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 بة ناوى خوداوةندى طةورة و ميهربان
 

 ثَيشةكي
 خوَينةرى ئازيس:

ووى نوضز ثيَويػتى بة تواْاى ٖةَوو تانةناْى بيَ طوَإ ْيؿتيُاْى و زةوَيةتى زاٖات
إ و ٕ و ؾةوخنوْى ية ٖةَوو بواضيَهسا ثيَويػتة، وةضطيَطِووبووطةيةنةَإ ٖةية و َاْس

ٖتس، بة طؿتى زةبيَتة ٖؤى  ْووغيٓى ثةضتووى، دا ظاْػتى بيَت يا ئةزةبى و ٖوْةضى و ...
ى ظاْياضى تانى نوضزى بة بووْثةضتوونداْةى نوضزى و ئةَةف ظيازوْى خةضَاْى وبطةوضة

وة و بة وزواوة زيَت و َٓيـ وةى تانيَو يةو ْةتةوة َةظْة ئاضةظوى بةؾساضى يةو ئةضنةّ ب
 ئةضنى ْيؿتيُاْى و غةضؾامن ظاْيوة.

هطاوة و يةْاو َيَصووى ْةتةوةناْي زيهة ةؾى ظؤض ية َيَصووى طةيةنةَإ وْطوَإ ببيَ
ة َيَصوييةناظنإ بة ضووزاونطاوة و تا ئيَػتا ظؤضبةى الثةضة و  ؾاضاوةتةوة و يا ٖةض ييَي بيَ بةف

 ؾاضاوةيي َاوْةتةوة.
ئةّ ثةضتوونة وةضطيَطِاوي ثةضتووني )غةضظَيين داويس( ية وةضطيَطِاْي ظةبيشوَيآلية و بة 

ٖةَيبةت ئةو ثةضتوونةى ثيَي ثيَويػت ْاوي ثةضتووى و ٖةْسيَو ية َاْؿيَتةناظنإ طؤضِيوة. 
ّ َيَصووى ئةو ئيُجطاتؤضيةتاْةية نة آل، بةْييةزةغتتاْة بة تةْٗا َيَصووى ْةتةوةى نوضز يةبةض 

و بة َيَصووى َاز زةغت ثيَسةنات، ٖةضضةْسة باغةنة نةَيـ بيَت.  بووٕية ئةو ْاوضةية ٖة
ّ ٖةض باغي ٖةْسىَ اليةْى َيَصووةنةَإ زةنات و ية اليةني زيهةف َيَصووى ئةو آلبة

 وة و زةبيَت.وى بةضزةواممإ يةغةض يةنسى بياوغيَُأْ و ناضيطةضْةتةواْةى زض
وضى بة زضيَصايي ٖةؾت غاٍَ  ية ةْػى َآلتة، ية اليةٕ ظةبيشوَيتنةى ية بةض زةغوئةو ثةضتو

وغة َةظْةناْى ئةوضوثي وةضطيَطِزضاوة، ثةضتوونةنة تةْٗا وى و بابةتى َيَصوْوغةض ثةضتو
ى تيَسا ٖاتووة و ية و ٖةْسىَ ؾيهاض و بريى ظةبيشوَيآل ٓيؿةو وةضططت ْييةوةضطيَطاْى ضووت 

وى، يةواْةؾة و( واتة زواى ثيَٓر غاٍَ ية َطزْى نؤ نطاوةتةوة و نطاوةتة ثةضت1990غاصن )
 ف ئاطازاضى ْةبووبيَت.آلبيشوَيةنة ظ ،ٖةْسىَ بابةتى تيَسا ئاخٓطابيَت

ئ ْةتةوةى غةضوةض و طةوضة تيايسا ئةو ثةضتوونة َيَصووى غةضظةَيٓيَهى ؾطاواْة نة ضةْس
ّ تةْٗا ية ضووى دوططاؾى بة آلةنة ضووٕ زةبيَتةوة، بةثةضتوونشياوٕ و ية ناتى خويَٓسْةوةى 
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ية زةَيةَةيي بووة و بة ٖؤى بةضزةواَى دةْطةنإ، بةضزةواّ يباؾي زةظاْشن بًَيشَن ئةو غةضظةو
 ظيازى نطزووة.ةنإ ية طؤضِاْسا بووة و نةّ و يتساضيآلغٓووضى زةغة

ّ ية وةضطيَطِاْسا ظؤضتط ئاَاشةَإ بة ْاوى آلبة ئيَطإ ْاوى بطزووة، بة آلٖةضضةْسة ظةبيشوَي
يةتةنإ و غٓووضيإ نطزووة و ئةو ناضةى ئةوَإ بة ثةغةْس ْةظاْيوة، ضوْهة تا بة يئيُجطاتؤض

تاظة ْاغطاوة و ناضى ئيَػتاف ية الى ظؤضيَو ية َيَصووْاغإ وؾة و ْاوى ئيَطإ بة ْاويَهى 
بهةَةوة و بؤية تةْٗا بة ثيَى تواْا و بةو َةضدةى َاْا و ، نة ئةّ بابةتة يةنالَٓيـ ْةبووة

ةنامن بطزووة ية دياتى ْاوى ئيَطإ و ئةوةف يتساضيآلْاوةضؤنى تيَو ْةزابيَت، ْاوى زةغة
 تط. ينة ئةو ْاوضةية بة َيػؤثؤتاَيا و ظاططؤؽ ْاغطاوة تا بة ْاو ،ظاْسضاوة

ة ئيَػتا ْةظاْسضا بووٕ يا ْةنةوتبووْ نة ٖةْة نة تاوبة باوةضى َٔ ظؤض بابةت يةو ثةضتو
تا ضازةيةنى  آلبةض زيسةى خويَٓةض و ْةزةظاْسضا بةؾي ئيَُةى نوضزى تيَساية، ٖةضضةْس ظةبيشوَي
و، بابةتة وو بياْظؤض نًَؤَيى ؾاضؽ و ثإ ئرياْيعّ بووة و ظؤضداض ٖةوَييساوة بة ٖيَٓاْةوةى بةَيطة 

ّ آلْاواظةناْى خةَيهي زيهة بة ٖى خؤيإ بٓاغيَٓيَت و خةضاثةناْيـ ثيَضةواْةوة بهاتةوة، بة
ة و بةضٖةَيَهى طةوضةى خػتوَتة ْاو خةضَاْةى وزيػاْيـ ئةضنيَهى َةظْى زيتو

 ٔ ظَاْيؿى ٖةبووة.ينات بويَطى و ضاغتطؤيي و ؾريو ةنإ و ٖةْسيَيظاْياضي
بةضزةواّ ٖةْسىَ ية ناضةناْى ْةتةوةناْي زيهة ية شيَط ْاو و ثاغاوى  آليشوَيوةى وتطا ظةب

نإ ية ْووغشن و ْيية)ئيَطاْى طةوضة( بة ٖى ئيَطاْى ئيَػتا بٓاغيَٓيَت و بؤ ظنووْة ٖى )ئةضَة
ّ ْةيتواْيوة ْهؤَيى ية وةضططتٓى ؾاضةظايي و آلةنإ ية ئةغتيَطةْاغي و ... ٖتس( و بةيؾيٓيكي
 تط بهات. ٕ ية خةَيهيئةظَوو

تى ئيُجطاتؤضيةتى ٖةخاَةْؿي و ئةؾهاْى و آليةو ثةضتوونةزا غٓووضى زةغة آلظةبيشوَي
زةبات و غةضةجناّ غٓووضةنة بة ثيَي نات ئةو ؾويَٓاْة وغاغاْى بة ثيَى ناتةنإ بة ئيَطإ ْا

اْى غيشؤٕ، نة زةنةوْة ْيَوإ ئةو ْاوضاْة: )ضياناْى ٖيٓسؤنؤف، ضووباضةن ،زةططيَتةوة
 دةذنؤٕ، َيعؤثؤتاَيا، زةضياى ناغجئَ و نةْساو(.

ية باضةى زةغتجيَهى  ٖاتووةةزا ضريؤنيَو ثةضتوونية ضةْس بةؾيَهى غةضةتاى ئةّ 
نة  ،زاْى ْاوة َيآلت ية غيَو و قؤْاغةناْى طواغتٓةوةى، ٖةضضةْسة ظبيشوْييةؾاضغتا

ناْيـ، طةضضى بؤَإ ضوٕ ثييةة ئةوضوْووغصوئةؾػاْةية و ييَ ئةّ ئةؾػاْةية بؤتة ٖةويَٓى َيَ
نطاوة. بة ضاغتيـ ية ضريؤنيَهى ٖى ظبيشوَيآلية يا زواى ئةو ظياز نة ئةّ ئةؾػاْةية ْيية
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 ة تيَجةض ْانات، بةآلّ ظةبيشوَيآلزضوغتهطاو زةنات، ْاوى )ئيَطإ( ظؤض تاظةية و ية ضةْسئ غةز
وةى ثاؾطط بؤ زاْاوة تا بوتطيَت ئيَطإ وةى ئةو ْاوةى يةو ضريؤنة ٖيَٓاوة و وؾةى )باْو( 

وة و ئةَة ية ناتيَهساية نة ظاْسضاوة َاز يةنةّ وة و )ئيَطاْباْيـ( غةضنطزةى بوزةوَيةت ٖةبو
 نة ية َيػؤثؤتاَيا و ظاططؤؽ زضوغت بووة. ،تى طةوضة و بةٖيَع بووةآلو

و ية )َازى ونة َاز ثيَهٗاتب زةبيَت، ية ناتيَهساغةضضيذ بة َيَصووى َاززا تيَجةض تا ضازةيةى
وضةى ووضة زةيهطزة ئةو غٓوو ئةو غٓونة ٖةَ ،ى و ثاضتاْها(وضؤشئاوا يا ئاتطؤثاتئَ، َازى بضو

باضى ئاضاؽ بؤ ئةَيوةْس، ية ضياى ظاططؤؽ بؤ زةضياى ناغجئَ، ْاوضةناْى ْيَوإ نيَوى وْيَوإ )ضو
ةنإ ينوضوؾي زاَةظضيَٓةضى ٖةخاَةْؿي ، ية ضاغتيسا ية وةغيةتٓاَةنةى1ضوز و ضياى ظاططؤؽ(

ٖةضضةْسة  ،ةناْيـيوو و يةْاو يةؾهطنيَؿيباغي َاز ظؤض زةنات و بابةتى تاظةَإ بؤ زةخاتةضِ
 ةناْى بووة.يّ ٖةض ْاضاض بة باغي نوضز و ئاظايةتيآلٖةوَيى خؤ زظيٓةوةى زاوة، بة

تةوة بؤ َاز و زواتط بةضزةواّ يَغةضزةَى ئيُجطاتؤضيةتةنإ ية َيػؤثؤتاَيا و ظاططؤؽ زةطةضِ
نإ و ئيػالّ و ...(، ْييةنإ و غاغاْييةزةبيَت بة )ٖةخاَةْؿي، غةضزةَى يؤْاْى، ئةؾها

يإ ئةواْةى ية دياتى ئةو بابةتةناْيإ نؤنطزؤتةوة، وةى ٖةضيةنة ية ثإ ئرياْيعَةناْيرت  َيآلظبيشو
ةَةف بة ٖى ؾاضؽ بٓاغيَٓيَت، بة ثيَويػتُإ ويػتويةتى تةواوى ئةو غةضزةَاْة بة ئيَطإ و ظياتط ي

( غاَئ يةو 2500ظاْى بًَئَ ئةوةى ثإ ئرياْيعّ زةَييَت نة ئةوإ خاوةْى ثاؾايةتى ظياتط ية )
غٓوضة، زوضة ية ضاغتى و ظؤضبةى ئةوناتاْة ئةو غٓوضة ية زةغت غريى ؾاضؽ بووة و )نوضزى َاز، 

نإ، توضنة غةؾةوى ْييةة بووٕ. زاطريناضةناْى وةى يؤْائةؾهاْي و غاغاْي نة خاوةْى ئةو ْاوضةي
 و قاداضى و َوغوٍ و ... و زواداض عةضةبيـ ٖاتوْةتة ئةو ْاوضةية(.

ظؤض باؽ ية تواْاناْى نوضوف زةنات و تةْاْةت زةضنطزْى بطياضْاَةى َاؾى َطؤظ و 
ة ثاٍَ ئةو، ٖةض ية ئاوةزاْهطزْةوةى ؾاضةنإ و زاَةظضاْسْى يةؾهطى و ؾتى زيهةى ظؤض زةزات

و  بووٕوةغيةتٓاَةى نوضوؾيؿسا زةبيٓشن نة ئةو بابةتاْة ثيَؿرت ية اليةٕ َازةناْةوة ٖة
ت و آلنة زاَةظضاْى يةؾهطى و بةضيَوةبطزْى و ٖاتووةزواداض ية وةغيةتٓاَةى نوضوؾسا 

تاظةف ية  تةْاْةت ضيَعططتٔ ية ئاييٓةنإ ية َازةنإ ؾيَط بوة و تةْاْةت زضوغت نطزْى ؾاضى
 ةؾسا زاْى ثياْطاوة.ثةضتوونثاؾاى َاز ؾيَط بوة و يةو 

                                                           

 (49ال )نوضز ية غةضضاوةناْى َيَصوو، عبسويال قةضةزاغى،  1
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باؽ ية تاواْة طةوضةناْى نوضوف ْانات نة ضى نطزووة و تةْاْةت ئةوةف ثطزة ثؤف 
زةنات نة نوضوف ية زواى غةضنةوتٓى ية بابٌ، ٖةض غيَو ؾويَٓة ئاييٓة زياضةنةى ديٗإ بة 

تى ئةوإ و ثاؾايةتى بؤ زاَةظضاْسٕ، آليَٓى زةغةيةٖوز زةبةخؿيَت، ئةو ئؤضؾًيُى نطزة ؾو
بةؾيَو ية يةٖوزى ْاضز بؤ َػطى ئةونات و ٖةْسيَهيؿياْى ية بابٌ ٖيَؿتةوة تا بةّ ؾيَوةية 
ية ثؿتيواْى ئةوإ بيَ بةف ْةبيَت، ية ضوى ئاييٓيؿةوة زةبيٓشن نة نوضوف بة خاوةٕ باوةض 

تى زواى آلاى بابًيةنإ بطز و تةْاْةت ية زةغةّ ئةو غودسةى بؤ )َطزوَر( خوزآلزاْاوة و بة
 .بووٕتى ٖةخاَةْؿي آلت و ضيَطط و نؤغجى غةضةنى زةغةآلة زةغةبووْنوضوف 

ظؤضداض ٖةوَييساوة تا تواْاناْى خةَيهي زيهة بسات بة ثاؾا و ئيُجطاتؤضة ٖةخاَةْؿيةنإ 
ناْياْى خػتووتةضو، بؤ و ئةواْةى بة ؾاضؽ زةيآْاغيَت، غاؾٌَ ية ئةوةى ٖةض خؤى ْاغٓاَة

ظنووْة ية غةضزةَى زاضيوف ْاوى ئةو ظاْا و ٖوْةضَةْساْة زيَٓيَت نة بؤ ثيَـ خػتٓى ئةو 
تاْى وةى )يؤْإ، ضؤّ، ييسى، بابٌ و َكط و ... آلئيُجطاتؤضيةتة ناضيإ نطزووة و خةَيهى وو

 ٖتس( بووٕ و ظؤضيٓةى ناضةناْي زاضيوؾيـ ٖةض ية ئةظَووْى ئةوإ بووة.
ظةبيشويال ْةيتواْيوة ضِقى خؤى بةضاْبةض بةو ْةتةواْة بؿاضيَتةوة نة دةْطيإ ية زشى 
ٖةخاَةْؿيةنإ نطزوة، بةضزةواّ ٖةوَييساوة ؾهػتةنإ بضووى بهاتةوة و ٖؤناض و ئةطةضيإ 

نإ بووٕ ية باغي ْييةة، ٖةض يؤْاثةضتوونبؤ بٗيَٓيَت. ظؤضتطيٓى غةضضاوةناْى بؤ ئةّ 
ّ ية ٖةَاْهات ٖةوَيى بة آلو دةْط و ... يةو خانة ية طةٍَ خةَيهي زيهة، بةيةؾهطنيَؿى 

نإ ْييةيٓةناْى ئةواْى زاوة. ظؤض دةخت يةغةض ضقى َيَصووْووغة يؤْاْووغالضيَسا بطزْى وتة و 
بةضاْبةض ئيَطإ زةنات و َيَصووْووغي طةوضة ٖريؤزؤت بة زضؤظٕ يا اليةْططى يؤْإ 

 ة ية ْووغيٓى ئةو ثةضتوونة ظؤض ثؿتى بة ْووغيٓةناْى ئةو بةغتووة.زةْاغيَٓيَت، ٖةضضةْس

َيَصوو بةضزةواَة و ئةوةى ضوويساوة، بؤتة َيَصوو و تاظة ْاطةضيَتةوة، ْانطيَت ئةو ؾهػت 
يا غةضنةوتٓاْةى ية َيَصووزا ية بواضة ديانإ بةزى ٖاتوٕ، البسةئ و تةْٗا ئةوةى ثيَُإ 

ّ ئةوةْسةى زةبيٓطيَت ظةبيشويال ٖةْسيَذاض غطِيٓةوةى ؾهػت و آلبة زةنطيَت ؾطؤظةى ضابطزووة.
تى ئيَطإ و بةٖيَع زةضخػتين ئةواْى بة ئةضنى ضِاغتةقيٓةى خؤى ْاغيوة و آلالواظى زةغة

تةْاْةت ٖةَوو ئةو نةغاْةى يةو بواضاْةزا ْووغيٓةناْيإ زش بة خواغتى ئةو بوة، بة الطري يا 
 ةتيإ زةناتةوة و تةْٗا خؤؾى بة بيَاليةٕ زةظاْيَت.ْاضاغت ْاو زةبات و يا ض



 

11 

نإ ْييةظؤضضبةى ئةو غةضضاواْةى ظةبيشويال غووزى ييَ وةضططتووٕ، ٖى َيَصووْووغة يؤْا
ة طةوضةنإ وةضطرياوة و ية ئةغاغسا غةضضاوةنة ٖةض يؤْاْى بوة و زواى ْووغبووة يا ية َيَصو

ى ثيَي باف بووة ظةقى نطزؤتةوة و ئةوةى ّ ئةوةآلؾطؤظة نطزٕ غووزى ييَ بيٓيوٕ، بة
ْةيويػتووة ضةتى نطزووتةوة و زةيإ ظنووْةى وةى دةْطةناْى يؤْإ و ئيَطإ و زالوةضى غةضباظ 
و غةضنطزةناْى يؤْإ، تطغٓوونى ٖةْسىَ ثاؾاى وةى خةؾاياض و ئةضزةؾيَطى زووةّ و 

 ضة بابةتاْةٕ.نة و ... ٖتس يةو دؤْييةطةضاْةوةى زة ٖةظاض غةضباظة يؤْا

تطغٓوونى ٖةْسىَ ثاؾاى ٖةخاَةْؿي ساؾا ٖةَيٓةطط بوة يةواْةف خةؾاياض، ئةضزةؾيَطى 
ت ية غةضزةَى زاضيوؾي زووةّ و ئةضزةؾيَطى زووةّ آلزووةّ و زاضيوؾي زووةّ، تةْاْةت زةغة

تإ و نوؾسن و آلظياتط ية زةغت ثطيػاتيؼ بووة و تا ئةو ضازةيةى بؤ ثطيػاتيؼ دةْطى وو
 بطِئ ناضى ئاغايي بووة و طويَؿى ية ثاؾاى ٖاوغةض و زواتط ثاؾاى بطا ْةططتووة.

ى غةضباظى، ئةو آلثطيػاتيؼ ية غةضزةَى زاضيوؾي زووةَى ٖاوغةضيسا بوو بة غةضنطزةى با
ية ْيَوإ زاضيوف و زواظزة بطانةيسا زةضنةوت. ئةو غيَعزة بطاية ْة تةْٗا ٖيضيإ غةضنطزة ْةبووٕ، 

تةْاْةت ية اليةٕ ظةبيشويال ْاويؿيإ ْايةت تا بعاْشن ئاظايةتى ثاؾا و بطاناْى ض بووة، بةَيهو 
زواداض ئةضزةؾيَط ية نؤؾهسا ويَطِاى ئةوةى تيػاؾطةْؼ بةضططى ييَهطز، ية دياتى بةضططى ية خؤى 

 بهات ية بةضاْبةض نوضوؾي بطاى ٖةَيٗات و تةْاْةت ؾويَٓى ية يةؾهطةنةؾيسا زياض ْةبوو.
طة يةَة بابةتيَو َايةى ضِاَاْة، ظؤضبةى ئةو دةْطاْةى ٖةخاَةْؿي يا زواتط د
نإ تياياْسا غةضنةوتوٕ، بة ٖؤى ضووزاْى ناضةغاتى غطؤؾتى وةى الؾاو و ْييةغاغا

بووَةيةضظة و ..... ٖتس بووة يا خوز طةضِاوةتةوة بؤ ؾيت ْةناو و ضووزاوى تايبةت و 
ةنتيو و ؾاْػيَـ زئَ و ية ناتى خويَٓسْةوةى ثةضتوونةنة خؤزظيٓةوة ية ضيَطةوةنإ نة بة ت

 ئةو بابةتة بؤ ئيَوةى بةضيَعيـ ضووٕ زةبيَتةوة.

بابةتي نةَهطزْةوةى شَاضةى يةؾهطى ٖةخاَةْؿي و غاغاْى و ظياز نطزْى شَاضةى 
يةؾهطةناْى بةضاْبةضة ية دةْطسا، ناضيَهى زيهةى ظةبيشويالية و ٖةَيؿة زةغتة واشةى 

و  ْييةتيَهى طةوضة آلضؤيي بؤ ئةو باغة ئاَازةية و بؤ ظنووْة ٖةَووإ زةظأْ يؤْإ ووظيَسة
ْةبووة، تةْاْةت بة بةضاووضز ية طةٍَ ئيُجطاتووضى ٖةخاَةْؿي ظؤض بضووى بووة و يةواْةية 
ٖةَوو نات زاْيؿتواْى غٓووضى ٖةخاَةْؿي بيػت تا غي بةضاْبةضى يؤْإ بووبيَت و بةو 

ضزةواّ يةؾهطى ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿي بيػت تا غي بةضاْبةضى يةؾهطى يؤْإ ثيَوةضةف بة
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ّ ظةبيشويال يةو ضاغتية ظؤض ْاضاظية و ناتيَو باؽ ية طةوضةيي يةؾهطى خةؾاياض يا آلبووْة، بة
زاضيوف و ... ٖتس زةنطيَت، زةيةويَت قةباضةى يةؾهطةناْيإ ظؤض نةَرت زةضغات و بؤ ئةَةف 

 ضى زةنات.ثاغاوى الواظ زيا

ٖةْسيَهات ية ناتى وةضطيَطاْسا بة تةواوةتى بة زوو بابةت َاْسوو زةبووّ نة يةنةَيإ 
بةالضيَسا بطزْى بابةت بوو ية اليةٕ وةضطري، زووةَيإ دةخت نطزٕ ية غةض طواغتٓةوةى 

 نإ )َةبةغتىْييةغةضوةضى بيٓا نطزٕ يا زاٖيَٓإ و تةْاْةت ئاناضة باؾةنإ ية اليةٕ ئيَطا
ظبيشويال تةْٗا ؾاضغةناْة( و زاَاَييٓى ية خةَيهيرت بووة، بؤ ئةو بابةتةف ظؤضتط ثؿت بة 

 ثاغاو بةؾيٓةوة و ؾيهاض زةبةغتيَت ية دياتى بةَيطة.
و تةْٗا ية ضيَطةى  ْييةظةبيشويال ٖةْسيَهات زاْى ثيازةْيَت نة بؤ ئةو دؤضة ناضاْةى بةَيطةى 

بطؤضيَت، وةى ئةوةى َيَصوو بريناضى و ؾيعيا بيَت نة بة بريزؤظة ؾيهاضى عكًَيةوة زةيةويَت َيَصوو 
ضاغت بهطيَتةوة، ئاؾهطاية ظؤض ضووزاو ية ئيَػتا و ضابطزووى ْعيو و زووض، ٖاتووْةتة ثيَـ و 

ّ ضووزاوة و ضوويساوة و بؤتة َيَصوو، آلبابةتطةصن وا قةوَاوة نة ثيَضةواْةى عكٌَ و َٓتل بووة، بة
 .ْييةطنإ تيايسا آلئةطةض ئيَُة ظؤض ثيَيإ غةضططاْيـ بشن، زةغةئيَػتا تةْاْةت 

ظةبيشويال ية ٖةْسىَ ؾوئَ زشى باؽ و ضريؤى و زضيَصزازضى و ... ٖتس زةوةغتيَت و ية 
ٖةْسىَ ؾويَٓيـ زةغت بة زضوغت نطزْى ضريؤى زةنات و ئةوةْسة بابةتةنة زضيَص زةناتةوة نة 

ية باغي ووٕ بووْى يةؾهطى ئةغهةْسةض و تيٓوويةتى ئةوإ،  خويَٓةض َاْسوو زةنات، بؤ ظنوْة
 يَت بة بيَ ئةوةى ثيَويػت بيَت.ْووغْعيهةى زة تا ثاظزة الثةضة زة

ٖةَيبةت ئةوةى ية غةضةوة باغِ نطز بؤ نةّ نطزْةوة ية بايةخى ثةضتوونةنة و يا بؤ نةّ 
و وةضطيَطِة زياضةناْى ئيَطإ  ؽْوونة يةى ية َيَصو ْييةتواْا و خةضاخ ْيؿاْساْى ظةبيشويال 

بووة ية غةزةى بيػتةّ و خاوةْى زةيإ ْووغشن و وةضطيَطِاْة، ية اليةنيرت ئةوة ْةبووة نة 
ّ آلضنةويَت خؤّ بة ؾاضةظا ية َيَصوو بعامن و تةْاْةت ضيَطة ْازةّ ئةو بابةتة بؤ خؤّ بوضؤشيَِٓ، بة

وةضطيَطِاْى ثةضتوونةنة بؤ ضووٕ بووْةوة و ئةو بابةتاْةّ ية َاوةى غةضقاٍَ بوومن بة ناضى 
 خػتُة بةض زيسةى ئيَوةى خويَٓةضى بةضيَعيـ.

، ئيـ و ناضي زيهة و باضى ْييةزياضة وةضطيَطى تانة ئةضى يا ئةضنى تةواوةتى َٔ ْةبووة و 
شياْيـ ظؤض ية ناتى ٖةَووَإ زاطري زةنات و بؤية َاوةى ظياتط ية زوو غاٍَ و ضةْس َاْطيَو 

قاَيى ئةو بةضٖةَة بووّ، ية ضاغتيسا ظؤضداض ووؾة، ضِغتة و تةْاْةت ثاضاططاؾى ٖاوَاْا و ظيازة غةض
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يةو ثةضتوونة ٖةبووة و وةى وةضطيَط بة ئةضنِ ظاْيوة تيَهةٍَ بة يةنيإ بهةَةوة و خويَٓةض ية َاْسوو 
ياضياْةى ية  بووْى بيَ غووز بجاضيَعّ و َةبةغيت زيهةّ يةو باضةوة ْةبووة. ٖةْسيَذاضيـ بةثيَي ئةو ظْا

غةضضاوةناْى َيَصوويي ية بةض زةغتِ بووٕ، ثةضاويَعّ بؤ ٖةْسىَ بابةت زاوة نة خواظياضّ باف ٔب و 
.  َاَوةغتاياْى بواضى َيَصوو ية غةضّ بة نةّ و نوضى طةوضةى ْةظأْ

ضغي بوو، ( الثةضة و ية ضواض بةضطسا بوو و بة ظَاْى ؾا2522وةضطيَطاْى ئةو بةضٖةَة نة )
ّ ئةوة تواْاّ بووة آلية ضاغتيسا ظؤض غةخت بوو و يةواْةؾة نةَونوضيِ ية وةضطيَطِإ بووبيَت، بة

و بة ْةضَيةوة زاواى بةخؿشن زةنةّ ية ٖةض خويَٓةض و خاوةٕ ظاْػتيَو نة ؾيَوةظاضى 
اْيِ ْووغيٓةنةَى بةزٍَ ْةبيَت. ية اليةنيرت ٖةض خؤّ ناضى تايح و ثيَساضووْةوةى ظَاْةو

 نطزووة نة غةختيةناْى ثرت زةنطز و ٖةْسىَ داض نيَؿةى بؤ ضاوةنامن زةْايةوة.
زوا زيَطةناْى ْووغيٓى ثيَؿةنى بة ثيَويػتى زةظامن بةضية ٖةَوو نةؽ غوثاغي 
ثيَؿُةضطة و ٖيَعةناْى ْاوخؤ بهةّ نة بة زةغتةبةض نطزْى ئاغووزةيي بؤ ْيؿتيُاْةنةَإ، 

غووزةيي و زةغتةبةض بووْى نةؾيَو نة تيايسا زةتواْيشن بووْةتة ضيَدؤؾهةض بؤ ئا
ئاضةظووةناظنإ بةزي بيَٓشن و بيَ طوَاْيـ ؾةٖيسةناظنإ ثؿهى َةظْرتيإ يةو ئاغؤيةى ئيَػتا 

 بةضنةوتووة و يازيإ ثريؤظ و بةضظ و طياْيإ ؾاز بيَت.
ة غةضةْر و بؤضووٕ ٖةضوةٖا غوثاغي ٖةَوو ئةو بةضيَعاْة زةنةّ نة بة ظَإ و ٖاْسإ، ب

و ٖاوضِايي، ثاَيجؿتِ بووٕ بؤ بةضزةواّ بووٕ و َاْسوو ْةبووٕ يةو ئةضنةّ، بة تايبةتى زوو بطاى 
ئاظيعّ ناى )غيس نُاٍَ ئيرباٖيُى( نة خؤى خاوةٕ بةٖطةية ية َيَصوو و ٖاوغؤظّ بووة و بة 

ط ظضاض خةيةناْى( نة ضاوغةضْر و تيَبيٓى بةضزةواّ ية طةٍَ َٓسا بووة، ٖةضوةٖا ناى )تاٖ
ٖةضضةْسة خؤى ووتةْى ية َيَصوو تيَٓاطات و ٖةْسىَ داض زةيووت: "خؤؾى ية َيَصوو ْايةت" 

 ّ ٖةض ٖاْسةض و ثاَيجؿت بوو.آلبة
غوثاؽ بؤ ئةو زةظطا و زاَةظضاوةية نة ٖاوبةؾيِ زةنات و ئةضنى ضاخ زةططيَتة ئةغتؤ تا 

بهاتةوة و نؤَةَية ظاْياضيةنيرت غاتة بةضزيسةى خعَةتى خؤى بؤ خويَٓةض و ثةضتووى زووباضة 
 خويَٓةضإ.

 
 وةضطيَط/ ئةضزةالٕ َاّ وغو زظةيي

 ٖةوييَط – 2013/ ؾوباتى /  16
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 زةبيحوَلآل:ى ثَيشةكى وتة
تةنةَاْسا غةضيبشن و وآل نإ بة ٖؤى نةّ ْاغيٓى َيَصووى خؤَإ يةئيَطاْييةئيَُة 

ْانات. ناتيَو نة زيباضةى تى نالغيو يا نطضوناٍَ تيَجةضِناظنإ ية ضةْس بابةضييةظاْيا
ية طةٍَ ضووناضى  ،زةنةويَتوْبووَإ بةضضاو صووييةناظنإ زةخويَٓيٓةوة، نةؾيَهىثةضتوونة َيَ

 ،يَهى طةوضة ٖةيةضاَيو ٖةغت زةنطيَت  ْييةنة ٖيضى تيَسا زياض ييَهسةضيَت، ٖةغاضةى ظوٖطة
ؤتةوة. زواتط ناتيَو ية َيَصوو بوَ َةبةغتى ؾيَطبووٕ نة ئةو بابةتاْةى يةخؤيسا ؾاضز

ى تةواوَإ ية غةض يية دياتى ظاْياض ظنووْةاْى ظؤض ٖةية و بؤ زةبيٓةوة، زةبيٓشن زابطِوضز
نإ ٖةبيَت، زةبيٓشن نة باظزاْيَهى َةظظنإ ية ثيَؿة نة ٖةَوو اْييةضيَضهةى ثاؾايةتى ئةؾه

سووة و تواْاى ضةْسئ غةزةى خاياْ تييةيو ئةو ثاؾايةطةٍَ خؤيسا بطزووة ضييةناْى يةظاْيا
نةؽ بووة، ية الى ٖةْسىَ نةؽ  300000ٖةْسيَهذاض تا  ،ٖيَعى ٖةبووةغاظزاْى يةؾهطى بة

نة بةضزةغتُأْ وةى يةؾيَهى بيَ طيأْ و بؤيةف ظؤض نةؽ  ،زةبٔ بة تاتاض. ئةو َيَصوواْة
نة ْاضاضٕ زةضغى ية  ،ياْة زةياخنويَٓٓةوةغتاَاَؤسةظ بة خويَٓسْةوةيإ ْانات و تةْٗا ئةو 

 غةض بًَيَٓةوة.
ضٌ غاٍَ بةض ية ئيَػتا خواييَدؤؾبوو )ثريْيا( يةنةّ غةضضاوةى باغي َيَصووى بؤ ئيَطإ 

 ،ئةو ثياوة َةظٕ و ْيؿتيُاْجةضوةضة تةْٗا زةغتى بة غةضضاوةناْى َيَصوو بةآلّوة، ْووغيية
ى )ئةغطيكى، التيٓى، ئاَيُاْى، ازةطةيؿت و ظَاْةناْضِ نة بة ظَاْى ؾةضةْػي ْووغطا بووٕ

ٓطًيػى، ثةًٖةوى و غاْػهطيتى( ْةزةظاْى و زةغتى ْةطةيؿتبوو بةو غةضضاواْةى بةو ئي
ةوةى َيَصوو ثؿت بةغسن بةو ظَاْاْة ثيَويػتة، ْووغيٓظَاْاْة ْووغطاوٕ و بة زَيٓياييؿةوة ية 

ية خواييَدؤؾبوو يا ْطخى  ْيية هطزْةوةُإ نةَضتة ضووْهطزْةوةية َةبةغتٖةَيبةت يةو نو
ى يةنةّ َاَؤغتاةوةى َيَصووى ئيَطإ وةى ئةؾالتووٕ ْووغيٓثةضتوونةنةى، خواييَدؤؾبوو ية 

يإ ظياتطة ية يييصةناْى ؾةيػةؾة و ئةزةب ظاْياضوة. ئيَػتانة ظؤض ية قوتابياْى نؤبو
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يةنةَة و ٖةض بةو ثيَوةضةف الى ئيَُة  ىَاَؤغتاطةٍَ ئةوةؾسا ئةو ٖةض بةآلّ ية ،ئةؾالتووٕ
 ى يةنةَة ية ئيَطإ.َاَؤغتاثريْيا 

ابطزوو ية ئيَطإ ْووغطاوة بة زاخةوة نةؽ باغي ضِى ية ضٌ غاَي يةو ثةضتوونة َيَصوويياْةى
ة ؾيساناضةنإ ئيَطآْاغنة يةو َاوةية بة نؤؾؿى  ،ْةنطزووة ةيةو بابةتة َيَصوويياْ
( ؾاظزةٖةظاض 16000هسا نة بة تةْيا ية )تةختى دةَؿيس( شَاضةى )زؤظضاوْةتةوة، ية ناتيَ

زةغتٓووؽ )نةتيبة( زؤظضاوةتةوة. ئةو زؤظيٓةوة َيَصوويياْة ية ئيَطإ ية بواضى ظاْػت، 
 ،ى و ْةتةوةيي بووٕثةضغتنة ئةطةض زووضنةويٓةوة ية خؤ ،زةْطساْةوةى ئةوةْسة طةوضةى ٖةبوو

ئةونات ئةوةى ٖةيبووة ية ئيَطاْى ظاْيوة و ئةوةف زةبيَت بة  ئةوا زةبيَت بًيَشن نة ديٗاْى
 ى ضؤشئاوائ.تا بريْةنةْةوة، نة ئيَُة قةضظاض الوةناظنإ بطةييَٓشن

تةنةَإ بة ٖاوْيؿتيُاْياظنإ بٓاغيَٓشن و بؤ ئةو طِياضَاْساوة ٖةضضى ظياتطة وآلئيَُة ب
ابطزووزا زؤظضاوْةتةوة. ئيَُة ضِى غاَينة ية ضٌ  ،َةبةغتة غةضضاوةَإ ئةو بابةتاْةٕ

اى ظَاْى طِويَ بةآلّظَاْةناْى )ئةغطيكى، ثةًٖةوى, التيٓى، غاْػهطيت و ئةَيُاْى( ْاظاْشن، 
زايهى خؤَإ ٖةضزوو ظَاْى )ئيٓطًيعى و ؾةضةْػي( زةظاْشن و تواْيوَاْة ئةو ثةضتووناْةى 

ةضناض و غووز ية ٖةَوو ئةو زضاوة بؤ ئةو زوو ظَاْة غةيٓة بوةضطيَطِ ي تطية ظَاْةناْ
وزا زةضٖاتووٕ و ئةطةض ية ابطزوضِى غاَينة ية زَيى ئةو خانة ية ضٌ  ،ؾويَٓةواضاْة وةضبططئ

 ئةوا ْاوى غةضدةّ غةضضاوةناظنإ زةخػتة بةض ،َةت زاْة ثاٍَ و بةْسوباو ْةبوايةتطغي تؤ
ْاوة نة ية غةضةتاى ثةضتوونةنة يةو بواضة تةْٗا بة ْاوٖيَٓاْى ئةو غيَ  بةآلّزيسى بةضيَعتإ، 

نة ئيَُة غووزَإ  ،اؾهاوى تةواوةوة زةَييَشنضِبامسإ نطزووٕ ثيَُاْواية َةبةغتُإ ثيَهاوة و بة 
صووْاؽ و ظاْاناْى ئةو بواضة وةضططتووة. ية ْووغيٓةناظنإ بةؾيَهيإ يَية تةواوى َ

ـ ططعنإ و ئةؾػاْةنأْ نة بة ثؿت و بةؾيَهي اْييةضووزاوةناْى َيَصوويشن نة ٖيض ؾهيإ تيَس
اى ئةوةف طِناْيإ ية اليةٕ ظاْاناْةوة ْووغطاوةتةوة و ويَظاْياضييةو  ييَهؤَييٓةوةبةغسن بة 

ةنإ ْاتوأْ ديَططةوةى ضووزاوة َيَصووييةنإ بٔ، ييَهؤَيةضنة ططعناْةناْى  ،ططعنإ زةنةئ
ز ْشن. يةَةوزوا ية زةغتجيَو زةضزةضشن و بة خؤ بووْى ئةو بابةتاْة وةى ظاْياضى بيَ غوو بةآلّ

 اغتيٓة َيَصووييةنإ.ضِئةؾػاْةيةنى خؤف زةضيٓة ْاو ضووزاوة 
  

 ىَةْػوض ظةبيشوَيآل
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 كان لة بةزةبةيانى ميَروودائيَسانيية
 

زةضياضة و ية  اْييةونة زةيطِ ،بةضظ، باضيهةَية و دوإ ية زاَيَٓى ططزيَو نضؤيةيةنى باآل
نة ية نةْاضةناْى ئاو ْعيو  نةؾتيية،ئةو  اْييةوض ظةيتوْةنإ وةغتابوو و زةيطِتةْيؿت زا

ازةنيَؿطا ضِؾهاْى بووٕ بة نةْاضى ئاوةنةزا و زةبؤوة، نةؾتى بة ٖؤى ضةْس َاَعيَهةوة نة ية
: ئةى زةيوتى و نة بة ئاواظيَهى زَيٓؿشن طؤضاْى زةضطِ ،و زةْطى شْيَو ية ْاويةوة زةٖات

ة بة يةنةوة بضيٓة ضيا، يةوىَ َاْطانإ بسؤؾشن و زواتط ية غةض طيانإ طياْى َٔ وةض
 زاْيؿشن.

ؤ تى: ئةَطِو نةى زةزيت ية طةٍَ خؤيسانةؾتييةبووْةوةى نضة طةجنةنة نة ْعيه
اغت بوو ئيَطاْبإ ئةو ضؤشة زَيدؤف ضِ( زَيدؤؾة و طؤضاْى زةَييَت. طوَاْى نضةنة (1))ئيَطاْبإ

 دؤؾيسا ئاواظ زةخويَٓيَت.ياْعاْى نة ئةو ية ناتى زَيْى زةبوو و اليةْططا
نة تةَةْى ْعيهةى ضٌ غاٍَ  ،بةضظ، ثطض ظةضز و قةَيةو بووآلئيَطاْبإ ئاؾطةتيَهى دوإ، با

تيَهى طةوضةزا آلتى بةغةض وآلبوو و بةضزةواّ طؤضاْيَهى زاضى طةظى بة زةغتةوة بوو و زةغة
تةنةى ية ضؤشئاوا )غيًَو( بوو وآل ةؽ بوو. اليةنى( ن200000نة زاْيؿتواْى ْعيو ) ،ٖةبوو

 وبةؾة تةْٗا ئاو ٖةبوو، ناتيَ تةوة )ْيط( بوو و ية ْيَوإ ئةو زووآلى ية ضؤشٖةي تطو اليةن

                                                           

. ية ظةبيشوَيآلى تطى وةى ؾاضةبإ و ثاغبإ زيَت، وؾةى بإ ـ ثإ ـ ثازٕ ـ نة ئيَػتا ية ظؤض وؾة)ئيَطاْبإ واتة ئيَطإ باْو، ( 1)
 بؤ نوضزى.( ية وإ وةى ثاغةوإ و زاضةوإ و نةؾتيوإ و ... ٖتس، وةضطيَطِ بطيتييةنوضزيسا ئةو ثاؾططة 
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ى نة ية اليةٕ َاَعةناْةوة بة نةؾتييةزةبواية بة ضيَطةى  ،ئيَطاْبإ ويػتى غةؾةضى نطزباية
 ، ئةو غةؾةضة بهات.ازةنيَؿطاضِؾهاْى يةغةض ئاو و ييَواضى

ناتيَو نةؾتى ئيَطاْبإ طةيؿتة نةْاضى ئةو ططزةى نضةنةى ييَ وةغتابوو، نضة الوةنة 
بووٕ، يٓةناْى بةزةّ باوة ئايؤغهاانطزٕ ية ططزةنة ٖاتةخواض و ية ناتيَهسا نة ثطضة ظيَطِضِبة 

 "ظاب... ظاب... ظاب.": ٖاواضى زةنطز
: نة يةْاو نةؾيت بوو و ئةويـ ٖاواضى نطز ،ة طةيؿتة طويَى ظابزةْطى نضة طةجنةن

 "ضووز... ضووز... ضووز."
يةنة ية ثياوإ و شْاْى غيًو وةى ٖةض  بةآلّٕ بوو، آلْعيهةى ٖةشزة غا يظاب تةَةْ

 : تؤ ضووزت ظؤضثيَيوتنة ضووى نطزة ظابى نةؾتييةبةضظ و ضواضؾاْة بوو، ئيَطاْبإ يةْاو باآل
 ةويَت.خؤؾس

 زاية. ىَتى: بةَيو ظابيـ
تى خؤظطة ية دياتى ئةوةى بوونِ ٖةبيَت ظاوايةنى زةبوو، ضوْهة ئةو بة ٖؤى و ئيَطاْبإ

هويَط زةظاْى و زةيعاْى زواى َطزْى خؤى، ضووزى ةوةى ٖيض نضى ْةبوو، خؤى بة وداغئ
 .(2)ةواى ئةوىَ و بؤ خؤى نضى ْةبوو تا ؾويَٓى بططيَتةوةبوونى زةبيَتة ؾةضَاْطِ

ْبةض بة ضووز ٖةغتى باف ْةبوو و ثيَي خؤف ْةبوو ئةو ببيَتة ثاؾا و ئةطةض ئيَطاْبإ بةضا
سةويَت و بةآلّ زةيعاْى ظابى نوضى ئةوى ظؤض خؤؾبؤي نطابا ضيَططى ٖاوغةضطرييإ زةبوو، 

 ،سةت و بيَ تاقةت زةبيَتطةيؿتٓيإ، ئةوا ظاب ئةوةْسة ْاضِةئةطةض ضةظاَةْس ْةبيَت بؤ بةيةى 
(، ٖةض بؤيةف (3)تة باؾووضى زةضياضة و خؤى بهاتة خؤضانى )ئةشزيٗانة يةواْةية بضيَ

 ةف ببيَت.ضِةنةى ضاضةخؤؾةويػتى زايهايةتى ضيَطةيةى ييَسةططت و ضيَطةى ْةزةزا نوضِ
نة ية ئةوإ بهةْةوة نةؾتييةؾتى طةيؿتة نةْاضةنإ و َاَعةناْيإ ضِاططت تا ةناتيَو ن

نة ية زواى ئيَطاْباْةوة زةٖات و زةغتى  ،ياْسة ظابو بةضيإ بسةٕ. ضووز بة ثةية خؤى طة
ى ضييةتى تؤ ٖةضو : ئايا َاغيت ثيَ خؤؾرتة يا َطاوى؟ ظابثيَيوتخػتة غةض ؾاْةناْى و 

                                                           

َاوةى غيَ ٖةظاض غاَيسا تةْٗا خاظنةنإ ثاؾا بووْة و زواى َطزْى زايو نض بووْة ثاؾا و نوض ية )بة ثيَي ضريؤنةنإ ية ( 2)
 .(ظةبيشوَيآلزةغةالت بيَ بةف بووة،

)يةو غةضزةَاْةزا ية باؾووضى زةياضةى ئيَطإ َاضَيًَهةى طةوضة زةشيإ نة زضيَصيإ زةطةيؿتة غيَ َةتط و ظَاْيإ زضيَص و ( 3)
يَو ظَاْيإ ية زةضةوةى ظاضيإ زةدوالْس يةوة زةضوو نة ئاطط ية ظاضيإ زةضزةضيَت، ئيَػتانة ٖةض يةو ؾويَٓة غووض بوو، نات

 .(ظةبيشوَيآلَاضَيًَهةى بضوونى ٖاوضةطةظى ئةوإ َاوٕ، 
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ييَتةوة و بؤية ضووَة زةضياضة زةطةضِتى: ئةَطؤ بةياْى زةَعاْي و غؤى َٔ ئةوة زةخؤّ. ضووز
 ةوة تا بؤت ئاَازةيإ بهةّ.ؤيٓةوة بؤ َاَينى ططت، با بطَِاغييةو ضةْس 

تى: زاية َٔ بؤ خواضزْى َاغي زةضُة َاَيى ضووز و بة بيَ و ظاب ضووى نطزة زايهى و
 َى زايهى بيَت، نةوتةضيَ.آلئةوةى ضاوةضواْى وة

بةضظ، ثطض ؾشن و ضواضؾاْة بووٕ بؤ بيٓيٓى آلنؤَةييَو شٕ و ثياو نة وةى ئيَطاْبإ با
ببووْةوة، ئةوإ ناتيَو زةياْةويػت ية طةٍَ ئيَطاْبإ بسوئَ، ئيَطاْبإ ية نةْاض زةضيا نؤ

زةغتيإ زةخػتة غةض ؾاْى و يا باظوويإ زةططت و ئةويـ ٖةض ئةو ناضةى زةنطز و 
 داضداضةف بة زةْط ثيَسةنةْي.

بة ثيَي ثيَوةضةناْى ئيَػتا ئةطةض نةغيَو ويػتباى بعاْيَت نىَ ثاؾاية و زةغت و 
بهاتةوة، ْةيسةتواْى و تةْٗا ٖيَُا بؤ ئةوة، نؤضاْى زةغتى ئيَطاْبإ بوو. ثةيوةْسةناْى  ديا 

شْإ و ثياوإ غةباضةت بة غةؾةضى ئيَطاْبإ ثطغياضيإ زةنطز و زةياْةويػت بعأْ ئيَطاْبإ ية 
 ؟(4)ضؤيؿتٓى بؤ باؾووضى زةضياضة ضى بيٓيوة و ضى نطزووة

تاظةى ْةزيوة و وةى داضإ ؾيَطةنإ  : ية بانووضى ئيَطإ ٖيض ؾتىزةيوتئيَطاْبإ 
ى دةْطةٍَ زةضووٕ و زةْطيإ ي تطنةوتبووْة ضاوى َاَعةنإ و ؾيًةناْيـ ية اليةنةوة بؤ ال

يةغةض ئاو زةطةيؿتة الّ، خةيهةنةف زةياْووت نة ٖيض غاييَو َطاوى ئةوةْسة ظؤض ْةبووة و 
 بهات.ضِاوٖةض نةغيَو ضةْسى بيةويَت زةتواْيَت 

وة ظياتط ية ٖةظاض َاَع ية ْةخؤؾييةاغتة بة ٖؤى ضِة ئيَطاْباْى ثطغي نة ئايا ثياويَو ي
ة نة ٖةظاض يئةوةْسة ْي بةآلّاغتة ضِةنة يتى ْةخوَؾيو باؾووضى زةضياضةنة َطزووة. ئيَطاْباْيـ

 َاَعى نوؾتبيَت.
 ْيـبطاتة ْاو َاَعةناْى ئيَُةف و ضنطٕ. ئيَطاْبا ْةخؤؾييةتى نة زةتطغشن ئةو و شْيَو

تى بؤ ئةوةى ئةوإ ْةخؤف ْةبٔ، َاَعةنإ ية زةضيا زووض بهةْةوة و بةضةو ؾاخةناْيإ ببةٕ و
يةواْةية ية ؾاخةناْسا َاَع و طانإ بةيةنةوة  بةآلّ، ْيية تى ٖيض ططؾت يةوناضةزاو و شْةنة

 ْةطوجنئَ و ية ْيَواْياْسا ببيَتة دةْط.

                                                           

ةوة بوو و الى يآلتياغاْى ئيَػتا ية الى ضؤشٖةضِ)ئيَطاْى ئةونات بطيتى بوو ية زةضياضةيةنى طةوضة نة ؾاضةزيَى ْيط ية خوَ( 4)
 (ظةبيشوَيآلضؤشئاواؾي ؾاضى غيًَو ية ناؾاْى ئةَطؤ بووة و ضواض زةوضةى بطيتى بوو ية ئاواييةنإ، 
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طا و َاَعةناْسا دةْط ْةبيَت، طانإ بٗيَٓٔ بؤ  تى بؤ ئةوةى ية ؾار ية ْيَوإو ئيَطاْبإ
 نةْاضى زةضياضة و ييَطة بةضيإ بسةٕ و َاَعةنإ ية ؾار بةضةال بهةٕ.

تى: ية بانووضى زةضياضة بيٓيِ و ايةيإ ية ال ثةغةْس بوو و ئيَطاْبإضِٖةَووإ ئةو 
ت خواضزْى و ئةوامن خةَيهاْيَو ية دياتى َاغي، َطاوى، َاَع و طا غؤٕ، طةمن زةخؤٕ و بة

تى ئيَُة ٖيض نات طةمن ْاخؤئ و طةمن و طةمن ئيَوة ْاؾريئ و بيَ تواْا زةنات. ثياويَو
 خواضزْى َاَع و طاناظناْة و ئةوإ قةَيةو زةنات.

تى واية خواضزْى طةمن ْةتةْيا َطوظ ْاؾريئ زةنات، بةَيهؤ بيَ بةختيؿى و ئيَطاْبإ
 زةنات.

 ةمن بةختى خةضاخ زيَٓيَت.ئاؾطةتيَو ثطغي ضووٕ ط
تى َٔ ية زايهُِ بيػتووة و زايهيؿِ ية زايهى خؤى بيػتووة نة ئةطةض و ئيَطاْباْيـ

َطؤظ طةمن غوات بةختى خةضاخ زةبيَت، ضوْهة ضؤشيَو زيَت طةمن زةبيَتة تانة خؤضانى و دطة 
ؾاخةناْسا بطظيَت و يةو خؤضانةى زةغت ْانةويَت، بؤية زةبيَ ييَ بطةضيَشن نة طةمن ية زاَيٓى 

 يةْاو بضيَت و ٖةضطيع نؤى ْةنةيٓةوة و بة تايبةتى بؤ ئةوةى خؤض ييَُإ تووضة ْةبيَت.
ئيَطاْبإ ئةوناتةى ْاوى خؤضى ٖيَٓا، بة طؤضاْةنةى ئيؿاضةى بؤ خؤض نطز و ية ْيطاى 

نإ ةؾتييةية نوواْسا ضيَع زةضبطِئ بؤ خؤض زياضبوو. ياوةضاْى ئيَطاْبإ، َاَعةناْيإ ئاَازةب
يـ ئةواْي تطٕ بووٕ، ئيَطاْبإ و و نطزةوة و ئةواْيـ بةضةو بةضظاييةنإ ضؤيؿسن تا يةبةض ضاوإ

صيإ نطزبوو و بةضةو َاَيةناْى خؤيإ ضؤيؿسن تا خواضزٕ غؤٕ و يَتووو ئةوةْسةى ثيَويػت بوو،
اظى ية ْيَوإ ٖةضوةى ضووٕ دياواظى ية باال و ثؤؾاى و خوضانى ئةواْسا ْةبوو، دياو

خواضزْيؿيإ ْةبوو و  ٖةَوإ َاغي و َطاويإ زةخواضز و زواى ئةو زوو خواضزْة، طؤؾتى 
 َاَع و َاْطا خواضزْى غةضةنى بووٕ.

ْةزةظاْى،  نؿتوناٍَٖيَؿتا نؿتوناٍَ ية ئيَطإ زةغتى ثيَٓةنطزبوو و نةغيـ خؤى ْاضاض بة 
يإ باوةضِْةبوو و ية ٖةَاْهات  نؿتوناٍَبة ضوْهة ئةوةْسة طؤؾت ظؤض بوو نة نةؽ ثيَويػتى 

وابوو نة ناتيَهِ طةمن غووٕ ثيَويػتيإ بة ظةوى زةبيَت و ئةونات بةزبةختيإ زةغت 
غو ٖةبوو و نةؽ نؤى ْةزةنطزةوة و ضِثيَسةنات، طةمن ية ثيَسةؾتى ؾاخةناْسا بة ؾيَوةى خؤ

 تةْٗا ئةواْة ْةبيَت نة بة ئاضةظوو طةظنيإ زةخواضز.
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تط، ؾاضى غيًَو بطيتى  وةناْيواْووى ئيَطاْبإ ية غيًَو ٖيض دياواظى ْةبوو ية طةٍَ خاْخ
طابووٕ و بة غةض زضوغتهبوو ية نؤَةَية خاْوويةى نة ية غةض ططزةنإ يا ية زاَيَٓيإ 

( َةتط ية يةنرتى 500تا  200واْى و بة ثيَوةضى ئيَػتا ٖةضيةنةيإ ية )طِزةضياضةنةزا زةياْ
طابووٕ، ية غةقؿةناْيإ غووز ية قاَيـ زضوغتهةنإ ية زاض خاْوووٕ و ٖةَوو زووض بو

ةنإ ية نةْاضى زةضياضة ؾشن زةبووٕ، ٖةَوو قاَيؿةآلْبيٓطابوو و غاالْة زواى ئةوةى نة 
 ةناْيإ.خاْووخةَيو زةنةوتٓة ْوىَ نطزْةوةى غةقؿى 

زضيَصةى زةبوو بةضزةواّ باضإ زةباضى و  اغتى بةٖاضضِية وةضظى باضإ باضيٓسا نة ية ثاييع تا ْاوة
ةنإ، بة نؤتايي ٖاتٓى خاْووةنإ وابوو نة تةْاْةت يةى زَيؤثة ئاو ْةزةٖاتة ْاو خاْووثيَهٗاتةى 

( َةتط ئاوى زةضياضة بة ؾيَوةى غتووْى ظيازى زةنطز 15تا  10وةضظى باضإ زةبيٓطا نة ْعيهةى )
ططزةناْةوة بيٓازةنطز تا ية َةتطغي شيَطئاو نةوتٔ  ةناْيإ يةغةضخاْووو ٖةض بؤيةف خةَيهى 

ثاضيَعضاوبٔ. ية ؾاضى غيًَو ٖةَوو اليةى زةياْعاْى نة زواى نؤتايي ٖاتٓى وةضظى باضإ ظاب و 
 ضووز ظةَاوةْس زةنةٕ و ٖةَووإ بة ٖاوغةضطريى ئةو زوو الوة ؾازَإ بووٕ.

زةنطز و تةْٗا َطاوى و قاظةنإ وةضظى باضإ ٖةَوو اليةى تةْاْةت َاَعةناْى َاْسوو 
بووٕ طِبووٕ نة بة ضواَيةت خؤؾشاٍَ بووٕ و بة زضيَصايي وةضظى باضاْباضئ شيإ ية غيًَو بةضةو غ

ةنإ زةْطى بةضز زةٖات. ثياوإ بة ٖؤى بيَهاضى بة طؿتى خاْووزةضؤيؿت و ية تةواوى 
ةصن وةى تري، تةوض و ثةيهاْيإ خؤيإ بة تاؾيٓى بةضز غةضطةضّ زةنطز و ية بةضز ٖةْسىَ نةيوث

 اونطزٕ غووزيإ ييَ ببيٓٔ.ضِغاظ زةنطز، تا بؤ 
ى ية ئيَػهى َاَع زضوغتى نطز بوو، ظييةية وةضظى باضاْى ئةو غاَية ضووز بةو زةض

طزْى دًوبةضط بؤ خؤى بوو. ٖةضوةٖا ثيَالوى بؤ خؤى و باونى و ٖاوغةضى ئاَازةنغةضطةضَى 
و ثيَػتى َاَعى غاواى بؤ دًوبةضط و ثيَػتى َاَعة ةنطز. ئةئاَازةززاٖاتووى 

 و بةناضزةٖيَٓا و بة )نٌ ضةضّ( واتة ضةضَى ئةغتووض ْاوى زةبطز.آلبةتةَةْةناْي بؤ ثيَ
َا بوو و طةييَهى غووض ضِية ْعيو ؾاضى غيًَو بة ٖؤى باضإ باضيٓى ظؤض، ظةوى زا

خؤيسا زةيربز و زواى نؤتايي وةضظى زةضنةوتبوو و غاالْة ئاوى باضإ زةيؿوؾتةوة و ية طةٍَ 
باضإ ئةو خؤَية ية ْاو قؤَيت و ْعَاييةنإ زةْيؿتةوة، خةَيهى غيًَو ئةو خؤَية ْيؿتووةيإ بة 

 )نؤظ( ْاوزةبطز نة واتاى )خؤَيى غووض( بوو.
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باونى ضووز زواى نؤتايي وةضظى باضإ و ْيؿتٓةوةى ئةو خؤَية، زةضوو بؤ زةؾت و يةو خؤَيةى 
ا بؤ َاٍَ و زةيهطزة قوض و بة زةغت قاثى دؤضاودؤضى ييَ زضوغت زةنطز و زةي خػتٓة ْاو زةٖيَٓ

ئاطط، ئةو قاثاْة وةى بةضز ضةم زةبووٕ و خةَيهى غيًَو ئةو قاثاْةيإ ية باونى ضووز وةضزةططت و 
 ية بةضاْبةضزا قؤض يا ثيَػتى َاَع و َاْطايإ ثيَسةبةخؿى. ية بةض ئةوةى ناضى باونى ضووز

 بوو ئةويإ )نؤظةطةض( ْاوييَٓا بوو. (5)غاظنطزْى ئةو ؾتوَةنة ية قوضِى )نوظ(
ناتيَو وةضظى باضإ تةواو بوو و ٖةوض ية ئامساْى ئيَطإ زووضنةوتةوة و ٖةتاو زةغتى بة 
زضةوؾاْةوة نطز، ضِةْطى ئامسإ وةى ضةْطى زةضياضةنةى ييَٗات و غةزإ ٖةظاض باَيٓسة ية غةض 

 سا زةغتيإ بة ئاواظ خويَٓسٕ نطز و ٖاونات ية ٖةَوو َاييَو بة زةْطى بةضظةوةيكى زاضةناْ
ى طييٌ يةو ؾاضة ٖيُاى ؾازى بوو و وؾة ( زةوتطايةوة.(6)ى )طييٌ.. طييٌ.. طييٌوؾة

 ئةوناتةى ئةو زةْطة زةٖات زةضزةنةوت نة خةَيو ضِاظئ و ؾازَاْى خؤيإ زةضزةبطِٕ.
بة زةْطيَهى  بةآلّ ئةواْي تطى ٖاوغةضطرييإ ٖاتووة و وةى ظاب و ضووزيـ زةياْعاْى وةضظ

خطؤؾرت ٖاواضيإ زةنطز، ضوْهة زةياْعاْى ناتى ظةَاوةْسيإ ٖاتووة و ضووز ٖاونات يةطةٍَ  طِث
ية، ئةو قاثة طًيٓاْةى باونى زضوغتى نطز بووٕ بؤ زةضةوةى َاَيى وؾة زةضبطِيٓى ئةو

ْةؾها و  بةآلّيةنيإ ية زةغتى نةوت،  طِطؤؾسن، يةثزةطواغتٓةوة تا ئاَازةيإ بهات بؤ ؾ
يةو قاثة ٖةغتا و بؤوة َايةى غةض  ئةواْي تطغةضةضاى ئةوة، زةْطيَهى دياواظتط ية 

 غوضَاْى.
ةوة قاثةنةى ٖةَيططت و ييَي ضواْى، تيَطةيؿت ئةو قاثة دياواظة ية غةضغوضَِاْضووز بة 

قاثةنةى بةضزايةوة و ْةؾها، ضووز ية  ي تطهنة باونى زضوغيت نطزووٕ و داضيَ ئةواْي تط
بةضاْبةض ضووزاويَهى غةضغوضٖيَٓةض خؤى زيتةوة، بةزةّ ٖاواض نطزٕ و بة خيَطايي قاثةنةى بؤ 

 بابى بطز تا يةو بابةتة ئاطازاضى بهاتةوة.
ى ضووز قوضغة، نضى الو زةيعاْى ناتيَو غةضغوضَِاْازةي ضِبؤ ئيَُة َاْإ تيَطةيؿسن ية 

ًَيشن زةنةويَت زةؾهيَت و ئةَة ياغايةنة نة وةى ياغاى غطوؾت ية الى ْاغطاوة و قاثي ط

                                                           

 )نوظ ية نوضزي واتة )طؤظة( و ئةجناَسةضى ناضةنةف طؤظةنةضة، وةضطيَط بؤ نوضزى.(( 5)

ييةي طيٌ نة باْطى ؾازى زةضبطِيٓى وؾة)( 6) نإ( وةضطرياوة، نة ثيَٓض ئةوضووثييةٖيٓس و  وؾةوةضطرياوة ية ثةضتوونى ) ناْى غةضةتا بووة،ئيَطْا
ْاغي ئاملاْى بطؤنًُإ ْووغطاوة وةضطرياوة،   (ظةبيشوَيآلبةضطة و ية اليةٕ َيَصوو
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. ٖةض بؤية ظؤض بة ثةية ضؤيؿت بؤ ئةوةى بابى ئاطازاض (7)ئةو داضةيإ ئةَة ضوويٓةزاوة بةآلّ
بهاتةوة. طؤظةنةضيـ قاثةنةى تاقيهطزةوة و ثؿرتاغتى نطزةوة نة يةناتى نةوتٓيسا ئةو قاثة 

 هيَت.طًَيٓة ْاؾ
طةيؿت  تييةاغضِبابى ضووز يةو  بةآلّٖةضضةْسة ئةونات ظاْياضى خةَيو وةى ئيَػتا ْةبوو، 

نة ئةو طًَةى بؤ ئةو قاثة بةناضى ٖيَٓاوة ديابووة و ئةو ضِؤشة باونى ضووز بؤوة ئاَطاظى 
بؤ  نإ ْاغاْس وئيَطاْييةبة ضووى ديٗاْياْسا، ضوْهة ناْعاى َػى بة  ي تطنطاْةوةى زةضطايةن

يةنةّ داض َؼ ية ؾاضى غيًَو )نة ئةَطؤ بةؾيَهة ية ؾاضى ناؾإ( زةغت نةوتووة. تا 
ئةونات ية ٖيض ؾويَٓيَهى ديٗإ نةؽ بة بووْى ناْعاى َػى ْةظاْيبوو و باونى ضووز 

 ناْى بةو ناْعاية ئاؾٓا نطز.ئيَطاْيية
ٖاوغةضطريى ية طةٍَ ئةونات ية ؾاضى غيًَو ْةضيت ْةبوو نة ثيَساويػتى و نةضةغتةناْى 

بووى ٖةبيَت و ئةو ْةضيتة زواتط ٖاتةنايةوة و ئةو ناتة ئةَة بوو بة ْةضيَت نة ٖاوغةضطريى 
ى. ئةطةض ئةونات ئةو بابةتة ْةضيت باظضطاْى وةضططت و بؤوة َاَةَيةيةنى باظضطاْاليةْى 

زةبوو ية ضةْس قاثيَو بواية، ئةوا باؾرتئ زياضى نة باونى ضووز زةيتواْى بيسا بة ضووز، بطيتى 
 زةبوو نة ية دؤضة تاظةناْى قاخ ٖةشَاض زةنطإ.

غةضئةجناّ ضاوةضواْى نؤتايي ٖات و ضؤشى ظةَاوةْسى ضووز و ظاب  نة ٖةَوو زاْيؿتواْى 
غيًَو َاوةيةى بوو ضاوةضواْى بووٕ، طةيؿت. ضوْهة بؤ بةؾساضى يةو ئاٖةْطة دطة ية 

ة ْاوضةناْى زةوضوبةضةوة زةٖاتٔ، ئيَطاْبإ ؾةضَاْيسا يـ يي تطخةيهي غيًو، خةَيهيَهى ظؤض
 اغتى ؾاض و ية نةْاضى زةضياضة غاظزضيَت.ضِئاٖةْطةنة ية ْاوة

بة طؿتى بؤ بةؾساضى ية  َٓساٍَيةو ضؤشةزا تةواوى خةيهى غيًَو ية شٕ و ثياو و 
ياضة زاْيؿسن، ظةَاوةْسى ضووز و ظاب ية ططزةنإ ٖاتٓةخواضةوة و ية غةض ظةوى ية نةْاضى زةض

ئيَطاْباْيـ وةى ٖةَووإ ية ططز ٖاتةخواضةوة و ية غةض ظةوى زاْيؿت. شْاْى غيًَو وةى 
اظاْسبؤوة و ثياواْيـ َاغي و َطاوى ظؤضيإ ٖيَٓا و ضِزةضبطيٓى ؾازى قؤضى بعْيإ بة غةوظة 

 تةْاْةت بة بؤْةى ئةو دةشْةوة َاَعيإ نوؾتةوة و ئاططيإ زاطريغاْس.

                                                           

ْاؾهيَت و طزْى طؤظة بووة، زةبيٓيَت طؤظةيةى نة ية ئاططى زةضٖيَٓاوة، زضوغته)ناتيَو طؤظةنةضيَو ية ؾاضى غيًَو غةضقاَيى ( 7)
طزْى ئةو طؤظةية بةناضى ٖيَٓاوة ية خانى ئاغايي دياية، ئةو خؤَيى ؾؤضاوةى ناْيَهى َػي بة زضوغتهبؤى ضووٕ بؤوة ئةو طًَةى بؤ 
 ى َيَصووى ئيَطإ ية ظاْهؤى ٖاضظاضزى ئةَطيهى(َاَؤغتاناض ٖيَٓابوو، ضيضاضز ؾطاى 
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ؽ ثريؤظبايي ية بووى و ظاوا ْةزةنطز و ٖيَؿتا ئةو ضيَوضةمسة ْةٖاتبؤوة نايةوة ئةونات نة
و زواتط دؤضةناْى ضيَوضةمسةنإ و يةْاويؿيإ ضيَع يةو ضواْطةوة زةضنةوتٔ تا ديَطاى 
خؤؾةويػيت ْاو زٍَ بططْةوة. ئيَػتا خةَيو بؤية ضيَع ية يةى زةططٕ، ضوْهة ْاتوأْ يةنرتيإ 

ت و ٖةْسيَو ية خةَيهيـ ططيَهويَطةنإ بة ٖؤى ْةضَى ْواْسٕ و ضيَعى ية بة زٍَ خؤف بويَ
 ضِازةبةزةض زةضَإ زةنةٕ و ْةضَى ْواْسْى ظؤض ْيؿاْةى زَيطةؾي و قيٓى ظؤضة.

زاْيؿتواْى غيًَو ظؤض غازة بووٕ و يةنرتيإ خؤؾسةويػت، ؾازى نوضِ و نضيَهى الو، ؾازى 
يووغي ْةبوو و زواى ئةوةى وضطةناْيإ تةواو تيَط بوو و بة ئاوى ٖةَوويإ بوو و يةْاو ئةوإ ظَإ 

ة نطز، نة بةغةض طؤظةناْياْسا  ظوآلٍ تيٓووييَتيإ ؾها، زةغتيإ نطز بة ييَساْى زاض بةو ثيَػتة َاَعْا
باْيـ نةوتٓة ٖةَيجةضِنىَ و غووضِزإ.  ٖيَٓابوو و زةْطى تةثٌَ بةضظ بؤوة و ٖةَوإ و تةْاْةت ئيَطْا

ةض نةغيَهى ئةو غةضزةَةى ئيَُة ية نةْاضى زةضياضةنة بوواية و زعنةْى ئةو غةَايةى ئةط
زةبوو. ثياوإ َووى غةض و ضيؿيإ ظؤض زضيَص و ٖةْسىَ  غةضغوضَِإزيبا، بة غةختى زووضاضى 

ضووةنإ ضيؿيإ زةطةيؿتة غةض ظةوى، ٖةضوةٖا شْةناْيـ ظويؿيإ زضيَص بوو و ية آلية بةغا
يٓيإ ثطضة زضيَصةناْى غةضى ثياوإ و ظوَيؿى شْإ تيَهةٍَ زةبووٕ و بة ثيَوةضى ةضِناتى ٖةَيج

بووٕ و يةوىَ ياْسا، تا ؾةنةتئيَػتا زعنةْى وةسؿياْةى زةبوو. شْإ و ثياوإ ئةوةْسة غوضِ
 ا.طِخةويإ ييَهةوت و زةْطى تةثًةنإ ب

زواى ٖاتٓى ؾةو، بة زةْطى ئةو زاْيؿتواْى غيًَو ئةو ضؤشة تا ئيَواضة خةويإ ييَهةوت و 
َطاوياْة ية خةو ٖةغتإ، نة زةٖاتٓة ْاو قاَيؿةآلْةناْى نةْاضى زةضياضة، زةغتبةدىَ ضةْس 
ثياويَو ضووٕ و ئاططيإ يةْاو ئاططخاْةناْى ْاو غيًَو ٖيَٓا، ية نةْاضى زةضياضةزا ئاططى 

خةَيهى ئةوناتى غيًَو ية ٖةَوو  طةوضةيإ نطزةوة و ئةو ئاططة تا بةياْى ضِؤشى زواتط َايةوة.
 دةشْةنإ يةناتى ؾةوزا ئاططيإ زةنطزةوة ظؤض و دةشْى بة بيَ ئاطط ية الى ئةوإ بيَ َاْا بوو.

نة  ،بؤوة و شياْى تاظةى يةو خاْةوة زةغت ثيَهطزاى ٖاوغةضطريى، ضووز ية بابى ديازو
 طزبوو.زضوغتهظاب بؤى 

ز زايهى ْةَابوو تا ضؤْييَت َٓساٍَ بووْى ؾيَطبهات، ظؤضى ْةخاياْس ضووز زووطيإ بوو، ضوو
بؤية ئيَطاْباْى خةغووى ئةو ئةضنةى ططتة ئةغتؤ و ثيَيوت: ضؤشيَو يإ ؾةويَو ئاظاضيَهى توْست 
زةبيَت و زواتط ئاظاضةنة زةضِوات، بة ٖةَإ ؾيَوة زووباضة زةبيَتةوة تا داضي غيَيةّ و ئةونات 
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واى ئةوة َٓاَيةنة زيَتة زةضةوة. ْيؿاْةى زةضضووْى َٓاَيةنة طوؾاضيَهى توْست بؤ زيَت و ز
 .(8)زةْطى ططياْييةتى و بة بيػتٓى زةْطى ططيإ، َٓاَيةنة بة ٖةضزوو زةغتت بططة و بيًيَػةوة

ئةو نات َٓاَيةنة غة ْاو ثيَػتى طا و ييَبطةضىَ تا بة ئاضاَى غةويَت و ضؤشى زواتط نة ية 
 ةنة زيػإ زةخةويَتةوة.َٓساَيوة ؾريى بسةضىَ تا تيَط زةبيَت و خةو ٖةغتا ية َةَهةناْتة

ئاظاضيَهى ظؤضى َٓساٍَ بووٕ ضووزى زاططت و ية ناتى ٖاتٓى ئاظاضةنة تا تةواو بووْى و ية 
زايو بووْى َٓاَيةنة، ناتصَيَطيَهى خاياْس و ضووز َٓاَيةنةى ية باوةف ططت و ية غةض تا 

تى: و ى، بيٓى ضاوى ؾيٓة و خؤؾشاٍَ بوو وطِوى ية ضاوةناْى بقاضى َٓاَيةنةى ييَػتةوة و ضا
ضاوةناْت وةى ضوةناْى باونت زةضٔ، بة ئاضاَى ية ثيَػتى طاى ثيَ ضا تا ثؿوو بسات و 

 نةوتة ناضةناْى ضؤشاْةى خؤى.
ية غةضزةَى ئيَُةزا شْاْى ئيَُة بة طؿتى زواى َٓاَيبووٕ ضةْس ضؤشيَو ثؿوو زةزةٕ و 

ت تا ْعيهةى ثةجنا غاٍَ ثيَـ زووضاضى ْةخؤؾي )ظيَيةغتاْى( زةبووٕ و زةَطزٕ، زايهإ تةْاْة
 شْاْى غيًَو تةْاْةت يةى ناتصَيَطيـ زواى َٓاٍَ بووٕ ثؿوويإ ْةزةزا. بةآلّ

ناْسا ْة ثؿووى ثيَـ َٓاٍَ بووٕ و ْة زواى َٓساٍَ ئيَطاْييةية شياْى ئةوناتي شْة زييَطة 
ؾي )ظيَيػتاْى( يإ ْةبووة و ضوْهة ئةوإ )َاَإ( يإ ْةبوو تا بووٕ ْةبوو و تةْاْةت ْةخؤ

. ضووز و شْةناْى غيًَو نة َاَاْيإ ْةبوو، زووضاضى ئةو (9)بزن ْةخؤؾييةئةوإ تووف ئةو 
 ْةزةٖاتٔ و بةضزةواّ زةبووٕ يةغةض ناضةناْى خؤيإ. ْةخؤؾيية

ويػتى غةؾةض غاٍَ وةضططت و ية ناتى زووطياْى ضووز، ئيَطاْبإ غووزى ية وةضظى خؤؾي 
طز، ئةو شْة غواضى نةؾتى بوو و طؤضاْى بة ئاَازةنت و نةؾتى ئيَطاْباْيإ بهات بؤ باؾووضى وآل

 زةغتةوة بوو، َاَعةناْيإ ية نةؾتى بةغتةوة و ئيَطاْبإ ية غيًَو بةضةو باؾووض ضؤيؿت.
                                                           

ىَ بوو و ثةضتوونى ئةو بة ظَاْى ة نة زواتط ضؤيؿت بؤ بةضيتاْيا ية ئةوىَ ْيؿتةدية ثةضتوونى ثطؤؾيػؤض ططاْتؤؾػهى ضؤغي وةضطرياو( 8)
 .ظةبيشوَيآلظاييَٓى ضاثهطا،  1959ٓطًيعى و بة ْاوى )ئيَطإ بةض ية َيَصوو( ية غاَيى ئي

ْاْ( 9) َا َاْةنإ )ٖةَيبةت َةبةغتُإ ئةو َا ٔي بةآلنإ بووٕ نة زووضاضى ي تطَةتطغ ة( يةى ية ثطِيغتى ْيةية نة ظاْياضيإ ية باضةى تةْسضوَا
ْاو اْييةؾاضغت ًيؤٕ ئاؾطةتى ظاويإ ية   َ ةية ظياتط ية غةزٕا طؤظ بووْة و زةغتة ثيػةناْى شْة َاَاْةنإ بة زضيَصايي ٖةظاضٕا غاٍَ و يةوْا تىَ 

يالزى ٖؤناضى ئةو  ةداضغتاْى ية غةزةى ْوظزةٖةَىَ  َاْةنإ  بطيتييةنة  وةزؤظييةى ْةخؤؾييةبطزووة. ز. مسيؼ ويػىَ  ية ثيػى زةغتى َا
َاْ طؤظ ْةزاوة. زةغتة ثيػةناْى شْة َا َاْةنإ خةَيهيإ نوؾتووة، ْةخؤؾي وةى تاعووٕ ئةوةْسة ظياْيإ يةَ  ةنإ و زةَييَت ئةوةْسةى شْة َا

ْاو يةؾي طةض َازةى شْى ظاو و زووضاضى ٖةونطزٕ و زواتط َيهطؤبى )ثؤئيَط ثطاٍَ( نة ية ضؤشٖةآلت بة ظيَيػتاْى ْاغطاوة، زةطواظيَتةوة بؤ  ّ و ئا
ْاوبطاوة. ) ْةخؤؾييةغووضبووْةوةى زةنات و بؤيةف ٖةْسىَ داض ئةو   (ظةبيشوَيآلبة غووضبووٕ 
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اغتى زةضياضةوة غةؾةض ضِْاوة ثيَويػتة بطوتطيَت تا ئةونات ئيَطاْبإ ْةيسةتواْى ية ضيَطةى
ناْيؿيإ ضاضؤنةى ْةبوو، ٖةضوةٖا نةؾتييةبهةٕ، ضوْهة ٖيَؿتا ضيَطا زؤظيٓةوةيإ ْةزةظاْى  

يةناتى باضإ و تيَهضووْى نةف و ٖةوا و ية ؾويؿسا ْةياْسةتواْى ئاضاغتةنإ بسؤظْةوة، بؤية 
ٕ ْابٔ و ٖةضناتيَهيـ زةضيا و ناتبةضزةواّ ية نةْاضةناْةوة زةضؤيؿسن و زَيٓيا بووٕ نة ٖيض 

 ْائاضاّ بوواية، ية نةؾتى زازةبةظئ زةوةغتإ تا تؤؾإ بٓيؿيَتةوة.
ية غةؾةضنطزْسا ئيَطاْبإ ثةيةى ْةبوو و ية ٖةضؾويَٓيَو ؾويَٓهةوتواْى ييَ بواية، يةى تا 

ؿتة ؾويَٓيَو زوو ضؤش زةَايةوة و زواى ثاظزة ضؤش ية بةضزةواَى ية غةؾةضةنةى ئيَطاْبإ طةي
نإ بوو و ئةطةض ية ئةوىَ نة ظاْى زوا خاَيى باؾووضى بوو، ئةوىَ ْاوضةى شياْى ئةشزيٗا

 ببواية زةطةيؿتة ئةو نةْاضاْةى شياْى تيَسا ْةبوو.تيَجةضِ
ئيَطاْبإ ٖةضطيع ْةضوو بوو بؤ ئةو نةْاضاْة، بةآلّ يةو غةؾةضةزا ضووزاويَو ضوويسابوو نة 

بسات، ضوْهة ناتيَو طةيؿتة نؤتايي باؾووضى وآلتةنةى خؤى، زاْيؿتواْى ْاضاضبوو غةض يةوىَ 
ئةوىَ وتيإ: خةيهاْيَهي ضاو و ثطض ضةمشإ، يةو ؾويَٓاْة زيتوة نة تاظة زةضنةوتووٕ و ناتيَو يةوإ 

 ْعيو زةبيٓةوة ية زةغتُإ ضِازةنةٕ و ٖةضضةْس زاوايإ ييَسةنةئ ضِاْةنةٕ، طويَُإ ييَ ْاططٕ.
ياضيسا تا بضيَتة ئةوىَ و ئةوإ ية ْعيهةوة ببيٓيَت، طِيػتٓى ئةو ٖةواَية ئيَطاْبإ ببة ب

ضؤشيَو ئيَطاْبإ بيٓى شْإ و ثياواْى نوضتة باال، ضاو و َوو ضِةف غةضطةضَى تةَاؾاى ئةوٕ و 
 ٖاتووٕ. غةضغوضَِإبة ئاؾهطا زةضزةنةوت ية زيتٓى ئةو و ٖاوضيَهاْى زووضاضى 

إ وةى باغهطا بة زضيَصايي نةْاضةنإ زةدووال و ؾاشٕ بة ئؤَيَس ٖةبوو بطاتة ئةو نةؾتى ئيَطاْب
ٖةض نة َاَعة باضٖةَيططةنإ  بةآلَّطؤظة ضاو و َوو ضةؾاْة و ية ئةوإ بجطغيَت نة ية نويَوة زئَ، 

وةضاْى ية ئةوإ ْعيو بووْةوة، زةغتيإ نطز بة ٖةالتٔ و زياض ْةَإ و زةضنةوت ية ئيَطاْبإ و يا
 .(10)زةتطغإ، ئيَطاْبإ ْاوى )زيَو( ى بؤ ئةوإ زاْا نة بة َاْاى )خاوةْى َووى ضةف( زيَت

ايةوة، طةيؿتة ؾويَٓيَو نة ضِزواى ئةوةى ئيَطاْبإ يةو ْاوضةية و بة نةْاضى زةضياوة طة
نإ ية ئيَطاْيإ ْيؿتةدىَ بووٕ، ئةو ية زاْيؿتواْى ئةويَى بيػت نة زيَوة ي تطزةغتةيةن

ضؤشيَو وةى  ْيية بووْةوةضى غةيطٕ و ٖةَوو دؤضة طياًْةبةضيَو تةْاْةت ئةشزيٗا زةخؤٕ، زووض
 نإ.ئيَطاْييةزضْسةناْى وةى )ؾيٌ و ؾيَط( ٖيَطف بهةْة غةض 

                                                           

ة ضِاغتةقيٓة َيَصووئية ية ثةضتوونى )غاآلٕ( ٖاتووة نة ية( 10) َاْاى ي تطظاييٓى ية غإ ث 1908)ئةو ضووزاوْا ى ؾةويَع بؤضط غةباضةت بة 
 .(ظةبيشوَيآل)زائةوا. زيَو( ضاخ نطاوة. 
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ى نة وةى باغهطا بؤوة ٖاوغةضى ضِت ضوو، ظابى نووآل ناتيَو ئيَطاْبإ بةضةو باؾووضى
ناْى خؤى ضؤيؿت بؤ ؾاخةناْى بانووض و يةويَ زوو ئاشةَيى ضووز، ية طةٍَ زوو ية ٖاوتةَةْة

ْة ضاوى دوإ و آلدواْيإ يةطةٍَ خؤياْسا ٖيَٓا، نة ية نةْاضةناْى زةضياضة ْةبووٕ. ئةو ئاشة
طويَضهةى بضووى، زةغت و القى باضيَو و بةضظيإ ٖةبوو. ٖيض نةؽ تةْاْةت ظاب و 

 ْةزةظاْى.ٖاوتةَةْةناْى ْاوي ئةو ئاشةَية دواْةيإ 
 .(11)ئيَطاْبإ ْاوى )ئةؽ ثا، ئةغجا( ى بؤ بةناضٖيَٓإ نة بة َاْاى )قاضى زضيَص( زةٖات

يةى يةو ئةغجاْة )ئةغح( ظؤض ٖؤططى ظاب ببوو و بةضزةواّ زواى زةنةوت، ئةطةض ضةْس 
 ناتصَيَطيَو ظابى ْةزيبواية، ية ناتى زيتٓيسا زةنةوتة زةغت نوتإ ية ظةوى.

اْيؿتواْى غيًَو ثيَويػتيإ بة طؤؾت ْةبوو، بؤية ئةغجةناْيإ ْةنوؾت و ية ئيَطاْبإ و ز
ييَواضى زةضياضة ية ْاو يةوةضطةنإ ئاظازيإ نطزٕ، ئةواْيـ بة ؾيَوةيةى ٖؤططى َطؤظ بووٕ نة 
ية زةوضووبةضى ؾاضى غيًَو زووض ْةزةنةوتٓةوة. ضؤشيَو ضووز ية ناتيَهسا نة َٓاَية 

بوو، ية طةٍَ ظابي ٖاوغةضيسا ضووٕ ْاو دةْطةٍَ بؤ َةبةغتى ٖةْاض بضوونةنةى ية باوةف 
ضٓيٓةوة نة بةضية وةضظى باضإ ثيَسةطةيؿت، ئةوإ زوو غةبةتةى طةوضةيإ البوو نة خؤيإ 
زضوغتيإ نطزبووٕ و ئةوإ ٖةض زوو غةبةتةنةيإ ثطِ ٖةْاض نطزبوو و يةوناتةى غةضطةضَى 

 غجةى ٖؤططى ظاب ببوو يةو شٕ و َيَطزة ْعيو بؤوة.ٖةْاض ييَهطزْةوة بووٕ، ئةو ئة
ت غةبةتةنإ ية غةض ثؿتى ئةو ئاشةَية زابٓىَ، و اْةوة، ضووز بة ٖاوغةضةنةىضِيةناتى طة

 تى ئةو غةبةتاْة ية غةض ثؿتى ئةغجةنة ْاوةغسن و زةنةوٕ.و تا خؤَإ َاْسوو ْةبشن. ظاب
ٖةضزوو غةبةتةنة بة يةنرت ببةغتةوة  تى بة ثةتيَو نة ية ضووةى زضوغت زةنطيَت،و ضووز

 .(12)تا ية غةض ثؿتى بة ٖةضزوو الزا ٖةَيبواغطيَت و وةى )داْضؤ( بيَت
زاْيؿتواْى غيًَو تا ئةونات غووزيإ ية باظوو و ثؿيت خؤيإ زةزيت بؤ طواغتٓةوةى 

ٕ ؾتوَةى، طواغتٓةوة بة ثؿت ئةوناتيـ ٖةضوةى ئيَػتا بوو و ٖةضوةى ئةوةى نطيَهاضةنا
طواغتٓةوة بة ؾإ بة غووز وةضططتٔ ية زاضيَهى زضيَص بوو نة تواْاى ضةَاْةوةى  بةآلّئةيهةٕ، 

ٖةبواية و ْاوةضِاغتةنةى زةخطاية غةض ؾإ و باضةناْيإ بة ٖةض زوو الى زاضةنة ٖةَيسةواغى و 

                                                           

َاْى ئيٓطًيعى ية اليةٕ ٖاضَاى ْووغطاوة.  وؾة)وةضطرياوة ية ثةضتوونى "غيَ ( 11) ٖات" نة بة ظ ْاى ْإ بةناض زة ى نؤٕ بؤ َا نة ية ئيَطْا
ة(  ظبيشواًي

 .(ظةبيشوَيآلؾاضى غيًَو زانةوتووة، ناْى نؤَةَيطاى ئيَطاْة نة بة ططعناْى ظؤض ية وؾةداْضؤ، يةى ية -)داْضوب (12)



 

28 

ةى ٖةبيَت بة ئاغاْى باضةنةيإ زةطواغتةوة، بؤية زاضيَهيإ بةناض زةٖيَٓا نة تواْاى ضةَاْةو
 تا ية ناتى باضبطزْسا ؾاْةناْيإ زووضاضى طوؾاض ْةبيَت و ئةو زاضةيإ بة )داْضؤ( ْاو زةبطز.

ى شْةنةى ديَبةديَ نطز، ثةتيَهى ية طيا غاظ نطز و بة غةض ثؿتى ئةغجةنةى زازا و زوو وتةظاب 
ةوة ٖةَيواغى و ئ ةغجةنةف نة َاَيى غةبةتةنةى بة ٖؤى ثتةنةوة، بة غةض ثؿتى ئةو ئاشةَية دوْا

انطزٕ بة ئاضاَى ية زواى ظاب نةوتة ضيَهطزٕ. ناتيَو ئةو شٕ و ثياوة الوة ية دةْطةٍَ ضِببوو ية دياتى 
ةوة، ئيَطاْبإ ئةواْى ية زووضةوة بيٓى و ناتيَو بيٓى ئةغح زوو غةبةتة ٖةْاضى ٖةَيططتووة، بة  طةضِْا

ى ٖةَيسا، ٖةضوةٖا خةَيهى غيًو نة َاْغةضغوضِبوو و ٖاواضى  غةضغوضَِإتةواوى زووضاضى 
طواغتٓةوةى ٖةْاضيإ بة ٖؤى ئةغجةوة بيٓى، زووضاضى غةض غوضَإ بووٕ، ضوْهة تا ئةونات ٖيض 

 نةؽ ْةيسةظاْى، زةتواْسضيَت باض بة ثؿتى ئاشةٍَ بطواغرتيَتةوة.
ةؾتيإ اظى طواغتٓةوةى ية ؾاضى غيًَو تا ئةونات تةْٗا َاَعةنإ بووٕ نة نطِتانة ئاَ

باضيإ ية غةض ثؿت زاْةزةْطا. غووز ية َاَع تةْٗا بؤ ضِانيَؿاْى نةؾتى  بةآلّازةنيَؿا و ضِ
زةبيٓطا و تةْاْةت عاضةباْة و نةؾتى بة ضاضوَنةيإ ْةبوو نة بة زاخةوة ْاوة ؾاضغيةنةى 

 ازاض ْاو زةبطا.ضِنؤْةناْسا بة  ئةوضووثييةْةَاوة و ية ظَاْة 
ض بوو نة طةصن ئيَطإ نة ثيَؿرت غةطيإ خؤَاَيى نطزبوو، تواْيإ ئةو ضؤشة بؤ يةنةجما

نإ تةْاْةت ئيَطاْباْيـ نة ظؤض ظاْا ئيَطاْييةويَطاى ئةوةف ٖةَوو  بةآلّئةغح َاَيى بهةٕ. 
بوو و ظؤضى زةظاْى، ْةياْسةظاْى نةى و ضووٕ غةط َاَيى نطاوة و ية بةضاْبةض ؾيٌ و ؾيَط و 

 يَهطزووٕ.بةضططى ي ي تطئاشةيةناْ
يية ، ي تطنإ بة دؤضيَو يةو ضووزاوة خؤؾشاٍَ ببوو نة ٖةوَييسا باض غاتةغةض ثؿتى ئةغجةناْئيَطْا

ايإ ضِتط وةى ئةغجةنةى ظاب َاَيى ْةبووٕ و بؤية زةنةوتٓة دووتة ٖاويؿسن و  ئةغجةناْي بةآلّ
ى ؾيَط نطز نة زةتوأْ بؤ زةنطز. ويَطِاى ئةوة َاَيى بووٕ و يةغةض خؤيي ئةغجى ظاب خةَيهى غيًَه

باضٖةَيططتٔ غووز يةو ئاشةَية وةضبططٕ، ٖةْسيَو ية ئةوإ ضووٕ بؤ ؾاخةناْى بانووض و ية ئةويَوة 
نؤَةييَو ئةغح و َايٓيإ ٖيَٓا و ية يةوةضطةناْى نةْاضى زةضياضة و دةْطةَييإ بةضزإ و ٖيَٓسةى 

 .(13)ْٕةبطز نةْاض زةضياضةنة بؤوة َؤَيطةى ضةوة ئةغجةنا

                                                           

 ي تطنإ ْةضيتى ثةضوةضزةى ئةغح بؤ غواض بووٕ و باضبطزْيإ بة ْةتةوةناْئيَطاْيية)ئةغح ئةو ناتة تةْٗا ية ئيَطإ ٖةبوو و ( 13)
-ضؤَئَ طيَطمشةٕئاؾٓا نطز و خواضزْى ئةغجيـ )ئيَػجطيَؼ( واتة ويَٓذة ٖةض ية ئيَطاْةوة بؤ ؾويَٓةناْى تطى ديٗإ ضؤيؿت، 

 َيَصووْووغي ؾطةْػى(
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وةضظى باضاْباضئ زةغتى ثيَهطز، شيإ ية غيًَو نةوتة ثؿوو و زاْيؿتوإ  ي تطداضيَه
نةؽ نيَؿةى خؤاضزْى ْةبوو ضوْهة ية وةضظى  بةآلّْةياْسةتواْى ٖاتووضووى دةْطةٍَ بهةٕ. 

اى طِاو بهةٕ، ويَضِباضاْباضيٓسا َطاوى ية نةْاضى زةضيا ظؤض بوو و ضةْسيإ ويػتباية زةياْتواْى 
ئةوة ْةياْسةظاْى غووز ية ثةضِى َطاوى وةضبططٕ، ضوْهة ٖيَؿتا ثيَويػتيإ بة ثةضةناْى 
َطاوى ْةبوو. ية غةزةناْى زواتط و زواى ئةوةى ثيَػتى طياًْةبةضإ بةضةو نةَى ضوو و خةيو 

بؤ  ووٕ غووز ية ثةضِ و توونى َطاوى ببيٓٔ و ثيَؿرت ثيَػتى ئاشةٍَ ئةوةْسة ظؤض بوو نةْاضاضب
 ايةر و ثيَدةف و دًوبةضط ثيَويػتيإ بة بةناضٖيَٓاْى تووى و ثةضِى َطاوى ْةبوو.ضِ

ا ئاَاشةى زةنطز بة خؤض نة ئةو َاَع و َطاوى و َاغيُإ بؤ زةغتةبةض  ظؤض داض ئيَطاْباْى ظْا
زةنات و ٖةضضى ٖةَاْة ية ئةوة و ئةو َاَع و َاغي و َطاوى ثيَساوئ و ٖةض ئةويـ غةطى نطزة 
ى ئيَُة بيَت و ٖةض ئةو ئاوى زايٓىَ تا تيٓوويةتيُإ بؿهيَت و ئاططى زايٓىَ تا  زؤغتُإ تا ثاغةوْا

 هةئ و طؤظةناظناْى تيَسا غةخت بهةئ.ئاَازةبَاغي و َاَع و َطاوى ثيَ 
بابى ظاب غيَ غاٍَ ثيَـ ٖاوغةضطريى نوضةنةى ية ؾار نةوتة خواضةوة و َطز، ئيَطاْبإ 

ايةوة بؤ ئاشةييَو نة ية ؾاخةناْى زةطةضِاوغةض َايةوة و ٖؤناضى ئةوةف يةو غاوة بيَ ٖ
بانووضى زةضياضةنة زةشيا و ية ؾار زاْةزةبةظى و بةضزةواّ ية غةض تاؾةبةضزةنإ زةشيا. 

 ئةو ئاشةَية ية تطغي طوضط ْايةتة ثيَسةؾتةنإ و طؤضط زؤشَٓى ئةو ئاشةَيةية. زةيوتئيَطاْبإ 
 بةآلّثيَويػتى بةو ئاشةَية ْةبوو تا بضيَت بيططيَت و بيٗيَٓيَت، بابى ظاب ٖةضضةْسة 

 ٖةغتى بةزوازاضووٕ ثاَيٓةض بوو تا بضيَتة ؾار، ئةو ئاشةَية بططيَت و بؤ نوض و شْةنةى بيٓيَت.
ناْى نؤٕ ْاوى )طاى بضووى( يإ بؤ ئةو ئاشةَية زاْابوو و ٖؤناضةنةؾي ئةوة بوو ئيَطاْيية

ضيانإ زةشيإ و ئةو ئاشةَية ية يوتهة و بةضظاييةناْى ؾار زةبيٓطا، ٖةض  نة طانإ ية زاَيَٓى
بةو ٖؤناضة ئةوإ ْاوى طاى بضوونيإ يةو ئاشةَية ْا و ئيَػتا ئةو ئاشةَية ية ئيَطإ بة 

ازةيةى ٖةَإ َاْاى طاى بضووى زةزات. تا ضِ( ْاوزةبطيَت نة تا (14))طوغؿةْس، طوغجةْس
سيَ ية ضياناْى ئيَطإ َةضى نيَوى ٖةية، نة دياواظى ية ْيَواْي ئةوإ ئيَػتاف ية يوتهةى ٖةْ

 و تةْٗا تا ضازةيةى قةيةوتطٕ و خوضييإ ظياتطة. ْيية و َةضى خؤَاَييسا
بابى ظاب نة بؤ ٖيَٓاْى َةض ضووبوو بؤ ؾار، ية ئةوىَ نةوتة خواضةوة و الؾةنةى نةوتة 

و ْةزؤظضايةوة، ئةواْةى ؾاضةظايي تةواويإ ية  ْاو ضووباضيَو نة ية زاَيَٓى ئةو ؾاخة بوو

                                                           

 ةنةيةتى ية نوضزيسا زةبيَت بة "َةض"، وةضطيَط بؤ نوضزى(ي)طوغؿةْس نة ْاوة ؾاضغي( 14)
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دوغطاؾياى ْاوضةنة ٖةبوو زةياْووت ئةو ضووباضةى بابى ظابى نةوتووتة ْاو، ْايةتة ْاو 
زةضياضةى ئةوإ و بةَيهو بةضةو بانووض زةضوات و ئاوةنةى زةضِشيَتة ْاو زةضياضةيةى نة ية 

 اضةية.ئةويَية و الؾةى بابى ظابيـ ضووتة ْاو ئةو زةضي
تى آلَطزْى بابى ظاب ْةبؤوة ٖؤى ٖيض طؤضاْيَو ية غيًَو ضوْهة ئةو ٖيض ثًةو زةغة

ى ي تطْةبوو و تةْٗا ٖاوغةضى ئيَطاْباْى ؾاشْى ئيَطإ بوو و زاْيؿتواْى غيًَو و ؾاضةناْ
ايإ وابوو ضِزةوضوبةضى زةضياضةنة ٖةض ناضيَهيإ بواية بة ئيَطاْباْيإ زةووت ضوْهة ٖةَوإ 

 ة ئةو ية ثياوةنإ ظاْاتط و تيَطةيؿتووتطة.ن
ياضيسا طَِاوةى غيَ غاٍَ ئيَطاْبإ بيَ ٖاوغةض َايةوة و زواى ئةوةى ظاب ٖاوغةضطريى نطز ب

زايهى بة ؾوو بساتةوة، ظاب زةيعاْى ٖةَوو ئةو ثياواْةى شْيإ َطزووة ثيَيإ باؾة ببٓة 
 بةآلّ ،و زةغتهةوتيَهيإ ْابيَتٖاوغةضى زايهى، ٖةضضةْسة زةياْعاْى ٖيض زةغةالت 

 طةوضةتطئ ٖؤناض بؤ ئةو ئاضةظووة دواْى ية ضازةبةزةضى ئيَطاْبإ بوو.
ظاب زةيعاْى تةواوى ثياوة بيَ شْةناْى غيًَو سةظ زةنةٕ ببٓة ٖاوغةضى ئيَطاْبإ و 

ةٖيَع ْةيسةويػت دياواظى ية ْيَوإ ئةواْسا بهات، ضوْهة غةضدةَيإ باالبةضظ، ضواضؾاْة و ب
ْةببوو، تا دواْى شْإ و  ي تطنإ تيَهةَيى ضةطةظئيَطاْييةبووٕ. تا ئةونات ٖيَؿتا ضةطةظى 

زا، زةبيَتة َايةى ئةواْي تطثياواْى بؿيَويَت و زةيعاْى بة باؾرت ظاْيٓى يةى ية ثياوإ بة غةض 
 زَيٗيَؿاْى ئةو ثياواْةي ْابٓة ٖاوغةضى ئيَطاْبإ. 

ياضيسا باْطٗيَؿتى تةواوى ثياواْى بيَ شٕ بهات و طِبيَت ببؤ ئةوةى دياواظى ْةنطز 
نيَي غةضنةوتٔ يةو زاضاْةيإ بؤ غاظ بسات نة بة قةزةض يةى زضيَص بووٕ و ٖةضنةغيَو ثيَؿربِ

ظووتط غةضنةويَت زةبيَتة ٖاوغةضى ئيَطاْبإ. بة ٖوَى ثيَؿربنيَهة ئةو ثياوة بوو بة ٖاوغةضى 
ةضنةوت و ضةشْيَهى َةظْيإ بؤ غاظزإ نة ية ٖةَوو ضوويةنةوة ئيَطاْبإ نة ظووتط ية زاض غ

ٖةض وةى ئةو ضةشْة بوو نة بؤ )ظاب و ضووز( غاظزضا بوو. زاْيؿتواْى غيًَو بؤ ٖاوغةضطريى 
ية ْيَوإ ثياوة شٕ َطزووةنإ و بيَوةشْةنإ ٖةَإ ئاٖةْطيإ بةضثا زةنطز نة بؤ نضإ و 

 يإ زةْواْس.نوضاْى طةْر غاظيإ زةزا و ؾازي
ثاف ؾوونطزْى ئيَطاْبإ وةضظى ٖاوئ بةضةو نؤتا ٖاتوو و وةضظى ثاييع ٖات نة زواى ئةو 
باضإ زةباضى، ؾةويَو ضووزى ٖاوغةضى ظاب ية زةْطى بةضيةنهةوتٓى زةيإ ٖةظاض يكى زاض ية 

 تى طوىَ بططة.و خةو ٖةغتا و ٖاوغةضةنةى ية خةو ٖةغتاْس و
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تٓى يكة زاضةناْى بيػت، ظاب ٖاواضى نطز: )َاَع... َاَع(. ٖةضنة زةْطى بةض يةنهةو
ية ؾاضي غيًَو شْإ و ثياوإ بة تري و ْيَعةناْيإ نة بةؾى غةضةنى ية بةضز بوو ٖاتٓةزةض و 
بةضةو ؾويَٓى زةْطى بةضيةنهةوتٓى زاضةنإ ضووٕ و ناتيَو طةيؿسن بيٓيإ زةيإ ٖةظاض َاَع 

ضةوةنةيإ ناتى بةضنةوتٓيإ بة زاضةنإ ئةو زةْطاْة زيَٓة  ْٔ و بة ٖؤى ظؤضىتيَجةضِبووية 
 طويَ، نة يةالى َطؤظ بة زةْطى بةض يةنهةوتٓى زاضةنإ زةضوو.

ى ؾاضى غيًَو ٖيَطؾيإ بطزة غةض ضةوة َاَعةنة تا ئةو ئاشةَية بهوشٕ و غووز ية ثيَػت  يؿتوْا زْا
وإ ططْط ْةبوو، ضوْهة ئةوةْسة و ئيَػهةنةى ببيٓٔ. غووز وةضططتٔ ية طوؾتى َاَع بؤ ئة

ثاؾهةوتى خواضزةَةْيإ ظؤض بوو نة ثيَويػتيإ ْةبوو و ئةو ناضةيإ اليةْى زوشَٔ ناضى ٖةبوو، 
ةى  ٖؤناضةنةؾى ئةوة بوو نة ٖةَوو غاييَو ية وةضظى ٖاتٓى ئةو َاَعة نيَوياْةزا، ظؤضيَو يةو َاَعْا

ة  ية اليةٕ خةَيهةوة خؤَاَيي نطابووٕ، خوى نيَوى بووْيإ بؤ زةطةضِايةوة و ية طةٍَ ئةو َيَطةية َاَعْا
ى. ى غيًَو َاَعة نيَويةناْيإ بة ٖؤناضى ئةو ناضة زةظْا يؿتوْا  زةنةوتٔ و زةضؤيؿسن، زْا

ئةو ؾةوة تا بةياْى و بةياْى تا ئيَواضةى ضؤشى زواتط َاَعةنإ ية ثةْا غيًَهةوة ضؤيؿسن و 
تةيإ نوؾت، تا زواتط آلبوو ئةو ئاشةَية طياخؤضة بيَ زةغة خةَيهى غيًَو ئةوةْسةى ية تواْايإ

 ايةر.ضِغووز ية ثيَػتةناْيإ ببيٓٔ بؤ ثيَدةف و 
ية غيًَو تا ئةو ضؤشة ضووى ْةزابوو نة ئةو شَاضة ظؤضة ية َاَع بة يةنةوة بئَ و ية ضةوةى 

 بةآلّسا بهةٕ، بضووى بضوونسا زةٖاتٔ و بؤيةف خةَيهى غيًَو ْةياْسةتواْى نوؾتاضيإ تيَ
بزن و ئةوإ بتوأْ ئةوةْسةيإ ييَ بهوشٕ. ئةو  تيَجةضِئةوة يةنةّ داض بوو نة ئةو شَاضة ظؤضة 

ؾةوة تا ئيَواضةى غبةى ناضى ئةوإ نوؾتٓى َاَع بوو و زواى تةواو بووْى ضةوة طةوضةنةى 
يإ زةضنةوت نة ٖةض ظوو بؤ بةآلَّاَعةنإ، ئةوإ نةوتٓة ثيَػت ييَهطزْةوةى َاَعةنإ و 

 و تواْا و ناتى ظؤضى زةويَت. ْيية ناضيَهى ئاغإ
ؾهيإ و ئةوإ ْةياْسةتواْى بة خيَطايي ثيَػتى َاَعةنإ ية الؾةيإ بهةْةوة تا ية بةض ٖةتاو

بهةْةوة، بة ظوويي َاَعةنإ بؤطةٕ بووٕ و بؤْى طةْيو، تةواوى ئامساْى غيًَهى ططتةوة و تةْاْةت 
 ٖةَوإ ظاْاتط بوو ضاضةغةضى بؤ ْةٖيَؿتٓةوةى ئةو بؤطةْة ثيَ ْةبوو. ئيَطاْبإ نة ية
تى ثيَويػتة الؾةنإ يةو غٓووضة زووض غطيَٓةوة و بياخنةْة ئةو زووَيةى ية و بابى ضووز

 بوو ئةوا غووز ية خةَيهاْى نةْاض زةضياضةف وةضبططٕ. ثيَويػتبانووضة و ئةطةض 
بهات و  ي تطضَةتى ية زاْيؿتواْى ؾويَٓةناْظاب بة نةؾتى نةوتةضيَ تا زاواى يا

ؾهاْى و و ئةواْيـ بةبيَ ئةوةى َٓةت يةغةض خةَيهى غيًَو بهةٕ، ٖةْسيَهيإ ية ضيَطةى
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ٖةْسيَو بة نةؾتى ٖاتٔ و بة ظوويي الؾةى َاَعةنإ زووضخطاْةوة و بؤطةٕ ئامساْى بةضزا، 
 ْبإ ٖةغتى بة ْةخؤؾي نطز.ٖيَؿتا باضإ باضئ زةغتى ثيَ ْةنطزبوو نة ئيَطا بةآلّ

بوو نة ئيَُة بة غةضَا بووٕ ْاوى زةبةئ  ْةخؤؾييةتا ئةوناتة تانة ْةخؤؾي ية ؾاضى غيًَو ئةو 
و ية وةضظى باضإ يا زواى نؤتايي ٖاتٓى زةضزةنةوت، تووؾبوإ بؤ َاوةى ضةْس ضؤشيَو بيَ تاقةت 

 ثاييع زةظاْى و ٖةض بةو ْاوةؾيإ زةْاغي. يإ بة ْةخؤؾيْةخؤؾييةزةبووٕ و زواتط ضاى زةبووٕ، ئةو 
ظاب نة طويَ بيػت بوو زايهى ْةخؤؾة، ضوو بؤ غةضزاْى و زيتى ٖاوغةضى ئيَطاْبإ 
زاواى ييَ زةنات نة طؤؾتى َطاوى غوات، ئةويـ ْاتواْيَت و تةْٗا ئاو زةخواتةوة. َيَطزى 

يَت بةضزةواَبئاو زةخوات و ئةطةض  تى ية زويَٓيَوة زايهت ٖيضى ْةخواضزووة و تةْٗاو ئيَطاْبإ
 ية ْةخواضزْى خؤضاى، زةَطيَت.

تى زاية بؤ ْإ ْاخؤى؟ بؤ زةتةويَت خؤت بهوشى؟ َطؤظ ية غجيَسة تا ئيَواضة زةبيَت و ظاب
نة ٖةتاو بؤَإ بةضٖةّ  (15)ثيَٓض داض ْإ غوات و دطة يةَةف زةبيَت يةو َيواْة غوات

َيواْة غؤئ تا ٖةتاو ْاضاسةت ْةبيَت، ضوْهة بؤ ئيَُةى  تت نة زةبيَ يةوو زيَٓيَت، خؤت
 بةضٖةّ ٖيَٓاوة و ئيَػتاف خؤت ية خواضزٕ نؿاويتةوة.

 تى نوضّ َٔ ْاتوامن ٖيض غؤّ، ضوْهة ْةخؤؾِ و تةْٗا زةتوامن ئاو غؤّ.و ئيَطاْبإ
ية  بةآلّتى: زايهة، ٖةَوإ ْةخؤف زةبٔ و َٓيـ زووغاٍَ ثيَـ ْةخؤف بووّ، و ظاب

خواضزٕ ْةنةومت و بةياْيإ َطاويةنِ زةخواضز، زواى ٖاتٓةوةّ ية دةْطةٍَ زةنةوطنة َاغي 
تط  اغتى ضؤش طؤؾتى َاَع يا َطاويِ زةخواضز، ئةونات تا ؾةو زوو شةَيضِخواضزٕ و ية ْاوة

 نةت نؤتايي بيَت.ْةخؤؾييةخواضزمن زةخواضز. تؤف ثيَويػتة وةى َٔ خواضزٕ غؤى تا 
اْبإ ْةيسةتواْى خواضزٕ غوات، زوو ضؤش و زواتط غيَ ضؤش ضؤيؿت و ْةخؤؾي ئيَط بةآلّ

ئيَطاْبإ نؤتايي ْةٖات. ئةونات زاْيؿتواْى غيًَو و خوزى ئيَطاْبإ ظاْيإ نة ْةخؤؾي ئةو 
 ة.ي تطنْةخؤؾييةو  ْيية شْة زووضاضى ٖاتووة، ْةخؤؾي ثاييع

ْةخؤف نةوتٔ و بؤيإ زةضنةوت  ي تطغٖةض يةو ضؤشة نة ئيَطاْبإ ْةخؤف نةوت ضةْس نة
 نة ْةخؤؾي ئةوإ ية ْةخؤؾي ئيَطاْبإ زةضيَت.

                                                           

بة ٖؤى خواضزْى بةضزةواَى َيوة ٖةَوو ظيتاَيٓةناْيإ  بةآلّهى ئيَطاْى نؤٕ ْةياْسةظاْى ظيتاَيٓةنإ ضشن، )خةَي( 15)
 َيَصووْووغي ؾةضةْػي(-زةغتسةنةوت، ضؤَئَ طيَطمشةٕ
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 )زوود(، ضةزدةمى داهيَهان و دؤشيهةوةكان فةزمانسةوايي
ئيَطاْبإ ثاْعزة ضؤش بة ْةخؤؾى َايةوة و ية ضؤشى ثاظزةٖةَسا َطز و ٖةض نة ئةو َطز، خةَيهى 

ئةويإ نطزة ئيَطاْباْى تاظة. ئيَطاْبإ ناتى ئيَواضة َطز و  اى زةْط ضووزى بوونىطِغيًَو بة تيَه
ضؤشى زواتط الؾةنةى بةضةو زةضةوةى ؾاض بطا، زواى زووضى يةى ؾطغةر طةيؿتٓة ططزيَو نة بة 

يةو ططزة الؾةنةيإ بةؾيَوةيةى زاْا نة ضووى ية ٖةتاو بيَت، ٖةَوو   .(1))طةّ( ْاغطا بوو
 ى بة خاى غجاضزْى بووٕ و َاٍَ ئاواييإ ية ئيَطاْبإ نطز.زاْيؿتواْى ؾاضى غيًَو بةؾساض

ظاب زةيعاْى زواى َاوةيةى ية الؾةى زايهى تةْٗا ئيَػهةنإ وةى ضووؾات زةَيَٓيَتةوة، 
بةو ثيَيةف نة ئةو ْعيهرتئ نةغى ئيَطاْبإ بوو زةبواية بضيَت و ئيَػهةنإ نؤبهاتةوة و ٖةض 

، ئةَةف بؤ ئةوةى ديَطا ية غةض ئةو ططزة بؤ َطزووةناْي يَهيإ بهاتضاَييةو ططزة ية ْاو 
 .(2)زاٖاتوو تةْط ْةبيَت

تساضى ئيَطإ، وةى خةغوى بة آلضووز نة ية دياتى خةغوى نوضهطزووى، ببوو بة زةغة
وةى ٖةَوو ئاؾطةتاْى ئيَطإ ٖؤؾياض و بريتيص بوو و ئةَةف ؾتيَهى  بةآلّئةظَووٕ ْةبوو، 

ى زةغتهطز ْةبوو نة ثيَيإ بةخؿطابيَت و وةى ْةضيتى ثةيطةوى نطزٕ غطوؾتى بوو و بابةتيَه

                                                           

 ا بة)غةّ، غةَباضى( واتة خةّ و خةَباضى.ضِية طؤوؾة)طةّ بطيتى بووة ية ططزيَو نة َطزووةناْيإ تيَسا زةْيَصضإ و زواتط ئةّ ( 1)
 َاضيصإ َؤية.(

ٕ يةغةض الؾةى َطزووياغةضةتاييةنإ َطزوويإ ْةزةْاؾت و بريى ْاؾسن ٖيَؿتا ْةٖاتبؤوة نايةوة، ئةوإ تةْٗا  ئيَطاْيية)( 2)
 يَهيإ زةنطزٕ تا ديَطا بؤ َطزووةنإ تةْط ْةبيَت.زةنطزْةوة و ية ضاَيططزيَو زازةْا و زواى ؾيبووْةوةى، ئيَػهةناْيإ نؤ

 ئيَطآْاغي ئاَيُاْى(  -ٖاضطنإ
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ية ثياو. ئةو غةضزةَة شْإ زةبووْة ؾةضَاْطةوا ضوْهة بريتيص و ٖؤؾياضتط بووٕ ية ثياوإ و بؤ 
 ْةناْى خؤيإ، ضيَطةي شياْيإ بؤ خةَيهةنةيإ ضووْاى زةنطزةوة.آلضيَُٓايية عاق

وز، غيًَو ببوو بة َاتةخماْة و خةَيهى غيًَو يةى يةزواى ية ضؤشاْى زواتطى زةغةالتى ضو
بة ٖؤى ٖةَإ ْةخؤؾي نة ئيَطاْبإ بة ٖؤيةوة َطز، زةَطزٕ و نةغيـ ْةيتواْى بوو  ي تطئةو

 و ؾيَوةى ضاضةغةضى بسؤظيَتة. ْةخؤؾييةٖؤناضى ئةو 
نة بؤ ظاضى تا ضؤشيَو ية ناتى ئاو خواضزْةوة، ضووز بؤْيَهى ْاخؤؾي يةو قاثة َػة نطز 

تى: و زةبطز  باْطى ظابى ٖاوغةضى نطز و زاواى نطز ئةويـ بؤْى بهات، ظابيـ بؤْى نطز و
تى: ئةَة بؤْى الؾةى َاَعةناْة نة ئيَُة و ضووزية ثطِ  ئةو بؤطةْة ٖى الؾةى َطزووة.

 ٖةَيُاْساوْةتة ْاو زؤَيةنة و ئاويـ بة غةض ئةو الؾاْةزا زيَت و ئةو بؤطةْة زةططيَت.
اغتيسا ئاوى خواضزْةوةى زاْيؿتواْى غيًَو يةو زؤَيةوة زةٖات نة الؾةى َاَعةناْى ضِ ية

زةغتةبةض بهةٕ،   تطتيَسابووٕ. ئيَطاْباْى تاظة ؾةضَاْيسا يةَةوزوا ئاوى خواضزْةوة ية ؾويَين
نة ةْةخؤؾييئةوإ يةويَوة ئاويإ ٖيَٓا و بةّ ؾيَوةية ية  بةآلّزووض بوو،  ي تطٖةضضةْسة ؾاضةنة

بووْى ئاو بة ٖؤى ية ئاَيوزةْاوى )سكبةية( و  ْةخؤؾييةظطاضيإ بوو، ئيَػتا ظاْطاوة ئةو ضِ
الؾةى َاَعةناْةوة ٖاتووة و بة ٖؤى خواضزْةوة طواغرتاوةتةوة بؤ َطوظةنإ. زواتط وةضظى 

ةٍَ باضإ ٖاتةوة و بةو ٖؤيةوة ئاو ظؤض بوو و ية ٖةَوو اليةنةوة دؤطةيةى ئاو زةٖاتٔ و تيَه
 بة ئاوة غويَطةنةى زةضياضةنة زةبووٕ و خةيهى ْاضاض ْةبووٕ ئاو ية زووضةوة بيَٓٔ.

بة ٖؤى وةضظى باضإ، ضووز  وةى ٖةضيةنة ية زاْيؿتواْى غيًَو ظؤضبةى ناتةناْى ية َاٍَ 
بةغةض زةبطز و ٖةْسىَ نات ئاطازاضى َٓساَيةنةى زةبوو، ٖةْسىَ ناتيـ ياضَةتى بابى زةزا بؤ 

طزْى طؤظة و زاْاْيإ ية ْاو ئاطط. ضؤشيَو ضووز ٖةْاضى زةْو زةنطز و ٖةض بؤ خؤؾي، زضوغته
ةؾةى ية تويَهًَى ٖةْاض زةٖاتة خواضةوة، ٖةْسىَ ويَٓةو ْةخـ ية غةض ضِويػتى يةو ؾرياونة 

طؤظةناْى باونى بهات، بة زةغتةناْى ئةّ ناضةى نطز و زواتط طؤظةناْى ية ْاو ئاطط زاْا. 
ٖاتٔ و بيٓيإ نة  غةضغوضَِإطؤظةناْيإ ية ئاطط زةضٖيَٓا، ضووز و بابى زووضاضى  ناتيَو نة

 ةؾى تؤر.ضِةْطى ضِاوة بة ضِئةو ْيطاضاْة َاوٕ و تةْٗا ضةْطةناْيإ طؤ
نة ويَٓةى ية غةض طؤظة زاْا و ئةّ زاٖيَٓاْةى  ،بؤوة يةنةّ ئاؾطةت ٕبةّ ؾيَوةية ضوو

ةى تويَهًَى ٖةْاض ئةو ناضةى نطز، ٖةوَييسا ٖةَإ ناض بة تؤَاضنطز و زواى ئةوةى بة ؾرياون
زواى  بةآلّؾرياونةى ٖةْاضةنة بهات تا ضةْطةنة ٖةض وةى خؤى بة ضةْطى غووض ضنيَٓيَتةوة، 
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زةضٖيَٓاْى طؤظةنإ ية ئاططةنة، تةْٗا ضةْطى ؾرياونةى ثيَػتى ٖةْاض زواى زةضٖيَٓاْى طؤظة 
 وة.ية ئاطط وةى خؤى بة ضِةؾي زةَاية

ةْطةناْيؿى ضِةْطةناْى تاقي نطزةوة و ضِضووز نة زواى ئةوة، ٖؤططى ئةو ناضة ببوو، تةواوى 
ٖةَوو ضةْطةنإ ْةزةَإ و زةطؤضِإ بؤ ضِةْطى  بةآلّية ضيَطةى طياى دياواظ بة زةغت زةٖيَٓا، 

و بؤية ةؾي ؾرياونةى ٖةْاض زواى ية ئاطط زاْاْى وةى خؤى زةَيَٓيَت ضِضِةف و تةْٗا ضةْطى 
 ضيرت ثيَساططى ْةنطز و طؤظةناْى باونى بة ؾرياونةى ثيَػتى ٖةْاض ْةخـ نطزٕ. 

تساضى الوى ئيَطإ، غةضنةوتوو بوو ية ئاغإ نطزْى آلية ٖةَإ وةضظى غاَيسا ضووزى زةغة
هات و زضوغتبزةبوو تا بتواْيَت طؤظةيةى طؤظةطةضى. بابى ضووز ظؤض َاْسوو ناضى باونى ية

 ويػت و َاْسوو بووْى ٖةبوو.َاوةيةنى زة
ت نة طًَى و غةض قةزيَهى بطاوة زاض و بة بابى تييةضووز قاثيَهى طًَيٓى تةخيت ٖيَٓا و خػ

طزْى زضوغتهضةغت )طًَى ضةؽ( ية غةض قاثةنة بهات، ٖاونات ية طةٍَ ئةوةى بابى غةضقاَيى 
سةوة و بابى ضووز اْضِةنةزا غوطِطؤظةنة بوو، ضووز قاثة قوضةنةى بة غةض نؤيهة زاضة خ

زيتى ئةّ ضيَطةية ظؤض ئاغاْرتة تا طًَةنة بة ؾيَوةى  بةآلّٖةضضةْسة ظؤض بةاليةوة غةيط بوو، 
 هات و ئةونات ْاوةْسةنةى بهات.زضوغتبباظْةيي 

ضووز ئةو ضؤشة و بةّ ناضةى تواْى غةضةتايةى بؤ زضوغتهطزْى زةغتطاى طؤظةغاظى زابٓيَت 
وْة يةنةّ بةآلّ بوو نؤيهةزاضةنة، ٖيَؿتا ْةببووْة زةظطاى طؤظة، و ٖةضضةْسة ئةو قاثة تةختة 

نإ نطز، ئيَطاْييةهطزْى طؤظةى ؾيَطى ، نة ضِةْطثايةى ئةو زةظطاية و ضووز بة ٖةَإ ؾيَوة
نإ و ديٗإ ئةو بةخؿيؿةى ية شْيَهى اْييةطزْى زةظطاى طؤظةى ٖيَٓاية ْاو بريى ديٗزضوغته

 ئيَطاْى وةضططت.
ناتي زاْاْى طؤظةناْيإ ية ئاطط، ضووز زيتى ؾًةيةنى تواوة ية ْاو ئاططةنة  ضؤشيَو ية

زيَتة زةضةوة و زواى نةَيَو زووضنةوتٓةوة ية ئاططةنة زةوةغتا. ئيَطاْباْى الو باْطى بابى نطز 
نة ئةو تواوةية بيَت نة ٖةْسىَ ية طؤظةناْت وةى بةضز ثتةو  ،: بابة َٔ واى بؤ زةضِثيَيوتو 

 ئايا زةتواْى ئةو ؾًةية بة تةْٗا زةغتةبةض بهةيت؟زةنات، 
هةوت و ٖةْسىَ ة ئةو ؾًةيةى بة ؾيَوةى ديا زةغتضؤشى زواتط بابى ضووز بة ٖؤى ئاططةو

ية ؾًةنة ية ئاطط ٖاتةزةض و نؤبؤوة و ثاف ئةوةى غاضز بؤوة، ثاضضةيةى َػي طةوضة بؤوة 
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 بةآلّاْى ض غووزيَو ية ناْعانة ببيٓيَت، زةغتهةوتى ئيَطاْبإ، ٖةضضةْسة ضووز ٖيَؿتا ْةيسةظ
 بةّ ؾيَوةية غةضزةَى غووز وةضططتٔ ية َؼ ية ؾاضى غيًَو ٖاتةنايةوة.

زواى غيَ غاٍَ ية ظةَاوةْسى ضووز َٓساَيى زووةَى نة نض بوو ٖاتة زْيا و ئةَةف ضووزى 
 ي تطو نةغ ظؤض خؤؾشاٍَ نطز. ضوْهة زةيعاْى زواى َطزْى خؤى، نضةنةى زةبيَتة ديَٓؿيٓى

 ْايةتة ؾويَٓى ئةو، ٖةضوةى ئةو ية دياتى خةغووى ببؤوة ئيَطاْبإ.
ية ناتى زووطيإ بووْى ضووز، ية باؾووضى زةضياضةوة ٖةواَييَهى ْاخؤف طةيؿتة ؾاضى 

ةؾةنإ بؤ غةض ْاوضةيةى ية باؾووضى ضِغيًَو نة ية باضةى ٖيَطؾي شٕ و ثياوة ضاو و َوو 
 ثياو و زوو شْيإ نوؾت بوو. زةضياضة بوو، ئةوإ غيَ

 ي تطتا ئةونات ضووزاوى يةّ ضةؾٓة ية ئيَطإ ضووى ْةزابوو و ٖةضطيع ثياويَو ٖيَطؾي بؤ ثياويَه
ى ْةنطزبوو. ٖيض ٖؤناضيَو ْةبوو بؤ ٖيَطف نطزٕ. خواضزٕ ئةوةْسة ظؤض بوو نة ي تطيا شْيَو بؤ شْيَه

ا، َاغي و َطاوى و َاَع و طاى ثيَويػت ٖةبوو بؤ ئةطةض زاْيؿتواْى ئيَطإ زة ئةوةْسة ظيازى نطزب
ئاو دةْطيإ نطزبا و ئةطةض  باو ْةبوو تا خةَيهإ ية غةض ظةوى يإ نؿتوناٍَٖةَوإ. ٖيَؿتا 

 ناَييـ ٖةبواية، ئةوا ظةوى و ئاو ظؤض بوو و نةؽ ْاضاض بة تاوإ ْةبوو.نؿتو
ضْسةى وةى ؾيَط يا ئاشةَيى طةوضةى بة ٖؤى دةْط يةطةٍَ ز بةآلّية ئيَطإ خةيو زةنوشضإ، 

وةى ؾيٌ يا ية ؾار و زاض زةنةوتٓة خواض و زةَطزٕ. ضووزاوى نوشضاْى غيَ ثياو و زوو شٕ بة 
زةغت شٕ و ثياوة َوضةؾةنإ، ْائاغايي و غةيط بوو، نة ضووز تواْاى بطياضزاْى ْةبوو، ضوْهة 

 ابطزوو، ئيَطاْبإ بطِياض بسات.ية ئيَطإ تا ئةونات ثيَؿيٓةى نوؾسن ْةبوو تا ية غةض ض
ضووز بؤ ئةوةى بعاْيَت ثيَويػتة ض بهات، زاْيؿتواْى غيًَهى ية نةْاضى زةضياضة 

اغتةوخؤ و بيَ غةضةتا، ضؤوة غةض بابةتى ضِنؤنطزةوة و ٖةَوإ زةياْعاْى ض ضوويساوة، بؤية 
 غةضةنى و ثطغي ض ثيَويػتة بهةئ؟ 

 توَضةناْى ْةثطغيوة بؤضى شٕ و ثياوةناْيإ نوؾتووة؟تى: نةؽ ية و طؤظةنةض )بابى ضووز(
ْاو  (3)ةفضِئيَطاْبإ و زاْيؿتواْى غيًَو ثياو و شْة َووضةؾةناْيإ بة )توَض( واتة  

نإ ية ْاوضةيةى نوشضابووٕ نة ْعيو ْاوضةى ئةشزيٗا بوو و ضوْهة ئيَطاْييةزةٖيَٓا. ثياو و شْة 
 يَطاْى بؤ نوشضاوٕ.نةؽ ْةيسةظاْى غيَ ثياو و زوو شْى ئ

                                                           

 ا، ضيضاضز ؾطاى(ةف بة تؤضإ ْاو زةبطضِةف زةٖات و بؤية ؾويَٓى شياْى ثياو و شْاْى َوو ضِ)تووض بة َاْى ( 3)
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ياضيسا بؤ ظاْيٓى ٖؤى ضووزاوةنة، بضيَتة ؾويَٓى ضووزاو. ئةوةف تةْٗا بؤ طِئيَطاْباْى الو ب
ظاْياضى وةضططتٔ بوو و ْةى بؤ غعازاْيإ، ضوْهة تا ئةونات تةْاْةت ئيَطاْباْيـ ويَطِاى ئةو 

 ا بػةثيَٓسضيَت.ٖةَوو ظيطةنيةى ٖةيبوو، ْةيسةظاْى ثيَويػتة تاواْباض غعاى بةغةضز
ية ئةوةى بؤضى تؤضةنإ غيَ ثياو و زوو شْيإ نوؾتووة، تانة ٖؤناض  ييَهؤَييٓةوةٖةغتى 

طا، ئيَطاْبإ و زوو َٓساَيةنةى و ئاَازةنبوو بؤ ٖاْساْى ئيَطاْبإ بؤ غةؾةض و نةؾتى بؤ غةؾةض 
ؾهاْى و تةضيب و بووٕ، نةؾتى بة ٖؤى َاَعةنإ يةتط غواض ظابى ٖاوغةضى و ضةْس نةغيَهي

 بة ييَواضةناْى ئاو بؤ طةيؿتٓى بة ؾويَٓى نوشضاْى غيَ ثياو و زوو شْةنة ضؤيؿت. ئيَطاْبإ ية
ؾهاْى زابةظى و خةَيهى ئةو ؾويَٓة ييَي نؤبووْةوة و ييَي ثطغشن: توَضةنإ ييَطة ٖيَطؾيإ بؤ و

 نطزٕ و ثيَٓر نةغيإ نوؾت؟
ٖةضنات تووضةنإ ييَُإ ْعيو زةنةوْةوة، ٖةض  َيإ زايةوة نةآلزاْيؿتواْى ْاوضةنة وة

 نة زةَإ بيٓٔ يةنػةض ٖةَيسئَ و دطة ية بؤْةنةيإ ضيرت ية زواياْةوة ْاَيَٓيَتةوة.
 ئيَطاْبإ ثطغي بؤْى ئةوإ ضؤْة؟

 ووتيإ: بؤْى ئةوإ ْة خؤؾة و ْة ْاخؤف و ناتيَو با زيَت ْاَيَٓيَت.
 تى: ضيرت ضوويسا؟و ئيَطاْبإ

ايإ ْةنطز و بيٓيُإ نة ضِتيإ: ضؤشى ضووزاوةنة ناتيَو تؤضةنإ ئيَُةيإ بيين، و ةنةخةَيه
بة طؤضدى بؤ الى ئاططخاْةنة زةضٔ و ية ٖةَوو اليةى بؤْي ئةوإ زةٖات، ئيَُة بة الَاْةوة 
غةيط بوو نة بؤضى زةضٔ بؤ الى ئاططخاْة و ضيَططعنإ ييَهطزٕ، بؤية بةو زاضة ئةغتووضاْةى بة 

 ةغتياْةوة بوو ييَيإ زائ و ثيَٓر نةؽ ية ئيَُةيإ نوؾت.ز
 ئيَطاْبإ ييَي ثطغشن: ئايا ية ئةواْتإ ْةثطغي بؤضي زةضٔ بؤ الى ئاططخاْةنة؟

َيإ زايةوة: ْةتةْيا يةنذاض بةَيهو ظياتط ية زةداض ثطغياضَإ ية ئةوإ نطز، بؤضي آلوة
زةزايةوة نة ئيَُة تيَ ْةزةطةيؿتشن، زةضنةوت ّ آلزةضٔ بؤ ئةوىَ؟ ئةواْيـ ٖةْسىَ ؾتيإ وة

زيتُإ ئةوإ وةى ؾيٌ و  طِئةواْيـ ظَاْي ئيَُة ْاظأْ و ٖيضُإ ية يةنرت ْةطةيؿتشن. يةث
ؾيَطةنإ ٖيَطؾيإ نطزة غةضَإ، ئيَُةف ْاضاض ٖيَطمشإ نطزةوة و بيٓيُإ الؾةناظنإ ية ظةوى 

 .(4)ٓةوة بؤ ططزى طةّنةوتووٕ، الؾةناظنإ ٖةَيططتٔ و طواغتُاْ
                                                           

و  زؤظييةوةو غووزيإ ييَوةضططت و يةنةّ ْةتةوةٕ نة َػيإ  زؤظييةوةنإ يةنةَشن طةئ ية ديٗإ نة ئاططيإ ئيَطاْيية)( 4)
يةغةض بة زةغتٗيَٓاْى ئاطط  ي تططزْيإ بٓيات ْا، بة ططعناْى بةٖيَع دةْطى ئيَطاْى و طةالْزضوغتهتواْسياْةوة و ثيؿةغاظى ناْعا 
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 ؤشة ضيرت تؤضةناْتإ بيٓيوٕ؟ضِئيَطاْبإ ثطغياضى نطز: ئايا زواى ئةو 
طزبوو نة ْةوةى ٖيَطمشإ بؤ بهةٕ، ئاَازةنئةواظنإ بيٓيوٕ و خؤَإ  ي تطووتيإ: زووداض

 . بؤ ئةوةى ئةطةض ٖيَطف بهةٕ بياْهوشئ
 ْٔ ئةوإ ضيإ زةويَت و بؤ ٖاتووٕ.تى: ئيَوة ثيَويػتة ٖةوٍَ بسةٕ نة بعاو ئيَطاْبإ
 ْاتواْشن ية ئةوإ تيَبطةئ. بةآلّتيإ: ية ظَاْى َاَع و َطاويةنإ تيَسةطةئ، و ئةواْيـ
تى: يةواْةية ئةو ضؤشةى ئةوإ ئةو تاواْةيإ ئةجناَساوة و بةضةو ئاططخاْةنة و ئيَطاْبإ

ثيَسابإ، تا ئةواْيـ ثيَٓر نةؽ ية  ضووْة، بؤ بطزْى ئاطط ٖاتزن و باؾرت بوو ئيَوة ئاططتإ
 زاْيؿتواْى ئيَطة ْةنوشٕ.

 َيإ زايةوة: ئيَُة ضووٕ بعاْشن ئةوإ ئاططيإ زةويَت.آلزاْيؿتوإ وة
تى: يةَةوزوا ئةطةض ئةوإ ٖاتٔ، ئيَوة بضٔ و قاثيَهى قوضيٓبٗيَٓٔ و ئاططى و ئيَطاْبإ

ٓئَ تا ئةوإ بيبةٕ، ئةواْيـ تيَسةطةٕ ئيَوة غةْةغةض و بؤيإ بزن، ية ْعيو ئةوإ ية ظةوى زاب
 ئاططيإ زةزةْيَ.

 تيإ: ئةوإ بة ضازةيةى زوانةوتووٕ نة ئةغتةَة ية َةبةغتُإ تىَ بطةٕ.و ئةوإ
ئةوةْسة زوانةوتوو بٔ، ضوْهة ئةطةض ٖةْسىَ طيا بةزةغتةوة  اْييةتى: ثيَُوو ئيَطاْبإ

ظاْيَت زةَاْةويَت طياى ثيَبسةئ و ييَُإ ْعيو بططئ و بؤ الى َاَعيَو بضشن، َاَعةنة زة
 زةبيَتةوة و تؤضةناْيـ خؤ َطؤظٔ، يةو ئاشةَية بةٖؤؾرتٕ.

ئةوإ  بةآلّئيَطاْبإ ثيَٓر ضؤش يةويَ َايةوة بة ئؤَيَسى ٖاتٔ و زيتٓى تؤضةنإ، 
غيًَو ية زةضْةنةوتٔ. ئيَطاْبإ طةضايةوة و ناتيَو طةيؿتة غيًَو زيتى، ٖةَوو شٕ و ثياواْى 

نةْاضى زةضياضة نؤبووْةتةوة و غةضطةضَى تةَاؾإ. طةضِاْةوةى ئيَطاْبإ وةى ٖةَيؿة 
خةَيهى غيًَهى ية ناضة ئاغاييةناْيإ ضِاططت و زةوضةى ثاؾاى خؤياْيإ ططت تا بعأْ ض 

 ٖةواَيى تاظةى الية و ٖؤناضى نوؾتٓى ئةو ثيَٓر نةغة ية اليةٕ تؤضةنإ بعأْ.
 ئيَطاْباْى ثيَؿوو بةضزةواّ طؤضاْيَهى بة زةغتةوة بوو، ضووى نطزة ئاَازةبووإ و ضووز نة وةى 

بؤّ ضووٕ بؤوة، تؤضةنإ ٖاتووْة ئةو ْاوضةية بؤ ئةوةى ئاططيإ زةغت  ييَهؤَييٓةوةتى: زواى و

                                                                                                                                        

ى َاَؤغتائةمسيت( -ئيَػتاًْى-نإ دةْطاوٕ، ثطؤؾيػؤض )غرييًىئيَطاْييةوة و ئةو طةالْةى ئاططيإ ْةبووة بؤ بطزْى ئاطط ية طةٍَ بو
 1966نؤضى ٖةتاوى " 1345َيَصووى ناْعاْاغي و ثيؿةغاظى ية زةظطاى ثيؿةغاظى َاغاضؤغيَتى ئةَطيها، نة ية غاَيى 

 يٓةوةى يةنةَشن نوضةناْى تواْسْةوةى َؼ زةطةضِإ.( ظاييَٓى" ية طةٍَ زةغتةيةى بؤ زؤظ
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 نةويَت و ناتيَو زاْيؿتواْى ْاوضةنة ضيَطةيإ ثيَ ْةزاوٕ، تؤضةنإ ٖيَطؾيإ بؤ نطزووٕ و ثيَٓر
تؤضةنإ ٖاتٔ  ي تطاطةياْس ئةطةض داضيَهضِنةغيإ ييَ نوؾتووٕ، بة زاْيؿتواْى ئةو ْاوضةيةّ 

ية ناتى ٖاتِٓ، بيٓيِ  بةآلّئاططيإ بسةْىَ، تا ضيرت ٖيَطف ْةنةْة غةضتإ و نةغتإ ييَٓةنوشٕ. 
 ئيَوة غةضطةضَى تةَاؾا نطزٕ بووٕ، زةَةويَت بعامن نة تةَاؾاى ضيتإ زةنطز؟

ى دواْى الو بة ْاوى )تري( نة نةؾتيوإ بوو و تةَةْى ية ٖةظسة غاٍَ ثرت ْةبوو و نضيَه
 ثطضة ؾيٓة زضيَصةنةى بةزةّ باوة ئاَيؤظناو بوو، بة زةّ ثيَهةْيٓةوة ية ئيَطاْبإ ْعيو بؤوة و

 تى: ئيَُة غةضطةضَى تةَاؾاى ئةو ئاشةَية دواْاْة بووئ.و
ة تا ئةونات ْةيسيت بوو، ٖةْسيَو ية ئةوإ بة ئيَطاْبإ ضاوى نةوت بة بايٓسةيةى ن

ضِازةيةى دوإ بوو نة ضووز ية تةَاؾا نطزْيإ تيَط ْةزةبوو، ثطغياضى ية تري نة زةيعاْى 
 نةؾتيواْة نطز نة ئةو بايٓسة دواْاْة ية نويَوة ٖاتووٕ؟

 تى: َٔ ئةوامن ٖيَٓاوٕ.و تري بة ثيَهةْيٓةوة
 وىَ ٖيَٓاوتٔ؟ضووزيـ ثطغياضى ييَ نطزةوة: ية ن

تى: ية ئةو و نضة طةجنةنة بة زةغت ئاَاشةى بؤ بانووضى ضؤشٖةالتى زةضياضة نطز و
 ؾويَِٓ  ٖيَٓاوٕ.

 ضووز ثطغي: ضؤوٕ تواْيت ئةوإ بططى؟
ؾهاْى زيتِ نة شَاضةيةى يةو بايٓساْة دواْاْة زةْسوى و تى: ناتيَو َٔ ٖةْطاوّ ْايةو تري

ة تايبةتى ئةواْةى نة ثؤثٓةى غووضيإ ٖةبوو و نًهيإ ية ظةوى زةزةٕ، ية زيتٓى ئةوإ ب
و ضةْس زاْةيةنيامن  ْيية زضيَص بوو ظؤض ضيَصّ وةضططت، بؤّ زةضنةوت ئةو باَيٓساْة تواْاى ؾطيٓيإ

 ططت و ية طةٍَ خؤَسا ٖيَٓاّ بؤ ئيَطة.
ى ضووز يةو باَيٓساْة ْعيو بؤوة و نةوتة تةَاؾا نطزْيإ و ية تةَاؾايإ ظؤض ضيَص

وةضزةططت، ية ضؤشاْى زواتط بؤى زةضنةوت ئةواْةى خاوةْى نًهى زضيَص و ثؤثٓةى غووضٕ ْيَطةٕ 
َيَيٓةٕ، نة زاْةويًََةيةى نةوتباية ئةوا ْيَطةنإ بة زةْطى بةضظ باْطى َيَيةناْيإ  ئةواْي تطو 

 .((5)زةنطز بؤ ئةوةى بيدؤٕ، بة ٖؤى زةْطياْةوة ضووز ْاوى يةو باَيٓساْة ْا )ضؤؽ

                                                           

)طةالْى ديٗإ ْاوى ئاشةيةناْيإ بة ثيَي زةْطيإ زاْاوة و تا ئيَػتا ئةو زياضزةية تةواو بة نؤتا ْةٖاتووة، بة ططعناْى ظؤض ( 5)
اوٕ و يةويَ بؤ ظؤض ؾويَٓى ديٗإ طواغرتاوْةوة، نإ ْاوةنةيإ بةثيَي زةْطى نةَيةؾيَط زاْاوة. َطيؿو و نةيةؾيَط ية ئيَطإ شيئيَطاْيية

 َاضيصإ َؤَية.(
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تا ئةونات ية غيًَو زةْطى قوقةى نةَيةؾيَط ْةبيػرتابوو و يةغةض زةغتى نضة نةؾتيباْة 
 طةجنةنة َطيؿو و نةَيةؾيَط ٖاتة ْاو غيًَو.

يةو ضؤشةى نة ضووزَإ ية بةض غيَبةضى زاضى ظةيتوٕ، ية زاَيَٓى ططزةنإ و بةضاْبةض زةضياضة 
 اْى طةوضة ضوويسا بوو نة بطيتى بووٕ ية:ضِو طؤثيَٓاغاْسٕ تا ئةَطؤ ية شياْى خةَيهى غيًَو زو

بة ٖؤى اؽ ثا )ئةغح( نة بة  ي تطيةنةَيإ طواغتٓةوةى باض و ضؤيؿسن ية ؾويَٓيَو بؤ ئةو
( زيَت، زووةَيإ ٖيَٓاْى طاى نوضت )َةض( ية ؾاخةوة بؤ غيًَو و (6)َاْاى )نٓسثا
 بةخيَونطزْى.

اطةياْس ٖةَوو ضِز بة خةَيهى ئةويَى زواى ئةوةى َةض ٖيَٓسضاية ؾاضى غيًَو، ضوو
يَت بةضزةواَبضةناْيإ و ئاشةَيةنإ وةى َطؤظ ٖةض زوو ضةطةظى ْيَط و َيَيإ ٖةية، بؤ ئةوةى

 ٔ.تة ٖةضزوو ضةطةظيإ بةيةنةوة بصيثيَويػ
يإ ضِبؤية خةَيهى غيًَو ٖةضوةى ضؤوٕ ئةغجيإ ٖيَٓابوو، َايٓيؿيإ ٖيَٓا و ٖةضوةى َة

ضةناْيإ بؤ زإ، ضوْهة و ٖةَإ ؾيَوة ؾةنيإ ٖيَٓا و ٖةوَيى بةضزةواَى ٖيَٓا بوو، بة
ي ناْى ئيَطاْى بةيةنةوة زةبةغتةوة ئةوا زاْيؿتواْى ؾويَٓةناْاْييةضيَطةى ئاوى ٖةَوو ئاوةز

 يـ ْةضيتى غووز وةضططتٔ ية ئةغح و َةضِ ية خةَيهى غيًَو ؾيَطبووٕ.تط
ية زووضةوة خةَيو زيتيإ نة ئاؾطةتيَهى دواْى ى ٖاتة ؾاضى غيًَو و نةؾتييةضؤشيَو 

 نةزإ.نةؾتييةتيَساية و ضةْس ثياويَهيـ ية 
ؾهاْى، خةَيو ظاْيإ ئةو شْة ثاؾاى ؾاضى و نة ٖاتٓةنةؾتييةناتيَو نةغاْى ْاو 

)طيإ(ة و ْاوى )َاظؤْة(. ضووز ئةو شْةى ية باوةف ططت و بة خؤيةوة طوؾي و بةضةو َاَيى 
 .(7)هاتئاَازةبَيَواْساضى ية خامن بهات و خؤضاى بؤ َيواْةنةى  خؤياْى بطز تا

 

                                                           

 وات( زيَت، وةضطيَط بؤ نوضزى.(ضِيةنى ؾاضغية و بة َاْاى )ئةوةى ٖيَواف زةوؾة)نٓسثا ( 6)

زواتط ئةو ، ئيَطاْييةةغةْى ضِيةنى وؾة)ئاَاظؤٕ نة زضوغتةنةى َاظؤْة، واتة ئةو  شْةى ؾةضَاْطةوايى بةغةض ثياوزا بهات و ( 7)
ي ية ْووغيٓى ناضٍ ئةوضووثنإ، وةضطرياوة ية ؾطٖةْطى ٖيٓس و ئةوضووثييةى )ئاَاظؤٕ( ضؤوة ْاو ظَاْة وؾةْاوة بة ؾيَوةى 

 بطؤنُاْى ئاَيُاْى(.
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 بةهصتى ئيَسان و كازةضاتى طةوزة
ٖةضزوو شٕ غةباضةت بة باضوزؤخى ؾاضةناْيإ طؿتوطؤيإ زةنطز و ية قػةناْى َاظؤٕ 
زةضزةنةوت شَاضةى زاْيؿتواْى ؾاضى طيإ نةَرتة ية ؾاضى غيًَو و زةنةويَتة بانووضى 

اواى زةضياضةنة، زةضنةوت ية ؾاضى طياْسا ٖيَؿتا نةؽ غووز ية َةض و ئةغح ضؤشئ
اى ئةواْة ية ؾاضى ئةوإ طِويَ بةآلّتواْسْةوةى َػى ْةزةظاْى،  ضؤْيَيتوةضْاططيَت و نةغيـ 

 .(1)وةغتاى ْةقـ ٖةَيهةٕ ٖةية
نةؾيت  ت نة واباؾة َةضيَو و ؾةنيَو، ئةغجيَو و َايٓيَو بةو ضووز بة ظابى ٖاوغةضى

 ببات بؤ ؾاضى طيإ، تا زاْيؿتوإ ئةو ؾاضة بعأْ خةَيهى غيًَو ضى باؾيإ ٖةية.
ظاب ثيَؿٓياضى ٖاوغةضةنةى ثيَ باف بوو و ناتيَو َاظؤٕ ويػتى ية ؾاضى غيًَو بؤ ؾاضى 

نةى نةؾتييةطيإ بطةضِيَتةوة، دووتيَو ية ْيَط و َيَي َةض و دؤتيَو ية ْيَط و َيَى ئةغجي ية 
 ٕ غواض نطز و بةضةو ؾاضى طيإ نةوتةضيَ.َاظؤ

غاضى ثيَ  ي تطئةو ضؤشة نة ظاب ية ؾاضى طيإ غواضى ئةغح بوو و ية اليةنةوة بؤ اليةن
، ضوْهة تا ئةو ضؤشة ئاشةَييَهيإ غةضغوضَِإنطز، تةواوى زاْيؿتواْى ئةو ؾاضة نةوتٓة 

وةْى ضواض زةغت و قاضى زضيَص خا بةآلّْةزيتبوو نة بةؾى غةضةوةى دةغتةى ية َطؤظ بضيَت، 
بيَت و بتواْيَت بة خيَطايي ضِابهات، ية ضِاغتيسا ئةو خةَيهة واياْعاْى ظاب نة غواضى ئةغح 

 ببوو، بة ئةغجةنةوة يهاوة.
                                                           

بووٕ. تةوة ٖةَوويإ ييَهضوو اْيية)ئةونات ئيَطإ ؾاضى بضوى بضونى ٖةبوو و ية ٖةض ؾاضيَو شْيَو ثاؾا بوو، ية ضووى ؾاضغت( 1)
 ضؤَئَ طيَطمشةٕ، َيَصووْاغي بةْاوباْطى ؾةضةْػي(.
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وةى َاظؤٕ بؤ ضووزى باؽ زةنطز ية ؾاضى طيإ زةغتةيةى ْكـ ٖةَيهةٕ زةشيإ نة بة 
 بة تايبةتى ٖى ئاشةَيةناْيإ ٖةَيسةنةْس.قةيةَى بةضز يةغةض زاض، ويَٓةى دؤضاودؤض 

ى ئةوإ نة ضةْس نةغيَهيإ غةضغوضَِاْبيٓيٓى ظاب بةو ؾيَوةية ئةوةْسة بؤوة َايةى 
 ويػتيإ بة قةيةَة بةضزيٓةناْيإ ويَٓةى ئةو ئاشةَية ٖةَيهةْٔ.

ى ئةَةف يةنةجماض بوو ية ديٗإ ويَٓةى ئاشةَييَو ية غةض زاض نيَؿطا نة بةؾي غةضةوة
 .(2)دةغتةى ية َطؤظ زةضوو و بةؾي خواضةوةى دةغتةى  ية ئةغح زةضوو

اْةوةى ظاب بؤ غيًَو، ٖةواَيى ٖاتٓى زووباضةى شٕ و ثياواْى تؤض طةيؿت و ضِية ناتى طة
ازةيةى ئاغاييرت بووبٔ، ئةوإ بيَ ئةوةى نيَؿة بٓيَٓةوة ئاططيإ بطزووة و ظاْسضاوة ضِثيَسةضوو تا 

 يإ ْةبووة. تطئاطط َةبةغيتنة دطة ية بطزْى 
َى ْاضز بؤ زاْيؿتواْى ئةوىَ تا بةضاْبةض تؤضةنإ ْةضَى بٓويَٓٔ، ضوْهة آلضووز وة

ثيَسةضوو ئةوإ وةى ئاشةَيةناْى ْاو دةْطةٍَ، ثيَويػتيإ بة ْةضَى ٖةبيَت تا ضِابئَ و ييَُإ 
 ْةتطغٔ.

ئةوةْسة زوانةوتوو بووٕ نة بة ثيَي ئةو ظاْياضياْةى زواتط طةيؿتة ضووز، توضةنإ  
ْةياْسةظاْى زاض غةْة غةض ئاططةنة تا ْةنوشيَتةوة و ية تةْيؿت ئاطط زازةْيؿسن تا بة تةواوةتى 

 زةغووتا و زةبؤوة خؤَيةَيَـ و زواتط ٖةَيسةغتإ و زيػإ زةٖاتٔ و زاواى ئاططيإ زةنطز.
ْى تؤضةنإ، ية ثيَـ ضاوى بؤية بة ؾةضَاْى ضووز خةيهى باؾووضى زةضياضةنة بؤ ؾيَطنطز

ئةوإ، زاضيإ زةخػتة غةض ئاطط تا ئاططةنة طةف زةبؤوة و زواتط ية ثيَـ ضاويإ َطاويإ 
زةخػتة غةض ئاطط تا بربشيَت، بةو ؾيَوةية ئةواْيإ ؾيَطنطز ْةٖئًََ ئاططةناْيإ بهوشيَتةوة و 

 ٖةضوةٖا ئاَازةنطزْى خؤضانيإ ؾيَط نطزٕ.
طزْى خؤضاى ية غةض ئاطط ؾيَط ئاَازةنٕ بووْة خاوةْى ئاطط و ْةضيتى زواى ئةوةى توضةنا

بووٕ، ثةيوةْسيإ يةطةٍَ زاْيؿتواْى باؾووضى زةضياضةنة باف بوو و ضيرت ططؾتيإ ْةْايةوة، 
زاْيؿتواْى باؾووض بؤ تيَطةيؿسن ية ظَاْى ئةوإ و ظاْيٓى زاواناْيإ ناتى ظؤضتطيإ  بةآلّ

                                                           

نإ بة غاْتؤض ْاويإ زةبطز بؤ يةنةّ داض ية ئةوضووثيية)ئةو ئاشةَيةى نة بةؾي غةضةوةى َطؤظ و بةؾي خواضةوةى ئةغح بوو و ( 2)
اوة بوو نة وايإ ظاْى بةؾى غةضةوةى ئيَطإ ٖاتةنايةوة و بيٓيٓى يةنةّ ثياوى غواضناض بة ضِازةيةى غةضغؤضَاْى ٖةَواْى بةزو

 َطؤظة و خواضةوةى ئاشةَية. دؤضز زوَرييٌ، ئيَطآْاغي ؾةضةْػي(
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ؤوة نة ية طةٍَ ٖاتٓى وةضظى باضإ تؤضةنإ يةوىَ ْاَيَٓٔ و نةؽ ثيَضوو، زواتط ضووٕ ب
 ْاياْبيٓيَت تا وةضظى باضإ نؤتايي زيَت.

زاْيؿتواْى باؾووض بؤيإ ضووٕ بؤوة نة ٖؤناضى ضؤيؿتٓى تؤضةنإ يةو ْاوضةية ية وةضظى 
طٕ، بؤية ية و ْاتوأْ بةضطةى غةضَا بط ْيية يَتةوة بؤ ئةوةى ئةوإ خاْوويإزةطةضِباضإ، 

ناتى وةضظى غةضَا نؤض زةنةٕ بؤ ئةو ؾويَٓاْةى طةضَرتٕ و ؾيَوةى شياْيإ ٖةض وةى ٖةْسىَ 
 ئاشةٍَ واية نة ية غةضَا زةضٓة طةضَيإ و ية طةضَاف زيَٓةوة بؤ ؾويَٓى داضاْيإ.

زواى  ى. ثيَؿرت بامساْهطز ئاوى زةضياضةنةتيَجةضِتةواو بوو، وةضظى باضإ ٖات و  ي تطيَهغاَي
نإ ضوْهة ئيَطاْيية بةآلّنؤتايي ٖاتٓى وةضظى باضإ زةطةيؿتة بةضظتطئ ئاغتى خؤى، 

ةناْيإ ية غةض ططزةنإ بوو، ْةزةتطغإ. زواى نؤتايي وةضظى باضإ ظةوى بة طوٍَ و طيا خاْوو
 ضياضةنة.اْةوة زةوضووبةضى زةضِزاثؤؾطايةوة و زاضةنإ غةوظ بووْةوة و ًَيؤْإ ئاشةٍ و باَيٓسة طة

ضووز و ظاب و زاْيؿتواْى غيًَو يةبةض ئةوةى بةضزةواّ ية ْاوضةيةنى وةى بةٖةؾت 
ٕ و دواْة. ضؤشيَو زواى آلزةشيإ، ئاطازاض ْةبووٕ نة ْاوضةى زةوضوثؿتى ئةوإ ضةْس يةبةض ز

نؤتايي ٖاتٓى وةضظى باضإ، ئيَطاْبإ ية خةو ٖةغتا و زيتى ٖةتاو بة باؾي زةزضةوؾيَتةوة، 
زواى ئةوةى  بةآلّتيؿهةناْى بة تةواوى ْاطةٕ و غةضةتا وايعاْى ٖؤناضى ئةوة ٖةوضة،  ةآلّب

 بةضى خؤضى ططتووة. ي تطى ضواْى، بؤى زةضنةوت ؾتيَهوضزبة 
زاْيؿتواْى غيًَو بؤ ٖةض ضووزاويَهى ضاوةضوإ ْةنطاو زةضووْة الى ئيَطاْبإ، بؤية ضووْة 

 بة دواْى ْازضةوؾيَتةوة ٖةتاو؟ ي تطةتاو وةى ضؤشاْالى ضووز و يةويإ ثطغي نة بؤضى ٖ
 ى َٔ ئةوةى بؤتة ٖؤناضى ئةو ضووزاوة زوونةَية.باوةضِتى بة و ضووز
خةَيو غةضضاوةى زوونةَيةنةيإ ْةزةزيت، برييإ زةنطزةوة ئةوة ض ئاططيَهة نة  بةآلّ

واضة زوونةٍَ بةضى خؤضى زوونةَيةنةى تواْيويةتى ٖةوا بةو ؾيَوةية ضِةف بهات. ئةو ضؤشة تا ئيَ
ضؤشى  بةآلّططتبوو و خةَيو بةو ئؤَيَسة ْووغسن نة ضؤشى زاٖاتوو ٖةتاو بة باؾي بسضةوؾيَتةوة، 

، بةيهو ظياتط ببوو و بؤْيَهى ْائاغاييـ زةٖات نة تا ئةو بةضزةواَبووزواتط ْةتةْيا زوونةٍَ 
 نات نةؽ ئةو بؤْةى ْةنطزبوو.
بؤى زةضنةوت زوونةَيةنة ية بانووضةوة زيَت. بؤية  بةآلّ، يةضيضووز ْةيسةظاْي بؤْةنة ٖى 

، بضٓة غةض بةضظتطئ يوتهة ي تطؾةضَاْى بة ٖاوغةضةنةى نطز نة ٖاوضىَ يةطةٍَ ضةْس طةجن
 وأْ تا بعأْ زوونةٍَ ية نويَ ٖةَيسةغتيَت.طِؾاخى ْعيو غيًَو و بة دواْى ب
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ووٕ، بؤية تيَؿووى ضيَطايإ بطز و ئاَازةبة ظاب و طةجنةناْى غيًَو بةضزةواّ بؤ ئةو ئةضناْ
بؤيإ  بةآلّخؤيإ طةياْسة بةضظتطئ يوتهة. ئةوإ غةضضاوةى زوونةَيةنةيإ ْةزيتةوة، 

 و زةبيَتةوة.آلزةضنةوت ية بانووض خةغتى زوونةَيةنة ظؤضتطة و ية ئةويَوة ب
ْيؿتواْى غيًَو بؤْى ثيَؿرت داضيَو دةْطةٍَ غوتا بوو و ئيَطاْبإ ئةَةى بري َابوو، زا

غوتاْى دةْطةَييإ زةْاغي و ئةو بؤْةى زةٖات ية بؤْى غوتاْى دةْطةٍَ ْةزةضوو. بة 
و ية زواى ْيوةضؤ، ظةوى نةوتة يةضظئ. تا ئةو  طِْى نات زوونةٍَ ظيازى زةنطز و يةثتيَجةضِبوو

انطزٕ ضِؤية بة ْةبوو، ب ضِنات غيًَو زووضاضى بووَةيةضظة ْةببؤو و خةَيو ظاْياضيإ يةَة
 ٖةَوويإ خؤيإ طةياْسة َاَيى ئيَطاْبإ تا بعأْ ظةوى بؤ زةيةضظيَتةوة.

ى تا ئةونات ظةوييةئيَطاْباْيـ بة ثةية ية َاٍَ ٖاتبؤو زةضةوة و ْةيسةظاْى ض بًَيت و ئةو 
يإ اى ئةوةى ية تطغإ زةطِية شيَط قاضيإ ديَطري بوو، بؤ ئيَػتا زةدووَييَت. باَيٓسةنإ ويَ

دطيواْس، بة ثةية بة ئامساْسا بةضةو باؾووض زةضؤيؿسن و تةواوى ئاشةَيةناْى دةْطةَييـ بة 
ية يطظئ و ؾةثؤيةناْى  بةضزةواَبوواياْسةنطز. ظةوى ضِٖةَإ ؾيَوة بة تطغةوة بةضةو باؾووض 

نطز بةضةو  بة توْسى بةض ططزةنإ نةوتٔ، ئيَطاْبإ ٖاواضي طِئاوى زةضياضة بةضظ زةبووْةوة و يةث
 ؤٕ و َٓساَيةناْيـ بؤ ئةوىَ بطواظْةوة.طِبةضظايي و يوتهةنإ ب

ناتيَو خةَيهى غيًَو طةيؿتٓة غةض بةضظاييةنإ، تطغيَهى َةظٕ زايططتبووٕ. ظةوى ئاضاّ 
زوونةٍَ ئةوةْسة ظؤض بوو نة ئامساْى تاضيو نطزبوو و زةضياضة ية ؾةثؤيةناْى  بةآلّببؤوة 

ؾةثؤيةنإ ئةواْى ناؽ نطزبوو، تا ئةو ضؤشة نةؽ تؤؾاْى بةو و زةْطى  بةضزةواَبوو
ؾيَوةيةى ْةزيبوو و ئاوى زةضياضة بة توْسى ٖيَطؾي زةنطزة غةض نةْاضةنإ، ئةو خاْواْةى 

 ْعيو زةضياضة بووٕ بة ٖةَوو نةضةغتةناْي ْاوياْةوة، ية ْاوضووٕ.
 بةآلّزةضيا ييَُإ توضة بووْة؟ خةيو ية ئيَطاْباْيإ زةثطغي: ض ضوويساوة، بؤضى ئامسإ و 

اظى نطزْى ئةواْى ٖةبيَت. ناتيَو ضؤش ئاوا بوو و زوْيا ضَِيَهى ْةبوو نة تواْاى آلئةو شْةف وة
 تاضيو بوو، ططزةنإ نةوتٓة يةضظيٓةوةى توْس.

ضووز و ظاب و َٓساَيةناْيإ و غةضدةّ خةَيهى ؾاض ية غةض ططزةنإ بة ٖؤى بووَةيةضظةوة 
 ْى ية غةض قاض بوةغسن و بة ْاضاضى ية غةض ظةوى زاْيؿتبووٕ.ْةياْسةتوا

زاضة بة تةَةْةناْى دةْطةٍَ بة ٖؤى بووَةيةضظة زةؾهإ و ؾةثؤيةناْى زةضياف 
ازةيةى زوونةٍَ ئامساْى ضِية ٖيَطف بطزٕ بؤ نةْاضةنإ و غةض ططزةنإ و بة  بةضزةواَبووٕ
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بؤ ْةزةزضا. ئةطةض ٖةوا تاضيو ْةبواية و ضووز زاططتبوو نة خةيو غيًَو بة ئاغاْى ٖةْاغةيإ 
و ظاب و خةيهاْى غيًَو بةضضاوى خؤيإ زيبواية، ئةواْيـ وةى ئاشةيةنإ بةضةو بانووض 

 زةضِؤيؿسن و ية ئةوىَ زةضؤيؿسن.
تٓى بة نؤَةَيى ئاشةٍَ و بايٓسةنإ بةضةو باؾووض، ْيؿاْةى ئةوة بوو نة َةتطغيةنة ية آلٖة

بة ٖؤى تاضيهي  بةآلّايإ زةنطز. ضِؤش بواية، َطؤظةناْيـ بةضةو باؾووض ضِبانووضة و ئةطةض 
 توْسى ؾةو، تواْاى ضيَطؤيؿتٓيإ ْةبوو و ْةياْسةظاْى بضٓة نوىَ.

ت: ئةطةض تا بةياْى ظيٓسوو ضنيَٓشن، ية طةٍَ ضووْاى بووْى و ضووز بة ؾويَٓهةوتواْى خؤى
 نةويٓة ضيَطا.وة بةضةو باؾووض زةوؾهاْييةزْيا ية ضيَطةى 

 ٖةَوو اليةى زةياْعاْى ْاتوأْ ية ضيَطاى زةضياضة غةؾةض بهةٕ و زةبيَت بة ضيَطةى
ؾهاْيسا بطؤٕ و خؤيإ بطةييَٓٓة ؾويَٓى ثاضيَعضاو. نةؽ ْةيسةظاْى ضاضةْووغي زاْيؿتواْى و

قِ و ئايا ظيٓسووٕ يإ ؾةثؤيةناْى زةضيا ٖةَوواْى ْو ضييةى وةى ؾاضى طيإ ي تطؾاضةناْ
نطزووة و يةْاوى بطزووٕ. نؤتايي بةو ؾةوة تطغٓانة ٖات نة بؤ ئيَُة خةَيهى ئةو غةضزةَة، 

تى و ازةيةى ضووْاى بؤوة. ضووزضِتةْاْةت ْاتواْيشن بريى ييَ بهةيٓةوة و ضؤش بؤوة، زوْيا تا 
 و زةبيَت بهةويٓةضىَ و بةضةو باؾووض بطؤئ. ْيية ضيرت زوانةوتُٓإ باف

ناْيإ ية باوةف نطز و بةضةو باؾووض نةوتٓةضيَ، خؤيإ ية زةضياضة زووض خةَيو َٓساَية
نطزةوة و تا زووضتط زةنةوتٓةوة، زةْطى ؾةثؤيةنإ بةضةو نةَى ضوو و زواداض ْةَا. 

ي، ئيَواضة يةو ؾويَٓةى ضووز طِزاْيؿتواْى غيًَو ئةو ضؤشة تا ؾةو بة بيَ وةغتإ ضيَطةيإ ب
سن. ضؤشى ْووغةى ية غيًَو ية طةٍَ خؤيإ ٖيَٓابوويإ، خواضزيإ و ثؿووياْسا و ئةو زياضيهطز

ئ و بؤ ْيوةضؤ طةيؿتٓة ؾويَٓيَو نة زوونةٍَ نةّ بوو و بة طِية ضيَطة ب بةضزةواَبووٕزواتط 
 تى: ٖةض ييَطة زةَيَٓيٓةوة تا بعاْشن ض ضووزةزات.و ئاغاْى ٖةْاغةيإ ثيَ زةزضا، ضووز

ٓة نةوتٓة ثؿووزإ و ئةو خواضزْةى ية اليإ َابوو خواضزيإ، زاْيؿتواْى غيًَو يةو ؾويَ
ئةوإ تطغيإ ية تةواوبووْى خواضزةَةْى ْةبوو، ضوْهة ضواضزةوضيإ طيا بوو و زةياْعاْى نة 

او زةبواية ئاشةَيةنإ بة خاوى غؤٕ ضوْهة ئاططيإ ضِزواى  بةآلّاوى ئاشةَيةنإ بهةٕ، ضِزةتوأْ 
 ًهيـ بة ٖؤى ئةوةى نةغي الْةبوو تا زاضى غاتة غةض نوشابؤوة.الْةبوو و ئاططى غيَ

 ئةوإ ية ثاؾاى خؤيإ زةثطغي بؤ زةغتةبةض نطزْى ئاطط زةبيَت ض بهةٕ؟
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ضووز وةالَى زةزايةوة ٖةض وةى ئيَطاْباْةناْى ثيَؿوو ئاططيإ بؤ زةغتةبةض نطزووٕ، َٓيـ 
 ٖةض ئاوا بؤتإ زةغتةبةض زةنةّ.

َيهى غيًَو يةويَ َاْةوة و طؤؾتى خاويإ خواضز، يةو َاوةية ٖةوا ثاى َاوةى زة ضؤش خة
يَٓةوة بؤ ضِياضياْسا بطةطِبؤوة و زوونةٍَ ْةَا و ٖةتاو وةى داضإ نةوتةوة زضةوؾاْةوة، ئةوإ ب

ى ظؤض بووٕ و بيٓيإ ئاوى زةضياضةنة ئةوةْسة نةّ غةضغوضَِاْغيًَو و ناتى طةيؿسن زووضاضى 
 .(3)ناتيَو ْةطةيؿتؤتة ئةو ئاغتةبؤتةوة نة ٖيض 

ناتيَو ضووز طةيؿتةوة غيًَو، ئةوةْسةى بريى ية ئاطط زةنطزةوة ئةوةْسة ية بريى نةّ 
بووْةوةى ئاوى زةضياضةنة ْةبوو، ضوْهة ناتيَو طةيؿتة ئاططخاْةنة، زيتى تةْٗا خؤَيةَيَـ 

اوى زةضياضةى ثيَ ْةطةيؿت ييَ َاوةتةوة. ئاططخاْةنة ية غةض ططزيَو بوو نة ناتى تؤؾاْةنة ئ
 ْةبووْى نةغيَو تا زاضى غاتة غةض نؤتايي بة ئاططةنة ٖيَٓابوو. بةآلّبوو تا بهوشيَتةوة 

ناتى خؤى يةى ية ئيَطاْباْة نؤْةنإ نة ئةويـ ٖةض شٕ بوو، ئاططى ية دةْطةٍَ ٖيَٓابوو و 
طز و زضوغتههى ييَبة ٖؤى ؾويَٓهةوتواْييةوة خاْوو ية غيًَو ثاضاغت بووى و بؤ ئةَةف

ئاططةنةى يةْاو زاْا و زواى ئةوة، خةَيهى غيًَو بؤ ئةوةى ئاططةنةيإ ْةنوشيَتةوة، بةضزةواّ 
 زاضيإ زةخػتة غةض.

ت يةَةوزوا ثيَويػتة طؤؾتى خاو و زواى بيٓيٓى ئةو ضووزاوة ضووز بة ؾويَٓهةوتواْى خؤى
 غؤئ و ية وةضظى غةضَا بيَ ئاطط ضنيَٓيٓةوة.

تى و نةؾتيواْةى ْاوى تري بوو، ئاَاشةى بؤ بانووض نطز نة زوونةَيى ييَ بوو و ئةو نضة
 ئةو زوونةَية ْيؿاْةى بووْى ئاططة.

ية ضِاغتيسا ية الى بانووض زوونةٍَ زةبيٓطا و ضووز شَاضةيةى ية ثياواْى ْاضز تا ئةطةض يةوىَ 
زةنطزةوة بؤ زاْاْى ئاططى ئاططيإ زؤظييةوة بيٗيَٓٔ و ضةْس نةغيَهيـ ئاططخاْةيإ ئاَازة

 تاظة ية ْاويسا.
بابةتى زةغتهةوتٓى ئاطط، بة ثيَضةواْةى برينطزْةوةى ضووز، ناضيَهى ئاغإ بوو و ئةو 
بوضناْةى ضوويسابوو بةؾيَو ية دةْطةَيى غوتاْس بوو و غووطناى و طةضَى و ئاططةنةى ٖيَؿتا 

                                                           

)و وؾهبووْى زةضياضةى ْاوةْسى ئيَطإ ْاطةضيَتةوة بؤ بة ٖةَيِ بووْى و بة ططعناْى ظؤض بة ٖؤى بووَةيةضظةوة، ظةوى ؾةم بووة و ( 3)
يةواْةؾة نة ئةو زابطِاْةى ظةوى نة ية ْاوةْسى ئيَطإ زةزي تطيَت ْاوضةيةى بيَت نة يةوىَ ظةوى  بةؾي ظؤضى ئاوةنة ضؤتة ْاو زَيى ظةوى و

 ؾةم ببيَت. زوونٔ طيًُةْى ؾةضةْػي، ْووغةضى شَاضةيةى ثةضتووى بة ظَاْةناْى ئةْطًيعى و ئاَيُاْى غةباضةت بة ئيَطإ(.
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نةوتةوة و ٖيَٓاياْةوة بؤ غيًَو و ية َابوو و ثياوإ زواى ضوْيإ بة ئاغاْى ئاططيإ زةغت 
ئاططخاْةيإ زاْا و خةَيهى غيًَو تواْيإ خواضزٕ غاظ بهةْةوة، بابى ضووزيـ تواْى نوضةنةى 

 هات و ٖةض ئةوناتيـ تواْسْةوةى َػى ةغت ثيَهطز.زضوغتبثيَهاتةوة و طؤظة 
، يةنةّ نةؽ بوو نة اؾهاوى زةتواْشن بًَيئَ باونى ضووز بةو ؾيَوةيةى نة بامساْهطزضِبة 

َػي تواْسةوة و يةنةّ نوضة نة ية ْاويسا ناْعا تواْسضايةوة ية ؾاضى غيًَو ْعيو ؾاضى 
 طا.زضوغتهناؾاْى ئيَػتا 

ضووز و زاْيؿتواْى غيًَو، نةَبووْةوى ئاوى زةضياضةنةيإ بة ٖةْس وةضْةططت و تةْٗا ظاب و 
َٔ ْة زةتوامن  زةيوتو تري  زياضيهطزططؾتيإ  تري نة ٖةضزوونيإ بة نةؾتى ٖاتووضؤيإ زةنطز، بة

 غةؾةض بؤ ؾاضى طيإ بهةّ و ْة بؤ بانووضى ضؤشٖةآلت، تا ثةيةوةض يةو ؾويَٓة بيَِٓ.
ى نة خةَيهى غيًَو ية اْييةضؤشاْى زواتط بةضةبةضة ئاوى زةضياضةنة نةَى نطز و تا بةي

يتة ٖيضى ييَ ْةَاوة. ٖيَؿتا ووة و دطة ية يوؾهب  خةو ٖةغتإ، بيٓيإ ئاوى زةضياضةنة
ضووز ْةيسةظاْى ئةو ضووزاوة  و ْةَاْى زةضياضةنة، ناضيطةضى يةغةض شياْى زاْيؿتواْى غيًَو 

 ى ئيَطإ و ية ْاويؿياْسا ؾاضى طيإ ض زةبيَت.ي تطو ؾاضةناْ
ا بووْى زةضياضةنة غةضيٗةَيسا، ظؤض بووْى َيؿوويةنإ بوو نة ْةتةْٗيةنةَشن نيَؿة زواى وؾه

ي، ية ؾاضى غيًَو ٖةَوإ بة زةغت طِبة ضؤش بةَيهو بة ؾةويـ ئاضاَيإ ية خةَيهى غيًَو ب
َيَؿوويةوة ية ْاضاسةتى زابووٕ و بؤية زةضووٕ ئاططخاْة نة َيَؿوويةى ييَ ْةبوو، خةَيو واياْسةظاْى 

 اططي ييَ ْةبوو.ية زةوضوبةضى ئاططخاْةف َيؿوية ْةبوو و ئةوىَ ئ بةآلَّيؿوية ية ئاطط زةتطغيَت، 
ئيَطاْبإ بة ظيطةنى خؤى ظاْى نة ٖؤناضةنة بووْى زوونةَية ْةوةى ئاطط و بؤية ئيَطاْبإ 
ؾةضَاْي نطز ية َاَيةناْيإ ئاطط بهةْةوة تا ية َيَؿووية بجاضيَعضئَ و خةَيهى غيًَو ية 

 ةنإ.َاَيةناْيإ ئاططيإ نطزةوة و زوونةٍَ بؤوة ضيَطط ية ْعيهبووْةوةى َيَؿووي
زووةَشن ناضيطةضى ْةَاْى زةضياضةنة، زضةْط نةوتٓى ٖاتٓى وةضظى ثاييع بوو. غاالْة 
َطاويةنإ نة بة تايبةتى ية وةضظى ثاييع زةٖاتٓةوة بؤ نةْاضى زةضياضة، ضيرت ْةطةضِاْةوة. يةو 

 ية بةآلّغاَيةزا وةى داضإ ناتى ؾةو زةْطى َطاويةنإ زةٖات نة بة ئامساْسا زةضؤيؿسن، 
يةبةض  بةآلّغيًَو ْةزةْيؿتٓةوة و تةْٗا ية طؤَاوةناْى ثامشاوةى زةضياضة زةْيؿتٓةوة، 

ْةبووْى قاَيؿةَيشن، زواى ضةْس ضؤشيَو زةضؤيؿسن و ٖةْسيَهيؿيإ ية َاْسوويةتي و طةضِإ 
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بةزواى ؾويَٓى ؾياو زةنةوتٔ. بة ٖؤى ْةَاْى زةضياضةنة َاغي نة خؤضانى غةضةنى خةَيهى 
 و بةضةو ْةَإ ضوو و ضيرت خةَيو َاغيإ زةغت ْةزةنةوت.غيًَو بو

ناتيَو خةَيو بة ٖؤى تؤؾاْةنة ية غيًَو ضؤيؿسن، ضى ئةغح، َائ، َةض، بةضإ، َطيؿو 
و نةيةؾيَط ية غيًَو ٖةبوو يةْاو ضووبووٕ و ئةوإ بة ْاضاضى ضووْة ؾار بؤ ٖيَٓاْى ئةغح و 

 يإ بهةٕ.َةض بة ٖةضزوو ضةطةظى ْيَط و َيَ تا َاَي
زةيعاْى  بةآلّووْى زةضياضةنة ْةيسةتواْى بطواتة بانووضى ضؤشٖةالت، وؾهب  تري بة ٖؤى

 يةو ؾويَٓة ثةيةوةضى زةغت زةنةويَت و بؤية زاواى ية ضووز نطز ضةْس نةغيَو ية ضيَطةى
 ؾهاْي بٓيَطيَت بؤ ئةوىَ تا ثةيةوةض بيَٓٔ.و

ْهاضى ية دؤضى خواضزْةناْيإ، طؤؾتى َاَعيإ اضِية ضابطزووزا خةَيهى غيًَو تةْٗا بؤ طؤ
زواى ئةو ضووزاوة و ْةَاْى َاغي و َطاوى بة ْاضاضى نةوتٓة خواضزْى َاَع.  بةآلّزةخواضز، 

 بةآلّوو و َاغي و َطاوى بةضةو ْةَإ ضووٕ، ضوويإ نطزة َاَع. وؾهب  زواى ئةوةى زةضياضة
ت و بؤ يةنةجماض خةَيهى غيًَو زووضاضى َاَع نة داضإ ظؤض بوو، ئيرت نةَرت زةغت زةنةو

نةَى خؤضاى بووٕ. ئةو غايةزا وةضظى باضإ نوضت بؤوة و ٖةوضةنإ ظوو ضؤيؿسن و ٖةتاو 
 ؾهى نطز.و ئةوةْسة زضةوؾايةوة نة ئةو ئاوةى ية زةضياضةف نؤبؤوة بة ظوويي

باَيٓسةنإ ية طةٍَ زةغتجيَهى بةٖاض، زاضةنإ غةوظ بووْةوة و طص و طيا بووشاْةوة و 
وضت بوو و بة ظوويي وةضظى بةٖاضيـ وةى وةضظى باضاْباضئ ن بةآلّٖاتٓةوة زةوضةى غيًَو، 

بووٕ. َاوةيةنى ْةبطز نة زاضةناْى دةْطةٍَ بة ٖؤى ْةَاْى ؾيَي ظةوى نة بة زاضةنإ وؾه
ا طِؾهبووٕ و زةْطى بايٓسةناْيـ ية ْعيو غيًَو بو ٖؤى ْةَاْى ئاوى زةضياضةنةوة ْةَابوو،

اْةوة. ويَطاى و زةوضةى غيًَو ظةضز بوو، تةْٗا زاضةناْى بٓاضى نيَوةنإ بة غةوظى َ
بووٕ و ئاشةَية طياخؤضةنإ ئةويَ يإ بةديَ اضةنإ، طياى ْاو دةْطةَييـ وؾهبووْى زوؾه

 ٖيَؿت و بةّ ؾيَوةية َاَعةناْيـ يةوىَ ْةَإ.
بإ( ية تطغٓانرتئ غةضزةَى َيَصووى  ة ؾةضَاْطةوا، ضوْهة بة ٖؤى ئيَطإ بوو بضووز )ئيَطْا

ةبةضاْى ئةوىَ، وؾهبووْى زةضياضة و يةْاو ضووْى دةْوؾه بووْى طيا و نةّ بووْةوةى طةٍَ و طياًْ
بإ زةبواية ضاضةغةضيإ بؤ بسؤظيَتةوة. ة نيَؿة بؤ خةيهى غيًَو زةٖاتة ثيَـ و ئيَطْا  خؤضاى، ضؤشْا

ْةَا، ية بانووضيـ بة ٖؤى نةَبووْةوةى طصوطيا بة ٖةَإ ؾيَوة نة ية دةْطةٍ ئاشةٍَ 
واتة يةوةضطا ية نةْاضةناْى زةضياضة، ئةغح و َةض و طا بةضةو نةَبووْةوة ضووٕ و بةْاضاضى 
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ئةو ئاشةالْةف بةضةو زاَيَٓى ؾاخةنإ ضووٕ، ئةَة بؤوة ٖؤناضى نةّ زةغت نةوتٓى ئةو 
 ية زاَيَٓى ؾاخةنإ زةشيا. بةآلّو، ئاشةالْة و تةْاْةت طا نةّ بووة نة خؤَاَيي نطا بو

زاْيؿتواْى غيًَو يةوناتةزا بة ٖؤى بطغيةتى يةوة تيَطةيؿسن نة بة ٖؤى ْةَاْى زةضياضةوة 
ياضيسا نة بؤ تري نطزْى طِبةٖةؾتى ئةوإ طؤضاوة بة دةٖةْٓةّ، غةضةجناّ ضؤشيَو ضووز بة ْاضاضى ب

ؤشة بوو نة ئيَطاْباْى ثيَؿوو ية نؤْسا ثيَؿبيٓى خؤيإ، ثيَويػتة يةَةوزوا طةمن غؤٕ، ئةوة ئةو ض
 تبووى يةو ضؤشةزا بةظةيي ٖةتاو ية بةضاْبةضتإ نةّ زةبيَتةوة.و ٖاتٓى نطزبوو و

بووْةوةى ظةوى، ية ْاوضووٕ و طةمن تةْٗا ة نةْاضى زةضيا بووٕ بة ٖؤى وؾهئةو طةظناْةى ي
ةضووٕ و ية زاَيَٓى ؾاخةنإ ية زاَيَٓى ؾاخةنإ زةغت زةنةوت. زاْيؿتواْى غيًَو ز

طةظنيإ نؤ زةنطزةوة و زةيإ ٖيَٓا بؤ غيًَو، زةياْعاْى طةمن بة خاوى ْاخوضيَت و بؤية ية طةٍَ 
و زواتط زةيإ خواضز،  آلئاو ية ْاو قاثى طًَييٓيإ زةنطز و زةيإ خػتة غةض ئاطط تا زةنو

 بة ئاططيإ زةظاْى.طزْى خواضزٕ ئاَازةنثيَؿرت بامسإ نطز نة خةَيهى غيًَو 
ئةونات ئةطةض نةغيَو ٖاتبواية بؤ غيًَو ئةو ؾاضةى نة ثيَؿرت بةٖةؾتيَو بوو، ْةزةْاغيةوة. 
ية ئاو و غةوظايي ية غيًَو، دطة ية ضووباضيَو نة ئةويـ وةى داضإ ئاوى ْةبوو و شَاضةيةنى 

او نة َطؤظى ضَِيطةؾو ٖةو بوو و ْاوضةيةنىوؾهب  نةَى زاضيـ ضيرت ْةَابوو، ٖةظاضإ زاضى
ئةطةض ية ضؤش يإ ؾةو بايةنى بةٖيَع ٖاتباية، زةْطى ؾهاْى  ي تطزووضاضى تطؽ زةنطز، ية اليةن

 ئةو زاضة طةوضاْةى نة ضظي بووٕ، تطغى ية زَيى َطؤظسا زضوغت زةنطز.
َةتطغي زةضنةوت، نة ئيَػتا بة زووثؿو  طِيةنةجماض بوو يةو ؾاضة ئاشةَييَهى بضوونى ث

ة و خةَيو ظاْيإ نة دعوة شةٖطاويةنةى َةتطغيساضة. ٖةتاو بةضزةواّ زةزضةوؾايةوة و ْاغطاو
ضؤشةنإ بةضةو طةضَى ظياتط ضووٕ، خةَيو ْةياْسةظاْى ية زةغت طةضَا ض بهةٕ و ٖةْسىَ نات 

 ٕ.ْةياْسةتواْى زٍَ ية ْيؿتيُاْيإ بربِ بةآلّبرييإ بؤ ضؤيؿسن ية ؾاضةنةيإ زةنطزةوة، 
اتط وةضظى باضإ نوضترت بؤوة ية غاَيى ثيَؿوو و بؤ َاوةيةنى نةّ غةوظايي غاَيى زو

 ووٕ.وؾهب زةضنةت و زواتط بةٖؤى ٖةتاوى بةٖيَع ظوو 
 بةآلّْس، آلية خواضزْى طةمن و يةْاو َةجنةٍَ زةياْهو بةضزةواَبووٕابطزوو ضِخةيو ٖةضوةى 

بيَت نة طةظنيـ ٖةض وةى َاغي و ٖةغتيإ بة نةَبووْةوةى طةمن نطز و يةواْة بوو ضؤشيَو 
 َطاوى و َاَع نؤتايي بيَت.
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ت ئيَػتا نة بة طةمن خؤَإ تيَط زةنةئ، ثيَويػتة ناضيَو و ضووز بة ؾويَٓهةوتوواْى خؤى
 بهةئ نة الْى نةّ ئةو ضووةنة يةْاو ْةضيَت.

ظةوى  تى ٖةض ئةو ناضة زةنةئ نةو ؾويَٓهةوتواْى ثطغياضيإ نطز ض بهةئ و ئيَطاْبإ
 زةيهات، واتة طةمن ية ْاو ظةوى زةضيَٓشن تا غةوظ بيَت.

ى زاْا و ؾويَٓهةوتواْى خؤى ؾيَط نطز طةمن نؿتوناَيئةو ضؤشة و بؤ يةنةجماض ئيَطاْبإ ثايةى 
 .(4)بضيَٓٔ تا غووز ية بةضٖةَةنةى ببيٓٔ

اى خاوئَ خةَيهى غيًَو ية ٖةضؾويَٓيَو طةظنيإ زةزيَت واتة ية زاَيَٓى ؾاخةنإ، زو
نطزْةوةى زةيإ خػتةوة ْاو خاى و زةضؤيؿسن، زواى وةضظى باضإ زةٖاتٔ و بةضٖةَةنةيإ 

 ٖةَيسةططتةوة.
تا ئيَػتاف ية ئيَطإ دوتياضةنإ ٖةض بةو ؾيَوةية طةظنى زيَُةناض زةضيَٓٔ و زةضووٕ، زواى 

ة ْاوةضِاغت يا نؤتايي باضاْى ثاييع و ظغتإ يا وةضظى ؾةومن طةمن ؾشن زةبيَت و دووتياضإ ي
بةٖاض يإ بة ثيَى دوططاؾى ْاوضةنة، زيَٓةوة و بةضٖةَةنة نؤزةنةْةوة، يةو ضؤشةى طةمن 
زةضيَٓٔ تا ئةو ضؤشةى بةضٖةّ ٖةَيسةططْةوة بؤ تةْٗا يةى داضيـ ئاوى ْازةٕ و ٖةْسيَو 

 نةيإ ْازةٕ.ظةوييةدووتياض تةْاْةت داضيَهيـ غةض ية 
ططتةوة، غةضدةّ ئاواييةناْى نةْاض زةضياضةى ْاوةْسى ئيَطاْى  ئةو باضوزؤخةى غيًَهى

ططتبؤوة و ية ٖةْسىَ ؾوئ قوضغرت بوو، تةْاْةت ٖةْسىَ يةو ؾويَٓاْة ضووٍَ نطإ و خةَيو 
 ٕ و ؾويَٓى شياْيإ بةديَ ٖيَؿت.زضوغتهطزنةوتة زواى خؤضاى 

نإ بة ئيَطاْييةو و ية اليةٕ تى زةضياضةى ْاوةْسى ئيَطإ بوآلتى )تؤضةنإ( ية ضؤشٖةآلوو
)تؤضإ( ْاوزةبطا، ئةواْيـ زووضاضى بطغيةتى بووٕ و ْةياْسةتواْى غهيإ تيَط بهةٕ، بؤية بة 
ْاضاضى بؤ بةزةغتٗيَٓاْى خؤضاى ضوويإ نطزة ئيَطإ. وةى بامساْهطز ئةوإ نوضتة باال و 

 َووضةف بووٕ و بطغيةتى ئةواْى وةسؿي تط نطز بوو.
وو، بة ثيَضةواْةى زاْيؿتواْى ؾاضى غيًَو، ٖيَؿتا وؾهب  باؾووضى زةضياضةى زاْيؿتواْى

بووَةيةضظة و بوضنإ  بةآلّ ،بوووؾهب  َةض و َاالتيإ َابوو، ضوْهة ٖةضضةْسة زةضياضة

                                                           

نإ ئيَطاْييةيَوةى و بطشاْسْى ْإ بة طؿتى بؤ يةنةجماض ية ئيَطإ زؤظضاْةوة و )ؾيَوةى ضاْسْى طةمن، زواتط بةزةغت ٖيَٓاْى ئاضز ي( 4)
نة ية ئيَطاْى نؤْسا بؤ  وؾةي بة ْاو باْطى بطيتاْى نة ثةضتوونى"غيَ ئيَطآْاغئةو ضيَوضةمسةيإ ؾيَطى ديٗاْيإ نطز. ٖاضَاتا 

 َاْاناْى ْإ بةناض ٖاتووٕ.(
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ةنإ ية شٕ و ثياو، ٖيَطؾيإ بؤ ؾاضةناْيإ زةنطز يبطغي اْييةؾاضةناْياْى ويَطإ ْةنطزبوو. تؤض
طت بةغةض َةض و َاالتيإ، زةياْهوؾسن و زةياخنواضزٕ و ٖةضنةغيَو ضيَى ييَ و زةغتيإ زةط

 ططتبإ، بة زةغتى ئةوإ زةنوشضا.
بووْى زةضياضة، ثةيوةْسى خيَطا و توْس و تؤَيى ؾاضى غيًَو و باؾووض بةضةو بة ٖؤى وؾه

و نوؾتٓيإ بة  ْةَإ ضووبوو و ئيَطاْبإ ئاطازاضى ئةو ٖيَطؾاْة ْةبوو. ية تطغي تاالٕ نطزٕ
نإ، ؾاض و ئاواييةناْى باؾووض يةنيإ ططت و ئةو يةنططتٓة بؤوة غةضةتاى اْييةزةغتى تؤض

 ئيَطاْى يةنططتوو.
تيَو بوو و ٖةضيةنةؾيإ ئاؾطةتيَو ٖةض ؾاضيَهى نةْاضى زةضياضة وآل تا ئةونات

زازةْا نة بة واتةى  ((5)ٖةَوو ؾاضةنإ ثاؾاى غيًَهيإ بة )َاَا بةآلّؾةضَاْطةوايي زةنطز، 
نإ بؤوة ٖؤناضى اْييةزايو زيَت و بؤية طةوضةييإ بة ضةواى ْاوبطاو زةظاْى، َةتطغي تؤض

 يةنططتٓى ؾاضةناْى باؾووض و بةّ ؾيَوةية بةضزى بٓاغةى ئيَطاْى يةنططتوو زاْطا.
تا ئةو غةضزةَة زاْيؿتواْى غيًَو و زةوضوبةضى زووضاضى طةضَا و غةضَاى غةخت 

وة ئاغايي سييةوْةوة و بة طؿتى ٖةواى ظغتإ و ٖاوئَ بة ٖؤى بووْى زةضياضةى ْاوةْْةببو
بووْى زةضياضةنة، ؾاضى غيًَو بةآلّ زواى وؾهبوو، ٖاوئ ؾيَٓو و ظغتإ نةَيَو غاضز بوو، 

وو و تاوةنو ئيَػتاف ئةو زضوغتبو زةوضوبةضى ظغتاْى ظؤض غاضز و ٖاويٓى ظؤض طةضَيإ بؤ 
 واية ية ؾويَٓإ بةضزةواَة.ؾيَوة ئاووٖة

ية وةضظى ظغتإ، ضةْس ضؤشيَو باضإ زةباضى و بة خيَطايي غةضَا ظيازى زةنطز و نةؽ 
 ْةيسةتواْى ية َاَيى بيَتةزةض، غةضةضاى ئةَةف ْةبووْى دٌ و بةضط نيَؿةى طةوضة بوو.

ناض زةٖات، طزْى ثؤؾاى بةزضوغتهوةى بامسإ نطز ية ضابطزووزا ية غيًَو ثيَػتى َاَع بؤ 
بة ْةَاْى َاَع ئيرت ئةوناضة ئاغإ ْةبوو، ئةو بابةتة بؤ خةَيهى غيًَو بيَ ضاضةغةض  بةآلّ

نةى ظياتط زةبوو و غةضئةجناّ ضووز ئةو ططؾتةى ئةواْى تييةَابوو و ظغتإ بؤ ئةوإ غةخ
نةَى  ّبةآلياضيسا ية دياتى ثيَػتى َاَع، ثيَػتى َةض بةناض بٗيَٓسضيَت، طِطز و بضاضةغةضن

شَاضةى َةضةنإ، زيػإ ططؾت بوو و بؤية ضووز ؾةضَاْى نطز نة ٖةَوإ َةضِ ثةضوةضزة بهةٕ 
 تا ية ْةبووْى دًوبةضط ْةنةوْة نيَؿة و بتوأْ ثيَػتى َةضِ بجؤؾٔ.

                                                           

ئيَطآْاغي -تط. َاضيصإ َؤَية ناْةوة، ضووْةتة ْاو ظَاْةناْيئيَطاْييةةنأْ و ية ظَاْة يئيَطاْي وؾةناْى َاَا و ثاثا ية وؾة)( 5)
 ؾةضةْػي(.
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ثؤؾانى شْإ و ثياوإ ية غيًَو ٖاوؾيَوة بوو و ٖةَوإ ثيَػتى َةضيإ زةثؤؾي، بة 
ةوتة زةضةوة، ٖةض وةى ضؤوٕ ثيَػتى َاَعيإ غووز ييَ زةبيٓى. ؾيَوةيةى نة خوضيةنةى زةن

ثيَؿرت شْإ ية غيًَو بةو زةضظياْةى ية ئيَػهى َاَع زضوغتيإ نطز بوو، ثيَػتى َاَعيإ 
 زةزوضى و ٖةض بة ٖةَإ ؾيَوةف نةوتٓة زوضيٓى ثيَػتى َةض.

نةى بة ْاوى )ضووز( طةيؿتة ضووز )ئيَطاْبإ( بؤوة زايهى ضةْس نؤض و ضةْس نضيَو، نضة طةوضة
تةَةْى الويةتى )بؤ تيَهةٍَ ْةبووْى ْاوةناْيإ، بة ضووزى زووةّ ْاوى زةبةئ(. ئيَطاْياْى ئةونات 

ى تاظةيإ نةّ بوو و بؤية غةزإ نض ْاويإ )ضووز( و وؾة بة ٖؤى غازة بووْيإ تواْاى زاتاؾيٓى
 اوى )تووّ( زووباضة زةبؤوة.غةزإ نوض ْاويإ )ظاب( بوو، دطة يةو زوو ْاوة، ْ

ى غيًَو، ية تةَةْى َٓساَييسا ياضى زةنطز و يةى ية ي تطضووزى زووةّ وةى ٖةض َٓاَييَه
ٖةَيسةوةضئ و زواتط خوضيةناْى  ضِياضيةناْى، بطيتى بوو ية نؤنطزْةوةى ئةو خوضياْةى ية ثيَػتى َة

ى نة طؤظةنةض بوو، ويػتى خوضيةنةى بآلو زةنطز و نؤى زةنطزةوة، ئةو بة الغايي نطزْةوةى باثري
 ئةوةى ثيَ ْةزةنطا. بةآلّبهاتة ٖةويط وةى ئةو ٖةويطةى باثريى ية قوض زضوغتى زةنطز، 

طزْى طؤظةناْى ثيَؿهةوتٓى بة خؤوة بيين بوو و يةناتى زضوغتهطؤظةنةض ية 
ى زضوغت طاوةنة زةنطزو ئةوداض طؤظةئاَازةنطزْيإ ٖةْسىَ غةَػى تيَهةٍَ بة قوضة زضوغته

ةٍَ بة زةغت زةٖيَٓا و زواى وؾهبووْى دةْطةٍَ زةنطز، ئةو ثيَؿرت غةَػى ية زاضةناْى دةْط
 بووْى زةضياضةنة، بة ْاضاضى غةَػى ية زاضةناْى بٓاضى ضيا بة زةغت زةٖيَٓا.و وؾه

ضووزى زووةّ ضؤشيَو ية ناتى ياضى نطزْسا نةَيَو ية غةَػةنةى باثريى ٖيَٓا و تيَهةٍَ بة 
ناْى َييةيةناْى نطز، خوضيةنةى ية غةض ظةوى ثإ نطزةوة و ضيَهي خػت و غةضطةضخوض

ةم بووة، ضَِٓساَيى ية ياضيةنةى زووضخػتةوة، ثاف َاوةيةى ٖاتةوة و بيٓى خوضيةنةى توْس و 
بة خؤؾشاَييةوة بؤ ضووزى زايهى بطز و ئةويـ ضاوي ييَهطز، بة ٖيَواؾي ية زةوضى َٓساَية 

 تى تةواوة، ئةوة خؤى ثؤؾانة.و ْس و بة ثيَهةْيٓةوةغاوانةى خؤى ئاال
طز و بؤوة يةنةّ نةؽ نة زضوغتهئةو ضؤشة ضووزى زووةّ بة بيَ ئةوةى خؤى بعاْيَت يبازى 

 .(6)طز بيَتئاَازةنثؤؾانى 

                                                           

 )يةنةّ ؾيَوةى دًوبةضط نة ية ئيَطإ زاٖيَٓسضا، بطيتى بوو ية يباز. َانؼ َؤيةض ضؤشٖةآلتٓاغي بةْاوباْطى ئاَيُاْى.(( 6)
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ت نة ئةو خوضياْةى ية ثيَػتةنإ ديازةبٓةوة، و زواى ئةو ضووزاوة، ضووز بة خةَيهى خؤى
ؤتإ غةَػيإ ثيَسابهةٕ و ثاْيإ بهةْةوة و بةو ؾيَوةية ثؤؾانيإ ييَ ؾطيَ َةزةٕ و الى خ

 زضوغت بهةٕ.
ى ضووزى زووةّ ئةوة بوو نة زةضؤوة باوةؾي باب و زايو و باثريى و ثةجنةى ي تطةنيياضي

تا تةَةْى ضووزى زووةّ ظيازى  بةآلّزةخػتة ْاو زةَيإ و ياضى بة زةزاْةناْيإ زةنطز، 
 ى باثريى نةّ زةبووْةوة.زةنطز زةزاْةناْ

ناتيَو ضووزى زووةّ طةيؿتة تةَةْى الوى و ئةو تةَةْةى بةديَٗيَؿت نة ياضى بهات، 
بيٓى باثريى ضيرت زةزاْى ْةَاوة و ْاتواْيَت طةمن غوات، َةطةض ئةوةْسة بي نوَييَينَ تا زةبيَتة 

ة بةضزيَهي تط زةيهوتا، وى زةخػتة غةض بةضزيَو و بآلؾًة و ئةجماض زةي خوات، ئةو طةظنى نو
تا زةبووة ئاضز و ئةوداض زةي خواضز. ئةو ناضة بؤ ضةْسإ غاٍَ ية اليةٕ ئةو و ٖةَوو بة 

 غاالضوواْى غيًَو ئةجناّ زةزضا.
وو طةظنى ْةنوآلو بٗاضيَ و بةثةية بيداتة ْاو ْاضاضبضؤشيَو بة ٖؤى بطغيةتى ظؤضةوة باثريى ضووز 

وت تاَى ئةو ئاضزة ظؤض خؤؾة، ؾريئ و بة تاَة و ٖةَيططى تاَى ظاضى و بيدوات، ئةو بؤى زةضنة
 تاظةية. تةْٗا يةوة بيعاض بوو نة ية زةَيسا زةبؤوة ٖةويط و بة ْاو زةَى زةْووغا.

و و بؤية ية آلاوى طةظنى نوضِثاف َاوةيةى، ويػتى خؤى ضظطاض بهات ية خواضزْى ٖا
ضؤشيَو ثياوى طؤظةنةض ية ناتي خواضزْى طز و خواضزى. ئاَازةنئاضزى طةمن و ئاو ٖةويطي 

ٖةويطةنة، بة ضيَهةوت ٖةْسيَو ٖةويطى ييَ نةوتة ْاو ئاطط، زواى زةضٖيَٓاْةوةى بيٓى توْس 
 .(7)طزْى ْاْى زاٖيَٓازضوغتهبووة و تاَةنةؾي ظؤض خؤؾرت بووة و بةّ ؾيَوةية ئةو 

و بةٖؤى ئةوةى  ي تطيَهزؤظيٓةوةى بطشاْسْى ْإ، شياْى خةَيهى غيًَهى طةياْسة قؤْاغ
يـ ئةو ناضة ية ئةوإ ؾيَط بووٕ، نوتإ و ٖاضِيٓى طةمن بؤ بة ئاضز نطزٕ و زواتط بة ي تطخةَيه

 ٖةويط نطزْى و زواداض بطشاْسْى، ناضى تاظةى بؤ خةَيو زةغتةبةض نطز.
ى بة ئاضز نطزْى طةمن ية ضيَطةى نوتاْى بة بةضز ناضيَهى غةخت و بيَعاضنةض بوو و خةَيه

غيًَو برييإ ية زؤظيٓةوةى ضيَطاى ئاغاْرت بؤ ئةّ ناضة زةنطزةوة، بؤية بةضزيَهى يووؽ و 
 نةوتٓة ييَدؿاْسٕ بة طةظنةنة. ي تطثاْيإ ٖيَٓا و طةظنيإ يةغةض ضِؾت و بة بةضزيَه

                                                           

طزْى ْإ بة ططعناْى بةٖيَع زةطةضيَتةوة بؤ نةغاْيَو نة زةزاْيإ ْةَاوة. زضوغتهتة )بة ئاضز نطزْى طةمن نة زواداض طةيؿ( 7)
 نة ية ئيَطاْى نؤٕ بؤ َاْاى ْإ بةناضٖاتووٕ.( وؾةٖاضَاْا ية ثةضتوونى ئةْطًيعى غيَ 
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اغتةوة بؤ ضةخ و بة ثيَضةواْةوة و ية ْاوةْسى بةضزةنةوة بؤ ضِبةضزةنةى ْاو زةغتيإ ية 
 ا و ئاضزيإ بة زةغت زةٖيَٓا.طِو بة ثيَضةواْةوة، بة غةض طةظنةنةزا زةطيَزةضةوة 

تا ئةَطؤف ية ٖةْسىَ ؾوئَ بة تايبةتى ية بانووضى ئيَطإ، ئةطةض بياْةويَت نةَيَو 
ئاضزيإ زةغتهةويَت، دا ئاضزى طةمن، ْؤى، بازاّ يا بةضزى خوىَ بيَت بةو ضيَطةيةى ئةوإ واتة 

بة زةغتى زيَٓٔ، يةنةَشن ئاؾي طةمن ية زووبةضز نة يةنيإ يووؽ و ثإ و ئ ضِبة ضيَطةى ٖا
طزْى ئاف ييَطةوة زةغيت ثيَ نطز و زضوغتهطا. بريؤنةى زضوغتهيإ بضووى بوو ي تطئةو

ئةواْةى نة طةظنيإ بة ئاضز زةنطز، نةوتٓة طةضإ بة زواى ضيَطةى ئاغاْرت تا بةضزة بضوونةنة 
وضةنةزا بيَت و بطِوات و طةظنةنة بػويَت تا بيهاتة ئاضز و زواداض ئاغاْرت بةغةض بةضزة طة

 تواْيإ زةغتاض زضوغت بهةٕ و خيَطايي بة ئاضز نطزْى طةمن ظياتط بهةٕ.
ية تواْسْةوةى َؼ  بةضزةواَبوو، بة ٖةَإ ؾيَواظ زؤظييةوةباونى ضووز نة بطشاْسْى ْاْى 

يـ نة ية َػي زةزيت ئةوة بوو نة طؤظةناْى و تانة غووز ضييةبة بيَ ئةوةى بعاْيَت غووزى 
 ثتةوتط زةنطز.

طنإ ية بانووضى ضؤشئاواى غيًَو، ؾاضيَو بة ْاوى طيإ ٖةبوو و خاظنة ثاؾانةى ْاوى و ثيَؿرت
َاظؤٕ بوو. ية ضابطزوو خةيهى ئةو ؾاضة و غيًَو، ية ضيَطةى ئاوى زةضياضة ضيَطةى ٖاتووضؤيإ 

بووْى زةضياضة ئةو زووؾاضة ية يةنرتى ٍَ زاثؤؾطابوو، زواى وؾهة دةْطةٖةبوو و ْيَواْيؿيإ ب
 إ ٖاتة نايةوة.طِزابطإ و بة ٖةَإ ؾيَوة ية ْيَوإ غيًَو و ؾاضةناْى باؾووضيـ زاب

زواتط ٖاتووضووى ْيَوإ ؾاضةنإ ئاغإ ْةَا و ضيَطةى ٖاتووضوو قوضؽ بوو، خةَيو ناتيإ 
ٕ ْةبوو، تةْٗا ئةطةض داضوباض ضةْس نةغيَو غةؾةضيإ نةّ بؤوة و وةى داضإ ناتى غةؾةضيا

خةَيو  ي تطنطزبا و ٖةواَيى ؾاضةناْيإ طةياْس بواية، ئةَةف بة نةَى ضوويسةزا و ية اليةن
غةضطةضَى ناض و زةغتةبةض نطزْى خؤضاى بووٕ و َاوةى طةؾتيإ ْةبوو. ية ضابطزوو زابشن 

طنإ تةْٗا و اوإ وةى ية غةضةتاى ئةو باغةنطزْى خؤضاى و ثؤؾاى نيَؿة ْةبوو. ناضى ثي
 بةضزتاؾشن بوو و شْاْيـ ية زوضيٓى ثيَػتى َاَع و نطزْى بة دًوبةضط ظياتط ناضيإ ْةبوو.

ْبووْى ئاشةية طياخؤض و بة غووزةنإ، ثيَويػتى و بووْى زةضياضة و دةْطةيةنإ،وؾه
ية ئاضز و زابشن نطزْى ثؤؾاى ية  طزْى ْإزضوغتهضاْسٕ و زوضيٓةوةى طةمن و بة ئاضز نطزْى، 

ضيَطةى بة يباز نطزْى خوضى، بة طؿتى نؤَةَية ناضيَهيإ بؤ شْإ و ثياواْى غيًَو ية وةضظة 
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طيإ و دياناْسا ظياز نطز و زةنطيَت بطوتطيَت يةنةَشن ناضةناْى نؿتوناٍَ ية غيًَو و 
 بووٕ.ؾاضةناْى وةى ئةوإ ثةيسا

هى ٖةبوو بة ْاوى )تووّ( نة نوضيَهى قؤظ بوو و تا تةَةْى خاظنة ثاؾاى ؾاضى طيإ نوضيَ
بةضظتط زةبوو، بةٖيَعتط و دواْرت زةبوو و ية ٖةؾسة غاَييسا ٖةضنةؽ نة زةيسيت، زةنةوتة 

 ية بةضاْبةض ؾإ و ًَى، غيٓطة ثاْةنةى و باغهة بةٖيَعةناْى. غةضغوضَِإ
ا و يةويَوة زةيٗيَٓاوة بؤ طيإ، نة تووّ زةضووة ؾار و َةضى زةنوؾت و ية غةض ؾاْى زازةْ

اونطزٕ ضِطةوضة بوو ضةْس نةغيَو ية ٖاوتةَةْةناْى بووْة ٖاوضيَي يةو ناضة و َةضةناْيإ زواى 
 نةغيإ ؾاضةظايي تووَيإ يةو ناضةزا ْةبوو و وةى ئةو بةٖيَع ْةبووٕ. بةآلّزةٖيَٓاوة بؤ ؾاض و 

وة وةى ٖةضيةنة ية ثياواْى ؾاضى طيإ ئةو ناتاْةى تووّ ْةزةضوو بؤ ضاو، ية َاَية
طزْى تري و تةوض و ْيعةى بةضزئ زةبوو و ٖةضيةنة يةو ؾتة زضوغتهغةضطةضَى بةضز تاؾشن و 

وة تا اْييةبةضزيٓاْة بؤ ثياوإ ظؤض ططْطيإ ٖةبوو. تووّ و ٖةضيةنة ية ثياواْى طيإ ية بةي
 زةنةوتٓة زاتاؾيٓى. ي تطٕ و بة بةضزيَهئيَواضة بةضزيَهيإ زةخػتة ْيَوإ ٖةضزوو ثيَيةناْيا

ظاْياضى ئةْساظياضيَهى ؾاضةظا ية بواضى بةضز ية ئةَطؤزا، ظؤض نةَرتة ية ؾاضةظايي 
ٖةضيةنة ية ثياواْى ؾاضى طيإ، ضوْهة ئةوإ تةواوى تةَةْيإ غةضطةضَى بةضزتاؾشن بووٕ و 

ةم و ئةطةض ْةضَة يووؽ ضِْةضَة يا ئةوإ تةْٗا بة ضاوييَهطزْيَهى بةضزةنإ، زةياْعاْى بةضزى 
زةنطيَت يإ ْا، ضوْهة ئةو بةضزاْةى ثاضضة زةبووٕ، ْةزةتاؾطإ. ئةوإ ظاْياضيإ ٖةبوو نة 

 بةضزى ضةم ْاتاؾطيَت و بة ثيَضةواْةوة زةبيَتة ئاَطاظى بةضز تاؾشن.
ئاشةَيةنة  اونطزْةنةى ية الؾةىضِية ناتى ضاونطزْى ئاشةَيسا، تووّ بة خيَطايي ئاَطاظى 

 او بةضاْبةض ثةجنا ئاشةٍَ بوو.ضِاظيَهى طِزةضزةٖيَٓا و زواداض ئاشةيةنةى زةبطز، ضوْهة ٖةض ئاَ
ةقة و ضِاوضى و بةضزتاؾي ناضاَة، بيػتى ية ؾاضى غيًَو ؾتيَو ٖةية وةى بةضز ضِالوى 

ى داضإ غةخت ناتىَ ية ئاطط زازةْطيَت زةتويَتةوة و زةنةويَتة دووية، زواى غاضز بووْةوةف وة
زةبيَتةوة. ٖةغتى بةزوازاضووٕ، تووَى ٖاْسا بؤ ئةوةى بضيَتة غيًَو و ئةو ناْعايةى ئيَػتا بة 

 َؼ ْاغطاوة، ببيٓيَت.
طةجنى باالبةضظ بةضةو غيًَو نةوتةضيَ و ضؤوة َاَيى ئيَطاْبإ ية غيًَو، يةوىَ ثيَـ بيٓيٓى 

ازةيةى بة زيتٓى ئةو نضة ضِبيٓى. ئةو بة َؼ، ضووزى زووةَى واتة نضة طةجنةنةى ئيَطاْباْى 
 دواْة ؾيَوا، نة َػي ية بري نطز.
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 ضووز ثطغياضى ييَهطز تؤ نيَيَت و ضيت زةويَت؟
 َى زايةوة َٔ تووَِ و ية ؾاضى طيإ ٖاتووّ.آلالوةنة وة

 تى نيَ زايهتة؟و ضووز
 تى زايهِ ْاوى َاظؤْة.و الوةنة
 ئيَطة و ضيت زةويَت؟ ِ، تؤ بؤضى ٖاتوويتةيٓيوة و زةيٓاغتى َاظؤمن ييَطة بو ضووز

 تى ئةوةّ زةويَت.و تووّ بة ثةجنةى ئاَاشةى بؤ ضووزى زووةّ نطز و
 تى ئةطةض نضةنةؾِ تؤى بويَت ئيَوة زةبٓة ٖاوغةض.و ضووز بة ثيَهةْيٓةوة وةالَى زايةوة و

اَى بهات و ضووزى زووةَيـ نة تووَى نةوتبؤوة ْاو زَيى، ويػتى بة ظاْيٓةناْى خؤى غةضغ
 غتٓى و بةْى ييَ بةضٖةّ ٖيَٓا.ضِٖةْسىَ خوضى ٖيَٓا و زواى ثإ نطزْةوةى خوضيةنة، نةوتة 

َإتووّ بة تةواوةتى زووضاضى  يت ية خوضى، بةٕ زضوغت بهةيت.و ٖات و غةضغوضِ  تى ضوٕو توْا
إ تى: َٔ ية دةْطةَيةناْى بانووض بيٓيِ نة مسؤضةنو ضووزى زووةّ بةزةّ ثيَهةْيٓةوة

. زواى ئةوةى ضووزى زووةّ (8)طز و َٓيـ ية ئةوإ ؾيَطى ضِغتٓى بةٕ بووّزضوغتهبةْيإ 
ة تٖوْةضةنةى خؤى بؤ ئةو طةجنة زةضخػت، ييَي ثطغي: بؤضى ؾاضةنةتت ديَٗيَؿتووة و ٖاتووي

 ئيَطة؟
ةقة و ناتىَ ية ئاطط ضِتى: َٔ بيػتووَة ييَطة ؾتيَهى غةيط ٖةية، وةى بةضز و تووّ

طيَت زةتويَتةوة و زةنةويَتة دووية، زواى غاضز بووْةوةف وةى داضإ غةخت زةبيَتةوة و زازةْ
 ٖاتووّ ئةوة ببيِٓ.

تى: ئةو ؾتة غةيطة الى باثريَة، وةضة با بطؤئ و ثيَت ْيؿإ بسةّ و زواتطزوو و ضووزى زووةّ
 ى بة باثريى ْاغاْس وطةجنةنة بة يةنةوة نةوتٓةضيَ و ضووْة َاَيى طؤظةنةض و ضووزى زووةّ، تووَ

 بؤ بيٓيٓى ئةو ؾتة غةيطة ٖاتووة نة ية الت ٖةية. (9)تى: ئةو ية ؾاضى طيإو
ةؾي ضِطؤظةنةض ئاَاشةى بة ؾويَٓيَو ية ناضطةنةى نطز و تووّ ضوو و ؾتيَهى قوضغي 

تى: ئايا ئةوة ئةو ؾتة غةيطةية نة وةى بةضز و طةوضةى ٖةَيططت و ية طعةنةضةنة ْعيو بؤوة و

                                                           

ظاْى. وةضطرياو ية ثةضتوونى  نطز ئةو ناضةيإ ية ٖةْسىَ ئاشةٍَ ي تطغتٓى بةْيإ ؾيَطى ْةتةوةناْضِ)ئيَطاْياْى غةضةتايي نة ( 8)
 ئرياْيها نة ظاْاى ئاملاْى نطؤؽ ْووغيويةتى.(

 ( ظةبيشوَيآل. زؤظييةوة)طيإ ؾاضيَو بوو نة ْعيو ْةٖاوةْسى ئيَػتاية و َيَصووْووغي ؾةضةْػي ضؤَئَ طيَطمشةٕ ئاغةواضةناْى ( 9)
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ةقة و ناتىَ ية ئاطط زازةْطيَت، زةتويَتةوة و زةنةويَتة دووَية، زواى غاضز بووْةوةف وةى ضِ
 داضإ غةخت زةبيَتةوة.

طؤظةنةض وتى: بةييَ و طةجنةنةف بةضزيَهى طةوضةى ٖيَٓا و بة توْسى ية َػةنةى ضِانيَؿا تا 
ةزا نيَؿا، تةْٗا وةى بعاْيَت زةؾهيَت يإ ْا؟ ئةوناتةى تووّ ئةو بةضزة طةوضةيةى بة َػةن

ياضيةنى َٓساآلْة بوو و وضةى ئةو يةوناتةزا ية وضةى َٓاييَو زةضوو نة ياضيةنيإ زابييَتَ و ئةويـ 
َطؤظةناْى ئةونات ئةوةْسة غازة بووٕ نة وةى َٓساٍَ  ياضيةنةى ئةطةض ثيَ ؾهاباية، زةيؿهاْس.

 زا و تةْٗا َةبةغتيإ غةضطةضَى بوو.بةؾيَو ية ناضةناْيإ بةبيَ ٖيض ئاَاجنى تايبةت ئةجناَسة
ناتيَو تووّ بةضزة طةوضةنةى بة َػةنة نيَؿا، بيٓى ؾويَٓى بةضزةنة تؤظيَو ثإ بؤوتةوة و 
بؤية ية طةٍَ طؤظةنةض نةوتٓة نوتاْى َػةنة بة بةضز، تا ظياتط زةيإ نوتا ظياتط ثإ زةبؤوة. ناتيَو 

ص ببؤوة و ية ٖةض ضواضالوة تيص ببوو، ية طةٍَ زةغتيإ ية نوتإ ٖةَيططت، َػةنة ثإ و زضيَ
ةْطى ْعيو غووض و ناتيَو تؤّ زةغتى بة ييَواضةناْيسا ضِابوو بؤ ضِئةوةؾسا ضةْطة ضةؾةنةى طؤ

 وةى ئةوةية نة زةغت بة ييَواضةناْى ضةقؤية بةضزيٓةنةَسا زيَِٓ. زةيوتزةٖيَٓا، 
يَت َعطيَٓى ياضيةنى تاظة بة زايهى نة بيةو ي تطيَهايَسضووزى زووةّ بة ثةية وةى ٖةض َٓ

بسات، بؤ الى ضووز ضِاى نطز و ئةوى ية طةٍَ خؤيسا ٖيَٓا تا ببيٓيَت نة ناْعانةى باونى ضى ييَ 
بةغةض ٖاتووة. ضووز ثاؾاى ئيَطإ ناتيَو زةغتى بة ييَوةناْى ناْعانةزا ٖيَٓا، بيٓى ظؤض تيصتطة 

 ناْى ثيَ بسضووَةوة.تى: زةيبةّ تا قةزى طةظنةو ية ضةقؤى بةضز و
بابةتى زضويَٓةى طةمن زواى ثيَطةيؿتٓى بؤ زاْيؿتواْى ؾاضى غيًَو ناضيَهى قوضؽ بوو و 

ووٕ بة ضةقوة بةضزيٓةناْيإ قةزى طةظنةنإ بسوضْةوة و ْاضاضبناتى ظؤضي زةويػت. ئةوإ 
 ئةَةف بة ضةقؤى بةضزئ، ويَطِاى ئةوةى غةخت بوو، َاوةيةنيؿى زةويػت.

ى ططْط بطز، ي تطظيطةنى خاظنة ثاؾاى ئيَطإ، ديٗاْياْى بةضةو زؤظيٓةوةيةن تط يداضيَه
( بةيةنةوة ضووٕ بؤ ي تطٖةض ئةوناتة )ضووز، تووّ، طؤظةنةض و ضووزى زووةّ و ضةْس نةغيَه

 الى طةظنةنإ تا بعأْ، ئايا زةنطيَت زضويَٓة بة ييَوةناْى ئةو ناْعا تيصة ئةجناّ بسضيَت.
ٓة زةؾت و ْاو طةظنةنإ، ضووز بة ييَواضة تيص و ثاْةناْى ئةو ناْعاية زةغتى ناتيَو طةيؿت

تى ضاوييَبهةٕ نة ضةْس بة باؾى و ظؤض ئاغاْرت ية ضةقؤى و نطز بة زضويَٓةى طةمن و بة خؤؾيوة
بةضز طةظنةنإ زةبطِيَت، بؤية ظؤض ضةظاَةْس بوو و تةْٗا طًةيي ية بابةت طةوضةيي ناْعانة و 

ووْى بة زةغتةوة ططتٓى ٖةبوو و بؤية ظوو َاْسوو بوو. زواى ئةو بة ْؤضة تووّ، ئاغإ ْةب
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اظى بووٕ ضِنة يةويَ بووٕ نةوتٓة زضويَٓة و ٖةَوإ  ي تطضووزى زووةّ و طؤظةنةض و ئةو خةَيهة
.  زواى ئةوةى ظاْسضا (10)و تةْٗا طًةييإ ية ْاخؤؾي بةزةغتةوة ططتٓى ناْعانة ٖةبوو

وز ية َؼ بؤ زضويَٓةى طةمن وةضبطرييَت، تةواوى خةَيهى غيًَو زاواي َػيإ زةتواْسضيَت غو
 زةنطز و ية طؤظةنةضيا زةويػت تا َػيإ بؤ بتويَٓيَتةوة.

تى َٔ بة بيَ و تووَيـ نة ئاضةظووى زةنطز ية طةٍَ ضووزى زووةّ ٖاوغةضطريى بهات
نى ظؤض ببةَةوة بؤ ؾاضةنةّ، تا بطزْةوةى ٖةْسيَو َؼ، ْاطةضيَُةوة بؤ طيإ و زةبيَت ضيَصةية

 دووتياضاْى ئةويَـ زوضيٓةوةى طةظنيإ بؤ ئاغإ ببيَت.
ية ضؤشى زواتطةوة ؾاضى غيًَو بؤوة ؾاضيَهى تةواو ثيؿةغاظى و بة ٖؤى ظؤضى زاواناضى ية 
غةض تواْسْةوةى َؼ، طؤظةنةض تواْاى ؾطيانةوتٓى زاواناضيةناْى ْةبوو، بؤية ٖةض يةنة ية 

 ى ئةو ؾاضة خؤى زةضووة زةضةوةى ؾاض و بةضزى َػيإ زيَٓا.زاْيؿتواْ
زواتط ئاططي طةوضةيإ زةنطزةوة و َػيإ زةتواْسةوة و َػةنةيإ بة بةضزى طةوضة ثإ 
زةنطزةوة و ييَوةناْيإ تيص زةنطز و بة ظووتطئ نات ٖةَوويإ بؤْة خاوةْى نةيوثةصن تيص. 

تواْسضيَت ييَواضى َػةنإ تيصتط بهةٕ و ظاْيإ بةؾيَو ية بةضةبةضة خةَيهى غيًَو تيَطةيؿسن نة زة
َػةنة زةتوأْ بة ؾيَوةى بؤضى ييَ بهةٕ، تا بة زةغتةوة ططتٓى ئاغإ بيَت و ئةوةف بؤوة ٖؤى 

 زةغهةنإ ية خوزى ناْعانة بوو. بةآلّئةوةى خةيهى غيًَو ببٓة خاوةْى زاغي بة زةغو، 
ى َؼ ْةبوو، بؤية خةيو ية ٖةَوو ؾويَٓيَهةوة ناْعا ي تطية ؾاضى طيإ و ؾويَٓةناْ

ضووياْهطزة غيًَو بؤ ئةوةى َؼ بةزةغت بيَٓٔ و بيبةْةوة بؤ ؾويَٓةناْى خؤيإ. ئةظَووْى 
طزو ثيؿةوةضةناْى ئةو ؾاضة تواْيإ بة ضاضةغةضنثيؿةطةضةناْى غيًَو، نيَؿةناْى زاغى 

 زضويَٓة َاْسوويإ ْةنات. ظةضبةناْى بةضز، زاؽ بة ؾيَوةيةى ييَبهةٕ نة ية ناتى
ضووز نة ضيَبةضى ئةو زؤظيٓةوةية بوو، زاواى ية بابى نطز تا يةَةوزوا زةغت بة بةضٖةّ 

ٖيَؿتا ئةوإ بة بةضزى ضةم ئةو ناضةيإ ئةجناَسةزا. ضؤشيَو  بةآلّٖيَٓاْى تري و ضةقو بهات، 
ويَت زةطؤضيَت، بؤ ٖةوٍَ ت: َؼ ْاؾهيَت و بة ٖةض ؾيَوةيةى ضناْةو ضووز بة طؤظةنةضى باونى

 ْازةى يةَةوزوا ية َؼ قابًةَة زضوغت بهةى.

                                                           

طز زاؽ بوو و بؤ زضويَٓةى طةمن بة زضوغتهناال نة ية َػيإ )طةصن ئيَطإ يةنةّ طةٍ بووٕ، ناضى ثيؿةغاظيإ نطز و يةنةّ ( 10)
ناضيإ ٖيَٓا، ئةوإ ية غةضةتازا نةيوثةصن دةْط و ةى ضةقو و مشؿيَطيإ بةضٖةّ ْةٖيَٓا، بةَيهو ئةو ثيَساويػتياْةى بؤ ثيَؿهةوتٓى 

 ى.(نؤَةَيطا ثيَويػت بووٕ ية غةضةتاناْى ناضيإ بوو. ويهاْسةض ضؤشٖةآلتٓاغي ئاملاْ
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ثياوى طؤظةنةض ٖةوييسا و غةضنةوتٓى بةزةغت ٖيَٓا و يةنةَشن قابًةَةى َؼ بةضٖةّ 
هطيَت. بة ظاْيٓى ئةو ٖةواَية، ٖةَوو ئاَازةبٖات و  خطاية غةض ئاطط تا خواضزْى تيَسا 

طزْى قابًةَةى طةوضة و بضووى. خةَيو زضوغتهإ نطز بة خةَيهى غيًَو ية َايةناْيإ، زةغتي
بؤ زةغتةبةض نطزْى قابًةَة غةضزاْى غيًَهيإ زةنطز و ئةو ؾاضة بوو بة  ي تطية ؾاضةناْ

 وة بةٖيَعتط بوو.ظييةخاوةْى ثيؿةغاظى و ية اليةْى ثيؿةغا
ْاوضةية وةى بة ؾيَوةيةى ئةو ؾاضة بؤوة ْاوةْسى ثيؿةغاظى َؼ نة تا ئيَػتاف ٖةض ئةو 

ْاوةْسى ثيؿةغاظى َؼ َاوةتةوة )ٖةَيبةت ئيَػتا ؾاضى ناؾإ ية ؾويَين ئةو ؾاضةية( و 
ناْى ناؾإ بة ضييةي بػتيَٓٓةوة و وةى َػظييةٖيض ؾاضيَهى ئيَطإ ْةيتواْى ئةو ثيؿةغا

 ى نةيوثةصن َؼ بةضٖةّ بيَٓيَت.وضز
نةيإ زةنةٕ و تةْاْةت تا غي ضٌ تا ئيَػتاف َػطةضةناْى ئةوىَ بة دواْرتئ ؾيَوة ناضة

غاٍَ ثيَـ ئيَػتا )َةبةغت ية بةضواضى ْووغيٓى ثةضتووى( نة قاخ و قابًةَةى ئامليٓيؤّ ية 
ئيَطإ بةضةوى ْةغتاْسبوو، ٖةضنةغيَو بة ناؾاْسا ضؤيؿتباية، شَاضةيةى ية بةضٖةَة 

 .(11)َػيةناْى ئةو ؾاضةى بة زياضى بؤ نةغوناضى و زؤغتةناْى زةبطزةوة
بعاظى ثيؿةغاظى َؼ ية ؾاضى غيًَو، خؤؾةويػتى )تووَى( بةضاْبةض )ضووزى زووةّ( 

اظى ضِةويَت، بةو ظةَاوةْسة خؤؾس نةّ ْةنطز و خاظنة ثاؾاى ئيَطإ نة ظاْى نضةنةؾي تووَى
بوو. ئاٖةْطى ظةَاوةْسةنة وةى ئةو ْةضيتةى ية ضابطزوو بامسإ نطز و ٖاوؾيَوةى ئاٖةْطى 

ت: شْى تؤ ديَٓؿيٓى َٓة و زواى و ةضيَوةضوو و زواى ئاٖةْطةنة ضووز بة تووَىضووز و ظاب ب
 َطزْى َٔ زةبيَت ببيَتة ؾاشٕ و ئيَطاْباْى. 

تى: ٖاوغةضةنةّ زةبةّ بؤ ؾاضى طيإ و ئةوناتةى نة تؤ ية شياْسا ْةَاى، و تووّ
تيَو ضؤيؿت بؤ ؾاضى طيإ، زييَٗيَُٓةوة تا ؾويَٓت بططيَتةوة و ببيَتة ئيَطاْبإ. ضووزى زووةّ نا

 نى بةضضاوى ية طةٍَ خؤيسا بطز نة ضغتٓى خوضى بطز.ثيَساويػتيية

                                                           

طا و بة زووض ْاظاْسضيَت زةظطايةى بؤ َػطةضى ية غةض ؾيَوةى ئةو يةو زضوغته)زةظطاى طؤظةنةضى بؤ يةنةّ داض ية غيًَو ( 11)
بة ضهوف ئةو ناضة زةنطيَت. ٖةض بةّ  ي تططابيَت، ية ناؾإ ناضى َػطةضى بة زةظطا زةنطيَت و ية ؾويَٓةناْزضوغتهؾاضة 

. وةضطرياوة ية ثةضتوونى )طيوَةضؽ( ْووغيٓى ي تطْى ناؾإ، ْاغو و ثوخترتٕ ية ٖى ؾويَٓةناْٖؤيةوةية نة بةضٖةَة َػيٓةنا
 ضؤشٖةالتٓاغي ئاَيُاْى ٖاضطنإ.(
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ية غةضزةَى ئيَػتازا بةناض ٖيَٓاْى ثؤؾاى ئةوةْسة بابةتيَهى ئاغايية، نة ْاتواْشن بعاْشن 
ْى غسن و ضٓشن زابٗيَٓٔ و ؾيَطى ديٗاْياضِنؤْةنإ بة ض َاْسووبووْيَو تواْيوياْة  ئيَطاْيية

بهةٕ، ئةطةض ضووزى زووةّ و ٖاوغةضةنةى و زاْيؿتواْى طيإ ئةو ناضةيإ بةضزةواّ 
 وواْة ٖةض ثيَػتةيإ يةبةض بهطزاية.ْاضاضبْةنطزباية،  يةواْةبوو َاوةى ظؤض ديٗاْيإ 

طزْى ؾاض و زضوغتهئةطةض ْةتةوةناْى ئيَطإ ْةضيت و ضيَوضةمسةناْى خواضزٕ ييَٓإ و 
و خؤَاَيى نطزْى ئاشةَيةنإ و ضغتٓى قوَاف و زواداض زاٖيَٓاْى ضيَٓووغيإ  تواْسْةوةى ناْعا
ى ديٗإ ْةنطزاية، يةواْةبوو تا ئيَػتا ْةتةوةناْى ديٗإ ية ي تطؾيَطى ْةتةوةناْ

 ئةؾهةوتةنإ شياْيإ بطزبايةغةض و ثيَػتةيإ بهطزايةبةض.
يَٓيٓةوة، ضوْهة ثيَـ ئةوةى ٖةضوةٖا ئيَُةف خويَٓسةواض ْةزةبووئ تا ئةو ؾتاْة غو

، بة زضيَصايي زةيإ ٖةظاض غاٍَ ي تطى طةالَْاَؤغتانإ ببٓة ضيَجيَؿاْسةض و ئيَطاْييةْةتةوة 
ى ديٗإ، َاَؤغتانإ ْةبووباْة ئيَطاْييةشياوة و ئةطةض ْةتةوة  ي تطَطؤظ وةى ئاشةَيةناْ
 .(12)ٔديٗاْيإ وةى ئاشةَيى وةسؿي بصي يةواْةبوو تا ئةَطؤف

زواى ضؤيؿتٓى تووّ و ضووزى زووةّ بؤ ؾاضى طيإ )ْعيهة ية ؾاضى ْةٖاوةْسى ئيَػتا(، 
نى خطاخ نة ثيَؿرت ية غيًَو ْةزيرتا بوو ٖات و بطيتى بوو ية ئاظاضى توْسى طةزة ْةخؤؾيية

 ٕ ضاضةغةضزةنطيَت.يية و ضؤة ضيية طةٍَ غهضووٕ و تا. ضووز ْةيسةظاْى ئةو ْةخؤؾي
زةبووْةوة بةآلّ زووباضة زووضاضسةبووْةوة و ئةغتةّ بوو ضنطٕ، ية ضانؤؾيتووؾبوإ بةو ْةخ

ةنة توْستط بوو و نةغاْيَو يزواى َاوةيةى ْةخؤؾي بةآلّ ئاظاضى طةزةيإ ظؤض ظيازى زةنطز، و
 إ تا الؾةيإ بطظيَت.زةطةضَِطزٕ و زواى َطزٕ زةياْربزٕ بؤ ططزى طةّ و ييَيإ 

شَاضةيإ ظؤض  بةآلّٖةبووٕ،  ْةخؤؾييةيـ تووؾبوإ بةو ي تطةناْيية ؾاض و ئاوةزاْي
 نةَرت بوو ية تووؾبوإ ية ؾاضى غيًَو.

نة طةيؿتة قؤْاغى َةتطغيساض و ٖةْسىَ خةَيو ية تطغإ نؤضيإ ْةخؤؾييةبالوبووْةوةى 
نة زةبووٕ و ضاى ْةخؤؾييةٖةض ئةواْةى نؤضيإ زةنطز، زواى نؤض تووؾى  بةآلّنطز، 

طزْى ئاَازةن ْةخؤؾييةٖةْسيَهيؿيإ زةَطزٕ. نةؽ ْةيسةظاْى ٖؤناضى ئةو زةبووْةوة و 

                                                           

ؤيي و بابةتة وةى ضةْسئ داض بامساْهطزووة، ْةيتواْيوة خؤى ية ظيَسةضِ ظةبيشوَيآل)ٖةَيبةت ئةو بابةتة ضِاى وةضطيَطة و ( 12)
 بؤ نوضزى.( . ٖتس بجاضيَعيَت. وةضطيَطِةنإ و ..ياليةْطريي
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ت اْييةٖةضضةْسة ثيَؿهةوتٓى ؾاضغت ي تطخواضزْة ية قاخ و قابًةَةى َػسا، بة واتايةن
 ية طةٍَ خؤيسا َةتطغيؿى ٖيَٓا. بةآلّشياْى ئاغإ نطز، 

ظاْى ييَٓاْى خواضزٕ ية نإ شةْط زيَٓٔ و ئةوإ ْةياْسةئيَطاْييةقابًةَة َػيٓةناْى 
قابًةَة َػةنإ بة ٖؤى شةْط ٖيَٓاْيإ َةتطغيساضة، غيًَو ببوو بة ْاوةْسى ثيؿةغاظى 

ي ئيَطإ و تةْٗا يةو ؾاضة َؼ بةضٖةّ زةٖات و خوَيهى غيًَو ظؤضتط ية زاْيؿتواْى ؾاضةناْ
ٖؤي نةيوثةصن  ةنطز و بؤية ئةو ضيَصةى َطزٕ بةئاَازةزخواضزْيإ ية نةيوثةصن َػيٓسا  تط

 ت.وآل تطى َػيٓةوة يةو ؾاضة ظؤضتط بوو ية ؾويَٓةناْي
يةتى طةوضةى ضؤّ ية زوو ضيٓى )ضؤَة ئاظازةنإ و نؤيًةنإ( ثيَهٗاتبوو و ية ئيُجطاتؤض

اليةٕ ضؤَة ئاظازةناْةوة زاَةظضا بوو. ضؤَة ئاظازةنإ بة ٖؤى قاخ و قابًةَةى ظيوئ، 
نة ية  ْةخؤؾييةةياْسةظاْى بؤ ضيَططتٔ ية تووؾبووٕ بةو زووضاضى ْةخؤؾي ظيو زةبووٕ و ْ

 ضيَطةى قاخ و قابًةَةى ظيوئ غةضٖةَيسةزات، ض بهةٕ و بؤية زةَطزٕ.
نؤيًةنإ ثاضةيإ ْةبوو قاخ و قابًةَةى ظيو بهطٕ، بؤية ية قابًةَةى طًَشن خواضزْيإ 

ئةظَووْى بةضيَوةبطزْى  بةآلّ، ةنطز و ية قاثى زاضزا زةياخنواضز و تةْسضوغت زةَاْةوةئاَازةز
يةتى ضؤّ ية ْاوضوو. ٖةظاضإ غاٍَ ثيَـ ئةوةى ئيُجطاتؤضزةوَيةتيإ ْةبوو و بةو ٖؤيةوة 

ئيُجطاتؤضيةتى ضؤّ بة ٖؤى قاثى ناْعاييةوة يةْاو بضيَت، نةيوثةصن َؼ بووْة غةضةتايةى بؤ 
 تة زضةوؾاوةنةى.اْييةيةْاوضووْى ؾاضى غيًَو و ؾاضغت

تةْسضوغت و بةٖيَع و دوإ بووٕ، بة زةضنةوتٓى  ْةخؤؾييةى تا زةضنةوتٓى ئةو ئةو طةية
نة زووضاضى ئاظاضى طةوضة زةٖاتٔ و زواتط تايإ زةططت، ئةطةض بة تةَةٕ و بىَ ٖيَع ْةخؤؾيية

بوواْة، زةَطزٕ و بة ثيَضةواْةوة ضاى زةبووْةوة و بؤ ضةْسداضيَو بةضطةيإ زةططت، زواداض 
ئةوةى تواْاى بةضططيإ ْةزةَا ٖةض ئةو ضاضةْووغةيإ ٖةبوو. شَاضةى ئةواْيـ زواى 

 ئةوةْسة نةّ بؤوة نة ْعيو بوو يةْاو بضيَت. ْةخؤؾييةزاْيؿتواْى غيًَو بة ٖؤى ئةو 
نة زةبووٕ و ضظطاضيإ ْةخؤؾييةضووزى ئيَطاْبإ و ظابى ٖاوغةضى ضةْس داضيَو زووضاضى 

ْى ئةو خةَيهةى غيًَو نة ضظطاضبووى ئيَطاْبإ بؤوة ٖؤى ظيطةن ي تطزةبوو و غةضةجناّ داضيَه
ظيٓسوو َابووٕ، ضووز بؤى زةضنةوت نة ٖةضداضيَو ية قابًةَة و قاثي طًَشن خواضزٕ 

ةنةٕ، بةضةو باؾبووْةوة زةضٔ و ئةو بطِياضيسا ضيرت ية نةيوثةصن َػيٓسا خواضزٕ ئاَازةز
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ًهيـ ٖةضوا بهةٕ و خةيهيـ ئاَؤشطاضى ئاَازة ْةنةٕ و ْةرنؤٕ و ضايػجاضز نة خةَيهى غيَ
 طز و ضيرت خواضزْيإ ية نةيوثةصن َػسا ئاَازة ْةنطز.ثةغةْسنئةويإ 

طؤظةنةض واتة بابى ضووز نة ٖةّ طؤظةى زضوغت زةنطز و ٖةّ َػي زةتواْسةوة و 
ٖؤى  قوتابييةناْى واتة خةَيهى غيًَو نة ية َاَيةناْيإ نوضةى تواْسْةوةى َػيإ ٖةبوو، بووْة

زةضنةوتٓى باظضطاْى ية ديٗاْسا. تا ئةو ضؤشةى ية غيًَو ثيؿةغاظى َؼ ية ئاضا ْةبوو، نةؽ 
َاْاى باظضطاْى ْةزةظاْى، ضوْهة ٖةَوإ ٖةض ؾتيَو نة زةياْويػت زةغتيإ زةنةوت و ؾتيَو 
ْةبوو الى نةغاْي تط ٖةبيَت و الى ئةوإ ْةبيَت. بةآلّ زواى ئةوةى زاْيؿتواْى غيًَو، 

ةيوثةيةصن َػيإ بةضٖةّ ٖيَٓا و ية بةضٖةَٗيَٓاْى ٖةَوو نةيوثةييَهى َؼ بووْة ثػجؤض، ن
زاْيؿتواْى ؾاضةناْي تطى ئيَطإ بؤ زةغت خػتٓى نةيوثةصن َؼ زةٖاتٔ بؤ غيًَو و َةض و 
ئةغجيإ زةٖيَٓا و نةيوثةصن َػيإ زةبطز و بةو ؾيَوةية باظضطاْى ٖاتةنايةوة. زواتط و بة ٖؤى 

ةضِيٓى نات، ضةقو يإ زاغي َؼ بووْة دؤضيَو ية ثاضةى ئةو غةضزةَة و زواداض َؼ خؤى تيَج
بووة بابةتى ئاَيوطؤض و باظضطاْى و زواى تواْسْةوةى بة ؾيَوةى ثاضضةيةنى باظْةيي ئاَازةزةنطا و 

و  ئةواْةى ثيَساويػتييإ زةبوو، زاْةيةى يةو باظْة َػةيإ ٖةَيسةططت و ؾتوَةنيإ ثيَسةنطِى
زواتط َػي بضونرت ئاَازةنطا بؤ نةيوثةصن نةّ ْطخرت و ئةَة ئةوناضةية نة ئيَػتاف بطةوى 

 .(13)ٖةية، بةو ؾيَوةية ثاضةى َؼ زضوغتبوو و تا ئيَػتاف ية ٖةْسىَ وآلت ٖةية
 ْةخؤؾييةاططتٓى بةناضٖيَٓاْى ؾتوَةنى َؼ ية بواضى ئاَازةنطزْى خؤضاى، نؤتايي بةو ضِزواى 

ازةطةياْس ضِيٓى نةيوثةصن َؼ زةٖاتة غيًَو، ثيَيإ طِو نوؾٓسةية ٖات و ٖةضنةغيـ بؤ نَةتطغيساض 
خةيهى  ي تطنة طريا، ية اليةنْةخؤؾييةبؤ ئةو َةبةغتة غووزيإ ييَ وةضْةططيَت و بةّ ؾيَوة ضيَطة ية 

 ية َؼ بةناض زةٖيَٓا. ي تططزْى نةيوثةيزضوغتهغيًَو ناتي خؤيإ بؤ 
ثيَويػتيإ بة نةيوثةصن  ي تطت زةشيإ و بؤيإ زةضنةوت وةى خةَيهآلتؤضةنإ ية ضؤشٖة

تةى ٖةياْبوو ية دياتى بة زةغت ٖيَٓاْي بة ؿييةَػة، ية ٖةَإ نات بة ٖؤى ئةو وةس
 نإ بػتيَٓٔ.ئيَطاْييةناْيإ بةٖيَع ية ثيَساويػتييةي، واياْسةظاْى زةتوأْ باظضطاْضيَطةى 

                                                           

نإ بووٕ و يةنةّ نةؽ نة َػيإ بة ؾيَوةى ثاضضةى بضوونى وةى ثاضة ييَهطز، ئيَطاْييةيإ نطز باظضطاْيةنةَشن ْةتةوة نة ( 13)
ثةضتوونى بة ْاو باْطى  ئةوناضة ية ئةوإ ؾيَط بووٕ. ٖى ْيٓط ئيَطآْاغي طةوضةى ئاَيُاْى نة غيَ ي تطٖةض ئةوإ بووٕ و ْةتةوةناْ

 (ظةبيشوَيآلْووغيوة و ٖةْسىَ ية ثةضتوونةناْى وةضطيَطزضاوْة ئيٓطًيعى ئةو بابةتةى ْووغيوة، 



 

63 

ئاطط ٖيَطؾيإ نطز و ثيَٓر نةغيإ نوؾت و زواتط ظؤضداض  باغهطا نة بؤ بةزةغت ٖيَٓاْى
ٖيَطؾةناْيإ بةٖيَع ْةبووٕ و  بةآلّنإ، ئيَطاْييةٖيَطؾيإ بؤ زةغتبةغةضزا ططتٓى نةيوثةصن 

زواداض وةى باغهطا زاْيؿتواْى باؾووضى ئيَطإ يةنيإ ططت بؤ ضيَطة ططتٔ يةو ٖيَطؾاْةيإ و 
 ثاضيَعطاضى ية خؤيإ.

نإ باؾرت زةبوو، ٖيَطؾي تؤضةنإ ظياتط زةبوو. تا ئةوناتةى زةضياضةى ئيَطاْييةْى تا شيا
ْاوةْسى ئيَطإ َابوو، تؤضةنإ شياْيإ باف بوو و نيَؿةى خؤضانيإ ْةبوو و ية زةوضةى 
زةضياضة و ْاو دةْطةيةنإ ضاوى ئاشةَييإ زةنطز و بة خاوى زةياخنواضزٕ، زواتط ئاططيإ ية 

بووْى بةآلّ بة وؾهإ وةضططت و ية ئةوإ ؾيَطى ييَٓاْى خواضزٕ بة ئاطط بووٕ. نئيَطاْيية
 زةضياضةنة نةوتٓة باضى بطغيةتى.

ٕ و ٓةبووٕ و ئاشةَية طياخؤضةناْيـ بة زوو ضؤشزاضةناْى دةْطةٍَ بة ضؤشيَو وؾهئاؾهطاية 
نإ ئيَطاْييةيةٕ تةنةيإ ية ال)وآلؾهبووْى زةضياضةف، توضةنإ و ْةبووٕ و تا َاوةيةى زواى

بةآلّ َاوةيةى زواى بة تؤضإ ْاو زةبطا( ْيَضرييإ زةغت زةنةوت و غهيإ ثيَ تيَط زةنطز. 
بووْى دةْطةَيةنإ، بابةتى تيَطبووٕ و زةغتهةوتٓى خؤضاى بؤ توضةنإ واتاى ْةَاْى وؾه

سةتواْى يا شياْى ٖةبوو و ببؤوة ناضيَهى ئةغتةّ و زشواض. ئةوإ بة ٖؤى تةَبةَيية ْةياْ
 ْةياْسةويػت نؿتوناَيى طةمن بهةٕ و ئاشةٍَ ثةضوةضزة بهةٕ.

نؿتوناٍَ و ئاشةَيساضى ناضى زشواض و ئةغتةّ بووٕ و ئةواْيـ زةبواية ئةو ؾتوَةناْةيإ زةغت 
نةوتباية نة الى ئيَطاْييةنإ ٖةبووٕ، بؤية ٖيَطؾيإ بؤ باؾووضى ئيَطإ زةنطز و يةنةَشن 

ٕ ئيَطاْى و تؤضاْييةنإ ية غةض ئابووضى بووة و زةنطيَت بة يةنةّ دةْطةناْى دةْطةنإ ية ْيَوا
َطؤظايةتي ٖةشَاض بهطئَ، يةواْةية بةض يةوإ دةْطي تط ية ْيَوإ ْةتةوةناْي تط ضوويسابيَت بةآلّ 

 ٖيض ئاغةواضيإ ْةَاوة و تةْٗا ئةو دةْطاْةى ْيَوإ تؤضاْى و ئيَطاْييةنإ ئاغةواضيإ َاوة.
نإ زاْيؿتواْى باؾووضى ئيَطاْى ٖةضاغإ نطزبوو، بؤية زاوايإ ية ئيَطاْبإ اْييةٖيَطؾي تؤض

نطز نة ظاْاتطئ و بةٖؤؾرتئ ئيَطاْى بوو، تا ضيَطة ضاضةيإ بؤ بسؤظيَتةوة و ئةويـ ظابى 
ٖاوغةضى ضةواْةى باؾووض نطز. ظاب َاوةيةنى ظؤض بوو باؾووضى ْةزيبوو و ية زؤخى ئةوىَ 

طازاض ْةبوو، ية ئةوىَ ٖةْسىَ ؾتى تاظةى زيت، ظاب زيتى خةَيو غواضى طا زةبٔ ٖةضوةى ئا
ضووٕ خةَيهى بانووض غواضى ئةغح زةبٔ، ٖةضوةٖا زيتى ئةوإ زوو دؤضة زاْةويًَةى تطيإ 
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( نة زةبؤوة خؤضانى طانإ، ئيَطاْياْى باؾووض ضاْسْى ئةو (14)ضاْسووة و ْاويإ ييَٓاوٕ )طاو
 ْة ية طانإ ؾيَط ببووٕ و بؤيةف ئةو ْاوةيإ ييَٓا بووٕ.آلزاْةويَ

تى ئيَطإ بة آلو بضووى بوو و تا ئيَػتاف ية باؾووض و ضؤشٖة وضزْة، آليةى يةو زاْةويَ
باضيو و زضيَصتط بوو  بةآلّزاْةويًََةى طا )طاوضةؽ( ْاوى زيَت، زاْةويًََةنةي تط ية طةمن زةضوو و 

زةبطز، ئةو ْاوة زواتط زووضاضى غوإ بوو و ضوْهة ثيتى )ط( ية و ئةويؿيإ بة )طاو( ْاو
 ا بة )داو( و زواتط بوو بة )دؤ(.ضِ، طؤْيية عةضةبيسا

ْة آليةواْةية بة الَاْةوة غةيط بيَت نة ئيَطاْياْى ئةونات بؤ ْاوي )طا( ية غةض ئةو زاْةويَ
نإ وؾة اغهطا ية ئيَطاْى نؤْساوةى ب بةآلّزازةْئَ نة ئيَػتا بة )طاوضةؽ، دؤ( ْاوزةبطئَ، 

ة غازةزَيةنإ ْةياْسةتواْى بؤ ٖةض بابةتيَو ْاوى تايبةت زابٓئَ و بؤية يبووٕ و ئيَطاْيووضزاضغٓ
بؤ ثياوإ )طاوَةضز  ظنووْةْاوى )طاو( يإ بؤ ظؤض بابةت بةناضٖيَٓاوة و )طاو ية ؾاضغي(، بؤ 

 ٕ نة زواى غوإ بؤتة طةوةظٕ(.نة بؤتة نيوَةضت و طيوَةضت( و بؤ شْاْيـ )طاوظة
ظاب ٖاوغةضى ئيَطاْبإ بة بيٓيٓى ئةو بابةتاْة ؾازَإ بوو و ثطغياضى نطز ئايا ئةوإ ية 

 ئةوىَ طةمن ْاضيَٓٔ؟
ناْى اْييةية نةْاضى زةضياضة و ئةو ؾويَٓةى تؤض بةآلّتيإ: ييَطة طةمن ْاضيَٓسضيَت، و خةَيو

 ييَ زئَ، طةمن ٖةية.
تى ية ئةوىَ زةضياضةيةى ٖةية، ويػتى بطوات و بيبيٓيَت. ظاب ناتيَو ظاب بيػ

زةضياضةيةنى بةضئ و طةوضةى بيٓى نة زةوضوبةضى دةْطةصن ييَبوو و ية بةؾيَو ية 
 نةْاضةناْيسا خةَيو طةظنيإ زةضاْس.

ظاب بةٖؿتى غةضةتايي ئيَطاْييةناْى ية نيؼ ضووبوو و ناتيَو ئةو زةضياضةية و دةْطةَية 
ْى زةوضةى زيت، تيَطةيؿت بؤ داضيَهي تط تواْيويةتى بةٖؿت بسؤظيَتةوة و بريى نطزةوة طةوضةنا

 نة ْابيَت ية غيًَو بصيات و شياْيإ ية غيًَهةوة بطواظضيَتةوة بؤ نةْاضةناْى ئةو زةضياضةية.
باضووزؤخى زةضووْى ظاب يةو ناتة ية نةغيَهى زةوَيةَةْس زةضوو نة غةضوةتةنةى ية زةغت 

و ثاف َاوةيةنى ظؤض ية بة ٖةشاضى و غةختى بةغةض بطزٕ، بةختى بطةضيَتةوة و ٖةضضى  زابيَت

                                                           

ية  بطيتييةى )طاو( ؾاضغية و َاْى طاية و )طةوةظٕ( وؾةنإ وةى خؤى طواغرتاوةتةوة و وؾة)بؤ ئاغاْهطزْى بابةتةنة، ( 14)
 َاَع. وةضطيَط بؤ نوضزى(
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ٖةيبووة بيَتةوة زةغتى، ئةويـ ضيَعى غةضوةتةنةى بططيَت و ْةيةويَت بة ئاغاْى ية زةغتى بسات، 
 ضوْهة غةضزةَى ٖةشاضى ؾيَطى نطزبوو نة ْابيَت بة ئاغاْى غةضوةتةنةى بسؤضيَٓيَتةوة.

ْيَو ية غيًَو زووضاضى نةَى ئاو و طةضَاى ظؤض ببوو و ضاوى بة دةْطةٍَ و آلظاب نة غا
زةضياضة ْةزةنةوت، بيٓيٓى زةضياضة و دةْطةٍَ و غةوظاييةناْى زةوضوبةضى بة ضازةيةنى 

ناْى ية بريضوو و بة اْييةناضيطةضى يةغةض زةضووْى ظاب نطز نة بة ؾيَوةى ناتى نيَؿةى تؤض
يَُةوة و ئيَطاْبإ ية بووْى ئةو زةضياضةية ئاطازاض نةَةوة و زاوا بهةّ ت: ثيَويػتة بطةضو خؤى

 غيًَو ديَ بٗيًََيَت و بيَت تا ية ئيَطة بصيات.
ظاب طةضايةوة و ئةوةى زيتبووى بؤ ٖاوغةضةنةى باؽ نطز و ئيَطاْباْيـ وةى ظاب نةوتة 

ْاتوامن  بةآلّهات، خؤؾبةختُإ ب ي تطتى: ئةو زةضياضةية زةتواْيَت داضيَهو زَيدؤؾي و
خةَيهى خؤّ ية غيًَو ديَ بٗيًََِ، دطة يةوةف ضووزى زووةّ نة ديَٓؿيٓى َٓة يةطةٍَ 

 ٖاوغةضةنةى ية ؾاضى طياْة و ئةطةض ييَطة بطؤّ ية ديَٓؿيٓةنةّ ظؤض زووض زةنةوَةوة.
ْاضى تى: بة ضووزى زووةّ و ٖاوغةضةنةؾى زةَييَِ تا ية طةٍَ ئيَُة نؤش بهةٕ تا ية نةو ظاب

 زةضياضةنة شيإ بةغةض ببةٕ.
 ي تطياضيسا بة زاْيؿتواْى غيًَو و ؾاضةناْطِزواى ضةْس ضؤش زووزَيى و برينطزْةوة، ضووز ب

وات و بضيَتة نةْاضى زةضياضةية طِابطةييَٓيَت نة زةيةويَت ية غيًَو بضِبة تايبةتى طيإ 
ى ية نيػيإ ضووة، زووباضة تييةتى ئيَطإ بؤ شياْى تاظة تا يةو ؾويَٓة ئةو خؤؾبةخآلضؤشٖة

بيسؤظْةوة و ٖةض نةغيَو ئاضةظووى ٖةية زةتواْيَت ية طةَييإ بيَت و ئةواْةى ئاضةظووى 
 ية شياْى ئاغاييإ يةو ْاوضاْة. بةضزةواَزنَاْةوةيإ ٖةية، زةتوأْ 

 تى ئيَطإ زةضياضةى طةوضة ٖةية و دةْطةٍَآلبةؾيَو ية خةَيو ناتيَو ظاْيإ ية ضؤشٖة
ياضياْسا نؤض بهةٕ غيًَو بةديَ طِو ئاشةَيساضى بهةٕ، ب نؿتوناٍَزةوضةى ططتووة و زةتوأْ 

بٗئًََ و بطؤٕ ية نةْاضى ئةو زةضياضةية شيإ ببةْةغةض، بةؾيَهي تطيـ بة ٖؤى َػطةضى 
 ثيَيإ باؾرت بوو ية غيًَو ضنيَٓٓةوة.

يإ، بةو ؾيَوةية ثايتةختى ضووزى زووةّ و تووَى ٖاوغةضيؿى ضاظى بووٕ بؤ نؤش نطزْ
تى ئيَطإ، نة زواتط بة زةضياضةى  آلئيَطإ ية غيًَهةوة طواغرتايةوة بؤ نةْاضى زةضياضةى ضؤشٖة

 )ٖاَووٕ( ْاغطا.
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 كانئيَسانييةضةزةتاى كؤضى 
 ي تطنإ، ية ٖةَوو بواضةناْاْييةثايتةختى تاظةى ئيَطإ دطة يةوةى زةنةوتة غةض ضيَطةى تؤض

ًو باؾرت بوو. زاْيؿتواْى نةْاض زةضياضةى ٖاَووٕ ناتيَو بيػتيإ نة ئيَطاْبإ ثايتةختى ية غيَ
آلتى غةضظةوى ئةوإ طواغتووتةوة، ظؤض زَيدؤف بووٕ و ئةوةيإ بة ثازاؾتى خؤض بؤ و خؤى بؤ

 نإ و ٖيَطؾةناْيإ زةططيَت.اْييةخؤيإ شَاضز و زَيٓيا بووٕ ئيَطاْبإ ضيَطة ية تؤض
ةى ثايتةختى ئيَطإ طواغرتايةوة بؤ نةْاضى زةضياضةى ٖاَووٕ، زةتواْشن بًَيَشن ئةو نات

غتٓى ضِو ئاشةَيساضى و  نؿتوناٍَتى ئةوإ بة تةواوةتى زاضيَصضابوو و ئةوإ دطة ية اْييةؾاضغت
نإ زةشيإ اْييةية ضؤشٖةالتى ثايتةختى ئيَطإ، تؤض بةآلّخوضى، ثيؿةغاظى َػيؿيإ ٖةبوو. 

و ئاشةَيساضيإ ٖةبوو و ْة ناْعايإ بةضٖةّ زةٖيَٓا و ْة زةياْتواْى قوَاف  ؿتوناٍَننة ْة 
 نإ ؾيَطببووٕ.ئيَطاْييةبةضٖةّ بيَٓٔ و تةْٗا زةياْعاْى غووز ية ئاطط وةضبططٕ و ئةوةف ية 

ضةْس َاْط زواى ٖاتٓى ئيَطاْبإ بؤ نةْاضى زةضياضةى ٖاَووٕ، طةوضةتطئ ٖيَطؾي 
نإ نطايةغةض ئةو ْاوضةية، ٖةظاضإ تؤضاْى بطغي ية شٕ و ثياو بؤ تيَط نطزْى بطغية اْييةتؤض

غهيإ و بؤ تاالْى ٖةَوو ئةو ؾتاْةى زةياْتواْى بيبةٕ، ٖيَطؾيإ نطزة غةض ئةو ْاوضةية نة 
 تى ظاب واتة ظابؤيػتإ ْاغطا.وآل زواتط بة ٖؤى ْاوى )ظاب( بة

ى ية ؾاضى طيإ بةزةغتى ٖيَٓابوو و بطيتى بوو ةظييضووزى زووةّ خيَعاْى تووّ ئةو ثيؿةغا
ية ضغسن و ضٓشن، ية ظابويػتإ ثةضةى ثيَسا. تووَى ٖاوغةضيؿى نة ثياويَهى بةٖيَع و تواْا بوو 
و ية طةٍَ شٕ و َٓساَيةناْى ٖاتبوو بؤ ئةو ؾويَٓة و بة ٖؤى غةضطةضّ ْةَاْى بة تاؾيٓى بةضز، 

ناْيإ ية َؼ بةضٖةّ زةٖيَٓا(، ثيَساويػتييةإ ئةونات ناتى ظؤضى ٖةبوو )زةظاْسضيَت نة ئةو
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او زةبطزةغةض و بؤ ئةّ َةبةغتة بةضزةواّ ية زةؾتةناْى زةوضووبةضى ضِئةو ظؤضبةى ناتةناْى بة 
زةضياضةى ٖاَووٕ ية طةضِإ بوو و ية طةٍَ طةضِإ و ضاوزا خؤى طةياْسة ْاوضةناْى بانووض نة 

 ؾاخيإ ٖةبوو.
و ثيَهٗاتةى ضووناضى ظةوى ية غةضزةَاْى ئةوناتسا ية ئيَطإ ظؤض ظاْسضاوة غطوؾت 

ابطزووف طؤضاْى بة خؤوة ضِدياواظى ٖةبوو ية طةٍَ ئيَػتا و ئةو بابةتة تةْاْةت ية غةز غاَيى 
 يَتةوة.زةطةضِبيٓيوة و ئةو طؤضاْةف بةؾيَهى بؤ غطوؾت و بةؾيَهى بؤ خةَيو 

وةناْى زاخوضاْةوة بةضةو طؤضإ ضوو و ؾيَي ظةوى غطوؾتى ئيَطإ بة ٖؤى باضووزؤخى ضووزا
ض ضووزةزات بووْة بووٕ، خةَيهيـ بيَ ئةوةى بعأْ طِ زاضةنإ وؾهظؤض نةّ بؤوة و دةْطةَية ث

يٓى زاضةنإ و ياضَةتيسةض بووٕ بؤ ثطؤغةى زاخوضاْى طِبووْى دةْطةَيةنإ و بٖاوناض بؤ وؾه
 بةضئ ية ئيَطإ زةضنةوت.ظةوى و ية ئاناّ، بياباْى طةوضة و زةؾتى 
او بؤ زةؾتةناْى زةوضوبةض و يةواْةف زةؾتةناْى ضِناتيَو نة تووّ زةضوو بؤ طةضإ و 

ناْى ئيَطإ بة زاض زاثؤؾطاو بووٕ و ططزةنإ يةو ْاوضةى ئيَػتا بة باؾووضى ظةوييةبانووض، 
نة ثيَؿرت ية غيًَو و  خؤضاغإ ْاغطاوة بة زاض زاثؤؾطابووٕ. يةو ؾويَٓة تووّ ئاشةييَهى بيٓى

طيإ ْةيسيت بوو، ئةو ئاشةَية ية بٓاضى ضيانإ زةشيا و طويَى طةوضة و مسى ٖةبوو، داضداضيـ 
 ي تطاْس و زوودؤضى ٖةبوو: يةنيإ طويَي زضيَص و ضةْطى غجي يا خؤَيةَيَؿي بوو، ئةوةضِزةضيعة

 ثيَهٗاتبوو. طويَهاْى نوضترتٕ و ضةْطى ثيَػتى ية خةت خةتى تةضيب بة يةنرت 
تووّ تواْى زوو ئاشةَيى خةت خةت بططيَت و بيباتة ظابؤيػتإ، زوا ئةوة ئةو ْاوضةيةى ئةو ئاشةَية 
مسساضةى ييَ زةشيا، ية اليةٕ تووّ بة ْاوضةى )نوٖػتإ( ْاغطا و تا ئيَػتاف تةْٗا غةضةتاى ْاوةنة 

يإ ئةو ئاشةَية (1)طؤضاوة بة )قوٖيَػتإ(. ئةو ئاشةآلْة ْاويإ ييَٓسضا )طووض ( و زواى ئةوةى خةيو ظْا
زةنطيَت َاَيي بزن و وةى ئةغجةنإ غواضيإ ٔب و باضيإ ييَ بٓئَ، ضووٕ و ظؤضيإ ٖيَٓإ بؤ 

 ؾاضةنةيإ.
ى ئةو ئاشةَية نة طويَي ي تطزواى َاوةيةى تووّ و ٖاوغةضةنةى بؤيإ زةضنةوت نة دؤضةنة

ةبطيَت، ئاغاْرت َاَيي زةنطيَت و غووزي ية غواضبووٕ و زضيَصة و بة )نةض يا طويَسضيَص( ْاو ز

                                                           

 ا بة )طوضةخط( نة بة ضيَٓووغى نوضزى زةبيَتة )طوضةخةض(. وةضطيَط بؤ نوضزى(.ضِوض: واتة نةضة نيَوى و زواتط ية ؾاضغي طؤ)طو( 1)
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باضٖةَيططتٔ ظؤضتطة، بؤية ظياتط ططْطيإ بةو ئاشةَيةزا و ثةضوةضزةى ئةواْيإ ثةضة ثيَسا و 
 .(2)شَاضةيةنى ظؤضيإ ية ْاوضةناْى باؾووضى خوضاغاْى ئيَػتا طواغتةوة بؤ ظابؤيػتإ

بؤ الى بةضزيَو ضوو و ئةويـ بةضزةنةى ية طةٍَ  اْسا غةضةجنى تووَىضِضؤشيَو ية ناتى طة
نإ تواْسْةوةى ناْعاناْيإ زةظاْى و ئةو ئيَطاْييةخؤيسا بطزةوة بؤ نةْاضى زةضياضةى ٖاَووٕ. 

بةضزةيإ تواْسةوة، زيتيإ ناْعايةنى دواْى وةى َػى ييَ زةضضوو.غةضةتا واياْعاْى َػة، 
ناْعانة ظؤض ْةضَرت بوو و ئةو ؾتاْةى  بةآلّهةٕ، ئاَازةبى ييَ ي تطويػتيإ ضةقو و نةيوثةي

ييَ بةضٖةّ ْةزةٖات، بؤ ئاغإ بووْى ناضةنةيإ ئةو ناْعاية و َػيإ بةيةنةوة تواْسةوة و 
ناْعايةنى قاعنرت زةغت نةوت نة بؤ ئاَازةنطزْى نةيووثةٍ زةؾيا. ناْعا تيَهةٍَ نطاوةنة، 

 )بؤضؤْع( بوو و ناْعاى غةضةنيـ ظيو بوو.
واتط بؤيإ ضووٕ بؤوة ئةطةض ناْعا تاظةنة بهطيَتة ضووثؤؾى َؼ، ضيَطط زةبيَت ية شةْطاوى ز

بووْى َؼ. بةّ ؾيَوةية َةتطغي ْةخؤؾي ٖةونطزْى طةزة نة ية ناتى ئاَازةنطزْى خؤضاى ية 
. تووّ و ٖاوضىَ (3)قاخ و قابًةَةى َؼ ثةيسا زةبوو، زواى ضووثؤف نطزْى بة ناْعاى تاظة ْةَا

 إ و ضِاو بةغةض زةبطز، دطة ية ظيو تواْيإ قؤضقوؾِ بسؤظْةوة.ضِةناْى ناتى ظؤضيإ بة طةطةجن
ئةوإ ثياواْي بةٖيَع بووٕ و ضاوةناْيإ طةف بوو، تواْاى بيٓيٓى باؾيإ ٖةبوو و وةى ٖةضيةنة 

بةض غطؤؾت ٖةغتى بةزوازاضووْيإ ٖةبوو و ناتيَو نة بةضزيَهيإ  ية زةؾت ية ثياواْى نؤٕ، بةضْا
زةبيٓى نة ضةْطى تايبةت و دياى ٖةبواية و ثيَؿرت ْةياْسيت باية، زةيإ بطزةوة ؾاض و ْيؿاْى 

 ئةواْي تطيإ زةزا، ضوْهة زةياْعاْى بةضزة ناْعانإ زةتويَٓةوة و ية نوضةيإ زةٖاويؿت.
ؿت بؤ و ية نوضةيإ ٖاوي زؤظييةوةنإ يةنةَشن ْةتةوة بووٕ نة بةضزى ئاغٓيإ ئيَطاْيية
بة ٖؤى نةَى طةضَاى نوضةناْيإ، ْةياْتواْى بةضزى ئاغٔ بتويَٓٓةوة.  بةآلّتواْسْةوة، 

نإ باف زةياْعاْى ئةو ؾتةى ية نوضةيإ زاْاوة دؤضة ناْعايةنة نة ْاتويَتةوة و بؤية ئيَطاْيية
ةوة، ٖةضضةْسة ْاويإ ْا )ئا ٖٔ( يا )ئا ٖإ( يا )ئا طٔ( واتة ئةو ؾتةى ْاتواْسضيَت بتويَٓسضيَت

 غةضةجناّ ئةويؿيإ تواْسةوة و تواْيإ ظؤض ؾتووَةنى ييَ غاظ بهةٕ.

                                                           

ةطةظى نةض ية ئيَطاْةوة ناْة وضئيَطاْيية)نةض ئاشةييَهة نة ية غةضزةَاْى نؤٕ ية ئيَطإ زةشيا و ٖةضوةٖا نةضةنيَوى ية ئاشةَية ( 2)
 تط. ؾطاْتيَع ئاٍَ تايِ ئيَطآْاغى ئاَيُاْى بة ْاوباْط( وآلتةناْيضووة بؤ 

ناْيـ بؤ يةنةجماض ئيَطاْييةنإ بووٕ، ٖةض ئيَطاْيية)يةنةَشن ْةتةوة نة قةآليإ ية تيَهةٍَ نطزْى َؼ و ظيو زةغت نةوت، ( 3)
 غجي نطزْى ضةْطى َؼ غووزيإ ية ظيو زيت. ؾطاْتيَع ئاٍَ تاعنى ئاَيُاْى.(
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ظاْسضاوة ظابؤيػتإ و خوضاغإ ئةو  بةآلّْةظاْسضاوة ئاغٔ ية ض ناتيَهسا تويَٓسضاوةتةوة، 
ناضة ئةجناّ زضاوة و ٖةضوةٖا ْةظاْسضاوة ية خوضاغاْةوة بةضزى ئاغٔ بطاوةتة ظابؤيػتإ يإ ية 

نإ تواْسْةوةى َػيإ زةغت ثيَهطز، ئاواف ئيَطاْييةبة طؿتى وةى ضووٕ  بةآلّين تطةوة. ؾويَ
 طز.زضوغتهيةنةّ ْةتةوة بووٕ ئاغٓيإ تواْسةوة و بة ديٗاْيإ ْاغاْس و ظؤض ؾتيإ ييَ 

ى ْاوضةنة بة تايبةتى ئةو ْةتةواْةى ية ؾويَٓى توضنياى ي تطٖةضضةْسة زواتط ْةتةوةناْ
ٖةض  بةآلّإ ئاغٓيإ تواْسةوة و ية بةضٖةّ ٖيَٓاْى نةيوثةصن ئاغٓشن بووْة ثػجؤض، ئيَػتا زةشي

ْاغاْس. ئةطةض  ي تطنإ يةنةّ نةؽ بووٕ نة تواْسْةوةى ئاغٓيإ بة ْةتةوةناْئيَطاْيية
ْةتةوةناْى ئيَطإ ئاغٓيإ ْةتواْسبايةوة و نةيوثةييإ ييَوة زضوغت ْةنطزباية، يةواْة بوو 

 .(4)ى ئاغٔ ٖةظاضإ غاٍَ ثاف بهةويَتتواْسْةوة
ٖيَؿتا تواْسْةوةى ئاغٔ ية ئيَطإ زةغتى ثيَٓةنطزبوو و ئيَطاْبإ و ضووزى زووةّ و 

و  نؿتوناٍَنإ غةضطةضَى شياْى ئاغايي بووٕ و وةى داضإ اْييةطٖاوغةضةناْيإ و ئيَ
طز نة ضووزاويَهى طةوضة طزْى قوَاؾيإ بةضزةواّ زةنزضوغتهثيؿةغاظى و ثةضوةضزةى ئاشةٍَ و 

 نإ بؤ غةض ئيَطإ.اْييةو ْةخواظضاو ضوويسا و بطيتى بوو ية ٖيَطؾي طةوضة و ية ْاناوى تؤض
تى ظابؤيػتإ بوو و ْةى آلبسةئ نة  تؤضإ ية ضؤشٖة تييةاغضِثيَويػتة غةضةجنى ئةو 

و ية ْاوضةى بانووضى خؤضاغإ و  ئيَػتا ْاوضةى بًوضػتاْى ثانػتإ، ثاتاْػتإ و بةؾيَ
نإ تةواوى ئةو ْاوضة بةضيٓةيإ بةضزةغت بوو و تانة اْييةتؤضةنإ زةططيَتةوة و تؤض

 ى و ثيؿةغاظيإ ْةزةنطز.نؿتوناَياو بوو، ضِغةضضاوةيإ بؤ بصيَو 
ٖةْسيَ داض بة ٖؤى ْةَاْى طص و طيا، ئاشةَيةنإ نةّ زةبووْةوة و بةَةف تؤضةنإ 

نإ زةياْعاْى ية ظابؤيػتإ خؤضاى ظؤضة و شَاضةيةنى ظؤض ئةغح، اْييةزةنةوتٓة بطغيةتى. تؤض
َةض، طا، َطيؿو، نةض، طةمن و َطاوى ٖةية، طوؾاضى بطغيةتى ْاضاضى نطزٕ ٖيَطف بهةْة 

 غةض ئةوإ بؤ ئةوةى خؤضانيإ زةغت نةويَت.
و يةواْةية  ئةوإ زةياْعاْى زاْيؿتواْى ئةوىَ، شٕ و ثياواْى بةٖيَعٕ و بةضةْطاضيإ زةبٓةوة

اى ئةوةف بطغيةتى تةْطى ثيَ ٖةٍَ ضين بووٕ و بؤية بةو َةضدةى نة طِويَ بةآلّييَيإ بهوشٕ، 

                                                           

ئةو  ي تطنإ ئاغٓيإ ْةزؤظيبايةوة، يةواْةبوو ٖةظاضإ غاَيئيَطاْييةاغتى نة ئةطةض ضِة ئةو برينطزْةوة ظؤض زووض بيَت ية )يةواْةي( 4)
بةَيهو نةؽ َاف بةخؤى ْةزات ييَهساْةوةى بةّ ؾيَوةية بهات. وةضطيَط بؤ  ظةبيشوَيآلناضة ْةبووباية و باؾرت واية نة ْةتةْٗا 

 نوضزى(
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غهيإ تيَط بيَت، نوشضاْيإ ال ئاغاْرت بوو و زةيإ ٖةظاض شٕ و ثياوى تؤضاْى بة زاض و ضةقوى 
 َؼ ٖيَطؾيإ نطز بؤ ظابؤيػتإ.

ناْةوة ثاؾةنؿةيإ ثيَهطابوو، ئيَطاْييةة اليةٕ نإ ٖيَطؾيإ نطزبوو و ياْييةظؤضداض تؤض
ٖيَطف بهةٕ، ئةوإ ٖةض  سييةنة بةو شَاضة ظؤضة و بةو توْ ،ثيَؿرت ضوويٓةزابوو بةآلّ

نيإ زةزيت زةياْهوؾت و طويَيإ ْةزةزا نة شْة يإ ثياو و تةْاْةت َٓساَييؿيإ ئيَطاْيية
ئةوإ تا ئةوناتةى بطغي بووٕ َةضِ و زةنوؾت، ضوْهة ئةوإ ٖيض دؤضة بةظةييإ ْةبوو. 

َاْطا و ثةيةوةضة و نةضةناْيإ زةنوؾت و زةخواضز تا غهيإ تيَط بهةٕ. زواى تيَط بووْيؿيإ 
ْة بؤ آلئاشةَيةناْيإ زةنوؾت، تةْٗا بؤ يةْاو بطزْيإ و ئةوةْسة عكًيإ ْةبوو نة ئةو ئاشة

خواضزْى َيوةيةى، ئةطةض تواْيبايإ خؤيإ بةضٕ و زةياْهوؾسن، تةْاْةت ٖةْسيَ نات بؤ 
 زاضةنةيإ زةؾهاْس و ئةوداض َيوةنةيإ زةخواضز.

ناضيطةضى ئةو ٖيَطؾةي تؤضةنإ بؤ ظابؤيػتإ وةى ناضيطةضى تؤؾإ يإ الؾاويَهى بةٖيَع و 
تطغٓاى بوو بؤ ئةو ؾويَٓة، ئةوإ ٖةضضى نةوتبؤوة غةض ضيَطايإ نوؾتيإ و ٖةَوو ئاشةَية 

 ْيإ ية ْاو بطز.َاَييةنا
وئَ ٖةية نة ٖاوغةضى ضووز واتة تووّ نة ؾاضةظاى ؾاخةنإ بوو و زةيعاْى ية ؾاخةناْسا ؾ

نإ بطرييَت و بؤية زاواى ية اْييةٔ و ٖةضوةٖا ظاْى ْاتواْسضيَت ضيَطة ية تؤضزةتوأْ ييَيإ بصي
قوٖػتإ ْاوى زةبطا  ئيَطاْبإ نطز نة ؾةضَإ بهات تا بةضةو ؾار بضٔ و يةو ؾويَٓة نة بة

 ضنيَٓٓةوة.
ئيَطاْبإ ئاَؤشطاضى ظاوانةى ية طويَ ططت و ؾةضَاْيسا ئةوةى زةيةويَت شياْى ثاضيَعضاو 

نإ بةؾيَهيإ بة غواضى نةض و ئةغح و طا و بةؾيَو بة ئيَطاْييةبيَت بةضةو قوٖػتإ بطوات و 
و ئةوةى ثيَويػتيإ بوو ية طةٍَ  ثيَازة نةوتٓةضيَ و ظابؤيػتاْيإ بةضةو ؾاخةنإ ديَ ٖيَؿت

 بةضزةواَبوونى تييةخؤيإ بطز و يةواْةف ئاطط نة بةٖؤى ْةزوظضاْةوةى )بةضز ئةغتىَ( ثيَويػ
 و ئاطط نطزْةوة ئاغإ ْةبوو.

ثاف طةيؿتٓيإ بؤ ؾاخةنإ نة ية باؾووضى خوضاغاْى ئيَػتا بووٕ، يةنةّ ناض نة 
ْاْى ئاطط بوو ية ْاوى، ضةْس نةغيَهيإ ضاغجاضز بؤ طزْى ئاططخاْة و زازضوغتهئةجناَياْسا 

 ئةوةى بةضزةواّ زاض غةْة غةض ئاططةنة و ثاضيَعطاضى ييَ بهةٕ تا ْةنوشيَتةوة.
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ناْيإ ْاضاض بة نؤض نطز، ئيَطاْييةنإ نوؾتاضيَهى ظؤضيإ نطز و اْييةزواى ئةوةى تؤض
يػتإ نةوتة زةغت ئةوإ. ناتيَو بووْة خاوةْى ظةوى و ظاض و ئاويَهى ظؤض و ْاوضةى ظابؤ

ى غةوظ بووٕ و ئاشةَية خؤَاَييةنإ ية زةوضوبةضى نؿتوناَيناْى ظةوييةنإ ضؤيؿسن، ئيَطاْيية
 إ و ئاططيـ ية ئاططخاْة ٖةبوو.زةطةضِؾاض بووٕ و ثةيةوةضةناْيـ ية زةوضوبةضى َاَيةنإ 

طى ئاططخاْةنة نوشايةوة و نإ، غةضةتا ئاطئيَطاْييةَاوةيةنى ظؤض نةّ زواى ضؤيؿتٓى 
نإ تةواوى ئاشةية خؤَاَيي و َطيؿو و نةَيةؾيَطةناْيإ نوؾت. زواتط ظةوى و ظاضةنإ و اْييةتؤض

بؤ ئةوةى ئةوإ اوة زةطةضِبووٕ، ئةوةف يَٓاْةى نة َيوةيإ ييَ بوو وؾهباغةنإ و ئةو ؾو
 ي تطئةو ظاْػتاْةيإ ْةبوو، ية اليةن ناٍَ بهةٕ و ئاشةٍَ و ثةيةوةض بةخيَو بهةٕ وْةياْسةظاْى نؿتو

ئاَازة ْةبووٕ خؤيإ َاْسوو بهةٕ و ؾيَط بووٕ ْاْى بةبيَ َاْسوو بووٕ غؤٕ. ئاؾهطاؾة بة بووْى 
 ئةو غطوؾتاْة ية َطؤظةناْسا، ثيؿةغاظيـ ية ؾاضةنة زةنةويَتة ثاؾةنؿة و ْةَإ.

ضى تواْيإ بة ْةظاْى ويَطاْيإ نطز نإ ئةوةْسة يةويَ َاْةوة تا خوَضاى ْةَا و ٖةضاْييةتؤض
اى ئيَطإ و ياضياْسا ٖيَطف بهةْة غةض ضؤشئاوطِو غةض ية ْوىَ زووضاضى قاتوقوضى بووٕ، ب

زةياْعاْي بةضةو وةضظى ظغتإ زةضٔ و ئةطةض بةضةو  بةآلّتة تاالٕ بهةٕ، ؾاضةناْي تطى ئةو وآل
ظابؤيػتإ َاْةوة و ثاف َاوةيةى بة  بانووض يإ ضؤشئاوا بضٔ، ية غةضَإ زةَطٕ و ْاضاض ية

ْةى آلٖؤى ْةَاْى خواضزْةوة نةوتٓة نيَؿة و بة ْاضاضى نةوتٓة خواضزْى الؾةى ئةو ئاشة
 نوؾتبوويأْ و بة ٖؤى ئةو َطزوو خواضزْة، ْةخؤف بووٕ و يةى ية زواى يةى َطزٕ.

، ئيَطاْبإ و بةضةنةتى ظابؤيػتإ ية بطغإ و بة ْةخؤؾي َطزٕ طِتؤضاْيإ ية خانى ث
اْةوة بؤ ضِبٓةَاَيةنةي و ئةواْةى يةطةَييسا ية تطغإ ضؤيؿتبووٕ بؤ ظابؤيػتإ، بة ظوويى ْةطة

غاظطاضةناْى  ظةوييةئةوىَ. ئةوإ ية قةٖػتإ غةضةتايةنى تطى ثتةويإ بؤ شيإ زاضؾت و ية 
ناْى ظةوييةةى يإ نطز، ثاف َاوةيةى بؤيإ زةضنةوت ئةو ظةوياْة ونؿتوناَيزاَيَٓى ؾار 

 غيًَو ئاوزيَطيإ ْاويَت و بة ئاغاْى طةمن و دؤيإ ييَ بةضٖةّ زيَت.
ية ئةوىَ ٖةَوو ؾتيَو يةباض بوو بؤ ثةضوةضزةى َاالت و ثةيةوةض، غةوظايي َةظٕ و طياى 

وَاالتي خؤيإ ية ضِنإ َةاْييةظؤض ٖةبوو، ئيَطاْبإ و بٓةَاَية و نةغوناضى بة بيَ تطؽ ية تؤض
 طةناْى ئةو ثيَ زةؾتاْة ئاظاز زةنطز.يةوةض

، بةضٖةَى دووت نطزْى غةضغوضَِإيةى يةو ضووزاوْةى ية قةٖػتإ بؤوة ديَطةى 
ْيَطةنةضيَو ية طةٍَ َايٓيَو بوو نة ئيَػرتى ييَ نةوتةوة. تووّ ٖاوغةضى ضووزى زووةّ ضةْس 
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ٕ ية ئةغح، بة تايبةتى ية ئيَػرتيَهى َاَيى نطز و بيٓى ئةوإ بؤ باض ٖةَيططتٔ ظؤض بةٖيَعتط
 غةضنةوتٓى ؾار نةَرت َاْسوو زةبٔ و وةى ئةغح ْشن نة ظوو ية ٖةوضاظ زةنةوٕ يا زةثػئَ.

ي، ٖةض ضةْس ثيَؿرت طِتووّ ية ؾار ضةْسئ ناتصَيَط بيَ َاْسوو بووٕ بة ئاغاْى ضيَطةى زةب
اٍَ ئاشةَية نيَويةنإ يةو بة زضيَصايي ٖةظاضإ غ بةآلّئةو ْاوضةية نةغي ييَ ْيؿتةديَ ْةبوو 

 طزبوو.زضوغتهْاوضاْة ٖةبووٕ و بعْة ضيَطايإ 
ية اليةني تط ضووزى ظاْا بؤى زةضنةوت ٖةَوو دؤضةناْى طص و طيا بة غووزٕ و بةو 
ضيَطةية خؤضانة تةواوناضةناْى زؤظييةوة. تا ئةونات ئيَطاْييةنإ خؤضانةناْيإ بةديا 

ةنطزة ْاويإ، ضووزى ئيَطاْبإ ٖةَوو ضووةنةناْى بةديا ئاَازةزةنطز و ٖيض ؾتيَهيإ ْةز
تاقى نطزةوة و بة ية طةٍَ خواضزٕ ئاَازةى نطزٕ، تيَ طةيؿت ٖةْسيَهيإ تاَى خواضزٕ 
خؤؾسةنةٕ و بةؾيَهيإ بة ثيَضةواْةوة ْةتةْٗا خؤؾي ْانةٕ، بةَيهو تاَى تاٍَ و ْاخؤؾي 

 ثيَ زةبةخؿٔ.
تاٍَ زةنطز بطيتى بوو ية )نؤنٓاض(، قةزى ئةو ضووةنة يةى يةو طياياْةى خواضزْى ظؤض 

خواضزْى تاٍَ ْةزةنطز و َيوةنةى بة ثيَضةواْةوة بوو، )ئةْكوظة( يةى يةو ضووةناْة بوو نة 
نإ ئيَطاْييةخواضزْى ظؤض تاٍَ زةنطز و ية ؾاخةناْى قةٖػتإ بة ؾطاواْى زةغت زةنةوت، 

ْةٖيَؿتٓى تيٓويةتى، قةز و ضةطى ئةو ضووةنة ظووٕ  ؾيَطبووٕ نة ية ناتى تيٓويةتي زةتوأْ بؤ
 و ؾرياونةنةى غؤْةوة، بؤية ية ناتى ْةبووْى ئاو ية ؾاخسا غووزيإ يةو ضووةنة زةزيت.

ةنطز )ثوْط( بوو، نة ية نةْاضى ئاوةنإ بة خؤؾس يةى يةو ضووةناْة تاَى خواضزْى
ةْهةناْى بضيَٓسضيَت ئةوا زةضويَتةوة. وا، زواتط بؤيإ زةضنةوت ئةطةض زضِغو زةضِؾيَوةى خؤ 

نإ تاَةنةيإ ظؤض ثيَدؤف بوو و ئاضةظوويإ ئيَطاْييةثوْط تةْٗا ية وةضظى بةٖاض ٖةبوو و 
زةنطز ٖةَيؿة ئةو ضووةنة ية خواضزٕ بهةٕ، بؤية ضاْسْى ئةو ضووةنةيإ زةغت ثيَ نطز و ية 

ا( ْاغطاوة. زواتط ضووزى زووةّ بؤى ئةجناّ ضووةنيَهى خؤؾرت زةغت نةوت نة ئيَػتا بة )ْعٓ
زةضنةوت طوؾطاوى ئةو ضووةنة وةى زشة شةٖطة و ئةطةض غطيَتة غةض ئةو ؾويَٓةى يةؾي َطؤظ 

 نة َاض طةغتوويةتى، ئةوا ية توْسى شةٖطى َاض نةّ زةناتةوة و َاضإ طةظةنة ْاَطيَت.
ؤى ٖةبوو و ضووةنيَهي تطى ؾاخى )دةعؿةضى( بوو و تةْٗا ية وةضظى تايبةتى خ

نإ ٖةوَيياْسا ئةو ضووةنة بضيَٓٔ. ية غةضةتا ئةو ضووةنة ظؤض بةضضاو ْابيَت و زواتط ئيَطاْيية
ْاغو زةبيَتةوة و بؤْى خؤؾي ييَ زيَت. ئةطةض ضناْةويَ ْاوى ئةو ضووةناْة ببةئ نة 



 

74 

ططتٔ يةو ناضة، ية نإ غووزيإ ييَ وةضططتووٕ، بابةتةنةَإ ظؤض زضيَص زةبيَتةوة و بؤ ضيَئيَطاْيية
 نإ ية َةض ئةو ضووةناْةى ية بواضى ثعيؿهى غووزيإ ٖةبووة زةزويَشن.ئيَطاْييةظاْياضى 

غةضةتا نةؽ بؤ ظاْيٓى بواضى ثعيؿهى ضووةنةناْى بةناض ْةزةٖيَٓا و تةْٗا زةيإ ويػت تاّ و 
نة ٖةضيةنةيإ ية بواضى  بؤْيإ ية ْاو خواضزٕ بعأْ، زواتط ية بةناضٖيَٓاْي ضووةنةناْسا زةضنةوت

ثعيؿهى غووزي تايبةتى ٖةية و ئاؾهطاية ئةو تيَطةيؿتٓة بة َاوةيةنى نةّ يإ بة تةْٗا بة 
 تةَةْى يةى يا زوو ْةوة ْةنطاوة و َاوةى غاالْيَهى ظؤضى خاياْسووة تا ئةوة تيَ بطةٕ.

نإ و بة طاْييةئيَْاغيٓى ضووةنة ثعيؿهيةنإ ٖةضضووْيَو بيَت ية قةٖػتإ و ية اليةٕ 
، زةتواْشن بة ضاؾهاوى بًَيَشن ية ديٗاْى ي تطتايبةتى شْةنإ زةغتى ثيَهطز و طةيؿتة ؾويَٓةناْ

ناْةوة ْاغطاوة و ْاغيٓى ئيَطاْييةنإ بة ٖؤى اْييةنؤْسا ٖةَوو دؤضةناْى ضووةنة زةضَ
 يَهطز.ثعيؿهيةناْى ضووةنةنإ ناضيَو بوو نة ية ئيَطاْةوة زةغتى ث سييةتايبةطنةْ

ٖةضوةٖا تا ضازةيةى زةتواْيشن زَيٓيا بشن ية ئةوةى شْةنإ بة ٖؤى طةضِإ بة زواى تاَى 
ناْى ضووةنةنإ بسؤظْةوة و ٖةغتى بة زوازاضووْي اْييةضووةنةناْةوة، تواْيإ خةغًَةتة زةضَ

 ئةوإ ية ثياوإ ظؤضتط بوو.
ىَ ضووةى ية اليةٕ شْة ناْى ٖةْساْييةية غةضزةَة ظؤض نؤْةناْةوة خةغًَةتة زةضَ

طزْى ٖةْسىَ ْةخؤؾي بةو ضووةناْة و تةْاْةت تواْيإ ضاضةغةضنناْةوة ببوو بة ٖؤى ئيَطاْيية
ضيَطة ية خويَٓبةضبووْى ٖةْسىَ ية ئةْساَةناْى دةغتة بططٕ و ضيَطةيإ ية ٖةْسىَ خوئَ 

بة بيَ زووزَيى و طوَإ  زةنطيَت تييةاغضِبةضبووْى ْائاغايي شْإ زةططت. بة ضةضاو نطزْى ئةو 
نإ ْةخؤؾييةبطوتطيَت يةنةَشن ثعيؿهةناْى ئيَطإ، شْإ بووٕ و خةَيو بؤ ضاضةغةضنطزْى 

 .(5)غةضزاْى ئةواْيإ زةنطز
إ بةزواى ضووةنةنإ، ضِنإ ية قةٖػتإ و طةئيَطاْييةشيإ و ٖاتووضووى بةضزةواَى 

اْى ثيَطةى شيإ تاظة ية بانووضى قةٖػتإ واتة ئةواْى ظياتط بةضةو بانووض بطز و ضيَطةى بؤ زاْ
خوضاغاْى ئيَػتا نة ثيَؿرت ئاوةزإ ْةبوو بؤ نطزْةوة. ية ضابطزوو ٖةْسىَ َيَصووْاؽ تةْٗا بة 

                                                           

ئةو  ي تطنإ ئاغٓيإ ْةزؤظيبايةوة، يةواْةبوو ٖةظاضإ غاَيئيَطاْييةاغتى نة ئةطةض ضِةو برينطزْةوة ظؤض زووض بيَت ية )يةواْةية ئ( 5)
بةَيهو نةؽ َاف بةخؤى ْةزات ييَهساْةوةى بةّ ؾيَوةية بهات. وةضطيَط بؤ  ظةبيشوَيآلناضة ْةبووباية و باؾرت واية نة ْةتةْٗا 

 نوضزى(
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ثؿت بةغسن بة ططعناْةنإ ضاى وايإ ٖيَٓاوةتة نايةوة نة وةى وةسى ييَٗاتووة و ئةطةض ثيَيإ 
 طإ ية ظاْػت ٖةشَاضى زةنةٕ.، وةى ضوو وةضطيَْيية بطوتطيَت نةوا

يةى يةو ططعناْاْة زةَييَت ئاضيانإ ية بانووضةوة ٖاتووْة خوضاغإ، ية ناتيَهسا نة ئةوإ بؤ 
اغتيسا ئاضيانإ ية باؾووضةوة ضِططعناْةنةيإ ثؿتيإ بة ضووزاوة َيَصووييةنإ ْةبةغتووة و ية 

ْى تيَجةضِبووة ٖةضطيع ْةٖاتووٕ ضيَطاى ضوشاْسووو ٖاتووٕ، ئةو َيَصووْاغاْةى ئةو بابةتةيإ
خيَطةناْى ضووباضةناْى )غيشوٕ و طِئةوإ زياض بهةٕ و ثيَُإ بًَئَ بؤضي ئاضيانإ نةْاضة ث
ؾو و بيَ نةَيهةناْى توضنػتإ و و ديشوٕ( يإ ديَٗيَؿتووة و خؤيإ زاوةتة زةغت بياباْة

 يةو ضيَطةيةوة طةيؿتووْةتة خوضاغإ.
يةو بابةتة و خوضاغإ ية اليةٕ ئةو خةَيهةوة ئاوةزإ نطاوةتةوة نة ية  ضاغيت دياواظة

باؾووض ٖاتووٕ و ئةو ئيَطاْياْة بووٕ نة ية ظابؤيػتاْةوة ضووْة قةٖػتإ و يةويَوة ٖاتووْة 
ٖاونات زؤيةنإ  بةآلّئاوةناْى ئةوىَ. )ئةطةض ئةو ضووباضاْة ئيَػتا ْةَابٔ،  طِنةْاض ضووباضة ث

 إ ٖةية.(ؾويَٓةواضي
ابطزوو بة ؾيَوةيةى بووة نة تواْاي طؤضيٓيإ ْةبووة، ضوْهة ضِضيَطةى نؤضي ْةتةوةنإ ية 

بزن، ٖةضنات ية ؾار ضؤيؿتووٕ ئةوا بةو  تيَجةضِئةوإ ْةيإ تواْيوة ية ؾار و زةضيا و بيابإ 
ة نوضزةواضيسا ئةو ضيَطاياْةزا ضيَيإ نطزووة نة ٖةظاضإ غاٍَ ئاشةَيةنإ ثيَياْسا ضؤيؿتووٕ )ي

 ضيَطةياْة بة بعْةضيَ يا بعَاضة ضيَ ْاغطاوٕ(.
ت ثةضةى ططت، ٖةْسىَ ْةتةوةنإ تواْيإ ية ناتى اْييةية غةضزةَةناْى زواتط نة ؾاضغت

ى قةضةقؤَى توضنػتإ غةسطاَةغويةنإ ية  ظنووْةناْةوة بطؤٕ و بؤ غةسطادةْط يا نؤض ية 
 ٖةَيبةت بة نةْاضةناْيسا ٖاتٔ نة ئاوى ييَ بوو. بةآلّثةضيٓةوة و ٖاتٓة خوضاغإ، 

ؾهةناْيإ و سطاإ زةنطز، تواْاى تيَجةضِبووٕ بة غةْةتةوة غةضةتاييةنإ نة بة ْاضاضى نؤضي
نة نةغاْيَو بياْةويَت بًَئَ ئاضيانإ بؤ زؤظيٓةوة دوططاؾياييةنإ  ْيية ْةبوو و طوَاْيؿُإ

تى خؤض، بةزواى ظاْيٓى ؾويَٓى خؤضٖةآلت و خؤضئاوا بووْسا غةؾةضيإ نطزووة و يا يةبةض خؤؾةويػ
طةضِاوٕ، ضوْهة ئةطةض ئاواف بواية ئةوا ٖيًَى غةؾةضيإ زةبواية ية ضؤشٖةالتةوة بؤ ضؤشئاوا بواية، 

 ْةوةى ية بانووض بؤ باؾووض وةى ئةو َيَصووْووغاْة ْووغيوياْة.
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يةوىَ ْيؿتةديَ بووٕ، ٖةْسىَ دؤضى نإ ٖاتٓة ْاوضةى خوضاغإ و ئيَطاْييةزواى ئةوةى 
 .(6)نة ظؤض بة تاّ بووٕ و ية قةٖػتإ زةغت ْةزةنةوتٔ زؤظييةوةَيوةيإ 

ية خوضاغإ غةضةتا ضووز و زواى َاوةيةنى نةّ ٖاوغةضةنةى ظاب نؤضى زواييإ نطز و 
 ضووزى زووةّ بؤوة ثاؾا ية دياتى زايهى، واتة بووة ثاؾاى ئيَطإ.

يةنى ظؤض ظيطةى و ظاْا بوو، ية غةضزةَى زةغةالتى ئةوزا ضةْس ضووزى زووةّ ثاؾا
اْاوى شٕ و ثياو ية يةنرتى بوو، تا ئةو ضِضووزاويَهى بةضضاو ضووياْسا و يةواْةف ديابووْةوةى 

ية وؾة توويَصزا نة ئةوو نات شٕ و ثياو بة طؿتى بة )َةٕ( ْاويإ زةبطا و ية ناتى
 زةنطيَت يا شٕ. بةناضزةٖات، ْةزةظاْسضا باغي ثياو

ية وؾة ى )ظةٕ( شْى ية دياتى )َةٕ(، ٖيَٓاية ْاو ظَاْى ئيَطاْى و ئةووؾة ضووزى زووةّ
وة ضؤيؿتة ْاو ٖةَوو ظَاْةناْى ْةتةوة ئاضياييةنإ و ئيَػتاف ية ئيَطاْييةية ظَاْى 
 ي و ئيٓطًيعى  و .... ٖتس زةبيٓطئَ.ئةوضووثظَاْةناْى 

ضووزا ئةوةبوو نة ئةو دوإ زؤغتى )ئػتاتيها( بؤ داضى زووةّ زووةَشن ضووزاو ية غةضزةَى 
ية ْاو ئيَطإ ظيٓسوونطزةوة، يةنةجماض دوإ زؤغتى ية ؾاضى غيًَو ية ضيَطةى نيَؿاْى ويَٓة ية غةض 
طؤظةنإ ٖاتة نايةوة. ئةو داضة دوإ زؤغتى ية اليةٕ ضووز بة ضاْسْى طوَيى دوإ زةغتى ثيَهطز و 

 ٖاْساْى ئةو نةوتٓة ضاْسْى طوٍَ بؤ دواْى و ضةْط و بؤْةنةى. نإ بةئيَطاْيية
 نإ طوَييإئيَطاْييةا زةضبهةويَت، ئةوضووثتى اْييةٖةظاضإ غاٍَ ثيَـ ئةوةى ؾاضغت

نة يةنةّ بؤٕ ية  ظاْياضعنإ ْييةةويػت و ثةضوةضزةيإ زةنطز و بؤْةنةيإ زةططت. خؤؾس
يةنةّ بؤٕ ية ئيَطإ ية طوٍَ  بةآلّبةزةغت ٖاتووة،  غةضزةَى ناّ خامن نة ثاؾاى ئيَطإ بووة

ناْةوة ؾيَطى ديٗاْيإ نطاوة. ضاْسٕ و ئيَطاْييةوةضطرياوة و بةخؿيٓى طوٍَ بة زياضى، ية اليةٕ 
تى ضووزى زووةّ و خاظناْى زواى ئةو ئةوةْسة ثةضةى ططت آلثةضوةضزةى طوٍَ يةغةضزةَى زةغة

ضخماْة( طوَيداْةيةى ئاوةزإ زةنطايةوة. تةْاْةت ية نة ية تةْيؿت ٖةض ئاططخاْةيةى، )طة
طا نة ْعيهةى زضوغتهئاططخاْةى ؾاضى بةخل نة بة ئاططخاْةى بةٖاض ْاغطاوة، طوَيداْةيةى 

ثيَٓر غةز نةؽ ناضيإ ييَ زةنطز و غةقؿى ئةو طوَيداْةية ٖاويٓإ الزةزضا و ظغتاْإ 

                                                           

ا ضووٕ و بةؾيَو يةو َيواْة وةى غيَو، قؤر، ئةوضووثا بطيتشن يةو َيواْةى ية ئيَطاْةوة بؤ ئةوضووثاغطاوةناْى )تةواوى َيوة ْ( 6)
ا و تا ئيَػتاف دؤضة باؾةناْى ئةوضووثنإ زةبيٓسضئَ، ية ئيَطإ طواغرتاوْةتةوة بؤ ئةوضووثييةة وآلتٖةْاض، ئاَيبايو و نايةى نة ية 

 َية ظاْاى ؾةضةْػي(ية ئيَطإ ٖةية. َاضيصإ َؤ
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عضئَ. بؤية زةَييَشن ئةطةض ئيَػتا ية ٖةض زازةْطايةوة بؤ ئةوةى طويةنإ ية غةضَا بجاضيَ
ةنطيَت، دا بؤ بؤٕ بيَت يا بؤ بةض، ئةوا بيَطوَإ ية ئيَطاْيإ ثةضوةضزةزؾويَٓيَهى زوْيا طوٍَ 

 ؾيَط بووٕ.
سضا، بريى خوزا  ضووزاويَهي ططْطرت ية ٖةضزوو ضووزاوى غةضةوة نة ية اليةٕ ضووزى زووةّ زْا

ياضى ظياتطى ضووزى زووةّ يةَةض ئةغتيَطةنإ بة بةضاايةزةطةضِى بوو و ٖؤنةي ثةضغت ية  وضزوة بؤ ظْا
 و بةضْاَةيةنى ثوختى ية ثؿتة. ْيية طةٍَ زايو و بابى، ئةو زةيعاْى ٖاتووضؤى ئةغتيَطةنإ ٖةضوا

ضووزى  بةآلّبووٕ و ٖةَوو ؾتيإ ية خؤض زةظاْى،  ثةضغتنإ خؤض ئيَطاْييةتا ئةونات 
طزووة، ٖةض ئةو ئامسإ زضوغتهةياْس نة نةغيَو بة ْاوى )َةضز( خؤضى زووةّ ْةتةوةنةى تيَ ط

و ظةوى و ئةغتيَطةناْى ئاؾطاْس، ٖةَوو تواْايةنى ٖةية، ٖةض ٖةبووة و ٖةضزةبيَت و 
 . (7)ٖةَووَإ زةبيَ بةضؾةضَاْى بشن و )َةضز( واتة خوا

 ٖتس( بة طؿتى ية ووؾةناْى )َةضز، َةضت، َةظز، َةضزا، َةظزا، غؤظزا و َؤظزا و ...
ية بة َاْاى ْيَطيٓةى َطؤظ وؾة ى )َةضز( وةضطرياوة و واتاى خوزا زةزةٕ، ية غةضةتا ئةووؾة

ْةبووة و زواى ئةوةى ثياو بة ٖؤى ٖيَعى باظوةناْي بة غةض شٕ نة ؾةضَاْطةوا بوو، غةضنةوت 
 ى َةضز بؤ ْيَطيٓةى َطوظ بةناضٖات.وؾة و زةغةالتي ية شٕ وةضططتةوة،

نإ يةى بوو ية ضووزاوة غةضغوضٖيَٓةض و ئيَطاْييةى ية اليةٕ ثةضغتة ئاضاى بريى خواٖاتٓ
نإ و ئةوإ بة تيَطةيؿسن و ٖيَٓاْة ئاضاى ئةو برينطزْةوةية، طةوضةتطئ ئيَطاْييةبةضضاوةناْى 

ٖةْطاويإ بؤ ؾطيَساْى ؾتة بيَ بٓةَا و ثووضةنإ ْا و غةضئةجناّ خعَةتيَهى طةوضة بوو بة 
، ضيَطةى ثيَؿهةوتٓى ي تطنإ طةياْسياْة ْةتةوةناْئيَطاْييةى نة ثةضغتؤظايةتىو بريى خواَط

نطز و بةضةو قؤْاغيَهى تاظةى بطز، ٖةضوةٖا َطؤظى ية بٓسوباوى بابةتة  آلبؤ َطؤظ وا
 .ضظطاضنطزوثوضةنإ و ٖةَوو دؤضة خوا ْاضاغتةنإ طِث

نإ، باضإ، بةؾط، زاضةنإ، بةضز و دؤضة ثطغتيٓى ٖةتاو، َاْط، ٖةوضة بطوغهة، ئةغتيَطة
ئاشةَية ديانإ، بة ضازةيةى نؤت و بةْسى بؤ َطؤظةنإ زاْابوو و غٓووضزاضى نطزبووٕ نة 

ية نؤت  ضظطاضنطزى ئةوى ثةضغتْةياْسةتواْى بضونرتئ ٖةْطاو بؤ ثيَؿهةوتٔ بٓئَ، بريى خوا
ا بيَ تطؽ ية ٖةتاو و َاْط و و بةْس و غٓووضى غةزإ خوزاى خةياَيى و ضظطاضى نطز ت

                                                           

ْاوبطاو ثةضتوونى تطى غةباضةت بة وةضطرياوة، _ويًياّ بايًَى-يٓى ظاْاى بطيتاْىْووغ-ى َةضزى ئيَطاْىوؾة -)ية ثةضتوونى( 7)
 ئيَطإ ْووغيوة.(
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ئاشةَيةنإ و ... ٖتس ضيَطاى ثيَؿهةوتٔ و ثيؿةغاظى بططيَتةبةض و ْةتطغيَت ية غٓووضى 
ناْة  ئةطةض ثيَؿهةوتٓى ئةوإ ية ئيَطاْييةطةوضةية ٖى  ظييةْةوةضةناْى ديٗإ. ئةو ؾاْاوبو

نةوتبايةوة، تا ئيَػتا دؤضى شيَط غيَبةضى ثةضغتيٓى خوزاى تاى ئةو ٖةَوو زاٖيَٓاْاْةى ييَ ْة
 َطؤظ ية ئةؾهةوتةنإ زةشيا و بؤ بةزةغت ٖيَٓاْى ثاضووى ضؤشاْةى يةطةٍَ ئاشةَيةنإ زةدةْطا.

ا و ٖةْسيَ داض ئةوةْسة زةطةضِتووّ ٖاوغةضى ضووز ٖةض وةى داضإ بةضزةواّ ية ؾار و زةؾت 
و ية ناتى طةضِاْسا دةْطةييَهى زووض زةنةوتةوة نة بة ضةْس ضؤش ْةزةطةيؿتةوة َاَيةنةى، داضيَ

 بةضضاو نةوت نة ظؤض طةوضة بوو و ٖةظاضإ ئاشةٍَ تةْاْةت ئاشةَية زضْسةناْيؿى ييَ بوو.
اْةوة بؤ خؤضاغإ ظؤض باغي ئةو ْاوضة دةْطةَيي و دواْةى نطز، ئةَةف ضِتووّ زواى طة

ةو ؾويَٓة ببيٓٔ، يةواْةية بؤوة ٖؤى ئةوةى شَاضةيةنى ظؤض ية ثياواْى ئةوىَ بياْةويَت بضٔ و ئ
نإ بياْويػت بيَت بؤ طةؾتوطوظاض بضٓة ؾويَٓيَو. ئةوإ ئيَطاْييةئةوة يةنةّ داض بووبيَت 

ضووٕ و دةْطةييَهى طةوضةيإ بيٓى نة زةنةوتة ضؤشٖةالتى زةضياى خةظةض و زةضياضةيةنيـ 
 نة ظؤض ية زةضياضةى ٖاَووٕ طةوضةتط بوو. 

زةضياى خةظةض، زةضياى ْاوةْسى ئيَطاْيإ ْةزيت بوو و طةوضةيي ئةو ئيَطاْياْةى طةيؿتٓة 
ئةو زةضيايةيإ ْةزةظاْى، ضوْهة ئةواْةى زةضياى ْاوةضاغتيإ بيٓى بوو، َطزبووٕ و ْةوةى 

يإ بة يةنرتى وضززواى ئةواْيـ َطزبووٕ و ئةوإ تةْيا زةضياى ٖاَووْيإ بيٓى بوو و بةضا
 ةض ظؤض طةوضةتطة و بةضيٓرتة ية زةضياضةى ٖاَووٕ.زةنطزٕ و ظاْيإ نة زةضياى خةظ

نإ ؾاضةظاى زؤخى شيإ ية زةضياى ْاوةْسى ئيَطإ بوواْة، تيَسةطةيؿسن ئيَطاْييةئةطةض 
 طِزؤخى زةضياى خةظةضيـ ٖةضوةى زةضياى ْاوةْسى ئيَطإ بوو و بةضزةواّ غةوظ و دوإ بوو، ث

خؤتها و ضهاوى )دؤضِة(، نة طؤؾتيإ زةخوضاو  بوو ية دؤضةناْى باَيٓسة بة تايبةتى َطاوى و
و ظؤض بةتاّ بووٕ، ية نةْاضةناْى خةظةض ئةوةْسة َاغي ٖةبوو نة ية ناتى نؤضسا ضووناضى 

 ية ضووباض ْةى ئاو. َاغييةضووباضةناْيإ زازةثؤؾي و وازةظاْسضا نة ثيَهٗاتةى غةضةنى 
ض ظؤض ئاغاْرتة ية شيإ ية خؤضاغإ، نإ تيَطةيؿسن نة شيإ ية نةْاضةناْى خةظةئيَطاْيية

ضوْهة ٖةَوو دؤضة خؤضانيَهى ييَ زةغت زةنةويَت و زاضيـ ئةوةْسة ظؤضة نة ئةطةض ٖةظاضإ 
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ت آلياضياْسا بةؾي ضؤشٖةطِغاٍَ زاض بؤ ئاطط نطزْةوة بةناض بيَٓٔ تةواو ْابيَت و بؤية بةؾيَهيإ ب
 .(8)ى خؤيإو ْاوضةيةى ية باؾووضى زةضياضةنة بهةْة ْيؿتٓطة

ئةو ئيَطاْياْةى ية خؤضاغاْةوة ٖاتٓة نةْاضةناْى خةظةض، ية ْاوضةي )ئةغتةض ئاباز( واتة 
طؤضطاْى ئيَػتا و بةؾيَو ية َاظةْسةضإ ْيؿتةديَ بووٕ و ية نةْاضةناْى خةظةض دطةية َاغي 

بوو و  ى خؤضانيإ زةغت نةوت نة يةنيإ بؤ ئةوإ ظؤض بةتاّي تطو باَيٓسةنإ، ضةْس دؤض
 بطيتى بوو ية ضووةنى ثاقًة.

نإ زواى ئةوةى ية نةْاضةناْى ئيَطاْييةثاقًة بة ضيَصةى ظؤض ية ْاو دةْطةيةنإ ٖةبوو و 
خةظةض ْيؿتةدىَ بووٕ، ئةو ضووةنةيإ ضاْس و َاَيييإ نطز و بةو ؾيَوةية دؤضى تاظةى ئةو 

ظةض ية طوضطإ و َاظةْسةضإ و ضووةنةيإ زةغت نةوت، تا ئيَػتاف ثاقًة ية نةْاضةناْى خة
 طيالٕ بة ؾطاواْى ٖةية.

ا ٖةبووة و بؤية ئةوضووثتى وةى ضشن، شاثؤٕ و وآل ثاقًة ضووةنيَهى خؤضغو بووة و ية ظؤض
اى ئةوةف ية غةضزةَاْى زواتط ئةو ضووةنة ية طِ. ويَئيَطاْييةْانطيَت بطوتطيَت ضووةنيَهى 

ى ضووةى ية ي تطاوة، دطة يةو ضووةنة ظؤض دؤضئيَطاْةوة بؤ زضاوغيَهاْى ضووة و ضاْسض
نةْاضةناْى خةظةض زةغت ئةوإ نةوت نة تواْى ضوخػاضى خؤضانيإ بطؤضيَت و بة تاَرتى 

بووْة ية ظؤض  ي تطو ضيَجيَؿاْسةضى ْةتةوةناْ َاَؤغتانإ نة ئيَطاْييةبهات و بةّ ؾيَوةية 
 بواضزا، ثاقًةيإ بؤ زضاوغيَهاْيإ ْاضز .

و زواتط ئةو زوو ضووةنةيإ ضاْس و وةى  زؤظييةوةيةنة و بايٓذاْي خؤضغهيإ ئةوإ نو
ثاقًة خؤَاَييإ نطزٕ، ظيازة ضؤييُإ ْةنطزووة ئةطةض بًَيشَن ئةو ضووةناْةيإ طةياْسة 

بوو. ئةو خةياضةى ئةونات ية  ي تطزضاوغيَهاْيإ، خياضيـ بة ٖةَإ ؾيَوة َيوةناْ
ْى نات و ية تيَجةضِبووئةوةى ئيَػتا ية ئيَطإ ٖةية ْةبووة و بة  نةْاضةناْى خةظةض ٖةبوو وةى

 او و وةى خةياضى ئيَػتاى ييَٗات.ضِضيَطةى ضاْسْى بة زواى يةنسا ؾيَوةى طؤ
نإ ية نةْاضى خةظةض ْيؿتةدىَ بووٕ، يةْاو خؤيإ ئيَطاْييةثاف ئةوةى بةؾيَو ية 

تى زةضياضةنة آلت و ضؤشٖةآلوضى ضؤشٖةئيَطاْباْيَهي تاظةيإ زةغت ْيؿإ نطز و ية باؾو

                                                           

ْاوبطاو( 8) ةى ية نةْاضى خةظةض ْيؿتةدى بووٕ، ية زوو غةضزةّ و ية زووالوة نؤضيإ نطز بؤ زةضياى  . بةؾيَو ية ضؤشٖةالت و بةؾيَو )ئةو ْةتةوْا
يها ية ْووغيٓى ْييةية ضؤشئاوا ٖاتبووٕ و طيال ٖاتبووٕ. وةضطرياوة ية ثةضتوونى ئريْا نإ يةو ْةتةواْة بووٕ نة ية ضؤشئاوا بةضةو نةْاضةناْى خةظةض 

ٓاغي ئيٓطًيعى.( ياّ بابيًى ظاْاى ئيَطاْ  وًي
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ى بؤ )باْو( و يةنةَشن باْو ضِتيَهي تطيإ زاَةظضاْس و ْاوى ثاؾايإ ية )ئيَطاْبإ( طؤآلزةغة
ازةيةى ضِْاوى )ضووز ئاوب( واتة )ضووباض ئاو( بوو. ئةو ية ييَواضةناْى خةظةض زازةْيؿت و تا 

ةضزةنةوت و بة تةوضيَهى طةوضة يكةناْى دياواظ بوو ية شْةناْى ئيَػتا، ية زاضى بةضظ غ
اوى باَيٓسةى ضِْسةناْي زةنطز و بة ٖؤى غةَؼ ضِٕ تةْاْةت ئاشةَية زآلاوى ئاشةضِزةبطيٓةوة، 

اى زةنطز و بة تةواوى ضِزةنطز. ئةو غواضى طاى طةوضةى ْيوة وةسؿي زةبوو و ٖةضضةْسة طانة 
ئةو ئةوةْسة ييَٗاتوو بوو نة ْةزةنةوت  آلّبةتواْا ٖةوَيى بةضزاْةوة و نوؾتى ضووزئابى زةزا، 

ثياوإ زةياْهطز ئةويـ ئةجناَى زةزا، بؤية خاوةْى  ي تطتا طانةى َاَيى زةنطز و ٖةض ناضيَه
دةغتةيةنى بةٖيَع و عكًيَهي نطاوة بوو و ئاؾطةتى يةّ ضةؾٓة ٖةَيؿة َٓساَيى ٖاوضةؾٓى 

 خؤيإ بة زوْيا زيَٓٔ.
طزْى ظةوضةم بوو و زواتط بة غواضى ئةو ظةوضةقة ية زضوغته ناْى باْوَييةيةى ية غةضطةض

نةْاض ئاوةناْسا ٖاتووضووى زةنطز، وةى باغهطا يةنةّ داض ظةوضةم ية غيًَو زضوغتهطا و زواتط 
نإ خاظنة ئةغطيكيةنإ يؤْاْييةاى ضِية نةْاضى خةظةض ية اليةٕ باْو ظةوضةم زضوغتهطا. بة 

بة زَيٓيايي ئةو ناضة ية اليةٕ ضووزئاب و ضةْس  بةآلّم بووْة، يةنةَشن بةضٖةَٗيَٓةضاْى ظةوضة
ةناْى ثيَؿوو بامسإ نطز الثةضِ. ية ْيية ى ئيَطاْى نطاوة و دطة يةَةف ناضى ثياوإي تطخاظنيَه

بة زةغتى خاظناْةوة بةضٖةّ ٖاتووة  ي تطنة دطة ية ثيؿةغاظى ناْعانإ، ٖةَوو بةضٖةَةناْ
 ئاؾطةتإ زةغت و ثةجنةيإ ْاغو ْةبووة.و بة ثيَضةواْةى ئيَػتا 

اْسٕ و بؤ دووَية ضِضووزئاب َٓاَيةناْى ية ظةوضةم غواض زةنطزٕ و بة نةْاض ئاوةناْسا زةيطة
ثيَهطزْى ظةوضةم غووزى ية غةَيبة وةضزةططت، ئةو نات ئاوى خةظةض ظؤض بوو و تا زاَيَٓى 

غةضى بةضظ نطزبايةوة ئةوا يوتهةى ؾاخةنإ ٖاتبوو و ئةطةض ضووزئاب ية غةض ظةوضةقةنةوة 
ناْى ئيَػتاى شيَط ئاو خػت بوو، وؾهاْيية ؾاخةناْى زةزيت. زةضياى خةظةض ئةونات ظؤض ية

 ي تطبة زوو ٖؤناض ئاوةنةى نةّ بؤوة نة يةنيإ بة ٖةَيِ بووْى ظؤضى ئاوةنة بوو و ئةوة بةآلّ
 ْى ضووباضى دةذنوٕ بوو.تيَجةضِبووطؤضاْى ضيَطةى 

طزْى ظةوضةم، زواتط نةؾتى زضوغتهبؤوة ٖاْسةضى غةضةنى بؤ شْاْى ئيَطإ بؤ  ضووزئاب
ظونيإ غاظنطز و ئةوإ زةغتيإ بة زةضياواْى نطز و ية َاوةيةنى نةّ ئةو ٖوْةضةيإ 

ؾةثوٍ و تؤؾاْاوى ئةو ٖوْةضة ؾيَطبووٕ و تا  طِييَٗاتواْة بة ديَ طةياْس، ئةوإ ية زةضيايةنى ث
ضياية ٖةضواية. شْاْى ئيَطإ ثاف َاوةيةى بةضضاويإ ية زةضياواْى ضووٕ بؤوة و ئيَػتاف ئةو زة
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 بة ئاغاْى ئةو ناضةيإ زةنطز و زواتط تيَطةيؿسن ئةو ؾويَٓاْةى زةضيا َةتطغيساضٕ نة ية
 ؾهاْى َةتطغي نةّ زةبؤوة.و ؾهاْي ْعيهٔ، بة زووضنةوتٓةوة يةو

 طِبووْةوةى ضووباضةنإ بة زةضيا بؤ نةؾتيواْى ثٖةض ئةوإ بؤيإ زةضنةوت ؾويَٓى تيَهةٍَ 
َةتطغية و ثيَويػتة ية ناتى ْعيو بووْةوة يةو ؾويَٓاْة، ٖةوٍَ بسةٕ ْعيو قوآليي زةضيا ببٓةوة بؤ 
ئةوةى ثاضيَعضاو بٔ. شْاْى ئيَطإ ية ناتى طةضاْيإ ية ييَواضةناْى زةضيا، ظؤض دؤضى َاغيإ ْاغي و 

نإ ئةو بابةتةف واتة َاغي ْاغي يؤْاْييةةناْى ديٗإ، بةآلّ بووْة يةنةَشن َاغي ْاغ
بة ٖى خؤيإ  َاغييةبؤئاؾطةتاْى خؤيإ زةطيَطْةوة و تةْاْةت ويَٓةى ئةو شْةى ْيوةى خواضةوةى 

 زةظأْ.
نإ ئيَطاْييةظاْسضاوة ظؤض طيَطاْةوة ية ضريؤنى ْةتةوةنإ وةى يةنة و ظؤضبةيإ ية ٖى 

نإ بة ديَُاوٕ و َيَصووى زضةوؾاوةيإ ئيَطاْييةًَيَشن ئةو ْةتةواْةى ية وةضطرياوٕ و باؾرت ب
نإ بؤ ئيَطاْييةٖةية، ٖةغتاوٕ بة زاضؾسن و غاظ نطزْى ضريؤنى ٖاوؾيَوة ية طةٍَ ضووزاوةناْى 

 نطزْةوةى ئةو بؤؾايياْةى نة ٖةياْة.طِث
ئاو، ضيرت باٍَ ييَ ْازةٕ و ضووزئاب ضؤشيَو زيتى بايٓسة طةوضةنإ ية ناتى ْعيو بووْةوة ية 

ٕ، ئةوة بريؤنةى زضوغتهطزْى نةؾتى ضاضؤنةزاضى بؤ ٖيَٓا و يةنةَشن طِبة غةض ئاوزا زةؾ
نإ ية ْاو شْاْسا نةؾتييةطزْى ضاضؤنة بؤ زضوغتهتاقيهطزْةوة، غةضنةوتوو بوو و بة ظوويي 

ييَ خوضيٓى نةؾتى بؤوة ؾتيَهى باو. ظؤضى ْةبطز شْإ ظاْيإ زةبيَت ٖوْةضى تايبةت بة 
ضاضؤنةزاض ؾيَط بزن و بعأْ ية ض ناتيَهسا زةبيَت ضاضؤنة ٖةَيبسةٕ و نةى ضاضؤنة زابسةْةوة بؤ 

 ئةوةى ية َةتطغي تؤؾاْةنإ ثاضيَعضاو بٔ.
بةناض ٖيَٓاْى ضاضؤنة نةؾتيواْى ظؤض ئاغإ نطز و ضيَطةى بؤ غةؾةضى زووض نطزةوة، تا 

وْى زضوغتبوٕ غةؾةض زةنطا و ئةَةف ناضيَهى قوضؽ بوو، زواى ئةونات ية ضيَطةى غةَيبة ييَسا
نةؾيت ضاضؤنةزاض زوو ططؾتى تاظة ٖاتةثيَـ، يةنةَيإ ْةبووْى غونإ بوو ية نةؾتيهإ و 
تا ئةونات بة ٖؤى زاضيَهى ظؤض زضيَصةوة نة ية قواليي زةضياضةيإ زةضةقاْس ضيَططةوى 

 وة ية نةْاضةنإ ئةو ناضة ية تواْا ْةبوو.نةيإ زةطؤضى و ناتى زووض نةوتٓةنةؾتيية
ططؾتى نيَؿةى نةف و ٖةواف زووةّ ططؾت بوو، واتة ية ضؤشاْى ٖةوضى ْةياْسةتواْى 

 ضيَطةنإ بسؤظْةوة.
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ئةوإ ئةغتيَطةناْيإ زةْاغي، بةآلّ ية ضواضضيَوةى ئةغتيَطةْاغيةنى غازة واتة تةْٗا 
 .(9)ناْةئيَطاْييةئةَةف ية ظاْػتة نؤْةناْى  ؾويَٓى ئةغتيَطةنإ ية ئامساْيإ زةظاْى و

ناتىَ ية نةْاضةنإ ْعيو بووٕ، ضيَطة زؤظيٓةوة ئاغإ بوو و ضؤشاْة غةؾةضيإ زةنطز و بة ٖاتٓى 
ؾهاْى و زةيإ بةغتٓةوة، ؾةو ثؿوويإ زةزا و بةياْى غةؾةضيإ و ناْيإ زبطزةنةؾتييةئيَواضة 

 سة ظؤض بوو، نة ئةوإ ية ْةبووْى خواضزٕ ْةزةتطغإ.زةنطزةوة. َطاوى، َاغي و َيوة ئةوةْ
زةنطز و ية ْاو  طِئاوي ؾريئ ية نةْاضةنإ ية ناْياو و ضووباضةنإ ٖةبوو و طؤظةناْيإ ث

ي طِة نةْاضةناْيإ بةضةو بانووض زةبوضزة وضزنةؾتيإ زازةْا و تطغي بيَ ئاويإ ْةزةَا، ئةوإ 
ْةبوو تا غةضئةجناّ طةيؿتٓةوة ْيؿتيُاْى خؤيإ و ظاْيإ و ية بانووضيـ ضاويإ ية باؾووض 

ة. ئيَُة ْاظاْشن شْاْى ئيَطإ زواى غةؾةض طِئةو زةضيايةى ية نةْاضيةوةٕ، بة ؾيَوةى باظْةيي و خ
 .ئةواْي تطناْيإ ٖاْسةض بوو بؤ غةؾةضى وتة بةآلّضيإ طريايةوة و ضووٕ زوإ، 

ض بةختةوةض زةشيإ و ئةو بةٖةؾتةى نة ْاوى غيًَو نإ ية نةْاضةناْى خةظةض ظؤئيَطاْيية
بوو و ية نيػيإ ضووبوو، بة زةغتيإ ٖيَٓابؤوة و شيإ ية نةْاض زةضيا و ناضى بةضزةواّ و 

طز و ثةضوةضزةى شْاْى ثةضوةضزةنخواضزْى بةٖيَع نؤَةَيطايةنى باف،  تةْسضوغت و دواْي 
ناْيؿيإ زواى ثيَطةيؿسن دةغتةيإ ثايةواْاْة ضةو ئيَطاْيـ زةبؤوة ثاَيجؿت بؤ َٓساَيةنإ و

ةنطز نة ٖةضيةنة ية ئةوإ ثةضوةضزةززةبوو. شْة بةتواْا و عاقًَةناْى ئيَطإ، َٓساٍَ طةييَهيإ 
 ية زواى ثيَطةيؿتٓيإ، ؾياو بووٕ تا ببٓة ثاَيةوإ.

ناضنطزٕ و  ية ئيَطإ ضؤشاْة دطة ية زةْطى ؾازى و دطيوةى باَيٓسةنإ و زةْطى نةيوثةصن
بوو ية ؾازى نة ناتيإ بؤ ْاخؤؾي  طِنإ ئةوةْسة ثئيَطاْييةئاشةيةنإ ظياتط ْةزةٖات، شياْى 

اغتى و ضِْةبوو.  ي تطْةَابوو، نةؽ ثيَويػتى بة ٖيض ْةبوو و بؤية نةؽ ضاوى ية َاَيى نةغ
بوو نة  اغيت زةنةْةوة، بةو ٖؤيةوةضِنإ نة َيَصووْاغإ ثؿت ئيَطاْييةزضوغتى و ثانى 

نإ ٖةبووٕ و نةؽ ْاضاض ْةبوو تا بؤ بةزةغت ٖيَٓاْى ؾتيَهى تايبةتى ثيَساويػتييةٖةَوو 
ٖات و شياْى ئاغووزةى  طَِةتطغيةنى يةث ي تطبة زاخةوة داضيَه بةآلّناضى ْاضاغت بهات. 

 تيَهسإ.
طز، ئةوا و و ٖةض يةويَوة بالوةى بة ديٗاْسا نزضوغتبوئةطةض بًَيَشن َطؤظ ية يةى ْاوضة 

َيَصووييةنإ ؾطاَؤف بهةئ. طةض وابواية ئةوا ئةو ضووزاوة  تييةاغضِزةبيَت ٖةْسىَ ية 
                                                           

يية)( 9) ْاغيٓى خؤيإ ئة ئيَطْا ٓاغي بطيتاْى(نؤْةنإ بةض ية  ْاى ئيَطْا ْاْهى ظا ياّ  ْاغي. وًي  غتيَطةناْيإ زة
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َيَصوويياْة ضوويإ ْةزةزا، ضوْهة ْةزةتواْطا ؾاخة غةضنةف و ئؤقياْووغةنإ بربزضئَ و 
 . دطة يةوة ديابووْى ضةطةظى َطؤظةنإ ية يةنرت ئةوي تطَطؤظةنإ ية نيؿوةضيَو بضٓة يةن

بة ثيَضةواْةى  ي تطاغيت زةغةمليَٓيَت نة غةضضاوةناْى بالوبووْةوةى َطؤظ ظؤضٕ و ية اليةنضِ
ةف ثيَػتةناْى غوزإ ضِنإ بة دواْرتئ دؤضى َطؤظ زةظأْ، ئةوا َطؤظة جييةئةوةى َطؤظة غ

 ية باال و دةغتة دواْرتئ َطؤظةنأْ.
ط ظابؤيػتإ و خوضاغإ و زواداض ية نإ نة ية غيًَو و زواتئيَطاْييةية ْيَوإ ضةطةظى 

باؾووضى ضؤشٖةالتى زةضياى خةظةض ْيؿتةديَ بووٕ و ضةطةظى تؤضةنإ نة ٖيَطؾيإ نطزة غةض 
نة ية بانووض ٖيَطؾيإ نطزة غةض ئيَطإ، بة طؿتى دياواظى ظؤض بوو  ي تطظابؤيػتإ و ضةطةظيَه

 .و عكٌ ضيَطة ْازات بطوتطيَت ٖةَوويإ ية يةى غةضضاوةٕ
تى ئػتةضئاباز و َاظةْسةضإ خةَيهيَو نة بيَ َؤ بووٕ، ٖيَطؾيإ اْييةية طةضَةى ؾاضغت

نإ، ئةوإ نوضتةباال و ضواضؾاْة بووٕ و ٖةضيةنة طؤثاييَهى ية زةغت بوو. ئيَطاْييةنطزة غةض 
شَاضةيإ ئةوةْسة ظؤض بوو نة  بةآلَّطؤظةنى ئيَطاْى زةيتواْى دةْطى بيػت نةغيإ بهات، 

ْسيإ زةنوؾت تةواو ْةزةبوو و ٖةَوويإ تةواو ضووت بووٕ و ية ناتى قػةنطزْسا زةْطيإ ضة
 وةى ْةضاْسْى ئاشةٍَ بوو.

نةؽ ْةيسةظاْى ية نوىَ ٖاتووٕ و ية وةضظى غةضَازا ض زةنةٕ، زواى ٖيَطؾةنةيإ 
نطا، زةضنةوت ئاططيإ ْةزيوة و ييَي بيَ ئاطإ، ٖيَطؾةنة ية ٖاوئ و ية الى بانووض 

ى )ئووظ( يإ بؤ بانووض بةناض زةبطز و بؤية ْاوى ئووظيإ بؤ ئةو ْةتةوةية وؾة نإئيَطاْيية
وةى ٖةَوو ثياوإ ضةنيإ ططتةزةغت و تا تواْيإ ييَيإ نوؾسن،  ي تطزاْا. ضووزئاب و شْةناْ

 ئةوةْسة ظؤض بووٕ نؤتاييإ ْةزةٖات. بةآلّ
تى ئةطةض ضنيَٓيٓةوة يةواْةية ضنطئ و ئةو و ر بضٔ،غةضئةجناّ ضووزئاب ؾةضَاْيسا بةضةو ؾا

َاوةية ٖاويٓة زةتواْشن ية ئةوىَ شيإ بة غةضبةضئ و زواى ٖاوئ ئةطةض ئةوإ ييَطة َاْةوة 
ئةوا خاْوو زضوغت زةنةئ. بوَية ئاشةَية َاَييةنإ و ٖةضضى بؤيإ زةطواظضايةوة ية طةٍَ خؤيإ 

 باؾووض. بطزيإ و ضؤيؿسن بةضةو ؾاخةناْى
ية ئةغرتئاباز و َاظةْسةضإ خؤضاى ظؤض بوو و ئاططخاْة و خاْووف ٖةبوو، بؤية ئووظةنإ 

ياضيسا خاْوو زضوغت بهةٕ، ية طِيةوىَ ْيؿتةدىَ بووٕ. زواى بيػتٓى ئةو ٖةواَية ضووز ب
 يٓى زاض و بة زاض وطِؾاخةنإ ية ضووناضى زةضياضة زضةخت ظؤض بوو و ئةوإ زةغتياْهطز بة ب
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بةضز و قوض خاْوويإ بؤ خؤيإ و بؤ ثاضاغتٓى ئاشةَيةناْيإ غاظنطز. ٖةضضةْسة ضووزئاب بة 
ئةو ظغتاْة ية ضووى  بةآلّتبوو خؤضانى ظةغتإ بؤ خؤيإ ثاؾهةوت بهةٕ، و ناْىئيَطاْيية

 خؤضاى بؤيإ ئاغإ ْةبوو و زواداض بؤيإ بوو بة ئةظَووْى ضاى.
نإ يةو بواضة ئيَطاْييةة ْةبوو نة َاغي و َطاوى ٖةبيَت و ية ؾار وةى نةْاضةناْى زةضياض

نإ نةوتٓة ئيَطاْييةططؾتيإ ٖةبوو، ئاشةية نيَويةناْيـ زواى باضيٓى بةؾط ْةَإ و بة ْاضاضى 
خواضزْى ئاشةَية َاَييةنإ و ئةَةف غةضةتاى شياْى تاظة بوو بؤ ئةوإ نة شياْى ْيؿتةديَ 

اْةوة و ئاشةَييإ زةٖيَٓا و َاَييإ ضِنإ ية نيَوةنإ زةغواْييةئيَطبووٕ ية ؾاخة. ٖةضضةْسة 
َاَيى غةضةنى ئةوإ ية ثيَ زةؾت و نةْاض  بةآلّ، زؤظييةوةزةنطزٕ و دؤضةناْى ضووةنيإ زة

 ئاوةنإ بوو و تا ئةو نات ية ؾار ْةزةَاْةوة.
ياضي طِوة و ْاضؤٕ، بيةواْةية ئةطةض ضووزئاب ظاْيباي ئووظةنإ ية نةْاض ئاوةنإ زةَيَٓٓة

ى وابوو ئةوإ زةضووٕ و ئةوىَ ديَ زةٖئًََ. باوةضِئةو  بةآلّضووٕ بةضةو خوضاغاْى زابواية بضٔ، 
ثاف تةواو بووْى وةضظى ظغتإ، ئاشةَية نيَويةنإ ٖاتٓةوة و بةضةو ؾطاواْى ضووٕ و ضووزئاب 

ياْى ؾار زةغتى ثيَهطز و ئةوإ ناْى ظةويسا طةمن بضيَٓٔ. زواى ئةوة شاْييةؾةضَاْيسا ية ْةضَ
ؾتى تاظة ؾيَطبووٕ و ظاْيإ نة ية ظغتاْسا ية ٖةْسىَ ؾوئَ طيايإ زةغت زةنةويَت بؤ خؤضانى 

سا زةتوأْ ية ٖةضزوو ؾويَٓى نويَػتإ و نؿتوناَيئاشةَية َاييةناْيإ، دطة يةوةف ية وةضظى 
 طةضَيَٓى ؾار زاْةويًََة بضيَٓٔ.

نإ بووْة ؾار ْؿشن، ية ؾاخةناْى باؾووضى ئةغتةضئاباز و يةئيَطاْييةنةجماض نة 
ؾهةنإ قوضؽ بوو، و َاظةْسةضإ بوو نة بة زاض ثؤؾطابووٕ و بؤ ئةوإ ئةونات شيإ ية ؾاخة

ئيَػتا َطؤظ تواْيويةتى تةْاْةت ية ؾاخة بيَ زضختةناْيـ بصيات، ضوْهة ظاْياضى ٖةية  بةآلّ
 ةوةضطا ٖةية و زةتواْيَت ئاشةَيةناْى يةوىَ بةخيَو بهات.نة تةْاْةت يةو ؾاخاْةف ئاو و ي

زةغتجيَهى شيإ ية ؾاخةنإ ية اليةٕ ئيَطاْياْى ئةونات بوو و زواتط بة ٖؤى ضووزاوى 
دياديا ؾار ْؿيٓى ثةضةى ططت و تةْاْةت تواْسضا ية ؾاخة بيَ زضختةنإ شيإ بةضزةواّ 

 ة ضووى ْاضاضيةوة بووة. ضاغتى ئةوةية نة ؾار ْؿيٓى ي بةآلّبهطيَت، 
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 تى لة ئيَسانى كؤنانييةقؤناغى ثالَةو
تى ْاغطاوة و ثاَيٓةضى اْييةنإ نة بة غةضزةَى ثاَيةوئيَطاْييةزةطةيٓة قؤْاغيَهي تاظة ية شياْى 

 بوو بؤ غةضيإ. ي تطتى، ٖيَطؾى بةضزةواَى ْةتةوةناْاْييةنإ بؤ زةغتهطزْيإ بة ثاَيةوئيَطاْيية
اتةى ئةوناتى ئيَطإ بطيتى بوو ية ضةْس تاقُيَو ية نوضبةضإ نة بة ٖؤى ديا نؤضيإ ثيَهٗ

تة اْييةتيإ بؤ خؤيإ ثيَهٗيَٓابوو و ئةو ؾاضغتاْييةنطزبوو و ية ؾويَٓى تاظةيإ ؾاضغت
ية غيًَو طؤظةنةضى و ناْعا  ظنووْةتى غيًَو، بؤ اْييةنةَيَو دياواظ بوو يةطةٍَ ؾاضغت

غسن و ضٓشن ية ؾاضى طياْةوة ٖاتبوو نة ية ْعيو ضِ بةآلّةضوةضزةى ئاشةٍَ ٖةبوو، تواْسْةوة و ث
 ؾاضى ْةٖاوةْسى ئيَػتاية.

نإ بؤ ظابوييَػتإ، خؤضاغإ و نةْاضةناْى خةظةض، زؤظيٓةوةى ئيَطاْييةزواى نؤضةناْى 
بووٕ بة ضووةنة بة غووزةنإ، نةؾتيواْى بة نةؾتى ضاضؤنةزاض، ضاْسْى َيوة و ؾار ْؿيٓى 

اى ئةواْة ٖةض نؤَةَيطايةنى ئيَطاْى تايبةطنةْسى و طِويَ بةآلّناْى ئةوإ. ظاْياضييةبةؾيَو ية 
 دياواظى خؤى ٖةبوو.

ت، ئووظةنإ ية بانووض و قيَعةنإ ية بانووضى آلنإ ية ضؤشٖةاْييةزواتط ٖيَطؾي تؤض
 إ ية يةنرتى ْعيو نطزةوة.قةوقاظيا نؤَةَيطاى ئيَطاْى بة ْاضاضى و بؤ ثاضيَعطاضى ية خؤي

تى زةغةالت، ض ية غيًَو و طيإ، ض ية نؤض بةضةناْى اْييةتا زةغتجيَهى غةضزةَى ثايةو
خؤضاغإ و ظابؤييَػتإ و بةؾيَو ية َاظةْسةضإ ... ٖتس، شٕ بوو و نؤَةَيطاى ئيَطاْى شٕ 

نة ساؾاى ييَ تييةاغضِئةوة  بةآلّى ئةوة بؤ ٖةْسيَ ئةغتةّ بيَت، باوةضِبةضيَوةى زةبطز، يةواْةية 



 

86 

تساضةنإ زواى ئةوةى بووْة ٖؤناضى بةٖيَع بووٕ و ثيَؿهةوتٔ و ديَطري آلْانطيَت و شْة زةغة
بووْى نؤَةَيطاى ئيَطاْى، بؤ ثاضيَعطاضى ية ْةتةوةنةيإ زةغةالتيإ زاية ثياوإ نة بة ثايةوإ 

 بووْيإ ية ئاؾطةتإ ثيَؿهةوتٓةوة.
يؿتواْى ئةويَيإ ْاضاض بة نؤض ئووظةنإ غةضةتا ٖيَ طؾيإ نطزة غةض ْاوضةى َاظةْسةضإ و زْا

ييةنطز، زواتط ٖيَطؾيإ نطز بؤ ْاوضةى خؤضاغإ و تؤض ناْيـ ْاوةْاوة ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض ْا
هاضى زةضؤيؿسن،  ييةظابؤييَػتإ و زواى تاالٕ و ويَطْا  نإ زةٖاتٓةوة و ئةوة زووباضة زةبؤوة.ئيَطْا

طز سهوَةتيَهى يةنططتوو ْاضاضناَى ٖيَطؾةنإ بؤ غةض ظابؤييَػتإ و خؤضاغإ، ئةواْى بةضزةو
بة غةضنطزايةتى ثياويَو بة ْاوى )طاوَةضز( ثيَهبيَٓٔ. طاوَةضز ثايةوإ بوو و شَاضةيةى قوتابي 

 .ي تطى زةغتةيةنَاَؤغتاتى زةبووْة اْييةٖةبوو نة زواى طةيؿتٓيإ بة ثًةى ثايةو
اٖيَٓاْيإ يةغةض بهطيَت، بطيتى بووٕ ية ٖاويؿتٓى ضِْةى دةْط نة زةبواية ئةو ٖوْةضا

ّ و تري و دةْطى زةغتةو يةخة و ططتٓى ثؿتيَٓى بةضاْبةض تا خػتٓى بؤ غةض ظةوى، ضِبةضز، 
بوو و زواتط ٖةض ئةو ثؿتيٓة ية ئاييٓى يةظزإ  (1)ئةو ثؿتيَٓة ية ؾاضغيسا ْاوى )نوؾتى(

 .(2)وة و عةضةبةنإ بة )ظْاض( ْاوي زةبةٕ ئيَطاْسا ٖةبوثةضغيت
وةضظؾطاى ثايةواْاْى ئيَطاْى ية وةضظةناْى بةٖاض و ٖاوئ، زةؾت و ثيَ زةؾتةنإ بوو و 
ية وةضظى غةضَا ية ؾويَٓى غةضزاخطاو زةبوو، بة ثيَضةواْةى باغةنإ ئؤيةَجي ية يؤْإ 

ؾي نطاوة و ئاظازيإ زاٖيَٓا و ئةو نإ ْةضيتى وةضظؾهطزٕ ية نةئيَطاْييةنايةوة و  ٖاتؤتةْة
طاى ت ية ئيَطاْةوة ضؤيؿتووة بؤ نؤَةَياْييةضيَوضةمسة وةى ظؤضيَو ية ٖؤناضةناْى ؾاضغت

 .(3)ضؤشئاوايي و ية ئةويَ بطةوى غةْسووة

                                                           

ْاغطاوة، وةضطيَط بؤ ( 1) باظى  ْاوى ئةو وةضظؾة دةْطهةضةية نة ية نوضزيسا بة ظؤضْا ْاوى ثؿتيٓةنةية، ية ؾاضغيسا  )نوؾتى دطة يةوةى نة 
 نوضزى(

ؤغتا)ٖةظاضٕا غاٍَ بةغةض غةضزةَى )طاوَةضز( يةنةّ ( 2) ة و تا ئيَػتا ية ؾاضغي ٖةضوةى ئةونات زةطوتطيَت )نوؾتى تيَجةضِبووا ى نوؾتيسََا
َاْى ؾاضغي زةضبيَ باظيإ ييَسا، ئةطةض ئةو بةناض ٖيَٓاْة ية ظ باظيإ نطز و نةؽ ْاَييَت )نؤؾتى ظزْس( واتة ظؤضْا ت ئةوا ٖيض ططؾتٓس( واتة ظؤضْا

ى ثؿتى يةنرتى، تط طوجناو ْابيَت بؤ ئةو ْةبةضزةى ْيَوٕا زوو نة يةنيوؾة  (ظةبيشوَيآلؽ زةنطيَت بؤ ية ظةويسْا

ٓاْى ( 3) يَ ْاْييةنإ بوو و ئيَطاْيية)ْةضيتى وةضظف نطزٕ ية ٖةواى ئاظاز و نةؾي نطاوةزا ية زٖا ييةنإ ئةو ْةضيتةيإ ية يؤ نإ وةضططت و بة ئيَطْا
َاْى ؾةوؾيَوةى ئؤيؤَجيإ ييَهطز، ية ثةضتوونى)ظ وضز بات أي ايطاْشن( واتة ) ييةى زايو ية ظ ٓاغي ْووغيٓنإ( ئيَطْا ى ويًياّ بايًى ظاْاى ئيَطاْ

 بطيتاْى وةضطرياوة.(
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ؾاعيَطى طةوضة ؾريزؤغي نة ؾآٖاَةى ْووغيوة، طاوَةضز واتة نيوَةضؽ بة يةنةّ نةؽ 
 ي تطنإ بهات و بة واتايةنئيَطاْييةغسن و ضٓيٓى ؾيَطى ضِزٕ بة ئاطط و زةظاْيَت نة ييَٓاْى خواض

 .(4)نإ بووةئيَطاْييةتى اْييةيةنةّ ضيَبةضى ؾاضغت
ى ظؤضاْباظى طاوَةضز ية غةضزةَى خؤيسا، ناضى شٕ و ثياواْى يةيةى َاَؤغتايةنةَشن 

ؤ ئةوة بوو نة شْإ ديانطزةوة، تا ئةونات ناضى شٕ و ثياو يةيةنرت ديا ْةبوو، ئةَةف ب
ايةوة بؤ بيَ تواْايي شْإ يةو ناضاْة زةطةضِابطةٕ نة ططْطٔ و ْةضِبتوأْ بةو ناضاْةى تط 

نة  ،هطزضِازةيةى ثياواْى غةضقاَيبة  ي تط. دةْط و ٖيَطؾي ْةتةوةناْي تطئةجناَساْى ناضةناْ
 بزن و ئاشةَيساضى بهةٕ. نؿتوناٍَئيرت ئةوإ ْةياْسةتواْى غةضطةضَى 

بة ؾيَوةيةنى غةضةتايي ْةياْسةتواْى غةضطةضَى ثةضوةضزةى َٓساَيةناْيؿيإ بزن، ثياوإ 
بة ضازةيةى ططؾتاضى دةْط ببووٕ نة تةْاْةت ناْعاناضيؿيإ زاية زةغت ئاؾطةتإ و ئةوإ 

 ؾةَؿيَطيإ بؤ ثياوإ بةضٖةّ زةٖيَٓا بؤ ئةوةى بتوأْ ية َةيساْى دةْط غووزى ييَ ببيٓٔ.
زةَيَهى نؤْسا نة ْةَاْتواْيوة َيَصووةنةى بة زضوغتى زياض بهةئ و ية ْاوضةيةى نة ية غةض

زةطةيؿتة زةضياضةى ٖاَووٕ،  ي تطية اليةى زةطةيؿتة ؾاخةناْى )ٖةظاض َػذس( و ية اليةن
ثياويَو بة ْاوى )ْةضَةٕ( بؤ بة ثايةوإ و ية ضريؤنةناْى ئيَطإ بة ْةضعنإ ْاوى زيَت. )ْةضَةٕ( 

ويَهى باالبةضظ، ضواضؾاْة، غيٓط ثإ، نةَةض باضيو، ثطض ظةضز، خاوةْى باظووى بةٖيَع و زةّ و ثيا

                                                           

ْاناتةوة، ضوْهة ية غةضزةَى ؾريزؤغيسا ْووغيٓةوةى َيَصووى( 4) ة نةّ   )بة ٖيض ؾيوةيةى ٖةَيةى ؾيَطزؤغي يةَةضِ ئةو بابةتة ية ْطخى ؾآَٖا
يَصووى ئيَطإ زةغت ْةزةنةوت و زؤظيٓةوةناْى ثةجنا غاَيى ضابطزوو ئيَطٕا وةى ئيَػتا ثةضةى ْةططتبوو و   ْاْي و ضؤَةنإ ية غةضَ  ثةضتوونةناْى يؤ

ًٖةوى غاغاْى ْووغطا بوو و غةضضاوةى ؾاْاَة بو ٖاتبووْة نايةوة، ؾيَطزؤغي بة غووزوةضططتٔ ية ثةضتوونى )خساى ْاَة( نة بة ظَاْى ثة و، ْة
ييةٕ و ضغسن و ضٓيٓى ى خواضزَاَؤغتا)ناوَطزى( بة  كؿع( ية ظَاْى غاغاْى ئيَطْا  َ ة( زواتط ية اليةٕ )أب سضاوة نة )خساى َْا نإ زةظاْى. ظْا

طاوة. ًَوى ايعذِ( بؤ زْا ْاوى )غري املًوى ايؿطؽ يا غري  ًٖةوى بؤ عةضةبى وةضطيَطزضا و   ثة
َاوة و بة ططعناْى ظؤض تا ئاشاوةى َوغويةنإ ٖةبووة و يةو ئيَػتا ئةو ثةضتوونةى ؾيَطزووغي وةى غةضضاوة غووزى ييَوةضططتووة، بةضز ةغت ْة
ٗا ئةو ٖةَيةيةى تيَسا يَصوويي تةْ ة ية ضووىَ  ْاو ضووة. ؾآَٖا وةى طوطنإ ية ْطخى ئةو ثةضتوونة نةّ  بةآلّو ٖةَيةنإ ظؤضٕ،  ْيية ئاشاوةية ية

يَصوويي زضوغت يةو يَصوويي ية  ْانةْةوة، ضوْهة ٖيض نةغيَو ْايةويَت زةقىَ  ْإ زةقىَ  ثةضتوونة وةضبططيَت، ٖةضوةى وةى ضووٕ نةؽ ية يؤ
ْاويَت.  )ئيًياز ٖؤَيَط( 

َيَط بة ؾيت ؤ ًيازٖ  ةى ؾيَطزؤغي و اي َيَصوويي طةوضة و ث  تطْطخى ؾاَْا َ ئةوةؾسا ظؤض ضووزاوى  ةية نة ضِية  طِزياضى زةنطيَت، ية طٍة ةزاٖ  َٓا اغتى ية ؾٖا
َيَصوويشن و ظ ةى  ٕ ية ضاغتٓي ٖاتوو ةزا  َٓا ْاوْاةى ية ؾٖا ةى ئةو  ٕ، ضِؤضٓي ٖةبوو  (.ظةبيشوَيآلاغتيسا 
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و ئةو ية دياتى غواض بووْى ئةغح و غواضباظى بةو ئاشةَية، بةضزةواّ  (5)ضاوى غجى و ْوضاْى بوو
ٕ غواضى ديا، زةووتطيَت نة ْةضَة غواضى طا زةبوو. ية ٖةْسىَ طرياْةوة، بةآلّ بة َيَصووةنةى

 .ى ظؤضاْباظيـ بووَاَؤغتا. ئةو ية ضيَطةى ئاشةَيساضى زةشيا و (6)نةضطةزةٕ بووة
ية غةضزةَاْى زواتط ظؤضاْباظى بوو بة ثيؿةيةنى دوزا و ٖةض يةو ضيَطةيةوة شيإ زابشن 

ية غةضزةَى ْةضَةْسا ٖيَؿتا ٖةض ثايةواْيَو ية ضيَطةى ثيؿةنةيةوة شياْى زابشن  بةآلّزةنطا، 
و نؤَةييَو قوتابي ٖةبوو، زواتط شْى ٖيَٓا و  َاَؤغتاطز. ْةضعنإ ثاف َاوةيةى بوو بة زةن

َٓساَييَهى بوو نة ْاوى )غةّ يا غاّ( ييَٓا. ضؤشيَو ية ناتيَو نة زايهى غاّ ؾريى بة 
 ؾاْس و بطزى بؤ غةض ؾاخيَهى بًٓس.ضَِٓاَيةنةى زةزا، ٖةَيؤيةى ٖات و بة ضةْط َٓاَيةنةى 

ةقالْييةوة وة ئةطةض بؤ غاّ يا يةى ية ضؤَيةناْى ضوويسابيَت ية ضووى عئةو ضووزا
زةنطيَت، ضوْهة ظاْسضاوة ٖةَيؤى طةوضة ٖةية و ية تواْاياْساية نة ْةتةْيا َٓاٍَ بةَيهو ثةغةْس

 ؾيَٓٔ.طَِطؤظيَهى ثيَطةيؿتوو ب
ة ئيَطإ ْيٓة و ئةو ٖةَيؤ طةوضاْة ية ئةَطيهاى باؾووض ٖةٕ و بة )نؤْسؤض( ْاو زةبطئَ، ي

ؾاْسْى غاَى ضِٖيَٓإ بة  باوةضِيةواْةية نة ية غةضزةَاْى نؤْسا ية ئيَطإ ٖةبووبيَت. يةواْةية 
ؾاْسْى ضِئةوةية نة زواى  ْيية سا نؤىعةقًَئةوةى يةطةٍَ  بةآلّية اليةٕ ٖةَيؤوة ئاغإ بيَت، 

بة ثيَي ضريؤى ئةو ٖةَيؤيةى ضووٕ ٖةَيوَيةنة يإ دودهةناْى غاَيإ ْةخواضز يا ْةياْهوؾت. 
اطةياْس و ئةويـ ضَِٓساَيهةى ضِؾاْس ية اليةٕ زايهى َٓاَيةنة زيرتا و زةغت بة ديَ بة ْةضَةْى 

 ضوو و َٓاَيةنةى ية ٖيَالْةى ٖةَيؤ بة غةالَةتى ٖيَٓاوة.
                                                           

)ؾاعريى ْةتةوةيي ؾيَطزووغي، ؾآٖاَةى ية غةض وةظْى تكاضب )ؾعوٍ ؾعوٍ ؾعوٍ ؾعوٍ( زاْاوة، بؤ ئةوةى وةظْى ؾيعطةناْى ( 5)
ْةضَةٕ يا  ظنووْةت ية ؾيعطةناْيسا غووزيإ ييَ ببيٓيَت و بؤ ناْى طؤضيوة تا بتواْيَئيَطاْييةتيَو ْةضيَت ٖةْسىَ ية ْاوةناْى ْاوزاضة 

 ي تطْةضَإ نة بة َاْاى ثياو يا َطؤظى ْيَط زيَت، طؤضيوة بؤ ْةضعنإ و ْاوةناْى ضؤغتةّ، ئيػؿةْسياض، ؾةضيبوضظ و طووزةضظ و ْاو
ا بتواْيَت يةْاو زةقى ؾيعطةناْى ٖةبووْة نة بة ٖةَإ ؾيَوة طؤضزضاوٕ و ؾيَطزؤغي ئةواْى بةّ ؾيَوة ييَهطزووة ت

 (ظةبيشوَيآلبياْطوجنيَٓيَت،

)نةضطةزةْى ئةؾطيكايي نة خاوةْى زوو قؤضة بة ٖيض ؾيَوةيةى َاَيى ْابيَت و ٖةَوو ئةو ٖةوآلْةى بؤ َاَيى نطزْى زضاوة بيَ ( 6)
غةض. بةآلّ نةضطةزةْى يةى قؤض نة ية  غووز بووة و ئةو نةضطةزةْة ٖةض نة َطؤظ ببيٓيَت بة َةبةغتى نوؾتٓى، ٖيَطؾي زةناتة

طزٕ، ئةوا َاَيى زةبيَت و يةواْةية ية ضابطزوو غواضى ئةو ئاشةَية ثةضوةضزةنئاغيا شياوة بةو َةضدةى بة غاوايي بٗيَٓسضيَت و غطيَتة 
بووْى بةآلّ زواى وؾه ،طوَاظنإ ْييةبووْى زةضياضةى ْاوةْسى ٖيض وؾه بووبٔ. غةباضةت بة بووْى نةضطةزةٕ ية ئيَطإ بةض ية

شن نة نةضطةزةٕ ية ئيَطإ شياوة يا ْا و يةواْةية زواى ئةوةف ٖيَؿتا ْى دةْطةيةناْى زةوضوبةضى، ْاظاْزةضياضةنة و يةْاو ضوو
 (ظةبيشوَيآلٖةْسىَ دةْطةٍَ َابٔ نة نةضطةزةْيإ تيَسا شيابيَت.
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اوة و و تةْٗا ظاْطاوة نة ْاوبطاو بة ٖؤى ئاشةَيساضي شي ْيية ظاْياضى ظؤض ية غةض شياْى ْةضَةٕ
طزووة، غاّ ية ضووى دةغتةوة ية باونى طةوضةتط و ثةضوةضزةنغاَى نؤضى وةى خؤى بة ثايةواْى 

 باالى بةضظتط بوو، غواضى ئةغح زةبوو و يةنةَشن نةؽ بوو نة غوثاى غواضةى زاَةظضاْس.
تا ئةونات خاوةْى غوثاى غواضة  بةآلّنإ ويَطاى ئةوةى غواض ئةغح زةبووٕ، ئيَطاْيية

تا ية ضيَطةيةوة ٖيَطؾي زوشَٓإ بؿهيَٓٔ. غةّ يا غاّ بة زاَةظضاْسْى يةؾهطى  ْةبووٕ
نإ و ية غةضزةَى ئةو غواضناضى و ئيَطاْييةغواضة، ضةنيَهى ناضيطةضى خػتة بةضزةغتى 

 ظؤضاْباظى )نوؾتى( ظؤض ثةضةيإ ثيَسضا.
 ية:غاّ ئةو نةغة بوو نة ياغاى دواَيَطى زاضؾت نة خاَيةناْى بطيتى بووٕ 

ئةضنى ثياو ئةوةية نة ٖةض ناتيَو زؤغتةناْى ثيَويػتيإ ثيَ بيَت بة بيَ وةغتإ،  (1
 بضيَتة ياضَةتيإ و ٖةضضي ثيَي زةنطيَت بؤيإ بهات.

ئةو ثةعناْةى ثياويَو زةيسات ظؤض ثريؤظة و زةبيَت طياْى ية ثيَٓاو ئةو ثةعناْةزا ؾيسا  (2
 بهات.

وضاضى دةْط ٖات، بضيَتة دةْط و زوشَٔ ئةضنى ٖةَوو ثياواْة ناتيَو ئيَطإ زو (3
 زةضبهات و ية ْاوى ببات.

يةنةجماض نة ضووٕ بؤ دةْط نطاية ئةضنى ثياوإ، ية اليةٕ غاّ زاٖيَٓسضا و بة ئةضى 
يةواْةوة ؾيَطى ئةو  ي تطنإ بووة ْةضيت، ْةتةوةناْئيَطاْييةْاغاْسْى ناضى غةضباظى ية اليةٕ 

 ئةضنة بووٕ.
ناتى دةْط خؤيإ ْةزةضووٕ و نؤيًةناْيإ زةْاضز، يةى يةو ْةتةواْة ٖةْسىَ ْةتةوة ية 

ةمسةيإ طؤضى و وةى ضِضؤَة نؤْةنإ بووٕ نة تةْٗا نؤيًةناْيإ بؤ دةْط زةْاضز و زواتط ئةو 
ناْيإ نطز، دطة يةوة ْةتةوة ٖةبوو دةْطى بة ئةضنى خةَيهى ئاغايي زةظاْى و ثيَيإ ئيَطاْيية

 ةْط و ضةى بة زةغتةوة بططٕ.ئةغتةّ بوو بضٓة د
تا ئةو نات ضيٓايةتى ية ئيَطإ ْةٖاتبوو نايةوة و ٖةَوإ وةى يةى بووٕ و نؤيًة و 

بووٕ، بةيةنةوة زةضووْة زياضيهطزئةؾطاف ْةبوو، بؤية ٖةَوإ بة ثيَي ئةو ثيَوةضاْةى )غاّ( 
تى ئيَطإ ثايةواْةنإ الو دةْط و دياواظى ْةبوو نة ثيؿةوةض بوواْة يا دوتياض و ... ٖتس. ية

بة ثيَؿطةو زةشَيَطزضإ و خةيو ضاويَصى ثيَ زةنطزٕ و  بةآلّ، ئةواْي تطدياواظ ْةبووٕ ية طةٍَ 
ضايإ بة ططْط زازةْطا. بة ٖؤى ئةوةى ضووْة دةْط نطاية ئةضنى ٖةَوو ثياوإ، بؤية 
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يَويػت بتوأْ ازةٖيَٓا ية غةض ٖةَوو دؤضةناْى ضةى، تا ية ناتى ثضِٖةَوويإ خؤيإ 
 بةناضيإ بيَٓٔ.

ٖةْسيَو نةؽ بطوايإ واية ية غةضزةَى ثايةواْيسا، بةؾساضى دةْط تةْٗا ئةضنى ثايةواْةنإ 
بووة و دوتياض و ئاشةَيساض و ثيؿةوةضةنإ ْةضووْةتة دةْط، ئةوإ ْةيإ ظاْيوة ثايةواْةنإ 

ئةغتؤ بووة. ية غةضزةَى غاَسا دطة ية اٖيَٓةضاْى غوثا بووٕ و ٖةْسيَ داضيـ ؾةضَاْسةييإ ية ضِ
بةؾي غواضة ية غوثا و بة ئةضى ْاغاْسْى غةضباظى، ٖوْةضةناْى دةْطيـ زياضي نطإ. ثيَويػتى 

طز نة ْاضاضنبةضططى ية خؤ نطزٕ، طةصن ئيَطإ واتة ئةو طةيةى نة زةضووْيَهى ظؤض ثانيإ ٖةبووى 
 ات.يةؾهط بٓيات بٓيَت و ٖوْةضةناْى دةْط زياضى به

نإ وةضططت و بةثيَي بريوبؤضووْى خؤيإ ئيَطاْييةبٓةَاناْى دةْطيإ ية  ي تطْةتةوةناْ
بٓةَاى  بةآلّنإ غوثايةنيإ بة ْاوى ظاالْص زاَةظضاْس، يؤْاْييةطؤضاْهاضيإ تيَسا نطزٕ و 

غةضةنى ضيَػاناْى دةْط نة بطيتى بووٕ ية زابةؾهطزْى يةؾهط بة زوو الى ضاغت و ضةخ و 
نة تةْاْةت ضةنة  ي تطعيَهى يةزةى، ئةو ْةضيتة بوو نة غةّ يا غاّ زايٓا و تا غةضزةَاْٖيَ

 طإ طؤضاْهاضيإ يةو بابةتة ْةنطز.زضوغتهئاططيٓةناْيـ نة ية زاٖاتووزا 
ا و غةضنطزةناْى ئةوضووثْاثًيؤٕ ية دةْطةناْى غةضةتاى غةزةى ْؤظزةٖةَى َيالزى ية 

نةَى غةزةى بيػتةّ بة طؿتى ثةيطةوى ئةو ياغاياْةيإ نطز ناْى ْيوةى يةاْييةديٗ دةْطة
وْى ظضيَجؤف و تاْو ية دةْطى زووةَى ديٗاْى ئةو ياغاياْةى تيَو ؾهاْس و زضوغتبوو تةْٗا 

 دياواظى ٖةضزووالى يةؾهط و ْاوةْس يا زَيى غوثا ْةَا. 
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 كؤنةكان ئيَسانييةدؤشيهةوة و داهيَهانةكانى 
تى اْييةا ٖيض ئاَاشةَإ بة بةضواض ْةنطزووة، ضوْهة ئيَُة ْاظاْشن ؾاضغتتا ئيَطة وةى بيٓط

  غيًَو نةى بووة و ئيَطاْبإ ية ض َيَصوويةى نؤضى بةضةو خؤضاغإ نطزووة، ْاظاْشن َيَصووى
ية ئيَػتاوة زةطةيٓة  بةآلّووْى زةضياضةى ْاوةْسى ئيَطإ نةى بووة و ... ٖتس. وؾهب

يَصةيي و ْعيهةيي َيَصووةنإ زةظاْشن و تا بةضةبةضة زةطةيٓة َيَصووى قؤْاغيَهى ْوىَ نة بة ض
 و زضوغت. وضز

يةو غةضزةَة نة غاّ يةؾهطى غواةى ثيَهٗيَٓا و ياغاناْى دواَيَطى زاضؾت و بٓةَاناْى 
و ئاييين ئيَطاْسا  باوةضِ، ئيَطإ بة طؤضاْهاضيةنى قووٍَ ية بريوزياضيهطزتايبةت بة دةْطى 

ةصن ئيَطإ نة تا ئةونات خؤضيإ بة ثةضوةضزطاض زةظاْى، بؤيإ زةضنةوت ضوويسا و ط
 اغتى ئةو نةغةية نة ٖةتاو ئةغتيَطةنإ و ٖةَوو ؾتى ئاؾطاْسووة.ضِثةضوةضزطاضى 

ى يةى بووة ية ْيؿاْةناْى ثيَطةيؿتوويي ثةضغتتى غيًَو، خؤضاْييةية غةضةتاى ؾاضغت
ٖةية ية تيؿهى خؤض ثةضةزةططيَت و ئةَةف  وةى طوطنإ ٖةضضى ية ظةوى بةآلّئةوإ، 

 ْةنةئ.ثةضغتى، يؤَةى نؤَةَيطايةنى زوانةوتووٖؤناضيَهة تا بة ٖؤى خؤض
تى غاّ واتة ثيَٓر تا ضواض ٖةظاض غاٍَ ثيَـ ظايئَ، اْييةية غةضزةَى ثاَيةو بةآلّ
واظى ْةبووة يةطةٍَ نة زةغةمليَٓيَت برينطزْةوةي ئةوإ ديا زؤظييةوة،نإ بٓةَايةنيإ ئيَطاْيية

خؤض بة ٖةَوو  زةيوتبرينطزْةوةى ثيَؿهةوتووتطئ نؤَةَيطاناْى غةضزةَى ئيَػتا. بٓةَانة 
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ية اليةٕ نةغيَهى بة تواْا و بةٖيَعتط ئاؾطاْسضاوة نة ئةو  ي تطٖيَع و تواْاي وةى ٖةض ؾتيَه
 .(1)ثةضوةضزطاضة
ة و ئةوةى يٖيَؿتا بةتواْاتطئ نةؽ ْي نإ ظاْيإ خؤض ويَطاى ئةو ٖةَوو تواْايةى،ئيَطاْيية

باوةضِة يت نة غةضضاوةى زةغةالت و طةوضةيية. ئةو جةضغرتٖةتاو زةخاتة دووية، زةبيَت ب
غتى ٖةبيَت ئةوا ة و ية ٖةض ؾويَٓيَو نة يةنتاثةضييغتباوةضِى يةنتاثةضثانرتئ  تييةغخواثةض

نإ ية غةضةتاوة ية ئيَطإ ضوواوة، خاَيى يةثةضغتينإ وةضطرياوة و ضةطى ئاييٓة يةنتائيَطاْييةية 
ى ية ثيَٓر تا ضواض ٖةظاض غاٍَ ثيَـ ظايئَ ية ثةضغتييةى يةنتا باوةضِبةضضاويـ ئةوةية نة ئةو 

 .ْيية ى ئيَػتازاثةضغتى يةنتا باوةضِئيَطإ زةضنةوت ئةوةْسة تةواو بوو نة دياواظى ية طةٍَ 
ضنةوت ٖةتاو ئاؾطيَٓسضاوة ْةوةى ثةضوةضزطاض و نإ ٖةض ئةوناتة نة بؤيإ زةئيَطاْيية

ثيَويػتة ثةضوةضزطاض بجةضغسن، ٖةض ئةوناتةف ظاْيإ نة ثةضوةضزطاضى ٖةتاو و َاْط و ظةوى 
تى ئةوٕ. ئةوإ تيَطةيؿسن آلو ئةغتيَطةنإ و ئاشةٍَ و ضووةنةنإ بة طؿتى ية زةغة

 ْيية ٓيَو ٖةية، نات بؤ ئةو َاْاىو ية ٖةَوو ؾويَ ْيية ثةضوةضزطاضى ديٗإ خاوةٕ دةغتةى
، نةؽ ْاتواْيَت بيبيٓيَت يا زةْطى ئةو ْيية ابطزوو و زاٖاتوو بؤ ئةو دياواظىضِو ئيَػتا و 
ٖةتاو و َاْط و ظةوى و ئةغتيَطةنإ و ئاشةٍَ و ضووةنةنإ بة طؿتى ْيؿاْةى  بةآلّببيػتيَت، 

 تى ئةوٕ.آلزةغة
بؤ  بةآلّةضوةضزطاضى ديٗإ بؤ ئيَػتا ئاغايية و ئةو برينطزْةوة بةضظة غةباضةت بة ث 

سةوت تا ؾةف ٖةظاض غاٍَ ثيَـ نة غيَ يةغةض ضواضي زاْيؿتواْى ديٗإ ؾيَوة وةسؿى بووٕ، 
و برييَهى ئةوةْسة بةٖيَعيإ  عةقٌَْيؿاْةى َيؿهى بةٖيَع و ثيَؿهةوتٓى طةوضةية و ئةوإ 

 بيٓسضيَت.بووة نة ئيَػتاف ية ٖةَوو ْةتةوةناْى ديٗإ ْا
غةضةتاييةنإ ية سةوت بؤ ؾةف ٖةظاض غاٍَ ثيَـ ئيَػتا، ثةضوةضزطاضيإ بة  ئيَطاْيية

خوزايةى زاْا نة تةْٗا بةضثطغة ية ضانة و خيَط و ئةو ٖيض خةضاثةيةى ْانات و ئةوةى ية 
ّ ية تيإ ئةٖطعنةٕ بةضزةواو خةضاثة بةضثطغة، تةْٗا ْةظاْى َطؤظة و ْاوى ئةٖطعنةْيإ ييَ ْا و

 طةٍَ ضانة ية دةْطساية.
ٖةبيَت و ئةوةى ْاويإ  ي تطبهةٕ خوزايةن باوةضِةنإ ْةياْسةتواْى ثةضغتيةنتا  ئيَطاْيية

ْابوو ئةٖطعنةٕ، بطيتى بوو ية نةّ ئاطايي َطؤظ بةضاْبةض بةو ناضة ضانة و قةزةضاْةي خوزاى 
                                                           

 ئيَطاْةوة غةضيٗةَيسا.ؾطاْتع ئاٍَ تيِ ئيَطآْاغي طةوضةى ئايًَُاْى( ى يةنتا ثةضةغتى يةباوةضِ)بؤ يةنةّ داض ْاغيٓى خوزا و ( 1)
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و قاتى و ْةخؤؾي و ؾتةخةضاثةنإ ياض زاوة. ئةوإ زةياْووت الؾاو و بووَةيةضظة طِطةوضة بؤي ب
ياضي ضانة و خيَط طِية اليةٕ خوزاوة ْايةٕ تا ظيإ بة َطؤظ بطةييَٓٔ، ضوْهة ثةضوةضزطاض تةْٗا ب

زةزات و ئةو ظياْاْةى بووَةيةضظة و الؾاو و ٖةوضة بطوغهة و ْةخؤغيةنإ و قاتى و ... ٖتس 
بجاضيَعيَت و  آلنة ْاتواْيَت خؤى ية بةيَتةوة بؤ ْةظاْى َطؤظة زةطةضِبة َطؤظى زةطةييَٓٔ، 

 بؤيةف ئةو ْةظاْيٓةيإ بة ئةٖطعنةٕ ْاوزةبطز.
نؤْةنإ ثةضوةضزطاضيإ بة )يةظزإ يا ئيعةز( ْاوزةبطز و ْةظاْييإ بة )ئةٖطةَيٓؤ(  ئيَطاْيية

يإ يا ئةٖطعنةٕ زةْاغي و بة زضيَصايي َيَصووى ضةَسئ ٖةظاض غاَيةى ئيَطإ، ئةو ْاواْة طؤضاْ
يإ وابوو غةضئةجناّ يةظزإ بة غةض باوةضِبووٕ  ثةضغتبةغةضزا ٖات و ئةوإ نة يةنتا 

ئةٖطعنةْسا غةضزةنةويَت و واتة ويػتى خوزاوةْس بةغةض ْةظاْى َطؤظسا غةضزةنةويَت و  َطؤظ 
نإ و ئاؾٓاف زةبيَت بةو قةزةضةى آلئاؾٓا زةبيَت بة ضيَطةناْى خؤثاضيَعى ية ْاخؤؾي و بة

ووة و تيَسةطات نة ضووٕ زةتواْيَت غووز يةو بةخؿـ و ْيعُةتاْة زياضيهطزاى َةظٕ خوز
 وةضبططيَت نة ثةضوةضزطاض بؤى زابشن نطزووة.

طةض برينطزْةوةى ئةوإ بة ؾيَوةى زازثةضوةضاْة ؾي بهةيٓةوة، زةبيَت ضيَع بططئ يةو 
برينطزووتةوة و ظاْػت و برينطزْةوةيةى ئةونات ٖةيإ بووة، ئةوإ ئةونات ظؤض دواْيإ 

ظاْياضيإ بة ضيَطاى ضظطاضى َطوظ و طةيؿسن بة ْاظ و ْيعُةت و زووضنةوتٓةوة ية ْاخؤؾي 
ظاْيوة، ئةوةتا ية زوْياى ثيَؿهةوتووى ئيَػتازا، َطوظ ية ضيَطةى ظاْػتةوة تيَسةنؤؾيَت بؤ 

طةضإ بة زواى ظاْيٓى بةضزةواَة ية  ي تطةناْينإ و ْاخؤؾيؾتييةضيَطةططتٔ ية ناضةغاتة غطو
نإ بجاضيَعيَت. تةْاْةت ئيَػتاف نة سةوت يا ؾوف ٖةظاض آلناْى ديٗإ تا خؤى ية بةٓييةْٗيَ

ى تةواوى باوةضِنإ ية باضةى ثةضوةضزطاض، ٖيَؿتا ئيَطاْييةت بةغةض برينطزْةوةى تيَجةضِزةبيَغاٍَ 
 ٕ ٖةياْبووة.ةية نة ئةواباوةضِةنإ ٖةض بة ٖةَإ ؾيَوةى ئةو ثةضغتيةنتا

ية خيَط و يةو تةْٗا ضاوةضواْى ضانةئ و  بطيتييةئةَطؤ ئةطةض بطوتطيَت خوزاوةْس تةْٗا 
نإ ية ئةوةوة زئَ و زواداضيـ ْةظاْى تييةئيَبًيؼ بةضثطغة ية خةضاثةنإ و ْاخؤؾي و بةزبةخ

نطزْةوة ئيَُةية بةضاْبةض بةو قةزةضى خوزاوةْس بؤى زاْاوئ، ئةوا زةبيٓشن نة ئةو بري
ت َطؤظةناْيإ زييةيَتةوة بؤ ئةوةى ئاييٓةناْى ئامساْى ٖةضية ئيػالّ، نطيػتيإ و يةٖوزةطةضِ
 ة طؤؾهطز.باوةضِبةو 
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ية سةوت تا ؾةف ٖةظاض غاٍَ ثيَـ، ٖيَؿتا ٖيض يةى يةو غيَ ئاييٓة ْةٖاتبووٕ و  بةآلّ
عنةٕ(  ية بري و ٖعضى بة ٖيَعى نإ و ْاغيٓى )يةظزإ و ئةٖطئيَطاْييةظاْياضى و ييَهساْةواْةى 

يإ َاَؤغتا و خؤيإ ثةضغيتى ديٗإ بووٕ بؤ يةنتاَاَؤغتانإ ئيَطاْييةخؤياْةوة بوو. 
يإ َاَؤغتاتى و ئاشةَيساضى اْييةْةبوو، وةى ضووٕ ية بواضةناْى نؿتوناٍَ، نةؾتيواْى، ثاَيةو

 .ي تطى ْةتةوةناَْاَؤغتاْةبوو و بووٕ بة 
و ٖيَٓسغتإ ضةنةضةى نطز و ية ٖيض يةى يةو  َيػطى ية ثةضغتيةنتاثاف َاوةيةى بريى 

يإ ية ثةضغتدطة ية ئيعةز و يةظزإ بؤ ثةضوةضزطاض زاْةْطا، ئةوإ يةنتا ي تطتة ْاووآل زوو
يإ وابوو ئةٖطعنةٕ يا ْةظاْى زواداض ية باوةضِناْى نؤٕ نة ئيَطاْييةنإ وةضططت. ئيَطاْيية

ت، بؤ ئةوةى ظاْايي خؤيإ ثيَؿبدةٕ و ئةٖطعنةٕ بؿهيَٓٔ، ئةوةْسةى بةضاْبةض يةظزإ زةؾهيَ
نإ ضيَطةى ثيَ زةزإ، خؤيإ ؿييةزةضؾةتيإ زةبوو و يا ٖيَطؾي ْةتةوة وةسؿي و ْيُضة وةس

ثيَؿدػت و غطوؾتى ثاني زةضووْيإ بةٖيَع نطز و باؾي و ضانةيإ ْةتةْٗا ية طووتاض و 
ا نطزة ئةضنى ئاييٓى. بريى ضاى نة ية بٓةَاناْى ئاييٓى نؤْى نطزاض، بةَيهو ية برينطزْةوةؾس

، ٖةَوو ئاييٓةنإ غتايؿي ي تطنإ بوو زواتط بؤوة بةؾيَو ية ياغاناْى ئاييٓةناْئيَطاْيية
 خوزايإ بؤ ثةيطةواْيإ نطزة ئةضى تا زةضووٕ و برينطزْةوةيإ ثاى بهطيتةوة.

ى باوةضِاض ية ضووى ثانى و طةوضةيي، يةنػاْة بة ى ئيَطاْياْى نؤٕ بةضاْبةض ثةضوةضزطباوةضِ
ى نة ية اليةٕ ؾويَٓهةوتوواْى ضييةةنإ ٖةضثةضغتزياضتطئ بطوازاضاْى ئاييٓة يةنتا 

 اْييةطى ية ئيَػتازا بةضاْبةض بة ثةضوةضزطاض زةووتطيَت ية بريى ئيَثةضغتئاييٓةناْى يةنتا
ٓيَهة و ْابيٓطيَت و زةْطى ْابيػرتيَت و نؤْةنإ وةى ئةوةى نة ثةضوةضزطاض ية ٖةَوو ؾويَ

 و ضى زةويَت، ضوْهة ٖةَوو ؾتيَهى ئاؾطاْسووة. ضييةَطؤظ ْاتواْيَت بعاْيَت ويػتى 
َطؤظ زةتواْيَت بةؾيَو ية ويػتى ثةوةضزطاضي ية زؤخى ديٗإ و ثيَهٗاتةناْى بؤ ئاؾهطا 

ا ببيَتةوة، َطؤظ طةْر بيَت و ثري بيَت، ويػتى ثةضوةضزطاضة نة ضؤش ٖةٍَ بيَت يا ئاو ظنووْةببيَت، بؤ 
نة ثةي بة ويػتى ثةضوةضزطاض  ْيية ٖاوئ بطوات و ظغتإ بيَت. دطة يةَاْة، ية تواْاى َطؤظسا

ة نة ية ئيَطاْى باوةضِ)يةظزإ( يةَةض خؤى ببات و ْاتواْيَت ئةو ببيٓيَت يا زةْطى ببيػتيت و ئةو 
 ةنإ زةضنةوتةوة.ثةضغتط ية ئاييٓة يةنتائةوناتسا غةضيٗةَيسا ية غةضزةَاْى زوات
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ةناْسا ْةٖاتووة نة ٖةضطيع يةظزإ ثةضغتوةى زةظأْ ية ٖيض يةى ية ئاييٓة يةنتا
اغتةوخؤ يةطةٍَ نةؽ زوابيَ و ٖةَيؿة ثةياَبةضاْى ْاضزووة تا ثةياَةناْى بطةييَٓٓة َطؤظ ضِ

 بووْة. سييةو طةييَٓةضى ئةو ثةيوةْ
نؤْةنإ بطرييَت نة يةو غةضزةَةى غيَ يةغةض ضواضى  ئيَطاْييةية  بؤية ْاتواْسضيَت ضةخٓة

ديٗإ وةسؿي يا َطؤظدؤض بووٕ، ية ْيَوإ ثةضوةضزطاض و َطؤظسا ؾطيؿتةناْيإ بة ٖؤناضى 
ثةيوةْسى زةْاغي و زةياْووت ؾطيؿتةنإ بطياض و ؾةضَاْةناْى خوزاوةْس زةطةييَٓٔ بة 

ةيإ نة ية ْيَوإ َطؤظ و باوةضِْى نؤٕ ْةططئ، بؤ ئةو  َطؤظةنإ. ئةوةى ضةخٓة ية ئيَطاْيا
يةظزإ بووْةوةضيَو ٖةية بة ْاوي ؾطيؿتة و ثةياَةناْى يةظزإ بة َطؤظةنإ زةطةييَٓيَت و 
بؤية يةو ضؤشةوة نة َطؤظةنإ ؾطيؿتةناْيإ ْاغشن، نةَرت باغي يةظزاْيإ نطز و ئةوةف 

 ى ئةوإ زةغتيإ ْاطاتة يةظزإ.باوةضِٖؤيةوة نة بة َاْاى ؾطاَؤف نطزْى ْازات، بةيهو بةو 
بةيطةَإ بؤ ؾةضاَؤف ْةنطزْى يةظزإ ية اليةٕ ئةواْةوة ئةوةية نة بةضزةواّ ية زةغتجيَهى 

يةى ْاويإ ٖيَٓاوة و زواى زؤظيٓةوةى ٖوْةضى ْووغشن، زةغتجيَهى ٖةَوو وتةٖةض ناضيَو و ٖةض 
ناظنإ زةغةمليَٓيَت، نةواتة وتةاغيت ضِةظزإ بووة و ئةَةف ثةضتوونةناْى ئيَطاْى نؤٕ بة ْاوى ي

ئةوإ يةظزاْيإ ؾةضاَؤف ْةنطز و بة ثيَضةواْةوة ٖةغتيإ بة ئةضنى خؤيإ نطز و بةٖؤى ئةوةى 
 ؾطيؿتةناْيإ ية ْيَوإ خؤيإ و يةظزإ زةزيت زاواى ياضَةتيإ ية ؾطيؿتةنإ زةنطز.

و و ؾطيؿتةناْيـ ثةيوةغتى يةظزإ بووٕ و بؤية ئةٖطعنةٕ ئةٖطعنةٕ بةضزةواّ زشى يةظزإ بو
و بؤية تؤَية ية َطؤظةنإ  ْيية تواْاى ؾهاْسْى ئةواْى بةآلّزشايةتى ؾطيؿتةناْى نطز، 

ْى تيَجةضِبووبة  بةآلّزةناتةوة. ئةو ضيَػاياْةى ئةوإ يةَةض ؾطيؿتةنإ ظاْيإ ظؤض ثتةو بووٕ، 
و زووض ية عكٌ و ثانى خؤى ية زةغتسا. يةى يةو بابةتاْةى نات تيَهةٍَ بوو بة ؾتى ْاضاغت 

 ابطرييَت.ضِنإ ية ؾطيؿتةنإ ؾيَط بووٕ، ئةوة بوو نة ئاو و ظةوى زةبيَت ثاى ئيَطاْيية
ئةَطؤ ثاف سةوت تا ؾةف ٖةظاض غاٍَ ٖيَؿتا ئةو بٓةَا ططْطةى نة زةَييَت زةبيَ ئاو و 

و بابةتة ضةضاو ْانةٕ و نيَؿة بؤ خؤيإ زةْيَٓةوة خاى ثاى ضابطرييَت َاوة و ظؤض نةؽ ٖةٕ ئة
و زووضاضى ْةخؤؾي زةبةٕ و زةبٓة ٖؤناضى ية ْاوضووْى َطؤظايةتى. تةْاْةت ية ؾاضة 
طةوضةناْى ديٗاْيـ نة ٖةَوو نةضةغتةيةنى ثيَؿهةوتٓيإ ٖةية زةضزةنةويَت ظؤض نةغإ 

تط يةَةف ظؤضى ضيَصةى زاْيؿتوإ ية ابططٕ و ثيػى زةْيٓةوة، ظياضِٖةْة، ْاتوأْ ثانى ظةوى 
 ٖةْسىَ ؾاض خؤى ٖؤناضى ئةو بابةتةية.
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نة ية ؾطيؿتةنإ ؾيَطى بووٕ ثاى ضاططتٓى دةغتةى خؤيإ بوو و ية ثيَـ  ي تطضيَػايةن
ناتيَو  بةآلّثاى ضاططتٓى ظةوى و ئاو بوو، بؤية ئةوإ خؤيإ بة ئاوى ضووباضةنإ زةؾوؾت، 

إ ْةزةخػتة ْاو ضووباض بؤ ئةوةى ثيؼ ْةبيَت، ظةغتاْإ ئةوإ ية دةغتةيإ ثيؼ بواية خؤي
بةض غةضَا ْةياْسةتواْى ية ضووباض خؤيإ بؿووٕ، ئاويإ طةضّ زةنطز و خؤيإ زةؾوؾت و 

طز زضوغتهؾت و بةو ؾيَوةية سةَاّ ٖاتة نايةوة، يةنةَشن ْةتةوة نة سةَاَى ضِئاوةنةيإ زة
 بووٕ.ي تط ية ئةوإ ؾيَطنإ بووٕ و ْةتةوةناْئيَطاْيية

نإ ضاَيى ظيَطاب بوو، بؤ ئاوى خؤؾوؾسن و ثادةْطؤى َطؤظةنإ ئيَطاْييةى ي تطزاٖيَٓاْيَه
ضاَيي ظيَطابيإ ْةبوو  ي تطنإ، ْةتةوةناْْةخؤؾييةبةناضزةٖات و زةبؤوة ضيَطط ية بالوبووْةوةى 

ة ٖؤى بالوبووْةوةى ْةخؤؾي. و ثيػايي و ثادةْطوويإ ية غةض ظةوى ؾطيَسةزا و ئةَةف زةبؤو
 .زؤظييةوةٖةَيهةْسْةناْى ضٌ غاصن ضابطزوو ية ئيَطإ، ضةْسئ ضاَيى يةو ؾيَوةي ية زَيى خاى 

ى ئةواْةوة غةضضاوةى ططتبووٕ باوةضِبؤ زةضخػتٓى ططْطى ئةو زاٖيَٓاْة نة ية بريو
ى سةظسةٖةّ ضاَيى ي وةى ؾةضةْػا تا غةزةئةوضووثالتى و ثيَويػتة بطوتطيَت نة ية ٖةْسىَ

ظيَطاب ْةبووة و ية ٖةْسيَهيإ ثادةْطؤى َطؤظيإ ية ْاو قاثي طةوضةى َػشن زةطواغتةوة بؤ 
ناظنإ بؤ زةضزةنةويَت ئيَطاْييةْاو ضووباضةنإ، بة ضةضاو نطزْى ئةَة ططْطى ئةو زةغتهةوتةى 

ةو ناتةى طالزياتؤضةنإ ناْيإ ثيَي طةيؿتبووٕ. ية ضؤَاى نؤٕ يٓييةة ئاييباوةضِنة ية ضيَطةى 
التة ظياتط ية غي و سةوت و بة بةضضاوى ثةجنا ٖةظاض نةؽ زةغتةويةخةى يةنرت زةبووٕ و يةو

ية ئيَطإ  بةآلّنإ ضاَيى ظيَطاب ْةبوو و ضؤَييةطوَبةزى غةضنةوتٔ و دواْى ٖةبووٕ، ية َاَيى 
، ضاييَهى ظيَطابى بؤ ضةْس ٖةظاض غاٍَ بةض يةو َيَصووة الْى نةّ ية بيٓانطزْى خاْووزا

 ٖةَيسةنةْسضا.
نة  ي تطثيَـ ئةوةى ية قؤْاغى ثيَـ َيَصوو بضيٓة ْاو قؤْاغى َيَصوو، ثيَويػتة بابةتيَه

ظؤض ططْطة باؽ بهةئ و ئةويـ زؤظيٓةوةى ضيَٓووغة و بابةتيَهى ظؤض ططْطة. ضيَٓووؽ ية 
وة و طيَطِاْةوةى زؤظيٓةوةى تى زؤظضايةاْييةئيَطإ ية غةضزةَيَو ْعيو بة غةضزةَى ثاَيةو

ية  بةآلّإ ٖةَيةية و زةنطا تا ثةجنا غاٍَ ثيَـ ئةو ٖةَيةية ببدؿطيَت، ؾيٓيكييةنضيَٓووؽ بؤ 
ايةوة زةطةضَِاوةى ثةجنا غاَيى ضابطزوو نؤَةييَو نةتيبة ية زَيى خانى ئيَطاْةوة زةضٖيَٓسضإ نة 

إ تةَةْيإ تةْٗا ؾيٓيكييةنْووغيٓةناْى  بؤ سةوت ٖةظاض غاٍَ بةض ية ئيَػتا، ية ناتيَهسا نة
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ناْةوة ئيَطاْييةَإ بؤ زةضزةخات نة ْووغشن ية اليةٕ تييةضواض ٖةظاض غاَية و ئةَةف ئةو ضاغ
 تة.وآل تى ئةواْييةيَتةوة بؤ غةضزةَى ثاَيةوزةطةضِزؤظضاوةتةوة و 

انى نة بة ثيَي ئيَػتا نؤَةَيطةى ظاْػتى بة طوَاْةوة زةضواْيَتة ظاْػتى خيَطايي ضووْ
ووة، زواتط زياضيهطزبٓةَاناْى تيؤضى ئةيٓؿتائ بة غيَ غةزٖةظاض نيًؤَةتط ية ضطنةيةنسا 

غةمليَٓسضا خيَطايي ضووْانى ْعيهةى ْؤغةز ٖةظاض نيًؤَةتطة ية ٖةض ضطنةيةى، ية بابةتة 
بةَيطةْاَاْةى  َيَصووييةنإ ْانطيَت تةْٗا ثؿت بة طيَطِاْةوة ببػرتيَت و ئةويـ ية ناتيَهسا نة

 ْووغطاو نة طوَاْيإ ييَ ْانطيَت ية زَيى خاى ٖاتووْةتةزةض.
يَو بؤيإ زةضنةوتبوو نة طيَطاْةوةى زؤظيٓةوةى ْووغابطزووزا ضةْس َيَصووضِية ثةجنا غاصنَ 

ضيَٓووغي بعَاضى ية  بةآلّو دةختيإ نطزةوة نة ضيَٓووؽ،  ْيية إ ضاغتؾيٓيكييةنضيَٓووؽ بؤ 
ى خؤيإ ْةبوو. ئةو وتةبةَيطةيإ بؤ  بةآلّإ زؤظضاوةتةوة، ؾيٓيكييةنةيةى بةضية و َاو َيػط

بةَيطاْة ية ثةجنا غاَيى ضابطزوو ية خانى ئيَطإ زةضنةوتٔ و زواى بةناضٖيَٓاْى تاقيهطزْةوةى 
( غةمليَٓسضا تةَةْيإ سةوت ٖةظاض غاٍَ زةبيَت و بة ططعناْى ظؤض ية ئيَطإ غةضةتا 14)ناضبؤْى 

ضيَٓووؽ و زواتط ئةييؿبا ٖاتةنايةوة، زيػإ بة ططعناْى ظؤض ئةيؿبا بؤ ْووغيٓةوةى ْعا و 
 نإ و ثاضاغتٓيإ بؤ زواضؤش ٖاتؤتة نايةوة.ٓييةثاضاْةوة ئايي

بة ططعناْى بةٖيَع ْووغيٓى ئيَطإ ية غةضةتا ؾتيَو بووة ية ؾيَوةى ْووغيٓى ويَٓة و زواتط 
نإ ئةوةْسة بة نةَيو بووة، نة ية سةوت ٖةظاض غاٍَ ئيَطاْييةتى بؤتة ئةيؿبا و ئةيؿباى ئةونا

نطز بؤوة، تةْاْةت زواتط و تا ئيَػتاف ئةيؿباى  طِثيَـ ثيَويػتى ئةواْى ية ضووى ْووغشن ث
ئيَطإ ئةوةْسة بة ٖيَعة نة ضيَٓووغةناْى تطى ديٗإ ثيَي ْاطةٕ، ناتيَو زةطةيٓة غةضزةَاْى 

نإ ضيَٓووغيإ طةياْسبؤوة ئيَطاْييةصوو ْووغطايةوة، زةبيٓشن نة َيَصوو واتة ئةوناتةى َيَ
ضازةيةى ية ثيَطةيؿتوويي نة ٖيض يةى ية ضيَٓووغةناْى ئيَػتاى ثيَٓاطةٕ و ئةَةف ْيؿاْةى 

 ناْة.ئيَطاْييةتى اْييةثتةوى ؾاضغت
ى نإ غيَ دؤض ئةيؿبايإ ٖةبوو، يةنةَيإ بؤ ْووغيٓئيَطاْييةية قؤْاغى َيَصووزا 

نإ بووة، زووةَيإ بؤ ْووغيٓى ثةضتووى و بابةتة ئاغاييةنإ و غيَ ٓييةثةضتووى و زةقة ئايي
يةَيإ بؤ ٖةَوو ْووغشن و ٖةَوو زةْطيَو، تةْاْةت زةْطى ئاو، باَيٓسةنإ، با و َؤغيكا و 

بةَيهو  نإ ْةتةْيا ئةيؿبائيَطاْيية... ٖتس بةناض ٖاتووة و زةنطيت بطوتطيَت ئةيؿباى غيَيةَى 
 ْوَتةى َؤغيكا بووة و تواْيوياْة َؤغيكاى ثيَ بٓووغٓةوة و ئاواظى ثيَ زابٓئَ.
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ية ئةضَةْػتإ ٖةية و بةؾيَو ية ئاواظة  بةآلّئاواظةناْى ئةونات ئيَػتا ْةَاوٕ، 
ضةغةْةناْى ئةضَةْى ئةواْةٕ نة ية ئيَطإ وةضطرياوٕ و بة ٖةَإ ْؤتة و َؤغيكإ و ٖةض 

ياْى َوظيهى ئةوىَ بهات بؤ َاَؤغتاٖةية، زةتواْيَت ثطغياض ية يةى ية  نةغيَو طوَاْى
 نإ.تييةاغضِطةيؿسن بة 

ييةئةو ئةيؿباية  ناْى زةغتبةضزةنطز و نًيًى ثيَساويػتييةنإ زاٖيَٓةضى بووٕ، دطة يةوةى ئيَطْا
يـ بوو. تةْٗا بة بيٓيٓى خةتى  ػت و نويتووضى زةخػتة بةضزةغتى ديٗاْيإ، دوْا بعَاضى يةى ظْا

رتئ ئةيؿباية، بةَيهو  ية نةتيبةناْى غةضزةَى ٖةخاَةْؿي، زةضزةنةويَت ئةو ضيَٓووغة ْةتةْٗا دوْا
بةضى ثيتةنإ تةْاْةت ئةَطؤف بيَ ٖاوتاية و ْةتةْيا ئةيؿباى التشن بةَيهو  ية ضواْطةى تةضتيب و بةضْا

ضتيب. ئةو نةتيباْةى ية غةضزةَى ئةيؿباى ْةتةوةناْى ضؤشٖةآلتيـ ٖاوتاى ْانةت  ية ضيَهى و تة
يَو ْووغطاوة نة ئةوإ بؤ بابةتة ئاغاييةنإ بةناضيإ ٖيَٓاوة، بةآلّ ٓووغٖةخاَةْؿي َاوْةتةوة بة ضيَ

سضاوة ظَاْةناْ  ي تطٖةض ئةو ضيَٓووغة ئاغايية، ضيَٓووغيَهى ئةوةْسة بيَ نةَونوضى بووة نة توْا
ووغيَتةوة و بةَيطةف بةضزةغت بووْى ضة  ي تطْس نةتيبةيةنة نة بة ٖةَإ خةت بةآلّ بة ظَاْةنآْب

 نإ ْووغطاوٕ.ٖةخاَةْؿييةية غةضزةَى 
اْى ديٗإ ثطغياض ٖةية نة ئايا يةنةَشن ضيَٓووؽ ية ئيَطإ بووة يا ية ْووغية ْيَوإ َيَصوو

ئةضَةْػتإ؟ ئةو باغةف يةوةوة غةضيٗةَيسا نة ٖةْسيَو ية َيَصووْووغإ ْةخؿةناْى 
اؾياى ديٗاْى ئةوغا  وةى ْةخؿةى غياغي ديٗاْى ئيَػتا زةبيٓٔ، يةناتيَهسا نة ية دوطط

الت بووْة، و غةضزةَى ثيَـ َيَصوو نة ئيَُة باغي زةنةئ ئةضَةْػتإ و ئيَطاْى ئةونات يةى
و زةضنةوتةوة  آلالتة ية ضووى باو تا ئيَػتاف ييَو ضووْى ْةتةوةناْى زاْيؿتووى ئةو زوو

ئةو نةتيباْةى نؤٕ بووْى ضيَٓووؽ و ئةيؿباى ئيَطإ بةضاْبةض بة  بةآلّٕ. تييةاغضِؾاٖيسى ئةو 
 زةغةمليَٓيَت، ية ئيَطإ زؤظضاوْةتةوة ْةى ية ئةضَةْػتإ. ئةواْي تط

ةَازا زةبيَت ظياتط ية سةوت ٖةظاضغاٍَ ثيَـ بيَت،  ئةو ضيَٓووغةى ية ئيَطإ زؤظضاوةتةوة ية ٓب
ثيَـ ئةيؿباى ئيَطإ بيَ نةَونوضى بووة و ٖيض ضيَٓووغيَهيـ ية  ضوْهة ية سةوت ٖةظاض غاٍَ

غةضةتاى زاٖيَٓاْي بيَ نةَونوضتى ْابيَت و َاوةيةنى ظؤضى زةويَت تا نةَونوضيةناْى ْةَيَٓٔ، 
يَتةوة و ئةو َاوةيةف بؤ زةطةضِنةواتة زةبيَت بًَيشن َيَصووى ْووغشن بؤ ٖةؾت تا ْؤ ٖةظاض غاٍَ ثيَـ 

ةَونوضي ضيَٓووغةنة بووة. غةباضةت بة ؾيَوةى ْووغيٓيـ واتة خةت، ْانطيت ْةٖيَؿتٓى ن
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يَٓاْى بؤ تانة نةغيَو ديَ بٗيًََشن، ضوْهة زووض يةى يا ضغتةيةى وؾة نة خةت واتة ْيؿاْة يا ْييةزٖا
 بيَت نة ية يةى ناتسا ية اليةٕ نؤَةييَو ية نةغةنإ زاٖيَٓسضا بيَت.

ْةخويَٓسةواض باوة بة ْيؿاْةو ويَٓة بابةتةنإ ؾي بهةْةوة و ية تا ئيَػتا ية ْيَوإ نةغاْى 
نإ ضيَٓووؽ و ئيَطاْييةْووغيٓى التيٓى ئةو ظَاْة بة ئايسيؤططاّ ْاوزةبطيَت. بةو بةَيطةيةى نة 

ئةيؿبايإ بؤ ْووغيٓةوةى ْعا و ثاضاْةوةنإ زاٖيَٓا، زةنطيت بطوتطيَت يةنةّ ثةضتوونى ئاييٓى 
ى نؤْرتئ َيػطاية زةخاتة طوَإ نة ثةضتوونى )اَوات(ى ضِاوة و ئةَةف ئةو ية ئيَطإ ْووغط

ثةضتوونى ديٗاْة، تا ئيَػتا بطواى بةؾيَو ية َيَصووْووغإ واية نة نؤْرتئ ثةضتوونى 
 ناْة.َيػطييةْووغطاو ية ديٗاْسا ٖةَإ ثةضتوونى اَواتى 

نإ ية ظاض بؤ ظاض و ية ْاو ٓييةة زييةواْةية ثيَـ زاٖيَٓاْى ْووغشن، ْعا و ثاضاْةوة و ؾت
ئةوةى ططْطة ثةضتوونى َطزووةنإ )اَوات( بة طيَطاْةوة  بةآلّغيٓطةنإ طواغرتابٓةوة، 

ديانإ ية ؾةف يا ثيَٓر ٖةظاض غاٍَ ثيَـ ْووغطاوة و بطيتى بووة ية تايبةطنةْسي و ياغاناْى 
ٖةْسىَ ية بةؾةناْى ية ْاو  ّبةآلنإ، بة زاخةوة ئةو ثةضتوونة ْةَاوة، َيػطييةئاييٓى 

 نإ بةضزةغت نةوتووة.َيػطييةنةتيبة نؤْة 
نإ ية ناتى ْووغيٓى َيػطييةخةتى ْووغيٓى ثةضتوونى ئةَوات بطيتى بووة ية ويَٓة و 

نإ ئةيؿبايإ َيػطييةئةو ثةضتوونةزا ئةيؿبايإ ْةبووة و تا َاوةيةنى ظؤض زواى ئةوةف 
ططعنإ بهةئ  ْيية سةوت ٖةظاض غاَية ئةيؿبايإ ٖةبووة، ئايا زضوغتنإ ئيَطاْيية بةآلّْةبووة. 

ناْيإ زاٖيَٓاوة و بةو ثيَيةف خاوةْى ٓييةئةوإ ْووغيٓيإ بؤ ْووغيٓةوةى ْعا و ثاضاْةوة ئايي
 نؤْرتئ ثةضتوونى ئاييٓى ديٗأْ؟

ةوة ئةو  ةية زاٖاتوو ية زَيى خانى ئيَطْا إ ٖيَؿتا ظؤض ْاوضةى بػةمليَت. ية ئيَط تييةاغضِيةوْا
ةوةى  ةية ية زاٖاتوو ٖةَيسْا ؾويَٓةواضى زيَطئ ٖةية ٖةَيٓةزضاوْةتةوة و ثؿهٓيٓيإ بؤ ْةنطاوة، يةوْا

يـ ٖةْسىَ بةَيطةَإ بساتىَ، نة ئةيؿباى ئيَطإ بطيَطيَتةوة بؤ غةضزةَاْى نؤْرت.  (2) ،(1)ئةوْا

                                                           

انيـ بسؤظضيَتةوة نة بتواْيَت ضِبابةتى ظؤض غةضةْر  ْيية)ئةطةض ٖةَيهةْسْى ثيَويػت ية ؾويٓةواضةناْى ئيَطإ بهطيت زووض( 1)
 ْٓاغي ْاغطاوى ئةَطيهايي(ئيَطاْيإ وةى يةنةّ زاٖيَٓةضى ئةيؿبا بٓاغيَٓيَت، ثطؤؾيػؤض ناَريؤٕ ئيَطا

نإ بة ٖؤى ئةوةى ْييةنإ زةناتة خاوةْى نؤْرتئ ضيَٓووؽ و زةيةويَت ضيَٓووغي ئةضَةئيَطاْييةبة )ططعنإ(  ظةبيشوَيآل)( 2)
ئيَطإ  ى يةنططتوو و بةٖيَع يةوآلتة يةبةض زةغتى ثاؾايةتى ئيَطإ بووة، زاطري بهات. ٖةضضةْسة زةظاْيشن يةنةّ وآلتَاوةيةى ئةو 

َازةنإ بووٕ و تةَةْيإ ْاطاتة غيَ ٖةظاضة. زيػإ بة ططعنإ و بة بيَ بووْى ٖيض ثةضتوونيَو، زةيةويَت بووْى نؤْرتئ ثةضتوونى 
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يَٓسْةوة ية ئيَطاْى نؤْسا تايبةت بووة بة و خو ْووغشنيإ واية باوةضِٖةْسىَ ية َيَصووْاغإ 
 بةآلّيإ، َاَؤغتاضيٓى ظاْاياْى ئاييٓى و ية غةضزةَاْى زواتطيـ تايبةت بووة بة ئةوإ و 

و خويَٓسْيإ نطزووة و ئةَة تايبةت  ْووغشناغتيسا ية ئيَطاْى نؤٕ ٖةَوإ واتة شٕ و ثياو ضِية 
ف نة ٖةَووإ خويَٓسٕ و ْووغشن ؾيَط بووْة بؤ ْةبووة بة ضيٓيَهى زياضيهطاو، ٖؤناضى ئةَة

 نإ غويَٓٓةوة تا بتوأْ ؾيَطيإ بزن.ٓييةئةوة بووة تا ٖةَوويإ بتوأْ زةم و ضيَػا ئايي
َيَصووْووغى ْاغطاو )ٖريؤزؤت( نة َيَصووْووؽ و ٖاونات ْووغةضيـ بووٕ، ٖةْسىَ يةو 

توويةتى، ية ثةضتوونى )دةْطةناْى ضووزاواْةى غةضزةَى خؤى ْووغيوةتةوة نة بؤ خؤى زي
ئيَطإ( باغى خويَٓسةواضى يةؾهطى ئيَطإ زةنات، ئةونات ظؤضبةى ئةؾػةضةناْى غوثاى يؤْإ 
ْةخويَٓسةواض بووٕ و تةْاْةت )ييَ ئؤ ْيساؽ( ثاؾاى ئيَػجاضت نة بة غيَ غةز غةضباظ، دةْطى 

ى ئيَطإ نطز، تةْٗا غةضةتاناْى تةضَؤثيًََى بةْاو باْطى يةطةٍَ خةؾاياضؾاى ثاؾاى ْاغطاو
يَت، ٖيض يةى ية غةضباظة ئاظاناْيؿى ٓووغخويَٓسْى ظاْيوة و ْةيتواْيوة بة باؾي غويَٓيَت و ب

 نة ٖةَوويإ ية زةضبةْسى تةضَؤبيٌ نوشضإ خويَٓسةواضيإ ْةبوو.
ى ية ضةْس ضيٓيَو ثيَهٖٗةخاَةْؿييةٖةضضةْسة ية غةضزةَى  اتبوو، بةآلّ ناْسا نؤَةَيطاى ئيَطْا

يإ وابوو، زةبيَت باوةضِنإ ئيَطاْييةدياواظى ية ضيٓةنإ و ٖةضوةٖا ية ؾيَطبووْى خويَٓسةواضيسا ْةبوو، 
. بةَيطةيةنٓييةبؤ ؾيَطبووْى زةقة ئايي بؤ خويَٓسةواض بووْى  ي تطنإ ٖةَوويإ خويَٓسةواضى بعأْ

يية نة ية ٖةَوو َاييَهسا ثةضتووى ٖةبووة و  نإٖةخاَةْؿييةيَتةوة بؤ غةضزةَى زةطةضِنإ ئيَطْا
 ئةطةض ئةوإ ْةتةوةيةنى خويَٓسةواض ْةبووبٔ ثةضتوونيإ بؤضي ثيَويػت زةبوو.

نإ ظاْيٓى خويَٓسٕ و ْووغيٓيإ بة ئةضى زةظاْى و تةْاْةت زواى ؾهاْيإ بة ئيَطاْيية
يَطإ و تةْاْةت زواى يةّ ئةضنة و ية خةضاثرتئ غةضزةَةناْى ئ بةضزةواَبووٕزةغتى عةضةب 

ية غةض ظاْػتيإ بة ئةضنيَهى ئاييٓى ظاْيوة  بةضزةواَبووٕالتة و ٖيَطؾي َوغويةنإ بؤ ئةو
و)ئةبؤيكاغِ نوضى عبسايًة ْاغطاو بة ئيزن خوضزازية( و ية نؤتايي غةزةى غيَيةّ و غةضةتاى 

ْيؿتواْى الزيَهإ غةزةى ضواضةَى نؤضى شياوة زةَييَت ية خؤضاغإ و تةبةضغتإ، ٖةَوو زا
 زةياْةويَت َٓاَيةناْيإ بضٓة قوتاغاْة تا ببٓة ظاْا.

                                                                                                                                        

نإ زةنات نة ٖةَوو َاَييَو ثةضتوونى تيَسابووة و ئةَةف ظؤض ية ٖةخاَةْؿييةئاييٓيـ بهاتة ٖى خؤيإ، باؽ ية غةضزةَى 
 ( غاٍَ، وةضطيَط بؤ نوضزى(7000( غاَية و ْةى )2500يَت، ضوْهة ناتى ئةوإ تةْٗا )ضِبابةتةنة ْاطؤ
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إ نة ؾاضةظاى َيَصوو و ْووغزواى ئةوةى نتاغاْةناْى ئيَطإ ية ْاوبطزضإ، ٖةْسىَ ية َيَصوو
نإ ية اليةٕ عةضةبةوة خويَٓسٕ و ْووغيٓيإ ئيَطاْييةتووياْة نة و تى ئيَطإ ْةبووْة،اْييةؾاضغت
ى )نتو( ى ؾاضغي وؾة ى )نتاب( نة عةضةبية، يةوؾة و تةْاْةت ْيية طاوة و بةآلّ ئةوة ضاغتؾيَطن

بةؾي ظؤضى عةضةبةنإ ثةضتوونيإ ْةبوو و خةتيإ ْةزةْووغي و ٖةْسيَو  ي تطوةضطرياوة. ية اليةن
يإ ْةبيٓى بوو و بؤ يةنةجماض ية ثةضتوونية عةضةبةنإ ية تةواوى تةَةْيإ بؤ يةنذاض 

ى )نتاب( ية قوضئاْسا بةناضٖات و ْووغةض و ظَآْاؽ و ؾةيًةغوؾى وؾة تى عةضةبسا،اْييةاضغتؾ
ؾةضةْػى )ئيَطْيَػت ضةْإ( زةَييَت: ويَصة و نويتووضى عةضةبى ية اليةٕ ويَصة و نويتووضى ئيَطاْي 

تة ْاو عةضةب، نإ طةيؿئيَطاْييةضوسى بة بةضزا نطاوة و ئةطةض ئةوةى ية ضيَطةى نةيتووض و ويَصةى 
 ؾرتةنةى زةَيَٓيَتةوة.و ية عةضةب ديا بهطيتةوة ئةوا عةضةب بة تةْٗا ية طةٍَ

 تآلئةوةى زةغةية ؤيي تيَساية، ضوْهة عةضةبةنإ بةضى ئيَطْيَػت ظيازةضِوتةٖةضضةْسة ئةو 
نة ْيؿاْةى ظَإ  ،ى زياضيإ ٖةبووة و قوضئاْى ثريؤظيـبةغةض ئيَطاْسا بططْةزةغت، ؾاعري

بةو ظَاْة ٖاتووة. ٖةضوةى ضووٕ ْاتواْيشن بًَيشن عةضةب بةضية ططتٓى ئيَطإ ٖيض  ْييةوضو
نإ ئيَطاْييةى َاَؤغتاة بطوتطيَت ئةوإ يْييتووضى ْةبووة، ية ٖةَاْهات ضةواؾةضٖةْط و نو

ى ديٗاْيإ َاَؤغتانإ ية ظؤض بواض ئيَطاْييةبووٕ و خويَٓسٕ و ْووغيٓيإ ؾيَطنطزووٕ، ضوْهة 
نطز. ئيَُة ضوْهة زةَاْةويَت بة ي تط ئاؾٓاووٕ و ئةوإ بووٕ خةت و ثيؿةغاظيإ بة طةالْب

بهةئ و بطةيٓة قؤْاغى َيَصوو، ئةوا ٖةض بابةتيَو نة باغي تيَجةضِخيَطايي قؤْاغى ثيَـ َيَصوو 
 زةنةئ بة نوضتى تةواوى زةنةئ.

ياضياْسا بة ثيَي طِزاٖيَٓا و بنإ بووٕ نة ثيَواْة نطزْيإ ئيَطاْييةيةنةَشن ْةتةوة 
دؤضةناْيإ، زضيَصى و ثاْي يا وةظْي ٖةض ؾتيَو بعاْسضيَت، غةباضةت بة ؾًةنإ و زاْةويًَةف 
ثيَويػتة بة دؤضةناْى قاخ و غةتٌ و .. ٖتس بجيَوضئَ، ٖةظاضإ غاٍَ ثيَـ ئةوةى زةوَيةتى 

ةضزاْةى زةنطيَٓة ثيَوةض يةغةضيإ ياض بسات نة زةبيَت قوضغايي ئةو بطِزواى ؾؤضؾى ؾةضةْػا ب
اييةنإ نةوتٓةوة و تا ئةوضووثنإ ئةو ناضةيإ ئةجناَسا و يةّ ناضة ثيَـ ئيَطاْييةطيَت، ٓووغب

 ئيَػتاف ٖةْسىَ يةو بةضزاْةى نة نطاوْةتة ثيَوةض َاوْةوة.
بؤوة  طي تٖةظاضإ غاٍَ ثيَـ ئةوةى ييرتى ؾةضةْػي ببيَتة ثيَوةض، )طيًى( ئيَطاْى بة ْاو

ثيَوةض و ثيَواْةنةى يةغةض ْووغطا، ٖةض بة ٖةَإ ؾيَوة ٖةظاضإ غاٍَ ظووتط و ية بةضاْبةض 
يٓى ٖةض ؾةضغةْطيَو بةضزيَو طِنيًؤَةتطى ؾةضةْػي ية ئيَطإ ؾةضغةْط زياضيهطا، زواى ب
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نإ اْييةئيَطزازةْطا و ية غةضى زةْووغطا نة ضةْس َاوة بؤ ْعيهرتئ ؾاض، ئةّ ضيَػاية ية اليةٕ 
 ي تطنإ ثيَـ ْةتةوةناْئيَطاْييةبؤ ديٗاْيإ ضوو و بة ٖةَإ ؾيَوة ية زضوغتهطزْى ضيَطةنإ 

 نةوتٓةوة.

نإ ضؤَييةي ؾةضةْػي )ناضنؤثي ْؤ( ؾاضةظا ية َيَصووى ضؤَى نؤٕ، زةَييَت ْووغَيَصوو
تهطز نة بة ضةو يةنةَشن ْةتةوة بووٕ نة زووغةز غاٍَ ثيَـ ظايئَ ضيَطاى بةضزضيَصيإ زضوغ

 1)ئةغرتابووٕ( نة ية ْيَوةى زووةَى غةزةى ضواضزةٖةَى ثيَـ ظايئَ بةآلّؾةضف نطابووٕ. 
ئيَطإ، باؽ ية دواْى ضيَطاناْيإ زةنات نة بةضزضيَص بووْة و غةض  ٖاتؤتةية طةٍَ ئةغهةْسةض 

اْى بطؤٕ و بةضزةنإ بة طًَى ْةضّ ؾةضف نطابووٕ تا خةيهى غواض و ثيازة بتوأْ بة ئاغ
 ئةوناتةف نة ئةغهةْسةض ٖاتة ئيَطإ بة الْى نةّ غيَ غةزة بووة نة ئيَطإ دازةى ٖةبووة.

نإ يةنةّ ْةتةوة بووٕ ثاضةيإ بةناضٖيَٓا و بةض يةوإ ٖةَوو ديٗاْيإ طؤضيٓةوةى ئيَطاْيية
نإ ية ئيَطاْيية ّبةآلطةظنيإ زةزا ية بةضاْبةض وةضططتٓى َؼ.  ظنووْةناال بة نااليإ زةنطز، بؤ 

طز نة ٖةَيططتٓيإ ية طريؾإ ئاَازةنناْعاى وةى َؼ، ظيو و ظيَط ثاضضةى بضونى باظْةييإ 
ئاغإ بوو، بةٖاى ٖةض ثاضضةيةى يةو ناْعاياْةف زواتط ية غةضيإ ٖةَيسةنةْطا. ثاضةى ناْعايي 

ا ْةبووة و الْى نةّ ثيَٓر )َؼ، ظيَط و ظيو( ية ئيَطاْى نؤٕ دياواظى ية طةٍَ ثاضةى ئاغٓى ئيَػت
 التى ييسى ئةو ناضة بهطيت ية ئيَطإ ثاضةى غههةى ٖةبووة.و غةز غاٍَ ثيَـ ئةوةى ية

ية َيَصووى ضؤشئاواييةنإ يةنةّ نةؽ نة غههةى ثاضةى زاٖيَٓاوة قاضوَْى يؤْاْى 
و ناضة ئة ي تط( غاٍَ ثيَـ ظايئَ ثاضةى غههةى زاٖيَٓاوة و خةَيه500)نطظووؽ( بووة نة )
و  ْيية ناْسا ٖاتووة ضِاغتيؤْاْييةية نة ية غةضةتاوة ية َيَصووة وتةيةو ؾيَطبووة، ئةو 

)نطظووؽ( يةنةّ نةغة نة  بةآلّنإ يةنةّ نةؽ بووٕ نة ثاضةى غههة زاٖيَٓا و ئيَطاْيية
ويَٓةى خؤى ية غةض ئةو ثاضاْة زاْاوة، بؤية بة يةنةّ نةؽ ٖةشَاض نطاوة نة ثاضةى غههةى 

اٖيَٓاوة و بؤيةف ئةو بة يةنةّ نةؽ زازةْئَ نة ئةو ناضةى نطزووة، ضوْهة ية شيَط خانةوة ز
 غههةيةى ْةٖيَٓسضاوةتة زةضةوة نة ويَٓة يا ْةخؿي ثاؾايةنى نؤْرت ية ئةوى بةغةضةوة بيَت.

التاْى زضاوغيَ و ية ْيُضة زوضطةى عةضةبى و نإ غههةيإ زاٖيَٓا، يةئيَطاْييةناتيَو 
نإ ية غاَيى غي و ْؤيةَى نؤضى يةنةّ دؤضى غههةيإ يةّ ْيُضة ئيَطاْييةْةبوو و غههة 

زوضطةية ييَسا. ية ثةضتوونى )عبكطية ايؿاطنية( ٖاتووة نة نؤَةييَو ية ظاْاياْى ئيَطاْى ئةو 
بواضة بة ضةْس غههةيةنى ظيَط و ظيويا ثيَبوو نة ية غةضيإ ْووغطابوو )اَرياملؤَٓشن عًى بٔ 
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اييب ع( ضووْة خعَةت خًيؿةى ئيػالّ سعضةتى عًى )ع( و ئةو غههاْةيإ ثيَؿهةف ابي ت
نطز، وةى زياضة غههةنإ بة بؤْةى ْةوضؤظةوة ييَ زضا بووٕ و ْاوي )وةضنإ( يإ ييَٓسضا، 

 نإ ْاوى غههةى ئيَطإ وةضنإ بوو.غاغاْييةضوْهة ية غةضزةَى 
إ ؾيٓيكييةننة ضؤشئاواييةنإ ئةو زاٖيَٓاْة بؤ نإ ؾووؾة بوو ئيَطاْييةزاٖيَٓاْيَهي تطى 

التيَو بووة ية نةْاضةناْى غوضياى ئيَػتا و ية ضيَطةى زةضيا ثةيوةْسى ية و زةطيَطْةوة، ؾيٓيكية
طةٍَ يؤْإ ٖةبووة، ئةطةض ؾووؾة ية ؾيٓيكية بةضٖةّ ٖاتبيَت زةبواية ية يؤْإ ؾووؾةغووزى 

نة ئةغرتابووٕ  بةآلّةواّ ية ْيَوإ ئةوإ و يؤْإ ٖةبوو و ييَوةضبطرياية، ضوْهة ثةيوةْسى بةضز
 ٖات. غةضغوضَِإٖاتة ئيَطإ بة زيتٓى ؾووؾةى ثةجنةضة زووضاضى 

نإ ضييةزواى زاطرينطزْى ئيَطإ ية اليةٕ يؤْإ و بة ٖؤيةى نة غةضةجناّ َطزْى ؾووؾة
جنةضةناْى نؤؾهى ثيَطؽ ثؤييؼ نإ تاضيو بوو، بؤية زةطوتطيَت ثةئيَطاْييةبووة، َاَيى ٖةَوو 
نإ ؾووؾةى زيت بوو و ضووٕ ئيَطاْييةطنإ ئةغرتابووٕ ية َاَية و ظووتط بةآلّؾووؾةيإ ْةبوو، 

ةوة نة ية نؤؾهيَهى بة عةقًَالتيَو نة َاَية ئاغاييةناْى ؾووؾةيإ ٖةبووبيَت، ْاضيَتة و ية
 ؾهؤى وةى ثيَطؽ ثؤييؼ ؾووؾة ْةبوو بيَت.

ية ثةجنةضةناْسا ٖيَؿتا  بةآلّاظاْسْةوة ٖةبوو، ضِةى بضووى بؤ دواْى و ية يؤْإ ؾووؾ
ية ئيَطإ ؾووؾة ية ثةجنةضةى  بةآلّية ئيَطإ ٖاتة يؤْإ،  ظييةبةناضْةٖاتبوو و ئةو ثيؿةغا

ناْسا ْةَا نة َاوةى يةى غةزةى خاياْس. بةضية زاطرينطزْى يؤْاْييةَاَيةنإ ية غةضزةَى 
نإ دطة ية بةناض ٖيَٓاْى ؾووؾة ية ثةجنةضةي ئيَطاْييةناْةوة، ْاْييةيؤئيَطإ ية اليةٕ 

َاَيةناْيإ، ية وةضظى ظغتاْسا دؤضة ثةضزةيةنيإ بةناضزةٖيَٓا بؤ خؤثاضيَعى ية غةضَا و زوتط 
ا. ئةو ثةضزةية ية ٖةَوو ؾويَٓيَو بة ئةوضووثنإ ئةو ثةضزةيإ طواغتةوة بؤ يؤْإ و يؤْاْيية

 ْى( ْاغطا و تةْٗا ية ئيَطإ ْاوي )ثةضزة نطنطة( واتة ثةضزةى زةضابةية.)ثةضزةى ئيَطا
نإ نة ئةغرتابووٕ بيٓى بووى )خةؽ خاْة( بوو، نة بؤ ٖاوئ ئيَطاْييةزاٖيَٓاْيَهي تطى 

زضوغت زةنطا و ية وةضظى طةضَا ٖةضنةؽ ية ئةوىَ ْووغت باية، ٖةغتى بة ؾيَٓهى يا غةضَا 
ية بؤؾايي  طِوو نة ؾوضةةناْى ثهى طةوضةى ضواضطؤؾةى  وؾهباْة( شووضيَزةنطز. )خةؽ خ

زةنطايةوة، ية  طِبوو و تةواوى بؤؾاييةناْى ؾوضةةنإ بة ضووةنيَهى زةؾتى بة ْاوى )خةؽ( ث
غةضبإ سةوظيَهى ئاو زازةْطا و ْاوة ْاوة ئاو بة غةض خةغةناْسا زةنطا،، ئةو ٖةوايةى بةْاو 
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ؾيَٓو زةبوو و ئةطةض باى ؾةَاٍَ ييَي زابواية، ئةو نةغةى ية  خةغةناْسا زةٖاتة شووضةوة ظؤض
 شووضةوة بوو، ية بةض ظؤضى غةضَانة زةبواية خؤى زاثؤؾيَت.

ناتيَو ئةغرتابووٕ و ئةغهةْسةض ٖاتٓة ئيَطإ، ية ئيَطإ نوضةناْى ئاغٔ تواْسْةوة ٖةبووٕ نة 
نإ بؤيإ ئيَطاْييةبةضظ ْاوزةبطإ،  ٖاوؾيَوةى نوضةناْى غةضزةَى ئيَػتا بةضظ بووٕ و بة نوضةى

زةضنةوتبوو نة ئةو دؤضة نوضاْة زةنطيت ظياتط طةضَى تياياْسا نؤبهطيتةوة. تا ئةونات ية ضؤَا 
التيإ ية غةض زواظزة و تواْسْةوةى ئاغٔ ْةبوو و بةطؿتى قوضقومشيإ بةناضزةٖيَٓا و زةغتووضى

 ت زةنطا مشؿيَطيَهى قوضقومشى ثيَسةزضا.يةوح يةو ناْعاية ْووغي بؤوة و نة يةنيَو خةال
نة ئيَػتا ٖيض ثاضضة ئاغٓيَو ْازؤظضيَتةوة نة ٖى غةضزةَى  غةضغوضَِإ ْييةَايةى 

ئاغٔ تواْسْةوةى ئةوناتى ئيَطإ بيَت، ضوْهة وةى ظاْسضاوة ئاغٔ شةْطاوى زةبيَت و يةْاو 
ية ؾويَٓةواضةناْى  ي تطةظاض غاَيتى ئيَػتاَإ يةْاو بضيَت و زواى ٖاْييةزةضيَت. ئةطةض ؾاضغت

تة طةوضةية، ضوْهة ٖةَووى شةْط اْييةبطةضيشن، ئةوا ٖيضُإ زةغت ْانةويَت يةو ؾاضغت
قوضقوؾِ ظؤضَإ زةغت زةنةويَت نة ٖى غةضزةَةناْى ظؤض نؤْرتٕ و  ي تطزةيبات. ية اليةن

 .(3)يَتةوة بؤ ئةوةى قوضقوؾِ شةْط ْاٖيَٓيَتزةطةضِئةوةف 
ناْى ْاضزة يؤْإ تا خةَيهى ئةوىَ ؾيَطى ضييةضةْس نةغيَو ية ئاغٓطةضة نوضة ئةغهةْسةض

نإ ئيَطاْييةئةوإ ضييإ يةو باضةوة ئةجناَساوة.  ظاْياضعنإ ْييةتاظةية بهةٕ و  ظييةئةو ثيؿةغا
التيَهى طةوضة زةشيإ و ْةتةوةيةى بووٕ نة ظؤض بة غطوؾتةوة بةْس بووٕ و بةضزةواّ ية ْاو و ية
 ؾت و زةض و نيَوةنإ زةغوضاْةوة.زة

و يةو ناْاْةف نة زؤظياْةوة  زؤظييةوةناْعا و ناْةناْيإ زة ي تطبؤية ظؤتط ية طةالْ
 غًوغي بةضزئ بوو.
نإ ئيَطاْيية بةآلّةٕ غًوغي بةضزئ يةنةجماض ية ضؤشئاوا بةناضٖيَٓطاوة، باوةضِنةغاْيَو يةو 

ةضزئ زةبيَتة غووتةَةْى. ية ئةؾػاْة نؤْةناْى يةنةَشن ْةتةوة بووٕ نة ظاْيإ غًوغي ب
                                                           

نإ ية ظاْػتى خؤيإ ية ظةَيٓةى زةضٖيَٓإ و تواْسْةوةى ئاغٔ بة زوو ؾيَوة نةَيهيإ وةضططت، يةنةّ ئةوةى تواْيإ تيية)ٖي( 3)
ضططتٔ ية ئةبعاضطةصن غةضزةَى "قؤضقوؾِ" ْةيسةتواْى خواضزْى يَهى ْوىَ زاضنةظضيَٓٔ، نة نةيهوةوآلتتى خؤيإ ية اْييةؾاضغت

ثيًََويػت بؤ ئةوإ زابشن بهات. زووةّ ئةوةى ئةوإ ية ضةى و ضؤَيى ئاغٓيٓيإ بؤ ثةضةثيَساْى زةغةآلتى غياغي خؤيإ نةَيهيإ ييَ 
شٖةآلتى ْاوةضِاغت ية ْووغيٓى ياضؤغآلظ تى ئاغيا و ضؤاْييةوةضططت.( ئةو ثاضاططاؾةى ية غةضةوة ٖاتووة ية ثةضتوونى )ؾاضغت

نطاضى و وةضطيَطِاْى يوغـ خعض ضؤثإ وةضطرياوة و زةضخةضى ئةوةية نة ظؤض ثيَـ ئةوةى ئةغهةْسةض بيَتة غٓووضى 
 نإ ٖةبووة. وةضطيَط بؤ نوضزى(تييةنإ، ئاغٔ تواْسْةوة ية الى ٖيٖةخاَةْؿيية
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ية ئيَطإ غًوغي  بةآلّزاض يا بةضزيَهى ضةف نة زةغووتا زةنطيت، طِئيَطإ باؽ ية بةضزى ط
بةضزئ ظؤض بةناض ْةزةٖيَٓسضا، ٖةضوةى ضووٕ ية ضؤشئاواف تا زةغتجيَهى غةزةى ْؤظزةٖةّ نةّ 

اغتى غةزةى ٖةشزةٖةَسا ية ضِنإ ية ْاوةةاْييبةناضزةٖات، ؾةضةْػي و ئاَيُاْى و بطيت
( غوتاْسْى غًوغي بةضزئ ية 1870َاَيةناْيإ ظغتاْإ زاضيإ زةغوتاْس و تا غاَيى )
 َاَيةناْى ؾةضاْػا باو ْةبوو و ئةويـ تةْٗا ية ظغتإ.

ثيَويػت ْانات بة زضيَصى باؽ ية ٖؤناضةناْى ظؤضبووْى بةناض ٖيَٓاْى غًوغي بةضزئ ية 
وا بهةئ، تةْٗا زةَييَشن زوو ٖؤناض بطةوياْسا بة بةناض ٖيَٓاْى غةيوؽ، يةنةّ: تواْسْةوةى ضؤشئا

ي ظياتطى ثؤال و زووةّ ظؤض بووْى ثيؿةغاظى نيُيايي نة باؾرتئ طِئاغٔ و ثيَويػت بووْى ب
ف ية ئيَطاْى ظييةنةضةغتةى خاو بؤ ئةو َةبةغتة غًوغي بةضزئ بوو، ئةو زوو دؤضة ثيؿةغا

ئةَة  بةآلّسا ْةبووٕ و بؤية ثيَويػتى بةناض ٖيَٓاْى ئةو غًوغة ية ئيَطإ ْةزةٖاتة نايةوة، نؤْ
 نإ ئةو بابةتة ية ضؤشئاواييةنإ ؾيَطبووٕ.ئيَطاْييةْابيَتة ٖؤى ئةوةى بًَيَشن 

نإ بيٓانطزْى ؾاضةناْيإ ؾيَطى ديٗاْيإ نطز و يةنةَشن ؾاضةنإ بة َاْاى ؾاض بة ئيَطاْيية
طإ، ٖريؤزؤت بة باونى َيَصووْاغإ ْاغطاوة، زةَييَيت )نوضوف( ؾةضَاْي زضوغتهى ئةوإ زةغت

نطز ية ئيَطإ بيػت ؾاض زضوغت بهطيت و ثاْى ؾةقاَة غةضةنيةناْى ٖةضيةنةؾيإ ٖةؾتا ظيَطاع 
بيَت، نة ئةطةض زضيَصى ٖةض ظضعيَو بة ْيوَةتط زياضى بهةئ ئةوا زةبيَتة ضٌ َةتط. ية واْةية 

بيَت بةضاْبةض بةوةى ئيَُة ظؤضيٓةى زاٖيَٓاْةنإ بؤ  غةضغوضَِإخويَٓةضى بةضيَع زووضاضى 
ناظنإ بةَيطةَإ ٖةية و ية ناتيَو ئةغهةْسةض بة وتةنإ زةطيَطيٓةوة، بةآلّ بؤ ٖةَوو ئيَطاْيية

 .نإ ؾيَط بووةئيَطاْييةغوْبوصن ثيَؿهةوتٔ ٖةشَاض زةنطيت، زةبيٓشن ظؤض ثيَؿهةوتٔ ية 
ٖاتٓى ئةغهةْسةض بؤ ئيَطإ ئةوةْسة ضووْة نة زةنطيت بةزوازا ضووٕ بؤ تةواوى 
ضووزاوةناْى ٖاتٓى ئةو بهةئ، بةؾيَو يةو ؾتاْةى ئةغهةْسض ية ئيَطإ زيتٓى ٖى ثيَـ 
َيَصوو بووٕ، ئةو ناتى ٖاتين ْةيسةظاْى ثيَويػتة ضيَع ية ئاييٓةنإ بططيَت و خؤى ثةيطةوى 

، ناتيَو زيتى جةضغسنبوو، بؤية وايعاْى تةواوى ديٗاْيإ زةبيَ خواياْى يؤْإ بخواياْى يؤْاْى 
اليةْططاْى ٖةَوو ئاييٓةنإ ئاظازٕ ية بةديَ ٖيَٓاْى ئاييٓةناْيإ، ظاْى زةبيَت ضيَعى بؤ 

 ٖةبيَت. ي تطئاييٓةناْ
زضوغت  َيػط ٖةْسىَ ية َيَصووْووغإ زةَيئَ ناتيَو ئةغهةْسةض ويػتى ؾاضى ئةغهةْسةضية ية

بهات، ْةخؿة زاْاْى ؾاضةنةى بة ئةْساظياضيَهى يؤْاْى بة ْاوى )تطيسات( غجاضز نة يةنةّ 
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ئةْساظياض بوو ؾاضيَو بة ؾيَوةى تاظةى ئةْساظةيي غاتة بواضى ديَبةديَ نطزٕ، بةآلّ ئةو 
يةتى ية ئةوإ ؾيَط نإ بووة، ٖةضضى ظاْيوئيَطاْييةاْة زةَيئَ تطيسات قوتابى ئةْساظياضة ْووغَيَصوو
 بووة.

بابةتى ئاوةضؤناْى ئةغهةْسةضية نة ية اليةٕ تطيسات و بة ؾةضَاْى ئةغهةْسةض ْةخؿةى 
ي ظيَسة ضوويي بؤ نطاوة و بة ئاَاشةى ئةوضووثبؤ نطا، ية اليةٕ بةؾيَو ية َيَصووْاغاْى 

ةطةض ئةغهةْسةض و ئ بةآلُّةْسى و ثيَطةيؿتوويي ئةغهةْسةض و ئةْساظياضةنةى زازةْئَ. عةقًَ
ئةْساظياضةنةى ئاوةضؤى ؾاضةناْى ئيَطاْيإ ْةزيبواية، بة َيَؿهيإ زاْةزةٖات نة ؾاضى 

ْيَو ثيَـ ٖاتٓى آلئةغهةْسضية ئاوةضؤى ثيَويػتة و ظاْسضاوة ؾاضةناْى بانووضى ئيَطإ غا
 زةنات. تييةاغضِئةغهةْسةض بؤ ئيَطإ، ئاوةضؤيإ ٖةبووة و ٖريؤزؤت باغى ئةّ 

ةخؿةى ؾاضى ئةغهةْسةضية ية ؾاضةناْى بانووضى ئيَطإ وةضطريابوو نة ْعيهةى زووغةز ْ
غاٍَ ظووتط بة ؾةضَاْى نوضوف ية اليةٕ ئةْساظياضاْى ئيَطاْى بةثيَي ْةخؿةى تاظة زضوغتهطا 
بووٕ، بة ططعناْى ظؤض ٖةض ئةونات ئاوةضؤيإ بؤ نطابوو. ضوْهة ئاوى شيَط ظةوى يةو ؾاضاْة ظؤض 

طزووة، زضوغتهة ضاَيةنإ ظوو طةيؿتووْة ئاو، بؤية ية دياتى ضاٍَ يةو ؾاضاْة ئاوةضوويإ بوو
بةغتٓةوةى ْةخؿةغاظى تاظة و زاْاْى ئاوةضوو بة ئةغهةْسةض و تطيسات غةضاوشيَط نطزْةوةى 

ايةوة بؤ يؤْإ و ٖةوَييسا ؾاخى )ئةؾةؽ( زاتاؾيَت نة ضَِيَصووة. زواى ئةو ناضة تطيسات طة
ةى ْؤغةز َةتط بةضظ بووة و ثةيهةضى ئةغهةْسةضى ييَ زضوغت بهات و بؤية ْعيه

طز، يةوناتةزا ٖةواَييإ ثيَسا ئةغهةْسةض بة ْةخؤؾي ئاَازةنناْى ية زاَيَٓى ؾار ثيَساويػتيية
ية بابٌ نؤضى زوايي نطزووة و ئةو ٖةواَية ئةوةْسة بؤى قوضؽ بوو نة بة ضةقوو نؤتايي بة 

 ي.طًَِى خؤى ٖةٍَ ب شياْى خؤى ٖيَٓا و
ٖةْسىَ ية َيَصووْووغإ باؽ ية ويػتى ئةغهةْسةض بؤ زاَةظضاْسْى نؤَةَيطاى ديٗاْى ْوىَ ية 
غةض بٓةَاى ئاؾتى و ضيَع ييَو ططتٔ زةنةٕ، نة تيايسا ضيرت نةؽ ضاوى تةَاع ْةبطيَتة بووٕ و 

تة نوضوف بيَٓٔ. ئةغهةْسةض ، بةآلّ برييإ ضووة ْاوى زاَةظضيَٓةضى بريؤنةنة واي تطهخانى خةَي
ثيَـ ٖاتٓى بؤ ئيَطإ خاوةْى ئةو بريةى ْةبوو و زواى ٖاتٓى نة زيتى نوضوف ضى بٓاغة ْاوة، 

 بػةثيَٓيَت. ئةواْي تطو ئاييٓى خؤى بةغةض  باوةضِ ْيية زةضغي وةضططت و ظاْى ٖيض نةؽ بؤى
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اْسْى خويَٓسٕ واتة ناْى وةضططت، طؿتئيَطاْييةى َةظٕ نة ئةغهةْسةض ية ي تطواْةيةن
ية يؤْإ تةْٗا  بةآلّخويَٓسٕ بؤ ٖةَوإ بوو و زيتى ية ئيَطإ ٖةَوإ زةخويَٓٔ و زةْووغٔ، 

 شَاضةيةنى نةّ ية خةَيو خويَٓسةواضٕ.
نإ ئةوةْسة ئيَطاْييةبة خويَٓسْةوةى ئةو ثاضاططاؾة ئةو ثطغياضةَإ بؤ زيَت نة ئةطةض 

نإ ٖةْسىَ ية ضيٓةنإ ْةخويَٓسةواض غاغاْييةغةضزةَى  خويَٓسةواض بووٕ ئةى بؤ ية نؤتايي
نإ ظؤضيَو ية ضيٓةنإ ْةتةْيا ْةخويَٓسةواض غاغاْييةية غةضزةَى  ْيية بووٕ؟ طوَإ يةوة

 بةآلّبووٕ، بةَيهو ئةطةض ٖةوَييؿيإ بؤ ئةو َةبةغتة زابواية ئةوا بة تاواْباض زةشَيَطزضإ. 
وض و ضؤشئاواى ئيَطإ بووة و ية وياليةتةناْى بانووض و ئةوة تةْٗا ية وياليةتةناْى باؾو

ضؤشٖةالت ٖةَوإ خويَٓسةواض بووْة. ئةغهةْسةض بة الغايي نطزْةوةى ئيَطإ ويػتى ية يؤْإ 
تةَةْى ئةو ناضةى ْةبوو و دىَ ْؿيٓةناْيؿى ئةو  بةآلّٖةَوو نةؽ خويَٓسةواض بيَت، 

 بريؤنةيإ ية بري نطز.
بوو نة ئةغهةْسةض و ٖاوضيَهاْى  ي تطو، واْةيةنآلو و ية ثيَهطزْى ثيَثؤؾيٓى ثؤؾانى تةوا

نإ ؾيَطبووٕ، ئةوإ بةضزةواّ دؤضيَو ثؤؾانيإ زةثؤؾي نة ْيوةضووت زياض زةبووٕ و ئيَطاْييةية 
ثيَالوةناْيإ ية ثاضضة تةختةيةى ثيَهسةٖات نة بة ٖؤى زووبةْةوة ية قاضياْسا زبةغرتايةوة و 

ثؤؾة دواْةنإ و ثيَالوة ضةضَةناْيإ زيت، ٖى خؤيإ الزا و ٖى ئةواْيإ آلطإ باناتيَو ية ئيَ
ازةنيَؿإ و ضِتة ظياتط غةضةجنى وآل تى ئةواْييةثؤؾي. تا ظياتط ية ئيَطإ زةَاْةوة، ؾاضغت

تةْاْةت ناتيَو ئةضةغتوو، ْاَةى ئاضاغتةى ئةغهةْسةضى قوتابي خؤى نطز و ثطغي بؤ 
 التى خؤيإ، وةالَيسضايةوة نة ئةطةض خؤؾت بيَي ْاطةضيَيتةوة.و ْاطةضيَٓةوة بؤ

زواى ٖاتٓيإ بؤ ئيَطإ، ئةغهةْسةض و ٖاوضيَهاْيإ ظؤض ؾةيسا بووٕ بة خواضزْةناْى 
نإ ية ئاَازةنطزْى خؤضاى ظؤض غةضةتايي بووٕ و ظؤضبةى ضووةنةناْيإ يؤْاْييةئيَطاْى. 

نيإ ية ْاو خؤضاى بؤ خؤف تاّ و خؤؾبؤ نطزْى بةناضٖيَٓاْي ضووة ضوْيَتىْةزةْاغي و 
ْةزةظاْى. زواى ئةوةى خواضزْى ئيَطاْيإ زيت، ئاؾٓاى ئةو ضووةناْة بووٕ و زواتط ٖةَوو ئةو 

ية ئيَطإ ٖةَوو  بةآلّا. ئةوضووثدؤضة ضووةنة ئيَطاْياْةيإ طواغتةوة بؤ يؤْإ و ٖةَوو 
نإ ْاغطابووٕ و ْييةى بؤ خواضزٕ زةؾئَ و غةوظةَةدؤضةناْى زاْةويًَة، ئةو ئاشةٍَ و باَيٓساْة

 نإ ؾيَط بووٕ.ئيَطاْييةنإ خؤضاى ييَٓاْى يؤْاْييةية خؤضانةنإ بةناض زةٖاتٔ و زواتط 
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ناْى ئيَطاْييةئةغهةْسةض زواى َاوةيةى ية َاْةوةى ية ئيَطإ، ْةيسةتواْى دطة ية خؤضانة 
التةنةى بة تةواوةتى تةضى و طؤؾتى بيَ خويَي غوات و نةؾهة تطؾةنةى يؤْإ و ي تطخواضزْ

( ثاؾاى غيَيةّنطز و ئةوةْسة ٖؤططى ئيَطإ ببوو نة ناتى بيػتٓى ٖةواَيى نوشضاْى )زاضاى 
 خؤّ ْابةخؿِ ضوْهة َٔ ٖؤى َطزْى بووّ. زةيوتئيَطإ، زةغتى نطز بة ططيإ و 

نإ ئيَطاْييةوةالّ بةييَ ية،  ئايا نؤَةَيطاى ئيَطاْى ثيَؿرت ْيؿتةديَي ئةؾهةوتةنإ بووٕ؟
ئةوإ ٖةظسةٖةظاض غاٍَ  بةآلّية ئةؾهةوت بووْة و ئيَػهيإ ية ئةؾهةوتةناْسا زؤظضاوةتةوة، 

طز، ية ٖةَاْهات ية ٖةْسىَ ؾويَٓى زضوغتهثيَـ ئةؾهةوتةناْيإ ديَٗيَؿت و خاْوويإ 
 .ا تا ؾةف غةز غاٍَ ثيَـ ظايئَ َطؤظةنإ ية ئةؾهةوت بووٕئةوضووث

طزٕ ضواضزيواض و زاْاْى زاض ية زضوغتهئةَطؤ خػتٓة غةض يةنى نؤَةَييَو خؿتة و 
طزْى غةقـ، ية ئيَػتا و يةبةض ضاوَإ زضوغتهغةضيإ و زاثؤؾيٓى غةضزاضةنإ بة َةبةغتى 

طزْيإ ؾيَطى ديٗاْيإ ْةنطزباية، زضوغتهناْى نؤٕ خاْوو ئيَطاْييةئةطةض  بةآلّظؤض ئاغاْة، 
ى ٖةْسىَ ية عةقًَيَػتاف ٖةْسىَ نةؽ ية ئةؾهةوتةناْسا زةشيإ، ضوْهة يةواْةبوو ئ

ْةتةوةناْى ديٗإ بة خاْوو غاظنطزٕ ْةزةؾيا و ْةياْسةتواْى بة يةغةضيةى زاْاْى خؿتة، 
 خاْوو بؤ خؤيإ زضوغت بهةٕ.

اْى طزْى يةنةّ خاْوو ية ئاشةَيةنإ ؾيَطبووٕ يا زاٖيَٓزضوغتهنؤْةنإ  ئيَطاْييةْاظاْشن 
ةنإ ية زاض و بةضز و قوض بووْة و ية غةضزةَةناْي خاْووزةظاْشن يةنةَشن  بةآلّخؤيإ بوو، 

 طاوٕ.ئاَازةنزواتط بة خؿت 
بة ٖةَإ ؾيَوة نة يةنةّ نوضةى تواْسْةوةى ناْعا ية ئيَطإ زاْسضاو ؾويَٓةواضةنةى َاوة و 

ةنةّ نوضةى خؿت بطشاْسْيـ ية بة تاقى نطزْةوةى ناضبؤْى ضواضزة نؤْى ئةو غةمليَٓسضا، ي
اغتيٓةى ضِطا و تا ئيَػتا ؾويَٓةواضى َاوة. ئةواْة تةْٗا ييَهساْةوة و طوَإ ْشن و زضوغتهئيَطإ 

َيَصوويشن، ية غةضزةَاْيَو نة بةؾيَهى َطؤظايةتى وةسؿي يا ْيُضة وةسؿي بوو و ٖةْسيَو 
زضةوؾاوة بووة نة خؿتى غووض  تى ئيَطإ ئةوةْسةاْييةية ئةوإ َطؤظيإ زةخواضز، ؾاضغت

 نطاوةيإ بةناضزيَٓا بؤ بيٓاغاظى.
ئةو زؤظيٓةوة َيَصوويياْةى ية ئيَطإ نطاوٕ، تاظةٕ و َاوةى غةز غاَية ئةَطيهايي و 

اييةنإ ٖاتووٕ و ٖةوَيى زؤظيٓةوةى زاضووخاو و ؾويَٓةواضةنإ زةزةٕ تا ية ضيَطةيةوة ئةوضووث
ةيةنى ظؤض ٖةَيهةْسْةنإ وةى ناضى ئاَاتؤضةنإ و بؤ ٖوْةض بوو، َيَصووى ئيَطإ بسؤظْةوة، َاو
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( ٖةَيهةْسْى زضوغت بؤ ظاييٓيية 1966ةغت ية غاَيى َاوةى غي و ثيَٓر غاَية )َةب
زؤظيٓةوةى َيَصووى ئيَطاْيَهى تةَةٕ ٖةظسةٖةظاض غاَية زةغتى ثيَهطزووة و ئةو َاوةيةف 

صووْاؽ و ؾويَٓةواضْاغي ؾةضةْػي زةَييَت:"غةزإ تةَةْيَهى ظؤض نةَة. ضؤَئَ طيَطمشةٕ َيَ
ططزى ؾويَٓةواضى ية ئيَطإ ٖةية نة يةواْةية ٖةَوويإ ؾاضى نؤْيإ ية شيَطزا سةؾاض زضابيَت 
و ٖيَؿتا زةضؾةت بؤ ٖةَيهةْسْى ئةوإ ْةبووة و دطةية زةضؾةت ثيَويػتى بة شَاضةيةنى ظؤض 

 يَطإ.ية ٖةَيهةْسٕ ٖةية ية ؾويَٓة دياناْى ئ
ئةطةض بةضْاَةى طوجناو بؤ ٖةَيهةْسْةوةى ؾويَٓةواضةناْى ئيَطإ ٖةبيَت، يةواْةية 

تى ئيَطإ بؤ َيَصووى نؤْرت بهؿيَتةوة، ضوْهة وةى بامساْهطا ناتيَو غةضةتاى اْييةؾاضغت
تيَهة اْييةتى ئيَطإ بة ثيَي ئةو بةَيطاْةى ٖةٕ زةغتٓيؿإ زةنةئ، زةبيٓشن ؾاضغتاْييةؾاضغت

نايةوة و  ٖاتؤتةة وضزة وضزوة و ئاَازةية و ئةو ئاَازةييةف يةنذىَ ْةٖاتووة و زضوغتبو
نإ بؤ بيػت ئيَطاْييةتى اْييةئةطةض زؤظيٓةوةنإ بةضزةواّ و ؾطاواْرت بهطئَ، يةواْةية ؾاضغت

 .يا بيػت و ثيَٓر يا ضٌ و يا ئةطةض ظيَسةضؤيي ْةنةئ بؤ غةز ٖةظاض غاٍَ بطةضِيَتةوة زواوة
نإ ية ئيَطاْييةواى واية طِثطؤؾيػؤض )ضيضاضز ؾطاى( ئيَطآْاغي بةْاوباْطى ئةَطيها ب

ى زةشيإ نة ؾطوؾتةنةى بؤ ْيؿتةدىَ بووٕ ية ئةؾهةوت طوجناو ْةبووة، ية تةواوى ظةوييةغةض
ئيَطاْسا يةواْةية ية زوو زةغتة ئةؾهةوتى طوجناو ظياتطى ييَ ْةبووة و يةواْةية ئةوة يةى ية 

طزْى خاْوو بووبيَت. ية غةضةتازا ٖةض ؾتيَو نة زضوغتهنإ بة ئيَطاْييةؤناضةناْى ْاضاضبووْى ٖ
َطؤظ ئةجناَى زاوة ية ضووى ْاضاضى بووة و بططة تا ئيَػتاف ئةطةض َطؤظةنإ ْاضاض ْةبٔ ناضيَو 

زضوغتهطزْى ناْى ْاضاض بة ئيَطاْييةنإ ية غةضةتا تييةْانةٕ نة ثيَويػتيإ ثيَ ْةبيَت. ثيَويػ
خاْوو نطزووة نة ية غةضةتا بة قوض و زواتط بةضز و خؿتى غووضنطاوة و ... ٖتس بيٓا زةنطإ، 

ةنإ تةَةْيإ ظؤض نوضت بوو و ٖةْسيَذاض بة ئةْساظةى تةَةْى َطؤظيَو بووة، خاْووٖةْسىَ نات 
 ة.تةْاْةت ية ٖةْسىَ ؾوئَ ؾوضةى قوض تا زووغةز غاٍَ زواتطيـ ئاغةواضيإ َاو

ة بةضزيإ وضزنإ دؤضة خؤَييَهى تايبةتيإ بؤ خاْوو بةناض زةٖيَٓا و تيَهةٍَ بة ئيَطاْيية
ةناْيإ زاضةضىَ بهةٕ بة دؤضة خاْووووْةوة ظؤض ضةم زةبوو. ئةوإ تواْيإ وؾهب زةنطز و زواى 

ا. ئةوضووثبؤ و زواتط طواغرتايةوة  ئيَطاْييةزاضيَهى  بٓةضِةتزاضيَو بة ْاوى زاضى تربيعى نة ية 
ةناْيإ و غووزةناْيإ خاْووئيَطاْيإ ٖةض ظوو ؾيَط بووٕ غووز ية طةض و ئاٖةى وةضبططٕ بؤ 
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نإ ثيَيإ واية بؤ يةنةّ داض ئةو ئةوضووثييةة ٖةْسىَ ية غةضغوضَِاْئةوةى ديَطةى  بةآلّظاْى، 
 وةغتاياْةى نًيَػاناْيإ بيٓا زةنطزٕ غووزيإ ية طةض زيتووة.

ا بيٓاى نًيَػاناْيإ زضوغت زةنطز، نطيَهاض و وةغتانإ ضةْس ئةوضووثةَةى ية يةو غةضز
ا ٖةظاضإ نًيَػا بيٓا نطا نة ئةوضووثغةْسيها و زةغتةى تايبةت بة خؤيإ ثيَهٗيَٓا. ئةونات ية 

و اٖاتووٕ، تا ئيَػتا زيتٓى ئةضِٖةْسيَهيإ ٖيَؿتا َاوٕ و ئيَػتا َطؤظةنإ بة زيتٓى بيٓا بةضظةنإ 
ةضاْى زةٖيَٓيَت. ئةونات وةغتا و نطيَهاضى زضوغتهبؤ َطؤظ و غتايـ بؤ  غةضغوضَِإنًيَػاياْة 

ناْيإ، ثيَهةوة سييةا ظؤض بووٕ و بؤ ثاضيَعطاضى ية بةضشةوةْئةوضووثتايبةت بةو بواضة ية 
بيَطاض  غةْسيهايةنيإ زضوغتهطز و بةو ؾيَوةية َاؾةناْى خؤيإ ثاضاغت و ضيرت ْاضاض ْةبووٕ تا

بهةٕ و بة بيَ َووضة ناضيإ ثيَ بهطيَت. ئةو غةْسيهاية ْاوى )ؾطاَاغؤْيَطى( واتة بيٓاغاظى ئاظاز 
ناْى نطيَهاضإ زاَةظضا و زواتط بؤوة سييةبوو، غةضةتا بؤ ثاَيجؿتى و ثاضيَعطاضى ية بةضشةوةْ

 يإ زةزا.بٓهةيةنى غياغي نة ئةواْةى ئةْساَى بووٕ ية ٖةَوو ناضيَو ياضَةتى يةنرت
بةثيَي ئةو ططعناْة ثيَـ زضوغتهطزْى نًيَػانإ، غووز وةضططتٔ ية طةض و ئاٖةى ْةبووة، 

ى ييَهؤَييٓةوةزئ ؾا( ية ئيَطإ و ظاْاى ؾةضةْػي نة غةضزةَى )ْاضة )زيؤالؾوا( ييَهؤَيةض بةآلّ
يةناتى  ّبةآلئةجناّ زاوة، بةناضٖيَٓاْى نةض و ئاٖةنى بة ْاوى ئيَطإ تؤَاض نطزووة. 

ٖوْةضية تايبةتاْة ْةبووٕ نة بؤ زؤظيٓةوةى تةَةْى  ثيَساويػتييةناْيسا، ئةو ييَهؤَييٓةوة
ثامشاوة َيَصووييةنإ بةناضزةٖات، ويَطِاى ئةوةف ْاوبطاو تةَةْى ئاٖةى و طةضى ؾاضى 

ا ئةوضووثاْسةوة و وةى ظاْسضاوة تةَةْى نًيَػاناْى ضِؾووؾى بؤ غيَ ٖةظاض غاٍَ ثيَـ طة
 يَتةوة بؤ ٖةظاض غاٍَ ثيَـ.زةطةضِ

نإ، ضؤشئاواييةنإ ية ييَواضى ئيَطاْييةٖةظاضإ غاٍَ زواى زضوغتهطزْى خاْوو بةزةغتى 
نإ يةنةّ ْةتةوة بووٕ خاْوويإ ئيَطاْييةزةضياضةنإ خاْووى زاضيإ بيٓانطز. بامساْهطز نة 

ةناْيإ بة خاْوويإ نطز و غةضى زضوغتهطز و بة ٖةَإ ؾيَوة يةنةّ ْةتةوة بووٕ خاْووى زاض
نإ ؾيَطبووٕ و بة طؿتى ئيَطاْييةئةو ناضة ية  ي تطضووةنيَو بة ْاوى )طاصن( زاثؤؾي، ْةتةوةناْ

غتاى ديٗاْيإ و تا ئيَػتاف ئيَطاْييةنإ بووْة َاَؤية ٖوْةضى بيٓانطزْى خاْووى زاض، 
 ة ٖةض َاوة.ة زاضاْة نة غةضيإ بة ضووةى زاثؤؾطاوخاْووى ئةو ظنووْة

ةنإ بؤ ئيَطإ زةنةٕ و باؽ ية نؤضي يَيَصووْووغإ بةضزةواّ باغي نؤضي ئاضياي
التى ئيَطاْى و نإ بؤ ؾويَٓةناْي تطى ديٗإ ْانةٕ. ٖةَيبةت َةبةغتى ئيَُة ية ئيَطإ،ئيَطاْيية
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اْى و ئةو ْاوضة طةوضةيةَإ َةبةغتة نة زةنةويَتة ْيَوإ ٖةضيةنة ية )ضيان ْيية ئيَػتا
ٖيٓسؤنؤف، ضووباضةناْى غيشؤٕ، دةذنؤٕ، َيعؤثؤتاَيا، زةضياى َاظةْسةضإ، زةضياى عوممإ 

ٕ بة غةض تاقِ و زابةؾبوونإ يةو ؾويَٓة طةوضةية ئيَطاْييةو خةييذى ؾاضؽ( نة ْةتةوة 
ية غيَ ٖةظاض غاٍَ ثيَـ ظايئَ، غيَ ْةتةوةى غةضةنى ية ْاويإ زةضنةوتٔ  بةآلّزةغتةى ظؤض، 

، ثاضؽ و َاز )ْاوى يةنةّ ية ضووى ظَاْةواْى ٖةْسىَ ْعيهة ية ْاوى ثة بطييت بووٕ ية: ثاضن
ثاضتةنإ( ية ْيَوإ ئةو غيَ ْةتةوةزا زةغتة و ْةتةوةى تطيـ ٖةبووٕ نة ٖةضيةنةيإ ْعيو 
بووٕ ية يةى يةو غيَ ْةتةوةية، وةى غهانإ نة ية ظابؤييَػتإ، غيػتاْى ئيَػتا و بةؾيَو ية 
ئةؾػاْػتإ زةشيإ و يةغةض ٖيض يةى يةو ْةتةواْة ٖةشَاض ْةنطاوٕ، يا زاْيؿتواْى ؾاخةناْى 

( ْاغطاوٕ ْةتواْسضاوة ية طةٍَ ٖيضيإ ٖةشَاض (4)ضؤشئاواى ئيَطإ واتة ظاططؤؽ نة بة )يوض
 بهطئَ.

 ّبةآل، ثاضؽ و َاز( بة ٖؤى نؤضة ْاوخؤييةنإ يةيةى زووضنةوتٓةوة، ثْةتةوةناْى )ثاض
ٖيضيإ ئيَطاْيإ بةدىَ ْةٖيَؿت و ية ْيَوإ ئةوإ و ئةو ْةتةواْةى ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض ئيَطإ 

زضوغتبوو. ئةو تيَهةآلويية ظؤض ئاغايية و ية وةى )تؤض، ئؤظ و قع( ثةيوةْسى و تيَهةالوةتى 
ٔ. تةْٗا ئةو وى ْةتةوةى تط ْةبآلت بيَت و تيَهةاْييةخاوةٕ ؾاضغت ْيية ْيازا ٖيض ْةتةوةيةىز

تةنإ زووض َاوْةتةوة، تواْيوياْة اْييةْةتةواْةى ٖةظاضإ غاٍَ ية ْاوةْسةناْى ؾاضغت
ضةغةْايةتى خؤيإ بجاضيَعٕ. )ئػهيُؤو و غاَويس( زوو ْةتةوةى دةغةضى بانووضٕ نة 

 ٔ.تاْييةةغةْايةتى خؤيإ ثاضاغتووة و تةْٗا ئةو بةؾةيإ ْةبيَت نة ْعيو ْاوةْسةناْى ؾاضغتضِ
ةغةٕ بة ضِية ْةتةوةْاغي زوو بٓةَاى غةضةنى ٖةية، يةنةَيإ ئةوةية ٖيض ْةتةوةيةنى 

تةواوةتى ية ْاوْاضيَت و ئيَػتا ثامشاوةى تةواوى ئةو ْةتةواْة َاوٕ نة ية غةض ظةوى بة 
نة تيَهةالوي  ْيية ةغةٕضِزضيَصايي َيَصوو شياوٕ. بٓةَاى زووةَيـ زةَييَت ٖيض ْةتةوةيةنى 

ْةبووبيَت، تةْٗا ئةوة ْةبيَت نة ثيَؿرت بامسإ نطز. تةْاْةت ئػهيُؤو و  ي تطةناْْةتةو
و بووْى ضةْس آلغاَويسةناْيـ نة تا ضازةى ظؤض خؤيإ ثاضاغتووة ية غةضةتازا ية تيَهة

 ْةتةوةيةى ثيَهٗاتبووٕ.

                                                           

ٕ و طِةنإ ية نوضز زازةبينطزووة بة بياْووى دؤضاودؤض تايةؾة نوضزيطِةضزةواّ نوضزيإ ق)زياضة يوضةنإ نوضزٕ، بةآلّ ئةواْةى ب( 4)
 ئةو ْةضيتة الى ئيَطاْى ئيَػتاف ٖةية نة ئةو ْةتةوة بة نوضز ْةظأْ. وةضطيَط بؤ نوضزى(
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ئاضيايي  ٖيتًةض غةضؤنى ئاَيُاْيا زواى بةزةغتةوةططتٓى زةغةآلت، بطِياضيسا ئةو ثياواْةى
ضةغةٕ بووٕ بيَٓيَتةْاو زةغتةى باْطةؾةى ثاضتى ْاظى، بةآلّ خؤى ؾطيو زةزا و ٖيًُةضى غةضؤنى 
ئةو زةغتةية خؤى ئاضيايي ْةبوو و ية تيَهةَيةى ضةْس ْةتةوةيةى بوو و ٖةضنةغيَهى ؾاضةظا ية 

 .ْيية يبواضى ضةضةيةى ْاغي ئةوى بسيتباية، زةيعاْى ئةو ية ضةضةَيةنى ضةغةْى ئاضياي
ياضى نؤض بؤ زةضةوةى ئيَطاْياْسا طِنإ زواى ضةْسئ نؤض ية ْاوخؤى ئيَطإ، بئيَطاْييةْةتةوة 

يسة ْةبووٕ و ضِو بة ثيَضةواْةى برينطزْةوةى ٖةْسىَ ية َيَصووْاغةنإ، ئةوإ ْةتةوةيةنى طة
ةَيهو ٖةَإ ٖؤ ناْيـ ية ئيَطإ نؤضيإ ْةنطزبوو، بتييةظاْػ ييَهؤَييٓةوةتةْاْةت ئةوإ بؤ 

إ بة ديٗاْسا، ضِٕ( بؤ طةآلنة بؤوة ٖاْسةضى )نطيػتؤف نؤيؤَب، واغهوزوو طاَا و َاشة
 ناْى شيإ.ثيَساويػتييةإ و ٖؤناضةنةف بطيتى بوو ية زابشن نطزْى ضِئةواْيؿى ٖاْسا بؤ طة

ؿُري ت بؤ ئةو ْاوضاْةى ئةَطؤ بة ثاتاْػتإ و نآلنإ ضووْة ضؤشٖةئيَطاْييةبةؾيَو ية 
ْاغطاوٕ و تا ئيَػتاف نؿُري بة )ئيَطاْى تاظة يا ئيَطاْى زووةّ( ْاغطاوة، بةؾيَهيـ بةضةو 
ضؤشئاوا ضووٕ و بة ْاوضة بة ثيتةناْى َيعؤثؤتاَيازا خؤيإ طةياْسة غؤضيا و زواتط ضووْة 

ز و نةْاضةناْى زةضياى غجى )زةضياى َةزيرتاْة(. ئةوإ زةضياواْيإ زةظاْى و نؿتيإ غاظنط
إ زةغت ثيَهطز، ية نةْاضةناْى بانووضى ئةو ضِية نةْاضةناْى ئةو زةضياية، زةضياواْى و طة

زةضياية ٖةض ؾويَٓيَو خاوةٕ غطوؾتى دوإ و خانى بة ثيت باية، يةوىَ ْيؿتةديَ زةبووٕ، 
 يةى يةو ؾويَٓاْة بةْسةضى )َاضغةي( ية ؾةضةْػا بوو.

يإ واية بةْسةضى َاضغةي ية اليةٕ تاقُيَو ية تا ئيَػتا ٖةْسىَ ية َيَصووْووغإ ثيَ
ْاثطغٔ ئةو ؾيٓيكياْة ية نويَ ٖاتووٕ و يا ؾيٓيكية  بةآلّإ بٓيات ْطاوة، ؾيٓيكييةن

 .ضييةغةضةتاييةنإ غةضضاوةنةيإ 
نؤْةنإ بؤ نةْاضةناْى َةزيرتاْة ٖةية نة بؤتة  ئيَطاْييةئةوةْس بةَيطةَإ ية غةض نؤضى 

و ٖى  ئيَطاْييةتيَهى اْييةوويي و ظؤض ئاغةواض نة ْيؿاْةى بووْى ؾاضغتضووزاويَهى َيَص
نإ، ية نةْاضةناْى بانووضى َةزيرتاْة ية ؾويَٓيَو بة ْاوى )َؤْانوو( زةغت ئيَطاْييةنؤضبةضة 

نإ نؤضيإ نطزووة بؤ ئةويَ، زواتط ٖةخاَةْؿييةنةوتووٕ و زةضزةنةويَت ية غةضزةَى 
ة ْاوى )ثطةْؼ أضؾع ايسوية( نؤؾهيَهى دواْى يةو ؾويَٓة بيٓانطز تا زيبًؤَاتيَهى ئيَطاْى ب

 نةويَت.اضنإ زيئيَطاْييةؾويَٓى نؤضبةضة 



 

113 

ططْطى  ي تط، ثيَـ ْةتةوةناْ(5)نإ نة يةنةّ ْةتةوةى زةضياوإ بووٕئيَطاْيية
طةى إ يةنةّ ْةتةوة بووٕ ئةغتيَؾيٓيكييةنئةغتيَطةناْيإ ية زةضياواْى ظاْى. زةطوتطيَت 

ية بريزةنةٕ  تييةاغضِئةو  بةآلّ)دووزةى( يإ ْاغي و ية زةضياواْي تواْيإ غووزى ييَ ببيٓٔ، 
نة ؾيٓيكية غةضةتاييةنإ ئةو ئرياْياْة بووٕ نة نؤضيإ بؤ نةْاضةناْى زةضياى غجي نطزووة و 

 طةيإ ْاغيوة.زواى ْيؿتةدىَ بووٕ، نةؾتيإ غاظزاوة و زةضياواْيإ نطزووة و ئةوإ ئةو ئةغتيَ
نؤضبةضاْى ئيَطاْى ية نةْاضةناْى  بةآلّةضةَيةى ئيَطاْى ْةبٔ، ضِإ بة ؾيٓيكييةنططعنإ 

 نةؾتييةنإ ٖةخاَةْؿييةاْة بووٕ و ئاغةواضيإ َاوة، دطة يةوة ية غةضزةَى ي تطَةز
ناْى ئيَطإ ٖاتووضووى ؾةضةْػا و ئيػجاْيايإ نطزووة. يةى يةو دةْطييةى و باظضطاْ

نؤضبةضةنإ زاَةظضاوة، دعيطةى )نطيت( بووة و ْةظاْسضاوة  ئيَطاْييةيَٓاْةى ية اليةٕ ؾو
نإ ية زووٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ ئيَطاْييةتى اْييةؾاضغت بةآلّنؤضبةضةنإ ض ناتيَو ضووٕ، 

ثيَـ ظايئَ ية ئةوىَ ٖةبووة و زؤخى زاْيؿتواْى ئةو دعيطةية ٖةَإ زؤخى زاْيؿتواْى 
و طوضطإ بووة، ٖةْسىَ يةو غةوظةَةْى و زاْةويًََة و زضةختاْةى تايبةت بة خوضاغإ 

 نإ بووٕ يةوىَ زةضاْسضإ.ئيَطاْيية
بابةتى بووْى زضةخت، زاْةويًََة و غةوظةى ئيَطاْى يةو دعيطةية نة ية ئيَطإ ظؤض زووضة، تا 

ى ظةْبةم نة تايبةت بوو ْة و ئةوإ ْاثطغٔ )ْةقؿى( ويَٓةى طوَيو نإئةوضووثييةئيَػتا الى 
 نإ، ية بيٓاغاظى ئةو دةظيطةية ضى زةنطز.ئيَطاْييةبة 

ويَٓةى ظةْبةم ية ويَطاْةناْى نؤؾهى ثيَطؽ ثؤييؼ ية غةض زيواضةنإ ٖيَؿتا َاوٕ و 
ية ئةوإ ؾيَطبوو و زواتط زةغةالتساضاْى ؾةضةْػي تا  ي تطنإ، خةَيهئيَطاْييةتايبةت بووة بة 
ناْة و بة ئيَطاْييةتة نطزياْة ْيؿاْى تايبةتى خؤيإ، بيَ ئةوةى بعأْ ٖى وآل ثيَـ ؾؤضؾى ئةو

نإ، غةييبى ؾهاويإ نطزة ْيؿاْى خؤيإ و وايإ زةظاْى نة ظييةٖةَإ ؾيَوة ئاَيُاْة ْا
 .ئيَطاْييةْيؿاْيَهى )ئةوضووثي، ئاضيايية( و ْةياْسةظاْى 

نإ ئيَطاْييةط باية ياخوز َيَية، ئةوةف ية تى نطيت طا ظؤض ططْط بوو دا ْيَاْييةية ؾاضغت
نإ زواى ئةوةى َاَيى نطزْى ئاشةَييإ ظاْى، طايإ َاَيى نطز و بة ٖؤى ئيَطاْييةوةضطريابوو. 

                                                           

ضةتاى نةْاضى زةضياناْى ئةؾطيكياوة إ ية يةنةّ نةغاْيَو بوٕ نة ٖةْطاوى زةضياواْيإ بة زضيَصايي نةْاضةنإ ية غةؾيٓيكييةن)( 5)
تى ئاغيا و ضؤشٖةآلتى ْاوةضاغت ية ْووغيٓى ياضؤغآلظ نطاضى وةضطرياوة و اْييةٖاويَؿت. ئةّ زيَط و ْيوة ية ثةضتونى ؾاضغت

 إ وةضبطرييَتةوة. وةضطيَط بؤ نوضزى(ؾيٓيكييةنْابيَت ية  تييةزةضخةضى ئةوةية نة ئةو ضاغ



 

114 

ى طا ية ظؤض ْاوى وؾة ئةوةى غووزى ظؤضيإ ييَ وةضططت، ططْطي ظؤضيإ ثيَسةزا. بةناضٖيَٓاى
طاى ْيَطيإ بؤ غواض بووٕ، دووت نطزٕ و باضنيَؿإ ٕ. ئةوإ تييةاغضِئيَطاْيسا بةَيطةى ئةو 

بةناضزةٖيَٓا و غووزيإ ية ؾريى َاْطاف وةضزةططت بؤ خواضزٕ، دطة يةوةف طاباظى يإ 
ْةى بةو ؾيَوةيةى نة ية ئيػجاْيا باوة، ئةوإ غواضى طا زةبووٕ بؤ ثيَؿاْساْى  بةآلّزةنطز 

ةياْس و ْةياْسةنوؾت و ية ؾاْاَةى ؾيَطزووغيؿسا تواْا و ٖيَعيإ و ٖةضطيع ئاظاضيإ ثيَ ْةزةط
 باغي طاباظى نطاوة.

ةغةْايةتى خؤى ثاضاغت، ئةوإ وةى ضِطاباظى ية ئيَطاْةوة ضؤوة دةظيطةى نطيت و 
نإ طاباظيإ بؤ زةضخػتٓى تواْا و ٖيَعى خؤيإ زةنطز و ٖةضطيع ئاظاضيإ ْةزةزا. ية ئيَطاْيية

بةٖيَع بوو، بؤية طاباظيإ زةنطز و ويَٓة نؤْةناْى غةض ؾوضة و ئيَطإ و نطيت شْإ دةغتةيإ 
ٕ. ئةو ضةمسة ية اليةٕ نؤضبةضيَهى نطيت طةيؿتة تييةاغضِؾويَٓةواضةنإ ية نطيت طةواٖى ئةو 

نة ية  ْيية ا نة ثيَويػت بة باغي ْانات، زووضضِئيػجاْيا و ية ئةوىَ ؾيَوةى طاباظى طؤ
 اف ْةضيتى طاباظى بطةوى ٖةبووبيَت.ووثئةوضى ئيَطاْى بؤ ي تطنؤضةناْ

يةو بةؾةزا نؤتايي بة باغي غةضزةَى ثيَـ َيَصوو زيَٓشن و زةغت بة باغي غةضزةَى َيَصوو 
زةنةئ، بةآلّ بريتإ زيَٓيٓةوة ئةوةى بامسإ نطزووة تةْٗا بةؾيَهى نةَة يةوةى زةبواية باؽ بهطيَت. 

ييةصوو تةواو بهةئ، ديَي خؤيةتى بًَيشَن بةآلّ بةض ية ئةوةى باغي غةضزةَى ثيَـ َيَ نإ ثيَـ ئيَطْا
ضووْة بانووضى  ئةواْي تطاوٕ و ٖةضوةٖا ثيَـ ضِية ضيَطاى زةضياوة بةزةوضةى ئةؾطيكازا طة ي تطخةَيه

يةنإ ضِايإ وابوو نة ئةوضووثايئةوضووثا بؤ ئةو ؾويَٓةى بةضزةوّا ؾةوة. تا َاوةيةى ثيَـ ٖةَوإ 
إ و " ناتيَو زةغتيإ بة غةؾةض نطز، زيتيإ ٖةتاو ية الى ضِزةوضةى ئةؾطيكا طة يةنةّ نةؽ بووٕ

اغتيإ ٖةَيسةٖات" ضِضةثيإ ٖةَيسيَت و ية نؤتايي غةؾةضياْسا نة طةيؿتٓة )دبٌ تاضم( ٖةتاو ية الى 
ةَايةنى َيَصوويية و ثةغةْس ْةنطزْى بة نوؾطى َيَصوو زازةْطيَت.وتةو ئةو   ية ٓب
نإ يةنةَشن زةضياواْإ بووٕ نة تواْيإ ية ثييةوة ية َيَصووى ضؤشئاوازا ٖاتووة، ئةوضوواى ئةطِويَ

ا، بةآلّ َاوةيةى ثيَـ نة ئاغةواضى نؤضبةضةناْى ئيَطاْى ية ئةوضووثضيَطةى زةضيا بطةْة بانووضى 
ضةْػة آلتى ؾةو دعيطةى نطيت و ية نةْاضةناْى ئيتاييا و ية زوضطةناْى غيػيٌ و ية نةْاضةناْى

نإ ية نةْاضة بانووضيةناْى َسيرتاْة نؤضبةض بووٕ و ثيَويػتة ئيَطاْييةزؤظضايةوة، زةضنةوت 
 يإ واظ بيَٓٔ و ضاغتى ثةغةْس بهةٕ.ثةضغتييةنإ يةو ؾيَوة ضةطةظ ئةوضووثيية
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نإ بة زةوضةى ئةؾطيكازا بطةضئَ و ثيَـ ئةوةى ئةوضووثييةاغتى ئةوةية نة ثيَـ ئةوةى ضِ
نإ بة زةوضةى ئةؾطيكازا طةضِإ و ية ضيَطةى زةضياوة ئيَطاْييةطةييَٓٓة بانووضى ئةؾطيكا، خؤيإ ب

 .زؤظييةوةا و ْاوضةى تاضيهيإ ئةوضووثخؤيإ طةياْسة بانووضى 
ظاْياضيإ ية غةض غوضاْةوةى ظةوى بة زةوضى خؤض  بةآلّنإ زةياْعاْى ظةوى خطة، ئيَطاْيية

ى زْيا، بؤية ٖةوَيياْسا بة زضيَصايي نةْاضةناْى ي تطييَٓٓة اليةنةْةبوو و زةياْويػت خؤيإ بطة
ى ظةوى و )ظاب غشن( ؾةضَاْسةى ئةو زةضياواْاْة بوو ي تطئةؾطيكازا ظووَيئَ تا زةطةْة اليةنة

 نة بةؾساضى ئةو غوضاْةوةية بة زةوضى ظةويسا بووٕ.
ٖةبوو، )ظاغهوزوطاَا(  غةباضةت بةو بابةتة ظاْياضى ظؤض ية ثةضتووى خاْةى ظاتيهإ

ت، آلزةضياواْى ْاغطاو بة ٖؤى ئةو ظاْياضياْة تواْى زةوضةى ئةؾطيكا بطةضيَت و بطاتة ضؤشٖة
نإ ية ضؤشٖةالتةوة خؤيإ طةياْسة ضؤشئاوا و تواْيإ ٖةَوو ئةؾطيكا ئيَطاْييةئةو زةيعاْى 

ضةو ضؤشٖةالتى ئةؾطيكا بضيَت، ببيٓٔ. ئةو زةيعاْى زةتواْيَت بطاتة ضؤشئاواى ئةؾطيكا و يةويَ بة
بةّ ؾيَوة ضووْى بؤ ٖيَٓسغتإ ئاغإ زةبيَت، ضوْهة ئةو ظةضيايةى نةْاضةناْى ئةؾطيكا و 

 ٖيَٓسغتإ تةض زةنات ٖةض يةى ظةضياية.
ٖةَووإ زةظأْ )نطيػتؤف نويوَب( بة ٖؤى خويَٓسْةوةى ئةو ظاْياضياْةى ية ثةضتووى 

وٕ، غةؾةض بةزةوضى ظةوي زةغت ثيَهطز و ئةو ظاْياضي ية خاْةى ظاتيهإ بةضضاوى نةوت بو
بووٕ بة باظْةيي بووْى ظةوى الى  باوةضِنإ بووة يةو بواضة. ئيَطاْييةباضةى ئةظَووْى 

ة ٖاْسةض بووبيَت بوو باوةضِنإ، يةواْةية ئةو َيػطييةو و زواتط طةيؿتة زضوغتبونإ ئيَطاْيية
 بةآلّٕ(، آلةويسا وةى ٖةضيةنة ية )نطيػتؤف نويوَب و َاشةإ بة زةوضى ظضِنإ بؤ طةئيَطاْيية

 .ْيية ٖيض بةَيطةيةنُإ يةو باضةوة بة زةغت
)نطيػتؤف نويوَب( ْةبوو و ثيَـ ئةو خةَيهى  زؤظييةوةيةنةّ نةؽ نة ئةَطيهاى 

ئةغهةْسيٓاويا و ظووتطيـ زةضياواْة َوغوَيُاْةنإ نة ية ئةؾطيكا زةشيإ، ضووبووْة ئةَطيها 
و بؤ ئةَة غةزإ بةَيطةَإ بة زةغتة نة باؽ نطزْيإ زةبيَتة ٖؤى زضيَصزازضى و بة نوضتى 

تة وآل زةَييَشن ناتيَو نطيػتؤف نويوَب طةيؿتة ئةَطيها، ية ٖةْسىَ ية ؾويَٓةناْى ئةو
ةف ثيَػتة ضِعةضةبى بة ؾيَوة ظاضى ئةؾطيكى ٖةبوو، ٖةْسىَ ؾوئَ ْاوى عةضةبيإ ٖةبوو و 

 نإ ية ئةَطيها ٖةبووٕ و ية طةٍَ َوغوَيُاْةنإ ٖاتبووٕ بؤ ئةوىَ.ئةؾطيكية
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نإ ية بواضى ئيَطاْييةٖةَيبةت واغهوزووطاَا و نطيػتؤف نويوَب بة خويَٓسْةوةى ئةظَووْى 
نإ ية بواضى زةضياواْى ئيَطاْييةية ناضة زياضةناْى  ي تطزةضياواْى تواْيإ زةوضى ظةوى بسةٕ، يةنيَه

ي ا نة ية غةضزةَى بةض ية َيَصوو بووة و وةى ظؤض بابةتئةوضووثضووْيإ بؤ بانووضى  بطيتى بوو ية
 َيَصووةنةى بة زضوغتى ْةظاْسضاوة، بةآلّ ية ثةضتوونداْةى ظاتيهإ ئةو ظاْياضياْة ٖةٕ. تط

نإ ية باؾووضى ؾةضةْػاوة ية ضيَطةى زةضيا بةضيَهةوتٔ و زواى ئيَطاْييةزةغتةيةى ية 
يإ ية طةضوى )دبٌ تاضم( طةيؿتٓة ْاو ظةضياى ئةتًةغي و يةوىَ بةضةو بانووض ضووٕ ْتيَجةضِبوو

و ئةوةْسة ضؤيؿسن تا طةيؿتٓة ْاوضةيةى نة بة غةضظةوى غاضزى و تاضيهى ْاغطاوة. زةظاْشن ية 
ازةى ظؤض بةضةو غاضزى زةضوات و بةغتةَيةى زيَتة ثيَـ، ية ضِْعيو دةَػةضى بانووض، ٖةوا تا 

ييع تةْٗا تاضيهى زةَيَٓيَت و زةضياواْاْى ئيَطاْى نة يةنةّ داض بوو بطةْة ئةو ؾويَٓة زواى ثا
ى بؤ زاْيؿتواْى ئيَطاْيإ باؽ نطز و باغةنإ وضزاْةوةيإ بة ضِغاضز و تاضيهة، زواى طة

 و بابٌ و تيَهةٍَ بووٕ بة ضريؤى و ئةؾػاْةنإ. َيػططةيؿتةوة 
نإ ويػتيإ ية طةضوى دبٌ ئيَطاْييةايي نطزْةوة ية بة الغ ي تطزواى ئةوإ ظؤض نةغاْ

ناْيإ نطزةوة ية ٖاتٓيإ بؤ ئيَطاْييةتاضم بجةضْةوة و بضٓة ْاو ظةضياى ئةتًةغي. ئةوإ الغاي 
ثطغياض ئةوةية ئايا ئةوإ بؤ َةبةغيت طةؾتوطوظاض يا  بةآلّْاوضة غاضز و تاضيهةنإ، 

بووْى ظةويإ ٖةبوو يا ضووٕ  طِوباضة غةملاْسْةوةى خى غةؾةضةيإ نطز؟ ئايا ويػتى زوباظضطاْ
 يإ ية طةَيسا بهةٕ؟باظضطاْا زةشيإ بٓاغٔ و ئةوضووثتا ئةو ْةتةواْةى نة ية بانووضى 

ى بووة و غةؾةضى باظضطاْية ضابطزووزا ظؤضيٓةى غةؾةضة زةضياييةنإ بة َةبةغتى 
بة ططعناْى ظؤض ضووْيإ بؤ بانووضى نإ بؤ زةوضةى ئةؾطيكاف بةّ ٖؤناضة بووة و ئيَطاْيية
ا بؤ باظضطاْى بووة. يةّ بةؾة بة زواوة ضيرت باغى ثيَـ َيَصوو ْانةئ و باغى ئةو ئةوضووث

ضووزاوة َيَصوويياْة زةنةئ نة بةَيطةيإ ية غةضة و ية ٖةْسىَ ثةضتووى باغيإ نطاوة يا ية 
غت ٖاتووة و ئيَُةف بة ثيَي تواْا َاوةى ْيوغةزةى ضابطزوو ية زَيى خاى ئاغةواضيإ بةزة

 غووز يةو ثةضتووناْةى بة ظَاْةناْى يؤْاْى و التيٓشن وةضزةططئ و زةياخنةيٓة بةضزةغتتإ.
ى طةوضةى ئاملاْى ية غةزةى ْؤظزةٖةّ )َانؼ َؤيةض( زةيطووت ييَهؤَيةضضؤشٖةالتٓاؽ و 

وى غةباضةت بة َيَصووى ا ْعيهةى ضواض ٖةظاض ثةضتوئةوضووثية ثةضتووى خاْةناْى ضشن و 
ابطزووزا زةغت نطا بة ضِئيَطاْى نؤٕ ٖةية نة ْاوةضؤنةناْيإ ْةظاْسضاوة. ية َاوةى 

طزْى ييػتى ْاوى ئةو ثةضتووناْة و زةضنةوت شَاضةيإ ظؤض ظياتطة يةوةى َانؼ زضوغته
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زيتبوو نة  ة بةضيَعة تةْٗا ئةو ثةضتووناْةىييَهؤَيةضاى ئةوةف ئةو طِويَ بةآلّباغي نطزووٕ، 
ا ئةوضووثضيٓى نؤٕ و ئةغطيكى بووٕ، ئةواْةى ْةْاغي بووٕ نة بة ظَاْة ظيٓسووةناْى 

 ْووغطاوٕ.
ططعنإ ئةو نتيَباْة بؤ ناضى ئيَُة ْةطوجنئَ ضوْهة ئيَُة ْة ئةغطيكى و ْة ضيٓى نؤٕ 

ى ية ئةوضووثاْى و ضؤشٖةالتٓاغ ييَهؤَيةضظؤضيٓةى  بةآلّْاظاْشن و ْاتواْشن غووزيإ ييَ ببيٓشن. 
ناْى خؤيإ ْووغيوةتةوة، غووزيإ يةو ظاْياضياْة وةضططتووة ييَهؤَييٓةوةطةٍَ ئةوةى ظاْياضى و 

 نة يةو ثةضتووناْةزا ٖاتووة.
زةْيشَن نة تةْاْةت تةواوى ئةو ثةضتوونة َيَصوويياْة بة  تييةاغضِاؾهاويةوة زإ بةو ضِبةو ثةضى 

ياضى طِضزةغتُإ ْةنةوتووٕ، ويَظَاْة ظيٓسووةناْيـ ْووغطاوٕ بة  وضزاغت و ضِاى ئةوة ٖةوَيُاْساوة ظْا
ناْى ئةّ زوايية زةضنةوتووة ية ديٗاْسا ْعيهةى غةز وثةجنا ٖةظاض ييَهؤَييٓةوةبة خويَٓةض ببةخؿشن. ية 

ثةضتووى ية غةض َيَصووى ئيَطاْى نؤٕ ٖةية و وةى َانؼ زةَييَت:" تةْٗا ضواض ٖةظاضيإ بة ظَاْة 
بة ظَاْة ظيٓسووةناْى وةى ؾةضةْػي، ئاَيُاْى، ئيتاَيى،  ئةواْي تطةناْى ئةغطيكى و ضيٓى ية و نؤْ

توضنى، ضووغي، عةضةبى و ئةْطًيعئ."ٖةْسيَهيإ قةباضةيإ ظؤض طةوضةية و ية ثاْعزة تا بيػت بةضط 
 ثيَهٗاتووٕ و تةْٗا خويَٓسْةوةيإ ضةْس غاَييَو زةخايةْيَت.

ئةو ضيَطةيةَإ بؤ ئاغإ  ي تطتُٓإ ية خةضَاْةى ظاْػتى نةغاْبة ٖؤى غووز وةضطط
بؤتةوة و تواْيوَاْة ئاغاْرت ناضةنةَإ ئةجناّ بسةئ، ئةو بابةتاْةَإ باؽ نطز تا ئةواْةى ية 

ى ْابةديَُإ ْةطوتووة و ٖةوَيُإ زاوة ئةو ضووزاواْةى وتةَيَصوو زةظأْ، ييَُإ تيَ بطةٕ نة 
ئيةناْسا يةواْةية ٖةَوإ ييَ يإ بيَ ئاطا بووبٔ، بيإ خةيٓةوة بةض زيسةى ية غةضزةَة َيَصوو

 خويَٓةضة بةضيَعةناظنإ.
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 يةكةمني ثاشاى ئيَسان كيَ بوو
َاوةيةى ثيَـ زةغةالتى ٖةخاَةْؿي و بة ٖةَإ ؾيَوة ثيَـ َازةنإ ية ئيَطإ )بانووضى 

بة ْاوى )طات( ٖةبوو. ْةظاْسضاوة )طات( ٖةَإ  ضؤشئاوا و ضؤشئاوا(، ئيَطإ ثاؾايةنى
ة، ية بووْى )ظةضزةؾت و طات( ي تطظةضزةؾتة نة طاتاناْى زاْاوٕ و تا ئةَطؤ َاوٕ يا نةغيَه

 و ئةوة ٖةْسىَ ية َيَصووْاغاْى نؤْٔ نة ئةو زوو ْاوةيإ بة ٖةَية ييَ تيَهةٍَ بووة. ْيية طوَإ
ظ(  1966ى ظاْهؤى ٖاضظاضزى ئةَطيهى ية غاَيى )غتاَاَؤضيضاضز ؾطاى ظاْاى ئيَطآْاؽ و 

ى زياضى وضزغةؾةضى بؤ ئيَطإ نطزووة و ٖةوَيى ظؤضيساوة تا ناتى شياْى )طات و ظةضزةؾت( بة 
، ٖةضوةٖا زَيٓياى زياضيهطزخ. ظ(  600تا  6000بهات، بةآلّ ية ْةيتواْى و ناتةنةى بة)

ثةياَبةض بووْى ظةضزةؾت ية ثةياَبةضى )ابْا نطزيٓةوة ية ثةياَبةض بووْى ظةضزةؾت، بةآلّ 
 االويشن( وةى )ابطاٖيِ، يوت، يعكوب و ... ٖتس( زةضيَت واتة ٖةّ ثةياَبةض و ٖةّ ثاؾا بووة.

ي و بةتايبةتى ئاَيُاْى زةنات نة ئةوضووثضيضاضز ؾطاى باؽ ية ثةجنا ظاْاى ئيَطآْاغي 
غةضنةوتوو ْةبووْة، ٖةَوو ئةو بابةتاْةى  ْى ئةو َيَصووة زاوة وزياضيهطزٖةوَيي ظؤضيإ بؤ 

ضَىَ ية و باغي ؾويَٓى ية زايو بووْى ظةضزةؾت زةنةٕ نة طواية ية نةْاضةناْى زةضياضةى
 زايو بووة، تةْٗا طيَطاْةوةية و ثؿتيإ ْةبةغتووة بة بةَيطةْاَةنإ.

و زةَييَت ضيضاضز ؾطاى طاتةنإ بة نؤْرتئ زةقة ئةزةبيةناْى ظَاْى ؾاضغي زةْاغيَت 
تطابٔ و زةَاوزةّ طواغرتابٓةوة و يةواْةية طاتانإ غةزإ يا ٖةظاضإ غاٍَ ثيَـ بووْى ضيَٓووؽ،

 نايةوة. ٖاتؤتةتا ئةو ناتةى ضيَٓووؽ 



 

120 

يةو غةضزةَةى ئيَطإ نؤضبةضى ية نةْاضةناْى زةضياى َةزيرتاْة ٖةبووة، طات ثاؾا بووة. ئةو 
و ئاوةزاْى زاوة، ٖةوَيي بةضزةواَى زاوة تا ؾيَواظى  ثياويَو بووة ظؤض ططْطى بة نؿتوناٍَ

 نؿتوناَيى ئيَطإ ية الى ئةوضووثييةنإ ثةضة ثيَ بسات و ضيَبةضايةتى ْةتةوة  ئةوضووثييةنإ بهات.
التى )ييسى( و نؤْرتئ َيَصووْووغي ضؤشئاوا نة ثيَـ ٖريؤزؤت شياوة، ْاوى خاْتؤؽ و خةَيهى

ةَييَت: زواتط ٖةْسىَ ية شْإ و ثياواْى دوتياضى ؾاضى طيٌ نة نةوت بووة، غةباضةت بةو ثاؾاية ز
ا، نؤض ثيَ نطز بؤ نةْاضةناْى زةضياى خةظةض و زةغتةيةى ية ئةوضووثبؤوة ئةوثةضى ضؤشئاواى 

 دوتياضاْى زةضياى خةظةضيؿى نوض ثيَ نطز بؤ غةضظةوى طيٌ و يةوىَ ْيؿتةديَي نطزٕ.
 هات و ية بةَيطة َيَصووييةنإ ضؤبضيَت، زةتواْيَ بعاْيَتَطؤظ بة بيَ ئةوةى خؤى َاْسوو ب

تى )طوٍَ( نويَية و بة ظاْيٓى ئةوةى يةو ثةضى ضؤشئاوا بووة، وآل تى )طيٌ( نة زواتط بوو بةوآل
 .(1)تى ؾةضةْػايةوآل زةظاْطيَت ئةَطؤ

ؾةضةْػية نؤْةنإ ية ضاْسْى بطْر بيَ ئاطا بووٕ، طات نؤَةييَو دوتياضى ؾاضةظاى 
نةْاضةناْى َاظةْسةضاْى بؤ ؾةضةْػا نؤض ثيَهطز تا دوتياضاْى ئةوىَ ؾاضةظاى ؾيَوةى ضاْسْى 

التةؾي ٖيَٓا بؤ نةْاضةناْى َاظةْسةضإ )طيالْى و بطْر بهةٕ و زةغتةيةى دوتياضى ئةو
 ى ئةوإ ؾيَط بزن.نؿتوناَيئيَػتا( تا ؾيَوةى 

ووضى ؾةضةْػا بهات و ٖةوٍَ ؾاضةظايي ية ئةطةض نةغيَو ية ئيَػتاؾسا غةضزاْى طوْسيَهى باؾ
 غةضغوضَِإاى طِشياْيإ بسات و زواتط بؤ ٖةَإ َةبةغت غةضزاْى طوْسيَو ية طيالٕ بهات، ويَ

بؤى زةضزةنةويَت زؤخى شيإ ية ٖةضزوونياْسا يةنػاْة و دطة ية نةيةثةصن نؿتوناَيى، ٖةَوو 
ةناْيؿسا زاْيؿتواْى ئةو طوْساْةى ؾةضةْػا وةى ضيَوضةمسيَهى ئةو طوْساْة يةنة و تةْاْةت ية بؤْ

طوْسةناْى طيالٕ )نوؾتى( )دؤضة نةَةضبةْسيَهة نة ية ئيَطإ زةبةغرتيَت( ية نةَةض زةبةغسن، 
نإ بوو، زواتط بة )ظْاض( ْاغطا و ؾيَوةى بةغتٓةنةى ئيَطاْييةناْى ٓيية)نوؾتى( نة ية ٖيَُا ئايي

 ةْطووية( خطِزةنطيَتةوة.واية نة بةؾى ثؿتةوة بة ؾيَوةى )َ
و تايبةتى ٖةية و ٖةَإ دؤض ية  وضزية طوْسةناْى باؾووضى ؾةضةْػا دؤضيَو ثاقًةى 

تةواوى طوْسةناْى غٓووضى طيالٕ ٖةية و ييَٓاْى ية ٖةضزوو ؾوئَ بة يةى ؾيَوةية، غةضةتا 

                                                           

و ئةو نةغاْةى ؾاضةظاى ظَاْى ؾةضاْػشن، زةظأْ يةو ظَاْةزا  ْيية ى طوَيسا، غةيطوؾةى ـ ى ، و ـ ية )طؤضِاْى ٖةضزوو ثيت( 1)
ى طوٍَ نة ْاوى نؤْى ؾةضةْػاية بة ثيتى ـ  و ـ  ْاْوغطيَت و بة ـ  طائوٍ ـ  زةْوغطيَ و زةخويَٓسضيَتةوة و زةْطى ـ ؤ ـ يةو وؾة
 .(ظةبيشوَيآلياتط ية ـ  طيٌ ـ  ْعيهة، و ية ْووغيٓة ؾةضةْػيةنةزا ظ ْيية يةزاوؾة
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ى ثاقًة ي تطيَهزةيهوييَٓٔ تا وةى غاغيَهى تؤخى ييَ زيَت و زواتط بة ٖيًَهة زةخوضيَت. دؤض
ةنطيَتةوة و ٖةْسىَ نات زةرنةْة ْاو ئاو وؾهس  ية طوْسةناْى ٖةضزووال ٖةية، ظؤض طةوضةية و

تة. ٖةضوةٖا ية طوْسةناْى ٖةضزووال ية بٔ َيٓضى آلتا زواى ْةضّ بووْةوةى بهطيَتة ظة
 غتةى زضيَصى غري و ثياظى ٖةَيواغطاو زةبيٓطيَت.ضِةنإ، خاْوو

اْى ظةيتوٕ ية ٖةضزووال يةنة، ية طوْسةناْى طيالٕ و باؾووضى ؾةضةْػا زواى ؾيَوةى بةناضٖيَٓ
خؤف نطزْى ظةيتوٕ بة طويَعى نوتطاو زةخوضيَت و ية ٖةْسىَ ؾوئَ زواى ئةوةى ظةيتوٕ زةخةْة 

ةْطى ضةف ببيَت. ية بؤْة ضِزؤيهةى طةوضة، تويَهًَى ٖةْاضى زةخطيَتة غةض تا ٖةّ ْاغو بيَت و ٖةّ 
اظيَٓٓةوة و ضِةناْيإ، الزيَ ْؿيٓاْى باؾووضى ؾةضةْػا قؤضى طاناْيإ بة طوٍَ و غةوظة زةْاوضةيي

ناْى باؾووضى ؾةضةْػا ية ناتى زؤؾيٓى َاْطاناْيإ سييةٖةَإ ضيَوضةغِ ية طيالٕ ٖةية، شْة طوْ
ة ية اليةٕ الزيَ ْؿيٓة طيال  تطيَتةوة.نإ زةوْييةٖةْسىَ طؤضاْى زةَيئَ نة ٖةَإ ؾيَوة ئاواظْا

يسةيةى بضيَتة طوْسةناْى باؾووضى ؾةضةْػا ية زووضةوة قاخ و َةجنةَيى طةوضةى طًئَ طِئةطةض ط
زةبيٓيَت نة ية ْاوياْسا ٖةْسىَ دؤضة خؤضانى نوَييَٓسضاوى وةى طويَع، بازاّ و ْيػهيإ ية بةض ٖةتاو 

رتيَت. ثيَـ بةناضٖيَٓاْى بٓةوة و ٖةَإ بابةت ية طوْسةناْى طيالٕ زةزيوؾهب  ٖةَيدػتووة تا
غًوغي بطزئ ية ؾةضةْػا، ية الزيَهاْى باؾووضى ئةوىَ، ية ظغتإ تؿتيَو غًوغي طةف نطاوةى 

 ةغِ ية طوْسةناْى طيالٕ ٖةية.ضِزاضيإ زيَٓا و ية ْاو شووضةنةيإ زازةْا تا طةضّ ببٓةوة و ٖةَإ 
وايةتي، نؤَةييَو خةَيو ية ثاف ية طوْسةناْى باؾووضى ؾطاْػة واباوة ية ؾةوى بووى و ظا

زةضطا زةوةغسن تا بعأْ بووى و ظاوا باغي ض زةنةٕ، ئةو بابةتة تانو ئيَػتاف ية طيالٕ 
ٖةضَاوة. ية تةواوى طوْسةناْى باؾووضى ؾطاْػة طؤطاى خاْووةنإ ية قاتى غةضةوةية و ية 

ظاْة نة ية باؾووضى طوْسةناْى طيالْيـ بة ٖةَإ ؾيَوةية. ية ٖةَاْهات ٖةْسىَ يةو غةو
ؾطاْػة بة ضووةنى ْاوضةيي زةشَيَطزضئَ، ية طوْسةناْى طيالٕ بة ٖةَإ ؾيَوة ٖةْة و ئةو 

 ى ئيَطإ و ؾطاْػة زةغت ْانةوٕ.ي تطغةوظةَةْياْة ية ؾويَٓةناْ
يةواْةية بطوتطيَت ية ٖةَوو ؾويَٓيَهى ديٗإ شياْى الزيَهإ وةنويةنة و ئاغايية ئةو 

بعاْشن نة  تييةاغضِثيَويػتة ئةو  بةآلّْيَوإ باؾووضى ؾطاْػة و طيالٕ وةى يةى بٔ، بابةتاْة ية 
شيإ ية نةْاضةناْى زةضياى َةزيرتاْة ية طةٍَ يةنرتى دياية و ييَو ْاضيَت، ية ناتيَهسا نة 

 نة ديَطةى باؽ بيَت. اْييةنى وظييةتةواوى ئةو غٓووضة ية ضووى ئاو و ٖةوا دياوا
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ػة  بطيتييةى غةضةنى نة ية طيالٕ دطة ية خواضزْ ية طةمن،  بطيتييةية بطْر و ية باؾووضى ؾطْا
ػة ية  ثةتاتة، يؤبيا و َاغي و دياواظى ية ْيَوإ طوْسْؿيٓةناْى طيالٕ و باؾووضى ؾطْا

ازةيةى تاظةية، طوْسْؿيٓةناْى باؾووضى ضِو دياواظى ية خواضزْيـ بابةتيَهى تا  ْيية خواضزْةناْياْسا
ػ ةويًََةية، زةغتيإ ؾةضْا ةف ية غةضةتازا بطجنيإ زةضاْس و زواتط بة ٖؤى ناضى قوضغي ضاْسْى ئةو زْا

ةويًََةى تط ية دياتى بطْر.  ٖةَيططت ية ضاْسْى بطْر و زةغتيإ نطز بة ضاْسْى زْا
ةؾتى ضِ( ية ؾاضى 1925تا  1922ثياويَهى ؾةضةْػي بة ْاوى )يوغشن( نة ية غاَيى )

شياوة و َيواخناْةيةنى ية ْاوضةيةى بة ْاوى )غبعة َةيسإ( ٖةبووة، ْاوةْسى طيالْة 
اْى بة ْاو طوْسةناْى ئةو ؾويَٓة ْةتةْيا شياْى زاْيؿتواْى ئةو ضِوة نة ية ناتى طةتييةطيَطاوية

ْاوضةيةى وةى شياْى زاْيؿتواْى باؾووضى ؾةضةْػا زيتوة، بةَيهو تةْاْةت ية ضووى ؾيَوةى 
بة زَيٓياييةوة  بةآلّوْى ظؤضى زيتووة. ئةو ثياوة ؾاضةظاي َيَصوو ْةبووة َطؤظةناْيـ ييَو ضو

 زةَييَت نة:"زةبيَت خةَيهى ئةو زوو ْاوضةية ية يةى ْةتةوة بووبٔ."
التى ييسى ثؿت ئةغتووض ْةبواية بةو بةَيطاْة، و ناْى َيَصووْووغيوتةئةطةض 

ووضى ئةو زوو ؾويَٓة ية يةنرتى ئاغإ ةضاو نطزْى زضَِيَصوويية بة تييةاغضِطزْى ئةو ثةغةْسن
نإ ية نةْاضةناْى ئيَطاْييةئةو بةَيطاْة و زؤظيٓةوةى ؾويَٓةواضى نؤضبةضة  بةآلّْةبوو، 

اغت نطزةوة نة زةَييَت:"طات ئةو دوتياضاْةى ضِناْى َيَصووْووغي ييسى ثؿت وتةَةزيرتاْة 
ي اْػة بطواظْةوة و نؤَةييَو ضووةننؤضاْسووة بؤ ئةو ؾويَٓة تا ضاْسْى بطْر بؤ باؾووضى ؾةض

 يـ نة ية ٖةض زوو ؾوئَ ٖةية، ٖةض ية ضيَطةى ئةو دوتياضاْةوة طواغرتاوةتةوة."تط
 600نإ َيَصووى ٖاتٓى ئةو ثياوة طةوضة و ثةياَبةضة واتة طات يا ظةضزةؾت بة )يؤْاْيية

 بةآلّنأْ، ْييةئيَطاخ. ظ( زياضى زةنةٕ و غةضضاوةى ئةو ييَهساْةوةيةى ئةوإ ٖةَإ 
اغت ثةغةْس ْانةٕ و ية ْاو ئيَطاْيـ ئةو َيَصوواْةى نة بةض ضِنإ ئةو َيَصووة بة ئيَطاْيية

 .ْيية زةغسن ٖةَوويإ ٖى زواى ٖاتٓى ئيػالَٔ و ٖيض ية ثيَـ ئيػالّ يةوباضةوة بةضزةغت
ووغاْى زواى ئيػالّ بة ْاوى )ئةيبريؤْى( زةَييَت:"ظةضزةؾت ي يَصوْو  َ ـ 258ة )يةى ية ( غاٍَ ثيَ

ْانةويَت ظةضزةؾت ) َيَصووة يةْطة و زةض ( غاٍَ ثيَـ يةزايو 258ئةغهةْسةض ية زايو بووة"، بةآلّ ئةو 
ى ئةغهةْسةض بؤ ئيَطٕا  َاضة غاَية ية ثيَـ ٖآت ـ َطزٕ و يا خوز ئةو ش ، ثيَ  زوْياوة. ٖاتؤتةبوٕو

يَتةوة بؤ ناتى زةطةضِنإ يةئيَطاْيبة ثيَي يةى ية طيَطاْةوةنإ، غةضضاوةى َيَصووى 
 بةآلّطزْى ئاييٓى ظةضزةؾت ية اليةٕ ثاؾايةى بة ْاوى ويَؿتاغب )ويَؿت ئةغح(، ثةغةْسن
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ت يا ضؤشئاوا ثاؾا بووة. ْاوى ئةغح ثاؾططى آلْةظاْسضاوة ية ناّ بةؾى ئيَطإ، واتة ضؤشٖة
غواضى ئةغح زةبووٕ و  ْاوى ظؤض ية غةضزاض و ثايةوإ و ثاؾاناْى ئيَطإ بووة، ضوْهة ئةوإ

 تط. تاْيآلو يةويَوة ضووتة و ئيَطاْييةخؤؾيإ زةويػت، زةظاْشن ئةغح ئاشةييَهى 
التٔ و يةطةٍَ زؤخى دوططاؾيايي و تىآلبةغةض ٖاتةناْى ْاو ئاظيػتا ظؤضتط بةضةو ضؤشٖة

و ضؤشة نة ئةوىَ نؤنٔ و بة ثيَي طيَطاْةوةى ئاظيػتا، ظةضزةؾت ية ضؤشٖةالتى ئيَطإ شياوة و ئة
طز، ظةضزةؾت زاضيَهى ضٓاضى ية ؾاضى نامشةضى خوضاغإ ثةغةْسنويَؿتاغب ئاييٓى ظةضزةؾتى 

ت بة ؾويَٓى ية زايو بووْى آلضاْس و زاضةنة تا زواى ٖاتٓى ئيػالّ َابوو. ئةطةض ضؤشٖة
 ثةغةْس بهةئ نة زواتط بة ٖؤناضةناْى ئاييٓى يا تييةاغضِظةضزةؾت وةضبططئ، زةبيَت ئةو 
 ضَىَ و يةوىَ ْيؿتةدىَ بووة.و غياغي ظةضزةؾت ضووة بؤ ْاوضةى

ةم( نة ئيَػتا بة )ضيَى( ْاغطاوة ية زايو بووة و ضِايةى ٖةية ثيَيواية ظةضزةؾت ية ؾاضى )ضِ
ية ئيَطاْى نؤْسا ضةْسئ  بةآلّئةواْة ؾاضى تاضاْى ئيَػتا بة ؾويَٓى يةزايو بووْى وةضزةططٕ، 

ةقة( و ئيَػتا ية ْعيو ؾاضى )تةبةؽ( ية باؾووضى ضِٖةية نة زواتط بووة )ةم( ضِؾوئَ بة ْاوى )
ط خةغطةوى عةيةوى( ية ناتيَو ضإ غاٍَ ثيَـ ئيَػتا )ْاغخوضاغإ طوْسيَو بةو ْاوة َاوة. ٖةظا

( ٖةَيسةٖات، ضيَطةى ئيػُاعيٌ )ز. رية تطغي نوشضاْى بة ٖؤى ثةيطةوى نطزْى ية ئاييٓى 
ْويَصى نطز، ئةطةض ئيَػتا خوضاغإ بة ؾويَٓى يةزايو بووْى وةضبططئ،  ةقة و يةوىَضِنةوتة 

 ةقةى ْعيو تاضإ.ضِزوْيا، ْةى ية  ٖاتؤتةةقةى خوضاغإ ضِزةبيَت ثةغةْسى بهةئ ئةو ية 
ناْى بؤ باؾووضى ؾةضاْػة و ْييةٖةبووْى ئةو ثياوة )دا ض طات بيَت يا ظةضزةؾت( طيال

ة ثيَي نؤَةييَو بةَيطة و ئاغةواض نة يةزواى بةديَُاوٕ، غةملاوة ؾةضةْػيةناْى بؤ طيالٕ بطز ب
ثتةوتط زةنةٕ و ظاْػتى  تييةاغضِو بة تايبةتى طاتةنإ نة بةؾيَو ية ئاظيػتا ثيَهسيَٓٔ ئةو 

 ظَإ ْاغيـ، طاتةنإ بة نؤْرتئ زةقة ئةزةبيةنإ ية غةضظةوى ئيَطإ زةْاغيَت.
ويَت باؽ ية َيَصووى ئيَطإ بهةٕ زوو اليةٕ يةبةض ضاو زةططٕ، ٖةْسيَو ية َيَصووْاغإ نة زةياْة

يةنةّ ْووغيٓةناْى َيَصووْاغاْى نؤٕ وةى خاْتؤغي ييسى و تاؽ ئيتى ضؤَى و ... ٖتس، زووةّ 
ابطزوو ية ئيَطإ ية ؾويَٓةواضةنإ بةضزةغت نةوتووٕ، بة ضِئةو ئاغةواض و بةَيطةْاَاْةى ية غاآلْى 

نإ بة ططْط ْاظأْ و بة تايبةتى تةواوى ئيَطاْييةا ئةو زوواْة ططْطٔ و غةضضاوة ى ئةوإ تةْٗباوةضِ
 بابةتةناْى ثيَـ ٖاتٓى ئيػالّ ية ئيَطإ بة ئةؾػاْة ٖةشَاض زةنةٕ.
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ى ٖةْسىَ ية َيَصووْووغإ ئةؾػاْة َيَصووييةناْى ضؤّ و يؤْإ ديَطةى بايةخٔ و باوةضِبة 
اغتة و ثةضتوونى ظؤض ضِاية غةضضاوةي غةضةني ئةوإ غةباضةت بةو ئةؾػاْاْة، ثيَيإ و

طةوضةيإ يةباضةيةوة ْووغيوة، َاضيصإ َؤَية َيَصووْووغي غةضزةَى ئيَػتا نة ئيَُة ثؿتُإ 
طزووة نة ئاَازةنبةغتووة، ييػتيَهى يةو ثةضتووناْة  ي تطبة ْووغيٓةناْى ئةو و ضةْس نةغيَه

 يةنيإ ية ثةضتوونةنةَإ بؤ ثيَويػتة.ئةطةض وةضيإ بطيَطئ، ئةوا ضةْس ثةضة
ٖيض َيَصووْووغيَهى ضؤشئاوا تا ئةّ زوايياْة، ئةو بابةتاْةيإ نؤْةنطزةوة نة ية ئيَطإ 

يإ يةغةض بهةٕ و ثةضتوونيإ يةغةض بٓيات بٓئَ، ضوْهة ئةوإ بة ييَهؤَييٓةوةٖةية تا 
ثةضتووناْةى ئيَُة نة ئةوإ تةْٗا بة  اى ئةوةف زةظاْشن ٖةْسيَو يةوطِئةؾػاْةيإ زةظاْشن. ويَ

ٖةية. ظؤض ية  طومانيانةغةٕ و بيَ ضِابطزووى ضِوة اْييةئةؾػاْةيإ زةظأْ، ية ضووى ظَاْةو
بؤ ٖةض ثيَٓر  بةآلَّيَصووْووغة تاظةنإ ْةتةْٗا ؾآٖاَة بةَيهو ئاظيػتا بة ئةؾػاْة زازةْٔ، 

 میییی.بااؾلْطخى طةوضة زازةْئَ تةوضات و ٖةض ضواض ئةجنيٌ ية ضووى َيَصووييةوة
نإ ئيَطاْييةنة ٖةوَيياْسا َيَصووة  زةضنةوتٔية بيػت غاَيى ضابطزوو نؤَةييَو َيَصووْووؽ 

بهةٕ، ْاو ٖيَٓاْى ئةو بةضيَعاْةى يةو بيػت غاَيةزا ية ئةَطيها وضزية طةٍَ ئةواْةى ضؤشئاوا بةضا
ْةبيَت، بةضةبةضة ية ْاو ٓةضى ئاظيط َاْسووبؤ ئةوةى خويَ ا ئةو ٖةوَيةياْسا ظؤضة وئةوضووثو 

 ْووغيٓةناظناْسا ْاويإ زيَٓشن و خؤَإ ية ْاو ٖيَٓاْيإ بة ثيَي ييػت زةثاضيَعئ.
ٖةْسيَو ية ْةتةوةناْى ضؤشٖةالتى ْاوةضاغت ٖةوَيي غووز وةضططتٔ ية غةضضاوة 

)ؾطاْططاغيإ( نة ثاؾا  ووْةظنابطزووى خؤيإ، بؤ ضَِيَصووييةناْى ئيَطاْيإ  زاوة بؤ ظاْيٓى 
بووة ية ئاظيػتا ْاوى ٖاتووة و توضنةنإ بة يةى ية ثاؾاناْيإ ثةغةْسيإ نطزووة، ؾطزووغي 
نة ؾاضةظاى ئاظيػتا بووة و ئةو ْاوةى يةوىَ وةضططتووة و ية ؾاْاَةزا بة ئةؾطاغياب ْاوى 

 ؾيَوةيةى طؤضيوة. ئةو ْووغةضةىبطزووة و بؤ بةناضٖيَٓاْى ية ؾيعط و بة ثيَي وةظْةناْيإ بةو 
ية طؤضيوة بة ثيتى )ب( و وؾة غةضةنيةنةى ية ئاظيػتازا ْةزيوة، ثيتى )ٕ( نؤتايي ئةو وؾة

 ئةؾطاغيإ بؤتة ئةؾطاغياب و غةضئةجناّ ؾطاْططاغيإ بؤوةتة ئةؾطاغياب.
ؾطزووغي ْةتةْٗا ؾاضةظاى ظَاْى ئاظيػتا بووة، بةَيهو ية غةضزةَيَو شياوة ظَاْى 

ية غةضزةَاْى زواتط ظَاْى ثةًٖةوى  بةآلّثةًٖةوى بؤ ْووغشن و خويَٓسْةوة بةناضٖاتووة. 
وة، َاْاى ْووغييةغاغاْى بةالْطا و ؾطاَؤف نطا و ئةو خؤؾٓووغاْةى ؾآٖاَةيإ زووباضة زة
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يةى وؾة ناْيإ ْةزةظاْى و بة ططعناْى ئةوةى يةواْةية خؤؾٓووغى ثيَـ خؤي ئةووؾة ظؤض ية
 .(3)،(2)ىضِو ؾيعطةناْيإ زةطؤ وؾة ة ْووغي بيَت،بة ٖةَي

يإ واية ظؤضبةى باوةضِيإ ية باضةى ؾآٖاَة نطزووة، ييَهؤَييٓةوةئةو ضؤشٖةالتٓاغاْةى 
ؾيعطةناْى ؾيَطزؤغي بة زةغت ئةو خؤؾٓووغاْةى ؾاضةظاى ظَاْى ئاظيػتا ْةبووٕ، تيَهسضاوة 

بة  ئةواْي تطيعطةناْى ؾآٖاَة ْةطؤضابٔ و و ئةَطؤ يةواْةية تةْٗا يةى يةغةض ثيَٓذى ؾ
 ؾيَوةى طؿتى يإ ضيَصةيي طؤضاوٕ، ئةَةف تةْٗا بيَ ئاطايي خؤؾٓووغةنإ بووة.

ي ية بيػت غاَيى ضابطزوو و بة تايبةتى ية زةغاَيى ئةوضووثَيَصووْاغاْى ئةَطيهى و 
يإ واية ئةو غةضضاواْة ةضِباونإ زةغت ثيَهطز و ئيَطاْييةيإ ية غةضضاوة ييَهؤَييٓةوةزوايي، 

و ثاف و  ْيية ضيَعبةْسى َيَصووييإ بةآلّبة طؿتى ئةؾػاْة ْشن و ضووزاوى َيَصووييإ تيَساية، 
 ناْسا تيَهةٍَ بووة.ئيَطاْييةثيَؿيإ تيَسا ٖةية، ظجنريةى ثاؾانإ ية غةضضاوة 

و بة  ي تطيةنٖةْسيَ داض ثاؾايةى ية غًػًةيةنى ثاؾايةتى تيَهةٍَ نطابوو بة غًػًة
ؾيَوةيةنى غةضةتايى ضووزاوةناْى ثيَـ َيَصوو تيَهةَيى ضووزاوةناْى زواى َيَصوو بووٕ و زواتط 
ْووغيٓةوةى َيَصووى ئيَطإ بة ضيَعَاْى تاظةى ؾاضغي نة بيَسةْطة بؤوة، بؤتة ٖؤى ظياتط 

ط و ْوقتة ية ( نطاية )غت ايٓكط(. ْةبووْى زةْرضن)ْةبوخت  ظنووْةؾيَواْسْى َيَصوو، بؤ 
ضيَٓووغي ئيَطإ، ئةواْى ية ْووغيٓى ْاوى شْإ و ثياوإ بة ؾيَوةى زضوغت بيَ تواْا نطزبوو. 

ئةوإ ؾاضةظاى ظَاْى ثةًٖةوى غاغاْي ْةبووٕ تا بتوأْ غووز يةو غةضضاواْة  ي تطية اليةن
ؿرت ية اليةٕ وةضبططٕ نة بةو ظَاْة بووٕ و ظَاْى ثةًٖةوى ٖةخاَةْؿيؿيإ ْةزةظاْى نة ثيَ

 نإ واتة ئةواْةى زواى ئةغهةْسةض ية ئيَطإ زةغةالتيإ ططتة زةغت ية ْاو بطابوو.يؤْاْيية
ي و ئةَطيهي زة غاَية غةضطةضَى زؤظيٓةوةى يةى ية ئةوضووثضةْس َيَصووْووغةنى 

وى ية ْاغطاوتطئ ْاوةناْى َيَصووى ئيَطأْ ية ْاو ئاظيػتا و ؾآٖاَة، ئةوإ زَيٓيإ نوضوف ْا
                                                           

)ؾيعطيَهى بةْاو باْطى ؾريزووغي بةو ؾيَوةية بووة: )تواْا بوز ٖطنة زاْا بوز، ظزاْـ زٍ ثري بطْا بوز( ثيَؿرت بةّ ؾيَوةية بوو: ( 2)
ى طِيوة و ية دياتى ئةو ْيوة زيَى زووةَى ْةظاْطِ)تواْا بوز ٖط نة زاْا بوز، بة ٖط ناض بػتوة، ناْا بوز( خؤؾٓووؽ َاْاى ْيوة زيَ

ةغةٕ بةو َاْاية بووة )زض ٖط ناض ْازإ ْاتوإ اغت( و ئةَةف تةواوناضى َاْاى يةنةّ ضِى طِغةضةوةى زاْاوة، ية ناتيَو ْيوةزيَ
ى قوضؽ و وؾةي . ؾطزووغْيية ة و ئةوةى تط نة خؤؾٓووؽ زايٗيَٓاوة َاْانة ثةيوةْس ضاغتةوخؤى ية طةٍَ ْيَوةزيَطى يةنةّطِْيوةزيَ

ى باو بووْة و زواى ئةوةى ظَاْى ثةًٖةوى بة وؾةناْى )ناْا و بػتوة( ية ناتى شياْى ئةوزا وؾةْةْاغطاوى بةناضْةٖيَٓاوة و 
 .ظةبيشوَيآلنة ية ؾاْاَة ٖةبووٕ، ْةَإ و خؤؾٓووغةنإ طؤضاْيإ تيَسا نطزٕ.  ي تطؾاْة و ٖو تةواوى وةالْطا، ئةو

ة يةنةَيإ: )بة تواْاية ٖةضنةغيَو نة ظاْاية، بة ظاْػت زَيى ثري طةْر زةبيَتةوة.( نة ية ضةغةْةنةزا بةّ َاْاى ؾيعطةنة ي( 3)
 ةغةْة. وةضطيَط بؤ نوضزى(ضِؾيَوية بووة: ية ٖةض ناضيَهسا ْةظإ بيَ تواْاية( زةضزةنةويَت ئةَةيإ َاْانةى تةواوتطة و 
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ئاظيػتا ٖاتووة و )َاضيصإ َؤَية( نوضوف بة دةَؿيس زةْاغيَت و بة غووز وةضططتٔ ية 
ناْى ظَاْةناْى ثةًٖةوى و غاْػهطيت، بؤَإ زةضزةخات وؾة ئاظيػتا و ضةْس ثةضتوونيَهى

نإ بة )غريووؽ( زةرنويَٓٓةوة و يؤْاْييةنة )دةَؿيس( ٖةَإ ْاوى طؤضزضاوى )نوضوؾة( نة 
يإ ْووغيوة و بيَ ئاطا يؤْاْييةوغاْى زواى ئيػالّ ية َيَصووةناْى خؤياْسا ئةو ْاوة َيَصووْو

 بووٕ ية ؾيَوة خويَٓسْةوةى ئيَػتاى نة زةناتة نوضوف.
ى َيَصووى ئيَطإ ية ظاْهؤى ٖاضواضزى ئةَطيهى، نوضوف َاَؤغتااى )ضيضاضز ؾطاى( ضِبة 

 وؾة ة ية ثةضتوونةناْى تايبةت بةو نةرنةغطةو يةى نةغٔ و ٖةْسىَ بةَيطةى ٖةية ن
و  غاغاْييةنؤْةناْى وةضططتووة، بريَإ ْةضيَت ظَاْى ؾاضغي غاغاْى نة ٖةَإ ثةًٖةوي 

ناْة سييةنإ نة ٖةَإ غاْػهطيتة، ظَاْى نؤْى ٖٖٓةخاَةْؿييةغةضضاوةى ظَاْى ؾاضغي 
 ٓييةَيططى اليةْى ئاييو ئيَػتا ية ظاْهؤناْى ٖيٓسغتإ وةى ظَاْى ئةزةبى زةخويَٓسضيَت و ٖة

 نإ بةو ظَاْة ْووغطاوٕ.سييةو ثةضتوونة نؤْةناْى ٖيٓ
ضؤشٖةالتٓاغي ئةَطيهى )زةبويع( وؾةى نوضوف بة طوضِزضاوى وؾةى )خواضةظّ( زةظاْيَت و والتى 
خواضةظّ بة والتى نوضوؾييةنإ زةْاغيَت، ئةويـ ٖةْسىَ بةَيطةى بؤ ئةوة ٖةية و بطِواى واية نوضوف 

واضظّ يإ خوضاغإ ية زايو بووة. ئيَُة ية ناتى بةضاوضزنطزْى ْاوى ثياوإ و شْاْى ْاغطاوى ية خ
ئيَطاْى ية َيَصووة ئيَطاْى و ضؤشئاواييةنإ، ضِاى ظؤضيٓة ثةغةْس زةنةئ و ية ظؤضيٓةى ئةو بابةتاْة 

ةى ئةو تاقُة ية َيَ اغة تاظةنإ باغيإ زةنةٕ و ثيَضةوْا صووْووغإ زةنةئ نة زةزويشَن نة ئيَطآْ
 تةْٗا غةضضاوة ضؤشئاواييةنإ ثةغةْس زةنةٕ و تةواوى غةضضاوة ئيَطاْييةناْيـ وةضزةططئ.

ضيضاضز ؾطاى زةَييَت:"ئةو ْةتةواْةى نة ية ضؤشٖةآلتى ئيَطإ بووٕ و نوضوف يةطةَيياْسا 
دةْطى ئةوإ و  زةدةْطا، ٖةَإ تؤضاْييةنإ بووٕ نة ؾريزؤغي بة زضيَصى ية ؾآٖاَةزا باؽ

ئيَطاْييةنإ زةنات."ئةو زةَييَت:"َاغاطيتةنإ يا غهانإ نة بة وتةى ٖريؤزؤت َيَصووْووغي 
يؤْاْى نوضوف ثاؾاى ئيَطاْيإ نوؾت، ٖةَإ تؤضاْييةنأْ."تؤضاْييةنإ زابةؾببووٕ بةغةض 

نوضوف ية ضةْس تاقُيَو نة َاغاطيَت و غهانإ يةو تاقُاْة بووٕ. ئةو نةغةى زةيةويػت 
َٓساَييسا بهوشيَت ؾطاْططاغيإ بوو نة ية ؾآٖاَةى ؾريزؤغي بة ئةؾطاغياب ْاوى ٖاتووة و 

 َيَصووْاغة يؤْاْييةنإ ئةويإ بة )ئاغتياش ، ئاغتياى يا ئاغتياز( ْاو بطزووة.
ى تؤض و توضى، تؤضإ و توضنةنإ وةى يةى ٖةشَاض نطاوٕ. تا ئةو وؾة ية ؾآٖاَةزا زوو

ةزا بووٕ نة ؾريزؤغي ؾاضةظاى دوططاؾيا و باوةضِة ظؤض ية َيَصووْاغة ضؤشئاواييةنإ يةو زوايياْ
َيَصووى نؤْى ئاغيا ْةبووة و بؤية ئةو زوو ْةتةوةى نة ظؤض ية يةنرتى دوزإ بةيةى 
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التاْةى نة ؾيَطزؤغي ية و ى ْاوى ئةووضزشَاضزووٕ، زةضنةوت ئةوإ ٖةَية بووٕ و تواْاي بةضا
 التاْى ئيَػتايإ ْةبووة و ٖةضوةٖا ؾويَٓى ْاوىو باغيإ زةنات ية طةٍَ ْاوى ؾآٖاَةزا

 التاْى ْاو ؾآٖاَةيإ ية ْةخؿةزا ْةزؤظيوةتةوة.و
ي بة ئةجناّ طةيؿت و ئةوإ تواْيإ ئةوضووثئةو ناضة بة نؤؾؿى ظاْاياْى ئةَطيهى و 

ى غةضزةَى ئيَػتازا بسؤظْةوة التاْةى ْاو ؾآٖاَةى ؾيَطزؤغي، ية غةض ْةخؿةناْو ْاوى ئةو
ةخٓةوة باغي زةنطا يةنال نطايةوة و ضِو بابةتى توضى و تؤضةنإ نة َاوةى زووغةز غاٍَ بوو بة 

زةضنةوت توضى نؤى )تؤضة( و ثاؾططى )ى( بؤ بة نؤنطزٕ بةناضزيَت، يةبةض ئةوةى ية ظَاْى 
يَٓسضاوةتةوة، ضيضاضز ؾطاى ؾاضغيسا خويَٓسْةوةى غةضةنى بؤ توضى ْةبووة ئةوا بة )تطى( خو

ى باوةضِنإ زةدةْطإ، بة ْةتةوةى ئيَطاْى زةظاْيَت و اْييةتوضنةنإ يا تؤضةنإ نة ية طةٍَ ئري
 واية نة دةْطى زووبطا بووة و وةى دةْطى يةى بٓةَاَية زةشَيَطزضيَت.

طةٍَ ٖاتُٓإ  ابطةييَٓشن نة يةضِئةو بابةتاْةَإ بؤية باؽ نطز تا بة خويَٓةضاْى بةضيَعَإ 
بؤ غةضزةَى َيَصوو، ٖةْطاوَإ ْاوةتة ْاو بابةتطةييَو نة يةغةضيإ ظؤض ؾتى ْووغطاو و زياض 

بهةئ بة وضزٖةية و زةَاْةويَت َيَصووى نؤْى ئيَطإ ية غةضضاوة ضؤشئاوايية تاظةنإ، بةضا
اضى ئيَُة ئاظيػتا و ؾآٖاَة و بة ططعناْى ظؤض ضةخٓة زةنطيَشن و ضةخٓةناْيـ يةغةض ن

ى ٖةضزوو َيَصووى تاظةى ئيَطإ ية غةضضاوة ضؤشئاواييةنإ و ية غةضضاوة وضزيَتةوة بؤ بةضازةطةضِ
نإ و ٖةض نةغيـ بيةويَت ية دياتى ئيَُة ئةو ناضة بهات، زووضاضى ضةخٓة زةبيَتةوة ئيَطاْيية

ة ؾايةزى بووْى و ئةو ضةخٓاْةف تا ئةو ضؤشة بةضزةواّ زةبيَت نة غةزإ ططزى ؾويَٓةواض ن
ؾاض و َيَصووة زيَطيٓةنأْ، ٖةَيهةْسْيإ بؤ زةنطيَت و ئاغةواضى تاظة ية شيَط طٌَ زيَتةزةض نة 

 ةخٓاْة تةواو زةبٔ.ضِاغت تط زةنةٕ و ئةو ضؤشة ئةو ئةو بابةتاْة ثؿرتِ
ة ية طةٍَ ئةوةؾسا زةبيَت ئةو ناضة بهطيَت و ضووٕ ببيَتةوة ضوغتةّ نة ية ئاظيػتا ب بةآلّ

و ْانطيَت ثةغةْس بهةئ نة  ضيية)ضةتؼ تة ٖةّ( ْاوى ٖاتووة، ية َيَصووى تاظةزا ْاوى 
ؾريزؤغي بةو ٖةَوو ظاْاييةوة، خؤؾةويػتى بؤ ثايةواْيَهى خةياَيى بووة و ئةوى طةياْسووتة 
ئاغتيَو نة طةوضةتط يةو ْايةتة ْاو برينطزْةوة، ططعنإ ؾيَطزؤغي ئةؾػاْةيةنى ْووغيوةتةوة، 

ؤ ْاتواْشن ئاظيػتاف بة ئةؾػاْة بعاْشن و ئةو نةغةى ضؤغتةّ بؤ ؾيعطةناْى ْاوى طؤضيوة بة خ
 اغتى ئةو بسؤظيٓةوة.ضِاغتيسا ٖةبووة و زةبيَت بووْى ضِضؤغتةّ ية 
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 ماد، يةكةمني دةولَةتى بةهيَص لة ئيَسان
ٓة ثيَ زةؾتةناْى نيَوى ئةطةض ئيَُة ية تواْاَإ بوواية ية سةت غةز غاٍَ ثيَـ ظايئَ بضي

طزْى ؾوضةيَهى بةٖيَع بة زةوضى ؾاضةنةيإ زضوغتهئةَيوةْس، زةَاْسيت شْإ و ثياوإ بؤ 
طزْى قووض، زضوغتهطزْى خؿتى غووض نطاوة و ئاَازةنثيَهةوة غةضطةضَى خووٍَ زةضٖيَٓإ، 

 ى ئيَػتا(.زاتاؾيٓى بةضز بووٕ بة زةوضةى ؾاضةنةيإ نة ْاوى ٖةنُاتاْة بوو ) ٖةَةزاْ
ثاؾايةى بة ْاوى )َطزنوة، زيونوة، طاوَطز واتة نيوَةضؽ( ؾةضَاْطةواى ئةوإ بوو و 

ئةطةض زةتاْةويَت َٓساَيةناْتإ  زةيوتضاوزيَطى زةنطزٕ، ْاوةْاوة بة ْاوياْسا زةٖات و 
ٔ نات ْةنوشضئَ و يا خؤتإ بة ئةغري ْةطريئَ و َاَيتإ تاالٕ ْةنطيَت، ٖةوٍَ بسةٕ بة ظووتطي

 ؾوضةى ؾاضةنةتإ تةواو بهةٕ.
ٖاونات يةطةٍَ زضوغتهطزْى ؾوضة بة زةوضى ؾاضى ٖةنُاتاْةزا، َٓساَيةنإ يةو قوتاغاْاْةى 

نإ و بة قةيةَيَو نة ية قوضقوؾِ يإ َؼ َاَؤغتاتٓةوةى و نة ية ؾاضةنةيإ ٖةبوو بة واْة
ية غةضةوةى ئةو يةوسة  َاَؤغتا زضوغت زةنطا ية غةض يةوسى بةضزيإ زةْووغي. بة ثيَٓووغي

 ْووغطا بوو: )ٖؤ نوضة بةضزةواّ بريت بيَت نة ْيٓةوا زةبيَت ويَطإ بهطيَت(.

نإ ؾيَطبووٕ، بةَيهو ية ئيَطاْييةت ية اْييةضؤشئاواييةنإ ْةتةْٗا بٓةَاناْى ؾاضغت
اٍَ زواتط يةى ية ثيَٓر غةز غ ظنووْةبةناضٖيَٓاْى زةغتةواشةناْيـ الغايي ئةواْيإ نطزةوة، بؤ 

تاضى زةبوو بة الغايي ية خةَيهى ٖةَةزإ و غيٓاتؤضةناْى ضؤّ ٖةضناتيَو ية غٓاى ضؤّ
ئةوةية نة ناضتاش زةبيَت ويَطإ ببيَت( و زةظاْشن نة ناضتاش زوشَٓى  ي تط: )ؾتيَهزةيوت

 خويَٓيٓى ضؤَةنإ بووٕ.
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بة )زيهؤؽ( ْاويإ ٖيَٓاوة  نإيؤْاْيية)َطزنوة، زيونوة( يا نيوَةضؽ نة َيَصووْووغة 
ناْى زةظأْ، ئةو زضوغتهطزْى ؾوضةيَهى بةضظى بة زييةو بة زاَةظضيَٓةضى ثاؾايةتى ثيَؿسا

زةوضةى ٖةَةزاْسا بة تةْٗا ضاضةغةض بؤ بةضططى بةضاْبةض بة ٖيَطؾى دةْطهةضةناْى ْيٓةوا 
 زةظاْى، ْةيٓةوا ثايتةختى ئاؾووض يا ئاغووض بووة.

ى نيوَةضؽ بة طؿتى ٖةض ثيَٓر غاٍَ داضيَو ثاؾاناْى ئاؾووضي ية ثيَـ زةغةالتساض
يإ ئةواْي تطْيٓةواوة ٖيَطؾيإ بؤ ٖةَةزإ زةنطز و شٕ و ثياوى طةجنيإ ئةغري زةنطز و 

زةنوؾت. زوتط ئةغريةناْيإ زةطواغتةوة بؤ ْيٓةوا، نوضة طةجنةناْيإ نويَط زةنطز و ية ْريى 
ووْيإ زةبةغسن تا ضووْيإ بؤ زضوغت ضِيَسةنطزٕ، يا ية ئاؾي دووتيإ زةخػسن و دووتيإ ث

 بهةٕ و ئةو ناضاْةف ئةوةْسة قوضؽ بووٕ نة زواى َاوةيةى طياْيإ زةغجاضز.
إ )ؾةَيُاْةغةض( نة تا ئيَػتاف خةيهى نوضزغتإ و ْاوضة ئاؾووضييةنثاؾاي 

يٓةواوة ٖيَطؾي نطزة غةض خ. ظ( ية ْ 844ؾاخاويةناْى نطَاؾإ ْاويإ ية بري َاوة، ية )
ئيَطإ و ْةتةْيا نوضإ و نضاْى ؾاضى ٖةَةزاْى بة ئةغري بطز، بةَيهو تا نةْاضةناْى نةْساوى 
ؾاضؽ ضوو و ية طةضاْةوةزا ْعيهةى ثيَٓر غةز ٖةظاض ئةغريى ية طةٍَ خؤى بطز و ضاوى ٖةَوو 

 تا دوتيإ ثيَ بهةٕ. نوضة طةجنةناْى نويَط نطزبووٕ و بة دوتياضةناْى ئاؾووضى ؾطؤؾسن
تى ئيَطإ واتة آلسةوت غاٍَ زواتط ٖةض ئةو ثاؾاية ٖيَطؾي بؤ ئيَطإ نطزةوة و بةضةو ضؤشٖة

تيَو ية ْاو توضنياى ئيَػتا( ةى خاْتؤؽ َيَصووْووغي ييسى )وآلخوضاغإ ضوو، بة ثيَي طيَطاْةو
ة ظيازةضؤيي ٖةية( نة ية طواية ؾةَيُاْةغةض زوو نطؤض ئةغري ية طةٍَ خؤي زةبات )يةو شَاضةي

إ بة ئاؾووضييةنضيَطةنإ ْيوةيإ زةَطٕ. ئةو بابةتاْة ٖؤناضى ئةوة بووٕ نة خةَيهى ئيَطإ 
ةيإ بؤ زضوغت بيَت نة ثيَويػتة ْيٓةوا ثايتةختى ئاؾووض ية ْاو باوةضِى ئامسإ بعأْ و ئةو آلبة

 بضيَت تا ئةوإ ية نوؾتاض ثاضيَعضاو بزن.
ت واتة غةضظةوى َازةنإ، وآل وَةضؽ بؤوة ثاؾاى ئيَطإ ية ضؤشئاواىزواى ئةوةى ني

 بةآلّإ بططيَت ئاؾووضييةنٖةوَيي يةنططتٓى تايةؾة دياناْى ئيَطاْيسا تا بتواْيَت ضيَطة ية 
ت بة ؾيَوةيةى يةطةٍَ غةضبةخؤيى وآل ئةَةى بؤ ْةنطا، ضوْهة تايةؾة و تريةناْى ضؤشئاواى

إ غووزيإ يةو ئاؾووضييةننة ْةياْسةويػت ية شيَط ؾةضَاْي ئةوزابٔ و  اٖاتبووٕضِْاوضةناْيإ 
 دياواظياْة وةضزةططت و ٖيَطف و ٖةَيُةتةناْى خؤيإ ثةضة ثيَسةزا.
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نيوَةضؽ زواى ْائوَيَس بووْى ية يةنططتوويي ترية و تايةؾةنإ، بة ْاضاضى نةوتة 
بؤ ثاضيَعضاو بووْيإ ية ٖيَطؾي طزْى ؾوضةى بةضظ و بةٖيَع بة زةوضةى ٖةَةزإ، زضوغته

خ. ظ( زةغتى ثيَهطز و زة غاَيى  700إ. زضوغتهطزْى ؾوضةى ٖةَةزإ ية )ئاؾووضييةن
خاياْس، غةباضةت بةو سةغاضة وةى سةغاضى ؾاضى بابٌ ظؤض باؽ ٖةية و طواية نيوَةضؽ 

 بةآلّبططٕ.  ضيَطةى ئةواْي تططزووة تا ئةطةض زوشَٔ يةنياْى ضووخاْس، زضوغتهسةوت ؾوضةى 
زووضة و ئةطةض بةضططيهاضإ ْةتوأْ ية ثؿت يةى ؾوضة زوشَٔ بؿهيَٓٔ،  عةقٌَئةو باغة ية 

 بة زَيٓيايي ْاتوأْ ية ثؿت سةوت ؾوضةيـ ئةو ناضة بهةٕ.
غةباضةت بة ؾوضةى ٖةَةزإ ئةوةية نة ضووثؤؾي ٖةض ؾوضةيَو ية طةٍَ  ي تطزةْطؤيةن

وضةى يةنةّ ية ناؾي و زووةّ ية بةضزى )يةؾِ( و ... ٖتس ديا بووة و ضووثؤؾي ؾ ئةواْي تط
بووة، ئةو زةْطؤياْة اليةْى ئةؾػاْةيإ ٖةية و ئةطةض وابوواية يةو ٖةَوو ضووثؤؾاْة، ئةَطؤ 

 ئاغةواضى يةنيإ ية شيَط خانةوة زةضزةنةوت.
ئةو  طز بة ثيَيْاضاضنيةوةى نيوَةضؽ )زيهؤؽ( شٕ و ثياواْى ٖةَةزاْى  ْيية َاظنإطو

بوو ؾوضةى ٖةَةزإ زضوغت بهةٕ، بةّ ؾيَوةية ٖةَةزإ ثايتةختى ئيَطإ ية زياضيهطزْةخؿةى 
إ ثاضيَعضا. يةو ناتةوة تا طةيؿتٓى ٖؤخؿتةضة بة تةختى ثاؾايةتى ئيَطإ، ئاؾووضييةنٖيَطؾي 

 بهطيَت.(َٓاالْى ٖةَةزإ ية غةض يةوسةناْيإ زةْووغي: )بريتإ بيَت نة زةبيَت ْيٓةوا ويطإ 
ووؾةى ٖؤخؿتةضة بة َاْاى )غةضثةضةؾيت ؾاض( زيَت، )ٖؤ( واتة غةضثةضةؾت و )خؿتةضة( 

نؤْةنإ بؤ )ٖؤوة خؿتةضة( ْاظْاوى )ٖةتاوى زضةوؾاوة( يإ بةناضٖيَٓا و بةو  ئيَطاْييةواتة ؾاض، 
َإ ي تطبةَيطة ازةيةى ٖةَإ َاْا زةزات، بؤية ئيَُة دةَؿيس بةناض زيَٓشن وضِثيَ يةى دةَؿيس تا 

ية )داَى دةّ(. ية َيَصووةناْى  بطيتييةٖةية نة ٖؤخؿتةضة بة دةَؿيس زةْاغيَٓيَت و ئةويـ 
ضؤشٖةالتسا ٖاتووة نة دةَؿيس ئاويَٓةيةنى )داّ( ٖةبووة نة تةواوى ديٗاْى ية ْاوزا بيٓيوة، ئةو 

تإ ٖةبووة و بة تايبةتى الو خاوةْى غيػتةَيَهى ظاْياضى بووة نة ية ضيَطةيةوة ظاْياضى ية غةض
نإ يؤْاْييةنإ باغهطاوة و ظاْسضاوة يؤْاْييةظاْيويةتى ية ئاؾووض ض ضووزةزات، ئةو بابةتة ية اليةٕ 

 ضانةى ئيَطاْيإ ْةزةويػت و ئةوإ ٖؤخؿتةضةيإ بة غوثاغطوظاض ْاو زةٖيَٓا.
ناْى ظاْياضييةو ٖةَوو ئايا ْانطيَت بًَيَشن زاَةظضاوةيةنى ظاْياضى نة بةضزةواّ ناض بهات 

ديٗإ بطةييَٓيَتة ْاوةْسيَو و ئةو ْاوةْسة وةى )داّ دٗإ ظنا( )ئةو ئاويَٓةى ديٗاْى تيَسا 
زةبيٓطيَت( زابٓطيَت و ئةو نةغةى يةو ْاوةْسة زةبيَت، وةى ئةوة وابيَت نة ٖةَوو ضووزاوةناْى 
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زوونيإ يةى نةؽ بٔ( ية ديٗإ ية ئاويَٓةزا ببيٓيَت. ٖؤخؿتةضة يا دةَؿيس )ئةطةض ٖةض
ت بووة و بؤ ئةوةى َةتطغي ئاؾووض و ْيٓةوا ية ئيَطإ زووض آلثياوة ٖةَيهةوتووةناْى ضؤشٖة

( غاٍَ ثيَـ ْاثًيؤٕ ياغاى خعَةتى غةضباظى زاْا و بة ثيَي ئةو 2400غاتةوة، ْعيهةى )
ٓة غةضباظ. َاوةى ياغاية ٖةَوو ثياواْى ئيَطاْى زواى بووْيإ بة ٖةشزة غاٍَ، زةبواية بب

غةضباظى ية غةضزةَى دةَؿيس غيَ غاٍَ بوو و زواتط ضيَطةيإ زةزضا تا بطةضِيَٓةوة بؤ غةض 
 غةضباظة ضِاٖيَٓسضاوةنإ زةبواية ية ناتى دةْط بطةضيَٓةوة بؤ ضيعى غوثا. بةآلّناضى خؤيإ، 

طز زضوغتهدةَؿيس دطة ية زاْاْى ياغاي غةضباظى، يةنةّ نةؽ بووة عاضةباْةى دةْطى 
و يةنةّ نةؽ بوو نة ية ئيَطإ ية َةيساْى دةْط غووزى يةو عاضةباْةية وةضططت، زةتواْشن 
ئةو بة زاٖيَٓةضى ئةو عاضةباْة زابٓئَ، ضوْهة بةثيَي بةَيطةنإ ثيَـ ئةو عاضةباْة ٖةبووة و 

 .ٖةَإ ئةو بةَيطاْة زةغةمليَٓٔ يةنةّ ثاؾا نة بؤ دةْط بةناضى ٖيَٓاوة ئةو بووة
خ. ظ( دةَؿيس بة يةؾهطيَو ثيَٓر غةز ٖةظاض نةغى و زووٖةظاض  612ية بةٖاضى غاَيى )

( 500000عاضةباْةى دةْطى، بةضةو ْيٓةواى ثايتةختى ئاؾووض نةوتةضىَ. يةواْةية شَاضةى )
 بةآلّناْسا ٖاتووة، ظيَسةضؤيي تيَسا بيَت، يؤْاْيية( عاضةباْة نة ية غةضضاوة 2000غةضباظ و )

ضية ئاظانإ ْةياْتواْى بةضطةى يةؾهطةنة بططٕ و ؾهػتيإ ٖيَٓا و يةؾهطى َاز ئاؾوو
طةيؿتة ْاو ْيٓةوا و ؾاضةنةى ططت، زواى ئةوة تةواوى ؾاضةنةيإ ضووخاْس و تةْاْةت يةى 

غتةيةى قوتابيإ ية ٖةَةزإ زةيإ خويَٓس ية غةض ضِخاْوويإ ْةٖيَؿت. زواى ئةو دةْطة، ئةو 
 زضايةوة.طِٓةوا، ية يةوسةناْيإ غْى ْيويَطاْهطز

خ. ظ( بؤوة غاَييَهى ططْط ية َيَصووزا، ضوْهة زةوَيةتى ئاؾووض نة َاوةى  612غاَيى )
زوو غةز غاٍَ بوو ئيَطاْى خػتبؤوة بةض ٖيَطؾةناْى خؤى و زضاوغيَهاْي تطيؿى بة ٖةَإ زةضز 

نى تاظة بؤ َيَصووى ئيَطإ. زووضاض نطزبوو، بة يةى داضى ية ْاوضوو و ئةَة بؤوة غةضةتاية
ئةطةض دةَؿيس ئةواْى ية ْاو ْةبطز، ئةوا َيَصووى ديٗإ بةو ؾيَوة ْةزةْووغطايةوة و ئةوةف 

 نإ.ٖةخاَةْؿييةوْى ثاؾايةتى زضوغتبوبؤوة غةضةتايةى بؤ 
إ َاوةى زوو غةز غاٍَ ثياواْى ئيَطاْيإ نويَط زةنطز و دووتيإ ثيَسةنطزٕ و ية ئاؾووضييةن

ضزئاؾى ضووْيإ زةبةغسن، بةآلّ ثاؾاى دواَيَطى َاز زواى غةضنةوتٔ بةغةضياْسا تانة نةغيَهى بة
نويَط ْةنطز و ئةوةْسة بة ثاضيَع بوو نة خؤى و غةضباظةناْى زةغتيإ بؤ ْاَووغي تانة ئاؾطةتيَهى 

 ٖةبوو.نإ اليةْى شياْى ئيَطاْييةئاؾووضى ْةبطز، بةآلّ يةْاوبطزْى ئاؾووض بؤ دةَؿيس و 
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بووٕ و ويَطِاى ئةوةف ضيَطةى ْةزا  ثةضغتإ بت ئاؾووضييةنبوو و  ثةضغتدةَؿيس يةنتا
إ يةْاو بربئَ و ضيَعى ية ئةوإ ططت. ئةونات بيَذطةية ئاؾوضيةنإ، ئاؾووضييةنبتةناْى 

بووٕ و دةَؿيس ضيَعى ية ئاييٓى ٖةَوويإ  ثةضغتتةواوى ْةتةوةناْى زةوضووبةضى ئيَطإ بت 
و ية ئةواْيـ نوضوف،  ي تطتساضةناْآلو ئةو بٓةَايةى بؤ ئيَطإ زاْا نة زواى ئةويـ زةغة ْا

بططٕ و ئاظاضى ٖيض ْةتةوةيةى ْةزةٕ يةبةض بووْى دياواظى  ي تطضيَع ية ئاييٓى ْةتةوةناْ
 نإ.ئيَطاْييةئاييٓةنةيإ يةطةٍَ ئاييٓى 

زة بووْى ية َةتطغي ئةوإ، بة اْسا و ئاغووئاؾووضييةندةَؿيس زواى غةضنةوتٔ بةغةض 
 طزٕ.زضوغتهخ. ظ( ؾاضى ية ئيَطإ  612شَاضةى ئةو غاآلْةى ية تةَةْى َابووٕ )واتة زواى 

زةظاْشن ئةو ية زواى  بةآلّئيَُة ئيَػتا ْاظاْشن ؾاضةنإ ية نوىَ بووٕ و ْاويإ ض بووة، 
خ. ظ( تا غاَيى  612غاَيى ) طزووة و يةزضوغتهْى ْيٓةوا ية ٖةض غاييَهسا ؾاضيَهى ويَطاْهطز

خ. ظ( تواْى بيػت و سةوت ؾاضى تاظة ئاوةزإ بهات و ئةو نؤؾـ و  584َطزْى ية )
ابطزوو نطزى، ثيَؿيٓةى ْةبووة و تةْٗا ية اليةٕ ضِئةظيٓةى دةَؿيس ية بواضى ئاوةزاْى ية 

 .(1)نوضوف ية زواى ئةو نطاوة و نوضوؾيـ ئةو واْةية يةو ؾيَط بوو
ة يةو ؾاضاْةى دةَؿيس زضوغتى زةنطزٕ، ئاططخاْةيةى زضوغت زةنطا نة بة ية ٖةضيةن

يٓى ئاطط ْةبوو. ٖةضوةٖا يةو ئاططخاْاْةوة ئاطط بؤ ثةضغتٖيَُاى ضيَعططتٔ بوو ية ئاطط و بؤ 
ى ثةضغتخؤطةضّ نطزْةوة ية ظغتإ و ضيَؿت ييَٓإ بؤ َاَيةنإ زةبطا، بةخؿيٓى ْةضيتى ئاطط 

َيةية و وةى ئةوةية بة ٖؤى بووْى ضازيؤ ية َاَيةنإ ية ئيَػتازا بطوتطيَت نة نإ ٖةئيَطاْييةبة 
 .ثةضغسنتةواوى خةَيو ضازيؤ 

زواى ئةوةى ٖؤخؿرتة ية شياْسا ْةَا و َطز، نوضى ٖؤخؿتةضة بة ْاوى )ئايـ توويطؤ( 
يَع ية ظجنريةى نإ بة )ئاغتياى( ْاويإ زةبطز، بوو بة ثاؾاى ئيَطإ و بة ططعناْى بةٖيؤْاْييةنة 

بةو ْاوة ٖةبووٕ، ضوْهة ية نةتيبةناْى بابوٍ ْاوي  ي تطثاؾايةتى َازةنإ ثيَـ ْاوبطاو ثاؾا

                                                           

ية اليةٕ ثاؾاناْةوة ية ئيَطإ يةى ية زةغتهةوتةناْى ثاؾاى َاز  ي تطئاييٓةناْى نةؽ و ْةتةوةناْ) بة ثيَي ئةو ْووغيٓاْة، ضيَعططتٔ ية ( 1)
طزْى ؾاضةناْيـ ٖةض يازطاضى زةغةآلتى َازةنإ بووة زضوغتهبووة نة بؤ خةَيهاْى زواى خؤى َاوةتةوة و ٖةض وةى ضووٕ ئاوةزاْهطزْةوة و 

ٖةض َازةنإ بووٕ نة غيػتةَى غةضباظيإ ية غةضزةَى دةَؿيس زاٖيَٓا.  ي تطسووة، ية اليةنت غةملاْاْييةو ئاضةظووى ئةواْى ية ؾاضغت
 وةضطيَط بؤ نوضزى.(
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ة زةبيَت ثةغةْسَإ بيَت نة غيَ يئةو تؤَاض نطاوة و بة ئايؿتوويطؤى ضواضةّ ٖاتووة و بةو ثيَ
 بةو ْاوة ية ئيَطإ ثاؾا بووٕ. ي تطنةغ

إ ضظطاضيإ ببوو نة ية غةضزةَى ئاؾووضييةنٖيَطؾي نإ ية ئيَطاْييةَاوةيةى بوو 
ٖةثتايةنإ (. (2)ثاؾايةتى )ئايـ توويطؤى ضواضةّ( ئيَطإ نةوتة بةض ٖيَطؾي )ٖةثتايةنإ

ةو، غجى و ظؤضخؤض بووٕ و ٖةَوو ؾتيَهيإ زةخواضز نة ، قةَيخةَيهاْيَهى نوضتةباآل
 طؤظيؿيإ زةخواضز.نطزْى ٖةبواية و تةْاْةت َى وضززةزاْةناْيإ تواْا

ْانطيَت بة ٖةثتايةنإ بوتطيَت بيَ بةظةيي،  بةآلّإ ظؤض بيَ بةظةيي بووٕ، ئاؾووضييةن
ضوْهة بيَ بةظةيي بووٕ ئةوناتة ضةْط زةزاتةوة نة ويػت و ئريازة ٖةبيَت و ٖةثتاَيةنإ 

 خةَيهيإ زةنوؾت، تةْٗا بؤ ئةوةى بياْهوشٕ.
ْى خؤضاى و بطغيةتى و بؤ تيَطنطزْى خؤيإ ٖيَطؾيإ ٖةَيبةت ٖةثتايةنإ ية ناتى ْةبوو

زواى تيَط بووْيإ زةنةوتٓة نوؾتٓى خةَيو تةْٗا بؤ تيَطنطزْى ئاضةظووةناْيإ و  بةآلّزةنطز، 
ٖةَوو غاييَو زواى تواْةوةى بةؾط و ية وةضظى بةٖاض ٖةثتايةنإ ية بانووضةوة زةٖاتٓة ْاو 

زيبا زةياْهوؾت و ٖةضضيإ زةغتهةوتبا زةيإ بطز و  ئيَطإ، ية غةض ضيَطةيإ ٖةضنةغيإ
يَطةيإ ْةطريا بواية، ئةوا تا ٖاتٓى وةضظى غةضَا ية نوؾتاض بةضزةواّ زةبووٕ و ثيَـ ضِئةطةض 
 التى خؤيإ.و اْةوة بؤزةطةضِظغتإ 

، واتة ية غاَيى بةضزةواَبووٖيَطؾةناْى ٖةثتايةنإ بؤ ئيَطإ بؤ َاوةى ضٌ و زووغاٍَ 
ْى ٖؤخؿتةضة ثاؾاى طةوضةى َاز تا غيَ غاٍَ ثيَـ ضووخاْى بابٌ بة زةغت نوضوؾى َطز

 زاَةظضيَٓةضى ثاؾايةتى ٖةخاَةْؿي.
نإ ية زةغتجيَهى بةٖاض تا ثاييع زةنةوتٓة بةض ئيَطاْييةبة زضيَصايي ئةو ضٌ و زووغاَية 

غةضزةَى ثاؾايةتى يةى تاالٕ و نوؾسن ية اليةٕ ٖةثتاَيةنإ و ئةو نوؾتاضاْة بة تايبةتى ية 
ية ثاؾاناْى ٖةثتاٍَ بة ْاوى )ظى زاى( يا )ظى ئاى( ظؤض ثةضةى ططت، ْاوبطاو ٖةضوةى 

ى ْةتةوةنةى ٖةَوو ؾت تةْاْةت َطؤظيؿى زةخواضز و بة خواضزْى طؤؾتى ي تطئةْساَاْ
 َٓساٍَ يإ َيَؿهى َطؤظ ظؤض زَيدؤف زةبوو.

                                                           

)ٖةثتايةنإ ٖةض ئةو ْةتةوةيةٕ نة ية َيَصووةناْى ضؤشٖةالت بة ٖةياتًة ْاغطاوٕ و بة ٖؤى نيَؿةى ْةخويَٓسْةوةى ( 2)
خويٓسضاوةتةوة و خؤؾٓووغاْى ثيَؿوو ٖةثتاًييإ بة ٖةياتًة  -ٖةى تاٍَ-بة  -ٍَٖةخ تا–ْةخويَٓسضاوةتةوة و  -خ-ْوقتةناْةوة  
 .(ظةبيشوَيآلْووغيوةتةوة. 



 

135 

 ْاوى بة )ظةساى يا ئةظيسيٗاى( ٖاتووة وئةو ٖةض ئةو ثياوة بوو نة ية ئةؾػاْةنإ 
اغتيسا تةْٗا ئةو ثياوة َاضى يةغةض ؾإ ضِتووياْة زوو َاضى ية غةض ؾاْى ضواوة. نة ية و

ايةوة بؤ ثؤؾانى ئةوإ نة زوو زةطةضِْةبووة و ٖةَوو ْةتةوةنةى بةو ؾيَوةية بووٕ و ئةوةف 
و تا زوو غةزة ثيَـ، ٖةْسىَ ية  ؾيَوة قؤضةنى ية غةض ؾاْى ٖةبووة و بة َاض ضواْسضاوة

 .(4)،(3)ثؤؾيإ ٖةبوو نة يةو ؾيَوةية بووٕآلخةَيهى بانووضى نيَوةناْى قةوقاظ، با
ئةطةض ٖةثتايةنإ بؤ َاوةى ضٌ و زووغاٍَ بةضزةواّ ْةبووْاية ية ٖيَطؾى بؤ ئيَطإ و 

ا نوضوف ْةيسةتواْى َيَؿهى َٓساالْيإ ْةخواضز باية و ٖةظاضإ ئيَطاْيإ ْةنوؾت باية، ئةو
ضؤشئاواى ئيَطإ بططيَت و ثاؾايةتى َازةنإ ية ْاو ببات. ٖيَطؾة بةضزةواَةناْى  اْييةبةو ئاغ

بة ثيتةناْى ئيَطاْيإ بة بيابإ نطز، بةيهو بة ٖؤى نوؾتاضةناْيإ  ظةوييةٖةثتايةنإ ْةتةْيا 
، ظةوييةبؤ ئةو غةضشَاضةى زاْيؿتوإ ئةوةْسة نةّ بؤوة نة ية ناتى ٖيَطؾي نوضوف 

 يةؾهطيَهى طةوضة ْةبوو نة ثيَـ يةو ثياوة طةوضةية بططيَت.
ثاؾاى طةوضةى َازةنإ، ئايـ توويطو ثيَـ ؾهػت خواضزْى بة زةغتى نوضوف 

طزْى ؾوضةى زةضبةْس بؤ ضيَطة ططتٔ ية زضوغتهنإ نطز بة ئيَطاْييةخعَةتيَهى طةوضةى بة 
طزْى ؾوضةةنة ية اليةٕ نوضوف بووة و زضوغتهيإ واية ٖيَطؾي ٖةثتايةنإ. ٖةْسيَ نةؽ ثيَ

ئةو ؾوضةة ية اليةٕ ئايـ  طوَاظنإ ْييةزةَيئَ زاضيوف زضوغتى نطزووة،  ي تطٖةْسيَو نةغ
طزْى نطاوة، يةواْةية ئةو ْةيتواْي بيَت تةواوى بهات و نوضوف زضوغتهتوويطؤ زةغت بة 

 وا بة يةى يا زوو غاٍَ زاْاَةظضيَت.زواى ئةو تةواوى نطزبيَت، ضوْهة ؾوضةيَهى ئا
ة نة بؤضى ئةو ؾوضة بؤ ضيَطةططتٔ ية ٖيَطؾي ٖةثتايةنإ ية زةضبةْس غةضغوضَِاْديَطةى 

طاباية، ئةوةف زضوغتهطا و ئايا باؾرت ْةبوو ئةو ؾوضة ية بانووضى ئاظةضبادنإ زضوغته
ٔ و ئةطةض غٓووضةناْى ثيَؿووى يَتةوة بؤ ئةوةى ئيَُة غٓووضةناْى ئيَػتا يةبةضضاو زةططيزةطةضِ

ئيَطإ بعاْشن ئةوة بؤَإ ئاغايي زةبيَت. ية نؤْسا غٓووضى ئيَطإ ؾاخةناْى قةوقاظيا بووْة و 
                                                           

)ظى ئاى يا ظى زاى ْابيَت ية طةٍَ ئاغتياى ثاؾاى َاز بة يةى نةؽ بصَيَطزضئَ، بةآلّ ٖةْسىَ ية ْووغةضإ ئةو ٖةَيةيإ ( 3)
طإ نة ْاوى ئايؿتوى طؤ بووة ٖةوَييساوة نة ثيَـ بة ظةساى بططيَت و ضيَطة ْةزات نة نطزووة، بة ثيَضةواْةوة ئاغتياى ثاؾاى ئيَ

.( )بة ططعناْى ظؤض ضريؤنى ظةساى يا ظى ئاى، ية اليةٕ ئةو ْةتةواْةى زشى نوضز ظةبيشوَيآليَت ية غةض ئةو نطزةواْةى. بةضزةواَب
 يَوةية بة خويَُٓص ْاغاْسووة.وةضطيَط بؤ نوضزى(بووٕ، بة غةض ئاغتيانسا غةثيَٓسضاوة و ثاؾاى َازيإ بةو ؾ

زيَت و زوو  ي تط)ئةو ؾيَوة ثؤؾؿة تا ئيَػتاف َاوة و تةْاْةت يةْاو ؾواْةناْى نوضز ٖةية و بة ؾةضةدى و نوَيةدوو و ... ْاو( 4)
 قؤضى ٖةية.وةضطيَط بؤ نوضزى(
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زةضبةْس بة تانة ضيَطة بؤ ثةضيٓةوة زاْطاوة و زاخػتٓى ئةو زةضبةْسة زةبؤوة ٖؤى زازةخػتى 
 ضيَطة بؤ ئيَطإ.

وضةيَو ية ئاغٔ يا قوضقوؾِ، ضيَطةى ٖةثتايةنإ ئايـ توويطؤ ٖةوَييسا بة زضوغتهطزْى ؾ
بططيَت و تا ئيَػتا ئاغةواضى ئةو ؾوضةة َاوة، زواى تةواو بووْى ؾوضةةنة ضيرت ٖةثتاَيةنإ 
ْةياْتواْى يةو ضيَطةية ٖيَطف بهةْة غةض ئيَطإ، ْاضاض بة ضيَطةناْى بانووض وةى ئةغتةضئاباز و 

ئةوةى َازةناْى ضووخاْس، ٖةْسىَ ياغاي تايبةتى  خوضاغإ زةٖاتٓة ئيَطإ. نوضوف زواى
نة بة ثيَي ئةوإ ئةطةض ٖيَطف ٖاتباية غةض ئيَطإ ية اليةٕ بيطاْةنإ، ئةوا  زياضيهطز

 ئةغريةنإ زةنطاْة نؤيًة.
إ ديَبةدىَ نطز و ئةو ئاؾووضييةناغتيسا ٖؤخؿتةضة ئةو ياغايةى زاْا و بةضاْبةض بة ضِية 

خ. ظ( تا غاَيى  1100إ ية )ئاؾووضييةنإ ضةخٓة نطز، زةبيَت بعأْ نةغاْةى ئةو بابةتةي
ناْيإ نوؾت و ئيَطاْييةخ. ظ( بة زةيإ ٖةظاض نةؽ ية  612تةنةيإ، واتة )آلضووخاْي زةغة

خ. ظ( تا  584بة نؤيًةيإ نطزٕ و ية بٔ ْريى دووت، دووتيإ ثيَ نطزٕ. ٖةضوةٖا ية غاَيى )
ناْيإ نوؾت و بة نويًة ئيَطاْييةةناْيـ غةزإ ٖةظاض نةؽ ية خ. ظ( ٖةثتاي 536غاَيى )

 ياضة بسات.طِبوو ئةو بَوو ناضة خةضاثاْةزا نوضوف ْاضاضنطز، ية بةضاْبةض ئةو ٖة
بهةئ بة دةْطةناْى يةنةّ و ئةغري يةوناتى ئيَطإ، بةضاوضز ئةطةض بة نؤيًة نطزْى

 زةنطإ و ناضى ظؤضةًَيَيإ ثيَسةنطا، زووةَى ديٗاْى نة تياياْسا ًَيؤْإ غةضباظ ئةغري
زةنطيَت بة ٖاوؾيَوة و يةنػاْيإ بعاْشن. تةْاْةت ية دةْطى زووةّ ْعيهةى زووًَيؤٕ ئةغريى 
ؾةضةْػي يةبةض زةغتى ئاَيُاْةنإ ناضى ظؤضةًَيَيإ ثيَسةنطا و ئةوناتيـ ية ئيَطإ ئةغري 

( ية ضوغيا 1960ةالتٓاغإ ية غاَيى )( ضؤش25ٖزةخطاية غةض ناض وةى نؤيًة. ية نؤْططةى )
نإ ضةؾتاضيإ ية طةٍَ نؤيًةنإ باف بووة ئيَطاْييةنؤَةييَو بةَيطة خطايةضوو، نة زةيإ غةملاْس 

 و خؤضانى تةواويإ ثيَساوٕ ية طةٍَ ثؤؾانى ؾياو.
خ. ظ( ئايـ توويطؤ بة زةغتى نوضوف ؾهػتى خواضز و ثاؾايةتى  536ية غاَيى )

و ضوو، غيَ غاٍَ زواتط بابٌ بة زةغتى نوضوف ؾهػت زضا. ٖةَيبةت ية ثةضتوونة َازةنإ يةْا
ضات ية اليةٕ نوضوف ثيَضةواْة ؾو َيَصووييةناْى يؤْاْسا باغهطاوة نة ضيَطةوى ضووباضى

نإ يؤْاْييةناْى نوضوف غةضباظييةاغتى و بة ٖؤى ثيالْة ضِنطاوةتةوة، زةظاْشن ئةَة زووضة ية 
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يؿتٓةيإ زووضاضبووة و ية ناتى خؤيسا بة زضيَصى باغي بابةتى دةْطى بابٌ و ئةّ ٖةَية تيَطة
 ةوى ئاوى ؾوضات زةنةئ.يٓى ضيَطِضِطؤ

زواى ضووخاْسْى ئاؾووض بة زةغتى ٖؤخؿتةضة سةؾتا و غيَ غاَيى خاياْس تا نوضوف بابًى 
ةواَى ٖةثتايةنإ نإ بة ٖؤى ٖيَطؾى بةضزئيَطاْييةيةو َاوةية بؤ  ضووخاْس و ضٌ و غيَ غاٍَ

نإ ثةْايإ بؤ ؾاخةنإ بطز و ثةضوةضزةى ئاشةٍَ ٖاتةديَى ئيَطاْيية ي تطظؤض غةخت بوو، داضيَه
نإ ثةْايإ بؤ ؾاخةنإ بطزووة، ية َةتطغي دةْط ئيَطاْيية. بة طؿتى ئةو ناتاْةى نؿتوناٍَ

 ؤناض ئةو زؤخاْة بووْة.و ٖيَطؾي بيَطاْةنإ بووة و بةضزةواّ ٖيَطؾي ئاؾووضى و ٖةثتايةنإ ٖ
 نؿتوناٍَنإ ية ؾاخةنإ زانؿاوٕ بؤ زةؾتةنإ و ئيَطاْييةوايإ واية طِٖةْسيَ نةؽ ب
يإ ظاْيوة، زواتط ية نؿتوناَياغيت بة ثيَضةواْةوةية و ئةوإ غةضةتا ضِ بةآلّزةغت ثيَ نطزووة، 

ؿتوإ ية ؾاخةناْى بةض َةتطغي دةْط ثةْايإ بطزووتة بةض ؾاخةنإ. بةضضاونةوتٓى زاْي
ئيَطاْى و َاْةوةى ئاغاضى ئةو ْيؿتةديَ بووْة، ٖةض ٖى َةتطغي بةضزةواَى ٖيَطؾةناْى 
بيَطاْةنإ بووة، ئةطةضْا ٖيض َطؤظيَو شياْى ئاغووزةى دوتياضى ْاطؤضيَتةوة بة شياْى 

زةبيٓشن  تةى ٖةْسيَ نةغيـ ية تطغي تةْبةَيى بووبيَت،و ئاشةّيساضى ية ؾار و ئةطةض بة ثيَي
 و شياْى ؾار ظؤض َاْسووبووٕ و ئاظاضى تيَساية. ْيية ئةَةف ضاغت

يةت ية َاوةى سةؾتا و زووغاٍَ، بة زوو غةضوةضى ئيُجطاتؤضية َيَصوا ضووخاْسْى زوو 
وٕ، ضوْهة ٖةضزوو ثايتةخت قوضغايي تايبةتيإ ية َيَصووزا زياضيهطانإ ئيَطاْييةَةظْى 

تيإ ٖةبوو، آل( غاٍَ زةغة1500( غاٍَ و بابٌ بؤ َاوةى )700ٖةبوو و ئاؾووض بؤ َاوةى )
ٖةض زووال ظؤض بةٖيَع بووٕ و بؤ ضووخاْسْيإ ظؤض ئاَطاظ بةناض ٖيَٓسضا، ٖؤخؿتةضة ْعيهةى 
ثيَٓر غةز ٖةظاض غةضباظى بؤ ضووخاْسْى ئاؾووض بطز و نوضوؾيـ يةؾهطيَهى بطز نة تا ئةو 

. ضووخاْى ئاؾووض ئةو زةْطساْةوةى ْةبوو نة ية ضووخاْى ضؤشة ية ديٗاْسا ٖاوتاى ْةزيرتا بوو
نإ يةو ضووزاوة، ئةطةضْا يؤْاْييةيَتةوة بؤ نةّ ئاطايي زةطةضِبابٌ ٖةبوو و ٖؤيةنةؾى 

ضووخاْسْى ئاؾووض ية ناتى خؤيسا نةَرت ْةبوو ية ضووخاْسْى بابٌ و بةو ٖؤيةوة دطة ية 
 ي تطَيَصووْووغاْ بةآلّإ ضظطاضيإ بوو، وضييةنئاؾوية زةغت  ي تطنإ ظؤض ْةتةوةئيَطاْيية

 نإ.يؤْاْييةاْةوة بؤ غةضضاوة زةطةضِبةضزةواّ بؤ ظاْياضي ية غةض َيَصوو 
ى َيَصووى تاظة )بة ؾيَوةى ْوىَ واتة ئاغةواضةناْى زةضٖاتوو ية وضزطنإ ية بةضاو ثيَؿرت

نؤْةناْى ئيَطإ و بة تايبةتى خاى( و َيَصووى نؤٕ )واتة َيَصووى وةضطرياو ية بةَيطةْاَة 
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ايةى ضِبؤ غةملاْسْى ئةو  ظنووْةاى ظؤضيٓة زةبةغتشن و بؤ ضِئاظيػتا و ؾآٖاَة( ثؿت بة 
تةى ئيَُة ْابيَتة بطياضيَهى َيَصوويي و تةْٗا ضايةنة نة و ٖؤخؿتةضة ٖةَإ دةَؿيس بووة و

 ظؤضيٓةى ؾاضةظاياْى ئةو بواضة ثةغةْسيإ نطزووة.
 بةآلّظاْاى ئةَطيهى زةَييَت: )زيؤنؤ( ثاؾاى َاز ٖةَإ )نيوَةضغة(. ضيضاضز ؾطاى 

 ى واية: )زيؤنؤ( ٖةَإ )تةُٖؤضؽ( زيَوططة نة بةباوةضِ)ٖيٓيو( ظاْاى ئيَطآْاغي ئاَيُاْى 
تةى َيَصووة نؤْةناْى ئيَطإ و يةواْيـ ؾآٖاَة، و خويَٓسٕ و ْووغشن ية ئةوإ ؾيَطبووة. بة و

ض إ نة بةضزةواّ ٖيَطؾيإ نطزووتة غةئاؾووضييةنيَوةنإ بطيتى بووٕ ية ى ٖيٓيو: زباوةضِ
نطزووة، زواتط ية بةضاْبةض ئاظاز نطزْيإ ضَاظى بووٕ خؤى و ئيَطإ و تةُٖؤضؽ ئةواْى ئةغري

 غةضزاضةناْى ؾيَطى خويَٓسٕ و ْووغشن بهةٕ، بةّ ؾيَوةية خويَٓسةواضى ية ئيَطإ بطةوى غةْس.
إ خويَٓسٕ و ْووغيٓيإ ؾيَطى غؤَةضييةنو خويَٓسٕ ية نىَ ؾيَط بووٕ؟  ْووغشنزيَوةنإ 

إ ْةتةوةيةى بووٕ ية باؾووضى َيعؤثؤتاَيا زةشيإ و ية غؤَةضييةنإ نطز، بابًييةنئاؾووض و 
باؾووضى ضؤشئاوا زضاوغيَي ئيَطإ بووٕ و ئاؾووض زةنةوتة بانووضى عيَطاقى ئيَػتا. طوَإ ية 

ى )بؤضيا نة دؤضيَو وؾة و تا ئيَػتاف زوو ْيية إغؤَطييةنتى اْييةضغتثيَؿهةوتوويي ؾا
ى وؾة سػري بووة، تةْووض نة َةبةغت تةْووضى ْإ نطزْة( ية ؾاضغيسا َاوٕ، ٖةضوةٖا ظؤض

ؾاْة ْيؿاْةى و بووْى ئةو بةآلّيؤْاْى وةى )زةضٖةّ، زيٓاض و نايبوز( ية ؾاضغي َاوٕ و 
ة ييَهؤَيةضتةناْى و و بة ثيَضةواْةوة تا ئيَػتا بة ثيَي ْيية تى ئيَطإاْييةالواظى ؾاضغت

 نإ ضةطى ئيَطاْيإ ٖةية.ئةوضووثيية وؾة %( ية20نإ ْعيهةى )ئةوضووثييةئةَطيهى و 
تةى ٖيٓيهى ئاَيُاْى )تةُٖوضغى زيَو طط( و زاَةظضيَٓةضى ثاؾايةتى َاز )زيؤنؤ( يا بة

( غاٍَ ثيَـ ئيَػتا شياوة و بةو ثيَية 2700ظ( واتة )خ.  700ضيَٓووؽ ية زيَوةنإ ؾيَطبووة، )
ئةو بةَيطةْاَاْةى ية خاى زةضٖيَٓسضاوٕ و  بةآلّ( غاَية خاوةْى ضيَٓووغٔ. 2700نإ )ئيَطاْيية

نإ ئيَطاْييةزواتط باغيإ زةنةئ ئةو ططعناْة ضةتسةنةْةوة و ْيؿإ زةزةٕ  ٖةظاضإ غاَية 
 ضيَٓووغيإ ٖةبووة.
ظةْس( نة ية ثةضتوونة بةْطخةناْى ثةًٖةوية و بة زةغتُإ طةيؿتووة، ثةضتوونى )ثا

ٔ ئةو ية زيَوةنإ ْةوة بؤ تةُٖوضغي زيَوطط و زةَييَٖةضوةٖا ؾاْاَةى ؾيَطزووغي ضيَٓووؽ زةطيَطِ
بووة و ية ئيَطإ ثةضةى ثيَساوة، ؾيَطزووغي ية ؾاْاَةزا زواى ؾهػتى زيَوةنإ بة ضيَٓووؽ ؾيَط

 ؽ زةَييَت:زةغتى تةُٖوض
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 بـة دـإ خـواغـتٓـس اْـطٗــى ظيــــــٓٗـاض      "نؿــــيـسْـس ؾــــــإ خػتـة و بػتـة خــواض
 بــيــــاَـــــوظى اظ َــا نـــت ايـــس بــبـــط  نــــ َــا ضا َـهـــ تـا يـهى ْـــو ٖــٓــط
 ـــا ْـــٗــــاْــى نـٓـٓـس اؾــــهــاضبــــسإ تـ  نـــــى ْــــاَــــوض، زازؾـــإ ظيـــٓـٗــاض

 زيــــ ضا بــــة زاْــــ بــطاؾــطوخـتـٓـــس"             ْــبــؿـــتـٔ بـــــة خـــػــطو بـيــاَـوخـتـٓـس
بة ثيَي ْاوةضؤنى ئةو ؾيعطة زيَوةنإ زواى ئةغري بووْيإ بة زةغتى تةُٖوضؽ، يةو 

بططيَت و ية بةضاْبةضزا ئةوإ ثاؾايإ ؾيَطى ْووغشن نطز، ثاضاْةوة تا زةغت ية نوؾتٓيإ ٖةَي
ؾريزؤغي ية بةضزةواَى ئةو ؾيعطةزا زةَييَ ئةوإ ؾةف دؤضة ْووغيٓيإ ؾيَطى ثاؾا نطز. ية 

ى َاَؤغتا)جمُع ايتواضيذ( نة يةى ية ثةضتوونة باؾةناْى ئيَطاْى نؤْة، تةُٖوضؽ بة يةنةّ 
ية زيَوةناْةوة ؾيَط بووة و تةَةْى ثاؾايةتى ْاوبطاو بة غي ضيَٓووؽ زةْاغٔ وزةَيئَ ضيَٓووؽ 

 1344ية ؾويَٓى نؤْة ئاططخاْةيةنى باؾووضى ئيَطإ ية غاَيى ) بةآلّغاٍَ زياضى زةنات، 
ظ( نةتيبةيةى زؤظضايةوة و ئيَػتا ية بةضيَوةبةضايةتى  1965نؤضى ٖةتاوى(بةضاْبةض بة )

بوو. نةتيبةنة ٖى سةوت ٖةظاضغاٍَ ثيَـ، واتة  باغتإ ْاغية و بة خةتى بعَاضى ْووغطا
( غاٍَ ثيَـ زيانؤى زاَةظضيَٓةضى ثاؾايةتى َازةنإ بووة. ْابيَت طًةيي ية 4300)

وْى ضيَٓووغيإ ية ئيَطإ بة زضوغتبوْووغةضةناْى ؾآٖاَة و جمُع ايتواضيذ بهةئ نة َيَصووى 
 إ زيانؤ بيَت.(خ. ظ( ظاْيوة )ئةطةض تة ُٖؤضغي زيَوطط ٖةَ 600ٖى )

تةْاْةت ٖيٓيهى ئاَيُاْى ثيَـ زؤظيٓةوةى ئةو نةتيبةيةى ية باؾووضى ئيَطإ زؤظضاوةتةوة، 
اى خؤى يةو باضة خػتووتةضوو و زواى ئةو زؤظيٓةوةية زةبيَت ثةغةْسى بهةئ نة ْووغشن ية ضِ

نةتيبةية،  يَتةوة بؤ سةوت ٖةظاض غاٍَ ثيَـ، ضوْهة ئةو ْووغيٓةى غةض ئةوزةطةضِئيَطإ 
َإ بؤ تييةاغضِضيَٓووغيَهى تةواوة ْةوةى ضيَٓووغيَهى ْاتةواو و غةضةتايي. ئةَةف ئةو 

زةخاتةضوو نة ٖةظاضإ يا غةزإ غاَيى ثيَضووة تا ئةو خةتة طةيؿتووتة ئةو ئاغتةى ئةو 
ةو ازةيةى ثةضةى ططتبوو نة تةواوى ئضِنةتيبةى ثيَ بٓووغطيَت. ضيَٓووؽ ية ئيَطاْى نؤٕ بة 

 بةآلّوة َاوْةتةوة، بة غيَ ظَإ ْووغطاوٕ )ٖةخاَةْؿييةثةضتووناْةى ية غةضةتاى غةضزةَى 
 ٖةَوويإ بعَاضئ( نة ئةونات ٖةض ئةو غيَ ظَاْة ٖى تةواوى ْةتةوةناْى ئيَطإ بووْة.

نةواتة ية ئيَطاْى نؤٕ ْووغشن و خويَٓسٕ تايبةت ْةبووة بة ْةتةوةيةنى تايبةت و ٖةَوو 
يإ ٖةبووة. ية ناتيَهسا نة ية ٓووغيةتى بةضؾطاواْى ئيَطإ شياوٕ، ضيَئيُجطاتؤضتةواْةى ية ئةو ْة

، ْعيهةى سةوت غةز ًَيؤٕ ي تطغةزةى بيػتةّ و يةوناتةى َطؤظ زةضيَتة غةض ٖةغاضةناْ
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نإ ئةو غةضباظاْةى خةؾاياضؾا نة يةطةَييسا يؤْاْييةتةى و طنإ بةو َطؤظ خويَٓسةواض ْشن و وةى
نإ ية ئيَطإ خويَٓسٕ و ْووغشن غاغاْييةووٕ بؤ يؤْإ، خويَٓسةواض بووٕ و زواتط ية غةضزةَى ض

نة بؤ ٖةَووإ بوو، ؾيَوةى تاظةى بةخؤوة ططت و ْةتةْٗا خويَٓسٕ تايبةت نطا بة ضيٓيَو و 
 بة تاواْى طةوضة ي تطضيٓةناْى خواضةوة ييَي بيَبةف نطإ، بةَيهو خويَٓسةواضى بؤ ضيٓةناْ

ٖةشَاض زةنطا و تةْاْةت باظضطاْيَهى طةوضةى ئيَطإ ية ثيَٓاو وةضططتٓى َؤيةتى خويَٓسٕ بؤ 
نوضةنةى بة ْاضاضى تةواوى تيَضووى دةْطيَهى ئةوناتى زاية ثاؾاى غاغاْى و ئةويـ زواى 

تى: خويَٓسٕ و ْووغشن تةْٗا بؤ َوبيسةنإ و ؾاظازةناْة و و ٖةَوو ئةو تيَضووة ضيَطةى ْةزا و
 ْابيَت خويَٓسٕ و ْووغشن ؾيَط بزن. ي تطنةغاْى ضيٓةناْ

نإ )بة زَيٓياييةوة( ٖةخاَةْؿييةية غةضزةَى َازةنإ )بة ططعناْى ظؤض( و ية غةضزةَى 
نإ ٖةخاَةْؿييةبةو ؾيَوةية ْةبووة و خةَيهإ خويَٓسٕ و ْووغشن ؾيَط زةبووٕ، ية غةضزةَى 

ةناْى غةضزةَى خؤيإ بة ؾيَوةى نةتيبة ية غةض ْةضيت بوو ثاؾانإ تةواوى ضووزاوة ططْط
وة، وةى ئةوةى ئةو ثاؾاياْة نة برييإ ية غاَإ زةنطزةوة، بة برييإ ْووغييةؾاخةنإ زة

زاٖاتبيَت نة ضؤشيَو تةواوى َيَصووى ئيَطإ يةْاو زةبطيَت يا زةغوتيَٓسضيَت و تةْٗا ئةو 
يؤْاْي بة َاْاى )ثيَػت( زةٖات و ضوْهة  يةنة ية ظَاْىوؾة نةتيباْة زةَيَٓٓةوة. زةؾتةض

ية زواتط ٖاتة ْاو وؾة ي بة ثةضتوونيإ زةووت زةؾتةض و ئةوٓووغئةوإ يةغةض ثيَػتة زةياْ
 ؾاضغي.

:"ئةى ئةو نةغةى ية زواى زةيوتٖةض ثاؾايةى نة نةتيبةيةنى ية ؾار زةْووغي، تيايسا 
تا ئاٖوضاَةظزا )خوزاوةْس( تؤ و ضةطةظى  َٔ ئةو نةتيبةية زةبيٓى، ئةو نةتيبةية ية ْاو َةبة

تؤ ية ْاو ْةبات"وةى ئةوةى ثيَؿبيين يإ نطز بيَت نة زواى خؤيإ نةغاْيَو زئَ ْة تةْٗا 
ثةضتوونةنإ، بةَيهو نةتيبةناْيـ ية ْاو زةبةٕ، ٖةض بةو ؾيَوةية بوو و تةواوى نةتيبةنإ 

 ةظاْةناْيإ ْةطةيؿتىَ، يةْاو بطإ.تساضة بيَطاْةنإ و يا ْآلدطة يةواْةى زةغتى زةغة
و  زياضيهطزيإ بؤ ئةو ؾويَٓاْة ي تطنإ بؤ ثاضيَعطاضى يةو ئاغةواضاْة ْاوئيَطاْييةٖةضضةْسة 

بؤ ثاضاغتٓى ؾاضى ثيَطؽ ثؤييؼ نة زةنةويَتة باؾووضى ئيَطإ ية زةغت عةضةبةنإ،  ظنووْةبؤ 
( ية ْاوضةى ؾاضؽ بة )طؤضى زايهى ى نوضوفضِى بة )تةختى غوييُإ( و )طؤضِْاويإ طؤ

 ا تا ية زةغت بيطاْةنإ و زةغةالتساضة ْةظاْةناْى خؤيإ ثاضيَعضاو بٔ.ضِغًيَُإ( طؤ
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بةض ية زةضباظ بووظنإ ية ثاؾايةتى َازةنإ و طةيؿتُٓإ بة ثاؾايةتى ٖةخاَةْةؾي باؽ 
 )َاَيى زيؤنؤ( يا بة ي تطهنطزٕ ية بابةتى ضيَٓووؽ و ثةيوةْسى بة زيؤنؤ ثيَويػت بوو، بابةتيَ

تةى ضيضاضز ؾطاى ئةَةضيهى )َاَيى نيوَةضغة( نة ثيَويػتة باغي ييَوة بهةئ و ية و
ى )بيت( ٖةَإ وؾة ثةضتوونةناْى ئاؾووضى ضةْس داضيَو بة ْاوى )بيت زيؤنؤ( ْاوى ٖاتووة،

 َاْاى َاَية و ضؤتة ْاو ظَاْى عةضةبى.
ةناْى ئاؾووضزا ٖاتووة، َيَصووْووغةناْى بة تةواوةتى يةى ية نةتيبوؾة َاوةيةنى ظؤض ئةو

ة ية نويَية. زواداض بؤيإ خاْووو ئةو  ضييةية واتاى وؾة غةضقاٍَ نطزبوو و زةياْويػت بعأْ ئةو
آلت زيَت، بةو و ى )بيت( ية ظَاْى ئاؾووضى ٖةضوةى ية تةوضاتسا ٖاتووة بة واتاىوؾة زةضنةوت

  تطتى زيؤنؤ( و ئيَػتاف ئةو ْاوة بؤ ظؤض ؾوئَ ية نةْعإ و ؾوييَنآل)وثيَية )بيت زيؤنؤ( واتاى 
 بةناض زيَت و يةواْة )بيت ايًشِ، بيت عٓيا، بيت ايعوض و بيت ظيتووٕ و .. ٖتس(.

التة، بؤية )بيت زيؤنؤ( نة ية باؽ نطزْى و ى بيت بة َاْاىوؾة ية تةواوى ئةو ْاواْة
يَطؾيإ نطزووتة غةض )بيت زيؤنؤ( واتاى ٖيَطؾي ٖيَطؾةناْى ئاؾووضزا ٖاتووة نة ئةوإ ٖ

إ َايةوة ئاؾووضييةنؾةية ية ْاو تى نيوَةضؽ زةزات، زواتط ئةو والو إ بؤ غةضئاؾووضييةن
إ بة َاْاى َاَيى ٖؤخؿتةضة ئاؾووضييةنو تةْاْةت ية ثاؾايةتى ٖؤخؿتةضة ئةو ْاوة ية اليةٕ 

 ية اليةٕ ٖؤخؿتةضة يةْاو بطزضإ. إئاؾووضييةنتا  بةضزةواَبووبةناض زةٖات و 
إ ضاى ظؤضإ واية )نةرنةغطةو( نة ية ئةؾػاْة نؤْةناْسا ْاوى ٖاتووة ٖةَإ نوضوؾة، وطن

نإ زووضاضى ططؾت زئَ، زييةى ْاوةناْى ثاؾاناْى َاز و ثيَؿساوضزَيَصووْووغإ ية ناتى بةضا
و بة  ْيية اْسا ٖيض ططؾتيإنٖةخاَةْؿييةنإ و اْييةى ْاوى نيوضزية ناتى بةضا بةآلّ

نإ زةقاوزةم وةى ٖةخاَةْؿييةؾيَوةيةى نة زةنطيَت بطوتطيَت ْاوى ثاؾاناْى نياْى و ثاؾا 
 يةنٔ.

يوة بة ضِنإ ضووٕ ْاوى نةرنةغطةويإ طؤيؤْاْييةةوة نة غةضغوضَِاْئةَطؤ ئيَُة زةنةويٓة 
ةغطةو ية اليةٕ خؤَاْةوة زةبيَت طؤضيٓى ْاوى نوضوف بة نةرن بةآلّ)غريوؽ يا نوضوف(، 

بيَت. ية يؤْإ طؤضيٓى ْاوى نوضوف بؤ غريوؽ ئاغايية و ثةيوةغتة  غةضغوضَِإظياتط َايةى 
و ْيؿاْةى  ْيية ى نوضوف بؤ نةي خةغطةو ئاغاييوؾة طؤضيٓى بةآلّبة ضيَٓووغةنةيإ، 

 ضةب بؤ ئيَطإ بووة.اْة َاوةيةى ثيَـ ٖاتٓى عةضِية ظَاْى ئيَطإ، ئةو طؤ بٓةضِةتييةاْى ضِطؤ
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 ، يإ بةغةضزا زيَت ْاوى ضووةى و َيوةنأْ يةى يةو بابةتاْةى ية ظَاْةناْسا ظؤض بة نةَى طؤضْا
ة، خةضبؤظة و ئايبايو يـ ية ظَاْى ئيَُة طؤضإ و )ٖويو، ٖةْسوْا ( نة (5)بةآلّ تةْاْةت ْاوى ئةوْا

شن، ْاوةناْيإ طؤضاوٕ تا بةّ ؾيَوةي ييَ ٖات يإ ٖةبووة و ي تطووة، ية ضابطزووزا ْاوَيوةى ئيَطْا
ييةناْى ظَاْة سييةْاوةناْيـ وةى ئةوةى َووظيو ييَ بسضيَت. يةى ية تايبةطنةْ نإ ْةغُةى ئيَطْا

يية وؾة زَيٓؿيٓى ئةو ظَاْة بووة و ٖةَوو يا ظؤضيٓةى نإ زةْطى َووظيو ئاَيَعيإ بووة. ئةو ئيَطْا
ى وةى وؾة سا زيَتةطوىَ، ئيَُة يةَطؤزا ئةو ْةغُاْة ية ٖةْسىَى ئةوناتوؾة َووظيهى بووْة ية ٖةْسىَ

ؾاْسةضَةٕ )ْاوى ؾوئَ( و نةْطاوةض )ْاوى ؾوئَ( و ؾةبسيع )ْاوى ئةغجة( و باضبس )ْاوى ئاواظيَو و 
 ْاوى َوظيو شةْيَو( و ... ٖى تط طويَبيػت زةبشن.

اضةنتةض و نةغةنإ بطؤضيَت، ناتيَو ْاوى َيوة و ضووةنةنإ بطؤضيَت، ظؤض ئاغايية ْاوى ن
زياضةناْى  تييةبة تايبةتى نة بيَطاْةنإ زواى ٖاتٓيإ بؤ ئيَطإ ٖةوَيياْسا ْاوى نةغاية

ازةيةى ثةضةى غةْس نة َيَصووْووغاْى ضِبة  ؾييةَيَصووي ئيَطإ ؾطاَؤف بهةٕ و ئةو ؾةضاَؤ
بة ْاوى ئيَطاْيإ  ّبةآلخؤَإ بة ضاوى خؤيإ ية ثةضتوونةنإ ئةو ْاواْةيإ زةزيت، 

و  ئيَطاْييةظ( ظاْاناْى ئيَُة بؤيإ زةضنةوت، نوضوف ْاوى  1921ْةزةشَاضزٕ و تا ية غاَيى )
 ثاؾاى ئيَطإ بووة.

ت )ابوضذناْى بريوْى، ئيزن ئةيػط و زةيٓوضى( ية آلَيَصووْاغاْى زياضى ضؤشٖة 
 ثةضتوونةناْى خؤيإ ْاوى نوضوؾيإ ٖيَٓاوة.

ْاوة  ى بةآلّ ئةو  سضا و نةؽ وةى ثاؾاى ئيَطْا ة زةظْا ْاوى بيطْا ْانْاى ئيَطٕا بة  ْاو ظا َاوةيةنى ظؤض ية  بؤ 
ْاغة ئةَطيهى و  (6)(187ْةزةْاغى. تا ) ةآلت  َ ثيَـ واتة ئةوناتةى ضؤٖش نٕا ضيَطةيٕا بؤ ئةوضووثييةغٍا

 ) ٕ )بيَػتوٕ( و )تاقى بوغتٕا ٕ نةتيبةنْاى بةٖةغتؤ ْيا ٕ توا ٕ بؤوة. ئةوا ٓٓةوة و زواتط ئيَطا و ؾويَٓةنْاي تط غويَ
ْييةوةضطيَطزضاوى ثةضتوونة  ٕ.يؤْا ى بوو سضا نوضوف و زاضيوف ثاؾايْاى ئيَطْا ، ئةونات ظْا ٕ طةيؿتة ئيَطٕا  نا

ئيَُة ئةو ْاواْةَإ ؾةضاَووف نطز بوو و بيطاْةنإ ئةو ْاواْةيإ ظيٓسوو نطزةوة و بة ثيَي 
ضواض ٖةظاض ثةضتوونى يؤْاْى و ضؤَى ئاَازةى نطز ئةو ييػتةى )َانؼ َؤيةض( ية باضةى 

 تساضى ئيَطإ ٖاتبوو.آلبوو، ْاوةناْى )زاضيوف و نوضوف( وةى ثاؾا و زةغة

                                                           

بة ؾاضغي ٖيَٓاوة و ية نوضزيسا ئةو َيواْة بطيتشن ية: قؤر، )بؤ ئةوةى زةغتهاضى ْاوةضؤنى ْووغيٓةنة ْةنةئ، ْاوةناظنإ ( 5)
 ؾوتى، نايةى و ئايبايو، وةضطيَط بؤ نوضزى(

 .وةضطيَط بؤ نوضزى(ظةبيشوَيآل( غاٍَ ثيَـ وةضطيَطِاْى ئةو نتيَبةية ية اليةٕ 187))( 6)
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طانإ ثةضغتي باية و ية نةييػا و ْووغئةطةض َيَصووْووغاْى يؤْإ و ضؤّ َيَصووى ئيَطاْيإ ْة
وة و ضى نطزووة؟ غةباضةت بة زاضيوف ثاضيَعطاضيإ ْةنطزبإ، ئةَطؤ ْةَاْسةظاْى نوضوف نيَ بو

نؤَةييَو نةتيبة بةضزةغتة نة زةنطيَت زاضيوف بٓاغيَٓٔ، بةآلّ ٖيض نةتيبةيةنُإ غةباضةت 
نإ ضواض ٖةظاض ضؤَييةنوضوف بةضزةغت ْةنةوتووة و ويَطاى ئةوة َيَصووْووغة يؤْاْى و 

 نوضوف ثيَ بةخؿيوئ.نيإ يةَةض ظاْياضييةيوة و ٖةَوو ْووغثةضتوونيإ يةو باضةوة 
خويَٓسْةوةى ضواض ٖةظاض ثةضتووى ناضيَهة بؤ تانة َطؤظيَو قوضغة و ئةغتةَة بة ئةجناّ بطات، 
بة تايبةتى نة ٖةْسىَ يةو ثةضتووناْة وةى )نؤضؤثيَسى، واتة ٖةَوو ؾتيَهي شياْى نوضوؾى طةوضة 

تةْٗا بة زةظطاى تايبةطنةْس بةو و نوضوؾي بضوى( ضةْسئ بةضطٔ نة قةباضةيإ ظؤض طةوضةية و ئةَة 
 بواضة زةنطيَت، ئؤَيَس زةنةئ ضؤشيَو بيَت و ئةو زةظطاياْة زضوغت بهطئَ.

زوشَٓيَهى ظاْا و ييَطةزا ثةْسى )زوشَٓى ظاْا باؾرتة ية  بةآلّنإ زوشَُٓإ بووٕ يؤْاْيية
ٕ نة تةواوى ازةيةى زوشَٓى ئيَُة بووضِزوغتى ْةظإ( َاْاى خؤى زةبةخؿيَت. ئةوإ بة 

ضووزاوةناْيإ ضاوزيَطى نطزووة و تةْاْةت ٖيض ؾتيَهى شياْى نوضوف ْةَاوة بؤ ئيَُةيإ ضووٕ 
، ٖؤناضةنةى ْةخويَٓسْةوة و بةضزةغت ْيية ْةنطز بيَتةوة و ئةطةض ٖةْسىَ بابةت بؤَإ ضووٕ

وةْسةى ظاْياضى ناْة ية اليةٕ ئيَُةوة و ئةطةضْا ئةضؤَييةْةبووْى تةواوى غةضضاوة يؤْاْى و 
 .ْيية ى ئيَطإي تطيةغةض نوضوف ٖةية يةغةض ٖيض ثاؾايةن

َيَصووْووغة تاظةناظنإ ية ْاغاْسْى نوضوف ويَٓةيةنُإ ثيَسةزةٕ وةى ئةوةى ية ئامسإ 
نوضوف ية ئيَطإ ية زايو بووة و يةوىَ  بةآلّٖاتووة و ٖةض ية ئةوىَ ثيَطةيؿتووة، 

نإ ئيَطاْييةطإ ثةضوةضزة بووة و ظاْايي ئةو ْيؿاْةى ظاْايي ثيَطةيؿتووة، بة نةيتوووضى ئيَ
ةناْي ئةواْة، باوةضِ. بة نوضتى نوضوف ٖيَُاى ئيَطاْى بووٕ و زاب و ْةضيت و بري و (7)بووة

 ى ٖيَُاى ْةتةوةنةيأْ.ْييةى يا شاثؤئيَطاْييةٖةضوةى ضووٕ 
ْى ية ْيؤيؤضى و ْاْى ئيَواضة ية تةْاْةت ية ئيَػتازا نة ٖةض تانيَو زةتواْيَت ْاْى بةيا

و بووة، زيػإ تانةنإ بةضزةواّ تايبةطنةْسى آلتاضإ غوات و نويتووضى ْةتةوةنإ ظؤض تيَهة

                                                           

ضاوةيي َابؤوة و تا ية يةنيَو ية طؤظاضةناْى )ئةو بابةتة تةْاْةت ية َيَصووْووغيَهى وةى ٖاضوَيس يةَبى ئةَطيهيـ بة ؾا( 7)
تاضإ ية اليةٕ غةضْووغةضى طؤظاضةنةوة بريخةضةوةيةنى ثيَسضا و ئةويـ بةَييَٓيسا ية ثةضتوونى زاٖاتوويسا نة ْاوى )نوضوف( زةبيَت 

ياْى ظاْهؤ وةضطيَطزضاية غةض َاَؤغتااغت بهاتةوة، ئةو ثةضتوونةنةى ْووغي. ثةضتوونى ْاوبطاو ية اليةٕ يةى ية ضِئةو ٖةَيةية 
 (ظةبيشوَيآلؾاضغي و بؤية بة ئاغاْى بةضزةغتى ٖةَوإ زةنةويَت. 



 

144 

التةنإ ظؤض و ْةتةوةناْيإ زةضزةخةٕ و ض داى ئةوةى نة ية بيػت و ثيَٓر غةزة ثيَـ، نة
و ٖةَوو ؾتيَو زةطؤضا، ضووٕ التيَو يةيةنرت دياواظ بووٕ و بة زةضباظبووٕ ية غٓووضي ٖةض

زةنطا نة ثيَؿهةوتٓى نوضوف ية ثيَؿهةوتٓى ئيَطإ بة ديا بعاْسضيَت و ناضةناْى ئةو تةْٗا بة 
 ٖى خؤى بعاْسضيَت و بة ٖى ْةتةوةناْى ئيَطإ ْةظاْسضيَت.

)زيؤزؤض( نة َيَصووْووؽ بووة و ديابووة  بةآلّنإ زوشَٓى ئيَطإ بووٕ يؤْاْييةٖةضضةْسة 
ية ديَطاى نوضوف بواية و ية ئيَطإ  ي تطة زيؤزؤضى ظاْاى يؤْاْى، زةَييَت: )ٖةضنةغيَهي

 ثةضوةضزة ببواية، زةيتواْى ئةو ناضاْةى ئةو ديَبةدىَ بهات.(
اغتيسا وةى ثةضتوونداْةيةنى ضِزيؤزؤض ثةضتوونيَهى ٖةية بة ْاوى )ثةضتوونداْةى َيَصوويي( نة ية 

زضاوة بؤ ظَاْى طِخ. ظ( ْووغيوةتةوة، بةآلّ تا ئيَػتا وةضْةطيَ 60ى تا غاَيى )َيَصوويية و َيَصووى ديٗاْ
ةف خواييَدؤؾبوو )ثريْيا( غووزيإ ية زةقةناْى ئةو  ؾاضغي. بةآلّ ٖةْسىَ َيَصووْووغى ئيَُة، يةوْا

ى وةضطيَطزضاوةتة غةض ظَاْةناْى وضزثةضتوونة بة ظَاْى ؾةضةْػي وةضططتووة. ئةو ثةضتوونة بة 
اْة وةضبطرييَت.)  ئيٓطًيعى، ئاَيُاْى و ؾةضةْػي( و زةنطيَت غووز يةو وةضطيَطْا

اياْى ضؤشٖةآلت نةَرت ْاغطاوة، ية  ؾاعريى ْاغطاوى يؤْاْى و ضؤشئاوايي )زيَعيٌ( نة ية ْاو ظْا
ييةزيَطة ؾيَعطيَو زةَييَت: )نوضوف بؤوة ئاَطاظى زةغتى   نإ بؤ طةيؿتٓيإ بة َةبةغت.(ئيَطْا

ةو زيَطة ؾيعطةى بؤَإ زةضزةخات نة ٖةضضى نوضوف نطزوويةتى بةؾيَو بووة ية زاب و ئةو ب
نإ. ئةو بابةتةى ئةو باغي ييَ زةنات بة طةضاْةوة بؤ بةغةضٖاتةناْى َٓساَيى و ئيَطاْييةْةضيتى 

ٔ ؾيَوةى ثةضوةضزةى نوضوف. ئةطةض نوضوف ية نؤؾهى ثاؾايةتيسا ثةضوةضزة ببواية، زةياْتواْى بًَيَ
نوضوف ية بٓةَاَيةيةنى زياض و طةوضة ثةضوةضزة بووة و خاوةٕ ئةظَووٕ بووة و خةغًةتةناْى بؤ 

يَتةوة. نوضوف بة ؾريى َاْطا و َةض و بة ثيَي ٖةْسىَ ية طرياْةوةنإ بة ؾريى طوضط زةطةضِئةوة 
 وٕ.وة ية ئاغتى ْعّ بوزييةطاوة و ية َاَييَهسا طةوضة بووة نة ية ضووى َازثةضوةضزةن

 ئةو ية َٓساَيي و غةضةتاى طةجني، ية ؾويَٓيَو ثةضوةضزة بووة نة بؤى ْةبووة طويَ بيػتى
ناْى ئاظازى و يةنػاْى بيَت، ضوْهة تةْاْةت ئيَػتاف نة ديٗإ ظؤض ثيَؿهةوتووة و وؾة

ة ْة نة باضى ئابووضيإ خةضاثة و ْاتوأْ َٓاَيةناْيإ بؤ قوتاغاْآلخويَٓسٕ بؤ ٖةَواْة يةو َا
 .ْيية ؾاْة ئاغإو بٓيَطٕ، بيػتٓى ئةو
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 ْووغةضى بة ْاوباْطى ؾةضةْػي )ثييةض نانعوت( نة ئةْساَى ْاوةْسى نويتووضى ئةو
تةية زةَييَت:"ئيَػتا ية ْيوةى َاَيةناْى الزيَهاْى وياليةتى بيَطتاْى )ية وياليةتةناْى وآل

 ى زعنونطاغي ْاظاْسضيَت."وؾة ؾةضةْػا( َاْاى
التيَهى وةى ؾةضةْػا ْيوةى الزيَ ْؿيٓةنإ ْةتوأْ ية و ةزةى بيػتةّ و يةناتيَو ية غ

َاْاى زعنونطاغي بعأْ، ئةى ضووٕ بيػت و ثيَٓر غةزة ثيَـ و ية َاَييَهى ؾواْهاضةزا 
 ي تططةصن وةى )ئاظازى و يةنػاْى َطؤظةنإ( ظاْسضا بيَت، بة واتاوؾة تواْسضاوة َاْاى
ٓةَاَيةيةنى ؾوإ و زةؾتةنى ئةو بابةتاْة ْايةْة بةضباؽ و نة ية ب ؾتييةياغايةنى غطو

 ظاْشن.
نإ و بؤية نوضوف نة ية ئيَطاْييةةناْى باوةضِئةو بابةتاْة بةؾيَو بووٕ ية  بةآلّ

طا بوو، ناتيَو طةيؿتة طةجنى زةيعاْى بؤ ٖةَوو ثةضوةضزةنبٓةَاَيةيةنى ٖةشاض ية زايو ببوو و 
ناْيسا ئاظاز بيَت و ْابيَت نةؽ بهطيَتة نؤيًة و ثةضوةضزطاض ةباوةضِنةؽ ٖةية ية ئايشن و 

 ٖةَواْى بة ئاظاز ئاؾطاْسووة.
ٖةَوإ ئةوة ثؿت ضاغت زةنةْةوة نة نوضوف يةنةّ نةؽ بووة باْطةؾةى َاؾةناْى َطؤظى 

اَةية، زةْطى طةصن ئيَطإ بوو نة ية اليةٕ نوضوف بآلو نطاوةتةوةضِ  .اطةياْسووة. بةآلّ ئةو بةيآْ
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 دةزكةوتهى كوزوط
ؾاضى )ٖةنُاتاْة( واتة )ٖةَةزإ( ثايتةختى َازةنإ بوو و بة َاْاى )ضواض ضيَيإ( 

ت زةشَيَطزضيَت، زواى ئةوةى آلزةٖات، ضوْهة ٖةَةزإ بة ضواضضيَياْى ديٗاْى نؤٕ ية ضؤشٖة
ضوف( نة ى نوضى نوديية)ئاغتياش( ثاؾاى َازةنإ، )َاْساْى( نضى نطزة ٖاوغةضى )نةَبؤ
 .(1)يةى ية غةضزاضةناْى وياليةتى ؾاضؽ بوو، خةوْيَهى ظؤض غةيطى زيت

"زاضيَهى َيَو ية غطى َاْساْى نضي ئاغتياش و خيَعاْى غةضزاضى ؾاضؽ ضووا و ٖةؾت 
يكى ييَ بؤوة و ية نةَرت ية ناتصَيَطيَو، ْةتةْيا ؾاضى ٖةَةزإ و زةوَيةتى َازى ططتةوة، 

تى وآل ا ْة ٖةَةزإ و ْةضِى ئاغياى زاثؤؾي و ٖةضضةْس ئاغتياش طةبةَيهو ٖةَوو زةوَيةتاْ
." ئةَة ئةو خةوْة بوو نة ئاغتياش بيٓى و بة زةْطى نةضِةْا ثاغةواْى زؤظييةوةَازى ْة

خ. ظ( ية ضواضضياْةناْى ٖةَةزإ ثاغةواْى  600ى. ئةونات )ضِٖاتووضوو ية خةو ضاثة
ةوة ضيَطةى ضؤيؿتٓى بة ثيازة و غواضة زةزا تا ية ٖاتووضوو ٖةبوو و بة ٖؤى ئةو نةضِةْاي

 بطِؤٕ. ي تطؾةقاَيَهةوة بؤ يةن
ئاغتياش نة ية نةتيبةناْى بابٌ ْاوى بة )ئايـ  توويطؤ( ٖاتووة، زواى ضابووْى ية خةو 
نةوتة برينطزْةوة و زةغتبةدىَ تةواوى خةوٕ طةضةوةناْى باْطٗيَؿت نطز و خةوْةنةى بؤ 

                                                           

ْاوى نوضوؾي طةوض( 1) ْاوةنإ بةضزةوّا ٖةَية زةنةٕ و ئيَُةف بؤ ثاضيَعضاو بووظنإ ية ٖةَية، ثيَويػتة  ة و )ٖةْسىَ ية ْووغةضٕا غةباضةت بة 
ٖا ْاونةَبؤدييةنوضوؾي بابى  و  نةَبؤدييةى نوض تيَهةٍَ ْةنةئ. ٖةضزوو نوضوؾي بابى نةَبؤدييةى بابى نوضوف و نةَبؤدييةى ، ٖةضوة

يإ ثاؾاى طةوضة ْةبووٕ. نوضوؾي نوضى نةَبؤديية ى ؾاضؽ بووٕ و ٖيَض نَا ظجنريةى ثاؾايةتى  نةَبؤدييةى بابى نوضوف، ية غةضزاضْا
ةْؿيية يَصووة ٖةخَا س و بؤية يةَ  ةظضْا ْاْينإ زَا نإ نوضوف بة نوضوؾي زووةّ ْاوى زيَت و باثريةى ئةو بة نوضوؾي يةنةّ زازةْطيَت، يةيؤ

سْى ئةو ثاؾاية ةظضْا ْا تا زواى خؤى ببيَتة ثاؾا.  نةَبؤديية، نوضةنةى بة تييةنوضوؾي زووةّ زواى زَا  (ظةبيشوَيآلْاو



 

148 

تيإ ية و اواى ييَهساْةوةى خةوْةنةى ييَهطزٕ، ئةوإ ييَهساْةوةيإ بؤ نطز وطيَطاْةوة، زواتط ز
زةنات و ثاؾايةتى تط زاطري َاْساْى نضت، نوضيَو زيَتة زوْياوة نة زةوَيةتى َاز و زةوَيةتاْي

 َازةنإ نؤتايي ثيَ زيَٓيَت.
ى نضى زووطيإ بوو و نوضى بوو، زةغتطِئاغتياش ب بةدىَ نوضةنة ية ْاو بزن ياضيسا نة ئةطةض َاْسْا

تا ْةطاتة تةَةْى الويةتى و ْةبيَتة ٖؤى يةْاو ضووْى َازةنإ. ثاف ضةْس َاْطيَو َاْساْى نضى 
نوضيَهى بوو، بة ؾةضَاْى ثاؾا نوضةنةيإ ييَ غتاْس و ثاؾا َٓساَيةنةى  دييةثاؾا و ٖاوغةضى نةَبؤ

يَو بة  وتثيَيزاية يةى ية ْعيهةناْى خؤى بة ْاوى )ٖاضثاطؤؽ( و  بيهوشيَت، ئةويـ ضووة الى طاوْا
يةى نة ئاشةَيى زضةْسةى غةسطاْاوى )َيت ضىَ زاتؼ( و َٓساَيةنةى زاية و ؾةضَاْى نطز تا بيبات بؤ 

 ظؤضى ييَ بيَت، بؤ ئةوةى َٓساَيةنة غوٕ و ية ْاوى بزن.
ثيَؿٓياضى قةزةض وابوو ئةو ضؤشة خيَعاْى طاواْةنة نوضيَهى بة َطزوويي بوو و ية غةض 

خيَعاْةنةى، طاوإ ثؤؾانى ؾاظازةى نطزة بةض َٓساَية َطزووةنة و تةضَة بضهؤيةنةى بطزة 
و يةو ؾويَٓةى زاْا نة ئاشةَيى زضْسةى ظؤضى ييَبوو، ئاشةَيةنإ ئةو تةضَةنةيإ خواضز و  غةسطا

ئاشةَية  ثؤؾانى َٓساَيةنة َايةوة، ٖاضثاطؤغى ياوةضى ثاؾا ثؤؾانةنةى بيٓى و زَيٓيا بوو
زضةْسةنإ نوضى َاْساْيإ خواضزووة و ٖةواَيى بة ثاؾا طةياْس. ئةوة نوضتةى ؾيَوةى ية زايو 

 بووْى نوضوف بوو نة ٖيَطؤزؤتى َيَصووْووغى يؤْاْى باغي ييَ زةنات.
ٖيَطؤزؤت زةَييَت:"َٔ ضواض غةضبطزةّ بيػتووة ية باضةى يةزايو بووْى نوضوف و ئةوةيامن 

باؽ زةنطئَ و  ي تطية ْووغيٓى نةغاْ بةآلّئةو غيَ غةضبطزةناْرت باؽ ْانات، ٖةَيبصاضزووة."
 غةسطابة طؿتى ية باضةى ْاوى ئةو نةغةٕ نة َٓساَيةنةى ية ٖاضثاطؤؽ وةضططتووة تا بيباتة 

و بيداتة بةض زةغتى ئاشةَية زضِةْسةنإ و ٖةَوويإ زةَيئَ ئةو نةغةى َٓساَيةنةى وةضططتووة، 
و يةوناتةزا تةَةْى ْعيو بيػت غاٍَ بووة. ئةو طةجنة طاواْة ية ٖاضثاطؤغي  طاوإ بووة

و ْةوةى نوضوؾة، بؤية ْاوى ْا )نوضوف( و بةو  دييةبيػتبوو نة ئةو َٓساَية نوضى نةَبؤ
 ؾيَوةية نوضوف ية اليةٕ زايو و بابي ْاوْةْطا، بةَيهو ية اليةٕ باب و زايهى زووةَةوة ْاوْطا.

)نةتعياؽ( نة َاوةيةى ية نوؾهى ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿي شياوة، زةَييَت ثعيؿهى يؤْاْى 
و زةَيئَ ْاوى ضووباضيَو  اْييةايإ وضِييَهؤَيةضاْى ئيَػتا  بةآلّنوضوف بة َاْاى ٖةتاو زيَت، 

ة و ٖةْسىَ ية غةضزاضاْى ثاضؽ ئةو تيَجةضِبوونة ية باؾووضى ئيَطإ بة تةْيؿت ثاظاضطاززا  ،بووة
 ؤ خؤيإ زاْاوة.ْاوةيإ ب
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إ بة عربييةنْاوى نوضوف ية ثةضتوونةناْسا بة بيػت و ثيَٓر ؾيَوة ٖاتووة و ثةضتوونة 
و خوزى  ٖاتووةيوياْة، ية ؾاْاَةى ؾريزؤغيسا بة )ٖؤؾةْط( ْووغ)نؤضةؽ، خؤضةؽ( 

نوضوؾيـ ية غةض غتووْةناْى نوؾهى ثاغاضطاز نة خؤى بيٓاى نطزووة، ْاوى خؤى بة )نوض، 
 ئاؽ(." -نوضى نوض دييةئاؽ نوضى نةَبؤ -ْووغيوة و يةو نةتيباْةزا ٖاتووة: ")نوضئاؽ( 

ة تةْٗا  ية نةتيبةى  بطيتييةية زةضةوةى ئيَطإ نةتيبةى نوضوف ظؤضٕ، بةآلّ ئةوةى ية ئيَطْا
 نإ ْاوى )غريووؽ( يإ بؤ بةناضٖيَٓاوة.ٓييةنإ ْاوي )نؤضةؽ( و يؤْاْي و التيَيػطييةثاظاضطاز، 

ضضةْسة َيرتيساتؼ طاوإ بوو، بةآلّ خويَٓسةواض بوو و ناتيَو َٓساَيةنة نةَيَو طةوضة بوو، ٖة
بةض خويَٓسٕ، نوضوف ٖيَؿتا ْةببوو بة ٖةؾت غاَيى تةواو،  تييةبطزي بؤ ؾاضى ٖةَةزإ و خػ

ضيَٓووغي طةوضةى ئيَطإ نة ية ضواضغةز ثيت ثيَهٗاتبوو بة تةواوةتى ؾيَطبوو و ية ناتيَهسا 
تواْاى ؾيَطبووْى ئةو ضيَٓووغةيإ ْةبوو و  (2)ناْي تط تا تةَةْى ضواضزة يا ثاْعزة غاَيىقوتابيية

 ازةيةى ثوخت بوو ٖةَوو ؾت تةْاْةت زةْطى ئاشةَيةناْى ثيَسةْووغطايةوة.ضِضيَٓووغةنة بة 
غةباضةت بة قؤْاغى خويَٓسْى نوضوف و بةؾساضى نطزْى ية ياضي ثاؾا و وةظيط، 

ةنى وةٖا ية  ٖريؤزؤتةوة ٖةية، طواية ضؤشيَو يةو ياضيةزا نوضوف زةبيَتة ثاؾا و ئةؾػاْةي
َٓساَييَو ية بٓةَاَيةيةنى خاْةزإ غعازةزات و بة توْسى قاَضى ييَسةزات، بابى ئةو نوضة الى 
)ئاغتياش( ثاؾاى َاز غهاالى نطز، ثاؾا ية نوضوف زةثطغيَت بؤضي قاَضى ية َٓساَييَهى 

و ئةويـ زةَييَت: َٔ ثاؾا بووّ و ئةو ْاؾةضَاْى بةضاْبةضّ نطز و َٓيـ  خاْةزإ زاوة
 غعاَسا، ئاغتياش ية وةالَساْةوةنة ظاْى ئةو َٓساَية نوضوؾة."

و بؤ غةةجنسإ ْابيَت، ضوْهة ئةطةض  ْيية اغتيسا ئةو طيَطاْةوةية َتُاْة ثيَهطاوضِية 
ية، بيَ زووزَيى نةَبؤدييةةَاَيةى ئاغتياش ظاْيباي ئةوة )نوضوؾى( نضةظايةتى و ية بٓ

 زةيهوؾت.
ٖيَطؤزؤت ويَطِاى طيَطاْةوةى ئةو بابةتة، باؽ يةوة زةنات نة:"ية ئيَطإ ؾيَوةيةنى 
يةنػاْى ضيٓايةتى ٖةبووة و ية ناتى ئةو دؤضة ضووزاواْة زةبواية خاْةزاْةنة الى ثاؾا غهاال 

 "بهات و بؤى ْةبووة غعاى نوضى طاوإ يا باونى بسات.

                                                           

و بؤ ْووغيٓى ؾتة ئاغاييةنإ، زووةَيإ بؤ ْووغيٓى  )ية ئيَطاْى نؤٕ غيَ دؤضة ئةيؿبا ٖةبوو، يةنةَيإ ضيَٓووغي ئاغايي( 2)
ةوةى ٖةَوو بابةتيَو بوو و ية ٖةَاْهات ضيَٓوغيَهى َؤغيكى بوو و ٖةَوو زةْطةناْى ْووغيٓيإ بؤ غيَيةَنإ و ٓييةزةقة ئايي

 .(ظةبيشوَيآلزةخػتةغةض يةوح، 
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ثعيؿو و َيَصووْووغى يؤْاْى )نةتعياؽ( و )طةظْةؾؤْى( غةضزاضى يؤْاْى زةَيئَ:"نوضوف 
ظوو ثيَطةيؿت و ية تةَةْى ثاظزة غاَيي دةغتةى ية دةغتةى نةغيَهى ْوظزة تا بيػت غاَيى 

 زةضوو، بؤية بة ئاضةظووى خؤى ضووة ْاو غوثاى ئيَطإ."
يَتةوة، خؤى يةنيَهة ية طِو باغة زةطيَطةظْةؾؤٕ نة يةى ية َيَصووْووغةناْة و ئة

َيَصووْووغة َتُاْة ثيَهطاوةناْى يؤْاْى نؤٕ و ثياويَهى ظاْا و غةضزاضيَهى ييَٗاتوو بووة و 
ٖةض ئةو بوو نة  ؾةضَاْسةيي زةٖةظاض غةضباظى يؤْاْى نطزووة ية ناتى ثاؾةنؿة ية ئيَطإ )ية 

تى:"ئةى ْيؿتيُاْى بيَ ئةَةط، و وضخطايةوةناتى خؤيسا باغي زةنةئ(، ناتيَو ية ئةغيٓا زو
بؤ غعاى تؤ تةْٗا ئةوة بةغة نة ئيَػهةنامن ية ْاو خانى تؤ ْاْيَصضئَ، واتة الؾةى َٔ يةو 

 ."(3)بةض تؤ ْانةويَت ظييةخانة ْاْيَصضىَ و ئةو ؾاْا
ى( تةية نة يةنةجماض ية اليةٕ طةظْةؾؤْةوة ٖاتة غةض ظَإ، زواتط ية اليةٕ )ناتؤْو ئةو
 تطايةوة و تا ئيَػتاف ية ثةضتوونة َيَصووييةنإ ظووضتط بة ْاوى ئةو باؽ زةنطيَت.و ضؤَى

اٖيَٓإ و ئةغح غواضى، ٖاويؿتٓى ضِنوضوف زواى ئةوةى نة ٖاتة ْاو ضيعةناْى غوثا، خطاية بةض 
 بهات. بةضز و ضّ و تري و دةْطة مشؿيَط ؾيَطبوو و طاواْى بابى ْةيسةتواْى ئةو بابةتاْةى ؾيَط

طيَطاْةوةى ٖريؤزؤت يةو باضةوة نة طواية طاوإ تواْيويةتى نوضوف ؾيَطى ئةو بابةتاْة 
يةوة زضوغت ْايةتة ثيَـ ضاو، طيَطاْةوةناْى طةظْةؾؤٕ و نةتعياؽ نة ئةو عةقًَبهات ية ضووى 

بابةتة بؤ قؤْاغى غةضباظى ئةو زةطيَطْةوة ثةغةْسٕ و ييَٗاتوويي نوضوف وايهطز 
ناْى، بة َاوةيةنى نوضت ثًةى )ثيَٓذساى( واتة ؾةضَاْسةى زةغتةيةنى ثيَٓر نةغى ؾةضَاْسة

و زواتط )زنازاى( واتة ؾةضَاْسةى زةنةغي ثيَػجيَطزضا و زواتط بوو بة )يوؾاى( و طواغرتايةوة 
 بؤ نؤؾهى ثاؾايةتى ئاغتياش و بؤوة بةؾيَو ية ثاغةواْاْى تايبةتى ثاؾاى َاز.

باغى زةنات و زةَييَت زواى ئةوةى نوضوف بة  ي تطيؤْاْى بة ؾيَوةيةن ٖيَطؤزؤت َيَصووْووغي
ٖؤى ياضى ثاؾا و وةظيط زيَتة نؤؾهى ثاؾايةتى، ثاؾا بة زَيى زةبيَت و ية ييَهضووْى ئةو نوضة بة 

ى باونى، نةَبؤدييةخؤى غةضغاّ زةبيَت، زةظاْيَت ْةوةي خؤيةتى و زةيٓيَطيَت بؤ ثاضؽ بؤ الى 
 َايةوة، تا ئةوناتةى ياخى بوو و ئاغتياشى ؾهػتسا و بؤوة ثاؾاى ئيَطإ. نوضوف ية ثاضؽ

                                                           

نى ثيَساوئ و ية ئيَػتازا زةظاْشن نة ظاْياضييةى ئيَطإ ٖةَوو خ. ظ( شياوة، ية باغي غوثا 355تا  427ْى )غاآل)طةظْةؾؤٕ ية ( 3)
ثًةناْى غةضباظى ية ئيَطإ )َريياى( واتة ؾةضَاْسةى زةٖةظاض نةؽ و )ؾيًياى( ؾةضَاْسةى ٖةظاض نةؽ و )تاخياى( ؾةضَاْسةى 

 (ظةبيشوَيآلَاْسةى ثيَٓر نةؽ بووة. غةز نةؽ و )يوؾاى( ؾةضَاْسةى ثةجنا نةؽ و )زنازاى( ؾةضَاْسةى زةنةؽ و )ثيَٓذساى( ؾةض
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ئةغتةَة ثةغةْس بهطيَت نة ثاؾاى َاز زواى ْاغيٓى نوضوف، ئةوى يةْاو ْةبطزبيَت  بةآلّ
و تةْاْةت ٖاضثاطؤغي ياوةضى خؤي ْةنوؾت نة زةبوواية نوضى َاْسإ يةْاو ببات و 

ةناْى نةتعياؽ و طةظْةؾؤٕ ؾياوتط زةضزةنةوٕ و َطؤظ ْووغيْٓةيهطزبوو. ية بةضاْبةضزا 
 زةتواْيَت ثةغةْسى بهات نة ضووزاوةنة بة ٖةَإ ؾيَوة بووة.

ْابيَت غةضغاّ بشن نة ية باضةى زةغجيَهى شياْى نوضوف طيَطاْةوةى دياواظ ٖةبيَت، ضوْهة 
تى ية ئيَُة ؾاضاوة ت و ض ية ضؤشئاوا( ية غةضةتازا بةطؿآلشياْى غةضزاضاْى نؤٕ )ض ية ضؤشٖة

بووة و دطة يةواْةى نة نوضى ثاؾا بووْة و ية نؤؾهسا طةوضة بووٕ و ٖةَووإ ية َٓاَييةوة 
و آلو زواى ئةوةى ْاوباْطيإ ب زياضْييةْاغيويأْ. ثياواْى َةظٕ تا زةْاغطئَ شياْيإ 

 زةبيَتةوة، ٖةَوو اليةى زةنةوْة ْووغشن ية باضةيإ و ْاغاْسْيإ.
زواى ئةوةى ْاغطا، باغي شياْى بة ضازةيةى ضووٕ  بةآلّ، ْيية ةو ياغاية بةزةضنوضوف ي

بؤوة نة ئيَػتا ٖةض نةغيَهبيةويَت نوضوف بٓاغيَت، ْةتةْٗا َاْطاْة بةيهو ٖةْسىَ نات 
بهةئ و ئةوةْسةى ْووغطاو ية باضةيةوة  ئيَطاْييةضؤشاْة زةتواْيشن بةزوازاضووٕ بؤ ئةو ثياوة 

 طاوةتةوة.ْووغئةوةْسة ْة ي تططة ية ْاثًيؤٕ ية غةض نةغْووغطاوة نة د
تيَهى ْاوةْسى ئاؾووضى ْةَا نة آلثاف ضووخاْسْى ْةيٓةواى ثايتةختى ئاؾووض، ئيرت زةغة

 ظنووْةٖةْسىَ نات ططوثي بضوونى ئاؾووضى ٖيَطؾيإ زةنطز و بؤ  بةآلّئيَطإ غاتة شيَط ٖيَطف، 
ؤ ْاوضةيةى نة ئيَػتا بة نطَاؾإ ْاغطاوة و تاالْيإ نطز، داضيَو ططوثيَهيإ ٖيَطؾيإ بطز ب

 ؾةضَإ بة نوضوف نطا تا بضيَت و ئةوإ بططيَت.
نوضوف بة ؾةضَاْسةيي ثةجنا غةضباظ )يةى يوؾة( بؤوة بةضثطؽ ية يةْاو بطزْيإ و 

اْى زةغتطري نطز، ثيَٓذسانةنإ واتة ئاؾووضييةنئةضنةنةى بةدىَ طةياْسو ثياوة 
إ بهوشٕ و غةضيإ بربِٕ و يةطةٍَ ئاؾووضييةنسةناْى ططوثة ثيَٓر نةغيةنإ ويػتيإ نة ؾةضَاْ

خؤياْسا بياْبةٕ بؤ ٖةَةزإ و نوضوف ضيَططى يةو ناضة نطز. ئةوإ بةو ناضةى نوضوف 
تيإ ئيَُة زةبيَت غةضى ئةوإ ببيٓة ٖةَةزإ و بة شَاضةى و بووٕ و غةضغوضَِإزووضاضى 

 وةضبططئ.غةضةنإ زياضى 
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تى: ئةوإ ئةغريٕ و ْابيَت بهوشضئَ و ئةطةض بياْهوشئ دياواظى ية ْيَوإ ئيَُة و و نوضوف
 .(4)نة ئةوإ ئةغريةنإ زةنوشٕ يا نويَطيإ زةنةٕ ضييةإ ئاؾووضييةن

نوضوف زيًةناْى بطز بؤ ٖةَةزإ و ثيَٓذسانةنإ ٖةواَيى ْاؾةضَاْى ئةويإ بة )تاخياى( 
تطزا و ئةويـ نوضوؾي خػتة بةض ييَ ثيَضاْةوة ية غةض ئةّ ناضة، آلةى زةغتةى باواتة ؾةضَاْس

تى ئةغري ْابيَت بهوشضيَت و َٔ ضِةظاَةْسى ْازةّ بؤ و تةناْى خؤى زووباضة نطزةوة وو نوضوف
 نوؾتٓى ئةغري، تةْاْةت ئةطةض ئاؾووضيـ بٔ.

ريؤزؤت ية باضةى َٓساصن نوضوف نة ٖةْسىَ ية َيَصووْووغإ و يةواْةف ٖ ي تططيَطِاْةوةيةن
باغي زةنةٕ، ؾياوى باغهطزْة بة تايبةت نة بة زووض زةظاْسضيَت نة نوضوف زواى يةزايو بووْى، 
ية اليةٕ ٖاضثاطؤغةوة نة زةبواية ئةو َٓساَية بهوشيَت، بة زةغت ؾواْيَهى غجاضز ية زةضةوةى 

ابى زايهى نوضوف( ؾةضَاْى نطزبوو ٖةَةزإ تا ثةضوةضزةى بهات. ضوْهة ئاغتياش ثاؾاى َاز )ب
ٖةبووة نة ئةطةض  عةقٌَتا ئةو َٓساَية بهوشضيَت و ٖاضثاطؤغي ديَبةديَهاضى ؾةضَاْى ؾا ئةوةْسةى 

نةى ئاؾهطا زةبيَت و ٓييةَٓساَيةنة ية ٖةَةزاْى ثايتةختى ثاؾا بساتة زةغت ؾواْيَو، ْٗيَ
نة بة )َيت  ثةضغتيٓى واتة َوبيسةنى َةظزا زةنوشضيَت، بؤية َٓساَيةنة زةباتة الى ظاْايةنى ئاي

ضى زاتؼ( ْاوزةبطا، ئةويـ نوضوف زةباتة ؾويَى ْيؿتةدىَ بووْى خؤى ية تةبةؽ و قةٖػتإ نة 
 ية باؾووضى خوضاغإ بووٕ و بة ؾريى َاْطا بةخيَوى زةنات.

ْاوى  ظنووْةتط زةضوو و بؤ  تةناْيوآل تيَهةوة بؤوآل ية َيَصووى نؤٕ ْاوى ؾاضةنإ ية
ةوة بؤ ٖةضيةنة ية يؤْإ و ئيَطإ ضوو، ية ئيَطإ ضةْس ؾاضيَو بةو ْاوة ٖةبوو َيػط)تةبةؽ( ية 

 و تةبةؽ ية ضابطزوو ثايتةختى قوٖػتإ )نوٖػتإ( بوو نة زةنةوتة باؾووضي خؤضاغإ.
، نوضوؾى ية تةبةؽ طةوضة نطز، ناتيَو تةَةْى ثةضغت)َيت ضى زاتؼ( َوبيسى َةظزا

قوتاغاْة و نوضوف ية قوٖػتإ ْةتةْيا خويَٓسٕ و ْووغشن ؾيَطبوو،  تييةٖات خػ خويَٓسْى
بةَيهو ؾاضةظاي بةخيَو نطزْى ئاشةٍَ بوو و ضووةنة ؾاخيةناْيؿى ْاغشن، ضوْهة َيت ضى 

ى ثةضوةضزةى َاَؤغتازاتػى ثياوى ئاييٓى وةى ٖةضيةنة ية ثياواْي تطى ئاييٓى ظةضزةؾت 
ى َاَؤغتااف ئةو ْةضيتة يةو ْاوضةية يةْاو ْةضووة و ظاْاياْى ئاييٓى ئاشةٍَ بوو و تا ئيَػت

و ئاشةَيساضى زابشن زةنةٕ، ئةوإ ضيَبةضايةتى ئاييٓى  نؿتوناٍَئةو بواضةٕ و شياْيإ ية ضيَطةى 
                                                           

)ٖةَيبةت ئةو برينطزْةواْةى نوضوف تةْٗا ٖى غةضزةَى ثيَـ زةغةآلتساضى ئةو بوو و زواتط يةناتى ثاؾايةتيسا ئةو ناضاْة بؤ ( 4)
 (ظةبيشوَيآلْاوبطاو ئاغايي بووٕ. 
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بة ثيؿة ْاْاغٔ و ْاياْةويَت يةو ضيَطةيةوة ضؤشاْةيإ ثةيسا بهةٕ. تا ئيَػتا ية باؾووضى 
اياْى ئاييٓى بة تةَةٕ زةبيٓسضئَ نة بة َيَعةض و ضيؿى غجى زضيَصوة، بة خوضاغإ ثيَؿةو

تةَةْى ظؤضةوة ية ثؿت ْريى دووت زةضووٕ و دووت زةنةٕ، زضويَٓةى طةمن زةنةٕ و ئاشةٍَ 
 بةخيَو زةنةٕ، يا بة ٖؤى بةْةوة ية زاضة بةضظةنإ غةضزةنةوٕ بؤ ئةوةى خوضَا ييَ بهةْةوة.

و بة  نؿتوناٍَنة زواى بووْى بة ثاؾا غةباضةت بة ئاشةَيساضى و ناْى نوضوف ظاْياضيية
وو، نؤَةَية بابةتيَو بووٕ نة ية َٓساَيى ية قوٖػتإ تييةضِتايبةتى دؤطةناْى ئاوزيَطى خػ

ؾيَطيإ ببوو و ئةَةف ْعيهةيةنٔ نة َاْةوةى ئةو ية تةبةؽ بةٖيَعتط زةنةٕ. ئةطةض نوضوف 
قوتاغاْة بواية، ْةيسةتواْى ئةو ٖةَوو ظاْياضياْة غةباضةت بة  ية ٖةَةزإ بواية و ضؤشاْة ية

و ئاشةَيساضى و ٖةَيهةْسْى دؤطةناْى ئاوزيَطى وةضبططيَت و زواى بووْى بة ثاؾا، بؤ  نؿتوناٍَ
ناْى باْو و وؾة ٖةَيهةْسْى دؤطةناْى ئاوزيَطى نوَجاْياى ياضَةتيسةض و باْو زاَةظضيَٓيَت،

 .(5)ى ئيَطاْشنوؾة اض زةبطئَ،ضةى نة ية ديٗاْسا بةن
التى ييسى )بةؾي ضؤشئاواى توضنيا(، نوضوف طةيؿتة الزيَيةى ية و زواى زاطرينطزْى

ؾاخيَهى زاثؤؾطاو بة زاض نة زاْيؿتواْى ططؾتاضى نةّ ئاوى بووٕ، يةى ية غةضزاضةناْى 
تى و نوضوف ت:"بؤضى )ناضيَع( ييَ ْازةٕ بؤ زةغتهةوتٓى ئاو؟"و ى نوضوف بة خةَيهىيةؾهط

 ييَطة ْاتواْسضيَت ناضيَع ييَ بسضيَت، ضوْهة ئةو ؾاخة بةزاض زاثؤؾطاوة.
ةوة ثطغي: بؤ ْانطيَت ية زاَيَٓى ؾاخيَهى زاثؤؾطاو غةضغوضَِاْغةضزاضةنةى نوضوف بة 

َى زايةوة: ْةخيَط، ضوْهة ية زاَيَٓى ؾاخى بةزاض آلبةزاض ناضيَع ييَ بسزضيَت؟" نوضوف وة
ية ؾاخةناْى قةٖػتإ نة بة َٓساَيي ية ئةوىَ بووّ  بةآلّ، ْيية جنيٓةى ئاوزاثؤؾطاوزا طة

 طةجنيٓةى ئاو ظؤضة، ضوْهة بة زاض زاْةثؤؾطاوة."
ة نة نوضوف ية َٓساَيى ْيؿتةديَى قوٖػتإ بووة نة نةوتووتة ي تطئةَةف بةَيطةيةن

 ٕ بووة. ئيَطاثةضغيتباؾووضى خؤضاغإ و ية ْاوةْسة طةوضةناْى ئاييٓى َةظزا
( غةزة ثيَـ باغي نطزووة، تانو ئيَػتا بؤ 25ئةوةى نوضوف ية باضةى ئاوى شيَط ظةوى ية )

ا بةزاض زاثؤؾطاوٕ، ئةوضووثظؤض ية ؾاضةظاياْى ئةو بواضة تاظةية. بة ٖؤى ئةوةى نة ؾاخةناْى 
ية اليةٕ  يَتةوة بؤ ئةوةى ؾيَي باضإ و بةؾطزةطةضِْانطيَت يةوىَ ناضيَع ييَ بسضيَت و ئةَةف 
ؾاخةناْى قةٖػتإ زاضيإ ييَ ْةبوو و ئاوى  بةآلّضةطى زاضةنإ و خوزى خاى ٖةَيسةَصضيَت، 

                                                           

 (ظةبيشوَيآلو وابري زةنيٓةوة نة ية ظَاْى بيَطاْةوة ٖاتووٕ.  ناْى باْو و ضةى ئيَطاْشنوؾةنإ ْاظاْشن ئيَطاْيية)بة زاخةوة ئيَُة ( 5)
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اطري ْةزةنطا و ية ظةوى ضووزةضوو و طةجنيٓةى ضِباضإ و بةؾط ية اليةٕ تاؾة بةضزةناْةوة 
ضزةواَى طةوضةى ئاوى شيَط ظةوى ييَ ثاؾهةوت زةبوو، ئةو ئاوة طةجنيٓاْةى ئاو، غةضضاوةى بة

 ئاوى ناضيَعةناْى ئيَطإ بووٕ و تا ئيَػتاف ٖةٕ.
، َٓساَيةنةى ية ثةضغتيةواْةية ضةخٓة بطرييَت نة بؤضى َيت ضى زاتػي َةظزا

ٖاضثاطؤؽ وةضططت و بطزى بؤ قوٖػتإ و بةخيَوى نطز تا طةوضة بوو و ظؤض ؾتى وةى خويَٓسٕ 
 ضّ ٖاويَصى ؾيَطنطز و ظاْياضى ظؤضى ثيَسا. ، ئاشةّيساضى و تري ونؿتوناٍَو ْووغشن، غواضناضى، 

ى ظاْاناْى ئاييٓى ظةضزةؾتى، يةى ية طةوضةتطئ خيَطةنإ باوةضَِةنة ئةوةية نة بة آلوة
الى َةظزا بطيتى بووة ية ظيٓسوو نطزْةوة واتة ظيٓسوونطزْةوةى َطزوو. ئاؾهطاية َطؤظ 

و ية َطزٕ بجاضيَعضيَت نة ْةخؤف زةتواْيَت نةغيَ بةآلّْاتواْيَت َطزوو ظيٓسوو بهاتةوة، 
ْةبيَت. ثاؾاى َاز ؾةضَاْى نوؾتٓى نوضوؾي زةضنطز بوو و َيت ضى زاتؼ ئةو َٓساَيةى 

 و بةّ ؾيَوةية َطزوويةنى ظيٓسوو نطزةوة. ضظطاضنطز
زاضضاْسٕ و بةخيَونطزْى ئاشةَييـ نة ية ئيَطاْى نؤٕ دطة ية غووزة ئابووضيةناْى، بة 

بة ظيٓسوو نطزْةوة زازةْطا، ضوْهة بة ضاْسْى ْةَاّ و بةخيَونطزْى ئاشةٍَ،  ناضى نطيَ زازةْطا،
َطزووةناْيإ ظيٓسوو زةنطزةوة، ضوْهة بطوايإ بة خيَط ٖةبوو. )نوؾسن( تةْاْةت نوؾتٓى 

يٓى زيًة طِئاشةَية بة غووزةناْيؿيإ بة خةضاخ و طوْاة زةشَاضز، يةواْةية ضيَطةططتٔ ية غةض ب
وة ٖاتبيَت نة ية الى )َيت ضى زاتؼ( ٓييةية اليةٕ نوضوف، يةو ثةضوةضزة ئاييإ ئاؾووضييةن

ية قوٖػتإ وةضيططتبوو. نوضوف تا زوا ضؤشى زةغةالتى ْةؾطةتى ية نوؾسن بوو و بة 
طزْى ؾاضةنإ و ٖةَيهةْسْى دؤطةناْى ئاوزيَطى و ضاْسْى باغةنإ و ثةضةثيَساْى زضوغته

 بووٕ زةزا. ئاشةَيساضى، بطةوى بة ظيٓسوو
طابيَت و ثةضوةضزةنئةطةض ثةغٓس بهةئ نوضوف ية قةٖػتإ ية زايو بووبيَت و ية ئةوىَ 

خويَٓسةواضى وةضططتبيَت، بابةتى دةْطعاْى ئةو بؤَإ ضاضةغةض زةبيَت، ضوْهة وةى ثيَؿرت ية 
تيسا بامساْهطز، قوٖػتإ و خوضاغإ ْاوةْسى اْييةناتى باغهطزْى غةضزةَى ثاَيةو

اْسْى قؤْاغى تيَجةضِةنإ زواى تى ئيَطإ بووٕ و ية ئةوىَ بةضْاَةى شيإ بوو نة نوضِاْييةةوثاَي
َٓساَيي و ٖاتٓيإ بؤ ْةودةواْى، وةضظف بهةٕ و غواضى ئةغح بزن و تري بٗاويَصٕ و ظوبشن 

 ٖةَيسةٕ و مشؿيَط بةوةؾيَٓٔ و ئةطةض ية تواْاياْسا بيَت ببٓة ثاَيةوإ.
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تى نوضوف ية خوضاغإ زةغتى ثيَهطز و آلْى َاوةيةنى ظؤض ثيَـ زةغةغةضزةَى ثاَيةوا
نإ و يةواْةية ئةونات تةَةْى زوو تا غيَ ٖةظاض غاٍَ بوو غاغاْييةتا غةضزةَى  بةضزةواَبوو

يَتةوة نة ئةوىَ زةطةضِبيَت، زضوغتى بووْى سةَاغةى ؾيَطزووغي يةو ؾويَٓة بؤ ئةّ بابةتة 
تى ية اْييةقاضةَاْى ئيَطاْى نؤٕ بووة و تا ئيَػتاف ْيؿاْةناْى ثايةوتى و اْييةْاوةْسى ثاَيةو

 ْاو خةَيهى ئةو ْاوضةية زةبيٓطئَ.
طابا، ثةضوةضزةنئةطةض نوضوف يةبةض زةغتى طاواْيَهى ْةخويَٓسةواض و ية ْعيو ٖةَةزإ 

ظاْيوة،  بهةئ ثيَـ ٖاتٓى بؤ خعَةتى غةضباظى تةواوى ٖوْةضةناْى دةْطى باوةضِئةغتةّ بوو 
تى و دةْطى بؤ الوإ ناضيَهى ئاغايي بوو و زةضيَتة اْييةية قةٖػتإ ثةضوةضزةى ثاَيةو بةآلّ
 ناْى ظاْيبيَت.دةْطييةةوة نة نوضوف بيَ ئةوةى بضيَتة ْاو ئةضنى غةضباظى، ٖوْةضة عةقًَ

ضؤشيَو َيت ضى زاتؼ بيٓى، نوضوف َووى ْةضَى ية زةّ و ضاوى ٖاتووة و ظاْى تةَةْى 
طةيؿتووتة ظياتط ية ثاظزة غاٍَ، بؤية زةبواية ْٗيٓى يةزايو بووْى بؤ ئاؾهطا بهات و بةو 

ؤ تؤ زَيٓيا بووى يةوةى طِ: نوضوف تا ئةَثيَيوتٖؤيةوة ْاوبطاوى بطزة ئاططخاْةى تةبةؽ و 
اغتيسا َٔ تؤّ وةى نوضى خؤّ خؤؾسةويَت و ضِو ية  ْيية اغتضِئةَة  بةآلّنوضى َٓى، 
 و ثةضوةضزةت ية اليةٕ َٓةوة بووة.غةضثةضؾتى 

 نوضوف ثطغي: نةواتة ئةطةض نوضى تؤ ْيِ، ئةى نوضى ض نةغيَهِ؟
تى: باونت ية غةضزاضاْى طةوضةى ؾاضغة و زايهت نضى ثاؾاية، بةآلّ َٔ و َيت ضى زاتؼ

وف ْاوى باوى و زايهتت بؤ ْاَييَِ، تةْٗا بةو َةضدةى غويٓس غوى تووَية ية نةؽ ْةنةيتةوة، نوض
 ٖات و زاواى ضووْهطزْةوةى نطز نة بؤ زةبيَت تؤَية بهاتةوة؟ غةضغوضَِإتةنةى زووضاضى و ية

تى ضوْهة ئةوناتةى تؤ يةزايو بووى، نةغيَو ؾةضَاْى نوؾتٓى تؤى و َيت ضى زاتؼ
زةضنطز و ئةو نةغةى زةبواية ؾةضَاْةنة ديَبةدىَ بهات، زةغتى ية نوؾتٓت ٖةَيططت و تؤى 

و َٓيـ تؤّ يةطةٍَ خؤَسا ٖيَٓاية تةبةؽ و ييَطة ثةضوةضزة و طةوضةّ نطزى، بؤ َٔ ٖيَٓا 
ئيَػتا ئةطةض تؤ ْٗيَٓى خؤت ئاؾهطا بهةيت ئةو نةغةى ؾةضَاْةنةى ثؿتطوىَ خػت 

 زةنوشضيَت و ٖةضوةٖا تؤف زةنوشضيَي.
نة ئاؾهطا ْانات تا ئةوناتةى َةتطغي بؤ خؤى و ئةو ٓييةنوضوف غويَٓسى خواضز ْٗيَ

 غة ٖةبيَت نة ؾةضَاْةنةى بةديَ ْةٖيَٓاوة.نة
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تى: تؤ نوضى و ئةونات َيت ضى زاتؼ ْٗيَٓيى ية زيو بووْى ئةوى زضناْس و
ياضى طِى غةضزاضى ؾاضغى و زايهت َاْسإ نضى ئاغتياش ثاؾاى ضؤشئاواى ئيَطاْة و بنةَبؤديية

طزووى، ثةضوةضزةنتؤّ نوؾتٓى تؤ ية اليةٕ ئاغتياش زةضضووة و َٓيـ ئةوةْسةى تواْاّ بووة 
ضيا بة و بةآلّ وئيَػتا تةَةْت بؤتة ثاظزة غاٍَ و طةوضة بووى و شياْت زةنةويَتة زةغت خؤت، 

 ثاضيَعطاضى نطزٕ ية خؤت ؾةضاَؤف َةنة.
َاوةى يةى غاَيي تط ية تةبةؽ و  بةآلّنوضوف ية طةٍَ ئةوةف نة زةيعاْى ؾاظازةية، 

ى ية ضيَطايةى زةنطزةوة نة بتواْيَت بطاتة ثًةيةى نة قةٖػتإ َايةوة و يةو يةنػاَيةزا بري
ؾياوى خؤى بيَت و بؤى زةضنةوت نة ئةونات بؤ طةيؿسن بة ثًة و ثاية، ثيَويػتة ثؿت بة 

وة طةيؿتووْةتة ْاو و ثيَطةى خؤيإ، ئةونات غةضباظييةمشؿيَط ببػتيَت و ٖةَوو ْاوزاضإ ية 
ت. باوة آلطزووة و طةيؿتووْةتة زةغةزضوغتههطيإ ٖيَعيإ بةزةغتةوة ططتووة و يا خؤيإ يةؾ

نةغيَو ْةتواْيَت ببيَتة غةضباظ و غوثا بةضيَوة ببات، ْاتواْيَت غوثاى خؤى ٖةبيَت و ية 
 ت.آلضيَطةيةوة بطاتة زةغة

تةَةْى نوضوف بووة ؾاظزة غاٍَ و ية َيت ضى زاتػي ظضِبابى نة ئةوى وةى نوضى خؤى 
بةضةو ٖةَةزإ ثايتةختى ئاغتياشى نةوتةضىَ، تا بضيَتة ْاو غوثا  طزبوو، ديابؤوة وثةضوةضزةن

ضيَو زةبيَت. دطة  ي تطو ببيَتة غةضباظ. يةَةوزوا غةضبطزةى شياْى نوضوف يةطةٍَ طيَطاْةوةناْ
ية باضةى غةضزةَى َٓساَيى نوضوف ٖةية، بة ثيَي يةنيإ  ي تطيةو طيَطاْةوةية، زوو طيَطاْةوة

ئيَُة  ْيية ى ثيَساوة و طةوضةى نطزووة، يةبةض ئةوةى ٖيضى تاظةى تيَساطواية ئاشةَييَو ؾري
 خؤَإ ية باغهطزْى زةثاضيَعئ.

إ ثًةى تاخياى واتة ؾةضَاْسةى ئاؾووضييةننوضوف بة ٖؤى ئاظايةتى ية ؾهاْسْى ضيَططة 
َووإ ى ٖةاْييةغةز نةغى ثيَسضا و ٖةض يةو غاَيةزا ضووزاويَهى غةيط ية ديٗإ ضوويسا، بةي

ية ضؤشئاوا ٖةَيٗاتووٕ.  ي تطت و ئةوآليةخةو ٖةغتإ بيٓيإ زوو ٖةتاو يةنيإ ية ضؤشٖة
ت بةضظ بؤوة و آلت زةزضةوؾايةوة و زواتط ٖةتاوى ضؤشٖةآلٖةتاوى ضؤشئاوا وةى ٖةتاوى ضؤشٖة

 ضووْانى نةَبؤوة و تا بة غةختى زيرتا و زواداض ْةَا. ي تطئةو
باْط نطز تا ييَهساْةوةى ئةو ضووزاوةى بؤ بهةٕ و نةؽ ْةيويَطا ئاغتياش ئةغتيَطةْاغةناْى 

اي خؤيإ بًَئَ و نةؽ ْايإ خاتة ضِضاى خؤى بة زضوغتى بًَيَت، ئاغتياش ؾةضَاْيسا بةبيَ تطؽ 
تيإ: ئةو ضووزاوة ية ضوواْطةى ئةغتيَطة و ئاظاضةوة. ئةونات ئةغتيَطةْاغةنإ نةوتٓة زوإ و
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تى ئةو وةى آلٖيَُاية بؤ ٖاتٓة نايةى ثاؾايةنى ظؤض طةوضة نة زةغة ْاغي ظؤض بة بايةخة و
 تى ٖةتاو زةزضةوؾيَتةوة.آلزةغة

 ئاغتياش ثطغي: ئايا ئةو ثاؾاية ية غةضزةَى َٓسا زيَتة غةض تةخت يإ زواى َٔ زةبيَتة ثاؾا؟
ةوت وةالَى ئاغتياش ظؤض ضووٕ بوو، ٖةضوةى ضؤٕ ٖةتاوى تاظة بةضاْبةض ٖةتاوى نؤٕ زةضن

و ئاواف ثاؾاى تاظة ية غةضزةَى ئةوزا زةٖاتة غةضتةخت و ئةغتيَطةْاغةنإ ية تطغإ 
تى ئاغتياش زضيَص زةبيَتةوة تا غةزةيةى و آلتيإ قؤْاغى زةغةو اغتيإ بة ثاؾا ْةطووت وضِ

 زواى غةزةيةى ديَطة بؤ ثاؾايةتى تاظة ضووٍَ زةنات.
ةتاوى تاظة زةضةوؾايةوة و ديٗاْى ضووْاى ئةو ضؤشة بة نؤتا طةيؿت، ؾةوٖات و زيػإ ٖ

نطزةوة، َاْطى خػتة شيَط تيؿهى خؤى و زةْطى نوْسةبؤنإ ْةزةٖات و ضيَوى و نةَتياض و 
ثًٓطةنإ وةياْسةظاْى ضؤشة و ية نوْةناْيإ ْةٖاتٓةزةض و زةْطيإ ْةٖات، ٖةتاوى تاظة تا 

 طز بة باضئ تا ئيَواضةى ضؤشى زواتط.ٕ بوو و باضإ زةغتى نو بةؾيَو ية ؾةو َايةوة و زواتط
ئةوةى باغهطا ية اليةٕ َيَصووْاغاْى يؤْاْى نةتعياؽ و طةظْةؾؤٕ باغهطاوٕ و طةظْةؾؤٕ 

نإ تا ئةونات ئةو ٖةغاضةيإ ئيَطاْييةٖةتاوى تاظة بة )ظوٖطة يا ْاٖيس( ْاو زةبات و زةَييَت 
ةضظى باضإ، بؤية ئةو ٖةغاضةيإ بة ْةزةْاغي و ضوْهة زةضنةوتٓى ئةو ٖاونات بوو يةطةٍَ و

ؾطيؿتةى ئاو يإ ٖيَُاى ئةو ؾطيؿتةية ْاغي و ناتيَو ظوٖطة ضيرت ية ئامسإ ْةزيرتا بواية، ئةو 
 نات وةضظى باضإ ية ئيَطإ تةواو زةبوو.

ية زةضنةوتٓى ٖةغاضةى ظوٖطة  بةآلّ، عةقٌَئةو بةغةضٖاتة ية زوْياى ئيَػتازا ْاضيَتة 
إ نة خاوةٕ ؾاضةظايي ظؤض بووٕ، ية بابًييةنى و َيػطة نة ئةغتيَطة ْاغة ْيؿاْيَو ٖةي

غةضزةَى خؤياْسا باغي ئةو ٖةغاضةية ْانةٕ و ٖةغاضةى بضوونى وةى )عوتاضوز( زةْاغٔ نة 
اْيـ يةو عربييةنظؤض نعتطة يةو ٖةغاضةية. باغي تايبةت بةو ٖةغاضةية ظؤض زضيَصة و تةْاْةت 

يةنى تاظةية و ثيَؿرت ْةبووة و واتة بةضضاوى َطؤظ ْةنةوتووة، ٖةْسيَو ية ةزإ نة ٖةغاضةباوةضِ
 ثةغةْس زةنةٕ. تييةاغضِئةغتيَطةْاغةناْى غةضزةَى ئيَػتامشإ ئةو 

ٖةض يةو غاَيةزا نة ظوٖطة زؤظضايةوة و زواى نؤتايي ٖاتٓى وةضظى باضإ، ٖةواٍَ ٖات 
ى طةوضةية و بةو ثيَية نة ٖيض يةؾهطى ئةَريى ؾاضؽ غةضطةضَى ثيَهٗيَٓاْى نةَبؤديية

ْاضز نة  نةَبؤديية، نةواتة زةيةويَت ٖيَطف بهاتة غةض َاز. ئاغتياش ثةياَى بؤ ْيية زؤشَٓيَو
، بؤية يةؾهطةنةت بؤ ْيية بيػتووَة غةضطةضَى نؤنطزْةوةى يةؾهطى و ضوْهة ٖيض زوشَٓيَهت
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يةى بػت بيَية ْاو خانى َٔ، ٖةض ضةْسة  آلتى َٔ بةناض زةٖيَٓى و ئاطازاضبة نة ئةطةضو ٖيَطف بؤ
 ظاواي َٓى و نضةنةّ خيَعاْى تؤية، بة ظيٓسوويي ثيَػتت زازةَاَيِ و ثطَى زةنةّ ية نا.

غاالْى زواتط ئةو ثةياَة طةيؿتة ؾريزؤغي زاْةضى ؾاْاَة و ويَطِاى ئةوةى ْاوى ضاغتيٓةى 
 يَطاْةوة بةضاْبةض بة زوشَٓى زاضِؾت:ثةياّ ْيَطةنةى ْةزةظاْى، بةّ ؾيَوةية ية اليةٕ ثاؾاى ئ

 "تو ظ إ َطظ يو ضف َٓة ثـيـــ ثاى       ضـو خـواٖى نة ثـيـُإ بـُاْس بـةدـاى
 (6)ـػجـــطّ"ة تـو ظيـط ثـي بـاغـطو ط   ٔ بـطـعضّ غد ٔاطـط بطـعضى ظي

 

هط ثةياَى ثاؾاى َازى ثيَطةيؿت و زةغتى ٖةٍَ ْةططت ية نؤ نطزْةوةى يةؾ نةَبؤديية
و ئاغتياش زَيٓيا بوو يةوةى غةضزاضى ؾاضؽ زةيةويَت زةغتسضيَصى بهاتة غةض خانةنةى، بؤية 

بضوو  ثيَيوتؾةضَاْي نطز يةؾهط نوبهطيَتةوة و ٖاضثاطؤغي نطزة ؾةضَاْسةى ئةو يةؾهطة و 
ية الؾةى ديا بهةوة و بؤ َٓى بٓيَطة. بةض يةوةى يةؾهطى َاز  نةَبؤدييةبؤ ؾاضؽ و غةضى 

 ؾاضؽ بضيَت، ثاؾاى َاز بة ثيَي ْةضيت ويػتى غةض ية يةؾهط بسات و ببيٓيَت. بةضةو
غوثا بة ؾةضَاْسةيي ٖاضثاطؤؽ ية ثيَ زةؾتيَهى ثإ و بةضئ ضيع بوو و ٖةض ؾةضَاْسةيةى 
و ية ْاويؿياْسا نوضوف، بةضاْبةض بة زةغتة غةضباظةناْى خؤى وةغتا و ئاغتياش بة غواضى 

زةبوو و ٖاضثاطؤغي ؾةضَاْسةف ية ثةْايةوة يَـ غوثانةيسا تيَجةضِيَواؾي بة ثئةغح بة ٖ
زةضؤيؿت و ْاوى ؾةضَاْسةناْى بة ثاؾا زةووت، تا طةيؿتة نوضوف. بةض يةوةى ٖاضثاطؤؽ 

انيَؿا و ضِْاوى نوضوف ببات، ضاوةناْى ئاغتياش نةوتة غةض نوضوف و ضيَؿُةى ئةغجةنةى 
 ٖاضثاطؤغيـ ئةغجةنةى ضاططت.

يَ ضاو تطوناْسٕ ية نوضوؾي زةضواْى و ئةؾػةضى طةجنيـ ضاوى ية غةض ئًػتياش ب
بؤ ضاوييَهطزْةوة ْةبوو، بةَيهو بؤ ديَبةديَ نطزْى  بةآلّغةضنطزةى َاز ٖةٍَ ْةزةططت، 

ؾةضَاْى غةضباظى بوو و ْةضيت بوو ناتيَو غةضنطزةى بةضظتط ية خؤت ية غوثازا ضاوى 
طيَت ضاوى ييَ بهةيتةوة. ؾةضَاْسةيةنى تيجيَهى غةز ييَهطزباي، زةبواية تا ضاو ٖةٍَ زةط

واْيَت و بؤية ٖاضثاطؤغيـ نةوتة ضواْشن طِنةغي ئةوة ْةبوو نة ثاؾاى َاز بةو ؾيَوةية ييَي ب
 ْةيسةظاْي ية نويَي زيتووة. بةآلّيةو ئةؾػةضة و بة بةضضاوي ْاغياو بوو و 
                                                           

ية"ئةطةض زةتةويَت ثةعناظنإ وةى خؤى ضنيَٓيَت، ٖةْطاويَو ية غٓووضةنةت ْةيةيتة ثيَـ. ئةطةض ية  بطيتييةَاْاى ؾيعطةنة ( 6)
 نوضزى. تةية و غةضت زةخةَة شيَط ثيَِ."وةضطيَط بؤو ثةعنإ التسا َٓيـ ثاؾطةظ زةضنةوة يةو
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 ؟ضييةتى: ئةى طةْر ْاوت و ئاغتياش
 تى: ئةى ثاؾا، ْاوّ نوضوؾة.و َي زايةوة وآلوة

 ؟ضييةتى: ْاوى بابت و ئاغتياش
 وةالَى زايةوة: ئةى ثاؾا، ٖةَووإ زةَيئَ َٔ بامب ْاْاغِ.

نإ زضؤ نطزٕ ناضيَهة ْاثةغةْس بوو و ئةوإ زضؤيإ ْةزةنطز، نوضوف ئيَطاْييةية ْاو 
َيَهى زايةوة نة زضؤ آلةزةيعاْى ئةطةض خؤى بٓاغيَٓيَت ئةوا زةنوشضيَت و يةطةٍَ ئةوةؾسا و

 ْةبوو.
زةضيَت نة  نةَبؤدييةازةيةى بة ضِتى: ئةو ئةؾػةضة بة و ئاغتياش ضووى نطزة ٖاضثاطؤؽ و

يا بطايةتي. زواتط ثاؾاى َاز ية  نةَبؤدييةت ئةوة نوضى و ية ناتى بيٓيين بة خؤَِ
 ةية؟ى ظاواى َٔ ٖيض دؤضة خعَايةتيت ٖنةَبؤدييةنوضوؾي ثطغي: ئايا تؤ يةطةٍَ 

 تى: ئةى ثاؾا، َٔ تا ئيَػتا ئةوّ ْةزيتووة.و نوضوف
ٖاضثاطؤؽ نة تا  بةآلَّةف ضاغت بوو و نوضوف ٖةضطيع باونى خؤى ْةزيتبوو. آلئةو وة
، تطؽ زايططت و ٖةغتى نطز نة نةَبؤدييةْةببؤوة ية ييَهضووْى نوضوف و  وضزئةو نات 

 ٖةضةؾةيةنى طةوضةى بةضةوضوو بؤتةوة.
ت: ثيَـ و ة ئةغجةنةيسا و ية بةضاْبةض نوضوف زووضنةوتةوة و بة ٖاضثاطؤغيثاؾا دويةى ب

غةبةى بةياْى نة غوثا بةضةو ؾاضؽ زةدووَييَت، غةباضةت بة باونى ئةو ئةؾػةضة ييَهؤَييٓةوة 
 بهة و ئاناَى ييَهؤَييٓةوةنةّ ثيَبسة.

 تى: ؾةضَاْتإ بةدىَ زةطةييَِٓ.و ٖاضثاطؤؽ
ضةْس ٖةْطاويَو ية باضةى ئةو يةطةٍَ ٖاضثاطؤؽ زوا و بة  نوضوف نة بيٓى ثاؾا زواى

تيًةى ضاو ئةوى ثيَؿإ ٖاضثاطؤؽ زا، ئةوداض ظاْى ضةْس نةوتووتة َةتطغي، ضوْهة ئةطةض 
 ية بيَ طوَإ زةيهوشيَت.نةَبؤدييةئاغتياش بعاْيَت نوضى 

ةو زةيعاْى نوضوف يةوناتةزا زووضاضى زَيةضاونيَي طةوضة ٖات و ْةيسةظاْى ض بهات، ئ
زواى تةواو بووْى ئاٖةْطى غةضباظى بة زَيٓيايي ٖاضثاطؤؽ باْطٗيَؿتى زةنات و زةرناتة بةض 

و ئةويـ ْاتواْيَت زضؤى ية طةَيسا بهات و ئةونات نةغايةتى نوضوف ية اليةٕ  ييَهؤَييٓةوة
 ٖاضثاطؤؽ بؤ ثاؾا ئاؾهطا زةبيَت و ئاغتياش ؾةضَاْى نوؾتٓى زةضزةنات.
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ى غةضباظى زةضضيَت و بةثةية طؤضِةثاْواْى ثيَـ نؤتايي غاْساْى غةضباظى ية نوضوف زةيت
تٔ زةْاغي و وةضةى غةضباظي ئةو ضيَطط آلئةّ ناضةى بة ٖة بةآلّبضيَتة ؾاضؽ بؤ الى باونى، 

بوو ية ٖةالتٓى و زةيعاْى ئةطةض ٖةَيبيَت خؤى بة تاواْباض زةْاغيَٓىَ. ئةؾػةضى طةْر ْة 
ت و ْة زةيسةتواْى ضِابهات و ْاضاضبوو ية طةٍَ ضاضةْووؽ ضنيَٓيَت، واتة زةيتواْى زضؤ بها

 اغتى بسضنيَٓيَت تا دةيالز بة ؾةضَاْى ثاؾاى َاز غةضى ية الؾةى ديا بهاتةوة.ضِ
ناتيَو برينطزْةوةناْى نوضوف طةيؿتة ئةو ئاغتة، بةبريى ٖاتةوة ٖاضثاطؤغي ؾةضَاْسةى 

ثيَؿرت ية اليةٕ ثاؾاى َاز ضاغجَطزضابوو بؤ نوؾتٓى، يةؾهط، ٖةض ٖةَإ ئةو نةغةية نة 
ئةّ ناضةى ْةنطز بوو و ئةوى بة َيت ضى زاتؼ غجاضز بوو تا بيباتة قوٖػتإ و  بةآلّ

اغتى بة ثاؾا بًَيَت، ئةوا خؤى زةنةويَتة بةض ضِثةضوةضزة و طةوضةى بهات و ئةطةض ٖاضثاطؤؽ 
اضيَعطاضى ية شياْى خؤى ضيَطة ضاضةيةنى ضِقى ثاؾا و زةنوشضيَت، بؤيةف ٖاضثاطؤؽ بؤ ث

 .زؤظييةوةزة
ٖةض نة ثاؾا ضؤيؿت و غاْى غةضباظى تةواو بوو، ٖةضوةى نوضوف ثيَؿبيٓى نطزبوو، 

ْاوؾاض، ضووْة ْاو غةضباظطة و  زييةٖاضثاطؤؽ ئةؾػةضى الوى باْط نطز و يةطةٍَ خؤى بط
ْر زةضطاى شووضةنة زاغة و زواى ئةى ئةؾػةضى طة ثيَيوتيةويَوة بؤ ْاو شووضى خؤى ضوو و 

 ت وةضة ثيَؿةوة.و زاخطاْى زةضطانة بة نوضوؾي
 ئةؾػةضة طةجنةنة ييَي ْعيو بؤوة و ٖاضثاطؤؽ ييَي ثطغي: باونت نيَ ية؟

 ى ئةَريى ؾاضغة.نةَبؤدييةتى باونِ: و نوضوف
ؤٕ تى: ضو تى: ئةى الو، ئةو بابةتة ضةت بهةوة. نوضوفو ٖاضثاطؤؽ ضةْطى تيَهضوو و

 ئةوة ضِةتبهةَةوة و بتوامن زضؤ بهةّ.
 ٖاضثاطؤؽ ييَي ثطغي: ئايا َيت ضى زاتؼ باونى بةخيَونةضت بوو؟

تى: بةَيىَ. ٖاضثاطؤؽ ييَي ثطغي: ئايا َٔ زةْاغي و باونة بةخيَونةضةنةت و نوضوف
 ٖيضى ية باضةى َٓةوة بؤ باؽ نطزووى؟"

ا نة َٔ بهوشى و تؤ بةظةييت بة َٓسا تى: بةصنَ، َٔ زةظامن ثاؾاى َاز ؾةضَاْيسو نوضوف
ٖاتةوة و َٓت بة َيت ضى زاتػي ثياوى ئاييٓى ظةضزةؾت غجاضز نة زةيةويػت نطزاضى 
ظيٓسوونطزْةوة بةديَ بيَٓيَت و ئةويـ َٓى بؤ قةٖػتإ بطز، يةوىَ ثةضوةضزةى نطزّ و خويَٓسٕ 

 و ْووغيٓى و ٖوْةضةناْى دةْطى ؾيَطنطزّ.
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و، ئةطةض بةظةييت بة خؤتسا ْايةت، بةظةييت بة َٓسا بيَتةوة نة ية تى: ئةى الو ٖاضثاطؤؽ
َطزٕ ضِظطاضّ نطزى و الى ثاؾا ْاوى باونت َةٖيَٓة و بًَىَ باونِ ْاْاغِ، ضوْهة ئةطةض ثاؾا 

 يت َٔ بة خةضاثرتئ دؤضةناْى ئةؾهةجنة زةنوشيَت.نةَبؤدييةبعاْيَت نوضى 
ْى َٔ ية ٖةَةزإ زووضخةيتةوة، ؾةضَامن ثيَ تى: تؤ ؾةضَاْسةى غوثاى و زةتواو نوضوف

ئةطةض  بةآلَّٔ ْةبيٓيَت،  ي تطبهةى تا ثيَـ يةؾهطةنةت بضِ بؤ ؾاضؽ و ثاؾا داضيَه
اغتطؤ مب و ْاتوامن بة زضؤ ضِضنبيٓيَت و غةباضةت بة باونِ ثطغياضّ ييَ بهات، ْاضاضّ  ي تطداضيَه

 نطزٕ ضووسِ ئاظاض بسةّ.
ة بةضزةّ ْةبوو، ْاضاض نوضوؾى ية طةٍَ تيجةنةى نطزة ثيَؿةْطى ى يي تطٖاضثاطؤؽ ضيَطة

يةؾهط بؤ ؾاضؽ تا ظؤض بة خيَطايي زووضى ْيَوإ خؤى و ٖةَةزإ ظياتط بهات، تا ثاؾا 
 ْةيطةضِيَٓيَتةوة.

ت ية باضةى ييَهؤَييٓةوةٖاضثاطؤؽ ضؤشى زواتط ضوو بؤ الى ثاؾا و ئةو ييَي ثطغي: ئاناَى 
 ؿت؟ئةو الوة بة ض طةي

تى ئةو طةجنة نة ؾةضَاْسةى تاخياى و ٖاضثاطؤؽ نة ئاَازةى دووية بةضةو ؾاضؽ بوو،
ت. ئاؾهطاية ٖاضثاطؤؽ زضؤى نطز و نوضوف ٖةٍَ آل)واتة زةغتةيةنى غةز غةضباظى( بوو، ٖة

ْةٖات و بة ؾةضَاْى ؾةضَاْسةنةى وةى ثيَؿةْط بةضةو ؾاضؽ ضوو. ئاغتياش ظاْى ٖاضثاطؤؽ 
اغيت بة َٔ بًَيَيت، ضِت: ٖاضثاطؤؽ تؤ ْاتةوىَ و انطزٕ زاوة و ثيَيضِجنةى بة ئةو ئةؾػةضة طة

 بوو؟ نةَبؤدييةئايا ئةو الوة نوضى 
 بةآلّّ يةطةَيسا نطز تا بعامن نة بابى ئةو نيَ ية، ييَهؤَييٓةوةتى: زويَٓى ظؤض و ٖاضثاطؤؽ
ت. ثاؾا ؾةضَاْيسا تى باونى ْاْاغيَو تبوو وو َى زايةوة نة بة ثاؾاىآلئةو ٖةَإ وة

و خؤى ية ٖةَةزإ  ي تطٖاضثاطؤؽ ؾةضَاْسةيي ئةو غوثايةى زةضيَتة ؾاضؽ بساتة يةن
 ضنيَٓيَتةوة.

خ.  395زوْيا و ية ) ٖاتؤتةخ. ظ(  464َيَصووْاغي يؤْاْى )تؤنيسيسؽ( نة ية غاَيى )
نة( ْاغطاوة، ظ( نؤضى زوايي نطزووة و ية ئيَطإ بة )تؤغيسيس( واتة )خويَٓسْةوة ؾةضةْػية

ى ؾاضؽ بؤوة و يةؾهطزةَييَت: زواى ئةوةى نوضوف طةيؿتة ؾاضؽ، ضووبةضووى ثاغةواْاْى 
ت ئةطةض زةيةويَت غٓووضى ؾاضؽ ببةظيَٓيَت، ئةوا خؤى و وات و ثيَيإطِئةوإ ضيَطةيإ ْةزا تا ب
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بة  بةآلّ تى َةبةغتى بووة تا غٓووضى ؾاضؽ ببةظيَٓيَت،و و غةضباظةناْى زةنوشضئَ. نوضوف
 بسويَت. نةَبؤدييةٖؤناضى تايبةتى ثةؾيُإ بؤتةوة و زةيةويَت ية طةٍَ 

، ضاوةناْى نوضوف و ئةو زوو غةضباظةيإ نةَبؤدييةئةو ضؤشةى نوضوؾيإ بطزة الى 
بةغتةوة تا يةؾهطى ئةَريى ؾاضؽ ْةبيٓٔ و ية بةضاْبةض ئةَريى ؾاضغسا ضاويإ نطزْةوة. 

 نةَبؤدييةزا ضاوةناْى نوضوؾيإ نطزةوة، نةَبؤدييةو ية بةضاْبةض تؤنيسيسؽ زةَييَت: ناتيَ
تى ئايا ئاويَٓةتإ خػتؤتة بةضاْبةضّ؟ و ى ظؤض ٖات و ٖةغتاية غةضثيَ وغةضغوضَِاْزووضاضى 

 ازةيةى ية بابى زةضوو نة ئةو وايعاْى خؤى ية ئاويَٓةزا بيٓيوة.ضِضوْهة نوضوف بة 
 ، بةَيهو تؤ نوضةنةت زةبيٓى.ْيية بةضاْبةض تى: ْا بابة، ئاويَٓةت يةو نوضوف

 َى ئةضةْى زايةوة.آلتى: ئايا تؤ نوضى َٓى؟ نوضوف وةو ٖاواضى نطز و نةَبؤديية
 تى: ناّ نوضةى َٔ؟نةَبؤديية و

ياضى طِتى: َٔ نوضة طةوضةنةى تؤّ و يةنةّ َٓساَيى تؤّ، ٖةض ئةوةّ نة بة بو نوضوف
اغجاضزضا بوو، ضِٖاضثاطؤؽ واتة ئةو نةغةى بؤ نوؾتِٓ  بةآلّئاغتياش زةبواية بهوشضا باّ، 

زةغتى ية نوؾتٓى َٔ ٖةَيططت. بة بيػتٓى ْاوى ٖاضثاطؤؽ ية ظَاْى نوضوؾةوة، ضةْطى 
 ةْط بعضناْةى بابى ْةظاْى.ضِتيَهضوو و نوضوف ٖؤناضى ئةو  نةَبؤديية

ا ئةوناتةى نة زواى ئةوة بة نوضتى نةوتة باغى غةضزةَى َٓساَيى و بةغةض ٖاتةناْى ت
ْاو غوثاى ئاغتياش و ثًةى تاخيانى وةضططتووة و ية ناتى غاْى غةضباظيسا، ئاغتياش ية  ٖاتؤتة

توويةتى بابى ْاْاغيَت و ٖاضثاطؤغيـ ية و ْاوى بابى ثطغيوة و ئةويـ بؤ ئةوةى زضؤ ْةنات،
يوة و ية ثيَؿسا زووباضة ببيَتةوة، ئةوى ية يةؾهط زابطِ ييَهؤَييٓةوة ي تطتطغي ئةوةى داضيَه

ظياتط غةَباض بوو و نوضوف وايعاْى بابى ية بيٓيٓى ئةو غةَباض  نةَبؤدييةْاضزوويةتى، 
 بووة و بؤية ثطغي: بابة ئايا بيٓيٓى َٔ تؤى غةَباض نطزووة؟

تت ثةغةْسّ نطزووةٕ و تى: ْا نوضّ َٔ ية زيساضى تؤ ظؤض زَيدؤؾِ و ٖةضضىنةَبؤديية و
ّ زةنطز تؤ نوضى َٓى، ضوْهة ييَهضووْى باوةضِباؽ ْةنطزباّ، ٖةض  ئةطةض ئةو بابةتاْؿت بؤ

 َٔ و تؤ ئةوةْسة ظؤضة نة تةْٗا نوض و باب يا زوو بطا زةتوأْ ئةوةْسة ييَو بضٔ. نوضوف
 تى: ئةى بؤ ئةوةْسة غةَباض بووى؟و

  تى: غةَباضي َٔ ية غةض ئةو ٖةواَيةية نة ية ٖةَةزاْةوة طةيؿتووتة َٔ ونةَبؤديية و
 ٖاضثاطؤؽ بة تطغٓانرتئ ؾيَوة ية اليةٕ ئاغتياشة تؤيةى ييَ نطاوةتةوة.
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ٖاضثاطؤؽ نوضيَهى طةجنى ٖاوتةَةْى نوضوؾي ٖةبوو بة ْاوى )نووزإ( نة ية باضةطاى 
ئاغتياش، ييَجطغطاوى تةواوى َٓساَية خعَةتطوظاضةناْى نؤؾو بوو نة ية غةضزةَاْى زوايي 

ْاوزةبطز. ضوْهة نووزإ غةضثةضؾتى خعَةتطوظاضةناْى زةنطز، ئةواْيإ بة َٓساَية نؤيًة 
تةْاْةت ئةوناتاْةى ٖاضثاطؤؽ ية ٖةَةزاْيـ بوو، ظؤضداض ضيَو زةنةوت نة باونى زة تا 

 بيػت ضؤش نوضةنةى خؤى ْةزةزيت.
ْةضيتى ئاغتياش و بة طؿتى ثاؾاناْى ضؤشئاواى ئيَطإ ية ظجنريةى َاز بوو نة ية نؤتايي 

 يَو و باؾرت واية بًَيَشن ٖةض ضًةيةى َيَعى خواضزْيإ زةضاظاْسةوة و وةييُةيإ زةنطز.ٖةض َاْط
نإ ْؤ َاْط بوو نة ٖةؾت َاْطى ضٌ ضؤشى بووٕ و ْؤيةّ َاْط ئيَطاْييةئةونات غاَيى 

ضٌ و ثيَٓر ضؤش بوو و تةْاْةت ية غةضزةَى ثاؾايةتى نوضوؾيـ غاٍَ ٖةض بةو ؾيَوةية َايةوة 
 ضزةَى زاضيوؾى طةوضة غاٍَ نطاية زواظزة َاْط.و تا ية غة

ئاغتياشيـ بة ٖةَإ ؾيَوة ية غةضةتاى ٖةض َاْطيَو وةييُةى زةنطز، ئةو نةغاْةى 
زةبواية يةغةض غوؾطةى ثاؾا زاْيؿٔ و خواضزٕ غؤٕ زياض بووٕ، غوؾطة ية غةض َيَعيَهى ْعَى 

ية غةض نوضغي ْعّ ية ثةْا غوؾطةنة  ْإ خواضزٕ زازةْطا و ؾويَٓى نةغةناْيـ بة ٖةَإ ؾيَوة
 زةضنةوتةتط بوو. ئةواْي تطبة ٖى  وضزبوو و ؾويَٓى زاْيؿتٓى ثاؾا بةضا

نؤْةنإ باو بوو و ية ئةويَوة ضؤيؿت  ئيَطاْييةزاْيؿسن ية غةض نوضغي و ثؿت َيَع ية ْاو 
ةت ية َاَية بؤ ضؤشئاوا و ثيَـ ٖيَطؾي عةضةبةنإ بؤ ئيَطإ ئةو ْةضيتة ية ئيَطإ تةْاْ

 ٖةشاضةناْيـ ٖةبوو نة ية ثؿت َيَع خواضزٕ غؤٕ.
ؾريزؤغي ية ؾاناضة َةظْةنةى خؤيسا ظؤضداض باؽ يةو بابةتة زةنات و زةَييَت ناتيَو 
)بٗطاّ طووض( زةضيَتة َاَييَهى بيَػتاْةوإ و زاواى خواضزٕ زةنات، ٖةضضةْسة َاَيةنة ٖةشاض 

ةويإ ية ثؿت َيَعى ْإ خواضزٕ زاْيؿاْس و خواضزٕ و ئ بةآلّبووٕ و بةٖطاَيإ ْةزةْاغي 
داَيَو ؾةضِابيإ بؤ ٖيَٓا، زواى ئةوةى بةٖطاّ تيَط بوو و ويػتى بطوات، شْى خاوةٕ َاٍَ زاواى 
ييَ بوضزْى ييَ زةنات نة نةيوثةصن ثيَؿواظى وةى ثيَويػت ْةبووة و زةَييَت: )زض ائ خاْة 

( و َيوإ و َيواْساضي نطزٕ ية غةض َيَع ية (7)ثاييعبإ ظٕ بيٓوا، ؾوى -زضويـ بوز َيعبإ
 نإ بووة.ئيَطاْييةْةضيتة نؤْةناْى 

                                                           

 )واتةاى ؾيعطةنة: يةو َاَيةزا زةضويَـ واتة ٖةشاض َيواْساض بوو، شْيَهى ٖةشاض و ثياويَهى بيَػتاْةوإ. وةضطيَط بؤ نوضزى(( 7)
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زواى ئةوةى باْطٗيَؿت نطاوةنإ ٖةَوو ية غةض نوضغيةناْيإ زاْيؿسن و خواضزٕ ٖات، 
خواضزٕ بؤ ٖاضثاطؤغيـ زاْسضا و ناباْى طةوضة غةضقاثي خواضزْةنةى الزا و بووْى خؤؾي 

 يؿتة ٖاضثاطؤؽ و زةغتى نطز بة خواضزٕ.خواضزٕ طة
زواى ئةوةى ثاؾا و باْطٗيَؿت نطاوةنإ تيَط بووٕ، ئاغتياش ضوويهطزة ٖاضثاطؤؽ و 

 : ئةو خواضزْةى ئةَطؤ خواضزت بة زَيت بوو؟ثيَيوت
تى: ئةو خواضزْةى ئةَطؤ خواضزّ يةى ية خؤؾرتيٓى ئةو خواضزْاْة بوو نة ية و ٖاضثاطؤؽ

 َة.تةَةظنسا خواضزوو
هات ئاَازةبتى: ؾةضَامن بة ناباْى تايبةتى خؤّ نطزووة تا ئةو خواضزْةت بؤ و ثاؾا

 تاوةنو ئةَطؤ ْيوةضؤ ظؤض باف ْإ غؤى و بة تةواوةتى تاَى ييَ بهةى.
ٖاضثاطؤغيـ زةغتى نطز بة غوثاغطوظاضى و غوثاغي ضانة و بةظةيي ثاؾاى نطز و ثاؾا 

 طؤؾتيَهت خواضزووة؟ ثطغياضى ييَهطز ئايا ظاْيت ئةَطؤ ض
 تى: ٖةَيبةت طؤؾتى َةض بووة.و ٖاضثاطؤؽ

تى: تؤ ئةَطؤ طؤؾتى دةغتةى نووزاْى نوضتت خواضزووة. ضةْطى ضووخػاضى و ثاؾا
تى ؾةضَامن نطزووة بؤ ئةوةى زَيٓيا بيت يةوةى طؤؾتى نوضةنةتت و ا و ثاؾاضِٖاضثاطؤؽ طؤ

 زْى خواضزٕ غووزى ييَ وةضْةططٕ.طئاَازةنخواضزووة، غةضى نوضةنةت بجاضيَعٕ و ية 
زواتط ئاغتياش ؾةضَاْى نطز غةضى نوزإ بيَٓٔ و ثاف َاوةيةى غةضى نوزإ نة ية غةض 

تى: ية ثيَـ ٖاضثاطؤغي زابٓئَ و ثطغياضى ييَ نطز: ئايا ئةوة و غيٓى زاْطا بوو ٖيَٓسضا و ثاؾا
 غةضى نوزاْى نوضتة؟

تةى ئاغتياشى و ْسْى غةضىآلبوو بة دوباونة زاَاوةنة نة تواْاى قػةنطزْى ْةَا
: تؤ طؤؾتى نوضةنةتت خواضز و ئةوةف غعاى ئةو نةغةية نة ثيَيوتَسايةوة و ئاغتياش آلوة

بهوشة و تؤ  نةَبؤدييةتى نوضى و ْاثانى و زضؤ ية طةٍَ ثاؾاى خؤى بهات، َٔ ثيَِ
 ط ثيَِ زةَييَي ٖةالتووة.ْةتهوؾت، بة ثيَضةواْةوة ثةضوةضزةت نطز و ٖيَٓاتة ْاو غوثانةّ، زوات

ابططيَت و ية ٖؤف خؤى ضوو و خعَةتهاضةنإ ية ضِْةيتواْى خؤى  ي تطٖاضثاطؤؽ ض
 شووضةنة بطزياْة زةضةوة.

ية ؾاضؽ غةباضةت بة ٖاضثاطؤؽ بيػتبووى و بؤ  نةَبؤدييةئةَة ئةو ٖةواَية بوو نة 
اؾى خؤى و نوضةنةى بة تى: ٖاضثاطؤؽ بؤوة قوضباْى ْيةت بو نوضوؾي طيَطِايةوة، نوضوف



 

165 

تى: نوضّ ئيَػتا زةتةويَت و ضوويهطزة نوضةنةى و نةَبؤدييةتطغٓانرتئ ؾيَوة ية نيؼ ضوو. 
 ض بهةى؟

نإ زةبيَت ية طةٍَ تؤزا غةضباظييةتى: َٔ غةضباظى ئاغتياشّ و بة ثيَي ضيَُٓايية و نوضوف
تؤ ية َٔ طةوضةتطى و ثيَِ بًَيَ  تؤ باونُى و ْاتوامن مشؿيَط ية ضووتإ ٖةَيربّ، بةآلّظةْطِ، 

 زةبيَت ض بهةّ؟
: نوضّ ئيَػتا زواى ئةو ناضةغاتةى ئاغتياش بةغةض نوضى ٖاضثاطؤغي ثيَيوت نةَبؤديية

 ٖيَٓاوة، ٖيَؿتا خؤت بة وةؾازاض زةظاْى بةضاْبةض بة ئاغتياش؟
تى: يية ونةَبؤدتى: ئةو ناضةى ضوويساوة ناضيَهة ية ْيَوإ زوو نةؽ ضوويساوة. و نوضوف

ئةو ناضة بة ثةيوةْسى بة ئيَوةف ٖةية و ئةطةض ٖاضثاطؤؽ بة ؾةضَاْى ثاؾا تؤى بهوؾت باية، 
 ئيَػتا نوضةنةى ظيٓسوو زةبوو.

تى: بابة َٔ غةضباظى ئاغتياشّ و ئةو يةؾهطنيَؿى نطزووة تا ية زشى تؤ دةْط و نوضوف
دةْطى تؤ و ئةطةض دةْطى تؤ بهات، ئيَػتا ئةو َٓى وةى ثيَؿةْطى يةؾهطةنةى ْاضزووة بؤ 

ْةنةّ، ْاثانيِ بةضاْبةض بة ثاؾايةى نطزووة نة َٓى نطزووتة ئةؾػةض و ئةطةض يةطةٍَ تؤزا 
ظةْطِ، مشؿيَطّ بة ضووى باونُسا ٖةَيهيَؿاوة. بؤية ثيَِ بًَيَ زةبيَت ية ْيَوإ ئةضنى غةضباظى و 

 ضيَعى نوض بةضاْبةض بة باوى، ناَيإ ٖةَيبصيَطّ.؟
تى: زاوا ية ئاغتياش بهة تؤ ية خعَةتى غةضباظى ببدؿيَت، ضوْهة تؤ ية ؤديية ونةَب

نإ ؾيَط بووى، دةْطييةقةٖػتإ ثةضوةضزة بووى و ئةو ٖيضى بؤت ْةنطزووة و خؤت ٖوْةضة 
 و ئايا تا ئيَػتا خعَةتيَهى زياضت ثيَؿهةف نطزووة؟ ْيية ئةو نات ٖيض َاؾى بة غةض تؤوة

إ نةوطنة دةْط و ٖةَوويامن بة ئاؾووضييةنةطةٍَ ٖةْسىَ ية ضيَططة وةالَي زايةوة: َٔ ي
 زيٌ ططت.

تى: تةْاْةت ئةطةض ئاغتياش َايف ية غةض تؤ ٖةبواية، بةّ ناضةت بيَ َاف نةَبؤديية و
 زةبوو و ئيَػتاف بة زةغت يةناضنيَؿاْةوةت، قةضظزاضى ئةو ْابيت.

ةيسةتواْى ئةو ناضة بهات، ثيَي وابوو ية طةٍَ ئةواْةؾسا نوضوؾي طةْر زووزٍَ بوو و ْ
ية ْيَوإ ئةو غةضباظةى ية ناتى دةْطسا زةغت ية غةضباظى زةنيَؿيَتةوة و ئةو  ْيية دياواظى

ئاغتياش بؤ خؤى ئةو ططؾتةى بؤ نوضوف  بةآلّغةضباظةي ية َةيساْى دةْط ضِازةنات. 
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ى تاخيانى ييَ ى ظاواى ْاضز نة نوضوف ثًةنةَبؤدييةطز و ٖةواَيى بؤ ضاضةغةضن
 .ْيية ى ئةو ٖيض ثيَطةيةنىيةؾهطغةْسضاوةتةوة و ضيرت ية 

زواى ئةوةى ٖاضثاطؤغيإ بة بيَٗؤؾي ية شووضى ئاغتياش بطزة زةضةوة و بة ٖؤؾيإ 
ٖيَٓايةوة و ئاغتياش خؤى نةوتة ييَ نؤَييٓةوة ية طةٍَ ٖاضثاطؤؽ ية باضةى نوضوف، ئةويـ 

تطغٓاى و ئاظاضبةخؿة نوشضا، ظيٓسوو َاْةوةى ثيَ ططْط  زواى زاخى نوضةنةى نة بةو ؾيَوة
ت: َٔ خؤّ ئةوّ ْاضزة ؾاضؽ بؤ و ْةبوو و بة تةواوةتى نةوتة باغهطزْى بابةتةنة و بة ثاؾاى

زووض نةوتٓةوة ييَطة. ئاغتياش ظاْى وةى ثيَويػت غعاى ٖاضثاطؤغي زاوة، ضيرت ْةرنػتة بةض 
 .نوضوؾي ية ثًةنةى زةضنطز بةآلّغعا و 

و ظؤض بة توْسى غةَباضى نطز  نةَبؤدييةبةّ ؾيَوةية بوو ئةو ٖةواَيةى ية ؾاضؽ طةيؿتة 
و زةتواْى  ْيية ت نة ضيرت ثيَويػتت بة وةؾازاضى بةضاْبةض ئاغتياشو و زواتط بة نوضةنةى
 خؤت بة ئاظاز بعاْى.

ف باغي نوؾتٓى نووزاْى نوضى نةَبؤدييةنوضوف ضووْهطزْةوةى ية باونى ويػت، 
ٖاضثاطؤغي بؤ نطز و ٖاونات ؾةضَاْى زاَاَييٓى ثًةى نوضوف ية اليةٕ ئاغتياش طةيؿتة ؾاضؽ و 

 نةَبؤدييةئاغتياش ؾةضَاْي زابوو نوضوف ظجنري بةغت بهةٕ و ضةواْةى ٖةَةزاْى بهةٕ، بةآلّ 
 ةّ.ازةغت ْانضِديَ بةدىَ نطزْى ؾةضَاْةنةى ضةتهطزةوة و وةآلَى بؤ ئاغتياش ْاضز نة نوضى خؤّ 

سوو يا َطزووى نوضوؾى ضييةئاغتياش ؾةضَاْيسا ية ضيَطةى داض ناْةوة، داض بسضيَت ٖةضنةغيَو ظٓي
سضاوة ئةو نات قوضغايي ضِ نةَبؤدييةنوضى  ازةغت بهات بيػت و ثيَٓر بةضزى ظيَطى ثيَ زةزضيَت. ْةظْا

 ًؤ و ْيو بؤوة.بةضزيَهى ظيَط ضةْس بؤوة، بةآلّ ية غةضزةَى نوضوف و زواتط يةى بةضز زوو ني
بة ظاْيٓى ئةو بابةتة نة ئةونات ية ديٗاْسا ظيَط نةّ بووة، زةنطيَت بطوتطيَت تا ئةو ضؤشة 

و  (8)اغتطؤضِ ئيَطاْيية بةآلّضووي ْةزابوو نة بؤ غةضى نةغيَو ئةو ْطخة ططاْة زياضى بهطيَت. 
 ازةغت بهةٕ.ضِإ ْةبووٕ ية بةضاْبةض ظيَط غةضى نوضى ئةَريى خؤيزضوغت نطزاضةنإ ئاَازة

                                                           

ثاى  نإ بة ٖةَوو ئةو ْةتةواْةى يةو خانةزا شيإ،ئيَطاْييةاغتيؿسا ضِنإ زةنات و ية ئيَطاْييةظؤض باغي ثانى و ْةدابةتى  ظةبيشوَيآل)( 8)
بووٕ و ئيَػتاف ثانٔ، بةآلّ ديَطةى غةضغوضَاْة نة خياْةت و ْاثانى ٖاضثاطؤؽ بةضاْبةض بة ثاؾانةى و زضؤ نطزٕ ية طةٍَ ئةوزا بة باف 

وضوف بريى ضؤتةوة ن ظةبيشوَيآل ي تطتةْى:"ثةضوةضزةى َاضة ية ْاو َاَيى خؤتسا" ية اليةنو زياضى زةنطيَت، ية ناتيَهسا نة ئةو خياْةتة نوضز
ية ظةبيشوَيآلنوضى ئةَري ؾاضؽ بووة و طةوضةتط ية ئةَريى ؾاضؽ، ئاغتياش بووة نة ٖاونات ثاؾاى ٖةَوو ئةو ئيَطاْة بووة نة َايةى ؾاْاظى 

سٕ و ت و نةيتووض و تةْاْةت خويَٓاْييةو ٖةض ئاغتياش و ظجنريةى ثاؾايةتى َاز بووٕ نة غةزإ و ٖةظاضإ ناضى باؾيإ نطز و بٓاغةى ؾاضغت
نة وةى  ْووغيٓى ئيَطاْيإ ثتةو نطز و ظياتط يةوةف يةنةّ يةؾهطى طةوضة و بةٖيَعى ئيَطإ ئةوإ زايإ َةظضاْس و ثاؾايةتى ئاؾووضيإ ضووخاْس
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 كوزوط دةبيَتة فةزمانسةواى ئيَسان

يةوناتسا وةى َيَصووْووغي يؤْاْى نةتعياؽ زةَييَت: خوايإ ية ئاغت ئةو نطزةوة خةضاثةى 
ئاغتياش بةضاْبةض ٖاضثاطؤؽ توضةييإ ْواْس و زوو َاضيإ ية غةض ؾاْي ضوواْس و بةضزةواّ 

ْة طويَهاْي ئاغتياطةوة بضٓة ْاو َيَؿهى و َيَؿهى َاضةنإ ٖةوَيياْسةزا نة ية ضيَطةى نو
غؤٕ، ئةويـ بؤ ئاضاّ نطزْةوةيإ ْاضاضبوو ضؤشاْة زوو طةْر بهوشيَت و َيَؿهةنةيإ 

 زةضخواضزى َاضةنإ بسات.
ييَطةوة زةضيٓة ْاو قؤْاغيَو ية َيَصوو نة اليةنى ئةؾػاْةية و ئةؾػاْةنةف ئةوةْسة 

 بٓووغشن ٖيَؿتا ْاتواْشن ئةوةى ثيَويػتة يةغةضى بًَيشَن. بةضبالوة نة ٖةضضةْسى يةغةض
ية ؾآٖاَةى ؾريزؤغيسا ئةو نةغةى نة زوو َاض يا زوو نواْى )زوو نواْى طؤؾتٓى( ية غةض 
ؾاْى ٖاتووة و ْاضاضة ٖةَوو ضؤشيَو بؤ تيَط نطزْى زوو َاضةنة )يا ضاضةغةضى نواْةنإ( َيؿهى 

يا )َةضٖةّ( تا ئاظاضى ْةزةٕ، بة )ظةساى( يا )ئةشى زةٖاى( زوو ثياوى طةْر بهاتة خؤضانيإ 
 ٖاتووة و ئةو بة )بيؤضاغيَب( )واتة خاوةْى ٖةظاض ئةغح( ْاغطاوة و نوضى )زاؽ( بووة.

نإ ْةْاغطاوة، بةآلّ ئيَطاْييةزاؽ نة ية ؾآٖاَةى ؾيَطزؤغيسا بة باونى ظةساى زاْطاوة الى 
ى باوةضِتوونى بةْاوباْطى )وةزا( يا )ويسا( باغي نطاوة و بة الى ٖيٓسةنإ ظؤض ْاغطاوة و ية ثةض

ئةوإ زاؽ خاوةْى غيَ غةض بووة و ضوْهة ْاضيَتة عكًةوة نة َطؤظيَو غيَ غةضى ٖةبيَت، بؤية 
 ووة نة زووَاضى يةغةض ؾإ بووة و بةيةنةوة بة غيَ غةض زةضزةنةوٕ.زياضيهطزوايإ 

                                                                                                                                        

باضةى زةنةَةوة نة و خةَيهى تط زةَيئَ بةضثطؽ بووْة ية نوؾتاضى بةضزةواّ و بيَ ؾوَاض و بيَ ٖؤ ية ئيَطإ. بؤية ييَطةزا زيػإ زوو ظةبيشوَيآل
 ظؤض نًؤَيى بريى ثإ ئرياْيعّ و ية ْاويسا ضةطةظ ثةضةغتى ؾاضؽ بووة، وةضطيَط بؤ نوضزى.(  ظةبيشوَيآل
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ى ية )خساى ْاَة( وةضطرياوة، ٖاتووة ظةساى ٖةظاض ية ؾآٖاَةى ؾيَطزؤغيسا نة ضريؤنةناْ
غاٍَ شياوة و ٖةَوو ضؤشيَو بؤ ضظطاضى ية زةغت زووَاضةنة يا زوو بطيٓةنة زوو طةْر 
زةنوشيَت. ية ؾاْاَة زةَييَت نة ئةو زوو َاضة ية اليةٕ ؾيتإ يةغةض ؾاْةناْى ضويَٓسضإ تا 

ظى ثياو ْةَيَٓيَت و ضيرت ْةتواْسضيَت شْإ بةضزةواّ زوو طةْر بهوشيَت و بةّ ؾيَوةية ضةطة
 ضةى َطؤظ نؤتايي بيَت.و زووطيإ بهةٕ و بةّ ؾيَوةية

وة ٖةية. ية ظييةية ضريؤنةناْى نؤْى ٖيٓسغتإ ٖةَإ ضريؤى بة نةَيَو دياوا
ؾآٖاَةزا زةَييَت: ثياويَهى ئاغٓطةض ية ئيػؿةٖإ ٖةبووة بة ْاوى نابى )نابة يا ناوة( نة 

ٕ ظوسانةوة نوضةناْى نوشضابووٕ و َيَؿهيإ زضابوو بة َاضةنإ، ئةو ثياوة ية شيإ ية الية
بيَعاض بوو و ضؤشيَو ئةو بةضٖةٍَ بيَٓةى ضةضَى ئاغٓطةضى خؤى خػتة غةض زاضيَو و زاواى ية 

اثةضئ و ٖيَطؾيإ نطزة غةض نؤؾهى ئاغتياش و زةغتطرييإ ضِاثةضٕ و ئةواْيـ ضِخةَيو نطز 
اْة ؾاخى زةَاوةْس و يةوىَ بةْسيإ نطز و ؾطيسؤْيـ نة َاوةى يةى غةزة بوو نطز، بطزي

 ت بوو و يا خاْةْؿشن بوو، ٖيَٓايإ و نطزياْة ثاؾا.آلٖة
ْةظاْسضاوة ظةساى ية ئيػؿةٖإ بووة و ٖةض ية ئةوىَ طرياوة و بطاوةتة بٓاضى ضياى زةَاوةْس 

نإ بيَ ئةّ دؤضة اْييةية ضريؤنة باغت آلّبةيا ية زاَيَٓى ضياى زةَاوةْس زةغتطري نطاوة، 
اْةوةى طِوضزنطزْى ضووزاوةنة بة ثيَي طيَى بةضاويَػتطة ْازياضاْة ية نات و ؾوئَ ْشن. ية نات

نةتعياؽ و ؾاْاَة زةنةويٓة ططؾت، ضوْهة ئةطةض ئاغتياش بة ظةساى و نوضوف بة نةي 
ة ْاو بطاوة و ية ناتيَهسا ناوة بوو خةغطةو بعاْشن زةبيَت بًَيَشن ظةساى ية اليةٕ نوضوف ي

 ظةسانى )وةى ية ؾاْاَةزا ٖاتووة( ية ْاو بطز.
طيَطاْةوةى نةتعياؽ بة نوضتى بةّ ؾيَوةية: خوايإ ية ئاغتياش توضة بووٕ و زوو َاضيإ ية غةض 
ؾاْي ضوواْس، ئةو بؤ ئاضاّ نطزْةوةيإ ْاضاضبوو ضؤشاْة زوو طةْر بهوشيَت و َيَؿهةنةيإ 

بوو و ية ئاَازةبازةيةى ْاضاظى بووٕ نة زةضؾةت بؤ ضاثةضئ ضِواضزى َاضةنإ بسات و خةَيو بة زةضخ
تةى نةتعياؽ ويَطاى ئةوةى و طةٍَ ٖاتٓى نوضوف ٖةَوويإ زةوضةياْسا و بة ثاؾاى خؤيإ زاْا. بة

ّ خةَيو ية زةغت ئاغتياش ؾةنةت ببووٕ و زةياْويػت بة ظوويي ية زةغةآلت الى بسةٕ، بةآل
ةزا ْةبووة نة باوةضِزيػإ دةْطى ْيَوإ نوضوف و ئاغتياش غيَ غاَيى خاياْس. بةآلّ ٖريؤزؤت يةو 

 ئاغتياش َاضى يةغةض ؾإ بووبيَت و ثيَيواية نة خةيو تةْٗا ية غتةَى ئةو ؾةنةت ببووٕ.
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ٖةضضةْسة نةتعياؽ، ظةساى َاض ية ؾإ و ئاغتياشى ثاؾاى َاز بة يةى نةؽ زةظاْيَت، 
ظةساى َاضى ية ؾاْى ْةبووة و ظةساى يا ئةشى زيٗاى َاوةيةى ثيَـ ئاغتياش ٖاتبؤوة  ّبةآل

نايةوة و يةواْةية يةى ية ثاؾا خوئَ خؤضةناْى ئاؾووضى يا نًساْى بووبيَت نة ٖةض َاوة 
َاوة ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض ئيَطإ و ٖةضضيإ زةغت زةنةوت زةيإ بطز و ثياواْيإ نويَط زةنطز 

 ْريى دووت يا ية زةغتاضي ضووْيإ زةبةغسن.و ية 
ووؾةى ظةساى زواى ٖيَطؾي عةضةب بؤ ئيَطإ ٖاتة نايةوة و ثيَؿرت ْاوى ئةو غويتاْة 

و )ئةشى( بة َاْاى )َاض( زيَت و )زيٗاى( واتاى  ئيَطاْييةيةنى وؾة )ئةشى زيٗاى( بووة نة
ٖاتة ْاو ؾةضٖةْطى ئيَطإ نة  ية ناتيَووؾة )ئاظاض طةياْسٕ( يا غتةّ نطزٕ زةزات و ئةو

إ ية ئاؾووضييةنواياْعاْى ظةساى عةضةبة و يةواْةؾة ٖؤنةى ئةوة بووبيَت نة وةى نًساْى و 
ضةطةظى غاَي بوو بيَت و ئةو خياَيةى ٖيَٓابيَت. بةغةضٖاتى ظةسانى َاض ية ؾإ بة ئةطةضى 

ئيَطإ. زواى  ٖاتؤتةة ْةظؤض بٓةضةى ئيَطاْى ٖةبووة و ضووتة ٖيَٓسغتإ و ية ٖٓسغتاْةو
ى ضؤيؿت و ئاغةواضةناْى ي تطضؤيؿتٓى ئةو بةغةضٖاتة بؤ ٖٓسغتإ، ية ئةويَوة بؤ ْةتةوةناْ
 ئةو غةضبطزةية زةتواْشن ية ْةتةوةناْى ٖيٓس و ضشن بسؤظيٓةوة.

طةظْةؾؤٕ َيَصووْاغي يؤْاْى ية ثةضتوونى )نؤضؤثسيا( نة تايبةتة بة بةغةضٖاتى 
زةَييَت: زواى ئةوةى خةَيو ية غتةَى ئاغتياش بيَعاض بووٕ، نوضوف ية  نإ،ٖةخاَةْؿيية

هطزٕ. طةظْةؾؤٕ ية بيػت ْى نؤنطزةوة و وتاضيَهى ثيَؿهةؾؾاضؽ غةضنطزةناْى ٖةَوو تريةنا
اغت ضِةوة زةبيَت بٓةضِةتتاضةنةى ْووغيوةتةوة و ئةو وتاضة ية و ى يؤْاْيوضزثةضة بة ْووغيٓى 

يةى بووٕ نة ية زةَى نوضوف زةضضووٕ، ضوْهة طةظْةؾؤٕ وؾة ةبوو بيَت، واتة نؤَةَي
زوشَٓى ئيَطإ بووة و ٖةغتى زوشَٓهاضاْةي ئةو ضيَطةى ْةزاوة ٖةض بابةتيَو زةضخةضى 

 طةوضةيي و بةضظى ئيَطإ بيَت، ثيَؿإ بسات.
تاضةى نوضوف نة بؤ غةضؤنة ؾاضغةناْى زاوة، ية غةضزةَى شياْى طةظْةؾؤٕ و طواية ئةو

ْةيتواْيوة خؤى بجاضيَعيَت ية باغهطزْى ية َيَصووى  ْووؽؤض ْاوباْطى ٖةبووة، بؤية َيَصووظ
خؤيسا و يا ئةَاْةتساضى طةظْةؾؤٕ بةغةض ٖةغتى زؤشَٓهاضاْةي بةضاْبةض ئيَطإ ظاٍَ بووة و 

 تاضة ْةزاوة.و دةْطةؾى ئةو ضيَطةى بة ؾاضزضاوة بووْى ئةو
ؿتا تةَةْى ْةطةيؿت بووة بيػت غاٍَ و يةواْةية تاضة نوضوف ٖيَو تٓى ئةوو ية ناتى

تاضى ٖةبووة، و بشن يةوةى طةجنيَهى بيػت غاٍَ تواْاي زةضبطيٓى غةضغوضَِإئيَُة زووضاضى 
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تساضةنإ ظوو آلت طةجنةناْى بٓةَاَية طةوضة و زةغةآلية ضابطزوو ية ضؤشئاوا تا ضؤشٖة بةآلّ
تةَةْى ضواضزة و ثاظزة غاَييسا بووْة ؾةضَاْسةى ثيَطةيؿتوو بووٕ و تةْاْةت ٖةْسيَهيإ ية 

تاضى نوضوف بؤ غةضؤنة ؾاضغةنإ ظؤض زضيَص بووة و بؤ و وٕ،زياضيهطاغوثا يا بؤ ثاؾايةتى 
 تاضةنة زةخةيٓة بةضزةغتتإ:و ئةوةى ْةبيَتة ٖؤى َاْسوو بووْتإ تةْٗا ضةْس بةؾيَو ية
وٕ، ئايا وابريزةنةْةوة نة ئاغووزةيي )ئةى ئةو نةغاْةى ئةَطؤ ية ديَطةى ئاضاّ ْووغتو

ئةَطؤتإ بؤ غةبةى نوياليةتيتإ بؤ زيَٓيَت و زوا ضؤشيـ نةغاْيَو ئاظاز زةبٔ نة ئاغووزةيي 
 ئةَطؤ بةالوة بٓئَ؟

ةوة ْيطةضاْى ئيَوةٕ، دةْطِ ْانةٕ نة ي تطضووٕ ية زةضطاى باثرياْتإ نة ية ديٗاْ
ياش بة ئةغتؤ ططتووة ية ثيَٓاو ئةوةى ْاْى ئةَطؤتإ نوياليةتي و ؾةضَاْبةضزاضيتإ بؤ ئاغت

 ْةبطِيَت يإ ئةَؿةوتإ وةى ؾةواْى ثيَؿووتط بة ئاغووزةيي ْةْووٕ؟
ئةى غةضاْى ٖؤظةناْى ؾاضؽ نة باثرياْتإ ئاظاز شياوٕ، بعأْ ئةواْةى تةْٗا يةزوا 

بووْة قوضباْى ئاغووزةيشن ية نؤتاييسا ظةييٌ زةبٔ و تةواوى ئةواْةى بة ثػتى َطزٕ 
 خؤؾطوظةضاْي نطزٕ.

غةتةَهاضيَإ بؤ ئةوةى خةيو بة نؤيًة بهات غووز ية زوو بابةتى ئةوإ وةضزةططيَت نة 
يةنةَيإ ٖةغتى خؤؾطوظةضاْى و زووةَيإ تطغٓؤنياْة. تا ئةو ناتةى نة تؤ ثياوى َوو 

غٔ و ْةتوأْ خؤضاى ةف، تؤ ئةى ثياوى قةيةو، تؤ ئةى ثياوى الواظ برتضِغووض، تؤ ثياوى َوو
و خةوى ئةَطؤتإ ية ثيَٓاو ئاظازى و غةضبةخؤيي و ئاغوزةيي غبةى ؾيسا بهةٕ، ْاتوأْ خؤتإ 

 ية شيَط باضى غتةّ و ْاخؤؾي ضظطاض بهةٕ.
 بطيتييةئاظازى و غةضبةخؤيي زوو بةخؿؿٔ نة بة خؤضِايي ثيَتإ ْازضيَت و بةٖانةؾيإ 

 ئةَطؤتإ بسةٕ بؤ زواضؤش و زووةّ ية َطزٕ ْةتطغٔ.يةوةى يةنةّ بتوأْ خوؾطوظةضاْى 
بتواْيَت ية دةْططةزا بة باؾي مشؿيَط بوةؾيَٓيَت و ظووبشن باويَت  ْيية غةضباظى باف ئةوة

و ئةغح تاو بسات، بةَيهو غةضباظى باف ئةو نةغةية بةضطةى ْةخةوتٔ و بطغيةتى و َاْسوو 
باف زةبيَت بعاْيَت ية طةٍَ زؤغت و زوشَٔ ضووٕ بووٕ و ضيَ ضؤيؿتٓى زضيَص بططيَت و غةضباظى 

ضةؾتاض بهات، بعاْيَت ية ناتى بةزيٌ ططتٓى غةضباظى زوشَٔ، ْابيَت بيهوشيَت و ئةو ناضة بة 
خةضاخ و ْاؾياو زابٓيَت و تةْاْةت ئةطةض غةضباظةنةى زوشَٓيـ ثيويػت بوو غعا بسضيَت 

 ية بؤى.ئةوا ْةْطى خؤ بةزةغتةوة زاْةنةي طةوضةتطئ غعا
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ٖةغسن و ية ثيَؿطاى ئاٖؤضاَةظزا و بةضاْبةض باثرياْتإ بًَئَ بسةٕ نة ية ئةَطؤوة خؤؾطوظةضاْى 
هةٕ نة بؤ بةزةغت ٖيَٓاْى ئاظازى و غةضبةخؤيي ئاَازةبو تطؽ ية َطزٕ وةال بٓئَ و خؤتإ 

نةويَت و ثيَؿواظى ية َةضط بهةٕ، ضوْهة تا ثيَؿواظى ية َةضط ْةنةٕ، ئاظازيتإ زةغت ْا
 ئةغتةَة ْةتةوةيةى بيَ زةغت ٖةَيططتٔ ية طياْى، ية غتةّ و نؤيًة بووٕ ضظطاضى بيَت.(

ظاْاى ئاَيُاْى )ٖيَطت الئ( نة يةنيَهة ية ئيَطآْاؽ زياضةنإ، زةَييَت: ية شياْى َٓساَيى 
ؾاى نوضوف تةْٗا يةى بابةتى ؾاضاوة ٖةية نة ئةويـ دةْطى غيَ غاَيةى ئةو و ئاغتياشى ثا

َازة و دطة يةو بابةتة، بابةتةناْى تط ئةوةْسة ضوؤْ نة غةباضةت بة خةَيهاْى زياضى غياغي 
، ضوْهة نوضوف خؤى ية ٖةَوو ؾويَٓيَو ظاْياضعنإ ْييةو دةْطةناْى ٖاو قؤْاغُإ ئةوةْسة 
 ضووزاوةناْى شياْى خؤى باؽ نطزوة.

ناظنإ ظاْياضييةية طةٍَ ئاغتياش  ية طةٍَ ئةوةؾسا غةباضةت بة دةْطى غيَ غاَيةى نوضوف
ية باضةى زاَةظضاوةى يةؾهطةنةى و شَاضةى غةضباظإ، ئةؾػةضإ، ثعيؿهإ، ثعيؿهاْى ئاشةٍَ 

( غةضباظى ٖةبووة و بيػت 3333و نيَؿت ييَ ْةضإ تةواوة و ظاْيوَاْة نة غةضةتا نوضوف )
ضةى ثعيؿهةنإ ية ئاغت ثعيؿو و زة ثعيؿهى ئاشةَيى ية طةَيسا بووة، ظؤضتط بووْى شَا

زةضزةخات نة نوضوف شياْى غةضباظةناْى ية ٖى ئاشةَيةنإ ظؤض  تييةاغضِثعيؿهاْى ئاشةٍَ ئةو 
 ال ططْطرت بووة.

خاَييَهى ططْطيـ نة ية نؤتايي دةْطة غيَ غاَييةنةى نوضوف يةطةٍَ ئاغتياشزا ية 
زةى بيػتةَة ديَطةى ى نوضوف بؤ تةْسضوغتى ٖةبووة نة تةْاْةت ئيَػتاف نة غةيةؾهط
يةوةى غةضباظةناْى نوضوف ية ناتى ضؤيؿسن بؤ دةْط،  بطيتييةو غةضةجنة و  دؤؾييةزةغت

ْس )ٖيَطؤزؤت باؽ يةو بابةتة زةنات( و زواتط زواى غاضز نطزْةوةى زةيإ خػتة آلئاويإ زةنو
ضيتة ئةونات قوّ قوَةى ئاوةوة و غووزيإ بؤ خواضزْةوة ييَ زةزيت، زةضزةنةويَت نة ئةو ْة

ية ؾاضؽ ٖةبووة و بة زووض زةظاْسضيَت ئةو بابةتة ية اليةٕ نوضوف ٖاتبيَتة نايةوة،  ضوْهة 
 ئةغتةَة ظاْيبيَت. ٓييةنوضوف ئةونات ية غةضةتاى الوةتيسا بووة و ئةّ ْٗيَ

ية غةضزةَى نوضوف َاْطةنإ ضٌ ضؤش بووٕ و غاٍَ ْؤ َاْطى ٖةبووة و بة طؿتى ية 
اغتى ٖةض َاْطيَو واتة ٖةض بيػت ضؤش داضيَو غةضباظةنإ خؤيإ زةؾوؾت و ضِغةضةتا و ْاوة

 ف ية ْاو ضووباض زةنطا.غةسطائةو ناضة ية ؾاضةنإ ية سةَاّ و ية 
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نيَؿت ييَٓةضاْى غوثاى نوضوف زوو زةغتة بووٕ، زةغتةيةى ْاْيإ زةبطشاْس و 
نةى بطيتى بوو ية )ئاوطؤؾت( ةنطز و خؤضانى غةضةنى غوثائاَازةززةغتةيةنيـ خواضزْيإ 

نة نؤَةييَو غةوظةيإ زةنطزة ْاوى بؤ خؤؾهطزْى تاّ و بووْى و )ثاضطاّ( واتة ضذناْة و 
)ثاْا( واتة ْةعٓايإ ظؤضتط يةْاو زةنطز. ئاوطؤؾت خؤضانى ضؤشاْةى غوثاى نوضوف بوو، بؤ 

ياْيـ ثةْريى نؤٕ و ئيَواضإ ٖةض غةضباظيَو ْاْيَو و ضةْس ٖيًَهةيةنى وةضزةططت و بةياْ
ْاونى نويَع و بازاَيإ ثيَسةزضا، ثةْريى نؤٕ بطيتى بوو يةو ثةْريةى زاياْسةْا تا نؤٕ زةبوو و 

 .(1)بواية تيَجةضِباؾرتئ دؤضى ئةوة بوو نة غيَ غاٍَ بة غةض َاْةوةيسا 
ٔ نوضوف غيَ غاٍَ ية طةٍَ ئاغتياشزا دةْطى نطز و ثاؾاى ضؤشئاواى ئيَطإ بؤ غةضنةوت

نإ وةضزةططت. اْييةبةغةض نوضوؾسا ياضَةتى ية زوشَٓة نؤْةناْى ئيَطإ واتة ئاؾووضي و نًس
خ. ظ( تواْى ئاغتياش ؾهػت بسات و ضووة ْاو  553غةضةجناّ نوضوف ية بةٖاضى غاَيى )

ْة تؤَاض نطاوٕ، ئةو آلؾاضى ٖةنُاتاْة )ٖةَةزإ( و ية نةتيبةناْى بابًسا نة ضووزاوةنإ غا
وة و ية نةتيبةناْى بابًسا ْاوى ٖةَةزإ بة )ئا طاّ تا ْؤ( زياضيهطاة بة ٖةَإ غاٍَ َيَصوو

 ٖاتووة و واتاى ؾاضى ثاؾايةتى زةبةخؿيَت.
ييَطةوة اليةْة ؾاضاوةناْى شياْى نوضوف نؤتايي زيَت و زةضيٓة ئةو قؤْاغاْةى شياْى 

ضوف خؤى زةزويَت و بؤ نوضوف نة ٖةَوو اليةْيَهى ئاؾهطاية و تةْاْةت ٖةْسيَهات نو
 ناتى ضووْى بؤ ْاو ٖةَةزإ ئاوةٖا زةزويَت: ظنووْة

وو خؤى بةزةغتةوة بسات، ؾطَامن نطز بة ْاضاضب"ناتيَو ئاغتياش بة ٖؤى طةَاضؤزااْى، 
ّ وابوو ية طةٍَ ٖةَوو ثاؾايةى زةبيَت بة باوةضِضيَعةوة ٖةَيػونةوتى ية طةَيسا بهةٕ و ضوْهة 

ى بةضاْبةض عييةبهطيَت و دطة يةوةف ئاغتياش بابى زايهُة و ٖةض بيَ ضيَ ضيَعةوة ٖةَيػونةوت
 طِبة ئةو، وةى بيَ ضيَعى بوو بةضاْبةض خؤّ. ئاغتياش ية خيوةتيَهى طةوضة نة بة ؾةضؾى باف  ث

اّ غجاضز نة ٖةَوو ثيَساويػتى ئاغووزةيي بؤ زابشن بهطيَت و خؤّ ضووَة ضِنطا بؤوة زاْسضا و 
 ا ظيَط و طةوٖةض، ؾةضف و ئةغجةناْى بؤ خؤّ زةغت بةغةض زابططّ.ْاو ٖةَةزإ ت

                                                           

نإ زةَيئَ ثيَـ ْاثًيؤٕ بوْاثاضز، ْةضيت ْةبووة غةضباظإ ية غوثا خواضزْيإ ثيَ بسضيَت و زةبواية خؤيإ ئاَازةى بهةٕ. ئةوضووثيية)( 1)
ايإ بيٓيوة و غةباضةت ضؤشٖةآلت ٖيضيإ ْةظاْيوة، ْةياْعاْيوة ية غةضزةَى نوضوف و بة ئةطةضى ظؤض ثيَـ ئةوضووثةو بابةتة تةْٗا ئةوإ بؤ ئ

 .(ظةبيشوَيآلئةويـ و بة زَيٓياييؿةوة ية زواى ئةويـ، ية غوثاى ئيَطإ خؤضاى بة غةضباظإ زضاوة. 
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ناتيَو ضووَة نؤؾهى ئاغتياش، نضيَو نة زةغتة طوَييَهى غووضى بؤٕ خؤؾي ية زةغت 
 تى:"بةخيَط بيَيت بؤ َاَيى ئيَُة".و بوو، ٖاتة ثيَؿواظيِ و زةغتة طوَيةنةى ثيَساّ و

 : ٖؤ خامن تؤ نيَي؟ومت
 غتياشّ.تى: َٔ نضى ئاو ئةو

 ثطغيِ: ئايا َاْساْى خوؾهت زةْاغي؟
اغتة نة ضِية ْةْاغِ، ئايا نةَبؤدييةتى: ضووٕ زةبيَت خوؾهى طةوضةّ نة خيَعاْى و ئةو

 ية دةْطسا نوشضاوة؟ نةَبؤديية
ابطزوو يةو دةْطةى ية طةٍَ باونتسا زةيهطز، نوشضا و ضِ: بةَييَ ئةى خامن، بامب غاَيى ومت

 ؟ضييةْاوت زواتط ييَِ ثطغي  تؤ 
 تى: ْاوّ ئيَُى تيػة.و َى زايةوة وآلئةو وة

 .(2): ٖةّ ْاوت طوَيى غووضة و ٖةّ طوَيى غووضت بؤ ٖيَٓاوّومت
 تى: وةضة ثؿوو بسة و َٔ خؤّ قاضةناْت بؤ زةؾؤّ.و ئيَُى تيؼ

 : تؤ نضى ثاؾايت و ْابيَت قاضِ بؿووى و زةبيَت خعَةتهاضةناْت ئةو ناضة بططْة ئةغتؤ.ومت
تى: ئيَػتا َٔ نضى ثاؾايةنى زؤضاوّ و باونيؿِ ططؾتاض بووة و تؤ ثاؾاى و ُى تيؼئيَ

غةضنةوتووى و ئةطةض َٔ قاضت بؿووّ نةؽ ْاَييَت ية طةوضةييِ نةّ بؤتةوة و ٖةَوإ زةظأْ 
 ضوْهة بامب ؾهػتى خواضزووة، ْاضاضّ قاضى ثاؾايةنى غةضنةوتوو بؿؤّ.

 باونت و خؤت ية ْاوبةضى. : ئيَُى تيؼ تؤ زةتواْى زؤضِاْىومت
 زةبيَتةوة ثاؾا؟ ي تطئةو ثطغي: ئايا باونِ داضيَه

 تؤ زةتواْى ببيتة ثاؾا. بةآلّْابيَتة ثاؾا و  ي تط: ْا ئةى خامن، بابت داضيَهومت
 تى: ئايا َٔ زةتوامن ببُة ثاؾاى َاز ية دياتى بامب؟و ئيَُى تيؼ

 ٖا ثاؾاى ثاضؽ، واتة ثاؾاى تةواوى ئيَطإ.مت: تؤ زةتواْى ببيتة ثاؾاى َاز و ٖةضوةو َٓيـ
 تى: ئايا ناضى ئاوةٖا زةبيَت؟و ٖات و غةضغوضَِإئيَُى تيؼ زووضاضى 

 : بةَيي، ئةطةض تؤ ببيتة ٖاوغةضى َٔ، وةى َٔ ٖةّ ثاؾاى َاز و ٖةّ ٖى ثاضؽ زةبيت.ومت
 اظى زةبيَت يا ْا؟ضِتى: َٔ ئاَازةّ ببُة ٖاوغةضت بةآلّ ْاظامن بامب و ئيَُى تيؼ ثيَهةْى و

 ْانةّ ئاغتياش زشى ٖاوغةضطريعنإ بيَت. باوةضِ: ومت
                                                           

 .(ظةبيشوَيآلو ؾاضغية و ية نؤْسا واتاى طوصن غووضى زاوة،  ْيية ويَهى يؤْاْى)ئيَُى تيؼ بة ثيَضةواْةى ضووناضةنةى ْا( 2)
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زواتطيـ وةى ثيَـ بيٓيِ نطز بوو ئاغتياش ضِيَطط ْةبوو ية ٖاوغةضطري َٔ و نضةنةي و 
ئيَُى تيؼ بوو بة شْى َٔ و َٓيـ غواضى ئةغح و تري ٖاويَصيِ ؾيَطنطز و ئةو دطة ية 

 و ضووٕ عاضةباْةى دةْطيـ ييَ خوضيَت.غواضناضى و تري ٖاويَؿسن، ؾيَطبو
بةضظ و بة آلتةى نوضوف بؤوة خيَعاْى و ؾاشْى ئيَطإ، نضيَهى دوإ و باو ئيَُى تيؼ نة بة

 زةغتةواشةى ئيَػتا )غجؤضطنةٕ( بوو.
ئاؾهطاية ئيَُى تيؼ نضى بضوونى ئاغتياش و ثوضى نوضوف بوو، ثاؾاى ئيَطإ 

ئةونات ئةوناضة ضةوا و ياغايي بوو و نوضوف ناضيَهى  ّبةآلٖاوغةضطريى ية طةٍَ ثوضي نطز، 
 ْابةديَي ْةنطز.

زواى ئةوةى نوضوف بؤوة ثاؾاى ئيَطإ واتة ثاؾاى َاز و ثاضؽ و يةطةٍَ ٖةَوو نةؽ 
ٖةوَيى ئاؾتى زةزا و زةيويػت يةطةٍَ ٖةَوو ْةتةوةناْى ديٗإ بة ئاؾتى بصيات، بةيةنةوة 

اليةٕ نوضوف ية ديٗإ بطةوى ثيَسضا و ناضى ثيَهطز و تا ئاؾتى شياْى ئاؾتياْة بؤ يةنةجماض ية 
 ية ْيَوإ ضؤشئاوا و ضؤشٖةالت ٖةبيَت.

زواى ئةوةى نوضوف بوو بة ثاؾا و ية ئؤيوَجى ثةجنا و ثيَٓذةَى يؤْإ شَاضةيةى ظوبشن 
صٕ و ْيؿإ ٖاويَصى زياضى ئيَطاْى ٖةَيبصاضز و ْاضزْى تا ية ئؤيؤَجياز بةؾساض بٔ و ظوبشن بٗاويَ

نإ ئاؾتيإ زةويَت. ضوْهة ئؤيةَجيازةناْى يؤْإ نة ضواض غاٍَ داضيَو ية ئيَطاْييةبسةٕ نة 
تةى ئةؾػاْةنإ خواياْى يؤْاْى ية غةض ئةو ؾاخة زةشئ( و زاَيَٓى ضياى ئؤيةَح )بة

 بةضيَوةزةضوو و بؤ ديَطري نطزْى ئاؾتى بوو.
بةؾساضى ية ئويةَجي بهات و بضيَتة يؤْإ،  ئةونات ئيَُى تيؼ ؾاشْى ئيَطإ زةيويػت

ٖةغتى نطز زووطياْة و ئةو ضووزاوة بؤوة ضيَطط ية بةؾساض بووْى ؾاشْة غجؤضطنةْةنةى  بةآلّ
 خ. ظ( ية يؤْإ ئةجناَسةزضا. 548ئيَطإ ية ئويةَجي ثةجنا و ثيَٓذةَى يؤْإ نة ية غاَيى )

َجيازى يؤْإ، يةى ية ناضة زياضةناْى بةؾساضى ثيَهطزْى وةضظؾهاضاْى ئيَطاْى ية ئؤية
 نوضوف بوو نة ْيؿاْةى نطاوةيي بري و بةضظى ضؤسى ئاؾتيدواظاْةى نوضوف بووة يةوناتسا.

طز و زواتط بة ٖةَإ زضوغتهيي ظنووْةزواى ئةوةى نة بوو بة ثاؾا نوضوف يةنةّ ؾاضى 
 ة بيٓا زةنطز.يظنووْةؾيَوة ية غةضزةَى ثاؾايةتى نوضوف، ؾاضةناْيإ يةغةض ئةو 

ئةو ؾاضةى باغهطا، ئاغةواضةناْى ية ْعيو الزيَيةى بة ْاوى )َةؾٗةز َوضغاب( ية ؾاضغة 
و بة )ثاظاضطازؽ( ْاوى بطاوة و ئةَطؤ ظياتط بة )ثاظاضطاز( ْاو زةبطيَت. ثامشاوةى ئاغةواضةناْى 
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سةوت غةز َةتط و ئةو ؾاضة نة ئيَػتا َاوْةتةوة، ْعيهةى زوو نيًوَةتط و ْيو زضيَصة و ثاْي 
و  ْيية ئةو ئاغةواضاْة ٖى ٖةَوو ؾاضةنة بةآلّية ٖةْسىَ ؾوئَ بؤ ٖةؾت غةز َةتط زةبيَت، 

تةْٗا ٖى نؤؾهى ثاؾا بووة و ؾاضةنة ثاْتايي ظؤض ظياتط بووة و تةْٗا ضوْهة ظؤضيٓةى 
 بةآلّؾاضةنة بة نةضةغتةى تايبةتى و بة تايبةت بةضز بيٓا ْةنطاوة، ظووتط يةْاو ضووة، 

 نإ َاوْةتةوة.تييةويَطاْةى نؤؾهة ثاؾاية
ئةْساظياض و وةغتاياْى ئةوناتى ئيَطإ ؾاضيَهيإ بيٓا نطزبوو نة ٖيض دياواظيإ يةطةٍَ 
ؾاضةناْى ئيَػتازا ْةبوو دطة ية بووْى ناضةبا و طاظ و تةيةؾؤٕ ْةبيَت، ضوْهة ئاوى ئةو ؾاضة 

ا ؾاضيَو ْةبوو نة ئةوضووثو نات ية ٖيض ؾويَٓيَهى بة بؤضى بووة و ظيَطابيؿى ٖةبووة و تا ئة
ئاوى بة بؤضى بيَت و ظيَطابى ٖةبيَت. يةوناتةوة تا َطزْى، نوضوف ضٌ ؾاضى ية ئيَطإ 

 طز و ظؤضبةى ؾاضة طةوضةناْى ئيَػتاى ئيَطإ ية بيٓاناْى ئةوٕ.زضوغته
ئيَطاْى ئيَػتا، ٖةضوةٖا  َازةنإ ثيَٓر غةز غاٍَ ؾةضَاْطةواييإ ية ئيَطإ نطز و ضؤشئاواى

تى توضنياى ئيَػتا و ْاوضةناْى قةوقاظيا تا زةطةيؿتة آلخوظغتإ و ؾاضؽ، بةؾيَو ية ضؤشٖة
 تيإ بووة.آلثيَسةؾتةناْى نيَوةناْى قةوقاظ غٓووضى زةغة

تةناْى و باؾرتئ نةؽ نة باؽ ية طةوضةيي َازةنإ بهات نوضوف خؤيةتى و ثيَويػتة
ْشن ئيَُة )واتة خةَيهى غةضزةَى ئيَػتا( زاٖيَٓةضى ئةو ٖوْةضةى ْووغيٓةوةى غويَٓيٓةوة تا بعا

َيَصوو ْشن نة بة ضيَطةي ؾيتةٍَ نطزْةوةى ضووزاوةناْى ضابطزوو ثيَؿبيٓى ثيَؿٗاتةناْى زواضؤش 
( غةزة ثيَـ ئيَػتا ْووغيٓةوةى َيَصوو بة ؾيَواظى ئةَطؤ ٖةبووة و نوضوف 25زةنات و ية )

 باغي ٖؤناضى ضووخاْى َازةنإ زةنات:بةّ ؾيَوةية 
"زةغةالتساضاْى َاز ئاطازاض ْةبووٕ يةو ضووزاواْةى ية زةضةوةى نؤؾهةناْيإ ضوويسةزا و 
بيَ ئاطا بووٕ ية باضووزؤخى ديٗإ و تةْٗا برييإ الى خؤؾطوظةضاْى بةضزةواّ و َاْةوة ية 

ية نض و نوضة  ْيية و دواْرتطةٍَ نض و نوضة دواْةنإ بوو. ئةوإ زةياْووت ٖيض طوييَ
دواْةنإ و ية نؤؾهةناْياْسا نضإ و نوضاْيإ بة ثؤؾيٓى دًو بةضطى ضةْطاوضةْط و 

 دؤضاودؤض زةضاظاْسةوة و ية بةياْى تا ناتى خةوتٔ غرييإ زةنطزٕ.
ية نؤؾهةناْى زةغةالتساضْى َاز ئةوةْسة ْةضيتى تايبةت زاْسضابووٕ نة ناضووباضى 

خػتبوو و تةْاْةت ئاو خواضزْةوةى ؾاى َاز ْةضيتى تايبةتى ٖةبوو، ئةو سهوَةتيإ ثةى 
تي بؤ باؽ بهات و وآل ْةضيتاْة ْةياْسةٖيَؿت نةؽ ية ثاؾاى َاز ْعيو بيَتةوة و باضوزؤخى
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ئةواْةى ناضةناْيإ بةضيَوة زةبطز زةياْعاْى ٖيض نات ؾا ية ْاضيَهى ئةضنةناْيإ و خةضاخ 
اْيإ ئاطازاض ْابيَت، ئةوةى َٔ ية ٖةنُاتاْة زيتِ بؤ َٔ بؤوة تةنآلبةناضٖيَٓاْى زةغة

 واْةيةى نة خؤّ بة زووض بططّ يةو ناضاْةى بؤوة ٖؤناضى يةْاو ضووْى ثاؾايةتى َاز."
 نوضوف دطة يةوةى غةضةوة ظؤض بابةتى تط ية َازةنإ ؾيَطبووة و خؤى بةّ ؾيَوة زةزويَت:

و زةغةالمت بة زةغتةوة ططت ئةو ؾتاْةى ييَيإ "َازةنإ ؾتى باؾيؿيإ ٖةبوو و ناتيَ
ت ثةضةّ ثيَسإ و يةى يةو ؾتة باؾاْة نة ييَيإ ؾيَطبووّ، ضيَٓووغةنةيإ بوو نة وآل ؾيَطبووّ ية

 التةنةّ ٖةية.و غي و ؾةف ثيتى ٖةبوو و ٖةض ئةو ضيَٓووغةية نة ئيَػتا ية
اْى، بةآلّ ظاْيِ نة ضيَٓووغي بة ضيَٓووغي ضٌ و ٖةؾت ثيتيِ زةظ ْووغشنَٔ خويَٓسٕ و 

َازةنإ بؤ خويَٓسٕ و ْووغشن بة غووزتطة و َطؤظ ية ضيَطةى ئةو ضيَٓووغةوة خيَطاتط خويَٓسةواض 
 زةبيَت.

و خويَٓسٕ ؾيَطبزن، زةبيَت غووزوةضططتٔ  ْووغشنَٔ تيَطةيؿتِ نة بؤ ئةوةى خةيو ئاغاْرت 
ية دياتى ئةوإ وةى قوتاغاْةناْى ٖةَةزإ ية خؤَيى ضةغت بؤ يةوسة طًَيٓةنإ وةالبٓيَشن و 

إ و ناضَةْساْى تاثؤ نة َٔ باظضطاْغووز ية يةوسى بةضزئ وةضبططئ، ؾةضَاْبةضاْى زيوإ و 
يةغةض ثيَػتة بهةٕ، ضوْهة يةى ية غووزةناْى  ْووغشنئةو ئةضنةّ ثيَػجاضزٕ، ثيَويػتة 

 .(3)تةوةْووغيٓى يةغةض َيؿٔ )ثيَػتة( ئةوةية نة ظؤض زةَيَٓيَ
َٔ بيٓيِ ْةضيتة زضيَص و ْةطؤضةناْى نؤؾهةناْى ثاؾايةتى َاز، ناضةناْيإ ثةندػتووة، 

ياضةناْى َازةنإ بة َةضديَو ئةو ْةضيتاْةيإ ييَ بهطيَتةوة و ْةبٓة بابةتى طِياغا و ب بةآلّ
ْةطؤض و ت ياغاى وآل الت ظؤض بة غووزٕ، ضوْهة ئةطةض يةو ضووناضى و ناضةنإ ثةى ْةخةٕ بؤ

ضةغجاو ٖةبوو، ٖةَوإ ية شياْيإ زَيٓيا زةبٔ و زةظأْ زووضاضى طؤضاْهاضية ظياْبةخؿةنإ 
ْابٔ، بؤية َٓيـ زاْإ و ديَبةديَ نطزْى ئةو ياغا ضةغجاو و ْةطؤضِاْة نة ية َازةنإ ؾيَط 

 تةنةّ ئاوةزإ بؤتةوة.وآل التةنةّ ثةضة ثيَسا و زةبيِٓ نة بةو ٖؤيةوةو ببووّ، ية
تط نة َٔ ية َازةنإ ؾيَطبووّ ضيَهدػتٓى غوثايي ئةوإ بوو و بيٓيِ ئةو  ؾتيَهى باؾي

ضيَهدػتٓةى ئةوإ نة يةنةى )زةٖةظاض، ٖةظاض، غةز، زة و ثيَٓر( نةغي ٖةبوو باؾرتئ 
ضيَهاض بوو بؤ بةضيَوةبطزْى غوثا و بةو ؾيَوةية ٖةَوو غةضباظيَو ية شيَط ضاوزيَطى ئةؾػةضيَو 

                                                           

نإ زةظاْى و زةَيئَ ئةوضووثييةي و بةؾيَو ية َيَصووْووغاْى خؤَإ ْووغيٓةوةى بةَيطةْاَةناْيإ بة زاٖيَٓاْى ئةوضووث)َيَصووْووغاْى ( 3)
 (ظةبيشوَيآلو ثيَٓر غةزة ثيَـ ئةو ناضة ية اليةٕ نوضوؾةوة نطاوة. ية غةزةى ٖةشزةٖةَى َيالزى زؤظضاوةتةوة، بةآلّ بيػت 
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ية ٖةَاْهاتسا ؾةضَاْسةى غوثانة زةغةالتى بةغةض ٖةَوو غوثازا زةبوو و غوثاى  زةبوو و
 ئيَػتاى َٔ وةى غوثاى َازةنإ بةضيَوة زةضيَت.

تى آلئةو ناتةى ية ٖةَةزإ بووّ بة ئةظَووٕ ؾيَط بووّ نة ثاؾاى َاز ية ثايتةختةوة زةغة
تيَهى ثإ و بةضيٓسا ططتة زةغت الو مت بةغةضآلو زواى ئةوةى زةغة ْيية تساوآل بةغةض ٖةَوو

التيَهى بةو طةوضةيية تةْٗا و نة زضيَصاييةنةى سةوت غةز )ؾةضغةْط( بوو، تيَطةيؿتِ بؤ
ثايتةختيَو نةَة و ثيَويػتة ضةْس ثايتةختيَو ٖةبيَت و ٖةض َاوةى ية ثايتةختيَو ضنيَُٓةوة تا 

و ٖةضطيع بةضزةواّ ية  ياضيهطززالتةنةّ و ضاوزيَطى ناضةنإ بهةّ، بؤية ضةْس ثايتةختِ بؤ
 ية دووَيةزا زةمب. ئةواْي تطثايتةختيَو ْامب و بةضزةواّ ية يةى ثايتةخت بؤ 

ناْى طواغتٓةوة ْاطةييَٓٔ و ثيَساويػتييةَٔ ية ٖةَةزإ تيَطةيؿتبووّ َازةنإ خؤيإ ية 
بةيةى ببػتيَتةوة، التة طةوضةية، ثيَويػتة ضيَطةى ثإ ٖةبيَت نة ؾويَٓة زووضةنإ و ظاْيِ يةو

التةنةّ بةضيَوة بةضّ. ئةوة وايهطز ضيَطةى ثإ و زضيَص زضوغت ْيية و ئةطةض ْا َٔ ية تواْاّ
بهةّ و بة ٖؤى ئةو ضيَطاياْةى زضوغتِ نطزٕ )يؤْيِ بةغتةوة بة بةَيذ( و )ئاتؤضثاتهاْيؿِ بة 

 (.(4)ثاظاضطازؽ بةغتةوة
تةنةّ تةْٗا ضيَطةى ثإ نة وآل بةؾة ؾطاواْةناْىتيَطةيؿتِ بؤ ثةيوةْسى بةضزةواّ ية ْيَوإ 

و ثيَويػتة ئاغايؿى ئةو ضيَطاياْةف بجاضيَعضيَت، ئةطةضْا ئةو  ْيية عاضةباْةى ثيَسا بطوات بةؽ
ْاَيَٓيَت و بؤية ية تةواوى ضيَطةنإ غةضباظّ زاْا بؤ ئةو ئةضنة و بؤ سةغاْةوةى  سييةثةيوةْ

اضواْػةضاّ بيٓانطز و زةغةالتى ٖةض ثًةزاضيَهِ ية زضيَصايي ئةوإ و ضيَبواضاْيـ، نؤَةَييَو ن
بة ؾيَوةيةى نة ٖيض بةؾيَهى ضيَطةنة بيَ غةضثةضؾتياض ْةبيَت و  زياضيهطزضيَطةنة 

ٖةضيةنةؾيإ بعأْ نة ية نوىَ بؤ نوىَ غٓووضى ناضياْة بؤ ثاضاغتٓى ئاغايـ و ٖةضيةنةيإ 
ئةوزا ضيَططى و ضةتةيي بهطيَت ئةوا غعاى قوضؽ زةياْعاْى نة ئةطةض ية غٓووضى زةغةالتى 

 زةزضئَ، ضوْهة ضيَطط ْاتواْيَت ضيَططى بهات تةْٗا ئةطةض ضيَجاضيَع بيَ خةَى ْةْويَٓيَت.
تساضاْى َاز، غةثاْسْى آلية ٖةَةزإ ظاْيِ يةى ية ٖؤناضةناْى ْاضةظايي خةَيو ية زةغة

وايإ وابووة نة طِتياْسا زةشيإ و بآلةغةئاييٓى خؤياْة بةغةض ئةو ْةتةواْةى ية غٓووضى ز
تةواوى زاْيؿتواْى غٓووضى َاز زةبيَت ٖةَيططى ئاييٓى ثاؾاى َاز بٔ. َٔ تيَطةيؿتِ ئةو 

                                                           

ى )يؤْى واتة يؤْإ، بةآلّ يؤْاْى نؤْى ؾاضؽ ظَاْةنإ وياليةتة يؤْاْى ْؿيٓةناْى ضؤشئاواى توضنياى ئيَػتا بووٕ و ئاتطؤثاتهاْيـ بطيت( 4)
 ( ظةبيشوَيآلبوو ية ئاظةضبادنإ. 
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بابةتة بةضزةواّ بؤتة ٖؤى ْاضةظايي ئةو ْةتةواْةى ية شيَطزةغتى َاز شياوٕ و ئةوإ ئاَازةٕ تا 
 خؤيإ ضظطاض بهةٕ ية زةغةالتى َاز. ية ٖةض زةضؾةتيَو غووز وةضبططٕ بؤ ياخى بووٕ و

ثاف بة زةغتةوة ططتٓى زةغةآلت، بيٓيِ ية ئاييٓةنإ بة طؿتى بٓةَانإ يةنٔ و تةواوى 
ْةتةوةناْى ديٗإ يةى ؾت زةثةضغسن، تةْٗا ْاو و ضيَطةناْى طةيؿسن بةو ؾتة ية ئاييٓةنإ دياواظة. 

ةَانإ يةنٔ، يِ ية ٖةَوو ئاييٓةنإ ٓب تيَطةيؿتِ بةضبةضةناْى ية ئةو نةغاْةى  َٔ ضوْهة ظْا
. َٔ تيَطةيؿتِ نة ْيية ، تةْٗا الغاضية و ية بةضشةوةْسى زةغةآلتْيية ئاييٓيإ طةٍَ ئاييٓى َٔ يةى

ٓى ئاييٓى خؤيإ و ضيَع ية ئاييٓيإ بططّ ٖةضوةى ضووٕ ضيَع ثةضغتئاظاز بهةّ ية  ي تطئةطةض ْةتةوةناْ
 اثةضئ يةْاو زةبةّ.ضِيةى ية ٖؤناضةناْى ْاضةظايي و ية ئاييٓى خؤّ زةططّ، ئةونات 

اياْى ئاييٓةنةّ ؾيَوةى َاَةَيةى َٓيإ ية باضةى ئاييٓةنإ بة زٍَ ْةبوو و  ٖةْسىَ ية ظْا
زةططّ، بةآلّ َٔ ضوْهة زةَعاْى ناضى َٔ باؾة و  ي تطغةضنؤْةيإ زةنطزّ نة بؤضى ضيَع ية ئاييٓةناْ

طةٍَ بةضشةوةْسى يى زةغةآلت يةتٔ بةضشةوةْسو ةخٓةناْيإ ْةزةططت و ثيَِغووزى بةزواوةية، طويَِ ية ضِ
اياْى ئاييٓى دياواظة و زةضنةوت َٔ باؾرت تيَطةيؿتووّ، ضوْهة يةو  ة ْةتةوةنامن ية ؤشةوة نضِظْا

تى ثإ و بةضيٓى َٔ بة ٖؤى ئاييٓةوة وآل نطز و ضيَعّ ية ئاييٓةناْيإ ططت، ٖةضطيع يةئاييٓساضى ئاظاز
ى ي تطٓسغتإ( و اليةنوآلتى َٔ نة اليةنى ية غةْس )ٖي يٓيَو ضوويٓةزا و ئيَػتا يةاثةضِضِف و ؾؤضِ
ة و َٔ ٖةَوويإ بة يةى ضاو ، ثاظزة دؤضة ئايشن ٖةية و ٖةض تاقُة ية خةَيو ئاييٓيَهيإ ٖةيْييةيؤ

 وة دياواظى ْانةّ.ٓييةزةنةّ و بؤ ٖيض ناَيإ ية ضووى ئاييغةيط
بيَت و نطٔي و  باظضطإنة ية ٖةَةزإ ؾيَطى بووّ بطيتى بوو يةوة نة ثاؾا ْابيَت  تطي بابةتيَه

ى بة باظضطاْبيَت و  باظضطإالتيَو نة ثاؾا و ؾطؤؾتٓى ناال بؤ بةزةغت ٖيَٓاْى غووز بهات، ضوْهة ية
يَت  و ضوْهة ئةو بوو  باظضطإالتى َاز ئاغتياش و ى بهات و يةباظضطاْزةغتةوة بططيَت ٖيض نةؽ ْاتوْا

ى و يإ زةنطز و يةوباظضطاْى زةنطز، بؤية ْعيهاْى ئةويـ ٖةض باظضطاْ ى باظضطاْالتة نةؽ ْةيسةتوْا
 بهات، ضوْهة نةؽ ْةيسةويَطا ناضيَو بهات نة ناضى ثاؾاى َاز بيَت.

ى بهات و ية ٖةَاْهاتسا ْابيَت خؤى باظضطأَْ ية ئةوىَ ؾيَطبووّ نة ثاؾا ْابيَت 
التيَو نة ثاؾا ظيَط نؤبهاتةوة ئةوا و طزْةوةى ظيَط و ظيو بهات، ضوْهة يةغةضطةضَى نؤن

خةَيو بةضةو ْةزاضى زةضٔ و ظيَطةنإ ية الى ثاؾا نؤزةبٓةوة و ٖيض بؤ خةَيو ْاَيَٓيَتةوة. َٔ 
نة خةظيٓةّ زاَةظضاْس بؤ نؤ نطزْةوةى َاٍَ و ظيَط ْةبوو، بةيهو بؤ ئةوة بوو نة بةضزةواّ بؤ 
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اضبةزةغتاْى َريى، بيٓا نطزْى ؾاضةنإ و زضوغتهطزْى ؾةقاَةناْى زةضةوةى ؾاض تيَضووى ن
 يَت و ٖيض نات بة ٖؤى ْةبووْى ظيَطةوة ناضةنإ زواْةنةوٕ.ئاَازةبظيَط  ي تطو ناضةناْ

التى َاز بيٓيِ ئاغتياش يةبةض تةْبةصن و بةخؤضِاطةيؿسن، بةضزةواّ ناضةناْى و ية
ْي زواتط و َٓيـ بطياضَسا ٖيض نات ئةو ناضاْة زواْةخةّ نة زوازةخػت و زةي خػتٓة ضؤشا

 زةبواية يةو ناتةزا ئةجناّ بسضئَ.
اغتطؤييةوة زإ ثيازةْيَت نة ظؤض ناض ية َازةنإ ؾيَطبووة يا بؤى ضِزةبيٓشن نوضوف بة 

 تساضة َازةنإ ْةضنةوة.آلبووْةتة ثةْس و واْة تا زووضاضى ٖةَيةناْى زةغة
تيَو ٖةبوو نة ؾويَٓهةوتواْةنةى بة ْاوى ثاؾةنةيإ ْاويإ ٖةَيسةزا آلطإ، ية ضؤشئاواى ئيَ

 .(5)التى خؤيإ بة )ييسى( ْاو زةبطزو زاْيؿتواْةنةى بةآلّالتى )قاضؤٕ( ْاويإ زةبطز، و و بة
التى قاضؤٕ خةَيهيَو زةشيإ نة ثيَـ ئةوةى ْةتةوةى قاضؤٕ ثيَهبيَٓٔ، بة ْةتةوةى و ية

و بةْاوباْط بووٕ نة ية ضابطزوو ئاظاتط ية خةَيهى ئةوىَ ْةبووة و بة زضيَصايي  )ٖاتى( زةشيإ
( غةز غاٍَ ية تةواوى دةْطةناْيإ يةى نةغيإ بة زيٌ ْةطريا و ٖةضطيع ضوويٓةزا 1500)

 نةغيإ بة ظيٓسوويي خؤبةزةغتةوة بسات.
ؤض بوو و بةؾيَو ية تة وةى زةطوتطا طةمن، ٖةجنري، طويَع، بازاّ، َةض و ئةغح ظوآل يةو

زاْيؿتواْى ية وةضظى طةضَا زةضووْة يوتهةى ؾاخةنإ و وةضظى طةضَايإ ية ئةوىَ بةغةض 
التى قاضوٕ ثاؾايةنى بة و اْةوة بؤ ثيَ زةؾتةنإ،زةطةضِزةبطز و زواى تةواو بووْى ٖاوئ 

 زةشيا. ((6)التةنةى بة ْاوى )غةضزىو ٖةَإ ْاو واتة قاضؤٕ ٖةبوو و ئةو ية ثايتةختى
طاوٕ و باويـ بوو زضوغتهزةووتطا ؾاضى )غاضز( خاوةْى ٖةْسىَ زيواضة نة ية خؿتى ظيَط 

 نة ظيَطى قاضؤٕ ئةوةْسة ظؤض بوو نة ٖةضطيع ْةتواْسضاوة ية يةى ضؤشزا ثيَواْة و نيَـ بهطيَت.

                                                           

ة ية شياْى نوضوف ططْطى و تايبةطنةْسى ٖةبوو، وآلتٕ ْةضيت و ضيَوضةمسى تايبةتى خؤى ٖةبوو و دةْطى ئةو ى ييسى ية ديٗاْى نؤوآلت)( 5)
ا ثيَويػتة ية غةض ْةخؿةى توضنياى ئيَػتا، ٖيًَيَو ية بةْسةضى وآلتبؤية ثيَويػتة ٖةَيهةوتةى دوططاؾى ئةو  ة بعاْيشن. بؤ ئةّ َةبةغتة تةْٗ

اْة بهيَؿشن، ي تطة و ية نةْاضى زةضياى ضةف بؤ )ئةْتانية( ية باؾووضى ئةو والتة و بؤ نةْاضةناْى زةضياى َةزوآلت)غيٓؤخ( ية باؾووضى ئةو 
ى ييس بووة، وآلتاْة و طةضوةناْى )بؤغؿؤض و زاضزاْيٌََ( ي تطٖةَوو ئةو خاناْةى زةنةويَتة ضؤشئاواى ئةو ٖيًََة تا زةطاتة نةْاضةناْى َةز

 (ظةبيشوَيآلى توضنياى ئيَػتا بووة. وآلتواى نةواتة ييسى ٖةَإ ضؤشئا

ة ية غةضضاوة َيَصووييةناْى ضؤشئاوا بة غاضزؽ ٖاتووة و ية ظَاْى ؾةضةْػي بة غاضز ْاغطاوة و ئةو ْاوة ية ئيَطإ وآلت)ْاوى يؤْاْى ئةو ( 6)
 (ظةبيشوَيآلظياتط ْاغطاوة. 
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ٖةضوةٖا زةووتطا قاضؤٕ زوو ٖةظاض شْى ٖةبووة و غاالْة ية نؤتايي وةضظى ظغتإ و 
ى زةٖيَٓا. خوؾهى قاضؤٕ، ٖاوغةضى ي تطةتاى بةٖاض شْةناْى زةطؤضئ و زوو ٖةظاض شْغةض

ئاغتياش بوو و ثيَؿبيٓى زةنطا نة ؾهاْى ئاغتياش بة زةغتى نوضوف َايةى خؤؾشاَيى قاضؤٕ 
 ْابيَت، ضوْهة نوضوف بؤ قاضؤٕ ثياويَهى بيَطاْة بوو و ئاغتياش بؤ ئةو خعّ بوو.

يإ ية غيَيةَية ضؤئاوا و  ي تطزةضيا نة يةنيإ ية بانووض و ئةو زةياْووت قاضؤٕ ية غيَ
باؾووض بووٕ، نةؾتى طةوضة و غيَ ْٗؤَى ٖةبووة و ية ٖةضيةى ية ْٗؤَةنإ نؤَةَية 
خةَيهيَو غةَيبةيإ ييَسةزا و ٖةضيةنةيإ ثيَٓر غةز غةضباظى تيَسابوو نة ٖةَوويإ ظضيَيإ 

بووٕ( و ئةغتةّ بوو ية زةضيا نةؽ بتواْيَت بةغةض قاضؤْسا  زةثؤؾي )واتة دًةناْيإ ية ناْعا
 ظاٍَ بيَت.

باوبوو نة قاضؤٕ ية تةواوى ئةو ْةتةواْةى زةنةوتٓة ئةوزيوى طةضووى )طاو ضؤ( بادى 
و ئةطةض ئةوإ باديإ ْةزابواية، نةؾتيطةصن خؤى زةْاضزة غةضيإ و ييَي  (7)وةضزةططت

ْى زةبطزٕ. شَاضةى زاْيؿتواْى ئةوزيو طةضووى طاوضؤ زةنوؾسن و ٖةضضى ٖةياْبوو بة تاال
يةنذاض ظؤض بووٕ و ضوْهة ئةو ْةتةواْة ية دياتى ثاضة بؤ باز، ناالي دؤضاودؤضيإ زةبةخؿي 

 تط زةؾطؤؾتةوة. التاْيو و قاضؤْيـ ناالناْى ية
ؾهطى ئاغتياش اغتى ئةو بابةتةّ زةظاْى و ئةوناتاْة ية ٖةَةزإ بووّ و ية يةضِنوضوف زةَييَت: 

التى قاضؤٕ زةٖاتٔ و ية ئةوىَ زةؾطؤؾطإ بةضضاوّ و خعَةمت زةنطز، بةؾيَو يةو ناالياْةى نة ية
 زةنةوت و زةظاْسضا ئةو ناالياْة ٖى ئةو ْةتةواْةية نة يةوزيوى طةضووةنة زةشئ.

غةباضةت بة غوثاى قاضؤْيـ ظؤض زةْطؤ ٖةبوو و يةى يةو زةْطؤياْةى ية باضةى 
ةى زةووتطا ئةوةبوو نة ية يةؾهطى ئةوزا ٖةْسىَ بةتاييؤٕ ٖةٕ نة غةضباظةناْيإ ية يةؾهطةن

َةيساْى دةْطسا زؤشَٔ زةخؤٕ. واباو بوو نة ثيَـ دةْط ئةو نةغاْة ظؤض بطغي زةنةٕ بؤ 
 ئةوةى زواى ضووْيإ بؤ ْاو َةيساْى دةْط ئاضةظويإ بؤ خواضزْى زؤشَٔ ظياز بيَت.

غةضزاضيَهى زؤشَٓى ئةغري زةنطز بة ؾيَوةيةنى ظؤض غةيط غعاى  زةياْووت قاضؤٕ ناتيَو
 زةزا، زاضتاؾةنإ زووزاضيإ بة ؾيَوةى خاض زةخػتة غةضيةى.

زواتط غةضزاضة ؾهػت خواضزووةنة زةخطاية غةض خاض و بة بعَاضى زضيَص قاض و زةغتيإ 
خواضزوو ببيٓٔ و زواتط تا ٖةَوإ بتوأْ غةضزاضى ؾهػت ، زازةنوتا و زواتط بطظيإ زةنطزةوة

                                                           

 (ظةبيشوَيآلطةضووى بؤغؿؤضة و بؤغؿؤض واتة ضيَطةى ثةضيٓةوةى طانإ. ضؤ واتة طةضووي ثةضيٓةوةى طانإ و ٖةَإ -)بؤغاظ طاو( 7)
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ئةوةْسة ية غةض خاض زةَايةوة تا زةَطز، ئةو نات بايٓسة طؤؾتدؤضةنإ ٖيَطؾيإ زةنطزةغةض 
التى قاضؤٕ يةو دؤضة خاضاْة و و زةنةوتٓة خواضزْى طؤؾتةنةى تا ئيَػهةنةى زةَايةوة. ية

ةض نؤيًةيةى ية نة ئيَػهى غةضزاضة ؾهػت خواضزووةناْى ية غةض زةَايةوة ظؤض بوو، يةوىَ ٖ
نة زواى َطزْى، الؾةنةيإ  ظييةابايةوة ية خاض زةزضا و تةْٗا بةو دياواضِخاوةْةنةى ٖةَيطة

 زةيآْاؾت، بؤية نؤيًةى ٖةالتوو بة طةوضةتط زةظاْسضا يةو غةضزاضةى ية دةْط زةؾها.
يإ التى قاضؤٕ ٖةضنةغيَو ٖاتباية غةض زةغةآلت، تةواوى ئةو نةغاْةى ييَو زةووتطا ية

 زةتطغإ نة بيَٓة غةض زةغةآلت، نويَطيإ زةنطزٕ و ئةوة طةوضةتطئ تاوإ بوو نة قاضؤٕ زةي نطز.
غعايةنى بيَ  بةآلّتوو غتةّ بوو، آلية خاضساْى غةضزاضاْى ؾهػت خواضزوو يا نؤيًةى ٖة

وةف ناضى اى ئةطِئةو غعاية ظؤض توْس بوو و ظياتط بوو ية تاواْةنةيإ، ويَ بةآلّتاوإ ْةبوو و 
ت، غتةَى طةوضة بوو و غعايةنة آلنويَطنطزْى ئةو نةغاْةى ضؤشاْيَو يةواْةية بيَٓة غةض زةغة

 بةضاْبةض نةغيَو ئةجناّ زةزضيَت نة ٖيَؿتا تاواْى ئةجناّ ْةزاوة. 
بووْة نة ٖاووالتياْى ئةو وآلتة زابةؾالتى قاضؤٕ بيػتبووّ و نوضوف زةَييَ: ٖةض غةباضةت بة

، ضيٓى يةنةّ ثيَهٗاتووٕ ية غيَ  ي تطشن، يةنةَيإ باآلزةغت )خاْةزإ( و ئةوبةغةض زوو ض نؤيًةنأْ
ةَاَية و ئةوةى يةو ة و ئةوإ ٖاوغةضطريى تةْٗا يةْاو خؤياْسا زةنةٕ و و غةز ٓب التةزا ٖةية ٖى ئةوْا

ةَاَيةناْيإ و ببيَتة خاوةْى بةؾيَو ية بووْى ي تطضيَطة ْازةٕ نةغ  تةنةيإ.آلو بيَتة ْاو ٓب
ٖةض تانيَو يةو غيَ غةز بٓةَاَيةية بؤى ٖةية نؤيًةنإ بة ئاضةظوو بهوشيَت و يةغةض 

ئةطةض ية ضيٓى خاْةزاْةناْسا نةغيَو  بةآلّ، (8)نوؾتٓى يةى يا ضةْس نؤيًةيةى غعا ْازضيَت
 تةوة.بهوشيَت ئةوا ئةو نةغة زةبيَت يا ْطخى خويَٓى نوشضاوةنة بساتةوة و يا بهوشضيَ ي تطيةن

نوضوف زةَييَت: بة ثيَي ظاْياضيِ ٖةْسيَو ية نؤيًةنإ ية تةَةْى ثاظزة غاَيي زةنطاْة 
زةبووْةوة و ئةو نةغاْة زةبووْة غةضباظ نة ةواوى تواْا دةغتةييةناْيإ وضزغةضباظ و ية ت

اى دةغتةى بةٖيَعيإ ٖةبيَت، تا بتوأْ بةضطةى َاْسووبووٕ و ئاظاضةناْى غةضباظى بططٕ، يةزو
ئةوة ئةو نؤيالْة ئةطةض ية َةيساْى دةْطسا ْةنوشضابإ ية ثاظزة تا ثةجنا غاَيى غةضباظ زةبووٕ 
و ئةطةض ية دةْطسا زووضاضى نةّ ئةْساَى ْةبووْاية، ية تةَةْى ثةجنا غاَييسا خاْةْؿشن 

 ططٕ.زةبووٕ و زةياْتواْى خؤضاى و ثيَساويػتى ضؤشاْةيإ وةى غةضباظةنإ تا ضؤشى َطزٕ وةضب

                                                           

 (وآلتى ييسييةوة ضووة ضؤّ. ظةبيشوَيآل)زابةؾهطزْى ْةتةوة بةغةض زوو ضيٓى باآلزةغت واتة خاْةزإ و نؤيًة ية ( 8)
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غةباضةت بة ئاظايةتى و تواْا دةغتةييةناْى غةضباظاْى قاضؤٕ ٖةْسىَ باؽ ٖةبوو نة ٖةضوةى 
باثرياْيإ واتة غةضباظاْى ٖاتى )ٖيتى( ئاظا و بة تواْإ. بةآلّ قاضؤٕ غةضةضاى زةوَيةَةْسى و 

 تواْاي ظؤض ياضَةتى ئاغتياشى ظاواى ْةزا، ٖةضضةْسة ئةو زاواى ياضَةتى ييَهطز.
ضوف زةَييَت: زةَعاْى قاضؤٕ زاواى ياضَةتيساْى ئاغتياشى بطاى خيَعاْةنةى ثةغةْس نو

اغت بيَت و ضِت ئةو باغاْةى يةباضةى ٖيَع و تواْاى ْاوبطاو زةنطيَت، ْابيَت و ْةنطز و بة خؤَِ
ئةطةض وابواية ثاؾاى ئاوةٖا بة تواْا زةبواية ياضَةتى َيَطزى خوؾهى بسات بة تايبةت نة 

سيإ باف بوو. ٖةضضةْسة َٔ ئةو ييَهساْةواْةّ بؤ زةوَيةَةْسى و تواْاى قاضؤٕ ٖةبوو، ثةيوةْ
ْةَويػت زووضاضى دةْط يةطةٍَ ْاوبطاو ببِ، بؤ ئةوةى بتوامن ئةوةى ية ناضةنامن بؤ  بةآلّ

ئةو بؤ خؤى ناضيَهى نطز نة ْاضاضى  بةآلّت ثيَويػتة تةواوى بهةّ و وآل ئاوةزاْهطزْةوةى
طةَييسا ظةْطِ. ٖؤناضى دةْطى نوضوف ية طةٍَ قاضؤٕ بوو نيَؿةى ضووباضى )قعٍ نطزّ ية 

 .(9)ئايةضَام( بوو
تى نوضوف بوو و بةضةو زةضيا زةضؤيؿت و ية وآل غةضضاوةى ضووباضى قعٍ ئايةضَام ية

ؤ تةواوى زضيَصايي ضووباضةنة ضيَطةوةنةيسا بة ْاو ئيَطاْسا زةضؤيؿت و تةْاْةت ؾويَٓى طةيؿتٓى ب
 تى َاز بوو.وآل ْاو زةضياف خانى

بةبريى نةغسا ْايةت ئةو ضووباضة ية ْاو خانى قاضؤْسا بوو بيَت و تةْٗا ناتى دةْطةنإ 
زةبووٕ و زةضووْة ْاو خانى َاز و زواتط يةؾهطى تيَجةضِيةؾهطى قاضوٕ زةٖاتٔ و ية ضووباضةنة 

اْسةوة شيَط زةغتى زةطةضِضةنةيإ َاز زةٖات و ثاؾةنؿةى ثيَسةنطزٕ بؤ ؾويَٓى خؤيإ و ضووبا
التى َازى زاطرينطز و بووة ثاؾاى َاز و ثاضؽ، قاضؤٕ و زواى ئةوةى نوضوف بةآلّخؤيإ. 

 تةنةى.وآل ويػتى ئةو ضووباضة زاطريبهات و بيداتة غةض خانى
ئاوى ئةو ضووباضة ية ٖةضزوو نةْاضةناْى غةض خاى زةنةوت و خانةناْى تةْيؿتى ئاوزةزا 

ية ٖةضزووالزا ئاغإ بوو و ضووباضى يةو  نؿتوناٍَيَية غووز وةضططتٔ ييَي بؤ بواضى و بةو ث
 التى ييسى ْةبوو يا نةّ بوو.و ضةؾٓة ية

                                                           

بةآلّ ئيَػتا بة قعٍ ئايةضَام ْاغطاوة و بة تةْيؿت )ئةو ضووباضة ية غةضضاوة َيَصوويية نؤْةناْى يؤْإ بة ضووباضى ٖاييؼ ْاوى ٖاتووة، ( 9)
ئاْهاضاى ثايتةختى توضنياى ئيَػتازا زةضوات و ية نةْاضةناْى ئةو ضووباضة بة زضيَصايي ٖةظاضإ غاٍَ دةْطى ظؤض خويَٓاوى ضوويساوة. 

 (ظةبيشوَيآل
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و نوضوف بؤ ئةو بيطاْةية،  ْيية التى َازو ناتيَو قاضؤٕ زيتى ضيرت ظاوانةى ثاؾاى
ةى زاْا نة زواى دةْطُى ْةَا و بطياضيسا ئةو ضووباضة غاتة غةض خانى خؤى و بةضْاَ

 هات ية ٖةضزووالى ضووباضةنة نؿتوناٍَ بهةٕ.ْاضاضبطزْى ضووباضةنة، نؤيًةنإ زاطرين
و  ْيية التى قاضؤٕ تا ثيَي ضايطةييَٓٔ نة ناضى ئةو بافو نوضوف ْيَطزةيةنى خؤى ْاضز بؤ

طت و بطزيإ ْيَطزةنةى نوضوؾيإ ية غٓووض ط بةآلّثيَويػتة ئةو ضووباضة بؤ ئيَطإ بطيَطْةوة و 
 بؤ ؾاضى غاضز.

ضوْهة ئةوإ نوؾتبوويإ و  ،تووةو نوضوف زةَييَت: َٔ ْةَعاْى نة قاضوٕ ضى بة ْيَطزةنةّ
 تةْٗا غةضيإ بؤ ْاضزَةوة و بةوناضةيإ تيَطةيؿتِ نة ئةوإ غةوزاى دةْطيإ ٖةية.

إ عربييةنزةبطز و  نإ بة )ئؤضاضتوو( ْاويإئيَطاْييةالتيَو ٖةبوو نة و ية ضؤشئاواى ئيَطإ
 التة بة ئةضَةْػتإ ْاغطاوة.و بة )ئاضاضات( و ئيَػتا ئةو

تى ئؤضاضتوو بيٓيِ. وآل التيَو ئةو شْة دواْامن ْةزيتووة نة يةو توويةتى: ية ٖيضو نوضوف
 تساضاْى ئيَطاْى يةوآلتا ئيَػتاف ئةضَةْػتإ ؾويَٓى يةزايو بووْى دواْرتئ َطؤظةناْة، زةغة

 ٕ زيَٓا و نوضوؾيـ شْيَهى ئةضَةْى ٖيَٓاوة.التة شْياو
ئةضَةْػتإ بةؾيَو بوو ية ئيَطإ و زاْيؿتواْى بة ئيَطاْى زازةْطإ، ية غيَ بابةت )دواْى، 
ئاغٔ و ئاواظ( ْاوزةْطيإ ٖةبوو، زاْيؿتواْى ئةوىَ بةضزةواّ طؤضاْيإ زةووت و ئاواظةناْيإ 

ف ْؤتةناْى ئةضَةْى نة ٖةظاضإ غاَية َاوٕ بة بة ئاواظى ئيَطاْى ٖةشَاض زةنطإ. ئيَػتا
ْؤتةى ئيَطاْى زةشَيَطزضيَت و ئةواْةى طوىَ ية طؤضاْى ئيَطاْى زةططٕ، زةتوأْ طوىَ ية ئاواظة 

 نإ )ْةى ئةواْةى ية ضؤشئاوا وةضطرياوٕ( زةططٕ.ْييةضةغةْة ئةضَة
ـ بةضزةواّ ية دةْطسا بةضزةواّ ئةضَةْػتإ زةنةوتة بةضٖيَطؾي ثاؾاناْى ييسى و ئةواْي

ناْيـ ياضَةتيإ زةزإ، ئةجماضةف ٖاونات ئيَطاْييةنإ زةنطز و ئيَطاْييةزاواي ياضَةتيإ ية 
التة و ئةواْيـ و طزْى ضووباضى قعٍ ئايةضَام، غوثاى ييسى ٖيَطؾي بطزة غةض ئةوزاطرينيةطةٍَ 

بوو و ٖةض ثاؾايةى ويػتباى زاواى ياضَةتيإ ية نوضوف نطز، ية نؤْسا ٖيَطؾي يةْاناو باو ْة
 َى زةْاضز بؤ زؤشَٓةنةى.وآل دةْط بهات

َى بؤ قاضؤٕ ْاضز ئةطةض ية ئةضَةْػتإ بهؿيَتةوة و زةغت ية ضووباضى قعٍ آلنوضوف وة
ةبيَت و دةْطى ية زشزا ْانات و بة خؤؾس ئايةضَام ٖةٍَ بططيَت، ئةوا ية خويَٓى ْيَطزضاوةنةى

 دةْط بيَت.ثيَضةواْةوة زةبيَت ئاَازةى 
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تةنةّ و ئةطةضيـ وآل تى: تؤ ْاتواْى ٖيَطف بهةيت بؤ غةضو قاضؤٕ وةالَى ضةقى زايةوة و
 التةنةّ، ديٗإ تاضيو زةبيَت.و بتواْى ٖيَطف بهةيت بؤ

ا و ية ناتى ٖيَطؾي ثاؾاى ئيَطإ )ثاؾاى َاز( بؤ ييسى ية ضِاغت طةضِووتةى قاضؤٕ بة 
ضطرياْى تةواوةوة، تاضيو بوو. ئيَػتا زةظاْشن يةناتى خ. ظ( ديٗإ بة ٖؤى خؤ 585غاَيى )

ى ي تطخؤضطريإ، تةْٗا ئةو بةؾةى نة غيَبةضى خؤضى زةنةويَتة غةض تاضيو زةبيَت و بةؾةناْ
يإ ْةزةظاْى و ثيَيإ وابوو ٖةَوو تييةاغضِخةَيهاْى ئاغايي ئةو  بةآلّديٗإ ضووْاى زةَيَٓٔ، 

ةيةى ئةونات ضؤشطرياْى تةواوى ييَ ضووزا زةنةوتة ْاو ؾويَٓيَو تاضيو زةبيَت. ئةو ْاوض
 التى توضنيا.و ضةَاْةوةى ضووباضى قعٍ ئايةضَام و زةضياضةى )تاتا( ية

ية ْاو ضووزاوة َيَصووييةناْسا، زةنطيَت خؤضطريإ و َاْط طريإ ظؤض بة ئاغاْى بسؤظضيَتةوة 
اْةنةزا، ثاؾاى َاز و غةضباظةناْى و بعاْسضيَت ية ض ْاوضةيةنى ديٗإ بووة. ية ضؤشى خؤضطري

 نة ية ْعيو ضةَاْةوةى ضووباضةنة بووٕ بة توْسى تطغإ و ية دةْط نؿاْةوة و طةضاْةوة بؤ
 التةنةيإ و قاضؤْيـ وايسةظاْى نة )ئاضتةَيؼ( ديٗاْى تاضيو نطزووة.و

يٓى ثةضغتالتى ييسى بوو و زاْيؿتوإ بة خوزاوةْيإ زازةْا، و ئاضتةَيؼ خوزاوةْسى
ايةوة بؤ غةضزةَى زةغةالتساضى زةطةضِخواياْى َيَ ية ْاو طةالْسا يازطاضيَهى ئيَطاْى بوو و 

شْإ و يةْاو ٖةض يةى ية ْةتةوة نؤْةناْسا نة خوزايةنى َيَيٓة بووْى ٖةبووبيَت، بريؤنةى 
 نإ طةضِاوةتةوة.ئيَطاْييةبووْةنةى بؤ 

طزبوو و ية زضوغتهاوةْسةنةيإ طايإ بؤ خوزثةضغتزاْيؿتواْى ييسى نؤَةييَو 
ْةوة، طِزةطيَ ي تطٖةضيةنةياْسا نؤَةييَو شٕ خعَةتهاض بووٕ، وةى ٖيَطؤزؤت و َيَصووْووغاْ

طا و ية دياتى ئةوناضةيإ ثةضغتئةو شْاْة خؤيإ زةخػتة بةض زةغتى ئةواْةى زةٖاتٓة 
اغتيسا بة ضِإ و ية زياضيإ يةو ثياواْة وةضزةططت و ثيَؿهةؾيإ زةنطز بة خوزاوةْسةنةي

التى ييسى بة ضانة و خيَط زةظاْسضا و و طاناْيإ. ناضى ئةو ئاؾطةتاْة يةثةضغتخاوةْى 
التة ئةو ْةضيتةى بة و نوضوؾيـ ية ضووى ضيَعططتٔ ية ئاييٓةنإ، ية ناتى زاطرينطزْى ئةو

ةونات بة يةنإ ئيئاظازى ٖيَؿتةوة و ْةيةويػت ضيَططى يةو ناضة بهات، ٖةضضةْسة ئيَطاْ
 زةنطز.و زاوئَ و زةضووٕ ثانيإ ضةضاو دةْطُرتئ نةغاْى غةض ظةوى بووٕ

التى ييسى و التى ييسى ية غةضزةَى نوضوف بة )ططؤظؤؽ( ْاوزةبطا و باضووزؤخىو قاضؤْى
التة بة و يةوناتةزا ية ضووى دوططاؾى ظؤض ديابوو ية ئيَػتا و بةٖؤى ئةوةى غيَ الى ئةو
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طابوو، زاض و دةْطةَيى ظؤضى ييَ بوو و باضاْى ظؤضى ييَ زةباضى بة تايبةتى زةضياضة غٓووضزاض ن
غٓووضى يةطةٍَ عةضةبةنإ نة تياياْسا ظةوى بة دةْطةَيى طةوضة و زاضى ظؤض زاثؤؾطابووٕ، نة 

 ئيَػتا ْةَاوٕ و يةْاو ضووٕ.
ة، زةنةويَتة اْى بةثيت و بةضةنةتى زوْياى نؤٕ بووة و ئيَػتانةف ظؤض بة ثيتوآلتييسى ية 

ة، يةئةوىَ زاْةويًة و ظةيتووٕ بة ؾطاواْى وآلتتى ئةو آلضؤشئاواى توضنيا و طةضَرتة ية ضؤشٖة
تى ْاوةضاغتى ئيَػتا آلة بة باؾرتئ دؤضى َةض ية ضؤشٖةوآلتبةضٖةّ زةٖات و َةضى ئةو 

 زازةْطا.
ةضَةْػتإ ضووٍ نوضوف زواى ئةوةى ظاْى قاضؤٕ ية ضووباضى قعٍ ئايةضَام ْانؿيَتةوة و ئ

خ. ظ( بطياضيسا ٖيَطف بهات بؤ غةض ييسى. ثيَـ ئةوةى نوضوف بةضةو  546ْانات، ية غاَيى )
ت و خاْتؤؽ و تاضيَهى بؤ ْةتةوةى خؤىو ييسى بضيَت ية ؾاضى ثاظاضطازؽ ْاوضةى ؾاضؽ،

 تاضى نوضوف زةيطيَطيَتةوة:و َيَصووْووغي ييسى بةّ ؾيَوةية
يَو بة دةْط ئاوةزإ ْابيَتةوة و وآلتيَطاْى و نوؾتٓة، ٖيض "َٔ زةظامن دةْط ٖؤناضى و

َاؾُإ ثيَؿيٌَ زةنةٕ و بة  ئةواْي تطناتيَو زةبيِٓ  بةآلّئاضةظوو ْانةّ دةْطى خةَيو بهةّ، 
 زازثةضوةضى بؤَإ ْاطيَطْةوة، ية دةْط ظياتط ضيَطةيةنُإ بةزةغتةوة ْاَيَٓيَت.

طزووة و زواى ئةوةى ْيَطزضاوّ ْاضز بؤ الى و زاواّ رينزاطقاضؤٕ ضووباضيَهى ية غٓوضي ئيَُة 
نطز بهؿيَتةوة، ْيَطزةضاوةنةى نوؾت و تةْاْةت بةو زووناضة ْةوةغتا و يةؾهطى خؤى ْاضزة  
ئةضَةْػتإ و غةضباظةناْى ئةو شْى خةَيهيإ بة ظؤض بطز و ضى ئاغٔ يةئةوىَ ٖةبوو 

 طزّ و َٓيـ ْاضاضّ ياضَةتيإ بسةّ.، ئةضَةْةنإ زاواى ياضَةتيإ ييَه(10)بطزيإ
طاناْيإ ٖةية بيَعاضّ و ثةضغتٖةضضةْسة َٔ ئاييٓى قاضؤمن ْاويَت و بة تايبةتى يةو ْةضيتاْة ية 

ةنةيإ دوتياض و يا ئاشةَيساضٕ و وآلتبةآلّ ْاَةويَت زاْيؿتواْى ئةوىَ بهوشّ، ضوْهة ئةوإ يةو 
ْةنوؾتووة و ئةضَةْػتاْيؿيإ زاطري ْةنطزووة. َٔ  ضووباضيإ زاطري ْةنطزووة و ْيَطزةى َٓيإ

تةْيا دةْط ية طةٍَ قاضؤٕ زةنةّ و زواى ؾهػت زاْى ْاوبطاو، ية طةٍَ زاْيؿتواْى ئةوىَ وةى 
زاْيؿتواْى ئيَطإ ضةؾتاض زةنةّ و طيإ و َاٍَ و ْاَووؽ و ئاييٓيإ الى َٔ ضيَعى زةبيَت و ئةطةض 

 ى ييسى بهات بة توْسى غعاى زةزةّ."توآلغةضباظيَهِ غتةّ ية يةنيَهى 

                                                           

 (بوو. ظةبيشوَيآل )ئةونات ئاغٔ ناْعايةنى بة بٗا و زةطُةٕ( 10)
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تةى ٖريؤزؤت يةؾهطةنةى ية زوو غةز و تاضة نوضوف بةضيَهةوت و بةو زواى ئةو
ٖةظاضنةؽ ثيَهٗاتبوو و غةضباظاْى نوضوف ية ضواض زةغتةى )يةؾهطى ثيازة، غواضةنإ، 

وثاى قاضؤٕ عاضةباْةى دةْطى و ئةْساظياضةنإ( ثيَهٗاتبووٕ و نوضوف زةيعاْى بةؾيَو ية غ
 نأْ.دةْطييةغواضةية و ئاطازاض بوو نة باؾرتئ ضةى بؤ ؾهاْسْي غواضةنإ عاضةباْةناْة 

ى قاضؤٕ نة بة ْاوى ٖاتى زةْاغطا، عاضةباْةى وآلتَاوةيةى ثيَـ نوضوف ية ٖةَإ 
 قاضؤٕ ططْطى ثيَٓةزةزإ و ئةغح غواضاْى يةال باؾرت بووٕ. بةآلّدةْطيإ زضوغت زةنطز، 

ػرتا بووٕ( غهطتيَطى ئةغهةْسةض نة ية طةٍَ ْاوبطاوزا ضووة ئيَطإ، ية غةؾةضْاَةنةى خؤيسا )ئيَ 
ٔ و تيَجةضِبووزةَييَت: ئةو ؾةقاَاْةى نوضوف يةطةٍَ يةؾهطةنةى ثييايَسا  ٕ تا بطةْة ييسى، ظؤض دوْا

 او ْةضووٕ.طاوٕ نة تا زوو غةز غاٍَ زواى ئةوة ٖةض يةْزضوغتهئةو ؾةقاَاْة ئةوةْسة بة باؾي 
و زةنةٕ و زةَيئَ يةؾهطى ئيَطإ ية آلٖةض يةو غةؾةضةية نة َيَصووْووغإ باؽ ية ئاوى نو

ْس و زواى غاضز بووْةوةى زةيإ خواضزةوة. ئةو ناضة آلٖةض ؾويَٓيَو بوةغتا بواية، ئاويإ زةنو
ووٖةظاض و وة زٓييةزةيػةمليَٓيَت نة ية غةضزةَى نوضوف، يةؾهطةنةى ية ضووى ثاى و خاويَ

ثيَٓر غةز غاٍَ ية ثيَؿرت بووة ية غةضزةَى خؤى و ٖةْسىَ ية يةؾهطةنإ يةناتى ضيَطؤيؿسن ئاو 
ْةى زواييسا غوثاى ئةَطيها ية ناتى ضيَطؤيؿسن ٖةْسىَ سةبى آلخاوئَ ْانةْةوة و تةْٗا يةو غا

زةزا. نوضوف نًؤضى بؤ ثاى نطزْةوةى ئاوى ْاو قوَكوَةناْيإ ية َيهطؤب بة غةضباظةناْى 
ْسٕ، ئاوى خاوئَ نطزووتةوة تا غةضباظةناْى يةو آلية بيػت و ثيَٓر غةزة ثيَـ ئةوناتة بة نو

 ْةخؤؾياْة بةزووض بهات نة ية ضيَطةى ئاوى ثيؼ زةطواغرتيَٓةوة.
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 جةنطى طةوزةى كوزوط و كسشؤس
ض ثةضتووى طنإ غةباضةت بة نوضوف ية ظَاْةناْى بيطاْة ْعيهةى ضواض ٖةظاو ثيَؿرت

اْةطةيؿتووة و ئةطةض بةضزةغتيـ بٔ، تةَةْى وةضطيَط ضِطاوة و زةغتُإ بة ٖةَوويإ ْووغ
بةؾى خويَٓسْةوةيإ ْانات، بؤية يةو ثةضتوونة ٖةَوو ؾت يةباضةى نوضوف ْةٖاتووة. 
غةباضةت بة نطظؤغيـ بة ٖةَإ ؾيَوة ثةضتوونى ظؤض ٖةية و تةْٗا ٖريؤزؤت غيَ غةز ثةضةى 

اْة ْووغيوة نة زاطريى نطزووٕ. ئةطةض بابةتيَو ٖةبيَت نة وآلتضةوة ْووغيوة و ْاوى ئةو ية با
بامسإ ْةنطزووة يا ئيَوة ية ثةضتوونة دياناْسا خويَٓسووتاْةوة، ئةطةض ية ثةضتوونة بةْاو 
باْطةنإ بووبيَت ئةوا وةضطيَط ييَيإ ئاطازاضة و ئةطةض ْا بة ثيَوةضى غةضةوةَإ ٖةشَاض 

 زووٕ و بؤ خؤثاضاضيَعى ية زضيَصزازضى بامسإ ْةنطزووٕ.نط
اغت بهةيٓةوة ضِثيَـ ضووْة ْاو بابةتى غةضةنى بة ثيَويػتى زةظاْشن ئةو ٖةَية َيَصوويية 

نة نطظؤؽ بة يةنةّ نةؽ زازةْيَت نة غههةى ثاضةى ييَساوة و زةَييَشن ئةطةض ية نؤٕ ئةو 
بووة نة َيَصوو تةْٗا ية ضيَطةى ثةضتوونيَهةوة بؤ طاوة، ٖؤنةى تةْٗا ئةوة ثةغةْسنبابةتة 

طواغرتاوةتةوة و ئيَػتا واْةَاوة، ضؤش ية زواى ضؤش ئاغةواضى زةضٖاتوو ية شيَط خاى  ي تطيةن
ضةْس غههةيةى ية ثاؾاى ئاؾووض غةحناضيب بةضزةغت  ظنووْةاغترت زةنةٕ، بؤ ضِنإ ظاْياضيية

)غةحناضيب( ثاؾاى ئاؾووض و خاوةْى باغة نةوتووٕ و يةنةّ نةؽ نة غههةى ييَساوة 
 ٖةَيواغطاوةناْى بابٌ بووة و زووغةزة بةض ية نطظؤؽ شياوة.

ناتيَو قاضؤٕ زَيٓيا بوو نة زةبيَت دةْط يةطةٍَ نوضوؾسا زةنات، زةغتةيةنى ية ْعيهاْى 
نة تٔ و طانةى ْاضزٕ و ثيَيثةضغتطاى )زؤيـ( بؤ الى غةيب بيصى ثةضغتخؤى ثيَهٗيَٓا و بؤ 
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و  ضييةزوو ثطغياضى ييَ بهةٕ، يةنةَيإ ية ناتى ضووْى ئةو زةغتةية نطظؤؽ غةضطةضَى 
 زووةّ ئايا يةطةٍَ نوضوف دةْط بهات يا ْا؟

طاى زؤيـ ية يؤْإ بوو و ئيَػتا ية ؾويٓى ئةوزا ئاوايي )ناغرتى( ٖةية، ئةونات ثةضغت
بةآلّ ضوْهة ئةو ثاضةيةى غةيب بيصةنة  ئةواْةى ظاْياضيإ يةغةض زاٖاتوو زةويػت زةضووْة ئةوىَ،

 زةيويػت ظؤض بوو، تةْٗا زةوَيةَةْس و زةغةآلتساضإ زةياْتواْى وةآلَى ثطغياضةناْيإ وةضبططٕ.
َى يةنةّ ثطغياضيإ ئةوة بوو آلطا و ثطغياضيإ نطز، وةثةضغتْويَٓةضةناْى قاضؤٕ ضووْة 

ؤؾتى نيػةٍَ و َةضى تيَسا زةنوييَٓسضيَت نة: " قابًةَةيةنى طةوضة ية غةض ئاطط زةبيِٓ نة ط
 و ثاؾاى ئيَوة زةيةويَت زواى نوالْسْى ئةو طؤؾتاْة، بياْساتة غةطةناْى خؤى."

ثطغياضى زووةَيإ نطز و وةالَيإ زضايةوة نة ثاؾانةتإ ثيَويػتة ٖةزيةيةنى طةوضة 
 طا، تا وةالَتإ بسةَةوة.ثةضغتبساتة 

ى ظؤض ٖات و ية غةضغوضَِاْبؤيإ باغهطز و ثاؾا زووضاضى  اْةوة بؤ الى ثاؾا وضِئةوإ طة
 اغتى ئةو بابةتة بوو نة غةيب بيصةنةضِٖةَاْهاتسا زَيى نةوتة خطؤف، ئةواْةف بة ٖؤى 

ييَهساْةوة بهات يةغةض ناضى ضؤشاْةى  تييةتبوى و بؤية ثاؾا بريى نطزةوة نةغيَو بةو زضوغو
 تووى دةْطى ئةو و نوضوف بًَيَيت.ثاؾا، ئةوة بة زَيٓيايي زةتواْيَت زاٖا

( نيًؤ ظيَط ية خعيٓة زةضبيَٓٔ و زواى 1200بؤية ؾةضَاْيسا تا بة ثيَواْةى ئةَطؤ) 
طاى زؤيـ ية يؤْإ و زواى ثةضغتتواْسْةوة بيهةْة ثةيهةضيَهى ظيَط و بة زياضى بيبةٕ بؤ 

 َى زايةوة:َى ثطغياضى زووةآلبطزْى ثةيهةضةنة بؤ غةيب بيصةنة، بةّ ؾيَوةية وة
" تؤ بةغةض ٖةَوو ثاؾاناْى ئيَطاْسا غةض زةنةويَت، تةْٗا ئةوناتة ْةبيَت نة ئيَػرتيَو 

 زةبيَتة ثاؾاى ئيَطإ."
 ثاؾا يةو وةآلَة ظؤض زَيدؤف بوو ضوْهة زةيعاْى ٖةضطيع ضووْازات ئيَػرتيَو ثاؾاى ئيَطإ بيَت.

 بةآلّضى بةضيَع بة ئةؾػاْة بضيَت، يةواْةية ئةو بابةتةى بامسإ نطز يةبةض ضاوى خويَٓة
ٖريؤزؤت َيَصووْووغي يؤْاْى و باونى َيَصووْووغإ ئةّ بابةتةى باؽ نطزووة و ية ضابطزووؾسا 
تةْاْةت ية غةزةيةى ثيَـ ية ئيَطإ، ثاؾا ٖةبووة ٖةَإ ناضى نطزووة و بؤ ٖةض ناضيَو ثؿتى 

ْابشن ناتيَو ية بيػت و ثيَٓر غةزة ثيَـ  غةضغوضَِإبة ؾاٍَ ططتٓةوة بةغتووة، ئةوا زووضاضى 
 ئيَػتا قاضؤٕ بؤ دةْط يةطةٍَ نوضوف ثؿتى بة ؾاَيضى بةغتووة.
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ئيَُة يةو طيَطاْةوةية ية ٖريؤزؤتةوة، َةبةغتُإ ئةوةية نة ية زووٖةظاض و ثيَٓر غةز  بةآلّ
ياْعاْى دةْط غاٍَ ثيَؿيـ ٖيض ثاؾايةى بيَ ييَهساْةوة و ظاْياضى ْةزةضووْة ْاو دةْط و زة
 تيَضووى ظؤضى زةويَت، ئةطةض ؾهػت غؤٕ ئةوة ٖةَوو ؾتيإ ية نيؼ زةضيَت.

ْةبووة  وضزضابواضزٕ و خؤؾطوظةضاْى ضيَطةى برينطزْةوةى ثاؾاى ططتبوو، بؤية ية بابةتةنة 
ى َاز )نةض(، نوضوف ية زوو ضةطةظى وآلتى ثاضؽ )ئةغح( بوو و ٖى وآلتتا بعاْيَت غوْبوصن 

اْى َاز و ثاضؽ بوو، بةو ثيَوةضة َةبةغتى غةيب بيص ية ئيَػرت ٖةَإ نوضوف ؾاظازةن
 .(1)بووة

ثيَـ ئةوةى دةْط زةغت ثيَ بهات، ثياويَهى خةيهى ييسى بة ْاوى )نايتؤؽ( نة ظؤض 
 :ثيَيوتظاْا بوو، ضووة الى قاضؤٕ و 

ة ظيَطو ظيو، ٕ يطِى و طةجنيٓةناْت ثوآلت"ئةى ثاؾاى طةوضة تؤ ئيَػتا ثاؾاى ضواضزة 
ناْى خؤؾي شياْت ٖةية، ية ثيَساويػتييةٖةظاضإ نوض و نضى دوإ ية زةوضةتٔ و ٖةَوو 

ناتى تيٓوو بووٕ ؾةضِابى نةضت و قوبطؽ زةخؤيتةوة و نؤيًةناْت بة ئاوى طوٍَ زةتؿؤٕ، بؤ 
 ( يةثيَ زةنةٕ زةنةويتة دةْط.(3()2)ية طةٍَ ئةو ثياواْةى نة )ئاْاخرييس

نإ دطة ية ئاْاخرييس، ْيوة ئيَطاْييةتى: ئةى ثاؾاى طةوضة، بةضطى واَبوو وبةضزةنايتؤؽ 
ثؤؾيَهى ضةضَة و ئةوإ ؾةضِاب ْاخؤْةوة و تةْٗا ئاو زةخؤٕ، ية خواضزْيـ ئةوةى  آلبا

 زةغتيإ نةويَت، ئةوة زةخؤٕ.
نإ خةَيهي ئاظا و ْةزاضٕ و ئةطةض بةغةضياْسا غةضنةوى ٖيض غووزت زةغت ئيَطاْيية

ةنةتت ية نيؼ زةضيَت و تةواوى ئةو ؾتاْةى ية وآلتانةويَت و ئةطةض ؾهػت غؤى طةجنيٓةو ْ
 ئيَػتازا ثيَساويػتى خؤؾطوظةضاْي ئيَوةٕ، ية زةغتتإ زةضيَت.

ى َٔ ضوْهة بياْووى نوضوف بؤ دةْط ضووباضى قعٍ ئايةضَاقة، تؤ ئةو ضووباضةى باوةضِبة 
اضى )ثانتؤٍَ( بواية، تؤ يةو ظيَطت زةغت زةنةوت و بسةوة و ئةطةض ئةو ضووباضة وةى ضووب

                                                           

اغتيسا ئيَػرت ية دووتبووْى ْيَطةنةض ية طةٍَ َائ واتة ئةغجى َيَية زيَتة بةضٖةّ و نوضوف ية زيهيَهى َاز و باونيَهى ثاضؽ ضِ)ية ( 1)
زوْياوة و بةو ثيَية زايهى نوضوف ئةغجة و ْيؿاْى َازةناْة و باونيؿى نة ثاضؽ بووة، نةضةنة واتة ْيؿاْى ثاضؽ بووة و بةّ  ٖاتؤتة

 زيَتة زةغتُإ. وةضطري بؤ نوضزى( ؾيَوةية زضوغتةنة

نإ ية زةياْجؤؾي و ية تةواوى زوْيا بةو ْاوة ْاغطاوة، ية ظؤض ية ئيَطاْيية)ئاْاخطيس ؾةيواضيَهى بةضئ بوو نة زةييٓطى تةغو زةبؤوة و ( 2)
 .(وة َيَصووييةنإ زياضة. ظةبيشوَيآلٖةَيهةْسضا

 زةيجؤؾٔ. وةضطيَط بؤ نوضزى.( ي تطْسىَ ْةتةوة)ٖةَإ ؾًواضة نة تا ئيَػتا طةصن نوضز و ٖة( 3)
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و  اْييةقعٍ ئايةضَام ظيَطى تيَس بةآلّ، (4)ثيَُواية ئةونات َاؾت ٖةبوو نة ئةوىَ زاطري بهةى
 ."ْيية ْطخى ئةوْسة
وتى: َاوةيةنة بؤّ زةضنةوتووة دؤضيَو ظيَط ٖةية نة ية بٓى ضووباض آلَىسايةوة و قاضؤٕ وة

وى غةض زةضزةٖيَٓيَت و ئةو ظيَطة تاظة ٖةَإ طةمن و دؤ و بطجنة و بؤ ْايةتةزةض و ية ظة
بةزةغتٗيَٓاْى ثيَويػتة ئاوزيَطى ظةوي بهةئ و ضووباضى قعٍ ئايةضَام ئةو ضووباضةية نة 

( ؾةضغةْط 650ى َٓة و )وآلتئاوزيَطى ظةوى ظؤض بة ئاغاْى زةنات، ئةو ضووباضة ية غٓووضى 
نة َٔ زةَةويَت غووز يةو ضووباضة  ْيية ثةيوةْسى بة نوضوف ية ثايتةختى نوضوف زووضة،

 ي تطببيِٓ. خؤ َٔ ْةَويػتووة ضووباضيَو زاطري بهةّ نة ية تةْيؿت ثاظاضطاز بيَت و ية اليةن
 ى َٓة.وآلتئةو بة ض َاؾيَو خؤى بة خاوةْى ضووباضيَو زةظاْيَت نة ية غٓووضى 

 نإ زةتطغِ.ئيَطاْييةتؤ يةطةٍَ  تى: ئةى ثاؾاى طةوضة َٔ ية دةْطىو ناَيتؤؽ
تى: نايتؤؽ َةتطغة، ضوْهة َٔ ظيَطّ ٖةية و ئةوةى ظيَطى ٖةبيَت ئةوةْسةى بيةويَت و قاضؤٕ

هات و بؤ َةيساْى دةْطيإ ببات، دطة يةوة يةو ضؤشةى ييسى زاَةظضاوة ئاَازةبزةتواْيَت غةضباظ 
ية ضؤشٖةآلتةوة زوو ؾوضةى غطوؾتى  نةؽ ْةيتواْيوة ية الى ضؤشٖةآلتةوة ٖيَطف بهاتةغةضى و

( يا تةوضيَعٕ، ئةو زوو (5)ؾاخةناْى )تؤضؤؽ ي تطٖةية نة يةنيإ ؾاخةناْى )ئاَاَؤؽ( و ئةو
 ةنةّ.وآلتةنةى َٓٔ ضيَططٕ ية ٖةض ٖيَطؾيَو بؤ غةض وآلتؾاخاْة نة ية ضؤشٖةآلتى 

بزن ةطةض ية ؾاخةنإ تيَجةضِوآلتى َٔ، ئبزن و بطةْة تيَجةضِنإ ْاتوأْ يةو ؾاخاْة ئيَطاْيية
زةطةْة ضووباضى قعٍ ئايةضَام و ْاتوأْ يةو ضووباضة بجةضْةوة، بة ططعناْيَهى الواظيـ ئةطةض 

 بجةضْةوة، ئةوا ضووبةضووى غوثاى َٔ زةبٓةوة و زةؾهئَ."
طةصن ئيػجاضت ية  بةآلّتى: ئةى ثاؾاى طةوضة، ويَطِاى ئةوةى نة تؤ ظيَطت ٖةية و ناَيتؤؽ

 .ْيية خؤت بهة بة ٖاوثةعنإ، ضوْهة ية ْيَوإ طةالْى يؤْإ نةؽ يةوإ ئاظاتط طةٍَ
بؤ ئةوةى ئةوإ بهةَة ٖاوثةعنإ  بةآلّت ثةغةْس زةنةّ، ئاَؤشطاضييةتى: ئةو و قاضؤٕ

 ثيَويػتة بؤ ٖةضيةنة ثاؾا و غةضباظةناْيإ زياضى بٓيَطّ.
                                                           

زةبووٕ، خؤَيى ى زيَٓٔ( ثايتةختى ييسي تيَجةضِنإ بة غاضزى ْاوئيَطاْيية)ضووباضى ثانتؤٍ يةى يةو زوو ضووباضةية نة بة ْعيو ؾاضى غاضز )( 4)
ضى ضووباضةنة زةؾوؾتةوة و ظيَطةنةيإ زةضزةنطز و زةياْربز بٓى ضووباضةنة ظيَطى تيَسا بوو و قاضؤٕ نؤيًةناْى ْاضاض زةنطز ئةو خؤيةيإ ية نةْا

 .(ظةبيشوَيآلبؤ خعيٓةى قاضؤٕ و زةووتطيَت نة ظؤضيٓةى ظيَطى خعيٓةى قاضؤٕ ية ضووباضى ثانتؤَيةوة ٖاتبوو. 

غوثايةنى ٖيَطف بةض )تا ئيَػتاف ئةو زوو ظجنرية ؾاخة نة زةنةوْة ضؤشٖةآلتى توضنيا، ضيَططى غطوؾتشن و زةتوأْ ضيَطة ية ( 5)
 (ظةبيشوَيآلبططٕ.
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 ضى بٓيَطى.تى: تؤ زةوَيةطنةْسى و زةتواْى بؤيإ زياو نايتؤؽ
قاضؤٕ بةَييٓيسا نة بؤ ثاؾاى ئيَػجاضت ثةيهةضيَهى ظيَط و بؤ ٖةض غةضباظيَهيإ ٖةْسيَو ظيَط 

 .(6)وةى زياضى بٓيَطيَت
خ. ظ(  546ناتيَو نوضوف بة ضيَهةوت، ٖيَؿتا بةٖاض ْةٖاتبوو و وةضظى ظغتاْى غاَيى )

ْط زةبيَت و ئةو ضووباضة بوو، ئةو زةيعاْى ئةطةض تا ٖاتٓى بةٖاض بوةغتيَت ئةوا زضة
ةبٔ و دطة وؾهس  بضووناْةى ئاغياى بضووى نة زةبيَت غوثانةى غووزيإ ييَ وةضبططيَت،

هات، ضوْهة ئةو ثاؾاى ئاَازةبيةوةف زةيعاْى ْابيَت َاوة بة قاضؤٕ بسات نة غوثاى طةوضة 
 زةؾهاْس. ةنطز و نوضوؾيئاَازةزبوو و ئةطةض ناتى ٖةبواية غوثاى طةوضةى  وآلتضواضزة 

بةض، زواتط ْاوى ضيَطاى ثاؾايةتى ييَٓطا و ية ثاظاضطا زةغيت تييةئةو ضيَطةيةى نوضوف طط
ثيَ زةنطز و تا غاضزى ثايتةختى ييسى زةضؤيؿت. ئةو ضيَطةية تا ئيَػتا ٖةية و ئةو ضيَبواضاْةى 

 نة بةو ضيَطةية زةضؤٕ، ٖةض ئةو ؾتاْة زةبيٓٔ نة غوثاى نوضوف زيتوويةتى.
ى غوثاي زووغةزٖةظاض نةغي نوضوف بؤ ييسى ناضيَهى غةضباظى َةظْى زوْياى دووية

َيَصوو  بةآلّنؤْة و يةواْةية تةْٗا ية ناتى نؤضةناْى ئاضياييةنإ ؾتى ئاوا ضوويسابيَت، 
ؾايةتى ْازات نة ثيَـ نوضوف يةؾهطيَهي زووغةز ٖةظاض نةغي ية ئةويَوة ضؤيؿتبيَت و 

 زةغتيإ ثيَهطز. ؿييةزواى ئةو يةؾهطنيَ ي تطَةظْةناْ ؿييةيةؾهطنيَ
زةغتةيةى ية غةضباظةناْى غوثاى نوضوف ئةضنيإ نؤنطزْةوة و زابيٓهطزْى خؤضاى و 
ئاييو بؤ غةضباظ و ئاشةَيةنإ بوو و ية ثيَؿةوةى غوثا زةضؤيؿسن و بة ئةضنيإ ٖةَيسةغتإ، 

و و نوضوف زةيعاْى بة ثيَوةضى اى ئةوةف غيَ غةز عاضةباْة خؤضاى ية طةٍَ يةؾهطةنة بوطِويَ
ئيَػتا ٖةض تانيَو يةى نيًؤ خواضزْى زةويَت، واتة زووغةز تةٕ خؤضاى بؤ يةى ضؤشى 
يةؾهطةنةى ثيَويػتة. ٖةضوةٖا ثيَٓر غةز عاضةباْة تةْٗا ترييإ بؤ نةواْةنإ بؤ ناتى دةْط 

 نة بطيتى بووٕ ية:باض نطزبوو و ية غوثانةى نوضوف ضةْس زةغتة غةضباظى ئيَطاْى ٖةبووٕ 
                                                           

يَهى بضوونى ْاو يؤْإ بووة و غواضناضيَو بة ئةغح زةيتواْى ية وآلتى ئيػجاضت نة ْاوةنةى َيَصووة نؤْةناْى يؤْاْى ثطِ نطزووة، وآلت)( 6)
ئةو غي ٖةظاض نةغة وةضظؾهاض بووٕ و ية ةزةبوو، بةآلّ تيَجةضِْيةى ضؤشزا تةواوى خانةنةى بربيَت و شَاضةى زاْيؿتواْى ية غي ٖةظاض نةؽ 

نإ ؾيَط زةبووٕ و َٓساَيةناْيإ ظؤض بة دةْطييةئيػجاضت ٖةَوو شٕ و ثياوةنإ وةضظؾيإ زةنطز و ثياوإ غةضةضاى وةضظف، ٖةَوو ٖوْةضة 
ٕ زةخةوت، ئةوةْسة ئاضاّ بوو نة وايسةظاْى نى بةضزةآلظةوييةضِةقى ثةضوةضزة  و طةوضة زةنطز، بةو ضازةية نة ناتيَو الويَهى ئيَػجاضتى ية غةض 

ية يةغةض خانيَهى ْةضّ ْوغتووة و ية بةؾةناْى زاٖاتووى ئةو ثةضتوونة بة ٖؤى دةْطةناْى يؤْإ و ثاؾاناْى ئيَطإ، باغي ئةو ْةتةوة ئاظا
 (ظةبيشوَيآلزةنةئ. 
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زةغتةى يةنةّ ٖؤظةناْى ؾاضؽ بووٕ نة ئةغجى بضووى و ْاوقةز باضيو و بة تواْايإ 
 البوو و ئةو ئةغجاْة ية ئيَطاْةوة ضووْة عةضةبػتإ و ْاوى ئةغجى عةضةبيإ وةضططت.

يإ آلزةغتةى زووةّ ية غةضباظةناْى نوضوف ٖؤظةناْى نوضزغتإ و نطَاؾإ بووٕ نة با
بوو و ناتيَو بةيةنةوة زةزوإ، زةْطيإ ئةوةْسة طةوضة بوو نة  طِو زةْطيإ طةوضة و طبةضظ 

 وةى ئةوة بوو ٖاواض زةنةٕ.
ية غةضباظةناْى نوضوف بطيتى بووٕ ية زاْيؿتواْى ئةوزيو ؾاخةناْى ئةيبوضظ  غيَيةّزةغتةى 

اَةَيةيإ يةطةٍَ طاى نيَوى و ةنةيإ زةطةيؿتة زةضياى َاظةْسةضإ و بة زضيَصايي تةَةْيإ َوآلتنة 
بةوض بوو، ئةوإ باآلبةضظ بووٕ و يوتيإ ظؤض طةوضة بوو، ٖيَُاى تايبةتى ئةوإ بطيتى بوو ية بةغتٓى 

اغتى ثةتةنة طؤَييٓطةيةنى ية ٖةَإ ثةت يةغةض بوو نة بة ضِثؿتيَٓيَو ية ثةت ية ْاوقةزيإ، الى 
ةى ثتةنةيإ زةططت و زةغتيإ بة ظؤضةباْى زةنطز تا )نوؾتى( ْاوزةبطا، ية ناتةناْى بيَهاضي غةض

ٖيَعى يةنرت تاقى بهةْةوة. ْةضيتى ظؤضاْباظى ٖيَؿتا ية ئيَطإ بةضزةواَة، بةآلّ ٖةْسىَ نةؽ ْاظأْ 
 زةغتةواشةى نوؾتى ططتٔ )ظؤضاْباظى ية نةيةوة بؤتة باو(.

نة ثياواْى باآلبةضظ بووٕ و زةغتةى ضواضةّ ية غةضباظةناْى نوضوف خةَيهى )تةواييَـ( بووٕ 
ى باآل و زةَوضاو ية  ثطضيإ خؤضَايي و زضيَص بوو و بةغةض ؾإ و نؤَيياْسا ثةخؿإ ببوو، ية دوْا
زياضتطئ ثياواْى ديٗإ بووٕ و بةؾي ْاوةْس بؤ غةضةوةى دةغتةيإ ية ٖاوئ ضووت بوو و ية وةضظى 

ة ضةضَى َاَع بوو بة )بة طوٍَ ضةضّ يا الضةضّ ظغتإ بةضطى ضةضَيإ يةبةضزةنطز، ثياَلوةناْيإ ي
ْاويإ زةبطز( و ضةنى ئةو ثياوة َوو خؤضَايياْة طؤثاَيى بةٖيَع بوو نة ئةو طؤثاَية تةْٗا بة باظووى 
ةى زةزيت واي  بةٖيَعى ئةوإ ٖةَيسةغووضِا. ٖةض نةؽ ئةو ثياوة بةٖيَع و دوإ و ثطض زضيَصْا

َ بيَ ئاظاضتط بريزةنطزةوة نة ية بةوض زضْسةتط ٕ و ية ناتيَهسا نة ية زةضةوةى َةيساْى دةْطسا، ية َٓسٍا
 بووٕ و بة ٖؤى غازةيي و ضووسى ثانيإ، ية بضوونرتئ ناضى خؤؾي زةنةوتٓة ؾازى.

ظؤضيٓةى غةضباظةناْى نوضوف ية ٖؤظةناْى زاْيؿتووى ْاوضة ؾاخاويةنإ بووٕ و بؤية ية 
ناضى غةخت ئةجناّ بسةٕ. نوضوف زةيعاْى ؾةضَاْسةى  تواْاياْسا بوو بة بيَ َاْسوو بووٕ

غةضباظاْى ٖةض ٖؤظةيَو ثيَويػتة ية خوزى ٖؤظةنة بيَت، ضوْهة باؾرت ية ظَإ و تواْاناْيإ 
 ؾاضةظاية و زةظاْيَت بة ض ؾتيَو ؾاز و بة ضيرت ْاضاسةت زةبٔ.

طاْى تيَسا ْةبوو و تى ئيَطإ واتة خوضاغاْى طةوضةى نؤْى ئيَآلغوثاى نوضوف خةيهى ضؤشٖة
ةنإ( ْاغطابووٕ. ثتى ْةبوو بةغةض خةَيهى ئةويَ نة بة ثاضتةنإ )ثاضآلئةو ٖيَؿتا زةغة
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ٖةَوو غةضباظةناْى نوضوف ؾةيواضى ؾطاسيإ يةبةض بوو و ٖةضزةغتةيةنيـ دًوبةضطى 
و  ْاوضةنةى خؤيإ يةبةض بوو. تا ئةونات ية غوثاى نوضوف ناغهيَت نطزْةغةض ْةضيت ْةبوو

يٓى ٖةبواية ية غةضى زةنطز، ناغهيَتى ئةونات ية َؼ يا قةال بوو و طِئةوةى نة تواْاى ن
 تةْٗا زةوَيةَةْسةنإ زةياْتواْى ناغهيَتى ئاغٔ بهةْة غةضيإ ضوْهة ظؤض ططإ بوو.

ى َاظةْسةضٕا خواضزْى غةضباظةناْى نوضوف بة طؿتى يةى ؾيَوة بوو و بطيتى بوو  دطة ية غةضباظْا
و ئةغتووض )ؾيَوةى  طِإ و ٖةضزوو ضؤش داضيَهيـ طؤؾتى َةضيإ زةزضاية، ؾيَوةى ْاْةنةيإ خية ْ

ةم زةبؤوة، غةضباظةنإ ْاْةنةيإ ثاضضة زةنطز و ية ْاو نؤَية ضِؾو و و نوييَطة( بوو و  ظؤض زضةْط
ية(. خواضزْى ناْيإ زةنطز )نويةثؿت ئةونات ٖةبوو و ْابيَت بريبهطيَتةوة نة ؾتيَهى تاظةؿتييةث

غةضباظةناْى َاظةْسةضإ بطجنى غووض بوو و زواى نوآلْسٕ و غاضز بووْةوةى، بة ؾيَوةى ثاضضةى 
ةيإ بة النيَؿةيي زةياْربِ ى و زةياْهطزة ْاو نؤَيةثؿتةناْيإ و ئةوناتةى ئةو ثاضضة بطجنة غوضْا

سضا نة ثاضضةيةى خوئَ ةْطى غوضى خواضزْةنةيإ، وازةظضَِةبةغتى خواضزٕ زةططتة زةغت،بةٖؤى  ْا
 زةخؤٕ.

غوثاى نوضوف بة زضيَصايي ثيَٓر ؾةضغةر ية ضيَطانةزا زةضؤيؿت و عاضةباْةناْى ٖةَيططى 
ةنة بوو، غوثانة بةضزةواّ ثيَؿةْط و ثاؾهؤى ٖةبوو، يةؾهطخؤضاى و تريةنإ ية ْاوةضاغتى 

( و (7)ؽ )تةوضيَعخ. ظ( غوثاى نوضوف طةيؿتة ؾاخةناْى تؤضؤ 546ية غةضةتاى بةٖاضى )
ثيَؿةْطى غوثانةيإ يةوىَ، بؤ ئةوةى بةضزةواّ ؾويَٓة زووضةنإ ببيٓيَت ية بةضظايي ؾاخةنإ 

بؤ ثيَؿةْطى غوثاى نوضوف نة  بةآلّزةضؤيؿسن و ٖةض ضةْسة ضؤيؿسن ية يوتهةنإ غةختة 
 خةيهى ْاوضة ؾاخاويةنإ بووٕ ناضيَهى ئاغايي بوو. 

سابوو نة ئيَػتا بة )ضةواْسوظ( ْاغطاوة و ئةونات بة ضيَطاى نوضوف بة يوتهةيةن
بة ٖةَإ ْاو بٓاغشن نة ئيَػتا  اْيية)ضةواْسيؼ، ضةواْسيع( ْاوزةبطا و ْابيَت ئةو ضيَطة نويَػت

 (.(8)ؾاضيَهة ية نوضزغتاْى عيَطام )واتة ؾاضى ضةواْسوظ
وضوف بة يوتهةى ؾاخةنة ْعيهةى غيَ ٖةظاض َةتط بةضظ بوو و زةبواية غوثاى ن

يؤؾة  طِباضيهةضيَيةنى ْاخؤؾسا غةضنةوٕ و زواتط بة ٖةَإ ؾيَوة بضٓةْاو ضيَطايةنى ْؿيَو و ث

                                                           

 ا ٖةَإ ؾاخةناْى ئاْاتؤيشن ية نوضزغتإ، وةضطيَط بؤ نوضزى(اغتيسضِ)ؾاخةناْى تؤضؤؽ نة بة ؾاخةناْى تةوضيَع ْاويإ ٖاتووة ية ( 7)

باغي زةنات، ٖةَإ ؾاضى ضةواْسوظى باؾووضى نوضزغتاْة و تةْٗا ْاظاْيشن  ظةبيشوَيآل)بةثيَي ظاْياضى و بةَيطةنإ ئةو ضيَطةيةى ( 8)
 . وةضطيَط بؤ نوضزى(ضييةيٓى ضَِةبةغتى ية طؤ
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و ؾؤض ببٓةوة بؤ ْاو خةضةْسيَهى قووٍ. ية غةضزةَى ئيَػتا ضيَطانة خؤف نطاوة و 
ى ية ناتى نوضوؾسا دازةيةنى باضيو بوو نة ناضواْ بةآلّئؤتؤَبيًَةنإ بةو ؾويَٓةزا زةضووٕ، 

بٔ و نوضوف زةيعاْى نة يةو تيَجةضِثيازا زةضؤيؿت و عاضةباْةنإ ْةياْسةتواْى يةو زةضبةْسةوة 
 وةضظة بةؾط ية يوتهةنإ ٖةية و ئةَةف ناضةنةى ظياتط قوضؽ زةنات.

بؤية ؾةضَاْى نطز عاضةباْةنإ ييَو ٖةَيوةؾيَٓٔ و ٖةض ثاضضةيةى ية اليةٕ غةضباظيَو 
بووْى ئةو غوثاية بةو ؾاخةزا ناضيَو ْةبوو بةيةى يا زوو ضؤش بهطيَت ةضِتيَجبطواظضيَتةوة. ناضى 

و بة ؾةضَاْى نوضوف بة زضيَصايي ضيَطةنة ية خواضةوة بؤ غةضةوة تا يوتهةى ٖةوضاظةنة و ية 
ى نة ْؿيو بوو، ضةْس خيَوةتطةيةى زضوغتهطا تا غةضباظةناْى ثؿوويإ ييَبسةٕ و ي تطزيوةنة

و ئةو ناضةى ضياظاْةنإ ئيَػتا زةيهةٕ، نوضوف ية بيػت و ثيَٓر غةزة  ؾةواْة ييَيإ غةوٕ
 ثيَـ ئيَػتا بة ئةجناَى طةياْس.

ووة بؤ ثةضيٓةوةى غوثاى نوضوف يةو ؾاخة و زياضيهطزَيَصووْووغإ َاوةى زة ضؤشيإ 
وة ْعيو بيَت، ضوْهة غوثانة ية زووغةزٖةظاض نةؽ ثيَو تييةاغضِيةواْةؾة َاوةنة ية 

وو. ٖةَيبةت ثةضيٓةوةى ئةو غوثاية بةبيَ ظيإ ْةبووة و ية زضيَصايي ضيَطةنة شَاضةيةى ٖاتب
غةضباظ ية ؾار نةوتٓة خواض و ئةواْةى ية زاَيَٓى ؾاخةنة زةنةوتٔ، ٖةْسيَهيإ ْةزةَطزٕ و 

 تيَجةضِبووية ؾةوإ زةْطيإ زةٖات نة زاواى ياضَةتيإ زةنطز. ثاظزة ضؤش ية غةضةتاى بةٖاض 
 غوثانة تواْى بطاتة قوواليي خةضةْس و ؾاخةنة بةديَ بٗئًََ. تا

ٖةضضةْسة )ئيزن ئةغري( َيَصووْاغي ضؤشٖةآلتى ْاوى نوضوؾي ية ثةضتوونة َيَصووييةنةى ٖيَٓاوة، 
نإ زةْاغشن، تةْٗا ْعيهةى غةز و ثةجنا غاَية ْاوى ئةوضووثييةبةآلّ ئيَُة ئةو ثاؾاية ية ظَاْى 

نإ ئةوضووثييةنةوتووة و ية غةضةتا تةْٗا ضةْس نةغيَو ْاويإ ظاْي بوو و زواتطيـ نوضومشإ بةضطوىَ 
ة زةطةياْسئ.طِناْيإ ثيَييَهؤَييٓةوةٖاتٔ و ييَ نؤييٓةوةيإ زةنطز، بةآلّ ئاناَى   ْا

ى بطيتاْى )غيَط ٖيَٓطى ضاويشن غؤٕ( ية غةضزةَيَو ٖاتة ئيَطإ و ييَهؤَيةضتٓاؽ و آلضؤشٖة
وةى ية نةتيبةناْى بيَػتووٕ نطز نة تانة نةغيَو ية ئيَطإ ْةبوو، بعاْيَت ئةو ييَ نؤييٓة

ناْى ييَهؤَييٓةوةا و ئةوضووثايةوة ضِغةباضةت بةو نةتيباْة ض زةَييَت و ئةويـ بة ْاضاضى طة
ابطزووزا ثطؤؾيػؤض ناَيَطؤْى ئةَطيهاييـ نة ثاظزة ضِيةوىَ بالو نطزةوة، تةْاْةت ية غةزةى 

تيبةى بيَػتووْى خويَٓس بؤوة، طويَططى زةغت ْةنةوت و بة ْاضاضى ئاناَى ييَ ٖةظاض نة
 نؤييٓةوةناْى ية ضؤشئاوا بالو نطزةوة.
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اى ئيَطاْى زةضنةوتٔ و ويػتيإ  1951نؤضى ٖةتاوى ) 1330ية زواى غاَيى  ظ( نؤَةييَو ظْا
سض ييَهؤَييٓةوة اوة ئايا ئةوإ زةتوأْ ئةو غيَ ية غةض نةتيبةناْى بيػتووٕ بهةٕ، بةآلّ ٖيَؿتا ْةظْا

نإ )نة بة نوضوف زةغتى ثيَهطزبوو( غويَٓٓةوة، ضوْهة ٖةخاَةْؿييةضيَٓووغةى غةضزةَى 
نةتيبةنإ بة طؿتى ٖى ئةو غةضزةَةٕ و بة ضيَٓووغةناْى )ئاضاَى، ئيالَى و بابًى( ْووغطاوٕ نة 

ةَى ٖةَيهةْسْى ْؤنةْسى غوئيػسا ية ضيَٓووغي بعَاضئ و تةْاْةت ئةو نةتيبةى نة نوضوف ية غةضز
 ى ٖةَيواغي و تا ئيَػتا َاوة بة خةتى بعَاضى و بةو غيَ ضيَٓووغةية.َيػط

يةتى ئيَطإ بةضؾطاوإ بوو و ضيَعى تةواويؿي بؤ نةيتووضى ْةتةوةناْى شيَط زةغتى ئيُجطاتؤض
الَى و بابًيإ ضِاططت و ٖةبوو و بؤية ضيَٓووغي ئةواْى يةْاو ْةبطز و ضيَعى ظَإ و ضيَٓووغي ئي
 ٖةض ؾةضَاْيَو ية ثاؾا زةضزةضوو، بة ٖةض غيَ ضيَٓووؽ زةْووغطاْةوة.

نوضوف ثاؾاى ئيَطإ ية ْيؿتيُاْى خؤيسا تةْٗا ية ْعيهةى غةزةيةى ثيَؿةوة ْاغطاوة و بؤية 
ؤشئاوا تى ضاْييةويػتُإ ظاْياضى ظؤضى ية باضةى زةغتةبةض بهةئ، ضوْهة ئيَُة بة بيػتٓى ؾاضغت

تى ضابطزووَإ ْةزةزايةوة، ية ضابطزووزا بة الى اْييةَإ ية ؾاضغتضِغةضَةغت بووئ و ئاو
اغتيسا زةبيٓشن نوضوف زاٖيَٓةضى ضِبطيتى بوو ية ٖيتًةض و ية طِديٗاْياْةوة زاٖيَٓةضى دةْطى نوتوث

و عاضةباْةناْى  دةْطى يةْةناو بوو و تواْى ية ْةناو غوثايةنى زوو غةز ٖةظاض نةغي و ضواضثيَ
ى ييسى و ثيَـ ئةوةى قاضؤٕ وآلتدةْطى بة ْاوضة ؾاخاويةناْى ئاغياى بضوونسا بطةييَٓيَتة 

 هات، ٖيَطؾي بهاتةغةض و ية ْاوى ببات.ئاَازةبةناْى خؤى وآلتبتواْيَت يةؾهطى 
ةو بوو و ئةطةض َؤَيةتى بواية ئةوا زةيتواْى غةضباظطريى ي وآلتإ قاضؤٕ ثاؾاى ضواضزة وطن

طزْى خؤضاى و ئاييو، ثيَٓر غةز ٖةظاض غةضباظ غاظ بهات و ٖيَطف ئاَازةناْة بهات و بة وآلت
نة  ،ْى غوثاى نوضوف بة يوتهةى ضةواْسظتيَجةضِبووبهاتة غةض غوثانةى نوضوف و ية ْاوى ببات. 

ى باٍَ( غةضزاضى ْى غةثانةى )ئاْتيَجةضِبووبةؾط بوو ؾاناضيَهى َةظْرت بووة ية  طِيةو وةضظةى غاَيسا ث
ناضتاشى ية غةزةى غيَيةَى ظاييٓى بة ؾاخةناْى ئاَيجى بانووضى ئيتاَييا و ئةويـ َةظْرت بووة ية 

 ثةضيٓةوةى غوثاى ْاثًيؤٕ بة ٖةَإ ؾاخةناْى ئايح ية غةزةى ٖةشزةٖةَسا.
خ. ظ( ٖةواَييإ طةياْسة نوضوف نة  546ية ضؤشى ٖةظسةٖةَى ْةوضؤظى غاَيى )

 هى ضيـ غجى نة زضيَصى ضيؿى تا غةض ثؿتيٓةنةيةتى، زةيةويَت بيبيٓيَت.ثريةَيَطزيَ
 تى: بعأْ نة نيَية و ضى زةويَت؟و نوضوف

 ووتيإ: ئةو بة ظَاْى بابًى زةزويَت و ْايةويَت دطة ية ثاؾا خؤى بةنةؽ بٓاغيَٓيَت.
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، خؤى تى بابيَت و ظؤضى ْةبطز ثريةَيَطزى ضيـ غجى بة ٖةْطاوة ٖيَواؾةناْىو نوضوف
طةياْسة الى نوضوف. ئةو نالوى بابًى يةغةض و عةباى بابًى نة خةتى غووض و ؾيٓى تيَسا 

 بوو، ية بةض بوو.
 تى: ئةى ثرية ثياو تؤ نيَي و ضيت زةويَت؟و نوضوف بة ظَاْى بابًى

و بةو ٖؤيةوة ْاتوامن بة باؾي بسويَِ و  ْيية تى: ئةى ثاؾاى طةوضة َٔ زةزامنو ثريةَيَطز
 اواى ييَبوضزْت ييَ زةنةّ.بؤية ز

 تةناْت بططّ.و تى: بة تةَةْةنإ الى َٔ ظؤض بةضيَعٕ و ئاَازةّ طويَ يةو نوضوف
، ضٌ و زييةتى: ئةى ثاؾاى طةوضة، ْاوى َٔ ظؤضؤبيًَة و ئاييِٓ يةٖوو ثريةثياوةنة

 يةنػاَية يةو ؾاخاْة زةشيِ.
 شيت؟تى: ئايا تؤ بة تةْيا ييَطة زةو نوضوف بةغةض غوضَاْةوة

بصيِ و   تطتى: بةَيىَ ئةى ثاؾاى طةوضة، َٔ ييَطة تةْياّ و ْاتوامن ية ؾويَينو ثرية ثياو
 ئةطةض ضنٓاغٔ ئةوا زةَهوشٕ.

 تى: ضووٕ زةبيَت ثرية ثياويَهى وةى تؤ بهوشٕ .... تةَةْى تؤ ضةْسة؟و نوضوف
 ة.تيَجةضِبووتى: ثاؾاى َةظٕ غةز و يةى غاٍَ ية تةَةْى َٔ و ئةو

 ثطغي: خةَيهى ض ؾويَٓيَهى؟نوضوف 
ووتى: َٔ خةَيهى ئؤضؾةييُِ و تا ضٌ و يةى غاٍَ ثيَـ غةضثةضؾتياضى ٖيهةٍ 

طاى طةوضةى يةٖوز ية ئوَضؾةييِ( بووّ، ئةو نات ْةبونت ْةقط )غت ايٓكط( ثاؾاى ثةضغت)
ٕ و بةتةَةْةناْى نوؾت، ثةضتوونى آلبابٌ ٖيَطؾي ٖيَٓاية غةض ئؤضؾةييِ و تةواوى َٓسا

ئامساْى ئيَُة واتة تةوضاتى غووتاْس و طةجنةناْيؿى بة زيٌ ططت تا بيإ بات بؤ بابٌ و 
ياْةف َةظْرت آلبياْهاتة نؤيًة و دووتيإ ثيَ بهات و ية طاغٓيإ ببةغتيَت، ية ٖةَوو ئةو بة

 بوو.ةعنإ زضوغتهطانة ية اليةٕ سعضةتى غوي ،هطزوة بوو نة ثةضغتطاى ٖةيهةصن تاآلْئة
( غاٍَ بوو ٖةيهةٍ زضوغتهطا 350)غت ايٓكط( ٖيَطؾي بؤ ئؤضؾةييِ نطز، َاوةى )ناتيَو 

ٖيهةييإ زةنطز و بوو و دويةنةنإ ٖةضضى ؾتووَةنى ططاْبةٖاى ٖةياْبوواية ثيَؿهةؾي 
طانة ٖةبوو نة ئةطةض ثةضغتةزةف، ياقووت و َطواضى و ؾتى ططاْبةٖا ية ئةوةْسة ظيَط، غ

ؾرتى زةنطز و ئةو ثاؾا و ْبةٖاياْة بطواظضيَٓةوة، ئةوا باضى ٖةظاضإويػرتا بواية ئةو ؾتة ططا
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 ويَطاْهطزغتةَهاضة ْة تةْٗا ئةواْةى ٖةَوو طواغتةوة بؤ بابٌ، بةَيهو ٖةيهةصن بة ؾيَوةيةى 
 نة تانة بةضزيَهى ية غةض يةى ْةٖيَؿتٓةوة.

 تى: ْاوى ئةو نةغةى ٖةيهةصن بيٓانطز ض بوو؟و نوضوف
ئةو ْاوى سعضةتى غًيَُإ بوو و ٖةّ ثاؾا و ٖةّ ثياَبةضَإ بوو، ظاْايي و  تى:و ثيَطةثياو

. ناتى ٖيَطؾي غت (1)خ. ظ( نؤضى زوايي نطز 384زاْايي و زازطةضيةنةى بةْاوباْطة و ية )
تبوويإ و ايٓكط بؤ ئوَضؾةييِ َٔ يةو ؾاضة ْةبووّ و ية ؾاضى قؤض بووّ، ضوْهة ثعيؿهةنإ

نةّ بضُة ؾاضى )قوض( ية ْعيو ئيتاَييا ية ييَواضى زةضيا، ئةطةض ية ْةخؤؾييةبؤ زةضَاْى 
ئؤضؾةييِ بواَة َٓيؿيإ زةنوؾت و ْاضاض خؤّ ؾاضزةوة و زواداض طةيؿتُة ئيَطة. َٔ زَيِ بة 

طاى ثةضغت ي تطبؤية خؤّ ثاضاغت تا بتوامن داضيَه بةآلّشيإ و ظيٓسوو بووٕ خؤف ْةبوو، 
 ص و ْعاى تيَسا بهةّ.ٖةيهةٍ بيٓا بهةَةوة و ْويَ

ئةى ثاؾاى طةوضة ئةوة َاوةى ضٌ و يةى غاَية شْإ و ثياواْى يةٖوزى و يةْاويؿياْسا نوض 
و نضةنامن بووْةتة نؤيًة و ية بابٌ دووتيإ ثيَسةنةٕ و ياخوز ية زةغتاضى ضووٕ و ية 

بةزبةختياْة خؤيإ ْةتةوةى بٓى اغطائيٌ ية بةضاْبةض تةواوى ئةو  بةآلّزةبةغسن،  (2)زووالبيإ
 ضِاططتووة تا غةضية ْوىَ ٖةيهةٍ بيٓا بهةْةوة.

 نإ نة ئيَػتا ية بابٌ بووْةتة نؤيًة ضةْسة؟زييةتى: شَاضةى يةٖوو نوضوف
تى: ئةى ثاؾاى طةوضة ثيَـ ٖيَطؾي ئةو، شَاضةى زاْيؿتواْى ئؤضؾةييِ غيَ و ظؤضوبيٌَ

 بوو. غةز و ضٌ و يةى ٖةظاض و زووغةز و ْةوةز و ْؤ نةؽ
 ة شَاضةنة زةظاْى؟ييوضزةوة ثطغي: ضووٕ بةو غةضغوضَِاْنوضوف بة 

تى: ثاؾاى طةوضة، َٔ غةضثةضةؾتياضى ٖةيهةٍ بووّ و ية ؾاضى ئيَُة ٖةض و ظؤضؤبيٌَ
َٓساييَو ية زايو زةبوو ْاوى ية تؤَاضةناْى ٖةيهةٍ زةْووغطا، ٖةضوةٖا َطزووةناْيـ تؤَاض 

ةف زةنطاْةوة، بؤية ئةونات ية ئؤضؾةييِ ٖةضنةؽ ضِٕ زةنطإ و ية تؤَاضى ظيٓسووةنا
تؤَاضةناْى ٖةيهةصن زيباية، زةيعاْى شَاضةى زاْيؿتواْى ئؤضؾةييِ ضةْسة و ناتيَو َٔ ضووّ 

 ( نةؽ.341299بؤ قوض و زواداض ضاوّ ية تؤَاض نطز شَاضةى زاْيؿتوإ بطيتى بوو ية )
                                                           

 (ظةبيشوَيآلة زَيٓياييةوة ْؤغةز و غي ثيَـ ظايئَ بووة. )غاَيى نؤضى زوايي غًيَُإ ب (1)

 ظةوييةزووالب بطيتى بوو ية ضطخيَو نة بة ٖؤى غوضاْسْةوةى، ئاو ية ضووباضةوة زةطواظضايةوة بؤ غةض  (2)
 (ظةبيشوَيآل. نؿتوناَيييةنإ
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ْى يةٖوز، ٖةَوو شٕ و ثياوة طةجنةناْى آلضوو و َٓساآلثاؾاى بابٌ ية زواى نوؾتٓى بةغا
 بةآلّيةٖوزى بطزة بابٌ نة يةواْةية شَاضةيإ ْعيهةى غةز و بيػت ٖةظاض نةؽ بووبيَت، 

ى ضةْسيإ ظيٓسووٕ ضوْهة ضٌ و يةنػاَيى بةغةضزا ضووة و َٔ تةْٗا وضزئيَػتا ْاظامن بة 
ؾوإ و طةضؤنةناْةوة زةغت  داضوباض يةو ْاوضة ؾاخاوية زةْطؤ و ظاْياضى نةَِ ية ضيَطةى

 ب زةبةغرتئَ.آلنةوتووة و زةظامن ئةوإ بةضزةواّ ية طاغٔ و بةضزى ضووٕ ططتٔ و زوو
تى: ئةى ثاؾاى َةظٕ، َٔ ئةَطؤ ْةٖاتووّ تةْٗا بةغةضٖات و و ئةونات ثريةثياوةنة

بة ئيَوة بسةّ و يةى هو ٖاتووّ تا َعطيَٓيابطةييَِٓ و بةَيضِناْى ْةتةوةنةّ بة ئيَوة تييةبةزبةخ
نةف ئةوةية نة ئيَوة بةغةض قاضؤْسا غةضزةنةوٕ و ٖةضضةْسة قاضؤٕ ثاؾايةنى بةٖيَعة ٓييةَعطيَ

 ية بةضاْبةضتإ ؾهػت زةخوات. بةآلّو غةزإ باض ظيَطى ٖةية، 
 ازةطةييَٓى؟طِتى: تؤ ضووٕ ئةوةْسة بة بطِوا بةخؤبووْةوة ئةوةّ ثيَو نوضوف

مت بطؤ و َعطييَن و ، ية خةوزا ثيَاَبةضى خوزا )ئةؾعيا(ّ بيٓى و ثيَيتى: ئةى ثاؾاى طةوضةو ئةو
ف زاواى ييَ بهة ٓييةبسة بة ثاؾاى ئيَطإ نة ية بةضاْبةض قاضؤٕ غةضزةنةويَت و ية بةضاْبةض ئةو َعطيَ

ْى ْةتةوةى يةٖوز ية شيَطزةغتى و نؤيًةيي، ٖةضوةٖا ٖاوناضى نطزْتإ ضظطاضنطزياضَةتيتإ بسات بؤ 
بوو، تا زياضيهطزطاى ٖةيهةٍ بة ثيَي ٖةَإ ْةخؿةى سعضةتى غًيَُإ بؤى ثةضغتبيٓانطزْةوةى  بؤ

ةوة بؤ خوزاى طةوضة بهةئ.ثةضغتية  ي تطداضيَه  طانةَإ ْعا و ثاضْا
، بةَييَٓت ثيَسةزةّ زواى غةضنةوتِٓ ٓييةتى: ئةى ثريةثياو ية بةضاْبةض ئةو َعطيَو نوضوف

ئةو يةٖوزياْةى ئةَطؤ ية بابٌ ية بةضزى ضؤٕ و ية طاغٔ بةغرتاوٕ، بةغةض قاضؤْسا، تةواوى 
طاى ثةضغت ي تطهضظطاض بهةّ و ئةوإ يةطةٍَ ئيَوةزا بؤ ئؤضؾةييِ بطيَطَةوة، تا بتوأْ داضيَ

 خؤيإ بيٓا بهةْةوة.
تى: ئةى ثاؾاى َةظٕ، تةَةْى َٔ بةضةو نؤتايي زةضيَت و ئةوةْسة بة ظيٓسوويي و ظؤضؤبيٌَ

 ُٓةوة تا بطةضيَُةوة بؤ ئؤضؾةييِ.ْاَيَ
 يَٓةوة بؤ ئةوىَ.زةطةضِتى: ضؤَيةناْت و نوضوف
تى: نوضةنامن ية شياْى زيًى َطزووٕ و تةْٗا ْةوةيةنِ ٖةية نة نوضة و بة ثيَي و ظؤضؤبيٌََ

زوايشن ٖةواَيى نة ثيَِ طةيؿتووة، ئيَػتا ئةو ية بابٌ غةضطةضَى بةضز نيَؿإ و ناضى قوضة و 
يٓسوو ضنيَٓيَت تا ئةو ناتةى تؤ ضظطاضيإ زةنةى، ئةوا بةثيَي ئةو ْةضيتةى ٖةَاْة ئةطةض ظ
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طايةى بيٓازةنطيَت و ئةطةض ظيٓسوو ثةضغتْةوةنةى َٔ زةبيَت ببيَتة غةضثةضةؾتياضى ئةو 
 نإ بة ثيَي ْةضيت نىَ ية ثيَؿرت بيَت ئةضنى ئةوناضةى ثيَ زةغجيَطٕ.زييةْةَابوو ئةوا يةٖو

 ئةطةض ْةوةى تؤ نةغيَهى ظاْا و بةتواْا بيَت َٔ بؤ ئةوناضة ثاَيجؿتى زةنةّ. تى:و نوضوف
تووياْة ية نؤتايي غةضزةَى و تى: ئةى ثاؾاى َةظٕ، ثةياَبةضاْى ئيَُةو ظؤضؤبيٌََ

ظطاضيإ ببيَت، ناضةغاتيَهى ضِبةزبةختى و نؤيًةيي ْةتةوةنةَإ و َاوةيةى ثيَـ ئةوةى ئةوإ 
زةزات و ديٗإ بة ؾيَوةيةى زةنةويَتة يةضظئَ نة ٖةَووإ وازةظأْ تطغٓاى ية ديٗإ ضوو

تووياْة نة و ةف و تؤقيَٓةض زةغت ثيَسةنات، طةوضةناْى ئيَُةضِويَطإ زةبيَت، تؤؾاْيَهى 
 ئةَػاٍَ ية ضؤشى ٖةؾتايةَى بةٖاض ئةو ناضةغاتة ضووزةزات.

و يةْاو ئيَُةف ظؤضٕ ئةو تاْة ظؤض زةوتطيَت و تى: ئةى ثريةثياو، يةو دؤضةو نوضوف
 نةغاْةى بةضزةواّ ٖةواٍَ ية باضةى ناضةغاتةنإ زةزةٕ.

زةياًَْئَ و  ي تطتى: ئةى ثاؾاى َةظٕ، ئةوةى َٔ زةيًيَِ دياية ية ئةوةى خةَيهاْو ئةو
تاْة ية اليةٕ ثةياَبةضاْى ئيَُةوة باغهطاوٕ و ئةوإ ٖةَوويإ خةَيهى عاقٌَ و و تةواوى ئةو

تةى ظيازة و ْابةديَيإ ْةووتوة، ية ضؤشى ٖةؾتايةَى بةٖاض ئةو ضووزاوة و ظاْا بووٕ و
ت تا بةضية ضووزاْى ئاطازاض بي و ؾةضَإ بهةى بة غةضزاضةناْت و ضووزةزات و َٔ بؤية بة تؤّ

ابطةييَٓٔ، تا بة ٖاتٓى ٖةضاغإ ْةبٔ و ضيَهوثيَهى و ضِنة ٖاتٓى ئةو ضووزاوة بة غةضباظةناْت 
 هطةنةت تيَو ْةضيَت.غيػتةَى يةؾ

تةى ظؤضؤبيٌََ نة ضووزاوةنة ية ٖةؾتاٖةّ ضؤشى بةٖاض ضووزةزات، و تا ئةونات نوضوف ية
تةى ئةو ثريةَيَطزة ية ضواْطةى يةؾهطيةوة بؤ ئةو ططْطة و و تيَ ْةطةيؿت و زواتط ظاْى نة

زةتطاظيَت و ئةطةض ئةو ناضةغاتة ية َةيساْى دةْط ضووبسات، ؾرياظةى يةؾهطةنةى يةبةض يةى 
ئةطةض ثيَؿرت ئةؾػةضةنإ ئةو بابةتة بة غةضباظةنإ بطةييَٓٔ، ئةوا غوثانةى ْاتطغٔ و  بةآلّ

 ضيَهوثيَهى خؤى ية زةغت ْازات.
ئةو ضووزاوة بيَتة ثيَـ، بةآلّ غةضزاضةنامن ضازةغجيَطّ تا  اْييةتى: ٖةضضةْسة ثيَُوو نوضوف

 ضةؾٓة ئاطازاض بهةْةوة تا يةو ضؤشة ٖةضاغإ ْةبٔ. غةضباظةنامن ية ئةطةضى ضووزاْى ؾتيَهى يةو
ئةونات نوضوف زةغتى نطز بة طريؾاْيسا و ضةْس غههةيةنى ظيَطى زةضٖيَٓا و بؤ 

 اططت.ضِثريةَيَطزةنةى 
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تى: ثيَويػتى َٔ ظؤض نةَة و ييَطة ؾواْةنإ بؤّ زابشن زةنةٕ و ثيَويػتِ بة ظيَط و ئةويـ
 ةت بهةَةوة.ضِْاتوامن زياضى ثاؾا يةطةٍَ ئةوةؾسا  بةآلّْابيَت، 

تى: ية خواى طةوضة زةثاضيَُةوة ئةوةْسةّ تةَةٕ بساتىَ نة بتوامن و ظيَطةناْى وةضططت و
 بتبيِٓ. ي تطزواى غةضنةوتٓت بةغةض قاضؤْسا، داضيَه

 نؤيًةنإ ببيٓى. زييةتى: ٖيوازاضّ ئةوةْسة ظيٓسوو ضنيَٓى نة بتواْى ئاظازى يةٖوو نوضوف
 تى: ثاؾاى َةظٕ زةظامن تا ئةونات ظيٓسوو ْاَيَِٓ، بةآلّ ٖيوازاضّ ئةو ضؤشة ببيِٓ.و ظؤضؤبيٌَ

ْانةّ ئةو بابةتة  باوةضِت َٔ و ناْىآلدوويةنةنة ضؤيؿت و نوضوف بة ؾةضَاْسة با
غةضباظةنإ تيَبطةييَٓٔ نة ية ضؤشى ٖةؾتايةَى بةٖاض، ناتيَو زةبيٓٔ ديٗإ  بةآلّضووبسات، 

 تؤؾإ زةغت ثيَ زةنات و ظةوى بة توْسى زةيةضيَتةوة، يةو ضووزاوة ْةتطغٔ. تاضيو زةبيَت و
تةى ثريةَيَطزى دوويةنةى بة غاناض ظاْى، ضوْهة ئةو و نوضوف ثاؾاى ئيَطإ ٖةَية بوو نة

بوو و زياضيهطزاغتةقيٓةى ؾةيةنى بوو و ؾةيةى ْاغةنإ ضؤشةنةيإ ثيَؿرت ضِبابةتة ضووزاويَهى 
( داض ئةو زياضزةية ضوويساوة و ديٗإ 130زواى ئةو نات بؤ ظياتط ية ) زواتطيـ ضوويسا،

ظاييٓى ضوويساوة و ئةو َةتطغية ية ٖةض ْؤظزة  (3)(1961غاَيى )نةوتوتة تاضيهى. زواداض ية 
 غاٍَ داضيَو ٖةضةؾة ية ظةوى زةنات و ٖةْسيَ داض َةتطغيساضة و ٖةْسيَ نات بيَ َةتطغية.

ضةي )ئيهاضؤؽ( زةنطيَتة غةض ظةوى نة ٖةضوةى ظةوى بةزةوضى ٖةضةؾةنة ية اليةٕ ٖةغا
يـ بة ي تطخؤض زةخوييَتةوة، ظاْسضاوة دطة ية ْؤ ٖةغاضةى طةوضة و زياض، نؤَةييَو ٖةغاضة

ئَ، ئيهاضؤؽ بة غيَعزة َاْط داضيَو بة زةوضةى خؤضزا زةغوضيَتةوة و ية زةطةضِزةوضى خؤضزا 
 اٍَ داضيَو ية ظةوى ْعيو زةبيَتةوة.باظْةى غوضاْةوةنةيسا ٖةض ْؤظزة غ

ّ( و ئةطةض بةض ظةوى بهةويَت ئةو اليةى 1625تريةى ئةو ٖةغاضةية تةْٗا يةى َايٌَ )
زةطؤضيَت، يا باؾرت بًَيشَن ية غةضةتاى بةضيةى  ي تطبةضى زةنةويَت، ويَطإ زةبيَت و شيإ ية النة

 شئَ.طِٕ بة ٖةَيِ زةبٔ و ؾاخةنإ زةثنةوتٓةنة ٖةَوو طياْةوةضإ زةَطٕ و ئاوةناْى ظةضيانا

                                                           

بووة، نة يةو غاَيةزا  1968تةْووغيوة و َةبةغتى ية غاَيى زاٖاتوو وا 1967)ْووغةض ئةّ بابةتةى ية غاَيى  (3)
بةناتى ْاوةْسى ؾاضى ْيويؤضى ية ناتصَيَط زواظزة و بيػت و ؾةف خويةى ئةو ضووزاوة ضووزةزات. وةى زياضة ية ْاوةْسة 

ناْى ئةَطيها يةوغاَيةزا ظؤض بة ططْطيةوة باغي ئةو َةتطغياْة نطاوة بؤية ْووغةض بة ئةَاْةتى تةواوةوة تييةظاْػ
 (ظةبيشوَيآلغيوة، ٖةَيبةت ْووغةض َةبةغتُإ ْووغةضى غةضةنى ثةضتوونةنةية. بابةتةنةى ْوو
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ةنةى تةْٗا يت زووضيتيَجةضِزةبيَغاَيى زاٖاتوو ية ناتيَهسا ئيهاضؤؽ بة بةضاْبةض ظةويسا 
يةى ًَيؤٕ َايٌ زةبيَت و ئةطةض ية ناتى ضؤشزا بواية ئةوا خةَيو بة بيَ زووضبشن زةتوأْ 

ةتاو بةض ئةو ٖةغاضةية زةنةويَت، ئةوا ضوْهة يةناتى ؾةوزا زةبيَت و ضووْانى ٖ بةآلّبيبيٓٔ، 
 خةَيو ئةو ٖةغاضةية وةى َاْطى زووةّ زةبيٓٔ و وابريزةنةْةوة زوو َاْط ية ئامساْة.

بيَت، بةضيةى نةوتٔ و يةيةى خؿاْى تيَجةضِئةطةض ئةو ٖةغاضةية بة ْاوةْسى نةؾي ظةويسا 
ةنات نة خةَيو ٖةغاضةنة ازةيةى طةضَى و ضووْانى زةضزضِئةو ٖةغاضةية و نةؾى ظةوى، بة 

ية ؾيَوةى بيالدةى تؤضيَهى طةوضة زةبيٓٔ و ْةظاْسضاوة ئةطةض ئةَة ضووبسات ئايا ئةو 
ٖةغاضةية ية بةض طةضَى زةتةقيَتةوة يإ ْا و خؤ ئةطةض بتةقيَتةوة ئةوا زةْطى تةقيٓةوةنة 

 وةى ئةوةية زوو ًَياض تةٕ تةقةَةْى بتةقيَتةوة.
و يةو بةضيةى نةوتٓةى ضووناضى زضوغتبوثيَؿبيٓى بهةئ طةضَى يةو ضواْطةوة زةتواْشن 

ةناْى ْاو نةؾى ظةوى ضةْس زةبيَت ئةطةض بعاْشن خيَطايي ٖةغاضةنة وضزئةو ٖةغاضة و تةْة 
بةضزةواّ ْعيو بووْةوةى ئيهاضؤؽ ية ظةوى غيَ  ٖةؾتا ٖةظاض نيًؤَةتطة ية يةى ناتصَيَط.

 َةتطغي زيَٓيَت نة بطيتشن ية:
/ بةضيةى نةوتٓى ظةوى و ئيهاضؤؽ، نة ئةطةض ئةوة ضووبسات و ٖيض ية ظةوى يةنةّ

ضنيَٓيَتةوة، ئةوة بة زَيٓياييةوةَطؤظ و ئاشةَيةنإ ْاَيَٓٔ و ضوْهة ئيهاضؤؽ ية ظةوى بضوونرتة، 
ية ناتيَو نة ئيهاضؤؽ تةواو ْعيو ببيَتةوة ٖيَعى نيَـ نطزْى ظةوى ئةو ٖةغاضةية 

 ى زةنةوٕ و ئةونات شيإ ية ٖةغاضةنةَإ ْاَيَٓيَت.ازةنيَؿيَت و بةضيةضِ
زووةّ/ تةقيٓةوةى ئيهاضؤؽ ية نةؾي ظةويسا، ئةطةض ٖيَعى نيَـ نطزْى ظةوى ئةو ٖةغاضةية 
بةضةو خؤى نيَـ بهات و ية ئامساْى ظةوى بتةقيَتةوة، بة ٖؤى طةضَى يةنذاض ظؤضى ئةو 

ةقيَتةوة ظؤض َةتطغيساض زةبيَت و ية ْاوضةيةنى تةقيٓةوةية بؤ ئةو ْاوضةيةى ظةوى نة ية غةضى زةت
 ؾطاوإ ئاشةٍَ و ضووةنًةْاو زةضٔ و ئاو زةبيَتة ٖةَيِ و يةواْةية بةضزةنإ بتويَٓةوة.

/ دووآلْسْةوةى ظةوى، ضوْهة ئيهاضؤؽ بة ضازةيةى ية ظةوى ْعيو زةبيَتةوة نة ٖيَعى نيَـ غيَيةّ
ةية ئةو بةؾةى ظ  ةوى نة ناضيطةضى يةغةض زةبيَت، بة توْسى ظوييَٓيَتةوة.نطزْى ئةو ٖةغاضةية يةوْا

اياْى نؤٕ ظاْيوياْة ٖةض ْؤظزة غاٍَ داضيَو ئةو ٖةغاضة ية ظةوى ْعيو زةبيَتةوة و تةْاْةت  ظْا
سةظضةتى )عًى ٔب ابي تايب( ثيَؿبيٓى نطزووة نة ية ناتى دةْط ية زواى ضؤشئاوا بووٕ ضؤشيَهي تط 
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بووة بة ظاْياضى ية غةض ئيهاضؤؽ و ئةو ؾةوة ئيهاضؤؽ ية ظةوى ْعيو ٖةيسيَت، ئةوةف ثةيوةغت 
 بؤتةوة و ضووْانى ٖةتاوى ييَ زاوة و بةو ٖؤيةوة ظةوى ضووْاى نطزؤتةوة.

ثةياَبةضاْى بٓى ئيػطائيٌ ئاطازاضى بووْى ئةو ٖةغاضةية بووٕ و سةظضةتى )يووؾةع( ية 
تٓيَهي تطى ية ناتى ؾةوزا آلاَيى خؤضٖةؾاضى ئةضذنا نة يةى ية ؾاضةناْى ؾةيةغتيٓة، ٖةو

 نطزووة و بة ٖةَإ ؾيَوة نة ئيهاضؤؽ ية ظةوى ْعيو بؤتةوة.
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 زؤيصنت بةزةو شازى ضازد جةنطى يةكةم و
ووؾةيةنى ؾاضغي نؤٕ نة ظؤض نةؽ غةضضاوةنةى ْاظأْ و ية غةضزةَى ئةو دةْطةزا 

و بةو ضيَطةية زةوتطا نة ٖةضزوو ؾاضى و، بطيتى بوو ية )ؾاٖطاة( )ضيَطةى غةضةنى( زضوغتبو
ْى نوضوف ية يوتهةى تيَجةضِبووغاضز و ثاظاضطازى بةيةى زةبةغتةوة و بةؾيَهى ية ناتى 

ضةواْسظ زضوغتهطا، تا ثةيوةْسى يةطةٍَ ثؿتةوة ْةثضطيَت، ئةو ؾةضَاْى زضوغتهطزْى 
ةَوو دازةيةنى زضيَص و دازةيةنى ثاْى يةو ؾاخة نطز. ئيَػتا ية ظَاْى ؾاضغي ئةو ْاوة بؤ ٖ

ئةونات تةْٗا بةو ضيَطايةى ْيَوإ ئةوزوو ؾاضة زةووتطا و زواتط ئةو  بةآلّثإ بةناضزيَت، 
 ا بة )ضيَطاى ضؤَى( و زواتط)ضيَطاى عػُاْى(.ضِضيَطاية ْاوى طؤ

ت بربيَت و خؤى آلقاضؤٕ بريى زةنطزةوة نة ٖيض ٖيَطؾبةضيَو ْاتواْيَت ؾاخةناْى ضؤشٖة
ٖةواَيى طةيؿتٓى نوضوف بؤ نةْاضةناْى ضووباضى ٖاييػى  طِى ئةو و يةثوآلتتة بطةييَٓيَ

ثيَطةيؿت نة ئيَػتا بة )قعٍ ئايةضَام( ْاوزةبطيَت و ٖةَإ ئةو ضووباضةية نة غةزإ دةْطى 
يةغةض نطاوة، زواداض )نةَاٍ ئاتاتؤضى و عػُةت ئيٓؤْؤ( ية ثيَٓاو غةضبةخؤيي توضنيا ية 

 ضة دةْطإ و غةز و ثةجنا ٖةظاض نةؽ ية غوثاى يؤْاْيإ تيَهؿهاْس.نةْاضى ئةو ضووبا
تةى َيَصووْووغإ و زةبوو بةضَام ية ضابطزووزا ثيايسا تيَجةضِئةو ْاوضةيةى ضووباضى قعٍ ئاية

تسا َيَصووْووغإ ضواض ْاوضةيإ بة بةٖةؾت آلو بة تايبةتى ٖريؤزؤت بةٖةؾت بووة. ية ضؤشٖة
ية  بةآلّف ئةواْيإ بة )دٓات اضبعة( واتة ضواض بةٖةؾتةنة ْاو زةبطز، ْاوبطزووة و ٖةض بؤية

ضؤشئاوا واتة ية يؤْإ، بةٖةؾت ئةو ْاوضةية بوو نة ضووباضى ٖاييؼ تيَط ئاوى زةنطز و  
 ى قاضؤْيـ تةواوناضى ئةو بةٖةؾتة بوو.وآلتتةواوى 
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ة زةططيَت و زةَييَت: ٖريؤزؤت بؤ ْاغاْسْى ئةو بةٖةؾتة ثيَٓووغي ؾاعيَطاْة بةزةغتةو
نةؾى ئةوىَ ئةوةْسة غاظطاض و خؤؾة نة َطؤظ ٖةضطيع ثري ْابيَت و ئاوةنةى ئةوةْسة غاظطاضة 
ية ؾةضِاب بةتاَرتة، ضواض وةضظى غاٍَ ظةوى غةوظة و بة طوٍَ و طيا زاثؤؾطاوة، نوضإ و نضإ 

و بةٖةؾتة نؤَةَية نااليةى ئةوةْسة دوأْ نة ضاو ية بيٓيٓيإ تيَط ْابيَت و ية نةْاضةناْى ئة
ى قةَيةوى ٖةية ضِية ضيَطةى بٓسةضةنإ زةضيَتة تةواوى ديٗإ. يةوىَ ئةوةْسة ئةغجى باف و َة

و ئةوةْسة طةمن و تطىَ و ؾةضِابى ييَ بةضٖةّ زيَت  ْيية اْى تط ئةو شَاضةى ييَوآلتنة ية تةواوى 
 زةبيَت. َيػطنة بةؾي تةواوى يؤْإ و 

غطوؾتى ئةوىَ زضوغت وابوو  بةآلّؤت ية باغى ناالنإ ظيَسةضؤيي نطزبيَت يةواْةية ٖيَطؤز
و نوضوؾيـ ٖيوازاض بوو زةغتهةوتى باؾي يةوىَ ٖةبيَت و غووز ية بةْسةضةنإ ببيٓيَت بؤ 

 ناْى.آلٖةْاضزةنطزْى نا
ناتيَو قاضؤٕ ٖةواَيى غٓووضبةظاْسْى نوضوف و طةيؿتٓى بة ضووباضى قعٍ ئايةضَاقى 

 اويَصى بة نايتؤغي ضاويَصناضى نطز تا بعاْيَت ض بهات بياؾة؟بيػت، ض
تت نوضوف و تى: َٔ ثيَُووتى ية طةٍَ ئيَػجاضتةنإ ببة ٖاوثةعنإ و تؤو ناَيتووؽ

يةدةْط ظياتط و زيػإ  ْيية ْاتواْيَت ية ؾاخةنإ بجةضيَتةوة، ئيَػتاف ٖيض ضيَطةيةنت
ى ئيَػجاضت نة زةنةوتة ْاو يؤْإ زوو وآلتبهة. زاوات ييَسةنةّ يةطةٍَ ئيػجاضت ٖاوثةعناْى 

ناضةنإ  ي تطثاؾاى ٖةبوو تا ئةطةض يةنيإ ضنطيَت ضيَطة ية بةضيَوةبطزْى ناضةنإ ْةططيَت و ئةو
 بهات.
اْى تطى يؤْاْى، ثياواْى ئيػجاضتيإ بة )زووؾيعة( واتة خامن باْط زةنطز و وآلتية 

وو، ئةوإ تةْاْةت ية دةْطيؿسا ئةطةض ناتيإ ٖؤنةؾي زضيَصى ثطضى ثياواْى ئيػجاضت ب
زةغت نةوتبا، ظويؿيإ ؾاْة زةنطز و طةوضةتطئ بةزبةختى ية اليإ غةض ضووتاْةوة بوو ْةوةى 
َطزٕ ية دةْططة. ضوْهة َٓساَيةناْى ئيػجاضت بؤ دةْط ثةضوةضز زةنطإ، ية َٓساَييةوة 

زةبؤوة بةٖيَع بووْيإ ية َةيساْى دةْط ازةٖيَٓسضإ بة ٖةضزوو زةغت دةْط بهةٕ و ئةوةف ضِ
ازةية نة ية دةْطى )تةضَؤثيٌَ( تةْٗا غيَ غةز غةضباظى ئيَػجاضتى تواْيإ َاوةى ضِتا ئةو 

 غيَ ؾةو و ضؤش ضيَطة ية دوويةى يةؾهطى ٖةؾتاٖةظاض نةغي خةؾاياضؾاى ئيَطإ بططٕ.
ظى بهةٕ و ية ناتى دةْط نإ ية ثاظزة تا ؾةغت غاَيى زةبواية غةضبائيَػجاضتييةنوضة 

زةبووْةوة دةْطاوةض، غةضباظى ئيَػجاضتى و ثاؾانةيإ يةى خؤضاى و يةى ثؤؾانيإ ٖةبوو و 
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ةنطإ و ثةجنا تا ثةضوةضزةزدياواظى ية ْيَواْيإ ْةبوو. ئةوإ بةض ية ثاظزة غاَيى ظؤض بة ضةقى 
يَو بة قاَضى ييَيإ زةزضا، ؾةغت داض بة مشؿيَط و ْيَعة بطيٓساض زةنطإ و ٖةض غيَ ضؤش داض

نإ بؤ ْييةاغتةقيٓةى دةْط زةنطا و شاثؤضِاٖيَٓاْةناْيإ بة نةضةغتةى ضِتةواوى 
طزْى ؾطؤنةواْة خؤبةخؿةناْيإ نة بة )ناَيهاظ( ْاغطا بووٕ، ٖةَإ ضيَطةيإ ية ثةضوةضزةن

 ( غاٍَ بووٕ.18تا  15دةْطى زووةَى ديٗاْى ططتةبةض و تةواوى ؾطؤنةواْةنإ ية ْيَوإ )
اٖيَٓإ زةَوضاوى بوو و بؤ ضيَططتٔ ية بطيٓساض ضِخاَيى الواظى غةضباظيَهى ئيَػجاضتى ية ناتى 

بووْى َاغهيإ ية دةْططة زةنطزة غةضيإ. ئةوإ بةضزةواّ ثيازة دةْطيإ زةنطز و ئيَػجاضت ٖيض 
ؿةيإ ْةزةنطز و ئةوةْسة نات غوثاى غواضةى ْةبوو و ئةطةض زوشَٔ يةى يا ٖةظاض نةؽ بواية ثاؾةن

ةى ضةْس  خؤضاططيإ زةنطز تا ثاؾةنؿة بة زوشَٔ بهةٕ. ئيَػتا ئيَػجاضتى ْةَاوٕ و دطة ية ويَطْا
خاْوويةنى ؾاضى طةوضةى )الغيَس َؤٕ( نة ؾاضيَهى ئيَػجاضتى بوو و ئاغةواضى طؤضغتاْى ثاؾاى 

 ئيَػجاضتى و غيَ غةز غةضباظةنةى ية تةضَؤثيٌََ.
بؤ ثيَؿٓياضى ضاويَصناضةنةى ططت و زاواى ٖاوناضى ية ئيَػجاضت نطز، بة  قاضؤٕ طويَي

تى ئةطةض بة و ضةظاَةْسى ٖةضزوو ثاؾا ثيَٓر غةز غةضباظى ئيَػجاضتى بؤ ياضَةتى ٖاتٔ و ثاؾا
قاضؤٕ غووزى  بةآلّباؾي غووزيإ ييَ ببيٓٔ، وةى ئةوةية ضةْس ٖةظاض غةضباظَإ ْاضزبيَت، 

غوثاى قاضؤٕ غواض بوو و ئةوإ ثيازة و بيَ ئةوةى بتوأْ بةؾساضى دةْط يةوإ ْةزيت ضوْهة 
نإ، قاضؤٕ غوثايةنى غواضةى ئيَػجاضتييةى خؤيإ. بةض ية طةيؿتٓى وآلتاْةوة بؤ ضِبهةٕ طة

ثيَهٗاتوو ية غةزٖةظاض غةضباظى ْاضز تا ضيَ ية ٖاتٓى غوثاى نوضوف بططٕ و ئةوإ و غوثاى 
 قعٍ ئايةضَام بةبةى طةيؿسن. نوضوف ية ْعيو ضووباضى

وةضظى بةٖاض ئاوى ضووباض ظؤض ظيازى نطزبوو و نوضوف بةْياظ بوو ثطزيَو زضوغت بهات بؤ 
ياضي طِغوثاى قاضؤٕ ب بةآلّئةوةى ئاو ٖيض غةضباظيَهى ْةبات و غوثانةى يةيةى ْةتطاظيَت، 

ةيإ غوثاى قاضؤٕ بة ثطيٓةوة ية ئاو و ٖيَطف نطزْة غةض غوثاى نوضوؾياْسا. يةطةٍَ بةضةب
غواضى ئةغح زةغتيإ نطز بة ثةضيٓةوة و ضواضثيَهاْيإ بة َةيةنطزٕ ئةواْيإ بؤ نةْاضةناْى 

 ووٕ بؤ ٖيَطف نطزٕ.ئاَازةباْسةوة و بةّ ؾيَوةية غوثاى قاضؤٕ ضِتى ضووباضةنة ثةآلضؤشٖة
قاضؤٕ ٖيَطؾي  ئةو ثطزةى نوضوف يةغةض ضووباضةنة زةيهطز ية تةواو بووْسا بوو نة غوثاى

اغجاضز بة تري ية ئةغجةناْى غوثاى قاضؤٕ بسةٕ بؤ ئةوةى ضِنطز، نوضوف ئةؾػةضاْى خؤى 
تى آلئةوإ ببٓة ثيازة و زواتط بة ْيَعة و مشؿيَط و تري يةْاويإ بزن. ئةو ضؤشة نةْاضةناْى ضؤشٖة
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نإ بة سييةضووباضةنة بؤوة نوؾتاضطاى ئةغجةناْى غوثاى قاضؤٕ و زواتط نة غواضناضة يي
ْاضاضى بووْة ثيازة، ٖيَطؾي غةضباظاْى ئيَطاْى بؤ غةض ئةوإ زةغتى ثيَهطز و ثيَـ ْيوةضؤ 
غوثاى قاضؤٕ بة تةواوةتى زةوضةزضا و بة ْاضاضى زةغتةزةغتة خؤياْسا بة زةغتةوة، زوو ضؤش 

يٓةوة زواتط ثطزةنة تةواو بوو و َاوةى سةوت ضؤشى خاياْس تا غوثاى نوضوف بةتةواوةتى ثط
 اْسةوة.ضِضؤشئاواى ضووباضةنة و يةطةٍَ خؤياْسا زيًةناْيؿيإ ثة

زواى ئةوةى غوثاى نوضوف ثةضيٓةوة، نوضوف ثيَٓر ية ئةؾػةضة زيًةناْى ٖةَيبصاضز و ية 
ضيَطةى ئةواْةوة بة ْاَة زاواى ئاؾتى ية قاضؤٕ نطز. نوضوف ية ْاَةنة ْووغيبووى:"غوثاى 

غوثاى َٔ ٖاتبووْة نةْاضةناْى ضووباضى ٖاييؼ، بة تةواوى يا تؤ نة بؤ ضيَططتٔ ية ٖاتٓى 
نوشضإ و يا بة زيٌ طريإ و َٔ ئيَػتا ية نةْاضى ضؤشئاواى ئةو ضووباضة ئؤضزووطاّ ٖةَيساوة و 

ى وآلتية طةٍَ ئةوةؾسا نة غةضنةوتووّ، ثيَؿٓياضى ئاؾتيتإ بؤ زةنةّ و تةْٗا َةضدِ ئةوةية 
ةنةت بة وآلتةنةّ بهةيةوة تا ية وآلتةناْى باظضطاْبيَت و ضيَطا بؤ  تؤ ية شيَط ثاضيَعطاضى َٔ

ةناْت ئاوةَية زةنةّ و َةبةغتِ ئةوةية باظضطاْةنةّ بؤ وآلتى بهةٕ، َٓيـ باظضطاْئاغووزةيي 
 ناْيـ غووز ية ئيَطإ وةضبططٕ."ْييةى تؤ وةضبططٕ و قاضؤوآلتنإ غووز ية ئيَطاْيية
َى ْةضيَي زايةوة و ثةغةْسى ْةنطز. آلا و بةٖيَعتط زةظاْى وةقاضؤٕ نة خؤى بة تواْ بةآلّ

تا ئةو ضؤشةى نوضوف ظيٓسوو بوو، ٖةَيؿة بةض ية ٖةض ؾتيَو زاواى ئاؾتى ية بةضاْبةضةنةى 
 ةنطز.ئاَازةززةنطز و ئةطةض ثةغةْسى ْةنطزباية ئةوة خؤى بؤ دةْط 

شياوة زةَييَت زضومشى نوضوف َيَصووْووغي ضؤَى )شؤؽ تشن( نة ية غةزةى زووةَى ظايئَ 
اطط و ية غةضنةوتٓيؿسا ثيَويػتة ضِضة و خؤو بطيتى بوو ية ئةوةى: ثياو ية دةْطسا ثيَويػتة بة

ييَبوضزة و دواَيَط بيَت. ئةو زضومشة زواتط ية اليةٕ )ضةضضيٌ( غةضؤى وةظيطاْى بةضيتاْيا ية 
وة نة يةباضةى دةْط دةْطى ديٗاْى زووةَسا ية غةضةتاى ئةو ثةضتوونةزا ْووغطا

ْووغيويةتى و بة ططعناْى ظؤض ية شؤغتيٓى وةضططتووة وئةويـ ية نوضوؾةوة باغي زةنات، 
يوة و يةواْةية وايبرينطزبيَتةوة نة زضومشيَهى ْووغضةضضيٌ غةضضاوةى ئةو زضومشةى ْة بةآلّ

 بةْاو باْطة بؤية ٖيض ئاَاشةى بة غةضضاوةى زضومشةنة ْةنطزووة.
ٖةواَيى ثةضيٓةوةى نوضوؾى ية ضووباضى قعٍ ئايةضَام، قاضؤٕ بةثةية نةوتة زواى بيػتٓى 

غاظزاْى غوثا و نؤنطزْةوةى غةضباظ ية ْةتةوة و ظَاْة دياناْى غٓووضى و غوثايةنى 
ٖةَةضةْطى ثيَهٗيَٓا و يةو باضةوة ٖةضغيَ َيَصووْووغي ضؤشئاوايي بةْاوباْط )ٖيَطؤزؤت، ثًشن 
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ؤٕ غوثايةنى ثيَهٗيَٓا نة ظؤضبةيإ ية ثيَٓاو ظيَط و ظيو ٖاتبووٕ و و شؤؽ تشن( زةَيئَ قاض
يةنططتوويي غةضباظى يةْاويإ ْةبوو، ٖةض يةؾهطيَو ؾةضَاْسةى خؤى ٖةبوو و ؾةضَاْسةنإ 
ظَاْى يةنرتيإ ْةزةظاْى و قاضؤٕ نةغيَهى نطزة ؾةضَاْسةى ئةو غوثاية نة تةَةْى ية ٖةشزة 

ةظَووٕ بوو ية بواضى دةْط، بؤية ْةيسةتواْى ؾةضَاْةناْى بةغةض غاٍَ غةضْةزةنةوت و بيَ ئ
 ؾةضَاْسةناْسا بػةثيَٓيَت.

تةى ئةو غيَ َيَصووْووغة قاضؤٕ واى بريزةنطزةوة ٖةضنةغيَو ظيَطى ٖةبيَت زةتواْيَت و بة
غوثايةنى طةوضة ثيَو بيَٓيَت و بةو ٖؤيةوة زةتواْيت نؤَةييَو غةضباظ بةنطىَ بططيَت، 

اٖيَٓإ و ؾةضَاْسةناْى ثيَويػتيإ بة ئةظَووٕ و ضاونطاوةيي ضِاْى غوثا ثيَويػتى بة ْةيسةظ
ٖةية و ثيَويػتة غةضباظةنإ ية اليةٕ ؾةضَاْسةناْياْةوة ضاٖيَٓاْيإ بؤ بهطيَت تا 

 ؾةضَاْسةناْيإ بة تةواوةتى بٓاغٔ.
اوايية( ثيَهٗاتبوو تةى ئةو غيَ َيَصووْووغة ضؤشئو ية بةضاْبةضيؿسا يةؾهطى نوضوف )بة

 بةآلّية غةضباظاْى بة ئةظَووٕ و غةضغةخت و ٖةضضةْسة بة ظاضاوة و ظَاْى ْاوضةيي زةزوإ، 
و ٖةَوويإ نوضوؾيإ زةْاغي و بة غةضنطزةيةنى ؾياويإ  (1)ٖةَوويإ ؾاضغيإ زةظاْى

 ت.ياضيَو وةضْاططيَت، يةْاو ضووْى غةضباظةناْى تيَسابيَطِزةظاْى و زةياْعاْى ب
ية يةؾهطى قاضؤْسا ظؤضيٓةى غةضباظةناْى تةْاْةت بؤ يةى داضيـ قاضؤْيإ ْةزيبوو و 

 ْةياْسةظاْى تواْاى ية ضووى غةضباظى ضةْسة.
ية غوثاى نوضوف ٖةَووإ ؾةضَاْسةى خؤيإ زةْاغي و ية ضيَجيَوإ و دةْطسا  بةآلّ

بة ؾيَوةيةى بوو نة  ْة يةؾهطةنةؾي وةى باؽ نطازابةؾبووبةضزةواّ يةطةَيي بووٕ و 
                                                           

تا ثيَـ ئةونات َازةنإ زةغةآلت بووٕ و ية زةغةآلتساضى ئةوإ ْعيهةى غيَ غةزةى ضابوضزبوو و ظَاْة  (1)
ا ٖاتووة تةى نوضوف وةى يةو ثةضتوونةزو ديانإ ية غٓووضى زةغةآلتى ئةوإ ٖةبوو و ضيَٓووغي ئةوإ بة

اى ئةوة ية غةضزةَى َازةنإ غةثاْسْى ظَإ ْةٖاتبوو نايةوة و ئةطةض طِضيَٓووغي باؾرت بووة، بةآلّ ويَ
ٖاتباناية ئةوا ظَاْى َازةنإ ْاغطاوتط زةبوو، ويَطِاى ئةوةف َاوةيةنى ظؤض بةغةض زةغةآلتى نوضوؾسا 

نإ و ئاَطاظةناْى خويَٓسٕ و طةياْسٕ وةى سييةةْةببوو تا ٖةَووإ ؾاضغي ؾيَط بزن و ئةوناتيـ ثةيوتيَجةضِْ
 باوةضِديٗاْى ئيَػتا ْةبووة تا بة ظوويي ضةْس ْةتةوةيةى ية خانيَهى ئاوا بةضؾطاواْسا يةى ظَإ ؾيَطبزن و بؤية 

ى نوضوف ٖةَوويإ ؾاضغيإ ظاْي بيَت، بة تايبةت نة ؾاضؽ تاظة ببووْة زةغةآلتساض و ئةَة يةؾهطْانطيَت 
 ؤيية و ْانطيَت ية ضواضضيَوةى ثيَساٖةَيسإ ظياتط ٖةشَاض بهطيَت، وةضطيَط بؤ نوضزى.(ظيَسةض
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ٕ ْةزةبوو و ٖةض و ىتييةتى غةضباظةنإ زةطةيؿتة ؾةضَاْسةناْيإ و ٖيض ئاظايةاْييةقاضةَ
 ت زةنطا.آلغةضباظيَو ية َةيساْى دةْط ئاظايةتى ْواْسباية، خة

نوضوف ية نةْاضةناْى ضؤشئاواى ضووباضةنةوة بةضةو ؾاضى غاضز نةوتة ضيَطة و غةضئةجناّ 
اغيت ثيَسةؾتيَهى ثإ و نطاوة بوو نة ية بانووض و ضِ)ثيَت ضيا(، ئةو زةؾتة ية طةيؿتة زةؾتى 

تةوة آلنةى زوو ؾةضغةر و ْيو بوو و ية ضؤشٖةاْييةباؾووض بة زوو ؾار غٓووضزاض نطابوو و ث
 546( يةَى بةٖاضى غاَيى )79بةضةو ضؤشئاوا زضيَص زةبؤوة، غوثاى نوضوف ية ئيَواضةى ضؤشى )

 ئةوىَ و نةوتة بةضاْبةض غوثاى قاضؤٕ. خ. ظ( طةيؿتة
نوضوف يةبةض ئةوةى زوو ناتصَيَط بؤ ؾةو  بةآلّٖةضضةْسة ضؤشةناْى وةضظى بةٖاض زضيَصٕ، 

ياضيسا بؤ طَِابوو بة باؾي ْةظاْى دةْط بهات، بة تايبةتى نة ؾاضةظاى ْاوضةنة ْةبوو و ب
ْةناو ٖيَطؾيإ ْةنطيَتة غةض. بةياْى دةْط بهةٕ و ئةو ؾةوة ئاططى ظؤضيإ نطزةوة تا ية 

بةياْى ضؤشى زواتط ناتى نوضوف ية خةو ٖةغتا، ظاْى ضؤشى ٖةؾتايةَى بةٖاضة و ثيَؿبيين 
 طاى ئؤضؾةييُى بريٖاتةوة.ثةضغت)ظؤضؤبيٌَ( بةضيَوةبةضى 

نإ ْةبوو، بؤية ضييةى بة ئةغتيَطة ْاؽ و ؾاَيباوةضِثةضوةضزةى نوضوف بة ؾيَوةيةى بوو 
 تةى ظؤضؤبيًََى بريٖاتةوة وو اى ئةوةفطِنإ ْةزةطؤضى و ويَٓييةى ية غةض ثيَؿبيْةخؿةى دةْط

أغت بيَت. زواتط غوثاى نوضوف بة ثيَي ؾويَٓةناْيإ بة ضِتةى ئةو ثريةثياوة و تى: يةواْةيةو
ٕ نة تةْاْةت ية زوْياى ئيَػتا نة غةضباظى ثيازة و غواضة َاْاى ئةو ناتى زابةؾبووؾيَوةيةى 

 وة بةٖيَعة.غةضباظييةضةى و ٖيَؿتا ية ضووى بةآلّ، ْةَاوة
اغت و ضِية ْاوة ي تطْى غوثانةى بةو ؾيَوةية بوو: بةؾيَهى يةزةط و غيَ بةؾزابةؾبوو

ٕ و ٖةضيةى يةو غيَ بةؾة يةْاو خؤيإ بووْة زووبةؾى دةْطهةض و زابةؾبووبانووض و باؾووض 
ى يةنةّ بوو ية ناتى ثيَويػت. ئةو ؾيَوة ياضَةتيسةض، ئةضنى بةؾي زووةّ ياضَةتيساْى بةؾ

ْة ية غةضزةَاْى زواتط ْاوى الى ضةخ، الى ضاغت و زَيى وةضططت و تا غةزةى زابةؾبوو
 ابطزووف ططْطى ٖةض َابوو.ضِ

شؤؽ تشن زةَييَت: قاضؤٕ خؤى يةو دةْطة بةؾساض بوو و ظؤضبةى َةيساْى دةْطى زةبيٓى، 
ْعيهةى غيَ تا ضواض ؾةضغةر بوو نةؽ تواْاى زيتٓى بة ٖؤى ؾطاواْى دةْططةنة نة  بةآلّ

ٖةَووى ْةبوو، قاضؤٕ زيػإ ؾةضَاْى نطز ئةغح غواضةناْي ٖيَطف بهةٕ و غةضباظاْى 
نوضوؾيـ بة تري ئةغجةناْيإ خػسن و زواى ئةوةى نوضوف بيٓى ٖيَطؾي توْسى غواضةناْى 
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زَيى غوثانةى بة ئاضاَى  اغت، الى ضةخ وضِقاضؤٕ ٖيَواف نطايةوة، ؾةضَاْي نطز الى 
بةضةوثيَـ ضووٕ، ئةوإ ثةيةيإ ْةزةنطز و زةياْعاْى يةو دةْطةزا ْابيَت خؤيإ َاْسوو بهةٕ 
ضوْهة ْاظأْ ضةْس ثيَ زةضيَت، بة تايبةتى ية ضؤشةناْى زواييٓى بةٖاض نة ظؤض طةضّ بوو. 

تواْيإ غوثاى قاضؤٕ  بة ٖؤى غيػتةَى باؾيإ بةآلّٖةضضةْسة دووَيةى ئةوإ ٖيَواف بوو 
 بةضةو ثاف بةضْةوة.

قاضؤٕ نة غواضى عاضةباْة بوو زةيتواْى ظؤضبةى َةيساْى دةْطةنة ببيٓيَت و زيتى 
غةضباظةناْى ثاؾةنؿة زةنةٕ و خؤيإ ية ثيَـ غوثاى نوضوف ْاططٕ، ؾةضَاْي نطز تا 

ةْط ٖةَيسئَ، نؤَةييَو غةضباظى ييسى بضٓة ثؿت َةيساْى دةْط و ئةو غةضباظاْةى ية د
بهوشٕ و يةناتةزا ظةوى ية شيَط ثيَي غواضة و ثيازةنإ نةوتة يةضظئ و ئامسإ تاضيو بوو، 
بايةنى توْس ية طةٍَ تؤظ و خؤٍَ ٖةَيي نطز و ٖةَوو ؾويَٓيَو تاضيو بوو، ئةو ضووزاوة تطغٓانة 

 .غةضباظاْى قاضؤْى بة ؾيَوةيةى تطغاْس نة ٖةض نةغةى بؤ اليةى ٖةَيسةٖاتٔ
غةضباظةناْى قاضؤٕ ٖةَيسةٖاتٔ، ئةغجةنإ ية تطغإ ثيَيإ ية غةضباظةنإ زةْا و تةْاْةت قاضؤٕ 
ْةيتواْى ضيَطة ية ٖةآلتٓى ئةغجةناْى بططيَت و ضوْهة ضووى ئةغجةناْى ية ضؤشئاوا بوو، بة بيَ 

ةْس خويةى ويػتى خؤى بؤ ئةوىَ ٖةآلت و ؾرياظةى غوثانةى بة تةواوةتى تيَهضوو، ضووزاوةنة ض
ى ئيَطإ ثيَؿرت يةو ضووزاوة يةؾهطظياتطى ْةخاياْس بةآلّ بؤوة ٖؤى ثةضتةواظة بووْى غوثاى قاضؤٕ. 

ئاطازاض نطابووٕ و بؤية ٖيَُٓى خؤيإ ثاضاغت و بة نؤتايي ٖاتٓى ضووزاوةنة، بؤ ضيَططتٔ ية خؤ 
طإ تا ئيَواضة بةزواى غوثا ضيَو خػتٓةوةى غوثاى ثاؾاى ييسى خيَطايي خؤيإ ظياز نطز. غوثاى ئيَ

ثةضتةواظةنةى قاضؤٕ نةوتٔ بة تايبةتى ئةواْةى ية الى ضاغت و ضةخ بووٕ ْةوةى ية ْةناو 
ٖيَطؾيإ ْةنطيَتة غةض و ئيَواضة طةيؿتٓة ؾويَٓيَو نة ؾاخةناْى بانووض و باؾووض ية يةى ْعيو 

 ببووْةوة و ؾةضَاْى نطز يةوىَ ئؤضزووى غةضباظةناْى زاغةٕ.
ٖةية و ئاططيَهى ظؤض نطاوةتةوة،  طِةونات نوضوف بيٓى ية الى ضؤشئاوا زوونةييَهى ضئ

زةغتةيةى غةضباظى ْاضز تا ظاْياضى وةضبططٕ. غةضباظةنإ ضووٕ و  بةآلّٖةضضةْسة ؾةو بوو 
 تيإ ئاططةنة ظؤض و طةضّ بوو و ْةَاْتواْى بضيٓة ْعيهرت.و ٖاتٓةوة و تةْٗا
ية ؾاضةظاناْى ثطغي: ييَطة ضةْسة زاضى ييَ ية نة ئاططى بةو ةوة غةضغوضَِاْنوضوف بة 

 ٖةبيَت. َييةطةض
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ية زؤييَو نة زةنةويَتة ئةوزيو  بةآلّ، ْيية ئةوإ وةالَيإ زايةوة: ييَطة زاضى ييَ
 ؾو ية غووتاْسا بةتيٓٔ.و شَاضةيةنى ظؤض زاضى غةَػى ييَية نة وةى زاضى

تطى غوثاى نوضوف ية ؾاضى غاضز ناضيَهى قاضؤٕ بؤ ضيَططتٔ ية ْعيهبووْةوةى ظيا
ى ئاطط و زوونةٍَ ئةوةْسة ظؤض بوو َاوةى طِتطغٓانى نطز و زاضةناْى ئةو زؤَيةى غووتاْس بوو، ط

، غوطنانى ئاططةنة بةضزى ؾاخةناْى ظؤض ي تطو زواتط بؤيةى ٖةؾتة بةضزةواَبووٖةؾتةيةى 
ف ْاضاض غوثانةى وةغتاْس، ضوْهة يا بووْى ْةبوو. نوضوتيَجةضِطةضّ نطزبوو و نةؽ تواْاى 

وات و ئةَة ناتى طِزا بي تطزةبوو ضاوةضوإ بيَت و يا بطةضيَتةوة بؤ ؾاخةنإ و بة ضيَطةيةن
 ظياتطى زةويػت.

ية ضؤشى غةزةَى بةٖاضزا باضاْيَو باضى نة ية الى دووتياضإ بة باضاْى )تطىَ ؾوضة( 
تطىَ، ئةو باضاْة بةضزةناْى غاضز نطزةوة و ْاغطاوة و بةضغيًةناْى ؾريئ زةنطز تا ببٓة 

غوطنانةناْى ؾوؾتةوة، ضؤشى زواتط غوثاى نوضوف يةغةض خؤ ضووْة زؤَيةنة و ثاؾاى ئيَطإ 
زيتى ضؤيؿسن بة ضيَطةنةزا بة ٖؤى غووتاْى بةضزةنإ، ظؤض ئةغتةَة و بةضزةنإ ية شيَط ثيَي 

 او خةضةْسى ييَ زةنةوتةوة.زةبووٕ و َةتطغي نةوتٓة ْو ضواضثيَهإ وضز غةضباظ
نوضوف ْاضاض ؾةضَاْى نطز غةضباظةناْى بة ثاض و بيٌَ نةوتٓة ؾهاْسٕ و ؾطيَساْى 

 زةيوتْى خؤيإ، نوضوف تيَجةضِبووطز بؤ زضوغتهازةيةى باؾيإ ضِبةضزةنإ و دازةيةنى تا 
إ ئةونات بة ٖؤى يٓةوة ية ثطزى )ضةْؤْس، ئةَيوةْس( ئاغاْرتة ية ضؤيؿسن يةو تةْطةية. ئةوثةضِ

 يإ وابوو نة ضيَطةى ثةضيٓةوة بؤ بةٖةؾت يةو ثطزةوةية.باوةضِغةختى ثةضيٓةوة يةو ثطزة، 
َةبةغتى قاضؤٕ ية غوتاْسْى ئةو زؤَية، بة زضةْط خػتٓى دووَيةى غوثاى نوضوف بوو و 
َةبةغتةنةؾى ثيَها، غوثاى نوضوف بة َاْسووبووْى ظؤض ية َاوةى يةى َاْط تواْيإ 

. بة زضيَصايي ثةضِييةوةيَطةنة زضوغت بهةٕ و ية ضؤشى غةزوغي ٖةّ، يةنةّ بةؾى غوثانة ض
ٖيَطؾيإ ْةنطيَتةغةض،  طِئةو َاوةية ؾةو و ضؤش بةؾيَهى غوثاى نوضوف ثاغةوإ بووٕ تا يةث

وو ثةيوةْسى ية طةٍَ زواوة بجاضيَعيَت و خواضزةَةْيـ بؤ غوثانةى ية ثؿتةوة ْاضاضبنوضوف 
 بهات.زابشن 

ئةطةض ئةونات نة نوضوف ية زةضبةْسى ثةتطيا بوو، ثاؾاى ييسى ية ثايتةختة 
 طِبةؾهؤيةنةى ٖاتباية زةضةوة و تةْٗا ضيَطةى زةضضووْى ية يةؾهطى نوضوف يةو زؤَية ث
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ةى ططتباية، تةواوى غةضباظةناْى نوضوف يةوىَ يةبةض ْةطةيؿتٓى ئاظووقة و ئاو يَةتطغي
 زةَطزٕ.

يةنإ نة غةباضةت بة ثاؾةنؿةى زةٖةظاض غةضباظى يؤْاْى ية ئيَطإ يْاْؤَيَصووْووغي ي
زةزدوئَ و بة ؾاناضى دةْطى ٖةشَاض زةنةٕ، ثةضيٓةوةى نوضوؾيإ يةو زةضبةْسة بة 

َيَصووْووغي ضؤَى )شؤؽ تشن( نة ية غةزةى زووةَى  بةآلّضووزاويَهى ئاغايي ْاغاْسووة. 
بووْى غوثاى تيَجةضِئةو زةضضووْةى زاوة و غةباضةت بة  زواى ظايئَ شياوة، غةضةجنى ططْطى

بواية يةوىَ يةْاو زةضوو و يا زةنؿايةوة و  ي تطنوضوف بةو زؤَيةزا زةَييَت: ٖةض غةضزاضيَه
ية تةواوى ئةو َاوةيةى نة غوثاى نوضوف  بةآلّزةغتى ية ططتٓى ثايتةختى ييسى ٖةَيسةططت، 

 يهى ضواضثيَهإ ية ثؿتةوة بؤيإ زابشن زةنطا.يةوىَ بووٕ، خؤضانى غةضباظةنإ و ئاي
ؾو نة ْيؿاْةى ْعيهى و ى ييسى يةنةّ باىوآلتناتيَو نوضوف ية زؤَيةنة زةضضوو، ية 

يةوة آلوةضظى ثاييع بوو زةغتى بة ؾٓيٓةوة نطزبوو. نوضوف ئةونات ية ْاو خانى ييسى زةدوو
نةؽ ٖيَطؾي ْةنطزة  بةآلّتة غةض و و بريى زةنطزةوة نة ٖةَوو ناتيَو يةواْةية ٖيَطؾي بهطيَ

 غةضيإ و نوضوف ئةوةْسة ضؤيؿت تا ؾاضى غاضز ية زووضةوة زةضنةوت.
زعنةْى ؾاضى غاضز نة ية َيَصووزا بةْاوةناْى )غةضزيؼ و غةضزى( ٖاتووة، بؤ ئةوةى ية 

ض ؾهؤ و ئامساْى، ٖةضنةؽ تةْٗا يةنذاطِت زةٖات، زعنةْيَو بوو غةضغوضٖيَٓةض و ثآلضؤشٖة
يإ باغهطزووة. تييةاغضِزيتباية بريى ْةزةضوو و تةواوى َيَصووْووغإ تةْاْةت ئيَػرتابووٕ ئةو 

ؾاضى غاضز ية بٓاضى ضيا و بةغةض ططزيَو بيٓا نطا بوو و ية زووضةوة نوؾهة بًَٓسةنإ و 
اي اظاْسضا بووْةوة بةضضاو زةنةوتٔ و ٖةضضى زةي زيت وضِطاناْيإ نة بة ظيَط ثةضغتَٓاضةى 

 بري زةنطزةوة نة ية شَاضة بةزةضٕ و بؤية بة ؾاضى ئامساْى زةْاغي.
ؾاض بة زوو ؾوضةى ئةغتووض نة ْيَواْيإ )زة ظةضع( بوو زةوضة زضابوو و ئةو ؾوضةاْة 
تةواوى ؾويَٓةناْى ؾاضيإ زاثؤؾي بوو و ية ٖةَوو بةضظايي و ْةؾيَوةناْسا ؾوضةةنة بةبيَ 

ا بوو و ئةوضووثى ئاغيا و باظضطاْبةضظ بوو، غاضز ْاوةْسى نةَونوضى ٖةبوو و )زة ظةضع( 
 ت زيَت.آلتةوة بةضةو غاضز زةٖات زةيسيت نة دازةيةى يةويَوة بؤ ضؤشٖةآلئةوةى ية ضؤشٖة

ت ْعيهةى بيػت آلناتى طةيؿتٓى نوضوف بؤ ئةوىَ، زضيَصى دازةنة بةضةو ضؤشٖة
و ٖةضزووالى دازةف ية ثؿت  نيًؤَةتط بوو و ية ٖةضزووالى دازةنة زاضيإ ضاْسبوو

ي زةنطز قربى خةَيهى غاضزى ييَ بوو. طؤضى خةيهى ئاغايي يةغةض طِزاضةناْةوة تا ضاو ب
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تساضاْيـ زواى َطزْيإ يةغةض خةضدى خةَيو آلخةضدى خؤيإ زضوغت زةنطا و طؤضى زةغة
 زضوغت زةنطا.

ت نة َيَصووْووغاْى ناتيَو نوضوف طةيؿتة قربغتاْةنة، طؤضى )ئاييات( بابى قاضؤْى زي
غةزةناْى زواتط وةى ٖريؤزؤت و ئيَػرتابووٕ و ٖيرت ئةو طؤضةيإ بيٓى بوو و ية 

اظاوة بة بةضظى ْعيهةى ضِثةضتوونةناْياْسا باغيإ نطزووة. طؤضى ئايياتى بابى قاضؤٕ بيٓايةنى 
ْى اظاْسضا بؤوة و َيَصوو ْووغاضِٖةؾتا ظةضعى ية غةض نطابوو و بة بطزى دؤضاودؤض 

غةضزةَةناْى زواتط وةى ٖريؤزؤت و ئةغرتابووٕ و ... ٖتس زيت بوويإ. ية غةض ؾوضةى 
بيٓانة نةتيبةيةنى ييَ بوو ضيَصةى ئةو ظيطةى ية ضيٓة ديانإ وةضطريا بوو ية غةضى ْووغطابوو، 

نإ جييةٖيَطؤزؤت ئةو نةتيبةيةى خويَٓسبؤوة، ْووغيويةتى: بةؾة ظيَطى وةضطرياو ية شْة غ
 .ئةواْي تطتط بووة ية ظيا

)نة  َيػطٖريؤزؤت زةَييَت: طؤضى ئاييات ية بةضظى و ثاْى و زضيَصى بةقةز ٖةضةَةناْى 
اظاوةتط و قاعنرتة و يةواْةية تا ضِيةوإ دواْرت و  بةآلّئةواْيـ طؤضغتأْ( طةوضة ْابيَت، 

 ويَطإ ْةبيَت. ي تطزةٖةظاض غاَي
ضظة ْةنطزبؤوة و زواتطيـ بووَةيةضظة ئةو طؤضةى ٖةَيبةت ٖريؤزؤت ئةو بريى ية بووَةية

. ٖةض ٖيَطؤزؤت زةَييَت: ئةواْةى زةيإ ويػت ٖةَوو طؤضةناْى ٖةضزوو الى ؾةقاَى ويَطاْهطز
ةناضى و وضزطؤضغتاْةنة ببيٓٔ، يةى تا زووغاٍَ ناتيإ ثيَويػت بوو تا بعأْ ض دؤضة 

 تووة.طزْي ئةو بيٓاياْةزا بةناضٖازضوغتهئاضةظوويةى ية 
ية ؾاضى غاضز ٖةَوو ؾتةنإ بة تايبةت نضة دواْةنإ و سةَاَة خؤؾةناْى ئةو ؾاضة 
ديَي خؤؾطوظةضاْى ٖريؤزؤت بووٕ. ية غاضز سةَاَى ظؤض طةوضة ٖةبووٕ و ية ٖةْسيَهيإ 

( نةؽ زةيتواْى خؤ بؿوات، خةَيو بؤ خؤؾوؾسن و نات بةغةضبطزٕ زةضووْة ئةو 2000)
دةْطبةتى ؾيَٓهيإ بؤ زةٖات و بة  (2)و بووٕ، ية داَى )ئيًَةنرتؤّ(يٓوسةَاَاْة و ناتي ت

 ٖؤى غطوؾتى ؾاضى غاضز ية ٖاوئ بةؾطى ييَ زةغت زةنةوت.

                                                           

%( بوو و يةو ناْعاية تاظةية قاخ و داَى 45%( و )ظيو 55)ئيًَهرتؤّ ية تيَهةَيةى ظيَط و ظيو زضوغتسةنطا و ضيَصةى )ظيَط  (2)
قاخ و داَاْةى ؾاضى غاضز ظؤض بة ْاوباْط بووٕ و يةويَوة زةبطإ دواْيإ بؤ خواضزْةوةى دةْطبةت و ؾةضِاب زضوغتسةنطز و ئةو 

 ( ظةبيشوَيآلتط.  اْيوآلتبؤ ئيَطإ و 
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باؽ ية غاضز و ئةوةى ييَي بوو بهةئ  (3)ت ية ظَاْى َيَصووْووغة نؤْةنإطةض ضناْةويَ
ؤ بوو و تةْاْةت ئةونات يةوىَ ئةوا يةنذاض ظؤضة و تةْٗا زةَييَشن ئةو ؾاضة ظؤض دوإ و بةؾه

دؤضة بؤْيَهى خؤف بة ْاوى )بهطى( ية ؾوؾةى دوإ نة ْاوى غاضزى يةغةض ْووغطابوو 
تط، ئةوةَإ تةْٗا بؤ ئةوة باغهطز تا بعاْسضيَت نة ؾةضةْػا  اْيوآلتةنطا و زةْاضزضا بؤ ئاَازةز

 و بةضيتاْيا يةنةّ بةضٖةَٗيَٓةضاْى بؤٕ ْةبووٕ.
نةيوثةصن خؤيإ   تطتاظة يةو ؾاضة زةنطايةوة و ية باظاضةناْسا خةَيهى ؾويَينضؤشاْة باظاضى 

ئاَيوطؤض زةنطز و خةَيهى )ثيَت ضيا( واتة ئةو ؾويَٓةى نوضوف ثيايسا ٖات، خوضى و طةظنيإ 
 يةوىَ زةؾطؤؾت و خةَيهى ئةو ؾويَٓةى ئيَػتا بة )ئةظَري( ْاغطاوة ضواضثيَيإ يةوىَ زةؾطؤؾت.

إ قوَاؾى ظيَطئ و قاثي طًَيٓيإ زةؾطؤؾت و خةَيهى )ٖاتى( مشؿيَط و تري و نيؤْاْيية 
غةثيَط و نالوخووز )ناغهيَت( يإ يةوىَ زةؾطؤؾت، خةَيهى بابٌ بة زةْطى بةضظ يةو باظاضاْة 

تةى خؤيإ دازوةناْيإ ية ْاو طؤض، َطزووةنإ ية )َوْهري و و زةنةوتٓة ؾطؤؾتٓى دازو و بة
 غت و يةو زوْيايةف ية طةظيٓى َاض و زووثؿو بة زووضيإ زةنطزٕ.ْةنري( زةثاضا

ةنإ، ثياواْى ؾاضى غاضز بة غواضى ئةغح يا عاضةباْة بةض باظضطاْية طةضَى غةضقاَيى 
ضاو زةنةوتٔ نة بة ثؤؾانى خؤَاَيى و خؤضاظاْسْةوةيةى نة ية خؤضاظاْسْةوةى خاظناْى 

 واْرت بوو ية ٖاتووضووزا بووٕ.ؾةضةْػي غةضزةَى )يؤيي ثاظزة و ؾاظزة( د
ثياواْى غاضز ضيـ و مسيًََيإ زةتاؾى، بطؤناْيإ نةواْةيي و باضيو زةنطز، ضؤَةت و 
ييَويإ بة خةظعنة و ظيَط زةضاظاْسةوة و طواضةيإ ية طوىَ بوو، طةضزاْةيإ ية ٌَ زةنطز و 

ت ية غاضز ثياوإ خؤيإ ئةوةْسةيإ بؤٕ بةخؤزا زةنطز نة بؤْيإ ية زووضةوة زةٖات، ئةونا
 اظاْسةوة و شْإ ئةو ناضةيإ ْةزةنطز.ضِزة

ٖةضغيَ َيَصووْووغي ْاغطاوى نؤْى يؤْاْى )ٖريؤزؤت، شؤؽ تشن و ثؤيشن( زةَيئَ ئةو 
 اظاْسْةوة ظؤضةى ثياوإ بؤوة ٖؤى ظؤض بووْى ضابواضزٕ و تةْاْةت غيَهؼ ية ؾاضى غاضز.ضِخؤ

ٕ و ثياوإ بة دًوبةضطى بةؾهؤ و ئاضايؿى آلا زةدووية ناتيَو عاضةباْةنإ ية ؾاضز
تةواوةوة ية ضيَطةنإ ٖةْطاويإ زةْا، ية زةوضوبةضى ؾاضةوة زةْطى نةضِةْانإ زةٖات و بطيتى 

                                                           

)ية َيَصووْووغة نؤْةنإ ئةو نةغاْة ظياتط باغي ؾاضى غاضزيإ نطزووة و ٖةضضي ْووغيوياْة بة ضاوى  (3)
ؼ، غي َؤْيس، ئاؾيٌ، غؤؾؤنيٌََ و خؤيإ بيٓيوياْة و بطيتى بووٕ ية: ٖريؤزؤت، ئةغرتابووٕ، ٖىجؤْان

 (ظةبيشوَيآلئاضيػتؤؾإ. 



 

214 

بوو ية زةْطى نةضةْاى ثياواْى ٖاتووضؤنة بؤ ضيَهدػتٓى ٖاتووضووى عاضةباْةنإ 
ضة عاضةباْةناْى يةى ية دازةناْيإ بةناضزةٖات ية ضواض ضياْةناْسا، وةى ئةَطؤ ٖةضدا

 زةزا. ي تطازةططت و ضيَطةى ضؤيؿتٓيإ بة تاقُيَهضِ
ية ؾاضى غاضز ئاَازةنطزْى خواضزٕ ططْطى ظؤضى ٖةبوو و نيَؿت ييَ ْةضإ ية َاَيى 

دطة ية  زةغت و زةوَيةَةْسةنإ زاٖاتى ضانيإ ٖةبوو و يةو ؾاضةآلتساض و باآلزةغة
 ةنطا.ئاَازةز (4)يـخواضزةَةْى، ؾريْةَةْ

غةضؤى نؤَاضى ؾةضةْػا )ؾاضٍَ زيطؤٍَ( ية بريةوةضيةناْى خؤيسا باؽ زةنات نة بة بؤْةى 
دةْطى زووةَى ديٗاْى وةى غةضؤى نؤَاض بؤ ضووغيا زاوةت نطابوو و خواْى خواضزٕ تا 

بة ة و ئةو ئةّ ضووزاوةى ظؤض بة بايةر وةضططتووة و بةضزةواَبووناتصَيَط ٖةؾتى بةياْى 
 ؾيَوةيةنى ثطِ بايةر ية بريةوةضيةناْيسا ْووغيويةتى.

زيطؤٍَ ثياويَهى طةوضة بوو و ؾاضةظاييؿى ية َيَصوو ٖةبوو و يةواْةية ظاْيبيتى ئةو دؤضة 
خواْة زضيَص َاواْة يازطاضى ؾاضى غاضزٕ ية ضووغيا. ئةو َيواْساضياْة ية ؾاضى غاضز بؤ 

يػتاْبؤٍَ طواغرتايةوة و ئةوةف يةو غةضزةَة بوو نة بة يةنةجماض بؤ ؾاضى )بيعإ تيؤّ( واتة ئ
 غةضزةَى )ضؤَى بضووى( زةْاغطا و يةويَوة ضووة بؤ ضووغيا.

ية ؾاضى غاضز َيواْساضيةنإ غيَ ؾةو و ضؤشى زةخاياْس و بةضزةواّ بؤ ضيَططتٔ ية تيَط 
يإ ثيَسةزضا و بووْى َيواْةنإ، ؾةضِاب و دةْطبةت و خواضزةَةْى و خواضزْةوةى دؤضاودؤض

غةضةجناّ ٖةْسيَو ية َيواْةنإ ية تةْيؿت غوؾطةنة زةخةوتٔ و ٖةْسيَهيؿيإ زةضؤيؿسن بؤ 
 ابويَطٕ.ضِطانإ تا نضة دواْةنإ ثيَؿواظيإ بهةٕ و يةوىَ ثةضغت

يةوة ظياتط باؽ ية ؾاضى غاضزى ثايتةختى قاضؤٕ ْانةئ، ضوْهة باغي ئةو ؾاضة ئةطةض 
نؤتا ْايةت و تةْٗا زةَييَشن ئةوة ئةو ؾاضة بوو نة ية ضؤشى غةز و غي و  نوضت ْةنطيَتةوة بة

 ية اليةٕ غوثاى نوضوف طةَاضؤ زضا. خ. ظ(546) يةنةَى غاَيى

                                                           

اغتيسا ية اليةٕ ئةواْةوة زاْةٖيَٓسضاوٕ و ضِ)ئةو ؾريْةَةْياْةى بة ؾريْةَةْى ؾةضةْػةوى ْاغطاوٕ ية  (4)
تةية ية ثةضتوونى )ئاَازةنطزْى و ناْى ؾاضى غاضز و بةَيطةى ثيَويػت بؤ ئةوْييةزةطةضيَتةوة بؤ ؾريْةَة

ضزٕ و ؾريْةَةْى( ْووغةض )ئاضؾؼ تطاؽ( ٖاتووة نة خةيًَهى ؾاضى غاضز بووة و ثةضتوونةنة ية زوو خوا
ٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ ثيَـ ْووغطاوة و بة يةنةّ ثةضتووى زازةْطيَت نة ية بواضى ئاَازةنطزْى خواضزٕ 

 (ظةبيشوَيآلريْةَةْى ٖاتووة، ْووغطاوة و يةو ثةضتوونة دطة ية خواضزٕ، ؾيَوةى ئاَازةنطزْى ثةجنا دؤض ؾ
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 كوزوط و طةمازؤى شازى ضازد
َيَصووْووغاْى نؤٕ غةباضةت بة ٖيض يةى ية دةْطة نؤْةنإ بة ئةْساظةى ئةو دةْطة 

طزووة و طةظْةؾؤٕ تةضخاْهنى ْؤظزةٖةَى خؤى بؤ باغي ئةو دةْطة ْةزواوٕ و ٖيَطؤزؤت ثةتوو
ية بةؾي سةوتةَى ثةضتوونى )نؤضؤثيسيا( تةْٗا باغي ئةو دةْطة زةنات، ثؤيشن ية ثةضتوونى 
خؤى بة ْاوى )غرتاتيص( بة زضيَصى ئةو دةْطة باؽ زةنات و ئيَُةف بة بيَ ْووغيٓةوةى 

 ؾاضى غاضز زةنةئ.غةضضاوةنإ باغي ٖيَطؾةنةى نوضوف بؤ 
زواى ضظطاضبووْيإ ية َةضطةغاتى زؤَيى )ثيَت ضيا(، نوضوف ؾةضَاْيسا ضةْسى زةتوأْ ية 

ؾرت بططٕ و ية طةٍَ خؤيإ بيبةٕ، ضوْهة نوضوف بة ئةظَووٕ زةيعاْى ئةغح و زةؾتةنإ
ى . ئيَػتاف زواى بيػت و ثيَٓر غةزة ية ؾةضْيية ؾرتىو اططى ية ثيَـ بؤْىضِتواْاى خؤ

 .ْيية غاضز، ٖيَؿتا ئةغح تواْاى بةضطةططتٓى بؤْى ئةغجى
ْووغةضى بةضيتاْى )غيَطثيَطغي غايهؼ( ية ثةضتوونى خؤي بة ْاوى )َيَصووى ئيَطإ( زةَييَت: 

ؾرتةنإ ضؤيؿتووّ و ئةغجةنةّ بة و "ظؤضداض ية دازةناْى ئيَطإ بة غواضى ئةغح ية تةْيؿت ناضواْى
وات ييَ طِؾرتةنإ زةضؤيؿت، بةآلّ ٖةض نة بةضَسةزا تا خؤى بو ي َٓسا ية طةٍَْاضاضى و ية شيَط ضيَُٓاي

 ي نةئةوضووثؾرت ْاططيَت. تةْاْةت ئةغجى و يإ زووض زةنةوتةوة، ضوْهة ٖيض ئةغجيَو خؤى بؤ بؤْى
 ازةيةى ٖةضاغإ نة ئاوغاض زةثػيَٓٔ."ضِؾرتيإ ْةزيتووة، ية ناتى بيٓيٓى بة و
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ةنإ ية اليةٕ نوضوف ئةوة بوو نة نوضوف زةيعاْى غوثاى قاضوٕ ية ؾرتو ٖؤى نؤنطزْةوةى
ؾرت زةتطغيَت و زةيةويػت بةو ؾيَوةية و ئةغح غواضإ ثيَو ٖاتووة و ئةغح بة بيٓيٓى

 ٖيَطؾي ئةغجةنإ نةَهاتةوة.
ياضيسا ئؤضزووطاى غةضباظةناْى ية ْاوضةيةى بة طِنوضوف ناتيَو طةيؿتة ْعيو ؾاضى غاضز ب

 ِ بواض( زابٓيَت نة ئيَػتا ئةو ْاوضةية بة )ئةزةية( ْاغطاوة.ْاوى )تي
ثيَـ طةيؿتٓى غوثاى نوضوف بؤ غاضز، قاضؤٕ زاواى ياضَةتى ية زؤغتةناْى نطز و تةْٗا 

ناْيـ ثيَٓر تييةغوثايةنى تاضازةيةى باؾي بؤ ياضَةتيساْى ْاضز و ئيػجاض َيػطؾريعةوْى 
 طى نوضوف غووز ية ئةوإ ْةبيٓطا.ية دةْ بةآلّغةز نةغي ثيازةيإ ْاضز، 

زؤغتةناْى قاضؤٕ بةثيَي ئةو ْةضيتةى ية غياغةتسا ٖةبوو ية زؤغتى بة ٖيَع ظؤض ظياتط 
زؤغتةناْى زةتطغإ ئةطةض  ي تطزةتطغإ تا ية زوشَٓيَو نة تواْاى ْةظاْسضاو بوو و ية اليةن

و نة ٖةَوويإ بهاتة نةى بطاتة ئاغتيَظييةقاضؤٕ بةغةض نوضوؾسا غةضنةويَت، يووت بةض
نؤيًةى خؤي و ئةو خؤبةظٍ ظاْيٓةى قاضؤٕ، ئةواْى بةضاْبةض بة ثاؾاى ييسى بيَ ئاضةظوو نطزبوو 

زةظاْى و ئةواْيـ ية  ي تطو ئةو بة ٖؤى ئةو غةضَايةى ٖةيبوو، خؤى بة طةوضةتط ية ثاؾاناْ
 زَيةوة ئاضةظووى ؾهػت خواضزْى قاضؤٕ ية نوضوؾيإ زةنطز.

ى نوضوف غوثانةى زاَةظضاْس، زاواى تةواوى ئةؾػةضةناْى خؤى تا ثًةى زواى ئةوة
تاخياى )ؾةضَاْسةى غةز نةؽ( نطز و زواى نؤبووْةوةيإ، يةغةض ؾويَٓيَهى بةضظتط ية ؾويَٓى 

 تى:و ئةوإ وةغتاو و
اغتة نة ضِطةوضةنإ و ؾاخة غةضنةؾةنإ ثةضيٓةوة و طةيؿتٓة ئيَطة،  غةسطا"ئيَوة ية 

تا ئيَػتا غوثاى قاضؤٕ ٖةض غوثايةنى  بةآلّطزووة زاطرينظؤضى خانى ييسيتإ بةؾيَهى 
طزبيَت غةضنةوتُٓإ زاطرينتؤنُةية و تا غوثانة ْةؾهيَت ٖةضضةْس خانى ظؤضَإ 

زى. ئيَُة ْاظاْشن قاضؤٕ ية ثؿت ؾوضة بةضظةناْةوة دةْط زةنات يا يةو زةؾتة ٖاتؤتةْة
ز ضنيَٓيَتةوة ئةوة زةبيَت خؤَإ بؤ زةوضة ططتٓيإ بؤ َاوةى ٖيَطمشإ زةناتةغةض، ئةطةض ية غاض

 هةئ و بعاْشن نة ظغتاظنإ ية ثيَؿة.ئاَازةبزضيَص 
ؾٓيٓةوةى باى ثاييع ييَطة زةغتى  بةآلّ( ضؤش ية بةٖاض ضؤيؿتووة، 132ٖةضضةْسة تةْٗا )

ادناظنإ زةبيَت. ية ثيَهطزووة و زةظامن ييَطة ظغتاْيَهى غةخت وةى ظغتاْى نوضزغتإ و ئاظةضب
ئيَػتاوة زةبيَت بؤ خؤَإ بري ية ثؤؾانى طةضّ و خاْوو و خؤضاى بشن و بؤ غةضباظةناظنإ خاْوو، 
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ؾرت و ئةغجةناْيـ ئاييو و ئاغةٍَ زابشن بهةئ تا وةضظى ظغتإ و بطغيةتى يةْاويإ و بؤ
ضَإ ئاغاْرتة و بةض ية ْةبات. ئةطةض غوثاى قاضؤٕ ية ؾاض بيَتةزةض و ٖيَطمشإ بهاتة غةض نا

 ةنةى يةْاو زةبةئ و ؾةضِ يةنال زةبيَتةوة.يةؾهطغةضَا 
ضة و و زةَييَِ ئةؾػةضاْى زوشَٔ بةآلَّٔ ْاَييَِ ية طةٍَ زوشَٓيَهى الواظ دةْط زةنةٕ، 

ضة و تواْايإ ْةبيَت، غةضباظةناْيؿى و و يةؾهطيَو نة ئةؾػةضةناْى ْيية تواْاى ئيَوةيإ
 .ْيية زْى باؾيإتواْاى دةْطهط

اٖاتووٕ و ئةَاْةف ية ضِابواضزٕ و سةغاْةوة ضِزاْيؿتواْى ؾاضى غاضز يةطةٍَ خواضزْةوة و 
نإ بططٕ و زعنةْى دةْططة تييةاٖاتووٕ بةضطةى غةخضِئيَوة  بةآلّطةٍَ دةْطاوةض ْاطوجنيَت، 

بيَتة زةضةوة و بة  ْاتإ تطغيَٓيَت و َطزٕ ية دةْططة بؤ ئيَوة ئاغايية. ئةطةض زوشَٔ ية ؾاض
ازةططئ تا ضِؾرتةنإ ية ضيعى ثيَؿةوة و ثاَيجؿتى غواضةناْي ٖيَطمشإ بهاتةغةض، ئةوا ئيَُة

ؾرتةنإ ْابةغتشن و ضيَهوثيَهى ٖيَطؾي غواضةى زوشَٔ يةْاو ببةئ و يةّ ناضةف تةْٗا ثؿت بة
 هةٕ.زن ثيازةبٔ و دةْطُإ بْاضاضبو وةى داضإ ئةغجةناْيإ زةنوشئ، تا 

يإ ٖةية نة بة ٖؤيةوة ْاتوأْ  قاضؤٕ غةضباظى ثيازةؾي ٖةية، بةآلّ ئةوإ غجيَطى طةوضةى زاضٓي
ى دةْط بة باؾي ببيٓٔ. ئةو غجيَطة دطة ية زةغتى ضةثيإ، بةؾيَو ية غيٓطيإ زازةثؤؾيَت و  َيسْا

ة بهات ضوْهة ية ةية قاضؤٕ عاضةباْةى دةْطى ضةوْا ابطزووزا عاضةباْة ضِ دةْطهطزٕ قوضؽ زةنات. يةوْا
، زةبيَت غةضباظةناْتإ ئةغجةنإ بهوشٕ و بةّ  غاظى ئةوإ بة ْاوباْط بووة و ئةطةض عاضةباْةنإ ٖأت

".  ؾيَوةية ئةوٕا ية ناضزةنةوٕ و ئةونات غةضباظةناْى غةضيإ ْاضاض ثيازة زةٔب
إ، خواضزٕ بؤ تاضة نوضوف ضةْسئ زةغتةى بؤ نؤنطزْةوةى ئاييو بؤ ئاشةَيةنو زواى ئةو

غةضباظإ و ثيَػتة و خوضى بؤ خؤثاضاغسن ية غةضَا ثيَهٗيَٓا و بةؾيَو ية ئةؾػةضةناْيؿى 
هةٕ نة خاْوو بؤ خؤيإ و تةويًة بؤ ئاشةيةنإ غاظ بهةٕ و ْاضاضباغجاضز تا غةضباظةناْيإ ضِ

ية ناتيَهسا  بةؾيَو ية غةضباظةناْيـ نةوتٓة زوضيٓى دًوبةضطى ظغتاْة و تةواوى ئةو ناضاْة
زةغتيإ ثيَهطز نة ٖيَؿتا تانة ترييَو ية ْعيو ئةو ؾاضة ية اليةٕ غةضباظةناْى غاضز و ئيَطإ 

 و تانة غةضباظيَهيـ بطيٓساض ْةببوو. (1)ْةٖاويَصضا بوو
                                                           

)ئةّ ٖةْطاوةى نوضوف واْة بوو بؤ ٖةَوو غةضنطزةناْى ديٗإ تا ية دةْط برييإ ية ٖاتٓى ظغتإ  (1)
بيَت و تا غةضَا زووضاضى ؾهػتيإ ْةنات. ٖةض غةضنطزةيةى ية غةضزةَاْى زواتط ئةو واْةيةى وةضططت، 

طؾي نطزةغةض ضؤغيا، ئةطةض ثةيطةوي ية نوضوف نطزباية و بريي ظاييَٓى ٖيَ 1941غةضنةوتوو بوو. ٖيتًةض ية 
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نوضوف زةيعاْى ية ْاو دةضطةى زوشَٓساية و ية ٖةضضواضالوة زوشَٔ زةوضةى زاوة و يةواْةية ية 
يَطؾي بهةْة غةض، ٖةض بؤية بؤ ئةوةى ية ْاناو ٖيَطف ْةنطيَتة غةض غوثانةى ية ٖةض ناتيَهسا ٖ

ٖةض ضواض الى خؤيةوة يةؾهطى بة ثاْتايي ْعيهةى زة ؾةضغةر بالونطزةوة. نوضوف ية ضؤشى غةزو 
خ. ظ( ؾةضَاْيسا نؤَةييَو ْاَة بة ظَاْى ييسى  546غى و غيَيةَى زواى بةٖاضى غاصن )

ضى غاضزبٓيَطزضيَت، ْاوةضؤنى ْووغطاوةنإ بطيتى بوو يةوةى نوضوف زةظاْيَت طيَت و بؤ ؾآووغب
و بة ظوويي ئةوإ زووضاضى  ْيية شَاضةى زاْيؿتواْى ؾاضى غاضز ظؤضة و ئاظوقةى ثيَويػت يةو ؾاضة

نةّ خؤضانى زةبٔ، ئةو ئاؾطةتاْةى نة َٓساَيى غاوايإ ٖةية و بة ٖؤى نةَى خؤضاى ْاتوأْ 
بسةٕ و زواتط َٓساَيةنإ زةَطٕ، بؤية ثاؾاى ئيَطإ ضيَطة زةزات ئةواْةى زةياْةويَت ية ؾرييإ ثيَ 

 ؾاض زةضضٔ و بةييٓيـ زةزات نة غةض و َاٍَ و ْاَوغيإ ثاضيَعضاو زةبيَت.
ئةو دواَيَطية تا ئةو نات ية َيَصووى دةْطةنإ ْةزيرتا بوو و غةضزاضاْى دةْطةنإ ية ناتى 

بةض خةَيهى بيَ زةغةآلت ٖةضطيع بةظةييإ ْةبوو و َطزْى ئةو نةغاْة اليإ طةَاضؤى ؾاضةنإ بة ضْا
ططْط ْةبوو، ئةو ضؤشة نوضوف ْيؿاْيسا نة زةنطيَت ية دةْطسا ئاظاضى خةيهى بيَ تاوإ ْةزضيَت. 
قاضوٕ نة زةيعاْى ئاظووقة ية ؾاضزا نةَة غووزى يةو زةضؾةتة وةضططت و شْإ و َٓساالٕ و ثري و 

 وتةنإ نة ٖيض غووزيإ بؤ دةْط نطزٕ ْةبوو و تةْٗا تيَضوويإ ٖةبوو، ْاضزْة زةضةوةى ؾاض.ثةنهة
نوضوف ئاطازاض بوو قاضوٕ خاوةْى غوثايةنى طةوضةية ية ْاو ؾاض و ثيَؿبيٓى زةنطز ضؤشيَو 

زةيعاْى نة بةؾيَهى ظؤضى ئةو  ي تطغوثانة ية ؾاض زةضبضٔ و ٖيَطؾي بهةْة غةض، ية اليةن
ة غواضةية و ثيَويػتيإ بة زابشن نطزْى ئاييو ٖةية بؤيإ و تةْاْةت بةو ٖؤيةوة ْاضاضٕ غوثاي

بيَٓة زةضةوة. ٖةضوةٖا زةيعاْى عاضةباْةى دةْطى ية يةؾهطى قاضؤْسا ٖةية و ية ناتى ٖاتٓة 
 يَت.ي تطزةضةوةى يةؾهط، ئةو عاضةباْاْة غووزيإ ييَسةز

خ. ظ( قاضؤٕ نة تا ئةونات ضاوةضواْى ٖاتٓى  546ية ضؤشى غةزوضٌ و ْؤيةَى غاَيى )
ٖيَعى ياضَةتيسةض ية اليةٕ زؤغتاْةوة بوو، ية ؾاض ٖاتةزةض و ٖيَطؾي نطزة غةض يةؾهطى 
 نوضوف و ٖيَعى ثيازةى قاضوٕ بة زوو يا بة طووتٓى ٖةْسيَو نةؽ غيَ )ظاالْص( بوو. ظاالْص
                                                                                                                                        

ية ظغتإ بوواية، غةضزةنةوت،بةآلّ ئةو وايسةظاْى بةضية ٖاتٓى ظغتإ ؾةضةنة زةباتةوة و بة ٖاتٓى ظغتإ 
بيَ تواْا َايةوة و ية ثيَؿطةوى نةوت و غةضباظةناْى ية غةضَازا َطزٕ.ْاثًيؤْيـ واْةى ية نوضوف 

ظاييَٓى بؤوة ٖؤى يةْاوضووْى خؤى و  ثيَٓر غةز ٖةظاض غةضباظى َطزٕ.  1812ية ظغتاْى  وةضْةططت و
 (ظةبيشوَيآل
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بةناض ٖاتووة بؤ يةنةى غوثاى يؤْاْى  ي تطو َاْاى طؤثاٍَ زةزات، بة َاْا يؤْاْييةيةنى وؾة
( ضواض ٖةظاض و ْةوةز و ؾةف غةضباظ، ٖةض ظاالْصيَو 4096و قاضوْى و ثيَو ٖات بوو ية )

( نةؽ ثيَهٗاتووة و ْاويإ 256ة بةغةض ؾاظزة ططوثي بضووى نة ٖةضيةنة ية )زابةؾبوو
ةى بوو نة ية ٖةَوو بةتاييؤٕ بوو. وةغتاْى بةتاييؤْةنإ بةضةو ضووى زوشَٔ بة ؾيَوةي

 اليةنةوة زوشَٔ بةضةو ضوويإ زةبوو و ْةيسةتواْى خؤى بطةييَٓيَتة ثؿتى ئةو يةؾهطة.
ى نة ية ثةضغتةناْى خؤيإ، خواياْيَهيإ زةباوةضِناْى ئةوغا بة ثيَي يؤْاْييةظاْسضاوة 

بؤ  ؾاخةناْى ئةيةَح زةشيإ و ثيَيإ وابوو زواى شيإ طةوضةتطئ زياضى خواى طةوضة
 نإ بطيتى بووة ية ظاالْص.يؤْاْيية

ية ديٗاْى نؤٕ ظاالْص نة بة ضةنى دةْط و بة مشؿيَط و ْيَعة و تةوض ٖةشَاض زةنطا، 
بةٖيَعتطئ ئاضايؿى دةْط بووة نة تيايسا ٖيَعى زوشَٔ ٖةضطيع ْةيتواْيوة خؤى بطةييَٓيَتة 

ويػتباى ْعيهى نةويَتةوة بةض  ثؿت غةضباظإ و بة شوشى زةضوو، واتة زوشَٔ ية ٖةضاليةنةوة
زضنةناْى شؤشى زةنةوت و بةو ثيَوةضة غةضنةوتٔ بة غةض ظاالْصيَهسا ناضيَهى ظؤض قوضؽ بوو و 

 نوشضاوى ظؤضى ثيَويػت بوو.
زةضضووْى  بةآلّٖةضضةْسة يةؾهطى نوضوف غةضطةضَى غاظ نطزْى خاْوو و تةويًة بووٕ، 

و ْةبوو، ضوْهة ئةوإ ثيَؿبيين يإ نطزبوو نة يةؾهطى قاضوٕ يةْاو ؾاض بؤ ئةوإ يةْانا
ى قاضوٕ ية غاضز يةؾهطة َاوةيةنى زضيَص ية ؾاضزا ضنيَٓٓةوة. ناتىَ يةؾهطْانطيَت ئةو 

زةٖاتٓةزةض، نوضوف ؾاْيًةى غووض و ؾًواضيَهى بةضيٓى غةوظى يةبةضزا بوو و يةغةض 
ي ةف ية اليةنةوة بؤ اليةنضِناغهيَتى نوضوف ئااليةنى غجى ؾةثؤيي زةزا و بة ئةغجيَهى 

 ى َةيساْى دةْط ية دووَيةزا بوو ٖاتووضووزا بوو.تط
غةضباظةناْى نوضوف وةى ثيَؿرت بامسإ نطز ثيَهٗاتبووٕ ية غةضباظى خيًََة ؾاضغةنإ و 

، خةَيهى تةبةضغتإ و خةيهى تايـ نة (2)خيًََةناْى نطةَيػشن يا نطَاؾإ خيًََة نوضزةنإ و
 طى تايبةتى خؤيإ يةبةض بوو.ٖةضيةنةيإ بةض

                                                           

)ٖةَوإ زةظاْشن زاْيؿتواْى نطَاؾإ نوضزٕ، بةآلّ ئاضةظووى يةْاوبطزْى نوضز و نةّ نطزْةوةى  (2)
ةو ؾيَوة بةناضٖيَٓاْة يةاليةٕ خانةنةى بؤتة ٖؤى بةناض ٖيَٓاْى زةيإ ضةؾٓة ؾيٌََ و تةَيةنة ية زشَإ و ئ

 يةى يةو ناضاْةية، وةضطيَط بؤ نوضزى.( ظةبيشوَيآل
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ثاْتؤصن ٖةَوو غةضباظةنإ ية غةضةوة ؾـ و ية نويَعيٓطى القيإ تةغو زةبؤوة و 
ٖةَوويإ نؤَية ثؿتيإ ٖةبوو و ٖةض زةغتةيةى يةى ؾيَوة ثؤؾؿيإ ٖةبوو و بة طؿتى 

 ضيؿيإ ٖةبوو و ية ئيَطإ ضيـ بة دواْى ثياو زةظاْسضا.
ةبوو ٖيض بة ئةؾػةض و غةضباظةناْى بًَيَت، ثيَؿرت ٖةَوو ئةو ضؤشة نوضوف ثيَويػت ْ

ؾرتةنإ و ؾتيَهى بؤ باؽ نطز بووٕ و ئةوإ زةياْعاْى زةبيَت بةضاْبةض غواضناضةناْى قاضوٕ.
ضيع بهةٕ تا ئةغجةنإ ْةتوأْ بة ضيَهوثيَهى ٖيَطف بهةٕ، ٖةضوٖا زةياْعاْى زةبيَت ئةغجى 

تا ْةتوأْ ٖيَطف بهةٕ و زةياْعاْى ية بةضاْبةض ظاالْص،  ى قاضوٕ بهوشٕيةؾهطعاضةباْةناْى 
زةبيَت زةغتةناْى خؤبةخـ بؤ َطزٕ زضوغت بهةٕ نة ناغهيَت و خةؾتاْيإ ٖةبيَت و وةى 

ّ ٖيَطف بهةٕ غةض ظاالْص و ية ثؿتةوة وةى ضواضطؤؾة زةضبضٓةوة، ئةو زةغتاْة ضِغةضة 
ية بانووض تا باؾووض ٖيَطف بهةْة غةض ظاالْص و ت و آلئةوةْسة ظؤض بٔ نة ية ضؤشئاوا تا ضؤشٖة

بة طؿتى ية ثؿت ئةو زةغتاْةوة ٖيَطف بهةٕ و زةبيَ بعأْ تانة ضيَطة بؤ  ي تطغةضباظةناْ
 ية َطزٕ. ظييةغةضنةوتٔ ثيَؿوا

ئةؾػةض و غةضباظةنإ زةياْعاْى ئةطةض غواضناضةنإ ْةطةضاْةوة، ثيَويػتة ئةغجةناْيإ بة تري و 
شٕ تا ئةواْيـ ثيازة بزن و دةْط ئاغاْرت زةبيَت. ٖةضوةٖا زةياْعاْى ناتى غةخت بووْى ْيَعة بهو

دةْط ية اليةنى دةْططة، ثيَويػت غةضباظاْى تةبةضى و تايؿى بضٓة ئةوىَ ضوْهة ئةوإ ية ضووى 
 دةغتةييةوة ظؤض بةٖيَعٕ و ية وةؾاْسْى طؤثاٍَ و ٖاويؿتٓى تري ناضاَةٕ.

ْةية زة ْونة مشؿري غةضباظيَهى غاضز ْةخات ضوْهة ئةوإ قةيػاْى ئةوإ زةياْعاْى يةوا
يةواْة بوو يةى طؤثاَيى غةضباظيَهى تايؿى ناتيَو بة غةض و  بةآلّقوضقومشيإ يةبةض بوو، 

ؾاْيإ بهةويَت، غةضباظاْى غاضز غات. غةضباظةناْى تةبةضغتإ بة تري دةْطيإ زةنطز و 
نة زةيتواْى ناغو يا خةؾتاْى زوشَٔ ؾةم بهات. خةيًة تةوضةناْيإ ئةوةْسة قوضؽ بوو 

ؾاضغةنإ زةبواية بة تري ٖاويَؿسن ضيَطةى غواضةنإ بططٕ ضوْهة تريٖاويَصى باف بووٕ و 
 ْةنةٕ. ي تطئةَةف بةو َاْاية ْةبوو نة ٖيض ناضيَه

ةض ئةغح باغهطاوة نة غةضباظاْى )ثاضت( تواْيوياْة )قيكاز( ييَبسةٕ، واتة يةو ناتةى ية غ
و بة خيَطايي زةضووٕ، خؤيإ بؤ الى ثؿتةوة بػؤضيَٓٓةوة و تري بٗاويَصٕ و ئةو غواضةى ية 
زواياْةوة زيَت بهةويَٓٔ، ٖةضضةْسة ئةَة ية زاٖيَٓاْى ئةوإ بوو و ية يةؾهطى نوضوف 

يإ زةظاْى و دةْطييةغةضباظاْى ؾاضغيـ ئةَة ٖوْةضة  بةآلّغةضباظى ثاضتى ييَ ْةبوو، 
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ْتواْى ية خيَطايي ظؤضى ئةغجةنةياْسا بػوضيَٓةوة و تري يةو غواضةى زوشَٔ بسةٕ نة ية زةيا
ى نوضوف ئةو ضؤشة زةياْعاْى نة ية يةؾهطزواياْةوة زيَت. بة طؿتيـ غةضباظ و ئةؾػةضاْى 

ناتى ٖاتٓةزةضةوةى يةؾهطى قاضوٕ ية ؾاضى غاضز ثيَويػتة ض بهةٕ و ٖةض ئةؾػةضيَو ئةضنى 
بوو، ويَطِاى ئةوةف زةبواية ئةو ئةضناْة بةدىَ بطةٕ و زياضيهطزخؤى يةوناتةزا  غةضباظةناْى

 ٖةض يةنةيةى بطاتة ئةو ؾويَٓةى نة ثيَويػتة ييَي بيَت.
ية ناتى طةَاضؤزاْى ؾاضى غاضز، ٖيَعةنإ بة َةبةغتى طةَاضؤى ؾاض ثةضت ببووٕ و 

ٕ يةوةزابوو نة بة خيَطايي تواْى نوضوف زةبواية ئةوإ نؤبهاتةوة، ييَٗاتوويى ثاؾاى ئيَطا
ةنةى ية بةضاْبةض غواضناض و ثيازة و عاضةباْةناْى قاضوٕ و بةضاْبةض ئةو زةضطاياْة ضيَع يةؾهط

 ى ييَ زةٖاتةزةض.يةؾهطبهات نة 
ى ئيَطإ و ٖيَسى يةؾهطزوو ظاالْصةنةى يةؾهطى قاضؤٕ ظؤض بة ئاضاَى نةوتٓة ضيَطا بةضةو 

ضةناْيـ ؾةضَاْيإ ثيَسةزإ خؤيإ َاْسوو ْةنةٕ و ٖةْاغةيإ بؤ ضيَطايإ زةنطز و ئةؾػة
انيـ بوو و ئةطةض َطؤظ تواْيبواية ببيَتة باَيٓسة و ضِهةٕ، زعنةْيَهى غةضةْر ئاَازةبدةْط 

بةغةض ئةو زوو ظاالْصةزا بؿطيَت، زوو ضواض طؤؾةى زةبيٓى نة ية ؾويَٓيَهةوة زةضوات بؤ 
 ةوة زةظطا و ئايةتيَهة بؤ نوؾسن.و ْةزةظاْسضا نة ئ  تطؾويَين

نوضوف بؤى زةضنةوت ئةطةض ئةو زوو ظاالْصةى يةؾهطى قاضؤٕ زووضاضى ؾًةشإ و بالوبووٕ 
ْةنات بة زَيٓياييةوة ؾهػت زةخوات و تةواوى غةضباظاْى قاضوٕ ية ضووى تواْاى دةْطي 

واضٖةظاض و ْةوةز و ئةضظؾى ئةو زوو ظاالْصةيإ ْةبوو. ئةو زوو ثيَهٗاتة نة ٖةضيةنة ية ض
ؾةف نةؽ ثيَهٗاتبوو وةى ئاشةييَو زةضزةنةوتٔ نة ية ضيَطةياْسا ٖةضضى غةضباظيَو ٖةبواية 

 اْيَو ية ؾيَوةى ضواضطؤؾةنة ضووبسات.ضِيةْاويإ زةبطز، بة بيَ ئةوةى نة ٖيض طؤ
ٕ و ى زةبيٓى نة بة ئاضاَى و بيَ ثةية نطزٕ زةضوودةْطييةٖةضنةغيَو ئةو زوو ثيَهٗاتة 

ية ضوايةت بيَ زةْطٔ، زةيعاْى بة نةضةغتةى ئاغايي ْاتواْسضيَت تيَو بؿهيَٓسضئَ و زةبيَت 
هطيَت. نوضوف زةيعاْى ئةو ظاالْصاْة تا ئةوناتةى بة ئاَازةبثيَساويػتى تايبةتى بؤ 

ضيَهوثيَهى بئَ ْاتواْسضيَت تيَو بؿهيَٓسضئَ و ئةطةض ية يةنرتى بالو بهطئَ، ئةوا وةى 
طاوٕ نة ية طةٍَ ثةضوةضزةنى ئاغاييإ ييَسيَت و ؾهاْسْيإ ئاغإ زةبيَت، ئةوإ ي تطضباظاْغة

زا ظةْطٔ و ثيَويػتة ٖةَيؿة خؤيإ ية تةى ٖاوناضاْيإ بسؤظْةوة و ناتيَو ي تطغةضباظاْ
 ضة و تواْى دةْطيإ يةزةغت زةزةٕ.و تةْٗا زةَيَٓٓةوة،
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ةنةى بة يةؾهطئةؾػةضاْى تةواوى زةغتةناْى  يَيةتى زةغتةيةى يةضِنوضوف نة بة ٖاو
يةوة، زوو ية ئةؾػةضاْى تايؿى و تةبةضى زاوا نطز و زاواى ييَهطزٕ بضٔ آلغواضى ئةغح زةدوو

 و ثةياَى نوضوف بة غةضباظاْي تايؿى و تةبةضى بطةييَٓٔ و ثيَيإ بًَئَ:
ةٕ ثؿتِ بة ئةوإ "ئةَطؤ بؤ تيَهؿهاْسْى ئةو زوو ظاالْصة نة بة طؿتى غةضباظى ثياز

ئةغتووضة، ضوْهة ئةواْيـ غةضباظى ثيازةٕ و زةتوأْ ئاغإ يةطةَييإ ظةْطٔ. ئةوإ 
تيَبطةييَٓٔ ثيَويػتة ية ناتى ٖيَطف بؤ غةض ظاالْص ية ضةْس اليةنةوة ٖيَطؾي بهةْة غةض و 

بة ثيَضةواْةوة ئةطةض بؤيإ نطا ية ضواض الوة، ئةطةض ْا ية غيَ ال يإ زوو الوة ٖيَطف بهةٕ و 
 ئةوإ ْاتوأْ زضظ ية ضيعةناْيإ زضوغت بهةٕ و باويإ بهةٕ و ئةونات ؾهػت زةخووٕ.

بة ْاوى َٓةوة بة زالوةضاْى تةبةضى و تايؿى بًَئَ نة ئةَطؤ ضاضةْووغي دةْط ية زةغت 
 ّبةآلى قاضؤٕ ظةْطِ و يةْاويإ بةضّ يةؾهطى ي تطئةواْساية، َٔ زةتوامن ية زشى بةؾةناْ

يةْاو بطزْى ئةو زوو ظاالْصة، ية زةغتى غةضباظاْى تايؿى و تةبةضيساية و ئةوأْ نة بة تةوض و 
نؤثاَيةناْيإ زةبيَت ئةو زوو ظاالْصة تيَو بؿهيَٓٔ و طةوضةتطئ ضيَطط ية ضيَطاى غةضنةوتُٓإ 

 هةٕ و بةض يةوةى ٖيَطف بهةٕ خؤّ زةياْبيِٓ."ئاَازةبوةال بٓئَ. بطؤٕ و ئةوإ 
ئةؾػةضةنإ ضؤيؿسن و ثاظزة ٖةظاض غةضباظى تايؿى و تةبةضيإ خػتة ضيَطا و نوضوؾيـ 

وةوة خؤى طةياْسة ئةو آلنة غةضطةضَى ئيساضةزاْى ناضوباضى دةْط بوو بة ٖؤى بوضدى دو
غةضباظاْة. بوضدى دوالو بطيتى بوو ية بوضديَو نة يةغةض تاية زةدوالو و ية غاضز 

 تواْيَت بة ٖؤى ئةو بوضدةوة َيساْى دةْططة ببيٓيَت.طابوو تا نوضوف بزضوغته
اغتى غةضباظاْى تايؿى و تةبةضى وةغتا و ٖاواضى ضِنوضوف ية غةض بوضدةنة و ية ْاوة

نطز: "ئةى قاضةَاْاْى َٔ و ئةى غةضباظاْى تةبةضغتإ نة ية دةْطةَيةناْسا ية طةٍَ ثًيٓطسا 
ى خؤتاْسا وآلتئةى غةضباظاْى تايؿى نة ية  ٕ و ئيَوةفضِةْسةية زةزضِزةدةْطٔ و غطى ئةو ز

َاَعيَهى ْيَط نة ية طايةى قوضغرتة بة زوو زةغت بةضظ زةنةْةوة، ئةَطؤ ئيَوة زةْيَطّ بؤ 
 وامن نة ية ثيَـ طةصن ئيَطإ و ْةتةوةناْى ديٗإ غةضبةضظّ بهةٕ.ضِدةْطى ظاالْصةنإ و ضاوة

طةض غةخت ْةبواية بة ئيَوةّ ْةزةغجاضز، ئةَطؤ َٔ ناضيَهى غةخت بة ئيَوة زةغجيَطّ و ئة
ئيَوة دةْطى زوشَٓيَو زةنةٕ نة تا ْةنوشضيَت  بةآلّ ْيية َٔ زةظامن نة ية ْاخى ئيَوةزا تطؽ

زةغت يةدةْط ٖةَيٓاططيَت. َٔ ْاظامن زواى يةْاوضووْى ظاالْصةنإ ضةْس نةؽ ية ئيَوة 
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َةظزا( بؤ ئةواْة زةنةّ نة يةو دةْطة  ثيَؿرت زاواى ييَدؤؾبووٕ ية )ئاٖوضا بةآلّزةَيَٓيَت، 
 طيإ بةخت زةنةٕ.

ئيَوة ثةضيؿإ شياْى نةؽ و ناضتإ َةبةٕ نة ية زواتإ بةديَ زةَيَٓٔ و بعأْ نة ئةوإ 
يةو ضواْطةوة زووضاضى غةختى ْايةٕ و َٔ بؤ ٖةض بٓةَايةيةى نة يةو دةْطةزا بةخيَو 

واّ زةبةخؿِ و ية غةض ئةو بوضدةوة يا بة غواضى و ْةختيٓةى بةضزة آلنةضةنةى يةْاو بضيَت نا
ئةغح، ضاوزيَطى دةْطى ئيَوة زةمب، ئيَػتا بطؤٕ و َٔ ية ئاٖوضاَةظزا زاواناضّ ئيَوة 

 غةضنةوتوو بهات."
ت َوضة بةخؿشن بة نةؽ و ناضى ئةو غةضباظاْةى ية دةْط آلتا ئةونات ية ضؤشٖة

تيَهى يؤْاْى بوو ئةو ْةضيتة آلية ئيػجاضت نة وة ية يؤْإ، ٖةضوةٖا بةآلّزةنوشضإ باو ْةبوو، 
تيَهى بضووى بوو و نةغيَهى ثيازة ية َاوةى آلٖةبوو و زةنطيَت بطوتطيَت ضوْهة ئيػجاضت وة

ى و زاْيؿتواْيؿى بة طؿتى خعَى يةنرت ي تطيةى ضؤشزا زةيتواْى ية اليةنى بضيَتة النة
ية َةيساْى دةْطسا، ٖةَوويإ ياضَةتي  بووٕ، بؤيةف ية ناتى نوشضاْى يةى ية غةضباظةنإ

 نةغوناضة بيَ غةضثةضةؾتةناْيإ زةزا.
يَهى طةوضة بوو و تا ثيَـ ٖاتٓى نوضوف ئةو ْةضيتة ْةبوو و ية ناتى وآلتئيَطإ  بةآلّ

نوشضاْى غةضباظيَو ية َةيساْى دةْطسا، ئةطةض خؤى زةوَيةَةْس باية ئةوا نةغوناضى بةضزةواّ 
ظةضز بووةناْى ثاييع ٖةَيسةوةضإ و يةى ية زواى  آلبة ثيَضةواْةوة وةى طة زةبووٕ ية شيإ و

نوضوف ئةو ناضةى نطزة  ؾةضَى و زواتط ية ئيػالَيؿسا ئةو ْةضيتة  بةآلّيةى يةْاو زةضووٕ، 
 بوو بة باو.

نإ ئةونات ية ثؿتشن بؤ غةضةوةيإ ضووت بوو و بة طؤثاَية تطغيَٓةض و ؿييةغةضباظة تاي
بةضظ و آلوضةناْيإ نة بة قةزةض ئيَػرتيَهى بضووى زةبووٕ، يةطةٍَ غةضباظة باغةطة طة

ضواضؾاْةناْى تةبةضغتاْي نة تةوضيإ بةزةغت بوو، بةضيَهةوتٔ. غةضدةّ ئةو غةضباظاْة 
 ْص ضووٕ.آلثاْعزة ٖةظاض بووٕ و بووْة زوو ططوثى وةى يةى و ٖةضيةنةيإ بةضةو يةى ظا

يَطؾي غةضباظاْى تةبةضى زةغتى ثيَهطز، ْةعطةتةى زالوةضاْى ثويشن زةَييَت: ٖةض نة ٖ
يةيإ زةووت )ياوةض... ياوةض... ياوةض( ٖةضوةٖا ئةو وؾة َاظةْسةضإ زةٖاتةبةض طوىَ نة ئةو

ية وؾة تٓى ئةوو زةَييَت ية ظَاْى تةبةضى بة واتةى )ياضَةتى زةض( زيَت و تةبةضيةنإ بة
 ْسةزا.يةنرتيإ بؤ دةْطى قاضةَاْاْة ٖا
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ٖةض غةضباظيَهى تةبةضى ئةطةض ثيَـ نوشضاْي تواْيباي تةوضةنةي ية غةضباظيَهى قاضؤٕ 
بسات، بيَ طوَإ غةضباظةنة زةنةوتة ظةوى و تواْاى ٖةغتاْةوةى ْةزةبوو، ئةوإ ية 

ْص تيَو آلٖةضاليةنةوة ٖيَطؾيإ زةنطز خؤيإ ية بةضاْبةض ظاالْص زةزيت و زةياْعاْى نة تا ظا
 ٓٔ ْاتوأْ ثؿتى غةضباظاْى قاضؤٕ ببيٓٔ.ْةؾهيَ

نإ بة غةطة طةوضة و زضْسةناْياْةوة ٖاتٓة ْاو دةْططة و بيَ طويَسإ بة ؿييةغةضباظة تاي
ازةوةؾاْس و ظؤض ظوو ضِنوشضاْى خؤيإ طؤثاَية قوضؽ و زضيَصةناْى خؤيإ نة وةى طوضظ بوو 

 ط، تري، ْيعة و نةَإ ناضيطةضتطة.ْة ية زةغتى ئةواْسا ية مشؿيَآلزةضنةوت نة ئةو طؤثا
زةنطز و وضزئةطةض طؤثاَيةنة بةض ناغهى غةضباظى زوشَٔ نةوتباية ئةوة ناغهةنةى 

ناغو يةغةض ضيرت ٖةَيٓةزةغتايةوة و ئةطةض بةض ؾاْيؿيإ نةوتباية، ٖةضضةْسة خؿتاْيإ 
يإ ية غيٓطياْسا يةبةض بوو ويَطاى ؾهاْى ئيَػهى ؾاْيإ ئةوا زةغتيؿيإ زةؾها و ٖةْاغةؾ

قةتيؼ زةَا و ئاظاضيَهى ظؤضيإ زةبوو. ناتى طؤثاَيةنإ بةض مشؿري زةنةوتٔ زةياْؿهاْس و 
يإ زةنطز و ئةطةض بة غجيَطيـ نةوتباية، ية بةض بة ٖيَعى ييَساْةنة وضزطةض بةض ْيعة نةوتبإ 

 زةغتى غةضباظى زوشَٔ طؤز زةبوو.
سةتواْى خؤى بطةييَٓيَتة غةضباظاْى تايؿى و نوضوف ئةوةْسة َصوصن دةْط بوو نة ْةي

ْةى ية ئةؾػةضةناْةوة ثيَي زةطةيؿت ْيؿاْسةضى ئةوةبوو نة بة ٖؤى آلئةو ٖةوا بةآلّتةبةضى، 
ْص ضاوةضواْهطاوة. ٖاونات آلوبووْى ٖةضزوو ظاآلاططى ئةو غةضباظاْة، ييَو بضِدةْطهةضى و خؤ

ٍَ ٖةؾت ٖةظاض غةضباظى ظاالْصزا، دةْط ية ية طةٍَ دةْطى ئةو ثاظزة ٖةظاض غةضباظة يةطة
و عاضةباْة  بةضزةواَبووى دةْططة ية ْيَوإ ٖةضزوو يةؾهطزا بة قوضغي ي تطؾويَٓةناْ
 ى نوضوف نطزبوو.يةؾهطناْى قاضوٕ نوؾتاضى ظؤضيإ ية دةْطيية

يإ نإ بوو و ئةوإ ًَى تايةناْدةْطييةى ييسى ْاوةْسى غاظنطزْى عاضةباْة وآلتظاْسضاوة 
ية ئاغٔ زضوغت زةنطز و ثيَؿى عاضةباْةنإ شَاضةيةنى ظؤض زاغى ئاغٓى ثيَوةبوو و ئةو 

نإ ظؤض نوؾةْسة بووٕ و دةْط نطزٕ ية طةَييإ سييةية زةغتى ؾؤؾيَطة يي دةْطييةئاَيَطة 
نإ بة تري ئيَطاْييةئاغإ ْةبوو و بةضية نوؾتٓى ئةغجةناْى ئةو عاضةباْاْة ية اليةٕ غةضباظة 

يا ْيَعة، شَاضةيةنى ظؤض غةضباظى ئيَطاْى بة ثيَهاْى زاغةنإ يا ية اليةٕ غةضباظاْى ْاو 
 عاضةباْةنإ نوشضإ و يا نةوتٓة شيط عاضةباْة و تايةناْيإ.
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بوو زاواى ؾيسائيةنإ بهات، غةضباظة ْى ئةو ئاَيَطة دةْطيية ْاضاضنوضوف بؤ يةْاو بطز
ازةنؿإ و بة طةيؿتٓيإ ضِة غةض ضيَطةى عاضةباْةنإ ؾيسائيةنإ ية شيَط غجيَطةنإ و ي

غجيَطةناْيإ ٖةَيسةزا و بؤ طةيؿسن بة شيَط عاضةباْةنإ و ططتٓى شيَط غهى ئةغجةنإ، باظيإ 
ٕ و ضطى ئةغجةناْيإ زةزضى و خؤؾيإ ية شيَط زةغت و قاضى ئةغجةناو زاويؿت و بة ضةقؤ

 زةبووٕ.تايةى عاضةباْةناْسا وضز
طابوو، زضوغتهبؤ  آلاْى غةضباظاْى قاضؤٕ ظؤض طةوضة بووٕ و قاضى بةضظيإ ية قةغجيَطةن

بةؾى غةضةوةى يةؾيإ بة غجيَط و قاضى غجيَطةناْيـ بةؾى خواضةوةى زةثاضاغت و وةغتاْى 
اططتٓى ئةو غجيَطاْة بة ثةْا يةنةوة، ؾوضةيَهى بةضظى ضِغةضباظةنإ ية تةى يةنرتى و 

نإ بؤ ؿييةطزٕ تيايسا ظؤض غةخت بوو و دةْطهةضة تايضوغتهزطز بوو نة زضظ زضوغته
ؾهاْسْى ئةو سةغاضة زةبواية طياْيإ بةخت بهةٕ و دطة يةوة بؤ ؾهاْسْى ظاالْصةنإ ضاضةى 

 تطيإ ْةبوو.
باؽ ية دةْطى ئةو ضؤشة و ضووزاوةناْى زواى ئةو بهةئ بة ٖةَإ  ْيية ية تواْاَاْسا

نطزووياْة، ضوْهة ْعيهةى ثةجنا َيَصووْووغي نؤٕ باغي دةْطى  ي تطؾيَوة نة َيَصووْووغاْ
غاضز ية ْيَوإ قاضؤٕ و نوضوؾيإ ْووغيوةتةوة و ٖةضيةنة و بة ؾيَوةيةى طيَطاْةوةى بؤ زةنةٕ 

ناْةوة زةنطيَـت و تةْاْةت ٖةْسيَو ئيَطاْييةطزْى غةضباظى زاضئ ية اليةٕ زضوغتهو باغي 
ةضوةٖا زةطوتطيَت نوضوف بؤ ؾيٌَ نطزٕ ية غةضباظاْى قاضؤٕ باؽ ية زيَو و ثةضى زةنةٕ، ٖ

ثؤف  آلشَاضةيةى ية غةضباظاْى ئيَطاْى بة غجيَط و ناغهيَت و خةؾتإ و بةضطى يؤْاْى با
 نطزووة، تا ئةوإ وابعأْ نة زؤغتى خؤيأْ و غةضيإ ييَ بؿيَويَت.

نإ ية دةْطةزا ثةْايإ ئيَطاْيية ييةْ ٖةَيبةت بابةتى زيَو و ثةضى ثةغةْس ْانطئَ، بةآلّ زووض
 بطزبيَتةبةض نؤَةييَو ؾيًََي دةْطى و بةٖةَإ ؾيَوة نة ية غةضزةَى ئيَػتاؾسا ئةو ناضة زةنةٕ.

غوثاى ئاَيُإ ية ناتى زابةظاْسْى ضةتطباظإ ية ؾطؤنةوة بؤ ٖةضيةنة ية  1940ية غاَيى 
زإ غةضباظى زاضئ بووٕ و ئةَةف بؤ ئةوة اْى بًصيو و ٖؤَيةْس، بةؾيَو يةواْةى ؾطيَي زةوآلت

اغتيٓةنإ ْةضيَت و ئةوإ بة ضِبوو نة تةقةى بةضططيهاضإ بؤ ئاضاغتةى غةضباظة ضةتطباظة 
ية بانووضى ئةؾطيكيا ية دةْطى ْيَوإ غوثاى  1942غةالَةتى زةضباظ بزن و ٖةضوةٖا ية غاَيى 

ٕ زاضئ بووٕ و ؾطؤنةناْى بةضيتاْيا زةياْساْة ئاَيُإ و بةضيتاْيا، بةؾيَو ية تاْهةناْى ئاَيُا
ة ديانإ، وآلتيصْةى بؤَب و طويًة. ظؤضنات ية زووةَشن دةْطى ديٗاْيسا غةضباظاْى ضِبةض 
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بةضطى غةضباظاْى زوشَٓيإ ثؤؾيوة بؤ ؾطيوزاْيإ و ئيَػتانةف بابةتى ؾطيوزإ بووتة 
 اٖيَٓاْيإ يةغةض زةنةٕ.ضِ ناْسا قوتابيإغةضباظييةبابةتيَهى ططْط و ية ظاْهؤ 

، ئةوةْسةى دةْطى ؾاضز َيَصووى ْووغطاو ي تطغةباضةت بة ٖيض يةى ية دةْطةناْى ؾاضةناْ
و ئةطةض نةغيَو بيةويَت َيَصووةنةى بة غووز وةضططتٔ ية ْووغطاوة ٖةَوو  ْيية بةضزةغت

ووغيَت و يَتةوة و ٖيض يةياز ْةنات، زةبيَت زةيإ بةضط نتيَبٓووغَيَصووْووغإ ب ى يةغةض ٓب
ووغطيَت ٖيَؿا ؾيت  ى بةزوازا زيَت. تطضريؤنيَهة بيَ نؤتايي و بؤية ٖةضضى ية غةض ئةو دةْطة ٓب

يةى ية زياضتطئ زعنةْةناْى دةْطى ئةو ضؤشة، ْةبةضزى ْيَوإ غةضباظاْى تايؿى و تةبةضى 
ؤٕ)ظاالْصةنإ(بوو نة تا زاثؤؾطاوةناْى قاض آلبة تايبةتى غةضباظاْى تايؿي ية طةٍَ غةضباظة با

ئيَػتا ٖاوتاى ْةبؤتةوة ضوْهة غةضباظاْى تايؿي بة ٖؤى طةضَاوة، ية ثؿتئَ بؤ غةضةوةيإ 
ثؤؾي ناْعايي زاثؤؾطابووٕ و بة ضةنى آلضووت بوو و بةضاْبةض ئةو غةضباظاْة بووٕ نة بة با

غةضباظاْى تايؿى، يةؾي  ئاغايي بطيٓساض ْةزةنطإ و بة ثيَضةواْةوة ٖةض ييَساْيَهى ئةوإ بؤ
 اْس.ضِزةزضئ و خويٓى زةضزةثة

ظةوى بةضاْبةض ظاالْصةناْى قاضؤٕ بة الؾةى نوشضاواْى تايؿي و تةبةضى زاثؤؾطابوو و خانى 
 بةآلّبة خويَٓيإ ضةْطى ئةضخةواْى بوو، ئةو غةضباظاْة ٖةضضةْسة بةضزةواّ ييَيإ زةنوشضا 

ى ئيَطإ بة طيإ ؾيسابووْى يةؾهطعاْى ضاضةْووغي ٖةْطاويَو ْةزةنؿاْةوة، ضوْهة زةياْ
ى ي تطى ئيَطإ زةتواْيَت بةؾةناْيةؾهطئةواْةوة بةغرتاوةتةوة و ئةطةض ظاالْصةنإ بؿهئَ، 

ى قاضؤٕ يةْاو ببات. ضةنى ئاغايي غةضباظة تايؿي و تةبةضيةنإ باؾرتئ ضةى بوو بؤ يةؾهط
عة بواية ْةياْسةتواْى غةضباظةناْى ظاالْع بهوشٕ و ئةو دةْطة و ئةطةض ضةنى ئةوإ مشؿيَط و ْيَ

 اغتةوخؤ ظاالْصةناْى زةخػت.ضِضوْهة بة تةوض و طؤثاأل زةدةْطإ، ييَساْةناْيإ 
غةضباظةناْى ظاالْص ية ثؿت قةيػاْة بةضظ و غةختةناْيإ، ظؤض بة بيَ بةظةيياْة غهى 

نإ ؿييةنةَسا زةْطى غةطةناْى تاياْس و ية َاوةيةنى ضِغةطةناْى غةضباظاْى تايؿيإ زةز
اظاْسْةوةى ضِغةضئةجناّ ؾيساناضى غةضباظة تايؿي و تةبةضيةنإ  بةآلّية بةضةى دةْط ْةَا، 

( نةغي نة ٖةْسىَ غةضباظيإ نوشضابوو و 256ْصةى تيَهسا و زةغتةناْى)آلغةضباظى ئةو زوو ظا
غواضةى يةؾهطةنةى ٖيَطف بهةْة شإ و نوضوف بة ظاْيٓى ئةو ٖةواَية ؾةضَاْى نطز طِييَو ث

اططى ٖيَعى قاضؤٕ بووٕ يةْاو بطزضإ، ضِغةض ظاالْصةنإ و بة ظوويي ظاالْصةنإ نة بٓاغةى خؤ



 

227 

ئةو تيَو ؾهاْسْة ْطخى بؤ غةضباظاْى نوضوف ظؤض قوضؽ بوو و ْؤٖةظاض غةضباظى تايؿى  بةآلّ
 اْى ية نيؼ ضووٕ.و تةبةضى طياْى خؤيإ ؾيسانطز و نوضوف غةضقاؾًَةى غةضباظةن

طزْى ؾاضى زاطرينازةيةى ْيطةضإ بوو نة زواى ضِنوضوف بة نوشضاْى ئةو غةضباظاْة بة 
غاضز، غطووزى َاتةَى بؤ زياضنطزٕ و ٖةض ئةو غطووزةية نة بة )َاتةَى غياوةف( 

نإ ية ثطغةى طةوضةزا زةرنويَٓٔ. نوضوف زواى ططتٓى ؾاضى غاضز بؤ ئيَطاْييةزةْاغطيَت و 
تى ئةو غةضباظاْة، بوضديَهى بةضظى ية ٖةَإ ئةو ؾويَٓة اْييةاططتٓى يازى قاضةَضِوو ظيٓس

غاظنطز نة غةضباظة تايؿي و تةبةضيةناْى ييَ نوشضا بووٕ و َاوةيةنى ظؤض ئاططى تيَسا 
 زةنطايةوة و بؤية ٖةّ بوضز و ٖةّ ئاططخاْةنة بووْة يازطاض.

ضا و ٖةضداضة غةضباظيَهى ئيَطاْى ئةغجى يةو دةْطةزا زووداض نوضوف ئةغجةنةى زةنوش
خؤى ثيَسةزا و خؤى بة ثيازة زةنةوتة دةْط. دطة ية غةضباظاْى تايؿى و تةبةضى نؤَةييَو 

يـ نة ببووْة خؤبةخـ بؤ نوؾتٓى ئةغجى شيَط عاضةباْةنإ، ية ناتى ئةجناَساْى ي تطغةضباظ
 بووٕ. و خاف وضزئةضنةنةيإ ية شيَط تايةى عاضةباْةنإ َطزٕ و 

ْعيهةى ئيَواضة غةضباظاْى قاضوَٕ نة تا ئةونات ضيعةناْى خؤيإ ثاضاغت بوو، زووضاضى ْاضيَو و 
ثيَهى ضيعةناْيإ بووٕ و ٖةْسيَهيإ يةنةناْى خؤيإ وٕ نطز. نوضوف ية غةض بوضدى طةضؤنةوة 

زوشَٔ بسضيَت  ضاظزيَطى دةْططةى زةنطز، يةوناتةزا تيَطةيؿت زةتواْسضيَت طوضظيَهى ناضيطةض ية
و بؤية ؾةضَاْى بة تةواوى بةؾةناْى يةؾهطةنةى نطز بيَ طويَسإ بة نوشضاْى غةضباظاْيإ، بهةوْة 

 يةْاو بطزْى يةؾهطى زوشَٔ و خؤيإ بطةييَٓٓة ؾاضى غاضز و زاطريى بهةٕ.
ى نوضوف ية بةضةبةياْةوة ية دةْطسا بووٕ و نوشضاوى ظؤضيإ بةخؿي بوو و يةؾهط
ى يةؾهطية ٖةْسىَ ية يةنةناْى  بةآلّبؤ ئةوةى بتوأْ دةْط يةنال بهةْةوة. نةوتٓةضىَ 

نوضوف غةضباظةنإ ئةوةْسة َاْسوو ببووٕ نة ية ناتى مشؿيَط وةؾاْسْسا بة بيَ تواْايي 
زا زةَطزٕ، يا ْيَعةى غةضباظيَهى زوشَٓى ية ئةواْي تطزةنةوتٓة غةض ظةوى و ية شيَط ثيَي 

 ؾت.غيٓطى زةْيؿت و زةيهو
ى يةؾهطإ غةباضةت بة ٖاوناضى ْووغئةطةض طويَ ْةزةئ بة طيَطاْةوةى ٖةْسىَ َيَصوو

اططى غةضباظاْى ئيَطاْى بؤوة ٖؤى ضِئيَطإ ية اليةٕ زيَو و ؾطيؿتةنإ، ئةوا زةبيَت بًَيشَن نة خؤ
ى اططى بؤ ْانطيَت، بة ثةية خؤضِخؤ ي تطى قاضؤٕ و ثاؾاى ييسى نة بيٓى ضيةؾهطتيَهؿهاْى 

ى قاضؤٕ نة تواْى يةؾهططةياْسة ْاو ؾاض و ؾةضَاْي نطز زةضواظةناْى ؾاض زاغةٕ. ئةو بةؾةى 
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ئةغري نطإ و نوضوف ؾةضَاْيسا نة ئةغريةنإ ْةنوشٕ  ئةواْي تطظطاضيإ بوو و ضِبطاتة ْاوؾاض 
 و ْةياْؿطؤؾٔ و بة دواْى ضةؾتاضيإ ية طةَيسا بهةٕ.

جنة ْةزا و زاْيؿتواْى ئةو ؾاضاْةف نة زةيططتٔ نوضوف ٖيض نات ئةغريةناْى ئةؾهة
تساضإ بؤ ئةؾهةجنةزاْى آلزووضاضى نوؾسن و تاالٕ نطزٕ ْةنطز، ية غةضزةَيَهسا نة زةغة

إ و ؾهػت خواضزووةناْيإ يةت زةنطز يا بة زةطةضِئةغريةنإ بةزواى ؾيَواظى تاظةزا 
نوضوف ٖيض يةى يةو ناضةغاتاْةى ظيٓسوويي ثيَػتيإ ييَ زةنطزْةوة و يا زةياْػوتاْسٕ، 

طى يا ؾازةَاضةناْى ضِياض بواية نة يةنيَو بهوشضيَت ئةوا زةبواية قوطِئةجناّ ْةزا و ئةطةض ب
 ٕ.بربِ

ايإ زةنيَؿإ تا ضِية ييسى ئةؾػةضة ئةغري بووةناْيإ ية عاضةباْة زةبةغت و بةزواخؤياْسا 
ةبوو. خؤؾس اظاض نيَؿتين َطؤظةنإ زَييإثاضضةثاضضة بٔ ضوْهة بة بيٓيٓى ئةؾهةجنةزإ و ئ

نوضوف ضيَعى ية ئةؾػةضاْى ييسى ططت و ؾويَٓى ديا ية غةضباظة ئةغرينطاوةناْى ييسى  بةآلّ
 ثيَبةخؿشن و ؾةضَاْي نطز ية ضوى خؤضانةوة ْةٖئًََ نةّ و ناغتيإ ٖةبيَت.

نإ و ٖةتاو ئيَطاْيية ناتيَو زةضواظةناْى ييسى زاخطإ و ئةؾػةضةناْى ييسى بووْة ئةغريى
تةى َيَصووْووغاْى ضؤشئاوا الؾةى ْعيهةى غةز و بيػت ٖةظاض و بةضةو ئاوا بووٕ زةضوو، بة

 غةضباظى ئيَطاْى ية دةْطسا ديَُابوو.
ى دةْطى غاضز ئةوةى ئيَُة باغي زةنةئ ي تطيةباضةى شَاضةى نوشضاوةنإ و ؾتةناْ

ئةوةى  بةآلّ، ْيية نإ ٖيضُإئيَطاْييةغةضضاوة غةضدةَيإ ية غةضضاوةناْى ضؤشئاواية و ية 
ى ئيَطإ ية ناتى يةؾهطيةّ باضةوة ٖاتووة ثيَسةضيَت نة ظيازةضؤيي تيَسا نطابيَت، ضوْهة 

اغت ضِٖاتٓيإ زووغةز ٖةظاض نةؽ بووة و ٖةْسيَهيإ ية ضيَطا نوشضاوٕ و ئةطةض ئةو شَاضية 
بة  بةآلّوو نة ْةيسةتواْى ية ييسى ضنيَٓيَت، ى نوضوف ئةوةْسة الواظ زةبيةؾهطبواية ئةوا 

ةى ططت و تةْٗا باديؿى ية قاضؤٕ و وآلتى ئةو ي تطثيَضةواْةوة نوضوف َايةوة و ؾويَٓةناْ
 ة ْةغتاْس.وآلتتساضاْى ييسى غةْس و تةْاْةت يةى َةضى ية دوتياض و ؾواْةناْى ئةو آلزةغة

زؤخى خؤى وةى ضؤشى ثيَؿرت ييَهطزةوة و ى ئيَطإ يةؾهطزواى زاخطاْى زةضواظةناْى غاضز، 
ووٕ نة زةوضةى ؾاضةنة بططٕ، بةآلّ بةضاْبةضى ٖيَع وةى ضؤشى ثيَؿرت ْةبوو و قاضؤٕ يةْاو ؾاض ْاضاضب

بوو و ْةتةْيا بة ضةيإ بةضظ و ناْيـ بة ٖؤى غةضنةوتٓياْةوةئيَطاْييةٖيَعى ثيَؿووتطى ْةبوو و 
ٔ زاطريهو زَيٓيا بونطزْى ؾاضةنة بووٕ، بةَيئوَيَسى زاطري  بهةٕ.وٕ يةوةى ئةو ؾاضة زةتوْا
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صووْووغاْى ئيَػتا باغيَو ية اليةٕ َيَصووْاغي يؤْاْى ٖريؤزؤت نة ْاظْاوى باونى َيَ
تى نطزْةوةى زةضطةناْى ؾاضى غاضز زةخةيٓة بةض زيسةى خويَٓةضإ، ئةو ٖةية، ية باضةى ضؤْيَ

وو ثةْا بباتةوة بةض ؾاضى غاضز، بؤ اضاضبْزةَييَت: زواى ئةوةى ططظؤؽ ؾهػتى خواضز و 
وة طةَاضؤ زضا و ية ؾةوى ثاظزةٖةّ ئيَطاْييةَاوةى ضواضزة ضؤش غاضز ية اليةٕ غةضباظاْى 

ى بةْاوى )ضتؼ تةِٖ( نوضى )ظيًة يا ظايًة( خؤبةخؿاْة بطِياضيسا ية ؾوضةى ؾاضةنة ئيَطاْيية
 بسات تا غةضنةوٕ. ئةواْي تطغةضنةويَت و ياضَةتى 

نة قاضةَاْى  ئيَطاْييةة ططعناْى ظؤض )ضتؼ تةِٖ( ٖةَإ ضؤغتةَى ثايةواْى ْاوزاضى ب
ْاوى ئةوى بة  طةوضةى ْاو ؾآٖاَةى ؾريزؤغية و ؾطزوغي ٖةْسيَو داض بةؾي زووةَى

باونى ظيًة )غةّ( بوو و ئةويـ بة ؾيَوةى )غاّ( ضووتة ْاو ؾآٖاَة.  (3))تةُٖتةٕ( بطزووة.
تةى و )َةضز( بوو و )َةضز( ية زياضتطئ تايةؾةناْى ئيَطإ بوو و بة ثيَي ضتؼ تةِٖ ية ضةطةظى

 َيَصووْووغاْى ضؤشئاوايي ئةو تايةؾة ية ضواض ؾويَٓى ئيَطإ زةشيإ:
يةنةّ: ية ؾاخى )غةوازنوة( ئيَػتا ية زاَيَٓى ظجنرية ؾاخةناْى ئةيبوضظة. زووةّ: ية 

ؾاضؽ. ضواضةّ: ية تايـ و ضؤغتةّ ية ثياواْى  َاظةْسةضإ. غيَيةّ: ية َةَةغةْى ية ْاوضةى
 زاَيَٓى ؾاخةناْى ئةيبوضظ بوو و بة ططعناْى ظؤض خةَيهى )غواز نوة( بووة.

و يةواْةية ٖةض ٖةَإ  ْيية ابطزوو تةواوضِناظنإ ية باضةى ْاوى )غواز نوة( ية ظاْياضيية
اضغية و زووضاضى غواْى يةنى ؾوؾة و ْيية ية عةضةبىوؾة ْاوى ٖةبووبيَت، ظاْسضاوة ئةو

يٓة نات بؤتة )غواز(. ؾيَوةى باغهطزْى ئةو بٓةَاَيةية ية اليةٕ تيَجةضِظَاْةواْى بووة و بة 
 ؾيَطزؤغي ئةو تيَطةيؿتٓة زيَٓيَت نة ئةوإ ية زاَيَٓى ئةيبوضظ ْيؿتةديَ بووٕ.

ٕ ية ٖةْسىَ َيصووْووغة ضؤشئاواييةنإ ية باغي ضؤغتةَسا  باغي طوضظى زةغتى زةنة
دةْططة و ؾيَطزؤغيـ ية ؾآٖاَة ئةوى بة طوضظةوة بطزؤتة َةيساْى يةنةّ دةْط، واتة 

 طِدةْط ية طةٍَ ئةؾطاغياب و ئةؾطاغياب ية )وةيػةى( وةظيطى خؤى زةثطغيَت ئةو الوة ث
 باالية نيَية نة بؤ غاتيَو ْاتواْيَت ئاضاّ بوةغتيَت.

                                                           

)ية غةضةتاى ئةو باغةزا بامسإ ية طؤضيٓى ْاوى نةغة زياضةنإ ية اليةٕ ؾيَطزؤغي نطزووة تا بتواْيَت  (3)
وة و بةٖةَإ ؾيَوة نة بة  ؾيَوةى ضؤغتةَى ييَٗاتو-ضتؼ تةِٖ-ْاوةناْيإ بباتة ْاو ؾآٖاَة، بؤ ظنووْة

ظايًة" يإ"ظيًة"بووة و بؤتة"ظاٍَ"يا يةواْةية ؾيَطزؤغي بؤ خؤى ئةو ْاواْةى بةو ؾيَوة ”باونى ضؤغتةّ نة 
 (ظةبيشوَيآلبةضطويَ نةوتبيَت، ضوْهة ْاو ٖيَٓاْى ظيًة ية ؾآٖاَة بيَ ططؾت ْةبووة.
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 زةييَت: ّ زةزاتةوة: )ئةوة ْةوةى غاَة( وآلئةويـ وة

 ْـبيـٓى نــة بــا طــطظ غــاّ أَـسة اغـــت؟

 دــوإ اغــت و دــويــاى ْـاّ أَــسة اغــت؟

 
 يَت؟(زةطةضِواتة ْابيٓى: )نة بة نوضظى غاَةوة ٖاتووة؟ الوة و بةزواى ْاوباْطسا 

ى َيَصووى ْووغطاوةى ئيَطإ نة ية ؾآٖاَةزا ٖاتووة تايبةتة بة ضوغتةّ و ي تطبةؾةناْ
ئاَؤشطاضى ظيًةى باونى نة زاواى ييَ زةنات ْةضيَتة غةض ؾوضةى ؾاضى غاضز و طياْى خؤى 

ئةو باونى تيَ زةطةييَٓيَت نة زةتواْيَت ية  بةآلّبؤ ناضيَهى بيَ غووز ْةخاتة َةتطغيةوة، 
 ةنة غات.يةؾهطى نوضوف بةزواى خؤيسا غةض ؾوضؾوضةةنة غةضنةويَت و 

دةْط ية طةٍَ ئةؾطاغيابسا، ظاٍَ زاوا ية نوضةنةى زةنات  وةى ية ؾآٖاَةزا ٖاتووة ية
 بةآلّدةْطى ئةو ْةنات و زةَييَت ئةؾطاغياب بة ئةظَووٕ و دةْطعاْة و ضؤغتةَيـ طةجنة. 

ضؤغتةّ بابى زَيٓيا زةناتةوة و زةَييَت: ية ئاظايةتى و باظووّ ضِازةبيِٓ نة ئةو دةْطة بهةّ. 
 ونى زَيٓيا بهاتةوة ية ٖيَعى باظوو و ئاظايةتى خؤى زةَييَت:ضؤغتةّ ية ؾآٖاَةزا بؤ ئةوةى با

 غـتاضة ؾـطو ضيــعز اظ تــطنـؿـِ  ٖـط اْطـة نة ضاضى بـعة زضنـؿـِ 
 (5)،(4)نـة خـوٕ ضيـعز اظ ابـط اوضزطــاة  بـة اوضز، ضظَى نـٓـِ بـا غـجـاة

                                                           

ابهيَؿِ، ية ٖاويؿتٓى َٔ ئةغتيَطة زةنةويَت، بة ٖؤى ضِاويؿسن نةّ بؤ تري ٖسيية)واتة ئةو ناتةى نة شيَي نةواْة تاؾهةْ (4)
تطوغهاْةوةى تري و خيَطايي ٖاويؿتٓى، ية دةْططةزا دةْطيَو زةنةّ نة ئامسإ بؤ تيَهؿهاوةنإ ية دياتى ؾطَيَػو خوئَ 

 بباضيَٓيَت. وةضطيَط بؤ نوضزى(

ة زةغتهاضى ؾيعطةناْى ؾريزؤغي نطاوة و تةْٗا ْاتواْشن بيَ زةْط بشن بةضاْبةض ئةو ٖةَيةيةى ي ي تط)ض (5)
ْعيهةى ضواض ٖةظاض بيت نة ية باغي ضؤغتةَى خؤؾةويػتى خؤي ْووغيويةتى، زةغتهاضى ْةنطاوة و ٖةْسىَ 

تووة، زةغتهاضى تةواوى و ْووغةضيـ نة ية ؾآٖاَة تيَ ْةطةيؿتووٕ، بة طوَاْى ئةوةى ؾيَطزؤغي ٖةَيةى
تووٕ زةغتهاضى ْةنطاوٕ و و ٕ خةضاخ نطزووة. بةآلّ ئةو ؾيعطاْةى بؤ ضؤغتةَىؾيعطةناْيإ نطزووة و ظؤضيا

تة و ضريؤنة تاغيَ ْةضةناْى ئةو ؾيعطاْة بووبيَت و بة و يةواْةية ٖؤناضةنةى، ضووْى و ثتةوى و دواْى
ةو ؾيَواظة و بتواْيَت يةى بةيت ؾيعط يةغةض ئ ْيية يَوبةغةض ئةو ؾيعطاْة ٖيَؿتا ؾاعري يٓى ٖةظاضغاٍَتيَجةضِ

تٓى ئةو ؾيعطاْة ثطدوى ْواْسووة و ثايةزاضى و بةو دواْى و ثتةوية بًَيَت، يةواْةية بتواْشن بًَيَشن ؾيَطزؤغي ية
 .(ظةبيشوَيآلْاويؿى يةواْةية ٖةض بؤ ئةو ؾيعطاْة بطةضيَتةوة. 
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بؤ ئاغاْهاضى بة غةباضةت بة غةضنةوتٓى ئةو غةضباظةى نوضوف ية ؾوضةى غاضز ئيَُة 
تٓاغيَهى ئاَيُاْى بة ْاوى )ؾؤبيَطت( آلاْةوةى ظؤض ٖةية و ضؤشٖةطِضؤغتةّ ْاوى زةبةئ، طيَ

وى آلتساضى ييسى( بآلٖةَووياْى نؤ نطزووتةوة و ية ثةضتوونيَو بةْاوى )ضووخاْى زةغة
زةضزةنةويَت  بة طؿتى بةآلّاْةواْةؾسا ْاوى ضؤغتةّ ٖاتووة و طِنطزووتةوة، ية ٖةْسىَ يةو طيَ

ٖةض ٖةَإ ضؤغتةَة. ئةو غةضباظة طةجنة نة طوضظى ية غةض ؾإ بووة زةضيَتة الى نوضوف و 
 ازةطةييَٓيَت نة ئاَازةية ية ؾوضةةنة غةضنةويَت.ضِثيَي 

طوضظى ضؤغتةّ دياية يةو طوضظةى ية بري و َيَؿهى ئيَُةزا ٖةية و الى ئيَُة ئةو طوضظة 
طاوة، زضوغتهة غةضيَهى ية ئاغٓيَهى قوضؽ و طةوضة ية ؾيَوةى ؾووتى ية زاضيَهى زضيَص ن بطيتيية

نةى صييةبةآلّ بة ثيَي ْووغطاوةناْى َيَصوو طوضظى ضؤغتةّ بطيتى بووة ية ثاضضةيةى قةآليي نة زضيَ
 ثيَٓر بػت بووة و بة ؾيَوةيةنى دوإ ْةخؿيَٓسضابوو و ديَسةغتى ٖيًََهاضى تةضيبى ٖةبوو.

بة ؾيَواظى دوإ بةضٖةّ ٖاتبوو  بةآلّيَو ئةغتووضتط بوو و طِضؤغتةّ ب ى طوضظىي تطغةضةنة
 بةآلّو ْعيهةى ثاْعزة نيًؤ ططاّ قوضؽ بووة. يةواْةية ئةو قوضغايية ية بريَاْسا ٖيض ْةبيَت 

ية زةغت ثاَيةواْيَهى وةى ضؤغتةَسا ضةنيَهى تطغٓانة و ٖةَوو نةؽ ْاتواْيَت بؤ َاوةيةنى 
بةضظ و آلدةْط بةناضى بيَٓيَت. ضؤغتةّ وةى ٖةَوو ثياواْى غوازنوة بازضيَص ية َةيساْى 

 ضواضؾاْة و َووضةف بووة و وةى ٖةَوو ثياواْى ئيَطاْى ضيـ و مسيًََى ٖةبووة.
ٖريؤزؤت زةَييَت: ناتيَو ؾاضى غاضز ية اليةٕ يةنةّ قاضؤٕ بة ْاوى )َيًَؼ( زاَةظضا، يةى 

َيًَؼ ؾةضَإ زةنات بضهة ؾيَطةنة بة ضواضزةوضى ؾاضزا ية شْةناْى بضهة ؾيَطيَهى زةبيَت و 
بطيَطٕ تا ؾاضةنة ببيَتة ؾاضيَو نة نةؽ ْةتواْيَت زاطريى بهات و ئةو نةغاْةى ئةضني 

بيَت بضهة  ي تططةضِاْسْى بةضهة ؾيَطيإ ثيَ زةغجيَطزضيَت، بة ٖؤى تةْبةَيى يا ٖةض ٖؤناضيَه
ثاؾايةتى ييَ بووة و ية ئاناَسا ئةو ؾويَٓة زةبيَتة ى آلٕ نة قةطِؾيَطةنة بةو بةؾةزا ْاطيَ
 ؾويَٓى الواظى ئةو ؾاضة.

ْةية بسويَشن، زةبيٓشن نة ْاوضةى آلنة عاق ي تطية ئةؾػاْة بطةضيشَن و ية بةغةضٖاتيَه بةآلّ
يةنى غةخت بووة و بةغةض بةؾيَو ية ؾوضةةنةزا ضواْيويةتى و وةى ثاضضةيةى آلثاؾايةتى قة

بةضضاو و بؤية ؾةضَاْسةى بةضططى ية ؾاض يا قاضؤٕ خؤى  ٖاتؤتة ْيية ئاغإ نة زاطرينطزْى
 ياضيإ زاوة نة ثاغةوإ ية ئةوىَ ْةبيَت.طِب

زةَييَت يةوىَ نؤَةييَو تاؾة بةضزى ييَ بووة نة ؾوضةى ؾاض بةوإ  ي تطبةغةضٖاتيَه
ّ بة ثةْا ؤغتةنؤتايي ٖاتووة و نةؽ ية تواْايسا ْةبووة ييَيإ غةضنةويَت، ضؤشيَو ض
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زةبوو بيين غةضباظيَو نة ية غةضةوة بوو، ناغهيَتةنةى ية زةغت نةوت تاؾةبةضزةناْسا تيَجةضِ
ضؤيؿت و غةضةجناّ وةغتايةوة، زواتط غةضباظةنة بؤ بةزةغت  ي تطو ية تاؾةبةضزيَو بؤ يةن

 ٖيَٓاْةوةى ناغهيَتةنة ية تاؾةبةضزةنإ ٖاتة خواضةوة.
ايهيَؿا تا بيهوشيَت و ثيَـ ئةوةى بةضيسات بة ضِواْةنةيسا بوو ضؤغتةّ ئةو تريةى ية نة

برييساٖات ئةطةض ئةو غةضباظة بهوشيَت، ْاتواْيَت زواداض ؾيَوةى غةضنةوتٓةوةى ئةو ية 
 تاؾةبةضزةنإ بعاْيَت و خؤى ؾيَط ببيَت ئةوناضة بهات.

ةغةضْا و غةضنةوتةوة، وإ بوو تا ئةو غةضباظة ٖاتةخواضةوة و ناغهيَتةنةى يضِضؤغتةّ ضاوة
وة ية اْييةضؤغتةّ بيٓى ئةو بؤية ناغهيَتةنةى يةغةضْا تا بتواْيَت بة ٖؤى زةغتةن

تاؾةبةضزةنإ غةضنةويَت، غةضباظى ييسى ناتى غةضنةوتٓةوة ثؿتى ية ضؤغتةّ بوو و 
 ْةيسةظاْى نة طةجنيَهى ضواضؾاْةى نةَإ بةزةغت ية شيَط ضاوزيَطى ططتووة.

ى ييسي ية تاؾةبةضزةنإ غةضنةوت و طةيؿتة ئةو ؾويَٓةى ضؤغتةّ ْةي ناتيَو غةضباظ
بيٓيَت، بة ضاوتطوناْسْيَو تريى ضؤغتةّ ية نةوإ ٖاتةزةض و ية ثؿتى غةضباظةنة ْيؿت و 

 خواض. تييةيةغةضةوة خػ
انيَؿاْى نةَإ ناضيَهى غازةبوو و بة ثيَوةضى ئيَػتا تةْٗا يةى ضطنةى زةويػت و ضِ

 (6)وةْسة ناضاَة بوو نة يةو يةى ضطنةيةزا ْيؿاْى ططت و تريى ٖاويؿت.ضؤغتةَيـ ئة
نة نةوتة خواضةوة، ضؤغتةّ خؤى طةياْسة غةض الؾةنةى و ضةَايةوة سييةناتيَو غةضباظة يي

بؤ غةضى نة يةواْةية ئةو ثياوة ظيٓسوو َابيَت و بتواْيَت ثطغياضى ييَ بهات ضوْهة يةواْةبوو 
و َطزبوو و زةضزةنةوت غةضباظاْى ييسى ٖةغتيإ بةو ضووزاوة ْةنطزبوو ئة بةآلّظيٓسوو بيَت، 

 و ئةطةضْا ضؤغتةّ ئةواْى يةغةض تاؾةبةضزةنإ زةزيت.

                                                           

بةضضاوى خويَٓةض نة  )غةضبطزةى دةْطى بةْاو باْطى ضؤغتةّ و ئةؾهةبووؽ ية ؾآٖاَةزا، ئةوة زةخاتة (6)
ضؤغتةّ زواى ضِاغت ضِاططتٓى زةغتى ضةخ و ضةَاْسْةوةى زةغتى ضِاغتى زةنةوتة ضِانيَؿاْى ظيَي نةواْةنة و بة 
وتةى ؾيَطزؤغي ضةضَى َاَعةنة تا زةطةيؿتة ثةْا طويَي و غؤؾاض واتة نؤتايي تري )ثةيهإ واتة غةضى تري( 

ى بةضزةزا. بيَ طوَإ ؾيَطزؤغي نة باغي تريٖاويَصى ضؤغتةَى بة زةنةوتة ضِاغتى طويَي و ئةو نات ظيَهة
تةواوةتى نطزووة ْاَييَت ئةو ضةْس خويةنيَو ية ناتى خؤى بؤ ضِانيَؿاْى نةواْةنة تةضخاْهطزووة، ضوْهة ئةوة ية 

خػتٓى تانتيهى دةْطسا ْيية و ئةطةض وايهطزباية بة تريى ئةؾهةبووؽ زةنوشضا و َةبةغتى ؾيَطزؤغي بةضضاو 
 زعنةْى دةْط و ؾيَوةى تريٖاويؿتٓى ضؤغتةَة بؤ خويَٓةض و ضؤغتةّ ظؤض خيَطا تري ٖاويَصى نطزووة. ظةبيشوَيآل.(
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ئةو ضووزاوة ضؤغتةَى ظياتط ٖاْسا تا ية تاؾةبةضزةنإ غةضنةويَت بة َةبةغتى طةيؿسن بة 
 اطةياْس.ضِى ئيَطإ بوو يةؾهطؾاض و بؤية بة باونى نة ية 

تى ية تاؾةبةضزةنإ زةنةويتة خواضةوة و و ى زاواى ييَهطز ئةو ناضة ْةنات وباون
ضؤغتةّ زاواى ييَهطز نة زووزٍَ ْةبيَت، ضوْهة ئةو زةتواْيَت ئةوناضة بة  بةآلّزةنوشضيَت، 

ياضى خؤى بة ْاوبطاو طِغةضنةوتوويي ئةجناّ بسات، بؤية ضوو بؤ الى نوضوف بؤ ئةوةى ب
 ف ضيَطةيسا.ابطةييَٓيَت و نوضوضِ

ضؤغتةّ طوضظى ية ؾاْى زاططت و ية قةزى بةغت، زاواى بةْيَهى زضيَصى نطز تا زواى 
انيَؿيَتة غةضةوة. ثيَـ ئةوةى ضِ ي تطغةضنةوتٔ ية تاؾة بةضزةنإ بة ٖؤيةوة غةضباظةناْ

 ضؤغتةّ ية تاؾة بةضزةنإ غةضنةويَت زاواى ية غةضباظةنإ نطز يةوىَ نؤْةبٓةوة تا غةضباظاْى
 ييسى ئاطازاض ْةبٔ ية غةضنةوتٓى يةى يا ضةْس غةضباظيَهى نوضوف. ضؤغتةّ بة غةضباظةناْى

ت:"غةضنةوتٓى َٔ يةوةزاية نةؽ ْةظاْيَت و نة طةيؿتُة غةضةوة زةغت زةنةّ بة و
تاْة ضؤغتةّ نة طوضظةنةى ية قةزى بوو و بةْيَهى و ." زواى ئةوي تطانيَؿاْى غةضباظضِ

 (7)نةوتة غةضنةوتٔ ية تاؾةبةضزةنإ.ازةنيَؿا ضِى ئةغتووضى ية زواى خؤ
و يةغةض بةضزةنإ آلوى ْةنطزة ثيَ، ضوْهة زةيعاْى بة ثيَآلية ناتى غةضنةوتٔ ضؤغتةّ ثيَ

زةخًيػهيَت و زةنةويَت. ؾيَطزؤغي ْووغةضى ؾآٖاَة بة ؾيَوةيةى باغي ئةو غةضنةوتٓة 
ؤغي ئةوةى بيػتوويتى و زةنات نة زةضخةضى زةْطساْةوةى ئةوناضةية و ؾيَطز

. ية ؾآٖاَة ثايةوإ ية ْيية وة نطزوويةتى بة ؾيعط و ضةخٓةيةى يةغةض ْاوبطاوتييةخويَٓسووية
 (8)ايي ؾطغةر و ْيويَو غةضزةنةويَت.ية يوتهة بة زضيَص طِْاوضةيةنى ؾاخاوى و ث

                                                           

اغت بيَت نة ضِتةى طةظْةؾؤٕ َيَصووْووغي يؤْاْى و اغت بعاْشن، زةبيَضِ)ئةطةض بةغةضٖاتى ناغهيَتةنة بة  (7)
تةى زةَييَت و تةية ْعيهة يةوو ى، ئةوضِز و تةواوى ديٗاْى طؤزةَييَت نةوتٓى ناغهيَتيَو ضاضةْووغي ؾاضى غاض

 (ظةبيشوَيآلا. ضِنوضترت بواية ضاضةْووغي طةالْى ديٗإ زةطؤ َيػطئةطةض يووتى نًيؤباتطاى ؾاشْى 

 نة اظ ضؾتٓـ َطز ططزز غتوة  )يو و ْيِ ؾطغٓط باالى نوة (8)
 نة غاظز ُٖى ضظّ با اٖطَٔ   َطط ثًٗوإ ضوغتِ ثيٌ تٔ

واتة ؾةضغةْط و ْيويَو غةضنةوتٔ ية ؾار، نة ثياو بةطري زيَٓيَت تةْٗا ثايةواْى بةٖيَع ضؤغتةّ ْةبيَت نة 
 (ظةبيشوَيآلدةْطى ئةٖطعنةٕ زةنات. 
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ةبةضزيَو ية ؾاضى غاضز ضؤغتةّ ية ؾوضةيَهى بةضظ نة ثيَهٗاتبوو ية نؤَةَية تاؾ بةآلّ
غةضزةنةويَت و بيَ طوَإ ٖيَعى باظوو يةوناضة ظؤض ناضيطةضة و ئةطةض ضؤغتةّ بةٖيَع ْةبواية 

 ابططيَت.ضِْةيسةتواْى نة قوضغايي يةؾى ية ناتى غةضنةوتٓسا 
ثايةواْى ئيَطاْى ظؤض ٖيَواف غةضزةنةوت و زةيعاْى نةَرتئ ْاووضيايي زةبيَتة ٖؤناضى 

اْة وةى ضياظاْيَهي غةضزةَى ئيَُة زةٖاتة بةضضاو نة بيةويَت ية نةوتٓى، ضؤغتةّ يةو غات
الثاَييَهى ضنى ؾار غةضنةويَت، ضياظاْةناْى ئيَػتا نةضةغتةى ثيَويػت بؤ غةضنةوتٔ ية 
ؾاخيإ ٖةية و ضؤغتةّ ئةو نةضةغتاْةى ْةبوو و تةْٗا بة ٖؤى زةغت و قاضةناْى ئةو ناضةى 

تة غةض تاؾة بةضزيَهى ثإ نة زةتواْسضا ضةْس نةغيَو زةنطز و ئةوةْسة غةضنةوت تا طةيؿ
 يةغةضى بوةغسن و يةويَوة بةْةنةى ؾؤضنطزةوة و زاواى نطز نة غةضباظيَو غةضنةويَت.

تى يةنيَو غةضى بةْةنة بططيَت و و نوضوف زاواى نطز نةغيَو ببيَتة خؤبةخـ و
اغاْرت بوو ضوْهة غووزى غةضنةويَت، طةجنيَهى ؾاضؽ بؤوة خؤبةخـ. غةضنةوتٓى ئةو ظؤض ئ

ية بةْةنة وةضزةططت بؤ غةضنةوتٔ و يةطةٍَ ئةوةؾسا ناتيَو بيػت ظةضع بةضظ بؤوة، بةْةنةى 
ية زةغت بةضبوو و يةويَوة نةوتة خواضةوة و زةْط و ٖاواضى نةوتٓى ئةوةْسة بةٖيَع بوو 

ؤغتةَيإ ْةبيٓى نة ٖاتٔ ض بةآلّغةضباظةناْى غاضزى بة ئاطا ٖيَٓا و ٖاتٓة غةض ؾوضةةنة، 
 ضوْهة ضؤغتةّ ية ؾويَٓى خؤى  و ية ثةْا تاؾةبةضزةنإ ثةْاى ططتبوو.

زيتيإ ثةتيَو ية تاؾةبةضزةناْةوة ؾؤض  بةآلّثاغةواْةناْى ؾوضةنة ضؤغتةَيإ ْةبيٓى، 
ى ئيَطإ ْيةتى غةضنةوتٓيإ ٖةية و ٖاواضيإ نطز و زاواى يةؾهطببؤوة خواضةوة و تيَطةيؿسن 

 ٕ نطز.ياضَةتيا
نإ زةياْةويَت ية ؾووضةنة غةضنةوٕ ئيَطاْييةضؤغتةّ ظاْى ثاغةواْةناْى ؾاض ظاْيوياْة نة 

ْةنة بوو و آلو بؤية بة ثةية يةو تاؾة بةضزة ثاْة غةضنةوت نة زوايشن تاؾةبةضزى ثيَـ بةضزة
ؾيإ ازةنيَؿا. ثاغةواْةناْى ؾاضى غاضز بة بيٓيٓى ضؤغتةّ ٖيَطضِبةْةنةؾى يةطةٍَ خؤيسا 

وة بوو ططتةزةغت و بة ْةعطةتة ييَساْةوة نةوتة زييةنطزة غةض و ئةويـ طوضظةنةى نة بة قة
ْةعطةتةى ئةو بؤ تطغاْسْى غةضباظاْى غاضز ْةبوو و بةَيهو بؤ تيَطةياْسْى  بةآلّدةْط، 

 غةضباظاْى ئيَطاْى بوو نة ثيَويػتة ية بةضزةنإ غةضنةوٕ.
 ي تطيَهز نة ئةو طةجنة بةتةْيا ْابيَت و بة ظوويي نؤَةَيغةضباظاْى غاضز طوَاْياْيإ زةنط

غةضزةنةوٕ و ياضَةتى زةزةٕ، ئةوإ ئةو بةْةيإ بيٓى نة ية قةزي ضؤغتةَةوة بؤ خواضةوة ؾؤض 
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نطابؤوة و ظاْيإ نة زةبيَت ئةو بةْة ببػيَٓٔ تا نةؽ ْةتواْيَت ييَيةوة غةضبهةويَت. بؤية ويَطاى 
ؾيإ زةنطزة غةض ضؤغتةّ، ٖةْسيَهيؿيإ ٖةوَييإ زةزا بةْةنة بجػيَٓٔ و ئةوةى نؤَةييَهيإ ٖيَط

وو بة ؾيَوةيةى بوةغتيَت نة مشؿيَطى ئةوإ ْةطاتة بةْةنة، بؤية ية ييواضى ْاضاضبضؤغتةَيـ 
 ٖةَيسيَطةنة وةغتابوو و ية ٖةَاْهات بة ْةعطةتة ييَساْةوة زاواى ياضَةتى ية خواضةوة زةنطز.

ْةنة نةوتووتة بةض ٖيَطف، آلةغتى نطز نة ئةو طةجنة ية ْاو بةضزةناتيَو نوضوف ٖ
 ؾةضَاْى نطز تا ضةْس نةغيَو بة ثةية ية بةْةنة غةضنةوٕ و بة ؾطياى بهةوٕ.

ضؤغتةّ يةو قوضغاييةى زةنةوتة غةض بةْةنة زةيعاْى  نةغاْيَو زيَٓة غةضةوة و ية 
ية ضةضَى طا  ي تطى ٖةض ثايةواْيَهنةَةضبةْسةنةى بة طوَإ ْةبوو ضوْهة وةى نةَةضبةْس

ية بةْةنة زَيٓيا ْةبوو و زةتطغا بة ييَوة تيصةناْى تاؾةبةضزةنإ بجػيَت و ئةواْةى  بةآلّبوو، 
غةضزةنةوٕ بهةوْة خواضةوة. طوضظى ضؤغتةّ غةضباظاْى غاضزى زةخػتة غةض ظةوى و ٖةض 

ازةيةى خيَطابوو نة ضِوضظةنة بة غةضباظيَو طوضظةنةى بةضزةنةوت ٖةَيٓةزغتايةوة و دووَيةى ط
 غةضباظاْى غاضز ْةياْسةتواْى مشؿيَطةناْيإ بطةييَٓٔ بة ئةو.

بيَٓٔ تا  ي تطاطةياْسبوو نة غةضزةنةتٔ ية طةٍَ خؤياْسا بةْضِنوضوف بةو نةغاْةى 
ياضَةتى ئةواْة بسةٕ نة زواى خؤيإ زةبيَت غةضيإ غةٕ. ثاؾاى ئيَطإ زةيعاْى ضؤغتةّ ية 

 ئةواْي تطْةنة زووضاضى ٖيَطؾي غةضباظاْى غاضز بؤتةوة و ْاتواْيَت بيَ ثػاْةوة آلبةضزةغةض 
ابهيَؿيَت و ئةطةض بتواْيَت تا طةيؿتٓى ياضَةتى ظيٓسوو ضنيَٓيَت، ثيَويػتة غوثاؽ بهطيَت و ضِ

 ْاوضةوإ و ؾاْةناْى َاض بهطئَ.
سابوو، ئةو زةبواية دةْطى ٖيض نات ثياوى ؾةضنةض ْةنةوتبؤوة ئةو زؤخةى ضؤغتةَى تيَ

قوضغايي ئةواْةى غةضزةنةوٕ بةخؤ بططيَت و ئةويـ ية  ي تطغةضباظاْى غاضز بهات و ية اليةن
ييَواضى ٖةَيسيَطيَو نة ئةطةض يةى ٖةْطاو بؤ زواوة ضووباية ئةوا زةنةوت و ئةطةضيـ بؤ 

ةنةوتٔ بةضزةبووْةوة و ية ى و ئةواْةى غةضزطِثيَؿةوة ٖاتباية غةضباظةناْى غاضز بةْةنةيإ زةب
 ئةجناَيؿسا ضؤغتةّ يةبةض ظؤضى شَاضةى غةضباظاْى زوشَٔ زةنوشضا.

اغتة ططْطرت و زياضتطة ية ضووزاوة سةوت قؤْاغيةناْى ضؤغتةّ نة ية ضِئةو ضووزاوة َيَصوويية 
ثانة ٖةض ، ضوْهة ئةو ثياوة ْيية ؾآٖاَةزا باغيإ زةنطيَت و زيػإ زةَييشَن نة ؾيَطزؤغي بةضثطؽ

بةغةضٖاتيَو ية ثةضتوونى )خساى ْاَة( يا ْووغطاوةناْى ظَاْى ثةًٖةويسا خويَٓسوويةتى نطزوويةتى 
بة ؾيعط. ية ؾآٖاَةزا ضؤغتةّ بؤ طةيؿسن بة َاظةْسةضإ ية سةوت َةْعَيطا يإ سةوت قؤْاغى 
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ية غةض  ي تطت و نؤغجةناَْةتطغيساض زةضباظ زةبيَت و يةو قؤْاغاْةزا ئةشزيٗا و شْة دازوونةض زةنوشيَ
بةض ئةو ئاظايةتى و خؤضِاططيةى  ضيَطة الزةبات، بةآلّ ية ضاغتيسا نؤى ئةو سةوت قؤْاغة ية بةضْا

 .ْيية ضؤغتةّ ية ؾةضى ضاغتةقيٓةى غةض ؾووضةى ؾاضى غاضز ٖةض ٖيض
ْة ية دةْط نطزٕ ية طةٍَ زةيإ غةضباظ نة آلتا ئةو زعنةْةى ضؤغتةّ ية غةض ئةو بةضزة

ئةو قوضغاييةى زةبواية بةخؤى بططيَت  ي تطشَاضةيإ بةضزةواّ ية ظياز بووْسا بوو و ية اليةن
اطط بووة. ية بةضاْبةض ئةو ئاظايةتى و ضِْةخةيٓة بةضزيسةَإ ْاظاْشن ضةْس ئاظا و زييَط و خؤ

اططيةى ضؤغتةّ، ئةو زعنةْاْةى وةى دةْطى ضؤغتةّ و ئةغؿةْسياض و دةْطى ضؤغتةّ و ضِخؤ
ةؾهةبووؽ )ية ؾآٖاَة( ظؤض بضوى زةضزةنةوٕ، ئةَةف بة بيَ ئةوةى ضناْةويَت ْهؤَيى ية ئ

 ناْى ئةو دةْطاْة و ئةزةبياتةنةى بهةئ.ظييةبايةخى زاغتإ و زعنةْػا
غةضباظاْى غاضز بؤيإ زةضنةوت نة ْاتوأْ ضؤغتةّ بة مشؿيَطةناْيإ يةْاو ببةٕ، ضوْهة 

ضيَططة ية ئةوةى ٖيض ظةضبةيةنى مشؿيَط بطات بة دةغتةى ئةو  دووَيةى خيَطاى طوضظى ضؤغتةّ
و مشؿيَطةنإ زةؾهإ، يا ية زةغتى غةضباظة ئاظانإ زةنةوتٔ. ئةوإ زواى ئةوةى ظاْيإ 

 (9)ضياْسا بيدةْة بةض ضِيَصْةى تري.ياطِْاتوأْ ضؤغتةّ غةٕ، ب
بةتى ية بةض بوو نة ية ضؤغتةّ ناغهيَتى ية غةض بوو و )نص انٓس( ْيوة بةضطيَهى تاي

واتة خةؾتاْى يةبةض ْةبوو و ئةطةض يةبةضى بواية  (10)وضيؿُى ئةغتووض و وؾو ثيَهٗاتبووئا
 ْةيسةتواْى ية تاؾةبةضزةنإ غةضنةويَت.

نؿاْةوة، ضوْهة زةياْعاْى ئةطةض  ي تطناْى غاضز ٖاتٓة ثيَـ و غةضباظاْضييةنةَاْ
زةَطٕ. ضؤغتةّ خواضةوةى نةَةضى زاْةثؤؾطابوو و  يَصْةى تري زةنةوٕ وضِْةنؿيَٓةوة بةض 

طزبوو نة ئاَازةنزةيعاْى ئةطةض بة تري ييَى بسضيَت، زةنوشضيَت و غةضباظاْى غاضزيـ خؤيإ 

                                                           

)ئةوةى زةيةويَت تيَبطات دووآلْسْى بيَ ثػاْةوةى طوضظيَو نة قوضغايي ية ثاظزة نيًؤ ططاّ ظياتطة ضةْس  (9)
ة زاضيَو بة زةغتةوة بططيَت نة قوضغاييةنةى زوو نيًؤ ططاّ بيَت و بيَ وةغتإ ئةو زاضة غةختة، تةْٗا ثيَويػت

غاتة دووَية و ية ضةخ بؤ ضاغت و ية غةضةوة بؤ خواضةوة بيػوضيَٓيَتةوة، ئةونات زةظاْيَت زواى ضةْس 
 .(ظةبيشوَيآلخويةنيَو ض ئاظاضيَو ية قووٍَ و ؾإ و نةَةضى زةغت ثيَ زةنات، 

ي، بةآلّ ئةطةض ترييَو ية ْعيهةوة ية طِ)ئةو بةضطة ية ؾاضغيسا بة )نةش ئانةْس( ْاوزةبطا و تري ْةيسةب (10)
 .(ظةبيشوَيآلنةَإ زةضضووبواية ئةوا ئةو نةغةى يةبةضيسا بوو زةَطز. 
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تري يةو ؾويَٓاْةى بسةٕ نة ضووت، بؤية ضؤغتةّ بة خيَطايي طوضظةنةى ية نةَةضى زاْا و زوو 
 بهةٕ و ئةواْى نطزة قةيػاْى ظيٓسووى خؤى.غةضباظى غاضزى ططت نة زةياْةويػت ثاؾةنؿة 

تريٖاويَصإ تةْٗا ية ثيَؿةوة زةياْتواْى بة تري ية ضؤغتةّ بسةٕ و بةو ؾيَوةيةف زوو 
غةضباظةنةى خؤيإ بةضزةنةتٔ، بؤية َاوةيةنى نةّ زووزٍَ بووٕ نة ض بهةٕ و طةوضةنةى 

 ٕ؟طِغة يةو ثياوة ضيؿٓة زابةنإ ئايا ْاتوأْ ئةو زوو نةتطغٓؤنتى ئةى نضووَية و ئةوإ
غةضباظاْى غاضزى بة خطؤف ٖيَٓا و زيػإ بة مشؿيَطةناْيإ ٖيَطؾيإ بطزة  عييةئةو بيَ ضيَ

ازةيةى توْس بة ظةوى و ضِغةض ضؤغتةّ و ثاَيةواْى ئيَطاْى ئةو زوو نةغةى ططتبوويٓى بة 
ة و نةوتةوة دةْطهطزٕ و بةضزةناْسازا نة ٖةَيٓةغتاْةوة و طوضظةنةى ية نةَةضى زةضٖيَٓايةو

 ناْى غاضز ْةياْتواْى تري بططْة ضؤغتةّ.ضييةبة زةغتجيَهطزْةوةى دةْط نةَاْ
ثاف نةَيَو غيَ نةؽ ية خواضةوة طةيؿتٓة غةضةوة و ضؤغتةّ يةنياْى بؤ ياضَةتى 

ٓة ضِانيَؿاْى غةضباظي تط. غجاضز، ئةواْيـ نةوت ئةواْي تطخواغت و بةْةنةى خؤى بة 
ئةو داض تواْى ئاغاْرت و بة ٖةغترت ية ثيَؿوو دةْط بهات و ْاضاض ْةبوو ية ثةْا  (11)ضؤغتةّ

 نة ية غةضنةوتٓسا بووٕ بةخؤوة بططيَت. ئةواْي تطٖةَيسيَط دةْط بهات و قوضغايي 
نإ ضاى خواظ ْةبووة ئيَطاْييةاغتطؤيي ية َيَصووْووغي بةضاْبةض ضِاى طِٖريؤزؤت نة ويَ

ةضباظى غاضز دةْطى ضؤغتةَيإ زةنطز و ْةياْسةتواْى بيهوشٕ ياخوز زةَييَت: نة غيَ غةز غ
بةوة بهةئ نة يةى نةؽ دةْطى  باوةضِية ئةوىَ ؾطيَي بسةْة خواضةوة و ئيَػتانة ئيَُة ْاتواْشن 

ئةو بابةتة ية َيَصووزا  بةآلّاْةوة ظيازةضؤيي تيَساية، بةآلَغيَ غةز نةؽ بهات و ئةوة ية 
اططى و دةْط ضِْة نةوتووتة خؤآلنة ثايةواْيَهى ئيَطاْى يةغةض ئةو بةضزة ٖةية و ْيؿإ زةزات
 نإ بؤ الى و ضووْيإ بؤ ْاو ؾاض.ئيَطاْييةتا طةيؿتٓى غةضباظة 

يةَةوزوا ئيَُة ية َيَصووزا ْاوى ضؤغتةّ ْابيػتيٓةوة و ْاظاْسضيَت ئةو ثاَيةواْة ئاظا و 
نإ ئيَطاْييةيَطةى ضووْة ْاوؾاضى غاضزى بؤ ْةنإ ْةنوشضا و ضآلاططةى ية غةض بةضزةضِخؤ

 نطزةوة، ضى بةغةض ٖات.

                                                           

يإ ضريؤنةناْى ؾيَطزؤغي نة ية ؾآٖاَةزا ٖاتووة،  ظةبيشوَيآلتةناْى و )بيَ نةَهطزْةوة ية (11)
اظاْسْةوة و ضريؤنة و ْانطيَت ضِتطاوة، ظياتط بؤ و اغتيسا ئةوةى ييَطة يةَةض ضؤغتةّضَِاْةويَت بًَيَشن ية زة

يَو ية يةؾهطى ٖةبيَت نة دةْطييةَإ ئاوا بيَت نة تانة نةغيَو ية غةض ؾوضةيَو ئةو تواْا باوةضِ
 ط بؤ نوضزى(ايإ بططيَت، وةضطيَضِثاضيَعةضةناْى ؾوضةى ؾاضيَو يةْاو ببات، يا 
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 داطريكسدنى شازى ضازد و ضازةنووضى قازؤن
زواى طةيؿتٓى غةضباظاْى نوضوف بؤ ْاو ؾاضى غاضز، ؾاض بة بيَ دةْط خؤي 

ةواْةى زابوو نة بةزةغتةوةزا، ضوْهة ثيَؿرت نوضوف بةَييَٓى ثاضاغتٓى غةض و َاٍَ و ْاَوغي ئ
بةضططى ْانةٕ. قاضؤٕ )نطظؤؽ( ية نؤؾهةنةى خؤى ئةغري نطا و بطزيإ بؤ الى نوضوف. 
ضةؾتاضى نوضوف ية طةٍَ قاضؤٕ زواى ئةغري بووْى ية اليةٕ ظؤضبةى َيَصووْووغاْى نؤٕ يةواْة: 

ٕ و )خاْتؤؽ، بةتًيُؤؽ نة دوططاؾى ظاْيـ بووة، زيؤزؤض، طعْةؾؤٕ، ٖريؤزؤت، ٖةؾةؽ تيؤ
 .... ٖتس( باؽ نطاوة.

قاضؤْيإ بة ضيـ و مسيًََى تاؾطاو ٖيَٓاية الى نوضوف نة ية غةض نوضغي ية غةضةوة بة 
ضيؿى ضةؾى زضيَصةوة زاْيؿتبوو. نوضوف وةى نؤَةَيطةنةى خؤى ضيـ و مسيًََى زةٖيَؿتةوة و 

 يووصن زةزاية. دطة ية ضؤشاْى دةْط، تةواوى ئةو ضؤشاْةى ناتى ٖةبواية ضيؿى زازةٖيَٓا و
ياض، تؤ غةضنةوتى طِو ية تؤ ئةى خاوةٕ بآلتى: غو قاضؤٕ زواى ٖاتٓةشوضةوة بة ظَاْى بابًى
 ياضى خؤّ زةظامن.طِو َٓيـ ؾهػتِ خواضز، بؤية تؤ بة خاوةٕ ب

و ية تؤ ئةى قاضؤٕ، وةضة و زاْيؿة و ؾةضَاْي آلَى زايةوة: غآلنوضوف بة ٖةَإ ظَإ وة
 يَٓا و قاضؤٕ زاْيؿت.نطز تا نوضغيةنيإ ٖ

 نِ بهة.ئاَؤشطاضييةتى: ئةى قاضؤٕ و نوضوف
 (1)ظؤض ثيَـ ئيَػتا، ناتيَو )غؤيؤٕ(تى: َاوةيةنى و ثاؾاى ؾهػت خواضزووى ييسى

تى و نِ بهات نة ية شياظنسا بة غووز بيَت بؤّ. ئةوئاَؤشطاضييةظيٓسوو بوو زاواّ ييَهطز تا 
                                                           

ثيَـ ظايئَ شياوة و ئةو بة يةى ية  558تا  640)غؤيؤٕ ظاْاى ظؤض بةْاوباْطى يؤْاْى نؤْة و ية غاآلْى  (1)
 (ظةبيشوَيآلسةوت ظاْا ْاغطاوة يؤْإ زةشَيَطزضيَت، 
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يةنة ية آلبةخت بيَت، ضوْهة بةختى باف تةْٗا ناضاضةْووغي َطؤظ ئةوةية نة ٖةَيؿة بةز
اغت زةنات و َٔ تا زويَٓى ثاؾا بووّ و ضِْيَوإ زوو بةزبةختيسا. ئيَػتا بؤّ زةضنةوتووة ئةو 

خعَةتهاضّ ٖةبوو، ئةَطؤ ثياويَهِ نة ئةغري نطاوّ و ْاظامن خواضزْى ئةَووى َٔ ض زةبيَت و 
 ئةّ ؾةويـ ية نوىَ زةخةوّ.

ؤ ئةَطوف وةى زويَٓى ْإ زةخؤيت و ئةَؿةويـ وةى ؾةوى ثيَؿووتط تى: تو نوضوف
 زةْوويت و شٕ و خعَةتهاضةناْيؿت يةطةٍَ تؤزا زةبٔ.

 تى: ئايا زةتةويَت َٔ ظيٓساْى بهةى؟و قاضؤٕ
تى: ْةخيَط، َٔ تؤ يةوؾاضةزا بة ئاظازى زةٖيًََُةوة و تةْٗا زوو ؾتِ ييَت زةويَت، و نوضوف

ط و خؿًَةناْت بسة بة َٔ تا ية ْيَوإ ئةؾػةض و غةضباظةناظنسا زابةؾى يةنةّ بةؾيَو ية ظيَ
 بةآلّٕ و نوؾسن و نةغيـ ئةغري ْةنةٕ، آلتووٕ نة خؤبجاضيَعٕ ية تاو بهةّ، ضوْهة َٔ ثيَِ

ئيَػتا ئةوإ زاواى زةغت نةوتى دةْط ية َٔ زةنةٕ و ئةطةض ثيَ يإ ْةزةّ، بةضاْبةضّ 
 ْاؾةضَاْى زةنةٕ.

ى:: َٔ ْيوةى خةظيَٓةنةى خؤَت ثيَ زةبةخؿِ تا ية ْيَوإ ئةؾػةض ة غةضباظاْت تو قاضؤٕ
 زابةؾى بهةى.

نؤ ْةنةيةوة و دةْطى َٔ  يةؾهطتى: زووةّ ؾت نة َٔ زةَةويَت ئةوةية نة و نوضوف
 ْةنةيت.
نؤْانةَةوة  يةؾهطتى: َٔ تا ئةو ضؤشةى ية شياْسا زةمب ية زشى تؤ و زؤغتةناْت و قاضؤٕ
ٖريؤزؤت َيَصووْووغي يؤْاْى غةباضةت بة ئةغري نطزْى نطظؤؽ زةَييَت:  بةآلّْانةّ. و دةْط 

زواى ئةغري نطزْى قاضؤٕ بة زةغتى نوضوف، نوضوف ؾةضَاْيسا زاضيَهى ظؤضيإ ية ْاوةْسى 
طاى )ئانطؤ ثووٍ( نؤ نطزةوة و ئاططيإ تيَبةضزا و قاضؤٕ و نضةناْى و ثةضغتؾاض ية بةضاْبةض 

ية خاْةزاْةناْى ؾاضي غاضزيإ خػتة ْاويإ، بؤية ضواضزة نةغيإ ٖةَيبصاضز  ضواضزة نةؽ
 ضوْهة زةناتة زووداض سةوت و سةوت ية الى ئةوإ ثريؤظ بووة.

ية اليةٕ نوضوف بؤ ئةوة  ئةواْي تطٖيَطؤزؤت زةَييَت ثاغاوى غووتاْسْى قاضؤٕ و 
ػتى بؤ خوزاى ئاطط قوضباْى بسات و بوو و بةو ؾيَوةية وي ثةضغتيَتةوة نة نوضوف ئاططزةطةضِ

ى ئاطط بةضظ بؤوة قاضؤٕ بة زةْطى بةضظ و طِقاضؤٕ و زةوضوبةضةنةى غاتة ئاططةوة. زواى ئةوةى ط
 ت.و بة ظَاْى ؾاضى غاضز ؾتيَهى
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 ى ثطغي: قاضؤٕ ض زةَييَت؟طِنوضوف ية وةضطيَ
 .تةناْى غؤيؤْى ظاْاى يؤْاْى زةَييَتةوةو تى: ئةو يةى يةو وةضطيَط

نوضوف ويػتى َاْانةى بعاْيَت و وةضطيَطيـ بؤى باغهطز نة ضاضةْووغي َطؤظ ية شياْسا 
تةية ناضيطةضى ظؤضى يةغةض و ت. بيػتٓى ئةوو و تا نؤتايي بؤ ْيية دطة ية بةزبةختى ظياتط

ئاططةنة ئةوةْسة طةوضة ببوو بؤيإ  بةآلّنوضوف زاْا و ٖاواضى نطز ئاططةنة بهوشيَٓٓةوة، 
وة و يةوناتة قاضؤٕ ضوو ية ئامسإ زاواى ية خوزايإ نطز ياضَةتى بسةٕ و بة ضاو ْةنوشاية

يَصْةيةنى ئةوةْسة توْسى ضِبوو ية ٖةوض و ٖةوضة تطيؿكة زةغتى ثيَهطز و  طِتطوناْيَو ئامسإ ث
 ظؤض تطغإ و ية ْاوضةنة زووضنةوتٓةوة. ي تطناْئيَطاْييةباضإ ٖات نة نوضوف و 
اْةى غةضةوة ويػتوويةتى قاضؤٕ بهاتة قاضةَاْيَهى طِتٓى ئةو زيَو ضووْة ٖريؤزؤت بة

ئةؾػاْةناْى يؤْاْى نؤٕ و بة ططعناْى ظؤض ية شيَط ناضيطةضى ئةو ئةؾػاْة نؤْاْةى يؤْإ نة 
 ٖةبووٕ ئةو ناضةى نطزووة.

 زواتط قاضؤٕ بة نوضوؾي وت: ئةو ؾاضة وةى زاضي َيوةية، ئةطةض ضِيؿةنيَؿى ْةنةى غاآلْيَو
ى َيوةنةى غؤى، بةآلّ ئةطةض ضيؿةنيؿى بهةى ئةوا تةْٗا يةى داض زةتواْى َيوةنةى غؤى.  زةتوْا

 ةط ٖةٍَ ْانةمن.ضِتى: َٔ ئةو زاضة ية و نوضوف
غتاْةناْسا زةْيَصٕ و ية ضِتى: ية ناتى ئاؾتيسا نوضةنإ، باونةناْيإ ية طؤو قاضؤٕ

 يَت.طِو دةْط ْةَاَى طةجنى زةب دةْطيؿسا باونةنإ، نوضة طةجنةناْيإ زةْيَصٕ
تى: ئةطةض ئةو بابةتاْةت زةظاْى بؤ ية غةض بابةتى ضووباضى قعٍ ئايةضَام و نوضوف

 طز؟زضوغتهثيَساططيت نطز و ٖؤناضةناْى ٖةَيطريغاْى دةْطت 
قاضوٕ وتى: ئةطةض َطؤظ ية نطزةوةناْى خاوةٕ بطِياض بواية، َٔ غةضةتاناْى دةْطِ ئاَازة 

آلّ َطؤظ خاوةٕ بطِياض ْيية و ويَطاى ثيَساويػتييةناْى دةغتة وةى خواضزٕ و خواضزْةوة، ْةزةنطز. بة
غيَ ٖؤناض َطؤظةنإ ْاضاض زةنات ثيَضةواْةى عةقٌَ ظوييَتةوة و ئةواْيـ بطيتشن ية )يةخؤبايي 

 .بووٕ، سطؽ و ضِابواضزٕ( و ئةوةى َٓى ْاضاضنطز نة ئاَازةى دةْط ببِ، يةخؤ بايي بوومن بوو
 تى: َةظزا يةو غيَ ٖؤناضة ضنجاضيَعيَت و قاضوٕ ثطغي ئايا َةظزا خوزاى تؤية؟و نوضوف
َى ئةضةْى زايةوة. آلوات ثيَ ٖةية؟ و نوضوف وةطِتى: بةَيىَ؟  قاضؤٕ ثطغي: بو نوضوف

 (2)َةوزوا باوةضِّ بة )ظيَئؤؽ( ْيية.َٔ ية بةآلّتى: و قاضؤْيـ
                                                           

 .(ظةبيشوَيآلى شوثيتيَطٕ بووة، ي تطظيَئؤؽ خوزاى خواناْى يؤْاْى نؤٕ بووة و ْاوةنة (2)
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بةٖاّ ثيَسا و زاواى  طِطيوى زاّ، َٔ زياضى ثتى: ضوْهة ؾو تى: بؤ؟ و قاضؤٕو نوضوف
 ياضَةتيِ ييَهطز، ئةو يةو دةْطة غةضنةوتووى ْةنطزّ.

تؤ بيٓيت ظيَئؤؽ ياضَةتى زاى و ية  بةآلّتةى ٖيَطؤزؤت، نوضوف زةَييَت: و بة
 ى ْاضز و ئاططى نوشاْسةوة و ئةطةض ئةو ْةبواية تؤ زةغوتاى.وضزٖةوضةناْةوة باضاْى 

 زاض ضنيَٓيَت بةضاْبةض بة ظيَئؤؽ.باوةضِتةية زاو و ظاْى: زةبيَت و ى يةوقاضؤٕ غةضةجن
ضووخاْى وآلتى ييسى، يؤْاْييةناْى بة توْسى ٖةضاغإ نطز. ضوْهة ئةو وآلتة تا ئةونات 
ؾوضةيَو بوو بؤ ثاضاغتٓى يؤْإ ية اليةٕ ضؤشٖةآلتةوة و ٖةض ٖيَطف بةضيَو نة َةبةغتى يؤْإ بواية 

ة ييسى، يةوىَ زةؾها و ْةيسةتواْى بضيَتة يؤْإ. ئةوإ ظاْيإ ئةو ؾوضةةى تا ئةونات زةبواية بيَت
ئةواْى زةثاضاغت ْةَا و ئةوداض زةبيَت ضاوةضواْى ٖيَطؾبةضاْى ضِؤشٖةآلتى بهةٕ. بةآلّ زواى 
بيػتٓى ضةؾتاضةناْى نوضوف ية ييسى و بة تايبةتى ية ؾاضى غاضز، ئؤقطةيإ ططت. ضوْهة نوضوف 

 ضةواْةى غةضنطزةناْي تط ية بيٓيٓى خوئَ و غوتاْسٕ و ويَطاْى زَيدؤف ْةزةبوو.ثيَ
ى وةى )دةْطيعخإ و تيُوضى ي تطنإ و زواتطيـ خةَيهاْييةثاؾاناْى ئاؾووض و نًس

سةبووٕ و َطؤظ نوؾتٓيإ تةْٗا بؤ نوؾسن زةويػت و زَيدؤؾيةْط( بة بيٓيٓى ئةو زعنةْاْة 
 ةطةيؿت، بة ؾيَوةيةى ويَطاْيإ زةنطز نة ئاوةزإ ْةزةبؤوة.ٖةضؾاضيَو زةغتيإ ثيَ ز

نوضوف ية ؾاضى غاضز و ئةو ؾاضاْةف زواتط زاطريى نطزٕ، نةغي بة بيَ ٖؤ  بةآلّ
ْةنوؾت و تاالْيؿى ية َاَيى نةؽ ْةنطز. تةْاْةت ٖيَطؤزؤت نة باؽ ية تاالٕ نطزْى ؾاضى 

يوة ئةوإ نةغيإ نوؾت بيَت يإ غاضز ية اليةٕ غةضباظاْى نوضوف زةنات، ْةيٓووغ
يَو بة يةؾهطزةغتسضيَصيإ نطز بيَتة غةض ْاَوغي نةؽ. ئةَةف ية زؤخيَهسا بوو نة ئةطةض 

 دةْط ٖاتباية ْاو ؾاضيَو، ئةوا ٖيض ؾتيَو ْةزةَا نة ْةيهطزبا.
ابطةييَٓٔ ضِنإ بة خةَيو ضييةنوضوف زواى زاطرينطزْى ئةو ؾاضة ؾةضَاْيسا تا داض بةآلّ

اطةياْسْى ضِيإ، َاٍَ، ْاَووؽ و ئاييٓيإ ثاضيَعضاو زةبيَت و ٖةض ئةو بابةتة بؤوة بٓاغةى ط
نإ برييإ نطزةوة يؤْاْييةايطةياْس. بةو ٖؤياْة ضِْووغطاوةى ئاظازى َطؤظ نة زواتط نوضوف 

 ئةطةض ضؤشيَو نوضوف ٖيَطؾيإ بهاتة غةض ظةضةضيإ ييَ ْازات.
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ى ئاغياى بضووى اوى ؾاضةناْى يؤْإ نة ية ضؤشئاوازواى نةوتٓى ؾاضى غاضز تةو
تةى و بووٕ، ْويَٓةضيإ ْاضزة الى نوضوف تا ئاؾتى يةطةَيسا بهةٕ و بة (3))توضنياى ئيَػتا(

ٖريؤزؤت نوضوف ئةو ثةْسةى بؤ ْويَٓةضاْى ؾاضةنإ باؽ نطزووة:"مشؿاٍَ شةْيَو بة ٖيواى 
 بةآلّنةْاضى زةضيا مشؿاَيى ييَ زةزا،  ةناْى ية ْاو ئاو غةَاى بهةٕ يةيئةوةى َاغي

ناْى ططتٔ، َاغييةى خػتة ْاو ئاوةنة و ضِنإ غةَايإ بؤ ْةنطز و مشؿاٍَ شةْةنة تؤَاغيية
 ؾهاْى بةضيسإ و ئةواْيـ نةوتٓة غةَا، واتة نةوتٓة خؤٖةَيسإ و مشؿاٍَ شةْةنة ثيَيو ية
 بهةٕ."ضاض ْةبووٕ ية وؾهاْى غةَاتا ْاتٔ ئةطةض ية ْاو ئاوزا غةَاتإ نطز باية، ئيَػو

نوضوف َةبةغتى يةو وتةية بؤ ْويَٓةضةنإ، ئةوة بوو نة ئةطةض ثيَـ دةْط ثيَؿٓياضى َٓتإ 
 ثةغةْسنطزبا و ٖاوناضيتإ نطزباّ ية دةْطى قاضؤٕ، ئيَػتا ْاضاض ْةبووٕ ية ثيَؿِ بجاضيَٓةوة.

يؿتواْى زواظزة ؾاضةنةى ْةزا، نوضوف َويو و َاَيى خةَيهى غاضزي زاطري ْةنطز و غعاى  زْا
بةآلّ زواتط ية غةضزةَى ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿي )نةَبؤدييةى نوضى نوضوف( و )زاضيوؾى طةوضة(، 

خ. ظ( يةثطِ ية وآلتى )نيًيهى( نة ية ضؤشئاواى  330بووْة نيَؿة و ططؾت بؤيإ. ٖةض ئةوإ ية )
ووْة ٖؤى يةْاو ضووْى اليةى ية يةؾهطى توضنياى ئيَػتا بوو، ثيَـ يةؾهطى زوشَٓيإ بةضزا و ب

 زاضيوؾي غيَيةّ ثاؾاى ٖةخاَةْؿى و بووْة ٖؤناضى ؾهاْى بةزةغتى ئةغهةْسةض.
ى ييسى ية خةَيو ْةغتاْس، بةؾيَو ية طةجنيٓة وآلتنوضوف نة تةْاْةت زةْهة طةظنيَهى ية 

يَط، ظيو، خؿٌَ، ؾطؾة ى قاضؤْى بؤ ئيَطإ طواغتةوة. َيَصووْووغإ ْووغيوياْة ظي تطو ؾتةناْ
بةٖانإ، عاز و بؤْةناْى قاضؤٕ بة بيػت ناضواْى غةضباظ ثيَو ٖاتوو ية زووٖةظاض ئةغح و  طِث

ئيَػرت ية ييسي بؤ ئيَطإ طواغرتايةوة و بةؾيَهيإ ية ٖةَةزإ زاْا و بةؾيَهيؿيإ طواغتةوة 
ٓا بؤ ٖةَةزإ نة ئةونات بؤ )ثاظاضطاز( ية وياليةتى ؾاضؽ. نوضوف يةطةٍَ خؤيسا قاضؤْى ٖيَ

 ثيَٓر ؾاض بووٕ ية ثةْا يةنرتى و ية ئةوىَ ْيؿتةديَي نطز.
 بةآلّْاظاْشن ْاوى ئةو ثيَٓر ؾاضة ية غةضزةَى نوضوف و ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿي ض بووة، 

نإ، ئةو ْاوضة ئيَطاْييةوةى زواى ٖاتٓى عةضةبةنإ بؤ ئيَطإ و بة ثيَي ْووغيٓى َيَصووْووغة 
                                                           

ةطةظى يؤْاْى بووٕ و بة ٖؤى ئةوةى ئةوإ ية يؤْاْةوة ضِؤشئاواى ئاغياى بضووى زواظزة ؾاض ٖةبوو نة زاْيؿتواْياْى ية )ية ض (3)
نإ ئةوؾاضاْةيإ بة ؾاضى يؤْاْى ٖةشَاضزةنطز و ئةطةضْا ئةوإ ئيَطاْييةنؤضيإ بؤ ئةو ؾاضاْة نطزبوو و ئةواْيإ بيٓا نطزبووٕ، 

ى"طةضف، طةضط" نة ية ظَاْة نؤْةنإ بؤ يؤْإ وؾةةيإ بةناضزيَٓا. وآلتى يؤْإ بوو بؤ ئةو ْاوى )ٖةيال(نة ْاوى نؤْ
ناْى يؤْاْييةنإ و ؾاضة ئيَطاْييةبوو و زواتط بة ٖؤى ثةيوةْسى -ٖةيال-اغتىضِو ْاوى  ْيية ةوآلتاغتى ئةو ضِبةناضزةٖات، ْاوى 

 .(ظةبيشوَيآلةيالف بًَئَ يؤْإ، ى ٖوآلتاٖاتٔ نة بة ؾاضةناْى ضِئاغياى بضووى، ئةوإ 
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نةيية نة بة )ٖةى َاتٓة( يا انباتإ يا ٖةَةزإ ْاغطاوة، بةّ ؾيَوةية بووة: )نربيت، ثيَٓذو
 َانشن، طةضزالر، نؤضةؾت و خؤضؾيس.(

ى بةْاوى )باضةٕ( تةْٗا بؤ ْيؿتةدىَ بووْى ي تطنوضوف ية ثةْا ئةو ثيَٓر ؾاضةزا، ؾاضيَه
اضة ئاظازى تةواوى ٖةبوو و طز و ئةوى بة ثاؾاى ئةو ؾاضة ْاغي و قاضؤٕ يةو ؾزضوغتهقاضؤٕ 

 ٖةضضى ويػتباى زةيهطز.
نؤؾهى قاضؤٕ ية ؾاضى )باضةٕ( دياواظى ْةبوو ية طةٍَ نؤؾهةنةى ية ييسى و تةواوى 
خعَةتهاضةناْى يةطةٍَ خؤيسا ٖيَٓا بؤوة ئةو ؾويَٓة. قاضؤٕ ية باضةٕ زووٖةظاض خعَةتهاضى شٕ 

ض ثيازة يةؾهطى ٖةبوو، تيضووى ٖةَواْى ية و ثياوى ٖةبوو، ثيَٓر ٖةظاض غواضة و ثيَٓر ٖةظا
زاٖاتى َوَيهةناْى ية ييسى زةزا ئةطةض ئةَطؤ بواية نوضوف ثةغةْسى ْةزةبوو ئةغريةنةى 

ت و طةوضةيي خؤى زةٖةظاض يةؾهطى غواضة و ثيازةى ٖةبيَت، آلئةو، بؤ ثاضيَعطاضى ية زةغة
نإ زضؤيإ ْةزةنطز و ئيَطاْييةبوو و  ابطزوو بةَييَٓسإ ناضيَهى ظؤض طةوضةضِية زوْياى  بةآلّ

 اغتطؤٕ.ضِ ي تطزَيٓياف بووٕ نة خةَيهاْ
ى ثيَهطز، باوةضِقاضؤٕ بةَييَٓى زابوو زشى نوضوف و زوغتةناْى ْةدوييَتةوة و نوضوف 

 قاضؤْيـ وةؾاى بةضاْبةض بةَييَٓةنةى ْواْس و ٖةضطيع ٖةوَيى ْةزا زشى ئةو غةضٖةَيسإ بهات.
ؤْةى ضِابواضزْةناْى قاضؤٕ بؤوة ْاوةْسي ضِابواضزٕ و خؤؾطوظةضاْى و ية ؾاضى باضةٕ بة ب

ضؤشٖةآلتى ظةويسا ْاوباْطيَهى ْةْطاوى زضوغتهطز. نوضوف زةيعاْى ية نؤؾهى قاضؤْسا ض باغة، 
بةآلّ طًةيي ييَ ْةزةنطز و ية دةشْةناْى ئيَطاْسا قاضؤٕ غةضزاْى زةنطز و نوضوؾيـ بةضزةواّ ئةوى 

زازةْيؿاْس و تةْاْةت نوضةناْى نوضوف )نةَبؤديية و بطزية( نة ؾاظازةناْى ئيَطإ يةالى خؤى 
 بووٕ زةبواية ية بةضاْبةض باونيإ ية غةض ثيَ بوةغسن و َؤيةتى زاْيؿتٓيإ ْةبوو.

بيَ طوَإ بةضيَع و ئاغووزةتطئ ئةغري ية َيَصووى ديٗإ قاضؤٕ بووة و ْةتةْيا ية زوْياى 
ابواضزٕ ضِوْياى تاظةؾسا بيَ ٖاوتا بووة و ٖةضضةْسة تةَةْى بة خواضزْةوة و نؤٕ، بةَيهو ية ز

تةَةٕ زضيَص بوو و ئةوةْسة ديَطةى َتُاْة بوو نة زواى نوشضاْى نوضوف و  بةآلّبةغةض زةبطز، 
ى نوضى نوضوف بؤوة ثاؾا، ْاوبطاو تادى ثاؾايةتى يةغةض نطز و ناتيَهيـ نةَبؤدييةناتيَو 

و يةويَـ غوؾطةى خؤؾي بة  َيػطبطزة  آلقاضؤْى وةى ضاويَصناضى با َيػطض ٖيَطؾى نطزة غة
ٖؤى طةوضةيي تةَةْى بة زةغتى قاضؤٕ زاْطا و دطة ية ؾؤر و دواْةنإ، ظاْا و 

 ؾاعيَطةناْيـ ية باضةطاى ئةو ديَطةى خؤيإ ٖةبوو.



 

245 

ةوضةى يؤْاْى ية و زواتط ية غوضيا )ثشن زاض( ؾاعيَطى ط َيػطاْةوةنإ ٖاتووة ية طِية طيَ
ووة و ية غةضزةَى طةجني طةيؿتة نؤؾهى قاضؤٕ و ئاَازةبنؤض و بؤْةنإ ية نؤؾهى قاضؤٕ 

اى طووتٓى ؾيعط، خاوةٕ دواْى ظؤض بووة و ئةوةْسة زياضى ية قاضؤٕ وةضططتووة نة زواتط ضِغةضة
واْى خؤى بة بؤوة يةى ية زةوَيةطنةْسإ و زواى َطزْى قاضؤٕ، ية غةضزةَى زاضيوؾى طةوضة زي

 وة و قاضؤْى ية ثةضتوونةنةزا طةياْسة ثًةى خوزايةتى.ْووغييةْاوى )ثي تيو( بة ْاوى قاضؤٕ 
نوشضا  نةَبؤدييةةوة ضوو بؤ غوضيا و تا ئةوناتةى َيػطية  نةَبؤدييةقاضؤٕ يةطةٍَ 

ى خؤى و زواى ئةوةى وآلتايةوة ضِيا خؤى نوؾت يةوىَ َايةوة و زواى َطزْى ئةو طة
بؤوة ثاؾاى ئيَطإ َطز و ية ؾاضى غاضز بة خاى غجيَطزضا. ناتى نوشضاْى  زاضيوف

، قاضؤٕ بؤى ٖةبوو باْطةؾةى ثاؾايةتى ية خانى خؤيسا بهات، بةآلّ نةَبؤديية
بةَييَِٓ بة نوضوف زاوة زشى خؤى و زؤغتةناْى ْةوةغتِ،  زةيوتئةوناضةى ْةنطز و 

 ديَٓؿيٓةناْى نوضوؾى بة زؤغتاْى ئةو زةظاْى.
اْةوةى نوضوف ية ييسى بؤ ٖةَةزإ، يةى ية َريةناْى ييسى بة ْاوى )ثاى ضِزواى طة

اثةضى و ضووة ْاو ؾاضى غاضز و )غاتطاب( واتة سانُى ٖةخاَةْؿي يةو ؾاضة ية ضِتياؽ( 
: ثيَيوتْاوةْسى ؾاض طةَاضؤزا. بة بيػتٓى ئةو ٖةواَية نوضوف باْطٗيَؿتى قاضؤْى نطز و 

 طى و ضةؾتاضباؾي َٓة يةطةٍَ خةَيهى غاضز؟َى دواَيَآلئةَة وة
ابطزوو َٔ و بؤ ئيَػتاف ضِ، ية ْيية تى: ئةى ثاؾا، خةَيهى ييسى و غاضز طوْاٖيإو قاضؤٕ

 )ثاى تياؽ( طوْاٖهاضئ.
تى: خةيهى غاضز دطة ية خؤدوإ نطزٕ، بؤْى خؤف بةخؤنطزٕ، ثؤؾانى دوإ و زواتط

خةَيهى  بةآلّٕ، ضِاثةضِةْةوة و ئةوإ زشى تؤ ْاتوأْ ْان  تطيةبةضنطزٕ و زَيساضى بري ية ؾيت
اثةضٕ ضًَِةتةناْى ثياوةتشن، يةواْةية زيػإ زشى تؤ شن و خيًََةنيةنإ نة ٖةَيططى خةغْؿغةسطا

و بؤ ئةوةى ئاغووزة بي، ؾةضَإ بسة تا ئةوإ ية دياتى نةضةغتةى دةْط تةؾي بططْة زةغت 
ئةوناضاْة ثياوةتيإ ييَسازةَاَييَت و وةى خةَيهى ؾاضى  و َوغيكا بصةْٔ و ؾةضِاب غؤْةوة و

 غاضزيإ بةغةض زيَت.
نوضوف يةؾهطيَهى ْاضز و ثاى تياؽ ضِاى نطز و ضووة ؾاضى )نيُية( يا )نةّ( نة ية 
ؾاضةناْى ئاغياى بضووى بوو، ثةْاى بطزةبةض ثةضغتطاى ؾاضةنة و ؾةضَاْسةى غوثاى ئيَطإ زاواى 
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ةضغتطانة نطز ثاى تياؽ ضِازةغت بهات، ئةويـ وتى زةبيَت ثطغي خوزاى ية غةضثةضةؾتياضى ث
 ؾاض بهةّ و بعامن ئةو ضِاظيية. خوزاى ؾاضيـ وتى زةبيَت ئةو ضِازةغتى يةؾهطى ئيَطإ  بهطيَت.

طانة، ئةو ثةضغتيَو ٖةبوو بؤ ثاَيجؿتى ثاى تياؽ ٖات و ضؤوة باظضطاْيةو ؾاضةزا 
 طانة ثيَيثةضغتٖيًَهةناْيإ ٖةٍَ ْيؿتبووٕ و غةضثةضةؾتياضى  نوتطاْةى ٖةَيؿطاْس نة ية غةض

ت: خوزا زةَييَت دةْطِ ْانةى ئةو نؤتطاْةى ثةْايإ ٖيَٓاوةتة بةض َاَيةنةّ ٖةٍَ زةؾطيَٓى و و
 طا زةضزةنةى؟ثةضغتية 

تى: بة ْاوى َٔ بة خوزا بًَىَ ئايا ؾةضَِ ْانةى ثاى تياؽ نة ثةْاى بؤ و ةنةباظضطاْ
طا ثةضغتازةغتى زوشَٓى زةنةيةوة؟ غةضئةجناّ ثاى تياغيإ ية ضِةت ٖيَٓاوة، طانثةضغت

 ناْيإ نطز.ئيَطاْييةازةغتى ضِخوزاى ؾاضى نيُية زةضنطز و 
بةناضٖاتووة و تةْاْةت  ي تطة و بؤ ظؤض ؾاضَيػطى وآلتاغتةقيٓةى ضِنيُية يا نةّ ْاوى 

و ؾاضة )نةّ( و زواتط )َةنةْسإ( بوو، ئيَػتا بؤ ؾاضى )قوّ( ية ئيَطإ زاْطاوة و ثيَؿرت ْاوى ئة
بؤتة )قوّ(. نوضوف ئاَؤشطاضي قاضؤْى ديَبةدىَ نطز و تةْٗا ثاى تياغى غعازا و غعانة 

 ييَهطزْةوةى غةضى ية دةغتةى بوو ية ْاوةْسى ؾاضى غاضز.
ى ضِاثةضِئ و يةنةّ ؾاض نة ضِاثةضِزواتط ؾاضةناْى ئاغياى بضووى يةى ية زوا يةى  بةآلّ

ْاوى )ؾوغة( بوو نة زةنةوتة ضؤشئاواى توضنياى ئيَػتا و ئيَػتاف يةوىَ ؾاض بة ْاوى )ؾودا( 
ٖةية. ئةو ؾاضة ية نةْاضى زةضيا بوو و غيَ اليةنةي تطي ؾوضةى ٖةبوو و خةيهى ئةو ؾاضة 

 ى نوضوف ثاضيَعضاو زةبٔ.يةؾهطثيَيإ وابوو ية ثةْا ئةو ؾوضاْة ية ٖيَطؾي 
ؤ ططتٓى ئةو دؤضة ؾاضاْة زوو ؾيَواظى تايبةت بة خؤى ٖةبوو نة ية نوضوف ب بةآلّ

ئاغياى بضووى ْةبوو، يةنةَيإ زضوغتهطزْى ططزى بضووى ية ثةْا ؾوضةة بًٓسةناْى ؾاض بوو 
نة غةضباظةناْى نوضوف ثيَيايسا غةضزةنةوتٔ و ثاضيَعةضاْى ؾاضةنةف نة ية ثؿت ئةو ؾوضةة 

زةيإ بيٓى غةضباظاْى ٖةخاَةْؿى غةض ؾوضةةناْيإ ططتووة و  طِثبًٓساْة خؤيإ ثةْا زابوو، ية
يـ بطيتى بوو ية ٖةَيهةْسْى توْيٌََ ية شيَط ؾوضةةنإ و ية ي تطزيَٓة خواضةوة. ؾيَواظةنة

 ْةوة ثاؾاى ئيَطإ غةضباظةناْى زةْاضزْة ْاو ؾاضةنإ.آلضيَطةى ئةو توْيَ
اططى بهةٕ و نةؾتيؿيإ ضِنإ خؤئيَطاْييةبةض زاْيؿتواْى ؾاضى ؾوغة ظاْيإ ْاتوأْ بةضاْ

ٖةبوو، بؤية ية ؾةوزا نةوتٓة باضنطزْى ٖةَوو نةضةغتة ططاْبةٖا و ظيَط و خؿًَةناْيإ و 
زواتطيـ خؤيإ غواض بووٕ و ضووْة ْاو زةضيا، بةياْى نة غةضباظةنإ ٖاتٔ ية زووضةوة 



 

247 

ضى نةؾيت بزن، بةضزيَهى طةوضة يا ناْيإ زيسن. زةطوتطيَت ئةوإ ثيَـ ئةوةى غوانةؾتيية
ياضياْسا تا ئةو ناتةى ئةو بةضزة ية ئاو ْةياتةزةض ياخوز طِثاضضة ئاغٓيَهيإ خػتة ْاو ئاو و ب

 ى خؤيإ.وآلتنإ ئاغياى بضووى ضووٍَ ْةنةٕ، ْةيةْةوة ئيَطاْيية
ةناْى تةى َيَصووْووغاْى يؤْاْى زاْيؿتواْى ئةو ؾاضة ْةياْسةتواْى ؾةضَاْو بة ثيَي

تةى ٖريؤزؤت( ديَبةديَ بهةٕ. ئةوإ ؾاضةظاى تةواوى و ضيؿساضةنإ )بة ٖةخاَةْؿيية
ناْى ييَ ئيَطاْييةنةْاضةناْى زةضياى َةزيتةضاْة بووٕ و ئةو نةْاضاْةيإ ديَٗيَؿت نة نؤضبةضة 

اوى ْيؿتةدىَ بووٕ و خؤيإ طةياْسة ْاوضةى )طوٍَ( واتة ؾةضاْػةى ئيَػتا و ية ْاوضةيةى بة ْ
َػيًية نة ئيَػتا بة )َاضغيَي( ْاغطاوة، ْيؿتةدىَ بووٕ و بةّ ؾيَوةية زاَةظضيَٓةضاْى 

اياْهطز ضِنإ ٖةخاَةْؿييةَاضغيَي نة ية باؾووضى ؾةضةْػاية، خةَيهى ؾوغةٕ نة ية زةغت 
ٖةْسىَ َيَصووْووؽ بة ٖؤى ييَو ضووْى ْاوى )ؾوغة( و  بةآلّْةى زاْيؿتواْى ؾٓيكية، 

 إ بة خاوةْى ئةو ناضة زةظأْ.ؾيٓيكييةن)ؾيٓيل(، 
نةى ئاغياى بضوونة و ؾيٓيكية ية نةْاضةناْى غوضيا بووة، ية يؤْاْييةؾوغة يةى ية زواظزة ؾاضة 

نإ زةغتيإ نطز بة ٖةخاَةْؿييةضووى ضةطةظ و دوططايف ظؤض دياواظى ٖةية ية ْيَواْيإ. ناتيَو 
 ةختى خؤى واتة ؾاضى ثاظاضطاز بوو.زاطرينطزْى زواظزة ؾاضةنة، نوضوف ية ثايت

ية زواظزة ؾاضةناْى ئاغياى بضووى ؾاضى )تيَئؤؽ( بوو و ثياواْى ئةو ؾاضةف  ي تطيةنيَه
ى ئةوىَ، طريؤزةى ناضى بيَعضاوى خؤؾةويػتى بةضاْبةض بة ٖاوضةطةظى ي تطوةى ثياواْى ؾاضةناْ

نؤْةنإ طريؤزةى ئةو  يؤْاْييةو، ناْةوة بؤ ئةوإ ٖاتبويؤْاْييةخؤيإ بووٕ و ئةو ْةضيتة ية 
ناْى يؤْاْيية بةآلّى نؤٕ طواغرتايةوة، ي تطْةضيتة بيَعضاوة بووٕ و ية ئةواْةوة بؤ ظؤض ْةتةوة

 ئيَػتا ية بة ثاضيَعتطئ ْةتةوةناْى ديٗأْ.
ية ؾاضى تيَئؤؽ ؾاعيَطيَو بة ْاوى )ئاْا نيَطئؤٕ( زةشيا و ئةظيٓساضى طةجنيَو بوو بة ْاوى 

ةض زيؼ( و زيواْةنى ؾيعطي بؤ ثيَ ٖةَيسإ بةغةض ئةوزا زاْابوو، ئةو َوظيهيؿي ييَ )ئةمس
ة الى ٖةَوو باوةضِيؿى بةو بريؤنةية ٖةبوو نة ضؤشاْة ضانةيةى بهات و ئةو باوةضِزةزا و 
وة بة زؤغتيَهى خؤؾييةضانةناْى ئةو تايبةت بووٕ. ضؤشيَو بة زٍَ  بةآلّنإ ٖةبوو، يؤْاْيية

 ةَطؤ ية دياتى يةى ناض، غيَ ناضى ضانةّ ئةجناَساوة.ت: ئو خؤى
 تى: ناضة باؾةناْت ضشن؟و زؤغتةنةى
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ئةو وتى: ية ْعيو ثةضغتطاى ئانطاثووٍ )واتة ثةضغتطاى خوزاى طةوضةى ئةوإ نة ية تةواوى 
 ؾاضةنإ ٖةبوو( شْيَهِ بيٓى نة َٓساَييَهى ْةخؤؾي ية باوةف بوو و زةططيا، ييَِ ثطغي بؤ زةططى؟

 وةآلَى زاَةوة نة َٓساَيةنةّ ْةخؤؾة و زةتطغِ ثيَـ ئةوةى ية ثةضغتطا ْاوى بٓيَِ، ضنطيَت.
طا بؤ ثةضغتو ية  ْيية تى: ضوْهة ظيوّو طا و ْاوى ييَ ْاْيَي؟ثةضغتثطغيِ: بؤ ْايبةي بؤ 

 ْاوْاْى ثيَٓر زضاوى ظيويإ زةويَت.
غتِ بة باخةَيُسا نطز و زضاويَهى ظيَطّ تةناْى ئةو شْة، زةو تى َٔ زواى بيػتٓىو ئاْانيَطئؤٕ

زاية و ثيَُووت ئةوة بيػت زضاوى ظيو زةنات، بيططة و بضوو بة ثيَٓر زضاو َٓساَيةنةت ْاو بٓىَ و 
 ت، تا زواتط بؤّ بيَٓيَتةوة.و يؿِ بؤ بيَٓةوة بؤ َاٍَ و ئازضيَػى َاَيةنةَِ ثيَي تطثاْعزةنة

 ّ بؤ باؽ بهة.ي تطى ضانة و زواْةنةتى: بيَ طوَإ ئةوناضة ناضيَهو زؤغتةنةى
تى: و تى: ئةوة غيَ ناضى ضانة بووة. زؤغتةنةى ثطغى: ضووٕ؟ ؾاعطى يؤْاْىو ئةويـ

يةنةّ ضانةى َٔ ئةوة بوو نة ئةو ئاؾطةتةّ ية ثةضيَؿاْى زةضنطز، زووةَيإ ْاوْاْى َٓساَيةنة 
ةو زضاوةى َٔ غاختة بوو و يإ ئةوةبوو نة َٔ ثاظزة زضاوّ غووز نطز، ضوْهة ئغيَيةَبوو و 

 َاوةى يةى غاٍَ بوو بريّ زةنطزةوة ضووٕ خةضدى بهةّ.
يإ وابوو )طويَسضيَصةنةى( ظاْاى طةوضةى يؤْاْى )غؤَيؤٕ(، وةى َطؤظ باوةضِية يؤْاْى نؤٕ 

زاض بووٕ باوةضِاْيـ عربييةنيـ ٖةبووة، ي تطة ية ٖةْسىَ ْةتةوةباوةضِزةزويَت و ئةو 
 يةى ية طةوضةناْيإ بة ْاوى )بةيعةّ باعووض( وةى َطوظ زةزويَت.)طويَسضيَصةنةى( 

ؤشيَو ية ئاْانيَطئؤْى ؾاعيَطى ؾاضى تيَئؤؽ يإ ثطغي: ضووٕ زةنطيَت نةضيَو با ٖى ضِ
 غؤيؤْي ظاْاف بيَت وةى َطؤظ بسويَت؟

طوظ ْة غةزإ َآلغا بةآلّتى: َٔ تا ئيَػتا ْةَبيٓيوة نةض وةى َطوظ بسويَت، و َساآلية وة
 زةبيِٓ وةى نةض زةزوئَ.
ى ئيَطإ بة ؾةضَاْسةيي )ئاضثاطؤؽ( ية ؾاضى تيَئؤؽ )نة وةى يةؾهطناتى ْعيو بووْةوةى 

نإ بٔ نةؾتييةى يؤْاْى ية نةْاضى زةضيا بوو(، زاْيؿتواْى ؾاض ويػتيإ غواضى ي تطؾاضةناْ
ط و بةضططى ْةنةئ، ٔ: ئةطةض دةْثيَيوتئاْانيَطئؤٕ ضيَطةى ْةزإ و  بةآلّابهةٕ، ضِو 

 نإ ٖيض نيَؿةيإ يةطةَيُإ ْابيَت.ئيَطاْيية
بةآلّ ثياواْى ؾاض زةتطغإ و زةياْووت: ئةو ثياوة ضيؿساضاْة يةواْةية ضيَػا و بٓةَاناْى دةْط 

 ضِةضاو ْانةٕ و زواى ططتٓى ؾاض ٖةَووإ زةنوشٕ و بووٕ و ْةبووْى خةَيو تاآلٕ زةنةٕ.
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نإ طويَ ططتٓة ية َوظيو و ئةوإ تا ئةو ئيَطاْييةظامن خاَيى الواظى تى: َٔ زةو ئاْانيَطئؤٕ
ةويَت، نة بة طويَططتٔ ية ئاٖةْطيَهى خؤف زةبٓة بةضخؤيةيةنى بيَ خؤؾس ازةية َوظيهيإضِ

اٖيَٓإ بة ضِئاظاض و ئةو ئاٖةْطاْةؾيإ ثيَدؤؾة نة بؤ غةَا و ٖةَيجةضئ زةبٔ. َٔ ٖةوَيُسا 
تٓيإ ٖةية و ئةو ئاٖةْطاْةى زةَةويَت و نضاْة بهةّ نة تواْاى طؤضاْىنؤَةييَو يةو نوض و 

نإ ْعيو ؾاض زةبٓةوة، َٔ و ئؤضنػرتانةّ زةضيٓة ئيَطاْييةئاَازةيإ نطزووة. ناتىَ 
ثيَؿواظيإ و طؤضاْيإ بؤ زةَييشَن و َؤغيكايإ بؤ ييَسةزةئ، ئةواْيـ بةو ناضةَإ ٖيَوض 

 ٖةوٍَ ْازةٕ زاْيؿتواْى ئةو ؾاضة ئاظاض بسةٕ. ي تطزةبٓةوة و ئ
زةغتةيةى ية زاْيؿتواْى ؾاض، ضيَطة ضاضةى ْاوبطاويإ بة بيَ غووز ظاْى و ٖةضضى ثيَيإ 

زةغتةيةني تط بة  بةآلّنإ بووٕ و ضؤيؿسن، نةؾتييةزةبطزضا ية طةٍَ خؤيإ بطزيإ و غواضى 
زةنطزةوة نة ضيَطة ضاضةي ؾاعريةنةيإ باف ٖؤى ئةوةى تواْاى ضؤيؿتٓيإ ْةبوو يا برييإ 

 زةبيَت، ية ؾاضةنةزا َاْةوة.
 اٖيَٓا بوو ئاواظيَهىضِئانيَطئؤٕ زةغتةيةى ية نوضو نضاْى طؤضاْى بيَص و َوظيو شةْى 

ى ئيَطإ ٖاتٔ، يةؾهطؤشة ضِضوشيَٓةض و زٍَ ْؿشن بة ْاوى )غةَاى خوزايإ( غويَٓٔ و ئةو و
نة دطة يةوةى ٖوْةضَةْس بووٕ، زعنةْيؿيإ دوإ بوو ضووْة  ئاْانيَطئؤٕ و تاقُةنةى

 ثيَؿواظيإ و بة دواْى نةوتٓة ثيَؿهةف نطزْى ئةو ئاٖةْطةى ئاَازةيإ نطزبوو.
ْةوة نة نوض و نضاْى يؤْاْى ئاواظةنةيإ ئةوةْسة طَِيَصوو ْووغاْى نؤْى ضؤشئاوايي زةطيَ

نإ ية ناتى طويَ بيػت بووْى، زةغتيإ بة ٖةخاَةْؿييةبة باؾي ثيَؿهةف نطز نة غةضباظة 
ٖةَيجةضنىَ نطز بوو. يةواْةؾة ئةوة ظيازةضؤيي تيَسا نطا بيَت ية اليةٕ َيَصووْووغة 

 ناْةوة، تا ئاٖةْطةنة ظؤض دوإ ثيَؿإ بسةٕ.يؤْاْيية
ازةيةى دوإ ضِنإ نة ؾاعيَطى ثايةبةضظ خؤى ؾيعطةنةى ْووغي بوو، بة يؤْاْييةئاٖةْطى 

بووْى نات و َيَصوو ْةيتواْى ية تيَجةضِْؿشن بوو نة تةْاْةت زواى ئةو ضووزاوةف َايةوة،  و زٍَ
باْطى ْةَػايي ظ( بةض طويَي َوظيو شةْى بةْاو 1809ْاوى ببات. ئةو ئاواظة ية غاَيى )

طزةوة و زضوغتهةوة، )غةَاى ؾطيؿتةناْى( ية غةض ي)ٖايسٕ( طةيؿت و بة نةَيَو زةغتهاضي
نإ يؤْاْييةٖةض نةغيَو ئةو ئاٖةْطةى بةض طويَ نةويَت، وةى ئةوة واية ئاٖةْطى ئيَػتانةف 

نإ ية يؤْاْييةو ئاْانيَطئؤْى ؾاعيَط و َؤظيو شةْى يؤْاْى بةضطويَ نةوتبيَت، ئةَطؤف 
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واْطةى زاْاْى َوظيو و ئاواظ ظؤض بةْاو باْطٔ و ئيَػتاف ئةّ تواْاية يةالى ئةوإ بةزى ضِ
 ةؾيَو ية نويتووضى باثرياْيإ ٖةشَاض زةنطيَت.زةنطيَت، وةى ب
ى ٖةخاَةْؿي )ئاضثاطؤؽ( ضيَصى ية ئاٖةْطةنة وةضططت و ؾاعيَطى يةؾهطؾةضَاْسةى 

ت: ؾاضى تيَئؤؽ بيَ بةضططية و زةضواظةناْى بةضووى يةؾهطى ئيَطاْسا و يؤْاْى بة ئاضثاطؤغي
 ةنةٕ.نطاوةية، ئؤَيَس زةنةّ ئاظاضى نةؽ ْةزةٕ و ؾاض تاالٕ ْ

تى: ئيَُة ية طةٍَ زاْيؿتواْى ؾاضيَو نة زشَإ دةْط ْةنةٕ، ٖيض ْانةئ و و ئاضثاطؤؽ
 ضيَعيؿُإ بؤ خواياْى ئيَوة ٖةية. بةآلّشن، ثةضغتٖةض ضةْسة نة ئيَُة َةظزا 

ؾةضَاْسةى يةؾهطى ئيَطإ بةَييٓى خؤى بةدىَ ٖيَٓا و زواى ضووْى بؤ ْاو ؾاض، زةغت زضيَصى 
 نةؽ و ضيَطةؾي بة ئةؾػةض و غةضباظاْى ْةزا نة بضٓة ْاو ثةضغتطاى ئانطاثووصن.ْةنطاية غةض 

ئاضثاطؤؽ ٖؤططى ئاواظى )غةَاى خوزايإ( بوو و بؤية زاواى ية ؾاعيَطى يؤْاْى نطز ئةو 
 ئاواظةى ؾيَط بهات و زةيةويػت وةى زياضى بؤ نوضوف ثاؾاى ئيَطاْى ببات.

يٓى ئةوةى بؤ ؾيَطبووْى بة ٖؤى نوضتى َاوةى َاْةوةى ئاضثاط ؤؽ ية ؾاضى تيَئؤؽ، ٖةضوةٖا ظْا
يٓى ٖةْسىَ ؾتى غةضةتايي ية َوظيو ٖةية، غةضنطزة ئةو بابةتاْةى ْةبوو و  َوظيو ثيَويػتُإ بة ظْا
ْةيتواْى ؾيَط ببيَت، بؤية ئاْانيَطئؤْى ؾاعيَط ْؤتةناْى بؤ ْووغييةوة و ئةويـ زواى تةواو بووْى 

 ؤى، طةضِايةوة الى نوضوف و ْؤتةناْى زاية ثاؾاى ٖةخاَةْؿي.ناضةناْى غةضباظى خ
ى ئةوإ بووة، ؾةضَاْيسا ببيَتة يةؾهطثاؾاى ئيَطإ بيٓى ئةو ئاٖةْطة بؤ ثيَؿواظى  

زواى ثةضةططتٓى نإ زةووتطايةوة، خؤؾييةغطووزى ؾازى ئيَطاْيإ و ية تةواوى ضةشٕ و 
زضاية غةض ئةو ضيَٓووغة و ية ئيَػتازا ئةو طِضطيَْؤتةناْى ئةو غطووزة وة (4)ضيَٓووغي ئيَطإ

اى طويَططتٔ ية ئاٖةْطى )غةَاى خوزايإ(، طويَ طِنةغةى طويَ يةو ئاٖةْطة زةططيَت، ويَ
 نإ.ٖةخاَةْؿييةزةططيَت ية غطووزى ؾازَاْى 

ى ٖةخاَةْؿي زواى ضووْى بؤ ْاو ؾاضى تيَئؤؽ، غةضباظطةيةنى يةوىَ يةؾهطؾةضَاْسةى 
ى ئاغياى بضووى زاطريبهات و غةضباظةناْيؿى بة ٖؤى ي تطضؤيؿت تا ؾاضةناْ نطزةوة و

ةنةيإ وآلتاْةوةيإ بؤ ضِنإ، ٖاوغةضطرييإ ية طةٍَ ئةواْسا نطز و زواى طةيؤْاْييةدواْى نضة 
 ئةواْيإ ية طةٍَ خؤيإ بطز.

                                                           

)ية بةؾةناْى ثيَؿووزا باغي ئةييؿباى َةظْى ئيَطإ نطاوة نة تةْاْةت ية ضيَطةيةوة زةتواْسضا زةْطى  (4)
 .(ظةبيشوَيآلباَيٓسةناْيـ بٓووغطيَتةوة، 
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ٕ ثاضاغت، ى ْيؿتيُاْى خؤى ية ويَطإ بوواْييةئاْانيَطئؤْى ؾاعيَط نة بة ؾعط و طؤض
بةضيَعةوة تا تةَةْى ٖةؾتا و ثيَٓر غاَيى يةو ؾاضة شيا و ضؤشيَو ية ناتى خواضزْى ٖةيوشةزا، 

 زةْهى ٖةَيوشةنة بؤضى قوضطى ططت و َطز.
طاى ثةضغتزاْيؿتواْى ؾاض تةضَى ْاوبطاويإ بةضيَعةوة ية َةيساْى ْاو ؾاض و بةضاْبةض 

تةيةيإ ْووغي: و ةنة زضوغتهطز و ية غةضى ئةوضِئانطاثووٍ ْاؾت و خاْوويةنيإ ية غةض طؤ
ضوْهة ئيَطة طؤضى  ،بهةوةتيَجةضِبووْت ييَطة، زةغتةناْت بةضظ)ئةى ٖاوْيؿتيُاْى، ناتى 

 ئاْانيَطئؤْة نة ْيؿتيُاْةنةَاْى ثاضاغت.(
زةغت بةضظنطزْةوة يةوناتسا وةى غآلوى غةضباظى ئيَػتا بوو و ئةونات غآلوى يؤْاْييةنإ 

 ة تيَهةٍَ بووَيإ يةطةٍَ ئيَطاْييةنإ، يؤْاْييةنإ غةض ْةوى نطزٕ يةوإ ؾيَطبووٕ.بوو و ب
ى ئاغياى بضووى بة ي تطثيَـ باغى ضؤيؿتٓى نوضوف بؤ بابٌ، ثيَُإ باؾة باؽ ية ؾاضيَه

ي بضوونى )ييػي( يؤْاْى بوو بهةئ و بؤ ئةوةى بة وآلتْاوى )خاْتؤؽ( نة ثايتةختى 
 بٗيًََشن. تةواوى ئةوىَ بةدىَ

ى توضنياى ئيَػتا و ئةطةض ٖةَيهةْسْى بؤ بهطيَت، وآلتؾويَٓةواضى ؾاضى خاْتؤؽ زةنةويَتة 
يةواْةية ية شيَط خاى ظؤض ؾت بيَتةزةض. ْابيَت ْاوى خاْتؤغى َيَصووْووؽ يةطةٍَ ئةو ْاوة بة 

 يةى تيَ بطةئ و ثيَؿرت ْاوى َيَصووْووغةنةَإ ضةْس داضيَو ٖيَٓاوة.
ى ييػى، ئةؾػةض و وآلتى ٖةخاَةْؿي بة ؾةضَاْسةيي ئاضثاطؤؽ طةيؿتة يةؾهطناتيَو 

ى ئيَطإ يةؾهطيَو شْيإ بيٓى نة بؤ دةْطى ئةوإ ٖاتووٕ. ؾةضَاْسةى يةؾهطغةضباظةنإ 
ؾةضَاْيسا تا دةْط ية طةٍَ شْةنإ ْةنةٕ و زاواى ْويَٓةضاْى ئةواْى نطز و ية ْويَٓةضى 

 ٕ ية نوئَ نة ئيَوة ٖاتووْةتة دةْط؟شْةناْى ثطغي: ثياوةناْتا
 نؿتوناٍَتيإ: ثياوةناظنإ ية َاٍَ خةضيهى َاَيساضئ و ية نيًََطةنإ ناضى و شْةنإ

 زةنةٕ، بؤية ئيَُة ٖاتووئ بؤ دةْط.
ى ييػى وآلتتى: َٔ ثاؾةنؿة ْانةّ، ضوْهة ية اليةٕ ثاؾانةَةوة ْاضزضاوّ تا و ئاضثاطؤؽ

 و خاْتؤغي ثايتةخت بططّ.
 تيإ: ئيَُةف ثاؾةنؿة ْانةئ.و شْةنإ

ؾةضَاْسةى ٖةخاَةْؿي زووضاضى زؤخيَهى غةخت ٖات، ئةو وةى تةواوى ثياواْى 
ةنةى ضيَعى شْاْى زةططت و نوؾتٓى ئةواْى بة زووض ية ثياوةتى زةظاْى و ئاطازاضي ضيَعى وآلت
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ى شْإ و ةؾهطينوضوف ثاؾايإ بؤ شْاْيـ ٖةبوو و زةيعاْى ئةطةض ٖيَطف بهاتة غةض 
ياضى طِقى نوضوف و غةضى ية يةؾي ديا بهطيَتةوة. بؤية بضِبياْهوشيَت، يةواْةية بهةويَتة بةض 

اويَص ية طةٍَ ئةؾػةضةناْيسا تا بعاْيَت ثيَويػتة ض بهات، ضوْهة ية اليةى ضِنؤبؤْةوةي بؤ 
 ةنة بؿوات.وآلتى طزْزاطرينْةيسةتواْى زةغت ية  ي تطْةيسةتواْى شْةنإ بهوشيَت و ية اليةن

ياضياْسا تاقُيَو ية غةضباظ و ئةؾػةضاْى ئيَطاْى زةوضةى شْةنإ بططٕ، بؤ ئةوةى طِغةضةجناّ ب
يـ بضٔ بؤ زاطرينطزْى ؾاض، ئةوناضةيإ ي تطْةتوأْ بيَٓة ْاو َةيساْى دةْط و غةضباظةناْ

ةٍَ ئةو ثياواْةى ى ئاضثاطؤؽ بةضةو ؾاض بةضيَ نةوت و زواى نوضتة دةْطيَو يةطيةؾهطنطز و 
 طز.زاطرينخاْتؤؽ نة ية ؾاضزا بووٕ، ؾاضةنةيإ 

ى ئيَطاْسا نوشضإ و ناتيَو يةؾهطٖريؤزؤتى يؤْاْى زةَييَت: تةواوى شْةنإ ية دةْطى  بةآلّ
ى ئيَطإ ية خاْتؤؽ ْعيو بووْةوة، ثياوةناْى ؾاضةنة ٖةضضى َٓساٍَ و ثرييَصٕ ٖةبوو ية يةؾهط
ةناْيإ غوتاْسٕ تا ئةوإ ضنطٕ، زواى ئةوة ٖةَوويإ خاْوونطزٕ و زواتط  ةناْسا ظيٓساْيإخاْوو

ناْيـ زواى ٖةخاَةْؿييةضةنيإ ططتة زةغت و دةْطيإ نطز تا زوايشن نةغيإ نوشضا و 
 .ويَطاْهطزدةْطةنة، ؾاضةنةيإ بةتةواوةتى 

طتٓى ، يةنةّ نوضوف زواى طْيية ئةو طيَطاْةوةيةى ٖريؤزؤت بة زوو ٖؤناض زضوغت
ؾاضيَو، ؾاضةنةى ويَطإ ْةزةنطز و بة ثيَضةواْةى ياغاناْى دةْطى ئةو غةضزةَة ئةطةض 
زاْيؿتواْى ؾاضيَو خؤيإ بةزةغتةوة بساية، ثياواْى ْةزةنوؾت و نوض و نضاْى نةجنيؿيإ 

 بةزيٌ ْةزةبطز و غةضزاضةناْى نوضوؾيـ ئةَةيإ زةظاْى و ؾاضةناْيإ ويَطإ ْةزةنطز.
نإ ٖةخاَةْؿييةوةَيـ: زواى ئةو ضووزاوة و تا نؤتايي غةضزةَى ثاؾايةتى ٖؤناضى زو

ئةو ؾاضة ٖةض ٖةبوو و ظؤض َيَصووْووؽ بة ضاوى خؤيإ ئةو ؾاضةيإ بيٓيوة و ئةطةض ئاضثاطؤؽ 
 باية، ية غةضزةَاْى زواتط َيَصووْووغإ خاْتؤغيإ ْةزةبيٓى.ويَطاْهطزئةو ؾاضةى 

طرينطزْى ؾاضةناْى ئاغياى بضووى ية ضؤشئاواى توضنياى ئيَػتا طيَطِاْةوةى بةغةضٖاتى زا 
ية شياْى نوضوف زةخةيٓة  ي تطظؤض و زضيَصة و بؤ ئةوةى خويَٓةض َاْسوو ْةنةئ، بةؾيَه

 بةضزيسةى خويَٓةضاْى بةضيَع.
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 ئةو ئةظيهةى بابلى زووخاند
ةبوو و بةَيطةمشإ بووْى ية ئيَطاْى نؤٕ، ْيطاضنيَؿى يةى يةو ٖوْةضاْة بوو نة بطةوى ٖ

نإ. ٖةضوةى ية ئيَػتازا ٖةخاَةْؿييةنؤَةَييَو ويَٓةى دؤضاودؤضة يةغةض بيٓاناْى غةضزةَى 
زةبيٓشن نةغاْيَو ضةْسئ ناتصَيَط بةضاْبةض ْيطاضنيَـ زازةْيؿٔ تا ويَٓةنةيإ بهيَؿطيَت، بة 

 ٖةَإ ؾيَوة ئةونات ئةو ناضة زةنطا.
بٌ بة ْاوى )ثات( ضؤوة ؾاضى ثاظاضطاز و يةوىَ ْيؿتةدىَ بوو، ْيطاضنيَؿيَهى خةَيهى با

بة ٖؤى ناضاَة بووْى ية ٖوْةضةنةى ية اليةٕ ئاْاٖيتاى شٕ خوؾهى نوضوف باْطٗيَؿت نطا 
 بؤ نؤؾهى ثاؾايةتى تا ويَٓةى بهيَؿيَت.

و بوو، ئةو ْاوة ية ية ْاو خاظناْى ئةوناتى ئيَطإ ْاوى )ئاْاٖيتا( نة ئيَػتا بؤتة )ْاٖيس( ْاويَهى با
نإ نة ئيَػتا بةضزةغسن زةضْةنةوتووة، بةآلّ ية ٖةخاَةْؿييةنةتيبة نؤْةناْى غةضزةَى 

ثةضتوونةناْى َيَصووْووغة نؤْةناْسا و ٖةضوةٖا ية نةتيبةناْى غةضزةَى غاغاْيؿسا ئةو ْاوة 
ةناْى ثاؾاى غاغاْى، نة ية يةنيَو ية نةتيبةناْى ؾاثووضى نوضى ئةضزةؾيَطى باب ظنووْةٖةبووة و بؤ 

 ْاوى ؾا و ؾاظازةناْى تيَسا ٖاتووة، زةبيٓشن نة ْاوى ضةْس ؾاظازةيةى بة ْاوى ئاْاٖيتا ٖةية.
اْةوةى بؤ ضِضؤشاْة ثات زةضووة نؤؾهى ثاؾايةتى و ويَٓةى ئاْاٖيتاى زةنيَؿا و زواى طة

زةنطز. ناتيَو تابًؤى نؤثي  ي تطَاٍَ ئةوةى ئةو ضؤشة زةيسيت، ويَٓةى زةنطزةوة و بة واتا
ئاْاٖيتا نؤتايي ٖات، تابًؤى نؤثي نطاوي ثاتيـ تةواو ببوو و ٖوْةضَةْسى بابًى زواى 

 ايةوة بؤ بابٌ.ضِوةضططتٓى َووضةنةى، بة تابًؤ نؤثي نطاوةنةوة طة
ئةو زةيعاْى طةوضةناْى بابٌ و بة تايبةتى )ْةبؤْيس( خواظياضى ويَٓةى دوأْ، بؤيةزواى 

ثةيةناْى، خؤى طةياْسة نؤؾهى ْةبؤْيس تا ويَٓةي ئاْاٖيتا غاتةبةض زيسةى ثاؾا و زاْاْى نةيو
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ازةيةى ؾةيساى بوو، ؾةضَاْي نطز )ثات( ضِئةويـ بة بيٓيٓى ويَٓةى شٕ خوؾهى نوضوف بة
بيَٓٔ بؤ ثيَؿطاى ئةو. ثات نة ضاوةضوإ ْةبوو ثاؾا ية زواى بٓيَطيَت، تطغا. ئةو ضاوةضوإ بوو 

ةوإ زةنات و ضِاؾا تابًؤنةى بة زٍَ بيَت، ْطخى تابًؤنةى ية ضيَطةى قاغةضى بؤ نة ئةطةض ث
 تطغا ئةو باْطٗيَـ نطزْة يةو ضووةوة بيَت نة تابًؤنة بةزَيى ْةبؤْيس ْةبوو بيَت.

بةآلّ بة طةيؿتٓى بؤ الى ثاؾا، ثاؾاى تيَي طةياْس زةيةويَت ٖةغتى باؾي خؤى بؤ غاتةضوو و 
ؤيةى و اغتى بؤ ثاؾاى باٌب باؽ نطز وضًِؤيةى ضووٕ ويَٓة نطزووة. ثات ييَي ثطغي ئةو تاب تى ئةو تاًب

ؤى غةضةنى ويَٓة نطزووتةوة تا بتوامن ئةوةيإ بة ثاؾاى بابٌ بطةييَِٓ.  يةغةض تاًب
 ةظاَةْسى َٔ؟ضِتى: ئايا تؤ ثيَـ بيٓيت زةنطز، ئةو تابًؤية زةبيَتة ديَطةى و ْةبؤْيس

ةويَت، ئةو خؤؾس بةو ٖؤيةوة نة زةَعاْى ثاؾاى ئيَُة ٖؤْةضى ّبةآلتى: ْةخيَط، و ثات
 ويَٓةيةّ يةبةض ططتةوة تا بتوامن بيطةييَِٓ بة ثاؾاى طةوضةى خؤَإ.

ةظاَةْسى ئةو يا ضِازةية دواْة نة ويَٓةت نطزووة، يا بؤ ضِْةبؤْيس ثطغي: ئايا ئاْاٖيتا بةّ 
 َٔ بةّ ؾيَوةية دواْت نطزووة.

اغتةقيٓةى ئةو يةو ويَٓةيةزا بةزةض غةّ، ضِغتيسا َٔ ْةّ تواْيوة دواْى اضِتى: ية و ثات
ضوْهة ظؤض ؾت ٖةية ْيطاضنيَؿى ٖوْةضَةْس ْاتواْيَت ويَٓة بهات و يةواْةف ؾيَوةى 
ْيطانةى، دواْى ثيَهةْيٓى و ضةْطى ضوخػاضى. ْيطاضنيَـ ٖةضضةْسة ؾاضةظا و بةتوإ بيَت، 

ةْطاْةى ئةو بةناضيإ ضِيَو وةى خؤى ويَٓة بهات، ضوْهة ئةو ةْطى ضوخػاضى شْضِْاتواْيَت 
ةْطى ظيٓسووٕ. ٖةضوةٖا ضِةْطى ضوخػاضى شْيَهى ضوخػاض دوإ ضِةْطى َطزووٕ و ضِزيَٓيَت 

ْيطاى ئاؾطةتيَهى زَيٓؿشن غطيَتة ويَٓة، ضوْهة ئةويـ بة ٖةَإ ؾيَوة  ضوْيَتىْاتواْسضيَت 
 ى َطزووة.ظيٓسووة و ئةوةى ْيطاضنيـ ؾتيَه

 تةى تؤ زةبيَت ئاْاٖيتا دواْرت بيَت يةو ويَٓةية؟و ْةبؤْيس ثطغي: نةواتة بة
 تى: بةَيىَ ئةى ثاؾاى طةوضة.و ْيطاضنيَـ

 ْةبؤْيس ثطغي: ئايا ئةو ئاؾطةتة ٖاوغةضى ٖةية؟
 .ْيية تى: ئةو خاظنة نضة و ٖاوغةضىو َساآلثات ية وة

 ية.تى: َاَيى ئةو نضة دواْة ية نويَو ْةبؤْيس
 تى: ية نوؾهى ثاؾايةتى ية ثاظاضطاز.و ثات



 

255 

ثاؾاى بابٌ ئةو ويَٓةيةى بة ْطخى ٖةظاض ظيَط ية ْيطاضنيَـ نطيةوة و واتة ئةو ثياوةى نطزة 
خاوةٕ غةضَاية و ْيَطزضاويَهى ْاضزة الى نوضوف و زاواى ية ثاؾاى ٖةخاَةْؿي نطز نة 

 خوؾهى خيَعاْةنةى ثيَؿهةف بةو بهات.
بوو و بريى نطزةوة يةواْةية ثاؾاى  غةضغوضَِإيؿتٓى ئةو ثةياَة زووضاضى نوضوف ية طة

بابٌ و خوؾهى ٖاوغةضةنةى بة ْٗيَٓى بة يةنةوة ثةيوةْسيإ ٖةبوو بيَت و بؤية زاواى 
 ضووْهطزْةوةى ية ئاْاٖيتا نطز.

يَٓة تى: ثيَُواية ئةو بابةتة و ويَٓةنةى َٔ نة ية اليةٕ ْيطاضنيَؿى بابًى وو ئاْاٖيتا
اْةوةى غةباضةت بة َٔ ية طةٍَ ثاؾاى بابٌ ضِنطاوة ثةيوةْسيإ بة يةنةوة ٖةبيَت و ئةو زواى طة

 زوابيَت و ْاوى َٓى طةياْس بيَتة ْةبؤْيس.
ئاغايية ئاْاٖيتا ْةيعاْي بيَت، يةبةض طرياوةى ويَٓةنةى ٖةبيَت و ية اليةٕ ْيطاضنيَؿةنةوة 

 ةناْى ْيطاضنيَـ ئةوى ٖاْسابيَت بؤ ئةو ناضة.تو طةيؿت بيَتة الى ْةبؤْيس و تةْٗا
ة، ثةضغتى و ْابوْيس بت ثةضغتتى: تو طةجنى و ْةبؤْيس بة تةَةٕ، تؤ َةظزا زةو نوضوف

 ّ.ةظاَةْسى ئةو ٖاوغةضطريية زةضبربِضِتؤ دواْى و ْةبؤْيس ْاؾريئ، بؤية َٔ ْاتوامن 
واظياضى َٔ بيَت، ٖةضضةْسة تى: َٔ ئاطازاض ْةبووّ ْةبؤْيس ثاؾاى بابٌ خو ئاْاٖيتا

ية زةضووْةوة سةظ ْانةّ  بةآلّبةضثطغياضيةتى َٔ ية زةغت ئيَوةية و َٓيـ بةضؾةضَاْتامن، 
 بيَت. ثةضغتٖاوغةضى نةغيَو مب نة بت 

تى: َٔ ْاَةيةى بؤ ْةبؤْيس زةْيَطّ و بة ؾيَواظيَهى دوإ ئةو تيَسةطةييَِٓ نة ئةو و نوضوف
ويػتة ييَي ثاؾطةظ ببيَتةوة و ٖةض ٖةَإ ضؤش ْيَطزضاوى نوضوف بؤ و ثيَ ْيية زاوايةى َاْاى

 ضةتهطزْةوةى زاوانة، بةضةو بابٌ ضوو.
تى: ئةطةض ئاْاٖيتا و ى ئاضاغتة نطز وي تطَى نوضوف، ْاَةيةنآلْةبؤْيس بة بيػتٓى وة

 (1)جنا بةضزى ظيَطتإ ثيَؿهةف بهةّ.ثيَؿهةؾِ بهةٕ، ئاَازةّ ثة
                                                           

ةى ئيَػتا ية َوظةخاْةى ؤ سةوت نيًؤ و ْيو قوضغاييإ بووة و ئةو بةضزطِ)بةضزى غةضزةَى نوضوف بة ثيَوةضى ئةَ (1)
ى نوض نوضوف نةَبؤدييةنة زواى  ْيية ئيَطاْى نؤٕ ية تاضإ ٖةية، زةطةضيَتةوة بؤ غةضزةَى زاضيوف و ئةو زاضيوؾة

بووة بة ثاؾاى ٖةخاَةْؿي و يةى ية َريةناْى ٖةخاَةْؿى بووة و ية بٓةَاَيةى نوضوف ْةبووة، واتة ئةو زاضيوؾةَإ 
ى. ضِى و قوضغي بةضزةنةؾي طؤضِغةض زةغةآلت، ئةو ثيَوةضةناْى ئةوناتى طؤ ٖاتؤتة َبؤدييةنةنة زواى  ْيية َةبةغت

ؤ، بةآلّ طِ(نيًؤ بة ثيَوةضى ئة375َوو ية ثيَٓاو ئاْاٖيتا بيسات، بةضاْبةض بوو بة )ئاَازةبثةجنا بةضزى ظيَط نة ثاؾاى باٌب 
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ططْطى ئةو ظياتط بوو و  بةآلّضؤْى ثاؾاى ييسى زةوَيةَةْس ْةبوو، ثاؾاى بابٌ بةقةز قا
ةنةى ية نةْاضى ضووباضى ؾوضات ْاوةْسى زوْياى نؤٕ بوو. غةباضةت بة وآلتبابًى ثايتةختى 

ابطزوو ظؤض ؾت ْووغطاوة و ية زاٖاتووف ظؤضتط زةْووغطيَت و ئةواْةى ظاْياضيإ ٖةية ضِبابٌ ية 
 ئيَُة بة بؤْةى بابةتةنةوة زةبيَت نةَيَو باغي بهةئ. آلّبةزةظأْ بابٌ ض بووة، 

ازةيةى نؤْة نة ْةظاْسضاوة نىَ بٓاغةى زاْاوة و ية زووٖةظاض و ثيَٓر غةز ضِؾاضى بابٌ بة 
غاٍَ ثيَـ ظايشن، َيَصووى ْووغطاوةى ٖةية و زووٖةظاض غاٍَ ثيَـ نوضوف ْاوةْسى ططْطى 

ت بؤ ضؤشئاوا آلاؾيةوة، تةواوى ئةو ناضواْاْةى ية ضؤشٖةديٗإ بوو و بة ٖؤى ٖةَيهةوتةى دوطط
بزن و ية غةضزةَى نوضوف ية بابٌ بٓةَاَية ؤيؿسن، زةبواية بة بابًسا تيَجةضِيإ ثيَضةواْةوة زةض

ْة ْاوى آلٖةبووٕ نة تةَةْى بٓةَاَيهةيإ زةطةيؿتة زووٖةظاض غاٍَ و ئةْساَاْى ئةو بٓةَا
 ثيَؿرت زةظاْى.باثرياْى خؤيإ تا بيػت غةزة 

زوو ية خواياْيإ طةوضةتط بووٕ و  بةآلّى، ثةضغتزاْيؿتواْى بابٌ نؤَةَية خوايةنيإ زة
يةنةَيإ )َةضزؤى( خواى ْيَطيٓة و زووةَيإ )ئيؿتاض يا عؿتاض( خواى َيَيٓة، بؤ ٖةضيةنة 

يَوإ طزبوو نة ية ضووى ثاْتايي و ؾهؤوة ية ْزضوغتهطايإ ثةضغتيةو خوزاياْة نؤَةَية 
 .ْيية طاناْى ئةَطؤف ٖاوتايإثةضغت

طايةى غًيَُإ ية ئؤضؾةييِ بيٓاى نطز و ية اليةٕ غت ايٓكطى ثةضغتزضيَصى و ثاْى ئةو 
طاناْى زوو خوا طةوضةنةى ئةوإ ثةضغتثاؾاى ئاؾووض و بابٌ ويَطإ نطا، ْيوةى زضيَصى و ثاْى 

إ واتة )ٖةيهةٍ( ْعيهةى ثيَٓر غةز َةتط طاى غًيَُثةضغتزةبوو و بة ثيَوةضى ئيَػتا، زضيَصى 
طاى عؿتاض ٖةظاضإ نض خعَةتيإ ثةضغتنةى غيَ غةز َةتط بووة. ٖةْسىَ نات ية اْييةو ث

زةنطز و بة ٖؤى ظؤضى خعَةتهاضةنإ، ضؤشاْة ئيَؿهططى ٖةبوو و ٖةض ضؤشة زةغتةيةى ية 
 .نضإ ية ئةوىَ بةيةى زةطةيؿسن و خعَةتي ظياضةتهاضاْيإ زةنطز

                                                                                                                                        

بةضى ْطخى ئيَػتاى بوو و ضيضاضز ؾطاى اغتيسا ظؤض بة ْطخرت بوو ية ئيَػتا. َاضيصإ َؤَية زضِية  ةَييَت ْطخى ظيَط غي بةضْا
اى خؤيإ ضِى َيَصووى ئيَطإ ية ظاْهؤى ٖاضظاضزى ئةَطيهى ثيَيواية نة ثاْعزة بةضاْبةض بووة و ٖةضيةنةؾيإ بؤ َاَؤغتا

 .(ظةبيشوَيآلضةْس بةَيطةيةنيإ ٖةية، 
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تساضاْى بابٌ نة ٖاونات ؾةيًةغوؾيـ بووة، ياغايةنى بؤ ئةوإ ْووغيبؤوة آليةى ية زةغة
 (2)ٖيَٓا.اْى بةغةضزا ْةضِْى نات طؤتيَجةضِبوونة َاوةى زوو ٖةظاض غاٍَ ناضى ثيَهطا و 

ٖةضطيع ططْطى خؤى يةزةغت  بةآلّظؤض داض بابٌ ٖيَطؾي نطاية غةض و ظؤض داض ويَطإ نطا، 
ةض بة ْاوةْسى ديٗإ ٖةشَاض زةنطا. بابٌ ْاوةْسى ئةغتيَطةْاغي، دازووطةضى، ْةزا و ٖ

غتٓى قوَاؾة ْاغو و دواْة ثؿُيٓةنإ بوو و ئةو قوَاؾة ضِْيطاضنيَؿى، ثةيهةضتاؾي و 
ثؿُيٓاْةى نة ية بابٌ زةغت زةنةوت، وةى قوَاؾة ئاوضيؿُةناْى ئيَػتا ْةضّ و ْاغو بووٕ 

سةؾتا و ثيَٓر  ي تطى ْةبؤْيس ضٌ و ثيَٓر ٖةظاض و بة طووتةيةنتساضآلو ية غةضزةَى زةغة
تساضةناْى ئةوىَ ناضيإ زةنطز آلبةناْى بابٌ بؤ طةوضة و زةغةآلٖةظاض دوويةنة ية نيًََطة و زوو

 و ئةوإ يةواْة بووٕ نة غت ايٓكط ية ئؤضؾةييُةوة بؤ ئةويَى طواغتبووْةوة.
ةبوو نة ية زةنؤؾو زةشيإ و ٖةض نؤؾهيَو ثاؾاى بابٌ ْةبؤْيس ضواض ٖةظاض شْى ٖ

ضواضغةز شْى ييَ بوو و ثاؾاى بابٌ ٖةض ؾةوة زةضوو بؤ يةى ية نؤؾهةنإ و بة طةيؿتٓى بؤ 
ايةوة و ضِْاو نؤؾو، شْةنإ ية ضةْس ضيعيَهسا ضيع زةبووٕ و زواى ئةوةى ثاؾا بة ْاوياْسا زةغو

 يـ بؤ نؤتايي ؾةو.ي تطةزوواْى ٖةَيسةبصاضزٕ، يةى بؤ غةضةتاى ؾةو و ئةو
 زةَييَت:  (3)طاى ئؤضؾةييُى بيٓا نطزبوو،ثةضغتغًيَُإ نة ضواضغةز غاٍَ بةض ية ْةبؤْيس زةشيا و 

)غيَ نةؽ ية غيَ ؾت تيَط ْابٔ، يةنةّ ظاْا ية ظاْػت و ٖةتا ظياتط ؾيَط ببيَت، ٖةض 
ضتطى ٖةبيَت ظياتط ية ظاْياضى ظياتطى زةويَت. زووةّ ضاوضٓؤى بؤ َاَيى زوْيا نة ٖةتا ظؤ

يَت و غيَيةّ ئةو نةغةى ظؤض ئاواتى شْة و ثياوى ظؤض شٕ، تا ظياتط شْى زةطةضِنؤنطزْةوةى َاٍَ 
 ٖةبيَت ظياتط بةزواياْةوة زةبيَت.(

اغت بوو، ئةو يةناتيَهسا نة ضواض ضِتةى ْاوبطاو غةباضةت بة ْةبؤْيس و بةؾي غيَيةَى
 غيٓةوة، ٖيَؿتا شٕ خوؾهى نوضوؾي زةويػت.ٖةظاض شْى ٖةبوو و  ضوخػاضي ْةزةْا

                                                           

اييَٓى ية ْاوضةى ؾوؾي ئيَطإ بةض زةغت نةوت و ظ 1905زةقى تةواوى ياغاى ٖةَؤضابى ية غاَيى  (2)
 (ظةبيشوَيآلئيَػتا ية َوظةخاْةى يؤظةض ية ثاضيػة. 

نإ ية ئؤضؾةييِ زوو ثةضةغتطايإ ٖةبوو، يةنةَيإ ثةضةغتطاى غًيَُإ نة غت ايٓكط زيية)يةٖو (3)
طا و ية اليةٕ ضؤَةنإ ويَطإ نطا ويَطاْى نطز و زووةّ ئةو ثةضةغتطايةى بة ياضَةتى و ثؿتيواْى نوضوف بيٓا ن

نإ ئةوةى ثيَيإ زةووت ثةضةغتطاى ٖةيهةٍ و ثةضةغتطاى ْاوةْسي زييةو يةوناتةوة تا ئيَػتا يةٖو
 (ظةبيشوَيآلنإ بوو، ْةيإ َاوة. زييةيةٖو
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ت واتة الى ضةثى ضووباضى ؾوضات بوو و ئةو آلبةؾي غةضةنى ؾاضى بابٌ ية نةْاضى ضؤشٖة
بةؾة ية غةضزةَى ْةبؤْيس زوو ؾوضةى ٖةبوو و ئةطةض زوشَٔ تواْيباية يةى ية ؾوضةةنإ 

 بططيَت، زةطةيؿتة ؾوضةى زووةّ.
اغتى ؾوضات، بة زةوضوبةضى ؾاض ضِةْاضى ضؤشئاوا واتة الى ى ؾاض نة زةنةوتة ني تطبةؾةنة

ٖةشَاض زةنطإ و ؾوضةى ْةبوو و ية ناتى دةْطسا زاْيؿتواْى ئةوىَ زةطويَعضاْةوة بؤ ْاوؾاض و 
تةى و يا ية ئةوىَ زةَاْةوة. بؤية ناتيَو نوضوف ويػتى ؾاضةنة بططيَت، بة ثيَضةواْةى

يَت، ضوْهة ئةطةض ئةوةؾي ضِات بطؤضِطةوى ئاوى ؾوٖريؤزؤتى يؤْاْى ْاضاض ْةبوو نة ضيَ
 نطزبواية ططؾتى غةضنةوتٔ بةغةض ؾوضةناْى زةبوو.

ئيَُة ناتيَو باؽ ية دةْطى بابٌ زةنةئ، باؽ ية ٖةَيةى ٖريؤزؤت زةنةئ، ئةو ٖةَيةيةى 
يةنى َيَصوو نة باغي ئةو دةْطة بهات، َاَؤغتانة ٖاتة ْاو َيَصوو و تا ئيَػتاف ٖةض 

، بريْةناتةوة نة ثاغةواْاْى ثةضِييةوةؾهةنةيسا و ى و بة ضيَطةوةضِيَت ثاؾا ضيَطةوى ئاوى طؤزةَي
ؾاض ية غةض ؾوضةةناْةوة زةياْتواْى نةْاضةناْى ضووباضةنة تا َةوزايةنى باف ببيٓٔ و ئاغإ 

 يَت.ضِْةبوو ئةوناضة بؤ نوضوف غةض بططيَت و بؤ َاوةيةنى نةّ ضيَطةوى ئاوةنة بطؤ
يَطةوى ضووباضةنإ و ضِيٓى ضِْةت ية زوْياى ئيَػتاف نة زةيإ ئاَيَط بةناضزيَت بؤ طؤتةْا
طزْى ئاو بةْس يةغةضيإ، يةو ؾويَٓةى ئيَػتاى ؾوضات زوو غاٍَ ناضى ثيَويػتة و ية زضوغته

ناتى نوضوف و بة زةغتى نطيَهاضإ و بة ٖةَيهةْسٕ بيٌََ و طواغتٓةوةى بة زةغت، زةبيَت 
تةى َيَصووْووغاْى يؤْاى نؤٕ ضواضغةز )اغتاز( و تبيَت. زضيَصايي ؾوضةى بابٌ بةضةْسى ويػ

نإ ئةو ؾوضةية يؤْاْييةتةى و ّ( بووة و بؤية بة 200بووة نة ٖةض اغتازيَو بةضاْبةض )
 ْعيهةى ٖةؾتا نيًؤَةتط بووة.

غةباضةت  بةآلّضواض زةوضى ؾاضة طةوضةناْى ئيٍََػتاى ديٗإ ظياتطة ية ٖةؾتا نيًؤَةتط، 
بة بابٌ نة ئةونات ْعيهةى يةى ًَيؤٕ و ثيَٓر غةز ٖةظاض زاْيؿتواْى بووة، ية طةٍَ ئةوةؾسا 

 نةَيَو ظؤضة. صييةزةبيَت نؤؾهةنإ و باغةناْيـ ية بةض ضاو بططئ و بةّ ثيَوةضة ئةو زضيَ
اى ية بابٌ ؾةقاَيَهى طةوضة ٖةبوو نة ية زةضواظةى ضؤشٖةآلتةوة زةغتى ثيَسةنطز و زو

طاى َةضزؤنسا، بةضزةواّ زةبوو تا زةطةيؿتة زةضواظةى ضؤشئاوا و ثاْى ئةو ثةضغتبووْى بة الى تيَجةضِ
ؾةقاَة بة ثيَوةضى ئيَػتا ْعيهةى ثةجنا َةتط بووة و بةزضيَصايي ئةو ؾةقاَة تا نؤتايي، ية ٖةض زوو 
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طا بووٕ و ؾةقاَيَهى ئاوا دوإ و ثإ تا ئةونا ت، ية ٖيض ؾاضيََهى ديٗإ الوة ثةيهةضى دوإ زْا
 ْةبوو و ئةو ضؤشةى نوضوف طةيؿتة ئةو ؾاضة يةو ؾةقاَةوة ضؤوة ْاو ؾاض.

يَيٓةوة بؤ الى نوضوف، زةطةضِْانطيَت نة ؾاضى بابٌ، بة ئةوةْسة ْووغيٓة بٓاغيَٓشن و تةْٗا 
باضة زواى ٖاتٓى ثيَؿٓياضى ْةبؤْيس بؤ بةخؿيٓى ثةجنا بةضزى ظيَط زةضنةوت نة نوضوف زوو

ثيَؿٓياضةنةى ضةز نطزةوة و بؤية ْةبؤْيس ويػتى ية ضيَطةى بةناضٖيَٓاْى ٖيَع ببيَتة خاوةْى 
نيَؿى بؤ غةض ئيَطإ. ْةبؤْيس و طةوضةناْى بابٌ،  يةؾهططز بؤ ئاَازةنئاْاٖيتا و خؤى 

اْهاضيةناْى زةضةوة و ديٗإ ضِابواضزٕ و خؤؾي بووٕ نة ئاطازاضى طؤضِئةوةْسة غةضطةضَى 
 اْيَهى غةضباظى و غياغي ضوويساوة.ضِةبووٕ و ْةياْسةظاْى نة ض طؤْ

نيَؿى ْةبؤْيس بؤ غةض ئيَطإ طةوضةتطئ ٖةَية بوو و تةْاْةت ية ٖةَيةى  يةؾهط
ابطزوو طةوضةتط بوو، ئةو زةنةوتة بةضبةضةناْى ضِيةؾهطنيَؿى ٖيتًةض بؤ غةض ضووغيا ية غةزةى 

ى ديٗإ يةؾهطبةض زةغت بوو و خاوةْى بةٖيَعتطئ نةغيَو نة تةواوى ئاغياى بضوونى ية
بوو، يةؾهطى نوضوف زووغةز ٖةظاض نةؽ بوو و ية ناتى دةْطسا شَاضةنةى ظيازى زةنطز. ية 

ْةبؤْيس يةو دةْطةزا تةْٗا بوو و نةؽ ياضَةتى ْةزةزا، ية ٖةَاْهات نوضوف  ي تطاليةن
 ت.اْى ئاغياى بضووى ياضَةتى وةضبططيَوآلتزةيتواْى ية 

ى بةضزةواَى ْةبوو و يةؾهطيَو وآلتى ئيَػجاضت ية يؤْاْى نؤٕ، ٖيض وآلتئةونات دطة ية 
اْى ئةو نات يةبةض ئةوةى ية تواْايإ ْةبوو وآلتى ئةغيٓا ٖيَعى زةضيايي ٖةبوو. وآلتتةْٗا 

يإ غاظ زةنطز و يةؾهطةناْيإ بسةٕ، يةناتى دةْطسا بة خيَطايي يةؾهطخةضدى و َووضةى 
 ةْط غةضباظةناْيإ َؤَيةت زةزإ.زواى د

غةباضةت بة ٖيض ثاؾايةنى بابٌ، تةْاْةت غت ايٓكطيـ ئةوةْسةى ْةبؤْيس زوايشن ثاؾاى 
، بة ؾيَوةيةى نة زةظاْشن ئةو بةَيطة ْاَاْةى نة ية خاى ْيية ة بةَيطةْاَةَإوآلتئةوى 

تساضى يةى آلضزةَى زةغةزؤظضاوْةتةوة ضيَو و بة زواى يةنسا ْشن و ٖةْسيَهات ية باضةى غة
ى بةزوا يةنسا، ٖيضُإ ي تطثاؾا يةواْةية ٖةظاض بةَيطةْاَة ٖةبيَت و ية باضةى ثيَٓر ثاؾا

زةغت ْةنةوتبيَت و غةباضةت بة ْةبؤْيس زووٖةظاض بةَيطةَإ ٖةية نة ية شيَط خاى ية غةزةى 
 بيػتةَسا ٖيَٓسضاوْةتة زةضةوة.



 

260 

ة ضةْس شٕ و وآلتنة ْةبؤْيس ثاؾاى خؤؾطوظةضاْى ئةو  ية ضيَطةى ئةو بةَيطةْاَاْة زةظاْشن
ضةْس ئةغجى ٖةبووة، ض خواضزْيَهى ثيَ خؤف بووة و ناضوباضى ضؤشاْةى ضووٕ بةضيَ نطزووة و 

 تساضى ئةجناّ زاوة.آلى بة ض ٖةبووة و ضى ضانى بؤ بابٌ ية غةضزةَى زةغةباوةضِ
نإ بووة ية غةض ضووباضى ؾوضات نةؾتييةطزْى ئةغهةيةى زضوغتهيةى ية ناضة باؾةناْى 

نإ ية ضيَطةيةوة تواْيوياْة ئاغاْرت باضةناْيإ نةؾتييةنة زضيَصايي يةى ؾطغةْط بووة و 
ى ئاييٓى باوةضِظؤض  بةآلّوة بووة، اْييةزابططٕ. ْةبؤْيس غةضباضى ئةوةى ظؤض بة زواى خؤؾطوظةض

ةْاغى بة َاْاى ئةونات و ى ظؤضى ئةغتيَطباوةضِبة خواناْى خؤيإ بووة و  ٖةضوةٖا 
 خوضاؾاتةناْى ئةو بابةتة بووة.

ئةغتيَطةْاغي بة َاْاى زؤظيٓةوةى ضاضةْووغي تانةنإ ية بابًى ئةوناتةوة غةضيٗةَيسا و 
ْى ضؤشاْى بةختى باف و خةضاخ ٖةض ية ئةواْةوة زياضيهطزية ئةواْيإ وةضططت.  ي تطْةتةوةناْ

يإ بةوة ٖةية نة ٖةْسىَ ية ضؤشةنإ بؤ بةخت باؾٔ و ضِباوةبوو و تا ئيَػتاف ٖةْسىَ خةَيو 
 ٖةْسيَهيإ بةختى خةضاثسيَٓٔ.

ياْة ية بابًةوة ثةضةيإ ططت و ْةبؤْيس بة توْسى ثابةْسي ضؤشاْى بةختى باف و بريوضِائةو 
خةضاخ بوو و بةضزةواّ زةغتةيةى ئةغتيَطةْاؽ ية زةضباضةنةى ٖةبووٕ و ضؤشاْى بةختيإ بؤ 

، زياضيهطزةنطز و ضؤشيَهيإ بة ضؤشى بةختى باف بؤ ٖيَطف بطزْة غةض ئيَطإ بؤ زياضى ز
زةظاْسضيَت بة ثيَضةواْةوة يةو ضؤشة ْةبؤْيس بة زةغتى خؤى بٓاغةى َاَيويَطاْى خؤى و ضووخاْى 

 تساضى زوو ٖةظاض غاَيةى بابًى زاْا.آلزةغة
طاو خويَٓةض َاْسوو بهةئ و ْاَاْةويَت بة ْاوٖيَٓاْى ٖةْسىَ ؾويَٓى دوططاؾى ْةْاغ

َيَصووْووغة نؤْةنإ ناتيَو باغي بابٌ زةنةٕ، بؤ ئةوةى ية خويَٓةض بطةييَٓٔ ثاْتايي ئةو 
 ضةْس بووة، ئةوناضة زةنةٕ. وآلت

ٖةضوةٖا باغي غاٍَ بة غاَيى شياْى ْةبؤْيس ْانةئ تا ْةبيٓة ٖؤى َاْسووبووٕ و ئةوةْسة 
اْيَهيؿى ٖيَٓابؤوة شيَط ؾةضَاْى خؤى و وآلتؿى نطزووٕ و ْةبيَت نة ئةو ية شياْيسا دةْطي

ةنةى ية اليةى طةيؿتبؤوة ييَواضةناْى زةضياى َةزيتةضاْة و وآلتناتى يةؾهط نيَؿى بؤ ئيَطإ، 
 ى ية خةييذى ؾاضؽ و اليةنيؿى ية بانووضى غعوزيا بووة.ي تطاليةن

ٌ، زةبيٓشن باغى ٖؤناضة غياغي ئةطةض بطةضيَيٓةوة بؤ َيَصووى ؾةضَى دةْطى ئيَطإ و باب
اوٕ، ضوْهة بريؤنة ضِو ئابووضيةنإ نطاوة و َيَصووْووغإ بةضزةواّ بةزواى ئةو ٖؤناضاْةزا طة
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تاظةنإ زةَيئَ نة دةْط بةضثا ْابيَت، تةْٗا بة ٖؤى ئابووضى و غياغي ْةبيَت. ئةّ بريؤنةية 
اْسوونةضٕ نة تةْٗا بؤ زةغتهةوتى ظؤض بؤ ئيَػتا زضوغتة، ضوْهة دةْطةنإ ئةوةْسة بيَعاض و َ

 ططْطى غياغي و ئابووضى ضووزةزةٕ.
ية ئيَػتازا ناتيَو دةْط زضوغت زةبيَت، ْةتةوةنإ بة تةواوى تواْايإ ية بواضى 
ثيؿةغاظى و ئابووضييةوة زةضٓة ْاودةْط و دةْطى ئاواف ئةوةْسة بهوشة نة ْانطيَت يةغةض 

ابطزوو ئاوا ْةبووة و ثاؾانإ بة تةواوى ٖيَعياْةوة ضِية  بةآلّدواْى ياض زضوغت ببيَت و 
دةْطيإ زةنطز و ْةتةوةنإ ظؤضداض ظاْياضى تةواويإ يةغةض دةْطةناْى ثاؾاناْيإ ْةزةبوو، 

و ْاثًيؤٕ غوثايةنى ثيَٓر غةز ٖةظاض نةغي بطزة  بةضزةواَبووئةو زؤخة تا ناتى ْاثًيؤْيـ 
و ية ثاضيػى ثايتةختيـ شيإ وةى خؤى بوو و تةْاْةت ْطخى ضووغيا و ية ئةوىَ ية ْاوى بطزٕ 

 ْإ و طؤؾتيـ ططإ ْةببوو و خةَيو ْةياْعاْيبوو يةؾهطى ْاثًيؤٕ ية ضؤغيا يةْاو ضووة.
ية غةض دةْطةناْى ثيَـ غةزةى سةظسةٖةّ و ٖةشزةٖةّ  ظنووْة( 30تا  10زةتواْشن )

بووْة و تةْٗا يةغةض ئاضةظووى تانةنإ بيَٓيٓةوة نة بة ٖؤى ٖؤناضى ئابووضى و غياغي ْة
ضووياْساوة. يوويي ضواضزةٖةّ ثاؾاى ؾةضةْػا تةْٗا يةغةض ويَٓةيةى نة ية غةض َساييايةى 
ٖةَيهةْسضابوو و بة ضووؾاْسٕ بةضاْبةض بة خؤى ٖةشَاض زةنطز، ٖيَطؾي نطزة غةض ٖويٓسا و ئةو 

 تى خؤى.آلةى خػتة غةض زةغةوآلت
ؾيعط،  تييةةضوازا نة ؾاعيَطى ْابيٓاى يؤْاْى )ئيًياز(نطزوويةدةْطى بةْاو باْطى ت

زةغاَيى خاياْس و يةغةض يةى ئاؾطةت بوو. ٖةضوةٖا دةْطى تيُووضى يةْط يةطةٍَ زوايشن 
، تةْٗا تييةثاؾاى ظجنريةى )ئاصن َوظةؾةض( ية ئيَطإ، نة بؤوة ٖؤناضى يةْاو ضووْى ئةو ثاؾاية

 ى ْاؾريئ بوو.وؾة يةى
نيَؿةى ئابووضى و غياغي ية ْيَوإ ئيَطإ و بابٌ ٖةبووٕ نة ٖةضيةنةيإ زةيتواْى زةيإ 

ئةوةى بوو بة ٖؤناضى ئةوةى ْةبؤْيس بة زةغتى خؤى  بةآلّٖؤناضى دةْطيَهى ويَطاْهاض بيَت، 
 ثاؾايةتى زووٖةظاض و ثيَٓر غةز غاَيةى خؤى يةْاو ببات، تةْٗا ئةظيٓى شْيَو بوو.

تووة و يةى ية ؾيعطةناْى زةغت نةوتووة نة و بة ظَاْى بابًى ؾيعطى ْةبؤْيسى ئةظيٓساض
 ئةوةى خواضةوة ْاوةضؤنةنةيةتى:
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يَهيإ ْةبوو و ظياتط وآلت)ئةونات زاْيؿتواْى ديٗإ ظياتط ية ظَاْيَهيإ ْةبوو و ظياتط ية 
ٔ و يةبةض ؤئ و خؿتة غووضنةيٓةوة و خاْوو زضوغت بهةيطِتى بو ية زَييَهيإ ْةبوو و يةنيَو

 طز.(زضوغتهئةوةى ٖةَوويإ يةى زٍَ بووٕ، بة قػةيإ نطز و ؾاضى بابًيإ 
اوت غوض( نوضى  –ى بابٌ بؤ دةْطى ئيَطإ ية ئةغتؤى )بٌ دةْط يةؾهطؾةضَاْسةيي 

ةنة بهةويَتةضيَ، يةؾهطثاؾاى بابٌ بوو و ئةو زةيعاْى نة بؤضى زةدةْطيَت. بةض يةوةى 
ؤ ثاظاضطاز و ئاْاٖيتا بؤ َٔ بٓيَطة و نوضوف بططة و ية طِبت: و ْةبؤْيس بة نوضةنةى

 عاضةباْةنةتى غة و بيٗيَٓة بؤ ئيَطة.
نوضى ْةبؤْيس ية َاْطى ْيػاْى بابًى واتة غةضةتاى بةٖاض بة يةؾهطيَهى غةز ٖةظاض ْةؾةضي 

ْاغطاوة. بةضةو ئيَطإ نةوتةضىَ و ضيَطةيةنى ٖةَيبصاضز نة ئيَػتا بة قةغط ؾريئ و نطَاْؿاة 
ئةونات ٖةض غوثايةى ية بابًةوة ويػتبايةى بة ضيَطايةنى ْعيو ئيَطإ زاطري بهات زةبواية بةو 
ضيَطةيةزا بضيَتة ْاو ئيَطإ، ضيَطةي تط ٖةبووٕ نة ثيَياْسا بضٓة ئيَطإ، بةآلّ نةوتبووْة بانووض يإ 

 زووض بربِيَت. باؾووض و ئةو يةؾهطةى بة ئةو ضيَطةياْةزا بطِوات زةبواية ضيَطةى
ثاؾاى نطَاْؿاة بة ْاوى )نى ثاض( بةضؾةضَإ و باز بةخـ بوو بةضاْبةض بة نوضوؾى 
ثاؾاى ئيَطإ ضيَي ية غوثاى بابٌ ططت، ئةونات ئيَطإ ٖيَؿتا ية نؤَةَية زةوَيةتى خيَاليةتى و 

ةبووٕ و ئةو بةضؾةضَاْى ثاؾاى ئيَطإ ز بةآلّْاوضةيي ثيَهٗاتبوو و ثؿتاو ثؿت ثاؾا زةبووٕ، 
ْةضيتة تا غةضزةَى ثاؾايةتى زاضيوؾى طةوضة واتة غيَيةّ ثاؾاى ٖةخاَةْؿي َايةوة و ئةو 

ثاوةٕ( يا بة غيػتةَى ئيَػتا  –تساضة ْاوضةييةناْى الزا و ية دياتى ئةوإ )خةؾتةضة آلزةغة
 اب ْاو زةبطز.نإ ثاضيَعطاضةناْى ئيَطاْيإ بة غاتطيؤْاْيية)ثاضيَعطاضى( بؤ ؾويٓةنإ زاْا و 

ثاؾاى نطَاْؿاة نى ثاض ية يوتهةيةى نة ئيَػتا ْاوى ثاتاقة، ثيَؿى بة غوثاى بابٌ ططت 
و ئةو يوتهةية ية قؤْاغة دياناْى َيَصوو َةيساْى ظؤض دةْط بووة، ضوْهة ية ضووى 

ى بابٌ يةؾهطبؤ بةضططى و ضيَطةططتٔ ية غوثانإ. ناتى طةيؿتٓى  صييةدوططاؾيةوة ظؤض غرتاتي
بؤ ئةو ؾويَٓة، نوضوؾي ثاؾاى ئيَطإ بؤ بةغةض بطزْى دةشْى ْةوضؤظ ية ثاظاضطازةوة ٖاتبؤوة 

 ٖةَةزإ و بة )طاضزى داويس( واتة طاضزى خؤي ية ئةوىَ زةشيا.
طاضزى داويس بطيتى بوو ية غةضباظاْى تايبةتى نوضوف و شَاضةيإ زةٖةظاض نةؽ بوو، 

ى بةضزةواَى ئيَطإ يةؾهطٖةَيبصاضزةتطئ غةضباظاْى  ٖةضطيع يةو شَاضةية ظيازى ْةنطز و ية
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بووٕ و زةياْتواْى ٖةّ ثيازة و ٖةّ يةغةض ثؿتى ئةغح و ٖةّ يةغةض عاضةباْة دةْط بهةٕ و 
 ئةو ناتةى نة ية ٖةَةزإ بووٕ ئةغجيإ ثيَ بوو.

 طيةؾهبة طةيؿتٓى ٖةواٍَ ية اليةٕ ثاؾاى نطَاْؿاة، نوضوف ؾةضَاْيسا نة ية ؾاضغةوة 
ت نة و بٓيَطٕ و خؤؾي بة زةٖةظاض نةغةنةيةوة نةوتةضىَ بةضةو نطَاْؿاة و بة نى ثاضى

ى بابٌ، تا ئةو بتواْيَت بة زةوضى يوتهةى ثاتاقسا يةؾهطبةضزةواّ بة ية دةْط ية زشى 
 ى زوشَٔ بسات و ٖاونات ني ثاض ية ثيَؿةوة ٖيَطف بهات.يةؾهطبػوضيَتةوة و ية ثؿتةوة ية 

يةبةض  بةآلّاْةوةى بة زةوضى ئةو يوتهةيةزا ضيَطةيةنى زضيَصى ططتةبةض، نوضوف بؤ غوض
ى يةؾهطٕ، نوضوف ية ثؿتى ئةوةي ٖةَوويإ غواضة بووٕ تواْيإ بة ظوويي ضيَطةنة بربِ

زةضبضٔ، ٖيَطؾي نطزْة غةض و ية  غةضغوضَِإى و ْةيٗيَؿت ئةوإ ية ضِاْةوة زةضثةبابًييةن
ى غةز ٖةظاض نةغي بابٌ نةوتة ْيَوإ يةؾهطةوة ٖيَطؾي ٖيَٓا و ٖةَاْهاتسا نى ثاض ية ثيَؿ

 زوو مشؿيَط.
ى بابًى ييَهرتاظاْس يةؾهطٖيَطؾي غواضةناْى طاضزى داويس و غةضباظاْى ثاؾاى نطَاْؿاة، 

و بووٕ و ٖةْسيَهيإ نوشضإ، ٖةْسيَهيإ و ية ْاويؿيإ نوضى ثاؾاى بابٌ آلو غةضباظةناْى ب
يتواْى ٖةَييَت بة ٖؤى ْةَاْى غةضنطزة، بة ْاضاضى خؤيإ بة زةغتةوةزا و تٔ و ئةوةى ْةآلٖة

دةْطةنة ية يةى ضؤشزا نؤتايي ٖات. نوضوف ئةغريةناْى ْاضزة ٖةَةزإ و ضوْهة زةيعاْى 
ياضيسا بيَ وةغتإ ٖيَطف بهاتة غةض بابٌ و ضيَطة ْةزات ْةبؤْيس طِْابيَت نات بة ؾريؤ بسات، ب

 بؤ خؤى نؤبهاتةوة. هطيةؾزواى ئةو ؾهػتة 
ة وآلتنوضوف زةيعاْى بابٌ بة ؾوضةى بةٖيَع زةوضة زضاوة و ثاؾاى بابًيـ زةتواْيَت ية 

ى ظؤض نؤبهاتةوة و تيَطةيؿت نة ْابيَت ضيَطةى بسات بؤ نؤنطزْةوةى يةؾهطبةضؾطاواْةنةيسا 
و زواتط بابٌ  ةنة بططيَتوآلتبةّ ؾيَوةية و بؤ ئةو ناضةف غةضةتا زةبيَت تةواوى  يةؾهط و

ةنة بططيَت وآلتةنةى خؤى بهاتة زوو بةف و بةؾيَهيإ ؾويَٓة دياناْى يةؾهطبططيَت، ياخوز 
 يـ ثايتةخت بططيَت.ي تطو بةؾةنة

ية  بةآلّنيَؿى نوضوف بؤ بابٌ بابةتيَهى ئاغايي زيَتة بةضضاو،  يةؾهطالى خةَيهى ئيَػتا 
ْة غةض َةضيذ بوو بؤ ئيَػتا و ئةجناَساْى بيػت و ثيَٓر غةزة ثيَـ ئيَػتا وةى ٖيَطف نطز

ئةغتةّ بوو. باغى زضيَصايي ؾوضةى بابًُإ نطز نة ٖةؾتا نيًؤَةتط بوو، زووغةز و ثةجنا 
بوضدى ٖةبوو نة ية ٖةَووياْةوة ئاطط ؾطيَسةزضا و َيَصووْووغة نؤْةناْى يؤْإ، ضؤّ، غوضيا و 
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دةناْةوة ئاطط زةٖاويؿرتا و ثاْي اغت زةنةْةوة نة ية بوضييسى ٖةَوويإ ئةوة ثؿرتِ
 ؤٕ.طِؾوضةةناْيـ ئةوةْسة بووة نة زةتواْسضا ضواض عاضةباْة بةيةنةوة ثيَيسا ب

ية بةؾيَهى ئةو ؾاضة ٖةْسىَ باؽ ٖةبووٕ نة ية اليةٕ غةَرياَيؼ ؾاشْى بابٌ و ئاؾووض 
ت ٖيَٓاوة، زضوغتهطا بووٕ و بة طووتةيةى خؤَيى ثيَويػت بؤ ئةو باغاْةى ية باغى بةٖةؾ

ضوْهة خؤَيى بابٌ بؤ ئةو باغاْة ْةزةؾيا. باغى بةٖةؾت ْاوضةيةى بوو ية ٖةضيَُى 
خوظغتاْى ئيَػتاى ئيَطإ و غةَرياَيؼ َاوةى زةغاٍَ خةضيهى ٖيَٓاْى خؤٍَ بوو يةو 
ْاوضةيةوة و يةوَاوةيةزا تواْى ططزيَهى طةوضة ية بابٌ زضوغت بهات، ية غةض ئةو ططزة 

انيَؿا و بة ٖؤى توضوَجا ضِغةض يةنةوةى غاظنطز و بؤضى بؤ تةواوى باغةنإ سةوت باغى بة
 1ات ٖةَووياْى ئاوزةزا. ضِبة ئاوى ؾو

طاى خواى طةوضةى بابٌ ْاغطاو بة )َةضزؤى( زضوغتهطا نة زضيَصايي ثةضغتيةو ضؤشةوة نة 
ى زةٖاتٓة ئةو ٖةظاض َةتط بوو و غةزإ طوْبةزى طةوضة و بضوونى يةغةض بوو، تةواوى ئةواْة

طاية غةضيإ زازةْواْس و تةْاْةت ثاؾاى ثةضغتؾاضة بةضاْبةض بة طةوضةيي و دواْى ئةو 
طانةى ئةوإ ثةضغتبةضاْبةض بة  (4)وف زواى ئةوةى ؾاضةنةى زاطرينطز.طةوضةى ئيَطإ، نوض

 طايةزا تادى يةغةضْا.ثةضغتغةضى زاْةواْس و بؤ ئةوةى ْاوى ثايةزاض بيَت، يةو 
واتة  (وو، بة باوةضِى ئةوإ ئةو )ييًىإ )َةضزؤى( ٖةظاض ْاوى ٖةببابًييةنةوضةى خواى ط

َطؤظى غةضةتايي خوَيكاْسووة و ئاوى ٖيَٓاية غةض ظةوى و طياى ضواْس، ئةغتيَطةناْى خػتة 
طانةيسا ثةضغت. َةضزؤى ية زياضيهطزئامسإ و ياغاناْى بةضيَوةبطزْى ديٗإ بؤ تاٖةتاية 

ةنطز و ئاَازةزاضى ٖةبوو بؤ بةضيَوةبطزْى ناضةناْى، ٖةْسيَهيإ خؤضانيإ ٖةظاضإ خعَةته
طانةزا ثةضغتٖةْسيَو َؤيةناْيإ بؤ ئاضايـ زةزا )واتة ناتيَو غةضى يةنيَهيإ ية ْاو 
طانةزا ثةضغتئاضايـ زةزا وةى ئةوة بوو نة َوى َةضزؤى ئاضايـ بسةٕ(. َةضزؤى ية ْاو 

 وؾطؤؾي ٖةبوو.آلطؤؾت ؾطؤؾي و ثيَ ْاْةواخاْة و َيَوة ؾطؤؾي و
طانة بيػت ٖؤٍَ ٖةبوو نة ٖةضيةنةيإ غةضباْى تايبةت بة خؤى ٖةبوو و ثةضغتية ْاو 

ْاويؿيإ بطيتى بووٕ ية: )ٖؤَيى وةسى، ٖؤَيى ضاضةْووؽ و ٖؤَيى ْياظ و ... ٖتس(. ٖةضضةْسة 
ئاوةضؤ و ظيَطاب بوو نة خاوئَ بوو و ٖؤيةنةؾي ٖةبووْى  بةآلّبابٌ زاْيؿتواْى ظؤض بوو 

                                                           

غاٍَ زةغةآلتساضى ئاؾووض و بابٌ بوو و باغةناْى بة يةنيَو ية سةوت غةض  42)غةَرياَيؼ َاوةى  (4)
 غوضٖيَٓةضةناْى ديٗإ ٖةشَاض نطاوٕ.(
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طاى )َةضزؤى و عؿتاض( يويةنيَؿى نطابوو و ثةضغتات. ية ْاو ٖةضزوو ضِشاْة ْاو ظيَى ؾوضِزة
طانإ وازةظاْسضا نة ثةضغتطاياْةيإ زةؾوؾت و نة زةضووى بؤ ْاو ثةضغتضؤشاْة زووداض ئةو 

 طاوٕ.بوْيازْتاظة 
ية ؾاضةنة زووض بوو و ية سةوت ْٗؤّ بوضدى بابٌ ْةزةنةوتة ْاوؾاض و زواظزة نيًؤَةتط 

ةْطى تايبةت بة خؤى ٖةبوو نة ية ْٗؤَى خواضةوة بؤ غةضةوة ضِثيَهٗاتبوو، نة ٖةضيةنةيإ 
 بةّ ؾيَوةية بوو:

(.طِةف ية ضةؾٓى ٖةغاضةى ظوسةٍَ )بة بضِةْطى ضِ)ْٗؤَى يةنةّ:   واى ئةغتيَطة ْاغةناْى باٌب
 ضةى ظوٖطة.ْٗؤَى زووةّ: ضةْطى غجى ية ضةؾٓى ٖةغا

 ةْطى ئةضخةواْى ية ضةؾٓى َوؾتةضى.ضِْٗؤَى غيَيةّ: 
 ةْطى ؾشن ية ضةؾٓى عوتاضوز.ضِْٗؤَى ضواضةّ: 
 ةْطى غووض ية ضةؾٓى َةضيذ.ضِْٗؤَى ثيَٓذةّ: 
 ةْطى غجى زضةوؾاوة ية ضةؾٓى َاْط.ضِْٗؤَى ؾةؾةّ: 
 ئ ية ضةؾٓى ٖةتاو.(طِةْطى ظيَضِْٗؤَى سةوتةّ: 
طاوٕ، بة زضوغته: سةوت ؾوضةى ؾاضى ٖةَةزاْيـ نة يةْاو يةنسا ٖيَطؤزؤت زةَييَت

 ةْطاْةى غةضةوةٕ.ضِٖةَإ  ئةو 
ئةَطؤنة نةتيبةناْى بابًى ية ْاوضةيةنى بةضؾطاواْى َيعؤثؤتاَيا ية شيَط خاى زةٖيَٓسضيَٓة 

تٓاغإ غةضيإ غوضَابو نة بؤ نةتيبةناْى بابًى ية ٖةَوو آلزةضةوة. ية غةضةتازا ضؤشٖة
ات بووة. زواتط بؤيإ ضِويَٓيَو زةغت زةنةوٕ، ية ناتيَهسا نة بابٌ تةْٗا ية نةْاضى ظيَى ؾوؾ

زةضنةوت نة ويَطاْةناْى ئةو ؾاضة بة زضيَصايي زوو ٖةظاض غاٍَ وةى نإ بووْة بؤ بيٓا نطزْى 
 خاْوو و ٖةضنةغيَو نة ثيَويػتى بة خؿت و بةضز بووبيَت، ية ويَطاْةناْى ئةو ؾاضةى غووز

 وةضططتووة.
ؾاضى )تيػؿووٕ( نة عةضةبةنإ بة )َةزائٔ( ْاوى زةبةٕ و َاوةيةى ية غةضزةَى 

نإ ثايتةختى ئيَطإ بوو، زووضاضى غاغاْييةثاؾاناْى )ئةؾهاْى( و بة زضيَصايي ثاؾايةتى 
ى زاْيؿتواْى ي تطةناْوٖةَإ ضاضةْووؽ بوو و زاضووخاوةناْى وةى نإ بؤ ؾاض و خاْو

بةناضٖات و بة بؤية ئيَػتانة ية ؾويَٓى ئةو ؾاضة و ؾاضى بابٌ ْة خؿتيَو و ْة  َيعؤثؤتاَيا
 بةضزيَو ية ثامشاوةناْى زةغت ْانةويَت.
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 ؾاضى ْيٓةوا نة بة زةغتى ثاؾاى َاز ويَطإ نطا ٖةَإ ضاضةْووغي ٖةبوو و تةْاْةت زوو
بسؤظيَتةوة، ٖيض ؾتيَو ية  ٖةظاض غاٍَ ثيَـ ناتيَو َيَصووْووغي ضؤَى زةيةويَت ؾويَٓى ؾاضةنة

 ئةَطؤنة ؾويَٓى ئةو ؾاضة زؤظضاوةتةوة. بةآلّثامشاوةناْى بةضزةغت ْانةويَت، 
زواى ئةوةى نوضوف ية ْاوضة ؾاخاويةناْى ئيَطإ زةضضوو و طةيؿتة زةؾتة تةختةناْى 

اغتى ططتة ضِى خؤى نطزة غيَ بةف و خؤى ؾةضَاْسةيي بةؾي ْاوةيةؾهطَيعؤثؤتاَيا، 
. غةضباظةناْى نوضوف بيَ ئةوةى ضووبةضووى بةضةْطاض بووْةوةى توْس ببٓةوة، بانووض و ئةغتؤ

ات ضِطز و نوضوؾيـ بةضةو ؾاضى بابٌ ضؤيؿت نة ية نةْاضى ؾؤزاطرينباؾووضى َيعؤثؤتاَيايإ 
 بوو.

ْةبؤْيس ثاؾاى بابٌ نة ية زةضةوةى ثايتةخت بوو بة ثةية خؤى طةياْسةوة ْاو ؾاض، تا 
ناْى بةضططى غاظبهات و بة طةيؿتٓى بؤى زةضنةوت نة ية بانووض و باؾووضةوة تييةثيَساويػ

طزووة. ية ْاو ؾاضزا زوو زةغتة بووْة )ضةتًَى زاطرينزةوضة زضاوة و نوضوف ئةو ؾويَٓاْةى 
 نإ.زييةطا و يةٖوثةضغتثيَٓذةّ(، نة بطيتى بووٕ ية ناٖيٓةناْى 

طا بؤ بةزةغت ٖيَٓاْى ثةضغتية ناضووباضى  َاوةيةى بوو ْةبؤْيس زةغتوةضزاْى زةنطز
طاية و ناٖيٓةناْى ئةويَـ نة ثيَياْوابوو ئةوإ ثاضيَطاوٕ، ثةضغتزةغتهةوتةناْى ئةو 

ثيَياْوابوو نة ْابيَت ئةو زةغتوةضبساتة ناضةناْيإ و بؤية بة بيػتٓى ْعيو بووْةوةى 
نطزٕ ية طةٍَ ئةو يةؾهطة و  يَهى بيَطاْة يةو ؾاضة، نةوتٓة خؤيإ بؤ زةغت تيَهةٍَيةؾهط

 َةضديإ ثاضيَعضاو بووْى ٖةبووٕ و زةغهةوتةناْيإ بوو.
ناْيإ ٓييةنإ نة بة ٖؤى غت ايٓكط ٖيَٓسضابووْة بابٌ، زةياْتواْى بة ناضة ئاييزييةيةٖو

ناْيإ غويَٓٔ و عووز ييَ بسةٕ. ئةوإ بة بيػتٓى ْعيو بووْةوةى ٓييةٖةَيبػسن و ئاواظة ئايي
تةوة بؤ بابٌ ؾاطةؾهة بووٕ، ضوْهة َاوةيةى ثيَؿرت ية ظوباْى آليَو ية ضؤشٖةؾهطية

نإ بوو بيػت بوويإ نة ية اليةٕ زييةطاى يةٖوثةضغت)ظؤضؤبيٌََ( نة زوايشن غةضثةضةؾتياضى 
 ثاؾاى ئيَطاْةوة ضظطاضيإ زةبيَت.

نوضوف و ظؤض نإ طةيؿتة زييةثيَؿرت بامسإ نطز )ظؤضؤبيٌََ( غةضثةضةؾتياضى يةٖو
نة بابٌ زةنةويَتة زةغتى و بة بؤْةى  ثيَيوتثيَؿبيٓى بؤ نوضوف نطز و يةواْةف 

 نإ ية زواى ططتٓى بابٌ ئاظاز بهات.زييةوة ية نوضوؾي ويػت نة يةٖوؾييةَوشزةنة
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نإ زييةنوضوف ئةو بةَييَٓةى بة ظؤضؤبيًََسا و ئةو طؿتوطؤيةى زوايشن غةضثةضةؾتياضى يةٖو
ى ئيَطإ ية ْاوضةيةى نة ئيَػتا بةؾيَهة ية خانى توضنيا، طةيؿتة بةضطويَي يةطةٍَ ثاؾا

 نإزييةيةٖو بةآلّنإ ية بابٌ. ظؤضؤبيٌََ نة تةَةْى ظؤض بوو، نؤضى زوايي نطز. زييةيةٖو
تاْةى نة زوو ثةياَبةضيإ بة ْاوةناْى و تةناْى ئةويإ ية بري ْةنطز و بة تايبةتى ئةوو

نإ ية بابٌ ضظطاضيإ زةبيَت زييةا( بةض ية ئةو ثيَؿبيٓيإ نطز بوو نة يةٖو)ئةؾعيا( و )ييَطَي
يَٓةوة بؤ ئؤضؾةييِ و )ئةؾعياى زووةّ( ثيَؿبيٓى نطزبوو نة زةوَيةتيَهى ديٗاْى زةطةضِو 

 زضوغت زةبيَت و ٖةَوو زوْيا زةنةويَتة شيَط ئريازةى يةى زةوَيةت.
ت( زةَييَت: )بة اْييةة ثةضتوونى )َيَصووى ؾاضغتاْت( يضَِيَصووْووغي ئةَطيهى )ويٌََ زيؤ

تى آلٖؤى ئةوةى ئةؾعياى زووةّ ية غةضزةَى نوضوؾسا زةشيا و زةيتبووى نة نوضوف ظؤض وة
تى خؤى، بريى نطزةوة نة ضؤشيَو زيَت نة ثاؾاى ئيَطإ آلطةوضةى خػتؤتة غةض غٓووضى زةغة

 وَيةتيَو ْاَيَٓيَت.(زةبيَتة ثاؾاى ٖةَوو ديٗإ و ية ديٗاْيـ دطة ية زة
طا زةنةئ و ييَطة ثةضغتية ناتى طةَاضؤزاْى بابٌ باؽ ية زةوضى يةٖوزى و ناٖيٓةناْى 

ضريؤنيَو ية ٖريؤزؤت زةخةيٓة بةض زيسةى خويَٓةض نة زةَييَت: نوضوف ناتيَو بةضةو بابٌ 
ةضيٓةوة يةو زةضؤيؿت، طةيؿتة يةى ية يكةناْى ئةو ضووباضة بة ْاوى ضووباضى زياية و ناتى ث

ازةنيَؿا ية ئاوى ضووباضى زيايةزا ضِضووباضة، يةى يةو ئةغجاْةى نة )عاضةباْةى ٖةتاوى( 
 خٓها.

عاضةباْةى ٖةتاو بطيتى بوو ية عاضةباْةيةى نة ويَٓةى ٖةتاوى تيَسا زاْطابوو و ؾاظزة 
َةظزا  ناْيـ بة ٖؤى ئةوةى ٖةتاويإ بة زةضخةضىئيَطاْييةايإ زةنيَؿا و ضِئةغجى غجى 

 زةظاْى ضيَعيإ بؤ ئةو عاضةباْة ٖةبوو و نةغيإ تةْاْةت نوضوؾيـ غواضى ْةزةبووٕ.
تى: )تؤ ئةوةْسة بيَ ٖيَع زةنةّ و ئةو ضووزاوة نوضوؾي توضة نطز و بةضاْبةض بة ظيَي ؾوضات

نة ضيرت ْةتواْى ئةغجةنامن غٓهيَٓى( ٖةض يةوىَ َايةوة و ؾةضَاْي بة غةضباظةناْيسا تا بة 
زضيَصايي تةواوى ٖاوئ و ثاييع و ظغتإ، يةوىَ ضنيَٓٔ و بهةوْة ٖةَيهةْسْى ضووباضى زةغتهطز 

ات ٖيعى ْةَا و بةٖاضى ضِطز و بةّ ؾيَوةية ؾوزابةؾهبةؾسا  360وظ ئاوى ؾوضاتى بةغةض 
 زواتط نوضوف بةضةو بابٌ نةوتةضىَ.

 بةآلّتاو يةوىَ ْكوّ بووبيَت، ئةو بةغةضٖاتة بة ئةؾػاْة زةضيَت و يةواْةية عاضةباْةى ٖة
نوضوف نةغيَو ْةبووة نة زةضؾةت ية زةغت بسات و بؤ تةَبىَ نطزْى ظيَ َاوةى يةنػاٍَ 
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ى بةٖيَع بؤ خؤى نؤبهاتةوة، ية طةٍَ ئةوةؾسا يةؾهطزةضؾةت بساتة زوشَٓةنةى تا بتواْيَت 
وضوف يةنػاٍَ ية َيَصووى دووَيةى نوضوف و زاطرينطزْى بابٌ ئةوةَإ بؤ زةضزةخات نة ن

ضيَطا ْةوةغتاوة و ئةوةْسةى ضووْة، زةضزةنةويَت نة تةواوى تواْاى بةناضٖيَٓاوة تا زةضؾةت 
 ْةزات ْةبؤْيس ناتى ياضَةتى وةضططتٓى ٖةبيَت.

ثيَـ ظايئَ نوضوف تواْى ْاوضةى )غيجاض( نة غيَ َةْعٍَ يا قؤْاؽ ية بابٌ  539ية غاَيى 
 ةنةى طةيؿتة ثؿت ؾوضةةناْى بابٌ.يةؾهطضؤشيـ  زووض بوو بططيَت و زواى ضواض
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 طةمازؤدان و داطريكسدنى بابل
ٖةْسىَ ية َيَصووْووغاْى ْاغطاوى ديٗاْى نؤٕ وةى )ٖريؤزؤت و ثًشن( ؾاضى بابًيإ 
زيتوة، ٖةضوةٖا )زيؤزؤض( نة ثيَٓر غةزة ية زواى ٖريؤزؤت و زواى ية زايو بووْى سعضةتى 

ئةو ؾاضةى زيتوة و دطة ية ئةواْيـ ٖةضيةنة ية َيَصووْووغاْى نؤٕ: َةغيح شياوة 
)ؾيًؤغرتات، تيَت ضيَٓؼ، غؤييع و َاضتشن نابيَال( ئةو ؾاضةيإ بيٓيوة و ية ناتى )زيؤزؤض( زا 

 ؾاضى بابٌ ٖيَؿتا ؾوضةى بة زةوضةزا ٖةبووة.
ٖةية و ية ٖةْسىَ  ية ْووغيٓةناْى ئةو َيَصووْووغاْة غةباضةت بة ؾوضةى بابٌ دياواظى

 غةضغوضَِإيةو ْووغيٓاْة ظيازةضؤيي زةبيٓسضيَت، وةى ئةوةى ٖةوَيياْسابيَت خويَٓةض زووضاضى 
بابٌ زةيتواْى َاوةى ثةجنا غاٍَ  ظنووْةنإ بٓووغٔ، بؤ تييةاغضِبهةٕ و يا ْةياْويػتبيَت 

َةييَو نيًَطة ٖةبووة و ابططيَت، ضوْهة ية ْيَوإ ؾوضةةنإ نؤضِى ئيَطإ خؤى يةؾهطبةضاْبةض 
تةية بة و دوتياضةنإ ئةو نيًََطاْةيإ زةضاْس و بةضٖةَيإ ٖةَيسةططتةوة و ئةطةض ئةو

نةى اْييةثيَهطاو وةضبططئ، زةبيَت بري بهةيٓةوة ؾاضيَو ٖةبووة نة زضيَصى و ث باوةضِغةضضاوةى 
 سةؾتا نيًؤَةتط بووبيَت و ئةوة ثةغةْس ْانطيَت.

ضإ زةَيئَ نة بابٌ زوو ؾوضةى ٖةبووة و ٖةْسيَهيإ باؽ ية سةوت ؾوضة ٖةْسيَو ية ْووغة
اوةتةوة، ضوْهة بابًيإ زيتووة. ٖةْسيَهيإ يإ ْةطريِي تطتةى نةغو زةنةٕ و ٖيض ناَيإ

زةبوو و ٖةْسيَهيـ زةَيئَ نة ضواض عاضةباْةى ثيَسا تيَجةضِ زةَيئَ ؾوضةى بابٌ ئةوةْسة ثإ بووة
عاضةباْة بووة، ٖةْسيَهيإ زةَيئَ زووغةز ٖةظاض غةضباظ بةضططيإ ية ؾاضةنة بة قةزةض زوو 

 نطزووة و ٖةْسيَو ئةو شَاضةية بة ثةجنا ٖةظاض زياضى زةنةٕ.
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( نيًؤَةتط و بةؾيَو 80غةباضةت بة زضيَصى ؾوضةةنةف ٖةية، ٖةْسيَو بة ) ظييةئةو دياوا
تة بة و ة و ْاظاْسضيَت نة ناّ شَاضة و ناّى. ّ( بوو 200تةيةنيـ )و ى. ّ( و بةثيَي 64بة )

 اغت بعاْشن؟ضِ
اْى وآلتَيَصووْاغي ْاغطاوى ضؤَى )زيؤزؤض( خةَيهى دعيطةى غيػيٌ نة َاوةى غي غاٍَ ية 

اوة بؤ طةؾتوطوظاض، ثةضتوونيَهى ية باضةى َيَصوو و دوططاؾيا بة ْاوى ضِضؤشٖةآلت طة
زواى ظايئَ نؤضى زوايي نطزووة، زةَييَت: )زضيَصى داْةى َيَصوويي( ٖةية و ؾةغت غاٍَ ثةضتوون)

ؾوضةى بابٌ ٖةؾتا نيًؤَةتطة و ؾاض زوو ؾوضةى ٖةية و ؾوضةةنإ ئةوةْسة ثأْ، زةنطيَت زوو 
ببيَت.( ئةو ؾوضةاْةى نة زيؤزؤض بيٓيويةتى، ٖةض ئةو  تيَجةضِعاضةباْة بة تةْيؿت يةنةوة ثيَياْسا 

 ضووْة شووضةوةى نوضوف بؤ ْاو ؾاضى بابٌ.ؾوضةاْة بووٕ نة ضيَطط بووٕ ية 
وة يؤْاْييةييَطةزا زيَيٓة غةضباغي ٖةَيةيةنى طةوضةى َيَصوويى، نة ية اليةٕ ٖريؤزؤتى 

ةوى ئاوى ؾوضات بة َةبةغتى ئاغإ بووْى ثةضيٓةوة طِيَضِيٓى ضِية طؤ بطيتييةنايةوة و  ٖاتؤتة
و زةبيَت ية َيَصووى ئيَطإ و ديٗاْسا ئةو  ةْيي اغتضِييَي. بة ثيَي ضةْسئ بةَيطة ئةو بابةت 

 اغت بهطيَتةوة.ضِٖةَيةية 
يةنةّ ئةوةية نة نوضوف ظياتط ية ثاْعزة ضؤش ية ثؿت ؾوضةةناْى بابٌ ْةَايةوة و يةو 
َاوة نةَةزا و بة تايبةتى ية وةضظى بةٖاض نة ئاو ظؤضة، ْةيسةتواْى ضيَطةوى ضووباضةنة 

ةية نة ٖةَيهةوتةى ظةوى و ظاضةناْى ئةو ْاوضةية بة ؾيَوةيةى بطؤضيَت و بةَيطةى زووةّ ئةو
بووٕ نة زةبووْة ضيَطط يةوناضة و نوضوف زةبواية ية غةضووى بابٌ و ية ؾويَٓيَهى زووض 
ئةوناضة ئةجناّ بسات تا ثاضيَعضاو بيَت ية ثاغةواْاْى بابٌ نة بة ٖؤى بةضظى ؾوضةنإ و بةضظى 

 ةوإ ببيٓٔ و ضيَطة ضاضةيةى بؤ ضيَطة ييَططتٓيإ بسؤظْةوة.طاى َةضزؤى زةياْتواْى ئثةضغت
ئةوةية نة نوضوف ٖةض ْةيسةويػت ناضيَهى يةو ضةؾٓة بهات و زةيعاْى  غيَيةّٖؤناضى 

وة زةبٓةوة و ئةويـ خواظياض ْةبوو تييةبةوناضة خةَيهى بابٌ زووضاضى َطزٕ بة ٖؤى تيٓوية
يٓى ضِوة طؤدةْطييةةوةية نة ية ضووى تانتيهى ضووزاوى ئاوةٖا ضووبسات. ٖؤناضى ضواضةّ ئ

 ضيَطةوى ئةو ضووباضة ٖةض غووزى ْةبوو.
طزْى ؾوضة بة زةوضةى ؾاضزا، ئةوإ برييإ نطزبؤوة نة زضوغتهثيَٓذةّ ئةوةية نة ية ناتى 

يةواْةية زوشَٓيَو ية ضيَطةى ظيَيةنةوة بيَتة ْاو ؾاض، ٖةضضةْسة ئةوإ ثيَؿبيٓيإ ْةنطزبوو نة 
 بةآلّيَطةوى ظيَيةنة بيَتة ْاوؾاض، ضِيٓى ضِشيَو زوشَٓيَهى بةٖيَع يةواْةية بيةويَت بة طؤضؤ
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وة بيَٓة ْاو بابٌ و بؤية ؾوضةنة بة ضةؾٓيَو بوو نة زةنةوتة نةؾتييةثيَؿبيين زةنطا بة ٖؤى 
 يةى الى ضووباضةنة.

ةَيهى بابٌ بة ؾةضَاْى يبواية، خضِٖؤناضى ؾةؾةّ ئةوة بوو نة ئةطةض نوضوف ضيَطةوى ئاوى طؤ
 ووةنة ؾوضة بؤ ؾاض زضوغت بهةٕ.وؾهب  ى ظيَيةي تطْةبؤْيس زةياْتواْى ية اليةى بؤ اليةنة

اغت بهةيٓةوة ضِثيَُإ واية بة ثيَؿهةف نطزْى ئةو ؾةف بةَيطةية تواْيوَاْة ئةو بابةتة 
ْا ؾاض يةو ضيَطةوة ى ئيَطإ بؤ يةؾهطهطزْى ظيَ ية اليةٕ نوضوف و ضووْى وؾه و بطوتطيَت نة

ية َيَصووزا  بةآلّى ئيَطإ زةبوو. يةؾهطةناْى ياغت بواية ية ؾاْاظيضِو ئةطةضيـ  ْيية اغتضِ
اغتى بؿاضزضيَتةوة و بةبيَ ٖةبووْى ئةو بابةتةف نوضوف ضِْابيَت بؤ زةغت خؤؾي نطزْيَو 

ةوتوو نة بة ئاغاْى اْى ثيَؿهوآلتيةى ية ٖةَيهةوتووةناْى َيَصوو بووة و خةَيهى ئيَػتا ية 
ٖةَيػةْطاْسٕ بؤ ثياواْى َيَصوويي ْانةٕ و غةضنةوتٓيإ ية دةْط بؤ بة طةوضةيي ٖةشَاض 

 نيَؿى زةْاغٔ.يةؾهطْانةٕ، نوضوف بة َطؤظيَهى ٖةَيهةوتوو ية ناضى دةْط و 
يةواْةية ثطغياض بهطيَت ئايا ٖريؤزؤتى يؤْاْى َةبةغتى بووة زضؤ بهات يإ بة ٖةَية ضووة 

َيؿُإ ئةوةية نة بة ٖةَيةزاضووة، ئةو بيػتوويةتى نوضوف يةو زةضواظةى بابٌ آلوة و
زةبوو، بؤية ية خؤى زةثطغيَت ضووٕ نوضوف ية وةضظى بةٖاض ثةضيوةتةوة نة ظيَي ثيَسا تيَجةضِ

وتوويةتى  َى خؤؾيساآلتواْيويةتى ية زةضطايةى بضيَتة ْاو ؾاض نة ظيَي ثيَسازةضوات؟ و ية وة
هطزْى ضيَطةوى ظيَيةنة، ْةيعاْيوة نة ئةو زةضواظةية زةضطةى ؾاض ْةبووة و َإ بة وؾهبيَ طو

طابووٕ و بةّ زضوغتهتةْٗا زووثاضضة ؾوضة بووة نة ية بانووضى ؾاض يةوبةض و ئةوبةضى ظيَ 
 ؾيَوةية ظيَ بة ْيَواْياْسا زةضؤيؿت.

ؾوضةى بابًيـ  ضِبةَيهو يةَة ٖيَطؤزؤت تةْٗا ية بابةت زةضواظةى ؾاض ْةنةوتووتة ٖةَيةوة و
ٖةَيةى نطزووة، ئةو زضيَصى ئةو ؾوضةةى بة ثيَوةضى ئةَطؤ بة ٖةؾتا نيًؤَةتط زاْاوة و 

ات( ية اليةٕ بوخت ايٓكط بؤ ضِْةيعاْيوة نة ئةو ؾوضةة ية اليةٕ ٖةضزوو ظيَى )زدنًة و ؾو
اوى )ؾوضةى َاز( بووة طابوو و ية غةضةتازا ْزضوغتهَةبةغتى ضيَطةططتٔ ية ٖيَطؾي َازةنإ 

 ( نيًؤَةتطة.64( َيٌ واتة )40و زواتط بؤتة ؾوضةى بابٌ و ئةو ْيَواْةى ٖةضزوو ظيَ )
يةنى طةوضة بة ْاوى )ئؤثيؼ( آلؾوضةى بابٌ ية اليةى بة نةْاضةناْى بانووضى زدنًة بة قة

باض ية ى غيآلى )غيباض( بةغرتابؤوة، قةآلات بة قةضِية نةْاضةناْى ؾو ي تطو ية اليةن
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بوو  ي تطية اليةنة ي تطيةنى زواْة بوو نة يةنيإ يةوبةضى ظىَ و ئةوآلنةْاضةناْى ؾوضات، قة
 ية زةوتطا زةضواظةى ؾاض.آلو بةو قة

ناتيَو ْاوى )ؾوضةى بابٌ( ٖاتووة ٖريؤزؤت واتيَطةيؿتووة ئةو ؾوضةة ية ضواض زةوضى 
ْاضاض ْةبوو بابٌ ؾةم بهات و  ةضِييةوةثبابًة و ْووغيويةتى زواى ئةوةى نوضوف ية زةضواظةنة 

اغتيسا نوضوف ية ؾوضةى بابٌ ْةثةضيوةتةوة و تةْٗا ؾوضةةنةى ضِية  بةآلّبة ْاويسا بطوات. 
ديَٗيَؿتووة و بة زةوضةيسا غوضاوةتةوة، ٖريؤزؤت ئةو ؾوضةة ؾةغت و ضواض نيًؤَةتطيةى 

ؾاضيساوة و بؤية ضريؤنى  ضةىْيَوإ ٖةضزوو ضووباضى بة ؾوضةيَو ظاْيوة نة ضواض زةو
 اتى ْووغيوة.ضِهطزْى ؾووؾه

ابطزوو و ية زضوغتهطزْى ضِْى آلئةْساظياضى بةضيتاْى )غيسْى ئةمسيت( نة ية غا
ئاوبةْسةناْى غةض ٖةض زوو ظيَي زدنًة و ؾوضات، ئةْساظياض بووة و زةنطيَت بطوتطيَت نة تةواوى 

ات ية ْعيو بابٌ زةَييَت: ضِيَطةوى ئاوى ؾوضِٓى يضِضيَطةوى ئةو ظيَياْة ؾاضةظاية، ية باضةى طؤ
طؤضيٓى ضيَطةوى ضووباضى ؾؤضات ية ْعيو بابٌ ئةغتةّ بووة و ئةَة ناضيَهة نة تةْاْةت 

نوضوف  بةآلّئةَطؤف ئةغتةَة و تةْٗا بة بةناضٖيَٓاْى ئاَيَطى ظؤض طةوضة زةنطيَت. 
يَت و ضِات بطؤضِةوى ئاوى ؾوطِت، ضيَزةيتواْى ية ْاوضةيةى نة ئيَػتا بة )عكط نوف( ْاوزةبطيَ

)عكط نوف( نةْساَييَهى قووٍ و ثاْة ية نةْاضةناْى زدنًة و نوضوف زةيتواْى ية َاوةى زوو 
نوضوف ْاضاضى ئةوناضة ْةبوو و بة  بةآلّيَت بؤ ْاو ئةو نةْساَية، ضَِاْطسا ضيَطةوى زدنًة بطؤ

 .ثةضِييةوةظىَ زضوغتى نطز ية زدنًة  ٖؤى ئةو ثطزةى بة ية يَةى بةغتٓى ظةوضةقةناْى ْاو
ى  طز، نوضوف زوو نةغي بة زةغةآلتى ئةو ؾاضةى بة ْاوةناْى )ئؤط باضو زاطرينزواى ئةوةى باًب

و طوباضؤ( خػتة خعَةتى خؤى، )طؤباضؤ( ية اليةٕ طةظْةؾؤْى يؤْاْى بة )طؤبطياؽ( ْاوبطاوة. ية 
إ نطز، زواداض طريإ و بة ثيَي ياغاناْى َيعؤثؤتاَيازا ئةو زوو نةغة ية طةٍَ نوضوف دةْطي

ئةونات نوضوف تواْاى نوؾتٓى ٖةبووٕ، بةآلّ ئةوناضةى ْةنطز و ثيَؿٓياضى بؤ نطزٕ نة بة 
يـ زاطرينٖةضيةنةيإ ثيَٓر بةضزى ظيَط زةبةخؿيَت بة َةضديَو ياضَةتي بسةٕ ية  طزْى باٌب و ئةوْا

نإ، بؤ ئةوةى ؾاضةنة زييةطةٍَ ناٖيٓةنإ و يةٖوطز و نةوتٓة طؿتوطؤ يةثةغةْسنثيَؿٓياضةنةيإ 
شن يةٖوضِ نإ زواتط ية اليةٕ نوضوؾةوة ئاظاز نطإ، ئةوإ ئةويإ بة زييةازةغتى نوضوف بهةٕ. زةظْا

ظطاضنةضى خؤيإ زةظاْى و يةوناتةى نة ئةو ْاوةيإ بؤ ضِ)َةغياسى َٔ( يإ )َةغيشى َٔ( واتة 
 وؾيإ ضةوض زةنطز.زةطوت، بة ضووْى ثريؤظ غةضى نوض
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ى ئؤثيػى آلإ نوضوف ؾوضةى بابًى ديَٗيَؿت، بة ؾيَوةيةى نة ية بةؾي خواضووى قةوطن
و ٖةضزوو قةالى ئؤثيؼ و ئؤغجياضى ديَٗيَؿت،  ثةضِييةوةنةْاضى زدنًة يةو ؾوضةة 

 بةضططيهاضاْى ئةو زوو قةالية ناتيَو بةخؤ ٖاتٓةوة نة نوضوف ية ثةْا ؾوضةى بابٌ بوو.
اى ْيَوإ ٖةضزوو قةالى ئؤثيػى نةْاضى زدنًة و غيجاضى نةْاضى ؾوضات و ؾوضةةنةى َةوز

( نيًؤَةتط بوو، ناتيَو ططْطى دةْطى ٖةبوو 60ْيَواْيإ تا ؾاضى بابٌ بة ثيَوةضى ئيَػتا ْعيهةى )
تا نة باؾووضى َيعؤثؤتاَيا ية اليةٕ ٖيَطؾبةضإ زاطري ْةنطابيَت، بةآلّ ئاَاشةَاْسا نوضوف غةضة

 طز و زواتط ٖيَطؾي نطزة غةض ؾاضى بابٌ.زاطرينبانووض و باؾووضى َيعؤثؤتاَياى 
ية ؾوضةى بابٌ ٖةَإ نةّ و نوضى ٖةبوو نة ية دةْطى زووةَى ديٗاْى ية ٖيًََى 
)َاشيٓؤ( بةزيهطا. بؤ ضيَطةططتٔ ية ٖيَطؾي غوثاى ئاَيُإ بؤ غةض ؾةضةْػا، ؾطاْػيةنإ ٖيًََى 

طز و ية ٖةَاْهات بانووضى ؾةضةْػا تا زضوغتهتى خؤيإ آلضى ضؤشٖةَاشيٓؤيإ ية غٓوو
زةطةيؿتة ؾوضةى َاْـ بيَ ثاضيَعطاضى بوو و تةْيا ئةوةْسة بةؽ بوو نة غوثاى ئاَيُإ ية 

ة ية بٔ وآلتة و غوثاى ئةو وآلتت، ية ضيَطةى بانووضةوة ٖيَطف بهاتة ئةو آلدياتى ضؤشٖة
 نطز و غوثاى ئاَيُإ ية بانووضةوة ٖاتة ؾةضةْػا.بيَٓيَت و ٖةض بةو ؾيَوةيةؾيإ 

ات، بطيتى بوو ية ؾوضةيَو نة ْة بانووض ضِؾوضةى بابًيـ ية ْيَوإ زوو ضووباضى زدنًة و ؾو
و ْة باؾووضى ْةزةثاضاغت و ئةطةض غوثايةى ويػتباى ية بانووضى َيعؤثؤتاَياوة ْعيو 

زوو ضووباضةنة بجةضيَتةوة( ؾوضةى بابٌ ضيَطط  ببيَتةوة ية بابٌ )ئةويـ بةو َةضدة نة ية ْيَوإ
تى زدنًة يا نةْاضى ضؤشئاواى آلزةبوو ية ثةضيٓةوةى و ئةطةض ٖةَإ غوثا ية نةْاضى ضؤشٖة

ؾوضات ية بابٌ ْعيو ببايةوة، ئةو ؾوضةة ْةيسةتواْى ضيَطط بيَت يةو ٖيَطؾة، ضوْهة ئةو غوثاية 
 ى زةزا.ٖيَطؾبةضة ؾوضةةنةى ثؿت خؤى زةخػت و زةوضة

اتةوة، ضِئةو َيَصووْووغاْةى نة اليةْططى ضووْى نوضوؾٔ بؤ بابٌ ية ضيَطةى ضووباضى ؾو
زةَيئَ زةوضةزاْى بابٌ ية اليةٕ نوضوؾةوة َاوةى غاييَو تا زووغاَيى خاياْس. َيَصووْووغاْى 

ةى ةنيةؾهطنؤٕ زةَيئَ نوضوف ثاف ئةوةى بابًى زةوضةزا )نة غةز زةضطاى ئاغٓيٓى ٖةبوو( 
خؤى بة شَاضةى َاْطةناْى غاٍَ نطزة زواظزة بةف و ية زواظزة ؾويَٓى زاْإ، ؾةضَاْيسا نة 

واْيَتة غةض ئةو ؾوضةة و ية غةض ئةو طِبةضاْبةض ؾوضةةنة نؤَةييَو بوضز زضوغت بهةٕ نة ب
اغتيسا بوضدةنإ تةْٗا بؤ غةضطةضّ ضِية  بةآلّبوضداْةوة خؤيإ بطةييَٓٓة غةض ؾوضةى بابٌ. 
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نطزْى بةضططيهاضاْى ؾوضةةنة بووٕ و نوضوف بةّ ضيَطةية زةيةويػت ْةٖيًََيَت ْةخؿة 
 يٓى ضيَطةوى ضووباضةى بابٌ.ضِطةوضةنةى بؤ بةضططيهاضاْى بابٌ ئاؾهطا بيَت نة بطيتى بوو ية طؤ

طزْى زضوغتهبةضططيهاضاْى بابٌ بةضزيإ زةباضاْسة غةض ئةو غةضباظة ئيَطاْياْةى غةضطةضَى 
نإ بووٕ و ية بوضدةناْةوة ئاططيإ بؤ ٖةَيسةزضا و ئاططةنةف ية ضووْيَهى ضةؾةوة بوضدة

بةزةغت زةٖيَٓسضا نة ية ظةوى زةٖاتةزةض و بؤْيَهى ْاخؤؾي ٖةبوو و ئةو ضووْة بة ضيَصةيةنى 
 ظؤض ية بانووضى بابٌ زةغت زةنةوت.

 بةضزةواَبووٕ بةآلّةباضى، ٖةضضةْسة غةضباظاْى ئيَطاْى بةضزةواّ بةضز و ئاططيإ بةغةضزا ز
طزْى بوضدةنإ و ئةَةف بؤ ضيَططتٔ بوو ية ئةوةى بةضططيهاضاْى بابٌ بعأْ نة زضوغتهية 

بووْى ضِات و زواتط وؾهنوضوف غةضطةضَى ٖةَيهةْسْى نةْاييَهة بؤ طؤضيٓى ضيَطةوى ئاوى ؾو
 ضيَطةوى نؤْى.

ْس )ٖةْسىَ ية َيصووْووغإ ئةو طةَاضؤى بابٌ ية اليةٕ نوضوؾةوة، َاوةى يةنػاَيى خايا
ووة( تا ئاوى ضووباضى ؾوضات ضؤوة ضيَطةوة تاظةنةى و ضيَطةوى زياضيهطزَاوةيإ بة زوو غاٍَ 

تةى طعْةؾؤٕ ضيَصةى ئاوةنة نةّ بؤوة( و ئةو نات، ية ناتى و وو )يا بةوؾهب  ثيَؿووى
ناْى دةْطييةت عاضةباْة تةى ٖريؤزؤو ْيوةؾةو و ئةوناتةى خةَيهى بابٌ ية خةوزا بووٕ و بة

بةووتةى طةظْةؾؤٕ تةْٗا غةضباظاْى  بةآلّاْسةوة بؤ ْاو ؾاض و ضِؾهةنةوة ثةو خؤيإ ية ضيَطةوة
ثيازة و غواضناضإ ضووْة ْاو بابٌ، ضوْهة بة ٖؤى َاْةوةى ئاو ية ضيَطةوى نؤْى ضووباضةنة و 

ناْى دةْطييةى عاضةباْة ٖةضوةٖا بووْى قوض و ييتةى ظؤض ية ضيَطةوةنة، نوضوف ْةيتواْ
 غعيَٓيَتة ضووباضةنة ضوْهة زووضاضى ضووضووٕ زةبووٕ.

ٖريؤزؤت باؽ ْانات نة ئاوى ؾوضات بة ضؤش يا بة ؾةو ضشيَٓسضاية ْاو ضيَطةوة تاظةنةى، 
بة ييَهساْةوة زةظاْسضيَت نة ئةوناضة ية ؾةوزا نطاوة و بة ثيَضةواْةوة ئةطةض ية ضؤشزا  بةآلّ

واية ئةوا خةَيهى بابٌ بةوةيإ زةظاْى، ضوْهة ٖاتٓى ئاو بؤ بابٌ ْةزةَا و خةَيو ئةوناضة نطاب
زةياْعاْى نوضوف ضيَطةوى ئاوى طؤضيوة و بؤ ئةوةى نة ثاؾاى ئيَطإ ْةتواْيَت بيَتة ْاو ؾاض، 

 ضيَطاى ٖاتٓةْاو و ضووْةزةضةوةى ضووباضةنةيإ زةططت.
طز و بةَيهو ضيَصةى ئاوةنةى نةّ نطزةوة تا ةنوؾهٓ طةظْةؾؤٕ زةَييَت:"نوضوف ضوباضةنةى

غةضباظةناْى بتوأْ ية ضيَطةى ضووباضةنةوة بضٓة ْاو بابٌ، زةييَت نوضوف ية ضيَطةى ضيَطاى 
ٖاتٓةْاو و ضووْةزةضةوةى ضووباضةنة بضيَتة ْاو ؾاض و طوؾاضى ئاوةنة ئةوةْسة ْةبوو نة 
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ةوة بة ثيَضةواْةى دووَيةى ئاو ظووَيئَ و غةضباظةناْى ْةتوأْ ية نؤتايي زةضضووْى ضووباضةن
 بطةْة ْاو ؾاض."

ى ئيَطإ زواى ضووْيإ بؤ ْاوؾاض، تواْيإ ضةْس ؾوئَ يةؾهطٖريؤزؤت باؽ ْانات نة 
طةظْةؾؤٕ بة زضيَصى باغي ئةو ؾويَٓاْة زةنات نة ئةو ؾةوة غةضباظاْى  بةآلّزاطري بهةٕ. 

اظاْى ئيَطاْى بة ؾةضَاْى نوضوف خؤيإ ثاضاغتووة ية ئيَطاْى زاطرييإ زةنةٕ و زةَييَت غةضب
طاى )َةضزؤى، خواى ْيَط( و )ئيؿتاض، خواى َيَ( ية ئةو ؾةوةزا ثةضغتضووْيإ بؤْاو ٖةضزوو 
طاياْةوة و ئةوةف بة ٖؤى ثةضغتيـ غةضباظاْى ئيَطاْى ْةضووْة ئةو ي تطو ضؤشى زواتط و ضؤشاْ

ازةيةى نة ضِنإ و ضيَعى ية خواياْى بابٌ زةططت و بة ضيَعى نوضوؾةوة بووة بؤ ٖةَوو ئاييٓة
طاى َةضزؤى غاظزا و بةض يةوةى نة ثةضغتزواتط باؽ زةنةئ نة َطامسى تاز ية غةضْاْى ية 

بة زةغتى خؤى تاز يةغةض غةضى خؤى زاْيَت، بةضاْبةض بة ثةيهةضى َةضزؤنى خواى بابٌ، 
بووة و خوزاى تاقاْةى  ثةضغتئةو َةظزا  غةضى ضيَعى ْواْس و ئةَةف ية ناتيَهسا بووة نة

يٓى ثةضغتئاييٓى  بةآلّت ْةبوو، ؾتييةى و يةوناتسا ية ئيَطإ ٖيَؿتا ئاييٓى ظةضزةثةضغتزة
 خوزاى تاقاْة و ْةبيٓطاو بة ْاوى )َةظزا( باوبوو.

 نوضوف ية ناتى غةضزاْةواْسٕ بةضاْبةض بة َةضزؤنى خواى بابٌ زةيعاْى ئةو خواية ظياتط
بؤ ئةوةى بيػةمليَٓيَت ضيَع ية تةواوى  بةآلّطاوة، زضوغتهية بتيَو نة بة زةغت َطؤظ  ْيية

 ئاييٓةنإ زةططيَت ئةو ناضةى نطز.
تةى ٖةضيةنة ية )طعْةؾؤٕ و ٖريؤزؤت( دةْطى بابٌ ية ْاو ؾاض يةى ؾةوى ثيَضووة و و بة

اى ئةوةى نة يةى تا طِويَبةياْى ضؤشى زواتطى ٖيض بةضططيةى ية ٖيض ؾويَٓيَهى ؾاضزا ْةَا و 
زوو غاٍَ ئةو ؾاضة ية اليةٕ نوضوؾةوة زةوضةزضابوو و زاْيؿتواْى ئةو ؾاضةى نة بةضططيإ 

ثاؾاى ئيَطإ زةغت زضيَصى ْةنطزة طيإ و َاَيى نةؽ يةو ؾاضة و  بةآلّزةنطز زةبواية ضنطٕ، 
ظؤض بوو نة نةؽ  ازةيةىضِخواضزةَةْيـ يةو ؾاضة ية زواى زووغاٍَ ية زةوضةطرياْى بة 

ى ئيَطاْى يةو ضووةوة نةوتبووْة يةؾهط بةآلّوة، تييةوة بة زةغتييةْةنةوتبؤوة غةخ
 وو نة ية ئيَطاْةوة خواضزةَةْى بيَٓيَت.ْاضاضبوة و نوضوف تييةغةخ

نإ ية خيَوةتسا زةشيإ و طةظْةؾؤٕ ية َيَصووزا ئيَطاْييةيةوناتسا َاوةى زوو غاٍَ غةضباظة 
بةؾيَو ية غةضباظاْى نوضوف  ية زةوضووبةضى ؾاض و ية زةضةوةى ؾوضةةنة  ْووغيويةتى نة

ى ئيَطإ يةو َاوةية ية َيَصووةناْى ٖريؤزؤت و طةظْةؾؤٕ يةؾهطزةشيإ. غةباضةت بة شياْى 
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ٖيض ؾتيَو ْابيٓطيَت و ٖةضوةٖا غةباضةت بة شياْى زاْيؿتواْى بابًيـ بة ٖةَإ ؾيَوةية و 
ٌ يةوَاوةيةزا ضووٕ شياْيإ بةغةض بطزووة و ضةْسيإ خؤضاى و باضةبؤ ْاظاْشن نة خةَيهى باب

 ٖةبووة، نة ية زواى زووغاٍَ نيَؿةى خؤضانيإ ْةبووة.
زاْياٍَ نة يةى ية ثةياَبةضاْى بٓى ئيػطائيًى بووة، يةوباضةوة ية تةوضاتسا زةَييَت: ناتيَو 

ياويَو بوو بة ْاوى )باَيتاظاض( و نوضوف ؾاضى بابًى زةوضةزا، ؾةضَاْسةى تةختى ثاؾايةتى ث
 ئةو ؾةضَاْسةيي بةضططى ية بابًى ية ئةغتؤ بوو.

طز، ْةبؤْيسى ثاؾاى ئةو ؾاضة زاطرينثيَضةواْةى ئةو بؤضووْةف زةَييَت:"ناتيَو نوضوف بابًى 
ية ؾاض ْةبوو و يا يةو ؾاضة زةضضووة، ئةطةض بجطغشن ضووٕ تواْيويةتى ية ؾاضيَو زةضضيَت نة ضواض 

ةوضةى طرياوة، ئةوا زةطوتطيَت يةواْةية ية ضيَطةى شيَط ظةَيٓى ٖات بيَتةزةض و تواْيويةتى ييَى ز
 زةضضيَت و َيَصووْووغة ضؤشئاواييةناْيـ زةَيئَ ْةبؤْيس يةوناتة يةو ؾاضة ْةبووة.

طزْى ؾاضى بابٌ، باَيتاظاضى غةضؤنى تةختى ثاؾايةتى و ؾةضَاْسةى زاطرينؾةويَو بةض ية 
يهاضاْى ئةو ؾاضة َيواْساضيةنى غاظزابوو و ية طةٍَ زؤغت و خؤؾةويػتاْى غةضطةضَى بةضطط

تةى زاْياَيى ثةياَبةض نة ية تةوضاتسا ٖاتووة، و ابواضزٕ بوو، ية ْةناو و بةضِخواضزْةوة و 
يةى ْووغي: ")َاْة،  وؾة زةغتيَو نة خاوةْةنةى ْةبيٓطا بوو ية بةضاْبةض باَيتاظاضزا ئةو غيَ

(". يةو ضؤشةوة نة بةغةضٖاتى زابةؾبوو، ؾاضؽ( بة واتاى )ٖةشَاضنطاو، نيَؿطاو، تةغٌ
ية وؾة زاْياَيى ثةياَبةض ية تةوضاتسا ٖاتووة تا بة ئيَػتا ظاْاياْى بٓى اغطائيًى يةو غيَ

 زةنؤَيٓةوة تا بتوأْ َاْاى زضوغتيإ بعأْ.
 يي ئةووؾة ةى زةْطٔ و َاْاىية، تةواوى ظاْاياْى عربى يوؾة ية باضةى َاْاى ئةو غيَ

 بةآلّية باضةى ؾيهاضى َاْاناْيإ دياواظي ٖةية و  بةآلّؾاْة ٖةض ئةو َاْايةى غةضةوةية، و
ؾاْة نة بة ئاطط زةْووغطا، وةى ئاطازاض نطزْةوةيةى بووة بؤ و ئةوةى زةظاْسضيَت ئةوةية نة ئةو

نة يةو زاْيؿتٓة  ي تطةو و ئةواْةابواضزْى ئضِبايتاظاض نة غةضزةَى زةوَيةطنةْسى و ٖيَع و 
 بابٌ ضووخا. ي تطبةؾساضٕ، نؤتايي ٖاتووة و ٖةضوةٖاف بوو و زواى يةى ؾةو و ضؤش

طاى ثةضغتبةضية ٖيَطؾي نوضوف بؤ غةض ييسى ظؤضؤبيٌََ غةضثةضةؾتياضى ثري و ثيَؿووى 
ةؾي خػتبؤوة ناْى بابٌ تابًؤيةنى ضزييةنإ ية ئؤضؾةييِ، غةباضةت بة شياْى يةٖوزييةيةٖو

ازةيةف ْةبوو نة ضِبةو  بةآلّنإ ية بابٌ بةزبةخت بووٕ زييةبةضضاوى نوضوف. بيَ ؾو يةٖو
 ظؤضؤبيٌََ بؤ نوضوؾي باؽ نطز.
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نإ بة ٖؤى َاْةوةى بةضزةواَيإ ية بابٌ و ٖةضوةٖا بة ٖؤى زةغت ثانيإ، زييةيةٖو
ٕ ثيَ غجيَطزضابوو و يةى يةو بووْة ديَى َتُاْةى زاْيؿتواْى بابٌ و ٖةْسىَ ناضى ططْطيا

اى ئةوةى نؤيًة بووٕ، ناضى طؤضيٓةوةى طِنإ ويَزييةناضاْة زةضنةواْى بوو. ٖةْسىَ ية يةٖو
زضاويؿيإ ئةجناَسةزا و غووزةنةيإ بؤ خؤيإ زةغت بةغةض زازةططت، ناٖيٓةناْى بابٌ ظيَط و 

 وة بهةٕ.ظيوةناْى خؤيإ بةو يةٖوزياْة زةغجاضز تا ئةوإ َاَةَيةى ثيَ
نإ زةنطز و ئةواْيإ بة َطؤظى ثةغت زييةاى ئةوةى ناٖيٓةنإ ْةؾطةتيإ ية يةٖوطِويَ

يةو نةتيباْةى نة ية بابٌ بة زةغت ٖاتووٕ زةبيٓسضيَت نة ظؤض ططيَبةغتى زاضايي  بةآلّزازةْا، 
يَط و طاى )َةضزؤى و ئيؿتاض( ية َةض ظثةضغتو َاززى طةوضة ية ْيَوإ ناٖيٓةناْى ٖةضزوو 
نإ خةَيهاْيَهى ئةَشن زييةية نة يةٖوتييةاغضِظيوةناْيإ ٖةبووة و ئةو بابةتة غةمليَٓةضى ئةو 

و زةغت ثاى بووْة، ئةطةضْا ناٖيٓةناْى بابٌ ئاَازة ْةبووٕ نة ظيَط و ظيوى خؤيإ بة ئةوإ 
 بػجيَطٕ تا َاَةَيةى ثيَبهطيَت.

ى ئةو ؾاضةى ططت، وةى بامسإ نطز ضةْس ناتيَو نوضوف ية ؾاضى بابٌ ْعيو بؤوة و زةوضة
تساضاْى ئةو ْاوضةيةى ية طةَيسا بووٕ، نة زوونةؽ يةواْة ْاوزاضتط آلنةغيَو ية َري و زةغة

بووٕ و ْاويإ )ئؤى باض و طؤباض( بووٕ و ئةو َرياْة ئاَازةييإ ٖةبوو ية بةضاْبةض َاْةوةى 
 ْى نوضوف.ثؤغتةناْيإ ية زواى ضووخاْى بابٌ، ببٓة ٖاوثةعنا

طز ية ضووى تانتيهي، ئةو ناضة ئةضظؾيَهى ئةوتووى ْةبوو زاطرينئةو ضؤشةى نوضوف بابًى 
طزْى ثاضيؼ ية دةْطى زووةَى ديٗاْى ييَهضوو بوو. زواى ئةوةى زةوَيةتى زاطرينو ية طةٍَ 

 ةى زاطرينطز،وآلتئاَيُإ، غوثاى ؾةضةْػاى تيَو ؾهاْس و زوو بةف ية غيَ بةؾي خانى ئةو 
زيػإ ية ؾةضةْػا بةؾيَو ٖيَؿتا ئاظاز بوو و سهوَةتيَهى غةضبةخؤى ؾةضةْػى نة زواتط بة 

ية بابٌ ٖيض ديَطةيةى ْةَابوو،  بةآلّتى بةضيَوةزةبطز. آلسهوَةتى )وةيؿى( ْاغطا زةغة
نوضوف زاطريى ْةنطز بيَت و بةضزةواَى بةضططيهطزٕ يةوؾاضة ية اليةٕ ْةبؤْيسةوة، ٖيض 

. ئايا ٖةض بؤية بوو نة ْةبؤْيس ثايتةختى خؤى ديَ ٖيَؿت يا ضؤوة زةضةوة تا ية غووزى ْةبوو
 الى زؤغتةناْى ٖيَع بيَٓيَت؟

تساضاْى ؾةضةْػا ية دةْطى زووةَى ديٗاْيسا، بؤيإ زةضنةوت نة بةضططيهطزٕ ية آلزةغة
و بة و ئةو ؾاضةيإ بة ؾاضيَهى بيَ بةضططى ْاوبطزز  ْيية ثاضيؼ ٖيض بايةخى غةضباظى

ت نة زةتواْيَت بيَ ضيَططى بضيَتة ْاو ؾاض. بيػت و ثيَٓر غةزة بةضية ضووخاْى و زوشَٓيإ
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ثاضيؼ، ٖةَإ بريؤنة ية بابٌ ثيازة نطا و ناٖيٓةناْى بابٌ نة ية بابًسا ظؤض زةغت ضؤيؿتوو 
ية  و دطة يةوةى نة خةَيهى ؾاض ْيية بووٕ، ظاْيإ نة بةضزةواَى بةضططيهطزٕ ية بابٌ غووزى

بطغإ زةَطٕ، ئاناَيَهى ْابيَت و ظياتط يةوةف زواى ئةوةى نوضوف ؾاضى بابٌ بططيَت 
ياضى نوؾتٓى زاْيؿتواْى ؾاضيَو طِٖةَوإ بة مشؿري زةنوشيَت. نوضوف ثاؾايةى ْةبوو نة ب

برينطزْةوةى خؤيإ ية ناٖيٓةناْى بابٌ بةّ ؾيَوةيةيإ بريْةزةنطزةوة و بة ثيَوةضى  بةآلّبسات، 
 زةبووْةوة.وضوف وضزن

ئةو يةٖوزياْةى نة ية بابٌ بووٕ، ضوْهة زةياْعاْى نوضوف غةضزاضيَهى ئاظازنطزاضة و 
اغت تةواوى ئاييٓةناْى ئاظاز ٖيَؿتوتةوة، ضِزواى ططتٓى ؾاضى ييسى و ؾاضةناْى ئاغياى ْاوة

و بيَ تطؽ ية ظطاض بزن ضِازةغت بهطيَت تا بتوأْ ية نؤياليةتى ضِزاوايإ زةنطز ؾاضى بابٌ 
 ناْيإ ٖةغسن.ٓييةخةَيهى بابٌ، بة ئةضنة ئايي

ئةو َرياْةى بابًيـ نة يةطةٍَ نوضوؾسا بووٕ و ثةيوةْسيإ بة ناٖيٓةناْةوة زةنطز، بة 
ازةغت بهةٕ و زَيٓياف بٔ نة ضِئةواْيإ زةووت نة بةضططيهطزٕ بيَ غووزة و ثيَويػتة ؾاض 

إ ثاضيَعضاو زةبيَت. ية بابٌ تةْٗا بابًييةنٍَ و غاَاْى بؤ بابٌ، طيإ و َا يةؾهطزواى ٖاتٓى 
 يةى نةؽ ٖةبوو نة زةيةويػت بةضططى بهات و ئةويـ )باَيتاظاض( بوو.

ى بابٌ )ئؤى باض و طؤباض( نة ٖاوثةعناْى نوضوف بووٕ، ية وآلتزوو ئةَريى بة ْاوباْطى 
تواْى ؾاضيإ ئاطازاض نطزبؤوة ضيَطةى ناٖيٓةنإ و زؤغتةناْياْةوة تةواوى غةضباظإ و زاْيؿ

نةوتووتة شيَط زةغتى نوضوف و بةضططى نطزٕ ية بابٌ ناضيَهى ؾيتاْةية و  وآلتنة ٖةَوو 
خ. ظ( ؾةضَاْيإ نطز بة زةضنةواْة  26/10/539غةضئةجناّ ناٖيٓةنإ ية ؾةوى )

ةناْيإ ى ئيَطاْسا بهةْةوة و ئةواْيـ زةضواظيةؾهطنإ تا زةضواظةنإ بة ضووى زييةيةٖو
 نطزةوة.

ٖةْسىَ ية َيَصووْووغإ ْووغيوياْة نة بة ثيَى ضيَهاضى بةضططيهاضاْةى ئةوغا، ية ثؿت 
طابوو و بؤية زةضطةواْةناْى يةٖوزى زضوغتهٖةَوو زةضواظةيةى ؾوضةيَهى بةضزئ 

ْةياْسةتواْى نة زةضواظةنإ بهةْةوة و ناٖيٓةنإ ؾةضَاْيإ بة غةضباظةناْسا نة بةضططى 
ةٕ و ضيَططْةبٔ ية غةضنةوتٓى غةضباظاْى نوضوف و بةّ ؾيَوةية غةضباظاْى نوضوف ية ْةن

ؾوضةةنإ غةضنةوتٔ و زواى ضووْيإ بؤ ْاوؾاض، ؾوضةةناْى ثؿت زةضواظةناْيإ ضووخاْس و 
 ى ئيَطاْى ٖاتةْاو بابٌ.يةؾهطزةضواظةناْيإ نطزةوة و 
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 سدنى بابلداطريكدواى 
اٖيَؿت نة ٖةض ضِنإ باْطيإ ضييةخاَةْؿى بؤ ْاو ؾاض، داضى ٖةيةؾهطبة طةيؿتٓى 

نةغيَو ية َاَيى خؤى ضنيَٓيَت، غةض و َاٍَ و ْاَوغى ثاضيَعضاو زةبيَت و ئةواْةى ية يةنيَو ية 
طاى )َةضزؤى و عةؾتاض( بٔ، بة ٖةَإ ؾيَوة غةض و َاَييإ ثةضغتطانإ بة تايبةتى ثةضغت

ية ضيَباظةناْى ؾاضٕ، ثيَويػتة بة ظوويي بطةضيَٓةوة بؤ َاٍَ و بة  ثاضيَعضاو زةبيَت و ئةواْةف نة
 ثيَضةواْةوة ية اليةٕ غةضباظاْى ٖةخاَةْؿيى زةنوشضئَ.

يةو ناتصَيَطةى ؾةوزا ية ضيَباظةناْى ؾاضى بابٌ، ٖيض ضيَبواضيَو ْةبوو و خةَيو ية 
ى ٖةخاَةْؿيى بؤ ْاو يةؾهط تبووٕ و تةْٗا ٖةْسىَ ية ثياوإ ية زواى ٖاتٓىْووغَاَيةناْيإ 

نإ، وايإ ضييةؾاض، ية َاٍَ ٖاتٓةزةض بؤ ئةوةى بعأْ نة ض ضوويساوة و بة بيػتٓى باْطى داض
بة باف ظاْى بضٓةوة َاَيةناْيإ و زةضطةناْى َاَيةناْيإ زاغةٕ، تا غةضباظاْى ٖةخاَةْؿيى 

 ية دياتى غةضباظاْى بابٌ ئةوإ ْةنوشٕ.
اْسةتواْى بطةْةوة َاَيةناْيإ، ية غةض ضيَطةناْيإ ثةْايإ بؤ ئةو نةغاْةى نة ْةي

طانإ زةبطز و يا زةضووْة َاَيى يةى ية ْاغياوةناْيإ ويةو ؾةوةزا ية ثةضغتْعيهرتئ 
ية ْيَوإ  بةآلّةى ْةنوشضا نة غةضباظ ْةبوو بيَت، يتيآلزاْيؿتواْى ؾاضى بابٌ تةْاْةت ٖاوو

اظةناْى ؾاضزا دةْطى خويَٓاوى ضووياْسا. باَيتاظاض نة ظاْى غةضباظاْى ٖةخاَةْؿيى و غةضب
غةضباظاْى ٖةخاَةْؿيى ٖاتووْة ْاوؾاض ؾةضَاْى نطز بة غةضباظاْى خؤى تا ضيَ ية 

 نإ بططٕ.ٖةخاَةْؿيية
ى ٖةخاَةْؿي بؤ بابٌ، نوضوؾيـ ؾةضَاْى نطز تا ئةو يةؾهطية ناتى طةيؿتٓى 

ةنة. )يةالٕ( يةؾهط)يةالٕ( ْاوزةبطإ، ببٓة ثيَؿطةوى  غةضباظاْةيإ ظضيَيإ ثؤؾي بوو و بة
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ى )يةٍ( و بة َاْاى )ية ؾهإ ْةٖاتوو( زيَت، )يةالٕ( ية دةْطسا بةضطى ئاغٓيٓيإ وؾة نؤى
اغتى ية ؾهإ ْةٖاتوو بووٕ و ية ناتى ٖيَطؾسا وةى تري ضِيةبةض زةنطز و يةو دةْطةزا بة 

ى غوثانةيإ نة ية ثؿتياْةوة زةٖاتٔ، ي تطبةؾةناْ زةضووْة ْاو غوثاى زوشَٔ و ضيَطةيإ بؤ
 زةنطزةوة.

ية خةغًةتةناْى دةْطى )يةالٕ( ئةوة بوو نة ناتيَو ؾةضَاْي ٖيَطؾيإ ثيَسةزضا، 
ثاؾةنؿةيإ ْةبوو و ية دةْطةناْى نوضوف ئةو ثياواْة زةوضى ططْطيإ زةبيٓى و ٖةْسىَ نات 

يا زةنوشضإ و يا بطيٓساض زةبووٕ و ٖةْطاويَهيـ  ى )يةالٕ(يةؾهطية ٖةْسىَ ٖيَطؾسا، ٖةَوو 
ية ثيَؿطةوى تا تةختى  بةضزةواَزنثاؾةنؿةيإ ْةزةنطز. نوضوف ؾةضَاْى بة ئةوإ نطزبوو نة 

ثاؾايةتى زاطريزةنةٕ و يةالٕ يةو ؾةوةزا ية ضواض الوة بةضةو تةختى ثاؾايةتى زةضؤيؿسن و ية 
 زةٖاتٔ. ي تطثاؾياْةوة غةضباظةناْ

ئةو  بةآلّاظاْى بةضططيهاضى بابًى ئةو ؾةوة بةوثةضى يةخؤبؤضزةييةوة دةْطيإ نطز، غةضب
ؾيساناضياْة ية بةضاْبةض ئاظايةتى غةضباظاْى ٖةخاَةْؿيى بيَ غووز بوو. )يةالٕ( زةضووْة 
ثيَؿةوة و غةضباظاْى بةضططيهاضيإ زةنوؾت و ئةو بةضططيهاضاْةف نة ْةزةنوشضإ، زواتط ية 

 ى ٖةخاَةْؿيى زةنوشضإ.ي تطاظاْاليةٕ غةضب
و ية بةضةبةياْسا ئيرت  بةضزةواَبووٖريؤزؤت ْووغيويةتى نة ئةو ؾةوة تا بةياْى دةْط 

نةغيَو ْةبوو نة بةضططى يةو ؾاضة طةوضة بهات. طةظْةؾؤْيـ ْووغيويةتى يةو ؾةوةزا، 
يَطةزا غةضباظة ئاغٔ دةْط ية ضيَطةوةناْى بابٌ ظياتط ية ناتصَيَطيَهى ْةخاياْس و يةو ناتصَ

، ٖةَوو غةضباظاْى بةضططيهاضيإ ي تطثؤؾةناْى ٖةخاَةْؿيى بة ْاو يةالٕ و غةضباظةناْ
 نوؾت و تةختى ثاؾايةتيإ زاطرينطز.

ية طةٍَ ٖاتٓى غجيَسةزا، بابًى طةوضةتطئ ؾاضى زوْيا و ْاوةْسى ديٗاْى نؤٕ و ئةو ؾاضةى 
ْانطيَت، نةوتة بةضزةغتى نوضوف. خةَيهى ئاغايي  نإ ثيَيإ وابوو نة زةغتةَؤيؤْاْييةنة 

نة ئاطازاضى ئةو ضووزاواْة ْةبووٕ، ية غةضنةوتٓى ية ْاناو و زةغت بةديَي ثاؾاى 
تيإ نة خواى طةوضةى بابٌ )َةضزؤى( ويػتى يةغةض ئةوة و ٖةخاَةْؿي غةضيإ غوضَا و

 تة ديَطةى ئةو.بووة نة ْةبؤْيس ية غةض تةختى ثاؾايةتى البسضيَت و نوضوف بيَ
بةياْى ضؤشى زواتطى خةَيو ضيَطةيإ ثيَسضا ية َاَيةناْيإ بيَٓةزةض و زيتيإ غةضباظة 
ٖةخاَةْؿييةنإ ية ضيَباظةناْى بابًسا ثاغةوأْ، بة بيَ ئةوةى زةغت غةْة ٖيض ناضيَو. 
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ْةضؤوة ْاو  طاناْى بابٌ ثط بووٕ ية ظيَط و ظيو، غةضباظيَهى ٖةخاَةْؿيىثةضغتاى ئةوةى طِويَ
طانإ و نوضوؾيـ زاواى ية زاْيؿتواْى ؾهػت خواضزووى بابٌ ْةنطز نة بادى ثيَبسةٕ ثةضغت

 و تةْٗا زةغتى ططت بة غةض َويو و َاَيى ْةبؤْيس.
ثاؾاى طةوضةى ٖةخاَةْؿي بة ٖيض ؾيَوةيةى زةغتى ْةخػتة ْاو ياغا و زاب و 

ْاؾةضَيإ ٖةبوو ية غةض ناضةناْيإ  ْةضيتةناْى بابٌ و تةواوى ئةواْةى ثيؿةى ؾةضَى و
َاْةوة، ٖةَوو ئةو غةضزاضاْةى نة يةطةٍَ نوضوف بؤ ؾهاْسْى ْةبؤْيس يةنيإ ططت، ية 

تساضى خؤيإ َاْةوة. ناتيَو نة ضؤش طةيؿتة ْيوةضؤ ية ؾاضى بابٌ شيإ طةضابؤوة زؤخى آلزةغة
، نةوتٓةضيَ و زاْيؿتواْى ئاغايي خؤى و ئةو ناضواْاْةى زةياْةويػت ية ؾاض بضٓةزةضةوة

ياضإ و ية طِالزيَهاْيـ بؤ ؾطؤؾتٓى ناالناْيإ ٖاتٓةؾاض و ناالناْى خؤيإ خػتة بةضزةّ ن
 ديٗاْسا تانة ؾاضيَو ْةبووة نة بةو خيَطايية بطةضيَتةوة باضى ئاغايي خؤى ية زواى دةْط.

و بؤ ئةظاطيٌ )بة ئةظطوٍَ و بووْى نوضوف بة ضيَباظةناْى بابًسا، بؤ ضؤيؿسن بوتيَجةضِيةنةَشن 
طاى َةضزؤى خواى طةوضةى بابٌ. نوضوف بة ضيَوضةمسى ؾةضَى ثةضغتئةظطيًيـ ْاوى ٖاتووة( واتة 

طاية بة عاضةباْة نةوتةضىَ و ية ثيَـ ئةويؿةوة عاضةباْةيةى بة ْاوى )عاضةباْةى ثةضغتبةضةو ئةو 
و ية ْاو ئةو عاضةباْةية ويَٓةى ٖةتاو نة ٖةتاو( بةضيَسةخطا، نة ضواض ئةغجى غجى دًةونيَؿى بووٕ 

 اظاْسضا بؤوة، زاْطابوو و نةؽ، تةْاْةت نوضوف خؤؾي يةو عاضةباْةية غواض ْةزةبوو.ضِبة ظيَط 
ازةنيَؿطا زةٖات و ضِةف ضِزواى عاضةباْةى ٖةتاو، عاضةباْةى نوضوف نة بة ضواض ئةغجى 

ة زةوةغتا. ضيؿى زضيَصى نوضوف ية ؾؤؾيَطى عاضةباْةنة زاْيؿتبوو و نوضوف خؤى بة ثيَو
اغتى غالوى ية خةَيهى بابٌ زةنطز ضِةم نطابوو و نوضوف بة زةغتى ضِاليةٕ ئاضايؿطةضةنةي 

 نة وةى ْةضيتى خؤيإ ٖةهلةيةيإ بؤ ييَسةزا.
ئةو ضؤشة نوضوف ؾةيواضيَهى زضيَصى ؾيٓى يةثيَ و دبةيةنى غووضى يةبةض بوو و نالويَهى 

يرتا و خةَيهى بابٌ زةنةوتٓة شيَط ناضيطةضى نةغايةتى بة غةْطى ئةو و بضوونى ية غةض زةز
ٖةْسيَو يةو بابًياْةى نة ية ضيعى ثيَؿةوةى ثيَؿواظى وةغتابووٕ، غودسةيإ بؤ ثاؾاى 

 ٖةخاَةْؿي زةبطز.
ية زواى نوضوف ثاغةواْةناْى زةٖاتٔ نة زواتط ْاوى )طاضزى داويس( يإ ييَٓطا و ية 

ئةو ثاغةواْاْة نةّ بوو و زواى ئةوةى نة طاضزةنة ثيَهٗات، شَاضةيإ  غةضةتازا شَاضةى
بةضظةنإ ٖةَيبصيَطزضإ. ٖةْسىَ ية آلطةيؿتة زةٖةظاض نةؽ و بة طؿتى ية ْيَوإ غةضباظة با
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طاى َةضزؤى، ية بةضاْبةض ثةضغتَيصووْووغإ زةَيئَ نة ئةو ضؤشة ناتيَو نوضوف طةيؿتة 
 واْس و ٖةْسيَهيـ زةَيئَ غودسةى بؤ بطز.ثةيهةضى َةضزؤى غةضى زاْة

بة دؤضيَو ضيَعى ية خواياْى بابٌ و  بةآلّبوو،  ثةضغتوةى بامسإ نطز نوضوف َةظزا 
يَو نة زةنةوتٓة بةض زةغتى نوضوف، وآلتزةططت نة زاْيؿتواْى ٖةض ؾاض و  ي تطْةتةوةناْ

ية نةتيبةناْيإ ية غةض يووية  ئةويإ بة ٖةَيبصيَطزضاوى خواى خؤيإ زةظاْى. ية بابٌ ٖةْسىَ
طًيٓةنإ زةْووغي و تا ئيَػتا ضةْس زاْةيةى يةو يووالْة بةضزةغت نةوتووٕ نة ئةو 

ي ، ثاؾاى بابٌ، ٖةَيبصيَطزضاوى خوزا.( نةتيبة(1)ٕ يةغةضة: )نوضوف، ثاؾاى إ ظإْووغيٓةيا
 بابٌ.( زةغتهةوتووٕ نة تياياْسا ْووغطاوة: )َةضزؤى نوضوؾي نطزة ثاؾاى تط

ايةوة بؤ زةطةضِة وآلتيةى ية ٖؤناضةناْى زشايةتى ناٖيٓةنإ ية طةٍَ )ْةبؤْيس( ثاؾاى ئةو 
ى زضاوغيَي وآلتى )غؤَةض( و )ئةنةز( نة زوو وآلتئةوةى نة ثةيهةضى خواياْى ٖةضزوو 

 تى ْعيهى بابٌ بووٕ، ٖيَٓاية ْاو بابٌ.آلضؤشٖة
بووٕ، بة ٖيَعى خواناْيإ  ثةضغتونيإ بت نة ٖةضزو َيػطية نؤْسا ْةتةوةناْى بابٌ و 

ى و ْةتةوةناْى بابٌ و ثةضغتزةشيإ. يةو غةضزةَاْةزا ْيؿتيُاْجةضوةضى بطيتى بوو ية خوا
ووٕ طيإ ية ثيَٓاويإ ؾيسا بهةٕ، بةو ئاَازةبازةيةى خواناْى خؤيإ زةويػت نة ضِبة  َيػط

ةنةى وآلتيَهى بيطاْة وآلتةطةض و ئ وآلتَةضدةى خوزاياْى بيطاْة ْةٖيَٓسضيَٓة ْاو 
ةنةيإ ئةوا وآلتنة خوايةنى بيطاْة ٖاتباية ْاو  بةآلّطزبإ بؤيإ ططْط ْةبوو، زاطرين

 يَٓٔ.ضِةنةيإ زةزؤوآلتواياْسةظاْى نة 
ية ضووى زاطريناضي خانةوة ططْط ْةبوو، بةَيهو  وآلتى بيَطاْة بؤ خانى يةؾهطٖاتٓى 

ةنة بةغةض زاْيؿتواْى ؾاضةنةزا ٖةبوو يةؾهطاى ؾةضَاْسةى ططْطى ية ئةطةضى غةثاْسْى خوز
يَو خوزا تاظةناْيإ نة بطيتشن ية ظَإ و نويتووض و يةؾهطو ية غةضزةَاْى تاظةؾسا 

 اوةنإ.ضِئابووضيةنإ، زةغةثاْسة غةض ْةتةوة زؤ سييةبةضشةوةْ
و غؤَةض ية اليةٕ خةَيهى بابٌ بة تايبةتى ناٖيٓةنإ، ية بابةت ٖيَٓاْى خواياْى ئةنةز 

ْةبؤْيسةوة بؤ ْاو خانى بابٌ ظؤض بيعاض بووٕ و ٖةغتيإ بة ئاظاض زةنطز. ْةبؤْيس يةبةض ضاوى 
خةَيهى بابٌ و بةتايبةتى ناٖيٓةنإ، بة نةغيَهى الزةض ية زئ )َوضتةز( زازةْطا و بة 

                                                           

ى ثاضؽ بووة نة زةنةوتة باؾووضى ئيَطاْى ئيَػتا و ضوْهة باثرياْى نوضوف وآلتى ي تط)إ ظإ ْاوةنة (1)
 .(ثاؾاى إ ظإ زةْاغي، ظةبيشواَيآل ثاضؽ بووٕ، ئةويإ بة
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 ي تطاتط ية ناتةناْظي َيػطاْى نؤْى بابٌ و وآلتثيَويػت زةظاْسضا نة بهوشضيَت. يةو ناتسا ية 
اغتيـ، الزإ ية زئ توْسى يةزوا بوو و نوؾتٓى يةغةض ضِو تةْاْةت ظياتط ية غةزةناْى ْاوة

 َيػطو زةظاْى و ية آلبة ئةضى زازةْطا و ٖةضنةغيَو زةغتى بةض ئةو نةوتباية خؤى بة ط
وة، تا ثاى زةبواية بة ئاوى ضووباضى ْيٌ و ية بابٌ بة ئاوى ضووباضى ؾوضات خؤى ؾوؾتباية

 ببيَتةوة.
يَعيَو نة ؾياوى خوايإ ضِزواى ئةوةى نوضوف ضيَعى ية خواياْى بابٌ ططت، ؾةضَاْيسا تا بة 

ةناْيإ. ضوْهة ٖةضضةْسة خةَيهى بابٌ وآلتبيَت، خواياْى ئةنةز و غؤَةض بطةضيَٓٓةوة بؤ 
ى ٖيضيإ ْةبوو و نوضوف زش بةآلّزشى خواياْى ئةنةز و غؤَةض )واتة ثةيهةضةناْيإ( بووٕ، 

 ٖةضوةى خواياْى بابٌ ضيَعى ية ئةواْيـ زةططت.
زةططت و  ي تطئةو بة ضووناض و بؤ ؾطيوزاْى خةَيو ْةبوو نة ضيَعى ية خواياْى ْةتةوةناْ

واى وابوو ٖةض ئايشن و نةيتووضيَو، ية ٖةض طِاغيت ئةواْى بة ؾايةْى ضيَع زةظاْى و بضِبةَيهو بة 
عى ييَبطرييَت و ٖةض نةغيَو بيةويَت ضيَع ية نةيتووض و ئاييٓةنةى ْةتةوةيةى ثيَويػتة ضيَ

 بطرييَت، ثيَويػتة ضيَع ية ئايشن و نويتووضى خةَيو بططيَت.
ةناْيإ، خةَيهى وآلتاْسةوة بؤ ضِناتيَو نوضوف خواياْى ئةنةز و غؤَةضى بة ضيَعةوة طة

بووْى خواياْى ئةنةز و غؤَةضيإ بة وة و ئةوإ ٖاتؤتةبابٌ اليإ وابوو نة شياْى تاظةيإ بؤ 
ازةيةى بةو ناضة خؤؾشاٍَ بووٕ نة غةضةتاى َيَصووى خؤيإ ضِبةزبةختى بؤ خؤيإ زةظاْى و بة 

 ى بؤ غةضةتاى ٖاتٓى نوضوف بؤ بابٌ و ئةويإ بة زٍَ بة ثاؾاى بابٌ ظاْى.ضِطؤ
يبةت بة نطئ و بةَيطةْاَةى ظؤض بؤ ئةو بابةتة ٖةية و يةواْةف ظؤض بةَيطةْاَةى تا

ؾطؤؾسن و ية ْاوياْسا ٖاتووة نة ئةو بةَيطةْاَةية ية َاْطى تؿطيٓى يةنةَى غاَيى ضواضةَى 
نوضوف ثاؾاى بابًسا ْووغطاوة و يا ئةو بةَيطةْاَةية ية ضؤشى زواظزةٖةَى ؾوباتى غاَيى 

يتى بووٕ سةوتةَى ثاؾايةتى نوضوف ية بابٌ ْووغطاوة و زةظاْسضيَت نة َاْطةناْى بابًى بط
ية: )ناْووْى يةنةّ، ؾوبات، ئاظاض، ْيػإ، ئاياض، سوظيطإ، تةَوظ، ئاب، ئةيًوٍ، تؿطيٓى 

 (2)ّ، تؿطيٓى زووةّ، ناْووْى زووةّ.يةنة

                                                           

ْيوةضى، ؾربيوةضى، َاضض، ئيَجطيٌ، ٓى بةزواى يةنسا بةّ ؾيَوةيةٕ: دا) ئةو َاْطاْة ية غاَيٓاَةى ظايي (2)
 (ظةبيشوَيآلَةى، دووٕ، دوآلى، ئؤطؤغت، غيَجتاَبةض، ئؤنتؤبةض، ْؤظاَبةض و زيػاَبةض. 
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نة نةوتووْةتة بةضزةغت و خؤؾةويػتى نوضوف يةْاو خةَيهى بابٌ  ي تطبةَيطةْاَة
، ئةظاطيٌ زياضيهطزإ بؤ نوضوؾيإ يةنبابًيزةغةمليَٓيَت، ْاوى )خؤؾةويػتى ئةظاطيٌ( بوو نة 

إ بوو و زةيإ بةَيطةْاَةى َيَصوويي ية شيَط بابًييةنطاى َةضزؤى خواى طةوضةى ثةضغتْاوى 
بةضزةغت  ي تطيإ يةغةض ْووغطاوة. بةَيطةْاَةيةنوؾة خانةوة زةضٖيَٓسضاوٕ نة ئةو زوو

 ضزؤى َٓى نطزووتة ثاؾاى بابٌ.(نةوتووة نة ية غةضى ْووغطاوة: )نوضوف بةضزةواّ زةَييَت َة
ازةية نة خؤى بة ضِئةو بةَيطةْاَةية زةضخةضى ضيَعى ظؤضى نوضوؾة بؤ خواى بابٌ، تا ئةو 

ى ثةضغتٖةَيبصيَطزضاوى ئةو خوزاية ظاْيوة و ئايا ْانطيَت بطوتطيَت نة نوضوف ية بٓةضةزا يةنتا 
زا زةثةضغسن و تةْٗا ْاوةناْيإ بة يةى ظاْيوة و ثيَي وابووة نة ْةتةوةناْى ديٗإ يةى خو

يةيةنرتى دياواظة و بؤ ثطغتيٓيؿى نةضةغتةى دؤضاودؤض بةناض زةٖيَٓٔ. ئاية ئةو بةو ٖؤيةوة 
 ضيَعى ية تةواوى ئاييٓةنإ زةططت نة غةضضاوةى ٖةَووياْى بةيةى زةظاْى؟

يَهى ثةضغتزا بة ظاْيٓى خؤَإ زةَييشَن ناتيَو نة َةظ بةآلَّى ئةو ثطغياضة ْاظاْشن، آلوة
ية بةيةى ظاْيٓى  بطيتييةنةى تييةاغتطؤ زةَييَت َٔ ية اليةٕ َةضزؤنةوة زاْطاوّ، ثيَويػضِ

 يٓى دوزا بووة.ثةضغتغةضضاوةى ٖةَوو ئاييٓةنإ و تةْٗا ضيَطةناْى 
نوضوف ية ضؤشاْى غةضةتاى ثاؾايةتى ية بابٌ، بؤ طةوضةيي خوزاياْى بابٌ ظؤضى خةضز نطز 

طاى ويَطاْى عؿتاض )خواى َيَييٓة(ى ية ؾاضى )ئوضةى يا ئوضاى( ية غةض ضغتثة ظنووْةو بؤ 
خةضدى خؤى ْؤشةٕ نطزةوة. ئوضةى ؾاضيَو بوو ية نةْاضى ضووباضى زدنًة و ية ْيَواْى ٖةضزوو 

 طاى ئيَػتا.ةغساز و بةغؾاضى ب
طاى خوزاى َيَيٓة ثةضغتٖةَيضووْى ضووباضى زدنًة بةؾيَو يةو ؾاضة و يةواْةف 

 بوو و ْةبؤْيس ئةوى ئاوةزإ نطزةوة.ويَطاْهطزعؿتاضى( )
ئةونات ية ثاظاضطازى ثايتةختى ؾاضغسا، نوضوف نؤؾهةنى بؤ خؤى بيٓازةنطز و 
زةغتةيةى ية بيٓاغاظإ و بةضزتاف و زاضتاف و َػطةض و ئاغٓطةضةنإ يةوىَ غةضطةضَى ناض 

طاى ثةضغتبابٌ بؤ زضوغتهطزْى بووٕ، بؤية نوضوف ؾةضَاْيهطز تا زةغتةيةى يةوإ بيَٓة 
ى وآلتعؿتاض ية ؾاضى ئوضةى و ٖةضوةٖا ؾةضَاْيهطز تا بؤ زاثؤؾيٓى غةضباْى ئةو بيٓاية، ية 

يوبٓإ قةزى زاضةناْى )غةزض( و ية باؾووضى ٖةخاَةْؿييـ بةضزى َةضَةض بيَٓٓة بابٌ بؤ 
ضى ئوضةى بيٓا زةنطا طاى عؿتاض نة ية ؾاثةضغتٖةَإ َةبةغت، طةظْةؾؤٕ زةَييَت تيَضووى 

 ظياتط بوو ية تيَضووى نؤؾهى نوضوف نة ية ثاظاضطاز زضوغت زةنطا.
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تةنإ، يةنػاٍَ دياواظى ٖةية و ٖةْسيَو ئةو و َيَصووى ضووْى نوضوف بؤ بابٌ بة ثيَي
ى نؤْةنإ، باوةضِخ. ظ( زياضى زةنةٕ و بة  538بة ) ي تطخ. ظ( و ٖةْسيَه 539بةضواضة بة )

 وْى ظةوى.زضوغتبويَتةوة بؤ غاَيى زةطةضِ ةظييئةو دياوا
( ية زواى 3465غاَيى ) ي تط( و ٖةْسيَه3466بة ثيَي طيَطاْةوةيةى نوضوف ية غاَيى )

ناضيطةضى ية غةض غاَيى ثيَـ  ظييةبابٌ و زياضة نة ئةو دياوا ٖاتؤتةوْى ظةوى زضوغتبو
 ظاييَٓى َةغيح ٖةية.

و زواى وةضظى ظغتإ و ية يةنةّ ضؤشى بةٖاضزا نوضوف ية يةنةَشن غاَيى ضووْى بؤ بابٌ 
ضيَوضةمسى )تاز( ية غةض نطزْى خؤى غاظنطز. باغى تاز زاْاْى نوضوف ية بابٌ ية زضيَصتطيٓى 
باغةناْى تاز زاْاْة نة ية َيَصووى ديٗاْسا ْووغطاوة، ْووغةضةنةؾى طةظْةؾؤْى غةضزاض و 

 ثياوى غياغةت، ؾةيػةؾة و َيَصووْووؽ.
ا ْاغطا ئةوضووثابطزووى )يوويؼ َازيشن( نة ية ؾةضةْػا و ضِغي ؾةضةْػي غةزةى َيَصووْوو

ى يةطةٍَ ْاثًيؤٕ ٖةيبووة، ٖةَيى سييةبة َيَصووْووغي )ْاثًيؤٕ( بة ٖؤى ئةو ثةيوةْ
ْووغيٓةوةى ؾيَوةى تاز زاْاْى ئةو بٓووغيَتةوة و يةطةٍَ ئةوةؾسا ئةو ْووغيٓةوةى ئةو ية 

ْووغيٓى طةظْةؾؤٕ ية باضةى َطاغيُةنةى نوضوف.ضؤشى تاز زاْاْى باضةى ْاثًيؤٕ ْاطاتة 
اطةياْسْى )بالونطاوةى ضِية ضؤشى  بطيتييةةوةف ططْطة نة ي تطنوضوف ية بابٌ ية ضواْطةيةن

ئاظازى َطوظ( و نوضوف زواى ئةوةى بة زةغتى خؤى تادى خػتة غةض خؤى، ئةو بالونطاوةى 
 يسا باغي ييَوة نطزووة بةبيَ ئةوةى ْاوةضؤنى باؽ بهات.اطةياْس و طةظْةؾؤٕ ية ْووغيٓى خؤضِ

ئةو زةقة تا ئةو نؤتايياْة ْةظاْسضاو بوو و بةَيطةْاَةيةى ْةبوو نة ئةو زةقة بساتة زةغت، 
تا ئةو ناتةى ية َيعؤثؤتاَيا نةوتٓة ٖةَيهةْسْى ظةوى و ية زاضووخاوةناْى ؾاضى نؤْى 

واى وةضطيَطإ زةضنةوت نة )بالونطاوةى ئاظازى )ئووض( نةتيبةيةنيإ بةضزةغت نةوت نة ز
اطةياْسضابوو و ئيَػتا ية ضِدؤضى َطؤظة( نة ية اليةٕ نوضوؾةوة ية ضؤشى تاز زاْاْى ية بابٌ 

بةٖاتطئ بةَيطةْاَةناْى  طِنتيَبداْةى ْيؿتيُاْى بةضيتاْياية و ئةطةض بًَيَشن يةنيَهة ية ث
 ديٗإ، ظيازةضؤييُإ ْةنطزووة.

طةْاَة َيَصووييةزا نوضوف، زواى ئةوةى نة خؤى ْاغاْس و ْاوى باب و باثري و يةو بةَي
تى نة ويَطاى ئةوةى ثاؾاى ٖةخاَةْؿي و بابًة، ثاؾاى اليةْةناْى و ت،و باثرية طةوضةى خؤى

 ضواضية و بةّ ؾيَوة زةزويَت:
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اَةْؿي و "ئيَػتا نة بة ياضَةتى َةظزا ضيَوضةمسى تاز زاْإ ية غةضّ بؤ ثاؾايةتى ٖةخ
ايسةطةييَِٓ نة تا ئةو ضؤشةى ظيٓسووّ و َةظزا ثاؾايةتيِ ضِاْى ضواضى بةضيَوةزةبةّ، وآلتبابٌ و 

غةضنةوتوو زةنات، زئ و ئايشن و ْةضيتةناْى ئةو ْةتةواْةى نة ثاؾايامن بة ضيَع زةْطخيَِٓ و 
طةالْة نة َٔ ثاؾايامن و  تساض و شيَطزةغتةنامن، زئ و ئايشن و ْةضيتةناْى ئةوآلْاٖيًََِ نة زةغة

 بة بضووى بعأْ يا بيَ ضيَعيإ بةضاْبةض بهةٕ. ي تطيإ طةالْ
َٔ ية ئةَطؤوة نة تاز ية غةض زةنةّ و تا ئةو ضؤشةى نة ظيٓسووّ و َةظزا ثاؾايةتيِ 
غةضنةوتوو زةنات، ٖيض نات ثاؾايةتى خؤّ بة غةض ٖيض ْةتةوةيةنسا ْاغةثيَِٓ و ْةتةوةنإ 

ٔ بة ثاؾا ثةغةْس بهةٕ يا ْةنةٕ و ٖةضناتيَهيـ نة َٓيإ ْةويَت، ثةْا ْابةّ بؤ ئاظازٕ نة َ
 دةْط ية زشيإ.

اْى ضواضيِ، ضيَطة ْازةّ نة نةؽ وآلتتا ئةو ضؤشةى نة َٔ ثاؾاى ٖةخاَةْؿي و بابٌ و 
بهات و ئةطةض نةغيَو غتةَى ييَهطا، ئةوا َٔ َاؾى ئةو وةضزةططّ و  ي تطغتةّ ية يةنيَه

زةزةَةوة و غتةَهاض غعا زةزةّ، َٔ تا ئةو ضؤشةى نة ثاؾاّ ضيَطة ْازةّ نة َؤيهى ثيَي 
ى بةزةض ية زاْى بةٖانةى بةزةغت ي تطبة ظؤض يا بة ؾيَوة ي تططويَعضاوة و ْةطويَعضاوةى يةن

بهات و بة بيَ  ي تطبيَِٓ. َٔ تا ئةو ضؤشةى نة ظيٓسووّ ضيَطة ْازةّ نة نةغيَو بيطاض بة يةن
 َاؾةنةى ناضى ثيَبهات. ثيَساْى

ايسةطةييَِٓ نة ٖةَوو نةؽ ئاظازة نة ٖةض ئاييٓيَو نة زةيةويَت ٖةيبيَت و ية ضِؤ طَِٔ ئةَ
ٖةض نوىَ نة زةيةويَت بصيات، بةو َةضدةى يةوىَ َاؾى نةؽ زاطريْةنات. ٖةض ثيؿةيةى نة 

نة ظيإ بة  ثيَي خؤؾة بهات و ضووْى زةيةويَت ئاوا َاَيى خؤى خةضز بهات، بةو َةضدة
 نةؽ ْةطةييَٓيَت.

ايسةطةييَِٓ نة ٖةض نةؽ بةضاْبةض بة نطزةوةناْى خؤى بةضثطغة و ْابيَت نةؽ بة ضَِٔ 
بؤْةى نطزةوةى يةى ية خعَةناْى غعا بسضيَت و غعاى بطاى نةغي تاواْها و بة ثيَضةواْةوة بة 

ٖةَية بوو، تةْٗا ئةو  طؿتى قةزةغةية. ئةطةض تانيَهى بٓةَاَيةيةى يإ تايةؾةيةى زووضاضى
 .ي تطتانة غعا زةزضيَت ْةى خةَيه

َٔ تا ئةو ضؤشةى نة بة ياضَةتى َةظزا ثاؾايةتى زةنةّ ضيَطة ْازةّ نة شٕ و ثياوإ وةى 
تياْسا آلتساضإ و شيَطزةغتاْى َٔ ية غٓووضى زةغةآلنةْيعةى و نؤيًة بؿطؤؾرتئَ و زةغة

شٕ و ثياوإ وةى نةْيَعةى و نؤيًة و ْةضيتى نؤيًة  بةضثطغٔ ية ضيَطةططتٔ ية نطئ و ؾطؤؾتٓى
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بووٕ زةبيَت بة تةواوةتى ية ديٗإ ْةَيَٓيَت و ية َةظزا خواظياضّ نة ياضَةتيِ بسات بؤ ئةو 
بةَييَٓاْةى بةضاْبةض بة ْةتةوةناْى ٖةخاَةْؿي و بابٌ و ْةتةوةناْى ضواضى ية ئةغتؤّ 

 ططتووٕ."
بةخؿؿةى ئاظازى يا بالونطاوةى ئاظازى نة نوضوف ية زةبيَت زاْى ثيا بٓيئَ نة ئةو 

اطةياْسضاوى َاؾى َطؤظ نة ؾؤضؾطيَطة ؾةضةْػاييةنإ ضِايطةياْس، ية ضِضؤشى تاز زاْإ ية بابٌ 
 اطةياْسضاوى َاؾى َطؤظ ية ضواْطةىضِياضيإ يةغةضزا طةوضةتطة. طِة بوآلتية ثةضيةَاْى ئةو 

( غةزة 23بالونطاوةى ئاظازى ثاؾاى ٖةخاَةْؿي نة ) ّبةآلو و زاضؾتٓةوة ظؤض بةضضاوة، وؾة
 بةض ية َاؾى َطؤظى ثةضيةَاْى ؾةضةْػاوة زةضضووة َةعٓةويةتى َطؤيي ظياتطى ٖةية.

ْةبووة و ية ٖةْسىَ ؾوئَ ئةو ناضة  ٖيَؿتا ْةضيتى نطئ و ؾطؤؾتٓى نؤيًة ية ديٗإ بٓربِ
ى ثطؤتػتؤ و قةزةغة نطز. ية بةخؿؿي ( غةزة ثيَـ ئةو ْةضيتة25نوضوف ) بةآلّزةنطيَت، 

ئاظازى نوضوؾسا ٖةَوو ْةتةوةيةى َاؾى ٖةية نيَي زةيةويَت بيهاتة ثاؾا و ئةطةض نوضوؾيإ 
 تساضى بة غةضياْةوةى ْابيَت.آلْةويَت َاؾى زةغة

ى ضِاطةيةْسضاوى َاؾى َطؤظى ؾةضةْػا( و )داضِونطاوة و )آلى ْيَوإ ئةو بوضزئةطةض بةضا
اغتطؤيي و ضَِاؾى َطؤظى ْةتةوة يةنططتووةنإ(بهةئ، ئةوةى نوضوف بة بؤْةى  طةضزووْةيي

 بةٖاتط و بةْطخرت زةضزةنةويَت. طِنؤْى و وةالْاْى ْةضيتة ثوضةناْى ديٗاْى نؤٕ، ث
اطةييَٓسضاوة و ناضنطزٕ ثيَي، تا ئةو ضؤشةى ظيٓسووبوو ية ضِنوضوف بة بالونطزْةوةى ئةو 

تى زووضاضى ْاضاسةتى ْةٖات، ضوْهة ئةو و آلالْى شيَط زةغةاثةضيٓى طةضِغةضنيَؿى و 
ة ئاييٓى و ْةتةوةيي و باوةضِتساضاْى شيَط زةغتى، ٖيض ناضيَهيإ ْةنطز ظةضةض ية آلزةغة

اثةضئ يإ ْةبوو، ئةو ضِاظى بووْى خةَيو و ضَِاؾةناْى خةَيو بسات، ية ئاناّ ٖؤناضيَو بؤ ْا
ت الزضا بووٕ، بةَيطةيإ بؤ ٖاْساْى خةَيو آلنوضوف ية زةغةتساض و ثاؾاياْةى بة ٖؤى آلزةغة

ية زشى نوضوف زةغت ْةزةنةوت. نوضوف زواى ططتٓى بابٌ خةَيهى ؾاضةنةى ية بادى زوو 
طز و ية ئةواْيـ تةضخاْهغاٍَ بةخؿى و ية غاَيى غيَيةَةوة ْيَوةى بادةنةي بؤ بادبةخؿةنإ 

 زةَى ْةبؤْيس زةياْبةخؿي.ْيو ئةوةْسةى وةضزةططت نة ثيَؿرت ية غةض
ةظاَةْسيإ ٖةبوو، تةْٗا ضِية ْيَوإ ئةو ْةتةواْةى نة بووْة بةضزةغتى نوضوف ٖةَوويإ 

نإ ْةبيَت نة بة ٖؤى ثؿتيواْيإ ية نوضوف، زةياْةويػت نة ئةو خةيهى بابٌ بة زييةيةٖو
 بةآلّة نؤيًة، بهوشيَت. ثاغاوى ئةوةى ئةواْيإ بة ئةغري ططت و ٖيَٓايأْ بؤ بابٌ و نطزيأْ ب
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يةوة ٖةَيػونةوتى نطز و ئةواْى يباْةةنإ بة َيٗطينوضوف بة ثيَي ْةضيتى خؤى ية طةٍَ بابًي
 ية زاْى باز بؤ زوو غاٍَ بةخؿى و ضيَعى ية طةوضة و خواناْيإ ططت.

طاى َةضزؤى نة طةوضةتطئ نةغايةتى ئاييٓى بابٌ بوو ثةضغتناتيَو ناٖيٓى طةوضةى 
 بةآلّاغتى خؤى زازةْيؿاْس. ضِزاْيؿتٓى نوضوف، نوضوف يةبةضى ٖةَيسةغتا و ية الى زةٖاتة 

اى ئةوةى طِْةبؤْيسى ثاؾاى ثيَؿووى بابٌ ضيَي بةو ناٖيٓة ْةزةزا نة زابٓيؿيَت و ئةَةف ويَ
 ة بوو و ية زواى ثاؾا ٖةشَاض زةنطا.وآلتنة ئةو زووةّ نةغي طةوضةى ئةو 

ى بابًةوة ئاظاز نطإ و نوضوف زواى زةغت بةغةضزاططتٓى نإ ية ضؤشى طرياْزييةيةٖو
خعيَٓةى ْةبؤْيس، ئةواْى ية خاوةْةناْيإ نطيةوة و ئاظازى نطزٕ و بةّ ؾيَوةية نؤيًةناْيـ 

نإ زةياْةويػت نة تؤَية زييةيةٖو بةآلّئاظاز بووٕ و خاوةْةناْيؿيإ َاؾى خؤيإ وةضططت. 
إ وةى تووَيةى بابًييةنة نوضوف نطز: )غةز ٖةظاض نةؽ ية إ بهةْةوة و زاوايإ يبابًييةنية 

 ئةو نؤيالْةى ية بابٌ َطزووٕ، بهوشٕ.(
ةناْى َٓة و ية غةض وآلتتى: )َؤَيةتى ئةوة ْازةّ، ضوْهة بابٌ يةَةوزوا يةى ية و نوضوف

 َٓة زازثةضوةضى تيَسا بهةّ، ٖةضنةغيَو تانيَهى بابًى بهوشيَت زةبيَت بهوشضيَتةوة.(
إ ببيَتة بابًييةنتيإ: )نةواتة ضيَطةَإ بسة تا بةؾيَو ية َؤَيو و َاَيى و نإزييةويةٖ

ةْر و ضِزةغت و ئيَُة  ٖاتؤتةٖى ئيَُة، ضوْهة بةؾيَهى بة َاْسوو بووْى ئيَُة و باواْةناظنإ 
 غةختيُإ بيٓيوة و نؤيًة بووئ تا ئةوإ زةوَيةَةْس بزن.(

تى: )ضيَطة بةو ناضة ْازةّ، ٖةضضةْسة ئيَوة ضةجنتإ بؤ و وة ونوضوف ئةو ثيَؿٓياضةؾى ضةتهطزة
ايي ْةبووة، خؤّ ية ؾويَٓى خعيَٓةى ضِنيَؿاوٕ. بةآلّ ناضى ئيَوة بة تةواوةتى بؤ ئةوإ بة خؤ

 ناْى بابٌ و خعيٓةى ْةبؤْيس ظيَطتإ ثيَ زةبةخؿِ تا شياْتإ ئاغإ بيَت.(دةْطييةزةغتهةوتة 
نإ زييةطاى يةٖوثةضغتٓةى بة )ظؤضؤبيٌََ( غةضثةضةؾتياضى نؤْى زواتط نوضوف ئةو بةَييَ

تى: )َٔ بةَييَِٓ بةو ثياو ضانة زابوو زواى ططتٓى و ية ئؤضؾةييُى زابوو، بؤ ئةوإ طيَطايةوة و
طايةى )غت ايٓكط( ويَطاْى نطز ثةضغتنإ ئاظاز بهةّ و ياضَةتيإ بسةّ تا ئةو زييةبابٌ، يةٖو

يَو بٓيَطّ بؤ ئؤضؾةييِ يةؾهطئيَوة نةَيَو خؤبططٕ تا َٔ  بةآلّا بهةْةوة، بوو غةضية ْوىَ بيٓ
 ى َٔ.(يةؾهطبؤ ياضَةتي زاْتإ، ضوْهة ئةوإ ضيَطةتإ ْازةٕ بضٓة ئةوىَ بة بيَ ثاَيجؿتى 

ية غةضزةَى نوضوف ئةو بةؾةى خانى ؾةيةغتشن نة ئؤضؾةييُى ييَ بوو، بة )يؤزة( 
نإ بوو و زييةبت غةض( بوو، ئةو ثاؾاية ْةؾطةتى ية يةٖوزةْاغطا و ثاؾانةى ْاوى )ؾـ 
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طا ية ئؤضؾةييِ غاظ بهةٕ. وةى ية ثةضغتضيَطةى بة ئةوإ ْةزةزا بطةضيَٓةوة بؤ )يؤزة( و 
تةوضاتسا ٖاتووة )ثةضَيا( ية الواْسْةوةناْيسا باغى )ؾـ بت غةض( زةنات، بيَ ئةوةى ْاوى 

يؤزة ثاؾايةى ٖةية زوشَٓى يةٖوزة و ْاٖيًََيَت ئةوإ بؤ تٔ زةَييَت: ) ية و بيَٓيَت و بة الوى
 يؤزة و ئؤضؾةييِ بطةضيَٓةوة.(

ت َٔ ٖيض نيَؿةّ و يَهى ْاضز و بة ؾةضَاْسةنةىيةؾهطنوضوف ئةو بابةتةى زةظاْى، بؤية 
نإ بؤ زييةو تةْٗا زةَةويَت ضةظاَةْس بيَت بؤ طةضاْةوةى يةٖو ْيية ية طةٍَ ثاؾاى يؤزة

 طايةى بؤ خؤيإ زضوغت بهةْةوة.ثةضغتتا ئةوإ بتوأْ ئؤضؾةييِ، 
ْاى بةضططى ية يةؾهطناتيَو  ى ٖةخاَةْؿي طةيؿتة يوزة، )ؾـ بت غةض( ئاطازاض بوو يةوةى باٌب توا

سةى  ةبووة، ثةغةْسى نطز و ؾةضَْا ةْؿيْ  ْبةض ثاؾاى ٖةخَا  ةنةى بطزة نؤؾهةنةى خؤى و ثيَييةؾهطبةضا
ى َٔ بيت.( ىيةؾهطت: )تا ئةو ضؤشةى و َيوْا ةْؿي ييَطة بيَت زةبيَت   ٖةخَا

ايطةياْس ثاؾاى ئةوىَ ضِى ٖةخاَةْؿي ية يؤزة يةؾهطناتيَو )َيرتى زاتؼ( ؾةضَاْسةى 
ةنةى ثةياَى بؤ يةؾهطنإ، نوضوف ية ضيَطةى ؾةضَاْسةى زييةئاَازةية بؤ وةضططتٓةوةى يةٖو

نإ و ئةو زييةزةغت يةنيَو ية يةٖو ياضيساوة ثاؾايةتى يؤزة بساتةطِثاؾاى يؤزة ْاضز نة ب
ازةطةييَِٓ تا وابري ْةنةيةوة ضِإ بؤ يؤزة و ئؤضؾةييِ بة تؤ يةٖوزييةنثةياَة بةضية طةيؿتٓى 

إ يةوىَ يةٖوزييةنَٔ ؾيًََِ ييَهطزووى. ضوْهة ثيَـ ٖيَطؾي )غت ايٓكط( بؤ ئةوىَ، 
ديَبةدىَ بهةٕ، ناضيَهت بؤ  تييةةتساض بووْة، ئةطةض ؾةضَامن بة واظٖيَٓإ يةو ثاؾايآلزةغة

 زياضى زةنةّ ٖاوتةباى ناضى ئيَػتات.
تةنةى آلتى ئاَازةية ئةو زةغت ية زةغةو )ؾـ بت غةض( ؾةضَاْةنةى بةدىَ ٖيَٓا و

 ٖةَيبططيَت بؤ ٖةض نةغيَو نة نوضوف زياضى زةنات.
ٕ بطةضيَٓةوة ت: )ئيَػتا زةتوأْ بة ئاضةظووى خؤتاو اْىيةٖوزييةنزواى ئةوة نوضوف بة 

ْانةّ بؤ ئةوناضة و ئةوةى نة زةيةويَت ية بابٌ بيَت، وآلتةنةتإ و َٔ نةغتإ ْاضاضبؤ 
 زةتواْيَت ييَطة ضنيَٓيَتةوة.(
إ ية اليةٕ نوضوف و ْاضزْةوةيإ بؤ يؤزة و ئؤضؾةييِ بة يةٖوزييةنئاظاز نطزْى نؤيًة 

ةضتطئ قؤْاؽ و ضووزاوة نة ية وة ية اليةٕ ثاؾاى ٖةخاَةْؿي، بةختةوزييةثازاؾتى َاز
ئةو ناضةى ية َاوةى ئةو  يةٖوزييةىنايةوة و ٖيض  ٖاتؤتة( غةزةزا بؤ ئةوإ 25َاوةى )
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إ و تا يةٖوزييةنناْى ٓيية( غةزةية بري ْةضؤتةوة و زضيَصةى باغةنة ية بةَيطةْاَة ئايي25)
 ازةيةنيـ ية تةوضاتسا ٖاتووة.ضِ

غةضثؿو نطز ية ضووٕ يا ْةضووْةوةيإ بؤ يؤزة و اْى يةٖوزييةنزواى ئةوةى نوضوف 
ئؤضؾةييِ، ٖةْسيَو ية ئةوإ نة َاٍَ و َٓساٍَ و بةضشةوةْسيإ بؤ زضوغت ببوو، ظاْيإ ئةطةض 
نؤض بهةٕ زةبيَت زةغتٗةَيططى شياْى ئاغاييإ بٔ ية بابٌ و ْاظاْسضيَت نة ية يؤزة ضيإ 

ناتيَهسا بوو نة نوضوف ئاَازةيي ٖةبوو نة  بةغةض زيَت، بؤية يةئةوىَ َاْةوة و ئةوة ية
وو تيَضووى بيٓانطزْةوةى ئاَازةبيَٓةوة و تةْاْةت زةطةضِياضَةتى تةواوى ئةو نةغاْة بسات نة 

 طاى ٖيهةييـ بسات.ثةضغت
اْى زاْا، َاوة و يةٖوزييةنطايةى نوضوف يةغةض ئةضنى خؤى بؤ ثةضغتْةخؿةى ئةو 

ةنة وةضطرياوةتةوة، ية ثةضتوونى تةوضاتسا ضاثهطاوةتةوة و طانة نة ية غةض ْةخؿثةضغتويَٓةى 
زةبيَت و بة  غةضغوضَِإطانة زةبيٓيَت يةو ؾهؤيةى ٖةيةتى زووضاضى ثةضغتناتيَو بيٓةض 

طةض ضؤَةنإ ازةيةى بٓاغة و غتوْةناْى بةٖيَع بووٕ نة َاوةى ثيَٓر غةزة َايةوة و ئةضِ
ةياْتواْى ئةو ناضة زياضةى وةغتا ٖةخاَةْؿييةناْى خةَيهى ئيَػتا ز (3)ويَطاْيإ ْةنطزباية

 باغتإ ببيٓٔ.
                                                           

ةناْى ضؤّ بة ٖؤى زوشَٓهاضيإ بؤ ئؤضؾةييِ زواى ويَطاْهطزْى ئةو ؾاضة، ئيُجطاتؤض) ثيويػت بة وةبري ٖيَٓاْةوة زةنات نة  (3)
اغتةقيٓةنإ )ْةوةناْى ضِ زييةاغت و ئيػجاْيا بآلوبووْةوة، يةٖوضِئةواْيـ ية ٖةَوو ضؤشٖةآلتى ْاوةناْيإ زةضنطز و زييةيةٖو

نى ْةتةوةيي و سييةناْى غؤظيةتى ثيَؿوو ٖيض ثةيوةْزييةناْى ضؤشٖةآلت و يةٖوزييةئيػطائيٌ( ٖةض ئةواْةٕ نة يةطةٍَ يةٖو
وةى خةظةضٕ، خةظةضيةنإ ية غةزةى زووةَى ثيَـ ظايئَ ية غةضووى قةؾكاظ ناْى ضؤشٖةآلت ثامشاوةى ْةتةزيية. يةٖوْيية ْةشازيإ

نإ و تييةطز و يةطةٍَ ٖةخاَةْؿييةنإ و ضؤَة بيعةْزاطرينسهوَةتيَهيإ ثيَهٗيَٓا و بؤوْة ٖيَعيَهى طةوضة و ظؤض ْاوضةيإ 
 دةْط و ثيَهسازاْيإ ٖةبووة ي تطَوغوَيُاْةنإ و ْةتةوةناْ

ى زةغةآلتى ئيػالّ و ية ضواْطةى بؤضووْى خؤيإ نة ثيَياْوابوو ية شيَط ٖةضةؾةى ضؤَى بيعةْتى و خةالؾةى ئةوإ زواى ٖاتٓ
ئيػالَشن ية بةغساز، بة ويػتى خؤيإ ثةيطةويإ ية ثاؾاناْى يةٖوز ٖةَيبصاضز و ٖةض ئةواْيـ زواى ثاضضة بووْى زةوَيةتى خةظةضى 

اْةى ثيَؿرت دةْطيإ ية طةٍَ نطزبووٕ، واتة ضؤغية، بوَيػاضغتإ، يةٖػتإ، وآلتيةو ووٕ ْاضاضبو ية غةزةى ْؤيةَى ظاييَٓى، 
اى ضؤشٖةآلتى ئةَطؤ و تةْاْةت ئاَيُإ و ؾةضاْػة و بةضيتاْيازا بالوببٓةوة و يةوىَ بهةوْة شيإ و ئةوضووثاْى وآلتَةداضغتإ، 

 ناضيإ.
نة ية  ْيية ناْى ؾةيةغتيٓى نؤٕزييةناْى ضؤشٖةآلت و يةٖوزييةيَوإ يةٖونى ضةطةظى و ْةتةوةيي ية ْسييةبةّ ثيَية ٖيض ثةيوةْ

ظ( ية ئةوىَ زةضنطاوٕ، تةْٗا ٖةَوويإ يةٖوزئ و زةوَيةتى ئيػطائيٌ زةيةويَت ٖةَوويإ بضٓة ئيػطائيٌ و ئةَةف  70غاَيى )
ياضي ييَسضا، ٖيَطتعيٌَ بة طِ)باٍَ( ية غوئيؼ ب بةضْاَةيةنى غياغية و يةغةض بٓةَاى غرتاتيصى زضيَصخايةْى قةٖيؤْى ية نؤْططةى

ناْى ضؤشٖةآلتى يةبةض ضاو ططتبوو و بة نطزةوةف زييةا و ية بٓةَاناْى بةضْاَةنةيسا يةٖوضِزواى ْيؿتيُاْى ْةتةوةى يةٖوززا زةطة
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اظاْسْةوةى بة ظيَط و ظيو ضِطاية بة بايةخاْةى بةضظ و سةوؾة ثإ و بةضيٓةناْى و ثةضغتئةو 
و عاز و َةضَةض و ... ٖتس ئةوةْسة بة ؾهؤ و غةضةْر ضانيَـ بوو نة ٖيض ناّ ية نؤؾو و 

طايةزا بوو نة سعضةتى عيػا بةض ثةضغتا ْاطةْة ئةو و ٖةض يةو نةييَػاناْى ضؤشئاوا ية ؾهؤز
ية ئةوةى ية خاض بسضيَت زوايشن دةشْى )ؾكشى( نطز )يا ضةْس ضؤشيَو بةض ية ؾكح ضووتة 

نإ زةغتيإ ضؤَييةطاية بوو نة بطاياْى )َوخؿةب( زواى ئةوةى ثةضغتئةوىَ( و ٖةض يةو 
طزْى يوزة نؤؾؿيإ نطز و زواتط ية زشى ضؤَةنإ بةغةض يؤزة و ئؤضؾةييُسا ططت، بؤ ضظطاضن

اثةضئ و ئةو دةْطةى ئةوإ ية طةٍَ ضؤَةنإ نطزيإ، ية َيَصووى ديٗاْسا بةْاو باْطة و ية ضِ
طاية بة ظَاْةناْى )ؾاضغي، ئيالَى، بابًى و ئاضاَى( ْووغطابوو ثةضغتغةض ؾوضةةناْى ئةو 

اْى ضواضى نة وآلتْؿي و بابٌ  و ثاؾاى )ئةو ٖةيهةية ية غةض تيَضووى ثاؾاى ٖةخاَة
 طاوة.(زضوغتهضظطاضى بة يةٖوز بةخؿي، 

إ نة َاٍَ و َٓساٍَ و بةضشةوةْسيإ بؤ زضوغت ببوو وْةياْسةويػت يةٖوزييةنٖةْسيَو ية 
ناْى( ئيَػتاى َيعؤثؤتاَيا ية ُييةزةغتٗةَيططى شياْى ئاغاييإ بٔ ية بابٌ و ٖةْسىَ ية )نةيي

إ يةٖوزييةنإ بؤ بابٌ، نوضوف بة ثطغي خوزى يةٖوزييةن. بةض ية دوويةى ضةطةظى ئةوأْ
إ و زواى طةيؿتٓيإ بة يؤزة و يةٖوزييةنياضيسا نة ْةوةى ظؤضؤبيٌََ ببيَتة غةضثةضؾتياضى طِب

اْةوة بؤ ئؤضؾةييِ و يؤزة ضِإ بؤ طةيةٖوزييةنئؤضؾةييِ، بؤوة ثاؾاى ئةوىَ. ئةو ضؤشةى 
 شا و بة نؤَةٍَ غطووزيإ زةووت.ضِى خؤؾي ية ضاوةناْيإ زةنةوتٓةضىَ، ؾطَيَػه

                                                                                                                                        

ناْيإ ْييةةٖيؤو سعبة غ نيبتػةناْيإ ثيَهٗيَٓا ناْى ضؤشٖةآلت بووٕ، ئةوإ بووٕزييةيةنةَشن نؤضبةضإ بؤ ؾةيةغتشن يةٖو
زاْيؿتووى ئةوضووثاى ضؤشٖةآلت و  ناْىضؤشٖةآلتيية زييةطز و زةوَيةتيإ زاَةظضاْس، بةضيَوةبةضاْى زةوَيةتيـ ٖةض ية يةٖوزضوغته
 ٖةَيبصيَطزضاوٕ. ي تطتطى وةى ئةَطيها و ٖ وآلتاْي

وىَ ٖاووآلتى ثًة زووٕ، يةنإ و يةيْاطةْة ثؤغتة نًيً اغت و ئةؾطيكاييةناْى ضؤشٖةآلتى ْاوةضِبة ٖؤي ئةّ دياواظياْة يةٖوز
نإ يةطةٍَ نؤضبةضة )يةَةْى، ئةؾطيكايي، ئيَطاْى و عيَطاقى و ... ٖتس( ٖةضاى ظؤضيى ييَهةوتووتةوة و ْييةةٖيؤضةؾتاضى غ

نإ وةى يةى ٖةشَاض ْييةؤةٖيثيَويػتة يةٖوزييةنإ ضؤشٖةآلت و غْيؿاْسةضى ئةو دياناضية تطغٓانة ضةطةظ ثةضةغتاْةية، بؤية 
اططتٓى نؤضى ئةوإ، بة ضِْةنطئَ و بؤ ضيَططتٔ ية ديَبةدىَ بووْى ْةخؿةى زاَةظضاْسْى زةوَيةتى دوويةنة ية ْيٌ تا ؾوضات و 

 اغتةقيٓة بهةئ.ضِنإ و ئةواْةى ضوغيا بةضبةضةناْى ضؤشٖةآلتييةتايبةتى 
ى ئاضتووض نػتهيَطى ْووغيٓنإ ثةضتوونى بةْاوباْطى )خعةضيةنإ( ية ييةضؤشٖةآلتضؤشئاوايي و  زييةبؤ ْاغيٓى ظياتطى يةٖو

 (ظةبيشوَيآليةٖوزى و بطاوةى خةآلتى ْؤبيٌَ غويَٓٓةوة نة ية اليةٕ زةظطاى ضاثةَةْى خاضةظَى ضاثهطاوة. 
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تٔ: ئةطةض ٖةَوويإ بةيةنةوة بةضيَهةوٕ، ئةوا بؤ باضةبوو و ئاو و خؤضاى و و نوضوف ثيَي
ئاييهى ئاشةَيةناْيإ زةنةوْة نيَؿة و بؤية باؾرتة ية ططوثي بضوونسا بهةوْة ضيَطا و بةّ 

 بضوونةنإ و الزيَهإ، يةو بواضة ْانةوْة تةْطةتاو. ْييةاؾيَوةية زواى طةيؿتٓيإ بة ئاوةز
تةى نوضوؾيإ ية طويَ ططت و نوضوف ية طةٍَ ٖةض زةغتةيةى ية و إيةٖوزييةن

 دوويةنةنإ، ٖةْسىَ غةضباظى ْاضز بؤ ئةوةى ية ضيَطا بيإ ثاضيَعٕ تا زةطةٕ بة يؤزة.
ةناْيإ ية خاْووةنإ و يينؿتوناَي ظةوييةإ طةيؿتٓة يؤزة، بيٓيإ نة يةٖوزييةنناتيَو 
اْى ية يؤزة و ئؤضؾةييِ بؤ بابٌ بطز، يةٖوزييةنة. ضوْهة زواى ئةوةى غت ايٓكط ي تطزةغت خةَيه
نإ ظةوييةطابووٕ و نوضوؾيـ بؤ طيَطاْةوةى زاطرينةوة ي تطوةناْيإ ية اليةٕ خةَيهوظةوى و خاْ

 بةّ ؾيَوةية وةؾاى بة بةَييَٓةنةى خؤى نطز.بؤيإ، ٖةَووياْى بة ثاضةى خؤى بؤيإ نطيةوة و 
 طاى ٖةيهةٍ ٖاتةوة.ثةضغتطزْى زضوغتهإ ية ئةوىَ، ناتى يةٖوزييةنزواى ديَطري بووْى 

طاى نؤْيإ نة ية اليةٕ سعضةتى ثةضغتطا تاظةنةيإ وةى ثةضغتإ زةياْةويػت يةٖوزييةن
يَبةدىَ نطزٕ، ئةو ْةخؿةى نطزة غًيَُإ بيٓا نطابوو، زضوغت بهطيَتةوة و نوضوف زاوانةى د

 طانة، بةآلّ نةَونوضيةناْيؿى خػتة بةضضاويإ.ثةضغتطزْةوةى زضوغتهبٓةَاى 
تساضى آلطانة بيػت و زووغاَيى خاياْس و ية غةضزةَى زةغةثةضغتزضوغتهطزْةوةى 

طاى زووةّ ية ثةضغتزاضيوؾي يةنةّ نؤتايي ٖات و بؤية ٖةْسيَو نةؽ وايإ برينطزووتةوة نة 
 غةضزةَى زاضيوؾي يةنةَسا بيٓا نطاوة.

تى( زةَييَت: )نوضوف بة َةبةغتى ٖيَطف اْييةاْت ية ثةضتوونى )َيَصووى ؾاضغتضِويٌََ زيؤ
وة بؤ ئؤضؾةييِ و ياضَةتيسإ بؤ ٓييةاْسياْيسا و طةضِيةٖوزييةنبةّ ؾيَوةية ياضَةتى  َيػطبؤ 

بة  َيػطْى ضيَطةى ٖيَطف بؤ طاى ئؤضؾةييِ، ٖةضوةٖا نوضوف زةيعاثةضغتزضوغتهطزْى 
 يؤزةزا زةضوات و بؤية ئؤَيَسى وابوو يةو ناضة ياضَةتى بسةٕ.(

إ نةّ ْابيَتةوة و ٖةضنةغيَو ية يةٖوزييةنئةطةض ئاواف بووبيَت، ية بةٖاى ئاظاز نطزْى 
ٖةض زةوضةيةنى َيَصووييسا ياضَةتى ْةتةوةيةني زابيَت، ئةوا نةوتووتة بةض خؤف ويػتٓى ئةو 

نوضوف ْةيتواْى بضيَتة  بةآلّتةوةية و ئةواْيـ ية ناتى ثيَويػتسا ياضَةتيإ زاوةتةوة. ْة
 َيػطو ناتيَو نة ية  َيػط( ضؤيؿت بؤ نةَبؤدييةو زواى ئةو نوضةنةى بة ْاوى ) َيػط

 بؤوة ثاؾا. نةَبؤدييةةنةى ْاوى زاضيوف بوو نة زواى يةؾهطبوو، غةضؤنى ئةضناْى 
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 امةنصيشوط ثايتةختى هةخ
طزْى ؾاضى ثاظاضطاز تةواو ْةببوو و بؤية ثاؾاى زضوغتهناتيَو نوضوف بابًى ططت، ٖيَؿتا 

 ئيَطإ ؾاضى ؾوؾي نطزة ثايتةخت.
نإ بةغةض ٖةَوو ئيَطاْسا، َازةنإ زةغةآلتساضى ٖةخاَةْؿييةظاْسضاوة ثيَـ ثاؾايةتى 

ٖةَةزاْى ئيَػتا بوو و بةآلّ ئيَطإ بووٕ و ثايتةختى ئةوإ ٖةنُاتاْة يا ئةنباتإ واتة 
نإ ؾاضى ؾوؾيإ زةْاغي و ثيَسةضوو ثيَـ ٖاتٓى ئةغهةْسةض بؤ ئيَطإ، ئاطازاضى يؤْاْيية

بووْى ئةنباتإ ْةبووبٔ. ضوْهة ثيَـ ئةو ناتة ْاوى ئةنباتإ دطة ية ثةضتوونى 
ى ئةوةى ْووغةض و َيَصووْووغإ، ية ثةضتوونى ْووغةضإ و ؾاعيَطةناْى يؤْاْسا ْةزةزيرتا و وة

نة  ،تى تةواوى ٖةية و واياْعاْيوة، نة ئةنباتإ ية ئيَطإ ْاوةْسيَؾاعيَطةناْى يؤْإ ْةياْعاْيوة
 ؾوف ثايتةختى ئيَطإ بووة.

ت ْاغى ؾةضةْػى و َيَصووْاغي بة ْاوباْطى ضؤشئاوايي )زاضَيَؼ تةتةض( ية آلضؤشٖة
ةز زةقى ئةزةبى و ؾيعطى و تطاشيسى يؤْاْى نؤْسا ابطزوو، زةَييَت ية ظياتط ية ثيَٓر غضِغةزةى 

ْاوى ؾوؾي ثايتةختى ئيَطإ زةزيرتيَت و زةْطبيَصى بة ْاو باْطى يؤْاْى )ئةؾيٌ( تطاشيسى 
بةْاو باْطى خؤى بة ْاوى )ثطغة( بة ؾيَوةيةى زاضؾتووة نة ضووزاوةناْى ية ؾوف ضوويساوة و 

ئةؾيٌ ية ؾوف بووة و تةواوى باَيةخاْة و ضيَباظ خويَٓةض ية خويَٓسْةوةيسا واٖةغت زةنات نة 
 و ؾويَٓة ْاغطاوةناْى ْاغيوة.

غهطتريى تايبةتى ئةغهةْسةض )ئيَػرتابووٕ( نة ية طةَييسا ٖاتووة بؤ ئيَطإ و ثةضتوونى 
بةْاوباْطى )طةؾتٓاَةى( خؤى غةباضةت بة ئيَطإ ْووغيوة، زةَييَت نة ؾاضى ؾوف ئةوةْسة 

طاوة و ؾوف ية بابٌ نؤْرتة و ٖةضوةٖا زةَييَت زضوغتهت ية ض ناتيَهسا نؤْة نة ْاظاْسضيَ
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ظاْياضى غةباضةت بةو نةغة ْازات و ْاَييَت نة  بةآلّئةوؾاضة ية اليةٕ )تي تؤٕ( بيٓانطاوة و 
 نةى شياوة.

ناْى اْييةثةيهةضتاؾيَهى يؤْاْى بةْاوى )ثؤغيهًيَت( نة ؾةف غةزة ثيَـ بؤ بيٓيٓى دو
يوةتةوة و زةَييَت ية زةوضةى ْووغزاْى ؾوؾى نطزبوو، طةؾتٓاَةيةنى بؤ خؤى ئةو ؾاضة غةض

و بةضاْبةضة  يؤْاْييةؾاضى ؾوف ؾوضةيَو ٖةية بة زضيَصى زووغةز )ئةغتاز( نة يةنةى ثيَواْى 
 بة زووغةز َةتط و بةو ثيَوةضة زضيَصى ئةو ؾوضةة ْعيهةى ضٌ نيًؤَةتط ب بووة.

ؼ زيَط ئيَؼ( نة ضةْس ثةضتوونيَهى ية زواى خؤى بة ديَ ظاْايةنى يةٖوزى بة ْاوى )ئيَ
ثيَهٗاتووة  طةضِةىٖيَؿتووة و ية غةزةى ثيَٓذةَى ظاييَٓى شياوة، ْووغيويةتى: )ؾوف ية زة 

و ٖةض طةضةطيَهيـ ثيَٓر ؾةقاَى ية )بانووض و باؾووض( و ثيَٓر ؾةقاَى ية )ضؤشئاوا و 
ةوةْسة ثوختة نة ية ناتى وةغتإ ية ٖةض ؾةقاَيَهى تى( تيَسا بووة و ئةْساظةى ؾاض ئآلضؤشٖة

ؾاض زةتواْسضا ية زوو الوة تا نؤتايي ؾاض ببيٓى، يةو ؾاضة باَيةخاْةى غيَ و ضواض و ثيَٓر 
ْٗؤَى ظؤضة و زةوَيةَةْسةنإ ية ْٗؤَة بةضظةنإ زةشيإ، ضوْهة ية ناتى طةضَازا باى ظؤضتط 

 زةططيَتةوة و َطؤظ ؾيَٓهرت زةبيَت.
ض ئةو ظاْاية زةَييَت: )نة ؾاضى ؾوف ئاوةضؤى ٖةبووة و ٖةْسىَ ية زعنةْة ْاؾريْةناْى ٖة

ؤياْة ؾاضةنةى نطز بؤوة ؾاضيَهى خاوئَ ضِية بابٌ زةزيرتا، يةو ؾاضة ْةزةزيرتا و بووْى ئةو ئاوة
ُة تةى ئيَو يَتةوة بؤ ثيَٓر غةزة ثيَـ ظايئَ و ثاَيجؿتة بؤزةطةضِو دوإ.( ئةو ْووغطاوة 

 (1)يةباضةى بووْى ئاوةضِؤ يةوىَ.
                                                           

ةى بانووض طزْى ؾةقاَةنإ بة ؾيَوةى ضيَو و ئةْساظةيي ية ئاضاغتزضوغته)يةو ْووغطاوة زةضزةنةويَت نة  (1)
تط طواغرتاوةتةوة.  اْيوآلتبؤ باؾووض و ية ضؤشئاوا بؤ ضؤشٖةآلت، تايبةت بووة بة ئيَطإ و ية ئةويَوة بؤ 

نإ ئةو ناضةيإ نطزووة، ية ضؤَييةنإ نة زةطوتطا نة غةضةتا َييةٖةضوةٖا بيٓانطزْى باَيةخاْة ضةْس ْٗؤ
وايي نة ية غيَ غةزة ثيَـ غةؾةضى ئيَطاْيإ نطزووة، نإ بووة و طةؾتياضاْى ضؤشئائيَطاْييةزاَةظضاْسْى 

ْووغيوياْة نة بةْسةضى بوؾةٖط باَيةخاْةى ضةْس ْٗؤَى ييَ ية و ئةَةف ية ناتيَهسا بووة نة ية غيَ غةزة 
طزْى زضوغتهثيَـ ثةيوةْسى ْةبووة ية ْيَوإ ئيَطإ و ضؤشئاوا، تا ية ئةواْةوة ئةوة ؾيَط بزن و ية ئةويَـ 

ْة بةضظةنإ بؤ غووز وةضططتٔ بووة ية ؾٓيٓةوةى با ية ْٗؤَة بةضظةناْى بيٓاناْسا. بة ططعناْى ظؤض باَيةخا
يةى ظنووْةابطزوو ية ؾاضى بوؾةٖط بيٓيوياْة، ضِي ية غةزةناْى ئةوضووثباَيةخاْة بةضظةنإ نة طةؾتياضاْى 

 .(ظةبيشوَيآلة. ( غةزة ية ْاو ْةضوو22ْبووْة ية ؾيَوةى بيٓاغاظى ؾاضى ؾوف نة ثاف )
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بةزاخةوة ئةو ظاْاية ضووْى ْاناتةوة ئاو بة ض ضيَطةيةى طةياْسضاوةتة ْٗؤَة بةضظةنإ، ئايا 
ئةوة ية ضيَطةى ثةَجى ئاو بووة و يا بةضظى ؾويَٓى غةضضاوةى ئاو غووزى ييَوةضطرياوة بؤ ئةو 

 بابةتة.
ْةزيت دٌ و بةضطى ثيػى يةبةض بيَت و ئيَػرتا بووٕ زةَييَت: )ية ؾوف ٖيض نةغِ 

ٖؤناضةنةؾى بووْى ئاوى ظؤض بوو نة زةطةيؿتة ٖةَوو ْٗؤَةناْى باَيةخاْةنإ و خةَيو 
 دةغتة و دٌ و بةضطى خؤيإ زةؾوؾت و بةضزةواّ خاوئَ بووٕ.(

نوضوف ناتيَو ويػتى ؾاضى ثاظاضطاز زضوغت بهات، ْةخؿةيةنى ٖاوضةؾٓى ْةخؿةى ؾاضى 
 ضوو و زواى ططتٓى ؾاضى بابٌ، نةوتة ثطؤشةى طةوضةى خؤى ية ؾاضغاظى ية ئيَطإ.ؾوؾى خػتة
طإ زضوغتهنإ ْاوى )نؤضؤثؤييؼ( يإ بؤ ئةو ؾاضاْة زاْا نة ية اليةٕ نوضوؾةوة يؤْاْيية

و بة زووض ْاظاْسضيَت نة ية ظَاْى ؾاضغي )ثةًٖةوى غاغاْى( ْاوى ئةو ؾاضاْة بة )ؾٗط 
ط( ٖاتبيَت و ية بةض قوضغي بةناضٖيَٓاْى ثيتى )ف( بؤ زووداض نوضوف( يا )نوضوف ؾٗ

 بةزواى يةنسا، بة )نوضوؾٗط( ْاوبطاوة.
طز و يةواْةؾة يةو ؾاضاْةى نة ية تواْازا زضوغتهنوضوف ية ٖةَوو ؾاضةناْسا ئاوةضؤى 

زةغتى ى ئاو طةياْسضابيَتة َاَيةنإ، يةو ؾاضاْةى نة بة ططعناْى ظؤض ية غةض ضِبووبيَت بة بؤ
نوضوف بيٓا نطاوٕ زةتواْشن باغى )ئيػؿةٖإ، يةظز، ضيَي ية ْعيو تاضاْة و تووؽ( بهةئ. 

ية ئيَػتازا يةو ؾويَٓاْة  بةآلّظاْاياْى ضؤغيا ؾويَٓى زووؾاضى نوضوثؤييػيإ زؤظيوةتةوة، 
 ئاغةواضيإ ْةَاوة.

سةْطا نة ؾةضَاْى بة ثيَـ نوضوف باو بوو ٖةض ؾاضيَو زضوغت زةنطا ْاوى ئةو ثاؾايةى ييَ
ئةو ْةضيتة ية ئيَطإ ْةبوو و ئةو ْةضيتة ية اليةٕ نوضوف زةغتى ثيَ  بةآلّبيٓانطزْى زابوو و 

 نطز و زواى ئةو ية اليةٕ ئةغهةْسةض ثةيطةوى نطا.
زواى ئةوةى نوضوف ؾةضَاْى بة بيٓانطزْى ؾاضى ؾوف نطز، ئيَطاْى طةوضة بؤوة خاوةْى 

ووٕ ية: )ؾوف، ئةنباتإ و بابٌ( و زواى تةواوبووْى ؾاضى ثاظاضطاز غيَ ثايتةخت نة بطيتى ب
و طواغتٓةوةى ثايتةخت بؤ ئةوىَ، ئيَطإ بوو بة خاوةْى ضواض ثايتةخت. ئةو ؾاضة ية غةضزةَى 

زواتط زاضيوف نة بؤوة ثاؾا  بةآلّى نوضى نوضوؾيـ ٖةض بة ثايتةخت َايةوة، نةَبؤديية
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طا، طواية زضوغتهتةوة و ؾاضى )ثيَطؽ ثؤييؼ( بة ؾةضَاْى ئةو ياضيسا نة ثايتةخت بطواظيَطِب
 (2)ية ؾاضغيسا )ثاضغؤ ثاالؽ( بووة. ئةو ؾاضة ْاوى

بة  بةآلّطزْى ؾاضى ثاظاضطاز، نوضوف يةويَـ تادى زاْاية غةضى و زضوغتهزواى 
ئيَُة و ثيَضةواْةى َطامسى تايبةت بةو ناضة ية بابٌ، ية ثاظاضطاز ٖيض ظاْياضى ْةطةيؿتووتة 

ى وةى طةظْةؾؤٕ نة باغي َطامسى تاز زاْاْى بابًى نطزووة، وضزيةواْةية َيَصووْووغيَهى 
 ْةبووبيَت تا ئةوةى ثاظاضطاز بٓووغيَتةوة و بؤ غةضزةَاْى زواى خؤى دىَ بٗيًََيَت.

بيٓاناْى ؾاضى ؾوف ٖةض وةى بيٓاناْى بابٌ ية خؿتةى غووضنطاوة زضوغت زةنطإ و 
ية بيٓا  بةآلّْيإ ية بةضز بووٕ، بؤية ٖيض ئاغةواضيَهى بيٓاناْى ؾوف ْةَاوة. تةْٗا بٓاغةنا

ى ٖةَيهةْسْةنإ، بةضزةواَبووْبةضزيٓةناْى ثاظاضطاز ٖةْسىَ ئاغةواض ٖةية و يةواْةية بة 
يـ زةغت نةوٕ. ئةَطؤ ئةو نةغةى زاضووخاوةناْى ؾوف ببيٓيَت ي تطٖةْسىَ ئاغةواض

نة ؾوف ية غةضزةَى نوضوف ْاوةْسى ؾوؾػتإ و بةض ية ئةويـ ْاتواْيَت ثةغةْسى بهات 
 بةٖةؾتى غةض ظةوى بووة.

 واْى تةْٗا بياباْيَهىطِئيَػتا يةوىَ دطة ية تةثؤيهةنإ ضيرت ْازيرتيَت و بؤ ٖةض اليةى ب
 ؾهة و ٖةْسيَ نات ية زووضةوة غةضاويًهة زةبيٓسضيَت و يةو ْاوضةية ناْى، ضووباض و زةضياضةو

 .ْيية
، ية غةضزةَى نوضوف ٖةَووى نؿتوناٍَؾو و بيَ نةَيهٔ بؤ و ئةو بياباْاْةى ئيَػتا بةآلّ

ٕ، باؽ و يةوةضطة بوو و وةى ئيَػرتابووٕ زةَييَت: زووغةزة و ٖةْسيَو زواى آلنيًََطة، بيَؿة
ةنةى بؤ َاوةى سةوت ضؤش بة شيَط يةؾهطنوضوف و ناتى ٖاتٓى ئةغهةْسةض بؤ ؾوؾػتإ، 

. ٖؤنةى ض ْيية ٕ و ية ناتيَهسا نة ئيَػتا تاقة زاضيَهى ييَتيَجةضِبوواضةناْى ئةويَسا غيَبةضى ز
إ ية ضِيَتةوة بؤ طؤزةطةضِبوو ؾوؾػتاْى بةٖةؾتى غةض ظةوى ئاوةٖاى ييَٗات؟ ٖؤناضةنةى 

 باضى غطوؾتى ئةو ْاوضةية.
ةٍَ بة زةضيا ؤيؿسن، بة ديا تيَهية نؤْسا تةواوى ئةو ضووباضاْةى بة ؾوؾػتاْسا زةضِ

زةبووْةوة بة بيَ ئةوةى نة تيَهةٍَ بة يةنرتى بزن و ٖةضيةنةؾيإ ية ضيَطةويسا بةضةو زةضيا ظؤض 
                                                           

ية و ئةوضووثييةنى وؾةى ثاالؽ بة َاْاى نؤؾو زيَت و بة َاْاى ؾاضيـ زيَت، ئيَُة وازةظاْشن وؾة) (2)
تط ية غةضزةَاْى نؤٕ ية ئيَطاْةوة  يوؾةيةنى ؾاضغية و وةى غةزإ وؾةْاو ظَاْى ؾاضغي، بةآلّ  ٖاتؤتة
 .(ظةبيشوَيآلوة، يةنإ بوئةوضووثيا و تيَهةٍَ بة ظَاْة ئةوضووثضووتة 
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ٖةْسآ ْيؿسن بةدىَ زةٖيَؿت و ظةوى ؾوؾػتإ )خوظغتاْى ئيَػتا( ية ثامشاوةناْى ئةو 
يَهٗاتووة. ضووباضاْة ثيَهٗاتووة، ٖةضوةى ضووٕ ظةوى )طيالٕ( ية ْيؿتٓةناْى )غؿيس ضووز( ث

ناْى ضووباضةنإ ثيَهٗات و ئةواْيـ ضيَصةيةنى ظؤض ٓييةضوْهة ظةوى ؾوؾػتإ ية ْيؿت
 ناْعايإ تيَسابوو نة بؤ ضوواْى ضووةنةنإ ظؤض بة غووزٕ.

ازةيةى ئاَازةيي نؿتوناَيى ٖةبوو نة ية غةضزةَى نوضوف و ضِظةوى ؾوؾػتإ بة 
ْة آلتةى َيَصووْووغاْى يؤْاْى يةو ْاوضةية غاو بةو تا ٖاتٓى عةضةب بؤ ئيَطإ،  ي تطثاؾاناْ

 َيػطغيَ داض طةمن زةضاْسضا. تواْاى دوتياضاْى ؾوؾػتإ، ظؤض ظياتط بووة ية ْاوضةى ْيٌ  ية 
 و ْاوضةى داوا ية ئةْسؤْيَعيا.

ية غاَيى ثيَٓذةّ يا ؾةؾةَى تةَةْيإ  ي تطٖةْسىَ ية دؤضةناْى زاض نة ية ْاوضةناْ
يةو ْاوضةية ية نؤتايي غاَيى زووةَسا بةضيإ زةططت. ئيَػتاف ٖةض يةو  بةضيإ زةططت،

ْاوضةية، ظةوى ٖةَإ ئاَازةيي ٖةية بةو َةضدةى ئاو زةغت نةويَت و بةَيطةمشإ بووْى 
نيًََطةناْى قاَيؿى ؾةنطة نة ئيَػتا ية خوظغتإ ٖةية و ية ناتى بيٓيٓيإ، بيٓةض ٖةغت 

 زاضةناْى غةضيإ بؤ ئامسإ بةضظ نطزووتةوة. زةنات دةْطةَييَهى بيٓيوة نة
ية غةضزةَى نوضوف ئاوى ٖةَوو ئةو ضووباضاْةى بة ؾوؾػتاْسا زةضؤيؿسن و بة ديا 
زةطةيؿتٓة زةضيا، ئاوةنةيإ زةنةوتة غةض زوو نةْاضى زةضيا و زاْيؿتواْى ٖةض ْاوضةيةنى 

ابهيَؿٔ. ضِناْيإ ظةوييةزاْى نؿتوناَيى زةياْتواْى دؤطايةى ئاو ية ضووباضةناْةوة بؤ ئاو
ؾهاْى بةضةو و ْةنطزبؤوة و طِٖيَؿتا ْيؿتٓةناْى ئةو ضووباضاْة بةؾيَو ية نةْساوى ؾاضغي ث

طة( زضوغت ى )بةْسةضى ؾاثووض، َاة ؾةٖط و بةغثيَـ ْةضووبووٕ و ؾاضةناْى ئيَػتا بة ْاو
 ْةببووٕ و ؾويٓى ئةوإ ٖيَؿتا زةضيا بوو.

ضِاظاْسْةوةى َاَييإ عيو بووة ية زةضيا و زاْيؿتواْى ؾوف بؤ ؾوف ثايتةختى نوضوف ْ
تٓاغي ؾةضةْػي و شْةنةى نة آلزةؾة زةضياييةنإ زةزيت و )زيؤالؾوا( ضؤشٖةغووزيإ ية غة
ى تةثؤيهةناْى زئ ؾا ٖةغتا بة ٖةَيهةْسْآلتٓاؽ بوو، ية غةضزةَى ْاغطةئةويـ ضؤشٖة

ت ية ؾوف ٖةبووٕ آلئةونات ئةوةْس َةض و َازةؾاْةى زةغتهةوت. ؾوف و ٖةْسىَ يةو غة
 تةى ئيَػرتابووٕ ية شوَاض ْةزةٖاتٔ.و نة بة
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ؾوؾػتإ بة تةْيا بةضٖةَى ؾهطى ٖةَوو ديٗاْى وةبةض زةٖيَٓا و ْةتةوةناْى ٖةَوو 
ديٗإ ؾهطى ؾوؾيإ بةناض زةٖيَٓا و بؤية ية تةواوى ظَاْةناْى زوْيا، ْاوى ؾهط ية 

 يوياْة.ضِطبووٕ و تةْاْةت عةضةبيـ ٖةض ئةو ْاوةيإ وةضططتووة و طؤْةتةوةناْى ئيَطإ ؾيَ
ةْطى، ٖةض ية تووتى و تاووؽ و َطيؿهى خؤؾةويػتى ضِةْطاوضِئةوةْسة باَيٓسةى دوإ و 

تا دؤضةناْى باَيٓسة زةضياييةنإ و دؤضةناْى زؤضْا و َطيؿهةناْى )غةقا( ية ؾوؾػتإ 
ناتى ٖاتٓيإ بؤ ئةوىَ وايإ ٖةغت زةنطز نة ٖاتووْةتة ٖةبوو نة غةضباظاْى ئةغهةْسةض ية 

، ظؤض دؤضى ي تطانيَؿةناْنة ية بةٖةؾت دطة ية بابةتة غةضجنطِ بةٖةؾت، ضوْهة بيػتبوويإ
 باَيٓسةى ييَية.

 بةآلّ( نيًؤَةتط ية نةْساوى ؾاضغةوة زووضٕ، 250ئيَػتا ويَطاْةناْى ؾوف ْعيهةى )
ازةى ئةو ية زةضيا زووض بووة. ضِاضى نةْساو بووة و ؾوؾيـ بة ئةونات ئةٖواظى ئيَػتا ية نةْ

ؾوؾػتإ تةْٗا ْاوضةيةنى نؿتوناَيى و ثةضوةضزةى ئاشةٍَ و باغساضى ْةبوو، بةَيهو 
ْاوضةيةنى بيَ ٖاوتا بوو ية وةبةضٖيَٓاْى طوٍَ و ٖيض دوتياض و باغساضيَو ْةبوو نة طوٍَ 

 ْةضيَٓيَت.
زةبووٕ، نةَيهى ئةوةيإ ٖةبوو نة نةؾتى ثيَسا اْسا تيَجةضِضووباضةناْى بة ؾوؾػتٖةَوو 

و ظؤضى  نؿتونإٍَ و بة ٖؤى بةٖيَعبووْى آلناْى ضووباض ية ْاويسا زةدوونةؾتييةوات و طِب
ت ية آلبةضٖةَى ؾهط ية ئةوىَ، ئةو ْاوضةية ببوو بة طةوضةتطئ ْاوضةى باظضطاْى ضؤشٖة

ْة ئةوىَ و ْةتةوةناْى ضاو بربِ ي تطنة ْةتةوةناْ ييةغةضغوضَِإ ْديٗاْى نؤٕ. نةواتة ديَي 
 ضؤشئاواى ئةوىَ ويػتى ٖيَطف بطزْة غةضى بهةٕ و ئةو ْاوضة بةثيتة زاطري بهةٕ.

)زيؤالؾوا( نة ية ويَطاْةناْى ؾوف، نةوتة ٖةَيهةْسٕ و ظؤض ؾتى ططاْبةٖاى زةغت نةوت 
زةَييَت ؾوف يةنةّ ؾاضى ديٗاْة  و ٖةَووياْى طواغتةوة بؤ َوظةخاْةى )يوظةض( ية ثاضيؼ،

نة نة خةْسةم ية زةوضةى ٖةبووة بؤ ثاضيَعطاضى نطزٕ و ٖةضضةْسة ؾوضة بة زةوضةيسا ٖةبووة، 
بؤ بةٖيَعتط بووْى ثاضيَعطاضى ية ؾاض )خةْسةم( ية ضواضزةوضي ٖةبوو و ية ناتى دةْطسا  بةآلّ

 نطا.ئاو زة طِخةْسةقةنة، بة ئاوى يةى ية ضووباضة ْعيهةنإ ث
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ية ؾتة غةضغوضٖيَٓةضةنإ  (4)و خيَعاْةنةى (3)تةى )زيؤالؾوا(و ؾوضةى ؾاضى ؾوف بة ثيَي
نةى بيػت َةتط بووة و نةواتة تةواوى ؾوضةنة وةى اْييةبووْة، ضوْهة بةضظى و ث

نةى وةى يةى بيَت. اْييةَونةعةبيَو زةٖاتة بةضضاو و ية ديٗاْسا ؾوضةيَو ْةبوو بةضظى و ث
ئاو زةوضى ططتبيَت، غةيٓة  طِة ثاْى و بةضظى بيػت َةتط نة خةْسةقيَهى ثبا ؾوضةيَو ب

بةضزيسةَإ و زةظاْشن ئةو ؾوضة و خةْسةقة ية ناتى دةْطسا تواْيوياْة ضيَطط بٔ ية ثةضيٓةوةى 
 ٖيَع.

ئةو نةغةى ئيَػتا غةضزاْى ئاغةواضى ؾوف بهات و تةثؤيهةنإ ببيٓيَت، وابريزةناتةوة 
طابيَت، ٖةض ؾاضيَو ويَطإ زةبيَت زضوغتهؾاضى ضؤّ ية غةض سةوت ططز ئةو ؾاضةف وةى 

اغتى ضِؤشئاواييةنإ، ئةواْةى بة ضِيةواْةية وةى تةثؤيهةيةنى ييَ بيَت و َيَصووْووغة 
َيَصووْووغٔ و َيَصووى ئيَطاْيإ ية زَيى خاى زةضٖيَٓاوة و ية تةثؤيهةناْى ؾوف، ْةخؿةى 

ة، ئةطةض ئةو ْةخؿةيةَإ ية زةغت بيَت، ية ناتى ٖةْطاوْاظنإ ئةو ؾاضة نؤْةيإ زؤظيوةتةو
طا و )ئاثازاْا( واتة نؤؾهى ثاؾايةتى و باظاضى ثةضغتية ويَطاْةناْى ئةوؾاضة زةظاْشن 

 غةضزاثؤؾطاوى ؾاض نة وةى باظاضة غةض زاثؤؾطاوةناْى ئيَػتاى ئيَطاْة ية نويَٓة.

                                                           

ظاييَٓى بؤية ؾةضَاْبةضى  1881)ئةْساظياض و باغتآْاغي ؾطاْػي َاضغيٌَ ئؤطؤغت زيؤالؾوا ية غاَيى  (3)
. ئةو نؤؾهةناْى زاضيوؾي يةنةّ زضوغتهطزباغتإ ْاغي ية ئيَطإ و زؤظيٓةوةناْى ية ؾوف ْاوباْطى ظؤضيإ 

بةٖاى ية ؾتووَةنى ٖوْةضى نؤٕ و طِو طةجنيٓةيةنى ث زؤظييةوةظاييَٓى  1885و ئةضزةؾريى زووةَى ية 
ية َوظةخاْةى يؤظةض خطاْة ْةَايؿطا. نتيَبةناْى ْاوبطاو  1886باغتاْى ئيَطاْى بطزة ثاضيؼ و ية غاَيى 

 1920بطيتشن ية: ؾوضةى ؾوف، ٖوْةضى باغتاْى ئيَطإ نة ثيَٓر بةضطة و دةْطى ئايػؤؽ. ْاوبطاو ية غاَيى 
 اَييسا نؤضى زوايي نطز.غ 76ية تةَةْى 

اؾيٌََ نة ٖاوناضى ٖاوغةضةنةى ضِى ؾةضةْػي و ٖاوغةضى ئةْساظياض زيؤالؾوا، خامن شإ ييَهؤَيةض)ْووغةض و  (4)
ناْى ؾاضى ؾوف، ية غةؾةضةناْى بؤ ئيَطإ و ؾاضى ؾوف دٌ و بةضطى ثياواْى يةبةض ييَهؤَييٓةوةبووة ية 

وو، ضووتة ْاو سةضةَػةضاى شْةناْى ْاقطايسئ ؾا و يةطةٍَ ضةْس زةنطز و ية تاضاْيـ يةبةض ئةوةى شٕ ب
ناْى ييَهؤَييٓةوةشْيَهى ئةوزا ضاوثيَهةوتٓى نطزووة. ْووغيٓةناْى بطيتشن ية: نةيسة، ؾوف، ئيَطإ و ضؤشْاَةى 

 1916اَيى زضابووٕ بؤ ؾاضغي، ية ئيَطإ ْاغطابوو و ية غطِؾوف. خاظنى ْاوبطاو بة ٖؤى ْووغيٓةناْى نة وةضطيَ
 (ظةبيشوَيآلغاَييسا نؤضى زوايي نطز.  65و ية تةَةْى 
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زةبووٕ و ئاوةناْيإ بةغةض نةْاضةناْسا ويَسا تيَجةضِووباضةناْى نة بة ئةبووْى نات ضتيَجةضِبة 
ى و غةضةجناّ غةضنةوتٓى ضِزةنؿا، ضيَطةوى خؤيإ ؾوؾتةوة و ية ئةجناَسا ضيَطةوى خؤيإ طؤ

 ئاو بة غةض ٖةض زوو نةْاضةناْى ضووباضةنةزا ْةَا.
وباضةنإ طزْى ئاوبةْس يةغةض ضوزضوغتهناْسا، ئةو ططؾتة بة ضيَطةى غاغاْييةية غةضزةَى 

زواتط بة  بةآلّ. بةضزةواَبووضاضةغةضنطا و طةيؿتٓى ئاو بؤ ْاو نيًََطة و باؽ و طوَيعاضةنإ 
ئاو ْةيتواْى  ي تطبووٕ و زواى ئةوة داضيَهنات ئاوبةْسةناْى ؾوؾػتإ ويَطاْبووْى تيَجةضِ

ْاو ضووٕ و ضوْهة ناْى ٖةضزوو نةْاضةناْى و نيًََطة و باؽ و طوَيعاضةنإ يةظةوييةشيَتة غةض طِب
ية ؾوؾػتإ تةْٗا ية ظغتإ ْةبيَت، ظؤض نةّ باضإ زةباضيَت و زةَاْط ية غاٍَ ٖةتاوى طةضّ 

ا بة ْاوضةيةى نة نةَيهى ضِنإ زةزات، ئةو ْاوضةيةى نة بةٖةؾتى ظةوى بوو طؤظةوييةية 
ت ئاويإ نإ َاوة و ئةطةض بتواْسضيَظةوييةى نؿتوناَيتواْاى  بةآلّى ْةبيَت. نؿتوناَي

 نإ زةبيَتةوة بة بةٖةؾتى ديٗإ.ٖةخاَةْؿييةبطةييَٓسضيَت، وةى غةضزةَى 
ناْةوة ْةظاْسضابوو و ٖةضضةْسة ئيَطاْيية( غاٍَ ْاوى ؾاضى ؾوف ية اليةٕ 120تا ثيَـ )

ية بووْى ئةو  بةآلّئةو ْاوةيإ ية بٓاغة بة ؾووؾتةض ية ئيَطإ و ؾوؾى ية قةوقاظيا زةْاغي، 
 ئاطابووٕ و ئةو ْاوةف ية ثةضتوونة ضؤشئاواييةناْسا ٖةبوو. ؾاضة بيَ

تى آلواْيٓى تايبةتى بؤ ضؤشٖةضِظ( زةوَيةتى بةضيتاْيا نة ية غةضةتاوة  1851ية غاَيى )
يةتى عػُاْى، ييصْةيةنى بة غةضؤنايةتى )غيَط نوْت ئيُجطاتؤضاغت ٖةبوو بة َؤَيةتى ضِْاوة

اغجاضز و ٖةضوةٖا ٖةَيهةْسْى ضِناْى ظةويوظاض ٓةوةييَهؤَيييؤف ْووؽ( بؤ ْةخؿةغاظى و 
َيَصووييؿى ثيَ غجاضزٕ و ئةوإ ية ْاو خانةوة ٖةْسىَ ؾتيإ زةضٖيَٓا نة غةملاْسْى بووْى 
ؾاضيَو بوو بة ْاوى ؾوف ية ئيَطإ. ْاوبطاو زواى ئةوةى ظاْى ؾوف ية ئيَطاْة، زةغتى بة 

ناْى غةباضةت بة ؾوف نطز و ظؤض تاَةظضؤ اْييةيؤْخويَٓسْةوةى ثةضتوونةناْى َيَصووْووغة 
 بوو بؤ غةؾةض بؤ ئيَطإ و زيتٓى ؾويَٓى ؾاضى ؾوف.

زئ ؾا، )غيَط نوْت يؤف ْووؽ( بة زواتط و ية غةضزةَى ثاؾايةتى ْاغطة ضةْس غاييَو
ٖاوضيَيةتى غةضٖةْطيَهى بطيتاْى بةْاوى )ويًياَع( ضوو بؤ ئيَطإ و خؤى طةياْسة ويَطاْةناْى 
ؾاضى ؾوف و زةغتى نطز بة ٖةَيهةْسٕ و ظؤض ؾتيإ زةغت نةوت. زاْيؿتواْى ئةو ؾويَٓة 
ٖةضضةْسة زةياْبيٓى نة ْاوبطاو و ويًياَع، نةوتووْةتة زةضٖيَٓاْى ثةيهةض و قاخ ية ْاو خاى 
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ضيَططيإ ْةزةنطزٕ، ضوْهة ئةو  بةآلّو طواغتٓةوةيإ ية ضيَطةى نةؾتى بؤ بةضيتاْيا، 
 بؤ ئةوإ بةبايةر ْةبووٕ.نةضةغتاْة 

طز و زضوغتهئةو زوو نةغة ية يةنةَشن نةغاْيَو بووٕ نة ْةخؿةى ؾاضى ؾوؾيإ 
بة ٖؤى ئةوةى ئةوإ  بةآلّ، زياضيهطزئةوةْسةى ية بةَيطةنإ زةضزةنةوت زةضنةوتةناْيإ 

ؤالؾواى باغتإ ْاؽ ْةبووٕ ْةياْتواْى بة ضيَػايةنى زضوغت ٖةَيهةْسٕ بهةٕ و زواى ئةوإ زي
ؾةضةْػي و ٖاوغةضةنةى غةؾةضى ئيَطاْيإ نطز و بة ضيَػايةنى زضوغت تواْيإ ناضى 

 يإ ية خاى زةضنطز.ي تطٖةَيهةْسٕ ية ؾوف بهةٕ و ٖةْسىَ قاثي ططاْبةٖا و نةيوثةي
زواى غةؾةضى )غيَط نؤْت( و )ويًياَع( بؤ ئيَطإ، ْاوى ؾاضى ؾوف بة تةواوى ئيَطإ و 

وبؤوة و ظاْيإ نة ئةوىَ ويَطاْةيةنة نة ية نؤْسا ؾاضيَهى طةوضةى بووة و آلى بيةْاو ٖةَووالية
 بة ثايتةختى ئيَطإ ٖةشَاض نطاوة.

طزْى زضوغتهزواى ئةوةى نوضوف ؾاضى ؾوؾى نطزة ثايتةخت و ية ناتيَهسا نة غةضطةضَى 
ةيي ية ئيَطإ و ؾاضى ثاظاضطاز بووٕ، زةغتى نطز بة زاَةظضاْسْى قوتاغاْةناْى ٖوْةضى و ثيؿ

نة بة ؾةضَاْى خؤى  ي تططز و زواتط ية ْؤ ؾاضزضوغتهغةضةتا قةتاغاْةيةنى ٖوْةضى ية ؾوف 
 طز تا زاْيؿتواْى ئيَطإ ؾيَطى ٖوْةض بزن.زضوغتهطابووٕ، يةو قوتاغاْاْةى زضوغته

 نإٖةخاَةْؿييةزةبيَت بعاْشن ثيَـ نوضوف ية ئيَطإ ٖوْةض بةو َاْايةى ية غةضزةَى 
تساضاْى َاز ظةوقى ٖوْةضيإ ْةبوو و ثةيوةْسيؿيإ يةطةٍَ آلٖةبوو، ْةٖاتبوو نايةوة و زةغة

 تط ْةبوو و تةْٗا غووزيإ ية ٖوْةضى بابٌ وةضزةططت. اْيوآلت
طزْى ئةو قوتاغاْاْة، نوضوف ويَطاى غووز وةضططتٔ ية ٖوْةضَةْسة زضوغتهزواى 

ة ٖةْسىَ ٖوْةضَةْسى خػتة ناضةوة و ئةواْى يةو ةوَيػطنإ، ية يؤْإ و بابٌ و ئيَطاْيية
قوتاغاْاْةى يةو زة ؾاضة نطابووْةوة زاَةظضاْس و ضةْس نةغيَهيؿى ْاضز بؤ ضشن، تا ية ئةويَوة 

طزْى قاثي ضيٓى بيَٓٔ بؤ ئيَطإ و ئةواْيـ ناض ية قوتاغاْةنإ بهةٕ. زضوغتهٖةْسىَ وةغتاى 
ية غةضزةَى نوضوف و ديَ ْؿيٓةناْى ٖاتةنايةوة، بة  زةبيَت بعاْشن نة ئةو ٖوْةضةى بةآلّ

ةْطى ئيَطاْى ٖةبوو و خةغًةتى ئيَطاْى ٖةبوو و تةواوى ئاغاضى ٖوْةضي ئيَطاْى نة ية ضِتةواوى 
نإ َاوْةتةوة، ض ويَٓة نيَؿى و بةضز تاؾي، يا ناْعاناضى و قاثي ٖةخاَةْؿييةغةضزةَى 

نإ تواْيإ ئيَطاْييةْى ئيَطاْى بوو و ٖوْةضَةْسة ةغةضِضيٓى بووبيَت، بة طؿتى ٖوْةضيَهى 
ةغةْى ئيَطاْى ثيَو بٗيَٓٔ نة ية ديٗإ ضنيَٓيَتةوة و نةغي ؾاضةظا ضِْةضيتيَهى ٖوْةضى 
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زةتواْيَت ْةضيتى ٖوْةضى يةيةنرت ديا بهاتةوة، بة زيتٓى ثةيهةض يا ئةغتووٕ يا ناؾي و 
بة ضاوى زةضووٕ بتواْيَت دىَ زةغتى  نإ، ئةو بٓاغيَتةوة وٖةخاَةْؿييةناْعاناضى 
 نإ بعاْيَت.ئيَطاْييةٖوْةضَةْسة 

ئيَػرتابووْى غهطتيَطى ئةغهةْسةض زةَييَت: ئةو قوتاغاْة ٖوْةضياْةى نة نوضوف زضوغتى 
طزْى ناؾي و قاثى ضيٓى و زضوغتهنطزٕ، ؾيَطخواظاْيإ بؤ ويَٓةنيَؿى و ثةيهةضتاؾي و 

ى وةى: )ضٓشن، ي تطواتط ية غةضزةَى نوضوف ضةْس ثيؿةيةنةنطز و زثةضوةضزةزناْعاناضى 
طزٕ و قوالب ضٓشن( خطاْة بواضى زضوغتهزاضتاؾي، ْةخـ ٖةَيهةْسٕ يةغةض بةضز، قوَاف 

 ؾيَطناضيةوة.
ئةو قوتاغاْاْةى يةغةض زةغتى نوضوف نطاْةوة و ٖةض ية غةضزةَى زاضيوف ثةضةيإ ثيَسضا 

، ْةتةْيا ية زوْياى نؤٕ بة قوتاغاْةى بةضزةواَبووٕنإ ٖةخاَةْؿييةو تا نؤتايي غةضزةَى 
 ا ظنووْةى ئةوإ زاْةَةظضا.ئةوضووثيي زازةْطإ، بةَيهو تا غةزةى سةظسةٖةَيـ ية ظنووْة

ى ية غةضزةَيَو نة بة غةضزةَى ئةوضووثْيطاضنيَـ، ثةيهةضتاف و ناْعاناضاْى 
( ظاييَٓى زةغت ثيَ زةنات و 1453غاَيى ) ْويَبووْةوة ْاغطاوة و ية ضووخاْى )قوغتةْتيٓة( ية

ا بوو، ثيؿةنإ ية قوتاغاْة ئةوضووثغةضزةَى ثيَؿهةوتٓى ٖوْةض و ثيؿةغاظى و ظاْػت ية 
ؾيَطْةزةبووٕ و وةى ؾاططز ية الى وةغتانإ ؾيَطزةنطإ. ثيَويػت بووْى ؾيَط بووْى ٖوْةض وةى 

ا ضةقيبوو نة )ثيهاغؤ( ئةوضووثَةْساْى ؾاططز ية الى وةغتا، بة ؾيَوةيةى ية َيَؿهى ٖوْةض
ْيطاضنيَؿى بةْاو باْطى غةضزةّ، بة تةواوةتى زشى ؾيَطبووْى ٖوْةض ية قوتاغاْة بوو و 
زةيطووت: ئايا )ضاؾائيٌَ( ْيطاضنيَؿى طةوضةى ئيتاَيى ية قوتاغاْة خويَٓسوويةتى و 

 ْيطاضنيَؿى ؾيَط بووة، تا َٔ بضُة قوتاغاْة؟
ضيَطةى ؾيَطبووْى ٖوْةض ئةوةية نة زووناْى وةغتا، طةغو بسةئ و تؤظى : زةيوتثيهاغؤ 

 زووناْةنة ية قوضطُإ ضؤبضيَت، تا ؾيَطى ؾتيَو ببشن.
، َيػطيةوناتةى نوضوف ئةو قوتاغاْاْةى ية ئيَطإ زاَةظضاْس، ئةو دؤضة قوتاغاْاْة ية 

ية ظاْهؤزا تةْٗا ثعيؿهى و ظاْهؤ ٖةبوو و  َيػطية  بةآلّبابٌ و يؤْإ بووْيإ ْةبوو، 
نؤْرتئ ظاْهؤى ديٗاْة و ئةو نةغاْةى ية  َيػطْةؾتةضطةضى زةخويَٓسضإ و ظاْهؤى ثعيؿهى 

( غاٍَ 1500بةؾساض بووٕ، زةَيئَ نة ئةو ظاْهؤية ْعيهةى ) َيػططزْى َيَصووى نؤْى زضوغته
 ثيَـ ظايئَ ٖةبووة.
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ويػتى ٖةبووْى ئةو قوتاغاْة ثيؿةغاظياْة ةزا ٖيض ثاؾايةى غةضةجنى بؤ ثيَوآلتيةو  بةآلّ
ةغةْى ئيَطاْى ية غةضزةَى ضِبؤ نوضوف و ئيَطإ َايةوة. ٖوْةضى  ظييةْةضوو و ئةو ؾاْا

ى و زووةَيإ ثةضغتنوضوف و ديَ ْؿيٓةناْيسا، ية غةض زوو بٓاغة بوو نة يةنةَيإ َةظزا 
 ضيَعططتٔ بوو ية ثاؾا.

ةناْى ئاييٓى و ضيَعططتٔ ية دةغتة َؤَيايي نطاوةنإ، ط، بابةتتطى وةى َيػ التاْيوية 
 بةآلّبابةتى بةضضاو بووْة ية الى ٖوْةضَةْسةنإ و ظؤض خؤيإ بةو بابةتاْة َاْسوو زةنطز، 

 ناْى ْةبوو.ئيَطاْييةنإ ية ثاؾاناْيإ ئةو ؾهؤ و طةوضةييةى ضيَعى َيػطييةضيَعططتٓى 
ٖةخاَةْؿي َاوةتةوة يا ية خاى زةضٖٓسضاوة و ؤ ية غةضزةَى طِٖةض ؾتيَو نة تا بة ئةَ

نإ بؤ ئيَطاْييةى يا ضيَعى ثةضغتيَتةوة بؤ ئاييٓى َةظزازةطةضِٖةَيططى ظةوقيَهى ٖوْةضية، 
نإ و قاثةنإ تا زةطاتة ؾييةتةْاْةت ية نةضةغتةى ناْعايي و نا تييةاغضِثاؾاناْيإ و ئةو 

 ثاظاضطاز و ثطغجؤييؼ زةضزةنةويَت.نؤؾهةناْى ئةو غةضزةَة وةى نؤؾهةناْى ؾوف و 
نإ و قوالب ضٓشن و ْةخـ ٖةَيهةْسٕ ٖةخاَةْؿييةية ؾةضف و قوَاؾةناْى غةضزةَى 

ى و ثةضغتئةو نات ٖيَض ؾتيَو بةدىَ ْةَاوة تا بعاْشن ئايا ية ئةواْيؿسا ٖةض زوو بابةتى َةظزا
زةضنةوتووة و  ي تطْية نةضةغتةنا بةآلّةْطى زاوةتةوة يا ْة، ضِضيَع بةضاْبةض ثاؾا 

 ى بووٕ بؤ طةيةنةيإ.ثةضغتى َةظزاظنووْةنإ ية نوضوؾةوة تا زوايشن نةغيإ ٖةخاَةْؿيية

 
*            *          * 

 

تى خؤى، ئةونات تةواوى ئةو آلاْى ييسى و بابًى خػتةشيَط زةغةوآلتزواى ئةوةى نوضوف 
 تى ئةو.آلبةؾيَو ية زةغة ة بووٕ، بووْةوآلتاْةى ية شيَطزةغتى ئةو زوو وآلت

ية ييسى ؾاضةناْى ئاغياى بضووى، وةى بامسإ نطز غةضةتا بةضططيإ نطز و زواتط ؾهإ يا 
ةنإ دطة ية )غعظة( نة تا ئيَػتاف وآلتى ئيَطإ زةغتى بةغةضزا ططتٔ. ية بابٌ تةواوى يةؾهط

ئةو ؾويَٓة بةٖيَع زاطري وو نة ْاضاضبٖةض ئةو ْاوةى ٖةية، بووْة بةؾيَو ية ئيَطإ و نوضوف 
ت بة ٖةوَيى نوضوف ئيَطإ تا ضووباضى )غةْس( ضؤيؿت و تةواوى آلبهات. ية بةؾي ضؤشٖة

 ى تؤضاْى نؤٕ بؤوة بةؾيَو ية ئيَطإ.وآلت
 ية نؤْسا ئيَطإ ية ضواض الوة ٖيَطؾي زةنطاية غةض:
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ؾووض بة زةغتى يةنةّ ية اليةٕ ئاؾوضيةنإ و زواى ويَطاْهطزْى ْيٓةواى ثايتةختى ئا
يَو بوو وآلتنإ و تؤضإ اْييةَازةنإ، ئةو َةتطغية بؤ ٖةتاية ية ْاوضوو. زووةّ ية الي تؤض

تى خؤضاغاْى باؾووض و بًوضػتاْى ئيَػتا، زواى ئةوةى نوضوف ئةو آلنة زةنةوتة ضؤشٖة
 ناْيـ وةغتا.اْييةةى نطزة بةؾيَو ية ئيَطإ، ٖيَطؾي تؤضوآلت

تاَيةنإ نة ية ضيَطةى قةوقاظياوة ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض ئيَطإ. ضواضةّ ية اليةٕ ٖةث غيَيةّ
ية اليةٕ )َةغكةْسةنإ( نة ٖريؤزؤت بة )َػاشت( يا )َاغاشيَت( ْاويإ زةبات و ية 
غةضزةَى ئيػالّ بة )ئؤظبةى( ْاوغطا بووٕ و نوضوف بؤ ضيَططتٔ ية ٖيَطؾي ئةوإ بؤ غةض 

غةضزةَى ئيػالَى بة توضنػتإ و )َاوضْا ايٓٗط( زةْاغطإ اْةى ية وآلتئيَطإ تةواوى ئةو 
اى ئةوةف ْةيتواْى َةتطغي )َةغكةْسةنإ( و ٖيَطؾيإ بؤ غةض طِويَ بةآلّخػتةغةض ئيَطإ، 

ابططيَت و ئةوإ ٖةضوةى داضإ ٖةْسيَهات ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض ئيَطإ و ٖةض نةغيإ ضِئيَطإ 
زةياْهوؾت و طةجنةناْيإ بؤ نؤيًة بووٕ زةبطز و ٖةضضى زةزيت دا ثري بوواية يا َٓساٍَ 

 تواْيبايإ ية طةٍَ خؤياْسا بيبةٕ، زةياْربز.

ضةؾتاضى َةغكةْسةنإ ية طةٍَ ئةغريةنإ، ظؤض خةضاثرت بوو ية ضةؾتاضيإ يةطةٍَ ئاشةَيةنإ و 
ى ٖريؤزؤتى ( غاٍَ زواى َطز50َْيَصووْووغي يؤْاْى )نًيٓؤ( نة نتيَبى َيَصوويي خؤى نة )

ناْيإ بة ظجنري زةبةغت و ية تةويًََةزا بة ئيَطاْييةْووغيوة، زةَييَت: َةغكةْسةنإ ئةغرية 
)غيٓط( ية ظةويإ زةبةغسن و زةغتى ئةغريةنإ بة ضؤش و ؾةو ية ثؿتةوة زةبةغرتايةوة و 

ى خؤيإ تا ية وآلتتةْٗا يةنذاض زةغتيإ بؤ ْإ خواضزٕ زةنطزْةوة و بةّ ؾيَوةية زةياْربزٕ بؤ 
 ئةوىَ ئةوإ بؿطؤؾٔ.

ٖةثتاَيةنإ وةى َةغكةْسةنإ، ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض ئيَطإ و خةَيهيإ زةنوؾت و 
 534ئةغرييإ ْةزةططت و يةو خاَية ية ئةوإ ديازةنطاْةوة. ية غاَيى ) بةآلّتاالْيإ زةبطز، 

و ئةوةْسة ٖاتٓةثيَـ تا ٖيَطؾيإ نطزة غةض ئاظةضبادنإ  ي تطخ. ظ( ٖةثتايةنإ داضيَه
 طةيؿتٓة )ناؽ ثشن( يا قةظويٓى ئيَػتا.

وةى نًيٓؤ باؽ زةنات: ناتيَو ؾةغت ضؤش ية ٖيَطؾيإ بؤ ئاتطؤثاتٔ )ئاظةضبادنإ( و )ناؽ 
ببوو، ناتى طةيؿتٓى تطىَ بوو و ٖةْسيَو ية غةضباظة ٖةثتاَيةنإ ئةوةْسة َيوةيإ تيَجةضِثئَ( 

ةظةنإ تةْاْةت يةى ٖيَؿوو تطيَيإ ضِةثتاَيةنإ زةضووْةْاو يةى ية خواضز تا َطزٕ، ناتيَو ٖ
 ْةزةٖيَؿتةوة.
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ناتى ٖيَطؾي ٖةثتاَيةنإ زةغتى ثيَهطز، نوضوف ية ٖيَطف بؤ غةض ٖيٓسغتإ بوو و تا 
نإ بة يؤْاْييةطز بوو نة زضوغتهضووباضى غةْس ضووبوو و زوو ؾاضى يةو ؾاضاْة يةوىَ 

 ابووٕ.)نوضوثؤييؼ( ْاويإ ْ
 َيَصووْووغاْى يؤْاْى و ضؤَى نة زواى ئةغهةْسةض بؤ ْووغيٓةوةى َيَصوو قةيةَيإ ططتة زةغت،

تةية نوضوف ية ٖٓس بة و تيإ نوضوف ية ٖٓس زووضاضى ؾهػتى غةخت ٖاتووة و ويػتيإ بةوو
سةٕ ؾهػت خواضزوو ْيؿإ بسةٕ تا غةضنةوتٓى ئةغهةْسةض ية ٖٓس طةوضةتط زةضخةٕ و واثيَؿإ ب

ى َيَصوو بػطيَتةوة و  ئةغهةْسةض يةنةّ نةؽ بووة نة ٖٓسى زاطرينطزووة، بةآلّ ئةو ؾيَواْسْة ْةيتوْا
 اغتطؤنإ زةَيئَ نوضوف تا غةْس ضووتة ثيَـ.ضَِيَصووْووغة 

اْةوةى ضِايةوة، ناتى طةضِية ٖٓسغتإ نوضوف ٖةواَيى ٖيَطؾي ٖةثتاَيةنإ ثيَ طةيؿت و طة
خ.  535ؤ قةوقاظيا ْةَابوو و بة ْاضاضى تا بةٖاض وةغتا، ية بةٖاضى )نيَؿى بيةؾهطوةضظى 

ظ( ية ثاظاضطاز نةوتةضىَ و ناتي ثةضيٓةوةى ية ضووباضى )ئاضاظ( و طةيؿتٓى بؤ قةوقاظيا، 
( غةز و ثةجنا ٖةظاض غةضباظ و بةؾيَو يةوإ 150000ةنةى ثيَهٗات بوو ية )يةؾهط

 يإ ية خيًََةناْى ْاوضةنة ثيَهٗاتبووٕ.ي تطووٕ و بةؾيَهغةضباظاْى غوثاى بةضزةواَى ئيَطإ ب
نوضوف زةيعاْى زاْيؿتواْى ؾاضةناْى قةوقاظيا نة ئةو نات بةؾيَو بووٕ ية ئاتطؤثاتٔ، 
بيَ تاوأْ و ئةواْيـ وةى زاْيؿتواْى ئاظةضبادنإ قوضباْى زةغتى ٖةثتاَيةنأْ، بؤية 

و ية بانووضى ئةو ؾاخاْةوة ٖيَطؾي نطزة غةضيإ، اْس ضِةنةى ية ؾاخةناْى قةوقاظ تيَجةيةؾهط
ْيؿتةدىَ بووٕ و ْاوضةى ْيؿتةديَي ئةوإ ية  غةسطاٖةثتاَيةنإ ؾاضْؿشن ْةبووٕ و ية  بةآلّ

باؾووض زةطةيؿتة ؾاخةناْى قةوقاظ و ية بانووض زةطةيؿتة ضؤغياى ْاوةْسى و يةو ْاوضة 
 ز.ؾطاواْةزا بة ئاضةظووى خؤيإ ٖاتووضوويإ زةنط

نوضوف زواى ئةوةى ٖةثتاَيةناْى ييَهسابطِى، بؤى زةضنةوت بةزوا نةوتٓى ئةوإ بة ٖؤى 
ْؿشن بووْيإ ناضيَهى بيٗوزةية و تا ظياتط بهةويَتة زوايإ ئةوإ ظياتط نؤض زةنةٕ و  غةسطا

ية ْاوضةيةى ( ثةجنا ٖةظاض غةضباظى 50000زةضؤٕ، بؤية طةضايةوة و غوثايةنى ثيَهٗاتوو ية )
نة ئيَػتا بة )تيَؿًيؼ( ْاوزةبطيَت، بةديَٗيَؿت تا ية ناتى ٖيَطؾي  (5)ة ْاوى )تي بي ييؼ(ب

 ٖةثتاَيةنإ ضيَطةيإ بططٕ.
                                                           

)تي بي ييؼ بة ظاضاوةى نؤْى ْاوضةيي بة واتاى ئاوة طةضَةنإ زيَت و ضوْهة ية تؿًيؼ ناْى ئاوى  (5)
 .(ظةبيشوَيآلطةضَى ظؤض ٖةبووة و تا ئيَػتاف ٖةْسيَهيإ َاوٕ و بؤية بة تي بي ييؼ ْاو زةبطيَت. 
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ياضيسا طِةى يةو ؾويَٓة بؤ ضيَططتٔ ية ٖةثتاَيةنإ زاْا، بيةؾهطزواى ئةوةى نوضوف ئةو 
بووْى ؾاخى ْاغطاو بة تيَجةضِبووْى خيًََةناْى ٖةثتاٍَ بططيَت و ية ضيَطايةنى تيَجةضِضيَطةى 

ازةيةى ضِ)زةضبةْس( يا )باب االبواب( ؾوضةيَو وةى )ئاوبةْس( زضوغت بهات و ئةو ئاوبةْسة بة 
طا نة ٖةثتاَيةنإ ْةتوأْ ئةو ويَطإ بهةٕ و بؤ ئةو ؾوضة بةٖيَعةف، زضوغتهبةٖيَع 

اب االبواب تانة ضيَطا بوو طز. بة ٖؤى ئةوةى بزضوغتهبؤ  آلزةضواظةيةنى بةٖيَعى ية ناْعاى قة
بؤ ثةضيٓةوةى ٖةثتاَيةنإ، ئةطةض غةضباظطةنةى تةؾًيؼ تواْاى ضيَططتٓى ية ٖةثتايةنإ 

اؾووض و ْةبواية ئةوا ئةوإ زةضواظةنةيإ زازةخػت و ضيَطط زةبووٕ ية ثةضيٓةوةى ئةوإ بةضةو ب
 (6)ضووْيإ بؤ ئاظةضبادنإ.

ضيَططتٔ ية ٖيَطؾي ٖةثتاَيةنإ ناضيطةض بوو نة ضيرت  بة ضِازةيةى ئةو ٖةْطاوةى نوضوف بؤ
ئياْة ٖيَطؾيإ ْةنطزة غةض ئيَطإ. ضوْهة غةضباظطةى تةؾًيؼ ثيَؿى بة ئةوإ غةسطائةو خيًََة 

زةططت و ططعنإ ٖةثتاَيةنإ تواْيبايإ غةضباظطةنةف يةْاو ببةٕ، ْةياْسةتواْى ية باب 
زواى ئةوةى ٖيَعى ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿي نةّ  بةآلّٕ. االبواب بجةضْةوة و بطةْة ئاظةضبادنا

بةضيَوة ببةٕ، زيػإ ٖةثتاَيةنإ  وآلتبووة و ثاؾاى وةى نوضوف و زاضيوؾيإ ْةَا نة 
 ٖيَطؾةناْيإ بؤ غةض ئيَطإ زةغت ثيَهطزةوة.

ناْى ئةوزيو غةسطايةوناتةى نة نوضوف ية قةوقاظيا بوو، خيًََةناْى َةغكةْس نة ية 
ايٓٗط( زةٖاتٔ، زواى تاالٕ نطزْى َاوةضْا ايٓٗط و توضنةَةْػتإ، خؤيإ طةياْسة   )َاوةضْا

خوضاغإ و ؾاضةناْى تووؽ و نوضوثؤييػيإ تاالٕ نطز )يةو ؾاضاْة بووة نة نوضوف زضوغتى 
نطز و ية ْعيو ؾاضى توضبةتى سيسضيةى ئيَػتا بوو(، تةواوى شٕ و ثياواْى ؾاضيإ ئةغري نطز و 

ضى خوضاغاْيإ تاالٕ وةغتإ و بةضةو باؾووض نةوتٓةضىَ و ٖةَوو ؾاضةناْى باؾووبةَةف ْة
ؾو و بيَ ئاوى ئيَطإ ضيَططيإ ْةبواية تا ؾاضى )ناضَاْيا( واتة نطَاْى و سطاىنطز، ئةطةض غة

                                                           

نإ، ٖةخاَةْؿييةووْووغاْى ئيػالَى ضوْهة زةغتيإ ْةزةطةيؿتة غةضضاوةناْى َيَصووى )َيَص (6)
طاوة و ئةَةف يةبةض ئةوةبوو نة ية غةضزةَى زضوغتهناْةوة غاغاْييةْووغيوياْة ئةو ؾوضةة ية اليةٕ 

ةو ؾوضةةيإ نإ ئغاغاْييةثاؾا  ْيية نإ، ٖةثتاَيةنإ ٖيَطؾيإ نطزووتة غةض ئيَطإ و زووضيـغاغاْيية
نإ ية ٖةَإ ؾوئَ بؤ ضيَططتٔ ية خيًََة غاغاْييةْؤشةٕ نطزبيَتةوة و يا ؾوضةةنةى نوضوف ويَطإ بوو بيَت و 

طزبيَتةوة، بةآلّ بيَ طوَإ يةنةّ ثاؾا نة ية باب االبواب ؾوضةى بؤ زضوغتهْؿيٓةنإ زووباضة ؾوضةيإ غةسطا
 .(ظةبيشوَيآلطز، نوضوف بووة. زضوغتهادنإ ضيَططتٔ ية طةيؿتٓى ٖةثتاَيةنإ بؤ ئاظةضب
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بووْى زةضياى ْاوةْسى ئيَطإ ٖاتبؤوة نايةوة، بةآلّ ئةو غةسطاية زواى وؾهئيَػتا زةضؤيؿسن، 
 اْةوةى نطزٕ.ضِية َةغكةْسةنإ ططت و ْاضاض بة طةضيَطةى 

خ. ظ( ناتيَو نوضوف بؤ  535َيَصووْووغى يؤْاْى )نًيٓؤ( زةَييَت: ية بةٖاضى غاَيى )
دةْطى ٖةثتايةنإ ية قةوقاظيا بوو، َةغكةْسةنإ نة تا خوضاغاْيإ تاالٕ نطز بوو، ضٌ 

ٍَ خؤياْسا بطز، َةغكةْسةنإ غواضى ٖةظاض شٕ و ثياوى طةجنى ئيَطاْيإ ئةغري نطز و يةطة
نإ بة ثيَ ية زواياْةوة زةضؤيؿسن و بؤية ٖةْسيَهيإ ية ضيَطةزا ئيَطاْييةئةغح ببووٕ و ئةغرية 

 َطزٕ.
اْةوةى ية قةوقاظيا، نوضوف بةضةو خوضاغإ نةوتةضىَ و ضيَطةى َاوضْا ايٓٗطى ضِزواى طة

ضوْهة زةيعاْى ئةوإ زواى بطزْى تاالْى و  بؤ غعازاْى َةغكةْسةنإ ْةبوو، بةآلّططتةبةض، 
ئةغريةنإ طةضاوْةتةوة بؤ ْيؿتيُاْى خؤيإ نة زةنةوتة ضؤشئاواى زةضياضةى ئاضاٍَ و بانووضى 
َاوةضْا ايٓٗط. بؤية خؤى طةياْسة َاوةضْا  ايٓٗط بؤ ئةوةى غوثايةى زابٓيَت ية ؾاضى 

ةدةْس( ٖةية، بؤ ضيَطةططتٔ ية نوضوثؤييػى ئةوىَ نة ئيَػتا ية ديَطةى ئةو ؾاضى )خ
ٓاغة ضؤغيةنإ ثامشاوةى ؾاضى نوضوثؤييػيإ ية ؾاضى آلْى زوايي باغتاَْةغكةْسةنإ. ية غا

 وة.ظييةخةدةْس زو
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 ضوون بؤ ههدضتان بة زيَطةى دةزبةندى خةيبةز
. خ 545تةى َيَصووْاغاْى يؤْاْى و بة تايبةتى طةظْةؾؤٕ، نوضوف ية ثاييعى غاَيى )و بة

ظ( ية ؾاضؽ ضوو )ناضَاْيا( واتة نطَاْى ئيَػتا ضؤيؿت، بؤ ئةوةى ية ئةويَ بةضةو بًودػتاْى 
 ئيَػتا و توضاْى نؤٕ و ْاوضةى ثاتاْػتإ )ثةجنوْػتاْى ئيَػتا( بطوات.

نإ، بؤ يةنةّ داض يةطةٍَ نوضوؾسا غوثاى يؤْاْييةتةى َيَصووْووغة و يةو غةؾةضة بة ثيَي
ةضتؿتاض( نةوتةضيَ و َةبةغت يةو غوثاية بطيتى بوو ية غوثاى عاضةباْة )ئةضختـ تاض( يا )ئ

 نإ.دةْطيية
زواى زاطرينطزْى بًودػتإ، نوضوف بةضةو توضإ نةوتةضىَ تا ية ئةويَ بؤ ثاتاْػتإ و 

طا ية زضوغتهت آلاْى ضؤشٖةوآلتوات و يةنةّ ؾاض نة ية اليةٕ ثاؾاى ئيَطإ ية طِئةؾػاْػتإ ب
ئةو ؾاضة ويَطإ بوو و زواى ئةوةى ئةغهةْسةض ضؤوة ئيَطإ،  بةآلّيَػتا( بوو، )قةْسٖاضى ئ

ى قةْسٖاض ٖةَإ وؾة طز و ْاوى ئةغهةْسضيةى ييَٓا وزضوغتهؾاضيَهى ية قةْسٖاض 
 اوة.ضِئةغهةْسضيةية نة غواوة و طؤ

ٕ نة ية يةو ْاوضةيةى ئيَػتا بة )ثةجنوْػتإ يا ثاتاْػتإ( زةْاغطيَت خةَيهاْيَو زةشيا
بةضظتط بووٕ، ضاويإ ؾشن و َويإ ظةضزى ظيَطئ بوو، نوضوف ية ضوخػاضى  آلنإ بائيَطاْيية

ياضيسا ٖؤناضةناْى ثيَو طةياْسْى ٖةضزوو ضةطةظى ثاتاْى طِاظى بوو نة بضِدواْى ئةوإ ئةوةْسة 
يةنيإ َو و  ّبةآلهات. ئةَطؤ ئيَُة زةظاْيشن نة ٖةضزوو ْةتةوة ئاضيايشن، ئاَازةبو ئيَطاْى 

 َو و ضاويإ ؾيٓة. ي تطةؾة و ئةوةضِضاويإ 
بؤ تيَهةٍَ نطزْى ٖةض زوو ضةطةظى ئيَطاْى و ثاتاْى و بة َةبةغتى زةضنةوتٓى ضةطةظيَهى 
بةٖيَع و دواْرت، نوضوف ٖةظاضإ شْى ئيَطاْى نطزة ٖاوغةضى ثياواْى ثاتاْى و ٖةظاضإ ثياوى 
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نإ و بؤ ٖةض ثياويَهى ثاتاْى نوضى نطزباية بؤ ئيَطإ، يةاْيئيَطاْى نطزة ٖاوغةضى شْة ثات
نإ اْييةى تةضخإ زةنطز و بؤ ٖةض شْيَهى ئيَطاْيـ ؾووى بة ثاتنؿتوناَينى ظةوييةثاضضة 

 ت زةزا.آلنطزباية ْاوَاَيى وةى خة
ةطةظ و بؤ بةغرتاْةوةى ضِئةوة يةنةّ ٖاوغةضطريى بة نؤَةٍَ بوو نة بؤ بةٖيَعنطزْى 

إ بة ئيَطإ ئةجناّ زضا و زوو غةزة زواتط ناتيَو ئةغهةْسةض ٖاتة ئيَطإ بة الغايي ثاتاْةن
نطزْةوة ية ثاؾاى ٖةخاَةْؿي، ؾةضَاْى نطز نة ٖةؾتا نةؽ ية ئةؾػةضاْى ية طةٍَ ٖةؾتا 
ئاؾطةتى ئيَطاْى ٖاوغةضطريى بهةٕ، بؤ ئةوةى ثةيوةْسى خعَايةتى ية ئيَوإ يؤْاْى و 

ببيَت و ئيَػرتابووٕ غهطتيَطى ئةغهةْسةض زةَييَت: ئةوة يةنةّ ٖاوغةضطريى بة  نإ ثتةوئيَطاْيية
نؤَةٍَ بوو نة بة ؾةضَاْى ثاؾايةى بؤ ْعيو بووْةوةى زوو ْةتةوة ية يةنرتى ئةجناّ بسضيَت. ية 
 ناتيَهسا نة ئةغهةْسةض ناتى ضووْى بؤ ؾاضؽ و طةيؿتٓى بة َةظاضى نوضوف ية ثاظاضطاز،

 ؾيَطبووّ ية تؤوة بووة. وآلتف، ٖةضضي َٔ ية بةضيَوةبطزْى تى: ئةى نوضوو
ى غٓس واتة ٖٓسغتاْى ئيَػتا نةوتةضيَ. وآلتزواى طةيؿتٓى بة ثاتاْػتإ، نوضوف بةضةو 

زةبيَ ئةوة بعاْشن نة ْاوى غٓس بؤ ٖةَوو ٖٓسغتإ بةناض ْةزةٖات و تةْٗا بة ئةو ْاوضةية 
ا ْاوزةبطيَت و بةؾي بانووضى ئةو ْاوضةية بة )ثؤجناب( زةطوتطا نة ئيَػتا بة ثانػتاْى ضؤشئاو

ْاوزةبطا و ٖؤنةى ئةو ثيَٓر ضووباضة بوو نة يةو ْاوضةية ضووباضى طةوضةى غٓسيإ ثيَهسةٖيَٓا و 
 ئيَػتانةف بة ثؤجناب ْاوزةبطيَت.

و بةض ية نوضوف  ثةضِييةوةبؤ ضووْى بؤ ْاو ٖٓسغتإ، نوضوف ية زةضبةْسى خةيبةض 
 بةآلّناضوإ يةو زةضبةْسة ثةضيبووْةوة و ٖاتووضووى ٖٓسغتاْيإ ية ئةويَوة نطزبوو،  ٖةظاضإ

 نوضوف يةنةّ ثاؾا بوو بةو زةضبةْسةزا بضيَتة ْاو ٖٓسغتإ.
ةنةى زاوانطزٕ و يةؾهطةنةى يةو زةضبةْسة، نوضوف ئةؾػةضةناْى يةؾهطزواى ثةضيٓةوةى 

يإ بة خواى تاقاْة ٖةية، باوةضِو نة وةى ئيَُة يَوآلتت: )ئيَُة ئةَطؤ ٖاتوويٓة و بة ئةواْى
 بةآلّٖةضضةْسة ئةوإ وةى ئيَُة ْاوى َةظزايإ يةو خواية ْةْاوة و بة )ئةو( ْاوى زةبةٕ، 

ى ئيَُةية بة َةظزا. خةَيهاْى زاْيؿتووى ئةو ْاوضةية غطوؾتيإ باوةضِيإ بة )ئةو( وةى باوةضِ
تةْاْةت ية تةواوى تةَةْيإ يةى داض طؤؾت ْاخؤٕ تا ظؤض ْاغهة، ئةوةْسة ْةضّ و ْيأْ نة 

بة ٖؤى طؤؾت خواضزْةوة ْةبٓة َايةى نوؾتٓى ئاشةَييَو. ئةوإ ئةوةْسة يةغةض خووٕ نة 
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ٖةضطيع ٖاواض ْانةٕ و بة ْةضَى زةزوئَ، ئةواْةى زةطةْة تةَةْى ثريي ية بٓةَاَيةناْيإ ديا 
 َةْيإ تا َطزٕ بة تةْٗايي ية دةْطةٍَ زةبةْةغةض. زةبٓةوة و زةضٓة دةْطةَيةنإ و نؤتايي تة

تط ئاطازاضى زاْيؿتواْى ئيَطة بزن و  اْيوآلتغةضباظةناْتإ ئاَؤشطاضى بهةٕ نة ظياتط ية 
بةغةض نةغسا ٖاواض ْةنةٕ و بة زابوْةضيتى ٖٓسةنإ ثيَٓةنةْٔ، ئةطةض ٖةواَييَو بة َٔ بطات 

 ْةنطزووة و ضيَعى ْةططتووة، ئةو غةضباظة غعا زةزةّ.( ةضاوضِنة غةضباظيَو زابوْةضيتى ئةواْى 
ئةونات ٖيَؿتا ئاييٓى )بوظى( ية ٖٓسغتإ بطةوى ْةغتاْسبوو و ٖٓسةنإ ثةيطةوى ئاييٓى 

نإ ئيَطاْييةى ية طةٍَ ئاييٓى ثةضغت)وةزا( بووٕ نة ية ٖةْسىَ ضواْطة و بة تايبةتى ية يةنتا
ى ثةضغتى ٖةْسيَو نةؽ، ئةو ئاييٓة ئاييٓيَهى بت اوةضِبيةى غةضضاوةى ٖةبوو. بة ثيَضةواْةى 

يـ بة بت ثةضغتى بةو ضةؾٓة بيَت، ئةوا ثيَويػتة ئاييٓى َةظزاباوةضِْةبوو و ئةطةض نةغيَو 
 ى ٖةشَاض بهات.ثةضغت

ييةيةو غةضزةَسا، ٖٓسةنإ وةى  نإ بتيإ ْةزةتاؾي، بةآلّ ٖةْسىَ ويَٓةى وةى ويَٓةى ئيَطْا
يإ خاضيَهى ي تططزبوو بة غوْبوٍ و يةى ية ويَٓةناْيإ ويَٓةى ٖةتاو بوو و يةن)ؾطوٖةض( يإ ن

ةوةيةى ية غةزةى  ابطزوو، سعبى غياغي ٖيتًةض ئةو خاضةى نطز بة ْيؿاْى ضِضةَاوة و بة ثيَي طريْا
 خؤيإ.

تةى َيَصووْووغاْى غةضزةَى ئيػالّ، و طاى )غؤَٓات( و بةثةضغتئةو ؾويَٓةى نة زواتط 
طا و ْعيهة ية ؾاضى )بةَبةئي(، ئةو نات ئاططخاْة بوو. ئايا زضوغتهةى غؤَٓاتى ييَ بتداْ

طإ يا بة زضوغتهئةو ئاططخاْاْةى ية ئيَطإ ٖةبووٕ بة الغايي نطزْةوة ية ٖٓسغتإ 
 ناْيإ وةضططت؟ئيَطاْييةثيَضةواْةوة ٖٓسةنإ ية 

ية ٖةبووْى  طوَاظنإ ْييةبة ثيَي زؤظيٓةوةناْى )طيَطمشةٕ( َيَصووْووغي ؾةضةْػي، 
ؾويَٓيَو بؤ ٖةَيططتٓى ئاطط ية غةض ططزيَو ية ؾاضى غيًَو. بة ييَهساْةوةى طريمشةٕ، 

ةضاو ضِيَتةوة بؤ زةٖةظاض غاٍَ و يةواْةؾة ظياتط و بؤية بة زةطةضِت ية ططزى غيًَو اْييةؾاضغت
ط ئاتؿهةزةيإ ٖةبووة، نإ يةنةّ ْةتةوة بووٕ بؤ ٖةَيططتٓى ئاطئيَطاْييةنطزْى ئةوةى نة 

طزْى ئاتؿهةزة ية ٖٓسغتإ ْةضيتيَو بووة نة ية ئيَطاْةوة ضووتة زضوغتهزةنطيَت بطوتطيَت نة 
نإ يةنة. ئيَطاْييةةطةظى ئةوإ و ضِئةوىَ و بة تايبةت نة ٖٓسةنإ ئاضيايشن و غةضضاوةض 

ية طةضَةى ؾؤضؾي ؾةضةْػا ابطزوو ئانط نطزْةوة ناضيَهى قوضؽ بووة و تةْاْةت ضِ)ظاْسضاوة ية 
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ى ثيَسةنطا بؤ ثيَهطزْى ضووْانى و ضِة، ئاطط ية ْيَوإ زضاوغيَهإ ئاَيوطؤوآلتية الزيَهاْى ئةو 
 طةضّ نةضةوة.(
ْةبووٕ، بة ٖةَإ ؾيَواظيـ ٖٓسةنإ ئاططثةضغت ْةبووٕ  ثةضغتنإ ئاططئيَطاْييةٖةضوةى 

وة و زضوغتبويإ وابوو نة ديٗإ ية ئاطط ةضِباوو تةْٗا بة ؾتيَهى ثريؤظ و ثانيإ زةْاغي و 
اغت زةناتةوة و ظةوى ية غةضةتازا نوتًةيةنى ئاططئ بووة ضِظاْػتيـ ية ئيَػتازا ئةَة ثؿت 

 و زواى غاضز بووْةوة بةّ ؾيَوةيةى ييَٗاتووة نة زةيبيٓشن.
طاى غؤَٓات، نوضوف ثةضغتزواى طةيؿتٓى بؤ ئةو ئاططخاْةية نة زواتط نطاية 

ى ٖٓسةنإ وابوو نة ٖةضنةغيَو باوةضِةضطةناْى زاْا و دةغتةى خؤى ؾوؾت، ضوْهة دًوب
بيةويَت بضيَتة ئاططخاْة زةبيَت خؤى بؿوات و زواى ثاى بووْةوةى زةبيَت بضيَتة شووضةوة. 
نوضوف زواى ثانهطزْةوةى دةغتةى، بةضطيَهى وةى بةضطى ثياواْى ئاييٓى ٖٓسى يةبةض نطز و 

 طا و زواى بةدىَ ٖيَٓاْى َةضامسى ضيَعْإ، ية ئةوىَ ٖاتةزةضةوة.ثةضغت ٖةْطاوى ْاية ْاو
ضيَعططتٔ ية ئاشةَيةنإ ية اليةٕ ٖٓسةنإ بة ثيَضةواْةى برينطزْةوةى نةغاْيَو، ْاطةضيَتةوة 
بؤ غةضزةَى ئاييٓى بوظى و بةَيهو يةوناتةى ئاييٓى ئةوإ )وةزا( بوو، ئةوإ ية خواضزْى 

ٕ زةثاضاغت. ئةوإ طؤؾتى َاغي و ئاشةَية ئاوى و ؾريزةضةناْيإ بة طؤؾتى ئاشةٍَ خؤيا
 َةضديَو شةٖطاوى ْةبووبٔ زةخواضز.

ايةوة زةطةضِْةى ية ٖٓسغتإ ضيَعى ٖةبوو، )طا( بوو و ئةوةف ظؤضتط بؤ ئةوة آليةى يةو ئاشة
ظؤض ى نوضوف طؤؾت يةؾهطاى ئةوةى نة ية طِنة ية نؿتوناَيسا غووزى ييَوةضزةطريا. ويَ

يٓى ئةو ئاشةَية طِى ٖٓسةنإ ية غةضبباوةضِنوضوف ؾةضَاْى نطز بؤ ضيَعططتٔ ية  بةآلّزةخوضا، 
خؤبجاضيَعٕ و ٖةضوةٖا )َةض( ي ؾبة ٖةَإ ضةؾٔ. ية تةواوى ئةو َاوةيةى نوضوف ية 

 ي تطةنةى ية ضووةى و َاغي و خواضزةَةْيةؾهطا و طِٖٓسغتإ بوو، َةض و َاْطا غةض ْةب
 ط زةنطز.خؤيإ تيَ

ية ٖٓسغتإ نوضوف ظؤض ضانةى يةطةٍَ خيًََى ثًيسةنإ )خيًََى ثاضياؽ( نة ضيٓى 
ة بووٕ نطز و ياضَةتى َاززى ظؤضى زإ و زواتطيـ بة الغايي نطزْةوة يةو وآلتضةوغاوةى ئةو 

 ئةغهةْسةض و زواتط )تيُوضى يةْط( ياضَةتى ئةو خيًََةياْسا.
طز و ؾةضَاْى بة ضاْسْى زضوغتهاوى نوضوثوييؼ ية ٖٓسغتإ نوضوف غيَ ؾاضى بة ْ

ة و يةو َيواْةف )ناَيةى، ؾوتى، قؤر و ٖةيوشة( وآلتنإ نطز يةو ئيَطاْييةٖةْسيَو ية َيوة 
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ة ضاْسضا و زواتط بووْة بةؾيَو ية ضووةنة وآلتنإ يةو ئيَطاْييةبة زةغتى دووتياض و باغةواْة 
طز و قةْاتى ئاوى زضوغتهةوةى ية ئةوىَ ؾاضى َاَييةناْى ئةوىَ. نوضوف ية غةضزةَى َاْ

ييَسإ و ضووةنة خؤضانيةناْى ئيَطاْى ية ئةوىَ ضاْس و ئةو ْةيسةتواْى نة ية بةضاْبةض 
 غةضٖةَيساْى قاتى و ْةبووْى ية ٖٓسغتإ بيَ ٖةَيويَػت بيَت.

قاتى  ئةو ثياوة َةظْة ناتيَو طةيؿتة ٖٓسغتإ طويَبيػت بوو نة ٖةض ضةْس غاٍَ داضيَو
و بؤى زةضنةوت نة زوو  (1)يةنى ظؤض خةَيو بة ٖؤيةوة زةَطٕة زةنات و شَاضةوآلتضوو يةو 

ٖؤناض يةو بابةتة ٖةية و يةنةَيإ ئةوةية نة ٖٓسغتإ وةى ثيَويػت ئاوى ْةبووة و ية 
ناتيَهسا نة نؤَةييَو ضووباض ئاويإ بة ئةويَسا زةضؤيؿت و زةضؤوة ْاو زةضيا. ٖؤناضى زووةّ: 

ة نؤطاى باؾي بؤ نؤنطزْةوةى طةمن ْبوو و ية ئاناَسا بةضٖةَى زاْةويًََة ية ٖٓسغتإ وآلتئةو 
 يةْاو زةضوو و زةبؤوة خؤضانى َؿو و َيَ ضوو.

خ. ظ( نوضوف ية ؾاضيَو نة ئيَػتا بة بةَبةئي ْاغطاوة ْعيهةى  544ية نؤتايي ٖاويٓى غاَيى )
( غةزة 25تاضي بؤ خويَٓسْةوة، ئةو ثياوة َةظْة )و وزوو غةز نةؽ ية طةوضةناْى ٖٓسى نؤنطزةوة 

ياضييةثيَـ ئيَػتا وةى ؾاضةظاياْى ْةتةوةناْى ئيَػتاى بريزةنطزةوة و  ناْى غةباضةت بة بابةتطةصن ظْا
 وةى غايًؤى طةمن نةَرت ْةبووة ية ئةْساظياضاْى ئيَػتاى ئةو بواضة.

 تى:و تاضةنةى ية بةضاْبةض ئةوإو نوضوف ية
اْهاضى و دياواظى تيَسا ضِنة طؤ ْيية ىباظضطاْطوؾت وةى ناضى ئاَيوطؤضى )ناضى غ

ضووْةزات. دووتياضيَو ية ناتى ضاْسْى طةظنسا ضاوةضواْة نة بؤ ٖةضزاْةيةى طةظنى ضاْسضاو، 
ثةجنا زاْة ٖةَيبططيَتةوة و ية ناتى ضاْسْى ثةجنا بةضز طةمن )بةضزى ٖةخاَةْؿي نة ثيَوةضى 

واْى ٖةَيططتٓةوةى ضِ، بةضاْبةض بووة بة زوو نيًؤ و ثيَٓر غةز ططاّ( ضاوةنيَؿى ئةونات بووة
 ( بةضز طةمن زةبيَت.2500)

بةآلّ ية زواى غاآلٕ ضيَصةى بةضٖةَى نيًََطةنةى ٖةْسىَ غاٍَ يةو ضيَصة ضاوةضواْهطاوة ثرت زةبيَت 
و قاتى زيَت و يَهى وةى ٖٓسغتاْيـ نة ٖةض ضةْس غاٍَ داضيَوآلتو ٖةْسىَ غاٍَ نةَرت، ية 

                                                           

طزْى ٖٓسغتإ ضيَهيإ خػتووة، ية ٖةظاض غاٍَ بةضية زاطريننإ زواى اْيية)بة ثيَي ئةو ئاَاضةى نة بةضيت (1)
نى طةوضة تييةة ضوويساوة و ٖةض قاوآلتظاييَٓةوة تا ٖةظاض و ْؤغةزى ظاييَٓى، ٖةض ثيَٓر غاٍَ داضيَو قاتى يةو 

 .(ظةبيشوَيآلَيًيؤْةٖا خةَيهى نوؾتووة،  ةوآلتيةو 
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ثيتةنإ ية طِشَاضةيةنى ظؤض خةَيو زةنوشيَت، ثيَويػتة بةضزةواّ ظيازةى بةضٖةَى غاآلْةى غاَية ث
 ْاو غايًؤناْسا ٖةَيبطرييَت، تا يةو غاآلْةى ْةبووْى زةبيَت خةَيو ية بطغإ ْةَطٕ.

ايًؤناْتإ ية . ئيَوة غْيية ئةو غايًؤياْةى ئيَوة ٖةتاْة، بؤ ٖةَيططتٓى طةمن باف بةآلّ
خؿتةى غووض نطاوة زضوغت زةنةٕ و ية ئاناّ َؿو و َيَؿوويةنإ بة غايًؤنإ ؾيَطزةبٔ، 
ئةطةض ئيَوة غايًؤناْتإ ية بةضزى طةوضة زضوغت بهةٕ، ْة َؿو و ْة َيَؿووية ْاتوأْ 
 بةضزةنإ نوٕ بهةٕ، ضوْهة بةضز زوشَٓى َيؿوويةناْة و ضيَططة ية ثةيسا بووْى ئةوإ. بة
َةضديَو ئةو غايًؤياْة ية بةضزى طةوضةى تاؾطاو زضوغت بهطئَ و ْةوةى بة بةضزى بضووى نة 

 زةضظيإ تيَسا زضوغت ببيَت و َيؿووية زضوغت بهات.
بة ٖؤى ؾيَى ظؤضى نةؾوٖةواى ٖٓسغتإ ثيَويػتة غايًؤنإ ية ؾويَٓى بةضظ زضوغت 

ية غايًؤناْتاْسا طةمن ية يةى غاٍَ ظياتط  ظيٓى طةظنةنة. ئيَػتاضِبهطئَ، تا ؾيَ ْةبيَتة ٖؤى 
ظيين. ئةطةض ضِخؤْاططيَت و ئةطةض َؿو و َيَؿووية ية ْاوى ْةبةٕ، ؾيَ زةبيَتة ٖؤى 

غايًؤناْتإ ية ؾويَٓى بةضظ و ية بةضزى طةوضة بيَت، طةمن بؤ َاوةى ثةجنا غاٍَ زةَيَٓيَتةوة و 
 ةتوأْ زاْةويًََةتإ زةغت نةويَت.(ْى نةَى بةضٖةّ يا قاتى، زآلئيَوة بةضزةواّ بؤ غا

تى: )ئيَُة ية ئيَطإ وةى ئيَوة زووضاضى و زواتط ثاؾاى ئيَطإ باغي نةّ ئاوى ٖيَٓاية ناية و
ناظنإ ضاوَإ ية ئامسإ بوو تا ض ناتيَو ظةوييةنةّ ئاوى زةبوويٓةوة و بةضزةواّ بؤ ئاوزاْى 

ؿاْى نةْاَيةناْى ئاوزيَطى ضاضةغةضى نةّ ئاويإ ية انيَضِباثرياْى ئيَُة بة  بةآلّباضإ بباضيَت، 
ٖةْسىَ ؾوئَ نطز و ئيَوةف زةتوأْ يةو ؾويَٓاْةى نة ؾاخى ييَ ية و ئاوى شيَط ظةوى ٖةية، 

 طزْى ناضيَع ئاو بيَٓٓة غةض ظةوى.زضوغتهئيَوة بة 
و يةو طزْى ئاوبةْس زضوغتهية  بطيتييةنة ئيَُة ططتووَاْةتة بةض  ي تطضيَطة ضاضةيةن

ضيَطةيةوة تواْيُإ غةضتاثاى خوظغتإ غةوظ بهةئ و ٖةَوو غاييَو زووداض بةضٖةّ 
ى غٓس ئاوبةْس زضوغت بهةٕ، زةتوأْ وآلتٖةَيسةططيٓةوة و ئيَوةف ئةطةض ية غةض ضووباضةناْى 

يتإ ئةوةْسة ظياز زةنات نة ٖيض نؿتوناَيتإ بهةْة باؽ و نيًَطة و بةضٖةَى وآلتتةواوى 
اتى ضووْازاتةوة. ضوْهة ئةْساظياضاْى بواضى ئاوبةْس غاظى ئيَُة، ؾاضةظإ و وةغتاى نات ق



 

315 

باف و تايبةت بة ئاوبةْس و زةتواْشن ئةوإ بٓيَطئ بؤ  (2)بؤ زضوغتهطزْى غاضودى ضانُإ ٖةية
 طزْى ئاوبةْسةنإ ياضَةتيتإ بسةٕ.(زضوغتهٖٓسغتإ تا ية 

تاضةنةى نوضوف، ئاَازةيي خؤيإ بؤ و طةوضةناْى ْةتةوةى ٖٓس زواى بيػتٓى
ي و نوضوف نؤَةييَو طِطزْى غايًؤ ية بةضزى طةوضة و زةضبةْس بؤ غةض ضووباضةنإ زةضبزضوغته

ْاَةى بؤ ؾةضَاْطةواناْى وياليةتةناْى ئيَطإ ْووغي و ؾةضَاْيسا نة زةغتةيةى ية وةغتا و 
هةْسٕ بؤ ٖةَيهةْسْى ناضيَع بٓيَطٕ، بؤ ئةْساظياضة باؾةناْى بواضى ئاوبةْس و ٖةْسىَ ضاٍَ ٖةَي

 ئةوةى ئاوبةْس و ناضيَع زضوغت بهةٕ.
نوضوف ئةوةْسة ية ٖٓسغتإ َايةوة تا وةغتا و ئةْساظياضاْى ئيَطاْى زةغتيإ بة 

طزٕ، نطز. ئةو ئاوبةْساْةى بة زضوغتهئاَازةناضى ثيَويػت بؤ ناضيَع ٖةَيهةْسٕ و ئاوبةْس 
طإ تا غةضزةَى زاضيوف َاْةوة و زواتط بة ططعناْى ظؤض ية تهزضوغزةغت ثيَؿدةضى نوضوف 
 َإ و يةْاو ضووٕ.ضِبةض ْؤشةٕ ْةنطزْةوةيإ زا

اْةوةى ية ٖٓسغتإ، نوضوف ية ضيَطةى ئةؾػاْػتاْى ئيَػتاوة بةضةو َاوةضْا ايٓٗط ضِزواى طة
طازاض بيَتةوة ية ياضى ضؤيؿسن بؤ توضنػتاْى نطز تا ئاطِضؤيؿت و زواى ثةيهيَؿى بؤ ئةوىَ، ب

طزْى ئةو زيواضةى ية بانووض زضوغت زةنطا. ئةو زيواضة نة بة ؾةضَاْى زضوغتهباضوزؤخى 
( ٖةؾتا ٖةظاض نطيَهاض زضوغتهطا، غسزيَو بوو نة ضيَطط بوو ية 70000نوضوف بة ناضى )

يادوز و ٖيَطؾي خيًََة بانووضيةنإ بؤ ئةغتةضئاباز و خوضاغإ و زواتط ية َيَصووزا بة غسزى )
َادوز( ْاغطاو و ئةو غسزةيإ يةطةٍَ غسزى )باب االبواب( نة ية بانووضى ئاظةضبادنإ بيٓا 

 نطاوة، بة ٖةَية تيَهةٍَ نطزووة.
ازةيةى بةٖيَع زضوغتهطا نة زووغةز غاٍَ زواتطى ناتى ٖاتٓى ئةغهةْسةض ضِئةو زيواضة بة 

ية ٖيَطؾي خيًََةناْى بانووض ية توضنػتاْةوة  بؤ ئيَطإ، ٖيَؿتا بةٖيَع و ثتةو َابوو و ضيَطط بوو
 بةآلّبؤ ئيَطإ و ئيَػرتابووٕ زواى زوو غةزة ية غةضزةَى نوضوف، ئةو زيواضةى زيت 

 غةضباظطةى ييَ ْةبوو.
، ضوْهة ئةوإ ْيية ْة بةؽآلطزْى زيواض بؤ ضيَططتٔ يةو خيَزضوغتهنوضوف زةيعاْى تةْٗا 

بزن، يا بةؾيَو ية زيواضةنة تيَجةضِبسةٕ، نوْى بهةٕ و ثيَيسا زةياْتواْى ئةو زيواضة زةضظ ثيَ 
                                                           

اغتيسا ضِ)غاضوز دؤضيَو ية نةضةغتةى زضوغتهطزْى خاْووبةضة و ية ؾيَوةى ضةَةْتؤى توْس زةضيَت و ية  (2)
 ، وةضطيَط بؤ نوضزى.(زييةيةنى نوضوؾة
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بطوخيَٓٔ بؤ ئةوةى ضيَطةى ثةضيٓةوة ؾطاواْرت بيَت و بؤية غةضباظطةيةني ية الى ئةو زيواضة 
 زاَةظضاْس و ية ناتى ْعيو بووْةوةى خيًََةنإ ئةو غةضباظطةية بةضططيإ زةنطز.

طز نة ية ْاويسا خاْوو ٖةبوو و غةضباظةنإ زضوغته ازةيةى بةٖيَعضِنوضوف ئةو زيواضةى بة 
بة ظغتإ ية غةضَا و بة ٖاوئ ية طةضَا ثاضيَعضاو زةبووٕ و ية تةْيؿت زيواضةنة و بة زووضى 
يةنػإ بريى ئاو ٖةبوو و ئةطةض بة ٖةض ٖؤناضيَو خيًََةنإ ٖيَطؾيإ نطزباية، غةضباظةنإ 

 ٕ ْةزةخٓهإ.ئةطةض بةضططيإ نطزبواية ية تيٓويةتيا
ظؤضيٓةى َيَصووْووغةنإ تةْٗا باؽ ية زيواضى ضشن زةنةٕ و نةؽ باؽ ية زيواضى نوضوف 

ي ْووغْانات نة ية بانووضى ئيَطإ زضوغتى نطزووة و تا ئيَػتاف تةْاْةت يةى َيَصوو
بةضظ و ْعَى بؤ  طِطزْى زيواضى زضيَصى ثزضوغتهي ْةيويػتووة زإ بةوة زابٓيَت نة ئةوضووث

َيَصووى  بةآلّنإ ية نوضوف ؾيَط بووٕ، ٓييةْؿيٓةنإ، ناضيَو بووة نة ضي غةسطاططتٔ ية ضيَ
طزْى ئةو زيواضة زضوغتهنإ ٓييةية نة ضيتييةاغضِطزْى ٖةض زوو زيواض زةضخةضى ئةو زضوغته

خ.  544ٖةبوو( ية نوضوف ؾيَط بووٕ و زيواضى نوضوف ية غاَيى ) آل)نة ية ْاويسا خاْوو و قة
ةناْى ضشن ْعيهةى زووغةز و ثةجنا تا غيَ غةز غاٍَ زواتط ٖةغتإ بة ئيُجطاتؤضيٓا نطاوة و ظ( ب

طزْى زيواضيَو نة وةى زيواضى ئيَطإ بيَت و ببيَتة ضيَطط ية ٖيَطؾي خيًََة زضْسةنإ و زضوغته
 بهات. تييةاغضِٖيض نةغيَهى شيط ْاتواْيَت ْهؤَيى يةّ 

 
          *                 *         * 

 

ية نؤْسا ئةو ْاوضاْةى ئيَػتا بة ْاوى )ئةغتةضئاباز، َاظةْسةضإ و طيالٕ( ْاوزةبطئَ، 
بةضزةواّ ضةتة زةضياييةنإ ٖيَطؾيإ زةنطايةغةض و ٖةْسيَذاض ئةو ضةتاْة شَاضةيةنى ظؤض 

ْةؾيإ ية نةؾتيإ زةٖيَٓا و ئةوةى زةياْتواْى بة تاالٕ زةيإ بطز و نضاْى دواْى ئةو ؾويَٓا
طةٍَ خؤياْسا زةبطزٕ. ٖةْسيَ نات زاْيؿتواْى ْاوضةنة بةضططيإ زةنطز و ٖةْسيَ ناتيـ 

اى بطزْى ٖةْسىَ ئاؾطةتى طِى تاالْى و ويَآلية نا طِْةياْسةتواْى و ضةتة زةضياييةنإ بة نةؾتى ث
الٕ( ْةيإ اْةوة و زاْيؿتواْي )ئةغتةضئاباز، َاظةْسةضإ و طيزةطةضِدواْى ئةو ؾويَٓاْة 

زةتواْى ية زةضيازا بة زوايإ نةوٕ، ضوْهة ْة نةؾيت طةوضةيإ ٖةبوو و ْة ٖوْةضى زةضياواْى 
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يٓى نةؾتى ضِو ؾةضيإ زةظاْى، ويَطاى ئةوةى نة َطؤظ بؤ يةنةجماض يةو ؾويَٓة ييَ خو
 زا بامسإ نطز.ي تطضاضؤنةزاض ؾيَطبوو و ثيَؿرت ية بةؾةناْ

ضيَططتٔ ية َةتطغي ٖيَطؾي ضةتة زةضياييةنإ بؤ نةْاضةناْى  نوضوف بؤى زةضنةوت نة بؤ
طزْى ٖيَعى زةضيايي ٖةية و تا ئيَطإ ْةبيَتة خاوةْى نةؾتى زضوغتهئيَطإ، ثيَويػتى بة 

دةْطى، َةتطغي ضةتة زةضياييةنإ بؤ غةض زاْيؿتواْى بانووضى ئيَطإ نة ية نةْاضةناْى 
ؤية ؾةضَاْى نطز نة وةغتاياْى نةؾتى غاظ ية نةْاضةناْى ْابيَت. ب زةضياى خةظةض زةشيإ بٓربِ

زةضياى ضؤشئاوا نة ئيَػتا بة زةضياى َةزيتةضاْة ْاغطاوة، بٗيَٓسضئَ و ؾةضَاْى نطز تا ية 
طزْى نةؾتى زاَةظضيَٓٔ و غيَ دؤضة زضوغتهنةْاضةناْى بانووضى ئيَطإ ضةْسئ ناضطةى 

 نةؾتى دةْطى زضوغت بهةٕ:
ياْةى نة ية ٖةضزوو الوة بة ضيعى غةَيبة زةضووٕ و ٖاونات ضاضؤنةؾيإ يةنةّ ئةو نةؾت

ٖةية. زووةّ ئةو نةؾتياْةى نة زوو ضيعى غةَيبةييَسةضى ٖةبوو نة بة ؾيَوةى زوو ْٗؤَى ية 
ٕ و ضيعى غيَ آلئةو نةؾتياْة نة بة غيَ ضيع غةَيبةييَسةض زةدو غيَيةّغةض يةى زةدويئَ. 

ْة، غةَيبةناْيإ بة ثيَوةضى ئيَػتا ٖةضيةنة بيػت و ثيَٓر َةتط بووٕ و يةَى ئةو غةَيبةييَسةضا
بة قوضغرتئ نةؾتى دةْطى ئيَطإ ٖةشَاض  نةؾتييةبة ٖةؾت نةؽ زةدوييَٓسضإ و ئةو 

زةنطإ و بؤية ضاضؤنةؾيإ ٖةبوو بؤ ئةوةى ية ناتى بووْى بايةنى يةباض، ضاضؤنةنةيإ بؤ 
 ٖةَيسةزا. ياضَةتيساْى غةَيبةييَسةضةنإ

زةنطيَت بطوتطيَت نوضوف زاٖيَٓةضى نةؾيت دةْطي بةّ ضةؾٓة بوو، ْاَييشن نة خوزى 
ٖةض غيَ دؤضى ئةو نةؾتياْة ية اليةٕ ئةو خطاْة  بةآلّنوضوف زاٖيَٓةضي ئةو نةؾتياْة بوو و 

 ى زةضيايي ئيَطإ و تةواوى ئةو ْةتةواْةى ية نةْاضةناْى َةزيرتاْة زةشيإ يةّيةؾهطْاو 
طز و زضوغتهناْيإ نطزةوة و يؤْاْيـ بة ٖةَإ ؾيَواظ نةؾتيإ ئيَطاْييةبابةتةزا الغايي 

 ى زواى ئةو دةْطإ.ي تطتساضاْآلناْى ئةو، ية زاٖاتووزا ية طةٍَ زةغةنةؾتيية
ناْيـ زواى ئةوةى ؾاضةظاييإ ثيسا نطز و بووْة خاوةٕ ٖيَع، بة ٖةَإ ؾيَوة نةؾتيإ ضؤَيية

يَٓاْى طز و ٖزضوغته ناْة و ية ناتيَهسا ضؤَييةةْسىَ َيَصووْاؽ وابريزةنةْةوة نة ئةو نةؾتياْة ية زٖا
 نإ.دةْطييةنة نوضوف ئةو ؾيَوة نةؾتياْةى خػتة ْاو نةؾيت طةية 
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قوضغةنإ  نةؾتييةطإ و زضوغتهية نةْاضةناْى زةضياى َاظةْسةضاْيـ، نةؾتى غووى و قوضؽ 
ناْى زوشَٓسا نةؾتييةطت و بةو َةجنةْيكاْة بةضز و ئاططيإ بةغةض َةجنةْيكة طةوضةناْيإ ٖةَيسةط

س و   غوونةناْيـ باؾيإ يةوةزا بوو نة ظؤض خيَطا زةضؤيؿسن. نةؾتييةزةباضْا
باضوزؤخى نةْاضةناْى بانووضى ئيَطإ ية زةضياى خةظةض ية طةٍ ئيَػتا ديا بووة، ئيَػتا بة 

ى و ضِؾاض و ئاوايي بانووضى ئيَطإ ؾويَٓيإ طؤ ٖؤى ثاؾةنؿةى ئاوى زةضياى خةظةض، ٖةْسىَ
ضوْهة ئةونات  بةآلّضووْة ثيَـ و يةو ؾاخاْة زووضنةوتٓةوة نة ية بانووضى ئيَطإ بووٕ، 

ؾهاْى شيَطخػتبوو، بؤية ٖةْسىَ ية ؾاضةناْى و زةضياى خةظةض ؾطاواْرت بوو و ظؤضتط ية ئيَػتا
نإ ضووْة يؤْاْييةووغةز غاٍَ زواتط ناتيَو نة ئيَطإ ية بٓاضى ؾاخةناْى بانووض بووٕ و ز

 ئيَطإ، ئيَػرتابووٕ ية طةؾتٓاَةنةيسا بةو ؾيَوةية باغي زةنات نة باغهطا.
بةضيةوةى نة نوضوف بؤ ضيَططتٔ ية ضةتة زةضياييةنإ ية زةضياى خةظةضزا ٖيَعى زةضيايي 

واوى نةضةغتة ططاْبةٖاناْى زضوغت بهات، زاْيؿتواْى ئةو نةْاضاْة يةبةض َةتطغي ضةتةنإ تة
خؤيإ زةطواغتةوة بؤ نويَػتاْةنإ تا ية زةغت ضةتةنإ ثاضيَعضاوبٔ، بةآلّ زواى ئةوةى نة يةْاو 

ازةيةى ئاغووزة بووٕ نة ضِزةضيازا ٖيَعة زةضياييةنإ زاَةظضإ، زاْيؿتواْى ئةو ؾاضاْة بة 
 ةواّ يةبةض زةغتيإ بيَت.نةضةغتةناْيإ ية نويَػتاْةنإ ٖيَٓايةوة بؤ ئةوةى بةضز

ئةو ٖيَعة زةضياييةى نوضوف ية زةضياى خةظةض زاعنةظضاْس تا نؤتايي غًػًة ثاؾايةتى 
نإ َايةوة و بة زضيَصايي ئةو زوو غةزةية ضةتة زةضياييةنإ ْةياْتواْى ٖيَطف بهةْة ٖةخاَةْؿيية

بةآلّ زواى ئةوةى غًػًةي  غةض نةْاضةناْى )ئةغتةضئاباز، َاظةْسةضإ، طيالٕ و ئاظةضبادنإ(.
نإ بووْة زةغةآلتساضى ئيَطإ، ٖيَعى زةضيايي ئيَطإ نة يؤْاْييةنإ يةْاوضوو و ٖةخاَةْؿيية

ناْى ٖةض بيػت غاٍَ داضيَو ْوىَ زةنطاْةوة )ضوْهة قةوظة و ئاوى زةضيا و ئاشةَية نةؾتيية
ابووٕ( يةْاو ضوو و زيػإ ضيَطة طزضوغتهظيٓى ئةو نةؾتياْةى بة زاض ضِزةضياييةنإ زةبووْة ٖؤى 

بؤ ضةتة زةضياييةنإ نطايةوة ضةتةناْى زةضيايي تةْاْةت ٖاتٔ و نضى يةى ية غةضزاضاْى يؤْاْيإ 
 ؾاْس نة زةغةآلتساضى َاظةْسةضإ بوو، بطزيإ و نةؽ ْةيعاْى نة ضي بةغةض ٖات.ضِ

طزْى نةؾتى زضوغتهبؤ  يةو غاَيةزا نوضوف، زواى ئةوةى ية بانووض ئاَازةغاظي ثيَويػتى
ايةوة و طةيؿتة ؾويَٓيَو نة َيَصووْووغاْى يؤْاْى بة زةضواظةى قةظوئ ضِدةْطى نطز طة

ةغةْى ئةوىَ ضِ)زةضواظةى ناغجشن( يا زةضواظةى ئةغهةْسةض ْاويإ بطزووة و ية ناتيَهسا ْاوى 
ة ضيَبواضاْى ؾةالتى )زةضواظةى نوضوف( بوو. ئةوىَ زةضواظةى ْةبوو، بةَيهو زةضبةْسيَو بوو ن
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ٕ و طةيؿتووْة تيَجةضِبووضيَهةنإ  ظةوييةئيَطإ، ناتيَو زةطةيؿتٓة ئةوىَ زةياْعاْى نة ية 
 ناْى بانووضى ئيَطإ ية َاظةْسةضإ.اْييةْاوضة نويَػت

، ضوْهة با و باضإ و بةؾط و ٖةتاو ْيية ؤ باضوزؤخى ئةو زةضبةْسة وةى ناتى نوضوفطِئةَ
ٕ و دطة ية ؾاخة بةضزيٓة طةوضةنإ، ٖيض ضِؾتى ظةوي و ظاضةنإ زةطؤبة بةضزةواّ غطو

بة  بةآلّ ،يَت و تةْاْةت ؾاخة بةضزيٓة طةوضةناْيـضِنة ْةطؤ ْيية ؾويَٓيَو ية ظةوى
 يَت.ضِْى ناتى ظؤض زعنةْيإ زةطؤتيَجةضِبوو

ظةْسةضإ ية غةضزةَى نوضوف ئةو زةضبةْسةى زةنةوتة ْيَوإ ؾةالتى ْاوةْسى ئيَطإ و َا
زةزيرتا، ضيَطةيةى بوو ية ْيَوإ زوو ططزى بةضظ و ناتيَو نة ٖةْطاوت زةْا بؤ ئةو زةضبةْسة زةتعاْى 

 َاظةْسةضإ و بة ظوويي غةضةتاناْى دةْطةيةناْى َاظةْسةضاْى زةزيت. تييةنة طةيؿتووية
اوى طز و ئزضوغتهنوضوف يةو ؾويَٓة نة تا ئةونات ٖيض ئاوةزاْى ْةبوو، طوْسيَهى 

و زوو ناضواْػةضاى طةوضةى بيٓا نطز نة ية غةضزةَى ئةغهةْسةض ويَطإ بووٕ و  زؤظييةوة
ئيَػرتابووٕ زةَييَت: ٖةض يةنة يةو ناضواْػةضاياْة وةى ؾاضيَهى بضووى وابووٕ و بةضزةواّ 
 شَاضةيةى ئةغح و ئيَػرت ٖةبوو نة تايبةت بووٕ بة طواغتٓةوةى باض ية ضيَطاناْى َاظةْسةضإ.

نإ و زواتط ية غةضزةَى ئيػالّ ٖةض َابوو و غاغاْييةزةضواظةى نوضوف ية غةضزةَى 
زواى ٖاتٓى َوغوٍ ضيرت  بةآلّى يا بة نطىَ زةططت، طِضيَبواضإ ية ئةوىَ ئةغح و ئيَػرتيإ زةن

 ْاويَو يةو باضةوة ْةَا.
ى زاْابوو تا َيَصووْووغاْى يؤْاْى ْووغيوياْة نة نوضوف ية زةضواظةى قعوئ غوثايةن

 اغتى.ضِببيَتة ضيَطط ية ٖيَطؾي خيًََةناْى بانووض و ئةَةف زووضة ية 
ئةطةض نوضوف ية ئةوىَ غوثايةنى زاْابواية، ئيَػرتابووٕ نة ية طةؾتٓاَةنةى ٖةَوو 

نإ ْييةتةى يؤو ى باغهطزووة، ئةَةؾياْى باؽ زةنطز و زةضواظةى ناغجيإ بةوضزؾتى بة 
تساضاْى ئيَطإ ية الى َاظةْسةضاْةوة ٖةغتيإ بة آلْةبووة، ضوْهة زةغة ٖيض ناتيَو غوثاي ييَ

 َةتطغي ْةزةنطز تا غوثايةى ية ئةوىَ ديَطري بهةٕ.
تساضاْى زواى ئةو، ؾاضةناْى )َاظةْسةضإ، آلتساضى نوضوف و زةغةآلية غةضزةَى زةغة

بووْة ية خانى ئيَطإ و نإ بةؾيَو ٖةخاَةْؿييةئةغتةضئاباز و طيالٕ( بة زضيَصايي غةضزةَى 
زاْيؿتواْى ئةواْيـ غةضطةضَى ناضى خؤيإ بووٕ و ْةزةبووْة َايةى َةتطغي بؤ زاْيؿتواْى 

 ى ئيَطإ، تا نوضوف ْاضاض بة زاْاْى غوثايةى ية ئةوىَ ببيَت.ي تطوياليةتةناْ
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و نة غةضباظطة طةوضةناْى نة نوضوف زضوغتى نطزٕ، بؤ ضيَططتٔ ية ٖيَطؾي ئةو خيَالْة بو
ية توضنػتإ و قةوقاظيا و َاوةضْا ايٓٗطةوة ٖيَطؾيإ زةنطز و زيواضى توضنػتإ و زةضبةْسى 
باب االبوابيـ بؤ ضيَططتٔ ية ٖيَطؾي ئةوإ بؤ غةض ئيَطإ بيٓا نطابووٕ و ية تةواوى غةضزةَى 

اظاْى ناْسا، زاْيؿتواْى َاظةْسةضإ، طيالٕ و ئةغتةضئاباز ية غةضبٖةخاَةْؿييةتى آلزةغة
ي ٖةَيبصاضزةى غوثاى ئيَطإ بووٕ و ئةطةض ئةوإ َةتطغي بواْة يةغةض زاْيؿتواْى ؾويَٓةناْ

 ى ئيَطإ، بؤ ثاضيَعطاضى ية ئةوإ ٖيَعى زةضيايي زاْةزةَةظضاْس.تط
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 و كوزوط ضةحساجةنطةكانى شاذنى 
شْة غةضغوضيٓةضةناْى ية بانووضى َاوةضْا  ايٓٗط ؾاشْة )تيُرييؼ( زةشيا نة بة يةى ية 

نإ باغي ئةويإ بؤ ْةوةناْى زاٖاتوو ْةنطزووة، بؤية ضؤَييةديٗإ زةشَيَطزضا و يؤْاْى و 
 .ْيية ى، ؾاشْة ئةييعابيَتى بةضيتاْى و ؾاشْة ناغطيٓى ضوغيَيػطْاوباْطى وةى نًيؤ باتطاى 

ط و خيًََةناْى بانووض ٖيَطؤزؤتى يؤْاْى ئاطازاضى باضووزؤخى شياْى ْةتةوةناْى َاوةضْا ايٓٗ
و ضؤشئاواى زةضياى ئاضاٍَ )ئةو زةضيايةى ضووباضةناْى غيشوٕ و ديشوٕ زةضشيَٓة ْاوى( ْةبوو و 
تةْٗا ْاوى بيػت بووٕ و تةْٗا ئاَاشةيةى بة )تيُرييؼ( ؾاشْى )َةغكةْس( يا وةى ٖريؤزؤت 

 ت.تيَجةضِزةبيَت( زةنات و يَزةَييَت )َاغاش
يَصو ّ )نةتعياؽ(َ  ، نة َاوةى بةآل ى ثاؾاى ئيَطٕا ووغي يؤْاْى و ثعيؿهى تايبةتى ئةضزةؾيَطى زووَة ْو

ٖاتووى زةٖيًََيَتةوة. ةوةناْى زا ة زةنات و بؤْ  ٕ شيا بة زضيَصى باغي ئةو ؾاْش  ضٌ غاٍَ ية ئيَطا
ييةناْى َةغكةْس بوو، ية بةضيَوةبطزْسا غةسطاؾاشٕ )تيُرييؼ( ؾةضَاْطةواى خيًََة 

شياْي ظؤض بةٖةْس ْةزةططت و غةزإ ٖاوغةضى ٖةبوو، ضوْهة  بةآلّوْس بوو و ئاؾطةتيَهى ظؤض ت
ية ْاو خيًََةناْى َةغكةْس شْة زةوَيةَةْسةنإ زةياْتواْى نؤَةَية ٖاوغةضيَهيإ ٖةبيَت و 

 ناضيَهى غطوؾتيـ بوو خةضدى شياْى ٖاوغةضةناْيإ زةزا.
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ة ٖاتٓى ئيػالّ ئةو طواظضايةوة و زواتط ب (ايٓٗط  ضْاو خيًََةوة بؤ خيًََةناْي تطى )َاوئةو ْةضيتة ية
ضوو، بةآلّ ثامشاوةناْى ٖةضَا و غةضؤى خيًََةنإ َٓساَيةناْيإ ثةيوةغت زةنطز بة زايهي ْةضيتة يةْاو

 (1)ْةى بة باونى و تةْٗا ئةو نوضة زةبوو بة غةضزاض و َري نة زايهى نضة َري بواية.
اى طِة بؤ ئةوةى ٖيَطؾى بهطيَتةغةض، ضوْهة ويَوآلتئ تبوى ئيَطإ باؾرتو ؾاشْة تيُرييؼ

 زةوَيةَةْس بووْيإ، ثياوةناْيؿيإ دوأْ.
ثيَـ ئةوةى نوضوف بؤ ضيَططتٔ ية ٖيَطؾي َةغكةْسةنإ ية َاوةضْا ايٓٗط غةضباظطةى 

زواى  بةآلّٖةَيؿةيي زضوغت بهات، ؾاشْة تيُرييؼ زوو داض ٖيَطؾي نطزة غةض ئيَطإ و 
ْى ئةو غةضباظطةية ية ؾاضى نوضوثؤييػى َاوةضْا ايٓٗط ية اليةٕ نوضوؾةوة، طززضوغته

 ٖيَطؾةناْى ؾاشٕ بؤ ئيَطإ وةغتإ.
ؾويَٓى غةضباظطةنة وةى بامسإ نطز ية ؾويَٓيَو بوو نة ئيَػتا بة )ئؤضا تةثة( ْاغطاوة و 

، باغتإ ْاغة وة بووةزةنةويَتة نةْاضى ضووباضى غةذنوٕ و ئةو ؾويَٓةى نة بواضى ثةضيٓة
 نة ؾاضى نوضوف ية )ئؤضا تةثة( بووة. ْيية َاْيإضؤغيةنإ طو

طزْى ثطز و ئاغإ بووْى ثةضيٓةوة ططْطى زضوغتهئيَػتا )بواض( ية ضووباضةنإ بة ٖؤى 
طزْى ثطز ية غةض ضووباضةنإ و بة تايبةتى ضووباضيَهى وةى زضوغتهابطزووزا ضِية  بةآلّْةَاوة، 

نةى زةطةيؿتة غيَ اْييةض و ناتى ظؤض بووْى ئاوزا ية ٖةْسىَ ؾوئَ ثغيشوٕ نة ية بةٖا
نيًؤَةتط، ناضيَهى ئاغإ ْةبوو، بؤية ناضواْةنإ ناتى ثةضيٓةوة ية ضووباض بة زواى ؾويَٓى 

 إ.زةطةضِبواضى ضووباضزا )واتة ئةو ؾويَٓةى نة قووَيى ئاو تيايسا نةَرتة( 
ى ْةبوو دطة ية ثةضيٓةوة ية ي تطغةض ئيَطإ ضيَطا نيَؿى بؤيةؾهطؾاشٕ تيُرييؼ ية ناتى 

ضووباضى غةذنوٕ و بؤ ئةو ناضةف زةبواية ية )بواض( بطةضيَت. نوضوف نة ئةو بابةتةى زةظاْى، 
واْيتة ؾويَٓى بواضى ضووباضةنة و غةضباظطةى طِطز نة بزضوغتهؾاضى نوضوثؤييػى ية ؾويَٓيَو 

 .غةسطاًَةناْى يَطط بيَت ية ثةضيٓةوةى خيَضِئةو ؾاضةف 
اى ئةوةى زةيعاْى غوثايةنى ديَطري ية ؾاضى نوضوثؤييؼ ٖةية و ضيَطط طِؾاشْة تيُرييؼ ويَ
ٖيَطف  ي تطياضيسا داضيَهطِى ئةو بؤ ٖيَطف نطزْة غةض ئيَطإ، بيةؾهطزةبيَت ية ثةضيٓةوةى 

                                                           

ؿة ية ناتى )وةى بامسإ نطز َةغكةْسةنإ ئةو خيَالْةٕ نة ئيَػتا بة ئؤظبيَو زةْاغطئَ و ٖةَي (1)
اغتى ضِة ية ٖيَطؾةناْيإ تا ْاوةبةضزةواَبووْالواظبووْى زةغةآلتساضاْى ئيَطاْى، ٖيَطؾيإ نطزووتة غةض ئيَطإ و 

 .(ظةبيشوَيآلغةضزةَى قاداضةنإ، 
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اواْى طةْر بهات و ضاوضٓؤنى بؤ نؤنطزْةوةى َاٍَ و ٖةوا و ٖةوةغي خاوةْساضيةتى نطزْى ثي
يَهى ئيَطاْى ية غةض يةؾهطضوْهة زةيعاْى  بةآلّو دواْى ئيَطاْى، ٖاْسةضى بوو بؤ ئةو ٖيَطؾة. 

 يَهى طةوضةتط بضيَت.يةؾهطياضيسا نة بة طِيَهى بةٖيَعة، بيةؾهطضووباضى غةذنوٕ 
ئةو ؾاشْة غةضنيَـ و خؤؾطوظةضاْة بؤ ئةوةى ْاضاض ْةبيَت ية غيشوٕ ية ْعيو )ئؤضا 

تى غةذنوٕ نة ئيَػتا بة آل( بجةضيَتةوة، زةغتى بة ضؤيؿسن بة زضيَصايي نةْاضةناْى ضؤشٖةتةثة
)غري زةضيا( ْاغطاوة نطز تا طةيؿتة ؾويَٓى ؾاضى )تاؾهةْسى( ئيَػتا و ئةو ؾاضةى تاالٕ 

ت نةوتةضىَ تا طةيؿتة ؾاضيَو نة ئيَػتا بة )ضٗاض دوى( ْاغطاوة و آلنطز، زواتط بةضةو ضؤشٖة
ْاضى ضووباضى دةذنوٕ واتة ئاَؤ زةضياى ئيَػتاية و ئةو ؾاضةؾي تاالٕ نطز و خؤى ية نة

 طز بؤ ٖيَطف بؤ غةض ئيَطإ.ئاَازةن
ئةونات نوضوف ية ئةنباتإ )ٖةَةزإ( نةوتبؤوةضيَ و ؾةو و ضؤشى زةخػتةغةض يةى تا 

 ى تيُرييؼ.يةؾهطبطاتة 
ى تيُرييؼ نةوتووة، يةؾهطى ى غةضباظطةى نوضوثؤييؼ بةزوايةؾهطنوضوف وةيسةظاْى 

ة بيػت و ثيَٓر ٖةظاض نةغيةنةى بؤ ؾهاْسْى تيُرييؼ بةغة، ضوْهة يةؾهطبؤية ثيَيوابوو 
ى تيُرييؼ زةزات و خؤؾي ية ثيَؿةوة، بةّ يةؾهطى ئيَطإ ية ثؿتةوة ية يةؾهطوايسةظاْى 

زةؾهيَٓيَت و  ةيةؾهطؾيَوةية تيُرييؼ زةخاتة ْيَوإ زوو مشؿيَط و بة ظووتطئ نات ئةو 
 وة.آلى نوضوثؤييؼ ية ؾويَٓى خؤى ْةدويةؾهطظاْياضى ْةبوو نة 

يَو ية يةؾهطؾةضَاْسةى غوثاى ئيَطإ ية نةْاضى ضووباضى غةذنوٕ ظاْياضى ٖةبوو نة 
ضوْهة ثيَياْوابوو ئةضنى ئةوإ تةْٗا  بةآلّغواضناضةناْى َةغكةْس بةضةو دٓوب نةوتووتةضىَ، 

ة بهةويَت و دطة يةؾهطنوضوثؤييؼ، بؤية ٖةوَيى ْةزا نة بة زواى ئةو ثاضيَعطاضية ية ؾاضى 
انيَؿاْى بةزوا خؤياْسا و ضووٍَ نطزْى ضِيةَةف تطغي ٖةبوو نة ئةوة ؾيٌََ بيَت بؤ 

 بيَت و ئةو ؾاضة زاطري بهات. ي تطؾهطيَهةنوضوثؤييؼ، تا زواتط بة ي
تى ضووباضى آلةى دةْطي ية ضؤشٖةنوضوف بة بيػت و ثيَٓر ٖةظاض نةغةوة و بةبيَ عاضةباْ

تةى )نتعياؽ( غةزٖةظاض غواضناض بووٕ و و ى ؾاشْة تيُرييؼ بةيةؾهطدةذنوٕ خؤى طةياْسة 
غواضناضاْيَو نة يةطةٍَ دةغتةى ئةغجةناْيإ يةى ظيٓسةوةضيإ زضوغت زةنطز و ٖةَوو 

ة ظاْى نوضوف ٖوْةضةناْى دةْطهطزٕ ية غةض ثؿتى ئةغجيإ زةظاْى، ؾاشْة تيُرييؼ ٖةض ن
 ية بةضاْبةضي وةغتاوة، ؾةضَاْى ٖيَطف بطزْى نطز.
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ةغكةْس  وضزغواضناضةناْى نوضوف بةضا ىَ  ّ يةؾهطبة غواضناضْا ٓا، بةآل يَهى بضوونيإ ثيَو زةٖيَ
ا بة ؾةضَاْى  ى، ية دةْط تةْٗ ى ئيَطْا ةضيتى غةضباظْا  ْ ْبةض ثاؾانةيإ و بةثيَي وةؾازاض بووٕ بةضا

ٖيَٓةضى ؾيَواظيَهى دةْط بوو نة تا ؾةضَاْسةنةيإ ْة بيَت يةى ٖةْطاو ْةزةنؿاْةوة. نوضوف نة زا
 ٔ دةْطى زووةَى ديٗاْى ثةيطةوى زةنطا، تيَطةيؿت ؾاشٕ تيُرييؼ زةيةويَت زةوضةى بططيَت و بؤ ضيَططت

ةتوأْ ية ثؿتةوة ييَيإ  ةغكةْسىْ  ىَ  ى، ثؿتى نطزة ضووباضى دةذنوٕ تا غواضناضْا  بسةٕ.ية زةوضةطريْا
ؾاشٕ ظاْى ْاتواْيَت طةَاضؤى ثاؾاى ئيَطإ بسات، بؤية ؾةضَاْيسا تةواوى غواضناضة 

نإ بهوشٕ و ٖةضضةْسة زةضنطزْى ئةو ؾةضَاْة ئاغإ بوو و ديَبةدىَ نطزْى بة ٖؤى ئيَطاْيية
 نإ ناضيَهى غةخت بوو.ئيَطاْييةبةضططى 

نوضوف ظاْى نة تةواوى طوؾاضى غةضباظاْى َةغكةْسى تا زةٖات ظياتط زةبوو و 
ةنةى نطز بة ٖيَواؾي يةؾهطغةضباظةناْى زةنوشضئَ و بؤية ؾةضَاْي بة ضيعةناْى ثؿتةوةى 

بضٓةْاو ئاو و دًةوى ئةغجةناْيإ ؾٌ بهةٕ، بؤ ئةوةى بة ئاغاْى بتوأْ َةية بهةٕ و ية 
نة  نإ بة ثةية و بة بيَ تطؽ ية ناتيَهسائيَطاْييةدةذنؤٕ بجةضْةوة. غواضناضة 

 ٖاوغةْطةضةناْيإ ية طةٍَ زوشَٔ زةدةْطإ و زةنوشضإ، زةغتيإ نطز بة ضووْة ْاو ئاو.
ْةظاْسضاوة يةو دةْطة طاضزى داويسى ثاؾا بةؾساض بووٕ يا ْا؟ ٖريؤزؤت زةييَت بةؾساض 
 ْةبووٕ و نةتعياؽ زةَييَت ٖةْسيَهيإ بةؾساض بووٕ. بة زووض ْاظاْسضيَت ئةو طاضزة بةؾساض بووبٔ

يَهى زةٖةظاض نةغي ثيَهٗاتوو ية ضةْسئ ضيعى ثيازة، غواضة، عاضةباْةزاض، يةؾهطو ئةو طاضزة 
 نةَاْضى و َةجنةْيل ٖاويَص ثيَهٗاتبوو.

بة ؾةضَاْى نوضوف ٖةض غواضيَهى ئيَطاْى ية ناتى ثةضيٓةوةى ية ضووباضةنة، بطيٓساضيَهى يةغةض 
ةوة و بةّ ؾيَوةية نوضوف تواْى ثاظزة ٖةظاض نةؽ ظيٓى ئةغح و يا ثيَـ خؤى زازةْا و زةيجةضاْس

ةنةى نة بةؾيَهيإ بطيٓساض بووٕ، بطةييَٓيَتة نةْاضة ضؤشئاواييةناْى ضووباضةنة و زةٖةظاض يةؾهطية 
 نإ ية نةْاضى ضؤشٖةآلتى ضووباضةنة نوشضإ.سييةغةضباظيؿى ية اليةٕ َةغكةْ

وضوف ؾةضَاْى ثاؾةنؿةى بةؾي زواوةى ويَطاى ئةوةى غواضناضةناْى ثيَؿةوة زةياْعاْى ن
ئاظاياْة زةدةْطإ و ْةزةنؿاْةوة و ؾيساناضيإ زةْواْس. زةٖةظاض نةؽ ية  بةآلّى زاوة يةؾهط
 ى َةغكةْسيـ بة ٖةَإ شَاضة بووٕ.يةؾهطى نوضوف نوشضا و نوشضاوةناْى يةؾهط
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ى يةؾهطناْى ةظييتةى َيَصووْووغاْى يؤْاْى ية ؾاْاو دةْطى نةْاضى دةذنوٕ بة ثيَي
ئةو دةْطة ضيَهوثيَهى و ضوسى  بةآلّئيَطإ بوو و ٖةضضةْسة نوضوف ْاضاض بة ثاؾةنؿة بوو، 

 ناْى ثؿرتاغت نطزةوة.ئيَطاْييةؾيساناضى غةضباظة 
يَو بوو نة ئةو ؾاضةى وآلتى )َةضشيإ( نةوتةضىَ. ئةوىَ وآلتنوضوف زواى ثاؾةنؿةنطزٕ، بةضةو 

ت و ثيَويػت ْانات بيٓاغيَٓشن، ضوْهة ٖةَوٕا زةظأْ نويَ ية و ية نويَ ية و ئيَػتا بة )َةضظ( ْاوزةبطيَ
ى  يؿتوْا ةناْي ئةو باظضطاْو ٖةْسىَ ية خةَيهى ئةو ؾاضة ية ؾاضةناْى ئيَطإ زةشيإ و  ضييةخػًَةتى زْا

ى ثايتةختى ئيَطإ باظاضيَهيإ بة ْاوى )باظاضى َةضظ( ٖةب  وو.ؾاضةف تا غةزةيةى ثيَـ ية تاضْا
ٖريؤزؤت غةباضةت بة ضووزاوةناْى زواى ثاؾةنؿةى نوضوف بؤ َةضشيإ، ئةؾػاْةيةى 
زةٖؤْيَتةوة، نة بؤ ثياويَهى وةى ئةو نة ية غةضةتاى ثةضتوونى )دةْطةناْى ئيَطإ( زازةييَت: 

 )َٔ ية ْووغيٓةوةى َيَصووزا بة زواى ئةؾػاْة ْانةوّ( زةبيَتة ديَطةى غةضنؤْة نطزٕ.
ى َةضشيإ تطيَ ظؤضة و ؾةضِابى دؤضاودؤضى خؤؾي وآلتيَ بيػت ببوو نة ية ٖريؤزؤت طو

ييَ زةغت زةنةويَت و بة ثيَي ئةو ظاْياضياْة بةّ ؾيَوةى ْووغي بوو: نوضوف زواى طةيؿتٓى 
تى تا ؾةضاب زضوغت بهةٕ و تطيَ يإ ٖيَٓا و ية طؤظةيإ نطزٕ و زايإ ْإ، و بؤ َةضشيإ،

شْة تيُرييؼ نوظةناْي ؾةضابيإ بة بيَ غةضثؤف ية ثيَـ ى ؾايةؾهطزواى ٖاتٓى 
غةضباظةناْى ؾاشٕ زاْا و ئةواْيـ ئةوةْسةيإ خواضزةوة تا ية الم نةوتٔ و نوضوف 

 ٖةَووياْى نوؾت و نوضى ؾاشْة تيُرييؼ نة ْاوى )تةّ( بوو ئةغري نطز.
طى يةنةَى ٖاوئ بةَيطةى ْاضاغت بووْى ئةو ضريؤنةى ٖريؤزؤت ئةوةية نة نوضوف ية َاْ

ى َةضشيإ و يةو وةضظةزا ٖيَؿتا تطىَ ثيَ ْةطةيؿتبوو تا بتوأْ ية طؤظةى بهةٕ و ؾةضاب وآلتطةيؿتة 
ى ؾاشْيـ ٖةَوويإ ؾريى َأي و خواضزةَة نى تايبةت بة ْاوى ْييةبةضٖةّ بيَٓٔ، ٖةضوةٖا غةضباظْا

يَؼ( يإ زةخواضز نة ية ؾري و نةؾهى ٖةَإ ئاشةٍَ بةض ٖةّ زيَت و ؾةضابيإ ْةزةخواضز، تا بة )طؤًث
زيتٓى طؤظةنإ بهةوْة ؾةضاب خواضزٕ و ية ٖؤف بضٔ و نوضوف بة بيَ ٖيض ططؾتيَو ٖةَوويإ 

ة ؾةضابى وآلتبهوشيَت و نوضى ؾاشْيـ ئةغري بهات. ئةو ئةؾػاْةية ٖةَيبةغرتاوة و ْة نوضوف يةو 
ى ؾاشْى   ووٕ.ف ؾةضاغؤض بغةسطازضوغتهطز و ْة غةضباظْا

ياضى وةضططت، يةنةّ/ ْةٖيًَيَت طِية طةٍَ ثةضيٓةوةي ية ضووباضى دةذنوٕ نوضوف زوو ب
ييةنإ ية ئاو بجةضيَتةوة. زووةّ/ ٖةوٍَ بسات ية ْعيهرتئ ؾويَٓى ئيَطاْةوة غةسطاغوثاى خيًََة 

 غةضباظ بؤ ياضَةتى بيَٓيَت.
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ضى ييَ بهات ْاوضةيةى بوو ية ْعيهرتئ ْاوضة نة نوضوف زةيتواْى زاواى ٖيَعى ياضَةتيسة
بةضظ و ضواضؾاْة و ظؤض بةٖيَع بووٕ و ية آلباؾووضى ضووباضى دةذنوٕ و خةَيهاْيَهى ييَ زةشيإ با

بٓاضي ؾاخةناْى )ثؤضؤثا َى ظؤؽ( ضةْطيإ ية طةضووى ثًيٓطةنإ طريزةنطز و تا خةْهاْسْى 
و تةْٗا غةضؤى خيًََى خؤيإ ْةبيَت بةضيإ ْةزةزا، ئةوإ ؾةضَاْبةضزاضى ٖيض ثاؾايةى ْةبووٕ 
 و نوضوؾيـ وةى َٓساَيةناْى خؤى ية طةَيياْسا زةدواليةوة.

ؾاخةناْى )ثطؤثا َى ظؤؽ( ٖةَإ ؾاخةناْى )ٖٓسؤنؤؾي( ئيَػتإ و زةظاْشن نة 
غةضضاوةى ئاوى دةذنوٕ يةو ؾاخاْةية و زاْيؿتواْى ئةو ؾويَٓة و ؾةالتى ضؤشئاواى ئةو 

ابطزووزا ية ضةْس ضِة، ية وآلتة نة ئيَػتا تةْٗا يةى وآلتى ْاغطاوٕ. ئةو ؾاخاْة بة ئةؾػاْ
و ئاشةَيساضى زةشيإ و ٖةَوويإ ئاظا و  نؿتوناٍَيَو ثيَهٗاتبوو و زاْيؿتواْى ئةوىَ بة وآلت

 زييَط و ية ٖةَاْهاتسا ثؿووزضيَص و ضاوتيَط بووٕ.
ٖةْسيَهيإ ية ئاظايةتيسا ْاوباْطيإ ية ْاو خيًَةناْى ئةؾػاْػتإ نة بة طؿتى ئاظا بووٕ، 

ظياتط بوو و ئةو خيَالْة بطيتى بووٕ ية: )نةيعايي، ٖٓسةنى و ٖةظاضة(. )نةيعايي( ْاويَهة نة 
ا بة )قةيعايي( و زواتط )قًيذايي( و ية َيَصووى ئيَطاْسا ئةو ْاوة ظؤض زةبيٓسضيَت و ية ضِزواتط طؤ

ئةؾػاْياْةى ية نؤتايي غةضزةَى  بيػرتيَت و ئةوةنإ ئةو ْاوة زةيةؾةويغنؤتايي غةضزةَى 
 ةنإ ضووْة ئيَطإ يةو خيًََة بووٕ.يةؾةويغ

ضةنى خيًََةناْى )نةيعايي، ٖٓسةنى و ٖةظاضة( بطيتى بووٕ ية مشؿيَطى طةوضة، نة َطؤظى ئيَػتا ية 
ةيإ ية قةآليي  نإ بة ثيَوةضى طزبوو و ْوونى تيصى مشؿيَطةزضوغتهبيٓيٓيإ زةتطغيَت. ئةو مشؿيَطْا

اى دوآلْسْيٕا  ئيَػتا ْعيهةى غي غاْتيُةتط بووٕ و ئةوةْسة زضيَص و قوضؽ بووٕ نة خةَيهى ئاغايي توْا
. ةٕ نة ية غةضزةَاْى زواتط بة )تةيواض( ْاغطٕا  ْةبووٕ و ٖةض ئةو مشؿيَطْا

تةَةْى نإ بة نةغيَو بهةويَت و ْةنوشضيَت، يا تا نؤتايي اْييةئةغتةّ بوو مشؿيَطى ئةؾػ
بيَ زةغت و نةّ ئةْساّ ْةبيَت. ئةواْةى ْةياْسةويػت بة مشؿيَط دةْط بهةٕ، بة طوضظ 

بطيتى بوو ية  ي تططابووٕ، ٖةْسيَهزضوغتهدةْطيإ زةنطز و ٖةْسيَو ية طوضظةنإ ية قةال 
، نة ية غةض زاضيَهى ئةغتووض بةغرتا بوو و بةّ ؾيَوة زةضووْة طِثاضضة بةضزيَهى طةوضة و خ

ثيَ باؾرت بوو،  ي تطْططة. ية ْيَوإ ئةو غيَ خيًََة نةيعاييةنإ مشؿرييإ ية ضةنةناْدة
ٖٓسةنيةناْيـ طوضظ و ٖةظاضةناْيـ تري و نةَاْيإ ال باؾرت بوو و تريةناْيإ ية دؤضة زاضيَو 

 بة ْاوى )نٗوض( نة ية ْاوضةنةيإ ظؤض بوو، زةتاؾي و زضوغت زةنطز.
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يَطٕ و ية ؾاضى َةضظ بطةْة نوضوف ثةياَى ْاضز بؤ غة ى خؤيإ ٓب ضؤنةناْى ٖةض غيَ خيٌََ، تا ثياوْا
ى ئةو  ئةو و زاواى ية ٖةض يةنة ية خيًََةنإ نطز نة ٖةضيةنة و زةٖةظاض دةْطهةض بيَٓٔ و ئةطةض ْةياْتوْا
. غةضؤنةناْى ٖةضغيَ خيًََى  شَاضةية بيَٓٔ، ْابيَت ٖيَعةناْيإ ية سةوت ٖةظاض نةؽ نةَرت ٔب

ة ضيَطا بةضةو َةضظ.)  نةيعايي، ٖٓسةنى و ٖةظاضة( ٖةضيةنة و بة سةوت ٖةظاض ثياو، نةوٓت
ثيَـ طةيؿتٓى ٖيَعى ياضَةتيسةض، نوضوف ية ْاوضةى َةضشيإ زةغتى بة غةضباظطريى نطز 
و ثيَـ غةضباظطرييـ، بةو ثاظزة ٖةظاض غةضباظةى ية دةْط بؤى بة دىَ َابوو ضيَطةى ططت ية 

ى ؾاشْة تيُرييؼ و ْةيٗيَؿت ية ْاوضةى )ضٗاض دو( بجةضيَتةوة و خؤى ؾهطيةثةضيٓةوةى 
 ى نوضوف.يةؾهطبطةييَٓيَتة 

ؾةو و ضؤش غةضباظاْى نوضوف ية نةْاضةناْى دةذنوٕ ثاغةواْيإ زةزا و ئةوةْسةيإ ئاطط 
ثيَ زةنطز نة وةى ضؤشى ضووْانى ييَ زةٖات، نوضوف زةيعاْى ئةو غةضباظاْة ْاتوأْ بة 

طايي ية ئاو بجةضْةوة بؤية بيَ تواْإ. غةضباظةناْى َةغكةْس ْةياْسةتواْى ية ئاو بجةضْةوة، خيَ
َةطةض وةى ؾيَوةى غةضباظاْى نوضوف بة ئةغح ية ئاوى دةذنوٕ بجةضْةوة و ئةطةض ويػتبايإ 

 خؤيإ بضٓة ْاو ئاو، بيَ طوَإ زةخٓهإ.
واى دةذنوٕ ضاوةضواْى ْعيو نةوتٓةوةى غةضباظاْى نوضوف ؾةو و ضؤش ية نةْاضةناْى ضؤشئا

غةضباظاْى َةغكةْس بووٕ و بة ْعيو بووْةوةيإ بة تري ييَ يإ زةزإ و يا بةو َةجنةْيكاْةى نة 
، بةضزيإ بةغةض زازةباضاْسٕ و بةض ية طةيؿتٓيإ بؤ (2)نوضوف بة ثةية زضوغتى نطزبووٕ

ةناْيـ، غةضباظاْى ئيَطاْى بة ثةية نةْاضةنإ زةياْهوؾسن و ئةواْةى نة زةطةيؿتٓة نةْاض
خؤيإ زةطةياْسْىَ و زةياْهوؾسن. ئةو نات زةضنةوت ضووباضةنإ، بة تايبةتى ية وةضظى 

 .يةؾهطظؤضبووْى ئاوةنةيإ زةبٓة ضيَططى باف يةبةضزةّ 
ية ضووباضى دةذنوٕ، ئةوةْسة  غةسطاى ؾاشْى يةؾهطضيَططتٓى نوضوف ية ثةضيٓةوةى 

ة بؤوة بةؾيَو ية َيَصووى نالغيهى ظاْهؤناْى غةضباظى غةزةناْى ن زضوغتهطزططْطى 
 ظنووْةناْسا، يةنةّ غةضباظييةية ظاْهؤ  يةؾهطغةضزةّ و ناتى طؿتوطؤ يةَةض ثةضيٓةوةى 

نوضوؾة نة باغي ييَ زةنطيَت و زةطوتطيَت نة ٖةضضةْسة ٖيَعى نوضوف ظؤض نةَرت بوو ية 
 ْى ضيَطة ية ثةضيٓةوةى غواضناضةناْى تيُرييؼ بططيَت.توا بةآلّئيةنإ، غةسطاٖيَعى خيًََة 

                                                           

طزبيَت و َةبةغتى ؾةضَإ نطزْة بة زضوغتهنة نوضوف خؤى َةجنةْيكى  ْيية ئةوة ظةبيشوَيآل)َةبةغتى  (2)
 يإ بة خيَطايي. وةضطيَط بؤ نوضزى(طزْزضوغته
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ية ضووباضةنة  ْيية ؾاشْة تيُرييؼ ناتيَو بؤي زةضنةوت غةضباظةناْى ية تواْاياْسا
ياضيسا ئةو طِبجةضْةوة و ئةواْةى بؤ نةْاضةناْى ضؤشئاواى ضووباضةنةف زةثةضِيٓةوة، زةنوشضإ. ب

ضووباضةنة بضيَت. ضيَطةوى ضووباضةنة ية باؾووضةوة بؤ ْاوضةية ديَ بٗيًََيَت و بةضةو خواضووى 
 (3)( ؾةضغةْط25بانووض و ية زووضى ) بانووض بوو و بةؾي خواضووى ضووباضةنة زةبؤوة، بةؾى

ية ؾاضى )ضواضدو( بواضيَو ٖةبوو نة ْاوى )بطوظٕ زةٌٖ( بوو و يةو ؾويَٓة ضووباضةنة بة 
إ، بةَيهو ثيازةناْيـ زةياْتواْى بةبيَ َةتطغي ازةيةى ثإ زةبوو نة ْة تةْيا غواضناضةنضِ

 بجةضْةوة.
اْةية نة ية ضيَطةوى ئةو ضِئةو بواضة ية غةضزةَى ئيَػتازا ْةَاوة و ٖؤناضةنةؾي ئةو طؤ

ابطزووزا ْاوى ضِنايةوة. ئةو ضووباضة طةوضةية نة ية َيَصووزا ية غيَ غةزةى  ٖاتؤتةضووباضةزا 
 .ي تطاوة و ية ْاوضةيةنةوة ضووتة ْاوضةيةنضِضيَطةوى طؤٖاتووة، ظياتط ية ضةْس داضيَو 

اٍَ و زواى ضةْس غةزةيةى ضِشاية ْاو زةضياضةى ئاضِية غةضزةَى نوضوؾسا ضووباضى دةذنوٕ، زة
شاية ْاو زةضياضةى خةظةض و ئاوى ئةو زةضياضةية بة ضِا و بةضةو ضؤشئاوا ضؤيؿت و ضِيَطةوةنةى طؤضِ
 اضاْةى نة ية زةوضةى بووٕ، ٖةَوويإ نةوتٓة شيَط ئاو.ازةيةى ظياز بوو نة ئةو ؾضِ

ت و بةضةو زةضياضةى آلا و ئةو ضووباضة بةضةو ضؤشٖةضِضيَطةوى ضووباضةنة طؤ ي تطزواتط داضيَه
شايةوة ْاو زةضياي ئاضاٍَ. ظاْاياْى ضؤغيا تواْيوياْة نة ضواض ضِ ي تطئاضاٍَ ضؤيؿتةوة و داضيَه

َاوةضْا ايٓٗط و توضنةَةْػتإ بسؤظْةوة و بةو ثيَوةضة  ووى دةذنوٕ يةوؾهب  ضيَطةوى
يَت، ضِبطؤ ي تطاوة و ئةغتةَة نة داضيَهضِزةضزةنةويَت نة ضيَطةوى ئةو ضووباضة ضواض داض طؤ

 ضوْهة يةَةوزوا َطؤظ ظاْاية و ثيؿةغاظى زةظاْيَت و ضيَطط زةبيَت يةو ضووزاوة.
)نؤتةٍَ(، ؾاشٕ ويػتى دةْطى نوضوف زواى ثةضيٓةوةى ية بواضيَهى ضووباض بة ْاوى 

بهات، نوضوف نة ٖيَؿتا ٖيَعى ياضَةتيسةضى ثيَ ْةطةيؿتبوو، زةغتى بة نؿاْةوةيةنى 
ياضيسا ية طةٍَ غواضناضاْى طِثوخت نطز تا طةيؿتٓى خيًََة ئاظاناْى َةضشيإ و ئةونات وةغتا ب

ى يةؾهطبة ثيَضةواْةوة ى غواضةى نوضوف خاَيى الواظى بوو و يةؾهطَةغكةْسى ظةْطيَت. 
ثيازةى بةٖيَع بوو، نوضوف َةيساْى دةْطى ية بانووضى ؾاضى َةضظ و بانووضى ضووباضى 

ية بةضظى و ْعَى بوو، نوضوف بؤية ئةو ؾويَٓةى  طِ، نة ْاوضةيةنى ثزياضيهطز)َطاوى( 
يَطإ نإ ْةتوأْ بة باؾي غووز ية ئةغجةناْيإ ببيٓٔ، ثاؾاى ئسييةٖةَيبصاضز تا َةغكةْ

                                                           

 نيًؤَةتط، وةضطيَط بؤ نوضزى( 6ية  بطيتيية)يةى ؾةضغةْط بة ثيَوةضى ئيَػتا  (3)
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يَهى غواضة ية ْاوضةيةنى ئاوا ْيُضة ؾاخاوى، ْاتواْيَت بة باؾى غووز ية يةؾهطزةيعاْى 
 ية ؾويَٓى ٖةَواض ظؤض َةتطغيساض زةبيَت. بةآلّتواْاى خؤى وةضبططيَت، 

ى ية طةٍَ َةجنةْيكةنإ، ية ي تطناْضييةناْى خيًََى ٖةظاضة و نةَاْضييةنوضوف نةَاْ
الى دةبٗة زاْا و ضاوةضواْى ٖاتٓى غواضناضاْى َةغكةْسى بوو و ضيعى ثيَؿةوة و ٖةض زوو

ؾاشْة تيُرييؼ نة ية غةضنةوتٓى ثيَؿووى ية دةْطى ضٗاضدو زووضاضى يةخؤبايي بووٕ ببوو، 
واي برينطزةوة نة بة ٖيَطؾيَهى طةوضة زةتواْيَت يةؾهطى نوضوف يةْاو ببات و ؾةضَاْى 

 دووَيةى غواضناضةناْى خؤى زةضنطز.
ضوف نة زةيعاْى غوثاى زوشَٔ ظؤض بةٖيَعة و بؤية َةيساْى دةْطى ية ْاوضةيةنى نو

ييةنإ ْةتواْيَت غةسطاْيُضة ؾاخاوى و ية ضيَطةوى ضووباضى َطاوى ٖةَيبصاضز، تا ؾاشْى خيًََة 
زةوضةيإ بططيَت. ضووباضى َطاوى وةى ٖةَوو ئةو ضووباضاْةى بة ْاوضة ؾاخاويةناْسا زةضووٕ، 

يٓى ًَيؤْةٖا غاٍَ، ؾاخةناْى تيَجةضِوْى ظةوى ضووباضيَهى َةظٕ بوو و بة زضوغتبواى ية غةضةت
زووضاضى ؾوؾتٓةوة و غواْسٕ نطز و ؾؤضاوةناْى يةطةٍَ خؤى بطز بؤ بٓاضةناْى خواضةوة و 

 ضيَطةوةنةى بوو بة خةضةْس و ية ٖةْسىَ ؾوئَ ثاْى ئةو خةضةْسة زةطاتة زةنيًؤَةتط.
زةبيٓشن نة وةى دؤطايةنى باضيو ية قواليي  ي تطضووباضة يا ضووباضيَه ئيَػتا ناتيَو ئةو

وا بة خؤَإ بٗيَٓشن ضؤشيَو ئةو ضووباضة باضيهة، ئةوةْسة طِخةضةْسيَو زةضزةنةويَت، ْاتواْشن ب
نة ٖةَوو  تييةئةوة ضاغ بةآلّطزبيَت. زضوغتهَةظٕ بووبيَ نة ئةو خةضةْسة طةوضةيةى 

طغٓاناْة نة ضووباضةناْيإ ثيَسا زةضوات، بة ٖؤى ئةو ضووباضاْة و ية خةضةْسة ثإ و قووٍ و ت
 وة.زضوغتبوَاوةى ًَيؤْةٖا غاٍَ 

طزبوو و بة يؤؾةيةنى زضوغتهضووباضى َطاويـ نة بؤوة َةيساْى دةْط، خةضةْسيَهى ثاْى 
الى زةبوو. نوضوف ية ئةوىَ ثةْاى ططت تا ية ٕ ية باؾووضى ئةو خةضةْسة تيَجةضِزضيَص و ثا

ى ضووباضةنةف ؾار ي تطاغت ثاٍَ بة ؾار بسات و اليةنةضِضةثةوة، ثاٍَ بة ضووباضةنة و ية الى 
ت و ضؤشئاوا آلاى ئةوةى زةيعاْى زووالى دةْططةى نوضوف ية ضؤشٖةطِبوو. ؾاشْة تيُرييؼ ويَ

ى ثؿتى بة ؾار و بة ضووباض بةغتووة، ْةتطغا ضوْهة واي بريزةنطزةوة نة غواضناضة ئاظاناْ
 زةبٔ.ة ْاو بزن و يةو ثيَسةؾتة تيَجةضِة ثيازةنةى نوضوف بؿهيَٓٔ و ييةؾهطزةتوأْ 
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ياضيسا بة ثؿت بةغسن بة طِييةنإ، نوضوف بغةسطابؤ ضيَططتٔ ية ٖيَطؾي غواضناضاْى خيًََة 
نةَاْضى و بةضزٖاويَصةنإ، باضاْى بةضز و ترييإ بةغةضزا بباضيَٓيَت و ٖةض ئةو ناضةى ية 

 ى ْويَسا ضةنى ئاططئ ية دةْططة زةيهات.غةضزةَ
ؾاشْة تيُرييؼ زةٖةظاض غواضى ية ثؿتى َةيساْى دةْط ديَٗيَؿت تا ئةطةض غةضباظطةى 
نوضوثؤييؼ ٖيَطؾيإ نطز بتوأْ بةضططى بهةٕ و خؤؾي بة تةواوى ٖيَعةنةيةوة ٖيَطؾي نطزة 

 و نةَإ ثيَهٗاتبوو، ى تيُرييؼ ية مشؿري، ْيَعة، ترييةؾهطى نوضوف. ضةنى يةؾهطغةض 
 ية ناتى ٖيَطؾسا ْةياْسةتواْى غووز ية نةَاْةناْيإ وةضبططٕ. بةآلّ

ئةوإ بة ضيعى ية زواى يةى و بة ؾيَوةى ضيَهوثيَو ٖيَطؾيإ زةنطز و ْة خةؾتإ، ْة 
اى طِنالوخوز و تةْاْةت ثاضضة ضةضَيَهيؿيإ يةبةضزا ْةبوو تا ثاضيَعطاضيإ ييَ بهات و ويَ

ف بيَ تطغإ ية َةضط زةغتيإ نطز بة ٖيَطف و ناتيَو يةنةّ ضيع ية غواضناضةنإ خؤيإ ئةَة
طةياْسة ْعيو دةبٗةى نوضوف، بة ؾيَوةيةى تري و بةضز باضإ نطإ نة تةْاْةت يةى غواض 

 ْةيتواْى خؤى بطةييَٓيَتة غةضباظطةى نوضوف.
ى نوضوف يةؾهطصة ْاوزاضةناْى تريٖاويَصاْى )ٖةظاضة و َةضظ و غةضةخؼ( نة ية تريٖاويَ

يَتةوة زةطةضِبووٕ بة خيَطاييةى ترييإ زةٖاويؿت نة ْاتواْشن بيدةيٓة بةض زيسةَإ، ٖؤنةؾي 
 بةآلّناْى ئاطازاض ْشن، ٓييةبؤ ئةوةى َاوةيةنة تري ٖاويؿسن ية ديٗإ ْةَاوة و خةَيو ية ْٗيَ

ى زياض ية ئاظايةتى و ضيَػاى تايبةتى بة زضيَصايي ٖةظاضإ غاٍَ تريٖاويؿسن ببوو بة ٖوْةضيَه
تةى و نإ ية تةواوى تةَةْيإ ثةيطةويإ زةنطزٕ تا بتوأْ وةىئيَطاْييةٖةبوو و تريٖاويَصة 

 ابططٕ.ضِوةضظؾهاضاْى ئيَػتا، ئاغتى خؤيإ بةضظ 
نإ ْةتطغإ و سييةٖةضضةْس غواضناضةناْى ضيعى يةنةّ بطيٓساض بووٕ يا نوشضإ، بةآلّ َةغكةْ

يعى زووةّ ٖيَطؾي نطز و بة طةيؿتٓيإ بؤ ويَعةى زوشَٔ، ضيَصْةى تري و بةضز بة غةضياْسا باضى و ض
نإ زةنةوتٓة غةضظةوى، بةآلّ بةضزةنإ سييةتريةنإ بة ئاَاجنةنإ زةنةوتٔ و غواضناضة َةغكةْ

اويَصإ ْيؿاْة ٖةَوويإ بة ئاَاْر ْةزةنةوتٔ، ضوْهة بةضثطغاْى بةضزباضإ ْةياْسةتواْى وةى تريٖ
بططٕ. ئةوإ بؤ ئةوةى بتوأْ ية ئاَاْر بسةٕ بؤ يةنةجماض بةضزةناْيإ زووض زةٖاويؿت و داضى زووةّ 
ْعيو ئاَاْر زةبؤوة و ٖاويؿتٓى يةنةّ بة ٖاويؿتٓى بًَٓس و ٖى زووةّ بة ٖاويَؿتٓى نوضت ْاوى 

غيَيةّ ية ئاَاْر بسات و ٖةْسيَذاض ةنطز تا بتوأْ ٖاويؿتٓى خؤؾس زةبطا. ئةو زوو ٖاويؿتٓة ضيَطةى
 غيَيةَيـ ٖةَية زةبوو و ضواضةّ يا ثيَٓذةّ بة ئاَاْر زةنةوت.
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تريةناْى َةجنةْيل بؤ نوتاْى زةغتةيةى ية غواضناضاْى زوشَٔ نة ٖيَطؾيإ زةنطز  بةآلّ
بة زةياْعاْى  بةآلّناضا بوو و بةضزٖاويَصةنإ ْةياْسةظاْى نة ناّ غةضباظاْة زةنوشضئَ، 

ناْى ئيَػتاف ثةيطةوى ئةواْيإ نطزووة و تؤثيَهى زووض و يةنى ضييةيةنيَهيإ زةنةويَت و تؤث
 نوضت زةٖاوئَ، تا بة تؤثي غيَيةّ و ضواضةّ ْيؿإ بؿهيَٓٔ.

ضيعى زووةَى غواضناضةناْيـ وةى ضيعى يةنةَيإ بة غةضٖات و ٖةْسيَهيؿيإ بة ٖؤى نوشضاْى 
ازة بووٕ بةآلّ ْةياْتواْى بطةْة غةضباظاْى نوضوف و ترييإ بةضنةوت. ئةغجةناْيإ، بة ْاضاضى ثي

ةية بريبهةْةوة نة بة ٖؤى ية ْاو ضووْى زوو ضيع ية غواضناضةناْى، ؾاشْة تيُرييؼ ية  يةوْا
ى ٖيَطف ثةؾيُإ بؤوة، تا بيٗوزة غواضةناْى بة نوؾت ْةزات. بةآلّ ؾاش ْواي بةضزةواَبووْ

اْى نوضوف تريةناْيإ غةضئةجناّ تةواو زةبيَت و ناتيَو زيَت نة ضيرت ئةوإ بريزةنطزةوة نة غةضباظ
ٔ ثيازةناْى نوضوف ية ْاو بةضٕ.  ْاتوأْ تري بٗاويَصٕ و ئةونات غواضناضةناْى، زةتوْا

ية بةضزى َةجنةْيكةنإ ْةزةتطغا، ضوْهة زةيعاْى ئةوإ ْاتوأْ ْيؿاْة  غةسطاؾاشْى 
ٕ ْيؿاْياْسا نة زةبيَت ية تريةناْيإ برتغيَت. بؤية ناتيَو ضيعى تريٖاويَصةنا بةآلّبططٕ. 

غيَيةَى غواضةناْى َةغكةْسى بة دووَية نةوتٔ، ية اليةٕ نوضة طةجنةنةى ؾاشٕ نة ْاوى 
بوو، ؾةضَاْسضا نة ية ناتى ٖيَطف بطزٕ تري بٗاويَصٕ و  يةؾهط)تؤّ( و ؾةضَاْسةى 

ديَبةدىَ نطا و  يةؾهطَاْة ية اليةٕ ضيعى غيَيةَى تريٖاويَصةناْى ئيَطاْى بهوشٕ. ئةو ؾةض
نإ بة دووَيةى يةضغةى )واتة ئيَطاْييةبةضةو  غةسطاغووزى ْةبوو، ضوْهة غواضةناْى  بةآلّ

غاضى ضواض ْاٍَ( ئةغجةناْيإ زةضووٕ و يةو زؤخةزا ْةياْسةتواْى ْيؿاْة بططٕ و تريةناْيإ 
 نإ بة ئاَاجنةنإ زةنةوتٔ.ئيَطاْييةى ئاَاجنى ْةزةثيَها و بة ثيَضةواْةوة تري

ْى َةيساْى دةْط، نوضوف ؾةضَاْى بؤ )نةز َةضظبإ( ؾةضَاْسةى زياضيهطزثيَـ 
 ئةواْي تطغةضباظطةى نوضوثؤييؼ ْاضز تا ٖةْسيَو غةضباظ ية غةضباظطة ديَ بٗيًََيَت و خؤى و 

ية غةض ضيَطةيإ ؾتيَو ٖةبوو  ٕ ية دةذنوٕ، بةضةو ضووباضى َطاوى بئَ و ئةطةضتيَجةضِبووزواى 
بوو نة بة زياضيهطزالى بسةٕ و خؤيإ بطةييَٓٓة ئةو. ية ؾةضَاْةنةيسا بؤ )نةز َةضظبإ( بؤي 

ٖؤى نوضتى ْواْسٕ ية ئةضنةناْى، نةوتووتة بةض تووضةيي نوضوف و ئةطةض خواظياضى بةخؿشن 
و ئاَاجنى دةْط ئةوةية نة  بيَت، زةبيَ ئةو ئةضنةى ثيَي غجيَطزضاوة بة باؾي بةضيَوةببات

 ى ئيَطاْى تا ية ْاو بربيَت.يةؾهطى تيُرييؼ غطيَتة ْيَوإ ٖةضزوو يةؾهط
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نةز َةضظبإ بةضيَهةوت و زةٖةظاض غواضناضةنةى ؾاشٕ نة يةغةض ضيَطاى بووٕ يةْاو بطز و 
هى ٖةواَيى ٖةْسيَهياْى ئةغري نطز، بة زضيَصايي ضووباضى َطاوى بةضةو باؾووض نةوتةضيَ و بة ضيَ

بة نوضوف زةطةياْس و تواْى ية ضؤشى دةْطسا خؤى بطةييَٓيَتة دةبٗة و بيَ طويَسإ بة شَاضةى 
نوشضاو، ية ثؿتةوة ٖيَطؾي بطزة غةض غواضناضاْى َةغكةْسى. ثاؾاى ئيَطإ بة ظاْيٓى 

ئَ و طةيؿتٓى نةز َةضظبإ، زةغتى ية بةضططى ٖةَيططت و ؾةضَاْى بة ثيازةنإ نطز تا ظوَي
 يإ يةبةضبوو.آلبةؾيَو ية ثيازةنإ قةيػاْى قة

خيًََةناْى )ٖةظاضة، ٖةْسةنى و نةيعايي( ْةضيتيإ بوو نة بؤ دةْط ٖيض دؤضة 
قةيػاْيَهيإ ْةزةنطزةبةض و قةيػإ ئةواْى قوضؽ زةنطز و ئةوإ وايإ الباؾرت بوو نة بة 

ضغي قةيػإ ئاضةقة ْةنةٕ. يةطةٍَ ثؤؾؿى ئاغايي بضٓة دةْط تا ضاالنرت بزن و بة ٖؤى قو
زةضضووْى ؾةضَاْى ٖيَطف ية اليةٕ نوضوف، ٖيَعى ثيازةى نةيعايي مشؿيَطة طةوضة 

طز و ثياواْى ٖةظاضةف ئاَازةنتطغٓانةناْيإ خػتة دووَية و ثياواْى ٖٓسةنى طوضظةناْيإ 
 اْسٕ زيَت.طز تا بةزةّ ضؤيؿتٓةوة تري بٗاويَصٕ، تا ناتى مشؿيَط وةؾئاَازةنخؤيإ 

ؾاشْة تيُرييؼ ضاوةضوإ ْةبوو نة ية ثؿتةوة ٖيَطؾي بهطيَتةغةض، نة زيتى )نةز 
َةضظبإ( ية ثؿتةوة ٖيَطؾي ٖيَٓا، بة ْاضاضى ٖيَعةنةى خؤى نطزة زووبةف و بةؾيَو يةطةٍَ 
)نةز َةضظبإ( و بةؾيَو ية طةٍَ نوضوف نةوتة دةْط، تا ئةونات دةْط ية بةضشةوةْسى 

نإ ٖةضضةْسة سييةنإ. غواضناضة َةغكةْئيَطاْييةوو و زواى ئةوة نةوتة بةضشةوةْسى تيُرييؼ ب
بة ثيَهاْة بةضزةواَةناْى تةيواضى )دؤضة مشؿرييَهة(  بةآلّزةياْةويػت ٖيَطف بهةٕ، 

نةيعاييةنإ و طوضظى ٖةْسةنيةنإ، ئةغجةناْيإ يةْاو ضووٕ و بووْة ثيازة و زواى ثيازة 
ىَ زةنوشضإ، ضوْهة ئةوإ تةْٗا يةغةض ثؿتى ئةغح زةياْتواْى ظةْطٔ و بووْيإ زةغت بةد

 زواى زابةظئ ية ئةغح، بةٖاى دةْطى خؤيإ ية زةغت زةزا.
ٖاونات ية طةٍَ ثيَؿطةوى ٖيَعى ثيازةى نوضوف نة بةؾيَهيإ ثؤؾؿى دةْطيإ 

بؤ غةض غواضناضة يةبةضزابوو، غواضناضةناْى نوضوف ية الى ضةثى نوضوؾةوة ٖيَطؾيإ نطز 
 ْاوزةبطا. (4)آل(نإ. ٖةض غواضيَهى ئيَطاْى ْيَعةيةنى زضيَصى ثيَبوو نة بة )بيَسييةَةغكةْ

                                                           

ةطى ضِ)ئةو وؾةية ية ئيَطاْةوة ضؤوة ضؤّ و ية ْاو ئةواْيؿسا ئةو ْاوة بؤ ْيَعةى زضيَص بةناضٖات، بةآلّ  (4)
 .(ظةبيشوَيآل، ئيَطاْييةنة وؾة
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يإ بةزةغتةوة بوو، بيَ تطؽ يةو تري و ظوبيٓاْةى نة بة آلنإ نة بيَئيَطاْييةغواضناضة 
ةناْيإ غيٓطى نإ زةضووٕ، ْيَعسييةوى بؤيإ زةٖات، بة ْيَعةوة بةضةو ضووى َةغكةْآلبةضب

نإ زةبووْة ئيَطاْييةزوشَٓى زةزضاْس و ية ئةغح زةرنػتٓة غةض ظةوى. ٖةْسيَ ناتيـ غواضة 
نإ و ية شيَط ثيَي ئةغجةناْى نة ية ثؿتياْةوة زةٖاتٔ سييةئاَاجنى تري و ظوبيٓةناْى َةغكةْ

ط ثيَى زةغتبةديَ زةَطزٕ. ية ناتى دةْطسا ٖةض غواضناضيَو بهةوتاية غةض ظةوى ية شيَ
 ئةغجةناْسا زةَطز.

ى يةؾهطٖيَطؾي غواضناض و ثيازةناْى نوضوف و ٖيَطؾي نةز َةضظبإ ية ثؿتةوة، ضيَػاى 
ى نوضوف زضوغت بيَت. يةؾهطى يةْاو بطز، بيَ ئةوةى زةضظ و ْاضيَهى ية ْيَوإ غةسطاؾاشْى 

س و بة ثيَضةواْةوة اْضِضةى خؤيإ زؤو نإ بيٓيإ زووضاضى توْسي ٖاتووٕ،سييةناتيَو َةغكةْ
 ضةى بةٖيَعتط نةوتٓة دةْط.و غةضباظاْى نوضوف بة ٖيواى تاظة و بة

زواتط غوثاى َةغكةْسى تيَهؿها و تيُرييؼ بيٓى ئةغري زةنطيَت، بؤية بة ئةواْةى 
ظطاضّ بهةٕ، ضِت: َٔ يةْاو خؤتإ بططٕ و ضظطاضّ بهةٕ، ئةطةض ْةتاْتواْى و زةوضووبةضى

 بُة ئةغريى زةغتى نوضوف، ضوْهة بؤ َٔ َطزٕ باؾرتة ية ئةغري بووٕ.ضنهوشٕ و َةٖئًََ ب
ياضياْسا زةضباظي بهةٕ. طِةنإ ؾاشْيإ يةْاو خؤيإ ططت و بيبةؾيَو ية غواضة َةغكةْسي

 ٖاونات ية نةْاضى ضووباضى َطاوى، ضيَطايةى نطايةوة و غواضةنإ تواْيإ يةو ضيَطةوة ٖةَيبئَ.
نإ سييةاْى )نةز َةضظبإ( ئةو ضيَطاية نطاوةتةوة تا َةغكةْزواتط زةضنةوت بة ؾةضَ

زةيعاْى ئةطةض ضيَطةى زةضباظ بووْيإ ييَ بططيَت،  ئيَطاْييةبتوأْ ٖةَيبئَ. ئةو غةضزاضة 
يةواْةية بةٖؤى بيَ ئؤَيَسى ئةوةْسة بةضططى بهةٕ نة ببيَتة ٖؤى ؾهاْى غوثاى ئيَطإ و بة 

ٖةبيَت َةتطغي بةضططى ْاَيَٓيَت، ضوْهة بة زةضباظ بووْيإ ثيَضةواْةوة ئةطةض ضيَطةيإ 
 ةنةيإ يةبةضيةى زةتطاظيَت.يةؾهط

نإ يةو ضيَطةى ية نةْاضى ضووباضةنةوة بةضةو بانووض زةضوو، ٖةَيسةٖاتٔ سييةغواضة َةغكةْ
)تةّ( نوضى ؾاشٕ و  بةآلّتٔ. آلو ئةواْةى ؾاشْيؿيإ ية طةَيسابوو، ية ٖةَإ ضيَطةوة ٖة

ةضَاْسةى غوثا ٖةَيٓةٖات و ؾةضَاْيسا تا بة تري ئةو غواضاْةف بهوشٕ نة ٖةَيسئَ. بةضططى ؾ
ازةيةى َةضزاْة بوو نة زواى ئةغري بووْى، نوضوف ضيَعى ظؤضى ييَططت و يةغةض ضِتةّ بة 

ازةغت بهات، ضِخواْى خؤى زايٓيؿاْس و ٖةضضةْسة زةيتواْى بيهاتة باضَتة تا زايهى خؤى 
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ناضةى ْةنطز. ضوْهة بة باضَتة ططتٓى ئةو ية الى نوضوف ثيَضةواْةى ئةو ضيَػاياْة  ئةو بةآلّ
 بوو و ئيَُة ثيَؿرت بامسإ نطزووٕ. زياضيهطزبوو نة خؤى بؤ ئةغريةناْى دةْطى 

ية غةضزةَى نوضوف ئةطةض ئةغرييَو ْةيتواْي بوواية ببيَتة غةثإ، ئةوا زةنطاية نؤيًة يا 
ية نيًََطةناْسا ناضى نؿتوناَييإ ثيَسةنطا و يةنةّ َاْاى غةثاْيـ ية  زةنوشضا و نؤيًةناْيـ

غةضزةَى ئةوناتى نؤيًة بووْةوة ٖات. ئةطةض ية نيًََهةنإ ثيَويػتيإ بة نؤيًة ْةبواية، ية 
ناْةناْسا ناضيإ ثيَ زةنطزٕ، ضوْهة ناضى زةضٖيَٓاْى ناْعانإ ناضيَهى قوضؽ بوو و نطيَهاضة 

 ضيإ تيَسا ْةزةنطز.ئاغاييةنإ نا
ْةضيتى نؤيًة نطزْى ئةغريةنإ ية اليةٕ نوضوف وةالْطا و تةْٗا يةوناتاْةزا يةطةٍَ 

نإ خةضاخ بواية. ية الى ئيَطاْييةئةغريةنإ ضةؾتاضى خةضاخ زةبوو نة زوشَٔ يةطةٍَ ئةغرية 
زوو نوضوف ْةضيت بوو نة ئةغريةنإ تا ناتى ئاؾتى يةغةض خةضدى زوشَٓى ؾهػت خواض

ابططيَت و زواتط ئاظازى بهات و ئةو ٖةضطيع ئةغريى ْةزةنطزة باضَتة تا بة ٖةضةؾة نطزٕ بؤ ضِ
 ازةغت بووٕ بهات.ضِْاضاض بة  ي تطنوؾتٓى ئةو باضَتةية، خةَيه

ى َةغكةْس يةو دةْطة ية بانووضى ضووباضى َطاوى يةْاوضوو و تةّ نة ؾةضَاْسةيإ يةؾهط
ْيـ ية بةضاْبةض ئةو خعَةتةى ثيَؿهةؾي نطز، بةخؿطا و نطاية بوو ئةغري بوو و نةز َةضظبا

تساضى ْاوضةيةنى ؾطاوإ نة زواتط بة )َاوةضاء ايٓٗط( ْاغطا. ئةوة ئةو دةْطة بوو نة آلزةغة
ٖريؤزؤت زةَييَت نة نوضوف غةضباظاْى  بةآلّؾها،  غةسطاة بةٖيَعةنةى ؾاشْى يةؾهطتيايسا 

 ياْسا غةضنةوتووة.تيُرييػى غةضخؤف نطزووة و بةغةض
بةو  بةآلّازةغت زةنطز و ضِئةطةض نوضوف ٖةضةؾةى نوؾتٓى تةَى بهطزاية، ؾاشٕ خؤى 

ييةنإ بةضزةواّ بؤ زظى و غةسطااى ئةوةى خيًََة طِٖؤيةى باغهطا، ْةيويػت ئةو ناضة بهات. ويَ
واْى يةطةٍَ نوضوف ئة بةآلّاغتى بة غةضباظ ْةزةشَيَطزضإ، ضِٕ زةٖاتٔ بؤ ئيَطإ و بة آلتا

ؾةضَاْسةنةيإ واتة )تةّ( ئاظاز نطز. ثاؾاى ئيَطإ نة ٖةَوو نةغي وةى خؤى غةيطزةنطز 
زواتط ظؤض بة خةضاثي ثةؾيُإ بؤوة يةو ناضةى بةضاْبةض بة تةّ نطزى، ضوْهة ئةو نةغةى ئةو 
ييَي خؤؾبوو و يةغةض خواْى خؤى زاْيؿاْس، زواتط ٖيَطؾي نطز و ؾةٖطياضى ٖةخاَةْؿي 

 نوؾت و بةَةف ضانةى ئةوى بة خةضاثة زايةوة.
زواى طةضاْةوةى ية َةضشةيإ )َةضظ(، نوضوف ؾةضَاْيهطز نة تاقُيَو ياغا 

 زعنؤنطاغيةناْى ئيَطإ نؤبهةْةوة و وةى ئةوةى نة زواى ْاثًيؤٕ بة ْاوى )نةز( ئةجناَيسا.
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بة بيَؿهةى زعنؤنطاغي اغتةوخؤ بريَإ زةضيَتة يؤْإ و ضِناتيَو ْاوى زعنؤنطاغي زيَت، 
زةْاغشن، بيَ ظاْيٓى ئةوةى بيَؿهةى زعنؤنطاغيةت ئيَطإ و ٖٓسغتإ بووْة و ية ْيَوإ ٖةضزوو 

اغترت بووة، ضوْهة ية ٖٓس ضيٓيَو ية خةَيو نة بة ضِظنووْةى ئيَطإ و ٖٓسيـ، ئةوةى ئيَطإ 
بوو و بة ثيؼ زةْاغطإ و )ثاضياؽ( ْاغطابووٕ َاؾى ظونرتئ بةؾساضى ية زعنؤنطاغيةتيإ ْة

 ٖةبيَت. ي تطتةْاْةت بؤيإ ْةبوو نةَرتئ ثةيوةْسيإ يةطةٍَ ضيٓةناْ
اغتى ئةوةية نة ية يؤْاْى نؤْسا ية ٖيض زةوضةيةى زعنؤنطاغيةت ْةبووة و بةضزةواّ ضِ

بهةٕ و  وآلتضيٓيَو بة نؤيًة ْاغيَٓسضاوٕ و بؤيإ ْةبووة ظونرتئ بةؾساضى ية ناضوباضى 
ى زةْطسإ بؤ ْويَٓةضاْى ياغازاْاْيإ ْةبووة، ئةَة ويَطاى ئةوةى ية ئةغيٓا )يةى ية َاؾ

زةوَيةتة ؾاضةناْى يؤْإ( شَاضةى نؤيًةنإ يةنػإ بووة بة شَاضةى ئةو يؤْاْياْةى َاؾى 
 زةْطساْيإ ٖةبووة و زةياْتواْى ْويَٓةضى خؤيإ ٖةَيبصيَطٕ.

ى غياغي غةضزةّ ية ييَهؤَيةضٕ( نة بة زياضتطئ ظاْاى بةْاوباْط )ْؤضؽ نات ثطنشن غؤ
ت ْاغطاوة و ية ظاْهؤى يةْسةٕ واْةى )َاؾة ضاَياضيةنإ( زةَييَتةوة، ية آلضؤشئاوا و ضؤشٖة

ى زوْيا، غةضضاوةى زعنؤنطاغيةت ي تطثةضتوونةناْي نة وةضطيَطزضاوْةتة غةض ظَاْةناْ
ية ئيَطإ غيػتةَى زعنؤنطاغي ٖةبووة و تا  ت ْةى يؤْإ. ئةو زةَييَتآلزةطيَطيَتةوة بؤ ضؤشٖة

و زاضيوؾي  نةَبؤدييةة و زواى ئةو ية غةضزةَى بةضزةواَبووتساضى زاضيؤف آلنؤتايي زةغة
او، ضوْهة ضِيةتةنة طؤئيُجطاتؤضطةوضة، غيػتةَى غياغي بة ٖؤى ؾطاوإ بووْى غٓووضى 

 اغتى ديَبةدىَ بهةٕ.ضِْةياْسةتواْى زعنؤنطاغى بة َاْاى 
و ظاْاية زةَييَت: زعنونطاغي واتة بةضيَوةبطزْى ناضوباضى زةوَيةت ية اليةٕ طةٍ و ئة

يةتيَهى طةوضةزا نة بووْى زةوَيةتى ئيُجطاتؤضطيَطاْةوةى ناضةناْى خةَيو بؤ خؤيإ و ية 
ْاوةْسى بةٖيَع ثيَويػتة )ئةطةض ْةبيَت ية ْاو زةضيَت(، ْاتواْسضيَت غيػتةَى زعنونطاغي بة 

يةتى بةضيتاْيا نة ية ْيَوةى ئيُجطاتؤضنةى بةدىَ بطةييَٓسضيَت و ٖةض بةو ٖؤيةوة تييةغاضَِاْا 
زووةَى غةزةى سةظسة ٖاتة نايةوة و ية ْيَوةى زووةَى غةزةى ْؤظزة طةيؿتة يوتهةى ٖيَعى 
خؤى، ٖةضطيع غيػتةَى زعنونطاغي ْةبووة و زةوَيةتى ْاوةْسى ية يةْسةْةوة بةضشةوةْسى و 

 ى زةغةثاْسة غةض ئةو ْةتةواْةى ية خانةناْى شيَط زةغتى زةشيإ.ؾةضَاْةناْ
غةضبةخؤيي ٖةضعنايةتيإ ٖةبووة  ي تطيةتى ٖةخاَةْؿي، ْةتةوةناْئيُجطاتؤضية غةضزةَى 

و ضيَعيإ ية ئايشن و  ي تطتساضاْى ئيَطإ، زةغتيإ ْةخػتوتة ناضى ْاوخؤى ْةتةوةناْآلو زةغة
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ْى ئيَطإ زووداض تواْيإ تةواوى خانى يؤْإ زاطري بهةٕ، غةضةتا تساضاآلْةضيتيإ ططتوة. زةغة
اى زةغت طِتى زاضيوؾي طةوضة و زواتط ية غةضزةَى خةؾاياضؾا و ٖةضزووداض ويَآليةناتى زةغة

ة، نةَرتئ زةغت خػتٓةْاو ياغا و ْةضيت و ئاييٓى ئةواْيإ وآلتبةغةضزاططتٓى تةواوى ئةو 
يةغةض زةغتى ئةغهةْسةضى َةظٕ ثاؾاى َةقسوْيا نؤتاييإ بة  نإيؤْاْييةْةنطز و زواداض 

 يةتى ٖةخاَةْؿي ٖيَٓا.ئيُجطاتؤضتى آلزةغة
ثطنشن غؤ بة ثةيطةوى نطزٕ ية َؤْتػهيؤ، ْووغةضى بةْاوباْطى ؾةضةْػي نة ية غةزةى 

ناْى زعنؤنطاغي زياضى زةنات و تييةٖةشزةٖةَى َيالزيسا زةشيا، تةقوا بة يةى ية ثيَويػ
ى ئةو ية زوْياى نؤْسا باوةضَِييَت: زعنؤنطاغي ية نؤَةَيطاى خاوةٕ تةقوا ثيَو زيَت. بة زة

ى ئايسياييعّ بووٕ بؤ بةضثا بووْى زعنؤنطاغي، ضوْهة ية وآلتتى ٖٓسغتإ و ئيَطإ، آلٖةزوو و
 ٖةضزوو ْاوضةزا تةقوا بةؾيَو ية غطوؾتى زاْيؿتواْى بووة.

تى و، ئيَطإ ْاوةْسيَنشن غؤ زةَييَت ية غةضةتاى َيَصووةى ية غةضةتازا بامسإ نطز، ثط
خؤيإ ئةجنوَةْيَهيإ  غياغي بةٖيَعى ْةبووة و ية ٖةض ْاوضةيةى زةغتةيةى زةشيإ و بؤ

زةبطا و نؿتوناَييـ بؤوة ٖؤى ةو ئةجنووَةْةوة ْاوضةنة بةضيَوةثيَهسةٖيَٓا و ية ضيَطةى ئ
اوضى بووٕ، ؾويَٓى ضِنإ ئيَطاْييةٕ. تا ئةو ناتةى وْى زعنونطاغي ية ئيَطإ و ٖٓسغتازضوغتبو

ٕ و ئةوة نؿتوناٍَ بوو نة آلزةدوو ي تطزياضيهطاو بؤ شياْيإ ْةبوو و ية ْاوضةيةى بؤ ْاوضةيةن
بؤوة ٖؤى ْيؿتةدىَ بووْيإ و ؾاضةناْى ثيَهٗيَٓا و بة ظوويي بؤيإ زةضنةوت نة بؤ 

وايهطز نة ضةْس نةغيَو  تييةضى ٖةية و ئةو ثيَويػبةضيَوةبطزْى ؾاضةنإ ثيَويػتيإ بة ٖاونا
ية ْيَوإ خؤيإ بؤ بةضيَوةبطزْى ناضووباضى ؾاض و نؿتوناٍَ ٖةَيبصيَطٕ و ئةّ بابةتة بؤوة 

 غةضضاوةى غيػتةَى زعنونطاغي ية ئيَطإ و ٖٓسغتإ.
ٔ و خاوةٕ ئاشةَيةناْيـ بؤ بةزةغت ٖيَٓاْى طصوطياى ثيَويػت بؤ ئاشةَيةناْيإ طةضَيَ

اطةيؿسن بة ناضووباضي خؤيإ ضِنويَػتاْيإ زةنطز، ية ْاو خؤياْسا ضةْس ْويَٓةضيَهيإ بؤ ثيَ 
ٖةَيسةبصاضز و ئةوإ دطة ية ناضووباضى ْاوخؤيي ناضى باظضطاْى واتة طؤضيٓةوةى بةضٖةَة 

 ناْيإ زةططتة ئةغتؤ.نؿتوناَيييةئاشةَييةنإ بة بةضٖةَة 
ة خيًََة ئاشةَيساضةناْى ئيَطإ دؤضيَو ية غيػتةَى زعنؤنطاغيإ ثطنشن غؤ زةَييَت: ٖةضضةْس

ظياتط ثيَؿهةوت و ئةجنووَةْةناْى ئةو  نؿتوناَيييةنإٖةبوو و غيػتةَةنة ية ْاوةْسة 
ووٕ غةضةضاى بةضيَوةبطزْى ناضةناْى خةَيهةنةيإ ْةضيتى وةضططتٓى باديإ ْاضاضبْاوةْساْة 
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ؤيإ و ْةخةَيو ئاضةظووى باز بةخؿيٓيإ ْةبوو و ئةوةى ئةو اى ئةوةى ْةخطِغةثاْس، ئةَة ويَ
 ناضةى بة ئةضى زةنطز، بطيتى بوو ية دةْط.

و دوتياضإ ْاضاضبووٕ  نؿتوناَيييةنإييةنإ ٖيَطؾيإ نطزة غةض ْاوةْسة غةسطاناتيَو خيًََة 
 عاضةباْة ٖةبوو. بةضططى ية خؤيإ بهةٕ، )دةْط( ٖاتةنايةوة و ئةويـ ثيَويػتى بة ضةى و ئةغح و

ت آلئةو ظاْاية زةَييَت:"يةنةجماض وةضططتٓى باز ية اليةٕ سهوَةتة زعنؤنطاغيةناْى ضؤشٖة
ناْى دةْط بؤ ْةٖيَؿتٓى َةتطغي ٖيَطؾي خيًََة ثيَساويػتييةٖاتةنايةوة تا بتواْسضيَت 

ى ي تطاظية غةضزةَاْى زواتط ية ديٗإ وةضططتٓى باز ؾيَو بةآلّييةنإ زابشن بهةٕ، غةسطا
وةضططت و ية ٖةْسىَ ؾوئَ ئةوةْسة ظيَسةضوويي ية وةضططتٓى بادسا نطا نة بؤوة ٖاْسةض بؤ 
ٖاتٓةنايةى غيػتةَى تاظةى زعنؤنطاغي و يةنةّ ثةضيةَإ نة ية بةضيتاْيا ثيَهٗات تةْٗا بؤ 

ية ئةضنة ضيَططتٔ يةو ظيَسةضؤيياْة بوو و بة ٖةَإ ٖؤناض يةوناتةوة تابة ئيَػتا زاْاْى باز 
 ناْى ثةضيةَاْة.تييةتايبة

و نوضوف ئيَطاْى يةنططتوو نطز، بةآلّ  (5)ثيَـ نوضوف ئيَطإ خاوةْى يةنططتوويي ْةبوو
و ٖةضيةنةيإ ية ؾيَوةى بةضيَوةبطزٕ  بةضزةواَبووٕنؤَةَيطة نؿتوناَيى و ئاشةَيساضيةنإ وةى خؤيإ 

وخؤييةنإ بةضيَوةيإ زةبطزٕ. يةو نؤَةَيطاياْة ناضووباضى ْاوخؤيإ غةضبةخؤ بووٕ و ئةجنووَةْى ْا
ٖةْسىَ ياغا ٖةبووٕ نة ثيَضةواْةى يةنرتى بووٕ، بةآلّ ية ْيَوإ ياغاناْى نؤَةَيطاناْى 
نؿتوناَيى و ئاشةَيساضيسا ييَهضووْى ظؤض ٖةبوو، ضوْهة ٖةضزوو تاقِ شياْى ييَهضوويإ ٖةبوو. 

وةى ئةو ياغاياْة و )نةز( يَهى يةو ياغاياْة نوضوف زةغتةيةنى نطزة بةضثطؽ ية نؤنطزْة
 ثيَهٗيَٓا، بة بيَ ئةوةى َةبةغتى تيَهساْى ياغاناْى نؿتوناَيى و ئاشةَيساضى بيَت.

ى يةبةض زةغت بيَت تا ٖةَوو  ثاؾاى ئيَطإ َةبةغتى بوو نؤَةَية ياغايةنى زعنونطاغي ئيَطْا
يؿتواْى ْاوضةنة ناتيَو بتواْيَت بؤ ياغاناْى ْاوضةيةنى تايبةتى بطة ضيَتةوة تا بعاْيَت ياغاى زْا

 بةضزةواَبوونإ ٖةخاَةْؿيية. ئةو نؤَةَية ياغايةى نوضوف نؤى نطزةوة تا نؤتايي زةغةآلتى ضيية
 و ية ثةضتوونداْةى طةوضةى نؤؾهى ثيَطغجؤييؼ ية ؾاضؽ ٖةَيطريابوو.

                                                           

ضوف َازةنإ ية غةض ئةو خانةى نة بة ئيَطإ ْاوزةبطيَت زةغةآلتساض بووٕ و تواْيإ بؤ خؤيإ )بةضية نو (5)
بة ئيَطاْى ْاوبطزووة، ثيَؿرت ئةوإ يةنططتوويإ  ظةبيشوَيآليةتيَهى طةوضة زاَةظضيَٓٔ و ئةو ؾويَٓةى ئيُجطاتؤض

يَهى َةظْى وةى ئاؾووض بطووخيَٓٔ و بؤية يةتئيُجطاتؤضنطزووة و ٖةض ئةواْيـ بووٕ بةو يةنططتوويية تواْيإ 
 اغت زاْاْسضيَت، وةضطيَط بؤ نوضزى.(ضَِٓكووضى بة  ظةبيشوَيآلبةو ثةضى ضيَعةوة ئةو بؤضووْةى 
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نإ نة ؿييةٖةخاَةْئةغهةْسةض زواى طةيؿتٓى بؤ ثيَطغجؤييؼ، نؤؾهى ثاؾايةتى 
ٖاونات ثةضتوونداْةى طةوضةى ئيَطاْى تيَسابوو غوتاْس و ئةَةف بة ثيَضةواْةوةى ئةوةى نة 
ضؤشئاواييةنإ زةَيئَ بة ْائاطايي و ية ناتى َةغتيسا ْةبووة، بةَيهو ئةو ثيَؿرت بةضْاَةى بؤ 

ٓةى غوتاْس. ئةو ى ططاْبةٖا، ئةو ؾويَ تطئةو َةبةغتة زاْابوو و زواى بطزْى ظيَط و ظيو و ؾيت
ٖةضضةْسة قوتابى ئةضةغتؤ بوو و زةبواية ضيَع ية ظاْػت و ضةوؾةْبريى بططيَت و ثةضتوونداْةى 
ئيَطإ بجاضيَعيَت، ثةضتوونة بة ْطخةناْى نؤؾهى ثاؾايةتيؿى غوتاْس و بةو ؾيَوةية نؤَةَية 

 غووتإ. ي تطياغاناْى ئيَطاْيـ وةى نتيَبةناْ
اطةيؿسن بة ناضووباضى ؾةضَاْبةضاْى زةوَيةتى ناضيَهة نة يةو ضِ )ئيَُة وازةظاْشن نة ثيَ

ية زووٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ ثيَـ ئيَػتا و ية  بةآلّنايةوة،  ٖاتؤتةغةضزةَةى ئيَُة 
اطةيؿسن بة ناضووباضى ؾةضَاْبةضاْى زةوَيةتى ٖةبووة و ية ضِتى نوضوف، ثيَ آلغةضزةَى زةغة

ة زاَةظضاْسٕ و َووضة ثيَساْى ئةوإ ْووغطاوة نة يةنيإ ية ت زوو ياغا غةباضةت بآلضؤشٖة
تةية ٖى ظاْاى و ى ضشن.( ئةوئيُجطاتؤضيإ ية اليةٕ ي تطاليةٕ نوضوف بووة ية ئيَطإ و ئةو

ٖاوضةضر، ثيَطنشن غؤية نة ضةْسئ ثةضتوونى ية باضةى ؾةضَاْبةضاْى زةوَيةت ْووغيوة و 
ازةى ئةو ظاْياضى يةو بواضة ْةبيَت، ئةو ية ئةجناَى ضِ يةواْةية ية غةضزةَى ئيَػتا نةؽ بة

ناْى ٖةْسىَ ياغاى زاْا نة بة )ياغاناْى ثرينشن غؤ( ْاغطإ و ئاطازاضاْى ئةو بواضة ييَهؤَييٓةوة
 ئةو ياغاياْة زةظأْ.

 بةآلّناْيؿى يةّ باضةوة ية زوْياى ئةَطؤزا بةَيطة ْةبٔ، بريوضِائةو ْووغةضة طةوضةية ئةطةض 
ناْى ية باضةى َيَصووى غياغي ديٗإ، بة بةؾيَو ية ييَهؤَييٓةوةضضاوضووْى باؾٔ و بة

ثيَهطاوٕ، ئةو زةَييَت يةنةَشن  باوةضِثةضتوونة نالغيهةنإ زةشَيَطزضئَ نة ية ٖةَوو ؾويَٓيَو 
 طاوٕ، ية ئيَطإ و ية اليةٕ نوضوؾةوة بووة.ْووغياغاناْى يةو باضةوة 

سْى ؾةضَاْبةضاْى زةوَيةت ْةبوو و ئةو ئةو ياغايةى نوضوف زايٓ ا، ْاوي ياغاى زاَةظضْا
ية طةٍَ ياغاناْى ئيَػتاى  زياضيهطززةغتةواشة ية زةغتةواشة تاظةناْة، بةآلّ َاْاى ئةوةى نوضوف 

ئةو بواضة يةى َاْإ. ية ياغاى نوضوف بؤ ؾةضَاْبةضاْى زةوَيةتى زوو ثاية ٖةبووة، ثايةى يةنةّ 
سٕ و زووةَيـ ية باضى شياْى ئةوإ بووة و َةضدةناْى زاَةظضاْسٕ ية غوثا و يةباضةى زاَةظضْا

 زاَةظضاوةى زةوَيةت ديا بووة و بؤ زاَةظضاوةى زةوَيةت َطدةنإ قوضغرت بووة.
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بؤ ئةو نةغاْةى ية سهوَةت زازةَةظضإ  زياضيهطزنوضوف َةضدى ثًةناْى خويَٓسةواضى 
و َيَصوو و دوططاؾيا بعاْيَت، ْةضيتةناْى نؿتوناَيى و زةبواية خويَٓسٕ و ْووغشن بعاْيَت 

بؤ نوضوف  نؿتوناٍَبٓاغيَت و ظاْياضى ية باضةى دووَيةى ٖةتاو، َاْط و ٖةغاضةنإ ٖةبيَت. 
ية طةٍَ  وآلتازةية ططْط بوو نة زةيطوت ناضَةْساْى سهوَةت نة ية ؾويَٓة دياناْى ضِبةو 

ْةضيتةناْى نؿتوناٍَ بعأْ تا بتوأْ ية بابةتةناْى دووتياضةنإ ثةيوةْسيإ زةبيَت، زةبيَت 
 تايبةت بة دووتياضإ بطةٕ.

يةواْةية ية ديٗاْى ئةَطؤ ٖةبووْى ظاْياضى ية باضةى دووَيةى ٖةتاو و َاْط و 
ٖةغاضةنإ ية اليةٕ ؾةضَاْبةضاْى زةوَيةت، بؤ ئيَُة غةضغوض ٖيَٓةض بيَت و زةثطغشن ئةو 

ؾي ئةوةية ئةونات ية ئيَطإ، ْاغيٓى نات ططْط بوو و ٖةؾتةف بؤضى بوو. ٖؤنة ظاْياضيية
اْى ضِٖيَؿتا ْةٖاتبووة ناية، بؤية ئةواْةى ظاْياضيإ ْةبواية ْةياْسةتواْى ضؤشاْى َاْط و طؤ

 َاْطةنإ و ْويَبووْةوةى غاٍَ بعأْ.
ى ظؤض ؾةضَاْبةضاْى زةوَيةتى ية غةضزةَى نوضوف، سةوت دؤضة ثًةيإ ٖةبوو و بة ططعناْ
وايإ طِئةو سةوت دؤضة ثًةية ية بةضطرياوةى بووْى سةوت ئةغتيَطة بووة. ئيَطاْياْى ئةونات ب

تةوة و تةْٗا سةوت ٖةغاضة و ئةغتيَطةيإ بة ْاوةناْى: وابوو ٖةتاو بة زةوضى ظةويسا زةغوضيَ
و  )ٖةتاو، َاْط، نةيوإ )َوؾتةضى(، بةٖطاّ )َةضيذ(، بةضديؼ )ظوسةٍَ(، تري )عتاضز(

 ي تطنإ و ٖةْسىَ ْةتةوةئيَطاْييةْاٖيس )ظوٖطة( زةْاغي. بةّ ٖؤية شَاضةى )سةوت( الى 
 بووٕ.زياضيهطاثريؤظ بوو و ثًةناْى ؾةضَاْبةضيـ بؤية بة سةوت ثًة 

ؾةضَاْبةضاْى زةوَيةتى تةْٗا بة َةضدى خويَٓسٕ و وةضططتٓى ظاْياضى و ظاْػتى ظياتط، 
و تةْٗا  بةضزةواَبووى و ية ٖةَوو ثًةنإ خويَٓسٕ طِتاظةيإ زةبثًةيإ بةضظزةنطايةوة و ثًةى 

ية ثًةى سةوتةّ يةو َةضدة زةبةخؿطإ. بة ٖؤى بووْى ئةو ْةضيتة بؤ ْعيهةى زووغةزة واتة 
تساضاْى زواتط آلتةى ثيَطنشن غؤ ية غةضزةَى زةغةو نإ، بةٖةخاَةْؿييةية تةواوى غةضزةَى 

ئيَطإ سهوَةتى ئؤييطاضؾي ٖاتةنايةوة، واتة سهوَةتى نإ ية غاغاْييةواتة غةضزةَى 
و ضيٓى بةضزةغت. بة ثيَي ئةو ياغايةى نوضوف زايٓا، ؾةضَاْبةضاْى زةوَيةتى  آلضيٓى با

زةوَيةت زةبواية َاوةى ضٌ غاٍَ ناض بهةٕ و زواى ئةوة تا َطزٕ، زوا َووضةى خؤى 
اْى بطةْة ثًةى سةوتةّ و بؤية ية ناتى وةضزةططت، ٖةْسىَ ية ؾةضَاْبةضاْى زةوَيةت ْةياْسةتو
 خاْةْؿشن بووٕ، َووضةى زوا تةَةْيإ وةضْةزةططت.
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نةتعياؽ َيَصووْووغى بةْاو باْطى يؤْاْى و ثعيؿهى تايبةتى )ئةضزةؾيَط( ثاؾاى 
ٖةخاَةْؿي نة َاوةيةنى ظؤض ية تةَةْى خؤى ية ئيَطإ بطزةغةض و باضووزؤخى ئيَطاْى بة 

بايةخى َيَصووي  طِثةضتوونة َيَصووييةنةى بة يةنيَو ية بةَيطةْاَةناْى ث ضاوى خؤى زيتووة و
باغتإ زازةْطيَت، زةَييَت:"ؾةضَاْبةضاْى زةوَيةتى ية ثاى و بيَطةضزتطئ ؾةضَاْبةضاْى زةوَيةتى 
بووٕ ية ديٗإ" ئةو ية تةواوى ئةو َاوةيةى ية ئيَطإ شياوة، ْةيبيػتووة ؾةضَاْبةضيَو بة 

ضتيٌ وةضططتٔ يا زظى غعا بسضيَت. ئةو َيَصووْووغة ية ثةضتوونةنةيسا زةَييَت: ية تاواْى بة
 و يةو َاوةى ية ئةوىَ بووة ٖةضطيع ْةيبيػتووة نة زظى نطابيَت. ْيية ئيَطإ زظ

ية نة ية ئيَطإ ْةتةْٗا ؾةضَاْبةضاْى تييةاغضِْووغيٓى ئةو َيَصووْووغة ثيَؿاْسةضى ئةو 
ؾةضَاْبةضاْى زةوَيةتى  (6)زاْيؿتوإ ثاى و بة تةقوا بووٕ. و ضيٓةناْىزةوَيةت، بةَيهو ٖةَو

ية غةضزةَى خعَةتياْسا، زةضووْة زةوضةناْى غةضباظى و ئةو زةوضاْةف بة َاوةى ناضنطزٕ 
ية زواى تةَةْى  بةآلّبؤيإ ٖةشَاض زةنطا و ية ناتى زةوضةزا، َووضةى خؤيإ وةضزةططت، 

 ضباظى زةبةخؿطإ.غي غاَييسا ية زةوضةناْى غة
ى ضيٓيـ، ياغاى زاَةظضاْسْى ؾةضَاْبةضاْى زةوَيةت ٖاوؾيَوةى ياغاى ئيَطإ بووة وآلتية 

و ضةْس ثًةيةى بؤيإ ٖةبووة و ئةو ثالْةف تةْٗا بة خويَٓسْى ظياتط، غةضنةوتٓيإ ييَ زةنطا و 
 ة خويَٓسٕ زةبةخؿطإ.ية خويَٓسٕ و يةزوا ثًةزا ي بةضزةواَزنةف تا زوا ثًة زةبواية وآلتيةو 

نإ ئيَطاْييةنإ ياغاى زاَةظضاْسْى ناضَةْساْى زةوَيةت ية ٓييةية بةضضاواْة نة ضي
نإ ؾيَط ْةبووٕ و ياغاى يؤْاْييةؾيَطبووٕ و زضوغتةنةى ئةوةية نة ئيَطإ و ضشن ئةو بابةتة ية 

 تة.آلئةو بابةتة ية يؤْإ ظؤض دياواظ بوو ية ياغاناْى ئةو زوو و
اْبةضاْى غوثا واتة ئةؾػةضةنإ، ناتى ٖاتٓيإ بؤ ْاو غوثا زةبواية خويَٓسةواض بواْة، ؾةضَ

ية خويَٓسٕ بؤ طةيؿسن بة ثًةناْى  بةضزةواَزنزواى بووْيإ بة ئةؾػةض ضيرت ْاضاض ْةبووٕ  بةآلّ
                                                           

يةتة طةوضةية يةى زظى ْةنطا و ئيُجطاتؤض)نةتعياؽ َاوةى بيػت غاٍَ ية ئيَطإ شياوة و يةو َاوةية يةو  (6)
ى ئةو ديٗاْطةضزاْةى ية غةضزةَى تا ئةو زوايياْةف ٖةض ٖةبوو و ثةضتوونية ْةتةوةيية يئةو بةضظ و ثان

ٕ و )نوْت زؤطؤَيٓيؤ( وةظيطى ضيَطةثيَسضاوى ؾةضةْػا تييةاغضِةؾةوى و قاداضى ٖاتووْة ئيَطإ، بةَيطةى ئةو غ
ية ثةضتوونى  ناْى نؤنطزةوة وئيَطاْييةة ْووغيويةتى و ئةؾػاْةناْى ؾؤيهًؤضى وآلتية ئيَطإ، غةباضةت بةو 

ئيَطاْييةناْى باؽ نطزووة، زضوغتى و زةغت ثانى  ي تطخؤى بةْاوى )غيَ غاٍَ ية ئاغيا(، ظياتط ية ئةواْ
 .(ظةبيشواَيآل
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ى ي تطتساضاْآلغةضووتط، ضوْهة بةضظ بووْةوةى ثًةناْيإ ية غةضزةَى نوضوف و زةغة
ايةوة بؤ ئاظايةتى ئةوإ ية َةيساْى دةْط و ئةؾػةضةنإ ئةو زةطةضِنإ ييةٖةخاَةْؿ

 ثالْةيإ ية َةيساْى دةْط وةضزةططت.
ية ناضةنةى  بةضزةواَبووٕئةطةض ئةؾػةضيَو ية َةيساْى دةْطسا بطيٓساض ببواية و تواْاي 

ةضيَهيـ ية ْةَابواية، تا زواغاتى تةَةْى زةيتواْى َووضةنةى وةضبططيَت و ئةطةض ئةؾػ
دةْط نوشضا بواية، شٕ و َٓساَيةناْى تا ئةو ناتةى زوا َٓساَيى زةطةيؿتة تةَةْى ثيَطةيؿسن، 

 َووضةيإ وةضزةططت.
ئةؾػةضةناْى ئيَطإ تا تةَةْى ثةجنا غاَيي ية غوثازا ناضيإ زةنطز و زواتط زةطواظضاْةوة 

َاوةى ناضنطزْيإ يةو ناضةؾسا زة بؤ ئةو ئةضنةى نة ئيَػتا بة ئةضنى ئيساضى ْاوى زةبةئ و 
غاٍَ بوو و زواتط خاْةْؿشن زةنطإ و تا زواغاتى تةَةٕ َووضةيإ وةضزةططت. ئةو غةضباظاْةف 

يإ ية غوثا ْةزةَا، بةضزةواَبووْنة ية َةيساْى دةْط بة غةختى بطيٓساض زةبووٕ و تواْاى 
نوشضاوةناْيـ زةزضاية شٕ و َووضةيإ تا زواغاتى شياْيإ وةضزةططت و َووضةى غةضباظة 

َٓساَيةناْيإ، تةْٗا غةضباظة ضطيهةنإ ْةبيَت نة ية ضيَطةى غةضؤى خيًََةناْةوة زةْاضزضإ بؤ 
دةْط و ئةواْيـ ئةطةض نوشضابواْة ئةوة بة ثيَي ئةو ْةضيتةى يةْاو خيًََةنةيإ ٖةبوو، ية 

اليةٕ غةضؤى خيًََةوة ياضَةتى زةزضإ.
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 ن، يؤنان و تؤزانكاهةخامةنصيية
بٓاغةى ئةوإ ية  بةآلّدةْطة طةوضةناْى ٖةخاَةْؿي و يؤْإ زواى نوضوف ضووياْسا، 

نابةضى توْسى ئابووضى ْيَواْيإ ية غةض ئةو ْاوضةى بة َةزيتةضاْة ضِغةضزةَى نوضوف زاْطا و 
 ى ظؤضى ٖةبووة، بؤوة ٖؤى ضووزاْى زوشَٓايةتي ْيَواْيإ.ي تطْاغطاوة و ْاو

اْةى ئيَػتا بة )غوضيا، يوبٓإ و وآلتف زواى ئةوةى ٖةَوو ئاغياى بضووى و ئةو نوضو
يةتةنةى. بؤ ثةضةثيَساْى ئابووضى ٖةْسىَ ئيُجطاتؤضؾةيةغتشن( ْاغطاوٕ، خػتةغةض غٓووضى 

ناضى طةوضةى نطز و ناضطةى نةؾتى غاظى زاَةظضاْس، ية زةضياى َةزيتةضاْة نةؾتيطةصن 
وة تا طةضووى ظةضياى ئةتًةغي واتة دةْطييةى آلناْى بة ناييةنةؾتدةْطى زاَةظضاْس و 

اْى ٖةخاَةْؿي ية )ئيػجاْيا، ؾةضاْػة، باظضطاْ)دةبةٍ تاضم( زةضؤيؿسن و زةٖاتٓةوة و 
 يإ ٖةبووة.باظضطاْو ئيتاَييا( ٖاوبةؾي  َيػطظايط، دةَةضانـ، 

اى َةزيرتاْة، باظضطاْى ثيَـ ئةوةى نوضوف غٓووضى ضؤشئاواى ٖةخاَةْؿي بطةييَٓيَتة زةضي
ية زةضياى َةزيرتاْة ية زةغت ْةتةوة زةضياواْةناْى ئةو زةضياية واتة وآلتاْى )ئةغيٓا و قةيسا 
و قؤض( بووٕ و قةيسا و  قؤض ية غوضيا و يوبٓاْى ئيَػتا بووٕ. يةو غيَ وآلتةف، وآلتى ئةغيٓا 

و زةضياية بوو و دطة يةو وآلتة، نة زةنةوتة يؤْإ ظياتط ية ئةواْي تط بةؾساضى باظضطاْى ئة
 زواظزة ؾاضى يؤْاْى ية نةْاضةناْى ئاغياى بضووى ية ئةوىَ باظضطاْيإ زةنطز.

ى ية َةزيرتاْةزا و باظضطاْى ئةغيٓا و زواظزة ؾاضة باظضطاْزواى ئةوةى نوضوف ثةضةي بة 
ٖةَيهةْسْى  نةى نةْاضةناْى ئاغياى بضووى و قةيسا و ى بةضتةغو نطزةوة و زواتطيؤْاْيية

نةْاييَو ية ْيَوإ ضووباضى ْيٌ و زةضياى غووض ية اليةٕ زاضيوف، بؤوة ٖؤى يةْاو ضووْى ئةو 
ٖةخاَةْؿييةنإ نة ية  نةؾتييةية ئةوىَ، ضوْهة زواى ٖةَيهةْسْى ئةو نةْاَية  اْييةباظضط
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اى غووض اغتةوخؤ ية زةضيضِا، ئةوضووثيإ زةبطز بؤ آلٖةخاَةْؿي و ٖٓسغتإ و ضيٓةوة نا
 نإ و طواغتٓةوةيإ ية ضيَطاىنةؾتييةزةضووْة زةضياى ضؤّ و ظةضوضيةتى زاططتٓى باضى 

 ةوة بؤ نةْاضةناْى زةضياى ضؤّ )َةزيتةضاْة( ْةَا.يؾهاْيو
ٖيَؿتا ؾةف غاٍَ بةغةض طةيؿتٓى غٓووضى ضؤشئاواى ٖةخاَةْؿي بؤ نةْاضةناْى 

تى: و يي بة ْاوى )ثًؤتى غئَ(نة ْووغةضى ئةغيٓا ،ةببووتيَجةضَِْةزيتةضاْة 
ى باظضطاْيإ زؤخى بةضزةواَبووْى ئيَُة طةياْسووة و باظضطاْةنإ ظؤضيإ ظيإ بة يٖةخاَةْؿي

يُإ بهةئ ية زةضيايةى نة ية زةضياى باظضطاْئيَُة يةْاو زةبات، ئةطةض ضناْةويَت ثاضيَعطاضى ية 
ثيَويػتة ٖيَعيَهى زةضيايي بةٖيَع  ةف بؤ طةضووى ئؤقياْووغي ئةتًةؽ زضيَصزةبيَتةوة،ضِ

 زاضنةظضيَٓشن.
تاْةية نة تا ْيو و غةض ظَإ، ٖةضوةى ئةو ٖاتؤتةتةية بةضية بيػت و ثيَٓر غةزة و ئةو

تى بةغةض زةضياناْةوة بيَت آليَو بيةويَت، زةغةوآلتغةزة ثيَـ زةووتطإ و زةطوتطا نة ٖةض 
نإ ْةياْتواْى يؤْاْييةاتيَو نوضوف ظيٓسووبوو، ثيَويػتة ٖيَعى زةضيايي بةٖيَعى ٖةبيَت. تا ن

ٖيَعيَهى زةضيايي بةٖيَع زضوغت بهةٕ و ئةو ناضةيإ زواى َطزْى نوضوف و زةغتجيَهى 
 ئةجناَسا. نةَبؤدييةتى آلزةغة

يَهى يةؾهطتى نوضوؾسا آلنإ ْةياْتواْى ية غةضزةَى زةغةيؤْاْييةٖؤناضى ئةوةى 
يَتةوة بؤ ئةوةى نوضوف يةطةٍَ ئةوإ ضيَههةوت نة ةطةضِزبةٖيَعى زةضيايي زضوغت بهةٕ، 

 ى غاظبهةٕ نة ية ٖةؾتا بةضَيٌ ظياتط بططيَت.نةؾتييةْابيَت 
اْى ٖاوثةعناْى دةْطى يةنةَى وآلتبة بيػتٓى ئةّ َةضدة َيَؿهُإ زةضيَت بؤ الى 

ْس نة بة ثيَي ديٗاْى نة زواى ؾهػت خواضزْى ئاَيُإ، ثةعنآْاَةى ويَطغايإ بة غةضزا غةثا
نى ْةبوو نة ية زةٖةظاض )تةٕ( ظياتط بططيَت و نةؾتييةئةو ثةعناْة ئاَيُإ َاؾى غاظنطزْى 

ةواَة و ثيَوةضى )تةٕ( ٖةَإ ثيَوةضى بةضَيًة نة نوضوف بةناضى ٖيَٓاوة و تا ئيَػتاف بةضز
 (1)ٖةظاض نيًؤ ْيية.

                                                           

و َاْاى بةضَيٌ زةزات، وةضطرياوة و ٖةْسيَ نةؽ  اْييةيةنى ئيػجوؾةى تةْالزا نة وؾةى تةٕ ية وؾة) (1)
ى ثيَٓر ٖةظاض نةؾتييةة ٖةَية وةى يةى وةضزةطريئَ و ناتيَو زةبيػتشن يةطةٍَ تةٕ نة يةنػاْة بة ٖةظاض نيًؤ ب

ثيَٓر ٖةظاض تةٕ )ثيَٓر ًَيؤٕ نيًؤ( ٖةَيسةططيَت، بةيهو َةبةغت ثيَٓر  ْيية تةٕ ٖةَيسةططيَت بة واتاى ئةوة
 .(ظةبيشوَيآل( َةتط غيَ داية، 2.83ٖةظاض بةضَيًة و ٖةض بةضَيًيَو )
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 ةضَيٌ ظياتطى ْةبيَت، بطيتىى تواْاى طواغتٓةوةى ٖةؾتا بنةؾتييةنوضوف زةيعاْى ٖةض 
نى دةْطى بةٖيَع و ْاتواْيَت يةطةٍَ ؾةثؤيةناْى زةضيا ظةْطيَت و بؤ نةؾتييةية  ْيية

 ثاضيَعضاْى ية زةغت ؾةثؤيةنإ زةبيَت ية نةْاضةناْى زةضيا ظووَييَت.
بة ٖاتٓةنايةى ضةنى ْاوةنى و ٖايسضؤديٓى، ططْطى دةْطة طةوضةناْى زةضيا ْةَا و 

ظ(  1945تا غاَيى ) بةآلّدةْطهةضةناْيـ ططْطى ْةَاوة،  نةؾتييةطةوضةيي  ٖاونات
نإ بؤ زوشَٔ نةؾتييةٖاتٓةنايةى ضةنى ْاوةنى، بةضزةواّ َةضدى بضووى نطزْةوةى 

 ٖةبووة، تا تواْاى ٖةَيططتٓى تؤثي طةوضةيإ ْةَيَٓيَت.
ى بةضز ٖةبوو و ية غةضزةَى نوضوف تؤخ ْةبوو، َةجنةْيكى طةوضةى قوضؽ بؤ ٖاويؿتٓ

غوونةنإ ئةغتةّ بوو  نةؾتييةؾهاْي بٗيَٓسضيَتة ْاو نةؾتى، بؤ و زةبواية بةضزى ظؤض ية
وة ٖةَيبططٕ و ٖاونات شَاضةيةنى ظؤض خةَيو بؤ ثيَساويػتييةشَاضةيةنى ظؤض غةضباظ بة 

َيبةييَسإ نإ بة ثًةى يةنةّ بةغرتابؤوة بة غةنةؾتييةغةَيبةييَسإ غواض بهةٕ، ضوْهة دووَيةى 
 و دووَية بةٖؤى ضاضؤنة ية ثًةى زووةَسا بوو.

ةناْى يؤْاْى، غةضةضاى الواظنطزْى تواْاى يدةْطي نةؾتييةغٓووضزاض نطزْى تواْاى 
نإ بووْة بطياضزضاوى يؤْاْييةاْى يؤْإ، بيَ ضيَعيـ بوو بةضاْبةضيإ. تا ئةونات وآلتدةْطى 

ى َةضدى نوضوف بووٕ، بةضزةواّ ٖةغتيإ بة طزْثةغةْسنئاغيا و زواى ئةوةى ْاضاض بة 
ْةياْسةتواْى ئةو  بةآلّو، زضوغتبوبضوونى زةنطز و نيٓةيإ بةضاْبةض ٖةخاَةْؿييةنإ يةال 

ية ديَطةى بوو بة ثاؾاى  نةَبؤدييةنيٓةية زةضخةٕ تا ئةوناتةى نوضوف َطز و 
 ٖةخاَةْؿي.

ية  بةضزةواَبووٕ، يؤْإ ؤدييةنةَبت ية اليةٕ آلية غةضةتاى بة زةغتةوة ططتٓى زةغة
بةدىَ طةياْسْى َةضدةنة و نةؾتى طةوضةتط ية ٖةؾتا بةضَيًيإ زضوغت ْةنطز تا ئةوناتةى 

 َيػطتةْٗا ئاطازاضى  نةَبؤدييةو  ْيية ئاطازاضى ئةو ناضةيإ نةَبؤدييةبؤيإ زةضنةوت 
وْةنإ بططيَت و بوو )ية ناتى خؤيسا باغي زةنةئ( و زةيةويػت تةختى ثاؾايةتى ؾريعة

 نإ ببيَت.َيػطييةناْي ٓييةئاطازاضى ْٗيَ
ت، واتة يؤْإ و ضؤّ و اْييةاى ؾاضغتئةوضووثئةونات ية تةواوى ديٗإ و تةْاْةت ية 

إ بة زةوضى ضِناْى )ظيٓسونطزْةوةى َطزوو، طةٓييةبةؾيَو ية ؾةضةْػا و ئيػجاْيا، زةووتطا ْٗيَ
 َيػطيةْاو ضووْى( ية  ضؤْيَيتٕ و ضاضةْووغةنةى و وْى ديٗازضوغتبونإ ٓييةظةوى، ْٗيَ
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تةْاْةت بة ؾريعةوْةناْيـ  بةآلّنإ ٖةَوو ئةو ْٗيَٓياْة زةظأْ، َيػطييةظاْسضاوة و ناٖيٓة 
وة بة ثةيطةواْى ناٖيٓةنإ زشَيَطزضئَ، ٓييةْاَيئَ و ئةواْيـ يةبةض ئةوةى ية ضووى ئايي

و  َيػطتيَو بضيَتة آلئةطةض خاوةٕ زةغة بةآلّٗيَٓياْة و ْاياخنةْة شيَططوؾاض بؤ ظاْيٓى ئةو ْ
 ئةوإ غاتة شيَط طوؾاض ئةو ْٗيَٓياْة زةظاْسضيَت.

ت آلاغت بشن بوو، طويَي بؤ ئةو بابةتاْة ْةزةططت و زةيعاْى ضؤٕ زةغةضِنوضوف ثياويَهى 
ويَهى خةياالتى نة ثيا نةَبؤديية بةآلّبططيَتة زةغت و ضؤٕ ظيازى بهات و ضؤٕ بيجاضيَعيَت. 

نإ ية ناٖيٓةنإ ٓييةو ْٗيَ َيػطبوو، بريى زةنطزةوة بؤ ظاْيٓى ئةو ْٗيَٓياْة بضيَتة 
بيَ  ظنووْةوةضبططيَت، ئةو برينطزْةوةية ٖةَوو ناضيَهي يةبةض ضاوى بضووى نطزبؤوة و بؤ 

ئةَةيإ بة و  ْيية ٖيض ئاطازاضى ئةوإ نةَبؤدييةناْيـ ظاْيإ يؤْاْييةئاطابوو ية يؤْإ و 
ى ية زةضياى َةزيتةضاْة و نةؾتى دةْطى طةوضة باظضطاْزةضؾةت ظاْى بؤ بةزةغت ططتٓةوةى 

ؾهاْيـ خؤيإ بةٖيَع و نة تواْاى ٖةَيططتٓيإ ظؤض ظياتط بوو ية ٖةؾتا بةضَيٌ غاظنطز و ية
 نطزةوة و زواتط دةْطة زضيَصخايةْةنإ ية ْيَوإ ٖةخاَةْؿي و يؤْإ زةغتى ثيَهطز.

ناْيـ ئيَطاْيإ ْةزةْاغي يؤْاْييةةنإ يؤْاْيإ ْةزةْاغي و يطاْييَـ ٖاتٓى نوضوف، ئيَث
وةى ئةؾػاْة باغي  بةآلّو ٖةْسيَهذاض ية ئيَطإ ْاوى يؤْإ و ية يؤْإ ْاوى ئيَطإ زةٖات، 

 يةنرتيإ زةنطز.
برينطزْةوةى  نإ ثيَـ ٖاتٓى نوضوف بةضاْبةض يةنرتى وةىيؤْاْييةبرينطزْةوةى ئيَطاْى و 

 ى شاثؤٕ نة بة )غيجاْهؤ( ْاويإ زةبطز.وآلتنإ بوو بةضاْبةض بة ئةوضووثيية
اوة بؤ ئةوةى ناالى يؤْاْى ْةزةطةيؿتة زةطةضِٖؤى ئةو بيَ ئاطاييـ بةضاْبةض يةنرت 

زواى ئةوةى  بةآلّزةضؤوة ضؤشئاوا،  ي تطى ٖةخاَةْؿييـ بة ْاوى خةَيهآلٖةخاَةْؿي و نا
طز، زاطريننةى ئاغياى بضووى و بابًى يؤْاْييةة ية ييسى و زواظزة ؾاضة نوضوف ٖةضيةن

اغتةوخؤ نةوتة ْيَواْيإ و يةنرتيإ ْاغي و ٖوْةضى يؤْاْى ية ٖةخاَةْؿي و ضِى باظضطاْ
 و.زضوغتبوٖوْةضى ٖةخاَةْؿيى ية يؤْإ اليةْططى بؤ 

شن باؽ ية َوظيو، ضٓيٓى يةو ٖوْةضاْةى ئيَطإ نة ية يؤْإ بووْة ديَطةى بايةر زةتواْ
ةْطى قوَاؾي ئةضغةواْى ية ضِبةٖا و يةواْيـ )ئةضغةوإ( بهةئ، طِقوَاؾي دوإ و ث

ئاظةضبادناْى ٖةخاَةْؿي ية دؤضة َيؿوويةيةى بة ْاوى )نطَع( يا )قطَع( بة زةغت زيَت و 
)ئاٍَ( ئةو قوَاؾة ٖةْسيَهات بة )قطَعى( و ٖةْسيَهات بة ئةضخةواْى و ٖةْسيَهاتيـ بة 
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ْاوزةبطيَت و تا ئيَػتاف ية ظاضاوةى ٖةْسيَ ؾويَٓى ئيَطإ ، ئاٍَ بة واتاى قطَع )ية نوضزيسا 
 واتة ضةْطى غووض( زيَت.
نإ نة ناضيهطزة غةض َوظيهى يؤْاْييةازةيةى بةضضاو بوو بؤ ضَِوظيهى ئيَطإ بة 

و ٖةْسىَ ئاواظى يؤْاْى ْاوضةنةيإ و َوظيهى ئيَطاْيـ بة ٖةَإ ؾيَوة ناضيطةضى نةوتةغةض 
ناضيطةضى َوظيهى ئيَطاْى ظياتط بوو يةغةض َوظيهى يؤْإ و تا  بةآلّضؤوة ٖةخاَةْؿي، 

 ية ئةوىَ َاوٕ. ئيَطاْييةئيَػتاف ٖةْسىَ ئاواظى يؤْاْى نة بٓةضةيإ 
نإ، بة ططْط زاْسضإ يؤْاْييةناْى ٖةخاَةْؿييةنإ ئةوةْسة الى تييةزةغ ظييةثيؿةغا
يَهى ظؤض ية الوةناْيإ ْاضز بؤ ٖةخاَةْؿي، تا ية قوتاغاْة ثيؿةييةناْى نة نؤَةي

غتٓى ضِٖةخاَةْؿي نة نوضوف زاعنةظضاْسبووٕ، ئةو ناضة ثيؿةيياْة و يةواْةف ضٓشن و 
ف ؾيَطبزن و ية ثةضتوونى َيَصووْووغاْى يؤْاْى ْاوى ٖةْسىَ يةو ؾيَطخواظة ضِقوَاف و ؾة

 تة ئةو قوتاغاْاْة.يؤْاْياْة ٖاتووة نة ضووْة
ية يؤْإ و ية غةضزةَى نوضوف زوو ٖوْةض طواغرتايةوة ٖةخاَةْؿي و بطيتى بووٕ ية 

ؾيَواظى  بةآلّثةيهةضتاؾي و بةضزتاؾي، ية ٖةخاَةْؿي ئةو زوو ٖوْةضة و ويَٓةنيَؿى ٖةبوو، 
ةوة بؤ يؤْاْى ديابوو ية ئةوةى ية ٖةخاَةْؿي ٖةبوو و ٖةض ئةو ٖوْةضةف بوو نة ية يؤْاْ

ا ضوو. بةضزتاؾي، ثةيهةضتاؾي و ويَٓةنيَؿى ئيَػتاى ئةوضووثى ي تطاْوآلتضؤّ و يةويَؿةوة بؤ 
 بةآلّاْهاضيإ تيَسانطز، ضِنإ ٖةْسىَ طؤئةوضووثييةناْة و ٖةضضةْسة يؤْاْييةا َرياتى ئةوضووث

 اْة.وآلتو ضؤتة ئةو  يؤْاْييةةغةْى ضِٖوْةضى 
ضةى ظؤض، ٖةْسىَ ية ثةيهةضتاف و ٖوْةضَةْساْى يؤْاْى نوضوف ية بةضاْبةض َووضة و ثا

ٖيَٓاية ٖةخاَةْؿي، تاوةنو ٖةخاَةْؿييةنإ ؾاضةظاى ٖوْةضى ئةوإ بزن. يةى يةو بةضتاؾة 
يؤْاْياْة نة ثةيهةضتاؾيـ بوو و ية يؤْاْةوة ضؤوة ٖةخاَةْؿي، ْاوى )ثؤييهيًََت( بوو و 

و ئةو ثةضتوونة َاوة. ئةو ية ٖةخاَةْؿي ثةضتوونيَهى ية باضةى ٖةخاَةْؿي ْووغيوة 
غيهًؤى(  5000زاضيو( ظيَطى وةى َووضة وةضططتووة، نة بةضاْبةض بووة بة ) 250ْة )آلغا

نإ ْاوى يةنةى ثاضةى ظيَط )زاضيو( بووة ٖةخاَةْؿييةظيو و ظاْسضاوة ية غةضةتاى غةضزةَى 
بيػت غيهًؤى بووة و نيَؿى  و ٖى ثاضةى ظيويـ )غيهًوى( بووة و ٖةض زاضيهيَو بةضاْبةض

ططاّ( ظيو بووة. ئةو ثاضةية  100ططاّ( و بةو ثيَوةضة بةضاْبةض بة ) 5زاضيو بطيتى بووة ية )
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( زاضيو بةضاْبةض بة ئةو َووضةية بوو نة زواتط زاضيوف زةيسا بة )خؿرتة 250واتة )
 ثاوةْةنإ( نة ثاضيَعطاضةنإ بووٕ.

 ي تطبوو و ئاطازاضى ناضةناْ َيػطتةْٗا بريى الى  نة نةَبؤدييةزواى نوشضاْى نوضوف، 
تٓةوة بة ؾيَطخواظإ و ناْيـ ْةَا نة غةضطةضَى واْةيؤْاْييةْةبوو، ئاطاى ية ٖوْةضَةْسة 

اْةوة تا َطزٕ بؤ بصيَوى شيإ ناضى ضِايةوة بؤ يؤْإ و زواى طةضِبووٕ و بؤية ثؤييهيًََت طة
نة ثيَويػتى ْةبوو و تةْٗا بؤ ئاضةظووى خؤى ْاوةْاوة ْةنطز، ضوْهة ئةوةْسة زةوَيةَةْس ببوو 

 ثةيهةتاؾي زةنطز.
تى نوضوف زوشَٓايةتى يؤْإ و ٖةخاَةْؿي بةضةو ناٍَ بووْةوة ضوو آلية غةضزةَى زةغة

ناْى ظييةو ٖاونات بايةخى ٖةضزووال بؤ يةنرت زةضنةوت و دطة ية بةضٖةَة ثيؿةغا
ناْيـ ية يؤْإ ديَطةى بايةر بووٕ و نؿتوناَيييةى وةى بةضٖةَة ي تطناْآلٖةخاَةْؿي، نا

اْى خؤيإ بضيَٓٔ و ْاوى ٖةْسىَ يةو غةوظة و وآلتياضياْسا غةوظة و َيوةى ٖةخاَةْؿيى ية طِب
ى ي تطاْوآلتوة ضؤيؿتة ْاو ظَاْى يؤْاْى و ية ئةويَؿةوة بؤ ٖةخاَةْؿييةَيواْة ية 

 ي.ئةوضووث
تى ئيَطإ بة آلى ية ضؤشٖةظةوييةووزا بامسإ ية غةضية ناتى باغهطزْى غةضزةَى بةضية َيَص

زةنةوتة  ظةوييةتووياْة نة ئةو غةضو طنإ نة ٖةْسىَ نةؽو ْاوى تؤضإ نطز و ٖةض ئةوناتيـ
تى ٖةخاَةْؿي بووة و زواى آلئةوإ ٖةَية بووٕ و ئةو ؾويَٓة ية ضؤشٖة بةآلّبانووضى ئيَطإ، 

ةختى و ية ئةويَوة نؤَةييَو ؾاعط و ظاْا ٖةَيهةوتٔ، ٖاتٓى ئيػالّ ؾاضى )قةظزاض( بؤوة ثايت
يةى يةوإ )ضابيعةى نضى نةعبى قعزاضى( ؾاعطى بةْاوباْطى غةزةى ضواضةَى نؤَضى بوو و 
غةظةيةناْى ئةو خاظنة ئةوةْسة دوإ و ثطَاْإ نة زواى زةغةزة ية خويَٓسْةوةيإ زةنةويٓة 

 شيَط ناضيطةضيإ.
ييةتؤض تط يية غةضزةَى نوضوف داضيَه ةخاَةْؿي ْايةوة و نوضوؾيـ نإ نيَؿةيإ بؤ ْٖا

نإ زةَيئَ نة نوضوف بؤ دةْطى ئةوإ زووٖةظاض يؤْاْييةبوو دةْطى ئةوإ بهات، َيَصووْووغة ْاضاض
طز و ئاَازةنو ثيَٓر غةز عاضةباْةى دةْطى و زووٖةظاض َةجنةْيل و غةزٖةظاض ٖيَعى غواضة و ثيازةى 

تؤضإ ضوو. َيَصووْووؽ و ثعيؿهى يؤْاْى نةتعياؽ زةَييَت نة ضيَطةناْى  ية ثاظاضطازةوة بؤ
ٖةخاَةْؿي ئةوةْسة تةخت و ضيَهدطابووٕ نة تةواوى عاضةباْة و َةجنةْيل و ئةغجةنإ بةبيَ نيَؿة 

ى زةؾتة ثإ و بةضيٓةنإ بربِ  ٕ و خؤيإ بطةييَٓٓة تؤضإ.زةياْتوْا
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ٖةخاَةْؿي بوو و بة زاَةظضيَٓةضى ضوْهة نوضوف زاَةظضيَٓةضى ثاؾايةتى 
يةتةنة زةظاْسضيَت، يةواْةية بطوتطيَت ؾيَطزؤغي ْووغةضى ؾاْاَة بةٖؤى ئاطازاض ئيُجطاتؤض

 نإ، ئةو ؾيعطاْةى ْووغيوة و ْاوةناْى طؤضيوٕ.اْييةبووْى ية دةْطى نوضوف و تؤض
يَطزؤغي بووة، ضريؤنةناْى ثةضتوونى )خوزاى ْاَة( نة غةضضاوةى ْووغيٓى ؾ ْيية زووض

ية ضريؤنةناْى  بةآلّية بةؾي دةْطى ٖةخاَةْؿي و تؤضإ ية نوضوؾةوة زةغتى ثيَهطز بيَت. 
نإ بةؾيَو ية غاغاْييةاوٕ و زواتط ية غةضزةَى ضِخوزاى ْاَة و ؾاْاَةزا ْاوةنإ ظؤض طؤ

 )ئةو بابةتة ظؤض وآلتَيَصووى ٖةخاَةْؿييإ غطيةوة و بطزياْة ْاو َيَصووى ؾةضَى 
(، بؤية ية ئاناّ ْاتواْشن بًَيَشن نة دةْطةناْى ْيية ٖةَيسةططيَت و باغةنةي ثةيوةغت بة ئيَطة

ٖةخاَةْؿي و تؤضإ نة ية ؾاْاَةزا ٖاتووة، ية نوضوؾةوة ٖاتووة يا ؾيَطزؤغي ية غةضزةَى 
 ثيَـ َيَصووة زةغتى ثيَهطز.

ى ئيَطإ و باؾووضى تآلى تؤضإ، ئةوىَ زةنةوتة ضؤشٖةوآلتناتيَو نوضوف طةيؿتة 
ئةؾػاْػتاْى ئةَطؤ، ثاؾا يا َريى تؤضإ ثياويَو بوو بة ْاوى )ثاضاتياى( و ئايا ثاضاتياى 

 ة؟ي تطٖةَإ )ئةؾطاغيابى( ْاو ؾاْاَةية يا يةن
ووؾةى ئةؾطاغياب و ثاضاتياى ظؤض ييَهسةضٔ و َطؤظ وابريزةناتةوة نة يةواْةية يةى ْاوبٔ، 

نإ بة ٖؤى ظاضاوة ْاوضةييةناْةوة ثيتى )خ( ئيَطاْييةة ْاو ْاوة بة غةضةجنسإ ية ئةوةى ي
زوو ْاوى َيَصوويي ٖةضضةْسة ية يةنرتى ْعيو بٔ ْابيَت بة يةى ْاويإ  بةآلّزةطؤضيَت بؤ )ف(. 

ٖةشَاض بهةئ، تةْٗا بةو َةضدة ْةبيَت نة بةَيطةَإ بة زةغت بيَت و يةو ْاوضةى بة تؤضإ 
ة بة زةغت ْةنةوتووة، تا ٖةضزوو باوةضِبةَيطةيةنُإ بؤ ضةغجاْسْى ئةو ْاغطا بوو تا ئيَػتا 

ْاو بة يةى زياضى بهةئ و ية ٖةَيهةْسْةناْى ٖةخاَةْؿييـ ٖيَؿتا بةَيطةَإ زةغت 
ْةنةوتووة و بة طؿتى تةواوى ئةو بةَيطاْةى ية ٖةخاَةْؿي شيَط خاى زةضٖاتووٕ و 

 غةباضةت بة قاضةَاْاْى ؾاْاَة بيَ زةْطٔ.يَٓةوة بؤ غةضزةَى ثيَـ ئيػالّ، زةطةضِ
يَهى طةوضة ٖات بؤ دةْط. يةؾهطناتيَو نوضوف طةيؿتة ْاوضةى تؤضإ، ثاضاتياى بة 

غةضباظةناْى تؤضإ مشؿيَطيإ ية ئاغٔ و طوضظةناْيإ ية بةضز بوو و زةضزةنةوت ٖيَؿتا ية 
ووٕ و ْاضاضبة بةضز بيَت  ياخوز نإ ثيَيإ باف بوو طوضظيإ ياْييةتؤضإ ناْعا نةّ بوو، تؤض

 بؤية بةضزيَهى طةوضةيإ ية غةضى زاضيَو بةغتبوو و دةْطيإ ثيَ زةنطز.
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نوضوف خؤى ؾةضَاْسةيي غوثانةى ططتة ئةغتؤ و عاضةباْةناْى بةضاْبةض ٖةضزوو ال و زَيى 
 و.نإ ئةوةْسة ظؤض بوو زةؾتةنةى زاثؤؾي بواْييةشَاضةى غةضباظة تؤض اططت.ضِغوثانةى 

نإ نةوتٓة دووَية و غةضباظة دةْطييةنوضوف ؾةضَاْى ٖيَطؾي زةضنطز و عاضةباْة 
نإ نة نةوتبووْة بةضاْبةض عاضةباْةنإ، بة بيَ تطؽ بة تري و ْيَعة و طوضظ ية اْييةتؤض

عاضةباْة  بةآلّبةضاْبةضيإ وةغتإ و بة ؾيسانطزْى طياْيإ تواْيإ ٖةْسيَهيإ بوةغتيَٓٔ. 
ى ئةو غةضزةَة، زاغي تيصيإ ثيَوةبوو و ي تطْى نوضوف ٖةضوةى عاضةباْةناْنادةْطيية

ٖةضوةى ضووٕ زاغي دووتياضإ قةزى طةمن زةبطيَتةوة، بةّ ؾيَوةيةف ئةو زاغاْة 
 ناْيإ زةنوؾت.اْييةتؤض

نإ زيتى عاضةباْةناْى نوضوف ٖيَعة ثيازةنةى ئةو اْييةثاضاتياى ؾةضَاْسةى تؤض
خيَطايي ؾةضَاْى ثاؾةنؿةى ئةواْيسا و ؾةضَاْي نطز تا غواضناضةناْى تيَهسةؾهيَٓى، بة 

بةضطةى زاغي  بةآلّعاضةباْةنإ تيَهبؿهيَٓٔ. ٖةضضةْسة ئةواْيـ ئاظايةتيإ ْواْس 
عاضةباْةناْيإ ْةططت، بة تايبةت نة يةوناتةزا نوضوف ؾةضَاْى نطز َةجنةْيكةنإ بهطيَٓة 

بةضزباضاْى غواضةناْيإ نطز و زواتط يةبةض ئةوةى غواضة  زوو بةف و ية زووالوة بؤ َاوةيةى
اططت بؤ ئةوةى ضِتؤضاْي و عاضةباْةناْى ٖةخاَةْؿي تيَهةٍَ ببووٕ، ئةو بةضزباضاْةيإ 

 عاضةباْةناْى خؤيإ ْةؾهئَ.
ابططٕ و بة ْاضاضى ثاؾةنؿةيإ ضِنإ ْةياْتواْى عاضةباْةناْى زوشَٔ اْييةغواضناضة تؤض

يَوةية نوضوف تةْٗا بة ٖؤى عاضةباْةنإ و بةبيَ غووز وةضططتٔ ية ثيازة و نطز و بةّ ؾ
اظاْةوةى دةْطى عاضةباْةناْى ضِغواضناضةناْى تواْى ثاؾةنؿة بة نؤى غوثاى تؤضإ بهات. 

ناْيـ ْةياْتواْى ييَهيإ اْييةنوضوف بة ؾيَوةيةى بوو نة ْةتةْٗا ثيازةنإ، بةَيهو غواضة تؤض
اويإ، ضوْهة ية ناتى تيَهؿهاْى عاضةباْةيةى بة ٖؤى نوشضاْى ئةغجةناْى يا ٕ و بضٓة ْطِزاب

غةضباظةناْى غةضى، عاضةباْةنةى ثؿتى ديَطةى زةططتةوة و بؤؾايي ْةزةٖيَؿتةوة تا زوشَٔ 
 بيَتة ْاوى.

عاضةباْةناْى نوضوف يةو دةْطة وةى قةيػاْيَو بووٕ نة طياْى يةبةض بيَت و بهوش بيَت، 
و ثيَـ زةضووٕ و وا ثيَسةضوو ٖةَوو ئةغح و ئةو غةضباظاْةى ية غةض عاضةباْةنإ ئةوإ بةضة

ٕ، آلبووٕ وةى طياًْةبةضيَو بيَت و بةضؾةضَاْى يةى َيَؿو بٔ و ٖةَوويإ بة يةنةوة زةدوو
ى و زةيهوؾت و ية زوايةوة الؾةى وة بةضةو ثيَـ زةضؤيؿت و زةيربِآلئةوا زيواضة دوو
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وة و غوثاى ٖةخاَةْؿيـ ية زواياْةوة بة بيَ ئةوةى دةْط بهات، ظؤض نوشضاوةنإ زةنةوتٓة
 بة ئاغاْى زةٖاتٓة ثيَؿةوة.

ت بوو نة ؾةضَاْى آلازةيةى ية بةضاْبةض ٖيَطؾي عاضةباْةنإ بيَ زةغةضِثاضاتياى بة 
ياضي ؾيٌََ نطزْيسا و بةضةو طِثاؾةنؿةى زةضنطز و ضوْهة زةيعاْى نوضوف بةزواى زةنةويَت، ب

و ظةيهاواْة ضوو نة بة )تطثة( ْاوزةبطإ، بؤ ئةوةى عاضةباْة و غواض و ثيازةناْى ئة
 ٖةخاَةْؿى ية ئةوىَ ية ْاو بضٔ.

ئةو ظةيهاوة ية ضووباضيَو بة ٖةَإ ْاو زضوغت ببوو و ية نؤْةوة ئاوى ئةو ضووباضة نة 
ة ظةيهاو. وة، خانى ئةو ؾويَٓةى نطز بووصييةْةزةضشاية ْاو زةضيا و ظةوى ٖةَييسةَ

زةبووٕ. بة ثةْايسا تيَجةضِ ئةو ؾويَٓةيإ زةْاغي و ييَي ْةزةثةضيٓةوة و غةسطاطياًْةبةضاْى 
ئةو ناضوإ و نةغاْةى ؾاضةظا ْةبووٕ و بةبيَ  بةآلّزاْيؿتواْى ْاوضةنةف خؤيإ زةثاضاغت، 

تؤضإ ويػتى  ضيَجيَؿاْسةض زةٖاتٓة ئةو ؾويَٓة، ضووزةضووْة ْاو ظةيهاوةنة و زةَطزٕ، ثاؾاى
 نوضوف و غوثانةى زووضاضى ٖةَإ ئةو ضاضةْووغة بهات.

يٓى نات، ضوخػاضى ظةوى زةطؤضٕ و ٖةْسىَ ؾويَٓى دوططاؾى يةو تيَجةضِبووَةيةضظةنإ و 
ؾويَٓة دوططاؾياْةى ية ديٗاْى نؤْسا ٖةبووٕ و تا ْعيهةى زووٖةظاض غاٍَ ثيَـ َابووٕ، ئيَػتا 

و ظةيهاوةى ضووباضةنة زضوغتى نطزبوو، ئيَػتا ْةَاوٕ و بؤ زؤظيٓةوةى طؤضاوٕ. ضووباضى تطثة و ئة
ؾويَٓى ئةو ظةيهاوة، غةضةتا ثيَويػتة ْاوضةى تؤضإ ية ضؤشٖةآلتى ئيَطاْى ئيَػتا بسؤظيٓةوة و زواتط 
غيَطؤؾةيةى ية ْيَوإ ؾاضةناْى )قةْسابيٌ، نؤظنإ و قعزاض( بهيَؿشن، ئةو ؾاضاْة ية ْةخؿة 

، بةآلّ ية ْةخؿة نؤْةنإ و بة تايبةتى نؤبةْسى ْةخؿة ْيية ْى ئيَػتازا بووْيإدوططاؾيةنا
اْى نؤْى ئيػالَيسا وآلتيةتى ئيَطاْى نؤٕ و ْةخؿة دوططاؾيةناْى ئيُجطاتؤضدوططاؾيةناْى 

 اْى ضؤشٖةآلت بووٕ.وآلتزةبيٓطئَ و ٖةضيةنة يةو غيَ ؾاضة ية ْاوضة ْاغطاوةناْى 
ئةو ظةيهاوة و بياباْى )غوض( يا )غوضغتإ( يإ بة ٖةَية ٖةْسىَ نةغإ ؾويَٓى 

ى نوضوف ية ظةيهاوزا ضووضووة ٖةَإ يةؾهطييَهساوةتةوة و وايإ برينطزووتةوة ئةو ؾويَٓةى 
ى ئةؾػاْػتإ و ئةو ْاوضةية وآلتغوضغتإ زياض و ْاغطاوة و بةؾيَهة ية  بةآلّغوضغتاْة، 

( يا )ٖةضى ضووز( زةشَيَطزضيَت و وةى ٖةَوإ زةظأْ اتئيَػتا بة غةضضاوةى ضووباضى )ٖريِ
 تؤضإ زةنةويَتة باؾووضى ئةؾػاْػتإ.
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بوو يا ية ثةْايةوة تيَجةضِوة سييةناتيَو ثاضاتياى طةيؿتة ظةيهاوةنة، ية ضيَطةى ْاوةْ
عاضةباْةناْى نوضوف ية ظةيهاوةنة ضؤضووٕ. ئةوإ بة ثيَي ضيَػاى دةْط  بةآلّت، آلٖة

نإ ْةتوأْ ية تةْيؿتةناْياْةوة ٖةَيبئَ، اليإ ْةزا و بة اْييةوة بووٕ و بؤ ئةوةى تؤضبةزواياْة
ت بؤ ضؤشئاوا آلوببووْةوة نة ْيوة باظْةيةني طةوضةيإ ية ضؤشٖةآلؾيَوةيةى بةو زةؾتةزا ب

 ثيَهٗيَٓابوو و بة ثيَوةضى ئيَػتا ثاْى زةنيًؤَةتط زةبوو. ئةو شَاضةية ية َيَصووة نؤْةناْى
يؤْإ وةضطرياوة نة َةوزاى ْيَوإ غةضةتا و نؤتايي عاضةباْةناْيإ بة ثةجنا )ئةغتاز( 

( َةتط بووة و بةّ ثيَ ية زةناتة زة 200) يؤْاْييةووة و ٖةض يةنةيةنى ئةو ثيَوةضة زياضيهطز
 نيًؤَةتط.

نإ اْييةئةطةض عاضةباْةناْى نوضوف بةضيع و يةزواى يةنرتى ضؤيؿتبإ، ئةونات تؤض
زةياْتواْى ية تةْيؿتةناْةوة بؤيإ بػوضيَٓةوة و ييَيإ بسةٕ. ٖةضوةٖا ئةطةض عاضةباْةنإ وةى 

، زواى ْكوّ بووْى ضةْس (2)ئيَػتا بة زواى يةنةوة ضؤيؿتباْةئاَطاظةناْى طواغتٓةوةى 
 ةسطاغئةوإ ية  بةآلّةزةبووٕ، تيَجةضِْية َةتطغيةنة ئاطازاض زةبووْةوة و  ئةواْي تطضيعيَهيإ 

ببووٕ و بة خيَطايي زةضؤيؿسن و بةيةنةوة طةيؿتٓة ظةيهاوةنة و دطة يةو عاضةباْاْةى نة آلوب
ية ثاؾةوة زةٖاتٔ، ٖةَوويإ ية َاوةي نةَرت ية ْيو ناتصَيَطزا ضووضووٕ و عاضةباْةناْى 

 ةنةى زةضنطز.يةؾهطزواوة ٖةواَييإ طةياْسة نوضوف و ئةويـ ؾةضَاْى وةغتاْى 
ةنةى ية ثؿتةوة بوو، بؤ بيٓيٓى باضووزؤخى يةؾهطةٍَ غواض و ثيازةناْى نوضوف ية ط

ظةيهاوةنة خؤى طةياْسة تطثة، ئةو وايسةظاْى عاضةباْةنإ يةنػةض ية ظةيهاوةنة ضؤْاضٔ و 
نة طةيؿت بيٓى ٖيض ؾويَٓةواضيإ  بةآلّئةغح و غةضباظةنإ بؤ ضؤْةضووْيإ ٖةوٍَ زةزةٕ، 

و ٖةْسيَ  ْيية زةيعاْى ٖةَوو ؾويَٓةناْى ظةيهاو وةى يةىْةَاوة. ثاؾاى ٖةخاَةْؿي 
ؾويَٓى ْةضَرتة و بيَ طوَإ عاضةباْةناْى طةيؿتووْةتة ئةو بةؾةى نة ظؤض ْةضّ بووة و بةو 
ٖؤية بة خيَطايي ضؤضووٕ و بةو ؾيَوةية ظةيهاوةنة ئةواْى ْوقِ نطزووة و ٖيض ؾويَٓةواضيإ 

 ْةَاوة.
ٖيضى ثيَ ْةزةنطا و تةْٗا يةو ناتةزا بؤي زةنطا ضيَ ية ظيازبووْى نوضوف بؤ ئةواْةى ضؤضووٕ 

شَاضةى ْكوّ بووإ بططيَت و بؤية الى ظةيهاو وةغتا و زوو زةغتة ية غةضباظاْى بةضةو ضؤشٖةآلت و 
                                                           

 ظةبيشوَيآلابطزووة و ْاطةضيَتةوة، بةآلّ ضِ، ضوْهة َيَصوو ْيية ئةطةض غووز و ثيَطةىى وؾة)ية َيَصووزا  (2)
 تةْٗا زَيساْةوةى خؤى يةو ؾهػتةى نوضوف زاوةتةوة. وةضطيَط بؤ نوضزى.(
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ضؤشئاوا ْاضز تا زؤخى ظةيهاوةنة تيَ بطةٕ. ظةيهاوةنة ْاوضةيةنى بضووى ْةبوو تا نوضوف ية 
اغتيسا زوو ضِواْيَت ٖةَووى بٓاغيَت و زوشَٓيـ ية ئةوىَ ْعيو بوو، بؤية ية َاوةيةنى نةَسا بت

 ٖيَعى طةوضةى ية غةضباظةناْى بؤ ْاغيٓى ْاوضةنة ْاضز تا بة زةغتى زوشَٔ يةْاو ْةضٔ.
ية طةٍَ تاضيهى و ٖاتٓى ؾةو، َيَؿوويةناْى ظةيهاوةنة ٖيَطؾيإ ٖيَٓايةغةض نوضوف و 

و زةضنةوتٓى خؤض نؤَييإ صنَ ْةزإ و ئةو ؾةوة تةْٗا يةى غةضباظ غةضباظةناْى و تا غجيَسة 
يةو غوثاية ْةيتواْى غةويَت و ؾةوى زواتط ية ئؤضزوطاى نوضوف بؤ زووضبووٕ ية 
َيَؿوويةنإ، شَاضةيةنى ظؤض ئاططى طةوضةيإ نطزةوة و يةبةض ٖةبووْى زوونةٍَ َيؿوويةنإ 

 ئاظاضى َيَؿووية ٖةض ٖةبوو. بةآلّضباظةنإ بسةٕ و ْةياْتواْى وةى ؾةوى ثيَؿرت ئاظاضي غة
زواى َاوةى ثيَٓر ضؤش ية وةغتاْى نوضوف يةو ؾويَٓة، ئةو زةغتة غةضباظةى بؤ ضؤشئاوا 

اياْطةياْس ية بانووضى ظةيهاوةنة ضِضؤيؿتبووٕ بؤ طةضإ بة زةوضى ظةيهاوةنةزا، طةضاْةوة و 
تةوة نةوتبووْةضيَ و ية ئةوىَ آلية ضؤشٖة تطى غةضباظةناْيإ نة طةيؿتووْةتة زةغتةنةي

تطيـ بة  تى ئةواْيو ضووباضيَو ٖةية نة زةضشيَتة ْاو ظةيهاوةنة، ؾةضَاْسةى زةغتةنة
 ضيَهةوتووٕ و يةواْةية ٖةض ئةو ضؤشة يا ضؤشى زواتط بطةْةوة.

ٖاتٓةوة و ئةونات ويػتى ية  ي تطيةو ؾويَٓة َايةوة تا زةغتةنة ي تطنوضوف غيَ ضؤش
ية ناتى  بةآلّوات و بة ؾوئَ ثاضاتياى ثاؾاى تؤضاْسا بطةضيَت، طِتى تطثةوة بؤ بانووض بآلشٖةضؤ

بةضيَهةوتٓسا بؤى زةضنةوت نة غةضباظةناْى ْةخؤف بووْة. ئةو وايعاْى ئةو ٖةواية خةضاثةى 
 ةآلّبو بؤية يةوى ؾويَٓة زووض نةوتةوة،  ْةخؤؾييةية ظةيهاوةنة ٖةَيسةغتيَت، بوَتة ٖؤى ئةو 

ازةيةى غةضباظةناْى بيَ ضِْةيتواْى ؾوئَ ثاؾاى تؤضإ بهةويَت، ضوْهة ْةخؤؾي َاالضيا بة 
 (3)زبوو نة بايةخى دةْطيإ ْةَابوو.ٖيَع نط

شَاضةى ئةؾػةض و غةضباظة تووف  بةآلّٖةضضةْسة نوضوف خؤى ئةو ثةتايةى ْةططت، 
 يتةوة ئيَطإ.ضِاتياى ثةؾيُإ بؤوة و بطةبووةنإ ئةوةْسة ظؤض بوو نة ْاضاض ية ؾويَٓهةوتٓى ثاض

                                                           

اْسةوة بؤ ٖةواى ضِ)ثيَؿيٓإ ية ناضيطةضى ثيَوةزاْى َيَؿووية بيَ ئاطابووٕ و تووؾبووٕ بة َاالضيايإ زةطة (3)
اثي ظةيهاوةنإ، ْاظاْشن ية نؤٕ ية ٖةخاَةْؿي ض ْاويَو بؤ َاالضيا بةناضٖاتوة، بةآلّ زواى ئيػالّ ْاوى خةض

)تاى ْؤبةتيَ يا تاى ْؤبة( بووة. ٖةخاَةْؿييةناْيـ ٖةض وةى ثيَؿيٓإ بيَ ئاطابووٕ ية ناضيطةضى ثيَوةزاْى 
يةنى ئيتاَيية و بة وؾةؤبةتيَي ْاوى ٖاتووة، ابطزوو بة تاى ْضِى َاالضيا نة ية زوو غةزةى وؾةَيَؿووية. 

 .(ظةبيشوَيآلَاْاى ٖةواى خةضاخ زيَت. 
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زواى طةضاْةوةى ية تؤضإ، نوضوف غةضباظطةيةنى بةٖيَعى ية غٓووضي تؤضإ زاْا تا ضيَطط 
اْى ضؤشئاواى ٖةخاَةْؿي، وآلتبيَت ية ٖيَطؾي زووباضةى ئةوإ و ئةونات نةوتةضىَ بةضةو 

ئةو بة ئاغاْى و بة خيَطايي  اْة ططؾت زضوغت ببوو،وآلتضوْهة ية ضةْس ؾويَٓيَهى ئةو 
 ططؾتةناْى ضاضغةض نطز.

خ. ظ( طةيؿتة ؾاضى )قوض( و يةو ضؤشةزا و يةو ؾاضة ضووزاويَو ٖاتة  19/1/531ية )
تةى ئةؾالتووٕ ديٗإ ية يةى ية طةوضة و ثيَـ نة ئةطةض بيَ َةتطغي تةواو ْةبووباية، بة

ى ئةؾالتووٕ، ثيَويػتة بًَئَ نة ئةو تساضاْى بيَ بةف زةبوو و بة بؤْةى ْاوٖيَٓاْآلزةغة
ى يةنةَى َيَصوو ْاوى زيَت، بةؾيَو ية بريؤنةناْى خؤى َاَؤغتاؾةيًةغوؾة طةوضةية نة بة 

اططتٓى نوضوف ية الى ئةؾالتووٕ، ئةّ بابةتةَإ بؤ ضِية نوضوف وةضططتووة و ضازةى بةضظ 
 اغت زةناتةوة.ثؿرتِ

نةى باؽ ية طةوضةيي نوضوف َاَؤغتاوةى ٖةضضةْسة ئةضةغتوو قوتابى ئةؾالتووٕ، 
ئةوةْسة بايةخى بؤ ٖةبووة نة بةضزةواّ بة )ئةغهةْسةضى َةقسؤْى( قوتابي خؤى  بةآلّْانات 

تساضى ية نوضوف ؾيَط ببة و ئةغهةْسةضيـ ناتيَو ٖاتة ٖةخاَةْؿي آلوةتووة نة ْةضيتى زةغة
ةو ؾويَٓةية( و ئةو ضيَعةى ييَي ية ثاظاضطاز، ضؤوة غةض طؤضى نوضوف )تا ئيَػتاف طؤضةنة ي

 ناْى خؤى زةططت.َاَؤغتاططت وةى ئةو ضيَعة بوو نة ية 
ئةو ضؤشةى نوضوف طةيؿتة ؾاضى قووض نة ؾاضيَهة )ؾيٓيكى( بوو، يةى ية ييَٗاتووتطئ 

ياضيسا نة نوضوف بهوشيَت، ئةو ثياوة ْاوى )ئةضتةب( بوو و ية طِةنة بوآلتناْى ضييةنةواْ
 نةى بة زةغت غةضباظةناْى نوضوف نوشضابوو.دةْطيَهسا بطا

نوضوف يةو ضؤشةزا بة ؾةضَى ٖاتبؤوة ئةو ؾاضة و وةى ْةضيتى خؤيإ، عاضةباْةى 
ٖةتاويإ بةضيَ خػت و ئةو عاضةباْة ٖةَيططى ويَٓةى ٖةتاو بوو و بة ٖؤى ؾاظزة ئةغجي غجى 

دواْى ئةغجةنإ تيَط ْةزةبووٕ.  ازةنيَؿطا و خةَيو ية ضاوييَهطزْىضِنة ية ضيعى ضواضيسا بووٕ، 
ٖيض نةؽ و تةْاْةت نوضوف خؤؾي غواضى عاضةباْةى ٖةتاو ْةزةبووٕ و زواى ئةو عاضةباْة 

 نوضوف بة غواضى ئةغجةوة زةٖات.
ناْسا، غةض و َييةبامسإ نطز نة نوضوف ضيؿى زضيَص بوو و ية دةشْةنإ و ضؤشة ؾةض

طاظاْسةوة. وةى ئةؾالتووٕ، ٖريؤزؤت، طةظْةؾؤٕ و ضيؿيإ يووٍ زةنطز و بة ظيَط و ظيو زةياْ
اظاْسْةوة ْةنطزووة و ية شياْى تايبةتيسا خؤى ييَ ضِباؽ زةنةٕ، نوضوف سةظى بة خؤ ئةواْي تط
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نإ زةبواية دواْهاضى ٖةبيَت، تا ئةو زةغتةية ية خةَيو نة َييةية بؤْة ؾةض بةآلّزةثاضاغت، 
 ط ناضيطةضى دواْى ئةو.تواْاى برينطزْةوةيإ نةَة، بهةوْة شيَ

يةو ضؤشةزا نوضوف بة ظيَط و ياقووت و ؾتة ططاْبةٖانإ زةزضةوؾايةوة و ئةغجةنةؾي 
طاى )بةعٌ( خواى طةوضةى ؾاضى قووض زةضؤيؿت، ثةضغتاظاوةى ٖةبوو و بةضةو ضِضووثؤؾي 

بت  يةتةنةى نةئيُجطاتؤضتى آلْةضيتى ئةو وابوو نة زواى طةيؿتٓى بةو ؾاضاْةى شيَط زةغة
طاى خواى يةنةَيإ تا بعأْ نة ئةو ضيَع ية ثةضغتبووٕ، غةضةتا زةضؤيؿت بؤ  ثةضغت

 ئاييٓةنةيإ زةططيَت.
طانة ْعيو زةبؤوة، ئةضتةبى نةواْضى ثةضغتيةوناتةى نوضوف بةغةض ثؿتى ئةغجةنةى ية 

ةب ٖةَية يةْاو يكة ظؤضةناْى زاضيَو ضاوةضواْى بوو. ية قووض خةَيو زةياْعاْى نة تريى ئةضت
ْانات و ٖيَعى َةضةى و باظووى ئةو ية ناتى ضانيَؿاْى نةَاْةنة، ئةوةْسة ظؤضة نة ناتى 

 بةضزاْى تريةنة ئةطةض ئاَاْر ْعيو بيَت تا نؤتايي تريةنة ية دةغتةى بةضاْبةضى ضؤزةضيَت.
ةنةى نة ية نؤتاييةنةى غيَ ثةيهاْى ٖةبوو و  ئةو ضؤشة ئةضتةب ترييَهى خػتبؤوة غةض نةوْا

ةنةى  ضاوةضواْى ٖاتٓى زاَةظضيَٓةضى ثاؾايةتى ٖةخاَةْؿي بوو و ٖةضنة ْعيو نةوتةوة، نةوْا
انيَؿا و طةضووى ْاوبطاوى نطزة ئاَاْر و تريةنةى ٖاويؿت و زةْطى ٖاويؿتٓى تريةنة بةضطويَي ضِ

 ٖةَوإ نةوت و ٖةَوو غةضةنإ بةضةو ئةو زاضة غؤضايةوة نة ئةضتةب يةغةضى بوو.
وبووْةوةى زةْطى زةضضووْى تريةنة، ئةغجةنةى نوضوف غةضمسيسا و ئةَةف آلب ية طةٍَ

ى و طِبؤوة ٖؤى ثاضيَعضاو بووْى نوضوف و بة ثيَضةواْةوة، ترية غيَ غةضةنة طةضووى زةب
زةيهوؾت. غةضغِ نطزْى ئةغجةنة نوضوؾي ثاضاغت و زواتطيـ غةضباظاْى طاضزى ثاغةواْى 

ضةياْسا و غيٓطيإ نطزة قةيػإ، ْةوةى تريى زووةّ ٖةبيَت. نة ية زوايةوة زةضؤيؿسن، زةو
ئةوإ بة بيػتٓى زةْطى تريةنة، ظاْيإ نوؾتٓى نوضوف ية ئاضازاية و زواى ئةوةى زيتيإ 

 غةالَةتة خؤؾشاٍَ بووٕ، ضوْهة ية غةضةتازا وايإ ظاْى نة بة ٖؤى تريةنة نةوتووتة ظةوى.
ي )طاضزى داويس( زةوضةى نوضوؾيإ ططتبوو، ٖةْسيَه ية ناتيَهسا نة ٖةْسىَ ية غةضباظاْى

 زةوضةى زاضةنةياْسا و ئةضتةبيإ ططت و قؤَيبةغتيإ نطز. تط
زواى ئةوةى نوضوف ئاطازاض بؤوة ية ْاو و ديَطة و ثيَطةى بهوشةنة، ؾةضَاْيسا ئةو 

بؤوة ٖؤى  بٗيًََٓةوة تا زواتط غعانةى بؤ زياضى زةنطيَت. زواتط ْةواظؾي ئةغجةنةي نطز نة
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طاية طةوضةية نة سةوت ثةضغتطا نةوتةضىَ، يةو ثةضغتْى ية َطزٕ و غواض بوو بةضةو ضظطاضبوو
 ْٗؤّ بوو، بةضيَعةوة بةضاْبةض ثةيهةضى )بةعٌ( وةغتا.

طا، نوضوف ؾةضَاْيهطز ئةضتةب بٗيَٓٔ و ثطغياضى نطز: بؤضي ثةضغتزواى طةضاْةوةى ية 
 شى؟تريت ئاضاغتةى َٔ نطز و ويػتت ضنهو

َى زايةوة: ئةى ثاؾا، ضوْهة غةضباظاْى تؤ بطاي َٓيإ نوؾت و َٓيـ آلئةضتةب وة
ويػتِ تؤَيةى ئةو بهةَةوة و زَيٓيا بووّ نة زةتهوشّ، ضوْهة تريى َٔ ٖةَية ْانات و َٔ 

بة زةضضووْى تريةنة، ئةغجةنةت غةضمسى نطز و  بةآلّترييَهى غيَ ثةضةّ بؤ الى تؤ ٖاويؿت، 
ثاَيجؿتى زةنطيَيت و ئةطةض ظاْيباّ تؤ  ي تط نة تؤ ية اليةٕ خواى بةعٌ و خواياْئيَػتا زةظامن

 زةثاضيَعضيَي، ٖةوَيى نوؾتِٓ ْةزةزاى و تريّ بؤ تؤ ْةزةٖاويؿت. ي تطية اليةٕ بةعٌ و خواياْ
بهوشيَت و ية َةبةغتةنةى  ي تطتى: بة ثيَي ياغا ئةطةض نةغيَو بيةويَت يةنو نوضوف

َٔ وازةظامن  بةآلّزضيَت، طِت، ئةوا ئةو زةغتةى نة ناضةنةى ثيَ ئةجناَساوة زةبغةضنةوتوو ْةبيَ
نةَاْت ططتووة، بؤية بة زوو زةغت ئةو ناضةت  ي تطانيَؿاوة و بة زةغتيَهضِبة زةغتيَو تريت 

 ئةجناَساوة.
 تى ٖةض وةٖاية.و ئةضتةب 

ثيَويػتة ٖةضزوونيإ تى: ٖةضزوو زةغتةناْت يةو ناضة بةضثطغٔ و بؤ غعازاْت و نوضوف
ئةطةض ئةو ناضة بهطيَت ئةوا ْاتواْى قووتى خؤت بة زةغت بيَٓى، بؤية ية  بةآلّزضيَت، بربِ

 غعانةت زةغت ٖةَيسةططّ.
تى: ئةي و بهات نة ثاؾا زةغتى ية غعازاْى ئةو ٖةَيططتووة، باوةضِئةضتةب نة ْةيسةتواْى 
 ثاؾا، ئايا َٔ ْانوشيتةوة؟

 تى ْةخيَط.و نوضوف
 ي؟طِةضتةب ثطغي: ئةى ثاؾا ئايا تؤ زةغتةنامن ْابئ

 تى: ْةخيَط.و نوضوف
تى: َٔ بيػتبووّ نة ٖيض تاواْيَو ية الى تؤ بةبيَ غعا ْابيَت و ئةوةى يةنيَو و ئةضتةب

ية اليةْططاْت بهوشيَت، زةنوشضيَتةوة و ئةوةى بطيٓساضى بهات، بهةض غعاى وةى خؤى بؤ 
 زياضى زةنطيَت.

 ض واية.تى: ٖةو نوضوف



 

357 

 تى: نةواتة بؤ زةغتت ية غعازاْى َٔ ٖةَيططت، نة ويػتِ خؤتإ بهوشّ.و ئةضتةب
ْاتوامن ية َاؾى يةى ية  بةآلّتى: ضوْهة َٔ زةتوامن ية َاؾى خؤّ خؤف ببِ، و نوضوف

 ؾويَٓهةوتووةنامن خؤف ببِ، ضوْهة ئةونات بة غتةَهاض ٖةشَاض زةنطيَِ.
طةوضةيي بؤ تؤ باؾة و َٔ ية ئةَطؤوة، ٖيض ئاضةظوويةى ظياتط اغتى ثاؾايي و ضِتى: بة و ئةضتةب

 تا بتوامن ية ضيَطةى خعَةتةنامن، ناضى ئةَطؤّ بػطَةوة. ْيية ية خعَةتى ئيَوةّ
ياض زةزةّ تا بتٗيَٓٓة ْاو خعَةت. يةو ضؤشة بة زواوة ئةضتةب بةضزةواّ ية طِتى: بو نوضوف
ئةو زةضؾةتةى زةغت ْةزةنةوت.  بةآلّوف بهات، ا تا طياْى خؤى ؾيساى نوضزةطةضِزةضؾةتيَو 

نإ بوو، ئةضتةبيـ يةطةٍَ بوو و سييةية زوايشن دةْطي نوضوؾسا نة دةْط ية طةٍَ َةغكةْ
نإ )زواتط بة زضيَصى باغي زةنةئ(، ئةضتةب سييةزواى نوشضاْى نوضوف بة زةغت َةغكةْ

ضى ثاؾايةتى ٖةخاَةْؿى و ئةطةض ئةوثةضى ئاظايةتى ْواْس بؤ ٖيَٓاْةوةى تةضَى زاَةظضيَٓة
ئةو ْةبواية يةواْةية تةضَى نوضوف ية خانى َةغكةْس زةضْةضووباية و غوونايةتى 

وة بؤ زييةثيَهطابواية. ئةضتةب تةضَةنةى ية َةيساْى دةْط زةضضواْس و يةطةٍَ خؤي بط
ى خؤى ثاظاضطاز و ية ناتى ْاؾتين، ية تةْيؿت طؤضةنةى بة خةجنةض ية غةض غيٓطى تا غط

 .ْيية تى: زواى نوشضاْى نوضوف شيإ بؤ َٔ بايةخىو اْس و ثيَـ طيإ زةضضووْىضِز
خ. ظ(، نوضوف ية نوؾهى  26/1/531زواى سةوت ضؤش ية ضووزاوى ثيالْى نوؾتٓةنة و ية )

يؿتبوو. ئةو نؤؾهة ية اليةٕ نوضوف  خؤى نة ْاوى )ثات( بوو و بة ْؿيٓطةى ْاوبطاو زةْاغطا، زْا
ى وؾة ايةوة بؤ خؤؾةويػتى ظؤضى ئةو بؤ ْيؿتيُإ وزةطةضِو ٖةَيبصاضزْى ْاوى )ثات(  زضوغتهطا

ا، وؾة )ثات( بة واتاى َاٍَ زةٖات و بة َاْاى غةض ظاضةنى بة ْيؿتيُإ بةناض زةٖات و ناْى )ئاثازْا
 ى )ثات( بة َاْاى َاَية.وؾة ى )بيت( ية عةضةبى ٖةَإوؾة ثاتإ و ئاباز( و

ووٕ، بطيتى بووٕ ية ؾةضَاْطةواى ؾاضى قووض ئاَازةبةو ضؤشة يةو نؤؾهة ئةو نةغاْةى ئ
طاى ثةضغتنة ية خةَيهى ْاوضةنة بوو و ؾةضَاْسةى طاضزى نوضوف و يةى ية ثيَؿةواياْى 

 )بةعٌ(، ناتصَيَطيَو بةض ية ْيوةضؤ ية ْةناو ظةوى يةضظى.
ْيـ نوضوف و ؾةضَاْسةى ية بووَةيةضظة و ئةوا بطيتييةزوو نةؽ ظاْيإ ئةو يةضظيٓة، 

طاضزى داويس بووٕ نة ية ٖةخاَةْؿي بووَةيةضظةيإ بيين بوو و ؾةضَاْطةواى ؾاض و ثيَؿةوا 
نة ْةياْعاْى نة ئةوة بووَةيةضظةية، ضوْهة ثيَؿرت ئةو ؾتةيإ ْةزيبوو. ية طةٍَ ظةوى ٓييةئايي
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ت نة ية و يؿىواْي تطئةيةضظيٓةنة، نوضوف ية نؤؾهةنة زةضضوو و بةضةو باغةنة ضوو و بة 
 نؤؾو زةضضٔ و بيَٓة ْاو باغةنة.

بؤ باغةنة، بؤ داضى زووةّ بووَةيةضظة ٖاتةوة و ئةو  ئةواْي تطزواى ٖاتٓى نوضوف و 
َا و ضيَصةيةنى ظؤض ية ئاوى ئةو ضِنؤؾهةى نة َاوةيةى ثيَؿرت ئةو و ياوةضاْى ييَ بووٕ، زا

ية زةضةوة. ٖاواض و ططيإ تةواوى ؾاضى قووضى اغتى باغةنة بوو ٖةَيسضاضِسةوظةى نة ية ْاوة
 طابووٕ.زضوغتهةناْى ؾاض ضووخإ، دطة يةواْةى ية زاض خاْووططتةوة، ضوْهة تةواوى 

ئةونات ية ْاوضةى قووض ية نةْاضى زةضياى َةزيتةضاْة، دةْطةييَو ية ْعيو ؾاضةنة بوو 
و، بؤية ٖةْسىَ ية خةيهى نةّ و بة ٖؤى ئةوةى زاض بةالف بوو و نةضةغتةى خاْوو بة ثاضة بو

ة زاضيٓةنإ بة ؾيَوةيةى ْة خاْووطزبوو. ئةو ضؤشة زضوغتهةناْيإ ية زاض خاْووزةضاَةت 
ؾوضةى قوضؽ بةضزيٓةنإ بة تةواوى ضووخإ و بة ٖؤى ئةو ئاططةى  بةآلّضووخإ نة ويَطإ بزن، 

وةنإ وىَ ئاططيـ ية خاْةنإ نطابؤوة، ٖةْسخاْووطزْى خواضزْى ْيوةضؤ ية ئاَازةننة بؤ 
 نةوتةوة.

ةناْيإ ية يثياواْى قووض يةوناتة ية زةضةوةى َاَيةناْيإ بووٕ و دووتياضإ ية غةض ظةوي
 زةضةوةى ؾاض و نطيَهاضإ ية زوونإ و ناضطةنإ، غةضطةضَى ناض بووٕ.

غتٓى ضِقووض يةوناتسا بطيتى بوو ية ؾاضيَهى ثيؿةغاظى و ناضطةناْى نؿتى غاظى، 
تةف ناضطةى ناغةظ يةو ؾاضة ٖةبووة و و و بؤْى خؤف و بة ٖةْسىَآلطزْى ثيَزضوغتهوَاف، ق

يإ واية نة ية غةزةى ؾةؾةّ يا ثيَٓذةَى ثيَـ ظايئَ ية باوةضِو ٖةْسىَ ية َيَصووْووغإ 
ى ضشن زةطيَطْةوة. ئةو نطيَهاض وآلتطاوة و ٖةْسىَ غةضضاوةنةى بؤ زضوغتهؾاضى قووض ناغةظ 

َيةضياْةى نة ية شيَط غةضبإ ْةبووٕ يا ية شيَط غةضباْى غووى و زاضيٓسا بووٕ ظيٓسوو و َاَة
ئةو نطيَهاضاْةى ية خاْووى بة غةقؿسا بووٕ بة ٖؤى زاضَاْى باْةنإ، يا َطزٕ  بةآلَّاْةوة و 

 يا بة غةختى بطيٓساض بووٕ.
ية بٓةوة ٖةَيهةْسضا  نإٓييةبة ٖؤى بووَةيةضظةى توْس، ضةطى تةواوى طيا ٖاوي غةسطاية 

و ية دةْطةييـ، زاضة ثريةنإ ؾهإ و نةوتٔ. ئاوى زةضيا بة ؾيَوةيةى ٖيَطؾي نطزة غةض 
ؾاضةنة، نة بةؾيَهى ؾاضةنةى ؾوؾتةوة و يةْاو بطز و ئاوى زةضيا زواى نؿاْةوةى، الؾةى 

ئيَػتا ية َطزووةناْى ية طةٍَ خؤيسا بطز. تةواوى ناضطةناْى نةؾتى غاظيـ نة ئةوغاف وةى 
ى نوضوف ْةنةوت، ضوْهة ئةوإ يةو يةؾهطظةضةض بة  بةآلّتةْيؿت زةضيا بوو، ويَطإ بووٕ. 
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طابووٕ و تةْٗا ئةواْةى َؤَيةت بووٕ، زضوغتهئؤضزووطاياْة زةشيإ نة ية زةضةوةى ؾاض بؤيإ 
 بؤيإ ٖةبوو بيَٓة ْاوؾاض و ئةواْيـ بةبيَ ٖؤ بؤيإ ْةبوو بيَٓة ْاوؾاض.

َةيةضظةية، ية غةضباظةناْى نوضوف تةْٗا ضةْس نةغيَهيإ نة ية ؾاض ضاوزيَطى يةو بوو
غةضباظى بووٕ نةوتٓة شيَط ويَطاْةنإ و َطزٕ، ئةو بابةتةف نة ئيَػتا وابري زةنطيَتةوة نة ية 

وة، ية ٖةخاَةْؿيى نؤٕ ٖةبووة و بؤية ئةواْيإ يةْاو ؾاضةناْسا زضوغتبوغةزةناْى تاظةزا 
ى يةؾهطةضباظاْى نة ية َؤَيةت بووٕ، َاؾى خةَيهإ ثيَؿيٌَ ْةنةٕ. ئةطةض زازةْا تا غ

و ية شيَط خيَوةت  غةسطانوضوف ئةواْى ية  بةآلّنوضوف ئةو ضؤشة ية ؾاض بواية، يةْاو زةضووٕ، 
زاْابوو و بؤية ئةوإ ثاضيَعضإ و َةتطغيإ ْةنةوتةغةض. ؾاضى قووض ئةونات ية ؾاضة 

 دواْةناْى ديٗإ بوو و ية َاوةى ضةْس زةقيكةيةنسا بؤوة ويَطاْة. زةوَيةَةْس و طةوضة و
َيَصووْاغي يؤْاْى نةتعياؽ ية ثةضتوونة َيَصووييةنةيسا زةَييَت: ناتيَو نوضوف ية طةٍَ 
ٖةْسىَ ية ئةؾػةضةناْى بؤ بيٓيٓى باضوزؤخى ؾاضةنة بةضيَهةوت و ٖةْسىَ ية ضيَباظةناْى ؾاضى 

 يوةٕ و ططيإ زةنةٕ، بةو زعنةْاْة نةوتة ططيإ.ى و بيٓى خةَيو ضؤٕ ؾطِب
ةنإ و زاْيؿتواْى ؾاض بة خاْووظؤضبةى شٕ و َٓساَيةنإ نةوتبووْة شيَط زاضووخاوةناْى 

زةضووٕ و ْةياْسةظاْى ض زةنةٕ،  ي تطازةيةى يةو ضووزاوة تطغا بووٕ، نة ية اليةى بؤ اليةنةضِ
زاض بووٕ ئاططيإ ططتبوو. نوضوف ؾةضَاْى نطز تا ٖاونات ية ٖةْسىَ ؾويَٓى ئةو خاْواْةى ية 

غةضباظاْى ياضَةتى خةَيهى بسةٕ ية ْاؾتٓى تةضَى َطزووةناْيإ و نوشاْسْةوةى ئاططةناْى 
 ْاوؾاض و ئةو ناضةف ثيَؿرت ية اليةٕ ٖيض ثاؾايةنرت ئةجناّ ْةزضابوو.
ظيٓسووَابووٕ، ئاططةناْيإ  غةضباظاْى نوضوف بة ياضَةتى ئةو خةَيهةى ؾاض نة ية بووَةيةضظةنة

ية ْاؾتٓى تةضَةناْى َطزووةنإ و بة ٖؤى  بةضزةواَبووٕنوشاْسةوة و ئةو ضؤشة و ضؤشاْى زواتطى 
ةنإ ئةوةْسة ظؤض بوو نة غةضباظإ و ثامشاوةى خةَيهى ؾاضةنة ْةياْسةتواْى خاْووئةوةى زاضووخاوى 

زةوضووبةض و ؾاضناْي ؾيٓيكية، خةَيو بةنطىَ  ؾطياى بهةوٕ، نوضوف ؾةضَاْى نطز تا ية ئاواييةناْى
 بططٕ تا زاضووخاوةنإ الزةٕ و ية ديَطةيإ خاْووى تاظة زضوغت بهةٕ.

نوضوف نطيَى ئةو نةغاْةى بة نطىَ ٖيَٓسضابووٕ و تيَضووى غةضيةْوىَ بيٓا نطزْةوةى 
دى غيَ غاَيى ئةو ى ؾٓيكية زابشن نطز و ؾةضَاْيسا نة باوآلتةناْى ئةو ؾاضةى ية ثاضةى خاْوو

نة بةو بووَةيةضظةية ويَطإ  ي تطة خةضز بهطيَت بؤ ئاوةزاْهطزْةوةى قووض و ئاواييةناْوآلت
ى بؤ ئةو َةبةغتة بةخؿى و ؾةضَاْيسا تا ْةخؿةى طِببووٕ و خؤؾي زووغةز ٖةظاض يريةى ظيَ



 

360 

بة  تاظةى ؾاض ية غةض ْةخؿةى يةى يةو ؾاضة ٖةخاَةْؿيياْة زضوغت بهةٕ نة ثيَؿرت
نإ بة نوضوثؤييؼ ْاويإ زةبطز و ئةو ؾاضةى ئيَػتا بة يؤْاْييةؾةضَاْى نوضوف نطابوو و 

 )تري( ْاو زةبطيَت، ٖةَإ ؾاضى قووضة.
ٖةضضةْسة ؾاضى قووض زواى ئةوناتيـ زووضاضى ْةٖاَةتى بوو و دةْطةنإ ظةضةضيإ 

 ْةخؿةى ئةو ؾاضة ية اليةٕ نوضوؾةوة زاْسضابوو. بةآلّييَسا، 
ثاؾاى ٖةخاَةْؿي زواى ضووْى بؤ قووض، ْةيسةويػت ظياتط ية زةضؤش يةو ؾاضة ضنيَٓيَتةوة  

ضووزاوى بووَةيةضظةنة  بةآلّو ئة َاوةيةؾى تةْٗا بؤ سةغاْةوةى خؤى و غةضباظةناْى بوو، 
بؤوة ٖؤى زضيَص بووْةوةى ناتى َاْةوةنةى و زواى ضووزاوةنةف ضيرت ثاؾا ية ؾاض ْةزةشيا و 

خيَوةتطاى غةضباظةناْيسا زةَايةوة، تا ئةوناتةى ثامشاوةى زاضووخاوةناْيإ ية ؾاض  ية ْاو
ةنإ و ئةونات نوضوف و خاْووطزْةوةى زضوغتهٖيَٓاية زةضةوة و زةغتيإ نطزةوة بة 

ى وآلتةنةى ية قووضةوة بةضةو بانووض نةوتٓة ضيَطا و زواى بيٓيٓى ئةو ؾويَٓاْةى ية يةؾهط
 ٓٔ، ية ضيَطةى بابًةوة بةضةو ٖةخاَةْؿي طةضايةوة.ييسي زةبواية بيبي

ناتيَو نوضوف طةيؿتة بابٌ، غةضةتاى وةضظى ظغتإ بوو و بؤ ثاضاغتٓى غةضباظةناْى ية 
ياضيسا ية ضيَطةى باؾووض واتة طِغةضَاى ظغتاْى ْاوضة ؾاخاويةناْى ٖةخاَةْؿي، ب

 ضباظةناْى ية طةضَئَ زةبووٕ.وات و بةو ؾيَوةية بةضزةواّ ية ظغتاْسا غةطِخؤظغتاْةوة ب
خ. ظ( طةيؿتةوة ؾاضى ثاظاضطاز نة ئةونات بة دواْرتئ ؾاضى  530نوضوف ية غاَيى )

ية  ي تطديٗإ زةْاغطا و تةْٗا ؾةضَاْطةوا و ثياوةزياضةنإ ية ئةوىَ زةشيإ و خةَيهاْ
ةضزةَى ى ؾاضؽ زةشيإ. ثاظاضطاز ئةونات وةى ؾاضى ظيَطغاى ؾةضةْػاى غي تطؾاضةناْ

ثاؾايةتى يوويي ضواضزةيةّ بوو و تةْٗا ئةو نةغاْةى نة بة ٖؤى ثؤغت و ثًة و ثايةناْيإ 
 زةبواية بةضزةواّ ية نوضوف ْعيو بٔ، يةو ؾاضة زةشيإ.

ثاظاضطاز ٖةض بة دواْى خؤى َايةوة و تةْاْةت تا ٖاتٓى نةتعياغى ثعيؿو و 
غيَهى ية باضةى دواْى ثاظاضطاز و َيَصووْووغي يؤْاْيـ ٖةضوا َايةوة و نةتعياؽ با

 نؤؾهةناْى ْووغيوة.
ى نوضى نوضوؾيؿسا، ثاظاضطاز ٖةضبة ثايتةخت يا يةى نةَبؤدييةية غةضزةَى ثاؾايةتى 

ية ثايتةختةنإ َايةوة و زواتط نة زاضيوف ٖاتة غةض تةختى ثاؾايةتى، ْةيةويػت ية 
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نإ بة ثطغجؤييؼ ْاويإ زةبطز و ييةيؤْاْطز نة زضوغتهى ي تطثايتةختى نوضوف بيَت و ؾاضيَه
 ئةو ؾاضةى نطزة ثايتةخت.

خ. ظ( نة نوضوف ية ضؤشئاواى ئيَطاْةوة طةضايةوة بؤ ثاظاضطاز، بة يةى ية  530غاَيى )
غاَية ئاضاَةناْى تةَةْى ْاغطاوة و زواى ثاظزة ضؤش َاْةوة يةو ؾاضة، بةضةو باؾووض ضوو تا 

ةى ية خةييذى ؾاضغي و زةضياى عةَإ بةغةض بهاتةوة نتييةناضطةناْى نةؾتى غاظى ثاؾاية
 طزْيإ تةواو بووة ببيٓيَت.زضوغتهو ئةو نةؾتياْةى نة 

نةؾتى غاظى ٖةخاَةْؿي ية غةضزةَى نوضوف ظؤض بايةخى ٖةبوو و طةظْةؾؤٕ زةَييَت: 
ى ية ْيَوإ بٓسةضةناْى ٖةخاَةْؿي ية نةْساوى ؾاضؽ و زةضياى باظضطاْغيَ ٖةظاض نةؾتى 

ت و باؾووضى ئاغيازا ٖاتوضؤيإ زةنطز و ٖةَوويإ ية آلاْى ضؤشٖةوآلتعةَإ و بٓسةضةناْى 
 طابووٕ.زضوغتهناضطةناْى نةؾتى غاظى ئيَطإ 

ناْى ية نةْساوى ؾاضؽ و زةضياى عةَإ و نةؾتييةٖيَعيَهى زةضيايي بةٖيَع، ئاغايؿى 
ةياْسةويَطا يةو زةضياياْة غةؾةض نإ ْنةؾتييةظةضياى ٖٓس زابشن زةنطز و بةض ية نوضوؾيـ 

بهةٕ، تةْٗا ئةطةض بة نؤَةٍَ و ية ضواضضيَوةى ناضواْسا ْةبواية و ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿي 
 زظة زةضياييةناْى يةو زةضياياْةزا يةْاو بطز.

خ. ظ( نةؾتيطةييَو ية نةْاضةناْى زةضياى )قةيعةّ( و  531غاَييَو ثيَؿرت، واتة غاَيى )
نة ئيَػتا بة نةْساوى )عةقةبة( ْاوزبطيَت، بؤ زؤظيٓةوةى ئةَطيها نةوتٓة ضيَطا و  ئةو ؾويَٓةى

تى ئةؾطيكا بةضةو آلزواى زةضضووْيإ ية نةْاضةناْى ئةو زةضياية، بة زضيَصايي نةْاضةناْى ضؤشٖة
باؾووض ضؤيؿسن تا طةيؿتٓة طةضزْةيةى نة زواتط بة طةضزْةى ئؤَيَسواضى ْاغطا و زواتط بةضةو 

 شئاوا ضؤيؿسن تا طةيؿتٓة ئةَطيها و ية ئةويَوة طةضاْةوة.ضؤ
ئيَػتا َيَصووْووغإ زةَيئَ ئةو ناضواْةى بيػت و ثيَٓر غةزة ثيَـ ية نةْاضةناْى قةيعةّ 

زَيٓيائ نةْاضةناْى نةْساوى  بةآلّنةوتٓةضىَ تا ئةَطيها بسؤظْةوة، خةَيهى نةْعإ بووٕ و 
ٖةخاَةْؿي و ئةو زةغتةيةى يةوغاَيةزا ية )عةقةبة(  تىآلعةقةبة بةؾيَو بووة ية زةغة

زةضضووٕ، ية بٓهةيةنى غةضباظى ٖةخاَةْؿيى زةضضووٕ و ثيَـ )نطيػتؤف نؤيؤَب( غيَ 
ئةَطيها زؤظضاوةتةوة و يةنةجماض ية اليةٕ ئةو زةغتةية بووة نة ية عةقةبة زةضضووٕ  ي تطداض

ى َةغطيب وآلتئاوا و بة تايبةتى َوغوَيُاْاْى و زووةجماض ية اليةٕ َوغوَيُاْاْى ئةؾطيكاى ضؤش
 )َةضانـ( و غيَيةّ داضيـ ية اليةٕ خةَيهاْى )ئةغهةْسيٓاوى( واتة )زاْيُاضنى( بووة.
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 -ٖةضوةٖا ثيَـ )نطيػتؤف نؤيؤَب( قةؾةناْى ئاييٓى نطيػتيإ، ئةواْةى بة )تاَجٌَ 
ية ؾةضةْػا  ي تطبيَ ئاطازاضى خةَيهطا( ْاو زةبطإ و ْاوةْسى غةضةنيإ ؾةضةْػا بوو، بة ثةضغت

زةضووْة ئةَطيهاى باؾووض و ية ئةويَ ظيويإ زةٖيَٓا و ئةو ناضةيإ بة زضيَصايي َاوةى زوو 
و ية نويَية و تا ئيَػتاف ية  ضييةَاْط ئةجناّ زةزا، نةؽ ْةيسةظاْى غةضضاوةى زاٖاتيإ 

 ؾةضةْػا ثاضة بة )ئاضشإ( ْاو زةبطيَت.
 دةْطيية نةؾتييةزةضياى عةَإ و نةْساوى ؾاضغسا زةغت ثيَهطز و نوضوف طةؾتى ية 

نإ ئةو ؾاضةيإ بة )َةظإ بةضى( و يؤْاْييةتاظةناْى بةغةض نطزةوة، تا طةيؿتة ؾاضيَو نة 
ٖةخاَةْؿييةنإ بة )ضةى ؾةٖط( زةيآْاغى و ئةو ؾاضة ٖةَإ بةْسةضى )بوؾةٖطة( و ية 

 و.بٓسةضة طةوضةناْى ئةوغاى ئاغيا بو
زةضياغاالضى بة ْاوباْطى ئةغهةْسةض نة ية ٖٓسغتإ تا بوؾةٖط بة نةْاضةناْى زةضياى ٖٓسزا 
زةضيا طةضزى زةنطز، ية غياسةتٓاَةنةيسا ْووغيويةتى نة )َةظإ بطى( ية غةضزةَى نوضوؾسا 

رتئ، بةْسةضى ئاغيا بووة و زةضَإ و قوَاؾي ٖٓسى ية ئةويَوة زةضؤوة  ا. ئةوضووثطةوضةتطئ و ئاوةزْا
ئةوؾاضة نةوتبؤوة ْاو ْيُضة دةظيطةيةى و ية ناتى بةضظبووْةوةى ئاوى زةضيانإ يةى ؾةضغةر ية 

 ناضطةى نةؾتى غاظى تيَسا بوو. ي تطناْى زةضؤوة شيَط ئاو، وةى ؾاضةناْظةويية
ناتيَو نة نوضوف يةو ؾاضة بوو ْاَةيةنى ثيَطةيؿت نة تيايسا ٖاتبوو نة خيًََة 

إ زيػإ ٖيَطؾيإ ٖيَٓاوة بؤ ْاوضةناْى بانووضى خوضاغإ و تاالٕ و نوؾتٓيإ نسييةَةغكةْ
ازةيةى بةٖيَعة نة غةضباظطة غٓووضيةنة ْةيتواْيوة ضيَطةيإ ضِئةجناّ زاوة و ٖيَعةنةيإ بة 

بططيَت. نوضوف بة طةيؿتٓى ْاَةنة، ية )ضي ؾةٖط( بةضةو ثاظاضطاز نةوتةضيَ و ضةْسئ 
ؤ وياليةتةناْى ٖةخاَةْؿي و ية ٖةخاَةْؿيى ْاوةْسى، واتة وياليةتة ْيَطزضاوى ْاضز ب

 نؤْةنإ نة ثيَؿرت ٖةخاَةْؿي بووٕ زاواى غةضباظى نطز.
نوضوف ية )ئاظةضبادنإ، نوضزغتإ، نطَاؾإ، نطَإ، خوضاغإ و تةبةضغتإ( غةضباظى 

وا ية ثاضؽ بطةْة الى ئةو و زاوانطز و ؾةضَاْي نطز تا غةضباظاْى وياليةتةناْى بانووض و ضؤشئا
هةٕ بؤ ضؤيؿسن بؤ َةيساْى دةْط و نوضوف ئاَازةبغةضباظةناْى نطَإ و خوضاغإ، خؤيإ 
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 (4)يػتى و غةضباظى ٖةَوو خيًََةناْىية غةض ضيَطا زةطاتة ئةوإ. زواتط نوضوف يةطةٍَ ثيَساو
 إ ضوو. غٓووضى ئيَطإ نةوتةضىَ و ضؤيؿتة نطَإ و ية ئةويَوة بةضةو خوضاغ

ْة آلية غةض ضيَطاى ئةوزا دةْطةَيى غةوظى بازاَى وةسؿي ييَ بوو، نة ئيَػتا ئةو دةْطة
ْة نة زةنةوتٓة آلؾو ٖةية. زواى يةْاوضووْى ئةو دةْطةو ْةَاوٕ و ية ديَطةيإ بياباْى

ازةيةى ْةَا و تةْٗا ناضواْةنإ ضِْيَوإ نطَإ و خؤضاغإ، ثةيوةْسى ئةو زوو ؾويَٓة تا 
 ية بجةضيَتةوة. غةسطايَهى طةوضة ْةيسةتواْى يةو يةؾهطبزن و غةسطاية تيَجةضِةياْتواْى يةو ز

خ. ظ( طةيؿتة نةْاضى  529ْى ية خوضاغإ، ية بةٖاضى غاَيى )تيَجةضِبوونوضوف زواى 
ضووباضى دةذنوٕ و يةوناتة ْعيهةى زووغةز ٖةظاض غةضباظ ى ثيازة و غواضةى ٖةبوو و ٖةضوةٖا 

 ة و َةجنةْيل و ئةْساظياضى ظؤضى يةطةَيسا بوو.عاضةباْ
ةنةى بطيتى بوو ية طةضَةى ظؤضبووْى ئاوى ئةو ضووباضة و يةؾهطناتى طةيؿتٓى نوضوف و 

َةتطغي بوو و  طِيَهى ئاوا طةوضةف بة بواضةناْى ئةو ضووباضةزا، ثيةؾهطتةْاْةت ثةضيٓةوةى 
ةقةناْةوة، ثطز زضوغت بهةٕ تا ية ناتى بؤية نوضوف ؾةضَاْيسا تا ئةْساظياضإ بة ٖؤى ظةوض

 ثةضيٓةوة زووضاضى ية ْاوضووٕ و َطزٕ ْةبٔ.
طزْى زضوغتهتةواوى ظةوضةقةناْى غةض ئةو ضووباضة ية بانووضةوة بؤ باؾووض نؤنطاْةوة بؤ 

تٔ نة زواى ثةضيٓةوة زةتوأْ و ثطز و نوضوف نطيَى زاية ٖةَوو خاوةٕ ظةوضةقةنإ و ثيَي
ة زوو غةز ٖةظاض نةغيةنةي نوضوؾى ثاؾاى يةؾهطببةْةوة و بةّ ؾيَوةية ظةوضةقةناْتإ 

 ٖةخاَةْؿي ية ضووباضى ديشووٕ ثةضيٓةوة.

                                                           

ناْى ئةوغا نة َرياتططى َازةنإ بووٕ ية نؤَةييَو ْةتةوةى ديا ٖةخاَةْؿيية)وةى زةظأْ غٓووضى  (4)
بؤ  ظةبيشوَيآلوةى ثيَو ٖاتبوو و تةْاْةت ئيَػتاف ئيَطإ ية يةنططتووى نؤَةَية ْةتةوةيةنة، نةّ ييَهساْة

 بابةتةنة ْاوى ْةتةوةناْى بؤ خيٌََ طؤضيوة و بضوونى نطزووْةتةوة. وةضطيَط بؤ نوضزى.(
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 ييةكانضةحساكوذزانى كوزوط لة جةنطى خيَلَة 
تى زوايشن دةْطى نوضوف نؤنٔ اغاْى نؤٕ بة طؿتى ية باضةى ضؤْيَوةى ظاْسضاوة َيَصووْ

ية باضةى ؾويَٓى  بةآلّدةْطة بة توضنػتإ زياضى زةنةٕ(  )دطة ية ئةواْةى ؾويَٓى ئةو
 دةْطةنة ضِايإ دياواظة.

ٖةْسيَهيإ ؾويَٓةنة بة بانووضى ضووباضى غةذنوٕ زياضى زةنةٕ و ٖةْسيَو ية بانووضى 
ضووباضى دةذنوٕ واتة ئةو زةؾتاْةى زةنةوْة ْيَوإ ٖةضزوو ضووباض و ٖةْسيَهيـ ئةو دةْطة نة 

ْؿيى تيَسا نوشضا، بة ْاوضةى توضنػتإ نة ئيَػتا نؤَاضى توضنةَةْػتاْى ثاؾاى ٖةخاَة
ضؤغياى ييَ ية زياضى زةنةٕ، ٖريؤزؤت زةَييَت: نوضوف ية بانووضى ضووباضى غةذنوٕ و ية 

 ْاوضةيةى بة ْاوى )تأَيٌ( ية طةٍَ خيًََةناْى َةغكةْس دةْطاوة.
بوو و ية ئةو ؾويَٓة بة زضيَصايي غيَ غةز  ْاوضةى تاَيٌ ثيَسةؾتيَهى ضيَو و ظؤض بة ثاْتايي

نإ ْةزةبيٓطا و سيية)ئةغتاز( واتة ْعيهةى ؾةغت نيًؤَةتط، دطة ية غواضناضة َةغكةْ
طزبوو. ؾةغت زاطرينى َةغكةْسى ئةوةْسة طةوضة بوو نة ية بانووض بؤ باؾووضى يةؾهط

يَػتازا ناتيَو يةؾهطيَو بة ية ئ بةآلّنيًؤَةتط يةواْةية بة ثاْتاييةنى ظؤض ٖةشَاض بهطيَت، 
وة زةنةويَتة ضيَطا، ْعيهةى ضٌ نيًؤَةتط زاطري زةنات. اْييةظضيَجؤف و بعويَٓةضةن

شَاضةى غةضباظاْى  بةآلّووة، زياضيهطزَيَصووْووغاْى نؤٕ ثاْتايي َةيساْى دةْطيإ 
 َةغكةْسيإ ْةخػتووتةضوو.



 

366 

و طةيؿتة ْاوضةى تأَيٌ بة ٖؤى  وةثةضِييةناتيَو نوضوف بة ٖؤى ثطز ية ضووباضى غةذنوٕ 
ياضيسا يةو ؾويَٓة خيوةتطاى يةؾهطةنةى ٖةَيبسات و يةو طِئةوةى زةيعاْى زوشَٔ ْعيهة، ب

بابةتةى نؤييةوة نة ية ؾويَٓيَو خيَوةتطا زابٓيَت نة زوشَٔ ْةتواْيت ئاويإ غاتةغةض. ئةو 
ية دةْطسا غووز وةضططتٓة ية ييةنإ غةسطازةيعاْى نة يةى ية تةيةنة بةغووزةناْى خيًَة 

ْة ئاوى ضووباض زةخةْة غةض زوشَٔ و زواتط ٖيَطف زةنةْة غةض ئةو آلئاوى ضووباض و ئةو خيَ
 زوشَٓةى ْوقُى ئاو بووة.

بؤ ئةو ناضة زةبواية ؾويَٓى ئؤضزووطانة ْةويرت بيَت ية ضووباض تا بتواْسضيَت ئاوى بؤ  بةآلّ
َيبصاضز نة ويَطاى ْعيهى ية ضووباض، بةضظيـ بوو. نوضوف بطواظضيَتةوة و نوضوف ؾويَٓيَهى ٖة
نإ ية ضووباضةنة ْعيهٔ، ضوْهة زةيعاْى ئةواْيـ سييةبيَ طوَإ بوو ية ئةوةى َةغكةْ

ةنةى، خؤيإ و ئةغجةناْيإ ثيَويػتيإ بة ئاوة و يةى يةو بةَيطاْةى يةؾهطٖةضوةى نوضوف و 
غةذنوٕ بووة ٖةض ئةو بابةتةى بووْى ئاوة و ية  ْيؿإ زةزات ئةو دةْطة ية غةضووى ضووباضى

ى توضنةَةْػتإ ٖيض يةى يةو زوو يةؾهطة زةغتيإ بة ئاو ْةزةطةيؿت. نوضوف زواى غةسطا
ْعيو بؤتةوة، يةو ؾويَٓة ْؿيٓطةى زاْا تا بتواْيَت  غةسطاى ؾاشْى يةؾهطئةوةى ظاْى ية 

شَاضةى زوشَٔ ظؤض بيَت، ْابيَ ية شَاضةى ٖيَعى ؾاشٕ بعاْيَت و ئةو زةيعاْى نة ئةطةض 
 ضووباضةنة زووضنةويَتةوة بؤ ئةوةى زةوضةى ْةطرييَت.

زواى تةواو نطزْى ناضووباضى زاَةظضاْسْى ئؤضزووطا، نوضوف ضةْس زةغتة ية غةضباظاْى 
ؾيَٓٔ و بة طِبؤ وةضططتٓى ظاْياضى بؤ زةوضوبةضى ْاضز و زاواى نطز ئةطةض بتوأْ ٖةْسيَهيإ ب

ي بياْٗيَٓٔ بؤ ئؤضزووطانة تا بتوأْ ية ظاضى خؤياْةوة شَاضةى غواضناضةنإ بعأْ، ظيٓسووي
ئةوإ ْةتةْٗا ْةياْتواْى تةْاْةت يةى نةغيـ بطؾيَٓٔ، بةَيهو ْةياْتواْى تا نؤتايي  بةآلّ

ناْيـ بضٔ. ئةوإ ٖةضضةْس زةضؤيؿسن ٖيَؿتا سييةؾويَٓى سةواْةوةى غواضناضة َةغكةْ
تايي ْؿيٓطةنة و ْيَطزضاويإ زةْاضزةوة الى نوضوف نة شَاضةى ْةزةطةيؿتٓة نؤ

 نإ ظياتطة يةوةى نة برييإ ييَ نطزووتةوة.سييةَةغكةْ
غةضؤنى طةوضةتطئ زةغتة، ئةؾػةضيَو بوو بة ْاوى )ؾطاتؼ( يا )ؾةضٖاز( نة خةَيهى 

ت: َٔ ْةَتواْى و ؾىايةوة و بة نوضوضِئاظةضبادنإ )ئاتطؤثاتئَ( بوو و بةضية خؤض ئاوابووٕ طة
ئةغجةناْى زوشَٔ بصَيَطّ و شَاضةيإ بعامن، تةْٗا ييَهساْةوةّ نطز نة ئةطةض ية ثاْتايي ثةجنا 
ٖةْطاوزا زوو غةز ئةغح ٖةبيَت، ئةوا ية ثاْتاييةنى زة بةضاْبةضى ئةوزا زةبيَت زوو ٖةظاض 
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اض بووٕ و ْةَتواْى ئةغح ٖةبيَت و ئةو ئةغجاْةى تا طةضاْةوةّ شَاضزّ، ْعيهةى غةز ٖةظ
تةواوى ْؿيٓطة بطةضيَِ و ناتي طةضاْةوةّ ٖيَؿتا بةؾيَهى بةضئ ٖةبوو نة تةْاْةت بة 

 ييَهساْةوةف ْةَصَاضز بووٕ.
يـ طةضاْةوة و قػةناْى ؾطاتػيإ ثؿت ي تطزواى ؾطاتؼ ضوْهة ؾةوزا ٖاتبوو، زةغتةناْ

يَعتطة يةوةى نة بريى ييَ ى زوشَٔ بةٖيةؾهطاغت نطزةوة و نوضوف بؤى زةضنةوت نة ضِ
اٖاتووٕ يةغةض ضِنطزووتةوة و بةو ثيَية نة تةواوى غةضباظاْى َةغكةْسى غواضناضٕ و 

ةنةى غاتةضىَ و ية ضووباضةنة زووض نةويَتةوة، تطغي طةَاضؤ يةؾهطغواضناضى، بؤية ئةطةض 
 زضاْى ٖةية.

ة، غواضناضةناْى زواى ٖاتٓى ؾةو ثاؾاى ٖةخاَةْؿي نة زةيعاْى بةياْى ضؤشى دةْط
 تى بةياْى ئيَُة يةطةٍَ غواضةناْى زوشَٔ زةدةْطشن و بة ثيَيو اويَص باْطٗيَؿت نطز وضِخؤى بؤ 

ى زوشَٔ ظؤض بةٖيَعة يةؾهطتةناْى زةغتةناْى بةزوازاضووٕ نة ْاضزبووَأْ، زةضنةوتووة نة و
ية ضووباض زووض نةويٓةوة و و ٖيَؿتا ية شَاضةيإ بة زضوغتى ئاطازاض ْشن و بؤية بة باؾي ْاظامن 

 زةبيَت ية تةْيؿتى ضنيَٓيٓةوة تا ية شَاضةيإ بة تةواوى ئاطازاض زةبيٓةوة.
ْةية و ئيَُة ية َاْةوةَإ ية آلتيإ نة بريؤنةى ثاؾا ظؤض عاقو غةضنطزةناْي نوضوؾيـ

 تةْيؿت ضووباضةنة ثاضيَع ْانةئ.
ٓةوة، زوشَٓى بةٖيَع ٖيَطمشإ تى: ضوْهة ئيَُة ية ضووباضةنة زووضْانةويو نوضوف

ناظنإ بياْوةغتيَٓٔ و دةْطييةزةناتةغةض و ئةطةض زوشَٔ ٖيَطؾي نطز، زةبيَت عاضةباْة 
ابططٕ و ئةوإ طةيؿتٓة َةيساْى ضَِةجنةْيكةنإ بهةوْة ناض و ئةطةض ئةوإ ْةياْتواْى زوشَٔ 
ابططٕ و غواضةناْى ضِناْى زوشَٔ دةْطى ئيَُة، ثيازةناظنإ بة ْيَعة زضيَصةناْيإ زةبيَت غواضة

ئيَُةف ٖيَطف بهةْة غةض غواضةناْى زوشَٔ يا بةؾيَهيإ تا بة ظوويي زوشَٔ ية زوو الوة 
 يةْاو بةضئ.

ت ضوْهة ئيَُة اليةنُإ زةنةويَتة تةْيؿت ضووباضةنة، و نوضوف بة غةضنطزةناْى خؤى
شَُٓإ ؾهاْس و الواظَإ نطز، ئيَُة زوشَٔ ْاتواْيَت ية ثؿتةوة ييَُإ بسات و زواى ئةوةى زو

 ٖيَطؾيإ زةنةيٓةغةض.
اويَصناضى بؤ دةْط، غةضزاضةنإ خيَوةتى نوضوؾيإ ضِزواى تةواو بووْى نووبووْةوةى 

بةدىَ ٖيَؿت و زواتط ٖةواَييإ بؤ نوضوف ٖيَٓا نة )ئةغتريةى نًهساض( بيٓطاوة. نوضوف ٖةض 
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بة بيػتٓى ئةو ٖةواَية ْيطةضإ بوو،  بةآلّبةتاْة بيَت ى بةو باباوةضِضةْسة ثياويَو ْةبوو نة 
ناتيَو ية خيوةتةنةى ضووة زةضةوة ئةو ئةغتيَطةى زيت و ٖةغتى بة بيَ تاقةتى نطز، ضوْهة 
ضةوؾةْبريتطئ و بةتواْاتطئ نةغإ ية زوْياى نؤٕ بة زيتٓى ئةو ئةغتيَطةية ْيطةضإ زةبووٕ و 

 ييَهساْةوةى خةضاثيإ زةنطز.
بيٓيإ،  ئةواْي تطػتا زةنطيَت بطوتطيَت ئةو ئةغترية نًهساضةى يةو ؾةوة نوضوف و ئيَ

ئةغتريةى نًهساضى )ئؤيبيَطؽ( بوو نة بةْاوى ئةو ئةغتيَطةْاغةي ية غةزةى ْؤظزةٖةّ 
، ْاوْطا و ئةو ئةغتيَطةية ٖةض ٖةؾتا غاٍَ داضيَو ية ئامساْى ظةوى زةضزةنةويَت و زؤظييةوة

ٖةْة نة ضةْس ٖةظاض غاٍَ داضيَو ٖةَيسئَ و ئةغتيَطةيةنيـ ٖةية نة  ي تطضئةغتيَطةى نًهسا
 ( غاٍَ داضيَو زةضزةنةويَت.102000)

ئيَػتا ئيَُة ظاْياضعنإ ية باضةى ٖاتٓى ئةو ئةغتيَطاْة ٖةية و ئةونات ْةياْسةظاْى ئةو 
طغإ و نوضوؾيـ بة ئةغتيَطاْة بة زةوضة خؤضزا زةغوضيَٓةوة و بة بيٓيٓى ئةو ئةغتيَطاْة زةت

بيٓيٓى ئةو ئةغتيَطةية بة تطغةوة طةضايةوة ْاو خيَوةتةنةى و ْةيتواْى ثؿوو بسات. ئةو 
 خ. ظ( بوو. 10/5/529ؾةوةى نوضوف ْةيتواْى ثؿوو بسات، ؾةوى )

نوضوف خةوى ييَ ْةنةوت و ئةو ؾةوة  بةآلّسن، ْووغئةؾػةض و غةضباظةنإ ية ئؤضزووطانة 
ى بةٖاض بة ظوويي تةواو بوو و بةياْى ٖات و ية زووضةوة زةْطى ئةغجة نوضتةى نؤتاييةناْ

ى يةؾهطنيَويةنإ نة بؤ ئاو خواضزٕ زةٖاتٓة ضووباضى غةذنوٕ ٖاتةبةض طويَ و ئةغجةناْى 
اْة ئةغجى نيَوى ية زةؾتةناْى بانووضى غةذنوٕ و ضَِيإ زاْةوة، ئةونات آلنوضوف وة

 تا َابووٕ.اٍَ ٖيَؿضِزةوضوبةضى زةضياضةى ئا
ؾةوى ثيَؿرت و ية ئةجنووَةْى ضاويَصى دةْط، نوضوف بة )ئاضتاؾةضٕ( ؾةضَاْسةى طاضزى 

ية  ئةواْي تطاغجاضزبوو نة تةْٗا غةز غواض بؤ ثاضيَعطاضى ئةو بٗيًََيَتةوة و ضِداويسى خؤى 
ة. زابةف بهات و خؤؾي ية طةٍَ نوضوف ضنيَٓيَتةو يةؾهطو ٖةضزوو الى  يةؾهطْيَوإ زَيى 

غةضباظةناْى طاضزى داويس قةيػاْيإ يةبةضزا بوو و تري و مشؿري و ْيَعةى زوشَٔ ناضيطةضى 
يةغةض ظط و غيٓطيإ ْةبوو و نوضوف زةيةويػت بةؾيَو يةو غةضباظة قةيػإ ية بةضاْة بةغةض 

 ةنة بةٖيَع بهةٕ.يةؾهطةنةيسا زابةف بهات تا يةؾهطتطى  ؾويَٓةناْي
ى ضيَهدػت، باضوزؤخى دةْططة بة ؾيَوةيةى بوو نة الى ى خؤيةؾهطناتيَو نوضوف 

باؾووضى ضؤشئاوا بةغرتايةوة بة ضووباضى غةذنوٕ. واتة ٖيَعى ثاَيجؿتى ئةو نة بةضزةواّ ية 
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ةنةى نةوتٓةغةض ضووباضى غةذنوٕ، يةؾهطثؿتى دةبٗة زةبوو و زَيى غوثا و الى ضةثى 
َةتطغيةى يةو الوة بةضةو ضوويإ بيَت و نوضوف و غةضزاضةناْى برييإ ْةزةنطزةوة نة ٖيض 

ةنةى يةؾهطٖةض ئةو زَيٓيا بووْة، بؤوة ٖؤناضى نوشضاْى ثاؾاى ٖةخاَةْؿي بةبيَ ئةوةى 
 زووضاضى ؾهإ بووبيَت.

ٖيَؿتا زْيا بة تةواوى ضووْاى ْةببوو نة بةؾيَو ية غواضةناْى َةغكةْسى ية بواضى 
ة ثةضيٓةوة و ٖةْسىَ َيَصووْووؽ ْووغيوياْة وسيية)تةضية( ية خواضووى ئؤضزوطاى َةغكةْ

ْيوةي غواضةناْى تيُرييؼ ثةضيٓةوة و خؤيإ طةياْسة نةْاضةناْى ضةثي ئةو ضووباضة. نوضوف 
ظاْى شَاضةيةنى ظؤض ية غواضةناْى َةغكةْسى ية ضووباض ثةضيوْةتةوة، ضوْهة بواضى )تةضية( 

 ة غةض زوشَٔ ْةياْسةتواْى بيبيٓٔ.ية ؾويَٓيَو بوو نة زةغتةناْى ظاْياضى وةضططتٔ ي
نإ زةغتيإ نطز بة ٖيَطف سييةيةطةٍَ بةضةبةيإ و زةضنةوتٓى ضووْانى، غواضناضة َةغكةْ

بطزٕ و ئةوةْسة ظؤض بووٕ ضاو ْةيسةتواْى غةضةتا و نؤتاييةنةيإ ببيٓيَت. ئةوإ ية يةى ناتسا 
ى نوضوف و عاضةباْةناْى هطيةؾاغت و زَيى ضِٖيَطؾيإ نطزة غةض ٖةض زوو الى ضةخ و 

نإ بواضى سييةنوضوؾيـ نةوتٓة دووَية و ضيَطةيإ ييَ ططتٔ و ئةطةض ٖةْسيَو ية َةغكةْ
بووٕ بةْاو عاضةباْةناْيإ بؤ زةضةخػا، ئةوا زووضاضى بةضزى َةجنةْيكةنإ زةبووْةوة، يا تيَجةضِ

 نإ و ْيَعةى ثيازةنإ بةضزةبووْةوة.ضييةبة تريى نةَاْ
ت َاوةيةنى زضيَص زةخايةْيَت و يةو آلطى غيَيةَى بةٖاض ية ْيَوإ غجيَسة و خؤضٖةية َاْ

ية ٖيَطف نطزٕ،  بةضزةواَبووٕنإ شَاضةيإ ظؤض بوو و سييةَاوةيةزا ٖةضضةْسة غواضة َةغكةْ
ى نوضوف زةضظيإ تيَ ْةنةوت و غةضباظاْى يةؾهطاغت و ْة زَيى ضِْة الى ضةخ و ْة  بةآلّ

ـ نة قةيػاْيإ يةبةض بوو، ظؤض بة َةضزايةتى و بيَ تطغإ ية َطزٕ زةدةْطإ و طاضزى داويسي
ناْيإ زةنوؾت يا ية ئةغجةنإ زةٖيَٓاية خواضةوة و ْاضاضيإ زةنطزٕ بة ثيازة سييةَةغكةْ

 دةْط بهةٕ.
ت غةضباظاْى نوضوف بة ٖؤى تيؿهى خؤضةوة نةوتٓة ططؾت و غواضة آلناتى خؤضٖة

يإ ية خؤض بوو و ططؾتيإ ْةبوو و َاوةيةنى نةَى خاياْس و ئةو ططؾتة نإ ثؿتسييةَةغكةْ
بة ٖؤى بةضظبووْةوةى خؤض ْةَا. ضةْس داضيَو غواضة ٖةخاَةْؿييةنإ ٖيَطؾيإ زةنطز و 

نإ بططٕ و ئةواْيـ بؤ ئةوةى زةوضةيإ ْةطرييَت بة سييةٖةوَييإ زةزا نة ثؿت َةغكةْ
 خيَطايي زةنؿاْةوة.
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ضوزؤخى دةْط ٖةض بةو ضةؾٓة بيَت نة نوضوف ؾةوى ثيَؿرت ية ئةجنووَةْى ثيَسةضوو با
دةْط ثيَؿبيٓى نطزبوو و غواضةناْى َةغكةْسى بةضزةواّ ٖيَطؾيإ زةنطز و َاْسوو زةبووٕ، 
نوضوف بريزةنطزةوة نة ناتيَو زيَت غواضةناْى زوشَٔ ضيرت تواْاى ٖيَطؾيإ ثيَ ْانطيَت و 

 بيَٓٔ تا ئةغجةناْيإ ثؿوو بسةٕ. ْاضاض زةبٔ واظ ية ٖيَطف
ناتيَو ٖةتاو ْعيهةى غيَ ْيَعة بةضظبؤوة و بة ثيَوةضى ئيَػتا ناتصَيَط سةوت يا سةوت و 

ى زايةوة و بيٓى شَاضةيةى ية ضِْيو زةبوو، ية ثؿتةوة ٖةْسىَ ٖاواض ٖةغتا و نوضوف ئاو
 بطةْة ثؿت دةبٗةى ئةوإ.غواضةناْى زوشَٔ ٖاتووْةتة ْاو ضووباض و زياضة نة زةياْةويَت 

ةنةى يةو بةؾة نة تايبةت بوو بة ؾهاْسْةوةى ٖيَطؾةناْى يةؾهطنوضوف ؾةضَاْسةيي 
ى نوضى نة يةو ناتةزا بة ثيَي طيَطاْةوةنإ )ٖةشزة، نةَبؤدييةزوشَٔ، خػتة ئةغتؤى 

ى بيػت يا بيػت و ثيَٓر( غاَيى بوو و بة ييَهساْةوةى تةَةْى نوضوف و غةضزةَى ثاؾايةت
اغجاضز تا ية ناضةناْى ضِئةو، يةواْةية ٖةشزة يا بيػت غاَيى بووبيَت. نوضوف نوضةنةى 

ة و ية ئةو بة تةَةْرتة و ئةظَووْى يةؾهطاويَص بة ئاضتاؾةضٕ بهات نة ية زَيى ضِدةْطسا 
 دةْطى ظياتطة.

 بشن ية غجاضزْى غةضنطزايةتى دةْط ية اليةٕ نوضوف، بة غةضغوضَِإْابيَت زووضاضى 
ابطزوو ئةو نةغاْةى يةو تةَةْة ضِنوضةنةى نة تةَةْى ٖةشزة تا بيػت غاٍَ زةبوو و ية 

زةبووْة غةضنطزةى َةيساْى دةْط ظؤض بووٕ و ئةغهةْسةضى َةقسؤْى ية ْؤظزة غاَيى بؤ 
تى نةوتةضيَ و ية بيػت غاَييسا يةنةَشن ؾهػتى قوضغي بةغةض زاضيوؾي آلثةضةزإ بة زةغة

 اَةْؿي ٖيَٓا.غيَيةّ ثاؾاى ٖةخ
نإ ٖاتٓة ْاو ضووباضةنة تا ية ئةويَوة ٖيَطف بهةْى ثؿتى سييةيةو ؾويَٓةى نة َةغكةْ

ى نوضوف، ضووباضةنة بواضى ْةبوو و ئةوإ ئةغجةناْيإ ئاظاز نطزبوو تا بة َةية يةؾهط
ٕ بياْجةضيَٓٓةوة و يةو ناتةف نة َاْطى غيَيةَى بةٖاض بوو، غةضنيَؿى ئاوى ضووباضى غةذنو

 بةآلّوةى َاْطى يةنةّ و زووةَى بةٖاض ْةبوو و يةطةٍَ ئةوةؾسا ٖيَؿتا غةضنيَؿى ٖةبوو، 
ضيَطةوى ضووباضةنة تةخت زةٖاتة بةضضاو و طوؾاضى بؤ ئةغجةنإ زضوغت ْةزةنطز، بة ؾيَوةيةى 

 نة ئةوإ تواْاى َةيةيإ ٖةبوو.
نإ ناتيَو ٖةخاَةْؿييةة ئةوةْسة غواضى َةغكةْسى ٖاتبووْة ْاو ضووباضةنة نة غةضباظ

بووة و ٖةض غواضيَو  طِية زووضةوة زةياْطواْى، برييإ زةنطزةوة نة ضووباضةنة يةو غواضاْة ث
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نةواْيَهى طةوضةى زوو ْيوباظْةيي ثيَ بوو تا ٖيَعى ٖاويؿتٓى ظياز بهات و ئةو نةَاْة ية 
اْى )ئؤظبةنى(. ية الى ضةثي ا، بوو بة نةوضِنإ طؤسييةغةزةناْى زواتط نة ْاوى خيًََة َةغكةْ

ى يةؾهطية تري ٖةبوو و ئةوإ بة ْعيو بووْةوةيإ ية  طِيَو ثطِظيٓى ٖةض غواضيَو، تيَ
ٖةخاَةْؿيى، زةغتيإ زةنطز بة تري ٖاويؿسن تا ضيَطةى خؤيإ بؤ ضووٕ بؤ نةْاضى ضووباضةنة 

 بهةْةوة.
ٖيَطف بهةٕ، بؤية ْاضاضبوو  نوضوف ضاوةضواْى ْةزةنطز غواضة َةغكةْسييةناْى ية ثؿتةوة

ية ناتيَهى نةَسا بؤ ضاضةغةض بطةضيَت و ٖةْسىَ ية عاضةباْة و َةجنةْيكةناْى طواغتةوة بؤ 
ثؿتى دةبٗةنة، تا تةْيؿت ضووباضةنة بةٖيَع بهات و غواضةناْى زوشَٔ ْةتوأْ ٖةْطاو بٓيَٓة 

 ْةناْةوة يةْاو بضٔ.ْاو نةْاضةنإ و ئةطةض طةيؿتٓة نةْاضةناْيـ، ية اليةٕ عاضةبا
نإ ئةوةْسة ظؤض بوو نة بري زةنطايةوة نؤتايي ْايةت، سييةشَاضةى غواضة َةغكةْ بةآلّ

ٖةْسيَهيإ بةضيةوةى بطةْة نةْاضةناْى ضووباض زةبووْة ئاَاجنى بةضز يا تريةنإ و ئاو 
 تةضَةناْي زةبطزٕ.

َساضبووٕ يا َطزْيإ، نإ ئاوظةْطيإ ْةبوو و بؤية زواى ظاسييةظيٓى ئةغجى َةغكةْ
ْةياْسةتواْى القى تيَسا طري بهةٕ و تواْاى َاْةوة ية غةض ثؿتى ئةغجيإ ْةزةبوو و زةنةوتٔ 
و ئاوظةْطى ية زاٖيَٓاْةناْى ٖةخاَةْؿييةنإ بوو و خةَيهى ئيَػتا نة اليإ ْةبووة بة ْةضيت 

ة ية َةيساْى دةْط ضةْسة و نة ئاوظةْطى بؤ ئةغجةناْيإ زابٓئَ، ْاظأْ بايةخى ئةو ئاَطاظ
وة بايةخى ضةْسة و ئةو نةغةى دةْطييةضةْس ٖيَعى باظووى غةضباظ ظياز زةنات و ية ضووى 

داضيَو بةبيَ ئاوظةْطى و زواتط بة ئاوظةْطى غواضى ئةغح ببيَت، زةظاْيَت ئاوظةْطى ضةْس ٖيَع 
 زةنات و ضاالنرتى زةنات.واضناض ظيازبؤ غ

ى ئةضنةناْى بةضططى زةنطز و ٖةَواْيـ تيَ زةنؤؾإ ئةضنى خؤيإ ٖةضضةْسة نوضوف ضاوزيَط
بةديَ بطةييَٓٔ، بةآلّ شَاضةى ئةو غواضاْةى َةغكةْس نة ية ضووباض ثةضيٓةوة بة ضازةيةى ظؤض بوو 

ى نوضوف تواْاى ْةبوو ٖةَوويإ بهؿيَٓيَتةوة و ٖةْسيَهيإ زةطةيؿتٓة نةْاضةناْى يةؾهطنة 
ٓيإ بيَ خؤططتٔ، خؤيإ ضيَو زةخػت بؤ ئةوةى ٖيَطف بهةٕ و ٖةض نة ضووباضةنة و بة طةيؿت

نإ ية ضووباض ثةضيٓةوة و ية نةْاضةنإ خؤيإ ضيَهدػت، سييةيةنةَشن زةغتةناْى غواضة َةغكةْ
غواضةناْى تيُرييؼ ية بةضاْبةضةوة ٖيَطؾة توْسةناْيإ زةغت ثيَ نطزةوة و ٖاونات يةطةٍَ ئةو 
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ةو غواضاْةى نة ية ضووباض زةثةضيٓةوة و خؤيإ ضيَو زةخػت بيَ ثػاْةوة ظيازى ٖيَطؾاْة، شَاضةى ئ
 زةنطز و بة تريٖاويؿسن و مشؿيَط وةؾاْسٕ و تةوض ٖةوَيى ٖيَطؾيإ زةزا.

 نةَبؤدييةى ٖةخاَةْؿي نةوتة ْيَوإ زوو مشؿيَط و يةطةٍَ ئةوةؾسا، ية ثيَؿةوة يةؾهط
ضوف بةغةض باضوزؤخةنةزا ظاٍَ بووٕ و ٖيواى بة ٖاوناضى ئاضتاؾةضٕ و ية زواوةف نو

ؤ باضوزؤر ية ْاناو ضِناتى ْيوة بةآلّنإ ية ثيَؿةوة و يةزواوة ٖةبوو، سييةؾهاْسْةوةى َةغكةْ
ى نوضوف نة ٖةضوةى زَيى دةبٗة ثؿتى بة ضووباضةوة بوو، بة ٖؤى يةؾهطاو و الى ضةثى ضِطؤ

ا و ٖةْسىَ ية غةضباظةناْى نوشضإ و بطيٓساض شطِنإ ييَو ثسييةٖيَطؾة بةضزةواَةناْى َةغكةْ
وضةيةنى  ةنإ بةيبووٕ و ٖةْسيَهيؿيإ تواْيإ خؤيإ بطةييَٓٓة زَيى دةبٗة و َةغكةْسي

 هطزٕ.ثتةوتط نةوتٓة دةْط
ناغهيَتى غةضى نوضوف زوو ؾيَوة قؤضى ية غةض بوو و غةباضةت بةو زووقؤضة نة ية 

ٖيض يةى ية  بةآلّهطاوة و ف ٖةبوو، ظؤض باغتطى نوضو ناغهيَتى ئةو و غةضزاضاْي
 َيَصووْووغةناْى نؤٕ ْةياْووتوة نة نوضوف و غةضزاضةناْى ويػتووياْة زوو قؤضيإ ٖةبيَت.

ٖةْسيَو ْووغيوياْة ئةو زوو قؤضة بؤ َةبةغتى بةٖيَعنطزْى ئاييٓى ظةضزةؾت واتة 
هى الواظة، ضوْهة زةضْةنةوتووة ئةونات تةية ططعناْيَو )ئاٖوضاَةظزا( و )ئةٖطعنةٕ( بووة، بةآلّ ئةو

ى( بووة، يةو ئاييٓةزا ثةضغتنإ )َةظزاٖةخاَةْؿييةو ئاييٓى  (1)ت ية ئيَطإ ٖةبووةؾتييةظةضزة
ت ٖاتةنايةوة، ٖةضطيع ؾتييةئةٖطعنةٕ ْةبووة و تةْٗا )َةظزا( واتة خوزا ٖةبووة و زواتطيـ ظةضزة

يإ وابووة ئاٖوضاَةظزا بةغةض باوةضِبةضاْبةض ْةظاْيوة، بةَيهو نإ ئاٖوضاَةظزا و ئةٖطعنةْيإ ئيَطاْيية
يإ واية زوو قؤض بة ْيؿاْى )ؾةو و ضؤش( يا )َاْط و باوةضِئةٖطعنةْسا غةضزةنةويَت. ٖةْسىَ 

ٖةتاو( يا )شيإ و َطزٕ( بووة و ٖةض ٖؤيةى بووبيَت، بة تةْٗا نوضوف ئةو دؤضة ناغهيَتةى ية 
 اْيؿى ٖةَإ دؤض ية ناغهيَتيإ ية غةض بووة.غةض ْةبووة و غةضزاضةن

                                                           

ت ؾتيية)بة بطواى ٖةضزوو َيَصووْووغاْى بةْاوباْط )ْؤَيسنة و زاضَؼ تةتةض( ئاييٓى َازةنإ ظةضزة (1)
طإ ية ثةضتوونى )تاضيذ ايطإ( ثؿت بةغسن بووة و يةَةف ظياتط )سػٔ ثريْيا( طةوضة َيَصووْووغي ؾاضؽ و ئيَ

زَيٓياَإ زةناتةوة نة ظةضزةؾت َاز بووة و ئةو ثةيهةض و زؤظضاواْةف نة ٖى  ي تطبة ضاى َيَصووْووغاْ
غةضزةَى َازئ ٖةض ٖةبووْى ئاييٓى ظةضزةؾت ية غةضزةَى َازةنإ بة تةواوةتى ثؿت ضاغت زةنةْةوة. 

 وةضطيَط بؤ نوضزى(
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ى نوضوؾيإ يةْاو بطزبوو، ية يةؾهطنإ نة الى ضةثي سييةزواى ْيوةضؤ غواضة َةغكةْ
ى نوضى نةَبؤدييةةنة نطز. يةؾهطثيَؿةوة و ية زواوة زةغتيإ بة ٖيَطف بؤ غةض زَيى 

ةنة يةؾهطاغتى ضِو الى  اويَصناضى ئةو، ية ثيَؿةوةى زٍَضِنوضوف و ئاضتاؾةضٕ غةضزاض و 
 ةنةى زةنطز.يةؾهطبةضططيإ زةنطز و نوضوؾيـ ية ثؿتةوة ثاضيَعطاضى ية زَيى 

ى نوضوف ية ضووباضى غيشوٕ زووض بوو و ئةو يةؾهطاغتى ضِبامساْهطز نة الى 
ةنة و ْةياْسةتواْى خؤيإ يةؾهطَةغكةْسياْةى ية ضووباض زةثةضيٓةوة، زةطةيؿتٓة زَيى 

ةنة و نوضوف ية زَيى غوثانةى بوو و ضيَطط بوو ية ئةوةى يةؾهطاغتى ضِى بطةييَٓٓة ال
 نإ.ٖةخاَةْؿييةْؿيٓةنإ بتوأْ خؤيإ بطةييَٓٓة الى ضاغتى غةسطاغواضةناْى خيًََة 

ةنةى تةْٗا ية ثيَؿةوة يةؾهطاغتى ضِبؤ تيَطةيؿسن ية ضووزاوةناْى دةْطى ئةو ضؤشة، الى 
ى نوضوف ية ٖةضزووال واتة ية ثيَـ زواوة ٖيَطؾي يةؾهطَيى ز بةآلّنةوتبؤوة بةض ٖيَطف، 

زةنطايةغةض و ية زواوة نةوتبؤوة بةض ٖيَطؾى ئةو َةغكةْسياْةى بةضزةواّ ية ئاو زةثةضيٓةوة و 
ى نوضوف، زواى دةْط زةضنةوت )تةّ( يةؾهطشَاضةيإ ظيازى زةنطز و خؤيإ زةطةياْسة زَيى 

اغت ضِةنةى َةغكةْس، ٖةْسيَ يةو غواضاْةى ية الى يةؾهطنوضى ؾاشْة تيُرييؼ و ؾةضَاْسةى 
ى نوضوؾيـ وةى الى ضةخ تيَو يةؾهطزةدةْطإ ية ضووباض ثةضاْسووتةوة بؤ ئةوةى زَيى 

 ناْيـ غٓووضزاض بووة.سييةبؿهيَٓٔ، ضوْهة شَاضةى َةغكةْ
يوةضؤ، ية َيَصووْووغي يؤْاْى نةتعياؽ ْووغيويةتى نة زوو يا زوو ناتصَيَط و ْيو زواى ْ

ى نوضوؾيإ زةزا، دطة يةؾهطثؿتةوة ْعيهةى زووغةز ٖةظاض غواضناضى َةغكةْسى ية زَيى 
 يةو غواضاْةى نة ية ثيَؿةوةف ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض ٖةَإ ؾوئَ.

نوضوف ية يةى ؾوئَ ْةزةوةغتا و بةضزةواّ ية زضيَصايي نةْاضى ضووباضى غةذنوٕ ية 
زى داويس و ئةضتةبى )بامسإ ية ؾيساناضى نطز بوو( ية طةَييسا دووَيةزابوو و غةز غةضباظى طاض

بووٕ. ئةو زةطةيؿتة ٖةض ؾويَٓيَو بة ئةؾػةضةناْى زةووت نة بة غةضباظةنإ بًَئَ بة بيَ 
 اططى بهةٕ.ضِثاؾةنؿة، تا َطزٕ ية دةْطسا خؤ

ثاؾاى ٖةخاَةْؿي زةيعاْى ؾةضَاْةنةى ديَبةديَ زةنطيَت، ضوْهة غةضباظةناْى 
ثاؾةنؿةيإ ْةزةنطز تا ئةوناتةى ؾةضَاْيإ ثيَ ْةنطاباية و ئةو ؾةضَاْةف تةْٗا بة زوو 
ٖؤناض زةضزةضوو نة بطيتى بووٕ ية: يةنةّ ضيَططتٔ ية طةَاضو زضاْيإ نة ية دةْطة نؤْةناْسا 

و زووةّ بؤ ضيَططتٔ ية ظياتط نوشضاْى غةضباظإ و نةَيو  يةؾهطزةبؤوة ٖؤى يةْاو ضووْى 
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ئةونات نوضوف ْةيسةتواْى ؾةضَاْى ثاؾةنؿة بسات و  بةآلّ، ي تططتٔ ييَيإ ية دةْطوةضط
 ضيَطةى ثاؾةنؿةى ْةبوو و زةضؤوة ٖةض اليةى زوشَٔ بوو.

ى نوضوف بة تةواوى يةْاو ضووبوو و ية ئةوىَ زوشَٔ غةضطةضَى يةؾهطاغتى ضِالى 
ية ثيَؿةوة  يةؾهطووْةوة. زَيى نؤنطزْةوةى زةغهةوتةناْى دةْط بووٕ و ييَياْةوة ْعيو زةب

نوضوف بة ثيَوةضى ئيَػتا تةْاْةت ْةيسةتواْى  بةآلّية اليةٕ زوشَٓةوة ٖيَطؾي زةنطايةغةض، 
اغتيسا ضِاغتيـ غةضباظاْى َةغكةْسى بووٕ و ية ضِيةى نيًؤَةتط بهؿيَتةوة و بةضاْبةض الى 

اغتى ضِةنؿةى بؤ الى ى نوضوف زةوضةزضابوو و ئةطةض ئةو غةضزاضة طةوضةية ثاؾيةؾهط
نطزباية، ئةو اليةف بة تةواوةتى زةنةوتة ْاو تةوقى طةَاضؤنة و ية ثيَـ و زواوة ٖيَطؾي 

 زةنطايةغةض.
اططى بواية بة بيَ ضِيةنات و غاتاْةزا يةواْة بوو تانة ضيَطاى ضظطاضى بةضزةواَهطزْى خؤ

نإ الْى ظؤض تا عكط يا سييةطويَسإ بة شَاضةى نوشضاو و نوضوف زةيعاْى ٖيَطؾي َةغكةْ
ئيَواضة بةضزةواّ زةبيَت و زواى ئةوة، َاْسوويةتى ئةغجةنإ ضيَطط زةبوو ية بةضزةواَى 

ى يةؾهطاططى غةضباظة ٖةخاَةْؿييةنإ ض ية ثيَؿةوة و ض ية زواوةى زَيى ضِٖيَطؾةنإ. خؤ
 ناْى بيَ تاقةت نطزبوو.سييةنوضوف، َةغكةْ

ْس و بة ؾيَوةيةى خؤيإ ية زَيى آلز و ئةغجةناْيإ زةدووئةوإ بة نؤَةٍَ ٖيَطؾيإ زةنط
ْيَعة و تري و َةجنةْيكةنإ غةضةتا  بةآلّغوثانة زةزا، وةى ئةوةى ؾاخيَو خؤى ثيَسا بسات. 

ٖيَواؾيإ زةنطزةوة و زواتط زةياْوةغتاْس و ئةوإ زنؿاْةوة و زيػإ خؤيإ ضيَو زةخػتةوة و 
 ى ٖةخاَةْؿي.يةؾهطض ٖيَطؾيإ زةنطزة غة ي تطداضيَه

اْى ئةغجةناْى َةغكةْسى نةؾى ييَسةٖات و ئةواْيـ بيَ ضِية بةض َاْسوويةتى، زةّ و 
 ٖيَطؾيإ ثيَسةنطزْةوة بؤ ئةوةى ٖةخاَةْؿييةنإ بؿهيَٓٔ. ي تطبةظةيي داضيَه

ْة ية ثيَؿةوة و ْة ية زواوة نوضوف ْةيسةتواْى ٖيَع بؤ ياضَةتى وةضبططيَت، ضوْهة ٖيَعة 
 ؿتيواْةنةى ثيَـ تيَهؿهاْى الى ضةخ، نةوتبووْة ْاودةْط.ث

زةنطز و ٖاونات ية ثيَؿى دةبٗة و الى  يةؾهطنوضوف غةضثةضةؾتى دةْطى ية زَيى 
اغت باؾة، ضوْهة تةْٗا ية يةى الوة ضِاغتيـ بيَ ئاطا ْةبوو و زةيعاْى باضوزؤر ية الى ضِ

باضوزؤخى  بةآلّئاضتاؾةضْيـ ية تواْازاية، ٖيَطؾي زةنطيَتةغةض و باضى دةْط الى نوضةنةى و 
خؤى ية بةؾى ثؿتةوة باف ْةبوو و زوشَٔ ئاطازاض بووٕ نوضوف يةويَية، بؤية بة غةختى 
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ى آلايةوة بؤ ئازةطةضِٖيَطؾيإ زةنطزةغةض و ٖؤى ظاْياضى زوشَٔ ية غةض بووْى نوضوؾيـ، 
 ية ية طةَييسا بوو.آلئةو ئانوضوف نة ية غةض غةضى زةؾةنايةوة و ضوو بواية ٖةض اليةى 

يةواْةية ثطغياض بهطيَت ئايا بةضشةوةْسى دةْط نة يةى يةوإ بيَ ظاْياضى ٖيَؿتٓةوةى 
 زوشَٔ بوو ْاضاضى ْةزةنطزٕ نة ئاالنة يةو ؾويَٓة بةضظ ْةنةْةوة؟

، بةضشةوةْسى طةوضةتط ٖةية و ئةويـ بةضشةوةْسييةّ ئةوةية نة ية بةضاْبةض ئةو آلوة
نةيإ، غةضباظاْى ٖةخاَةْؿيى ئاظايةتى و تيَهؤؾاْيإ آلنة بة بيٓيٓى ئائةوةيةية 

زووبةضاْبةض ظيازى زةنطز و ئةطةض يةو ضؤشةزا نة زووغةز ٖةظاض غةضباظى َةغكةْسى ية 
ةنة يا الْى نةّ زَيى يةؾهطثؿتةوة ٖيَطؾيإ زةنطز، ئاالنةيإ ْةبيٓطابواية يةواْة بوو نة 

 .ةنة يةْاو ضووبوايةيةؾهط
ْعيهةى زوو ناتصَيَط ثيَـ ضؤشئاوا بوو نة نوضوف ية ناتى دووَيةى بةضزةواَسا، ية ْةناو 
بؤى زةضنةوت نة يةْاو غواضةناْى زوشَٓساية و بيَ نةَرتئ تطؽ، مشؿيَطى ٖةَيهيَؿا و 

بةضظةنةيةوة زةيتواْى مشؿريةنةى آلوة بوو، ططتةزةغت و بة ٖؤى بااْييةقةيػاْةنةى نة بة ؾ
ض غواضةنإ بهات و ية دياتى ئةغجةناْيإ بهوشيَت، غواضةنإ ية ئةغح غاتة بةضاْبة

اغت بؤ ضةخ و ٖةْسىَ نات ية ضِازةططت و ية ضِخواضةوة. نوضوف مشؿريةنةى بةضزةواّ بةضظ 
اغت زةيوةؾاْس و ئةو مشؿيَطة قوضغةى ئةو بةض ٖةض غواضيَهى َةغكةْسى زةنةوت، ضِضةخ بؤ 

 وة.ية ئةغح زةرنػتة خواضة
ية ٖةض زوو الى نوضوؾةوة غةضباظةناْى طاضزى داويس و ئةضتةب بة ٖةَإ دؤض مشؿيَطى 

اغت و زوو ييَو دةْطيإ زةنطز و تيػى ئةو مشؿيَطاْة بة ٖؤى زضيَصى و قوضغي و ضِزضيَص و 
 نإ.سييةيٓةوةى َةغكةْطِاوةؾاْسْيإ، ببووْة زاؽ بؤ بضِباؾى 

َاوة و غووى بووٕ و ٖةض ناتيَو مشؿريى ئةوإ بةض نإ نوضت و ضةسييةمشؿيَطى َةغكةْ
يةى ية مشؿيَطةناْى نةغاْى زةوضةى نوضوف زةنةوت، مشؿيَطةنةيإ زةؾها يا ية زةغيت 

 غواضةنإ زةنةوتةزةض.
اططى نوضوف و طاضزى داويس، ٖيَطؾي زوشَٔ بةضةو الواظى ضوو و زةضنةوت ضِبةٖؤى خؤ

يةو ناتةزا يةى ية مشؿرية ضةَاوة و غوونةناْى غواضة  بةآلّنة زةياْةويَت ثاؾةنؿة بهةٕ، 
نإ نة ئاضاغتةى نوضوف نطابوو، بةض طةضزْى ئةو غةضزاضة ئاظاية نةوت و قوضط سييةَةغكةْ



 

376 

ي و ئةضتةبيـ نة ية طةٍَ نوضوف بوو، بة دؤضيَو ضِي و خويَٓى ييَ زةضثةطِو ؾازةَاضى ًَى ب
 ةوة نة ية ئةغح نةوتة خواضةوة.يطِنةى بسييةبة مشؿيَط القى غواضة َةغكةْ

نةى ٖيَؿتا زةؾةنايةوة. ئةضتةب زواى ئةوةى بهوشى نوضوؾي آلئا بةآلّنوضوف نةوت، 
 بة غعا طةياْس، ضةَايةوة تا بطيٓى نوضوف بجيَضيَت.

اْى طِبة ٖؤى ب بةآلّضاوى نوضوف نطاوة بوو و ضاوى ية ئةضتةب زةنطز و ييَوى زةبعواْس، 
ْى ْةبوو و ئةضتةب ظاْى نة بطيٓى نوضوف قوضغة و بؤية ئةغجيَهى قوضطى تواْاى قػةنطز

ويًََى ططتةوة و بة ٖاوناضى غةضباظيَهى طاضزى داويس، نوضوؾي غواضى ئةغح نطز و زاواى ية 
غةضباظةناْى طاضزى داويس نطز ْةٖئًََ ئاالى نوضوف بهةويَتة زةغت زوشَٔ و نوضوؾي بةضةو 

ئاطازاض بهاتةوة نة باونى بطيٓساضة و بةؾي ثؿتةوةى زَيى  نةَبؤدييةبطز تا  يةؾهطثيَؿى 
 بيَ ؾةضَاْسةية. يةؾهط

ى ْاضز تا نةَبؤدييةئاضتاؾةضٕ ؾةضَاْي خيَوةتيَو ٖةَيبسةٕ و نوضوؾي ية ْاوزا بٓئَ و 
ناتيَو  بةآلّتى ية َةيساْى دةْط خيوةتيَو ٖةَيسةٕ، و و يةؾهطببيَتة ؾةضَاْسةى ثؿتةوةى 

ية ئةغح زابةظيَٓٔ و بيبةْة ْاو خيَوةتةنة، بيٓى ضووسى ية دةغتة ْةَاوة.  ويػتيإ نوضوف
زةغتى بة ؾيوةٕ نطز و خؤَيى بياباْى بة غةضى خؤيسا نطز و ئةضتةب بة غةضيسا  نةَبؤديية

ٖاواضى نطز: بيَ زةْط بة، بؤ ْابيٓى دةْط بةضزةواَة و ئةطةض غةضباظةنإ بعأْ نة ثاؾا 
 .َطزووة بيَ ٖيَع زةبٔ

نةى آلئا بةآلّنوضوف ثيَـ ئاوا بووْى خؤض ية ضؤشى بيػتةَى ثوؾجةض ية ديٗاْة زةضضوو، 
 ٖيَؿتا زةؾةنايةوة.

يي بوو و تا ئةَطؤ ظنووْةَيَصووْووغي يؤْاْى )ٖريؤزؤت( زةَييَت نوضوف غةضزاضيَهى 
وزا ديٗإ غةضزاضى ئاوةٖاى ْةزيتووة و تةواوى ئةو خةغًةتاْةى ثيَويػتى غةضنطزةٕ، ية

 نؤببووْةوة.
َيَصووْووغي ييسى خاْتؤؽ ْووغيويةتى نوضوف ظؤض توضة ْةزةبوو و يةناتى توضة بووْسا 
ؾةضَاْى غعازاْى تاواْباضاْى زةضْةزةنطز، تةْٗا ية َةيساْى دةْطسا ْةبوواية و ية ناتى 

غاياْةى زؤظيٓةوةى طوْاٖباضاْسا، زةرنػتٓة بةضزةغتى زازوةض و زازوةضةناْيـ بة ثيَي ئةو يا
بووٕ، غعايإ بةغةضياْسا زةغةثاْس و غعاى تاواْباض بةضاْبةض بوو يةطةٍ زياضيهطزنة نوضوف 

 تاواْةنةى و ٖيض نات ئةوةى تاواْى بضوونى ٖةبواية، غعاى طةوضة ْةزةزضا و بة ثيَضةواْةوة.
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طزْى ثةضوةضزةنى ئةضةغتؤ زةَييَت: بؤ َاَؤغتائةؾالتووْى ؾةيًةغوؾى يؤْاْى و 
تساض بووبٔ و آلناْى زةغةَاَؤغتاتساضإ، ثيَويػتة ئانازيَُيايةى زضوغت بهطيَت نة آلزةغة

غويَٓٔ و ظاْػتى  (2)ة زةغت َاوةيةى يةو ئانازيَُيايةت بططْآلئةواْةى زةياْةويَت زةغة
 ت ؾيَطبزن.آلبةضيَوةبطزْى زةغة

يَصووى يؤْإ و ئةؾالتووٕ ْعيهةى زووغةز غاٍَ ثاف نوضوف َطز و بة باؾي ئاطازاضى َ
يَطط ضِاى ئةوة ٖةغتى ْةتةوايةتى طِنإ بؤوة، ويَيؤْاْييةدةْطةناْى ْيَوإ ٖةخاَةْؿيى و 

( زا نة ثيَؿٓياضيَهة بؤ شياْى ضلةنإ و ية ثةضتوونى )َسيٓة ؾاتييةاغضِتٓى و ْةبووة ية
اغتى ضِو و غةضنؤَةَيطايةنى بةختةوةض، زةَييَت: ئةطةض نؤَةَيطايةى ثاؾايةنى ظاْا و ييَٗاتو

يةتى زةطاتة آل(، واتة ية بابةتى شياْى نؤَةضلةٖةبيَت، ئةو ؾاضة زةبيَتة خاوةْى )َسيٓة ؾا
 .ْيية ثًةيةى، نة باؾرت يةو ثًةية بؤ زابيٓهطزْى دؤضى َطؤظ

ئةؾالتووٕ َاوةى ثةجنا غاٍَ ية باغيَو ية بانووضى ئةغيٓا شيا و ٖةَوو ضؤشيَو ية َاَيةوة 
ى نة يةوىَ بوو زةضوو تا واْة بًَيَتةوة و ٖةض ناتيَو باؽ ية بابةتى غياغي و بؤ ئانازعنيانة

 يةتى نطابواية، ْاوى نوضوؾي زةٖيَٓا.آلنؤَة
ئةو بايةخةى ئةؾالتووٕ بؤ نوضوؾي ٖةبوو ية ضيَطةى ئةو بؤ ئةضةغتؤى قوتابي و ية 

ثةيطةوى ية نوضوف  ياضيساطِئةويؿةوة بؤ ئةغهةْسةضى َةقسؤْى طواغرتايةوة و ئةغهةْسةض ب
بةآلّ بة ٖؤى بهات و وةى ئةو ؾاض زضوغت بهات و زةظطا ثيَو بيَٓيَت و ياغا زياضى بهات، 

 َيػطةوة بؤى ْةنطا و ئةو ؾاضاْةى زضوغتى نطزبووٕ، دطة ية ئةغهةْسةضيةى يباظيٖةوةغ
ئةو يةْاو يةْاو ضووٕ و ئةو ضيَهدطاواْةى زاعنةظضاْسبووٕ، ضوْهة بيَ بٓةَا بووٕ بة َطزْى 

 ضووٕ و ٖةَإ ضاضةْووؽ بةغةض ياغاناْيؿى ٖات و بة ظوويى يةبري ضووْةوة.
اَياضى بووْى ضِطةظْةؾؤٕ زةَييَت: ثيَـ نوضوف ية ئيَطإ ٖيض ضيَهدطاويَهى ؾاضغتاْى و 

غاناْى ثيَـ تساضيَو زةٖات ياآلْةبوو و ٖيض ياغايةنى ضةغجاويـ بووْى ْةبوو و ٖةض زةغة

                                                           

ُإ بة ؾويَٓى خويَٓسٕ و ثيَطةيؿسن َاْا نطز و يةواْةية ئةواْةى ظاْياضيإ ٖةية، ضةخٓةَإ )ئانازَي (2)
اغتيسا ئانازيَُى ْاوى باغيَو بووة ية ضِو ية َاْاى  َييةبهةٕ و بؤية زةَييشن ئةوة َاْاى شيَطاوشيَطى ئاناز

 .(ظةبيشوَيآلوة. تةْيؿتةناْى بانووضى ؾاضى ئةغيٓا نة ئةؾالتووٕ ية ئةوىَ واْةى زةووتة
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و ياغاى تاظة زةٖاتٔ و تةواوى خةَيو بة ثيَي ٖةْسيَو ْةضيتى نؤٕ  (3)اْسةوةخؤى ٖةَيسةوةؾ
بةيةنةوة زةشيإ و ظؤضيٓةى خةَيهى ٖةخاَةْؿي ية ٖةشاضيسا زةشيإ، ية ضؤشئاواى ئيَطإ 

ة دوتياضيَو خاوةْى )َطيؿو و نةَيةؾيَط و غةطيَو( بواية بة دوتياضى بة تواْا وضزئةطةض 
واوى ئيَطاْسا نةؽ ْةيسةتواْى خاْوويةى زضوغت بهات نة بةضظتط يا ٖةشَاض زةنطا. ية تة

 وآلتتساضإ. ناتيَو نوضوف بؤوة ثاؾاى ٖةخاَةْؿي، زاٖاتى آليةنػإ بيَت ية خاْووى زةغة
و ظةوى و  وآلتنة تا ئةونات تةْٗا بؤ خعيَٓةى ثاؾا بوو خػتةناض بؤ ئاوةزاْهطزْةوةى 

ووٕ ناض بؤ ْاضاضبًَةناْى بؤ ئةو غةثاْاْة زابشن نطز نة نةضةغتةى نؿتوناَيى و تؤى زاْةويَ
ة دووتياضةناْيـ نة بة زضيَصايي تةَةْيإ ٖةشاض بووٕ، وضزئاغا بهةٕ و ثاَيجؿتى ييَهطزٕ و 

 ى ْاوخؤ و زواتط باظضطاْى زةضةوة بطةوى غتاْس.باظضطاْبؤوة و  طِزةغتيإ ث
زةظطا و ياغاى بةضزةواَى  وآلتطزْى َيَصووْووغي زياض زةْووغيَت نوضوف بؤ بةضيَوةب

 ى ْةططتةوة.وآلتو ئةوةف وايهطز نة زواى َطزْى ثةؾيَوى ديَطةى ئاضاَى  زياضيهطز
ى ْةبوو و نوضوف يةنةّ نةؽ يةؾهطو  يَطإ زةظطاى بةضزةواَى زةوَيةتىثيَـ نوضوف ئ

نايةوة. ئةو يةنةّ ى ٖيَٓايةيةؾهطبوو غاظَاْيَهى ضيَهوثيَو و زةظطاى بةضزةواَى زةوَيةتى و 
و  زياضيهطزْى خعَةتى آلى و زةوَيةتى َووضة و غايةؾهطنةؽ بوو نة بؤ ؾةضَاْبةضاْى 

 .زياضيهطزؾةضَاْى خاْةْؿيٓى بة َووضةى بؤ بة تةَةْةنإ 
طةظْةؾؤٕ زيػإ زةَييَت: نوضوف زاَةظضيَٓةضى ثاؾايةتى ٖةخاَةْؿي، ؾةضَاْيَهى زةنطز نة بة 

يَت ئاييٓى خؤى  ي تطبؤى ْةبوو نةغ ثيَي ئةو ؾةضَاْة نةؽ بة نؤيًة بهات، ٖةضوةٖا نةؽ ْاتوْا
 زا بػةثيَٓيَت و ٖةض نةؽ و ْةتةوةيةى ئاظازة ية ٖةَيبصاضزْى ئاييٓى خؤى.ي تطبةغةض خةَيه

طةظْةؾؤٕ بةضزةواّ زةبيَت و زةَييَت: طةوضةناْى ئيَطإ ْةضيتيإ بوو، شَاضةيةنى ظؤض شٕ 
ظياتط ية شْيَهى ْةٖيَٓا و زواى ئةوةى شْةنةى َطز، ٖاوغةضطريى نوضوف  بةآلّبيَٓٔ و 

ى ياغاؽ نطز و بة ي تطْةنطزةوة و ٖاوغةضطريى يةطةٍَ شَاضةيةنى ظؤض ية شٕ ية اليةٕ ثياواْ
 ٖؤى بطةوططتٓى ْةضيتى ؾطةشْى ية ئيَطإ ْةيتواْى ئةو ْةضيتة ية ْاو ببات.

                                                           

نإ ٖةبووٕ و زةظطاى زةوَيتيإ ٖةبوو و ٖةضوةٖا ياغاى ٖةخاَةْؿيية)َازةنإ بةض ية ٖاتٓى نوضوف و  (3)
اغتياْة ية باضةى ضِْووغطاو و ضةغجاويإ ٖةبووة، ٖةض يةو ثةضتوونة و ية غةضةتا ية ظَاْى نوضوف ئةو 

يَت ئةو ؾتاْة ية َازةنإ ؾيَط بووة، يا ٖةض نوضوف َازةنإ و غيػتةّ و ثايتةختيإ باؽ زةنات نة زةَي
 زةَييَت نة َازةنإ ياغاى ضةغجاو و بةضزةواَيإ ٖةبوو. وةضطيَط بؤ نوضزى(
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ٓيٓةوة، بؤَإ زةضزةنةويَت نة نوضوف ية ثيَٓاو ناتيَو ثةضتوونى َيَصوويى طةظْةؾؤٕ زةخويَ
يَٓاْى  ى شَاضةيةى ية خيٌََ و دووتياضة وآلتبةزٗي يَهى يةنططتوو ضةْس َاْسوو بووة، ضوْهة توْا

ةت و ؾةقريةنإ نة ظؤضتط ية بةض ٖةشاضى بةيةنةوة زةدةْطإ، بطؤضيَت بة طةييَهى زةوَيةَةْس  نةَسةضَا
ناْيـ تةْاْةت يةى ٖةخاَةْؿييةنإ يةْاو ببات و تا نؤتايي زةغةآلتى و يةنططتوو و دةْطة ْاوخؤيية

دةْطى ْاوخؤيي ية غٓووضيإ ضووي ْةزاوة و خيًََةناْى ْاو ئيَطٕا بةيةنةوة ْةدةْطاوٕ و تةْٗا ناتيَو 
 ثيَويػت بة دةْط ية طةٍَ زةضةوة ٖةبوو بيَت، زةغتيإ بؤ مشؿري بطزووة.

وة و زاٖات و ْووغييةى وآلتنة ية ئيَطإ بوزدةى تساض بوو آلنوضوف يةنةّ زةغة
تى بادى ضيَهدػت و ضيَطط بوو ية باز وةضططةنإ تا بؤ دييةناْى زياضيهطز و ضةْس و ضؤْيَخةض

 زةغتهةوتى خؤيإ، باز بةخؿةنإ ْةخةْة شيَط طوؾاض.
َةْؿي ثعيؿو و َيَصووْووغي بةْاو باْطى يؤْاْى )نةتعياؽ( نة َاوةى بيػت غاٍَ ية ٖةخا

اغت نطزووتةوة و زةَييَت: نوضوف ططْطى بة ثةضةثيَسإ بة ضِتاْةى غةضةوةى ثؿت و شياوة، ئةو
س نة 25ثيؿةغاظى زةزا و ية غةضزةَى زةغةآلتيسا ) ( ناضطةى تواْسْةوةى ناْعاناْى زاَةظضْا

سةوة و ناْعاناْيإ زةطواغتةوة بؤ ؾاضةنإ و زةياخنػتة  تياياْسا ٖةَوو دؤضة ناْعايةنيإ زةتوْا
 بةضزةغتى ثيؿةوةضإ تا نةيوثةييإ ييَ زضوغت بهةٕ و ثيَساويػتى خةَيو زابشن بهةٕ.

َيَصووْووغي يؤْاْى )ئاضيإ( نة ية ْيوةى يةنةَى غةزةى زووةَى ظاييَٓى زةشيا، زةَييَت: 
 وة ئاضياييةناْى نة ية زاَيَٓى ؾاخةناْى ٖٓسوَنؤف تا نةْاضةناْىآلنوضوف ْةتةوة ثةضتوب

زدنًة و ؾوضات زةشيإ، نؤنطزةوة و نطزْى بةيةى ْةتةوةى يةنططتوو و ياغاطةييَهى بؤ 
ئاَازةنطزٕ نة زواى َطزْيؿى بؤيإ َايةوة و يةنططتوويي ئةواْى ثاضاغت. ئةطةض ئةو ياغا 

ى ئيَطإ يةبةض وآلتٕ بووْيإ ْةبواية، زواى َطزْى نوضوف زياضيهطزو زةظطاياْةى نوضوف بؤى 
سةوةؾا و ٖةض ثاضضةيةنى وةى داضإ ية شيَط غةضنطزايةتى يةى ية غةضؤى خيًََةنإ يةى ٖةَي

نة تةْاْةت ٖاتٓى  زياضيهطززةبوو و نوضوف بؤ يةنططتوويي ئيَطإ ٖةْسىَ بٓةَاى 
ئةغهةْسةضى َةقسؤْيـ ْةيتواْى ئةو بٓةَاياْة يةْاو ببات و زواى َطزْى ئةغهةْسةضيـ 

 تى ئيَطإ بططْةزةغت.آلنإ تواْيإ زةغةيؤْاْييةى ٖةض َاْةوة و تةْٗا َاوةية
، بةَيهو ْيية ت بةغةض خةَيهسا ئةطةض بؤ ضانة بيَت ْةتةْٗا ناضيَهى ئةغتةّآلزةغة

زشواضيـ ْابيَت، ٖةض وةى نوضوف نة ضؤوة ْاو زَيةنإ و ظؤضيَو ية زاْيؿتواْى ديٗاْى نطزة 
 ا.طِسا طيَوآلتتى بةغةض ظؤض آلثةيطةوى خؤى و زةغة
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ى نوضوؾي زيت، زةَييَت: ئةغهةْسةض ضِئيَػرتابووٕ نة ية طةٍَ ئةغهةْسةض ضؤوة ئيَطإ و طؤ
طاناْى خوزاياْى يؤْإ بؤ ثةضغتى نوضوف، بة ٖةَإ ؾيَوة نة ية ضِزواى طةيؿتٓى بؤ غةض طؤ

 ووٕى نوضوف وةغتا و بةو نةغاْةى ية زةوضوبةضى وةغتابضِضيَعييَٓإ زةوةغتا، بؤ ضيَعْإ ية طؤ
ت: ئةوة ئةو طةغةية نة طةوضةتطئ ثاؾاى غةض ظةوى بووة و ٖيواخواظّ خوانإ ياضَةتيِ و

 بسةٕ تا وةنو ئةو ببِ.
ٖةضوةٖا ئيَػرتابووٕ زةَييَت: ناتيَو ئيَُة طةيؿتيٓة ْاو ثاظاضطاز، زوو غةز غاٍَ بة غةض 

تةوبووٕ نة زةضْةزةنةوت ية بيٓاناْى ئةوةْسة ث بةآلّببوو و تيَجةضِبيٓا نطزْى ية اليةٕ نوضوف 
ضةْس غاييَو تةَةْيإ ثرت بيَت. ٖةْسىَ طرياْةوة ٖةية نة باؽ ية َاْةوةى ٖةْسىَ يةو بيٓاياْة 

 نإ زةنات.غاغاْييةتا نؤتايي ثاؾايةتى 
ئيَػرتابووٕ نة بةضزةواّ ية طةٍَ ئةغهةْسةض ية ئيَطاْسا ٖاتووضؤى زةنطز، ٖةْسىَ نةْاَيى 

ية غةضزةَى نوضوف ٖةَيهةْسضا بووٕ و تا ئةونات َابووٕ و دوتياضإ بؤ  ئاوزيَطى بيٓشن نة
 نؿتوناٍَ غووزيإ ييَ وةضزةططت.

طنإ نة ية باضةى نوضوف ثاؾاى ٖةخاَةْؿي ضواض ٖةظاض ثةضتووى و غةضةتاى ئةو باغة
 ٖةية و ئةوةى بيةويَت غةباضةت بة نوضوف َاؾى بابةتةنة ببةخؿيَت، زةبيَت غووز يةو ضواض
ٖةظاض ثةضتوونة ببيٓيَت و تواْاى ئيَُة نةَرت بوو يةو ناضة و ئةوةى بامسإ ييَهطزووة، ظؤض 

 نوضت و غازة بووة و ييَطةف نؤتايي بة باغةنةَإ ية باضةيةوة زيَٓشن.
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 ميطسكيَصى بؤ لةشكسنوييَن مةشن و 
ناْى َيَصووى ٓييةية ْٗيَ طِى نوضى نوضوف يةى ية غةضزةَة ثنةَبؤدييةغةضزةَى ثاؾايةتى 

يإ بة )ناَبؤظيا( ْاو بطزووة و ية ئيَطاْيـ بة ٖؤى قوضؽ بووْى نةَبؤدييةنإ يؤْاْييةئيَطاْة و 
 ة( ْاوبطاوة.ييٓى ثيتى )ّ( ية ْيَوإ ثيتةناْى )ى( و )ب(، ٖةْسيَذاض بة )نةبؤديطِزةضب

ووى ئيَطإ بوو، ناْى َيَصٓييةْٗيَ طِية غةضزةَة ث نةَبؤدييةبةو ٖؤيةوة نة غةضزةَى 
ٖةْسىَ ية َيَصووْووغاْى نؤْى وةى ٖريؤزؤت بة ؾيَوةيةى باغيإ نطزووة نة زةبيَتة ديَطةى 

، ٖريؤزؤت ْووغيويةتى: ئةو ثياويَو بووة غةضخؤف و بةضزةواّ ؾةضِابى غةضغوضَِإزار و 
ية زةغتسا  خواضزووتةوة و يةو ناتةى ية خةو ٖةَيسةغتا تا ناتى ْووغتٓى بازةى ؾةضِابى ٖةض

 بووة و ية ناتى غةضخؤؾي ؾةضَاْى نوؾتاضى بة نؤَةٍَ و ويَطاْهطزْى ؾاضةناْى زةضزةنطز.
اغت ضِتةية و يةواْةية ئةو نةَبؤدييةةناْى ينيَؿييةؾهطبة غةضةجنسإ ية دةْط و 

 تةى َيَصووْووغاْى وةى ٖريؤزؤتو يةبةض ئةوةى بةَيطةَإ بة زةغتةوة ْشن زةبيَت بةآلّْةبيَت، 
 ثةغةْس بهةئ.

 –بة ٖؤى سػوزى بطزْةوة، بطانةى )بةضزيا  نةَبؤدييةٖةْسىَ َيَصووْووؽ بطواياْواية 
تساضى )باختةض، خواضةظّ، نطَإ و ثاضت( بووة، ؾةضَاْى نطزووة تا بة آلبةضزية( نة زةغة

 ْٗيَٓى بيهوشٕ.
 نةَبؤدييةةضَاْى ية ييَهؤَيةض و َيَصووْووغإ بطوايإ واية )بطزية( بة ؾ ي تطٖةْسيَه

، زةغتبةدىَ ية َيػطاْةوةى ية ضِو ناتى طة نةَبؤدييةْةنوشضاوة، ضوْهة ية زواى َطزْى 
يإ باوةضِدياتى ئةو ية غةض تةختى ثاؾايةتى زاْيؿت و خؤى بة ثاؾا ْاغاْس. ئةو زةغتةية 
ةوةى ية واية )زاضيوف نوضى وةيؿتاغيَب( نة ية بٓةَاَية بضوونةناْى ٖةخاَةْؿي بوو، بؤ ئ
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ونطزةوة نة ية غةضزةَى آلت بططيَتة زةغت، واى بآلزةغة نةَبؤدييةدياتى بطزيةى بطاى 
ة و بة ؾةضَاْى ئةو بطزية نوشضاوة و ئةو نةغةف نة ية دياتى يتى نةَبؤديآلزةغة

يةغةض تةختى ثاؾايةتى زاْيؿتووة، يةنيَهة ية َوغةناْى )َاز( بة ْاوى  نةَبؤديية
اتة( نة غووزى ية ييَهضووْى خؤى ية طةٍَ بةضزيا وةضططتووة و ثاؾايةتى )طيَئؤَات( يا )طووَ

 نطزووتة ٖى خؤى.
ية ئةجناَسا زاضيوف تواْى بةو ؾيًََة، طةوضة ثياواْى يكةناْى ٖةخاَةْؿي بهاتة ٖاوضيَى 

اغتيسا نة ْاوى طئؤَاتى ييَٓابوو، ية غةض ئةو ضِخؤى و زواى غةضنةوتٓى بةغةض بطزيةى 
 ؿت نة َاوةيةى ثيَـ نوضوؾى يةغةض زازةْيؿت.تةختة زاْي
ية  بطيتييةباغي ييَوة زةنةٕ،  نةَبؤدييةنة َيَصووْووغإ غةباضةت بة  ي تطبابةتيَه

ٖاوغةضطريى ئةو يةطةٍَ نضى نوضوف واتة خوؾهى خؤى و ئةو ٖاوغةض طرييةيإ ية ئاناَى 
يَطةثيَسضاو ضِٖاوغةضطريى خوؾو و بطا ؾيَتايةتى ظاْيوة و ظاْياضيإ ْةبووة نة ئةونات ية ئيَطإ 

 بووة.
ثؤغتى ؾةضَاْسةيي ٖةبوو و  نةَبؤدييةبامسإ نطز نة ية زوايشن دةْطى نوضوؾسا، 

بةضضاو و  ٖاتؤتةتةَةْى ٖةشزة بؤ بيػت غاٍَ زضوغت  بةآلّدياواظى يةَةض تةَةْى ٖةبوو و 
زوايشن دةْطى نوضوف ْاوي  ية بةآلّبؤية زةنطيَت بطوتطيَت ئةو يةو تةَةْة بؤتة ثاؾا و 

 بةضزية ْةٖاتووة، ٖةضضةْسة ٖاوتةَةْى ئةو بووة و تةْٗا ضةْس خويةنيَو يةو بضونرت بووة.
نإ بة )ئةمسةضزيؼ( ْاويإ بطزووة و تةْٗا ضةْس خويةنيَو دياواظى يؤْاْييةبطزية نة 

ية باؾووضى و بطاى بضوونى بووة، ناتى َطزْى نوضوف  نةَبؤدييةتةَةْى ٖةية ية طةٍَ 
زةضياى َاظةْسةضإ و يةو ؾويَٓاْةى ئيَػتا بة )طيالٕ و َاظةْسةضإ و ئةغتةضئاباز( زةْاغطئَ، 

اويَصناضى ٖةبووة و ئةضنى بووة نة تةْٗا بةثيَي بة باف ظاْيٓى ضِ بةآلّتساض بووة و آلزةغة
 ت بةضيَوة ببات.آلضاويَصناضةنةى زةغة

زيَت، ثعيؿو  نةَبؤدييةبووْى بؤ يةزايو بووْى ناتيَو ٖاوغةضى نوضوف ناتى َٓساٍَ 
ٍَ، زةَييَت نة زوواْةى زةبيَت و نوضوف ؾةضَاْيسا تا ية طةٍَ يةزايو بووْى يةنةّ َٓسا

ية باغهى َٓساَيةنةزا زضوغت بهةٕ تا ببيَتة ٖؤناضى  بطيٓيَهى بضووى بة ْوونى ضةقؤ
 ْاغيٓى َٓساَية طةوضةتطةنة.
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بؤ  بةآلّنض،  ي تطَٓساٍَ نوض زةبٔ يا نض يا يةنيإ نوض و ئةو ٖيَؿتا ْةظاْسضابوو ٖةضزوو
زياضنطزْى َاؾى ديَٓؿيٓى ويَطاى ئةوةى نة َٓساَيةنة نوض بيَت يا نض، زةبواية باغهى 

 .ي تطَٓساَيةنة بطيٓساض بهطيَت و ْيؿاْيَهى ٖةبيَت تا ييَهضوو ْةبٔ يةطةٍَ َٓساَيةنة
ةضنةوت ٖةضزوونيإ نوضٕ و نوضوف ؾةضَاْيهطز تا ، زي تطزواى يةزايو بووْى َٓساَيةنة

ية َٓساَيى يةنةّ زضوغت بهةٕ تا بةضزةواّ طةوضةتط بووْى بعاْسضيَت و ٖةضضةْسة  ي تطْيؿاْ
ئةو زوو بطاية طةوضةتط زةبووٕ، ييَهضووْيإ ثرت زةبوو و ية غةضزةَى َٓساَييسا بؤ يةيةى 

 نطزٕ.ديانطزْةوةيإ، دًوبةضطى دياواظيإ يةبةض زة
تا ئةو ناتةى نوضوف ظيٓسوو بوو ئةو ييَو ضووْة ْةزةبؤوة ٖؤى ْيطةضاْى، ضوْهة ئةو 

بؤوة ثاؾا، ييَهضووْى  نةَبؤدييةزواى ئةوةى نوضوف نوشضا و  بةآلّتى بةضيَوةزةبطز، آلزةغة
بطانةى بة ئةو، ظؤض تووضِةى زةنطز و ئةو بابةتةف يةوناتسا ئاغايي بوو، ضوْهة َريةناْى 

اظاْسْةوةف وةى ئةوإ بيَت و ضِتةْاْةت ية ضووى دًوبةضط و  ي تطات ْةياْسةويػت خةَيهئةون
 و زةَوضاو ييَ يإ بضيَت و ئةويـ ييَو ضووْى وةى ٖى زوو بطا. آلض داى ئةوةى ية ضووى با

بريى زةنطزةوة بة ٖؤى ئةو ييَهضووْة، ئةطةض بةضزية بةضطى وةى ئةو بهاتة  نةَبؤديية
ْاو خةَيو، ئةوإ ْاظأْ ناَيإ ثاؾاية و بؤية بةو برينطزْةوةية ية زاٖاتوو  بةضى و بيَتة

زةتطغا و برييهطزةوة نة يةواْةية، بطزية غووز يةو ييَهضووْة وةضبططيَت و ٖةوٍَ بسات خؤى 
وةى ثاؾاى ئيَطإ بٓاغيَٓيَت و بؤ ئةوةى خةَيو ئةو ييَهضووْة ْةظأْ، ؾةضَاْي نطز نة بةضزية 

 ى ٖةَيؿةيي )َاغو( بهاتة غةضى و ضووى زاثؤؾيَت.بة ؾيَوة
ى َيَصووْووغة ضؤشئاواييةنإ يةنةّ ؾاظازة نة بة ٖؤى ييَهضووْى ظؤضى بة ثاؾا باوةضِبة 
طا َاغو بهاتة غةضى، بطا زوواْةنةى )يوويي ضواضزةٖةّ( ثاؾاى ؾةضاْػة بووة و ْاوى ْاضاضن

ةؾي ئاغٔ ْةبووة و ية َةمخةض )ٖةَيططى َاغهى ئاغٓيٓى( بؤ زاْطاوة و َاغهةن
 بة ضةْس ثاضضة ئاغٓيَو بة غةض و ضاوى زةبةغرتايةوة. بةآلّطابوو و زضوغته

نإ ْةياْسةظاْى بيػت و زوو غةزة ثيَـ يوويي ضواضزة، ئةوضووثييةَيَصووْووغة 
ى ثاؾاى ٖةخاَةْؿي ؾةضَاْى نطزبوو نة بطزيةى بطاى َاغو بهاتة غةض. نةَبؤديية
و بطانةى بووة   نةَبؤدييةيةوةى نة ئايا يوويي ضواضزةٖةّ ظاْياضى ية َيَصووى  ييةظاْياضعنإ ْ

 نةَبؤدييةو بة الغايي نطزْةوة يةو، ئةو ناضةى نطزووة و يا بة برينطزْةوةى خؤى و وةى 
 ياضة و بةو ضيَطةية ييَو ضووْى خؤى و بطانةى ية خةَيو ؾاضزؤتةوة.طِطةيؿتووتة ئةو ب
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ةْطى غجي بوو و يةو دؤضة َاغهاْة بوو ضِئةو َاغهةى بةضزية يةضاوى زةنطز  نةتعياؽ زةَييَت:
نة ثياواْى ئاييٓى ئيَطاْى ية ناتى ْعيو بووْةوةيإ ية ئاطط ية ضاويإ زةنطز تا ٖةْاغةيإ بةض ئاطط 
ْةنةويَت و ئةو ثيَهٗاتة ثانة، ثيؼ ْةنات. ية َاغهى ثياواْى ئاييٓى، ضاوةناْيإ زياض بوو و 

 غهى بطزيةف ٖةض بةو ؾيَوة بوو و ئةو زةيتواْى بةضثيَي خؤى ببيٓيَت.َا
ٖةض تطغي  نةَبؤديية بةآلّٖريؤزؤت زةَييَت: ٖةضضةْسة خةَيو بةضزيةيإ ْةزةبيٓى، 

ٖةبوو و ثيَيوابوو نة بطزية ية َاَيى خؤى َاغهةنة ية ضووخػاضى زةناتةوة و 
ية طةٍَ ثاؾا و  ْيية و ضووخػاضيإ دياواظى آلخعَةتهاضةناْى زةيبيٓٔ و تيَسةطةٕ نة ية با

 بؤية بة ْٗيَٓى ؾةضَاْيهطز تا بيهوشٕ.
َيَصووْووؽ و ثياوى غياغي يؤْإ، طةظْةؾؤْيـ باؽ يةو بابةتة زةنات و زةَييَت: بةضزية 

يةطةٍَ ئةو و ثيَيواية  ْيية اضِئاضيإ َيَصووْووغي يؤْاْى ٖاو بةآلّبة ؾةضَاْى بطانةى نوشضا. 
بطانةى ْةنوؾتووة و يةنةَيإ بة ٖؤى ٖةغت و خؤؾةويػتى  نةَبؤدييةةْسئ ٖؤناض بة ض

نيَو ية ضِْيَواْيإ بووة و ئةو ٖةغتةى ية ْيَوإ زوو بطاى غنهة ٖةية ئةوةْسة ظؤضة نة ئةطةض ز
 يَصيَت.ي تط وةى ئةو ئاظاض زةضالقى يةنيإ ضؤبضيَت، ئةو

وؾتٓى نوضةنةى بسات و بطا ؾةضَاْى نوؾتٓى بطا، ئاضيإ زةَييَت يةواْةية باوى ؾةضَاْى ن
تواْيباية بطانةى بهوشيَت، زواى  نةَبؤدييةبطاى غنهة ْاتوأْ يةنرت بهوشٕ و ئةطةض  بةآلّ

نوشضاْى بابى زةيهوؾت و ؾةضَاْى ْةزةنطز َاغو بهاتة ضووخػاضى  و بةَيطةى زووةَى 
بووة و زواى َيػط ظيٓسووطوات بؤ ةى بطاى ويػتى بيئةوةية بةضزية تا ئةوناتةى نةَبؤدي

 ٕ بووة.َيػط وة بؤ يضووْى نةَبؤدي
نةؽ الؾةى بةضزيةى ْةزيتووة و ٖيض َيَصووْووغيَو ْاتواْيَت بًَيَت بطزية ضووٕ نوشضاوة و 
الؾةنةى ضى ييَ نطاوة و ٖاوغةض و َٓساَيةناْى ثؿرتاغتيإ نطزووتةوة نة ناتى ضووْى 

 بووة و تةْاْةت غاٍَ و ْيويَو زواتطيـ ظيٓسوو بووة و زواتطسووَيػط، بطزية ظيٓبؤ  نةَبؤديية
 ٕ بووة و بؤية بطانةى ؾةضَاْى نوؾتٓى ئةوى ْةزاوة.و

و يةو  َيػطضووتة  نةَبؤدييةبةَيطةى غيَيةَيـ ؾايةتيساْى زاضيوؾة نة ية طةٍَ 
ة اليةٕ ٖاوضيَى بووة، ئةو ؾايةتى زةزات نة ؾةضَاْى نوؾتٓى بةضزية ي دةْطييةغةؾةضة 

تةى ئةو ثياوة نة خؤى زواتط بؤوة يةى ية ثاؾا طةوضةناْى و ْةزضاوة و نةَبؤديية
 ٖةخاَةْؿي ية ئيَطإ، بايةخى تايبةتى ٖةية.
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نةغةية نة  واى زاضيوف وةضطرياوةتةوة، بهوشى بةضزية ٖةَإ ئةوطِبة بطواى ئاضيإ نة ية ب
ا )طوَات( بووة و خةَيهى خؤضاغإ خؤى ية دياتى بطاى ثاؾا زاْيؿت و ْاوى )طؤَاتة( ي

بووة و زواتط ضؤتة ْاوضةى ئاتطؤثاتٔ يا ئاظةضبادناْى ئيَػتا و َاوةيةى ية ئاططخاْةي نةْاضى 
 زةضياى )ضيضةغت( يا )وضَىَ( خعَةتى نطزووة.

زةضوو و ظؤض بة تواْا بوو ية  نةَبؤدييةنةى بة ظييةبةضظ بوو و بةضآلئةو ثياويَهى با
ازةية نة ئةطةض ْةزيرتابواية، ْةزةظاْسضا نة ئةوة ئةو ضِى زةْطى خةَيو، تا ئةو الغايي نطزْةوة

ختواظ و ظؤض آلنة زةْطةنةى الغايي زةنطيَتةوة. طؤَاتة ثياويَهى ؾيًََباظ و زةغة ْيية نةغة
تةى ئاضيإ تةْاْةت زاْاْى و ٖةوةغباظ بوو، ئةوةى بؤوة ثاَيٓةضى ئةو بؤ نوؾتٓى بةضزية و بة

ي يةْاو تيَعاب بؤ ؾي بووْةوةى، بة ثًةى يةنةّ زابشن نطزْى نةضةغتةى الؾةنةؾ
 خؤؾطوظةضاْى بوو.

زواى نوؾتٓى بةضزية و ْاغاْسْى خؤى بة )بةضزية(، ْعيهةى غةز خاْووى بؤ خؤى زابشن 
نطز نة ية ٖةضيةنةياْسا شْيَو يا ضةْس شْيَهى زاْا و ٖةْسيَهات بة ضؤش و ٖةْسيَهات بة ؾةو 

ةو خاْواْة، تا ية َاْةوة ية طةٍَ ئةو شْاْة تيَط زةبوو و خةَيو يةوبابةتة زووضاضى زةضؤوة ئ
زةبووٕ يةوةى نة بةضزيةى طةجنى ْاغو نة تةْٗا ضاوى ية شْةنةى خؤى بوو،  غةضغوضَِإ

 ابواضزٕ بووة.ضِضووٕ ئاوا ؾيَطى 
ةضزيةى ضاغتى خؤى طؤطناْة نة خؤى نطز بؤوة بةضزية، ية ْووغسن ية طةٍَ ٖاوغةضى ب بةآلّ

زةثاضاغت و زةيعاْى تةْاْةت ئةطةض َاغهى يةضاو بيَت و زةْطى بطؤضيَت، شْى بةضزية 
 .ْيية زةيٓاغيَتةوة و زةظاْيَت نة ئةو ٖاوغةضةنةى

ئةوةى بؤوة ٖؤناض تا طؤَاتة بتواْيَت بةضزيةى ضاغتى ية ْاو ببات و خؤى ية ديات ئةو 
وةى ثياويَهى ئاييٓى تواْى خؤى ية بةضزيةى بطاى ثاؾاى  بة بةضزية بٓاغيَٓيَت، ئةوة بوو نة

يـ َاْةوةى ي تطناْى شياْى بعاْيَت و ية اليةنٓييةٖةخاَةْؿي ْعيو بهاتةوة و ْٗيَ
ظؤضى خاياْس و ية َاوةى َاْةوةنةيسا زوو داض ْاوى بة نوشضاوى ٖاتةوة  َيػطية  نةَبؤديية

ياضيسا نة ثيالْةنةى طِٖاتةوة، طؤَاتة ب و زواى ئةوةى بؤ داضى زووةّ ْاوى بة نوشضاوى
ديَبةديَ بهات و باؾرتئ ياضَةتيسةضيؿى ئةوة بوو نة بةضزية بةضزةواّ َاغهى غجى يةضاو 

 زةنطز و نةؽ زةَوضاوى ْةزةزيت و تةْٗا طويَيإ ية زةْطى زةبوو.
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بةٖؤى ئةوةى طؤَاتةف بةضزةواّ َاغهى يةضاو زةنطز و بة ضانى الغايي زةْطى 
يةى زةنطزةوة، نةؽ ْةيعاْى نة بةضزية يةْاو بطاوة و ثياويَهى تاواْباض ية ؾويَٓى ئةو بةضز
ت زةطيَطيَت و تةْاْةت شْةناْيؿى نة خاْووى بة دياى بؤ نطز بووٕ و زةضووة اليإ، آلزةغة

 .ْيية ضوْهة ضوخػاضي بةضزيةي ضاغتةقيٓةيإ ْةزيتبوو ْةياْسةظاْى نة ئةو بةضزية
ايطةياْس ضِبؤ ئيَطإ، طؤَاتة )بطزيةى تاظة(  نةَبؤدييةاَيى نوشضاْى بة طةيؿتٓى ٖةو

طز و بةٖوَى ثةغةْسنثاؾاى ئيَطاْة، ٖةَوو طةوضة ثياو و غةضؤى خيًََةنإ ثاؾايةتى ئةويإ 
ْةبووٕ، ضوْهة زةووتطا بةضزية وةى  غةضغوضَِإٖةٍَ ْةططتٓى َاغو ية غةض ضاوى زووضاضى 

ياضيساوة تازوا غاتى تةَةْى َاغو بهاتة ضاوى، ضوْهة طِبطاى بى نةَبؤدييةؾيساناضى بؤ 
تةى ئةو بؤ تةواوى تةَةْى بوو، ئاغايي بوو زواى ٖاتٓةغةض تةختى ثاؾايةتيـ ْيية ئةو

 َؤَيةتى ٖةَيططتٓى َاغهى بةخؤى ْةزات.
ى بؤوة ثاؾا و تييةبةغةضٖاتى طؤَاتة بةّ ؾيَوةية بوو نة بةبيَ ٖيض دؤضة ططؾت و زشاية

 تى ٖةخاَةْؿي ططتةزةغت.آلاغتةقيٓة، بةٖيَعةوة زةغةضِةى ثاؾايةنى و
ئيَطاْياْى نؤٕ بةضزةواّ زوو ْاويإ ظياز زةنطزة غةض ْاوةناْيإ نة بطيتى بووٕ ية )ئةغح 

ْة و بةناض بطزْى ْاوةناْيإ نطزووة. آلو طا(، ثيَؿرت بة زضيَصى بامسإ ية غووزةناْى ئةو ئاشة
طؤَازاز( ْاويَهى دووتة و ية زوو ْاوى )طاو( و )َاز( ثيَهٗاتووة و  )طؤَاتة، طؤَاتا يا

 اغتةقيٓةى خؤيةتى.ضِْةظاْسضاوة ئةّ ْاوةى بؤ خؤى زياضي نطزووة يا ْاوى 
اغتى ئةو طؤتاض بووة و بة واتاى )طازاض( واتة ضِئاضيإ َيَصووْووغي بةْاوباْطى يؤْاْى زةَييَت ْاوى 

ى بؤ )طؤَاز( بؤ ئةوةى خؤى ضِياضيسا ببيَتة ثاؾاى ئيَطإ ْاوى خؤى طؤطِوةى ب)خاوةْى طا( بووة و زواى ئة
ى َاز زةضغات نة ثيَؿرت ية ضؤشئاواى ئيَطٕا و ئاظةضبادنإ و قةوقاظياى  بة يةى ية ْةوةناْى زةغةآلتساضْا

 ئيَػتا زةغةآلتيإ بووة و غٓووضيإ طةيؿتووتة ؾاخةناْى قةوقاظيا يا نيَوى قاف.
ى و ٖةبووْى ئةٖطعنةٕ ية الي ثةضغتبووٕ و خواى تاقاْةيإ زة ثةضغتنإ يةظزإ يةئيَطاْي
يَتةوة بؤ  ييَهساْةوةيةنى ؾةيػةؾى نة زواتط ؾةيًةغوؾةناْى غةضزةَى زةطةضِئةوإ 

( ضدادها( يا  )تعرف الشيْا باضدادهاتيإ: )يعطف االؾيْا  باو ئيػالَيـ اليةْططيإ نطز و
وة بٓاغة )باغي ئيَُة َيَصووة و ْاَاْةويَت ظياتط اْييةة ضيَطةى زشةنواتة ٖةَوو ؾتيَو ي

نإ بة ئاييٓةنى دووت خوايي ئيَطاْييةابطزوو ئاييٓى ضِبضيٓة ْاو بابةتة ؾةيػةؾةييةنة(. ية 
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زةْاغطا و وازةظاْسضا زووخوا زةثةضغسن، ئةَةف ٖةَيةيةنى طةوضةية و ئةوإ خوايةنى تاقاْةيإ 
 ى )َةظزا  يا ئاٖوضا( بوو.ى نة ْاوثةضغتزة

طؤَاتة زواى ئةوةى بةضزيةى يةْاو بطز و ظاْى طةوضةناْى ٖةخاَةْؿي بة ثاؾايإ ْاغي، 
ٖاتٔ نة ضووٕ نوضى نوضوؾى  غةضغوضَِإخؤى بة ْةوةى َازةنإ ْاغاْس و خةَيو زووضاضى 

ْةوةى  ٖةخاَةْؿي زةتواْيَت ية ْةوةى َازةنإ بيَت. طؤَاتة يةو ضؤشةوة نة خؤى بة
نإ. ئةو ية ئيَطاْييةيٓى ئاييٓى ضِْاغاْس، زةغتى نطز بة ٖةوَيةناْى بؤ طؤ (1)َازةنإ

ضابطزووزا يةى بوو ية َوغةنإ واتة ثيَؿةواياْى ئاييٓى ظةضزةؾتى و ٖاتووضووى ئاططخاْةى 
 زةنطز، ؾةضَاْيسا نة خةَيو بت بجةضغسن و بتداْة زاَةظضيَٓٔ.

طزْى بتداْةناْى خػتة ئةغتؤى خةَيو و ضوْهة بؤ غتهزضوطؤَاتة تةواوى تيَضووى 
بيٓاى بتداْةنإ ٖيض دؤضة َؤزيًيَهى ْةبوو، دطة ية َؤزيًَى بابًى و بة ْاضاضى بتداْةناْى 

واى بة ضانػاظى ٖةبوو، طِيسا بجةضغتطاناْى بابٌ زضوغتهطز و بة ٖؤى ئةوةى ية بتثةضغتوةى 
 ٕ بتاؾٔ و يةو بت خاْاةناْيإ زابٓئَ.ؾةضَاْيسا تا خةَيو ثةيهةض بؤ ئاشةَيةنا

ى ئيَطإ ْاضاضبووٕ بة ثاضةى خؤيإ بتداْة زضوغت بهةٕ و بة زةغتى ثةضغتخةَيهى يةنتا
يَهى وةى ئيَطإ نة وآلتخؤيإ ثةيهةضى ئاشةٍَ زضوغت بهةٕ و يةو بتداْاْةيإ زابٓئَ. ية 

نؤياليةتى ْةبوو، بة ؾةضَاْى طؤَاتة  ا وضِاطةياْسضِاطةياْسضاوى ئاظازى َطؤظى صنَ ضِيةنةَشن 
ٖةضنةغيَو ظيَط و ثاضةى بؤ زضوغتهطزْى بتداْةنإ ْةزابا، زةنطاية نؤيًة و دووتيإ ثيَسةنطز 
يا ية ناْةناْى غةيوؽ بة بةالف ناضيإ ثيَسةنطز و ئةطةض بةؾساض ْةبووٕ ية تيَضووى بت 

ئةوا نةغي غةضنيَـ زةنوشضا يا نويَط خاْةناْيـ ية اليةٕ نةغةناْةوة وةى غةضنيَؿى بواية، 
زةنطا و يةزواى نويَط نطزْى ية طاغٓيإ زةبةغت و دووتيإ ثيَسةنطز يا بةضزاؾي ناضطةى 

 اْسةوة.ضِضؤْيإ ثيَ زةغو
طؤَاتة ٖةَوو شْيَهى بؤ ٖةَوو ثياويَو َةباح نطز و َؤَيةتيسا نة ٖةض ثياويَو ية طةٍَ 

 يَطيَت، دا شْةنة ٖاوغةضى ٖةبيَت يا ْا.ابوضِٖةض ئاؾطةتيَو نة ثيَي باؾة 
ئةو غووزوةضططتٔ ية ظةوى و ظاضى نؿتوناَيى و زاْةويًََة و نةْاَيةناْى ئاوى بؤ ٖةَوو 

بة نطزةوة ضيَطةى ية ٖةَوو نةؽ زةططت نة زةغت بططيَت بةغةض  بةآلّاليةى ئاظاز نطز، 
                                                           

ت بووٕ و ٖةْسىَ َيَصووْووغإ بطوايإ واية نة ْاغاْسْى ؾتييةى ئاييٓى ظةضزةباوةضِ)َازةنإ ٖةَيططى بري و  (1)
ا بابةتيَهى زضوغتهطاوة و بووْى ضِاغتىبةضزيةى تاظة بة طؤَاتة و بة َا  . وةضطيَط بؤ نوضزى.(ْيية ز نطزْى، تةْٗ
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بؤ ئةوة بوو نة زةيويػت ٖةَوويإ  ظةوى و ظاض و زاْةويًََة و نةْاَيةناْى ئاوزيَطى و ئةَةؾي
 بؤ خؤى زةغت بةغةضزا بططيَت.

بة ٖؤى ئةو بيَ غةضوبةضيةى نة ية بواضى نؿتوناٍَ و ئابووضى ئيَطإ زضوغتى نطز يةو 
ة نة بة ؾيَوةى غطوؾتى طةظنى ييَ زةضوا، قاتى و ْةبووْي ٖات و طؤَاتة ٖيض وآلت

 ضاضةغةضيَهى ثيَ ْةبوو.
ْووغاْةى باغي ضووزاوةناْى غةضزةَى نوضوف و طؤَاتةيإ ْووغيوةتةوة، ٖيض يةى يةو َيَصوو

يوة نة طؤَاتة بؤضى ئةو ناضاْةى زةنطز و تةْٗا ٖةْسىَ ططعناْيإ ٖةبوو. طةظْةؾؤٕ ٓووغْةياْ
زةَييَت: طؤَاتة ثياويَهى ٖةوةغباظ و ضاوضٓؤى بوو و زةيةويػت ية ضيَطةى ْاْةوةى بيَ غةضوبةضى 

 غةض ظةوى و ظاضى خةَيهى و ٖةض شْيَهى بيةويَت ببيَتة خاوةْى.زةغت بططيَت بة
نةتعياؽ زةَييَت: طؤَاتة ثياويَهى بيطاْة بوو و ية َٓساَيى و غةضةتاى الويةتى ية اليةٕ 

 ناضبةزةغتاْى ئيَطاْى ئاظاض و ئةظيةت زضابوو و زةيةويػت تؤَية ية خةَيهى ئيَطإ.
 اييٓى تاظةى نطزووة و بؤ ئاييٓةنةى ظؤض توْسضةو بووة.ٖريؤزؤت ثيَيواية: طؤَاتة باْطةؾةى ئ

نإ ْةياْسةظاْى ئةو ثياويَهى ؾيًََباظة و الغاى زةْطى بةضزية زةناتةوة و ئيَطاْيية
 .ْيية زةَووضاويؿيإ ْةزةبيٓى تا بعأْ نة ئةو نوضى نوضوف
ييةْٗيَٓى غةضنةوتٓى زاضيوف تةْٗا يةو خاَيةزا بوو نة  يإ بة نوضى نوضوف نإ طؤَاتةئيَطْا

ةوةى زاضيوؾي ؾةضَاْسةى غوثاى ضِزةْاغي و ئةوةْسة تطغابووٕ نة ناتى طة و  َيػطية  نةَبؤدييةْا
بة ثاؾا  نةَبؤديية، خةَيو ئاَازة ْةبووٕ نوضى نةَبؤدييةاغت نطزْةوةى ٖةواَيى نوشضاْى ثؿرتِ

 ثةضغتى بةضزية غتةَهاض و بت بٓاغٔ و وايإ بريزةنطزةوة ٖةض نةغيَو ية ضةطةظى نوضوف بيَت، وة
 ، زاضيوؾيإ بة ثاؾا ٖةَيبصاضز.نةَبؤدييةزةبيَت و ية دياتى نوضى 

، ْيية و زةغتطري نطزْى طؤَاتة، ظاْى نة ئةو بةضزية َيػطزاضيوف زواى طةضِاْةوةى ية 
 ييَهؤَييٓةوةضوْهة َاغهةنةى ية غةض ضوخػاضى ٖةَيططت و ضوخػاضى زيت. ئةو نات نةوتة 

بؤ  بةآلّنةى بيػت. ظييةاغتى ؾيٌََ و تةيةنةباضِطوَاتةزا و ية ظَاْى خؤيةوة  يةطةٍَ
اغتياْةى نة ضِبةضشةوةْسى خؤى تا ئةو ناتةى ية غةض تةختى ثاؾايةتي زاْيؿت ئةو 

وى ْةنطزْةوة، ضوْهة زةيعاْى ئةطةض ثيَـ بووْى بة ثاؾا ئةو بابةتاْة نة آلبيػتبووى ب
، باؽ بهات و ؾيًََى طؤَاتة ئاؾهطا بهات، ْيية ى نوضى نوضوفطؤَاتة بيَطاْةية و بةضزية

 زةنةْة ثاؾا. نةَبؤدييةخةَيهى ئةو بة ثاؾا ْاظأْ و نوضى 
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نإ وةى غةضزةَى طؤَاتة بةزبةخت ْةبووٕ، ية ٖيض ئيَطاْييةية ٖيض غةضزةَيَو 
و  باوةضِبريو ووٕ، ئةوةْسة ثيَضةواْةىزياضيهطززةوضةيةنيـ ئةو ياغا و ضيَػاياْةى سهوَةت 

 ٖةغتى خةَيو ْةبووة.
ازةيةى ية ياغا و ضةؾتاضة غتةَهاضةناْى طؤَاتة بيَعاض ببووٕ نة نوضإ و نضإ ضِخةَيو بة 

خؤيإ زةنوؾت يا َاَيةناْيإ ديَ زةٖيَؿت و ية ْيؿتيُاْيإ زةضؤيؿسن، تا ْةنةوْة زةغت 
 بةنطيَ طرياوةناْى طؤَاتة نة ظؤضبةيإ بيَطاْة بووٕ.

يَصةى باز بة ؾةضَاْبةضاْى باز ضِتى تةواوى بؤ وةضططتٔ و زياضيهطزْى آلاتة زةغةطؤَ
يإ زياضى زةنطز و ية آلوةضططى خؤي بةخؿي بوو و ئةوإ ضيَصةيةى ْةختيٓة و بةؾيَو ية نا

خةَيهيإ زةغتاْس و ئةوةى تواْاى بادساْى ْةبواية، َاٍَ و َؤَيهى زةغتى بةغةضزا زةطريا و 
 ة نؤيًة.خؤؾي زةنطاي
يَو بةّ ؾيَوةية ئيساضة بهطيَت، بة ض خيَطاييو بةضةو ويَطاْى وآلتبًَيَشن ناتيَو  ْيية ظيَسةضؤيي

و زةبيَتةوة، ضوْهة ئةطةض ئةو ضيَػا و بٓةَاياْةى بةٖا آلزةضوات و بيَ ضةوؾتى تيَيسا ب
بةْس و باو زةبيَت و ثريؤظةنإ زةثاضيَعٕ ية نؤَةَيطازا ْةَيَٓٔ، ثانرتئ نؤَةَيطاى َطؤظى بيَ 

تا نؤَةَيطاى َطؤظايةتى بةضةو بةزضةوؾتى و  بةضزةواَزنبؤية ثاضيَعطاضى يةو ضيَػاياْة 
 زاضووخاْى َةعٓةوى ْهؿيَت.

بة ٖؤى يةْاو ضووْى ئةو  بةآلّنإ خةَيهاْيَهى زيٓساض و ثانساوئَ بووٕ، ئيَطاْيية
نساويَٓى ئةو طةية بووٕ، ئاناضى طؿتى ضيَػاياْةى ثاضيَعةضى ْةضيتى دوإ و ئاييٓساضى و ثا

تيَهؿها و ية َاوةى غيَ غاٍَ، ْةتةوةى ئيَطإ نة يةنيَو ية ْةتةوة ٖةضة ثاى زاويَٓةناْى 
 (2)ةتة َةعٓةويةناْى خؤى ية زةغتسا.ديٗإ بوو، خةغًَ

                                                           

زةَييَت طةالْى ئيَطا ظؤض ثانساوئَ و زةغت و ظَإ ثاى بووٕ و ناضيَهى ئةغتةَة نة  ظةبيشوَيآل)وةى  (2)
و غةضوةضياْة ية يَهى ئةوةْسة طةوضةى وةى ئيَطاْى ئةونات نة خاوةْى ئةوآلتطةٍ، ْةتةوة يا خةيهاْيَهى 

 ظةبيشوَيآلازةية ية خةضاثةناضى و ْاثانى نة ضِئاناضيإ بٔ، ٖةضوا بة ئاغاْى و ية َاوةى غيَ غاَيسا بطةْة ئةو 
اْة قووَية بةبيَ ثيَؿيٓة ضووبسات و ْةزةبوو ئةوةْسة ضِئةو طؤ باوةضِ ْييةباغي زةنات و الْى نةّ ديَطةى 
ى ئيَُة ئةو ية ٖةضزوو باوةضِتةوةناْى ئةوىَ بةو ضِازةية ضيػوا بهات و بة ظيَسةضؤيي بهات، تا ْاضاض ْةبيَت ْة

 ال واتة ية ثيَـ طؤَاتة و ية زواى ئةويؿسا ٖةض ظيَسةضؤيي نطزووة. وةضطيَط بؤ نوضزى.(
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بةضز ئةؾالتووٕ زةَييَت: بةضزيَهى قوضؽ بة َاْسووبووْيَهى ظؤض زةبطيَتة غةض بةضظايي و ٖةَإ 
ظؤض بة ئاغاْى زةتواْسضيَت ية بةضظاييةوة غًوَض بهطيَتةوة ْاو خةضةْس، ثةضوةضزةى نؤَةَيطا بة 
َةبةغتى ثيَطةياْسْى طؿتى ناضيَهى ظؤض قوضغة و ناتى ظؤضى زةويَت، بةآلّ بيَ بةْسوباو نطزْى 

 س و باو بهطيَت.نؤَةَيطا ئاغاْة و ية َاوةيةنى نةَسا زياضتطئ نؤَةَيطا زةتواْسضيَت بيَ بةْ
خؤؾبةختاْة ثيَـ ئةوةى بيَ بةْسوباوى طةصن ئيَطإ بطاتة يوتهة، زاضيوف و يةؾهطى 

اْةوة و ية بابٌ ظاْياضيإ ية باضةى ئيَطإ وةضططت و ظؤض زووضاضى ضِطة َيػطئيَطإ ية 
 بووٕ ية ناضة غتةَهاضى و بةزضةوؾتى و خةضاثةناْى بةضزية. غةضغوضَِإ

ْةيسةتواْى  بةآلّببوو نة بةضزية ية ئيَطإ خؤى بة ثاؾا ْاغاْسووة،  زاضيوف طويَبيػت
بهات نة ئةو الوة باف و ثانة ضووٕ بؤتة ئةو ثاؾاية نة ئةو ناضاْة زةنات و  باوةضِ

ناْى بيَعاض نطزووة و ضيَػاناْى تكوا و ثانساويَٓى يةْاو بطزووة و بة غووز وةضططتٔ يةو ئيَطاْيية
 نة خةَيو ية بةضزيةيإ ٖةبوو، تواْى خؤى بطةييَٓيَتة ثاؾايةتى. تووضةيي و بيَعاضيةى

ى ٖٓسغتإ، وآلتابطزوو خاوةْى ْاوباْطيَو بوو نة زواتط بؤوة ْاوباْطى ضِية  َيػطى وآلت
يإ بة غةضظةوى غةضغوضٖيَٓةض زةْاغي و برييإ زةنطزةوة نة َيػطى وآلتت آلخةَيهى ضؤشٖة

اضةناْى َيوةى خؿٌَ زةططٕ و ضووباضى ْيًيـ ية ٖةْسىَ وةضظ خانةنةى بة ظيَط زاثؤؾطاوة و ز
 ٖةْطوئ و ية ٖةْسيَو وةضظيـ ؾري يا ؾةضِابى ييَسيَت.

ى ديٗاْة و بةؾيَو ية يةؾهطخاوةْى بةٖيَعتطئ  َيػطزةؾياْطووت نة ؾطعةوْى  بةآلّ
ة طةوضةٕ نة يةؾهطةنةى ضةف ثيَػسن و بة ؾيًى طةوضة زيَٓة ْاو دةْط و ؾيًةناْيإ ئةوةْس

هاتة غةض بؾهطنيَؿى ةؾيًةناْى ٖٓسغتإ ية تةْيؿتيإ وةى َةض بضوونٔ و ٖةض نةغيَو ي
ات، ضوْهة ويَطِاى بهآلتى َيػط زاطريوةخوات و ٖيض ثاؾايةى ْةيتواْيوة ، ؾهػت زَيػط

يَهى بيَطاْة يةؾهطهى ييَهطاوة نة ٖيض آلتة غوثاى بةٖيَعى ٖةية، دازووييَوئةوةى ئةو 
طانإ ثةضغتة نة ية َيػطْيَت ييَي زةضضيَت و دازووةنة ية زةغت ناٖيٓةناْى ْاتوا

 طانإ بة دازوو بةيةنةوة بةغرتاوْةوة.ثةضغتْيؿتةدئَ و تةواوى 
اغتيٓةى بيَ ضِت وةى آلاْى ضؤشٖةوآلتية  بةآلّئةو زةْطؤياْة الى ئيَُة وةى ئةؾػاْةٕ، 

ة ظيَط ئةوةْسة وآلتاغت بووٕ، ضوْهة يةو ضِزةيةى اضِطا بووٕ و ٖةْسيَو يةواْةف تا ثةغةْسنؾو 
 َيػطظؤض بوو نة ية غةضزةَى ئةونات ية ٖةَوو زوْيا ئةوةْسة ظيَط ْةبوو و ناٖيٓةناْى 

بةبيَ ئةوةى دازوويإ نطزبيَت، ٖةْسىَ ظاْػيت ئةَطؤيإ بؤ ئاؾهطا ببوو و زةياْتواْى ية 
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هةٕ و ئاوى ضووباضى ْيٌ ٖةْسىَ نات ضيَطةى زووضةوة بة ٖؤى تةصن َؼ بةيةنةوة قػة ب
 ا بؤ ئةضخةواْى و بيٓةض واي بريزةنطزةوة نة ؾةضِاب بة ضووباضةنةزا زيَت.ضِضةْطى زةطؤ

ةى وآلتى ظاْي بوو و ئاضةظووى زيتٓى ئةو َيػطوةى خةَيهي تط ْاوباْطى  نةَبؤديية
ياضيسا طِباونى ب زةنطز، ية غةضزةَى نوضوؾي باونى ئةو ناضةى بؤ ْةضةخػا و زواى َطزْى

بهات و ئةطةض زوو ضووزاوى بةزوايةى ضوويإ ْةزابواية،  َيػطةخػيَت غةضزاْى طِئةطةض بؤى ب
ياضى طِظؤض قوضغة و بة َةتطغية، ب َيػطنة زةيعاْى يةؾهط نيَؿى بؤ  نةَبؤدييةيةواْةية 
 نطاوة.ى ْةزابواية و زوو ضووزاوةنة بطيتى بووٕ يةوةى ية خواضةوة باؽ َيػطضووٕ بؤ 

خ. ظ( ٖةْسىَ ية نةؾتيواْةناْى  527ية يةنيَو ية ؾةوةناْى بةٖاضى غاَيى )
انوتى( يا )ئةغهةْسةضية( ضِنى قوبطغي نة ية نةْاضةناْى ؾاضى بة ْاوباْطى )نةؾتيية

ياضياْسا بضٓة ؾويَٓى خؤؾطوظةضاْى يةو ؾاضة و ؾةويَو بة خؤؾي طِيةْططى ططتبوو، ب
نإ َيػطييةغت بووٕ ية ْيَوإ ٖةْسيَو ية ئةوإ و ٖةْسيَو ية بةغةضبةضٕ. زواى ئةوةى َة

ى بؤ ياضَةتى ئةواْي تطنةيإ و نةؾتييةبؤوة دةْط و يةى ية قوبطغيةنإ خؤى طةياْسةوة 
ٖيَٓا و ئةواْيـ ضووْة ؾويَٓى ضووزاوةنة و تيَهةَيى دةْطةنة بووٕ و ية ئةجناّ زواظزة ية 

 ْسيَهيإ بطيٓساض بووٕ.نة نوشضا و ٖةنةؾتييةناضَةْساْى 
قوبطغيةنة نطز ؾاضةنةيإ بة دىَ بٗئًََ،  نةؾتييةانوتى ؾةضَاْى بة ضِؾةضَاْساضى ؾاضى 

ت بووٕ و ْةياْسةتواْى زاواى زازخواظى آلئةواْيـ نة ية ئاغت سهوَةتى ؾيَطعةوٕ بيَ زةغة
، غهااليإ بؤ انوتي يإ بة ديَٗيَؿت و زواى طةضاْةوةيإ بؤ قوبطؽضِبهةٕ، بة ْاضاضى 

 تساضى ئةوىَ بطز نة بةضؾةضَاْى ثاؾاى ئيَطإ بوو.آلزةغة
بؤ  َيػطؾةضَاْطةواى قوبطؽ ية تواْي خؤى ْةزةزيت نة زاواى قةضةبؤيإ ية ؾريعةوْى 

نإ زواظزة نةؽ ية زاْيؿتواْى َيػطييةتى: و بهاتةوة، ْاَةيةنى بؤ ثاؾاى ئيَطإ ْووغي و
اْى ئةوٕ و ٖةْسيَهيؿيإ بطيٓساض نطزووٕ و زواتطيـ قوبطغيإ نوؾتووة نة بةضؾةضَ

بةديَ بٗيًََيَت و ئيَػتاف تةْٗا ثاؾاى ئيَطاْة نة  َيػطنة، نةؾتييةؾةضَاْياْساوة تا 
 زةتواْيَت َاؾى ئةوإ وةضبططيَتةوة.

تى ثيَويػتة ؾيَطعةوٕ قةضةبؤى و ْووغي و َيػطْاَةيةنى بؤ ؾيَطعةوْى  نةَبؤديية
زةغت  ْيية تى نة ئةو بؤىو َساآلؾيَطعةوٕ ية وة بةآلّوشضاوةنإ بهاتةوة، بطيٓساضةنإ و ن
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ةنةى و ئةو ضووزاوة يةنةّ ٖؤناض بوو بؤ ضووزاْى دةْط ية ْيَوإ وآلتغاتة ْاو ناضووباضى 
 و ؾيَطعةوٕ. نةَبؤديية

 َى ؾيَطعةوٕ بوو، يةى ية ئةؾػةضةناْى ؾيَطعةوٕآلواْى وةضِضاوة نةَبؤدييةيةو ناتةى 
قى ية ؾيَطعةوٕ بوو، ٖاتة ؾاضى ثاظاضطاز و ضِنإ بة )ظاْؼ( ْاويإ بطزووة و ظؤض يؤْاْييةنة 

 ى.طِزةضب نةَبؤدييةخعَةتطوظاضى خؤى بؤ 
ى يةطةَيسا نطز و ييَهؤَييٓةوة َيػططز و غةباضةت بة باضووزؤخى ثةغةْسنئةوى  نةَبؤديية

ى يةؾهطتى ئةوةى ية باضةى و بوو،ى ؾيَطعةوٕ يةؾهطظاْػيـ نة ية ئةؾػةضة زياضةناْى 
نإ جييةةنةى ية غيةؾهطؾيَطعةوٕ زةووتطيَت اليةْى ئةؾػاْةي ٖةية و ضةف ثيَػتةناْى ْاو 

ئاظاتط ْشن و ؾيًة ئةؾطيكيةناْى غوثاى ئةو زةتواْسضيَت بة ْيَعة بهوشضيَت و تةْٗا ثيَويػتة ْيعة 
 ية غهى ئةو ئاشةَية ضؤبضيَت تا ضنطيَت.

َى توْس و ئاظاياْةى آلاْػي بؤ خعَةت وةضططت و زواى بيػتٓى وةظ نةَبؤديية
ثطغياضى نطز و ٖةضوةٖا ثطغياضى  َيػطئةوى زيت و غةباضةت غوثاى  ي تطؾيَطعةوٕ، داضيَه

 ة نطز.وآلتى يةو آلبووٕ و ْةبووْى ؾوضة و قة
بهات،  تى: ئةطةض ثاؾاى طةوضة، ئةطةض ئيَطإ بيةويَت دةْط ية طةٍَ ؾيَطعةوْساو ظاْؼ

 َيػطى يةؾهطَٔ بةَييَٓى ثيَ زةزةّ غةضنةوتوو زةبيَت، ضوْهة تةواوى خاَية الواظةناْى 
 ة بؿهيَت.يةؾهطزةظامن و زةظامن ثيَويػتة ض بهةئ تا ئةو 

ى زةضيايي بةٖيَعيؿى ٖةية و ئةطةض ثاؾاى ٖةخاَةْؿي ئةو ؾهػت يةؾهطؾيَطعةوٕ  بةآلّ
واتة ييبيا نة ية طِيةواْةية ئةو ٖيَعة ب بةآلّضى زةبيَت. بسات، ٖيَعة زةضياييةنةى بيَ ناضيطة

ة و ئةوىَ بهاتة ْاوةْسيَهى طةوضة بؤ بةضططى و يةواْةية ناتيَو ؾريعةوْيـ َيػطضؤشئاواى 
 بعاْيَت، ؾهػت زةخوات بضيَتة ييبيا.

وو، ئاَازةبة نة ية ناتى ئةو طؿتوطووياْةزا ية ئةوىَ يزاضيوؾي ئةؾػةضى نةَبؤدي
ى نطز نة ئايا ثيَؿرت ضوويساوة نة ؾيَطعةوٕ بضيَتة ييبيا و ية ئةوىَ ْاوةْسيَهى بةضططى ثطغياض

 زاضنةظضيَٓيَت.
ئةو  ي تطتى ية ضابطزووزا يةنذاض ئةو بابةتة ضوويساوة، بؤية زةَييَِ يةواْةية داضيَهو ظاْؼ

 ضووزاوة زووباضة ببيَتةوة.
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تةضاْة( بةٖيَعئ و ية نةْاضةناْى ئاغياى تى: ئيَُة ية زةضياى ضؤشئاوا )َةزينةَبؤديية و
 َيػطبضووى و ؾيٓيكية و قوبطؽ، نةؾتى دةْطى ظؤضَإ ٖةية و زةتواْشن ٖيَعى زةضيايى 

 ازةغت بهةٕ.ضِهةئ، خؤيإ ْاضاضب
تى: ئةطةض بةّ ضةؾٓة بيَت ظؤض باؾة و َٔ بة باؾي زةظامن نة ثاؾاى ئيَطإ و ظاْؼ

 بة خؤبةزةغتةوةزإ بهات. ى زةضيايي ؾيَطعةوٕ ْاضاضيةؾهط
 .َيػطئةَة ٖةضزوو ئةو ضووزاواْةبووٕ نة بووْة ٖؤناضى دةْطى ئيَطإ و 

خ. ظ( ضوويساوة و  527ضووزاوى نوشضاْى قوبطغيةناْى اليةْططى ئيَطإ ية غاَيى )
ية زةضياى َةزيتةضاْة ٖيَعى زةضيايي بةٖيَعى ٖةبوو و ئيَطإ  نةَبؤدييةٖةضضةْسة 

يَهى يةؾهطتواْى  نةَبؤدييةيةى غاٍَ و ْيوى خاياْس تا  بةآلّيَهى طةوضة بوو، يةتئيُجطاتؤض
 هات.ئاَازةبباف بؤ دةْطى ؾيَطعةوٕ 
ضةواْةى زةنطزٕ بؤ  نةَبؤدييةةبوو، ئاَازةزية ئيَطإ  يةؾهطٖةض شَاضةيةى ية 

ؤؽ، بريوت و نةْاضةناْى زةضياى َةزيتةضاْة و ية بةْسةضةناْى )ئةغهةْسةضووْة، الظقية، تطابً
زووغةز و ثةجنا نةؾتى ثًة يةى ية دؤضى  نةَبؤدييةعها( ديَطريى زةنطزٕ. بة ؾةضَاْى 

تى زةضياى َةزيتةضاْة ية آلغيَ غةَيبة نة غيَ قات بةغةض يةنةوة بووٕ، ية بةْسةضةناْى ضؤشٖة
ْى ثًة نانةؾتييةبةْسةضى ئةغهةْسةضيةى ئيَػتا تا عها و قوبطؽ ديَطري نطإ و شَاضةيةى ية 

ياضيسا ٖةْسيَو ية غةضباظةناْى ية طِب نةَبؤدييةزوو و غيَـ، ية طةٍَ ئةوإ ديَطري نطإ و 
ةوة بضيَتة يؾهاْيو ةنةى ية ضيَطةىيةؾهطو بةؾي طةوضةى  َيػططةٍَ ٖيَعى زةضياييسا بٓيَطيَتة 

 .َيػط
ْسة ظؤض بووٕ نة يةو بةْسةضاْة ديَطري نطإ، ئةوة نةَبؤدييةى يةؾهطشوَاضةى غةضباظاْى 

 تةى ٖةْسىَ َيَصوو ْووغي يؤْاْى زوو )نطوض( بووٕ.و نة بة
نة ية زةضياى َةزيتةضاْة ديَطري نطإ  نةَبؤدييةطةظْةؾؤٕ زةَييَت: شَاضةى غةضباظةناْى 

ةضاونطزْى َاوةى نؤنطزْةوةى ضِ، زووغةز و ثةجنا ٖةظاض بوو. ئةو شَاضةية بة َيػطتا بضٓة 
بة زضوغت زيَتة بةضضاو و ئةطةض واْةبواية ئةو شَاضةيةف بة  يةنةَبؤديٖيَع ية اليةٕ 

ظيَسةضؤيي ٖةشَاض زةنطا و ٖةض ئةو نؤنطزْةوةى زووغةز و ثةجنا ٖةظاض غةضباظ بة 
نإ زةَيئَ بة ٖةؾت غةز يؤْاْييةناْياْةوة ناضيَهى ئاغإ ْةبوو و خةؾاياضؾا نة ثيَساويػتيية

ى يةؾهطْإ، تةْٗا ٖةؾتا ٖةظاضى يةطةَيسابووة و ٖةظاض غةضباظةوة ٖيَطؾي نطزووتة يؤ
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ف نة ية اليةٕ ظؤضبةى َيَصووْووغةنإ بة زوو نطوض زياض نطاوة، ظياتط ْةبووة ية نةَبؤديية
 زووغةز و ثةجنا ٖةظاض نةؽ.

خ. ظ( ٖيَعى زةضيايي ٖةخاَةْؿي نةوتة دووَية و  525يةى َاْط ثيَـ بةٖاضى غاَيى )
ؾهاْى و ضيَو بوو بة ْاوى )ٖيػت ئةغب( يا )ٖيػتاغب( و ية ٖيَعىؾةضَاْسةى ئةو ٖيَعة نو

 ى ية ئةغتؤ بوو.يةؾهطف ئةؾػةضيَو بة ْاوى زاضيوف ؾةضَاْسةى نةَبؤديية
ؤؽ( نةوتة دووَية، بة يةؾهط ى ئيَطإ نة ية ؾاضةناْى )ئةغهةْسةضووْة، الظقية، بريوت و تطاًب

ة زةغتى بة زضيَصايي نةْاضةناْسا زةضؤيؿت و ٖيَعى زةضيا ييـ تةضيب بة نةْاضةناْى زةضياى َةزيتةضْا
ؾهاْى و زةضيايي ٖةبوو و ؾةضَاْسةى و دووَية بةضةو باؾووض نطز و بةضزةوّا ثةيوةْسى ية ْيَوإ ٖيَعى

 ؾهاْى بهةويَت و ْة بةديَ ضنيَٓيَت.و ٖيَعى زةضيايي زةيعاْى ْابيَت ية ثيَـ ٖيَعى
، َيػطية ناتى ضووْيإ بؤ  نةَبؤدييةى ؾهطيةنةتعياؽ غةباضةت بة غةضباظاْى 

 ى ئيَطاْى ؾاظزة ْةتةوة ٖةبووة.يةؾهطازةيةى زضيَصى ْووغيوة و ظاْسضاوة نة ية ضِباغيَهى تا 
ةنإ( نةَاْى زوو ْيوباظْةيإ ٖةَيسةططت و غواضى ئةغجى نوضت و بةٖيَع ثثاضتةنإ )ثاض

شيَط ظيٓى ئةغجةناْيإ زازةْا تا بة ٖؤى  زةبووٕ و خواضزْيإ بطيتى بوو ية طؤؾتى خاو نة ية
 طةضَى دةغتةى ئةغجةنة ْيو بطش ببيَت.

خةَيهى ؾاخةناْى )ظاططؤؽ( بووٕ و يبازى زضيَصيإ  نةَبؤدييةٖةْسيَو ية غةضباظاْى 
ةؾي طةوضةى يبازيإ ية غةض بوو و ية زةوضةى نالوةنةيإ ضِزةنطزة بةضيإ و نالوى 

، ضةنيإ بطيتى بوو ية ْيَعة و طوضظ و ية ٖةَوو دةْطيَو بةبيَ )دةَةزاْى( ؾةزةيإ زةبةغت
 قةيػإ دةْطيإ زةنطز و ئيَػتا ْيؿتةديَي ئةوإ بة يوضغتإ ْاغطاوة.

خةَيهى ْاوضة ؾاخاويةناْى قةوقاظيا بووٕ، ضاويإ  نةَبؤدييةزةغتةيةى ية غةضباظةناْى 
طإ و قةيػاْى طةوضةى زاضيٓيإ ؾشن و ثطضيإ ظيَطئ بوو و بة مشؿيَطى ضةَاوة زةدةْ

 ٖةَيسةططت و ية غةضزةَاْى زواتط بة )ضةضنةؽ( ْاغطإ.
ية ْيَوإ غةضباظةناْيسا )غهانإ( زةبيٓطإ نة زواتط بة )ظابؤصن( ْاغطإ و ئةوإ ثياواْيَو 

 بةضظ و ضةْطيإ ئةمسةضى تيَط بوو و زةياْووت نة غةضباظة غهانإ تطؽ ْاْاغٔ و آلبووٕ ظؤض با
 ٖيض نات ثؿتيإ ية زوشَٔ ْةزةنطز و ية دةْطسا تا َطزٕ يا غةضنةوتٔ دةْطيإ زةنطز.

ؾاضغةنإ بووٕ نة ؾًواضى بةضيٓيإ يةبةضزابوو و نالو و  نةَبؤدييةية غةضباظةناْى  ي تطبةؾيَه
ة ضةْس داضيَو ضيؿة زضيَصةناْيإ ؾاْة زةنطز و  و نة ضيـ يإ وابوباوةضِداَاْةيإ زةنطزة غةض و ضؤشْا
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رتئ  اظاْسْةوةى ثياوة و ئةطةض نةغيَو بيَ ضيـ بواية واتة ٖيَؿتا ضيؿى ْةٖاتباية ية اليإ وةى ضِدوْا
سضإ. َ بوو و ضوْهة ثاضتةنإ ضيؿيإ زةتاؾي، الى ؾاضغةنإ بة نةّ زةظْا  َٓسٍا

ة نة بَيػطييةويَطاى ثيازة و غواض، عاضةباْةى دةْطيؿى ٖةبوو و ئةؾػةضة  نةَبؤديية
ناْيأْ و دةْطييةنإ، عاضةباْة َيػطييةت نة ناضيطةضتطئ ضةنى و ثاؾاى ٖةخاَةْؿي

 ثاؾاى ٖةخاَةْؿي نة زةضيَتة دةْطى ؾيَطعةوٕ ثيَويػتة عاضةباْةى دةْطى ٖةبيَت.
ى غةسطاتى َةزيتةضاْة طةيؿتة آلْى ية نةْاضةناْى ضؤشٖةتيَجةضِبووى ئيَطإ زواى يةؾهط

طةيؿتة  نةَبؤدييةى يةؾهطزا ْةبطز.ناتيَو غةسطاةنةى بة يةؾهط نةَبؤديية بةآلّغيٓا، 
ى خؤى نةَبؤدييةغيٓا، غةضةتاى بةٖاض بوو و ٖيواى باضإ باضئ ٖةبوو و يةطةٍَ ئةوةؾسا 

نة، واتة نةْاضى َةزيتةضاْةزا غةسطازا و بة نةْاضى غةسطاةنةى بة يةؾهطثاضاغت ية بطزْى 
 ضؤيؿت نة ية ٖةَووى ئاو ٖةبوو.

بطاتة ئةو ؾويَٓةى نة ئيَػتا بة )ثؤضت غةعيس(  نةَبؤدييةى يةؾهطـ ئةوةى ثيَ
ى نوضوف و ؾيَطعةوٕ ضوويسا و َةيساْى يةؾهطْاغطاوة، دةْطيَهى زةضيايي طةوضة ية ْيَوإ 

ى غيٓا و غةسطااْة نة تةضيب بوو بة ي تطدةْطةنة بطيتى بوو ية ْاوضةيةى ية زةضياى َةز
ناْى ؾيَطعةوٕ ٖةوَيياْسةزا ضيَبططٕ ية دةْطيية نةؾتييةوو. ثاْتايي ثيَٓر ؾةضغةر ب

ناْى ئيَطاْيـ بة دةْطيية نةؾتييةو  َيػطنإ بؤ الى ئيَطاْيية نةؾتييةْى تيَجةضِبوو
 .َيػطثيَضةواْةوة زةياْةويػت خؤيإ بطةييَٓٓة نةْاضةناْى 

زةضياييةنةى  ْةيتواْى ياضَةتى ٖيَعة نةَبؤدييةؾهاْى و يةو دةْطة غةختةزا ٖيَعى
ى نة خاوةٕ ئةظَووٕ بوو ية دةْطى زةضيايي و ضةنى دؤضاودؤض و َيػطى يةؾهطبسات و 

ْوقُى ئاو بهةٕ يا  نةَبؤدييةتةْاْةت َاضيإ بةناضزةٖيَٓا، تواْيإ ثةجنا نةؾتى ثًة يةنى 
ية ناض غةٕ و شَاضةيةى نةؾتى ثًة زوو و ثًة غيَؿيإ ٖةض بة ٖةَإ ضاضةْووؽ طةياْس. 

يةو دةْطةزا ظؤض بةٖيَعتط بوو ية ٖيَعى زةضيايي  نةَبؤدييةضوْهة ٖيَعى زةضيايي  بةآلّ
تواْى ضيَطةى خؤى بهاتةوة و  نةَبؤديية، ٖيػت ئةغب ؾةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي َيػط

تواْى ؾاضى  نةَبؤدييةى يةؾهطناْى بطةييَٓيَتة ثؤضت غةعيسى ئيَػتا و ئةونات نةؾتيية
 بة ئةغهةْسةضية ْاغطاوة زاطري بهات. انوتى نة ئيَػتاضِ

ةنةى ثؿوو يةؾهط، ثاؾا ؾةضَاْى نطز تا َيػطبة  نةَبؤدييةى يةؾهطزواى طةيؿتٓى 
يٓى ضيَطا ْةَيَٓيَت و زواتط ضةْس زةغتةيةنى بؤ وةضططتٓى ظاْياضى بؤ طِبسات تا َاْسوويةتى ب
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غيٓا تا بةؾيَو يةو  ىغةسطاةوإ نطز و تةْاْةت زوو زةغتةى ْاضز بؤ ضِضواض زةوضةى 
يةف بطةضئَ ْةوةى ؾريعةوٕ يةؾهطى ية ئةوىَ زاْابيَت و ية ْةناو ٖيَطؾيإ بهاتة غةض غةسطا

 و بؤ خؤثاضيَعى ظؤضتطيـ زةغتةى وةضططتٓى ظاْياضى ْاضز بؤ ضؤشئاواى ئةغهةْسةضية.
ووٕ، زةب غةضغوضَِإبة ٖةَوو ؾتيَو زووضاضى  َيػطنإ زواى طةيؿتٓيإ بؤ ئيَطاْيية

نإ غةضيإ زةتاؾٔ َيػطييةضوْهة ئةو ؾتاْة بة طؿتى بؤيإ تاظة بووٕ. ئةوإ زةياْسيت شْة 
 َيػطييةو دواْيإ ية ئةوةزا بوو نة غةضيإ بةبيَ َوو بيَت و زةياْسيت نة شْة 

ةْطى قصيإ ظةضز و ضِةْطيإ زةنطزة غةضيإ و ضؤشيَو ضِةْطاوضِزةوَيةَةْسةنإ قصى زةغتهطزى 
 ةْطي قصيإ غووض زةنطز.ضِو ضؤشيَ

انوتى ببوو ضِناْيـ غةضيإ يووؽ زةنطز و ضؤْيإ يةغةضيإ زةزا و ؾاضى َيػطييةناٖيٓة 
بة زاَةظضاويَهى ططْط بؤ َؤَيايي نطزْى َطزووةنإ و ناتيَو يةى ية ناضَةْسةناْى ئةو 

ٖةوازا زةَايةوة و  زاَةظضاوة بة ؾويَٓيَهسا زةضؤيؿت تا َاوةيةى بؤْى تايبةت بة ئةوإ ية
ناْيإ طويَ بيػت ببووٕ نة َيػطييةنإ ية ئيَطاْييةئةو بؤْة ٖى َطزووةنإ ْةبوو و  بةآلّ

ٖةبوو و بؤ  َيػطئةوة بؤْى ْيَرتؤٕ بووة، ئةو ضووةنةى ْيَرتؤْى ييَ بةزةغت زةٖات تةْٗا ية 
 َوَيايي نطزْى َطزووةنإ بةناضزةٖات.

ةَةناْيإ ْةزيتبوو، ضوْهة وةى زةظأْ ضِو ٖة َيػطيٓةناْى نإ بيٓا بةضزئيَطاْييةٖيَؿتا 
 ي تطنؤَةَية ؾتيَه بةآلّنإ ييَي وةغتا بووٕ، ئيَطاْييةئةواْة بة طؿتى يةو ْاوضةية ْةبووٕ نة 

اغتيإ زةنطزةوة ازةنيَؿا و يةواْةف ئةوة بوو نة ٖةَوإ ثؿرتِضِٖةبووٕ نة غةضةجنى ئةواْى 
وْهة ٖةَوو ثياوةنإ ظيَطيإ ية ؾيَوةى طةضزْبةْس ية ئةغتؤ بوو و ة ية ظيَط، ضطِث َيػطنة 

 طةوضةتط بووْى طةضزةْبةْسةنإ ْيؿاْةى ضيَصةى تواظنةْسى ثرت بوو.
باظْة و  َيػطشْةناْيـ باظْةى دؤضاودؤضيإ ية زةغت بوو و تةْاْةت ٖةشاضتطئ شْةنإ ية 

ئ و ؾطؤؾتٓى نؤيًة. ئةؾػةض و غةضباظاْى ئيَطاْى طِانوتى باظاضيَو ٖةبوو بؤ نضِظيَطيإ ٖةبوو و ية 
يإ بةغتؤتةوة و زةياْةويَت ي تطناتيَو زةضووْة ئةو باظاضة و زةياْسيت ٖةْسيَو ية ثياوإ زةغتى ثياو

ةى زةغتيإ بػرتاوة، قةضظزاضٕ و ْةياْتواْيوة قةظةناْيإ بسةْةوة و خاوةٕ  بياْؿطؤؾٔ. زةضنةوت ئةوْا
ةغت ٖيَٓاْةوةى قةضظةناْيإ زةياْؿطؤؾسن و قةضظةناْيإ ية ثاضةى ؾطؤؾي ئةوإ قةضظةناْيـ بؤ بةز

ييةزةغت زةنةوتةوة. ضوْهة ية ئيَطإ ئةو ضيَوضةمسة ْةبوو،  ى تيَ بطةٕ نة ضؤٕ ئيَطْا نإ ْةياْسةتوْا
 نةغيَو زةؾطؤؾرتيَت بؤ ئةوةى قةضظى خاوةٕ قةضظ بطاتةوة زةغتى.
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ةيإ ية بواضى ضةوؾتةوة بة وآلت، زاْيؿتواْى ئةو ييةنةَبؤدئةؾػةض و غةضباظةناْى 
ديَطةي ْيطةضاْى ْةزةظاْى و ٖةغتيإ نطز نة ية ئةوىَ خةَيو بةيةنةوة زشايةتيإ ْةبوو و 

يَهى يةؾهطاظى بيَت نة ضِؾيَطعةوٕ ْةيسةتواْى بةوة  بةآلّبةضاْبةض بة ئةواْيـ َٗطةبإ بووٕ. 
 و ئةويـ بيَ ناضزاْةوة بيَت. ى ئةو زاطريبهاتوآلتزةضةنى بيَت و 

إ بة زواى ظاْياضيسا بةضةو باؾووض ضووبووٕ، ضِزةغتةيةى يةو غةضباظاْةى نة بؤ طة
يَهى بةٖيَع ديَطري بووة و ٖيَؿتا ْةظاْسضاوة يةؾهط (3)ٖةواَييإ طةياْس نةية ْاوضةى )ثًؤظيؤّ(

اويَصنطزٕ ضِزواى  نةَبؤدييةبات. ة يةوىَ زةٖيًََيَتةوة يا بؤ ؾويَٓى تطى زةيةؾهطؾيَطعةوٕ ئةو 
ةى ؾيَطعةوٕ بضيَت و يةؾهطياضيسا بةضةو ئةو طِبة ئةؾػةضة طةوضةناْى و ظاْيٓى ضاى )ظاْؼ(، ب

 ةوة بةضةو باؾووض ضؤيؿت.يةؾهطيةْاوى ببات و بة 
يـ َيػطتط، ية  ٖةوةى ضووٕ ية ظَاْى عةضةبى ْاوى )ايًة( زةنطيَتة ثاؾهؤى ْاوةناْي

 ْاوى خؤيإ بة ؾيَوةيةى زياضى زةنطز نة ْاوى )ئاَووٕ( ية نؤتاييسا ٖةبيَت.ؾيَطعةوْةنإ 
ى نؤْسا بيػت و ضواض ظجنريةى ثاؾايةتى نة َيَصووْووغإ شَاضةى ثاؾاناْيإ بة َيػطية 

 اغت يا نؤتاييساضِ( ْاويإ ية غةضةتا يا ْاوة300( ؾيَطعةوٕ ظاْيوة و يةو شَاضةية )480)
نإ ْاوةناْيإ بة ؾيَوةيةى طؤضيوة يؤْاْييةَيَصووْووغة  بةآلّيَسابووة، ى )ئاَووٕ( يإ توؾة

 نة ئةو ْاوةى تيَسا ْازيرتيَت.
)ثع ئاَووٕ( واتة )وةؾازاضى ئاَووٕ( بوو  َيػطْاوى ؾيَطعةوْى  نةَبؤدييةناتى ٖاتٓى  

ؾيَطعةوْةناْى  نإ ْاويإ )ثعئاَوْى تووؽ( ْاوة. بؤ ظاْيٓى ْاوىيؤْاْييةَيَصووْووغة  بةآلّو 
نإ ْةَاوة و بةَيطةْاَة َيَصووييةناْى يؤْاْييةإ ية غةضضاوة ضِثيَويػتُإ بة طة َيػط
، نة ية غةض ناغةظى )ثاثي ضؤؽ( و تاؾةبةضزةنإ ْووغطاوٕ، ْاوى قيَطعةوٕ و نةغاْى َيػط

 ى تيَساية.َيػطزياضى 
ةظ ئاَووٕ( ببةئ و بعاْشن ية نإ ْاتواْشن ثيَي بة تةَةْى )ثيؤْاْييةبة ثيَي ثةضتوونة 

ئةو بةَيطةْاَاْة  بةآلّتةَةْى ضةْس بووة و ضوإ بووة يا ْاؾريئ.  نةَبؤدييةناتى ضووْى 
ؤ بةضزةغت نةوتووٕ، ظاْياضعنإ زةزاتيَ نة ية طِياْةى نة ية غةزةى ْؤظزةٖةّ تا بة ئةََيػط

ضيهةَية بووة بة زةَوضاوى دوإ و ئةو ناتسا ثةظ ئاَووٕ بيػت و زوو غاَيى بووة و طةجنيَهى با
                                                           

)ْاوضةى ثًؤظيؤَسةنةوتة ؾويَٓيَو نة ئيَػتا نؤتايي نةْساوى غوئيَعة و بةْسةضى غوئيَع ية نةْاضةناْى  (3)
 (ظةبيشوَيآلياى غووض يةو ؾويَٓةية، زةض
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بووْى ضاوى طةوضةى بازاَى، ظاضى بضووى بوو و ية غةض نؤَيُةناْى ضاَيى بضووى ٖةبوو نة 
 نةيإ ظياتط زةنطز.اْييةدو

بسةئ زةبيٓشن نة ية بيػت و  َيػطئةطةض غةضةْر ية تةَةْى بةؾيَو ية ؾيَطعةوْةناْى 
ٕ ية َٓساَيى زةَطزٕ و ٖةْسيَهيإ تةَةْي ؾيَطعةوٕ ةبووْة و ٖةْسيَهياتيَجةضِْثيَٓر غاٍَ 

ى نة ضواض َاْط بووة ظياتط ْةبووة و بة زةغتى َيػطبووْيإ ية يةنػاٍَ يا يةى وةضظى 
وة و ٖؤنةؾي سضوغتبوثعيؿهةناْيإ نوشضاوٕ، زةبيَت بطوتطيَ ثةظ ئاَووٕ ؾيَطعةوْيَهى تةْ

تةضطةضيةى ية نةيًة غةضيسا بهات نة ية ئةوة بووة نة ٖيَؿتا ثعيؿهةنةى ْةيويػتبوو ْةؾ
ى نؤٕ بة )نوْهطزْى نةيًة غةض( زةْاغطا َيػطثعيؿهيسا بة )تطي ثاْاغيؤٕ( ْاوزةبطيَت و ية 

ظؤض تةضزةغت بووٕ، ئةو ْةؾتةضطةضيةيإ بة زةضَاْى تةواوى  َيػطو ثعيؿهاْى نؤْى 
ٖةَيُاْةى نة ئاظاض بةخؿٔ و نإ زةظاْى و نةيًة غةضيإ نوٕ زةنطز تا تةواوى ئةو ْةخؤؾيية

 بة ييَهساْةوةى ئةوإ ية ْاو غةضزا نؤبووْةتةوة و زةبٓة ٖؤناضى ْةخؤؾي، يةوىَ زةضبهةٕ.
نةَونوضى ئةو بابةتة بطيتى بوو يةوةى نة ْيوةى ئةو نةغاْةى زووضاضى ئةو 

زةبووْةوة  زواى بطئ ثيَضى و خاوئَ نطزْةوة ضاى ي تطْةؾتةضطةضية زةبووٕ، زةَطزٕ و ْيوةنة
و ظؤضيَو ية ؾيَطعةوْةنإ بة ٖؤى ئةو ْةؾتةضطةضية زةَطزٕ و خةضاخ بيَصيـ ٖةبووٕ نة 
زةياْووت ؾيَطعةوْةنإ بة زةغتى ثعيؿهةناْيإ زةنوشضئَ و ثعيؿو بؤية نةيًة غةضى 

 بيَتة ديَطةى ئةوإ. ي تطؾريعةوْةنإ نوٕ زةنةٕ تا بيهوشٕ و يةن
بة ثياويَهى ْويَطةضا ْاغطابوو و بة ثيَضةواْةى  َيػطْةناْى ثةظ ئاَووٕ ية ْاو ؾيَطعةو

ؾيَطعةوْةناْى ثيَـ خؤى، ناتيَو بةضاْبةض خةَيو زازةْيؿت، بيَ دووَية ْةزةبوو و غةضى بؤ 
اغت زةغوضاْس و ية طةٍَ زةوضووبةضةنةى زةزوا و يةوةف ظياتط يةناتى قػةنطزْسا ضِالى ضةخ و 

 ناْى زةضزةنةوتٔ.جييةةزاْة غبة ؾيَوةيةى ثيَ زةنةْى نة ز
ٖةَوويإ خعَةتهاضى ئاَووٕ بووٕ، غةض دووالْسٕ و قػةنطزْى  َيػطناٖيٓةناْى 

ؾيَطعةوٕ يةطةٍَ خةَيهى و بة تايبةتى ثيَهةْيٓةناْى ئةويإ بة نوؾط زازةْا و ضايإ وابوو 
ى غاتة غةض ؾيَطعةوٕ ناتى زاْيؿتٓى طؿتى زةبيَت بيَ دووَية زابٓيؿيَت و ٖةض زوو زةغت

زةغهةناْى نوضغي و تةْٗا ضاو ية ؾويَٓيَو ية ثيَـ خؤى بهات و ٖةضوةى ضووٕ ية ويَٓةناْى 
ؾيَطعةوْةناْسا زياضة و ثيَهةْيٓيإ ية ؾويَٓى طؿيت ثيَ باف ْةبوو. )ئاَووٕ ية ٖةَوو 

 نة َيػططاى ٖةبوو.( ثةظئاَووٕ وةى ٖةض يةنة ية ؾيَطعةوْةناْى ثةضغت َيػطؾاضةناْى 
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ثيَـ ئةو ثاؾايةتيإ نطزبوو، خؤى بة نوضى ئاَووٕ زةظاْى و وةى باونيؿى، خؤى بة خوزا 
ى ثةظ ئاَووٕ بة ئةوةى نة بؤ باوةضِ بةآلّناْيـ ئةويإ بة خوزا زةْاغي. َيػطييةزةظاْى و 

 ى بة خوزا بووْى خؤى ْةبوو.باوةضِيَهى ئاغايي بوو و ية زةضووْسا باوةضِخؤى خوزاية، 
يَهى ئاَازةى ٖةبوو، يةؾهط، ؾيَطعةوٕ نة بةضزةواّ َيػطٖاتة  ةَبؤدييةنناتيَو 
، ية ؾاضى َةَؿيػى يةؾهطةنةى بهةويَتةضىَ و و خؤؾي وةى غةضنطزةى يةؾهطؾةضَاْيسا 

ابطزووزا ضةْسئ ضِى نؤٕ ية غةضزةَاْى َيػطةوة نةوتةضيَ. َيػطثايتةختى بانووضى 
ية )َةَؿيؼ( ية بانووض و )تبؼ( ية باؾووض بووٕ و  ثايتةختى ٖةبووة و زوواْيإ بطيتى بووٕ
ية نةْاضى ضووباضى ْيٌ بووٕ، ؾويَٓى  َيػطى ي تطٖةضزوو ثايتةخت وةى تةواوى ؾاضةناْ

زةنةويَتة ْاوضةيةى )قدطة( و ؾاخاوى  َيػطَةَؿيؼ ؾويَٓيَهة نة ئةَطؤ ية غةض ْةخؿةى 
 ية باؾووضى قاٖرية.

اَووٕ ثيَهٗاتبوو ية غةز ٖةظاض غةضباظى غواض و ثيازة بة ؾةضَاْسةيي ثةظئ َيػطى يةؾهط
نإ ئةؾػةضيَو بوو بة دةْطييةو غيَ غةز عاضةباْة و زوو غةز ؾيٌ و ؾةضَاْسةى عاضةباْة 

بةضظ و ضواضؾاْة بوو و باغهة بةٖيَعةناْى بةضزةواّ زياض بووٕ، ضوْهة آلْاوى )ٖوَضّ(، نة با
ثؤؾيَو زةضوو نة قؤَيى ْةبوو و بةضزةواّ آلاية ْيوة ب َيػطبةضطى غةضباظى ئةوناتى 

نإ ْةنات و غيَ ضييةاٖيَٓإ بة عاضةباْةضِى ية زةغت ٖؤضَسا زةبيٓطا و ضؤش ْةبوو ضييةقاَ
، ئةو ٖيَطؾي نطزبؤوة غةض ْاوضةيةى نة ئيَػتا بة َيػطبؤ  نةَبؤدييةغاٍَ ثيَـ ٖاتٓى 

ة عاضةباْةنةى خؤى بةغت و ية غعظة تا ةى ئةغري نطزبوو و يوآلت)غعظة( ْاغطاوة و َريى ئةو 
 بة غاضزإ ٖيَٓابووى. َيػطَةؾيػى ثايتةختى 

ٖةَوإ ية ٖؤضَى غةضنطزةى عاضةباْةنإ زةتطغإ، زةْطى ئةو ثياوة  َيػطى يةؾهطية 
ى زةزا و ئةواْي تطى ية زةغتى بوو ية ضييةوةى ْةعطةتة بوو و ية ناتى تووضة بووْسا بةو قاَ

ئةو ثياوة تووضةيةى خةَيو بة  بةآلّةوإ ية ئةؾػةضاْى ؾيَطعةوْيـ بواْة. تةْاْةت ئةطةض ئ
ةويػت و ناتيَو ظاْى ؾيَطعةوٕ زةيةويَت وةى خؤؾس زيتٓى زةيةضظئ، ؾيَطعةوْى ظؤض

تى: ئةى خوزاوةْس يةّ و ، ضؤو بؤ الى ئةو ونةَبؤدييةواتة دةْطى طِب يةؾهطؾةضَاْسةى 
 و بؤ َةيساْى دةْط. ياضة ثةؾيَُإ بةضةوة و َةضوطِب

 ؾيَطعةوٕ ثطغي: بؤضى؟
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تى: ضوْهة ئةطةض خوزاوةْس ية َةيساْى دةْط بيَت، َٔ و غةضزاضةنإ زةبيَت و ٖؤضّ
ئاطازاضى ؾيَطعةوٕ بشن و بةّ ؾيَوةية ئاطاَإ ية دةْط ْابيَت و يةو دةْطةى زيَتة ثيَؿُإ، بة 

 وةْس بؤَإ قوضغرت زةبيَت.ى زوشَٔ ئةضنى ثاضيَعطاضى ية خوزايةؾهطٖؤى بةٖيَعى 
 ثةظئاَووٕ ثطغياضى نطز: ئايا زةتطغي َٔ بهوشضيَِ؟

 ئةغري بهةٕ. َيػطتى: بةَيىَ ئةى خوزاوةْس و خةضاثرتيـ ئةوةية نة ؾيَطعؤْى و ٖؤضّ
 تى: ئةغري ْانطيَِ، ضوْهة بةض يةوةى ئةغري بهطيَِ، خؤّ زةنوشّ.و ؾيَطعؤٕ

واتة َةيساْى دةْط، طِةْس ية َةَؿيؼ ضنيَٓيَتةوة و ْنة خوزاو ْيية تى: ئايا باؾرتو ٖؤضّ
 تا ْةنوشضيَت يإ ئةغري ْةنطيَت؟

تى: ئةى ٖؤضّ يةو ضؤشةوة نة َٔ طةيؿتووَةتة تةَةْى عكٌ و و ثةظئاَووٕ
ثيَطةيؿتوويي، غةباضةت بةو ثياواْة نة ضيـ زضيَصةناْيإ زةطاتة نةَةضيإ، ٖةْسىَ ؾتِ 

ثيَـ و ئةطةض ية  ٖاتؤتةبيِٓ و ئيَػتا زةضؾةت بؤ زيتٓيإ بؤّ بيػتووة و زةَةويػت نة بياْ
 َةيساْى دةْط ْةمب، ئةوإ ْاتوامن ببيِٓ.

نة غةضزةنةوئ و زواى غةضنةوتُٓإ ئةغريةنإ  ْيية تى: ئةى خوزاوةْس، طوَامنو ٖؤضّ
 زيَٓشن بؤ الى خوزاوةْس و ئةو نات ئيَوة ئةو ثياوة ضيؿٓة زةبيٓٔ.

ت ٖيض دةْطيَهى طةوضةّ آلةى ٖؤضّ، يةو ضؤشةى طةيؿتووَة زةغةتى: ئو ؾيَطعةوٕ
ْةزيتووة و زةَةويَت َةيساْى دةْط ببيِٓ، بعامن غةضباظةناظنإ ضؤٕ زوشَٓةنإ بة ْيَعة و 
مشؿيَط يةْاو زةبةٕ، عاضةباْةناْى تؤ ضؤٕ غةزإ يا ٖةظاضإ غةضباظى ٖةخاَةْؿي ية طةٍَ 

ةناظناْسةغت بة ٖيَطف زةنةٕ و بة ملؤظيإ غةضباظاْى زوشَٔ خانسا زةنةٕ بة يةى و ناتيَو ؾيً
 زةططٕ و ؾطيَيإ زةزةٕ بؤ ئامسإ و ية شيَط ثيَيإ ثاْيإ زةنةْةوة، ض زعنةْيَهى ٖةبيَت.

ّ بؤ غةض يةؾهطيَهى زوشَٔ ْةزيتووة و بيػتووَة َيػطَٔ تا ئيَػتا ٖيَطؾي غواضاْى 
ةى ية زياضتطئ و باؾرتيٓى ئةو زعنةْاْةي دةْطة نة ٖيَطؾي غواضةناْى ئيَُة بؤ غةض زوشَٔ ي

ّ زةَةويَت ئةو زيَُةْة ببيِٓ. تؤ زةتةويَت َٔ ية َيػطيَت و َٔ نة ثاؾاى ي تطثيَويػتة بس
تةواوى ئةو زعنةْاْة بيَ بةف بهةى و وازةظاْى خوزاوةْس ية نؤَةييَو ثياوى ضيؿٔ زةتطغيَت؟ 

ية نيَ ية نة ويَطاويةتى ٖيَطف نةَبؤدييةِ ئةو َٔ ثيَويػتة ية َةيساْى دةْطبِ و ببيٓ
و تؤ ئةطةض َةبةغتت خعَةتة بة َٔ، ية دياتى ضيَطةى ٖاتٔ بؤ دةْطِ ييَ  َيػطبهاتة غةض 

 بططى، ئةوّ بؤ زةغتطري بهة و بؤّ بيَٓة.
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 تى: خوزاوةْس ضؤْى زةويَت ئاوا زةنات.و ٖؤضّ
ةنةى خؤى يةؾهطٖاوضىَ يةطةٍَ  ػطَي( غاَيةى 22بةّ ؾيَوةية ثةظئاَووْى ؾيَطعةوْى )

 طةياْسة ْاوضةى ثًؤظيؤّ.
و ؾيَطعةوٕ ثعئاَووٕ ية ضؤشى ضٌ و زووةَى  نةَبؤدييةٖريؤزؤت زةَييَت: دةْطى ْيَوإ 

 (4)ئيَػتاى بةْسةضى غوئيَع ضوويساوة.خ. ظ( ية ؾويَٓى  525بةٖاضى غاَيى )
و َةيساْى  َيػطظ( ضؤو بؤ خ.  455ٖريؤزؤت ية تةَةْى غي غاَييسا واتة ية غاَيى )

و ؾيَطعةوْى زيت، ٖةضضةْسة ئةو نات ٖةؾتا و يةى غاٍَ بة غةض ئةو  نةَبؤدييةدةْطى 
ٖيَؿتا ية َةيساْى دةْطسا ثامشاوةى عاضةباْة ؾهاو و ئيػو و  بةآلّببوو، تيَجةضِدةْطةزا 

عة و مشؿيَطى ثطوغهى َطؤظ و ئةغح و ؾيًى صنَ َابوو. يةو َةيساْة وةى ٖريؤزؤت بيٓى، ْيَ
ييَ بوو نة شةْطيإ ٖيَٓابوو و ضوْهة ئةونات نةضةغتة ناْعاييةنإ بة نةضةغتةى ططاْبةٖا 
ٖةشَاض زةنطا، خةَيو تةواوى ئةو ؾتاْة و تةْاْةت ئاغٓة ؾهاوى عاضةباْةناْيؿيإ بطز و 

 ثامشاوةنإ زةضيسةخػت نة دةْطيَهى ضةْس تطغٓاى يةوىَ ضوويساوة.
ى خؤضى بةياْى دةْط زةغتى ثيَهطز، َةيساْى دةْط زةؾتيَهى بةضئ يةطةٍَ زةضنةوتٓ

طاوة و نةْاَيةنة زةطاتة زضوغتهية بانووضى نةْساوى غوئيَع بوو نة ئيَػتا نةْاَيى غوئيَع ييَ 
 َةزيتةضاْة.

ت بووٕ و ؾيَطعةوٕ و آلنإ ية ضؤشٖةٖةخاَةْؿييةت و ضؤشئاوا نة آلزوو دةبٗةى ضؤشٖة
شئاوا، دةبٗة ظؤض تةخت زةٖاتة بةضضاو و بةضظايي تيَسا ْةبوو و بؤ نإ ية ضؤَيػطيية

 خؤزةضخػتٓى عاضةباْة و غواضةنإ ظؤض باف بوو.
نإ ية ثيَؿى دةبٗةنة عاضةباْة دةْطى و ؾيًةناْيإ زاْابووٕ و يةطةٍَ َيػطيية

ية  زةضنةوتٓى خؤض، ٖؤضّ ؾةضَاْى بة عاضةباْةنإ نطز نة ٖيَطف بهةٕ و ؾيًةناْيـ نة
دؤضى ؾيًة ئةؾطيكية طةوضةنإ بووٕ بةضةو دةبٗةى ئيَطإ نةوتٓةضىَ و غةضباظاْى ئيَطاْى نة تا 

ْةتطغإ، ضوْهة ثيَؿرت  بةآلّٖاتٔ،  غةضغوضَِإئةو ضؤشة ؾيًى ئةؾطيكيإ ْةزيتبوو زووضاضى 
ى نة ية غوثاى ٖةخاَةْؿي غووزى ناضى زةنطز، ؾيَوةى َيػطتووى آلظاْػى ئةؾػةضى ٖة

                                                           

زايهبووْى عيػا يتواْيوة ضووزاوةنإ بة غاَيى يةخ. ظ ية زايو بووة و ئةونات ْة 484)ٖريؤزؤت ية غاَيى  (4)
و  .(ظةبيشوَيآلغيَتةوة و ئيَُة ضووزاوةناْى َيَصووى ٖريؤزؤطنإ بة ثيَي غاَيٓاَةى ظاييَٓى ْووغيوةتةوة، وٓب
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ضطى بسةٕ و بةّ و ٕ و يا ْيَعةى يةةْط يةطةٍَ ؾيًى ثيَ طوتبووٕ نة يا ملوظى بة مشؿيَط بربِد
 ؾيَوةية ؾيٌ زةنةويَت و ضيرت ٖةَيٓاغتيَتةوة.

زةيعاْى يةواْةية ؾيًةنإ ببٓة َايةى تطغاْى  نةَبؤدييةى يةؾهطزاضيوؾي ؾةضَاْسةى 
اْيإ بؤ طوتطاوة و بؤية يةنةيةنى غةضباظةناْى، ٖةضضةْسة ؾيَوةى دةْط ية طةٍَ ؾيًةن

تايبةتى ثيَهٗيَٓابوو نة بةضطى ناْعاييإ يةبةض بوو و ْيَعةى زضيَص و تري و نةواْيإ ٖةبوو. 
ئةوإ بة ٖؤى بةضطة ئاغٓيٓةناْيإ زةياْتواْى بيَ تطغي ئةواْةى يةغةض ثؿتى ؾيًةناْةوة 

ضطيإ بسةٕ يا بة مشؿيَط ملوظيإ و و تري يةترييإ زةٖاويؿت خؤيإ بطةييَٓٓة ؾيًةنإ و بة ْيَعة 
اغت زةضضوو و ية طةٍَ ٖيَطؾي ؾيًةنإ، غةضباظاْى ئيَطاْى ضِٕ و بياْهوشٕ. ثيَؿبيٓى زايوف بربِ

نة تييةنة ثيَؿرت ؾيًى بةو طةوضةييةيإ ْةزيتبوو، تطغإ و زاضيوف ؾةضَاْيهطز نة يةنة تايبة
 بهةوْة دةْطى ؾيًةنإ.

اْس و زةْطى طةوضة ضِنإ ْعيو زةبووْة، زةيإ ْةئيَطاْييةهسا نة ية غةضباظة ؾيًةنإ يةناتيَ
 نإ زةططت.ئيَطاْيية، ترييإ ية بووٕزةٖاتةبةض طوىَ و ئةو نةغاْةى يةغةض ؾيًةنإ غواض ب

ٖاتبووٕ يةوةى نة ئةو ؾيالْة وةى ؾيًة  غةضغوضَِإغةضباظةناْى ٖةخاَةْؿي زووضاضى 
غةضيإ زاْةْيؿتووة نة بة ضةنوضيَهى بضووى بياخناتة دووَية و ئةوإ نإ نةؽ يةغةض سييةٖٓ

انيَؿاْى ئةو ئاوغاضة ضِتى بة ؿتييةوةى ئةغح، ئاوغاضيإ ٖةية و يةى يةو نةغاْةى يةغةض ث
 نة ية غةض زاْة طةوضةناْى بةغرتابووٕ، بؤ ٖةض اليةنى زةبطز نة ثيَويػتى ببواية.

نى نوضت ئةو ئاشةَية طةوضاْةيإ يةْاوبطز و غةضباظة غةضباظة ئاغٔ ثؤؾةنإ ية َاوةية
ضطيإ الواظٕ و ية طةٍَ و نإ بؤيإ زةضنةوت ئةو ئاشةَية طةوضاْةف وةى َطؤظ يةئيَطاْيية

ضطيإ، ٖةضوةى ضؤٕ َطؤظةنإ ئةطةض ٖةضنوييـ بٔ زةَطٕ، ئةواْيـ بة و ضؤضووْى تري ية
 ٖةَإ ؾيَوة زةَطٕ.

ت نة ٖةَيهؿاْى ئاو يةو ؾويَٓةى نة غةضباظاْى ؾيَطعةوْى ييَ و ظاْؼ بة ثاؾا و زاضيوؾى
ى ئةوإ بةضةو نةْاضةناْى زةضيا يةؾهطنإ بتوأْ ئيَطاْييةية، غيَ ٖةظاض ظةضعة و ئةطةض 

 بةضٕ، ية ناتى ٖةَيهؿاْى ئاوزا ٖةَوويإ ْوقُى ئاو زةبٔ.
ى ؾيَطعةوٕ بة ٖؤى يةؾهطئايا ظاْؼ زةيعاْى ٖةض يةو ْاوضةية و ثيَٓر غةز غاٍَ ثيَؿرت، 

اوةزووْاْى سعضةتى َوغا و ْةتةوةنةى، يةْاو ضووٕ؟ ظاْياضعنإ يةو ضِٖةَيهؿاْى ئاو و ية ناتى 
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ى ئةو ؾيَطعةوْةى ويػتى َوغا و اليةْططاْى يةؾهطٖةَوإ زةظأْ نة  بةآلّو  ْيية باضةوة
 بططيَت، ية ٖةَإ ْاوضة و ية زةضياى قةاظةَسا ْوقِ بووٕ.

ت و بانووض ظياتط نطز و زةيةويػت يةؾهطةنةى آلطوؾاضى ية الى ضؤشٖة ييةنةَبؤد
ى ؾيَطعةوٕ و ْاضاضى بهات بةضةو نةْاضةناْى زةضيا يةؾهطبطةييَٓيَتة ضؤشئاوا واتة ثؿت 

 وات.طِب
و زاضيوف ٖةغتيإ زةنطز  نةَبؤدييةنإ ظؤض باف دةْطيإ زةنطز و َيػطييةغةضباظة 

شَاضةى غةضباظة  بةآلّاططئ، ضِو تا زوا ٖةْاغة ئاَازةى خؤ نة ئةوإ ية َطزٕ ْاتطغٔ
نإ زوو ئةوةْس و ْيوى ئةوإ بووٕ و بؤية زةيتواْى يةنة ئيَطاْييةنإ نةّ بوو و َيػطيية

َاْسووةناْى بهيَؿيَتةوة بؤ زواوة و يةنةى تاظةيإ غاتة ؾوئَ، بيَ ئةوةى ية طوؾاضى خؤى 
 نةّ بهاتةوة.

خ. ظ(  525ةى ٖريؤزؤت ئةو دةْطة ية ضؤضى ضٌ و زووةَى بةٖاضى )تو وةى باغهطا بة
ية يةو وةضظةزا غةسطانإ ْاوضةى ثًوظيؤّ ضوويسا و ئةو يؤْاْييةتةى و ية ْاوضةى غوئيَع و بة

 ٖةّ طةضَة و ٖةّ ضؤشةناْى زضيَصٕ.
بؤ ؾيَطعةوٕ بة ٖؤى ئةوةى غةضباظى يةزةطى ثيَويػتى ْةبوو، ْةيسةتواْى َاوةيةى ثؿوو 

ووٕ بة بيَ ثؿوو دةْط بهةٕ. ْاضاضبغةضباظة َاْسووةناْى ية ثؿتى دةبٗة زياضى بهات و 
و يةو  بةضزةواَبووي بوو، طِدةْط ية بةياْى تا ئةو ناتةى نة ٖةتاو غيَ ضاضةطى ئامساْى ب

 ى ْةياْتواْى ثؿوو بسةٕ و ْإ و ئاو غؤٕ.َيػطضؤشة زضيَصةزا غةضباظاْى 
ية  بةضزةواَزنواى وابوو بةبيَ ثؿووزإ ثيَويػتة طِنإ بئيَطاْييةظاْؼ ٖةضوةى غةضباظة 

ى زةووت َؤَيةتى ثؿووزإ بة غةضباظاْى زوشَٔ ْةزةٕ و بيَ طويَسإ نةَبؤدييةدةْط و بة 
بة ظياْةنإ و شَاضةى نوشضاوةناْى خؤتإ، ئةوةْسةى زةتوأْ طوؾاض غةْة غةضيإ و ٖةض 

 ئةَطؤ دةْط يةنال بهةْةوة.
ى ؾيَطعةوٕ بهؿيَتةوة و بة يةؾهطةض ئةَطؤ دةْطةنة يةنال ْةنةْةوة، يةواْةية ئةط

وات و ئةوناتيـ بة ؾةضَاْى ؾيَطعةوٕ تةواوى ئةو طِنةْاضى ضووباضى ْيًسا بةضةو باؾووض ب
ثياواْةى زةتوأْ مشؿيَط بوةؾيَٓٔ ية نيًََطة و ثاوةٕ و ْاو زاض خوضَانإ، زةٖيَٓٔ و ٖةَوويإ 

وات بةٖيَعتط زةبيَت و ناتيَو بطاتة طِى ؾيَطعةوٕ بةضةو زوا بيةؾهطنةٕ و تا ظياتط ضةنساض زة
ة بة نوف زةْاغطا( ئةطةض بتواْيَت وآلتْاوضةى نوف )ية ضابطزوو غوزإ و باؾووضى ئةو 
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خؤضانيإ بؤ زابشن بهات، ؾيَطعةوٕ زةتواْيَت غةزإ ٖةظاض ضةف ثيَػت بيَٓيَتة ْاو 
نإ يةْاو بضٔ، ٖةض ئةَطؤ ئيَطاْييةاْةت ئةطةض ْيوةى غةضباظة ةنةى. بؤية تةْيةؾهط

 دةْطةنة يةنال بهةْةوة تا ْاضاض ْةبٔ ضةْس َاْط يا ضةْس غاٍَ دةْط بهةٕ.
و زاضيوؾيـ بة بيَ طويَسإ بة ظياْةنإ و شَاضةى نوشضاو، بةضزةواّ ؾةضَاْى  نةَبؤديية
 ٖيَطؾيإ زةزا.

ةوٕ ئةوةْسة َاْسوو ببووٕ نة ٖةْسيَو ية ئةوإ ناتى ئيَواضة غةضباظةناْى ؾيَطع
نإ ئةغريةناْيإ ئيَطاْييةْةياْسةتواْى مشؿيَط بوةؾيَٓٔ و زةنوشضإ يا ئةغري زةنطإ و غةضباظة 

 ية َةيساْى دةْط زةبطزةزةض و زةياْطواغتٓةوة بؤ ثؿتى دةبٗة.
هى توْسى غةضباظة ى يةبةض َاْسوويةتى زةنةوتٔ، ٖيَطؾيََيػطيةوناتةزا نة غةضباظاْى 

ى ؾيَطعةوٕ و ئةوإ تواْيإ يةؾهطنإ بؤوة ٖؤى تيَهؿهاْى الى بانووضى ٖةخاَةْؿيية
خؤيإ بطةييَٓٓة ثؿت دةبٗةى ؾيَطعةوٕ و ئةونات ية ثؿتةوة واتة ية الى ضؤشئاواؾةوة 

 نةوتٓة ٖيَطف.
و ية ٖةض  ت و بانووضى بة زةغت بووآلضؤشئاوا، ضؤشٖة نةَبؤدييةى يةؾهطيةو ناتةزا 

غيَ الوة ٖيَطؾيإ نطزة غةض ؾيَطعةوٕ و بؤ ئةو يةؾهطة نة ية شيَط طوؾاضى توْس بوو، 
ضيَطةيةى ْةَا ية نؿاْةوة بةضةو باؾووض ْةبيَت و ظؤضى ْةخاياْس نة ٖةَيهؿاْى زةضيا زةغتى 

بضٔ و وو ظياتط بةضةو بانووض ْاضاضبى ؾيَطعةوٕ يةؾهطثيَهطز و ضةْس ئاو ظياتط زةٖاتة ثيَـ 
 ْاوضةى خؤزةضخػتٓيإ بةضتةغو تط زةبؤوة.

بووْةوة ْاو يةنرتى و طِى ؾيَطعةوٕ بة تةواوةتى خيةؾهطؾهاْى نة و ئاو ئةوةْسة ٖاتة ْاو
و ئةواْيـ ضوْهة ْةياْسةتواْى ية  بةضزةواَبووف بؤيإ نةَبؤدييةٖيَطؾي غةضباظةناْى 

ة خؤيإ بة زةغتةوة زةزا. طاضزى تطغي ْوقِ بووٕ بةضةو زةضيا بضٔ، ْاضاض زةغتة زةغت
ياضياْسا بوو نة تا زوايشن نةؽ دةْط بهةٕ و طِثاضيَعةضى ؾيَطعةوٕ زةوضةي ئةويإ ططتبوو و ب

ؾيَطعةوْيـ خةجنةضيَهى بةزةغت ططتبوو و زةيةويػت زواى نوشضاْى زوايشن نةؽ، قوضطى 
 يَت و خؤى بهوشيَت.خؤى ٖةٍَ بربِ

نؤْةنإ يةناتي  َيػطييةٕ ية َطزٕ ْةزةتطغا، ضوْهة يةو غاتة نؤتايياْةزا ؾيَطعةو
طةيؿتٓيإ بة تةَةْى ثيَطةيؿسن تا ئةو ضؤشةى زةَطزٕ بةضزةواّ برييإ ية َطزٕ زةنطزةوة و 
بريى َطزٕ، ٖعضى بيَ زابطاْيإ بوو. ئةوإ شياْى ئةو ديٗاْةيإ بة ناتى زةظاْى و شياْى 
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ووٕ خةَيهى ئيَػتا ثاضة ثاؾهةوت زةنةٕ تا شياْى يإ بة ٖةتايي زةظاْى. ٖةوةى ضي تطديٗاْ
ٕ و ية طؤضةنةياْسا طِبةختةوةضيإ ٖةبيَت، ئةوإ ثاضةيإ ثاؾهةوت زةنطز تا طؤضى طةوضةتط به

ئةو خواضزٕ و خواضزْةواْة ية ؾيَوةى  بةآلّدؤضةٖا خواضزٕ و خواضزْةوةيإ نؤ زةنطزةوة و 
 اب بووٕ.ثةيهةضى ْإ و طؤؾت و نوظةناْى ئاو و ؾةضِ

ية تةواوى تةَةْيإ برييإ ية َطزٕ بووٕ و نةؽ ْةبوو ية )َاَيى  َيػطؾيَطعةوْةناْى 
َطزووةنإ( نة َطزووى تيَسا َؤَيا زةنطا، ثاؾهةوتى ْةبيَت بؤ َؤَيا نطزْى دةْاظةنةى. 

طزبوو، ية َطزٕ ْةزةتطغا و ئاَازةنيـ نة يةوناتةزا خؤى بؤ َطزٕ َيػطؾيَطعةوْى طةجنى 
هو زةتطغا نة تةضَةنةى ية َةيساْى دةْط ببيَتة ثيَدوغتى ئةغح و غةضباظةنإ و بةَي

يإ وابوو نة ئةطةض تةضَةنةى َؤَيا باوةضِنإ َيػطييةَؤَيا ْةنطيَت، ضوْهة ٖةَوو 
 ْةنطيَت ية ديٗاْى زاٖاتووزا ظيٓسوو ْانطيَتةوة.

ت: و ىنةَبؤدييةبة  ظاْؼ زةيعاْى نة ؾيَطعةوٕ خؤى زةنوشيَت تا ئةغري ْةنطيَت و
زَيٓيايي بة ؾريعةوٕ بسة تا خؤى ْةنوشيَت و ثيَي بًَىَ ئةطةض خؤى بة زةغتةوة بسات، ضيَعى 

 زةطرييَت و وةى ثاؾا َاَةَيةى يةطةَيسا زةنطيَت.
يةواْةية يةوناتةزا ٖاوْيؿتيُاْى بووٕ ية طةٍَ ؾيَطعةوْى طةْر ية زةضووْى ظاْؼ ٖاتبيَتة 

 وة غووتابيَت و ْةيويػتووة نة ؾيَطعةوْى طةْر خؤى بهوشيَت.ثيَـ، يا زَيى بةو ال
ازةغت بهات، بةو ضِاغجاضز تا بة ؾيَطعةوٕ بًَيَت ئةطةض خؤى ضِف ئةوى نةَبؤديية

 ةنةى بسات زةغت ية بةضططى ٖةَيبططٕ، ضيَعى ييَ زةطرييَت.يةؾهطَةضدةى ؾةضَإ بة 
وى غةضباظةناْيـ بهوشضئَ، ْاتواْيَت ؾيَطعةوٕ زةيعاْى بةضططى بيَ غووزة و ئةطةض تةوا

ى بة باوةضِاططتٓى بةضططى زةضنطز، ئةو ئةوةْسة ضِباضووزؤخى دةْط بطؤضيَت و بؤية ؾةضَاْى 
تى ضيَى ييَ زةطرييَت بة بةؽ و ى نةنةَبؤدييةتةى و نإ ٖةبوو نة تةْٗائيَطاْييةضِاغتطؤيي 

 ويَٓى ثاؾاى ئيَطإ نةوتةضىَ.ظاْى و بيَ زاوانطزْى ٖيض دؤضة زَيٓياييةى، بةضةو ؾ
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 ثايتةختة ئةفطانةييةكةى فيَسعةونةكان
و خؤبةزةغتةوةزاْى ؾيَطعةوٕ، ضيَطةى ضووٕ بؤ ؾاضى  نةَبؤدييةبة ٖؤى غةضنةوتٓى 

نطزةوة و ئةوإ ضووْة ْاو ؾاضيَو نة ية ديٗاْى نؤْسا بة ؾاضيَهى  نةَبؤدييةَةَؿيؼ بؤ 
 ئةؾػاْةيي ْاغطابوو.

و باؾووضى ضةَاْةوةى )زيتا( ضووباضى ْيٌ و ؾويَٓى  َيػطوتبؤوة بانووضى َةَؿيؼ نة
بة ْاوى )قدطة( ْووغطاوة و  َيػطاغتةقيٓةى ئةو ؾاضة زةنةويَتة ْاوضةيةى نة ية ْةخؿةى ضِ

، ؾاضى بةْاوباْطى َيػطزواى ٖاتٓى َوغوَيُاْةنإ بة ؾةضَاْسةيي )عُط نوضى خةتاب( بؤ 
طز و تا ٖاتٓى ئةوإ ئةو ؾاضة َابوو و ية تةوضاتسا زضوغتهةو ؾاضة )ؾػتات( يإ ية تةْيؿت ئ

 ْاوى ئةو ؾاضة بة )َوف( و )ْؤف( ٖاتووة.
ئةوإ ناتيَو ضووْة ْاو ؾاضى َةَؿيؼ، ٖةضضةْسة ؾاضةناْى ثاظاضطاز، بابٌ و غاضزيإ 

ٔ و زواى ٖات غةضغوضَِإبة زيتٓى ؾهؤ و دواْى ئةو ؾاضة زووضاضى  بةآلّثيَؿرت بيين بوو، 
نة  َيػطظاْيإ نة تةَةْى ئةو ؾاضة ؾةف ٖةظاض غاَية و ية اليةٕ يةنةّ ثاؾاى  ييَهؤَييٓةوة

 (1)ْاوى )ؾةؽ( بووة، بيٓا نطاوة.
، ويػتيإ َيػطْةخؿةى ئةو ؾاضة ئةوةْسة دوإ بوو نة َوغوَيُاْةنإ زواى ٖاتٓيإ بؤ 

إ ية غةض ْةخؿةى ؾاضى ( يفسطاطؾاضيَهى ئيػالَى زضوغت بهةٕ و ؾاضى ؾػتات )
 طز.زضوغتهَةَؿيؼ 

                                                           

ٖةبووبٔ نة ْاويإ  ي تطنةّ ثاؾاية نة ْاوى ية َيَصوو ٖاتووة و يةواْةية ثيَـ ئةو ثاؾا)َةبةغتُإ ية (1)
 .(ظةبيشوَيآلية َيَصوو ْةٖاتووة. 
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ت بؤ ضؤشئاوا نؤتاييإ ية ضووباضى ْيٌ زةٖات و ية آلتةواوى ؾةقاَةناْى ئةو ؾاضة ضؤشٖة
ْةنإ زةٖاتٔ و ية ٖةَوو ؾةقاّ و آلْيَوإ ؾةقاَةنإ و ية ئاضاغتةى بانووض بؤ باؾووض نؤ

اظاْسضابووْةوة و ضِٕ آلةيهةضى ئاشةيع ثضِْةنإ زاضى َيوة ٖةبوو و ؾةقاَةنإ بة زوو آلنؤ
اغت و ضيعيَو ية الى ضةخ بوو و ٖةض ؾةقاَيَهيـ بة ْاوى ئةو ئاشةَية بوو نة ضِضيعيَو ية الى 

 ثةيهةضةنةى ية ئةوىَ بوو و ةى ؾةقاَى طانإ، بعْةنإ، َاضةنإ و ... ٖتس.
تى ممؿيؼ و آلةنة ية بةضز نطابوو زةنةوتة ضؤشٖ َيػططاى طةوضةى ئاَووٕ خواى ثةضغت

طاية ئيَػتا ْةَاوة، ضوْهة زواتط بة زةغت ٖيَطؾبةضإ ويَطإ نطا و بةضزةناْى بؤ ثةضغتئةو 
 طزْى خاْوو بةناض بطزضا.زضوغته

دطة ية  َيػطى نؤٕ نة زةنةوتٓة بانووضى َيػطبة طؿتى ٖةَوو ئةو بيٓاياْةى 
وض، زةغتى ٖيَطؾبةضاْيإ ثيَ ٖةضةَةنإ، بة زةغت ٖيَطؾبةضإ يةْاو ضووٕ و بيٓاناْى باؾو

بة ٖؤى ئةو بةضزة بةٖيَعاْةى بؤ  ي تطْةطةيؿت و وةى خؤيإ َاوٕ و يةواْةؾة تا ٖةظاضإ غاَي
 طزْيإ بةناض ٖاتووة، ضنيَٓٓةوة.زضوغته

غتإ( و َاَيى َطزووةنإ واتة ئةو ؾويَٓةى َطزووةناْيإ تيَسا ضِديٗاْى ضؤشئاوا )واتة طؤ
، َيػطؾاضى َةَؿيؼ نةوتبووْة ضؤشئاواى ضووباضى ْيٌ و ية ؾاضةناْى  َوَيايي زةنطزٕ، ية

غتإ و َاَيى َطزووةنإ بة بايةر و ضيَع بووٕ و خةَيهى ئاغايي ٖيض نات ية ضِٖةَيؿة طؤ
ة زةٖات ئاظاضى خاْووخاْووى َطزووةنإ ْعيو ْةزةبووْةوة، ضوْهة بؤْى ئةو ْيَرتؤْةى يةو 

زةغت زةنةوت و ية  َيػطنطز َاززةيةنى ؾيُيايية نة تةْٗا ية  زةزإ و ْيَرتؤٕ وةى بامسإ
 ْةبوو و غووزيإ ييَ وةضزةططت بؤ َؤَيا نطزْى تةضَةنإ.  تطؾويَين

و زواى تةواو نطزْى ناضووباضى غةضباظى، بؤ ضيَعييَٓإ  َيػططةيؿتة  نةَبؤدييةناتيَو 
ئةو  نةَبؤديية ْيية َاْيَوطاى ئاَووٕ نةوتةضيَ. طوثةضغتنإ بةضةو َيػطييةية خواى 

تاؾة بةضزيَو ٖةية نة ويَٓةى  َيػطْةضيتةى ية نوضوؾي باونى ؾيَط ببوو و ئيَػتا ية 
 نإ ْيؿإ زةزات.َيػطييةى ثاؾاى ئيَطإ ية ناتى ضيَعييَٓإ ية خواى نةَبؤديية

بؤ َةَؿيؼ، طويَ بيػت بوو شَاضةيةى ية  نةَبؤدييةضةْس ضؤشيَو زواى طةيؿتٓى 
ْيؿتةدىَ بووٕ و زةغت بةديَ  َيػططاناْى ثةضغتاظةناْى و ئةغجةناْيإ ية يةى ية غةضب

 ؾةضَاْسةى ئةو غةضباظاْةى غعازا.
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ة ضووتة ؾاضى َةَؿيؼ، زةَييَت: ناتيَو يٖريؤزؤت نة ٖةؾتا و يةى غاٍَ زواى نةَبؤدي
طز، و يةؾهطةنةى يةْاو ب َيػطغةضنةوت بة غةض ثةظئاَووْى ؾيَطعةوْى  نةَبؤديية

ةى وآلتزةضنطز و َؤَيةتي زةغت زضيَصى نطزْة غةض شْةناْى ئةو  َيػطؾةضَاْى نووؾتاضى ية 
بة غةضباظةناْيسا و تةضَة َوَيايي نطاوةنةى ؾيَطعةوٕ )ئاَاظيؼ( نة باونى ثةظئاَووٕ بوو، 

 ية طؤض زةضٖيَٓايةوة و غوتاْسى.
اغت نطزاض بوو ٕ و ضِاغتطؤ و ضِنإ، خةَيهاْيَهى ٖةخاَةْؿييةنإ ية غةضزةَى ئيَطاْيية

ْةؾطةتيإ ية ضةْس بابةتيَو زةنطز نة يةى يةوإ بيَ ضيَعى بةضاْبةض بة َطزووةنإ بوو و 
ٖةضوةٖا زةغت زضيَصى بؤ غةض ئاؾطةتاْيـ. ئةوإ خةَيهى ثاى بووٕ و بةَيطةمشإ ْووغيٓةناْى 

بيػت غاٍَ بوومن ية ئيَطإ  نة زةَييَت ية َاوةى يؤْاْييةنةتعياغي ثعيؿو و َيَصووْووغي 
 ئاؾطةتى بةزضةوؾتِ ْةزيت.
طزْى زاطريننإ ضوويٓةزاوة نة يةؾهطى ئةوإ ية ناتى ٖةخاَةْؿييةية تةواوى غةضزةَى 

ئةطةض ية ؾويَٓيَو زوشَٔ بةضططي نطزباية،  بةآلّيَو، زةغت زضيَصى بهاتة غةض شْإ و وآلت
َةف ئةونات ْةضيت بوو ية دةْطةنإ و يةو زواى تػًيِ بووْيإ ثياواْيإ زةنووؾت و ئة

 ةخٓةيإ بهةئ.ضِبابةتة ْابيَت 
بةضططيإ ْةنطزبوو تا نووؾتاضيإ ييَ بهطيَت و ئاَاظيػى باونى ؾيَطعةوْى  َيػطخةَيهى 

ْةنطزبوو تا ؾةضَاْى زةضٖيَٓاْةوة ية طؤض و  نةَبؤدييةازةغت بوو، ناضيَهى يةطةٍَ ضِ
َةبةغتى غوتاْسْى تةضَة َؤَياييةنإ بوو، بؤضى  ةَبؤدييةنغوتاْسْى بهطيَت. ئةطةض 

 تةضَى تةواوى ؾيَطعةوْةناْى زةضْةٖيَٓايةوة تا بياْػوتيَٓيَت؟
، ئةو ئةوةْسة ياضَةتي زإ نة ئةوإ بة )ضؤشى َيػطبة  نةَبؤدييةية غةضةتاى طةيؿتٓى 

 تى ئةو ضووزاوةف بةّ ؾيَوةية:َيػط ْاويإ بطز و ضؤْيَثيَسةضى( 
خ. ظ( بة باؾي ٖةَيٓةنؿا و يا ئاوى نةَرت بوو، بةو  526ووباضى ْيٌ ية غاَيى )ض

خواضزةَةْى ططإ بوو و  َيػططةيؿتة  نةَبؤدييةٖؤيةوةف زاْةويًََة نةّ بؤوة و ناتيَو 
 نةَبؤدييةخ. ظ( نة  525خةَيو ية ضووى خواضزةَةْي نةوتبووْة ططؾت. ية ثاييعى غاَيى )

يَصى ْةنطز و ظاْسضاوة ية ضابطزوو ضاْسْى طةمن و دؤ و ضِْيٌ غةض بوو، ضووباضى َيػطية 
يَصى ضووباضى ْيٌ. ٖةض نة ئةو ضِثؿتى زةبةغت بة ضيَصةى غةض َيػطو ية  ي تطزاْةويًََةناْ

يَصى ْةنطز و بواض ْةبوو تا ية ٖةضزوو الى ضووباضةنة ئةو نيًََطاْةى ٖةبووٕ، بة ضِضووباضة غةض
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ية َوازى غطوؾتى زةوَيةَةْس بهات، زةغت نةوتٓى زاْةويًََة بؤوة  طِى ثتويَصيَهى خؤَيى تاظة
 ناضيَهى قوضؽ.

ئةواْةى بؤ َةبةغتى قووتى ضؤشاْةيإ زاْةويًََةيإ ٖةبوو، زةْطيإ ْةزةنطز نة 
و ؾطؤؾياضةناْيـ ٖةَوو زاْةويًََةناْيإ سةؾاضزا تا زواتط بة زة  باظضطإزاْةويًََةيإ ٖةية و 

 ْطخةنةى بيؿطؤؾٔ.ئةوةْسةى 
زاْةويًََة زةغت ْانةويَت، تةْٗا زواى ثاييعى غاَيى زاٖاتوو  َيػطٖةَوإ زةياْعاْى ية 

يَصى بهات و بة ثيَضةواْةوة ئةطةض غاَيى زاٖاتووف بةّ ضِْةبيَت و ئةويـ بةو َةضدةى ْيٌ غةض
 (2)آلْى قاتى زةغتى ثيَ زةنات.ؾيَوة بيَت غا

يةبةض ئةوةى ضووباضى ْيٌ زووضاضى ٖةَيهؿإ ْةبووة، بة  يػطَظاْى ية  نةَبؤدييةناتيَو 
 نةؾتييةتةواوةتى غآَاى بووٕ و خواضزةَةْيـ زةغت ْانةويَت، ؾةضَاْى نطز بة تةواوى 

و ئيَطإ تا بضٓة بةْسةضةناْى غوضيا و ئاغياى بضووى و  َيػطدةْطي و ْةؾةض ٖةَيططةناْى 
ٕ و طِى زاْةويًََة بهي تطيَويػت زةغت ْةنةوت، دؤضةنإْ و ئةطةض طةمن وةى ثطِيؤْإ و طةمن به

 ى بطواظْةوة.َيػطبؤ 
 نةَبؤدييةى و نطيَضى بة ؾةضَاْى باظضطاْاى ئةو نةؾتياْة، شَاضةيةنى ظؤض نةؾتى طِويَ

، نة زاْةويًََة وةى َيػطضووٕ و طةظنيإ ٖيَٓا و بة ثيَي بةَيطةْاَةنإ ئةوةْسة زاْةويًََة ٖاتة 
 بؤوة ديَطةى ضيَعى خةَيو. نةَبؤدييةظاْى زةغت خةَيو زةنةوت و بةّ ؾيَوةية ْى ٖةضآلغا

اظى بٔ و زةغت بؤ ناضى زشايةتى ْةبةٕ، ضِييَي  َيػطبؤ ئةوةى خةَيهى  نةَبؤديية
 ناتى طةيؿتٓى بؤ َةَؿيؼ ؾةضَاْيسا ٖيض غةضباظيَو بؤى ظنووْةى نطز و بؤ ي تطٖةْسىَ ناض

نإ و ئةطةض ثيَضةواْة ضةؾتاض بهات َيػطييةخاوةْى نةيوثةصن  بة بيَ ثاضةزإ ببيَتة ْيية
 نإ ْةزةغتاْس.َيػطييةزةنوشضيَت، غةضباظاْى ئيَطاْى بةبيَ ثاضةزإ ٖيض ؾتيَهيإ ية 

                                                           

ابطزووزا ظؤض داض ضووباضى ْيٌ ضةْس غاَييَو غةضضيَصى ْةنطزووة و ضووزاوى سةوت غاٍَ قاتى و سةوت ضِية  (2)
ظؤض داض بؤ ضواض تا ثيَٓر غاٍَ  َيػطى وآلتضووزاو ْةبووة و غاٍَ ؾطاواْى غةضزةَى سعضةتى يوغـ، تانة 

اوةتةوة بؤ ثريؤظى ئةو ضِزووضاضى قاتى بووة و بةناضٖيَٓاْى سةوت ية غاَيةناْى ضووزاوى سعضةتى يوغـ طة
نإ و ويػتووياْة غاَيةناْى ططاْى و ٖةضظاْى بة سةوت ْيؿإ بسةٕ و وةى َيَصوو اْييةشَاضةية ية الى عُط

 .(ظةبيشوَيآلسةخات، غاآلْى قاتى تةْٗا ضواض يا ثيَٓر غاٍَ بووٕ، زةضي
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، زواى نووؾتٓى ضةْس غةضباظيَو (3)نةَبؤديية غةضباظى ْائيَطاْى ٖةبووية يةؾهطى  بةآلّ
نإ ئةنات ثاضةى يةغةض ْووغطاويإ ْةبوو و َيػطيية ضيرت نةؽ ْةيتواْى بيَ ؾةضَاْى بهات.

 ثاضةناْيإ باظْةيي بووٕ و غيَ دؤضى )ظيَط، ظيو و َةؽ( بووٕ.
نإ نطزى َيػطييةبةضاْبةض ئاَووٕ خواى طةوضةى  نةَبؤدييةٖريؤزؤت زةَييَت ئةوناضةى 

هسا غةضنةويَت و يَوآلتثاؾايةى نة بةدةْط بةغةض  بةآلّنإ بوو، َيػطييةبؤ ؾيٌََ نطزٕ ية 
ثاؾانةى ئةغري بهات و يةؾهطةنةى يةْاو ببات، ض ثيَويػتى بة خةَيةتاْسْى خةَيهى ئةو 

تى ثاؾا آلةية بة ضيَعططتٔ ية ئاييٓةناْيإ و ئةويـ ية ثيَٓر غةز غاٍَ ثيَـ ظايئَ نة زةغةوآلت
 ةَطؤ.ى ؾهػت خواضزوو ظؤض ظياتط بووة ية ئوآلتيا غةضزاضيَهى غةضنةوتوو ية ْاو 

نإ ْةبوو و بةَيطةمشإ َيػطييةية ئاَووْى ططت بؤ ؾيٌََ نطزٕ ية  نةَبؤدييةئةو ضيَعةى 
 بةآلّى، َيػططاناْى تطى ثةضغتئةوةية نة زةغتى ْةططت بةغةض خةظيَٓةناْى ئاَووٕ و 

زةغتى ططت بةغةض خةظيٓةى ؾيَطعةوٕ و ٖةضضى ية ظيَط و ظيو و َؼ ية خعيٓةى ؾيَطعةوٕ 
طاى ئاَووٕ، بة ٖؤى زةغت ثةضغتو ٖاونات ناٖيٓةناْى  نةَبؤدييةبة ٖى  ٖةبوو، بوو

 يإ بة باؾي و ضيَعةوة زةٖيَٓا.نةَبؤدييةْةبطزْى بؤ خعيٓةناْيإ ْاوى 
نإ تا بضٓة ئيَطاْييةية َةَؿيؼ ٖةْسىَ باؽ، ٖاْسةض بوو بؤ  َيػطغةباضةت بة باؾووضى 

و يةو ؾويَٓةى ئاوى ْيٌ ية  َيػطاؾووضى ئةو ؾويَٓة بؤ زيتٓى و زةووتطا ية نؤتايي ب
ؾاخةنإ زةضشيَتة خواضةوة، ؾاضيَو بة ْاوى )ؾاضى ظيَطئ( ٖةية نة ٖةَوو ؾتيَو يةو ؾاضة ية 

طزْى خاْوو زضوغتهظيَطة و خةَيو َاَيةناْيإ ية ظيَط زضوغت زةنةٕ و ئةو بطزاْةى خةَيو بؤ 
 طاوٕ.زضوغتهبةناضيإ زةٖيَٓٔ ية ظيَط 

ضاؾة ظؤضة و دؤضة َةعنوْيَهى ييَ ية نة ناتيَو ٖاواض ضِؾيَط، ؾيٌ، نةضطةزةٕ و ظة ية ئةوىَ
زةبيَت و ئةوةْسة بة ٖيَعٕ نة ٖةضزوو قاضى ؾيَط زةططٕ و بة طوؾاضى  ضِزةنةٕ، طويَي بيػةض نة

                                                           

بؤ ؾتة باؾةنإ تةواوى ئةو يةؾهطة بة ئيَطاْى زةظاْيَت و وةى ئةو زةَييَت ئةو  ظةبيشوَيآل)بة زاخةوة  (3)
طاْى بووٕ باؽ اططتٓى ئيَضِخيًََى ئيَطاْى )ْةتةوةى ئيَطاْى( ثيَهٗات بوو، بةآلّ ئيَػتا بؤ بةضظ  16يةؾهطة ية 

و ئةو بابةتةف يةاليةى بريى ثإ  ي تطية بووْى خةَيهى ْا ئيَطاْى زةنات و تاواْى ْاضيَهى زةزاتة ثاٍَ ئةواْ
ية نة ئةونات ئةو ئيَطاْةى بة ْةخؿةى تييةاغضِزةضخةضى ئةو  ي تطئرياْيعَةنإ ظيٓسوو زةناتةوة و ية اليةن

طف يةؾهطى ٖةخاَةْؿي بووة ْةى يةؾهطى ئيَطاْى و بة ظؤضةًَيَ غياغي ئيَػتا زةوتطيَت ْةبووة و ئةو يةؾه
 زاَةظضاوة، وةضطيَط بؤ نوضزى.(
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ظؤض زوو زةغتةناْيؿى زةثضطيَٓٔ. ئةوىَ ظؤض زووضتطة ية غةضظةوى )نووف( و زواى طةيؿسن بة 
ؤٕ تا زةطةْة )ؾاضى ظيَطئ( و ئةوىَ ية غةضضاوةى ضووباضى طِزةبيَت ضةْسئ َاْط بنووف، 

ة يْي ي تطْيًة و ٖةضنةغيَو بطاتة ئةو غةضضاوةية زةطاتة نؤتايي ديٗإ و زواى ئةوىَ ديٗاْ
و زةياْووت نة خةَيهى ئةو ؾاضة ثيَٓر غةز غاٍَ زةشئ و ظَاْى ٖةَوو ئاشةَيةنإ زةظأْ و ية 

 يُوٕ و ؾيًةنإ زةزوئَ.طةٍَ َ
ياضيسا ٖةْسىَ نةؽ بٓيَطيَت بؤ طِب نةَبؤدييةناْى ظيَطئ ؾاض نطا نة اْييةئةوةْسة باغي دو

ى ئةو ؾاضة و ضةْس نةغيَهى طِاْةوةزا ٖةْسيَو ية ظيَضِئةو ؾاضة و ئةوإ ئةو ؾاضة ببيٓٔ و ية طة
اؾا خؤؾي بضيَتة ئةو ؾاضة. ثاؾاى ئةو ؾاضة بيَٓٔ تا ثاؾا بياْبيٓيَت و زواتط ئةطةض تواْى ث

ئيَطإ غةز نةؽ ية ثياواْى ؾاضؽ و تةبةضغتاْى بة ؾةضَاْسةيي نةغيَو بة ْاوى طايؤَةضت 
( ْاضز بؤ ئةو ؾويَٓة و ثيَساويػتى شياْى ثيَسإ و ث)ئةو ْاوة ية ؾاضغيسا بؤتة نيوَةض

ْى ية تيَجةضِبوووات و زواى طِب اغجيَطزضا تا بة زضيَصايي ضووباضى ْيٌ بةضةو باؾووضضِطايؤَةضت 
غةضظةوى نووف، بةضزةواّ بيَ ية ضؤيؿسن بةضةو باؾووض تا زةطاتة ظيَطئ ؾاض و زواى بةزةغت 

 ى ظيَط و ضةْس نةغيَهى ئةو ؾاضة بطةضيَتةوة.ظنووْةٖيَٓاْى 
خ. ظ( بة زضيَصايي ضووباضى ْيٌ  524ية بةٖاضى غاَيى ) نةَبؤدييةغةز غةضباظى 

يإ ضؤيؿسن تا َيػطو بة ٖؤى طةضَا ظؤض ئاظاضيإ ضةؾت. ئةوإ بة زضيَصايي نةوتٓةضيَ 
ٕ ية ئةغوإ، طةيؿتٓة يةنةّ تيَجةضِبووْاغطاوة. زواى  (4)طةيؿتٓة ئةو ؾويَٓةى بة )ئةغوإ(

يإ ديَ ٖيَؿت، زواى ي تطتاظطةى ضووباضى ْيٌ ية )بانووض بؤ باؾووض( و زواتط ضةْس تاظطة
ؾيإ ديَ ٖيَؿت طةضَا ْةَا، ضوْهة طةيؿتٓة ْاوضةيةنى ؾاخاوى و ئةوةى غةضظةوى نوو

زواتط طةيؿتٓة ْاوضةيةنى بةضزاوى و ْاضيَو، نة ضيرت ضؤيؿسن بة ئةغح ية ْاويسا ْةزةنطا و 
 ئ.طِطايؤَةضت ؾةضَاْيسا نة ئةغجةنإ بةض بسةٕ و بة ثيَ بهةوْة ضيَطا ب

ي و ٖةْسيَ داض بة زؤَيى باضيو، نة طِطايإ زةبنإ بة زضيَصايي ضووباضى ْيًةوة ضيَئيَطاْيية
ٖةض زوو اليإ ؾاخى بةضظ بووٕ، زةضؤيؿسن و ؾاخةنإ ئةوةْسة بةضظ بووٕ نة ضيَطط بووٕ ية 
بةضنةوتٓى ٖةتاو بة زؤَيةنإ. ٖةْسيَهات ية زؤَيةنإ زةضزةضووٕ و زةطةيؿتٓة ؾويَٓى ؾطاوإ 

ةف بة بيَ ثػاْةوة زةْطى ؾيَط بةض طويَيإ زةنةوت، اْة ظةضضاؾة و ؾيًيإ زةزيسن و ؾةواْضِو 
                                                           

بة ْاوى غس ايعاصن ية ئةوىَ بيٓا نطاوة،  َيػطنة ئيَػتا ئاوبةْسى َةظْى  َيػط)ئةغوإ ْاوضةيةنة ية  (4)
 .(ظةبيشوَيآل
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ووٕ نة ؾةواْة ئاطط بهةْةوة و ٖةْسىَ ناتيـ بة ناتى ْاضاضبزواتط غةضَا ظياتط بوو و ئةوإ 
 ضؤش يا ؾةو باضإ زةباضى و ٖةواى غاضزتط زةنطز.

ٖيض َطؤظيَو بةضضاوى ئةوإ ْةزةنةوت و ية تةْيؿت ْيٌ نة ئيسى وةى ضووباضيَهى 
ى ْةبوو. زواتط ية ْاوضةى ؾاخاوى زةضضووٕ و اْييةضوونى ييَٗاتبوو، ْيؿاْةى ٖيض ئاوةزب

طةيؿتٓة ْاوضةيةنى زاضغتإ و طةضّ و ية ئةوىَ َطؤظة دةْطةَييةنإ )َةبةغت طوضيًَالية( 
بةضضاو نةوت نة قاضةناْيإ نوضت و زةغتةناْيإ زضيَص و دةغتةيإ ظؤض توونٔ بوو و ناتي 

نإ طويَيإ زةططت تا ئيَطاْييةٕ، قيصةيإ ئةوةْسة بةٖيَع بوو نة طويَي ئاظاض زةزا و ٖاواض نطز
 زةْطى ئةوإ ْةبيػسن. 

ٕ و زيػإ طةيؿتٓة ْاوضةى ؾاخاوى و ٖةوا غاضز بؤوة و ئةواْيـ تيَجةضِبوويةو ْاوضةيةف 
ةضطى ظغتاْيإ نةوتٓةضيَ بة بريى ئةوةى بةضزةواّ ية ؾويَٓى طةضّ زةبٔ، ب َيػطناتيَو ية 

ْةٖيَٓابوو و ية زةغت غةضَا ظؤض نةوتٓة ئاظاضةوة. ضووباضى ْيٌ نة ية ضيَطةوي نؤتايي وةى 
زةضياى ييَسةٖات، يةو ؾويَٓة وةى دؤطايةنى بوو و ئةواْيـ نةغيإ ْةزةزيت ثطغياضى زووضى 

 ؾاضى ييَ بهةٕ.
ة زواى ؾاخةنةية و زواى بة بيٓيٓى ٖةض ؾاخيَو، غةضباظةنإ وايإ زةظاْى ظيَطئ ؾاض ي

يإ زةنةوتة بةضضاو. ئةوإ ئةوةْسة ضؤيؿسن ي تططةيؿتٓيإ بة زاويَٓى ؾاخةنة، زيػإ ؾاخيَه
تا ضؤشةنإ تةواو نوضت بووْةوة و ظاْيإ ية نؤتايي وةضظى ثاييعٕ و ٖيَؿتا ْيؿاْةيةى ية 

 ظيَطئ ؾاض بةزى ْةزةنطا.
ية َاْسوو بووٕ و زووضى ضيَطانة زةنطز و زاواى  بةضزةواّ ئةْساَاْى ئةو زةغتةية طًةييإ

ْةتإ  َيػط: ئايا ئيَوة ثيَـ ٖاتٔ ية زةيوتاْةوةيإ زةنطز، طايؤَةضتى ؾةضَاْسةيإ ضِطة
بيػت بوو نة بةضةو نؤتايي ديٗإ زةضؤئ و ئةوةى بةضةو نؤتايي ديٗإ زةضوات، زةبيَت 

ةضاْبةضزا ناتيَو طةيؿتُٓإ بة ظيطئ ؾاض، بةضطةى َاْسوو بووٕ و زضيَصى ضيَطا بططيَت، ية ب
 ى زةبةٕ. َيػطاْةوة ية طةٍَ خؤتإ بؤ ضِئةوةْسةى زةتاْةويَت ظيَطتإ زةغت زةنةويَت و ناتى طة

ضؤشيَو زواى زةضضووْيإ ية ْاوضة ؾاخاويةنإ طةيؿتٓة ْاوضةيةنى بةزاض زاثؤؾطاو و 
ضيَطايإ  اْييةةى ثيَٓر ضؤش يةو ْاوضة تةختزيتيإ نة تا بة ضاو زياضة ظةوى تةختة، ئةوإ َاو

 ى نةوت و ية خؤؾيإ ٖاواضيإ نطز.اْييةي و ضؤشى ؾةؾةّ ية زووضةوة ضاويإ بة ئاوةزطِب
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ئةوإ وايإ  بةآلّٖةضضةْسة ئةو ئاواييةى ية زووضةوة زياضبوو بة ظيَطئ ؾاض ْةزةضوو، 
ثيَؿاْسةض ية طةٍَ خؤيإ بزن. ناتيَو  برينطزةوة زةتوأْ يةو ئاوايية ظاْياضى وةضبططٕ و ضيَ

طةيؿتٓة ئاواييةنة زيتيإ نة ية نةْاضى زةضياضةيةنى طةوضةية و ئةو ضووباضةى نة بة زضيَصايي 
 ى، يةو زةضياضةية زيَتةزةضىَ.طِئةوزا ضيَطايإ زةب

ْيإ و ضةف ثيَػت بووٕ و ناتيَو غةضباظةنا آلزاْيؿتواْى ئةو ئاوايية خةَيهاْيَهى نوضتة با
تى جييةزيت، ييَ يإ ْعيو بووْةوة و ثيَ زةنةْشن و زةغتيإ بة ثيَػتيإ زازةٖيَٓا، زةضنةوت غ

 ة.غةضغوضَِاْنإ ويَطاى ئةوةى بة ٖؤى ٖةتاو ضةف ببوو، بؤ ئةوإ ديَطةى ئيَطاْييةثيَػتى 
نةؽ ية ظَاْى ئةو تيَ  بةآلّى نةوتة زوإ يةطةٍَ ئةوإ، َيػططايؤَةضت بة ظَاْى 

نةى بطز و ضؤوة يةنيإ، اْييةةناْى ئاوةزخاْووةطةيؿت و شْيَو زةغتى ئةوى ططت و بةضةو ْ
تى ية طةٍَ ئةو بسوىَ. و ةف ثيَػتيَهى ثريى ييَ بوو و شْةنة بة ئيؿاضةضِةنة خاْووية 

 تى: ئيَطة نويَية و تؤ نيَي؟و طايؤَةضت
 تة( و َٓيـ طةوضةيامن.تى: ئيَطة )تطاو ىَيػطئةو ثياوة بة ظةضزةخةْةوة بة ظَاْى 

 تى: ييَطة تا ظيَطئ ؾاض ضةْس زووضة؟و طايؤَةضت
نة ئيَطةية و و تةْٗا يةى طوْسى ييَ ية  ْيية تى: يةو غٓووضة ٖيض ؾاضى ييَو ثريةَيَطزة

 ْابيٓٔ. ي تطبزن ئةوا ئاوةزاْئةطةض ييَطة تيَجةضِ
اضى ْيًة و ية ئةوىَ تى: ئيَُة بيػتووَاْة ظيطئ ؾاض ية غةضضاوةى ضووبو طايؤَةضت

 ضووباضى ْيٌ ية ؾار زةضزةضيَت.
ى زةظامن، ضوْهة َيػطتةْٗا َٔ ظَاْى  اْييةتى: ية ْيَوإ خةَيهى ئةو ئاوةزو ثريةَيَطز

تووة نة غةضضاوةى ْيٌ ية ؾار زيَتة زةضةوة، و تةْٗا َٔ غةؾةضّ نطزووة و ئةطةض بة تؤيإ
 اضةية نة يةو زةضياضةية زيَتة زةضةوة.زضؤيإ يةطةَيسا نطزووى و ْيٌ ٖةض ئةو ضووب

 ؟ضييةتى: ْاوى ئةو زةضياضةية و طايؤَةضت
 (5)طز وتى: زةضياضةنةف ْاوى تطاتة.ثريةَيَ 

بووئ بيػتُإ ضووباضى ْيٌ غةضضاوةنةى ية  َيػطتى: ناتيَو ئيَُة ية و طايؤَةضت
 ؾويَٓيَهة ظيطئ ؾاضى ييَ ية.

                                                           

ية بيػت و ثيَٓر غةزة ثيَـ بة زةضياضةى تطات  شاية زةضةوة،ضِ)ئةو زةضياضةيةى نة ضووباضى ْيًى ييَ زة (5)
 (ظةبيشوَيآلْاوزةبطا و ئيَػتا بة زةضياضةى ظيهتؤضيا ْاغطاوة. 
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 ظيَطئ ئيَطةية. تى: ؾاضىو ثريةَيَطز بة ظةضزةخةْةوة
ةناْى خاْووت نة و بة ئيَُةيإ َيػطَٔ ييَطة ٖيض ظيَط ْابيِٓ و ية  بةآلّتى: و طايؤَةضت

 طاوٕ.زضوغتهظيَطئ ؾاض ية بةضزى ظيَط 
ؾتيَهُإ ٖةية  بةآلّةناظنإ ية بةضزى ظيَط زضوغت ْانةئ، خاْووتى: ييَطة ئيَُة و ثريةَيَطز

م و ضِو بؤيةف نةؽ  ْيية و ييَطة نةؽ ثيَويػتى بة ٖيض ظييةيانة باؾرتئ ظيَطة و ئةويـ بيَ ْ
، زَيٓياّ غةضجنت زا ناتيَو تؤ و ثياوةناْت ٖاتٓة ئاوايةنة، خةَيو بة ْيية نيٓةى ية نةؽ
وة ئيَوةيإ وةضططت، ٖةضضةْسة ْةياْسةْاغشن و ئيَػتاف خؤت و ثياوةناْت اْييةثيَهةْشن و َٗطب

 تا بة خةَيو بًَيَِ خواضزْتإ بؤ بيَٓٔ. ية نةْاضى زةضياضة زابٓيؿٔ،
 تى: ئايا ئيَوة ييَطة خواضزةَةْيتإ ٖةية؟و طايؤَةضت
ة ية ئاشةَيى بة قؤض و ئيَُةف ٖةض طِة ية َاغي و دةْطةٍَ ثطِتى: زةضياضة ثو ثريةَيَطز

ضةْسى ثيَويػت بهات طةظنةؾاَى زةضيَٓشن و بؤية ٖيض نات بة ٖؤى نةَى و ْةبووْى 
 ْى ْانةويٓة تةْطةتاوى.خواضزةَة

نإ بة ئيَطاْييةئةو ضؤشة و بيػت و ضواض غةزة ثيَـ )ز. ييوئ طةغسن( نة بةضيتاْى بوو، 
ؾةضَاْسةيي طايؤَةضت بة نةْاضى ْيًسا ضؤيؿسن و تواْيإ غةضضاوةنةى نة زةضياضةى توضات 

و ئةوةف بؤ  ةزؤظييةوئةويَي  ي تطبوو، بسوظْةوة و ز. ييوئ ية غةزةى ْؤظزةٖةّ داضيَه
 .ظييةنإ ؾاْائيَطاْيية

اْةوة و ضِئةو زةغتةيةى بة ؾةضَاْسةيي طايؤَةضت ضووْة ظيَطئ ؾاض، ضٌ و زوو نةغيإ طة
بة ٖؤى دياى وةى ْةخؤؾي و طةغتٓى َاض و ... ٖتس َطزٕ و ناتيَو طايؤَةضت ية  ئةواْي تط

ٍَ خؤيسا ظيَط بباتةوة، بةآلّ شٕ و يةطة نةَبؤدييةايةوة، ْةيتواْى بؤ ضِغةضضاوةى ضووباضةنة طة
تا ئةو بعاْيَت ئةو خةَيهاْةى يةوىَ زةشئ،  نةَبؤدييةثياويَهى خةَيهى ئةو ؾويَٓةى بطز بؤ الى 

ضةْط و باآل و ٖةَيهةوتةى دةغتةيإ ضووْة. بة ٖؤى ئةوةى ضووباضى ْيٌ زوو غةضضاوةى ٖةية نة 
ى ي تطغتةيةنةسةبةؾةية، زواتط ثاؾاى ئيَطإ زى وآلتية  ي تطيةنيإ زةضياضةى ظيهتؤضيا و ئةو

 نة ية سةبةؾة بوو. زؤظييةوةي ضووباضى ْيًيإ ي تطْاضز و ئةواْيـ غةضضاوةنة
، ئةوإ ضيَٓووغي )ئةيـ با( يإ ٖةبوو و ية ضيَٓووغي َيػططةيؿتة  نةَبؤدييةناتيَو 

ضيَٓووغي ويَٓةيي  ْةيسةتواْى َيػطئةو نات نةؽ ية  بةآلّويَٓةيي نؤْيإ وةضططتبوو، 
غويَٓيَتةوة. ضيَٓووغي ويَٓة وةى زةظاْشن ية ويَٓةى َطؤظ و ئاشةَيةنإ زيَتةنايةوة و ية غةضةوة 
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ي ئةو ضيَٓووغةى َيػطية ٖةْسىَ ية بيٓا نؤْةناْى  نةَبؤدييةبؤ خواضةوة زةخويَٓسضيَتةوة و 
وإ ضيَٓووغي نؤْى خؤيإ بؤ ئة بةآلّنإ نطز بؤى غويَٓٓةوة، َيػطييةبيين بوو و زاواى ية 

اغجاضز تا ئةو ضِناْى َيػطييةضةْس نةؽ ية ئيَطاْى و  نةَبؤدييةْةزةخويَٓسضايةوة. بؤية 
ضيَٓووغة غويَٓٓةوة و غةضةجناّ تواْيإ بة ياضَةتى ئةو ْووغطاواْةى ية غةض ثاثريؤؽ بووٕ، 

ييؤْى ؾةضةْػي نًيًى غويَٓٓةوة و بيػت و ضواض غةزة ثيَـ ؾاَجؤ َيػطضيَٓووغي نؤْى 
 .زؤظييةوةيإ َيػطخويَسْةوةى ضيَٓووغي نؤْى 

نإ تا ئةو بةؾةي ئيَطاْييةاظيَو بة زةغت طِبؤوة ئاَ َيػطخويَٓسْةوةى ضيَٓووغى نؤْى 
ناْيـ زياض ْةبوو و ئةو َيَصوواْةيإ ية َيػطييةبسؤظْةوة نة تةْاْةت الى  َيػطَيَصووى 

ةوة نة ئيَػتا بة ثةضتووى ْاوزةبطيَت و ية نؤؾهى ضواضضيَوةى ئةو نؤَةالْة نؤنطز
ثيَطغجؤييؼ زةثاضيَعضإ و ئةطةض ئةغهةْسةض ئةو نتيَبداْةى ْةغوتاْس بواية، ئةوا َيَصووى 

نة َاوةى غةزة و ْيويَهة بة ٖيَواؾي ية ضيَطةى بةَيطةْاَة َيَصوويي و نةتيبةناْى  َيػط
ى ديٗاْيإ زةبووٕ. ثةضتوونداْةى ئيَطإ ضيَٓووغي ويَٓةيي بةضزةغت زةنةوٕ، بةض زةغت

تى ٖةخاَةْؿي بةزةغت ئةغهةْسةض و زواتط ية آلزووداض يةْاو ضوو، يةنةّ ية نؤتايي زةغة
 نإ.غاغاْييةتى آلنؤتايي زةغة

ى ئيَطإ ية ْاوضةى َةزيتةضاْة ظؤض ؾطاوإ بوو باظضطاْبامسإ نطز نة ية غةضزةَى نوضوف 
ٖةبوو  َيػطي ئيَطإ نة ثيَؿرت ية طةٍَ باظضطاْ، َيػطية  ؤدييةنةَبو زواى ديَطري بووْى 

ْةبووْى ضيَطةى ثةيوةْسى ية ْيَوإ زةضياى قةيعةّ  بةآلّة ثةضةى ططت. وآلتظؤضتط ية داضإ يةو 
نإ بتوأْ ية َةزيتةضاْةوة باظضطاْييةدةْطى يا  نةؾتييةو َةزيتةضاْة، ضيَطط بوو يةوةى نة 

 و بة ثيَضةواْةوة.بضٓة زةضياى قةيعةّ 
ت: ْةبووْى و ىنةَبؤديية، ٖيػت ئةغح بة نةَبؤدييةؾةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي 

ثةيوةْسى ية ْيَوإ زةضياناْى َةزيتةضاْة و قةيعةّ، بؤتة ٖؤى ْةبووْى ثةيوةْسى ية ْيَوإ 
ةّ، ناْى ئيَطإ ية زةضياي َةزيتةضاْة و زةضيا باؾووضيةنإ و زةضياى قةيعدةْطيية نةؾتيية

ناظنإ ٖةض ناتيَو دةْطيية نةؾتييةئةطةض ثةيوةْسى ية ْيَوإ ئةو زوو زةضياية ٖةبيَت 
 بياْةويَت زةتوأْ ية يةى ؾوئَ نؤببٓةوة.
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طزْى نةْاييَو ية زضوغتهى ٖاْسا بؤ نةَبؤدييةنإ، اْييةضطئةو بابةتة و بةضشةوةْسيية باظ
نإ بتوأْ ية زةضياى قةيعةّ ية ضيَطةى نةؾتييةْيَوإ ضووباضى ْيٌ و زةضياى قةيعةّ، تا 

 ضووباضى ْيٌ بضٓة ْاو زةضياى َةزيتةضاْة و بة ثيَضةواْةوة.
زا ٖاتة ثيَـ و ناضة غةضةتاييةناْي نةَبؤدييةبريؤنةى ٖةَيهةْسْى نةْاٍَ ية غةضزةَى 

زاضيوف ناضى ٖةَيهةْسْى ئةو  بةآلّئةو نةْاَيةف ٖةض ية غةضزةَى ئةوزا ئةجناّ زضإ، 
ةْاَيةى ديَبةدىَ نطز و ئةو زوو زةضيايةى ية ضيَطةى ضووباضةوة بةيةنةوة ططيَسا و زواى ئةوة ن

 (6)يَوإ زوو زةضيانة ٖاتووضؤ بهةٕ.نإ زةياْتواْى ية ْنةؾتيية
طزْى ثةيوةْسي َةعٓةوى، ٖيض ناضيَهى نويتووضى ئةجناّ ْةزا و زضوغتهبؤ  نةَبؤديية

نةى ئةو واتة زاضيوف بة ئةجناّ طةيؿت و ْاوى ٖةْسىَ ية ئةو ناضاْة ية غةضزةَى ديَٓؿيٓة
يةو  ى بؤ ؾاضةناْى ئيَطإ بةناض ٖيَٓا و بة ثيَضةواْةؾةوة و ٖيَؿتاف ٖةْسىََيػطؾاضةناْى 

 ا بة )قؤّ( بة ْاوة نؤْةناْيإ ْاو زةبطئَ.ضِنة زواتط طؤ (7)ْاواْة وةى )تةبةؽ( و )نةّ(
بابةتيَو بوو نة بةضزةواّ بؤ  َيػط، ٖةضةَةناْى يػطَية  نةَبؤدييةزواى ديَطريبووْى 

ة و غةضباظةناْى َايةى غةض غوضَإ بوو، ئةونات ٖةضةَةنإ ٖيَؿتا بةضزةواّ ينةَبؤدي
ْؤشةٕ زةنطاْةوة و بة ٖؤى ضووثؤؾة َةضَةضةناْيإ، ية ضووْانى ٖةتاو و َاْطسا وةى ئاويَٓة 

طزْةوةى ئةو ٖةضةَاْةيإ بة ئةضنى خؤيإ ، ْؤشةٕ نَيػطزةزضةوؾاْةوة و ؾيَطعةوْةناْى 
زةظاْى. ئيَػتا ضووثؤؾي ٖةضةَةنإ ْةَاوة و تةْٗا بةضزة غةضةنية ثَهٗيَٓةضةناْيإ َاوة 
)تةْٗا ية ٖةضةَى نؤؾؤ زووًَيؤٕ و ْيو بةضز ٖةية و نيَؿى ٖةض بةضزيَو زووتةٕ و ْيوة( و 

                                                           

وو. ية ْيوةى زووةَى غةزةى وؾهب  بوَوة و طِ)ئةو نةْاَية بةٖؤى ْةبووْى ضاوزيَطى، بة ييتة و خيع ث (6)
، ويػتى ية ْيَوإ زوو زةضيانة ثةيوةْسى زضوغت ْؤظزةٖةّ )ؾيَطزيٓاْسؤ ييَؼ ثيَؼ( نة خةَيهى ؾةضاْػة بوو

نإ طةوضةٕ و ْاتوأْ بضٓة ْاو ضووباض، بريونةى بةيةى بةغتٓةوةيإ ية نةؾتييةبهات. بة بياْووى ئةوةى 
اغتةوخؤ ية ْيَوإ ٖةض زوو زةضيا نطزةوة و ْاوى نةْاَيى ضِضيَطةى ضووباضةنة وةالْا و بريى ية نةْاَييَهى 

 (ظةبيشوَيآلا. غوئيَعى ييَٓط

نة  َيػطى وؾةبطزووة و ْاو ميضرايييا بة َريظايي يا َيػطإ عربييةننةّ بووة و  َيػط)ْاوى نؤْى  (7)
ى وآلتنإ َيػطييةعربية، ئةطةضْا  ميضراييْاو ظَاْى ؾاضغي، ٖةَإ وؾةى  ٖاتؤتةية ظَاْى عةضةبيةوة 

 .(ظةبيشوَيآلخؤيإ بة نةّ ْاوزةبطز. 
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ٕ و ٖةضطيع ويَطإ َيػططعةوْةناْى غتاْى ؾيَضِظاْى ئةو ٖةضةَاْة، طؤ نةَبؤدييةناتيَو 
 ْابٔ، ٖةوَييسا ٖةضةَيَو بؤ خؤى زضوغت بهات تا زواى َطزْى ية ئةويَسا بٓيَصضيَت.

طزْى ٖةضةَةنة زضوغتهبؤ  نةَبؤدييةْاوضةى قدطة ية نةْاضى ضووباضى ْيٌ، ية اليةٕ 
و  ْيية ٖةضةَى ئةوزياضي نطا و ئيَػتا يةو ؾويَٓة ٖةضةَيَهى ؾةف ْٗؤَى زةبيٓسضيَت، بةآلّ 

ياضَةتى ْةزا تا ٖةضةَى خؤى تةواو بهات، ضوْهة تةواونطزْى ٖةضةَيَهى  نةَبؤدييةتةَةْى 
ٖاوؾيَوةى نؤؾؤ بةو َةضدةى غةز ٖةظاض نطيَهاض ناضى ييَ بهات، ثيَويػتى بة بيػت و ثيَٓر غاٍَ 

ية، ٖةَوو ئةو ينةَبؤدى خؤيسا بٓيَصضيَت و بؤية زواى َطزْى وآلتٖةبوو و زاضيوف زةيويػت ية 
 زا بة ناضى بطزٕ.ي تططابووٕ ية خاْوو و بيٓائاَازةنبةضزاْةى بؤ ٖةضةَةنة 

ويػتى بيٓاى بهات، ية ؾيَوةى ٖةضةّ ْةبوو و  نةَبؤدييةزةوتطيَت ئةو ٖةضةَةى 
 بةآلّتٓةنة ططعناْى الواظٕ. ئةو طيَطاْةوةية ٖةضضةْسة الواظة، و ٖةضزوو بةآلّزةنةوتة غوضيا، 

ويػتوويةتى وةى ٖةضيةنة ية ؾيَطعةوْةنإ، ثيَـ ئةوةى ضنطيَت  نةَبؤدييةةضزةنةويَت ز
 ةنات.ئاَازةزهات، واباوة َطؤظ بة ْعيو بووْةوة ية َطزٕ طؤضِى خؤى ئاَازةبٖةضةَى خؤى 
ية تةَةْى الوي بوو و يةو تةَةْؿسا َطؤظ ْانةويَتة برينطزْةوة ية  نةَبؤدييةئةونات 

نإ ية تةَةْى زةغاَييةوة نة الى ئيَُة بة تةَةْى َيػطييةبؤ خؤى. طزْى طؤض زضوغته
طزْى زضوغتهَٓساَيى زةشَيَطزضيَت، زةنةوتٓة ثاؾهةوتى ثاضة و ظيَط بؤ زابشن نطزْى تيَضووى 

 و َؤَيايي نطزْى دةغتةنةى. ضِطؤ
نطز، ظاْػى زة َيػطبة ثيالْيَهى باف بةضبةضةناْى قاتى و ْةبووْى ية  نةَبؤدييةيةوناتيَهسا 
شن نة  َيػطنؤْة ئةؾػةضى  ى زةزا ية زشى ئةو و زةظْا ناْى ظاْؼ ية ئاَؤشطاضييةٖةوَيى ثيالْطيَطْا

ية زشى ؾيَطعةوٕ ظؤض بةغووز بووٕ و زواى دةْطيـ  نةَبؤدييةناتى يةؾهطنيَؿى و دةْطى 
ابوو ئةو ثازاؾتةى ى وباوةضِاظى ْةبوو و ضِى ثًةى ظاْػي بةضظ نطزةوة، بةآلّ ظاْؼ يةوة نةَبؤديية

 ى نطزووة.نةَبؤدييةثيَي زضاوة، ظؤض نةَرتة يةوة خعَةتةى بة 
بة ئةو  َيػطةوايي طِؾةضَاْ نةَبؤدييةظاْؼ ضاوةضوإ بوو زواى نؤتايي دةْط، 

بػجيَطيَت و ية دياتى ؾيَطعةوْى زابٓيَت. ئةو واي بريزةنطزةوة زواى تةواو بووْى دةْط و 
ةوايي طِواتةوة بؤ ئيَطإ و ؾةضَاْضِدةْط، يةؾهطةنةى زةبات و زةنؤنطزْةوةى زةغهةوتةناْى 

ايةوة و يةو ؾويَٓة ضِْةطة َيػطبة ثيَضةواْةوة ية  نةَبؤديية بةآلّبة ئةو زةغجيَطيَت،  َيػط
يةو  نةَبؤدييةَاْةوةى  بةآلّْيؿتةدىَ بوو و ية طةٍَ ئةوةؾسا ظاْؼ ٖيَؿتا ئؤَيَسى ٖةبوو، 
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ياضيسا بة طِظاْؼ بريى نطزةوة نة ٖةضطيع ْابيَتة ؾةضَاْطةوا و بؤية ب ة زضيَصةى ٖةبوو ووآلت
 ت.آلت البسات و خؤى بطةييَٓيَتة زةغةآلية زةغة نةَبؤدييةثيالْيَو 

ا نة: ؾيَطعةوٕ نة ئةغريى ثاؾاى ٖةخاَةْؿي بوو و الى ضِثيالْى ظاْؼ بةو ؾيَوةية زاضيَص
بات بؤ ييبيا نة يةؾهطى زةضيايي ؾيَطعةوْى ييَ خاوةٕ ضيَع بوو، بسظيَتةوة و بي َيػطخةَيهى 

 َيػط، بة ٖؤى يةؾهطى زةضيايي َيػطبوو و زواى طةيؿتٓى بؤ ييبيا نة زةنةوتة ضؤشئاواى 
ةوايي ؾيَطعةٕ ْوىَ طِنة بيَ طوَإ بةضاْبةض بة ؾيَطعةوٕ وةؾازاض َاوٕ، غةضية ْوىَ ؾةضَاْ

و ثياواْةى وةؾازاضٕ بة ؾيَطعةوٕ زئَ و زةنةْةوة و بة ظووتطئ نات يةؾهطيَهى طةوضة ية
ؾيَطعةوٕ ؾةضَاْسةيي ئةو ٖيَعة بة ظاْؼ زةغجيَطيَت و ئةويـ نة ثيَؿرت بؤتة ٖؤى غةضنةوتٓى 

زا، زةتواْيَت ؾيَطعةوٕ غةضنةوتوو بهات. زواى ئةوةى َيػطبة غةض يةؾهطى  نةَبؤديية
تساضى آلثاؾا، ظاْؼ زةناتة زةغة تى داضاْى زةنةويَتةوة زةغت و زةبيَتةوةآلؾيَطعةوٕ زةغة

و ئةطةض واى ْةنطز، بة ٖؤى ئةوةى خؤى غةضؤنى يةؾهطة، زةتواْيَت ؾيَطعةوٕ البسات  َيػط
 و يةْاوى ببات و خؤى ديَطةى بططيَتةوة.

ظاْؼ زواى وةضطرياْى بؤ خعَةتى يةؾهطى ئيَطإ، نطاية ئةؾػةضى ثايةبةضظ و بة ٖؤى 
بضيَتة الى ؾيَطعةوٕ. يةنةجماض نة ؾيَطعةوٕ ئةوى زيت، ضووى ييَ ثًةنةيةوة زةيتواْى بةضزةواّ 

ى نةَبؤدييةا ضوْهة زةيعاْى ئةو ثياوة خياْةت و ْاثانى بةضاْبةض نطزووة و ياضَةتى طِوةضطيَ
 .َيػطزاوة و بؤتة ضيَ ْيؿاْسةضى يةؾهطةنةى ية 

بة خعَةتيَو ببُة  ابطزوو بهةَةوة وضِتى: ئةى ؾيَطعةوٕ، َٔ ٖاتووّ تا تووَيةى و ظاْؼ
 ةظاَةْسيتإ.ضَِايةى 

 ؟ضييةتى: خعَةتة طةوضةنةت و ثةظئاَووٕ
 اْسْةوةتإ بؤ غةض تةختى ثاؾايةتى.ضِية طة بطيتييةتى: خعَةتى طةوضةى َٔ، و ظاْؼ

وة بؤ غةض ٓييةتى: تؤ بة بيَ ئةوةى ٖيَعت ٖةبيَت، ضؤٕ زةتواْى َٔ بطةضِيَو ؾيَطعةوٕ
 تةختى ثاؾايةتى؟

زةضبضيَت و بةضةو ييبيا بطوات، ئيَُة زةبيٓة خاوةٕ  َيػطى: ئةطةض ؾيَطعةوٕ ية تو ظاْؼ
ؾةضَاْسة  بةآلّٖيَعيَهى طةوضة و ٖةض ئيَػتا ٖيَعى زةضيايي تؤ ية ييبيا وةى خؤى َاوةتةوة، 

زةضياييةناْتإ بة ٖؤى ْةبووْى غةضنطزة ْاتوأْ ٖيض بهةٕ و ثيَويػتة يةنيَو ببيَتة 
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ٕ نة ٖةَوويإ طويَطايةَيى بزن و ْاوى ئةو نةغة ببيَتة ٖؤى نؤبووْةوةى ٖيَع ؾةضَاْسةى ئةوا
 ية ئةوإ و ئةو ْاوة تؤى ئةى ؾيَطعةوٕ.

بةضةو ييبيا بؤ بيَت، زةَتواْى  وآلتَٔ ثيَـ ئةوةى بريؤنةى زةضضواْسْى ؾيَطعةومن ية 
خؤّ زةنوشضيَِ و ْاتوامن بؤّ زةضنةوت ئةطةض ئةو ناضة ئةجناّ بسةّ،  بةآلّبهوشّ و  نةَبؤديية

ؾيَطعةوٕ بطةييَُٓةوة غةض تةختى ثاؾايةتى، ضوْهة غةضباظاْى طاضزى داويس بةضزةواّ 
زةنةٕ و تةْٗا ئةو نةغةى زةغت ية شيإ بؿوات، زةتواْيَت ئةو  نةَبؤدييةثاضيَعطاضى ية 

نة  ْيية ةغيؿِبهوشيَت و ضوْهة َٔ زةبيَت بة ظيٓسوويي ضنيَِٓ تا بتوامن ئةو ناضة بهةّ و ن
 بةو ضازةية َتُاْةّ ثيَ ٖةبيَت تا ئةو ئةضنةى ثيَ بػجيَطّ.

، ضوْهة نةَبؤدييةاغجيَطيَت بؤ نوؾتٓى ضِاغتى زةنطز و ْةيسةتواْى نةؽ ضِظاْؼ 
ى زاوة و نةؽ نةَبؤدييةٖةَوإ زةياْعاْى ئةو بةضاْبةض بة ؾيَطعةوٕ ْاثاى بووة و ياضَةتى 

وات بؤ ييبيا، ضوْهة طِثةغةْس بهات و ٖةضوةٖا ْةيسةتواْى ب ئاَازة ْةبوو ثيَؿٓياضى ئةو
ؾيَطعةوٕ نةغيَهى  بةآلّزةيعاْى تةْاْةت ئةطةض ْةؾيهوشٕ ئةوا طوىَ ية باْطةواظةنةى ْاططٕ، 

ديا بوو و ظاْؼ طوَاْى ْةبوو نة بة طةيؿتٓى ئةو بؤ ييبيا، ْاوةْسيَهى ططْطى دةْطى بؤ 
بةدىَ  َيػطياْةى نة زةتوأْ َيػطيا، بةَيهو ٖةَوو ئةو ثيَو زيَت و ْةتةْيا خةَيهى ييب

بٗئًََ، زئَ و زةبٓة بةؾيَو ية يةؾهطى ئةو و يةؾهطيَهى طةوضة ثيَو زةٖيَٓٔ و زواى ئةوة بة 
قػة و ْاو ؾيَطعةوٕ زةبيَتة ؾةضَاْسةى يةؾهط و بة نطزةوةف ئةو زةبيَتة ٖةَةناضةى يةؾهط و 

، زةتواْيَت ؾيَطعةوٕ يةْاو َيػطا زةضنطزْى يةؾهطةنةى ية ي نةَبؤدييةزواى يةْاو بطزْى 
 .َيػطببات و ببيَتة ؾةضَاْطةواى 

بة زَيٓياييةوة باْطةواظى ؾيَطعةوْيإ ثةغٓس زةنطز، ضوْهة ْاوبطاو  َيػطخةَيهى ييبيا و 
زةبؤوة ثاؾا، بة )ؾا خوزا( زةْاغطا و  َيػطية الي ئةوإ خوا بوو و ٖةض ؾيَطعةوْةى ية 

 اظى بووٕ ببٓة خوا.ضِخؤؾيإ  َيػطةناْى خوايةتى و ثاؾايةتيإ زةبوو و ثاؾاناْى ثاي
ٖةَوو ؾتيَو و ٖةَوو نةغيَو ٖى ؾاخوزا بووٕ و تةواوى ضيٓةناْى خةَيو  َيػطية 

ٖةبوو، دطة ية طةجنيٓةى )ئاَووٕ( خواى  َيػطخؤيإ بة بةْسةيإ زةظاْى و ٖةضضى ية 
وزيإ ييَ وةضزةططت، ٖةَووى بة ٖى ؾيَطعةوٕ زةظاْسضا. نة ناٖيٓةنإ غو َيػططةوضةى 

ظطاضى ببواية و ضووبواية بؤ ييبيا و ؾةضَاْسةيي ضِبؤية ئةطةض ؾيَطعةوٕ ية بةْسى ئةغريى 
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يةؾهطة زةضياييةنةى وةضططتباية، خةَيو بة طؿتى ؾةضَاْيإ ثةغةْس زةنطز و زةٖاتٔ بؤ 
 ثاَيجؿتى ئةو.

 ، بؤى خػتةضوو بةّ ؾيَوةية بوو:َيػطؾيَطعةوٕ ية  تٓىآلئةو ْةخؿةى ظاْؼ بؤ ٖة
)بةٖؤى ئةوةى ظاْؼ ئةؾػةضى ثاية بةضظ بوو، بةضزةواّ يةى يا زوو خعَةتهاضى بة بةضطى 
غةضباظي ية طةٍَ بووٕ و زةيتواْى ية ؾاضى َةَؿيؼ ية طةٍَ ئةو خعَةتهاضاْةى بضيَتة ئةو 

و. ئةو يةو ضؤشةى زةيويػت ؾيَطعةوٕ بسظيَت، نؤؾهةى نة ؾيَطعةوٕ تيَيسا ية شيَط ضاوزيَطي بو
يةطةٍَ يةى يةو خعَةتهاضاْة زةضؤوة شووضى ؾيَطعةوٕ و ٖةَووإ زةياْسيت نة يةطةٍَ يةى 
خعَةتهاض ضؤتة شووضةوة و بؤية ناتيَو تةْٗا يةطةٍَ خعَةتهاضيَو زةٖاتةزةض نةؽ زووضاضى 

ناتى زةضضووْى ئةو نةغةى ية طةٍَ ْةزةبوو و تةْٗا دياواظى ئةوةبوو نة ية  غةضغوضَِإ
 ئةوزا زةبوو، ؾيَطعةوٕ بوو ْةوةى خعَةتهاضةنة.

زواى ئةوةى ظاْؼ زةضؤوة شووضى ؾيَطعةوٕ، زةبواية بةضطى غةضباظى خعَةتهاضةنة بهاتة 
بةض خؤى و بةض ية ٖاتٓة زةضةوةيإ ية نؤؾهةنة، ظاْؼ خعَةتهاضةنةى زةنوؾت تا زواتط 

ضيـ و  ي تطغي باؽ ْةنات و ؾريعةوْيـ نة ٖةضوةى ؾيَطعةوْةناْئةوةى زيتوويةتى بؤ نة
و بةو ضةؾٓة زةٖاتٓة زةضةوة و  ْيية مسيًََى ْةبوو، نةؽ ْةزةنةوتة طوَإ نة خعَةتهاضةنة

زةضٔ نة يةغةض ضووباض  نةؾتييةزواى ئةوةى بتوأْ ية نؤؾو زةضبضٔ، بةضةو ئةو 
 َيػطضٔ و ضيَطةى بانووض زةططْة بةض تا ية واْياْة و بة ٖؤيةوة ية َةَؿيؼ زةضزةضِضاوة

ةؾتاضيإ بة ؾيَوةيةى بيَت نة غةضْؿيٓةناْى ضِزةضزةضٔ و ية تةواوى ئةو َاوةيةزا زةبيَت 
 ياْة.ي تطنة واتيَبطةٕ نة يةنيإ خعَةتهاضى ئةوةنةؾتيية

نى زةضيايي نةؾتيية، ئةوإ ية نةؾيت ضووباض زازةبةظٕ و بة َيػطزواى زةضضووٕ ية 
اغتةقيٓة و ضِؤيإ زةطةييَٓٓة ييبيا و بة طةيؿتٓيإ بؤ ئةوىَ، ثةظئاَووٕ زةبيَتةوة ؾيَطعةوْى خ

 زةبيَتةوة ثاؾا.(
تى: ظاْؼ تؤ داضيَو ْاثانيت ية طةٍَ َٓسا نطزووة و ضؤٕ زةتوامن بة ئاغاْى و ثةظئاَووٕ

 ؟ْاثاى ْابى ي تطاغتطؤ زةبى و داضيَهضَِتُاْةت ثيَ بهةّ نة ية طةَيُسا 
خواضز نة ْاثاى ْابيَت ية طةٍَ ئةوزا و  َيػطظاْؼ غويَٓسى بة ئاَووْى خواى طةوضةى 

 ثةظئاَووٕ غويَٓسةنةى ثةغةْس ْةنطز.
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تى: بؤ ئةوةى زَيٓيا بى نة خياْةت ْانةّ، بةَيطةْاَةيةنتإ ثيَسةزةّ نة بةَيطةى و ظاْؼ
وتى َٔ ٖةية بؤ َؤَيا نطزمن خاوةْساضيةتى قربةنةَة و ٖةضوةٖا ئةو ثاضةى ية شَاضةى ثاؾهة

ية زواى َطزمن. بةضٖةَى تةَةْيَو ية َاْسوو بووْى َٔ ئةوةْسةية و َٔ ئةواْة بة زياضى 
اغتطؤ بووّ ضِزةَطّ و تةضَةنةّ َؤَيا ْانطيَت، ئةطةض  ضِزةزةَة تؤ و ئةطةض ْاثاى بووّ بيَ طؤ

 ئةو بةَيطة و ثاضاْةّ بؤ بطيَطةوة.
ى بة غويَٓس خواضزْى بة ئاَووٕ ْةنطز، باوةضِ بةآلّطز، ثةغةْسنؾيَطعةوٕ ئةو ثيَؿٓياضةى 

، طةوضةتطئ بةزبةختى بوو نة بؤ ثياويَو َيػطبووٕ و َؤَيا ْةنطإ ية  ضِضوْهة بيَ طؤ
 وإ ْةزةنطا.ضِزةٖاتة ثيَـ و طةوضةتط يةوة ضاوة

واظى ية خ. ظ( تؤَاضى خاوةْساضيةتى ٖةبووة و تةْٗا ديا 200بة الْى نةّ ) َيػطية 
ؤ بطيتى بوو يةوةى ئةَطؤ تؤَاضةنإ يةغةض ناغةظ و ية زةؾتةضزا زةْووغطئَ و طِطةٍَ ئةَ

ئةونات ية غةض ثاثريؤؽ و بةضز تؤَاض زةنطز، بةّ ؾيَوةية ظاْؼ ٖةَووى ئةوةى ٖةيبوو 
 ٖةزية بؤ ؾيَطعةوٕ. زييةنط

وة ثاؾا، ْاثانى ييَ ْانات و زواى ئةوة ؾيَطعةٕ زَيٓيا بوو نة الْى نةّ تا ئةوناتةى زةبيَتة
و  ضِئةطةض زةوَيةَةْس ببيَت يةواْةية ْاثانى بهات، ضوْهة زةتواْيَت ببيَتةوة خاوةٕ طؤ بةآلّ

 ثاؾهةوت.
و ثاؾهةوتةناْى ية اليةٕ ظاْؼ، بة  ضِنطزْى طؤنةَبؤديية ظاْياضى ية باضةى ٖةزية

وو و ضوْهة ظاْؼ ية زةظطاى ْةب غةضغوضَِإبؤ ئةو َايةى  بةآلّؾيَطعةوٕ ثيَ طةيؿت و 
، ية ْيية تؤَاضى خاوةْساضيةتى طووتبووى: بة ٖؤى ئةوةى قيَطعةوٕ ئةغرية و باضى زاضايي باف

بة ٖؤى ئةو ضووزاواْةى ضووياْسا، زَيى ية ظاْؼ ٖيَؿاوة، بؤية ئةو ناضةى بؤ نطزووة  ي تطاليةن
بةض بة طةوضةنةى بوو و ية و ية ْاو خةيهيـ ئةو ٖةزيةية وةى ؾيساناضى خعَةتهاض بةضاْ

 ابطزووؾسا ؾتى يةو ضةؾٓة ضوويسابوو.ضِ
ثيالْى ظاْؼ ٖةضبةو غازةيية باغهطا زةغتى ثيَهطز و زواى ضووْى ظاْؼ و 
خعَةتهاضةنةى بؤ نؤؾو، ؾيَطعةوٕ بةضطى خعَةتهاضةنةى يةبةض نطز و زواى ضووت بووْةوةى 

نؤؾهةنة ٖاتٓة زةضةوة و غواضى خعَةتهاضةنة، ئةوى بة ٖةضزوو زةغتى خٓهاْس و ية 
نةؾتى بووٕ و زووزةغتة ية نةؾتيواْإ بة ْؤضة غةَيبةيإ ييَسةزا و تةوشَى ئاويـ 
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نة نةؾتييةنةى خيَطاتط زةنطز و زواى زةضضووْيإ ية ضووباض، ظاْؼ ؾةضَاْى نطز نة نةؾتيية
 وات.طِزا بَيػطبةضةو ضؤشئاوا بة نةْاضةناْى 

بة زضيَصايي نةْاضةناْسا ية دووَية بوو، تا طةيؿتة بةْسةضى  نةنةؾتييةغيَ ؾةو و ضؤش 
يَتةوة و ية طةٍَ ؾيَطعةوٕ ضِنةى َؤَيةتسا تا بطةنةؾتيية)َيَطغي َةتطوح( و ية ئةوىَ ظاْؼ 

نةوتٓةضيَ  نةؾتييةنى زةضياييإ بة نطىَ ططت نة ية نةْاضةناْى زةضيا زةزيرتا و بةو نةؾتيية
بة  نةَبؤدييةيةوىَ بوو. ية َةَؿيؼ  َيػطى زةضيايي يةؾهط بةضةو نةْاضةناْى ييبيا نة

ضوْهة ظاْؼ و ؾيَطعةوٕ ثيَؿهةوتبووْةوة، ئةو نةؾتياْةى نة  بةآلّانطزْى ؾيَطعةوْى ظاْى، ضِ
 نةوتبووْة زوايإ ْةياْطةيؿتٓىَ.

وإ زةنطا تةواوى ؾةضَاْسة ضِناتيَو نة ظاْؼ، ؾيَطعةوْى طةياْسة ييبيا ٖةضوةى ضاوة
اطةياْس و ئاَازةيي طيإ بةخت نطزْيإ ية ضِياييةنإ بةضؾةضَاْى خؤيإ بؤ ؾيَطعةوٕ زةض

 ى.طِثيَٓاويسا زةضب
، بة ضيَطةى ْةبيٓطاو َيػططاناْى ئاَووٕ خواى طةوضةى ثةضغتطةظْةؾؤٕ ْووغيويةتى: 

ْٗيَٓى اطةياْس و بة ضِغةضية ْوىَ بة ثاؾا بووْةوةى ؾيَطعةوْيإ ية ييبيا بة يةنرت  آلٖةوا
دةَاوةضيإ يةو ضووزاوة ئاطازاض زةنطزةوة و ضيَصةيةنى ظؤض ظيَط و ظيويإ بة ْٗيَٓى بؤ 

 نؤنطزْةوةى يةؾهط بؤ ؾيَطعةوٕ ْاضزة ييبيا.
ئاَطاظيَهى  َيػططاناْى ثةضغتئاضياْى َيَصووْووغي بةْاو باْطى يؤْاْى زةَييَت: 

ي طايةى بؤ ئةوثةضغتى زةنطز و ٖةواٍَ ية ْةبيٓطاويإ ٖةبوو نة بةٖؤيةوة ثةيوةْسيإ بة يةنرت
 زةضوو. تط

و ٖةضةَةنإ و )وازى  َيػططاناْى ثةضغتاظة ْةبيٓطاوة ية طِضؤشٖةآلتٓاغإ غةباضةت بة ئاَ
يإ ييَهؤَييٓةوةايػالتشن( نة طؤضغتاْى ٖةْسىَ ية ؾريعةوْةنإ بوو و نةوتبؤوة ضؤشئاواى َةَؿيؼ، 

زةضخةضى  ْيية يؿسا، ٖيض ؾتيَوَيػطية بةَيطةْاَة نؤْةناْى  و زؤظييةوةئةجناَسا و ٖيضيإ ْة
اظة طِاظة ْةبيٓطاوة بيَت. ضؤشٖةآلتٓاغاْى ئةّ غةضزةَة ططعناْيإ نطزووة نة ئةو ئاَطِبووْى ئةو ئاَ

بطيتى بووبيَت ية )بيَ تةٍ(، بةآلّ يةبةض ْةبووْى ْيؿاْةيةى بؤ غةملاْسْى غووز وةضططتٓى ئةوإ ية 
 يٓيَو يةو باضةوة ية ؾيَوةى ئةؾػاْةى ييَ زيَت.طِازةضبضِٖةض  ؾةثؤيةنإ،
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ة، بةَيهو وآلتؾيَطعؤٕ ية ييبيا خؤى بةٖيَع نطز و ْةتةْٗا ٖةْسيَو ية خةَيهى ئةو 
ٖةْسيَهيإ يةو ضيَطاياْةوة نة زةياْعاْى ٖاتٓة ييبيا و بووْة بةؾيَو ية يةؾهطةنةى و ظاْؼ 

 بؤوة غةضنطزةى ئةو يةؾهطة.
يَت بضيَتة دةْط ية زشى ؾيَطعةوٕ،  دييةنةَبؤ وو تةواوى يةؾهطةنةى نة ْاضاضببؤ ئةوةى بتوْا

و نوف )غوزإ( و غوضيازا بآلو ببووة، نؤبهاتةوة و ئةَةف ٖاونات بوو يةطةٍَ ثاييعى  َيػطية 
ةى غاَيى ثيَؿوو، ئاوى ظؤضى بوو و بةآلّ ئاوةنة  524غاَيى ) ةْطى ضِخ. ظ( و ضووباضى ْيٌ بة ثيَضةوْا

 .زياضيهطزغوو و ية خوئَ زةضوو و ناٖيٓةنإ ئةَةيإ بة ؾاَيى خةضاخ 
ية غةضزةَى سعضةتى َوغا و  ي تطةْطى ضووباضى ْيٌ نة داضيَهضِضووزاوى غووضبووْى 

، ضوويسابوو و ضووزاويَهى نةّ ويَٓة َيػطناتي ٖةوَيساْى بوَ زةضباظ نطزْى ْةتةوةى يةٖوز ية 
يوايي ئةؾطيكا نة ثاييع زةبيَتة وةضظى باضإ باضيٓى، ْاوضةيةى بة ثاْتايي بوو. ية ْاوضةى ئيػت

ظؤض ٖةية نة خؤَيى غووضى ظؤضة و ٖةض ناتيَو نة باضاْى ظؤض باضي بواية و الؾاو ٖةغتابواية، 
ئةوا ٖةْسيَو ية خؤَيةنةى زةؾوؾتةوة و زيٗيَٓاية ْاو ضووباضى ْيٌ و ية ئاناَسا ئاوى 

خ. ظ( ئةو ضووزاوة زووباضة بؤوة و وا ٖعض  524بوو و ية ثاييعى غاَيى )ضووباضةنة غووض زة
شاْة و خوئَ وةى ئاوى ضووباضى ْيٌ ضِزةنطا نة غووض بووْى ئةو ضووباضة ْيؿاْةى خوئَ 

 شيَت.ضِزة
ازةى ضِيَصى ئاو طةيؿتةوة ضِايةوة زؤخى خؤى و غةضضِةْطى طةضِزواى غيَ ضؤش ئاوى ْيٌ 

إ نة ناتى ٖةغتاْى ئاوى ضووباضةنة زةٖاتٔ، نةوتٓة خويَٓسٕ و دووتياضإ ئاغايي و بويبويةن
ى ئاوى ْيٌ باف زةبيَت، خؤؾشاٍَ بووٕ. صييةيَضِنة زةياْعاْى بةضٖةَيإ بة ٖؤى ئةو غةض

طةياْس نة  نةَبؤديية، )ٖيَػت ئةغح( ظاْياضى بة نةَبؤدييةؾةضَاْسةى ٖيَعى زةضيايي 
 ةم ْاغطاوة.طِاوى )توبطؤى يا توبطؤم( نة ئيَػتا بة تةبؾيَطعةوٕ ية ْاوضةيةنة بة ْ

خ.  523زواى ظاْيٓى ؾويَٓى ْاوةْسى يةؾهطى ؾيَطعةوٕ، ية بةٖاضى غاَيى ) نةَبؤديية
وة ْاضز بؤ غةسطاظ( يةؾهطيَهى غةز ٖةظاض نةغي بة ؾةضَاْسةيي )ثؤيسيؼ( ية ضيَطةى 

ضيايي زا نة ناتيَو يةؾهطةنة طةيؿتة دةْطى ؾيَطعةوٕ و ؾةضَاْيؿى بة ؾةضَاْسةى ٖيَعى زة
و  غةسطاييبيا، ياضَةتى بسات و ٖيَعى زةضيايي ؾيَطعةوٕ يةْاو ببات. ئةو يةؾهطة ية ضيَطةى 

 ية ضؤشى ضًةَى بةٖاض بةضةو ييبيا نةوتٓةضيَ.
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وات تا زةطاتة طِئةو يةؾهطة زةيتواْى ية نةْاضى زةضياى َةزيتةضاْةوة بةضةو ضؤشئاوا ب
ؤٕ بةضزةواّ ٖةواَييإ بة ظاْػي ؾةضَاْسةى طِيةواْة بوو ئةطةض بة نةْاضةناْسا ب ّبةآلييبيا، 

يةؾهطى ؾيَطعةوٕ بطات و بؤ ئةوةى يةْةناو بطةْة اليإ و ئةوإ بيَ ٖةواٍَ بٔ يةو 
ؤٕ. َاوةى ثاْعزة ضؤش ية بةضيَ نةوتٓى ئةو يةؾهطة، طِزا بغةسطاياضياْسا بة طِ، بؿييةيةؾهطنيَ

 زةْاضز و زواى ثاظزة ضؤش ٖةواَيى ْةَا. نةَبؤدييةةواّ ٖةواَيى بؤ ثؤيسيؼ بةضز
ف ظؤضى نةَبؤدييةايةوة و ضِئةو يةؾهطة ٖيض نات ْةطةيؿتة ييبيا و تةْاْةت ْةؾطة

ْةيتواْى بعاْيَت ضاضةْووغيإ ض بووة  بةآلّٖةوَيسا ظاْياضى ية باضةى ئةو يةؾهطة وةضبططيَت و 
زووضاضى تؤؾاْى مل ٖاتبيَت و  غةسطاْةية يةؾهطةنةى ية ت يةواو و ٖةْسىَ نةؽ ثيَيإ
 ٖةَوويإ يةْاو ضووبٔ.

ى ضؤشئاواى غةسطإ بووْى ئةو يةؾهطة غةز ٖةظاض نةغية ية و َاوةى بيػت و ضواض غةزة
و ثةيوةغت بة ييبيا بة ْٗيَٓى َايةوة و تا ية دةْطى ديٗاْى زووةّ ٖاتة ثيَـ.  َيػط

 َيػطاْى بةضيتاْيا، ئاَيُإ و ئيتاَييا ٖاتٓة ْاو زةؾتةناْى ضؤشئاواى نغةضباظييةظاْسضاوة ٖيَعة 
و ييبيا و َاوةى ضةْسئ غاٍَ بة ظجنريى تاْو و ظضيَجؤؾةنإ و تايةى ئؤتؤَؤبيًةناْيإ ٖةَوو 

 نةيإ طيَطة نطز.غةسطا
اْهيإ ناْيإ ثيَ زاثؤؾطابوو، دؤضيَو تظةوييةنإ بؤ تةقاْسْةوةى ئةو َيٓاْةى اْييةبةضيت
طزبوو نة زوو باغهى زضيَصى بةٖيَعى ٖةبوو و ية نؤتايي زوو باغهةنةى و ثيَؿةوةى زضوغته

تاْهةنة، قؤَييَهى ئاغٓشن زةغوضايةوة نة ٖةْسىَ ظجنريى ثيَ ٖةَيواغطابوو و ية ناتى 
اْةوةزا، ئةو ظجنرية ظؤض قوضغاْةى بة توْسى ية ظةوى زةنوتا و بةّ ؾيَوةية َيٓةناْى ضِغو
ةقاْسةوة و بة ٖؤى زووضى ئةو قؤَية ئاغٓيٓة ية تاْهةنةوة، تاْهةنة ظةضةضى ثيَ زةت

 ْةزةنةوت.
ةوة و ضاَييَهى طةوضةى يْى يةى يةو تاْهاْة، َيٓيَو تةقيتيَجةضِبووضؤشيَو ية ناتى 

طز نة غةضْؿيٓةناْى تاْهةنة ٖةْسىَ ؾيت ْائاغاييإ تيَسا زيت و بة ٖؤى ْةبووْى زضوغته
إ و ية ضيَطةى بيَ تةٍ ئؤتؤَبيٌ و ناَيؤْةناْى زواتطيإ ئاطازاض نطزةوة نة بة نات ْةوةغت

 ى ضاو ية ضاَيةنة بهةٕ.وضز
ئةواْةى ية ثؿتةوة زةٖاتٔ زوو ثةيهةضى ئيَػهى َطؤظ و زوو قةيػاْى زاضيٓى طةوضة نة 

ٖى  و ظاْيإ ئةواْة زؤظييةوةتايبةت بوو بة يةؾهطى ثيازةى ٖةخاَةْؿي، يةو ضاَيةزا 
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تيإ بيَ طوَإ ئةو زوو ثةيهةضة و ٖةضزوو قةيػإ و غةضباظة نؤْةنأْ، زواتط باغتآْاغةنإ
ية  نةَبؤديية، ية ناتى َاْةوةى نةَبؤدييةٖى ئةو ناتةٕ نة يةؾهطيَهى غةضباظاْى 

 و ييبيا بيَ غةض و ؾوئَ بووٕ. َيػطى ْيَوإ غةسطازا و ية َيػط
بةضطى غةضباظةنإ نة ناْعا بووٕ ية ْاو ضووبووٕ و تةواوى نةضةغتة ناْعاييةنإ و 

تةْاْةت ئةو ثةيوةغتاْةى ْيَوإ قةيػاْةناْيـ ْةَابووٕ و تةْٗا قةيػاْة زاضيٓةنإ َابووٕ و 
 َايةوية. غةسطاية  نةَبؤدييةئةو ٖةَوو ئةو ؾتاْة بووٕ نة ية يةؾهطى 

بة ٖؤى خؤؾةويػتى بؤ  نةَبؤدييةنإ ْووغيويإ نة يؤْاْييةظؤضيٓةى َيَصووْووغة 
نةتعياؽ ثعيؿهى يؤْاْى زةَييَت نة  بةآلّ، َاوةى َاْةوةى يةوىَ زضيَصةى نيَؿا. َيػط

ى ييبيا و بةضططى توْسى ؾيَطعةوٕ ظؤض غةسطابة ٖؤى ية ْاوضووْى يةؾهطةنةى ية  نةَبؤديية
 بؤدييةنةَ، غةسطااغتيسا زواى يةْاو ضووْى يةؾهطى ئيَطإ ية ضَِايةوة. ية  َيػطية 

هات و بة ٖؤى ْةبووْى ٖؤناْى ئاَازةب ي تطوو بؤ دةْط يةطةٍَ ؾيَطعةوٕ يةؾهطيَهْاضاضب
 ثةيوةْسيـ ئةو ناضة ظؤض ناتى ثيَويػت بوو و ناضى ضةْس ضؤش و ضةْس ٖةؾتة ْةبوو.

دطة يةوةف يةو ْاوضةية تةْٗا وةضظى بةٖاض و ثاييع بؤ دةْط زةبوو و ية وةضظى ٖاوئ بة 
ظؤضةوة دةْط نطزٕ ئةغتةّ بوو و تةْاْةت ية دةْطى ديٗاْى زووةَيـ نة بؤ  ٖؤى طةضَاى

دةْط دؤضةناْى ئاَطاظة َاتووضيةنإ )ئؤتؤَؤبيٌ و تاْو و ... ٖتس( بةناض زةٖات، بة 
ٖاتٓى ٖاوئ دةْط زةوةغتا. غةضنطزةى بةضيتاْى )َؤْتطُطى( نة )ضؤَيٌََ( غةضنطزةى 

ووّ ية بةض طةضَى ٖةوا ٖيَطف ْاضاضباْيسا ْووغيويةتى نة:"ئاَيُاْى ؾهػت زا، ية بريةوةضيةن
بؤ غةض ايعًُشن )ْاوضةيةنة ية بانووضى ئةؾطيكيا نة تيايسا ضؤَيٌََ بة توْسى ؾها( ية ٖاويٓةوة 

ابططّ تا ٖاتٓى ثاييع، غةضباظةناظنإ يةْاو تاْهة ئاغٓيٓةنإ نة وةى نوضةى ئاغٓططى غووض ضِ
ناظنإ ية ثؿت تؤثةناْيإ ية طةضَا ضييةؤف خؤيإ زةضووٕ و تؤثزةبووْةوة ية طةضَإ ية ٖ

يٓى تةْٗا يةى )َايٌَ( زووضاضى طِزةنةوتٓة بيَ ٖؤؾي زضيَصخايةٕ و ٖةض غةضباظيَو زواى ب
 طةضَا ييَسإ زةبوو و زةنةوت و زةَطز."

يَ يةؾهطى َوْتطُطى بةضزةواّ ثاؽ و تاْهةضى ئاو و خؤضاى و تةْاْةت َيوةى تاظةيإ ث
زةطةيؿت و غةضباظاْى ئاَيُاْيـ تا ئةو ضؤشةى ثةيوةْسيإ بة زواوةى خؤياْةوة َابوو و يا ية 

طزْى غةٖؤٍَ ية َةيساْى زضوغتهْاو ضووٕ، غووزيإ ية غةٖؤٍَ وةضزةططت و ناضطةى بضوونى 
 دةْطسا بةضزةواّ ثيَويػتى ئةواْيإ ية غةٖؤٍَ بةضٖةّ زةٖيَٓا.
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ووٕ ْاضاضباْهطز ئةوإ ية زةغت طةضَا ظؤض ئاظاضيإ زةضةؾت و ويَطاى ٖةَوو ئةواْةى بامس
ابططٕ، نةواتة ئةو غةضباظاْةى بة ثيازة ية بيػت و ضواض غةزة ثيَـ ضِية ٖاوئ دةْط 

بجةضْةوة و بطةْة ييبيا، زةبيَت ضؤٕ بووبٔ. بؤية ية زضيَصنطزْةوةى  غةسطاويػتووياْة ية 
بشن و ئةو ثيَويػتى بة يةى  غةضغوضَِإبيَت زووضاضى ْا َيػطية  نةَبؤدييةَاوةى َاْةوةى 

 ٖةبوو بؤ نؤنطزْةوةى يةؾهطى تاظة و ية بةٖاضى غاَيى زواتط دةْطى ؾيَطعةوْى نطز. ي تطغاَي
بؤ دةْطى ثةظئاَووْى ؾيَطعةوٕ ية  نةَبؤدييةخ. ظ(  522غي ضؤش ثيَـ بةٖاضى غاَيى )

ى يةؾهط، ثيَـ ئةوإ نةوتٓةضيَ تا طةيؿتة بةضةو ييبيا نةوتةضيَ و زةغتةي ثيَؿةْط َيػط
ئةو ؾويَٓةى ئيَػتا بة )غةيوّ( ْاغطاوة و ؾويَٓةناْى ثؿووزاْى يةؾهط و نؤطاناْى 

طز نة ئاوى ثيَويػتى ييَ بيَت. ية ئةؾطيكا تا َاْط و ئاَازةنخواضزةَٓيإ يةو ؾويَٓاْة 
زواى بةٖاض ثاف ئاوةناْى  ْيويَو زواى بةٖاض باضإ باضئ بةضزةواّ زةبوو و تا غي ضؤش

 و ييبيا ئاويإ تيَسا زةَا. َيػطنةْاضةناْى بانووضى 
تا غةضباظةناْى ية طةضَا و بيَ ئاوى  ثيَؿدػت َيػطدووَيةى يةؾهطةنةى ية  نةَبؤديية

ْةنةوْة ئاظاضةوة، ويَطاى ثيَؿةْط نة ية ثيَؿةوةى يةؾهط بوو، ية الى باؾووض واتة تةْيؿتى 
وةى يةؾهطيـ زةغتةيةى غةضباظ زةضؤيؿسن و ٖيَعى زةضياييـ ية نةْاضى يةؾهط و ية ثؿتة

 تا بة طؿتى ضيَطة ية ٖيَطؾي ية ْاناوى زوشَٔ بططٕ. آلزةضياوة تةضيب بة يةؾهطةنة زةدو
بةبيَ ٖيض ضووزاويَو نة ديَطةى باؽ بيَت، خؤى طةياْسة ْاوضةى  نةَبؤدييةغوثاى 

و ثيَويػت ْانات باؽ يةوة بهةئ نة غٓووضى ئةوغاى توبطؤم نة بةؾيَهة ية ييبياى ئيَػتا 
 .زياضْييةظؤض  غةسطاة وةى ئيَػتا ضووٕ ْةبووة و تةْاْةت ئيَػتاف ية وآلتئةو زوو 

ؾةضَاْى بة ٖيػت ئةغح نطز  نةَبؤدييةطةيؿتة توبطؤم،  نةَبؤدييةناتيَو يةؾهطى 
اظ ية ضؤشئاواى توبطؤم نة يةؾهطى زةضيايى ثيَـ بهةوْةوة بؤ ئةوةى بيػت ٖةظاض غةضب

ْيإ بة بةضاْبةض توبطؤقسا، ية تيَجةضِبووية ناتى  بةآلّزابةظيَٓٔ تا بتوأْ ؾيَطعةوٕ زةوضة بططٕ. 
 ْيَوإ ئةوإ و ٖيَعى زةضيايى ؾيَطعةوٕ دةْطيَهى تطغٓاى ضوويسا.

 دةْطة زةضياييةناْى ئةونات، دةْطى تاى بة تاى بوو و دةْطاوةضةنإ ٖاوؾيَوةى
نإ دةْطى يةنرتيإ زةنطز و تةْٗا دياواظى ئةوة بوو نة َةيساْى نةؾتييةْى ية غةض ؾهاو

دةْط غةض نةؾيت بوو و ضةنةناْى دةْطيـ بطيتى بووٕ ية )مشؿيَط، تري، ْيَعة و طوضظ( و 
نة زةنةوتة زةغت نةؾتييةى، نةؾتييةزواى نوشضاْى ٖةَوو غةضباظ و غةضْؿيٓةناْى 



 

428 

ناْى تيَو زةؾهاْس و واباو بوو ثيَـ ئةوةى نةؾتييةةضيةى نةوتٔ زوشَٔ و ٖةْسيَو داضيـ ب
زوو نةؾتى بطةْة يةنرتى، بة توْسى خؤيإ ثيَو زةنيَؿا و ئةونات يةى يا ٖةضزوونيإ ْوقِ 

بيَت و غةضباظ نةَبؤديية زةيةويػت ية توبطؤم تيَجةضِزةبووٕ. يةو دةْطةزا يةؾهطى زةضيايي 
 وٕ ضيَطةى ييَ ططتبووٕ.زابةظيَٓيَت و يةؾهطى ؾيَطعة

( نةؾتى ثًة 35ٖةضزوو َيَصووْووغي بةْاو باْط )ئاضيإ و نةتعياؽ( زةَيئَ: يةودةْطةزا )
ظؤضة ية شَاضةى  ظييةى يةْاو ضووٕ و ٖؤى ئةو دياواَيػط( نةؾتى ثًة يةنى 80يةنى ئيَطإ و )

ييةايةوة بؤ ئةوةى زةطةضِْوقِ بووةناْيـ  نةؾتيية طزْى نةؾتى ظؤض ؾاضةظا بووٕ غتهزضونإ ية ئيَطْا
 ناْيإ بة َؼ ضووثؤف زةنط بؤ ئةوى ظياتط بةٖيَع بزن.نةؾتييةو ضووي زةضةوةى 

نإ يةنةّ ْةتةوة ئيَطاْييةية نة تييةاغضِتةيةى ٖةضزوو َيَصووْووؽ زةضخةضى ئةو و ئةو
ى ٖاوؾيَوة طزْى نؿتزضوغتهنإ ْةضيتى يؤْاْييةطزووة و زضوغتهبووٕ نة نةؾتى ظضيَجؤؾيإ 

 ية ئةوإ ؾيَط بووٕ.
ئاضيإ زةَييَت: يةو دةْطة زةضيايية، زةضيا تةواوى الؾةى نوشضاوةناْى ْوقِ نطز و ضؤشاْى 
زواتط الؾةنإ غةض ئاو زةنةوتٓةوة و تا ضٌ ضؤش الؾةى َطزووةنإ زةٖاتةوة نةْاضةنإ و 

غةضباظة زةضيايياْةى  ؾةضَاْى نطزبوو تا زةغتةيةى غةضباظ بة ٖاوناضى ئةو نةَبؤديية
 ظيٓسوو َابووٕ، تةضَةنإ بٓيَصٕ تا بؤطةْيإ ٖةوا زاطري ْةنات.

ثيَٓر ٖةظاض يةو بيػت ٖةظاض غةضباظةى زةبواية بطةْة ضؤشئاواى توبطؤم يةو دةْطة 
ى ي تطيي زةضيا، ٖيػت ئةغح ثاظزة ٖةظاض غةضباظةناْآلزةضياييةزا نوشضإ و نةوتٓة قوو

ؤبطؤم و ضوْهة ٖيَعى زةضيايي ؾيَطعةوٕ ضيرت تواْاى يةندػتٓةوةى خؤى طةياْسة ضؤشئاواى ت
اطةْسة بووٕ و ٖةْسيَهيإ بةضةو ضِناْيإ ثةنةؾتييةْةَابوو، ْةيإ زةتواْى بةضططى بهةٕ و 

تى بةغةض آل، زةغةنةَبؤدييةدةظيطةى غيػيٌ و ٖةْسيَهيإ ضووْة توْؼ و ٖيَعى زةضيايى 
، ضوْهة ية نةَبؤدييةططت و ئةوةف ياضَةتيسةضيَهى باف بوو بؤ تةواوى نةْاضةناْى تؤبطؤم 

 بطواظيَتةوة. ي تطدةْطسا زةيتواْى بة ئاغاْى ٖيَعةناْى ية اليةى بؤ اليةن
بؤ توبطؤم، ؾيَطعةوٕ ثةظئاَووٕ يةؾهطيَهى بةٖيَعى ٖةبوو و  نةَبؤدييةناتي طةيؿتٓى 

ةواْةية ظيَسةضؤيي يةو شَاضةية نطابيَت. طةظْةؾؤٕ زةَييَت شَاضةى زووغةز ٖةظاض نةؽ بووة، ي
اى ئةوةى زةضياى بةزةغت بوو، خاوةْى غةز و غي و ثيَٓر ٖةظاض غةضباظ بوو طِويَ نةَبؤديية

 نة ثاْعزة ٖةظاض يةو غةضباظاْة ثةضيبووْةوة بؤ ضؤشئاواى توبطؤم.
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ةوة و ةوة ية ؾاضى توبطؤم ْعيو نةوتيثاؾاى ٖةخاَةْؿي بة غيَ غةز عاضةباْةى دةْطي
 نطزبوو.ظاْؼ ية ْعيو ؾاضةنة خؤى ئاَازة ى ؾيَطعةوْيـ بة ؾةضَاْسةيييةؾهط

نإ ظاْياضيإ ية باضةى ئاضايؿى َيػطييةثيَـ ئةوةى ظاْؼ بضيَتة ضيعى يةؾهطى ئيَطإ، 
دةْطى تاظةى يةؾهطى ئيَطإ ْةبوو نة ية زاٖيَٓاْى نوضوف بوو و غةضباظةناْى خؤيإ ية يةى 

طز بةغةض )زٍَ و زووالى زابةؾه، ظاْؼ ئةو بابةتةى زةظاْى و يةؾهطةنةى ضيعزا يةنسةخػت
خ.  522اغت و ضةخ و يةزةط( و ضؤشى يةنةَى دةْط نة زوو ضؤش ثيَـ بةٖاضى غاَيى )ضِ

 خؤى بةضاْبةض يةؾهطيَو زيتةوة نة ئاضايؿي وةى ئةوإ بوو. نةَبؤدييةظ( بوو 
زةوضة بسات و بؤية زةيةويػت ية طةٍَ  َةبةغتى بوو نة يةؾهطى ؾيَطعةوٕ نةَبؤديية

ثاظزة ٖةظاض غةضباظةنةى ية ضؤشئاوا بووٕ، ثةيوةْسى ببةغتيَت و ؾةضَاْى بة عاضةباْةنإ نطز 
ؤٕ. ئةؾػةضةناْى طِاغتى يةؾهطى ظاْؼ و ثيازةناْيـ بةزواياْسا بضِتا ٖيَطف بهةْة غةض الى 

 غةسطازاطري بهات ضوْهة خانى  وآلت يةو دةْطةزا زةياْعاْى نة ئةو ْايةويَت، نةَبؤديية
 ية ضووى نؿتوناٍَ بيَ غووز بوو و تةْٗا َةبةغتى يةْاو بطزْى غوثاى ؾيَطعةوٕ بوو.

ناضى عاضةباْةناْى دةْطى ئةونات ٖةَإ ناضى تاْهةناْى ئيَػتا واتة نطزْةوةى ضيَطا 
ٖةضضةْسة ية يةؾهطى بؤ ثيَؿطةوى ثيازة بوو و خاَيى الواظى عاضةباْةنإ، ئةغجةنإ بووٕ. 

طزبوو زضوغتهاظيإ طِى ديٗإ بؤ ثاضيَعطاضى يةو ئاشةَية، ٖةْسىَ ئاَي تطئيَطإ و يةؾهطةناْ
ْةياْسةتواْى وةى ثيَويػت بياْجاضيَعٕ و غةضباظاْى زوشَٔ بة ٖاويَؿتٓى تري و ْيَعة،  بةآلّ

 ئةغجةناْيإ زةنوؾت و عاضةباْةناْيإ يةناض زةخػت.
عةوٕ زواى ئةوةى ٖيَطؾي يةؾهطى بةضاْبةض زةغتى ثيَهطز، بة توْسى غةضباظاْى ؾيَط

بةضططيإ زةنطز و ْيؿاْياْسا ية َطزٕ ْاتطغٔ و غةزإ نةؽ ية خؤبةخؿةناْى َطزٕ، خؤيإ 
ٖةَيسةزاية ثيَـ عاضةباْةنإ و بة ْيَعة و مشؿيَط، ئةغجةناْيإ زةنوؾت و عاضةباْةناْيإ تيَو 

 نةَبؤدييةٕ بؤوة ٖؤى تيَو ؾهاْسْى زوو غةز عاضةباْة و غةضئةجناّ زةؾهاْس. ئاظايةتى ئةوا
اغتسا بػوضيَتةوة و يةوناتةف ئةو ثاظزة ٖةظاض غةضباظةى ية ضؤشئاواى ضِتواْى بة زةوضى الى 

اغتى يةؾهطى ؾيَطعةوٕ ية ضِتوبطؤم زابةظي بووٕ، طةيؿسن و ٖيَطؾيإ زةغت ثيَ نطز و الى 
اغت تيَو ؾها و ئةو غةضباظاْةى ضِو ثيَـ ْيوةضؤى ئةو ضؤشة، الى  زووالوة ٖيَطؾى نطاية غةض

 نوشضاو و بطيٓساض ْةبووٕ، بة ئةغري طريإ.
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ؾةضَاْى بة ٖيػت ئةغجى ؾةضَاْسةى زةضيايي نطز تا زةٖةظاض غةضباظ بةض ية ضؤشئاوا  نةَبؤديية
يـ زةغت بةديَ ٖةوٍَ بس ةٕ تا ئةو ؾاضة نة ٖيَعيَهى بووٕ، بطواظيَتةوة بؤ ضؤشئاواى توبطؤم و ئةوْا

طاوة ٖيَعى ؾيَطعةوٕ ظؤضتط ية  بووٕ. ٖيػت ئةغح بة خيَطايي ظؤض ئةو  غةسطاواى ييَ ْةبوو، بططٕ و ظْا
ناضةى نطز و ناتيَو ناضةنةى ئةجناَسا و غةضباظةناْى طةياْسة ؾويَٓى خؤيإ، ٖيَؿتا ٖةتاو ئاوا 

تيو ية دةْطة زياضةناْى ديٗاْة، ٖاوناضى ٖيَعى ْةببوو. يةو دةْطةزانة ية ضووى غرتاتيصي و تان
زةضيايى و ٖيَعى ظةَيٓى ئاناَى بة غووزى خػتةوة و زةضنةوت نة زةنطيَت ٖةضزوو ٖيَع ية 

ٔ نةّ و نوضى يةنرت ث يَهى دةْط بةيةنةوة زةتوْا  بهةْةوة. طَِةيسْا
هطى ؾيَطعةوٕ، ئةو اغتى يةؾضِاغتيسا ية ْيوةضؤى ئةو ضؤشةوة و زواى تيَو ؾهاْى الى ضِية 

بوو و  نةَبؤدييةتيإ يةؾهطى آليةؾهطة زةوضةى طريا، ضوْهة الى باؾووض و ضؤشئاوا و ضؤشٖة
 ٖيَعى زةضياييـ بانووضى ية زةغت بوو.

ؾيَطعةوٕ ية توبطؤم طويَ بيػتى ئةو ٖةواَية بوو نة يةؾهطةنةى زةوضة زضاوة و ؾةضَاْيسا 
 ساْى دةْط ضوو.طز و بةضةو َةيئاَازةنتا ئةغجيإ بؤ 

ية َٓساَيى و الويةتيسا، غواضبووْى ئةغح ؾيَطزةبووٕ و زواى بووْيإ  َيػطؾيَطعةوْةناْى 
( 24بة ثاؾا ٖةضطيع غواضى ئةغح ْةزةبووٕ و بة تةختى ضةوإ زةطواظضاْةوة و ية َيَصووى )

ثاؾا غواضى  غًػًةى ثاؾايةتى ؾيَطعةوْةناْسا ئةوة ضووي ْةزابوو نة ؾيَطعةوٕ زواى بووْى بة
ٖاتٔ و ؾيَطعةوْيـ ٖيض  غةضغوضَِإئةغح ببيَت. خةَيو بة بيٓيٓى ئةو زعنةْة زووضاضى 

واْى ضِةى خةَيو ْةزا و خؤى طةياْسة َةيساْى دةْط، ظاْؼ نة ضاوةغةضغوضَِاْطويَي بةو 
 ٖاتٓى ئةوى ْةزةنطز، ثطغي: ئةى خوزاوةْس بؤ ٖاتووى؟

زا و ئةغرييإ نطزّ، ئيرت ْاَةويَت بؤ داضى زووةّ تى: داضيَو َٓيإ طةَاضؤو ؾيَطعةوٕ
ئةغري ببِ و ٖاتووَة ئيَطة تا وةى غةضباظةنامن دةْط بهةّ و بهوشضيَِ، ضوْهة ْاتوامن باضى 

 تى ٖةَيبططّ.آلقوضغي ئةغريى و بيَ زةغة
نإ ثيَويػتيإ بة ئاطط و ئيَطاْييةئةو ؾةوة بة ٖؤى ضووْانى َاْطى ضواضزةوة، غةضباظة 

، بة مشؿيَطة نةَبؤدييةوْانى ْةبوو بؤ ططتٓى ؾاضى توبطؤم. ئةو ؾةوة تا بةياْى غةضباظاْى ضو
اغت و زضيَصةناْيإ نة بة )زاط( يا )زةط( ْاوزةبطإ، زةدةْطإ و ٖةض ئةو ْاوةية نة ية ضِ

ص تةوة ضؤوة ضؤشئاوا و بؤ ئةو دؤضة مشؿيَطاْة بةناضٖات، ئةو مشؿيَطى ٖةضزوو ييَوى تيآلضؤشٖة
 بوو و بؤية بة ٖةضزووالزا دةْطى ثيَ زةنطا و ضةنيَهى ناضيطةض بوو ية ناضظاضزا.
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ةناْيإ نطزة غةْطةضى بةضططى و خاْووٕ بووٕ و آلغةضباظةناْى ؾيَطعةوٕ ية ْاو َا
اططى غةضباظةناْى ضِطز و خؤزاطرينةناْيإ خاْووف بؤ تيَو ؾهاْسْيإ، نةَبؤدييةغةضباظاْى 

بطز و زواى ئةوة َةؾدةَيةناْيإ نة ٖيَؿتا ثيَيإ ْةنطز بووٕ، ثيَ نطز و  ؾيَطعةوْيإ يةْاو
ؾاضيإ ضووْاى نطزةوة، ية ٖةَوو يةؾهطةناْى ديٗإ زةغتةيةى َةؾدةٍَ بة زةغت ٖةبووٕ 

 و ئةو زةغتةية ية يةؾهطى ئيَطإ بة )ضةوؾةْطةض( واتة )ضووْاى نةضةوة( ْاو زةبطإ.
و ية ضووْانى َةؾدةَيةناْسا زةغتى ثيَهطز، ضوْهة  ناتيَو دةْط يةْاو َاَيةنإ

و ئةوةف ؾةوى تاضيهى نطزة ضؤشى ضووْاى و )ٖيػت  (8)خاْووةناْى ية زاض بووٕ ئاططيإ ططت
ي نإ، ضوْهة ٖيض ثةْاطةيةننةؾتييةئةغح( ْاضاض شٕ و َٓساَيةنإ ئةو ؾاضةى طواغتةوة بؤ 

بطؤم بة َةيساْى دةْط ٖةشَاض زةنطا و شٕ و بؤيإ ْةبوو و ئةو ؾةوة تةواوى ْاوضةى تو تط
 َٓساَيةنإ بؤ ٖةض اليةى ضووباْة زةنوشضإ.

ؾةضَاْيسا يةؾهطةنةى ية ٖةَوو  نةَبؤدييةناتيَو ئاطط ٖةَوو اليةنى ضووْاى نطزةوة، 
اليةى ٖيَطف بهةْة غةض يةؾهطى ؾيَطعةوٕ. يةو ؾويَٓاْةى بة ٖؤى ئاطط ضووْاى ببووٕ، 

يـ ئاططيإ نطزةوة و دةْطيإ ي تطتيإ بة َةؾدةٍَ ْةبوو و ية ؾويَٓةناْغةضباظإ ثيَويػ
ئاظاياْة  بةآلّاى ئةوةى زةياْعاْى زةوضةيإ طرياوة، طِبةضزةواّ نطز. غةضباظةناْى ؾيَطعةوٕ ويَ

نةوتٓة دةْطهطزٕ و زواى ئةوةى ئاططةنة ٖةَوو اليةنى ططتةوة، ئيرت نةؽ تواْاى دةْط 
ف ئةو نةَبؤدييةظاْى ؾيَطعةوٕ ئةو ؾاضةيإ ضووٍَ نطزو غةضباظةناْى نطزْى ْةَا و غةضبا

 ةنةيإ.يةؾهطى ي تطؾاضةيإ ضووٍَ نطز و ثةيوةغت بووْةوة بة يةنةناْ
ؾيَطعةوٕ ية َةيساْى دةْط ية غةض ثؿتى ئةغح و بة مشؿيَط دةْطى زةنطز و يةوناتةزا 

يَطؾيإ نطزة غةض ئةو و ثاضيَعةضةناْي، بة ْيَعةى زضيَص ٖ نةَبؤدييةزةغتةيةى ية غواضةناْى 
ئةوإ ية ناتيَهسا نة ْيَعة زضيَصةناْيإ ية ثيَـ خؤيإ ططتبوو و ئةغجةناْيإ بة يةضغة و خيَطا 
زةٖاتٔ، بةضةو ؾيَطعةوٕ و ثاضيَعةضةناْى ضؤيؿسن و ٖةض يةنة ية ثاضيَعةضةنإ ناتيَو ْيَعةنةى 

ةوناتةزا ْيَعةيةى بةض غيٓطى ؾيَطعةوٕ نةوت و بةضزةنةت، ية ئةغح زةنةوتة خواضةوة و ي
                                                           

ية بانووضى ييبيا و ية ْاوضةى توبطؤم، دةْطةييَهى طةوضةى ييَ بوو نة ئيَػتاف ثامشاوةنةى  ابطزووضِ)ية  (8)
ئ و ية توبطؤم خاْوويإ ثيَ زضوغت زةنطز و بةٖؤى ئةوةى بيَ ييَهساْةوة بؤ طَِاوة، خةَيو زاضةناْيإ زةب

نةى ظةوييةطةضَى ئةوىَ، ؾيَي ى، ية َاوةيةنى نةّ غيَبةضيإ ْةَا و ٖةتاوى طِزاٖاتوو ئةو زاضاْةيإ زةب
 .(ظةبيشوَيآلْةٖيَؿت و بةّ ؾيَوةية دةْطةَيةنة يةْاو ضوو و بيابإ ؾويَٓى ططتةوة، 
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غةضى ْيَعةنة ية ثؿتى ْاوبطاو زةضضؤوة و ؾيَطعةوٕ ية ئةغح نةوتة خواضةوة و بؤوة ثيَ 
 نإ.ئيَطاْييةخوغتى ئةغجى غةضباظة 

ية تطغي ئةو زةغتة غواضةى  طِٖةض نة ؾيَطعةوٕ ية ئةغح نةوتة خواضةوة، ٖاواضى ث
يـ ئةواْي تطيتبوو ٖاتةبةض طوىَ و ٖاواضيإ نطز، ؾيَطعةوٕ نوشضا و نةوتٓى ئةيإ ية ئةغح ز

 ئةو ٖاواضةيإ بيػت.
 )خوزاى ئيَُة نوشضا.(

ٖةواَيى َطزْى ؾيَطعةوٕ بة ٖؤى ٖاواضةناْةوة طةيؿتة تةواوى غةضباظةناْى ثيازة و 
ضَى غواضةى يةؾهطى ؾيَطعةوٕ و تةْاْةت ظاْػيـ ئةو ٖةواَيةى بيػت و ٖاواضى نطز: تة

 ؾيَطعةوٕ ية نويَية.
َى ثيَ ْةزةزضايةوة و غةضباظةنإ نة تا ئةونات ئاظاياْة دةْطيإ زةنطز، آلنةؽ وة بةآلّ

ناْةوة بة ظَاْى ضييةف زةضؾةتى ية نيؼ ْةزا و بة ٖؤى داضنةَبؤدييةغػت بووٕ و 
يض ية دةْط ٖ بةضزةواَبووٕت: ؾيَطعةوْى ئيَوة نوشضا و و ىَيػطى بة غةضباظاْى َيػط

ازةغت بهةٕ تا طياْتإ ثاضيَعضاو بيَت و ئةطةض خؤتإ ضِ، خؤتإ شييةو تةْٗا خؤنو ْيية غووزى
 بة زةغتةوة بسةٕ، ئاظاز زةنطئَ و ْابٓة نؤيًة.

ية تةواوى ئةو غةضزةَاْةزا غةضباظاْى ئةغري نطاو زةبووْة نؤيًةى ئةو نةغةى ئةغريى 
يإ ثيَ زةنطا و ئةوةى دووتياض نؿتوناَيْبةض ناضي زةنطزٕ، زواتط زةؾطؤؾطإ و يا بة بيَ بةضا

 بةآلّو. زضوغتبوى ئةونات نؿتوناَيزةغتى زةنةوت بة طؿتى زةبوو بة خاوةْةنةى و نؤيًةى 
ى ٖةخاَةْؿي ضيَعيإ ي تطياضْاَةنةى نوضوف ئةو بابةتةى ٖةَيوةؾاْسةوة و زواتط ثاؾاناْطِب

 ٕ ية الى ئةوإ ْةَا.ياضاْة ططت و بةو ؾيَوةية نؤيًة بووطِيةو ب
غةضباظاْى ؾيَطعةوٕ نة ظاْيإ ئةطةض ئةغري بزن ْانطيَٓة نؤيًة، ضةنيإ زاْا و خؤيإ 

ازةغت نطز و غةضباظاْى ئيَطاْى زةغتيإ بة بطزْى ئةغريةنإ بؤ زةضةوةى دةبٗةنطز و ضِ
و  ةضزةواَبووبٖاونات ٖيَطؾياْهطز و  باظْةى زةوضةزاْةنةيإ توْستط نطز و دةْط تا بةياْى 

تٓى ْةَابوو، زةغتطري بهةٕ و بة آلئةونات غةضباظاْى ئيَطاْى تواْيإ ظاْؼ نة ضيَطةى ٖة
 غةضنةوت. نةَبؤدييةزةغتطرينطزْى ئةو دةْط نؤتايي ٖات و 

ؾهاْى ٖاوناضبووٕ و ئةو و يةو دةْطة غةختةزا بؤ يةنةجماض بوو نة ٖيَعى زةضيايي و
وخيَت و ؾيَطعةوٕ بهوشضيَت و يةؾهطةنةى يةْاو بضيَت، ٖاوناضية واى نطز نة توبطؤم بط



 

433 

ٖةضوةٖا يةنةّ داض بوو يةؾهطيَو  شٕ و َٓساَيى ْةتةوةى ؾهػت خواضزوو بجاضيَعيَت و 
 ْةٖيًََيَت ية ئاططزا بػوتئَ يا ية دةْططةزا يةْاو بضٔ.

تةضَى زةغتةيةى يةو ئةغرياْةى نة تواْاى ْاغيٓةوةى  نةَبؤدييةت، آلية طةٍَ خؤضٖة
ؾيَطعةوْيإ ٖةبوو، ْاضزة َةيساْى دةْط تا تةضَةنةى بسؤظْةوة، بؤ ئةوةى بربيَتةوة ؾاضى 
َةَؿيؼ و بة ثيَي ْةضيتى خؤيإ َؤَيا بهطيَت و يةو طؤضة زابٓطيَت نة ية غةضزةَى 

 ثاؾايةتيسا بؤخؤى ٖةَيهةْسبوو.
ٕ و ئةوإ ناَيػطييةناضزاْةوةى باؾي نطزة غةض  نةَبؤدييةى تييةئةو ثياوة

غوثاغطوظاضى ئةو بووٕ، ضوْهة ناتيَو ئةوإ بة ٖؤى نوشضاْى خوانةيإ َاتةّ باض بووٕ و 
نإ َيػطييةزواى بطزْةوةى تةضَةنةى بؤ َةَؿيؼ و غجاضزْى بة زةغت وةغتاى َؤَيايي، 

 يإ وابوو نة خواى ئةوإ زواى ئةوةى َؤَيا زةنطيَتباوةضِثطغةيإ نؤتايي ثيَ ٖيَٓا، ضوْهة 
 زةبيَتةوة و ٖةتاٖةتاية زةشيات و ٖيض نات ْاَطيَت.طيَتة ْاو طؤض، داضيَهي تط ظيٓسووو زةخ

إ، زوا ضؤشى زةطةضِضؤشى زواتط واتة ئةو ضؤشةى نة ئةغريةنإ ية زواى تةضَى ؾيَطعةوٕ 
ؾةضَاْيسا ٖةْسىَ ئةؾػةض  نةَبؤدييةخ. ظ( زةغتى ثيَ زةنطز و  522وةضظى ظغتاْى غاَيى )

نإ ية َةيساْى دةْط َيػطييةاظى ئيَطاْى و ٖةْسىَ ية غةضباظ و ئةؾػةضة ئةغرية و غةضب
 يَت.ئاَازةبنؤببٓةوة و دةيالزيـ يةوىَ 

تى: ئايا زةبيٓى نة ض و زواتط ؾةضَاْيسا ظاْؼ بيَٓٔ و زواى ٖيَٓاْى، ضووى تيَ نطز و
عض بووٕ و َٓيـ ب غةسطاؾيتٓةيةنت ْاوةتةوة؟ بة ٖؤى تؤوة غةز ٖةظاض غةضباظى َٔ ية 

 طةضاْةوةّ بؤ ئيَطإ ظؤض زوانةوت.
تى تؤ ئةو ؾاضةت غوتاْس و ئةو و انيَؿا وضِزواتط ثاؾا زةغتى بؤ ؾاضة غوتاوةنةى توبطؤم 

الؾاْة بة ٖؤى ؾيتٓةى تؤوة ية خؤؾي شيإ بيَ بةف بووٕ. بة ؾيتٓة و ْاثانى ؾيَطعةوْى 
ةنةى بوو، ضوْهة َٔ ثيَـ وآلتتا ثاؾاى خؤتت نوؾت و ئةطةض ْاثانى تؤ ْةبواية ئةو ئيَػ

اْةوةّ بؤ ئيَطإ ئاظازّ زةنطز و زةَهطزةوة ثاؾا و ئةويـ تا زوايشن تةَةْى ؾيَطعةوْى ضِطة
الى َٔ و َٓيـ ثةغٓسّ  تييةزةبوو. داضيَهت ْاثانى بةضاْبةض ثاؾانةت نطز و ٖا َيػط

زةنطيَت غووزى ييَ ببيٓٔ و  بةآلّنطزى، ضوْهة ْابيَت َتُاْة بة َطؤظى ْاثاى بهطيَت، 
ضوْهة َتُاْةّ ثيَت ْةبوو ْةَتواْى ئةو ثًةيةى نة  بةآلَّٓيـ غووزّ ية تؤ زيت، 

 زةتةويػت ثيَت بسةّ.
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بؤ داضى زووةّ ْاثانيت نطز و ئةوداضةيإ ْاثاى بووى بةضاْبةض َٔ و ؾيَطعةوْت بة 
ْاثانيةت َٓى ظؤض خػتة ضةْر و ؾاْس و ٖيَٓاتة ئيَطة و يةؾهطت بؤ نؤنطزةوة و ئةو ضِئةغريى 

اْةوةَت بؤ ئيَطإ زواخػت و ئيَػتا ناتى ئةوة ٖاتووة نة غعاى ضَِاْسوو بووْةوة و طة
ئيؿاضةى بؤ دةيالز نطز  نةَبؤدييةْاثانيةناْت بة خةضاثرتئ ؾيَوة ية َٔ وةضبططى وزواتط 

 ة ظيٓسوويي.تا زةغت بةناض بيَت و ئةويـ نةوتة زاَاَييٓى ثيَػت ية يةؾي ظاْؼ ب
ظاْؼ ية بةض ئاظاضى توْس، ٖاواضى زةنطز و بة ثاضاْةوة زاواى نوؾتٓى زةنطز تا ية ئاظاضة 

 زاوانةى ثةغةْس ْةزةنطا. بةآلّتطغٓاى و غةختةنإ ضِظطاضى ببيَت، 
 بةآلّئةو نةغاْةى ئةو زعنةْةيإ زةبيٓى و ٖاواضةناْيإ زةبيػت، ظؤض تيَهضوو بووٕ و 

ى بهات تا ية نةَبؤدييةاواى بةظةيي بؤ بهات و زاواى نوؾتٓى ية نةؽ ْةيسةويَطا ز
ظطاضى ببيَت. زواى ئةوةى بة ظيٓسوويي ثيَػتيإ صنَ نطزةوة، يةو ؾويَٓة ديَيإ ضِئةؾهةجنة 

تواْاى دووَيةى ْةبوو و ية ئاناَسا  بةآلّٖيَؿت و ئةو ثياوة بةزبةختة ٖيَؿتا ظيٓسوو بوو، 
 ة غةض الؾةى بيَ ثيَػتى ئةو و ضؤشى زواتط طياْى بةخؿي.َيَطوويةنإ ٖيَطؾيإ نطز

ية ييبيا، ضووزاويَو ضوويسا نة نةؽ تا ئةونات ٖاوؾيَوةى  نةَبؤدييةاْةوةى ضِزواى طة
ْةزيت بوو و يا ْةبيػت بوو و بطيتى بوو يةوةى نؤَةَية ثرييَصْيَو نة نةؽ ْةيسةظاْى ية نوىَ 

ؾيإ ٖيَٓا بؤ ؾاضى قةيسا نة ئيَػتا ية نةْاضةناْى ٖاتووٕ و بة ض ظَاْيَو زةزوئَ، ٖيَط
يوبٓاْة و ئةونات ية ؾاضة زةوَيةَةْس و طةوضةناْى نةْاضى َةزيتةضاْة بوو. نةؽ ظَاْى 
ئةواْى ْةزةظاْى و ية ئةوإ تيَ ْةزةطةيؿت و زواى ٖاتٓيإ بؤ ئةو ؾاضة ئةوةْسةيإ َيوة 

ى ظؤضيإ بؤ َيوة خواضزٕ، خةَيهى ئةوىَ خواضز تا  ٖةَوويإ ْةخؤف نةوتبووٕ و ية سةظ
ظاْيإ نة ئةوإ ٖةضطيع َيوةيإ ْةزيتووة و ْةياْسةظاْى ظؤض خواضزْى َيوةف ٖةْسىَ 

 ْةخؤؾي بةزواى خؤيسا زيَٓيَت.
زواى َاوةيةى ية َاْةوةيإ يةو ؾاضة، ثرييَصْةنإ نطزةوةى وايإ ئةجناَسةزا نة ديَطةى 

ى و خةَيو طِسةظى خؤيإ بةضاْبةض بة ثياوإ زةضزةب ظنووْة ى ٖةَوإ بوو و بؤغةضغوضَِاْ
طاى عؿتاض )خواوةْسى ؾاضةنة( ثةضغتواْى ئةو ناضة ْةبوو ية ئةوإ، زواتط نة ظاْيإ ية ضِضاوة

نضاْى طةْر وةى ْعا ية خوانةيإ، ثيَؿواظيإ ية ثياوإ زةنةٕ، ئةواْيـ ضووْة ئةو 
 ثياوإ ضوويإ تيَ ْةزةنطزٕ. بةآلّطاية و ئةو ٖةوَيةياْسا، ثةضغت
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و ييبيا،  َيػطتى ئاغيا ية طةضووى بؤغؿؤض تا زةطةيؿتة آلتةواوى نةْاضةناْى ضؤشٖة
تساضى ْاوضةييإ ييَ بوو و خؤيإ بة آليةتى ٖةخاَةْؿي بووٕ و تةْٗا زةغةئيُجطاتؤضبةؾيَهى 

تي آلشيَط زةغة شيَطزةغتى ثاؾاى ٖةخاَةْؿي زةظاْى و ؾاضى قةيساف يةى يةو ؾويَٓاْةى
 بوو. نةَبؤديية

تى نة ثرييَصٕ بيَ و ى ْةنطز وباوةضِ، ئةو نةَبؤدييةزواى طةيؿتٓى ئةو ٖةواَية بة 
اْةوةّ بؤ ئيَطإ ئةوإ ضِتى نة خؤّ يةغةض ضيَطةى طةو و ْيية تٔ و تواْاى دةْطيإآلزةغة

يَتةوة بؤ ئيَطاْى، ئةوة ضِياضيسا بطةطِب نةَبؤدييةزةبيِٓ و غةضنوتيإ زةنةّ. ٖؤناضى ئةوةى 
اطةياْس بةضزيةى بطاى بة بيَ ئةوةى َاغو البسات، خؤى بة ثاؾاى ئيَطإ ضِبوو نة ثيَيإ 

 ْاغاْسووة.
 نةَبؤدييةتبووى نة و طةيؿت بوو، بةضزيةى بطاى نةَبؤدييةبة ثيَي ئةو ظاْياضياْةى بة 

ئةوةى بؤتة ثاؾا، َاغهى  اىطِنوشضاوة و بؤية َٔ خؤّ بة ثاؾا ْاغاْسووة و ويَ َيػطية 
ْاضاض ْةبوو نة  ي تطبوو، ضوْهة بةضزية ض غةضغوضَِإيةضاوى الْةزاوة و يةو بابةتة زووضاضى 

ئةو واى ثيَ باؾرت بوو نة ٖةضوا  بةآلَّاغو ية ضاو بهات و زةيتواْى بةبيَ َاغو بيَت، 
 ضنيَٓيَتةوة و خةَيو زةَووضاوى ْةبيٓٔ.

يةوةزا بووة نة زةيعاْى  نةَبؤدييةى غةضغوضَِاْضيإ زةَييَت: َيَصووْووغي بةْاو باْط ئا
باغي نوؾتٓى بةضزية  بةآلّية. و ئةو نةغةى نة َاغهى يةضاوة نيَبةضزيةى بطاى نوؾتووة 

و ئةو تةْٗا ؾةضَاْى نطزبوو نة ئةو َاغو يةضاو  ْيية ، ظؤض بةٖيَعنةَبؤدييةبة ؾةضَاْى 
يَت و ئةطةض بابةتى َاغهةنة ْةبواية، طؤَاتة ضِةطؤبهات، تا خةَيو بة ٖةَية ييَ يإ ْ

ْةيسةتواْى بةضزية بهوشيَت و ية دياتى ئةو خؤى بة ثاؾا بٓاغيَٓيَت. يةضاو نطزْى َاغو بؤوة 
ٖؤى ضووزاْى ئةو ناضةغاتة و ئةطةض َاغو ْةبواية، ئةغتةّ بوو طؤَاتة بتواْيَت خؤى بهاتة 

 .ْيية زةياْعاْى نة ئةو بةضزيةى بطاى ثاؾا ثاؾا، ضوْهة خةَيو زةَوضاويإ زةبيٓى و
يَتةوة ضِنة زةيةويػت بطة نةَبؤدييةزواى ئةوةى ؾيَطعةوٕ ية َةيساْى دةْط نوشضا، 

تا ناضووباضةناْى  زياضيهطز َيػطواتة ؾةضَاْطةواى  (9)زاضيوؾى بة )خةؾتةضة ثاوةٕ(ئيَطإ، 
 ة.آلتوة بةضيَوة ببات ية ناتى ْةبووْى ئةو ية ئةو وآلتئةو 

                                                           

ا بة غاتطاب و ٖةض ئةو ْاوةية نة ئيَػتا بة ؾاضةوإ زيَت و ضِناْةوة طؤيؤْاْيية)خةؾتةضة ثاوةٕ ية اليةٕ  (9)
يإ واية ية باوةضِو بؤ زاضيوف بوو و ئةواْةى  ؤدييةنةَبيةنةّ داض نة ئةو ْاوة زاْسضا ية غةضزةَى 



 

436 

ةوا، نةْاَيى ْيَوإ ضووباضى ْيٌ و زةضياى طِظاْسضاوة زاضيوف زواى ئةوةى بوَوة ؾةضَاْ
نإ بتوأْ ية ْيَوإ زةضياى غووض و َةزيتةضاْةزا ٖاتووضوو بهةٕ نةؾتييةغووضى ٖةَيهةْس تا 

ةوا، طِْةيتواْى ئةو ناضة بهات و زاضيوف زواى بووْى بة ؾةضَاْ نةَبؤدييةتطا نة و و ثيَؿرت
 َيػطيَهى وةى وآلتناتى ثيَويػتى بؤ ئةو ناضة ٖةبوو و زواى ييَ نؤَييٓةوة بؤى زةضنةوت ية 

 طزْى ٖةضةَيَهى وةى )نةئؤثؼ(.زضوغتهطزْى نةْاَييَو ئاغاْرتة ية زضوغته
 بةآلّ( ظةضع بربيَتة غةضةوة و 150ضوْهة ية ٖةضةَةنةزا بةضزى طةوضة زةبيَت تا بةضظى )

ت، آلٗا ناضى ٖةَيهةْسْى طٌَ ثيَويػتة. زاضيوف زواى طةيؿتٓى بة زةغةية نةْاَيسا تةْ
ؾةضَاْى ٖةَيهةْسْى نةْاَيةنةى زةضنطز و ناضى ٖةَيهةْسٕ ية َاوةى زووغاٍَ و ْيو تةواو بوو، 

نإ َيػطييةية  ضِطزْى طؤئاَازةنةّ بيػت غاَيى زةويػت. زاضيوف ضِطزْى ٖةزضوغتهٖاونات 
 ةنةى ئاَازةبوو. ضِةوةى نؤضى زوايي بهات، طؤؾيَط بوو و بؤية بةض ي

خ. ظ( ية ؾاضى  522( ضؤش بةغةض بةٖاضى غاَيى )110ْى )تيَجةضِبووزواى  نةَبؤديية
بةضةو ئيَطإ نةوتةضىَ و ئةغتيَطةْاغةنإ زةياْعاْى ئةو ضؤشة  َيػطَةَؿيؼ ثايتةختى 

ى ئيَػتا الى ئيَُة ظاْسضاوٕ، خؤضطريإ زةبيَت و باغيإ ْةنطز، ضوْهة بةؾيَو يةو ظاْػتاْة
بة ْٗيَٓى ظاْايإ زةظاْسضا و ئةوإ بة ؾاضزْةوةى ئةو ْٗيَٓياْة بةٖيَع زةبووٕ  َيػطئةونات ية 

ْةيسةظاْى نة  نةَبؤدييةو الى خةَيهى ئاغايي ثًةى ْيُضة خواييإ وةضزةططت. ئةو ضؤشة 
ةْط بوو و زواتط ٖةوا طِاوى نةَيٓى ٖةْسيَو ية ضيَطانة، ٖةتطِخؤضطريإ ضووزةزات و زواى ب

 تاضيو بوو و ئةغتيَطةنإ نةوتٓة زضةوؾاْةوة.
ية ديٗاْى نؤٕ تةواوى ْةتةوةنإ، خؤضطرياْى تةواويإ بة ضووزاويَهى ٖةضة ؾووّ زةْاغي 

زةتطغإ و ض داى خةَيهى  و ظاْاياْى طةوضةى يؤْاْى وةى ئةؾالتووٕ و ئةضةغتؤ ييَي
و ضووزاوة ظؤض تطغا و ثيَؿبيٓى بةزبةختى طةوضةى نطز و ويػتى ية نةَبؤديية (10)ئاغايي.

يةو ناتةزا ٖةوا تؤظيَو ضووْاى بؤوة و زةضنةوت خؤضطريإ نؤتايي ٖاتووة،  بةآلّبطةضيَتةوة، 
تى ضووباضى ْيٌ آلثةؾيُإ بؤوة و خؤى طةياْسة يكى ضؤشٖة َيػطاْةوة بؤ ضِبؤية ثاؾا ية طة

                                                                                                                                        

نايةوة، ٖةَيةٕ و زةبيَت بطوتطيَت نة ية غةضزةَى زاضيوؾسا ئةو ْاوة طةؾتاْسضا و  ٖاتؤتةغةضزةَى زاضيوف 
 .(ظةبيشوَيآلتةواوى ؾةضَاْطةواناْى وياليةتةنإ ئةو ْاوةيإ بؤ بةناضٖات، 

ت تطغٓؤنى و خةضاثي ية ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿي زووض غاتةوة و خةغًَةتة باؾةناْيـ بهاتة بةضزةواّ ٖةوَيسةزا ظةبيشوَيآل) (01)
 ٖاوضيَيإ و بؤية ٖةوَيى بةَيطة ٖيَٓاْةوة زةزات. وةضطيَط بؤ نوضزى(
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شاية ْاو زةضيا( و ضِيكةوة زةضشيَتة زةضيا و ئةو نات بة سةوت يل زة)ئيَػتا ضووباضى ْيٌ ية زوو 
 يةويَ بة زضيَصايي نةْاضةناْسا نة ية ٖةَووى ئاو زةغت زةنةوت، بةضةو قةيسا ضوو.

يةئةوىَ ْعيو  نةَبؤدييةثرييَصْةنإ ية ؾاضى قةيسا نات بةغةض بطزٕ بووٕ و ْةياْسةظاْى 
ية  وؾة ؾاضة َابووْةوة، ئةوإ و خةَيهى ؾاضةنة ٖةْسىَ زةبيَتةوة و بة ٖؤى ئةو َاوةى يةو

 ؾاْة ئةوةْسة ظؤض ْةبووٕ بتوأْ بةيةنةوة بسوئَ.و ئةو بةآلّظَاْى يةنرت ؾيَط ببووٕ و 
ض نات زةطاتة قةيسا و بؤية ٖاتٓى  نةَبؤدييةخةَيهى ؾاض و ثرييَصْةنإ ْةياْسةظاْى 

نإ ٖةوو ثرييَصْةناْيإ ططتٔ و ئيَطاْييةغةضباظة زووضاضى غةضييَ ؾيَواْى نطزٕ و  نةَبؤديية
 .نةَبؤدييةضةْس ثيَطيَصْيَهيإ بطزة الى 

شْةنإ ثطضيإ غجى بوو و بؤية خةَيهى قةيسا وةياْعاْى بوو نة ئةوإ ثريٕ و نةؽ ظَاْى 
ٕ ى ثاؾاى ٖةخاَةْؿي تةْٗا ظاْى ئةوانةَبؤدييةى ئةوإ و طِئةواْى ْةزةظاْى تا ببيَتة وةضطيَ

ناْيإ ية بةْسةضى نةؾتييةى ئةوإ ية ؾويَٓيَهى ظؤض زووضة و وآلتية ضيَطةى زةضياوة ٖاتووٕ و 
ناْيإ نةؾتييةناْيإ ضؤوة بةْسةض و بيٓى نةؾتييةبؤ بيٓيٓى  نةَبؤدييةئةو ؾاضة وةغتاوٕ. 

ٓٔ و ييإ ظؤضة و شْةنإ بة غةَيبة ييَسإ ئةو نةؾتياْة زةدووَييَآلزضيَص و باضيهٔ و قوو
 .ْيية ظاْياضيإ يةَةض بةناض ٖيَٓاْى ضاضؤنة

شْةنإ زواى ٖيَطؾيإ بؤ قةيسا نةغيإ ْةنوؾتبوو و تةْٗا ٖةْسىَ ية نةضةغتة و َاَيى 
ئةواْى غعا ْةزا و تةْٗا ؾتةناْى بؤ خاوةْةناْيإ طيَطايةوة و  نةَبؤدييةطزبوو، بؤية زاطرينخةَيهيإ 

و ٖةض نةغيَو ية  جييةةْطى ثطضيإ غضِة ثرييَصٕ ْشن و طةجنٔ، بةآلّ اطةياْس ئةوْاضِبة خةَيهى ؾاضى 
يَت ببيَتة خاوةْى.ضِبةضاْبةض خواضزٕ، ؾتيَهى ية ئةوإ بويَت و ئةواْيـ  ، زةتوْا  اظى ٔب

ئةواْةى بة ظؤض يا بة ويػتى خؤيإ خواضزْيإ ثيَ زابووٕ، زةغتيإ ية  بةآلّ
، ئةو شْاْةيإ غواضى نةَبؤدييةؾةضَاْى  ناْيإ ٖةَيططت و ضؤشيَو بةظييةزاخوا

ناْيإ نطزةوة و ية ؾاضى قةيسا زةضيإ نطزٕ. ٖاتٓى ئةو شْاْة بؤ قةيسا يةنةّ نةؾتيية
ت نة ؾويَٓةواضى َابيَت و ئيَػتا زةظاْسضيَت ئةو شْة آلطةؾتى شْاْى ئةغهةْسيٓاظية بؤ ضؤشٖة

ابطزووف ئةو شْاْة، طةؾتيإ نطزبيَت ضِية ثطض غجى و بةٖيَعاْة، زةضيا ثةعنا بووْة. يةواْةية 
 ٖيض ؾويَٓةواضيَو ية طةؾتةناْيإ بةديَ ْةَاوة. بةآلّ

ْةيتواْى بعاْيَت ْيؿتيُاْى ئةوإ نويَية، ضوْهة ئةو شْاْة دواْى و ْاغهى  نةَبؤديية
و ئةؾػةضةناْى خواظياضيإ ْةبووٕ و غجي بووْى  نةَبؤدييةتيإ ْةبوو، آلشْاْى ضؤش ٖة
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ا، ثياواْى ئيَطاْى ييَ بةزووض ئةوضووثايةوة بؤ نةؾى تايبةتى بانووضى زةطةضِيؿيإ نة ثطض
 ططتٔ.

، ناَبؤز( تا ضؤشى ضووْى بؤ قةيسا و زةضنطزْى شْة َوو ديية)نةبؤ نةَبؤدييةَيَصووى شياْى 
شن ضى نطزووة، بةآلّ زواى زةضضووْى ية قةيسا تةواو ؾاضاوجييةغ ة زةظْا  ةية.نإ ضووْة و ضؤشْا

ٖةَوو ناتى خؤى بة  نةَبؤديية، َيػطاْةوةى ية ضِٖريؤزؤت زةَييَت: ية غوضيا و زواى طة
 ابواضزٕ و خواضزْةوةى َةى زةبطزة غةض.ضِ

 522( ضؤش زواى بةٖاضى غاَيى )180) نةَبؤدييةَيَصووْووغي يؤْاْى نةتعياؽ زةَييَت: 
ا بة ضِويَهى زازثةضوةض بوو، طؤخ. ظ( طةيؿتة )الظقية( و ئةو ثاؾاية نة تا ئةوناتة ثيا

ثياويَهى خوئَ خؤض نة ٖةَيةيةنى بضوونى بة َطزٕ غعا زةنطز و ية الظقية ؾةضَاْى نطز نة 
 طاى طةوضةى ؾاض ويَطإ بهةٕ و بتةنإ تيَو بؿهيَٓٔ.ثةضغت

بيػتى بةضزيةى بطاى ية زشى وةغتاوة، بة  نةَبؤدييةَيَصووْووؽ ئاضيإ زةَييَت: ناتيَو 
و ْةضيتةنإ نطز و  عةقٌَا و زةغتى بة ٖةْسىَ ناضى ثيَضةواْةى ضِيةى تيَهضوو نة خووى ئةو طؤؾيَوة
ناْى نوؾت نة بة )ئاثيؼ( ْاو زةبطا و ؾةضَاْي نطز ٖةض نةغيَو َيػطييةَاْطاى ثريؤظى  َيػطية 

 ىَ، بيهوشٕ و زواتط زوو خوؾهى بة يةنةوة نطزة ٖاوغةضى خؤى.جةضغتئةو طاية ب
ئةوإ ْةياْعاْيوة ية ئاييٓى نؤْى  بةآلّتة ظووتط ية اليةٕ ٖريؤزؤتيـ باغهطاوة، ئةو بابة

 ئةوإ ٖاوغةضطريى يةطةٍَ زوو خوؾو ضيَجيَسضاو بووة و بؤ ئةو بابةتة ْابيَت، غةضظةْؿتى بهةٕ.
طةظْةؾؤٕ زةَييَت: ؾةضَاْى ثةغت زاَاَيشن ية يةؾي زازوةضيَهى بةضتيٌ وةضطط بة ظيٓسوويى 

نإ بة يةى ية ناضة ئيَطاْيية بةآلّ، بة الى ئيَُةوة ناضيَهى ظؤض خةضاثة، نةَبؤدييةةٕ ية الي
وايإ واية نة زازوةضى بةضتيٌ وةضطط ثيَويػتة بة ظيٓسوويي طِزةظأْ و ب نةَبؤدييةباؾةناْى 

 ثيَػتى زاَاَيسضيَت.
ةبةض و ية طةٍَ دًَةوى ضيَطاى بةضةو ضؤشٖةآلت ططت نةَبؤدييةزواى طةيؿتٓى بؤ الظقية، 

غوثانةى خؤى زةدووآل و وةى ٖةَيؿة ية اليةٕ طاضزى داويس نة زةٖةظاض غةضباظ بوو، ثاضيَعطاضى 
يَت، ٖيَطف بهاتة غةض  ف نةَبؤدييةو  نةَبؤدييةييَسةنطا. ية ضيَطا ٖيض زوشَٓيَو ْةبوو نة بتوْا

 ةضنوتى بهات.ئةوةْسة بةٖيَع بوو نة ئةطةض زوشَٓيَو ٖيَطؾي بهطزاية، زةيتواْى غ
اغتى يةؾهطةنةى ٖةَيسةزضا و ية ضِخيَوةتى ثاؾاى ٖةخاَةْؿي ٖةَوو ؾةويَو ية ْاوة

زةوضةى خيَوةتةنة، غةضباظاْى طاضزى داويس ية ؾيَوةى ضةْس سةَيكةيةنى بةزةوضى يةنسا، 
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 يةنةَبؤديثاغةواْيإ ييَسةنطز و ئةغتةّ بوو بةبيَ ظاْيٓى ئةوإ نةغيَو بتواْيَت ية خيَوةتى 
ْعيو ببيَتةوة و ٖةضنةغيَو بةبيَ َؤَيةتى تايبةتى ثاؾا، ية خيَوةتةنة ْعيو نةوت باية، بة 
مشؿيَط يا تري و ْيَعة زةنوشضا و تةْٗا يةى نةؽ بيَ َؤَيةتى تايبةتى ثاؾا زةيتواْى بضيَتة ْاو 

ؾتا تةى )خاْتؤغي ييسى( غةز و ٖةو خيَوةتةنةى و ئةويـ زاضيوف بوو، نة ئةويـ بة ثيَي
، ضوْهة ثاؾاى ئيَطإ خؤى ئةوى نةَبؤدييةخ. ظ( خؤى طةياْسة  522ضؤش زواى بةٖاضى )

 زاوا نطزبوو.
ية غوضيا َطز،  نةَبؤدييةتةيةى ثةغةْس ْةنطزووة و زةَييَت: ناتيَو و نةتعياؽ ئةو

 بوو. َيػطةواى طِٖيَؿتا زاضيوف ؾةضَاْ
يَت، زةَييَت: يا ٖا نةَبؤدييةبةآلّ خاْتؤؽ نة زاضيوف بة بهوشى  ْسةض بؤ نوؾتٓى ئةو زةظْا

 ةوة زاوا نطز، بةبيَ ئةوةى ضووْى بهاتةوة نة بؤضى زاواى نطزووة.َيػطزاضيوؾي ية  نةَبؤديية
خ. ظ(  522خاْتؤؽ زةَييَت: بةياْى ضؤشى غةز و ٖةؾتا و سةوتةَى زواى بةٖاضى غاَيى )

ا، ٖةضضةْسة يةؾهطةنةى ئاَازةى ية خةو ٖةَيٓةغت نةَبؤديية، ي تطبة ثيَضةواْةى ضؤشةناْ
دووَية ببووٕ. خعَةتهاضةناْى بة ثاضيَعةوة بةضةو خيَوةتةنة ضووٕ و ية تطغإ نةوتٓة يةضظة، 

بووةيإ ية ْاو خيَوةتةنة زيت و ناتيَو ْعيهرت بووْةوة، زيتيإ ٓى وؾهضوْهة ٖةْسىَ خويَ
ٖاواضةوة ية خيَوةتةنة ٖاتٓة  ضؤضووة و بةزةّ نةَبؤدييةخةجنةضيَو تا زةغهةنةى ية غيٓطى 

زةضةوة و زاضيوؾيإ ية ضووزاوةنة ئاطازاض نطزةوة و ئةويـ ؾةضَاْيسا تةضَةنةى بزن بؤ 
ية زواييٓى تةَةْى ظؤضى  نةَبؤدييةؾويَٓيَهى ْازياض تا نةؽ ؾويَٓةنة ْةظاْيَت، ضوْهة 

و زةياْػوتاْس. زواتط غتةّ نطزبوو و ئةطةض زوشَٓةناْى ظاْيبايإ، تةضَةنةيإ زةضزةٖيَٓا 
ى بٓيَت و تةضَةنة ضِزاضيوف زةضؾةتى ْةبوو نة تةضَةنة زةضبٗيَٓيَتةوة و بة ؾةضَى ية طؤ

 يةوىَ ؾاضزضاوةتةوة. نةَبؤدييةٖةضيةو ؾويَٓة ْازياضة َايةوة و ٖيض نةؽ ْاظاْيَت 
 يةنةَبؤديبةّ ؾيَوةية زةطيَطيَتةوة: ناتى ؾةو،  نةَبؤدييةخاْتؤؽ ٖؤناضى نوؾتٓى 

ت و يةبةض ئةوةى غةضخؤف بوو، بياْووى بة زاضيوف ططت و ٖةضةؾةى نوؾتٓى ييَ نطز و ثيَي
تاواْباضاْى بة ؾةو ْةزةنوؾت، زاضيوف ية  نةَبؤدييةبةياْى زاٖاتوو زةيهوشيَت، ضوْهة 

ى نوؾت و بةٖؤى ئةوةى ؾةضَاْسةى غوثا بوو، بةياْى ضؤشى نةَبؤدييةتطغي خؤى ئةو ؾةوة 
 بة يةنجاضضةيي بٗيًََيَتةوة و بيطةييَٓيَتةوة بؤ ئيَطإ. يةؾهط زواتط تواْى
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خؤى نوؾتووة و بة  نةَبؤدييةيإ واية باوةضِٖةْسىَ ية َيَصووْووغاْى وةى ٖريؤزؤت، 
 ٖؤى غةضخؤؾي ظؤضةوة، خةجنةضيَهى ية غيٓطى خؤى ضؤنطزووة و شياْى نؤتايي ثيَٗاتووة.

و بة شةٖط خؤى نوؾتووة و دؤضى شةٖطةنةف َاززةى َيَصووْووغي ضؤَى )ثًشن( ثيَي واية ئة
)ئةؾيوٕ( بووة و ئةو زةَييَت ناتى خؤنوؾتٓى نةَبؤديية، زاضيوف ية َيػط بووة و يةطةٍَ ئةوزا 
ْةبووة و نةؾتييةنى ظؤض خيَطا ية الظقيةوة ؾةو و ضؤش ضيَطةى بطِى و ٖةواَيى طةياْسة زاضيوف و 

ة الظقية و يةويَؿةوة بؤ ئؤضزووطاى غوثاى ئيَطإ ضوو و ئةويـ بة ٖةَإ نةؾتى خؤى طةياْسةو
تةضَى نةَبؤدييةيإ تا ئةونات ية ْةْيَصضابوو و زاضيوف ؾةضَاْيسا ية ٖةَإ ؾوئَ تةضَةنة 

 بٓيَصٕ و ئةونات زاضيوف ؾةضَاْسةيي غوثانةى بة ئةغتؤ ططت و طةياْسييةوة ئيَطإ.
وغةضى )بيوططاؾياى نوضوف( زاَةظضيَٓةضى َيَصووْووغي غةضزةَى ئيَػتاى ؾةضاْػة و ْو

و  َيػطثاؾايةتى ٖةخاَةْؿي، )شإ ؾاَبؤضز( نة تواْاى خويَٓسْةوةى ضيَٓووغةناْى ويَٓةيي 
نوشضاوة و باغي  نةَبؤدييةبعَاضى غةضزةَى ٖةخاَةْؿي و غاغاْى ٖةية، ْووغيويةتى 

يوف ْةيهوؾتووة و ية ناتى زاض بةآلّزا ٖاتووة، َيػطنوشضاْةنةى ية يةى ية ثاثريؤغةناْى 
واى طِبووة. ئةو باغةى ؾاَبؤضز زةيهات، ٖاوؾيَوةى باغي ثًيٓة نة ب َيػطنوشضاْى ئةوزا ية 

 واية خؤى نوؾتووة و دياواظى ئةوةية نة ئةو زةَييَت بة خةجنةض نوشضاوة.
غةْس يا ، ثةعةقٌَٖةَوو ئةو طيَطاْةواْة زضوغتيإ تيَساية و ْاتواْسضيَت بة ييَهساْةوة و 

يـ بهطيَت نة ية اليةٕ َيػطضةت بهطيَٓةوة و تةْاْةت ْاتواْسضيَت َتُاْة بة ثاثريؤغي 
ٖةية و  ي تطاْةوةطَِيَصووْووغي ؾةضةْػيةوة خويَٓسضاوةتةوة، ضوْهة غةباضةت بةو ثاثريؤغة طيَ

ت. ْازياضة و ٖةضضى بوتطيَت، ظياتط ية ئةؾػاْة زةضيَ نةَبؤدييةبة طؿتى ؾيَوةى نوشضاْى 
اْةوة ضِنة ثاؾايةنى غةضنةوتوو و تةْسضوغت و الو ية ناتى طة ْيية ْىآلقةبابةتيَهى ع بةآلّ

نإ نوؾتٓى ظياتط خؤزةْويَٓيَت ية خؤنوؾتٓى ظاْياضييةبؤ ْيؿتيُإ، خؤى بهوشيَت و بةثيَي 
 ْةظاْسضاوة نة بة زةغتى نىَ بووة. بةآلّو 

ت خػتة دووَية آلطى ئيَطاْى بةضةو ضؤشٖة، زاضيوف يةؾهنةَبؤدييةزواى ْاؾتٓى تةضَى 
ات ية غوضية، يةوىَ ثاؾاى غةضظةَيٓى )ضانا( نة ئيَػتا بة ضِو تا طةيؿتة نةْاضى ضووباضى ؾو

تى ئةطةض و ى ئيَطاْى ططت ويةؾهط)ضوقة( ْاغطاوة بة شَاضةيةى ثيازة و غواضة، ضيَطةى 
ى بةضزئ ظيَطَإ ثيَ بسةٕ. َةبةغت ية ْآلات بجةضْةوة، زةبيَت غيَ ٖةظاض تاضِبتاْةويَت ية ؾو

و بطيتى بووة ية  يؤْاْييةْى آلو تا ْيية ْى ضؤَىآلٕ( نة ثاؾاى ضانا باغي نطزووة، تاآل)تا
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ْى آلْى بةضزئ( ؾةغت ططاّ و تاآلبة قوضغي ؾةغت ططاّ يا غي ططاّ، )تا طِى خطِثاضضةيةى ظيَ
ى ويػت بؤ طِٖةظاض و ٖةؾت غةز نيًؤ ظيَ انا بة ثيَوةضى ئةَطؤضِغووى غي ططاّ بوو و ثاؾاى 

 ثةضيٓةوةي غوثانةى.
ثاؾاى ضِانا يةى ية زةغةآلتساضاْى بةضؾةضَإ بوو بؤ زةغةآلتى نوضوف و نةَبؤديية و زواى 
ئةوةى ٖةواَيى نوشضاْى نةَبؤدييةى بيػت، نةوتة ضيَططتٔ ية يةؾهطى ٖةخاَةْؿي. زاضيوف بؤ 

صايي ضووباضى ؾوضِات بةضةو باؾووض ضؤيؿت و غوثاى ثاؾاى زاْاْى ئؤضزووطاى غةضباظى بة زضيَ
ضِاناف تةضيب بةوإ بةضةو باؾووض ضؤيؿت، تا ضيَطة بة غوثاى ئيَطإ ْةزات، زةغتيإ بة ئاو 

 ضِابطات و زاضيوف نة ظاْى ثاؾاى ضِانا واظ ْاٖيَٓيَت، نةوتة خؤ ئاَازةنطزٕ بؤ دةْط.
ت: باؾرت و ْاوى )ئشن تا ؾةضْؼ( بة زاضيوؾي يةى ية غةضزاضةناْى يةؾهطى زاضيوف بة

انا و ئاَوشطاضى بهةئ، تا واظ يةو ناضة بيَٓيَت و ضِواية ْويَٓةضيَو بٓيَطيٓة الى ثاؾاى 
 وئ.طِضيَطةَإ بسات ب

و تانة ؾتى بة غووزى ْوونى مشؿيَطة و  ْيية تى: ئاَؤشطاضى بؤ ضيَطط غووزىو زاضيوف
 َإ بهةيٓةوة و ضيَطط غعا بسةئ.ثيَويػتة ٖيَطف بهةئ و ضيَطة

ةية دةْطييةزواتط زاضيوف ؾةضَاْسة )ناغاطةضز(، ؾةضَاْسةى عاضةباْة  ناْى باْط نطز )يةوْا
ى ناغا واتة ناؾإ و طةضز واتة ؾاض يا وؾة ناغاطةضز واتاى ؾاضى ناؾإ يا ناؾاْى بسات و ية زوو

 َازةت ٖةية بؤ دةْط؟ئاوايي ثيَو ٖاتووة( و ييَي ثطغي: ضةْس عاضةباْةى ئا
 تى: زوو غةز و ثةجنا عاضةباْة.و ناغاطةضز

تى: ئةو ضيَططة ضيَطاى ئاوى ييَ ططتووئ و ئةطةض بة ظووتطئ نات يةو طةضَاية و زاضيوف
ْةطةيٓة ئاو، ٖةَوو ضواضثيَ ناظنإ زةَطٕ و غةضباظةناْيؿُإ تواْايإ ْاَيَٓيَت و ثيَويػتة 

ى زوشَٔ زةضظ ثيَ بسةى و خؤت يةؾهطٖيَطف بهةٕ و ضيعى عاضةباْةناْت بةبيَ وةغتإ 
ييَواضى ضووباض. ئةوةف بعاْة نة َةبةغتى يةنةَى َٔ يةو ٖيَطؾة، طةيؿتٓة بة  ٓييةبطةييَ

ئاو و بة زواى عاضةباْةناْتسا، غةضباظة ئاغٔ ثؤؾةنإ زةْيَطّ تا زوشَٔ ْةتواْيَت ئةو زةضظةى 
 بهاتةوة. طِة ثبة ٖؤى عاضةباْةناْةوة زيَتة نايةو

ةنطز، زاضيوف ؾةضَاْى بة غةضباظة ئاَازةزيةوناتةى ناغاطةضز عاضةباْةناْى بؤ ٖيَطف 
ئاغٔ ثؤؾةناْى نطز بةضطة ناْعاييةناْيإ بهةْة بةضيإ، ٖةضضةْسة ية ٖةواى طةضَسا يةبةض 

ى ي تطْؾةضَاْيسا بة بةؾةنا ي تطنطزْى ئةو بةضطة ناْعايياْة ناضيَهى قوضؽ بوو و ية اليةن
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هةٕ. زواتط ٖيَطؾي توْسى عاضةباْةناْى دةْطى زةغتى ئاَازةبيةؾهط نة خؤيإ بؤ دةْط 
ثيَهطز و ناغاطةضز بيَ طويَ زإ بة ضيَصةى ظياْةناْى خؤيإ و زوشَٔ، بةضةو ثيَـ زةضؤيؿت و 
غةضباظة ثيازة ئاغٔ ثؤؾةناْيـ بة ْيَعةى زضيَصةوة بةزواياْسا زةٖاتٔ، ئةوإ ٖةضضةْسة 

ية بةض ئةوةى ْيَعة ية زووضتط زوشَٓى بطيٓساض زةنطز و يا زةنوؾت،  بةآلّؿيَطيإ ٖةبوو، مش
 وايإ ثيَ باؾرت بوو بة ْيَعة دةْط بهةٕ.

انا بطيتى بوو ية تري و نةوإ و ؾةالخةٕ نة ناضيطةضيإ ية غةض ضِضةنى غةضباظاْى ثاؾاى 
يَؿى ئةوإ بة زواى عاضةباْةناْةوة ئاغٔ ثؤؾةنإ ْةبوو و ْةيسةتواْى ضيَطة ية ٖاتٓة ث

انا زووضاضى ثؿووناوى بووة و ضِبططيَت. ية غةضةتاى ٖيَطؾي عاضةباْةنإ زةضنةوت نة ثاؾاى 
 ؾيَوةى ضيَططتٔ ية عاضةباْةنإ ْاظاْيَت.

انايإ يا نوؾت و يا بة شيَطةوة نطز و خؤيإ طةياْسة غةض ضِعاضةباْةنإ غةضباظاْى ثاؾاى 
ى يةؾهطى ئيَطإ زةٖاتٔ و بةو ي تطزواياْةوة غةضباظة ئاغٔ ثؤؾةنإ و بةؾةناْضووباض و بة 

انا ٖةضضةْسة ٖةوَييسا ْةيتواْى ئةوإ ية غةض ضووباض زووضخاتةوة. زاضيوف ضِٖؤيةوة ثاؾاى 
طزْى بةؾيَو ية نةْاضةناْى ضووباضةنة، غةضباظة ثيازة و غواضةناْى ية بانووض و زاطرينزواى 

انا نة خاوةْى ثطضى زضيَص بوو و بةؾيَو ضِاغجاضز تا زةوضةى زوشَٔ بططٕ و ثاؾاى ضِباؾووضةوة 
ية غةضباظةناْى نة زةياْويػت ية ئاو بجةضْةوة و  ي تطية غةضباظةناْى ئةغري نطإ و بةؾيَه

 ى ضووباض، بة ٖؤى ظؤضى ئاوةنة، خةْهإ و تةضَةناْيإ غةض ئاو نةوت.ي تطبضٓة النة
انا يةنةّ غةضنةوتٓى ئةو غةضزاضة الوة بوو و غةضزاضةناْى ضِية غةضنةوتٓى زاضيوف 

ثريؤظباييإ ييَ نطز و ضؤشى زواتط يةؾهطى نوضوف غةضطةضَى ْاؾتٓى تةضَةنإ بووٕ و 
ة بؤ ٖةَوو ثاؾا ضِنإ، َطزووةناْيإ زةْاؾت و بةَيطةف بووْى طؤئيَطاْييةئةونات 

ظيٓى ئيَػهةناْيإ بابةتيَو ضِبةضظاييةنإ، بؤ  نإ و ْةضيتى زاْاْى الؾةنإ يةٖةخاَةْؿيية
 بوو نة زواى ئةوإ ٖاتةنايةوة.

زواى ْاؾتٓى نوشضاوةنإ و يةو بةياْيية نة يةؾهطى زاضيوف زةبواية بةضةو بواضى ضووباضةنة 
بطِوات تا بجةضيَتةوة، زاضيوف ؾةضَاْيسا نة ثاؾاى ضِانا بة ظيٓسوويى زوو يةت بهةٕ و ٖةض يةتيَو 

 ْة غةض ْيَعةيةى و بة ئةغريةناْى ضِانايإ وت، ئةوة غعاى ئةو نةغةية نة ضيَططى بهات.غة
اناوة زةغتى ثيَهطز ية غةضزةَى زايوؾسا، بة غعاى تايبةتى بؤ ضِغعاى زوو يةت نطزٕ نة ية 

اتووزا ضيَططةنإ ية ضِ  .ى ٖةخاَةْؿي ية ْاو ضووٕئيُجطاتؤضيَططةنإ زازةْطا و زةبيٓشن نة ية زٖا
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 ضريؤكى بةزدية
ات يةو ْاوضةيةى ئيَػتا بة )زيط ايعوض( ْاغطاوة و زةنةويَتة ضِزاضيوف ية بواضيَو ية ضووباضى ؾو

و زواى طةيؿتٓى بة  ثةضِييةوةثيَـ ؾويَٓى بةيةى طةيؿتٓى ٖةضزوو ضووباضى ؾوضات و ْةيؿاثووض، 
زيةى زةْاغي: ية ْاَةى ثيَؿووزا ئيَطإ، ْاَةيةنى بةّ ْاوةضؤنة بؤ ئةو نةغة ْووغي نة بة بةض

ية )ئاتووغا( و خوؾهةنةى نة  نةَبؤدييةّ ثيَسإ و ئيَػتاف زةَييَِ نةَبؤدييةٖةواَيى َطزْى 
ى بووٕ، ٖيض َٓساييَهى نوضى  و ضوْهة تؤ بطاي ئةوى، ئيَػتا ثاؾايةتى اليةقى ئيَوةية. ْيية خيَعْا

ؾريئ زةْاغطيَت  قةغطضز نة ئيَػتا بة زاضيوف ئةو ْاَةيةى ية ؾويَٓيَهةوة بؤ بةضزية ْا
 وزواى زوو ضؤش ٖةواَييإ ثيَ طةياْس نة ئاؾطةتيَو بة ْاوى ئاتووغا زةيةويَت بيبيٓيَت.

ةواَية زووضاضى  بوو و ضؤوة ثيَؿواظى ئةو ئاؾطةتة و بة زيتٓى، زيَٓيا  غةضغوضَِٕائةو ية بيػتٓى ئةوٖ 
ةظض ى بوو ئاؾطةتةنة ئاتووغاي نضى نوضوؾى زَا ةْؿي و خيَعْا ةخَا َبؤدييةيَٓةضى ثاؾايةتىٖ   ية.نة

تى: بة بيػتٓى ٖةواَيى ْعيو بووْةوةى و ئاتووغا بة بيٓيٓى زاضيوف نةوتة ططيإ و
مت و خؤّ بة ئيَوة طةياْس، زواى زيتٓى ْاَةنةت غةباضةت بة َطزْى آليةؾهطى ئيَطإ، ٖة

 ةنة نةوتووتة ئةغتؤى تؤ.ٖاوغةضةنةّ، ظاْيِ نة ئةو َطزووة و ؾةضَاْسةيي يةؾهط
َٔ ظاْياضيِ ٖةبوو نة ناتيَو ْاَةت بؤ بةضزية غةباضةت بة بووْى بة ثاؾا زةْووغي، 

 .ْيية اغتى زةْووغي و يةناتيَهسا نة ئةو بةضزيةضِطوَاْت زةنطز نة ْاَة بؤ بةضزيةى 
 ؟ْيية تى: ضؤٕ ئةو بةضزيةو ةوةغةضغوضَِاْزاضيوف بة 

بيٓٔ، وازةظأْ نة ياوة َاغهى ية ضاوة و خةَيو ضوخػاضى ْاتى: ضوْهة ئةو ثو ئاتووغا
 .ْيية َٔ ضوخػاضى ئةوّ زيتووة و زةظامن بةضزية بةآلّ ئةو بةضزيةية،

 تى: تؤ ضؤٕ ضوخػاضيت بيٓى؟و زاضيوف
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، زاواى ية نةَبؤدييةتى: زواى ئةوةى ية ضيَطةى ْاَةنةتةوة ئاطازاض بؤوة ية َطزْى و ئاتووغا
اظى بووّ بة ضِة ٖاوغةضى و َٓيـ بريّ زةنطزةوة نة ئةو بطاى ٖاوغةضةنةَة، َٔ نطز تا ببِ ب

يِ نة ئةو بةضزية و تؤ  ْيية ٖاوغةضطريى و زواى ئةوةى بووَة ٖاوغةضى ئةو و زةَوضاويِ زيت، ظْا
تى. بةآلّ ئةو غنهةية ية طةٍَ ئةو و ٖاوتةَةْيَ و نةَبؤدييةزةظاْى بةضزية ظؤض ييَو ضوو بوو ية طةٍَ 

ْاضيَت و ٖاتووّ  نةَبؤدييةو ٖيض بة  نةَبؤدييةياوة نة بؤوة ٖاوغةضى َٔ ظؤض بة تةَةْرتة ية ث
ابطةييَِٓ نة ئةو ثياويَهى ظؤض تةَيةنةباظة و َٓى بة تةَيةنة نطزة ٖاوغةضى خؤى و ئةطةض ضِثيَتإ 

يباَة نة بطاى ٖاوغةضةنةّ  ، ئةغتةّ بوو نة ببُة ٖاوغةضى.ْيية ظْا
ى ثيَ طةيؿت، نةَبؤدييةئايا زواى ئةوةى ْاَةنةّ غةباضةت بة َطزْى زاضيوف ثطغي: 

 َاغهى يةضاو ْةنطزةوة؟
ئاتووغا ثطغي: ئايا زواى ئةو ْاَةية، تيُادي تطتإ بؤ ْاضز؟ )ئةونات ْاَة ية غةض 

 تيُاز زةْووغطا، وةى ضؤٕ ئيَػتا يةغةض ناغةظ زةْووغطيَت.(
 ْاوة.زاُاديَهسا زامن بة ثاؾا بووْى ئةوتى: غيَ ضؤش ثيَـ ئيَػتا ية تيو زاضيوف
ةْطى ضِة و ْة زةْط و ْة يتى: ٖةَيةيةنى َةظْت نطزووة و ئةو ثياوة بةضزية ْيو ئاتووغا

 بة بةضزية ْاضيَت و َٓيـ بة ٖؤى ئةوةى ٖاوغةضى بووّ بةو بابةتةّ ظاْيوة.
 زاضيوف ثطغي: بةضزية ضى ييَٗات؟

ئةو ثياوة تةَيةنةباظة، بطاى ٖاوغةضةنةَى  ْيية ات، بةآلّ طوَامنتى: ْاظامن بةضزية ضى ييَٗو ئاتووغا
ى تؤَيةى بةضزية يةو ثياوة بهةيةوة و ية ثاؾايةتى البسةى.  يةْاو بطزووة و ئةَطؤ تةْٗا تؤ زةتوْا

اى ئةوةى زةيعاْى نةغيَهى وةى ئاتووغاى نضى نوضوف و خيَعاْى طِزاضيوف ويَ
ثيَ بهات، ضوْهة ئةوةى ئاتووغا  باوةضِتةناْى ئةو شْة و زضؤ ْانات، ْةيسةتواْى نةَبؤديية

ياضيسا نة خؤى ييَهؤَييٓةوة يةو باضةوة بهات و ية طِنطزْى ئاغإ ْةبوو و ب باوةضِ زةيوت
 ، ئيَػتا ية ثاظاضطازة.ْيية تةى تؤ بةضزيةو ئاتووغاى ثطغي: ئةو ثياوةى بة

 ةض ْةؾطةت و بؤية ية ئةنباتإ زةشيات.تى: ْا، ئةو زةَييَت ثاظاضطاز نةوتووتة بو ئاتووغا
ناْى شياْت ييَطة ثيَساويػتييةازةغجيَطّ تا ضِتى: ئةى ئاتووغا، تؤ ؾاشْى طةوضةى ئيَُةى و و زاضيوف

 هطيَت، تا ئةوناتةى يةى ية ئةؾػةضةناظنإ زةضيَتة ئةنباتإ و ييَهؤَييٓةوة زةنات.ئاَازةب
ى بة ؾةضَاْى ثيَويػتةوة يةؾهطضى ثايةبةضظى زاضيوف ٖةض ئةو ضؤشة )ئشن تاؾطةْؼ( ئةؾػة

ْاضز بؤ ئةنباتإ، تا ية ثيَٓاغي ئةو ثياوة بهوَييَتةوة. ناتيَو )ئشن تاؾطةْؼ( طةيؿتة 
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داْة ية ْاوةْسى ؾاض ية اليةٕ بةضزيةوة زضوغتهطزْى بتنطَاْؿاى ئيَػتا، بيٓى خةَيو بة ٖؤى 
ية ئةوىَ زاْسضابووٕ و تةواوى شٕ و ثياواْى  ظؤض غةَباضٕ، بتيَهى طةوضة و ضةْس بتيَهى بضووى

ووٕ ضؤشاْة داضيَو بضٓة بتداْةنة و ية ثيَـ بتى طةوضة، غودسة ببةٕ و ْاضاضبؾاض 
ايةوة بؤ ئةوةى ديَطةى ٖةَوو خةَيهى ؾاض ْةزةبؤوة زةطةضِْى ْؤضةف بؤ ئةو ناضة، زياضيهطز

 بة يةنةوة بضٓة بتداْةنة.
زيتبووى، ٖةض ئةوةؾي ية ئةنباتإ زيت و تةْٗا ئةوة دياواظ بوو  ئشن تاؾطةْؼ ئةوةى ية نطَاؾإ

نة بتداْةى ئةنباتإ طةوضةتط بوو، ٖةضوةٖا ضيرت ية ٖيض يةى ية ؾاضةناْى ئيَطإ َةضيإ 
يٓى طا، َةض، َاْطا و ثةيةوةض ياغاؽ بوو و ئةطةض ية َاَييَهسا ثةيةوةضيإ غةض طِْةزةنوؾتةوة و غةضب

يبايإ، خاوةٕ َاَيةنةيإ زةنوؾت و ناتيَو ثياوةنة زةَطز، ي بواية و ثياوطِب اْى طؤَاتة ظْا
 شْةنةؾيإ يةطةَيسا زةغوتاْس و ئةطةض شْةنة َطزباية، ثياوةنةى ية غووتإ زةبةخؿطا.

طؤَاتة ْيوةى زاٖاتى ٖةوو ثياواْى زةغتاْس و ٖةَوو ئةواْةى ناضيإ زةنطز زةبواية 
ةخؿٔ و ضوْهة ظيَط و ظيو نةّ بوو بة ْاضاضى ْيوةي زاٖاتيإ ْيوةى زاٖاتى خؤيإ بة ئةو بب

تى بيَ شَاض و زاْةويًََة و آلزةزاية طؤَاتة و ئةو ظؤض بة خيَطايي بؤوة خاوةْى َةض و َا آلبة نا
 طةظنى ظؤض و نةؽ ْةيسةظاْى ئةو ثياوة ض يةو ثاضة و زاٖاتة زةنات.

َيَصووْووغإ غةباضةت بة ئاييٓى طؤَاتة، اْةوةى طِ( غةزة، دطة ية طي25َئيَػتا و زواى )
بيػةمليَٓيَت ئةو طؤَاتةى خؤى بة ديَٓؿيٓى َازةنإ ظاْيوة،  ْيية بةَيطةيةى يةبةض زةغتُإ

ض ئايشن و زيٓيَهى بووة. بة ثيَي ئةو طيَطاْةواْةى نة ٖةية زةضزةنةويَت طؤَاتة زاٖيَٓةض بووة 
زاٖيَٓاوة و ية ٖةض ئاييٓيَو بابةتيَهى  تطي و ئاييٓةنى تاظةى بة الغايي ية ئاييٓةناْ

 وةضططتووة.
يٓى ئاشةَيةنإ بيَ طوَإ ية ئاييٓى )وةزا( ية ٖٓسغتإ وةضطرياوة و طِياغاؽ نطزْى غةضب

يَتةوة بؤ زةطةضِغوتاْسْى شٕ بة ظيٓسوويي ية طةٍَ الؾةى ٖاوغةضة َطزووةنةؾي ٖةض 
 ٖٓسغتإ.

يـ ى طؤَاتة الغايي نطزْةوةى غوثةضغتبت  اتى ثياوْا ضية و بابٌ بووة و وةضططتٓى ْيوةى زٖا
يَٓةضى بوو.ضؤشٖةآلتييةناضيَو بوو نة ية ٖيض يةى ية ئاييٓة   ناْسا ْةبوو و طؤَاتة زٖا

اليةْيَهى ئاييٓى طؤَاتة، نضاْى ية ناتى ضووْيإ بؤ بتداْة بؤ ٖةَوإ سةآلٍَ زةنطز و ئةَةف 
يية نإ )ئاغووضي( ؾيَطبوو. ٖةضضةْسة اْييةتة ئةو ْةضيتة ية غوضيناْى ظؤض بيَعاض زةنطز و طؤَائيَطْا



 

446 

ى ثةضغتطؤَاتة ية ئاططخاْةى ضيضةغتى ئاظةضبادنإ )وضَىَ( خعَةتى نطزبوو، بةآلّ ية ئاييٓى َةظزا
ةَايةنى غةضةنى وةضْةططتبوو.  تةْٗا بابةتة الوةنيةناْى وةضططتبوو و ٖيض ٓب

ياضيسا بة ْاوى ْيَطزةى زاضيوف طِيةى زيت بوو، بؤية بثيَؿرت )ئشن تاؾطةْؼ( ية ْعيهةوة بةضز
تى بة زةغت بوو ية ئشن تاؾطةْؼ و آلنات و ية ْعيهةوة بيبيٓيَت و بةضزيةى تاظةف نة زةغة

طز. ئةو زواى ئةوةى بة زيساضى بةضزية ثةغةْسننةغاْى وةى ئةو تطغى ْةبوو و زاوانةى 
بؤتة ؾةضَاْسةى يةؾهطى ئيَطإ،  َبؤدييةنةتى: زاضيوف نة زواى َطزْى و )طؤَاتة( طةيؿت

 ى ؾرييٓة و َٓى ْاضزووة تا زاواى َؤَيةت بهات.قةغطئيَػتا ية 
يؿتبوو و بؤية ئةؾػةضى ئيَطاْي ْةيتواْى باآلى  ناتيَو )ئشن تاؾطةْؼ( ٖاتةشووض، بةضزية زْا

يؿسن َطؤظ باآلى زةضْانةويَت نة زضيَصة يا نوضت، ٖةض وةٖا بةضزية تاظة ظؤض ببيٓيَت، ضوْهة ناتى زْا
 ازةية قةَيةو ببيَت.ضِبهات نة ئةو الوة بةو  باوةضِقةَيةوتط بوو يةوةى نؤٕ و )ؾطةْؼ( ْةيسةتواْى 

، ْيية اغتىضِناتيَو بةضزية نةوتة قػةنطزٕ، ئةؾػةضةنة زَيٓيا بوو يةوةى نة ئةو بةضزيةى 
نة الى ظييةدياوا بةآلّةوة، ضوْهة ئةو ٖةضضةْسة ٖةوَيى زةزا نة زةْطى بةضزية زةضبيَٓيَت

ئةؾػةضةنة زياض بوو و دطة يةوةف ٖةَيؼ و نةوتى بةضزيةى غاختة ية طةٍَ ئةوزا ظؤض 
ْائاغايي بوو و واثيَسةضوو ئةو ثياوةى يةغةض تةخت زاْيؿتووة، وةى ٖةضيةنة ية ثاؾاناْى 

 ةْط بووة.ئيَطإ ْةضيتى ثيَؿواظى ية ئةؾػةضيَو ْاظاْيَت نة َاوةى ضةْس غاَية ية د
 تى: زاضيوف يةو ْاَةى بؤَى ْاضزووة ٖيض باغي ٖاتٓى تؤ ْانات.و بةضزيةى غاختة
 َى زايةوة: ئةونات ٖيؿتا بريى ية ْاضزْى َٔ بؤ الى ثاؾا ْةنطزبؤوة.آلئشن تاؾطةْؼ وة

ية دياتى خؤى  ي تطتى: ْاَةيةنِ بؤ زاضيوف ْاضزووة و ؾةضَامن نطزووة نة يةنو بةضزية
 زةى يةؾهط و بة تةْٗا بيَتة ئيَطة.بهاتة غةضنط

ئةؾػةضةنة تىَ طةيؿت ئةو ثياوة ؾيًََباظة زةيةويَت زاضيوف بيَٓيَتة ئةنباتإ و بيهوشيَت. 
بةضزية ثطغياضى  بةآلّزواتط ضاوةضوإ بوو نة بةضزية غةباضةت بة يةؾهط ثطغياضى ييَ بهات، 

بطاؾي ٖيضى ْةثطغي و زواى ى نةَبؤدييةية باضةى يةؾهط ْةنطز و تةْاْةت ية باضةى 
 تى: تؤ ئاظازى و زةتواْى بطؤى.و َاوةيةى بيَ زةْطى،

 قةغطاغتةوخؤ بةضةو ضِئشن تاؾطةْؼ ية ٖؤَيى نؤؾهى ثاؾايةتى ية ئةنباتإ ٖاتةزةض و 
و ئةطةض  ْيية ؾريئ ضوو، تا بة زاضيوف بًَيَت نة بيَ طوَإ ئةو ثياوة، بةضزيةى بطاى

واتة الى، بيَ طوَإ زةنوشضيَت. ئةو زةيويػت بة ثةية طِبهات و بؾةضَاْى ئةو ديَبةديَ 
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زاضيوف ئاطازاض بهاتةوة نة ٖةَوو خةَيو ية غتةَى ئةو ثياوة ية ئاظاضزإ و ئةو غةضةضاى 
غةثاْسْى ئاييٓةنةى بة غةض خةَيهسا، ْيوةى زاٖاتةنةيإ ييَ زةغتيَٓيَت و تا ئيَػتا ية ٖيض 

 ض و غتةَهاضاْةية ْةبووة.يَو بادى بةو ضيَصة ظؤوآلت
ئةو بةبيَ بةظةيي ٖاتٓةوة بةو ئةغجةزا نة غواضى ببوو، ؾةو و ضؤش زةضؤيؿت و ٖةَييسةزا 

بهطيَت و بةضزةواّ بيَت ية  ي تطية ؾويَٓيَو ئةغجةنةى بهةويَت نة بتواْيَت يةوىَ ئةغجةن
واْيوة ئاييٓةنةى بةغةض ضيَطةنةى. ية ضيَطازا بريى زةنطزةوة نة ٖةضضةْسة ٖيَؿتا بةضزية ْةيت

خةَيهى بابًسا بػةثيَٓيَت نة وةى ْةتةوةناْي تطى بةضزةغتى ئيَطإ، ٖةَيططى ئاييٓى ئاظاز 
بة زَيٓياييةوة ٖةْطاو بؤ ئةوناضة زةْيَت و زواى ئيَطإ، ئاييٓةنةى بة غةض ٖةَوو  بةآلّبووٕ، 

 ٕ و ية ئيَطإ ديا زةبٓةوة.ضِةثةازضِْةتةوةناْى تط زةغةثيَٓيَت و ئةونات ٖةَوو ئةو ْةتةواْة 
ناتي طةيؿتٓى  ئشن تاؾطةْؼ بؤ الى زاضيوف، ْاَةنةى بةضزية طةيؿتبوو و زاضيوف 

ياضيسا بوو )ناغاطةضز( بة ؾةضَاْسةى يةؾهط زياضى بهات طِؤنةنةى نطزبوو و بضِثةغةْسى ْاوة
 و خؤى بة تةْٗا بضيَتة ئةنباتإ.

ة ئةو ناضة ْةنةى، ضوْهة بة طةيؿتٓت بؤ ئةنباتإ زةنوشضيَي. ضيا بو ت:و بةآلّ ئشن تاؾطةْؼ ثيَي
و بةضزةواّ َاغهى ية ضاوة تا  ْيية ةيضوْهة ئةو ثياوةى خؤى بة بةضزية ْاغاْسووة، بطاى نةَبؤدي

و بة زضيَصى  بةضزةواَبوو.زواتط نةَبؤديية ْييةخةَيو زةَوضاوى ْةبيٓٔ و ْةظأْ ئةو بطاى 
تى: خةَيهى ئيَطإ بة زةغت غتةّ و تاظةطةضيةناْى ئةو و ف باؽ نطز وبيٓيٓةناْى خؤى بؤ زاضيو

 ثياوة نة َٔ ْةَتواْى بعامن نيَية و ضووٕ خؤى نطزووتة بةضزية، بيَ زةضةتإ و بة ئاظاضٕ.
تى: بؤضى غةباضةت بة ثيَٓاغي ئةو ييَهؤَييٓةوةت ْةنطز، تا بعاْشن ئةو نيَ ية و و زاضيوف

 ية نويَ ٖاتووة؟
تى: تطغاّ ئةطةض َٔ بؤ ْاغيٓى ئةو ضنيَُٓةوة، تؤ ؾةضَاْةنةى بةديَ بطةييَٓى و و نةئةؾػةضة

 ؤى و يةوىَ بهوشضيَي.طِزواى غجاضزْى ؾةضَاْسةيي يةؾهط بة نةغي تط، بةضةو ئةنباتإ ب
 يَت.ي تطييَطة يةو تاظةطةضياْةى ئةو نة باغيإ زةنةيت، ٖيضيإ ْاز بةآلّتى: و زاضيوف

ةضؾةتى ْةبووة تى: ضوْهة ئيَطة غةضظةوى بابًة و بةضزيةى زضؤظٕ ٖيَؿتا زو )ئشن تاؾطةْؼ(
يةتى ئيَطإ ثةضة ثيَبسات و يا ية ئيُجطاتؤضتى آلتطى بةض زةغة تةناْيآلوئاييٓةنةى خؤى ية 

ي دةْط زةتطغيَت، ضوْهة ية ناتى غةثاْسْى ئةو ئاييٓة بةغةض بابٌ و غوضيا و ؾويَٓةناْ
 إ زةنةٕ.زا، خةَيو غةضٖةَيستط
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ٖةبوو نة ئشن تاؾطةْؼ يةى يةوإ بوو و زاضيوف  آلية يةؾهطى زاضيوف ؾةف ؾةضَاْسةى با
ٖةض ئةو ضؤشة ؾةف غةضزاضةنةى زاوا نطزٕ. )ئشن تاؾطةْؼ( نة ظؤض َاْسوو بوو خؤى ؾوؾت و 
زواتط َاوةيةى خةوت و زواى خةو بؤ بةؾساضى ية نؤبووْةوةى ئةو ؾةف ئةؾػةضة نةوتةضىَ و 

 تط باؽ بهات. ْياضيوف زاواى ييَ نطز، ئةوةى ية ئيَطإ زيتوويةتى بؤ ئةؾػةضةنزا
تةنامن و اغتىضِتى: ئةطةض طوَاْتإ ية و تةناْى خؤى زووباضة نطزةوة وو )ئشن تاؾطةْؼ(

نإ ببيٓٔ. ضؤيؿسن بؤ بتداْةنإ و غودسة بطزٕ ئيَطاْييةٖةية زةتوأْ بضٔ و خؤتإ باضوزؤخى 
ٕ ية ؾاضةناْى ئيَطإ بة ظؤضية و ئةطةض نةغيَو ضؤشيَو ْةضيَت بؤ بتداْة، بؤ بتة طةوضةنا

و نةؽ ية غةض ْةضووٕ بؤ  ْيية زةنوشضيَت و ية ئاييٓى ئيَُة ضووٕ بؤ ئاططخاْة بة ظؤض
ٍَ نطاوٕ و آلئاططخاْة، غعا ْازضيَت. بطؤٕ تا ببيٓٔ ية بتداْةنإ نضة طةجنةنإ بؤ ٖةَوإ سة

 ى ٖاوغةضةناْيإ، بة ظيٓسوويي ية طةٍَ ٖاوغةضةنةيإ زةغوتيَٓسضئَ.شْةناْيـ زواى َطزْ
تيإ نةغيَو بةو ؾيَوةية بةضاْبةض ئايشن و ثانى طةالْى ئيَطإ و نإئيَطاْييةغةضزاضة 

ف بيَت ثيَويػتة نةَبؤدييةٖةَيػونةوت بهات، تةْاْةت ئةطةض خوزى بةضزيةى بطاى 
ٔ. ٖةض يةو زاْيؿتٓة زاضيوف و ؾةف غةضزاضةنة بهوشضيَت و طةالْى ئيَطإ ضظطاض بهطيَ

اغتيـ بيَت بة ٖؤى ئةو ضِبةيةنةوة ثةعناْيإ بةغت ئةو ثياوة، تةْاْةت ئةطةض بطزيةى 
تةناْى زاضيوؾسا و نإ ضظطاض بهةٕ و ئةو بةَييَٓة يةئيَطاْييةتاظةطةضياْةى ٖيَٓاويتى، بهوشٕ و 

 بوو.
شن نة ئةو ؾةف ٖاوثةعناْ ا ثيَويػتة بعْا ةى زاضيوف، بطاطةوضةى طةالْى خؤياْسا ْةبووٕ و تةْٗ

نةغاْى ْاغطاوى ئةوإ بووٕ و دطة يةوةف بةضؾةضَاْى زاضيوف بووٕ و ئةوإ اليإ ْةضيت بوو نة وةى 
ى.َيػطغةضنطزةى غوثا و واصن   ، طوىَ ية ؾةضَاْةناْى بططٕ، ضوْهة بة نةغي ييَٗاتوويإ زةظْا

ى خؤيسا بوو، بةآلّ بةضزةواّ وآلتة دووَية خػت، ٖةضضةْسة ية زاضيوف زواى ئةوةى يةؾهطى ب
ثيَؿةْط ية ثيَؿى يةؾهطةنةى زةضؤيؿت ْةوةى بةبيَ ئاطايي ٖيَطؾيإ بهطيَتة غةض و زووض ْةبوو نة 
بةضزيةى غاختة، ٖةوٍَ بسات يةؾهطى زاضيوف يةْاو ببات. ناتيَو زاضيوف طةيؿتة نطَاؾإ، 

ْةى ية بةضزية طةيؿت بوو، بة زاضيوؾي طةياْس، نة ْووغطا بوو: ئةطةض ى ئةوىَ ئةو ؾةضَاسونُطِْا
ؾةضَاْى َٔ غةباضةت بة ٖاتٓتإ بة تةْيايي بؤ ئةنباتإ ثيَتإ ْةطةيؿتووة، بة ثيَي ئةو ؾةضَاْة 

ية ئةؾػةضة ثايةبةضظةنإ بػجيَطٕ و خؤتإ بة  ي تطازةطةييَِٓ نة ؾةضَاْسةيي يةؾهط بة يةنضِثيَتإ 
 ياضى يةغةض زةزةّ.طِبيَٓة ئةنباتإ و يةؾهط ية نطَاؾإ بيَت تا ب تةْٗا
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نإ زةضنةوت نة بةضزية ية دووَيةى يةؾهط و ديَبةديَ ْةنطزْى آلبؤ زاضيوف و ئةؾػةضة با
ؾةضَاْةنةى ية اليةٕ زاضيوف تطغاوة، بؤية ؾةضَاْةنةى زووباضة نطزووتةوة و ؾةضَاْى زاوة 

 ْةنة بة زاضيوف بطةييَٓيَت.ى نطَاؾإ ؾةضَاسونُطِاْنة 
 ى نطَاؾاْى ثطغي: ئايا تؤ ثاؾات زيتووة؟سونُطِاْزاضيوف ية 

 ووتى: ية ئةنباتإ ضووّ بؤ الى بةآلّ ضوخػاضيِ ْةزيتووة، ضوْهة َاغهى نطزووتة ضوخػاضى.
 ابطزوو بةضزيةت بيٓى بوو؟ضِزاضيوف ثطغي: ئايا ية 

 ى بطاى زةضيَت.نةَبؤدييةظاْياضيِ ٖةبوو نة ظؤض بة  بةآلّووتى: ْا 
تى: تةْٗا زةَةويػت ئةَة ية تؤ ببيػتِ و ئةواْةى بةضزيةيإ زيتووة، زةظأْ و زاضيوف

 ئةوإ ئةوةْسة ثيضو ضووٕ نة ئةطةض بةضطى يةنطةْط يةبةض بهةٕ، ئةوا وةى يةى زةبٔ.
 ؟ضييةتةية و تى: َةبةغتت يةوو ةنةسونُطِاْ
 .ْيية ثياوةى ئيَػتا خؤى بة ثاؾا ْاغاْسووة، بةضزية تى: َةبةغتِ ئةوةية نة ئةوو زاضيوف
 تى: ضؤٕ زةبيَت ئةو بةضزية ْةبيَت؟و ةوةغةضغوضَِاْى نطَاؾإ بة سونُطِاْ
تى: َٔ ٖيَؿتا ئةوّ ْةبيٓيوة، ئشن تاؾطةْؼ نة ية ؾةضَاْسةنإ يةؾهطة بؤ و زاضيوف

وةى خؤى بة ثاؾا ْاغاْسووة و تى ئةو ثياو زيتٓى ئةو ْاضز و ئةو نة ثيَؿرت بةضزيةى زيتبوو،
 و َٓيـ َتُاْةّ بة ئةو نطز و زةظامن ئةو ٖةَية ْانات. ْيية َاغهى ية ضاوة، بةضزية

 ثطغي: ئةى بةضزية ضى ييَٗات؟ سونُطِإ
 تى: بة ططعناْى ظؤض ئةو ثياوةى َاغهى يةغةضة ئةوى يةْاو بطزوة.و زاضيوف
تى و يَٓةضةناْى خػتة بواضى ناض وتى: ناتيَو ياغا غةضغوض ٖو ى نطَاؾإسونُطِاْ

يٓى ئاشةَيةنإ ياغاؽ نطا و طِٖةَوو نةؽ زةبيَت ْيوةى زاٖاتيإ وةى باز بسةٕ بة ئةو و غةضب
يـ بريَإ نطزةوة نة ي تططإ و بووْة ْاوةْى زاوئَ ثيػى، َٔ و خةَيهزضوغتهبتداْةنإ 

، ضاوةنامن نطاْةوة و ئيَػتا تيَ ْيية ئةو ؾيَت بووة. ئيَػتا نة تؤ زةَييَي ثاؾاى ئيَطإ بةضزية
ى طةوضة ثةضغتزةطةّ نة نوضى نوضوؾى ثاؾاى طةوضةى ئيَطإ نة ثيَػت و طؤؾتى بة َةظزا 

و ؾةضَإ بهات خةَيو غودسة بؤ بتةنإ ببةٕ و ئةغتةَة  ثةضغتبووة، ئةغتةَة ببيَتة بت 
 ةض زةغت ثياوإ.نوضى نوضوف بًَيَت نذة طةجنةنإ ية بت خاْةنإ خؤيإ غةْة ب

ى نوضوف و ثاؾاى ئيَطإ ضِّ ْةزةنطز نةغيَو خؤى بة نوباوةضِتى: َٔ ية غةضةتا و زاضيوف
بعاْيَت، ئةو ٖةَوو غتةّ و خةضاثةناضياْة بهات، ضوْهة ية زةضةوةى ئيَطإ ٖيض ؾويَٓةواضى 
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طإ، بؤ ٖةض اوَةتةوة بؤ ئيَضِيةو ضؤشةى طة بةآلّئةو غتةّ و خةضاثهاضياْةى بةضزية ْةبوو، 
اليةى نة زةضِ زةبيِٓ شٕ و ثياو يةو غتةَاْةى ية اليةٕ ئةو نةغةى خؤى بة بةضزية 

 ْاغاْسووة، ٖيض تواْايإ ْةَاوة و خواظياضى يةْاو بطزْى ئةوٕ.
تى: تةْٗا تؤ نة خاوةْى يةؾهطيَهى بةٖيَعى، زةتواْى خةَيهى ئيَطإ و ى نطَاؾإسونُطِاْ

ظطاضبووٕ ية ضِبهةى و بؤ ئةو َةبةغتةف تةواوى خةَيهى ئيَطإ بؤ ظطاض ضِيةو ٖةَوو غتةَة 
 غتةّ، ثؿتيواْت زةبٔ.

 اطةياْسووة؟ضِتى: تؤ ٖةواَيى ٖاتٓى َٔ بؤ نطَاؾاْت ثيَ و زاضيوف
تى: ئةو ْاَةى بؤ َٔ ْاضزووة و ؾةضَاْى ثيَهطزووّ تا بة طةيؿتٓى و ى نطَاؾإسونُطِاْ

يَ بسةّ و َٓيـ ضوْهة ئةوّ بة نوضى نوضوف زةظاْى، تؤ، بة تةتةضيَهى خيَطا ثةياَى ث
 ؾةضَاْةنةّ ديَبةدىَ نطز.

 زاضيـ ثطغي: ئايا تؤ ية ْاوةضؤنى ثةياَةنةى ئةو بؤ َٔ ئاطازاضى؟
ووتى: بةَيىَ، ضوْهة بةضزية يةو ْاَةى بؤ َٓى ْووغيوة، ؾةضَاْى زاوَةتىَ نة ؾةضَإ بة 

 يًََى و خؤت بة تةْيا بضى بؤ ئةنباتإ.تؤ بسةّ تا يةؾهطةنةت ية نطَاؾإ ديَ بٗ
ؤّ، بةضزية ض طِتى: ئةطةض َٔ ْةَةويَت يةؾهطةنةّ ييَطة ديَ بٗيًََِ و بة تةْيا بو زاضيوف

 ؾةضَاْيَهى بة تؤ نطزووة؟
 تى: ئةو ؾةضَاْيساوة زةغتطريتإ بهةّ و بة زةغت بةغرتاوى ضةواْتإ بهةّ.و ةنةسونُطِاْ
ةؾهطةنةّ ييَطة بٗيًََُةوة و خؤّ بضُة ئةنباتإ، ئايا تؤ َٔ تى: َٔ ْاَةويَت يو زاضيوف

 زةغتطري زةنةى و ضةوامن زةنةى بؤ ئةوىَ؟
غةضنطزةيةنى وةى تؤ نة خاوةٕ يةؾهطى  ْيية تى: تؤ زةظاْى نة َٔ تواْاّو ةنةسونُطِاْ

 بةٖيَعى زةغتطري بهةّ و ئةطةض ئةو تواْايةّ ٖةؾبيَت، ئةوناضة ْانةّ.
ةواتة ناتيَو َٔ بة يةؾهطةوة ييَطة ضؤيؿتِ، ٖةواَيى َٔ بؤ بطزية َةْيَطة. تى: نو زاضيوف

ةنة ؾةضَاْى بةديَ ٖيَٓا و زاضيوف بة يةؾهطةنةيةوة ية نطَاؾإ نةوتةضىَ و سونُطِاْ
 يَت.ٖةوَييسةزا بة خيَطايي ضيَطة بربِ

ؾة، ضوْهة وة ٖةض ٖيَواغةضباظييةدووَية يةؾهط ٖةضضةْسة خيَطا بيَت، ية ضووى  بةآلّ
زةبيَت بؤ يةؾهطةنةى ئاو و خواضزٕ و بؤ ضواضثيَهاْيـ بةضزةواّ ئاييو زةغتةبةض بهةٕ و 
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زةبيَت يةو ؾويَٓاْة نة ئاوى ييَ ية ضنيَٓٓةوة و يةو ؾويَٓاْةى ناضواْيَو بة ٖؤى دؤطةيةنى ئاو 
 زةَيَٓٓةوة، ْاتواْسضيَت يةؾهطى ئاوا طةوضة تيَط ئاو بهطيَت.

ة بؤ ئيَػتاف ٖةغتياضٕ، بووْة ٖؤناضى ئاطازاض بووْةوةى طؤَاتة و ئةويـ ئةو بابةتاْة ن
بة ٖؤى ئةو غتةَاْةى نطز بووى، زةيعاْى ئةطةض ية ئةنباتإ زووض نةويَتةوة ية ٖيض 

ياضيسا طِْاتواْيَت ثةْا بططيَت و ئةنباتإ بؤ ئةو ية ٖةَوو ؾويَٓيَو ثاضيَعضاوتطة و ب ي تطؾويَٓيَه
 ةضؾةضَإ ْةبوو، ثاٍَ بسات بة ؾوضةى ؾاض.ئةطةض زاضيوف ب

ْيَت  ْاتوا َيَؿو  ووغاْى يؤْاْى، ؾتى وا باغهطاوة نة  يَصوْو يَصووىَ  غةباضةت بة ؾوضةى ئةنباتإ يةَ 
ووغيوياْة نة ئةو ؾاضة سةوت ؾوضةى ية زةوضة بووة نة ٖةضيةنةيإ بة  ةْسيَهيإْ  ثةغةْسى بهات.ٖ 

، تيَضووى ضِةْطاوضِطزْى سةوت ؾوضة نة زضوغتهو  ْيية اغتضِى ةْطيَو بووة و ئةَة بةبيَ زووزَيضِ ةْط ٔب
يوة، ْووغيويةتى نة ئةو  ووغي يؤْاْى نة بة ضاوى خؤى ؾوضةةنةى بٓي يَصوْو ظؤضى ثيَويػتة. نةتعياغىَ 

ةتط بووة و بةو ثيَ بةض بة زووغةزَ  ةؾتا )ئةغتاز( بووة نة ثيَوةضى يؤْاْى بووة و بةضْا وةضة ؾوضةة زضيَصاييٖ 
ؤَةتط بووة، نة ديَي ب  ية.يقالْةواية و بابةتيَهى عطِئةو ؾوضةة زضيَصايي ؾاظزة نًي

بةض ؾوضةى ؾاض، ٖةْسىَ قةآلت بة زووضى زوو غةز تا غيَ غةز َةتط  نةتعياؽ زةَييَت: بةضْا
ْعيو  طا بووٕ و يةو قةآلياْةزا غةضباظٕا ضيَيإ ية زوشَٔ زةططت و ْةياْسةٖيَؿت ية ؾوضةى ؾاضزضوغته

يإ َةجنةْيل بوو، ؾوضةنة تيَو بؿهيَٓٔ و ئةطةض  ببٓةوة و بة نةضةغتةناْى ئةو نات نة ططْطرتٓي
ي بواية بةضطةى زوشَٔ بططٕ، قةآلناْيإ بةدىَ زةٖيَؿت و ثاؾةنؿةيإ زةنطز بؤ ْاو ؾاض.  (1)ْةياْتوْا

طؤَاتة نة ناتيَو يةؾهطى زاضيوف طةيؿتة ئةنباتإ، زةضواظةناْى ؾاض زاخطابووٕ و 
َى بؤ ْاضز، نة بؤضى آلْةيويػت زاضيوف بة يةؾهطةوة بيَتة ْاو ؾاض، ية غةض ؾوضةنةوة وة

 غةضنيَؿى نطزووة و ؾةضَاْى ئةوى ديَبةدىَ نطزووة.
َى زايةوة: ية غوثاى ئيَطاْسا ضوويٓةزاوة نة غةضزاضيَو، ؾةضَاْى ثاؾا بةدىَ آلزاضيوف وة

بةضؾةضَاْت ْةبووّ نة ظاْيِ ئةو نةغةى خؤى بة بةضزيةى  واْطةوةضِْةطةييَٓيَت و َٓيـ يةو 
                                                           

)بابةتى سةوت ؾوضةى ئةنباتإ وةى بابةتى غةز زةضواظةى ٖةْسىَ ؾاضةنإ، اليةْى ظيَسةضؤيي ثيَوة  (1)
خاوةْى  َيػطزؤتيـ ية ظيسةضؤيي ثاضيَعضاو ْةبووة و بؤ ظنةْة ْووغيويةتى نة ؾاضى تةبػي زياضبوو و ٖريؤ

غةز زةضواظة بووة و بة ثيَضةواْةوة ئيَُة يةو غةضزةَة بة ٖةبووْى بةَيطةوة زةظاْشن نة ئةو زةضطاية ْة ؾوضة و 
ا بة ؾاضيَهى ضِيبوو ْةعنا و طؤى ٖةاْييةْةَا، ئةو دو َيػطْة زةضواظةى ْةبووة و ئةو ضؤشةف نة ْاوةْسى 

 (ظةبيشوَيآلبضووى و زواتطيـ ئةو ؾاضة ويَطإ بوو، 
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و ئةطةض ؾاظازةى ئيَطاْى و  ْيية و نوضى نوضوف ْاغاْسوة، ؾاظازةى ئيَطاْى نةَبؤدييةبطاى 
 َرياتططى تاز و تةخت بواية، ئةغتةّ بوو ْاؾةضَاْى بهةّ.

ْاوؾاض تا زَيٓيا بى  سةنةّ زةضواظة بهةْةوة و تؤ بة تةْيا بيَي بؤوتى: َٔ ؾةضَاْ بةضزية
 نة َٔ بةضزيةّ.

تى: ئةطةض تؤ بةضزيةى بؤ ثيَ زازةططى نة َٔ بة تةْيا بيَُة ْاوؾاض؟ ئةطةض تؤ ثاؾاى و زاضيوف
ى و ئةو يةؾهطةى ية غوضيا طة  اوةتةوة ٖى تؤية، بؤضى ية ٖاتٓى ئةو يةؾهطة بؤ ْاو ؾاض زةتطغي؟ضِئيَطْا

اضيوف بة تةْيا بضيَتة ْاوؾاض و بضيَتة الى ئةو، بةضزية ٖةض ثيَساططى زةنطز نة ز بةآلّ
 زاضيوؾيـ ثةغةْسى ْةنطز و طةَاضؤى ؾاضةنةيسا.

ٖيضى ية باضةى دةْط ْةزةظاْى و ْةيسةظاْى ئةو نةغةي  بةآلّطؤَاتة ؾيًََباظ بوو، 
بيةويَت ية ؾاضيَهى طةوضةى وةى ئةنباتاْة دةْط بهات، ئةطةض ثيَـ ٖةَوو ؾتيَو 

زاْيؿتواْى ؾاض و غةضباظةناْى و ئاييو بؤ ضواضثيَ نإ زابشن ْةنات، خواضزةَةْى بؤ 
 ْاتواْيَت بةضطةى زةوضةطرياْيَهى زضيَصخايةٕ بططيَت.

دطة ية خواضزةَةْى و ئاييو، غوتةَةْيـ بة ٖؤى ْعيو بووْةوةى وةضظى ظغتإ، بؤ 
يوف بؤ ئةوىَ ثاضيَعةضةنإ و زاْيؿتواْى ؾاض ططؾتى زضوغت زةنطز، ضوْهة طةيؿتٓى زاض

ٖاونات بوو ية طةٍَ وةضظى ثاييع نة تةْاْةت ئيَػتاف )ٖةَةزإ ديَطةى ئةنباتاْةى 
ططتؤتةوة( ناتى ظغتإ ظؤض غاضز زةبيَت و بةٖؤى طةَاضوو زضاْى ؾاضيـ، ضيَطةى طةيؿتٓى 

 غوتةَةْى بةو ؾاضة ْةَا و ضيرت زاْيؿتواْى ؾاض ْةياْتواْى ية زةضةوة غووتةَةْى بٗيَٓٔ.
ةى باضى شياْيإ باف بوو، بةثيَي ْةضيتى ئةونات و ٖةضوةى ئيَػتا غووتةَةْيإ ية ٖ ةضضةْسة ئةوْا

ة زابشن  ةت نة خواضزةَةْى و غووتةَةْيإ بة ؾيَوةى ضؤشْا ةوة زابشن زةنطز، بةآلّ ضيٓى نةّ زةضَا ٖاوٓي
ة زؤخى خةضاثةوة. طةوة نةوٓت ى ؾاض ية ٖةضزوو ضوْا  زةنطز، بة ٖؤى زةوضة زضْا

ى ؾاضةوة باضةبؤ و خواضزةَةْى  طةظْةؾؤْى َيَصووْووغي يؤْاْى زةَييَت: ية زووةّ ضؤشى طةَاضؤ زضْا
ةى ية َاَيةناْيإ خؤضانيإ ْةبوو، زووضاضى ْاخؤؾي بووْةوة. ية غيَ  ية ؾاض زةغت ْةزةنةوت و ئةوْا

يةو ؾاضةزا نة ثايتةختى يةّ ضؤش، زاضيوف ثةياَى بؤ طؤَاتة ْاضز نة ئةطةض تؤ ثاؾاى ئيَطٕا بوايةى 
ت زةٖاتةوة، ضوْهة بة زضيَصبووْةوةى َاوةى  تؤية، خؤت ْةزةخػتة زةوضةزضإ و بةظةييت بة اليةْططْا

ةنة، قاتى و ْةبووْى ضوو ية ؾاض زةنات و ية اليةن بة ٖاتٓى ظغتإ، بة ٖؤى غةضَا  ي تطزةوضة زضْا
ابطةييَٓى نة ضِئيَوة زةبةخؿِ بةو َةضدةى ثيَُإ  يةْاو زةضٔ و بؤية زاواناضّ زةضواظةنإ بهةْةوة و َٔ
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ضيت يةطةٍَ بةضزية نطزووة؟ بةآلّ طؤَاتة وةآلَى ْةزايةوة و بيَ زةْطى ئةو ْيؿاْةى بوو نة ْايةويَت 
 ياضيسا نة ؾاضةنة زاطري بهات.طِخؤى بة زةغتةوة بسات و زاضيوؾيـ ب

اْى نة ية غوضيا بوو، يةطةٍَ ناْى يةؾهطى ئيَطدةْطيية ثيَساويػتييةزاضيوف تةواوى 
ئةو َةجنةْيكة غةضباظياْةى بة ثاضضة  ظنووْةخؤيسا ٖيَٓابوَوة و ٖيضى بةديَ ْةٖيَؿتبوو و بؤ 

نطاوى زةطواغرتايةوة، ٖيَٓسضابووْةوة و  ؾةضَاْيسا  بياخنةْةوة غةض يةى و تةواوى 
ٖاويَصةنإ بتوأْ ْيؿاْة هةٕ تا ؾاض ية ؾةوزا ضووْاى بيَت و َةجنةْيل ئاَازةبَةؾدةَيةنإ 

 بططٕ.
ناْى زةضةوةى ؾاض ية يةنةّ ضؤشى دةْط نةوتٓة زةغت يةؾهطى زاضيوف و آلقة

ياْة خؤيإ بة زةغتةوةزا و ٖةَوويإ ية ٖاتٓةوةى يةؾهطى آلغةضباظةناْى ْاو ئةو قة
ٖةخاَةْؿي خؤؾشاٍَ بووٕ، ضوْهة زاضيوف و يةؾهطةنةي، ئةواْيإ ية زةغت طؤَاتة 

تةنإ بوو و خؤيإ آلةضةى غةضباظةناْى غةض ؾوضةى ؾاضيـ وةى ئةواْةى ْاو قةو .نطزضظطاض
بة زةغتةوةزا. يةو ناتةوة نة َةجنةْيكةنإ ؾوضةى ؾاضيإ نطزة ْيؿاْة، بةبيَ ثػاْةوة 

ت بوو، بة ؾيَوةيةى و بةضزيإ بةغةض ؾوضةةنةزا باضاْس. زاضيوف بة َةجنةْيل ٖاويَصةناْى
تةْٗا بةضزةنإ بةض ؾوضة بهةوٕ و تةْٗا نةغاْى غةض ؾوضةةنة بهوشضئَ. ْيؿاْة بططٕ نة 

 ؾةضَاْسةى يةؾهطى ئيَطإ ْةيسةويػت نة خةَيهى ؾاض بهوشضئَ يا َاَيةناْيإ ويَطإ بهطيَت.
ٖةض بةضزيَو نة بةض ؾوضةةنة زةنةوت، ئةطةض بةض غةضباظيَو نةوتباية زةيهوؾت و غةضباظةناْى 

ى َةجنةْيكةنإ ضووٕ يةناض طؤَاتة ٖيضيإ ْة بوو بؤ دةْط يةطةٍَ َةجنةْيل و طؤَاتةف ْةيسةظْا
غات. ية زواى ضؤشئاوا بووٕ، يةؾهطى زاضيوف َةؾدةَيةناْيإ ثيَ نطز تا غةض ؾوضةى ؾاض ضووْاى بيَت 

بووٕنإ ٖةض ضييةو َةجنةْيل  سٕ و ْعيهةى ْيوةى ؾةو ئاآليةنى غجى )بة بةضزةوَا  يةغةض بةضز باضْا
ى ئةو (2)تةى طةظْةؾؤٕو ( بة غةض بوضديَو ية الى باؾووضى زةضواظةى ضؤشٖةآلتى ؾاض ٖةَيهطا و ثاضيَعةضْا

بوضدة ثيَؿاْياْسا نة زةياْةويَت، خؤيإ بسةْة زةغت و زاضيوف ؾةضَاْى نطز نة ضيرت بةضز بةغةض ئةو 
 .هطاْسٕ بةغةض ؾويَٓةناْي تط بةضزةوَابوضدةزا ْةباضيَٓٔ و بةضز باضا

                                                           

ةْط بؤ خؤ بة زةغتةوةزإ بهطيَت و ْاظاْشن ئةو ضِ)ية َيَصووى ئيَطإ ئةوة يةنةجماضة باؽ ية ئاآلى غجى  (2)
يَطإ يا بة ثيَضةواْةوة. ئ ٖاتؤتةْةضيتة ية ض ناتيَهةوة ية ئيَطإ ٖةبووة، ئايا ئةو ْةضيتة ية ضؤشئاوا 

 .(ظةبيشوَيآل
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ْويَٓةضيَو نة خؤى ية ثؿت قةيػاْيَهى زاضٔي ؾاضز بؤوة تا تريى بةض ْةنةويَت، ية بوضدةنة ْعيو 
زةبؤوة و ئةو نةغةى نة ثيَسةضوو ؾةضَاْسةى بوضدةنة بيَت، ٖاواضى نطز ئيَُة ئاَازةٔي خؤَإ بة 

ية ضيَطةى ْويَٓةضةوي زةغتةوة بسةٔي بةو َةضدةى ثاضيَعضاو بشن. زاضيوف بيػتى ئةو نةغة ض زةَييَت و 
ةوة: خؤتإ  يؿتوإ زةثاضيَعضيَت.ضِوةآلَى زْا ى ؾاض و زْا  ازةغت بهةٕ و زَيٓيا ٔب طيإ و َاَيى ثاضيَعةضْا

، بةضزةناْى ثؿت زةضواظةى ضؤشٖةآلت بةضزةواَبووى ؾاض ي تطيةو ناتةى بةضزباضإ بؤ بةؾةناْ
ييَوة ٖةَيسيَت( بوو، ٖةَيطريا و زةضواظةنة بةضةو  ( )واتة ئةو اليةى خؤضى(3)نة بة زةضواظةى )خؤض ئاوض

ضووى يةؾهطى زاضيوف نطايةوة و ية ئيَطإ تةْٗا ؾاضيَو بوو نة تةْٗا بة َةجنةْيل طريا و زاضيوف بؤ 
ى بةناضْةٖيَٓا و ية ناتى زةوضة طرياْى ؾاضةناْسا َةجنةْيل ئةو ضةنة ي تططزْى ئةو ؾاضة ضةنزاطرين

بةضى َاْ  سوو زةنطز، بةآلّ بة تةْٗا ْةزةبوو بة ٖؤى غةضنةوتٔ.بوو نة بةضْا
غةضباظةناْى زاضيوف بة َةؾدةَيةناْياْةوة ضووْة ْاو ؾاض و ٖةْسيَهيإ ضووْة ْاو زوو 

و ؾوضةةنةى زةوضووبةضى و ٖةْسىَ يةوإ بة ؾةضَاْى  ضِبوضدةنةى غةض زةضواظةى خؤض ئاو
ٖاونات تةواوى ضيَطةوةناْى ْاو ؾاضى  اغتةوخؤ بةضةو نوؾهى ثاؾايةتى ضووٕ وضِزاضيوف 

 ٖةَةزاْيإ زةغت بةغةضزاططت.
ؤيةى زةٖاتةزةض نة ضِاغتى ؾاض و يةو ططزةوة ئاوةضِنؤؾهى ثاؾايةتى ية غةض ططزيَو بوو ية ْاوة

ثادةْطؤ و ئاوى باضإ و بةؾطى ية ططزةنة زةٖيَٓايةزةض و زاضيوف ضاوزيَطى خػتة غةض زةضضووْى 
 ؤناْى ؾاض تا طؤَاتة يةو ؾويَٓةوة ٖةَيٓةيات.ضِةواوى ئاوةئةو ئاوةضؤية و ت

 وضزباضوزؤخى ؾاضى ئةنباتاْة نة يةى ية ؾاضة طةوضةناْى ضؤشٖةالت بوو، ْابيَت بةضا
ابطزووزا باضإ و بةؾط و با و ضِبهةئ بة زؤخى ٖةَةزاْى ئيَػتا. ية بيػت و ثيَٓر غةزةى 

 نة ْانطيَت ية ٖةَةزاْى ئيَػتازا بٓاغطيَتةوة. يوةضِازةيةى طؤضِٖةتاو و بووَةيةضظة بة 
و نؤؾهى ثاؾايةتى ية ططزيَهى  (4)ية زاويَٓى ططزةنإ بيٓا نطابوو طةظْةؾؤٕ زةَييَت: ؾاض

ئاو ية خواض ططزةناْةوة ْةزةبيٓطا و  بةآلّاى باضإ باضئ، طِبوو و ويَ ي تطبةضظتط ية ططزةناْ
 طواغتةوة.ؤنإ ٖةَوويا بؤ زةضةوةى ؾاض زةضِئاوة

                                                           

زاْطاوة، وةضطيَط بؤ  زييةنة ية غةض زةضواظةى ئةو ؾاضة نوض زييةيةنى نوضوؾة)زةظاْشن نة خؤضئاوضِ  (3)
 نوضزى(

)ية زوْياى نؤٕ غيَ ؾاضى طةوضة و بةْاو باْط ية غةض ططزةنإ بيٓا نطابووٕ نة بطيتى بووٕ ية:  (4)
 .(ظةبيشوَيآلتيؤٕ نة ئيَػتا بة ئيػتاْبوٍَ ْاغطاوة.  ئةنباتإ، ضؤّ و بيعإ
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تٓى ظيَطابةنإ بووٕ، ٖةْسيَو آلبةضزية ية نؤؾهى ثاؾايةتيسا طةَاضؤزضا و تانة ضيَطةى ٖة
اغجاضز نيػة ظيَطةنإ ٖةَيبططٕ و َةؾدةٍَ ثيَ بهةٕ، تا بتوأْ ية ئةويَوة ضِية خعَةتهاضةناْى 

ة و ية زةضبضٔ. زواى ئةوةى يةؾهطى نوضوف ٖاتة ْاوؾاض، ئةو غةضباظاْةى ية غةض ؾوضةن
ازةغت نطز و دةْط بة ضِو خؤيإ  ْيية ى ؾاض بووٕ، ظاْيإ نة بةضططى ئاناَىي تطؾويَٓةناْ

 تةواوةتى يةؾاضةنةزا نؤتايي ٖات.
ٖةَوو غةضباظاْى يةؾهطى زاضيوف زةياْعاْى بةضزية نة ئيَػتا ثاؾاية َاغهى يةضاوة، 

يـ زواى ئةواْي تطغهى يةضاوة و ٖةْسيَهيإ ثيَـ ئةوةى ية ئيَطإ زةضبضٔ زةياْعاْى ئةو َا
اْةوة ئاطازاض نطإ و بؤية ٖةضنة بةضزية و خعَةتهاضةناْى ية ضيَطةوةنة ٖاتٓة زةضةوة بة ضِطة

 ٖؤى َاغهةنةوة ْاغطاْةوة و غةضباظةناْى ططتيإ و ٖةواَييإ بة زاضيوف طةياْس.
ةنة، ثةياَى بؤ غةضباظة زاضيوف يةوناتةزا ية ْعيو نؤؾهى ثاؾايةتى بوو و زواى بيػتٓى ٖةواَي

بةضططيهاضةناْى نؤؾو ْاضز نة بةضزية ية ضيَطةى ئاوةضؤى نؤؾهسا ٖةآلتووة و زةغتطري نطاوة، بؤية 
بةضططى ناضيَهى بيَ غووزة و ئةواْيـ خؤيإ بةزةغتةوةزا و زاضيوف ضؤوة ْاو نؤؾهةنة و ؾةضَاْيسا 

ة بةٖؤى ئةوةى ضووتة ْاو ئاوةضؤنةوة، ثيؼ بووة اطةياْس نضِبةضزية بٗيَٓٔ بؤ بةضزةَى. بة زاضيوؾيإ 
بؤ ٖاتٔ بؤ نؤؾهى ثاؾا و ئةويـ ؾةضَاْيسا تا بيؿؤٕ و ية نؤؾهى ثاؾايةتى دٌ  ْيية و ييَ وةؾاوة

يَت. زواى يةى ناتصَيَط بةضزية نة ٖيَؿتا َاغهى ية ضاو بوو، ية ضِو بةضطى بؤ ببةٕ، تا خؤى بطؤ
 ّ زاضيوف.نؤؾهى ثاؾايةتى ٖيَٓسضا بؤ بةضزة

بةضظ و قةَيةو بوو و ناتيَو ٖيَٓسضاية نؤؾهى ثاؾايةتى، آلبامسإ نطز نة ئةو ثياويَهى با
ئةو ؾةف غةضزاضةى ببووْة ٖاوثةعناْى زاضيوف بؤ البطزْى بةضزية، ية شووضةوة بووٕ. 

ز: غةضباظةنإ زةوضةيإ ططتبوو و زاضيوف ثطغياضى نط بةآلّزةغتةناْي بةضزيةيإ ْةبةغتبؤوة، 
زةظاْى، بؤضى ية  نةَبؤدييةئةطةض تؤ ثاؾاى و خؤت بة واضؽ و ديَ ْؿيٓى نوضوف و 

 تووى و ئايا ثياويَو نة نوضى نوضوف بيَت، ية ضيَطةى ظيَطابةوة ٖةَيسيَت؟آلضيَطةى ظيَطابةوة ٖة
ئاضيإ زةَييَت: زاضيوف ية بةضزية ضؤوة ثيَـ و َاغهةنةى يةضاو ٖةَيططت، ثياويَهى 

ة زةَوضاوى طٓذاوي و ضاوى بضوونى خوضَايي زةضنةوت و بؤ يةنةّ داض ضوخػاضى ْاؾريئ ب
 ئةو ثياوةى خؤى بة ثاؾاى ئيَطإ ْاغاْسبوو زةضنةوت.

زاضيوف ؾةضَاْى نطز تا ئاتووغاى نضى نوضوف بيَت و ناتيَو ئاتووغا ٖات، ييَي ثطغي: 
 ئايا ئةو ثياوة ٖةض ٖةَإ ٖاوغةضةنةى تؤ بوو؟
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بةَيىَ ئةوة ئةو نةغةية و زاضيوؾيـ نة ناضى بة ئاتووغا ْةَابوو، َؤَيةتى  تى:و ئاتووغا
 وات.طِثيَسا تا ب

، ثطغياضى ْيية ئاضيإ زةَييَت: زواى ئةوةى زاضيوف بؤى ضووٕ بؤوة نة ئةو نةغة بةضزية
ييَ نطز تؤ نيَي و ضيت ية بةضزية نطز؟ ئةو ثطغياضةى ئاضيإ باغي زةنات ية طةٍَ ئةوةى ية 

 .ْيية ض بةضزيٓةنة ْووغطاوة ْانؤىغة
 ٕ ووغةنا َيصوْو ٓيا بووة يةوةى بةضزية بة زةغتى ضِٖةْسىَ  ٕ واية نة زاضيوف زَي َبؤدييةايا نوشضابيَت و  نة

ْاوبطاو و ئيَُةف ى ئةوناضة ية اليةٕ  ةزْا  ْ ؤناضةنْاى ئةجنّا ةى ضييةطنٕا نةٖ  ٕ، ضِ. بة ثيَضةوْا ووغةنا َيَصوْو اى 
ى ئة َبؤدييةو ناضة ية اليةٕ زاضيوف زةيعْا ةت ئةو ية  نة ةنطزووة َيػطْةنطاوة و تةْْا ةىْ  َْا يؿةوة ئةو ؾةض

َ خةَيةتييَنَ و ٍة ؤَيةت بسة با و و بؤية ئةو ثطغياضةى ييَ نطز و ئةوـي ويػتى زاضيوفٖ   َ ةى ييَطٕة تى: ئةوْا
ةْسىَطِب  ٖٔ ، ضوْهةَ  ةية.و ٕؤ ٍَ تؤزاٖ  ِ ية طة ٓي ٗيَ  تةىْ 

ة بةَييَُٓإ زاوة نة ية باضةى تؤ ٖيض ؾتيَو ْةؾاضيٓةوة و ئةوةى تى: ئيَُو زاضيوف
 زةتةويَت ييَطة و ية ثيَـ ئةواْة بًَىَ.

ت: ٖةضضةْسى ظيَطت ثيَويػتة و ئةويـ غةضى ْعيو طويَي زاضيوف نطز و بة ٖيَواؾي ثيَي
 ةناْى بةض زةغتِ.وآلتزةتسةَىَ و زةتهةّ بة ثاؾاى ْيوةى 

ت: ئةو ثياوة زةيةويَت َٔ بهطيَت و بةَييَٓى ظيَط و خؿٌَ و و زاضيوف بة ئةؾػةضةناْى
طزووٕ و ٖى زاطرينتةناْى بةضزةغتيِ ثيَ زةزات و ْاظاْيَت نة ئةو ؾتاْةى آلثاؾايةتى ْيوةى و

ت: ئايا ئاَازةى خؤت بٓاغيَٓى يا دةيالزةنإ باْط بهةّ بؤ و خةَيهي تطٕ. زواتط بةو ثياوةى
 َى زايةوة نة َٔ ْاوّ طؤَاتةية.آلةئةؾهةجنةزاْت؟ ئةو ثياوة و

 ابطزووزا ض ناضة بووى؟ضِزاضيوف ثطغياضى نطز: خةَيهى نويَي و ية 
ئةويـ ية تطغي ئةؾهةجنةزإ، خؤى بة زضوغتى ْاغاْس و زاضيوف ثطغياضى ييَ نطز نة 

 تى: بةضزية َطزووة.و ئايا بةضزية ظيٓسووة يا ْا؟ طؤَاتة
 تى: ية ثاظاضطاز.و طؤَاتةزاضيوف ثطغي: ية نوىَ َطزووة و 

 تى: ئةى بؤ نةؽ ية َطزْى ئةو ئاطازاض ْةبوو.و زاضيوف
 تى: ئةو ية ئاططخاْةزا شياْى نؤتايي ٖات.و طؤَاتة
تى: تةْاْةت ئةطةض ية ئاططخاْةى ثاظاضطازيـ َطز بيَت، خةَيو زةبيَ ية و زاضيوف

 َطزْةنةى ئاطازاض بيَت.
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 (5)ية ئاططخاْةنة ْةبوو. ي تطية َٔ و ئةو نةغ تى: ئةو ضؤشةى ئةو َطز، دطةو طؤَاتة
 تى: بةَييَ.و تى: ئايا ئةو ية ئاططخاْةزا َطز. طؤَاتةو زاضيوف

زاضيوف زةيعاْى نة ية ئاططخاْة تةْٗا يةى نةؽ ية خعَةتهاضةنإ يةوىَ زةبيَت و ٖيض 
ثطغي: بةضزية نات ية ئةوىَ زوو نةؽ بة يةى ْاطةٕ، َةطةض يةنيإ غةضزاْى نةض بيَت و بؤية 

 بة ض ؾيَوةيةى ية شووضى ئاططزا َطز.
تى: َٔ يةو شووضة بووّ و بةثيَي ْةضيت ْعاّ زةنطز، بيٓيِ بةضزية ٖاتة شووضةوة و و طؤَاتة

اْةوة نطز و ية ناتى ضَِاغهى يةضاو بوو، زواى ٖاتٓى بؤ ئاططخاْةنة، زةغتى بة ْعا و ثا
غةض ظةوى زاْيؿت و زواتط نةوتة غةض تةْيؿت،  باغي ية ؾةنةتى خؤى نطز، ية طِثاضاْةوة يةث

َى آلئةو وة بةآلّضووّ بؤ الى و ية تةْسضوغتيِ ثطغي و ويػتِ بعامن ض ئاظاضيَهى ٖةية؟ 
ْةزاَةوة و زواى َاوةيةى بؤّ زةضنةوت نة َطزووة، ئةونات َاغهِ ية ضاوى نطزةوة و ظاْيِ 

 زا ظؤض ييَهضووة.نةَبؤدييةنة يةطةٍَ 
بريّ نطزةوة نة غووز ية َطزْى بةضزية ببيِٓ و خؤّ ية دياتى ئةو بٓاغيَِٓ و  طِئةونات يةث

بة ٖؤى بووْى َاغو يةغةض ضاوى نةؽ ْاظاْيَت نة َٔ بةضزية ْيِ. بؤية تةضَى بةضزيةّ ية 
ئاططخاْةنة طواغتةوة بؤ َيشطاب نة ية شيَط ئاططةنةية و خؤَيةَيَـ زةنطيَتة ئةو ؾويَٓة، بؤ 

ةنةى يةو ؾويَٓة زةضبهةّ تا نةؽ ئاطازاضى َطزْى ئةو ْةبيَت و زواتط ئةوةى ؾةو تةضَ
 تةضَةنةى بة خاى بػجيَطّ.

زاضيوف ثطغي: زواى ئةوةى بةضزية َطز و تؤ تةضَةنةت ية شيَط ئاططزإ زاْا، َاغهةنةت 
نطزة ضاوى خؤت و ية ئاططخاْةنة زةضضووى، ياوةضاْى بةضزية نة ية زةضةوة وةغتا بووٕ بة 

 ْةبووٕ؟ غةضغوضَِإى تؤ زووضاضى زيتٓ
 تى: بةضزية ٖةضنات بؤ ئاططخاْة زةٖات، بة تةْٗا بوو.و طؤَاتة
 تى: تةضَةنةت ية نوىَ بة خاى غجاضز؟و زاضيوف
 تى: ية ؾويَٓيَو بة زووضى ْيو ؾةضغةر ية باؾووضى ئاططخاْةنة.و طؤَاتة
 ةنةى ية نويَية؟ضِتى: بيَ طوَإ زةظاْى نة طؤو زاضيوف

 ةنةى تا بعامن ية نويَية.ضِتى: َٔ ٖيض ْيؿاْةيةنِ ْةخػتووتة غةض طؤو اتةطؤَ
 تى: ئايا بة ْعيهةيي ؾويَٓى بة خاى غجاضزْى تةضَةنة زةظاْى؟و زاضيوف

                                                           

 (ظةبيشوَيآلية شووض يا تاالضيَو نة ئاططي ٖةَيؿةيي ييَ زازةْطيَت.  بطيتيية)ئاططخاْة  (5)
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 طؤَاتة ثطغي: بؤ؟ 
تى: َٔ زةَةويَت بضُة ثاظاضطاز و تؤف يةطةٍَ خؤّ زةبةّ، بؤ ئةوةى ئةو و زاضيوف

 ؾويَٓةّ ْيؿإ بسةى.
ناْةوة، بة خةَيهى ضييةاْى زاضيوف، طؤَاتة ظيٓساْى نطا و زاضيوف بة ضيَطةى داضبة ؾةضَ

نإ بة بيَعضاو ٖةشَاض زةنطا، يةْاو ئيَطاْييةى نة ية اليةٕ ثةضغتاطةياْس نة ئاييٓى بت ضِ
يٓى ئاشةٍَ ئاظاز نطا و نةؽ زاواى طِزةضيَت و ضؤشى زواتط بت خاْةى ئةنباتإ ويَطإ نطا، غةضب

 ة زاْيؿتوإ ْةنطز.بادى ي
زاضيوف نؤَةَييَو تةتةضى خيَطاى بةضةو وياليةتةناْى ئيَطإ ْاضز تا ْاَةناْى ئةو 

ى وياليةتة دياناْى ئيَطإ، بؤ ئةوةى بعأْ ئةو ثياوةى يةغةض تةخت بووة، سونُطِاْبطةييَٓٓة 
ةى ضيضةغت بةضزية ْةبووة و ثياويَهى تةَيةنةباظ بة ْاوى طؤَاتة نة خعَةتهاضى ئاططخاْ

و  نةَبؤدييةى ئةواْى نطزووة و بةضزيةى بطاى سونُطِاْ)وةضَىَ( و ئاططخاْةى ثاظاضطاز بووة، 
 نوضى نوضوف َطزووة و ية ثاظاضطاز بة خاى غجاضزضاوة.

ي تطبووٕ و بةآلّ  غةضغوضَِإٖةْسىَ خةَيو بة بيػتٓى ٖةواَيةنة زووضاضى  بة ئاغاييإ  ئةوْا
 نةَبؤدييةو نة ئةو نةغةى نة ؾةضَاْطةوايإ بووة، نوضى نوضوف و بطاى وايإ وابوطِوةضططت و ب

يَت و زاوئَ ثيػى ثةضة ثيَ بسات.ثةضغتْةبووة، ضوْهة ئةغتةَة نوضى نوضوف ئاييٓى َةظزا   ى وةال ٓب
طؤَاتة ية ضؤشى ثاظزةٖةَى يةنةّ َاْطى ثاييع زةغتطري نطا، زاْيؿتواْى ئيَطإ ئةوةْسة 

نإ ٖةض بة ٖةخاَةْؿييةئةو ضؤشةيإ نطزة ضةشٕ و تا نؤتايي ثاؾايةتى  خؤؾشاٍَ بووٕ نة
نطزْى خةَيو ية غتةَى طؤَاتة بؤوة ٖؤى خؤؾةويػتى ٕ َايةوة، طوَاْى تيَساْيية ضظطاضدةش

زاضيوف ية ْاو خةَيهى ئيَطإ و ٖةض ئةوةف ٖؤناضى ثاَيجؿيت ٖةَوو غةضنطزةنإ بوو ية 
 ى.ت طةيؿتٓآلْاوبطاو بؤ بة زةغة

زاضيوف ية ئةنباتاْةوة، طؤَاتةى يةطةٍَ خؤي بؤ ثاظاضطاز بطز تا ْاضاضى بهات ؾويَٓى 
ناتى  زةيوتةنة بة ْعيهةيي ْيؿاْى بسات. طؤَاتة زةيويػت خؤى يةو بابةتة بسظيَتةوة و ضِطؤ

زاضيوف طوؾاضى توْسى  بةآلّةنةّ بري ْةَاوة، ضِْاؾتٓى تةضَةنة ؾةو بووة و ؾويَٓى طؤ
 ةنةى ْيؿاْسا.ضِو ئةويـ ية تطغي ئةؾهةجنة، ؾويَٓى طؤخػتةغةض 

ةوة و تةضَى بةضزية زةضبيَٓٓةوة و يةناتى ٖةَيهةْسْى  زاضيوف ؾةضَاْى نطز تا طؤضةنة ٖةَيهةْٓ
ببوو، ناتيَو ى بةغةض ْاؾتٓى تةضَةنةزا تيَجةضِطؤضةنة زاضيوف خؤى يةوىَ بوو. ٖةضضةْسة َاوةية



 

459 

اى بؤطةْى تةضَةنة، زاضيوف بةغةضيسا ضةَايةوة و بة طِطايةوة و ويَتةضَةنة زةضنةوت ٖيَؿتا زةْاغ
 .(6)بووة و بطئ ية قوضط و غيٓطى زةبيٓطاى ثؿهٓى، ؾويَٓةواضى خويَٓى وؾهى تةضَةنةوضز

ة؟ ئايا تؤ يووة ضيوؾهب  ثطغياضى ية طؤَاتة نطز: ئةو بطيٓاْة و ؾويَٓةواضى خويَٓى
 ووة؟ْةتووت نة بةضزية بة َطزْى خؤى َطز

 تى: بةَيىَ.و طؤَاتة
زاضيوف ثطغياضى نطز: نةواتة ئةو بطيٓاْةى ية قوضطى و غيٓطى ٖةية و ؾويَٓةواضى 

 ة؟يبووة ضيوؾه خويَٓى
 تى: ئةوة ؾويَٓةواضى ؾي بووْةوةى تةضَةنةية.و طؤَاتة
تى: َٔ ثياوى َةيساْى دةْطِ و ٖةظاضإ الؾةّ بيٓيوة، ئايا تؤ زةتةويَت بًَيَي و زاضيوف

 ياويَهى وةى َٔ ؾويَٓةواضى ؾي بووْةوةى تةضّ ْاْاغِ؟ث
 طؤَاتة بيَ زةْط بوو.

ظيَت، بةآلّ ٖيَؿتا دطة ية ضِؾهة و تةضّ يةو ؾيَوة خانةزا زضةْط زةو تى: خؤَيى ئيَطةو زاضيوف
 خاْةناْى ضاوى ٖيض ؾويَٓيَهى تطى تةضَةنة ؾي ْةبؤتةوة. طؤَاتة زيػإ بيَ زةْط بوو.

ئةو الوةت نوؾتووة تا ية ديَطةيسا بيب بة ثاؾا و َٓيـ بؤية تؤّ تى: تؤ و زاضيوف
ووْى تؤ تةضَةنة زةضبٗيَُٓةوة، تةضَةنة ببيِٓ و بعامن نوضى نوضوف ئاَازةبٖيَٓاية ئيَطة تا بة 

بة َطزْى ئاغايي َطزووة يا نوشضاوة، ئيَػتا بيَ طوَامن نة نوشضاوة و ضوْهة تؤ ديَطةى 
 ووّ نة تؤ نوؾتووتة.ئةوت ططتؤتةوة، زَيٓيا ب

ايةوة نة ئةو ضؤشةى بةضزية ٖاتة ئاططخاْةنة، طِغةضةجناّ طؤَاتة زاْى بة نوؾتٓى بةضزية زاْا و طيَ
َاوةى َاْةوةى ية ئةوىَ زضيَصةى نيَؿا و تا تاضيهى خاياْس و خؤى طةياْسة ؾةو. ئةو نة زةيعاْى 

، نةوتة ؾوئَ ئةو ؾاظازة الوة و ية ْيية َيسابةضزية بةضزةواّ بة تةْٗايي زيَتة ئاططخاْة و نةغي يةطة
تاضيهاييسا و ية ثؿتةوة ضةقوويةنى ييَساوة، َاغهى ية ضوخػاضى زاَاَييوة و ية ضوخػاضى خؤى 
نطزووة و ضةْس ظةضبةيةنى تطى بة ضةقؤ ية غيٓط و قوضطى زاوة و نوؾتوويةتى، زواتط ية 

                                                           

يَٓى َةظٕ و يةؾهطنيَؿى بؤ  (6) باغي نطزووة نة غةضزةَى  ظةبيشوَيآل( َيػط)ثيَؿرت يةو ثةضتوونةزا و ية بةؾي )ْٗ
ضزية ْعيهةى غيَ غاَيى خاياْسووة و ٖةَوو تةضَيَو ية َاوةى غيَ غاَيسا ئةوةْسة ؾي زةبيَتةوة نة زةغةآلتى بة

سضيَت و ئةغتةَة ئةو  ئاغةواضى ضةقؤ يا نوؾتٓى زياض ْةَيَٓيَت، َةطةض بة ٖؤى ثيَؿهةوتٓةناْى ئيَػتاى زْيا بعْا
 بةو ؾيَوةى باؽ زةنطيَت. وةضطيَط بؤ نوضزى(ؾيَوة طؿتوطؤية ية باضةى تةضَيَو ية زواى غيَ غاٍَ و َاْةوةى 
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ةَيهةْسووة و تةضَةنةى ية خانسا ْاؾتووة. زاضيوف ى بؤ ٖضِئاططخاْةنةوة ثاض و بيًََى ٖيَٓاوة و طؤ
ؾةضَاْيسا، تةضَةنة بػوضيَٓٓةوة و ية ثؿتى تةضَةنةؾسا، ؾويَٓةواضى بطئ و خوئَ ٖةبوو و بؤية ية 

 طؤَاتةى ثطغي: ئايا بؤ نوؾسن و ْاؾتٓة بةضزية ٖيض ٖاوناضيَهت ٖةبوو؟
 ة دياتى بةضزية ببِ بة ثاؾا.تى: ئةطةض ٖاوناضّ ٖةبواية، ئايا زةَتواْى يو طؤَاتة

زواى بيػتٓى زإ ثيَساْاْةناْى طؤَاتة، زاضيوف ؾةضَاْي نطز تا نووبووْةوةى ؾةف 
ْى غعا بؤ طؤَاتة، ططيَ بسضيَت. ؾةف زياضيهطزؾةضَاْسة ٖاوثةعناْةنةى بؤ َةبةغتى 

ثةْس بؤ تيإ غعاى ئةو نةغة ثيَويػتة ئةوةْسة توْس بيَت نة ببيَتة واْة و و ؾةضَاْسةنة
و بةَيهو بة ٖؤى ْةٖيَؿتٓى  ْيية ٖةَووإ و ٖؤنةؾي تةْٗا بة نوؾتٓى ؾاظازةى ئيَطاْى

 ى و ثةضةثيَساْى زاوئَ ثيػى. ثةضغتئاييٓى َةظزا
اَيسضيَت و تةواوى خةَيهى ثاظاضطاز ناتى غعانةى طِب َاتة ية يةؾي زَا سوويى، ثيَػتى طؤ ياضزضا بة ظٓي

. زواى  ى طةوضةى ؾاضى ثاظاضطاز و  ْىتيَجةضِبوويةوىَ ٔب ةيسْا  َ ٖةؾتا ضؤش بةغةض ثاييع، طؤَاتة ية
َ نطزْى، َاوةى  اَيسضا و ئةو ثياوة بةزبةختة زواى نةٍو سوويي ثيَػتى ييَ زَا يةبةضضاوى دةَاوةض، بة ظٓي

ةَيواغطاغةسطاشيا و الؾةنةى ؾطيَسضاية  ي تطيةى ضؤش ى ؾاضٖ  ةيسْا  .، ثيَػتةنةؾى بة نا ئاخٓطاو و يةَ 
زواى نوؾتٓى بةضزيةى غاختة، زاضيوف تةواوى ؾةضَاْطةوا و َريةناْى ئيَطاْى بؤ ؾاضى ثاظاضطاز 

اْى ثاؾاى تاظةى ٖةخاَةْؿي، ضوْهة ئاططخاْةنإ ثيَ ضِباْطٗيَؿت نطز و َةبةغتيـ  اويَص بوو بؤ زْا
اياْةؾي ةوة، زاضيوف ئةو ظْا اياْى ئاييٓى َةظزا نطْا ةوة و ْاوةْسةناْى ظْا باْطٗيَؿت نطز و  نطْا

 تةواوى َريةنإ بة دًوبةضطى دؤضاودؤضى ْاوضةيي ٖاتٓة ثاظاضطاز.
تةى نةتعياؽ، غيَ ٖةظاض نةؽ ية و ثاْتايي غٓووضى ٖةخاَةْؿي ئةوةْسة ظؤض بوو نة بة

َرية طةوضة و بضوونةنإ ية ثاظاضطاز نؤ بووْةوة تا ثاؾايةى ٖةَيبصيَطٕ. خؤؾةويػتى زاضيوف 
 (8)،(7)نإ، ئةويإ بة ثاؾا زياضيهطزاى زةْطى َريةطِةوةْسة ظؤض بوو نة بة تيَهية الى ئةوإ ئ

 خ. ظ( تادى نطزة غةض. 520و زاضيوف ية يةنةّ ضؤشى بةٖاضى غاَيى )
                                                           

نإ بة وةضططتٔ ية ٖريؤزؤت زةَيئَ، زواى نوؾتٓى طؤَاتة ٖةَوو طةوضةناْى ئيَطإ يؤْاْيية)ٖةَوو َيَصووْووغة  (7)
ضيوف ياضياْسا نة بؤ بةياْى ئةغجى ٖةض غةضنطزةيةى ظووتط عيًييَنَ، ئةو نةغة زةنطيَتة غةضنطزة و بةياْى ئةغجى زاطِب

 ظووتط سيالْسى و ية ئاناَسا ئةو بؤوة ثاؾاى ئيَطإ، بةآلّ ئةوة ئةؾػاْةية و ٖاوؾيَوةى ئةو ئةؾػاْة يةباضةى نوضوؾيـ
ى ية غتةّ و ْاخؤؾي زةغت بةضزية و ، ئةوةْسة خؤؾةويػت ضظطاضنطزتطاوة، بةآلّ زاضيوف بة ٖؤى ئةوةى طةالْى ئيَطْا

يإ   .(ظةبيشوَيآلطز، غةْسنثةبوو نة ٖةَوإ بة ثاؾاى ئيَطْا
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َيَصووْووغي ضؤَى )غؤئةتؤٕ( نة ية غةزةى زووةَى ظاييَٓى شياوة، زةَييَت: زاضيوف ية 
، ضوْهة ْيية اغتضِاية ضِادى نطزةغةض. ئةّ خ. ظ( ية ؾاضى ثيَطؽ ثؤييؼ ت 521غاَيى )

تاز يةغةضْإ ية يةنةّ ضؤشى بةٖاض ية  بةآلّيةوناتسا ثيَطؽ ثؤييؼ )تةختى دةَؿيس( ْةبوو، 
 ْاو ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿي ْةضيت بوو.

خ. ظ( طةيؿتة ئةنباتاْة و زواى نوؾتٓى  521طنإ زاضيوف ية ثاييعى غاَيى )و ثيَؿرت
خ. ظ(  21/3/520خ. ظ(واتة ية ) 520و بةو ثيَوةضة ئةو ية غاَيى )طؤَاتة، بؤوة ثاؾا 

 تادى نطزة غةض و تادطوظاضيـ ية ثاظاضطاز بوو ْةوةى ية ثيَطغجؤييؼ. 
ية ضؤشى تادطوظاضى زاضيوؾسا، ية ئيَطإ غههةى ثاضة ييَسضا و ثيَويػتة غههة و ثاضة بة 

ة ثيَؿرت ثاضة ٖةبووة، ية ئيَطإ ثاضةيةى توآليةنةوة تيَهةٍَ ْةنةئ. بريَإ ْةضيَت ثاضة يةو 
ٖيض ْةخؿى يةغةض ْةبوو و زاضيوف  بةآلّٖةبوو ية ؾيَوةى ئةوةى ئيَػتا ٖةية و باظْةيي بوو، 

 بة بؤْةى تاز زاْاْى ية ضؤشى يةنةَى بةٖاضزا، زوو دؤضة غههةى ييَسا.
يهًؤ( و يةى غههةى ظيَط غههةى ظيو بة ْاوى )غ ي تطيةنيإ ظيَط بوو بة ْاوى )زاضيو( و ئةو

 بةضاْبةض بوو بة بيػت غههةى ظيو و ثاضة ظيَط و ظيوةناْى ئيَطإ ية بة بةٖاتطئ ثاضةناْى ديٗإ بووٕ.
بة  بةآلّاْإ غههةى ييَسا، ضِتةى ٖةْسىَ نةؽ  نة زةوتطيَت زاضيوف بؤ خؤو بة ثيَضةواْةى

 ضةى نطز.ثيَضةواْةوة ئةو بؤ ئةوةى ثاضةنة غاختة ْةنطيَت ئةو نا
نة ية  ي تطئةو ْةتةواْة بةآلّنإ خةَيهاْى ثاى بووٕ و غاختةيإ ْةزةنطز، ئيَطاْيية

نإ بووٕ، ٖةْسيَو داض زةغتيإ بؤ ئةو ناضاْة زةبطز و ئةطةض ثاضةنة ئيَطاْييةشيَطزةغتةيي 
                                                                                                                                        

ٖيَع خؤى بة ثاؾاى  (8) اوناضى، بة ظةبطى  سضاوة زاضيوف زواى ئةوةى زةغتى بةغةض ثايتةختسا ططت و ئاتووغا بوو بةٖ  )ظْا
ةضضةْسة  ةبوو.ٖ  س و ئةو خؤى ية ضِةضةَيةنى نوضوفْ  اغْا ةْؿيْ  ى  ظةبيشوَيآلٖةخَا ري و غةضزاض و ثياوْا زةيَيَت ٖةَووَ 

ع ى نةْ  شن نة ئةوة ئايٓي ى ئةو ثةضتوونة زةبٓي ٕ، بةآلّ ية بةضطى زووَة ى زاضيوف ضِاظى بوو ْا ةظاض نةؽ بوٕو بة زْا يهةى غيَٖ 
ةية نة ية ؾةف غاَيى يةنةَى  ْا ةبيَت و بةَيطةف شَاضةى ظؤضى ئةو ياخى بوْو ةية ٖةض ضاغتْ  ظؤض ظيَسةضؤيي تيَسا نطاوة و يةوْا

ى و  زةغةآلتى زاضيوف بة تايبةتى ية اليةٕ عيهةنْا سةْ  ْا طِْاؾةَض ة ٖةضزوو سوُن ة بة زةغةآلتةنإ بة ئةجنّا طةيؿسن، بؤ ظنوْو
ةى غٓووضى  عيهةى ظؤضٓي اوضة ضِاثةضيوةنإ زةبؤوةْ  اْ  ةضوٖة عيو بووٕ،ٖ  ا"نة ظؤض ييَيْ  سة"ئشن تا ؾطْؼ و ئات ضىْ  ؾةضَْا

ٌ و ئاضاخواظيا واتة غتييةثاؾاية از و ثاضؽ و باب ةَ  ْيا" نة و بة ظنوْو ْيَوٕا ضووباضى دةذنووٕ و ناضَا ى  اوضةنْا ٕ "زةبؤوةْ  هانا
ْانطيَت زاضيوف بة نؤزْةطى نطابيَتة ثاؾا. وةضطيَط بؤ 242غةضدةّ ) ي تطو ية اليةن سووتةوة، بؤية  َطنْا ( ياخى بوْوى زا

 نوضزى(
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ابطزووزا ضِغههة بواية، ئةو ناضة ظؤض قوضؽ زةبوو، ضوْهة نةضةغتةناْى غههة ييَسإ ية 
ية قاَيب بسات،  آلزةغت ْةزةنةوتٔ و زةبواية ية ثؤالف بوواْة، ئةو نةغةى تواْيبواية ثؤ

ثيَويػتى بة غاختة ْةبوو، ضوْهة ئةو ناْعاية ظؤض ططإ بةٖا بوو. )ية بةؾي باغي ثيَـ 
 َيَصووزا باغي ئةو بابةتةَإ نطزووة و زووباضةى ْانةيٓةوة.(

ى ثاضة بؤ تةوا وى خةؾتةضة ثاوةْةناْى ئيَطٕا واتة ثاضيَعطاضةنإ ْاضزضا، تا ية نةضةغتةى غههة ييَسْا
ؾويَٓى خؤيإ ثاضة زضوغت بهةٕ و ئةو ْةضيتة نة ية غةضزةَى زاضيوف ٖاتة نايةوة تا ٖةؾتا غاٍَ 
ى ثاضة ية  ثيَـ ْووغيٓى ئةو ثةضتوونة َابوو و ية ثاضيَعطانإ ثاضة زضوغت زةنطا. ٖؤناضى ييَسْا

و  وآلتغههة ٖةبيَت و بة ٖؤى ثاْتايي ظؤضى  وآلتوة بوو نة ية تةواوى ؾويَٓةناْى ثاضيَعطانإ، ئة
 ٖيَواؾي ٖؤناْى طواغتٓةوة، ْةزةنطا نة ثاضة ية ْاوةْسةوة بضيَتة ٖةَوو ؾويَٓةنإ.

زاضيوف زووداض ية شياْى تادى ثاؾايةتى يةغةض نطز، يةنةَيإ ية غةضزةَى ثاظاضطاز و 
( غاَيى ية ثيَطؽ ثؤييؼ، نة تةْاْةت ئةوناتيـ نؤؾهى طةوضةى 45زووةَيإ ية تةَةْى )

 ثيَطغجؤييؼ تةواو ْةببوو و زواتط ئةو نؤؾهة ية اليةٕ )خؿاياض ؾا( و )ئةضزةؾيَطى يةنةّ( تةواو نطا.
تةنةى غةباضةت و ئةطةض غؤئةتؤٕ َيَصووْووغي ضؤَى باغي غاَيى تادطوظاضى ْةنطزباية،

و، ضوْهة بيَ طوَإ ئةونات ٖؤَيى )ئاثازاْا( ية زضوغتبويؼ بة تادطوظاضى ية ثيَطؽ ثؤي
نؤؾهى ثيَطؽ ثؤييؼ نة غي و ؾةف ئةغتوْسى ٖةبوو تةواو ببوو و يةواْةية ٖؤَيي )تات 

زاضيوف يةو ٖؤَية نة  بةآلّداضا( نة خاوةْى غةز ئةغتوْس بوو، يةو ناتة تةواو بووبيَت، 
 س )طاضزى تايبةتى ثاؾا( زاْةزةْيؿت.تايبةت بوو بة ظنايؿى غةضباظى طاضزى داوي

وة، زاضيوف بريى ثايتةختيَهى تايبةت بة خؤى ٖةبوو، بةآلّ غةباضةت تييةية يةنةّ ضؤشى زةغةآل
بة ؾويَٓةنةى زووزٍَ بوو و غةضئةجناّ ية ٖةؾتا نيًؤَةتطى ثاظاضطاز، ْاوضةيةنى بؤ ئةو ناضة زةغت 

 ئةو ؾويَٓةف، بووْى ضووباضيَو بوو يةو ؾويَٓة.ْيؿإ نطز و يةى ية ٖؤناضةناْى ٖةَيبصاضزْى 
هاضيةناْى ظةوى ئةو ضووباضةى ْةٖيَؿتووة نة بة ْاوةْسى ثيَطؽ ضِضووباضةنة ئيَػتا ْةَاوة و طؤ ْا

ثؤييػسا زةضؤيؿت، بةآلّ ية ٖةبووْى ئةو ضووباضة بيَ طوَاْشن و زوو َيَصووْووغي طةوضةى يؤْاْى 
وى خؤيإ بيٓيوياْة و ئيَػرتابووٕ ية طةٍَ ئةغهةْسةض ضؤتة ئةو ؾاضة و )نةتعياؽ و ئيَػرتا بووٕ( بة ضا

ى ئةو نؤؾهةى زيتووة، ٖةضوةٖا ضووباضيَهيؿى زيتووة نة بة ْاوةْسى ؾاضةنةزا زةضوات.  ئاطط بةضزْا
ئةونات تةواوى  بةآلّبةضظ بووة،  آلنإ زةَيئَ زاضيوف ثياويَهى بايؤْاْييةَيَصووْوووغة 

بووٕ. يةى ية  آلنإ نوضتة باتييةنإ، دطة ية ئيػجاضيؤْاْييةبةضظ بووٕ و آلبانإ ئيَطاْيية
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بةضظى بوو،  آلةطةظى ئاضيايي ٖةشَاض زةنطا، باضِخةغًَةتةناْى ضةطةظى ئيَطاْى نة ية يكةناْى 
دوإ بووٕ و ثياوإ ضيؿيإ زةٖيَؿتةوة و بة ٖؤناضى دواْيإ زازةْا و دطة يةوةف خؤيإ 

 و ئةوةيإ ية غطوؾت وةضططتووة، ية غطوؾتسا ْيَط دواْرتة ية َيَ. اظاْسةوةضِزة
اى ٖةْسيَو نةؽ، دواْهاضى ضِشْاْى ئيَطإ نةضةغتةى دواْهاضيإ ْةبوو و بة ثيَضةواْةى 

ية ْاو شْاْى ئيَطإ ية ْةضيتى ضؤَةنإ بوو و ٖاتة ْاو شْاْى ئيَطإ، تةْاْةت ية يؤْاْيـ 
خاَييإ ية ثيَ طِئةوإ باظْةيإ ية زةغت و خ بةآلّمسة ْةبوو، ئةونات غوضاو و غجياو و ئو

نإ ؾاْة بوو و شْةنإ ٖةخاَةْؿييةزةنطز. تانة نةضةغتةى دواْهاضى شْإ ية غةضزةَى 
 بةضزةواّ ثطضيإ ؾاْة زةنطز و ثياوإ ضيـ و ثطضيإ يووٍ زةنطز.
وْووغي يؤْاْى زةَييَت ثاؾا ية ضيـ تاؾشن ية ئيَطإ ناضيَهى ْاؾريئ بووة و نةتعياؽ َيَصو

ثياويَو توضة بوو و ؾةضَاْى نطز ضيؿى بتاؾٔ و ئةو ثياوة ية ؾةضَةظاضيإ ية ؾاض ضؤيؿت و 
 ضؤوة بيابإ، ئةوةْس ية بيابإ َايةوة تا ضيؿى زضيَص بؤوة و ئةوداض طةضايةوة بؤ ؾاض.

و يةنةّ ْةتةوة نة ضيؿيإ ناْةوة ية ئيَطإ بؤوة ْةضيت اْييةتطاؾيٓى ضيـ ية غةضزةَى ئةؾه
نإ ئةو ْةضيتة يؤْاْييةنإ بووٕ، ئةوإ ية ؾةف ٖةظاض غاٍَ ثيَـ ضيؿيإ زةتاؾي و َيػطييةتاؾي 

 اْى ضؤشٖةآلتى ْعيو و يةويَؿةوة بؤ ئيَطإ.وآلتية ئةوإ ؾيَط بووٕ، زواتط ئةو ْةضيتة ٖاتة 
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