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نوشضإ و ؾهػتى ئيُجطاتؤضى ضؤّ 7 .........................................
................................................
ية ئاضاضات بؤ ؾاضى ئاضَاويط (ئريةوإ)
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كوذزان و شكطتى ئيمجساتؤزى زؤم
يةو ناتةزا نة ئيَُة خؤَإ طةياْسة غواضةناْى ثاغةواْى تايبةتى ئيُجطاتؤضى ضؤَّٔ ،
َى يةؾهطةنةيإ وةى
َِ زةزا بطةَة طؤضزيٓى غيَيةّ ،بيٓيِ ثيازة ضؤَةنإ ية ْاوضةى زي
ٖةوي
ئاويَو نة زةنؿيَتةوة ،بةضةوزوا زةضِوٕ ،تيَطةيؿتِ ئةو ثاؾةنؿةية بة ٖؤى طووؾاضى
َِ بؤ ٖات نة طاييػهة و ئةغجةنامنإ ية
ئةغجػواض و طاييػهةناْى ئيَُةية ،زواتط ٖةواي
نةْاضى ضِووباضةنة بةيةنسي طةيؿتووٕ.
بة ٖؤى ٖيَطؾي طاييػهة و غواضةناْى ئيَُة ،ية ٖةضزووالى ضاغت و ضةثى يةؾهطى ضؤَةنإ
ييَهرتاظإ و ثطف و بآلوى ضيَ ببوو ،ضؤَةنإ يةو ؾويَٓاْة ضيعةناْيإ تيَهضوو بوو .ئةواْةى ية
دةْط بةؾساضيإ نطزووة زةظأْ ناتيَو ضيعى غةضباظةنإ ييَو زةتطاظيَت ،ئيسي ْاتواْطيَت بةضطةى
زوشَٔ بططيت ،يةو ناتاْةؾسا ٖةض غةضباظيَو بؤ بةضططى ية خؤى زةدةْطيَت ،ضووْهة ْةياضَةتى
نةؽ زةزاتْ ،ةنةغيـ ياضَةتى زةزات .تا ئةوناتةى غةضباظةنإ ية ضيعةناْياْسا زةدةْطٔ ،ضيعى
ئةوإ وةى زيواضيَو ية بةضاْبةض زوشَٔ ضيَطط زةبيَت ،بةآلّ زواى تيَهضووْى ضيعةنإ و ثةضف و
بآلوبووْيإ ية يةنسي ،ئةو زيواضة ضيسيهة ْاناضيَت بةضطةى زوشَٔ بططيَت.
َى يةؾهط
ضؤَةنإ ية ٖةضزووالى خؤيإ بة ضيعة تيَهضووةناْى خؤيإ زةدةْطإ ،تةْيا ية زي
ضيعى تةواويإ ٖةبوو ،بةآلّ ئةواْيـ يةبةض طووؾاضى ظؤضى طاييػهة و ئةغجػواضةنإ بةضةو زوا
َى يةؾهطى ضؤَسا بةضةو ثيَؿعة زةضووٕ.
زةنؿاْةوة ،غةضباظة ثيازةناْيؿُإ ية زي
ية ْيَوإ ئيَُة و ئةو غواضاْةى طؤضزيٓيإ خػت بووة ْيَوإ خؤيإ ،دةْطيَهى توْس بةضثا ببوو،
ثاغةواْة غواضة ضؤَةنإ زةياْعاْى تا زوايني نةغيإ زةنوشئ ،بؤ ئةوةى طؤضزئ زيٌ بهةئ
 ،ئةطةض طاييػهة و غواضةنامنإ ية ثؿتةوة ٖيَطؾيإ ْةنطزباية ،ئةوإ طؤضزيٓيإ زةغجاضزة
7

زةغت غةضباظة ثيازةناْيإ تا ية طؤضِةثاْى دةْط بيبةْة زةضةوة ،بةآلّ ئةوإ زةياْعاْى نة
ثؿت ثيازةنإ طرياوة و ْاتوأْ طؤضزئ بةضةو ثؿتةوة ببةٕ.
َى يةؾهطى ضؤَسا ْيوة باظْةيةنيإ ضيَ نطزبوو ،نة َٔ ية
غواضةناْى ئيَُةف ية زي
ْيَوةْسى باظْةنة بووّٖ ،ةضزوو الى غواضةناْى طؤضزئ طريابووٕ ،ئةوإ ْةياْسةتواْى ْة
ضيَطةى بانوضْ ،ة ضيَطةي باؾووض بططْةبةض ،تا ئةو بطةيةْٓة ثيازةناْيإ.
ئةو غواضاْةى زةوضةى ئيُجطاتؤضيإ ططتبوو يةى ية زواى يةى زةنوشضإ ،ناتيَو تةْيا ضواض
نةؽ ية ثاغةواْة تايبةتةناْي طوضزئ ية زةوضي َابووْةوة َٔ ،بة زةْطى بةضظ و ضِوو ية
َػونةومتإ يةطةٍَ تؤزا
طؤضزئ ومت :ئةطةض تؤ خؤت بة زةغتةوة بسةى ،طياْت زةثاضيَعضيَت و ٖةي
بةضِيَعةوة زةبيَت ،يةو زةَةزا طؤضزيٓى غيَيةّ بة زةغتى ضةثي طؤيةنى ئاغٓيٓى بةضةو الى
َٔ ٖاويؿت و بةض غيٓطِ نةوت ،ييَ ٖيض ظياْى ثيَ ْةطةياْسّ ،ضووْهة ظضيَِ يةبةض بوو،
َبيَت ،بةآلّ ضيَطةى ٖةآلتٓى ئةو يةاليةٕ
َيسا ٖةي
َساْى ئةو طؤية ئاغٓيٓة ٖةوي
طؤضزئ زواى ٖةي
غةضباظة ثيازةناْى خؤى طريابوو ،نة بةضةو زوا زةنؿاْةوة َٔ ،طةيؿتُة الى ئةو و مشؿيَطيَهِ بؤ
الى ئةو ضاوةؾاْس ،مشؿيَطةنةّ بةض طةضزْى ئةو نةوت و قوضِطى بطِى و ئيَػهى ًَى تيَجةضِبووْى
مشؿيَطةنةَى ضِاططت ،طؤضزيٓى غيَيةّ يةغةض ئةغجةنةى نةوتة خواضةوة و خويَٓى ؾازةَاضة
بطِاوةنةى بةغةض ئةغجةنةيسا ضِشا ،بة غواضةناْى خؤَِ وت تةضَى ئيُجطاتؤضى ضؤّ ية طؤضِةثاْى
دةْط ْةبةْة زةضيَ ،غواضي ئةغجةنةى بهةْةوة و ضاي بططٕ و ناغهيَتةنةى يةغةضى ْةنةْةوة ،بؤ
ئةوةى غةضباظة ثيازة ضؤَةنإ بيبيٓٔ.
َئَ نة ئيُجطاتوضةنةيإ نوشضاوة،
ومت ئةواْةى ضؤَى زةظأْ ٖاواض بهةٕ و بة غةضباظة ضؤَةنإ بً
بؤية بةضزةواَبووْى دةْط ضيسيهة غووزى ْابيَت ،بؤية ثيَويػتة ئيَوة خؤتإ بةزةغتةوة بسةٕ ،تانو
ية َطزٕ ضظطاضتإ زةبيَت(.)1
َيَت" :ية غٓووضى
( )1ؾاثووضى يةنةّ ية نةتيبةناْى خؤى ية نةعبةى ظةضزةؾت وةى غةضنةوتوويةنى طةوضة زةي
ئاؾووضغتإ (غوضياى ئيَػتة) ية َى ظى ؾة  ....قةيػةضى ضؤّ طؤضزياْووؽ نوشضا ،غوثاى ضؤَةنإ يةبةض يةى
َيَت :طؤضزياْووؽ بة زةغتى ئةو نوشضا ،بةآلّ ية
َوةؾاْةوة ْ "...ووغةضى فةضةْػى ية ظَاْى ؾاثووضى يةنةَةوة زةي
ٖةي
ثةضِتوونة َيَصووييةناْسا ئةو بابةتة ثؿرتِاغت ْةنطاوةتةوة ،طواية ية ناتى دةْطى غاغاْييةنإ و ضؤّ ،ياخى بووْيَو ية
اليةٕ فًيجؤغى فةضَاْسةى ثاغةواْةناْى طؤضزئ (نة بة فًيجؤغي عاضةبإ ْاغطابوو) بةضثا زةبيَت ،يةو ياخى بووْةزا
طؤضزئ زةنوشضيَتٖ ،ةض يةوىَ فًيجؤؽ خؤى بة ئيُجطاتؤضى ضؤّ زةْاغيَٓيَت و زاواى ئاؾتى ية ؾاثووضى يةنةّ زةنات ية
َآل"
َى  243ظايٓى ية غوضيا غوثاى ؾاثووضى يةنةَى ؾهػت زابوو" .ظةبيشوي
 244ظايٓى .طؤضزياْووؽ ية غاي
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بة ٖؤى نطيػتياْةناْةوة ئاطةزاضى باضى ْاوةخؤيي غةضنطزة و ئةفػةضة باآلناْى ضؤّ
بووّ ،زةَعاْى ٖةْسيَهيإ يةطةٍَ طؤضزئ ثيَوةْسييإ باف ْيية ،ئةطةض بعأْ ئةو نوشضاوة،
َى
َيسا باؾة زواى ظاْيٓى ٖةواي
َسةططٕ ،ئةواْةف نة ثيَوةْسييإ يةطةي
زةغت ية دةْط ٖةي
نوشضاْى ئةو غػتى زةياْططيَت ،ضووْهة ْاظأْ ية غةضزةَى ئيُجطاتؤضى ديَٓؿيٓى ئةو
باضوزؤر ضؤٕ زةبيَت و ئايا ثًة و ثايةيإ زةثاضيَعضيَت ياخؤ ْا؟.
َى نوشضاْى ئيُجطاتؤض ناضيطةضيى ْةضيَين زةناتة غةض
دطة يةو زوو بابةتةف ،ظاْيٓى ٖةواي
وضةى ٖةَوويإ ،بة ثيَضةواْةؾةوة وضةى غةضباظ و ئةفػةضةناْى ئيَُة بةضظ زةناتةوة.
َى نوشضاْى ئةوّ بؤ طاييػهة دةْطييةنإ و
بؤية زواى ئةوةى طؤضزئ نوشضاٖ ،ةواي
غواضةنامن ْاضز تا بة ٖةَوواْى ضابطةيةْٖٔ ،ةَوو ئةفػةض و غةضباظةنإ بعأْ نة بة
بةضزةواَبووٕ يةغةض تيَهؤؾاْيإ يةو ضؤشةزا ،غةضنةوتٓى دةْط بؤ ئيَُة زةبيَت.
زواى تةواوبووْى دةْط ضؤَةنإ يؤَةيإ نطزّ نة ثياويَهى بيَ ضةنِ نوؾتووة،
ئةوناتةى ئةو بة زةغتى َٔ نوشضا ،ضةنى ثيَ ْةبوو.
ية وةآلممسا ومت زووداضإ زاواّ ييَهطز تا خؤى بةزةغتةوة بسات ،داضي يةنةّ ثيَآل و داضى
زووةّ طؤى ئاغٓى تيَططمت ،ئةوة ْيؿاْةى ئةوة بوو نة ئةو ضةنساضة و تواْاى دةْطى ٖةية.
َِ ئةوّ ية نيؼ بضيَت ،ضووْهة طوضزيٓى
دطة يةوة ئةو ٖةآلتَٓ ،يـ ْةَسةتواْى بٗيًَ
غيَيةّ زةبوواية بهوشضيَت ياخؤ زيٌ ببيَت تا دةْط نؤتايي بيَت .ئايا ئةو ْةيسةويػت َٔ
َةى زاَةظضاْسْي ضؤّ ،ية غيَطنسا َٔ غاتة بةض
زيٌ بهات و مببات بؤ ضؤّ و ية يازى ٖةظاض غاي
َيَٓى بة ضؤَةنإ زابوو نة خؤى زيَت َٔ ،زيٌ زةنات و
َو؟ ئةو بةي
َتةداضى خةي
تةَاؾا و طاي
زةَباتة ضؤّ ياخؤ زواى نوؾتِٓ ،ثيَػتةنةّ زازةَاَييَت و ثطِ ية ناى زةنات و غةضَيإ ئةطةض
بطِي بيَت ،زةخياتةوة غةض دةغتةّ تا ضؤَةنإ ية زواى َطزمن بة باؾي مببيٓٔ .بؤية ضؤَةنإ
َافيإ ْيية بة ٖيض ؾيَوةيةى يؤَةّ بهةٕ ،ضووْهة ئةو بة غعاى خؤى طةيؿت.
َى غوثاى ضؤّ ثرت يةوةى َٔ ضاوةضِواْى بووّ بة غووزى
زيتٓى تةضَى طؤضزيٓى غيَيةّ يةْيَو زي
ئيَُة ؾهايةوة ،غيَ يةطات (واتة غيَ فةضَاْسةى يصيؤٕ) بة تةواوى غةضباظ و ئةفػةضةناْياْةوة
خؤيإ بةزةغتةوةزا ،زواتط زوو يةطاتي زيهة ية ٖةضزوو الى ضاغت و ضةثى يةؾهطةنةيإ بة ثامشاوةى
غةضباظ و ئةفػةضةناْياْةوة ،خؤيإ بةزةغتةوةزا و دةْط ية ناتى ضؤشئاوابووْسا بة غةضنةوتٓى ئيَُة
نؤتايي ٖات و ئاٖوضاَةظزا َٓى بةغةض زوشَٓةنامنسا غةضخػت.
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ئةو ضؤشة ٖةْسىَ ية غةضباظةناْى ئيَُة يةاليةٕ ضؤَةناْةوة زيٌ نطابووٕ ،ية نؤتايي
دةْط ئاظاز نطإ و ٖاتٓةوة ْيَو يةؾهطةنةَإ .فةضَامن نطز طاتةنإ و ئةفػةضةنإ بة
طؿتيي ية زيًةناْي زيهة ديا بهةْةوة ،تا ية ؾةوزا َةتطغيي ياخيبووٕ ْةبيَتٖ ،ةضضةْسة
ئةو ؾةوة يةبةضئةوةى ٖةَووإ َاْسووبووٕ َةتطغيي ياخيبووٕ ْةزةنطا ،زةَعاْى نة غةضباظة
زيًةنإ بة بيَ ٖةبووْى يةطات و ئةفػةضةنإ واتة فةضَاْسةناْيإٖ ،يضيإ ثيَ ْانطيَت.
شَاضةى نوشضاوةناْى ئيَُة و ضؤَةنإ ٖيَٓسة ظؤض بووٕ نة ئةو ؾةوة ْةَاْسةتواْى تةضَي
نوشضاوةنإ نؤبهةيٓةوة ،ضووْهة ويَطِاى َاْسوويةتيى ،ية تاضيهى ؾةوزا نؤنطزْةوة و
َططتٓى تةضَةنإ ناضيَهى غةخت بوو ،بة فةضَاْى َٔ ية َةيساْى دةْط ئاططى
ٖةي
َة زضِْسةنإ بجاضيَعٕ.
طةوضةيإ نطزةوة تا تةضَةنإ ية ٖيَطؾي ئاشةي
ٖةضضى طؤضزيٓى غيَيةّ ٖةيبوو نةوتة زةغت َٔ نة بةؾيَهى خؤضاى بوو و فةضَامن نطز
تا يةو خؤضانة بسةْة زيًةنإ تا بطغي ْةَيَٓٔ ،زواى ْإ خواضزٕ زيًةنإ غةويَٓٔ تا بعامن ية
ضؤشاْى زواتطزا زوا بطِياضّ غةباضةت بة ئةوإ ض زةبيَت.
ضؤشى زواتط ية ٖةَإ زةؾتى َى ظى ؾة َاَةوة ،ضووْهة ْاؾتٓى َطزووةنإ و
ناضوباضى زيًةنإ َٓى يةويَٓسةض ٖيَؿتةوة.
َئَ تا تةضَى نوشضاوةناْيإ بٓيَصٕ ،يةنيَو ية تةضَةنإ نة
ومت بة زيًةناْى ضؤّ بً
زةبوواية بٓيَصضيَت ،تةضَى طؤضزيٓى غيَيةّ بوو ،بةآلّ ئةو يةطاتاْةى زيٌ بووٕ زاواى بيٓيٓى
َٓيإ نطز تا بابةتيَو يةطةٍَ َٓسا باؽ بهةٕ.
َةمت ييَ وةضبططٕ نة تةضَى طؤضزئ
ضيَطةَسا تا ئةوإ بئَ ،ئةوإ ثيَيإ ومت ٖاتووٕ تا َؤي
يةو ؾويَٓة ْةْيَصضيَت و بسضيَتةوة ئةوإ تا ية ضؤّ بيٓيَصٕ ،ضووْهة ئةو ئيُجطاتؤض بووة.
َيَٓيَهى بة ضؤَةنإ زابوو ،بؤضي بؤ ئيَطة ٖات؟.
ومت :ئايا زةظأْ ئيُجطاتؤضى ئيَوة ض بةي
يةطاتةنإ وتيإ :ئةوة زةظاْني ،ئيَػتة نة خوزاوةْسنإ ياضَةتييإ زاى و غةضنةوتٓيإ بة تؤ
نة ثاؾاى غاغاْى بةخؿى ،بةظةييت بة تةضَى زوشَٓةنةتسا بيَتةوة و ية ضِظاْسْى ئةو خؤت
َةمتإ بسة تا تةضَى ئةو يةاليةٕ ئيَُةوة َؤَيا بهطيَت و بربيَتةوة بؤ ضؤّ و يةويَٓسةض
بجاضيَعةَ ،ؤي
بٓيَصضيَت.
ومت َٔ :زويَٓى زواى نوشضاْى ئةو زةَتواْى فةضَإ بهةّ تا غةضى بربِٕ و بيٓيَطٕ بؤ
وآلتةناْى شيَطزةغتِ تا ؾويَٓهةوتوواْى َٔ غةضى ئيُجطاتؤضى ضؤّ ببيٓٔ و ببيٓٔ ئاٖوضاَةظزا
َٓى بة غةض زوشَٓسا ظاٍَ نطز ،بةآلّ خؤّ يةو ناضة ثاضاغت ،ئيَػتةف تا ئيَوة دياواظيى ْيَوإ
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ثاؾاى غاغاْى و ئيُجطاتؤضى ضؤّ بعأْ ،فةضَإ زةنةّ تا تةضَةنة بسةْة زةغت ئيَوة بؤ
َؤَيايي نطزٕ و ْاضزْةوةى بؤ ضؤّ .زواى ئةوةى تةضَى نوشضاوةناْتإ ْاؾت ،ضِاى خؤّ
غةباضةت بة ئيَوة و ئةفػةض و غةضباظةناْتإ ضازةطةيةمن.
ئيَُة نوشضاوةناْى خؤَإ ْاؾت و زيًة ضؤَةناْيـ تةضَى نوشضاوةناْى خؤيإ ْاؾت،
يةطاتةنإ نة زيًى ئيَُة بووٕ وةآلَيإ ْاضز ،نة ئةوإ ضيإ بةغةض زيَت ،زةياْةويَت تةضَى
َةَيَؿةنةى بٓيَصٕ.
طؤضزيٓى غيَيةّ بطواظْةوة بؤ ضؤّ تا بٓيَصضيَت ياخؤ زواى غووتاْسٕ ،خؤي
ئةوةف يةنيَو ية ْةضيتةناْى ضؤَةنإ بوو ،نة تةضَةناْيإ َؤَيايي زةنطز تا ية ناتى
طواغتٓةوة بؤ ضؤّ تةضَةنة ْةضِظيَت و زواى ئةوةى الؾة َؤَيا نطاوةنة زةطةيؿتة ضؤّ،
َةَيَؿةنةيإ زةْاؾت.
َهو زواى غووتاْسْى تةضَةنة ،خؤي
ٖةْسيَهات ْةياْسةْاؾت ،بةي
بة يةطاتةنامن وت ئةطةض بياْةويَت تةضَى طؤضزئ نة َؤَيا نطاوة ببةْةوة بؤ ضؤّ،
َةتى ضؤيؿتٓةوة بؤ
ثيَويػتة ثاضةيةى بؤ غعاى خؤيإ بسةٕ تا ئاظاز بهطئَ ،بة ثيَضةواْةوة َؤي
ضؤَيإ ثيَ ْازضيَت.
يةطاتةنإ نة ية وآلتى خؤيإ غةضَايةيإ ٖةبوو ،وتيإ ئيَُة بة ضؤّ ضازةطةيةْني تا غعاى
ئيَُة بسةٕ ،ئيَُة ئاظاز زةبني و تةضَى طؤضزيٓى غيَيةّ زةبةيٓةوة بؤ ضؤّ.
ومت :بة ضؤّ ضابطةيةْٔ نة بؤ ئاظازى غةضباظةناْيإ ثيَويػتة بةٖاى ئةوإ بسةٕ ،ئةطةضْا
ئةوإ ئاظاز ْانطئَ و ية ئيَطإ زةخطيَٓة بةضناض َٔ .بؤية ومت ئيُجطاتؤضييةتي ضِؤّ ثاضةنةيإ
بسات تا زيًةنإ ئاظاز بنب ،ضووْهة زةَعاْى ئةوإ تواْاى ثيَساْي ئةو ثاضةيةيإ ْةبوو.
ئيسي بة يةؾهطةنةَةوة بةضةو ضؤشئاوا نةومتة ضِيَٖ ،ةْسيَو ية ؾاضةناْى ئاغياى بضووى و
غوضياّ ططت نة تا ئةونات بةؾيَو بووٕ ية وآلتاْى ئيُجطاتؤضييةتى ضؤّ .تؤ ئةى ضيَبواض نة
ئةو نةتيبةية زةخويَٓييةوة و ْاوى ؾاضةناْى تيَسا زةبيٓىٖ َٔ ،ةض ؾاضيَهِ زاطري زةنطز
ظةوييةناْى زةوضوبةضيؿيِ زاطري زةنطز ،بةآلّ نيَؿةّ يةطةٍَ دووتياضإ ،باظضطاْإ ،ثيؿةوةضإ
و ظاْاياْى ئايٓى ْةبووٖ ،ةضيةنةيإ زةيتواْى غةضطةضَى ناضى خؤى بيَت و غةضَايةى خؤى
ٖةبيَت ،بةآلّ زةغتِ زةططت بةغةض ٖةَوو ئةو غةضَاياْةى ية طةدميٓةى ؾاضةنة ٖةبوواية،
بؤ ئةوةي ْةطاتة طةدميٓةى ضؤّٖ .يض يةنيَو يةو ؾاضاْة ية بةضاْبةضَسا بةضططييإ ْةزةنطز،
ضووْهة ٖيضيإ ٖيَٓسةيإ غةضباظ ْةبوو ،نة تواْاى بةضططيهطزْي َٓيإ ٖةبيَت.
ضؤَةنإ بؤ ئةوةى ية بةضزةواَبوومن ية زاطرينطزْى ؾاضةناْى شيَط زةغةآلتيى ئةوإ زةغت
َبططّ ،غيَ غيٓاتؤضيإ بؤ ئاؾتى ْاضزة الّ ،نطيػتياْةناْيـ نة زةياْعاْى ْويَٓةضاْى ضؤّ بؤ
ٖةي
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طفتوطؤى ئاؾتيى ٖاتووٕ ،زاوايإ ييَ نطزّ نة يةْيَو طفتوطؤناْسا زاوا ية ضؤَةنإ بهةّ ضيسيي
ئاظاضى ئةو نطيػتياْاْة ْةزةٕ ،نة ية ضؤّ زاْيؿتووٕ ،بؤ ْاؾتٓى َطزووةناْياْيـ ظةويإ ثيَ
ببةخؿٔ.
ية ضؤَا ْةتةْيا نطيػتياْةنإ ئاظاض زةزضإ ،بططة بؤ ْاؾتٓى َطزووةناْيؿيإ ظةويإ ثيَ
ْةزةزضا ،نطيػتياْةنإ وةى ضؤَةنإ َطزووةناْيإ ْةزةغووتاْس ،بططة زةيآْاؾنت .بةثيَي ئةو
ظاْياضيياْةى َٔ ٖةَبوو ،ئةوإ ضووْهة ظةوييإ بؤ ْاؾتٓى َطزووةناْيإ ْةبوو،
َيإ زةنةْسٕ و ئةو
َةتة طةوضاْةزا زةْاؾت نة ٖةي
َطزووةناْيإ ية زةضةوةى ؾاض يةو قوي
َتاْةيإ ية ظَاْى خؤياْسا بة (ناتا نؤَب) ْيَو زةبطز.
قؤي
َتة طةوضاْة ْٗيَٓى
زواى ئةوةى طفتوطؤّ يةطةٍَ ْويَٓةضاْى ضؤّ نطز ،ئةوإ وتيإ ئةو قؤي
َةت خؤى ضيَطةى ئةو ناضةى ثيَساوٕ ،ضووْهة ية زةوضوبةضى ضؤّ ظةوى ْيية تا
ْني ،بططة زةوي
وةى طؤضِغتإ يةاليةٕ نطيػتياْةناْةوة بةناض بيَتٖ ،ةضوةٖا ْويَٓةضاْى ضؤّ وتيإ ئةو
َسةنةْٔ بؤ ئةوةي َطزووةناْيإ تيَيسا بٓيَصٕ ،ية
َت ٖةي
ظةويياْةى نطيػتياْةنإ تياياْسا قؤي
َهةْسٕ
َهةْسٕ تيَياْسا ظؤض ئاغاْة ،بةآلّ زواى ئةوةى ٖةي
ظةويية ئاٖةنى و ْةضَةنأْٖ ،ةي
تةواو زةبيَتَ ،طزووةنإ زةْيَصضئَ ،ضووْهة با ية ظةوى زةزات ئةو ظةويياْة وةى بةضز ضةم
()2
زةبٔ.
ْويَٓةضاْى ضؤّ زاوايإ ية َٔ نطز تا يةطات و ئةفػةض و غةضباظة زيًةناْى ضؤّ ئاظاز بهةّ و
َِ و بؤ غٓووضةناْى ثيَـ دةْطى َى ظى ؾة بطةضِيَُةوة،
ؾاضةناْى ئاغياى بضووى بةديَ بٗيًَ
نوشضاْى طؤضزئ و ضيَههةوتٓى ئاؾتى يةنذاضةنييـ ية ْيَوإ غاغاْى و ضؤَةنإ ببةغتِ ،ئةوةى
تا ئةونات ية غةضَايةى طواظضاوة و ْةطواظضاوةى ضؤّ زاطريّ نطزووة ،بؤيإ بطةضِيَُٓةوة.
ومت ية ْيَوإ َٔ و ئيُجطاتؤضى ضؤّ ئاؾتى ٖةبوو َٔ ،زةغتجيَؿدةض ْةبووّ ية دةْطسا،
بططة ضؤّ دةْطي بةضثانطز و ئاؾتى تيَهسا ،طؤضزيٓى غيَيةّ ٖات بؤ دةْطى َٔ .نةواتة
َسةنةْسضا ،ضوْهة زواى ئةوةى ٖةواى بةض زةنةوت ضةم زةبوو،
( )2ناتانؤَب بؤية ية ظةوى ئاٖةنيسا ٖةي
ئيَػتةف زواى زوو ٖةظاض غاٍَ ئةوإ ئةوةْسة بيَ نيَُاغيي َاوٕ نة ٖةض نةغيَو بياْبيٓيَت واب يطزةناتةوة
َهةْسضاوٕ .بة ثيَضةواْةى ئةوةى ٖةْسىَ نةؽ بريزةنةْةوة ،ناتا نؤَب ؾويَٓى نؤبووْةوةى
نة زويَٓى ٖةي
نطيػتيياْةنإ بؤ بةديَٗيَٓاْى ئةضنة ئايٓييةناْيإ ْةبووة ،بططة ؾويَٓى ْاؾتٓى َطزووةناْيإ بووة.
َآل"
"ظةبيشوي
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تاواْى تيَهساْى ئاؾتى ية ئةغتؤى ضؤَةْ ،ةى َٔ ،ئيَػتةف نة ضؤّ ئاؾتى ية َٔ زةويَت،
ثيَويػتة َةضدى َٔ ثةغةْس بهات.
َٔ ٖةْسيَو يةو ؾاضاْةى زاطريّ نطزووٕ بؤ ضؤَي زةطةضِيَُٓةوة ،بةآلّ ٖةْسيَو يةو ؾاضاْة
ْاطةضِيَُةوة ،ضووْهة زةبيَت ٖةْسيَو يةو ؾاضاْةّ يةبةضزةغتسا بيَت ،بؤ ئةوةي ببٓة طةضةْيت
ثاضاغتٓى ئاؾتى يةاليةٕ ضؤَةوة.
ئةو زيالْةى الى َٓٔ ،ثيَويػتة يةاليةٕ ضؤَةوة بهطِزضيَٓةوة ،ئةطةض ْةيإ نطِْةوةَٔ ،
ئةوإ زةخةَة ْاو ناضنطزٕ و َووضةيةى نة ٖاوؾإ بيَت يةطةٍَ ناض ياخؤ ئةو ثيؿةيةى نة
ٖةضيةنة يةوإ زةيعأْ بة ئةوإ زةزضيَت.
َةتى ضؤّ نة تا ئيَػتة بةضزةغتى َٔ نةوتووة،
ٖةَوو غةضَايةى طواظضاوةى زةوي
ْاطةضِيَُٓةوة ،غةضَايةى ْةطواظضاوةى ضؤَيـ يةو ؾاضاْةى زةبٓة ٖى َٔ ،بؤ َٔ زةَيَٓيَتةوة
و ْايإ طةضِيَُٓةوة .دطة ية ثاضةى نطِيٓةوةى زيًة دةْطييةناْيـ ،ثيَويػتة ضؤّ زووٖةظاض
تاآلٕ ظيَطِ بساتة َٔ ية بةضاْبةض ئةو ظياْاْةى دةْط بة َٓى طةياْسووة.
ئةو غيٓاتؤضاْةى بؤ طفتوطؤ ٖاتبووْة الى َٔ ،زةغةآلتيى تةواويإ ٖةبوو ،ئةدموَةْى
غيٓاى ضؤّ و ئيُجطاتؤضى تاظة ،زةغةآلتيى تةواوى ثيَسابووٕ .ئةوإ َاوةى ثيَٓر ضؤش ية
تيػفوٕ يةطةٍَ َٔ ية زاْووغتاْسإ زا بووٕ ،بةآلّ وتيإ ضؤّ ية تواْايسا ْيية زووٖةظاض تاآلٕ
ظيَطِ بسات ،ضووْهة ئةو ضيَصةية ية ظيَطِ ية طةدميٓةى ضؤَسا ْيية.
ومت ئةطةض ضؤّ تواْاى ْةبيَت بة يةنذاض ئةو ظيَطِة بسات َٔ ،ضاظيِ بة قؤْار ئةو ظيَطِة بسات.
غيٓاتؤضةنإ وتيإ ضؤّ ،تةْاْةت بة قؤْاخيـ ْاتواْيَت ئةو بطِة ظيَطِة بسات ،ثيَويػتة
ئةوإ بؤ نطِيٓةوةى غةضباظةناْيـ ثاضة بسةٕ ،زاوايإ ييَ نطزّ ية ضيَصةى ئةو ظيَطِة نةّ
بهةَةوة نة وةى قةضةبوو وةضي زةططيَت َٔ .ضةظاَةْسيِ ْواْس نة ضؤّ ٖةظاض تاآلٕ ظيَطِ بة زوو
قؤْار بساتة َٔ ،بةو ؾيَوةية زاْووغتاْسْةنإ بةثيَي ئةو َةضداْة بة نؤتاٖاتٔ نة َٔ زياضيِ
نطزبووٕ ،تةْيا يةباضةى ئةو ظياْةى ئةوإ زةبوواية بة َٓى بسةْةوة ،بؤّ نةَهطزْةوة.
َى ( 245ظ) ضيَههةوتٓٓاَةى ئاؾتى َؤض نطا ،زيًةناْى دةْط ثيَؿرت
ية بةٖاضى غاي
ئاظاز نطإ ،ضووْهة ضؤَةنإ بةٖانةيإ زابووٕ.
ية ضيَههةوتٓٓاَةنةزا ْووغطا بوو ،نة يةَةوزوا ئاؾتى ية ْيَوإ ضؤّ و ثاؾاى غاغاْى
ٖةَيؿةيي زةبيَت ،بةآلّ بةو ؾيَوةية ْةبوو ،زيػإ ئيُجطاتؤضى ضؤّ ٖات بؤ دةْطى َٔ.
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ئةى ئةو نةغةى ئةو نةتيبةية زةخويَٓييةوة ،بعاْة نة َٔ خوزإ وآلتيَهى ئاوةزامن،
زاواناضّ ية ئاٖوضاَةظزا ئةو ئاوةزاْيية ية غةضزةَى ديَٓؿيٓةنامنسا بجاضيَعيَت.
يةنيَو ية ٖؤناضة غةضةنييةناْى ئاوةزاْى وآلتةنةّ زةطةضِيَتةوة بؤ ئةوةى ية وآلتى َٓسا
ٖةض نةغيَو غةضطةضَى ئةدماَساْى ناضوباضى خؤيةتىٖ ،يض نةؽ زةغت ْاخاتة ناضيَو نة
َٔ ،ثيؿةوةضإ يةغةض ثيؿةناْيأْ و
ثيَوةْسيي بةو ْةبيَت .دووتياضإ غةضطةضَى نؿتوناي
َيَٓةوة َٔ ،ضيَطة ْازةّ دووتياضيَو بضيَتة قوتاغاْة تا ببيَتة َاَؤغتا و
َاَؤغتايإ واْة زةي
زةغت غاتة ْاو ناضيَو نة ثيَوةْسيي بةوةوة ْيية.
ية وآلتى َٔ ضيٓةنإ ية يةى دوزإ ،خويَٓسٕ تايبةتة بة ؾاظازةنإ ،ظاْاناْى ئايٓى و
َاَؤغتايإ ،ضيَطة بة ضيٓةناْي زيهة ْازةٕ ببٓة خويَٓسةواض ،بؤ ئةوإ ططيٓط ْيية و ظياْى
بؤ وآلتةنةّ ٖةية ،ضووْهة زةبيَتة ٖؤناضى ئةوةى دووتياض و ثيؿةوةض و دةْطاوةضةنإ زةغت
غةْة ْاو ناضوباضةناْي ؾاظازة و ظاْاياْى ئائ و َاَؤغتايإ ،ئةَةف وا زةنات ية ناضى
َو ية ناضى خؤى زووض زةنةويَتةوة و ناضى
خؤيإ زووض بهةوْةوة ،ناتيَو ضيٓيَو ية خةي
()3
َهي زيهة ئةدماّ زةزات ،ئاوةزاْى و ثيَؿهةوتٓى وآلت زةوةغتيَت.
خةي
َٔ ية غةضةتاوة ٖؤططى َاْي بووّ ،بةآلّ غيَ بابةت ئةويإ يةبةض ضاوّ خػت ،يةنيَو
يةو غيَ بابةتاْة بطيَتى بوو يةوةى ئةو دةختى زةنطزةوة دووتياض و ثيؿةوةض و دةْطاوةضإ
ثيَويػتة وةى ؾاظازة و ظاْايإ و َاَؤغتايإ خويَٓسةواض بٔ ،ية ناتيَهسا َٔ زةَعاْى
َو ية ناضنطزٕ
َو ،وآلت ية ثيَؿهةوتٔ و ئاوةزاْى ضازةططيَت و خةي
خويَٓسةواضبووْى ٖةَوو خةي
زةوةغتيَٓيَت.
زوو بابةتةناْي زيهة نة وتةى َاْى بووٕ ،بووْة َايةي ئةوةي يةبةض ضاوّ بهةويَت
َساْةوةيةٖ ،ةَوو
ئةوةبوو نة ئةو زةيوتٖ :ؤناضى بةضزةواَبووْى ديٗإ ٖيَعى ضانيَؿإ و ثاي
َسةزضيَتةوة .ئةو وتةية ويَطِاى
ؾتيَو ية زْيا يةاليةٕ يةنسييةوة ضازةنيَؿطئَٖ ،اونات ثاي
َيـ
ثيَضةواْةبووْى يةطةٍَ باوةضِى َةظزاثةضةغتى َٔ و ؾويَٓهةوتووامن ،بة ثيَضةواْةى ئةقً
بوو ،ضؤٕ ئةقٌَ ئةوة ثةغةْس زةنات نة زوو ؾت يةنسيي نيَـ بهةٕ و ٖاونات يةنسيي ثاٍَ
بسةْةوة.
َو بوو ،بةآلّ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ خويَٓسٕ
( )3ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿيييةنإ خويَٓسٕ بؤ ٖةَوو خةي
َآل"
بؤ ٖةْسيَو ية ضيٓةنإ بة تاوإ زازةْطا و غعاى يةغةض بوو" .ظةبيشوي
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بابةتى زوايني نة َاْى زةيوت و بة تةواوةتى ثيَضةواْةى ئةقٌَ بوو ،ئةوةبوو نة ديٗإ نة
ية خؤٍَ و ئاوة بة زةوضةى ٖةتاوزا زةغوضِيَتةوة ،ئةوة ٖةتاو ْيية نة بة زةوضةى ظةويسا
زةغووضِيَتةوة .ناتيَو َاْى ئةو وتةيةى باؽ نطز ،طوَامن ية ضاغتبووْى نطز ،ضووْهة
َيَت
نةغيَهى ئاقٌَ نة بة ضاوةناْى خؤى زةبيٓيَت ٖةتاو بة زةوضى ظةويسا زةغووضِيَتةوةْ ،اي
ظةوى بة زةوضى ٖةتاوزا زةغووضِيَتةوة.
يةوي ضؤشيَ نة ية دياتى باونِ بووَةتة ثاؾا ،بؤ ئاوةزاْى زةظةضة دياناْى غٓووضى
َى طةوضةى ئاو طةياْسمن بؤ
َيَو زة نةْاي
ثاؾايةتييةنةّ بةضزةواّ نؤؾؿِ نطزووةٖ ،ةض غاي
َسةنةْسووة ،خاوةٕ ظةوييةناْيؿِ ٖاْساوة نة بؤ دووتياضإ نةْاٍَ
دووتياضإ ية ثاضةى خؤّ ٖةي
َهةْٔ ،بةو ؾيَوةية خؤؾيإ ثرت غووزَةْس زةبٔ.
ٖةي
َٔ ضِووةنة غووزَةْسةنامن ية غٓسى ٖيٓسغتاْةوة ٖيَٓا بؤ غٓووضى ثاؾايةتييةنةّ ،بة
دووتياضامن وت ئةو ضِووةناْة ية ؾويَٓة طةضَةناْى ْاوضةناْى طسضؤظيا (بًوضػتإ) و ناضَاْيا
(نطَإ) و ثاضؽ ؾووؾيا (خوظغتإ) و َيعؤثؤتاَيا بضيَٓٔ ،ئيَػتة ئةو ضِووةناْة وةى
ضِووةنةناْى غٓسيإ ييَٗاتووة ،دووتياضإ و ؾويَٓهةوتوواْى َٔ ييَيإ غووزَةْسٕ و َيوةى
بةتاَيإ زةغت زةنةويَت.
ئةوةى َٔ بؤ ئاوةزاْهطزْةوةى ْاوضةناْى شيَط زةغةآلتيى ثاؾايةتييةنةّ ئةدماَِ زاوة،
َةنإ و ضاْسْى ضِووةنى تاظة نؤتايي ْايةت ،ؾاضى ْويَِ ية طسضؤظيا
َهةْسْى نةْاي
تةْيا بة ٖةي
و فاضؽ و ئاتطؤثاتئَ و ثاضتيا بيٓا نطزووة ،ئةو ؾاضاْةّ يةو ؾويَٓاْة زضوغت نطزووة نة بؤ
نؿتووناٍَ ظؤض باؾٔ.
َٔ ويَطِاى ئةوةى غةضةدمِ زةزا نة ؾاضةنإ يةو ؾويَٓاْة بٔ نة ئاوى ظؤضى ييَ بيَت،
َهى ؾاضةنة ية
وضزبيٓيِ زةنطز نة ؾويَٓى ؾاضةنة ٖةواى خؤف بيَت ،ؾويَٓيَو بيَت نة خةي
َيَؿوويةَ ،ةطةؽَ ،اض ،زووثؿو و...ثاضيَعضاو بٔ و ْةخؤف ْةنةوٕ.
ؾاضة ْويَيةنامن بؤ دواْى زضوغت ْةزةنطز ،بططة بؤ ئةوةّ بوو ية ٖةض ؾاضيَو شَاضةيةى ية
ؾويَٓهةوتووامن ْيؿتةدىَ بهةّ و غةضطةضَى نؿتووناٍَ بٔ ،ية زةوضوبةضى ؾاضةنإ يةوةضِطة و بار
زضوغت بهةٕ ،يةْيَو يةوةضِطةنإ َاْطا بةخيَو بهةٕ نة ية بةخؿؿةناْى ئاٖوضاَةظزاية بؤ
َطؤظةنإ ،دطة ية طاَ ،ةضِيـ ثةضوةضزة بهةٕ تا غووز ية طؤؾت و ثيَػت و خوضييةنةى وةضبططٕ.
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ية ٖةضيةنة ية ؾاضةناْسا خاْووةنإ بة ؾيَوةيةى زضوغت زةنطإ نة بؤ دووتياضإ بة غووز بيَت
َييةنإ بةخيَو
َٓسة خؤَاي
و ئةوإ بتوأْ بة ئاغاْى تياياْسا بصئ ،ية وةضظى ظغتاْسا طا و َةضِ و باي
بهةٕٖ .ةْسىَ ية ؾاضةنامن بة ْاوى باونِ ْاوْاٖ ،ةْسيَهيؿيإ بة ْاوى خؤّ.
ثيَٓر غاٍَ زواى ئةو ضيَههةوتٓٓاَة ئاؾتييةى ية ْيَوإ ئيَُة و ضؤّ بةغرتا ،ؾةضِ ئةْطيَعى
َػوونةوتى خطاخ يةطةٍَ ئةو
ضؤّ زةغتى ثيَهطز ،ثاؾاى ئةضَةْػتاْيإ ٖاْسا تا ٖةي
ؾويَٓهةوتوواْةى َٓسا بٓويَٓيَت نة يةو وآلتةزا زةشيإ.
َػونةوتى خطاثي ثاؾاى ئةضَةمن بةضاْبةض بة ؾويَٓهةوتووةنامن بيػت ،ئةظ
َى ٖةي
ناتيَو ٖةواي
ية ؾاضى ؾووف بووّْ ،اَةيةنِ بؤ ثاؾاى ئةضَةْػتإ ْووغي ،ية ْاَةنةزا بؤّ ْووغي نة فطيوى
ضؤَةنإ ْةخوات ،بؤ ئةوةي ئةو ثيَوةْسيية زؤغتاْةى ية ْيَوإ ئيَُة و ئةواْسا ٖةية خطاخ ْةبيَت.
َيَٓى ئةوإ
ية ْاَةنةزا ثيَُوت ئةطةض ئةو ثؿتيواْى ضؤّ زةناتْ ،اتواْيَت َتُاْة بة بةي
بهات ،ضؤّ ٖةَإ ئةو وآلتةية نة ثيَـ ثيَٓر غاٍَ ضيَههةوتٓاَةى ئاؾتيى يةطةٍَ َٓسا َؤض
نطزووة ،ئيَػتة ٖةْسيَ ئاَاشة زياضٕ نة ْيؿاْي زةزةٕ زيػإ ؾةضِيإ زةويَت ،ضووْهة ئةطةض
َهي زيهةف ية زشى ئةو اليةْة ٖإ
نةغيَو بة زووي دةْط ْةطةضِيَت ،بياْؤ ْاٖيَٓيَتةوة و خةي
َسا نطزووة ،بةآلّ ْاَةنةّ ناضيطةضيى يةغةض ثاؾاى ئةضَةٕ ْةبوو ،ئةو
ْازات نة ئاؾتيى يةطةي
َػوونةوتى خطاثي خؤى بةضاْبةض بة ؾويَٓهةوتوواْى َٔ ،تا َٔ ْاضاض بهات
بةضزةواّ بوو يةغةض ٖةي
َجؿتى ية ؾويَٓهةوتووةنامن ،بيإ طواظَةوة بؤ غٓووضى ثاؾايةتيِ ،ياخؤ بةضةو ئةضَةْػتإ
بؤ ثاي
بضِ ،بةآلّ ٖاتٓى ْةخؤؾي تاعووْى ضةف ية ؾاضى ؾووف ضيَططبوو يةوةى َٔ بتوامن يةؾهط بةضةو
ئةضَةْػتإ ببةّ ،ضووْهة تاعووٕ غةضباظةناْى يةؾهطةنةَى زةنوؾتْ ،اضاض فةضَامن نطز ية
ؾووف بةضةو ْاوضة ؾاخاوييةنإ بطِؤٕ ،تا ْةخؤؾي تاعووٕ نؤتايي زيَت ،يةو ْاوضاْة مبيَٓٓةوة.
ثعيؿهةنإ ثيَيإ ومت ضِةْطة زووضاضى تاعووٕ ببِ ،بؤية ثيَويػتة ية ؾووف بطِؤَّٓ ،يـ ضووّ
بؤ ؾاضى (طيي) ية نةْاضى (ظْسة ضِووز)َ ،اوةيةى يةوىَ َاَةوة ،ناتيَو ويػتِ يةو ؾاضة بطِؤّ،
َةناْى بانوضى ضؤّ ٖيَطؾيإ نطزووة بؤ ئاغياى
َيإ ثيَساّ نة زةغتةيةنى طةوضة ية خيًَ
ٖةواي
َهاْيَهٔ ْيُضة زضِْسة و
بضووى ،زواى ئةو ٖيَطؾة ئيَػتة ية ئاتطؤثاتئَ ْيَعيو زةبٓةوة ،ئةوإ خةي
ثيَػتى ئاشةآلْيإ يةبةض زةنطز و طؤؾتى خاويإ زةخواضز ،بة (طؤت) ْاغطا بووٕ.
َٔ زواى ئةوةى ظاْيِ ئةو خيَآلْة ية بانوضى ضؤّ زةشئ ،واّ برينطزةوة ئيُجطاتؤضى ضؤّ
ٖةضوةى ضؤٕ ثاؾاى ئةضَةْػتاْى ية زشى َٔ ٖاْساوة ،بة ٖةَإ ؾيَوةف ئةواْى ٖاْساوة تا
ٖيَطف بهةْة غةض َٔ ،بةآلّ زواتط بؤّ زةضنةوت وا ْيية ،ئةوإ بيَ ثطغي ئيُجطاتؤض و ية
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َةناْي زيهة تاآلٕ بهةٕ ،ئةوإ ية طةضووى بػفؤض ثةضِيٓةوة و
خؤياْةوة ٖيَطؾيإ نطزووة تا خيًَ
ضووْة ْيَو ئاغياى بضووى ،يةغةض ضيَطةياْسا ٖةضضى بةضزةغتيإ نةوت ،تاآليإ نطزٖ ،ةَوو
ئةواْةؾيإ نوؾت نة بةضططييإ زةنطز.
طؤتةنإ ية دةْطسا ناغهيَتى طةوضةيإ زةنطزة غةض ،طةوضةيي ٖةَوويإ وةى يةى بوو،
ئةوةى ية زووضةوة ئةو ناغهيَتاْةى زةبيٓى ،زةيعاْى ئةواْةى ناغهيَتةناْيإ يةغةض نطزووة،
َطؤظٔ .ثياواْى طؤت بؤ ٖةض ؾويَٓيَو ضووبإ شْةناْيإ يةطةٍَ خؤيإ زةبطز ،بةآلّ زاوايإ ييَ
ْةزةنطزٕ نة خواضزْيإ بؤ ئاَازة بهةٕ ،ضووْهة طؤؾتيإ بة خاوى زةخواضز ،شْةناْيؿيإ
َيإ زةبوو .ئةو شْاْة ٖةضطيع بةؾساضى
ٖيَٓسة بةٖيَع بووٕ نة بةبيَ ياضَةتى َاَإَٓ ،ساي
دةْط ْةزةبووٕ ،ية ناتى دةْطسا ية زواوة زةَاْةوة ،ئةطةض ٖاوغةضيإ ية دةْطسا
نوشضابوواية ،ية َةيساْى دةْطيإ زةٖيَٓاية زةضةوة تا بيٓيَصٕ ،ئةطةض ية ناتى بطزْى تةضَةنة
ضيَطةيإ ييَ ططتبإٖ ،يَٓسة زةدةْطإ تا زةنوشضإ.
ٖةضضةْسة طؤتةنإ ية ْاوضةيةى زةشيإ نة بةضزةواّ باضاْى ييَ زةباضى ،بةآلّ خاْوويإ
زضوغت ْةزةنطز ،تةواوى تةَةْيإ يةْيَو خيَوةتسا زةشيإ ،ضووْهة بةٖاى خاْوويإ ْةزةظاْى،
بؤية زةطةيؿتٓة ٖةض ؾويَٓيَو ،خاْووةناْيإ زةضِووخاْس .ئةوإ ية دةْطسا بووْةوةضيَو بووٕ
نة ية خيَو زةضووٕ ،وةى بةضاظ غةضيإ ؾؤضِ زةنطز و زةضِؤيؿتٓة ثيَـْ ،ةزةتواْطا ضيَطةيإ ييَ
بطرييَت تا ْةنوشضابوإ ياخؤ بة ؾيَوةيةى بطيٓساضبوواْةية نة تواْاى ضؤيؿتٓيإ ْةَابوواية،
بةآلّ ئةو ثياوة ْيُضة زضِْساْة ظؤض غازة بووٕ ،ناتيَو طةيؿتٓة وآلتى (ثافالنؤْى) نة ية
نؤتايي ضِووباضي ٖاييؼ (قعٍ ئايةضَام نة ية توضنياية) ،طةدمةناْى ئةو ْاوضةية غووزيإ ية
غازةيي ئةوإ وةضططت ،بة ٖؤى ئةوةى زةياْعاْى ئةوإ نةغاْى غازةٕ ،ضةْس زاْةيةى
ظةيتوْيإ ثيَسةزإ ،ية بةضاْبةضزا خةدمةضةناْيإ ييَ زةغتاْسٕ.
َاْةوةى َٔ ية طيَى (ئةغفةٖإ) زضيَصةى نيَؿا ،يةويَوة فةضَامن بؤ فةضَاْطِةواناْى
وياليةتةنإ ْاضز تا يةؾهط بٓيَطٕ ،وضَيَؿِ بؤ ؾويَٓى نؤبووْةوةى يةؾهط زةغت ْيؿإ نطز،
زةَةويػت يةويَوة بؤ ثيَؿططتٓى طؤتةنإ بضِ.
َِ ثيَطةيؿت نة ية (نيًيهى) غههةى
ثيَـ ئةوةى بةضةو ضيضةغت بضِٖ ،ةواي
َةيإ ثيَ ْانطيَت ،ثاضةى ئةو غٓووضة
ئةضزةؾيَطى باونِ و غههةى ؾاثووضىٖ ،يضيإ َاَةي
ٖةَإ (ْاضيؤؽ) ثاضةى ضؤَة نة ية ظيو زضوغتهطاوة و زةناتة ضؤشاْةى وةغتايةنى ؾاضةظا.
غاتطاثةناْى َٔ بؤيإ ٖةبوو نة غههة ييَ بسةٕ ،بةآلّ زةبوواية ويَٓةى َٔ ية غةضى
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َهةوة
ٖةبوواية .ئةو غههاْةى غاتطاثى َٔ ية وآلتى نيًيهى زضوغتى زةنطزٕ ،يةاليةٕ خةي
وةضْةزةطريا ،ئةوإ غههةى ضؤَيإ وةضزةططت.
ية ٖةض وياليةتيَو غاتطاخ بةضثطؽ بوو ية ييَساْى غههة ،غاتطاثى َٔ ية نيًيهى ْاوى
َيٓةوة
(ٖؤضيَٓسؤؽ) بوو ،بيَ ئاطةزاضى ئةو ثؿهٓةضيَهى ْٗيَٓيِ زياضى نطز و ثيَِ طوت ييَهؤي
َو غههةى ئةضزةؾيَطى باونِ نة ية ضابطزوو َاوةتةوة و غههةى
بهات ية ئةوةى بؤضى خةي
َٓيـ وةضْاططٕ ،تةْيا غههةى ضؤَيإ زةويَت.
ْةضيتى ثاؾانإ ية نؤٕ وابوو نة زواى َطزْى ٖةض ثاؾايةى ،غههة بة ْاوى ثاؾاى تاظة
ييَ زةزضا َٔ ،بؤ ضيَعططتٔ ية ئةضزةؾيَطى بامب نة ئاٖوضاَةظزاى زةثةضغت ،فةضَامن نطز تا
َة
َاوةى زة غاٍَ ية زواى ثاؾايةتيي َٔ ،غههةى ئةو بةضزةواّ بيَت ،ضووْهة ئةو زة غاي
ٖيَؿتا تةواو ْةببوو ،بؤية يةو ؾويَٓاْةى ثاضةَإ ييَ زةزا ،يةْيَويؿياْسا ية نيًيهى غههةى
باونِ بةضزةواّ بوو ية زضوغتهطزٕ و ييَسضإ.
ثيَـ ضؤيؿتٓى ثؿهٓةضةنة ،فةضَاْيَهِ ثيَسا نة بطيَتى بوو ية باْطٗيَؿتى ٖؤضيَٓسؤغي
غاتطاثى نيًيهى و ثيَِ وت بة ؾيَوةيةى بضيَتة ْيَو نيًيهى نة نةؽ ْةيٓاغيَتٖ ،ةضوةٖا بة
َيٓةوة يةو غههاْة بهات نة ية ناضطةى غههة ييَسإ زيَٓة زةضةوة نة نةؽ
ؾيَوةيةى ييَهؤي
َهةوة بة ٖؤى
ْةظاْيَت ئةو ثؿهٓةضة ،ئةطةض بؤى زةضنةوت نة وةضْةططتٓى ثاضةنة يةاليةٕ خةي
غاختة بووْييةتى ،ثيَويػتة بضيَتة الى ٖؤضيَٓسؤؽ و فةضَاْى َٓى ثيَ بسات .بة
ثؿهٓةضةنةّ وت َٔ ية ْاَةنةَسا ئةوّ باْطٗيَؿت نطزووة و تؤّ ية دياتى ئةو زياض نطزووة
َةت ضِابطةى ،ثيَويػتة بعاْى نة زةبيَت منووْةى غههة غاختةناْي نيًيهيـ
تا بة ناظيَى زةوي
بؤ َٔ ضةوإ بهةى.
َيٓةوة زةضنةوت ٖؤناضى وةضْةططتٓى غههةنإ يةاليةٕ
ثؿهٓةض ضؤيؿت ،زواى ييَهؤي
َهةوةٖ ،ةَإ غاختةبووْياْة ،ثؿهٓةضةنةى َٔ زواى ئةوةى بؤى زةضنةوت ئةوة
خةي
ٖؤناضةنةيةتى ،ية ناضطةى غههة ييَساْةناْةوة شَاضةيةنى ظؤض ية غههة غاختةناْى بؤ َٔ
ضةوإ نطزٕ ،زواتط ضوو بؤ الى ٖؤضيَٓسؤؽ و فةضَاْى َٓى بةو طةياْسٖ ،ؤضيَٓسؤؽ ية تطغيي
َٔ ٖةآلت و ثةْاى بطزة بةض ضؤّ ،ضووْهة زةيعاْى زواى ئةوةى تاوإ و ْاثانييةنةى
زةغةمليَت ،زةنةويَتة بةض ض غعايةىَٓ ،يـ زواى ئةو ضِووزاوة ية ٖةَوو ناضطةناْى غههة
ييَساْى تةواوى وآلتةناْى شيَط ثاؾايةتيِ ،وةغتاناْى ئةو بواضةّ نطزة بةضثطؽ ية عةياضزاْى
ثاضةنإ ،ئةوإ ية ٖةَوو وياليةتةنإ خؤيإ ضاغتةوخؤ بةضثطغي ئةو ناضة بووٕ و بةضفةضَاْى
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غاتطاخ ْةزةبووٕ ،بةآلّ زةبوواية بؤ ضيَصةى ئةو ثاضةيةى ثيَويػت بوو زضوغتى بهةٕ ،غاتطاخ
فةضَاْى زةزا ،زواى ئةو بةضواضة ية ٖيض يةنيَو ية وآلتةناْى شيَطزةغتى َٖٔ ،يض غاتطاثيَو
ْةيتواْى ثاضةى غاختة غاتة باظاضِ و ثاضةى َٔ ية بطةو غات.
َى ( 252ظ) بة يةؾهطيَهى بةٖيَع نة ية
زواى تيَجةضِبووْى ثاظزة ضؤش ية بةٖاضى غاي
وآلتةناْى شيَط زةغتِ ٖاتبووٕ و ية ضيضةغت زاَةظضابووٕ ،نةومتةضِىَٖ ،ةْسيَ ية
نطيػتياْةناْيـ غةضباظى َٔ بووٕ.
َٔ ضيَطةى زياضبةنطّ ططتةبةض ،ضووْهة زةَعاْى طؤتةنإ خؤيإ طةياْسووةتة ئةو ؾاضة و
زةياْةويَت يةويَوة بضٓة ْيَو ئاتطؤثاتئَ.
زوو ضؤش زواى ئةوةى نةومتةضِىَ خةوْيَهِ بيٓى نة بوو بة َايةى غةضغووضَِامن ،ية خةوزا
بيٓيِ شَاضةيةنى ظؤض ية عاضةبإ ٖيَطؾيإ نطزةغةض تيػفوْى ثايتةختى َٔ و غةضباظةنامن
ْاتوأْ ثيَؿيإ ثيَ بططٕ ،دةْط ية ْيَوإ غةضباظةنامن و عاضةبإ َاوةيةنى ظؤضى خاياْس،
َاوةى غي ضؤشى ثيَضوو ،ئةوإ تواْيإ بةؾى ضؤشئاواى ثايتةختى َٔ زاطري بهةٕ نة ية
نةْاضى ضؤشئاواى زجيًة بوو ،زواتط بةؾي ضؤشٖةآلتى ثايتةختةنةَيإ زاطرينطز نة ية
ضؤشٖةآلتى ضِووباضةنة بووٖ ،اتٓة ْيَو نؤؾهةنةّ و ٖةضضى ييَي بوو بطزيإ ،غيَ نضةنامن بة
ْاوى (َةضظ ،ؾةٖط و نةيٗإ) بة زيٌ طريإٖ ،ةضضةْسة ٖاواضّ زةنطز زةْطِ ْةزةطةيؿتة
َٔ نضةنامن ببةٕ ،بؤ خؤّ ْةَسةتواْى ية
غةضباظةنامن تا ضيَطة ية عاضةبإ بططٕ و ْةٖيًَ
َيَِ و بطِؤّ نضةنامن ية ئةوإ وةضبططَةوة.
ؾويَٓةنةّ ظوي
يةو خةوْة تطغٓانة بةئاطا ٖامتْ ،اوةناْى (َةضظ ،ؾةٖط و نةيٗامن) زةوتةوة ،زةَعاْى َٔ
نضاْيَهِ ْيية بةو ْاواْة ،ئةو زةَةي ية َاٍَ ٖامتة زةضيَ ،ضاوّ ية ئةغتيَطةنإ نطز تا بعامن ض
ناتيَهى ؾةوة .بةضةبةيإ ظؤض ْيَعيو ْةبوو ،تا بةئاطاٖاتٓى غةضباظةنامنَ ،اوةيةنُإ نات
ٖةبوو .تيَطةيؿتِ نة ئةو خةوْة زووض و زضيَص و غيَ ؾةو و ضؤشّ ،ية َاوةيةنى نوضت،
يةواْةية ية زةَصَيَطيَهسا بيين بيَت.
ئةو خةوْة بة ضازةيةى زووضاضى غةضغووضَِاْى نطزبووّ نة زواى ئةوةى ية خةو ضِابووّ ،تا
ئةوناتةى غةضباظةنإ بة ئاطا ٖاتٔ ،زووإ ية ئةفػةضةنامنِ طاظنطز نة ية خةوططتٓةوة ؾاضةظا
بووٕ ،خةوْةنةَِ بؤ طيَطِاْةوة و ومت َٔ ٖيض نضيَهِ بة ْاوةناْى (َةضظ ،نةيٗإ و ؾةٖط) ْيية.
دطة يةوةف عا ضةبإ يةوة بيَ تواْاتطٕ نة بتوأْ ٖيَطف بهةْة غةض ثايتةختى َٔ و
بطةْة ْاو نؤؾهةنةّ ،ئةو نضاْةى نة َٔ ْئُ بة زيٌ بططٕ و بياْبةٕ.
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يةنيَو ية خةوططةوةنإ وتى :ئةى خةغطةو ،تؤ ية ئيَػتةزا ٖيض نضيَهت بةو ْاواْة ْيية،
بةآلّ يةواْةية ية زاٖاتوو ببية خاوةْى نضاْيَو بةو ْاواْة.
َى نضْ ،اوى وةى َةضظ و ؾةٖط و
ومت :ئةطةض يةَةوزوا ببُة خاوةْى ٖةْسيَ َٓساي
نةيٗاْييإ بؤ زاْاْيَِ و ْاوي زيهةيإ ييَ زةْيَِ.
خةوططةوةنةي زيهة وتى :ئةى خةغطةو تؤ بة ياضَةتى ئاٖوضاَةظزا يةوة طةوضةتط و
بةٖيَعتطى نة زةغتةيةى عاضةبإ بتوأْ ٖيَطف بهةْةغةض ثايتةختى تؤ و نؤؾهةنةت زاطري
بهةٕ ،ئةوةى ٖةتة تاآلْى بهةٕ و نضةناْت زيٌ بهةٕ.
ومت :طوَامن ْيية نة عاضةبإ ٖاتٓة ْاو ثايتةختى َٔ و دةْط بؤ َاوةى غي ضؤش و
يةواْةؾة ثرتى خاياْس ،ئةوإ غةضةتا الى ضؤشئاواى ؾاض ،زواتطيـ ضؤشٖةآلتيإ زاطرينطز.
خةوططةوةيةنيإ وتى :ئةى خةغطةو ٖةْسىَ يةو خةواْاْةى َطؤظ زةياْبيٓيَت ٖى ئةو ْني،
بططة ٖى باثريإ ياخؤ ْةوةناْى ئةوٕ ،ئايا ية ْيَوإ باثرياْى تؤ نةغيَو ٖةية نة ئةو
ضِووزاواْةى بةغةضزا ٖاتبيَت؟.
ومتْ :ةخيَط.
خةوططةوةنة وتى :نةواتة يةواْةية بؤ يةنيَو ية ْةوة و ديَٓؿيٓةناْت ضِوو بسات.
ئةو ضِووزاوة بووة َايةي ئةوةى َٔ بةضزةواّ ية بةضاْبةض ئةواْسا خؤثاضيَعيِ ٖةبيَت،
ٖةضضةْسة تا ئيَػتة يةاليةٕ عاضةباْةوة ٖيض نيَؿةيةى بؤ َٔ ْةْطاوةتةوة.
زوايني ٖةواٍَ غةباضةت بة طؤتةنإ بؤ َٔ ٖات ئةوة بوو نة ئةوإ ية ْاوضةى ئابيسإ نة
نةوتووةتة غٓووضى زياضبهط.
َى ضابطزوو يةو ناتةى ئةوإ طةيؿتٓة ئاغياى بضووى ،وةضظى ثيَطةيؿتٓى َيوة بوو ،ئةوإ
غاي
ية دياتى َيوةنإ ييَ بهةْةوة ،زاضةناْيإ بة تةوض زةبطِييةوة تا بةضببيَتةوة و بة ئاغاْى بتوأْ
َيوةناْى ييَ بهةْةوة و بيدؤٕ ،تةْيا زاض َيَوةنإ ية بطِاْةوة ثاضيَعضاو بووٕ ،ضووْهة ية ضةظةناْسا
زاضى َيَو نوضتة ،ئةو ثياوة ْيُضة زضِْساْة بة ئاغاْى زةغتيإ زةطةيؿتة ٖيَؿووةناْى تطىَ .ئةوإ
بيَ ئةوةى َيَوةنة بربِْةوةٖ ،يَٓسةيإ تطىَ زةخواضز تا ْةخؤف زةنةوتٔ.
ئةوإ ية ٖةض ؾويَٓيَو زةطةيؿتٓة َيَطةييَو ،وةى طوضط زةنةوتٓة ْاويإٖ ،يَٓسةي ية
تواْاياْسا بوواية َةضِيإ زةنوؾتٖ ،يَٓسةيإ ئةقٌَ ْةبوو نة بةثيَي ثيَويػت طا و َةضِ بهوشٕ،
الْى نةّ بؤ ثيَساويػتيى خؤيإ ضِايإ بططٕ.
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َٔ ناتيَو طةيؿتُة ْاوضةى ئابيسا بة خيَطايي بةضةو غوثاى طؤتةنإ ضووّ ،ناتيَو
طةيؿتُة الي ئةوإ نة خيَوةتطةنةيإ ية بٓاضى ؾاخى (ْى فاتؼ) زاَةظضاْس بوو.
خيَوةتةناْى ئةوإ ثاْييإ نةّ و بةضظ بووٕ ،يةشيَط ظةضزةى تيؿهى خؤضى ئيَواضةزا ،غووض
زةضووْةوة .ئةوإ خيَوةتةناْيإ بة َؤّ و نةترية زازةثؤؾي تا ناتى باضيٓى بةفط و باضإ ئاو و
()4
ؾيَ ْةيةتة ْاوةوة ،ضةْطة غووضةنةى خيَوةتةناْيؿيإ زةطةضِايةوة بؤ (قيَطَعى).
ؾيَ ،بةفط و باضإ ْةزةضووة ْيَو خيَوةتةنإ ،بةآلّ بة َٓيإ وت بة ظوويي ئةو خيَوةتاْة
ئاطط زةططٕ.
بةثيَي ئةو ضاثؤضتاْةى بة َٔ طةيؿتبوو ،ئةو ثياواْةى يةو خيَوةتاْةزا بووٕ ،ثياواْيَهى
َي و بياباْييةنإ بووٕ ،تةْيا ضيَطة بؤ غةضنةوتٔ بةغةضياْسا،
َة دةْطةي
غةضغةخت وةى ئاشةي
نوؾتين ئةوإ بوو.
َُسا ٖةض ئةو ؾةوة
ٖةضضةْسة ناتى دةْط بةغةض ضووبوو ،ؾةو ضانؿابوو ،بةآلّ َٔ ٖةوي
َياْسا ظةْطِ ،ضووْهة بريّ نطزةوة نة باؾرتئ نات بؤ يةْيَوبطزْى ئةو ثياوة
يةطةي
غةضنيَؿاْة ،ئةوناتةية نة ئةوإ ية خةوزا بٔ.
بة غةضزاضةناْى خؤَِ وت زةبيَت ئةَؿةو ثةالَاضى خيَوةتطةنةى زوشَٔ بسةئ ،بة
َئَ ئةَؿةو ناتى ثؿووزاْتإ نوضتة و ية بةضاْبةضزا زواى ئةوةى بةغةض
غةضباظةناْتإ بً
زوشَٓسا غةضنةوتَٔ ،اوةي ضةْس ؾةو و ضؤشيَهيإ بؤ ثؿوو ثيَ زةزضيَت.
ومت ئةغجػواض و طاييػهةنإ ٖيَٓسةى زةتوأْ تيَط بهةٕ ،خؤيإ بجاضيَعٕ ية زاَةظضاْسْى
ئؤضزووطة ،ضووْهة نؤنطزْةوةى ئؤضزووطة َاوةيةى زةخايةْيَت.
ئيَُة ية نةْاضى ضِووباضيَهي بضووى وةغتابووئ نة غةضضاوةنةى ية ؾاخى (ْى فاتؼ) بوو ،بةضةو
بانوض ،زواتط بةضةو ضؤشٖةآلت زةضِؤيؿت ،نةوتبوويٓة ٖةضزووالى ئؤضزووطةى طؤتةنإ.
َططةناْى يةؾهطةنةّ نة ٖيَٓسةى ية تواْاياْساية
فةضَامن نطز بة فةضَاْسةى َةؾدةٍَ ٖةي
َى ظؤضَإ
َبهةٕ ،ضووْهة ئةو ؾةوة بؤ ٖيَطؾهطزْة غةض زوشَٔ َةؾدةي
َةؾدةٍَ ٖةي
َةنإ يةطةٍَ خؤياْسا ببةٕ و
ثيَويػت بوو ،زةبوواية طاييػهة دةْطييةنإ بةؾيَو ية َةؾدةي
َةنإ ببةٕ ،تا بة ضِووْانى
غواض و ثيازةناْى يةؾهطةنةؾِ ٖةْسيَهي زيهة ية َةؾدةي
( )4قيَطَعى دؤضة َيَؿوويةيةنة وؾهيإ زةنطزةوة و زةياْهوتا تا بؤ ضةْطهطزْى نوتاٍَ غووزيإ ييَ ببيٓٔ،
َآل"
َبةت ئةو ضةْطة ْيَعيو غووض بوو" .ظةبيشوي
ٖةي
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َةنإ بتواْني طؤضِةثاْى دةْط ضِووْاى بهةيٓةوة ،ية اليةني زيهة خيَوةتةناْى زوشَٔ
َةؾدةي
ئاطط بسةئ ،بة ئاططى ظؤضيـ ،ئةوإ ثرت برتغيَٓني.
فةضَاْسةيي طاييػهة دةْطييةنامن بؤ ٖيَطؾهطزْة غةض ئؤضزووطةى طؤتةنإ بة بطانةّ
غجاضز و ثيَُوت نة ثيَويػتة ية بانوض و ضؤشٖةآلتةوة ٖيَطف بهاتَٓ ،يـ يةطةٍَ غواضةنامن
ية باؾووضةوة ٖيَطف زةنةّ ،ثيازةناْيـ ية زواَاْةوة ٖيَطف زةنةٕ ،ئيَُة ية بٓاضى ؾار و ية
ضؤشئاواى ئؤضزووطةنة زةطةيٓةوة يةنسي.
زوو بطاى َٔ ية دةْط بووٕ ،يةنيإ فةضَاْسةى طاييػهة دةْطييةنإ و ئةوي زيهة
فةضَاْسةى ثيازةنإ بوو ،خؤؾِ فةضَاْسةى غواضةنامنإ بووّ.
بة ٖةضزوو بطانامنِ وت َٔ طوَإ ْانةّ ئةو ثياوة ْيُضة زضِْساْة يةناتى زاَةظضاْسْى
ئؤضزووطة وةى يصيؤْى ضؤَةنإ ئاَازةيي خؤيإ وةضبططٕ و ئؤضزووطةنةيإ بة ؾيَوةيةى توْس
بهةٕ نة ثةالَاضزاْى ئاغإ ْةبيَت.
ويَطِاى ئةوةف ْابيَت خؤثاضيَعى خؤَإ يةبري بهةئ ،ثيَويػتة ضةْس نةغيَهى ضوغت و
ضاالى و وضيا بٓيَطئ بؤ زةوضوبةضى ئؤضزووطةنة ،بؤ ئةوةى بعأْ ئايا بةضبةغت ية زةوضوبةضى
ئؤضزووطةنةيإ ٖةية ياخؤ ْا؟.
يةطةٍَ زْيا تاضيو زاٖات ،ضةْس نةغيَهِ ية ٖةَوو اليةنةوة ْاضز بؤ ئؤضزووطةى زوشَٔ،
ئةوإ َاوةيةى ثيَـ ئةو ناتةى بؤ زةغتجيَهى ٖيَطف زياضيِ نطزبوو ،طةضِاْةوة و وتيإ ٖيض
بةضبةغتيَهيإ ْةبيٓيوة ية زةوضوبةضى ئؤضزووطةى زوشَٔ ،بةآلّ ئؤضزووطةنة ثاغةواْى ٖةية،
ْانطيَت ئةوإ ئاطةزاض ْةبٓةوة ناتيَو ٖيَطف بهطيَتةغةض ئةو ئؤضزووطاية.
بة ٖةض زوو فةضَاْسةى طاييػهة دةْطييةنإ و يةؾهطى ثيازةنامن وت نة الزإ و
يةْيَوبطزْى ٖةض بةضبةغت و ضيَططيَو ئةطةض ٖةبيَت ،ناضى ئيَوةية ،زةبيَت بة ٖةض ؾيَوةيةى
زةتوأْ اليإ بسةٕ .ثيَـ ئةوةى ْيوةؾةو بيَت ،فةضَاْى ٖيَطؾِ زةضنطزٖ ،ةَوو غوثانةّ،
َة.
دطة يةو بةؾةى نة يةزةط بوو بة يةنجاضضةيي نةوتٓة دووي
َةنإ
ثيَُوتٔ بؤ زؤظيٓةوةى ضيَطة غووز ية تطيفة و ضِؤؾٓايي َاْط وةضبططَٕ ،ةؾدةي
بةناض ْةبةٕ تا زوشَٔ زضةْطرت ية ٖيَطؾي ئيَُة بة ئاطا بيَت ،ناتيَو طةيؿتٓة ئؤضزووطةى
َةنإ ٖةٍَ بهةٕ و ضِووْاٖى َاْط بؤ زؤظيٓةوةى
طؤتةنإ و دةْط زةغتى ثيَهطزَ ،ةؾدةي
ضيَطة باف بوو ،بةآلّ بؤ ٖيَطؾةنةَإ نةّ بوو.
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طاييػهة دةْطييةنامنإ نة ية باؾووض و ضؤشٖةآلت ية ٖيَطؾسا بووٕ ،ثيَـ ئيَُةى غواض و
ثيازةنامنإ طةيؿتٓة ئؤضزووطةى زوشَٔ ،ئةو بابةتةّ ية زةْطى نةضِْاي ثاغةواْةناْى زوشَٔ
ية زةْطى طا زةضوو بؤ زةضنةوتٖ ،ةض نة ئةو زةْطاْة ٖاتٔ َٔ ،بة غواضةناْى خؤَِ وت تا
َةنإ ثيَ بهةٕ.
َةؾدةي
َةناْيإ ثيَ نطز ،ئيَُة ية
ية ٖةضزوو الى بانوض و ضؤشٖةآلتيـ ،طاييػهةنامنإ َةؾدةي
باؾووضةوة بيَ ئةوةى ضيَططميإ بهطيَت ،طةيؿتيٓة ْيَو ئؤضزووطةى زوشَٔ ،ضووْهة ية
باؾووضةوة ٖيض ضيَططيَو ية ثيَؿُإ ْةبوو ،واّ طوَإ بطز نة ية بانوض و ضؤشٖةآلتيـ ٖيض
ضيَططيَو ْةبيَت ،تةْيا ئةوناتة ْةبيَت نة زةطةْة خيَوةتةناْى زوشَٔ.
ئؤضزووطةى طؤتةنإ وةى ئيَُة ية زووضةوة بة ضؤش بيٓيبووَإ ،وةى ٖةض ئؤضزووطايةني
زيهة ٖةْسىَ ضيَباظى ٖةبوو ،ضووْهة ئةطةض واْةبيَتٖ ،ةض بةؾيَهى خيَوةتطة بؤ ٖةْسىَ ية
غوثاييةنإ ْةبيَت ،فةضَاْسةى غوثا ْاظاْيَت نة بةؾة دياناْى يةؾهطةنةى ية نوئَ و
ْاتواْيَت ية اليةنى ئؤضزووطة بؤ النةي زيهة بطِوات ،بؤية زةَعاْى زواى ئةوةى
طاييػهةنامنإ زةطةْة ْيَو خيَوةتطةنة ،زةتوأْ بةْيَو ضيَباظةناْسا بطِؤٕ ،ية ٖةض ؾويَٓيَو ية
بةضاْبةض خؤياْسا خيَوةت ببيٓٔ ،يإ زةبيَت بةضةو الى ضاغت ياخؤ الى ضةخ بطِؤٕ ياخؤ بة
ٖاويؿتٓى ئاطط خيَوةتةنة بػووتيَٓٔ.
ْةخؿةى َٔ وابوو نة ئةو ؾةوة ية ضؤشئاواى خيَوةتطةنة بطةيٓة يةنسي ،بةآلّ ْةى بة
زةوضوبةضى خيَوةتطةنةزا بطِؤئ ،بططة زةبوواية ئؤضزووطةى زوشَٔ تيَو بؿهيَٓني و غةضباظة
َٓيا مب ية ؾهػتدواضزْيإ.
َُإ ظةْطٔ نة زي
طؤتةنإ ْاضاض بهةئ تا ية باضوزؤخيَهسا يةطةي
بةؾي غواضةنإ زواى ئةوةى طةيؿتيٓة ْيَو ئؤضزووطةنة  ،خيَوةتةنامنإ ية ٖةضزوو الى ضاغت و
ضةمثإ ئاطط زةزا و زةضِؤيؿتيٓة ثيَؿةوة ،غةضباظةناْى زوشَٔ نة ٖيَؿتا خةو بةضى ْةزابووٕ ،ناتيَو
زةنةوتٓة بةضاْبةضَإ زةبووْة ئاَادمى طوضظ و تريةنامنإ ،ظؤضيٓةى ئةوإ يةبةض ئةوةى ثةؾؤنابووٕ
فطيا ْةنةوتٔ نآلوة طةوضةنةى نة ية ؾيَوةى َةدمةٍَ وابوو ،بهةْة غةضيإ.
بة يةوةى ٖيَطف بهةئ بؤ غةض طؤتةنإ بة غةضزاضةناْى خؤَِ وتبوو ٖيَٓسةى زةتوأْ
َة وةسؿياْة
زيٌ بططٕ تا َٔ بتوامن باضَتةّ ٖةبيَت ،زةَعاْى نة زةغتةيةني زيهة يةو خيًَ
نةوتووْةتة بانوضى ئيَُة و زةياْةويَت خؤيإ بطةيةْٓة ئاتطؤثاتئَ ،زةَويػت نة باضَتةى
ظؤضّ ٖةبيَت تا ئةواْيسيهة ْاضاض بهةّ خؤيإ بة زةغتةوة بسةٕ ،بةآلّ ئةوإ ثياواْى ظؤض
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غةضغةخت بووٕ ،يةواْةبووٕ خؤيإ بةزةغتةوة ْةزةزا ،بطانةّ و غةضزاضةناْي زيهة زةياْعاْى
ئةطةض ئةوإ خؤيإ بة زةغتةوة ْةزةٕ ،زةبيَت تا زوايني نةؽ بيإ نوشٕ.
َةنامنإ ئاطط تيَبةضزاْى خيَوةتةناْى طؤتةناْى ئاغاْرت نطز ،بة ْيَعيههطزْةوةى
َةؾدةي
َةنإ ية خيَوةتةنإ ،ضاغتةوخؤ خيَوةت ئاططى زةططت ،ئةطةض خيَوةتي زيهةي
ئاططى َةؾدةي
ية ْيَعيو بوواية ،ئاطط بؤ ئةويـ زةثةضِييةوة و زةغووتاْس ،ية ئؤضزووطةنةزا ٖيض ئاَطاظيَو بؤ
ئاطط نوشاْسْةوة ْةبوو.
طاييػهةنامنإ ية ضؤشئاوا و بانوض ،ئيَُةف ية باؾووضةوة ئةو خيَوةتطةيةَإ زةوضةزا ،نة
ية ئاططزا زةغووتا ،ئاططةنة بة ضازةيةى بة خيَطايي طةؾةى غةْس نة خؤمشإ ييَي زةتطغائ،
يةواْة بوو طاييػهة و ييَدووضِةناْيإ و ئةو غةضباظاْةى يةْيَوياْسا بووٕ ،بػووتئَ ،ئيَُةف
نة ية باؾووضةوة ٖيَطمشإ نطزبووٖ ،ةَإ َةتطغيي ضِووبةضِووَإ بوو.
غةضباظةناْى زوشَٔ تواْاى دةْط يةطةٍَ ئاططيإ ْةبووْ ،ةياْسةتواْى بيهوشيَٓٓةوة،
َسةٖاتٔ ،ضووْهة ئيَُة ية غيَ
ضووْهة تانة ضيَطة بؤ ٖةآلتٓيإ ضؤشئاوا بوو ،بةضةو ئةوىَ ٖةي
الوة ٖيَطمشإ زةنطزْة غةض ،تةْيا ية ضؤشئاوا بة ٖؤى ؾاخى ْى فاتؼ ْةَاْسةتواْى ٖيَطؾيإ
بهةيٓةغةض ،ثياوة ْيُضة وةسؿييةنإ بؤ ٖةآلتٔ ية ئاطط بةضةو بٓاضى ؾاخةنة ضؤيؿنت،
ئيَُةف ية بٓاضى ؾاخةنة طةَاضؤَاْسإ.
ئةو ؾةوة بؤّ زةضنةوت نة طؤتةنإ ٖةض وةى زضِةْسةنأْ ية بةضاْبةض ئاططزا ،ية ٖيض
ؾتيَو ْاتطغٔ ،تةْيا ئاطط ْةبيَت ،ئةطةض ئاططَإ ية خيَوةتطةنةيإ بةضْةزا بوواية،
ْةَاْسةتواْى ئةو ؾةوة ئةوإ بة ٖةآلتٔ بسةئ و ية بٓاضى ؾاخةنة طةَاضؤيإ بسةئ.
ية ٖةَوو ؾويَٓيَهى ئؤضزووطةنةوة زوونةٍَ بةضظ زةبؤوة ،ضووْهة ْيَعيو بةضةبةيإ بوو،
َةنةى بةضةو باؾووض زةبطز ،ئيَُة نة
َي نطز و زوونةي
ؾٓةباى بةياْى ية بانوضةوة ٖةي
َةنة ظؤض ْاضِاسةتيي ْةنطزبووئ .ئاططى
ؾاخةنةَإ ية غيَ الوة طةَاضؤ زابوو ،زوونةي
خيَوةتطةنة يةطةٍَ بةضةبةياْسا بةضةبةضة نوشايةوة ،ضووْهة ٖةَوو ئةواْةى بؤ غووتإ
زةؾيإ ،غووتا بووٕ ،تةْيا ييَطة و يةوىَ ٖةْسىَ وضزة ؾت ٖيَؿتا تاظة زةغووتإ.
َٔ ظَاْى طؤتةنامن ْةزةظاْى ،بةآلّ ضووْهة ئةوإ ظَاْى ضؤَيإ زةظاْى ،زةَاْتواْى
َياْسا بئاخعني.
يةطةي
ناتيَو زْيا ضِووْاى بؤوة ،بة ٖؤى بطانةّ ثةياَِ بؤ ْاضزٕ نة بؤ ظيٓسوو َاْةوةيإ،
ثيَويػتة خؤيإ بة زةغتةوة بسةٕ.
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َى زضيَص و ية زووالوة ؾؤ ِض
ثياويَهى باآلبةضظ نة بػهةناْى زضيَص و ظيَطِئ بووٕ ،مسيًَ
ببووْةوة ،زواى ئةوةى بة ْيضو غةضباظةناْى زوشَٓسا تيَجةضِ بوو طةيؿتة ؾويَٓيَو نة
زةيتواْى يةويَوة يةطةٍَ بطانةّ بئاخعيَت و ٖاواضى نطز َٔ :زةَةويَت يةطةٍَ ثاؾانةتإ بسويَِ.
بطانةّ ييَي ثطغي :تؤ نيَيت و يةْيَو طؤتةناْسا ض ثًةيةنت ٖةية؟.
ئةو ثياوة وتىْ َٔ :اوّ ناضٍَ َاْة ،فةضَاْسةى طؿتيي ئةو يةؾهطةّ ،ئةى تؤ نيَي؟.
بطانةّ وتى َٔ :فةضَاْسةى طاييػهة دةْطييةناْى ئةو يةؾهطة و بطاى ثاؾاى غاغاْيِ،
زواتط بطانةّ ييَي ثطغي :ض ناضيَهت بة ثاؾاى غاغاْيية؟.
ناضٍ َإ وتى :زةَةويَت يةباضةى ئاؾتييةوة يةطةٍَ ئةوزا بسويَِ.
بطانةّ وتى َٔ :زةتوامن تؤ ببةّ بؤ الى ثاؾا ،وةضة با بطِؤئ.
ناضٍ َإ وتى :ضؤٕ َتُاْة بهةّ و بيَُة الى ثاؾانةتإ ،ضووْهة يةواْةية َٔ بهوشيَت.
بطانةّ وتى :ئةطةض تؤ يةو نةغاْة بجطغي نة زةظأْ ئيَطاْييةنإ و بة تايبةتى ثاؾاى
َيَٓى ئةوإ بهةى ،ية يةنةَني
َئَ نة زةتواْى َتُاْة بة بةي
غاغاْى ضِاغتطؤٕ ،ثيَت زةي
َهي زيهة.
ناضزاْةوةزا وتةى ثاؾاى غاغاْى ظؤض بة َتُاْةتطة ية وتةى خةي
ناضٍ َإ وتى :بةآلّ َٔ َةتطغيِ ٖةية بهوشضيَِ ،زةَةويَت بيَ ئةوةى ييَطة بيَُةزةض
َي بسويَِ.
يةطةي
ٖؤناضى ئةو ؾيَوة زواْةى ئةو ثياوة يةوناتةزا ئةوة بوو نة زةيعاْى طاييػهة و
ئةغجةنامنإ ية زاويَٓى ئةو ؾاخة ْاتوأْ ٖيَطف بهةْةغةض ئةو و غةضباظةناْى ،بةآلّ َٔ
زةَتواْى يةطةٍَ ثيازةنامنسا ٖيَطف بهةّ ،وةى زواتط باغي زةنةّ ئةوناضةّ ْةنطز ،ضووْهة
بيػتِ ئةو باغي ئاؾتيى زةنات ،بة بطانةَِ وت ئةو بيَٓيَت بؤ الّ.
ناضٍ َإ ثياويَهى باآلبةضظ و ضاوؾني بوو ،دًوبةضطةناْى ية ثيَػتة بووٕ ،مشؿيَطيَهى ثإ
و زضيَصى ية نةيةنةى ؾؤضِ نطزبؤوة .ئةو يةْيَو غةضباظةناْيسا وةغتابوو و ثيَُوت َٔ :ثاؾاى
َيَ.
َيَيت ،ثيَِ بً
غاغاْيِ ،زةتةويَت ض بً
َيَِ بؤ ئاؾتيى ئاَازةّ.
ناضٍ َإ وتىٖ :اتووّ تا ثيَت بً
ومت :ئةطةض َةبةغتت ية ئاؾتيى ئةوةية نة َٔ ،تؤ و غةضباظةناْت ئاظاز بهةّ تا
بطةضِيَٓةوة و بطِؤٕٖ ،ةض وةى ضؤٕ ية ٖاتٓتاْسا يةغةض ضيَطةتإ ٖةَوو ئةو وآلتاْةتإ تاآلٕ
َهةنةتإ نوؾتووة ،ية طةضِاْةوةؾسا ٖةَإ ناض بهةٕ،
نطزووة نة يةشيَط زةغتى َٓسإ و خةي
ئةو دؤضة ئاؾتييةّ ْاويَت.
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ناضٍ َإ ثطغياضى نطز :ئةى ض دؤضة ئاؾتييةنت زةويَت؟.
ومت :بةو ؾيَوةية ضاظيِ نة تؤ و زوا غةضباظى طؤت ببٓة زيًى َٔ تا ئةوناتةى ئاغياى
َى نةؽ تاآلٕ
َٔ ،ثيَويػتة بطةضِيَٓةوة بيَ ئةوةى نةؽ ئاظاض بسةٕ و َاي
بضووى بةدىَ زةٖيًَ
بهةٕ ،ئةوةى تا ئيَػتة تاآلْتإ نطزووة ،بيطةضِيَٓٓةوة.
ناضٍ َإ وتى :ئةوةى بة تاآلمنإ بطزووة ،زويَٓىَ ؾةو ٖةَووي ية ئاططزا غووتا.
ومت :زةغتةيةني زيهة ية غةضباظةناْت نة بةضةو بانوض زةضِؤٕٖ ،يَؿتا بةضزةوأَ ية
تاآلْهطزٕ ،ئةوإ ثيَويػتة زةغهةوتةناْيإ بطةضِيَٓٓةوة ،تؤ و غةضباظةناْيؿت ثيَويػتة
َئَ غووتاوة.
قةضةبووي ئةو ؾتاْة بهةْةوة نة تاآلْتإ نطزووة و زةي
ناضٍ َإ وتى :ئيَُة ضؤٕ زةتواْني ئةو ؾتاْةى غووتاوٕ و يةْيَو ضووٕ ،بطةضِيَٓيٓةوة؟.
ومت :ئيَوة ية غةضَايةى خؤتإ زةتوأْ ئةواْة بسةْةوة.
ناضٍ َإ وتى َٔ :و غةضباظةنامن ٖيض ؾتيَهى تايبةت بة خؤَامنإ ْيية.
ومت :تؤ و غةضباظةناْت زةتوأْ بة ؾيَوةييةني زيهة ئةو ظياْاْةى بة َٔ و بة ْةتةوةناْى
َٓتإ طةياْسووة ،قةضةبوو بهةْةوة ،ئةويـ ئةوةية نة َاوةيةى بؤ َٔ ناض بهةٕ.
ناضٍ َإ وتى :ضؤٕ بؤ تؤ ناض بهةئ.
َةناْى ئاوّ
ومت َٔ :ية وآلتةنةّ ظؤض ناضى وةى زضوغتهطزْى ؾاض و بةضبةغت و نةْاي
ٖةية ،ضووْهة تؤ فةضَاْسةى طؿتيي ئةو يةؾهطةى ية ناضنطزٕ زةتبةخؿِ ،بةآلّ
غةضباظةناْت زةتوأْ يةو ؾويَٓاْةى بؤيإ زياضى زةنةّ ناض بهةٕ ،بة ناضنطزْيإ ئةو
ظياْاْةى ية ْةتةوةناْى شيَطزةغتى َٓيإ زاوة ،قةضةبوو بهةْةوة.
ناضٍ َإ وتى :ئيَُة ْاتواْني بؤ تؤ ناض بهةئ ،بةآلّ ئاَازةئ خؤَإ ضِازةغت بهةئ،
بةو َةضدةى ئاظاز بني و بؤ ضؤشئاوا بطةضِيَيٓةوة.
ومتْ َٔ :اتوامن ييَ بطةضِيَِ ئيَوة ئاظاز بٔ و بؤ ضؤشئاوا بطةضِيَٓةوة ،ضووْهة زيػإ
ْةتةوةناْى شيَط زةغةآلتيى َٔ زةخةْةوة بةض تاآلٕ و نوؾتاض ،دطة يةوةف ئيَوة ثيَويػتة ية
بةضاْبةض ئةو تاواْاْةى نطزووتاْة ،غعا بسضئَ.
ناضٍ َإ وتى :نةواتة ئيَُة بةضزةواّ زةبني يةغةض دةْط.
ئةونات فةضَامن نطز تا طاييػهةنامن ية بانوضةوة بة ؾيَوةيةى طةَاضؤى ؾاخةنة بسةٕ،
نة طؤتةنإ ْةتوأْ ئاويإ زةغت بهةويَت .زةَعاْى ئةو ْاوضةيةى ناضٍ َإ و غةضباظةناْى
ييَي وةغتاوٕ ضيَطةى بةضةو ضؤشئاوا ْيية و ئةوإ ْاتوأْ يةو ؾاخة غةض بهةوٕ و خؤيإ ضظطاض
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بهةٕ ،ضيَطةى ضظطاضبووْى ئةوإ ية بانوض و باؾووض بوو ،ئةو زوو ؾويَٓةف وةى الى ضؤشٖةآلت
َبئَ.
بة زةغت ئيَُةوة بوو ،ئةوإ ْةياْسةتواْى بة ٖيض اليةنسا ٖةي
زةَتواْى ثيازةناْى خؤّ ْاضاض بهةّ تا يةو بٓاضة بةضزةآلْييةى ؾاخسا ٖيَطف بهةْة غةض
َٓياييةوة غةضنةوتٔ بؤ َٔ بوو،
طؤتةنإ ،بةآلّ ْةَسةويػت ية دةْطيَهسا نة بة زي
غةضباظةنامن بة نوؾت بسةّ.
غةضباظةناْى زوشَٔ ية بةضزةآلْةناْى زاَيَٓى ؾار ٖيضيإ بؤ خواضزٕ و خواضزْةوة
َبئَ ،زةَعاْى بطغييةتيى و تيٓوويةتيى و
ْةبووْ ،ةؾيإ زةتواْى بؤ ٖيض ؾويَٓيَو ٖةي
طةضَاى ٖةتاو ئةوإ ْاضاض بة خؤ بةزةغتةوةزإ زةنات ،بؤية بطِياضَسا ئةوإ غةَة ْاو
َهة نة وةى زضِْسةنإ طؤؾت
طةَاضؤ تا بة ْاضاضى خؤ بة زةغتةوة بسةٕ َٔ ،زةَعاْى ئةو خةي
بة خاوى زةخؤٕ وةى غةضباظةناْى َٔ ْني نة ئةطةض خؤضاى و ئاويإ ثيَ ْةطات ،تواْاى
خؤضِاططى ية بةضاْبةض بطغييةتيى و تيٓوويةتيإ ٖةبيَت و بة ظوويي خؤيإ بة زةغتةوة زةزا.
ثيَؿبيٓى َٔ ضاغت زةضضوو ،ضؤشى زواتط نة ٖةتاو زةضنةوت ،طةضَا بووة غةضباض بؤ
بطغييةتيى و تيٓوويةتيى طةَاضؤزضاوةنإ ،ناضٍ َإ زاواى خؤ بةزةغتةوةزاْى نطز،
غةضباظةناْى َٔ ،ئةو و غةضباظةناْى ئةويإ ضةى نطز و بة زيًيإ ططتٔ ،دةْطى بٓاضى ْى
فاتؼ بةّ ؾيَوةية نؤتايي ٖات ،فةضَامن نطز تا بطانةّ ناضٍ َإ يةطةٍَ خؤيسا ببات و بة
يةؾهطيَهةوة بضيَت تا طؤتةناْى الى بانوض خؤيإ بة زةغتةوة بسةٕ.
بطانةّ فةضَاْى َٓى بةدىَ طةياْس ،ئةو ثياوةى يةطةٍَ خؤيسا بطز بؤ ثيَـ طؤتةناْى ية
الى بانوض بووٕٖ ،ةْسىَ ية طؤتةنإ نة بيٓيإ فةضَاْسةنةيإ زاوايإ ييَ زةنات بؤ ئةوةى
خؤيإ ضازةغت بهةٕ ،خؤيإ بة زةغتةوة زاٖ ،يٓسيَهيؿيإ نة فةضَاْسةنةيإ بة زيًى ية
الى ئيَُة بيينْ ،ةياْويػت خؤيإ بة زةغتةوة بسةٕ و ٖةآلتٔ ،بطانةّ بة زوويإ نةوت،
َبئَ ،بةآلّ ضووْهة بة بةضبآلوى
ٖةْسيَهياْى نوؾت و ٖةْسيَهيإ تواْيإ زةضباظ بنب و ٖةي
َسا بوو ،زةنوشضإ،
َسةٖاتٔ ،بة زةغت زاْيؿتوواْى ْاوضةنة نة ظؤض نيٓةى ئةواْيإ ية زي
ٖةي
بةو ؾيَوةية دةْطى َٔ و طؤتةنإ نؤتايي ٖات.
ئةى ئةو نةغةى ئةو نةتيبةية زةخويَٓيتةوة ،بعاْة يةو ناتةوة تا ئةو ناتةى ئةو نةتيبةية
َو غةْة
زةْووغطيَتةوة ،طؤتةنإ ْةياْويَطاوة ٖيَطف بهةٕ بؤ وآلتاْى شيَط زةغةآلتيى َٔ و خةي
بةض نوؾتاض و تاآلٕ.
27

زواى دةْطى ْى فاتؼ َٔ َاوةيةى ية زياضبةنط َاَةوة ،بطانةممِ ْاضز تا ئةو طؤتاْةى ية بانوض
بووٕ ،زيٌ بهات و خؤّ بةضةو ئاتطؤثاتئَ ضووّ تا يةويَوة بةضةو ئةضَةْػتإ بضِ.
ٖةض نةغيَو بيةويَت بضيَتة ئةضَةْػتإ ثيَويػتة ية ضِووباضي (ئاضاؽ) بجةضِيَتةوة ،نوضوف
ثطزيَهى بةٖيَعى يةغةض ئةو ضِووباضة زضوغت نطز ،بةآلّ ئةو ثطزة ية ضؤشٖةآلت بوو ،ضيَطةى َٔ
زووض زةنةوتةوة .ثيَـ ئةوةى بطِياضى خؤّ يةنال بهةَةوة نة يةو ضِووباضة زةثةضَِةوة ياخؤ بة
َِ بؤ ٖات نة
ؾيَوةيةني زيهة يةو ضِووباضة نة يةو وةضظةزا ئاوى ظؤض بوو زةثةضَِةوةٖ ،ةواي
تريى زاتؼ (تريزازى غيَيةّ) ثاؾاى ئةضَةْػتإ ،ثطزى نوضوؾى ضِووخاْسووة تا َٔ ْةتوامن ية
ضِووباضةنة بجةضَِةوة.
ثطزى نوضوف بؤ زاْيؿتوواْى ٖةضزوو الى ئةو ضِووباضة ظؤض بة بايةر بوو ،زواى ئةوةى
َهى ٖةض زوو الى ضِووباضةنة ظؤض غةخت ببوو
تريى زاتؼ ئةو ثطزةى ويَطإ نطزٖ ،اتوضؤى خةي
بة تايبةتى ية وةضظى بةٖاضزا نة ضِووباضةنة ئاوى ظياز و بةخوضِتط زةبوو غةضضِيَصى زةنطزٖ .ةض
َى ضِووخاْى ئةو ثطزةّ بيػت ،يةنيَو ية ئةْساظياضةناْى خؤَِ بة ْاوى (َاضؤية) نة
نة ٖةواي
َهى ضِاقؼ بوو ،ضاغجاضز تا بة ظووتطئ نات ثطزيَو ضيَ بهات تا زاْيؿتوواْى ٖةضزوو
خةي
بةضي ضِووباضي ئاضاؽ بتوأْ ييَي بجةضِْةوة.
زواى طةضِاْةوةّ ية زياضبةنط ،ضووّ بؤ ضيضةغت و ضِيَوضِةمسى ْعاّ يةو ئاططخاْةية بةدىَ
طةياْس ،ثيَـ ئةوةى بةضةو بانوض بطِؤّ تا بضُة ئةضَةْػتإ ،ئاظاضيَهى توْس بةيةنى قاضى
ضاغتُى ططتَ ،ووغى ئاططخاْةى ضيضةغت ثيَي ومت ئةى خةغطةو ية ئاوى زةضياضةى ئيَطةزا
َةية بهة ،بة تايبةت زواى َةيةنطزٕ القى ضاغتت بة ملةناْى نةْاضى زةضيا زاثؤؾة،
َهي زيهةيـ
ئاظاضةنة بة تةواوةتى ْاَيَٓيَت .ضووْهة دطة ية َووغى ئةو ئاططخاْةية ،خةي
ئةو بابةتةيإ ثيَومت ،وةضظيـ بؤ َةيةنطزٕ ؾياو بووَ َٔ ،ؤضياضيى ئةوامن ية طويَ ططت ،بؤ
َةيةنطزٕ ية ئاوى زةضياضةى ضيضةغت نة ظؤض غويَطة و َاغي تيَسا ْيية ،ئاَازة بووّ.
ئاوى زةضياضةنة ٖيَٓسة غويَط بوو نة َٔ يةْيَو ئاوةنة ضؤْةزةضووّ ،زواى نةَيَو ية
َةيةنطزٕٖ ،امتة زةضيَ قاضِ ضاططت ،خعَةتهاضةنامن نةوتٓة زاثؤؾيٓى قاضِ بة مل ،ية
َاوةيةنى نةَسا قاضِ زاثؤؾطا.
بة َٓيإ وت غيَ ضؤش زةبيَت َةية بهةى ،زواتط بة مل قاضت زاثؤؾي تا ئاظاضةنة بة
تةواوةتى يةْيَو بضيَت .ية غيَيةّ ضؤشزا نة قاضِ يةْيَو ملسا بوو ،غيَبةضيإ يةغةض غةضّ نطزبوو
تا ية تيؿهى ٖةتاو مبجاضيَعٕٖ ،ةغتِ نطز ئاظاضّ ْةَاوة ،ناتيَو قاضِ ية مل زةضٖيَٓا بؤّ
28

َيَو ٖيض ئاظاضّ ية قاضةنامن
زةضنةوت نة ٖيض ئاظاضى ْةَاوة ،ثاف ئةوة بؤ َاوةى ضةْس غاي
ٖةغت ثيَ ْةنطز.
زواى ئةوةى ئاظاضى قاضِ بة تةواوةتى ْةَا ،ية ضيضةغتةوة نةومتةضِىَ بةضةو بانوض ضؤيؿتِ.
ناتيَو طةيؿتُة ؾاضى َانو ،نطيػتياْةناْى ئةو ؾاضة ٖاتٓة ثيَؿواظيِ ،وةى طةياْسْى
َيَػاي خؤيإ نة َاوةى ْيَعيهةى غةز و ثةدما غاٍَ
ئةَةنساضى خؤيإ بةضاْبةض بة َٔ ،بطزيامن بؤ نً
َيَػاية ثرية ثياويَهى بة تةَةٕ ْعاى بؤ نطزّ و وتى:
ثيَؿرت يةو ؾويَٓة زضوغتيإ نطز بوو ،يةو نً
َةنةت زةنةٕ ،ضووْهة ييَطة ثاضيَعضاوٕ ،بةآلّ ئةطةض ضؤشيَو
ٖةَوو نطيػتياْةنإ ْعا بؤ تؤ و بٓةَاي
()5
ثاؾاى ئةضَةْػتإ زةغةآلتيى بةغةض ئيَطةزا ٖةبيَتٖ ،ةَوو نطيػتياْةنإ زةنوشيَت.
بةو ثرية ثياوةّ وتْ :اظامن زواى َٔ ض ضِووزةزات ،بةآلّ تا ئةو ضؤشةى َٔ ٖةّ ضيَطة ْازةّ
ثاؾاى ئةضَةْػتإ ئيَوة غاتة بةض ئاظاض ،ئيَػتةف زةضِؤّ تا ئاظاض و َةيٓةتييةناْى ئةو يةغةض
َِ.
ؾويَٓهةوتوواْى خؤّ ْةٖيًَ
زواى زوو ضؤشإ ية ضِيَ ضؤيؿنت ،طةيؿتُة نةْاضى ضِووباضي ئاضاؽ ،ناتيَو طةيؿتِ بة ٖؤى
وةضظةنةوة ٖيَؿتا ئاو ية ضِووباضةنة ظؤض بوو ،خيَطاييةنةيؿي ٖةض ظؤض بوو ،ضووْهة ضِيَطِةوى
ضِووباضي ئاضاؽ ظؤض ييَصة و ئاو ية ضؤشئاوا بةضةو ضؤشٖةآلت زةضِوات ،ية ناتى ييَؿاوي
ضِووباضةنة ٖيض نةؽ تواْاى ثةضِيٓةوةي ْابيَت و ئاو زةيبات.
ئةوناتةى طةيؿتُة ضِووباضي ئاضاؽ ،ضيسيهة ضِووباضةنة غةضنيَؿيى ْةبوو ،بةآلّ ٖيَؿتا
ئاو ظؤض بووْ َٔ ،ةَسةويػت غةضباظةنامن زووضاضى َةتطغيي ئاو بهةَةوة ،يةو ْيَعيهاْةف
ٖيض بواضيَهى ييَ ْةبوو نة غةضباظةنامن ييَي بجةضِْةوة.
زةبوواية َٔ تةواوى طاييػهةنإ ،غواضةنإ ،ثيازةنإ و ٖةَوو ثيَساويػتى و نةضةغتة
َٓياييةوة زووضاضى ئاوى بةخوضِ و تيصضِؤ
دةْطييةنامن ية ضِووباضيَهي بيَ بواض بجةضِيَُٓةوة ،بة زي
زةبووٕ ،زووض ْةبوو ثاؾاى ئةضَةْػتإ نة ية بانوضى ضِووباضي ئاضاؽ ضاوةضِواْى َٔ بوو،
ناتيَو َٓى بة يةؾهطيَهى ْاضِيَو و ْاتةنووظة نة بةؾيَو ية طاييػهة و غواضةنإ و
ثيازةناْى ئاو بطزووْى ،طةيؿتباَة ئةوبةضى ضِووباضي ئاضاؽ ،يةؾهطى َٓى ؾهػتسابوواية،
َٔ زةبوواية بة يةؾهطيَهى بةٖيَعةوة ية ضِووباضةنة بجةضَِةوة.
َهى ئةضَةْػتإ ٖيَؿتا ْةٖاتبووْة غةض ئايٓى عيػا و ْةببووٕ
َى  252ظايٓى بوو ،خةي
( )5ئةونات نة غاي
َآل"
بة نطيػتييإ" .ظةبيشوي
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بؤية بة وةغتاناْى يةؾهطةنةى خؤَِ وت تا بةيةّ ضيَ بهةٕ و ية بةيةَةنإ ثطزيَو
زضوغت بهةٕ و ثاْتايي ثطزةنة زةبيَت ٖيَٓسة بيَت نة طاييػهةنإ بتوأْ ييَي بجةضِْةوة.
ئةونات بة فةضَاْى َٔ زواى ئةوةى ثاضةيإ زا بة خاوةْةناْيإ ،ئةو زاضاْةيإ بطِييةوة نة بة
َو زةٖات بؤ زضوغتهطزْى بةيةّ و ثطزةنة.
نةي
َيَو بةيةَيإ زضوغت نطزٖ ،ةض بةيةَيَو نة تةواو زةبوو زةياخنػتة ْيَو ئاو ،ية
نؤَةي
تةْيؿت بةيةَيَهي زيهة زايإ زةْا ،ية ْيَوإ ٖةض زوو بةيةَسا ٖيَٓسة َةوزا زةٖيَؿرتايةوة
نة ئاو بة ئاغاْى ثيايسا بطِوات و زضوغتهطزْى ثطز بة خيَطاييةنى ثرت يةوةى َٔ ضاوةضِوامن
زةنطز تةواو بوو .زواى تةواوبووْى ثطزةنة زةغتةيةى غةضباظّ وةى ثيَؿةْط ْاضزة ئةوبةضى
ثطزةنة تا بعامن ئايا يةؾهطى ثاؾاى ئةضَةْػتإ ية ضِووباضةنة ْيَعيهة يإ ْا؟ ،بةآلّ ية ْيَعيو
ضِووباضةنة ،دطة ية ضةْس طوْسيَو نة زاْيؿتوواْةناْيإ دووتياض بووٕٖ ،يضى زيهةي ييَ
ْةبوو ،ثيَؿةْطةناْى َٔ ية طوْسييةناْيإ ثطغياض نطزبوو ،ئةوإ وتبوويإ يةو ْيَعيهاْة
يةؾهطيإ ْةبيٓيوة ،يةواْة بوو نة ثاؾاى ئةضَةْػتإ خؤثاضيَعى زةنطز ،ية ضووباضةنة ْيَعيو
َٓيا بووّ ية ْيَعيو ضِووباضةنة و ية غةضةوة و ية
ْةزةبؤوة تا خؤى زةضْةخات ،زواى ئةوةى زي
خواضةوةى ضِووباضةنةف ،يةؾهطى ثاؾاى ئةضَةْػتإ ْيية ،فةضَاْى ثةضِيٓةوةى يةؾهطةنةَِ
بة غةض ثطزةنةزا زةضنطز.
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لة ئازازات بؤ شازى ئازماويس (ئريةوان)

َٔ ٖيَٓسةّ خؤططت تا تةواوى يةؾهطةنةّ ية ثطزةنة ثةضِييةوة ،زواى ئةوةى نةؽ ية
نةْاضى باؾووضى ئاضاؽ ْةَايةوة ،خؤّ ية ثطزةنة ثةضِميةوة و طةيؿتُة ئؤضزووطةى غوثانةّ
ية نةْاضةناْى بانوضى ضِباضةنة و ثيَوةغتبووّ بة ئةواْةوة.
ناتيَو ئيَواضة ية ثطزةنة ثةضِميةوة ،ؾةو طةيؿتُة ْيَو ئؤضزووطةنةّ ،بةضةبةيإ ناتيَو ية
خةو ضِابووّ ،ية ئاضاغتةى بانوض ؾاخيَهِ بيٓى نة ٖةتاو تاظة بةض يووتهة غجيةنةى زةنةوت.
ئةو زةَةي ئةو ؾاخةّ بيٓى ْاغيُةوة ،ظاْيِ ئةوة ؾاخى ْووسة .ية ثةضِتوونةناْى
دوويةنةنإ نة بةؾيَهٔ ية ؾويَٓهةوتوواْى َٔ ،ية ؾاضى طيَي (ئةغفةٖإ زةشئْ ،ووغطاوة نة
نةؾتيي ْووح زواى نؤتايي تؤفإ ية ؾويَٓيَهى ئةو ؾاخة ْيؿتةوة ،دوويةنةنإ ْاوى ئةو
ؾاخةيإ ْا (ؾاخى ْووح) ،بةآلّ ئةضَةْييةنإ ئةو ؾاخةيإ بة ْاوي زيهة ْاو زةبطز ،ئيَػتة ئةو
ؾاخة ْاوى ئاضاضاتة.
َٔ زةَعاْى ية ئؤضزووطةى ئيَُة تا ؾاخى ْووح ثرت ية ( 18نِ) ضيَطةية ،بةآلّ ئةو ؾاخة
ٖيَٓسة ْيَعيو زةٖاتة بةضضاو نة واّ بري زةنطزةوة ئةطةض زةغتةنامن زضيَص بهةّ ،زةطةْة ئةو ؾاخة.
ية تةْيؿت ئةو ؾاخة ؾاخيَهي زيهة ٖةبوو ،ثيَي زةوتطا ؾاخى بضوونى ْووح ،يووتهةى ئةو
ؾاخة بةفطى ثيَوة ْةبوو ،بةآلّ يووتهةى ؾاخى ْووح ية تةواوى وةضظةناْى غاٍَ بة بةفط زازةثؤؾطا
بوو.
ٖةواى ئةو نات بة ثيَضةواْةى وةضظى طةضَا ،فيَٓو بوو ،ضووْهة ئةو ْاوضةيةى ٖةضزوو
ؾاخى طةوضة و بضوونى ْووسى ييَ بوو ،نويَػتإ بوو .ناتيَو ٖةتاو بة تةواوةتى زةضنةوت،
بةؾةناْي زيهة ؾاخى ْووح زياضنةوتٖ ،ةغتِ نطز ؾاخةنة ية ئؤضزووطةنةَإ ْيَعيهرت
بؤتةوة ،زواى ئةوةى ٖةتاو تةواوى ؾاخةنةى ضِووْاى نطزةوة ،طةوضةيي و ؾهؤى ئةو ؾاخة
بووة َايةى غةضغووضَِامن.
بة ئاوايةى بوو نة ؾاخى طةوضةى ْووح تاؾةبةضزيَهى طةوضة بيَت نة غةضيَهى ية ظةوى و
غةضةنةي زيهةى بة ئامسإ بةغرتابيَتةوةَ ،طؤظ ية بةضاْبةض َةظْي و ؾهؤى ئةو ؾاخة
زووضاضى غةضغووضَِإ زةبوو ،غتايؿى ئاٖوضاَةظزاّ نطز بؤ ئةفطاْسْى ؾاخيَهى ئاوا َةظٕ.
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َٔ ية وآلتةناْى خؤَسا ؾاخى بةضظّ بيين بوو ،بةآلّ ٖيض ؾاخيَهِ بةو بةضظي و ؾهؤيةى
ؾاخى طةوضةى ْووح ْةبيٓى بوو .ؾاخةنة ٖيَٓسة بةضظ و ضِى بوو نة َطؤظ تا غةضى بؤ ثؿتةوة
ْةغووضِاْسبايةْ ،ةيسةتواْى يووتهةنةى ببيٓيَت .ية خواضةوة تا بةؾيَو ية ؾاخةنة غةوظ بوو،
زياض بوو نة زاضغتاْة ،بةآلّ يةوة بة زواوة ية ؾاخةنة زاض ْةزةبيٓطا تا زةطةيؿتة ئةو ؾويَٓةى
بة بةفط زاثؤؾطا بوو .بة َٓيإ وت نةؾتيي ْووح ٖيَؿتا يةو بةؾة َاوةتةوة ،نة بة بةفط
زاثؤؾطاوة ،بةآلّ بة ٖؤى بةضظى و ضِنى ؾاخةنة نة وةى زيواضيَهى ضاغت بةضةو ئامسإ بوو،
ٖةَوو نةؽ ْةيسةتواْى خؤى بطةيةْيَتة ئةو ؾويَٓةى بة بةفط زاثؤؾطابوو .ويَطِاى ئةوةف ية
َهاْيَو ٖةبووٕ ،نة ية غةضنةوتٓى ؾار ؾاضةظا بووٕ،
ْيَوإ زاْيؿتوواْى ْاوضةنة خةي
تواْيبوويإ خؤيإ بطةيةْٓة يووتهةنة و نةؾتييةنة ببيٓٔ.
بةضظى ؾاخةنة ٖيَٓسة ناضيطةضي ٖةبوو يةغةض َٔ ،نة ْةَسةتواْى ضاوَى يةغةض
َبططّ .ثيَيإ ومت نة يةو ؾاخةزا ْيَضري ظؤضة و تريى زاتؼ ثاؾاى ئةضَةْػتإ ظؤض داضإ
ٖةي
بؤ ضاووؾهاض زيَتة ئةو ؾاخة ،ئةو بابةتة غةضةدمى ضانيَؿاّ نة يةواْةية ثاؾاى ئةضَةْػتإ
ياخؤ بةؾيَو ية يةؾهطةنةى ئةو ية ؾاخى طةوضةى ْووح بيَت ،بؤ ظاْيٓى ئةو بابةتة بطِياضَسا
يةطةٍَ ضاوغاخةناْى ْاوضةنة بضِ بؤ ئةو ؾاخة.
زةَتواْى ثيَؿةْطيَو بؤ ئةو ؾاخة بٓيَطّ تا بعامن ئايا ثاؾاى ئةضَةْػتإ يةو ؾاخة
يةؾهطى ٖةية ياخؤ ْا؟ ،بةآلّ سةظى َٔ بؤ بيٓيٓى ؾاخةنة ية ْيَعيو و غةضنةوتٔ ية
بةؾيَهى ،بووة ٖاْسةض بؤ ئةوةي خؤّ بضِ و ية ناتى بةزوازاطةضِإٖ ،يَٓسةى بتوامن َةتطغيي
غةضنةوتٔ ية ؾاخِ ْةبيَت ،ية ؾاخةنة غةضبهةوّ.
ثيَيإ ومت تا بةضظى ثيَٓر غةز طةظ زةتواْطيَت ية ؾاخةنة غةضنةوْٕ ،اوضةى زاضغتاْى
ؾاخةنةف ٖةض ٖيَٓسة بةضظيية ،زواتط ضطِى زاضةنإ ْاَيَٓيَت تا زةطاتة ئةو ؾويَٓةى ضيسيهة
زاض و ضِووةنى ييَ ْاضِويَت ،زواى ئةو ئةغتووضى ؾار وةى زيواضيَهى غتووْى ييَ زيَت ،بة
َٓسةنإ ْاتوأْ ٖيَالْةى ييَ بهةٕ ،بةآلّ ية بةؾةناْى غةضةوة نة ؾار
ؾيَوةيةنة ،تةْاْةت باي
بة بةفط زاثؤؾطاوة ،بةفط ٖةضطيع ْاتويَتةوة ،زةتواْطيَت ٖةْسىَ ثاْتايي تةخت بسؤظضيَتةوة،
َؤف يةويَٓسةض ٖةية.
نةؾتيي ْووح ية يةنيَو يةو ؾويَٓاْةية و ٖيَالْةى ٖةي
َؤ يةغةض ؾاخيَو ٖيَالْة بهات ،نة بةضزةواّ بة بةفط
واّ بري ْةزةنطزةوة نة ٖةي
زاثؤؾطابيَت ،بيَضووةناْي يةويَٓسةض طةوضة بهات و فيَطى فطِيٓيإ بهات ،بةثيَي ظاْياضيي َٔ
َؤ ية يووتهةى ئةو ؾاخاْةى طةضّ بووٕ ٖيَالْةى زةنطز ،بةآلّ ضاوغاخةناْى ئةو ْاوضةية
ٖةي
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َؤ يةغةض ؾاخةنة ٖيَالْةى ٖةية ،يةواْةية ئةوناتةى ية ؾاخةنة غةضزةنةوئ،
وتيإ نة ٖةي
َؤنإ ببيٓني ،ضووْهة ططمياْى ئةوة زةنطا نة تريى زاتؼ و بةؾيَو ية يةؾهطةنةى
فطِيٓى ٖةي
يةغةض ؾاخةنة بٖٔ ،يَٓسةى ثيَويػت بوو ٖيَعّ يةطةٍَ خؤّ بطز ،بة بطانةَِ وت بؤ ْاضزْى
ٖيَعى ياضَةتيسةض ئاَازة بيَت .ثيَـ ئةوةى خؤّ بطةَة ؾاخةنة ،ثيَؿةْطِ ْاضز تا بطةضِئَ،
ئةواْيـ ْة تريى زاتؼ و ْة يةؾهطةنةيإ ية زاويَٓى ؾاخةنة ْةبيين.
ويَطِاى ئةوةى ية بةضةبةياْسا نةومتةضِيَ و بة خيَطايي زةضِؤيؿتِ ،ناتيَو طةيؿُة زاَيَٓى ؾاخةنة
ْيوةضِؤ بوو ،ضيَجيَؿاْسةضةنإ ثيَيإ ومت ئةطةض ية ؾاخةنة غةضبهةوئ ،ئةَطِؤ ْاتواْني بطةضِيَيٓةوة بؤ
ئؤضزووطةنةَإ ،ضووْهة تا ية ؾار غةضبهةوئ و بيَيٓةوة خواضةوة ،ؾةو ضازةنؿيَت.
ومت تا ية زاَيَٓى ؾار ئؤضزووطةيةى زاَةظضيَٓٔ ،ضووْهة ضِووباضيَو ية زاَيَٓى ؾاخةنة
ؾؤضِ زةبووةوة ْيَو ضِووباضي ئاضاؽ ،ومت ضِةْطة ئؤضزووطةنة ية تةْيؿت ئةو ضِووباضة بيَت،
ئةونات يةطةٍَ ٖةْسىَ ية غةضباظةنامن و ضيَجيَؿاْسةضةنامن ية ؾار غةضنةومت.
َٓؿني و زاضةناْى زاَيَٓى ؾاخةنة ظؤض بووٕ ،ية ٖةض ؾويَٓيَو زؤآليي ياخؤ
ٖةوا زي
َييةنِ زةبيٓى ،غةضّ بةضظ زةنطزةوة و ؾاخيَهى طةوضة و بة ؾهؤّ يةبإ غةضى خؤّ تا
قووي
ئامسإ زةبيين.
نامت بؤ ضاونطزٕ ْةبوو ،زةبوواية بةض ية ضؤشئاوابووٕ بطةضِيَيٓةوة ،بؤية تا ئةو ؾويَٓةى ؾاخةنة بة
زاض زاثؤؾطا و زاضةنإ ظؤض بووٕ ،ضؤيؿتِ ،يةوىَ َاوةيةى ثؿووَسا .ناتيَو ضاوّ ية باؾووض زةنطز،
ضِووباضي ئاضاغِ يةبةض ثيَي خؤَسا زةبيين ،ية ناتيَهسا ضِووباضةنة ية ؾاخةنة زووض بوو.
َسةنؿا ،وتيإ ئةو زوونةآلْة
ية ٖةْسىَ ية ؾويَٓةناْى زاويَٓى ؾاخةنة ،زوونةٍَ بةضةو ئامسإ ٖةي
َووظي ؾاضى (ئاضَاويَط) و طوْسةناْي زةوضوبةضى
َووظ ناض زةنةٕ ،خةي
َسةغنت نة بة خةي
يةو نوضاْةوة ٖةي
َووظ ،ية بةٖاض و
يةو ؾاخة ئاَازة زةنطا ،غووتةَةْى ظغتاْى ٖةَوو ئةو ْاوضةية بطيَتيية ية خةي
َووظ ئاَازة زةنةٕ و زةيطواظْةوة بؤ ؾويَٓةناْي زيهة.
ٖاويٓسا يةو ْاوضةية خةي
زواى ئةوةى ثؿووَسا و سةغاَةوة ،طةضِاَةوة بؤ ئؤضزووطةنةَإ ية زاويَٓى ؾار ،ئةو
ؾةوة ية ناتى وتوويَص يةطةٍَ ئةفػةضةنامن يةباضةى ؾهؤ و طةوضةيي ؾاخى طةوضةى ْووح،
ؾتيَهِ بؤ ئاؾهطا بوو نة تا ئةونات بؤّ زةضْةنةوت بوو.
يةْيَو قػةناْسا وتطا ئةو ؾتةى بؤتة طةوضةتط و بة ؾهؤتط زةضخػتٓى ؾاخى طةوضةى
ْووسة ،وا زةنات َطؤظ زووضاضى غةضغووضَِإ و تطؽ بيَت ،ئةوةية نة ٖيض ؾاخي زيهةي ية
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ثةْا ْيية ،تةْيا ؾاخى بضوونى ْووسى ييَية ،ئةويـ ية ؾاخى طةوضةى ْووح زووضة ،بؤية ظؤض
بةضظ زةضزةنةويَت و بة ؾيَوةيةنة نة َطؤظ ْاتواْيَت بة يةنيإ بجيَويَت.
وتطا ؾاخى ئةيبوضظ (زةَاوةْس) بةضظتطة يةو ؾاخة ،بةآلّ وةى ئةو بةضظ زةضْانةويَت،
ضووْهة ية زةوضوبةضى ئةوزا ؾاخي زيهة زةبيٓطيَتَ ،طؤظ زةتواْيَت ئةوإ ثيَهةوة ثيَواْة
بهات ،بةآلّ ية زةوضوبةضى ؾاخى طةوضةى ْووح ٖيض ؾاخيَهي زيهةي طةوضةى ييَ ْيية نة
بتواْطيَت بة يةنسيى بجيَوضئَ و ؾاخى ْووح نةوتووةتة ثيَسةؾتيَهى تةخت ،بؤية ئاوا بةضظ
زةضزةنةويَتَ ،طؤظ ية بيٓيٓى بةضظى ئةو ؾاخة زووضاضى غةضغووضَِإ ،تةْاْةت تطغيـ
زةبيَت.
زواى ئةوةى طةيؿتُة ْيَو ؾاضى ئاضَاويَط (ئيَطةوإ) بؤّ زةضنةوت نة ئةو ؾاخة تةْيا ية الى
دوويةنةنإ ثريؤظ ْيية ،بططة ئةضَةْييةناْيـ ضيَعى ييَ زةططٕ ،ئةوإ زةياْوت يةنةّ ْةتةوة نة
ٖاتووةتة غةض ظةوى ْةتةوةى ئةضَةْييةناْة ،نة ية زاويَٓى ؾاخى ْووح شياوٕ ،ئةضَةْةناْى
ئيَػتة ية ْةوةناْى ئةوأْْ ،ةتةوةناْي زيهةف ثاؾإ ية ئةضَةْييةناْةوة ٖاتووْةتة نايةوة.
بةياْى ضؤشى زواتط ية زاويَٓى ؾار طةضِاَةوة و طةيؿتُةوة ئؤضزووطةى غةضةنيُإ ية
ْيَعيو ضِووباضي ئاضاؽ .يةويَٓسةض ضواض ضؤشي زيهة َاَةوة تا ئاَطاظ و ثيَساويػتيية
دةْطييةنامن نة يةوبةضى ئاضاؽ َابووْةوة بجةضِيَٓسضيَٓةوة ،زواى ثةضِاْسْةوةيإ ،فةضَامن نطز
تا يةؾهطةنةّ بةضةو ئاضَاويَط بهةوْةضِيَ .ئاضَاويَط نةوتبؤوة بانوضى ضؤشٖةآلتى ؾاخى ْووسى
طةوضة ،يةطةٍَ ئةو ؾاخة ثةدما و ضواض ٖةظاض طةظ ( 54نِ) َةوزاى ٖةبوو.
زةَعاْى نة تريى زاتػي ثاؾاى ئةضَةٕ ئاطةزاضة ية بووْى ئيَُة ية بانوضى ضِووباضي
ئاضاؽ ،زةيعاْى نة َٔ ٖاتووّ تا ئاضَاويَط و ؾاضةناْي زيهةي ئةو زاطري بهةّ ،ضووْهة
ْيَطزةى َٓى نوؾت بوو ،غعاى ثيَويػتى زةزةّ.
َيإ ثيَ زاّ،
ية زووةَني ضؤشى دووآلمن ية نةْاضى ضِووباضي ئاضاؽ ،ثيَؿةْطةناْى يةؾهطةنةّ ٖةواي
نة ية زووضةوة غوثايةى زةبيٓٔ ،بؤية نة طةيؿتُة يةنةَني ؾاض يةغةض ضيَطةنة زةتواْسضا
ثيَساويػتييةنامنى ييَ زةغتةبةض بهةّ ،فةضَاْى وةغتامنسا و ومت تا ئاخووضِ بة غةضى ئةغجةناْسا بهةٕ
َي زيهةَإ يةاليةٕ ثيَؿةْطةنامناْةوة ثيَ بطات.
و غةضباظةنإ بة ؾيَوةى ناتى ثؿوو بسةٕ ،تا ٖةواي
داضإ ثاؾاى ئةضَةْػتإ ؾويَٓهةوتووةناْى َٓى ئاظاض ْةزةزا ،ثيَوةْسيي ْيَوامنإ تيَو
ْةضوو بوو ،ئاغٔ و ثؤآلى ئةضَةْػتإ زةٖاتة وآلتةناْى شيَط زةغتِ بة تايبةتى ئاتطؤثاتئَ و
ناضاَػني (نطَاؾإ) و طيَى ،يةو ؾويَٓاْةف ية ئاغٔ و ثؤآل ؾيت زيهةيإ ضيَ زةنطز،
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ثيؿةوةضةناْى ناضاَػني ية ثؤآلى ئةضَةْػتإ باؾرتئ مشؿيَطيإ ضيَ زةنطز ،بةآلّ زواى
ئةوةى ثيَوةْسميإ تيَهضوو ،تريى زاتؼ ضيَطةى ْةزا ئاغٔ و ثؤآلى ئةضَةْػتإ بطاتة
وآلتةناْى َٔ ،بيػتِ وتبووى ئةطةض ئاغٔ و ثؤآلى ئةضَةْػتإ بطاتة وآلتةناْى ؾاثووض،
ثيؿةوةضةناْى وآلتةناْى ئةو ية ثؤآل و ئاغٓةنإٖ ،ةَوو دؤضةناْى مشؿيَطٕ ْيَعة ،ثةيهإ،
طوضظ و تةوض ضيَ زةنةٕ ،ئةو ضةناْة ية دةْط ية زشى غةضباظةناْى َٓسا بةناض زيَٓٔ ،بؤية
ْاضزْى ثؤآل و ئاغٔ بؤ وآلتةناْى ؾاثووض وةى ئةوة واية ،نة َٔ خؤّ غةضباظةناْى ؾاثووض ية
زشى خؤّ ضةنساض بهةّ.
َٓيـ ية وآلتةناْى خؤّ بةتايبةتى ية ناضَاْيا و ناغي (ناؾإ) ٖةْسىَ ثيؿةوةضّ ٖةية،
نة بةضزى ئاغٔ ية ناْةنإ زةضزيَٓٔ ،زواى تواْسْةوة ،ثؤآلى ييَ ضيَ زةنةٕ ،بةآلّ ثؤآلى
وآلتةناْى َٔ وةى ٖى ئةضَةْػتإ باف ْيية ،وةغتاناْى ئةضَةْػتإ بؤ ضيَهطزْى ثؤآل
َهي زيهة فيَط ْانةٕ ،ضووْهة ية ئةضَةْػتإ ئاغٔ و ثؤآل
ؾيَواظيَهى تايبةتيإ ٖةية ،نة خةي
ظؤض بوو ،زووض ْيية نة تريى زاتؼ بة يةؾهطيَهى ثطِ ضةى نة غةضباظةناْى ٖةَوويإ ظضيَيإ
يةبةض بيَت ،بيَتة دةْطى َٔ ،ضووْهة ئةو غةضباظاْةى ظضيَيإ يةبةض بوو نةَرت بطيٓساض زةبووٕ
َى الواظيإ ٖةبوو ،بطيَتى بوو يةوةى
و زةنوشضإ ،بؤ يةؾهط بة غووز بووٕ ،بةآلّ يةى خاي
يةبةض طةضَا ظوو َاْسوو زةبووٕٖ ،يَٓسةيإ ئاضةقة زةنطز نة ْاضاض بووٕ ناغهيَت ية غةضيإ
بهةْةوة و ظضيَيةنةيإ زووض غةْةوة ،تةْاْةت ئةطةض ٖةوا طةضَيـ ْةبوواية ،غةضباظةنإ بة
ٖؤى قوضغي ناغهيَت و ظضيَيةناْيإ ظووتط َاْسوو زةبووٕ ،بؤية ناتيَو بيػتِ غةضباظةناْى
تريى زاتؼ ظضيَيإ يةبةضة ،زووضاضى تطؽ ْةبووّ.
َيإ ثيَ
يةؾهطى تريى زاتؼ ية ئيَُة ْيَعيو نةوتةوة ،بةآلّ ويَػتإ .ثيَؿةْطةنامن ٖةواي
طةياْسّ نة ثاؾاى ئةضَةْػتإ ية نةْاضى ضِووباضيَو وةغتاوة ،نة ئيَُةف ية نةْاضى
وةغتابووئ .ئةو ضِووباضة بة ضٌ ناْى (ضٌٗ ضؿُة) ْاغطابوو ،ية ئاضَاويطةوة زةٖات ،ؾاضى
ئاضَاويط بة زوو ضِووباضي طةوضة ئاوزيَطى زةنطا نة يةنيإ ضٌ ناْى و ئةوي زيهةؾيإ بة
ظةْطإ (زواتط بة ظةْطى) ْاغطا بوو ،ئةو ضِووباضة بؤ اليةني زيهة زةضِؤيؿت ،بةآلّ ضِووباضي
ضٌ ناْى بةضةو الى ئيَُة زةٖات ،تريى زاتؼ ية غةضةوةى ئةو ضِووباضة و ية غةضووى ئيَُةوة
بوو ،ئيَُةف نةوتبوويٓة خواضةوة.
ٖةضنة تريى زاتؼ ية نةْاضى ضِووباضةنة ئؤضزووطةى زاَةظضاْس َٔ ،يةطةٍَ غةضزاضةنامن
نؤبووَةوة ،ثيَيامن ضِاطةياْس نة ثاؾاى ئةضَةْػتإ ٖيَٓسة ية ئيَُة ْيَعيو بووةتةوة و ية
35

َيَهى بؤ خؤى ٖةبيَت ،ئيَوة
غةضووى ضِووباضةنة ئؤضزووطةى زاَةظضاْسووة ،يةواْةية خةياي
ثيَويػتة تةواوى ئاَطاظ و ثيَساويػتييةناْى ٖيَطؾي ية ْاناو ئاَازة بهةٕ ،تا ئةطةض ئةَؿةو
َئَ بة ؾيَوةيةى
ثةالَاضَإ بسضيَت ،بتواْني بةضططى ية خؤَإ بهةئ .بة غةضباظةناْتإ بً
غةوٕ نة ئةطةض تريى زاتؼ ثةالَاضى زائ ،بتوأْ بة خيَطايي خؤيإ بؤ دةْط ئاَازة بهةٕ
َةنإ ئاَازة بهةٕ تا زةغت بةدىَ زواى ٖيَطؾي زوشَٔ ٖةٍَ بهطئَ و غةضباظةنامنإ
و َةؾدةي
زوشَٓى خؤيإ ببيٓٔ.
طاييػهة و غواضةناْى ئيَُة زةبيَت ئاَازة بٔ ،تا يةو ناتةى ثةالَاض زةزضيَني ،زةغتبةديَ
ضِووبةضِوويإ ببيٓةوة ،بة زشة ثةالَاض زةتوأْ زوشَٔ بطةضِيَٓٓةوة ،ضووْهة ئؤضزووطةى زوشَٔ
ية غةضةوةى ئيَُةية ،ثيَويػتة ئاطةزاض بٔ نة ئاوةنة شةٖطاوى ْةنطيَت و غةضباظةنامنإ
زووضاضى ْةخؤؾي ْةبٔ.
ٖةض نة ضؤشئاوا بووٖ ،ةضضةْسة وةضظى طةضَا بوو ،بةآلّ ٖةوا غاضز بوو ،ضووْهة يةو ْاوضةية
زةوةْى ظؤضى ييَ بووٕ ،غةضباظةنامنإ ئاططيإ نطزةوة ،ئيَُةف ية زووضةوة ئاططى ئؤضزووطةى
زوشَُٓإ زةبيين ،ية زةوضوبةضى ئؤضزووطةنةَإ ثاغةواْى ظؤضَإ زاْا َٔ ،ثيَؿبيٓيِ زةنطز ئةطةض
تريى زاتؼ بيةويَت ثةالَاضَإ بسات ،ئةو ناضة بة غواضةناْى زةنات ،ئةوناتةى بري زةناتةوة نة
ئيَُة ية خةوزائ و ئاطاَإ ية زةوضوبةضَإ ْييةٖ ،يَطف زةناتٖ ،ةض وةٖاف بوو ،تريى زاتؼ بة
غواضةناْييةوة ٖيَطؾي نطز ،بةآلّ ئيَُة بؤ ئةو ٖيَطؾة خؤَإ ئاَازة نطزبووْ ،ةثةؾؤنائٖ ،ةض نة
نةضِْاي ئاطةزاضنطزْةوةى يةؾهطةنةَإ ييَسضا َٔ ،نة بة دًوبةضطةوة ية خيَوةتةنةّ ضانؿابووّ،
ٖامتةزةض و غواضى ئةغجةنةّ بووّ ،بةآلّ ؾويَٓى خؤَِ بةدىَ ْةٖيَؿت تا غةضزاضةنامن بؤ طةياْسْى
ضاثؤضت و وةضططتٓى فةضَإ بتوأْ بيَٓة الّ.
تريى زاتؼ ية زوو الوة ٖيَطؾي بؤ ئيَُة نطزبوو ،زةغتةيةى ية غةزاضةناْى ية بانوض،
زةغتةيةنيـ ية ضؤشٖةآلت ٖاتبووٕٖ ،ةض نة ٖيَطؾي ئةوإ زةغتى ثيَهطز ،طاييػهةناْى َٔ
نة ية ضؤشئاوا بووٕ بةضةو زوشَٔ واتة ضؤشٖةآلت ضؤيؿنت .بةثيَي ظاْياضيي َٔ زاَةظضاوةى
غوثاى تريى زاتؼ وةى زاَةظضاوةى يصيؤْى ضؤَةنإ بوو ،تةْاْةت ْاوى ثًةى دياواظةناْى
ئةفػةضةناْيـ ْاوى ضؤَى بووٕ ،فةضَاْسةى غةز غةضباظ بة ْاوى ضؤَى (غيَٓتؤضيؤٕ)
فةضَاْسةى يةى يصيؤٕ يةطاتة ،بةآلّ نةضةغتةى دةْطى غةضباظةناْى تريى زاتؼ باؾرت بوو ية
ٖى ضؤَةنإٖ ،ةَوويإ ناغهيَت و ظضيَيإ ٖةبوو.
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َى
زةَعاْى ٖةضضةْسة غةضباظةناْى تريى زاتؼ ناغهيَت و ظضيَيإ يةبةضة ،بةآلّ خاي
الواظيإ ٖةية نة بطيَتيية ية قاضةناْيإ نة بيَ ثاضيَعة ،غةضباظةناْى َٔ زةياْعاْى ناتيَو
يةطةٍَ غةضباظةناْى تريى زاتؼ ضِووبةضِوو زةبٓةوة ،ثيَويػتة بة طوضظ يةْيَويإ ببةٕ ياخؤ
قاضيإ بة طوضظ يإ مشؿيَط بة ؾيَوةيةى بطيٓساض بهةٕ نة تواْاى بةضزةواّ بووْي دةْطيإ
ْةبيَت.
َهى باختةض بووٕ ،ية نةَةْس ٖاويَصى ظؤض ؾاضةظا بووٕ ،ناتيَو
يةْيَو غةضباظةنامنسا ٖةْسيَهيإ خةي
َسةزا ،زةيإ خػتة ْيَو نةَةْسنةوة ،ضظطاضبووْى ْةبوو ،تةْاْةت ئةطةض
نةَةْسيإ بؤ يةنيَو ٖةي
َيسابوواية بة مشؿيَط بةْةنة ببػيَٓيَت .ئةطةض باظْةى ثةتى
مشؿيَطيؿى ية زةغتسا بوواية و ٖةوي
نةَةْسةنة نةوتباية غةض طةضووى نةغةنةٖ ،يَٓسة توْس زةبوو نة تواْاى ٖةْاغةزاْى ييَ زةغتاْس و
بيَ ٖؤف زةبوو ،زواى ئةوة نةَةْس ٖاويَصةنة زةيتواْى زيًى بهات ياخؤ بيهوشيَت.
َى بؤ
ئةطةض باظْةى نةَةْس ية غيٓط يإ نةَةضى بئاآلية و ئةو نةغةف ٖةوي
خؤضظطاضنطزْي زابووايةْ ،ةيسةتواْى بة مشؿيَط نةَةْسةنة بجػيَٓيَت ،ضووْهة ية باختةض
ثةتةنةيإ بة زةظووةناْى يؤنة و َؼ زضوغت زةنطز ،ئةو دؤضة زةظوواْة ضيَطط زةبووٕ ية
ثػاْى ثةتةنة بة مشؿيَط ،تةْيا ئةطةض زوو ياخؤ غيَ ظةضبةى مشؿيَط ية يةى ؾويَٓى ثةتةنة
زضابوواية تا بجػيَت.
َيإ ٖةبوو ،زايإ طريغاْس
ومت نة طاييػهةنامن بةضةو ضؤشٖةآلت ضؤيؿنتٖ ،ةضضةْس َةؾدةي
تا طؤضِةثاْى دةْط ضِووْاى ببيَت و غةضباظاْى زوشَٔ و خؤَإ ية يةى زياض بٖٔ .ةضضةْسة
دًوبةضطى غةضباظةناْى َٔ و تريى زاتؼ دياواظ بووٕ ،ية اليةني زيهة غةضباظةناْى ئةو
َةناْيـ
َيإ زةتاؾي ،زووض بوو ييَو بضٔ ،ضِووْانى َةؾدةي
وةى ضؤَةنإ ضيـ و مسيًَ
ياضَةتيسةض بوو يةو باضةوة.
بة ظوويي زةضنةوت تريى زاتؼ ثيَؿبيٓى نطزبوو نة يةواْةية طاييػهة دةْطييةنامن ية
زشى بةناضبيَِٓ ،ضووْهة ناتيَو طاييػهةنامنإ ية ضؤشٖةآلت طةيؿتٓة غةضباظةناْى تريى
زاتؼ ،ئةوإ تةواوى نةضةغتة ثيَويػتةنإ بؤ دةْطى طاييػهةناْيإ ثيَ بوو.
غوثاى ثاؾاى ئةضَةْػتإ خاوةْى َةدمةْيكى بضووى و تيصضِؤ بووٕ ،ئةواْيإ ية بةضاْبةض
ثيازةنامنإ خػتةناض ،ناتيَو طاييػهةنامنإ ْيَعيو نةوتٓةوة ،بةضزيإ بةغةض طاييػهة و
غةضْؿيٓةناْياْسا باضاْس.
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زواى ئةوةى طاييػهةنامنإ ويَطِاى ظياْى ظؤض تواْيإ خؤيإ بطةيةْٓة َةدمةْيكةناْى ئةوإ
و ثةنيإ غةٕ ،ضِووبةضِووى ْيَعة زضيَصةناْى غةضباظةناْى تريى زاتؼ ببٓةوة نة ظضيَيإ يةبةض
بوو ،ئةوإ بةو ْيَعاْة وضطى ئةغجةناْيإ زةزضِاْس و طاييػهةناْيإ زةوةغتاْس.
ية بانوضى ئؤضزووطةنةَسا دةْطيَهى تووْس ية ْيَوإ غةضباظةناْى َٔ و غةضباظة
َيإ زةزا بةضةو ْيَو
ٖيَطؾبةضةناْسا ٖةبوو ،غةضباظةناْى تريى زاتؼ يةو بةؾةزا ٖةوي
ئؤضزووطةنةّ ثيَؿطِةوى بهةٕ.
تا ئةونات تةْيا غةضباظة ثيازةناْى تريى زاتؼ يةطةٍَ ئيَُة ية دةْطسا بووٕ ،غواضةناْيإ
زياض ْةبووَٕٓ ،يـ ْةَسةتواْى بعامن نة ئةوإ غواضيإ ٖةية ياخؤ ْياْة .ئةو ضاثؤضتاْةى ية
باضوزؤخى طاييػهةنامنإ ية ضؤشٖةآلت و زؤخى غةضباظة ثيازةنامنإ ية بانوض زةطةيؿت،
ْيؿاْى زةزا نة زؤخةنة بؤ ئيَُة بةضةو غةختى زةضِوات.
( )1
بة ضازةيةى باضوزؤخى دةْطِ بة تووْس زةٖاتة بةضضاو نة ومت" :ئةؽ ؾةّ و ٖؤ" (واتة
خوزاوةْس ثةْا زةبةَة بةض تؤ) ،زواتط ومت" :ئةى خوزاوةْسى َةظٕ َاوةيةنة َٔ بري زةنةَةوة
نة ية زووضطةى ييإ ،ضِوو ية زةضياى طةوضةى فاضؽ ،ؾاضيَو بة ْاوى بامب ضيَ بهةّ ،يةويَٓسةض
ئاططخاْةيةى ضيَ بهةّ تا خوزاوةْسثةضغتاْى نةْاضةناْى زةضياى فاضؽ ْاوةْسى
ثةضغتطةيةنيإ بؤ تها و ْعا ٖةبيَت ،ئةطةض ئةَؿةو َٔ بةغةض زوشَٓسا ظاٍَ ببِ ،بة ظوويي
ئةو ؾاضة بيٓا زةنةّ و ثةضغتطةيةنى طةوضة و بة ؾهؤى تيَسا زازةَةظضيَِٓ و ؾاضةنة بة ْاوى
()2
بامب (ضؤ ئةضزةؾيَط) زةنةّ.
َِ ططتبوو ،تيَٓةثةضِي بوو نة غةضباظيَهى َٔ ئةو
ٖيَؿتا َاوةيةى ية ْعا و ئةو ْياظةى ية زي
غةضباظةى بة نةَةْس ططتبووىٖ ،يَٓاية الّ و وتى ئةى خةغطةو ئةو ثياوة ية ئةفػةضةناْى زوشَٓة،
زةَتواْى بيهوشّ ،بةآلّ بة باؾرتّ ظاْى ئةو بٗيَُٓة الى ثاؾا تا ظاْياضيي ييَ وةضبططيَت.
( )1ئةؽ ؾةّ و ٖؤْ ،عاى َةظزاثةضةغتة نؤْةنإ بوو ،بةو ْعاية زاواى ياضَةتي و بةظةييإ ية يةظزإ زةنطز.
َآل"
"ظةبيشوي
(ْ )2يُضة زووضطةى ييإ ئةو ؾويَٓةية نة ئيَػتة بة ْيُضة زوضطةى بوؾةٖط زةْاغطيَت (ضو ئةضزةؾيَط) زواتط
بة ٖؤى ظؤضى بةناضٖيَٓإ ،غوا و بوو بة (ضى ؾةٖط) ،بة ييَهساْةوةيةني زيهة بوؾةٖط ٖةَإ ضى ؾةٖطة،
َيٓةوةى ضةْس ضؤشٖةآلتٓاغيَهى ئةوضووثايي يةباضةى
بةآلّ يةّ باضةوة ثيَويػتة وضز بني و ضاوةضِوإ بني تا ييَهؤي
غةضضاوةى ئةو ْاوة زةضنةويَت .خوا َاَؤغتانةّ ببةخؿيَت نة زةيووت :بوؾةٖط ية بٓةضِةتسا ئةبو ؾةٖط واتة
َآل"
باونى ؾاضةنإ بووة ،زواتط بؤ ئاغاْرتنطزْى خويَٓسْةوة (ئةيف) نةوتووة و بؤتة بؤؾةٖط" .ظةبيشوي
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ئةو زيً ة نة ٖيَؿتا بة نةَةْس بةغرتابؤوة ،ناغهيَتى يةغةض و ظضيَي يةبةض بوو ،بةآلّ ية
ناالْةنةيسا مشؿيَطى تيَسا ْةبوو ،غةضباظةنةى غوثاى َٔ ئةوى ضةى نطزبوو .ية ناغهيَت و
ظضيَية ططاْبةٖانةى زةضزةنةوت نة ئةفػةضة و ييَِ ثطغي :ئايا ظَاْى ضؤَى زةظاْى؟.
َىَ.
ئةو وتى :بةي
ثطغياضّ نطز ْاوت ضيية .ية وةآلَسا وتى :ئةضزاواتع.
ثطغياضّ نطز نة ثًةى ية غوثاى تريى زاتػسا ضيية.
وةآلَى زايةوة نة غيَٓتؤضيؤْة ،ئةو غةضباظةى ئةوى زيٌ نطز بوو ،ثطغياضّ نطز ْاوى تؤ ضيية؟
وتى ْاوّ (ئةضزةواْة) .ثيَٓر يريةى ظيَطِّ زاية و ومت ئةو بطِة ظيَطِة ثازاؾتى تؤية ،زواى
دةْطيـ ثازاؾيت زيهة وةضزةططى.
َُسا بووٕ تا ْاوى ية ضيعى ئةو نةغاْة بٓووغٔ نة ثًةيإ
بةو ئةفػةضاْةّ وت نة يةطةي
بةضظ زةنطيَتةوة.
زواى ئةوةى ئةضزةوإ ثازاؾتى وةضططت ،زةضفةمتسا تا بطِوات و بطةضِيَتةوة ْيَو دةْط ،ئةو
وتى ئةى خةغطةو ئايا زةتوامن نةَةْسى خؤّ بهةَةوة ،ضووْهة ئةَؿةو زيػإ ثيَويػتِ بةو
نةَةْسة زةبيَت.
ومت :نةَةْسةنةت بهةوة و بطِؤ زيػإ ٖةوٍَ بسة تا غيَٓرتيؤْةني زيهة بططى.
زواى ئةوةى نةَةْسةنةيإ نطزةوة ،ئةضزةوإ ضؤيؿت ،بة ئةضزاواضتعّ وتٖ :ةضضةْسة
دةْط بةضزةواَة و زةغتةناْي تؤ نطاوةية ،بةآلّ فةضَإ ْانةّ زةغتةناْت ببةغرتيَتةوة،
ضووْهة تؤ ئةفػةضى و ضاوةضِوامن نة تؤف ضيَعى ثًةنةت بجاضيَعى ،ناضيَو ْةنةى نة زةغت و
قاضةناْت ببةغتٓةوة.
ئةضزاواتع وتى َٔ :زيًِ و زةظامن ئةطةض زيٌ بةضططى بهات ،زةنوشضيَت.
ثطغياضّ نطز :ثاؾانةت ضةْس غةضباظى ٖةية ،ضةْسيإ ثيازة و ضةْسيإ غواضةٕ؟.
ئةضزاواتع وتى :ئةى خةغطةو ،بيػتووَة نة يةنيَو ية وتةناْت ئةوةية نة يةطةٍَ
َػونةوت بهطيَت نة ثيَضةواْةى نةغايةتيى ئةوإ بيَت،
ئةفػةضةناْسا ْابيَت بة ؾيَوةيةى ٖةي
بؤية زواى ئةوةى ئيُجطاتؤضى ضؤَت نوؾت ،ئةفػةضةناْيت زيٌ نطز ،ئةواْت ْاضاض بة ناضى
ظؤضةًَيَ ْةنطز.
ومت :بؤية ئةوامن ْةخػتة ْاو ناضى ظؤضةًَيَ ،ضووْهة زةَعاْى ئةوإ خؤيإ زةنطِْةوة تا ئاظاز
بنب ،ئةو ثطغياضةي ية تؤي زةنةّٖ ،ةض ئةو ثطغياضةية نة ية ٖةَوو زيًيَو زةنطيَت.
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ئةضزاواتع وتى َٔ :ية شَاضةى غةضباظةناْى ثاؾاى خؤّ ئاطةزاض ْيِ ،بةآلّ زةظامن نة
يةؾهطى غواضةى ْيية .ئةو وتةيةّ ثةغةْس نطز ،ضووْهة زةَعاْى زاَةظضاوةى غوثاى تريى
زاتؼ يةغةض بٓةَاى زاَةظضاوةى يصيؤْى ضؤَةنإ زاَةظضاوة ،ضؤَةنإ غةضباظى ثيازةيإ ال
باؾرتة ية غةضباظى غواضة ،ئةويإ تةْيا يةال وةى دواْهاضيية.
ية ئةضزاواتعّ ثطغي :ثاؾانةتإ ئيَػتة ية نويَية؟.
ئةو بة زةغت الى ضؤشٖةآلتى ْيؿاْسا و وتى :ناتيَو َٔ بؤ دةْط بةضِيَ نةومت ،ئةو ية
ئةوىَ بوو ،ئيَػتة ْاظامن ية نويَية؟.
فةضَامن نطز تا ئةفػةضة زيًةنةيإ بطز ،ظؤضّ سةظ زةنطز خؤّ ية دةْطسا بةؾساضى بهةّ،
بةآلّ يةبةضئةوةى زؤخى ئيَُة باف ْةبوو ،فةضَاْسةيي َٔ باؾرت بوو ،ية بةؾساضبووْى
ضاغتةوخؤّ ية دةْط ،بؤية ية باؾووضى ئؤضزووطة َاَةوة ،بةآلّ غواضةنامنِ ضاغجاضز تا ٖيَطف
بهةٕ بؤ الى ضؤشئاواٖ ،ةض ضؤْيَو بيَت بة ياضَةتيى ثيازةنإ زوشَٔ ية بانوض بؿهيَٓٔ و
خؤيإ بطةيةْٓة طاييػهة دةْطييةنإ ،ضووْهة غةضباظةناْى زوشَٔ ناغهيَتيإ يةغةضة و
ظضيَيإ يةبةض بوو ،ئاَؤشطاضى غواضةنامنإ نطزٕ تا ية دياتى مشؿيَط ،بة طوضظ ية غةضباظةناْى
زوشَٔ بسةٕ و بياخنةْة غةض ظةوى .تا ئةونات ْيؿاْةى َاْسوويةتيى ية غةضباظةناْى زوشَٔ
ْةزةبيٓطا ،فيَٓهى ٖةواى ؾةو ْةيسةٖيَؿت غةضباظةناْى تريى زاتؼ يةْيَو بةضطة
ئاغٓيٓةناْياْسا ٖيَٓسة َاْسوو بنب نة ْةتوأْ بةضزةواّ بٔ ية دةْط ياخؤ بؤ
بةضزةواَبووْيإْ ،اضاض بٔ دًوبةضطةناْيإ فطِيَ بسةٕ.
فيَٓو بووْى ٖةواى ؾةو بؤ غةضباظة ثيازةناْى ئيَُةف بة غووز بوو ،ضيَطط زةبوو ية
َهؿاْى
َاْسووبووْى ئةواْيـ ،بةآلّ ئةطةض دةْط زضيَصةى نيَؿاباية ية زواى بةضةبةيإ و ٖةي
َٓياييةوة غةضباظةناْى تريى زاتؼ بة طةضَاى ٖةتاو زةنةوتٓة ئاظاضةوة و ْاضاض
ٖةتاو ،بة زي
زةبووٕ بةضطة ئاغٓيٓةناْيإ زووض غةْةوة ،بؤّ زةضنةوتبوو نة يةو ْاوضةية يةناتى ؾةوزا
َهؿاْى ٖةتاو ،ظوو طةضّ زةبيَت.
ٖةوا ظوو فيَٓو زةبيَت ،بة ضؤشيـ زواى ٖةي
ئةغتيَطةى بةيإ زةضنةوتٖ ،يض زاؾهاْيَو ية ٖيَطؾي تريى زاتؼ زةضْةنةوتبوو ،ئةونات َٔ
ثرت ية ٖةظاض ئةغح غواض و ثاغةواْى تايبةمت ْةَابووٖ ،ةَوو طاييػهة و ثيازة و غواضةنامن
غةضطةضَى دةْط بووٕ ،ية ضؤشٖةآلت و بانوض زةْطى طؤضِةثاْى دةْط بةضطويَ زةنةوت.
بيَ ئةوةى ٖيض ضاثؤضتيَهِ بؤ ٖاتبيَت ية غةضةتاى ضؤشٖةآلتسا بؤّ زةضنةوت نة ية بانوض بة
ٖؤى ئةوةى غواضةنامن ضووْة ْيَو دةْط ،تةضاظووى دةْط بة غووزى َٔ تا ضازةيةى دووآل،
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ضووْهة ٖات و ٖاواضى غةضباظة ئةضَةْييةنإ ية بانوض نةّ بؤوة و ٖات و ٖاواضى
َهؿإ بووٕ ،بيػتِ غةضباظةنامن ية بانوض ٖاواضيإ زةنطز
غةضباظةناْى َٔ ضِوو ية ٖةي
(ئةغؿةّ و ٖو) .نةَبووْةوةى زةْطى غةضباظةناْى ئةضَةْٕ ،يؿاْسةضى ئةوة بوو نة
غواضةناْى َٔ بة ٖاوناضى ثيازةنامن ،ئةواْيإ ؾهاْسووة و ْاضاض بة ثاؾةنؿةيإ نطزووٕ.
ية الى ضؤشٖةآلت ٖيَؿتا ٖاواضى غةضباظةناْى تريى زاتؼ (تريزازى غيَيةّ) زةٖاتةبةض
طوىَ ،بؤ ئةوةى ٖيَعى بةضططيى ئةوإ ية ضؤشٖةآلت نةّ بهةَةوة ،ئةو ٖةظاض غواضةى نة
يةطةٍَ َٓسا بووٕ بؤ ياضَةتى ئةوامن ْاضز ،زواى ئةوة دطة ية ثاغةواْة تايبةتةنامن ية الى َٔ
نةؽ ْةَابوو ،بةآلّ زةَعاْى غةضباظةناْى تريى زاتؼ ْاتوأْ خؤيإ بطةيةْٓة ئةو ؾويَٓةى
َٓى ييَِ ،ضووْهة بةثيَي ئةو ضاثؤضتاْةى ية ضؤشٖةآلتةوة بة َٔ زةطةيؿنت ،زةضزةنةوت تواْاى
غةضباظةناْى تريى زاتؼ ٖيَٓسة ْيية ،نة بتوأْ خؤيإ بطةيةْٓة الى َٔ نة ية باؾووض بووّ.
ٖةظاض غواضةنةى َٔ ناتيَو طةيؿتٓة ضؤشٖةآلت ،بة ياضَةتى طاييػهةنإ ٖيَطؾيإ نطزة
غةض ثيازة َاْسووةناْى تريى زاتؼ ،ئةو ٖيَطؾة يةغةض ئةوإ ناضيطةضيى ٖةبوو ،ناتيَو
ٖةتاو زةضنةوت ،ضيسيي ْةياْتواْى ية ؾةضِنطزٕ بةضزةواّ بٔ و ثاؾةنؿةيإ نطزٖ .ةضضةْسة
طاييػهةنامن َاْسوو بووٕ ،بةآلّ ئةو طاييػهة و غواضاْةّ نة تواْايإ َابوو بة بطانةَِ
َٔ زةضفةتى نؤنطزْةوةى يةؾهطي زيهةي
غجاضز ،تا بة زووي تريى زاتؼ بهةوٕ و ْةٖيًَ
ٖةبيَت.
دةْطى غةضباظاْى تريى زاتؼ زةضخيػت نة ئةوإ ثياواْيَهى خؤضِاطط و ئاظإ ،ئةو ؾةوة و
زواتط ية بةضةبةياْسا ،ئةطةض باآلزةغتى طاييػهة و غواضةنامن ْةبووْاية ،تواْاى ؾهاْسْةوةى
ٖيَطؾي ئةوامن ْةزةبوو ،دطة ية ئةوةف بةضطة ئاغٓيٓةناْيإ ئةواْى َاْسوو نطزبوو ،يةواْة
بوو ئةوإ تواْيبايإ باؾرت ظةْطٔ.
بة بطانةَِ وت ضيَطة ْةزات تريى زاتؼ يةؾهطة ؾهاوةنةى خؤى نة ية ثاؾةنؿةزاية،
ضيَو غاتةوة و بةٖيَعى بهاتةوة ،بؤية ٖةوٍَ زةزةّ تا ْيوةضِؤ ناضوباضى ضيَهدػتٓةوةى
يةؾهطةنةّ نؤتايي بيَت ،ئةونات يةطةٍَ ثيازةنامن بؤ ياضَةتى ئيَوة زيَِ.
َى ثيَوةْسيي غةضباظةناْى ثاؾاى ئةضَةْػتإ و ثيازةناْى َٔ ية طؤضِةثاْى
بة ثضطِاْى ٖيًَ
دةْطسا ،فةضَامن نطز تا خواضزٕ بسةْة غةضباظة ثيازةنامن و زةضفةتي ثؿوويإ ثيَ بسةٕ .ؾةوى
ثيَؿرت ئةوإ ْةيإ تواْي بوو غةوٕ ،بة ئةفػةضةنامنِ وت تا ئاطةزاضيإ بهةْةوة نة زةتوأْ تا
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ْيوةضِؤ غةوٕ ،بعأْ نة زواى ْيوةضِؤ زةنةويٓةضِيَ ،بؤية ثيَويػتة خؤيإ ية ناضة الوةنييةنإ
بجاضيَعٕ و غةوٕ.
ٖةْسىَ ية ثيازةناْيـ نة ضاغجيَطزضابووٕ بؤ ْاؾتٓى نوشضاوةنإ و طواغتٓةوةى
بطيٓساضةنإ ،يةو ؾويَٓة زةَاْةوة تا بة ناضةناْيإ ضابطةٕ ،ية ناتى َاْةوةيإ ية نةْاضى
ضِووباضي ضٌ ناْىٖ ،يض َةتطغيإ يةغةض ْةبوو ،ضووْهة يةؾهطى تريى زاتؼ نة ئةو
ؾويَٓةى بةديَ ٖيَؿتبوو ْةزةطةضِايةوة بؤ ئةوىَ تا غةضباظةناْى َٔ نة بؤ ْاؾتٓى َطزووةنإ
و طواغتٓةوةى بطيٓساضةنإ َابووْةوة ،بهةوْة َةتطغي.
غةضباظةناْى تريى زاتؼ تةضَةناْي خؤيإ ية طؤضِةثاْى دةْط بةديَ ٖيَؿت ،ضووْهة
غةضباظةناْى َٔ َاوةى ضةْس ضؤش بؤ ناضى ْاؾتٓى نوشضاوةناْى خؤَإ زةَاْةوة ،ومت تا
نوشضاوةناْى زوشَٓيـ بٓيَصٕ بؤ ئةوةى غةضباظةناْى َٔ زووضاضى ْةخؤؾي تا و تاعووٕ
ْةبٔ ،بةٖؤي بؤطوْبووْي الؾةناْةوة.
ناتى ْيوةضِؤ زواى ئةوةى غةضباظة ثيازةنامن ية خةو ٖةغتإ ،فةضَامن نطز ئؤضزووطةنةَإ
نؤبهةْةوة ،دطة يةو نةغاْةى زةبوواية يةوىَ مبيَٓٓةوة ،ئةواْي زيهة بة فةضَاْسةيي َٔ
بةضةو ئاضَاويَط نةوتٓةضِيَ ،ضووْهة زةَعاْى طاييػهة و غواضةناْى َٔ يةويَٓسةض غةضطةضَى
دةْطٔ بؤ زاطرينطزْى ؾاضةنة ،بةآلّ ناتيَو ية ؾاضةنة ْيَعيو بووَةوة ،بطانةّ وةآلَى ْاضز
نة تريى زاتؼ ٖةآلتووة و ؾاض ٖيض بةضططيهاضى ْيية ،شَاضةيةنيـ ية نةغايةتييةناْى
َئَ نة ْاياْةويَت ظةْطٔ .وةآلَِ بؤ بطانةّ
ؾاضةنة ٖاتووٕ تا بةضفةضَاْى خؤيإ زةضبربِٕ و بً
َهى ئةوىَ زةغتسضيَصى بهطيَتةغةض ،ية ئةَطِؤ بة زواوة ،ئةوإ
ْاضز نة ْابيَت ٖيض نةؽ ية خةي
بة ؾويَٓهةوتووى َٔ ٖةشَاض زةنطئَ.
ية بةضةبةياْى ضؤشى زواتط ،ثيَـ ئةوةى بضُة ْاو ؾاضى ئاضَاويَط (ئيَطةوإ)،
نةغايةتييةناْى ئةو ؾاضةّ بيٓى ،ضووْهة ٖةْسىَ ية ئةوإ زةياْعاْى بة ضؤَى بسوئَ ،بة
ئةوامن وت َٔ ْةَسةويػت يةطةٍَ تريى زاتؼ ظةْطِ ،ئةو َٓى ْاضاض نطز بؤ ئةو ناضة ،ئةو
َػوونةوتى يةطةٍَ ؾويَٓهةوتوواْى َٔ خطاخ بووْ ،يَطزضاوى َٓى نوؾت و َٓى ْاضاض نطز
ٖةي
تا يةؾهطنيَؿيي بهةّ بؤ ئيَطة ،ضووْهة َٔ ئةو ؾاضةّ زاطرينطزووة ،يةَةوزوا ئيَوة
زاْيؿتوواْى ئةو ؾاضة ثيَويػتة خؤتإ بة ؾويَٓهةوتووى َٔ بعأْ ،ئةواْيـ وةآلَيإ زايةوة
َى
و وتيإ ئيَُة ئةَطِؤ خؤَإ ية ؾويَٓهةوتووةناْى تؤ زةظاْني ،ئةى خةغطةو طويَطِايةي
فةضَاْةناْت زةبني.
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َِ ثيَطةيؿت نة تريى زاتؼ غةضباظةناْى
ية ضؤشى غيَيةَى طةيؿتِٓ بة ئاضَاويَطٖ ،ةواي
َةناْيإ ،تةْيا شَاضةيةنى نةَى يةطةٍَ خؤيسا
خؤى زةضفةتساوة تا بآلوبنب و بطةضِيَٓةوة بؤ َاي
َِ ثيَ
ٖيَؿتووةتة وة و ضؤيؿتووة بؤ الى ضؤَةنإ تا ثةْايإ بباتةبةضٖ .ةض ٖةَإ ضؤش ٖةواي
طةيؿت نة (ٖةثتاٍَ) ية بانوضةوة ْيَعيو زةبٓةوة و َةبةغتيإ ٖاتٔ ْيية بؤ ئةضَةْػتإ و
زةياْةويَت بضٓة وآلتة باؾووضييةنإ.
َةنإ ٖيَطؾيإ زةنطز ،زواى ثةضِيٓةوة ية
ية غةضزةَى باونِ و ثيَؿرتٖ ،ةضناتيَو ٖةثتاي
ضِووباضي نوضوف زةطةيؿتٓة ضِووباضي ئاضاؽ و يةغةض ثطزى نوضوف زةثةضِيٓةوة و زةطةيؿتٓة
ئاتطؤثاتئَ ،ية ضابطزووزا نةَرت ضِوويسا بوو نة ئةوإ ٖيَطف بهةْةغةض ئةضَةْػتإ.
َهاْيَهى بيابآْؿني بووٕ ،ية ْاوضةناْى بانوضى ضؤشٖةآلتى زةضياى ناغجني
ئةوإ خةي
زةشيإ ،شياْى ئةوإ دطة ية ٖيَطؾهطزٕ بؤ غةض وآلتاْي زيهة ،ية ضيَطةى بةخيَونطزْى ئةغح
َييةوة غواضى ئةغح زةبووٕ ،قاضةناْيإ بة ؾيَوةى
و َائ بةضِيَوة زةبطا .ضووْهة ية َٓساي
َهي زيهة
غطووؾتى نةَيَو زةضةَايةوة ،زواى ئةوةى طةوضة زةبووٕ ،تواْايإ ْةبوو وةى خةي
بة ئاغايي بطِؤٕ ،بةيةنة ضةَاوةناْى قاضةناْيإ ضيَطط زةبووٕ ية ضؤيؿتٓى ئاغايي و ضانطزْى
ئةوإ ،بةآلّ يةغةض ثؿتى ئةغح ظؤض ئاغووزة بووٕ ،ئةطةض ئةغجةناْيإ َاْسوو ْةبووبإ،
زةياْتواْى يةغةض ثؿتى ئةوإ غةوٕ و ْإ غؤٕ .خواضزْى ئةوإ ؾري و َاغت و نةؾهى َائ
بوو ،خواضزْة باؾةنةيإ بطيَتى بوو ية طؤؾتى ئةغح و َائ ،ناتيَو ئةغح ياخؤ َايٓةناْيإ
َهي
ثري زةبووٕ ،زةياْعاْى زةَطٕ ،بؤ خواضزْى خؤيإ غةضيإ زةبطِئ ،ضووْهة ئةوإ نةي
َة ،غووزَةْس زةبووٕ يةو ضؤْة
ظؤضيإ ية َائ وةضزةططت ،غةضةضِاى خواضزْى ؾريى ئةو ئاشةي
نةضاْةى نة ية ؾريةنةى زةَايةوة.
َيَو ترية ثيَهسةٖاتٖٔ ،ةض تريةيةى ْاوى خؤى ٖةبووٖ ،ةضضةْسة
َةنإ ية نؤَةي
ٖةثتاي
ئةوإ بةقةز طؤتةنإ زضِْسة ْةبووٕ ،بةآلّ ناتيَو ٖيَطؾيإ بؤ وآلتيَو زةنطز ية وآلتةنةزا
َبئَ.
َهيَو بياتواْيباية ٖةي
ئاوةزاْى ْةزةَا ،تةْيا ئةطةض خةي
ناتيَو بياْةويَت ٖيَطف بؤ ضؤشٖةآلت بهةْٕ ،اوضةى خاضةظّ ياخؤ ثاضتيا (خوضاغإ) يإ
ٖيَطناْيا (طؤضطإ) زةخةْة بةض تاآلٕ و نوؾتاض ،ئةطةض بةضةو ضؤشئاوا بهةوْةضِىَ ،زيَٓة ْيَو
قةوقاظيا ،ئةطةض بةضةو باؾووض بضٓة ثيَـ ،ثرت ئاتطؤثاتئَ زةخةْة بةض تاآلٕ و نوؾتاض ،نةَرت
وابوو نة ٖيَطف بهةْة غةض ئةضَةْػتإ .ئةوإ بؤ طةيؿنت بة ئاتطؤثاتئَ ،زةبوواية ية
بةضبةغتى نوضوف بجةضِْةوة و ٖيض ضيَطةيةني زيهةيإ بؤ ئةو ناضة ْيية.
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َةنإ بططّ زةغةآلتيى ئةضَةْػتامن بة بطانةّ غجاضز
َٔ بؤ ئةوةى ثيَـ بة ٖيَطؾي ٖةثتاي
و ٖيَعى ثيَويػتِ بؤ بةديَ ٖيَؿت تا ئةطةض تيَطى زاتؼ طةضِايةوة ،بتواْيَت زةغتطريى بهات
ياخؤ زةضي بهات ،يةطةٍَ بةؾةنةي زيهةي يةؾهطةنةّ بةضةو بةضبةغتى نوضوف نةومتةضِىَ،
زاواّ ية ٖةضيةنة ية وآلتةناْى (ؾةنى ،ؾةَاخى و ؾيَطوإ) نة يةشيَط زةغةآلتيى َٔ بووٕ
َةنإ ،ئةوإ بة
نطز تا ياضَةتيِ بسةٕ ،زةَعاْى ئةوإ ْاياْةويَت بهةوْة بةض ٖيَطؾي ٖةثتاي
ئاضةظووى خؤيإ بة غةضباظةناْياْةوة ثيَوةغت بووٕ بة يةؾهطةنةَةوة.
بةضبةغتى نوضوف بة ٖؤى ئةوةى ية ضابطزوو نةؽ ططيٓطى ثيَٓةزابوو ،ية ٖةْسىَ ؾويَٓةوة
َةنإ بططيَت .بطِياضَسا ئةو بةضبةغتة ْؤشةٕ
ضِووخابووْ ،ةيسةتواْى ضيَطة ية ٖيَطؾي ٖةثتاي
َةنإ بةضِيَوة بووٕ بؤ تاآلٕ و نوؾنت ،ئةو زةضفةتةّ ْةزةبوو،
بهةَةوة ،بةآلّ يةو ناتةزا ٖةثتاي
ويَطِاى ئةوةف فةضَامن نطز نةضةغتةى ثيَويػت ئاَازة بهةٕ ،بؤ ئةوةي بتوأْ ظووتط ئةو
َةنإ ْةتوأْ يةو بةضبةغتة ْيُضة
بةضبةغتة ْؤشةٕ بهةْةوة ،بؤ ئةوةي ية زاٖاتووزا ٖةثتاي
ويَطاْة بجةضِْةوة و وآلتةناْى َٔ غةْة بةض تاآلٕ و نوؾتاض.
بة ٖؤى ويَطاْبووْى ٖةْسيَ ية بةؾةناْى بةضبةغتى نوضوف نة ناتى خؤى ئةويـ بؤ
َةنإ زةياْتواْى ية ْيَوإ (باز
ضيَططتٔ ية ٖيَطؾي ْةتةوة بيابآْؿيٓةنإ بيٓاى نطزبووٖ ،ةثتاي
نووبة) ية نةْاضى زةضياى ناغجني تا (ؾةَاخى) ية ٖةْسىَ ؾويَٓى ئةو بةضبةغتة بجةضِْةوة،
بؤية بطِياضَسا زيواضيَهى بةضططي ية غةضباظةناْى خؤّ و غةضباظةناْى ثاؾا خؤديَيةناْى
ئةوىَ ،ثيَو بٗيَِٓ نة اليةنى ية بازنوبة و النةي زيهةي ية ؾةَاخى بوو.
َةنإ ْةياْسةتواْى
َى بةضططيى َٔ ية ؾةَاخى بة ؾاخيَهةوة ثيَوةغت بوو ،نة ٖةثتاي
ٖيًَ
ييَي بجةضِْةوة و خؤيإ بطةيةْٓة باؾووض ،بؤية نوضوف بة ثيَويػتى ْةظاْى بةضبةغتةنة ية الى
ؾةَاخى بةضةو ضؤشئاوا بهات.
َة بةضططييةنة ،ضووَة بازنوبة و ئاططخاْةى َةظزا ثةضةغتةناْى ئةويَِ
بؤ زاَةظضاْسْى ٖيًَ
بيٓى ،ئةو ضؤشة بيٓيِ نة ثؤيو ْاخةْة ْاو ئاططخاْةنة ،بططة ئاطط يةْيَو ظةوييةوة زيَتةزةض و
ٖةضطيع ْانوشيَتةوة.
َووغةناْى ئةو ئاططخاْةية ثيَيإ ومت ئةو ئاططة ْيؿاْةى ضِووْاني َةظزاية ،بؤية ٖيض
نات ْانوشيَتةوة َٔ .ظؤض نةومتة شيَط ناضيطةضيى ئةو ضِووْاني و ئاططة ٖةَيؿةيية ،غوثاغي
َةظزاى طةوضةّ نطز نة غةضنةوتووى نطزّ بة غةض تريى زاتػسا و ئةو ؾهػتى ية َٔ خواضز.
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َةناْيؿسا غةضّ غات و بتوامن بة ؾيَوةيةى زةَيإ بؿهيَِٓ نة
زاواّ ييَ نطز نة بة غةض ٖةثتاي
داضيَهي زيهة ْةويَطٕ ٖيَطف بهةٕ بؤ وآلتةناْى شيَط زةغتى َٔ.
َةنإ ،ئةوإ ضةْس داضيَو
ية بازنووبة طةضِاَةوة ،ئاَازة بووّ بؤ ضيَططتٔ ية ٖيَطؾي ٖةثتاي
َياْسا ية بةضبةغتى نوضوف بجةضِْةوة و خؤيإ بطةيةْٓة باؾووضى بةضبةغتةنة ،بةآلّ
ٖةوي
بةٖؤى ئةوةى غوثاى َٔ ضيَططى زةنطزْٕ ،ةياْتواْى ،بةآلّ ْةؾطةضِاْةوة .زةْطؤى ئةوة
َةنإ بطيَتني ية غةز ٖةظاض غواض ،ئةوإ ئةطةض بؿتوأْ خؤضانى غةز ٖةظاض
ٖةبوو نة ٖةثتاي
نةؽ زابني بهةْٕ ،اتوأْ ئاييهى غةز ٖةظاض ئةغح زابني بهةٕ.
زةغةآلتساضاْى ْاوضةنة زةياْطوت ئةطةض ئيَُة تا وةضظى ظغتإ ضيَطة ية ثةضِيٓةوةى ئةوإ
بططئ ،زواى ئةوةى وةضظى غةضَا ٖات ،ئةوإ زةطةضِيَٓةوة ،ضووْهة ْاتوأْ بةضطةى
غةضَاى غةختى ظغتاْى ئةو ؾويَٓاْة بططٕ.
َى
ومت :ئةوإ ئةطةض ئةَػاٍَ ْةتوأْ يةو ْاوضاْة نوؾتاض و تاآلٕ بهةٕ ،ية بةٖاضى غاي
زاٖاتوو زيَٓةوةْ ،ؤشةٕ نطزْةوةى بةضبةغتةنةف تا بةٖاض نؤتايي ْايةت تا بة ضيَطةى
بةضبةغتةنةوة ضيَطةيإ ييَ بططئ ،بؤية ئةَػاٍَ نة ييَطةّ ثيَويػتة بة ؾيَوةيةى ئةوإ تةْيبَ
بهةّ نة داضيَهي زيهة ْةويَطٕ ٖيَطف بهةْة غةض وآلتةناْى (ئةَيباْيا ،ئيبرييا و
()3
ئاتطؤثاتئَ).
َسئَ و زةضِوٕ و
ئةوإ وت يإ :ئةى خةغطةو ٖةضنة بتةويَت ٖيَطف بهةية غةض ئةوإٖ ،ةي
ْاوةغنت تا تؤ ئةوإ يةْيَو ببةى.
ومت َٔ :وازةنةّ نة ئةوإ تواْاى ٖةآلتٓيإ ْةبيَت .زواتط فةضَامن نطز ٖةَوو ئةو
نةؾتيياْةى ية نةْاضة ضؤشئاواييةناْى ناغجيةْٔ ية باز نووبة( )4نؤ بهةْةوة ،ئةونات
زةغةآلتساضاْى ئةوىَ تيَطةيؿنت نة َٔ زةَةويَت غوثاى خؤّ بة نةؾتيي ية ضيَطةى زةضياى
ضِةف بطواظَةوة بؤ ثؿت ئةوإ تا ضيَطةى ٖةآلتٔ و طةضِاْةوةى ئةوإ زواغةّ ،ئةوإ بة

( )3ية نؤْسا ْاوضةناْى (ؾيَطوإ ،بازنوبة و زاغػتإ) بة ئةيباْيا زةْاغطإ و ْاوضةناْى (ؾةنى و
َآل"
طوضدػتإ) بة ئيبرييا ْاغطابووٕ" .ظةبيشوي
َآل"
( )4بازنوبة ية نؤْسا بة ئايباْؤ ْاغطابوو و ثايتةختى وآلتى ئايباْيا بوو" .ظةبيشوي
45

ؾيَوةيةى غعا بسةّ نة ضيسيهة ْةويَطٕ ٖيَطف بهةْة غةض ئةو وآلتاْةى ية باؾووضى ؾاخةناْى
()5
َووؾيو و نوآلؾيهٔ.
بة خيَطايي نةؾتييةنإ ئاَازة نطإ َٔ ،بةؾيَو ية يةؾهطةنةَِ طواغتةوة بؤ ْيَو نةؾتييةنإ،
ضووْهة ضيَطة ْيَعيو بوو ،يةو وةضظةزا زةضياى ناغجئَ ئاضاّ بوو ،زةَعاْى نة ٖيض ضِووزاويَهى
ْةخواظضاو ضِووْازات ،ئةطةض ية وةضظيَهي زيهةزا غةضباظةنامنِ ية ضيَطةى زةضياوة بطزباية ،بة تايبةتى
ئةطةض ضيَطة زضيَص بووايةٖ ،ةَوويإ ْةخؤف زةنةوتٔ ،بةآلّ يةو وةضظةزا زةضيا ئاضاّ بوو ،زةَعاْى
زواى غيَ ؾةو و ضؤشإ زةطةيٓة ؾويَٓيَو نة زةتواْني غةضباظةنامنإ ثيازة بهةئ.
بةضواضيَهِ بؤ ثاؾا و َري و غةضزاضةناْى خؤّ زياض نطز ،تا يةو بةضواضةزا ية باؾووضةوة
َةنإَٓ ،يـ ية بانوضةوة ٖيَطؾيإ زةنةَة غةض ،ضووْهة
ٖيَطف بهةْة غةض ٖةثتاي
طواغتٓةوةى طاييػهة دةْطييةنإ بة ٖؤى نةؾتيي ناضيَهى غةخت بووْ َٔ ،ةَتواْى
شَاضةيةنى ظؤض يةطةٍَ خؤَسا ببةّ و بياْطواظَةوة بؤ وؾهاْييةناْى ئةيباْيا.
َةنإ ية وؾهى
ئةطةض تواْيباّ شَاضةيةنى ظؤض ية طاييػهةنإ ببةّ و ية ثؿت ٖةثتاي
َةنإ بة ظيٓسوويي ْةزةَإ و ٖةَوويإ زةنوشضإ ،بةآلّ
زاياْبةظيَِٓ ،يةى نةؽ ية ٖةثتاي
َةنإ
ضووْهة شَاضةى طاييػهةنإ نةَبووٕ ،ناتيَو ٖيَطمشإ نطزة غةضيإ ،بةؾيَو ية ٖةثتاي
نة غواضى ئةغح بووٕ تواْيإ ضابهةٕ.
ويَطِاى ئةوةف ضووْهة ية زوو الوة ييَُاْسإ ،غوثاى َٔ ية باؾووضيـ ٖيَطؾي نطزة
َةنإ بةٖؤى ٖيَطؾي طاييػهةناْى َٔ و ْيَعة و تةوض و طوضظى ئةو
غةضيإ ،ظؤضيٓةى ٖةثتاي
غةضباظاْةى ية باؾووضةوة ٖيَطؾيإ نطزبوو ،نوشضإ يةواْةية زة يةنى غواضةناْى ئةوإ
ضظطاضيإ بووبيَت.
ئةى ئةو ضيَبواضةى ئةو نةتيبةية زةخويَٓييةوة َٔ ،ئةونات بة ؾيَوةيةى يووتى
َةنامن ية ظةوى نوتا نة تا ئةَطِؤف ْةيإ ويَطاوةتةوة ٖيَطف بهةْة غةض وآلتاْى
ٖةثتاي
(ئةيباْيا ،ئايبرييا ،ئةضَةْػتإ و ئاتطؤثاتئَ).

( )5ئةو ؾاخاْةى ية بةؾةناْى ضؤشٖةآلت و ْاوةْسى ؾاخةناْى قةوقاظيا بووٕ ية ضابطزووزا بة َؤؾيو و
َآل"
َؿيو ْاو زةبطإ" .ظةبيشوي
نووي
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زؤم دةيويطت شاثووز لة خاض بدات

بةضبةغتى نوضوف نة زواتط بة (بابًئةبواب) ْاغطا ،زةبوواية بة ؾيَوةيةى ْؤشةٕ بهطيَتةوة
َة بيابآْؿيٓةنإ تواْاي ثةضِيٓةوةيإ ية ؾاخةناْى َوؾيو و نووٍ ؾيهيإ
نة ضيسنة خيًَ
ْةبيَتٖ ،يَطف ْةنةْة غةض ؾويَٓهةوتووةنامن ياخؤ ئةو وآلتاْةى يةشيَط زةغتى َٓسإ.
ومت بةضبةغتةنة بة ؾيَوةيةى ْؤشةٕ بهةْةوة نة تا َاوةيةى ويَطإ ْةبيَتةوة ،ضووْهة ئةو
َةى و غةضَا
بةضبةغتة زةنةوتة ؾويَٓيَهةوة نة بةفط و باضاْى ظؤضى ييَ زةباضى و وةضظى بةغتةي
َةى بةضزةنإ ية يةنسيي زازةبطِيَت ،ئةو زيواضاْةى بة خؿتى
يةو ؾويَٓة زضيَصة ،بةغتةي
غووضنطاوة بيٓانطاوٕ ،ويَطإ زةنات .ومت بؤ ئةوةى تةَةْى بةضبةغتةنة زضيَص ببيَت ية َؼ و
غووضبى تواوة غووز وةضبططٕ ،بةضزةنإ بة ؾيَوةيةى بة يةى ببةغتٓةوة نة طؤضِاْى وةضظةنإ
َةنى زضيَصخايةٕ ْةتوأْ بةضزةنإ يةيةى ديا بهةْةوة ،بيٓاغاظةناْى َٔ بةضزةناْيإ
و بةغتةي
بة ٖةْسىَ تواوةى َؼ و غووضبي بةيةى زةبةغتايةوة ،زةياْوت ئةو تواوةية تا غةز غاٍَ ية
بةضاْبةض ٖةض طؤضِاْهاضييةنى نةؾوٖةوا بةضطة زةططيَت بؤية بة ديَٓؿيٓةنامن ضازةغجيَطّ تا
َة بيابآْؿيٓةنإ ضيَ
ٖةض غةز غاٍَ داضيَو ئةو بةضبةغتة ْؤشةٕ بهةْةوة نة ية بةضاْبةض خيًَ
نطاوة و نةوتووةتة وآلتةناْى ئةيباْيا و ئايبرييا ،بؤية ثيَويػتة ْؤشةٕ نطزْةوةنة بة تةواوةتى
بيَت.
ية ْاوضةى ظةضوةْس (ظةضةْس) غووضبي و ية ناضَاْياف (نطَإ) َؼ بةضةو ئةيباْيا و
ئايبرييا زةطواغرتايةوة ،ناضواْةناْى طواغتٓةوةى ئةو زوو ناْعاية بيَ ثػاْةوة ية ضِيَسا بووٕ.
َةى ضِاطةياْس نة ية
َى ( 254ظ) ضاغتؤ نة زؤظةضةوةى ناْةناْى َؼ بوو ،ئةو ٖةواي
ية غاي
ظةوةْس ناْيَهى ظيَطِ زؤظضاوةتةوة ،غؤضبيـ بة ضيَصةى ظؤض ٖةية ،بةآلّ تا ئةونات ظيَطِ ية ئةوىَ
زةغت ْةنةوتبوو ،بة ضاغتؤّ وت تا يةو ناْةزا ظيَطِ زةضبٗيَٓيَتٖ ،ةوٍَ بسات ظيَطِى ظؤضتط
زةضبٗيَٓيَت بؤ ئةوةي غووزى ييَ وةضبطرييَت بؤ زضوغتهطزْى غههة.
َُسا وضزة وضزة تةواوى غههة نؤْةنإ نؤبهةَةوة ،ية دياتى غههةى ظيَطِ
َة ٖةوي
ئةو غاي
و ظيوى ؾاثووضى ييَ بسةّ .ثيَـ ئةويـ ثاضةى َٔ ضيَ زةنطا ،بةآلّ ثاضةي زيهة و يةْيَويؿيإ
ثاضةى ضؤّ ية وآلتةناْى (ئاتطؤثاتئَ ،ئاؾووضغتإ ،ناضاَػني ،ئةنباتإ ،خؤظغتإ و فاضؽ)
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بطةوى ٖةبوو َٔ ،زةَويػت ية تةواوى وآلتةناْى َٔ تةْيا يةى دؤضة ثاضةى ظيَطِ و ظيو و
َؼ بطةوى ٖةبيَت ،بؤية ويػتِ ثاضةى (ئيًَيَهرتؤّ)( )1يةْيَو ببةّ ،ضووْهة ئةو ثاضاْة نة
يةاليةٕ ضؤَةناْةوة خطابووْة باظاضِ ،يةاليةٕ خوزى ضؤَةناْيؿةوة غاختةى تيَسا زةنطا و
ْةزةظاْطا ضيَصةى ضةْس يةو ثاضةية ظيوة و ضةْسى ظيَطِة.
منووْةى غههةناْى (ظيَطِ و ظيو و َؼ)ي ؾاثووضى خؤَِ بؤ غاتطاثةنامن ْاضز تا يةغةض
ئةو منووْاْة غههة ييَ بسةٕ ،ئةو غههة تاظة ؾاثووضيياْة زضيَصى و ثاْيإ ية غههة نؤْةنإ
نةَرت و ئةغتووضيإ ثرت بوو َٔ .ومت غههةناْى ظيَطِ و ظيو ئةغتووضتط ية داضإ ضيَ بهةٕ تا
َسةنةْطيَت يةغةض زةوضةناْى واتة ية
غةضةضِاى ئةوةى ْاوى َٔ يةغةض ضِووى غههةنإ ٖةي
َهةْسضيَت ،ئةطةض ْاوى َٔ ية تةْيؿتةناْى ْووغطابوواية ،ضيَطط زةبوو ية
ئةغتووضيؿى ٖةي
ئةوةى ْةتةوة ْا ئيَطاْييةنإ ظيَطِةنة ية تةْيؿتةناْييةوة بتاؾٔ و ٖةْسيَهى بسظٕ ،ئةو ضيَطةية
ئاغتةْط زةبوو يةوةى ئةوإ بة ناضتيذ ظيَطِةنة زاتاؾٔ و ية نيَؿي ئةو غههة َؼ و
ظيَطِيٓاْة نةّ بهةْةوة .عةياضى زة ية يةى بؤ ظيَطِ و بؤ ظيويـ (يةى و ْيو) ية (زة بةف) واتة
(ثاظزة ية غةز) وةى عةياض زياض نطز.
َهةْسْى
غههةناْى َؼ ئةغتووضييةنةيإ وةى داضإ َايةوة ،بة ثيَويػتِ ْةظاْى بؤ ٖةي
ْاوّ ية غةضيإ ،ئةغتووضتط بهطئَ ،ضووْهة نةؽ َػى ْةزةتاؾي تا غووز بة خؤى
بطةيةْيَت.
ضاغتؤ (زؤظةضةوةى ناْةناْى َٔ) شَاضةيةنى ظؤض نطيَهاضى ية ناْةناْى ْاوضةى
(ظةضوةْس) خػتبووة غةض ناض ،زةَاضة باضيهةناْى ظيَطِيـ ظؤض ية ظةوى ضؤزةضووٕ ،بؤية
َهةْٔ ،ئةو
َيَو ْاعووضى زضيَص و قووٍَ ٖةي
نطيَهاضةنإ ْاضاضبووٕ بؤ طةيؿنت بة ظيَطِ ،نؤَةي
برياْةف ٖةوايإ ْةزةطةيؿتىَ ،بؤية زووضاضى نةَى ٖةوا زةبووْةوة ،ئةطةض ظؤض ية ئةوىَ
َةَةْس بوو نة
َاباْةوة ،زووضاضى خٓهإ زةبووٕ ،ية اليةني زيهة ئةوىَ ٖيَٓسة بة ظيَطِ زةوي
ْةَسةتواْى ضاوثؤؾي ييَ بهةّ ،بؤية فةضَامن نطز نة ٖةض نطيَهاضيَو ،ضؤشاْة ية َاوةى يةى
(ثةْطإ)( )2ثرت ناض ْةنات.
َآل"
َةى ظيَط و ظيو ضيَ زةنطا" .ظةبيشوي
( )1دؤضة ثاضةيةى بوو نة ية تيَهةي
( )2ثةْطإ يةنػإ بووة بة زوو ناتصَيَط ،ئيَػتة بة فٓذاْى ْاو زةبطيَت ،بطيَيت بووة ية قاثيَو نة نوْيَو يةشيَطيسا ٖةبووة،
َآل"
ئةو قاثةيإ زةخػتة غةض تةؾتيَهى ثطِ ية ئاوَ ،اوةى زوو ناتصَيَطى زةويػت تا ثطِ ببيَت" .ظةبيشوي
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بةو ؾيَوةية تا َاوةيةى ية ناْةناْى ظةضوةْس ،ظيَطِ زةضزةٖيَٓطا ،بةآلّ زواتط نطيَهاضةنإ
تةْاْةت ْةيإ زةتواْى بؤ َاوةى زوو ناتصَيَطيـ ناض بهةٕ ،ضووْهة ثيَـ ئةوةى بتوأْ
َة زضيَص و قووآلْة و زةغت بةناض بهةٕ ،زةخٓهإ ،بؤية بة
بطةْة نؤتايي يةنيَو يةو توْيًَ
ْاضاضى بة ضِاغتؤّ وت ناضنطزٕ يةو ناْة ظيَطِاْة ضِابططيَت ،تا ضيسيهة طياْى بةْسةناْى
ئاٖوضاَةظزا و اليةْططاْى َْٔ ،ةنةويَتة َةتطغييةوة.
*

*

*

ية غةضزةَى زةغةآلتساضى باونِ ئةضزةؾيَطى ئاٖوضاَةظزا ثةضغتسا ،بة ٖؤى ئةوةى ْاوى
بامب (ؾيَط) بوو ،ية تةواوى ئةو وآلتاْةى يةشيَطزةغتى بووٕ ،ضاوى ؾيَط ياغار بوو ،نةؽ بؤى
ْةبوو ؾيَطيَو ضاو بهات ،ئةطةضيـ نةغيَو ئةو ناضةي ئةدماَساباية ،غعاى نوؾتٓى بةغةضزا
َة بة
زةضةغجا ،ئةَةف بووة ٖؤى بةضةو ظيازبووْى شَاضةى ؾيَطةنإ ،ضةطةظى ئةو ئاشةي
تايبةتى ية خؤظغتإ و ئيالّ بةضةو ظياز بووٕ ضؤيؿت ،بة تايبةت ية خؤظغتإ ؾيَط بة شَاضةى
ظؤض بةضضاو زةنةوت.
زووداضإ ؾيَطةنإ ية خؤظغتإ و ية نةْاضةناْى ضووباضي ناضؤٕ ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض
َيَو ية ئةغجةناْيإ زةخواضز ،زواى ئةوةى ئاططيإ بة زةوضةي
ضِةوة ئةغجةنةى َٔ ،نؤَةي
َى ( 255ظ) ئاطةزاضيإ
طةية ئةغجةناْسا زةنطزةوة ئيرت ٖيَطؾي ؾيَطةنإ وةغتا ،بةآلّ ية غاي
نطزَةوة نة ٖةضضةْسة ئاطط ية زةوضةى يةوةضِطةى ئةغجةناْسا ٖةبووة ،يةطةٍَ ئةوةؾسا
ؾيَطةنإ ية ناتى ؾةوزا ٖيَطؾيإ نطزووةتة غةض ئةغجةنإ ،زةضنةوت نة بطغييةتى بة
ضازةيةى تيٓى بؤ ئةوإ ٖيَٓاوة نة تطغيإ ية ئاطط ْةَاوة و ٖيَطف زةنةْة غةض طةية
ئةغجةنامن.
يةوناتةزا َٔ بةضةو ئيالّ و خؤظغتإ زةضِؤيؿتِ ،ضووْهة َةبةغتِ بوو بةْساويَو يةغةض
ضِووباضي ناضؤٕ غاظ بهةّ .زواى ئةوةى طةيؿتُة خؤظغتإ ،بؤ ئةوةى بعامن ض ؾويَٓيَو بؤ
زضوغت نطزْى ثطزةنة باؾة ،ية نةْاضى ناضؤْةوة بةضةو باؾووض زةغتِ بة ضؤيؿنت نطزٖ ،ةَوو
ؾةويَو زواى ْيوةؾةو زةْطى ؾيَطةنإ زةٖات ،زاْيؿتوواْى ْاوضةنة وتيإ ؾيَطةنإ زواى
ْيوةؾةو بة َةبةغتى ضاونطزٕ زةضزةضٔ ،زواى ئةوةى ضاو زةنةٕ ،بة َةبةغتى ئاو خواضزْةوة
زيَٓة غةضاو ،زواى ئةوةى تيَطئاو زةبٔ داضيَهي زيهة ْةعطةتة زةزةٕ ،ئةوة زوايني
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ْةعطةتةياْة ،زواتط زةطةضِيَٓةوة بؤ ئةوةى غةوٕ .زاْيؿتوواْى ْاوضةنة غهاآليإ ية
ئاضيؿةناْيإ ية بةضاْبةض ؾيَطةنإ ٖةبوو ،زةياْوت نة ية تةواوى ْاوضةنةياْسا ،دطة ية
َييةنإ
َة َاي
ؾاخةنإ ،نةؽ ْاتواْيَت َةضِ و َاْطا بةخيَو بهات ،ضووْهة ؾيَطةنإ ئاشةي
زةنوشٕ.
َٔ تا ئةونات ْةَسةظاْى ئةطةض ية ْاوضةيةى ؾيَط ظؤض ببيَت ،زاْيؿتوواْى ْاوضةنة
ْاتوأْ َةضِ و َاْطا بةخيَو بهةٕ ،ويَطِاى ئةوةى ضيَعططتٔ ية باونِ ئةضزةؾيَطى
ئاٖوضاَةظزاثةضغتِ بة ثيَويػت زةظاْى ،تيَطةيؿتِ نة زةبيَت ئةو َةتطغي و ئاضيؿةية ية
زاْيؿتوواْى ْاوضةنة زووض غةَةوة .بؤية ية َاوةى بيػت ضؤشزا ،زووداض ضِيَوضِةمسي ضاوى
ؾيَطةنإ ضيَهدطا ،يةو ضاونطزْاْةزا شَاضةيةى ؾيَط نوشضا.
زةغةآلتساضى خؤظغتامن ضِاغجاضز زواى ضؤيؿتٓى َٓيـ ضاونطزْى ؾيَطةنإ بةضزةواّ بيَت،
ئةوإ يةو ْاوضةية زووضغةْةوة ،تا ضيرت ْةبٓة َايةى غةضئيَؿة و نيَؿة بؤ زاْيؿتوواْى
ْاوضةنة ،ئةوإ بتوأْ بة ئاغاْى َةضِ و َاْطا بةخيَو بهةٕ.
يةنيَهي زيهةف يةو بةآلياْةى نة ٖةضِةؾة بوو بؤ طوْسْؿيٓةناْى خؤظغتإ ،نويًة بوو
نة بةضزةواّ ية وةضظى بةٖاضزا ئةو بةآلية زةٖات و ٖيَطؾي زةنطزة غةض ٖةَوو ؾيٓاييةنإ،
َو زةياْوت نويًة ظيٓسةوةضيَهة نة
َطةناْى قاَيؿى ؾةنطى يةْيَو زةبطز .خةي
يةْيَويؿياْسا نيًَ
يةْيَو ئاوزا طةؾة زةنات ،ضووْهة بةضزةواّ زةياْبيين نة ية ضيَطةى زةضياوة زيَتٖ ،ةْسيَ ية
َةنإ ٖيَٓسة نويًة ية الى زةضياوة زةٖات نة بةضى خؤضيإ زةططت و زْيا تاضيو زةبوو،
غاي
َيَو نة ٖيَطؾي ٖيَٓابوواية ،ئةوة
ٖيض ئاَطاظيو بؤ ضيَططتٔ يةو ظيٓسةوةضة ْةبووٖ ،ةض غاي
َهى خوظغتإ بوو ،شياْى
بةضٖةَى قاَيؿى ؾةنط يةْيَوزةضوو نة بةضٖةَى غةضةنيي خةي
ظؤضيٓةيإ يةو ضيَطةيةوة زابني زةبوو .ئةطةض نويًة ظووتط ٖيَطؾي نطزباية ،بةضووبووَى طةمن و
َى نؤضهطزْى ئةو
دؤف يةْيَوزةضوو ،ئةو غاآلْةى نويًة ٖيَطؾي زةٖيَٓا ،بةضزةواّ غاي
َطةناْى قاَيؿى ؾةنط ناضيإ زةنطز ،ضووْهة ٖيَطؾي نويًة تةواوى
نطيَهاضاْة بوو نة ية نيًَ
َو زاٖاتيإ ْةزةَا و ْاضاض زةبووٕ نة نؤض بهةٕ بؤ ؾويَٓيَو
قاَيؿةناْى يةْيَو زةبطز و خةي
نة تيايسا بتوأْ بة ضيَطةى ناضى باظووةناْيإ ،بصيَوى خؤيإ زابني بهةٕ.
َة نة َٔ ية خؤظغتإ بووّ ،داضيَهي زيهة نويًة ٖيَطؾي نطز ،بةؾيَو ية
ٖةض ئةوغاي
َةزا ٖيَٓسةى غاآلْي ثيَؿوتط ْةبوو ،بةآلّ
َهى خواضزٖ .يَطؾي نويًة يةو غاي
َطةناْى خةي
نيًَ
َطةنإٖ ،ةْسىَ ية نطيَهاضةنإ بيَهاض بووٕ ،بؤية
ويَطِاى ئةوةف بةٖؤى خوضاْى بةؾيَو ية نيًَ
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َٓيـ نة زةَويػت بةْساو زضوغت بهةّ ،فةضَامن نطز تةواوى ئةو نطيَهاضاْةى بيَهاض بووٕ و
ْاضاضٕ نؤض بهةٕ ،ية زضوغت نطزْى بةْساوةنة غطيَٓةناض.
َةتى ضؤّ ئاؾتى ٖةبووَٓ ،يـ يةو غاآلْةى نة ئاؾتى
َةزا ية ْيَوإ َٔ و زةوي
يةو غاي
زةبوو ،غووزّ ية ثيؿةغاظناضة ضؤَةنإ وةضزةططت ية ناضةناْى زضوغت نطزْى بةْساو و ؾاض.
ئةوناتيـ بيٓاغاظيَهى ضؤَى بة ْاوى (نًؤزيؤؽ) ية ناضى بةْساوةنة ية خؤظغتإ ناضى
بؤ زةنطزّ َٔ ،فةضَامن بة نًؤزيؤؽ نطز ،بة ٖةَوو ئةو وةغتاياْة نة ناضيإ زةنطز ،نة
ٖةَوو ئةو نطيَهاضة بيَهاضاْةى نة سةظ زةنةٕ ناض بهةٕ غطيَٓة غةض ناض ،تةْاْةت ئةطةض
َو بٔ ياخؤ نطيَهاضى ئاغايي .ضواض بةْساوّ بة ْاوى ضواض ثيَهٗاتةى
نطيَهاضةنإ خاوةٕ َوي
ثاى يةغةض ئاوى ناضؤٕ ية ئيالّ و خوظغتإ زضوغت نطز ،يةَةوزوا ٖةض ناتيَو نويًة
ٖيَطؾيإ زةٖيَٓا ،ئةواْةى بيَهاض زةنةوتٓةوة زةياْتواْى يةو بةْساواْةزا ناض بهةٕ ،نة َٔ ية
ئيالّ و خؤظغتإ زضوغتِ زةنطزٕ ،نطيَي ضؤشاْةى باؾِ بؤ زابني زةنطزٕ ،نطيَهةيإ ٖيَٓسة
ٖةبوو نة بتوأْ بؤ ضؤشاْى زواتط ،بطِيَهى ييَ ثاؾهةوت بهةٕ.
ٖاونات يةطةٍَ ئةو ناضاْةى زةَهطزٕ ،نؤنطزْةوةى ثةضِتوونِ يةبري ْةنطز.
ثةضِتوونى ظةضزةؾتى طةوضة ثةياَبةض بة ٖؤى ضِووزاوة ْةخواظضاوةناْةوة ،بآلو ببوو،
ويَٓةيةنى تةواو و يةنططتووي زةغت ْةزةنةوت.
باونِ ئةضزةؾيَطى ئاٖوضاَةظزاثةضغت ،بطِياضيسابوو نة ئةو ثةضِتوونة نؤبهاتةوة نة بة
ثةضاطةْسةيي ية غيٓةناْسا َابوو ،بؤ ئةو ناضة َةظْة ،تةْػةضى ضاغجاضز نة يةنيَو بوو ية
َووغة ظاْانإٖ ،ةْسىَ ية َووغةناْي زيهةى ضِاغجاضز تا يةشيَط ضاوةزيَطى تةْػةضزا ناض
بهةٕ بؤ ئةو َةبةغتة.
ئةوإ ضِاغجيَطزضإ تا ية وآلتاْى باونُسا بطةضِئَٖ ،ةَوو ئةو نةغاْةى بةؾيَو ية
َططتووة ،بسؤظْةوة ئةوةى الياْة بيٓووغٓةوة .يةو بيػت و يةى
ثةضِتوونةيإ ية غيٓطياْسا ٖةي
بةؾى ثةضِتوونة تةْيا غيَ بةف بة ْووغطاوى ،بةآلّ بة ثةضاطةْسةيي ٖةبوو ،بةؾةناْي
َهسا ٖةبوو.
زيهةيـ ية غيٓةى خةي
ْاوى غةضةتايي ثةضِتوونةنة (ئاظيَػتا) بوو ،زواى ئةوةى باونِ تةْػةضى بؤ ناضى
نؤنطزْةوةى ثةضِتوونةنة ضاغجاضز ،غةباضةت بة ْاوى تاظة ضِاويَصى بةو و َووغةناْي زيهة
نطز .باونِ وتى ية َاْةوى ْاوى (ئاظيَػتا) يةغةض ثةضِتوونةنة ٖيض طوَامنإ ْيية ،بةآلّ
ئةَطِؤ ْاوةضؤنى ئاظيَػتا بة تةواوةتى ْةَاوة ،تةْيا بةؾيَهى نةَى بة ْووغطاوى َاوةتةوة،
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نة نةَرتئ طوَامنإ ييَ ْيية ،بةؾةناْي زيهةي ئاظيَػتا ثيَويػتة ية غيٓةى ئةو نةغاْة
َٓيإ يةوةى نة ئةو بةؾاْةى ئاظيَػتا نة
وةضبطرييَتةوة نة يةبرييإ َاوة ،ئايا ئيَوةى َووغ زي
ئةظبةضنطاوٕ ،ية بريى ئةواْةوة بؤ ئيَوة زةطواظضيَٓةوة تا بٓووغطيَتةوةٖ ،ةَإ ئةواْةٕ نة
ثةياَبةضى طةوضة ظةضزةؾت وتوويةتى و ْووغيويةتى؟.
ئايا ية غةضزةَى طةدػتةى (َةبةغت ية طةدةغتةى ٖةَإ ئةغهةْسةضة نة ئيَطاْييةنإ
بةو ْاوة باْطيإ زةنطز نة بة واتاى ْةفطةت ييَهطاو زيَت) تا ئةَطِؤ نة ثيَٓر غةز و ثةدما
َى بةغةضزا ضؤيؿتووةْ ،اتواْطيَت بري بهطيَتةوة نة ئةواْةى بةؾةناْى ئةو ثةضِتوونةيإ
غاي
ئةظبةض نطزووة ،بؤ ْةوةى زواى خؤيإ طواغتووةتةوة ،تواْيوياْة نة وةى ظةضزةؾت وتوويةتى
َةناْى ئةوإ تواْيوياْة ئةوةى ية باواْياْةوة وةضى بططٕ،
ئةو ثةضِتوونة بطواظْةوة؟ ،ئايا َٓساي
َةيةنى تيَسا بهةٕ؟ .ئةطةض بابةتيَو ية
وةى خؤى بطةيةْٓة ْةوةناْيإ بيَ ئةوةى ٖيض ٖةي
غيٓةى ثريةناْةوة بيَتةزةض و يةغةض ثيَػتة بٓووغطيَتةوة ،بة تةواوةتى وةى وتةى ظةضزةؾت
ْةبيَت ،ئايا زضؤ و الزإ ْيية؟.
وتةى باونِ ناضيطةضيى نطزة غةض تةْػةض و َووغةناْي زيهة نة ناضى نؤنطزْةوةى
ثةضِتوونةنةيإ ئةدماّ زةزا ،تةْػةض بة باونُى وت ئةى خةغطةو (ثاؾا) ٖيَٓسةى نة ئةقٌَ و
ٖعضى َطؤظ ضيَطةَإ بسات ،وضزبيٓى زةنةئ تا ئةوةى نؤى زةنةيٓةوة و زةيٓووغيٓةوة ،وةى
َُإ بهطيَت ضيَطة ْازةئ،
ئاظيَػتا واتة وتةناْى ظةضزةؾت بيَتٖ .يَٓسةى بة ٖعض و ئةقً
َة غيٓة بة
َة بيَت ،بةآلّ يةبةضئةوةى بة زضيَصايي ثيَٓر غةز و ثةدما غاي
تةْاْةت يةى وؾةف ٖةي
غيٓة ية باوإ بؤ ْةوةنإ ٖاتووةْ ،ابيَت بة تةواوةتى َتُاْة بة زضوغت بووْى بهةئ ،تا ية
الى ئاٖوضاَةظزا و ظةضزةؾت زضؤظٕ و طوْاٖباض ْةبني .زواى ئةوةى ٖةَووَإ نؤنطزةوة،
ْاوى ييَ زةْني (ظةْس ئاظيَػتا) ،نة بة واتاى (ؾيهاض و واتاى ئاظيَػتا) زيَت ،بةو ؾيَوةية
ضيسيهة يةبةضزةّ ئاٖوضاَةظزا و ظةضزةؾت ؾةضَةظاض ْابني ،ئةو َةظزاثةضغتاْةف ،نة زواتط
ثةضِتوونةنة زةخويَٓٓةوة ،زةظأْ نة زضؤَإ يةطةٍَ ْةنطزوٕ و باْطةؾةى ئةوةَإ ْةنطزووة،
نة ئةوةى يةو ثةضِتوونةزا ٖةيةٖ ،ةَإ ئةوةية نة ظةضزةؾت وتوويةتى.
طةدةغتةى واتة ئةغهةْسةض ثةضِتوونى ئاظيَػتاى غووتاْس ،بةآلّ زواى ئةوةى
نؤزةنطيَتةوةْ ،اوى (ظةْس ئاظيَػتا) زةبيَتْ ،ابيَت ضيسيهة يةْيَو بربيَت.
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َٔ فةضَإ زةنةّ تا ظةْس ئاظيَػتا يةغةض شَاضةيةنى ظؤض ية ضةضَى َاْطا بٓووغٓةوة،
ية ئاططخاْةناْسا بياْجاضيَعٕ تا ئةطةض يةنيَو ية ئةواْيـ غووتا ياخؤ بة ٖؤناضيَو يةْيَوضوو،
ئةواْي زيهة مبيَٓٓةوة و وةى داضى ثيَؿوو بة تةواوةتى و يةثطِ يةْيَو ْةضيَت.
ئةى ئةو نةغةى نة ييَطةوة زةضِؤى و ئةو نةتيبةية زةخويَٓيتةوة ،ئاطةزاض بة نة ئيَػتة
تةْػةض َطزووة ،بةآلّ ئةو َووغاْةى نة بؤ نؤنطزْةوةى ئاظيَػتا و ْووغيٓةوةى (ظةْس
ئاظيَػتا) يةطةٍَ ئةوزا ناضيإ زةنطز ،ئيَػتة ظيٓسوٕ و بةضزةوأَ ية ناضةنةيإ َٔ .وةغيةت
بة نوضِةنةّ زةنةّ نة ئةطةض تةَةْى َٔ بةؾى نؤنطزْةوة و ْووغيٓةوةى ظةْس ئاظيَػتا يةغةض
يةنيَو ية ؾاخة بةضظةناْي ْةنطزٖ ،ةَوو ئةو ثةضِتوونة يةغةض قةزى ؾاخيَهى بةضظ و يةو
ؾويَٓة نة زوشَٓاْى ئاٖوضاَةظزا زةغتيإ ثيَي ْةطات ،بٓووغيَتةوة ،تا ئةطةض تةواوى
ثةضَتوونةناْي زيهةى ئاظيَػتا يةْيَوضووٕ ،ئةو ْووغيٓةى غةض ؾاخةنة مبيَٓيَتةوة .ئةطةض
(زاضانؤ) ية تريةى (نياَةْـ) نة شيآْاَةى خؤى ية ؾاخى بيَػتوٕ ْووغيوةتةوة ،بةو ناضة
()3
ٖةغتابوواي ،ئيسي طةدةغتةى ْةيسةتواْى ئاظيَػتا يةْيَو ببات.
َٔ ية غةضةتازا ْةَسةظاْى ئةوةى يةغةض ؾاخى بيَػتوٕ ٖةية ،ية زاضانؤى
نياَةْؿةوةية ،ضووْهة نةؽ ْةبوو نة بتواْيَت ئةوةى ية قةزى ئةو ؾاخة ْووغطاوة،
غويَٓيَتةوة.
غاآلْيَو تيَجةضِى و نةؽ زةضْةنةوت نة تواْاى خويَٓسْةوةى ئةو بابةتةى ٖةبيَت ،تا
َيإ ثيَساّ نة ية ْاوضةى (غووض) ثياويَهى ظاْا ٖةية ،تواْاى خويَٓسْةوةى ئةو
ٖةواي
ضيَٓووغاْةى ٖةية نة ية نؤْسا ْووغطاوٕ .ومت بضٔ و ئةو ثياوة ببةٕ بؤ ناضاَػني تا بعأْ ئايا
تواْاى خويَٓسْةوةى ئةو ْووغطاواْةى ٖةية ياخؤ ْا؟.

(َ )3ةبةغت ية زاضانؤ نياَةْـ ،زاضيوؾي ٖةخاَةْؿيي زاَةظضيَٓةضى نةتيبةى بيَػتوْة ،بؤ تيَطةيؿنت
َةضى فةضةْػي
يةوةى ؾاثووض وتوويةتى ،ثيَويػتة بعاْني (ْةقؿى ضؤغتةّ) نة ية اليةٕ شإ طاشةى ييَهؤي
َهةْسضاوة ،بؤية ئةو تطغاوة نة تةَةْى
نطاوةتة بٓةَاى ئةو بةغةضٖاتة ،ية اليةٕ ؾاثووضى يةنةَةوة ٖةي
بةؾى ْووغيٓةوةى ظةْس ئاظيَػتا بةغةض قةزى ؾاخيَو ْةنات ،تا ية زةغت ٖيَطف بةضةنإ بجاضيَعضيَت،
وتوويةتى وةغيةت زةنةّ تا نوضِةنةّ ئةو ناضة ئةدماّ بساتْ .ةقؿى ضؤغتةّ بة غيَ ظَاْى ثةًٖةوى
َآل"
ئةؾهاْى ،ثةًٖةوى غاغاْى و يؤْاْى ْووغطاوةتةوة ".ظةبيشوي
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ثيَـ ئةوةى ئةو ببةْة ناضاَػني ،ية ؾاضى تيػفوٕ (َسائ نة ثايتةختى ؾاثووض بوو)
ٖيَٓايإ بؤ الى خؤّ ،بيٓيِ نة ثياويَهى بة تةَةْة و ضيؿى غجى بووة ،ئةو ظَاْى ضؤَى
زةظاْى ،بؤية بةو ظَاْة ييَِ ثطغي ْاوت ضيية؟
وةآلَى زايةوة نة بة (ثةتاووى) ْاوّ زةبةٕ.
ومت ناّ ية ظَاْة نؤْةنإ زةظاْى؟.
وةآلَى زايةوة نة ظَاْى َيػطى نؤٕ و بابًى نؤٕ زةظاْيَت.
ومت بيَطوَإ زةظاْى بؤضى تؤّ باْطٗيَؿت نطزووة؟ ،ية ناضاَػني نة ية وآلتةناْى َٓة،
يةغةض قةزى ؾار ْووغيٓيَو ٖةية ،نة تا ئةَطِؤ نةؽ ْةيتواْيوة بيدويَٓيَتةوة .ضةْسئ داض
بة فةضَاْى َٔ ئةو نةغاْةيإ بطزووة بؤ ئةو ؾويَٓة ،نة ثيَيإ وابووة زةتوأْ بيدويَٓٓةوة،
بةآلّ ٖيض ناَيإ ْةياْتواْيوة ئةو ناضة ئةدماّ بسةٕ .تا ئةوناتةى بة َٓيإ وت تؤ زةتواْى
ئةو ْووغطاواْة غويَٓييةوة نة بة ضيَٓووغي بعَاضى ْووغطاوٕ ،بؤية ومت تؤ بيَٓٔ بؤ ناضاَػني،
ئةطةض ئةو ْووغطاوة غويَٓييةوة ئةوا خةآلتى طةوضة ية َٓةوة وةضزةططى.
ثةتاووى وتى ئةى ثاؾا ية ضابطزووزا دطة ية ظَاْى بابًى ،ظَاْي زيهةيـ ٖةبووٕ نة بة
ضيَٓووغي بعَاضى زةْووغطإ ،ئةطةض ئةو ْووغطاوة بة ضيَٓووغي بابًى بيَت ،ئةوا َٔ زةتوامن
بيدويَُٓةوة و ْاوةضؤنةنةى بؤ تؤ باؽ بهةّ ،بةآلّ ئةطةض بة ظَاْي زيهة بيَت ْاتوامن
بيدويَُٓةوة.
ومت تاقى زةنةَةوة ،ئةطةض بة ظَاْى بابًى ْةبوو ،تؤ تواْاى خويَٓسْةوةي ئةوت ْةبوو،
ٖيض طًةيي ْانةويَتة غةض تؤ .زواتط ومت تا ثيَساويػتيى ثؿووزاْى ئةو ثياوة بيَٓٔ ،بة
ؾيَوةيةى ية ؾاخةنةي غةض غةٕ نة ٖيض ظياْى ثيَ ْةطات ،ضووْهة تةْاْةت طةدماْيـ بيَ
زاضبةغت ْةياْسةتواْى بضٓة ؾاخى بيَػتوٕ و خؤيإ بطةيةْٔ بة نةتيبةنة ،ضذاى ثياويَهى
بة تةَةٕ.
َيإ ثيَساّ نة ثةتاوةى تواْيويةتى ئةو ْووغيٓة غويَٓيَتةوة ،بة ٖؤى
ثاف َاوةيةى ٖةواي
ٖاويٓةوة َٔ ضووبووَة ٖةنُاتاْة (ٖةَةزإ) نة ثايتةختى ٖاويٓةّ بوو ،ثةتاوةى يةويَٓسةض
ٖاتة الّ و وتى ئةى ثاؾا ،ئةو نةتيبةية بة زوو ظَإ ْووغطاوة نة يةنيإ ظَاْى بابًيية نة
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َٔ تواْيِ بيدويَُٓةوة ،ئةوي زيهة ويَطِاى ئةوةى بة ضيَٓووغي بعَاضيية ،بةآلّ ْةَتواْى
()4
بيدويَُٓةوة.
ومت ئايا تواْيت ئةوةى بة ظَاْى بابًى ْووغطاوة ،بة زضوغتى بيدويَٓييةوة؟.
َىَ ئةى ثاؾا َٔ ئةوةى ْووغطابوو بة وضزى خويَٓسَةوة و ْاوةضؤنةنةّ بؤ
وتى بةي
ْووغيويةوة و بؤّ ٖيَٓاوى.
()5
ئةوناتة َٔ ظاْيِ ئةو نةتيبةية يةاليةٕ زاضانؤى ؾاى ؾايإ نوضِى طةؾتاغيَب
َى ئةوّ بةضظ ْطخاْس ،ضووْهة َيَصووى شياْى خؤى ية
نياَةْـ ْووغطاوة و ظاْايي و ئةقً
ؾويَٓيَو ْووغي نة طةدةغتةى ْةيتواْى زةغتى بطاتىَ و يةْيَوى ببات.
ية ْووغيٓةنةى زاضانؤ ظاْيِ نة ئةو َةظزاثةضغت بووة ،ئةطةض ٖاوؾيَوةى شيآْاَةى
خؤى ،ئاظيَػتاى يةغةض قةزى ؾاخيَو ْووغيبايةوة نة زةغتى نةغي ثيَ ْةطةيؿتباية ،ئةوا
ئةويـ يةْيَو ْةزةضوو.
داضيَهي زيهة ثةتاوةنِ ْاضزةوة بؤ بيَػتوٕ ،تا وضزتط ئةو نةتيبةية غويَٓيَتةوة نة ثيَؿرت
خويَٓسبوويةوة ،ئةو بؤ داضى زووةَيـ ٖةض ٖيَٓسة تيَطةيؿت نة داضى يةنةّ تيَطةيؿت بوو،
ْةيتواْى تيَ بطات نة ضيَٓووغةنةي زيهةي نةتيبةنة ض ظَاْيَهة .غتايؿى زاضانؤّ نطز نة
نةتيبةنةى بة زوو ظَإ ْووغيوة ،تا ئةطةض ْةتواْطا يةنيإ غويَٓسضيَتةوة ،ئةوي زيهة
بعاْطيَت.
َدؤؾييةوة ْاضزَةوة بؤ وآلتى خؤى ،زواى زوو غاٍَ
َٔ ثةتاوةنِ خةآلت نطز و بة زي
بيػتِ نة نؤضى زوايي نطزووة.
*

*

*

( )4ئيَػتةنة زةظاْني نة نةتيبةى بيَػتووٕ بة غيَ ظَاْى ثةًٖةوى ٖةخاَةْؿيي ،بابًى و عيالَى
َآل"
ْووغطاوة" .ظةبيشوي
َآل"
( )5نوضِى ويَؿتاغيَجى ٖةخاَةْؿيي" .ظةبيشوي
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َيسا تا
تريزازى غيَيةّ زواى ئةوةى ضؤيؿتة ئةضَةْػتإ و ثةْاى بطزةبةض ضؤَةنإٖ ،ةوي
ئيُجطاتؤضةناْى ضؤّ ية زشى َٔ بوضووشيَٓيَت و ئةوإ ْاضاض بهات تا بؤ دةْطى َٔ بئَ.
ئيُجطاتؤضةنإ ية ضؤّ بة ظوويي زةطؤضِإٖ ،ةض نةغيَو نة ئيُجطاتؤضيَهى زةنوؾت ،تا ئةو
ناتةى بة زةغت يةنسيي زةنوشضايةوة ية دياتى ئةو زةبووة ئيُجطاتؤض .ظؤضيٓةى ئةو نةغاْةى
زةبووْة ئيُجطاتؤض (يةطات) واتة فةضَاْسةى يصيؤْةنإ بووٕ ،زواى ئةوةى زةطةيؿتٓة غةض
تةخت يةطاتيَهى زيهة زةيهوؾنت و ية دياتيإ زةبوو بة ئيُجطاتؤض .يةنيَو يةو يةطاتاْةى
طةيؿتة تةختى ئيُجطاتؤضى ْاوى (ئاَة يياْووؽ) بوو.
ئاَة يياْؤؽ ْاَةيةنى بؤ ْووغيِ نة زووض ية ضةوؾت بوو ية ْاَةنةزا بؤى ْووغيبووّ
نة َٔ ئيُجطاتؤضى ضؤَِ ،ثيَتإ ضازةطةيةمن نة ئةطةض زةتاْةويَت يةغةض زةغةآلت مبيَٓٔ،
زةبيَت ئةو َةضداْةى َٔ ثةغةْس بهةٕ:
يةنةّ :تةواوى ئةو ؾاضاْةى ضؤّ نة ية ئاغياى بضوونٔ و زاطريت نطزوٕ ،بؤّ بطةضِيَٓةوة.
زووةّ :ئةو بادةى بؤت زياضى زةنةّ بة ؾيَوةى غاآلْة بؤّ نؤبهةوة و بؤّ ضةواْة بهة ،ئةو
بادةف نة بؤ تؤّ زياضي نطزووة بطيَتيية ية ثيَٓر غةز تاآلٕ ظيَطِ و ثيَٓر ٖةظاض ئةغح و َائ
و غيَ ٖةظاض طا و َاْطاى ؾريزةض.
ئةطةض ئةو َةضداْةى َٔ ثةغةْس ْةنةى ،زةغتطريت زةنةّ و زةتٗيَِٓ بؤ ضؤّ ،ية ئةوىَ
يةغةض ططزي (طريى ْاٍَ) نة بةضظتطئ ططزى ئةو ؾاضةية ،ية خاضت زةبةغتِ .ئةطةض ْاظاْى نة
ؾاضةنةّ يةغةض سةوت ططز زضوغت نطاوة ،بيعاْة و بعاْة نة طريى ْاٍَ ية ٖةَوو ئةواْي زيهة
بةضظتطة ،زواى ئةوةى نة ية خاضِ بةغتى و ية تطغاْا َطزى ،فةضَإ زةزةّ تا الؾةنةت
بيَٓٓة خواضةوة و ية طؤؾتةنةت ،طؤؾتى ثةغرتاو زضوغت بهةٕ و زةضخواضزى ئةو غةضباظاْةى
تؤى بسةٕ نة بة زيًى زةياْٗيَِٓ بؤ ضؤّ.
ية وةآل َى ئةو ْاَةيةى ئاَةيياْووغسا ،بؤّ ْووغي نة ئةطةض ية ضاغتيسا تؤ ثاؾا
بووايةىْ ،اَةى بةو ؾيَوةية زووض ية ضةوؾتت بؤ َٔ ْةزةْووغي .ية ْيَوإ َٔ و ضؤّ ئاؾتى
ٖةبوو َٔ ،ئاؾتييِ تيَو ْةزا ،بططة طؤضزيٓى غيَيةّ بوو نة ئاؾتى تيَهسا و بة يةؾهطيَهى
بةٖيَعةوة ٖات بؤ دةْطى َٔ ،زواتط ية (َى ظى ؾة) نوشضا و يةؾهطةنةى ؾهػتى خواضز.
ويَطِاى ئةوةى زةَتواْى الؾةنةى يةْيَو ببةّ ،بةآلّ ضةظاَةْسيِ ْواْس بةضاْبةض بة زاواى
غةضزاضةناْى نة ٖةَوويإ زيًى َٔ بووٕ تا الؾةنةى زواى َؤَيايي نطزٕ ،بطةضِيَٓٓةوة بؤ
ضؤّ تا يةويَٓسةض بة خاى بػجيَطزضيَت .زواى ئةوةى ئاؾتييُإ يةطةٍَ ضؤّ نطز َٔ ،بةؾيَو يةو
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ؾاضاْةّ طةضِاْسْةوة بؤ ضؤّ نة ططتبوؤَ و ديَٓؿيٓةنةى طؤضزئ ية ئاؾتى ْيَوامنإ نة تا
ٖاتٓى تؤ بؤ زةغةآلت بةضزةواّ بوو ،ضِاظى بوو.
َطريغيَين ،ئةطةض َٔ ْاْاغي
ئيَػتة تؤ زةتةويَت ئاؾتى يةْيَو ببةى و ئاططى دةْط ٖةي
يةو ضؤَياْة بجطغة نة ية دةْطى َى ظى ؾة بووٕ بة زيًى َٔ َٔ ،ئةوامن ئاظاز نطز ،بجطغة
تا بعاْى نة َٔ ية دةْط ْاتطغِ ،بةآلّ يةباضةى ئةوةى نة وتوتة َٔ بة زيٌ زةططى و
زةَبةى بؤ ضؤّ و يةغةض بةضظتطئ ططزى ئةو ؾاضة ية خاضِ زةزةى ،ئاطةزاض بة نة يةو ضؤشةوة
نة ئاٖوضاَةظزا َٓى ئافطاْسووة و باثريامنى خػتووةتة غةض زةغةآلت تا زةطاتة ئةَطِؤٖ ،يض
َةنى َٔ زيٌ ْةبووة.
ثاؾايةى ية ضةضةي
ٖةْسيَو ية باثريامن ية دةْطسا نوشضاوٕ ،بةآلّ ٖيض ناَيإ زيٌ ْةبووٕ و تؤف ٖةضضةْسى
بةٖيَع بى ْاتواْى َٔ بة زيٌ بططى ،بةآلّ يةواْةية َٔ ية طؤضِةثاْى دةْطسا بهوشضيَِ .ويَطِاى
ئةوةى َٔ ٖةضوةى ضؤٕ ية ثيَؿيٓاْى تؤ ْةتطغاوّ ،ية تؤف ْاتطغِ ،بةآلّ ئاَؤشطاضيةنت
زةنةّ ،ئةويـ بطيَتيية يةوةى نة ئةطةض ٖيَعى ؾيَطيؿت ٖةبيَتٖ ،ةض ئاؾتى ية ؾةضِ باؾرتة.
ئاَةيياْؤؽ ئاَؤشطاضى َٓى وةضْةططت و خؤى بؤ دةْط غاظزا ،زاواى ية وآلتاْى
ضؤشئاواى زةضياى غجي (َةزيتةضاْة) نطز ،نة بةؾيَو بووٕ ية وياليةتةناْى ضؤّ تا يةؾهط
ئاَازة بهةٕ .ئةونات نطيػتيإ ية ضؤّ ْةبووٖ ،ةَوو نطيػتياْةناْى ضؤّ بة فةضَاْى
ئيُجطاتؤض ثيَـ ئةو بةضواضة نوشضا بووٕ ،تةْيا ية بةؾيَو يةو وياليةتاْةى بة وياليةتة
زةضةنييةناْى ئةو وآلتة زازةْطإٖ ،ةْسىَ نطيػتيإ ٖةبووٕ ،ضووْهة ئاَةيياْؤؽ زةيعاْى
وآلتاْى َٔ بووْةتة ثةْاطةى نطيػتياْةنإ و ئةوإ َٓيإ خؤف زةويَت ،بؤية زواى ئةوةى ية
زشى َٔ بطِياضى دةْطيساٖ ،ةض نطيػتياْيَهى زةغت زةنةوت ،زةيهوؾت ،ئةو نطيػتياْاْةف
نة تواْيإ ضِابهةٕ ،خؤيإ طةياْسة ئةو وآلتاْةى يةشيَط زةغةآلتيى َٔ بووٕ.
ئةوإ زواى ئةوةى ية ضؤّ زةضزةضووٕ طياْيإ ثاضيَعضاو زةبوو ،بؤ ئةوةى بتوأْ قووتيإ زةغت
بهةويَت ،زواى طةيؿتٓيإ بة وآلتاْى َٔ ،ضيَطةى ئاتطؤثاتيَٓيإ زةططتةبةض ،ضووْهة يةويَٓسةض بة
َسةٖاتٔ و ٖيضيإ ْةبوو ،ؾويَٓيَو بؤ
ٖاوناضى َٔ وةى ٖاوناضى بؤ ئةو نطيػتياْاْةى ية ضؤّ ٖةي
خيَطات و ٖاوناضى ئةوإ زاْطابوو نة يةاليةٕ زوو قةؾةى نطيػتيإ و ْويَٓةضيَهى َٔ بةضِيَوة زةبطا،
يةو ؾويَٓة نةيوثةىل ناض بة ئةواْة زةزضا نة زةياْةويػت ية وآلتةناْى َٓسا مبيَٓٓةوة.
ئةطةض دووتياض بوواْة ظةوى و ثيَساويػتييةناْى نؿتوناٍَ و بطِيَو ظيَطِيإ ثيَ زةزضا تا
َططتٓةوةى يةنةّ بةضٖةَيإ ،قووتى ضؤشاْةيإ زابني بهةٕ .ئةطةض ثيؿةطةض
بتوأْ ناتى ٖةي
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بوواْة ية ؾويَٓى خيَطات بطِة ثاضةيةنيإ ثيَ زةزضا تا بتوأْ ية ثيؿةنةيإ زةغت بةناضبٔ،
ئةطةض ثيؿةوةضةنإ ويػتبايإ بؤ َٔ ناض بهةٕ ،ئةونات َووضةى خؤيإ ية َٔ وةضزةططت.
ٖةْسيَو ية طةدمة نطيػتياْةناْيـ ئاضةظوويإ زةنطز تا ية غوثاى َٓسا ببٓة غةضباظَٓ ،يـ
ئةوامن ٖةضوةى غةضباظة ئيَطاْييةنإ وةضزةططت ،ية ضِووى َووضة و خاْةْؿني دياواظييإ يةطةٍَ
َةتيإ بؤ ثؿوو ثيَ زةزضا.
غةضباظةناْي زيهة ْةزةبوو ،ية ناتى دةشْةناْى خؤؾياْسا َؤي
ٖةض ئةوناتةى وةآلَى ْاَةى ئاَةيياْؤغِ زايةوة خؤّ بؤ دةْط ئاَازة نطز ،ضووْهة
ْاَةى ئةو بة ضِازةيةى بيَ ؾةضَاْة بوو ،نة بطِواّ ْةزةنطز ئةو غووز ية ئاَؤشطاضى َٔ
ببيٓيَت و ية دةْط نطزٕ ثاؾطةظ ببيَتةوة ،بةآلّ ْةَسةظاْى ية ض ضيَطةيةنةوة بؤ دةْطى َٔ
زيَت .ئايا وةى طؤضزيٓى غيَيةّ ية ضيَطةى غوضيا و بة زضيَصايي ضِووباضي فوضات بؤ دةْطى َٔ
زيَت ياخؤ الى باؾرتة نة ية ضيَطةى ئاغياى بضووى بيَتة دةْطى َٔ؟.
ئةطةض ئاَةيياْؤؽ ية ضيَطةى وؾهاْييةوة يةؾهطةنةى ٖيَٓابوواية ،ية ضيَطةى ئاغياى
بضووى زةٖاتة دةْطى َٔ ،بةآلّ ئةطةض ية ضيَطةى زةضياوة ٖاتباية ،زواى طةيؿتٓى بؤ غوضيا
زةبوواية يةويَوة خؤى بطةيةْيَتة َيعؤثؤتاَيا.
بريّ ْةزةنطزةوة نة ئاَةيياْؤؽ يةؾهطةنةى ية ضيَطةى ئاغياى بضوونةوة بيَٓيَت ،ضووْهة
زواى ئةوةى ية ضؤّ زةضزةضوو ،زةبوواية بة ٖةْسىَ وآلتسا تيَجةضِ ببيَت نة ثيَوةْسييإ يةطةٍَ ضؤَسا
باف ْةبوو ،يةواْة بوو يةو وآلتاْة ية ْيَوإ يةؾهطةنةى و ثاؾاناْى ئةو ؾويَٓاْة دةْط ضِووبسات،
بةآلّ ئةطةض يةؾهطةنةى ية ضيَطةى زةضياوة طةياْسباية غوضيا ،ضووْهة زةطةيؿتة ْيَو خانى
يةنيَو ية وياليةتةناْى ضؤّ ،يةؾهطةنةى زةيتواْى بة بيَ ططفت بةضزةواّ بيَت ية ٖاتٔ و ضؤشئاواى
غوضيا بة بةؾيَو ية غٓووضى ئيُجطاتؤضييةتى ئاَةيياْؤؽ ٖةشَاض زةنطا.
ئاَةيياْؤؽ دطة ية ضيَطةى ئاغياى بضووى و غوضيا ٖيض ضيَطةيةنى ْةبوو بؤ
يةؾهطنيَؿيي بؤ غةض َٔ و َٓيـ زةبوواية ئاضاّ بططّ تا بؤّ زةضزةنةويَت نة ية نويَوة
زيَت ،بؤ ئةوةى ؾيَواظى دةْطى خؤّ ية بةضاْبةضى زابطِيَصّ و ْاضاض بووّ نة ئةطةض ية ئاغياى
بضوونةوة بيَت ؾيَواظيَهي زيهة بؤ دةْط زياضى بهةّ.
َي
َبصاضز نة طؤضزيٓى غيَيةّ ٖةي
زةضنةوت ئيُجطاتؤض ٖةَإ ضيَطةى بؤ دةْطى َٔ ٖةي
بصاضز بوو ،زةيويػت بة زضيَصايي ضِووباض خؤى بطةيةْيَتة ئاؾووضغتإ ،بؤ ئةو َةبةغتةف
زةبوواية ية بواضى (َى ظى ؾة) بجةضِيَتةوة و خؤى بطةيةْيَتة ئةو زةؾتةَ ،ى ظى ؾة ئةو
ؾويَٓة بوو نة َٔ تيايسا بةغةض طؤضزيٓى غيَيةّ غةضنةومت و نوؾتِ.
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ئةطةض ئاَةيياْووؽ زواى تيَجةضِبووْى ية ضِووباضي فوضاتٖ ،اتباية ْيَو زةؾتى َى ظى
ؾة َٔ ،زةَتواْى ئةو بؿهيَِٓ ،بةآلّ زةَعاْى نة ئةو يةطات بووة و ية ضابطزووزا فةضَاْسةى
يصيؤْيـ بووة ،ية ٖوْةضةناْى دةْط ؾاضةظاية و زةظاْيَت ٖاتٓة ْيَو ئةو زةؾتة بؤ ئةو
َةتطغيساضة.
َٓيـ زةَتواْى ية ضِووباض بجةضَِةوة و بة زضيَصايي نةْاضةناْى ضؤشئاواى ضِووباضةنة بضُة
ثيَؿواظى ئةو ،بةآلّ بة باؾِ ظاْى ية زةؾتى َى ظى ؾة نة نةوتبووة ضؤشٖةآلتى فوضات و يةو
ؾويَٓةى نة زووضى ْيَوإ زجيًة و فوضات زةطاتة نةَرتئ ئاغتى خؤى ،ضاوةضِواْى ئاَةيياْؤؽ
مب ،ضووْهة ئةو ثيَسةؾتة تةخت بوو ،بؤ بةناضخػتٓى طاييػهة دةْطييةناْى َٔ ظؤض باف
بوو ،بة ٖةَإ ؾيَوة نة طؤضزيٓى غيَيةَِ نوؾت ،زةَتواْى ئاَةيياْؤغيـ بة ضؤنسا بسةّ.
ية ناتيَهسا نة ئةطةض بة زضيَصايي ضِووباضةنة بةضةو ضؤشئاوا بةضةو ضِووى ئةو ضووباّ ،يةواْةبوو
ْاضاض ببِ ية ؾويَٓيَو يةطةٍَ ئةوزا ظةْطِ نة طاييػهةنامن غووزيإ ْةبيَت و ثياوى ظاْا ْابيَت
ئةو طؤضِةثاْةى دةْط وةال بٓيَت نة تاقى نطزووةتةوة و ييَي ؾاضةظاية و بضيَتة ؾويَٓيَو نة
ؾاضةظاى ْيية و يةويَٓسةض يةطةٍَ زوشَٔ ظةْطيَت.
غيدووضِةنإ ئاطةزاضيإ زةنطزَةوة ية ثيَؿطِةويهطزْى يةؾهطى ئاَةيياْؤؽ ،بةآلّ ضؤشيَو
َيإ ثيَساّ نة ئةو نوشضاوة و ئةفػةضيَهى ضؤَى بة ْاوى (ظايةضيةٕ) فةضَاْسةيي
ٖةواي
يةؾهطةنةى ططتؤتة ئةغتؤ ،بة ٖةَإ ضيَطةزا طةضِاوةتةوة نة ثيايسا ٖاتبووٕٖ .ةضضةْسة ية
ضؤّ َاوةى زةغةآلتيى ئيُجطاتؤضةنإ نوضت بوو ،بةآلّ َٔ بريّ ْةزةنطزةوة نة ئاَةيياْؤؽ ية
ناتى يةؾهطنيَؿيي بؤ غةض َٔ بهوشضيَت.
َى نوشضاْى ئةو بؤ َٔ ٖات ،ثياوةنامن ْةياْتواْي بوو ْاوى بهوشى
ناتيَو ٖةواي
ئاَةيياْؤغِ بؤ بسؤظْةوة ،زواتط َٔ ئاطةزاض نطاَةوة نة (ثؤْتؤؽ تؤضيؤؽ) ئاَةيياْؤغي
نوؾتووة ،ضووْهة نوشضاْى ئاَةيياْؤؽ بة غووزى َٔ بووٖ ،ةْسىَ ية ْيَطزضاوةناْى َٔ
واياْعاْى نة َٔ ٖةْسىَ نةغِ ْاضزووة تا بضٓة ْيَو ئؤضزووطةنة و ئةو بهوشٕ ،ئةوإ
ْةياْسةظاْى نةؽ ْاتواْيَت ية ناتى ؾةوزا بضيَتة ْيَو ئؤضزووطةى غوثاى ضؤّ و فةضَاْسةنةى
بهوشيَت ،ضووْهة غوثاى ضؤّ تةْاْةت ئةطةض يةى يصيؤٕ بيَت ،ية ناتى وةغتاْى ية ٖةض
ؾويَٓيَو ،تةْاْةت ئةطةض بؤ يةى ؾةويـ بيَت ،ئؤضزووطة بؤ خؤى زازةَةظضيَٓيَت و يةو ؾويَٓة
قةآليةنى ناتى ضيَ زةنةٕ ،واتة زيواضيَو زازةَةظضيَٓٔ و يةويَوة ٖيض نةؽ ؾةواْة ْاتواْيَت
بضيَتة ْيَو ئؤضزووطةنةياْةوة.
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َٓيابووّ نة يةْيَو
َى نوؾتٓى ئاَةيياْؤغيإ ية ناتى ؾةوزا ثيَساّ َٔ ،زي
ناتيَو ٖةواي
ئؤضزووطةنة ضؤَةنإ خؤيإ ئةو ناضة ئةدماَساوة ،بة ظوويي زةضنةوت نة بريؤنةى َٔ ضِاغتة
و ظايةضيةٕ بةٖاْسةضي ثؤْتؤؽ تؤضيؤؽ ئيُجطاتؤضى نوؾتووة.
ظايةضيةٕ ٖاْسةضى نوؾتٓى ئاَةيياْؤؽ ،ثيَـ ئةوةى يةشيَط غةضنطزايةتيي ئةوزا بؤ
َح بطيَتى بوو
َح و ئاي
دةْطى َٔ بهةويَتةضِيَ ،فةضَاْسةى يصيؤْةنى ضؤَى بوو ية غةضووى ئاي
يةو ظدمرية ؾاخةى بانوضى ضؤّ ،ئةو وآلتاْةى زةنةوتٓة ئةوزيوى ئةو ظدمرية ؾاخة و يةشيَط
َح ْاوزةبطإ .ناتيَو
زةغةآلتيى ضؤَةنإ بووٕ ،يةاليةٕ ئةواْةوة بة وآلتاْى غةضووى ئةي
َجةوة
ئاَةيياْؤؽ ويػتى ية زشى َٔ يةؾهطنيَؿيي بهات ،يصيؤْى ظايةضيةْى ية غةضووى ئةي
ٖيَٓايةوة و ظايةضيةٕ بة يةؾهطةنةيةوة ثيَوةغتى يةؾهطى ئاَةيياْؤؽ بوو.
ية ضابطزووزا ضيَو ناضى يةْيَو يةؾهطى ضؤّ ظؤض توْس بوو ،ئةطةض يةنيَو ية يةطاتةنإ
بةضزةواّ غةضخؤف بوواية ية ناضةنةى الزةزضا ،بةآلّ زواى ئةوةى بة ٖؤى نوشضاْى بةضزةواَى
ئيُجطاتؤضةنإ ،ضيَو ناضى يةؾهطى ضؤّ نةّ بؤوةٖ ،ةْسىَ يةو يةطاتاْةى ية غةضباظطة
زووضةنإ بيَ ئيـ بووٕ ،ية الواظبووْى ضيَو ناضييةنإ غووزيإ وةضططت و بؤ غةضطةضَهطزْى
خؤيإ ؾةضابيإ زةخواضزةوة.
ظايةضيةٕ يةنيَو يةو نةغاْة بوو ،نة بة ٖؤى َاْةوةى بؤ َاوةيةنى ظؤض ية وآلتاْى
َح و بؤ بةغةضبطزْى ناتةناْى بيَهاضى خؤى ؾةضابى خواضز بؤوة ،زواى ئةوةى
غةضووى ئةي
ئاَةيياْؤؽ بؤ َةبةغتى دةْط يةطةٍَ َٔ زاواى زةناتٖ ،ةض بةضزةواّ زةبيَت يةو ناضةى،
زواى ضانؿاْى ؾةو يةْيَو ئؤضزووطة زةغتى بة خواضزْةوة زةنطز.
َةى خواضزْةوةى ئةو زوو نةَونوضتى تيَسا بوو ،يةنةّ غةضباظ و ئةفػةضة ضؤَةناْى
فيَطزةنطز نة ية ناتى غةفةضة دةْطيية زووضةنإ زةتواْطيَت ؾةضاب غؤْةوة ،زووةَيـ
ئةوةى نة ظايةضيةٕ تا بةؾيَو ية ؾةو زةضِؤيؿت ،غةضطةضَى ؾةضاب خواضزْةوة زةبوو،
َسةغتا ،بؤ
َى ٖةغتيَت و بة خوَاضى ٖةي
بةضةبةيإ ْةيسةتواْى وةى ئةواْي زيهة بة تووْسوتؤي
ئةوةى خوَاضى بةضي بسات داضيَهي زيهة ضةْس داَيَهى زةخواضزةوة و زةنةوتةوة ْيَعيهة
غةضخؤؾي ،ئةوناتيـ تواْاى فةضَاْسةيي زازةبةظى.
ْاظامن َةى خواضزْةوةى ئةو ضةْسة ناضيطةضيى ٖةبووة يةو ثيالْةى بؤ نوؾتٓى
ئاَةيياْؤؽ زايٓا بوو ،بةآلّ بيػتِ ئاَةيياْؤؽ ثيَي وتبوو ؾةضاب ْةخواتةوة ،ئةويـ
َبططيَت.
ْةيسةتواْى زةغت ية ؾةضاب ٖةي
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زواى ئةوةى ئاَةيياْؤؽ نوشضا و يةؾهطى ضؤّ طةضِايةوة ،ضيرت ئاطةزاضى ظايةضيةٕ ْةبووّ.
َة
َططتووةٖ ،ةض ئةو غاي
َى ( 259ظ) بيػتِ نة ئةو زةغتى ية َةي خواضزْةوة ٖةي
ية غاي
َِ ثيَطةيؿت نة بة دووآلْسْى تريزازى غيَيةّ ثاؾاى ئةضَةْػتإ نة ثةْاى بطزبؤوة بةض
ٖةواي
ضؤَةنإ ،نةوتة نؤنطزْةوةى يةؾهط تا بيَت بؤ دةْطى َٔ.
َٓةططتباية ،بريى ية
َٔ بريّ زةنطزةوة نة ئةطةض ظايةضيةٕ زةغتى ية َةى خواضزْةوةى ٖةي
دةْط يةطةٍَ َٓسا ْةزةنطزةوة ،ضووْهة ثياوى َةخيؤض تا ْيوةى ؾةو بة خواضزْةوة غةضطةضّ
َٓاغتيَت ،ئةطةض ضؤشةناْيـ ظغتاْى و نوضت بٔ،
زةبيَت و يةبةض خوَاضي تا ْيَعيو ْيوةضِؤ ٖةي
ئةوا تا ْيَعيهةى تاضيو بووٕ خوَاضٕ ،زواى ٖةغتاْيـ بؤ زووضنةوتٓةوة ية خوَاضى زةبيَت
نةَيَهي زيهة بٓؤؾٔ.
بؤية ئةطةض ظايةضيةٕ بةضزةواَبوواية يةغةض َةى ْؤؾني ،بؤ دةْطى َٔ يةؾهطى
نؤْةزةنطزةوة و خواضزْةوةى ؾةو و خوَاضى ضؤش زةضفةتى نؤنطزْةوةى يةؾهط و ٖاتٔ بؤ
دةْطى َٓى ثيَٓةزةبةخؿي.
ظايةضيةٕ بؤ دةْطى َٔ و بؤ بةزةغتٗيَٓاْةوةى ئةو وآلتاْةى ئاغياى بضووى نة زواى
َى نؤنطزْةوةى يةؾهط و بةضِيَهةوتٔ بةضةو وآلتاْى
دةْطى َى ظى ؾة زاطريّ نطز بووٕٖ ،ةوي
َٓيسا ،تا ئةونات ٖيض يةى ية ئيُجطاتؤضةنإ يةؾهطى بةو ضازةية طةوضةيإ بةضِيَ ْةخػتبوو.
َيسا بيػت يصيؤٕ يةْيَوخؤ و زةضةوةى ضؤَةوة ئاَازة بهات ،ضووْهة
ظايةضيةٕ ٖةوي
ْةيسةتواْى ئةو يةؾهطة بة ضيَطةى وؾهاْيسا بيَٓيَت بؤ غةض َْٔ ،اضاض بوو ية ضيَطةى زةضياوة
بهةويَتةضِيَ .ئةو بؤ بةضِيَ خػتٓى بيػت يصيؤٕ بة تةواوى ثيَساويػتيى دةْطييةوة ،زةبوواية
َضي
نةؾتيي ثيَويػت ئاَازة بهات ،بؤ بةضِيَ خػتٓى نةؾتييةناْيـ ثيَويػتى بة غةوي
ٖةبوو ،ئةوإ َاوةيةى بوو ٖيض ؾويَٓيَهيإ ْةططتبوو ،بؤية ْةياْسةتواْى زيًى ثيَويػت زابني
بهةْٕ ،اضاضيإ بهةٕ بؤ غةوٍَ ييَسإ .ئةو ناضةف ٖيَٓسة غةختة نة ٖيض نطيَهاضيَو بؤ
وةضططتٓى َووضة ئةو ناضة ئةدماّ ْازات.
ًَيَسإ زةغتةبةض
ظايةضيةٕ نة ْةيسةتواْى بة ثيَساْى َووضة نطيَهاضى ثيَويػت بؤ غةوي
بهات ،ئةو نةغاْةى بؤ نةؾتييةنإ زةْاضز نة غعاى ية غيَساضةزاْيإ بةغةضزا غةثابوو ،ئةو
شَاضةيةف ٖيَٓسة ظؤض ْةبووٕ نة ثيَساويػتيى ئةو زابني بهةٕ.
َهطزٕٖ ،ةْسىَ بةنطيَطرياوى خؤى
َضي نةوتة فيًَ
ظايةضيةٕ بؤ بةزةغتٗيَٓاْى شَاضةيةى غةوي
ْاضز تا الوة بيَ شْةنإ بةضةو خاْةى شْإ (ؾويَٓى ضابواضزٕ) ببةٕ ،زواى ئةوةى ؾةضابيإ ثيَ
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َضي زةتوأْ بؤ َاوةى غيَ ؾةو و غيَ ضؤشإ يةغةض
َئَ ئةطةض ببٓة غةوي
زةزةٕ ،ثيَيإ بً
خةضدى ئيُجطاتؤض يةو خاْاْة غؤْةوة و ضِابويَطٕ .بةّ ؾيَوةية ئةوإ ضِةظاَةْسيإ زةْواْس نة
َضي ،بةنطيَطرياوةناْى ظايةضيةْيـ بة ثةية
زواى غيَ ضؤش ية ضابواضزٕ و خواضزْةوة ببٓة غةوي
ثةدمةَؤضى ضةظاَةْسييإ يةغةض ئةو ضيَههةوتٓاْة ثيَ زةنطزٕ نة ثيَؿرت ئاَازةيإ نطزبووٕ.
يةطةٍَ تةواو بووْى غيَ ضؤشةنة ،يةنطِاغت ئةواْيإ ية خاْةى ضابواضزْةوة زةبطز بؤ
َبئَ ،ضووْهة قاضةناْيإ بة ظدمري زةبةغرتايةوة.
نةؾتييةنإ ،ئةوإ ضيسيهة ْةياْسةتواْى ٖةي
َةناْى زيهةي ظايةضيةٕ ئةوة بوو نة بةنطيَطرياوةناْى خؤى زةْاضز بؤ
يةنيَو ية فيًَ
قوَاضخاْةنإ تا ثاضة بة قةضظ بسةٕ بةو نةغاْةى زؤضِابووٕ بةو َةضدةى ئةوإ ضؤشى زواتط
ثاضةنة بسةْةوة ،ئةواْيـ بة ئؤَيَسى بطزْةوة بطِيَهى باف ثاضةيإ قةضظ زةنطز ،ظؤضيٓةيإ
ضؤشى زواتط ْةياْسةتواْى بيسةْةوة و يةاليةٕ ثياواْى ظايةضيةٕ زةطواغرتاْةوة بؤ نةؾتييةنإ و
َبئَ ،بةآلّ ية خاْةى شْإ و ية قوَاضخاْةنإ تةْيا ئةو
قاضةناْيإ ظدمري زةنطا تا ْةتوأْ ٖةي
طةدماْةى نة ضواضؾاْة و غيٓط ثإ بووٕ و ئةْساَيإ دوإ بوو زةنةوتٓة بةضضاو ،ضووْهة
زةياْعاْى ئةواْةى الواظ و بيَ تواْإ بؤ غةوَيًيَسإ ْابٔ ،ية زة ضؤشى يةنةَى غةفةضزا يةبةض
قوضغي ناضةنةيإ زةَطٕ ،تةْيا الوة بةٖيَعنإ زةتوأْ ية ثؿت غةوٍَ مبيَٓٓةوة و بةضطةى ئةو ناضة
غةختة بططٕ و ية َاْسوويةتيى ْةَطٕ.
َضي بؤ نةؾتييةناْى نة زةبوواية
بةو فطتوفيَآلْة ظايةضيةٕ تواْى غي ٖةظاض غةوي
غةضباظةناْى بة زةضيازا ببةٕ و ية وآلتاْى َٓى ْيَعيو بهةْةوة ،زابني بهات .غةضةضِاى ئةو
َيَو نةؾتيي ضاضؤنةزاضيؿى خػتةضِيَ ،ضووْهة
َططةناْي ،ظايةضئ نؤَةي
نةؾتيية غةضباظ ٖةي
ئةو زةيعاْى بيػت يصيؤٕ نة ٖةضيةنةيإ ؾةف ٖةظاض غةضباظى ٖةية ثيَويػتيإ بة
خواضزةَةْي و ثيَساويػيت زيهة ٖةية و ثيَويػت زةنات نة ئةو ثيَساويػتيياْةف بؤ ئةوإ
بطواظضيَتةوة .نةؾتييةناْى خؤضاى ظووتط نةوتٓةضِيَ ،ضووْهة ٖيَواؾرت ية ئةواْي زيهة
زةضِؤيؿنت ،ظايةضيةٕ زةيويػت ٖةَوو نةؾتييةناْى ثيَهةوة بطةْة ديَي زياضيهطاو.
َططةنإ نةوتٓةضِيَ ،ظايةضيةٕ تواْى
زواى نةؾتيية ضاضؤنةزاضةنإ ،نةؾتيية غةضباظ ٖةي
يةؾهطى خؤى بطةيةْيَتة غوضيا .ناتيَو غةضباظةناْى ية نةؾتيي زابةظئ،
َ ًيَسةضةناْيؿى زابةظاْس و مشؿري و ْيَعةى ثيَسإ تا شَاضةى غةضباظةناْى ية غةز و بيػت
غةوي
ٖةظاض نةؽ بؤ غةز و ثةدما ٖةظاض نةؽ ظياز بهات.
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َضييةناْى ية ناتى دةْط و تا طةضِاْةوةيإ بيَ ناض زةبٔ ،بؤية وةى
ظايةضيةٕ زةيعاْى غةوي
زواتط ية خؤيِ بيػت ،بريى نطزةوة نة ٖةضضةْسة ئةوإ بايةخى دةْطيإ ْيية ،بةآلّ زةتوأْ
ًَيَسإ ية نةؾتيسا
َضييَو نة بة ٖؤى غةوي
بةضطةى َاْسووبووٕ و ئاظاض بططٕ ،ضووْهة غةوي
يةْيَو ْةضيَت ،زواى َاوةيةى بةٖيَعتط زةبيَت و غيٓطى ثاْرت و َاغوويهةناْى باغهى
َضي ئةطةض ْةَطيَت ية ئاَطاظة بة غووزةناْى ظةضةض ييَساْة.
بةٖيَعتط زةبٔ ،غةوي
َضي
ظايةضيةٕ زةيويػت غووز ية ٖيَعى باظوو و تواْاى َاْسوو ْةبووْى غي ٖةظاض غةوي
وةضبططيَت نة زةبوواية ضةْسئ َاْط بيَ ناض مبيَٓٓةوة ،يةنيَو ية ٖؤناضةناْى ؾهػتى
َضييةناْى ثيَوةغت نطز بة غةضباظةناْى خؤى.
ظايةضيةْيـ ٖةَإ ئةوة بوو نة غةوي
ية ٖةض يةؾهطيَو ٖةْسيَ غةضباظ ٖةٕ نة زةبيَت غةضةضِاى طواغتٓةوةى نةيوثةىل دةْطى،
خؤضاى و خيَوةت بطواظْةوة ،ئةطةض ٖيَعى غواضةف ٖةبيَت ،زةبيَت ئاييو بؤ ئةوإ زابني بهةٕ.
َضييةنإ و ثيَوةغت نطزْيإ
زواى ئةوةى غيدووضِةنامن ظاْياضييإ يةباضةى زابةظاْسْى غةوي
بة يةؾهطةنةيةوة يةاليةٕ ظايةضيةٕ ثيَساّ ،ظاْيِ شَاضةى يةؾهطةنةى بووة بة غةز و ثةدما
ٖةظاض نةؽ .ئةو يةؾهطة طةوضةيةف غةضةضِاى خؤضاى ،بؤ زابيٓهطزْى ئاو ثيَويػتة بةو
ؾويَٓاْةزا بطِوات نة بة ضيَصةى ثيَويػت ئاوى ٖةبيَت ،ئةطةض ضاغتةوخؤ بةو ضيَطةيةزا ٖاتباية
()6
نة ية غوضيا زيَتة قازغية ،زووضاضى بيَ ئاوى زةبيَتةوة.
بة زضيَصايي غاٍَ ناضواْةنإ ية قازغية زةٖاتٓة غوضيا ،بة ثيَضةواْةوة زةضِؤيؿنت ،ية
ٖةَوو وةضظةناْسا ئاو بؤ ئةوإ يةو ضيَطةية زةغت زةنةوت ،بةآلّ يةؾهطيَهى طةوضة
ْةيسةتواْى بة ٖةَإ ضيَطةزا بطِوات ،ضووْهة ئاوى ثيَويػت بؤ ئةوإ زةغت ْةزةنةوت ،تةْيا
َةطةض فةضَاْسةى يةؾهطةنة ،يةؾهطى خؤى بةغةض ضةْسئ ططووثي بضووى زابةف نطزباية و
ضؤشاْة ياخؤ زوو ضؤش داضيَو ،زةغتةيةنى بةضةو قازغية ْاضزباية ،يةؾهطةنة زةطةيؿت ،بةآلّ
بة ٖؤى ئةوةى ئةو يةؾهطاْة الواظ بووٕ ،بة ظوويي يةْيَو زةبطإ ،ظايةضيةٕ نة ثيَؿرت
ئةظَووْى دةْطى ٖةبوو ،ئةو ناضةى ْةزةنطز ،ئةطةض ويػتى بؤ ئةو ناضةف ٖةبوواية ،ئةو
َى بووٕ ،ضيَطةى ئةو ناضةيإ ثيَ ْةزةزا.
يةطاتاْةى يةطةي
(ٖ )6ةْسىَ يةو ؾاضاْةى يةو بةؾةزا باغيإ زةنطيَت ،ية غةضزةَى ؾاثووضى يةنةّ ْاوي زيهةيإ ٖةبووة،
يةواْةف ؾاضى قازغية نة نةوتووةتة َيعؤثؤتاَيا ،ئةونات ْاوي زيهةي ٖةبووة .بؤ ئةوةى غةض ية خويَٓةض
َآل"
ْةؾيَويَت خؤَإ ية ْاوٖيَٓاْى ْاوةناْي زيهةي قازغية زةثاضيَعئ" .ظةبيشوي
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بةثيَي ئةو ٖؤناضةى نة باغهطا ثيَؿبيٓيِ زةنطز ظايةضيةٕ بؤ طةيؿتٓى بة َٔ ،بة زضيَصايي
نةْاضةناْى ضِووباضي فوضاتسا بيَت ،ضووْهة ثطِ َتُاْةتطئ غةضضاوة بؤ زابيٓهطزْى ئاو بؤ
يةؾهطيَهى غةز و ثةدما ٖةظاض نةغيٖ ،ةض ئةو ضيَطةية بوو ،يةو ضيَطةيةزا ْةتةْيا ئاوى
بةضزةواَى زةبوو ،بططة زووضاضى ْاوضةى ؾاخاويـ ْةزةٖات ،ضووْهة ظيَى فوضات زواى
زةضضووْى ية ئاغياى بضووى و طةيؿتٓى بة غوضيا ،ضيسيهة بة ْاوضة ؾاخاوييةناْسا
ْةزةضِؤيؿتٖ .ةضضةْسة ية ٖةْسىَ ؾوئَ بة ْاوضةى ْاضِيَهسا زةضِوات ،بةآلّ بة ؾاخسا تيَجةضِ
ْابيَت تا ببيَتة َايةى ططفت و ضيَطط بيَت ية يةؾهطيَهى طةوضة نة بة نةْاضةناْيسا ضيَطة
زةبطِيَت ،ضووْهة نةْاضةناْى ظيَى فوضات تةخت بووٕ ،غةضةضِاى ئةوةى ظايةضيةٕ بةضزةواّ ئاوى
زةغت زةنةوت بؤ يةؾهطةنةى ،يةاليةني زيهةوة ضيَطةى باف بوو بؤ طواغتٓةوةى ٖةَوو
ثيَساويػتييةناْى دةْطى يةؾهطةنةى ئةو بةو ضيَطةيةزا.
ضؤَةنإ سةظيإ بة طاييػهةى دةْطى ْةبوو ،يةؾهطى غواضةؾيإ ْةبوو ،بةآلّ ية
بةضاْبةضزا ططيٓطيإ بة َةدمةْيل زةزا و بة ضةنى ناضيطةضيإ ية دةْطسا زةْاغي .ظايةضيةٕ
شَاضةيةنى ظؤضى َةدمةْيكي يةطةٍَ خؤيسا زةٖيَٓا و بة ئاغاْى زةيتواْى بة نةْاضةناْى
فوضاتسا بياْٗيَٓيَت .يةؾهطى َٔ ثةضِيٓةوة بؤ نةْاضى ضؤشٖةآلتى ئةو ضِووباضة ،زةَةويػت بعامن
ظايةضيةٕ ض زةنات ،ئايا ٖةض وةى طؤضزيٓى غيَيةّ بؤ طةيؿنت بة ئاؾووضغتإ ،ية بواضى َى
ظى ؾة زةثةضِيَتةوة ياخؤ ؾويَٓيَهي زيهة زةغتٓيؿإ زةنات؟ ،زواداض بيٓيِ نة ئةو بة
()7
يةؾهطةنةيةوة ية (ئةزةؽ) بة ضِووباضةنةزا ثةضِييةوة.
ية تواْاَسا ٖةبوو يةوناتةزا نة ظايةضيةٕ ية ضِووباضةنة زةثةضِيَتةوة و زةطاتة نةْاضى
ضؤشٖةآلتٖ ،يَطؾي بهةَةغةض ،بةآلّ ؾاضى ئةزةؽ نةوتبووة ئةو ؾويَٓة و يةنيَو بوو ية
ؾاضة ئاوةزاْةناْى غةضزةَى زةغةآلتيى َٔ .زةَعاْى ئةطةض يةو ؾويَٓة يةطةٍَ ظايةضيةٕ
َٓياييةوة ضةظةناْى ؾاضةنة يةْيَو زةضيَت.
ظةْطِ ،ئةطةض ؾاضةنةف ويَطإ ْةبيَت ،بة زي
َى ئةوإ تطىَ
َهى ئةزةؽ دووتياض و ثيؿةوةض بووٕ ،ططيٓطرتئ بةضٖةَى نؿتووناي
خةي
َي ئاوضيؿِ بوو .ضةظةناْى ئةزةؽ ية
بوو ،ططيٓطرتئ بةضٖةَى ثيؿةغاظيؿيإ ضغتٓى نوتاي
( )7ئةزةؽ يةنيَو ية ؾاضة نؤْةناْى ديٗاْة نة نةوتبووة ضؤشٖةآلتى فؤضات و بانوضى َيعؤثؤتاَيا ،ئةو
ؾاضة ئيَػتة بة (ئوضفة) زةْاغطيَت ،زواى ئةوةى عاضةبإ ؾاضةنةيإ زاطرينطز ْاوى ؾاضةنةيإ طؤضِى و نطزيإ
َآل"
بة (ئيِ)" .ظةبيشوي
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َيَو ْةبوو نة ضةظى ْةبيَت ،بةؾيَو
تةواوى ئاؾووضغتاْسا ويَٓةيإ ْةبوو ،يةو ؾاضةزا تانة َاي
ية تطيَهاْيإ بؤ ثيَساويػتيى خؤيإ بةناض زةٖيَٓا ،ئةوةي ظيازيـ بوو ،زةياْفطؤؾت.
زاْيؿتوواْى ئةزةؽ ويَطِاى ضِةظةناْيإ ،بة ناضى ثةضوةضزةى نطَى ئاوضيؿُيـ غةضطةضّ
بووٕ ،ئاوضيؿُى ئةوإ ْاوباْطى ية ٖةَوو ؾويَٓيَو ٖةبوو .ئةطةض َٔ يةطةٍَ ظايةضيةٕ يةو
ؾويَٓة دةْطِ بهطزايةٖ ،ةَوو ضِةظ و ؾويَٓةناْى ثةضوةضزةنطزْى نطَة ئاوضيؿُةناْيإ يةْيَو
زةضووٕ .ضووْهة ْةزةظاْطا دةْطةنةَإ ضةْس زةخايةْيَت ،بةّ ٖؤيةؾةوة غةضباظة ضؤَةنإ
ناتيَو بة ثيَويػتيإ ظاْيبووايةْ ،اضاض زةبووٕ ضةظةنإ يةْيَو ببةٕ و زاض تووةناْيـ نة بؤ
ثةضوةضزةى نطَى ئاوضيؿِ بةناضزةٖات ،بؤ غووتاْسٕ بربِٕ .بؤية بة ثيَويػتِ ظاْى تةْاْةت
ئةطةض ظايةضيةٕ ئةَة بة ٖةآلتٔ تيَ بطات ،ية ئةزةؽ زووض بهةوَةوة ،ئةو بةزووي خؤَسا
ببِ تا بة تةواوةتى زووض زةنةويٓةوة.
بريّ يةوناتةف نطزةوة نة ظايةضيةٕ ية دةْطى َٓسا بؿهيَت و ثاؾةنؿة بهات ياخؤ
َبيَت ،بؤية ويػتِ ئةو بة ضازةيةى بة زووي خؤَسا ضابهيَؿِ نة يةوناتةزا ْةتواْيَت بة
ٖةي
ئةزةغسا بطِوات ،ضووْهة ئةطةض ئةوة ضِوويسابوواية ،بيَطوَإ ؾاضةنةى تاآلٕ زةنطز و
زةغووتاْس ،نوضِإ و نضاْى الوى ؾاضةنةؾى بة زيٌ زةططت و زةيربزٕ.
زةَعاْى ضؤَةنإ ية ناتى ٖةآلتٔ ياخؤ ثاؾةنؿةزا تةواوى ئةو ؾاض و ئاوايياْةى
زةنةوتة غةض ضيَيإ يةْيَويإ زةبطزٕ و تاآلْيإ زةنطزٕ .تةْيا ئةوناتة ْةياْسةتواْى ئةوناضة
بهةٕ ،نة بةضزةواّ بةزوويإ نةوتبايٓة و زةضفةتى ئةو ناضةَإ ثيَٓةزابوواْة ،ئاؾهطاف ْةبوو
نة ية ناتى ثاؾةنؿةى ظايةضيةْسا َٔ ئةو تواْايةّ زةبيَت بؤ بةزوونةوتٓى ياخؤ ْا.
ئاناَى ٖيض دةْطيَو ثيَـ ضِووزاْى دةْطةنة ْاتواْطيَت زياض بهطيَت ،بؤية ثيَويػتة
ٖيَٓسةى ية تواْازا بيَت خؤثاضيَعى بهطيَت.
ٖةضضةْسة ية غوثاى ضؤَسا ضيَو ناضيةنى باف ٖةية ،بةآلّ َووضةى ئةوإ ٖيَٓسة نةَة
نة غةضباظى ضؤَى ْاتواْيَت ئوَيَسى ٖةبيَت ،زواى تةواوبووْى غةضباظى ،شياْى باف بةغةض
ببات و زواى خاْةْؿني بووْيـ ٖةض ئةو َووضةيةى ثيَ زةزضيَت نة ية ناتى غةضباظى ثيَي
زةزضا ،ئةو خؤضانةى ضازةطرييَت نة ثيَي زةزضا ،بؤية ية ناتى خاْةْؿني بووْى نةَرت زةتواْيَت
غووز ية ثيؿةنةى ببيٓيَت تا يةوناتاْةى نة ية غةضباظيساية .بةو ٖؤيةوة غةضباظاْى ضؤَى بؤ
زةغتةبةضنطزْى ئايٓسةى خؤيإ ،ية دةْطسا بةضزةواّ برييإ ية تاآلٕ زةنطزةوة،
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ئةفػةضةناْيؿيإ ئةو ضِاغتييةيإ زةظاْى و ضيَططيإ ْةزةبووٕ و زةضفةتيإ ثيَ زةزإ ية ناتى
دةْطسا ؾاض و طوْساْي زوشَٓاْيإ تاآلٕ بهةٕ.
بةو ْةخؿةى نة باغِ نطز ،تواْيِ ظايةضيةٕ بةزووي خؤَسا ضِابهيَؿِ و ية ؾاضى ئةزةغي
َةى خؤَامن ٖيَواف نطزةوة
زووض غةَةوة ،ناتيَو زووضى ْيَوإ ئيَُة و ئةزةؽ ظؤض بوو ،دووي
تا يةؾهطى ظايةضيةٕ بطاتةوة َٔ.
ئةو نطيػتياْاْةى الى َٔ بووٕ ،ظاْياضييإ يةَةضِ نطزةوةناْى ظايةضيةٕ ية ضؤّ ثيَساّ و
وتيإ ئةو بةض ية ٖاتٓى ية ضؤّ تةواوى ثيَؿةوا ئايٓييةناْى ئةواْى نوؾتووة،
َةَةْسةناْيؿى زواى غتاْسْى ثاضة ئاظاز و ْاضاض بة ضؤيؿنت ية ضؤّ نطزووة .ئةو
زةوي
نطيػتياْاْةؾى تواْاى ثاضةزاْيإ ْةبووة ،يةطةٍَ خؤيسا ٖيَٓاوٕ و بة ظؤض ية نةؾتييةناْسا
َى ثيَ ييَساوٕ ،زواى طةيؿتٓيؿيإ بة غوضيا مشؿيَطى بة ئةوإ زاوة تا بةؾساضى دةْط
غةوي
َضييةناْي زيهةيـ بة ٖةَإ ؾيَوة
بٔ ،بةآلّ ئةوإ سةظ ْانةٕ بؤ ظايةضيةٕ ظةْطٔ و غةوي
سةظ ْانةٕ بؤ ظايةضيةٕ ظةْطٔ ،ضووْهة ئةو ناضةيإ بة ظؤضى ثيَ ئةدماَسضاوة.
َُسا ئةو بابةتةّ ية بري بيَت تا ية ناتى ثيَويػتٖ ،ةوٍَ بسةّ غووز ية ْاضِةظايي
ٖةوي
َضييةنإ بة تايبةتى نطيػتياْةنإ ببيِٓ و ٖاْيإ بسةّ تا خؤيإ بة زةغتةوة بسةٕ ،بةآلّ
غةوي
َضييةناْي زيهة ْاضاض بة خؤبةزةغتةوةزإ بهةّ.
ٖيَؿتا ْةَسةظاْى ضؤٕ نطيػتياْةنإ و غةوي
ناتيَو ويَػتاّ ،خيَوةتطةى يةؾهطةنةَِ َةوزايةى زووضتط ية ضِووباضةنة زاَةظضاْس،
ضووْهة يةو وةضظة بووئ نة ئاوى ضِووباضي فوضات بةضةو ظيازبووٕ زةضوو ،يةواْةبوو الفاو ية
ضِووباضةنةوة ٖةغتيَتٖ ،ةضضةْسة ؾويَٓى وةغتاْى َٔ ئاضاّ بوو ،نةؾيـ خؤضةتاو بوو.
ظؤض داض بيَ ئةوةى باضإ بباضيَت ،ئاوى ضِووباضةنة بة ضازةيةى ظيازى زةنطز نة ية ضِيَطِةوى
خؤى زةضزةضوو و الفاو بةغةض ٖةضزوو نةْاضةناْسا غةضزةنةوت و ٖةْسىَ ية ظةوييةناْى
نةْاضةنةى زازةثؤؾي.
ٖؤناضى الفاوةنإ زةطةضِايةوة بؤ ئةو باضاْة ظؤضاْةى ية غةضضاوةى ضِووباضةنةوة زةباضى و
َو ية ئاؾووضغتإ ئةو ٖةوض و باضاْاْةيإ ْةزةبيٓى ،بؤية طوَاْيإ ْةزةنطز نة ئاوى
خةي
ضِووباضةنة ظياز بهات و الفاو بيَت ،ئةوإ ية نةْاضةناْى ظيَ زةخةوتٔ ،يةثطِ ناتيَو بةخؤ
زةٖاتٓةوة نة ٖةضضواض اليإ بة ئاو زاثؤؾطاوة و ئةطةض ثةية ْةنةٕ ،ئةوا زةبٓة خؤضانى ئاو.
ئةو الفاو و غةضنيَؿياْةى ضِووباضةنة ظؤضتط ية وةضظى بةٖاض و ٖةْسىَ داضيـ ية وةضظى ثايعزا
ضِوويإ زةزا.
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ٖةضضةْسة بة ٖؤى زووضى ْيَوإ خيَوةتطةنةّ و ضووباضةنةوة تا ضازةيةى ٖيَٓاْى ئاو
يةاليةٕ غةضباظةنامن ْاخؤف بوو ،بةآلّ ية بةضاْبةضزا ئاغووزة بووّ و زةَعاْى تةْاْةت ئةطةض
الفاويـ بيَت ،خيَوةتطةنةّ ية َةتطغيسا ْابيَت.
ؾويَٓى وةغتاْى َْٔ ،اوضةى تووض بوو ،زاْيؿتوواْى ْاوضةنة زةياْعاْى (غةط
َاغييةنإ) ية نةْساوى فاضغةوة تا ئةوىَ زئَ ،بةآلّ بةضةو بانوض ْاضِؤٕٖ ،ةضضةْسة ٖةْسىَ
داض ية ضةْسئ نيًؤَةتط ية غةضووتطى ئةو ْاوضةيةيإ بيين بووٕ ،بةآلّ غةط َاغييةنإ
ٖةضطيع ية ْاوضةى ئةزةؽ ْةبيٓطابووٕ و نةؽ ْةيسةظاْى بؤ ئةوإ بةضةو بانوض واتة ئةزةؽ
ْاضِؤٕ و تةْيا تا تووض زئَ.
خاَييَهي زيهة نة الى ئيَُة و زاْيؿتوواْى ْاوضةنة ضِووٕ بوو ،ئةوة بوو نة يةو ناتاْةى
نةغاْى ظؤض ية ْيَعيو ضِووباضةنة بٔ ،غةط َاغي ظؤض يةو ؾويَٓة نؤزةبٓةوة ،يةواْةية
ٖؤناضةنة ئةوة بوو بيَت ئةوإ بة زووى خواضزْسا زةطةضِإ ،ئةطةض نةغاْى ظؤض ية نةْاضةنإ
بوواْة ،ثامشاوةناْيإ فطِيَسةزاية ضِووباضةنة ،بةو ؾيَوةية ئةوإ يةو ؾويَٓة نؤزةبووْةوة .بؤية
َة ية ناتى ضووْيإ بؤ نةْاضى ضِوباض و ٖيَٓاْى ئاو،
غةضباظاْى ئيَُة بة ظاْيٓى ئةو خاي
خؤثاضيَعى تةواويإ زةنطز و غةضباظاْى ضؤَى ئةو ظاْياضيياْةيإ ْةبوو.
ضؤَةنإ ظاْياضييإ يةباضةى غةط َاغييةنإ ْةبوو ،بؤية ْةتةْيا خؤثاضيَعيإ ْةزةنطز،
بططة ئةغجةناْيإ ،تةْاْةت خؤؾيإ زةضووْة ْيَو ئاو و َةيةيإ زةنطز ،بةآلّ زواى ئةوةى
شَاضةيةنيإ بةو ٖؤيةوة ييَ نوشضا ،ئةظَووْيإ وةضططت و ظاْيإ زةبيَت بة تةواوةتى يةو
باضةوة خؤثاضيَع بٔ.
ْاوضةى تووض نة بووة ؾويَٓى ئؤضزووطةى َٔ ،بةضظ و ْعَى ْةبوو ،بؤ بةناضخػتٓى
غواضناض و طاييػهة دةْطييةنامن ظؤض باف بوو ،خيَوةتطةنةّ بة ؾيَوةيةى زاَةظضاْس نة
ثيازةنإ ية بانوض و طاييػهةنإ و غواضةنإ ية باؾووض بٔ ،خؤؾِ ية ْيَوةضِاغتى
خيَوةتطةنةّ بووّ.
ظايةضيةْيـ خيَوةتطةى خؤى ية بانوضى خيَوةتطةى َٔ زابةغتا ،ناتيَو يةغةض بةضظاييةى
َؤيةنى
زةوةغتاّ ،زةَتواْى خيَوةتة ئةضخةواْييةنةى ئةو ببيِٓ نة يةغةض خيَوةتةنة ٖةي
َواغطابوو.
َؤيةنى بضوونرت ٖةي
طةوضةى ؾني ضةْط و يةغةض ئةويـ ٖةي
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َؤى
َؤيةنى بضوونرت ية ٖةي
ضةْطى خيَوةتى فةضَاْسةناْى (نؤٖؤضت)( )8ظةضز بووٖ ،ةي
يةطاتةناْى يةغةض بوو .خيَوةتةناْي زيهة ضةْطةناْيإ زضةوؾاوة ْةبوو ،دطة ية خيَوةتى
ظايةضيةٕ ٖيض خيَوةتيَهى زيهة بة ضةْطى ئةضخةواْى ْةبوو ،ضووْهة ضؤَةنإ ضةْطى
ئةضخةواْيإ تايبةت بة ئيُجطاتؤض زةظاْى ،دطة ية ئيُجطاتؤض نةؽ بؤى ْةبوو دًوبةضطى
ئةضخةواْى بهاتة بةضى و ية خيَوةتى ئةضخةواْيسا ثؿوو بسات.
ناتيَو غوثاى ضؤّ طةيؿتٓة ْيَعيو خيَوةتطةى َْٔ ،ةختيَو ية ْيوةضِؤ اليسابوو،
غةضباظةناْيإ ظؤض بة خيَطايي زةغتيإ بة زضوغتهطزْى زيواضى زةوضةى خيَوةتطةنةيإ نطز.
َٔ ْةَسةتواْى ناضى زضوغت نطزْى زيواضةنة ية الى بانوضى خيَوةتطةنةيإ ببيِٓ ،بةآلّ
ئةواْةّ زةبيٓى نة ية باؾووض غةضطةضَى زيواضةنة بووٕ .ئةوإ بة خيَطايي غةضطةضَى زيواض
َةنةيإ ئاوثطشئَ زةنطز و زةياْهطزة
زضوغتهطزٕ بووٕ و خؿتيإ بةناض ْةزةٖيَٓا ،تةْيا خؤي
قوضِ و يةغةض يةنيإ زازةْا و زيواضةنة بةضةبةضة بةضظ زةبؤوة ية ٖةْسىَ ؾوئَ بؤ ٖاتوضؤى
خؤيإ زيواضيإ ْةزةنطز و بؤؾاييإ زازةْا .ية خيَطايي ظؤضى غةضباظةنإ ،زةضزةنةوت نة
ئةوإ ظؤض ية ناضةنةيإ ناضاَةٕ.
يةو ؾويَٓةوة نة قوضِةنةيإ زةٖيَٓا تا زةطةيؿتة ئةو ؾويَٓةى زيواضي ييَ زةنطا،
َةوزايةى ٖةبوو نة ضةْس نةغيَو زةوةغتإ و زةغتاوزةغت قوضِةنةيإ زةطةياْسة زةغت
ئةونةغةى زيواضةنةي زةنطز.
بة خيَطايي زيواضةنة بةضظ زةبؤوة ،زواى بةضظبووْةوةى زيواضةنة ،وةغتاى زيواض زةضؤوة
غةض ضواض ثيَضهةيةى تا زةغتى بطاتة غةض زيواضةنة .ئةطةض ٖةْسىَ وةغتاى ناضاَة
ويػتبايإ زيواضةنة زضوغت بهةْٕ ،ةياْسةتواْى بةو خيَطاييةى ئةو غةضباظة ناضاَاْة ئةو ناضة
ئةدماّ بسةٕ و ناضاَةيي غةضباظةنإ يةوإ ثرت بوو.
ٖيَؿتا ضِةْطى خؤضةتاوةنة ية ئامسإ ْةطؤضِابوو ،نة زيواض تةواو بوو ،غةضباظة وةغتانإ
َططت .بؤّ زةضنةوت ئةوإ ية ضؤشئاواى خؤيإ زيواضيإ ْةنطزووة ،ضووْهة
زةغتيإ يةناض ٖةي
(ٖ )8ةض يصيؤْةنى ضؤّ ية ؾةف ٖةظاض غةضباظة ثيَ:زةٖات ،نة بةغةض غيَ بةؾسا زابةف نطابووٕٖ ،ةض
يةنيَو يةو بةؾاْة بة نؤٖؤضت ْاو زةبطإٖ ،ةض نؤٖؤضتيَهيـ ية زة بةف ثيَو ٖاتبوو ،بةؾةنإ نة ية
زووغةز غةضباظ ثيَهسةٖاتٔ بة (َاْى ثؤٍ) ْاو زةبطإَ ،اْى ثؤٍ ية زوو غةْتؤضى ثيَهسةٖات نة ٖةضيةنةيإ
َآل"
غةز غةضباظ بوو" .ظةبيشوي
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زةياْعاْى نة ية نةْاضى ضِووباضٕ و َةتطغييةى ضِووبةضِوويإ ْيية ،ئيَُةف زةَاْعاْى نة يةو
الوة ْاتواْني ثةالَاضى ئةوإ بسةئ ،ضووْهة وةضظى بةٖاض بوو ،ئاوى ظيَى فوضات ظؤض بوو.
زواى تةواو بووْ ى زيواضةنة واظّ ية بريؤنةى ثةالَاضى يةْاناوى ئةوإ ٖيَٓا ،يةواْةية
ئةطةض زيواضةنة نوضت بوواية ئةو بريؤنةية الى َٔ بةٖيَعتط بوواية ،بةآلّ بة بووْى ئةو زيواضة
بةضظة ئيَُة ْةَاْسةتواْى ثةالَاضيإ بسةئٖ ،اونات يةواْة بوو ئةوإ ٖيَطمشإ بهةْة غةض،
َهطزْى خيَوةتطةنةَإ،
ٖةضضةْسة ئيَُةف زواى بيٓيٓى ضؤَةنإ نةوتيٓة ثتةو و تووْسوتؤي
بةآلّ ئيَُة ية زةوضةى خيَوةتطهةَإ زيواضَإ ْةبوو ،يةواْة بوو ؾةويَهى غةختُإ ٖةبيَت.
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جةنطى طةوزة لة كةنازى فوزات

َى ( 260ظ) ،خيَوةتطةى َٔ يةاليةٕ
ئةو ؾةوة ؾةوى ضٌ و ثيَٓذةَني بوو ية بةٖاضى غاي
َهى طيٌ وةى خؤؾي ْواْسٕ بة
َهى (طيٌ) بوو ،بةضِيَوة زةبطا .خةي
فةضَاْسة (ئاضّ تى) نة خةي
َهى (غووض خؤض) ْاو زةبطإ (واتة ئةواْةى بطْر بة ضةْطى غووض زةخؤٕ و خواضزْى
خةي
َهى طيالٕ يةوناتسا بطدمى غووض بوو نة يةويَٓسةض زةضيَٓسضا ).ئاضّ تى ثياويَهى
غةضةنيي خةي
ئاظا و تيَطةيؿتوو بوو ،زةيعاْى يةو ؾةوةزا بةضثطغياضييةتى َةظْى يةغةض ؾاْة ،زووض ْةبوو
يةو ؾةوةزا ظايةضيةٕ ثةالَاضّ بسات .بطِواّ بة ئاضّ تى ظؤض بوو ،زةَعاْى ئةوةى ية تواْايساية
زةيهات ئةطةض ٖيَطمشإ بهطيَتةغةض.
فةضَاْسةى طاييػهة دةْطييةنامن ْاوى (ؾاْسةض ناٖةٕ) بوو ،زةيعاْى ئةو ؾةوة زةبيَت بؤ
دووآلْسْى طاييػهةنإ ية ئاَازةباؾيسا بيَت .ئةو ويَطِاى ئةوةى فةضَاْسةيةنى ييَٗاتوو بوو ية
ثةضوةضزةنطزْى ئةغجى طاييػهةنإ و بةضِيَ خػتٓيإ ظؤض ناضاَة و ييَٗاتوو بوو.
فةضَاْسةى غواضناضةنامن ْاوى (ئةضزةؾيَط َاى َةٕ) بوو ،ئةويـ يةو ؾةوةزا ٖةض وةى
فةضَاْسةى طاييػهة دةْطييةنامن ،طوْى نطزة غةضى ئةغجةنإ و زةيعاْى ئةطةض ظايةضيةٕ
يةو ؾةوةزا ٖيَطف بهات ،ثيَويػتة ئةغجةنإ غاتة ناضةوة.
ٖةضضةْسة ئةو ؾةوة ضاوةضِواْى ٖيَطؾي زوشَٔ بووئ ،بةآلّ غةضباظةنامن بة بيَساضى
َةمت زإ تا غةوٕ ،ضووْهة زةَعاْى طةض ئةوإ ْةخةوٕ بؤ ضؤشى زواتط يةبةض
ْةٖيَؿتةوة و َؤي
َاْسوويي ْاتوأْ ظةْطٔ ،بةّ ٖؤيةؾةوة خؤّ و ئةفػةضةنامن بيَساض بووئ و ضاوةضِواْى ٖيَطؾي
ظايةضي ةمنإ زةنطز تا بؤَإ ية ْاناو ْةبيَت .تا ئةو ناتةى طوَاْى ٖيَطؾى ضؤَةنامن زةنطز،
بة زةوضةى خيَوةتطةنةَسا زةطةضِاّ تا ية باضوزؤخى ثاغةواْةنإ ئاطةزاض مب و بعامن باؾة ياخؤ
ْا؟.
َُاْسا تا زيٌ ية زوشَٔ بططئ و بةو ضيَطةيةوة
ٖةضضةْسة ئةو ؾةوة ظؤض ٖةوي
ظاْياضييةنامنإ يةباضةى يةؾهطى زوشَٔ ثرت بهةئ ،بةآلّ يةو ناضةَإ غةضنةوتوو ْةبووئ.
نطيػتياْةنإ ظؤض ظاْياضييإ يةباضةى يةؾهطى ظايةضيةٕ ثيَسابووّ ،بةآلّ ويَطِاى ئةَةف
زةَةويػت ية ضيَطةى زيًةناْةوة ظاْياضيي ظياتطّ زةغت بهةويَت ،بةآلّ ضؤَةنإ نة زيواضيإ
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بة زةوضةى خيَوةتطةنةياْسا ٖةبوو ،زةياْعاْى ئيَُة تواْاى ثةالَاضى يةْاناوى ئةوامنإ ْابيَت،
بة ثيَويػتيإ ْةزةظاْى بؤ خؤثاضيَعى خؤيإ ،غةضباظةناْيإ بؤ طةضِإ بة زةوضى خيَوةتطةنةيإ
غةْة َةتطغييةوة.
غةضباظة طةضِؤنةناْى ئيَُة تا بةضةبةيإ ية ْيَوإ ٖةضزوو خيَوةتطةزا ية طةضِإ بووٕ ،بؤ
ئةوةى ئةطةض غةضباظةناْى ظايةضيةٕ ٖيَطؾيإ نطز ،ئاطةزاضَإ بهةْةوة ،ئةطةض تواْيؿيإ
زيًيإ ييَ بططٕ.
ئةى ضيَبواض نة بة ئيَطةزا تيَجةضِزةبيت و ئةو نةتيبةية زةخويَٓيتةوة ،ئةطةض ية ٖوْةضى
دةْط ؾاضةظا بي ثطغياض زةنةى نة بؤضى زواى ئةوةى ضؤَةنإ زيواضيإ ية زةوضةى خؤيإ
زضوغت نطز َٔ ،ئةوامن طةَاضؤ ْةزا تا ئةوإ يةْيَو بضٔ و ْاضاض بنب خؤيإ ضِازةغت بهةٕ؟،
َٔ بة زوو ٖؤناض ئةو ناضةّ ْةنطز:
يةنةّ :ضؤَةنإ ية زضوغتهطزْى زيواض خاوةٕ ئةظَووٕ بووٕ ،زةياْعاْى زواى ضيَهطزْى
زيواض بة زةوضةى خؤياْسا ،يةواْةية يةاليةٕ زوشَٓةوة طةَاضؤ بسضئَ و ضيَطةى ٖةآلتٓيإ
بطرييَت و ية بطغييةتى و تيٓوويةتيى مبطٕ ،بؤية زيواضةنةيإ بة ؾيَوةيةى زازةَةظضاْس نة ية
ناتى ثيَويػتسا ظؤض بة خيَطايي زيواضةنة تيَو بؿهيَٓٔ و بة ؾيَوةى يصيؤٕ بهةوْة ْيَو دةْط و
ٖةَوو يصيؤْةناْى ضؤّ نةضةغتةى تايبةت بة ضِووخاْسْةوةى زيواضيإ ٖةبوو.
زووةّ َٔ :تةْيا ية تواْاَسا بوو نة ية غيَ الوة يةؾهطى ظايةضيةٕ طةَاضؤ بسةّ ،ية
ضؤشئاواى خيَوةتطةنةى ئةوزا زيواض ْةبوو ،ظيَى فوضات ضيَطةى طةَاضؤى زةططت ،ئةطةض ئةوإ
َُسا ظةْطٔ ،زةياْتواْى بة
ْةياْويػتباية زيواضةنة ويَطإ بهةٕ ،بة ئاضايؿى دةْطييةوة يةطةي
ضيَطةى فوضاتسا بجةضِْةوة.
غةضةدماّ ئةو ؾةوة غةختة نؤتايي ٖات و ضؤش بؤوة ،ئةو ؾةوة بؤ َٔ و ئةفػةضةنامن
قوضؽ بوو ،ضووْهة ية ضاوةضِواْيسا بووئ ،ئةطةضْا ثياوى دةْطاوةض ية ْةبةضز ْاتطغيَت و بة
ٖاتٓى ضؤش ،ضاوةضِواْى ئيَُةف نؤتايي ٖات و ظاْيُإ نة ضؤشى دةْط ٖات.
زةْطى نةضِْاي دةْطى ضؤَةنإ بةض ية ٖى ئيَُة بةضظ بؤوة ،بةثيَي ئةو ظاْياضيياْةى
َسةغنت ية
يةغةض ضؤَةنإ ٖةَبوو ،زةَعاْى يصيؤْةناْى ئةوإ زواى ئةوةى ية خةو ٖةي
زيواضةنة زيَٓة زةضةوة ،ضاوةضِوإ ْةبووّ ئةوإ بةو خيَطايية ية زيواضةنة زةضبضٔ و ضيعةناْيإ
ضيَو غةٕ.
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ية زووضةوة زةَبيٓى غةضباظةناْى ضؤّ ئةواْةى ية الى ضاغتى ظايةضيةٕ وةغتاوٕ ،بيَآليإ
بة زةغتة ،ئةواْةى الى ضةثيـ ضةنيَهيإ ية ال بوو نة تا ئةو ضؤشة َٔ ية الى ضؤَةنإ
ْةَبيٓى بوو ،زواى ئةوةى ية غةضباظة ضؤَةنإ ْيَعيو بوويٓةوة ،زةضنةوت نة ئةو ضةنةى
زةغتيإ بطيَتيية ية ثةيهاْى غيَ غةض.
ية ٖةضزووالى ضاغت و ضةثي ظايةضيةٕ غةضباظاْى يصيؤٕ زياض بووٕ ،ية دًوبةضطة ٖاوؾيَوة
و يةنططتووةنةيإ زةظاْطا نة يصيؤْٔ ،بةآلّ ية ْيَوةضِاغتى يةؾهطةنة غةضباظاْيَو ٖةبووٕ نة
ًَيَسةضأْ نة
دًةناْيإ يةى ْةبووْ ،يَعةيإ بة زةغتةوة بوو ،زةضنةوت نة ئةوإ ٖةض ئةو غةوي
ظايةضيةٕ ئةواْى ضةنساض نطزووة و وةى غةضباظ ٖيَٓاويٓى بؤ دةْط.
ْةَتواْى يةوة تيَ بطةّ نة بؤضي ظايةضيةٕ غةضباظة ْافةضَييةناْى ية ْيَوةضِاغتى يةؾهطةنةى
َبئَ .يةؾهطى ظايةضيةٕ بة
زاْاوة ،واّ برينطزةوة نة بؤية ئةواْى يةو ؾويَٓة زاْاوة تا ْةتوأْ ٖةي
ظوويي ضيعةناْى يةندػت ،بؤية واَعاْى زةغت بة ٖيَطف زةنةٕ ،بةآلّ ئةوإ زواى ئةوةى
ضيعةناْيإ ضيَو خػت و َةدمةْيكةناْيإ خػتة ثيَـ خؤيإٖ ،يَطؾيإ ْةنطز.
ئاضايؿى دةْطى َٓيـ بةّ ؾيَوةية بوو ،طاييػهة دةْطييةنإ ية الى ضاغتُةوة بووٕ و
(ؾاْسةض ناٖةٕ) فةضَاْسةيإ بوو ،غواضةناْيـ بة فةضَاْسةيي (ئةضزةؾيَط َاى َةٕ) ية الى
َى يةؾهط بووئ ،بطِيَو ية غواض و
ضةمثةوة بووٕ ،خؤّ و ثيازةناْيـ ية ْيَوةضِاغت ية زي
ثيازةناْيؿِ وةى ٖيَعى يةزةط ية ثؿت يةؾهطةنةَةوة زاَةظضاْس بوو.
يةؾهطى ظايةضيةٕ ية بانوضى َٔ بووٕ ،ئةو بةياْيية ٖيض ناممإ بة زةغت خؤضةوة ية
ئاظاضزا ْةبووئ.
َهةيةنى بضووى زةبيٓطا ،زةَعاْى ئةو
ية زووضةوة ية ثؿت ٖةض َةدمةْيكيَو ططزؤي
َهةية يةو بةضزاْة زضوغت بووة نة بة َةدمةْيكةنة زةٖاويَصضئَ ،يةؾهطى ضؤّ ضؤشى
ططزؤي
ثيَؿرت ئةو بةضزاْةيإ نؤنطزبؤوة ،ئةو بةياْيية ية بةضاْبةض طؤضِةثاْى ؾةضِيإ زاْابووٕ.
ية ٖةضزوو الوة تا ضاو بطِى زةنطز َةدمةْيل ٖةبووٕ ،بة بطِواى َٔ ئةوإ شَاضةيإ ثيَٓر
غةز زةبوو ،واّ بري نطزةوة نة ٖةض يصيؤْةى بة بيػت و ثيَٓر َةدمةْيل ٖاتووةتة ْيَو ؾةضِ.
زواى ئةوةى ْاوى (ئةؾةّ وةٖؤ) ٖاتة غةض ظَامن ،بة غواضةنامنِ وت وا ثيَؿإ بسةٕ نة بة
ْياظى ٖيَطؾَٔ ،ةبةغتيؿِ يةوناضة ظاْيٓى تواْا و بايةخى دةْطى َةدمةْيكةنإ بوو ،بؤّ
زةضنةوت نة بةضزى َةدمةْيكةنإ بةض يةوةى دةْطى ضِاغتى زةغت ثيَ بهات بةؾيَهى ظؤض ية
غواض و ثيازةناْى َٔ زةنوشيَت.
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يةطةٍَ غواضةنامن تواْاى غووضِاْةوة بة زةوضى ضؤَةنإ و خؤطةياْسٕ بة ثؿت ئةوامن ْةبوو،
ضووْهة الى ضاغتى ئةوإ ية نةْاضى ضِووباضةنة بوو .طاييػهةناْيؿِ ْةياْسةتواْى بة الى
ضةثسا بضٓة ثؿت يةؾهطى زوشَٔ ،ضووْهة ظايةضيةٕ الى ضةثى يةؾهطةنةى (واتة الى
ضؤشٖةآلتى يةؾهطةنةى) طةياْس بؤوة ٖةْسيَ ططز و تةثؤؤنةى ْةوى و زضيَص و ثيَهةوة ْووغاو.
بيَطوَإ ئةو ية ضابطزوو يةطات و فةضَاْسةى يصيؤٕ بووة و ظاْياضيي ٖةبوو نة ئةطةض
طاييػهةناْى َٔ بهةوْة دةْطةوة ،ناضيطةضيى باؾيإ زةبيَت ،ناتيَو طاييػهةناْى َٓى ية
بةضاْبةض الى ضةثى خؤى بيٓى ،غةضباظاْى ئةو اليةى خؤى بة ططزةناْةوة يهاْس بوو تا
طاييػهةنامن ْةتوأْ زةوضةى بسةْةوة و بضٓة ثؿتياْةوة.
داضيَو باغِ نطز نة زوو ْةبةضز ٖةضطيع وةى يةى ْابٖٔ ،ةض دةْطيَو دياواظيى يةطةٍَ
ئةوةي زيهةزا ٖةية .ئةطةض طؤضِةثاْى دةْط دياواظيى ْةبيَت ،ئةوا ئةو يةؾهطةى داضيَو
يةطةٍَ يةؾهطى زووةّ زةدةْطيَت بؤ داضى زووةّ ثالْة دةْطييةنةى زةطؤضِيَت.
ضؤَةناْيـ ئةو ضؤشة ية اليةى خؤيإ طةياْس بووة ططزةنإ ،ية اليةني زيهةيـ خؤيإ بة
نةْاضةناْى ظيَ ططيَ زابوو تا طاييػهةنامنإ ْةتوأْ بة تةْيؿتياْسا بػووضِيَٓةوة و ثؿتيإ ييَ
بططٕ.
ئةى ئةو ضيَبواضةى ئةو ْووغيٓةى َٔ زةخويَٓيتةوة ،يةواْةية وابري بهةيتةوة ئةطةض
َيإ ْةزا نة يةو
ضؤَةنإ بايةخى دةْطى طاييػهةناْى َٓيإ بؤ زةضنةوت ،بؤ ئةوداضة ٖةوي
طاييػهاْة زضوغت بهةٕ ،زيػإ تةْيا بووْى ٖيَعى ثيازةي ييَصيؤْةناْيإ ال بةؽ بوو؟.
ْةبووْى طاييػهةى دةْطى ية يةؾهطى ضؤّ زةطةضِايةوة بؤ نوضتى تةَةْى زةغةآلتيى
ئيُجطاتؤضةناْى ضؤّ ،ئةوإ زواى ئةوةى زةطةيؿتٓة زةغةآلت ،ثيَـ ئةوةى فطياى
زضوغتهطزْى ؾتيَو ياخؤ زةغت ثيَهطزْى ناضيَو بهةوٕ ،زةنوشضإ و يةنيَهي زيهة ديَطةى
زةططتٓةوة .ية ْيَوإ ئةو ئيُجطاتؤضاْةى ٖاونات يةطةٍَ زةغةآلتساضى َٔ بووٕ تةْيا يةنيإ
َيسا طاييػهةى دةْطى زضوغت بهات ،ئةويـ داييٓؤغة نة ية ناتى ْووغيٓى ئةو
ٖةوي
نةتيبةية ٖيَؿتا ية شياْساية .ضووْهة َاوةى زةغةآلتيى ئةو تا ضازةيةى زضيَصتط بووة،
تواْيويةتيى بؤ يةؾهطى ضؤّ طاييػهةى دةْطى زضوغت بهات.
ئةو ضؤشة وةى باغِ نطز غووضِاْةوة بؤ ثؿت َةيساْى دةْطى ظايةضيةٕ ئةغتةّ بوؤَ ،
زةبوواية ضِووبةضِوو ٖيَطف بهةَةغةض طؤضِةثاْى دةْطى ئيُجطاتؤضى ضؤّ و تيَهى بؿهيَِٓ ،بؤ
ئةو ناضةف غةضةتا زةبوواية َةدمةْيكةنإ يةْيَو ببةّ.
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غةضباظةناْى َٔ ية ْةتةوة دياواظةناْى غٓووضى ثاؾايةتيي َٔ بووٕ ،ية ئاتطؤثاتئَ
(ئاظةضباجيإ) تريٖاويَصى بةٖيَع يةْيَو يةؾهطةنةّ بووٕ ،ية تايض (تاييَـ) ثياواْى بةٖيَعّ
ٖةبووٕ نة اليإ باؾرت بوو نة بة طوضظ ؾةضِ بهةٕ .شَاضةيةى يةواْةى طاييػهةناْيإ
َهى غهػتإ
َهى طسضؤظيا (بًوضػتإ) بووٕ ،بةؾيَهي زيهةيؿيإ خةي
ييَسةخووضِي ،خةي
َةوإ زةشَيَطزضإ ،ضووْهة نةغيَهى بيَ ٖيَع ْاتواْيَت
(غيػتإ) بووٕٖ ،ةَوويإ بة ثاي
ٖةؾت ظدمرية ية ضةضَى طا نة بؤ ضيَؿُةى ضواض ئةغجى غةضنيَـ زاْطا بووٕ بة زةغتةوة
بططيَت .ضذاى ئةوةى بتواْيَت ئةو ئةغجاْة نة زضيَصى ٖةضيةنةيإ ثيَٓر طةظة ،غاتة شيَط
ضنيَفى خؤى.
ية يةؾهطى َٓسا شَاضةيةنى ظؤض ية ثيازةناْى ْاوضةى ٖؤ (ئاضٕ) ٖةبووٕ نة ْاوضةى
ْاوةْسى ئيَطاْة ،ثايتةختةنةى (ئيوإ نةى) بوو ،غواضةناْيـ ية (ئةْصيإ) نة نةوتبؤوة
باؾووضى خؤضاغإ ،غواضةناْى ثاضؽ و ناضاَػيٓيـ ية يةؾهطى َٓسا ٖةبووٕ .يةْيَو
ثيازةناْى َٔ ثياواْى َاظةْسةضإ و ٖيَطإ (طوضطإ) ٖةبووٕ ،مشؿيَط وةؾئَ و تريٖاويَصة
نوضزةنإ و غواضة نةَةْس ٖاويَصة باختةضييةنإ (بانوضى خوضاغإ) و نؤؾاْييةنإ يةْيَو ئةو
يةؾهطة زةدةْطإ.
ئةواْة ٖةَوويإ ضةنة ئاغاييةناْى يةؾهطى َٓيإ ٖةبوو ،بةآلّ بة طؿتيي ثيَيإ باؾرت
بوو نة بة ضةنةناْى خؤيإ ظةْطَٔٓ ،يـ ئةوامن ْاضاض ْةزةنطز بةو ضةنة ظةْطٔ نة
ثيَضةواْةى ويػتى خؤياْة.
ئةى ئةو ضيَبواضةى ئةو نةتيبةية زةخويَٓييةوة ،ئةطةض ثياوى ؾةضظإ ْي ،بعاْة نة ئةو
يةؾهطةى ية ثياواْى ْاوضة ديانإ ثيَهسيَتٖ ،ةَوو غةضباظةناْى خاوةْى يةى بايةخى
دةْطى ْني و ٖةَووؾيإ ية بةناضبطزْى يةى دؤضة ضةى ؾاضةظا ْني .ية يةؾهطةنةى َٓيـ
وةٖايةْ ،ة بايةخى دةْطى ٖةَووإ وةى يةى بووْ ،ة ٖةَوويإ ية يةى دؤضة ضةى ؾاضةظا
بووٕ.
غةضدةّ غةضباظةناْى َٔ يةوناتةزا غةز و ضٌ ٖةظاض نةؽ بووٕ ،نة غي ٖةظاضيإ وةى
يةزةط ية ثؿتةوة بووٕ و غةز و زةٖةظاضيإ ية َةيساْى ؾةضِ ئاَازة بووٕ.
زاواّ نطز تا ئةضزةؾيَط َاى َةٕ بيَتة الّ و ضِاّ غجاضز تا ثيَٓر غةز غواض ية غةضباظة
غةضغةخت و زييَطةناْى بؤ زةغتةى ٖيَطف و زووغةز و ثةدماي زيهة بؤ ٖيَطؾي زووةّ ئاَازة
بهات .ثيَٓر غةز نةغي زةغتةى ٖيَطف ثيَويػت بوو ٖيَٓسةى زةتوأْ ئاَيَطى تيَو ؾهاْسٕ و
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ئاطط يةطةٍَ خؤياْسا ببةٕ .زاضةناْى َةدمةْيل ،ضووْهة وؾو بووٕ ،يةوناتةزا بة ئاغاْى
زةغووتإ .بؤية بطِياضَسا يةغةض ثؿتى ٖةض ئةغجيَو و ية ثؿت غواضةنة ،غةضباظيَهي زيهة غواض
ببيَت ،ضِؤٕ و بابةتى ئاططيٓى البيَت ،تا ئةوناتةى زةطاتة َةدمةْيكةنإ ،ضِؤْيإ بةغةضزا بهات و
ئاططيإ تيَبةض بسات ،غواضةناْيـ بة تري ٖيَطف بهةْةغةض َةدمةْيكةنإ.
زواى ٖيَطؾي ثيَٓر غةز غواضةنإ ،زووغةز و ثةدما غواضةناْي زيهة بة ثةية ضةوإ بهة تا
بتوأْ بة تةواوةتى َةدمةْيكةنإ تيَو بؿهيَٓٔ ،زةغتبةديَ زواى ئةوإ تةواوى يةؾهطةنة زةغت
َة زةنات و ثيَويػتة َةوزاى ْيَوإ زةغتةى ٖيَطف و زةغتةى زووةّ و تةواوى يةؾهطةنة
بة دووي
نةّ بيَت ،تا ية ناتى تيَو ؾهاْى تةواوى َةدمةْيكةناْسا غووز ية غةضغووضَِاْى ضؤَةنإ
َني ئةوإ تواْاى يةْيَوبطزْى تةواوى غواضة و
وةضبططئ نة بة زياض َةدمةْيكة ؾهاوةناْيأْ و ْةٖيًَ
ثيازةناْى ئيَُةيإ ببيَت.
يةؾهطى ضؤّ ٖيَؿتا وةغتابووٕ و وايإ زةضزةخػت نة ْاياْةويَت ٖيَطف بهةٕ و ضاوةضِواْى
َؤية ضةْطاوضِةْطةنإ بةغةض غةضى غةضباظةناْياْةوة زياض بووٕ.
ٖيَطؾي ئيَُةٕٖ ،ةي
ضاوةضِوإ بووّ تا ٖيَُاى ئاَازة باؾي ظايةضيةٕ ية ْيَوةضِاغتى يةؾهطةنةى ببيِٓ ،بةآلّ
ْةَبيين ،زواى بةزوازاضووٕ ية الى ضاغتى يةؾهطةنةيسا بيٓيِ ،يةواْةية ئةو ْةيويػت بيَت ية
َضييةنإ بيَت نة وةى غةضباظ ٖيَٓابووْى بؤ طؤضِةثاْى ؾةضِ و الى باؾرت بووبيَت نة
ْيَوإ غةوي
يةْيَو غةضباظاْى يصيؤٕ بيَت.
فةضَامن بة فةضَاْسةى بةؾة دياناْى يةؾهطةنةّ نطز نة يةطةٍَ ٖيَطؾي غواضةنإ بؤ غةض
َةدمةْيكةنإ ،ئاَازة بٔ بؤ ٖيَطف ،طوَامن ْةبوو زوشَٔ غواضة خؤبةخؿةنامن زةزاتة بةض تري،
بؤية فةضَامن نطز تا بةضطى ئاغٓني بهةْة بةضيإ.
َيَهي ال
ية ثؿت ٖةض ئةغجػواضيَو ،غةضباظيَهى ثيازة غواض نطابوو ،نة قاثيَو ضؤٕ و َةؾدةي
َى بووَٕ ،ةدةْيكةناْيإ
بوو .ئةضنى ئةوإ ئةوة بوو نة بيَ طويَسإ بة زؤخى ئةو غواضناضةى يةطةي
بػووتيَٓٔ ،ئةطةض ثيَوغت بووباية ،زةبوواية ية ئةغح زابةظٕ و بةو ضةنةى بة زةغتياْةوة بوو،
ظةْطٔ تا ئةو ناتةى ئةواْةي زيهة زةنةوْة ٖيَطف بطزٕ و ية ثؿتةوة ثيَيإ زةطةٕ ،ياضَةتى
غواضةنإ بسةٕ.
ناتيَو غواضةناْى ئيَُة وايإ ثيَؿاْسا ٖيَطف زةنةٕ ،بيٓيِ َةدمةْيكةناْى ضؤَةنإ بة ض
خيَطاييةى بةضز باضاْى غواضةناْيإ زةغت ثيَهطز ،ئةوة تةْيا يةو ناتةزا بوو نة ئيَُة بةو
خؤزةضخػتٓة ويػتُإ ناضزاْةوةى ئةوإ تاقى بهةيٓةوة .ئةطةض غواضةناْى ئةضزةؾيَط
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ْةطةضِابووْايةوة ،نوشضاوى ظؤضيإ ييَ زةنةوتةوة .بؤية ناتيَو غواضة خؤبةخؿةنامن زةغتيإ بة
ٖيَطف نطز ،ثيَؿبيٓيِ زةنطز بةض يةوةى ئةوإ بطةْة ئاَادمةناْيإْ ،يوةيإ يةْيَو بضٔ ،بةآلّ بةو
ؾيَوة ْةبوو ،ظياْةناْيإ بةض ية طةيؿنت ظؤض نةَرت بوو ية ثيَؿبيٓى َٔ ،ظاْيِ بؤ ظياْةناْيإ
نةَرت بوو يةو ضيَصةية.
ناتيَو غواضةنامنإ وايإ زةضزةخػت نة ٖيَطف زةنةٕ ،بة ؾيَوةي تايبةت بة ٖيَطف خؤيإ
َة نطزْ ،يَواْى زوو غواض تةْيا ٖيَٓسة بوو نة بتوأْ ئةو ضةناْةى
ضيَو خػت و زةغتيإ بة دووي
َيَٓٔ و بةضيةى ْةنةوٕ .بؤية ٖةض بةضزيَو نة ية
الياْة ية مشؿيَط و تري بة ئاغاْى بيذووي
َٓذةْيكةناْةوة زةضزةضوو بةض يةنيَو ية غواضةنإ زةنةوت ،وةى ئةوة وابوو نة َةدمةْيكضييةنإ
زيواضيَو ببيٓٔ يةبةض ضاويإ و ٖةض بةضزيَو نة ئاضاغتةى ئةو زيواضةى زةنةٕ بةض زيواضةنة
زةنةويَت ،بةآلّ ناتيَو غواضة خؤبةخؿةنإ نةوتٓةضِيَ بة ؾيَوةى بةضبآلو زةضِؤيؿنت و َةوزاى ْيَوإ
زوو غواض ظؤض بووٖ ،ةْسيَو ية بةضزةنإ بةض ظةوى زةنةوتٔ ،ية اليةني زيهة ٖةْسىَ ية غواضةنإ
بة فةضَاْى ئةضزةؾيَط ية دياتي ضاغتةوضِاغت بةضةو ضِووى َةدمةْيكةنإ بضٔ ،بة ؾيَوةيةنى الض
زةضِؤيؿنتَ ،ةدمةْيكةنإ ْةياْسةتواْى بة خيَطايي غواضةنإ خؤيإ بةضةو ضةخ ياخؤ ضاغت
ظووآليَٓٔ ،بؤية تواْايإ ْةزةبوو نة ئةوإ بهةْة ئاَادمى بةضزةناْيإ.
ناتيَو غواضةنامنإ طةيؿتٓة َةدمةْيكةنإ و زةغتيإ نطز بة تيَو ؾهاْسْيإ ،ضؤَةنإ
َياْسا تا يةْيَويإ ببةٕ و ئةغجةناْيإ بهوشٕ و ٖيَطؾيإ زةنطزة غةضيإ ،زةضنةوت ضؤٕ و
ٖةوي
َى ئةو غةضباظاْةى ية ثؿت غواضةنإ غواض ببووٕ ظؤض ناضيطةضتط بوو يةو تةوضاْةى
َةؾدةي
غواضةنإ بؤ تيَو ؾهاْسْى َةدمةْيكةنإ ٖيَٓابوويإ ،ضووْهة زواى ئةوةى ضؤْةنة زةضِشيَٓسضاية
غةض َةدمةْيكةنإ ،تةْيا ثيَويػت بوو تا ئاططيإ ييَ ْيَعيو بهطيَتةوة و ضِاغتةوخؤ زةغووتا ،ظيَى
فوضات زووض بوو ية َةدمةْيكةنإ ،تا ئةوإ زةطةيؿتٓة ظيَ ئاو بيَٓٔ و بيهةْة غةض ئاططةنة ،تةْيا
َةَيَـ زةَايةوة و ئاططى َةدمةْيكةنإ بة ضِازةيةى بةٖيَع بوو نة ثيَويػت ْةبوو زةغتةى
خؤي
زووةَى غواضةنإ بهةوْةضِيَ و ثيازةنإ يةطةٍَ خؤيإ ببةٕ ،تيَطةيؿتِ َةدمةْيكةنإ بة تةواوةتى
تيَو ؾهاوٕ ،بؤية فةضَاْى ٖيَطؾي يةؾهطةنةَِ زةضنطز.
تا ئةو ضؤشة ثيَهسازاْى بةو ضازةية بةٖيَعّ ية ْيَوإ زوو يةؾهط ْةبيين بوو .طاييػهةنامنإ وةى
با بةضةو الى ضةثى يةؾهطى ظايةضيةٕ دووآلٕ ،بةآلّ يةويَٓسةض ضِووبةضِووى ضةنيَو بووْةوة نة ثيَؿرت
الى ضؤَةنإ ْةبيٓطا بوو ،بطيَتى بوو ية ْيَعةى زضيَصى غيَ غةض.
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زةضنةوت ظايةضيةٕ بة بيٓيٓى طاييػهةنإ ية الى ضاغتى يةؾهطى َْٔ ،يَعة بة زةغتةناْى ية
الى ضةثى خؤى زاْابووٕ تا بةو ضيَطةية ضيَ ية طاييػهةنإ بططٕ( .غؤضئ) فةضَاْسةى
نطيػتياْةناْى ْيَو يةؾهطةنةّ ثيَي ضاطةياْسّ ئةو ْيَعاْة ية دةْطى طالزياتؤضةنإ ية غيَطنسا
بةناض زةٖيَٓطئَ ،بةآلّ ئةوإ ٖيَٓسةى ئةو ْيَعاْةى زةغت ئةو غةضباظاْة زضيَص ْني.
ئةوإ ئةو ْيَعة زضيَصة غيَجةضِاْةيإ ية غيٓط و غهى ئةغجةنإ طرينطز و طاييػهةناْيإ يةناض
زةخػتٖ ،ةضضةْسة غةضباظةناْى غةض طاييػهةنإ ترييإ زةططتة ئةوإ تا ضيَطة بؤ خؤيإ
بهةْةوة ،بةآلّ ْةياْسةتواْى ضيَطة بؤ ضؤيؿتٓى طاييػهةنإ بهةْةوة ،بةآلّ ئةوإ ٖيض ضاضةيةني
زيهةيإ ْةبوو يةوة ظياتط نة ضاغت بطِؤٕ و ضيَطة بؤ طاييػهةنإ بهةْةوة ،ضووْهة وةى باؽ نطا
ظةوييةناْى الى ضةثى ظايةضيةٕ نة زةنةوتة بةضاْبةض الى ضاغتى َٔ بة ؾيَوةيةى بووٕ نة تةخت
ْةبووٕ ،تا زةطةيؿتة ططزةنإ غةضباظى ييَ بوو ،ئةَةف ضيَطط بوو يةوةى طاييػهةنامنإ بتوأْ
بػووضِيَٓةوة بؤ ثؿت غةضباظة ضؤَةنإ.
ية الى ضةثِ غواضةناْى يةؾهطةنةّ ضِووبةضِووى بةضططى تووْسى غةضباظةناْى يصيؤْى ضؤّ
بووْةوة ،ئةوإ بة ثيَآل واتة ْيَعة نة ٖةْسىَ نات ناضى ظووبيين ئةدماَسةزا ،ثيَؿيإ بة غواضةنامنإ
ططتبوو ياخؤ بة مشؿيَط ضيَطةيإ ية ضؤيؿتٓى غواضةنامن زةططتٖ ،ةضضةْسة ييَيإ زةنوشضا .ويَطِاى
َهى نؤؾإ يإ بانرتيا بووٕ ،ية ٖاويؿتٓى نةَةْس ناضاَة
ئةوةف ٖةْسىَ ية غواضةنامن نة خةي
بووٕ ،زةياْتواْى غةضباظة ضؤَةنإ غةْة نةَةْس و زةغتبةدىَ ضِووى ئةغجةناْيإ زةغوضِاْسةوة و
غةضباظةنةيإ بة زووي خؤياْسا ضِازةنيَؿا و غةضباظة ضؤَةناْيـ نة تيَسةنؤؾإ بؤ ضظطاضبووْيإ ية
نةَةْس ،بة غةض ظةويسا ضازةنيَؿطإ.
َيإ زةزا بة خةدمةض ياخؤ مشؿيَط ثةتى نةَةْسةنة بجػيَٓٔ ،بةآلّ بؤيإ ْةزةنطا،
ئةوإ ٖةوي
َةناْى ناْعايي تايبةت ضيَ زةنطز تا ئةو
ضووْهة ية نؤؾإ و بانرتيا بةْى نةَةْسةناْيإ بة ضيؿاي
نةغةى زةنةويَتة زاوى نةَةْس ْةتواْيَت بة خةدمةض و مشؿيَط ئةو ثةتاْة بجػيَٓيَت .تةْاْةت ية
ٖةْسىَ ية بةؾةناْى ْيؿتُاْى َٔ ثةتةناْيإ تةْيا ية ناْعانإ و بيَ غووز وةضططتٔ ية
َةناْى ئاوضيؿِ و خوضى ضيَ زةنطز ،بة ؾيَوةيةنيـ بوو نة تواْاى ططيَسإ و باظْةنطزْيإ
ضيؿاي
()1
زةبوو.
( )1تا ئيَػتةف ية ؾاضى يةظز ئةو ؾيَوة ثةتاْة ضيَ زةنطئَ و وةى ٖةض ثةتيَهى ئاغايي تواْاى نؤنطزْةوة
َآل"
بة ؾيَوةى باظْة و ططيَساْيإ ٖةية ،تا ئةو زوايياْة بة ظدمريى يةظزى زةْاغطإ" .ظةبيشوي
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ئةو غواضةى زةيتواْى غةضباظيَو ية ضؤَةنإ غاتة ْيَو نةَةْسةنةيةوة ،بة زوو ٖؤناض ثةيةى
زةنطز تا ئةو ية طؤضِةثاْى دةْط بيباتة زةضيَ ،يةنةّ ئةوة بوو نة ئةو بابةتة ٖةّ ناضيطةضيى
ٖةبوو يةغةض بةضظنطزْةوةى ثًةي ئةو ؾةضِظاْةٖ ،ةَيـ بة ئاظايةتيى بؤ ئةو دةْطاوةضة ٖةشَاض
زةنطا ،زووةّ ئةوة بوو نة زةيةويػت بيباتة ثؿت طؤضِةثاْى ؾةضِ تا ظاْياضيي بة غووزى ثرتى
يةباضةى يةؾهطى زوشَٔ ييَ وةبطرييَت ،بةآلّ يةْيَوةْسى يةؾهط نة خؤّ يةويَٓسةض بووّ ،ثيازة
َضييةناْى ية
بةٖيَعةناْى َٔ بة ؾيَوةيةنى بةضضاو بةضةو ثيَؿعة زةضووٕ ،ضووْهة ظايةضيةٕ غةوي
ْيَوةضِاغت زاْابوو ،ئةواْيـ ٖيَعيَهى تةنووظ و ضيَو ْةبووٕٖ ،ةضوةغا تواْا و يةغةضخؤيي
غةضباظةناْى يصيؤْيإ ْةبوو ،ية اليةني زيهة بةؾيَو يةوإ نطيػتيإ بووٕ ،زةياْعاْى نة َٔ
ئةوإ زةثاضيَعّ ،بؤية ٖةض نة ضاوى فةضَاْسةناْى ضؤَيإ ييَ وٕ زةبوو ،خؤيإ ضِازةغتى َٔ
زةنطزَٓ ،يـ ضِاّ غجاضزبوو ٖةض غةضباظيَهى نطيػتيإ نة خؤى ضِازةغت زةنات ،بةثةية
بيهؿيَٓٓةوة بؤ ثؿت َةيساْى دةْط و بياْسةْة زةغت ئةفػةضةناْى غةض بة غؤضئ (فةضَاْسةى
نطيػتياْةناْى الى َٔ) نة بةؾيَهيإ ية بةؾةناْى يةزةطى يةؾهطةنةّ بووٕ .غةضباظةناْى َٔ
زةياْعاْى نة ئةو نطيػتياْاْةى زيٌ زةبْٔ ،ابيَت وةى زيٌ غةيط بهطئَ ،بططة ثيَويػتة ئةوإ وةى
َيوإ ضِيَعيإ ييَ بٓطيَت.
يةثطِ ية الى ضاغتى َٓةوة زةْطى خويَٓسْى غطووزى يصيؤٕ ٖات ،زواتط ية الى ضاغتيؿُةوة
ئةو غطووزة خويَٓسضا َٔ ،ظاْيايِ ٖةبوو نة يصيؤْة ضؤَةنإ ية ناتى دةْطسا ئةو غطووزة زةخويَٓٔ
و َوظيهيـ ييَ زةزةٕٖ ،ةض يصيؤْيَهى ضؤَى َوظيهى تايبةتى ٖةبوو.
ٖةضضةْسة ية َةيساْى دةْط بووّ ،بةآلّ غطووزةنةيإ ناضيطةضيى زةنطزة غةضّ ،ضووْهة
َؤنإ ٖيَُاى غةضنةوتٓٔ،
َيَتٖ" :ةي
ظَاْى ضؤَةنامن زةظاْى ،تيَسةطةيؿتِ نة غطووزةنةى ئةوإ زةي
ية ٖةَوو ؾويَٓيَو زوشَٓاْى ضؤّ زةخطيَٓة شيَط ثيَهامنإ".
غطووزى يصيؤٕ ظؤض نؤْة ،ية ( 250خ .ظ) ئةْساَيَهى ئةدموَةْى غيٓاى ضؤّ نة فةضَاْسةى
يصيؤْيـ بووة ،وتوويةتى و ْاوى ئةو (ناتؤ) بوو ،ئيَػتة ية غةضزةَى وتٓى ئةو غطووزةوة ()510
غاٍَ تيَجةضِ بووة .ية ضابطزووى نؤْسا تةواوى غيٓاتؤضةناْى ضؤّ زةبوواية يةطات بٔ تا ٖوْةضةناْى
دةْط بعأْ ،يصيؤْة ضؤَةنإ بةض ية زةغتجيَهى دةْط ئةو غطووزةيإ زةوت ،زواى ئةوةى دةْط
َبووٕ بة دةْط زةضفةتى ئةو
زةغتى ثيَسةنطز ضيسيهة ئةو غطووزة ْةزةبيػرتا ،ضووْهة غةضقاي
ناضةى ثيَٓةزةزإ ،بةآلّ ئةطةض ية دةْطسا زؤخةنةيإ بةضةو غةختى ضؤيؿتباية ،ئةوا بؤ
بةٖيَعنطزْةوةى وضةى ئةواْةى غػت ببووٕ ،ئةو غطووزةيإ ثيَهةوة زةوتةوة ،وضةيإ ثيَي
78

بةضظزةبؤوة و خؤضِاططياْي ثرت زةنطز ،زةضنةوت طووؾاضى ئيَُة بؤ غةض ئةوإ بةضةو ظيازبووٕ
زةضِؤيؿت ،بؤية ئةواْيـ ئةو غطووزةيإ زةخويَٓسةوة.
فةضَامن بة ؾاْسةض ناٖةْى فةضَاْسةى طاييػهةنإ و ئةضزةؾيَط َاى َةْى فةضَاْسةى
غواضةنامن نطزبوو تا بة ٖةض ضيَطةيةى زةتوأْ ،خؤضِاططى زوشَٔ تيَو بؿهيَٓٔ .بة ئةوامن وتبوو نة
ئيَوة غواضةٕ و غةضباظاْى ضؤّ ثيازةٕ ،ئيَوة يةنةجماض ْيية دةْطى ضؤَةنإ زةنةٕ ،بايةخى دةْطى
َطةية بؤ ئةوةى ئيَوة ْةتإ تواْيوة
ئةوإ زةظأْ ،ئةطةض ْةتوأْ بةغةضياْسا غةضبهةوٕ ،بةي
غةضباظةنإ ٖإ بسةٕ بؤ فيساناضى َٔ .زةظامن ئيَوة ييَدووضِي طاييػهة و تريٖاويَص و غواضى
زييَطتإ ٖةية ،بةآلّ ٖةضضةْسة غةضباظةنإ زييَط بٔ ،زةبيَت ئةفػةضةنإ ٖاْيإ بسةٕ و وضةيإ بةضظ
بهةْةوة تا ية َةيساْى دةْطسا بة تةواوةتى ئاظايةتيى بٓويَٓٔ.
ئةواْيـ غةضباظ و فةضَاْسةناْيإ ٖاْسا و طووؾاضى طاييػهة و غواضةناْيإ بؤ غةض يصيؤْة
ضؤَةنإ ظيازي نطز ،ييَدووضِي طاييػهةناْيـ بة ؾيَوةيةى طاييػهةناْيإ نة غةضباظى
تريٖاويَصى تيَسابوو ،ئاضاغتة زةنطز و بةضةو ثيَؿعة زةضووٕ نة طوَإ زةنطا ئةطةض زيواضى
ئاغٓيٓيـ بيَت ،بة ئاغاْى بة ْاويسا زةضِؤٕ.
ية ثطِ ٖةغتِ نطز ضِووزاويَهى ضاوةضِوإ ْةنطاو ية الى ضاغتى ظايةضيةٕ نة غواضةنامنإ بؤ تيَو
ؾهاْسْى تيَسةنؤؾإ ،ضِووزةزات ،بوويةضةنة ضِووزاويَهى دةْطى ْيية ،زواتط ضاثؤضتى ئةضزةؾيَط
َهؿإ نطزووةٖ .ةضضةْسة ؾةوى
فةضَاْسةى غواضةنامن بؤ ٖات نة ئاوى ضؾووباضةنة زةغتى بة ٖةي
ضابطزوو ططمياْى ظياز بووْى ئاوّ زةنطز ،بؤية خيَوةتطةنةَِ زووض ية فوضات زابةغتا ،بةآلّ
ضاوةضِوإ ْةبووّ ئةو ضؤشة ئةوة ضِوو بسات.
ٖيَٓسةى بة ضاو زةبيٓطا ،ئامسإ بيَ ٖةوض بووٖ ،ةَووإ زةياْعاْى يةو ْيَعيهاْة باضإ ْةباضيوة،
ئةو باضاْة بة خؤضِةى ية غةضضاوةى ضِووباضي فوضات و ية ؾاخةناْسا باضيوة ،ئاوى ضِووباضةنةي بةو
خيَطايية ظياز نطزووة .ئاوى ظيَ بة ضِازةيةى بة خيَطايي زةٖاتة خواضةوة نة غواضةناْى َٔ و
يصيؤْةناْى ضؤّ ْاضاض بووٕ ية نةْاضةناْى ظيَيةنة زووض بهةوْةوة.
َهةوتةى ْاوضةى ئةزةؽ بة ؾيَوةيةى بوو نة ية ناتى الفاوزا ئاو ظؤضتط بةضةو نةْاضةناْى
ٖةي
َيَو ية وةضظى بةٖاض ية
ضؤشٖةآلت زةٖات نة طؤضِةثاْى دةْطى ييَ بوو .ظيَى فوضات ٖةَوو غاي
ْاوضةى ئةزةؽ غةضضِيَصى زةنطزٖ ،ةْسيَو ية نةْاضةناْى ضؤشٖةآلتى زازةثؤؾي ،بةآلّ بة ؾيَوةيةى
ْةبوو نة باض قوضغي بٓيَتةوة ،ئةو بةؾةف ية نةْاضةناْى فوضات نة ية بةٖاضزا زةنةوتة شيَط ئاو بة
ظوويي زةبؤوة قوضِئاو ياخؤ ييتاو.
79

الفاو و غةضضِيَصى ئةو ضؤشة ئاغايي ْةبوو ،ضووْهة بة ٖؤى تيَجةضِبووْى ضٌ و ثيَٓر ضؤش ية
َهؿاْي ئاوي ضِووباضةنة ،ئةو بةؾةى
وةضظى بةٖاض ئاوى فوضات نةَى نطزبوو ،بةآلّ يةطةٍَ ٖةي
نةْاضةنإ نة نةوتبؤوة شيَط ئاو وةى ظؤْطاوى ييَٗات ،غواضةناْى ئيَُة و ثيازةناْى ضؤَى
ْةياْسةتواْى يةو ْاوضةيةزا ظةْطٔ.
ؾةضِطةى ظايةضيةٕ نة تا ئةو زةَة تا ضِووباضةنة بةضزةواَى ٖةبوو ،بةضةو ضؤشٖةآلت نؤبؤوة
َطةضِاْةوةْ ،اضاض بووّ ْاوةْسى
غةضيةى ،غواضةناْى َٓيـ وةى ثيازةناْى ضؤّ بةضةو ضؤشٖةآلت ٖةي
غوثانةّ بةضةو ضؤشٖةآلت ببةّ تا غواضةنامن ؾويَٓيإ بؤ دةْط نطزٕ زةغت نةويَت.
ئاو بة ضازةيةى خيَطا غةضزةنةوت نة ئةو قةآليةى ضؤشى ثيَؿرت غةضباظة ضؤَةنإ بة ثةية ية
نةْاضةناْى ضِووباض زضوغتيإ نطزبوو ،ططتة خؤى و بيٓيِ ضِيَطِةوى ئاو ية بانوضةوة بؤ باؾووض ،بة
َتةناْس.
َيٓة بيَ ٖيَعةناْى ٖةي
خيَطايي زيواضة طً
تا بةضية ظؤضبووْى ئاوى ضِووباضةنة و زواى ظيازبووْى طووؾاضى طاييػهة و غواضةنامنإ ،ئيَُة
ية زؤخيَهى باؾسا بووئ ،بةآلّ زواى تةغو بووْةوةى طؤضِةثاْى دةْط بة ٖؤى غةضنةوتٓى ئاو،
زؤخى يةؾهطى َٔ بة ضةؾٓيَو طؤضِا نة طاييػهةنامن تواْاى غووز ييَ وةضططتٓيإ ْةَا،
َهةناْةوة ٖيَطف بهةْةغةض يصيؤْةناْى ضؤّ .ئةَةف بؤ ئيَُة بيَ غووز بوو،
ْاضاضبووٕ ية ططزووي
َةيإ يةو ظةويية ْاضِيَهاْةزا ٖيَواف و غةخت بوو ،ية اليةني
ضووْهة ية اليةى طاييػهةنإ دووي
زيهةيـ غةضباظاْى ضؤَى غووزيإ ية نةْس و نؤغجةناْى ظةوى وةضزةططت و خؤيإ سةؾاض زةزا و
َةى طاييػهةناْيإ زةوةغتاْس.
يةثطِ بة ْيَعة غيَ ثةضِةناْيإ دووي
غواضةناْيؿِ بة ٖؤى يةيةى نؤبووْةوةى غةضباظةناْى يصيؤٕ و ضطِبووْةوةى ئةوإ و
غٓووضزاضبووْى طؤضِةثاْى دةْط ،ية تواْايإ ْةبوو ضيعةناْى ئةوإ تيَو بؿهيَٓٔ و ْةؾياْسةتواْى
ية ضِووباض بجةضِْةوة و خؤيإ بطةيةْٓة ثؿت يصيؤْةناْى ئةوإ ،ضووْهة زوو ضيٓى زياضى
َجؿت بة ئةوإ زةَةويػت يةؾهطى زوشَٔ بؿهيَِٓ ،نةوتبووْة تةْطةتاوى،
يةؾهطةنةّ نة َٔ ثاي
بؤية بطِياضى ثاؾةنؿةى طؿتيِ زةضنطز و ويػتِ بةضةو باؾووض بطِؤئ تا زةطةيٓة ؾويَٓةى نة ْة
ئاوى ظيَ و ْة ططزةنإ بؤ َٔ نيَؿة زضوغت بهةٕ و ْةبٔ بة ضيَطط بؤّ.
فةضَامن بة فةضَاْسةى طاييػهة و غواضةنامن نطز نة ثاؾةنؿة بة ضيَهوثيَهى بهةٕ ،ضووْهة
يةواْةية زواى ثاؾةنؿة و ية ٖةَإ ضؤشزا يةطةٍَ زوشَٔ ظةْطيٓةوة.
َيي
ظاْياضيِ ٖةبوو نة ئةطةض يةو ْاوضةية بةضةو باؾووض بطِؤّ ،زةطةَة ؾويَٓيَو نة قووي
ضِووباضةنة ظياز زةنات و غةضنيَؿى ئاو ْاَيَٓيَتٖ ،ةضضةْسة ٖيَؿتا ٖةْسيَو ية نةْاضةناْى
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ضؤشٖةآلت تةضِ زةنات ،بةآلّ بةو ضازةية ْابيَت نة ْاوضةيةنى فطةوإ غاتة شيَط ئاو و ٖيَطؾي
غواضةناْى َٔ ضابططيَت.
َسيَني ،ضووْهة ئةو ثيَـ
ططمياْى ئةوةّ ْةزةنطز ظايةضيةٕ زواى ثاؾةنؿةى َٔ وا بعاْيَت نة ٖةي
ئةوةى ببيَتة ئيُجطاتؤض َاوةيةى ية يةؾهطى ضؤَسا يةطات بووة ،تيَسةطةيؿت نة ثاؾةنؿة و
ٖةآلتٔ يةيةى دوزإ .ويَطِاى ئةوةف طوَامن ْةبوو نة ئةو يةوناتةزا بة ؾويَُٓسا زيَت ،ناتيَو
طةيؿتباَة ؾويَٓيَو نة بؤ دةْط طودماو بوواية ،زةوةغتاّ و دةْطِ زةغت ثيَ زةنطزةوة.
َى يةؾهطةنةّ بووّ و يةطةٍَ ثاغةواْةنامن ،يةطةٍَ
ناتيَو زةغتُإ بة ثاؾةنؿة نطز ،ية زي
زوايني زةغتة ية غةضباظة ثيازةنإ نةومتةضِيَ ،يةوناتةزا ثيَآليةى نة ية باظووى بةٖيَعى غةضباظيَهى
ضؤَى زةضضووبوو بةض ئةغجةنةّ نةوت و نوؾتىَٓ .يـ بةضيةوةى بهةوَة شيَط الؾةى ئةغجةنةّ،
َسا و ئةغجيَهي زيهةيإ بؤ ٖيَٓاّ و غواض بووّ ،بيٓيِ غةضباظة ضؤَةنإ ية ثؿت ئيَُةوة ية
خؤّ ٖةي
َةزإ.
دووي
ضيَطةى ضؤيؿتٓى َٓيـ ٖةضوةى ضيَطةى ظايةضيةٕ ،زةنةوتة نةْاضى ضِووباضَٓ ،يـ وةى ئةو
ْةَسةويػت ية ضِووباضةنة زووض بهةوَةوة ،ضووْهة تةْيا غةضضاوةى ئاو يةو ْاوضةية ئةو ضِووباضة
بوو ،ئةطةض يةؾهطةنةَِ بةضةو زةؾتة بةضيٓةناْى ضؤشٖةآلت بطزبايةٖ ،ةَووإ ية تيٓوويةتيي
زةخٓهإ ،ضووْهة يةؾهطى زوشَٔ بةزووي ئيَُةوة بووٕ ،بة ؾيَوةيةى زةضِؤيؿتِ نة يةناتى
ٖيَطؾى ظايةضيةٕ بؤ غةض يةؾهطةنةّ ،بتوامن بةضططى بهةّ و ئاضيؿى يةؾهطةنةّ ٖى ضيَجيَوإ
ْةبووٕٖ ،ةض بة ئاضايؿى دةْطى زةضِؤيؿتِ ،بؤية بة ٖيَواؾي ضيَطةّ زةبطِى ،يةطةٍَ ئةوةؾسا بةض
يةوةى ضةْطى تيؿهى خؤض بة ٖؤى ْيَعيو بووْةوةى ضؤشئاوابووٕ ببيَتة ئةضخةواْى ،طةيؿتُة
ؾويَٓى َةبةغت ،فةضَامن بة فةضَاْسةناْسا تا ئاضايؿى دةْطى خؤيإ بجاضيَعٕٖ ،ةض بةو ئاضايؿةوة
ضيَطة بة غةضباظةناْيإ بسةٕ تا ثؿوو وةضبططٕ .فةضَامن نطز تا ئاييو بسةْة ئةغجى ئةغح
غواضةنإ و ئةغجى طاييػهةنإ و بعأْ ئيَُة ئةو ؾةوة زواى ثؿووزإ ٖيَطف زةنةيٓة غةض
خيَوةتطةى زوشَٔ ،ضووْهة يةواْةية ية َيَصووى ئةواْسا يةنةجماض بيَت نة ْةتوأْ ية زةوضةى
خيَوةتطةنةيإ زيواض زضوغت بهةٕ ،ئةوةف زةطةضِايةوة بؤ زضةْطى ناتةنة ،ئةو ناتةى ئةوإ
زةطةيؿنت ،بةضيةوةى بتوأْ زيواض زضوغت بهةٕ ،ؾةو زةطات و ئةوإ زةضفةتيإ ْابيَت يةو ؾويَٓة
َى ثيَويػت بؤ زيواض زضوغت نطزٕ زةغتةبةض بهةٕ .ئةطةض بؿياْةويَت ية
َيَٓة ،طً
نة ٖةَووى خيعةي
َى ظؤضيإ ثيَويػتة ،بؤ ئةوةف ناتى ظؤضيإ زةويَت و
ضؤشٖةآلتةوة طٌَ بؤ ئةوناضة بيَٓٔ ،ضووْهة طً
ْاتوأْ بةضيةوةى ثةالَاضى ئيَُة بؤ غةضيإ زةغت ثيَ بهات ،زيواضةنة زضوغت بهةٕ.
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َبهةْٔ ،زيػإ ناتى ظؤضيإ
ٖةضوةٖا ئةطةض ٖةوٍَ بسةٕ بؤ بة زةغتٗيَٓاْى طٌَ ،ظةوى ٖةي
ثيَويػتة ،بؤية بةض يةوةى زيواضةنة زضوغت بهةٕ ،ثةالَاضى ئيَُة زةغت ثيَ زةنات ،تةْاْةت يةو
َةنة بةضز و ضيَطةى ثةالَاضى ئيَُة بططٕ .بؤية
ْاوضةية بةضزيؿيإ زةغت ْانةويَت تا بيهةْة نةي
ثيَويػتة ئيَُة غووز يةو زةضفةتة تايبةتى و زةطُةْة وةضبططئٖ ،ةض ئةو ؾةوة ثةالَاضى
خيَوةتطةنةيإ بسةئ.
فةضَاْسةنامن وتةناْى َٓيإ ثؿرتِاغت نطزةوةَٓ ،يـ ومت ئةطةض ئةغح و غةضباظةنامنإ
َاْسوو ْةبووْاية ٖةض ئيَػتة فةضَاْى ٖيَطؾِ زةضزةنطز ،بةآلّ ٖةَووإ بطغي و تيٓووٕ و
ثيَويػتيإ بة َاوةيةى ثؿووزإ ٖةية .ئؤضزووطةَإ زاْةَةظضاْس ،ضووْهة زاَةظضاْسٕ و
نؤنطزْةوةى نةيوثةيةنإ ثيَويػتى بة نات ٖةبوو ،بؤية ٖةضضةْسي ية تواْاَاْسا ٖةبوو ،زةبوواية
زةغت بة ناتةوة بططئ تا غةضباظةنامنإ ثرت غةوٕ ،ئةغجةناْيـ ئاييهى ثرت غؤٕ،
ثيَساويػتييةناْى ضِووْاى نطزْةوة زةبوواية بة تةواوةتى ئاَازة بهطيَت تا ية ناتى ثةالَاضةنةَاْسا
بتواْني بة باؾي زوشَٔ ببيٓني.
َٓيايإ نطزَةوة نة تةواوى ثيَساويػتييةنإ بؤ ثةالَاضةنة زةغتةبةض و ئاَازة
فةضَاْسةنامن زي
زةنطيَت.
بريّ ْةزةنطزةوة نة ضؤَةنإ ئةو ضؤشة بتوأْ ثيَساويػتيى ية بةضز ياخؤ طٌَ زةغتةبةض بهةٕ تا
زيواض بة زةوضةى خؤياْسا زضوغت بهةٕ ،بةآلّ بيٓيِ ٖةَوو ئةو َةدمةْيكاْةى ئةو ضؤشة ية دةْطسا
ييَيإ تيَو ؾهيَٓسضا بوو ياخؤ ئةواْةى َابووٕ ،ية اليةنى خيَوةتطةى خؤيإ زاْا ،بةآلّ
َةدمةْيكةنإ شَاضةيإ ٖيَٓسة ْةبوو نة بتوأْ زةوضةى ٖةَوو ئؤضزووطةنة بططْةوة.
يةو ؾويَٓةف ئاوى فوضات ية ضِيَطِةوي خؤ زةضضوو بوو ،بةؾيَهى نةّ ية نةْاضةناْى ططتبؤوة،
غةضباظةنامن نة خيَوةتطةيإ ْةبوو بة ظوويي يةغةض ظةوى خةوتَٔٓ ،يـ نة ٖةض وةى ئةوإ
َٓةزابوو ،يةغةض ظةوى ضانؿاّٖ .ةوا طةضّ و خيعى نةْاض ظيَةنة فيَٓو بوو ،بؤية ضِانؿإ
خيَوةمت ٖةي
يةو ديَطةية فيَٓو و ْةضَة خؤؾي ثيَبةخؿيِ و زٍَ خؤف بووّ نة غةضباظةنامن نة ْاضاضّ نطزووٕ
يةغةض ظةوى غةوٕٖ ،ةَوويإ ديَطةيإ ْةضَة ،ية ناتى ٖاويٓسا ؾويَٓيإ فيَٓهة ،يةو ْاوضةيةؾسا
ٖيض ظؤْطاويَو ْةبوو تا غةضباظةنامن بة زةغت َيَؿوويةوة ٖةضاغإ بٔ.
زةَعاْى ئةو ؾةوة ضؤَةنإ ٖةوٍَ ْازةٕ ثةالَاضَإ بسةٕ ،ضووْهة ضؤشى ثيَؿرت ئةوامن بةثيَي
ثيَويػت َاْسوو نطزبوو ،ئةواْيـ ثيَويػتيإ بة ثؿووزإ ٖةبوو ،زواى ئةوةى خيَوةتطةى خؤيإ
َٓياتط بووّ يةوةى ئةوإ ٖيَطف ْانةٕ ،ضووْهة ئؤضزووطةى ئةوإ بة ؾيَوةيةى
زاَةظضاْس ،زي
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زازةَةظضا نة َاوةيةنى ثيَويػت بوو تا ضيعةناْى ئةوإ زواى زةضضووٕ ية خيَوةتطةنةيإ ،ئاَازة
بنب بؤ ثةالَاضزامنإ .بؤية بة فةضَاْسةناْى خؤَِ وت تا غةضباظةنامن َاْسوو ْةنةٕ بة طةضِإ ية
َي ثةالَاضيؿيإ زابوواية ،ئيَُة
ْيَوإ خيَوةتطةى زوشَٔ و يةؾهطةنةّ ،ضووْهة ئةطةض ئةوإ ٖةوي
بؤ دةْط ئاَازة بووئ و زةَاْتواْى بيَ زوانةوتٔ بضيٓة ْيَو دةْط.
َهؿاْي ئاوى فوضات و غةضنةوتٓى بةغةض نةْاضةناْسا ،بؤتة ٖؤى فيَٓو بووْى
بطِواّ وابوو ٖةي
َسا.
ٖةواى ئةو ؾةوة يةو وةضظةى غاي
ثيَـ ئةوةى غةوّ بة ؾاْسةض ناٖةْى فةضَاْسةى طاييػهةنإ و ئةضزةؾيَط َاى َةٕ
فةضَاْسةى غواضةنامنِ وت نة ثيَويػتة دةْطى ئةّ ؾةوَإ يةنالنةضةوة بيَت و بةغةض زوشَٓسا
غةضنةوئ.
ؾاْسةض ناٖةٕ وتى بؤ غةضنةوتٔ بةغةض زوشَٓسا تا زوايني طاييػهةّ فيسا زةنةّ.
ثيَِ وتٖ :ةضضةْسة ثاؾةنؿةى ضؤَةنإ غةختة ،بةآلّ ئةطةض ئةوإ ثاؾةنؿة بهةٕ زةطةْةوة
ئةو ْاوضةيةى نة الفاو ييَي زابوو ،ثيَويػتة تؤ غةضةتا ضؤَةنإ طةَاضؤ بسةى تا ْةتوأْ ثاؾةنؿة
بهةٕ ،زواتط ئةوإ يةْيَو ببةى.
ضِاغجاضزةيةني زيهةّ بؤ فةضَاْسةى طاييػهة و فةضَاْسةى غواضةنامن ئةوةبوو نة ئةطةض
ضؤَةنإ ويػتيإ ضِا بهةٕ ،ضيَطةيإ ثيَبسةٕ ،بةآلّ ضيَطةزاْةنة بةو ؾيَوةية ْةبيَت نة بتوأْ بة
ؾيَوةي يةنةى تةواو و بة ضيَهى ضابهةٕ ،زواتط ئاَازة ببٓةوة بؤ بةضططى ،بططة ئةطةض بيٓيُإ
ئةوإ بة ثةضاطةْسةيي و تاى تاى ضِازةنةٕ ،ضيَطةيإ بسةٕ تا يةؾهطى ظايةضيةٕ الواظ ببيَت.
زةَعاْى غةضباظةناْى يصيؤْةناْى ضؤّ ضِاْانةٕ ،بةآلّ ئةواْةى ضِةغةْيإ ضؤَى ْيية و ية وآلتاْى
شيَطزةغتةى ضؤَةوة ٖاتووٕ ،ضِازةنةٕ.
َئَ
ٖةضوةٖا ثيَُوتٔ غووز ية ٖةَوو زةضفةتيَو وةضبططٕ و بةضزةواّ بة غةضباظاْى ضؤَى بً
َيَٓةيإ ثيَ بسةٕ،
ئةطةض خؤيإ بةزةغتةوة بسةٕ ،زواى دةْط ئاظاز زةنطئَ و بة ْاوى َٔ ئةو بةي
َيَٓى خؤى ْاؾهيَٓيَت و ئةَةنى بةضاْبةض بة وتةناْى
غةضباظةناْى ضؤّ زةياْعاْى ثاؾاى ئيَطإ بةي
َيَٓة بؤ يةطاتةناْى ضؤّ بيَ غووزة و ئةوإ يةو نةغاْة ْني ،خؤيإ بة
ٖةية .زةَعاْى ئةو بةي
زةغتةوة بسةٕ ،تةْيا ئةوناتةى بعأْ دةْط نؤتايي ٖاتووة و بةضططى و خؤضِاططى بيَ غووزة.
َيَٓةى
َئَ بوو ،بةآلّ ية الى ضاغتةوة ئةو خيعةي
وةى ومت ئةو ْاوضةيةى ئيَُةى ييَ بووئ خيعةي
نةْاضى فوضات بة زةؾتيَهى ئاغايي زةبةغرتايةوة و بةؾيَو ية طاييػهةناْيؿُإ زةبوواية يةو
ؾويَٓةوة ٖيَطف بهةْةغةض ئؤضزووطةى ضؤَةنإ.
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ئةى ئةو ضيَبواضةى ئةو نةتيبةية زةخويَٓيتةوة ،يةواْةية بة بطِواى تؤ ثةالَاضزاْى زوشَٓيَو نة
ية خيَوةتطةنةى خؤيسا خةوتبيَت ناضيَهى ئاغإ بيَت و بري بهةيةوة يةؾهطى ٖيَطؾبةض زةتواْيَت
بة ئاغاْى و يةثطِ ٖيَطف بهاتة غةضى ،بةآلّ ية ثةالَاضزاْسا ططيٓطرتئ بابةت ئةوةية نة يةؾهطى
ثةالَاضزةض ْةنةويَتة ْاو ْاضِيَهى و غةضييَ ؾيَواْةوة ،ئةَة وازةنات نة تواْاى خؤى يةزةغت
بسات.
َة ْابني و زؤغت و زوشَٔ ية
ية ناتى ضؤشزا بة ٖؤى ئةوةى ٖةَووإ زةبيٓطئَ ،زووضاضى ٖةي
َةناْيـ زاطريغيَٓطئَ،
يةنسيي دوزا زةنطيَتةوة ،بةآلّ ية ؾةوزا تةْاْةت ئةطةض َةؾدةي
ديانطزْةوةى زوشَٔ و خؤيي ئاغإ ْابيَتٖ ،ةْسىَ داض زوشَٓى ظيطةى ثيَساويػتيى بؤ طؤضِيٓى
ٖةْسىَ ية غةضباظةناْى بؤ ؾيَوةى زوشَٔ زابني زةنات ،ئةونات دةْط يةْيَو بةضةى خؤيي زضوغت
زةبيَت ،ئةو زةَةي فةضَاْسةى يةنةنإ ئةوةيإ بؤ ضِووٕ زةبيَتةوة ،ئاناَى دةْط زةطؤضِيَت و
ئةو دةْطة ية دياتى غةضنةوتٔ بة ؾهػت نؤتايي زيَت ،بؤية ئةو يةؾهطةى بة ؾةو ثةالَاض
زةبات و زةيةويَت يةؾهطى زوشَٔ يةْيَو ببات ،ثيَويػتى بة فةضَاْسةى ييَٗاتوو و ظيطةى ٖةية،
ئةفػةضةناْى خواضةوة ثيَويػتة تيَ بهؤؾٔ ،تةْاْةت ية غةخترتئ ناتةناْى ٖيَطؾسا،
غةضباظةناْى يةنةناْيإ تيَهةٍَ ْةبٔ يةطةٍَ غةضباظاْى يةنةناْي زيهة.
َى زوشَٔ
ئةطةض زوشَٔ ٖةوٍَ بسات فيٌََ بهات ،ئةفػةضة ثًةبةضظ و ثًة ْعَةنإ ثيَويػتة فيًَ
َةية ئاطةزاض بهةْةوة.
بعأْ ،بةض يةوةي دةْطى غةضباظةناْى خؤيإ بهةٕٖ ،ةَووإ يةو فيٌََ تةي
ئةو نةغةى زةيةويَت ٖيَطؾي يةثطِ بهاتْ ،ابيَت ية غةضةتاى ؾةو ئةو نطزةية ئةدماّ بسات،
واتة ئةو ناتةى ٖيَؿتا غةضباظةناْى زوشَٔ ْةخةوتووٕٖ ،يَطف بهاتْ ،ابيَت ٖيَطؾةنةف ٖيَٓسة
()2
َبئَ.
بة زضةْط غات تا ية ؾةوةناْى بةٖاض و ٖاويٓسا غيَ ئةغتيَطة ٖةي
يةو ناتصَيَطةى ثيَويػت بوو ثةالَاضةنةَإ زةغت ثيَ بهةئ ،ثيَـ ئةوةى نةؽ َٔ ية خةو
َى يةؾهطزا بووّ و فةضَاْسةيي ضِاغتةوخؤى غةضباظة ثيازةنامن ية
ٖةغتيَٓيَتٖ ،ةغتاّ و َٔ ية زي
ئةغتؤ بوو .زواى ٖةغتامن ية خةو ،غةضباظة ثيازةناْيإ ٖةغتاْس ،ئةوإ ٖةَوويإ بؤ دةْط
ئاَازة بووٕ و دًى ؾةضِيإ يةبةضزا بوو ،زواى ٖةغتاْيإ ٖيض ناضيَهيإ ْةبوو ،تةْيا ثيَويػت بوو
ضيعةناْيإ ضيَو غةٕ و بهةوْة ضيَطة بؤ ؾةضِنطزٕ.
َى ضاغنت و ية ؾةواْى ٖاوئ و بةٖاضزا زواى يةى ياخؤ زوو
( )2غيَ ئةغتيَطة ئةواْةٕ نة يةغةض يةى ٖيًَ
َآل"
َسئَ" .ظةبيشوي
زةَصَيَط ية زواي ْيوةؾةو ٖةي
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زةَعاْى نة ية الى ضاغت و ضةثي يةؾهطةنةؾِ ٖةَوو غةضباظةنإ وةى ْاوةْسى يةؾهطةنةّ
ٖةغتاوٕ و ئاَازةٕ بؤ ثةالَاضزإ ،طويَِ ٖةٍَ خػت تا بعامن ٖيض زةْطيَو زيَت ياخؤ ْا ،دطة ية
زةْطة ْازياضةنإ نة نعبووٕ و ْةزةطةيؿتٓة ضؤَةنإ ،زةْطي زيهةّ بةض طويَ ْةنةوت .ية
َسةغنت تا خيَوةتطةنةيإ نؤبهةْةوة و ئاَازةى
ناتيَهسا نة ية بةضةبةياْسا و ئةوناتةى غةضباظإ ٖةي
دةْط بنب ،نةضِةْا و َوظيهى دةْطيـ ييَ زةزضيَت ،بةآلّ ئةو ؾةوة ضووْهة زةَاْةويػت يةثطِ
َةناْيـ ثيَ
ثةالَاضى زوشَٔ بسةئٖ ،يض زةْطيَو ية يةؾهطةنةَةوة ْةزةٖات ،تةْاْةت َةؾدةي
َةنإ ثيَ بهةٕ ،زواى
ْةنطابووٕ ،ضووْهة ٖةَووإ زةياْعاْى ناتيَو زةطةْة زوشَٔ زةبيَت َةؾدةي
َةنإ ثيَ بهطئَ ،زوشَٔ
ئةوة زةغتبةديَ ثةالَاضةنة زةغت ثيَ زةنةٕ .ئةطةض ظووتط َةؾدةي
ئاطةزاض زةبيَتةوة.
ئةطةض ئةو ؾةوة غةضباظةنامن َاْسوو ْةبوواْة ،بةض يةوةى ضؤَةنإ خيَوةتطةى خؤيإ ئاَازة
بهةٕ ،ثةالَاضّ زةزإٖ ،ةض بؤية َاْسوويةتيى غةضباظةنامن بووة َايةى زواخػتٓى ثةالَاضةنة بؤ
َٓيا بني ية ْووغتين غةضباظة ضؤَةنإ.
ئةوةى بة تةواوةتيى زي
ئةطةض ئةو ضؤشة يةطةٍَ ْيَعيهبووْةوةيإٖ ،يَطؾِ نطزباية غةض ضؤَةنإ ،ضِووبةضِووى بةضزباضاْى
َةدمةْيكةناْيإ ْةزةبووَةوة ،بةآلّ زواى ئةوةى ئةو يةنةى يةطةٍ َٓسا بووٕ واتة يةؾهطى ثيازة
ية ضؤَةنإ ْيَعيو بووْةوة ،ئةوإ بةضزباضاْيإ زةغت ثيَهطز.
طاييػهةنامن نة ية الى ضاغتِ بووٕ ،زواى ئةوةى ٖيَطؾيإ نطز ،يةاليةٕ ضؤَةنإ بةضز باضإ
ْةنطإ ،ضووْهة ضؤَةنإ يةغةض ضيَطةى ئةوإ َةدمةْيكيإ زاْةْابوو .غواضةناْيـ نة ية الى
ضةخ ٖيَطؾيإ نطز بة ٖةَإ ؾيَوة بووٕ ،ضووْهة ضؤَةنإ َةدمةْيكيإ يةغةض ضيَطةى غواضةنإ
زاْةْا بوو.
ضؤشى ثيؿرت ئيَُة بةؾيَهى ظؤض ية َةدمةْيكةناْى ظايةضيةمنإ يةْيَوبطز ،ئةو بة ضيَصةى ثيَويػت
َةدمةْيكى ْةبوو تا ية ٖةَوو اليةى ديَطرييإ بهات ،بؤية ٖةَووياْى ية باؾووضى خيَوةتطةنةى
زاْابوو تا ببٓة زيواضى خيَوةتطةنةى.
َٓيا بووّ ية ضيَو ناضى يصيؤْةناْى ضؤّ ،بةآلّ ثيَؿبيٓى ئةوةّ ْةزةنطز نة ية
ويَطِاى ئةوةى زي
ناتى ْيَعيو بووْةوةّ ية ئةوإ ،بتوأْ بةضز باضامنإ بهةٕ ،تةْيا ططميامن زةنطز نة ئةوإ
َةدمةْيكةناْيإ وةى ضيَطط و زيواض ية بةضاْبةض خيَوةتطةنةيإ زاْابيَت ،يةاليةني زيهة يةو
ْاوضةيةزا دطة ية خيَع ٖيضي زيهةي ييَٓةبوو ،ضؤَةنإ ْةياْسةتواْى بةضزى ثيَويػت بؤ بةضزباضإ
نطزمنإ زةغتةبةض بهةٕ ،بةآلّ زواى نؤتايي ٖاتٓى دةْط ية يةطاتة ضؤَةنامن بيػت نة ئةوإ
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يةطةٍَ خؤياْسا بطِيَو بةضزيإ ٖيَٓا بوو ،ضووْهة ثيَؿبيٓى ئةوةيإ نطز بوو نة ضِةْطة بةضزيإ
يةغةض ضيَطة زةغت ْةنةويَت.
بةضطةى بةضزباضاْى غةخت و ضاوةضِوإ ْةنطاوى ضؤَةنامن ططت و شَاضةيةى ية ثيازةنامن
َى غوثازا ٖيَؿتا
نةوتٓة غةض ظةوى ،خؤؾبةختاْة بةضزباضاْةنإ ئةوناتة زةغتى ثيَهطز نة ية زي
َةنامنإ ثيَ ْةنطزبوو .ئةو ؾةوةف َاْط ظوو ٖاتةزةض و وٕ بوو ،ناتيَو ئيَُة بةضةو
َةؾدةي
َةنامنإ ثيَ نطزبوواية ،ئةوإ
خيَوةتطةى ضؤَةنإ ضؤيؿتني ،ؾةو تاضيو بوو ،ئةطةض ئيَُة َةؾدةي
ئيَُةيإ باؾرت زةبيٓى و بة زضوغتى ْيؿاْةيإ زةططت.
َٔ تا ئةوناتَ ،ةدمةْيكِ بة ضةنيَهى قوضؽ و ئاظاضبةخـ و بيَ غووز زةْاغي و ٖيض
بايةخى دةْطيِ بؤ زاْةزةْا ،بةآلّ ية ضِووزاوةناْى ئةو ؾةوة بووّ زةضنةوت نة ئةطةض َةدمةْيل بة
باؾي بةناض بٗيَٓسضيَت ،ضةنيَهى باف زةبيَت ،بؤية يةونات بةزواوة نطزّ بة بةؾيَو ية
ثيَساويػتيى دةْطى خؤّ ،ئيَػتة تةواوى يةنةناْى غةضباظى َٔ َةدمةْيكيإ ٖةية.
ٖةضضةْسة َٔ يةْاناو ٖيَطؾِ بؤ غةض ظايةضيةٕ نطز ،بةآلّ ناتيَو طاييػهةنامن طةيؿتٓة
يةؾهطى ئةوإ ،ضِووبةضِووى بةضططى غةخت بووْةوة و خؤيإ بةضاْبةض بة ئاَطاظيَهى بةضططى
ضاوةضِوإ ْةنطاو بيٓييةوة نة بطيَتى بوو ية ئاطط.
غةضباظةناْى ضؤّ طؤظةي طةوضةى ثطِ ية ضؤْيإ البوو نة ثًيتةي ئةغتووضيإ ٖةبوو زواى ئةوةى
َسةزا و زةنةوتٓة ْيَو طاييػهةنإ ،طؤظةنإ
ثًيتةنةيإ ثيَسةنطز ،بةضةو طاييػهةناْى ئيَُةيإ ٖةي
زةؾهإ و يةْيَوياْةوة دؤضة ئاططيَو نة ية ؾًة زةضوو ،ية طؤظةنة زةٖاتةزةض نة ٖةَوو ؾتيَهى
زةغووتاْس و غةضْؿيٓى طاييػهةناْى ئيَُة ضةْسى زةيإ نطز ْةياْسةتواْى ئاططةنة بهوشيَٓٓةوة.
زواى دةْط َٔ ظاْيِ ظايةضيةٕ ئةو ؾةوة بة ضازةى ثيَويػت يةو ئاططةى ْةبوو ،ئةطةض ْا يةى
طاييػهةَإ ْةيسةتواْى بطاتة خيَوةتطةى ضؤَةناْةوة.
ََٔٓ ،يـ بة غواضى ئةغح
ثيازةنامن ية ْيَوةْسى يةؾهطةنةّ تواْيإ َةدمةْيكةنإ بةدىَ بٗيًَ
َيإ زةزا تا بة تريى غيَ
يةطةٍَ ئةواْسا بووّ و زةَبيين غةضباظة ضؤَةنإ بة ض تواْايةنةوة ٖةوي
ثةضِة نة بة زةغتياْةوة بوو ،ثاؾةنؿة بة ثيازةناْى َٔ بهةٕ و ٖيَطؾةنة بوةغتيَٓٔ.
ضؤشى ثيَؿرت غةضباظةناْى ضؤّ نة تريى غيَ ثةضِيإ بةزةغتةوة بوو ،يةطةٍَ طاييػهةنامنإ
زةدةْطإ ،ئةو ؾةوة يةطةٍَ ثيازةناْى ئيَُة ضِووبةضِوو ببووْةوة ،بةآلّ يةْيَو ئةو غةضباظاْة ٖةْسىَ
غةضباظي زيهة زةبيٓطإ نة ثيَآل واتة ْيَعةى ضؤَيإ البووٖ ،ةْسىَ داض زةْطى تيَجةضِيٓى ْيَعةّ
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زةٖاتةبةض طويَ .غةضباظةناْى ٖةضزووال ٖيَٓسة ضاوْةتطغاْة زةدةْطإ نة ضةْطى غجى
َيَٓةناْى ئةو نةْاضاْة يةو ؾةوةزا ية َاوةيةنى نةّ يةبةض ضِووْانى ئةغتيَطةنإ ضِةف زةضوو.
خيَعةي
ٖةضضةْسة شَاضةيةنى ظؤض ية غةضباظة ثيازةنامن زةنوشضإ ،بةآلّ بةضزةواّ بووٕ ية دةْط.
َةناْسا ضاوّ زةنةوت بة زةَوضاوةنإ و دًوبةضطة
ٖةْسيَ نات ية ضِووْانى َةؾدةي
خويَٓاوييةنإ ،ئةواْةى بطيٓساض زةبووٕ ٖيَٓسة ية دةْط بةضزةواّ زةبووٕ تا زةنةوتٔ و ٖيض
بطيٓساضيَو ْةيسةويػت بؤ زواوة بهؿيَتةوة تا تيُاض بهطيَت.
ية ضاغت و ضةخ و ثيَؿةوة زةْطى ؾةضِ زةٖاتة بةض طويَٖ ،ةض ثياويَهى ئاظا بةؾساضى ية
َةى
دةْطى طةوضةزا ْةنطزبيَتْ ،اظاْيَت ئةو ٖاواض و ٖةْساَة و ْةعطةتةى دةْطاوةضإ ضؤْة و ْاي
بطيٓساضإ و ٖاواضى بةضظى ئةو ئةفػةضاْة نة غةضباظةناْيإ ٖإ زةزةٕ بؤ دةْط ضيية ،زةْطى
بةضيةى نةوتٓى مشؿيَطةنإ و زةْطة تايبةتةنةى زةضضووْى تري و نةوإ ية شيَ و زةْطى ثيَهاْى
ئةغجي يةضغة ،زةْطى تايةى طاييػهةنإ وٖ...تس ثيَهةوة زةٖات ،زةْطيَهى َةظْيإ
ييَسةنةوتةوة نة تةْيا ية َةيساْى دةْطسا ئةو زةْطة زيَت.
ٖاونات يةطةٍَ طويَ ططتِٓ يةو زةْطاْةٖ ،ةغتِ بة زةْطيَهي زيهة نطز ،زةْطيَهي زيهة ٖاتة
بةض طويَِ نة وةى زةْطى تيَهةوتٔ و ٖاتٓةزةضى ثيَيةناْى ئةغجة يةْيَو قوضِ و ييتةزا ،بؤّ زةضنةوت
َضةى
َُصيٓى يةاليةٕ خيعةناْةوة ،دؤضة ييتةيةى ثيَهٗاتووة نة ًَ
بة ٖؤى ضِشاْى خويَٓى ظؤض و ٖةي
ثيَيةناْى ئةغح يةْيَوياْسا زيَت ،ية ناتيَهسا نة ئةطةض ئاو يةو نةْاضاْة ٖةبوواية و بةغةض ئةو
َسةَصضاو و ئةو زةْطةى ييَوة ْةزةٖات ،بةآلّ وةى زةظأْ
خيعاْةزا ٖاتباية ،بةٖؤي خيعةنةوة ٖةي
َيَهى
خوئَ زواى زةضضووْى ية يةؾي َطؤظ ،ضاغتةوخؤ زةَةييَتٖ ،يَٓسة خوئَ ضِشا بوو نة تويَصاي
ئةغتووضى يةغةض خيعةنة زضوغت نطز بوو ،ببووة ٖؤى زضوغتبووْى ئةو زةْطة ية ناتى ضِؤضووْى
ثيَي ئةغجةنإ تيَياْسا.
نةَيَو زواى ٖةغت نطزمن بة بووْى ئةو زةْطة تاظةية ،يةثطِ ثيَآليةى يةو بةؾةى ضِامن ضِؤضوو
نة ضاْبةْس واتة ثاضيَعةضى يةغةض ْةبوو .ضِاْبةْسى غواضة دياية ية ٖى ثيازة و ضاْبةْسى ثيازةف
تةواوى ضاْى زازةثؤؾيَتٖ ،ى غواضة تةْيا غةض ضاْى زةططيَت ،ضووْهة ئةطةض بةؾي خواضةوةى
ضاْيـ ضاْبةْسى يةغةض بيَت ،غواض ْاتواْيَت يةغةض ظيٓى ئةغح زاْيؿيَت.
َسا ،ثاغةواْةنامن نة ٖةغتيإ بة بطيٓساضبوومن نطز زاوايإ
ْيَعةنةّ ية ضِامن زةضٖيَٓا و زووضّ ٖةي
ييَ نطزّ تا ية َةيساْى دةْط زةضضِ ،بةآلّ َٔ ومت ية طؤضِةثاْى دةْط زةضْاضِ زواى ئةوة خوئَ
ية ضامن زةضؤضِايةوة و بة القُسا زةٖاتةْاو ئاوظْطى ئةغجةنةَّ .اوةيةى زواى بطيٓساض بوومن ،يةاليةٕ
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َِ ثيَطةيؿت نة ؾاْسةض نأٖ فةضَاْسةى
ئةفػةضيَهى يةنةى طاييػهةنامن بة ْاوى (تاييت) ٖةواي
طاييػهةنامن و غواضةنامن بةيةى طةيؿتووٕ و يةؾهطى ظايةضيةٕ طةَاضؤ زضاوة .فةضَامن نطز تاييت
نة زواى ؾاْسةض ناٖةٕ طةوضةتطئ ئةفػةضى ئةو يةنةية بوو ،ببيَتة فةضَاْسةى طاييػهةنإ ،ئةو
فةضَاْاْةي بة ؾاْسةض ناٖةٕ زضابوو ،ئةويـ ئاطةزاضيإ بوو ،ديَبةديَي بهات.
َضييةناْى ضؤّ زةدةْطإ ،ئةواْةى نطيػتيإ
يةو ؾويَٓةى َٔ زةدةْطاّ ،بةؾيَو ية غةوي
بووٕ ،خؤيإ ضِازةغتى غةضباظة ثيازةناْى َٔ زةنطز .خؤبةزةغتةوةزاْى نطيػتياْةنإ،
َضييةناْي زيهةيؿى خػتة بري بؤ ٖةَإ ناض ،ئةوإ زةبوواية ئاطةزاض بٔ تا ٖيض ئةفػةضيَهى
غةوي
ضؤَي ية ثؿتياْةوة ْةبيَت ،ضووْهة ٖةضنة ظاْيبايإ ئةوإ خؤبةزةغتةوة زةزةٕ يةاليةٕ
ئةفػةضةناْةوة ية ثؿتةوة زةنوشضإ .غةضباظةناْى َٔ ٖةض نطيػتياْيَو نة خؤى بةزةغتةوة زةزا،
زةياْطواغتةوة بؤ ثؿت َةيساْى دةْط ،ئةَةف يةبةضئةوة بوو نة ئةطةض ية طؤضِةثاْةنة
َهؿإ و زانؿاْى ؾةضِطةنة يةواْةبوو بةضزةغتى ضؤَةنإ زةنةوتٔ و
َابووايةوة ،بة ٖؤى ٖةي
زةنوشضإ.
فةضَامن بة غةضزاضةنامن نطزبوو تا ضيَطة بةضِووى ٖةآلتٓى غةضباظة يصيؤْةناْسا ئاوةآل بهةٕ،
ضووْهة غةضباظة يصيؤْةناْى ضؤّ ٖةٍَ ْةزةٖاتٔ ،بةآلّ غةضباظةناْى يصيؤْةناْى زةضةوة نة يةطةٍَ
ظايةضيةٕ بووٕ ،يةواْة بوو ضِابهةٕٖ ،ةآلتٓى ئةواْيـ ياضَةتيسةض بوو بؤ نةّ بووْةوةي ٖيَعى
ظايةضيةٕ.
ثيَؿبيٓييةنةّ ٖاتةزى ،ية ٖةضزوو الى ضاغت و ضةخٖ ،ةْسىَ ية غةضباظاْى يصيؤْةناْى زةضةوة
نة يةطةٍَ ظايةضيةٕ بووٕٖ ،ةآلتٔ ،بةآلّ غةضباظة يصيؤْةناْى ضؤّ ظؤض بة غةختى زةدةْطإ ،ئةوإ
َٓةزةٖاتٔ و خؤيإ بةزةغتةوة ْةزةزا.
زةدةْطإ و زةنوشضإ ،بةآلّ ٖةي
َغاْى غةضباظة ضؤَةنإ
َٔ بة تةوض زةدةْطاّ ،ثيَُوابوو نة تةوض باؾرت ية مشؿيَط زةتواْيَت قةي
َغاْةنة
نة ٖةْسيَهيإ ٖةياْبوو ،بربِيَت و بياخنات ،بةآلّ مشؿيَط يةواْةية بةض بةؾة ناْعاييةناْى قةي
بهةويَت و بؿهيَت يا خوز ييَوة تيصةناْى تيَو بضٔ.
ٖةضضةْسة بةثيَي ْةخؿةى َٔ ،زةبوو َةيساْى دةْط فطةوإ ْةنطيَت تا بتوامن ضاوةزيَطى
ٖةَوو َةيساْةنة بهةّ ،بةآلّ بةٖؤى فطةواْى خيَوةتطةى ظايةضيةْٕ ،اضاض َةيساْى دةْط زيػإ
فطةوإ بوو.
َى بؤ ْاضزّ نة يةطةٍَ ئةضزةؾيَط َاى َةْى
تاييت فةضَاْسةى تاظةى طاييػهةنامنٖ ،ةواي
فةضَاْسةى غواضةنإ ثيَو طةيؿتووْةتةوة ،غواضةنإ و طاييػهةنإ ثيَهةوة بة ْيوة باظْةيةى نة
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ضةْس ؾويَٓيَهيإ بةدىَ ٖيَؿتووة ،زوشَٓيإ طةَاضؤ زاوة ،ئةو ؾويَٓاْةؾيإ بؤ ئةو نةغاْة
َى ثيَساّ نة طاييػهةناْى ئةو و
ٖيَؿتووةتةوة نة زةياْةويَت ضِابهةٕٖ ،ةضوةٖا ئةو ٖةواي
غواضةناْى ئةضزةؾيَط يةْيَو خيَوةتطةى زوشَٔ غةضطةضَى ٖيَطف بطزْٔ تا بتوأْ تواْاى بةضططى
زوشَٔ نةّ بهةْةوة.
يةطةٍَ غةضباظة ثيازةنامن بةضزةواّ بةضةو ثيَـ زةضِؤيؿتني ،ضووْهة بةضزةواّ و بيَ ثػاْةوة
تةوضّ ضازةوةؾاْس ،ئةو ؾةوة ٖةضضةْسة ٖةوا فيَٓو بوو ،بةآلّ ئاضةقةيةنى ظؤضّ نطزبووٖ ،ةغتِ
نطز زةغهى تةوضةنة ية زةغتُسا زةخعىَ ،يةواْةبوو زةضبضيَت .بؤية ظضيَيةنةَِ زاْا ،ناتيَو ئةو
ناضةّ نطز ،باى فيَٓهى ؾةو ية دةغتةى زاّ و ٖةغتِ بة فيَٓهى و ئاغووزةيي نطز ،فيَٓو
بووْةوةّ تواْاى تاظةى ثيَ بةخؿيِ تا بتوامن غةضيةْويَ تةوض بوةؾيَِٓ.
ٖةضضةْسة ناغهيَتةنةّ بيَعاضى زةنطزّ ،بةآلّ ئةوّ زاْةْا ،ضووْهة ية غةضوويةوة طؤيةنى
ٖةبوو نة بة ٖؤيةوة غةضباظةنامن ية زووضةوة َٓيإ زةْاغيةوة ،ئةو طؤية ٖيَُاى ثاؾايةتيي بوو.
بة زووضى ْاظامن ٖةض ئةو طؤيةَٓ ،ى بة غةضباظاْى زوشَٔ ْاغاْسبيَتٖ ،يَؿتا يةشيَط ناضيطةضيى
ٖةغتى فيَٓهايةتيُسا بووّ نة ترييَو بة الى ضةثى غيٓطِ نةوت ،بةآلّ ضؤْةضوو ،تةْيا ٖةْسىَ ية
ثيَػت و ئيَػهةنةى بطيٓساض نطز ،غةضى تريةنة نةوتةوة .ئةطةض ئةو ترية بة ؾيَوةى غتووْى بةض
غيٓطِ نةوتباية ،يةواْةبوو مبهوشيَت ،ضووْهة ية غيٓطِ ضؤزةضوو و بةض بةؾةناْى ْاوةوة
زةنةوت.
تريةنةّ ية غيٓطِ زةضٖيَٓا ،يةبةضئةوةى ناتى ثيَويػت بؤ تيُاضنطزمن ْةبوو ،نطاغةنةَِ يةبةض
خؤّ زازضِى و زوو ثاضضةّ نطزٖ ،ةض ثاضضةيةنِ خػتة ْاو يةى ية نوْةناْى تريةنة نة ية
دةغتةَى زضوغت نطزبوو تا ضِيَ ية ضِشاْى خويَٓةنة بططّ.
ئةضزةؾيَط َاى َةٕ فةضَاْسةى غواضةنامن ثةياَى بؤ ْاضزّ نة ئةطةض بةؾيَو ية غواضةنامن نة
يةزةى بووٕ بؤى ضةوإ بهةّ ،زةتواْيَت زووباضة ٖيَع بهاتةوة بة بةض خؤيسا و ٖيَطؾي تووْس
بهاتةغةض زوشَٔ و ٖيَعى بةضططى يصيؤْةنإ تيَو بؿهيَٓيَت .بةؾيَو ية غواضة يةزةطةنامنِ ْاضز
بؤ ياضَةتى ئةو و بة ظوويي ٖةضايةنى طةوضة ية الى ضةثى َٓةوة ٖةغتا ،ظاْيِ ئةوة ْيؿاْةى ٖيَع
وةضططتٓةوةى ئةضزةؾيَطة.
َئَ نة ظَاْى ضؤَى زةظأْ،
فةضَامن بؤ فةضَاْسةناْى الى ضاغت و ضةثِ ْاضز تا بةو نةغاْة بً
َئَ نة ئةوإ ية طةَاضؤزإ و ضيَطةى ضِظطاض بووْيإ
بةضاْبةض بة غةضباظةناْى ضؤّ ٖاواض بهةٕ و بً
ْيية ،ئةطةض زةياْةويَت ْةنوشضئَ ،ثيَويػتة خؤبة زةغتةوة بسةٕٖ ،ةض غةضباظيَو خؤى ضِازةغت
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بهات ،زواى دةْط بة زيٌ ْاشَيَطزضيَت و ئاظاز زةنطيَت .خؤؾِ نة ظَاْى ضؤَيِ زةظاْى ٖةْسىَ
داض ٖاواضّ زةنطز و غةضباظاْى زوشَِٓ بؤ خؤبةزةغتةوةزإ باْطٗيَؿت زةنطز ،بةآلّ ٖةضاو و
ٖؤضياى دةْط نةَرت ضيَطةى بة طةيؿتٓى زةْطى َٔ بة غةضباظاْى زوشَٔ زةزا.
َةناْسا ضاويَو ية خؤّ بهةّ،
ئةطةض غاتيَو زةضفةمت ٖةبوواية و تواْيبواَة ية ضِووْانى َةؾدةي
زةَبيين نة تةواوى دةغتةّ ئةضخةواْى بووة ،ئةو خويَٓةى ية غيٓطِ زةضؤضِيَتةوة ظيٓى ئةغجةنةّ
و بةؾيَو ية طةضزْى غووض نطزووة ،ئةو خويَٓةف نة ية ضاْى ضاغتِ زةضؤضِايةوة ،غيٓط و ضِاْى
ئةغجةنةَى ئةضخةواْى نطزبووْ .ةَسةويػت بؤ ثيَضاْى بطيٓةنامن بهؿيَُةوة ثؿت َةيساْى
دةْط و زةَويػت غةضباظةنامن و ئةواْةى ية زةوضةّ زةدةْطإ ،ببيٓٔ َٓيـ وةى ئةوإ بطيٓساض
زةمب و يةواْةية بهوشضيَِ.
يةثطِ ية ضؤشٖةآلتةوة ضاوّ نةوت بة ئةغتيَطةى بةضةبةيإ ،يةوناتةزا ئةو وتةيةى باونة
َةظزاثةضغتةنةَِ بريٖاتةوة نة وتى" :ية بةضةبةياْسا ية يةى ناتسا ضاوّ نةوت بة (تةْػةض) و
ئةغتيَطةى بةضةبةيإ ،بةآلّ غةضةتا غآلوّ ية تةْػةض نطز ،ئةونات بةضاْبةض بة ئةغتيَطةى بةضةبةيإ
()3
ومت (ئةى دواْرتيٓى ئةغتيَطةناْى ئامسإ ،ية َٔ ببووضة نة بةض ية تؤ غآلوّ ية تةْػةض نطز)".

( )3ئةو وتةيةى ؾاثووض زةضخةضى ئةو ضاغتييةية نة ية ظةَاْى باونيسا ،تةْػةض نة بةضثطؽ بووة ية
َآل"
نؤنطزْةوة و ْووغيٓةوةى ئاظيَػتا ،ضةْسة ديَطةى ضيَع و ثيَعاْني بووة" .ظةبيشوي
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ظالةزيةن ديل دةبيَت

زواى ئةوةى غآلوّ ية ئةغتيَطةى بةضةبةيإ نطز نة َعطيَٓى بةخؿي ٖاتٓى خؤض بوو،
َؤيةنى يةطةٍَ خؤيسا ٖةٍَ ططتبوو ،بؤ نوؾتٓى
غةضباظيَهى ضؤَيِ ية بةضاْبةض خؤّ بيٓى نة ٖةي
َؤنةى بة غةضةوة بوو،
ئةو تةوضةنةَِ ضاوةؾاْس و تةوض بةض ئةو زةغهة زاضة نةوت نة ٖةي
َؤى ضؤَي بؤ غةض خانِ بة بةخت باؾي زاْا.
َؤنة نةوتة غةض خاى ،نةوتٓى ٖةي
ٖةي
يةونات بةزواوة ثيَؿطِةوى غةضباظة ثيازةناْى َٔ ئاغاْرت بوو.
َضيية نطيػتياْةنإ و بةؾيَهى ظؤض ية ئةواْي زيهة
ثيَُواية تا ئةونات ظؤضيٓةى غةوي
خؤيإ ضِازةغتى ئيَُة نطز بوو.
زواى ئةوة غةضباظة يصيؤْةناْى زةضةوةى ضؤّ ،زةغتة زةغتة خؤيإ ضِازةغت زةنطز،
زةغتبةديَ زواى خؤبةزةغتةوةزاْيإ ،يةاليةٕ غةضباظةنامنةوة زةطواظضاْةوة بؤ ثؿت ؾةضِطة تا
َةيساْى دةْط ية غةضباظةنامن تةْط ْةنةٕ ياخؤ ْةنةوْة زةغت غةضباظة يصيؤْةناْى ْيَو ضؤّ
و ْةنوشضئَ.
ضةْسة غةضباظة يصيؤْةناْى زةضةوةى ضؤّ ثرت خؤيإ بةزةغتةوة زةزا ،ثرت غةضباظة ثيازةنامن
و َٔ نة ية ْيَوةْسى يةؾهطةنةّ بووئ ،بةضةو ثيَـ زةضِؤيؿتني تا ئةوناتةى بةضةبةيإ ٖات و
َةنامنإ ثيَويػت ْةَإ .يةوناتةزا زةَتواْى خؤّ و
بة ٖؤى ضِووْاى بووْى زْياوةَ ،ةؾدةي
زةوضوبةضةنةّ باؾرت ببيِٓ و ضِووّ ية ٖةض اليةى زةنطز ،ضةْطى خويَِٓ زةبيٓى و ظةوى بة
خويَٓى َةيو و الؾةى َطؤظةنإ زاثؤؾطا بوو ،ية زةوضةى َٔ ٖيض نةؽ ْةبوو نة بة ٖؤى
بطيٓى غةض دةغتةى ،خويَٓاوى ْةبوو بيَت.
ية زووضةوة ية الى ضاغت طاييػهةنإ و ية الى ضةثِ غواضةنامنِ زةبيٓى ،يةطةٍَ يةنةّ
َؤ ظيَطِيٓةنةى غةض خيَوةتة ئةضخةواْييةنةى
زةضنةوتٓى تيؿهى خؤض و ية زووضةوة ٖةي
ظايةضيةمن بيٓى ،بة بيٓيٓى ئةو خيَوةتة زووضاضى غةضغووضَِإ بووّ ،ضووْهة ئةو تانة خيَوةت
َسضابيَت و ٖيض خيَوةتيَهي زيهة يةويَٓسةض ْةزةبيٓطا .زةَعاْى ضيَو ناضى يةْيَو
بوو نة ٖةي
ضؤَةنإ ظؤض ثتةوة ،يةطةٍَ يةنةّ ٖيَطؾسا نة بهطيَتة غةضيإ ،ئةوإ ٖةَوو خيَوةتةنإ
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نؤزةنةْةوة ،بةآلّ ْةَسةتواْى تيَ بطةّ نة بؤضى خيَوةتى ظايةضيةْيـ وةى ئةواْي زيهة
نؤْةنطاوةتةوة.
زوو ططميإ ية َيَؿهُسا ٖةبووٕ ،يةنيَو ئةوة بوو نة بريّ نطزةوة يةواْةية ظايةضيةٕ بطيٓساض بيَت
ياخؤ ٖيَٓسة ْةخؤف بيَتْ ،ةتواْيت بةغةض ثيَيةناْييةوة بوةغتيَت ،بؤية خيَوةتى ئةويإ ٖةٍَ
ْةططتووةتةوة.
َُسا ٖات نة ئةو نوشضاوة و الؾةنةيإ بطزووةتة ْيَو خيَوةتةنة ،ضووْهة
زووةَيـ بة خةياي
ضؤَةنإ ظؤض ٖؤططى ثاضيَعطاضى ية تةضَى ئيُجطاتؤضةناْيإ بووٕ ،زواى َطزْيإ زةياْةويػت بة
ٖةَإ ؾيَوةى غةضزةَى شياْيإ بياْجاضيَعٕ تا ئةوناتةى بة خانيإ زةغجاضزٕ .بؤيةف ئةو ناتةى
طؤضزيٓى غيَيةّ ية دةْط بةزةغتى َٔ نوشضا ،يةطاتةناْى يةؾهطةنةى ،زاوايإ ييَ نطزّ تا ضيَطة
بسةّ ئيَُجطاتوضةنةيإ َؤَيايي بهةٕ و بيٓيَطْةوة بؤ ضؤَّٓ ،يـ ضةظاَةْسيِ ْواْس ،بةآلّ زواى
َةشا و ثةضت و بآلو بوو ،بؤّ
زةَصَيَطيَو ية ٖةآلتٓى خؤض ،خيَوةتطةى زوشَٔ بة تةواوةتى ؾً
زةضنةت نة ؾةوى ضابطزوو ظايةضيةٕ ية خواضزْةوةى ؾةضاب ظيَسةضِؤيي نطزووة ،ناتى
َي زةغت ثيَهطزْى
ثةالَاضةنةى َٔ بؤ غةضيإ تواْاى ْةبووة ٖةغتيَت .ناتيَو ٖةواي
ثةالَاضةنةيإ ثيَساوة ،فةضَاْى نطزووة تا واظ ية خؤى و خيَوةتةنةى بيَٓٔ تا َاوةيةني زيهة
غةويَت ،ية خيَوةتةنةزا تا بةضةبةيإ خةوتووة ،ناتيَو زاواى ٖيَٓاْى ئةغجى نطزووة تا غواض
ببيَت ،خيَوةتطةنةى يةبةض يةى تطاظا بوو.
ظايةضيةمن ية بةضاْبةض خؤّ و يةغةض ثؿتى ئةغح بيٓى ،بيٓيِ ضِةْطى ضِووخػاضة بيَ مسيٌََ و
ضيؿةنةى بة ٖؤى خواضزْةوةى ؾةضابةوة ية ؾةوى ضابطزوو طؤضِاوة بؤ ئةضخةواْى ،ية ناتيَهسا
ضِووخػاضى غةضباظةناْى َٔ بة ٖؤى خويَٓةوة بةو ضِةْطة طؤضِابوو.
ٖةضضةْسة َٔ ظضيَِ يةبةض ْةبوو ،يةغةضيؿِ تا زةطةيؿتة قاضى خؤّ و ئةغجةنةّ بة خوئَ
غووض ببوو ،بةآلّ ئةو يةو طؤيةى يةغةض َاغهةنةّ بوو َٓى ْاغي و بة زةْطيَهى غةضخؤف و
خوَاض وتى :تؤ ؾاثووض ياخؤ ثاؾاى ئيَطاْى؟ َٓيـ ومت َٔ ؾاثووضى ئيَطإ و ئةْيَطامن (واتة ئةو
وآلتاْةى يةشيَط زةغتى ئيَطإ بووٕ)ٖ ،ةضضةْسة ئةغجةنةّ َاْسوو ببوو ،بةآلّ بؤ الى ئةو تاوَسا و
َيَٓيَت ،مشؿيَطى بؤ الى َٔ ضاوةؾاْس و بةض
بةضةو ضِووى ضؤيؿتِ .بيَ ئةوةى ئةغجةنةى ظووي
تةوضةنةى َٔ نةوت ،مشؿيَط ية زةغتى نةوتة خواضةوةٖ ،ةوغاضى ئةغجةنةَِ ضِانيَؿا و
طةضِاَةوة ،بة ططمياْى ظؤض بة ٖؤى غةضخؤؾي ؾةوى ضابطزووى ْةيتواْي ٖيض ناضزاْةوةيةنى ببيَت،
بةضيةوةى ئةغجةنةى بة تةواوةتى بػووضِيَٓيَتةوة ،تةوضى َٔ بةض ناغهيَتةنةى نةوت و زضظى ثيَسا،
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َى ضةثيِ ططت و تؤظيَو بةضظّ نطزةوة ،ية
ظايةضيةٕ نةوتةغةض ظةوى .ييَي ْيَعيو نةومتةوة و قؤي
ضِووخػاضيِ ضواْى و بيٓيِ ٖيَؿتا ضِووسى تيَساية و خوئَ ية غةضى ْةزةٖات ،بؤّ زةضنةوت ئةو
طوضظةى تةوضةنةّ نة بةض نآلوةنةى نةوتبوو ،طيَصى نطزووة.
ظايةضيةمن بة ثاغةواْى خؤّ غجاضز و ومت بيبةْة زواوةى طؤضِةثاْى دةْط تا بيَتةوة ٖؤف
خؤي ،زواى ٖاتٓةوة ٖؤف ،ؾةضابى بسةْىَ تا خوَاضى ية يةؾى زةضبضيَت.
بة غةضباظةنامنِ وت خيَوةتى ظايةضيةٕ نؤبهةْةوة تا غةضباظةناْى بعأْ ضيسيهة ئةو ثياوة
ئيُجطاتؤضى ئةوإ ْةَاوة و بةضططى بيَ غووزة .ئةطةض ظايةضيةٕ يةغةض ٖؤؾي خؤى بوواية،
َبططٕ ،بةآلّ
َٔ ْاضاضّ زةنطز تا فةضَإ بة غةضباظةناْى بهات تا زةغت ية بةضططى ٖةي
ضووْهة ئةو بيَٗؤف بوو دةْط تا ْيوةضِؤى ئةو ضؤشة بةضزةواّ بوو .زوايني يصيؤْى ضؤَى نة ية
َططت.
زوا ْاوضة بةضططى زةنطز ،ية نةْاضى ضِووباضي فوضات ية ْيوةضِؤ زةغتى ية دةْط ٖةي
ٖةفتا ٖةظاض غةضباظى يصيؤْةناْي زيهة (دطة ية ئةواْةى ضِايإ نطزبوو) ،ثاظزة يةطات و
ياظزة غيٓاتؤضى ضؤَى بووْة زيًى َٖٔ ،ةْسيَهيؿيإ ٖةآلتٔ ،ئةواْةي زيهةيـ بة طؿتيي
َةيإ ْةبووٖ ،ةَوو
ياخؤ نوشضإ يإ بة ضِازةيةى بطيٓةناْيإ ناضى بوو نة تواْاى دووي
ثيَساويػتى و نةضةغتة دةْطييةناْى يةؾهطى ضؤَيـ نةوتة زةغيت َٔ.
ٖةغتِ نطز بة ظوويي تواْاى وةغتامن ْاَيَٓيَت و ية ٖؤف خؤّ ْاَيَِٓ ،بؤية ئةضزةؾيَط
َاى َةٕ و فةضَاْسةناْي زيهةّ زاوا نطز ،ثيَُوتٔ ؾةوى ضابطزوو بطيٓساض بووَة و نامت بؤ
تيُاضنطزْى ْةبووة و خويَٓى ظؤضّ يةبةض ضؤيؿتووةٖ ،ةغت زةنةّ بة ظووتطئ نات ية ٖؤف
زةضِ ياخؤ زةَطّٖ .ةَووتإ بعأْ نوضِة طةوضةنةّ زةبيَتة ديَٓؿيٓى خاوةٕ َافى َٔ ،زواى
َٔ ثاؾاى ئيَطإ و ئةْيَطإ زةبيَت ،تةواوى َريات و زةغهةوتةناْى ئةو غةضنةوتٓة طةوضةية
زةبيَت بة ٖى ئةو .ئيَوةف ئاطةزاضى زيًةنإ بٔ تا ياخى بووٕ ْةنةٕ ية ئةو ناتةى َٔ ية
َى ياخى بووٕ بة طةوضةتطئ ؾيَوة غعا بسةٕ تا
بيَٗؤؾي ياخؤ ية غةضة َةضطِ ،بضوونرتئ ٖةوي
بؤ ٖةَووإ ببٓة ثةْس و ثيَـ ضؤيؿتٓتإ ييَطةٖ ،ةَوو نوشضاوةنإ بؿاضْةوة ،ضؤَةناْيـ
ْاضاض بهةٕ تا نوشضاوةناْيإ بؿاضْةوة.
ئةى فةضَاْسةناْى َٔ :ئيَوة زةظأْ ئةو غةضباظاْةى زوشَٔ نئَ نة ئاطةزاضى ئيَُةيإ
ثةغةْس نطز و خؤيإ بةزةغتةوةزا ،بؤية زواى ئةوةى تةضَى نوشضاوةناْيإ ؾاضزةوة،
ٖةَوويإ ييَطة ئاظاز بهةٕ ،زةظامن ئةوإ خةضدى ضيَطةيإ ْيية ،بؤية نةَيَو خةضديإ ية
زةغهةوتةناْى يةؾهطى ظايةضيةٕ ثيَ بسةٕ تا بطةضِيَٓةوة ،بةآلّ فةضَاْسةنإ و غيٓاتؤضةنإ
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ثيَويػتة بؤ ئاظازى خؤيإ غعاى زياضى نطاو بسةٕ ،ئةو ثاضةيةف زةبيَت يةاليةٕ ئةو
َٓياييةوة نوضِةنةيةتى .ئةطةض
ئيُجطاتؤضةوة بسضيَت نة زةبيَتة ديَٓؿيٓى ظايةضيةٕ ،بة زي
ئيُجطاتؤض ضِاظى بة بةخؿيٓى ئةو ثاضةية ْةبوو ،ئةوإ غةْة غةض ناضى بةظؤضةًَىَ تا يةو
َئَ
ضيَطةيةوة زاٖاتيإ زةغت بهةويَت و خةضدى ئةوإ ْةنةويَتة ئةغتؤى ئيَُة .بة نوضِةنةّ بً
ئةطةض ظايةضيةٕ ظيٓسوو َايةوة ،ثيَويػتة تا زوا ضؤشى تةَةْى ية ئيَطإ مبيَٓيَتةوة و
زةضْةضيَت .زواى ئةو ئاَؤشطاضيياْة ية ناتى ْيوةضِؤ ية ٖؤف خؤّ ضووّ.
َاوةى غيَ ضؤشإ ية بيَ ٖؤؾيسا بووّ ،نوضِةنةّ نة وةى ديَٓؿيٓى خؤَِ زاْابوو،
غةضثةضؾيت ناضةناْى بة ٖاوناضى فةضَاْسةنإ نطزبوو ،غيٓاتؤض و يةطاتةناْى نؿاْسبؤوة
ثؿتةوةى طؤضِةثاْى دةْط ،زيًة ضؤَةناْى ْاضاض بة ْاؾتٓى نوشضاوةناْيإ نطزبوو ،زواتطيـ
زةغهةوتةناْى طواغتبؤوة زةضةوةى طؤضِةثاْى دةْط.
ثيَـ ئةوةى بيَُة غةض باغي ضِووزاوةناْي زيهةي غةضزةَى شيامن ،بة ثيَويػتى زةظامن
ؾيَوةى سهووَةتساضى ضؤّ ية غووضيا و بةؾةناْى ئاغياى بضووى باؽ بهةّ.
ئةى ئةو ضيَبواضةى زواى غةزإ غاٍَ ئةو نةتيباْة زةخويَٓيتةوة ،يةواْةية زووضاضى
غةضغووضَِإ ببى نة بؤضى ظؤضيٓةى ئةو دةْطاْةى َٔ ية غةضةتاى بوومن بة ثاؾا تا بة
ئيَػتة نطزووَة ،نةوتووةتة نةْاضى ضِووباضي فوضات .ئيَػتة باؽ ية ٖؤناضةنةى زةنةّ تا
بعاْى ية غةضزةَى ثاؾاناْى ثيَؿوو تا طةيؿتووةتة غةضزةَى باونِ (ئةضزةؾيَطى
َةنإ.
َةظزاثةضغت) ؾيَوةى ثاؾايةتيي ئةؾهاْييةنإ بطيَتى بووة ية ثاؾايةتيي خيًَ
ئةَةف بطيَتى بوو يةوةى يةو زيو ظيَى فوضات و ية ٖةضيةنة ية وآلتةنإ ثاؾايةى ٖةبوو،
نة ثاؾايةتيي يةغةض خانةنةى زةنطز ،تةْيا َافى طةوضةيي بؤ ثاؾاى ئةؾهاْى زازةْا ،دطة
يةوة َافيَهي زيهة بؤ ثاؾاناْى ئةؾهاْى ْةبوو.
َةتى ضؤّ ية ئاغياى بضووى و نةْاضةناْى ضؤشئاواي فوضات ،ظدمريةيةى قةآلى غةضباظى
زةوي
َيَو غةضباظيإ تيَسابوو ،ئةَةف بووة ٖؤناضى ئةوةى ظيَى فوضات
بيٓا نطزبوو ،بةضزةواّ نؤَةي
ية غةضضاةنةيةوة تا زةطةيؿتة نةْساوى فاضؽ ببيَتة غٓووضى ْيَوإ ضؤّ و ئةؾهاْييةنإ،
ٖةْسيَهات بة ٖؤى دةْطةوة يةؾهطى ئةؾهاْييةنإ ية فوضات زةثةضِيٓةوةٖ ،ةْسىَ ية
قةآلناْى ضؤَةناْيإ زاطري زةنطز.
بةو ؾيَوةية ٖةْسىَ ية ؾاضةناْى ئةوزيوى فوضات زةبووة خانى ئةؾهاْييةنإ ،ثاف
َاوةيةى باضوزؤخى غٓووضةنإ وةى خؤى ييَ زةٖاتةوة ،بؤية ْيَعيهةى ضواض غةزة ضؤَةنإ
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فوضاتيإ بة غٓووضى خؤيإ و ئةؾهاْييةنإ زةْاغي ،بةآلّ ية ضؤشٖةآلتى ضِووباضةنة
زةغةآلتساضاْى ْاوضةنة ثاؾا بووٕ و َافى طةوضةييإ بؤ ئةؾهاْييةناْيإ زةثاضاغت.
بة زضيَصايي ضواض غةزة ،زضاوغيَيةتى زاْيؿتوواْى ضؤشٖةآلتى فوضات يةطةٍَ ْاوضةناْي
زيهةى ضِووباضةنةوة ٖةبوو ،ئةَةف ببووة ٖؤى ئةوةى ئةوإ ظَاْى ضؤَى فيَط بنب و ثيَي
بئاخعٔ .ضؤَةناْى نةوتبووْة ئةوزيو فوضاتيـ ئاؾٓا ببووٕ بة ظَاْى فاضغيٖ .ةض ئةو
غةضزةَة و يةو ضؤشةوة نة ئايٓى َػيح ية ضؤّ ثةضةى ططت ،ئاظاض و َةيٓةتييةناْي ئةوإ يةو
وآلتة زةغتى ثيَهطز ،ئةو ْاوضاْةى نةوتبووْة ضؤشٖةآلتى فوضات ية ئاغياى بضووى و غووضيا،
ببووْة ثةْاطةى نطيػتياْةنإ و ضؤشئاواى ضِووباضةنةف ببووة نوؾتاضطةى ئةوإ.
نةَونوضتى طةوضةى سهووَةتساضى ئةؾهاْييةنإ ئةوة بوو نة سهووَةتة خؤديَييةناْى
ئةوإ ية ئةو ؾويَٓة ،ئةو ناتاْةى زةضفةتيإ بة غووزى خؤيإ زةبيين يةطةٍَ سهووَةتى ضؤّ
و ية زشى ثاؾا ئةؾهاْييةنإ زةبووْة يةى بةضةٖ ،ةضوةٖا ناتيَو ٖةغتيإ بة بةٖيَعى زةنطز
ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض يةنسي.
َيَت و ية
َيسا سهووَةتى فةضَاْطِةوايي خؤديَيي ْةٖيًَ
زواى ئةوةى ئةضزةؾيَطي بامب ٖةوي
دياتى ئةوة بؤ غيػتةَى ثيَـ خؤى بطةضِيَتةوة ،بؤية بؤ ٖةض ْاوضةيةى خؿرتة ثاوةٕ ياخؤ
غاتطاب (واىل) زياضى بهات ،تا ثاؾا ْاوضةييةنإ ْةتوأْ يةوناتاْةى بةٖيَع زةبٔ ٖيَطف
بهةْةغةض يةنسي ياخؤ يةناتى بةضشةوةْسيسا يةطةٍَ ضؤَةنإ ٖاوزةغتى بهةٕ.
بامب ْةيتواْى ئةو ئةضنة تةواو بهات ،ئةظ وي ئةو ناضةّ ئةدماَسا ،دطة يةو
َٓيابووّٖ ،ةَوو ئةواْي زيهةّ البطزٕ ،ية دياتيإ غاتطامب
فةضَاْطِةواياْةى ية ئةَةنساضيإ زي
زاْا ،ئيَػتة ية تةواوى غٓووضةنةّ غاتطابةناْى خؤّ زةغةآلتساضٕ ،ئةو فةضَاْطِةواياْةف نة ية
زةغةآلت َاوٕ ئةَةنساضٕ بةضاْبةض بة َٔ.
ٖؤناضى ضِووزاْى تةواوى دةْطةناْى َٔ و ضؤّ ية نةْاضى فوضات ٖةض ئةوةية نة ئةوإ
فوضاتيإ بة غٓووضى خؤيإ زةظاْى ،ية اليةني زيهة ية ٖةض يةؾهطنيَؿييةى بؤ ئةوةى
زووضاضى بيَ ئاوى ْةبْٔ ،اضاض خيَوةتطةيإ ية نةْاضى ئاو زازةَةظضاْس.
زواى غيَ ضؤشإ ية بيَ ٖؤؾي ،بة ٖؤف خؤّ ٖامتةوة ،بة ٖؤى تيُاضى بةضزةواَى
بطيٓةنامن يةاليةٕ ثعيؿهةناْةوةْ ،يؿاْةناْى باف بووْى تةْسضوغتيِ زةضنةوتٔ.
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ٖةضنة باؾرت بووّ ،بةضِيَوةبطزْى ناضةنامن ططتةوة ئةغتؤ ،فةضَامنسا ظايةضيةٕ بةضةو ؾاضى
ْيؿاثووض ية وياليةتى فاضؽ ببةٕ ،غيٓاتؤض و يةطاتةناْيـ ية ؾاضاْي زيهة زابٓئَ تا
َى ثيالْطيَطِي بسةٕ.
ثيَوةْسيي ية ْيَواْيإ ْةبيَت و ْةتوأْ ٖةوي
ئةو نطيػتياْاْةى غيدووضِى َٔ بووٕ و ئةو نطيػتياْاْةى خؤيإ ضِازةغتى َٔ نطز،
َيإ ثيَساّ نة ظايةضيةٕ بةض ية ئةوةى بؤ دةْط بهةويَتةضِيَ ،داييٓؤغي نوضِى نطزووةتة
ٖةواي
ديَٓؿيٓى خؤى و ناضةناْى تا طةضِاْةوةى بؤ ضؤّ زاوةتة زةغت ئةو .بةو ؾيَوةية ية ئيَػتةزا
نة ظايةضيةٕ زيٌ نطاوة ،داييٓؤؽ بؤتة ئيُجطاتؤض و زةتواْيَت ثاضةى نطِيٓةوةى زيًةناْى
بساتَٓ ،يـ فةضَامن نطز تا ئةوناتةى داييٓؤؽ ئةو ثاضةية زةزاتٖ ،ةَوو ئةو زيالْة ية
زضوغتهطزْى بةْساوةناْى خؤظغتإ و طسضؤظيا (بًوضػتإ) غةْةناض ،يةناتى طةيؿتٓى
ثاضةنإ ئاظازيإ بهةٕ ،بةآلّ غةباضةت بة يةطات و غيٓاتؤضةنإ ومت ثيَويػتة ئةوإ خؤيإ
ثاضةناْيإ بسةٕ ،ئةطةض ْةياْتواْى ثيَويػتة ئيُجطاتؤضى ضؤّ ئةو ناضةيإ ية دياتى بهات،
ٖةضضةْسة بة زووضّ زةظاْى ئةوإ ْةتوأْ خؤيإ ثاضةنةيإ بسةٕ.
زواى ئةوةى ظايةضيةٕ ية دةْطى ئةزةغسا ية بةضاْبةض َٔ ؾهػتى خواضزٖ ،ةَوو
ؾاضةناْى ئاغياى بضووى نة ية زةغت ضؤّ بووٕ ،نةوتٓة زةغت َٔ ،زواى ئةوناتة ئةو
بادةى ضؤّ ية ئةو وآلتاْةى زةغتاْس ،بوو بة ٖى َٔ و َٔ بادِ ييَ وةضزةططتٔ.
داييٓؤؽ ئيُجطاتؤضى تاظةى ضؤّ ثةياَيَهى ئاضاغتة نطزّ يةباضةى غةضباظة زيًةنإ و ؾاضة
زاطرينطاوةناْياْةوة ،ثيَؿٓياظى نطزبوو تا ضةْس نةغيَو ية ضؤَةوة بؤ َةبةغتى زاْووغتاْسٕ
يةغةض ضازةغت نطزْةوةى زيًةنإ و طةضِاْسْةوةى ؾاضة زاطرينطاوةنإ ،بؤ الى ئيَُة بٓيَطيَت.
ناتيَو ثةياَى داييٓؤغِ ثيَطةيؿت زووضاضى غةضغووضَِإ بووّ ،ضووْهة تةواوى يةطات
و غيٓاتؤضةناْى ضؤّ تا ئةونات ثاضةى خؤيإ زابوو و ئاظاز ببووٕ ،تةْيا ظايةضيةْى نؤْة
ئيُجطاتؤض واتة باونى ئاظاز ْةببوو ،ئةو زةبوواية ثيَـ ٖةَوو ؾتيَو باؽ ية ئاظازى باونى
يةطةٍَ َٔ بهاتْ ،ةى ٖةض بابةتيَهي زيهة يةَةضِ زيٌ و ؾاضة زاطرينطاوةناْيإ.
َي ئةوةّ ثيَطةيؿتبوو داييٓؤؽ بة ثيَضةواْةى باونييةوة ،نة ئةو تةْيا بةٖطةى
ٖةواي
دةْطى ٖةبوو ،بةٖطةى َةعٓةوى ْةبوو ،بةآلّ داييٓؤؽ ظاْا و فةيًةغووف بوو ،ضؤَةنإ ئةو
َى بةٖيَعنطزْى َةعٓةوى
نةغاْةيإ بة فةيًةغووف ْاوزةبطز نة خوزإ ظاْػت بوواْة و ٖةوي
خؤيإ زابوواية.
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ئةطةض داييٓؤؽ تةْيا دةْطاوةض بوواية ،يةواْةبوو زووضاضى غةضغووضَِإ ْةمب ،ضووْهة
ضؤَةنامن زةْاغي و زةَعاْى ثياوةناْى ئةوإ وةى ئيَطاْييةنإ خاوةٕ ٖةغتى بةضظ ْني ،ظؤض
داضإ ضِووي زابوو نوضِ باونى زةنوؾت و باوى نوضِةنةى يةْيَو زةبطز ،بةآلّ داييٓؤؽ بةضاوضز
َة بةٖيَعةى ٖةبوو نة خوزإ ظاْػت بوو ،بؤية ْةزةبوو باونة
بة ضؤَةناْي زيهة ئةو خاي
زيًةنةى خؤى يةبري بهات.
ية وةآلَى داييٓؤؽ ومت :غةباضةت بة زيًةنإ زواى بةخؿيٓى بطِة ثاضةى نطِيٓةوةى خؤيإ،
ئاظاز زةنطئَ ،بةآلّ غةباضةت بة ؾاضة زاطرينطاوةناْى ئاغياى بضووىْ ،اتوامن بؤتإ بطةضِيَُٓةوة و
َئَ ْني بةضاْبةض بة ئاؾتى .ية ناتى
بؤ َٔ زةبٔ ،ضووْهة بؤّ زةضنةوتووة نة ضؤَةنإ خاوةٕ بةي
طؤضِاْى ٖةض ئيُجطاتؤضيَهسا ،ئيُجطاتؤضى تاظة زيَتة دةْطى َٔ و ئيُجطاتؤضةناْيـ ٖيَٓسة بة
خيَطايي زةطؤضِئَ ،تةْاْةت يةبريَاْةوةى ْاوةناْيؿيإ غةختة.
ية ضاغتيسا تانة ططيَٓتى بؤ ئاؾتى ية ْيَوإ َٔ و سهووَةتى ضؤّ ئةو ؾاضاْة بووٕ نة بة
زةغت َٓةوة بووٕ ،ئةطةض بةضزةغتى ضؤّ بوواْة ،ئةوإ بةضزةواّ ئؤَيَسيإ زةبوو نة بتوأْ
بئَ و تيػفوٕ زاطري بهةٕ .ئةطةض ئةو ؾاضاْة بة زةغت َٓةوة بٔ ،ضيَطةى يةؾهطنيَؿيي
ضؤَةنإ بؤ غةض َٔ و بة تايبةتى بؤ تيػفوٕ زةطرييَتَٓ ،يـ ضيَطة ْازةّ يةؾهطى ضؤّ
بتواْيَت ية نةؾتييةناْيإ زاببةظٕ و بةضةو وآلتاْى َٔ بهةوْةضِيَ.
زواى ئةوةى وةآلَى َٔ بة داييٓؤؽ طةيؿت ،وةآلَى بؤ ْاضزّ نة ظؤض سةظ بة ئاؾتيى ية
ْيَوإ خؤى و َٓسا زةنات و زةيةويَت ئةو ؾاضاْةى غووضيا و ئاغياى بضووى بطةضِيَُٓةوة.
زواى طةيؿتٓى وةآلَةنةى ،وةآلَِ بؤ ْاضز نة سهووَةتى ضؤّ ٖيَٓسة ثةمياْؿهيَٓى نطزووة نة
َٓيامب و بعامن نة ئةو ياخؤ ئيُجطاتؤضيَهي زيهة
ضيسيهو ْاتوامن ية ثةمياْةناْى غةباضةت بة ئاؾتى زي
ْايةتة دةْطى َٔ ،تةْيا ٖؤناض بؤ َاْةوةى ئاؾتىَ ،اْةوةى ئةو ؾاضاْةٕ ية بةضزةغتى َٔ.
َيَٓى خؤى
داييٓؤؽ وةآلَى زايةوة نة ئةو ية ئيُجطاتؤضةناْي زيهة دياية و بةضاْبةض بةي
ئةَةنساض زةبيَت ،ظيَذا بؤ يةنةجماض غةباضةت بة باونى وةآلَى بؤ ْاضزّ و وتى ئايا َٔ ضاظى زةمب نة
زوو نةؽ يةاليةٕ ئةوةوة بئَ بؤ الى باونى تا بعأْ ثيَساويػتييةناْى ضني؟ ،ئةجماضةف يةباضةى
ئاظازنطزْى باونى ٖيضى ْةوت و تةْيا زاواى ْاضزْى زوو نةغي بؤ الى باونى نطز.
زاوانةى داييٓؤغِ ثةغةْس نطز و تةْيا ضاّ غجاضز ئةو زوو نةغة بجؿهيَٓطئَ ثيَـ ئةوةى
بضٓة الى باونى ،ضووْهة يةواْةبوو ضةى بطةيةْٓة ئةوٖ .ةضوةٖا ومت ئةفػةضيَو ية ناتى
قػةنطزْى ئةو زوو نةغة و ظايةضيةٕ يةويَٓسةض ئاَازة بيَ تا بعاْيَت ض ناضيإ بة ظايةضيةٕ
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ٖةية ،ئاغايية ئةطةض تةْيا يةباضةى ثيَساويػتييةناْى بسوئَ .ئةطةض وتةناْيإ بؤ ثيالٕ بوو،
ثيَويػتة ئةفػةضةنة قػةناْيإ ضِابططيَت و زةغتطرييإ بهات و بؤ الى َٔ ضةواْيإ بهات تا
غعا بسضئَ.
ْيَطزةنة ٖاتٔ و يةطةٍَ ظايةضيةٕ بة ئاَازةبووْى يةنيَو يةو ئةفػةضاْةى ثاضيَعطاضي ية
ظايةضيةٕ زةنطز و ضؤَى زةظاْى ،ضووْة الى ئةو و زةغتيإ بة وتوويَص نطز ،ئةفػةضةنةف
َيَت
طويَي ططتبوو ،يةثطِ ئةوإ بة ظَاْيَو زةزوئَ نة ئةفػةضةنة تيَ ْاطات ،بؤية ثيَيإ زةي
ثيَويػتة بة ظَاْى ضؤّ بسوئَ ،ئةواْيـ زواى ثؤظف ٖيَٓاْةوة ،بة ضؤَى بةضزةواّ بووٕ ية
وتوويَص تا نؤتايي زاْووغتاْسٕ زواتط ٖاتٓة زةضيَ.
َةنةيإ و ئةو ثيَساويػتيياْة بوو نة ية
قػةناْيإ بة تةواوةتيى يةباضةى باضى بٓةَاي
َيَٓياْسا ئةوةى ظايةضيةٕ ثيَويػتيى ثيَيةتى بؤى بيَٓٔ.
ثؤؾاى و ظيَطِ ٖةيةتىْ ،يَطزضاوةنة بةي
َٔ زواى زيًهطزْى ظايةضيةٕ تا ضازةيةى ئاطةزاضى باضوزؤخى ضؤّ ْةَابووّ ،ضووْهة
َػونةوتى زةنطز و
داييٓؤؽ زواى طةيؿتٓى بة زةغةآلت يةطةٍَ نطيػتياْةنإ بة باؾى ٖةي
ضيسيهة ئةوإ ية ضؤّ ضِايإ ْةزةنطز و ْةزةبووْة ثةْابةض ية الى َٔ تا باضوزؤخى ضؤَِ ثيَ
َػونةوتة باؾاْةى داييٓؤؽ زةطةضِايةوة بؤ ئةوةى ئةو فةيًةغووف بوو.
ضِابطةيةْٔ ،ئةو ٖةي
ئةوةى َٔ ئةوداض يةباضةى ضؤّ باغي زةنةّ ،زواتط ظاْياضيِ ثيَطةيؿت.
َيسا بوو ناضيَو بهات نة ئيُجطاتؤضةناْى ثيَـ ئةو
داييٓؤغي فةيًةغووف ٖةوي
ْةياْهطزبيَت ،ئةويـ بطيَتى بوو يةوةى ئةو نةغاْةى ثيَويػتيإ بة َووضة ْةبووَ ،ووضةناْى
بطِئ ،ية اليةني زيهة بطِياضيسا نؤياليةتيى ية ضؤّ ْةَيَٓيَت ،نة ظياتط ية ٖةظاض غاٍَ ثيَـ
ئةوناتة ٖةبوو ،ضةطةظْاَةى ضؤَى بة تةواوى نؤيًةناْسا ،ئةَةف بووة ٖؤى ْاضِةظايي ظؤضى
َهاْةى ضؤّ نة خوزإ ضِةطةظْاَة بووٕ و تووضِةى نطزٕ.
ئةو خةي
ئةى ئةو ض يَبواضةى نة ئةو نةتيباْة زةخويَٓيتةوة ،ئةوة بعاْة نة باضى ضيٓايةتى ية ضؤّ
دياواظة يةو باضةى ية وآلتاْى َٔ ٖةية.
ية وآلتى َٔ ٖةَوو نةؽ ية ضيٓى خؤيسا ناض زةنات و نطيَ و َووضةى ناضةنةى
وةضزةططيَت و نةؽ ْيية نة بةبيَ ناض َووضة وةضبططيَت ،بةآلّ ية ضؤّ ئةواْةى ضةطةظْاَةى
ضؤَيإ ٖةبوو ،ية غةضةتاى شيإ تا َطزٕ ناض ْانةٕ و َووضة وةضزةططٕ ،ية ضؤّ ٖةَوو
ناضةنإ يةاليةٕ نؤيًةناْةوة ئةدماّ زةزضئَ نة خاوةٕ ضةطةظْاَةى ضؤّ ْني و وةى ناآل نطِئ و
فطؤؾتٓيإ ثيَ زةنطيَت.
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ٖةْسيَهات ضِوويساوة نؤيًةيةى ناضيَهى طةوضة بؤ خاوةْةنةى ئةدماّ زةزات ،ية بةضاْبةضزا
خاوةْةنةى ئاظازى زةنات ،ئيرت زةغةآلتي بةزةغت خؤى زةبيَت و نطِئ و فطؤؾتٓى يةغةض
ْاَيَٓيَت ،بةآلّ ضةطةظْاَةى ضؤَى ثيَ ْازضيَت.
ية تةْيؿت ضؤّ وآلتيَو بة ْاوى طيٌ (فةضةْػاى ئيَػتة) ٖةية نة بةضْاَة زاضِيَصةضى
ضؤَة ،يةنيَو ية يةطاتةناْى ضؤّ بة ْاوى (ثؤغتؤَؤؽ) بةضِيَوةى زةبات .ناتيَو ئةو
بيػتوويةتيى ظايةضيةٕ زيٌ بووة ،ضاغتةوخؤ خؤى بة ئيُجطاتؤض ضِاطةياْسووة.
داييٓؤؽ نة ية دياتى ظايةضيةْى باونى بووة بة ئيُجطاتؤض ،يةنيَو ية غةضنطزةناْى خؤى
بة ْاوى (ظيهتؤضى تؤؽ) ْاضز بؤ دةْطى ثؤغتؤَؤؽ.
ظيهتؤضى تؤؽ نة يةنيَو ية خاْةزاْةنإ بوو ،غيَ ٖةظاض نؤيًة ية ناضطةناْى نوتاٍَ و
ضةضَةناْى ناض زةنةٕ ،بة غةضنطزايةتيي يةؾهطيَو زةضيَتة غةض ثؤغتُؤؽ و ؾهػتى
زةزات و زةيهوشيَت .ئةو ضِووزاوة ٖاونات بوو يةطةٍَ ئةوناتةى داييٓؤؽ بطِياضى بطِيٓى
َووضةى ئةو نةغاْةيسا نة ثيَويػتيإ بة َووضة ْيية ،يةْيَويؿياْسا ظيهتؤضى تؤؽ ،ئةو
بطِياضيسا َووضةى ئةواْةي زيهةيـ نةّ بهاتةوة تا ٖةَووإ ْاضاض بة ناضنطزٕ بنبٖ ،ةضوةٖا
زواى بطِياضى ئاظازنطزْى نؤيًةنإ ،بطِياضيؿيسا ئةوإ ية ٖةَإ ئةو ؾويَٓاْةى بة خؤضِايي
ناضيإ زةنطز ناض بهةْةوة و َاْطاْة وةضبططٕ ية خاوةٕ ناضةنةيإ.
ظيهتؤضى تؤؽ نة خؤى خاوةٕ غيَ ٖةظاض نؤيًة بوو ،ظياْى ثيَطةيؿت ،بة ٖاْسإ و
َجؿتى خاْةزاْةناْي زيهة نة ٖةَوويإ خاوةٕ نؤيًةى ظؤض بووٕ ،بة يةؾهطةنةيةوة ية ضؤّ
ثاي
َي نوؾتٓى داييٓؤغيسا ،داييٓؤغيـ نة ئةو نات تواْاى بةضططى ْةبوو،
طةضِايةوة و ٖةوي
بةضةو وياليةتة ضؤشٖةآلتييةناْى ضؤّ ضؤيؿت ،ية ٖةض ؾويَٓيَو نة زةطةيؿت ،شَاضةيةى
َهى بؤ غةضباظى بة نطيَ زةططت تا ببيَتة خاوةٕ يةؾهطيَو نة تواْاى دةْط يةطةٍَ
خةي
ظيهتؤضى تؤغي ببيَت ،غةضةدماّ طةيؿتة بيعةٕ تيؤّ ،ئةو ثةياَةى غةباضةت بة ْاضزْى زوو
نةؽ بؤ الى باونى بؤ ظاْيٓى ثيَساويػتييةناْى بؤ َٓى ْاضز ية بيعةٕ تيؤَةوة بؤ َٔ
ٖاتبوو.
ئةونات َٔ ئاطةزاض ْةبووّ نة داييٓؤؽ ية زةغت ظيهتؤضى تؤؽ ضايهطزووة و ٖاتووةتة
ئةو ؾويَٓةٖ ،ةْسيَذاض ئيُجطاتؤضةناْى ضؤّ غةضزاْى ؾاضةناْى خؤيإ زةنطزَٓ ،يـ واَعاْى
نة ئةو بؤ غةضزإ ٖاتووةتة بيعةٕ تيؤّ.
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زوو ضؤش زواى غةضزاْى ئةو زوو نةغة بؤ الى ظايةضيةٕ ،فةضَاْسةى ثاغةواْةناْى
َى ثيَساّ نة زيًةنة زاواى نطزووة تا ثؤؾانى وةضظؾي
ظايةضيةٕ نة ْاوى (ئؤظتات) بووٖ ،ةواي
َةتى نطِيٓى ئةغح و غواضناضى ثيَ بسضيَت .ضةظاَةْسيِ بةضاْبةض بة نطِيٓى
بسضيَتىَ و َؤي
ثؤؾانى وةضظؾى ْواْس ،ضووْهة زةَعاْى ئةو ية ضابطزوو يةطات بووة ،ضاٖيَٓاْى وةضظؾي
ْةضيتيَهى يةطاتةنإ بووة ،بةآلّ بؤ ٖةبووْى ئةغح تايبةت بة ئةو ضةظاَةْسيِ ْةْواْس.
زواى ئةوةى ثؤؾانى وةضظؾي ثيَسضاٖ ،ةَوو ضؤشيَو ضاٖيَٓاْى زةنطز و بة ئؤظتاتى زةوت
ئةطةض يةى ضؤش ضِاٖيَٓإ ْةناتْ ،ةخؤف زةنةويَت.
زواتط ثةياَيَهي ية داييٓؤغةوة بؤ َٔ ٖات نة زوو زاواى تيَسا بوو ،يةنةّ ئةوة بوو نة
ئةو زوو ثياوة ضؤَةى ضووْةتة الى باونى بةضزةواّ يةطةٍَ ئةوزا بٔ و خعَةتى بهةٕٖ ،ةضوةٖا
زاوانةي زيهةى داييٓؤؽ ئةوة بوو نة بطِة ثاضةى نطِيٓةوةى سةفتا ٖةظاض زيًة ضؤَةنإ زياضى
بهةّ ،وتبووى بؤ ئةو سةفتا ٖةظاض زيًة ضؤَةى ية ؾويَٓة دياناْى وآلتةنةّ ية ناضنطزْسإ،
ثيَويػتة ضةْس ثاضة بسات تا ئاظاز بهطئَ و بطةضِيَٓةوة.
َٔ ٖيَؿتا ْةَسةظاْى داييٓؤؽ ية زةغت ظيهتؤضى تؤؽ ضِاي نطزووة ،ظيهتؤضي تؤؽ
ئيُجطاتؤضى ضِاغتةقيٓةى ضؤَةٖ .ةضوةٖا ْةَسةظاْى ئةو َةبةغتى ية ئاظازنطزْى سةفتا ٖةظاض
غةضباظى ضؤَى نة نطيَهاضى َٔ بووٕ ،ئةوةية سةفتا ٖةظاض غةضباظى يصيؤْى زةغت بهةويَت،
َٔ ْةَسةظاْى ئةو غةضباظاْةى ئةو بة نطيَي ططتووٕ ية ضِووى دةْطييةوة بايةخي غةضباظاْى
يصيؤْيإ ْيية و ٖةَوويإ بة غةضباظى تاظة ٖةشَاض زةنطإ ،بةآلّ ئةطةض سةفتا ٖةظاض
غةضباظى يصيؤٕ ئاظاز نطابووإ و ببووْاية بةؾيَو ية يةؾهطى ئةو ،يةؾهطةنةى ٖيَٓسة بةٖيَع
زةبوو نة زةيتواْى ظيهتؤضى تؤؽ بؿهيَٓيَت و ببيَتةوة بة ئيُجطاتؤض.
غةباضةت بة َاْةوةى ئةو زوو نةغة يةطةٍَ ظايةضيةٕ ضةظاَةْسيِ ْواْس ،بؤ ئاظازنطزْى
غةضباظةناْيـ غاتوغةوزايِ ضِةم ْةبوو ومت بؤ ٖةض ثيَٓر غةز غةضباظ زوو تاآلٕ ظيَطِ بسات ،بةّ
ثيَوةضةف بؤ ٖةض يصيؤْيَو ثيَويػت بوو بيػت و ضواض تاآلٕ ظيَطِ بسات.
زواتط داييٓؤؽ وتى بؤ بابةتى ثاضةى ئاظازنطزْى زيًةنإ ،ثيَويػتة يةطةٍَ خؤيإ
زاْووغتاْسٕ بهات ،بؤ ئةو َةبةغتةف يةو زوو نةغة نة ية الى ظايةضيةْٔ ثرتى ْيية ،بؤية
زاواى نطز تا ئةوإ ضيَطةيإ ثيَ بسضيَت ضِاغتةوخؤ بهةوْة زاْووغتاْسٕ يةطةٍَ غةضباظةناْى بؤ
ئةوةى داييٓؤؽ زواى ئاظازنطزْيإ ية ئةواْى زةويَت ،ثيَيإ بوتطيَت و داييٓؤؽ زةيوت
ئةوةى ية ثيَٓاو ئاظاز نطزْى زيًةناْسا زةيسات ،زةبيَت يةطةٍَ خؤياْسا باؽ بهطيَت.
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ئةو وتةيةى داييٓؤؽ بؤ َٔ ديَطةى ضِاَإ بوو ،تةْاْةت ئةطةض داييٓؤؽ ويػتباى ئةو
ثاضةية زواتط ية ئةوإ وةضبططيَتةوة ،زةيتواْى ية َووضةناْيإ بربِيَت .ضووْهة واّ بري
زةنطزةوة غةضباظاْى ضؤَى يةوناتةى زيٌ زةبٔ َووضةناْيإ بةضزةواّ زةبيَت ،بةآلّ ثيَسةضوو
داييٓؤؽ ْةيسةويػت ئةوناتةى ئةوإ زئًَ ،ووضةيإ بؤ خةضز بهات و ْياظى وابوو يةو
ضؤشةوة نة غةضباظةنإ زةطةضِيَٓةوة َووضةيإ بؤ ئةشَاض بهات.
زووداضإ ْيَطزضاوةناْى داييٓؤؽ ضووْة الى غةضباظةنإ نة ناضيإ زةنطز ،زواى ٖةض
داضيَو ية طةضِاْةوةيإ بؤ ْةيؿاثووضْ ،اَةيةنيإ ئاضاغتةى داييٓؤؽ زةنطز.
ضؤشيَو ضاثؤضمت ثيَطةيؿت نة ئةو نطيَهاضة ضؤَاْةى ية بةْساوى زيايةزا ناضيإ زةنطز
ياخيبووْة و ضةْس ثاغةواْيَهيإ نوؾتووة و خؤضانى ئةو ؾويَٓةيإ بطزووة و ضِايإ نطزووة .تا
ئةو ضؤشة ضِووي ْةزابوو نة زيًة ضؤَةنإ نة ية وآلتاْى َٓسا نطيَهاضيإ زةنطز ية ناضةنةيإ
ْاضِاظى بنب و زواتط ياخى بوو بٔ.
فةضَامن نطز تا بهةوْة زواى ياخى بووةنإ و ئةوإ زةغتطري بهةٕ.
شَاضةى ئةواْةى ٖةآلتبووٕ ظؤض ْةبووٕٖ ،ةْسيَهيإ زةغتطري نطإٖ ،ةْسيَهياْيـ تواْيإ
َيٓةوة زةضنةوت ئةوإ يةاليةٕ ظايةضيةٕ ثاضةيإ ثيَسضاوة و ثيَيإ وتطاوة تا
ضِابهةٕ .زواى ييَهؤي
ياخى بنب و خؤيإ بطةيةْٓة (ئةزةؽ) ،ئةونات يةويَٓسةض ظايةضيةٕ زةطاتة ئةوإ و ثيَهةوة
َهي زةنةٕ تا ٖةضيةنةيإ ية
بةضةو ضؤّ زةضِؤٕ و ية ضيَطةزا ٖيَٓسة ضِاوةضِووت و تاآلْي خةي
َةَةْستط بٔ.
يةطاتيَهى ضؤَى زةوي
بة زووضّ زةظاْى زيًة ٖةآلتووةنإ زضؤ بهةٕ ،ية اليةني زيهةيـ بة زووضّ زةظاْى ئةو
زوو نةغةى الى ظايةضيةٕ بووٕ بة بيَ فةضَاْى ئةو و غةضبةخؤ ٖاْى ياخيبووْى ئةو
نطيَهاضاْةيإ زابيَت .ئةونات تيَطةيؿتِ ظايةضيةٕ بؤ زاواى ثؤؾانى وةضظؾي نطز بوو ،ئةو
زةيويػت دةغتةى ئاَازة بهات تا ية ناتى ٖةآلتٓسا بتواْيَت بةضطةى ضيَجيَواْى زووض بططيَت.
َيٓةوةنإ وايإ زةضزةخػت ظايةضيةٕ و زوو ثياوةنةى ٖاْسةض بووبٔ بؤ ئةو
ٖةضضةْسة ييَهؤي
َيٓةوة يةطةٍَ ئةو زوو نةغة و
ياخيبووْة ،بةآلّ ْةَسةويػت ٖيض بطِياضيَو بسةّ بيَ ئةوةى ييَهؤي
خوزى ظايةضيةٕ بهةّ.
ئؤظتاتى فةضَاْسةى ثاغةواْةناْى ظايةضيةمن ضاغجاضز ،بيَ ئةوةى ظايةضيةٕ ئاطةزاض بيَت،
َيٓةوة يةطةٍَ ئةواْسا بهات و ئةوإ ضِووبةضِووى ئةو زيالْة بهاتةوة نة ياخى ببووٕ ،زواى
ييَهؤي
َيٓةوةى تةواو نطز ،ئاناَةنةى بة ئةضيَين و ْةضيَٓى بة َٔ ضِابطةيةْيَت.
ئةوةى ييَهؤي
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َيٓةوةى ئؤظتات نة تةواو بوو ،بابةتيَهي زيهة ئاؾهطا بوو ،ئةويـ ئةوة بوو نة ئةو
ييَهؤي
زوو ثياوة زاْيإ ْابوو نة داييٓؤؽ ية ضيَطةى ئةواْةوة ظايةضيةْى باونى ضاغجاضزووة تا زيًة
ضؤَةنإ نة ية وآلتاْى َٓٔ ياخى بنب ،زةضنةوت نة زاوانةى داييٓؤؽ بؤ زياضيهطزْى بطِة
ثاضةى ثيَويػت بؤ ئاظازنطزْى زيًة ضؤَةنإ بؤ ئةوةى ئةو بؤ َٓى ضةوإ بهاتٖ ،ةضوةٖا
َةتاْسْى َٔ بووة َٔ ،بيَ ئةوةى بعامن
ضؤيؿتٓى ئةو زوو ثياوة ضؤَة بؤ الى زيًةنإ ،بؤ خةي
ٖؤناضي ياخيبووْى زيًةنإ و ظايةضيةمن ئاَازة نطزووة.
ية َةبةغت و نطزةوةى داييٓؤؽ تا ئيَػتةف نة ئةو نةتيبةية زةْووغِ ية
غةضغووضَِاْساّ ،وا بري زةنةوَةوة داييٓؤؽ نة فةيًةغووفيـ بوو ،زةيةويػت باونى يةْيَو
َئَ
ببات .ئةو زةيعاْى َٔ خاوةْى بةخؿيِٖٓ ،ةضنات ظايةضيةٕ زاواى بةخؿني بهات و بً
بسات نة زواى بةخؿيٓى بةضزةواّ زؤغتى َٔ زةبيَت ،ئاظازّ زةنطز و ضيَطةّ زةزا بطِوات و
ببيَتةوة بة ئيُجطاتؤض.
ئةو زةيعاْى ئةطةض باونى بطةضِيَتةوة بؤ ضؤّ ،ضووْهة اليةْططى طةضِاْةوةى نؤياليةتى و
خاْةزاْةناْى ضؤّ بووٖ ،ةَووإ ضِاظى زةبووٕ بةوةى ببيَتةوة بة ئيُجطاتؤض .ية ناتيَهسا خؤى
ْةيسةتواْى بطةضِيَتةوة بؤ ضؤّ ،تةْيا ئةو ناتة زةيتواْى بطةضِيَتةوة نة ضِيَطِةوى غياغةتةنةى
َئَ بةزات نة يةطةٍَ خةضدهطزْى َووضةى خاْةزاْةنإ زةبيَت و نؤيًةناْيـ
بطؤضِيَت و بةي
زةطةضِيَٓيَتةوة بؤ زؤخى خؤيإ .ئةطةض داييٓؤؽ خواظياضي يةْيَوبطزْى باونى ْةبوواية ،ئةوى
َبيَت و زيًة ضؤَةناْيـ ٖإ بسات بؤ ياخى بووٕ.
ٖإ ْةزةزا تا ٖةي
زواى ئةوةى زوو ثياوة ضؤَةنةيإ بةضةو ضِووى زيًة ٖةآلتووةنإ نطزةوة ،زةضنةوت نة
ئةوإ يةاليةٕ ظايةضيةْةوة ثاضةيإ بة ئةوإ زاوة و ٖاْيإ زاوٕ تا ياخى بنب .فةضَامن نطز تا
َيٓةوة يةطةٍَ ظايةضيةٕ بهةٕ و بعأْ ئايا ٖيض ْووغني ٖةية يا ْا؟.
ييَهؤي
َيٓةوة زوو ْاَةى داييٓؤؽ زؤظضايةوة نة بؤ باونى ْاضزضا بوو ،ية ْاَةناْسا
زواى ييَهؤي
زاواى ييَ نطز بوو زيًة ضؤَةنإ بؤ ياخى بووٕ ية زشى َٔ ٖإ بسات ،ئةطةض بتواْيَت َٔ
بهوشيَت و ئةطةض ْةؾيتواْى ئةو ناضة بهات ،يةطةٍَ ئةواْسا ضِابهات.
تةْاْةت زواى بةضزةغت نةوتٓى ئةو زوو ْاَةيةف ْةَسةويػت ظايةضيةٕ غعا بسةّ،
َيٓةوة يةطةٍَ خؤيسا ْةنطابوو ،زواى ئةوةى ضِووبةضِوو نطايةوة يةطةٍَ زوو ثياوة
ضووْهة ييَهؤي
ضؤَةنة ،زةضنةوت نة ظايةضيةٕ ئاَؤشطاضى نوضِةنةى بةديَ ٖيَٓاوة و ية ضيَطةى ئةو زوو
نةغةوة ثاضةى بؤ زيًةنإ ْاضزووة تا ياخى بنب.
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ٖةضضةْسة تاواْى ظايةضيةٕ بة تةواوةتى غةملابوو ،بةآلّ ويػتِ ية بةضاْبةضيسا زازثةضوةض مب،
زاواّ نطز بيٗيَٓٔ تا ضةْس ثطغياضيَهى ييَ بهةّ.
َةوتط ببوو ضِووخػاضي غووض و
ٖةضضةْسة ئةو زيٌ بوو ،بةآلّ ْةتةْيا الواظ ْةببوو ،بططة قةي
غجى بوو .ضووْهة ية يةنةّ ضؤشةوة نة ببوو بة زيًى َٔ ،فةضاَامن نطزبوو تا ثيَساويػتيى
ئاغووزةيي بؤ زابني بهطيت .ضاغتة ئةو زيًى َٔ بوو  ،بةآلّ ثيَـ ئةونات ئيُجطاتؤض بوو،
ْةضيت واية يةطةٍَ ٖةض زيًيَو بةو ثًةية غاتوغةوزايي بهطيَت نة ثيَـ زيًهطزْي ٖةيبووة.
ناتيَو ظايةضيةْيإ ٖيَٓا ،ئةو ْةتةْيا ْةنةوتة غةض ظةوى ،بططة بة ْةضيتى ضؤَةناْيـ
ضيَعى بؤ ْةْواْسّ ،ئةو بيَ ضيَعييةف ْيؿاْسةضى يةخؤباييبووْي ية ضازة بةزةضى ئةو بوو.
ثيَُوت :ئةى ظايةضيةٕ نةيًةيةنى تصي ية يووتبةضظيت ٖةية.
ئةو وتى :ئةو نةغةى تادى ئيُجطاتؤضييةت و وآلتاْى ثإ و بةضيٓى يةزةغتضوو بيَت،
دطة يةخؤباييبووٕ ٖيض ؾتيَهي زيهةي ٖةية؟.
ومت :زةتواْيَت ئةزةبى ٖةبيَت ،ضووْهة ٖةبووْى ضيَعْ ،يؿاْةية بؤ ئةوةى ئةطةض ئيَػتةف
َةظٕ ْةبيَت ية ضابطزووزا َةظٕ بووة.
زواتط ييَِ ثطغي :ئايا ثيَوةْسيت بة زةغةآلتساضاْى زةضةوة ٖةية؟.
ظايةضيةٕ وتى :ناتيَو داييٓؤغي نوضِّ َٓى فةضاَؤف نطز بيَت ،ضؤٕ زةتوامن ثيَوةْسيِ بة
زةغةآلتساضاْى زةضةوة ٖةبيَت.
ومت :داييٓؤغي نوضِت تؤى فةضاَؤف ْةنطزووة زوو نةغي ْاضزووة تا ٖةَوو
ثيَساويػتييةناْت بؤ زابني بهةٕ.
ظايةضيةٕ وتى :ئةطةض ية بريى ْةنطزبوواَة ،ية دياتى ْاضزْى زوو نةؽ بؤ زابيٓهطزْى
َي ئاظاز نطزْى زةزاّ.
خؤضاى و ؾةضاب بؤ َٖٔ ،ةوي
ومت :ثاؾاى نازؽ ْاَةيةنى بؤ زاواى ييَ خؤؾبووٕ ية تؤ بؤ َٔ ْووغيوة و زاواى نطزووة
ئاظازت بهةّ.
ظايةضيةٕ وتى :ئاطةزاضى ئةو بابةتة ْيِ.
ثطغياضّ نطز :ئايا زةظاْى ْاوى ئةو ضيية؟
ظايةضيةٕ وتى :ثريى و زيًى برييإ نويَط نطزووَةوة.
ومتْ :اوى ئةو ظةيةْؤغة ،ئايا سةظ زةنةى ْاَةنةى ئةو ثيَؿاْى تؤ بسةّ؟.
َهيَهى بؤ َٔ ٖةية.
ظايةضيةٕ وتىْ :اَةى ئةو ض نةي
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ومت :ئاضتاباز زةْاغي.
ظايةضيةٕ وتى :ئةو ْاوةّ بيػتووة ،بةآلّ بة بريّ ْايةتةوة.
ومت :ئةو ثاؾاى ئةضَةْػتاْة و ْاَةيةنى غةباضةت بة تؤ بؤ َٔ ْووغيوة ،بة داييٓؤغي نوضِى
َيَت ئاطةزاض بة ،ضووْهة ضؤّ ئةوناتةى
تؤ و غةضزاضة ضؤَةنإ ٖةضِةؾة و تطغي ثيَساوّ و زةي
ؾهػت زةخوات ظؤض َةتطغيساضةٖ ،يَٓسة فطةوإ و ثطِ زاْيؿتوواْة نة زةتواْيَت يةؾهطيَو تا ثيَٓر
غةز ٖةظاض نةؽ ئاَازة بهات .ئايا زةتةويَت بعاْى ضيِ وةآلّ ئاضتاباز زاوةتةوة؟.
ظايةضيةٕ وتىْ :اظامن.
ومت :بؤّ ْووغيوة ئةوةى تؤ باغي زةنةى يةواْةية ببيَتة ضِاغتى ،يةواْةؾة ْةبيَتة ضِاغتى،
ئةطةض ْةبيَتة ضاغتى ،ية ضؤّ ْاتطغِ ،ئةطةض ببيَتة ضِاغتيـ ،ضووْهة ظايةضيةٕ و زيًةناْى ضؤّ
ية الى َٔ باضَتةٕ ،زيػإ ٖةض ْاتطغِ ،ضؤّ ْاويَطيَت يةؾهطى خؤى بٗيَٓيَتة ْاو خانى
وآلتاْى َٔ .ئايا وةآلَةنةّ بة ضاى تؤ باؾة.
ظايةضيةٕ وتى :وةآلَيَهى ظيطةناْةت زاوةتةوة.
ثطغياضّ ييَ نطز ضِات بةضاْبةض بةو زوو ْاَةى ئةو زوو ثاؾاية ضيية؟.
ظايةضيةٕ وتىٖ :ةضزوو ْاَةنة ْيؿاْسةضى ئةوةٕ ئةوإ ْاياْةويَت ٖيض ناضيَو بؤ
ئاظازنطزْى َٔ ئةدماّ بسةٕ ،ضووْهة ئةطةض ويػتبايإ ناضيَهِ بؤ بهةٕ ،ئةو ْاَاْةيإ بؤت
َى ئةوإ ية ضواضضيَوةى قػة زةضْةضووة.
ْةزةْووغيْ ،اَةناْيـ ْيؿاْي زةزةٕ نة ٖةوي
ومت :ظايةضيةٕ ،ناتيَو تؤّ بؤ ئيَطة باْط نطزَ ،ةبةغتِ بوو تؤ بة تؤَةتى ٖاْساْى زيًة
ضؤَةنإ بؤ ياخى بووٕ و نوؾتٓى شَاضةيةى غةضباظى َٔ ،بهوشّ.
ظايةضيةٕ وتي :ئةطةض َٔ بهوشى ،نؤتايي بة َةيٓةتى و زيًى َٔ زيَت.
ومت :ئايا قػةنامن ثؿرتِاغت زةنةيةوة نة زةتةويػت ضِابهةى؟.
َةناْيـ ية ناتى ظيٓساْى
ظايةضيةٕ وتى :ناّ ظيٓساْى ْايةويَت ضِابهات؟ ،تةْاْةت ئاشةي
َة ئةو ٖةغتةى ْيية؟.
بووٕ زةياْةويَت ضِابهةٕ ،ضؤٕ َطؤظ نة خاوةٕ ئةقً
ثطغيِ :ثيالْى تؤ يةطةٍَ ئةو زوو ثياوة ضؤَية ض بوو.
ظايةضيةٕ وتى :بة ٖةَإ ؾيَوة نة وتت َٔ زةَةويػت يةطةٍَ ئةواْسا ضِابهةّ.
ثطغياضّ نطز :ئةطةض ية ٖةآلتٔ غةضنةوتوو بووباى ،زةتةويػت ض بهةى و بضى بؤ نويَ؟،
ئايا زةضِؤيؿتى تا ئيُجطاتؤضى ية نوضِةنةت وةضبططيةوة؟.
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ظايةضيةٕ وتىْ :ا ،ئةطةض تواْيباّ ضِابهةّ ،زةضووَة (ئيًى ضيَى)( ،)1يةويَٓسةض يةو طوْسةى
َةناْى تةَةمن بةغةض زةبطز.
نة ٖى خؤَة ،زوا غاي
ثطغياضّ نطز :ضيت بؤ ئةو زوو ضؤَية زةنطز نة ٖاوناضيإ زةنطزى ية ٖةآلتٓةنةت.
وتىٖ :يضِ ْةبوو و ْيية تا بيسةّ بة ئةوإ ،دطة ية ئةوةى زاوايإ نطز بوو؟.
ثطغيِ :ئةوإ ضييإ زاوا ييَ نطزى؟.
ئةو وتى :ئةوإ زاوايإ نطز ية ناتى ٖةآلتٔ ،ئةوإ ية ثيَؿةوة بٔ و َٓيـ ية زوايإ بطِؤّ.
ثطغيِ بؤض ..ظايةضيةٕ وتى :ئةوإ وتيإ ية ناتى ٖةآلتُٓإ ئةطةض بطرييَني ،تؤ
زةطةضِيَٓسضيَيةوة بؤ ْةيؿاثووض ،بةآلّ ئةطةض ئةوإ زةغتطري بهطئَ بة تاواْى ضِظطاضنطزْى َٔ،
ية غيَساضة زةزضئَ ،بؤية زةياْةويػت ية ثيَؿُةوة بطِؤٕ.
ومت :ئةى ظايةضيةٕ بة ٖؤى ئةوةى وةآلَى ضِاغتطؤياْة و غازةت زاَةوة ،تؤ زةبةخؿِ،
تةْيا ؾويَٓى زيٌ بووْت زةطؤضِّ و زةتطواظَةوة بؤ خؤضاغإ ،بةآلّ ئةو زوو نةغة ٖةض وةى
ضؤٕ ثيَؿبيٓيإ نطزبوو ،ية غيَساضةيإ زةزةّ ،ضووْهة ئةوإ ٖؤناضى ياخيبووْى غةضباظة
ضؤَةنإ و نوشضاْى شَاضةيةى غةضباظى َٔ بووٕ.
َةتسا ،ئةو زوو نةغةؾِ ية غيَساضة زا.
زواى ئةو وتةية ظايةضيةمن َؤي
 راستكزدنةوةى هةلَةيةكى ميَذوويي
ييَطة بة ثيَويػتى زةظامن غةضبطزةى ؾاثووضى يةنةّ ضابططّ و بابةتيَهى ططيٓط نة بطيَتيية
َةيةنى طةوضةى َيَصوويي و يةاليةٕ ْووغةضى فةضةْػي (شإ طاشة) باؽ
ية ضاغتهطزْةوةي ٖةي
زةنطيَ ،غةَة بةضزيسى خويَٓةضى بةضِيَع :ية بةؾيَو ية غةضضاوة َيَصووييةناْى ضؤشٖةآلتسا
َٔ ،زواى ضةْط
باغهطاوة نة ؾاثووض فةضَاْى نطز تا ثيَػتى ظايةضيةْى ئيُجطاتؤض زاَاي
نطزْى ،ثطِى بهةٕ ية ثووف و نا ،ئةو زةَاْةي ؾاثووض زةيويػت غواضى ئةغح ببيَت ،قاضى
زةخػتةغةض ثيَػتة ئاخٓطاوةنة،ظيَذا غواضي ئةغجةنةي زةبووٖ .ةضوةٖا ْووغيوياْة تةْاْةت
ئةوناتةى نة ظايةضيةٕ ظيٓسووف بووةٖ ،ةض بة ٖةَإ ؾيَوة ظايةضيةْيإ ٖيَٓاوة و ْاضاضيإ
نطزووة تا بضةَيَتةوة ،زواتط قاضى خػتووةتة غةض ثؿتى و غواضى ئةغجةنةى بووة.

َآل"
(( )1ئيًى ضيَي وآلتيَو بوو ية نةْاضى زةضياي ئازضياتيو ،نة بةؾيَو بوو ية يؤطؤغآلظيا" .ظةبيشوي
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َى ( 250ظ) ية وآلتى توْؼ ية
ئةو ْووغيٓاْة ضِاغت ْني و يةاليةٕ (الى تاْؼ) نة ية غاي
زايو بووة و ية غةضزةَى قوغتةْتني نؤضى زوايي نطزووة ،ئةو بابةتة زضوغتهطاوة،
َيَصووْووغةناْي زيهة ئةو بابةتاْةيإ يةو وةضططتووة .الى تاْؼ قةؾةى نطيػتياْةنإ بوو،
ئاثؤيؤشيػت بووة ،ئاثؤيؤشيػت ية ئايٓى نطيػتيإ بةو نةغة زةوتطيَت نة شياْى بؤ ئايٓةنةى
تةضخإ بهات و تةْيا باْطةؾة بؤ ئايٓى نطيػتيإ بهات ،واتة باْطدواظي ئايٓى نطيػتيإ
بيَت.
ظاْيُإ ظايةضيةٕ زوشَٓى نطيػتياْةنإ بوو ،ية غةضزةَي زةغةآلتي ئةوزا ئةو
نطيػتياْاْةى تواْاى ٖةآلتٔ ية ضؤَيإ ْةبوو ،يةاليةٕ ظايةضيةٕ قطِنطإ ياخؤ ية ؾويَٓى زووض
و ؾاضاوة زةشيإ ،ئةطةض بيٓطابوواْة ،بيَطوَإ زةنوشضإ.
الى تاْؼ بة ٖؤى نيٓة و ضِقى ظؤضى بةضاْبةض بة ظايةضيةٕ ئةو غةضبطزةيةى بؤ ظايةضيةٕ
ٖؤْيوةتةوة و وت وويةتى ئةو غعاى ئةو تاواْاْةى ييَ نطاوةتةوة نة بةضاْبةض بة نطيػتياْةناْى
ئةدماَى زاوٕ ،ية غةضزةَى زيٌ بووْيسا بةضزةواّ ية نؤيًةيةى نةَرت بووة ،ئةو بة فةضَاْى
َطة ٖةية نة ْاضِاغيت و
َيَو بةي
َطا و ثطِ ية نا نطا ،بةآلّ نؤَةي
ؾاثووضى يةنةّ ثيَػتى زاَاي
غاختةبووْى ئةو غةضبطزةية زةغةمليَٓيَت و بطيَتني ية:
يةنةّ :ؾاثووض غيَ نةتيبةى ية غةضزةَى شياْيسا ْووغيوةتةوة و غيَ نةتيبةنإ بطيَتني ية
ئةواْةى خواضةوة:
 )1نةتيبةى ْةقؿي ضؤغتةّ ية ئيَطإ.
 )2نةتيبةى ْةقؿى ضةدةب ية ئيَطإ.
َي نة ية وآلتى (ئازبائ) ية نؤتايي َيعؤثؤتاَيا بةضزةغت
 )3نةتيبةى ثايهؤي
َيَت نة
نةوتووة )1(.يةّ غيَ نةتيبةية نة َاوةيةى زواى َطزْى ظايةضيةٕ ْووغطاوٕ ،ؾاثووض ْاي
ئةو ناضةى بةغةض ظايةضيةٕ ٖيَٓاوة.
َى ية ضابطزوو يةشيَط زةغةآلتى ئيَطإ بووة و
َى زؤظضاوةتةوة ،ثايهؤي
( )1ئةو نةتيبةية بةّ زوايياْة ية ثايهؤي
نةوتووةتة ضؤشئاواى نوضزغتإ ،ئيَػتة بةؾيَهة ية َيعؤثؤتاَيا .ئةو نةتيبةية بة زوو ظَاْى ثةًٖةوى
َسى ئيَطآْاؽ نة َاوةيةى ية ئيَطإ ناضى نطز ،باغي ئةو
ئةؾهاْى و ثةًٖةوى غاغاْى ْووغطاوةٖ ،يَطتعفيًَ
نةتيبةى نطزووةٖ ،ةض ئةويـ وةضيطيَطِا ،ئيَػتة يةنةّ وةضطيَطِزضاوى ئةو نةتيبةية ية َؤظةخاْى (فطى
َسى ئيَطآْاؽ بة وضزى ية ثةضِتوونةنةى بة
طايةضى) ية ؾاضى واؾيٓطتؤْى ثايتةختى ئةَةضيهايةٖ ،يَطتعفيًَ
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ؾاثووضى يةنةّ ئةو نةغة ْةبوو ،نة ية نةتيبةناْيسا بابةتةناْى بؿاضيَتةوة و
َيَتةوة و خؤى بة ؾيَوةيةى زةضغات نة واْةبيَت .ئةو ية نةتيبةناْى باغي
ْاضِاغتطؤياْة ظووي
ئةوة زةنات نة ٖةْسىَ وآلتى زواى زاطرينطزٕ ،تاآلٕ نطزووة و زاْيؿتوواْةنةى نوؾتووة.
ئةطةض ئةو ظايةضيةْى نوؾباية ،ية يةى يةو نةتيباْةزا باغي زةنطزٖ ،ةضوةى ضؤٕ باغي ية
ؾهػتسإ و زيًهطزْى نطزووة.
َى ( 260ظ) بة زةغت ؾاثووض زيٌ نطا ،الى تاْػى قةؾةى
زووةّ :ناتيَو ظايةضيةٕ ية غاي
نطيػتيإ تةْيا زة غاآلٕ بووٖ ،اونات ٖةْسىَ نطيػتيإ ( 30تا  )40غاآلٕ ٖةبووٕ نة بة
َيَهى زة غاآلٕ ضِووزاوةناْى ظايةضيةْيإ زةظاْى ،نطيػتياْةناْيـ
َٓياييةوة باؾرت ية َٓساي
زي
َيَني اليةْططى ظايةضيةٕ زةبووٕ.
زشى ظايةضيةٕ بووٕ ،بؤية ْاتواْطيَت بً
ئةوإ ْووغيوياْة ظايةضيةٕ بة َطزْى ئاغايي ية زواى ياظزة غاٍَ ية زيٌ بووٕ (ٖةْسيَو
َئَ ٖةؾت غاٍَ) َطزووة و تةضَةنةى بة ضيَعةوة يةاليةٕ ؾاثووض بؤ ضؤّ ْاضزضاوةتةوة .ئةطةض
زةي
َى
َى َطزْى ظايةضيةٕ نة ( 271ياخؤ  272ظ) بووة و غاي
بةضاوضز بهةئ ية ْيَوإ غاي
زيًهطزْيؿي ياظزة غاٍَ زةنات.
غيَيةّ :زواى بةخؿيٓى ظايةضيةٕ و طؤضِيٓى ؾويَٓى ْيؿتةديَبووْى يةاليةٕ ؾاثووضةوة،
ئيرت بياْوويةى بؤ نوؾتٓى ئةو و ئةو بابةتاْةى زواى َطزْى ْةَابوو.
َطةيةنة يةغةض ئةو بابةتة .ؾاضاوة ْيية
ضواضةّ :بيَ زةْطى َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ ،بةي
نة ية غةضزةَى غاغاْييةنإ و بة تايبةتى ية غةضزةَى ؾاثووضى يةنةَسا ،ثيَوةْسيي
ئةضَةٕ و ئيَطإ باف ْةبوو ،بة ثيَضةواْةوة ثيَوةْسيي ئةوإ و ضؤّ باف بوو .ئةطةض ؾاثووضى
يةنةّ ،ظايةضيةْى نوؾبوواية و ثيَػتةنةى ثطِ نا نطزباية ،ئةوا ئةضَةْييةنإ ية ْووغيٓى ئةو
َٓياييةوة بؤ ئةوةى ظايةضيةٕ بة غتةًَيَهطاو بٓاغيَٓٔ ،ئةو
بابةتة بيَ زةْط ْةزةبووٕ ،بة زي
َى) باغي ئةو نةتيبةيةى نطزووة نة ئيَطآْاغةناْي زيهةي وةى (نطيػتيةٕ غيَٓى زاْيُاضنى)
ْاوى (ثايهؤي
نة َيَصووى غاغاْييةناْى ْووغيوةتةوة ،باغيإ ْةنطزووة.
َس ضةْس ئيَطآْاغيَهي زيهة بؤ منووْة (ضيضاضز فطاى) ئةَةضيهايي باغي ئةو نةتيبةيإ نطزووة،
زواى ٖيَطتعفيًَ
يةَةوزواف ٖةض نةغيَو بيةويَت باغي غاغاْييةنإ بهات ،زةطةضِيَتةوة بؤ ئةو نةتيبةية .ثطؤفيػؤض ئاضتووض
َى
نطيػتيةٕ غيَٓيـ ية ضاثى زووةَى ثةضِتوونةنةى بة ْاوى (ئيَطإ ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا) نة ية غاي
َى
 1944ية اليةٕ زةظطةى ضاثةَةْى ئينب غيٓا بة ثيَساضووْةوةى تةواو ضاخ نطا ،غووزى ية نةتيبةى ثايهؤي
َآل"
وةضططتووة" .ظةبيشوي
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بابةتةيإ طةوضة زةنطز و ييَي بيَ زةْط ْةزةبووٕ ،تةْاْةت ية ثةضِتوونةى بة ٖى (قوغتةْتني)
ْاوظةز زةنطيَت ،ئةو بابةتة باؽ ْانطيَت ،ئةَة ية ناتيَهساية نة يةو ثةضِتوونةى بة ٖى
َيٓى ظايةضيةٕ ٖاتباية ،ضووْهة
قوغتةْتني زازةْطيَت ،زةبوواية بابةتى نوؾنت و ثيَػت زاَاي
قوغتةْتني نةغيَو بوو نة ئايٓى نطيػتياْى نطزة ئايٓى فةضَى ضؤَةنإ ،ية بةضاْبةضيؿسا
ظايةضيةٕ نطيػتياْةناْى زةنوؾت.
يةو ياززاؾتاْةى ية "َاْي"يؿةوة بة ديَ َاوٕ ئةو بابةتةى قةؾة الى تاْؼ
ضةتهطاوةتةوة ،ضووْهة َاْى ية ْووغيٓةناْيسا باؽ ية دواَيَطى ؾاثووض يةنةّ زةنات و
َػونةوتى زةنطز نة ضيَعى ئةوإ
َيَت بةضاْبةض بة ثاؾا ؾهػت خواضزووةنإ بة ؾيَوةيةى ٖةي
زةي
بجاضيَعيَت ،ؾاثووضى يةنةّ يةواْةية بؤ ثاضيَعطاضي يةْيَوةنةؾي بووباية ،ظايةضيةْى ْةزةنوؾت
ياخؤ بةو ؾيَواظة ْةزةنوؾت.
 بةردةوامى سةربزدةى شاثوورى يةكةم
ئةى ئةو نةغةى ئةو نةتيبةية زةخويَٓيةوة ،ئيَػتة نة ية ْووغيٓى ئةو نةتيبةيةزاّ غي
غاٍَ ية تةَةْى ثاؾايةتيِ تيَجةضِ بووة ،يةو َاوةيةزا ضِووزاوى ظؤض ية وآلتةنةّ و وآلتاْي
زيهةف ضِوويإ زاوة ،بةآلّ يةو َاوةيةزا ئةوةى ية ضؤّ ضِوويساوة ظؤض َايةى غةضغووضَِاْة،
َيَو ْةبووة نة ئيُجطاتؤضيَهى ضؤّ ْةنوشضيَت و يةنيَهي زيهة ْةيةتة
يةو َاوةيةزا ٖيض غاي
غةض تةخيت زةغةآلت ،يةْيَوةوة و زةضةوةى ضؤَيـ ،بةضزةواّ زوو ياخؤ غيَ نةغإ باْطةؾةى
ئيُجطاتؤضبووْيإ بؤ خؤيإ ضِاطةياْسووة ،ئةوةى ثرت َايةى غةضغووضَِاْة ،ئةوةية نة ٖةَوو
ئةو ئيُجطاتؤضاْة بة زةغت غةضباظةناْى خؤيإ نوشضاوٕ.
َى ( 240ظ) بوو( ،غابى ْياتؤؽ) نة
َى ثاؾايةتيي َٔ نة بةضاْبةض غاي
ية يةنةّ غاي
فةضَاْسةى يصيؤٕ بوو ،ئةضنى ية ناضتاش بوو ،خؤى بة ئيُجطاتؤض ْاغاْسَ ،اوةى بيػت ضؤشى
ْةخاياْس نة يةاليةٕ غةضباظةناْييةوة نوشضا.
َى زووةَى ثاؾايةتي َٓسا و يةْيَو ضؤّ ،نةغيَهي زيهة بة ْاوى (ئي َى تؤؽ) نة
ية غاي
يةطات بوو ،خؤى بة ئيُجطاتؤضى ضؤّ ْاغاْس .ئةو دطة يةوةى فةضَاْسةى يصيؤٕ بوو ،غةضؤنى
زازط ةيةنى ضؤّ بوو بة ْاوى (ثطتواض) ،زواى غةز ضؤش ية بة ئيُجطاتؤضبووْى ،بة زةغت يةنيَو
ية يةطاتةناْى خؤى بة ْاوى (شوييؤؽ فًيجؤؽ) ْاغطاو بة (ئاضةب) نوشضا ،فًيجؤؽ خؤى بة
ئيُجطاتؤض ْاغاْس و يةغةض تةختى ئيُجطاتؤضى زاْيؿت.
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َسا طؤضزيٓى غيَيةّ خؤى بة ئيُجطاتؤض ْاغاْس و فًيجؤؽ زواى ئةوةى
ٖةض ية ٖةَإ غاي
َى
ؾهػتى خواضزٖ ،ةآلت و ئةو طؤضزيؤْة ٖةض ٖةَإ طؤضزيؤْى غيَيةَة نة َٔ ية غاي
( 244ظ) بة زةغتى خؤّ نوؾتِ.
ية َاوةى ْيَوإ غاآلْى ( 245تا  252ظ) ية ضؤّ و وآلتة شيَطزةغتةناْى ،زة نةؽ
ئيُجطاتؤضبووْى خؤيإ ضِاطةياْسٖ ،ةَوويإ بة زةغت غةضباظةناْى خؤياْةوة نوشضإ ،زوايني
نةغي ئةوإ ئيُيًياْووؽ بوو ،وةى باغِ نطز بة يةؾهطةنةيةوة ٖات بؤ دةْطى َٔ و
يةاليةٕ يةنيَو ية يةطاتةناْى خؤيةوة نوشضاو و يةؾهطةنةى بةبيَ دةْط طةضِايةوة.
زواى ظايةضيةْيـ ،داييٓؤغي نوضِى بؤوة ئيُجطاتؤضٖ ،اونات ية وآلتى طوٍَ (فةضةْػا)
يةنيَو ية فةضَاْسةناْى يصيؤٕ بة ْاوى (ثؤغتؤَؤؽ) باْطةؾةى بة ئيُجطاتؤضبووْى نطز ،نة
فةضَاْسةى يصيؤْيَهي زيهةف بة ْاوى (ظيهتؤضى تؤؽ) نة بؤ دةْطى ئةو ضؤيؿت بوو ،يةطةٍَ
ئةوزا يةنيإ ططت و بووْة ئيُجطاتؤضى طوٍَ.
َِ بؤ
َى ( 267ظ) بة ٖةَإ ؾيَوةى داضإ يةاليةٕ نطيػتياْةناْى ضؤَةوة ٖةواي
ية غاي
ٖات و ظاْيِ داييٓؤؽ يةنيَو ية فةضَاْسةناْى يصيؤْى بة ْاوى (ئؤضة ئؤيؤؽ) ضِاغجاضز تا
بضيَت بؤ دةْطى ئةو زوو ئيُجطاتؤضة ،بةض ية طةيؿتٓى ئؤضة ئؤيؤؽ بة فةضةْػا ،يةنيَو ية
زوو ئيُجطاتؤضةنة يةاليةٕ غةضباظةناْييةوة نوشضا و يةطاتيَهيـ بة ْاوى (َاضيؤؽ) ٖةغتا بة
نوؾتٓى ظيهتؤضى تؤؽ و خؤى بة ئيُجطاتؤض ْاغاْس ،بةآلّ ئؤضة ئؤيؤؽ نة ضِاغججيَطزضا بوو بؤ
دةْطى ٖةضزوو ئيُجطاتؤض ،زواى ئةوةى ظاْى ئةوإ نوشضاوٕ ،طةضِايةوة بؤ ضؤّ و خؤى بة
ئيُجطاتؤض ْاغاْسَ ،اوةيةنى نةّ ية زواى ئةويـ ،يةنيَو ية يةطاتةناْي زيهة بة ْاوى (تيَت
َى ( 268ظ) ية يةى
ضى نؤؽ) تادى يةغةض ْا و خؤى بة ئيُجطاتؤض ْاغاْس ،بةّ ؾيَوةية ية غاي
ناتسا ضؤّ غيَ ئيُجطاتؤضى بة ْاوةناْى (داييٓؤؽ ،ئؤضة ئؤيؤؽ و تيَت ضي نؤؽ) ٖةبوو.
تيَت ضى نؤؽ زواى ٖاتٓى بؤ غةض زةغةآلت ،داييٓؤغي نوضِى ظايةضيةْى نوؾت و خؤؾي
بة زةغت فةضَاْسةيةني زيهةي يصيؤٕ بة ْاوى (نًؤز) نة خؤى بة (نًؤزى زووةّ) ْاغاْس،
ئةوى نوؾت ،زواتط ٖةضزوو ئيُجطاتؤضيرت واتة (تيَت ضى نؤؽ) و ئؤضة ئؤيؤغي)يؿي نوؾت تا
بة تةْيا ية زةغةآلت بيَت ،بةآلّ بةض يةوةى ئةو نةتيبةية بة نؤتايي بطات ،ئةويـ بة
ْةخؤؾي تاعووٕ نؤتايي بة شياْى ٖات و بطانةى بة ْاوى (نئَ تى يؤؽ) بووة ئيُجطاتؤض،
تةْيا بيػت ضؤش ية زواى بة ئيُجطاتؤضبووْى يةاليةٕ (وى تؤؽ ئؤضة يياْؤؽ) نوشضا و بؤوة
ئيُجطاتؤض و ئيَػتة ئةو ئيُجطاتؤضى ضؤَة ،بةآلّ يةواْةية ئةويـ ية َاوةيةنى ْيَعيو يةاليةٕ
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يةنيَهي زيهةوة بهوشضيَت .بة بطِواى َٔ بةٖؤى ئةوةى طةوضةناْى ضؤّ ٖةَوويإ بت
زةثةضغنت و غتةَيإ طةياْسؤتة يووتهة ،نةوتووْةتة بةض ضِم و تووضِةيي خوزاوةْسى َةظٕ،
خوزاوةْس ئةواْى بة ْةفطةت نطزووة ،بؤية ئاوا نةوتووْةتة بةض نوؾت و بطِيٓى يةنسي.
َهى ئاغايي ضؤّ ْايةت ،ئةوإ بة
ْةفطةتى َةظزا تةْيا بؤ طةوضةناْى ضؤَة و بةغةض خةي
َةناْياْيـ ظوو زةَطٕ،
طؿتيي تةَةٕ زضيَصٕ ،بةآلّ تةَةْى زةغةآلتساضاْى ضؤّ نةَةَٓ ،ساي
غةباضةت بةو بابةتة (ناضتيةض) نة (ٖيَطبيَس)ـة( )1بابةتيَهى بؤ باؽ نطزّ نة ئيَػتة باغي زةنةّ.
َةناْيإ زةطةضِيَتةوة بؤ غوضب (قةآل)،
ئةو زةيوت ظوو َطزْى طةوضةناْى ضؤّ و َٓساي
َيَٓٔ.
َى زضوغت نطاو يةو ناْعاية زةنوي
ئةوإ خواضزْةناْيإ ية َةدمةي
َيَٓٔ
طةوضةناْى ضؤّ ئاوى باضإ و ؾةضاب تيَهةآلو زةنةٕ و يةو دؤضة َةدمةآلْةزا زةياْهوي
َِ و تةْيا يةى بةؾي مبيَٓيَتةوة ،ئةو ؾةضابة ظؤض بة بةٖيَع زةشَيَطٕ.
تا غيَ بةؾي ببيَتة ٖةي
َة
َؤثاْسٕ ئاَازة زةنةٕ ،زواى ئةوةى َةدمةي
ئةوإ دؤضيَهي زيهةي ؾةضاب بة ضيَطةى زي
قةآلييةنإ ثطِ ؾةضاب زةنةٕ و غةضةناْيإ زازةخةٕ ،زةغت بة نوآلْسْيإ زةنةٕ و بؤضِييةنى
َةوة زةطواظيَتةوة بؤ يةنيَهي زيهة ،بةو ؾيَوةية دؤضيَو ية
َِ بوو يةو َةدمةي
باضيو ؾةضابى بة ٖةي
ؾةضابى تاظة ئاَازة زةبيَت نة ظؤض بةٖيَعة و تانة داَيَو يةو ؾةضابة بةغة تا يةنيَو غات،
طةوضةناْى ضؤّ يةو دؤضة ؾةضابة زةخؤْةوةٖ .ةضوةٖا ئةوإ ئةو ضؤْةى بؤ ئاَازةنطزْى خواضزٕ
َيَت َةظزا بطِياضيساوة ناْعاى
َسةططٕ ،ناضتيَط زةي
بةناضى زةبةٕ ية زةبةى ئاَازةنطاو ية قةآلزا ٖةي
قةآل تايبةت بيَت بة ئةغتيَطةى ظووسةٍ و زةغةآلتيى ئةو ناآلية الى ئةو بيَت ،بؤية ٖةضنةغيَو
ؾةضاب ياخؤ ضؤٕ يإ خواضزٕ ية زةفطى قةآلييٓسا ئاَازة بهات ،زةنةويَتة بةض ْةفطيٓى ظوسةٍ،
بةآلّ طةوضةناْى ضؤّ تةْيا غووز ية زةفطة قةآلييٓةنإ وةضزةططٕ بؤ ضيَؿت ييَٓإ و تةْيا
ؾةضاب زةنةْة ئةو زةفطاْةوةٖ ،ةض يةْيَو ئةو زةفطاْةؾةوة ؾةضاب ئاَازة زةنةٕ ،بؤيةف
()2
َةناْيإ ظوو زةَطٕ و خؤؾيإ دواْةَةضط زةبٔ.
َٓساي
(ٖ )1يَطبيَس واتة َاَؤغتاى ظاْػتة ئايٓييةنإ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ و ئةو ناضتيةضة يةى ية زياضتطئ
َاَؤغتاناْى بواضى ظاْػتى ئايٓى بوو ،يةغةضزةَى بةٖطاَى زووةّ واتة ثاؾاى غاغاْى ،طةيؿتة ثًةى
َآل"
غةضؤنايةتيى تةواوى ظاْا ئايٓييةناْى ٖةَوو وآلتاْى شيَط زةغتى ئيَطإ" .ظةبيشوي
( )2زةضزةنةويَت ناضتيَط تةْٗا ظاْا ياخؤ ثيَؿةوايةنى ئايٓى ْةبووةٖ ،ةْسىَ ظاْياضيى ية باضةى ناْعاى قةآلف
ٖةبووة ،تةْيا يةى غةزة بةض ية ئيَػتة ظاْطاوة ،نة قةآل زةبيَتة ٖؤى شٖطاويبووٕ ،ئيَػتةف ئةو ناْعاية
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ضةْس داضيَو غةباضةت بة َاْى يةطةٍَ ناضتيَطزا زةزواّ ،بؤّ زةضنةوت نة ئةو زشى
َةزاضووْى اليةْططاْى تؤية و ثيَويػتة تؤ ئةو نةغة
َاْيية ،زةيوت ئةو ثياوة ٖؤناضى بةٖةي
يةْيَو ببةى تا ْةبيَتة َايةى طةْسةٍَ بووْى اليةْططاْت .تةْاْةت ضؤشيَو ثيَي ومت َاْى ظدمريةى
ثاؾايةتيي تؤ يةْيَو زةبات و زةبيَتة ٖؤناضى نةوتٓى تؤ ئةطةض تؤ ئةو يةْيَو ْةبةى ،ئةوا ئةو
زةبيَتة ٖؤى يةْيَوضووْى تؤ.
بٓةَاناْى ئايٓى َاْى غيَ بابةت بووٕ و ئةو زةيوت:
َٓإ زاَةظضاوةٖ ،ةْسىَ ؾت يةنسيي
يةنةّ :بٓاخةى ديٗإ يةغةض يةنسيي نيَؿهطزٕ و ثاي
نيَؿٔ زةنةٕ و ٖةْسيَهيـ ثاٍَ زةزةٕ ،بةو ٖؤيةؾة نة َطؤظ ٖةْسيَو نةغي خؤف زةويَت و
ٖةْسيَهي زيهةي بةالوة ثةغةْس ْيية .ئةو زةيوت ٖةضضةْسة ية ديٗاْسا بووْةوةضةنإ يةنسيي
نيَـ زةنةٕ ياخؤ ثاٍَ زةْيَٓةوة ،بةآلّ زوو زةوضةى بةزوايةنسا ٖةية نة يةنةَيإ نيَؿهطزٕ و
ئةوي زيهةف ثاٍَ ْاْةوةية.
َٓاْسا ٖةَوو ؾتيَو ثةضاطةْسة زةبيَت و ية ضةقى زْيا زووض زةنةوْةوة ،ئةو
ية زةوضةى ثاي
زةوضةية ٖةظاضإ غاٍَ زةخايةْيَت .زواى ئةو زؤخة ضِانيَؿإ زةغت ثيَسةناتةوة و ٖةَوو ؾتيَو
بةضةو ضةقى زْيا ضِازةنيَؿطيَتةوة ،تا ٖةَوو ؾتةنإ زةطةْة ضةم ،ئةونات تةْيا يةى ؾت
َٓاْةوة زةنطيَتةوة و ئةو ْاوةْسة ثةضة زةططيَت و ؾتةنإ يةيةى
زةَيَٓيَتةوة ،بؤية زةغت بة ثاي
بآلوزةبٓةوة ،ئةو زؤخة تا ٖةظاضإ غاٍَ بةضزةواّ زةبيَت ،زواداض زيػإ ضِانيَؿإ زيَتةوة.
زووةّ :يةنيَو ية باوةضِةناْي زيهةي َاْى ئةوةية نة تةْيا نةغاْى بةٖيَع ثيَويػتة
ظيٓسوو مبيَٓٓةوة ،ئةواْي زيهة ثيَويػتة يةْيَو بضةٕ ،ضووْهة ٖيض غووزيإ بؤ نةؽ ْيية و
نةغة بةٖيَعةنإ ناض زةنةٕ و ية ناضنطزْى ئةوإ غووز بؤ ٖةَووإ زيَت.
غيَيةّ :زوايني بٓةَاى َاْى نة ية زوو بٓةَانةي زيهةي غةيطتطة بطيَتيية يةوةى خؤض ية
َةية و ظةوى بةزةوضى ئةوزا زةخوييَتةوة.
ئامساْسا بيَ دووي
وتةى يةنةّ و زووةَى َاْى ططمياْيَهٔ نة يةواْةية يةنةَيإ ضِاغت بيَت ،زووةَيـ َٔ
ْاتوامن ثةغةْسى بهةّ ،ضووْهة َطؤظ ٖةضضةْسة بةٖيَع بيَت ،ضؤشيَو زيَت نة بة ٖؤى
َاْسوويةتى و ْةخؤؾي زةنةويَت ،ئايا ئةونات ْابيَت يةبةض بيَ ٖيَعى ضيَطةى ثيَ بسةئ
ٖةضوةى غةضزةَى ناضتيَط بة ٖى ظوسةٍ زةْاغٔ ،ية ثعيؿهيسا ئةو ْةخؤؾييةى ية ضيَطةى شةٖطاويبووٕ بة
َآل"
قةآل زيَتة ثيَـ بة غاتؤضْني واتة ْةخؤؾي ططيَسضاو بة ظوسةٍ زةْاغٔ " .ظةبيشوي
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بةضزةواّ بيَت ية شيإ .دطة يةوةف ئةوةى بيَ ٖيَعة ،خؤ خةتاى ْةنطزووة تا بة ٖؤيةوة غعاى
بسةٕ .ئةو بة ويػتى خؤى الواظ ْةبووة ،ئةوة ويػتى َةظزاية نة بةو ؾيَوةية ئافطيَٓسضاوة ،تا
َةؾي
َةوةْ ،اتواْطيَت غعا بسضيَت و يةْيَو بربيَت .تةْاْةت ئةطةض ٖةي
ئةو ضؤشةى ْةنةويَتة ٖةي
َةنةى غعا بسضيَت ،بةآلّ وتةى غيَيةَى َاْى ظؤض ئةغتةَة و
نطز ،زةبيَت بة ثيَوةضى ٖةي
نةؽ ْاتواْيَت باوةضِى ثيَ بهاتٖ ،ةض ئةو وتةيةؾة نة َٓى يةو بيَعاض نطزووة .تا ئةو ضؤشةى
َاْى ْةيوت خؤ ض ديَطري و ظةوى بة زةوضةيسا زةخوييَتةوة َٔ ،غةضةدمِ زةزاية ،بةآلّ زواى
ئةو وتةية ييَى بيَعاض بووّ ،ئةطةض ضابطزووى زؤغتايةتيُإ ْةبوواية ،يةواْةية وتةى ناضتيَطّ
ثةغةْس نطزبا و نوؾتباَة.
غيَيةّ بٓةَا ية وتةناْى َاْى بة زوو ٖؤناض بيَ واتا بوو:
ية اليةى وتةيةنى زةوت نة وةى ؾيَتةنإ وابوو ئةو ويَطِاى ئةوةى زةيعاْى ٖةَوو ديٗاْيإ
َيَت و ظةوى بة
زةبيٓٔ نة خؤض بة زةوضى ظةويسا زةغووضِيَتةوة ،دةختى زةنطزةوة نة خؤض ْادوي
َةى
زةوضةيسا زةغووضِيَتةوة .ية اليةني زيهة وتةنةى ئةو ْاضِاغتةوخؤ زةضبطِى ئةوة بوو نة َٔ دووي
َةف
َة زةبيِٓ ،ئةّ بابةتةف بيَ ضيَعى بوو بةضاْبةض بة َٔ ،ضووْهة ئةطةض بريى َٔ ٖةي
خؤض بة ٖةي
َةيإ ْةزةبيٓى و غةزإ ٖةظاض ية ؾويَٓهةوتوواْى َٔ ية ئيَطإ و وآلتاْى
بوواية ،ئةوا ضاوةنامن ٖةي
شيَطزةغتى ئيَطإ دووآلْةوةى خؤضيإ زةبيٓى و ئةو ثياوة ْةظاْة خؤضى بة ديَطري و ظةوى بة دووآلو
زةظاْى ،ئةطةض وتةى ئةو ضاغت بوواية ،زةبوواية ٖةَوو ؾاخةنإ يةيةى ثطِشا بوواْة و ئاوى
زةضيانإ ية نةْاضةناْياْةوة زةضِشاْة غةض وؾهاْييةنإ و زاطرييإ زةنطزٕ.
ناضتيَط زةيوت ضووْهة َاْى ية تافى الوةتيسا ية ٖيٓسغتإ شياوة ،ئةو وتة ْةظاْاْةية ية
ٖٓسييةنإ فيَط بووة.
َيَت ثايةى
بةؾي يةنةَى وتةناْى َاْى يةواْةية ية بوزا وةضطريا بيَت ،ضووْهة ئةو زةي
َسةَصيَت و ية
زْيا يةغةض ٖةْاغةزإ زاَةظضاوةٖ ،ةضضةْس ٖةظاض غاٍَ داضيَو ظةوى ٖةْاغة ٖةي
َُصيٓسا ٖةَوو ؾتةنإ قووت زةزات و زْيا بضووى زةبيَتةوة.
ناتى ٖةْاغة ٖةي
زواتط ٖةْاغة زةضزةزات ،يةوناتةزا ٖةَوو ؾتةنإ زةغت زةنةْةوة بة زووضنةوتٓةوة ية
َٓاْةوة ظؤض ية بابةتى ٖةْاغة
يةنسيي .وتةى َاْى غةباضةت بة ٖيَعةناْى نيَؿهطزٕ و ثاي
َئَ َطؤظة بيَ
َصئ و ٖةْاغةزاْى بوزاييةناْى ٖيٓسغتإ زةضيَت ،بةآلّ بوزاييةنإ ْاي
َة ظيإ بةخؿةناْيـ خؤيإ زةثاضيَعٕ،
ٖيَعةنإ ثيَويػتة يةْيَو بضٔ ،تةْاْةت ية نوؾتٓى ئاشةي
َة ظيإ بةخؿةنإ يةْيَو بربزضئَ.
ية ناتيَهسا بة باوةضِى ئيَُة ثيَويػتة تةواوى ئاشةي
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َةنإ
وتةى غيَيةَي َاْي ٖى ٖيٓسةنإ ْيية ،ئةواْيـ وةى تةواوى َطؤظة خاوةٕ ئةقً
َةزاية و ئةوة بة ضاو زةبيٓٔ.
زةظأْ (ضووْهة بة ضاوى خؤيإ زةيبيٓٔ) خؤض ية دووي
ضؤشيَو يةو ناتةزا نة ناضتيَط ٖاْي زةزاّ بؤ نوؾتٓى َاْى ،بة ئةوّ وت ئايا ثيَتواْيية
َييةوة تيَو ضوو بيَت و ئايا ئةو ثياوةى بة ٖةضزوو ضاوةناْى خؤي
ئةو ثياوة ية ضِووى ئةقً
َةزاية و ظةوى ديَطرية ،ويَطِاى ئةوةف بة ثيَضةواْة زةزويَت ،ؾيَت
زةبيٓيَت خؤض ية دووي
ْةبووة؟ ،بةو ٖؤيةوة نة يةواْةية ئةو ؾيَت بووبيَت ،نوؾتٓى زضوغت ْيية.
ناضتيَط ظؤض سةظ زةنات ٖةَوو ئةو ْةتةواْةى ية وآلتةناْى شيَط زةغةآلتيى َٓسا زةشئ
ببٓة ظةضزةؾتى و َةظزا بجةضغنت ،بةآلّ َٔ ْاَةويَت زاْيؿتوواْى ئةو وآلتاْة بة ظؤض بهةَة
ظةضزةؾيت ،بؤية بة ناضتيَطّ وت نة ْاَةويَت تةْاْةت يةى نةغيـ بة ظؤض بهطيَتة ظةضزةؾتى.
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كازتيَس و دادطايي كسدن و كوشتهى مانى

ثيَـ ئةوةى نةتيبةى ناضتيَط نة وةى نةتيبةى ؾاثووض ية ظَاْى خؤيةوة ْووغطاوةتةوة،
غةيٓة بةض زيسةى خويَٓةضى ئاظيع ،بة ثيَويػتى زةظاْني نةَيَو باغي ْاوبطاو بهةئ.
َى ( 1937ظ) ٖةضضةْسة ْاوى ناضتيَط ية ٖةْسىَ ثةضِتوونى َيَصووييسا ٖاتبوو ،بةآلّ
تا غاي
نةؽ ئةوى ْةزةْاغي و ْةيسةظاْى نيَية؟.
ٖةْسيَو برييإ وابوو نة ناضتيَط ثًةية و ْاوى نةغيَو ْيية تا ئةوناتةى ئةو نةتيبةيةى
ناضتيَط ية نةعبةى ظةضزةؾتسا زايٓابوو ،يةاليةٕ ئيَطآْاغة زةضةنييةناْةوة زؤظضايةوة و
َيٓةوةيإ
خويَٓسضايةوة .زوو نةؽ ية ئيَطآْاغة زياضةنإ نة يةنيَهيإ (ٖيٓيٓو) بوو ييَهؤي
يةباضةى ئةو نةتيبةية نطز ٖةْسيَو ية َاَؤغتاياْى ظاْهؤناْى ئيَطإ غووزيإ ية
َيٓةوةناْى ٖيٓيٓو وةضططت.
ييَهؤي
زواى ٖيٓيٓو ئيَطآْاغيَهي زيهة بة ْاوى (ئةغجطئ طيًيٓو) بةضزةواَيسا بة ناضةناْى
َيٓةوةى ئةو يةباضةى ناضتيَط و ئةو نةتيبةيةى ية زواى ئةو ية (نةعبةى ظةضزةؾت) ية
ييَهؤي
فاضؽ ْووغي بووى ،ئةو ثؿرتِاغتى نطزةوة نة ناضتيَط ْاوى نةغيَهى ظاْاى ئايٓى بووة ،نة ية
غةضزةَى ؾاثووضى يةنةّ شياوة و ثًة ْةبووة ،ناضتيَط زواى َطزْى ؾاثووض و ية غةضزةَى
نوضِةنةى واتة (ٖوضَع) زواتطيـ ية غةضزةَى (بةٖطاَى يةنةّ) نة بطاى ٖوضَوظ و نوضِى
ؾاثووضى يةنةّ بووة ،شياوة و بةضزةواّ بووة ية شيإ ية غةضزةَى بةٖطاَى زووةّ نوضِى
بةٖطاَى يةنةّ و ية غةضزةَى زةغةآلتيى ٖةض ضواض ثاؾاى ْاوبطاو ،خاوةٕ ضيَع بووة و
ييَياْةوة ْيَعيو بووة و بة تايبةتى ية غةضزةَى بةٖطاَى زووةّ طةيؿتة ثًةيةى نة بة
(ئاضاَى طياْى بةٖطاّ) زةْاغطا.
ئيَطاْييةنإ بة طؿتيي يةباضةى غةضبطزةى ناضتيَط و باغي نةغايةتيى ئةو يةو نةتيبةيةزا
بيَ ئاطابووٕ و ئيَطآْاغة ئةوضووثي و ئةَةضيهاييةنإ ئةويإ ْاغاْس ،وةضطيَطِزضاوى نةتيبةى
َى ( 1960ظ) ية ضؤشْاَةى فةضةْػي (شؤضْاٍَ ئاظياتيو) بآلو
ناضتيَط بؤ يةنةّ داض ية غاي
َيَِ ظاْا
نطايةوة و ثةضةزةى يةغةض ْٗيَٓييةنى َةظْى َيَصوويي ال بطزٖ .يَؿتا زةبيَت بً
ئيَطآْاغة زةضةنييةنإ ناض يةغةض نةتيبةى ناضتيَط زةنةٕ ،يةبةض ئةو ضةْس وؾةية ية
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نةتيبةنة ٖيَؿتا تواْاى وةضطيَطِاْيإ ْةبووة و ية ناتى باغي نةتيبةنةزا ،باغي ئةو ضةْس
وؾةية زةنةئ.
َهةْسضابوو،
ئةو نةتيبةية ية نةعبةى ظةضزةؾت و يةشيَط نةتيبةى ؾاثووضى يةنةّ ٖةي
ئةَةف زةضخةضى ثًة و ثايةى بةضظى ناضتيَطة و ْاوةضؤنى نةتيبةنةف ئةَة زةغةمليَٓيَت.
بامسإ نطز نة ؾاثووضى يةنةّ وتى ناضتيَطّ ضِاغجاضز تا ئايٓى ظةضزةؾتى ثةضة ثيَ بسات،
زياضة ية غةضزةَى ؾاثووضى يةنةَسا ناضتيَط ثًةى ٖيَطبيَسى بووة ،ئةو ثًةية ية غةضزةَى
غاغاْييةناْسا بضوونرت بووة ية َوبيَس (َووغ) ،ويَطِاى ئةوةف ؾاثووضى يةنةّ ئةوى ضِاغجاضز
بؤ ثةضةثيَساْى ئايٓى ظةضزةؾت ،ضووْهة بايةخى ظؤضى الى ؾاثووض ٖةبوو .زياضة ناضتيَط
غةضةضِؤ بوو ،بةضزةواّ ناضتيَط ضيَطةى ية غةضةضِؤييةناْى زةططت و ضيَطةى ْةزةزا ئةو بة ظؤض
ئايٓى ظةضزةؾتى ية ئيَطإ و وآلتاْى شيَطزةغتى ئيَطإ ثةضة ثيَبسات.
ية اليةني زيهة ططمياْى ْيَعيهة نة بة ٖاْساْى ناضتيَط و ية غةضزةَى ؾاثووضزا َاْى
نوشضا بيَت ،تةْاْةت نةتيبةنة وا زةضزةخات نة ناضتيَط بةؾساضى زاْيؿتٓةناْى زازطايي
َى ( 276ظ) زةضضووة.
نطزْى ئةو بووة ،بطِياضى نوؾتٓى َاْى ية غاي
بابةتيَهي زيهةي تايبةت بة ناضتيَط نة ية نةتيبةنةزا زياضةْ ،ووغيويةتىٖ" :اوغةضطريى
ية ْيَوإ خعّ و ْيَعيهاْى يةنسييِ ئاظاز نطز".
ثيَـ ئةوةى زةقى نةتيبةنةى ناضتيَط نة ية ضؤشْاَةى شؤضْاٍَ ئاظياتيهى فةضةْػي
بآلونطاوةتةوة ،غةيٓة بةضزيسةى خويَٓةضى بةضِيَع ،ثيَويػتة ئةو بابةتة غةيٓة ضِوو نة ئةوةى
ييَطة بآلونطاوةتةوة ية ضِووى ْووغيٓةوة يةواْةية دياواظيى ٖةبيَت ية زةقى ْاو ضؤشْاَةنة،
بةآلّ ية ضِووى واتا و ْاوةضؤى ٖةَإ ئةو ْووغيٓةية نة ية ئةويَية.
ئةو زةقةى ية ضؤشْاَةنة بآلونطاوةتةوة وؾةى زووباضةى ظؤضة ،ية ضؤشٖةآلتى نؤْسا زووباضة
نطزْةوةى ٖةْسىَ وؾة و ْووغني باوبووة ،ئيَػتةف زووباضةنطزْةوة ناضيَهى باف ْيية و
خويَٓةض الى باؾرتة بة ظوويي زةقة غةضةنييةنة غويَٓيَتةوة .بؤية تةْيا واتاى ضِاغتةوخؤى
بابةتةنةَإ ثوخت نطزوتةوة ،ئةَةى خواضةوة زةقى ْاوةضؤنى نةتيبةى ناضتيَطة نة ية شؤضْاٍَ
ئاظياتيو وةضطرياوة:
"َٔ ناضتيَط ية غةضزةَى ثاؾايةتيي ؾاى ؾايإ ؾاثووضزا زةشياّ ،ئةو ثاؾايةنى طةوضة
بوو ،ية غةضزةَى ئةوزا َٔ ثايةى ٖيَطبيَسّ ٖةبوو ،ية تةواوى وآلتاْى شيَطزةغيت ئيَطإ
تيَهؤؾاّ بؤ ثةضةثيَساْى ئايٓى َةظزاثةضغتى ،شَاضةيةنى ظؤض ئاططخاْةّ زضوغت نطز ،ية
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غةضزةَى ئةو ثاؾايةزا ضيٓى ظاْاياْى ئايٓى بووْة خاوةٕ ثايةى باف ،زواى ئةوةى ؾاثووض
َطز ،نوضِةنةى نة ْاوى ٖوضَع بوو ،بووة ؾاى ؾايإ و ئةو ثًةى (َطوثةت ئؤضَؤظز) واتة
ثةضغتياضى ئؤضَؤظزى بة َٔ بةخؿي و ثيَى ومت تا بؤ ثةضةثيَساْى ئايٓى َةظزاثةضغتى
تيَبهؤؾِ ،زيػإ َٔ شَاضةيةنى ظؤضتط ية ئاططخاْةّ بيٓانطز ،ية ٖةض ؾويَٓةى نة زةَعاْى
()1
(يوظةْسنة) ٖةية ،ية زشى دةْطاّ.
ية غةضزةَى ثاؾايةتيي ٖوضَعيؿسا ظاْاياْى ئايٓى بووْة خاوةٕ ثايةى باف و َٓيـ ية
وآلتاْى شيَط زةغتى ئيَطإ ئاططخاْةي زيهةّ زضوغت نطز ،تا ئةوناتةى ٖوضَع َطز و بطانةى
واتة (وةضٖةضاّ ،بةٖطاّ) نوضِى ؾاثووض بوو بة ثاؾا تيَهؤؾاّ بؤ ثةضةثيَساْى ئايٓى َةظزا
ثةضةغتى ،ية غةضزةَى ئةويؿسا َٔ ٖةض َطوثةت بووّ ،تا ئةوناتةى ئةويـ َطز و
بةٖطاَى نوضِ ى واتة بةٖطاَى زووةّ ٖاتةغةضناض و بوو بة ثاؾا .بةٖطاَى زووةّ ثاؾايةنة
اليةْططى َةظزاثةضغتى و ثةضةثيَساْى ئايٓى َةظزايي ،ئةو زةغةآلتيى تةواوى ثيَ بةخؿيِ بؤ
يةْيَوبطزْى زيَوظةْسةنإ و ية غةضزةَى ئةوزا َٔ ثًةّ بةضظ نطايةوة و بووَة (ناضتيَط ئاضاّ
()2
طياْى بةٖطاّ).
يةبةضئةوةى زةغةآلتيى تةواوّ ثيَسضابوو ،دةْطيَهى تووْس و بيَ بةظةيياْةّ ية زشى ظةْسنة
و (طؤَةضظةى)( )3زةغت ثيَهطز.
يةوناتةزا نة َٔ بة تووْسى دةْطى ظْسيل و طؤَةضظةى و ئةواْي زيهة بووّ نة بووْيامن
بة خطاثهاض بؤ ظةوى زةظاْى ،تاقُيَهي زيهة بة ْاوى (ضةت ثةظةى)( )4بةضةو ظؤض بووٕ ٖات.
َ.
(َ( )1ةبةغت ية ظةْس ٖةَإ ثةيطِةواْى َاْى بووٕ نة زواتط بة ظةْسيل ْاغطإ" .ظةبيشوَيال
( )2ئاضاَى طيإ بة واتاى ضظطاضي بةخؿي ضوح بووة ،ئةو ْيؿاْة يةبةضئةوة بةو بةخؿطاوة نة بةٖطاَى زووةّ
َآل"
ناضتيَطى بة ئاضاّ بةخؿي ضؤسى خؤى ظاْيوة" .ظةبيشوي
( )3وؾةى طؤَةضظةى يةو وؾاْةية نة تا بة ئيَػتة ئيَطاْى و ئيَطآْاغةنإ ْةياْتواْيوة َاْانةى بعأْ و
ْاظاْسضيَت ض ططووثيَو ياخؤ تاقُيَهى ئايٓى بووٕ ،تةْٗا يةى ية ئيَطآْاغةنإ طوَاْى ئةوة زةنات نة ئةو
ْاوة بؤ َيرتا ياخؤ َيٗطثةضغتةنإ بةناضٖاتبيَت و باؽ يةَةضِ ئةوإ ظؤض زةخايةْيَت و يةغةضزةَى
َآل"
غاغاْييةنإ بة خؤضثةضغتةنإ ْاو زةبطإ" .ظةبيشوي
( )4ضةت ثةظةنيـ ٖةض وؾةيةنة ية نةتيبةى ناضتيَط ٖاتووة تا ئيَػتة واتانةي ييَو ْةزضاوةتةوة و ْاظأْ نة
َآل"
ض بووة ،تةْٗا ظاْطاوة نة قوضباْى ْةبووْة و ؾتى زيهة بووْة" .ظةبيشوي
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َٔ تةواوى ثةضغتطةناْى ظْسيل و ئةواْي زيهةّ ويَطإ زةنطز و ية ديَطةيإ ئاططخاْةّ زضوغت
زةنطز ،ية ٖةض ؾويَٓيَو ظةْسيكيَو زةزؤظضايةوة ،زةنوشضا و غةضةدماّ غةضؤنى ظةْسيكةنإ زةغتطري
نطا ،زواى زاْجياْإ ،نوشضا .تؤ ئةى ئةو ضيَبواضةى ئةو نةتيبةية زةخويَٓييةوة ،ئاطةزاض بة نة
ئيَػتة ْة ظةْسيل و ْة غةضؤى و نةغيإ ْةَاوة و َٔ تا ظيٓسوومب ضيَطة ْازةّ ٖيض ؾتيَو
ثيَضةواْةى ئايٓى َةظزاثةضةغتى ٖةبيَت .يةو غةضزةَةزا تةواوى ئةواْةى ية ئاططخاْةناْسا ناض
زةنةٕ و ئةواْةى ظاْاى ئايٓنيٖ ،ةَوويإ بة باؾي زةشئ و ثايةى باؾيإ ٖةية ،ئيَػتة وآلتاْى
شيَطزةغتى ئيَطإ خاوةْى ؾاظازة و ظاْاى ئايٓى و ثيؿةوةض و باظضطأْ.
ئةى ئةو ضيَبواضةى ئةو نةتيبةية زةخويَٓييةوة ،ئةوة بعاْة نة َٔ ية غةضزةَى ؾاثووضزا
ثًةّ (ٖيَطبيَس) بوو ،ية غةضزةَى ٖوضَعى نوضِيسا ثًةّ بؤ (َةطؤثةز ئؤضَةظز) و ية غةضزةَى
بةٖطاَى نوضِى بةٖطاّ بؤ (ئاضاَى طياْى بةٖطاّ) بةضظ بؤوة .ئيَػتة ية ئيَطإ و تةواوى وآلتاْى
شيَطزةغتى ئيَطإ يةْيَو ظاْاياْى ئايٓى ٖيض نةؽ ثًةى يةَٔ بةضظتط ْيية و ئةو ثًةية يةاليةٕ
َةظزاوة بؤ َٔ بة زياضى ٖاتووة َٔ .ية (ناثازؤنى ،نيًيهى ،غوضيا ،ئةيباْيا ،ئةضَةْػتإ
و تةواوى وآلتاْي زيهة) نة ْاوٖيَٓاْى ٖةَوويإ ظؤضى ثيَويػتة ،ئاططخاْةّ زاَةظضاْسووة و
َو غةضطةضَى ئايٓى َةظزاثةضغتني
ية ٖةَوويإ ئاطط نطاوةية و ية زةوضةى ئةو ئاططخاْاْة خةي
و َٔ ٖاوغةضطريى ية ْيَوإ نةغاْى ْيَعيو يةنسييِ ئاظاز نطزووة".
َطةْاَاْةية نة غةباضةت بة
ئةوةى باغهطا بطيَيت بوو ية نةتيبةى ناضتيَط و يةى يةو بةي
غةضزةَى غاغاْى ية ؾاثووضى يةنةّ تا بةٖطاَى زووةّ بةضزةواّ بووة و غةضةدماّ ناضتيَط بووة
ٖؤناضى نوؾت و بطِى ٖةَوو َاْييةنإ و زواداض خوزى َاْى.
تا ثيَـ خويَٓسْةوةى ئةو نةتيبةية تةواوى َيَصووْووغإ واياْسةظاْى نة ناضتيَط بة
فةضَاْى بةٖطاَى زووةّ نوشضاوة ،زواى زؤظضاْةوةى ئةو نةتيبةية ،زةضنةوت ٖاْسةضى
غةضةنيي بؤ نوؾتٓى َاْى ٖةَإ ناضتيَط بووة ،ئةَة دطة يةوةي ئةو زوشَٓايةتييةى
ْيَواْيإ ية غةضزةَى ؾاثووضى يةنةَةوة ٖةبووة ،بؤية ية ضيَطةى ئةو نةتيبةية زةظاْطيَت نة
ناضتيَط زةغةآلتيى تةواوى بؤ نوؾتٓى َاْييةنإ ية بةٖطاَى زووةّ وةضططتووة ،زواى
زةغتطرينطزْى َاْىٖ ،اْى بةٖطاَى زاوة تا بيهوشيَت.
تايبةمتةْسيةناْى ناضتيَط ْاظاْني  ،تةْيا ٖةْسىَ طيَطِاْةوة يةباضةى ئاَازةبووْى ناضتيَط ية
زاْيؿتٓى زازطايي نطزْى َاْى ٖةية نة باغيإ زةنةئ ،يةْيَو ئةو طيَطِاْةوةيةؾسا ٖيض
تايبةمتةْسيى ئةو باؽ ْةنطاوة و ْاظاْني نة خاوةْى ض باآل و دةغتة و ضِووخػاضيَو بووة ،ضووْهة ية
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غةضزةَى ثاؾايةتيي بةٖطاَى زووةَى غاغاْيسا ْاوى ناضتيَط يةْيَو َيَصووزا ْايةت ،بؤية ثيَِ واية
نة َاوةيةنى نةّ ثيَـ غةضزةَى بةٖطاَى زووةّ نؤتايي بة شياْى ٖاتووة و َطزووة.
*

*

*

َيَني َيَصووْووغاْى ضؤشئاوا
ثيَـ ئةوةى بضيٓة ْاو ئةو بةؾةى تايبةتة بة َاْى ،ثيَويػتة بً
َطة َيَصووييةنإ ْةزةْاغي.
َى ( 1933ظ) َاْي ـيإ ية ضيَطةى بةي
و ضؤشٖةآلت تا غاي
َطةْاَة َيَصووييةنإ ئةوةية نة َيَصووْووغيَهى ئةو غةضزةَة ثةغةْسى
َةبةغتُإ ية بةي
َطةْاَة بيٓاغيَت ،ئةطةض ْا ْاو و غةضبطزةى َاْى ية ٖةْسىَ ية ثةضِتوونة
بهات و بة بةي
َى (1933
َيَصووييةناْى ضؤشٖةآلت و ية ٖةْسيَ ثةضِتوونطةىل ضؤشئاوازا ٖةية ،بةآلّ تا غاي
َةيةى بوو ية ْيَوإ َيَصوو و ئةفػاْة.
ظ) ئةوةى غةباضةت بة َاْى زةخويَٓطا ،تيَهةي
ئينب ئةيٓةزميى وةضضام ،نة ية ْيوةى زووةَى غةزةى ضواضةَى نؤضى َاْطيسا يةنةّ
فةضٖةْطٓاَةى ظاْياضيي ديٗاْى ئيػالَى بة ْاوى (ئةيفةٖطةغت) ْووغيوة ،ية بةغساز و
َيَت يةطةٍَ ئةوةى ئيَػتة زةظاْطيَت بة تةواوةتى
ضاثداْةى ٖةبووة ،ئةوةى يةباضةى َاْى زةي
ييَو ْاضٔ.
ئينب ْةزيِ ويَطِاى ضاثهطزْى ثةضِتوونةنإ ،ئةواْى خويَٓسوتةوةف ،ضؤشيَو بطِياض زةزات
ْاوى ئةو ثةضِتووناْةى ضاثيإ زةنات و ْاوى ْووغةض و نوضتةيةى ية ْيَوةضِؤنى ثةضِتوونةنإ
ية ثةضِتوونيَهسا نؤبهاتةوة ،بةو ؾيَوةية ثةضِتوونى (ئةيفةٖطةغت) ٖاتةنايةوة ،ئةطةض ئةو
َةضيإ ْةزةظاْى ،ية ديٗاْى
ثةضِتوونةف ْةبوواية ،ئيَػتة ييَتؤشإ ْاوى ظؤض ظاْا و ييَهؤي
ئيػالَسا ٖةض نةغيَو بيؤططافيا ياخؤ فةضٖةْطٓاَةيةنى ْووغي بيَت ،بؤ نؤنطزْةوةى ْاوى
ثةضِتوونةنإ غووزى ية ئينب ْةزيِ بيٓيوة.
ئينب ْةزيِ خؤى ٖيضي ْةْووغيوة ،تةواوى ئةواْةى ْووغيويةتى ية ثةضِتوونةناْي زيهةزا
ٖةبووة ،ظؤضيَو يةو ثةضِتووناْةى باغي نطزووٕ ،ية ئيَػتةزا ْةَاوٕ ،ئةطةض ئةو ية
ئةيفةٖطةغتسا ْاو و نوضتةيةى ية ْيَوةضِؤنةنةى ْةْووغيبوواْةْٗ ،ا ية بووْى ئةو ثةضِتووناْة و
ْووغةضةناْيإ ٖيض ظاْياضميإ ْةزةبوو.
َيَت ئةو نةغيَو بووة نة ية ضيٓةوة ٖاتووة و َاوةى ضٌ
ئينب ْةزيِ غةباضةت بة َاْى زةي
غاٍَ ية ديٗإ طةؾتى نطزووة ،ئةونات ٖاتووةتة الى ؾاثووض و زاواى ية فةيطؤظى بطاى
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ؾاثووض نطزووة تا بيَتة غةض ئايٓى ئةو ،فةيطؤظ باْطةؾةنةى ثةغةْس نطز و ٖاتةغةض زيٓى
َاْى ،ئةونات ئةو زيٓة ية بةؾيَو ية ديٗإ بؤ منووْة ية ضني و ٖيٓسغتإ و بةؾيَو ية ئيَطإ
و وآلتاْى ضؤشئاوا ثةضةى ططت.
ئةو شيآْاَةيةى ئينب ْةزيِ يةباضةى َاْى باغي زةنات يةطةٍَ ضِاغتيية َيَصووييةنإ نؤى
ْيية ،ضووْهة بةثيَي وتةى ئةو ئةطةض َاْى زواى ضٌ غاٍَ ية طةؾت ية ديٗإ ٖاتبيَتة الى
ثاؾاى غاغاْى ؾاثووضى يةنةّ و ثيَـ ئةوةى زةغت بة طةؾتةنةى بهات ،ئةطةض تةْيا بيػت
َى بوو بيَت ،ئةوا بيَطوَإ ئةوناتةى ٖاتووة بؤتة ؾةغت غاٍَ.
غاي
ية ناتيَهسا نة ئةو ية ناتى ٖاتٓى بؤ الى ؾاثووض الو بووة ،بةآلّ ٖةض يةو بيبًؤططافيايةى
ئينب ْةزميسا نة ية ثةضِتوونيَهي زيهةوةوة ْووغطاوة ،ضِاغتيٓةيةنى َيَصوويي ٖاتووة نة باؽ
َيَت ية
ية ثةضةططتٓى ئايٓى َاْى ية ضني و ٖيٓسغتإ و بةؾيَو ية ئيَطإ زةنات و زةي
ئاضاغتةى ضؤشئاوا ْةتةْيا تا ئةفطيكا بططة تا ئةوضووثاف ضؤيؿتووة.
يةو ثةضِتووناْةى يةاليةٕ َيَصووْووغاْى ضؤشٖةآلت غةباضةت بة َاْى ْووغطاوٕ باغي
ثةضِدؤي ئةو نطاوة نة بطيَتى بووة ية ثةضِتوونيَو نة ويَٓةناْى ظؤض دوإ بووْة.
َطةْاَة َيَصووييةناْى ئةَطِؤ ية بةضزةغنت و ثةغةْسنطزْى ئاغايية.
ئةو بابةتة بةثيَي بةي
ضووْهة َاْى ويَطِاى ئةوةى ظاْا بووةَ ،وظيهصةٕ و ْيطاضنيَؿةنى بة تواْا بووة ،بةآلّ ئةو
بابةتة نة ئةو ويَٓةناْى خؤى بة ثةضِدؤ باؽ نطزبيَت ،ضاغتيٓةى َيَصوويي ْني .ئةو ثياويَهى
َطةيةنى َيَصوويي ْيية بيػةمليَٓيَت ئةو باْطةؾةى
ٖوْةضَةْس و ويَٓةنيَـ بووة ،بةآلّ ٖيض بةي
ثةضِدؤبووْى ويَٓةناْى ْاو ثةضِتوونةنةى نطزبيَت.
ية غةضضاوةناْي َيَصووْووغة ضؤشٖةآلتييةنإ غةباضةت بة َاْى و بريوضِاناْى بابةتيَو
ْةٖاتووة نة ية ضِووى َيَصووييةوة غووزى ٖةبيَتٖ .ةْسيَو نةؽ ئةويإ بة ظْسيل ْاوبطزووة،
ٖةْسيَو نةغيـ ويػتووياْةى بيَ اليةْى بجاضيَعٕ و ئةويإ بة زشى ئايٓى ظةضزةؾيت ْاغيوة،
بيَ ئةوةى ٖيضيإ بضٓة ْاو بابةتةنة و باؽ ية بريوضِاناْى ئايٓةنة بهةٕ.
ْاوةضؤنى ئايٓى َاْى تا ْيوةى يةنةَى غةزةى بيػتةّ ضِووٕ ْةبوو ،ية ْيوةى يةنةَى ئةو
غةزةيةزا ية زوو ْاوضةزا زوو زؤظيٓةوةى طةوضة يةباضةى ئةو ئايٓة ٖاتةنايةوة ،نة بطيَتى بووٕ ية
ْاوضةناْى (تؤضفإ) ية توضنػتاْى ضني واتة ٖةض ئةو ؾويَٓة نة ثيَؿيٓيإ بة ضيٓيإ زةْاغي و
ؾاضةناْى (خةتا و خؤتةٕ) يةو ْاوضةية يةالي َيَصووْاغة ضؤشٖةآلتييةنإ ظؤض ْاغطاوٕٖ .ةضوةٖا ية
َيَو بوو.
ْاوضةى (فةيؤّ) ية َيػط و ْيَواْى ئةو زوو زؤظيٓةوةية تةْيا ضةْس غاي
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َطةْاَةى ْووغطاو بة ضةْس ضيَٓووغيَهى
ية ْاوضة ى تؤضفإ ية توضنػتاْى ضني ٖةْسىَ بةي
َطةْاَةناْى
ئيَطاْى زؤظضايةوة ،ية ْاوضةى (فةيؤّ) ية َيػطيـ ثةضِتوونيَهى ئةغتووض ية بةي
تايبةت بة ئايٓى َاْؤيي زؤظضايةوةٖ ،ةَوويإ يةغةض ثاثي ضؤؽ ْووغطابووٕ.
ثةضِتوونة نؤْةنإ ية ؾيَوةى تؤَاض و ثيَضطاوة بووٕ ،بووْى ثةضِتووى بة ؾيَوةى ئيَػتة
ْةبووة ،ئةو ثةضِتوونةى ية َيػطيـ زؤظضايةوة ية ضواضضيَوةى ضةْس تؤَاضيَهى تايبةت و بة
ظَاْى قيبتى بووة ،ية ْيِوةضِؤنيإ زةضزةنةويَت ئةو تؤَاضاْة ية يؤْاْييةوة وةضطرياوٕ.
َطةْاَةنإ يةباضةى ئةو ئايٓة نةوتٓةبةض زةغت ،بةآلّ زيػإ
ويَطِاى ئةوةى زوو تاقِ ية بةي
َاوةيةنى ثيَضوو تا ئةواْةى ٖؤططى وةضططتٓى ظاْياضيي يةباضةى ئايٓى َاْى بووٕ بتوأْ
َطةْاَاْة وةضبططٕ نة ية فةيؤّ و تؤضفإ بةضزةغت
ظاْياضيي يةباضةى ئةو ئايٓة يةو بةي
َطةْاَةيةى يةشيَط خاى زيَتةزةض ْاتواْطيَت زةغت بةديَ بآلو
نةوتبووٕ ،ضووْهة ناتيَو بةي
بهطيَتةوة.
َطةْاَاْةى يةشيَط ظةوى زةضزةٖيَٓطئَ ،يةوح ياخؤ ناغةظةناْيإ ظياْى
ظؤضيٓةى ئةو بةي
بةضنةوتووة و ْاتواْطيَت تةواوى وؾةناْيإ غويَٓسضيَتةوة ،ئةطةض ططمياْى خويَٓسْةوةؾي بهةئ،
زةبيَ بعاْني نة ية ظَاْة نؤْةنأْ نة بة ظَاْة َطزووةنإ ْاغطاوٕ و ثيَويػتيإ بة
َى
وةضطيَطِاْة ،وةضطيَطِاْى ئةو ظَاْاْةف نةغي تايبةمتةْسى ثيَويػتة ،بةّ ٖؤيةؾةوة تا غاي
َطةْاَاْة بيَ ئاطا بوو.
( 1933ظ) ديٗإ ية ْيَوةضِؤنى ئةو بةي
َى ( 1933ظ) ثطؤفيػؤض (ٖيٓيٓو) نة واْةى بة ٖةْسىَ ية َاَؤغتاياْى ظاْهؤناْى
ية غاي
َطةْاَاْةى ية (تؤضفإ) زؤظضاْةوة ،بة (بةؾي ْ )3اغطابووٕ ية
ئيَطإ وتوتةوة ،بةؾيَو يةو بةي
بآلونطاوةى (ئيَػهؤف ئؤف ئؤضيٓتاٍ ئيَػتؤزى) بآلونطزةوةٖ ،ةضضةْسة ئةوةى بآلوى نطزةوة
َطةْاَةنإ ،بةآلّ يةْيَوةْسة ظاْػتى و َيَصووييةناْسا ٖةضاى ْايةوة،
بطيَتى ْةبوو ية تةواوى بةي
ضووْهة ية ضِووى َاْى ْاغيةوة بة ناضيَهى َةظٕ زةظاْطا و َاوةيةنى ظؤضى ْةخاياْس نة ٖةض
َطةْاَةناْى ْاوضةى
زوو ثطؤفيػؤضى َيَصووْاؽ (ئيَؿُيسيَت و بؤيؤتػهى) وةضطيَطِاْى بةي
فيؤَني ـيإ بآلونطزةوة.
وةضطيَطِاْةنةى ثطؤفيػؤض (ٖيٓيٓو) بة ظَاْى ئيٓطًيعى و ٖى ئةواْي زيهة بة ظَاْى
َُاْى بآلو نطايةوةٖ ،ةضزوو ثطؤفيػؤض زاْيإ ْا بةوةى ْةياْتواْيوة زةقةنإ بة تةواوةتى
ئةي
َهى ظاْا ظؤض بوو ،بةآلّ
وةضطيَطِٕ ،ية ناتيَهسا نة ية َيػط قيبتى ظؤض بووٕ ،ية ْيَواْياْسا خةي
َطةْاَةنإ تيَ ْةطةيؿتبووٕ.
ئةواْيـ ية ٖةْسىَ ية بةؾةناْى بةي
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يةنيَو ية ططفتةناْى ظَاْة نؤْةنإ ئةوةية نة ٖةَوو وؾةناْى ئةو ظَاْاْة بؤ تيَطةيؿنت
ْاؾئَ ،ئةواْةى ية ( 2000ياخؤ  )1500غاٍَ ثيَـ ئيَػتة بابةتيإ بة ظَاْيَهى وةى قيبتى
ْووغيوةْ ،ةياْعاْيوة ية زاٖاتووزا نةؽ وؾةناْى ئةوإ تيَ ْاطات .ئةطةض ئيَػتة ،زواى ٖةظاض غاٍَ
ْووغيٓى ؾاْاَةى فريزةوغي غويَٓيٓةوة ،زةبيٓني نة وةى ْاَةى بطازةضةنُإ زيَت نة ية يةنيَو ية
ؾاضةناْى ئيَطاْةوة بؤى ْووغي بني ،ئةَةف بةو ٖؤية بووة نة ظَاْى فاضغي يةنيَو يةو ظَاْاْة بووة
نة ية ظؤض ؾويَٓى ديٗإ قػةى ثيَهطاوة ،ية بةْسةضةناْى شاثؤٕ تا بةْسةضى تةدمة ية دةبةٍ تاضيل ،تا
َهاْيَو تواْيوياْة بة فاضغي بسوئَ.
نؤتايي ضؤشئاواى ئةفطيكا خةي
َطةْاَةنإ بة تةواوةتى وةضطيَطِٕ ،بةآلّ
َُاْيية ْةياْتواْى بةي
ٖةضضةْسة ئةو زوو ظاْاية ئةي
وةضطيَطِاْى ئةوإ نة ية زواى وةضطيَطِاْى ٖيٓيٓو بة ظَاْى ئيٓطًيعى خطايةضِوو ،بووة ٖؤى
َةضإ ية ئايٓى َاْى و ظاْطا نة ئايٓى َاْى ية غةزةى غيَيةَى ظايٓى
بةضضاو ضِووْى بؤ ييَهؤي
و يةو غةضزةَةى ؾاثووضى يةنةّ و نوضِةناْى و ْةوةنةى زةغةآلتساض بووْة ،بؤتة ئايٓيَهى
ديٗاْى ،بة فةيػةفةيةنى نؤَةآليةتيى َةظٕ زازةْطا .ويَطِاى ئةوةى ئةو ئايٓة ٖيض
َو بؤ ثةغةْسنطزْى ياخؤ ٖيض ئاَطاظيَهيإ بؤ طووؾاض
طووؾاضيَهيإ ْةزةخػتة غةض خةي
ْةبوو ،بةآلّ بةثيَي نةتيبةى ناضتيَط تا ئةوناتةى ية ئيَطإ و وآلتاْى شيَطزةغتى ئيَطإ
قةآلضؤنطزْى اليةْططاْى ئةو ئايٓة زةغتى ثيَ ْةنطز ،ئةو ئايٓة بةضزةواّ ية ثةضةططتٔ بوو ،ية
وآلتى ضني تا بانوضى ئةفطيكاٖ ،ةضوةٖا ية يؤْإ و ضؤّ ية ئةوضووثا بآلوبؤوة.
َطةْاَاْة َيَصووى نوشضاْى َاْى زياضى ْةنطاوة.
يةو بةي
غةباضةت بة َيَصووى نوشضاْى َاْى دياواظيى ظؤض ٖةيةٖ ،ةْسيَو ْووغيوياْة َاْى ية
َى ( 276ظ) نوشضاوة ،ئةونات غةضزةَى ثاؾايةتيي بةٖطاَى يةنةَى نوضِى
غةضةتاى غاي
ؾاثووضى يةنةّ بووة ،نة زواى بطانةى واتة ٖوضَعي نوضِى ؾاثووضى يةنةّ ٖاتةغةض تةخت.
خواييَدؤؾبوو (غةيس سةغةٕ تةقى ظازة) غةضْووغةضى يةنةّ زةوضة ية طؤظاضى ناوةى
َى ( 277ظ) نوشضاوة.
ضاثي يةْسةٕ ،يةو باوةضِةزاية ئةو ية غةضةتاى غاي
ئةطةض ئةو وتةية ثةغةْس بهةئَ ،اْى ية غةضزةَى بةٖطاَى زووةّ نوضِى بةٖطاَى
يةنةّ و ْةوةى ؾاثووضى يةنةّ ،بة ؾيَوةيةنى زضِْساْة نوشضاوة .زازطةيي نطزْى ئةو بة
ططمياْى ظؤض بة غةضؤنايةتيى ناضتيَط نطاوة ،يةو زازطةيياْةية نة ئاظايةتيى تاواْباض
زياضزةخات.
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َاْى ثيَـ ئةوةى بضيَتة زازطةنة زةيعاْى زةنوشضيَت ،ضووْهة تةواوى ئةواْةى ية
زازطةبووٕ زوشَٓى بووٕ .ويَطِاى ئةوةف ظؤض بة ئةزةب و بةوثةضِى ئاظايةتيي زواوة ،ئةَطِؤ
ٖةضنةغيَو وتةناْى غويَٓيَتةوة ،زةغت خؤؾاْةى ييَ زةنات.
َياْسا ئةو بة زضؤظٕ بٓاغيَٓٔ و زاْجياْاْى ييَوةضبططٕ ،بةآلّ
ية زاْيؿتٓى زازطةنةزا ٖةوي
ناتيَو ْةياْتواْى ئةو وةى ثةياَبةضيَهى زضؤظٕ بٓاغيَٓٔ.
ويػتيإ ئةو بة دازووطةض بٓاغيَٓٔ ،ضووْهة ية ئايٓى ظةضزةؾتسا دازوونطزٕ ية طوْاٖة
طةوضةناْة و غعاى تووْسى يةغةضة ،بةآلّ َاْى ضةتي نطزةوة نة دازووطةض بيَت و وتى
َهسا ناضيطةضيإ ٖةيةَ ،وظيهةنامن بؤية
َى خةي
وتةناْى َٔ تةْيا ضِاغتيٓة ،بؤية ية زي
َٓؿيٓٔ و طويَططةنامن ضِازةنيَؿٔ ،ضووْهة َٔ ٖوْةضَةْسّ .ويَٓةناْى َٔ بؤية ناضيطةضيإ
زي
يةغةض ئةو نةغاْة ٖةية نة زةياْبيٓٔ ،ضووْهة َٔ ويَٓةنيَؿِ و ئةواْةى ٖوْةضى َٓيإ
ْيية ،ناضيطةضيى ويَٓةنامن زةبيٓٔ َٔ ،بة دازووطةض ْاو زةبةٕ ،ئةطةض ئيَوة غةفةض بؤ يؤْإ
بهةٕ ،ئةو ثةيهةضة دوإ و ْاواظاْة زةبيٓٔ نة ثةيهةضتاؾة يؤْاْييةنإ نة ية َٔ
ٖوْةضَةْستط بووٕ ،زضوغتيإ نطزوٕ و نةؽ ئةوإ بة دازووطةض ْاْاغيَت.
ئايا زةنطيَت ئةو وتةيةى َاْى بةو واتاية ٖةشَاض بهةئ نة ئةو غةفةضى بؤ يؤْاْيـ
نطزووة؟ ،خؤ ئةطةض غةفةضيؿى ْةنطزبيَت ،طوَامنإ ْيية نة ئايٓةنةى طةيؿتووةتة يؤْإ.
يةنيَو ية َيَصووْووغة نؤْةنإ غةباضةت بة َاْى ٖةْسىَ وتةى بةضضاوى ٖةية بة ْاوى
(ئؤظيَح زوو غيعاضة) ْاغطاوة ،ية ضابطزوو (ئؤظيَح) بة واتاى (يوقُإ) و (غيعاضة) بة (قةيػةض)
َى ْةنةئ بة (يوقُاْى
ٖاتووة ،بةو ثيَية زةتواْني بة يوقُاْى غيعاضة ْاوى ببةئ و تيَهةي
سةنيِ) نة تا ئيَػتة ية ئةفػاْةناْسا ْاوى ٖةية.
َى
قةيػةضية ؾاضيَهى توضنياية ،ئؤظيَح يةو ؾاضة قةؾةى نطيػتياْةنإ بووة و ية غاي
َى ( 340ظ) نؤضى زوايي نطزووة ،ئةطةض بةضواضى َطزْى
( 265ظ) ٖاتووةتة زْيا ،ية غاي
َيَهى زواظزة غاآلٕ بووة .ئؤظيح
َاْى بة ( 277ظ) زياضى بهةئ ،ئةونات ئؤظيَح َٓساي
ثةضِتوونيَهى بة ْاوى َيَصووى ئايٓةنإ ْووغيوة ،يةو ثةضِتوونةزا باغي َاْى نطزووة.
َيسا ْووغيوة ،بةو ثيَيةف ئةوناتةى
ثةضِتوونى َيَصووى ئايٓةناْى ية تةَةْى ثةدما غاي
ئؤظيح ئةو ثةضِتوونةى ْووغيوة تةْيا غي و سةوت غاٍَ زواى َطزْى َاْى بووة ،بة زاخةوة
ضووْهة َةبةغتى ئؤظيجى قةؾةى نطيػتياْةنإ ية قةيػةضية بة ثًةى يةنةّ َيَصووى ئايٓى
نطيػتيإ بووة ،غةباضةت بة ئايٓةناْي زيهةف ،دطة ية دوويةنإ (نة ئةويـ وةى ثايةيةى
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بؤ ئايٓى َةغيح زيَت) ظؤض بة تيصى تيَجةضِ بووة ،يةطةٍَ ئةوةؾسا ٖةض ئةو نةَة باغة نة ئةو
ْووغيويةتى بؤ ئيَُة باف و بة غووزة.
ية ْووغيٓةنةى زةضزةنةويَت نة َاْى ية ئاظةضباجياْةوة ٖاتووة و غةفةضى ٖيٓسغتاْى
َيَو ضووة بؤ ٖيٓسغتإ و
نطزووة ،بةآلّ ْووغةضى َيَصووى ئايٓةنإ باؽ ْانات نة ية ض غاي
َاوةى َاْةوةى ية ٖيٓسغتإ ضةْس بووة و نةى طةضِاوةتةوة!.
َيٓةوةيإ يةباضةى َاْييةوة نطزووة ،ثيَيإ واية َاْى بٓةَاى ئايٓةنةى
ئةواْةى ييَهؤي
خؤى ية ٖيٓسغتإ وةضططتووة ،ناتيَو يةو غةفةضة زضيَصةى ية ٖيٓسغتإ طةضِاوةتةوة،
ظاْياضييةناْى خؤى فطةوإ نطزووة ،وةى ئايٓيَهى ييَ نطزووة ،بةآلّ ئؤظيَح ثيَي واية نة
باوةضِى َاْى باوةضِيَهى ئيَطاْى بووة ،ئةو ٖةضضى باغهطزووة ية ئيَطاْييةناْى وةضططتووة،
بةثيَي وتةى ئؤظيَح َاْى وتوويةتى" :ثيَويػتة بؤ بةٖيَعنطزْى زةضوومنإ ضِوو ية دةغتةَإ
وةضطيَطِئ ،بةو ضيَطةية بطةيٓة ثًة بةضظةنإ" ،ظاْا ئايٓييةنإ ئةونات ئةو باوةضِةيإ ثيَ
ثةغةْس ْةزةنطا ،بؤية بةٖطاَى يةنةّ نوضِى ؾاثووضى يةنةَيإ ٖاْسا تا بيهوشيَت ،بةآلّ
تانة ٖؤناضى زشايةتيى ناضتيَط و ظاْا ئايٓييةناْى ظةضزةؾت يةطةٍَ َاْيسا ْابيَت ئةو وتةية
بيَت نة وتوويةتى :تةْيا بري ية دةغتةتإ َةنةْةوة تا ضؤستإ بطاتة ثاية بةضظةناْى
ثيَؿهةوتٔ .ئةطةض َاْى تةْيا ئةوةى وتباية ْةزةنةوتة بةض ضِم و تووضِةيي و نوؾنت ،ئةطةض
َاْى ئةوةؾي وتباية ئايٓةنةي ية َاوةيةنى نةَسا ْةزةبوو بة ئايٓيَهى ديٗاْى.
َطةْاَةَإ بةضزةغتة نة غةمليَٓةضى ثةضةططتٓى ئةو ئايٓةٕ يةوثةضِى
َيَو بةي
ئيَػتة نؤَةي
ضني بؤ ئةوثةضِى ضؤّٖ ،ةضضةْسة ية تةواوى ئةو ْاوضة بةضيٓةزا ئايٓةنة بآلوْةبووة ،بةآلّ ية
تةواوى ئةو ؾويَٓاْة ْاوضةطةٍ ،بة وتةى ئؤظيَح دةظيطة ٖةبووٕ نة تةواوى زاْيؿتوواْيإ
يةغةض ئايٓى َاْى بووٕ.
َطةْاَة َيَصووييةنإ بةضزةواّ شَاضةى ثيَطِةواْى ئايٓى َاْى ية ضؤّ ية ظياز بووٕ
بةثيَي بةي
بووة ،ئيُجطاتؤضى ضؤّ (زيؤنًػني  313 -245ظ) ية ضؤّ دةْطيَهى تووْسى ية زشى ئةوإ
َهاْى ديٗإ بؤ ثةضوةضزةى ضةواْيإ
ضِاطةياْسووة .ئةطةض ئةو باوةضِة ثةغةْس بهةئ نة خةي
َططتووة ،بؤية ئايٓى َاْى يإ ثةغةْس نطزووة ،ضؤَةنإ
زةغتيإ ية ثةضوةضزةى الؾةيإ ٖةي
ئةو ْةتةوةية ْةبووٕ نة ئةو ناضة بهةٕ و ئايٓى َاْى وةضبططٕ .ضووْهة ضؤَةنإ شياْيإ
َهى ضؤّ ئةو
تةْيا بؤ طةيؿنت بة ئاضةظووة دةغتةييةناْيإ زةويػت ،ئةغتةّ بوو يةْيَو خةي
ئاضةظووة اليةْططى ٖةبيَت.
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َهى ضؤّ ية غةزةى غيَيةّ و ناتى ٖاتٓى َاْى طةيؿتبووْة يووتهةى َازة ثةضغتى و
خةي
بة زةغتٗيَٓاْى خؤؾيية دةغتةييةنإ ،بة وتةى َيَصووْووغإ ٖةض ئةو بابةتة بؤوة ٖؤى
ضِووخاْى ئيُجطاتؤضييةتى ضؤّ.
َسةغتا ،بؤ
نةغيَهى ضؤَى ية غةزةى غيَيةَسا ،بةياْيإ ية ْيَعيو ناتصَيَط زة ية خةو ٖةي
زةضنطزْى َاْسوويةتيى ؾةوى ثيَؿوو ية دةغتةي زةضِؤيؿت بؤ طةضَاو ،طةضَاوةناْى
ئةونات ٖةَوو ئاَطاظةناْى ثيَؿواظى ية َيواْى ييَ بوو ،بؤية ْاْى ْيوةضِؤيإ يةوىَ زةخواضز،
زواى ْيوةضِؤ زةضِؤيؿنت بؤ غيَطى ،ئةطةض ئةو ضؤشة غيَطى ْةبوواية ،ئةوا تا ئيَواضة يةوىَ
زةَاْةوة ،تا ؾةو زةٖات و ناتى خواضزْةوة و ضابواضزٕ زةطةيؿت ،ئةوإ تا ْيَعيهةى
َةناْيإ.
ْيوةؾةو زةَاْةوة ،زواتط زةطةضِاْةوة بؤ َاي
َهى ئاغايي ضؤّ بوو ،ض داى زةغةآلتساضإ نة ية
ئةوة بةضْاَةى شياْى ئاغايي خةي
نؤؾهةناْيإ زةنةوتٓة َيواْساضىٖ ،ةَوو ضؤَةنإ بة زضيَصايي تةَةْيإ َووضةيإ ية
َةت وةضزةططت و ٖيض ناضيَهيإ ْةزةنطز ،تةْيا نؤيًةنإ تةواوى ناضةناْيإ ضازةثةضِاْس،
زةوي
َة تا
َطةيةنى ئاوا يةؾجةضوةض و َازة ويػتسا ضؤٕ بة ٖؤى زضومشى (دةغتة ديَ بٗيًَ
ية نؤَةي
َو ية زةوضةى ئايٓيَو نؤبهاتةوة.
زةوووِوٕ ئاغووزة بيَت) زةتواْيَت خةي
بريؤنةيةني زيهة نة ئؤظيح ية ثةضِتوونةنةيسا باغي نطزووة ،ية ئايٓى َاْيسا ٖةبووة،
ٖةَإ بابةتى ططمياْى (ٖيَعى نيَـ نطزٕ و ثاٍَ ْاْةوةية) ،ئةو بريؤنةيةف نة بٓةَايةنى
ٖيٓسى ٖةية و زةطةضِيَتةوة بؤ ياغاى ططشبووٕ و ئاغاْى ظةوى ية غووضِى زياضى نطاو نة
َة ،تيَطةيؿتٓى ئةو بريؤنةيةف بؤ ٖةَووإ ئاغإ ْيية ،تةْيا
َاوةنةى غةزٖةظاض غاي
ضيٓيَهى تايبةت و ظاْا زةتوأْ ييَي تيَ بطةٕ ،بؤية ئةو بابةتةف ْاتواْيَت ببيَتة ٖؤى
َو ية َاوةيةنى ئاوا نةَسا ية زةوضةى ئةو ئايٓة.
نؤبووْةوةى خةي
َسا ،ية غةزةى بيػتةَيؿسا
ٖةظاضإ غاٍَ ثيَـ ئيَػتة ئةو بريؤنةية ية ٖيٓسغتإ غةضيٗةي
(ئابة ييُةتط) َاَؤغتاى ظاْهؤى (ييوْى) ئةوضووثا و ظؤضيَو ية ئةغتيَطةْاغإ بووْة اليةْططى
َئَ زووضبيٓة ئةغتيَطة ْاغيةناْى بيٓني و بيػنت نة بة (ضازيؤ تيًَيَػهؤخ)
ئةو بريؤنةية و زةي
ْاو زةبطئَ ،بة طؿتيي ئةوة زياضزةخةٕ نة تةواوى نانيَؿاْةنإ نة ٖةضيةنةيإ خاوةْى
غةزإ ٖةظاض ًَيؤٕ ٖةتاوة ،ية ٖةآلتٓسإ و زةضزةنةويَت ئيَُة ية غةضزةَى ييَو
زووضنةوتٓةوةزائ.
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بابةتى غووضِاْةوةى ظةويـ بة زةوضةى خؤضزا نة يةاليةٕ َاْييةوة باؽ نطاوة ،ية غةزةى
غيَيةَسا ْةتةْيا ياضَةتيسةضى ئةو ْةبوو بؤ ثةضةططتٓى ئايٓةنةى ،بططة وةى زةبيٓني ئةو
َهةوة
بريؤنةية ية غةزةى ؾاظزةٖةَيـ ناتيَو يةاليةٕ طاييًةوة باؽ نطا ،يةاليةٕ نؤى خةي
َة ظاْطا و زةياْةويػت يةغةض ئةو بابةتة زازطةيي بهةٕ و غعاى بسةٕ ،ضذاى ئةوةى ية
بة ٖةي
َهةوة.
غةزةى غيَيةّ بتواْيَت ثةغةْس بهطيَت يةاليةٕ خةي
َ ةضاْى وةى ثطؤفيػؤض (ٖيٓيٓو ،ئيَؿُيسيَت و بؤيؤتػهى) نة وةى باغهطا
بؤية ييَهؤي
َطةْاَة تاظاْة زةنطز نة ية توضنػتاْى ضني و َيػط زؤظضابووْةوة،
ناضيإ يةغةض ئةو بةي
َجؿت تا يةو َاوة نةَةزا
نةوتٓةخؤ بؤ ظاْيٓى ئةو بابةتةى ية ئايٓى َاْيسا بؤوة ٖاْسةض و ثاي
َهى ئاغايي ثةضة بػتيَٓيَت و ئايٓى َاْؤى ياخؤ بة وتةى ئةوضووثاييةنإ ئايٓى
يةْيَو خةي
(َاْؤ خئَ) ئاوا بة ظوويي بآلوببيَتةوة .ئيَػتة باؽ ية بريؤنةى ظاْاى ئيػالَى (غةعايبى)
زةخةيٓةبةض زيسةى خويَٓةض نة باؽ ية نوشضاْى َاْى ية غةضزةَى ثاؾايةتيي بةٖطاَى
يةنةَى نوضِى ؾاثووضى يةنةّ زةنات.
بة باوةضِى غةعاييبى نة غووزى ية ثةضِتوونى َيَصووْووغي غةزةى غيَيةَى نؤضى
(ْؤيةَى ظايٓى) واتة (َةقسيَػى) وةضططتووةَ ،اْى نةغيَهى ظْسيل بة تةواوى ئايٓة
ئامساْييةنإ بووة ( ،ئةو زةَة ئايٓى ئيػالّ ٖيَؿتا ْةٖاتبوو ،ئيػالّ ية غةضةتاى غةزةى
سةوتةَى ظايٓى ٖات).
َيَت ثيَطِةواْى َاْى ية غةضزةَى ئةويؿسا ٖةبووٕ ،بةآلّ بة ْاوى (باتٓى)
غةعاييبى زةي
زةضووْييةنإ ْاغطا بووٕ.
َةيةنى طةوضةية و غةختة يةاليةٕ َيَصووْووغيَهى َةظْى وةى غةعاييبى نطا
ئةَة ٖةي
َة َةظْة ية ثةضِتوونةنةيسا ئةو زةضزةخات نة ئةو ْةيعاْيوة َاْى ض
بيَت ،بووْى ئةو ٖةي
َيَتٖ ،ةضوةٖا ْةيعاْيوة نة زةضووْييةناْيـ نئَ و ضيإ وتووة ،ضووْهة زةضووْييةنإ
زةي
َإ بووٕ ،زواى ئةوةى (سةغةٕ
(باتٓييةنإ) تاقُيَهٔ ية ئايٓعايي ئيػُاعيًية و َوغومل
غةباح) نة َاوةيةى ية َيػط بوو ،طةضِايةوة بؤ ئيَطإ و ية ؾاضى (ئةملةوت) ْيؿتةدىَ بوو،
ئةو ْاوة ٖاتةنايةوة ،وةى زةظاْطيَت نة ئيػُاعيًييةنإ َاوةيةى بة ْاوى فامتييةنإ ية
َيػط خةالفةتى ئيػالَيإ بةضِيَوةبطزووة .ئةو ْاوة ْاوى ئةو تاقُةية نة زواى سةغةٕ غةباح
بؤ خؤيإ زياضيإ نطز ،ئةَةف بةو ٖؤية بوو نة ئيػُاعيًييةنإ زواى سةغةٕ غةباح بووٕ
بة ضةْس فطقةيةى نة بابةتى باغى ئيَُة ْيية .ئةو بابةتة طوَاْى ييَ ْانطيَت نة باتٓييةنإ
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َُإ ْةبووٕ و ئةوإ بة
َُإ و ية تاقُى ئيػُاعيًى بووٕ و ْابيَت َاْؤييةنإ نة َوغوي
َوغوي
َة بةيةى ترية بٓاغيَٓني.
ٖةي
َى ( 277ظ) َاْى زةغتطري زةنةٕ و زةيبةٕ
وةى غةعاييبى باغي زةنات ية غةضةتاى غاي
بؤ ئةو نؤضِةى بةٖطاَى يةنةّ ثاؾاى غاغاْى ييَ بووة ٖةض يةو نؤضِة َووغيـ ٖةبووة،
َةبةغتى ئةو ية َووغ ٖةَإ ناضتيَطة .يةو نؤضِةى َاْى تيَسا زازطةيي نطا.
بةٖطاَى يةنةّ ية َاْى زةثطغيَت يةاليةٕ ض نةغيَهةوة ٖاتووى؟.
َاْي وتى َٔ :يةاليةٕ خوزاوة ٖاتووّ.
بةٖطاَى يةنةّ ثطغياضى ييَهط :خوزا ضى بة تؤ وتووة؟.
َو بؤ ضيَطةى ضِاغت باْطٗيَؿت بهةّ.
َاْى وتى :خوزا َٓى ضاغجاضزووة تا خةي
بةٖطاَى يةنةّ وتى َٔ :ثاؾاى ئيَطإ و ظؤض وآلتي زيهةّ ،بؤضى خوزا َٓى بؤ ئةو ناضة
ضاْةغجاضز و زاواى ية تؤ نطز بؤ ئةو ناضة؟.
َاْى وتىْ َٔ :اتوامن يةناضى خوزا بجطمسةوة و بعامن بؤ ئةو ناضةى بةو ؾيَوةية نطز و بةو
ؾيَوةيةى ْةنطز.
َو بؤ ضيَطةى ضِاغت باْطٗيَؿت بهةى؟.
بةٖطاَى يةنةّ ثطغياضى نطز :تؤ ضؤٕ زةتةويَت خةي
َيَِ بري ية دةغتة ْةنةْةوة و ية بريى
َهى خؤّ زةي
غةعايبيى زةَييَتَ :اْى وتى َٔ :بة خةي
ضؤسايٓسا بٔ ،بؤ ئةوةى ضِؤح بطاتة ثايةى بةضظ ،بال بري ية دةغتةيإ ْةنةْةوة.
َيَت
ٖةض بة وتةى ئةو يةو زةَةزا ناضتيَط زيَتة قػإ و زةبيَصيَت :ئةى ثاؾا ،ئةو ثياوة زةي
بؤ ئةوةى ضِؤح بطاتة ثاية بةضظةنإ ،ثيَسظيية واظ ية دةغتةيإ بيََٓٔٓ ،يـ زاوا ية ثاؾا
َيَتةوة.
زةنةّ بةثيَي ئايٓى خؤى يةطةٍَ ئةوزا ظووي
ثاؾا ثطغيَ :ةبةغتت ضيية.
َووغةنة زةَييَت :ئةى ثاؾا بؤ ئةوةى ضِؤسى ئةو بطاتة ثايةى بةضظ ،زاوازةنةّ تا دةغتةى
يةْيَو بربيَت ،ضووْهة ئايٓى ئةو ثياوة ٖةض ئةوةية.
زواتط (بة وتةى غةعاييبى) بهوشةنإ باْط نطإ و بة فةتواى خوزى َاْى ،ثيَػتيإ
َياْواغي ،ئةو زةضواظةية
َى و ثطِيإ ية نايإ نطز و يةغةض زةضواظةى (طةْسى ؾاثووض) ٖةي
زاَاي
ية غةضزةَى غةعاييبيـ بة زةضواظةى َاْى ْاغطا بوو.
َيٓةوةى نطزووة ،ضؤَئَ طيَطمشةْة نة بةؾيَو
يةنيَو يةو نةغاْةى غةباضةت بة ئيَطإ ييَهؤي
َى خاى زةضٖيَٓاوةتةوة و ئةو ْةٖاتووة تا بة غووز وةضططتٔ ية
ية َيَصووى غاغاْييةناْى ية زي
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ضةْس ثةضِتوونيَو ،ثةضتوونيَهى ْويَ بٓووغيَتةوة و خؤى بة َيَصووْووؽ بٓاغيَٓيَت ،يةنيَو
َهةْسْى ططزى (طيإ) ية ْةٖاوةْس و ططزى غيًَو ية
يةو ناضاْةى ئةو نطزوويةتى ،زواى ٖةي
َهةْسْى ؾاضى بيَؿاثووض (بةؾاثووض) ية فاضؽ بووة.
ناؾإٖ ،ةي
َى ( 1974ظ) ية
ثيَـ ئةو نةغي زيهة ئةو ؾويَٓةى ٖةٍَ ْةنةْس بووة ،ئةواْةى ية غاي
َهةْسْٔ ،ضيَباظ و ضيَهاضى ئةويإ ططتبووةبةض.
بيَؿاثووض غةضطةضَى ٖةي
بريوضِاى طيَطمشةٕ نة بةؾيَو ية َيَصووى غاغاْييةناْى ية خاى زةضٖيَٓاوة ،ثيَويػتة بة
َيَت ٖؤناضى
ططيٓط بعاْطيَت ،ضووْهة ئةو بة ططميإ و ييَهساْةوة ناضى ْةزةنطز .ئةو ظاْاية زةي
ثةضةغةْسْى خيَطاى ئايٓى َاْى ية َاوةيةنى نوضتسا ية تةواوى ئيَطإ و وآلتاْي زيهة ئةوة
بوو نة بطِواى بة يةنػاْى نؤَةآليةتى و ضيٓةنإ ٖةبوو ،ويَطِاى ئةوةف وةى َةظزةى
ييَٗاتوويي تانةناْى ضِةت ْةزةنطزةوة.
َاْى ية زواى نوضوف يةواْةية نة يةنةّ نةؽ بووبيَت نة ئةو بريوضِايةى يةباضةى ئاظازى
ٖةبيَت ،ئةوةف بةو َةضدةى ْةطوتطيَت ئاظازى و يةنػاْى ضةْس غةزةيةز ثيَـ ظائ و ية
يؤْإ ٖةبوو ،ضووْهة ية يؤْإ ْة ئاظازى ٖةبووْ ،ة يةنػاْى ،خوزى ئةفالتووْى َاَؤغتاى
ئةضغتؤ خوزإ ثةضِتوونى (نؤَاض) نة ية ضؤشٖةآلتسا ثرت بة ثةضِتوونى (ؾاضي منووْةيي ياخؤ
بيَ ويَٓة) ْاغطاوة ،نؤيًةى ٖةبوو ،نؤيًةنإ ية يؤْإ ئاظاز ْةبووٕ و يةنػإ ْةبووٕ يةطةٍَ
ضيٓةناْي زيهةزا ،بةآلّ َاْى ئايٓى خؤى يةغةض بٓةَاى ئاظازى و يةنػاْى ٖةَوو
تانةناْى َطؤظ زاضِؾتبوو ،ييَٗاتوويي و تواْاى تانةناْيؿى ضةت ْةزةنطزةوة ،ئةو بريؤنةية ية
ديٗاْى ئةونات و بة تايبةتى ية ئيَطإ ظؤض اليةْططى ييَهةوتةوة.
وةى زوظاْطيَت نة ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ئيَطإ خاوةْى غيػتةَى ضيٓايةتى بوو،
ضيٓةنإ يةطةٍَ يةنسيي دياواظ بووٕ و ٖيضيإ ْةياْسةتواْى ٖاوغةضطريى ية ْيَوإ يةنسيسا
ئةدماّ بسةٕ و شٕ و شخنواظي يةطةٍَ يةنسيى بهةٕ .تةْيا ئةوة ٖةبوو نة ٖةْسىَ نات الويَو ية
َسا زةنطز ،ئةو
ضيٓة باآلنإ ئاؾكي نضيَو ية ضيٓةناْى خواضةوة زةبوو و ٖاوغةضطريى يةطةي
ضِووزاواْةف نةّ بووٕ ،بؤية زةبووْة ضريؤى و ْةوة بة ْةوة بؤ يةنسي زةطيَطِزضاْةوة.
َطة ،يةاليةٕ ؾاثووضى يةنةّ و بة ْياظي باف بؤ
ئةو زابةؾبووْةوةي ضيٓةناْى نؤَةي
َطة زاَةظضيَٓسضا ،بة ضاغتى ْياظى باؾي يةزوا بوو .ؾاثووضى يةنةّ واى
ضيَهدػتٓةوةى نؤَةي
بري زةنطزةوة نة ئةطةض ٖةض ضيٓيَو ناضى خؤى تةْسضوغتاْة بهات و زةغت ْةخاتة ْيَو ناضى
َو بة خؤؾي زةشئ و ٖيض نات ئاشاوة ضِووْازاتٖ ،ةَوو باوى و
ضيٓةناْي زيهةٖ ،ةَوو خةي
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َة بؤ ض ناض و
َةنةيإ ية زايو زةبيَت ،زةظأْ ثيَويػتة ئةو َٓساي
زايهيَهيـ زواى ئةوةى َٓساي
َةبةغتيَو ثيَويػتة ثةضوةضزةى بهةٕ.
َطةى
زةبيَت ئةو بابةتةف ثؿرتِاغت بهةيٓةوة نة ئةوة باوةضِى ؾاثووض بؤ نؤَةي
َى و ئةو نات بوو ،نةواتة بؤ ئةو غةضزةَة بريؤنةيةنى ئاقآلْة بووة ،وةى زةبيٓطيَت
نؿتووناي
َطةى ثيؿةغاظى ئةوضووثا ٖيض نيَؿة و ططفتى
ية غةزةى ٖةشزةٖةّ بةزواوة ية نؤَةي
()5
َسا بيَت.
نؤَةآليةتى ْةزةٖاتةنايةوة نة بة ٖؤى ٖةشاضي و ْةبووْييةوة غةضيٗةي
َةضى زاْيُاضنى ية ثةضِتوونةنةيسا (َيَصووى غاغاْييةنإ)
نطيػتيةٕ غئَ ييَهؤي
َهةض ْةبووٖ ،ؤناضيـ بؤ ئةوة زةطةضِايةوة نة نةؽ بيَهاض
ْووغيويةتى ية ئيَطاْى ئةوناتسا غواي
ْةبوو تا يةبةض بيَهاضى زووضاضى ْةبووْى و غواٍَ نطزٕ ببيَت.
َةى دووتياضزا ٖةضنة نوضِيَو زةطةيؿتة تةَةْى ٖةضظةناضى و تواْاى ناضى
ية بٓةَاي
َى ئاغٓطةضيؿسا ية ٖةَإ تةَةٕ نوضِةناْيإ فيَطى ئاغٔ
َطة ،ية َاي
زةبوو ،زةيآْاضز بؤ نيًَ
نوتإ زةنطز و نوتهيَهى ئاغٓيإ زةزاية زةغتى.
َى نؤْسا نة ثيؿةغاظى تةْيا ية ضواضضيَوةى زضوغتهطزْى نةضةغتة
َطةى نؿتووناي
بؤية ية نؤَةي
غةضةتاييةناْسا بوو ،باظضطاْي نطزْيـ بطيَتى بوو ية طؤضِيٓةوةى ناآل بة ناآل ،يةو ضواْطةوة ٖةض
ضيٓيَو ناضى خؤى زةنطز و يةغةض بٓةَانإ بة ناضيَهى ظاْاياْة زةظاْطا ،بةآلّ وةى ٖةض ناضيَهي
زيهةى باف يةواْة بوو بة زةغت ديَبةديَهاضاْةوة ناضةنة خطاخ نطابوواية ،ياخؤ بة تيَجةضِبووْى نات
شيإ بؤ ٖةْسيَ ية ضيٓةنإ ْةتةْيا غةخت ،بططة ئةغتةّ زةبوو.
بةو ثيَوةضةف ئةطةض نةغيَو زةضنةوتباية و وتباى تةواوى َطؤظةنإ يةنػأْ و ٖةَوو
نةؽ بؤى ٖةية ئةو ناضة بهات نة خؤى ئاضةظووى زةنات و نةغيـ ْاتواْيَت ضيَطةى ئةو
َٓياييةوة اليةْططى ظؤض زةبوو.
ئاضةظوواْةى ييَ بططيَت ،بة زي
(ْ )5ةَاْى نؤيًةزاضى ناضيَهى َةظٕ بوو ،يةنيَو ية َةضدةناْى ْةَاْى نؤيًةزاضى ئاظازى و يةنػاْيية ،بةآلّ
َى غةْسْةوةى ٖةَوو اليةْيَهي
َآل يةّ ثةضِتوونةزا خؤى وةى زوشَٓيَهى غةضغةخيت يؤْإ ْيؿإ زةزات و ٖةوي
ظةبيشوي
ئةضيَين ية ئةوإ و بةخؿيٓيإ بة ضةْس ثاؾايةنى ئيَطإ زةنات ،ئةطةضْا نؤيًةزاضى ية ئايٓى ثريؤظى ئيػالَيـ ٖةية،
ئةَةف ْابيَتة ْيؿاْةى ْةبووْى يةنػاْى و ئاظازى ية ئيػالَسا .غيػتةّ و بريى ٖةض غةضزةَيَهيـ دياية ،ئةوةى
ئةونات ٖةبووة ية يؤْإ ؾيَوةيةنى دواْي ية ئاظازى تيَسا بووة .زواتطيـ زةبيٓطيَت نة ثاغاو بؤ ئةو ناضاْة زيَٓيَتةوة
نة ثاؾا ئيَطاْييةنإ نطزووياْةٖ ،اوؾيَوةى ئةوإ بووة ،ئةو ناضاْة بة باف و ئاقآلْة وٖ...تس زازةْيَت ية ضاغتيسا زةبيَت
ثيَٓاغي وؾةناْى بةثيَي ناتةنإ بؤ ٖةَووإ وةى يةى بيَت" .وةضطيَطِي نوضزى"
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َاْى دطة ية ئةَة ؾتيَهي زيهةيؿى زةوت نة بطيَتى بوو ية ئةوةى ثيَويػتة ٖةَوو
َو َافى خويَٓسٕ و ْووغيٓيإ ٖةبيَت تا بتوأْ ئاظيَػتا غويَٓٓةوة و تيَي بطةْٕ ،ابيَت
خةي
خويَٓسْى ئاظيَػتا تةْيا بؤ َووغةنإ بيَت.
َة) نة ية ْووغيٓةوةى ئةو ثةضِتوونة ظؤض غووز ية
َيَصووْووغي ْاغطاو (َاضى شإ َؤي
بريوضِاناْى وةضطرياوة ،يةو باوةضِةزاية نة ٖؤناضى غةضةنيي بةضبةضةناْى و زشايةتى ناضتيَط و
َووغةنإ بؤ َاْى ٖةض ئةو بابةتةية نة ئةو زةيوت ثيَويػتة ٖةَووإ خويَٓسةواض بٔ تا
بتوأْ ئاظيَػتا غويَٓٓةوة.
ئاظيَػتا ية غةضزةَى ثاؾايةتيي ئةضزةؾيَطى يةنةّ و ية غةضزةَى ؾاثووضى يةنةَى
َيَو ية ظاْاناْى ظةضزةؾتى نؤنطايةوة و بة
نوضِي ،بة نؤؾؿةناْى تةْػةض و بة ٖاوناضى نؤَةي
ظَاْى ئةوغا واتة ثةًٖةوى غاغاْى ْووغطايةوة .ثيَويػتة ظاْياضميإ يةو باضةوة ٖةبيَت نة
َهو بة
غةضةتا ئاظيَػتا بة ضيَٓووغى (زئ زةبرية) واتة ضيَٓووغي ئاظيَػتا ْةْووغطا ،بةي
ضيَٓووغي غاغاْى زاْطا ،زواتط ية ٖةَإ غةضزةّ خطاية غةض ضيَٓووغي (زئ زةبرية).
َطةْاَاْةى وةى نةتيبةى ؾاثووض و
ية غةضةتاى زةغةآلتيى غاغاْييةنإ بةثيَي ئةو بةي
نةتيبةى ناضتيَط بةضزةغت نةوتووٕ ،ظَاْى ثةًٖةوى ئةؾهاْى باوبووٖ ،ةضزوو نةتيبةى
ْاوبطاو بةو ظَاْة ْووغطاوْةتةوة .ئةؾهاْييةنإ بة الى غاغاْييةناْةوة بيَعضاو بووٕ ،بؤيةف
ئةوإ تةواوى ْووغطاو و ؾويَٓةواضةناْى ظَاْى ثةًٖةوى ئةؾهاْيإ يةْيَو بطز و بووْة ٖؤى
ئةوةى ئيَُة تةْيا ْاوى ئةؾهاْييةنامنإ يةبةض بيَت و ٖيض ظاْياضيي طؿتيُإ يةباضةياْةوة
ْيية.
يةنةَني ئاظيَػتا بة ضيَٓووغي غاغاْى ْووغطا ،زواتط ضيَٓووغي زئ زةبريى واتة ضيَٓووغي
تايبةت بة ْووغيٓى ئاظيَػتا ٖاتة نايةوة.
بة طوَاْى ئيَُة ٖاتٓة نايةى ئةو ضيَٓووغة وةى ناضزاْةوةيةى بووة بؤ باْطةؾةى َاْى يةباضةى
َبةت ئةوة تةْيا
بووْى َافى خويَٓسٕ و ْووغني بؤ ٖةَووإ ،تا بتوأْ ئاظيَػتا غويَٓٓةوةٖ .ةي
ططمياْةية ،بةآلّ ططمياْةنى بابةتيية ،ضووْهة ئاظيَػتا تايبةت بوو بة َووغةنإ ،ئةطةض ٖةَووإ
خويَٓسةواض بوواْة ،ئةو بابةتة ية زةغت َووغةنإ زةضزةضوو ،بؤية ئةو ظَاْة ٖاتةنايةوة.
َهى
باْطةؾةناْى َاْى بووْة ٖؤى بةخؤزا ٖاتٓةوةى َووغةنإ ،ئةوإ ظاْيإ طةضضى خةي
ئاغايي خويَٓسةواضيإ ْيية ،بةآلّ َاَؤغتايإ خويَٓسةواضٕ و زةتوأْ خاوةْساضي خويَٓسْةوة و
َهاْى
ييَهساْةوةى ئاظيَػتا ية زةغت ئةوإ زةضبيَٓٔ ،بة تايبةتى نة ئةوإ َاَؤغتاى خةي
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زياضبووٕ ،ية تواْاياْسا بوو ئةو ناضة بهةٕ .بؤية ظَاْيَهى تاظةيإ بة ْيَوى (زئ زةبرية)
ٖيَٓاية نايةوة تا َاَؤغتايإ ْةتوأْ ئاظيَػتا غويَٓٓةوة.
َو ،دطة ية
ٖةْسىَ ية َيَصووْووغإ وتووياْة ياغاخبووْى خويَٓسٕ بؤ ٖةَوو خةي
َووغةنإ بة ضازةيةى توْس بووة ،تةْاْةت ؾاظازةناْي غاغاْيـ ٖةض وةى ؾاظازةناْى
ئةوضووثا ية غةزةناْى ْاوةضِاغتسا ،بؤيإ ْةبووة خويَٓسةواض بٔ ،بةآلّ طوَإ يةباضةى ئةو
َطةْاَة ٖةية يةباضةى ئةوةى ٖةْسىَ ية زةغةآلتساضةناْى غاغاْى وةى
وتةية ٖةية ،بةي
خةغطةو ْاغطاو بة ئةْؤؾيَطوإ و ؾاثووضى زووةّ ْاغطاو بة ظوواالنتاف خويَٓسةواض بووٕ،
تةْاْةت فريزةوغيـ ية ؾاْاَةزا باؽ ية خويَٓسةواضبووْى ثاؾا غاغاْييةنإ زةنات،
َسا
فريزةوغي ية طيَطِاْةوةناْيسا زةغتجاى بووة ،يةواْةية ٖةْسىَ ية ْووغيٓةناْى يةطةٍَ ئةقً
َهي بيػتووة،
نؤى ْةبٔ ،بةآلّ ئةويـ وةى (حمةَةز بٔ دةضيطى تةبةضى) ٖةضضى ية خةي
ْووغيويةتيةوة ،بؤية ْاتواْني بريؤنةى ٖةْسىَ ية َيَصووْووغة ئةوضووثاييةنإ يةباضةى
ْةخويَٓسةواضبووْى ثاؾا غاغاْييةنإ بة زضوغت بعاْني.
َاْى زةيوت ٖةَووإ زةبيَت ئاظاز بٔ و ٖةَووإ ية ضِووى َافةناْى شياْةوة يةنػأْ،
َهاْي زيهة
ٖةض نةغيَو ٖةضدؤضة ناضيَو سةظى ثيَ بهات ،بؤى ٖةية بيهات و ْابيَت خةي
ضيَططيإ بٔ يةو بواضةزا ،ضووْهة يةواْةية تواْاى ناضي زيهةيإ ْةبيَتٖ ،ةض نةغيَو يةو
بواضاْاْةي تيَيسا بةٖطةَةْسة ،زةتواْيَت باؾرت غةضنةوتوو بيَت .ية اليةني زيهة ٖةَووإ
زةتوأْ خويَٓسةواض بٔ تا بتوأْ ئاظيَػتا غويَٓٓةوة.
باؽ ية ئاظيَػتا نطا ،ئةو ثطغياضة زيََتة ثيَـ نة ئايا َاْى ئاظيَػتاى ثةغةْس زةنطز ياخؤ بة
ٖيَٓاْى ئايٓى تاظة ،ئةوى ضةتسةنطزةوة؟ تا ئيَػتة َيَصووْووغإ ْةياْتواْيوة ئةو بابةتة
يةنالبهةوْةوة ،بةآلّ ْابيَت يةو بابةتة نة ية َاْى ْاغيسا بابةتيَهى بةضضاوةْ ،ائوَيَس بني.
َيٓةوة ،غةزإ ططز و
غةضظةوى ئيَطإ ية ضِووى نةظٓاضْاغييةوة نةوتووةتة بةض ييَهؤي
َهة َاوٕ نة طوَإ زةنطيَت يةْيَوياْسا ؾويَٓةواضى نةظٓاضي و ؾاضغتاْيي ٖةبٔ و ٖيَؿتا
تةثؤي
َيٓةوةنإ بة زواى زؤظيٓةوةى ئةو
َيٓةوةيإ يةباضةوة ْةنطاوة ،بؤية ئةو ضؤشةى ييَهؤي
ييَهؤي
َطة ية خاى بيَتةزةض و بتواْيَت
ثامشاواْةزا بطةو بططيَت ،يةواْةية ية زاٖاتووزا ٖةْسىَ بةي
َيَني نة َاْى ية ضِووى
ياضَةتيسةضَإ بيَت ية ْاغيٓى ثرتى َاْى ،ئيَػتة تةْيا زةتواْني بً
َتيَط و ضؤغؤ) بووة.
ئاظازى و يةنػاْى وةى فةيًةغووفاْى غةزةى ٖةشزةيةّ و يةواْةف (ظؤي
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َطةْاَة يةشيَط خاىْ ،ةَاْتواْى بطِواى َاْى
ئةطةض ية زاٖاتووزا ية ضيَطةى زؤظيٓةوةى بةي
بة ئاظيَػتا بػةمليَٓني ،ئةوا ٖةضوةى ئيَػتة ظاْياضييةنامنإ يةو باضةوة بة زاخطاوى زةَيَٓٓةوة،
بةآلّ زازطةييهطزْى َاْى يةاليةٕ ناضتيَط و زةغتةيةى ية ظاْاياْى ظةضزةؾتى ،زةضخةضى ئةو
باوةضِةية نة َاْى باوةضِى بة ئاظيَػتا ْةبووة ،ضووْهة ئةطةض باوةضِى بة ئاظيَػتا ٖةبوواية،
يةاليةٕ ئةواْةوة بطِياضى نوؾتٓى ْةزةزضا ،زواتطيـ ْةزةنوشضا ،بةآلّ ئةو بابةتة نة َاْى ثيَي
وابووة ٖةَووإ بؤ ئةوةى بتوأْ ئاظيَػتا غويَٓٓةوة ،ثيَويػتة َافى خويَٓسةواض بووْيإ
ٖةبيَت ،ئةوة زةغةمليَٓيَت نة ئةو ٖةغتى بةضاْبةض بة ئاظيَػتا ٖةبووة ،بؤية ئةو ضاغجاضزةيةى
ٖةبووة.
ية اليةني زيهة َاْى ٖيض ثةضِتوونى ئايٓى ْةبوو تا باْطةؾةى ضةتهطزْةوةى ئاظيَػتا
َيَني ضواْيٓى َاْى غةباضةت بة ئاظيَػتا و ئايٓى ظةضزةؾتى ٖاوؾيَوةية
بهات .بؤية زةتواْني بً
يةطةٍَ ضواْيٓى (يؤغةض) يةباضةى ئايٓى نطيػتيإ و ويػتوويةتى ئايٓى ظةضزةؾتى ئاغاْرت
بهاتٖ ،ةض بؤية نةوتووةتة بةض ضى و نيٓةي ناضتيَط و ئةواْةى اليةْططى ئةو نويتووضة ئايٓة
بووٕ ،بةآلّ ٖةض ئةو ثياوةى باْطةؾةى بؤ ئاظازى و يةنػاْى زةنطز ،اليةْططى ٖيَع بوو،
َبطرييَت و ْابيَت باضوزؤخيَو بيَتة ثيَـ
زةيوت زةبيَت ياغاى َاْةوةى بةٖيَعةنإ بةٖةْس ٖةي
َهاْى بيَ ٖيَع ضيَ ببيَت.
َطةى َطؤيى ية خةي
نة نؤَةي
نةواتة َاْى ية غةزةى غيَيةَى ظايٓيسا بريؤنةيةنى خػتووةتةضِوو نة ية بريؤنةى ْيضةى
فةيًةغووفى ئةَملاْى زةضيَت نة ية ( 1900ظ) نؤضى زوايي نطزووة.
بابةتى بةٖيَعبووْى تةواوى تانةناْى َطؤظايةتى ية زيسى َاْيسا بة زوو ٖؤ ثيَويػتة
بةزوازاضووْى بؤ بهطيَت ،نة بطيَتني ية:
يةنةّ :بة وتةى َيَصووْووغإ َاْى بةؾي ظؤضى تةَةْى ية ٖيٓسغتإ بةغةض بطزووة ،ظؤض
ناضيطةضيى ئايٓى بووزاى بةغةضةوة بووة ،نة ٖةَوو دؤضة تووْسوتيصى و ئاظاضزاْى َطؤظ بة
ْةؾياو زةظاْيَت .ضؤٕ ثياويَو بة فةيػةفةى ٖيٓسى ثةضوةضزة بووبيَت ،زةتواْيَت اليةْططى ٖيَع
َيَت ثيَويػتة تانةناْى َطؤظ ٖةَوويإ بةٖيَع بٔ.
بيَت و زةي
زووةَّ :اْى بة تووْسى اليةْططى يةنػاْى و ئاظازى بووة ،بؤي ية َاوةيةنى نةَسا
ئايٓةنةى ية بةؾيَهى ظؤضى ديٗإ ٖةض ية ضني تا زةطاتة ئةوضووثا ثةضةى غةْس .ضؤٕ ئةو
دؤضة َطؤظةى بة طؿتيي اليةْططى يةنػاْى و ئاظازية ،بةو ؾيَوةية زةتواْيَت اليةْططى
َطة؟ خؤ ئةو زةظاْيَت ٖةَوو
ْةَاْى تانة بيَ ٖيَعةنإ و َاْةوةى بةٖيَعةنإ بيَت ية نؤَةي
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َطة ية تانى بةٖيَع و بيَ ٖيَعيـ َافى شياْيإ ٖةية ،ضووْهة ئةو زوو باوةضِة
تانةناْى نؤَةي
زش بةيةنة و يةطةٍَ بريوضِاى بٓةضِةتيسا ْاطودميَت ،بؤية بابةتى َاْةوةى بةٖيَعةنإ ية باوةضِى
َاْى زةنطيَت بة بةٖيَعنطزْى دةغتة ية ضيَطةى وةضظف زياضى بهةئ ،بةو ثيَيةف نة َاْى
بريؤنةي وةضظؾي ية يؤْإ وةضططتووة ،بؤية ئايٓةنةى ية يؤْإ بة ظوويي ثةضةى غةْس.
َةبةغتى َاْى يةو بابةتة ثةضوةضزةى دةغتة بة ٖؤى وةضظؾةوة بووة ،يةواْةية َاْى ئةو
ؾيَوة برينطزْةوةيةى ية زواى بيٓيٓى طؤضِةثاْة وةضظؾييةناْى يؤْإ بؤ ٖاتبيَت و بريى
َطةنإ ثيَويػتة.
نطزبيَتةوة وةضظف بؤ بةٖيَعبووْى تةواوى نؤَةي
َطةْاَاْةى ية َيػط و توضنػتاْى ضني نةوتٓةزةغت ،زةضزةنةويَت َاْى ٖيض نات
يةو بةي
َطة ططيٓطرتة يةوةى
َطةٕ ،ثؿت بةغتٓيـ بة بةي
باغي ية ثةضِدؤ ْةنطزووة ،ضووْهة ئةواْة بةي
َطةْاَة دياواظة و
َطؤظ بيَ ٖؤناض يةغةض وتةى ئةّ و ئةو باؽ يةو بابةتة بهات ،ضووْهة بةي
ٖيَعى ظؤضتطى ٖةية يةو وتاْةى ْاظاْطيَت خاوةْةناْيإ نئَ.
يةو طيَطِاْةواْةى يةباضةى َاْى نطاوة ،وتطاوة نة ئةو ثةضِتوونيَهى ٖةبووة نة ثطِى بووة ية ويَٓةى
دوإ و ضةْطاوضةْط ،ثةضِتوونةنةف ْاوى (ْطاضغتاْى َاْى) واتة (ويَٓةخاْةى َاْى) بووة.
ية زازطاييهطزْى َاْيسا بيٓيُإ ناتيَو بة َاْى وتطا تؤ دازوو زةنةى ،دازووةنةت
َو بؤ خؤيإ ضِازةنيَؿٔ،
بطيَتيية يةو ويَٓة دواْاْةى ية ثةضِتوونةنةتساية و غةضةدمى خةي
وةآلَى زايةوة و وتى ئةوة ٖوْةضى َٓة و دازوو ْيية ،ئةطةض ئيَوة بضٓة يؤْإ ،زةبيٓٔ ئةو
ثةيهةضاْةى ئةوإ نطزوويأْ ،ظؤض دواْرتٕ ،ويَطِاى ئةوةف ٖيض نةغيَهى يؤْاْى بة دازوويإ
ٖةشَاض ْانات.
نةواتة وةى ية غةضبطزةي زازطايي نطزْةنةزا َاْى باغي ثةضدؤ واتة ثةضِتوونةنةى زةنات،
زووضة ية ضاغتى .بة تايبةتى ئةونات نة غةزةى غيَيةّ بوو ،بة ٖؤى دةْطى بةضزةواَى
ئةؾهاْييةنإ و ضؤّ و ؾاثووضى يةنةّ و ضؤَةنإٖ ،ةَووإ ية ئيَطإ ثةيهةض و ويَٓة دواْةناْى
ضؤشئاوايإ بيين بوو ،نةغيَو بة ْاوى َاْى ياخؤ ٖةض ْاويَهي زيهة ْةيسةتواْى بة ْيؿاْساْى ئةو
ويَٓاْة نة خؤى نيَؿابووْى بة ثةضدؤ بياخناتةضِوو و باْطةؾةى ثيَغةَبةضايةتيى بؤ خؤي بهات.
َاْى ويَٓة نيَؿإ و َوظيو و غطووز وتٓى بة ٖوْةض زةظاْي و ٖيض ناّ يةو بابةتاْةى بة
ثةضدؤى خؤى ْةْاغاْس.
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زواى نوؾتٓى َاْى ،ئايٓةنةى ئةو يةْيَو ْةضوو ،بططة ئايٓةنةى ية ضؤشٖةآلت بة َاْؤى
َٓيائ يةوةى ية زواى نوشضاْى ،ئةوةى بووة ٖؤى
و ية ضؤشئاوا بة َاْيدٔ ْاغطإ ،ئيَُة زي
ؾيَواْسٕ و ْاؾريئ و بيَعضاونطزْى ئايٓةنةىٖ ،ةَإ َةظٖةبةناْى ئايٓةنةى بووٕ.
ٖةَوو ئاضَادمي َاْيـ يةّ بريؤنةيةى ضظطاضنطزْى َطؤظةنإ بوو.
ٖةضضةْسة بابةتةناْى تايبةت بة ئةغتيَطةْاغي نة يةاليةٕ ئةوةوة باؽ نطإْ ،ةتةْيا
َهى ئاغايي ،بططة يةاليةٕ نةغيَهى وةى ؾاثووضيـ ْةزةتواْطا ثةغةْس بهطيَت.
يةاليةٕ خةي
َطةى َطؤظايةتى بوو ،يةو ثيَٓاوةؾسا خؤى بةخت نطز ،بةآلّ ئةو
ئةو َةبةغتى ضانة بؤ نؤَةي
يكاْةى بة ْاوةناْى َاْؤى و َاْيدٔ ية زواى َطزْى ٖاتٓةنايةوة ،الْى نةّ تا غةزةى
زةيةَى ظايٓى َاْةوة ،ثرت باظاضِيَو بووٕ بؤ زاٖاتى َازى.
ئةواْةى بؤ غووزى َازى ئةو باظاضِةيإ طةضّ زةنطزٖ ،ةض بابةتيَو نة ببوواية ٖؤناضى
َو بؤ اليإ ،بةثيَي نات و ؾوئَ ية ئايٓةنةياْسا زةياْطودماْس ،دا ية بت
ضِانيَؿاْى خةي
ثةضةغتى و بيَ زيٓى تا زةطةيؿتة ضيَهاضةناْى زووض ية ئاناضى َطؤظٖ .ةض يةنة يةو يكاْةى ية
َو زةبيٓى ،زووضاضى
ئايٓى َاْى زضوغت نطإ ،زواى ئةوةى َاوةيةى غووزيإ ية غازةيي خةي
تووضِةيي زةغةآلتساض و ثاؾاناْى غةضزةَى خؤيإ زةبووْةوة و يةْيَو زةبطإ.
ية َيػط فامتييةنإ بة ضازةيةى زشى َاْؤى وةغتاْةوة ،نة ٖةضنةغيَو باغي بهطزاية،
َطةضِاْةوة ية زئ ،بةآلّ ية غةزةى
زةنوشضا ،ية ئةوضووثاف َاْيدٔ دياواظيى ْةبوو يةطةٍَ ٖةي
زةيةّ بةزواوة ئايٓى َاْؤى ية زؤخى زووناْساضى زةضضوو ،ية ضؤشٖةآلت و ضؤشئاوا ٖةْسىَ فريقة
زةضنةوتٔ نة ئةو ئايٓةيإ بة اليةْططى ضِووْانى و زشى تاضيهى زةْاغاْس ،زةياْوت ضِووْانى
ئاٖوضاَةظزا و تاضيهي ئةٖطميةْةٖ ،ةْسىَ يةو فريقاْة اليةْى عطفاْيإ وةضططت ،تايبةمتةْسييةني
زيهةف بطيَتى بوو يةوةى ئافطةتإ َافى بووْيإ يةو ئايٓة ْةبوو ،تةْيا ثياوإ ٖةبووٕ.
تايبةمتةْسيةني زيهةيـ ،نة ية ٖيَُاناْى َاْؤيةت بووٕ ئةوة بوو نة ثياواْى َاْؤيى
ٖاوغةضطرييإ ْةزةنطز ،بططة تا نؤتايي شيإ بة ضِةبةْي زةَاْةوة ،زواتط ئةو فريقاْة ٖةْسىَ
زاَةظضاوةي تايبةتيإ بؤ خؤيإ زياضى نطز و بووْة فطاَاغؤْيَطى ،بةآلّ يةو ضيَهدطاواْةى
زواييسا ثيَهٗاتةناْى َاْؤيى طؤضِا و زاَةظضيَٓةضى فطاَاغؤْيَطى بة (بيٓاغاظى َةظٕ) ْاوْطا،
زابةؾهاضى َاْؤيةت ية فطاَاغؤْيَطى يةو ثيَهٗاتة تاظاْةزا طؤضِا بة (بيٓاغاظى طةوضة) و
ثيَهٗاتةنةف بووٕ بة (بيٓاغاظ).
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ئةو يكة تاظاْةى ية زواى غةزةى زةيةَةوة ية َاْؤيةت ديابووْةوة ،دطة يةوةى بووْة
َةيةى ية عريفإ و زووضنةوتٓةوة ية خؤؾييةناْى شيإ ،تةْاْةت شٕ ْةٖيَٓإٖ ،ةضوةٖا
تيَهةي
ئةْساَةناْيإ خؤيإ ْاضاض بة غةختيية تووْسةناْيـ زةنطز .يةنيَو ية يكة بةْاوباْطةناْى
َاْؤيى ية ئةدتةظايط ية ناتى ٖاتٓى فةضاْػاييةنإ بؤ ئةو وآلتة ية غةزةى ْؤظزةيةَسا ،بة
(خإ) ْاغطا بووٕ ،ظؤض غةضغةختاْة بةضططيإ نطز و َاوةيةى ضيَططبووٕ ية ثيَؿطِةوى يةؾهطى
فةضةْػا و فةضةْػييةنإ ية ئةْساَاْى (خإ) نة نوضتهطاوةى (خوزاوةْس) بوو ،بة توْسى
زةتطغإ ،ئةْساَاْى ئةو يكةى َاْؤيةت خؤيإ ظؤض زةخػتة ْاو غةختييةنإ و ئاغٓى زاخيإ
زةخػتة غةض دةغتةيإ و خةدمةضيإ زةنطزة ْاو يةؾيإ و دةغتةيإ زةبوو بة ناالْى
خةدمةضةناْيإ.
ية غةزةى ياظزةيةَسا ئايٓى َاْؤيةت طةيؿتة ئيػجاْيا و يةو وآلتةزا ثةضةى غةْس و
َواتاْى ئةو وآلتةوة ٖيض زشايةتى ْةنطإ ،تةْاْةت ئةوناتةى زةغةآلتيى
يةاليةٕ َوغوي
ئيػالَى يةو وآلتةزا ٖةبوو ،ضةْس نةغيَو ية ظاْاياْى زياضى ئيػجاْيا بووْة ئةْساَى ئةو
ئايٓة.
ية غةزةى ٖةشزةيةّ بة زواوة ئايٓى َاْؤى اليةْى ئايٓى ْةَا و ْةيتواْى ضيسيهة وةى
ئايٓيَو ضِةفتاض بهات ،تةْاْةت ؾؤضِؾي فةضةْػاف نة ٖات و ئاظازى و يةنػاْى ضِاطةياْس و
تةؾةْةى نطز بؤ وآلتاْي زيهةي ئةوضووثافْ ،ةيتواْى ئةو ئايٓة بػطِيَتةوة و تا غةضةتاى
غةزةى بيػتةَيـ ئةو ئايٓة ية ئةوضووثا بووْى ٖةبوو ،بةآلّ طؤضِاْهاضيية طةوضةناْى غةزةى
َى ،ضيرت ية
بيػتةّ و ؾةثؤىل ٖعضة ْويَيةنإ يةو غةزةيةزاَ ،اْؤى يةاليةْى نؤَةآليةتيى زاَاي
َطةيةى ْةَايةوة نة َةبةغتى َاْؤيةت بيَت ،بةآلّ ٖيَؿتا ية
ئةوضووثا و ية ئاغيازا نؤَةي
ئةوضووثا و ية ئاغيا نةغاْيَو ٖةٕ نة غةض بةو ئايٓةٕ و تطغيإ ْيية يةوةى بة ْاوى ( َاْؤ ياخؤ
َاْيدٔ) بٓاغطئَ ،ضووْهة ضيسيهة يةغةض ئةو ْاواْة ئاظاض ْازضئَ.
ٖةض يةنة ية ثطؤفيػؤض (ٖيٓيٓو ،ئيَؿُيسيت و ثؤيؤتػهى) ية غةزةى بيػتةَسا تواْيإ ٖةْسىَ
َطة يةشيَط خانةوة بسؤظْةوة نة ببٓة بٓةَا بؤ ْاغيٓى َاْؤيةتٖ ،ةضضةْسة (ئيَؿُيسيَت و
بةي
َطةْاَاْةى ية (فةيؤّ) ية َيػط
ثؤيؤتػهى) زاْيإ بةوة ْاوة نة ْةياْتواْيوة ٖةْسىَ بةف يةو بةي
زؤظيوياْةتةوة ،وةضبطيَطِٕ ،بؤية ٖةْسىَ بةف بة ؾاضاوةيي َاوةتةوة.
ويَطِاى ئةوةف ئةوإ خعَةتيَهى َةظْيإ نطز ،ضووْهة تا ئةونات نةؽ ْةيسةظاْى َاْى
بة تةواوةتى نىَ بووة و ضى نطزووة بؤ َطؤظايةتى ،تةْيا ية بابةتى خيَطايي بآلوبووْةوةى
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ئايٓةنةى ية غةزةى غيَيةَسا زووضاضى غةضغووضَِإ ٖاتٔ ،ضووْهة ْةزةظاْطا بة
يةبةضضاوططتٓى نةَى ثيَوةْسيي ْةتةوةناْى ئةونات و ٖيَواؾي و غاناضي ئاَطاظةناْي
طواغتٓةوة يةوناتسا ،ضؤٕ بةو خيَطايية ئةو ئايٓة ية ديٗإ ثةضةى غةْس ،بةآلّ ئيَػتة و بةثيَي
َطةْاَاْة ظاْطا نة َاْى ئةفػاْة ْيية و ٖةبووة و خاوةْى بريؤنةيةنى بة ْطخى
ئةو بةي
نؤَةآليةتى بووة نة ئيَػتة ْطخةنةى زةظاْطيَت.
َو بريوباوةضِى ظةضزةؾتيإ ٖةبوو نة ئايٓيَهى
ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ،ثاؾانإ و ظؤضيٓةى خةي
يةنتاثةضغيت بوو ،يةغةض بٓةَاى ثةضغتٓى ئاٖوضاَةظزا واتة خوزاوةْسى َةظٕ زاَةظضا بوو.
ية ئايٓى ظةضزةؾيت بة ثيَضةواْةى وتةى ٖةْسىَ َيَصووْووغإ ،زوو خوزاوةْسيي بووْى
ْيية ،ظةضزةؾتييةنإ باوةضِيإ بة زوو خوزاوةْس ْيية ،بططة خوزاوةْسى تاناْة زةثةضغنت و
َاْيَهة بة ؾةيتإٖ ،ةضضةْسة
باوةضِى ظةضزةؾتييةى بةضاْبةض بة ئةٖطميةٕ وةى باوةضِى َوغومل
َُإ باوةضِى بة بووْى ؾةيتإ ٖةية ،بةآلّ ئةو بة خوزا ْاظاْيَت.
َوغوي
ية ئايٓى ظةضزةؾتسا نةغاْي زيهةي وةى (َيرتا و ئاْاٖيتا) ٖةٕ ،ئةو َيَصووْووغاْةى
تةْيا ضِووناضى بابةتةناْيإ بيٓووة ،ئةواْيؿيإ بة خوزاى ظةضزةؾتييةنإ ْاغاْسووة ،ية
ناتيَهسا نة ْة َيرتا (َيٗط) و ْة ئاْاٖيتا خوزا ْةبووٕ.
َيرتا و ئاْاٖيتا ٖةضزوونيإ ية ئافطيَٓسضاوةناْى ئاٖوضاَةظزإ و ٖيضيإ اليةْى بة
خوزايي بووْيإ ْيية.
ئاْاٖيتا بةض ية ٖاتٓى ئايٓى ظةضزةؾت ،الى ئيَطاْييةنإ بة ْاوى (عةؾتاض) زةْاغطا،
يةواْةية ئةونات خوزا بووبيَت ،بةآلّ زواى ٖاتٓى ئايين ظةضزةؾت عةؾتاض ياخؤ ئاْاٖيتا
ضيسيهة وةى خوزا (خوزاوةْسى َيَيٓة) ْةَا و بؤوة يةنيَو ية ئافطاْسضاوةناْى ئاٖوضاَةظزا.
ية نؤتايي زةغةآلتيى ؾاثووضى يةنةّ ثاؾاى غاغاْيسا ية ئيَطإ ططووثيَهي زيهةي ئايين
ٖاتة نايةوة بة ْاوى (ظووضوإ ياخؤ ظةضوإ) زةْاغطإ.
ثيَطِةواْى ئةو ئايٓة يةو بطِوايةزإ نة ية غةضةتاى شيإ ،دطة ية (ظووضوإ ياخؤ ظةضوإ)،
ئةواْي زيهة واتة (ئاٖوضاَةظزا ،ئةٖطميةَٕ ،يرتا و ئاْاٖيتا) و تةواوى ئةوةى ية ظةوى و
ئامساْسا ٖةية يةاليةٕ ئةو ئافطاْسضاوة ،ظةضوإ ٖةضزةّ ٖةبووة و زةبيَت و ؾوئَ و ناتى ْيية و
ْاتواْطيَت ببيٓطيَت و ٖاوبةؾى ْيية .ئةو بطِوايةى ئةوإ ٖاوؾيَوةى بطِواى ططووثيَهي زيهةي
ئايٓى نة ٖاوناتى ئةوإ ية َيػط ٖةبووٕ ،ثيياْوابوو غةضةتا تةْيا (زيٌ) ٖةبووةٖ ،ةَوو
ؾتيَو ية الى ئةو ئافطاْسضاوة .غةزةيةى زواى ئةويـ ٖةض ية ئةغهةْسةضيةزا تاقُيَهي زيهة
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زةضنةوتٔ نة زةياْوت تةْيا (ئةغتةقؼ) ٖةبووة و ٖةَوو ؾتيَو يةاليةٕ ئةوةوة زضوغت
بووة.
غةزةى غيَيةَى ظايٓى ٖاونات بوو يةطةٍَ ثاؾايةتيي ؾاثووضى يةنةّ و باونى و
ديَٓؿيٓةناْى ،ئةونات ئيَطاْييةنإ بة طؿتيي بيَ ئاطا بووٕ يةو واْاْةى ية ئةغهةْسةضييةى
َيػط زةوتطايةوة ،ئيَػتة ئيَُة ظاْياضميإ ٖةية نة ئةونات ية ئةغهةْسةضييةى َيػطزا
َيَو طؤضِاْهاضيي نة بة طؤضِاْةناْى (ئةفآلتووْيية ْويَيةنإ)
فةيػةفةي (َةؾايي) زواى نؤَةي
زةْاغطإ ،ظؤض ثةضةيإ غةْس.
ئةضغتؤى قوتابى ئةفآلتووٕ وةى ْةضيتى خؤى ية ناتى واْة وتٓةوةزاٖ ،اتوضؤى زةنطز،
بؤية فةيػةفةى ئةويإ بة فةيػةفةى َةؾايي ْاوزةبطز .ئةو فةيػةفةية بة ضةْس وؾةيةى
َيَوضيَت تا ئةوناتةى زةطاتة
زةَييَتَ" :ازة بةضزةواّ ية ثةضةغةْسْساية ،بةو ثيَية بةضزةواّ زةثاي
ثًةى ئةقٌَ و ٖؤف ٖاتٓةبةض".
ئةو فةيػةفةيةى ئةضغتؤ ناضيطةضيى نطزة غةض ٖةَوو قوتاغاْة فةيػةفييةنإ و بةؾيَو
ية ططووثة ئايٓييةنإ نة ية زواى ئةضغتؤ ية ديٗإ ٖاتٓةنايةوة ،بة ضازةيةى نة تا ئيَػتةف
ْاتواْطيَت فةيػةفةيةى بسؤظيٓةوة ناضيطةضيى فةيػةفةى ئةضغتؤى بة غةضةوة ْةبيَت.
َيَت:
دةاليةزيٓى ضؤَى ية غةزةى سةوتةّ ثةضِتوونى ْاغطاوى َةغٓةوى زاْا و ئةوناتةى زةي
"اظ مجازى َطزّ و ْاَى ؾسّ ـ اظ منا َطزّ بة سيوإ غطظزّ" تا ئةو ناتةى زةَييَت :اْضة
َيَت نة ئةضغتؤ باغي ييَوة نطزووة.
اْسضظ و ِٖ ْايس ؾوّ) ٖةض ئةوة زةي
واتة تةْيَهى بيَ طيإ بة ٖؤى بووْى خؤيةوة (بة وتةى ئةضغتؤ) ثيَـ زةنةويَت و
قؤْاخةناْى ثةضةغةْسٕ يةى بةزووي يةى زةبطِيَت و زةبيَتة ضِووةى ،زواتط ؾيَوةى بؤ َطؤظ
زةطؤضِيَت ،زواتط ثايةى بةضظتط زةبيَتةوة و بة وتةى ْووغةضى َةغٓةوى زةطؤضِيَت بؤ فطيؿتة،
بةآلّ يةو قؤْاخةزا ْاوةغتيَت و ية قؤْاخى فطيؿتةناْيـ بةضةو بةضظتط زةضِوات تا زةطاتة
َيؿسا ديَي ْابيَتةوة و زةبيَتة ئةو ؾتة،
ثًةيةى (نة بة وتةى ْووغةضي َةغٓةوى) ية خةياي
بةآلّ فةيػةفةى ئةضغتؤ ية ئةغهةْسةضيية تا ضازةيةى زووضاضى طؤضِاْهاضيى ٖات ،ثيَي وابوو
َطؤظ ية غةضةتازا ية فطيؿتةنإ باآلتط بوو ،بة ٖؤى ئةوةى بؤ شياْى ظةوى تةضخإ نطا ،ثًةى
زابةظى ،ية زاٖاتووؾسا زةطةضِيَتةوة بؤ ثًةى خؤى .ئةو بريؤنةية ية ٖةَإ بٓةَاى بريى
ئةضغتؤ وةضطرياوة ،تةْيا ثايةى بةضظى غةضةتاى بؤ ظياز نطاوة ،بة ْاوى ئةفآلتووْيية ْويَيةنإ
َيَتٖ" :ط نػى نو زووض َاْس اظ اقٌ خويـ – باظ دويس
ْاغطا ،زيػإ دةاليةزيٓى ضؤَى زةي
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َةى مشؿاٍَ زةناتَ ،ةبةغتى ئةوةية
ضوظطاض وقٌ خويـ" دةاليةزئ يةو ؾيعطةزا باؽ ية ْاي
نة ٖاتوٖاواضى مشؿاٍَ بؤ طةضِاْةوةيةتيى بؤ قاَيؿةآلٕ و َةبةغتى غةضةنيؿى ٖةَإ ئةو
واتايةية نة ٖةض نةغيَو ية بٓةضةنةى خؤى زووض نةويَتةوة داضيَهي زيهة زةيسؤظيَتةوة.
َةبةغتُإ ية باغى ئةو بريؤنةية ئةوة ْيية خويَٓةض َاْسوو بهةئ ،بة ثيَضةواْةوة زةَاْةويَت
بري و وتةى ظةضواْييةنإ نة ية غةضزةَى غاغاْييةنإ بووٕ ،بة تةواوةتيى ؾي بهةيٓةوة.
ئةوإ زةياْوت :ئاٖوضاَةظزا و ئةٖطميةٕ و ٖةَوو ئةو ؾتاْةى ية ئامسإ و ظةوى ٖةْة ،يةاليةٕ
ظةضوإ ئافطاْسضاوٕ  ،ئةو َطؤظى ية تةْى بيَ طيإ زضوغت نطزووة و بةضةبةضة ثيَؿهةوتٓى ثيَ
زةزات و ٖيَٓسة بةضظى زةناتةوة تا زةطاتة ثًةى فطيؿتةنإ .نةواتة ئةوةى دةالٍ ايسئ وتوويةتى
ظياتط ية ٖةظاض غاٍَ ثيَؿرت نةغاْيرت نة ية ئيَطإ شياوٕ ،باغيإ ييَوة نطزووة .باوةضِى ظةضواْييةنإ
يةطةٍَ ظةضزةؾتييةناْسا ية زوو خاٍَ بةضيةى زةنةوتٔ و بطيَتى بووٕ ية:
يةنةّ :ئةوإ ثيَياْوابوو ئاٖوضاَةظزا و ئةٖطميةٕ يةاليةٕ ظةضوإ ئافطاْسضاوٕ،
َة يةطةٍَ ئاٖوضاَةظزا.
ظةضزةؾتييةنإ زةياْوت ٖةَوو ؾتيَو تيَهةي
زووةّ :ظةضواْييةنإ زشى ثاضيَعطاضيهطزٕ ية ئاطط بة ؾيَوةى بةضزةواّ ية ئاططخاْةناْسا
بووٕ و ثيَيإ وابوو ثيَويػتة ئاططخاْةنإ زاغطئَ ،ية ناتيَهسا ثاضيَعطاضى ية ئاطط يةْيَو
ئاططخاْةناْسا ية ْةضيت و ضِيَوضِةمسة ضةغجاوةناْى ظةضزةؾتييةنأْ.
َهطزْى ئاطط ية ئاططخاْةنإ و ثاضاغتٓى يةويَٓسةض بؤ
ئةَطِؤ ٖةْسىَ ية َيَصووْووغإ ٖةي
غةضزةَى ٖاتٓى ئايٓى ظةضزةؾت زةطةضِْٓةوة ،بةآلّ َيَصووْووغة زياضةناْى وةى (طيَطمشةْى
َهطزْى ئاطط يةْيَو
فةضةْػي ،ئؤَيػتيس و ضيضاضز فطاى ئةَةضيهي) ثيَيإ واية ٖةي
ئيَطاْييةناْسا ،ثيَؿيٓةيةنى نؤْرتى ٖةية ية ٖاتٓى ئايٓى ظةضزةؾتى.
بة طؿتيي زشايةتى ظؤضاْييةنإ ية بةضاْبةض ثيَهطزْى ئاطط و ثاضاغتٓى ية ئاططخاْةناْسا
بؤ َوبيسة ظةضزةؾتييةنإ بة طؿتيي ْةخواظضاو بوو .يةو نةتيبةيةى ية ؾاثووضى يةنةّ بةديَ
َاوةْ ،اوى ٖةْسىَ نةؽ ٖاتووة نة بؤ ٖةض يةنةيإ بؤ بةخؿيٓى طياْيإ ،ئاططخاْةيةنيإ
ضيَ نطزووة ،ئةوإ ية خعّ و خويَـ يةو نةغاْة بووْة نة خعَةتى ظؤضيإ بة ؾاثووض نطزبوو.
ٖةضيةنة يةو ئاططخاْاْةى يةاليةٕ ؾاثووضةوة ضيَ نطابووٕ ،ؾويَٓى زاٖاتيإ ٖةبوو،
َيَو ية
زاٖاتةناْيإ بؤ بةضِيَوةبطزْى ئاططخاْةنإ بووٖ ،ةض ئاططخاْةيةى يةاليةٕ نؤَةي
َووغةنإ و خعَةتهاضيَو بةضِيَوةزةبطإَ ،ووغةنإ ثيَويػت بوو بةضزةواّ يةشيَط ظَاْياْةوة
ْعا بهةٕ ،ئةوإ ٖاونات زةبوواية بة ثةضِؤييةني ثانص بةض ظاضيإ بططٕ تا يةوناتةزا
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ٖةْاغةيإ بةض ئاطط ْةنةويَتٖ ،ةضوةٖا زةبوواية زةغتةيةى ؾويهة زاضي تةضِيإ بة زةغتةوة
بيَت و بة ئاضاَة ضايبوةؾيَٓٔ.
ؾيَواظى ضيَهطزْي ئاططخاْةنإ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ضووٕ يةى بووٕ و ٖةَوويإ
يةغةض يةى ْةخؿةغاظي ضيَ زةنطإ ،تةْيا بضوونى و طةوضةيي و ثاْتاييإ دياواظ بوو ،ية
تةواوى ئاططخاْةنإ و ية غةضووى ئاططزاْةنةزا طوَةظ ضيَ زةنطإ ،نة ٖيَُاف بؤ ْاغيٓى
ٖةَوو ئاططخاْةيةى ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا ،بطيَتى بوو يةو طوَةظاْة ،ضيَبواضةنإ ية
زووضةوة بة بيٓيٓى ئةو طوَةظاْة زةياْعاْى ئاططخاْةية .ية ئاططخاْةناْسا زاضى بةضى
َى
َيية بيَ بةضةنإ ْةبيَتٖ .ةضوةغا زاضى خؤَاي
ْةزةغووتيَٓطا ،تةْيا زاضة دةْطةي
ْةزةغوتيَٓطا ،تةْاْةت ئةطةض وةى ضٓاض بيَ بةضيـ بوواْة .ية ئاططخاْةناْى فاضغيـ زاضى
َى زةغوتيَٓطا.
بازاَى دةْطةي
َطة تةْيا بؤ ئةوة بوو نة ئاطط ْةنوشيَتةوة ،ية ناتى
ئاططخاْةنإ ية غةضةتاى شياْى نؤَةي
َةناْيإ ،ية
ثيَويػتسا زاْيؿتوواْى طوْس ياخؤ ؾاضةنإ زةضووٕ بؤ ثيَهطزْى ئاطط ية َاي
ئاططخاْةناْةوة ئاططيإ زةٖيَٓا .ئيَػتة يةبةضئةوةى بة ئاغاْى و بة زةْهة ططِةنيَو ئاطط
َطة
زةنطيَتةوة ،ثيَسظيية ئةوة بعاْني ئاططنطزْةوة ية غةضزةَاْةزا ضةْس غةخت بووة ،ية نؤَةي
غةضةتاييةناْى ئيَطاْسا ئاططخاْة يةنيَو ية زاَةظضاوةنإ بووة بؤ غووزى طؿتيي و وةى ئاو
َهى بة تةَةٕ ،تا ْيَعيهةى سةفتا غاٍَ بةض
بووة بؤ ٖةَووإ ،تةْاْةت بةثيَي طيَطِاْةوةى خةي
َهى
ية ْٗا (َةبةغت ية ناتى ْووغيٓى ئةّ ثةضِتوونةية ،نة ثرت ية غةزةيةى زةنات) خةي
طوْسةنإ ٖةَوويإ ية يةى زةضطةوة ئاططيإ زةبطز و ْةياْسةتواْى خؤيإ ئاطط بهةْةوة ،ية
َُأْ و ية ئيػالَسا ئاططخاْة بووْى
ناتيَهسا نة تةواوى زاْيؿتوواْى طوْسةناْي ئيَطإ َوغً
ْيية و نةؽ ئاطط ْاثةضغتيَت ،بةآلّ بووْى ئاطط يةنيَو بوو ية ثيَساويػيت و ثيَويػتييةناْي
ئةوي ضِؤشإ.
ئاخؤ ظةضواْييةنإ نة ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا زشى بووْى ئاططخاْةنإ بووٕ ،ططيٓطى
َهى ئيَطاْسا ْةزةظاْى؟.
ئةو زاَةظضاوةيإ ية شياْى خةي
ئايا ْةياْسةظاْى بابةتى ْعانطزْي َووغةنإ يةشيَط ييَوياْةوة و ية بةضاْبةض ئاططزا ،ئةطةضضى ية
ْةضيتةناْى ئايٓى ظةضزةؾت بووة ،بةآلّ فةيػةفةيةنة غووزى يةنذاض ظؤضي ٖةبووة ،بؤية ئةو
بابةتةيإ يةْيَو ئاططخاْةناْسا بة بةؾيَو ية ئةضنيإ زةظاْى نة َوبيسةنإ ضؤشاْة ضةْس داضيَو غةض ية
ئاتةؾهةزة بسةٕ و بةضزةواّ ئاطةزاضى ْةنوشاْةوةى ئاطط بنب ،تا ْةنوشيَتةوة؟ ،تةْاْةت غووتاْسْى
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َييةنإ ،ئةطةض تةْاتةت وةى زاضى ضٓاضيـ بيَ بةض
َييةنإ ية دياتى زاضة خؤَاي
زاضة دةْطةي
بووبٖٔ ،ؤناضى خؤى ٖةبوو ،بطيَتى بووة ية ثرت َاْةوةى ئاطط ية ئاططخاْةناْسا .ئةواْةى
َى ية ناتى غووتإ خؤططتطة ،زاضيَهى وةى
ئاططيإ ظؤض نطزووةتةوة زةظأْ زاضى دةْطةي
َى زوو بةضاْبةض و ْيوى ناتي زةويَت بؤ غووتإ ،ية بةضاْبةض زاضى ٖاوتاى خؤى
بازاَى دةْطةي
َييةنإ ئةوة بوو نة
يةْيَو زاضغتاْة زةغت نطزةناْساَ ،ةبةغت ية غووتاْسْى زاضة دةْطةي
ئاطط ظياتط ية ئاططزاْسا مبيَٓيَتةوة ،ية ٖةَإ ناتيؿسا زاض نةَرت بػووتيَٓطيَت ،بةآلّ يةوة
زةضوو ظةضواْييةنإ ئاطةزاضى ٖيض يةنيَو يةو غووزاْة ْةبووبٔ و بووْى ئاططخاْةناْيإ
َى ويَطاْهطزْى ئاططخاْةناْيإ زابيَت.
ْانؤى بة ئايٓى خؤيإ ظاْيبيَت و ٖةوي
بة وتةى يةنيَو ية ثياوة غياغييةناْى فةضةْػا ية غةزةى ْؤظزةيةّ بة ْاوى (تاييَطإ)،
ٖيَطؾهطزْة غةض ئاططخاْةنإ يةاليةٕ ظةضواْييةنإ و ويَطاْهطزْيإ ناضيَو بوو خطاخ و خطاثرت
َة و طوْاٖيَهى َةظٕ زةظاْطيَت ،ضووْهة ئةوإ بةو باوةضِةيإ غةضةضِاى ئةوةى
ية تاوإ و بة ٖةي
زشى باوةضِى ٖةَوو ئيَطاْييةنإ زةبووٕ ،يةنيَو ية ثيَساويػتيية ططيٓطةناْى ئةواْيإ يةْيَو
زةبطز نة وةى ئاو بؤ ئةوإ ثيَويػت بوو.
ظةضواْييةنإ بةثيَي ْةخؿةيةنى ثيَؿيٓة و ية يةى ؾةوزا ية غيَ ْاوضةى دياى ئيَطإ واتة ية
خؤضاغإ و نطَإ و ثاضؽ ٖيَطؾيإ بؤ غةض ئاططخاْةنإ نطز و ويَطاْيإ نطزٕ ،ئةو ناضة و ئةو
َهى ئاغايي بة
نةغاْةف ْةتةْيا يةاليةٕ َووغةناْى ئايٓى ظةضزةؾتى ،بططة الى تةواوى خةي
تاواْباض ْاغطإ ،بؤية ية تةواوى ئيَطإ زةغةآلتساضإ بة ٖاضيهاضى َووغةنإ و زاْيؿتوواْى
ْاوضةناْيإ زةغتيإ نطز بة يةْيَوبطزْى ئةوإٖ ،ةض يةنيَو يةواْة نة زةغتطري زةنطإ،
زةغت بةدىَ زةنوشضإٖ ،ةْسيَهيـ يةوي نةغإ ٖةآلتٔ و تواْيإ خؤيإ ية َطزٕ قووتاض
بهةٕ ،ئةَةف بووة ٖؤى ئةوةى ضيسيهة ئايٓى ظةضواْى وةى ئايٓيَهى خوزإ ثيَطِةواْى ظؤض
ْةَيَٓيَتةوة.
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مريى ثاملؤز

ية ضؤشئاواى غٓووضى ثاؾايةتيي َٔ و ية زةظةضي ؾاّ ،وآلتيَهى بضووى بة ْاوى تةزَووض
ياخؤ ثاملري ٖةبوو ،زةنةوتة بانوضى ضؤشٖةآلتى زميةؾل ،زاْيؿتوواْى ئةوىَ غةضطةضَى
َساضى بووٕ ،زةغةآلتساضاْي ئةو زةظةضة ية غةضزةَاْى نؤْةوة ،باديإ بة
نؿتووناٍَ و ئاشةي
ثاؾاناْى ئيَطإ زةزا.
ناتيَو باونِ ئةضزةؾيَطى َةظزاثةضغت ٖاتة غةض تةختى ثاؾايةتيي و بةؾيَو يةو وآلتاْةى
زاطرينطز نة َٔ يةو نةتيبةيةزا باغِ نطزووٕ ،ثةياَيَهى بؤ ثاؾاى ثاملري ْاضز و وتى َةظزا
وآلتى ظؤضى بة َٔ بةخؿيوة و ثيَويػتِ بة وآلتةنةى تؤ ْيية ،تةْيا بة َةضديَو نة تؤ
ْةضيتيَهى بضووى بةدىَ بطةيةْى و بامجإ بؤ بٓيَطى.
ثاؾاى (تةزَووض) وةآلَى زايةوة و وتى ئةى ثاؾاى َةظٕ ،ئيَُة يةّ وآلتة بضوونةي
َساضييةوة بةٖةظاض ساٍَ ظيَذا زةناضئ خؤضاى بؤ
خؤَإ ية ضيَطةى نؿتووناٍَ و ئاشةي
َةنامنإ زابني بهةئ و تواْاى باز زامنإ بة ئيَوة ْيية ،زاوا زةنةئ ية وةضططتٓى باز
َٓساي
ييَُإ ضاوثؤؾي بهةٕ ،باونيؿِ ضاوثؤؾي ية ئةوإ نطز.
َةيةى بووٕ بة ْاوى (غةعبة) نة
ثاؾاناْى ئةو وآلتة غةزةيةى بةض ية ئيَػتة ية بٓةَاي
َى
ْاوى يةنيَو ية ئيُجطاتوضةناْى ضؤّ بوو ،ئةوإ ية غةضزةَى باونِ و ثيَـ ئةويـ ٖةوي
ثاواخنواظي و زةضضووٕ ية غٓووضى خؤيإ ْةزةزا ،تا ئةوناتةى (ئؤزى ْات) بوو بة ثاؾاى
تةزَووض ياخؤ ثاملري.
"ئؤزى ْات" ياخؤ "ئاظيٓة" ثياويَهى بةٖيَع و ضواض ؾاْة بووٖ ،يَٓسة بةٖيَع بوو نة
تواْاى َالْيَي يةطةٍَ طازا ٖةبووٖ ،ةضزوو قؤضى طاى زةططت ،بة ؾيَوةيةى زةيػووضِاْسةوة نة
َةنة ضؤنةناْى زةنةوتٓة غةضظةوى .تواْا دةغتةييةناْى ئةو بووة ٖاْسةضى و زةغتى بة
ئاشةي
غةضنيَؿى نطز بؤ زةغتسضيَصيهطزْة غةض وآلتاْي زيهة و يةؾهطيَهى ئاَازة نطز و ٖيَطؾي
نطزة غةض وآلتى (غووض) ية نةْاضى زةضياى غجى نة يةشيَط زةغةآلتيى َٓسا بوو.
ئةى ئةو نةغةى ئةو نةتيبةية زةخويَٓييةوة ،ئةوة بعاْة نة ئةوناتةى ئؤزى ْات زةغتى
بة يةؾهطنيَؿيي نطزْ َٔ ،ةخؤف بووّ و ظضاوّ تيٓى بؤ ٖيَٓا بووّٖ ،يَٓسة ْةخؤف بووّ،
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َى
تةْاْةت تواْاى غواضبووْى ئةغجِ ْةبووْ ،ةَسةتواْى بضِ بؤ دةْط .ناتيَو ٖةواي
زاطرينطزْى وآلتى غووضيإ بؤ ٖيَٓاّ ،فةضَامن نطز تا يةنيَو ية غةضزاضةنامن بة ْاوى
(تاوياْووؽ) يةؾهط ببات و بضيَت غووض بططيَتةوة و ئؤزى ْات بططيَت و بيٗيَٓيَت بؤ الى
َهى تةزَووض ئاظاض ْةزات ،نة ؾوإ و دووتياضٕ و خوزاوةْسناْيؿيإ يةْيَو
َٔ ،بةآلّ خةي
ْةبات ،تةْاْةت ئةطةض يةبةض ضاوى بيعضاويـ بٔ.
َيَو خوزاوةْسيإ ٖةية،
َهى ئةو وآلتة يةنتاثةضغت ْني ،نؤَةي
َٔ ظاْياضيِ ٖةبوو نة خةي
خوزاوةْسى طةوضةى ئةوإ َيَية و بة (بةعٌ) ْاغطاوة ،ثةضغتطةيةنى َةظْيإ ية ؾاضى
تةزَووض بؤ ضيَ نطزووة )1(.يةو ثةضغتطةيةزا نضاْى طةْر زياضيإ وةضزةططت و ْيوةى
زياضييةناْيإ زةزاية غةضؤنى ثةضغتطة و ْيوةنةي زيهةيإ زةنطز بة تيَضووى
ٖاوغةضطرييإ.
غةضزاضةنةى َٔ تاوياْووؽ بة غوثايةنةوة بةضةو تةزَووض نةوتةضِيَ و ئاطةزاض ْةبوو نة ئؤزى ْات
زواى ئةوةى غووضى زاطرينطزووة ،ثيؿةوةضةناْى ْاضاض نطزووٕ تا طاييػهةى دةْطى بؤ ضيَ بهةٕ و
غةضزاضةنةى َٔ ظاْياضيي ْةبوو نة ئؤزى ْات بؤتة خوزإ طاييػهةى دةْطي.
ئؤزى ْات ئاطةزاض بوو نة بة فةضَاْى َٔ يةؾهطيَو بؤ دةْطى ئةو زةضيَت ،بؤية بة
طاييػهة دةْطييةناْييةوة ٖاتة دةْطى تاوياْووؽ و دةْط ية ثيَسةؾتيَو ضِوويسا ،نة
()2
زةنةوتة ؾويَٓى بةيةى طةيؿتٓى ضِووباضي ؾاثووض و فوضات.
تاوياْووغي غةضزاضى َٔ ثياويَهى ئاظا بوو ،بةآلّ طاييػهة دةْطييةنإ بؤ ئةو ضاوةضِواْهطاو
ْةبووٕ ،طاييػهةناْى ئؤزى ْات غوثاى تاوياْووغيإ ييَو ثطشاْس ،ويَطِاى ئةوةف خؤضِاططى ْواْس و
يةطةٍَ غةضباظةناْى بةضططى نطز تا تةواوى غةضباظةناْى نوشضإ ،زواتط تاوياْووغيـ نوشضا و غةضى
َواغي.
ية دةغتةي نطايةوة ،غةضى ئةويإ يةغةض زةضطةى ثةضغتطةى بةعٌ ٖةي
ئةو غةضنةوتٓةى ئؤزى ْات ثاؾاى تةزَووض وايهطز تا ئةو َهووضِتط بيَت يةغةض ثاواخنواظي،
ثاؾإ ٖيَطؾي نطزة غةض وآلتى تةضابًؤؽ بؤ ئةوةي ئةويـ وةى غووض زاطري بهات ،نة ية نةْاضى
َآل"
( )1تا ئيَػتة ثامشاوةى ويَطاْةناْى ئةو ثةضغتطةية ية ثاملري ية بانوضى ضؤشٖةآلتى زميةؾل َاوٕ" .ظةبيشوي
( )2ظيَى فوضات نة ية ؾاخةناْى ئاغياى بضووى واتة توضنياى ئيَػتةوة غةضضاوة زةططيَت ،زوو يكى
غةضةنيى ٖةية نة يةنيإ ْاوى ؾاثووض و ئةوي زيهةيإ فوضاتةٖ ،ةضزوو يل ية ئاغياى بضوونةوة زئَ و ية
َآل"
غوضياى ئيَػتة تيَهةٍَ زةبٓةوة و ظيَى فوضات ثيَو زيَٓٔ" .ظةبيشوي
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َهى ؾاضى غووض ثيؿةوةض ْةبووٕ ،ظؤضتط ية
َهى ئةو ؾاضة وةى خةي
زةضياى غجى بوو ،بةآلّ خةي
ضيَطةى باظضطاْى و باخساضى بة تايبةتى باخةناْى اليةْطى و ثطتةقاٍَ بةضِيَوة زةضووٕ ،باؾرتئ
()3
َةناْى نةْاضى زةضياى غجى يةو ؾويَٓة بةضٖةّ زةٖاتٔ.
ثطتةقاي
ْةخؤؾييةنةّ ضيَطط بوو يةوةى خؤّ بةضةو ؾاّ بضِ و ئؤزى ْات تةْيبَ بهةّ ،بؤية يةؾهطيَهي
زيهةّ بة فةضَاْسةيي (ٖؤض) ْاضز و ضاَػجاضز تا طاييػهةى دةْطيـ يةطةٍَ خؤيسا ببات ،ضووْهة
ئؤزى ْاتيـ طاييػهةى ٖةبوو ،يةؾهطى َٔ نةوتةضِيَٖ ،ؤض خؤى طةياْسة ؾاّ و ية ضِووباضى فوضات
َجؿتى ثاؾاى تةزَووض.
ثةضِييةوة و ظاْياضيي ْةبوو نة داييٓؤغي ئيُجطاتؤضى ضؤّ بؤتة ثاي
َططتبوو ،زواى
داييٓؤؽ بةو ٖؤناضاْةى يةو نةتيبةيةزا ٖاتووٕ بةضاْبةض بة َٔ ضِقى ٖةي
ئةوةى بيٓى ئؤزى ْات زشّ وةغتاوةتةوة و يةؾهطةنةَى ؾهاْسووة ،بطِياضيسا ٖاوناضى بهات
و ثاضةى بؤ ْاضز ،تةْاْةت زوو يصيؤٕ ية غةضباظاْى خؤى خػتة شيَط فةضَاْسةيي ئؤزى ْات تا
بهاضٕ غووز ية ئةظَووْى غةضباظة ضؤَةنإ وةضبططٕ.
ئةو بة ٖاوناضى ئيُجطاتؤضى ضؤّ تواْى تةواوى وآلتاْى شيَطزةغتى َٔ ية ؾاّ زاطريبهات.
زاْيؿتوواْى ئةو ؾويَٓاْةى ْاضاض نطز تا خوزاوةْسى تةزَووض واتة بةعٌ بجةضغنت و
ثةضغتطةى بؤ ضيَ بهةٕ .ئةى ئةو نةغةى ئةو نةتيبةية زةخويَٓييةوة ،خؤت ئةوة ييَهبسةوة
َهى ئةو ْاوضةية ضيإ بةغةض ٖاتووة تا ئايٓى بةعٌ ثةغةْس بهةٕ.
نة خةي
ناتيَو ٖؤضى غةضزاضى َٔ يةطةٍَ غوثانةى ية ظيَى فوضات ثةضِييةوة ،تةواوى وآلتاْى ؾاّ
يةشيَطزةغتى ئؤزى ْاتسا بووٕ ،ئةو بؤ دةْط نطزٕ يةطةٍَ َٓسا ية ثياواْى ٖةَوو ئةو
وآلتاْةى زاطريي نطز بووٕ ،غةضباظى ططت و يةّ ناضةؾسا ظيَطِةناْى ئيُجطاتؤضى ضؤّ
ياضَةتيسةضى بووٕ تا غةضباظ ية وآلتة زاطرينطاوةنإ بة نطىَ بططيَت.
َو ية ئؤزى ْات تووضِة بووٕ ،بةآلّ ية ٖةَوو ؾويَٓيَو
ٖةضضةْسة يةو وآلتاْة تةواوى خةي
نةغاْيَو ٖةٕ نة ية بةضاْبةض وةضططتٓى ظيَطِ بةضفةضَإ زةبٔ ،ية ؾاَيـ شَاضةيةنى ظؤض ية
ثياوإ ية بةضاْبةض وةضططتٓى ظيَطِ ٖاتٓة ْيَو غوثاى ئؤزى ْات و بةٖيَعتطيإ نطز.
ٖؤضيـ وةى تاوزياْووؽ غةضزاضيَهى ئاظا بوو ،بةآلّ نةوتة بةضاْبةض يةؾهطيَو نة بة الْى
نةّ زوو ٖيَٓسةى يةؾهطةنةى ئةو غةضباظى ٖةبوو ،دطة يةوةف غةضباظاْى ئؤزى ْات
ؾاضةظاييإ ية يصيؤْةناْى ضؤّ وةضططتبوو ،وةى ئةوإ زةدةْطإ .ناتيَو طاييػهةناْى ٖؤض
َآل"
( )3ئيَػتة بةو ؾويَٓة زةوتطيَت تةضابًؤؽ و دياواظة يةو تطابًؤغةى ية ييبياية" .ظةبيشوي
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نةوتٓة ٖيَطؾهطزٕ ،ئةوإ بة تري و نةوإ و ظووبني نةوتٓة نوؾتٓى ئةغجى طاييػهةنإ و
َيَو بةضبةغتيإ بؤ ضيَططي ية ضؤيؿتٓى طاييػهةنإ زاْا ،ئؤزى ْات غووزى ية
نؤَةي
بةٖيَعتطبووْى يةؾهطةنةى وةضططت و ٖؤضى طةَاضؤزا.
َيَني نة بة ٖةض ؾيَوةيةى بيَت،
ٖؤضي بة ئةفػةضةناْى خؤى ضِاطةياْس بوو تا بة غةضباظةناْيإ بً
طةَاضؤنة بؿهيَٓٔ ،تةْاْةت ئةطةض ٖةَوويإ بهوشضئَ ،تا زوايني نةغيإ الؾةناْيإ ية طؤضِةثاْى
َى ؾهػتيإ ببةْةوة بؤ ثاؾانةيإ.
دةْط بهةويَت ،باؾرتة يةوةى بة غةضؾؤضِى ٖةواي
غةضباظةناْى ٖؤض طيإ فيساييإ نطز و تيَهؤؾإ تا طةَاضؤنة بؿهيَٓٔ ،بةآلّ زوشَٔ ظؤض بةٖيَع
بوو ،غةضباظيؿى ظؤضى ٖةبوو ،ئةوإ غةضباظةناْى ٖؤضيإ زةنوؾت و ضيَطةى زةضباظبووْيإ ثيَ ْةزةزإ.
ٖؤض بة غةختى بطيٓساض بووْ ،ةيتواْى بةضزةواّ بيَت ية دةْط و غةضباظاْى ئؤزى ْات بة
َجؿتى غةضباظةناْى زوو يصيؤْة ضؤَةنة بةضزةواّ بووٕ ية ٖيَطف تا ئةو ناتةى زوا غةضباظى
ثاي
ٖؤضيإ نوؾت ياخؤ زيًيإ نطز.
ٖؤض نة بطيٓساض ببوو بة زيًى طريا و بطزيإ بؤ تةزَووض ،بيَ ئةوةى ضاضةغةض بهطيَت ،يةو
ؾاضة بة ٖؤى غةخيت بطيٓةناْييةوة َطز ،زووةّ يةؾهطى َٔ بةو ؾيَوةية ية ؾاّ يةْيَو ضوو،
ئؤزى ْات بة زيًةناْى وت ئةطةض زةتوأْ غعاى خؤيإ بسةٕ و خؤيإ ئاظاز بهةٕ ،تةْاْةت
ئةفػةضةناْيـ ٖيَٓسة ظيَطِةيإ ْةبوو نة ئؤزى ْات بؤى زياضى نطز بووٕ ،بؤية زاوايإ نطز تا
زةضفةتيإ ثيَ بسضيَت ضيَطةيإ بسات ظيَطِيإ ية ئيَطاْةوة بؤ بيَت.
ئؤزى ْات ضيَعى ئةواْي ْةططت و ْاضاضيهطزٕ يةطةٍَ غةضباظةنإ وةى نؤيًة بهةوْة ناضنطزٕ،
بوضديَهى سةوت ْٗؤَى بؤ بهةٕ بة ْاوى بوضدى غةضنةوتٔ ،ئةو بوضدة ثًيهاْى َاضثيَضى بة
زةوضةزا ٖةبوو ،ئؤزى ْات بيػتبووى ية ضابطزووزا ية بابٌ بوضدى بةو ؾيَوةية ٖةبووة و بؤ يازطاضى
غةضنةوتٓةناْى خؤى ،بوضديَهى يةو ؾيَوةيةى ضيَ نطز.
َى ؾهػتى يةؾهطى ٖؤضّ ثيَطةيؿت ،بةثيَي ضاغجاضزةى ثعيؿهةنامن ،بؤ
ئةو ناتةى ٖةواي
َُصيٓى ٖةواى ثانرت ية ٖةنُاتاْة بووّ تا باؾرت ببِ .ثعيؿهةنامن ٖةواى ٖةنُاتاْةيإ بة
ٖةي
باؾرتئ ٖةواى وآلتاْى َٔ زةْاغي و زةياْوت ئاوةنةؾي ية باؾرتيٓى ئاوةناْة ،ضووْهة ئةو
ضِووباضةي زةٖاتة ٖةنُاتاْةَ ،اوةى ( 150نِ) بة ْاوضةى ؾاخاويسا زةضِؤيؿت و بة زضيَصايي
ضيَطةنة بةض بةضزة طةوضةنإ زةنةوت و ٖةواى تيَهةٍَ زةبوو و ئاوةنةى غووى و خؤف زةبوو.
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زةضَاْى غةضةنيي َٔ وةى داضإ غطنة و ٖةْطوئ بوو ،ثعيؿهةنإ زةياْوت ٖيض
زةضَاْيَو وةى خؤؾاوي غطنة و ٖةْطوئ ناضيطةض ْيية ،ئةطةض ية ؾويَٓيَو ٖةْطوئ زةغت
ْةنةويَت ،زةبيَت خؤؾاوي غطنة و ؾيًةى تطيَ غوضيَت تا ْةخؤؾي ظضاو ْةَيَٓيَت.
زواى ئةوةى َاوةيةى ية ٖةنُاتاْة َاَةوةٖ ،ةغتِ نطز تةْسضوغتيِ بةضةو باؾرت ضووة.
َى ؾهػتى تاوياْووؽَٓ ،ى بة توْسى تووضِة نطز،
َى ؾهػتى ٖؤض ية زواى ٖةواي
ٖةواي
َيَهِ ثيَطةيؿت نة ْيؿاْى زةزا ثاؾاى ئةضَةْػتإ
ٖاونات يةاليةٕ ثاؾاى ئاتطؤثاتئَ ٖةواي
َجؿتى ئؤزى ْات بووة .ثاؾاى ئةضَةْػتإ ية زواى ئةوةى ظايةضيةٕ بة زةغتى
ٖاوناض و ثاي
َٔ ؾهػتى خواضزٖ ،يض ناضيَهى زشى َٔ ْةنطز ،بةآلّ يةوناتةى ئؤزى ْات ؾاَى
زاطرينطزووة و زةظاْيَت َٔ ْةخؤؾِ ،زؤغتايةتى َٓى فةضاَؤف نطزووة و يةطةٍَ زوشَٓةنامن
ٖاوناضةٖ .ةضضةْسة باضى تةْسضوغتيِ باف ْةبوو و ْةخؤف بووّ ،بةآلّ بةو ٖؤناضاْةى باغِ
نطزٕ بة ثيَويػتِ ظاْى نة خؤّ بضُة دةْطى ئؤزى ْات.
َى غةضنةوتٓى ئؤزى ْات خؤؾشاٍَ ببوو ،نة
داييٓؤغى ئيُجطاتؤضى ضؤّ بة ضازةيةى ية ٖةواي
ْاظْاوى (نؤض نتؤض ئؤضيإ تيؼ)ي بةغةضزا بطِي ،واتة ئةو نةغةى ضؤشٖةآلتى تةْيبَ نطزْ ،اوى بطز و
()4
َيَٓةوة ،ئةويإ بة (قاضةَاْى ضؤشٖةآلت) ْاوبطز.
َهاْى ئاغايي ضؤّ نة ْةياْسةتواْى ئةو ْاوة بً
خةي
َى ( 267ظ) زواى ئةوةى ْةخؤؾييةنةّ تا ضازةيةى باؾرت بوو ،بطِياضَسا
ية بةٖاضى غاي
بةضةو وآلتى ثاملري بطِؤّ و ئؤزى ْات يةْيَو ببةّ ،ئةطةض ئاٖوضاَةظزا بطِياضى وابيَت نة َٔ بة
زةغتى ئةو بؿهيَِ ،زةبوواية بهوشضيَِ و زةَعاْى نة َٔ خؤّ بة زةغتةوة ْةزةزا و زيٌ
ْةزةبووّ ،بؤية ياخؤ تةواوى غةضباظاْى زوشَِٓ زةنوؾت يإ زةنوشضاّ.
( )4غةباضةت بة بةغةضٖاتى ئؤزى ْات ياخؤ ئةظيٓةى عاضةبإ َريى ثاملري ،طيَطِاْةوةي زيهةيـ ٖةية نة ية
ظؤضيٓةى ثةضِتوونة َيَصووييةناْسا ٖاتووة و ثطؤفيػؤض (ئاضتؤض نطيػتيةٕ غئَ)يـ ية ثةضِتوونةنةى بة ْاوى
(ئيَطإ ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا) زةَييَت:ى"ؾاثووض زواى ٖةْسىَ دةْط و ثةيهاض ية غوضيا و ناثازؤنى،
ية ناتي طةضِاْةوةى بةضةو ئيَطإ ،ية ضيَطةى طةضِاْةوة نةوتةبةض ٖيَطؾى ئةظيٓة َريى عاضةبإ نة سونُطِاْى
ؾاضى ثاملؤض ية بياباْي ؾاّ بوو ...غةباضةت بة غةضنةوتٓى ئةظيٓة بيَطوَإ َيَصووْووغإ ظؤض ظيازةضِؤييإ
َٓياييةوة بؤ َاوةى ضةْسئ غاٍَ سونُطِاْى غوضيا و بةؾيَهى ظؤضى وياليةتةناْى ضؤّ
نطزووة ،بةآلّ ئةو بة زي
ية ئاغياى نطزووةٖ .ةضضةْسة بة ضوايةت غةض بة ضؤّ بوو ،بةآلّ ية ضاغتيسا تا ضازةى ظؤضتط غةضبةخؤ بوو ،ية
َى 265
اليةٕ داييٓؤغي قةيػةضى ضؤّ ْاظْاوى ئيُجطاتؤضى ثيَ بةخؿطا ،ئيَطاْييةنإ بيَ ٖيض غووزيَو تا غاي
َآل"
ظايٓى بةضزةواَيإ بة دةْطى خؤيإ و ثاملؤضزا" .ظةبيشوي
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ية ئةنباتإ زةضضووّ و ضيَطةى تيػفومن ططتةبةض ،زةبوواية بة نطَاؾاْسا بطِؤّ ،يةويَٓسةض وةغتاّ و
َهةْطاوة ،ئةو ناتةى َٔ ضاوّ ييَ
ضاوّ نةوت بةو نةتيبةيةى زاضيوف نة يةغةض قةزى ؾاخةنة ٖةي
َى بةغةضزا تيَجةضِ زةبوو .بيٓيٓى ئةو نةتيبةية ظؤض ناضيطةضيى يةغةض
زةنطزْ ،يَعيهةى ( )767غاي
َٔ نطز و ثةميامن بة خؤَسا ْةطةضِيَُةوة تا ئةو ناتةى ئؤزى ْات يةْيَو زةبةّ.
ثيَـ ئةوةى ية نطَاؾإ زةضبضِ ،ئؤواتيػى ثةيهةضتاؾي يؤْاْى نة ٖاتبؤوة ئةوىَٖ ،اتة
الّ و ثيَي ضاطةياْسّ ثةيهةضى َٔ نة غواضى ئةغجِ تةواو بووة ،ظؤضى ثيَدووف بوو بضِ بؤ
ؾاضيَهي زيهة و ثةيهةضى خؤّ ببيِٓ ،ثيَُوت تؤ ثةيهةضتاؾي و ٖوْةضَةْسىَٓ ،يـ ضيَعّ بؤ
َٓياّ نطز نة ْاضاضّ بضِ بؤ دةْط ،يةبةض ئةوةي ضوومن بؤ دةْط
ٖوْةضَةْسإ ٖةية ،بةآلّ زي
ططيٓطرتة ية ٖاتِٓ بؤ بيٓيٓى ثةيهةضى خؤّ ية ؾاضيَهي زيهة ،تةْاْةت ئةطةض ثةيهةضةنة ظؤض
دواْيـ بيَت .ضيَطةّ بةضةو وآلتيَهي زيهة ططتووةتةبةض ،زواى ئةوةى خةآلمت نطزٕ ضيَطةّ بة
ثةيهةضتاؾةنةزا تا بطِوات.
زواي ئةوةى طةيؿتُة تيػفوٕ ،فةضَامن نطز تا يةؾهطيَهى بةٖيَع بة ٖةَوو دؤض ضةنيَهي
ناضيطةضةوة ئاَازة بهطيَت بؤ دةْط.
ئؤزى ْات ية زوو دةْطسا غةضنطزةناْى َٓى ؾهػت زابوو ،بؤية زةَعاْى خؤى و
ئةفػةض و غةضباظةناْى خوزإ وضةى بةٖيَعٕ و غةضنةوتٔ بة غةض ئةوإ بة ٖةبووْى ئةو وضة
بةٖيَعةيإ ،ثيَويػتى بة يةؾهطى بةٖيَع ٖةية .بؤية بة يةؾهطيَهى ٖةؾتا ٖةظاض نةغي نة
تةواوى ثيَساويػتى و نةضةغتةى دةْطيإ البوو ،نةومتةضِىَ ،سةوت غةز طاييػهةى دةْطى
ثًة يةنيؿِ يةطةٍَ خؤَسا بطز.
ثعيؿهةنامن ضايإ غجاضزبووّ تا ثرت ثؿوو بسةّ و ئاطةزاضى خؤّ مب تا ئةو ناتةى بة
تةواوةتى ضاى زةمبةوة ،بةآلّ َٔ ضاغجاضزةنةيامن ية طويَ ْةططت ،ضووْهة ئةو نةغةى زةضِواتة
دةْط و بة ْياظى نوؾنت و نوشضاْة ،طوىَ بة تةْسضوغتى خؤى ْازات.
ية تيػفوٕ زةضضووّ و ية طؤضِةثاْى دةْطى داضاْى (َى ظى ؾة) ثةضِميةوة بؤ ئةوبةضي فوضات ،بيَ
ئةوةى تانة غةضباظيَو ياخؤ ئةغجيَهُإ ئاو بيبات .زواى ثةضِيٓةوة ية ئاوةنة ،زةغتةيةى ية
يةؾهطةنةى خؤَِ نطزة ثيَؿةْط ،ئةوإ ية ثيَؿةوة زةضِؤيؿنت و تواْاى بةضططى ية خؤيإ ٖةبوو.
زواى ئةوةى ضةْس ضؤشيَو ضيَطةَإ بطِى ،ناتى ْيوةضِؤ بؤ ثؿووزإ وةغتائ ،زةغتةيةى ية
ثياواْى زاْيؿتووى ْاوضةنة ٖاتٓة الّ و وةى شْإ زةططيإ .ثطغياضّ نطز نة بؤضى زةططئ؟..
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وت يإ :ئةى ثاؾا ،ضظطاضَإ بهة ية زةغت غتةَى ئؤزى ْات ،ئةو ظؤض غتةَهاضة و ئيَُة
ضيسيهة بةضطةى غتةَى ئةو ْاططئ.
ومت :ئاغووزة بٔ ،ضووْهة يةَةوزوا تا ئةوناتةى َٔ ٖةمب ،ئؤزى ْات تواْاى ئاظاضزاْى
ئيَوةى ْابيَت .زواى ئةوناتة ئيرت ٖةض ؾويَٓيَو نة بؤى زةضووئ ،زاْيؿتوواْةنةى زةٖاتٔ و
َٓياييِ زةزاْىَ و زةَوت:
زاوايإ زةنطز تا ية زةغت ئؤزى ْات ضِظطاضيإ بهةَّٓ ،يـ زي
زةضِؤّ تا ئؤزى ْات بهوشّ ياخؤ ية طؤضِةثاْى دةْطسا بهوشضيَِ.
ثيَؿةْطى َٔ ٖةض بةضزةواّ بووٕ ية ضؤيؿنت ،ية ثيَؿُةوة ٖيض ؾويَٓةواضى يةؾهطى ئؤزى
ْات ْةبوو.
َٔ ثرت خؤثاضيَعيِ زةنطز ،ضووْهة بيَ زةْطى و ْةدووآلْى ئؤزى ْات ْيؿاْة بووٕ بؤ
َسا
َبصاضزووة ،دةْطِ يةطةي
ئةوةى َٔ بؤ نوؾتاضطة ببات ،يةو ؾويَٓةى بؤ خؤى بؤ دةْطى ٖةي
بهات و بتواْيَت بة ٖةَوو ؾيَوةيةى غووزى تةواو ية غطووؾت بة غووزى خؤى وةضبططيَت.
ناتيَو بيَسةْطى و ْةدوآلْى ئؤزى ْات ية ضازة زةضضوو ،يةؾهطةنةَِ وةغتاْسٖ ،ةْسىَ
غيدوضِّ بؤ وةضططتٓى ٖةواٍَ و ظاْياضيي ْاضز تا بعأْ بؤضى ٖيض ؾويَٓةواضى ئؤزى ْات زياض ْيية.
َِ ظةْطيَت ،غةضزاضيَو زووداض ية دةْطسا
بة زووضّ زةظاْى ئةو يةْيَو ؾاضى تةزَووض يةطةي
َيإ ثيَساّ
يةؾهطى زوشَٔ ؾهػت بسات ،ثةْا ْاباتة ثؿت زيواضةناْى ؾاض .غيدوضِةنامن ٖةواي
نة ؾاضةنة زيواضى باف و بةٖيَعى ْةبووٕ تا ئؤزى ْات ية ثؿتياْةوة ظةْطيَت.
َى نوشضاْى
َيَهِ بؤ ٖات نة بطيَتى بوو ية ٖةواي
ضؤشيَو ية يةنيَو ية غيدوضِةنامنةوة ٖةواي
َة و
َةناْسَٓ ،يـ بطِواّ ْةنطز ،ثيَُوابوو ئةوةف فيًَ
ئؤزى ْات نة َٓى بة توْسى ضاضً
َةنة يةاليةٕ ٖةْسىَ
زةياْةويَت َٔ ثؿت بهةَةوة و يةثطِ ٖيَطؾِ بهةْةغةض ،بةآلّ ٖةواي
غيدوضِيرتيـ بؤّ ثؿرتِاغت نطايةوة ،غةيط يةوةزا بوو نة ئةو بة زةغت شْةنةي خؤى نة ْاوى
(ظةْوويي) بوو ،نوشضا بوو.
َى زيهةّ بؤ ٖات نة باغي ئةوةى زةنطز نة ظةْوويي
زواتط يةاليةٕ غيدوضِةنامنةوة ٖةواي
زواى نوؾتٓى ٖاوغةضةنةى ،بؤ خؤى زةغةآلتى ططتووةتةزةغت و وتوويةتى ئيَػتة َٔ
َو
خيَعاْى خوزاوةْسنامن ،زواتط خؤى بة خوزا ْاغاْسووة و وتوويةتى ثيَويػتة يةَةوزوا خةي
ئةو بجةضغنت.
َٓيابووّ نة ئؤزى ْات بة زةغت شْةنةي خؤى نوشضاوة ،ظاْيِ ٖيَؿتا يةشيَط
ناتيَو زي
َجؿتى ئاٖوضاَةظزاّ ،فةضَامن نطز تا بيػت و يةى ئاططخاْةي زيهة وةى ٖيَُا بؤ بيػت و
ثاي
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يةى بةؾي ئاظيَػتا ية وآلتاْى شيَطزةغتى َٓسا ضيَ بهةٕ ،يةو ثاضةيةى ية بةضزةغتُسا بوو بؤ
ٖةضيةنة ية ئاططخاْةنإ بةؾيَهِ زياضى نطز تا وةطةضِى غةٕ و زواى َطزمن ية وةبةضٖيَٓاْى
ئةو ثاضاْة ،ئاططى ثريؤظ ية ئاططخاْةنإ بةضزةواّ بهةٕ.
بةضةو ؾاضى تةزَووض نةومتةضِىَ ،ثيَـ ئةوةى بطةَة ؾاضةنة ،ظةْوويي (ظةْووبيا)
َيَت ئةوةى يةطةٍَ تؤزا زةدةْطا ،ئيَػتة َطزووةْ َٔ ،اَةويَت
ْاَةيةنى بؤ ْاضزّ ،تيايسا زةي
ظةْطِ ،ئةطةض وةى َيوإ زيَٓة ْيَو ؾاضى تةزَووض ،ئةوا ثيَؿواظيتإ ييَ زةنةّ.
ية وةآلَسا بؤّ ْووغي ،ئةو ظياْاْةى بةض َٔ و ؾويَٓهةوتووةنامن نةوتووةٖ ،ةضوةٖا ئةو
ظياْاْة ببصيَطيَت ،نة بةض يةؾهطةنةّ نةوتووة ية ٖةضزوو دةْطى ثيَؿوو نة تياياْسا
يةؾهطةنةّ ؾهػتى خواضزبوو ،بؤ ئةوةى ئةو ْةضِوات و ثاضة و غاَاْى ئؤزى ْات ْةبات ،بة
ثةية بةضةو ؾاضةنة ضؤيؿتِ و بة بيَ بةضططى ضؤيؿتُة ْيَوؾاض.
ظةْووبى َٓى باْطٗيَؿت نطز بؤ نؤؾهى خؤى َٔ ،ئةو باْطٗيَؿت نطزْةّ ثةغةْس
َهى تةزَووضّ زةظاْى ،زةَعاْى ثياويَهى وةى َٔ يةظزإ ثةضغت،
ْةنطز ،ضووْهة ئاناضى خةي
ْابيَت بضيَتة نؤؾهى شْيَو نة ٖاوغةضى ْيية.
ية زةوضوبةضى ؾاض ظؤض ثاغةوامن زاْا تا ظةْووبى ْةتواْيَت غاَاْى َيَطزةنةى ية ؾاضةنة بباتة
زةضةوة ،فةضَامن نطز بوضدى غةضنةوتٓى ئؤزى ْات ويَطإ بهةٕ ،يةْيَو ؾاض بة فةضَاْى َٔ داضِياْسا
نة ٖةَووإ ئاظازٕ يةوةى ئايٓى داضاْيإ واتة بةعٌ بجةضغنت و َٔ ناضّ بة ئايٓى ئةواْةوة ْيية،
تةْيا تا ئةو ضؤشةى يةو ؾاضةّ ْابيَت نضاْى طةْر بؤ خعَةتهطزٕ بضٓة ثةضغتطة.
َة ططاْبةٖانإ و َافووض و نةيوثةيةناْى نؤؾهى ئؤزى ْامت زاطرينطز،
تةواوى ظيَطِ و خؿً
ٖةضوةٖا تةواوى ئةو وآلتاْةى ئةو زاطريى نطزبووٕ ،ئاظازنطإ ،فةضَامن نطز ،نة يةو وآلتاْة
داضِ بسةٕ ٖةَووإ ئاظازٕ ية ديَبةديَهطزٕ و ئةدماَساْي غطووت و ضِيَوضِةمسة ئايٓييةناْي
خؤيإ ،ضووْهة يةَةوزوا نةؽ ْاناضيَت ظؤضيإ ييَ بهات بؤ ثةضةغتٓى بةعٌ ،تةواوى
ئةفػةض و غةضباظة زيًة ئيَطاْييةنامن ضِظطاض نطز و بة ٖؤى ئةوةى ية غةضزةَى زيٌ بووْياْسا
ظؤض ئاظاض و ئةؾةدمةيإ بيٓى بوو ،ية ظيَطِ و غاَاْى ئؤزى ْات و ظةْووبياي ٖاوغةضيسا ،بؤ
َيإ بوو.
ٖةض زيًيَو َووضةيةنِ زابني نطز نة بةضاْبةض َووضةى ثيَٓر غاي
ظةْووبى ضةْسئ داض ٖات بؤ الّ و َٓى باْطٗيَؿت نطز بؤ نؤؾهى خؤى َٔ ،ضةمت
نطزةوة و ثيَُوت :ؾازبة نة بةضاْبةض ثاؾايةنى يةظزإ ثةضغتى ،ئةطةض ثاؾايةني زيهة
َٓياييةوة بة ٖؤى ئةوةى ٖاوغةضةنةت دةْطى بةضثانطز بوو ،ئةوا خؤت و
بوواية ،ئةوا بة زي
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نوضِة طةدمةنةت و زةغتوثيَوةْسةنةتي زيٌ زةنطز و زةيربزْة وآلتاْى خؤى ،بةآلّ َٔ ْة تؤ و
ْة نوضِةنةت بة زيٌ ْاططّ ،تا ئةوناتةى ناضةنامن ية وآلتةنةت تةواو زةنةّ ييَطة زةمب ،زواتط
زةطةضِيَُةوة ،بؤية ييَ زةطةضِيَِ تا ضؤْت زةتةويَت ،ئاوا وآلتةنةت بةضِيَوة ببةى ،بةآلّ
ٖؤؾساضيتإ زةنةّ ئةطةض ضؤشيَو خؤت ياخؤ نوضِةنةت بتاْةويَت وةى ئؤزى ْات بهةٕ و
وآلتاْى َٔ غةْة شيَطزةغتى خؤتإ ،ئةوا ٖةضزوونتإ زةنوشّ و وآلتةنةتإ زةنةّ بة بةؾيَو
ية وآلتاْى شيَطزةغتةى خؤّ.
ظةْووبي وتى تا ئةو ضؤشةى َٔ ظيٓسوو مبيَِٓ ،ية ْيَوإ َٔ و تؤزا دةْط ْابيَت و ٖيَطف
ْانطيَتة غةض وآلتةناْى تؤ.
َِ و بطةضِيَُةوة ،ظةْووبى بؤ خواسافيعى
ئةو ضؤشةى خةضيهي ئةوة بووّ تةزَووض ديَ بٗيًَ
ٖاتةالّ و ييَِ ثطغي ئايا ضاغتة نة تؤ ٖاوغةضى خؤتت نوؾتووة ،ئةويـ وتى نوؾتٓى ئةو بة
زةغتى ئةْكةغت ْةبوو َٔ ،ية ناتى بةضططيهطزٕ يةخؤّ ،ئةوّ نوؾت.
بة غةضٖاتى ٖةضزوو دةْطى َٔ و ئؤزى ْات و نوشضاْى ئةو ،بةو ؾيَوةية بوو ،تةواوى
ئةو ظياْاْةى ييَِ نةوتبووٕ يةو طةؾتة و ية تةزَووض زةغتِ نةوتٓةوة ،طةضِاْةوةّ بةضةو ؾاضى
َى ( 268ظ) خاياْس.
تيػفوٕ تا غاي
َسايةوة ،ثعيؿهةنإ ئةويإ بؤ
َاْطيَو زواى طةضِاْةوةّ ،زووباضة ْةخؤؾييةنةّ غةضى ٖةي
ٖؤناضةناْى داضإ طةضِاْسةوة و بة ٖةَإ زةضَاْةناْى داضإ ضاضةغةضيإ زةنطزّ ،ية ناتى
َى نوشضاْى داييٓووغي ئيُجطاتؤضى ضؤّ و ثؿتيواْى ئؤزى ْامت ثيَ
ضاضةغةضنطزمنٖ ،ةواي
طةيؿت.
*

*

*

ظاْياضيإ ثيَ طةياْسّ ثياويَو بة ْاوى (نًؤز) نة ئةويـ يةطات واتة فةضَاْسةى يصيؤٕ بوو ية
دياتى داييٓؤؽ بؤتة ئيُجطاتؤض ،ضؤّ ية زؤخيَهسا بوو ،دطة ية يةطاتةنإ نةغي زيهة ْةزةبوو بة
ئيُجطاتؤضٖ ،ةض نة يةنيَو ية يةطاتةنإ زةبوو بة ئيُجطاتؤض ،يةنيَهي زيهة ئةوى زةنوؾت و ية
دياتى زةبوو بة ئيُجطاتؤض ،تا ئةو ناتةى بة زةغتى يةنيَهي زيهة زةنوشضا و ديَطةى زةطريايةوة.
َةنامنِ وت نة ئةو ية زوو
ناتيَو نًؤز بة ْاوى (نًؤزى زووةّ) بوو بة ئيُجطاتؤض ،بة َٓساي
غاٍَ ثرت يةغةض تةخيت زةغةآلت ْاَيَٓيَتةوة و بة ظوويي زةنوشضيَت و ديَطةى زةطرييَتةوة.
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ئةو زواى ئةوةى زةغةآلتي ططتةزةغت ،دؤضة دةْطيَهي زيهةي زاٖيَٓا ،ية ئاناَسا َٓى
ئاطةزاض نطزةوة نة ئاطةزاضى وآلتةناْى خؤّ مب.
دةْطة تاظةنةى نًؤزى زووةّ بطيَتى بوو يةوةى ناتيَو ٖيَطف بؤ وآلتيَو زةنطا ،زةبوواية
َةنإ بهوشضئَ ،زاضةنإ
تةواوى ؾاضةنإ ويَطإ بهطئَ و تةواوى ثياوةنإ و شْةنإ و َٓساي
َييةنإ يةْيَوبربزضئَ و ٖةَوو ناْياوةنإ نويَط
بربِزضئَ و بةضوبووَى ظةويية نؿتووناي
بهطيَٓةوة ،ناتيَهيـ يةؾهط زةطةضِيَتةوة نة يةو وآلتة ٖيض ؾتيَو ْةَابيَت.
بة تةواوةتى ْةفطةمت يةو دؤضة دةْطاْة زةنطزةوة ،ئةطةض نًؤزى زووةّ نة اليةْططى ئةو
دؤضة دةْطاْة بوو ،ئاٖوضاَةظزاى ثةضةغتباية ،ئةو دةْطاْةى ْةزةويػت ،ئاٖوضاَةظزا
َةناْيـ ْةضّ و ْيإ بيَت ،ضذاى يةطةٍَ
فةضَاْى نطزووة َطؤظ تةْاْةت بةضاْبةض بة ئاشةي
ٖاوضِةطةظةناْى خؤى.
َٔ ية تةواوى دةْطةناْساٖ ،ةض نة زوشَٔ خؤى بة زةغتةوة زةزا ،زةغتِ ية دةْط
َى نوؾنت و ويَطاْهطزمن ْةزةزا ،تةْيا بادِ ية زوشَٔ وةضزةططت.
َسةططت ،زواى ئةوة ٖةوي
ٖةي
ئةى ئةو نةغةى ئةو نةتيبةية زةخويَٓيتةوة ،ئةوة بعاْة نة َٔ يةو ضؤشةوة نة ٖاتووَةتة غةض
تةختى ثاؾايةتيي تا ئةَطِؤ ،بة َةبةغتى تاآلٕ و نوؾنت و بطِئٖ ،يَطؾِ بؤ ٖيض وآلتيَو ْةنطزووة.
ٖةض داضيَو نة ٖيَطؾِ بؤ وآلتيَو نطزبيَت ،وةآلَسةضةوة بووة ،بؤ ٖيَطؾي ثاؾايةى نة
ٖيَطؾي نطزووةتة غةض وآلتةنةّ ياخؤ يةنيَو يةو وآلتاْةى يةشيَط زةغتِ بووْة ،زواى ئةوةى
خؤؾيإ بة زةغتةوة زاوة ،دةْطِ ضاططتووة ،بةآلّ نًؤزى زووةّ زةيوت زةبيَت وآلتى زوشَٔ
َطة و ناضيَع و طياًْةبةضيَهى تيَسا ْةَيَٓيَت،
بة تةواوةتى ويَطإ بهطيَت و ٖيض َاٍَ و بار و نيًَ
ٖةض بةو َةضاَةف ٖيَطؾي بؤ غةضظةوى طوتةنإ نطز.
ية زةظةضي طوتةنإ بةضاظ بة ضيَصةى ظؤض ٖةبوو ،ناتيَو نًؤزى زووةّ ٖيَطؾي بؤ ئةو وآلتة
نطز ،بةضاظةناْى ضاوْا ،ئةواْيـ بؤ وآلتاْى زةوضوبةضيإ ثةضاطةْسة بووٕ ،طوتةنإ ية
َةنإ زةشيإ و َيضي خاْووةناْيإ ية ؾيَوةى قووضةنى و ية طاىل بوو ،نةضةغتةى
دةْطةي
خاْووةناْيإ بة تةواوةتى ية زاض بووٕ ،ئةوةف بؤ ظؤضى زاض زةطةضِايةوة ية غٓووضةنةياْسا.
نًؤزى زووةّ ناتيَو طةيؿتة طوْسةناْى طوتةنإ ،خاْووةناْى ئاطط زةزإ ،تةْيا غووتاْى
خاْوويةى زةبووة ٖؤى غووتإ و ططِططتٓى تةواوى خاْووةنإ و ية َاوةيةنى ظؤض نةَسا ية
َةَيَـ ٖيضي زيهة بةضضاو ْةزةنةوت .ية ٖةْسىَ الزيَسا ئاطط ٖيَٓسة بة
طوْسةنة ،دطة ية خؤي
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َة
َةناْيإ تا َٓساي
بًةظ تةؾةْةي زةغةْس ،ئةو شْاْةى يةْيَو دةْطةٍَ بووْٕ ،ةزةطةيؿتٓةوة َاي
َةنإ يةويَسا زةغووتإ.
َةناْسا بووٕ ضظطاض بهةٕ و َٓساي
ؾريخؤضةناْيإ نة ية َاي
نًؤزى زووةّ ٖةض نةغيَو ية شٕ و ثياو ،ثري و طةدمى بةضزةغت نةوتباية ،زةيهوؾت و
َو
زةغتى ية نةؽ ْةزةثاضاغت ،غةضباظةناْيؿى خؤيإ ية زةغتسضيَصيهطزْة غةض ْاَووغى خةي
ْةزةثاضاغت.
َهى ططت نوؾت و الزيَهاْى غووتاْسٕ تا ئةوإ ضيسيهة تواْاى
نًؤزى زووةّ ٖيَٓسةى خةي
َة ية نًؤز بهةوْةوة ،ئةوإ بةزووي
وةغتاْيإ ْةَا و ثامشاوةي طوتييةنإ بطِياضياْسا تؤي
غوثاى ئةو نةوتٔ ،ؾةويَو يةؾهطةنةى ية دةْطةٍَ ثؿووياْسا بوو ،ية ٖةَوو اليةنةوة
َيإ ئاططزا.
دةْطةي
ومت نة ْةضيتى يصيؤْةنإ وابوو ،تةْاْةت ئةطةض بؤ ؾةويَهيـ ية ؾويَٓيَو َابوواْايةوة،
زيواضيإ بؤ ثاضيَعطاضيهطزٕ ية خؤيإ بة ضواض زةوضياْسا ضيَ زةنطز تا ْةنةوْة بةض ثةالَاضى
َبوواْة ،زاضةناْيإ زةبطِى و بة قةزى زاضةنإ
يةْاناوى زوشَٔ .ئةوإ ئةطةض ية دةْطةي
زيواضيإ ضيَ زةنطز ،ئةطةض ية دةْطةٍَ ْةبوواْة بة بةضز و طٌَ زيواضيإ زةنطز ،ئةطةض بةضز
َسةضٓى ،ئةوإ بؤ ئةو ناضةيإ تةْاْةت خؿتيإ
زةغت ْةنةوتباية ،بة قوضِ و مل زيواضيإ ٖةي
زةبطِى .زيواضى زةوضةيإ بة ٖؤى ئةوةى ية دةْطةٍَ بووٕ ،ئةو ؾةوة ية قةزى زاضةنإ بوو،
يةطةٍَ ظؤضبووْى ئاططزا ،زيواضةنةؾيإ غووتا و ئاطط طةيؿتة ئؤضزووطةنةيإ.
َةشإ ٖاتٔ و ويػتيإ
غةضباظاْى يصيؤْةنإ بة بيٓيٓى ئاطط نة طةَاضؤى زابووٕ ،زووضاضى ؾً
خؤيإ ضظطاض بهةٕ ،ئةوةف بووة ٖؤى يةْيَوضووْى ضيَههاضى يصيؤْةناْيإ .ثياواْى طوتيـ تةوضى
قوضغيإ بة زةغتةوة بوو ،ية ثؿت ْاوضةى ئاططةنة ضاوةضِواْى غةضباظاْى ٖةآلتوويإ زةنطزٖ ،ةض
غةضباظيَو نة ية ئاططةنة زةضزةضوو ،بة يةى ييَساْي تةوضى ئةوإ زةنوشضا.
َجؿتى ثاغةواْةناْى طاضزى تايبةتى خؤى تواْى ضِظطاضى ببيَت ،بةآلّ
نًؤزى زووةّ بة ثاي
ظؤضيٓةى غةضباظةناْى يإ بة ئاطط غووتإ ياخؤ يةاليةٕ طوتةنإ نوشضإٖ ،ةْسيَهيؿيإ
ثةضاطةْسة بووٕ ،زواتط يةاليةٕ طوتةنإ زةنوشضإ.
ٖةضضةْسة نًؤز ية وآلتى طوتةنإ ؾهػتى خواضز و ظؤضيٓةى غةضباظةناْى يةْيَوضووٕ،
بةآلّ يةاليةٕ ناغةييَػةناْى زةوضوبةضى خؤى ،ية زواى طةضِاْةوةى ْاوى (طوتيهؤؽ)ي ثيَ
بةخؿطا واتة (ئةو نةغةى بةغةض طوتةناْسا غةضنةوت).
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ية نؤتايي وةضظى ٖاويٓسا ،نًؤز يةطةٍَ ضةْس يصيؤْيَو ية غةضباظةناْى بةضةو وآلتى (طوٍَ)
فةضةْػا نةوتةضِىَ ،يةو وآلتةف ٖةض نةغيَهى بةضزةغت زةنةوت ،زةيهوؾت و ٖةَوو
طوْسةناْي زةغووتاْس ياخؤ ويَطإ زةنطز.
زاْيؿتوواْى طوٍَ بة طؿتيي دووتياض بووٕ ،ضِةظى تطيَيإ ظؤض ثيَ باؾرت بوو ية زضةختةيًي
زيهة ،بؤية بةؾي طةوضةى وآلتةنةيإ بة ضِةظى تطىَ زاثؤؾطاو بوو.
يةو وةضظةى نة نًؤزى زووةّ طةيؿتة فةضةْػا (طوٍَ) ،ية ضةظةناْسا تطيَ طةيؿتبوو،
نواضطيـ (قاضضو) بة ضيَصةى ظؤض ية تةواوى وةضظةنإ ،دطة ية وةضظى ظغتإ زةغت زةنةوت.
غةضباظة ضؤَةنإ نة ضِةظةناْيإ بة بيَ خاوةٕ بيين (ضووْهة خوزإ ضِةظةنإ ية تطغي
نوشضإٖ ،ةَوويإ ٖةآلت بووٕ) ،تطيَى ظؤضيإ خواضزٖ ،يَٓسةيإ خواضز نة ٖةْسيَهيإ ْةخؤف
نةوتٖٔ ،ةْسيَهي زيهةيؿيإ بة ٖؤى خواضزْى نواضط َطزٕ ،ضووْهة ٖةْسىَ ية نواضطةنإ
شةٖطاوي بووٕ.
يةنيَو ية غةضنطزةناْى فةضةْػا بة ْاوى (ناضٍ) بؤ بةضبةضةناْى نًؤز خؤى ئاَازة نطز،
ثياواْى وآلتى ية خؤى نؤنطزةوة و ية ْاوضةيةى بة ْاوى (ؾاَجاْى) ٖيَطؾي نطزة غةض نًؤزى
زووةّ.
ئةو و ثياوةناْى بة ْةعطةتة ييَساْةوة ٖيَطؾيإ نطزة غةض يةؾهطى نًؤز و زةضنةوت نة
يةؾهطى نًؤز غػنتٖ ،ةْسىَ ية غةضباظةنإ بة ٖؤى ظؤض خواضزْى تطيَ ْةخؤف و
ٖةْسيَهيؿيإ غػت ببووٕ .ئةو ضؤشة زةضنةوت نة ظؤض خواضزْى تطىَ ،تةْاْةت غةضباظة
زييَطةناْيـ غػت زةنات ،ئيُجطاتؤضى ضؤّ نة ثيَؿرت فةضَاْسةى يصيؤٕ بووةْ ،ةزةبوو ضيَطةى
َى و ظؤض خؤضى ية ضِةظةناْى طوٍَ بة غةضباظةناْى خؤى بسات.
يةف ثةضوةضى و تةْبةي
داضيَهي زيهة يةؾهطى نًؤزى زووةّ ؾهػتى خواضز و غةضباظةناْى ثةضف و بآلو بووٕ و
َجؿتى طاضزى ثاغةواْى خؤى تواْى ٖةٍَ بيَت و ضظطاضى ببيَت.
نًؤزى زووةّ بة ثاي
ناتيَو نة ثياواْى طوٍَ ٖيَطؾيإ نطزة غةض يةؾهطى ضؤّ ،ئةوإ نةيوثةىل تاآلْهطاوى
ظؤضيإ ٖةبوو ،ثياواْى (طوٍَ) تواْيإ زةغت بةغةض تةواوى ئةو نةيوثةٍ و نةضةغتاْةزا بططٕ،
نة بة تاآلٕ ية وآلتى ئةواْسا بةزةغتى ٖيَٓا بوو ،بةثيَي ْةضيتى خؤؾيإ و بؤ زةضبطِيٓى
َيَت ،ئةويإ يةغةض
غوثاغطوظاضى بةضاْبةض بة (ناضٍ) نة تواْى ضؤَةنإ ية فةضةْػا ضِاَاي
َغإ بةضظ نطزةوة ،ئةَةف وةى ْةضيتيَو بوو بؤ غوثاغطوظاضى ية بةضاْبةض ئةو ،تانة
قةي
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َهةنةى تةْيا ئةوة بوو نة ية دةشْةناْياْسا بةغةض
دياواظيى ثاؾاى طوٍَ يةطةٍَ خةي
َغاْةناْسا بةضظزةنطايةوة.
قةي
نًؤزى زووةّ بة ؾهػت خواضزوويي طةضِايةوة بؤ ضؤّ و ْيَعيهةناْى زيػإ بؤ خؤبطزْة
َى ططت).
ثيَـ ْاويإ ْا (طويسيؼ) واتة (ئةو نةغةى طوي
َى ٖةضزوو ؾهػتى نًؤزى زووةّ ض ية وآلتى طوتةنإ و ض ية ضؤّ بة ٖؤى
ٖةواي
نطيػتياْةناْةوة ثيَِ طةيؿت ،وةى بامسهطز ئةوإ ضؤَيإ خؤف ْةزةويػت ،بؤية ٖةَوو
َيَِ َٔ بة ٖؤى ئةواْةوة ئاطةزاضى
ضِووزاوة ْةخواظضاوةناْي ضؤَيإ بة َٔ زةطةياْس ،زةتوامن بً
تةواوى ضِووزاوةنإ بووّ.
َيإ ثيَساّ نة نًؤزى زووةّ وتوويةتى ثيَويػتة بةضةو ضؤشٖةآلت بيَت و تةواوى
ضؤشيَو ٖةواي
ئةو وآلتاْةى يةشيَطزةغتى (خةغطةو)زإ زاطري بهات و ئةويـ بة زيًى ببات بؤ ضؤّ.
َِ ثيَطةيؿت بريّ نطزةوة نة نًؤز
ضؤَةنإ َٓيإ بة خةغطةو ْاوزةبطز ،ناتيَو ئةو ٖةواي
َى ٖةبيَت و وةى َطؤظيَهى ئاقٌَ ئةوة بعاْيَت زواى زوو ؾهػتى بةزوا يةنسا نة ية
زةبيَت ئةقً
ٖةضيةنةياْسا يةؾهطيَهى خؤى ية زةغت زابيَتْ ،ابيَت بؤ داضى غيَيةّ بري ية ٖيَطف بهاتةوة،
ثيَويػتة َاوةيةنى ثيَ بضيَت تا ٖةتوإ غاتة غةض بطيٓى ؾهػتةناْى و بة تةواوةتى
غاضِيَصيإ بهاتةوة.
ويَطِاى ئةوةى زةَعاْى نًؤزى زووةّ طيًَة ،بةآلّ ْةزةبوو وضيايي خؤّ يةزةغت بسةّ،
ضووْهة ئةو ٖةض بةو ٖؤناضة نة ْةظإ بوو ،زةيتواْى ٖيَطف بهات بؤ وآلتةناْى شيَطزةغتِ،
ثيَويػتة ثرت ية َطؤظى ْةظإ برتغنيْ ،ةى ية َطؤظى ظاْا ،ضووْهة زةتواْطيَت ثالْى َطؤظى
ظاْا ثيَؿبيٓى بهطيَت نة ض زةنات ،بةآلّ ثيَؿبيٓى و ظاْيٓى ثالْى نةغي ْةظإ ظؤض
ئةغتةَة.
ٖةواٍَ و ظاْياضي زيهةّ يةاليةٕ نطيػتياْةناْةوة ثيَطةيؿت نة نًؤز زةغتى نطزووة بة
نؤنطزْةوةى يةؾهط ،ضةْس يصيؤْيَهى ية وآلتةناْى زةوضوبةض نؿاْسووةتةوة ،واتة يةو وآلتاْةي
نة يةشيَط زةغتى ضؤّ بووٕ ،ضووْهة ئيُجطاتؤضى ضؤّ ثيَويػتى بة ثاضةية بؤ ئةو يةؾهطنيَؿيية
َيسا بوو تا ثاضة بة قةضظ ية باظضطاْةنإ وةضبططيَت.
و ثاضةى ْيية ،بؤية ٖةوي
ضؤَةنإ باظضطاْيى خوزإ َتُاْةى ظؤضى ٖةية ،ئةوإ ية تةواوى ئةو وآلتاْةى شيَطزةغتى
ضؤَٔ ناضى باظضطاْى زةنةٕ و ْووغيٓطةيإ ٖةيةٖ ،ةْسىَ يةوإ تا ْيَعيهةى غةز نةؾتيي
باظضطاْيإ ٖةية ،ية زةظطة باظضطاْييةناْيإ ْيَعيهةى ثيَٓر ٖةظاض نةؽ ناض زةنات ،بةآلّ
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ئةوإ َتُاْةيإ بة نًؤز ْةبوو ،زةتطغإ نة ئةو ْةتواْيَت قةضظةناْيإ بؤ بطةضِيَٓيَتةوة ،ية
اليةني زيهة تطغيإ ٖةبوو يةوةى ئةويـ ٖةض وةى ئيُجطاتوضةناْي زيهةي ضؤّ بهوشضيَت و
َاوةى زةغةآلتيى ٖيَٓسة نوضت بيَت نة ْةتواْيَت قةضظةناْيإ بساتةوة.
ناتيَو نًؤزى زووةّ ظاْى ئةوإ ْاياْةويَت قةضظى بؤ زابني بهةٕ ،بطِياضيسا بياخناتة شيَط
َبئَ و بطِؤٕ،
طووؾاض ،ئةوةف باظضطاْةناْى خػتة باضيَهى ْاخؤف ،ئةوإ ْةياْسةتواْى ٖةي
َٓةٖات بووإ،
ضووْهة تةواوى ئةوةى ية ضؤّ ٖةياْبوو زةنةوتة زةغت نًؤز ،ئةطةضيـ ٖةي
ْاضاضبووٕ زاوانةى بةدىَ بطةيةْٔ.
باظضطاْةناْى ضؤّ بؤ ئةوةى ثاضة ْةزةٕ بة ئيُجطاتؤض ،يةطةٍَ (نئَ تي زيؤؽ) نة بطاى
نًؤزى زووةّ بوو ،بووْة ٖاوثةميإ و َةبةغتيإ يةو ٖاوثةمياْيية ئةوة بوو نة نئَ تى زؤؽ
ية دياتى نًؤزى زووةّ بهةْة ثاؾا ،تا ضيسيهة ية َةتطغي ئةوزا ْةبٔ و ئاغووزة بنب ،بةآلّ
يةثطِ ْةخؤؾي تاعووٕ ٖاتة ضؤّ.
بة بطِواى َٔ تاعووٕ يةاليةٕ ئةٖطميةْةوة زيَت ،ئاٖوضاَةظزا نة َيٗطباْة،
ئافطيَٓسضاوةناْى خؤى ئاظاض ْازات و بةآليإ بؤ ْاْيَطيَت .ئةٖطميةْيـ تا ئةو ناتةى ظةَيٓة بؤ
ْاضزْى بةآل خؤف ْةبيَت ْاويَطيَت بةآليإ بؤ ضةواْة بهات و ظةَيٓةى ْاضزْى تاعووْيـ
َهاْةنى باف ْةبووٕ ،خطاثةناض بووٕ ،ئةو ياغاياْةى
خطاثةناضى بوو ،ضؤَةنإ خةي
ئاٖوضاَةظزا بؤ ثانوخاويَٓى زياضى نطزبووْٕ ،ةياْسةثاضاغت ،بيػتبووّ نؤآلْةناْى ضؤّ بؤتة
ؾويَٓى نؤبووْةوةى خؤٍَ و خاؾاى ،ية اليةني زيهة دطة ية خاْةزاْةنإ ،ية ضؤّ نةؽ خؤى
َهي ٖةشاض ٖةٕ ،نة ية تةواوى تةَةْيإ خؤيإ ْاؾؤٕ.
ْاؾواتٖ ،ةْسىَ ية نؤيًة و خةي
خاْةزاْةناْى ضؤَيـ ٖةفتةى داضيَو ياخؤ زووداضإ ،بة زضيَصايي ئةو ضؤشة ية طةضَاوةناْسا
بةغةضيإ زةبطز.
َةَةْسةنإ واياْسةظاْى
ية ضؤشاْى غةضةتاى بآلوبووْةوةى ئةو ثةتايةزا ،خاْةزإ و زةي
ثةتانة بة تةواوةتى تةؾةْة ْانات و بة ظوويي يةْيَو زةضيَت ،بةآلّ بة َاوةيةنى نةّ ثةتا
َة طةوضة و نؤؾهة دواْةناْيإ نة ية بةضزى َةضَِةضِ و دواْهاضى ضيَ
طةيؿتة ْيَو َاي
َةناْيإ ديَٗيَؿت و ثةْايإ بطزةبةض بياباْةنإ.
نطابووٕ ،ئةواْيـ ية تطغي ئةو ثةتايةَ ،اي
تاعووٕ ثعيؿو و ياضَةتيسةضةناْى ئةواْى يةْيَوبطز ،ئيسي نةؽ ْةبوو بؤ ضاضةغةضى
َهى ضؤّ ٖةْطاو بٓيَت ياخؤ تةضَى َطزووةنإ بٓيَصيَت.
خةي
153

َهى ضؤّ وابوو نة خاْووى بةضظى سةوت و ٖةؾت و تا زة ْٗؤَى ضيَ بهةٕ،
خووخسةي خةي
بؤ ئةوةي غووز ية نطيَيةناْيإ وةضبططٕ ،ضووْهة ية ضؤّ ظةوى ْيؿتةدىَ ظؤض ططإ بوو ،بؤية
نطيَي ْٗؤَةناْى غةضةوة ظؤض نةَرت بوو ية ْٗؤَةناْى خواضةوة ،ضووْهة غةضنةوتٔ بؤ
َهى ئاظاض زةزا ،ئةَةف واى نطزبوو ٖةشاضإ ية ْٗؤَةناْى غةضةوة
ْٗؤَةناْى غةضةوة خةي
بٔ .بة ٖؤى ئةو ثةتاية ئةوإ زةَطزٕ ،ئيسي نةؽ ْةبوو الؾةناْيإ يةو ْٗؤَاْة زابططيَت و
بيإ ْيَصيَت و يةوىَ بؤطةْيإ زةنطز.
ئةو ضؤشةى بطِياضَسا ؾاضةنإ (بة ؾاثووض) زضوغت بهةّ ،يةنيَو يةو نطيػتياْاْةى ثةْاى
بؤ َٔ ٖيَٓا بووٖ ،اتة الّ و زاواى نطز تا خاْووى ضةْس ْٗؤَى ضيَ بهةَّٓ ،يـ ئةو وتةيةّ
ضةت نطزةوة و ومت ية ضؤّ بة ٖؤى ططاْى ظةوى خاْووى ضةْس ْٗؤَى ضيَ زةنةٕ ،بةآلّ
َهى َٔ بة
ئاٖوضاَةظزا ظةوى ظؤضى زاوةتة َٔ و ؾويَٓهةوتووةنامن ،بؤية َٔ واْانةّ نة خةي
غةضنةوتٔ ية ثًيهاْةنإ زووضاضى ْاضِاسةتى بنب .ية ٖةَوو ئةو ؾاضاْةى َٔ زضوغتِ نطزووٕ
خاْووى ضةْس ْٗؤَى ييَ ْيية ،تةْيا ضةْس خاْوويةنى زوو ْٗؤَيإ ييَ زضوغت نطاوة.
َةخاْةنإ بة ضازةيةى تةؾةْةى نطز و تيَهةٍَ بة
بؤْى طةْيٓى تةضَى َطزووةنإ ية باي
ثيػى نوآلْةنإ ببوو ،تةْيٓةوةى ْةخؤؾييةنةى خيَطاتط نطزبوو.
ضازةيةى ٖةواى ضؤّ ثيؼ ببووٖ ،ةض نةغيَهى تةْسضوغت و غاخيـ ،تةْاْةت بة تةْيؿت
ؾاضةنةؾسا ضؤيؿت بوواية ،بة ٖؤى ئةو بؤْة زووضاضى ْةخؤؾي زةبوو.
َهةناْيإ
ْةخؤؾييةنة ية ضؤّ بةضةو ؾاضةناْي زيهة ضؤيؿت ،ئةو خاْةزاْاْةى بؤ غةض َوي
ضووبووٕ ،يةويَٓسةض زووضاضى ْةخؤؾي بووٕ ،زةضنةوت ناتيَو بةآل زيَتٖ ،يض دياواظيى ية ْيَوإ
خاْةزإ و نؤيًة ْانات .غةيط يةوةزا بوو نة ثياوإ ظؤضتط بةو ْةخؤؾيية زةَطزٕ و شْإ زواى
تووؾبووْيإ ٖةْسيَ داض ضاى زةبووْةوة ،بةآلّ ية ْيَوإ ثياواْسا نةّ نةؽ ٖةبووٕ نة ضاى ببٓةوة.
ية ؾاضى ضؤّ فةيًةغووفيَو بة ْاوى تالْووؽ زةشيا ،ئةويـ بةو ْةخؤؾيية ططفتاض ببوو،
بةآلّ يةنيَو بوو يةو شَاضة نةَةى بةو ْةخؤؾيية ْةَطزٕ ،ئةو تا زة ضؤش زواى ضاى
َبيَٓيَت ،ناتيَو ظاْى تواْاى
بووْةوةف ٖيَٓسة بيَ تواْا بوو ،نة ْةيسةتواْى ٖةْطاو ٖةي
ضؤيؿتٓى بؤ طةضِاوةتةوة و ٖةْاغةى ٖيَٓسة بةٖيَع بووة نة بتواْيَت نةضِةْا ييَ بسات،
نةضِةْايةنى بةزةغتةوة ططت و بةْيَو نؤآلْةناْى ضؤَسا زةغتى بة طةضِإ نطز ،ية تةواوى ئةو
َهى ٖةية ،فووى بة نةضِةْانةيسا
ؾويَٓاْةى زةيعاْى تواْاى طةياْسْى زةْطى نةضِةْاي بة خةي
َةيإ
زةنطز تا زةْطى بةضظ ببيَتةوة ،زةْطى نةضِةْانة بووة ٖؤى ئةوةى ئةواْةى تواْاى دووي
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ٖةبوو ية تالْووؽ ْيَعيو زةبووْةوة ،ئةويـ بة زةْطيَهى ْعّ ثيَي زةوتٔ :ئةى ئةو نةغاْةى
يةو ْةخؤؾيية ضِظطاضتإ بووة ،ئةوة بعأْ نة ئيَوة داضيَهي زيهة زووضاضى ئةو ْةخؤؾيية
ْابٓةوة ،بؤية وةضٕ و ٖةوٍَ بسةٕ تا ثيَهةوة تةضَى َطزووةنإ ية خانسا بٓيَصئ ،ضووْهة
ئةطةض ئةوناضة ْةنةئ ،تةْاْةت ئيَوةف نة يةو ْةخؤؾيية بة ظيٓسوويي ضظطاضتإ بووة،
ططفتاضى ْةخؤؾي زيهة زةبٔ و زةَطٕ ،بةو ئاواية تةْاْةت يةى نةغيـ ية ضؤّ ية زةغت
َطزٕ ضِظطاضى ْابيَت.
تالْووؽ زةيوت :ئةواْةى ضاى بووْةتةوة زةتوأْ ية تةضَةنإ ْيَعيو ببٓةوة و ْةتطغٔ نة
زووباضة زووضاضى تاعووٕ زةبٓةوة.
َِ و الو ْيِ ،بةآلّ يةطةٍَ
ئةو ثياوة فةيًةغووفة ٖةضوةٖا زةيوتٖ :ةضضةْسة َٔ سةفتا غاي
ئيَوة ية ْاؾتٓى الؾةنإ بةؾساض زةمب ،تا ئةواْةى بة ٖؤي تاعووْةوة ْةَطزوٕ ،بة ٖؤي
ْةخؤؾيي زيهةوة ْةَطٕ.
َو ْةنطز ،بةآلّ
َةناْى تالْووؽ ٖيض ناضيطةضيى ية خةي
ية ضؤشاْى يةنةّ و زووةَسا ٖةوي
َيَو نة الؾةى
َهى بة زواى تالْووغسا نةوتٓةضِىَ ،ناتيَو زةطةيؿتٓة َاي
ية ضؤشى غيَيةَسا خةي
تيَسابوو ،تالْووؽ نة تواْاى غةضنةوتٓى ْةبوو ،زةوةغتا و بة ئةواْي زةوت تا غةضبهةوٕ و
الؾةنإ بيَٓٓة خواضيَ ،زواتط ية طاييػهةناْيإ باض زةنطزٕ و بةضةو و زةضةوةى ؾاضيإ
زةبطزٕ.
َو غةضطةضَى بطزْى تةضَةنإ بؤ زةضةوةى ؾاض
ٖاونات يةطةٍَ ئةوةى شَاضةيةى خةي
َهةْسْى طؤضِى بة نؤَةٍَ
َهى ضؤّ ية زةضةوةى ؾاض غةضطةضَى ٖةي
بووٕ ،شَاضةيةنيـ ية خةي
بووٕ بؤ ْاؾتٓى تةواوى تةضَةنإ.
ئةونات زةضنةوت بووْى ئةو فةيًةغووفة ثرية ية بووْى تةواوى يةطات و غيٓاتؤض و
َهةنة ططيٓطرتة ،ضووْهة ئةوإ ية تطغي طياْى خؤيإ
تةْاْةت ية ئيُجطاتؤضيـ بؤ خةي
َهةنةى
َهةنةيإ زابؤوة زةغت تاعووٕ ،ئةو ثرية ثياوةف ؾاض و خةي
ٖةآلتبووٕ و ضؤّ و خةي
يةو ْةخؤؾيية ضظطاض زةنطز.
َهى ضؤّ نةغاْيَهى ثيؼ بووٕ ،بةآلّ يةو ؾاضةزا زظى
ثيَويػتة بوتطيَت ويَطِاى ئةوةى خةي
َطةى ضؤّ غيَ ضني ٖةبووٕ،
َى ئةو نةغاْةى ْةزةبطِى نة َطزبووٕ ،ية نؤَةي
ْةبوو ،نةؽ َاي
ضيٓى يةنةّ خاْةزاْةنإ بووٕٖ ،يَٓسة غةضَايةيإ ٖةبوو نة ثيَويػتيإ بة زظى ْةبوو ،ضيٓى
زووةّ ية زاْيؿتوواْى ضؤّ ،ئةواْة بووٕ نة ضةطةظْاَةى ضؤَيإ ٖةبوو ،بة زضيَصايي تةَةْيإ
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َووضةيإ ية سهووَةت وةضزةططت ،ضيٓى غيَيةَيـ نؤيًةنإ بووٕ نة بة ؾيَوةيةى
ثةضوةضزة نطابووٕ ،نة زةياْعاْى ئةطةض زظى بهةٕ ية خاض زةزضئَ ،بؤية ية تطغي ئةو غعا
تطغٓانة نةؽ ْةبوو يةوإ زظى بهات ،بؤية ية ضؤّ زظى ْةزةنطا.
تالْووؽ زةيوت تةْيا تطؽ ية ْةخؤؾييةنإ ْاتواْيَت ٖاْسةض بيَت بؤ ْاؾتٓى تةواوى
َطزووةنإ ،ثيَويػتة ئةواْةى ئةو ناضة ئةدماّ زةزةٕ ثازاؾتيـ بهطئَ ،يةبةضئةوةى ية ضؤَسا
سهووَةت ْةبوو ،نةؽ ْةيسةتواْى ئةو ثازاؾتةيإ بساتىَ ،بطِياضيسا ٖةضنةغيَو َطزوويةى
بٓيَصيَت ،زةتواْيَت ببيَتة خاوةْى غاَاْى بةديَُاوى ئةو نةغة َطزووة.
ئةوةى ية زواى َطزووةناْةوة َابؤوة ٖيَٓسة ظؤض ْةبوو ،ضووْهة ئةواْةى ية ضؤّ َابووْةوة
َهى ئاغايي و نةَسةضاَةت بووٕ ،ئةواْةى خاوةٕ غةضَاية
و َطز بووٕٖ ،ةَوويإ ية خةي
بووٕٖ ،ةَوويإ ضؤيؿتبووٕ ،ئةوةى ٖةياْبوو يةطةٍَ خؤياْسا بطزبوويإ .ويَطِاى ئةوةف ئةوةى
َابؤوة بؤ نةغاْى ظيٓسووى زاْيؿتووى ضؤّ ظؤض بوو ،ية اليةني زيهةيـ نةؽ وةى
َرياتططى َطزووةنإ ْةَابؤوة تا ئةوةى زةغتيإ زةنةويَت ،ييَيإ وةضبططيَتةوة.
ْةخؤؾي تاعووٕ بة ؾيَوةيةى ئةو ؾاضةى ية زاْيؿتووإ ظاآل نطزبوو نة ظؤضيَو ية خاْووة
َةنإ ،بة تايبةتى غةطةنإ ،وةى
ضةْس ْٗؤَييةناْى ضؤّ ظاآلبووٕ و ببووْة ثةْاطةى ئاشةي
زواتط نطيػتياْةنإ ثيَيإ ضاطةياْسّٖ ،يَٓسة غةط ٖاتبووٕ بؤ ئةو ؾاضة وةى ئةوةى تةواوى
غةطةناْى وآلتى ضؤّ ظاْيبيإ نة ئةو ؾاضة ظاآلية و ٖاتنب بؤ ئةوىَ.
شَاضةى غةطةنإ ٖيَٓسة ظؤض بوو ،نة ضيسيهة زواى ٖاتٓى ؾةو ،نةؽ ْةيسةويَطا ية َاٍَ
َهى ضؤّ زواى ئةوة
بيَتةزةضٖ ،ةض نةؽ ٖاتبايةزةض يةاليةٕ غةطةناْةوة ثةالَاض زةزضا .خةي
ْاويَهي زيهةيإ بةغةض ؾاضةنةياْسا بطِي نة بطيَتى بوو ية (ؾاضى غةطة نيَوييةنإ).
َو نطز،
زواى تةواوبووْى ْاؾتٓى تةضَى َطزووةنإ ،تالْووغي فةيًةغووف زاواى ية خةي
ثيَهةوة غةطةنإ ية ؾاض زةضبهةٕ ،وتيؿى َةتطغي غةطة نيَوييةنإ ية َةتطغي تاعووٕ
نةَرت ْيية يةغةض زاْيؿتوواْى ؾاض ،ية ناتى ؾةوزا نةؽ ْةيسةويَطا ٖيَطف بهاتة غةض
َهى ؾاض
غةطةنإ ،بؤية بةثيَي ئاَؤشطاضى تالْووؽ ية ضؤشزا و بة مشؿيَط و ْيَعة و بةضز ،خةي
بة نؤَةٍَ ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض غةطةنإ و زةياْهوؾنت و ية ؾاضيإ زةضزةنطزٕ ،زواتط الؾةى
ئةو غةطاْةى زةنوشضإ وةى تةضَى َطزووةناْى تاعووٕ بة طاييػهة زةطواظضاْةوة بؤ
زةضةوةى ؾاض و ية طؤضِ زةْيَصضإ.
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نًؤزى زووةّ نة ثيَؿرت بؤ دةْطى َٔ طووؾاضى زةخػتة غةض باظضطاْةناْى ضؤّ تا
ثاضةيإ ييَ وةضبططيَت و بيَت بؤ دةْطى َٔ ،ية تطغي تاعووٕ ضؤيؿتبوو بؤ باؾووضى ضؤّ،
زواى ئةوةى تاعووٕ يةويَـ زةضنةوت ،ضؤيؿت بؤ باؾووضى ضؤّ و ية ؾاضيَهى بضووني بة
ْاوى (غي ويتا -وةضيا) َايةوة ( ،ئةو ؾاضة ٖيَؿتا ية ضؤّ َاوة) .ئةو زةيوت خوزاوةْسيإ
ثيَيإ ضاطةياْسووّ نة ئةطةض َٔ يةو ؾاضة ْيؿتةدىَ ببِ ،زووضاضى ْةخؤؾي تاعووٕ ْامب.
ضؤشيَو نًؤزى زووةّ زووضاضى يةضظ زةبيَت ،ناتيَو ثعيؿهةنةى ثؿهٓيٓى بؤ زةنات ،بؤى
زةضزةنةويَت نة زووضاضي ْةخؤؾي َةالضيا بووةٖ ،ؤنةى بؤ َاْةوةى ئيُجطاتؤض ية باؾووض و
خواضزْةوةى ئاوي ئةو ؾويَٓة زةطةضِيَٓيَتةوة ،بةآلّ زواى ضةْس غاتيَو زووضاضي تا زيَت،
َيَت ئةو تايةف ْيؿاْةى ْةخؤؾي َةالضياية .زووةّ ضِؤش تاى نًؤز
ثعيؿهةنةى ثيَي زةي
زاْةبةظىٖ ،اونات ئيَػهةناْيؿى زووضاضى ئاظاضى توْس ٖاتٔ ،نًؤز بة ثعيؿهةنةى وت نة
ئةطةض ئاظاضةنةّ ضاضةغةض ْةنةى ئةوا زةتهوشّ ،ضووْهة ناضى ثعيؿو ضاضةغةضنطزْى ْةخؤف
و ْةٖيَؿتٓى ئاظاضةنةيةتى ،ئةطةض ثعيؿهيَو ْةتواْيَت ئاظاضى ْةخؤؾةنةى بربِيَ ،ئةوا ٖةض
بةْاو ثعيؿهة و ثيَويػتة بهوشضيَت.
ثعيؿهةنةف ية تطغى طياْى خؤى نةَيَو تطيانى زةضخواضزى نًؤزى زووةَسا ،بةو
ؾيَوةية ئاظاضى ئيَػهةناْى ئةوى ضاى نطز.
ية غيَيةَني ضِؤشي ْةخؤؾييةنةيسا ،نًؤز زووضاضى توْسي ٖةْاغةزإ بوو ،ثعيؿهةنةى
ثيَي وت ،ئةَةف ٖةض ْيؿاْةى َةالضياية و ٖةْسىَ ية تووؾبووإ بةو ْةخؤؾيية ،زووضاضى
تةْطى ٖةْاغةزإ زةبٔ ،ثعيؿو بة ٖةْسىَ ية دؤضةناْى غووض ،تواْى ئةو خطاخ
ٖةْاغةزاْةؾي ضاضةغةض بهات.
ضواضةَني ضِؤش ناتيَو نًؤز بة ٖؤف خؤى ٖاتةوة بيٓى نة ئاظاضى توْس ية ئةغتووضايى
ضاْى ٖةية ،ناتيَو زةغتى بؤ بطز ،بيٓى نة ئةو ؾويَٓة ئاوغاوة و زووضاضى ٖةونطزٕ بووة،
وةى ئاضويَو ئةغتووض و ضِةم ببووة.
ئةوناتة بةو ْيؿاْةية ظاْى زووضاضى تاعووٕ بووة ،ضووْهة ئةو ئاظاضة توْسة و
زضوغتبووْى ئةو ئاوغاويية ية ضِاْى ْيؿاْةى تاعووٕ بووٖ ،يَٓسة ية ثعيؿهةنةى تووضِة بوو
َسا نطزبوو ،وتبووى ئةوة ْةخؤؾي يةضظوتاية ،بؤية بطِياضيسا ثعيؿهةنة بهوشيَت،
نة زضؤى يةطةي
بةآلّ ثعيؿهةنة ضؤشى ثيَؿرت ،ية توْسى ٖةْاغةزاْى نًؤز ،بؤى زةضنةوتبوو نة ئةوة
ْيؿاْةناْي تاعووْة و ٖةآلت و خؤى ضظطاض نطز ،بؤية ْةيإ تواْى ئةو بسؤظْةوة و
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ثعيؿهيَهي زيهةيإ ٖيَٓاية الى ئيُجطاتؤض .ثعيؿهة تاظةنةف بؤ زاَطناْسْةوةى ئاظاضى
ضاْى ،تطيانى بة نًؤز زا.
زواى ئةو ضؤشة بة خيَطايي ْةخؤؾي نًؤز تةؾةْة نطز و زؤخى تةْسضوغتى خطاثرت بوو و
َطةضِا ،ية ؾةؾةَني ضِؤشزا و ية ناتى بيَ ٖؤؾيسا َطز َٔ ،نة
ضةْطى ظةضز و زواتط ضةف ٖةي
ٖةضطيع ية َطزْى زوشَٓةنامن ؾازيِ زةضْةبطِيوة ،بةآلّ طوَامن ْةبوو نة ئاٖوضاَةظزا داضيَهي
زيهة َٓى ية ثةْاي خؤيسا ثاضاغتووة و ْةيٗيَؿت نًؤزى زووةّ بتواْيَت بيَتة دةْطى َٔ.
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كيَصةى شاذنى ثاملري

زواى ئةوةى نًؤز َطز ،ئيُجطاتؤضيَهى تاظة بة ْاوى (ئؤضيني) ٖاتة غةض تةخت ،ئةويـ وةى
ثيَؿيٓاْى خؤى يةطات بوو ،ثيَـ ئةوةى ببيَتة ئيُجطاتؤض ،فةضَاْسةى يصيؤٕ واتة يةطات بوو.
ية ضؤّ بؤ وةضططتٓى غةضباظ ية يصيؤْةنإ ٖةْسىَ َةضز يةغةض باآل و ئةْساَى غةضباظإ
ٖةبوو ،و نوضتةباآلنإ وةضْةزةطريإ ،بةآلّ يةبةضئةوةى فةضَاْسةى يصيؤْةنإ ية خاْةزاْةنإ
بووَٕ ،ةضدى باآل بؤ ئةوإ ضةضاو ْةزةنطا.
ئؤضيني وةى ثيَؿرت ومتإ وةى ئيُجطاتؤضةناْي زيهةي ثيَـ خؤى يةطات بوو ،باآليةنى
نوضتى ٖةبوو ،زاواى ية ظةْووبى ؾاشْى تةزَووض (ثاملري) نطز بؤ ٖاوغةضطريى.
ئةونات ظةْووبى ية تافى الوى ْةبوو ،نوضِيَهى طةدمى بة ْاوى (واٖيالت) ٖةبوو .ويَطِاى
ئةوةف ئؤضيني ئةوى زةويػت ،ضووْهة ئةو شْيَو بوو ويَطِاى ئةوةى تةَةْى بةضةو غةض زةضوو،
بةآلّ ٖيض دواْييةنةى ْةزةؾيَوا و وةى خؤى زةَايةوة.
َهى تةزَووض زةياْةويػت ؾاشْةنةيإ ٖاوغةضطريى بهات ،بةآلّ ؾاشٕ
ويَطِاى ئةوةى خةي
ثيَي خؤف ْةبوو ،ثيَؿٓياظةنةى ضةتهطزةوة ،بة ؾيَوةيةنى ئاغايي ناتيَو ئافطةتيَو
َيَت ْةخؤؾي ضيَطةى ْازات،
ٖاوغةضطريى ثياويَو ضةتسةناتةوة ،ثةْا بؤ ْةخؤؾي زةبات و زةي
بةآلّ ظةْووبى بة ؾيَوةيةنى ؾهاْسْةوة وةآلَى ئةوى زابؤوة و وتبووىٖ َٔ":اوغةضيَهى وةى
ئؤزى ْامت ٖةبوو ،نة ظؤضاْباظى يةطةٍَ طازا زةنطز ،ئيَػتة ضؤٕ زةناضّ ثياويَهى وةى تؤ
ثةغةْس بهةّ؟ ،تؤ تةْيا بؤ ضؤَةنإ باؾي و ؾايػتةي ئةوة ْيتٖ ،اوغةضطريى يةطةٍَ َٓسا
بهةيت.
ئيُجطاتؤضى ضؤّ بة ضازةيةى يةو وةآلَة ثةغت ببوو ،بؤية وةآلَى بؤ ْاضز نة بة ظووتطئ
نات ٖيَطؾي زةناتة غةض و بة زيًى زةططيَت ،زواتط زةغتى نطز بة نؤنطزْةوةى يةؾهط بؤ
َةبةغتى ٖيَطؾهطزْة غةض ثاملري تا ظةْووبى بططيَت و بيباتة ضؤّ.
تاعووٕ شَاضةى زاْيؿتوواْى ضؤَى ظؤض نةّ نطز بووٖ ،اونات ئابووضى ئةو وآلتةؾى بة
توْسى الواظ نطز بوو ،ية غةضوبةْسي ئةو ضِةوؾةزا ظؤضيَو ية ؾويَٓة باظضطاْييةناْى ضؤّ زاخطا
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بووٕ ،زاَةظضاوةناْى نةؾتريِاْى ئةو وآلتة ظؤضيإ ثةنيإ نةوتبوو ،ضووْهة ْةتةْيا ظؤضيٓةى
نطيَهاضةنإ ،بططة بةؾيَو يةواْةى بةضِيَوةبةض و خوزإ ئةو زاَةظضاواْة بووٕ بة ٖؤى
تاعووْةوة َطزبووٕ و نةؽ ْةبوو بةضِيَوةيإ ببات ،بؤية َاوةيةنى باؾي ثيَويػت بوو تا ئةو
زؤخة ضاى ببيَتةوة ،بةآلّ ئؤضيني ية وةآلَى ؾاشْى ثاملري ٖيَٓسة ثةغت ببوو ،نة تواْاى
خؤضِاططتٓى ْةبوو تا باضووزؤر بةضةو باؾي بطِوات و ضؤّ بطةضِيَتةوة بؤ زؤخى ئاغايي خؤى.
ئةو زةيويػت يةؾهطنيَؿيي بؤ ثاملري بهات و وةى ئيُجطاتؤضةناْى ثيَـ خؤى ثيَويػتى بة
ثاضة ٖةبوو .ثيَؿيٓاْى ئؤضيني ية ناتة ْائاغاييةناْسا ثاضةيإ ية باظضطاْةنإ وةضزةططت ،بةآلّ
ئؤضيني ية ناتيَهسا زةيويػت ئةو ناضة بهات نة ٖةْسىَ ية باظضطاْةنإ ْةَابووٕ ،ئةواْةى
ٖةؾبووٕ ْةيإ زةتواْى ناضةناْيإ بةضِيَوةببةٕ و تةْيا زةياْتواْى شياْى ضؤشاْةيإ زةغتةبةض
بهةٕ ،يةؾهطنيَؿيي ئؤضيني ضةْسئ نطؤض ظيَطِى ثيَويػت بوو ،ئةو زةبوواية ئةو تيَضووة بؤ
يةؾهط زةغتةبةض بهات ،دطة يةوةف خةضدى ضووٕ و ٖاتٓةوةى ثيَويػت بوو.
تيَضووى يصيؤْةناْى ضؤّ ية ناتى دةْطسا ظؤض ثرت بوو تا ية ناتى ئاؾتى ،ئةو ضؤشةى
غةضباظةناْى يصيؤٕ زةنةوتٓة ضيَطة بؤ دةْط تا ئةو ضؤشةى زةطةضِاْةوةَ ،ووضةى ثرتيإ زوو
ٖيَٓسة وةضزةططت.
يةبةض ئةو ٖؤياْة ئيُجطاتؤض ْاضاض ثةْاى بؤ ظياز نطزْى عةياضى ظيَطِ و ظيو بطز تا يةو
ضيَطةية ضيَصةيةنى ظؤض ظيَطِى زةغت بهةويَت ،ئةوةف زةبووة ٖؤى ؾهػتٗيَٓاْى ثاضةى ضؤّ.
بؤية ية ٖةَوو ئةو ؾويَٓاْةى ثاضةى ضؤَيإ زضوغت زةنطز ،نةوتٓة تواْسْةوةى ظيَطِ و ظيو و
عةياضةناْيإ تا ( )9بةضاْبةض ظياز نطز ،ية ئاناَسا ثاضةيةنى تاظة ٖاتةنايةوة ية دياتى ظيَطِ
ياخؤ ظيو  ،نة ثرت ية ثاضضةيةى قةآلى دوإ ْةنطاو و ْةتاؾطاو زةضوو .نةؽ ئاَازة ْةبوو ئةو
ثاضة غاختةية وةضبططيَت و ية تةواوى وآلتاْى شيَطزةغتى ضؤّ نةؽ ْةيسةويػت بة طةمن و دؤ و
خوضى و ٖ...تس ئةو ثاضةية بطؤضِيَتةوة.
َو ئةو ثاضة غاختةية وةضْاططٕ ،وتى َٔ يةَةوزوا
َيإ بة ئؤضييٓسا نة خةي
ناتيَو ٖةواي
ثاضةى ثاى نطاوةيإ زةزةَىَ ،فةضَاْى نطز ثاضة تةْيا ية قةآل زضوغت بهةٕ و وتيؿى ٖةض
نةؽ ئةو ثاضةية وةضْةططيَت ،زةنوشضيَت.
ٖةَوو وضزة باظضطاْةنإ نة ناآليإ ٖةبوو ية تطغي ئةوةى ناآلناْيإ بةو ثاضةية ْةطؤضِْةوة،
َو ية ضؤّ و ؾاضةناْي زيهةي ئةو ئيُجطاتؤضييةتة بؤ زةغتةبةضنطزْى
ؾويَٓةناْى خؤيإ زاخػت ،خةي
ثيَساويػتييةناْى ضؤشاْةيإ نةوتٓة ططفت و ضيسيهة ْإ و ٖةويط زةغت ْةزةنةوت.
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ئؤضيني باْطةؾةى نطز نة ٖةَووإ زةبيَت ناض بهةٕ ،بة ثيَضةواْةوةؾةوة زةنوشضئَ ،بؤية
َهى ضؤّ ية تطغي تاعووٕ نؤضيإ نطزبوو ،ئةجماضة ية تطغي نوؾنت بة زةغتى
ئةطةض ثيؿرت خةي
ئؤضيني زةغتيإ بة نؤض نطزةوة ،تةْيا ئةواْةى تواْاى نؤضيإ ْةبووَ ،اْةوة ،يةواْيؿسا ئةو
نةغاْةى نؤيًةبووٕ خطاْة ناض ،ئةواْي زيهةيـ يةاليةٕ ئؤضيني بة نؤيًة ْاغيَٓطإ و خطاْةبةض
ناض.
ئةَة يةنةجماض بوو نة ضؤَةنإ ناض بهةٕ ،بؤية ظؤض غةخت يةاليإ ،ئةو ضؤَاْةى خاوةٕ
ضةطةظْاَة بووٕ ية تةواوى تةَةْيإ تةْيا ئةو ناضاْةيإ زةنطز نة خؤيإ ئاضةظوويإ نطزباية.
َهى ضؤّ ئةو بريةيإ بؤ ٖات نة ضيَطةى ضِظطاضبووْيإ ية زةغت ئؤضيني ئةوةية
ئةوزةَة خةي
نة ئةو زووضبهةويَتةوة و يةطةٍَ نيَ زةيةويَت بهةويَتة دةْط ،ضووْهة زواى ضؤيؿتٓى ئةو،
زةياْتواْى زؤخةنة ئاغايي بهةْةوة و ناض ْةنةٕ ،ئةواْةى ناضيـ زةنةٕ َافى خؤيإ
وةضبططٕ ،ئةطةض ثاضة ْةبوو ،ناآل و ثيَساويػتيى باف وةضبططٕ ،باظضطاْةناْيـ بة ثاضة ياخؤ
بة بة طؤضِيٓةوة ناآلناْيإ بفطؤؾٔ ،بةّ ؾيَوةية زؤخةنة باف زةبيَتةوة.
ٖةَوو خاوةٕ ناضةنإ ئاضةظوويإ زةنطز ئؤضيني ظوو بهةويَتةضِيَ ،ئةويـ نة تواْى بووى
َو ْاضاض بهات تا ثاضةى غاخت وةضبططْٕ ،ةيتواْى غةضباظةناْى بؤ ئةو ناضة ْاضاض
تةواوى خةي
بهات .ضووْهة زةيعاْى ئةوة زةبيَتة ٖؤى ئةوةى ية ناتى طةيؿتٓيإ بؤ َةيساْى دةْط،
خؤيإ بة زةغتةوة بسةٕ ياخؤ دةْط ْةنةٕ و ئؤضيني زووضاضى ؾهػت بهةٕ ،بؤية ثاضةى
ئةواْى ية ثاضةى ثيَؿوو زابني نطز.
ئةو ٖةواآلْة وةى داضإ ية ضيَطةى نطيػتياْةناْةوة بة َٔ طةيؿنت ،زوو ضؤش زواى ئةوةى
ئؤضيني نةوتةضِىَ ،نةغيَو بة ْاوى (نئَ تيؤؽ) بووة زةغةآلتساضى ضؤّ و زؤخةنةى ئاغايي
َى ضؤيؿتٓى ئؤضيني ،طةضِاْةوة بؤ ضؤّ
َهةى نؤضيؿيإ نطزبوو بة بيػتٓى ٖةواي
نطزةوة .ئةو خةي
و ضووْةوة غةض ناضةناْى خؤيإ.
ئؤضيني ضيَطةى غوضياى ططتةبةض تا ٖيَطف بهاتة غةض وآلتى تةزَووض (ثاملري).
َيإ بؤ ٖيَٓاّ نة ْيَطزضاويَو يةاليةٕ وآلتى ثاملريةوة ٖاتووة ،ئةونات َٔ ية
ضؤشيَو ٖةواي
تيػفوٕ بووّ ،ناتيَو ْيَطزضاوةنة ٖات ،زةضنةوت نة ئؤٖباالتى نوضِى ؾاشْى ثاملرية و
ْاَةيةنى يةاليةٕ زايهييةوة بؤ َٔ ٖيَٓاوة .ية ْاَةنةزا ظةْووبى زياضى نطزووة نة
ئيُجطاتؤضى ضؤّ بة يةؾهطيَهى بةٖيَعةوة بؤ دةْطى ئةوإ زيَت و وتبووى نة ئةو و نوضِةنةى
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تواْاى دةْطيإ ية بةضاْبةض ئةو ْيية ،زاوايإ زةنطز نة زةغت بةدىَ بة يةؾهطى بةٖيَع و
طاييػهةنامنةوة بطةَة ئةو دةْطة.
زةَعاْى ٖؤناضى دةْطى ئؤضيني و ؾاشٕ ضيية ،بؤية بة نوضِةنةي ؾاشمن وت ئةطةض زايهت
يةو وةآلَةى زةبوواية بؤ ئيُجطاتؤضى ضؤَى بٓيَطيَت ،ؾيَواظيَهى نةَيَو ْةضَى ٖةبوواية،
دةْط ْةزةٖاتة نايةوة و ئةَطِؤ تؤ ييَطة ْةزةبووى تا زاواى ياضَةتيِ ييَ بهةى.
ئؤٖباالت وتى ئةى ثاؾا :زايهِ ظؤض ئاظاية و بة خؤؾةويػتى و زاواى ٖاوغةضطريى نة
َططإ بوو ،ويػتى ئةو غعا بسات.
يةاليةٕ ئؤضيني ئاضاغتةى نطابوو ظؤض زي
ية بةضزوو ٖؤناض زاوانةى ئةوامن ثةغةْس نطز،
يةنةّ ئةوة بوو نة ظةْووبى شٕ بوو ،زةبوواية زاواى ياضَةتييةنةى ثةغةْس بهةّ و ياضَةتى بسةّ.
َيـ ئةوة بوو نة ئةطةض ئؤضيني ٖاتبوواية و ثاملريى زاطرينطز باية ،يةواْة بوو وةى
زووةّ خاي
ئةواْةى ثيَـ خؤى ضاوضٓؤني و فطةواخنواظي واي ييَ بهات بةضةو وآلتةناْي زيهةي
شيَطزةغتةى َٔ بيَت ،بة ظيطةنييةوة بة خؤَِ وت نة سةظى خواضزٕ ية زاْةناْساية ،ئةوةى
َيَٓيَت ظؤضتط سةظى بؤ خواضزٕ زةضِوات ،ئةطةض ئؤضيني ثاملري بططيَت وةى
ظؤضتط زاْةناْي ظوي
ئيُجطاتؤضةناْى ثيَـ خؤى زةنةويَتة ططتٓى وآلتةناْي زيهةي َٔ و ئاضةظووى طةيؿنت بة
ؾاضى تيػفوٕ زةنةويَتة غةضى ،بؤية باؾرتة نة ْةتواْيَت ثاملري بططيَت.
ية ْيَوإ غةضزاضةناْى يةؾهطةنةّ غةضزاضيَهِ ٖةبوو بة ْاوى (غالثؤض) نة ظؤض ئاظا بوو،
َٓيـ يةبةض ئةو ئاظايةتييةى ٖةيبوو ٖةضطيع ْةَسةويػت وةى فةضَاْسةى ضاغتةوخؤ بؤ
دةْطى ضةواْة بهةّ ،ئةو ٖةضزةّ ئاَازةى طيإ فيسايي بوو ،بؤية بايةخى بة طياْى
غةضباظةناْى ْةزةزا ،يةواْة بوو ية َاوةى ْيو ضؤشزا تةواوى غةضباظةناْى بة نوؾت بسات.
ناتيَو ية دةْطسا ئةوّ بؤ ٖيَطف زةْاضز ،ضاّ زةغجاضز تا ية بة نوؾتساْى غةضباظةناْى
خؤثاضيَعى بهات ،ئةويـ بة ْاضاضى ثةغةْسى زةنطز و ية فةضَامن زةضْةزةضوو.
ئةونات ضووْهة زةَةويػت ئيُجطاتؤضى ضؤّ بؿهيَت ،ئةوّ بؤ ياضَةتيى زةْاضز ،بؤية بة
ْاضاضى ئةوّ ثةغةْس نطز و بؤ ئةو دةْطِ زياضى نطز .يةبةضئةوةى ئةو فةضَاْسةى ضاغتةوخؤى
دةْط زةبووَٓ ،يـ ئاطةزاضى زؤخى ؾةضِطةنإ ْةزةبووّْ ،ةَسةتواْى ضاغجاضزةى بسةَىَ تا
ية بة نوؾتساْى خؤى و غةضباظةناْى خؤثاضيَعى بهات ،ويَطِاى ئةوةف ئةوناتةى غالثؤض بؤ
َةت ضؤيؿنت بؤ ئةو دةْطة ٖاتة الّ ،ثيَُوت نة َٔ تؤ بؤ غةضنةوتٔ زةْيَطَة
وةضططتٓى َؤي
ثاملري ،تؤف ئاطةزاض بة نة تةْيا خؤت و غةضباظةناْت بة نوؾت ْةزةى.
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غةضدةَى غةضباظةناْى يةؾهطى غالثؤض بة ثيازة و غواضةوة ْيَعيهةى سةفتا ٖةظاض نةؽ
بوو ،سةوت غةز طاييػهةؾي ال بوو ،واتة ْيَعيو ئةو شَاضةية بوو نة َٔ بؤ دةْطى ئؤزى
ْات بؤ ثاملريّ بطز.
َيَت نة
َيَِ تا وضة بة غةضباظةناْى ببةخؿيَت و ثيَيإ بً
بة ثيَويػتِ ْةزةظاْى بة غالثؤض بً
ئةوإ زةضٔ بؤ دةْطى يصيؤْةنإ نة باؾرتئ غةضباظةناْى ضؤشئاوإ ئةو خؤى وةى َٔ ئةو
بابةتاْةى زةظاْى ،تةْيا بة غالثؤضّ وت نة ئيَػتة تؤ زةضى بؤ وآلتيَهى زؤغت و بؤ
ياضَةتيساْى ؾاشْى ثاملري و نوضِةنةى ،وضيا بة غةضباظةناْت زةغتسضيَصى ْةنةْة غةض ٖيض
نةغيَو يةو وآلتة ،بؤ نطِيٓى ٖةض ؾتيَو ثيَسظيية ْطخةنةى بسةٕ ،ناضيَو ْةنةٕ نة بريوضِاى
َهى ئةو وآلتة بطيٓساض ببيَت ،زواى ئةو َوضياضياْة زةضفةتى ضؤيؿتِٓ
ئايٓى و ْيؿتُاْى خةي
بة غالثؤض بةخؿى.
ئؤضيني زة يصيؤْى يةطةٍَ خؤيسا ٖيَٓابوو نة تةْيا غيَ يصيؤْيإ غةضباظةناْيإ ٖى ضؤّ بوو،
ئةواْي زي ٖى وآلتاْى شيَطزةغتى ضؤّ بووٕ و بايةخى دةْطيإ وةى غيَ يصيؤْةنة ْةبوو .ثيَـ
ئةوةى غالثؤض بطاتة ثاملري ئةو ظاْياضييةّ بؤ ٖات ،ويَطِاى ئةوةى زةَعاْى غالثؤض نةغيَهى
ييَٗاتووة ،بةآلّ ئةو ظاْياضييةّ ثيَطةياْس تا غةضزاضةنةى َٔ وا ْةظاْيَت يةبةضئةوةى تةْيا غيَ
َهى ضؤَٔ ،ئةوإ بة نةّ بعاْيَت و وابري بهاتةوة نة
يصيؤٕ ية يةؾهطةنةى ئيُجطاتؤضى ضؤّ خةي
غةضنةوتٔ بةغةضياْسا ئاغإ زةبيَت.
غالثؤض زةيعاْى ثيَويػتة يةوىَ ظةْطيَت ،بؤية ناتيَو طةيؿتة تةزَووض ،ضؤيؿت بؤ الى
ؾاشٕ و وتى َٔ بؤ ياضَةتيساْى تؤ ٖاتووّ ،ئةطةض تؤ يةؾهطى ديات ٖةبيَت ،ئةوا ؾهػت
زةخؤئ ،ثيَويػتة يةؾهطةنةَإ يةى غةئ و يةشيَط يةى فةضَاْسةييسا دةْط بهةئَٔ ،
ثيَساططى ْانةّ نة ببُة فةضَاْسةى ٖةضزوو يةؾهط و ئاَازةّ يةشيَط فةضَاْى ئيَوةزا ظةْطِ،
َةبةغتِ ئةوةية نة زوو يةؾهط زةبيَت يةى فةضَاْسةى ٖةبيَت.
ظةْووبى وتى َٔ يةؾهطى خؤّ زةخةَة شيَط غةضنطزايةتيي تؤ ،زواى ئةوة يةؾهطى َٔ و
ظةْووبى تةْيا يةى فةضَاْسةيإ ٖةبوو.
ية يةنةَني ضاثؤضت نة غالثؤض بؤى ْاضزّ ،وتبووى نة غةضباظاْى ؾاشٕ بايةخى دةْطى
باؾيإ ٖةية و ياضَةتيسةض زةبٔ ية غةضنةوتُٓإ ية دةْطسا .زواى ئةو ضاثؤضتة غالثؤض يةطةٍَ
يةؾهطةنةى نة يةؾهطى ظةْووبيـ بةؾيَهى ثيَو زةٖيَٓا ،بةضةو ئةو ؾويَٓة ضؤيؿنت نة
زةبوواية يةطةٍَ ئيُجطاتؤضى ضؤّ بةيةى بطةٕ.
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ناتيَو ئؤضيني يةغةض ضيَطةى خؤى طةيؿتة ؾاضى ئةْتانية نة ية بٓاضى ضياى (غيٌ
ثيؤؽ) بوو ،يةويَٓسةض ويَػتا و غةضباظة يصيؤْةناْى خؤى يةْيَو غةضباظطةناْى ئةو ؾاضة ديَ
نطزةوة.
ئةى ئةو نةغةى ئةو نةتيبةية زةخويَٓيتةوة ،بعاْة نة ( )568غاٍَ ثيَـ ئيَػتة واتة ية
َى ( 268ظ) ؾاضى ئةْتانية يةاليةٕ ثاؾايةنى يؤْاْى بة ْاوى غًؤنؤغى يةنةّ نة ية
غاي
غةضزاضةناْى ئةغهةْسةض بوو ،زةغةآلتيى ئيَطاْى بةزةغتةوة بوو ،زاَةظضا و ئيَػتة يةنيَهة ية
بةْسةضة طةوضةنإ.
َيَو باظضطإ
ٖؤى وةغتاْى ئةو ية ؾاضى ئةْتانية بؤ ئةوة زةطةضِايةوة نة ئةو ؾاضة نؤَةي
و زاَةظضاوةى طةوضةى نةؾتريِاْى ييَ بوو ،ئيُجطاتؤضى ضؤّ زةيةويػت ية ناتى َاْةوةى يةو
َى ططاْبةٖاى زةغت بهةويَت.
ؾاضة ٖةْسىَ ظيَطِ و خؿً
ؾةويَو ية ناتى ْيوةؾةوزا بووَةيةضظةيةنى بةٖيَع ية ؾاضى ئةْتانيةيسا و بة ٖؤيةوة
بةؾيَو ية ؾاخى (غيٌ ثيوؽ) نة ئةْتانية ية بٓاضي ئةو ؾاخة بوو ،زاضَِا و شَاضةيةنى ظؤض
ية خاْووةنإ و بةؾيَو ية غةضباظطةنإ ضِووخإ ،بة ٖؤياْةوة شَاضةيةنى ظؤض ية غةضباظةناْى
ئؤضيني نوشضإ.
ئيُجطاتؤضى ضؤّ ية ضواْطةى دةْطييةوة ٖيض ثيَويػتى بة َاْةوة يةو ؾاضة ْةبوو ،ئةطةض
ضاوى ْةبطِيباية غاَإ و ظيَطِ و ظيوى باظضطاْةنإ و زاَةظضاوةناْى طواغتٓةوة و نةؾتريِاْى
ئةوؾاضة ،ئةوا غةضباظةناْى ْةزةنوشضإ.
ٖةض ٖةَإ ؾةو غةضزاضى َٔ واتة غالثؤضيـ بووَةيةضظة ييَيسإ ،بةآلّ ئةو ية
خيَوةتطةنةى خؤى بوو ،تةْاْةت يةى غةضباظيؿى ٖيضى ييَ ْةٖات .غجيَسةي بةياْى ٖةَإ
ضؤش غالثؤض و يةؾهطةنةى بةضِيَهةوتٔ تا طةيؿتٓة ْاوضةيةنى تةخت نة زةياْتواْى تيايسا
غووز ية طاييػهة و ئةغجةناْيإ ببيٓٔ.
ئةطةض يةو ْاوضةية زةضضووباية ،زةطةيؿتة ْاوضةيةنى ْاضِيَو نة بؤ بةطةضِخػتٓى ئةغح و
طاييػهةنإ ْةزةؾيا ،بؤية َاوةى ضةْس ضؤشيَو يةو ؾويَٓة َايةوة ،غةضباظةناْى زةْاضز بؤ
ئةوةى ظاْياضي غةباضةت بة ئيُجطاتؤض وةضبططٕ ،بةآلّ ٖيض ؾويَٓةواضى يةؾهطى ئيُجطاتؤضى
ضؤّ زياض ْةبوو.
غالثؤض وابريزةناتةوة نة يةواْةية ئؤضيني ية ضيَطةيةني زيهة ضؤيؿت بيَت ،بؤية نةوتة
َةى يةؾهطيَهى زة يصيؤْى بة
َيٓةوة ،غةضةدماّ بؤى زةضنةوت ئؤضيني تيَجةضِ ْةبووة و دووي
ييَهؤي
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ْٗيَٓى ْانطيَت ،ئةطةض ئةو ناضة ضِووبسات ،زاْيؿتوواْى غٓووضةنة ئاطةزاض زةبٔ ،ئةونات بؤ
ئةو نةغاْةى باؽ زةنةٕ نة ثطغياضى ية باضةوة زةنةٕ ،ئةو ظاْى ئؤضيني زووضاضى
بووَةيةضظةى ؾاضى ئةْتانية بووة و شَاضةيةنى ظؤض ية غةضباظةناْى يةْيَو ضووٕ ،بؤية
َةى بةضةو ثاملري بة زضةْط نةوتووة.
دووي
غالثؤض غةضةدميسا نة زواى يةْيَوضووْى شَاضةيةنى ظؤضى غةضباظى ئؤضيني بة ٖؤى
بووَةيةضظةوة ،ئاغاْرتة نة ئةو يةْيَو ؾاضى ئةْتانيةزا ؾهػت بسات ،ئةونات يةواْةية
ئةويـ زةغتطري بهات ،زواتط بريى نطزةوة نة ئةْتانية يةنيَهة ية زوو ْاوةْسةناْى شياْى
نطيػتياْةنإ ية زةضةوةى غٓووضى ضؤّ و ية غٓووضى وآلتاْى شيَطزةغتى َٓسا.
ئيُجطاتؤضةناْى ضؤّ ية وآلتى خؤيإ نطيػتياْةناْيإ ئاظاض زةزا ،بةآلّ تواْايإ ْةبوو ية
ئةْتانية ئةوإ غةْة ٖةَإ زؤر.
ئةطةض غالثؤض ٖيَطؾي بؤ ئةْتانية نطزباية ،يةواْةبوو ئؤضيني نطيػتياْةنإ ئاظاض بسات
ياخؤ ئةوإ بططيَت و وةى باضَتة بةناضيإ بيَٓيَت بؤ طووؾاض خػتٓةغةض غالثؤض ياخؤ
ٖةَوويإ بهوشيَت تا غةضزاضى َٔ ية ٖيَطف ضِابططيَت .غالثؤض ْةيسةتواْى ية بيابإ ضاوةضِوإ
بيَت ،زواى ْاضزْى ضاثؤضتيَو يةو باضةوة بؤ َٔ ،بؤ ؾاضى تةزَووض طةضِايةوة و يةويَٓسةض ية
ضاوةضِواْى فةضَاْى تاظةى َٓسا َايةوة.
ٖيَطف ْةنطزْى غالثؤض بؤ ؾاضى ئةْتانيةّ ثةغةْس نطز و وةآلَِ بؤ ْاضز نة با ضاوةضِوإ
َى زةزا تا ظياْى
بيَت ،ضووْهة ئؤضيني ظؤض قيٓى بةضاْبةض ظةْووبى ٖةبوو ،بؤية ٖةوي
َة بهاتةوة و ئيٓذا بةضةو ثاملري بهةويَتةضِيَ ،ثيَِ ضِاطةياْس
بووَةيةضظةنة يةغةض يةؾهطةنةى تؤي
نة يةواْةية َاوةيةني ظؤض غايةْيَت ،بؤية فةضَامن نطز تةواوى يةؾهطةنةى خؤى و ئةطةض
ثيَويػت بوو يةؾهطةنةى ظةْووبيـ غاتة ضِاٖيَٓاْى غةضباظى و دةغتةييةوة ،ضووْهة ٖةض
يةؾهطيَو َاوةيةنى ظؤض بيَ َةؾل و ضاٖيَٓإ بيَت ،بايةخى دةْطى خؤى ية زةغت زةزات و
ثؿتى غاضز زةبيَتةوة و ْاتواْيَت ظةْطيَت.
ضاثؤضتيَهى غالثؤض بؤ َٔ ٖات نة زووضاضى غةضغووضَِاْى نطزّ ،بطيَتى بوو ية ضِووزاويَو
نة تيايسا شَاضةيةى ية غةضباظاْى َٔ نوشضابووٕ ،غةضغووضَِاْى َٔ يةوة بوو نة بؤضى
ضِووزاوةنة ٖاتووةتة ثيَـ و بؤضى غةضباظةناْى َٔ نوشضاوٕ.
ضِووزاوةنة وةى ية ضاثؤضتةنةزا ٖاتبوو بةو ؾيَوةية بووة :ضؤشيَو يةنيَو ية غةضباظةنامن زيَتة الى
ئةفػةضةنةى خؤى و ثيَي ضازةطةيَٓيَت نة ئةفػةضيَهى يةؾهطى ظةْووبى غوونايةتى ثيَهطزووة،
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ئةفػةضةنةى َٔ تووِضة زةبيَت و زاواى ٖاتٓى ئةفػةضةنةى ظةْووبى زةنات تا بيَتة الى ،ئةويـ
ٖاتٓةنةى ضةت زةناتةوة و وةآلّ زةْيَطيَت نة ئةو بة فةضَاْسةى خؤى ْاظاْيَت تا بيَتة الى ،ئةطةض
َهى وآلتةنةى ْيية.
ثًةؾى طةوضةتط بوواية زيػإ بةضفةضَاْى ْةزةبوو ،ضووْهة خةي
ئةفػةضةنةى يةؾهطى َٔ شَاضةيةى غةضباظ ضةوإ زةنات تا ئةو ئةفػةضة بيَٓٔ ،ئةويـ
بة ٖاوناضى غةضباظةناْى بةضططى زةنات ،مشؿيَطةنإ ية ناالٕ زةضزةضٔ و ضةْسئ نةؽ
زةنوشضئَ ،ئةطةض ييَٗاتوويي غالثؤض ْةبووايةٖ ،ةضزوو يةؾهط تا زوايني غةضباظيإ زةنةوتٓة
ْيَو دةْط و دةْطةنة طةوضة زةبوو .ظاْايي غالثؤض بةدىَ بوو ،ئةو غةضزاضة نة ية ناتى
دةْطسا تا زوايني غةضباظى خؤى بة نوؾت زةزا ية ناتى ئاؾتى و ية ؾاض و بيابإ نةغيَهى
ظاْا و ييَٗاتوو بوو.
غالثؤض ظاْى ئةطةض بيةويَت ئةفػةضةنةى ظةْووبى غعا بسات ،زيػإ دةْط ضِووزةزات،
بؤية تةْيا زاواى ية ظةْووبي نطز تا ئةفػةضةنةى خؤى غعا بسات ،ئةفػةضةنةى َٓيـ نة بيَ
طةضِاْةوة بؤ فةضَاْسةنةى خؤى ،شَاضةيةى غةضباظى بؤ ٖيَٓاْى ئةو ئةفػةضة ْاضزبوو ،نةوتة
َطةى تايبةتى ئةوة بوو نة بة ٖؤى ضِووزاوةنةوة تووضِة بووة و ييَهساْةوةى
بةض غعا ،ضووْهة بةي
بؤ ناضةنةى ْةبووة ،غعانةى غووى بوو.
غالثؤض بة بةضشةوةْسيى ظاْي تا ٖاتٓى ضؤشى دةْط ياخؤ بةضيَهةوتٔ بؤ دةْط
يةؾهطةنإ ثيَهةوة ْةبٔ ،ضووْهة بة ٖؤى ضشاْى خويَٓةوة ،ئاَازةيي بؤ زووباضة
َطريغاْةوةى دةْط ٖةبوو ،ئةطةض ثيَهةوة بوواْة ئةوة ضِوويسةزا.
ٖةي
َٔ ثيَؿرت ضووبووّ بؤ ثاملري و ئةويَِ بيٓى بوو ،زؤخى ئةو وآلتةّ زةظاْى و زةَعاْى
َػوونةوتى غةضباظاْى ثاملري دياية ية غةضباظاْى َٔ.
ٖةي
َػونةوتيإ ْةضّ و غاتوغةوزاييإ خؤف
غةضباظةناْى َٔ ٖى ٖةض وآلتيَو بووْايةٖ ،ةي
َيإ ْةزةنطز ،تةْيا
َهاْي زيهة ٖةي
بوو ،غةضباظاْى ثاملري يةو بابةتة بةزةض بووٕ و يةطةٍَ خةي
يةطةٍَ خؤياْسا باف بووٕ .دياواظيى ئاناض و تةْاْةت وضةى غةضباظةناْيـ بة ثيَويػتى زازةْا
نة زوو يةؾهطةنة تا ضؤشى دةْط ية يةنسيي زووض بٔ.
َاْةوةى ئؤضيني ية ئةْتانية ثرت يةو َاوةيةي خاياْس نة ضاوةضِوامنإ زةنطزَٓ ،يـ
فةضَامن بة غالثؤض نطز بوو نة ٖيَٓسة ضاوةضِوإ بيَت تا بؤى يةنال ببيَتةوة نة ئيُجطاتؤض ية
ٖيَطؾهطزٕ بؤ ثاملري ثةؾيُإ بؤتةوة.
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ٖةضضةْسة غالثؤض بة تةواوةتيى ديَطةى َتُاْةى َٔ بوو ،بةآلّ ية يةؾهطةنةيسا
غيدووضِّ زياضى نطزبووٕ ،ضووْهة بة ثيَويػتِ زةظاْي ،نة ثيَسظيية ية ٖةَوو بابةتيَهى ْيَو
يةؾهط ئاطةزاض مب .ئةظَووْى دةْط بة َٓى غةملاْسبوو نة فةضَاْسةى يةؾهط ٖةضضةْسة
َػؤظ بيَت ،بةآلّ يةبةضئةوةى ٖةْسىَ بابةت بة بضووى بووْةوةى خؤى زةظاْيَتٖ ،ةْسىَ
زي
بابةتيـ بة ططيٓط زاْاْيَت ،بؤية ٖةَوو ؾتيَو بؤ َٔ ْاْيَطيَت ،ئةَة واي زةنطز ثيَويػت
بهات غيدووضِّ يةْيَو يةؾهطزا ٖةبيَت ،يةْيَو ٖةَوو يةؾهطيَهسا بةضزةواّ غيدووضِّ زازةْا تا
َةنامن بهةٕ
بةضزةواّ ية ضيَطةى ضِاثؤضتةناْييةوة ئاطةزاضى ٖةَوو ظاْياضي و ٖةواي
َِ بؤ ٖات نة غالثؤض ظؤضتط يةوةى ثيَويػتة غةضزاْى
يةاليةٕ غيدووضِةنةَةوةٖ ،ةواي
َيٓةوة و بطِياض ية
ظةْووبى زةناتَٓ ،يـ زةَعاْى ضووْى ئةو بؤ الى ؾاشٕ بؤ باؽ و ييَهؤي
ٖةْسىَ بابةت ثيَويػتة ،ئةو ثيَويػتى بةوةية نة ضةظاَةْسيى ؾاشٕ وةضبططيَت.
َةّ ئاضاغتة ْانات ،ضووْهة ئةو زةيعاْى ئةطةض زضوَّ
َٓيابووّ غيدووضِةنةّ ضاثؤضتى ٖةي
زي
َسا بهات ،زةيهوشّ ،بؤية تةْاْةت ئةطةض زوشَٓى فةضَاْسةى غوثاف بووايةْ ،ةيسةويَطا
يةطةي
زضؤ بهات .ضووْى غالثؤض بؤ الى ؾاشْيـ بابةتيَو ْةبوو ،نة غيدووضِيَو بيةويَت بةو
ضيَطةيةوة فةضَاْسةى غوثا ية الى َٔ بة تاواْباض بٓاغيَٓيَت.
زواى ضةْس ضؤشيَو ضاثؤضتى زيهةّ يةاليةٕ غيدووضِةنةوة بؤ ٖات نة غالثؤض ٖؤططى
ظةْووبى بووةَٓ ،يـ ئةوةّ ثيَضةواْةى ضيَههاضى دةْط ْةزةظاْى ،بةآلّ زةَعاْى يةواْةية
ٖةْسىَ غةضطةضَى بؤ زضوغت بهات نة ية ناضى غةضةنيي خؤى بيَ ئاطاى بهات.
َى ئةو بابةتةى ظاْي بوو ،بة ضيَطةى
ئؤضييٓيـ ية ضيَطةى غيدووضِةوة ية ئةْتانية ٖةواي
تةتةضيَهةوة وةآلَى بؤ غالثؤض ْاضز بوو ،وتبووى تؤ ية خؤؾةويػتى بطزتةوة ،بةآلّ ية دةْطسا
زةيسؤضِيَٓى.
غالثؤض زواى ئةو بابةتة بة غةختى تطغي ييَ ْيؿت و ئةو بابةتةى بة ظةْووبي ضاطةياْس.
ظةْووبي بؤ ئةوةى تطغي غالثؤض بطِةويَٓيَتةوة ،ضايػجاضز تا بضيَتة الى شْيَو نة ية ثةضغتطةى
بةعٌ بوو ،ثيَؿبيين ئةو بابةتاْةى زةنطز نة ية زاٖاتوو زةٖاتٓة نايةوة ،يةو بجطغيَت تا
بعاْيَت ية دةْط يةطةٍَ ئيُجطاتؤضى ضؤَسا غةضزةنةويَت ياخؤ زةؾهيَت.
ئةو ٖةواآلْة ية ضيَطةى غيدووضِةوة طةيؿتة َٔ ،ظاْيِ غالثؤض ضووة بؤ الى ئةو شْةى ثةضغتطة
و زاواى نطزووة تا ئاناَى دةْطةنةى بؤ ضِووٕ بهاتةوة .ئةويـ َطيؿهيَهى غةضبطِيوة و زواى ئةوةى
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ضاوى ية بةؾةناْى دةغتةى َطيؿهةنة نطزووة ،بيَ زةْط بووة .غالثؤض ثطغيويةتيى بؤ بيَ زةْطى
َيَي؟ ،ئايا ية دةْط يةطةٍَ ئيُجطاتؤضى ضؤّ َٔ غةضنةوتوو زةمب ياخؤ ؾهػت زةخؤّ؟.
و ٖيض ْاي
شْةنة وتى تؤ غةضزةنةوى ،بةآلّ...
غالثؤض ثطغياضى نطز َةبةغتت ية بةآلّ ضيية؟.
َيَت غةضزةنةوى.
َيَت َةبةغتى ية بةآلّ ضيية ،بةآلّ زةي
شْة غةيب بيَصةنة وتى :بةعٌ ْاي
غالثؤض زواى ئةوةى ية ثةضغتطة ٖاتةزةضيَ ،بؤ الى ظةْووبي ضِؤيؿت و وةآلَةنةى بؤ باؽ
نطز ،ضؤشى زواتط ئةويـ بؤ ثةضغتطة ضِؤيؿت تا ئةو شْة ببيٓيَت .ئةو ْةيسةتواْى فةضَاْى ثيَ
بهات تا ئةو شْة بيَتة الى ،ئةطةض فةضَاْيؿى نطزباية ،ثةغةْسى ْةزةنطز .بؤية ضوو بؤ الي
و ثطغياضى ييَ نطز نة بؤضى بة تةواوةتيى وةآلَى ْةزاوةتةوة؟.
شْةنة وتى :ضووْهة بةعٌ بة تةواوةتيى وةآلَى ئةوى ْةزاوةتةوة.
ظةْووبي وتى :ئيَػتة زاوا ية بةعٌ بهة تا بة تةواوةتيى وةآلَى بساتةوة.
شْةنة َطيؿهيَهي زيهةي غةضبطِى و ضاوى ية بةؾةناْى الؾةنةى نطز و وتى
ئيُجطاتؤضيَهى طةوضة بة يةؾهطةنةيةوة بةضةو ئيَطة زيَت ،ية ْيَوإ ئةو و ئةو ثياوةى زويَٓىَ
ٖاتة ئيَطة دةْط ضِووزةزات ،ئةو ثياوةى زويَٓىَ تيايسا غةضنةوتوو زةبيَت ،بةآلّ زواى زوو غيَ
ضؤش زةَطيَت.
ظةْووبي ثطغياى نطز بؤضي زوو غيَ ضؤش زواى ئةوة زةَطيَت.
شْةنة وتى :ئةو ية دةْطسا بة غةختى بطيٓساض زةبيَت و زوو غيَ ضؤش زواى دةْط بة ٖؤى
غةختى بطيٓةنةيةوة زةَطيَت.
ئاؾهطاية َٔ تا نؤتايي دةْط ْةَعاْى ئةو شْة ضى بة ؾاشٕ طوتووة و غيدووضِةنةي َٔ
ْةيسةتواْى بعاْيَت ئةو ضى ثيَ وتووة.
غةضةدماّ ئؤضيني نة ية ئةْتانية بوو ،زواى ثطِنطزْةوةى ئةو ظياْاْةى ية بووَةيةضظةنةوة
بةض غةضباظةناْى نةوتبوو ،نةوتةضِىَ و ٖاتة ْيَو وآلتى ثاملري .غالثؤضيـ بة فةضَاْسةيي
يةؾهطى َٔ و يةؾهطى ؾاشٕ ظةْوبى نةوتةضِىَ تا ضيَطةى بططيَت و ية زةؾتيَهى تةخت بة
ْاوى (تاييَب) ضاوةضِواْى ٖاتٓى ئةو بووٕ.
يةو زة يصيؤْةى ئيُجطاتؤض تةْيا غيَيإ ٖى ضؤّ و ئةواْي زيهة ٖى زةضةوةى ضؤّ واتة وآلتة
شيَطزةغتةناْى ضؤّ بووٕ  ،ية غةضباظاْى غيَ يصيؤْةنةف شَاضةيةنى ظؤض بة ٖؤى بووَةيةضظةوة
ية ئةْتانية َطزٕ و ؾويَٓى ئةوإ بة غةضباظي وآلتةناْي زيهة ثطِ نطايةوة.
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ئةطةض َٔ ية دياتى ئيُجطاتؤضى ضؤّ بووَاية ،زواى ئةوةى زةَبيػت غوثاى ئيَطإ ية ثاملريةية،
بةو يةؾهطة بيَ ٖيَعة بؤ دةْط ْةزةٖامت و الّ باؾرت زةبوو يةى زوو غاٍَ دةْطةنة زواغةّ و ْةضِ بؤ
دةْطيَو نة تيايسا ططمياْى ؾهػت خواضزمن ظؤضتط بيَت ية ططمياْى غةضنةوتِٓ.
ئةضزةؾيَطي بامب نة خوزاوةْس ئاٖوضاَةظزاى زةثةضغتٖ ،ةضزةّ ئاَؤشطاضى زةنطزّ نة
َيَِ يةواْةية
َٓيا مب ية غةضنةوتْٔ ،ةوةى بً
ناتيَو بؤ دةْط زةضِ ،يةؾهطيَو ببةّ نة زي
غةضبهةوّ .ئةو نةغةى بة ئوَيَسةوة زةضيَتة دةْط وةى ئةو نةغة واية نة خاْوو يةغةض
َيَت يةواْةية الفاو ْةيبات و خاْووةنةّ يةْيَوْةضيَت بةآلّ الفاو
ضيَطةى الفاو ضيَ زةنات و زةي
َيَت.
زيَت و خاْووةنة ضِازةَاي
غالثؤض ثياويَهى ئاظا و بيَ باى بوو ،ئةطةض َٔ يةويَٓسةض ْةبووَاية و ضيَطةّ ْةططتباية،
بيَ غٌَ نطزْةوة ،خؤى و غةضباظةناْى ية دةْط يةطةٍَ ئؤضيني بة نوؾت زةزا .ئةو بة بيٓيٓى
يةؾهطى زوشَٔ ية بةضاْبةضى بة تةواوى تواْاوة ٖيَطؾي نطز ،تةْيا ٖيَعى يةزةطى ْةبطز،
ويػتى ية َاوةيةنى نةَسا زوشَٔ يةْيَو ببات.
ناتى زةغت ثيَهطزْى دةْط تةواوى بةؾةناْى يةؾهطى َٔ ؾةْط و بة تواْا بووٕ،
ضووْ هة غالثؤض ية ناتى َاْةوةى ية ثاملري ئةواْى ية ضاٖيَٓإ و وةضظف بة زووض ْةططتبوو .ئةو
زةيعاْى ْةتةْيا ثيَويػتة غةضباظةنإ ضؤشاْة ضِاٖيَٓإ و وةضظف بهةٕ ،بططة زةيعاْى نة
ئةغجةناْيـ زةبيَت ضؤشاْة غاضيإ ثيَ بسضيَت ،زةْا ية ضؤشى دةْط تواْايإ ْابيَت.
ناتيَو دةْط زةغتى ثيَهطز ،زةضنةوت نة ٖؤطط بووْي غالثؤض بؤ ظةْووبى ضيَطط ْةببوو
ية ناظيَى غةضباظى ئةو و ْةيتواْى بوو ية بايةخى دةْطى ئةو نةّ بهاتةوة و ئةو زابربِيَت ية
ناضوباضى يةؾهطةنةى.
طاييػهة دةْطييةنامن ية ناتصَيَطةناْى غةضةتاى دةْط بة ؾيَوةيةى الى ضةثى ئؤضييٓيإ الواظ
نطزبوو نة ئةو ثاؾةنؿةى يةو بةؾةى َةيساْى دةْط ال باؾرت بوو ية بةضزةواَبووْى دةْط.
بة ضيَصةيةنى باف ٖةغت زةنطا نة غةضباظةناْى ئةو يصيؤْاْةى نة ضؤَى ْةبووْٕ ،اظأْ
ضؤٕ ضيَطة ية طاييػهةنإ بططٕ و بةضططى ية خؤيإ بهةٕ ،تةْاْةت ٖيَٓسة ييَٗاتوو ْةبووٕ نة
ئةو ثيَآلياْةى (ضِّ) بة زةغتياْةوة بووٕ ،بة دواْى ئاضاغتةى وضطى ئةغجةنإ بهةٕ تا بياْسضِٕ
َغاْاْة
َسةزا و بةض ئةو قةي
و طاييػهةنإ بوةغتيَٓٔ ،ئةوإ ضَةناْيإ بةضةو ثيَؿةوة ٖةي
زةنةتٔ نة بة غةض و ٌَ و ثؿتى ئةغجةناْةوة بووٕ و ناضيطةضيإ ْةزةبوو.
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ئؤضيني زةضفةتى ْةبوو غةضباظةناْى زةضةوةى ضؤّ غاتة بةض زةغتى فةضَاْسة ضؤَةنإ تا
ثةضوةضزةيإ بهةٕ و ئاَازةيإ بهةٕ بؤ ضِووبةضِووبووْةوةى طاييػهةنإ و ئةغح غواضةنإ و
ئاَازةيإ بهةٕ تا بعأْ ضؤٕ بةضططى ية خؤيإ زةنةٕ ،تةْاْةت ئةوإ ْةياْسةظاْى يةنةّ َةضدى
َيَِ ثياو ْابيَت ية َةيساْى دةْطسا
دةْط ئةوةية نة َطؤظ ظاٍَ ببيَت بةغةض تطغي خؤيساْ َٔ .اي
برتغيَت ،بةآلّ تطغيـ وةى تيٓوويةتيى ية ثيَهٗاتةى َطؤظساية و ٖةَووإ زةتطغئَ ،بةآلّ دياواظيى
ثياوى ئاظا و تطغٓؤى يةوةزاية نة ثياوى ئاظا ٖةضنة َطزْى ية بةضاْبةض خؤيسا بيٓى ،طةضَى و
ضاوْةتطغييةنى وا زةخاتةبةض خؤى نة بةو ضيَطةيةوة ثيَؿواظى ية َطزٕ زةنات و ئةو ناضةؾي وا
زةنات تا بةغةض تطغةنةيسا ظاٍَ ببيَت .غةضباظةناْى زةضةوةى ضؤّ نة ية يصيؤْةناْى ئؤضيني بووٕ،
ْةياْسةتواْى ئةو ٖةغتة ضيَ بهةٕ تا بةغةض تطغسا ظاٍَ بنب و ثيَؿواظى ية َةضط بهةٕ.
ية الى ضاغتى يةؾهطى ئؤضييٓيـ ،غةضباظة ْاضِؤَةنإ ٖةبووٕ و ْةياْسةتواْى
بةضططييةنى ؾياو ية بةضاْبةض ئةغح غواضةناْى َٔ ثيَؿهيَـ بهةٕ ،وةٖاف ْةبووٕ نة
َبئَ ،بةآلّ بةضةبةضة خةضيو بوو ية بةضاْبةض ئةغح غواضةنامن ثاؾةنؿةيإ زةنطز .ية
ٖةي
بةضاْبةضزا دةْطيَهى غةخت ية ْيَوةضِاغتى يةؾهطةنإ ية ْيَوإ غةضباظاْى ضؤَى و غةضباظاْى
َٓسا ٖةبوو ،ئةوإ بة غةختى بةضططيإ زةنطز ،غالثؤض بيَ تطؽ غةضباظةناْى بؤ دةْط و
َطزٕ زةْاضز و خؤؾي يةطةٍَ ئةواْسا مشؿيَط ياخؤ تةوضى ضازةوةؾاْس و بريى ْةزةنطزةوة نة
ئةطةض بهوشضيَت ،يةنيَهي زيهة ْاتواْيَت وةى ئةو فةضَاْسةيي دةْط بططيَتة ئةغتؤ.
غالثؤضى زييَط ٖاونات يةطةٍَ بةضزةواَبووْى يةغةض دةْط ،ية غةضنطزايةتيي دةْطيـ
َى ٖةضزووالى َةيساْى دةْطى وةضزةططت و فةضَاْى
بيَ ئاطا ْةزةبوو ،بةضزةواّ ٖةواي
ثيَويػتيى زةضزةنطز و زةيعاْى زؤخى الى ضاغتى يةؾهطى ئؤضيني ظؤض خطاثة و ثاؾةنؿة
زةنةٕ و ظؤضى ْةَاوة يةْيَو بضٖٔ ،ةضوةٖا زةيعاْى الى ضاغتيـ ية ثاؾةنؿةزإ و تةْيا
ْيَوةضِاغتة نة غةضباظةناْى ئيُجطاتؤض بة غةختى بةضططى و دةْط زةنةٕ.
َٓيا ببوو،
غالثؤض نة بة تةواوةتيى ية زؤخى الى ضةثى ئؤضيني ياخؤ الى ضاغتى خؤى زي
بطِياضيسا ٖةْسيَو ية طاييػهةنإ بطةضِيَٓيَتةوة تا ية ْيَوةضِاغت و يةطةٍَ غةضباظةناْيساٖ ،يَطف
بهةٕ بؤ غةض غةضباظة ضؤَةناْى ئؤضيني و ْاوةضِاغتى يةؾهطةنةى تيَهبؿهيَٓٔ .ضةْس غاتيَو
زواى زةغت ثيَهطزْى ٖيَطؾى طاييػهة دةْطييةنامن بؤ ْاوةضِاغتى يةؾهطى زوشَٔ ،ضَيَو ية
ضاوى ضاغتى فةضَاْسةى َٓسا ْيؿتةوة.
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َٓياييةوة
ئةطةض ضَةنة ية ْيَعيهةوة ٖاويَصضا بوواية ،ضووْهة بةض غةضى نةوتبوو ،بة زي
فةضَاْسةى زةنوؾت ،بةآلّ باف بوو ية نؤتايي ضِيَطِةوى خؤيسا تريةنة بةض غالثؤض نةوت و
تواْاى نةّ ببؤوة و تةْيا ضاوى نويَط نطز.
غالثؤض ْيَعةنةى ية ضاوى زةضنطز و ٖيَٓسة ئاظا بوو نة ثاضضةيةى ية نطاغةنةى ييَهطزةوة
و خػتية ديَي ضاوى تا ضيسيهة خويَين ييَ ْةيَت ،ية زواى طاييػهةنإ و يةطةٍَ
غةضباظةناْيسا نةوتة ٖيَطؾهطزٕ بؤ غةض زوشَٔ تا ظةوى ية غةضباظةناْى ضؤّ ثاى بهاتةوة.
يةو ناتةى غالثؤض بةضزةواّ بوو ية ٖيَطؾهطزٕ بؤ غةض غةضباظاْى ضؤّ نة ضيعةناْيإ
َى
َى نةوت ،قؤي
َجؤؾؿى ْةبوو ،تةوضيَو بةض غةضووى قؤي
َةشإ ببووٕ ،ضووْهة قؤي
زووضاضى ؾً
َى غالثؤض ية يةؾى ديا
بة ئاغٔ زاْةثؤؾطا بوو ،ييَساْى تةوضةنةف ظؤض بةٖيَع بوو ،بؤية قؤي
بؤوة و زةغتى نةوتة غةض ظةوى.
ئةطةض ئةو ظةضبةية بةض َٔ نةوتباية ،يةبةض ئاظاضى تووْس زةنةومت ،بةآلّ غالثؤض ْةنةوت،
َى بة نةترية بجيَضٔ تا خويَٓى ييَ ْةيَت .ثعيؿو
ئةو زاواى ية ثعيؿهى يةؾهطةنةى نطز تا قؤي
َططتةوة.
َى غالثؤضى ثيَضا ،زةغتةنةى نة يةغةض ظةوى نةوتبوو ٖةي
زواى ئةوةى قؤي
غالثؤض وتى زةتةويَت ض يةو زةغتة بهةى؟.
ثعيؿو وتى :ئةو زةغتة ظؤض بةْطخة و ثيَويػتة بجاضيَعضيَت.
غالثؤض وتى :تاظة زةغتى بطِاو بؤ َٔ ٖيض بايةخى ْيية و بة زةغتةنةي زيهةي ية
ؾةضِنطزٕ بةضزةواّ بوو ،بةآلّ ْيَعيهةى ْيو ناتصَيَط زواى ئةو ضِووزاوة ،ظةضبةي تةوضيَهي زيهة
بةض ضِاْى ضاغتى نةوت و ية يةؾي زابطِى و ئةو ثياوة ئاغٓيٓة ،ضيسيهة ْةيتواْى يةغةض قاض
بوةغتيَت و نةوت ،بةآلّ يةوناتةزا ْةتةْيا ية ٖةضزووالى َةيساْى دةْطى ئؤضيني ،بططة ية
ْيَوةضِاغتيؿسا ؾهػتى ضؤَةنإ زةضنةوتبوو.
 .1ئةواْةى يةطةٍَ غالثؤضزا بووٕ ،تواْيإ ئةو ية َةيساْى دةْط زةضبهةٕ ،ثاف زةَصَيَطيَهي
زيهة ية ؾةضِنطزٕ ،دةْط بة ؾهػتى ئؤضيني نؤتايي ٖات و ئؤضيني بؤ ئةوةى زيٌ ْةنطيَت ،يةطةٍَ
بةؾيَو ية يةؾهطةنةى ية َةيساْى دةْط ٖةآلت و بةؾيَهى ظؤضى غةضباظى يصيؤْةناْى زةضةوةى ضؤّ
بة زيٌ طريإ ،بةآلّ غةضباظة يصيؤْة ضؤَةنإٖ ،ةْسيَهيإ نوشضإ و ئةواْي زيهة تواْيإ خؤيإ ية
نوشضإ ضظطاض بهةٕ و تةْيا شَاضةيةنى ظؤض نةَيإ بة زيٌ طريإ.
ئةطةض غالثؤض ْةنةوتباية ،بةزووي ئؤضيني زةنةوت تا زيًى زةنطز ،ئؤضيني ية زؤخيَهسا
ٖةآلتبوو نة ْةيسةتواْى بة خيَطايي زووضنةويَتةوة ،ئةطةض غةضزاضيَهى ييَٗاتووى وةى غالثؤض
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ٖةبوواية ،زةيتواْى بةزووي ئةو ثياوة بهةويَت تا زيًى زةنات ،بةآلّ ية ْيَوإ ئةفػةضةنامن ية
()1
ثاملري ثياويَهى يةو ضةؾٓة ْةبوو ،بؤية ئؤضيني تواْى ضابهات.
غالثؤض ثيَـ ئةوةى تواْاى خؤى ية زةغت بسات ،زاواى نطز تا ْووغةضيَو ٖات و
ضاثؤضتيَهى يةباضةى دةْطةنةى و ؾهػتى ئيُجطاتؤضى ضؤّ ْووغي.
ية نؤتايي ضاثؤضتةنةيسا غالثؤض ْووغي بووى َٔ :ية تةواوى تةَةمن تةْيا خعَةتى تؤّ
َةنامن بة ئيَوة نة ثاؾاى
نطزٖ ،يض ثاؾهةومت ْةبوو ،بؤية ئيَػتة نة زةَطّ ٖيضِ ْيية و َٓساي
ئيَطإ و زةضةوةى ئيَطأْ ،زةغجيَطّ.
َططى ْاَةنةى غالثؤض نةوتةضِيَ ،غالثؤض نؤضى زوايي نطز.
ضةْس ضؤشيَو زواى ئةوةى ثةيهى ٖةي
َى َطزْى غالثؤضّ بؤ ٖات ،فةضَامن نطز تا تةضَةنةى بيَتةوة بؤ ئيَطإ
زواى ئةوةى ٖةواي
و ية ؾويَٓى ية زايهبووْى بٓيَصضيَت و نوضِة طةوضةنةى ية خعَةت َٓسا ئةفػةض بوو ،ئةو
َٓساآلْةؾي نة تةَةْيإ طةوضة بوو ،زةياْتواْى ناض بهةٕ ،ئةضنِ بة ٖةَوويإ غجاضز و
َةناْى ،زةظامن
فةضَامن نطز تا ثةدما غاٍَ َووضةى غالثؤض بةضزةواّ بهطيَت و بسضيَتة َٓساي
ئةواْةى زواى َٔ زةبٓة زةغةآلتساضى ئيَطإ و وآلتة شيَطزةغتةناْى ،ية نوضِاْى َٔ زةبٔ و
َي زيهة زةزةٕ بة َرياتططةناْى.
فةضَاْى َٓيإ يةال زضوغتة و َووضةى غالثؤض تا ثةدما غاي
تؤ ئةو نةغةى نة ئةو نةتيبةية زةخويَٓييةوة َٔ ،ثيَت ضازةطةيةمن نة زةظامن زواى ئيَػتة
ضيِ بةغةض زيَت .تةَةْى َٔ ظؤض ية الويةتيى زووض نةوتووةتةوة ،زةظامن نة ثيَويػتة خؤّ
ئاَازة بهةّ بؤ ضؤيؿنت بؤ ْريواْا (واتة بةٖةؾت) و بطةَة خعَةت ئاٖوضاَةظزا.
َة يةاليةٕ َٓةوة ئةدماّ ْةزضاوة ،ضووْهة بؤ
َيَِ ية تةواوى تةَةمن ناضى ٖةي
ْاتوامن بً
بةضِيَوةبطزْى ئةو ٖةَوو وآلتاْةى بةضِيَوةيإ زةمب ،ثيَويػتِ بة غعا و ثازؾتى ظؤض نةؽ
َيَت" :ناتيَو ئاظيٓة ياخؤ ئؤزى ْات نوشضا...
( )1نطيػتيةٕ غئَ ية باضةى ظةْووبى و نوضِةنةى و وآلتى ثاملري زةي
شْةنةى بة ْاوى ظةْووبى و نوضِةنةى بة ْاوى (وةٖب ئةالت) ياخؤ (واٖيالت) زةغةآلتيإ ططتةزةغت ،وةٖب ئةالت
َى ( 271ظ) خؤى بة (ئةطؤغتؤؽ) ْاغاْس ،بؤية
زةيةويػت ية بةضاْبةض ضؤّ خؤى بة غةضبةخؤ بٓاغيَٓيَت ،ية غاي
ئؤضييين قةيػةضى ضؤّ يةؾهطيَهى بةٖيَعى ٖيَٓاية ثاملؤض ،زواى بةضططييةنى زييَطاْةى نة ظةْووبى نطزى ،ئةو ؾاضةى
َى  272ظايٓى ظةْووبى ويػتى ثةْا بباتة بةض ئيَطاْييةنإ و غةضنةوتوو ْةبوو ،ئةويإ ططت و
ططت و ويَطاْى نطز ،ية غاي
َةتة بة ؾهؤية َاوةتةوة .ثةضِتووني "ئيَطإ يةغةضزةَى
بطزيإ بؤ ضؤّ .ئيَػتةف ٖةْسىَ ية ثامشاوةناْى ويَطاْةى ئةو زةوي
َآل"
غاغاْييةنإ ،ضاثى زووةّ ،الثةضة " .251ظةبيشوي
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ٖةبووة ،بةؾيَو ية تةَةمن ية دةْطةناْسا بطزووةتة غةضَ ،طؤظ ٖةضضةْسة ية دةْطسا ْةضّ
بيَتٖ ،ةض ثيَويػتى بة ئةوة زةبيَت ٖةْسيَو تووْسوتيصى بٓويَٓيَت.
َة نيَوييةناْسا ظةْطِ ،بؤ ئةو ناضةف ثيَويػتِ
ٖةْسىَ نات ْاضاض بووَة يةطةٍَ خيًَ
َة نيَوييةنإ ْاضاض بهات
بةوثةضِى توْسى ٖةبووةَ ،طؤظ ْاتواْيَت بة ئاَؤشطاضى و وتة ،خيًَ
َبططٕ .ئةوإ ية ناتى طةيؿتٓيإ بة
زةغت ية نوؾنت و تاآلٕ و ويَطاْهطزْى ؾاض و طوْسإ ٖةي
باخى َيوة ،ية دياتى ييَهطزْةوة و خواضزْى َيوة ،زاضةناْيإ بة تةوض زةبطِٕ.
َة نيَوييةنإ ظؤض ظبط بوو ،زةياْتواْى ئاطط بة زةغت
ثيَػتى زةغتى ٖةْسىَ نةغي خيًَ
بططٕ و ية ئاظاضى غووتاْى زةغتيإ زووض بٔ َٔ ،بؤ ضيَططتٔ ية ٖيَطؾي ئةو خيَآلْة بؤ غةض
ؾويَٓهةوتووامنْ ،ةَسةتواْى ْةضَى بٓويَِٖٓ ،ةْسيَو داض ْاضاضبووّ توْس مب تا ؾويَٓهةوتووامن
ئاغووزة بصئ ،بةآلّ بةضاْبةض ْةتةوةناْي زيهة توْسيِ ْةْواْسووة و ٖيض نةغِ بة زةغتى
ئةْكةغت ئاظاض ْةزاوة ،خواظياضّ َةظزا يةو غتةَاْة مببةخؿيَت نة بةبيَ ظاْني ئةدماَِ زاوٕ.
َٔ بؤ ضاضةغةضى ْةخؤؾةنإ ،شَاضةيةى ْةخؤؾداْةّ ضيَ نطز ،بؤ ٖةضيةنةؾيإ
زاٖاتيَهِ تةضخإ نطز تا بةو زاٖاتة خةضدى ضاضةغةضى ْةخؤؾةنإ بهطيَت و ْةخؤؾة
ْةزاضةناْيـ زواى ضاضةغةض خةضدى طةضِاْةوةؾيإ بؤ خةضز زةنطا.
بؤ ثةضةططتٓى ئايٓى َةظزا ٖيض نات بةخوضتي نةغِ ْاضاض ْةنطزووة بيَٓة غةض ئةو ئايٓة،
بةآلّ شَاضةيةنى ظؤض ئاططخاْةّ ية وآلتاْى شيَطزةغتُسا ضيَ نطز و ٖيض زةضفةتيَهِ بؤ ئةو ناضة
ية نيؼ خؤّ ْةزا .زواى ضيَهطزْى ٖةض ئاططخاْةيةى ،ضاغتةوخؤ غةضثةضؾتياض و خعَةتهاضّ
بؤ زابني زةنطز و بطِيَو زاٖاتيؿِ بؤ زياضى زةنطز تا بتوأْ ئاططخاْةنةى ثيَ بةضِيَوة ببةٕ،
ضووْهة ْابيَت ئاططى ثريؤظ غطيَتة ئاططخاْة و ئةطةض خطاية ئاططخاْةْ ،ابيَت ضيَطة بة
نوشاْةوةى بسضيَت.
ثيَـ زةغةآلتيى َٔ ية ٖةْسىَ ية وآلتةناْى شيَطزةغتِ بة تايبةتى ية ؾويَٓة طةضَةناْسا،
دووتياضإ بة زةغت نةَى ئاوةوة ططفتاض بووٕ و ْةياْسةتواْى ئاوى ثيَويػت بؤ نؿتوناٍَ
زابني بهةٕ ،ية ٖةض ؾويَٓيَو ضِووباضيَو ٖةبوواية ،ؾوئَ بؤ ضيَهطزْى بةْساو ٖةبوواية ،بةْساوّ
زضوغت زةنطز تا ئاو ثاؾةنةوت بهةٕ ،ية ْاوضةى ؾووؾيإ (خؤظغتإ) ٖيَٓسةّ بةْساو
بيٓانطز نة دووتياضةناْى ئةوىَ ئاوى تةواويإ زةغت نةوت ،ئيَػتة بة ضازةيةى ضاْسْى
قاَيؿى ؾةنط يةويَٓسةض ظؤض بووة نة ٖةَوو دووتياضإ بة تواْإ ،ئةوإ ؾةنط ية قاَيؿى
ؾةنط بةضٖةّ زيَٓٔ و بة وآلتاْي زيهةي زةفطؤؾٔ.
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بة زضيَصايي ضواض غةزة ية ئيَطإ و وآلتاْى شيَطزةغتيسا ياغاى زياضيهطاو و زازثةضوةضاْة
َيسا
ْةبوو ،تا ئةوناتةى باونِ ئةضزةؾيَطى َةظزاثةضغت ٖاتة غةض تةختى ثاؾايةتيي و ٖةوي
َة ياغايةى زابطِيَصيَت نة زازثةضوةضاْة بٔ و بة ويػتى زةغةآلتساضإ ْةطؤضِئَ ،بةآلّ بامب
نؤَةي
ٖيَٓسة ثطِ ئيـ بوو نة ْةيتواْى ئةوناضة تةواو بهات ،ية غةضزةَى َٓسا نؤنطزْةوةى تةواوى
ئاظيَػتا نؤتايي ٖاتٖ ،اونات ية غةضزةَى َٓسا ياغا طؿتييةنإ نؤنطاْةوة و َٔ ئةوناضّ
ئةدماَسا تا ئةواْةى ية زواى َٓةوة زئَْ ،ةتوأْ بة ويػتى خؤيإ ياغانإ بطؤضِٕ.
يةنيَو ية ناضة باؾةنامن ضيَطةططتٔ بوو ية َايةثووض بووْى دووتياضامنإ بة ٖؤى ٖيَطؾي
َيَو زواى نؤنطزْةوةى بةضٖةّ
َطةناْيإ ،بؤ ئةوةف بطِياضَسا ٖةَوو غاي
نويًة بؤ غةض نيًَ
يةاليةٕ دووتياضاْةوة ،بةؾيَهى نةّ ية بةضٖةَةناْيإ وةضبطرييَت ،بةؾيَهيـ ية طةدميٓةي
َٔ غطيَتة غةضيإ تا ية ناتى ٖيَطؾي نوويًةزا ئةو ثاؾهةوتاْة بسضيَتةوة بة دووتياضإ.
َةوي زةغةآلتيى ئيَطإ و وآلتاْى شيَطزةغتةيةّ ية ئةغتؤزاية ،ضيَطةّ
يةو ضؤشةوة نة َٔ دً
ْةزاوة ٖيض يةنيَو يةو وآلتاْةى ضاغتةوخؤ ياخؤ ْاضِاغتةوخؤ يةشيَط ثاضيَعطاضى َٓسإ
بهةوْةبةض َةتطغي ،ئةطةض يةنيَو يةو وآلتاْةف نةوتبيَتة بةض ٖةضِةؾة و ثةالَاض ،ضاغتةوخؤ
بؤ ياضَةتييإ ضووّ ،بةضزةواَيـ غعاى اليةْى ثةالَاضزةضّ زاوة .ضاوةضِواْيؿِ ية ْةوةنامن
نة زواى َٔ ية ئيَطإ و وآلتاْى شيَطزةغتى فةضَاْطِةوا زةبٖٔ ،ةَإ ئةو ئةضنة بةضزةواّ بهةٕ
تا ية غٓووضى ثاؾايةتييةنةَإ بةضزةواّ ئاؾتى ثاضيَعضاو بيَت.
َطةّ بة
يةو ضؤشةوة نة ية دياتى باونِ بووَةتة ثاؾا ،بةضزةواّ تةواوى ضيٓةناْى نؤَةي
يةى ضاو غةيط نطزووة و ْةَويػتووة ٖيضيإ بةغةض ئةوي زيهةزا بػةثيَِٓ.
ية غةضزةَى ثاؾايةتيُسا ؾاضى ظؤضّ بيٓا نطزووٕ ،ية ؾاضةناْيؿسا بؤ ضيَهطزْى
خاْووةنإ ،بةضزةواّ باؾرتئ نةضةغتةنامن بةناض بطزووة تا خاْووةنإ تةَةْيإ ثرت بيَت.
َهِ زةنطز بؤ ئةوةى يةو ؾاضاْة
ناتيَو يةنيَو ية ؾاضةنإ تةواو زةبوو ،باْطٗيَؿتى خةي
ْيؿتةديَ بنبٖ ،ةضطيع بة ظؤض نةغِ يةو ؾاضاْة ْيؿتةدىَ ْةنطزووة .بؤ ئةوةى ٖاووآلتيإ بضٓة
ئةو ؾاضاْةوة ،بةضزةواّ خاْووةنامن بةو ْطخة زةزاْىَ نة تيَضووى بووة ،ثاضةنةؾِ بة يةنذاض
َةنة بهةّ ،زةَويػت ئةواْةى ية
وةضْةزةططت َٔ ،ئةو ناضةّ ْةزةنطز تا غةضَايةى ثيَ نةي
بياباْةنأْ بئَ و يةو ؾاضاْةزا خاْوو بؤ خؤيإ زةغتةبةض بهةٕ َٔ ،ئةو ناضة ية خوضؤ واتة
نوضوف نة يةنيَهة ية ثاؾا طةوضةناْى ئيَطإ ية ثيَـ َٔ بووة فيَط بووّ .زواى ئةوةى ضةْس
174

َو ثةْاطةى
ؾاضيَهِ بيٓانطز ،ئاضةظووّ بؤ ضيَهطزْى ؾاض ثرت بوو ،ضووْهة زةَبيٓى ية اليةى خةي
زةغت زةنةويَت ،ية اليةني زيهةيـ بيٓانطزْى ؾاضةنإ ياضَةتى ئاوةزاْى زةزا.
َهِ بؤ ضيَطةى ضاغت باْطٗيَؿت نطز و زاواّ ييَ نطزٕ تا
ية ضيَطةى َووغةناْةوة خةي
َهي
َى خةي
بطةضِيَٓةوة بؤ ْةضيتى باو و باثرياْيإ ،زضؤ ْةنةٕ و زةغتسضيَصى ْةنةْة غةض َاي
زيهة و غوونايةتى بة يةنسيي ْةنةٕ .ئيَػتة نة تةَةمن ية الويةتيى تيَجةضِاْسووة ،زةبيِٓ
َؤضياضييةنامن باف بووٕ و ديَطةي خؤيإ ططتووْٗ ،ا زضؤ ،غتةّ و غوونى نةّ بؤتةوة،
خواظياضّ بة تةواوةتى بٓربِ بنب.
َةتاْة
بريي ضاى ،وتة و نطزاضي ضاى ية ئيَطإ خةضيو بوو يةْيَوزةضوو َٔ ،داضيَهي زيهة ئةو خةغً
َهى ئيَطامن طةضِاْسةوةٖ ،ةْسىَ ْةضيتى ْاؾايػتةف نة ية ْةتةوةناْى
نة َةظزا ضايػجاضز بووٕ بؤ خةي
زةضةوةى ئيَطاْةوة ٖاتبووٕ ،ضِيؿةنيَؿِ نطزٕ و ْةَٗيَؿنت ،ية زووضطة زووضةناْى ضؤشٖةآلتةوة تؤى
زاضةنإ و ضِووةنة زةضَاْييةنامن ٖيَٓا و ية وآلتة طةضَةناْى ئيَطإ ضاْسّ .ية وآلتى ضيٓةوة زاضى نافؤضّ
ٖيَٓاٖ ،ةض ية ئةويَؿةوة ضةْس نةغيَهِ ٖيَٓا و ؾويَٓى شيامن بؤ زابني نطزٕ تا ئيَطاْييةنإ فيَط بهةٕ نة
َِ نطزٕ) بهةٕ بة (سٓوت) تا بؤ َطزووةنإ بةناضبيَت.
َؤثاْسْةوة (بة ٖةي
ضؤٕ زاضى نافؤض ية ضيَطةى زي
زةَعاْى خوضَا يةو ْعُةتاْةية نة َةظزا ثيَُاْي بةخؿيوة ،ظؤض نةؽ زةناضٕ خؤضانى خؤياْى ييَوة
بةزةغت بيَٓٔ ،بؤية ثةضوةضزةنطزْى ئةو زاضةّ تا ئةو ضازةية ثةضة ثيَسا نة ية َاوةى زةغةآلتيى َٓسا
بيػت داض غةز ٖةظاض زاضى خوضَا ية ؾويَٓة طةضَةناْى ئيَطإ طةوضة بووٕ و بةضٖةَيإ زاا.
ناضيَهي زيهةي غةضزةَى َٔ طةضِاْسْةوةى َتُاْة بوو بة ثاضةى ظيَطِ و ظيو تا ناضى
باظضطاْإ و غةوزاناضإ ئاغإ بيَت.
ية َاوةى ضواض غةزةزا ية وآلتاْى شيَطزةغتى ئيَطإ ظيَطِ و ظيو َتُاْةيإ ثيَ ْةزةنطا ،يةو
ضواض غةزةيةزا ئيَطإ زابةف ببوو بةغةض وآلتاْى بضووىٖ ،ةض وآلتيَو ثاؾاى خؤى ٖةبوو ،ضووْهة
َسةغتإ بة بةضظنطزْةوةى عةياضى ظيَطِ و ظيو و
بةؾيَو يةو ثاؾاياْة غةضَايةيإ ْةبووٖ ،ةْسيَهيإ ٖةي
َيإ زةنطز ،ية ئاناَسا نةؽ ثاضةى ئيَطاْى ْةزةويػت .باظضطاْإ زضاوي بياْيإ وةضزةططت ،ئةطةض
فيًَ
زضاوي زةضةوة ْةبوواية ،ئةونات غةوزاييإ بة ناآل طؤضِيٓةوة زةنطزٖ ،ةضضةْسة ئةوةيإ َاْسووبووْى
ٖةبوو ،بةآلّ ية بةضاْبةضزا باوةضِ ثيَهطاوتط بوو.
َو ناآلي زةٖةَبةض ناآل
ية طوْسةناْسا بةثيَي ْةضيتى نؤٕ نةؽ ثاضةى ثيَويػت ْةبوو ،خةي
َى ثيَويػت بوو ،باظضطاْاْيـ بؤ غاتوغةوزاييهطزٕ
َو ظيَطِ و خؿً
زةطؤضِييةوة ،بةآلّ ية ؾاض خةي
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ية زةضةوةى وآلت ثيَويػتيإ بة ظيَطِ و خؿٌَ بوو ،ئةوإ ٖةضنات ثيَويػتى ثاضةيإ بوواية،
غةوزاييإ بة زضاوةناْي زةضةوة زةنطز.
َيسا تا ئةو زضاوة
زواى ئةوةى باونِ ئةضزةؾيَطى َةظزاثةضغت ٖاتةغةض زةغةآلتٖ ،ةوي
غاختاْة نؤبهاتةوة و زضاوي زضوغتيإ غاتةدىَ ،بةآلّ تةَةْى ئةو بؤ ئةوناضة بةؾي ْةنطز،
َٔ زضيَصةثيَسةضي ناضةنةى بووّ ،ية ٖةض وآلتيَهى ئيَطإ و بةضزةغتى ئيَطإ نة ناْى ظيَطِ
ٖةبوواية ،بةضٖةممإ زةٖيَٓا تا ظيَطِ ظؤض ببيَتٖ ،ةْسيَو ية ناْطةنإ بة ٖؤى غةخيت و زشواضي
َسضابووٕ ،ية تةواوى ناْطةناْي زيهةيـ بةضزةواّ بووّ ية
زةضٖيَٓاْى ظيَطِ ييَياْةوة ،بةدىَ ٖيًَ
بةضٖةّ ٖيَٓاْى ظيَطِ ،تا ئيَػتةف بةضٖةّ ٖيَٓإ بةضزةواَة يةو ناْطةياْةزا.
بة ٖةَإ ضيَصة نة ظيَطَِإ زةغت زةنةت ،زضاوي غاختةَإ نؤزةنطزةوة و زضاوي زضوغتُإ
زةخػتة ْيَو باظاضِ ،فةضَاْطِةوانامن ية تةواوى غٓووضى شيَطزةغتُسا ؾويَٓى غههة ييَساْيإ ٖةية،
غههةى زضوغت ييَسةزةٕ ،ئةوإ زةظأْ ئةطةض زضاوي غاختة ييَ بسةٕ بة غةختى غعايإ زةزةّ ،بؤية
بةضة بةضة زضاوي غاختة ية باظاضِةناْسا ْةَا و زضاوي زضوغت ٖاتة ؾويَٓى .ئةى ئةو نةغةى ئةو
نةتيبةية زةخويَٓيتةوة ،بعاْة نة ية ئيَػتةزا ية ئيَطإ زضاوي غاختة ْةَاوة ،دطة ية طوْسةنإ نة
ْةضيتى باوى نؤْة ،نةؽ ية ؾاضةناْسا غةوزايي بة ناآل ْانات و ٖةَووإ بةو زضاوة غةوزايي زةنةٕ
نة ية ؾويَٓةناْى غههة ييَساْى وآلتةنامن بةضٖةّ زيَت و نةؽ غةوزايي بة زضاوةناْي زةضةوةف ْانات.
َهى باؾووضى بةنرتيا بوو ية زةغت ئةشزيٗا( ،)2يةو
ناضيَهي زيهةي َٔ ضظطاضنطزْى خةي
َهى ئةو ؾويَٓة نةوتبووْة بةض َةتطغي ئةشزيٗا ،تا
ناتةوة نة وآلتى بةنرتيا ٖةبوو ،خةي
زةٖات شَاضةي ئةشزيٗانإ ظؤض زةبوو ،ضووْهة ئةشزيٗاى َيَية ٖةض وةى َطيؿو ٖيًَهة
زةناتٖ ،ةضداضة و ضةْسإ ٖيًَهة زةنات نة ية ٖةض ٖيًَهةيةى بيَضووة ئةشزيٗايةى زيَتة
زةضيَ  .بؤ ئةدماَساْى ئةو ناضة شَاضةيةى يةو غةضباظاْةّ نة بةضطى ئاغٓيٓيإ يةبةض بووْ ،اضز
بؤ ئةوىَ و ثيَُوتٔ تا ئةو ضؤشةى تانة ئةشزيٗايةى َابيَت زةبيَ ية ئةو ؾويَٓة بٔ ،زواى ئةوةى
بة تةواوةتيى يةْيَويإ بطزٕ ،بطةضِيَٓةوة.
َةى طةوضة نة قاضى زضيَصيإ ٖةبوو،
( )2ئةوةى ية ضابطزوو بة ئةشزيٗا ْاغطابووٕ ،بطيَيت بووٕ ية غةضَاظةي
ظَاْيإ غووض بوو ،ئةوإ ظَاْيإ ية ظاضيإ زةضزةٖيَٓا و بة خيَطايي بايإ زةزا و ية زووضةوة وا زةضزةنةوت
َو تةْيا ية طةوضةيي و ْاؾرييٓى ئةو طياًْةبةضة بوو ،ئةطةضْا ئةو
نة ئاطط ية ظاضيإ زيَتةزةض ،تطغي خةي
َآل"
َة ٖيض َةتطغييةنى ْةبوو بؤ غةض َطؤظ ،تةْاْةت غووزةؾي ٖةبوو نة دطدى زةخواضز" .ظةبيشوي
ئاشةي
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َة َةتطغيساضة ،ضووْهة بةضطى
غةضباظة ئاغٔ ثؤؾةنامن ضؤيؿنت بؤ دةْطى ئةو ئاشةي
ئاغٓيإ يةبةضزا بوو ،ية ئاططى ئةو ْةتطغإ و بة مشؿيَطى زووزةّ ٖيَطؾيإ زةنطزة غةضيإ و
زةياْهوؾنت .ئةوإ َاوةى ضةْسئ غاٍَ ية باؾووضى بةنرتيا َاْةوةْ ،يَعيهةى ثيَٓر غةز
َة نؤتايي ٖاتووة ،طةضِاْةوة.
ئةشزيٗايإ نوؾت ،زواى ئةوةى ظاْيإ ْةوةى ئةو ئاشةي
َةَةْسى
زواى طةيؿتِٓ بة زةغةآلت بؤّ زةضنةوت نة ية وآلتةنةَسا تةْيا ٖؤناض بؤ زةوي
َى نيَويـ
َى ،بططة ضاوى ئاشةي
َى خؤَاي
َطة و ثةضوةضزةى ئاشةي
بطيَتى ْيية ية ظيَطِ و خؿٌَ و نيًَ
َو زةزات بؤ زةغتةبةضنطزْى زاٖات و غةضَاية .بؤية ية ٖةْسىَ ية وآلتةنإ ضاوّ
ياضَةتى خةي
َيَو ئةو ناضةّ نطز ،ضووْهة
بة يةنذاضةنى ياغار نطز ،ية ٖةْسيَهيؿيإ بؤ َاوةي ضةْس غاي
َة نيَوييةنإ نطا بوو نة
ية ضواض غةزةى زةغةآلتيى ئةؾهاْييةناْسا بة ضازةيةى ضاوى ئاشةي
ضةطةظى ٖةْسيَو ية ئةوإ يةْيَو ضووٕ .ضةْس دؤضيَهى َةضِى نيَوى نة ية وآلتةناْى شيَطزةغتى
غاغاْى ٖةبووٕ ية َاوةى ئةو ضواض غةزةية بة تةواوةتى يةْيَو ضووبووٕ ،ضةطةظى نةضطةزةٕ و
َُسا ئةو ئاشةآلْةى
ظةضضافة ية يةوةضِطة طةوضةناْى ئةو خانة فطةواْةزا ْةَابووٕ ،بؤية ٖةوي
َيَو ْة خؤّ
َوَ ،اوةى ضةْس غاي
َابووٕ بجاضيَعّ ،بؤ ئةو َةبةغتةف تا ببُة غةضَةؾكى خةي
َةتى ضاونطزمن بة نوضِةنامنسا.
َة نيَوييةنامن نطزْ ،ة َؤي
ضاوى ئاشةي
َة نيَوياْةى ضةطةظيإ يةْيَو ْةضووبووٕ ،يةو َاوةيةزا تا ئةو ضازةية
بةو ٖؤيةوة ئةو ئاشةي
َهى ْاوضة ديانإ بووْة َايةى غةضئيَؿة ،بؤ منووْة ظؤضبووْى طوضط و
ظياز بووْةوة نة بؤ خةي
َطةنإ،
بةضاظ و ضةقةٍَ بؤ دووتياضإ ببووْة َةتطغي ،بةضاظةنإ ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض نيًَ
َةى و تطيَ،
َةناْيـ ببووْة بةآل بؤ ناي
طوضطةناْيـ ثةالَاضي َيَطةية َةضِةناْيإ زةزا ،ضةقةي
بؤية ضيَطةَسا تا ئةو ئاشةآلٕ ضاوبهطئَ.
َة نيَوييةنإ بووة ٖؤى ئةوةى
بة طؿتيي ؾيَوةى غةوزايي َٔ ية بةضاْبةض ضاونطزْى ئاشةي
ضةطةظى ئةو ئاشةآلْةى ية غةضزةَى زةغةآلتيى ئةؾهاْييةنإ يةغةض خانى ئيَطإ يةْيَو ضوو
بووٕ ،زةضبهةوْةوة و داضيَهي زيهة ظؤض بٓةوة.
َةنإ ديَطري
ية غةضزةَى ثاؾايةتيي خؤَسا بطِياضَسا تا بادى غةض دووتياض و خاوةٕ ئاشةي
ببيَتٖ ،يض نات بادى وآلمت بةو نةغاْة ْةزا نة باديإ بة َةبةغتى غةوزايي ية ثيَؿسا
زةنطِيةوة ،ضووْهة زةَعاْى ئةوإ زواى ئةوةى ية نيػةى خؤيإ باز ية دياتى دووتياض و
َو زةغتيَٓٔ ،بؤية ْابيَت
َةنإ زةزةٕ ،زواتط ضةْس بةضاْبةضي ئةو بادة ية خةي
خاوةٕ ئاشةي
َهى ئاغاييسا بيَتةوة و بادي نةَيإ ييَ وةضبططٕ،
ضاوةضِوإ بني ئةو نةغاْة بةظةييإ بة خةي
177

ْابيَت يةو نةغاْة ضاوةضِوإ بني نة ٖةضوا بة ئاغاْى ئةو بادة زازثةضوةضاْةى نة زياضى نطاوة،
ية ئةوإ وةضبططْةوة.
َساضةنإ و غةوزاناضإ ية ناتى
ية غةضزةَى زةغةآلمتسا بطِياضَسا دووتياضإ و ئاشةي
زياضيهطاوزا باز بسةٕ ،واتة ئةوناتةى نة بةضٖةَةنةيإ زيَتةبةض ،ئةطةض ْةيإ ٖيَٓابوواية،
ئةو نات فةضَاْبةضاْى باز بؤ وةضططتٓى باز زةضووٕ.
َساضةنإ ية ناتى خؤيسا باديإ بة زضاو ياخؤ بة
بةثيَي ئةظَووٕ ئةطةض دووتياضإ و ئاشةي
ناآل ْةزا بوواية ،زةظاْطا زووضاضى بةآل بووْة ياخؤ ضيَططيَو ٖةبووة نة ْةياْتواْيوة ية ناتى
خؤيسا باز بسةٕ ،بؤية نةؽ طووؾاضى ْةزةخػتٓة غةضيإ تا باز بسةٕ .تةْاْةت ئةطةض ناتى
باز بة غةض ضووباية زيػإ بادطط طووؾاضى ْةزةخػتة غةضيإ ،تةْيا يةوناتاْةزا ْةبيَت نة
َهيإ ْاضِاسةت نطزباية و َٔ ٖةْسىَ غيدووضِّ زاْابووٕ تا
بادططةنإ بة ئةْكةغت خةي
َهسا .ئةو بادططةى ظؤضتط ية ضيَصةى
َػوونةوتى ئةوإ يةطةٍَ خةي
ئاطةزاضمب ية ؾيَوةى ٖةي
زياضيهطاو بادى وةضططتباية تا ظيازةنةى بؤ غووزى خؤى بيَت ،زةنةوتة بةض غعاى تووْس و
غةضَايةنةى زاطري زةنطا و خؤؾي زةنوشضا ،تةْيا بطِيَو ية غةضَايةنةى بؤ بصيَوى شٕ و
َسضا ،ئةوةي زيهةف زةغتى بة غةضزا زةطريا.
َةناْى ديَسةٖيًَ
َٓساي
ْاوى وآلتةناْى ئيَطإ و شيَطزةغتةى ئيَطإ ية نةتيبةنةَسا زةنةويَتة بةض زيسةى ٖةْسىَ
يةو ضيَبواضاْةى نةتيبةنةّ زةبيٓٔ ،ئةو وآلتاْة بةؾيَهيإ ضاغتةوخؤ يةاليةٕ خؤّ بةضِيَوة
زةضٔ ،ئةواْي زيهةيـ يةاليةٕ زةغةآلتساضة ْاوضةييةناْةوة بةضِيَوة زةبطئَ َٔ ،باز ية ٖيض
ناَيإ وةضْاططّ .تةْيا ئةطةض وآلتيَو يةواْة ْةضيتى زؤغتايةتيى ؾهاْس و نةوتة بةضةى
زوشَٔ ،ئةوغا بؤ تةْيبَ نطزْيإ باديإ ييَ وةضزةططّ.
ية غةضزةَى زةغةآلمتسا ياضَةتى تةواوى ئةو ثيؿةوةضاْةّ زةزا نة ية زةضةوةى ئيَطإ زةٖاتٔ ،ية
وآلتى َٓسا تانة ثيؿةوةضيَو ْيية نة نيَؿةى شياْى ٖةبيَت دا ض ئيَطاْى بيَت ياخؤ ٖى زةضةوةى
ئيَطإ.
ٖةض ثيؿةوةضيَو نة ٖاتباية يةنيَو يةو وآلتاْةى ضاغتةوخؤ يةشيَطزةغتى خؤّ بوو،
فةضَاْطِةواى ْاوضةنة زةبوواية ثاضةى بؤ زةغتةبةض بهات تا بتواْيَت ئةو ثيؿةية زامبةظضيَٓيَت
نة ٖةيةتى ،ئةطةض ية ئةوىَ ناضيَو ْةبيَت نة يةطةٍَ ثيؿةنةى ئةوزا بطودميَت ،فةضَاْطِةواى
ْاوضةنة زةبوواية بيٓيَطيَت بؤ ئةو وآلتةى ئيَطإ نة ثيَويػتيإ بة ثيؿةنةيةتى و خةضدى
ضيَطةؾي بؤ زابني بهات .ية ناتيَهسا ئيُجطاتؤضةناْى ضؤّ ظؤض داض يةطةٍَ َٓسا دةْطاوٕ ،بةآلّ
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ئيَػتة شَاضةيةنى ظؤض ية ثيؿةوةضة ضؤَةنإ ية وآلتةنامن ناض زةنةٕٖ ،ؤيةنةؾي ئةوةية نة
َةتة زوشَٓةناْيؿِ ية وآلتةنةّ وةضزةططّ.
َٔ تةْاْةت ثيؿةوةضةناْى زةوي
َهٔ ،ية ٖةض ؾويَٓيَو
ية ناتى زةغةآلمتسا تةواوى ئةو بابةتاْةى زةَعاْى بؤ وآلتةنةّ بةنةي
مبسيتباية ،زةَٗيَٓا بؤ ئيَطإ .ية ضؤَياْةوة بيٓيِ نة ؾووؾةيإ ية ثةدمةضةنإ زةخػت تا ْيَو
شووضةنإ ضِووْانرت ببيَتةوةَٓ ،يـ ئةو ؾيَواظةّ ية ئيَطإ ثةضة ثيَسا.
َة ْةيةتة
ثيَـ َٔ ية وآلتاْى ئيَطإ ،بة تايبةتى ية ظغتإ بؤ ئةوةى غةضَا و غؤي
شووضةوة ،زةضطةناْيإ زازةخػت و شوضةنإ تاضيو زةبووْٕ ،اضاض زةبووٕ ضطا زاطريغيَٓٔ تا
شووضةنة ضِووْاى ببيَتةوة ،بةآلّ شووضةناْى خاْووةناْى َٔ بة تةواوى ضِووْاى بووٕ ،ضووْهة
َهى ئاغايي ْاتوأْ بؤ
ية خاْووةناْى َٓسا داَى ظيَطِ ية ثةدمةضةنإ ٖةبوو )3(.بةآلّ خةي
ثةدمةضةى شووضةناْيإ داَى ظيَطِ زابني بهةٕ ،ضووْهة ططاْة و ْاضاضٕ بةضطةى تاضيهى ضؤشاْى
ظغتإ بططٕ نة ٖةوا غاضزة .بؤية داَى ؾووؾةّ ية تةواوى ئيَطإ ثةضة ثيَسا تا ٖةَووإ ية
خاْووةناْياْسا داَى ؾووؾة بةناض بيَٓٔ ،ئيَػتة ية تةواوى ئيَطإ ؾووؾة بةناضزيَت.
َو ظؤض غووز ية ظةيتووٕ وةضزةططٕ و ضِؤْى ظةيتووٕ
ظاْياضيِ وةضططت نة ية وآلتاْى ضؤّ خةي
ياضَةتيسةضيَهى باؾي خؤضانى ئةواْة ،ية ناتيَهسا ية وآلتاْى ئيَطإ ظةيتووٕ ْيية .بة ضازةيةى ضاْسْى
َهةنةّ ضِؤْى ظةيتووٕ زةخؤٕ،
ظةيتوومن ية وآلتةنةّ ثةضةثيَسا نة ئيَػتة ْةتةْيا شَاضةيةنى ظؤض ية خةي
بططة ظيازةي بةضٖةَى ضِؤْى ظةيتووٕ ية ضيَطةى زةضياوة بؤ ٖيٓسغتإ زةضِوات و ثةيهى زاضى
َهى ٖيٓسغتإ وؾو
ظةيتووْيـ زواى ئةوةى وؾو زةنطيَتةوة بؤ ٖيٓسغتإ زةْيَطزضيَت ،ضووْهة خةي
نطاوةى ثةيهى زاضى ظةيتووْيإ ية ضاضةغةضى ٖةْسىَ ْةخؤؾي بةناضزةبطز.
ية َاوةى ضواض غةزةى زةغةآلتساضى ئةؾهاْييةنإ ية تةواوى وآلتسا زازطة ْةبوؤَ ،
بطِياضَسا زازطةنإ بةثيَي تايبةمتةْسى زامبةظضئَ ،بؤ ٖةض زازطةيةنيـ ية ضيٓى تايبةت بة
خؤيإ و يةْيَوياْسا يةاليةٕ خؤيإ زازوةض زياضى زةنطاَ .اوة َاوةف زازوةضةنإ يةاليةٕ
ضيٓةناْةوة زةطؤضِزضإ ،ضووْهة زةَعاْى ئةطةض زازوةضةنإ بؤ َاوةيةنى ظؤض ية ؾويَٓيَو
مبيَٓٓةوة ،بةٖيَع زةبٔ و َافى الواظةنإ ثيَؿيٌَ زةنةٕ .دطة ية زازوةضةناْى ضيٓة ديانإ،
ٖةْسىَ زازوةضيـ نة بة زازوةضى ثاؾايةتيي ْاو زةبطإ يةاليةٕ خؤَةوة زياضى زةنطإ.
( )3ظيَطِ ظؤض تةْو زةنطيَتةوة تا ئةو ضازةية نة تيؿهى ضووْانى بةْيَويسا تيَجةضِ ببيَت ،ئةونات ية ثةدمةضةى
َآل"
شووضةنإ زةبةغرتئَ" .ظةبيشوي
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زازوةضةناْى ثاؾايةتيي بةو غهاآلياْة ضازةطةيؿنت نة ية ْيَوإ ضيٓة دياناْسا ضِوويإ
زةزا ،ئةواْيـ يةاليةٕ َٓةوة َاوة َاوة زةطؤضِزضإ ،زةَعاْى ئةطةض ظؤض يةو ثايةية مبيَٓٓةوة،
َو ثيَؿيٌَ زةنةٕ.
زةغت ضؤيؿتوو زةبٔ و َافى خةي
َةتيَهي زيهة بوو يةو بابةتاْةى َٔ ية بيَطاْةنامن وةضططت ،بةآلّ َٔ وةضظؾِ
وةضظف خةغً
بة ؾيَوةى ضِاغتةوخؤ ية يؤْاْييةنإ وةضْةططت ،بططة َاْي بووة ٖؤناض بؤ ئةوةى وةضظف ية
يؤْاْييةنإ وةضبططّ و ية وآلتةنامنسا ثةضةى ثيَ بسةَّٓ ،يـ بة تايبةتى يةْيَو ئةفػةض و
غةضباظةنامن ثةضةّ ثيَسا ،ضووْهة بؤ ئةوإ بة غووز بوو و ضاالنى زةنطزٕ.
ئيَػتة ٖةغت زةنةّ تةَةمن ية نؤتاييساية و ثيَويػتة بةضةو ْيَطواْا (بةٖةؾت) بطِؤّ ،بةآلّ
َِ و يةو ئاوةزاْياْة بة ٖؤى ئةو زازثةضوةضييةى َٔ
ية ئيَطإ ؾويَٓى ظؤض ئاوةزإ بةديَ زةٖيًَ
زاممةظضاْسووة ،ضيٓة دياواظةناْى وآلتةنةّ ية ئاغووزةييسا زةشئ ،ية تةواوى وآلتةنةَسا تانة
َو يةغةض ئايٓى ظةضزةؾتني ،بؤية زازثةضوةضيؿيإ
َهةضيَو ْييةٖ ،ؤنةؾي ئةوةية خةي
غواي
ٖةيةٖ ،يض يةنيَو ية فةضَاْبةضاْى زيوإ تواْايإ ْيية يةى قطؤف ظيازة باز وةضبططٕ.
باونِ ئةضزةؾيَطى َةظزاثةضغت زواى ئةوةى ٖاتةغةض تةختى ثاؾايةتيي بؤ ٖةضيةنة ية
فةضَاْبةضإ و زةغةآلتساضاْى زيوإ َووضةى زياضى نطز تا بؤ بةضِيَوةبطزْى شياْيإ ْاضاض ْةبٔ
َي بوضيسا زضوغت
بةضتيٌ وةضبططٕ و غتةّ بهةٕ .ئةو زةيعاْى ئةو ْةضيتاْةى ية ضواض غةز غاي
بووْة ،بة ئاغاْى نؤتاييإ ثيَ ْايةت و ثيَويػتى بة تووْسى ٖةية و فةضَاْى نطز ٖةض
نةغيَو بةضتيٌ وةضبططيَت ،زةنوشضيَت و ٖةَوو غاَاْةنةى زاطري زةنطيَت ،ويَطِاى ئةو
تووْسوتيصيةف ٖيَؿتا ٖةْسىَ ية فةضَاْبةضاْى زيواْى سهووَةت بةضتيًيإ وةضزةططت.
زواى ئةوةى َٔ ٖامتةغةض تةختى ثاؾايةتيي بطِياضَسا ٖةض ؾويَٓهةوتوويةنى َٔ نة غةضزاْى
يةنيَو ية فةضَاْبةضاْى زيواْةناْى َٔ ية ؾاضةنإ بهات ،ئةو فةضَاْبةضة زةبيَت ٖةض ٖةَإ ضؤش
ناضةنةى بؤ ئةدماّ بسات ،بة ثيَضةواْةوة ئةطةض بيداتة ضؤشى زواتط ،بة بةضتيًدؤض زازةْطيَت و غعاى
ئةويـ ٖةَإ غعاى بةضتيٌ خؤضة .زةَعاْى ٖةضضةْسة غعاى بةضتيًدؤضةنإ بةٖيَعتط بهةّ،
بةضتيًدؤضى ٖةض زةَيضٓيَتةوة ،ضووْهة بةضتيًسةض ْازويَت و زإ بة بةضتيًسإ ْاْيَت.
زةَعاْى ٖةْسىَ داض فةضَاْبةضاْى زيوإ ناضى ٖاووآلتيإ زةخةْة ضؤشى زواتط تا بةو ضيَطةية
ْاضاض بة بةضتيٌ زاْى بهةٕ ،ئةطةض ٖةض ية ٖةَإ ضؤش ناضةنةى بهةٕ ،ئيسي ضيَطةيةى بؤ بةضتيٌ
وةضططتٔ ْايةتة ئاضاوة .ئةو ضيَطةية بة ضازةيةى ناضيطةض بوو نة ية ئيَػتةزا ية تةواوى غٓووضى َٔ
نةؽ ْاتواْيَت بةضتيٌ وةضبططيَت ،ضووْهة ضيَطةيةى بؤ بةضتيٌ ْةَاوةتةوة.
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هوزمصى يةكةم لة زيَطةى تيطفؤن

ؾاثووضى يةنةّ نة بةغةضٖاتى شياْى خؤى ية نةتيبةنةيسا ْووغيوة يةوة زةضوو نة
بعاْيَت شياْى ية نؤتايي ْيَعيو بؤتةوة.
َى ( 267ظ) بة
َى ( 272ظ) و بة ططمياْى ظؤض بة ٖةَإ ْةخؤؾي َطز نة ية غاي
ئةو ية غاي
ْاضاضى بؤ ضاضةغةضى ضووة ٖةَةزإ ،ؾويَٓى ْاؾتٓةنةى ٖةضوةى ؾويَٓى ْاؾتٓى ٖةَوو
ثاؾاناْى غاغاْى ْاظاْني ،بةآلّ ظاْطاوة نة تةضَةنةى ية ؾويَٓيَهى زووض ية ؾاض و يةواْةؾة
ية بةضظايي زاْطا بيَت تا ٖةواى ثانى ييَ بسات ،زواتط ئيَػهةناْى ْيَصضاوٕ .ئةو ْةضيتة بؤ
ٖةَووإ ثيَطِةو زةنطا ،تةْيا ية ناتى دةْط ياخؤ بآلوبووْةوةى ْةخؤؾيية طواظضاوةناْى وةى
تاعووٕ و ثةتا ،ئةو ْةضيتة بؤ ْاؾتين َطزووةنإ ثيَطِةوى ييَ ْةزةنطا.
بة ططمياْى ظؤض ئيَػو و ثطووغهى ؾاثووض و ثاؾاناْي زيهةى غاغاْى ية طؤضِة
طؿتييةنإ ْةزةْيَصضإ و ية طؤضِيضهةى تايبةت زةْيَصضإ.
َيَػاى (غئَ زيَٓيؼ)
يةواْةية ٖةضوةى ية فطةْػا تةضَى تةواوى ثاؾاناْيإ ية نً
زةْاؾت ،ئيَػهى تةواوى ثاؾا غاغاْييةناْيـ ية ؾويَٓيَو ياخؤ ضةْس ؾويَٓيَو ْيَصضا بٔ ،تا
َةضةنإ ْةيإ تواْيوة ئةو طؤضِيضهة تايبةتياْة بسؤظْةوة.
ئيَػتة ييَهؤي
ناتيَو ؾاثووضى يةنةّ نؤضى زوايي نطز ،نوضِةنةى ٖوضَع نة زواتط بة ٖوضَعى يةنةّ
ْاغطا ،ية خؤضاغإ فةضَاْطِةوا بوو.
ْاوةْسى سهووَةتةنةى ية ؾاضيَو بوو نة باونى بة ْاوى (ؾاثووض) ية خؤضاغإ زضوغتى
نطز ،زواتط بة (ْةيؿاثووض) ْاغطا .زةوتطا ية ثيَسةؾتى ْةيؿاثووض زواظزة ٖةظاض ْؤنةْسي ئاو
ٖةبووة نة ثيَ زةضيَت ظيَسةضِؤيي ظؤضى تيَسا نطا بيَت ،بةآلّ طوَامنإ ْيية نة ئةو ثيَسةؾتة ية
ثيَسةؾتة ٖةضة بة ثيت و فةضِةنإ بوو.
ية ْةيؿاثووضةوة تا تيػفوٕ نة ية نةْاضى ضِووباضي زجيًة بوو ،ؾاضِيَيةنى طةوضة ٖةبوو نة
تةْاْةت طاييػهةناْيـ ٖاتوضؤيإ زةنطز و َاوةَاوة و ية ؾويَٓة زياضيهطاوةنإ ؾويَٓى
ثؿوو ٖةبوو نة تياياْسا ئةغجى ئاَازة ٖةبوو ،طاييػهة سهوَييةنإ ئةغجةناْيإ زةطؤضِى.
ٖوضَعى يةنةّ بؤ ئةوةى ظووتط بطاتة تيػفوٕ بة طاييػهة نةوتةضِىَ و باؾي طاييػهة ية
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بةضاْبةض ئةغح يةوةزا بوو نة ضيَبواض تواْاى ٖةبوو يةْيَويسا غةويَت ،ية ناتيَهسا غواضى ئةغح
ْاضاضة بؤ ثؿووزإ زابةظيَت و غةويَت.
ٖوضَعى يةنةّ يةطةٍَ غةضباظ و زةغتوثيَوةْسةناْى نة ئةواْيـ بة ْيَعيهةى ضٌ طاييػهة
زةٖاتٔ ،نةوتٓةضِىَ ،ئةو بابةتة ية ؾويَٓى طؤضِيٓى ضواضثيَيةناْى (بةضيسخاْة)( )1ضيَطةى
تيػفوْسا ططفتى ْايةوة ،ضووْهة يةو ؾويَٓاْةى بؤ ئةّ َةبةغتة يةو ضيَطةية ٖةبووٕ ،تةْيا بؤ
يةى ياخؤ زوو طاييػهة ئةغح ٖةبوو ،ئةوإ ْةياْسةتواْى ئةغجى ضٌ طاييػهة زابني بهةٕ.
َيإ زةْاضز تا ئةغجى
ئةو ناتاْةى فةضَاْطِةوانإ ويػتبايإ يةو ضيَطةيةوة بطِؤٕٖ ،ةواي
ثيَويػت ئاَازة بهةٕ ،بةآلّ ٖوضَعى يةنةّ نة ظؤض ثةيةى بوو ،بيَ ْاضزْى ٖةواٍَ نةوتةضِيَ،
تا ئةو ناتةى غواضناضةنإ بؤ ٖةواٍَ طةياْسٕ بة بةضيسخاْةيةني زيهةي غةض ضيَطةطة ضؤيؿنت،
ٖوضَع ناضَةْساْى يةنيَو يةو بةضيسخاْاْةى بة تاواْى ئاَازة ْةنطزْى ئةغح نوؾت ،ية
ناتيَهسا ئةوإ ٖيض تاواْيإ يةو باضةوة ْةبوو ،ئةغجيإ ثيَ ْةزضابوو تا ئاَازةيإ بهةٕ.
زواى ئةوةى ناضَةْسةناْيإ نوؾت ،بة فةضَاْى ٖوضَع ضووٕ تا ية طوْسةناْي زةوضوبةض
ئةغجي ثيَويػت بؤ طاييػهةنإ بيَٓٔ ،بةآلّ ئةغجى طوْسةنإ نةضةغتة و ثيَساويػتيى
بةغتٓةوةيإ بة طاييػهةناْةوة ْةبووٖ ،ةض بؤية ْةزةتواْسضا ية طاييػهة ببةغرتئَ.
ويَطِاى ئةوةف ئةو فةضَاْى نطز تا بة ثةت و ؾتى ٖاوؾيَوة نة ية غيٓطيإ زةبةغنت بة
طاييػهةناْياْةوة ببةغنت ،بةآلّ ٖةْسىَ ية ئةغجةنإ زةضثةضِئ و طوضيؼ و ثتةناْيإ ثػاْس.
ٖوضَع نة زةبووة ثاؾا ْةيسةظاْى ئةو ئةغجاْةى ية طاييػهة زةبةغرتئَ ،ثيَويػتة ضابٗيَٓسضئَ
تا بتوأْ طاييػهةيإ ييَ ببةغرتيَتةوة.
بةّ ؾيَوةية زةغةآلتيى ثاؾايةتيي ٖوضَعى يةنةّ بة نوؾتٓى ٖةْسىَ نةغي بيَتاوإ نة
نةَرتئ نيَُاغييإ ْةْواْسبوو ،زةغتى ثيَهطز.
ناتيَو ٖوضَعى يةنةّ طةيؿتة ْاوضةيةى نة ئيَػتة بة (زة ْةَةى) ْاغطاوة و ية
غةضزةَى غاغاْييةناْسا ئاواييةنى طةوضة بووٖ .وضَعى يةنةّ ْاضاض بوو غي و ثيَٓر

( )1ية ضابطزووزا يةغةض ضيَطة غةضةنييةنإ ٖةْسىَ ؾوئَ بؤ ثؿووزإ و ْاضزْى بةضيسي َريى و طؤضِيٓى
ئةغجى زةغةآلتساضإ ٖةبووة ،نة تياياْسا ئةغجى سةغاوة زضاوة بة ئةوإ و ئةغجة َاْسووةنإ وةضطرياوٕ ،وةى
بةضيسخاْةي ئةَطِؤ بووْة" .وةضطيَطِي نوضزى"
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َيَت تا زواتط غةضْؿيٓةناْيإ خؤيإ بةو بطةيةْٓةوة ،خؤؾي
طاييػهة يةو ئاوايية بةدىَ بٗيًَ
بة ثيَٓر طاييػهةوة بةضزةواّ بوو تا طةيؿتة قةظووئ.
َو
ئةو ناتةى ية قةظووئ غةضطةضَى طؤضِيٓى ئةغجةناْى بوو ،طويَ بيػت بوو نة خةي
غةباضةت بة بةٖطاَى بطاى زةئاخعٔ .زياض بوو ئةو زوو قةظوويٓييةى غةباضةت بة بةٖطاّ
زةئاخعإٖ ،وضَعيإ ْةْاغي بوو ،ضووْهة ية دياتى ثؤؾاني ثاؾايةتى ،دًوبةضطى خؤآلوي
يةبةضبوو.
قػةي ئةوإ يةباضةى ئةو ثيَٓر طاييػهةبوو ،ئةوإ بيػتبوويإ نة ئةو طاييػهاْة ية
َساية.
ْةيؿاثووضةوة ٖاتووٕ و زةضٔ بؤ تيػفوٕ و نوضِى ؾاثووضى يةنةَيإ يةطةي
ئةوإ زةياْوت ضؤيؿتٓى ٖوضَع بؤ تيػفوٕ بيَ غووزة ،ضووْهة بةٖطاَى نوضِى ؾاثووضى
يةنةّ ية تيػفوٕ يةغةض تةختى ثاؾايةتيي زاْيؿتووة و تادى يةغةض نطزووة.
َةى ية نوىَ بة
َةنة ضاغتة و ئةو ٖةواي
َيٓةوة بهات و بعاْيَت ٖةواي
ٖوضَع بيَ ئةوةى ييَهؤي
َة بة خؤى ْةطةيؿتووة ،فةضَاْى نوؾتٓى ئةواْى زةضنطز،
زةغت طةيؿتووة و ضؤٕ ئةو ٖةواي
زواتط غواضى ئةغجةنةى بوو ،بةضةو ٖةَةزإ نةوتةضِىَ.
َى ( 272ظ) ية قةظوويٓةوة زةطةيؿتة تيػفوٕٖ ،ةض ئةو
ئةو ضيَطةيةى ئةونات ية غاي
ضيَطةيةية نة ئيَػتة زواى تيَجةضِ بووٕ ية ٖةَةزإ ،قةظووئ بة قةغطي ؾريئ زةبةغتيَتةوة،
ئةو ضيَبواضةى ئيَػتة بةو ضيَطةيةزا زةضِوات ٖةض ئةو زميةْاْة زةبيٓيَت نة ضيَبواضيَو ية ؾاظزة
تا ٖةظسة غةزة بةض ية ْٗا زةيبيين ،تةْيا يةى دياواظيى ٖةبوو ،واتة ئةونات ضيَطةنة بة
ْاوةضاِغتى َاٖيسةؾتسا زةضِؤيؿت ،ئيَػتة بة نةْاضى ئةو زةؾتةزا زةضِوات ،ية غةضزةَى
ؾاثووضى يةنةّ و ثاؾاناْي زيهةى ظدمريةى غاغاْيسا َاٖيسةؾت طةوضةتطئ ْاوةْسى
ثةضوةضزةى ئةغجةناْى َريى بوو ،زواى يةْيَوضووْى غاغاْييةنإ ،ئةو ْاوةْسييةتةى ْةَا و
ثةضوةضزةى ئةغجى ييَ ْةنطيَت.
زةْطؤى زاْيؿتٓى بةٖطاّ يةغةض تةخت و بووْى بة ثاؾا ،زضؤ بوو ،ناتيَو ؾاثووضى يةنةّ
َطز ،بةٖطاّ فةضَاْطِواي فاضؽ بوو ية ئيَػتةخط زةشيا ئةو غةضزةَة ئيَػتةخط ثايتةختى فاضؽ
بووٖ ،ةضوةٖا يةنةّ ثايتةختى غاغاْييةنإ بوو ،زواتط طواغرتايةوة بؤ تيػفوٕ.
بةٖطاّ زواى َطزْى باونى ية ثايتةختى خؤى زةضْةضووْ ،ةضِؤيؿت بؤ تيػفوٕ تا يةويَٓسةض
يةغةض تةختى ثاؾايةتيي زابٓيؿيَت و تاز بهاتة غةضى ،بةآلّ ثةيهيَهى ْاضز بؤ تيػفوٕ تا ية
باضوزؤخى ثايتةخت ئاطةزاض ببيَتةوة.
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ئةو زةيعاْى زواى َطزْى ؾاثووضى بابى ،زةبيَت ٖوضَعى ديَٓؿيٓى ببيَتة ثاؾا و زةيعاْى
ٖوضَع ية خؤضاغاْة و خؤضاغإ ظؤض زووضة ية تيػفوٕ و َاوةيةنى ثيَويػتة تا ئةو بتواْيَت
خؤى بطةيةْيَتة ثايتةخت ية نةْاضى زجيًة ،يةواْةبوو بة ٖؤى َطزْى ؾاثووضةوة ئاشاوة ية
ثايتةخت ضِوويسابوواية ،ئةو زةيويػت زؤخى ثايتةخت بعاْيَت تا ئةطةض نيَؿة ٖةبوواية ،بةضةو
ئةوىَ ضؤيؿتباية و باضوزؤخى ضيَهدػتبايةوة ،ضووْهة ئةو وةى نوضِى ؾاثووضى يةنةّ خؤى بة
بةضثطؽ زةظاْى ية ضواْطةى ضيَهدػتٓةوةى ثايتةخت..
َهسا بآلو نطايةوة نة
زواى طةيؿتٓى ثةيهى بةٖطاّ بؤ ْاو تيػفوٕ ،ثطوثاطةْسة يةْيَو خةي
بة ظوويي بةٖطاّ زيَتة ْيَو تيػفوٕ .زواتط ثطوثاطةْسةضييةنإ ثطوثاطةْسةنةيإ طةوضةتط نطز و
وتيإ بةٖطاّ ٖاتووةتة ْيَو تيػفوٕ و بؤتة ثاؾا و تادى يةغةض ْاوة.
ئةو ثطوثاطةْسةية بة ظوويي بآلوبؤوة و نةؽ ْةيويػت ثطغياض بهات نة ئةو نةى و ية ض
ضؤشيَو تادى يةغةض ْاوة.
زاْيؿتٓى ثاؾايةى يةغةض تةخت و تاز يةغةض ْاْى ثاؾايةى بة ْٗيَٓى ْيية ،ناتيَو
نةغيَو زةبيَتة ثاؾا ،تةواوى طةوضةناْى وآلت ياخؤ طةوضةناْى ْيَو ثايتةخت ئاَازة زةبٔ و
ثريؤظبايي ييَ زةنةٕ ،ية ناتيَهسا نة نةؽ ْةيبيٓى بوو بةٖطاّ يةغةض تةخت زابٓيؿيَت و تاز
بهاتة غةضى.
ناتيَو ٖوضَع بيػتى نة بطانةى ية تيػفوٕ ثاؾايةتيي خؤى ضاطةياْسووة و تادى يةغةض
َيسا تا ية نطَاؾإ يةؾهطيَو ئاَازة بهات و بةضةو تيػفوٕ بطِوات ،ضووْهة ثيَي
نطزووةٖ ،ةوي
وابوو بطانةى ضيَطةى ْازات بضيَتة ْيَو تيػفوٕ ياخؤ بؤ نوؾتٓى ئةو يةؾهط زةْيَطيَت.
َةنإ بووٖ ،ةض
غةضظةوى نطَاؾإ ية غةضزةَى َازةناْةوة ْاوةْسى ْيؿتةديَي خيًَ
َيَو تةْيا فةضَاْى ية غةضؤنى خؤى
َيَو غةضبةخؤيي تايبةتى ٖةبوو ،ئةْساَاْى ٖةض خيًَ
خيًَ
وةضزةططت و غةضؤنى خيٌََ ئةَةنساضى بةضاْبةض بة ثاؾا زةضزةبطِى و ئةو ناتاْةى ثاؾا
َةنةيإ زياضى زةنطزٕ و خؤيإ وةى
ثيَويػتى بة غةضباظ بوواية ،ئةوإ غةضباظةناْيإ يةْيَو خيًَ
َةناْي زيهةي ئيَطإ ٖيض دؤضة
َةناْى نطَاؾإ ٖةضوةى خيًَ
فةضَاْسة زةضووٕ بؤ دةْط ،خيًَ
باديَهيإ ْةزةزا و ٖةَووؾيإ وضةى دةْطيإ ٖةبوو.
َةناْى نطَاؾإ ية ٖاتٓى ٖوضَع بؤ نطَاؾإ ئاطةزاض بووْةوة،
زواى ئةوةى غةضؤى خيًَ
ضووْة الى و بة بؤْةى نؤضى زوايي باونى غةضةخؤؾيإ ييَهطز.
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ئةواْيـ بيػتبوويإ بةٖطاّ ية تيػفوٕ يةغةض تةخت زاْيؿتووة و تادى يةغةض نطزووة،
بةآلّ ثاؾايةتيإ بة َافى ٖوضَع زةظاْى.
ٖوضَع ثيَي وتٔ ياضَةتيِ بسةٕ تا بضُة تيػفوٕ و بةٖطاّ تةْيبَ بهةّ ،زواى ئةوةى يةغةض
َةناْيـ وتيإ
تةختى ثاؾايةتيي زاْيؿتِ ئيَوة بة ثازاؾتى ؾاٖاْة خةآلت زةنةّ ،غةضؤى خيًَ
بؤ فيساناضى ية ضيَطةى تؤزا ئاَازةئ.
ية َيَصووزا ْووغطاوة نة ٖوضَع بة يةؾهطيَهى ثةدما ٖةظاض نةغييةوة ضووةتة ْيَو ؾاضى
تيػفوٕ ،بةآلّ (فئَ طؤمشيس) َاَؤغتاى َيَصووى ئيَطإ ية ظاْهؤى (تؤبني طئَ) ئةو شَاضةية
بة ظيَسةضِؤيي زازةْيَت و زةَييَت" :ئةو ضؤشةى ٖوضَع ضووة ْيَو نطَاؾإ يةؾهطى ْةبوو،
َاوةى زة تا زواظزة ضؤش يةويَٓسةض َايةوة ،ئةو ْةيسةتواْى يةو َاوةيةزا ثةدما ٖةظاض غةضباظ
يةو خيَآلْة نؤ بهاتةوة نة ثيَويػت بوو ية زةوضوبةضةوة بئَ ،شَاضةى غةضباظةناْى ئةو يةو
ناتةزا نة ية نطَاؾإ دووآل تا بةضةو قةغطي ؾريئ و ية ئةويَوة بةضةو تيػفوٕ بطِوات ،يةو
شَاضةية ظؤض نةَرت بووة ،يةواْةية ْةطةيؿت بيَت بة زة ٖةظاض غةضباظيـ.
ٖوضَعى يةنةّ بة غوثانةيةوة ية نطَاؾإ بةضةو ئةو ْاوضةية نةوتةضِىَ نة ئيَػتة بة
قةغطي ؾريئ ْاغطاوة و طةيؿتة زةضبةْسيَو نة ئةونات بة (ضِةوةْس) ْاو زةبطا ،يةويَٓسةض
يةؾهطةنةى ئةو بةضاْبةض بةو ؾووضة بةضزيٓة ويَػتإ نة ئةو زةضبةْسةى زاخػت بوو بؤ
ضيَططتٔ ية ضؤيؿتٓى ئةو.
ٖوضَعى يةنةّ نة بيػتبووى بةٖطاَى بطاى بؤتة ثاؾا و ية دياتى ئةو يةغةض تةخت
َٓيا بؤوة نة ئةو ؾووضةية يةاليةٕ يةؾهطى بةٖطاّ بؤ
زاْيؿتووة ،بة بيٓيين ئةو ؾووضةية زي
ضيَططتٔ ية يةؾهطى ئةو ضيَ نطاوة.
َةناْى نطَاؾإ نة يةطةٍَ ٖوضَعزا بوو ،وتى با ضةْس نةغيَو
يةنيَو ية غةضؤى خيًَ
بٓيَطيٓة غةض ئةو زوو ؾاخةى زةنةوْة ٖةضزووالى زةضبةْسةنة ،تا ضةْس و ضؤْايةتيى يةؾهطى
بةٖطاممإ بؤ زةضبهةويَت.
ٖوضَعى يةنةّ ضةْس نةغيَو يةو غةضباظاْةى نة ية غةضنةوتٓى ؾار ؾاضةظا بووٕ ْاضز تا
ية غةضةوة يةباضةى بووٕ و ضؤْييةتى ئةو يةؾهطة بعأْ و ئةوإ زواى طةضِاْةوة ،وتيإ ضةْس
غواضيَو يةو بةضى ؾووضةنة ٖةْة.
ٖوضَع ثطغياضى نطز نة ئايا ئةو غواضاْة بةضطى يةنططتووى يةؾهطى ئيَطإ و ئاآلى
َؤيإ ثيَية.
َؤيإ ثيَية؟ ئةواْيـ وتيإ نة ئةوإ ْة بةضطيإ يةنططتووة و ْة ئاآلى ٖةي
ٖةي
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ٖوضَع بطِياضيسا داضيَهي زيهة ئةوإ ضةوإ بهاتةوة بؤ غةض ؾاخةنإ و ثيَي وتٔ تا
ؾيَواظى دًوبةضط و ئةغح و ئاآلناْيإ (ئةطةض ئاآليإ ال بيَت) ية بري مبيَٓيَت و ئةطةض ضةنى
قوضغي وةى َةدمةْيل و طاييػهةيإ ٖةبوو ،غةضنيَؿى بهةٕ و بعأْ ئةوإ غةض بة ض
ططووثيَهٔ.
ئةوإ داضيَهي زيهة ية ؾاخةنإ غةضنةوتٔ و ٖاتٓةوة و وتيإ ئةو غواضاْةى يةوبةضى
ؾاخةنإ زةبيٓطئَ ،بةضطى ضةْطاوضةْطيإ يةبةضزاية نة يةى ؾيَوة ْني ،ضةنى قوضغيإ ْيية و
ناغهيَت و ظضيَيإ ْييةٖ ،يَٓسة ية زووضةوة زةبيٓطيَت ئةوإ تةْيا مشؿيَط و ْيَعةيإ الية و
َهى زاْيؿتووى ْاوضةنةٕ.
ؾيَوةى دًهةناْيإ زةضخةضى ئةوةية نة خةي
َيسا بووٕ :ئةو غواضاْةى يةوبةضى
ٖوضَع ثطغياضى يةو غةضؤى خيَآلْة نطز نة يةطةي
َةٕ؟.
ؾووضةنةٕ ية ناّ خيًَ
َى ضةوةْس بٔ نة غةضؤنةنةيإ بة (نوة ظاز ضةوةْس) ْاو زةبطيَت.
ئةوإ وتيإ :يةواْةية ية خيًَ
ٖوضَع وتى َ :ازاّ ئيَوة زةيٓاغٔ ،ثطغياضى ييَ بهةٕ و بعأْ ضى زةويَت و بؤ ضيَطةى
بةغةض َٓسا زاخػتووة.
َةنإ وتيإ :ئيَُة يةطةٍَ ئةوزا ٖاوغٓووض ْني تا بيٓاغني و ثطغياض بهةئ نة بؤ
غةضؤى خيًَ
ضيَطةى زاخػتووة و ضى ية ئيَوة زةويَت.
ٖوضَع فةضَاْى نطز تا بةضزةناْى ؾووضةنة البسةٕ و ضيَطةنة بؤ ثةضِيٓةوةى يةؾهطةنةى
َيإ زابوو نة يةوزيو زةضبةْسةنةوة نةغي ييَ ْيية و ئةو
بهةْةوة ،ضووْهة ئيَؿهططةنإ ٖةواي
غواضاْةى بة زوشَٔ زةضزةنةوٕ ،ية زةضةوةى زةضبةْسةنة وةغتاوٕ .تا بةضزةناْيإ الزا ؾةو
ضِانؿاٖ ،وضَع نة تا ئةونات ْةيسةظاْى شَاضةى يةؾهطى بةضاْبةضى ضةْسةْ ،ةيسةويػت
يةؾهطةنةى زووضاضى ثةالَاض ببيَتةوة ،بؤية فةضَاْيسا تا ية زةضبةْسةنة مبيَٓٓةوة و ئاططى ظؤض
بهةْةوة تا زووضاضى ثةالَاضى يةثطِ ْةبٓةوة.
زةضبةْسى ضِةوةْس ،زةضبةْسيَو بوو نة تا ضازةيةى بة زاض زاثؤؾطا بوو ،نةوتبؤوة ْيَوإ زوو
ؾار و غةضباظةناْى ٖوضَع تواْيإ شَاضةيةى يةو زاضاْة بربِْةوة و ئاططى طةوضة بهةْةوة.
ٖةضضةْسة ٖاتٓى ئةوإ بؤ ئةو زةضبةْسة ضاوةضِوإ ْةنطاو بوو ،بةآلّ ئةوإ زووضاضى نةّ ئاوى
ْةبووٕ و يةو ؾاخاْة ٖيَٓسة ناْى ٖةبوو نة ئةوإ بتوأْ غةضةتا ئةغجةناْيإ ،زواتطيـ
خؤيإ تيَط ئاو بهةٕ و ْةنةوْة نيَؿةى نةّ ئاوييةوة.
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بة طؿتيي ئةو ؾةوة بؤ ٖوضَع و غةضباظةناْى بة ئاضاَى تيَجةضِ زةبوو ،بة ٖؤى ئةو
ٖةَوو ئاططةى نطابووْةوة ،نةؽ ْةيسةتواْى بيَتة ْيَو زةضبةْسةنة و بؤ ٖوضَع و غةضباظةناْى
ببيَتة َايةى نيَؿة و ئةوإ بة ئاغووزةيي خةوتٔ.
ٖوضَع بة ئاغووزةيي خةوت و يةثطِ ية زةْطى تطغٓانرت ية زةْطى ٖةوضة تطيؿكة و
ْاخؤؾرت ية بووَةيةضظة بة ئاطا ٖاتةوة ،وايعاْى زْيا ويَطإ زةبيَت ،ضووْهة ٖاواضى تطغٓانى
غةضباظةناْى خؤؾي بيػت و وايعاْى نةوتووْةتة شيَط بةضزةناْى ؾاخةنة.
زةْطةنإ ية ٖةضزوو الى زةضبةْسةنةوة زةٖاتٔ و بةضز ية ٖةضزوو الى ؾاخةناْةوة
زةٖاتٔ و ناتى ٖاتٓة خواضةوة زةْطى ئاوا تؤقيَٓةض و تطغيَٓةضيإ ييَ بةضظ زةبؤوة نة تا ئةو
ؾةوة ٖوضَع زةْطى ئاوا تطغٓاى و تووْسى ْةبيػت بوو ،ضووْهة بةضزةنإ ية ٖةضزووالى
ؾاخةناْةوة زةنةوتٓة خواضةوةٖ ،وضَع بريى نطزةوة نة بووَةيةضظة بيَت ،بةآلّ ئةو فةضَاْطِةواى
خؤضاغإ بوو ،بووَةيةضظةى بيٓى بوو ،زةيعاْى بووَةيةضظة ظؤض ْاخايةْيَت و يةواْةية زواى
تةواوبووْى داضيَهي زيهة بووَةيةضظة بيَتةوة ،بةآلّ بة طؿتيي بووَةيةضظة َاوةى ظؤض ْاخايةْيَت .ية
ناتيَهسا نة ئةو بووَةيةضظةية ظؤضى ثيَضوو ،بةضز ية ٖةضزوو ؾاخةنةوة زةباضى و زةْطى ٖاواضٖاواضى
غةضباظةناْى ية ئامساْسا زةْطى زةزايةوة.
خةضَاْةى ئاططة ظؤضةنإ نة ية زاويَٓى ؾاخةنإ نطابووْةوة ،بة باؾي ْيَو زةضبةْسةنة و
بةؾةناْى خواضةوةى ؾاخةناْى ضِووْاى نطزبؤوة ،بةآلّ نةؽ ْةيسةتواْى بةؾةناْى غةضةوةى
ؾاخةنإ ببيٓيَت نة بةضزةناْى ييَوة زةباضئ.
ٖوضَع و ئةواْي زيهة غةضةتا برييإ نطزةوة نة ئةوة زاضِووخاْى ئاغايي ؾاخةناْة ،ضووْهة
زةياْعاْى ٖةْسيَ ية ؾاخةنإ بة ؾيَوةى غطووؾتى زووضاضى زاضِووخإ زةبٓةوة ،بةآلّ زواتط بؤيإ
زةضنةوت نة بةضبووْةوةى بةضزةنإ ية ؾاخةناْةوة غطووؾتى ْيية و ئةو بطزاْة يةاليةٕ نةغاْيَهةوة
نة يةغةض ؾاخةنأْ ،بؤ خواضةوة فطِيَ زةزضئَ ،بةآلّ تا ئةوإ ئةو بابةتةيإ بؤ زةضنةوت نة بةضزةنإ
َسةزضئَ ،شَاضةيةى ية غةضباظةناْيإ نوشضإ و بطيٓساض بووٕ.
يةاليةٕ َطؤظةناْةوة ٖةي
يةو ناتةزا ٖوضَع و غةضباظ و غةضزاضةناْى ْةياْسةتواْى الى غةضةوةى ؾاخةناْيإ ببيٓٔ،
تانة ضيَطة بؤ بةضططى ئةوة بوو نة خؤيإ ية ٖاتٓى بةضزةنإ ضظطاض بهةٕ ،ضووْهة ثيَؿبيٓى زةنطا
نة ئةطةض بةضةو ثيَؿةوةى زةضبةْسةنة بطِؤٕ ئةوا بةضزباضيٓةنة ثرت زةبٔ ،بؤية بةضةو زواوةى
زةضبةْسةنة ثاؾةنؿةيإ نطز ،تا َاوةيةى زيػإ بةضزباضاْةنة بؤ غةضيإ بةضزةواّ بوو ،ئةواْةى
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بةضزباضاْيإ زةنطزٕ يةغةض ؾاخةناْةوة بةزواياْةوة بووٕ ،تا ئةوناتةى غطووؾتى تاؾةبةضزةناْى
يووتهةى ؾاخةنإ بؤيإ بوو بة ضيَطط ،يةبةضز باضاْهطزٕ بةضزةواّ بووٕ.
ٖوضَع نطزْةوةى ئاططى ياغار نطز تا ئةو نةغاْةى يةغةض ؾاخةنإ بووٕ زيػإ بةضز
باضاْيإ ْةنةٕ ،ئةو ئةطةض ظاْي بوواية زووضاضى ئةو ضِووزاوة زةبيَتةوة ،بطِياضي زةزا نة بة
ئاضاغتةي بانوض ياخؤ باؾووضى زةضبةْسةنةزا بطِؤٕ تا زووضاضى ئةو بةآلية ْةبٖٔ ،ةضضةْسة بةو
ؾيَوةية ضيَطةنةى ضةْسئ فةضغةْط (فةضغةْط  6نيًؤَةتطة) زووض زةبؤوة .بةثيَي ئةو
ضاثؤضتاْةى يةاليةٕ ئيَؿهططةناْةوة بؤ ٖوضَع ٖات بوو ،واي بري زةنطزةوة نة غواضةناْى
ئةوبةضى زةضبةْسةنة ٖيَٓسة ْني نة بؤى ببٓة َايةى نيَؿة.
ٖوضَع ثياويَهى بيَ بةظةيي بوو ،بةآلّ بيَ ئاطاف ْةبوو ية ٖوْةضةناْى غةضباظى و زةيعاْى
ناتيَو يةؾهطيَو بة زةضبةْسيَهسا زةضِوات نة ية خانى زوشَٓةناْى بيَت ،زووضاضى ٖيَطف
زةبيَتةوة ،بةآلّ بريى ْةزةنطزةوة ية خانى زؤغتاْسا ٖيَطؾي بهطيَتة غةض .ئةطةض غواضةناْى
ئةوزيوى ؾاخةنة ٖى بةٖطاَى بطاى بووْاية ،يةواْة بوو ضاوةضِواْى ٖيَطف بيَت ،بةآلّ بؤ
َيَو نة وةى غةضؤنةناْى نطَاؾإ وتبوويإ ٖى ْاوضةنة بٔ ،ئةوة ضاوةضِوإ ْةنطاو
غواضةناْى خيًَ
َهى ئةو ْاوضةية و نطَاؾإ خطاثةى
بووٖ ،وضَع ثيَؿبيٓى ْةزةنطز ،ضووْهة ئةو بةضاْبةض بة خةي
َةغةْسْةوة بسةٕ.
َى تؤي
ْةنطز بوو تا ئةوإ غووز يةو زةضفةتة وةضبططٕ و ٖةوي
زواى ئةوةى زْيا بة تةواوةتى ضِووْاى بووٖ ،وضَع ئةو غةضباظاْةى ية ؾار غةضنةوتٔ
ؾاضةظا بووْٕ ،اضز بؤ غةض ؾار و زاواى نطز تا ئةواْةى يةغةض ؾاخةنةوة بةضزيإ باضاْسووة،
زةغتطري بهةٕ ،ئةطةض ْةياْتواْى ٖةَوويإ بهوشٕ ،بةآلّ ئةوإ ناتيَو ية ؾاخةنإ
غةضنةوتٔ نةغيإ يةويَٓسةض ْةبيين ،وةى ثةضى و بووْةوةضةناْي زيهة يةطةٍَ بةضةبةياْسا وٕ
َةنة بةضزى ظؤض يةغةض
زةبٔ ،وٕ بووٕ و ية ئةويَٓسةض ْةَإ ،بةآلّ ؾويَٓةواضيإ وةى نةي
ؾاخةنة َابؤوة و زةضزةنةوت ئةطةض ٖوضَع فةضَاْى ثاؾةنؿةى ْةزابوواية ،تةواوى ئةو
بةضزاْةيإ بةغةض يةؾهطةنةيسا زةباضاْس و ْيوةى يةؾهطةنةيإ زةنوؾت.
ئةواْةى ية ؾاخةنإ غةضنةوتٔ بؤيإ زةضنةوت نة ئةو بةضزاْةى ية ؾاخةنة بووٕ،
َٓةنةْسضا بووٕ ،ئةوإ ْةياْسةتواْى ئةو ٖةَوو بةضزة بة ثاض ية
ٖةَوويإ ية ؾاخةنة ٖةي
َبهةْٔ ،ظؤضيٓةى بةضزةناْيإ ية خواضةوة غةضخػتبوو ،بةآلّ ْةزةظاْسضا نة ئةو
ؾاخةنة ٖةي
بةضزاْةيإ ضؤشى ثيَؿرت ية ؾاخةنة غةضخػتبوو ياخؤ ضؤْيإ غةض خػتبووٕ؟ ،بؤضي
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ئيَؿهططةنإ ئةواْيإ يةناتى غةضخػتٓى بةضزةناْسا ْةبيٓى بوو؟ ،ئةطةض ية ؾةويؿسا ئةو
بةضزاْةيإ غةضخػتبوو ،ضؤٕ تواْيإ بة باضة بةضزةناْياْةوة بطةْة غةض ؾاخةنإ؟.
َى غةضخػتٓى بةضزةنإ بؤ غةض ؾار طةيؿتة ٖوضَع ،ئةو وتى بةضزةنإ ية
ناتيَو ٖةواي
ضؤشزا غةضخطاوٕ و ية ؾةوزا ئةو ناضة ئةغتةَة ،ضووْهة ضيَطةى ؾاخةنة باضيو و ية ؾةوى
َيإ ثيَ بيَت و ئةونات
تاضيهسا ْاتواْطيَت ئةو ناضة بهطيَت ،ضووْهة ثيَويػتة َةؾدةي
َة بةضزيإ
َيؿيإ ثيَ بيَت ،ئةواْةى نؤي
زةضزةنةٕ ،ية اليةني زيهة تةْاْةت ئةطةض َةؾدةي
الية بة ٖؤى نوضتى َةوزاى بيٓيٓيإ ،ية ؾار زةنةوْة خواضيَ.
َٓيابوو يةوةى نةؽ يةغةض ؾاخةنإ ْيية تا ضيَططيإ بيَت ،فةضَاْى
زواى ئةوةى ٖوضَع زي
َةى يةؾهطةنةيسا.
دووي
ثيَـ ئةوةى بهةوْةضِىَ ،نوشضاوةناْيإ ْاؾت و بطيٓساضةناْيإ بةثيَي تواْاناْيإ ضاضةغةض
نطز ،ثيَـ زةضضووْيإ ية زةضبةْسةنة ،بيٓيإ يةؾهطيَهى غواضة ية بةضاْبةضيإ ويَػتاوة.
َةناْى نطَاؾاْى ْاضز تا بضٔ و يةطةٍَ فةضَاْسةى
ٖوضَع زوو نةؽ ية غةضؤى خيًَ
يةؾهطى بةضاْبةض زاْووغتاْسٕ بهةٕ و ثطغياضيإ ييَ بهةٕ نة بؤضي ؾةوى ضابطزوو شَاضةيةى
َٓياية
غةضباظى ئةواْيإ نوؾتووة و ٖؤى ئةو زوشَٓايةتيية ضيية؟ ،ية ناتيَهسا نة ئةو زي
يةوةى ٖةضطيع خطاثةى يةطةٍَ ئةوإ و تةْاْةت يةى نةغيـ ية زاْيؿتوواْى ْاوضةنةزا
ْةنطزووة.
َة نطَاؾاْييةنإ و فةضَاْسةى يةؾهطى بةضاْبةض ظؤضى ْةخاياْس ،ئةوإ
زاْووغتاْى غةضؤى خيًَ
َيَت بابى ئيَوة ناتى خؤى بابى ئةو و
طةضِاْةوة و وتيإ :فةضَاْسةى ئةو يةؾهطة (نوةظاز ضةوةْسة) و زةي
َةنطزْةوة.
شَاضةيةى ية خعَةناْى نوؾتووة ،ئةويـ ئيَػتة بة زةضفةت زةظاْيَت بؤ تؤي
َئَ باونِ زازثةضوةض بووة و ٖيض نات فةضَاْى نوؾتٓى نةغي
ٖوضَع وتى :بطِؤٕ و ثيَي بً
بيَ تاوإ زةضْةزةنطزٕ ،تةْيا ئةطةض بة ٖؤى ناضة ْاؾياوةناْةوة ؾياوى نوؾنت بوواية ،ئةطةض
فةضَاْى نوشضاْى باب و ٖةْسيَو ية نةغوناضى ئيَوةف يةاليةٕ باونى َٓةوة زةضضوو بيَت ،بة
َهي زيهةيإ نوؾتووة ،بؤية
َٓياييةوة بؤ ضةغجاْسْى زازثةضوةضى بووة ،ضووْهة ئةوإ خةي
زي
بةثيَي ياغاناْى زازثةضوةضى بةضةو ضِووى َةضط نطاوْةتةوة.
ٖيَؿتا ٖوضَع بة زضوغتى ئاطةزاضى باضووزؤخى تيػفوْى ثايتةخت ْةبوو و ْةيسةظاْى ئايا
نوةظاز خؤى ٖاتووةتة غةض ضيَي ياخؤ بة فةضَاْى بةٖطاَى بطاى ٖاتووة .بةآلّ غةضؤى
َةناْى ْةْاضزة اليإٖ ،ةضضةْسة بةثيَي ْةضييت ٖةَوو غةضزةَةنإ يةبةضئةوةى نوة ظاز
خيًَ
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ضةوةْس ٖاتبووة غةض ضيَطةى يةؾهطةنةى و ظياْي ثيَ طةياْسبووٕ ،زةبوواية غعا بسضيَت،
َٓيا ْةبوو ،بريى نطزةوة نة ئةطةض نوة ظاز ضاوةْس يةاليةٕ
ضووْهة ئةو ية باضوزؤخى تيػفوٕ زي
بطانةيةوة ضةوإ نطابيَت و بتواْيَت نوة ظاز ية بةٖطاَى بطاى زابربِيَت ،غووزى ثيَسةطات،
ئةطةض غةضبةخؤف زشايةتيى ٖوضَعى نطز بيَت زيػإ وا باؾرتة بيهاتة زؤغتى خؤى و
غووزى ييَ وةضبططيَت بؤ ؾةضِى بةٖطاّ.
َةناْى نطَاؾإ بة نوةظازيإ وت ئةطةض بيَت و زةغت ية دةْط ٖةٍَ بططيَت و
غةضؤى خيًَ
َيَو غةضباظى ييَ
زاواى ييَ خؤف بووٕ ية ٖوضَع بهاتٖ ،ةضضةْسة ؾةوى ضابطزوو نؤَةي
نوؾتووة ،ئةوا ئةو زةيبةخؿيَت ،بةآلّ نوةظاز زةيعاْى ؾةوى ضابطزوو ض شَاضة غةضباظى ية
َبططيَت ،زواى ئةوة بهوشضيَت.
ٖوضَع نوؾتووة ،بؤية زةتطغا ئةطةض زةغت ية بةضططى ٖةي
بةثيَي ْةضيتى ضابطزوو ئةطةض ثاؾايةى ويػتبايةى نةغيَو نة ثيَويػت بوو غعا بسضيَت،
َٓيايي بهاتةوة نة غعاى ْازات و بةخؿيويةتى ،زياضى ثاؾايةتيي بؤ زةْاضز نة بطيَتى بوو
زي
ية ية نةضةغتة تايبةتيةناْى خؤى.
َٓيا بهاتةوة نة ئاغووزة بيَت ،نة زواتط غعاى ْازات،
ٖوضَع بؤ ئةوةى نوة ظاز ضاوةْس زي
َةى نطَاؾإ نة زاْووغتاْسْيإ يةطةٍَ نوة ظاز ضاوةْسزا نطز
ية ضيَطةى ئةو زوو غةضؤى خيًَ
بوو ،زياضييةنى ثاؾايةتيي بؤ ئةو ْاضز ،ئةويـ زواى وةضططتٓى ئةو زياضيية ،ضيَطةى نطزةوة
تا ٖوضَع و يةؾهطةنةى زةضبضٔ ،بةآلّ خؤى بة زةغتةوة ْةزا و يةطةٍَ غواضةناْيسا ضؤيؿت.
زؤخى دوططافى ضؤشئاواى ئيَطإ ية ضواْطةى طؿتييةوة طؤضِاْى بة غةضزا ْةٖاتووة.
َطةيةنى َيَصوويي غةضةْر ضانيَؿُإ ٖةية
غةباضةت بة زؤخى دوططافى ضؤشئاواى ئيَطإ بةي
نة بطيَتيية ية باغي طةؾتى (غيَِ ثوىل غيؤؽ)ى يؤْاْيية ،ئةو ثياوة ظاْايةنى يؤْإ بووة و
َى ( 387ظ) ية
ئةْساَى ئةو ئةنازميياية بةْاوباْطةى يؤْإ بووة نة يةاليةٕ ئةفآلتووٕ ية غاي
باخيَهى ْيَعيو ئةغيٓا بيٓا نطا بوو ،بة ٖةَإ ْاويـ ْاو زةبطا ،ئةو ظاْهؤية تا ْيَعيهةى
( )916غاٍَ بةضزةواّ بوو.
َى ( )529ظايٓيسا (شؤؽ تي ْني) ئيُجطاتؤضى ضؤَى بضووى (بيعاْؼ) نة ئةغيٓاؾى
ية غاي
ية بةضزةغت بوو ،بة ٖؤى ئةوةى نطيػتياْيَهى توْسضِؤ بوو ،ئةو ئةنازمييايةى زاخػت ،ئةو
ظاْاياْةؾى ية ئةغيٓا زووض خػتةوة نة واْةيإ يةو ئةنازميياية زةوتةوة ،ضووْهة (شووؽ تى
ْني) ئةو واْاْةى يةو ئةنازمييايةزا زةوتطاْةوة بة ثيَضةواْةى ئايٓى نطيػتيإ زةظاْي و زةيوت
َو زووضاضى بيَ باوةضِي زةنات.
ئةو واْة فةيػةفيياْة خةي
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ؾةف يةو ظاْاياْةى يةو ئةنازميياية واْةيإ زةطوتةوة ،ضيَطةى ئيَطاْيإ ططتةبةض و َيَصووى
َيإ َةوزا
ضؤيؿتٓى ئةوإ بؤ ئيَطإ يةطةٍَ ئةو بابةتاْةى ئيَػتة باغيإ زةنةئ ( )257غاي
ٖةية ،واتة ئةوإ زواى ( )257غاٍَ يةو ضِووزاواْةى ية بةضزةغتُأْ و بة ضيَطةى ْيَوإ زوو
ضِووباضةوة ٖاتووْةتة ئيَطإ و بة نطَاؾإ و ٖةَةزإ تيَجةضِ بووٕ و ضووْةتة خؤظغتإ ،تا ية
ظاْهؤى (طٓسى ؾاثووض) غةضطةضَى واْة وتٓةوة بنب.
(غيَِ ثوىل غيؤؽ)( )2نة يةنيَو بووة يةو ؾةف ظاْايةى بؤ ئيَطإ ٖاتووٕ،
طةؾتٓاَةيةنى وضز و زضوغتى غةباضةت بة غطووؾت و زؤخى ئةو زةظةضةيًةي ثياياْسا تيَجةضِ
بووةْ ،ووغيوة ،ية طةؾتٓاَةنةى ئةوزا تةْاْةت ْاوى ٖةْسىَ ْاوضة و ئاوايي ية ضؤشئاواى
ئيَطإ ٖاتووٕ نة ٖةض ئةو ْاواْةٕ نة ئيَػتة ٖةٕ ،بؤ منووْة وةى (ٖةضغني ،نةضةْس ،ضةوةْس،
بيَػتوٕ و غيية ئاب)( ،غية ئاب) ية فاضغيسا نوضتهطاوةى (ئاوى ضةؾة) نة ئةَطِؤ ية ئيَطإ
بة (قطةغوو) ْاوى زةبةٕ نة ٖةَإ (ئاوى ضِةف).

( )2غةباضةت بةو ثياوة ثيَويػتة باؽ ية بابةتيَهي زيهةيـ بهةئ ،ئةطةض باغي ْةنةئ َافيَهى ئةو و
ظاْهؤى َةظْى ثعيؿهى ئيَطامنإ ثيَؿيٌَ نطزووة ،غيِ ثوىل غيؤؽ ئةوناتةى َاَؤغتاى ظاْهؤى طةْسى
ؾاثووض بوو زةيووت طةوضةيي َطزْى َطؤظ يةوة زاية نة بة خواضزٕ ،شةٖطاوى زةبيَت.
ئةو وتةية ية غةزةى ؾةؾةَى ظايٓى ية بُٓيٓضى ظاْهؤى طةْسى ؾاثووض ْووغطاوة ،ئيَػتة ية ْيوةى زووةَى غةزةى
بيػتةَسا تةواوى ظاْاياْى بواضى ظيٓسةوةضْاغي و ثعيؿهةنإ ئةو وتةية ثؿرتِاغت زةنةْةوة و ٖؤناضى َطزٕ بة
شةٖطاوى بووْى خاْةنإ بة تايبةتى خاْةناْى نؤئةْساَةناْى دةغتةى َطؤظ زةظأْ.
ئةونات ية ئيَطإ ئاظازى تةواو بؤ زةضبطِيٓى بريوضِاى ظاْػتى ٖةبوو ئةو ظاْاية طةوضةية ية وآلتى خؤى ْةزةويَطا
ئةو بابةتة باؽ بهات و ية ئيَطإ باغي يةوة نطز نة َطزْى َطؤظ بة ٖؤى شةٖطاوى بووْى خاْةناْييةتى.
ئةو ئةطةض ية يؤْإ ئةو بابةتةى وضووشاْسباية ،بة فةضَاْى ئيُجطاتؤضى ضؤَى بضووى زةنوشضا ،ضوْهة ئةو ئيُجطاتؤضة
بةثيَي ئايٓى نطيػتيإ باوةضِى وابووْ ،إ بطيَتيية ية طؤؾتى سةظضةتى َةغيح و ؾةضابيـ بطيَتية ية خويَٓى ئةو ،ضؤٕ
زةنطيَت ئةو بريوضِايةى ظاْايةى ثةغةْس بهات نة ْإ و طؤؾت بة ٖؤناضى شةٖطاوى بووٕ زازةْيَت.
ئةو باوةضِةى نطيػتياْةنإ تةْيا وةى غوْبوية و وةضطرياوةتةوة ية بريوضِايةنى طةوضةى ئايٓى نة ييَطةزا زةضفةتي
باغهطزْيُإ ْيية ،بةو واتاية ْايةت نة ٖةَوو ئةواْةى ْإ و ئاو زةخؤٕ ،طؤؾت و خويَٓى َةغيح زةخؤٕ ،بةآلّ
َآل"
ئيُجطاتؤضى ضؤّ ْةيسةتواْى ئةو بابةتة تةْيا بة غوْبوٍ بعاْيَت و تةْيا ضووناضى بابةتةنةى زةبيٓى" .ظةبيشوي
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ية طةؾتٓاَةى ئةو ظاْايةزا باغيَهى وضز يةباضةى ئاغياى بضووى و َيعؤثؤتاَيا و ئيَطإ ٖةية،
ئةو ْووغيويةتى ية تةواوى ثيَسةؾتى بةضيٓى َيعؤثؤتاَيا تةْاْةت يةى ؾار ْيية و ؾاخةنإ ية
ْاوضةى ناضاَػيٓةوة زةغت ثيَسةنةٕ ،يةويَٓسةض ؾاخيَو ٖةية نة بة ضانا ْاوى ٖاتووة.
زواى ئةوةى ٖوضَع و يةؾهطةنةى ية زةضبةْسى ضةوةْس ثةضِيٓةوة و طةيؿتٓة ْيَو
ثيَسةؾتيَو نة ئيسي ؾاخيَو ْةزةبيٓطا تا زةطةيؿتٓة ؾاخةناْى ئاغياى بضووى ية ضؤشئاوا.
ٖوضَع باوةضِى ْةزةنطز نة بةبيَ ٖيض نيَؿةيةى بطاتة تيػفوٕ ،بؤية ناتي ضؤشئاوا بووٕ
فةضَاْى نطز تا ية نةْاضى ضِووباضيَهي بضووى نة ئاوةنةى زةضِشاية ْيَو ضِووباضي زجيًة
يةؾهطةنةي ئؤضزووطة زاَةظضيَٖٓٔ ،ةْسىَ ية َيَصووْووغإ ئةو ضِووباضةيإ بة ضِووباضي زياية
زةغت ْيؿإ نطزووة ،ية ناتيَهسا نة ضِيَطِةوى ٖوضَع واْيؿإ زةزات نة ئةو ضِووباضة زياية
ْةبووة ،ضِووباضي زياية نة ية باؾووض بووةٖ ،يَؿتا يةو ضِيَطِةوةزا َاوةتةوة ،بةآلّ ية ضابطزوو ظؤض
ضِووباضي زيهة ٖةبووٕ ،نة ئيَػتة ْةَاوٕ ،ئةو ويَٓاْةي ية ئامساْةوة طرياوٕ ئةو ضِاغتيية
َيَو ضِووباض
زةغةمليَٓٔ نة ية غةضزةَاْى ضِابطزووزا ية ئيَطإ و وآلتاْى زةوضوبةضى نؤَةي
()3
ٖةبووٕ ،نة ئيَػتة وؾو بووْة.
َى ( 272ظ) ئؤضزووطةى خؤى ية نةْاضى ضِووباضةنة زاَةظضاْس،
ٖوضَع ية ثاظزةى ئؤنتؤبةضى غاي
َٓاَةى نوضزى زةبيَتة ْؤظزةَني ضِؤشي َاْطى زووةَى ثايع.
ئةو بةضواضة بةثيَي غاي
نةؾوٖةوا يةو وةضظةى غاٍَ يةو ؾويَٓة فيَٓو بوو ،غةضباظةناْى وةى تةواوى ئةو غةضباظاْةى ية
ضيَجيَواْى زووضةوة بةضةو ؾويَٓى ثؿووزإ زئَ ،نةوتٓة ئاَازةنطزْى خواضزٕ .بيابإ ية ٖةَوو
اليةنةوة تا ضاو بطِى زةنطز ضؤٍَ و ٖؤٍَ بووٖ ،ةتاويـ زواى ئةوةى ضةْطى ئةضخةواْى بة ٖةَوو
اليةنسا غةثاْس ،ية ضؤشئاواى بياباْةنة ضؤضوو ،بة ٖؤى ئةوةى وةضظى ثايع بوو ،زواى ئاوابووْى ضِؤش
َى بةغةض ٖةَوو اليةنسا نيَؿا.
ظؤض بة ظوويي تاضيهى باي
ٖوضَع ية ٖةَوو اليةى ثاغةواْى زاْا ،ية الى ضؤشئاواؾةوة زةغتةيةى غواضى بؤ
ثاغةواْى بة زووضى غيَ نيًؤَةتط زاْا ،ئةو ثيَي وابوو ئةطةض بةٖطاَى بطاى ٖيَطف بهات ية
الى ضؤشئاواوة زيَت ،بؤية ئةو غواضاْةى يةو ؾويَٓة زاَةظضاْس ،تيػفوٕ زةنةوتة ضؤشئاواى
( )3ية بريَة يةو ْاوضةيةى ئيَػتة ْاوةْسى ناضةباى ئايػتؤَى تاضاْى ييَية ،ضِووباضيَو ٖةبوو َٔ ،نة ئةو
نات َٓساٍَ بووّْ ،ةزةويَطاّ ية وةضظى بةٖاض يةو ضِووباضة بجةضَِةوة ،واتة طةوضةنإ ثيَيإ زةوومت ئةطةض بضية
َآل"
ْيَو ضِووباضةنة ئاو زةتبات ،ئيَػتة ئةو ضِووباضة ْةَاوة" .ظةبيشوي
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خيَوةتطةنةى ئةو ،زاْاْى ثاغةواْى غواضةف يةو ئاضاغتةية بؤ ئةوة بوو نة ئةطةض ية زووضةوة
ثيَؿةْطى يةؾهطيَو زةضنةوت ،بة ثةية بئَ و ٖةواٍَ بطةيةْٔ.
زواى ئةوةى ْاْى ئيَواضة خوضا ،بةض ية ناتى خةوتٔ ،زةْطى طؤضاْى وتٓى ثياواْى
نطَاؾإ نة ئاواظى خةّ بوو بةضظ بؤوة .غيَِ ثؤىل غيؤؽ ية طةؾتٓاَةنةيسا باؽ زةنات نة
َةناْى نطَاؾإ ية ناتى طؤضاْى وتٓسا زةْطيإ وةى زةْطى ئةو باية واية نة ية
ثياواْى خيًَ
َيَت و بةضظ زةبيَتةوة ،وةى ئةوةى ئةوإ ئاواظةنةيإ ية ئاواظى با وةضططتبيَت.
ؾاخةنإ زةئاي
يةواْةية ئةو وتةية بؤ ٖةْسىَ ية ئاواظةناْى نطَاؾإ ضاغت بيَت و َيٓاني خةَٓانى
َجةضِنيَؿيإ ٖةية و بةو
َٓس زةبيَت ،بةآلّ ئةوإ ئاواظى خؤؾي و ٖةي
بيَت نة ية ؾاخةناْةوة بً
َسةثةضٕ ،زواى ْيَعيهةى ؾاظزة ياخؤ ٖةظسة غةزة ٖيَؿتا ئةو ْؤتةى ئةو ئاواظاْة
ئاواظاْةيإ ٖةي
َيَػا و ثةضغتطةى ئةضَةْييةنإ َاوٕ و زةبٓة ٖؤى دؤؾساْةوةى ضِؤسى َطؤظ و ضاالنى
ية نً
َى نويَػتاْةناْى نطَاؾإ ية بةٖاضزا بة ٖؤى ئةو ئاواظاْةوة
ثيَ زةبةخؿٔ  ،تةْاْةت بؤْى طوي
زةطةْة طويَي بيػةضٖ ،ةض وةى ضؤٕ ظاْػت ٖةضطيع نؤٕ ْابيَت ،ئةو ئاواظاْةف بة ٖةَإ
ؾيَوة.
ية ضابطزووزا ية تةواوى خيَوةتطة غةضباظييةناْسا بةض ية ناتى خةو ؾةيجووضى دةْط ييَ
زةزضا ،يةطةٍَ زةْطى ؾةيجووض زةْطى طؤضاْى تةواو زةبوو ،بة ٖةَإ ؾيَوةف زةْطى طؤضاْى
نطَاؾاْييةنإ تةواو بووٖ ،ةَووإ زةْووغنت.
زواى ضةْس زةَصَيَطيَو و يةثطِ ئةو ثاغةواْاْةى الى بانوض بووٕٖ ،اواضيإ نطز و
ؾةيجووضى دةْط ييَ زضا ،غةضباظةنإ بة طوضدى ية خةو ضِابووٕٖ ،ةَوو اليةى ية بانوضيإ
زةضِواْى ،يةوة زةضوو نة ية بانوضةوة زةضيايةى ية ئاطط ية ئؤضزووطةنة ْيَعيو ببيَتةوة و بة
َطط ية ئؤضزووطةنة ْيَعيو بووْةتةوة.
ظوويي زةضنةوت نة شَاضةيةنى ظؤض َةؾدةٍَ ٖةي
َياْسا بًةظ خيَوةتةنإ نؤبهةْةوة ،بةآلّ ْةياْتواْى تةواوى ضيعةناْيإ ضيَو
ٖةضضةْسة ٖةوي
غةٕٖ ،وضَع نة وايسةظاْى بطانةى واتة بةٖطاّ ٖيَطؾي نطزووةتة غةض ،تا ضازةيةى ئةوة بؤ ئةو
ضاوةضِوإ ْةنطاو بوو.
زواى ئةوةى ٖيَطؾبةضةنإ طةيؿتٓة ْيَو ئؤضزووطةنة ،بووْة َايةى غةضغووضَِاْى
ٖةَووإٖ ،وضَع واى بريزةنطزةوة نة بةٖطاَى بطاى ية ثايتةختةوة يةؾهطى ئيَطاْى ٖيَٓاوة و
ٖيَطؾي نطزوووتة غةض ،بةآلّ يةى غةضباظيـ ضيية ية غةضباظةناْى ئيَطإ ْةزةضوو.
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َيإ فـ بة ٖةضزووالزا قةفى نطزبوو ،ية ضِووْانى
ئةو ثياواْة ثطضيإ زضيَص و بؤض بوو ،مسيًَ
َةناْسا ضاوة ضةؾةناْيإ زةبطيػهاْةوة.
َةؾدةي
زواى ئةوةى ظاْطا ئةوإ غةضباظى يةؾهطى ئيَطإ ْني ،غةضةتا ططميإ نطا نة يةواْةية ئةوإ
َيـ ْني.
ٖةثتاٍَ بٔ ،بةآلّ بة ظوويي ٖةَووإ ظاْيإ نة ئةوإ ٖةثتاي
َُةناْيإ بةضظ و
َةناْيإ زةْاغي و زةياْعاْى نة ضاويإ بضووى و نوي
ئيَطاْييةنإ ٖةثتاي
َةنإ ية
ضِووخػاضيإ َةيًةو ظةضزة .ظاْػتى ضةطةظْاغي ية ئيَػتةزا زةضي خػتووة نة ٖةثتاي
ضةطةظى (َةْطًؤ ثؤئيس) بووْة و ية ضةطةظى َؤغؤيةنإ ديا بووْةوة ،بةآلّ ئةو غةضباظاْةى
ئةو ؾةوة ٖيَطؾيإ بؤ خيَوةتطةى ٖوضَع نطز بوو ،ضاوي طةوضةى ضِةف و ضِووخػاضيإ غووض و
غجى و ضةْطى َووةناْيإ بؤض بوو ،يةبةضئةوةي ية غةضزةَى ؾاثووض (طؤتةنإ) ية
ئةوضووثاوة ٖاتٔ و بة ئاغياى بضوونسا خؤيإ طةياْسة ئاظةضباجيإ ،وا َةظةْسة نطا نة ئةو
غةضباظاْة (طؤت) بٔ ،بة ظوويي زةضنةوت ئةو بريؤنةيةف ضاغت ْيية و غةضباظة ٖيَطؾبةضةنإ
ية ْةتةوة ئةوضووثاييةنإ ْني.
ية طةضَةى بةضزةواَبووْى دةْط ية ئؤضزووطةنةزاٖ ،وضَع فةضَاْى نطز تا بة ٖةض
َسا بهطيَت و
َيٓةوةيإ يةطةي
ؾيَوةيةى بيَت ضةْس غةضباظيَو يةوإ زيٌ بهةٕ و بياْٗيَٓٔ تا ييَهؤي
بعاْطيَت ئايا ئةوإ نئَ و ية نوىَ ٖاتووٕ ،ضؤٕ ئةوإ بة ضؤش ،تةْاْةت ية ناتى
ضؤشئاوابووْيـ زياض ْةبووٕ و يةثطِ زةضنةوتٔ.
ٖةض بؤيةف بة ظوويي غةضباظةناْى ٖوضَع زوو غةضباظى ظاَساضي زوشَٓيإ بة زيٌ ططت
و بؤ الي ئةويإ بطز ،ئةويـ ثطغياضى ييَ نطزٕ نة ئيَوة ية ناّ ْةتةوةٕ و ية نويَوة ٖاتوٕ؟،
َيَت.
بةآلّ ئةوإ تيَٓةزةطةيؿنت نة ٖوضَع ض زةي
ٖوضَع ية نةغاْى زةوضوبةضى خؤى ثطغياض نطز نة ئايا نةؽ ية ظَاْى ئةوإ تيَ زةطات،
نةؽ ْةبوو نة ئةو بابةتة بعاْيَت ،غةضةدماّ يةنيَو ية نةغاْى ْيَعيو ٖوضَع يةو زوو بطيٓساضة
ْيَعيو نةوتةوة و بة ظَاْى ئاَاشة ثطغياضى ييَهطزٕ نة ية نويَوة ٖاتوٕ؟.
ئةوإ ثيَـ ئةوةى بئاخعٔ ،غةضيإ بؤ ئامسإ بةضظ نطزةوة تا ئاضاغتةنةيإ يةغةض
َيَو
ئةغتيَطةناْةوة بعأْ ،زواتط ئاضاغتةى بانوضيإ زةغت ْيؿإ نطز ،بةآلّ ية بانوض نؤَةي
وآلت ٖةبووٕ و ْةزةظاْطا ئةوإ ية ناّ وآلتةوة ٖاتووٕ.
زووباضة ٖةض ٖةَإ ثياو بة ئاَاشة ثطغياضي ييَ نطزْةوة نة ية ناّ وآلتةوة ٖاتووٕ؟.
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ئةوإ وةآلَيإ زايةوة ية (الطعاؽ) ٖاتووٕ ،ئةو نات ٖوضَع و ْيَعيهةناْى ظاْيإ ئةوإ
يةنيَهٔ ية ْةتةوة طةوضةناْى ْاوضةى قةوقاظ .ية غةضزةَى زةغةآلتيى ؾاثووض و ٖوضَعى
نوضِيسا ضةْس وآلتيَو ية قةوقاظ ٖةبوو ،يةنيَو يةوإ الطعاؽ بوو نة ية غةضزةَاْى زواتط بوو
بة الطعغتإ يإ يةطعغتإ ،واتة وآلتى ْةتةوةى (يةطعى ياخؤ يةظطى) نة تا ئيَػتةف ية
قةوقاظ و ية ْاوضةى زاغػتإ َاوٕ.
بة ٖؤى ْةبووْى َيَصووى غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ بة ؾيَواظى ثوخت و زضوغت ،ظاْياضميإ ْيية
نة ئايا ية غةضزةَى ئةواْسا يةطعييةنإ ٖيَطؾيإ نطزووة بؤ غةض ئيَطإ يإ ْا؟ ،بةآلّ زةظاْني نة ية
غةضزةَى غاغاْييةناْسا ئةوة يةنةّ ٖيَطؾي ئةوإ بووة .غةضباظة يةطعييةنإ بة مشؿيَطى غووى نة
ضةَاوة بووٕ ،زةدةْطإ و ية ضاوةؾاْسْى ئةو مشؿيَطاْة ظؤض ؾاضةظا بووٕ.
َهى الطعاؽ ئةو مشؿيَطة ثؤآلييٓةيإ ية وآلتى خؤيإ ية ضيَطةى تواْسْةوةى ئاغٔ و
خةي
وةبةضٖيَٓاْى ثؤآل ضيَ زةنطز .نوضة نؤْةناْى ئاطط تواْسْةوة نة ئيَػتةف ٖةْسيَهيإ ية
ئةضَةْػتإ و الطعاؽ َاوْٕ ،يؿاْسةضى ئةوةٕ نة ْةتةوةناْى ئةوىَ ؾاضةظابووْة ية
تواْسْةوةى ئاغٔ و ضيَهطزْى ثؤآل .ئةوإ بة ؾيَواظى تايبةتى خؤيإ نة ئيَػتة بةضزةغت
ْيية ،تواْيوياْة ثؤآلناْيإ بة ضازةيةى باضيو و ثوخت بهةْةوة نة بتواْطيَت مشؿيَطى غوونى
ييَ زضوغت بهةٕ بةبيَ ئةوةى ئةو باضيو نطزْةوةية ،ية ثتةوى مشؿيَطةنإ نةّ بهاتةوة ،ية
ئاناَسا ئةو مشؿيَطة غووناْة ْةزةبووْة َايةى َاْسوونطزْى زةغت و َةضةنى ئةو
غةضباظاْة ،ئةوإ زةياْتواْى ية َةيساْسا بةبيَ َاْسوو بووٕ ،ضةْسئ زةَصَيَط مشؿيَط
ضاوةؾيَٓٔ.
َة نوضزةناْى نطَاؾإ بة باؾيإ زةظاْى بة ْيَعة ظةْطٔ ،يةواْةية ئةطةض يةو ؾةوةزا
خيًَ
ْيَعةناْى ئةوإ ْةبوواية ،يةؾهطى ٖوضَع ييَو زةثطِشا ،غةضةدماّ ئةوإ تواْيإ ٖيَطؾي
يةطعيةنإ نةّ بهةْةوة نة بة ييَٗاتووييةوة مشؿيَطيإ زةوةؾاْس.
غةضباظاْى يةطعى يةثطِ باظى بةضظيإ زةزا ،ئةطةض يةوناتةزا بيٓطا بوواْة وابري زةنطايةوة نة
َٓسةٕ و زةياْةويَت يةطةٍَ ٖةض باظيَهسا زوو َةتط بفطِٕ ،يةطةٍَ باظزاْسا
وةضظؾهاضى باي
ٖةْسيَهات مشؿيَطيإ ية طةضزْى بةضاْبةضيإ زةزاٖ ،ةْسىَ داض نةيًةيإ زةثةضِاْس و ٖةْسيَو
داضيـ ظةضبةنة ٖيَٓسة بةٖيَع ْةبوو نة غةضى ييَ بهاتةوة ،بةآلّ ويَطِاى ئةوةف ئةو غةضباظةى
مشؿيَط بةض طةضزْى زةنةوت ،بة ٖؤى ثضطِاْى ؾازةَاضى قوضِطى و ثضطِاْى بطِبطِةى طةضزْى
ياخؤ يةنيَو يةو زوواْةوة زةَطز.
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َسةزا بؤ بةضزةّ غةضباظةناْى زوشَٔ و بة
ٖةْسيَ نات غةضباظة يةطعييةنإ خؤيإ ٖةي
مشؿيَط ية قاضيإ زةزا ،ظةضبةناْيإ ٖيَٓسة بةٖيَع بوو نة ئةغتةّ بوو ئةو غةضباظةى
بةضيسةنةت ،ظيٓسوو مبيَٓيَت و ية ئاناَى خوئَ بةضبووْي ظؤضي بطيٓةنةف زةنةوت و زةَطز.
ٖةْسىَ ية غةضباظاْى ٖوضَع ظضيَيإ يةبةض بوو ،بةآلّ ٖةَوويإ فطيا ْةنةوت بووٕ تا
َٓيا زةبووٕ نة زةنةوْة
ظضيَهإ بهةْة بةضيإ .ية ضابطزووزا ْةضيت بوو ئةوناتةى غةضباظةنإ زي
دةْطةوة ،زةياْعاْى ض بهةٕ ،ظضيَهاْيإ زةنطزةبةض ،ية ٖيض يةؾهطيَهسا ية ناتى ضؤيؿنت و
ضيَجيَوإ ،غةضباظةنإ بة ٖؤى قوضغييةوة ،ظضيَيإ ْةزةنطزة بةضيإ .ئةو ؾةوةف ضووْهة
ٖيَطؾي يةطعيةنإ ية ْاناو بوو ،غةضباظة نطَاؾاْييةنإ ظؤضيٓةيإ ْةياْتواْى ظضيَ بهةْة
بةضيإ و بة ظةضبةى مشؿيَطى زوشَٔ زةنوشضإ.
غةضباظة نطَاؾاْييةنإ ئةو ؾةوة ظؤض فيساناضيإ ْواْس ،بة ْيَعة زضيَصةناْيإ و بة
فيساناضيةناْيإ تواْيإ ثيَـ بة ٖيَطؾي يةطعييةنإ بططٕ.
َى غةضباظة يةطعييةناْيإ ْةبوو ،بؤية ْةياْسةتواْى وةى ئةوإ ية ناتى
ئةوإ طوضز و طؤي
َساْسا مشؿيَط ضابوةؾيَٓٔ ،بةآلّ ية بةضاْبةضزا وةى طاؾةبةضزيَهى طةوضةي بةٖيَع و ثتةو و
خؤٖةي
خؤضِاطط بووٕ .ناتيَو ية ؾويَٓى خؤيإ زةوةغتإ و ْيَعةيإ ية ثيَـ خؤياْةوة زةدووآلْس ،يةو
طابةضزاْةى ؾاخةنإ زةضووٕ نة ية غةضيإ ثةضوةضزة ببووٕ .دطة ية َطزٕ ٖيض ؾتيَهي
زيهة ْةيسةتواْى ئةوإ يةو ؾويَٓة ظوآليَٓيَت ،زواى َةضطيـ تةْيا ئةطةض تةضَةناْيإ وةالْطا
بوواْة ،ئةطةضْا ٖةض يةو ؾويَٓة زةَاْةوة و ضيَطةيإ ية ضؤيؿتٓى زوشَٔ زةططت.
َةناْى نطَاؾإ ٖةض زواى ئةوةى نوضِةناْيإ ٖيَٓسة تواْاى زةبوو نة تري و نةواْيَو
خيًَ
ياخؤ مشؿرييَو بة زةغتةوة بططيَت ،ثيَيإ زةوت نة زةبيَت خؤى بةٖيَع بهات و ية ثيَـ
زوشَٔ ٖيَٓسة خؤضِاطط بٔ تا زةنوشضئَٖ،ةضوةٖا زةياْوت نة ؾويَٓى َطزْى ثياوإ طؤضِةثاْى
دةْطة ْةوةى ْيَو ديَطة.
ئةوإ وةى ٖةْسىَ ية ْةتةوةناْي زيهة ؾاعري و غطووزبيَصيإ ْةبوو تا بة وتٓى ؾيعط و
غطووز وضةيإ بةضظ بهةْةوة و ٖاْيإ بسةٕ ،بؤ ئةوةي خؤضِاططى بهةٕ و زوشَٔ بهؿيَٓٓةوة.
َةتةناْى
ئاظايةتيى و خؤضاططى ئةوإ ية بةضاْبةض زوشَٓسا ،تةْيا بةؾيَو بوو ية خةغً
َةناْيإ ،يةواْةؾة غةختى ئةو ؾاخاْةى ؾويَٓى شياْيإ بوو ،ئةواْى ئاوا
ثيَهٗاتةى خيًَ
ضاٖيَٓابيَت.
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َٓةضى غةضةنيي بؤ بة ؾاخٓؿني بووْى ْةتةوة
ية غةضةتاى ئةّ ثةضِتوونة بامسإ نطز نة ثاي
ئيَطاْييةنإٖ ،يَطؾي بةضزةواَى بيَطاْةنإ بووة ،يةواْةية ئةوإ ئةو ضةناْةيإ ْةبووبيَت نة
َةناْيإ زةغتيإ زاوةتة شياْى
زوشَٓةناْيإ ٖةيإ بووة ،بؤ ثاضيَعطاضى ية شياْى شٕ و َٓساي
ؾار و ثيَسةؾتةناْيإ بةدىَ ٖيَؿتووة ،ئةطةضْا ئةوإ ٖةضطيع تطغيإ ية َطزٕ ية بةضاْبةض
زوشَٔ ْةبووة.
ئةو ْةتةوة ٖيَطؾبةضاْةى بة ططمياْى ظؤض ئيَطاْييةناْيإ نطزة ؾار ْؿني ،بة ضِاى ٖةضيةنة
ية َاضيصإ َؤية و طيَطمشةٕ ية ْةتةوةناْى ظةضز بووٕ نة زاْيؿتوواْيإ يةنذاض ظؤضة ،بةآلّ
ئةو ظؤضيةى زاْيؿتووإ ئةواْى ْةتطغاْس و دؤضى ئةو ضةناْةى ٖةياْبوو واى نطز تا ئةوإ
َةناْيإ ،شياْى غةختى
ثةْا ببةْة بةض ؾاخةنإ ،ية ثيَٓاو بةضزةواَبووْي شياْى شٕ و َٓساي
َساضى ،بووْة ٖؤناض بؤ زضوغتبووْى ضؤسى خؤضِاططى ية بةضاْبةض زوشَٓإ يةْيَو
ؾار و ئاشةي
ْةتةوةناْى ئيَطإ.
وضةى خؤضِاططى ية بةضاْبةض زوشَٔ ية ٖةَوو ْةتةوة ئيَطاْييةناْسا ٖةبووةٖ ،ةضطيع
زاْيؿتوواْى ثيَسةؾتةناْى ئيَطإ ٖةضِةؾة ْةبووْة بؤ غةض زاْيؿتوواْى ؾاخةنإ .نةواتة تطؽ
ية بيَطاْةنإ بؤتة َايةى ئةوةى ْةتةوة ؾار ْؿيٓةنإ ئةو وضة ثؤآلييٓة وةضبططٕ.
َةتة
َة نطَاؾاْييةنإ ضووغت و ضاالى ْةبووٕ و باظيإ ْةزةزا ،ية خةغً
ثياواْى خيًَ
بةضظةناْى دةغتةى ئةوإ ئةوةبوو نة ٖةَوو ناضيَو بة يةغةضخؤيي ئةدماّ بسةٕ ،تةْاْةت
ٖيَواف زةضِؤيؿنت.
ية ثيَسةؾتى تةخت ئةو نةغة ثيَـ زةنةويَتةوة نة ية ضانطزٕ باؾة ،بةآلّ ئةو نةغةى
َيةوة ية ؾار
بةضزةواّ و ٖيَواف زةضِوات ية ؾار ثيَـ زةنةويَتةوة ،ثياواْى نطَاؾإ ية َٓساي
ثةضوةضزة زةبووٕ ،بؤية ضازةٖاتٔ نة ٖيَواف بطِؤٕ ،ناتيَو زةطةيؿتٓة تافى الويةتيى ئيسي
ْةياْسةتواْى ضِابهةٕ ،بةآلّ ئاظايةتيإ وةى ؾيَطيَو وابوو.
َبةظ و
َبةظ و زابةظى ثياواْى يةطعى ية بةضضاوى ثياواْى ثطِ َتُاْةى نطَاؾإ ية ٖةي
ٖةي
زابةظى َةضِةناْيإ زةضوو نة بةغةض تاؾة بةضزةناْى ؾاخةناْةوة زةضِؤيؿنت.
ئةو ؾةوة غةمليَٓسضا نة ئاظايةتيى تةْيا ية ثةضوةضزةى دةغتة و ضووغت و ضاالنيسا ْيية،
بة ثًةى يةنةّ ئاظايةتيى واتة وضة.
ضةضضًَى غةضؤى وةظيطاْى بةضيتاْيا ية يةنةَني دةْطى ديٗاْيسا ،غةباضةت بةو دةْطة
َةنامنإ ٖةَوو
ْووغيويةتى" :ضؤشيَو ية ضؤشْاَةى تاميع خويَٓسَةوة نة يةنيَو ية دةْطاي
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ضؤشيَو غة ضباظةناْى ْاضاض بة ضِانطزٕ بؤ َةوزاى ؾةف نيًؤَةتط زةنات ،بؤ غةضؤنايةتيى
َة نة ئةوإ ؾةف نيًؤَةتط بة ضِانطزٕ زةزات ،خؤؾي
غوثاّ ْووغي نة ئايا ئةو دةْةضاي
ضازةنات ياخؤ تةْيا فةضَإ بةو ناضة زةنات .ئايا ئةو ْاظاْيَت ية دةْطسا تةْيا تواْاى
دةغتةيي و ضاثوونى بةؽ ْيية ،بططة وضة و ئريازة ثرت ناضيطةضة ،ئةطةض تةْيا ييَٗاتوويي
َةوإ و قاضةَاْةناْى وةضظؾيإ زةنطز بة فةضَاْسةى
دةغتةيي بةؽ بوواية ،بة بةضزةواّ ثاي
دةْطةنإ".
َةناْى ئيَُة ية
زيػإ ضةضضٌَ ية بريةوةضيةناْيسا زةَييَت" :يةنيَو ية باؾرتئ دةْةضاي
زووةَني دةْطى ديٗاْيسا ،دةْةضاٍَ َؤْتيَطةَطى بوو نة طةيؿتة ثًةى َاضؾاٍَ بة ٖؤى
َيا ية ْاوضةى عةيةَةئ ية بانوضى
ََإ و ئيتاي
َةتاْى ئاة
غةضنةوتٓى بةغةض غوثاناْى زةوي
َة بوو نة ٖيض
ئةفطيكا ،زواتط بة ْاظْاوى (يؤضز عةيةَةئ) باْط زةنطا .ئةو ثياويَهى باضيهةي
نات وةضظؾى ْةنطزبوو ،نةؽ ْةيبيٓى بوو نة ٖةْطاويَو بةثةية بٗاويَت ،بةآلّ ئةو ية
تانتيو و ية طؤضِةثاْى دةْطسا يةنيَو بوو ية زياضتطئ غةضنطزةناْى زووةَني دةْطى
ديٗاْى".
َسإ و ضووغت و ضاالني ْيية،
ئةو ؾةوةف زةضنةوت نة ئاظايةتيى بة ٖاتوٖاواض و خؤٖةي
ثياواْى نطَاؾإ بة يةغةضخؤيي خؤيإ تواْيإ ٖيَطؾي يةطعيةنإ تيَو بؿهيَٓٔ.
َةناْسا بة ضةْطى
ظةوى ٖيَٓسة خويَٓى ئةواْى بةغةضزا ضشابوو نة يةشيَط ضِووْانى َةؾدةي
ئةضخةواْى زةضوو ،بةآلّ ٖةضداضيَو ْيَعةى يةنيَو ية غةضباظة نطَاؾاْييةنإ زةدووآليةوة،
غو ياخؤ غيٓطى يةنيَو ية يةطعيةناْى زةزضِاْس ياخؤ ية قاض و زةغتى يةنيإ ضِؤزةضوو.
فةضَاْسةى يةؾهطى يةطعيةنإ بة ْاوى (تاضاؽ زإ) ناتيَو غةضةدميسا نة ْاتواْيَت ٖيَعى
خؤضِاططى نطَاؾاْييةنإ تيَو بؿهيَٓيَت و ظياْةناْى يةؾهطةنةى بةضةو ظيازبوؤْ ،فةضَاْى
ثاؾةنؿةى زةضنطز .ضووْهة ئةطةض بةّ ؾيَوةية بةضزةواّ بوواية ،يةواْةبوو ْةتةْيا تةواوى
غةضباظةناْى زةنوشضإ يإ بطيٓساض زةبووٕ ياخؤ زيٌ زةنطإ ،يةواْةبوو خؤؾي زيٌ بهطيَت.
(تاضاؽ زاؽ) ثاؾاى يةطعغتإ بوو ،ناتيَو ظاْي بووى ؾاثووضى يةنةّ َطزووة و بؤؾايي
ية سهووَةت ٖةية ،زةضفةتى بة ثةغةْسظاْي و بؤ َةبةغتى بطزْى تاآلٕ و زةغتهةوت
ٖيَطؾي نطزة غةض ئيَطإ.
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َهي زيهة زاطري
تاضاؽ زاؽ و ؾويَٓهةوتووةناْى ضاويإ يةوة ْةبوو نة بئَ و خانى خةي
بهةٕ و يةو ضيَطةيةوة وآلتةنةيإ طةوضةتط بهةٕ ،تةْيا بابةتيَو نة برييإ ييَ زةنطزةوة تاآلٕ
بوو ،زةياْةويػت يةو ضيَطةيةوة ناتيَو زةطةضِيَٓةوة بؤ وآلتةنةيإ خاوةٕ غةضَاية بٔ.
تاضاؽ زاؽ ية يةطعغتاْةوة بةضِيَ نةوتبوو ،زواى ئةوةى ؾاضةناْى ئاظةضباجياْى تاآلٕ
َةَةْستطئ ؾاضى ئاغياية ،بطِياضيسا
نطزبوو ،ضووْهة زةيعاْى تيػفوٕ ثايتةختى غاغاْى زةوي
خؤى بطةيةْيَتة ئةوىَ و بضيَتة ْيَوإ زوو ضِووباضةوة.
ئةو ية ضيَطةى خؤى بةضةو تيػفوٕ ،طةيؿتة يةؾهطى ٖوضَع ،ية غةضةتازا ْةيتواْى
بعاْيَت ئةو يةؾهطةى بة ضيَهةوت نةوتووةتة غةض ضيَطةى ٖى نيَية ،غةضةتا بريى نطزةوة ية
تيػفوْةوة بؤ ضيَططتٔ يةو ْيَطزضاوة ،يةواْةية ئةطةض دةْط بةضزةواّ بيَتٖ ،يَع بؤ
ياضَةتيساْيإ بيَت ،بؤية زةغتبةدىَ فةضَاْي ثاؾةنؿةيسا.
ٖوضَع بيَ ٖيض ضيَططيةى طةيؿتة ْيَو ؾاضى تيػفوٕ ،ناتيَو طةيؿت بةٖطاَى ْةبيٓى،
ئةو واي بريزةنطزةوة نة بةٖطاّ خؤى بة ثاؾا ْاغاْسووة ،بؤى زةضنةوت نة واْيية ،تةْيا
َةشإ ْةبيَت.
ضاوةزيَطى باضوزؤخى ثايتةختى نطزووة تا زووضاضى ؾً
زواى غيَ ضؤش ية طةيؿتٓى ٖوضَع بة ثايتةختى غاغاْييةنإ ،بةٖطاَى بطاى ٖات و بة
َويَػتى بطانةى ية ضاوةزيَطى ثايتةخت بة ضازةيةى ضاظى بوو
خعَةتى طةيؿتٖ .وضَع ية ٖةي
نة بطِياضيسا ئةو بهاتة ديَٓؿيٓى خؤى.
بة وتةى َيَصووْووغةنإ ٖوضَعى يةنةّ ثيَـ ئةوةى ببيَتة ثاؾا بة (ٖوضَعي ئةضزةؾيَط)
ْاو زةبطا ،نوضِى طةوضةى ؾاثووض ْةبوو .ئةو َاوةيةى فةضَاْطِةواى ثاضتيا و َاوةيةنيـ
فةضَاْطِةواى ئةضَةْػتإ بوو ،زوو بطاى بة ْاوةناْى (وةٖطاّ طيالْؿاة و ؾاثووض َيػاْؿاة)
ية خؤى طةوضةتط بووٕ ،باونى واتة ؾاثووض نة خؤى بة غةضنطزةيةنى غةضباظى ٖةشَاض زةنطا،
ئةوى بة ٖؤى ييَٗاتوويي و ئاظايةتييةوة نطزة ديَٓؿيٓى خؤى.
َةناْى َيَصووْووغإ ئةو بابةتة نة ثيَيإ واية ٖوضَع بة ٖؤى ئةوةى دةْطى
يةنيَو ية ٖةي
ضؤَى نطزووة و غةضنةوتووةْ ،اظْاوى (زييَط)يإ ثيَ بةخؿيوة.
َةى ثاؾاتيي خؤيسا ،يةطةٍَ ضؤَةنإ ْةدةْطى
ضِاغتييةنةي ئةوةية نة ئةو ية يةنةَني غاي
تا غةضبهةويَت و ْاظْاوى ثيَ بسضيَت .بططة ئةو ْاظْاوة ية غةضزةَى باونى و يةاليةٕ
باونييةوة بة ٖؤى ئاظايةتيى ية دةْطةناْى ضؤّ و ئةضَةْػتإ ثيَي زضا.
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َةيةني زيهة ٖاتووةتة ئاضاوة ،طواية بة ٖؤى ئةو غةضنةوتٓةيةوة،
َةيةوة ٖةي
يةو ٖةي
ٖوضَع ثةمياْى يةطةٍَ ضؤّ بةغت نة نطيػتياْةنإ ية تةواوى ئيَطإ ئاظاز بٔ و ية بةضاْبةضيؿسا
ظةضزةؾتييةنإ ية تةواوى ضؤّ ئاظاز بٔ ية ئايٓساضي خؤيإ.
ئةو نةغاْةى ئةو بابةتةيإ باؽ نطزووة ،ييَهساْةوةيإ ْةبووة نة ئةونات ئايٓى
َجؿتى بهات و ثةميإ يةطةٍَ ثاؾاى
نطيػتيإ ئايٓى فةضَى ْةبووة ية ضؤّ تا ئةو وآلتة ثاي
ئيَطإ بؤ ئاظازى ئايٓى ئةوإ ببةغتيَت.
ٖةضضةْسة ئةونات واتة ( 272و  273ظ) وةى داضإ نطيػتياْةنإ ية ضؤّ ْةزةنةوتٓة
بةض نوؾنت و ضةوغاْسْةوة و ئاظاض ،بةآلّ ضووْهة ئايٓى فةضَى ضؤّ ئايٓى نطيػتيإ ْةبوو،
ضيَعى ية الى سهووَةتسا ْةبوو.
ية ْيَوإ ئيَطإ و ضؤّ ثةميآْاَةيةى بةغرتا تا نطيػتياْةنإ ية ئيَطإ ئاظاز بٔ و
ظةضزةؾتييةنإ ية ضؤّ ئاظاز بٔ تا بة ئةضنة ئايٓييةناْى خؤيإ ضِابطةٕ ،بةآلّ ئةو
ثةميآْاَةية ية ( )166غاٍَ زواى َطزْى ٖوضَع و ية ناتى ثاؾايةتيي بةٖطاَى ثيَٓذةّ ية
ْيَوإ غاغاْييةنإ و ضؤَةنإ َؤض نطا ،بةٖطاَى ثيَٓذةّ ٖةض ٖةَإ ئةو نةغةية نة ية
َيَصووزا بة (بةٖطاّ طووض) ْاغطاوة و زةوتطيَت نة ية ناتى ضاوى نةضة نيَويسا ية ظةيهاوى (طاو
َُإ،
خوْى) ضِؤضووة( .فئَ طؤمشيس) َاَؤغتاى َيَصووى ئيَطإ ية ظاْهؤى (تووبني طئَ) ية ئةي
َطةى بؤ ئةو وتةيةى ٖةية و
ضِؤضووٕ و َطزْى بةٖطاّ ية ظةيهاوزا بة ضاغت ْاظاْيَت و بةي
َطاْة ئةوةية نة َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ ْووغيوياْة نة بةٖطاّ طووض ية
يةنيَو يةو بةي
طؤضِى ثاؾايةتيي ية ٖةَةزإ ْيَصضاوة ،ئةطةض ية ظةيهاو ضِؤضووباية ،ضؤٕ ئيَػهةناْى يةو
َيَت نةضةنيَوى ئاشةَييَهى ظيطةنة و بة وضزى خؤى زةثاضيَعيَت تا
طؤضِة زةْيَصضاٖ ،ةضوةٖا ئةو زةي
ْةضيَتة ؾويَٓى ظةيهاو و بةو ثيَيةف بةٖطاّ بةزوويسا ْاضيَتة ظةيهاو.
َطةى غيَيةَيـ وتةى (يةظزةطوضزى زووةّ) نوضِى بةٖطاّ طووضة .ية ْيَوإ ثاؾاي
بةي
غاغاْييةنإ تا غةضزةَى يةظزطوضزى زووةّ ْةضيت بوو نة ٖةَوو يةنةَني ضؤشي ٖةَوو
َاْطةنإ ضيَطةزاْى طؿتيي بوو بؤ ٖةَوو نةغيَو ية ٖةض ثًة و ثاية و ضيٓيَو بؤ بيٓيٓى
ثاؾا تا ٖةض غهاآل و طاظةْسةيةنى ٖةبيَت زشى ٖةض نةغيَو ية بةضثطغاْى سهووَةت و
َيَت ،ئةَةف ظؤض ناضيطةضيى ٖةبوو ية غٓووضزاْإ بؤ ظيَسةضِؤيي و خطاثةناضى
زيواْى ثاؾا ،بيً
بةضثطغإ.
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يةظزطوضزى غيَيةّ ناتيَو طةيؿتة زةغةآلت ئةو ْةضيتةى ْةٖيَؿت و ناتيَو ييَيإ ثطغي
بؤ ئةو ْةضيتةى ْةٖيَؿتووة؟ ،وتى يةو ناتةى ية غةضة َةضطى باونِ ية الى بووّ ،ثيَي ومت
َوةؾيَٓةوة.
ناتيَو طةيؿتيية زةغةآلت ،ضيَجيَساْى طؿتيي ٖةي
ئةطةض بةٖطاَى ثيَٓذةّ ية ظةيهاو ضِؤضوو بوواية ،ئيسي يةظزطوضزى نوضِى يةغةض ديَطةى
َطزٕ ْةيسةبيٓى تا ئةو وةغيةتةى ييَ وةضبططيَت؟.
َيَ ٖوضَعى يةنةّ يةطةٍَ ضؤّ ْةدةْطا تا يةطةٍَ ئةواْسا و غةباضةت بة نطيػتياْةنإ
بةي
ثةميآْاَةيةى َؤض بهات.
َةتى بةضظ بووٕ ،بيَطاْةناْيـ طةواٖي ئةوةيإ
َططى ٖةْسىَ خةغً
ظاْطاوة ئيَطاْييةنإ ٖةي
َةتاْة ضاغتطؤيي ئةوإ بوو ،بةآلّ بة زاخةوة ية غةضزةَى ٖوضَعزا
زاوة نة يةنيَو يةو خةغً
َةتةيإ تا ضازةيةى ضِووى ية نةَى نطز ،ناتيَو ٖوضَع فةضَاْى نوؾتٓى اليةْططاْى
ئةو خةغً
َهاْيَهي زيهةيـ تا ضازةيةى بووة َايةى ئاظاض و ْاخؤؾي.
ئايٓى َاْي زةضنطز ،بؤ خةي
ٖوضَع بؤ يةْيَوبطزْى اليةْططاْى ئايٓى َاْى ية ئيَطإ و وآلتاْى شيَطزةغتى ئيَطإ فةضَاْى
َةيةنى طةوضة بوو.
نوؾتٓى زةضنطز ،ئةو بطِياضة ية ضواْطةى غياغيي و نؤَةآليةتى ٖةي
ضووْهة بطِياضيسا ٖةض نةغيَو اليةْططى ئةو ئايٓة بيَت ثيَويػتة بهوشضيَت ،نةغيإ بة ٖؤى
ئةوةى بهوشى يةنيَو ياخؤ ضةْس نةغيَو بوو ،غعا ْةزةزا .بةّ ؾيَوةية ٖوضَع نوؾتٓى
َهى ئاغايي و ٖيض ضاوةزيَطييةنى بةغةضةوة ْةبووٕ.
َاْييةناْى زاية زةغت خةي
َةتإٖ ،ةْسىَ بطِياض و
َؤْتػهيؤ ية ثةضِتوونى (ضؤسي ياغانإ) زةَييَتٖ :ةْسىَ ية زةوي
ياغا زةضزةنةٕ نة بة َةظةْسةي خؤيإ ناضى باؾة و ية ئةدماَيؿسا وا ْيية و زةبٓة ٖؤناض بؤ
َطة .ئةو بطِياضةى ٖوضَع زش بة َاْييةنإ زةضيهطز يةنيَو يةو بطِياضاْة
َبووْى نؤَةي
طةْسةي
َهى ئاغايي و ية بةضاْبةضزا تةْيا
بوو .ئةطةض ئةو نوؾتٓى َاْييةناْى ْةزابوواية زةغت خةي
وتباى ٖةض نةغيَو اليةْططيَهى ئايٓى َاْى بساتة زةغت ناضَةْساْى سهووَةت ،ئةو
باضوزؤخةى زواتط ية وآلت ٖاتةنايةوة ،ضِووي ْةزةزا ،بةآلّ ؾيَوةى بطِياضةنة بووة ٖؤى ئةوةى
َهاْيَو بة ٖؤى ضم و نيٓةوة بة ْاوى اليةْططى َاْى يةاليةٕ
ية ٖةَوو ؾويَٓيَو خةي
نةغاْيَهةوة بهوشضئَ.
َسا
ئةوةى نةغيَهى زةنوؾت و زةيوت ئةو ثيَطِةوى َاْى بووة ،نةؽ ييَجطغيٓةوةى يةطةي
ْةزةنطز ،ظؤضيٓةى نات تةْاْةت ثطغياضى ْاوى نوشضاوةنةؾيإ ية بهوش ْةزةنطز ،بةآلّ
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ضاغتهاضى بةؾيَهى زاْةبطِاو بوو ية نطزةوةي ئيَطاْييةنإ ،بةو ٖؤيةؾةوة شَاضةى ئةواْةى بة
ٖؤى ضم و نيٓةوة نوشضإ ية بةضاْبةض ظؤضيٓةى ئيَطإ نةّ بوو.
َيَت ية تةواوى ئةو ؾاضاْةى يةاليةٕ
َوغا خؤضْى َيَصووْووغي ْاغطاوى ئةضَةْى زةي
ؾاثووضةوة بيٓا نطإ و بة بيَؿاثووض (ْةيؿاثووض) ْاغطابووٕ ،ويَطِاى ئةوةى شَاضةيةنى ظؤض
َهى
َاْؤيي زةشيإ ،بةآلّ نةغيإ تةْاْةت يةنيإ ْةنوشضإ و تةْاْةت ويَطِاى ئةوةى خةي
ْاوضةنة ْةياْهوؾنت ،بططة ْةضووٕ تا بة ؾويَين زيهةيـ بيآْاغيَٓٔ و بة نوؾتيإ بسةٕ.
بةثيَي ْووغيٓةناْى َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ ،نوؾتاضى َاْييةنإ زواى طةيؿتٓى
ٖوضَع بة ؾاضى تيػفوٕ زةغتى ثيَهطز ،يةو باضةوة بةضواضى وضزيإ زياضى ْةنطزووة .ية
تةواوى ئةو وآلتاْةى ضاغتةوخؤ ية بةضزةغتى ئيَطإ و ٖوضَع بووَٕ ،اْييةنإ نوشضإ و
يةْيَوبطإ ،بةآلّ ية وآلتاْى شيَطزةغتى ئيَطإ تةْاْةت يةى َاْؤييـ ْةنوشضا ،ئةواْةى ئيَطاْيـ
زةياْتواْى ضِابهةٕ و خؤيإ بطةيةْٓة يةنيَو يةو وآلتاْة و ثةْايإ زةططت.
غةباضةت بة بووْى َاْييةنإ ية غةضةتاوة نة ئايا تةْيا ية ئيَطإ بووٕ ياخؤ ية وآلتاْي
زيهةيـ ٖةبووٕ ،زوو بريؤنة ٖةية:
بريؤنةى يةنةّ ئةوةية نة َاْييةنإ تةْيا ية ئيَطإ بووْة و تووْسوتيصى ٖوضَع بووة
َبئَ و بضٓة وآلتاْي زيهة و ْيؿتةدىَ بنب.
ٖؤناضى ئةوةى ئةوإ ٖةي
َيَت َاْى بةض ية ٖاتٓى بؤ ئيَطإ ية وآلتاْي زيهةي وةى ضني و ٖيٓسغتإ
باوةضِي زووةّ زةي
ٖةبووة ،ئةو َاْياْةى يةو ؾويَٓاْةٕ ية ناتى ْيؿتةديَبووْى ئةوزا يةو ؾويَٓاْة بووْةتة
َاْؤيي ،بةآلّ طوَإ ْيية نة تووْسوتيصى ٖوضَع بؤتة َايةى بآلوبووْةوةيإ.
َةت بة وةضططتٓى بةضتيٌ
تووْسوتيصى ٖوضَع وايهطز نة بةؾيَو ية ناضَةْساْى زيواْى زةوي
ية َاْييةنإ ،ية اليةى ببٓة ٖؤناضى ضظطاضبووْيإ و زةضضووْيإ ية وآلت ،ية اليةني
زيهةيـ خؤيإ بة وةضططتٓى ثاضة طةْسةٍَ بنب.
َةت تا ضازةيةى ثةضةى غةْس،
ية غةضزةَى ٖوضَعزا بةضتيٌ وةضططتٔ يةْيَو زيواْى زةوي
ٖةْسيَو ية َيَصووْووغاْى ضؤشٖةآلت ئةوة بة طوْاٖى َاْييةنإ زازةْئَ ،ية ناتيَهسا نة
ٖوضَع و بطِياضةنةى ٖؤناضى ئةو بابةتة بووٕ.
شَاضةى َاْييةنإ ٖيَٓسة ظؤضبووٕ ويَطِاى ئةوةى ظؤضيإ ييَ نوشضا ،بةآلّ ٖيَٓسة َابووْةوة نة ية
زواى ٖوضَعى يةنةّ ،تواْيإ بةٖطاَى يةنةّ بهوشٕ نة ثاؾا و بطاى ٖوضَع بوو.
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زوايني ٖةفتةناْى زةغةآلتيى ٖوضَع بؤ ئيَطاْييةنإ غةضزةَيَهى غةخت و ْاخؤف بوو،
َهيَهى ظؤض
بة ٖؤى بووَةيةضظةى تووْسةوة ،شَاضةيةنى ظؤض ية ؾاض و طوْسإ ضِووخإ و خةي
يةشيَط زاض و بةضزى زاضِووخاوى خاْووةناْيإ َطزٕ.
ية َيَصووى ئيَطاْسا ْةبووة نة ية َاوةي ضةْس ٖةفتةيةنسا ضةْس بووَةيةضظةيةى يةزوا
يةى ية وآلتاْى ئاظةضباجيإ ،فاضؽ و خؤضاغإ بسةٕٖ ،ةضزةّ بووَةيةضظةنإ َاوةيةنى باؾيإ
نةوتووةتة ْيَوإ ،بةآلّ ئةونات و ية ضةْس ٖةفتةيةنسا ضةْس بووَةيةضظةيةنى تووْس ،غةضةتا
ية ئاظةضباجيإ ،زواتطيـ ية فاضؽ و زواداض ية خوضاغاْيإ زا ،بووَةيةضظةى يةنةّ ية (7ى
غيَجتاَبةضى  273ظايٓى) بوو ية ئاظةضباجيإ.
َو بة زضةْطةوة يةو بابةتاْة
ئةونات بة ٖؤى غازة و غاناضي ئاَيَطةناْى ثيَوةْسي ،خةي
ئاطةزاض زةبووْةوة ،بةآلّ ناضبةزةغتاْى سهووَةت خيَطاتط زةياْعاْى ،ضووْهة نؤتطة
َةناْيإ ية اليةى بؤ اليةنةي زيهةي وآلت زةطواغتةوةٖ .وضَعى يةنةّ بة
ْاَةبةضةنإ ٖةواي
َى ضِووزاْى بووَةيةضظةي ئاظةضباجيإ و فاضؽ و خؤضاغاْى ظاْى ،بةآلّ ٖيض
ظوويي ٖةواي
ناضيَهى بؤ ياضَةتيساْي بةضنةوتوواْى ئةو بووَةيةضظاْة ْةنطز.
زوابةزواى ئةو بووَةيةضظاْة و ية ثايعى ٖةَإ غاٍَ نة ٖيَؿتا وةضظى باضاْى تووْس
ْةٖاتبوو ،ية ْاوضةى خوظيإ ياخؤ ؾووؾيإ نة زواتط بوو بة خؤظغتإ ،باضإ بؤ َاوةى
ضةْسئ ؾةو و ضؤش باضى و بووة َايةى الفاوى طةوضة نة بةؾيَو ية زةؾتةناْى ئةو ْاوضةيةى
نطزة زةضيا ،ظؤضيَو ية ؾاض و طوْسةناْي نة ظؤض ئاوةزإ بووٕ ،خػتة شيَط ئاو ،زيػإ يةاليةٕ
ٖوضَع بؤ ياضَةتيساْى ئةوإ ٖيض ٖةْطاويَو ْةٖاويَصضا .ئةو زةيوت ئةو بووَةيةضظاْة و ئةو
َو َاْييةناْيإ ثةْازاوة و ْةياْهوؾتوٕ ،ئةطةض وايإ
الفاوة بة ٖؤى ئةوةية نة خةي
َو بة زةغت ئةو ناضةغاتة غطووؾتياْةوة ية
ْةنطزباية ،ئةوة ضِووي ْةزةزا .يةوناتةزا نة خةي
ئاظاض و ْاخؤؾيسا بووٕٖ ،وضَع بؤ ضاوى ؾيَط بةضةو فاضؽ زةضِؤيؿت.
بابةتى َطزْى ٖوضَع يةنيَهة ية بابةتة ؾاضاوةناْى َيَصووى غاغاْييةنإ ،ضووْهة بة
زضوغتى ْةظاْطاوة نة ئةو ضؤٕ َطزووة ،تةْاْةت ْةظاْطاوة ية نوىَ َطزووة و تةضَةنةى ضى
ىلَ ٖاتووة و ية نويَيإ زاْاوة و ئيَػهةناْى ية نوىَ ية طؤضِ ْطاوٕ.
ٖةْسيَو وتووياْة ئةو بة َطزْى ئاغايي َطزووةٖ ،ةْسيَهيـ بةضواضى نوؾتٓى ئةو ية
َى ( 274ظ) زياضى زةنةٕ،
َى ( 273ظ) ياخؤ َاْطى يةنةَى غاي
َاْطى زيػاَبةضى غاي
تةْاْةت وتووياْة نة يةنيَو ية ثيَطِةواْى َاْى ئةوى نوؾتووة.
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َيَت ئايٓى
فئَ طؤمشيس نوشضاْى ٖوضَع بة زةغتى نةغيَهى َاْى ضةت زةناتةوة و زةي
َاْى زشى ناضي ْاَطؤياْةية ،ضِووي ْةزاوة َاْييةى يةنيَهي زيهة بهوشيَت .بة وتةى ئةو
ظاْاية تةْاْةت ئةطةض ئةو بابةتةف ثةغةْس بهةئ ،ثيَويػتة بةضواض و ؾويَٓى نوشضاْى ظاْطاو
بيَت.
َى بووة،
ٖوضَعى يةنةّ ية ناتى َطزْيسا ية تافى الوى بووة ،تةْيا بيػت و سةوت غاي
طةْر يةو تةَةْةزا ظؤض ثتةوة و بة َطزْى ئاغايي و تةْاْةت بة ْةخؤؾيـ ْاَطيَت ،ظؤضيَو ية
الوةنإ يةو غةضزةَاْى نؤْسا ،تةْاْةت بة ْةخؤؾييةناْى وةى تاعووْيـ ْةزةَطزٕ و تواْاى
َاْةوةيإ ٖةبوو .تةْاْةت ئةطةض ططمياْى ئةوة بهةئ نة ئةو بة ْةخؤؾي َطزووة ،زةبيَت
دؤضى ْةخؤؾييةنةى بعاْني.
َى
َى ( 273ظ) ياخؤ َاْطى يةنةَى غاي
بةضواضى َطزْى ئةو ية َاْطى زيػاَبةضى غاي
(274ظ) زياضى زةنةٕ ،بةآلّ ضؤشةنةى زياضى ْةنطاوة.
ْاتواْني بعاْني ٖؤناضى َطزْى ٖوضَع ض بووة ،بؤ وا بة ؾاضاوةيي َايةوة ،تةْاْةت ؾويَٓى
ْاؾتٓيؿى ْةظاْطاوة ،بةآلّ تةْيا يةى خاٍَ ظاْطاوة ،ئةويـ ئةوةية نة بة ٖؤى ئةوةى طةْر
بووة و ية تةَةْى الويسا َطزووة ،ضِيَوضِةمسى ثطغةي غياووف نة ضِيَوضِةغِ و ثطغةيةنى باوى
ئيَطاْة بؤ ئةو ديَبةدىَ نطاوة.
ية َيَصووى غاغاْييةنإ تا ئةو نات يةنةجماض بوو نة ئةو ضِيَوضِةمسة بؤ ثاؾايةى ئةدماّ
بسةٕ ،ئةوةف بة ٖؤى الويةتيى ئةو بوو .ئةَةف ئةو ضِاغتيية زةخاتةضِوو نة ية غةضةتاى
َو غياوةؾيإ ْاغيوة و ظاْيوياْة ية تافى الويةتيى و بة
ظدمرية ثاؾايةتيي غاغاْييةناْسا ،خةي
ض ؾيَوةيةى نوشضاوة.
بؤ َيَصووْووؽ ططيٓط ْيية نة ئايا بة ضاغتى غياووةف ٖةبووة ياخؤ ئةفػاْة بووة،
َةوإ و ْاوزاضى وةٖا ْاوى
ضووْهة تةواوى ْةتةوةناْى ديٗإ ئةفػاْةيإ ٖةبووة و تياياْسا ثاي
َةواْة ئةفػاْةيياْةيإ
َو بة باؾى ئةو ثاي
ٖاتووة نة ية ضاغتيسا ْةبووْة ،ويَطِاى ئةوةف خةي
َػونةوتيإ نطزووة.
زةْاغي و وايإ ضةفتاض زةنطز نة يةطةٍَ خؤياْسا ٖةي
َو باوةضِيإ
بووْى قاضةَاْة ئةفػاْةييةنإ الى تةواوى ْةتةوةنإ بابةتى زووض ية طوَأْ و خةي
بة خؤيإ زةٖيَٓا نة ئةوإ ٖةبووْة ،ئةَةف بؤ زوو ٖؤناض زةطةضِايةوة:
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َةواْةنإ خؤيإ ية طةدميسا وةى ئةوإ بة تواْا
يةنةّ :ئةوإ زةياْةويػت بة باغهطزْى ثاي
َيإ زةزا َيَصوو و بووْى ْةتةوةييإ
َةواْةناْيإٖ ،ةوي
زةضغةٕ .زووةّ :بة تيَهةآلونطزْى ئةفػاْة و ثاي
بةٖيَعتط ْيؿإ بسةٕ.
ية غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ ثطغةى غياووةف ْةخطاوةتة ناض ،تةْاْةت ئةطةض نطابيَـ
ٖيض ؾويَٓةواضى ية َيَصووزا ْيية ،ية ناتيَهسا بة بطِواى ٖةْسىَ ية َيَصووْووغاْى ئيَطآْاغى
َةواْاْةى ية غةضزةَى ئيػالّ خطاوْةتة ْيَو ؾاْاَةى فريزةوغي و ية
ئةوضووثايي ئةو ثاي
ئةواْيـ ثطغةى غياووف ،ية غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ ٖاتووْةتة نايةوة.
ئةوة زةضزةنةويَت نة َطزْى ٖوضَع بة ؾيَوةيةى بووة نة ناضيطةضيى يةغةض ٖةَووإ
ٖةبووة ،بؤية ئةو ضِيَوضِةمسةيإ بؤ زاْاوة نة تا ضازةيةى بةثيَي زةغتةواشةناْى ئيَػتة زةتواْني
بة ثطغةى طؿتيي بٓاغني ،ئةو ثطغةية بؤ غي ضؤش بةضزةواّ بووة ،ية ناتى ثطغةزا بابةتى
الواْسْةوة ٖةبووة نة ية زوو ناتى ضؤشٖةآلت و ضؤشئاوا بووٕ .ية ٖةضزوو ناتسا ئةو
َةت الواْسْةوةنإ ظؤض خةَٓاى بووٕ و ٖةَوو
الواْسْةواْة بة َوظيهةوة بووة و بة ضواي
نةغايإ خػتووةتة ططياْةوة.

205

بةهسامى يةكةم و ضةزدةمى تازيكى

ٖةْسيَو داض ية َيَصووزا ٖةْسىَ بؤؾايي زةضزةنةوٕ نة زةبٓة َايةى غةضغووضَِإ،
َيَني تةنووظ و ضيَهوثيَهة ،وةى
َيَصووى ظدمريةى غاغاْييةنإ يةو َيَصوواْةية نة زةتواْني بً
َيَصووى ٖةخاَةْؿيي ياخؤ ئةؾهاْييةنإ ْيية نة ية ٖةْسىَ ية بةؾةناْى بيَ ئاطا بني،
ويَطِاى ئةوةف َيَصووى ئةواْيـ ْةظاْطاوى ٖةية و بؤؾايي ييَ زةضزةنةويَت ،بؤ ويَٓة ْةظاْطاوة
نة ئايا ٖوضَع نوضِى ٖةبووة يا ْا؟
ئةونات ْةضيت بوو نة ثياوإ و ؾاظازةنإ ظوو ٖاوغةضطرييإ زةنطزٖ ،وضَعيـ ئةو
ناتةى َطز ،ثياويَو بوو ية تافى الويةتى و بةثيَي ئةو ْةضيتة زةبوواية ٖاوغةضطريى نطز بيَت
َةناْى ئةو ْيية ،ضووْهة زواى َطزْى ئةو،
َى ٖةبيَت ،بةآلّ ظاْياضميإ يةباضةى َٓساي
و َٓساي
بطانةى نة ْاوى بةٖطاَة ،ية َيَصووزا بة بةٖطاَى يةنةّ ْاوى زيَت ،بوو بة ثاؾا.
تةْيا طيَطِاْةوةيةنى الواظ ٖةية نة طواية بةٖطاَى غيَيةّ نة زواتط زيَيٓة غةض باغي
ئةويـ ،نوضِى ٖوضَع بووة ،بةآلّ ٖةَوو ئيَطآْاغة بةْاوباْطةنإ نة ية َيَصووى
غاغاْييةنإ ؾاضةظإ ،ئةو بابةتة بة ْاضِاغت زةْاغيَٓٔ.
َسنة ئةو بابةتة ضةت زةنةْةوة ،فؤٕ طؤمشيس بة بيَ
ٖةضيةنة ية نطيػتيةٕ غئَ و ْؤي
َتُاْةى زةْاغيَت ،بة طؿتيي ئيَُة ْاظاْني نة بةٖطاّ بيَ َٓساٍَ و بة وتةى َيَصووْووغة
ئيػالَييةنإ بيَ ثاؾةواض بووة.
زةبيَت غةضزةَى زةغةآلتيى بةٖطاَى يةنةّ بة يةنيَو ية غةضزةَة خطاثةناْى َيَصووى
غاغاْييةنإ بٓاغني.
بةٖطاّ ية غةضزةَى ؾاثووضى يةنةّ واتة باونى و غةضزةَى نوضتى زةغةآلتيى ٖوضَعى
بطاى بة ثياويَهى ضيَو زازةْطا ،ئةوة ْةظاْطاوة نة بؤضى زواى طةيؿتٓى بة زةغةآلت بووة ئةو
ثياوةى نة بةضزةواّ غةضخؤف و ٖةوةغباظ بيَت و ية ٖيض ؾتيَو غٌَ ْةناتةوة ياخؤ
ْةطةضِيَتةوة .ئةوناتةى ثاؾايةى بةضزةواّ غةضخؤف بيَت ،بة تايبةت ية زةغةآلتيَهى وةى
زةغةآلتيى ئيَطإ ،ضِووْة نة زةغةآلت زةنةويَتة زةغت بةضثطغاْى زيواْى ثاؾا.
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َى يةاليةٕ
ية غةضزةَى نوضتى زةغةآلتيى ٖوضَعزا بةضتيٌ وةضططتٔ و طةْسةي
زةغةآلتساضاْى ئيَطإ تا ضازةيةنى بةضضاو بآلو بوو ،ية غةضزةَى بةٖطاّ ثرت ثةضةيػةْس و بووة
ضِةفتاضيَهي ئاغايي و نةؽ ْةبوو ضيَطةى ييَ بططيَت .تانة نةؽ نة تواْاى ضيَططى ية بةضتيٌ
َى ٖةبووٖ ،ةَإ بةٖطاّ بوو نة بة ٖؤى غةضخؤؾي و ْغطؤبووٕ ية ٖةوا و
وةضططتٔ و طةْسةي
ٖةوةؽ و غةضخؤؾبووْى بة زضيَصايي ؾةو ،تواْاى ٖيضى ْةبوو ،ناتيَو ية ضؤشيؿسا ية خةو
َسةغتاْ ،يوةضِؤ ٖاتبوو ،زواى ئةوناتيـ بة ٖؤى ئةوةى غةضخؤؾي بة تةواوةتى بةضي
ٖةي
ْةزابووْ ،ةيسةتواْى نةؽ ببيٓيَت و غهاآلى نةؽ وةضبططيَت ،بؤية ضيَطة بؤ زةغةآلتساضاْى
َهى ٖةشاض
نؤؾو خؤف ببوو ٖةض ناضيَو بهةٕ نة ثيَيإ خؤف بوواية ،بةّ ؾيَوةية شيإ بؤ خةي
و بيَ ثؿتيوإ ظؤض غةخت ببوو.
تا ئةونات ية ئيَطإ ئةطةض ويػتبايإ بةضاْبةض نةغيَو خطاثة بهةٕ ،بة ثيَطِةوى ئايٓى
َاْيإ ْاوظةز زةنطز ،ظيَذا يةْيَويإ زةبطز ،بةآلّ ثيَطِةواْى ئايٓةناْي زيهةي وةى دوويةنة و
نطيػتياْةنإ ٖيض نيَؿةيإ ْةبوو ،تا ئةو ناتةى ضةْس نةغيَو ية ؾويَٓهةوتوواْى ئايٓى
نطيػتيإ و دوويةنإ ضووْةغةض ئايٓى َاْى و ئةو ئايٓةيإ ثةغةْس نطز.
ئةو طيَطِاْةوةيةى يةباضةى ئةو بابةتة زةنطيَت ضاغتى تيَسا ْيية و ْةظاْطاوة ضةْس نةؽ
يةوإ ضووْةتة غةض ئايٓى َاْى ،بةآلّ ئةو بابةتة بووة زةغتةضيًة بة زةغت ثياواْى نؤؾو و
بةّ ؾيَوةية نةوتٓة طووؾاض خػتٓة غةض دوويةنة و نطيػتياْةنإ بؤ زةغهةوتى ثرت.
َطةى ئيَطإ ٖيض طووؾاضيَو يةغةض ثيَطِةواْى ئايٓةناْي زيهة ْةبوو ،نطيػتيإ و
ية نؤَةي
َةَةْس بووٕ ،ئةَةف ضاوى
دوويةنةنإ ٖيض دؤضة باديَهيإ ْةزةزا ،بةّ ؾيَوةية ظؤض زةوي
فةضَاْبةضاْى وةضططتٓى بادى بؤ الى ئةوإ تيص نطزةوة ،بؤ ئةوةى بتوأْ ظيَطِيإ ييَ بػتيَٓٔ،
ئةواْيإ بة باوةضِٖيَٓإ بة ئايٓى َاْؤى تاواْباض نطز و وتيإ زةبيَت بهوشضئَ.
ٖةْسىَ ية دوويةنةنإ ية ئيَطإ ضؤيؿنت و نطيػتياْةنإ غهاآليإ الى ثيَؿةواى
ئايٓةنةيإ نطز ية ئةْتانيةى توضنياى ئيَػتة .ثيَويػتة غةضةْر بسةئ نة ئةونات
نطيػتياْةنإ تةْيا يةى ئايٓعاييإ ٖةبوو ئةويـ ئةضتؤزؤنؼ بووْ ،اوةْسى ئايٓى ئةوإ
ئةْتانية بووٖ ،يَؿتا ئايٓعاناْي زيهةي نطيػتيياْةنإ ْةٖاتبووْة نايةوة.
ثيَؿةواى نطيػتياْةنإ ْيَطزضاويَهى بة ْاَةوة ْاضز تا بةٖطاّ ببيٓيَت و زاواى ييَ بهات
نة ٖةضوةى داضإ ضيَطة بؤ ئاظازى نطيػتياْةنإ خؤف بهاتةوةْ ،يَطزضاوةنة ية تيػفوْى
ثايتةختى بةٖطاّ و ثاؾاناْي زيهةي غاغاْى بؤ َاوةى غيَ َاْط ية ضاوةضِواْى َايةوة و
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ْةيتواْى بةٖطاّ ببيٓيَت .زواتط بة ْيَطزضاوةنةيإ ضِاطةياْس نة بةٖطاّ يةبةض طةضَبووْى نةف،
بةضةو ٖةَةزإ ضؤيؿتووة ،ئةويـ نة فةضَاْى ثيَهطابوو تا ْاَةنة بطةيةْيَتة بةٖطاّ،
ضؤيؿتة ٖةَةزإ و بة ٖةض ؾيَوةيةى بيَت ْاَةنةى طةياْسة زةغت بةٖطاّ.
بةٖطاّ فةضَاْى نطز تا ضيسي ئاظاضى نطيػتياْةنإ ْةزةٕ ،زةتواْطيَت بطوتطيَت نة تانة ناضى
باؾى ئةو ية زواى طةيؿتٓى بة زةغةآلتٖ ،ةض ئةو ناضة بووة و ية تةواوى غةضزةَى ثاؾايةتيسا
ناضيَهي زيهةي ؾياوى باغي ْيية ،بة ططمياْةى ظؤضيـ َةخيواضزْةوةى ظؤض بؤتة ٖؤى َطزْى،
ضووْهة بةٖطاّ ٖةوةغباظ و غةضخؤف بوو ،بؤية ناضةناْى ية زةغتى زةضضووٕ و نةوتٓة
زةغت ناضبةزةغتةناْى نؤؾو و غةضدةّ ئةواْيـ ية فةضَاْى ناضتيَطزا بووٕ ،ثيَؿرت ْاوى
ناضتيَط ٖاتووة ،نة ئةو َاْى زازطةيي نطز.
َططي ٖعضة نؤَةآليةتييةناْى ضؤشٖةآلت،
ثيَويػتة بطوتطيَت نة َاْى يةنيَو بووة ية ٖةي
بةآلّ ييَهساْةوةى بؤ نات ْةبووة و ْةيسةظاْى خؤى بطودميَٓيَت .ئةوةى ئةو باْطةؾةى بؤ
زةنطز زشى ئايٓى فةضَى وآلت واتة ظةضزةؾتيي ْةبوو ،ئةطةض ئةو يةطةٍَ ناضتيَط و َووغةنإ
خؤى طودماْسبايةْ ،ةتةْيا ْةزةنوشضا ،بططة بريؤنةناْى بةضةبةضة ثةضةيإ زةغةْس ،بةآلّ ئةو
َةيةنى َةظْي نطز و ٖيَطؾي نطزة غةض ظاْاياْى ظةضزةؾتى و
ضووْهة خؤطودمئَ ْةبووٖ ،ةي
ئاططخاْةنإ ،ئةو بابةتةى بة ٖةْس وةضْةططت نة ئةوإ خوزإ زاَةظضاوةيةنى ْاوةْسئ.
ئةو نةغاْةى ئيَػتة زاَةظضاوةى ْاوةْسى نطيػتياْةنإ واتة (ظاتيهإ) زةبيٓٔ ،وا بري
زةنةْةوة نة ئةو زاَةظضاوةية ية زاٖيَٓاْى نطيػتياْةنإ خؤياْة ،ظاتيهإ ئيَػتة خاوةْى
غةضَايةى ظؤضة نة بة ثرت ية غةز ًَياض زؤالضى ئةَةضيهي َةظةْسة زةنطيَتٖ ،ةْسيَو نةؽ
غةضَايةى ظاتيهإ بة ثرت زازةْئَ ية غةضَايةى ظياتط ية بيػت باْهى ْاوةْسى و ثًة يةى ية
ديٗاْسا.
َبةتة ئايٓى ظةضزةؾتيـ خوزإ زاَةظضاوةى َةظٕ بووة ،غةضَاية و زاٖاتى تايبةت بة
ٖةي
َةَةْستطئ زاَةظضاوةى ئايٓى ديٗإ بووة.
خؤى ٖةبوو ،بيَطوَإ ئةونات خاوةٕ زةوي
َيَت نة ويَطِاى
فئَ طؤمشيس ية بابةت زاضايي زاَةظضاوةى ظةضزةؾتييةنإ شَاضةيةى زةي
َيَت ية ْيَوةضِاغتى غةضزةَى
َتُاْةَإ بة وضزبيٓى ْاوبطاو ،بةآلّ بة ظيَسةضِؤيي زةظاْني.ئةو زةي
ثاؾايةتيي غاغاْييةنإ نة ضواض غةزةى خاياْسووة ،زاَةظضاوةى ظةضزةؾتى خاوةْى ؾةغت و
ثيَٓر ٖةظاض طوْس و بار و ئاف و ثاوةٕ بووة ية ثاْتايي غٓووضى غاغاْييةنإ و وآلتاْى
شيَطزةغتى.
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ية غةضزةَى بةٖطاَى يةنةّ نة بابةتى باغي ئيَُةية ،ئةو زاَةظضاوةية ئةو ضيَصةية ية
غةضَايةى ْةبووة ،وةى زةظاْطيَت بة تيَجةضِبووْى نات شَاضةى ئاططخاْةنإ ظؤضتط زةبوو ،ئةو
َٓيائ
َهيـ بؤ بةضِيَوةبطزْى ئاططخاْةنإ زةياْبةخؿني ظؤضتط زةبووٕ ،بةآلّ زي
زاضايياْةى خةي
َو و غةضَايةى ئةو زاَةظضاوة ظؤض بووة ،بؤية َاْى ويػتوويةتى ئةو زاضايية
ئةوناتيـ َوي
يةشيَط زةغتى َووغةنإ زةضبٗيَٓيَت ،زياضة ئاططخاْةنإ بؤ خؤيإ ْاوةْسيَهيإ ٖةبوو نة
يكةناْى ثيَطِةويإ زةنطزَ ،اْى بةبيَ ئةوةى زاَةظضاوةيةنى ٖةبيَت ،زةيويػت غةضَاية و
َهةناْيإ ية زةغت زةضبٗيَٓيَت ،ئةَةف ئاناَةنةى تووضِةيي َووغ و ثيَطِةوةناْياْى
َوي
بةزواي خؤيسا ٖيَٓا .بة زضيَصايي َيَصوو ،بريؤنة ْويَيةنإ ئةوناتة بووْةتة َايةى ًَُالْيَي
تووْس و خوئَ ضِؾنت نة بةضشةوةْسيية ئابووضييةناْى ئةواْي زيهةي خػتبيَتة َةتطغييةوة.
ية ( 1300خ .ظ) ية َيػطى نةظٓاض دةْطيَهى زضيَصخايةٕ ية ْيَوإ اليةْططاْى خاضى
َيػطى ضِوويسا (خاضى َيػطى ديا بووة يةو خاضةى نة نطيػتياْةنإ بةناضى زةٖيَٓٔ) ،نة
ية ضِووناضزا زةَاضطريى ططووثةناْي ْيَو ٖةْاوي تانة ٖؤناضى دةْطةنة بوو ،بةآلّ ية ضاغتيسا
َطريغاْى دةْط بووة ،ضووْهة ظؤضيٓةى ٖةضة ظؤضى
زضاو و زاضايي ٖؤناضى غةضةنيي ٖةي
َى َيػط غةض بة ثةضغتطةنإ و اليةْططاْى قؤض (ٖيَُاى ططووثيَهي ْويَي
َو و َاي
ثاوةٕ و َوي
َو و َاآلْة ية ثةضغتطةنإ بػتيَٓٓةوة.
ئايٓى بوو) ،نة زةياْةويػت ئةو َوي
ية غةزةى ؾاظزةيةَى ظايٓيسا ،ية يةى ؾةوزا ية فةضةْػا شَاضةيةنى يةنذاض ظؤض ية
َهوشييةنة ية ؾةوى (غئَ
نطيػتياْة ثطؤتػتاْتةناْيإ نوؾت ،بة ٖؤى ئةوةى بويةضي نؤَةي
باض تًُى) ضِوويسا ،نة يةنيَو بووة ية ثياوة ثريؤظةناْى ئةوإ ٖ ،ةض بؤية ئةو ؾةوة بةو ْاوة
ْاو ْطا.
َةت ٖؤناض ئةوة بوو نة ناغؤييهةناْى ئةو وآلتة ثطؤتػتاْتةناْيإ بة الزةض ية
بة ضواي
ئائ زةظاْى و نوؾتين ئةواْيإ بة ئةضى زازةْا ،بةآلّ ٖؤناضى ؾاضاوة ئةوة بوو نة
ناغؤييهةنإ زةياْةويػت بووٕ و ْةبووْى طوْسةنإ زاطري بهةٕ.
نوؾتاضة تطغٓانةنةى َاْؤناْيـ ية تةواوى وآلتاْى شيَطزةغتى ئيَطإ ئةوناتة زةغتى
َهةناْيإ يةزةغت زةضيَت .ئةونات غةضؤنى
ثيَهطز نة ئاططخاْةنإ تيَطةيؿنت نة َوي
زةظطةى ْاوةْسى ظةضزةؾيت ،ناضتيَط بووْ ،يؿاْى َةطوثةز ياخؤ َووغى ٖةبوو ،بةو ْاوةوة
فةضَاْى بؤ تةواوى ئاططخاْةنإ زةْاضز.
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ٖةضوةى ئيَػتة ية زاَةظضاوةى ظاتيهاْسا ية ٖةض ْاوضةيةى ئةغكؤفةنإ خوزإ
غةضبةخؤييةنى ْاوضةئ و بؤ ناظيَى طؿتيـ ية ظاتيهاْةوة فةضَاْيإ بؤ زيَت ،ية غةضزةَى
غاغاْييةناْيؿسا ئاططخاْةنإ بة طؿتيي دؤضيَو غةضبةخؤييإ ٖةبوو ،بؤ ناظيَى طؿتيي
فةضَاْيإ ية ْيَوةْسةوة بؤ زةٖات.
ٖةض وةى ضؤٕ يةواْةية ية ييَهساْةوةى بطِياضة ئايٓييةناْسا دياواظيى ية ْيَوإ
ئةغكؤفةناْسا ٖةبيَت ،بة ٖةَإ ؾيَوة دياواظيى ية بريوضِاى بةضِيَوةبةضاْى ئاططخاْةناْيـ
َهةناْى ئاططخاْةنإ ٖاوضِا بووٕ و
ٖةبوو ،بةآلّ ئةوإ ٖةَوويإ ية بابةت زاضايي و َوي
َو و غاَاْةيإ ييَ زاطري بهات.
ضيَطةيإ ْةزةزا نةؽ ئةو َوي
ٖةض بؤية ناتيَو ناضتيَط فةضَاْى يةْيَوبطزْى َاْييةناْى زةضنطزٖ ،ةَوو َووغةنإ و
بةضِيَوةبةضاْى ئاططخاْةنإ بةضفةضَاْى بووٕ و ٖةض َاْؤييةنيإ زةزؤظييةوة ية ضيَطةى
ؾويَٓهةوتوواْي خؤياْةوة يةْيَويإ زةبطزٕ.
َُاْييةنإ و ية
َة ْازياضةناْى َيَصووى ئيَطإ نة يةاليةٕ ئيَطآْاغة ئةي
يةنيَو ية خاي
غةضووياْةوة (فئَ طؤمشيس) زؤظضايةوة ،ناضيطةضيى َاْى بوو ية ثيؿةغاظى ئيَطإ.
َيَصووْووغاْى ضؤشٖةآلت َاْيإ تةْيا بة ْيطاضنيَـ زةْاغاْس و ْيطاضيإ بة ثةضِدؤى ئةو
زةْاغاْس ،بةآلّ ناضى َاْى ْيطاضنيَؿى ْةبوو ،ئةو ضانػاظيَهى نؤَةآليةتى و زاٖيَٓةضيَهى
ثيؿةغاظى بوو ،يةنيَو ية زضومشةناْى ئةوة بوو نة ثيَويػتة ٖةَوو نةغيَو ثيؿةيةى
بعاْيَت ،ئةوةى ٖيض ثيؿةي ْةبيَتْ ،اتواْيَت باْطةؾةى ثيَطِةوايةتيى َاْى بهات.
بة وتةى (فئَ طؤمشيس) ية غةضزةَى ئةوزا ْيطاضنيَؿى ،ثةيهةضتاؾي ،تواْسْةوةى ناْعانإ،
َى زيَُى ية َيعؤثؤتاَيا و غةضووى ئيَطإ ثةضةى غةْس.
زضوغتهطزْى ثؤآل و نؿتووناي
َى زيَُى ية زاٖيَٓاْةناْى َاْى بيَت ،يةطةٍَ فئَ طؤمشيس
ئيَُة يةو باضةوة نة نؿتووناي
َة ٖةبووة ،بةآلّ
ٖاوضِا ْني ،ضووْهة ظؤض ثيَـ ئةو ية ئاظةضباجيإ و خؤضاغإ ئةو نؿتووناي
غةباضةت بة ئةواْي زيهة ثؿرتِاغتني و ثيَويػتة بطوتطيَت غةضضاوةى طؤمشيس يةباضةى
ثيؿةغاظييةناْى َاْى ية ئيَطإ بة طؿتيي بطيَتني ية غةضضاوة ئةضَةْييةنإ.
تواْسْةوةى ناْعانإ ية ئيَطإ ظؤض بةض ية ٖاتٓى َاْى ٖةبووة ،تةْاْةت ئاغٓيـ
زةتويَٓطايةوة ،ية ٖةَوو ناْعاناْيـ دطة ية ظيَطِ و ظيو ططاْرت بوو ،ضووْهة تيَضووى
َُاْى نوضةى تواْسْةوةي
َسنةى ئةي
تواْسْةوةى ئاغٔ ية ئةواْي زيهة ظؤض ثرت بوو ،بة وتةى ْؤي
َيَو
ئاغٔ ية سةوت تا زة ؾةو و ضؤش بةضزةواّ زةبوو ية طةضَبووٕ ،بة زضيَصايي ئةوناتة نؤَةي
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نةؽ زةبوواية زاض غةْة ْيَو ئاططةنة ،ضووْهة غووتةَةْي زيهةيإ ْةبوو ،زواى ئةو َاوة
زضيَصة طةضَى ئاططةنة زةطةيؿتة ئاغتى ثيَويػت و ئاغٓةنة زةغتى بة تواْةوة زةنطز.
بة ضِاى طؤمشيس ئةوةى بووة ٖؤناض تا بة ٖؤى َاْؤييةنإ تواْةوةى ناْعانإ ية وآلتاْى
بةضزةغتى غاغاْى بةضبآلو و فطةواْرت ببَت ،زضوغتهطزْى نوضةى تاظة بوو يةاليةٕ َاْييةوة،
نة تواْاى تواْسْةوةى ظؤضتط و ظووتطي ئاغٓى ٖةبيَتٖ ،ةضوةغا ئةوإ تواْيإ ثؤآلى ئاوزضاو
بةضٖةّ بيَٓٔ ،ئةو بابةتة يةنيَو ية زاٖيَٓاْةناْى ئةوإ بوو نة ئةَطِؤ ئةو بابةتة ئاغايية و
ثؤآليةى ْيية نة ئاوزضاو ْةبيَت ،بةآلّ ية ضابطزووزا ْةياْسةتواْى ثؤآلى ئاوزضاو بةضٖةّ بيَٓٔ
نة ثتةوتطة ية ثؤآلى ئاغايي و َاْييةنإ ئةو بابةتةيإ زاٖيَٓا و ئيَطاْييةنإ يةواْةوة ئةو
بابةتة فيَطبووٕ.
َيَت" :زووض ْيية َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ غةباضةت بة َاْييةنإ
ئؤَػتيسى ئةَةضيهايي زةي
ظيازةضِؤييإ نطز بيَت ،ضووْهة ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ية ْيَوإ ئيَطإ و ئةضَةْػتإ نيَؿة
ٖةبووَ ،اْييةنإ نة يةاليةٕ ظةضزةؾتييةناْةوة نةوتبووْة شيَط طووؾاضةوةْ ،اضِاغتةوخؤ ية الى
ئةضَةْييةنإ خؤؾةويػت بووَٕ ،يَصووْووغة ئةضَةْييةنإ ئةواْيإ يةوة طةوضةتط ثيَؿإ زةزا نة
ٖةبووٕ.
َيَت يةطةٍَ ئةوةؾسا طوَامنإ ْيية يةوةى َاْييةنإ
زواى ئةو بريؤنةية ئةو زةي
ثيؿةغاظناض بووْةٖ ،ةض بؤية نوؾتاضى ئةوإ ظياْى بة ئيَطإ طةياْس ،زةتواْطيَت بطوتطيَت نة
نوؾتاضى ئةوإ وةى زةضنطزْى ثطؤتػتاْتةناْة ية فةضةْػا ية غةضزةَى يويػي ضواضزةيةَسا،
نة ئةويـ ظياْى َةظْي بة ثيؿةغاظى فةضةْػاطةياْس ،ضووْهة بةض يةو ناضةغاتة فةضةْػا بة
يةنةّ وآلتى ثيؿةغاظى زةْاغطا ،بؤية زواتط طةضِايةوة بؤ وآلتاْى ثًة زووى ثيؿةغاظى.
ٖةَوو َيَصووْووغاْى ئةوضووثايي و ئةَةضيهي نة غووزيإ ية غةضضاوة َيَصوويية
ئةضَةْييةنإ وةضططتووة ،باؽ ية ثاؾةنؿةى ثيؿةغاظى ئيَطإ زةنةٕ ية زواى نوؾتاضى
َاْؤيةنإ .ؾاثووضى زووةّ نة زواتط باغي غةضزةَى ثاؾايةتيي ئةو زةنةئ ،بووة تانة ٖؤناض بؤ
ثةضة ثيَساْةوة و بووشاْةوةي ثيؿةغاظى ئيَطإ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ية زواى ئةو نوؾتاضة.
زواى ئةوةى ناضتيَط و َووغةناْي زيهة َاْى و تةواوى َاْؤييةناْيإ يةْيَوبطز ،ية ْيَوإ
خؤؾياْسا يةغةض زةغةآلت و زاٖات ،نيَؿة و ئاضيؿة و دياواظيى ية ثًةبةْسييةناْةوة ٖاتة
نايةوة.
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َيَو ثًة و ثايةى تيَسا
زاَةظضاوة ظةضزةؾتييةنإ بطيَتى بووٕ ية زاَةظضاوةطةييَو نة نؤَةي
ٖةبوو ،نة ثًةبةْسى بؤ نطابووٖ ،ةض وةى ضؤٕ ية زاَةظضاوة ناغؤييهييةناْسا قةؾةنإ زواى
تةواونطزْى خويَٓسٕ بة ثًةى تايبةت بة خؤيإ زيَٓة ْيَو زاَةظضاوة ئايٓييةنةيإ و بةضة بةضة
ثًةيإ بةضظ زةبيَتةوة تا زةطاتة ثًةى ناضزيٓاٍَ .ظاْاناْى ئايٓى ظةضزةؾتيـ ثًةناْيإ زةبطِى
تا زةطةيؿتٓة ثًةى (َووغ) ،زواى ئةو ثًةية غةضؤنايةتيى زاَةظضاوةنة يةاليةٕ ئةواْةوة
زةنطا.
ية ْاوضةى خؤضاغاْسا َووغيَو بة ْاوى (غةضاباز ياخؤ غةضابؤز) ثًةى غةضؤنايةتيى
ئاططخاْةى ْةيؿاثووضى ية ئةغتؤ بوو ،ئةو خؤى بة غتةّ ييَ نطاو زةظاْى و ثيَي وابوو بة ٖؤى
ثيَوةْسيي ْةضيَين يةطةٍَ ناضتيَط ،ئةو َافةى ييَ ظةوت نطاوة و ثًةى بةضظ ْانطيَتةوة.
غةضابؤز زواى ئةوةى َاْي نوشضا ،ضايطةياْس ئاططخاْةى تيػفوٕ بة فةضَى ْاْاغيَت و
ناضتيَطيـ بة غةضؤى زاْاْيَت ،ئةو وتى ئاططخاْةى ْةيؿاثووض ْاوةْسى ظةضزةؾتيية و ٖةض
خؤيؿي غةضؤنى زاَةظضاوةنةيةتى ،يةغةض تةواوى شٕ و ثياواْى ئايٓى ظةضزةؾتيـ ثيَويػتة،
ئةو ئاططخاْةية بة ْاوةْسيى ئايٓةنةيإ بٓاغٔ.
غةضضاوةناْى زاٖاتى ٖةض ئاططخاْةيةى ية غٓووضى خؤى زياض بوو ،يةو غاَإ و
َهاْةوة بوو نة يةاليةٕ ئاططخاْةنةوة ثيَيإ بةخؿطا بوو ،ظيازةنةؾي بؤ ئاططخاْةى
َوي
ْاوةْسيى ية تيػفوٕ زةْيَطزضا.
غةضابؤز زواى ئةوةى غةضبةخؤبووٕ و ضِةوايةتي خؤي ْاغاْس ،ضيسي ظيازةى زاٖاتى بؤ
َيسا تا فةضَاْطِواى ثاضتيا
تيػفوٕ ْةْاضز .غةضابؤز بة باؾي ناضتيَطى زةْاغيٖ ،ةض بؤية ٖةوي
(خؤضاغإ) بهاتة ٖاوثةمياْى خؤى و ثيَي وت :بةٖطاّ بةضزةواّ غةضخؤف و َةغتة و يةبةض
َةي ْؤؾى ئاطةزاضى ناضوباضي وآلت ْيية و ناضطيَطِي وآلت نةوتووةتة بةضزةغتى ناضتيَط نة
نةغيَهى طةْسةٍَ و ضاوضٓؤى و خويَُٓصة .ئةطةض تؤ بيب بة ٖاوثةمياْى َٔ ،ئةوا زةتهةّ بة
ثاؾاى تةواوى ئيَطإ و وآلتاْى شيَطزةغتى ،خؤؾِ زةمبة غةضؤنى زاَةظضاوةى ئايٓى ظةضزةؾيت
ية تةواوى ئةو وآلتاْةزا.
فةضَاْطِةواى ثاضتيا نة ْاوى (تةالووؽ) بوو ،وتةناْى غةضؤنى ئاططخاْةى ثؿرتِاغت
َةت ية زةغت
نطزةوة ،ضووْهة زةيعاْى بةٖطاّ بةضزةواّ َةغت و خوَاضة و ناظيَى زةوي
ناضتيَطة.
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ئةطةض زؤخى ئةوناتى ئيَطإ غةيٓة بةضضاوإ ،تيَسةطةئ نة بؤضى وتةناْى َووغةنة
ناضيطةضيى نطزة غةض فةضَاْطِةواى ثاضتيا.
غةضزةَى ثاؾايةتيي ٖوضَعى يةنةّ غاَييَهى ْةخاياْس ،زواى ئةو بةٖطاّ بوو بة ثاؾا نة
تةواوى ناتةناْى بة خواضزْةوة و ضابواضزٕ زةبطزةغةضٖ ،ةْسىَ ية ناضَةْس و بةضثطغاْى
زيواْةنةؾي بةضتيٌ خؤض و طةْسٍَ ببووْٕ ،ةزةظاْطا نة نىَ ئةوإ غعا زةزات .دطة يةوة ية
غيػتةَى زيهتاتؤضيى ئةونات ،زةبوواية بةضزةواّ نةغيَهى بةٖيَع ية زةغةآلتسا بيَت تا
نةغاْى غتةَهاض و غةضنيَـ تواْايإ ْةبيَت غةض ضاغت بهةْةوة و ببٓة َايةى نيَؿة بؤ طةٍ
و سهووَةتٖ .ةض ناتيَو ثياويَهى بيَ زةغةآلت زةطةيؿتة زةغةآلت ،نةغاْى ثاواخنواظ و
غةضنيَـ زةضزةنةتٔ ،ضذاى ئةوةى نةغيَو يةغةض زةغةآلت بيَت نة يةبةض َةخيؤضى
ئاطةزاضى ناظيَى سهووَةت ْةبيَت.
بةثيَي ئةو ضيَػاية زةبوواية ظؤض ظووتط يةوناتة غةضنيَؿى و ياخيبووٕ زةغتى ثيَهطزباية،
بةآلّ ؾتيَو ضيَطط ،ئةويـ نوؾتاضى َاْييةنإ بوو ،ية ٖةَوو ؾويَٓةنإ بريى غةضنيَؿةنإ
بة زؤظيٓةوةى َاْييةناْةوة غةضطةضّ ببوو ،نةؽ بريى بةالى ؾتيَهي زيهةزا ْةزةضوو،
غةضئةدماّ زواى نوضِاْى َاْى ،ئةو غةضطةضَيية نؤتايي ٖات.
غةضابؤز تواْى ناضيطةضيى بهاتة غةض تةالووؽ و ثيَي وت نة ناضتيَط ٖةضوا ْاوةغتيَت و
َٓياييةوة خؤى
ضاوةضِوإ ْابيَت ،ئةو ئةطةض ْةتواْيَت بةٖطاَيـ بٓيَطيَت بؤ دةْطى ئيَُة ،بة زي
زيَت ،بؤية ثيَويػتة ئيَُة بةض ية ٖاتٓى ئةو خؤَإ ئاَازة بهةئ بؤ ضِووبةضِووبووْةوة و
بةضبةضةناْىٖ ،ةض بؤية ثيَويػتة يةؾهطيَو ئاَازة بهةئ ،ئةوناتةى ناضتيَط ٖات ،تيَهى
بؿهيَٓني و خؤَإ بةضةو تيػفوٕ بطِؤئ .ئةو وتى ئاَازةنطزْى غةضباظ و تيَضووى دةْط
يةاليةٕ َٓةوة زةبيَتَ ،ةؾل و ضاٖيَٓإ و ئاَازةنطزْى دًوبةضط و ثيَساويػتيى غةضباظيـ
يةاليةٕ تؤوة زةبيَت.
َيَو ْيَطزضاوى بةْاو
تةالووؽ ثيَؿٓياظةنةى غةضابؤزي ثةغةْس نطز ،غةضابؤزيـ نؤَةي
ثاضتيازا بآلونطزةوة ،ئةوإ زةياْوت ضؤشى زوائ (قياَةت) ٖاتووة ،غةضابؤز ئةو نةغةية نة
ئايٓى ظةضزةؾتى ية َةتطغي ضظطاض زةنات و زةيطةيَٓيَتة ثًةى يةنةّ و ثانى ،ئةضنى ٖةَوو
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ثياواْى ظةضزةؾتيية نة بة بؤْةى ضؤشى ٖاتٓى ضظطاضنةضى ئايٓى ظةضزةؾتةوة ،خؤيإ بؤ
()1
دةْط ئاَازة بهةٕ و ببٓة تانيَو ية يةؾهطى ضظطاضي بةخـ.
َو نة طويَيإ بؤ ظاْاياْى ئايٓى زةططت ،وتةى ْيَطزضاوةناْيإ ثةغةْس نطز و خؤيإ
خةي
ئاَازة نطز بؤ ضووْة ضِيعي يةؾهطةنةوةْ ،يَطزضاوةنإ بة ٖةَوو ئةو نةغاْةي زةٖاتٓة ْيَو
َةناْيإ تا زواى
يةؾهطةنةياْةوة ثيَيإ ضازةطةياْس نة ئةوإ َووضة زةزةْة خيَعإ و َٓساي
َةناْيإ بؤ بةضزةواَبووْي شياْيإ بيَ َووضة ْةبٔ.
ضؤيؿتٓيإ شٕ و َٓساي
فةضَاْطِةواى ثاضتياف بةو ظيَطِ و خؿآلْةى ية ئاططخاْةنةى وةضططتبوو ،ثيؿةوةضةناْى
ٖاْسا تا ٖةَوو دؤضة ضةنيَو زةغتةبةض بهةٕ .ئةو زةيعاْى يةؾهطى بةٖطاّ طاييػهةى
َهى (طؤْاباز) غجاضز.
دةْطيإ ٖةية ،بؤية زضوغتهطزْى طاييػهةى دةْطى بة خةي
ْاوضةى ثاضتيا زوو ْاوةْسيى ثيؿةغاظى ططيٓطى ٖةبوو نة بطيَتى بووٕ ية (طؤْاباز و
تةبةؽ) ،ثيؿةوةضةناْى ئةو زوو ْاوضةية ية بةضٖةَٗيَٓاْى دؤضةناْى ناْعا ناضاَةبووٕ.
ئةوإ مشؿيَط و ظووبني و ْيَعة و ظضيَيإ بةضٖةّ زةٖيَٓا ،ية ؾاضى نامشةضيـ نة ية
ؾاضةناْى خؤضاغإ بوو ،ظضيَيإ زةضٓى و ٖيَٓسة يةو ناضةياْسا وضزبووٕ نة ئةوناتةى بؤ
خاْةزاْةنإ ئةو ظضيَياْةيإ ية بةضاْبةض ثاضةيةنى باؾسا زةضٓى ،ئةو ظضيَيةى بةضٖةّ زةٖات
ويَطِاى ئةوةى غووى و خؤف بوو ،بة ضازةيةنيـ ثتةو و بةٖيَع بوو نة ضيَططى زةنطز ية
تيَجةضِبووْى تري و مشؿيَط و ْيَعة.
َيَصووْووغة ضؤشٖةآلتييةنإ يةباضةى يةؾهطى خؤضاغإ ظيَسةضِؤييإ نطزووة و بة ثيَٓر غةز
ٖةظاض نةغيإ ٖةشَاض نطزووةَ .يَصووْووغة ئةضَةْييةناْيـ ئةو شَاضةيةيإ بة غةز ٖةظاض
غةضباظ زياض نطزووة ،بة بطِواى ئيَُة ئةو ضيَصةيةف ٖةض ظؤضة ،ضووْهة ية اليةى زاْيؿتوواْى
ْاوضة دياناْى ئةوناتى ئيَطإ وةى غةضزةَاْى زواتطى ظؤض ْةبووة ،ية اليةني زيهةيـ بة
زووضى زةظاْني نة ية تواْاى ئاططخاْةى ْةيؿاثووض و ئاططخاْةناْى غٓووضى ئةوزا بووبيَت نة
( )1ييَطةزا ْاتواْني غةباضةت بة ئؤيي ظةضزةؾتييةنإ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ بئاخعني ،ضوْهة ظؤضى
ثيَويػتة ،بةو ثيَيةي ية َاوةى ضواض غةزةى زةغةآلتى غاغاْييةناْسا طؤضِإ بةغةض بٓةَا غةضةنييةناْى
ظةضزةؾتيسا ْةٖات ،بةآلّ زووداض بٓةَاناْي زيهةي ئةو ئايٓة طؤضِإ .تةْٗا ئةوة باؽ زةنةئ نة يةنيَو ية
بري و باوةضِةناْى ظةضزةؾتييةنإ ئةوة بوو نة ئةو ئايٓة فطيازضِةغيَهي ٖةية نة ضؤشيَو ية ضِؤشإ زةضزةنةويَت
ئةو ئايٓة ية الزاْةنإ و ئةو خطاثةناضي و نيَُاغيياْةي ٖاتووْةتة ْيَوى ضظطاض زةنات و زةيطةيَٓيَتةوة بة
َآل"
ثًةى ثانى و غةضةتاى خؤى ،نةواتة ئةو ضؤشةى فطيازضِةؽ زيَت ٖةَإ ضؤشى نؤتايية" .ظةبيشوي
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ويَطِاى خةضدى خؤيإ و خعَةتهاض و بةضِيَوةبةضةناْيإ ،بتوأْ تيَضووى ئاَازةنطزٕ و
بةضِيَوةبطزْى يةؾهطيَهى غةز ٖةظاض نةغي بططْة ئةغتؤى خؤيإ ،بة بطِواى ئيَُة و بة
ييَهساْةوةنامنإ زةتواْني شَاضةى ثةدما ٖةظاض غةضباظ بؤ ئةو يةؾهطة بة زضوغت بٓاغني نة
بةؾيَهيإ ثيازة و بةؾيَو غواضة و طاييػهةى دةْطيؿيإ ٖةبووة.
زواى ئةوةى ناضتيَط بة ياخيبووْى غةضابؤزى ظاْى ،ضاغتةوخؤ فةضَاْى زةغتطرينطزْى
ْاوبطاوى بؤ فةضَاْطِةواى خؤضاغإ ْاضز ،فةضَاْطِةوا ٖاوثةمياْى غةضابؤز بوو ،فةضَاْةنةى
فةضاَؤف نطز.
بةثيَي فةضَاْةنة زةبوواية تةالووؽ ،غةضابؤز بة ظدمرينطاوى بؤ ناضتيَط ضةوإ بهات،
ئةطةضيـ غةضابؤز بةضططى نطز ،ثيَويػتة تيَهى بؿهيَٓيَت و غةضى ية الؾةى ديا بهاتةوة،
ضووْهة تةالووؽ ٖاوثةمياْى غةضابؤز بوو ،ئةو فةضَاْةى ديَبةدىَ ْةنطز.
تا ئةو زةَة يةاليةٕ زاَةظضاوةى ْاوةْسيى ظةضزةؾتييةوة فةضَاْى بةو ضازةية تووْس
بةضاْبةض بة ظاْايةنى ئايٓى ظةضزةؾتى زةضْةنطابوو ،تا ئةوناتيـ نة ٖيَؿتا غةزةى غيَيةّ بة
نؤتا ْةٖاتبوو ،يةو زاَةظضاوةيةزا ٖةْسىَ ضيَػا و ْةضيت بؤ ضيَعططتٔ ية ظاْاياْى ئةو ئايٓة
ٖةض َابوو ،يةواْةية ئةو ضيَػاياْة ية غةضزةَى ئةؾهاْييةناْيـ ٖةبووبٔ.
يةنيَو يةو ضيَػاياْة نة ية زاَةظضاوةى ظةضزةؾتى ٖةبووٖ ،اوؾيَوةؾي ية زاَةظضاوةى
نطيػتيإ ٖةية ،بطيَتى بوو يةوةى ئةطةض نةغيَو بيةويَت ظاْايةنى ئايٓى غاتةبةض ييَسإ ،بة
زةضضوو ية ئائ زةْاغطيَت ،ية ٖةَإ ؾوئَ نوؾتٓى بة ئةضى زازةْطيَت ،ئةو ضيَػاية بؤ
ٖةَوو ظاْاياْى ظةضزةؾتى ية ثًةناْى خواضوو و غةضوو بةٖةْس وةضزةطريا.
ناضتيَط زةيعاْى نة ٖيض غةضباظيَهى ئيَطاْى ئاَازة ْابيَت ظدمري بهاتة ئةغتؤى غةضابؤز
ياخؤ غةضى ية الؾةى ديا بهاتةوة ،بؤية يةو فةضَاْةى بؤ تةالووغى ْاضز بوو ،فةضَاْى نطز
بوو نة ئةو ئةضنة بةو غةضباظاْة بػجيَطيَت نة ية وآلتاْى شيَطزةغتى ئيَطاْةوة ٖاتووٕ و بووْةتة
غةضباظى ثاؾاى ئيَطإ و ية خؤضاغأْٖ ،ةْسيَو يةو غةضباظاْةى زةضةوةى ئيَطإ نة ية خعَةتى
ثاؾاى غاغاْيسا بووٕ ،ية ؾويَٓة دياناْى ئيَطإ ية غةضباظطةنإ .
يةواْةية ئةو ثطغياضة بيَتة ئاضاوة نة ئايا ية زاَةظضاوةى ْاوةْسيى ظةضزةؾتيسا ٖيض
غعايةى بؤ ئةو ظاْاياْةى ئايٓةنة ٖةية نة تاوإ زةنةٕ؟ ،وةآلَى ئةو ثطغياضة ْةخيَطة،
ضووْهة بة بطِواى ئةوإ ظاْاى ظةضزةؾتى زووضاضى تاوإ ْابيَت تا غعا بسضيَت .بابةتى
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غةضابؤزيـ نة تا ئةو نات تةْيا اليةْى ناضطيَطِي ئايٓى ٖةبوو واتة اليةْى بةضِيَوةبطزٕ و
ئايٓى ٖةبوو ،يةو نات بة زواوة بووة َصاضيَهى غياغيي ٖةَوو وآلتةنة.
ناضتيَط ْةيسةتواْى ية الى بةٖطاّ ،غةضابؤز بة ياخى بوو ية فةضَاْةنإ زةغت ْيؿإ بهات،
َةيةنى ْةبوو نة ْيؿاْسةضى ياخى بووْى ئةو بيَت،
ضووْهة تا ئةو ضؤشة ٖيض ْافةضَاْييةى و ٖةي
بةآل ّ زواى ئةوةى تةالووؽ فةضَاْةنةى ديَبةدىَ ْةنطز ،ية الى بةٖطاّ ئةوى بة ياخى ية
فةضَاْةنإ ْاغاْس و وتى ثيَويػتة يةؾهط ببات و تةالووؽ و ٖاوثةمياْةنةى واتة غةضابؤز
زةغتطري بهات ،ضووْهة يةؾهط بؤ دةْطى غةضابؤز زةضوو ،بؤ ئةوةى ٖةغتة ئايٓييةنإ
َػتى ،ناضتيَط بة باؾي ظاْى نة يةؾهطةنة يةو غةضباظاْة ثيَهبيَت
ْةبٓة َايةى نيَؿة و بةضٖةي
َهى وآلتاْى شيَطزةغيت غاغاْييةنأْ.
َهى زةضةوةى ئيَطإ و خةي
نة خةي
َجؿتى ثاؾاى غاغاْيإ ٖةبوو ،بةآلّ بة دؤضيَو
ية وآلتاْى شيَطزةغتى غاغاْييةنإ نة ثاي
َهى زييَط ٖةبووٕ نة خؤبةخؿاْة زةٖاتٓة ْيَو يةؾهطى ثاؾاى
ية دؤضةنإ غةضبةخؤ بووٕ ،خةي
غاغاْى و َووضةيإ وةضزةططت و بة غةضباظاْى يةؾهطى ْاوظةز زةنطإ ،ثيَسةضيَت ئةو نات
بةناضبطزْى وؾةى غةضباظ ْةبووةٖ ،ةضضةْسة ئةو وؾةية ية ظَاْى فاضغيسا ٖةبوو ،بةآلّ بةو
واتايةى ئيَػتة ٖةيةتيى بةناض ْةزةٖات.
وةى ئةوة وابوو نة تانة وؾةى طودماو يةْيَو تةواوى ظَاْةناْى ديٗاْسا بؤ ئةو ناض و
()3( )2
ثيؿةية وؾةى غةضباظ ية ٖةَووإ طودماوتط بووبيَت، .
يةؾهطى تيػفوٕ بؤ دةْطى تةالووؽ و غةضابؤز ية بيػت ٖةظاض غةضباظى زةضةوةى ئيَطإ
ثيَهٗات ،نة ْاوى ئةو وآلتاْة ية نةتيبةى ضؤغتةَسا ٖاتووة.
زواى ئةوةى يةؾهط ية تيػفوٕ نةوتةضِىَ ،فةضَإ نطا ية تةواوى ْاوضةناْى ئيَطاْةوة
غةضباظي زيهةي وآلتاْى شيَطزةغتةى غطيَتةغةض.
َساتى و غؤدتةض زيَت،
َسا ،غؤي
َسات ،وي
( )2ية ظَاْة ئةوضوثاييةنإ وؾةى غةضباظ بةثيَي ؾيَوة ظاضةنإ بة غاي
َُإ
ٖةَوويإ بة واتاي وةضططى خوىَ زئَٖ ،ؤيةنةؾى ئةوة بوو نة ية ضؤَى نؤٕ و زواتط ية فةضةْػا و ئةي
َآل"
َووضةى غةضباظةنإ بة خوىَ زةزضايةوة" .ظةبيشوي
َآلية و ْانطيَت وؾةى غةضباظ نة بة واتاى ئةونةغة زيَت نة غةضى
َبةت ئةو بابةتة تةْيا ضِاى ظةبيشوي
(ٖ )3ةي
خؤى بؤ خانةنةى زةبةخؿيَت بةضاْبةض بهطيَت بةو نةغةى نة َووضةى بة خوىَ وةضزةططيَت ،زوا وتةف بؤ
ظَإ ْاغةناْة ْةى بؤ َيَصووْووغإ" .وةضطيَطِي نوضزى"
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ناتيَو ئةو يةؾهطة طةيؿتة ؾاضى (ضةي) زووغةز ٖةظاض غةضباظى ٖةبوو ،زيػإ يةباضةى
َػونةوت بهةئ ،ضووْهة ْةظاْطاوة نة ئايا شَاضةى
ئةو شَاضةية ثيَويػتة بة وضياييةوة ٖةي
ئةو غةضباظاْةى زةضةوةى ئيَطإ نة ئةونات يةو وآلتة زةشيإ زةطةيؿتة ئةو شَاضةية يإ ْا؟.
َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ ْووغيوياْة َاْؤيةنإ باوةضِيإ واية نة خويَٓى َاْى بةضزةواّ
َيَت و ئةواْةى ئةويإ نوؾتووة ،يةى ية زواى يةى زةنوشيَٓةوة و ٖةَوويإ بة غعاي
زةنوي
خؤيإ زةطةيَٓيَتةوةْ .اظاْني نة ئايا بة ضاغتى ْةفطةتى َاْى و َاْؤنإ ناضيطةض بووٕ ياخؤ
ْا؟ ،بةآلّ ناضةغاتى غةضابؤز و ناضتيَط ْيَعيهةى َاْطيَو ية زواى نوشضاْى َاْى ضِوويسا و
()4
َيَصووى وضزى ئةو ناضةغاتة زياض ْيية.
يةؾهطة زوو غةز ٖةظاض نةغييةنة بة ْيَو دةْطةٍَ و يةوةضِطةناْسا ية ؾاضى ضةي بةضةو
خوضاغإ نةوتٓةضِيَ ،بة ٖؤى وةضظةى بةٖاضةوة طةضَايإ ْةزةبوو ،ضووْهة بووْى يةوةضِطة و
دةْطةٍَ و بيَؿةآلْةنإ طةضَى ٖةوانةى زازةبةظاْس.
َيَو و ْة يةوةضِطةيةى ْيية،
ئيَػتة ية ٖةَوو ئةو ضيَطةية ْة يةى بيَؿةآلٕ و ْة دةْطةي
طؤضِاْى شيٓطة و ضيَصةى باضإ باضئٖ ،ةَوو ئةو دةْطةٍَ و يةوةضِطةْةى يةْيَو بطزووة ،تةْيا
زةؾتى وؾو و بطيٓط ية دياتى ئةوإ يةو ْاوضةية زةبيٓطئَ .ية غةزةى غيَيةّ زةؾتةناْى
ْاو بياباْى ْاوةْسى ئيَطإ غةوظ ْةبوؤْ يةواْةية تا ظياتط ية زة غةزة زواتطيـ ثامشاوةى
زضةختةناْى َابٔ ،ئةو زاضاْة ٖيَٓسة ثتةو بووٕ نة با و باضإ ْةبووْة َايةى ضظيٓيإ ،تا
َهى زةوضوبةضى بياباْى ْاوةْسى ئيَطإ ،ئةو زاضاْةيإ بؤ
غةزةيةى بةض ية ئيَػتةف خةي
َةوة.
َووظةناْيإ بؤ غووتاْسٕ زةبطزة َاي
غووتاْسٕ زةبطزةوة ،ياخؤ زةياْهطزٕ بة خةيووظ ،خةي
ضؤشيَو يةوناتةى ئةو يةؾهطة ية دةْطةَييَهسا زةسةغاْةوةْ ،يَعيهةى زوو ٖةظاض غةضباظ بة
َييةوة َطزٕ .ئةو وتةيةى َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ ية
ٖؤى خواضزْى َيوةى دةْطةي
َيٓةوةى يةغةض بهطيَت و بةو ؾيَوةية ثةغةْس نطزْى باف
ضواْطةى َيَصووييةوة ،ثيَويػتة ييَهؤي
َةناْى ْاو بياباْى ْاوةْسيى ئيَطإ ٖةض وةى ٖاوؾيَوةيإ ية ئيَػتةزا ية (
ْيية ،ضووْهة دةْطةي

( )4طوَامنإ ْيية زازطةيي نطزْى َاْى ية غةضزةَى بةٖطاَى يةنةّ و بة فةضَاْى ناضتيَط بووة ،بةآلّ
َيَصووى ئةو ضووزاوة بة وضزى ْةظاْطاوة و زةنةويَتة ْيَوإ غاآلْى  273تا  277ظايين و ئاضتؤض نطيػتيةٕ
َآل"
َى  276ظ زياضى نطزووة" .ظةبيشوي
غئَ ية ثةضِتوونى (ئيَطإ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ) غاي
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طيالَٕ ،اظةْسةضإ و طؤضطإ) ٖةية ،زاضى بةضيإ ْةبووة ،تةْيا ٖةْاض و ناْؤؽ (ئةظطيٌ) بة
َيوةى ئةو بيَؿةآلْاْة زةْاغطئَ.
ية اليةني زيهة بةثيَي وةضظةنة نة بةٖاض بووة ئةو َيواْة ثيَ ْةطةيؿتووٕٖ ،ةضزوونيإ
ية وةضظى ثايعزا زةطةٕ و ية وةضظى بةٖاضزا يةو دةْطةآلْة تةْيا (توو) ثيَ زةطات نة
خواضزْى توو ْابيَتة ٖؤناضى َطزْى نةؽ ،ئةويـ بةو َةضدةى ية ئةوىَ ٖةبيَت.
بة تيَطةيؿتٓى ئيَُة ية غةضضاوة ئةضَةْييةنإ ،يةو وةضظةزا شَاضةيةنى ظؤض ية
غةضباظةنإ بة خواضزْى نواضط (قاضضو) شةٖطاوى بووٕ.
ية وةضظى بةٖاضزا ضيَصةيةنى ظؤض نواضط يةو دةْطةآلْة زةضِويَت ،غةضباظةناْى ئةو يةؾهطة
بة ٖؤى ئةوةى ٖةَوويإ ٖى وآلتاْى شيَطزةغتةى ئيَطإ بووٕ و يةواْةية نواضط ية وآلتةناْيإ
ْةبووبيَت ياخؤ بةضزةغتى ٖةَووإ ْةبووبيَت ،بؤية دياواظيى ْيَوإ نواضطى شةٖطاوى و
ْاشةٖطاويإ ْةظاْيوة .ناتيَو ضاويإ بة نواضطى طةوضة و ضةْطاوضةْط نةوتووة ،نةوتووْةتة
نوآلْسٕ و خواضزْيإٖ .ةض وةى زةظاْطيَت ية ضيَطةى تاَةوة ئةو دياواظيية زةضْانةويَت ،بؤية
تا ْةنةوتووْٕ ،ةياْعاْيوة نة شةٖطاويية .نواضطى شةٖطاوى وةى شةٖطى (ئيَػتةض نٓني) واية،
ٖةض نةغيَو بيدوات ،بيَطوَإ زةَطيَت ،بةآلّ زاْيؿتوواْى ْاوضةنة ؾاضةظاييإ ية ْاغيٓى
دؤضةناْى نواضط ٖةبووة و زةياْعاْى ناّ دؤضة ية نواضط زةبيَت غؤٕ تا شةٖطاوى ْةبٔ.
بة وتةى َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ زواى َطزْى زووٖةظاض غةضباظ بة ٖؤى َيوةى
َيإ ْيؿت نة تا ئةوناتةى ية دةْطةٍَ زةضضووٕ ،تةْيا
َي ،بة ضازةيةى تطؽ ية زي
دةْطةي
خواضزْةناْى اليإ بوو زةيإ خواضز و زةغتيإ بؤ َيوة ْةزةبطز.
تةالووؽ و غةضابؤز بطِياضياْسا ية زةؾتى بيٗةقى ْاوضةى غةبعةواض بةض بة يةؾهطى
تيػفوٕ بططٕ .يةؾهطةنة يةشيَط فةضَاْسةيي ئةفػةضيَو بوو نة ية َريةناْى وآلتى (نًيهى)
َسا بووٕ.
بوو ،شَاضةيةى غةضباظى وآلتى خؤؾي يةطةي
تةواوى ئةو ثياواْةى ٖاتٓة ْيَو يةؾهطى غةضابؤز ،زةياْعاْى بؤ دةْطيَهى ئايٓى زةضٔ،
َػؤظيإ ْةبوو...دطة ية غةضباظاْى غةضباظطةى خؤضاغإ نة ناضاَة بووٕ،
بؤية طوَإ ية زي
تةواوى غةضباظاْي زيهة نة باْطةؾةى غةضابؤزيإ ثةغةْس نطزبوو بيَ ئةظَووٕ بووٕ ،ويَطِاى
ئةوةى ية ضِووى دةغتةييةوة الواظ بووٕ ،ؾاضةظاييؿيإ ية ٖوْةضةناْى دةْط ْةبووْ ،ةيإ
زةتواْى بةضطةى َاْسووبووْى ضيَجيَواْى زضيَصى ضؤشاْة و بيَدةوى ؾةوإ و َاْسووبووْى ضؤشاْى
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دةْط بططٕ .ططيٓطى بةضزةواَى ضاٖيَٓإ و َةؾكى غةضباظى ية ضابطزووزا ظؤض ثرت بوو ية
()5
ئيَػتة و ضاٖيَٓاْةناْى ئيَػتة ثرت تانتيهني ،بةآلّ ية ضابطزووزا دةغتةيي بووٕ.
غةضباظاْى يةؾهطى (داتإ) ٖةَوويإ ناضاَة بووٕ ،بةآلّ شَاضةيةنى نةّ ية غةضباظاْى
خؤضاغإ ناضاَة بووٕ ،تةْاْةت ئةطةض وضة و فيساناضى و ويػتى ظؤض بةٖيَعيـ ٖةبٔ،
ْاتواْطيَت الواظى دةغتةيي و نةّ ؾاضةظايي ية ٖوْةضةناْى دةْطى ثيَ ٖاوغةْط بهطيَتةوة.
زوو يةؾهطى داتإ و خؤضاغإ ية ويَٓةى زوو ظؤضاْباظ بووٕ نة يةنةَيإ ظؤض ناضاَة و
ؾاضةظا بووٕ بة ٖوْةضةناْى وةضظؾةنةى و غاآلْيَو ضاٖيَٓاْى نطزبوو ،ئةوةي زيهةيـ
َبةت
ؾاضةظاى ٖوْةضةناْى دةْط ْةبوو ،تةْيا بطِياضي فيساناضي زابوو ،ية َطزٕ ْةزةتطغاٖ .ةي
فيساناضى ضيَطة ية ؾهػت ْاططيَت و ية بةضاْبةض ظؤضاْباظة ناضاَةنةزا ؾهػت زةخوات.
يةؾهطى خؤضاغإ ية ثيَسةؾتى بيٗةم تواْاى خؤضِاططتين بةضاْبةض بة يةؾهطى داتاْى ْةبوو،
تةالووؽ نة ظاْى تواْاى دةْطى ْيية ،بة ثةية فةضَاْى ثاؾةنؿةى زةضنطز و نؿايةوة و ية
يةؾهطى زوشَٔ زووضنةوتةوةٖ ،يَٓسة خيَطا نؿايةوة نة تواْاى زةضباظنطزْى ٖةَوو نةضةغتة و
نةيوثةية دةْطييةناْى ْةبوو ،بةؾيَهيإ بةديَُإ و نةوتٓة بةضزةغتى يةؾهطى داْاتإ.
زواى ئةو ؾهػتة تةالووؽ و غةضابؤز ظاْيإ ْاتوأْ ية خؤضاغإ بةضططى بهةٕ و ئةو
ؾاضةيإ دىَ ٖيَؿت ،ية دياتى بةضةو ضؤشٖةآلت بطِؤٕ ،بةضةو باؾووض واتة غةطػتإ
(ظابًػتإ ،غيػتإ) ضؤيؿنت .ئةوإ زةياْعاْى ئةطةض زاواى ياضَةتى ية ثياواْى ئاظا و
بةدةضطى ئةو ْاوضةية بهةٕ نة ٖةَوويإ ية ئايٓى ظةضزةؾتني ،بيَطوَإ ياضَةتى زةزضئَ و
ية ضِووى خؤضانةوةف زووضاضى زةغت تةْطى ْابٔ ،ضووْهة ئةوىَ ية ْاوضة ئاوةزإ و بة
بةضٖةَةناْى ئيَطإ بووَ ،ةضِ و َاآلتى ظؤض بة تايبةتى َاْطاى ييَ ٖةبوو ،شْإ و ثياوإ ية
دياتى ئةغح غواضى طا زةبووٕ ،شْاْى غةطػتاْى وةى ثياواْيإ ية دةْط بةؾساض زةبووٕ.
ية ْاوضةى غةطػتإ ضةْس ضِووباضيَو ٖةبووٕ نة ئيَػتة دطة ية يةنيَهيإ نة ٖريَةْسة
َةناْى يةنذاض ظؤض نطز بوو.
ٖةَوويإ وؾو بووٕ ،ظؤضى ئاوى ئةو ضِووباضاْة يةويَٓسةض زاْةويًَ
ئاو يةو ْاوضةية ٖيَٓسة ظؤض بوو ،نة ئةو ناتاْةى قاتوقطِي ية ٖيٓسغتإ ضِووي زةزا ،طةمن يةو
وآلتةوة بؤ ئةوىَ ٖةْاضزة زةنطا ،ية غةضزةَى غاغاْى و ئةؾهاْييةنإ ضةْسئ داض بةضٖةَى
( )5تةْيا بؤ ظاْيٓى ططيٓطى ضاٖيَٓاْى دةْطى باغى ئةوة زةنةئ نة ية ٖةْسىَ ية وآلتاْى نؤٕ ضاٖيَٓإ ية
َآل"
َى بةضزةواّ زةبوو" .ظةبيشوي
َى زةغتى ثيَسةنطز و تا غي غاي
ثاظزة غاي
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َى زووداض
َةى ئةو ْاوضةيةْ ،اوضةى غيَٓسى ية قاتوقطِى ضظطاض زةنطز ،يةو ْاوضةية غاي
زاْةويًَ
َٓةوة و
َسةطريايةوة ،ظةوى ٖيَٓسة ظؤض بوو نة زةياْتواْى زوو غاٍَ ظةوى بة بةياضى بٗيًَ
طةمن ٖةي
َى غيَيةّ ظةوييةنة بضيَٓٔ.
ية غاي
داتإ زواى زاطرينطزْى ْةيؿاثووض ،تةواوى ؾاضةناْي زيهةي خؤضاغاْى زاطرينطز،
َيسا بةضةو غةطػتإ بطِوات و تةالووؽ و غةضابؤز زةغتطري بهات ،بةآلّ ثايع
ئةونات ٖةوي
ٖات و وةضظى يةؾهطنيَؿيي نؤتايي ٖات ،داْاتإ ْاضاض بوو نة ثايع و ظغتإ ية خؤضاغإ
مبيَٓيَتةوة و ية بةٖاضزا بةضةو غةطػتإ بطِوات.
َى ( 276ظ) ية بانوضى خؤضاغإ نة بة ثاضتيا ْاغطا بوو ،بةضِيَ
داتإ ية بةٖاضى غاي
نةوت ،ئةونات ية غةضةتاى بةٖاض ية ٖةْسىَ ؾويَٓى خؤضاغإ بةفط زةباضى و داتإ ئةو
خؤثاضيَعييةى ْةنطز ،ية ئاناَسا ية ضواضةَني ضِؤشي بةضِيَ نةوتٓةنةى ية ْاوضةيةنى ؾاخاوى
زووضاضى بةفطيَو بوو نة ْاضاض بة وةغتاْى نطز ،داتإ بة ئوَيَسي ئةوةي بةفط بة ظوويي
بتويَتةوة و بة يةنةَني ضؤشى ٖةتاونةوتٔ بةفط ْةَيَٓيَت ،بةآلّ ئةو زؤخة زشواضة ضةْس
ضؤشيَهى خاياْسٖ ،ةوا تا زةٖات غاضزتط زةبوو ،غةضَاى تووْسي ئةو ْاوضة ؾاخاويية
غةضباظةناْى داتاْى خػتة باضيَهى غةخت.
ْاظاْني نة داتإ ئةو بةٖاضة بة نويَسا ضؤيؿتووة نة زووضاضى بةفطى قوضؽ بووة ،تةْيا بة
طوَاْى خؤَإ ئةو بة ؾاخةناْى قوضإ ياخؤ ْاوضةى (توضبةت سةيسةضية)زا بةضةو باؾووض
واتة غةطػتإ ضؤيؿتووة ،دطة يةو زوو ْاوضة ؾاخاويية ،ية ضيَطةى ئةوزا ٖيض ؾاخيَو
ْةبووة تا ئةو ضابططيَت ،بؤية ئةو ؾاخاْةى تواْيإ يةؾهطى بةٖطاَى يةنةّ بة غةضنطزايةتيي
داتإ ضابططٕ قوضإ ياخؤ ئةو ْاوضةية بووة نة ئيَػتة بة توضبةت سةيسةضية ْاو زةبطيَت.
يةويَٓسةض زةغت و قاضى ٖةْسىَ ية غةضباظإ بة ٖؤى غةضَاوة ضوو ،ويَطِاى ئةوةى داتإ
ثياويَهى ئاظا بوو ،بةآلّ ضِووزاوى شةٖطاوى بووْى غةضباظةناْى و بابةتى ضووْى زةغت و قاضى
غةضباظةناْى بة ٖؤى بةفطةنةْ ،يؿاْسةضى ئةوةٕ نة غةضنطزةى ئاظا ثيَويػتى بة ظؤض ؾيت
زيهةيـ ٖةية نة بيعاْيَت تا بتواْيَت يةؾهطةنةى بةضِيَوة ببات و بيطةيَٓيَتة ؾويَٓى دةْط.
بؤية ية نؤْةوة تا ئيَػتة فةضَاْسة زةبيَت نةغيَو بيَت ويَطِاى ئاظايةتى ،خوزإ ئةظَووْيـ
بيَت و بهاضيَت ئةو بويةضاْة ثيَؿبيٓى بهات نة يةواْةية بؤى ضِووبسةٕ.
زواى ئةو ظياْاْةى بةض يةؾهطى داتإ نةوتٖ ،ةتاوى طةضَى بةٖاض بووة ٖؤى تواْةوةى
بةفط و ضيَطةى نويَػتإ بة ضِووى يةؾهطزا نطايةوة ،ئةوإ نةوتٓةضِىَ و ية ْاوضةى ؾاخاوى
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زةضضووٕ و طةيؿتٓة ثيَ زةؾتيَو ،ية ضِيَطةبطِئ بةضزةواَبووٕ تا طةيؿتٓة ْاوضةى (ْيو ْإ
ياخؤ ْيهٓاّ) ،نة بة دةْطةٍَ و يةوةضِطة زاثؤؾطا بوو ،ضةْسئ ظيَ نة ية ؾاخةناْةوة زةٖاتٔ،
ئاويإ زةزا و ضِيَطةيةني طةوضة ية ْيَوةضِاغتى ئةو ْاوضةية نة ئةَطِؤ بة بياباْى ْاوةْسيى
ئيَطإ ْاغطاوة ،تيَجةضِ زةبوو ،يةو ؾويَٓاْةى نةوتبووْة ضؤشئاوا وةى ؾرياظ و ناؾإ نؤتايي
زةٖات.
ئةو ضِيَطةيةف بةْيَو دةْطةٍَ و يةوةضِطةناْسا زةضِؤيؿت ،ية ناتيَهسا ئيَػتة بة زضيَصايي ئةو
ضِيَطةية نة بة بياباْى ْاوةْسيى ئيَطاْسا زةضِواتٖ ،يض غةوظاييةى ْابيٓطيَت ،تةْيا زةؾتيَو
ْةبيَت نة بة (خؤضؤ دؤْسةم) ْاو زةبطيَت.
داتإ َاوةى ضةْس ضؤشيَو يةو ْاوضةية َايةوة بؤ ثؿووزاْى غةضباظةناْى نة غةضَا
ؾةنةتى نطز بووٕ ،زواتط يةو ْاوضة بة ثيتةوة نةوتةضِىَ ،بيَ ئةوةى بةو ْاوضة نويَػتاْييةزا
َؿةٕ) ،ئةو ية ضيَطةى زةؾتة
بطِوات نة زةنةوتة ْيَوإ ٖةضزوو ؾاضى ئيَػتةى (فيَطزؤؽ و طوي
تةختةناْةوة ضؤيؿت.
زواى ضةْس ضؤشيَو ية ضيَطة بطِئ و ضؤيؿنت ،ية ْيوةضِؤى ضؤشيَهسا نة بؤ ثؿووزإ
َى َطزْى بةٖطاَى ال بوو ،فةضَاْيَهى
يةؾهطةنةى وةغتاْسبوو ،ية زواوة ثةيهيَو ٖات ٖةواي
ية ديَٓؿيٓى بةٖطاّ ٖيَٓابوو نة فةضَاْى بة طةضِاْةوةى بة ثةيةى زةنطز بؤ ثايتةخت ،ضووْهة
يةؾهطةنةى ية ثايتةخت ثيَويػت بوو.
ثيَـ ئةوةى بهةويٓة باغي تةآلووؽ و غةضابؤز و بعاْني نة ضييإ بةغةض ٖات ،ثيَويػتة
َيَني زواى َطزْى بةٖطاَى يةنةّ و ٖاتٓةغةض ناضى نوضِةنةى واتة بةٖطاَى زووةّ ،ية ئيَطإ
بً
َسا.
َى ( 277ظ) طؤضِاْيَهى ئايٓى ٖاتةنايةوة و َيرتاثةضغتى غةضيٗةي
ية غاي
َى
ية ٖةض ْاوضةيةنى ديٗإ نة َيرتاثةضغتى ٖاتبيَتة نايةوة ،يةواْةف ية ضؤّ ،بيَ زووزي
ية ئيَطاْةوة ضووة و غةضضاوةى َيرتا ياخؤ َٗطثةةغتى ئيَطإ بووة.
َيرتا يةنيَو يةو غيَ خوزاوةْساْة بوو نة ية غةضزةَاْى نؤْسا ْةتةوةناْى ئيَطإ
زةياْجةضغت ،زواتط بووْة ضواض خوزاوةْس ،بةآلّ ية تةواوى ئةو غةضزةَاْةى ئيَطاْييةنإ ئةو
غىَ خوزاوةْسةيإ زةثةضغتَ ،يرتا خوزاوةْسى طةوضةيإ بووة ،زواتطيـ نة بووٕ بة ضواض
خوزاوةْس ،زيػإ ٖةض َيرتا طةوضةى خوزاوةْسنإ بوو ،تا ئةو ناتةى ظةضزةؾت ٖات و
ئيَطاْييةنإ ٖاتٓة غةض ئايٓى ظةضزةؾت و (ئاٖوضاَةظزا)يإ ثةضغت نة خوزاى تاقاْةى ئةوإ
بوو ،بةآلّ زواى ئةوةى ئيَطاْييةنإ بووْة يةنتاثةضغتَ ،يرتا ية باوةضِى ئايٓى ئةواْسا
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ططيٓطى و ؾهؤى خؤى ية زةغت ْةزاٖ ،ؤناضةنةؾي ئةوة بوو نة ية ئاظيَػتازا ظؤض بة
طةوضةيي باؽ ية َيرتا ياخؤ َٗط نطا بوو ،بة تايبةتى ية يةؾتةناْسا نة بةؾيَهة ية ئاظيَػتا.
َيرتا ياخؤ َٗط بةثيَي ئةوةى ية ئاظيَػتازا ٖاتووةٖ ،يَُاى ٖةتاو و ضِووْانيية و ديٗإ
ضؤؾٔ زةناتةوة و زيَوى تاضيهى يةْيَو زةبات ،بةآلّ ناضيطةضيى َٗط ياخؤ َيرتا ية ديٗاْى
َطؤيسا تةْيا زضةوؾاْةوة بؤ َطؤظ و يةْيَوبطزْى تاضيهى ْيية ،بططة ئةو يةطةٍَ ْةظاْى و
َيَت ْةبووْى و ْةظاْى و ْةخؤؾي بةغةض َطؤظاْسا
ْةخؤؾي و ْةبووْيسا زةدةْطيَت و ْاٖيًَ
َطةنإ
غةضبهةوٕ و ضاوةزيَطى باضيٓى باضإ زةنات تا ضِووباضةنإ ثطِ بنب و َطؤظ بهاضيَت نيًَ
َة بة غووزةناْى وةى (طاَ ،ةضِ ،ئةغح و ثةيةوةض)ـة ظياْي
ئاو بساتَ.يرتا ثؿتيواْى ئاشةي
َة خطاثةنإ ية َطؤظ زووض زةخاتةوة ،بة زضوغتى ناتى زةضنةوتٔ و
طياًْةبةض و ئاشةي
َساْي ظةضزةؾت ْاظاْطيَت ،زةوتطيَت نة ثيَٓر غةز غاٍَ بةض ية ٖاتٓى َةغيح ٖاتووة،
غةضٖةي
بةآلّ َيرتا ية ئيَطإ ظؤض نؤْرتة ية ظةضزةؾت و وؾةيةنى فاضغي ثةتيية و ثًؤتاضى ثؿرتِاغتى
زةناتةوة نة ئةو وؾةيةْ ،ةضيتى َيرتاثةضغيت ية ئيَطاْةوة ضؤتة ضؤّ.
َو يةباضةى َيرتا ض بووة و
ظاْياضميإ ْيية نة يةغةض غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ بريوضِاى خةي
ضؤٕ بووة ،ئاخؤ َيرتاثةضغتى ية ض ئاغتيَو بووة؟ ،ضووْهة يةو غةضزةَة َيَصوويةنى
ْووغطاوى تةْسضوغتُإ ية بةضزةغت ْيية تا بعاْني ضاى ئةوإ يةباضةى َيرتا ض بووة؟ ،بةآلّ
زواى ٖاتٓى غاغاْييةنإ ،ئةو ئايٓة غػت بؤوة ،ضووْهة ْاوةْسيَهى ئايٓى ظاْا ئايٓييةنإ
زاَةظضا ،ئةو ْاوةْسة ئايٓييةى ٖةبوو َيرتاى زووضتط خػتةوة و ٖةَوو بابةتة ئايٓييةناْى
نؤنطزةوة و ية بابةتى ثةضغتيٓى َيرتاطةضا تا وةى خؤى بيَت و بؤ ثةضةغةْسْى ٖيض ٖةْطاوى
ْةْا.
ية زاَةظضاوةى ظةضزةؾتيساَ ،يرتا ئاٖوضاَةظزا ْةبوو تا ئافطيَٓةضى نات و ؾوئَ بيَت و
(ئيَِ ؾاغجةْس) ْةبوو نة ية الى ظاْاناْى ئةو ئايٓة فطيؿتة ْيَعيو و ثًة يةنةنإ بووٕ.
َيرتا ية باوةضِى ظاْاناْى ظةضزةؾتى بووْةوةضيَو بووَ ،ةظْرت ية فطيؿتةنإ و ية ثًةى
يةنةَسا بوو ،بةآلّ ئةو ْاوةْسة ئاَازة ْةبووٕ تا َيرتا وةى ئاٖوضاَةظزا ببيٓٔ .زواى ٖاتٓى
بةٖطاَى زووةّ بؤ ؾويَٓى باونى و بووْى بة ثاؾا ،بة ٖؤى ٖؤططبووْى ظؤضى بةٖطاَى زووةّ
بؤ َيرتا ،ثةضغتٓى َيرتا بطةوى غةْس و ئةو ٖاْسةض بوو بؤ ئةو ئايٓة.
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بةآلّ ئةوة ْةظاْطاوة ئاخؤ ناضتيَطى غةضؤنى زاَةظضاوةى ظةضزةؾتى ضاى يةو باضةوة ض بووة
و ية نةتيبةنةيسا ٖيض باؽ ْةنطاوة ،ضووْهة بةٖطاَى زووةّ َيرتاثةضغت بوو ،بؤية ناضتيَط
بيَ زةْطى ْواْسووة و ضِةْطة يةبةض بةضشةوةْسييةنإ خؤي طودماْس بيَت؟!.
ٖةْسىَ بابةت زةضيسةخةٕ ناضتيَط بة بريوضِاى بةٖطاَى زووةّ ضاظى بووة ،ئةواْيـ بطيَتني ية
ْاضِةظايةتى تووْسى غةضابؤز ية غةطػتإ ،زواتط ية خؤضاغاْةوة ية زشى ناضتيَط ية بةضاْبةض
َبةت زشايةتيى ئةو ثرت غياغيي بووة تا ئايٓى بيَت و بابةتى ئايٓى تةْيا
َيرتاثةضغتىٖ ،ةي
َو ية زشى ئةو ٖإ
نطزووةتة زةغتةضيًة بؤ بةضبةضةناْى ناضتيَط تا بتواْيَت يةو ؾويَٓاْة خةي
بسات و ٖاْيإ بسات تا بؤ دةْط ئاَازة بنب ،بةآلّ بابةتى ثةضغتٓى َيرتا يةاليةٕ ناضتيَطةوة
َهى خؤضاغإ و غةطػتإ (غيػتإ)ْ ،ةزةبؤوة ٖؤى ئةوةى ئةوإ بؤ يةْيَوبطزْى
ية زيسى خةي
ناضتيَط بةو ٖؤيةوة بيَٓة ْيَو دةْط.
َيرتا بة ضازةيةى ية باوةضِى ئيَطاْييةناْسا ديَطةى ٖةبوو نة ْةياْسةتواْى ية
ئاٖوضاَةظزاى ديابهةْةوة ،يةواْةؾة ئةو ناتةى ناضتيَط و زاَةظضاوةى ظةضزةؾتى نةوتٓة
باْطةؾة بؤ َيرتا ،تا ضازةيةى زووضاضى غةضغووضَِاْيـ ٖات بووبٔ ،ضووْهة ية غةضةتاى ٖاتٓى
غاغاْييةناْةوة تا ئةونات ئةو ؾيَوة باْطةؾةنطزْة بؤ َيرتا ْةبوو .يةطةٍَ ئةوةؾسا نةؽ ناضتيَط و
ظاْا ئايٓييةناْى بة ٖؤى ْةبووْى باْطةؾة بؤ َيرتا بة الزةض ْةظاْى ،تا يةغةض نطزةوة تاظةنةيإ
بهوشضئَ.
زاَةظضاوةى ْاوةْسى ظةضزةؾتى ثيَؿٓياظى نطز تا ئاططخاْةى تاظة بؤ َيرتا بهةْةوة و ئةو
َى
َهى غةضَايةزاض و خاوةٕ تواْا ْةتةْيا ثيَؿواظى ييَهطا ،بططة ٖةوي
ثيَؿٓياظة يةاليةٕ خةي
باؾيؿى بؤ زضا .ضووْهة َيرتا خوزاوةْسى ٖةتاو و ضِووْانى و دةْط يةطةٍَ تاضيهى بوو ،بةو
ٖؤيةوة ية ْيَوإ ئةو و ئاططزا ثيَوةْسيي ٖةبوو .ية ئيَطإ يةاليةٕ ضيٓى خاوةٕ تواْا و غةضَاية
َهي زيهةيـ زياضى نطا نة ٖةض يةنةيإ بةثيَي تواْا ٖةْسىَ
ئاططخاْةنإ ضيَ زةنطإ ،بؤ خةي
َو و َاٍَ و غاَإ وٖ....تس ببةخؿٓة ئةو ئاططخاْة ْويَياْةوة بؤ ئةوةى بةضِيَوةبةض و
َوي
خعَةتهاضيإ بؤ زةغتةبةض بهطيَت تا ٖةضطيع ئاطط يةو ئاططخاْاْةزا ْةنوشيَتةوة.
ييَتؤش و ْووغةضى فةضةْػى (ضةْإ) يةنيَو يةو نةغاْةية نة يةباضةى َيرتاثةضغتى
َيٓةوةى ٖةية و زةَييَت :ئةطةض ئايٓة يةنتاثةضغتةنإ ْةٖاتباْة ،بيَطوَإ َيرتاثةضةغتى
ييَهؤي
زةبووة ئايٓيَهى ديٗاْى و ٖةَوو ؾويَٓيَهى زةططتةوة ،ضووْهة يةو ئايٓةزا ؾيَواظ و ظاْي
زياض و بةٖيَعى وا ٖةبوو نة ٖةَوو ْةتةوةنإ يةغةضى ضةظاَةْس زةبووٕ.
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َيرتا بة باوةضِى ئيَطاْييةناْى نؤٕ ،تةْيا بؤ غةضنةوتٓى َطؤظ ْةزةدةْطا و بةضزةواّ ية
َبووٕ بةغةض خطاثةزا بوو ،ئةو ية ثيَٓاو ْةَاْى ْةبووْى و ْةخؤؾي و ْةظاْى
دةْط بؤ ظاي
زةدةْطا و زةيويػت زضؤ و زووضِوويي يةْيَو َطؤظةنإ ْةَيَٓيَت.
بة غةضةدمسإ يةو بابةتة بؤضى زواى ضاطةياْسْى ئةو ئايٓة يةاليةٕ بةٖطاَى زووةَةوة،
غةضابؤز نةوتة بةضبةضةناْى؟ ية وةآلَسا زةطوتطيَت ضووْهة ناضتيَط َيرتاثةضغتى بطةو ثيَ زةزا
و زوشَٓى غةضابؤز بوو ،ئةو ْةيسةتواْى بةو ئايٓة ضاظى بيَت و ثةغةْسى بهات.
تةالووؽ واتة فةضَاْطِةواى خؤضاغإ زشى َيرتاثةضغتى بوو ،ئةو زشايةتييةف بؤ ئةوة
زةطةضِايةوة نة ئةو ْةيسةتواْى ية غةضابؤز ديا ببيَتةوة و يةطةٍَ بؤضووْي ناضتيَط ضِةظاَةْس
بيَت .ضووْهة ئةو ياخى ببوو ،بةثيَي ئةو ضيَػاياْةى ئةونات و ثيَـ ئةونات ٖةبوو ،غعاى
تووْس بؤ ياخيبووإ ٖةبوو ،تةالووؽ ْةيسةتواْى بة ئاضاَى بصيَت ،ضووْهة يإ زةبوواية بةغةض
غاغاْييةناْسا غةضبهةويَت يإ ية دةْطسا بؿهيَت و غةضى ية الؾةى ديا بهطيَتةوة و بؤ
ثايتةختى غاغاْى ضةواْة بهطيَت .بة ثيَضةواْةوة تا ئةو ضؤشةى ية وآلتاْى شيَطزةغتى غاغاْى
بووْ ،ةيسةتواْى ئاغووزةيي و تةْاٖي بؤ خؤى زةغتةبةض بهات و يةؾهطى غاغاْى يةزواى
ْةزةبؤوة تا ئةو زةغتطري بهةٕ ،بؤية بةضزةواّ زةبوو تا ئةوناتةى غةضيإ ية الؾةى ديا
زةنطزةوة و بؤ ثايتةختيإ زةْاضز.
بةٖطاَى زووةّ نة تاظة بة زةغةآلت طةيؿت بووٖ ،يَٓسة ْةضَى ْواْسْى ْةبوو تا
ييَبووضزٕ بؤ تةالووؽ زةضبهات و ٖاْسةض بيَت بؤ واظٖيَٓاْى ية ياخيبووٕ ،ديابووْةوةى
تةالووؽ بؤ ثاضاغتٓى خؤى و بووْى خؤى بوو.
ثاؾا طةوضةناْى وةى زاضيوؾي يةنةّ و خةؾاياضؾا ظؤض داض ياخيبوواْيإ زةبةخؿي تا
ثةؾيُإ ببٓةوة و دةْط ضِووْةزات و باضوزؤخةنإ غةخترت ْةبٔ و دةْطةنإ زضيَصتط ْةبٔ ،ية
ناتيَهسا نة تواْايإ ظؤض ية بةٖطاَى زووةّ ثرت بوو ،بةآلّ ئةوإ زةياْعاْى نة دةْطى
زضيَصخايةٕ ظياْى ظؤضى بؤ طةدميٓةناْي ئةوإ زةبيَت و ثيؿةغاظى و نؿتووناٍَ ية ٖةْسىَ
ْاوضةى وآلت ضازةططيَت.
َؤْتػهيؤ ْووغةضى بةْاوباْط و خاوةْى ثةضِتوونى (ضِؤسي ياغانإ) ،نة ؾيَواظى ْووغيٓى
خؤى ية ضِاغتييةناْى شياْى ْةتةوةنإ و زةغةآلتساضاْةوة وةضططتووة ،بةؾيَهى ثةضِتوونةنةى
تايبةت نطزووة بة ييَبووضزْي زةغةآلتساضٕ ،ية ثةضِتوونةنةيسا بةخؿيٓى ٖةْسىَ ية تاواْباضإ
َيَتٖ :ةْسىَ نات
يةاليةٕ زةغةآلتساضاْةوة وةى غعازاْى تاواْباضإ بة ئةضى زةظاْيَت و زةي
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ييَدؤؾبووٕ يةاليةٕ زةغةآلتساضاْةوة زةتواْيَت ضيَطط بيَت ية ئاشاوةى زووضوزضيَص ،تةْاْةت تةالووؽ
َيسا تا زاواى ييَدؤف بووٕ
ثيَؿسةغتى نطز بؤ زاواى ييَدؤف بووٕ و بيَ ئاطةزاضى غةضابؤز ٖةوي
ية بةٖطاَى زووةّ بهات و نةغيَهى ْاضز تا ية ضيَطةى ئةوةوة زاواى ييَبؤضزٕ بهات ،بةآلّ
بةٖطاَى زووةّ تهاى ئةو نةغةى ْةططتةوة و وتى ئةو ثياوة بؤتة ٖؤناضى دةْط و
ْافةضَاْى نطزووة و ثيَويػتة غعاى ئةو ناضةى خؤى وةضبططيَت.
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زؤمةكان لة نيَصيك شازى تيطفون

َهةْسْةنإ ية ؾووف
ية ياغاناْى سةَووضابى ثاؾاى بابٌ نة ية يةنةَني زةوضةى ٖةي
بةضزةغت نةوتووٕ ،ئاَؤشطاضى بؤ ييَدؤؾبووٕ نطاوة ،ئةو ياغازاْةضة ضاي غجاضزووة ناتيَو
تاواْباضيَو ية طوْاٖةنةى ثةؾيُإ زةبيَتةوة ،ثيَويػتة زةغةآلتساض ييَي خؤف بيَت ،ؾتيَهى
غطووؾتيية ييَبووضزٕ ئةو ناتة زةبيَت ناتيَو تاواْباض ٖيَؿتا تواْاى بةضططى ٖةية .بةثيَي
َٓيابوو تاواْباض بة تةواوةتى ثةؾيُإ بؤتةوة ،بؤ
ياغاى سةَووضابى ،زةغةآلتساض زواى ئةوةى زي
ئةوةى ضيَطة بططيَت ية زضيَصبووْةوةى دةْط و ظؤضتط بووْى خوئَ ضؾنت ،زةبيَت بيداتة بةض
ييَدؤف بووٕ ،بةآلّ بةٖطاَى زووةّ زواى ئةوةى زاواى ييَدؤؾبووْى يةاليةٕ تةالووغةوة بة
ْٗيَٓى ثيَطةيؿت ،ضةظاَةْسى ْةْواْس و بووة ٖؤناضى ئةوةى تةالووؽ يةغةض ياخيبووْةنةى
بةضزةواّ بيَت.
تةالووؽ ية ثامشاوةى ؾاظازةناْى ئةؾهاْى بوو ،زواى ئةوةى زاواى ييَدؤؾبووْةنةى
ثةغةْس ْةنطا ،ئةو باوةضِةى يةال زضوغت بوو نة ئةو ضةتهطزْةوةية بة ٖؤى ئةوةية نة ئةو
ثامشاوةى ئةؾهاْييةناْة و ييَدؤؾبووٕ بة َةضدى خؤ بة زةغتةوةزإ ْايططيَتةوةٖ .ةضزوو
ثاؾاى يةنةّ و زووةَى ظدمريةى غاغاْييةنإ ،ضقيإ ية ئةؾهاْييةنإ ٖةبوو ،بةو ططمياْةيةى
نة ثيَؿرت بامسإ نطز ْةيإ ويػتووة َيَصووى ئةؾهاْييةنإ يةْيَو َيَصووى ئيَطإ بٓووغطيَتةوة.
ية طةضَةى ئةو ضِووزاواْةي ئيَطإ ،ية ضؤّ ئيُجطاتؤضيَو بة ْاوى (ناضؤؽ) ٖاتة غةض
تةختى زةغةآلت و َاوةيةنى ظؤض بوو نة ضؤّ ئيُجطاتؤضى ئاوا ظيطةى و زووض ية ٖةوةغباظى بة
خؤوة ْةبيٓى بوو.
ثيَـ ئةوةى ئةو بطاتة تةختى زةغةآلت ية ضؤّ نةؽ بة نةؽ ْةبوو ،تةواوى ئةو
ضيَطةياْةى بةضةو ضؤّ زةضووٕ يةاليةٕ ضةتةناْةوة نؤْرتؤٍ نطا بووٕٖ ،يض ناضواْيَو بة بيَ
زاْى باز بة ضةتةنإْ ،ةيسةتواْى يةو ضيَطة غةضةنيياْة تيَجةضِ ببيَت.
ضةتةنإ ْةتةْيا زةغةآلتيإ يةغةض ضيَطةنإ ٖةبوو ،بططة َاوة َاوة ٖيَطؾيإ زةنطزة
َهيإ بة تاآلٕ زةبطز ،تةْاْةت نضة طةدمةناْيؿيإ بة زيٌ زةبطز.
غةض ؾاضةنإ و غاَاْي خةي
ئةو ثؿيَوية تا ئةو ضازةية ثةضةى غةْس بوو ،طةيؿتبؤوة ْيَو يصيؤْةناْى ضؤَيـ نة ضيَهو
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ثوخترتئ زةظطةناْى غةضزةَى ديٗاْى نؤْٔ ،وةى ومتإ ؾاثووضى يةنةّ ثاؾاى غاغاْى،
بةؾيَو ية زاَةظضاوةى غةضباظى خؤى بة الغايي نطزْةوة ية ضؤَةنإ زاَةظضاْس بوو.
يةنيَو يةو ٖؤناضاْةى ظؤض ناضيطةض بوو ية زضوغتبووْى ئةو ْايةباضي و نيَبةضنيَيةى ية
ضؤّ ٖاتة نايةوة ،ييَساْى زضاوي غاختة بوو يةاليةٕ زاَةظضاوةناْى زضاو زضوغتهطزْى ضؤَةوة،
بةض ية ٖاتٓى ناضؤؽ بؤ غةض تةختى زةغةآلت.
زةغةآلتساضاْى ضؤّ واياْعاْى ئةطةض َؼ و غؤضب بهةْة ْيَو زضاوي ظيَطِ و ظيوةوة ،نةؽ
ْاظاْيَت و ية بةضاْبةضيؿسا ثاضةيةني ظؤضيإ ية َاوةيةنى نةَسا زةغت زةنةويَت ،بةآلّ ٖةض
َو ئةو بابةتةى بؤ زةضنةوت و وايًيَٗات نةؽ ثاضةى ضؤَى تةْاْةت يةْيَو
بة ظوويي خةي
ضؤَيـ وةضْةزةططت و باظضطاْى و غاتوغةوزايي بة زضاوي بياْي ياخؤ زةضةوة زةنطا.
وةى ظاْطاوة ية تةواوى غةضزةَةنإ زضاوي زةضةنيى الى زضاو طؤضِةضةوةنإ و باظةضِةنإ
َهيإ ْةبوو،
َهى ئاغايي نة َوي
(ئيَػتة ية باْهةناْيـ) زةغت زةنةويَت ،بةآلّ الى خةي
ئةغتةَة زةغت بهةويَت ،بؤية شياْى ئةواْةى زةبوواية ثيَساويػتييةناْيإ زابني بهةٕ ،يةو
ناتاْةزا ظؤض غةخت زةبيَت و بة غةختى ثيَساويػتييةناْيإ ثيَ زابني زةنطيَت.
َهى ضؤّ طةيؿتة ئاغتيَو نة تانة زةظطةى ناتبةغةضبطزٕ ياخؤ ثؿووزإ و
غةختييةناْى خةي
ضابواضزْى طؿتيي ئةوإ واتة غيَطى زاخطا ،تةْيا طةضَاوةنإ َاْةوة نة بة (تةضّ) ْاو زةبطإ،
غةضَايةزاض و خاْةزاْةنإ بؤ ئةوةى ناتةناْى خؤيإ بةغةض ببةٕ ضيَطةيإ ْةزةزا تةواوى ئةو
طةضَاواْة زاغطئَ ،وةى ظاْطاوة طةضَاوةناْى ضؤّ ،دطة ية ؾويَٓى خؤؾووؾنت ،خواضزْطة و
ثةضِتوونداْة و سةوظى َةيةواْى تيَسا بوو ،خاْةزاْةنإ بةياْيإ زةضِؤيؿتٓة ئةوىَ و بةض ية
ضِؤشئاوابووٕ زةطةضِاْةوة.
يةنةَني ٖةْطاوى ناضؤؽ زواى ٖاتٓى بؤ غةض تةختى ئيُجطاتؤضي بطيَتى بوو ية
ضةغجاْسْى زضاوي ضؤَةنإ ،ئةو ناضةى ئةو بة ؾيَواظيَهى ٖيَٓسة ثتةو و ثوخت ئةدماَسضا،
تةْاْةت زواى ( )1680غاٍَ ية ناضةنةى ئةو ،دةْةضاٍَ (ؾاضٍَ زيطؤٍَ) ية فةضةْػا بة ٖةَإ
َى ( 1960ظ) فطةْهى فةضةْػي ضةغجاْس.
ضيَطة و ية غاي
ناضى ناضؤؽ ئةوة بوو نة ية الى ضاغتةوة زوو غفطى غةض زضاوى ضؤَى البطز ،نة بة
َػى ْويَ بطيَتى بوو ية ظيَطِى تةواوى
َؼ ،بةآلّ ثؤي
َؼ) ْاو زةبطا ،غةز ثؤَيػي نطزة يةى ثؤي
(ثؤي
عةياض (ْةوةز).
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َؼ
ئةو باْطةؾةى نطز نة ئةو نةغةى تا ئيَػتة ضؤشاْةى ناضنطزْى بةضاْبةض بة ْةوةز ثؤي
َػة.
َػى ْويَ بةضاْبةض غةز ثؤي
َؼ وةضزةططيَت ،بةآلّ ثؤي
بووة ،يةَةوزوا تةْيا يةى ثؤي
َػى ييَ
َؼ قةضظزاضى نةغيَهي زيهةية ،يةَةو بةزواوة تةْيا يةى ثؤي
ئةو نةغةى غةز ثؤي
وةضزةططيَتةوة نة ظيَطِى تةواوة.
َى ( 1960ظ) ية فةضةْػا ٖةض ئةو ناضةى نطز و زوو غفطى
َيـ ية غاي
دةْةضاٍَ زيطؤي
َططت ،زضاوي ْويَي فطةْهى فةضةْػى ية غةزةوة نطزة يةى و بة
يةغةض زضاوى فطةْو ٖةي
بٓةَاى ظيَطِ زياضى نطز.
ناضؤؽ بؤ ئةوةى بهاضيَت ية ناضةنةى غةضنةوتوو بيَتٖ ،ةَوو ئةو ظيَطِ و ظيوةى ية
نؤؾهةنإ و ية طةدميٓةزا ٖةيبوو بؤ ؾويَٓةناْى ثاضة ييَساْى ْاضز ،ئةو فةضَاْى نطز تةواوى
قاخ و ثةيهةض وٖ...تس نة ية ظيَطِ و ظيو بووٕ بسضيَٓة ئةو ؾويَٓاْة تا ثاضةى تةواو بهةويَتة
َؤناْى يصيؤْة ضؤَةناْيـ نة ية ظيَطِ
َهى ئاغايي ،تةْاْةت فةضَاْى نطز ٖةي
بةضزةغتى خةي
بووٕ ،وةى ْيؿإ و ئاآلى ئةوإ بووٕ ،بتويَٓطيَتةوة و يةو بواضة غووزى ييَ وةضبطرييَت،
ٖةضوةٖا زضاوة نؤْةنةؾي نؤنطزةوة تا غووز يةو ظيَطِة نةَةى ْاوى وةضبطرييَت.
ٖاونات يةطةٍَ ضةغجاْسْى زضاوي ضؤّ ،ناضؤؽ زةغتى نطز بة ضيَهدػتٓةوةى يصيؤْةناْى
ضؤّ و بةٖيَعى نطزْةوة ،ضووْهة ئةو بؤ ئةو ناضاْةى زةيويػت بة ئةدماَيإ بطةيةْيَت،
ثيَويػتى بة يةؾهطيَهى بةٖيَع ٖةبوو .ئةو زواى ضيَهدػتٓةوةى يصيؤْةنإ ،ظؤض بيَ بةظةيياْة
نةوتة يةْيَوبطزْى ضةتةنإٖ ،ةض يةنيَهي يةوإ زةغتطري زةنطز ية نةْاضى ئةو ؾاضِيَية ية
خاض زةزا ،نة ثيَؿرت ضةتةيي ييَ نطز بوو ،ية ٖةْسىَ يةو ؾاضِيَياْة شَاضةى ئةو ضةتاْةى ية
خاض زضا بووٕ ٖيَٓسة ظؤض بووٕ نة غةضزةَى ياخيبووْى نؤيًة ضؤَةنإ بة غةضنطزايةتيي
غجاضتانؤؽ زةٖاتةوة بةض زيسةى َطؤظ نة تيايسا ضواض ٖةظاض نؤيًة زواى زةغتطرينطزْيإ ية
زوو الى ؾاضِيَيةى بة ْاوى (وييا ئاثيا) و بة زضيَصايي زة َيٌ ( 16نِ) ية خاض زضإ.
ْةوةى ضةتةنإ ية ضيَطةناْى ضؤّ بة تةواوةتى يةْيَوبطإ ،ناضواْةناْى طةؾتياضى و
َة.
باظضطاْيى نةوتٓةوة دووي
زواى ئةوةى زضاوي ضؤّ ضةغجا ،تةْاٖي و ئاغايـ بؤ ضيَطة و ؾاضةنإ طةضِايةوة ،غيَطنى
َدؤف و خؤؾشاٍَ بووٕ يةوةى داضيَهي
َو ظؤض زي
ضؤّ و وياليةتةناْى ضؤّ نةوتٓةوة طةضِ ،خةي
زيهة بة وتةى خؤيإ بة (ثإ أ غيَطغةٕ) واتة (ْإ و غيَطى) طةيؿتٓةوة ،ثإ بة واتاى ْإ
زيَت ،نة ية ظَاْى فاضغييةوة ضؤيؿتووة بؤ (ناتى ْيؤّ) و ية ظَاْى التني بؤتة (ثإ).
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ثيَـ ٖاتٓى ناضؤؽ يةبةض ٖةشاضى و ثةؾيَوى وآلتٖ ،ةظاضإ شٕ نةوتبووْة زةضطريي
يةؾفطؤؾي و بةزضِةوؾتى ببووٕ ية ثيَٓاو ثةيسانطزْى بصيَويإ يةو ضيَطةيةوة ،ناضؤؽ ٖةَوو
ئةو شْاْةى ية ناضطةناْى (ضِغنت و ضٓني ،زةفط و ئاَإ ضيَهطزٕ و ناضطةناْي بؤٕ) خػتٓة
غةض ناض.
ثيَـ ٖاتٓى ناضؤؽ يةنيَو ية زضومشةناْى ئيُجطاتؤضةنإ ضابواضزٕ و خؤؾطوظةضاْى بوو،
ئةو بة ثيَضةواْةى ثيَؿيٓاْى خؤى ؾةضابى ْةزةخواضزةوة ،تةْيا ْيو زةَصَيَطى بؤ شةَةناْى
خواضزْى زازةْا ،خؤى ية خواضزْى قوضؽ و ضةوض زةثاضاغت ،ية ناتيَهسا نة ثيَؿيٓاْى ئةو
نؤضِى ؾةواْةيإ بؤ خواضزٕ و خواضزْةوة تا بةضةبةياْى زةخاياْس ،بةضةبةياْيـ ئةواْيإ بة
غةضخؤؾي زةبطزة شوضةناْيإ و بؤ ْاو ديَطةناْيإ تا بٓووٕ.
ناضؤؽ تةْيا ضانػاظى ئةدماّ ْةزا ،بططة تةواوى وياليةتةناْى ضؤَيؿى خػتة بةض
ضانػاظى و ئةو وياليةتاْةؾي بؤ ضِؤّ طةضِاْسةوة نة ييَي ديا ببووْةوة ،ية ٖةَوو ئةو
َهيَهى خؤى زياضى نطز تا بة ْٗيَٓى وةى غيدووضِ و ية ضيَطةى ئةو ْاَاْةى بة
وياليةتاْة خةي
َى ئةو ؾويَٓاْةى ثيَ بسةٕ .وةى ظاْطاوة ضؤَةنإ ية
ؾيَوةى ٖيَُا زةْووغطإ ،بةضزةواّ ٖةواي
ْووغيٓى ْاَةى بة ٖيَُا ية ثيَؿةْطي تةواوى ْةتةوةنإ بووْة يةو بواضةزاٖ ،يَُاناْى (شؤٍ
غيَعاض) ياخؤ (غيَعاض) ٖيَؿتا ية تةواوى ديٗإ بةْاوباْطة.
ئةو ْاَاْةى غيدووضِةناْى ية ضيَطةى ناضواْةناْةوة زةيإ ْاضزٕ ،تةْيا يةاليةٕ نةغاْى
تايبةت نة ْٗيَٓييةناْى ئةو ٖيَُاياْةيإ زةظاْى و ية زةظطةناْى سهووَةت ناضيإ زةنطز،
زةخويَٓسضاْةوة ،زاْةض و زاٖيَٓةضى ظاْػتى ئةو ْاَاْة بووٕ ،نة ئيَػتة ئةو ْاَاْة ية ئةوضووثا
بة (نطيح تؤططافى) زةْاغطيَت و بطيَتى بووٕ ية تيًَةططاَى ْٗيَٓى نة ٖيَُايإ ثيَويػت بوو.
َيإ ثيَ طةياْس نة تةالووغى فةضَاْطِةواى خؤضاغإ ياخى
غيدووضِةناْى ناضؤؽ ٖةواي
بووة ،ضووْهة يةنيَهة ية ؾاظازةناْى ئةؾهاْي ،ئةطةض بةضزةغتى بةٖطاَى زووةّ بهةويَت،
َجؿتى بهطيَت ،زةناضيَت ببيَتة ٖاوثةمياْيَهى باف بؤ ضؤَةنإ.
زةيهوشيَت ،بؤية ئةطةض ثاي
ئةو ضاثؤضتةى غيدووضِةناْى ضؤّ ئةو ناتة طةيؿتة ناضؤؽ ،نة ئةو غةضطةضَى
زةغتٓيؿاْهطزْةوةى غٓووضى ضؤّ و طةضِاْسْةوةى وآلتاْى شيَطزةغتى ئيَطإ ية غوضيا و ئاغياى
َى غيدووضِةنإ يةغةض ئيُجطاتؤض
بضووى بوو بؤ شيَط زةغةآلتيى ئيُجطاتؤضييةتةنةىٖ ،ةواي
ناضيطةض بوو ،بطِياضيسا تةالووؽ بهاتة ٖاوثةمياْى خؤى ية زشى بةٖطاَى زووةّ.
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بة ططيٓطى زةظاْني باؽ ية بطِياضى ئيُجطاتؤضى ضؤّ بهةئ بؤ بة ٖاوثةمياْيَيت بووْي
خؤضاغإ يةطةٍَ خؤيسا ،ضووْهة ية تةواوى غةضزةَى غاغاْييةناْسا بابةتيَهى تايبةتى بوو،
بةو ثيَيةي خؤضاغإ ْة غٓووضى ٖاوبةؾي يةطةٍَ ضؤّ و ْةوآلتاْى شيَطزةغتى ضؤّ ْةبوو.
ئيُجطاتؤضةناْى ضؤّ ٖةض ناتيَو ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا ويػتى ٖاوثةمياْيإ ية زشى
غاغاْييةنإ ٖةبوو بيَت ،تةْيا يةطةٍَ ئةو ثاؾا و زةغةآلتساضاْة بووْةتة ٖاوثةميإ نة
َجؿتى ئةواْسا بووبٔ ،تا ئةو ضؤشة ضِووي
غٓووضى ٖاوبةؾيإ يةطةٍَ ٖةبووبيَت ياخؤ يةشيَط ثاي
ْةزابوو نة ئيُجطاتؤضةناْى ضؤّ يةطةٍَ يةنيَو ية فةضَاْطِةواناْى ضؤشٖةآلتى ئيَطإ ٖاوثةمياْي
بهةٕ ،زواتطيـ ضِووزاوى يةّ ضةؾٓة ضِووى ْةزايةوة.
َى ئةو دؤضة
َٓةضى غةضةنيي بؤ ئيُجطاتؤضى ضؤّ نة ٖةوي
ئاؾهطاية نة ٖاْسةض و ثاي
ٖاوثةمياْيَتييةيسا ،ظاْياضيي ٖةبوو نة تةالووؽ ثامشاوةى ؾاظازة ئةؾهاْييةنإ بوو.
ئايا ناضؤغى ئيُجطاتؤضى ضؤّ ئاطةزاض بووة ئةوة ،بووة تةالووؽ بة ْٗيَٓى زاواى
ييَدؤؾبووْى ية بةٖطاَى زووةّ نطزووة و ثةغةْس ْةنطاوة؟ يةو بابةتة ظاْياضميإ ْيية ،تةْيا
بة ييَهساْةوةى بابةتةنإ ،ططمياْى ئاطةزاض ْةبووْى ئةو يةَةضِ ئةو بابةتة زةنةئ ،ضووْهة
زاواى ييَبووضزْةنة ظؤض بة ْٗيَٓى نطاوة.
َبصاضز تا بؤ الى تةالووغي بٓيَطيَت و ْاَةيةنى بة ْٗيَٓى بة
ناضؤؽ ْويَٓةضيَهى ٖةي
ْيَطزضاويَهى تايبةتسا بؤ تةالووؽ ْاضزْ ،يَطزضاوةنة ضووة الى تةالووؽ و ية خؤضاغإ ئةوى
بيٓى و ثيَى وت نة ئيُجطاتؤض زةخواظيَت ية ئاؾووضغتاْةوة (زةنةوتة بانوضى َيعؤثؤتاَيا)
ٖيَطف بهاتة غةض ؾاضى تيػفوٕ و بؤ غةضنةوتٓى ئةو ٖيَطؾةى ئيُجطاتؤضى ضؤّ بؤ غةض ئةو
ؾاضة ،ثيَويػتة ئةويـ ٖاونات ية ضؤشٖةآلتةوة ٖيَطف بهات ،زواى ئةوةى بةٖطاَى زووةّ
ؾهػت زةخوات و ناضؤؽ تيػفوْى زاطرينطز ،تؤ زةنطيَى بة ثاؾاى ئيَطإ و داضيَهي زيهة
ثاؾايةتيي ئةؾهاْييةنإ نة َاوةى ضواض غةزة بةضزةواّ بووة ،زةغت ثيَ زةناتةوة.
ْيَطزضاوى ئيُجطاتؤض ثيَي ضازةطةيةْيَت نة ئيُجطاتؤضى ضؤّ ثيَؿةنى تيَضووى ئةو دةْطة نة
زوو غةز تاآلٕ ظيَطِ زةنات ،بؤي زابني زةنات ،بةّ ثيَية تؤ زةناضيت يةؾهطيَهى باف ئاَازة
بهةيت.
طواغتٓةوةى زوو غةز تاآلٕ ظيَطِ ية ضؤّ بؤ خؤضاغإ ناضيَهى ئاغإ ْةبووٖ ،ةضضةْسة
ئةواْةى ناضى ثاضة طؤضِيٓةوةيإ زةنطز ،زةيإ تواْى ثاضةنة بطةيةْٓة ئةو ؾويَٓاْةى ثيَويػت
بوو ،ية ؾويَين زيهةف ثاضةنةيإ وةضزةططتةوة ،بةآلّ ئةو ضيَصةية ية ثاضة ظؤض ئةغتةّ بوو نة
230

بةوإ زابني بهطيَت و ٖيض يةنيَو يةوإ ئةو ثاضةيةى ضاغتةوخؤ ثيَ زابني ْةزةنطا ،بةآلّ
َيَت ئةو ثاضةية ية ضيَطةى ضةْس ناضواْيَهى يةى
َٓيايي زةزاتة تةالووؽ و ثيَى زةي
ْيَطزضاوةنة زي
يةزواى يةى ،زةطاتة زةغتت ،زواى ئةوةى ئيُجطاتؤضيـ غةضنةوت ،تؤ زةبيتة ثاؾاى ئيَطإ.
ثيَسةضيَت تةالووؽ ثيَؿٓياظى ضؤَى ثةغةْس نطز بيَت ،بةآلّ غةضابؤز ويَطِاى زوشَٓايةتيى
و ضِقى ظؤضى بةضاْبةض بة ناضتيَط و بووْى خواغت بؤ يةْيَوبطزْى ئةو ،زةيعاْى يةناتيَهسا نة
َيسا
َٓياييةوة ناضتيَطيـ زةنوشضيَت ،بةآلّ بةو ناضة ضاظى ْةبوو و ٖةوي
بةٖطاّ يةْيَو زةضيَت بة زي
تا تةالووؽ ثةؾيُإ بهاتةوة ،طوَامنإ ْيية ئةو ٖةغتةى غةضابؤز ية ئايٓةنةى و
ْيؿتُاْجةضوةضي ئةوةوة ٖاتووة.
بؤية بة تةالووغي وت :با وتةناْى ئيُجطاتؤضى ضؤّ ْةبٓة َايةى فطيوزاْت ،ططميإ ئةو
بتواْيَت زووغةز تاآلٕ ظيَطِت بؤ ضةواْة بهات ،بةآلّ ئةو تؤ ْاناتة ثاؾاى ئيَطإ َٔ ،يةو
َيساوة تا ثايتةختى ئيَطإ زاطري بهات و
ضؤشةوةى ٖةّ ،ية باونُِ بيػتووة نة ضؤّ ٖةضزةّ ٖةوي
وآلتاْى ئيَطإ بهاتة بةؾيَو ية ضؤّ .ئةطةض ناضؤؽ بتواْيَت تيػفوٕ زاطري بهات و بةٖطاَى
زووةّ يةْيَو ببات ،ئةغتةَة تؤ بهاتة ثاؾا ،ية اليةني زيهةوة َٔ و تؤ ٖةضزوونُإ يةغةض
َيَت ئاططخاْةنإ مبيَٓٔ و
ئايٓى ظةضزةؾتني ،ئةطةض ئيُجطاتؤضى ضؤّ غةضبهةويَتْ ،اٖيًَ
ئاططةناْيإ زةنوشيَٓيَتةوة.
ٖةضوةٖا َٔ و تؤ نيَؿةَإ يةطةٍَ بةٖطاَى زووةّ ْيية ،ئةوة ناضتيَطة ئايٓى َيرتاى
ٖيَٓاوة و َيرتاى ثيَ باؾرتة ية ئاٖوضاَةظزا و باْطةؾة بؤ ثةضغتٓى زةنات ،ئةو يةؾهطةف
نة بةٖطاَى زووةّ بؤ غةض ئيَُةى ْاضزووة بة ٖاْساْى ناضتيَطة و باثرياْى بةٖطاّ َافيإ يةغةض
ئيَُةي ظةضزةؾتييإ ٖةية و باف ْيية نة ْٗا ئيَُة بؤ يةْيَوبطزْى بةٖطاّ يةطةٍَ زوشَٓةناْى
ئةو ضيَو بهةوئ.
تةالووؽ وتى :ئةى غةضابؤز ،يةواْةية بةٖطاّ زوشَٓى تؤ ْةبيَت ،بةآلّ ئةطةض زةغتى
َٓياييةوة زةَهوشيَتٖ ،ةضوةغا تؤ ؾاظازةى ئةؾهاْى ْيت تا بةٖطاّ ببيَتة
بطاتة َٔ بة زي
زوشَٓى تؤ و بتهوشيَت ،بةآلّ َٔ ؾاظازةى ئةؾهاْيِ ،بيَطوَإ ية ضواْطةى بةٖطاَةوة
نوؾتٓى َٔ وةى ئةضى واية.
ٖةضوةٖا تؤ َووغيَهى ظةضزةؾتى ،ئةطةض بةٖطاّ تؤ بططيَت ،تانة غعاى نة بةغةض تؤزا
زةغةثيَٓطيَت نةَهطزْةوةى ثًةنةتة و زةنطيَي بة ييَجطغطاوى ئاططخاْةيةنى ثًة زوو و
َةنامن ضييإ بةغةض زيَت.
ْانوشضيَي ،بةآلّ َٔ زةنوشضيَِ و نةؽ ْاظاْيَت شٕ و َٓساي
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ية طفتوطؤى ْيَوإ ئةو زوو نةغة زةضزةنةويَت نة غةضابؤز ئاطةزاض ْةبووة ية زاواى
ييَبووضزْى تةالووؽ ية بةٖطاَى زووةّ و ضةتهطزْةوةى زاوانةى يةاليةٕ ئةو ،تةالووؽ
ْةيسةتواْى بؤ غةضابؤزى ضِووٕ بهاتةوة نة بة ض ٖؤيةى ئةو زةخواظيَت يةطةٍَ ئيُجطاتؤضى ضؤّ
ية زشى بةٖطاّ ببيَتة ٖاوثةميإ ،ضووْهة زةبوواية بؤى ضِووٕ بهاتةوة نة بة ْٗيَٓى ٖةْطاوى
بؤ زاواى ييَبووضزٕ ْاوة و زاوانةى ضِةتهطاوةتةوة.
ئاؾهطاية ئةطةض تةالووؽ ئةو بابةتةى بؤ باؽ نطزباية ،غةضابؤز ئةَةى بة ْاثانى
َسةوةؾايةوةٖ .ةضضةْسة تةالووؽ فةضَاْطِةواى
ٖةشَاض زةنطز و يةنططتوويي ئةو زوو نةغة ٖةي
َهى
خؤضاغإ بوو ،بةآلّ بؤ خؤضِاططتٔ ية بةضاْبةض بةٖطاَى زووةّ ثيَويػتى بة ٖاوناضى خةي
َهى غيػتإ ٖاضيهاضى
غةطػتإ ٖةبوو ،ئةطةض ثيَوةْسيي يةطةٍَ غةضابؤز تيَهضوو بوواية ،خةي
ْةزةبووٕ ،ضووْهة ئةوإ غةضابؤزيإ بة َووغى خؤيإ زةْاغي.
تةالووؽ ياخؤ زةبوواية خؤى ضازةغتى بةٖطاَى زووةّ بهات ،ئةو زةَةف بة بيَطوَإ
َهى
زةنوشضا ياخؤ زةبوواية بةضزةواّ بيَت ية دةْط ،بؤ ئةَةف ثيَويػتى بة ياضَةتى خةي
غيػتإ و بةضزةواَبووْى ية ٖاوثةمياْى غةضابؤز ٖةبوو .ئةو ْاضاض بوو ئةو ٖاوثةمياْيَتيية
َبصيَطيَت ،بؤية ناتيَو بيٓى غةضابؤز ضيَططة ية ٖاوثةمياْى ئةو و ضؤَةنإ ،وتةناْى ئةوى
ٖةي
ثةغةْس نطز و ٖاوثةمياْى يةطةٍَ ئيُجطاتؤضى ضؤّ ْةنطز.
*
*
*
َى ْةزةزا بعاْيَت يةو
بةٖطاّ ية غةضةتازا ئاطةزاضى باضووزؤخى ْاوةخؤى ضؤّ ْةبووٖ ،ةوي
ئيُجطاتؤضييةتةزا ض ضِووزةزات ،بةآلّ زواى ئةوةى ظاْى ناضؤؽ بؤ دةْطى ئةو زيَت ،زوشَٓى
بة نةّ ظاْى .ئةو زةيعاْى ية غةضةتاى ظدمرية ثاؾايةتيي غاغاْييةناْةوة تا ئةونات ٖةض
ئيُجطاتؤضيَهى ضؤّ بؤ دةْطى ئةوإ ٖاتبيَت يإ نوشضاوة ياخؤ بة ؾهاوى طةضِاوةتةوة.
َو ٖاتبووْة غةض ئةو باوةضِةى دةْطى ضؤّ يةطةٍَ ئيَطإ بؤ ضؤَةنإ ؾووَة ،تا
خةي
َبةت ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا) بيَت و
ئةونات ضِووي ْةزابوو ئيُجطاتؤضيَهى ضؤّ (ٖةي
ؾهػت ْةخوات ٖةْسيَهيإ وةى بامسإ نطز ية طؤضِةثاْى دةْطسا زةنوشضإ يإ زيًيـ
زةبووٕ  .بؤية بةٖطاّ ناتيَو بيػتى ناضؤؽ بؤ دةْطى ئةو ٖاتووة ،بة ٖةْسى ٖةٍَ ْةططت و
َةى َةظْى ٖةض غةضزاضيَهى دةْطى ئةوةية
زوشَٓى بة نةّ ظاْى ،الى ٖةَووإ ئاؾهطاية ٖةي
َيٓةوة يةباضةى بةٖيَعى و تواْاى زوشَٔ ،زوشَٓةنةى بة نةّ بعاْيَت.
بيَ ييَهؤي
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َةى يةنةَيإ زاواى ييَدؤؾبووْى
َةى نطزٖ ،ةي
دطة يةوة بةٖطاّ ية َاوةيةنى نوضتسا زوو ٖةي
َةى زووةَيـ ئةوة بوو نة زواى ئةوةى ظاْى
تةالووغى فةضَاْطِةواى خؤضاغاْى ضةت نطزةوةٖ ،ةي
ئيُجطاتؤضى ضؤّ زيَت بؤ دةْطى ئةو ،زاواى ياضَةتى ية تةالووؽ و غةضابؤز ْةنطز.
ئةطةض بةٖطاَى زووةّ يةوإ خؤف ببوواية و زاواى ياضَةتى ييَهطزبإ ،بيَطوَإ ئةوإ
زةضووٕ بؤ ياضَةتيساْى و بة تايبةتى غةضابؤز نة باوةضِزاضيَهى ظةضزةؾتى بووْ ،يؿتُاْةنةى
خؤف زةويػت و بةضشةوةْسيي ْيؿتُاْةنةى ية ثيَـ ٖةَوو ؾيَهي زيهةوة بوو ،بةآلّ بةٖطاّ
َي بؤ ئةوناضة ْةزا و زوشَٓى بة نةّ ظاْى،
غووزى يةو زةضفةتة ْايابة وةضْةططت و ٖةوي
تةْاْةت زاواى خؤئاَازةنطزٕ بؤ دةْطيؿى ضِاْةطةياْس ،بؤ ئةوةي ثياواْى ئاظاى خيٌََ و
ْةتةوةناْى وآلت بئَ ،ياضَةتى يةؾهطةنةى بسةٕ ،ئةَاْة ٖةَوويإ بة ٖؤى بةنةّ
غةيطنطزْي زوشَٔ بوو.
يةؾهطى ناضؤؽ بطيَتى بوو ية ثاظزة يصيؤٕ نة ٖةَوويإ ضيَو و ثوخت بووٕ ،بةؾيَو ية
غةضباظةناْيؿى ناضاَة بووٕ ،بة ييَهساْى ئةوةى ٖةض يصيؤْةى ؾةف ٖةظاض غةضباظة ،شَاضةى
غةضباظاْى ناضؤؽ زةطةيؿتة ْةوةز ٖةظاض غةضباظ.
َيسا بؤ دةْطى بةٖطاَى زووةّ ٖاتبووٕ ٖةَوو
ثاظزة يصيؤْةنةى ناضؤؽ نة يةطةي
ثيَساويػتيية دةْطييةناْيإ ٖةبوو ،دطة ية طاييػهةى دةْطى نة ية يةؾهطةناْى ضؤَسا
ْةبوو ،ئةوإ بة ضةنى ناضيطةضيى َةيساْى دةْطيإ زاْةزةْاٖ ،ؤناضةنةؾي ئةوة بوو نة
ثيَيإ وابوو زواى نوشضاْى ئةغجى طاييػهة ،طاييػهةنة ضاغتةوخؤ يةناض زةنةويَت و
غةضباظةناْى ْيَو طاييػهةنة ْاضاض زةبٔ زابةظٕ و ثيازة دةْط بهةٕ ،نةواتة ئةوإ بؤ ية
غةضةتاوة ثيازة ْةبٔ و يةْيَو يصيؤْيَهسا ْةدةْطٔ و ثيَويػت ْيية بة طاييػهةوة بضٓة ْيَو
دةْط .بة ثيَضةواْةى ئةواْيـ ثاؾاناْى ئيَطإ ،طاييػهةيإ بة ضةنيَهى ظؤض ناضيطةض ية
طؤضِةثاْى دةْطسا زةْاغي ،بةو َةضدةى بة شَاضةيةنى ظؤض و بةضفطةوإ بٗيَٓسضيَٓة ْيَو
َةيساْى دةْط و بة ناض غطئَ.
َيَو
ية نؤْةوة يةنيضو ية تايبةمتةْسييةناْى يةؾهطةناْى ئيَطإ و ضؤّ ئةوةبوو نة نؤَةي
ثػجؤض نة ٖةضيةنةيإ ية بواضيَو ؾاضةظا بووٕ يةطةٍَ يةؾهطزا زةضِؤيؿنت تا ية ناتى ثيَويػت و
ية َةيساْى دةْطسا ئةو نةضةغتاْةى ثيَويػنت زضوغتيإ بهةٕ ،بؤ منووْة زضوغتهطزْى
َةدمةْيكة طةوضةنإ نة يةبةض طةوضةيي و طواغتٓةوةيإ ْةزةنطا و زةبوواية ثاضضة بهطئَ ،ئةو
ناتيـ شَاضةيةنى ظؤض ئةغح زةبوواية بياْطواظْةوة بؤية واباؾرت بوو ية ؾويَٓى دةْط
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ئاَازة بهطئَ .ياخؤ ئةو وةغتاياْةى ثطزيإ زضوغت زةنطز ية ناتى ثيَويػت بؤ ثةضِيٓةوة ية
ظيَيةنإٖ ،ةضوةٖا ئةواْةى بوضدى طةضِؤنيإ بؤ دةْط ئاَازة زةنطز و ٖ...تس.
َى ( 283ظ) ٖاتة
يةؾهطى ناضؤؽ ٖةَوو ئةو ثػجؤضاْةى ٖةبوو ،زواى ئةوةى ية غاي
َى ( 284ظ) طةيؿتة ْيَو غٓووضى ضاغتةقيٓةى
ئاغياٖ ،ةْسيَهي زيهة ثيَيإ واية غاي
غاغاْييةنإ.
ئةوناتةى ئةو ية غوضيا تيَجةضِ زةبووٖ ،يض يةنيَو ية فةضَاْطِةوا ْاوضةييةناْي شيَطزةغتى
غاغاْييةنإ ْةياْتواْى ضيَطةى ثيَ بططٕ تا طةيؿتة ظيَى فوضات.
ؾيَوةى ٖاتٓى يةؾهطى ناضؤؽ ثيَؿبيٓى نطاو بوو ،ئةو بؤ ئةوةى بطاتة تيػفوٕ ،زةبوواية
بة زضيَصايي ظيَيةنةزا بطِوات و بضيَتة ْيَو َيعؤثؤتاَيا ،يةويَؿةوة زةبوواية ية ظيَيةنة
بجةضِيَتةوة و بضيَتة نةْاضةناْى ضؤشٖةآلتى ئةو ظيَية.
ئةو زةؾتةى يةوىَ ية ْيَوإ ظيَي فوضات و ظيَى زجيًة بوو ،ية نؤْةوة بة (َى غي ؾة)
ْاغطاوة بطيَتيية يةو ؾويَٓةى َةوزاى ْيَواْى ٖةضزوو ظيَى زجيًة و فوضات ية َيعؤثؤتاَياى
بانوض زةطاتة نةَرتئ ثاْتايي خؤى ،ئيَػتةف تا ضازةيةى ٖةضوا َاوةتةوة .زةؾتى (َى غي
ؾة) بة ٖؤى ئةوةى زةؾتيَهى تةخت بوو بؤ بةطةضِخػتٓى طاييػهة دةْطييةناْى يةؾهطى
غاغاْى بة ْاوضةيةنى ظؤض باف ٖةشَاض زةنطا.
باؾرتئ ضيَهاض بؤ بةٖطاَى زووةّ بطيَتى بوو ية ضاوةضِواْى بؤ ٖاتٓى يةؾهطى زوشَٔ تا
بيَت و يةو ظيَية بجةضِيَتةوة ،ئةونات ضاغتةوخؤ ٖيَطؾيإ بهاتةغةض .ئةوة ٖةض ٖةَإ ئةوناضة
بوو نة ؾاثووضى يةنةّ زشى يةؾهطى ضؤّ بة ئةدماَى طةياْس ،نة بووة ٖؤى ؾهػتى
َٓةض بؤ ثةضِيٓةوةى بةٖطاّ ية ضؤشٖةآلتى ظيَيةنة بؤ
ضؤَةنإ ،بةآلّ ْاظاْطيَت ض ٖؤيةى بووة ثاي
نةْاضى ضؤشئاواى تا ية ئةوىَ دةْطى ضؤّ بهات.
بيَطوَإ بةٖطاّ بؤ ئةو ناضةى ثاغاوى ٖةبووة ،بؤية غةختى ثةضِيٓةوة يةو ظيَية ية وةضظى
َهؿاْى ئاوزاية بةض خؤى و يةؾهطةنةى و فةضَاْى نطز تا بة بةيةَةنإ ،ثطزيَو ضيَ بهةٕ
ٖةي
و بة غةض ثطزةنةزا تةواوى يةؾهطةنةى ثةضِييةوة بؤ نةْاضى ضؤشئاواى فوضات.
َُإ ٖؤ ئاضت"ي ئيَطآْاغي ْاغطاو ططمياْى ئةوة زةنات نة زةؾتى (َى غي ؾة)
"نيًَ
ظؤض ْيَعيو بووة ية ثايتةختى بةٖطاّ واتة تيػفوٕ و بة زةوضوبةضى ؾاض ظاْطاوة ،بؤية بةٖطاّ بة
خطاثي ظاْيوة زوشَٔ بةو ضازةية ية ثايتةختةنةى ْيَعيو ببيَتةوة و بطِياضى زاوة تا ية فوضات
بجةضِيَتةوة و ثيَـ ئةوةى ئيُجطاتؤضى ضؤّ يةو ؾويَٓة بجةضِيَتةوة ،زوشَٓةنةى تيَو بؿهيَٓيَت.
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َة بؤ ثةضِيٓةوةى بةٖطاَى زووةّ ية ظيَي فوضات و طةياْسْى يةؾهطةنةى بة
َاضيصإ َؤي
َُاْة ،بةآلّ
نةْاضى ضِاغتى ئةو ظيَية ٖؤناضيَو زيَٓيَتةوة نة تا ضازةيةى ٖةَإ ٖؤناضى نيًَ
اليةْى ئايٓى تيَسا ٖةية.
َة
َُإ باغي زةنات بابةتيَهى ثيَوةغتة بة ئابطِؤ ،ئةوةى َاضيصإ َؤي
واتة ئةو ٖؤناضةى نيًَ
َهةنإ ٖى ئاططخاْةى
بطيَتيية يةوةى ية زةؾتى (َى غي ؾة) ظؤضيَو ية ضةظ و باخةنإ و َوي
طةوضةى تيػفوٕ بووٕ نة بة (تةزاّ) ْاغطا بووَ ،ووغى تةزاّ يةوة زةتطغا نة ية ناتى بووْى
دةْط يةو زةؾتةزا ،ضةظ و باخةناْيإ يةْيَو بضٔ ،بؤية ئاَؤشطاضى بةٖطاَى نطز ية ؾويَٓيَو
َو و ضةظةناْى
يةطةٍَ ئيُجطاتؤضى ضؤّ دةْط بهات نة ْةبيَتة ٖؤى ويَطاْبووْى َوي
ئاططخاْةنإ.
يةّ ططمياْةؾسا ٖةض ئةوة زةضزةنةويَت نة ئةو زةؾتة بطيَتى بووة ية زةوضوبةضى ثايتةختى
غاغاْى ،بؤ ئةوةى طوْس و ضةظ و باخةناْى ئةو ؾويَٓة يةْيَو ْةضٔ ،دةْط يةو ؾويَٓة زووض
خطاوةتةوة ،بةآلّ بة طؿتيي بابةتى ثةضِيٓةوةى ئةو يةؾهطة ية فوضات و ضيَهطزْى ثطز يةغةض
َةيةنى طةوضة بووة ،بة تايبةت نة بةٖطاّ ية ضِووى
ضِووباضةنة ،ية ضِووى دةْطييةوة ٖةي
دةْطييةوة ئةو ضيَهييةى يةْيَو يةؾهطةنةى ْةبووة نة ية يةؾهطى ؾاثووض ٖةبوو ،ئةطةض
بةثيَي تةَةْةنةي ْةيتواْي بيَت بةؾساضى دةْط ببيَت يةطةٍَ ئةوزا ،ئةوا بة خويَٓسْةوة و
طيَطِاْةوة ئةو دةْطاْةى بيػتووة.
َهى ْةؾاضةظا بة بواضى يةؾهطى،
ييَهساْةوةى بابةتةنة زةضى زةخات ناضيطةضيى خةي
يةغةض بطِياضى بةٖطاّ ٖةبووة ،بة ثيَضةواْةوة غةضنطزةناْى يةؾهطى بةٖطاّ ْةيإ زةتواْى
َةية ٖةٍَ بٓيَت و ية دياتى دةْط ية ْاوضةيةنى زةؾتايي
ضيَطة بسةٕ بةٖطاّ ئةو ٖةْطاوة ٖةي
تةخت و باف نة بؤ بةطةضِخػتٓى طاييػهة دةْطييةنإ ظؤض ؾياوة ،بطِوات ية ْاوضةيةنى
ْيُضة ؾاخاوى و بةضزةآلْسا دةْط يةطةٍَ يةؾهطى ناضؤغى ئيُجطاتؤضى ضؤّ بهات و ْةتواْيَت
ناضيطةضتطئ ضةنى خؤى نة طاييػهةنأْ ية زشى يصيؤْةناْى ضؤّ غاتةطةضِ.
َيَت بطِياضى بةٖطاّ بؤ
َة بة زضوغت بعاْني نة زةي
بةّ ؾيَوةية زةتواْني بريؤنةى َاضيصإ َؤي
ْةدةْطإ ية زةؾتى (َى غي ؾة) يةطةٍَ ضؤّ ،يةشيَط ناضيطةضيى ضاى َووغى ئاططخاْةى
طةوضةى تيػفوٕ بووة و غةضؤنى ئاططخاْةي تةزاَيـ ناضتيَط ْةبووةٖ ،ةضوةى ضؤٕ ئيَػتة
َيَػاى ضؤّ
ثاثا ية ضؤّ ْيؿتةديَية و ئةو ؾاضة ْاوةْسى زةغةآلتيى ئةوة ،بةآلّ ئةغكؤفى نً
ْيية .ناضتيَط غةضؤنى زاَةظضاوةى ْاوةْسى ظةضزةؾتى بووة و ثًةى طةوضةتط بووة يةو َووغة.
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َيَت ئةو زاواية يةاليةٕ ئةو ئاضاغتةى بةٖطاّ نطاوة،
َة باغي ناضتيَط ْانات و ْاي
َاضيصإ َؤي
َيَت َووغى ئاططخاْةى تةزاّ ئةو زاوايةى نطزووة .ئاؾهطاية ئةو َووغة ٖةض ٖةَإ
بططة زةي
َجؿتى ية ئايٓى َاْؤيي
َووغى غةضزةَى ؾاثووضى يةنةّ ْةبووة ،ضووْهة ئةو بة تؤَةتى ثاي
ية غةضؤنايةتيى ئاططخاْةى تةزاّ الزضا.
ٖةضضةْسة ْاوى ناضتيَط يةو بابةتةزا ْةٖاتووة ،بةآلّ بة ٖؤى ئةوةى ئةو غةضؤنى
زاَةظضاوةى ْاوةْسى ظةضزةؾتى بووة و ثًةى ية َووغى تةزاّ طةوضةتط بووة ،زووض ْيية بةو
ثيَؿٓياظة ضاظى ْةبوو بيَت.
ْاوضةى (َطِة) ية نةْاضى ضاغتى ضِووباضي فوضات بة زةظةضي طةضَةغيَط زةشَيَطزضيَت،
ضووْهة ئةو زةَةف وةضظى بةٖاض بوو ،ئةو ؾةوةى بةٖطاَى زووةّ و ناضؤغى ئيُجطاتؤضى ضؤّ
ية ئةوىَ َاْةوة باضإ باضيوة.
يصيؤْةناْى ضؤّ ية ئةوضووثاوة زةٖاتٔ و خيَوةتةناْيإ بة دؤضيَو ضيَ نطابووٕ نة ئاويإ
تيَ ْةزةضوو ،بةآلّ خيَوةتةناْي يةؾهطى بةٖطاّ بة ؾيَوةيةى ْةبوو نة ئاوى تيَ ْةضيَت ،بة
ٖؤى زضيَصبووْةوةى ناتى باضإ باضيٓةنة ،باضإ ضووةتة ْيَو خيَوةتةناْيإ و ئةواْى ظؤض بيَعاض و
بيَ تواْا نطز و تا بةضةبةيإ ْةياْتواْى غةوٕ.
زواى ئةوناتيـ ئيرت زةضفةت بؤ خةوتٔ ْةَا و ْاضاض بووٕ ضيعةناْيإ بؤ دةْط ئاَازة
بهةٕ ،بؤية ئةو ناتةى ٖةَووإ بؤ دةْط ئاَازة زةبووٕ ،غةضباظةناْى بةٖطاّ تةواو َاْسوو
و ؾةنةت بووٕ.
ئةغجةناْى يةؾهطى بةٖطاَيـ ٖةض وةى غةضباظةنإ ئةو ؾةوة يةشيَط باضإ َابووْةوة ،ية
ناتى ظيٓهطزْيإ ٖةغت بة َاْسووبووْيإ زةنطا ،ئاَؤشطاضى غواضناضة بة ئةظَووْةنإ بؤ
غواضة الوةنإ ئةوة بوو نة ئةطةض بتاْةويَت ئةغجةناْتإ ية غواضيسا باف بٔ ،ثيَويػتة ية
َبةت يةنيَو ية
ؾةوى ثيَـ غواضبووْيإ ،ثيَساويػتيى تةواو بؤ ثؿووزاْيإ ٖةبيَتٖ .ةي
ثيَساويػتييةناْى ئةغح بؤ ثؿووزإ ،دطة ية ئاييو ،بووْى ئاغووزةيي و ْةَاْةوةى يةبةض
ضيَصْةى باضإ و بةفطة ،ضووْهة ئةغح يةشيَط باضإ و بةفط و ية ناتى ؾةو و بة تايبةت ية
َةزا عةويَتةوة.
غةضَازا ،غةختة بتواْيَت بة بيَ بووْى غةض ثةْايةى و ية ؾويَٓيَهى ئاوةي
ٖةضضةْسة ئةغجةنإ َاْسووبووٕ و ييَدوضِى طاييػهةنإ و غةضباظة ئاظاناْى ْاو
طاييػهةناْيـ بة طؿتيي َاْسوو بووٕ ،بةآلّ فةضَاْسةى طاييػهةنإ نة ْاوى (فطة ضاّ) بوو
ئةفػةضيَهى ئاظا و ناضاَة بوو ،بؤية طاييػهةناْى بؤ دةْط ئاَازة نطزٕ.
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فطة ضاّ ؾاظازةيةنى غاغاْى بوو ،بة ٖؤى قوضغي خويَٓسْةوةى ْاوةنةىْ ،اويإ بة فطاّ
زةوت و يةْيَو يةؾهطى بةٖطاّ يةو باآلبةضظتط ْةبوو ،ئةو بةياْيية ية طاييػهةى فةضَاْسةيي
غواض ببوو ،ية اليةى بؤ اليةنة زيهةي َةيساْى دةْط زةضِؤيؿت و ئةضنى ٖةض زةغتةيةى ية
طاييػهةناْى زياضى زةنطز .ويَطِاى ئةوةى ؾةوى ضابطزوو ْةخةوتبوو ،بةآلّ ٖيض بيَ تاقةتى ية
َيسا بةزى ْةزةنطا ،ئةوةى زةيبيٓى وا بريزةنطزةوة نة ؾةوى ثيَؿرت بة
َػوونةوت و مجودؤي
ٖةي
تةواوةتى خةوتووة.
يةؾهطى ناضؤؽ ئيُجطاتؤضى ضؤّ ية بانوض و يةؾهطى بةٖطاّ ية باؾووض بووٕ ،ضيعةناْى
يةؾهطةناْيـ ية ضؤشٖةآلتةوة بؤ ضؤشئاوا ضيَهدطابووٕٖ ،يَطف يةاليةٕ ضؤَةناْةوة زةغتى
ثيَهطز و يصيؤْةنإ ية ٖةضزوو ال و ية ْيَوةضِاغتى يةؾهطى بةٖطاّ بةضةو ثيَؿعة ضووٕ.
َةى طاييػهةناْى
فطاّ َاوةيةى ويَػتا تا ضؤَةنإ ْيَعيو ببٓةوة ،زواداض فةضَاْى دووي
زةضنطز ،طاييػهةنإ ية ٖةضزوو الى ضاغت و ضةثى يةؾهطى بةٖطاَةوة نةوتٓةضِيَ.
بةٖطاَى زووةّ ية ْيَوةضِاغتى يةؾهطةنةى يةغةض ئةغح بوو ،تةْيؿتةنإ و ثؿتى بة
ثاغةواْةناْى طريابووٕ ،ية زووضةوة ناغهيَت و ظضيَ دواْةنةى بةٖطاّ ية ضِووْانى خؤضزا
زةبطيػهايةوة و زةظاْطا ئةوة بةٖطاَة ،ية نؤْسا ْةضيتى زاثؤؾني ْةبوو ،ثياوة ئاظانإ خؤيإ
ية زوشَٔ ْةزةؾاضزةوة ،ضووْهة ئةونات ضةنى ئاططئ ْةبووَ ،ةوزاى ضؤيؿتٓى ترييـ زياض
بوو ،ية ثةدما َةتط ثرت ناضيطةضيى ْةبوو .ية ثيَؿربِنيَهاْسا تري تا ْيَعيهةى غيَ غةز و ثةدما
ياخؤ ضواض غةز َةتطيـ زةضِؤيؿت ،بةآلّ ئةو دؤضة ترية بايةخى دةْطى ْةبوو ،ية ثةدما َةتط
ثرت تواْاى ْةزةَا و نةؽ ية زواى ئةو َةوزاية خؤى ية تري ْةزةؾاضزةوة.
َغاْى طةوضةيإ بة زةغتى ضةخ و ثيَآليإ (ْيَعة) بة زةغتى ضاغتةوة
غةضباظاْى ضؤّ قةي
بوو ،ئةوإ مشؿيَطيؿيإ ٖةبوو ،بةآلّ ظؤضتط غووزيإ ية ْيَعةناْيإ زةبيٓى .ضووْهة بة ْيَعة
ية تواْاياْسا بوو غهى زوشَٔ نوٕ بهةٕ و ئةو نوْةى بة ْيَعة ية غهى نةغيَهسا زةنةوتةوة،
زةبووة ٖؤى نةوتٓى زةغت بةديَي و ٖةضضةْسة غةضباظى ظاَساض ئاظا بوواية ْةيسةتواْى بة
ٖؤي بطيٓةنةيةوة خؤى ضابططيَت.
يةواْةبوو غةضباظيَو ية بةضاْبةض زة بطيٓى مشؿيَط نة بةض ؾويَٓة دياناْى دةغتةى زةنةوت
خؤى ضابططيَت ،بةآلّ ية بةضاْبةض نوٕ بووْى غيٓط ياخؤ غهى بة ٖؤى ْيَعةوة ئةغتةّ بوو نة
ثيَهطاو ْةنةويَتة غةض ظةوىٖ ،ةض ئةَةف يةنيَو ية ٖؤناضةناْى بةناضٖيَٓاْى ْيَعة بوو
يةاليةٕ غةضباظاْى ضؤّ نة زةياْعاْى نوْهطزْى غيٓط و غهى زوشَٔ بؤ خػتٓى بةغة.
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يةو ناتةزا نة غةضباظة ضؤَةنإ بةضةو ضِووى بةٖطاّ زةٖاتٖٔ ،ةْسىَ طاييػهةى بضوونيإ
ثيَبوو نة بةٖطاّ وايعاْى ئةواْة َةدمةْيكٔ ،بةآلّ زواتط زةضنةوت َةدمةْيل ْني ،ية ثيَؿى ٖةض
َةؾيَط ،بةآلّ زضيَصتط ٖةبوو.
طاييػهةيةى ؾتيَو وةى غةضى نةي
بةٖطاّ ية نةغاْى زةوضوبةضى خؤى ثطغياض نطز نة ئةو ؾتة ضيية؟ نةؽ ية ئةوإ
ْةياْعاْى ئةوة ضيية ،بةآلّ يةبةضئةوةى ئةوإ ية ضيعى ثيَؿةوة يةطةٍَ خؤياْسا زةيإ طواغتةوة،
زةضزةنةوت نة نةضةغتة و ئاَيَطى دةْطى بيَت.
طاييػهة دةْطييةناْى بةٖطاّ ية ٖةض زوو الوة زةٖاتٔ ،بة ٖؤى ْاضِيَهى ظةوى ْاوضةنةوة
تواْايإ ْةبوو بة باؾي و خيَطايي بطِؤٕ ،يةنيَو ية ٖؤناضةناْى ناضيطةضيى طاييػهة بطيَتى
بوو ية خيَطايي ظؤضى ئةوإ نة غةضى ية غةضباظى بةضاْبةض زةؾيَواْس و زةضفةتى ْةزةزا تا
بتواْيَت غووز ية زةضفةت ببيٓيَت بؤ بةضططى ،بةآلّ ئةو ضؤشة ْاضِيَهى ظةوى بووة ضيَطط ية
تواْاى طاييػهةناْى بةٖطاّ و ْةيٗيَؿت ئةوإ ظؤضتطئ غووز ية خيَطاييإ وةضبططٕ.
َةى ٖيَواف ية يةؾهطى ضؤّ ْيَعيو بووْةوة ،بة ْيَعيو
طاييػهةنإ ية ٖةضزووالوة بة دووي
َةؾيَطةناْةوة ؾتيَو بةضةو
نةوتٓةوةيإ ية طاييػهة بضوونةناْى ضؤَةنإ واتة غةضى نةي
َسضا ،زةضنةوت نة ئاططةٖ ،ةض نة ئاططةنة زةطةيؿتة طاييػهةنإ،
طاييػهةناْى بةٖطاّ ٖةي
يةنػةض ئةغجةنإ زةوةغتإ و ٖةغتى غووتاْةوةى توْس ية ئةغجةنإ و غةضباظ و
ييَدووضِةناْى غةض طاييػهةناْسا زةٖاتةزى و زةضزةنةوت نة ئةطةض طاييػهةنإ ئةو ؾةوة
يةبةض باضإ ْةبووْاية و تةضِ ْةبووباْة ،بيَطوَإ ئاططيإ زةططت و زةغووتإ.
َةؾيَطةناْةوة زةٖاتٓةزةض ،بةضةو طاييػهةنإ زةضووْٕ ،ة زاضى بة
ئةو ئاططةى يةغةضى نةي
ئاطط و ْة ثةضِؤ نؤْةى بة ضِؤٕ ْةبوو ،تةْيا ؾًةيةنى غووتيَٓةضى وةى خوئَ بوو ،يةطةٍَ ثطِشاْى
بة غةض طاييػهة و ئةغح و نةغةناْسا ،دًوبةضط و دةغتةياْى زةغووتاْس و ْاضاضى زةنطزٕ
ية طاييػهةنإ زابةظٕ و بة ثةية خؤيإ يةو ئاواْة وةضزةٕ نة ية باضاْى زويَينَ ؾةوةوة يةغةض
ظةوى ططز ببووْةوة تا ئاططى دةغتةيإ بهوشيَٓٓةوة ،بةآلّ ثيَـ ئةوةى ئاططةنة بهوشيَتةوة،
ٖةْسىَ ية دةغتةيإ زةغووتا ،ئةطةض بةض ضِووخػاضيإ نةوتباية بة ضازةيةى زةيػووتاْس نة
طؤؾتى ضِووخػاضيإ ْةزةَا ،زواى َاوةيةنيـ طاييػهةنإ نة بة باضاْى ؾةوى ضابطزوو تةضِ
ببووٕ ،ئاططيإ تيَبةض زةبوو و زةغووتإ .ئةو ضِووزاوة ضاوةضِوإ ْةنطاو بوو ،بؤية ية
طاييػهةناْسا ٖيض نةضةغتةيةى بؤ نوشاْسْةوةى ئاطط ْةبوو.
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ظيَى فوضات زووض بوو ية ؾويَٓى ئاططططتٓى طاييػهةنإ و ية طاييػهةناْيؿسا بيٌََ ْةبوو
تا خؤٍَ بهةْة غةض ئاططى طاييػهةنإ و بيهوشيَٓٓةوة .ية اليةني زيهة ئاططةنةف نة ْة زاض
و ْة ثةضِؤ نؤْة ْةبووْ ،ةزةظاْطا ضؤٕ زةنةويَتةوة ،بؤ غةضباظةناْى ْيَو طاييػهةنإ بابةتيَهى
ؾاضاوة بوو.
ناتيَو يةْيَوةْسى يةؾهطى بةٖطاّ ،ثيَهسازإ ية ْيَوإ ٖةضزوو يةؾهط زةغتى ثيَهطز،
َةؾيَطةناْى غةض طاييػهةناْةوة ئاطط ٖاتٓة زةضيَ و بةض دًوبةضط و
زيػإ ية ظاضى نةي
دةغتةى غةضباظةناْى بةٖطاّ نةوتٔ و غووتاْسْى ،ئةواْيـ بؤ خؤضِظطاضنطزٕ ية غووتاْةنة،
خؤيإ ية ظةوى تةضِ وةضزةزا.
زةضنةوتٓى ضةنى ْويَ ية َةيساْى دةْط زةبيَتة ٖؤى زابةظاْسْى وضةى يةؾهطى بةضاْبةض
و غةضباظاْى بةٖطاَيـ ئةو ضؤشة ضِووبةضِووى ضةنى تاظة ببووْةوة و بؤيإ زةضْةزةنةوت نة
ئةو ضةنة تاظةية ضيية  ،يةطةٍَ ئةوةؾسا بةٖطاّ فةضَاْى نطز تا ٖيَطف بهةْة غةض ئةو
طاييػهاْة و يةْيَويإ ببةٕ.
بةٖطاّ زةيبيٓى ئاطط ية طاييػهةناْةوة زيَتة زةضيَ ،بؤية بريى نطزةوة نة ئةطةض ئةو
طاييػهاْة بؿهيَٓسضئَ ،ضيسيهة ئاططةنة ْايةتةوة.
َى يةؾهطةنةيسا غةضباظةنإ
ٖةْسىَ ية غةضباظاْى بةٖطاّ نوشضإ و غووتإ ،بةآلّ ية زي
طاييػهة ئاططٖاويَصةناْيإ تيَو ؾهاْسٕٖ ،ةضضةْسة ؾةوى ضابطزوو ْةخةوت بووٕ ،بةآلّ بة
يةْيَوبطزْى طاييػهةنإ وضةيإ بة ضازةيةى بةضظ بؤوة نة بة ٖيَطؾيَهى ية ْاناو و توْس،
َبةت ْابيَت ئةو ضِووزاوة بة بيَ بايةر بعاْني و ية
تواْيإ غةضباظة ضؤَةنإ ٖةضاغإ بهةٕٖ ،ةي
ٖةض دةْطيَهسا نة ضةنى ْويَ زيَتةنايةوة ،غةضنةوتٔ بؤ ئةو نةغةية نة ضةنة تاظةنةى الية.
َى ( 1940ظ) وآلتي فةضةْػا ْيَعيهةى غيَ ًَيؤٕ غةضباظى ية دةْطسا بوو ،دطة
ية غاي
يةو غةضباظة بةضيتاْياْةى ٖاتبووٕ بؤ ياضَةتساْى ئةوإ ،ية ْيؿتُاْجةضوةضى غةضباظاْى
فةضةْػا طوَإ ْانطيَت ،بة ٖةَإ ؾيَوة ية يةنةَني دةْطى ديٗاْى زوو ًَيؤٕ غةضباظى
فةضةْػي خؤياْسا بة نوؾت ،ئةو غيَ ًَيؤٕ غةضباظةف ئاَازة بووٕ بؤ َطزٕ ،بةآلّ تانتيهى
ْويَي دةْطى َاتؤضِ واتة دةْطى تاْو و ظضيَجؤؾةنإ ،بووة ٖؤى زابةظيٓى وضةى
فةضةْػييةنإ و ييَهرتاظاْى يةؾهطةنةيإ و بة ظوويي ثاضيػى ثايتةخت نةوتة بةض زةغتى
َُاْةنإ.
ئ ةي
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َهى شاثؤٕ ٖيض طوَإ ْيية و ٖةظاضإ فطِؤنةواْى خؤبةخؿى ْاغطاو بة
ية ْيؿتُاْجةضوةضى خةي
(ناَيهاظ) بة فطؤنةى ثطِ ية بؤَب ٖيَطؾيإ نطزة غةض نةؾتيية ئةَةضيهاييةنإ و خؤيإ ثيَسا
زةزإ و يةْيَويإ زةبطزٕٖ( ،اضى تطؤَةٕ) غةضؤى نؤَاضى ئةَةضيها ية بريةوةضيةناْى خؤيسا
َٓيا بووئ ئةطةض ٖيَع يةْيَو شاثؤٕ ثيازة بهةئ ،شاثؤْييةنإ تا زوايني نةؽ بةضططى
َيَت :ئيَُة زي
زةي
زةنةٕ و زةنوشضئَ ،ية ئاناَسا ضةطةظى ْيَط يةو وآلتة ْاَيَٓيَت ،بةآلّ ئةو ْةتةوة ئاظا و
َبصاضز،
ْيؿتُاْجةضوةضة ية بةضاْبةض بؤَبى ْاوةنى ،وضةى خؤيإ يةزةغتسا و خؤبةزةغتةوةزاْيإ ٖةي
ية ناتيَهسا نة ٖيَؿتا تانة غةضباظيَهى ئةَةضيهي ْةطةيؿتبووة ْيَو شاثؤٕ.
ئةو زوو ضِووزاوة َيَصووييةَإ بؤية باؽ نطز تا ْيؿاْي بسةئ غةضباظاْى بةٖطاّ ٖةضضةْسة
نةوتبووْة بةضاْبةض ضةنيَهى ْويَباو نة ْاويإ ْةبيػت بوو ،ية بووْى ئاططيَهى بةو ؾيَوةية نة بيَ
زاض و بيَ ثةضِؤ نؤْة و بيَ ضؤٕ زةغووتا بيَ ئاطا بووٕ ،بةآلّ وضةيإ يةزةغت ْةزا و ية ْيَوةْسيى
يةؾهطةنةيإ ٖيَطؾيإ بؤنطزٕ و طاييػهة ئاططٖاويَصةناْيإ تيَو ؾهاْس و ئاطط ٖاويؿتٓيإ يةو
بةؾةى طؤضِةثاْى دةْطسا ضاططت ،بةآلّ ية الى ضاغت و الى ضةخ غةضباظةناْى بةٖطاّ ئةو ناضة
ْةنطا ،ضووْهة ٖةضزوو الى يةؾهطى بةٖطاّ ٖيَطؾيإ ْةنطز ،تةْيا طاييػهةنإ ٖيَطؾيإ نطزة
غةض طاييػهة ئاططٖاويَصةنإ ،ئةواْيـ بة ٖؤى ثطشاْى ئاطط بةغةض ئةغجةنإ و غةضْؿيٓةناْى
طاييػهةنإ و ٖةْسيَو داض غووتاْى طاييػهةنإ تيَو ؾهابووٕ.
فطاّ فةضَاْسةى طاييػهة دةْطييةنإ فةضَاْى بةو طاييػهاْة نطز نة تا ئةو نات
ضاوةضِوإ بووٕ تا ٖيَطف بهةٕ ئةوإ تيَو بؿهيَٓٔ ،بةآلّ ئةو ناضة ية ٖةضزوو ال غةضنةوتوو
ْةبوو ،ضووْهة طاييػهة ئاططٖاويَصةنإ زةضفةتيإ ْةزةزا تا طاييػهة ٖيَطؾبةضةنإ بتوأْ
ٖيَطؾةنةيإ بةضزةواّ بهةٕ .ئةَة ية ناتيَهسا بوو نة ية ْيَوةْسى يةؾهطزا ،غةضباظة ثيازةنإ
بيَ تطؽ ية ْيَوةضِاغتى ئاطط تيَجةضِ زةبووٕ و طاييػهة ئاططٖاويَصةناْيإ تيَو زةؾهاْس.
تانة ضيَطة بؤ ؾهاْسْى طاييػهة ئاططٖاويَصةنإ ئةوة بوو نة غةضباظةناْى ْيَو
طاييػهةناْى بةٖطاّ زابةظٕ و ئةوإ بؿهيَٓٔ ،بةآلّ ئةوإ تري و نةوإ و مشؿيَط و ْيَعةيإ
البوو ،تةوضيإ ال ْةبوو نة بؤ ئةو ناضة ثيَويػت بوو ،تةْاْةت ئةفػةضيَهى وةى فطاَيـ بريى
يةوة ْةنطز بؤوة نة تةوض ضةنيَهى ثيَويػتة بؤ غةضباظةناْى ْيَو طاييػهةناْى.
زةوتطيَت بؤ يةنةجماض ئةو دؤضة ئاططة يةاليةٕ ٖيَعى بيعةٕ تيؤّ (ئيػتاْبؤىل ئيَػتة) ية زشى
َياْسا ئةو ؾاضة نة زواتط
نةؾتييةناْى َوعاوية بةناضٖات .زواى ئةويـ خةييفةناْي ئةَةوى ٖةوي
بة قوغتةْتيٓة ْاغطا ،زاطري بهةٕ ،زيػإ ضِووبةضِووى ئةو ئاططة بووْةوة.
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ٖةضض ةْسة ية ْيَوإ بةٖطاّ و َوعاويةزا ضواض غةزة ٖةبووة ،بةآلّ طوَامنإ ْيية نة ئاططى
َهى بيعاْػة نة ثايتةختةنةى بيعةٕ تيؤّ بووة.
ْةنوشاوة ية زاٖيَٓاْةناْى خةي
ْٗيَٓى ئةو ئاططة ية بيعاْؼ بة تووْسى زةثاضيَعضا ،ئةو ْٗيَٓييةيإ بة ٖيض نةؽ ْةزةوت،
طوَإ ْيية نة ضةْسئ داض ؾاضى بيعةٕ تيؤّ بة ٖؤى ئةو ئاططةوة ية زاطرينطزٕ ثاضيَعضاوة.
ئيَػتة ثػجؤضةنإ زةتوأْ ئةو ئاططة بةضٖةّ بٗيَٓٔ نة بة ئاو ْانوشيَتةوة و تةْيا بة خؤٍَ
ياخؤ بةو طاظاْةى زشة نوشاْةوةٕ ،زةنوشيَتةوة ،بةآلّ ية ضابطزووزا ئاطةزاض ْةبووٕ ية ٖةبووْى
طاظى ئاططنوشيَٓةوة و ية زةضياى بةضاْبةض بيعةْتيؤَيـ ،خؤٍَ زةغت ْةزةنةوت.
ئيَػتة زةظاْطيَت نة ئةو ئاططةى بة ؾيَوةى بؤَب ية زووةَني دةْطى ديٗاْى و ية
دةْطةناْى نؤضيا و ظيَتٓاّ بة ةض ؾاضةناْسا ضشيَٓطإ ،ية فػفؤض زضوغت نطابووٕ ،بةآلّ ئايا
ئةو ضؤشةى ناضؤؽ بة ئاطط ية طاييػهة دةْطييةناْى ئيَطاْيسا ،ية ٖةَإ نةضةغتة ئاططةنةى
ضيَ نطزبوو؟.
َى ( 1669ظ) َازةى
ناتيَو بةْاو َيَصووزا زةطةضِيَني بؤَإ زةضزةنةويَت نة َطؤظ ية غاي
فػفؤضى زؤظيوةتةوة ،بةو ثيَية تا غةزةى ٖةظسةٖةَى ظايٓى ظاْياضيي يةَةضِ ئةو َازةية
ْةبووةٖ ،اونات ئاططى ْةنوشاوة ية غةزةى غيَيةّ ية زشى يةؾهطى بةٖطاّ بةناضٖاتووة ،ية
غةزةى سةوتةّ ٖةَإ ئاطط ية زشى يةؾهطى َوعاوية و ية غةزةى ٖةؾتةّ ية زشى
ديَٓؿيٓةناْى بةناضٖاتووة ،ئةو ئاططة بة ئاو ْةزةنوشايةوة ،ناتيَو بؤ نةؾتييةناْى خةييفة
َسةزضا ،نةؾتييةناْى زةغووتاْس ،تةْاْةت ئةطةض نةوتباية ْيَو ئاويـ
ئةَةوييةنإ ٖةي
ْةزةنوشايةوة.
نةواتة زةبيَت بطوتطيَت ياخؤ َيَصووى زؤظيٓةوةي فػفؤض ضاغت ْيية و ئةونات ٖةبووة،
ياخؤ ئةونات ئةوإ ئةو ئاططةيإ ية َازةيةني زيهة ضيض نطزووة و تا ئيَػتةف َطؤظةيٌ ئةو
َةيةى يةطةٍَ َازةيةني زيهة ضيَيإ نطزووة ،تةْاْةت تا
َازةية ْاْاغيَت ياخؤ ية تيَهةي
ئيَػتة ظاْاياْي ئةّ غةضزةَـ ئةو ظاْياضييةيإ بؤ ْةزؤظضاوةتةوة.
غةضةدماّ فةضاّ واتة فةضَاْسةى طاييػهة دةْطييةناْى غاغاْييةنإ ،ناتيَو بيٓى
طاييػهةناْى ئةو ْاتوأْ ئةو طاييػهاْة يةْيَو ببةٕ نة ئاططيإ ييَوة زةضزةضيَت ،بة
طاييػهةنةى خؤى نة طاييػهةى فةضَاْسةيي بوو ٖيَطؾي نطزة غةض يةنيَو يةو طاييػهاْة و
ثيَـ ئةوةى بيطاتيَ ،يةاليةٕ طاييػهة ئاططٖاويَصةناْةوة ئاططى ثيَسا ثطِشيَٓسضا و طاييػهةنةى
نة بة ٖؤى تيؿهى خؤض وؾو ببؤوة و ضيسيهة ؾيَساض ْةبوو ،ططِى ططت و غووتا ،ية ئةدماَسا
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خؤى و ييَدووضِةنإ و زوو ية غةضباظاْى ْيَو طاييػهةنة ططِيإ ططت .يةوناتةى نة ططِ ية
َسا بؤ يةنيَو ية طاييػهةناْى زوشَٔ تا تيَهى بؿهيَٓيَت،
دةغتةى بةضببوو ،فةضاّ خؤى ٖةي
بةآلّ ية ئةدماَى بةضططى بةضططيهاضإ و ئةو ئاططةى ية دةغتةى بةضببوو ،نوشضا ،زواى
َطزْيؿي تةضَةنةى نة نةوتبؤوة غةض ظةوى ،بةضزةواّ بوو ية غووتإ.
زواى َطزْى فةضاّ ضيسيهة نةؽ ْةَا بوو نة يةو اليةى طؤضِةثاْى دةْطسا ظةْطيَت و
ظؤضيٓةى طاييػهةنإ تيَو ؾهابووٕ و طةوضةتطئ ضةنى دةْطى بةٖطاّ نة طاييػهةناْى
بووٕ ،بة تةواوةتى يةْيَو ضووٕ.
ناضؤؽ نة ْةظاْطاوة ضؤٕ تواْيويةتيى ضةظاَةْسى ثاؾاى بيعاْؼ بؤ وةضططتٓى ئةو ئاططة بة
زةغت بٗيَٓيَت ،ناتيَو بؤى زةضنةوت طاييػهةناْى بةٖطاّ بة تةواوةتيى تيَهؿهاوٕ ،فةضَاْى بة
الى ضاغت و الى ضةثي غوثانةيسا تا زةغت بة ثيَؿطِةوى بةضةو ْاوةْسيى يةؾهطى بةٖطاّ بهةٕ.
َةي َةظْي بةٖطاّ ئةوة بوو بيَ نؤنطزْةوةى ٖيَع و بة يةؾهطيَهى نةَةوة بةضةو دةْطى
ٖةي
ناضؤؽ ضؤيؿتٖ ،ةضضةْسة َيَصووْووغإ باغيإ ية شَاضةى ؾةغت ٖةظاض غةضباظ بؤ يةؾهطى ئةو
نطزووة.
َجؿت بة طاييػهة دةْطييةناْى بةو ٖيَعة نةَةوة بؤ دةْطى
ئاؾهطاية نة بةٖطاّ ثاي
ناضؤؽ ضؤيؿت ،ويَطِاى ئةوةى ية ؾويَٓى ْةطودماوزا طاييػهةناْى ية زشى ناضؤؽ خػتة
دةْطةوة ،بةآلّ ئةطةض ئاططةنة ْةبوواية بة ططمياْى ظؤض زةيتواْى ٖيَعى ناضؤؽ ية زووالى
ؾةضِطة تيَو بؿهيَٓيَت ،بةآلّ ئاططةنة ْةخؿة دةْطييةنةى بةٖطاَى تيَهؿهاْس.
شَاضةى غةضباظةناْى ناضؤؽ ْةوةز ٖةظاض بوو ،واتة غي ٖةظاض ية غةضباظةناْى بةٖطاَى
َبصاضزةناْى ضؤّ
زووةّ ثرت بووٕ ،ئةو يصيؤْاْةى ية الى ضاغت و ضةخ زةدةْطإ ية غةضباظة ٖةي
َةى يصيؤْةناْى ضؤّ زةغتى ثيَهطز ،بةٖطاَى زووةّ خؤى ية بةضاْبةض
بووٕ ،بؤية ناتيَو دووي
طةَاضِؤزاْسا بيٓييةوة ،زةغتى بة ثاؾةنؿة نطز.
َيَصووْووغة ضؤَةنإ ئةو ثاؾةنؿةيةيإ بة ٖةآلتٓيَهى طةوضةى َيَصوو ْاو بطزووة ،ية
ناتيَهسا بةٖطاَى زووةّ ضِاي ْةنطز و ثاؾةنؿةى نطز ،ئيَُة نة ية غةزةى بيػتةَني طةواٖي
زوو دةْطى طةوضةى يةنةّ و زووةَى ديٗاْني و زةظاْني نة ثاؾةنؿة و ٖةآلتٔ زوو بابةتى
دياواظٕ.
َُاْيا ية نيؿوةضى ئةفطيكا
َى فةضَاْسةى بةْاوباْطى ئةي
ية زووةَني دةْطى ديٗاْى ضؤَيًَ
زووداض ية بةضاْبةض ٖيَعى بةضيتاْيا ثاؾةنؿةى نطز و نةؽ بؤى بة ؾهػت ْةْووغي.
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ثاؾةنؿة ية دةْطةناْسا ض ية غةضزةَى بةٖطاّ واتة ية غةزةى غيَيةّ و ض ئيَػتة واتة ية
غةزةى بيػتةّ بؤ خؤثاضيَعى ية طةَاضؤزضإ بةناض زةٖات.
بةٖطاّ ية ناتى ثاؾةنؿةزا بؤى زةضنةوت نة ْاتواْيَت ية ْاوضةى (َطة) بةضططى بهات ،بؤية
بطِياضيسا ية فوضات بجةضِيَتةوة و ئةو ثطزةى ثيَؿرت زضوغتى نطز بووٖ ،يَؿتا َابوو و تواْى تةواوى
غةضباظةناْى ية ثطزةنة بجةضِيَٓيَتةوة ،بة ثةضِيٓةوةى زوا غةضباظى ية ثطزةنة ،فةضَاْيسا تا ئةو ثطزة
تيَو بؿهيَٓٔ ،زواى ئةو ناضة َةوزاى باف ية ْيَوإ ئةو و غوثاى ناضؤؽ زضوغت بوو ،بة ٖؤى
وةضظى بةٖاض و ظؤضى ئاوى فوضات ناضؤؽ ْةيسةتواْى ية ئاوةنة بجةضِيَتةوة.
ناضؤؽ بة ٖةَوو نةيوثةييَهى دةْطى غةضزةَى خؤى ٖاتبوو بؤ دةْطى بةٖطاّ و ية
يةؾهطةنةيسا ئةْساظياضإ و ئةو نةغاْةى ثطزيإ زضوغت زةنطز ٖةبوو.
زواى ئةوةى بةٖطاَى زووةّ ثطزةنةى خؤى تيَهؿهاْس ،ططمياْى زةنطز نة ناضؤؽ ثطز
زضوغت بهات و زةيعاْى بؤ ئةوةف ثيَويػتى بة تةواوى ئةو بةيةّ و بةيةَاْة ٖةية نة يةو
غٓووضةٕ تا بة تةْيؿت يةنسيسا ضيعيإ بهةٕ و زاضيإ غةْةغةض و ثيَياْسا بجةضِْةوة .بؤية
بةٖطاّ فةضَاْى نطز تا تةواوى ئةو بةيةّ و بةيةَاْةى يةو ْاوضةية ٖةبووٕ بؤ غةضةوة و
خواضةوةى ضِووباضةنة زووض بهةوْةوة تا ْةنةوْة زةغت ناضؤؽ و يةؾهطةنةى بؤ زضوغتهطزْى
ثطز.
ناضؤؽ زواى ئةوةى يةو غٓووضة ٖيض بةيةّ و بةيةَيَهى ْةبيٓى ،فةضَاْى بة
ئةْساظياضةناْى نطز تا زاضةناْى نةْاضى ظيَيةنة بربِٕ ،بؤ زضوغتهطزْى ثطزٖ ،يَٓسةى ثيَويػتة
بةيةّ زضوغت بهةٕ .غةضباظاْى يصيؤْةنإ َؿاضيإ ططتةزةغت و زاضةناْيإ بطِييةوة و
زوابةزواى بطِيٓةوةى ٖةض زاضيَو و ية َاوةى نةَرت ية ناتصَيَطيَو ،زاضةنة زةنطا بة تةختةى
ئةغتووض و زةطواظضايةوة بؤ نةْاضى ضِووباضةنة و يةويَٓسةض بةيةَى ىلَ زضوغت زةنطا .ئةوإ ية
ناضطةناْى بةيةَػاظى خؤيإ ْةتةْيا بة ضؤش ،تةْاْةت ؾةواْةف و يةبةض ضِووْانى
َةناْيـ ناضيإ زةنطز.
َةؾدةي
ئةو ضؤشةى ناضؤؽ نةوتة زواى بةٖطاّ ية نةْاضةناْى ظيَيةنة تانة بةيةَيَو بةضضاو ْةزةنةوت،
بةآلّ بة ٖةوٍَ و َاْسوو بووْى يةؾهطةنةى ية َاوةى ثيَٓر ضؤشزا تواْيإ ثطزةيَو يةغةض ظيَى
فوضات زضوغت بهةٕ .غةضباظة ضؤَةنإ ناتيَو ئيُجطاتؤضيَهى باؾيإ زةبوو ،بةّ ؾيَوةية ناضيإ
زةنطز ،نة تةْاْةت ية ئيَػتةؾسا ئةو ؾيَوة ناضنطزْة غةختة زةبيٓني نة زضوغتهطزْى ثطز ية
َةى بةو ضووثاْةى ثطِ با زةنطئَ ية َاوةيةنى ئاوا نةَسا ئةغتةَة.
ؾيَوةى نةي
243

غةضةدماّ ثطزةنة ئاَازة بوو ،ثةضِيٓةوةى غةضباظة ضؤَةنإ يةغةض ثطزةنة زةغتى ثيَهطز.
ثةضِيٓةوةى غةضباظةنإ يةبةضةبةياْى ؾةؾةَني ضِؤش زةغتى ثيَهطز و تا بةضةبةياْى ضؤشى
سةوتةَني ضِؤشي خاياْس ،ضووْهة ية اليةى يةؾهطيَهى ْةوةز ٖةظاض نةغي بة يةؾهطى بضووى
زاْاْطيَت ،ية اليةني زيهة ئةوإ َةدمةْيل و طاييػهة ئاططٖاويَصةناْيؿيإ البوو و
زةياْجةضِاْسْةوة بؤ ئةوبةضى فوضات.
ية ناتى ثةضِيٓةوةى يةؾهطى ضؤّ ية ثطزةنة واتة ناتى ؾةو ،ناضؤؽ ثؿووى زا و تا
َيإ ثيَسا ْؤضةى ئةوة و ثيَويػتة خؤى و ئةواْةى زةوضةى و
بةضةبةيإ خةوت ،بةضةبةيإ ٖةواي
خعَةتهاض و طاضزى ثاغةواْةناْى بجةضِْةوة ،بةآلّ بةض يةوةى بجةضِيَتةوة ناٖيٓى طةوضةى
ثةضغتطةى شوثيتيَطٕ ييَي ْيَعيو نةوتةوة و ثيَي وت تا ثةضِيٓةوةنةى خؤى ضابططيَت.
ثيَويػتة ئةو بابةتة باؽ بهةئ نة ية يةؾهطى ضؤَسا ناٖيٓى ثةضغتطةى شووثي تيَطٕ وةى
فةضَاْسةى ضِؤسى يةؾهطةنة وابووْٕ ،ةتةْيا غةضباظ و ئةفػةضةنإ ،بططة فةضَاْسةى باآلى
يةؾهطيـ زةبوواية طويَ بؤ فةضَاْةناْى بططيَت .ويَطِاى ئةوةى ناٖيٓةنة ثياويَهى بةضِيَع بوو ،بةآلّ
ئيُجطاتؤض بة غةضغووضَِاْةوة ثطغياضى نطز نة بؤضى ضةْس ضؤشيَو ثةضِيٓةوةنةّ ضِابططّ؟.
َيَهِ ططتووةتةوة و ئاناَةنةى باف ْيية ،بةآلّ ئةطةض ضةْس ضؤشيَو
ناٖيٓةنة وتى َٔ فاي
ئيُجطاتؤض خؤى بططيَت و ْةثةضِيَتةوة ،باضوزؤخة ؾووَةنة تةواو زةبيَت و ٖيض ضِووزاوى خطاخ
بؤ ئيُجطاتؤض ضِووْازات.
ناضؤؽ وتى تةواوى يةؾهطةنةّ ثةضِيوةتةوة و ٖيض غةضباظيَهِ ييَطة ْةَاوةتةوة ،زوشَٓيـ
يةوبةضى ضِووباضةنةية و َٔ ْاتوامن يةؾهطةنةّ ية بةضاْبةض زوشَٔ بة بيَ فةضَاْسةى بةدىَ
َِ ،بؤية بيَ طويَسإ بة وتةى ناٖيٓةنة ،ية ثطزةنة ثةضِييةوة.
بٗيًَ
َُاْى نة َيَصووى غاغاْييةناْى ية فةضٖةْطى بةضيتاْيهازا ْووغيوةتةوة،
َسنةى ئةي
ْؤي
زةَييَت :بةٖطاَى زووةّ ؾاضى تيػفوْى بة ؾاضيَهى بيَ بةضططيهاض ْاغاْس و بة يةؾهطةنةيةوة
بةضةو ضؤشٖةآلت ضؤيؿت ،ناضؤغيـ طةيؿتة ْيَو ؾاضى تيػفوٕ ،بةآلّ بة ضاى ئؤَيػتيس نة
َى ( 1935ظ) َاَؤغتاى َيَصووى ئيَطإ بووة ية ظاْهؤى ؾيهاطؤى ئةَةضيها ،زةبيَصيَت
تا غاي
ئةطةض ناضؤؽ و يةؾهطةنةى طةيؿتباْة ْيَو ؾاضى تيػفوٕ ،ئةو ؾاضةيإ تاآلٕ زةنطز ،ية
ناتيَهسا تةْاْةت يةى زةْهة طةمن يةو ؾاضة ْةبطزضاوة.
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َيَت ضةْس ئيُجطاتؤضيَهى ضؤَى بة زةغت غاغاْييةنإ نوشضإ و بة زيٌ طريإ ياخؤ
ئةو زةي
ؾهػتيإ خواضز ،بؤية ضى و نيٓةى ضؤَةنإ بةضاْبةض بةوإ بة ضازةيةى بوو نة ْةياْسةتواْى
خؤيإ ية تاآلْهطزْى ؾاضةنة بجاضيَعٕ.
َسنة ،بةٖطاَى زووةّ ؾاضى تيػفوْى بة ؾاضى بيَ بةضططيهاض
ٖةضضةْسة بة وتةى ْؤي
ْاغاْس ،بةثيَي ْةضيتى ئةونات ،زاْيؿتوواْى ؾاضة بيَ بةضططيهاضةنإ ْةزةبوواية ٖيضيإ ييَ
َةى دةْطةناْى
بهطيَت ،بةآلّ بيَطوَإ ئةطةض ناضؤؽ طةيؿتباية ْيَو ؾاضى تيػفوٕ ية تؤي
ضابطزووٖ ،ةضوةغا خويَٓى غيَ ئيُجطاتؤضى ضؤّ نة بة زةغت غاغاْييةناْةوة نوشضابووٕ ،ئةو
َٓةططة يةوةى
َطةيةنى ساؾاٖةي
ؾاضةى تاآلٕ زةنطز ،بةآلّ تيػفوٕ ْةنةوتة بةض تاآلٕ ،ئةوة بةي
َسنة يةّ باضةوة ضاغت بهطيَتةوة،
نة ناضؤؽ ْةطةيؿتووةتة ْيَو ئةو ؾاضة و ثيَويػتة بريوضِاى ْؤي
َطة بٓووغيَتةوة و غةضضاوةى ْووغيٓى
َسنة نةغيَو ْةبووة نة بابةتى ئاوا بة بيَ بةي
بةآلّ ْؤي
ئةو بؤ ئةو بابةتة (ثًيٓاغي بضوونة) نة دياية ية (ثًيٓى طةوضة) نة َاَيَتى.
ثًيٓى طةوضة نةغيَهة ْاضطاييػت واتة غطووؾتٓاؽ بووةَ ،يَصووى غطووؾتى ئةو يةباضةى
ديٗاْى نؤٕ بة يةنيَو ية ثةضِتوونة بة بايةخةناْى ديٗإ زةْاغطيَت و ية غي و سةوت بةضطسا
نؤنطاوةتةوةٖ ،ةضضةْسة ظاْياضيي و بابةتةناْى ٖةَوويإ زاٖيَٓإ و ْووغيٓى ئةو ْنيٖ ،ةْسيَهيإ
َهة و
وةضطرياوٕ ،بةآلّ ضووْهة طؿتطرية ثاف زوو ٖةظاض غاٍَٖ ،يَؿتا ثةضِتوونيَهى بة نةي
ثيَؿهةوتٓةناْى َطؤظ ْةيتواْيوة بايةخى ئةو ثةضِتوونة نةّ بهاتةوة.
ثًيٓى بضووى نةغيَهى خوزإ بةٖطةى غياغيي بوو ،ظؤض ئاضةظووى ية َيَصوو نطزووة ،ية
َى ضؤّ ،ئةو ثايةية ئةو غةضزةَة ية ضؤّ ْيَعيو ثايةى غةضؤى
َى غةزى ظايٓيسا بؤتة نوْػوي
غاي
نؤَاضى ئيَػتة بووة.
ئةو ثةضِتوونيَهى ْووغيوة نة يةواْةية ية دؤضى خؤى زةطُةٕ بيَت و بة ؾيَوةى بةزواى
َى ( 113ظ) نؤضى زوايي نطزووة ،وةغيةتى نطزووة
يةنسا ْووغطاوةتةوة ،واتة ثًني نة ية غاي
نة ثةضِتوونةنةى بةنؤتا ْةييَت و زواى خؤى نوضِ و ْةوةناْى زضيَصة بسةٕ بة ْووغني يةباضةي
َيَصووى ضؤّْ .ةوةناْى ثًني وةغيةتى باونيإ بةدىَ طةياْس و ْةوة ية زواى ْةوة تا ْيوةى
يةنةَى غةزةى ضواضةَى ظايٓى ْووغيٓةوةى َيَصووى ضؤَيإ يةو ثةضِتوونة زضيَصة ثيَسا.
َةية نةؽ ْةبوو نة زةغتى ْووغيٓةوةى
زواى ئةو بةضواضة بة ٖؤى ئةوةى يةو بٓةَاي
َيَصووى ٖةبيَت ،ئةو ثطؤغةية بةنؤتا ٖات ،ضووْهة ئةو َيَصووة تا ْيوةى يةنةَى غةزةى
ضواضةّ بةضزةواّ بوو ،بة ؾيَوةيةنى ئاغايي ضِووزاوةناْى ْيوةى زووةَى غةزةى ضواضةَى تيَسا
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بوو ،يةنيَو يةو ضِووزاواْةف نة ئةونات ضِوويساوةٖ ،ةَإ يةؾهطنيَؿيي ناضؤغى ئيُجطاتؤضى
ضؤّ بؤ غةض زةغةآلتيى غاغاْييةنإ بووة.
ئةو بابةتةَإ بؤ ئةوة باؽ نطز تا ْةبيَتة َايةى غةضغووضَِاْى ئةو خويَٓةضاْة نة
َى َةضطى ثًني واتة ( 113ظ) ٖةية ،تا ْةطوتطيَت ئةو َيَصووة ضؤٕ ية
ظاْياضيإ يةباضةى غاي
زواى َةضطى ئةو ْووغطاوةتةوة ،ضووْهة ضِووزاوةناْى ثةضِتوونى ثًني ْةوة زواي ْةوة
ْووغطاوةتةوةٖ ،ةض ْةوةيةى بة طةواٖيسةضى ضِووزاوةنإ ٖةشَاض زةنطيَت ،بؤية بةؾيَو ية
َئَ ْانطيَت َتُاْة بةو
َيَصووْووغةنإ َتُاْةى ظؤضيإ ثيَيةٖ ،اونات ٖةْسىَ نةؽ زةي
ثةضِتوونة بهطيَت ،بؤ ئةَةف زوو ٖؤناضيإ ٖةية:
يةنةَّ :يَصووى ٖيض غةضزةَيَو ْانطيَت ية ناتى خؤيسا بٓووغطيَتةوة ،ئةوةف بة ٖؤى
ناضيطةضيى ضى و نيٓة و خؤؾةويػتى و الطريى و تطغى ْووغةض نة ضيَططٕ ية ْووغيٓةوةى
ضِووزاوةنإ وةى ضؤٕ ٖةْٕ ،ووغةض يةبةض ئةو ٖؤناضاْة ضِووزاوةنإ بة ؾيَوةيةى زةْووغيَتةوة
نة بؤ خؤى و نةغوناضى ْةبيَتة َايةى َةتطغي .بؤية بة وتة و ضِاى ئةو ططووثة ،ئةو دؤضة
َيَصووْووغيٓة بة ضؤشْاَةْووغي ياخؤ ضِووزاو ْووغيٓةوة زةشَيَطزضيَت و ْاتواْسضيَت بة َيَصوو
ْووغيٓةوة بعاْطيَت.
زووةّ :ضووْهة ئةو َيَصووة ثؿت ية زواى ثؿت ية ضيَطةى ْةوةناْى ثًيٓةوة
زةْووغطايةوة ،بؤية ْاغطاو بوو ،ية ضؤّ ٖةَوو ئةواْةى زةٖاتٓة غةض تةختى ثاؾايةتي
زةياْعاْى ئةو َيَصوو ْووغيٓةوةية ٖةية و ئةوإ سةظيإ ْةزةنطز تا بابةتطةييَو يةو
َٓةض بوو بؤ ْةوةناْى ثًني
َيَصوواْةزا بٓووغطيَتةوة نة زشى سهووَةتةناْيإ بيَت ،ئةَةف ثاي
تا خؤيإ بةزووض بططٕ ية ْووغيٓةوةى ئةو بابةتاْةى ثيَضةواْةى ويػتى سهووَةتةناْة و
ضةضاوى باوةضِى ئةوإ بهةٕ.
َسنة بةثؿت بةغنت بةو َيَصووة ْووغيويةتى ناضؤؽ زواى ثاؾةنؿةى بةٖطاَى زووةّ ية
ْؤي
تيػفوٕ ئةو ؾاضةى زاطرينطز ،بةآلّ ئؤَيػتيس بطِواى بةو بةؾةى ئةو ثةضِتوونة ْيية نة ية
َيَت ئةو بةؾاْة بؤ زةغتدؤؾي
زواى َطزْى ثًني و يةاليةٕ ْةوةناْييةوة ْووغطاوةتةوة و زةي
َطةى ئةو بةٖيَعة و ية خويَٓسْةوةى ئةو
نطزْيإ يةاليةٕ زةغةآلتساضةناْى ضؤَةوة ْووغطاوة .بةي
زيَطاْةى زواتط باغيإ زةنةئ.
بامسإ ية ئاَؤشطاضى ناٖيٓى ثةضغتطةى شووثي تيَطٕ بؤ ئيُجطاتؤض نطز بة ويَػتاْى بؤ
َبةتة
َاوةى ضةْس ضؤشيَو يةَبةضى ثطزةنة بة ٖؤى ئةوةى ضِووزاوى ْاخؤف ضاوةضِواْى بووٖ ،ةي
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ناضؤؽ ئةو ئاَؤشطاضييةى ثةغةْس ْةنطز و نةوتةضِىَ ،ئةو ٖيَؿتا ْةطةيؿتبووة ؾاضى تيػفوٕ
نة بة ٖؤى وةضظى بةٖاض ٖةوضةنإ ئامساْيإ زاثؤؾي و بطوغهة ضةمخاخةي زةزا و بووة ٖةوضة
تطيؿكة ،غيَيةّ ٖةوضة تطيؿكةي ٖةوض بةض ناضؤؽ نةوت و زةغت بةدىَ نوؾتى .ئيُجطاتؤض و
ئةغجةنةى نةوتٔ و قاضى ئةو يةشيَط دةغتةى ئةغجةنةى بوو ،غةضباظةنإ قاضيإ زةضنيَؿا و
بيٓيإ نة َطزووة.
ئةوةى باغهطا بطيَتيية ية بريؤنةى ئؤَػتيس ،بةآلّ ية ثةضِتوونى ثًيٓسا ْووغطاوة نة
ناضؤغى ئيُجطاتؤضى ضؤّ بة ٖؤى طةضَى ٖةوا ية نؤؾهى ثاؾايةتيي ية تيػفوٕ ية ٖةيواْةنة
بووٖ ،ةوضة تطيؿكة ييَي زا ،زواتط ية ؾاضى ضؤّ َطز.
ئؤَػتيس ثيَي واية ئةو طيَطِاْةوةية بؤ ثةغةْسنطزٕ ْابيَت ،ضووْهة وةى ظاْطاوة ٖةوضة
تطيؿكة بةضزةواّ ية بةضظتطئ ؾوئَ زةزات و ية بياباْسا ئاغايية نة ئةو ناضة ضِووبسات،
ضووْهة باآلى َطؤظ خؤى زةبيَتة ئةو بةضظيية ،بةآلّ ناضؤؽ ئةطةض ية ٖةيواْى نؤؾو بوو
بيَتْ ،ةنةوتووتة ؾويَٓيَهى وا بةضظ نة بةض ٖةوضة تطيؿكة بهةويَت و يةغةض ٖةيواْةنة
طوَةظيَو ٖةبووة نة زةبوواية ٖةوضة تطيؿكة بةض ئةو طوَةظة بهةويَت و ويَطاْي بهات.
َيَت ئةطةض ئةو ططمياْة ضاغتيـ بيَت نة ية نؤؾو
ئؤَيػتيس بةضزةواّ زةبيَت و زةي
زووضاضى ئةو زؤخة ٖاتبيَت ،زواى َطزْى ئيُجطاتؤض ئيسي غةضباظةنإ تطغي ئيُجطاتؤضيإ
ْاَيَٓيَت و زةنةوْة تاآلْى ئةو ؾاضة ،بةآلّ زةبيَت بؤضى زواى َطزْى ئيُجطاتؤض ؾاضةنة تاآلٕ
َهى ؾاضةنة.
ْةنطابيَت و نةوت بيَتةوة زةغت خةي
ئايا يةطاتةناْى ضؤّ ٖيَٓسة تطغٓووى و بيَ ئةظَووٕ بووٕ نة زواى َةضطى ئيُجطاتؤض بة
ٖةوضة تطيؿكة ،ضاغتةوخؤ زواى ئةو ٖةَوو ضةْر و َاْسووبووْةى ضيَطة بطِئ و ططتٓى
َٔ و بطِؤٕ؟.
ثايتةختى ئيَطإ ،ئةو ؾاضة بةدىَ بٗيًَ
بةّ ؾيَوةى باغهطا ضاى ئؤَػتيس بة ضاغترت زةظاْطيَت و يةواْةية ضووْهة ئيُجطاتؤض
ناغهيَتى ئاغٓيٓى ية غةض و ظضيَي يةبةضبوو بيَت ،بةض ٖةوضة تطيؿكة نةوت بيَت و َطز بيَت،
زواتطيـ غاغاْييةنإ ٖيَطؾيإ نطز بيَت و زووباضة دةْط ضِوويسا بيَتةوة و ية دةْطةنةزا
ضِةْطة ضؤَةنإ بة ٖؤى تةواوبووْى ثيَساويػتييةنإْ ،ةيإ تواْي بيَت ئاططى ْةنوشاوة بة
يةؾهطى غاغاْيسا بهةْةوة و غووزى تةواوى ييَ وةضبططَٕ ،طزْى ئيُجطاتؤضيـ ية اليةى و
ٖيَطؾي غاغاْييةنإ ية اليةني زيهة ،ضيعةناْى ييَو تطاظاْسبٔ و ْاضاض بة ثاؾةنؿة بووبٔ و
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ية ثطزةنة ثةضِيبٓةوة ،غةضةدماّ ية زواى خؤياْةوة ثطزةنةيإ ضِووخاْس بيَتةوة تا غاغاْييةنإ
ْةتوأْ بة زوويإ بهةوٕ.
بة طؿتيي ئةوةى يةاليةٕ ٖةَوو َيَصووْووغاْةوة وتطاوةَ ،طزْى ناضؤؽ بة ٖةوضة
تطيؿكة ثؿرتِاغت زةناتةوة و ثيَؿبيٓى ناٖيٓى ثةضغتطةى شووثيتيَطٕ ضاغت زةضضوو نة
َيسا ئيُجطاتؤض خؤي ية ضؤيؿنت بجاضيَعيَت.
ٖةوي
َطزْى ناضؤؽ بةو ٖؤناضة ،ثيَـ طةيؿتٓى بؤ تيػفوٕ بة ضِووزاويَهى غةضةْر ضانيَؿى
ديٗإ زةْاغطيَت و ئةو ثياوة ييَٗاتووة ئةطةض طةيؿتباية تيػفوَٕ ،يَصووى ضؤّ و ئيَطإ زواى
ئةّ ضِووزاوة بة تةواوةتى زةطؤضِا و بة ؾيَوةيةني زيهة زةْووغطايةوة.
ئةو َطزْة ية ْاناوةى ئيُجطاتؤضى ضؤّ ،ئيَطإ ية َةتطغي ضظطاضى بوو ،بةٖطاَى
زووةَيـ تواْى ثايتةختةنةى بجاضيَعيَت .ئةو ضِووزاوة زياضتطئ ضِووزاوى غةضزةَى ثاؾايةتيي
بةٖطاَى زووةّ بوو ،زواى ئةو ضِووزاوةف بةٖطاّ زووضاضى ْةخؤؾي ٖات و ثعيؿهةنإ وتيإ
بؤ ضاضةغةض ثيَويػتة بضيَتة (زةَاوةْس) و َاوةيةى يةويَٓسةض مبيَٓيَتةوة و ئاوى ئةو ناْيية
()1
غواتةوة نة ضاضةغةض بةخؿة.

(ْ )1ةظاْطاوة ئةو ناْييةى ئةونات ثعيؿهةنإ ئاَؤشطاضي بةٖطاَيإ نطزووةٖ ،ةَإ ناْى (ئاب عةىل)ية
ياخؤ ْا ،ضوْهة ئةو ناْيية يةنيَهة ية غةضضاوة نؤْةناْى ئاوى ناْعايي ئيَطإ و يةغةضزةَى نؤْسا يةو
َآل"
باوةضِةزا بووْة نة ئةو ئاوة ضاضةغةضى ْةخؤؾييةنإ زةنات" .ظةبيشوي
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دةولَةتى ناضةقامطري

يةباضةى ْةخؤؾييةنةى بةٖطاَى زووةّ ثاؾاى غاغاْى ظاْياضميإ ْيية ،دطة يةوة نة
َيَهى خاياْسووة ،ضووْهة ية َيَصووزا ٖيض باغيَو ية
زضيَصةى نيَؿاوة و ضةْس غاي
ْةخؤؾييةنةى ْييةْ ،اتواْني بعاْني ض ْةخؤؾييةنى ٖةبووة .تةْيا بة ية بةضضاوططتٓى زضيَصى
َاوةى ْةخؤؾييةنة و ئاَؤشطاضيى ثعيؿهةنإ بؤ خواضزْةوةى ئاوى ناْعايي ،زةنطيَت
ييَهساْةوة بهةئ نة ْةخؤؾييةنةى يةواْةية ية طوضضيًةناْى بوو بيَت ،ضووْهة ئةو
ْةخؤؾياْة ئةطةض ْةطةيؿتبٓة قؤْاخى َةتطغيساضَ ،اوةيةى زةخايةْٔ ،غطووؾتيؿة ئةو
ييَهساْةوةي ئيَُة ٖيض بايةخى َيَصوويي ْيية.
َجؿتى بيَ غٓووضى ية ناضتيَط،
بةٖطاَى زووةّ ية غاآلْى زوايي تةَةْيسا بة ٖؤى ثاي
َتُاْةى خؤى الى اليةْططةناْى ية زةغتسا ،وةى ظاْطاوة ناضتيَط زواى زازطةييهطزْى َاْى و
نوؾتٓى ،باآلزةغيت ظؤضى ية الى بةٖطاَى زووةّ ثةيسانطزٖ ،ةضوةٖا وةضططتٓى ْاظْاوى
(فطيازضِةغي طياْي بةٖطاّ) ئةو زةغةآلتةى بؤ ثرت نطز ،ئةويـ بة غووزوةضططتٔ يةو بابةتة بؤ
ئاظاضزإ و يةْيَوبطزْى َاْييةنإ و اليةْططاْى ئايٓةناْي زيهة ،ثيَطةى زاَةظضاوةى
ظةضزةؾتى ظؤض بةٖيَعتط نطزٖ ،ةض يةو ضيَطةيةوة زةغتى زةخػتة ْيَو تةواوى ناضوباضةناْى
َةتةوة.
زةوي
ئةو ضِةفتاضةف ية تةواوى غاآلْى ثاؾايةتيي بةٖطاَسا يةاليةٕ ئةوةوة ثيَطِةوي زةنطا ،ية
غاآلْى نؤتايي تةَةْى بةٖطاَسا بووة ٖؤى ْاضِةظايي و بيَعاضى ؾاظازة و زةغةآلتساضاْى وآلت،
ية ئاناَسا ضِاثةضيٓى (ْةضغيؼ) ياخؤ (ْطغي) ئاَؤظاى بةٖطاَى ييَهةوتةوة نة فةضَاْطِةواى
ئةضَةْػتإ بووْ .طغي يةو غةضزةَةى بةٖطاّ ْةخؤف نةوتبوو ،بة ْاوى خؤيةوة غههةى
ييَسا و باْطةؾةى ثاؾايةتيي نطز ،بةآلّ يةو غةضبةْسةزا بةٖطاّ َطز و يةاليةٕ ناضتيَطةوة
(بةٖطاّ غهاْؿاة) نطاية ديَٓؿني و وةى بةٖطاَى غيَيةّ بة ثاؾا زياضى نطا.
َيَصووى غاغاْييةنإ يةْيَو ئةو ئيُجطاتؤضييةتاْةزا نة بةض ية ٖاتٓى ئيػالّ ية ئيَطإ
ٖةبووٕ ،يةنيَهة ية تةواوتطئ َيَصووةناْى ئيَطإ ،يةطةٍَ ئةوةؾسا ٖيَؿتا ٖةْسىَ ؾويَٓى ضِووٕ
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و زياض ْيية ،يةنيَو ية بابةتة ؾاضاوةناْيؿى بطيَتيية ية نةغايةتيى بةٖطاَى غيَيةّ نة
َاوةيةنى نوضت ثاؾايةتيي نطزووة و ْةظاْطاوة نيَية.
َٓيايي زةيعاْني ئةوةية نة ْاوبطاو ية غاآلْى نؤتايي
ئةوةى يةباضةى بةٖطاَى غيَيةّ بة زي
تةَةْى بةٖطاَى زووةَسا فةضَاْطِةواى ْاوضةى غطػتإ ياخؤ ظابويػتإ بووة و يةويَٓسةض
(خةغطةو) ْاو زةبطا.
بةٖطاَى غيَيةّ ناتيَو فةضَاْطِةواى ئةو غٓووضة بوو ،غةضابؤزى غةضؤنى ئاططخاْةى
َجؿتى بةٖطاَى غيَيةّ
ْةيؿاثووض و تةالووغي نؤْة فةضَاْطِةواى خؤضاغاْى ثاضاغت ،ئةطةض ثاي
ْةبوواية ،بةٖطاَى زووةّ ئةواْى يةْيَوزةبطز ،تةْاْةت ئةطةض غةضابؤز نة َووغ بوو يةْيَو
َٓياييةوة تةالووؽ يةْيَو زةبطا.
ْةبطزضاية ،بة زي
ئةواْةى غههةى غةضزةَى غاغاْييةناْيإ ٖةية ،زةبيٓٔ ية غههةى بةٖطاَى زووةَسا
ويَٓةى نوضِيَو يةثؿت غههةنة ٖةية .ئةو نوضِة نوضِى بةٖطاّ و بة ططمياْى زضوغت ،ؾاظازةى
ديَٓؿني بووة ،بةآلّ زواى َطزْى بةٖطاَى زووةّ و ية غاآلْى ( 293ياخؤ  294ظ) بةثيَي
ضِووزاوةنإ ئةو نوضِة ْةطةيؿتة زةغةآلت و بةٖطاَى غيَيةّ فةضَاْطِةواى غةطػتإ بووة
ثاؾا.
َيَصووْووؽ و غههةْاغةنإ تا ئيَػتة ْةيإ ظاْيوة نة بةٖطاَى غيَيةّ نوضِى نيَ بووة،
َطة بيَطوَاْةناْى َيَصووى ثاؾا و زةغةآلتساضاْة.
ظاْطاوة نة غههة ية بةي
ٖةْسىَ َيَصووْووؽ وتووياْة بةٖطاَى غيَيةّ نوضِى ٖوضَوظى يةنةّ نوضِى ؾاثووضى
يةنةّ بووةٖ ،ةْسيَهي زيهة ئةو بريؤنةية ثةغةْس ْانةٕ .ئةو زابطِاْة َيَصوويية ية زوو
ٖؤناضةوة ٖاتووة نة بطيَتني يةوةى:
يةنةّْ :اظاْني بةٖطاَى غيَيةّ نوضِى نيَية!.
زووةّ :ظاْياضميإ ْيية زواى َطزْى بةٖطاَى زووةّ ضي ضِوويساوة ،بؤضي نوضِةنةى ْةٖاتة
غةض تةختى ثاؾايةتيي؟!.
زةبيَ بعاْني نة نةَى تةَةْى نوضِى بةٖطاّ ٖيض ضيَططي ْةزةنطز ية طةيؿتٓى بة تةخيت
َرت نة ؾاثووضى زووةّ بوو ،طةيؿتووْةتة
ثاؾايةتي ،ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا ظؤض يةو َٓساي
زةغةآلت ،تةْاْةت بة طيَطِاْةوةيةى ؾاثووضى زووةّ ئةوناتةى ية غهى زايهيسا بووة ،نة
بووةتة ثاؾاٖ ،ةضضةْسة ئةو طيَطِاْةوةية الواظة و ئةوإ ْةيإ ظاْيوة ئةو نؤضثةية ية غهى
250

زايهيسا نوضِة ياخؤ نضة ،ية ظدمريةى ثاؾايةتيي غاغاْييةنإ ،تا ئةونات ْةضيت ْةبوو نة
نضإ ببٓة ثاؾا ،تةْيا ية نؤتاييةناْى غاغاْييةنإٖ ،ةْسيَو ية خامنإ طةيؿتٓة زةغةآلت.
ئايا نوضِى بةٖطاَى زووةّ َطز ،ثيَـ ئةوةى باونى مبطيَت؟! ،ضووْهة ئةو ٖيض َرياتططى
بؤ تاز و تةختى ثاؾايةتيي ْةَا تا بةٖطاَى غيَيةّ ببيَتة ثاؾا؟ ،بيَطوَإ بةٖطاَى غيَيةّ
ية ؾاظازة غاغاْييةنإ بووة ،بؤية طةيؿتؤتة ثًةى ثاؾايةتيي ،ئةطةض وابيَت بؤ ْاوى باونى
بة ؾاضاوةيي َاوةتةوة ياخؤ نةوتووةتة بةض طوَإ؟ٖ ،ةضضةْسة ئةو بةؾة ية َيَصووى
غاغاْييةنإ بة ؾاضاوةيي َاوةتةوة و ئةو بابةتة تا ئيَػتة ضِوٕ ْيية ،بةآلّ ْابيَت ْائؤَيَس
َيٓهاضييةنإ ية
ببني ية زؤظيٓةوةى ضِاغتييةنة ،ضووْهة ية َاوةى ْيو غةزةى ضابطزووزا نؤي
ئيَطإ ظؤض بابةتى ؾاضاوةيإ بؤ بة زياض خػتيٓةوة و ياضَةتيسةضى بةٖيَع بووٕ بؤ
ضِووْهطزْةوةي ظؤض اليةْي ؾاضاوة و ْازياض.
بةٖطاَى غيَيةّ زواى بووْى بة ثاؾاْ ،اضزى تا غةضابؤز بيَتة تيػفوٕ و نطزى بة غةضؤنى
ئاططخاْةى طةوضةى تيػفوٕ نة ْاوى تةزاّ بوو.
غةضابؤز ضاوةضِوإ بوو تا ثًةى بةضظتطى ثيَ بسضيَت و بهطيَتة غةضؤنى زاَةظضاوةى
ظةضزةؾتى ،تةْاْةت ضاوةضِوإ بوو نة بةٖطاَى غيَيةّ ،ناضتيَط بهوشيَت زواى ئةوةى ية
غةضؤنايةتيى ئةو زاَةظضاوةية الي زةزات .ئةو تا ضازةيةى زشى ناضتيَط بوو نة ئةو بابةتةى
يةطةٍَ بةٖطاَى غيَيةّ خػتةبةض باؽ و وتى :ناضتيَط فةضَاْى نطز بوو تا غةضّ بربِٕ و بيبةٕ
بؤ ؾاضى تيػفوٕ ،بؤية ئيَػتة ثيَويػتة غةضى ئةو بربِزضيَت.
بةٖطاَى غيَيةّ وتى :ئةو َووغة و َٔ ْاتوامن َووغيَو بهوشّ.
غةضابؤز وتى :غةضؤنى ثيَؿووى ئاططخاْةى تةزاَيـ َووغ بوو و نوؾتيإ.
بةٖطاَى غيَيةّ وتى :ئةو اليةْططى َاْى بوو ،ناضتيَط اليةْططى َاْى ْيية.
غةضابؤز وتى :نةواتة نة ْياظى نوؾتٓى ئةوت ْيية ،ثيَويػتة ية غةضؤنايةتيى
زاَةظضاوةى ظةضزةؾتى الي بسةى و َٔ ية دياتى ئةو زياضى بهةى.
بةٖطاَى غيَيةّ وتىْ َٔ :اتوامن ئةو ناضةف بهةّ ،ضووْهة ناضتيَط ية ضابطزووزا خؤى بة
زؤغتى َٔ ْاغاْسووة و زؤغتايةتيى ئةو بؤ َٔ ياضَةتيسةض و ناضيطةض بووة ،ؾياوى ئةوة
ْيية نة ضانةي ئةو يةبةض ضاو ْةططّ و ئةو ية ثؤغتةنةى البسةّ .ية اليةني زيهة ئةو بة
تةَةْسا ضووة ،يةواْةية ئةطةض يةو تةَةْةزا ية ثؤغتةنةى البسضيَتٖ ،يَٓسة خةَطني ببيَت نة
ية َاوةى ضةْس ضؤشيَهسا مبطيَت .ئةطةض تؤ ثؿووزضيَص بيَ ،اوةيةنى نةّ ْاخايةْيَت نة ئةو بة
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ٖؤى تةَةْييةوة زةَطيَت و ئةونات َٔ ية دياتى ئةو ،تؤ زياضى زةنةّ بة غةضؤنى
زاَةظضاوةى ظةضزةؾتى.
غةضابؤز وتى َٔ :وةى زةبيِٓ ئةو ثياوة َةضطى زةيإ طةدمي زيهة زةبيٓيَت ،ظيَذا
زةَطيَت.
بةٖطاَى غيَيةّ وتى :ناتيَو تةَةٕ نؤتايي ٖات ،ئةويـ وةى ٖةَوو ئةواْي زيهة
زةَطيَت.
ناتيَو بؤ غةضابؤز ضِووٕ بؤوة بةٖطاَى غيَيةّ ْةتةْيا ْايةويَت ناضتيَط بهوشيَت ،بططة
ويػتى الزاْى ئةويؿى ْيية.
غةضابؤز وتى :نةواتة ْةضيتى ثةضغتٓى َيرتا نة يةاليةٕ ئةو ثياوةوة ية ٖةَوو ؾويَٓيَهى
ئيَطإ ثةضةى ثيَسضاوة ،يةْيَو ببة.
*

*

*

َةبةغتى غةضابؤز يةو ثيَؿٓياظة بؤ ئةوةبوو نة طوضظيَهى ناضيطةض ية زةضووْى ناضتيَط
َةزا ضووبوو ،ضووْهة
بسات و غةضؤنى ئاططخاْةى تةزاّ ية ييَهساْةوةنةيسا بة ظؤض بةٖةي
البطزْى ْةضيتى َيرتاثةضغتى ٖيض طوضظى ضِؤسى ية ناضتيَط ْةزةزا ،ناضتيَط ية ثةضغتٓى َيرتا
و فةضَاْى بؤ َووغةنإ ،تةْيا زةيويػت خواغتى زةغةآلتساض بةزى بٗيَٓيَت و خؤى ٖيض
دؤضة ئاضةظوويةنى ية ثةضغتٓى َيرتازا ْةبوو.
بةٖطاَى غيَيةّ ئةو زاوايةى غةضابؤزى بةديَ طةياْس و فةضَاْى بة ناضتيَط نطز تا بة
َووغةنإ ضابطةيةْيَت نة واظ َيرتاثةضغيت بٗيَٓٔ و تةواوى ئاططخاْةناْى بة ْاوى ئةو بيٓا
نطاوٕ ،غطيَٓةوة غةض ْاوى ئاٖوضاَةظزا و ٖةَوو خعَةتهاض و غةضثةضؾتياضاْى ئاططخاْةنإ
ية ؾويَٓةناْى خؤيإ خعَةت بهةٕ ،تةْيا ثيَويػتة ٖةَوويإ بعأْ نة خعَةتهاض و
غةضثةضؾتياضى ئاططخاْةناْى ئاٖوضاَةظزإ.
غةضابؤز ظؤض ثؿوو زضيَصى ْواْس تا بة ضيَطةى ناضيطةضيية ضِؤسييةنإ ياخؤ بة ٖؤى
تةَةْى ثرييةوة ناضتيَط مبطيَت و ئةو ْةزةَطز ،ئةو ية ثعيؿهةناْى ثطغي بوو نة ْيؿاْةناْى
َطزٕ بة ٖؤى ثريي ضيية؟.
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ثعيؿهةنإ وتبوويإٖ :ةض ناتيَو نةغيَهى بة تةَةٕ غهاآلى ية قاضةناْى ٖةبيَت نة
َيَت وا ٖةغت زةنةّ نة قاضةنامن ية يؤنة
َططتٓى دةغتةى ئةويإ ْةَابيَت و بً
تواْاى ٖةي
زضوغت نطاوٕ ،ئةو نات َطزْى ْيَعيو بؤتةوة.
َى تةْسضوغتى ناضتيَط،
ٖةَوو بةضةبةياْيَو غةضابؤز نةغيَهى زةْاضز بؤ ثطغني ية ٖةواي
نةغةنةف بيَ ئةوةى زياضى غات نة يةاليةٕ غةضابؤزةوة ٖاتووة تا ية تةْسضوغتى غةضؤنى
زاَةظضاوةى ظاْاياْى ظةضزةؾتى بجطغيَت ،زواتط ثطغياضى زةنطز نة ئايا قاضةناْى تواْا و
ٖيَعيإ ٖةية يإ ْا؟ ،ئايا ئةو بة باؾي زةتواْيَت ضيَ بهات ياخؤ ْا؟ ،ئةويـ وةآلَى
زةزايةوة نة قاضةناْى ٖيَٓسة بة تواْا و بةٖيَعٕ نة ية قاضى نةغيَهى طةْر و بة تواْا زةضٔ،
ظؤض بة نةَى بة زةغت قاضةناْييةوة ية ئاظاضزاية.
ناتيَو ْيَطزضاوةنة وةآلَى تةْسضوغتى ناضتيَطى بؤ غةضابؤز زةطةضِاْسةوة ،ئةو زةيوت َٔ
زةظامن ئةو ثياوة زةيإ طةدمي زيهة زةْيَطيَتة بةض َطزٕ،ظيَذا خؤى زةَطيَت.
يةنيَو ية ضةؾرتئ غةضزةَةناْى َيَصووى ئيَطإ ئةو غةضزةَةية ية َيَصووى غاغاْييةنإ
نة بة َطزْى بةٖطاَى زووةّ زةغت ثيَ زةنات و بة ثاؾايةتيي ؾاثووضى زووةّ نؤتايي زيَت.
غةباضةت بة بةٖطاَى غيَيةّ ْووغيوياْة نة َاوةى ثاؾايةتييةنةى تةْيا ضواض َاْط بووة،
زواى ياخيبووْى ْةضغي نوضِى ؾاثووضى يةنةّ و يةاليةٕ ئةوةوة نؤتايي بة زةغةآلتيى
ٖاتووة.
َى
(ئؤظؤخ زؤ غيَعاضة) نة ْاوةنةى بة زضوغتى بة (ئؤظؤبؤؽ) زةخويَٓسضيَتةوة ،ية غاي
( )339ظايٓيسا نؤضى زوايي نطزووةْ ،ووغيويةتى نة ئةويإ شةٖطخواضز نطزووة ،بةآلّ ئةو
بابةتة ضاغت ْيية و بةٖطاَى غيَيةّ ية ثاؾايةتيي البطزضاٖ ،ةْسىَ ية ييَتؤشإ ثيَيإ واية نة
َى ( )293ظايٓى بة زواوةف ية ٖةْسىَ ية ْاوضةناْى ضؤشٖةآلتى ئيَطإ
ئةو ية ثاف غاي
فةضَاْطِةوا بووة.
غةضةدماّ ياخيبووْى ْطغي ياخؤ ْطغيَؼ ضِوويسا ،بة ثيَؿواظى طةضَى ناضبةزةغتاْى وآلت
ٖات و ية ؾاضى تيػفوٕ تادى نطزة غةض و نؤتايي بة غةضزةَى ٖيَع و تواْاى ناضتيَط ٖيَٓا.
بؤية غةضزةَى فةضَاْطِةوايي ئةو بة غةضزةَى نؤتايي تووْسوتيصى زش بة ئايٓةناْي زيهة و
غةضزةَى ييَبووضزةيي ئايٓى ْاغطاوة ،ؾيَوة و دؤضى ضِيَوضِةمسى تادهطزْة غةضى ئةو ية
َى) ْيَعيو ؾاضى غًيَُاْى ية
نةتيبةيةنسا ْووغطاوةتةوة نة بة فةضَاْى ئةو ية (ثايهؤي
نوضزغتاْى عيَطام ٖةٍَ نةْسضاوة.
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ْطغي زةيةويػت بريةوةضى و غةضوةضييةناْى غةضزةَى باونى واتة ؾاثووضى يةنةّ ظيٓسوو
ضِابططيَت ،بؤية زواى الزاْى ناضتيَط و ضيَهدػتٓةوةى ٖةْسىَ ية ناضةناْى ْاوةخؤى وآلت ،بؤ
نةّ نطزْةوةى زةغةآلتيى ضؤَةنإ ،يةؾهطنيَؿيي نطزة غةض ئةضَةْػتإ و ية َاوةيةنى
َجؿتى ضؤّ
نوضتسا تواْى ٖيَعةناْى (تريزازى غيَيةّ) نة ؾاظازةى ئةؾهاْى بوو ،نة بة ثاي
فةضَاْطِةوايي زةنطز ،تيَو بؿهيَٓيَت و ية زةغةآلت زووضى غاتةوة.
ْطغي زواى ئةو غةضنةوتٓة طةوضةية ،تةْاْةت تواْى يةؾهطى ضؤّ بة فةضَاْسةيي
(طاييَطيؤؽ) تيَو بؿهيَٓيَت نة بة فةضَاْى (زيوو نًيػيإ) ئيُجطاتؤضى ضؤّ بؤ ياضَةتى
َيَو يةو بةضواضة ،بة ناضواْى ثاؾايةتييةوة بةضةو ئةضَةْػتإ
تريزاز ٖات بوو ،بةآلّ زواى غاي
زةضِؤيؿت و نةوتة بةض ٖيَطؾي طاييَيؤؽ و يةو دةْطةزا ؾهػتى خواضز و (ئةضغاْى خيَعاْى)
َةناْى و خعَةناْى و طةدميٓةى ثاؾايةتيي نةوتة زةغت ضؤَةنإ ،بؤية ْاضاض بوو تا
و َٓساي
َةضدة قوضغةناْى ضؤّ ثةغةْس بهات.
غةضةدماّ زيوو نًيػيإ ضةظاَةْسى بؤ ْاضزْةوةى زيًةنإ ْواْس و ية بةضاْبةضزا
ضيَههةوتٓٓاَةيةى ية ْيَوإ ٖةضزووال َؤض نطا ،بةثيَي ضيَههةوتٓٓاَةنة ْطغي ٖةَوو وآلتاْى
ئاغياى بضووى و ٖةَوو َيعؤثؤتاَيا دطة ية تيػفوْى ثايتةخت و بةؾيَو ية ئاظةضباجيإ و
بةؾيَو ية باؾووضى نوضزغتإ نة يةشيَط زةغتيسا بووٕ ،بؤ ضؤّ ديَٗيَؿت و ضؤَةنإ بووْة
فةضَاْطِةواى ضؤشٖةآلتى ْيَعيو.
ئةو ضيَههةوتٓٓاَةية َاوةى ضواض غاٍَ زضيَصةى نيَؿا ،بؤ ئيُجطاتؤضى ضؤّ َايةى
غةضنةوتٔ و غةضبةضظى بوو ،بؤ ثاؾاى غاغاْى دطة ية ظةبووْى و بيَ تواْايي ٖيضي زيهة
ْةبوو ،زواى ئةو َاوةية ْطغي ْةيتواْى زضيَصة بة زةغةآلتيى خؤى بسات.
ْطغي ية ( )303ظايٓى َطز و ٖوضَعى زووةّ نة نوضِى بوو ٖاتة ؾويَٓى ئةو ،ية َاوةى
َى زةغةآلتساضى ئةوزا زةغةآلت نةوتة زةغت فةضَاْطِةوا خؤديَيةنإٖ .وضَع ية
سةوت غاي
( 310ظ) َطز و نوضِةنةى واتة (ئاظةض ْيَطغي) ٖاتة ؾويَٓى ،بةآلّ زوو بطانةي زيهةي ثيَهةوة
ضيَهةوتٔ و ئاظةض ْيَطغييإ نوؾت.
َةى ئاظةض ْيَطغيسا ،يةنيإ ططت و
ضةْس فةضَاْطِةوايةى ية فةضَاْطِةوا غاغاْييةنإ ية تؤي
ئةو زوو بطايةيإ ططت و يةنيإ نويَط و ئةوي زيهةؾيإ نوؾت نة بة ٖوضَع ْاغطابوو.
ضووْهة زةبوواية ثاؾا ية ؾاظازةنإ بيَت ،بؤية نوضِة تاظة ية زايو بووةنةى ٖوضَع بة ْاوى
ؾاثووض نة بة ؾاثووضى زووةّ ْاغطا بوو ،ية دياتى ئةوإ نطاية ثاؾا.
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ؾاثووضى زووةّ نة ٖاتة غةض زْيا ،زةضنةوت نة غطووؾت ئةوى بؤ ئةوة ٖيَٓاوة نة
َهى ئاغايي ٖةبيَت ،ضووْهة ٖةضنة ٖاتة زْياوة زةغتى بة
ضاضةْووغي ديا ية ضاضةْووغي خةي
ططيإ نطز و يةطةٍَ يةنةّ ططياْيسا ،ئةو َاَاْةى بؤ ياضَةتى ؾاشْة ئيعطاى زايهى ٖات بوو
َة ئاغايي ْيية و ززاْى ٖاتووة ،بةآلّ تةْيا يةى ياخؤ زوو
غةضةدمي ئةوةيسا نة ئةو َٓساي
َيَهى ؾةف غاآلٕ
ززاْى ْةٖاتووة ،بططة ٖةض زوو ؾةويالطى ثطِٕ ية ززإ و بةئةْساظةي َٓساي
زةزاْى ٖةية.
َةنةيإ
ْةضيتى شْة خاوةٕ ثايةناْى غاغاْى وابوو نة زواى ية زايهبووْى َٓسآٍََ ،ساي
زةغجاضزة زةغت َاَإ تا ؾريى بساتىَ و بة خيَوى بهات ،بةآلّ ٖيض ئافطةتيَو تواْاى ؾريزإ
َةى ْةبوو ،ئةو بة ززاْةناْى ئاظاضى تووْسى َةَهى شْةناْى زةزا.
بةو َٓساي
تةْاْةت ئيعطاى زايهيؿى ْةيسةتواْى ؾري بةو نؤضثةية بسات .ضووْهة َةتطغي َطزْى
َهاْى ظاْا برييإ نطزةوة تا ئةو ببةْة بةض وآلخةنإ
َة بة ٖؤى بطغييةتى زةنطا ،خةي
ئةو َٓساي
و ية َةَهى َائ ؾريى ثيَ بسةٕ.
غةيط يةوةزا بوو نة ؾاثووضى زووةّ نة َةَهى زايهى و تةواوى شْةناْي زيهةي بة
ززاْةناْى زةطةغتَ ،ةَهى َايٓى ْةزةطةغت ،زواى ئةوةى ضِووٕ بؤوة ئةو ؾريى َائ
زةخوات  ،ئيرت بةضزةواّ ٖةْسىَ َايٓيإ ية تةويًةى ثاؾايةتيسا زةٖيَؿتةوة تا ؾاثووضى زووةّ
ؾريةناْيإ غوات.
َيسا وةى
ؾاثووضى زووةّ ية تةَةْى زة َاْطيسا زةغتى بة قػةنطزٕ نطز و ية يةى غاي
َيَهى ضواض غاآلٕ تواْاى قػةى ٖةبووٖ ،ةض وةى زةظاْطيَت نة ظؤضيَو ية َٓساآلٕ تةْاْةت
َٓساي
ية زواى زوو غاٍَ و ْيو ية تةَةْيإ ْاتوأْ بة ئاغاْى قػإ بهةٕ.
زواى ئةوةى نةوتة قػةنطزٕ واتة ية زة َاْطي تةَةْيسا ،ؾاثووضى زووةّ ضيسي ؾريى
ْةخواضز و خواضزْي زيهةي زةخواضز ،ضووْهة ززاْى تةواوى ٖةبوو بؤ خواضزْى ٖةَوو
خؤضانيَو .ية ؾاظزة َاْطيسا ؾاثووضى زووةّ تواْى يةغةض قاضةناْى بوةغتيَت و َاوةيةنى
نةّ زواى وةغتإ يةغةض قاضةناْى ،تواْى بطِواتٖ ،ةضضةْسة ية غةضةتازا ية ناتى ضؤيؿنت
َةناْي زيهةوة نة ية ناتى نةوتٔ زةططيإ ،ؾاثووضى زووةّ
زةنةوت ،بة ثيَضةواْةى َٓساي
ْةزةططيا.
ناتيَو تةَةْى ؾاثووضى زووةّ بوو بة زوو غاٍَ و ْيو ،ئةويإ خػتة بةض خويَٓسٕ ية الى
َاَؤغتاى تايبةتى تا فيَطى ْووغني و خويَٓسْةوة ببيَت ،ئةو بة خيَطايي خويَٓسٕ و ْووغني
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فيَطبوو ،تةْاْةت فيَطى ظَاْى ضؤَيـ بوو نة ئةو نات تانة ظَاْى بيَطاْة بوو نة ية ئيَطإ
غويَٓسضيَت.
ْابيَت تواْاى ؾاثووضى يةنةّ بؤ فيَطبووٕ بة ْاغطووؾتى ييَو بسةيٓةوة و بة بابةتيَهى
ثيَضةواْةى غطووؾتى زابٓني ،ية تةواوى غةضزةَةناْسا نةغاْيَو ٖةبووٕ ،نة تواْاى
فيَطبووْيإ يةضاو نةغاْي زيهة بةٖيَعتط بووةٖ ،ةضضةْسة شَاضةى ئةو نةغاْةى بة بةضاوضز
َهي زيهة نةَرتة ،بةآلّ بووْى ئةوإ ثيَضةواْةى غطووؾت ْيية.
يةطةٍَ خةي
َيسا ويَطِاى فيَطبووْى ْووغني و خويَٓسْةوة بة
زةوتطيَت ؾاثووضى زووةّ ية تةَةْى سةوت غاي
ظَاْى ضؤَى ،تةواوى ظاْػتةناْى غةضزةَى خؤؾي زةظاْى.
ٖةضضةْسة ئةو وتةية ظيَسةضِؤيي ثيَوة زياضة ،بةآلّ ْابيَت ئةو بابةتةف ية بري بهةئ نة
ئةونات ظاْػت ٖيَٓسة فطةوإ ْةبووة نة بة تةْيا ظاْػتى ثعيؿهى زةيإ يل ية خؤى بططيَت
نة ؾاضةظايي ية ٖةضيةنةيإ ْيوةى تةَةْى َطؤظى ثيَويػتة .بؤية زةتواْني ئةوة ثةغةْس
بهةئ نة ؾاثووضى زووةّ بة ٖؤى تواْاى ظؤضى بؤ خويَٓسٕ و ْووغني ،تواْيويةتيى تةواوى
ظاْػتةناْى غةضزةَى خؤى بعاْيَت.
َى ؾاثووض ئةوةية نة ية وةضظى
يةنيَو ية ضِووزاوة غةضةْر ضانيَؿةناْى غةضزةَى َٓساي
َى ( )311ظايٓيسا واتة ئةو ناتةى نة تةَةْى ؾاثووض تةْيا (َ )14اْط بووة،
ظغتاْى غاي
طؤضِاْى يةثطِ بة غةض نةؾوٖةواى َيعؤثؤتاَيازا ٖاتووة و بةفطيَهى يةنذاض ظؤض ٖةَوو
زةؾتةناْى زاثؤؾي و طوضطةنإ يةبةض بطغييةتى ٖيَطؾيإ نطزة غةض ؾاضى تيػفوٕ.
َهى ئةو ؾاضة ٖةضطيع طوضطيإ ْةبيٓى بوو ،واياْعاْى ئةواْة غةطٔ ،بةثيَي ئايٓى
خةي
َو بيإ ثاضيَعٕ ،بةآلّ زواى
ظةضزةؾت ،ضووْهة غةط طياًْةبةضيَهي بة غووزة ،زةبوواية خةي
ئةوةى ضةْس نةغيَهيإ نوؾت ،غةضؤنى ئاططخاْةى طةوضةى ثايتةخت ٖؤؾساضيساية
َة ية خةضقػتةضةناْة (ية ئايٓى
َة و وتى ئةو ئاشةي
زاْيؿتوواْى ثايتةخت ية َةتطغي ئةو ئاشةي
َى ظياْبةخـ بةناض زيَت) و ثيَويػتة بهوشضئَ.
ظةضزةؾتيسا ئةو وؾةية بؤ ئاشةي
َةزا غةضةضِاى بةفطى ظؤض و غةضَاى غةخت نة ية َيعؤثؤتاَيازا ويَٓةي ْةبيَت،
يةو غاي
ضِووزاويَهي زيهةف ضِوويسا ئةويـ بيَ ٖاوتا بووْ ،ةتةْيا نةؽ ْةي بيٓى بوو ،بططة نةؽ
ْةي بيػتبوو .ئةو ضِووزاوة بطيَتى بوو يةوةى ٖةضزوو ظيَى زجيًة و فوضات بة ٖؤى ئةو غةضَا
غةخت و تووْسةوة ؾةختةيإ نطز و ٖاتوضؤى بةيةّ و نةؾتييةنإ ية ٖةضزوو ظيَيةنةزا
وةغتا ،يةو ناتةؾةوة تا بة ئيَػتة زةطات غةضَاى ٖاوؾيَوة ية َيعؤثؤتاَيا ْةبيٓطاوةتةوة.
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َى ،زوشَٓيَهى تاظة بؤ غاغاْييةنإ
ناتيَو تةَةْى ؾاثووضى زووةّ طةيؿتة ٖةؾت غاي
زةضنةوت و بطيَتى بوو ية عاضةبإٖ ،ةضضةْسة ئةوإ ثيَـ ئةو ناتة خؤيإ بة زوشَٔ
َى
زةضزةخػت ،بةآلّ ططيٓطى و ٖيَعى ئةوةيإ ْةبوو نة بة زوشَيَهى تطغٓاى بٓاغطئَ .ية غاي
( 318ظ) يةؾهطيَهى بةٖيَعى عاضةبإ بة غةضنطزايةتيي (قوضوةى نوضِى َوخًةب) نة
ثياويَهى باآلبةضظ و زةَووضاو ثإ بووٖ ،يَطؾيإ نطز ،ئةطةضضي ٖةْسيَو نةؽ وا بريزةنةْةوة
َى ( 637ظ) بووة ،بةآلّ ية ضِاغتيسا يةنةَني
نة يةنةّ ٖيَطؾي عاضةبإ بؤ غةض ئيَطإ ية غاي
َي
ٖيَطؾي طةوضةي عاضةبإ بؤ غةض ئيَطإ بة فةضَاْسةيي (قوضوةى نوضِى َوخًةب) ية غاي
( 318ظ) بووة ،قوضوةى نوضِى َوخًةب ٖيَطؾي نطزة غةض ؾووف ،زواى زاطرينطزْى ،نةوتٓة
تاآلْهطزْي ؾاضةنة و ئةوةى تواْاى طواغتٓةوةيإ ٖةبوو يةاليةٕ ؾةضِظاْاْةوة بطزضإٖ ،ةَوو
شٕ و ثياوةناْيإ بة زيٌ ططتٔ ،ئةو زةَةي ئةو ؾويَٓةيإ بةدىَ ٖيَؿت ،ؾووف تةْيا
ويَطاْةيةى بوو.
يةؾهطى عاضةبإ زواى ؾووف بةضةو ضؤشٖةآلت نةوتٓةضِيَ ،يةغةض ضيَطةيإ ضةْسئ ؾاضيإ
زاطرينطز ،شٕ و َٓساٍَ و ثياواْيإ بة زيٌ ططتٔ ،زةوتطيَت قوضوةى نوضِى َوخًةب و غوثانةى
تا ؾاضى نطَإ ضؤيؿنت ،ناتيَو بيػتيإ نة يةؾهطيَهى غاغاْييةنإ بؤ دةْطى ئةوإ
نةوتووةتةضِيَ ،بة ثةية طةضِاْةوة تا ثيَوةْسيإ يةطةٍَ ثؿتةوة و ثاؾهؤي خؤيإ ْةثضطِيَت.
طةيؿتٓى يةؾهطى عاضةبإ بة ؾاضى نطَإ ديَطةى طوَاْة ،بةآلّ طةضِاْةوةى بة ثةيةى
يةؾهطةنة بؤ زواوة ضاغتة .ؾةضِظاْاْي عاضةبإ ناتيَو بؤيإ زةضنةوت شَاضةى زيًةناْيإ
ظؤضٕ و نةؽ ية ئيَطإ ئةواْيإ ييَ ْانطِيَت و ئةو زيالْةى ٖيَٓاويأْ ْاناضٕ ية باظاضةناْي
زيهةزا بيإ فطؤؾٔ ،بؤية زةغتيإ بة نوؾتٓى ئةو زيالْة نطز نة ثيَيإ وابوو ظيازةٕ.
َبةت زواى َاوةيةى،
ناتيَو ؾاثووضى زووةّ قوضوةى نوضِي َوخًةبي زةغتطري نطز (ٖةي
نة زواتط باغي زةنةئ) ييَى ثطغي :نابطا بؤضى تؤ و ؾةضِظاْاْت زيًةناْتإ زةنوؾنت؟.
قوضوةي نوضِي َوخًةب وتى :ضووْهة ْةَاْسةتواْى ئةوإ يةطةٍَ خؤَاْسا ببةئ.
َةناْيإ بضٓةوة.
ؾاثووضى زووةّ وتى :نةواتة بؤ ئاظازتإ ْةزةنطزٕ تا بةضةو َاي
قوضوةى نوضِى َوخًةب بة بيػتٓى ئةو وتةية زووضاضى غةضغووضَِإ ٖات و وتى:
ئةونات ْة خؤّ و ْة ؾةضِظاْامن ْةَاْسةظاْى نة زةناضئ زيًةنإ ئاظاز بهةئ ،تا بؤ
َةناْيإ بضٓةوة ،باوةضَِإ وابوو تانة ضيَطة بؤ ضظطاضبوومنإ ية زةغت ئةوإ ،نوؾتٓياْة.
َاي
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ؾاثووضى زووةّ ثطغياضى نطز :ئايا ئيَوة ناتيَو شٕ و ثياوةناْى طوْس و ؾاضةناْتإ بة زيٌ
زةططتٔ ،بؤ ئةوةتإ ْةبوو نة بياْفطؤؾٔ؟ ،قوضوةي نوضِي َوخًةب بة ئةضيَ وةآلَى زايةوة.
ؾاثووض ثطغياضى نطزةوة :ئةى بؤضى خواضزْتإ ثيَيإ ْةزةزا تا ئةوإ بةضطة بططٕ و ْةبٓة
ئيَػو و ثيَػت و زواداض مبطٕ؟.
قوضوةي نوضِي َوخًةب وتى :ضووْهة تواْاى نطِيٓى خواضزةَةْيُإ بؤ تيَطنطزْي ئةوإ
ْةبوو ،ئيَُة تةْاْةت بؤ تيَطبووْى خؤمشإ خواضزةَةْيُإ ْةزةنطِى ،تةْيا ناتيَو ْاضاض بني ئةو
ناضة زةنةئ.
ية ؾيهاضى ئةو وةآلَاْة بؤَإ زةضزةنةويَت نة ئةو زةَة عاضةبإ ضؤٕ برييإ نطزؤتةوة،
زواى طةيؿتٓيإ بة ؾاضيَو ياخؤ طوْسيَو ضييإ بةغةض زاْيؿتوواْةنةيسا ٖيَٓاوة .طوَامنإ
ْيية يةوةى ئانٓذيبووْي عاضةبإ ية بيابإ و زةؾتةنإ ناضيطةضيى يةغةض تووضِةيي و ضِم
َيإ
ئةغتووضى ئةوإ ٖةبووة ،عاضةبإ تةْيا ضةْس زةظةضةيًيَو برتاظيَت ،ئيسي نؿتووناي
َى ئةوإ بطيَتى بووة ية ضاْسْى خوضَا،
ْةنطزووة ،ية ؾويَٓةناْي زيهةف تانة نؿتووناي
ئةويـ بةو َةضدةى ئاو ية ؾويَٓى ْيؿتةديَ بووْيإ ٖةبوو بيَت .يةو ؾويَٓاْةى خوضَا
ْةبوواية ،عاضةبإ تةْيا ؾريى وؾرتيإ خواضزووة و داض بة داضيـ ئةطةض تواْيبيإ زةغتيإ
بهةويَت ،ئةوا طوؾتيإ زةخواضز.
نؤَيؤْيٌََ يؤضاْػي بةضيتاْى نة ية غةضوبةْسي يةنةَني دةْطى ديٗاْى بة دًوبةضطى
عاضةباْةوة ية بياباْةناْى عةضةبػتإ بؤ بةضيتاْياى َةظٕ ناضي زةنطز ،ية ثةضِتوونى (سةوت
َيَت( :تةْاْةت ئيَػتةف ية
َى ( 1930ظ) ضاخ نطاوة ،زةي
نؤيِةطةى ئةقٌَ) نة ية غاي
َهاْيَو ٖةٕ دطة ية ؾريى وؾرتٖ ،يض ؾيَهي زيهةيإ ْةخواضزووة)،
عاضةبػتاْى غعووزى خةي
َيـ ْيوةى يةنةَى غةزةى بيػتةَة.
َؤْيًَ
َةبةغتى نؤي
َيَني عاضةبإ ية بياباْة طةضَةنإ ٖيَٓسة بة غةختى زةشيإ نة ْةياْسةظاْي
بة نوضتى بً
ْةضّ و ْياْي ضيية! ،ئةوإ ٖةضطيع بةظةييإ بة ٖاوظَاْةناْى خؤياْسا ْةزةٖاتةوة ،ضذاى
ئةوةى بةظةييإ بة ْةتةوةناْي زيهةزا بيَتةوة .ئةوإ ية عةضةبػتاْسا بةضزةواّ ية ؾةضِوؾؤضِ و
َيَهي زيهةزا غةضزةنةوتٔ ،ثريةناْيإ زةنوؾنت و
َيَو بةغةض خيًَ
دةْطسا بووٕ ،ناتيَو خيًَ
ئةواْي زيهةيإ بة زيٌ زةططت و زةبطز ،ئةو َطؤظاْة نة يةطةٍَ خؤيإ بةّ ؾيَوةية
َػونةوت بهةٕ ،ئيسي زةبيَت ية ناتى غةضنةوتٔ بةغةض ْةتةوةيةني زيهةزا ض
ٖةي
َػونةوتيَو بٓويَٓٔ!.
ٖةي
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َى ( 321ظ) بؤ زووةَني داض ٖيَطؾي نطزةوة ئةو داضة تا
قوضوةى نوضِى َوخًةب ية غاي
َهةنة ،وةى زاْيؿتوواْى ئةو
زةظةضةيًي ْاوةْسيى ئيَطإ ضؤيؿت و نةوتة تاآلٕ و نوؾتاضى خةي
زةظةضةيًة زةبيَصٕ طةيؿتووةتة ؾاضى (ضةى) ،ييَ زواتط طةضِايةوة.
َةزا غاغاْييةنإ ْةياْتواْى ثيَـ بة يةؾهطى
يةو زوو ٖيَطؾة َةظْةي ئةو زوو غاي
عاضةبإ بططٕ ،ضووْهة غيػتةَى غاغاْييةنإ بة ؾيَوةيةى بوو نة ئةطةض نةغي بة تواْا ية
زةغةآلتسا ْةبووايةٖ ،يض ناضيَو ديَبةدىَ ْةزةبوو .ئةونات ؾاشْة (ئيعطا) ياخؤ (ئاى ظطا)
ثاؾايةتيي غاغاْييةناْى زةنطزٖ ،ةض فةضَاْطِةوايةى ية غٓووضى ْاوضةنةى خؤيسا وةى
غةضبةخؤ غاتوغةوزايي زةنطز و زؤخى طؿتيي ٖةض وةى زؤخى غةضزةَى ثيَـ ثاؾايةتيي
ؾاثووضى زووةّ بوو ،واتة زةغةآلتساضيَهى ْاوةْسيى بةٖيَع بووْي ْةبوو ،نة فةضَاْطِةوانإ
بةضفةضَاْى بٔ و ناضيَو بؤ ضيَططتٔ ية ٖيَطؾي عاضةبإ ئةدماّ بسةٕ.
َيٓةوةناْى
َةنٔ ،زواتط ييَهؤي
َةنٓاغإ ثيَيإ وابوو تةواوى عاضةبإ ية يةى ضةضةي
ضةضةي
َةنى ية يةنسي دوزإ،
َةى ْني و ية زوو ضِةضةي
ظاْايإ زةضخيػت نة عاضةبإ يةى ضةضةي
يةنةَيإ باآلبةضظٕ و شٕ و ثياوْيإ ضاو و بطؤ و َووةناْيإ ضِةؾٔ ،يووت و زةّ و ؾةويالطى
ضيَهيإ ٖةية ،واتة بة ؾيَوةيةنٔ دطة ية ضِووخػاضيإ بة طؿتيي بة ئاضياييةنإ زةضٔ ،بةآلّ
َةنى غاَني.
ئةواْي زيهة بيَطوَإ ية ضةضةي
ْةتةوة باآلبةضظةنة ية غةضةتازا ،ية نؤتايي باؾووضى ضؤشئاواى ْيُضة زوضطةي عاضةبإ
زةشيإ و زةظةضةيًي ْيؿتةديَى ئةوإ ْاوضةيةنى بة ثيت و ثطِ ئاو بوو ،بةآلّ زواتط بة ٖؤى
َٔ و بةضةو بانوض بطِؤٕ .ئةو
َي يةثطِ و زضيَصخايةْٕ ،اضاض بووٕ ؾويَٓى خؤيإ بةدىَ بٗيًَ
وؾهةغاي
ْةتةوةية ظؤضتط بة زضيَصايي نةْاضةناْى ضؤشئاواى زووضطةى عاضةبى ،واتة نةْاضةناْى زةضياى
غووض ْيؿتةدىَ بووٕ.
ْةتةوةنةي زيهة بيَطوَإ ية زةؾتةناْى باؾووضى َيعؤثؤتاَيا و زةؾتةناْى بانوضى
ضؤشٖةآلتى زووضطةى عاضةبى بةضةو ْيَو عاضةبػتإ نؤضيإ نطزووة ،ثيَسةضيَت َاوةى ئةو
نؤضة ظؤضى خاياْس بيَت و يةواْةية تا ضةْس غةزةيةنى ثيَضوو بيَت.
ية ْةدسى عاضةبػتإ واتة ثيَسةؾتةناْى ْاوةْس و ْاوةضِاغتى عاضةبػتإ ،بة ثيَضةواْةى
َى ْةبووة و ْيية .يةويَٓسةض
برينطزْةوةى ٖةْسىَ نةؽ ،تةْيا ظةوى و ظاضى بيَ غووزى نؿتووناي
ظةوى بةضظ ٖةْة نة باضاْيإ بةغةضزا زةباضيَت ،ية بةضظاييةناْةوة ٖةْسىَ دؤطة زةضِشيَٓة خواضيَ و
َيإ نطزووة و زةنةٕ ،بةآلّ ية زةضةوةى ئةو غٓووضة
َو بة غووزوةضططتٔ يةو دؤطاْة نؿتووناي
خةي
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َيإ ْيية و ئةو
نة بة (ْةدس) ْاغطاوة ،بياباْةناْى ْاوةْسيى غعووزية ٖةٕ نة غووزى نؿتووناي
َة عاضةباْةى يةويَٓسةض زةشيإ ْاضاض بووٕ تةْيا بة ؾريى وؾرت بصئ.
خيًَ
ئةوةى ئةواْى ْاضاض بةو شياْة ية بياباْةناْسا زةنطز ،بووْى دةْط بوو ،ئةوإ يةو تطغة
زووض ية يةنسيي زةشيإ.
ية ٖيض غةضزةَيَهسا ٖيض ْةتةوةيةى ْازؤظضيَتةوة نة بة ئةْساظةى عاضةبإ بةضزةواّ ية
دةْطسا بوو بٔ ،ئةوإ بةضزةواّ زةدةْطإ ،نةّ ٖةبوو عاضةبةيًيَهى بيابآْؿني بة َطزْى
خؤى مبطيَت ،يةوة زةضوو ياغاى طؿتيي بيَت نة عاضةبى بيابآْؿني ثيَويػتة ية دةْطسا
بهوشضيَت.
ئايٓى عاضةبإ بطيَتى بوو ية بت ثةضغتى ،دطة ية بتةنإ ،ئةغتيَطةَ ،اْط و خؤضيؿيإ
َيَهى عاضةبإ ية (نةعبة) بتيَهى تايبةت بة خؤى ٖةبوو ،بؤية ٖةَوو
زةثةضغتٖ .ةض خيًَ
تانيَهى عاضةبإ بة ئةضنى خؤي زةظاْى نة ٖيض ْةبيَت يةنذاض ية تةَةْى بؤ ظياضةت بضيَتة
َى داضيَو زةضوو.
نةعبة ،ئةطةض تواْيباى غاي
َآل ظةَةخؿةضِى) نة ية غةزةى ضواضةَى نؤضى شياوة ،ثيَي واية
ظاْاى ئيػالّ (داضوي
وؾةى (َةنهة) ية زوو وؾةى (َة) واتة (َاْط)( ،نةزة) واتة (ؾوئَ) ثيَو ٖاتووة ،واتة
َى خوزا شياوة ،بؤية
َى َاْط) ،ئةو بؤ خؤى َاوةيةنى ظؤض ية َةنهة و ية زضاوغيَى َاي
(َاي
َآل) واتة بة زضاوغيَي خوزا ْاوبطاوة.
بة (داضوي
عاضةبى بيابآْؿني بؤ ئةوةي بة ظيٓسوويي مبٓيَتةوة ثيَويػتى بة زوو ؾت ٖةبووة يةنةَيإ
ؾريى وؾرت ،نة ثاؾاى ثيَؿووى غعووزية واتة (ؾا غعووز) ؾريى وؾرتى بة باؾرتئ و
تةواوتطئ خؤضاى زةظاْى و زةيوت ٖةَوو ضةوضييةناْى تيَساية ،بؤية بؤ ٖةض ؾويَٓيَو زةضوو،
وؾرتة َيَيةناْيإ بة فطِؤنة بؤ زةطواغتةوة ،ئةو ضؤشةى ية يؤْإ نؤضى زوايي نطز ،ؾاظزة
وؾرتى َيَيةى يةال بوو.
زووةَيإ بطيَتى بوو ية ؾيعط ،ؾيعطيـ خؤضانى ضِؤسى عاضةبإ بوو ،بة ضازةيةى نة بةبيَ
ؾيعط ْةياْسةتواْى بصئ .ؾيعط ية شياْى ٖيض ْةتةوةيةنى نؤٕ بة ضازةى عاضةبإ ططيٓطى
ْةبووة و بة ئةضنةناْى شيإ ْةظاْطاوة ،عاضةبى بيابآْؿني تةْيا زوو دؤضة ؾيعطيإ ٖةبوو نة
بطيَتى بووٕ ية (ضةدع) نة ية دةْطسا زةخويَٓطا ،غةظةييـ بؤ ناتةناْي زيهة بوو.
َهاْي زيهةيـ
ئةوإ خويَٓسةواض ْةبووٕ ،بةآلّ ؾيعطيإ زةوت ،بؤ يةبةضنطزْى ؾيعطي خةي
بيَ ٖاوتابووٕ ،تةْاْةت ٖةْسىَ ية ؾاعرية بةْاوباْطةناْى عاضةبإ ْةخويَٓسةواض بووٕ.
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َواغطابوو،
يةْيَو سةوت ؾاعريى زياضى عاضةبإ نة ؾيعطةناْيإ ية نةعبة ٖةي
شَاضةيةنيإ ْةخويَٓسةواض بووٕ ،خؤؾٓووغةنإ ؾيعطةناْيإ بؤ ْووغيبووْةوة .زةغتهةوتٓى
ْووغةض ية غعووزية ناضيَهى زشواض بوو ،ناتيَو ئيػالّ ٖات ية ٖةَوو َةنهة تةْيا ْؤ نةؽ
َيب) غآلوي خواي ييَبيَت.
خويَٓسةواض بووٕ نة يةنيإ سةظضةتى (عةىل نوضِى ئةبى تاي
عاضةبى بيابآْؿني نة بتجةضغت بووٕ ،بطِواى ثتةويإ بة بتةناْيإ ٖةبوو ،بطِوايإ وابوو
نة ٖيض ؾتيَو بة بيَ ويػتى ئةو بتاْة ْايةتةزى ،يةطةٍَ ٖةَوو وؾةيةى نة ية ظاضيإ
زةٖاتةزةضْ ،اوى بتةنةى خؤيإ زةوت و غويَٓسيإ ثيَ زةخواضزْ .ةضيتى غويَٓسخواضزٕ يةالى
عاضةبى بيابآْؿني نة ْةضيتى ثيَـ ٖاتٓى ئيػالّ بوو ،زواى ٖاتٓى ئيػالَيـ َايةوة ،زواى
ئةوةى ئةوإ بطِوايإ بة خوزاى تاقاْة ٖيَٓاٖ ،يَؿتا بةضزةوأَ ية غويَٓس خواضزٕ ،بةآلّ
ئةوداضة ية نؤتايي ياخؤ غةضةتاى ٖةض ضِغتةيةنسا غويَٓس زةخؤٕ ،تةْاْةت ئةطةض بابةتى
باغةنةيإ بيَ بايةخيـ بيَت.
عاضةبإ بةض ية ضووْيإ بؤ دةْط زةبوواية ضةدع 1غويَٓيَتْ ،ةخويَٓسْى ضةدع بة ْةْطي
ٖةشَاض زةنطا.
ئةواْةى تواْاى ؾيعط وتٓيإ ٖةبوو ،ية غةضةتاى دةْطسا ؾيعطيإ زةوت ،ية ؾيعطةناْسا
خؤيإ و باثرياْيإ زةْاغاْس و ْاغاْسْى باثرياْيإ بةضزةواّ يةغةض بٓةَاى ئاظايةتيى ئةوإ
بوو.
َو وةضططتٔ ية ضةدعى ئةواْي زيهة َايةى ؾةضّ بوو ،بةآلّ زةياْتواْى غووز ية ضةدعى
نةي
ؾاعرية بةْاوباْطةنإ وةضبططٕ ،بة تايبةت غووزوةضططتٔ ية ؾيعطى سةوت ؾاعرية زياضةنإ
َواغطاو واتة(َعًكات غبعة) زةْاغطيَت.
ئاغايي بوو نة ؾيعطةناْيإ بة سةوت ٖةي
ئةواْةى تواْاى وتٓى ضةدعيإ ْةبوو ،خوزإ غةضَاية بووٕ ،ثيَـ ضؤيؿتٓيإ بؤ دةْط
َيَت ،بةآلّ بؤ خؤيإ زةبوواية ئةو
ثاضةيإ زةبةخؿي بة يةنيَو ية ؾاعريةنإ تا ضةدعيإ بؤ بً
ئاواظة زياضى بهةٕ نة ضةدعةنةى ثيَ زةخويَٓسضا ،ئةَةف بؤ ئةوة بوو تا ؾاعري بةثيَي ئةو
ئاواظة بةيتةناْى ضةدعةنة بٓووغيَتةوة( ،بةسط) ية ؾيعطى عاضةبى يةَةوة زةضنةوت ،واتة
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ئاواظة دةْطييةنإ بووْة َايةى زضوغتبووْى (بةسط) ية ؾيعطى عاضةبى و ية ضةدع( ،)1زواتط
ضةدع طؤضِا بة غةظةٍ ،بةسطةنإ يةاليةٕ ؾاعريةناْةوة بؤ غةظةيةنإ بةناضٖاتٔ.
زاْيؿتوواْى سيذاظ واتة ئةو بةؾةى عاضةبػتإ نة زةنةويَتة نةْاضى زةضياى غووض ،ظؤض
نةّ بووٖ ،ؤيةنةى بؤ بووْى ْةخؤؾييةناْى تةَةْى َٓساآلٕ زةطةضِايةوة نة زةبووْة ٖؤى
َى زاْيؿتووإ ،ثيَـ ئةوةى َٓساآلٕ بطةْة تةَةْى ٖةضظةناضى ،بة
يةْيَوضووْى بة نؤَةي
ْةخؤؾييةنإ زةَطزٕ.
َهى سيذاظ ظاْيإ نة ئةو َٓساآلْةى ية ْةدسى
يةواْةية ضةْسئ غةزة تيَجةضِبوو ،تا خةي
َى ْاَطٕ ،ئةوإ زواداض ظاْيإ ية ْيَوإ بووْة
عاضةبػتإ زةشيإ ،بة ْةخؤؾي غةضزةَى َٓساي
َى
َةنإ ية َٓساي
غطووؾتييةناْى ْةدس و سيذاظ دياواظيى ٖةية ،ية سيذاظ ظؤضيٓةى َٓساي
زةَطٕ ،بةآلّ ية ْةدس ظيٓسوو زةَيَٓٔ.
َيإ زةبوو،
ية ئاناَسا ْةضيتيَهى ْويَ ٖاتةنايةوة ،زايهإ ية سيذاظ زواى ئةوةى َٓساي
َةناْيإ يةويَٓسةض طةوضة زةنطز ياخؤ ئةطةض ٖةبوو بوواْة،
زةضِؤيؿنت بؤ ْةدس و َٓساي
َةناْيإ زةغجاضزة زةغت زايةْيَو تا ية بيابإ بؤيإ طةوضة بهات.
َٓساي
َةَةْسةناْى
َى يةنيَو ية زةوي
َةناْى بيابآْؿني بة ضةظاَةْسييةوة َٓساي
شْةناْى خيًَ
َةناْى سيذاظيإ بةخيَو زةنطز ،ضووْهة ية اليةى بطِيَو ية ثاضةيإ زةغت زةنةوت ،ية
خيًَ
َةى ية سيذاظةوة
َةناْيإ زةبووٕ بة بطا و خوؾهى ؾريى ئةو َٓساي
اليةني زيهةيـ َٓساي
ٖيَٓابوويإ.
َي زيهة زةزا ؾريزةض ْاوزةبطإ ،ئةو
يةْيَو عاضةبى بيابآْؿني ئةو شْاْةى ؾرييإ بة َٓساي
َةنإ ٖةبوو ،ضووْهة بة يةنيَو ية
شْاْة واتة ؾريزةضةنإ ضيَعى ظؤضيإ ية الى خاوةٕ َٓساي
َة طةوضةنإ ٖةشَاض زةنطإ ،نوضِ و نضةناْيإ زةبووْة بطا و خوؾهى ئةو
ئةْساَاْى بٓةَاي
َةى ؾريي ئةو زايةْةى خواضزبوو.
َٓساي
ثةياَبةضى َةظْي ئيػالَيـ (ز.ر) ٖةضوةى طةوضةناْي زيهةي سيذاظ زواى ئةوةى
ٖاتة زْياوة ،زضاية زةغت زايةٕ و ية بيابإ ؾريى خواضز ،زايةْى ثةياَبةضي َةظْيـ تا ئةو
ضؤشةى ظيٓسوو بوو ،يةاليةٕ ثةياَبةضةوة ظؤض ضيَعى ييَ زةطريا ،غاآلْة ضةْسئ داض ثةياَبةضى
َطوتٔ بةناض زةبطا.
َسإ و ثيَسا ٖةي
( )1ضةدع دؤضيَو ية بةسطةناْى ؾيعطى عاضةبيية ،نة تةْيا بؤ بةغةضزا ٖةي
"وةضطيَطِي نوضزى"
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ئيػالّ زياضى بؤ زةْاضز ،بةآلّ ئةو َيَصووةى ئيَُة باغي زةنةئ ،غيَ غةزة بةض ية ٖاتٓى
ئيػالَة.
َةنإ ية تةَةْى
ثةضوةضزنطزْى َٓساآلْى سيذاظ ية بيابإ بووة ضيَطط ية َطزْي َٓساي
َى ،ية ئاناَسا زاْيؿتوواْى سيذاظ بةضةو ظؤضبووٕ ضؤيؿت ،بةآلّ تا غةضزةَى ٖاتٓى
َٓساي
َى ؾاثووضزا زوو داض يةؾهطى بؤ غةض
قوضوةي نوضِى َوخًةب نة ية غةضزةَى َٓساي
غاغاْييةنإ ٖيَٓا ،نةؽ ْةبيٓطا يةْيَو خيَآلْي عاضةبإ زةغت ببات بؤ ٖيَطؾيَهى طةوضة،
َة عةضةبةنإ بوو ،بؤية ٖيض نةؽ ْةيسةتواْى
يةنيَو ية ٖؤناضةناْيـ دةْطى بةضزةواَى خيًَ
يةؾهطى طةوضة ئاَازة بهات ،ئةوإ بةضزةواّ يةطةٍَ يةنسي زةدةْطإٖ ،يض نات ية زووضطةى
َى
َيَو ٖةَوو ثياوةناْى زةنوشضإ و خيًَ
عاضةبى واظيإ ية دةْط ْةزةٖيَٓا ،ظؤض داض خيًَ
غةضنةوتوو خؤى بة خاوةٕ َاف زةظاْى ية بة زيٌ ططتٓى شٕ و ٖةضظةناضإ و زواداض
فطؤؾتٓيإ ية باظاضِى نؤيًةنإ.
(ئيُطةئويكةيؼ) يةنيَهة ية سةوت ؾاعرياْي َةظْي عاضةبإ نة بة خوزإ سةوت
َواغطاو (َعًكات غبعة) ْاغطاوٕ ،ية ضاَةنةيسا باغي شياْى خؤى زةنات و زةَييَت( :يةو
ٖةي
َةنةّ بةؾساض بووّ ية دةْط و ناضى غةضةنيي َٔ
ناتةوة نة خؤّ ْاغيوة ،يةطةٍَ ثياواْى خيًَ
ية ضؤشٖةآلت و ضؤشئاوا بطيَتى بوو ية مشؿيَط وةؾاْسٕ ية زشى ئةو نةغاْةى ظضيَيإ يةبةض بوو،
ْاضاضبووّ ٖةَوو ؾةويَو ية زواى دةْط مشؿيَطةنةّ تيص بهةَةوة تا بؤ غجيَسةي بةياْى
َةنةَاْسا تانة ثياويَو ْةَا،
ئاَازة بيَت بؤ دةْطيَهي زيهة .ئيَُة ٖيَٓسة دةْطائ تا ية خيًَ
َٔ تةواوى خعّ و زؤغتةنامن ية دةْطةناْسا بة زةغتى خؤّ ْاؾت و ئيَػتة ية ديٗاْسا َٔ
ٖةضوةى ضؤٕ مشؿيَطةنةّ بة تةْيا ية ناالْسا َاوة ،بة ٖةَإ ؾيَوةف بة تةْيا َاوّ).
َٓةططة نة يةواْةبووة ية دةْطة بةضزةواَةناْى
َطةى ساؾاٖةي
شيآْاَةيةى ئةو ؾاعرية بةي
َةناْيإ بة زيٌ بططٕ ،ية
َيَو بهوشضئَ و شٕ و َٓساي
زووضطةى عاضةبيسا تةواوى ثياواْى خيًَ
َى ئيُطةئويكةيػيـ زواى غاآلْيَهى ظؤضى دةْطٖ ،ةَوو ثياوإ نوشضاوٕ ،تةْيا ئةو
خيًَ
َةنةى ْةزةَايةوة.
َاوةتةوة ،ئةطةض ئةويـ نوشضابوواية نةؽ ية خيًَ
َى ( 400ظ) ية ْيُضة زووضطةى عاضةبيسا طؤضِاْيَهى نؤَةآليةتيى َةظٕ ضِوويسا،
ية غاي
ٖؤناضةنةؾي ثيَوةْسيي باظضطاْى ْيَوإ عاضةبى سيذاظ و ْةدةز و ضؤّ بوو .ييَطة َةبةغتُإ ية
ضؤّ ،ئيُجطاتؤضييةتى ضؤَى طةوضة ْيية ،نة ثايتةختةنةى ٖةَإ ضؤَي ثايتةختى ئيَػتةى
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َيايةَ ،ةبةغتُإ ضؤَى بضوونة ،عاضةبإ ٖةضطيع و ية ٖيض قؤْاخيَهى َيَصووزا
ئيتاي
ثيَوةْسييإ يةطةٍَ ضؤَى طةوضة ْةبووة.
زواى ئةوةى ضؤَى بضووى زاَةظضا و قوغتةْتيٓةى نطزة ثايتةختى خؤى و غوضياؾي
نةوتة زةغت ،ية ْيَوإ ضؤَى بضووى و عاضةبإ ثيَوةْسيي باظضطاْى ٖاتةنايةوةٖ .اتٓة
نايةوةى ئةو ثيَوةْسيية بؤ يةنةجماض بؤ عاضةبى غةملاْس نة َطؤظ زةتواْيَت ياخؤ ثيَويػتة
َةيًي عاضةبإ ية
ناضيَهي زيهة ،دطة ية دةْط ئةدماّ بسات ،ية نؤبووْةوةى طةوضةى خيًَ
َةنهةٖ ،ةَوو اليةى ضيَههةوتٔ نة غاآلْة ضواض َاْط دةْط ْةنةٕ و ئاؾتى بيَت.
َى ( 90ظ)ي بة ئةدماّ
َى ( 400ظ) و بة طيَطِاْةوةيةني زيهة ية غاي
ئةو ضيَههةوتٓة ية غاي
طةيؿت و بة ؾؤضِؾيَهى َةظٕ ية شياْى عاضةبى بيابآْؿني زةٖاتة ٖةشَاض نطٕ ،بةآلّ يةطةٍَ
ئةوةؾسا دةْط بة ؾيَوةيةى ببوو بة بةؾيَو ية شياْيإ نة ْةياْتواْى ضةظاَةْس بنب ية
وةغتاْسْى دةْط بؤ ْيوةى غاٍَ و غةضطةضّ بووٕ بة ناضي زيهةي وةى باظضطاْى .ويَطِاى
ئةوةى َاوةى وةغتاْى دةْط ية غاَييَهسا ضواض َاْط بوو ،بةآلّ ٖيَؿتا زوو ضواض َاْطي
زيهة ية شياْى ئةوإ بؤ دةْط تةضخإ نطا بوو ،بةآلّ يةو َيَصووةى ئيَػتة باغي زةنةئ واتة
َى ؾاثووضى زووةّ ،ئةو ضيَههةوتٓة ٖيَؿتا ْةٖاتبووة نايةوة و سةضاَهطزْى
غةضزةَى َٓساي
َسا يةْيَو عاضةب َؤض ْةنطابوو.
دةْط ية غيَيةنيَهى غاي
َبووٕ
َةناْى ْةدس بووٕ ،ظاي
َى نٓسى نة ية خيًَ
زواى ئةوةى قوضوةى نوضِى َوخًةب ية خيًَ
َةناْي زيهة زةوضوبةضى خؤيإ ،ثيَؿٓياظى بؤ ئةوإ نطز تا يةنططتٓيَو بيَٓٓة
بةغةض خيًَ
َةيًي عاضةبإ يةنططتٔ ضيَ
نايةوة ،ئةو يةنةّ نةؽ بوو نة تواْى ية ْيَوإ بةؾيَو ية خيًَ
بهات ،ئةو يةنططتٓة بووة ٖؤى ئةوةى بهاضٕ يةؾهطيَهى تا ضازةيةى َةظٕ بؤ ٖيَطؾهطزْة
غةض غاغاْييةنإ ضِؤ بٓئَ.
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شاثووزى دووةم و قاتوقسِي و نةبوونى

ئيَػتة ئةو ثطغياضة زيَتة ثيَؿيَ نة ؾاثووضى زووةّ ية ض بةضواضيَهسا ْاظْاوى (ظوويئةنتاف)ي
ثيَسضا؟ ،وضووشاْسْي ئةو ثطغياضة ييَطةزا ية بةضزوو ٖؤناضة ،ضووْهة ٖةْسيَو ٖةْسيَو نةؽ
َى بة ؾاثووضي زووةّ بةخؿطاوة ،نة بة زضوغت
زةبيَصٕ ْاظْاوى (ظوويئةنتاف) ية سةوت غاي
ْايةتة بةضضاو ،ية اليةني زيهة ئيَُة ية ضِووى واتاوة ضةخٓةَإ ية واتا باوةنةى ٖةية.
يةْيَو ييَتؤشاْي ضؤشئاوايي ،يةنةَني نةؽ نة ضةخٓةى ية واتا باوةنةى ططتبيَت (َاضيصإ
َة) بوو ،ئيَُةف يةو ْووغيٓةَاْسا ظؤض غووزَإ ية ضةخٓةى ئةو بيٓيوة.
َؤي
َة زةبيَصيَت بة زووض زةظاْطيَت نة واتاى ظوويئةنتاف ئةوة بيَت نة ٖةْسىَ ية
َاضيصإ َؤي
َيَصووْووغاْى ضؤشٖةآلت وتووياْة نة ؾاثووضى زووةّ ٖةضزوو ؾاْى عاضةباْى نوٕ زةنطز،
َى زةواغني .ضووْهة ئةو دؤضة غعاية ية َيَصووى ئيَطاْسا
زواتط ثةتى تيَ زةٖاويؿت و ٖةي
بطةوى ْةبووة )1(.ضيضاضز فطاى ئيَطآْاغي ئةَةضيهاييـ غةباضةت بةو ييَهساْةوةيةي ٖيَٓسيَو
ية َيَصووْووغة ضؤشٖةآلتييةنإ يةو باضةيةوة ْووغيوياْة ،طوَاْى خؤى ْيؿإ زاوة.
ئيَُة بووْى غعا توْسةنإ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ية بةضاْبةض ٖةْسىَ ية تاواْباضإ
ثؿرتِاغت زةنةيٓةوة ،بةآلّ ئةو غعاياْة يةو غةضزةَةزا بووْة نة ية ضؤشٖةآلت و ضؤشئاوازا
غعا غةختةنإ بؤ واْةزإ بة تاواْباضإ زةخطاية ناضةوة ،وايإ بري زةنطزةوة تا غعاى تاواْباضإ
َو نةَرت زةويَطٕ خطاثةناضى بهةٕ ،بةآلّ ية ٖيض نات و
تووْس و غةخترت بيَت ،خةي
َواغيٓيإ بة ثةت بهطيَتة ْةضيت.
َو و ٖةي
غةضزةَيَهسا ْةبيٓطا نة نوْهطزْى ؾاْى خةي
َو ،تا غةزةى ٖةشزةى
بطِوابووٕ بة ٖةبووْى غعا غةختةنإ بؤ واْةثيَسإ و تطغاْسْى خةي
ظايٓى ية ئةوضووثا بةضزةواّ بوو ،ية ْيوةى زووةَى ئةو غةزةيةزا ية وآلتيَهى وةى فةضةْػا
َآل باؽ زةنات بووْى غعاى توْس ية ظؤض ؾوئَ باو بووة ،يةنيَو يةو ؾويَٓاْةف زةغةآلتساضة
(ٖ )1ةضوةى ظةبيشوي
َآل باغي زةنات زةبيٓني نة ثاؾا ٖةخاَةْؿيييةنإ يةنيَو
ئيَطاْييةنإ بووٕ ،وةى يةو ثةضِتوونةؾسا خوزى ظةبيشوي
َيٓى ثيَػتى َطؤظ بووة بة ظيٓسوويي ،زواتط ثطِنطزْى ثيَػتةنة ية (نا) و زةيإ غعاى ٖاوؾيَوة و
ية غعاناْيإ زاَاي
َآل تةْيا زةيةويَت ثاناْة بهات" .وةضطيَطِ"
توْسيـ ٖةبووة ،بةآلّ وةى ية غةضةتا ئاَاشةَإ ثيَهطز ،ظةبيشوي
265

يةنةّ فةضٖةْطٓاَة يةو وآلتة بآلونطاوةتةوة ،نة تيَيسا ٖاتووة نةغيَو بة ْاوي (زاَني) بة
َةّ تطاؾيَو ٖيَطؾي نطزة غةض (يويػي ثاظزةيةّ) ية فةضةْػا ،دةغتةيإ
تاواْى ئةوةى بة قةي
نطزووةتة ضواض ثاضضةوة ،واتة ضواضثةىل زاَيٓيإ بة ضواض ئةغجى بةٖيَع بةغتةوة و
َة خػت تا دةغتةى ئةو نةغة بووةتة ضواض ثاضضة.
ئةغجةناْيإ بة دووي
بؤية ديَطةى غةضغووضَِإ ْيية ،ئةطةض ية غةضةتاى غةزةى ضواضةَى ظايين و ئةوناتةى
ؾاثووضى زووةّ ٖاتووةتة غةض تةخيت زةغةآلت ،يةْيَو ئيَطإ ٖةْسىَ ية تاواْباضإ بطةْة غعا
َواغيين بة ثةت بة
غةختةنإ ،يةطةٍَ ئةوةؾسا غعايةى ية ؾيَوةى نوْهطزْى ؾاْةناْي و ٖةي
ٖؤى ئةو نوْاْةوة ْةبووة ،بةآلّ يةواْةية بة َاْى ئةوة نطا بيَت ،نة ثةت يةشيَط ٖةضزوو
ؾاْةناْييةوة تيَجةضِ نطابيَت ،بة بيَ ئةوةى ٖيض ؾويَٓيَهي نوٕ نطابيَت ،زواتطيـ بة
َواغطا بيَت.
ؾويَٓيَهةوة وةى زاض وٖ ...تس ٖةي
َة ييَهساْةوةى واتاى ظوويئةنتاف يةاليةٕ ٖةْسيَو ية
تؤشيٓةوةناْي زةضةوة غةباضةت بة ٖةي
َيَصووْووغة ضؤشٖةآلتييةنإ ية بةضزةغتى ئيَُة ٖةبوو ،تا ئةو ناتةي ْووغيٓى ظاْاى
َآل
َآل ْؤبةخت) نةوتة بةضزةغتُإ غةباضةت بةو واتاية .سةبيبوي
ٖاوضةضخي ئيَُة (سةبيبوي
ْووغيويةتى ية طيَطِاْةوةناْى (ٖةَعة ئةغفةٖاْى ،ضاغيب ئةغفةٖاْى و دةظايةضى) نة ئةو
َةى َيَصووْووغإ يةباضةى ييَهساْةوةى ئةو واتاية نطزووة ،بة
غيَ َيَصووْووغة باغيإ ية ٖةي
َيَت و بة
باوةضِى ئةوإ ئةو وؾةية بة واتاى ئةو نةغة زيَت نة ثةت ية ؾاْةنإ زازةَاي
واتايةني زيهة ٖةضزوو ؾاْى نةغةنإ ئاظاز زةنات ،ياخؤ بة واتايةني زيهة ئةو نةغةي
نؤيًةنإ ئاظاز زةنات.
ية ٖةَإ ناتسا ثةغةْسنطزْى ئةو ضاية تا ضازةيةى غةختة ،ضووْهة ئةطةض ئةوة واتاى ئةو
وؾةية بووبيَت ،بؤ عاضةبإ بةو ْاوة ْاويإ بطزووة ،ئةطةض ؾاثووضى زووةّ زيًةناْى ئاظاز
نطزبيَت ،زةبوواية ْاظْاويَهي زيهةي بؤ زياضى بهطاية نة بةظةيي و غؤظى ئةوى زةضغػتاية.
ئةو وؾةية واتة ظوويئةنتاف ناتيَو بةضضاو زةنةويَت بةوة خؤ زةضزةخات نة زوو ؾاْةنإ
زةبةغتيَتْ ،ةى زةيإ ناتةوة .تا ئةّ زوايياْةف زةغتةواشةى (نتف او ضا بػتٓس .واتة ؾاْى
ئةويإ بةغت) نة بة (نت او ضا بػتٓس) نوضت زةنطايةوة ،نة ية ئيَطإ باو بوو.
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َُاْإ غةباضةت بةو وؾةية بيَطوَإ
بة طؿتيي بةؾيَو ية ييَهساْةوةى ظاْاياْى ثيَؿووى َوغً
ثةغةْس زةنطيَت ،واتاى ظوويئةنتاف بطيَتى ْيية ية نوْهطزْى ؾاْةنإ ،بةآلّ ئةو بةؾةى طواية بة
()2
واتاى (فطيازضِةغي زيًةنإ) زيَت ية ضاغت ْاضيَت و وضزبووْةوةي ثيَويػتة.
َيسا فةضَاْسةيى دةْطيَهي ية زشى قوضوةى نوضِى
زةبيَصٕ ؾاثووضى زووةّ ية ٖةؾت غاي
َوخًةبى غةضزاضى عاضةباْى ططتووةتة زةغت.
ويَطِاى ئةوةى تةواوى َيَصووْووغاْى ضؤشٖةآلت و ضؤشئاوا ثؿرتِاغتيإ نطزووةتةوة نة ئةو
َيسا فةضَاْسةيي َةيساْى
تواْايةنى ية ضازة بةزةضى ٖةبووة ،بةآلّ ئةغتةَة ية ٖةؾت غاي
َيسا
دةْطى نطز بيَت .يةْيَو ْاوزاضاْى نؤْسا نةغاْيَو ٖةبووٕ نة ية تةَةْى ضواضزة غاي
بووْةتة فةضَاْسةى طؤضِةثاْى دةْط.
َى بوو بة فةضَاْسةى
فةضَاْسةى ناضتاشةنإ (ئاْى باٍَ) يةنةجماض ية تةَةْى ضواضزة غاي
َةيساْى دةْط .غةضزاضى ئيَطاْى (ضؤغتةَى فةضؤر ظاز) نة ية دةْطى عاضةبإ ية ْيوةى
َى فةضَاْسةى طؤضِةثاْى دةْط بوو.
يةنةَى غةزةى سةومت نوشضا ،ية ضواضزة غاي
ؾا ئيػُاعيٌ غةفةوى زاَةظضيَٓةضى ظدمريةى ثاؾايةتيي غةفةوييةنإ يةنةجماض نة بوو بة
فةضَاْسةى َةيساْى دةْط ضواضزة غاآلٕ بووةٖ ،اونات ثاؾاى ئيَطاْيـ بوو ،بةآلّ ْاتواْني
َيَتْ" :ووغةضاْى عاضةب نة غةضضاوةى ْووغيٓةناْيإ بة طؿتيى ْووغيٓى
( )2نطيػتيةٕ غئَ زةي

َسنة ئةو وؾةية بة واتاى
غاغاْييةناْة ،ظوويئةنتاف ـيإ بة (خاوةْى ؾاْةنإ) ييَهساوةتةوة ،بة باوةضِى ْؤي
َةت ضازةنيَؿيَت ".ويَطِاى ئةوة ٖةَعة و
ضواضؾاْة زيَت ،بة واتايةني زيهة واتة ئةو نةغةى ظؤض داض زةوي
َيَصووْووغاْي زيهةي ثيَطِةوى ئةو ،وؾةنةيإ ية فاضغي بة (ٖوبة غٓبانة) ْووغيوة واتة ئةو نةغةى
َسنة طوَاْى واية (تةبةضى ٍ )52 .ئةو واتاية ؾاضاوةية و ية واتا عاضةبيةنةى
ؾاْةنإ نوٕ زةناتْ .ؤي
وةضطرياوةتةوة ،بةآلّ غةباضةت بة وؾة فاضغييةنة نة (ٖوبة) ْووغطاوة بة ضاى َٔ ،ضاى ٖةَعة ضاغتة ،ئةو
وؾةية ضاغتةوخؤ ية ثةًٖةوى طواغرتاوةتةوة ،ئةو واتايةف نة بؤى زاْطاوة زضوغتة"(ئيَطإ ية غةضزةَى
غاغاْييةنإ ،261 ٍ ،ثةضاويَعى )2
ٖةضضةْسة ية بةضزةواَى ئةو ْووغيٓةيسا نطيػتيةٕ غئَ طةواٖى زيَٓيَتةوة نة ية َيَصووى غاغاْييةناْسا ئةو
غعاية ٖةبووة ،ناتيَو خةغطةوى زووةّ ية ئةغتيَطةططةوةناْى خؤى تووضِة زةبيَتٖ ،ةضِةؾةيإ ييَ زةنات نة
َةت بة زووى
َسنة نة زةَييَت ظوويئةنتاف واتة ئةونةغةى نة زةوي
ئيَػهى ؾاْةناْيإ زةضزةٖيَٓيَت .بطِواى ْؤي

َآل"
خؤيسا ضازةنيَؿيَت ،ثرت ية ضاغت زةضيَت" .ظةبيشوي
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َيَهى ٖةؾت غاآلٕ بهاضيَت فةضَاْسةى ضاغتةوخؤى دةْط بيَت ،تةْيا
باوةضِ بهةئ َٓساي
ئةوناتة ئةو بابةتة ضاغتة نة ئةو تةْيا ية َةيساْى دةْط ئاَازة بوو بيَت و ضاويَصناضةناْى
ئةضنةناْيإ بةضِيَوة بطز بيَت.
يةو دةْطةزا شَاضةيةى ية ثياوة ئاظاناْى عاضةبإ و ئيَطاْى دةْطى تاى بة تانيإ ية
بةضاْبةض يةى نطز.
بة زاخةوة َيَصوو ْاوى ٖيض يةنيَو يةو قاضةواتاْةى ئيَطاْى ْةْووغيوة نة يةو دةْطةزا
بةضاْبةض بة عاضةبإ دةْطاوٕ ،ية دةْطاوةضةي عاضةباْيـ تةْيا ْاوى يةنيإ ية ضةدعيَهى
َةواْة بة (ضاقة بٔ زٖسةّ) ْاو بطاوة.
(ؾٓفةضة) ؾاعريى طةوضةى عاضةباْسا ٖاتووة نة ئةو ثاي
َةواْاْةى ية ؾاْاَةزا
ئيَُة ثيَؿرت ية َيَصووى ثيَـ ٖةخاَةْؿييةنإ ومتإ ٖةْسىَ يةو ثاي
ْاويإ ٖاتووة بيَطوَإ ٖةبووٕ ،ضووْهة ية ئاظيَػتا و ٖةْسىَ زةقي زيهةى ثةًٖةوى
غاغاْيسا باؽ نطاوٕ.
بةؾيَو ية دةْطى ْيَوإ ضاقةى نوضِى زٖسةّ يةطةٍَ دةْطاوةضاْى ئيَطاْيإ يةاليةٕ ؾةْفةضة
َيَت زواى
نطاوةتة ضةدع و ية ضةدعةنةزا ية باغى ئاظايةتيى ضاقةزا ظيَسةضِؤيي زةنات و زةي
ئةوةى ضةْس نةغيَو ية ئاظاياْي ئيَطاْييةناْى نوؾتٖ ،يَطؾي بؤ غةض يةؾهطةنةيإ نطز و
ؾرياظةى يةؾهطةنةى يةبةض يةى تطاظاْس.
ويَطِاى ظيَسةضِؤيي يةو باغةزا ،ثيَ ْاضيَت ضاغتيـ بيَت ،ضووْهة ئةطةض ؾرياظةى غوثاى
غاغاْى تيَهضوو بوواية ئةوا ئةوإ ؾهػتيإ زةخواضز ،ية ناتيَهسا عاضةبإ ؾهػتيإ
خواضزووة و قوضوةى نوضِى َوخًةب و ثامشاوةى يةؾهطةنةى ٖةآلتووٕ.
ئةوةف بة ْةطوتطاوى ْةَيَٓيَتةوة نة ٖيَطؾي ثياويَهى زييَطى عاضةبإ بؤ غةض يةؾهطى
ئيَطإ بة طةواٖيساْى ؾاْاَةى فريزةوغي و بة ططمياْى بةٖيَع ية ئيَطاْييةنإ وةضطرياوةتةوة.
ْةضيت وابوو ناتيَو ثياويَهى ئاظا زةضووة ثيَـ و بةضاْبةضنةى ؾهػت زةزا و زةيهوؾت ،زاواى
يةنيَهي زيهةي زةنطز ،ئةطةض غةضنةوتوو بوواية بةضزةواّ زةبوو زةطُةٕ بوو نة ضنابةض ياخؤ
َيَت ْةيةْة ْيَو
دةْطاوةضى ضواضةّ و ثيَٓذةّ بؤى ْةيةْة ْيَو دةْط ياخؤ وةى فريزةوغي زةي
(ئاوضزطا).
ضووْهة ية َةيساْى دةْطسا نةؽ ْةيسةويػت بةضاْبةض بة ثياويَهى ئاظا بة تطغٓووى
ببيٓسضيَت ،تةْاْةت ئةطةض غووض زةيعاْي نة زةنوشضيَت.
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زةغةآلت بة زةغت فةضَاْسةى دةْطةوة بوو ،تا دةْطى تاى بة تاى ضابططيَت ،ئةو بةثيَي
بةضشةوةْسيى خؤى ْةيسةٖيَؿت دةْطى تاى بة تاى زضيَص ببيَتةوة ،ئةطةض يةنيَو ويػت و
زاخواظي ضووْي بؤ دةْطى ثياوة ئاظانةى بووباية ،ضيَطةى ْةزةزا.
ئةو نات دةْطاوةضةنة ضةْس داضيَو زاواى زةنطز نةغيَو بيَتة دةْطى ئةو ،ئةطةض وةآلّ
ْةزضابووايةوة ،خؤى بة تةْيا ٖيَطؾي زةنطزة غةض يةؾهطى بةضاْبةض.
ئيَػتة ئيَُة ئةو دؤضة ٖيَطؾاْة بة زووض ية ئةقٌَ زةظاْني ،ضووْهة تانة نةغيَو ٖةضضةْسة
ئاظا و بةٖيَع بيَت ،ئةطةض بة تةْيا بؤ غةض يةؾهطى بةضاْبةض ٖيَطف بهات يةْيَو زةضيَت ،بةآلّ
باغي ئةو نةغةى ية دةْطى تاى بة تاى غةضزةنةويَت ،نةؽ ْايةت بؤ دةْطى ،بةو واتاية
زيَت نة نةؽ ية يةؾهطى بةضاْبةضزا ثياو ْيية تا بيَتة دةْطى ئةو ،بؤية ثيَويػتة ٖيَطؾيإ
بهاتة غةض و بة تةْيا زةتواْيَت يةطةٍَ ٖةَووإ ظةْطيَت.
ئاؾهطاية نة زواى ضةْس خويةى و ٖةْسىَ نات تةْيا زواى ضةْس غاتيَو يةو ناتةى
َيسا زةدةْطيَت،
دةْطاوةض ٖيَطف زةنات ،بة زةغت غةضباظةناْى ئةو غوثايةى يةطةي
زةنوشضيَت ٖةضضةْسة ئاظا بيَت ،تةْيا يةوناتةزا زةتواْيَت غةضنةوتوو بيَت نة ئةو يةؾهطةى
نة يةطةٍَ ئةوزايةٖ ،اونات يةطةٍَ ئةوزا ٖيَطف بهات و ئةونات يةواْةية ئةو ظيٓسوو مبيَٓيَت.
ئيَُة ْاَاْةويَت ئاظايةتيى ضاقةى نوضِى زٖسةّ ضةت بهةيٓةوة ،ضووْهة ية ْيَوإ عاضةباْي
بيابآْؿيٓةنإ ظؤض ثياوى ئاظا ٖةبووٕ ،نة تطغيإ ية َطزٕ ْةبووة ،بةآلّ وتةى ؾةْفةضة بة
واتاى ييَهرتاظْسْى ضيعةناْى يةؾهطى ئيَطإ يةاليةٕ ضِاقةوة زيَت ،ئةوةف ضاغت ْيية ،ضووْهة
يةو دةْطةزا ضِاقة زةنوشضيَت و قوضوةى نوضِى َوخًةبيـ يةطةٍَ ثامشاوةى يةؾهطةنةى
َسئَ ،تةْاْةت ْةيتواْى غةضباظة بطيٓساضةناْي ية طؤضِةثاْى دةْط زةضبهات و بطيٓساضةنإ
ٖةي
يةاليةٕ غاغاْييةنإ بة زيٌ طريإ.
ؾويَٓى ئةو دةْطة ية َيعؤثؤتاَياى باؾووض و ية ضؤشئاواى ظيَى فوضات بوو ،دةْطةنة زوو
َئَ غيَ ضؤشى خاياْسووة.
ضؤش و ٖةْسيَهي زيهةف زةي
َى ( )319ظايٓى نة ؾاثووضى زووةّ زة غاآلٕ بوو ،ية ئيَطإ ٖةض غةضنيَو ية طةمن
ية غاي
َؼ زةفطؤؾطا ،ية ٖةَوو وآلتاْى شيَطزةغيت ئيَطإ طةمن و دؤ ظؤض بوو ،ية
تةْيا بة ( )10ثؤي
َى ( 319ظ) باضاْى ثايعى ْةباضى ،ية ظغتاْيـ بةفط ْةنةت ،ية بةٖاضيـ ٖةض وؾو
ثايعى غاي
َى
َي بوو ،ية غاي
َى زواتطيـ واتة ( 320ظ) بة ٖةَإ ؾيَوة وؾهة غاي
و باضإ ْةباضى .غاي
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َؼ( )3واتة غي و
( 321ظ) طةمن بة ضازةيةى نةّ بوو ،نة ٖةض غيَطنيَو ية طةمن بة ( )350ثؤي
ثيَٓر ٖيَٓسةى داضإ زةفطؤؾطا.
َييةوة يةغةض يةى و ْةبووْى باضإ ،ئاوى ناضيَعةنإ نة يةنيَو
بة ٖؤى زوو غاٍَ وؾهة غاي
َى ئيَطإ بووٕ ،بةضةو نةَى ضووٕ ياخؤ وؾهيإ نطز،
ية بابةتة شياضيية ططيٓطةناْى نؿتووناي
َى ( 321ظ) ئةوا ٖةض بيَ غووز زةبوو ،ضووْهة
ئةطةض ططمياْى باضيٓى باضاْيـ ببوواية ية غاي
دووتياضإ ئةو بٓة تؤوةى زايإ ْابووٖ ،ةَوويإ خواضزبوو ،تؤَةيإ ْةبوو بؤ ضاْسٕ.
َةناْيإ نة بة
باضى دووتياضاْى ئيَطإ بة ضازةيةى ية غةختيسا بوو ،نة ئةوإ زوايني نةضةغتةى َاي
َةناْيإ
َهى فطؤؾنت زةٖات فطؤؾتيإ و بة خؤضانياْسا بووة ،بة ْاضاضى بؤ تيَطنطزْى غهى َٓساي
نةي
بةضةو ؾاضةنإ زةضِؤيؿنت ،بيَ ئةوةى ية ؾاضةنإ ٖيض خؤضانيإ زةغت بهةويَت.
ويَطِاى ئةوةى يةو غةضزةَةزا ية ئيَطإ ظؤض دؤض ية نةضةغتة بةضٖةّ زةٖيَٓطا و بؤ زةضةوة
َساضى بةغت
ٖةْاضزة زةنطا ،بةآلّ ئابووضى ئيَطإ بة ثًةى يةنةّ ثؿتى بة نؿتووناٍَ و ئاشةي
َى بؤ َاوةى زوو غاٍَ بة زواى يةنسا ظياْى ظؤضي يةو زوو نةضتةى ئابووضيسا و
بوو ،وؾهة غاي
ظياْى َةظْيؿي بة شيإ و بصيَوى دووتياضإ طةياْس.
يةوةضِطةناْى وآلتاْى بانوض و ضؤشئاوا و ضؤشٖةآلتى ئيَطإ نة ية غةضةتاى غةزةى ضواضةَسا
ثاْتايي ظؤضيإ ثيَهسةٖيَٓا ،بة ٖؤى ْةباضيٓى باضإ و بةفط وؾهيإ نطز و طاطةٍ و َيَطةية
َةضِةنإ ية بطغييةتى و تيٓويةتيسا زةَطزٕ.
َي ية ئيَطإ قاتوقطِى ضيَ نطز بووْ ،اوضةى غيػتإ
َةزا وؾهة غاي
ية َاوةي ئةو زوو غاي
نة نةوتبووة ضؤشٖةآلتى ئيَطإ بة ٖؤى ظيَى طةوضة و ثطِ ئاوى ٖريَةْس ٖيض نيَؿةيةى ْةٖات
َساضى.
بووة غةض ضيَطةى نؿتووناٍَ و ئاشةي

َؼ ئةو ثاضةية بوو نة ية ناْعاى َؼ ضيَ زةنطاٖ ،ةْسىَ ية ظاْاياْى ظَاْةواْى يةو باوةضِةزإ وؾةى
( )3ثؤي
َؼ غةضةتا ية فيٓكييةوة ٖاتووةتة نايةوة ،يةويَوةف بةضةو وآلتاْي زيهة ثةضةى غةْسووة ،وؾةى (فًوؽ)
ثؤي
نة تا ئيَػتة ية ٖةْسىَ ية وآلتاْى ضؤشٖةآلتى ْاوةضِاغت و ضؤشٖةآلتى زووض بةناضزيَت ٖةض يةو وؾةيةوة
ٖاتووة .تةْاْةت وؾةى ثووٍَ نة ية ظَاْى فاضغي ٖةية و بة واتاي ثاضة زيَت ،بة ثيَضةواْةى بطِواى ٖةْسىَ
َآل"
نةؽ ية ثؤآلوة ْةٖاتووة ،ية ٖةَإ وؾة وةضطرياوة" .ظةبيشوي
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َى ٖةَوو ؾويَٓيَهى ئيَطاْى تةْيبووة ،ضِووباضي زجيًة نة
يةو ناتةزا نة وؾهة غاي
بةنةْاضى تيػفوْسا زةضِؤيؿت ،ية ؾاضيَو زةضووٖ .ريَةْس ية زؤخى ْيوة غةضنيَؿيسا بوو،
َطة و ثاوةْةناْى تيَط ئاو زةنطزٕ.
ظةوييةناْى غطػتاْى ئاو زةزا و نيًَ
زةبيَت ئةوة بعاْني نة ئةو زةضياضةيةى ئيَػتة ية غيػتاْة و بة ٖاَووٕ ْاو زةبطيَت ،تةْيا
زةضياضةيةنى ْاوةخؤيية.
ية غةزةى ضواضةّ نة ٖاونات بووة يةطةٍَ زةغةآلتيى ؾاثووضى زووةّ ،زةضياضةى ٖاَووٕ
ْيَعيهةى ( 300نِ) زضيَص و ( 150نِ) ثإ بوو ،ئاؾهطاية زةضياضةيةنى ئاوى ؾريئ بةو
ضِووبةضة ظؤضةوة زةتواْيَت بة ٖؤى غاَاْي َاغييةوة ببيَتة غةضضاوةيةنى ضاى بؤ خؤضاى ،ية
َٓسة نيَوييةناْى وةى قاظ و قوضيٓط
اليةني زيهة زةبيَتة ْاوةْسيى نؤبووْةوةى ثةيةوةضة و بً
َطاوى و ٖ...تس.
غةضةضِاى ئاوى ظؤض نة يةو ْاوضةية ٖةبوو ،ظةوييةناْيؿى بة ؾيَوةيةى بووٕ نة بةضٖةَى
َئَ ٖةض زةْهة طةمنيَو ٖةظاض زةْهي ييَ زةنةوتةوة.
باؾيإ زةزا ،وةى َيَصووْووغإ زةي
تا ئيَػتةف ية زةظةضةيًي باؾووضى ئيَطإ ية ٖةْسىَ ؾويَٓى وةى بوؾةٖطٖ ،ةْسىَ ية ظةوييةنإ
ٖيَٓسة بةٖيَعٕ نة ية ناتى بووْى باضاْى باؾسا دووتياضإ ية يةى زةْهة طةمن ،ثيَٓر غةز زةْو
َسةططْةوة ،ية ٖةض
َسةططْةوة ،واتة ئةطةض غةز نيًؤ طةمن بضيَْٓٔ ،يَعيهةى ثةدما تةٕ طةمن ٖةي
ٖةي
َيَو نة باضإ بة باؾى بباضيَت ،دووتياضاْى ٖةْسىَ ية ؾاضةناْى باؾووضى ئيَطإ بة ئاغاْى
غاي
َى يةنػاٍَ ،خؤضانى زة غاٍَ ثاؾهةوت بهةٕ ،ئةوةى ٖةضزةّ
زةتوأْ ية بةضٖةَى نؿتووناي
دووتياضاْى ئةو ْاوضةية زووضاضى زوانةوتٔ زةناتْ ،ةبووْى باضاْة.
ظةوى و ظاضى ْاوضةى غطػتاْيـ ئةو تواْا و ٖيَعةى ٖةبوو بؤ بةضٖةَى طةمن و دؤ ،بة ضازةيةى
َةنإ ٖيَٓسة طةمن و دؤيإ زةغت زةنةوت نة ديَيإ
نة دووتياضاْى ئةو زةظةضةيًة ية ٖةْسىَ ية غاي
ْةزةَا يةوة ثرت ئةَباض بهةٕ ،بة ْاضاضى ية بيابإ زايإ زةثؤؾي تا باضإ و ؾةومن تيَهي ْةزات،
بةآلّ بة ٖؤى ؾيَي ظةوي بةؾيَو ية بةضٖةَةنةيإ زةضِظى و يةْيَوزةضوو و ْاضاض فطِيَيإ زةزا.
َى ( 321ظ) ؾاثووضى زووةّ بطِياضيسا يةطةٍَ قاتوقطِي ظةْطيَتٖ ،ةض ضؤْيَو بيَت ضيَطة
غاي
َو بة ٖؤى ْةبووْييةوة بططيَت .بؤية ٖةَوو ناضواْة وؾرتةناْى ئيَطاْى ْاضز بؤ
ية َطزْى خةي
َةيةنى خؤضاني ٖةبيَت بيٗيَٓٔ بؤ خؤضاغإ و
غطػتإ تا طةمن و دؤ و ٖةض دؤضة زاْةويًَ
وآلتةناْى باؾووض ،تا يةويَوة بؤ ٖةَوو وآلتاْى غٓووضى بطواظضيَتةوةٖ .اْسةضى غةضةنيـ نة
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َى زاَوزةظطةناْي ئيَطإ بوو
وايهطز ؾاثووض خؤى يةطةٍَ قاتوقطِيسا ضِووبةضِوو ببيَتةوة ،طةْسةي
نة ية دياتى ئةوةي خؤضاى بؤ زاْيؿتووإ زابني بهةٕ ،غةضطةضَى غووزى ْابةدىَ بووٕ.
ية تةواوى غةضزةَى غاغاْييةنإ ناتيَو ثاؾايةى زةَطز و نوضِيَهى َٓساٍَ ياخؤ
ٖةضظةناض ية ديَى زةبوو بة ثاؾا ،زةغةآلت زةنةوتة زةغت نةغاْي ْابةضثطؽ و ضاوضٓؤى و
بيَ ويصزإ بوو ،يةو غةضوبةْسةزا الواظى زاَةظضاوةى سهووَةت بةزةضزةنةوت و ناضَةْساْى
زيواْى سهووَةت زةنةتٓة غووز وةضططتٓى ْابةديَ ية زةغةآلت و زاٖاتى سهووَةت .ية
َى ؾاثووضى زووةَيـ نة وةى ومتإ زايهى زةغةآلتساض بووٖ ،ةَإ زؤر
غةضزةَى َٓساي
ٖاتبووة ئاضاوة.
ثيَويػتة بطوتطيَت بة زضيَصايي زةغةآلتيى غاغاْييةنإ ية وآلتاْى ئيَطإ سهووَةت ية ؾيَوةى
زيهتاتؤضى بووة ،ية غةضزةَي ئةوإ و ية غةضزةَاْى زواتطيـٖ ،يض نات زميونطاغييةت بووْي
ْةبووة.
يةو دؤضة سهووَةتةزا فةضَاْبةضاْى زيوإ و ئةواْي زيهة زةبوواية ية زةغةآلتساض برتغئَ
تا ئةضنى خؤيإ ضاثةضِيَٓٔ و تيَهةآلوى ْانؤنى ْةبٔ .ناتيَو زةغةآلتساض بةٖيَع ْةبووٖ ،يض
َي ْةزةنطزةوة و ْةزةتطغا ،ناضَةْساْي زيواْيـ ٖةضزةّ
نةغيَو ية ٖيض ْازازثةضوةضييةى غً
َيإ زةزا ْانؤنييةناْيـ بؤ بةضشةوةْسي و قاظادمي
َجةي غووزى ْابةدىَ بووٕ و ٖةوي
ٖةي
نةغيي و تايبةتي بكؤظْةوة.
زاْيؿتوواْى ئيَطإ ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا بةغةض ضةْس ضيٓيَهسا زابةف ببووٕٖ ،ةض
ضيٓيَو يةْيَو خؤيسا ٖةْسىَ ضيَػا و ْةضيتى باوى ٖةبوو ،نة تيايسا بة ٖؤى ضيَعةوة بطا طةوضة و
نويَدا وٖ...تس ٖةبوو ،نةؽ ئةو ْةضيتاْةى ْةزةؾهاْس ،ية ٖةض وآلتيَو نة ية ضيٓةنإ
ثيَهٗاتبيَتٖ ،يض ضيٓيَو ٖةوٍَ ْازات ضيَػا و ْةضيتةنإ ثيَؿيٌَ بهات ،ئةطةض بعاْيَت ية ناتى
ئةدماَساْى ثيَؿيًَهاضى زووضاضى غعا زةبيَتةوة ،فةضَاْبةضاْى زيواْى سهووَةت ية
ضيٓةناْى دياى طةالْى ئيَطإ ْةبووٕ ،بةآلّ ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا ئةوإ ية ضيٓى ديا و
تايبةت بووٕ ،تةْيا ية يةى نةؽ زةتطغإ نة ئةويـ ثاؾا بوو ،بةآلّ بة ٖؤى نةَى تةَةْى
ؾاثووضى زووةَةوة ،نةغيَو ْةبوو نة ئةوإ تطغيإ ييَى ٖةبيَت .بةؾيَو ية ئةوإ خاوةٕ
ظةوى بووٕ و ٖاتٓى قاتوقطِى بؤ ئةوإ زةضفةتى ظؤض باف بوو تا بة ْطخى نةّ ظةوى
دووتياضةنإ بهطِْةوة.
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ئاؾهطاية نة بةضزةواَبووْى قاتوقطِي بؤ ئةوإ ظؤض بة غووز بوو ،ئةوإ ية اليةى
َةناْى خؤيإ بة ططاْرت زةفطؤؾت ،ية اليةني زيهة ظةوى دووتياضاْيإ بة ٖةضظاْرت
زاْةويًَ
َة زةغت
َهة ظؤضةناْيإ .ئةطةض ٖةْسىَ ناتيـ زاْةويًَ
زةنطِى و زةيإ خػتة غةض َوي
نةوتباية ،يةناتيَهسا زةبوواية بةغةض ْةزاضإ و ٖةشاضإ زابةف بهطيَت ،ئةوإ خؤيإ بة خوزإ
َةيإ بؤ خؤيإ زةبطز.
َاف زةظاْى و بةؾيَو يةو زاْةويًَ
َسابوو،
ؾاثووضى زووةّ بة تةْيا ٖاتة ْيَو ئةو نيَؿاْةى بة ٖؤى قاتوقطِييةوة غةضيإ ٖةي
َةيةى نة بة طواغتٓةوة
ٖةضضى وؾرتى زةغتهةوت ْاضزى بؤ غةطػتإ تا ٖةض دؤضة زاْةويًَ
تيَو ْاضيَت و زةغتيإ زةنةويَت بيهطِٕ و بؤ وآلتاْي زيهةي ئيَطاْى بطواظْةوةٖ .اونات
َهاْيَهسا ؾاضزضاوْةتةوة ،زةغتيإ
َة ية ئةَباض و نؤطةناْى خةي
فةضَاْى نطز تا ٖةضضى زاْةويًَ
بةغةضزا بطرييَت ،ئةو ناضةى بووة َايةى ْاضِةظايي ضةْس نةغيَو ية زيواْى سهووَةتٖ ،ةض
بؤية ؾاثووضى زووةّ فةضَاْى نوؾتٓى ئةواْى زةضنطز.
ئةطةض ئةو فةضَاْة بؤ نوؾتٓى ئةوإ ية ناتيَهي زيهة زةضضووبوواية ،بيَطوَإ ْاضِةظايي
َو يةو ناضة
َهى ييَ ثةيسا زةبوو ،بةآلّ ناتةنة وابوو ،دطة يةوةى خةي
ناضبةزةغتإ و خةي
خؤؾشاٍَ بووٕ ،ناضبةزةغتاْى زيواْيـ نيَؿةيإ ْةْايةوة و ضةظاَةْسيإ ْواْس.
ؾاثووضى زووةّ يةو ؾويَٓاْةى قاتوقطِى تياياْسا تووْستط بوو ،فةضَاْى نطز تا بةؾة خؤضاى
ية طةمن و دؤ بةخؤضِايي بؤ ٖةض تانيَو زياضى بهطيَت و ثيَيإ بسضيَتٖ ،ةضوةٖا فةضَاْى نطز
ناتيَو نةغيَو غهاآل بهات ية ثيَٓةزاْي بةؾة خؤضانةنةى ياخؤ نةّ ثيَساْى يةاليةٕ
ناضبةزةغتاْةوة ،زةبيَ زةغتبةدىَ ناضبةزةغتةنة بهوشضيَتٖ ،ةض بؤية ؾاثووضي زووةّ بؤ
َٓيابيَت ية ديَبةديَهطزْى فةضَاْةنةى ية ٖةَوو ؾويَٓيَهسا
ئةوةى بة تةواوةتى ئاطةزاض و زي
ضةْسئ ثؿهٓةضى ْٗيَٓى زياضى نطز.
دطة ية دووتياضة خاوةٕ بةضٖةَةنإ نة شَاضةيإ بة بةضاوضز يةطةٍَ دووتياضة نةّ
َةناْيإ
بةضٖةَةنإ ظؤض نةّ بوو ،دووتياضاْي زيهة ْة تواْاى تيَطنطزْى خؤيإ و َٓساي
ٖةبووْ ،ة تؤويإ ٖةبوو تا ية ظةوييةناْياْسا بيضيَٓٔ ،بؤية ؾاثووضى زووةّ فةضَاْى نطز تا
دطة ية ثيَساْى بةؾة خؤضاى بة دووتياضإ ،تؤوى تةواويؿيإ بؤ ضاْسٕ بة خؤضِايي ثيَ بسضيَت.
َةى ثرت ٖةبوو ،ئةو ضيَطةيةنى ططتةبةض نة طةوضةنإ برييإ
بؤ ئةو ناضةى ثيَويػتى بة زاْةويًَ
َة بوو ية ٖيٓسغتإ.
بؤى ْةضوو بوو ،ئةويـ ٖيَٓاْى زاْةويًَ
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ؾاثووضى زووةّ بيَ ئةوةى زةغت بططيَتةوة ،ثاضة و ظيَطِةناْى طةدميٓةى سهووَةتى زاية
َة بهطِٕ و بؤ ئيَطإ بيٗيَٓٔ .ئةو
ئةو نةغاْةى بة نةؾتييةنإ زةضووٕ بؤ ٖيٓسغتإ تا زاْةويًَ
َةى ٖيٓسغتإ ظووتط زةطاتة
زةيعاْى ضووْهة نةؾتييةنإ بة ضؤش و ؾةو ْاوةغنت ،زاْةويًَ
ئيَطإٖ ،ةض وا زةضضوو ،ثيَـ ئةوةى وةضظى ضاْسْى طةمنى ثايعى بة زضةْط بهةويَت ،تواْى
َةى ٖيٓسغتإ بطةيةْيَتة دووتياضإ.
زاْةويًَ
َى زواتط ية طةمن و دؤ بة ٖؤى بووْى باضاْةوة باف بوو ،بةآلّ
ويَطِاى ئةوةى بةضٖةَى غاي
َى ( 321ظ) ؾاثووضى تطغاْس بوو ،بؤية يةبةض َةتطغي زووباضةبووْةوةى قاتوقطِى
قاتوقطِى غاي
َططتٓى طةمن.
َسإ بؤ ٖةي
نةوتة ٖةوي
َُاْى نة ية ْيوةى يةنةَى غةزةى بيػتةّ بة
(تؤَاؽ َةٕ) ْووغةض و ييَتؤشي ئةي
يةنيَو ية ْووغةض و ييَتؤشة زياض و بةضضاوةناْى َيَصوو زةْاغطاْ ،ووغيويةتى :يةنةّ نةؽ نة
َططتٓى طةمنيسا ،يوغفى نوضِى يةعكووب بوو ،نة ية زواى بووْى بة وةظيط ية
َي ٖةي
ٖةوي
زةضباضى فريعةوٕ( ،وةى ية طيَطِاْةوةناْسا ٖاتووة و ٖةَووإ ييَي ئاطةزاضٕ) طةمنى ظيازةى
َططت ،غايًؤنإ ية بةضزى زاتاؾطاو ضيَ
وآلتى َيػطى ية ئةَباضي غتووْى يوويةييسا ٖةي
نطابووٕ تا َؿو و ظيٓسةوةض ْةتوأْ بضٓة ْيَو ئةَباض و غايًؤنإ و زةْهة طةمنةنإ ْةبةٕ و
بؤطةْى ْةنةٕ.
ثيَؿرت ية ْووغيٓةنامناْسا بامسإ نطز نة غةضةتاى زةغةآلتيى ٖةخاَةْؿييةناْسا ،غايًؤى
َةيإ ييَ ئةَباض زةنطزٕ ،زواى نؤتايي
طةمن ية ؾيَوةى يوويةيي و غتووْى ضيَ زةنطإ و زاْةويًَ
زةغةآلتيى ٖةخاَةْؿييةنإ ضيسي ضيَهطزْى ئةو ئةَباضإ و غايًؤياْة بةضزةواّ ْةبوو،
ٖؤناضةنةؾي بؤ ئيَُة ضِووٕ ْيية و تيَضووى ضيَهطزْى ئةو دؤضة غايًؤياْة نة بة بةضزى
زاتاؾطاو زضوغت زةنطإ ،ظؤض بوو ،دووتياضةنإ ْةيإ زةتواْى ئةو دؤضة ئةَباضاْة ضيَ بهةٕ
نة تواْايإ ٖةية طةمن بؤ َاوةى ضةْس غاٍَ يةْيَو خؤياْسا بجاضيَعٕ.
َطؤظ ية نؤْرتئ غةضزةَةناْسا نة ٖيض ؾويَٓةواضيإ ية َيَصووزا ْيية ،غايًؤى طةمنى ية
ؾيَوةى يوويةيي بيٓا نطز ،ئةطةض سةظضةتى يوغف بة يةنةّ نةؽ بٓاغني نة غايًؤى يوويةيي
زضوغت نطزبيَت ،ئةوا الْى نةّ غيَ ٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ بةغةض زضوغتهطزْى يةنةَني
غايًؤى يةو ؾيَوةيةزا تيَجةضِ زةبيَت ،تا ئيَػتةف ية تةواوى ديٗاْسا غايًؤنإ بة ؾيَوةى
يوويةيي بيٓا زةنطئَ ،ئةو بابةتةف ْيؿاْةى خاوةٕ ئةقٌَ و ٖؤؾبووْى َطؤظة نة ية غي و
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ثيَٓر غةزة ثيَـ ئيَػتة ئةو ناضةى ئةدماّ زاوة .ية َيَصووى َيػطزا ْاوى زوو وةغتا تؤَاض
نطاوة نة غايًؤناْيإ بة ؾيَوةى يوويةيي و ية بةضزى تاؾطاو بيٓا نطزووة.
وةى ومتإ زواى ٖةخاَةْؿييةنإ ضيسيهة غايًؤى يوويةيي زضوغت ْةنطا تا ئةوناتةى
غاغاْييةنإ ٖاتٓة غةض تةخيت زةغةآلت.
َى ( )323ظايٓى ية ئيَطإ غايًؤى طةوضةي
ئةوةى الى ئيَُة ضِووْة ئةوةية نة ية غاي
َةيإ تيَسا
َيَني ئةطةض ثيَـ قاتوقطِى غايًؤ ٖةبوواية و زاْةويًَ
يوويةيي بةضزئ ٖةبوو ،زةتواْني بً
َو بة زةغت قاتوقطِييةوة ٖيَٓسة ْةزةنةوتٓة بةض ٖةضِةؾة و َةتطغي َطزٕ
َطريابوواية ،خةي
ٖةي
و شياْةوة.
بة زضيَصايي غةضزةَى زةغةآلتيى ؾاثووضى زووةّٖ ،ةضناتيَو ثيَويػتيإ بة طةمنى
غايًؤنإ زةبوو ،غووزيإ يةو طةمنة وةضزةططت نة نؤْرت بوو ،ضووْهة بةضزةواّ طةمنى تاظة ية
غةضةوة زةخطاية ْيَو غايًؤنإ ئةَباضزةنطإ و ية زةضطةناْى خواضةوةى غايًؤناْيـ طةمنى
نؤٕ زةٖاتةزةضيَ .بةو ثيَيةف بةضزةواّ طةمنى نؤٕ زةٖاتةزةضيَٖ ،ةضطيع طةمنى نؤٕ و ْويَ
تيَهةآلو ْةزةبووٕ.
َطريغاْةوةي دةْط ية ْيَوإ غاغاْي و ضؤَةنإ ئةجماضة بؤ ظاْياضيي ثرت
زووباضة ٖةي
ثيَويػتُإ بة ْاغيٓى (قوغتةْتني) ئيُجطاتؤضى ضؤّ ٖةية.
َى ( 312ظ) قوغتةْتني ْاغطاو بة (طةوضة) نة ثياويَهى تةَةٕ ( )38غاآلٕ بوو،
ية غاي
ؾةويَو نة بة ٖؤى طةضَاى ٖاويٓةوة ية باخةنةى خؤي زاْيؿتبوو ،تةَاؾاى ئامساْى زةنطز،
ضِووْانييةنى ْائاغايي بيٓى و يةْيَو ضِووْانييةنةزا نةغيَهى بيٓى نة ية خاض زضا بوو.
ئةو ثياوةى ية خاض زضابوو طةدميَهى تةَةٕ غي غاآلٕ بوو ،نة ٖةضزوو زةغتى ية ٖةضزوو
الوة ية خاض زضابووٕٖ ،ةضزوو قاضيؿى بة بعَاضيَهى زضيَص ية بٓهةى خاضةنة زضابوو.
قوغتةْتني ٖةغتى نطز ئةو ثياوة ئاظاضى ظؤضة و يةبةض ئةو ئاظاضة تووْسةى ٖةيبوو،
تواْاى بةضظنطزْةوةى غةضى ْةبوو.
ْيَعيهةى ْيو زةَصَيَط قوغتةْتني ْةيتواْى ضاوى يةغةض ئةو ثياوة ية خاضسضاوة
َٓس نطز و ضاوةناْى نة
َبططيَتٖ ،ةض ضاوى يةغةض بوو ،ئةو زةَةي ثياوةنة غةضى بً
ٖةي
ؾويَٓةواضى ئاظاضى غةختيإ ثيَوة زياض بوو خػتةغةض قوغتةْتني و زةغتى بة قػةنطزٕ نطز،
ٖةضضةْسة ئةو ية ئامساْةوة زةزوا و قوغتةْتني ية باخى ثاؾايةتيسا بوو ،بة باؾي وتةناْى
َهى ْاغريةّ و ٖةض ٖةَإ
ثياوةنةى زةبيػت نة زةيوت( :ئةى قوغتةْتني َٔ عيػاى خةي
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نةغِ نة بة فةضَاْى فةضَاْطِةواى ضؤّ (ثؤْتؤؽ ثًؤتؤؽ) ية ئؤضؾةييِ ية خاض زضاّ،
ثطغياضت ييَ زةنةّ نة بؤضى زؤغت و ؾويَٓهةوتووامن ئاظاض زةزةى؟ ،زةغت ية ئاظاضزاْيإ
َبططة و ييَ بطةضِىَ تا بةضزةواّ بٔ ية بطةوزإ بة بريوباوةضِى خؤيإ).
ٖةي
زواى ئةو وتاْة نةغة ية خاضسضاوةنة ية غةضةتازا وةى نةغيَو نة بهةويَتة ثؿت
ثةضزةوة ،نةوتة ثؿت تاضَايي ياخؤ ية ؾيَوةى نةغيَو نة بةضةبةضة زاثؤؾطيَت ،زواتط زياض
ْةَا.
بيٓيٓى سةظضةتى عيػا ية ئامساْسا ناضيطةضيى ظؤضى خػتة غةض قوغتةْتني و بة ؾيَوةيةى
بوو نة قوغتةْتني طوَاْى ْةَا ،نة عيػاى ية ئامساْةوة بيٓيوة و ية خةوْسا ْةبووةٖ ،ةضوةٖا
زةْطى عيػاى ية بيَساضيسا بيػتووة و ية خةوزا ْةبووة.
ٖيض يةنيَو يةو نةغاْةى ئةو ؾةوة يةو باخةزا بووٕ ،عيػاى َةغيشيإ ْةبيٓى و
طويَيإ ية زةْطى ْةبوو ،بةآلّ قوغتةْتني طوَاْى ية بيٓيٓى عيػا و بيػتٓى زةْطى ْةبوو،
بطِياضيسا ٖةض ئةو ؾةوة ئايٓى عيػا ثةغةْس بهات و ئاظازيـ بسات بة نطيػتياْةنإ بؤ
ديَبةديَهطزْى ئةضنة ئايٓييةناْيإ نة تا ئةونات ئاظاز ْةبووٕ و يةشيَط طووؾاضي ئيُجطاتؤضزا
بووٕ .بؤ ئاظازنطزْى ئةوإ ية ناضة ئايٓييةناْياْسا ثيَويػتى بة وةضططتٓى ضةظاَةْسيى ئةو
نةغاْة بوو نة غةضؤنى ثةضغتطةناْى ضؤّ بووٕ.
َيَو خوزاوةْسيإ ٖةبوو ،خوزاناْيإ يةو ثةضغتطةياْة
ضؤَةنإ تا ئةونات نؤَةي
زةثةضغت نة بؤ ئةوإ ضيَ نطابووٕٖ ،ةْسيَو ية خوزاوةْسياْى ضؤّ ية ٖةض ؾاضيَو ثةضغتطةيإ
ٖةبووٖ ،ةض ثةضغتطةيةى غةضؤى و خعَةتطوظاضى ٖةبووٕ نة بة ضيٓى ظاْا ئايٓييةناْيإ
زةْاغطإ ،ئةوإ زشى بووْى ئايٓى نطيػتيإ بووٕ.
َيَو قوغتةْتني ية طفتوطؤزا بوو يةطةٍَ ئةو غةضؤى ثةضغتطةياْةزا ،زواداض
َاوةى غاي
تواْى ضةظاَةْسيى ئةوإ بة ٖةْسىَ َةضز بةزةغت بيَٓيَت ،يةنيَو يةو َةضداْة ئةوةبوو نة
ٖةضطيع شَاضةى ئةوإ ية يةى يةغةض ثاظزةى شَاضةى زاْيؿتوواْى ئةو وآلتة تيَجةضِ ْةنات.
ٖةْسىَ ية َيَصووْووغإ زووضاضى غةضغووضَِإ بووٕ يةوةى قوغتةْتني ثايتةختى ية ؾاضى
َياى ئيَػتة طواغتةوة بؤ (بيعةٕ تيؤّ) ،نة زواتط بة قوغتةْتيٓة ْاغطا ،ئةوإ
ضؤّ ية ئيتاي
غةضةدمى تةواويإ ْةزاوة نة قوغتةْتني و ٖاوئايٓةناْى ية ضؤّ بة تةواوةتى ية ديَبةديَهطزْى
ئائ و ئةضنة ئايٓييةناْيإ ئاظاز ْةبووٕ و ثايتةختيإ طؤضِى تا بتوأْ تةواو ئاظاز بٔ ية
بةضِيَوةبطزْى ناضوباضى ئايٓى خؤيإ .بة ٖؤى طواغتٓةوةى ثايتةختةوة ،قوغتةْتني تواْى يةو
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َةضدة ضظطاضى ببيَت نة وةى ضيَصة بؤ ظيازبووْى ئايٓةنةى زاْطا بوو ،بؤية بة خيَطايي شَاضةى
نطيػتياْةنإ ظيازى نطز ،ضووْهة زواى طواغتٓةوةى ثايتةخت بؤ بيعةٕ تيؤّ ،ضؤّ بوو بة زوو
ئيُجطاتؤضييةت نة يةاليةٕ َيَصووْووغةنإ ئيُجطاتؤضييةتة ضؤشٖةآلتييةنةى بة (ضؤَى
بضووى) ْاو بطزضا نة بيعةٕ تيؤّ ثايتةختى بوو ،ئيُجطاتؤضييةتة ضؤشئاواييةنةف نة تا
ئيَػتةف ضؤّ ثايتةختييةتى ،بة ضؤَى طةوضة ْاغطا.
ديابووْةوةى ضؤَى ضؤشٖةآلت ية ضؤَى ضؤشئاوا ،زةغت ضؤيؿتوويي ظاْاياْى ئايٓة
ضؤَةناْى ية ضؤَى ضؤشٖةآلت نةّ نطزةوة و ئايٓى َةغيح بة خيَطايي ية ضؤّ طةؾةى نطز،
زواى َطزْى قوغتةْتني و ٖاتٓة غةضناضى نوضِةنةى ،ئايٓى نطيػتيإ ية ضؤَى ضؤشئاواف
ثةضةى غةْسٖ ،ؤناضةنةؾي زةطةضِايةوة بؤ ئةوةى ويَطِاى ئةوةى نوضِى قوغتةْتني نة طةوضةى
ضؤّ بوو نطيػتيإ بووٖ ،ةَوو غةضنطزة و ئةفػةضةناْى يةؾهطةنةؾي ٖاوئايٓى ئةو بووٕ.
َى ( 313ظ) قوغتةْتني زواى ئةوةى تواْى ضةظاَةْسيى طةوضةناْى
زواى ئةوةى ية غاي
َيازا
ئايٓة ضؤَةنإ وةضبططيَت ية ئاظازبووْى ئايٓى نطيػتيإ ،ية ؾاضى (َيالٕ) ية ئيتاي
بطِياضْاَةيةنى ضِاطةياْس نة ية َيَصووى نطيػتياْةنإ بة بطِياضْاَةى َيالٕ ْاغطا.
بةثيَي ئةو فةضَاْة تةواوى نطيػتياْةنإ ية ٖةض ؾويَٓيَهى ئيُجطاتؤضييةتى ضؤَسا
ئاظازبووٕ ية بةضِيَوةبطزْى ناض و ئةضنة ئايٓييةناْيإ و فةضَإ بة تةواوى ناضبةزةغتإ و
فةضَاْبةضاْى سهووَةت نطا نة بة ٖيض ؾيَوةيةى نيَؿةيإ بؤ ْةْيَٓةوة .يةنيَو ية بطِطةناْى
بطِياضْاَةي َيالٕ بطيَتى بوو ية ئةوةى نة نطيػتياْةنإ ية ٖةض وآلتيَهى زةضةوةى ئيُجطاتؤضى
ضؤّ بٔ ،زةتوأْ بطةضِيَٓةوة بؤ ضؤّ.
ثيَؿرت بامسإ نطز نطيػتياْةنإ ية زةضةوةى ئيُجطاتؤضييةتى ضؤّ ية ٖيض وآلتيَو بة
ئةْساظةى ئيَطإ ئاغايؿيإ زةغتةبةض ْةبوو ،بؤية ية غةزةى يةنةَى ظايٓى بة زواوة ،ئةو
زةغتةية ية نطيػتياْةنإ نة ية ضؤّ خؤيإ ية َةتطغيسا زةبيين ضِوويإ زةنطزة ئيَطإ و ئةو
وآلتاْةى شيَطزةغتى بووٕ.
َى ( 313ظ) نة فةضَاْى ئاظازبووْى ئايٓى نطيػتيإ ية ضؤّ زةضضوو ،ئةو
بؤية تا غاي
نطيػتياْاْةى ية ئيَطإ و وآلتاْى شيَطزةغتى زةشيإ ،ويػتى طةضِاْةوةيإ بؤ ضؤّ ْةبوو.
يةنةّ :ئةوإ ْةياْسةويػت بطةضِيَٓةوة بؤ ضؤّ.
زووةّ :ئةوإ زؤغتى ئيَطإ و زوشَٓى ضؤّ بووٕ ،بةآلّ زواى بطِياضْاَةنة زؤخةنة طؤضِا.
َى طةضِاْةوةيإ بؤ ضؤّ زةزا.
يةنةّ :ضووْهة ئةوإ ٖةوي
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زووةّ :ضووْهة بة ضؤّ زةبةغرتاْةوةٖ ،ةْسىَ يةوإ ْةتةْيا ضؤَيإ بة زوشَٔ ْةزةظاْى،
بة ثيَضةواْةوة ئيَطاْيإ بة زوشَٔ زياضى نطز.
يةنيَو ية ٖؤناضةناْى بةز ضةفتاضى ؾاثووضى زووةّ بةضاْبةض بة نطيػتياْةنإ زواى
طةيؿتٓى بة زةغةآلت ،ئةو بابةتة بوو ،ئةو يةطةٍَ تةواوى نطيػتياْةنإ خطاخ ْةبوو ،ية
ناتيَهسا ئةو زشى ٖةْسىَ ية نطيػتياْةنإ بوو ،بوآلّ ٖةْسىَ نطيػتياْي زيهةف ية بةضةى
ئةوزا غةضباظ و ئةفػةض بووٕ ،تةْاْةت نةغيَهى نطيػتيإ يةاليةٕ ؾاثووضةوة وةى سونُطِاْى
وياليةتيَو زياض نطا بوو.
بة ثيَضةواْةى ئةوةى يةاليةٕ ٖةْسىَ ية َيَصووْووغاْةوة وتطاوة ،ؾاثووضى زووةّ يةطةٍَ
تةواوى نطيػتياْةنإ خطاخ ْةبوو ،تةْيا زشى ئةواْة بوو نة خؤيإ ثيَوةغت بة ضؤّ زةظاْى،
ٖةض نات ْانؤنيى ية ْيَوإ غاغاْى و ضؤّ ٖةبوواية ،خواظياضي غةضنةوتٓى ضؤّ زةبووٕ و بة
َى ثيَٓذةّ) بووٕ.
زةغتةواشةى ئيَػتة (ضةتً
ضِةفتاضي ؾاثووضى زووةّ ية بةضاْبةض نطيػتياْةنإ ،اليةْى ئايٓى ْةبوو ،ية غةزةى
يةنةَةوة تا ئةونات نةؽ زشى نطيػتياْةنإ ْةبوو ية ئيَطاْسا ،ئةواْيـ ٖاوؾيَوةى
دوويةنةنإ نة نةَيٓة بووٕ و ْاوةْسى ْيؿتةديَبووْيإ بطيَتى بوو ية ئةغفةٖإ ،بةضزةواّ بة
ئاظازى شياوٕ.
ضاغتة نة َووغة ظةضزةؾتييةنإ زةياْةويػت غووز يةو زةضفةتة وةضبططٕ و بة غياغةتى
ئاظاض و ضاوةزيَطيهطزْى نطيػتياْةنإ ،بطةْةوة ئةو زةغةآلت و تواْايةى ية غةضزةَى ثيَـ
ثاؾايةتيي ْطغي ٖةياْبوو ،بةآلّ تووْسوتيصى ؾاثووضى زووةّ بةضاْبةض بة نطيػتياْةنإٖ ،يض
َةية وةال بٓني ،ضووْهة ئةو يةطةٍَ
ثيَوةْسيي بة ضواْيٓى ئايٓييةوة ْةبوو ،زةبيَت ئةو ٖةي
َى ثيَٓذةّ
تةواوى نطيػتياْةنإ خطاخ ْةبوو ،بططة ئةو تةْيا يةطةٍَ ئةو نطيػتياْاْةزا نة ضةتً
بووٕ ،غاتوغةوزايي ْةضيَين بوو.
*

*

*

َى تةَةْيسا بوو ،ضِووزاويَهى
َى ( 325ظ) واتة ناتيَو ؾاثووضى زووةّ ية ؾاظزة غاي
ية غاي
َةنئَ و تؤقيَٓةض ية وآلتاْى باؾووضى ئيَطإ ضِوويسا ،بةآلّ بةض يةوةى باؽ ية بويةضةنة
ضِاضً
َبةت ناتيَو
َى ؾاثووضى زووةّ بهةئٖ .ةي
بهةئ بة باؾي زةظاْني باؽ ية تةَةْي ؾاظزة غاي
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باغي تةَةْى ؾاظزة غاآلٕ زةنطيَت ،بريَإ بؤ نوضِة الويَو زةضيَت نة ئةَطِؤ ية تةَةْى
َى تيَجةضِاْسووة و يةقؤْاخي طةدميسايةْٗ ،ا بة وتةى
َيساية و غةضزةَى َٓساي
ؾاظزة غاي
ئةَةضيهاييةنإ ية غةضزةَى تةَةْى (تني ئير) واتة ئةو تةَةْاْة زاية نة بة ثاؾططى (تني)
نؤتاييإ زيَت و زةنةوْة ْيَوإ غيَعزة تا ْؤظزة غاآلٕ .بة بؤضووْي ئيَػتة نوضِة طةدميَهى
َبةت ئةَة تةْيا تيَطةيؿتٓى ئيَػتةَاْة.
ؾاظزة غاآلٕ ْةبووةتة ثياويَهى تةواوٖ ،ةي
َطةزا طةوضة زةبوو ،وةى نةغيَهى
ية ضابطزووزا نوضِيَهى ؾاظزة غاآلٕ نة يةْيَو نؤَةي
ناضاَة زةبيٓطا ،بة تايبةتى نةغيَهى وةى ؾاثووضى زووةّ نة وةى ومتإ تواْاى تايبةتى
ٖةبوو ،ئيَػتةف زةبيٓني ئةواْةى يةْيَو زؤخى تايبةت ياخؤ نةؾي ناضنطزٕ طةوضة زةنطئَ،
دياواظييإ ٖةية يةطةٍَ ٖاوتةَةْةناْى خؤيإ نة بة ئاغووزةيي ثةضوةضزة زةبٔ.
ؾاثووضى زووةّ ويَطِاى فيَطبووْى ظاْػتةناْى غةضزةَى خؤى ،ية َاوةيةى تةَةْيسا يةْيَو
َةت و بة زاٖيَٓاْى بةضضاو ثةضوةضزة ببوو ،بؤية نة طةيؿتة
نةؾى ناضوباضى بةضِيَوةبطزْى زةوي
تةَةْى ؾاظزة غاآلٕ بة ثياويَهى تةواو ٖةشَاض زةنطا.
َيسا ْيية ،بةآلّ
َهةوتة و ضِووخػاضى ئةو ية تةَةْى ؾاظزة غاي
ظاْياضميإ يةباضةى ٖةي
َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ ضِووخػاض و زميةْى ئةويإ بة دةغتةى نةغيَهى بيػت غاآلٕ باؽ
نطزووة .بةضظى باآلى ئةويإ بة ْيَعيهةى ( 180غِ) بة ثيَوةضى ئيَػتة زياضى نطزووة،
َى ضةف و ضاوى طةوضة و ؾةويالطى
وتووياْة نة زةَووضاوى باظْةيي تةواو ْةبووة ،ضيـ و مسيًَ
َيَو شْى ٖةبووة ،ئةَةف ٖةض
ثإ بووةٖ ،ةض بة وتةى ئةوإ ؾاثووضى زووةّ ئةو نات نؤَةي
ْيؿاْةى ئةوةية نة ية تةَةْى ثيَ طةيؿتووييسا بووة.
َى ( 325ظ) بة ٖؤى باضاْى ظؤض و باف ية وةضظةناْى ظغتإ و بةٖاضزا ،بةضوبووَى
غاي
َيـ وةى َيوة باف بوو ،دووتياضإ ية بةضٖةَى خؤيإ ضاظى بووٕ .ية ناتى
نؿتووناي
زضويَٓةى قاَيؿى ؾةنط ية باؾووضى ئيَطإ و ناتى ييَهطزْةوةى خوضَا ية زاض خوضَايةناْى
ٖةْسىَ ؾويَين زيهةي ٖةَإ زةظةض ،بووَةيةضظة ٖات و ية نةْاضةناْى ضِووباضي ناضؤٕ تا
َةؾتى بطز ،بة زضيَصايي ئةو
َةوة ،ية ٖةْسىَ ؾوئَ ظةوى قةي
غٓووضى وآلتى نطَاْى خػتة دووي
ؾويَٓاْةى بووَةيةضظةنة ططتبوويةوة ،طوْس و ؾاضةناْي ويَطإ نطز ،ناتى بووَةيةضظةنةف
َهإ ية
ٖاونات بوو يةطةٍَ زوا زةَصَيَطى بةض ية ضِؤشٖةآلت ،واتة ئةو زةَةي ظؤضيٓةى خةي
خةوى قوضغسإ.
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ئةوة ْةظاْطاوة بووَةيةضظةنة ضةْس نةغى خػتة شيَط زاض و بةضز و ثةضزووي زاضِووخاوى
خاْووةناْى ؾاض و طوْساْةوة ،تةْيا ئةوة زةظاْطيَت نة ٖيَٓسة تطغٓاى و تؤقيَٓةض بوو نة تا
َو ٖةض ناتيَو
َهسا نطا بووة وتةى ْةغتةم ،خةي
نؤتايي ثاؾايةتيي غاغاْييةناْيـ يةْيَو خةي
ويػتبايإ بابةتيَو بة تطغٓاى بٓاغيَٓٔ ،زةياْوت( :وةى بووَةيةضظةنةى غةضزةَى ؾاثووضى
زووةّ واية).
ية ضابطزووزا ئةطةض بووَةيةضظة ية ؾويَٓيَهى زابوواية ،ية ئاوايي و طوْسةناْي ْيَعيهييةوة
َو زةضِؤيؿنت و تةضَى َطزووةناْيإ ية بٔ زاض و ثةضزووةنإ زةضزةٖيَٓايةوة و زةيآْاؾنت و
خةي
بطِوايإ وابوو نوشضاواْى بووَةيةضظة وةى نوشضاواْى طؤضِةثاْى دةْط وإ ،زةبيَت ية طؤضِ
بٓطئَ ،بةآلّ ئةواْةى بة َطزْى خؤيإ زةَطزٕ ْةزةخطاْة طؤضِةوة ،ية بةضظاييةى زازةْطإ تا
َةناْسا زةْاؾت.
الؾةنةيإ زةضِظى و تةْيا ئيَػو زةَايةوة ،ئةو زةَة ئيَػهةناْيإ يةْيَو ضاي
يةو غةضزةَةزا فطيانةوتٓى ئةواْةى بةض ناضةغاتى بووَةيةضظةنة نةوتبووٕ ،واتاى ْةبوو،
ئةطةض تواْيبايإ ٖاوناضيإ ية خعّ و زؤغتإ وةضزةططت ،ئةطةض ْةياْتواْي بوواية ،زةبوواية
ثؿت بة خؤيإ ببةغنت بؤ ئةوةى بة ْةبووْى و ططفتةوة ْةَطٕ و ظيٓسوو مبيَٓٓةوة.
َهى ئةونات واتة غةضزةَى غاغاْييةنإ،
ئةوةف ثيَويػتة بطوتطيَت نة بة باوةضِى خةي
بووَةيةضظة تانة ناضةغاتى غطووؾتى بوو نة بة ٖؤى تاوإ و طوْاٖباضبووْى زاْيؿتوواْى
ْاوضةنةوة زةٖات .ئةطةض الفاو ية طوْسيَهى زابوواية و بطزباى ،نةؽ ْةيسةوت ئةوإ تاواْباض
بووٕ ،ئةطةض ظضياْيـ ية ْاوضةيةنى زابوواية و يةْيَوى بطزباية ،نةؽ ْاوى تاواْباضبووْى بؤ
َيَو نوشضاو و
زاْيؿتوواْةنةى ْةزةٖيَٓا ،بةآلّ بؤ بووَةيةضظة نة ية ؾويَٓيَهى زةزا ،نؤَةي
بطيٓساضى ييض زةنةوتةوة ،زةوتطا ئةواْة بة غعاى تاواْى خؤيإ طةيؿنت.
ثيَويػتة بطوتطيَت نة ئةو ؾيَوة برينطزْةوةية تةْيا ٖى غةضزةَى غاغاْييةنإ بوو.
يةواْةؾة ثطغياض بهطيَت يةوةى بؤض ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا تةْيا بريؤنةى تاواْباض و
طوْاٖباضبووْى ئةو نةغاْة ٖاتة نايةوة؟ ،بؤض ية غةضزةَاْى ثيَؿوتط و زواتط ئةو بريؤنةية ْةبوو؟،
وةآلَى ئةو ثطغياضةف ئةوةية نة ئةو باوةضِة ية يةنيَو ية وتةناْى ظةضزةؾتةوة ٖاتووة ،نة
زةَييَت( :ؾةت ظةضزةؾت وتوويةتى نة ظةوى ية اليةٕ ئاٖوضاَةظزاوة بة غةقاَطري و ديَطري
َةية ،ظةوى ْادوآليَتةوة تةْيا بة ٖؤى تاواْى نةغاْيَهةوة ْةبيَت).
ئافطاْيَسضاوة و بيَ دووي
َى ضيَصةى ظياْةناْى
زواى ئةوةى بووَةيةضظة ضِوويسا ،ؾاثووضى زووةّ نة ية ئةغفةٖإ بوو ٖةواي
ثيَطةيؿت ،بةضةو فاضؽ ضؤيؿت ،داضيَهي زيهة زاٖيَٓاْى نطز و فةضَاْيسا تا تةواوى غةضباظإ و
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ٖاووآلتييإ بهةوْة ٖاوناضيهطزْى ئةواْةى بووَةيةضظة ييَي زاوٕٖ ،ةضوةغا فةضَاْى نطز ٖةض
َهى طوْسإ ياضَةتى ئةوإ بسات ،ويَطِاى خؤضانى ضؤشاْة نة وةضي زةططيَت ،بة
نةغيَو ية خةي
ئةْساظةي نطيَهاضيَهى بواضى خاْووبةضة نة ية ؾاض ناض زةنات ،نطيَى ضؤشاْة وةضزةططيَت .بةؾيَهى
َيإ بيػت نة ويَطِاى خؤضانى ضؤشاْة ،نطيَى
َهى طوْسإ بيَهاض بووٕ ،ناتيَو ئةو ٖةواي
ظؤض ية خةي
َيةوة ضؤيؿنت بؤ ناضنطزٕ.
ناضةنةؾيإ بؤ ٖةض ضؤشيَو وةضزةططٕ ،بة خؤؾشاي
ئةو زةظةضةيًةي بووَةيةضظةى ييَي زابووٕ بةضبآلو بووٕ ،بؤية بة فةضَاْى ؾاثووضى زووةّ
َيَو ْاوةْس بؤ نؤَةى و ياضَةتى زاْطإ ،يةو ْاوةْساْةوة ٖاوناضى زةطةيؿتة ئةو
نؤَةي
نةغاْةى بة ٖؤي بووَةيةضظةنةوة ظياْيإ بةضنةوتبوو.
ئةو يةناْةى زياض نطابووٕ بؤ ٖاضناضيهطزْى ئةو ؾويَٓاْةى بووَةيةضظةى ييَ زابووٕ ،دطة
ية ْاؾتٓى َطزووةنإ و ضاضةغةضنطزْى بطيٓساض و طةياْسْى خؤضاى بة ظيٓسووةنإٖ ،ةضوةغا
ئةضني زضوغتهطزْةوةى خاْووياْيـ ية ئةغتؤ بوو ،بؤ ئةواْةى ظيٓسوو َاوٕ .ئةوإ زةبوواية
َةطة بة ؾيَوةى
دؤضيَو ية خاْوو زضوغت بهةٕ نة يةْيَو زيواضى خاْووةنإ ،زاضى وةى نؤي
غتووْى زابٓئَ تا ية بةضاْبةض بووَةيةضظة خؤضِاطط و بةٖيَع بيَت .يةو خاْوواْةزا زاضى ئةغتووض
بة ْيَو زيواضزا زةضِؤيؿت ،غةضيَهى زةخطاية ْيَو ظةوى و غةضةنةي زيهةيؿي زةنةوتة شيَط
َيسا ئةو دؤضة خاْوواْة ضيَ بهات
بُٓيضةنة ،بةآلّ ية باؾووضى ئيَطإ ،يةنةَني نةؽ نة ٖةوي
َهى
نة ية بةضاْبةض بووَةيةضظةزا خؤضِاطط بٔ ،ؾاثووضى زووةّ بوو ،ئةويـ ؾيَوةى ناضى خةي
َةطة زابٓئَ .يةواْةية ٖةَوو
خؤضاغاْى ططتةبةض و ضايػجاضز تا ية ْيَوةضِاغتى خاْووةنإ نؤي
َهى ئيَطإ ئةو ؾويَٓاْةيإ ْةْاغي بيَت نة بووَةيةضظة زةياْططيَتةوة و ْةيإ ظاْى بيَت نة
خةي
َهى خؤضاغإ و بةؾيَو ية ئاظةضباجيإ ئةوةيإ زةظاْى نة
نةوتووْةتة نوىَ ،بةآلّ خةي
ْاوضةناْيإ بووَةيةضظةى ظؤضة .طعْفؤْى َيَصووْووغي نؤْى يؤْاْى ْووغيويةتى" :بةؾيَو ية
َهى ئاظةضباجيإ خاْووةناْيإ بة ؾيَوةيةى بيٓا زةنةٕ تا بة بووَةيةضظة ويَطإ ْةبٔ ،بؤ
خةي
ثيَـ ططتٔ ية ويَطاْبووْيإ زاض ية ْيَوةضِاغتى زيواضةناْسا زازةْئَ ،ئةو زاضاْةف نة بة ناضيإ
زةٖيَٓٔ ضِايةٍَ زةنطئَ بة ؾيَوةيةى نة ضيَطط بٔ ية نةوتٓى زاضِووخاوةنإ بةغةض زاْيؿتوواْى
ْيضو خاْووةنة ية ناتى بووَةيةضظةزا ،ية بُٓيضةوةف زاضةضِيَي زةنةٕ و يةغةض زاضةضِيَهإ
َى ْةضّ زةضِيَصٕ تا ية ناتى بووَةيةضظة ْةنةوٕ .ية ناتى
ثووف و يةغةض ئةويـ خؤي
بووَةيةضظة ٖةضضةْسة نةَيَو طةض زةنةويَت نة بة زيواض و بُٓيضةنةوة نطاوة ،بةآلّ َيض بة
َةنةوة".
ٖؤى ئةو زاضةضِيَيةى بؤى نطاوة ْانةويَتة غةض زاْيؿتوواْى َاي
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ئةو ْووغيٓة ْيؿإ زةزات نة بيٓانطزْى خاْووةنإ بة زاضةضِىَ و ثووف ية ٖةْسىَ ؾويَٓى ئيَطإ
بؤ نةَهطزْةوةى بة ناضبطزْى نةضةغتةى خاْوو ْةبووة ،بططة َيضيإ بةّ ؾيَوةية ضيَ زةنطز تا بة
بووَةيةضظة ْةضِووخيَت .بة غةضدمسإ ية نةضةغتةناْى بيٓاغاظى ئةو نات (ئاغٔ و تؤضِي ئاغٓى ْةبوو
تا يةغةض خاْووى زابٓئَ) ،وةى زةضزةنةويَ ئةوإ باؾرتئ نةضةغتةناْيإ بةناضٖيَٓاوة نة ٖةّ بةٖيَع
بووٕٖ ،ةَيـ ضيَططبووٕ ية ضِووخاْى بُٓيض بة بووَةيةضظة.
َى ( 325ظ) ويَطإ بوو ،ؾاضى ؾووف بوو ،نة زواتط
يةنيَو يةو ؾاضاْةى بة بووَةيةضظةى غاي
ؾاثووضى زووةّ ئةو ؾاضةى بة ؾيَوةيةنى منووْةيي بيٓا نطزةوة ،ية غةضزةَيَهسا نة ئاَطاظةناْى
طواغتٓةوة دطة ية ئةغح و ضواضثيَهإ و طاييػهة ؾتيَهي زيهة ْةبوو ،ثاْى ضِيَطةناْي نطزة ضٌ
طةظ.
َيٓهاضي بؤ نطاوة ية ؾويَٓى
َى (ٖ 1353ةتاوى) بةضاْبةض ( 1974ظ) نؤي
ئةو ؾاضةى ية غاي
ئةو ؾاضةٖ ،ةَإ ؾاضى ؾووؾة نة بة فةضَاْى ؾاثووضى زووةّ ئاوةزاْهطاوةتةوة ،ؾاضى
َيٓهاضي يةو ؾاضة نؤْةزا ية غةضةتا ية
ؾووؾى ٖةخاَةْؿيي نةوتووةتة شيَط ئةو ؾاضة .نؤي
ْيوةى زووةَى غةزةى ْؤظزةيةّ يةاليةٕ (زيؤالفواى فةضةْػي) و خيَعاْةنةى زةغتى ثيَهطز،
زواتط يةاليةٕ (شاى زؤ َؤضطإ) نة ئةويـ فةضةْػي بوو بة ؾيَوةى بٓةضِةتى و بؤ َاوةيةنى
َيٓهاضي بؤ نطا .ية ْيوةى يةنةَى غةزةى بيػتةّ (ضؤَئَ طيَطمشةْى) فةضةْػي
زضيَص نؤي
َيٓهاضي بؤ ؾووف نطز ،ية غاآلْى ( 1974 – 1973ظ) قوتابيةناْى ئةو ناضةيإ
نؤي
َيٓهاضي زةنةويَتة
ئةدماَسا ،ئاؾهطاؾة نة بة ٖؤى طةضَاى ظؤضى ئةو ْاوضةية ،ناتى نؤي
وةضظى ثايع تا غةضةتاى َاْطى زووةَى بةٖاض ،زواتط ضازةطرييَت.
ٖةَوو ئةو ثيَؿهةوتٓاْةى ئةونات ية زضوغتهطزْى ؾاضزا ٖةبووٕ ،بؤ زضوغتهطزْى ؾاضى
َةناْى ظيَطابيـ
ْويَي ؾووف غووزى ييَ وةضطريا ،ئاوى خواضزْةوة زةضووة ٖةَوو خاْووةنإ ،نةْاي
ٖةبووٕ ،ية ٖةض طةضِةنيَو ؾويَٓيَو بؤ دٌ ؾؤضئ زياضى نطاٖ .ةضوةٖا ية ٖةض طةضِةنيَو ؾويَٓى
زاْاْى ئاطط ضيَ نطا ،بؤ ؾاضةنةف ئاططخاْةيةنى َةظٕ ية ْيَوةْسى ؾاض بيٓانطا.
َهى ؾووف ياخيبووٕ ،بة فةضَاْى
(ئافطاتؼ) َيَصووْووغي ئةضَةْى زةَييَت :ضووْهة خةي
َهةنةى نوشضإ و خاْووةناْي ضِووخيَٓسضإ ،ية ضِووخاْسْيإ
ؾاثووضى زووةّ ٖةَوو خةي
غووزيإ ية فيٌ وةضططت .زواى ئةوةى ئةو ؾاضة نةظٓاضة بة تةواوةتى ويَطإ نطا ،بة فةضَاْى
ؾاثووضى زووةّ غةض ية ْوىَ ئاوةزإ نطايةوة.
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َى ( 328ظ) واتة ئةوناتةى ؾاثووضى زووةّ ٖةشزة غاآلٕ بوو ،داضيَهي زيهة
ية غاي
(قوضوةى نوضِى َوخًةب) بطِياضيسا ٖيَطف بهاتة غةض ؾاضي تيػفوْى ثايتةختى ؾاثووضى
زووةّ ،وةى يةنيَهيـ ية َيَصووْووغةنإ زةبيَصيَت" :شَاضةى يةؾهطةنةى ية شَاضةى ملى
بيابإ ظؤضتط بوو" ،ئةو بطِياضي زابوو ؾاثووض يةْيَو ببات و ظةويية بة ثيتةناْى ضؤشٖةآلتى
َيعؤثؤتاَيا غاتة شيَطزةغتى خؤى.
بة زاخةوة ظيَسةضِؤيي ٖةْسيَو ية َيَصووْووغة نؤْةنإ ضيَطط بووة ية ظاْيٓى شَاضةى
غةضباظاْى قوضوةى نوضِى َوخًةب نة ويػتوويةتى ثايتةختى غاغاْييةنإ زاطري بهات.
قوضوةى نوضِى َوخًةب غةضنطزةيةنى ييَٗاتوو و ؾاضةظا بة ْٗيَٓييةناْى دةْط بوو ،ية
باؾووضى فوضاتةوة يةؾهطةنةى ية بواضيَو ثةضِاْسةوة و ٖاتة ْيَو َيعؤثؤتاَيا واتة ظةوييةناْى
ْيَوإ زجيًة و فوضات.
غةضزاضى عاضةبإ ْةيسةتواْى بة ْاوةضِاغتى وؾهاْى ْيَوإ زوو ضِووباضةنةزا بطِوات،
ضووْهة يةويَٓسةض ئاوى ثيَويػت بؤ يةؾهطةنةى زةغت ْةزةنةوت ،بؤية ْاضاض بوو بة زضيَصايي
َة بهات ،تا بةضزةواّ ئاوى ثيَويػت بؤ يةؾهطةنةى
ظيَى فوضات ياخؤ ظيَى زجيًةزا دووي
بةضزةغت بيَت .ضووْهة زةيويػت ٖيَطف بهاتة غةض ثايتةختى ؾاثووض نة ية نةْاضى زجيًة
بوو ،بة زضيَصايي نةْاضى ضؤشئاواى زجيًة ،واتة الى ضاغتى ضِووباضةنة ضيَطةى بةضةو بانوض
ططتةبةض .ية ضابطزووزا ،تةْاْةت ٖةْسيَهات ية ئيَػتةؾسا ،ناتى دةْطةنإ يةغةض وةضظةنإ
َُإ بة ٖؤى
زياضى زةنطيَت ،تةْاْةت ية زووةَني دةْطى ديٗإ ٖيتًةضى غةضؤنى ئةي
غةضَاوة نة غةضباظةناْى تواْاى دةْطيإ ية غةضَاى ضؤغيا ْةبوو ،دةْطى خػتة وةضظى
طةضَاوة.
ية َيعؤثؤتاَياف ٖاوئ ظؤض طةضّ بوو ،يةؾهط ية طةضَازا تواْاى ضيَ بطِيٓى ْةبوو ،بؤية
قوضوةى نوضِى َوخًةب ية غةضةتاى ثايع نة ٖةواى بيابإ فيَٓهة نةوتةضِىَ تا بتواْيَت ية
غةضةتاى زووةَني َاْطي ثايعزا ظةْطيَت .غةضباظةناْى ئةو بةضطى طةضَيإ ٖيَٓابوو ،بة ضؤش
َة ثؿتيإ زازةْا ،بة ؾةويـ يةبةضيإ زةنطز ،ضووْهة غةضباظةنإ و غةضزاضى عاضةبإ
ية نؤي
زةياْعاْى ية وةضظى ثايع ،ؾةوةنإ غاضزٕ ،ئةطةض بةضطى طةضَيإ ْةبيَت ،بةٖؤي غةضَاوة
ٖةضاغإ زةبٔ و بةضطة ْاططٕ.
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ٖةض يةنة ية غةضباظةناْى قوضوةى نوضِى َوخًةب ،دطة ية ثيَساويػتييةناْى دةْط،
ثةيهةضيَهى بضووني خوزاوةْسي خؤيإ ية البوو ،ئةوإ بة بيَ ئةو ثةيهةضاْة غةفةضيإ
ْةزةنطز ،عاضةبى بيابآْؿني بةض ية ٖاتٓى ئيػالّ بةبيَ ثةيهةضى خوزاوةْسناْى خؤيإ
غةفةضيإ ْةزةنطز.
ثيَـ ٖاتٓى ئيػالّ ٖةَوو عاضةبإ بت ثةضغت بووٕ و بتة طةوضةناْيإ ية نةعبة
زاْابوو ،ئةطةض تواْيبايإ غاآلْة داضيَو بؤ ظياضةتى ئةو بتاْة زةضووْة َةنهة ،بةآلّ بة
ٖؤناضى دؤضاودؤض ئةو ناضة بؤ ئةوإ غةخت بووٖ ،ةَوو عاضةبإ ية َاٍَ ياخؤ خيَوةتةنةى
خؤيسا ثةيهةضيَهى بضوونهطاوةى خوزاوةْسى خؤى ٖةبوو ،نة ية َةنهة بوو ،ئةو ثةيهةضةى
زةثاضاغت.
ْاوى بتةنإ بطيَيت بووٕ ية( :التَ ،ةْات ،ععىَ ،ةيووز ،ئةضبيٌ و تةزاف ،غيَ غةز و
ثةدما و ضواض ْاوي زيهةف .ضووْهة يةْيَو نةعبةزا بة شَاضةى ضؤشةناْى غاٍَ بتيإ ٖةبوو (ية
ضابطزووزا عاضةبإ بؤ ئاغإ بووْى ناضةناْيإ ،بةّ ؾيَوةيةيإ زةبصاضز) ،ية ئيَػتةزا زياضتطئ
َيَصووْووغةناْيـ ْاوى ٖةَوو بتةنإ ْاظأْ ،ية ناتيَهسا ْاوةناْيإ ية ٖةْسىَ ثةضِتوونسا
ٖاتووة نة ية غةزةناْى زووةّ و غيَيةَى ثاف ئيػالّ ْووغطاوٕ.
بةزاخةوة بة ٖؤى دؤضاودؤضى وةى بووَةيةضظة ،الفاو و ئاططنةوتٓةوة و طويَ ثيَ ْةزإ بة
بايةخيإ ،بةؾي ظؤضى ثةضِتوونةناْى ظاْاياْى ئيػالّ نة ية غةزةناْى زووةّ و غيَيةّ و
ضواضةَى نؤضى ْووغطا بووٕ يةْيَوضووٕ و ْاوى ئةوإ يةْيَو ثةضِتوونى (ئةيفةٖطةغت) ية
ْووغيٓى (توفةيٌ بٔ ْةزيِ) َاوٕ ،بؤية ئةو ظاْياضيياْةَإ ٖةية .ية غةزةى زواتطيـ ٖةض
بة ٖةَإ ؾيَوة ٖةْسىَ ثةضِتوونى ظاْا ئيػالَييةنإ يةْيَوضووٕ.
ويَطِاى ئةواْةف ئاؾهطاية نة ٖةض زةغتةيةى ية نةغاْى ئةو غةضزةَة يةنيَو ية
بتةناْيإ زةثةضغت و اليإ بةضظتط بوو ية ئةواْي زيهة ،بة خوزاى خوزاناْيإ زةْاغيٖ( ،ةض
وةى يؤْاْى و ضؤَةنإ) يةطةٍَ خؤياْسا بؤ طةؾتةناْيإ زةبطزٕ و ثةيهةضى خوزاوةْساْي
َيَو ية خوزاوةْسإ بة تايبةتى
َططتٓى نؤَةي
زيهةيإ يةطةٍَ خؤيإ ْةزةبطز ،بة تايبةت نة ٖةي
بؤ غةضباظةنإ غةخت بوو.
خؤضانى غةضةنيي عاضةباْى بيابآْؿني ؾريى وؾرت بووٖ ،ةْسىَ داضيـ طؤؾتيإ زةخواضز،
ية ٖةض ؾويَٓيَو خوضَاف ٖةبوواية ،ئةوا ئةو َيوة بةٖيَع و ؾريْة زةبووة بةؾيَو ية
خؤضانيإ ،بةآلّ غةضباظةنإ ية يةؾهطةناْسا خؤضانى باؾيإ زةخواضز ،يةنيَو ية ٖؤناضةناْى
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بة غةضباظبووْى خؤبةخؿاْةى عاضةبإ يةْيَو يةؾهطى قوضوةى نوضِى َوخًةب و غةضزاضةناْي
زيهةى عاضةبإ ٖةبووْى خؤضانى باف و ثاضةى ضؤشاْةى باف بوو.
ئةو بابةتةَإ بؤية باغهطز تا خويَٓةضى بةضِيَع زؤخى ْيَو يةؾهطى قوضوةى نوضِى َوخًةب
و غةضزاضاْي عاضةباْي بةض ية ٖاتين ئيػالّ و زواى ٖاتٓى ئيػالَى ييَ تيَو ْةضيَت.
َُاْيَوٖ ،ةض ناتيَو
زواى ٖاتٓى ئيػالّ ،دةْطى نافطإ بووة ئةضنى ئايٓى ٖةض َػوي
َُإ
ثةياَبةض (ز.ر) و خةييفة طةوضةناْى ئيػالّ زةياْةويػت دةْطى ْةتةوةيةنى ْاَوغوي
َاْةناْيإ زةوت تا بؤ دةْط ئاَازة بنب .ضؤيؿنت بؤ َةيساْى دةْط بة
بهةٕ ،بة ثياوة َػومل
فةضَاْى ثةياَبةض ياخؤ خةييفةنإ وةى ْويَص و ضؤشوو ئةضى بوو ،دا خواضزْى باؾيإ ثيَسضا
بوواية ياخؤ ْةزضابوواية.
َُإ بؤ خواضزْى باف و َووضة ْةزةٖاتة ْيَو يةؾهط ،تةْاْةت ية غةضةتاى
ثياوى َػوي
َى ئةو نةغاْةى ية َةيساْى دةْط زةنوشضإ ،ضووْهة
ئيػالّ ثاضة ْةزةزضا بة شٕ و َٓساي
طةدميٓة ئيػالّ ظاآل بووٖ ،يض ظيَطِ و زضاوي تيَسا ْةبوو تا بهاضٕ َووضة بسةْة نةغوناضى
نوشضاوةنإ ،بةآلّ زواتط نة طةدميٓةى ئيػالّ ثطِ بووَ ،ووضةى َاْطاْة زةزضاية تةواوى
نةغوناضى نوشضاوةنإ ،تةْاْةت ئةو غةضباظاْةف بة ٖؤى دةْطةوة نةَئةْساّ زةبووٕ ،تا
َطزٕ َووضةيإ وةضزةططت.
ية غةضزةَى ْةظاْى ياخؤ داٖيًي عاضةباْى بةض ية ئيػالّ ،ية عاضةبػتإ و ئةو
ؾويَٓاْةي زيهة نة عاضةباْى ييَ ْيؿتةدىَ بووٕ وةى ضؤشئاواى َيعؤثؤتاَيا ،غةضباظى
َو بؤ غةضباظى خواضزٕ و ثؤؾانى باؾيإ ثيَ زةزضا ،بة
خؤبةخؿاْة بوو ،بؤ ضانيَؿاْى خةي
ضةضاونطزْى زاٖاتى تانةناْى عاضةبإ ية بياباْساَ ،ووضةيةنيؿيإ ثيَ زةزضا.
ئةو ضِووْهطزْةواْةَإ باؽ نطز تا خويَٓةض بعاْيَت غةضباظةناْى قوضوةى نوضِى َوخًةب
ئةوة ْةبووٕ نة تةْيا مشؿيَط ياخؤ ْيَعةيةنيإ ثيَ بيَت و بة نطاغيَهةوة ٖاتنب بؤ دةْط ،ئةوإ
وةى ٖةض يةؾهطيَهي زيهة ضيَو و تةنووظ بووٕٖ ،ةَوو ثيَساويػتيى دةْطيإ ٖةبوو،
تةْاْةت ضيعى غواضة و ثيازة و َةدمةْيكيؿيإ ٖةبوو ،بةآلّ طاييػهةى دةْطيإ ْةبوو،
ضووْهة ئةوإ ئةو ثيؿةيإ ْةزةظاْي نة بؤ ضيَهطزْى طاييػهةى دةْطى ثيَويػتة ،بةآلّ
زةياْتواْى ية زاضى ئاغايي َةدمةْيل ضيَ بهةٕ.
َةناْى ٖةْسيَو ية َيَصووْووغإ ئةوةية نة واياْعاْيوة عاضةبإ تواْاى
يةنيَو ية ٖةي
زضوغتهطزْى يةؾهطيَهى ضيَو و َاْةوة ية َةيساْى دةْط بؤ ضةْس ضؤش ياخؤ ٖةفتةيإ ْيية.
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بة َةظةْسةي ئةوإ عاضةباْى بيابإ تةْيا تواْيوياْة يةى زوو ضؤش ظةْطٔ ،زواتط بطةضِيَٓةوة،
َةى بةضزةواَيإ ،قاضى
ضووْهة بة ٖؤى بووْى ئةوإ بة ؾيَوةى بةضزةواّ ية بيابإ و دووي
َةية ،عاضةبإ ض ثيَـ ٖاتٓى ئيػالّ و ض ية
وةغتاْيإ ْيية ،ية ضاغتيسا ئةو برينطزْةوةية ٖةي
زواى ٖاتٓى ئيػالّ ظؤض داض دةْطى زووضوزضيَصيإ نطزووة ،نة ْةتةْيا ضةْس ضؤش ،بططة
َيب) و
ضةْسئ َاْطى خاياْسووة .دةْطى غةفيني نة ية ْيَوإ (عةىل نوضِى ئةبى تاي
َيَو و بة وتةى ٖةْسىَ نةؽ ٖةشزة َاْطى خاياْس.
(َعاوية) ضِوويسا ،غاي
ضووْهة ضيَطةى تيَجةضِيٓى غةضزاضى عاضةبإ زةنةوتة زضيَصايي نةْاضةناْى ضؤشئاواى زجيًة،
ؾاثووضى زووةّ ٖيَعةناْى خؤى ية زجيًة ثةضِاْسةوة و ية ضؤشئاواى زجيًةى ديَطرييهطزٕ ،بةآلّ
نةْاضى ضؤشٖةآلتيؿى ضؤٍَ ْةنطز ،ضووْهة يةواْةبوو قوضوةى نوضِى َوخًةب يةؾهطةنةى ية
زجيًة بجةضِيَٓيَتةوة و ية نةْاضى ضاغتى ضِووباض زاَةظضيَت ،ئةطةض ٖيَعى تةواو ية ثيَـ ْةبيَت بؤ
ضيَطة ييَططتٓى ،بيَ ٖيض ضيَططيةى زةطاتة تيػفوٕ.
ئافطاْػى َيَصووْووغي ئةضَةْى زةَييَت :ئةونات ية تيػفوٕ ٖةؾت ثطز ٖةبوو نة
ضؤشٖةآلت و ضؤشئاواي ؾاضةنةيإ ثيَهةوة زةبةغتةوة ،ؾاثووضى زووةّ بةؾيَو ية ٖيَعةنةى ية
ثطزةنإ ثةضِاْسةوة ،بةؾةنةي زيهةيؿى ْةثةضِاْسةوة ،ضووْهة ٖةض بة وتةى ئافطاْؼ ية ؾاضى
تيػفوٕ زوو غةضباظطة ٖةبووٕ نة زةنةوتٓة ْيَو ؾاض يةنيإ ية ضؤشٖةآلت و ئةويهةؾني ية
ضؤشئاواى ؾاضةنة بووٕٖ ،ةضزوونيإ زةنةوتٓة ْيَو ؾاضةنةوة.
ثيَـ ئةوةى ؾاثووضى زووةّ و غوثانةى بهةوْةضِىَ ،بة ئةفػةضةناْى وت تا بة
َئَ ،يةؾهطى قوضوةى نوضِى َوخًةب ثيَـ ئةوةى بطاتة تيػفوٕ ثيَويػتة يةْيَو
غةضباظةنإ بً
بضيَت ،ئةطةض يةْيَو ْةضوو و طةيؿتة ْيَو ؾاض ،ثيَويػتة ثطزةناْى ؾاضةنة تيَو بؿهيَٓٔ تا
زوشَٔ ْةتواْيَت بة ئاغاْى ية اليةى بؤ النةي زيهةى ؾاضةنة بطِوات.
ئةو ثطزاْة ئُبةض و ئةوبةضي ؾاضةنةيإ ثيَهةوة زةبةغتةوة ،ثطزى ئةْساظةيي بووٕ و بة
بةضز و غاضِووز و خؿت ضيَ نطابووٕ ،ئةو غاضِوودةى ية ثطزةنةزا بةناضٖاتبوو بطيَتى بوو ية
غاضِوودى غووضنطاوة ،وةى ضيُةْتؤى ئيَػتة بةٖيَع بوو ،ية زضوغتهطزْى ثطز و ظيَطاب و
ئةَباض و نؤطةى ئاو و ئةو ؾويَٓاْةى ْةزةبوو ئاويإ تيَ بضيَت ،غووزيإ ييَ وةضزةطريا ،بؤية
َهؿإ و الفاوي
ثطزةناْيـ نة بةو نةضةغتاْة ضيَ نطابووٕ ،بةٖيَع بووٕ و بةضطةى باضإ و ٖةي
ظيَيةنةيإ ية بةٖاضزا زةططت نة ظؤض غةخت بووٕ ،بؤية ضِووخاْسْى ثطزةنإ قوضؽ بوو.
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ثطزة بةٖيَعةناْى ئةوناتيإ بة ؾيَوةى تايبةتى يةْيَوزةبطز ،ئةويـ بطيَتى بوو يةوةى يةشيَط
َى طةوضةيإ زازةْا و ئاططى بةٖيَعيإ تيَسا زةنطزْةوة تا غاضِووز و
ثطز و غةض ثطزةنإ َةقً
خؿتةنإ بة تةواوةتى ية طةضَازا غووضببٓةوة و بتةقٔ و ئةونات ية ضيَطةى زووضةوة بة
َسةزاية غةض ثطزةنة نة ية زةفطى تايبةتيسا بووٕ و يةْيَو ٖةْسىَ
َةدمةْيل ئةو ئاوةيإ ٖةي
َسةزا بؤ بةؾي شيَطةوةى ثطزةنة و بة ٖؤى
بةيةَ يؿةوة ئاويإ بة ٖةَإ ؾيَوة بة َةدمةْيل ٖةي
َِ بووْى ،بةضز و غاضِوودة طةضَةنإ زةغتيإ بة تةقني و ثطِشاْى خيَطا
ضِشاْى ئاو و ظوو بة ٖةي
زةنطز و ثطزةنةف زةضِووخا بةبيَ ئةوةى ظيإ بة نةؽ بطات.
َِ
زةنطيَت بطوتطيَت ئيَطاْييةنإ ية يةنةَني ْةتةوةنإ بووٕ نة غووزيإ ية ٖيَعى ٖةي
َِ وةضْةزةططت ،بططة
بووْى ئاو وةضططتووة .ئةوإ تةْيا بؤ ويَطاْهطزْى ثطزةنإ غووزيإ ية ٖةي
َِ وةضزةططت ،ية ٖةض
ية ْاوضة غاضزةناْيـ بؤ طةضَهطزْى شووضةناْيـ غووزيإ ية ٖةي
َيَٓسضا
َاَييَهسا بؤ وةضظى ظغتإ ؾويَٓيَو ٖةبوو نة تيايسا ئاو يةْيَو نؤطةيةنى طةوضةزا زةنوي
َِ زةبوو و بةْاو بؤضِى تايبةتيسا بةْيَو شووضةناْسا زةضِؤيؿت و طةضَى زةنطزٕ.
و بة ٖةي
()4
ؾاثووضى زووةّ ية ضؤشى (ئامساْى ضؤش) ية ضؤشةناْى َاْطى ثايع بؤ غةضنطزايةتيي
نطزْى غوثانةى ية تيػفوٕ زةضضوو.
ؾاثووضى زووةّ ْةيسةويػت غوثانةى غةضزاضى عاضةبإ ية ثايتةختةنةى ْيَعيو ببٓةوة،
ئةَة بضيَتة ثيَؿواظى قوضوةى نوضِى َوخًةب ،ضووْهة ضؤشةناْى ثايع نوضتبووٕ ،بؤية
َة و تا ؾةو بةضزةواّ
غوثانةى ئةو يةطةٍَ يةنةّ تيؿهى غجَسةي بةضةبةياْسا زةنةوتٓة دووي
زةبووٕ ية ضؤيؿنت ،ئةوإ ية ْيَوةضِاغتى ضؤشزا ثؿوويإ ْةزةزا ،ضووْهة ضؤشةنإ نوضت بووٕ،
ية بةضاْبةضزا غةضباظةنإ ية ؾةوزا ناتى ثيَويػتيإ ٖةبوو بؤ ثؿووزإ.
زووةَني ضؤش و زواى ئةوةى خيَوةتطةى غةضباظةنإ زاَةظضا ،ؾاثووضى زووةّ ية بابةتى
فةضَاْسةيي غوثا ئاغووزة بوو ،فةضَاْى نطز تا خؤضاني بؤ بيَٓٔ .ئةو ية ناضواْي دةْطسا

( )4بة زضوغتى ْاظاْني نة ئةو ضؤشة ض ضؤشيَو بووة ئايا ضؤشى بيػت و ؾةؾةّ ياخؤ بيػت و سةوتةَى
َاْط بووة ،بةآلّ ظاْطاوة ية ئيَطاْى نؤْسا ٖةَوو ضؤشةنإ ْاوى تايبةت بة خؤيإ ٖةبووةٖ ،ةْسىَ ية ْاوةنإ
ية ؾاْاَةى فريزةوغيسا ٖاتووٕ و يةنيإ ئةّ ْاوةى غةضةوةية:
َآل)
(ظةبيشوي
نة سانِ بة ائ ْاَة ثريؤظ بوز
َة بُٗٔ و ئامسإ ضؤظ بوز
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بوو ،بؤية بيَ ضِيَوضِةغِ و بة غازةيي ْاْى زةخواضزَ ،يَعيَهى بضووى و ْعّ ية خيَوةتى ؾاثووض
و ية بةضاْبةضى بوو ،خؤضاى و خواضزْةوةيإ بؤ يةغةض زاْا.
ضةْس خيَوةتيَو نة ٖى نةغاْى ْيَعيهى ؾاثووض بووٕ ،يةنيَو ية ئةوإ خيَوةتى (ثؿوتةٕ)
ثعيؿهى تايبةتى ئةو بوو.
ناتيَو ؾاثووض ْاْى زةخواضز ،خعَةتهاضةناْى زةنةوتٓة ثؿتيةوة ،بؤية ئةو
خعَةتطوظاضةى ناتى ئةضنى بوو ،ضووة ثؿت ؾاثووض ويَػتا ،وةى ئةَطِؤ زةطوتطيَت بوو بة
ثاغةواْى ،ؾاثووضى يةنةَني ثاضووي خواضز ،ناتيَو ويػتى زووةَني ثاضووى غوات،
خعَةتهاضةنة بيٓى نة ؾاثووض بيَ ئةوةى تةْيا وؾةيةى بًَيَت بة ئاضاَى نةوتة غةض ظةوى.
خعَةتهاضةنة بة تطغيَهى ظؤضةوة خؤى طةياْسة غةض ؾاثووض و بيٓى نة ئةو ضاوى ييَ
زةنات ،بةآلّ ية ضاوةناْى تطؽ بةزى زةنطيَت و ضِووخػاضى ضِةف بووة.
خعَةتهاضةنة بة ؾةثطظةيي ية خيَوةتةنة ٖاتةزةض و خؤى طةياْسة خيَوةتى (ثؿوتةٕ) نة
يةوناتةزا غةضطةضَى ْإ خواضزٕ بوو و ٖاواضى نطز ثاؾا زووضاضى ْؤبةى زٍَ بووة.
َططت و بة ضانطزٕ خؤى طةياْسة خيَوةتى ؾاثووضى
ثؿوتةٕ زةغتى ية ْإ خواضزٕ ٖةي
زووةّ و بيٓى نة ٖيَؿتا يةغةض ظةوى نةوتووة ،غةضى ؾاثووضى بةضظ نطز و وتى ضيتإ بة غةض
ٖاتووة؟ ،بةآلّ ؾاثووضى زووةّ ْةيتواْى بئاخعيَت و ضةْطى ضِووخػاضيؿى ضِةف ببوو.
بة ٖؤى زةْطة زةْطى خعَةتطوظاضةنة و ضانطزْى ثعيؿهةنة ،ئةفػةض و غةضباظةناْى
طاضزى تايبةتى ؾاثووضيـ ظاْيإ نة بويةضيَو ضِوويساوة ،ئةواْيـ ٖاتٓة ْيَو خيَوةتةنة ،ية
َتة) بووة.
َٓيابووٕ نة ئةو زووضاضى ْؤبةى زٍَ (دةي
بيٓيٓى ْةخؤؾةنة نةوتٓة تطغةوة ،زي
ثؿوتةٕ بة ئاواظيَو نة وةى فةضَإ زةضوو ،وتى زووضبهةوْةوة و بةضزةغتِ َةططٕ.
ئةفػةض و خعَةتهاضةنإ زووضنةوتٓةوة ،ثعيؿو زةَى ؾاثووضى نطزةوة و تا تواْى
ثةدمةناْى خػتة ْيَو زةَى ،ؾتيَهى ية طةضووى زةضٖيَٓا و خػتية غةض َيَعةنةٖ ،اونات
زةْطى ؾاثووضى زووةّ ٖات نة وتى َاوةيةنى نوضتيرت زةخٓهاّ .ية زةَى ؾاثووضةوة
نةَيَو خوئَ ٖاتةزةض ،ثؿوتةٕ بة خعَةتهاضةناْى وت تا بضٔ و زةفطيَو بيَٓٔ تا خويَٓةنةى
بهطيَتة ْيَو.
ؾاثووضى زووةّ وتى :بيػتِ نة ٖاواضيإ نطز طواية َٔ زووضاضى ْؤبةى زٍَ بووّ ،ئايا ئةو
خويَٓة ٖى ئةو ْةخؤؾييةية.
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ثعيؿو وتىْ :ةخيَط ئةى خاوةٕ ؾهؤ ،ئةو خويَٓة بة ٖؤى زةغتى َٓةوة بوو نة طةضووى
بطيٓساض نطزووى ،بةآلّ بطيٓى غووى و ٖةْسىَ خوئَ بةضبووٕ باؾرت بوو ،يةوةى ثاؾا َةتطغي
يةغةض بيَت.
ؾاثووضى زووةّ وتى :نةواتة ْؤبةى زٍَ ئةوةية؟ َٔ ،بيػتبووّ نة ٖةْسىَ نةؽ بةو
ْةخؤؾيية زةَطٕ ،بةآلّ ْةَسةظاْى نة خؤّ ئةو ْةخؤؾيية زةططّ.
ثعيؿو وتى :تةَةْى ثاؾا زضيَص بيَت ،ئيَوة زووضاضى ْؤبةى زٍَ ْةبووٕٖ َٔ ،ةضنة ٖامتة
ْيَو خيَوةتةنة تيَطةيؿتِ نة ئةو نيَؿةيةى بؤ ئيَوة ٖاتووةتة ثيَؿيَ ية خواضزْةنةية.
ؾاثووض وتى :ضؤٕ ئةَةت بؤ زةضنةوت ،نة ئةَة بة ٖؤى طريبووْى خواضزٕ ية
طةضووَساية؟.
ثعيؿو وتى :ناتيَو ٖامتة شووضةوةَ ،يَعى ْإ خواضزْةنةّ بيٓى و ظاْيِ ئيَوة غةضطةضَى
خواضزٕ بووٕ ،زواتط بيٓيِ ضةْطى ضِووخػاضتإ ضةف بووة ،ية ناتيَهسا ية ضِووزاْى ْؤبةى زٍَ
ضةْطى ضِووخػاض ضِةف ْابيَت .زواى ئةوةى ثطغياضّ ية خةغطةو نطز نة ضيتاْة؟ وةآلَتإ
َسا ْةخؤف زةتواْيَت
ْةزاَةوة ،بووّ زةضنةوت نة ْاتوأْ وةآلَِ بسةْةوة ،بةآلّ ية ْؤبةى زي
بسويَتٖ ،ةضضةْس ئاظاضى ظؤضة ،ية ْؤبةى َيَؿهيؿسا ْةخؤف تةْاْةت ئاظاضيؿى ْابيَت و
بةثيَي ئةو ْيؿاْاْة َٔ ظاْيِ نة ئيَوة زووضاضى ْؤبةي زٍَ ْةبووْة ،بططة خواضزٕ ية طةضووتإ
طري ببوو ،بؤية بة باؾِ ْةظاْى بوةغتِ و بطِياضَسا بة ثةدمةى خؤّ خؤضانةنة ية طةضووتإ
زةضبٗيَِٓ.
َٔ زةَتواْى بضِ و َةقاف بيَِٓ و ئةو ناضة بة َةقاف ئةدماّ بسةّ تا طةضووتإ بطيٓساض
ْةبيَت ،بةآلّ بؤّ زةضنةوت تا بطِؤّ و َةقاؾى ثعيؿهى بيَِٓ ،زضةْط زةبيَت ،زضةْط بووْيـ
باف ْييةْ ،ةطةيؿتٓى ٖةْاغة بة غيٓطتإ َةتطغيساضة ،بؤية بة خؤَِ وت تؤظيَو بطئ و
ٖاتٓى نةَيَو خوئَ باؾرتة ية َةتطغي طةوضة .غوثاغي خوزاوةْس زةنةّ نة خواضزْةنة ية
طةضووتإ ٖاتةزةضيَ و ئيَوة باؾٔ ،ئيَػتةف وا باؾة نة ئةَؿةو خواضزٕ ْةخؤٕٖ ،ةضضةْسة
خواضزٕ ظياْى بؤتإ ْيية ،بةآلّ ضووْهة ئةو بابةتة بؤ ئيَوة ضِوويساوة و طةضووتإ بطيٓساضة و
ٖةغتياضة ،باؾرتة خواضزٕ ْةخؤٕ تا زووباضة ْةبيَتةوة.
ؾاثووضى زووةّ ية ؾيَوةى ضاضةغةضي ثعيؿو ظؤض ضةظاَةْس بوو ،فةضَاْى نطز تا غةز
غههةى ظيَطِى ثيَ بسةٕ.
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ضؤشى زواتط بة ٖؤى ئةوةى غوثاى ؾاثووضى زووةّ بة زضيَصايي زجيًةزا بةضةو ثيَـ
زةضِؤيؿت ،طوْس و ئاوايي ظؤض زةنةوتٓة غةض ضيَطةيإ ،ثؿوتةٕ فةضَاْى نطز تا (ؾريثا)( )5بؤ
ؾاثووض ئاَازة بهةٕ.
ثؿوتةٕ تا ئةو ضؤشةى ية شياْسا بوو ،ية نؤؾهى ؾاثووضى زووةَسا بوو ،ظؤض داض
ْةخؤؾييةناْى ضاضةغةض زةنطز ،نوضِةنةؾي بة ْاوى ئيعةز طؤضز (يةظز طؤضز) بوو بة غةضؤنى
()6
ْةخؤؾداْةى بةْاوباْطى (طوْسى ؾاثووض) نة وةى ظاْهؤيةنى طةوضةى ثعيؿهى وابوو.

( )5ؾريثا بطيَيت بوو ية ؾؤضبايةنى غازة نة بة ٖؤى ؾٌ بووْييةوة بؤ ئةو نةغاْة باف بوو نة طةضوويإ
َآل"
بطيٓساض بوو ،بؤية نيَؿةى بؤ ْةزةْاْةوة" .ظةبيشوي
( )6ئيعةز طؤضز ْاَةيةنى يةثاف َاوةتةوة نة ية غةضضاوة ئيَطاْييةناْسا باغي ْةنطاوة ،بةآلّ ية غةضضاوة
ئةضَةْييةناْسا نوضتةيةنى َاوة ،ئةو ْووغيٓة تا ضازةيةى بيؤططافياية و باغي ضؤشاْى غةضةتاى ئةظَووٕ
وةضططتٓى ئةوة ية ْةخؤؾداْةى طوْسى ؾاثووض .ئةو شيآْاَةية بة زوو ٖؤ ططيٓطة ،يةنةّ ية ضواْطةى َيَصوو
نة ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ثعيؿهى تةْيا ٖةض بة ٖؤي ئةظَووْى نةغةناْةوة ْةبووة ،بططة ثعيؿهةنإ
يةغةض ثةضِتووى و بة ؾيَواظى خويَٓسٕ ؾاضةظاييإ ية ثعيؿهى وةضططتووة.
بايةخى زووةَى ئةوةية نة زةضزةنةويَت قوتابياْى ئةو ناتيـ وةى ئيَػتة يةطةٍَ َاَؤغتانةيإ ضووْةتة ْيَو
ْةخؤؾداْة و ْةخؤؾيإ بيٓيوة ،طويَيإ ية َاَؤغتاناْيإ ططتووةَ ،اَؤغتا يةالى ئةوإ وةى بووْةوةضيَهي
غةضووى غطوؾت بووة.
ئيَػتة ويَطِاى ٖةبووْى ٖةظاضإ ثةضِتووى و غةضضاوة غةباضةت بة بةؾة دؤضاودؤضةناْى ثعيؿهىٖ ،يَؿتا
باغيَهى ئاوا بةغووز يةغةض يةنةّ ئةظَووْةناْى قوتابييةنإ ية ناتى ضووْة شووضةوةيإ بؤ الى ْةخؤؾةنإ
ْيية ،ئيعةز طؤضز وةى ْووغةضيَهى ضِاغتةقيٓة باضوزؤخى زةضووْى خؤى يةو ناتاْةزا باؽ نطزووة نة بة
ٖاوضِيَيةتى قوتابيةناْي زيهة يةطةٍَ َاَؤغتا ضووْةتة ْيَو شووضى ْةخؤؾةنإ .باؽ زةنات نة تا ض ضازةيةى
ية ؾاضةظايي و ظاْػتى َاَؤغتانةيإ غةضغاّ بووة ،ناتيَو نة تةْيا بة غةضةْر زإ ية ضاوةنإ و ظَإ و
ططتٓى ييَساْى زٍَْ ،ةخؤؾييةناْى زةغت ْيؿإ نطزووة.
ئةو باؽ زةنات ناتيَو َاَؤغتا بةضاْبةض ْةخؤؾيَو زةويَػتا ،زاواى ية قوتابييةناْى زةنطز تا بؤى ضووٕ
بهةْةوة نة ْةخؤؾييةنة ضيية و ضى ثيَويػتة و ضةْس زةخايةْيَت بؤ ئةوةي ضاضةغةض ببيَت .ئةطةض يةنيَو ية
قوتابيةنإ تواْى باغهطزْى وةآلَةناْى ببووايةَ ،اَؤغتا طويَي زةططت ،ئةطةضْا خؤى بة تةواوةتيى بؤي
باؽ زةنطزٕ.
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ئيعةز طؤضز ية ضؤشاْى غةضةتاوة بؤى زةضزةنةويَت نة َاَؤغتانةيإ بؤ ثؿهٓيٓى ضاوى ٖةض ْةخؤؾيَو،
ؾووؾةيةى ية ثيَـ ضاوى ضازةططيَت نة ضاوى نةغي بةضاْبةض ضةْسئ داض طةوضةتط زةنات ،ئةو بطيٓاْةى
يةْيَ و ضاوزا ٖةية بة باؾي طةوضة زةنات و زةبيٓطئَ .ئةو ية ضؤشاْى غةضةتا ية قوتابييةناْى بيػت نة
غجيَٓةى ضاو ية ٖةض ْةخؤؾيَهسا بطيٓةناْى بة دؤضيَو زةبٔ ،ئةوةف ْيؿاْةية ية ْةخؤؾييةى بؤ يةنيَهي
زيٖ ،ةض بةو ضيَطةية ْةخؤؾييةنإ يةيةى ديا زةنطيَٓةوة.
ثيَويػتة باغي ئةوةف بهةئ نة ية ثةضِتوونى (ضاوطيَطِاْيَو بةْيَو ٖوْةضى ئيَطإ) ية ْووغيٓى (ثطؤفيػؤض
ثؤثة) و ثةضِتوونيَهى بة ويَٓةية ،ويَٓةى زةغهى عةيٓةى ٖةية نة زةطةضيَِتةوة بؤ غاآلْى ثيَـ ظائ ،نة ية
َآل"
ئيَطإ زؤظضاوةتةوةْ .اوى ضاغتيٓةى عةيٓةى (ئايٓةى) بووة" .ظةبيشوي
291

نةبةزدى طةوزة لة كةنازةكانى دجيلةدا

َى ( 328ظ) ٖةضزوو غوثا نة يةنيإ ية بانوض
ية زةيةَني ضِؤشي َاْطى زووةَى ثايعى غاي
بةضةو باؾووض و ئةوي زيهةيإ بة ثيَضةواْةوة زةٖات ،ية نةْاضى ضِووباضي زجيًة و يةو ناتةى
ضِؤش بةضةو ئاوابووٕ زةضِؤيؿت ،ية يةنسيي ْيَعيو بووْةوة.
ؾاثووضى زووةّ و قوضوةى نوضِى َوخًةب تيَطةيؿنت نة يةو ضؤشةزا ناتى دةْط ْةَاوة،
ضؤشى ثايع نوضتة و بة ظوويي ؾةو ضازةنؿيَت ،بؤية ٖةضزوونيإ فةضَاْى زاَةظضاْسْى
خيَوةتطةيإ بؤ ثؿووزاْى غةضباظةناْيإ زةضنطز.
ناتيَو ئؤضزووطة زاَةظضا ،ؾاثووض يةنيَو ية ئةفػةضة باآلناْى نطزة فةضَاْسةى
خيَوةتطة ،زةغةآلتيى تةواوى ثيَسا و ثيَي وت :ئاَازة بيَت بؤ ثةالَاضى ية ْاناوى عاضةبإ و
َيإ بيػت،
َيَت تا غةضباظةنإ ئاطةزاض بهةْةوة يةوةى ئةطةض زةْطى ئاشةي
بة ئةفػةضةنإ بً
َسا ،دطة ية
بعأْ ئةوة عاضةبأْ نة ثيَهةوة زةئاخعٔ ،ضووْهة يةو ْاوضةية و يةو وةضظةى غاي
زةْطى نةَتياض زةْطى ٖيض ئاشةَييَهي زيهة ية ؾةوزا ْايةت ،ثيَويػتة غةضباظةنإ ٖؤؾياض
َةتئَ ،ضووْهة يةواْةية غةضباظةناْى زوشَٔ الغايي زةْطى
بٔ و بة زةْطى نةَتياضيـ ْةخةي
نةَتياضيـ بهةْةوة.
نةَتياضةنإ يةو ْاوضةية بةضزةواّ َايةى ضةدمى زاْيؿتوواْى غٓووضةنة بووٕ ،ضووْهة
ئةوإ وةى ْةضيتى غاغاْييةنإَ ،طزووةناْيإ ْةزةْاؾت و ية زةؾتيإ زازةْإ تا
َيَو
طؤؾتةنةيإ يةْيَو زةضوو ،تةْيا ئيَػهةناْيإ زةَايةوة ،ئةوداض ئيَػهةناْيإ ية ضاي
زةْا .نةَتياضةنإ بةضزةواّ ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض تةضَى َطزووةنإ ،ئةواْيـ ٖةض
ٖةوَييَهيإ زةزا بؤ ضيَططتٓيإْ ،ةياْسةتواْى ضيَططيإ بهةٕ و بيَ غووز بوو ،تا ئةوناتةى ية
ضيٓةوة باضووتيإ بؤ ئيَطإ ٖيَٓا ،زواى ئةوةي ئةوإ باضووتيإ بة َةوزاى ضةْس َةتطيَو زووض
ية ْيَعيو َطزووةنة بة باظْةيي زةضِؾت و ططِيإ تيَ بةضزةزا ،بووْى باضووت الى نةَتياض
()1
ٖيَٓسة ْاخؤف بوو نة نةَتياض زةضِؤيؿت و بة ٖيض ؾيَوةيةى ْةزةٖاتةوة بؤ الى تةضَةنة.
( )1ية ضني و ئيَطإ بةناض ٖيَٓاْى باضووت (بةآلّ ْةى بؤ ناضةناْى دةْطى) ظؤض نؤْة و ضةْسئ غةزة ثيَـ
ئةوةى باضووت بؤ دةْط بةناض بربيَت و ية تؤخ و تفةْط بهطيَت ،ية اليةٕ ئةواْةوة بؤ زةضنطزْى نةَتياض
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ؾاثووضى زووةّ فةضَاْى بة فةضَاْسةى خيَوةتطةنةى نطز تا ئةويـ ٖةْسىَ غةضباظ وةى
طةؾتى بٓيَطيَت بؤ ْيَعيو خيَوةتطةى عاضةبإ تا ية شَاضةى غةضباظ و ضؤْييةتى غوثانةيإ
ظاْياضيي تةواو وةضبططيَت ،ئةطةض تواْيإ ٖةْسىَ ية غةضباظة عاضةبةنإ نة ثاغةوأْ زيٌ
بهةٕ ،باؾرت زةبيَت و زةتواْطيَت ظاْياضيي تةواو يةوإ وةضبطرييَت.
ؾاثووضى زووةّ ْةيسةويػت تا يةو ؾةوة ثةالَاضى ية ْاناوى زوشَٔ بسات ،ضووْهة ئةو
ظؤض ثؿت ئةغتووض بوو بة طاييػهة دةْطييةناْى و زةيعاْى نة ئةوإ زةتوأْ ية ضؤشى زواتط
ظةضبةى ناضيطةض ية زوشَٔ بسةٕ ،ئةطةض ضؤشى زواتط دةْط يةنال ْةبيَتةوة ية زووةَني ضؤشإ
ياخؤ غيَيةَني يةنال زةبيَتةوة ،خمابٓة نة غةضباظةناْى ية ثةالَاضيَهى ؾةواْة بة نوؾنت
بسات ،نة ئاناَةنةؾي يةواْةية غةضنةوتوو ْةبيَت ،ضووْهة بيَطوَإ قوضوةى نوضِى
َٓياييةوة ئةو ؾةوة بة تةواوةتى خؤى ئاَازة زةنطز
َوخًةب نة غةضزاضيَهى تاظة ْةبوو ،بة زي
بؤ ضيَططتٔ ية ثةالَاضى يةْاناوى ئةوإ تا ية تاضيهيسا ْةنةويَتة نيَؿة.
ٖةض نة َةوزايةى ية ؾةو ضؤيؿت ،ؾاثووض بيٓى زةوضةى يةؾهطى عاضةبإ ضِووْاى بووة،
َةنإ و ضِووْانهطزْةوةى زةوضةى
َهطزووة .ثيَهطزْى َةؾدةي
َيإ ٖةي
ظاْى ئةوإ َةؾدةي
ئؤضزووطةنةْ ،يؿاْسةضى ئةوة بوو نة غةضزاضى عاضةبإ ضاوةضِواْى ثةالَاضى يةْاناوى
غاغاْييةناْى زةنطز و ئةو ناضةى نطزووة تا ئةوإ غووز ية تاضيهى ؾةو وةضْةططٕ بؤ
ٖيَطؾهطزْة غةض يةؾهطةنةى.
َياْسا تا ٖةْسىَ غةضباظى عاضةبإ بة زيٌ بططٕ ،بةآلّ
غةضباظةناْى ؾاثووض بة تووْسى ٖةوي
غةضنةوتوو ْةبووٕ ،ضووْهة ئةوإ ظؤض بة تووْسى ئاطةزاضى خؤيإ بووٕ ،بة ؾيَوةيةى
زةدووآلٕ نة غاغاْييةنإ ْةياْسةتواْى طةَاضؤيإ بسةٕ و زةغتطرييإ بهةٕ ،بةضةبةيإ ٖات
َةؾيَطى ئاواييةناْى نةْاضى زجيًة بةضظ بؤوة.
و زةْطى نةي
َةؾيَطيإ بة ٖيَُاى ؾازَاْى ثةضوةضزطاض زةْاغي ،بؤية
ئيَطاْييةنإ زةْطى قووقةى نةي
َٓسة
َيَني يةنيَو ية باي
َٓسة بةضِيَعةنإ ،بؤية زةي
َةؾيَط يةْيَو ثةيةوةضةناْسا يةنيَو بوو ية باي
نةي
َٓسةي زيهةيـ ٖةبووٕ نة خوزإ ضيَع بووٕ ية الى ئيَطاْييةنإ،
بةضِيَعةنإ بوو ،ضووْهة باي
َٓسةى وةى ؾاٖيٓيـ خاوةٕ ضيَع بوو.
يةْيَو ئةواْيؿسا باي
بةناض زةٖات ،ية بواضى دةْطيـ بؤ يةنةجماض باضووت ية اليةٕ دةْطيعخاْى َةغوٍ بةناض بطزضا و بة ؾيَوةى
َآل"
تؤخ ْةبوو ،بططة بؤ تةقاْسْةوةى زيواضى قةآلنإ بةناض زةٖيَٓطا" .ظةبيشوي
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َةؾيَطةناْى ئاواييةناْى نةْاضى زجيًةَ ،وظيهى دةْط ية يةؾهطى
بة بيػتٓى زةْطى نةي
غاغاْى بةضظ بؤوة و غةضباظةنإ يةخةو ضِابووٕ.
ثيَـ ئةوةى خيَوةتةنإ نؤ بهطيَٓةوة ،خواضزْى ئةو ضؤشة زةزضا بة غةضباظةنإ (دطة يةو
ضؤشاْةى يةنػةض دةْط ضِووي زةزا) .ية غةضضاوة ئيَطاْييةناْسا ٖيض باغيَو يةباضةى ئةوة ْةٖاتووة
نة دؤضى خواضزْى يةؾهطى غاغاْييةنإ ض بووة ،بةآلّ ية غةضضاوة ئةضَةْييةناْسا ٖاتووة نة بؤ
ٖةض غةضباظيَو يةى باقة ْإ و ٖةْسيَو (نطؤت)( )2و ثةْري زضاوة ،نة تواْيويةتيى غةضباظيَو بة
تةواوةتيى تيَط بهات ،تا شَيَهي زيهة نة خؤضانيإ ثيَسضاوة ،ثيَويػتيإ بة خؤضاى ْةبؤتةوة.
ئةو خؤضانةى ية بةياْى زةزضا بة غةضباظةنإ بؤ ٖةض غيَ شةَى بةياْى و ْيوةضِؤ و
ئيَواضةى غةضباظةنإ بوو ،ئةطةض غةضباظةناْيـ زةضفةتيإ ببوواية ية غيَ شةَسا زةيإ خواضز،
ئةطةض بة ضؤشيـ بة ٖؤى دةْطةوة زةضفةتيإ ْةبوواية ،ئةوا زواى ئةوةى ْاْى بةياْيإ
زةخواضزْ ،اْيإ ْةزةخواضزةوة ،ئةوي زةَايةوة ية ؾةو ،زواى نؤتايي دةْطسا زةيإ خواضز.
َطريايةوة
ية ضؤشاْى ثايعزا ٖةتاو زضةْط زيَتةزةض ،زواى ئةوةى خواضزٕ زةخوضا ،ئؤضزووطة ٖةي
َبةتة ثيَـ ضِووْاى بووْى زْيا
و ضيعةناْى دةْط ئاَازة نطإٖ ،يَؿتا زْيا ضِووْاى ْةببووٖ ،ةي
ئةوإ ْاتوأْ عةْطٔ .ية يةؾهطى عاضةباْيؿسا بةؾة خواضزْى غةضباظاْى زضا ،ئيَُة بة ٖؤى
غةضضاوة ئةضَةْييةناْةوة زةظاْني نة خواضزْى غةضباظاْى قوضوةى نوضِى َوخًةب بطيَتى بووة ية
ْإ و طؤؾت و ئاضزى نةؾو (نةؾهى نوتطاو) و خوضَا ،ثيَضةواْةى ئةوةى يةواْةية ييَو بسضيَتةوة
نة خوضَا يةواْة بووة خواضزْى بةضزةواَى غةضباظى عاضةبإ بوو بيَت ،ضووْهة يةو وةضظة خوضَا
تاظة ثيَطةيؿتبوو ،بؤ غةض خؤضانى ئةوإ ظياز نطا بوو.
زواى ضؤشٖةآلتٔ ،ؾاثووضى زووةّ ٖيَطؾي زةغت ثيَهطز ،غوثانةى بةغةض ٖةضزووال و
ْاوةْس زابةف نطزبوو ،بةؾيَهيؿى وةى يةزةط ية ثؿت غوثاوة زاْابوو.
(( )2نطؤت بطيَيت بوو ية خواضزْيَهى خؤف و بة تاّ نة تا ضازةيةى ية خؤضانى (نؤتًيَت) زةضوو ،تاَيؿى
ٖةض ية نؤتًيَت زةضوو ،بةو ؾيَوةية زضوغت زةنطا نة طؤؾتيإ زةزا بة ضيَؿتًيَٓةضإ و زةياْهوتا يةْيَو زةغو
و ئاوةْط ،زواتط ثياظيـ بة ٖةَإ ؾيَوة زةنوتطا و ئاضزى تيَهةآلو زةنطا ،زواداض طؤؾتى نوتطاو زضوغت
زةنطا و ية ضؤْسا غووض زةنطايةوة ،ية ؾفتةى خؤَإ زةضوو ،ئةوإ زواى تةواوبووْى نوتاْى خاوةنةى ،ية
ثاضضةى خطِى طةوضة زةيإ بطِئ و غووضيإ زةنطزْةوةٖ ،ةض غةضباظيَو زاْةيةنى ثيَ زةزضا بؤ ضؤشيَو ،ثةْرييـ
َآل"
يةطةٍَ ْإ زةزضا بة غةضباظ" ،ظةبيشوي
294

غةضزاضى عاضةباْيـ بة ٖةَإ ؾيَوة يةؾهطةنةى زابةف نطز بوو ،قوضوة تةواوى
َةدمةْيكةناْى ية بةضاْبةض ٖةضزوو الى خؤيسا زاْا بوو ،ئةو ؾيَواظة ية ئاضايؿى دةْطى،
بةطةضِخػتٓى طاييػهةناْى ؾاثووضى ية يةى ياخؤ ٖةضزووال زةخػتة نيَؿةوة ،ضووْهة
َةدمةْيكةنإ بةضزباضاْى طاييػهةناْيإ زةنطز و ئةغجةناْيإ زةنوؾت ،بةو ؾيَوةية ضيَطط
َةي طاييػهةنإ.
زةبووٕ يةبةضزةّ دووي
ئةطةض ؾاثووض طاييػهةناْى بةضةو ْاوةْسى غوثاى عاضةبإ ْاضزباية ،ئةو ططمياْة ٖةبوو
نة غوثاى عاضةبإ ثؿت طاييػهةنإ بططٕ ،ية ئاناَسا ية ثؿتةوة ٖيَطؾيإ بهةْةغةض .بؤية
باف وابوو نة طاييػهةنإ ٖيَطف بهةْة غةض يةى ال ياخؤ ٖةضزووال ،ئةطةض ْةتوأْ ٖيَطف
بهةْة غةضيإ ،بةغةض يةى ياخؤ ٖةضزووالى يةؾهطى زوشَٓسا بػووضِيَٓةوة و خؤيإ بطةيةْٓة
ثؿت زوشَٔ تا ية ثؿتةوة ٖيَطف بهةٕ ،بةآلّ ؾاثووضى زووةّ ْةيسةتواْى بطاتة ثؿت
يةؾهطى عاضةبإ ،ضووْهة قوضوة بة ؾيَوةيةى يةؾهطةنةى زاَةظضاْس بوو نة اليةنى
طةيؿتبؤوة ظيَى زجيًة ،اليةنةي زيهةيـ طةيؿتبؤوة ئاوزضِيَهى طةوضة نة بة باضإ و الفاوة
بةٖاضييةناْى زجيًة ضيَ ببوو ،ظؤض طةوضة بوو ،ؾاثووضى زووةّ ْةيسةتواْى طاييػهةناْى يةو
ئاوزضِة بجةضِيَٓيَتةوة و بطاتة ثؿت يةؾهطى زوشَٔ.
بةو ؾيَوةية ؾاثووضى زووةّ ياخؤ زةبوواية طاييػهة دةْطييةناْى ْةخاتةناض و غووز يةو
ئاَيَطة دةْطيية وةضْةططيَت ،نة ئةطةض بة دواْى بهةويَتة ناضةوة ،زةبيَتة ضةنيَهى ظؤض
ناضيطةض ياخؤ ٖيَطف بهاتة غةض ْاوةْسى غوثاى زوشَٔ .ئةو ْةيسةتواْى زةغت ية
َبططيَت ،ئةطةض بةناضيؿى خػتبوواْة زةبوواية خؤى ئاَازة
بةناضخػتٓى طاييػهةنإ ٖةي
بهات بؤ ظياْى طةوضة ية ضيعةناْى ثيازة و غواضةى يةؾهطةنةى.
ؾاثووضى زووةّ زةيعاْى (قوضوةى نوضِى َوخًةب) غةضزاضيَهى ييَٗاتووة و ْانطيَت بة
ئاغاْى ؾهػت غوات ،بؤ ئةَة ثيَويػتة ؾرياظةى يةؾهطةنةى تيَو بسضيَت و باؾرتئ ضةى بؤ
ئةوةى ؾرياظةى غوثانةى ية َاوةيةنى نةَسا تيَو بضيَت ٖةَإ طاييػهة دةْطييةنأْ،
َيسا بوو ،زواداض بطِياضي خؤيسا و فةضَاْى نطز
ؾاثووض تةْيا ضةْس خويةنيَو ية طوَإ و زوو زي
تا طاييػهةنإ ٖيَطف بهةْةغةض ْاوةْسى يةؾهطى قوضوة.
ٖاونات يةطةٍَ ٖيَطؾي طاييػهةنإ بؤ ْاوةْسى يةؾهطى قوضوةى نوضِى َوخًةب ،ية الى
ضاغتى ؾاثووضةوة ثيازةنإ و ية الى ضةثى ئةويـ غواضةنإ ٖيَطؾيإ بطزة غةض ٖةضزووالي
يةؾهطى عاضةبإ.
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ٖةض غواضيَو ية غواضةناْى ؾاثووضى زووةّ ظضيَيإ ٖةبوو نة غيٓط و ًَى زاثؤؾي بووٕ
ية َةتطغي مشؿيَط و تري و تةوض زةيجاضاغنت ،غواضةناْيـ ظضيَيإ يةبةض بوو ،بؤيإ ٖةبوو بة
ئاضةظووى خؤيإ ضةنى دةْطى زياضى بهةٕ.
ثيازةناْي ؾاثووضى زووةّ نة ية الى ضاغتى ئةوةوة نةوتٓةضِيَ و بةضةو زوشَٔ ضؤيؿنت ،يةطةٍَ
ثيازةناْى عاضةبإ نة ية الى ضةثي قوضوةى نوضِى َوخًةب بووٕ ،نةوتٓة دةْط و عاضةبة
ثيازةنإ ظؤض غةضغةختاْة ية بةضاْبةض ثيازة غاغاْييةنإ دةْطإ و بة باؾي بةضططييإ زةنطز.
َة ،ئةو ثيازاْةيإ خػتة بةض
غواضةناْى ؾاثووض نة ية الى ضاغتى ؾاثووضةوة نةوتٓة دووي
َياْسا تا بة
ٖيَطف نة ية الى ضاغتى قوضوةى نوضِى َوخًةب بووٕ ،ثيازةناْى عاضةبإ ٖةوي
ْيَعة زضيَصةناْيإ ضيَ ية غواضةنإ بططٕ و ٖيَطؾةنةيإ تيَهبؿهيَٓٔ.
قوضوةى نوضِى َوخًةب ناتيَو بيٓى طاييػهةنإ بةضةو ْاوةضِاغتى يةؾهطةنةى زئَ ،بة
ئةفػةضةناْى خؤى وت نة ية ٖةض بةؾيَو ٖةْسىَ خؤبةخؿى ثيَويػتة و زةبيَت ئةغجى
طاييػهةنإ بهوشٕ ،بةو ضيَطةية ناتى ثيَويػت بؤ طواغتٓةوةى َةدمةْيكةنإ ية ٖةضزووالى
طؤضِةثاْى دةْط بةضةو ْاوةضِاغتى يةؾهطةنةى زةغتةبةض بهةٕ.
خؤبةخؿة عاضةبةنإ بيَ تطؽ يةو ترياْةى ية طاييػهةناْةوة بةضةو ضِوويإ زةٖاتٔ ،بةضةو
َسةزاية غةض ئةغجةناْى (يإ)( )3و غهيإ زةزضِئ،
طاييػهةنإ نةوتٓة غاضزإ و خؤيإ ٖةي
ثاف نةَيَو طاييػهةنة زةويَػتا ،زةبيٓطا نة ٖةْسىَ ية عاضةبإ ضةْسئ ترييإ بةضزةنةوت،
َيإ زةزا ية
وةى شووشى ترييإ ية دةغتةزا زةبوو ،ويَطِاى ئةوةف تا تواْايإ زةَا ٖةوي
طاييػهةنإ ْيَعيو ببٓةوة تا ئةغجيَهى طاييػهةنإ يةْيَو ببةٕ.
فيساناضى خؤبةخؿةنإ بووة َايةى تيَهؿهاْى ٖةْسىَ ية طاييػهةناْى ؾاثووضى زووةّ،
ناتيؿى بؤ قوضوةى نوضِى َوخًةب زةغتةبةض نطز تا ٖةْسىَ ية َةدمةْيكةناْى خؤى بةضةو
ْاوةضِاغتى يةؾهطةنةى بيَٓيَت و طاييػهة دةْطييةنإ بةضزباضإ بهات.
َةدمةْيكةنإ بؤ طاييػهةنإ تا ضازةيةى بة َةتطغي طةوضة زازةْطإ ،ضووْهة ٖةض
َسةزاٖ ،ةض بةضزيَو ية ناتى بةضنةوتٓى بة ئةغح ياخؤ
َة بةضزيَهيإ ٖةي
داضيَو َةدمةْيل نؤَةي
غةضْؿيٓى طاييػهةنإ ،ئةطةض ئةواْى ْةنوؾتباية ئةوا ثةنى زةخػنت ،ئةوةف بة ٖؤى
َبةْسةنةوة زةبةغرتيَٓةوة بة ئةغجى
(ٖ )3ةض ضواض ئةغجى طاييػهةنإ ْاويإ ٖةية ،ئةو زوو ئةغجةى بة َاي
َآل"
(زيؿًى) ْاو زةبطئَ ،ئةو زوو ئةغجةف نة زةنةوْة ٖةضزوو الى ئةوإ بة (يإ) ْاغطاوٕ" .ظةبيشوي
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خيَطايي ظؤضى طاييػهةناْةوة بوو نة ييَدوضِى طاييػهةنإ ْةياْسةتواْى بة خيَطايي
طاييػهةناْيإ بةضةو الى ضاغت ياخؤ ضةخ بنب ياخؤ بػووضِيَٓةوة تا بةض بةضزى َةدمةْيل
ْةنةوٕ.
ئةغجةناْى طاييػهةنإ نة ناضيطةضيى تووْسى طؤضِةثاْى دةْطيإ زةنةوتة غةض ،بة
خيَطايي بةضفةضَاْى ييَدووضِةناْيإ ْةزةبووٕ ،ئةوةف َاوةيةى نة ضةْس خويةنيَهى زةخاياْس
َى توْس و غةضنيَؿى ئةغجةناْيإ نةّ بهةْةوة ،ئةوإ ْاضاض
تا ييَدووضِةنإ بتوأْ مجودؤي
َى فةضَاْةناْيإ بنب و بؤ الى ضاغت ياخؤ بؤ الى ضةثيإ ببةٕٖ ،ةض يةو
بهةٕ طويَطِايةي
َاوةيةؾسا بةضزى َةدمةْيكةنإ بةضيإ زةنةوت و ئةغجةناْى زةنوؾت ياخؤ ثةنى زةخػنت.
ؾاثووضى زووةّ ثيَؿبيٓيى نطزبوو نة ٖيَطؾي طاييػهةنإ بؤغةض ْاوةْسى يةؾهطى
َى
زوشَٔ ،ظياْى ظؤض بةزواوة زةبيَت ،بةآلّ ْاضاض بوو تا فةضَاْى ٖيَطؾى طاييػهةنإ بؤ زي
غوثاى عاضةبإ زةضبهات.
قوضوةى نوضِى َوخًةب زةضفةتى تةواوى زةغت ْةنةوت تا ٖةَوو طاييػهةنإ ية
ٖةضزوو الى يةؾهطةنةيةوة بؤ ْاوةْسى َةيساْى دةْط بطواظيَتةوة ،ضيعى زووةَى طاييػهة
دةْطييةنإ نةوتٓة ٖيَطؾهطزٕ ،ئةجماضة ظياْى نةَرت بةض طاييػهةنإ نةوت و ئةوإ
طةيؿتٓة ْاوةْسيى يةؾهطى قوضوةى نوضِى َوخًةب ،بة ضازةيةى طووؾاضيإ خػتةغةض نة
َي زةزا تا ثيَوةْسيي خؤى يةطةٍَ ٖةضزوو الى
ْاضاضيإ نطزٕ تا ثاؾةنؿة بهات ،بةآلّ ئةو ٖةوي
يةؾهطةنةى ْةثضطِيَٓيَت و زةيعاْى ئةطةض ْاوةْسى يةؾهط ضؤٍَ بهات ،غاغاْييةنإ زيَٓة
ؾويَٓةناْيإ ،زواى ئةوة ٖةضزووالى ضاغت و ضةثى يةؾهطي عاضةبإ زةنةوْة طةَاضؤى
ئةوإ.
ية الى ضةثى قوضوةى نوضِى َوخًةب غةضباظة ثيازةناْى بة باؾي زةدةْطإ و بةضططى
باؾيإ زةنطز ،بةآلّ ئةواْةى الى ضاغت تواْاى بةضططيإ ية بةضاْبةض غواضةناْسا ْةبووْ ،ةيإ
زةتواْى ضيَ ية ثيَؿطِةوى غواضةناْى ؾاثووضى زووةّ بططٕ ،غواضةنإ تواْيإ ٖيَعى بةضططى
َى يةؾهطى عاضةبإ ،بةّ ؾيَوةية تةواوى ْاوةْسيى
ئةوإ تيَو بؿهيَٓٔ و بطةْة ثؿت زي
يةؾهطى عاضةبإ طةَاضؤ زضا .قوضوةى نوضِى َوخًةب نة زةيعاْى ئةطةض زيٌ ببيَت زووضاضى
َيسا
غعاى توْس زةبيَت ،ضووْهة ية دةْطةناْى ثيَؿرت زيًة ئيَطاْييةناْى نوؾت بوو ،بؤية ٖةوي
ٖةٍَ بيَت ،بةآلّ ضيَطةى ٖةآلتٔ طريا بوو ،ؾاثووضى زووةّ ٖةض نة ظاْي بووى غواضةناْى
طةيؿتووْةتة ثؿت ْاوةْسيى يةؾهطى عاضةبإ ،فةضَاْيسا تا ئةو غواضاْةى ية يةزةطبووٕ بؤ
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ياضَةتى ثيازةناْيإ ية الى ضةخ بضٔ و تواْاى بةضططى ئةوإ بؿهيَٓٔ ،ئةوإ ية َاوةيةنى
نةَسا تواْيإ ئةو ناضة بهةٕ و بطةْة ثؿت ْاوةْسيى يةؾهطى عاضةبإ و تيَهةٍَ ببٓةوة بة
غواضةناْي زيهة ،بةّ ؾيَوةية تةواوى يةؾهطى عاضةبإ نةتٓة طةَاضؤوة.
ضؤشى ثايع نوضت بووٕ و بةضةو نؤتايي زةضِؤيؿت ،ؾاثووض زةيعاْى غةضزاضى عاضةبإ
َةنإ زابطريغيَٓٔ ،بؤ ئةوةى ناتى تاضيو
ثياويَهى غةضغةختة ،بؤية فةضَاْيسا تا َةؾدةي
َى طةَاضؤنة ضِووْاى ببيَت.
بووْى زْيا ،تةواوى ٖيًَ
ثاؾاى غاغاْى ططمياْى ئةوةى نطز نة يةواْةية ئةو ؾةوة غةضزاضى عاضةبإ بيةويَت
ضابهات و خؤى ية ْاوضةى طةَاضؤزضاو ضظطاض بهات ،بؤية فةضَاْى بة فةضَاْسةناْى
َٔ غةضزاضى عاضةبإ نة شَاضةيةنى ظؤض
غوثانةى نطز تا ية بةضةبةياْسا ئاطةزاض بنب و ْةٖيًَ
َبيَت و خؤى ية زةغت غعاناْى زةضباظ بهات.
ئيَطاْى نوؾت بووٕٖ ،ةي
ئةو ؾةوة ؾاثووض زةيتواْى ثةياّ بؤ قوضوةى نوضِى َوخًةب بٓيَطيَت تا خؤى بةزةغتةوة
َيَٓى ييَ خؤف بووٕ و زةضباظ بووْى قوضوةى
بسات ،بةآلّ ْاضزْى وةآلّ بةو ؾيَوةية واتاى بةي
َيَٓى ثاضيَعضاوبووٕ بة
نوضِى َوخًةب بوو ية غعازإ ،ؾاثووضى زووةَيـ سةظى ْةزةنطز بةي
قوضوة بسات.
بةض يةوةي ؾةو بة تةواوةتى بطاتٖ ،ةوض ئامساْى زاثؤؾي ،يةواْة بوو باضإ بباضيَت ،بؤية
َٔ غةضزاضى عاضةبإ غووز ية
ؾاثووض زووباضة غةضزاضةناْى ضاغجاضز تا وضياتط بٔ و ْةٖيًَ
تاضيهى و باضإ و نوضتى َةوزاى بيٓني وةضبططيَت و ضِابهات .ية ْيوةى ؾةو بة زواوة باضإ
زةغتى بة باضئ نطز و تا ناتى زْياضِووْاى بووٕ بةضزةواّ بوو ،ئةو ؾةوة بؤ غةضباظاْى
عاضةبإ و غاغاْى ظؤض غةخت بوو ،ئةوإ ٖيض زةضفةتيإ بؤ ثؿووزإ ْةبوو ،ية ئاَازةباؾي
تةواوزا بووٕ .عاضةبإ َةتطغي ثةالَاضى ؾةواْةيإ ٖةبوو ،غاغاْييةناْيـ زةتطغإ يةو
ؾةوةزا قوضوةى نوضِى َوخًةب ضابهات.
يةواْةية ئةو ؾةوة بؤ ٖةْسيَو ية غةضباظةناْى غاغاْى يةشيَط باضئ باضاْسا ٖيَٓسة غةخت
َيَو ٖةبوو يةالياْسا ،بةآلّ بة ٖةض ساٍَ زْيا ضِووْاى بؤوة و باضإ ويَػتا،
و زضيَص بوو ،بة غاي
ئةوإ ية َؤةنةيةني غةخت و زضيَص ضظطاضيإ بوو.
ؾاثووض زةيعاْى ئةطةض فةضَاْى ٖيَطف زةضبهات ،غةضباظةناْى نة تا بةضةبةيإ و يةشيَط
باضاْسا ْةخةوت بووْٕ ،اناضٕ بة باؾي ظةْطٔ ،ضووْهة طةَاضؤى زوشَٓى زابوو ،بؤية
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فةضَاْيسا تا غةضباظةناْى ثؿوو بسةٕ ،تةْيا ئةو شَاضة ية غةضباظى غواض و ثيازة و ية
َةناْى طةَاضؤ ثيَويػت بووٕ.
طاييػهة دةْطييةناْى ٖيَؿتةوة نة بؤ ٖيًَ
ئةطةض ئةو ؾةوة باضإ ْةباضي بوواية ،يةو ضؤشةزا ؾةضِظاْاْي عاضةبإ زووضاضى تيٓويةتيى
زةبووٕ ،ئةطةض خؤؾيإ زووضاضى تيٓويةتيى ْةبووباْة ،ئةغجةناْيإ ية تيٓوويةتيى بة بيَ
تواْا زةنةوتٔ ،ضووْهة ئةغح ئاشةَييَهة نة بةضاْبةض بة تيٓويةتيى بة ٖةغتة و بة ثيَضةواْةى
َت و
وؾرت بةضطةططتين بؤ تيٓوويةتيى ظؤض نةَة ،بةآلّ باضاْى ئةو ؾةوة تةواوى ئةو قؤي
ضاآلْةى ية ْاوضةي يةؾهطى عاضةبإ ٖةبووٕ ثطِ ئاو نطز بووٕ ،ئةوإ تواْيإ ئةغجةناْيإ بة
ئاوى ْيَو ئةو ضاآلْة تيَط ئاو بهةٕ و خؤؾيإ ئاو غؤْةوة.
يةؾهطى عاضةبإ اليةنى خؤيإ بة ضِووباضي زجيًةوة تووْس نطزبوو ،بةآلّ زواى ئةوةى
طةَاضؤزضإ ،ضيسي ثيَوةْسييإ بة ضِووباضي زجيًةوة ْةَا ،ؾاثووضى زووةّ نة زةيعاْى ئاو بؤ
يةؾهط ضةْسة ثيَويػتة ،فةضَاْى نطز تا بة تووْسى ئاطةزاض بٔ بؤ ئةوةى قوضوةى نوضِى
َوخًةب ْةتواْيَت داضيَهي زيهة زةغيت بطاتة ئةو ئاوة.
ئةو ضؤشة ضِووزاويَهى بةضضاو ضِووي ْةزا ،بةآلّ يةطةٍَ تاضيو بووْى زْيا ،زووباضة باضإ
زةغتى بة باضئ نطزٖ ،يَٓسة باضى نة تةواوى نةْس و يةْس و ئاوزضِةناْى غٓووضى يةؾهطى
عاضةباْى ثطِ ئاونطز ،بةآلّ باضإ تا بةياْى بةضزةواّ ْةبوو.
ية بةضة بةياْى زووةَني ضؤشى طةَاضؤ خؤضتاويَهى طةضّ نة ية تاوى بةٖاض زةضوو زةغتى
بة زضةوؾاْةوة نطزٖ ،ةضضةْسة ؾاثووض تواْى ٖةبوو فةضَاْى ٖيَطف بسات ،بةآلّ بؤ ئةوةى
ظيإ بةض يةؾهطةنةى ْةنةويَت ،بة ٖؤى ئةوةى زوشَٔ ية طةَاضؤ زابوو ،ئةو ناضةى ْةنطز،
تةْيا زووباضة ئاطةزاضى غةضزاضةناْى نطزةوة تا وضيا بٔ ،ضووْهة يةواْة بوو غةضزاضى عاضةبإ
بؤ ؾهاْسْى طةَاضؤنةى غةض يةؾهطةنةىٖ ،يَطف بهات.
ؾاثووضى زووةّ بة غةضزاضةناْى يةؾهطةنةى وت :ية الى ضؤشٖةآلتى غةضزاضى عاضةبإ
ضِووباضي زجيًةية ،الى ضؤشئاواؾي ئاوزضِيَهى طةوضةية ،بة زووضى زةظامن نة غةضزاضى عاضةبإ بؤ
زةضباظبووْى ية يةنيَو يةو زوو اليةوة ٖيَطمشإ بهاتة غةض ،ضووْهة ية ٖةضزووال بةضبةغتى ية
ثيَؿة و يةواْةية تةواوى قوضغايي خؤى ية الى باؾووض ياخؤ بانوض تاقى بهاتةوة و طةَاضؤنة
بؿهيَٓيَت و خؤى زةضباظ بهات .ئةطةض ية ٖةض يةنة يةو زوو ئاضاغتةيةزا باظْةى طةَاضؤنة
بؿهيَٓيَت ،ضيَطةى ٖةآلتٔ بة ضِووى ئةوزا زةنطيَتةوة ،ية ناتيَهسا نة ية ٖةضزوو ئاضاغتةى
ضؤشٖةآلت و ضؤشئاوا بةض يةنيَو ية بةضبةغتةنإ زةنةويَت.
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ثيَؿبيٓيى ؾاثووضى زووةّ ضاغت زةضضوو ،زواى ئةوةى نةَيَو ية ضؤش ضؤيؿت و ٖةوا
بةضةو طةضَى ضوو ظةوى ئةو زةظةضة نة بة باضإ تةضِ ببوو ،بة ٖؤى ٖةتاوى طةضَى ئةو
ضؤشةوة وؾو بؤوة ،قوضوةى نوضِى َوخًةب بة تةواوى ٖيَعييةوة بةضةو بانوض ٖيَطؾي نطزة غةض
يةؾهطةنةى ؾاثووض.
ئةو ضؤشة غةضباظ و ئةغجةناْى غاغاْييةنإ ثؿووى تةواويإ زابوو ،زةغتبةدىَ و زوا بة
زواى ٖيَطؾي عاضةبإ ،ئةواْيـ ٖيَطؾي بةضاْبةضيإ زةغت ثيَ نطز و ٖيَطؾي طاييػهة
دةْطييةنإ ٖيَٓسة بةٖيَع بوو نة غةضزاضى عاضةبإ تطغي ية زةغت زاْى ٖةَوو غةضباظةناْى
خؤى ييَ ْيؿت ،بؤية زةغتبةدىَ فةضَاْى ثاؾةنؿةى زةضنطز ،تا ْيوةضِؤ ٖيض مجودؤَييَهى
ْةنطز ،بةآلّ ٖةض نة ٖةتاوى ثايعي طةيؿتة ْاوةضِاغتى ئامسإ ،بوو بة ْيوةضِؤ (قوضوةى نوضِى
َوخًةب) ٖيَطؾيَهى غةختى بةضةو باؾووض زةغت ثيَهطز ،بةآلّ ْةيتواْى طةَاضؤنة
بؿهيَٓيَت ،زواى نةَيَو ئيسي ؾةو ضِاؾها.
زْيا فيَٓو و غاَاٍَ بوو ،ؾاثووضى زووةّ بة غةضزاضةناْى خؤى وت :ضيسي قوضوة تواْاى
ٖيَطؾي ْيية ،ئةوة ئيَُةئ نة ئةجماضة ٖيَطف زةنةئ ،يةطةٍَ بةضة بةياْسا ية ٖةض ضواض الوة ٖيَطف
زةنةيٓة غةض ئةوإٖ ،ةض نةغيَو خؤى بةزةغتةوة ْةزا بيهوشٕ ،ئةوةى خؤى ضِازةغت نطز ،ضةنى
َٓيا بٔ ية ئةوةى قوضوة ْةتواْيَت ضِابهات.
بهةٕ و بة زيٌ بيططٕ ،زي
ضؤشى زواتط ية ٖةض ضواض الوة يةؾهطى ؾاثووضى زووةّ ٖيَطؾى نطزة غةض يةؾهطى عاضةبإ
و بة ؾيَوةيةنى ٖةغت ثيَهطاو زةضزةنةوت ،نة ئةوإ وضةى خؤيإ بةض زاوة ،ئةوإ وةى
يةنةَني ضؤش و ضؤشى زواتط ؾةضِيإ ْةزةنطز ،زةغتة زةغتة خؤيإ ضِازةغيت يةؾهطى غاغاْى
زةنطز ،زواى ضةنهطزٕ زةطواظضاْةوة ثؿت َةيساْى دةْط.
تةْيا زةغتةيةى ية غةضباظاْى عاضةبإ يةو ضؤشةزا بة باؾي زةدةْطإ ،ئةواْيـ
ثاغةواْةناْى قوضوةى نوضِى َوخًةب بووٕ ،نة تا زوا نةؽ دةْطإ ،ناتيَو قوضوةى
غةضزاضى عاضةبإ زيٌ بوو ،تةْاْةت يةنيَو ية غةضباظة ثاغةواْةناْي بة ثيَوة ْةَابوو ،زوا
ثاغةواْةناْى يإ نوشضابووٕ ياخؤ بطيٓساض ببووٕ و تواْاى دةْطيإ ْةَا بوو.
ضؤشى زواتط قوضوةي نوضِى َوخًةبيإ بطزة الى ؾاثووضى زووةّ ،ئةو ثياويَهى باآلبةضظى
َيسا بوو،
ضواض ؾاْة ،ضاو ظةضز و ثطض غووض بوو .ؾاثووضى زووةَيـ ية تةَةْى ٖةشزة غاي
ضيؿيَهى تةْو بة ضِووخػاضييةوة بوو.
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ؾاثووض طةدميَهى دوإ بوو ناتيَو قوضوةيإ بؤ الى ئةو ٖيَٓاٖ ،ةضزووال زووضاضى
غةضغووضَِإ ٖاتٔ ،غةضغووضَِاْى قوضوة ية دواْى ؾاثووض بوو ،غةضغووضَِاْى ؾاثووضى
زووةَيـ ية ْاؾرييٓى قوضوة بوو.
قوضوةي نوضِى َوخًةب ظَاْى فاضغي ياخؤ ظَاْى غاغاْى ثةًٖةوى زةظاْى ،بؤية ؾاثووض
ثيَويػتى بة وةضطيَطِ ْةبوو بؤ قػة نطزٕ يةطةٍَ ئةوزا .ناتيَو َوخًةبيإ ٖيَٓا بؤ الى ؾاثووض،
َةتيسا تا زابٓيؿيَت و ثيَي وتٖ :يض نات دةْطِ
َاْسوو زياض بوو ،بؤية ؾاثووضى زووةّ َؤي
َسا ْةنطزى ،بططة ئةوة تؤ بووى نة ٖةضزةّ زةغتجيَؿدةضيت ية دةْطسا زةنطز و ٖيَطؾت
يةطةي
زةنطزة غةض ؾاضةناْى وآلتاْى شيَطزةغتى َٔ و شٕ و ثياوة طةدمةناْت زيٌ زةنطز و ئةواْت ية
باظاضِةناْى فطؤؾتٓى نؤيًةناْسا زةفطؤؾت .ئةو زيالْةؾت زةنوؾت نة ْةزةفطؤؾطإ ،بة ضاغت
ئةى نوضِى َوخًةب بؤضى ئةو زيالْةت زةنوؾت نة ْةزةفطؤؾطإ؟.
قوضوةى نوضِى َوخًةب وتى :ضووْهة ْةَسةتواْى خواضزْيإ ثيَ بسةّ ،تيَطنطزْى ئةوإ ية
تواْاى َٔ بةزةض بوو.
ؾاثووضى زووةّ وتىٖ :ةضضةْسة ئةغتةَة ثياويَهى وةى تؤ ْةتواْيَت شَاضةيةى ية زيًةنإ
ْإ بسات ،بةآلّ ططميإ نة تواْاى تيَطنطزْي ئةواْت ْةبوو ،بؤضى ئاظازت ْةزةنطزٕ تا
َةناْى خؤيإ و ئةواْت زةنوؾنت؟.
بطةضِيَٓةوة بؤ َاي
قوضوة بة ضازةيةى يةو ثطغياضة زووضاضى غةضغووضَِإ ٖات نة بة ؾاثووضى وت ،تؤ
ضاوةضِوإ بووى َٔ زيًةنإ ئاظاز بهةّ؟.
َيَ ،ضووْهة تؤ شٕ و ثياوة طةدمةناْت بة زيٌ زةططت تا ية
ؾاثووضى زووةّ وتى :بةي
باظاضِةناْسا بياْفطؤؾي ،ناتيَو نةؽ ْةيسةنطِئ ،ئيسي ئةوإ ية الى تؤ بيَ بايةر بووٕ،
ْةزةبوو ظةمحةتى نوؾتٓى ئةوإ بة ئةغتؤ بططى .ئايا وا باؾرت ْةبوو تا ئاظازييإ بهةى و
ضيَطة بسةى بطةضِيَٓةوة بؤ وآلتي خؤيإ؟.
قوضوة وةآلَى زايةوةْ َٔ :ةَسةتواْى ئةوإ ئاظاز بهةّ.
ؾاثووضى زووةّ وتى :ض بابةتيَو ضيَطط بوو يةوةى تؤ ْةتواْى ئةوإ ئاظاز بهةى؟.
ئةو وتى :ئةوإ ئيَطاْى بووٕ ،ئةَة ضيَطط بوو بؤ ئاظازنطزْيإ.
ؾاثووضى زووةّ وتى :بؤ ئيَطاْييةنإ ضيإ بةضاْبةض بة تؤ نطزووة ،نة ٖيَٓسة زوشَٓساضاْة
غةيطيإ زةنةي؟.
قوضوة وتىْ :اظامن بؤضى زوشَٓايةتيِ يةطةٍَ ئةواْسا ٖةبوو.
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ؾاثووض وتىٖ :ؤناضى ٖيَطؾي تؤ بؤ غةض ؾاض و طوْسةناْى َٔ ض بووٖ ،ؤناضى نوؾنت و
تاآلْهطزٕ و بة زيًططتين ؾويَٓهةوتوواْى َٔ يةاليةٕ تؤوة ض بوو؟.
َى و َٔ واَعاْى زاطرينطزْى ؾاضةناْت ئاغاْة.
قوضوة وتى :ضووْهة تؤ َٓساي
َى بيَ تاواْت نوؾتووة ،ئايا تؤ خؤت شٕ و
ؾاثووض وتى :تؤ ٖيَطؾت نطزووة و شٕ و َٓساي
َت ْيية؟.
َٓساي
قوضوة وتى :ية ضابطزووزا نة طةْر بووّ ،سةفتا و ثيَٓر شمن ٖةبوو ،ئيَػتة شَاضةى شْةنامن
نةَرتة.
َى
ؾاثووض وتى :ئةو نةغةى خوزإ ٖشفتا و ثيَٓر شٕ بيَت ،زةبيَت شَاضةيةنى ظؤض َٓساي
َى
َهاْي زيهة زيَتةوة .ئايا ية زي
َيؿى ٖةبيَت ،بةظةيي بة َٓساآلْي خةي
ٖةبيَت ،ئةوةى َٓساي
تؤزا بةضاْبةض بة َٓساآلْى ؾويَٓهةوتوواْى َٖٔ ،يض زيؤظاْي و بةظةييةى ْةبوو؟.
قوضوة ظؤض بة غاْايي و بيَباني بةضغعي زايةوةْ :ةخيَط.
ناتيَو طوىَ ية وتوويَصى ْيَوإ قوضوة و ؾاثووضى زووةّ زةططئ ،بؤَإ زةضزةنةويَت نة
عاضةبإ ئةو زةَة ٖيَٓسة غازة و ئاغايي بووٕ نة ْةيإ تواْيوة زضؤ بهةٕ ياخؤ بة زووضِوويي
زةضنةوٕ ،ئةو غازةيية تا ْاوةضِاغتى غةزةى يةنةَى نؤضيـ بةضزةواّ بوو .بةآلّ زواتط
عاضةبإ ئةو غازةييةيإ ية زةغتسا ٖؤناضةنةؾي ٖاتٓى ئيػالّ بوو ،نة بة ٖؤي بطةوططتٓى
ئيػالّ و فطةواْبووْى غٓووضةناْى ئيػالّ نة ية الى ضؤشٖةآلت تا ئةْسؤْيعياى ئيَػتة و ية
الى ضؤشئاوا تا ئيػجاْيا بطِؤٕ ،عاضةبإ يةطةٍَ ْةتةوةناْي زيهة تيَهةآلوبووٕ ،ئةو
تيَهةآلوبووْةف بووة ٖؤى وةضططتٓى خووخسةى ْةتةوةناْي زيهة و ئةوإ فيَطى زضؤ و
زووضِوويي بووٕ ،ضووْهة واياْسةظاْى زةتوأْ ضِاغتى بؿاضْةوة و فيَطى زووضِوويي بووٕ ،تا
خؤيإ ثيَضةواْةى ئةوة زةضغةٕ نة ٖةبووٕ ،بةآلّ تا ئةونات نة غةزةى ضواضةَى ظايٓى بوو،
ئةوإ ٖةضوا غازة و بيَ زضؤ و ضيا بووٕ و ْةياْسةتواْى زضؤ بهةٕ و ضياناضبٖٔ ،ةَوو ئةوةيإ
َياْسا بوو و ٖيض بابةتيَهيإ ْةزةؾاضزةوة.
زةوت نة ية زي
قوضوةى نوضِى َوخًةب ناتيَو ضووة الى ؾاثووض ،زةيعاْى نة ضاغتطؤييةنةى زةبيَتة ٖؤى
َيسا ٖةيبوو ،بة ظَاْيسا زةٖات زةضيسةبطِي.
َطزْى ،بةآلّ ْةيتواْى زضؤ بهات ،ئةوةى ية زي
َهى َٓت
ؾاثووضى زووةّ وتى :تؤ ية ضةْس ٖيَطؾيَهسا ْيَعيهةى غةز ٖةظاض نةؽ ية خةي
نوؾت و ْيَعيهةى غةز ٖةظاض نةغيؿت بة زيٌ ططت ،نة ئةواْيـ بة نوشضا و ٖةشَاض
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زةنطئَ ،ضووْهة ٖيض يةنيَو يةواْةى تؤ زيًت نطزْٕ ،ةطةضِاوْةتةوة ،وةى خؤؾت زاْت ثيَسا
ْاوةٖ ،ةْسيَو ية ئةو نةغاْةت نوؾتووة.
قوضوة وتى :ؾتيَهيإ بة تؤ وتووة نة ضاغت ْيية.
َهى َٓت ْةنوؾتووة؟.
ؾاثووضى زووةّ وتى :ئايا تؤ خةي
َهى تؤّ نوؾتووة ،بةآلّ ثرت ية ضٌ و ثيَٓر ٖةظاض نةؽ ْةبووة.
قوضوة وتى :خةي
ؾاثووض وتى :وا زياضة ضٌ و ثيَٓر ٖةظاض نةؽ بؤ تؤ شَاضةيةنى ظؤض بيَ بايةر بيَت.
قوضوة وتى :دياواظيى ظؤضى يةطةٍَ غةز ٖةظاض ٖةية.
ؾاثووض وتى :ضةْس نةغت بة زيٌ ططت؟.
قوضوة وتى :بة زضوغتى بريّ ْةَاوة ،بةآلّ ثيَُواية ْيَعيهةى سةفتا ٖةظاض نةؽ زةبووٕ.
ؾاثووضى زووةّ وتى :ئايا ئةو سةفتا ٖةظاض نةغةف وةى نوشضاوةنإ ٖةشَاض زةنطئََٔ ،
شَاضةى ٖةض يةنة ية نوشضا و زيًةنامن بة غةز ٖةظاض نةؽ زياضنطزووة .ططميإ ئةوةى َٔ
ْازضوغتة و ئةوةى تؤ زضوغتة ،بة زإ ثياْاْى خؤت ،غةز و ثاظزة ٖةظاض نةغت ية
َهى َٔ يةْيَو بطزووة.
ؾويَٓهةوتوو و خةي
قوضوة وتىَ :ةبةغتت يةو وتةية ضيية؟.
َةنطزْةوة ،بؤ ٖةض نةغيَو
ؾاثووض وتىْ :ةضيتى عاضةبإ بةضاْبةض بهوشةنإ بطيَتيية ية تؤي
نة زةنوشضيَت ،نةغيَو زةنوشْةوة تؤ غةز و ثاظزة ٖةظاض نةغت نوؾتووةٖ .يض نات
زاْيؿتوواْى ئةو ؾاضاْةى خؤيإ بةزةغتةوة زةزةٕ ْانوشضئَ و تاآلٕ ْانطئَ ،بةآلّ تؤ ئةو ؾاض
و طوْساْةي بيَ دةْط خؤيإ بةزةغتةوة زةزا ،تاآلْت زةنطز و زاْيؿتوواْةنةت بة زيٌ
زةبطزٕ.
قوضوة وتى :بةآلّ ثؿرتِاغتى بهةوة ،نة َٔ ئةوامن ْةنوؾتووة.
ؾاثووضى زووةّ وتى :بؤ زيٌ ططتين شٕ و ثياوة طةدمةنإ و بطزْيإ بؤ باظاضِى نؤيًة
َهةت زةنطز ،نة ية
فطؤؾإٖ ،يض دياواظيى ٖةية يةطةٍَ نوؾتٓى ئةوإ؟ تؤ تاآلْى ئةو خةي
َهاْة َطزٕ و ية زةغت زاْى َاٍَ و
ؾاضةناْسا خؤيإ بةزةغتةوة زابوو ،بؤ ٖةْسىَ يةو خةي
َةيإ
َيإ زاوة ظيَذا ئةو غاَإ و َاي
َو تةَةْيَو ٖةوي
بووْيإ وةى يةى واية ،ضووْهة خةي
َةناْياْة ،ناتيَو ئاَطاظةناْى شياْيإ ييَ
نؤنطزووةتةوة ،نة ئةوةف ئاَطاظى شياْى َٓساي
ظةوت بهطيَت ،وةى ئةوةية شياْيإ ظةوت بهطيَت ،ئيسي يةواْةية ٖيض ئاَطاظيَهي زيهة بؤ
شيإ ْةزؤظْةوة ،ئةو زةَةف ٖةشاضى و ْةزاضي و ْةبووْى يةْيَويإ زةبات .نةواتة تؤ ئةى
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َهت ْةنوؾتووة ،ضووْهة
نوضِى َوخًةب ضةتى َةنةوة نة ية ؾاضة زاطرينطاوةناْسا خةي
تاآلْهطزْى ؾاض و بة زيٌ ططتين شٕ و ثياواْى طةْرٖ ،يض دياواظييةنى ئةوتؤى يةطةٍَ َطزٕ
ْييةٖ ،ةْسىَ نةؽ ية نيؼ ضووْي َاٍَ و غاَاْيإ ية َطزٕ خطاثرت زةظأْ.
قوضوة وتى :ئةو بويةضاْة ية دةْطسا ضِووزةزات ،ئةى تؤ ية دةْطى َٓسا ،غةضباظةناْى
َٓت ْةنوؾتووة.
ؾاثووضى زووةّ وتى :دةْطى َٔ و ٖيَطؾةناْى تؤ دياواظٕ ،تؤ بؤ تاآلٕ و زيٌ بطزٕ
زةٖاتىَٓ ،يـ بؤ بةضططى ٖاتووّ َٔ ،بؤ زةغتسضيَصى ْةٖاتووّ ،بة ثيَضةواْةوةي تؤ ،ئةطةض
َتسا ْةزةنطز ،نةواتة تؤ
ئةجماضةف تؤ ْةٖاتباى و ٖيَطؾت ْةنطزباية َٔ ،دةْطِ يةطةي
دةْطةناْى خؤت و َٔ وةى يةى َةظاْة ،تؤ تاواْباضى و دةْطةناْت ْاضِةوا بوؤَٕ ،
بةضططيهاضّ و دةْطةنةّ ضِةوا بووة ،خؤت زةظاْى َٔ ْةَويػتووة يةطةٍَ تؤزا ظةْطِ ،تؤ
ٖاتوويت بؤ دةْطى َٔ.
قوضوة وتى :ئةو قػاْة بؤ زةنةى و َةبةغتت ضيية؟.
ؾاثووضى زووةّ وتىَ :ةبةغتُة نة ثةغةْست بيَت ،نة ثياويَهى بىَ بةظةيي و تاواْباضى.
قوضوة وتى :يةواْةية َٔ بة َةظةْسةي تؤ بيَ بةظةيي مب ،بةآلّ تاواْباض ْيِ ،ئةو وتةيةى تؤ
وةى دوئَ بةضاْبةض خؤّ زازةْيَِ ،بةآلّ بؤ ئةوةى َةبةغتى نؤتايي تؤ بعامن ،ثةغةْسى زةنةّ
َيَ نة ضيت زةويَت؟.
نة تاواْباضّ ،ئيَػتة تؤ ثيَِ بً
َيَِ نة ثيَويػتة غعات بسةّ.
ؾاثووض وتى :زةَةويَت ثيَت بً
قوضوة وتى :ضووْهة ية دةْطسا ؾهػتِ خواضزووة ،غعاواضى غعازامن؟.
ؾاثووضى زووةّ وتىْ :ةخيَط ،ئةطةض تؤ ثيَـ ئةوةى تاآلٕ و نوؾتٓى ؾويَٓهةوتوواْى َٔ
بهةى ،بؤ دةْطى َٔ ٖاتباي و ية دةْطى َٓسا ؾهػتت غواضزاية َٔ ،تةْيا غعايةنى
َازيِ ييَ وةضزةططتى و غعاّ ْةزةزاى ،ضووْهة ية نؤْةوة غعاى غةضنطزةيةى نة دةْط
َسةطريغيَٓيَت و ؾهػت غوات ،غعاى َازى بووة ،بةآلّ تؤ ظؤض داض ٖيَطؾت نطزووةتة غةض
ٖةي
َهى َٔ نوؾتوةَٔ ،
وآلتةنامن و بة زإ ثيَساْاْى خؤت غةز و ثاظزة ٖةظاض نةغت ية خةي
ْاتوامن ية تاواْةناْت خؤف ببِ.
َسا بهةى؟.
قوضوة وتى :زةتةويَت ضيِ يةطةي
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ؾاثووضى زووةّ وتىٖ :ةَإ ئةو ناضةى ية وآلتى تؤزا يةطةٍَ بهوشى نةغيَهسا زةنطيَت،
تؤ غةز و ثاظزة ٖةظاض نةغت نوؾتووة ،بةثيَي ْةضيتى وآلتى خؤت زةبيَت غةز و ثاظزة ٖةظاض
داض بهوشضيَيتةوة َٔ ،تةْيا يةنذاض زةتهوشّ.
قوضوةى نوضِى َوخًةب وتىَٓ :ةمت يةغةض َةنة نة تةْيا يةنذاض َٔ زةنوشىٖ ،يض
نةؽ ية داضيَو ثرت ْاتواْيَت بةضاْبةضةنةى بهوشيَتَٓ ،يـ بؤ نوشضإ ئاَازةّ.
ؾاثووضى زووةّ وتى :ثؿرتِاغتى زةنةَةوة نة ثياويَهى ئاظا و زييَطى.
قوضوة وتىَ :ازاّ ئاظايةتيى َٔ ثةغةْس زةنةى َٔ ،بجاضيَعة.
ؾاثووضى زووةّ وتىَ :ةبةغتت ضيية؟
قوضوة وتى :ية وآلتى تؤ غةضزاضيَهى وةى َٓت زةغت ْانةويَت ،تؤ زةتواْى ية
دةْطةناْسا غووزى ظؤض ية َٔ وةضبططيت ،نةواتة ضاوثؤؾي ية نوؾتٓى َٔ بهة ،تا َٔ بة
ثؤغتيَهى بةضظةوة بيَُة ْيَو غوثاى تؤ.
ؾاثووضى زووةّ وتى :ئةطةض ئةو زاوايةى تؤ ثةغةْس بهةّ ،وةآلَى ئةو غةز و ثاظزة ٖةظاض
نةغة ضؤٕ بسةَةوة نة يةاليةٕ تؤوة يةْيَو بطزضاوٕ؟.
قوضوة وتى :ئةوإ يةْيَو ضووٕ و ية تؤ ْاثطغٔ بؤ ئةوت بةخؿيوة.
ؾاثووضى زووةّ وتى :ئةوإ يةّ ديٗاْة ْةَاوٕ ،بةآلّ يةْيَوْةضووٕ و ظيٓسوٕ ،ئةوإ ية
ْريواْإ (بةٖةؾت) يةويَٓسةض شياْى ٖةَيؿةييإ ٖةية ،بيَطوَإ ضؤشيَو َٔ زةخةْة شيَط
َططتٖ .ةضوةٖا نةغوناضيإ ية وآلتى َٓسا ْيؿتةدئَ
ثطغياض نة بؤضى زةغتِ ية غعازاْت ٖةي
َيَِ زةغتِ ية غعاى تؤ نيَؿايةوة؟.
و ييَطة زةشئ ،ضؤٕ زةتوامن بةوإ بً
قوضوةى نوضِى َوخًةب زواى ئةوةى ظاْى ؾاثووض ٖةض زةيهوشيَت ،وتى :ئايا تؤ َٔ
زةنوشى؟.
ؾاثووض وتىْ :ةخيَط ،بططة ثياونوشةنإ زةتهوشٕ.
قوضوة وتى :باْطيإ بهة تا غةضّ ية الؾةّ ديا بهةْةوة.
يةباضةى ؾيَوةى نوؾتٓى قوضوةى نوضِى َوخًةب زوو طيَطِاْةوة ٖةية.
يةنةَيإ ئةوةية نة ية بةضزةّ ؾاثووضزا غةضى ئةويإ ية الؾةنةى ديانطزؤتةوة ،بةثيَي
طيَطِاْةوةنةي زيهةيـ طواية زواى نوْهطزْى ٖةضزوو ؾاْى ،ثةتيإ بةْاو نوْةناْسا
َيإ واغيوة تا ئةو ناتةى َطزووة .بةآلّ بة وتةى ٖةْسىَ ية
تيَجةضِاْسووة و بة زاضيَهةوة ٖةي
َةى فةضةْػايي نة وتووياْة نوْهطزْى ٖةضزوو ؾاْةنإ و
َيَصووْووغاْى وةى َاضيصإ َؤي
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تيَجةضِنطزْى ثةت بة ْاوياْسا ضِاغت ْةبووة ،تةْيا ثةتيإ بة ؾاْياْسا غووضِاْسؤتةوة ،بةّ
َياْواغيوٕ.
ؾيَوةية ٖةي
َواغطا بيَت ،بةو ؾيَوة بووة نة ية دياتى
ئةطةض قوضوةي نوضِي َوخًةب بة ؾاْةناْى ٖةي
نوْهطزْى ؾاْةناْىٖ ،ةضزوو زةغتةناْيإ بةغتووةتةوة و ثةتةنةيإ يةشيَط ٖةضزوو ؾاْييةوة
َواغطاوى َاوةتةوة.
َواغطاوة ،ظيَذا تا َطزووة بة ٖةي
تيَجةضِاْسضاوة ،زواتط بة ؾويَٓيَو ٖةي
َواغيٓة ظؤض ئاظاضبةخـ ْيية ،بةآلّ بةضةبةضة تا زيَت بة ٖؤى
َبةت ية غةضةتازا ئةو ٖةي
ٖةي
نيَؿى الؾةى َطؤظةوة ئاظاضةنة ثرت زةبيَت و زةطاتة ئةو ضازةيةى ية ئاظاضى ية خاض زضاْى
نةغيَو نةَرت ْابيَت.
بة طؿتيي بة ٖؤى طيَطِاْةوة دياواظةناْةوةْ ،ةظاْطاوة قوضوة غةضى بطِزضاوة ياخؤ بةو
َواغطاوة ،تا ئةوناتةى بة ئاظاضةوة َطزووة ياخؤ غةضى ية الؾةى
ؾيَوةيةى وتطا ٖةي
ديانطاوةتةوة.
زواى نوشضاْى قوضوة ئيسي عاضةبإ تا َاوةيةى ٖيَطؾيإ ْةنطزة غةض ئيَطإ ،تا ئةو ناتةى
نوضِى قوضوة نة ْاوى غةعس بووٖ ،يَطؾي نطزة غةض ئيَطإ ،ية ناتى خؤيسا باغي ييَ زةنةئ.
َى زاٖاتوو ؾاثووض وةى ْةضيتى ئةو غةضزةَة بؤ ٖةَةزإ ضِؤيؿت ،ئةو
بؤ ٖاويٓى غاي
ؾاضة ْةتةْيا ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةناْسا ،بططة ية غةضزةَى غاغاْييةناْيـ ٖةض
َوةْس
ثايتةختى ٖاويٓة بووة و ثاؾاناْى ئةو زوو ظدمريةية يةو ؾاضة و ية بٓاضى ؾاخى ئةي
نؤؾهى ظؤضيإ ضيَ نطزبوو ،وةضظى ٖاويٓيإ تيَيسا بةغةض زةبطز ،بة وتةى ئةضَةْييةنإ
ؾةوإ ٖيَٓسة غاضز زةبوو ،تةْاْةت ية ؾةواْى ٖاويٓاْسا ْةزةتواْطا ية زةضةوة غةوٕ ،بؤية
زةبوواية ية شووضةوة بٔ و زةضطةناْيـ زاغةٕ ،بؤ ئةوةي غةضَايإ ْةبيَت.
َي ٖيَطف نطزْة غةض ئاظةضباجياْيإ ثيَسا،
ئةوناتةى ؾاثووضى زووةّ ية ٖةَةزإ بووٖ ،ةواي
وتيإ ثياويَهى َوو ظةضزى يةغةض غجى و باآل بةضظ نة ضاوةناْى ؾيٓٔ ،غةضنطزةى ئةو
ٖيَطؾةية و بةّ ظوواْة زةطاتة زةضياى وضَيَ.
ئةواْةي ٖيَطؾيإ بؤ ئاظةضباجيإ نطز بوو ية ثامشاوةناْى ئؤضاضتووةنإ ٖةشَاض زةنطئَ،
َطةيةنى تايبةتسا ْةَاوٕ ،بةآلّ ثامشاوةناْيإ يةْيَو
ئةو ْةتةوةية ئيَػتة ية ضواضضيَوةى نؤَةي
ْةتةوةى ضةضنةؽ ية قةوقاظيازا زةضزةنةوٕ ،ية تايبةمتةْسييةناْى ْةتةوةنإ ية ضِووى
َةنةوة ئةوةية نة ٖيض ْةتةوةيةى بة تةواوةتى يةْيَو ْاضيَتٖ ،ةْسيَ ية منووْةناْى
ضةضةي
زةَيَٓٔ ،ئةو بابةتة ٖيَٓسة وضزة ،تةْاْةت ئيَػتة و زواى يةى ًَيؤٕ غاٍَ زةتواْطيَت ٖةْسيَو
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َةنة نؤْةنإ ببيٓطئَ ،تةْاْةت ئةطة يةو َاوة زووضوزضيَصةزا ظؤضيـ طؤضِا
ية َطؤظةناْى ضةضةي
بٔ.
َةنى ئؤضاضتوو تا ئيَػتةف ْاوةنةيإ بة ؾيَوةى ئاضاضات (ٖةَإ ؾاخى ْاغطاوى
ضةضةي
َهاْيَو بووٕ باآلبةضظ و ضواضؾاْةَ ،ووةناْيإ بؤض و ضاويإ ؾني بووة،
ئاضاضات) َاوة ،خةي
ثيَـ َازةنإ ية بانوضى ئيَطاْى ئيَػتة ،بة تايبةت ية ئاظةضباجيإ شياوٕ ،ثامشاوةى
ؾاضغتاْييةتى ئةوإ ية ٖةظاض و ثيَٓر غةز غاٍَ ثيَـ ظائ زةغت نةوتووة.
َى ( 1950ظ) وا زةضزةخةٕ نة ية بةؾيَو
َيٓةواْةى نةوتووْةتة بةضزةغت ية غاي
ئةو ييَهؤي
ية قةوقاظيا و بؤ منووْة ية ئةضَةْػتإْ ،ةتةوةى ئؤضاضتوو تواْيوياْة ئاغٔ بتويَٓٓةوة،
ٖةضوةٖا ْةتةوةى ئؤضاضتوو تواْيوياْة ئاغٔ خةغت بهةٕ ،واتة ٖةض ئةو ناضةى نة ئةَطِؤ
َةضة َيَصووييةنإ طةيؿتٓة ئةو باوةضِةى ْةتةوةى
َيٓةواْةوة ييَهؤي
زةنطيَت .بة ٖؤى ئةو ييَهؤي
ئؤضاضتوو يةنةَني ْةتةوةبووْة نة ئاغٓيإ تواْسووةتةوة ،نوضةيةنى ئاغٔ تواْسْةوة و
خةغتهطزْةوة ية ئةضَةْػتإ زؤظضاوةتةوة نة بؤ ( 5000خ  .ظ) زةطةضِيَتةوة ،ئةَةف واي
ية طيَطمشةْى نطزووة نة ثيَي وا بيَت ْةتةوةى (ٖاتى) ئاغٔ تواْسْةوة ية ئؤضاضتووةنإ فيَط
بووٕ.
ئةطةض غةضةْر بسةئ ية ئةوةى ْةتةوةى ئؤضاضتوو باآلى بةضظ و َووى بؤض و ضاوى ؾيٓيإ
بووة ،ئةونات زةبيَت بة َيَصووى نؤضهطزْى ْةتةوة ئاضياييةنإ بؤ ئاغيازا بضيٓةوة .ضووْهة
بةثيَي ئةو َيَصوواْةى نؤضى ئاضياييةنإ زةغت ْيؿإ زةنةٕ ئةو ْةتةواْة ية ( 1500خ .ظ)
ٖاتووٕ ،ئةطةض ئةو َيَصووة تةْاْةت بة ( 2000خ .ظ) زياض بهةئ ،ئةوا زيػإ
ؾاضغتاْييةتى ئؤضاضتووةنإ نؤْرت زةبٔ .ئةو تاقيهطزْةواْةى بة (ناضبؤْى  )14بؤ نوضةى
تواْسْةوةى ئاغٔ ية ئةضَةْػتإ نطاوة ،ئةوة ثؿرتِاغت زةناتةوة نة ئةو نوضةية ية (3000
خ .ظ) ناضا بووة ،ئةطةض ضةضاوى ضةْطى ضاو و باآل و َووى ئؤضاضتووةنإ بهةئ ،طوَامنإ
ْاَيَٓيَت نة ئةوإ ية ْةتةوة ئاضياييةنأْ ئاؾهطا زةبيَت نة ئاضياييةنإ ظؤض ظووتط ية
( 1500خ  .ظ) نؤضيإ بؤ ئاغيا نطزووة.
يةنيَو ية بابةتة غةيطةناْى َيَصوو ئةوةية نة ؾاضغتاْييةتى ئؤضاضتووةنإ يةثطِ يةْيَوضوو،
بةآلّ ئيَػتة ثامشاوةى ؾاضغتاْييةتى ئةو ْةتةوةية ْةتةْيا ية قةوقاظيا ،بططة ية ْيَعيو ؾاخى
(قافالٕ) ية ئاظةضباجيإ و بؤ منووْة ية ْيَعيو زةضياضةي وضَيَ زةبيٓطيَت.
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بة بطِواى شاى زؤَؤضطإ ؾاضغتاْييةتى ئؤضاضتوو بة زةغت ئاضياييةنإ يةْيَوضووة ،بة
َةنيَهي زيهة بووٕ ،نة
بؤضووْي ئةو ئؤضاضتووةنإ ئاضيايي ْةبووْة ،بططة ئةوإ ية ضةضةي
َةنة تريةيةى بووة ية ئاضياييةنإ.
ئيَػتة ْةَاوة ،ئةو ضةضةي
َيَت ئؤضاضتووةنإ ؾاضى ئاوةزإ و يةوةضِطةى غةوظ و دوإ و خوزإ
شاى زؤطُإ زةي
َيإ نطزووة و زةيإ ٖةظاض غةض َةضِ و َاآلت ية يةوةضِطةناْيإ
ثيؿةغاظى بووٕ و نؿتووناي
بةخيَو نطاوٕ .ناتيَو ئاضياييةنإ ية قةوقاظياوة ٖاتٔ بؤ ئاغيا بؤ ئةوةى بهاضٕ زةغت بططٕ
َةناْى ئةو ْةتةوةية ،ئةواْيإ بة طؿتيي نوؾت و يةْيَو
بةغةض ؾاض و ظةوى و يةوةضِطة و ئاشةي
بطز.
ئةو بؤضووْة بؤ ٖةْسىَ ية َيَصووْووغإ ْاخؤف زيَتة بةضضاو ،ئةوإ ية بٓةضِةتسا
ئاضياييةناْيإ بة تاآلْضى و بهوش ْةْاغيوة ،ويَطِاى ئةوةف ْاتواْطيَت ئةو بابةتة ضةت
بهطيَتةوة نة ئاضياييةنإ ية ناتى ٖاتٓيإ يةطةٍَ زاْيؿتوواْى ْاوضةنة دةْطإ و ئةواْيإ
يةْيَوبطز ،ئةطةض ٖةغتى ضةطةظثةضةغتى و زةَاضطريي بيَتة ْيَو َيَصوو ،ئيسي ْاتواْطيَت
َتُاْةى ثيَ بهطيَت ،تةْاْةت ٖةتا غةض ضةطةظثةضةغتى و خويَٓيـ ْاناضيَت ضةواؾةناضي و
طؤضِاْطاضيى ية بويةض و ضِاغتييةناْسا بهات.
ؾاضغتاْييةتى ئؤضاضتووةنإ يةْيَوضوو ،بةآلّ خوزى ئةو ْةتةوةية يةْيَو ْةضووٕ و يةو
زةؾتاْة زةشيإ نة نةوتبووْة بانوضى نيَوى قاف (قةوقاظيا) و ْاوة ْاوة ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض
ئيَطإ ،بةآلّ ضيسي بة ئؤضاضتوو ْاو ْةزةبطإ ،بططة بة (ٖةثتاٍَ) ْاغطا بووٕ .ئةو وؾةية ية
َيَصووى ضؤشٖةآلت طؤضِزضاوة و ثيتى (خ) بووة بة (ي) و وؾةنة ؾيَوةى نؤى وةضططتووة و
بووة بة (ٖةياتًة) ،ئةوإ ئةو نةغاْةبووٕ نة ية ناتى َاْةوةى ؾاثووض ية ٖةَةزإ ٖيَطؾيإ
نطز بؤ ئاظةضباجيإ.
َة بة يةى ظاْيوة ،بةآلّ
َةناْيإ يةطةٍَ َةغؤيةنإ بة ٖةي
ٖةْسىَ ية َيَصووْووغةنإ ٖةثتاي
َيَت :بيَطوَإ
َس نة َاوةيةى ية ئيَطإ شياوة زةي
َةنى َةغؤيةنإ ْنيٖ ،يَطتػفيًَ
ئةوإ ية ضةضةي
َةيةني طةوضةية ،ئةو
َةنإ تريةيةى بووٕ ية ئاضياييةنإ ،بة َةغؤٍ ْاغيٓى ئةوإ ٖةي
ٖةثتاي
ضِيَطِةوةي ئةوإ ثيايسا ٖيَطؾيإ نطزووةتة غةض ئيَطإ ،ئةوة ْيؿإ زةزات نة ئةوإ َةغؤٍ ْني.
ضووْهة َةغؤٍ و ٖاوضِةطةظةناْيإ ٖةض داضيَو نة ٖيَطؾيإ نطز بيَت بؤ غةض ئيَطإ ،ية
ضيَطةى خؤضاغاْةوة ٖاتووٕ.
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َةنإ ،ؾاثووض بةو ٖيَعةوة نة ٖةيبوو بةضةو (ضيَى)
َى ٖيَطؾي ٖةثتاي
بة بيػتٓى ٖةواي
نةوتةضِيَ ،زواى ئةوةى طةيؿتة ؾاضى ضيَي ،غةضباظةناْى غةضباظطةى ضيَي بةضةو ئاظةضباجيإ
َة .ئةو زةيعاْى ية تؤضؤؽ (تةبطيَع) و وضَيَ (ئؤض ـ َية) زوو غةضباظطةى ٖةية،
خػتة دووي
َةناْةوة ْةتواْيَت غووزى تةواو ية غةضباظاْى
بةآلّ ثيَؿبيٓيى نطز نة بة ٖؤى ٖيَطؾي ٖةثتاي
َةنإ.
ٖةضزوو غةضباظطةي ئاظةضباجيإ وةضبططيَت ية زشى ٖةثتاي
َةنإ ئةو ٖيَطؾةيإ بؤ غةض ئاظةضباجيإ ،ية زةضبةْسى بةْاوباْطى (زاضياٍَ) ية
ٖةثتاي
طوضدػتاْةوة ثةضِيبووْةوة و ٖاتبووٕ بؤ نةْاضةناْى ضِووباضي ئاضاؽ.
ئاضاؽ يةنيَهة ية ضِووباضة ثطِ ئاو و تيصضِةوةناْى ئيَطإ بوو ،ضووْهة ضِيَطِةوى ضِووباضةنة ية
ضؤشئاوا بةضةو ضؤشٖةآلت ْؿيَوى ٖةبوو ،ية وةضظى بةٖاضزا ضِووباضي ئاضاظ غةضنيَؿى زةنطز و
ئاوةنةى ٖيَٓسة ظؤض زةبوو ،تةْاْةت ية بواضةناْيـ تواْاى ثةضِيٓةوة ْةزةبوو ،بةآلّ ية وةضظى
ٖاويٓسا بة ٖؤى نةّ بووْةوةى ئاوةنةى ،ية بواضةناْةوة تواْاى ثةضِيٓةوة زةبوو ،يةنيَو ية
بواضةناْى ئةو ضِووباضة ية ْيَعيو (دويفاى) ئيَػتة بوو.
ثيَويػتة بطوتطيَت ئاتطؤثاتيَٓى نؤٕ و ئاظةضباجياْى ئيَػتة بةو ؾويَٓة زةوتطا نة ية ؾاخى
قافالٕ ية باؾووض زةغت ثيَ زةنات و زةطاتة قةوقاظيا ية بانوض ،نةواتة ضِووباضي ئاضاؽ ية
ْيَوةضِاغتى ئاتطؤثاتيَٓةوة ية بانوض بؤ باؾووض زةضِؤيؿت ،ية ناتيَهسا ئيَػتة ئةو ضِووباضة بؤتة
غٓووضى بانوضى ئاظةضباجيإ و ئةو غٓووضة ية زوو غةزةى ضابطزووزا ضيَ نطاوة.
َةنإ
ؾاثووضى زووةّ َةتطغي ٖةبوو نة ثيَـ طةيؿتٓى خؤى بؤ ضِووباضي ئاضاؽٖ ،ةثتاي
يةو ضِووباضة بجةضِْةوة ،بةآلّ ناتيَو طةيؿتة ئةو ؾويَٓةى ئيَػتة بة َةضةْس ْاغطاوة ،بؤى
زةضنةوت نة ئةوإ ية ضِووباضةنة ْةثةضِيوْةتةوة.
َةنإ ية زةضبةْسى زاضياٍَ ثةضِيٓةوةٖ ،ةض ئاوايي و طوْس و ؾاضيَو يةغةض
زواى ئةوةى ٖةثتاي
ضيَطةيإ بوو ،تاآلْيإ نطز و ٖةض ثياويَهيإ بيين ،نوؾتيإ و ثياواْى طةدميإ بة زيٌ ططت
َيإ
تا ية ْاوضة بة ثاْتاييةناْى زةؾتةناْى بانوض ية غةضووى قةوقاظيا ْاضاض بة نؿتووناي
بهةٕ.
َةنى َةغؤيةنإ زاْاوة ،بؤية وايإ
َةناْيإ ية ضةضةي
ٖةْسىَ يةو َيَصووْووغاْةى ٖةثتاي
برينطزووةتةوة نة ئةوإ ْةتةوةيةنى غواضةٕ .ثيَويػتة بعاْطيَت نة بيَطوَإ ئةوإ ية ناتى
ٖيَطؾةناْسا غووزيإ ية ئةغح بيٓيووة ،بابةتيَهى ئاغايي بووة ،نة ْةتةوةناْى ئةو زةَة بة
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بيَ ئةغح ضيَطةناْيإ بؤ ْةبطِزضاوة ،بةآلّ ئةوإ وةى َةغؤيةنإ ْةتةوةيةى ْةبووٕ نة
بةضزةواّ غواض بٔ.
َةغؤ يةنإ يةو ضؤشةوة نة تواْاى ططتٓى ضيَؿُةى ئةغجيإ زةبوو ،غواضى ئةغح زةبووٕ و
زاْةزةبةظئ ،ضِةوة ئةغجةناْيإ بة بةضزةواّ يةْيَو يةوةضِطةناْى َةغؤيػتاْسا زةيةوةضِإ ،ئةوإ
َييةوة يةغةض ئةغح زةبووٕ ،بؤية قاضةناْيإ وةى غو و ثؿتى ئةغجةناْيإ ْيَعيهة
ية َٓساي
َةناْيـ ية ناتى
َةناْسا ْةبوو ،بةآلّ ٖةثتاي
َةتاْة ية ٖةثتاي
ضةَاوة زةبوو ،ئةو خةغً
َةتةناْى غوثايةنى ثيازةيإ ٖةبوو.
ٖيَطؾهطزْسا بة غوثايةنى ثيازة ٖةشَاض زةنطإ ،خةغً
َةناْةوة ْيية ،تةْيا
ظاْياضميإ يةباضةى ثيَساويػتى و ئاَطاظة غةضباظييةناْى غوثاى ٖةثتاي
بةثيَي وتةى َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ ،زواى ٖاتٓى ضؤَةنإ و ديَطريبووْى يصيؤْةناْي ضؤّ
َةنإ ٖةْسىَ بابةت ية ضؤَةنإ فيَطبووٕ و ٖةْسىَ ية ؾيَواظ و نةضةغتة
ية ئةضَةْػتإٖ ،ةثتاي
دةْطييةناْى ثيازة يصيؤْةنإ فيَطبووٕ ،تةْاْةت ئةفػةضةناْيؿيإ ظضيَي ئةفػةضاْى ضؤَيإ
زةنطزة بةضيإ نة ية ضةضّ و بة ثاضضة ئاغٓةنإ زاثؤؾطا بووٕ.
ؾاثووضى زووةّ ٖيَٓسة ى ية تواْايسا ٖةبوو ،بة خيَطايي ضيَطةى بطِى و خؤى طةياْسة
َةنإ ية ضِووباضةنة
ضِووباضي ئاضاؽ ،ئةوناتةى طةيؿتة ئةوى ؾويَٓة ٖيَؿتا ٖةثتاي
ْةثةضِيبووْةوة و ْةٖات بووْة بةؾةناْى باؾووضى ضِووباضي ئاضاؽ و ئاظةضباجياْى ئيَػتة.
َةنإ ٖةآلت بووٕ ،ية باؾووضى ئةو ضِووباضة
ٖةظاضإ نؤضبةضى ٖةآلتوو نة ية تطغي ٖةثتاي
غةضطةضزإ بووٕ ،بة طةيؿتٓى ؾاثووض وةى ئةوة بوو نة غةض ية ْويَ طياْيإ بة بةضزا
نطابيَتةوة.
ؾاثووضى زووةّ بة ييَهساْةوةى وةضظى غاٍَ بؤى زةضنةوت نة ثةْابةضةنإ ْاتوأْ ثيَـ
َةنإ
َةناْيإ بطةضِيَٓةوة ،ضووْهة تا ئةو دةْطى ٖةثتاي
ٖاتٓى وةضظى غةضَاى تووْس بؤ َاي
زةنات و بة غةضياْسا ظاٍَ زةبيَت ،وةضظى غةضَا زةطات و بة ٖؤى غةضَاى تووْسى ئةو
زةظةضةيًةؾة يةواْةية ئةوإ زةضطريي غةختى و َطزٕ ببٓةوة ،بؤية داضيَهي زيهة بة ٖةَإ
ؾيَواظى ئةو ْاوضاْةى بووَةيةضظة ييَي زابووٕ ،فةضَاْى ضيَهطزْى خاْووى بؤ ئةوإ زةضنطز،
بؤ ئةّ َةبةغتةف غووزى ية زاْيؿتوواْى زةظةضةنة وةضططت .ثةْابةضةناْيـ بة طؿتيي
ناتيَو ظاْيإ ؾاثووض خاْوويإ بؤ ضيَ زةناتْ ،ةتةْيا ثياوةناْيإ ،بططة شْةناْيـ نةوتٓة
ناضنطزٕ.
310

ؾاثووضى زووةّ ٖةضوةى ؾيَواظى داضى ثيَؿووى خؤى ،نطيَى ضؤشاْةى بؤ تةواوى ئةو
َهة زياضى نطز نة ية زاْيؿتوواْى ْاوضةنة بووٕ و ناضيإ ية خاْووةناْسا زةنطز ،ئةو
خةي
فةضَاْى نطز تا بة ضةضاونطزْى وةضظة غاضزةناْى ئاظةضباجيإ و باضإ و بةفطى ظؤضى ئةو
ْاوضةية ،خاْووةنإ بة ثتةوى ضيَ بهةٕ تا بةضطةى غةضَاى غةخت بططٕ.
ثاؾا الوةنةى غاغاْييةنإ ية ظاْػتى بةضِيَوةبطزٕ ٖيَٓسة غةضنةوتوو بوو ،نة ية َاوةى
غيَ ضؤشزا ٖةَوو ئةو ناضاْةى تةواونطز ،نة ثيَوةغتبووٕ بة ئاواضةنإٖ ،ةض يةو غيَ ضؤشةؾسا
بةؾيَو ية غوثانةى خؤى نة بة ٖيَعةناْى ٖةضزوو غةضباظطةى تةوضيَع و وضَيَ بةٖيَع نطابووٕ
ية ئاوى ئاضاؽ ثةضِاْسةوة و ية َةيساْيَهى ثاْتايي نةّ ئةواْى ديَطري نطز و ٖةْسىَ غيدووضِى
َةنإ نؤ بهةْةوة.
ْاضز تا ظاْياضيي يةباضةى يةؾهطى ٖةثتاي
ؾاثووضى زووةّ زةيويػت شَاضةى يةؾهطى ٖةثتاٍَ و َةبةغتى ئةوإ بعاْيَت ،ضووْهة ئةو
َةنإ ية طوضدػتإ ئاؾهطاية ،ئةوإ دطة ية تيَجةضِئ بة طةييية
زةيعاْى ضِيَطِةوى ٖةثتاي
ؾاخاوييةنةى زاضياٍَ نة ية طوضدػتإ بوو ،ضيَطةي زيهةيإ ْةبوو بؤ ضؤيؿنت بةضةو باؾووض،
بةآلّ زواى ثةضِيٓةوة يةو طةييية زةضفةتيإ بؤ ظؤض زةبوو ،بةضاْبةضيإ بةضئ بوو ،زةياْتواْى
ية غةضاْػةضى ئةو ْاوضةيةى نةوتووةتة باؾووضى ؾاخةناْى قةوقاظيا ية ضؤشئاوا تا ضؤشٖةآلت
زةغت بة تاآلٕ و نوؾت و بطِئ بهةٕٖ ،ةضوةى ضؤٕ ية ضؤشئاوا نطزبوويإ.
ؾاثووض َةبةغتى بوو بعاْيَت نة ْةتةوةى ٖيَطؾبةض ئايا بةضةو باؾووض زةضٔ ياخؤ ضيَطةى
ضؤشٖةآلت زةططْةبةض و بةضةو نةضابار و ؾيَطوإ و زاغػتإ ضيَطة زةبطِٕ .غيدووضِةناْى
ئةضنيإ زؤظيٓةوةى ضِيَطِةوى ضؤيؿتٓى ئةوإ بوو.
ئيَػتة زاْيؿتوواْى ْاوضةناْى (نةضابار ،ؾيَطوإ و زاغػتإ) و وآلتةناْي زيهةي
باؾووضى ظدمرية ؾاخةناْى قةوقاظيا و ٖةض وةى (ئيَطةوإ و ْةخضةوإ) بة ظَاْى توضنى
زةزوئَ ،ئةو ظَاْةف ئةو ناتة بطةوى غةْس نة غةدتووقييةنإ بووْة زةغةآلتساضى ئةو
وآلتاْةى ية باؾووضى ؾاخةناْى قةوقاظٕ ،ئةو ناتةى نة يةبةض باغي ئيَُةية ،ئةو
زةظةضةيًةف بة ظَاْى ئاظةضى زةئاخعإ ،نة يةنيَهة ية يكةناْى ظَاْة ئيَطاْييةنإ ،يكة
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طةوضةناْى ظَاْى ئيَطاْى بطيَتى بووٕ ية (باختةضى ،ثةًٖةوى ٖةخاَةْؿيي ،ثةًٖةوى
()4
ئةؾهاْى ،ثةًٖةوى غاغاْى ،ئاظةضى و زةضى).
ثيَويػتة ئةو بابةتة باؽ بهةئ نة ٖةضزوو ظَاْى (ثةًٖةوى ٖةخاَةْؿيي و غاغاْى)
فاضغني و بيَؿهةى ضيَبووْى ٖةضزوو ظَاْي باؾووضى ئيَطإ و ْاوضةى فاضغة .زاْيؿتوواْى
ْاوضةناْى باؾووضى قةوقاظيا بة ظَاْى (زةضى) زةزوإ ،ئةونات زاْيؿتوواْى ئاظةضباجياْى
ئيَػتةف ٖةض بة ظَاْى ئاظةضى زةئاخعني.
ظَاْى ئاظةضى ٖيَؿتا وةى ظَاْى باختةضى بة تةواوةتى يةْيَو ْةضووة ،ية ٖةْسىَ ؾوئَ
()6(،)5
ٖةْسىَ ية وؾةناْى بطةويإ ٖةية و ناضيإ ثيَ زةنطيَت.
فةضَاْسةى ئةو بةؾة ية غوثاى ؾاثووض نة ية نةْاضى بانوضى ئاضاؽ ديَطري ببوو،
زةغتةيةى ية ثيَؿةْطى يةؾهطى خؤى ضاغجاضز تا بضٔ و بة زةوضةى ؾاخى ئاضاضاتى طةوضةزا
( )4بةثيَي زابةؾهاضييةنإ خيَعاْة ظَاْةناْى ديٗإ زياضنطاوٕ نة يةنيَو يةوإ ظَاْة ٖيٓس و
َةية نة ثيَهٗاتووة ية ٖةض يةنة ية ظَاْةناْى فاضغي
ئةوضوثاييةنأْ ،ظَاْة ئيَطاْييةناْيـ يكيَهٔ يةو نؤَةي
نؤٕ ،فاضغي ْويَ ،نوضزى ،ئةفغاْى ،بًووضى و ئؤظةتى) .الثةضة ( )70ية ثةضِتوونى نوضزؤيؤدى ية ْووغيٓى
َآل .فاضغي نؤٕ ٖةَإ ثةًٖةوى زةططيَتةوة دا غاغاْى
ْةضميإ خؤؾٓاو ،غةالّ ْاوخؤف و ئيسضيؼ عةبسوي
َآل بة ئةْكةغت ْاوى بة باختةضى
بيَت ياخؤ ٖةخاَةْؿيي ،زةضيـ ٖةَإ ئةفغاْيية ،نوضزى نة ظةبيشوي
بطزووة ٖةَإ ظَاْة نة ئاظيَػتاي ثيَ ْووغطاوة" .وةضطيَطِي نوضزى"
( )5زةظاْطيَت ثيَؿهةوتٓى ئاَيَطةناْى ضاطةياْسْى بيػرتاو و بيٓطاو زةبٓة ٖؤى بةضة بةضة يةْاوضووْى ظاضاوة
ْاوضةييةنإ ،يةواْةف وؾةناْى ظَاْى ئاظةضى نة ٖيَؿتا ية طوْسناْي ئاظةضباجيإ َاوٕ ،وةى ظاضاوةناْي
زيهة يةْاو زةضٔ .ية ناتيَهسا ظَاْى ئاظةضى يةنيَهة ية يكة طةوضةناْى ظَاْة ئيَطاْييةنإ و ئةواْةى بؤ
ثاضيَعطاضى ية َرياتى نويتووضى ئيَطإ ٖةوٍَ زةزةٕ ،زةضٔ ضريؤنيَهى ئاغايي زيَٓٔ و زةيهةْة ثةضِتووى تا
يةْيَو ْةضيَت ،ثيَويػتة بؤ ثيَؿططتٔ ية يةْيَوضووْى ئةو ظَاْة ٖةْطاو بٓئَ ،ئةوة ناضى تانيَو و زووإ ْيية،
ثيَويػتة ططووثيَو ية ئةزيب و َيَصووْووغإ ئةو ناضة بهةٕ و وؾة ئاظةضييةنإ نؤبهةْةوة و بيإ ْووغٓةوة،
َآل"
"ظةبيشوي
(( )6ظَاْى ئاظةضى ياخؤ توضنى ئاظةضى ْةتةْيا ية ٖةْسىَ ية طوْسةناْي ئيَطإ ،بططة ية ٖةْسىَ ية ؾاضة
طةوضةناْى ئيَطإ وةى تةوضيَع ،ظةدمإ ،قةظوئ ،وضَيَ ،ئةضزةبيٌ و ...تةْاْةت يةْيَو تاضإ و ٖةَةزاْيـ
َهيَو بةو ظَاْة زةزوئَ" .وةضطيَطِي نوضزى"
خةي
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بػووضِيَٓةوة و يةو ؾاخة غةضبهةوٕ تا يةويَوة ٖيَٓسةى ية تواْاياْساية ضاوةزيَطى ظةوييةناْى
ئةوزيو بهةٕ.
وةى ظاْطاوة نة زوو ؾاخى ئاضاضات ٖةية ،يةنيإ نوضترتة ية ئةوي زيهة ،بةآلّ
زةضنةوتةى طؿتيي ئةو زوو ؾاخة ية يةنسيي زةضٔ ،تا َطؤظ يةو ثيَسةؾتةوة نة ضِووباضي
ئاضاغى ثيَسا زيَتْ ،ةضِواْيَتة ئةو زوو ؾاخة و ْةياْبيٓيَتْ ،اتواْيَت ية ناضيطةضيى ئةو زوو
ؾاخة يةغةض بيٓةض بطات يةو ثيَسةؾتةزا نة ٖيض ؾاخيَهيَهي زيهةي ييَ ْيية.
ئةو ثيَؿةْطةى ية زاَيَٓى بانوضى ؾاخى ئاضاضاتى طةوضة غةضنةوت بووٕ ،ناتى ؾةو
شَاضةيةنى ظؤض ية ئاططيإ ية زووضةوة بيٓى ،ضووْهة ئاططةنإ ظؤض بووٕ ،ظاْيإ ئةواْة ٖى
َى بة فةضَاْسةى
َةناْة و بة بيَ ويَػتإٖ ،ةواي
َساضةنإ ْنيٖ ،ى يةؾهطى ٖةثتاي
ؾوإ و ئاشةي
َى بؤ
َةناْى بيٓيوة ،ئةويـ ظؤض بة خيَطايي ٖةواي
خؤى طةياْس نة ئاططى خيَوةتطةى ٖةثتاي
ؾاثووض ْاضز نة ية باؾووضى ضِووباضي ئاضاؽ بوو.
ية ضابطزووزا ئاَطاظة ثيَؿهةوتووةنإ بؤ ظاْيٓى ظاْياضييةنإ ْةبوو ،بةآلّ ٖةضزةّ نةغاْي بة
ئةظَووٕ ٖةبووٕ نة ية ضيَطةى ٖةْسىَ زةضنةوتة و ثاؾهةوتة تواْيوياْة ئةو ضاغتيياْة بعأْ ،نة
ية ئيَػتةزا بة ضيَطةى تيؿهى غةضووى غووض زةبيٓطيَٓةوة .يةنيَو ية ئةضنةناْى فةضَاْسةى
ثيَؿةْطى يةؾهط بطيَتى بوو ية ظاْيٓى َةوزاى ْيَوإ خيَوةتطةى زوشَٔ و خيَوةتطةى يةؾهطى
خؤى.
وةى زةظاْطيَت نة ية ؾةوزا زياضنطزْى َةوزانإ بةثيَي ضِووْانى ئاطط غةختة ،بةآلّ
ثياواْى بة ئةظَووٕ زةيإ ظاْى نة ئةطةض خيَوةتطةى زوشَٔ ية َةوزاى يةى فةضغةْط (6
نِ) زووضيسا بيَت ،ضِووْانى ئاطط ضاغتةوخؤ و بيَ تطوغهاْةوة زةطاتة ضاو و تا ئاططةنة زووضتط
بيَت ثرت زةبطيػهيَتةوة و تيؿهى ضِووْانى ئاطط ية ضاوى َطؤظسا زةيةضيَتةوة ،تا ئةو َةوزاية
ظؤضتط بيَت نة ية ْيَوإ َطؤظ و ئاططةنة ٖةية ،ضِووْانييةنة ثرت زةبطيػهيَتةوة.
فةضَاْسةى ثيَؿةْطى يةؾهطى ؾاثووض بة ييَهساْةوةى ؾيَوةى طةيؿتٓى تيؿهى ضِووْانى
َةنإ ،بؤى زةضنةوت نة ئةوإ ضواض تا ثيَٓر فةضغةْط ( 24تا  30نِ) ية
ئاططى ٖةثتاي
زاَيَٓى ئةو ؾاخةوة زووضٕ نة ئةواْى ييَية ،ية ئةويَؿةوة تا زةطاتة ضِووباضي ئاضاؽ
َةوزايةني زيهة ٖةية ،ئةوإ الْى نةّ ضؤشيَهيإ ثيَويػتة بؤ طةيؿنت بة ضاغتى ؾاخى
ئاضاضات ،بؤية ية ضاثؤضتةنةيسا بؤ ؾاثووضْ ،ووغي نة ئةوإ ْاتوأْ بةض ية غبةى بطةْة
نةْاضى ضِووباضي ئاضاؽ.
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ؾاثووضى زووةّ فةضَاْى نطز تا ئةو بةؾةى غوثانةى نة ية باؾووضى ضِووباضةنة بووٕ ية
ظيَ بجةضِْةوة و ية بانوضى ظيَيةنة ديَطري بنب ،تةْيا بةؾيَهى نةّ ية ٖيَعةنةى وةى يةزةط و
َةنإ تواْيإ ية غةضةوة ياخؤ ية
خؤثاضيَعى ية باؾووضى ظيَيةنة ٖيَؿتةوة تا ئةطةض ٖةثتاي
خواضةوة ٖيَعةناْيإ ية ظيَ بجةضِيَٓٓةوة و بطةْة ئةوىَ ،ئةو ؾويَٓة بيَ ثاغةوإ ْةبيَت.
َةنإ يةطةٍَ بةضةبةياْى ضؤشى زواتط بةضِيَ نةوتٔ و فةضَاْسةى ثيَؿةْطيـ
يةؾهطى ٖةثتاي
بة ضةضاونطزْى ئةو تؤظةى ية ضيَطةى ئةوإ زةيبيٓىَ ،اوة َاوة ؾويَٓى ئةوإ و ضازةى
ْيَعيهبووْةوةي ئةواْى بة ؾاثووض زةطةياْس.
يةو ثةياَاْةى فةضَاْسةى غةضباظة ثيَؿةْطةنإ زةيٓاضزٕ ،ؾاثووضى زووةّ بؤى زةضنةوت
يةؾهطى ٖةثتاٍَ بة خيَطايي زةدوآلئَٖ ،ؤى ئةو ثةيةنطزْةف ئةوة بوو نة ثيَـ ئةوةى ؾةو
بيَت ،بطةْة نةْاضى ضِووباضي ئاضاؽ و خيَوةتطةنةى ية ئةوىَ زاَةظضيَٓيَت .ضووْهة بة
َبسات ،ئةونات زةغت طةيؿتٓى بة ئاو بؤ
ثيَضةواْةوة زةبوواية خيَوةتطةنةى ية زةؾت ٖةي
يةؾهطةنةى ئةغتةّ زةبوو ،ثيَويػت ْانات باغي ططيٓطي ئاو بؤ يةؾهطيَو بهةئ.
َةنإ طةيؿتة ضاغتى ؾاخةنإ و
ناتيَو ٖةتاو غيَبةضي ية ؾاخةنإ بطِى ،غوثاى ٖةثتاي
فةضَاْسةى ٖةثتاٍَ زةغتةيةى ية ثيَؿةْطةناْى خؤى ْاضز بؤ ؾاخةنإ.
َةناْى ية ؾار بيٓى ،فةضَاْى
ناتيَو فةضَاْسةى ثيَؿةْطى ؾاثووض غةضنةوتٓى ثيَؿةْطى ٖةثتاي
بة غةضباظةناْى نطز خؤيإ سةؾاض بسةٕ و ثيَي وتٔ :ئةواْة يةو اليةوة ية ؾاخةنةوة غةضزةنةوٕ،
ضووْهة ئةطةض يةو اليةى ؾاخةنة غةض بهةوٕ ،ئةوا يةؾهطى ئيَُة ْابيَٓٔ ،ةبةغتى ئةواْيـ
بيٓيٓى يةؾهطى ئيَُةية ،بؤية ثيَويػتة ية زاويَٓى باؾووضى ؾاخةنة غةض بهةوٕ.
َةنإ بة زاَيَٓى ئاضاضاتى
ططمياْى فةضَاْسةى ثيَؿةْطى ؾاثووض ضاغت بوو ،غةضباظة ٖةثتاي
طةوضةزا ضؤيؿنت تا بضٓة زيوةنةي زيهةى ؾاخةنة ،واتة زاَيَٓة باؾووضييةناْى .زواى ئةوة
ضيسي ثيَؿةْطى غاغاْى ْةياْسةتواْى ٖةواٍَ بؤ ؾاثووض بٓيَطٕ ،ضووْهة ئةونات غوثاى
ٖةثتاٍَ غةضباظةناْى ئةويإ زةبيٓى و زةياْعاْى زةغتةيةنى ثيَؿةْط ية غةضباظاْى ؾاثووض
يةويَٓسةضٕ.
ٖةضضةْسة ئةضنى ئةو بةنؤتا ٖات ،بةآلّ ضاوى يةغةض غوثاى ٖةثتاٍَ ٖةٍَ ْةططت تا ئةو
َةى يةؾهطةنة ٖيَواف بؤوة ،زواتط يةؾهطةنة وةغتا.
ناتةى نة بيٓى دووي

314

َى بيٓيٓى يةؾهطيَهيإ ية
َةنإ ٖةواي
ئةو ضِووزاوة زةضخةضى ئةوة بوو نة ثيَؿةْطى ٖةثتاي
نةْاضى باؾووضى ئاضاغةوة بة فةضَاْسةى يةؾهطةنةيإ طةياْسووة ،ئةويـ فةضَاْى ويَػتاْى
يةؾهطةنةى زاوة.
َة ويَػتاَ ،ةوزاى ْيَواْيإ يةطةٍَ ؾاخةناْى ئاضاضات
ناتيَو يةؾهطى ٖيَطؾبةض ية دووي
ظؤض ْةبوو ،فةضَاْسةى ٖةثتاٍَ فةضَاْيسا تا يةويَٓسةض خيَوةتطةنةيإ زامبةظضيَٓٔ ،زواتط
زةغتةيةى غةضباظى ْاضز تا ية ؾويَٓيَهي زووضتط ية غةضباظةناْى ؾاثووض ئاو بيَٓٔ،
زةغتةيةني زيهة ية غةضباظةناْيؿى ضاغجاضز تا بضٔ و ية بٓاضى ؾار زاض بيَٓٔ بؤ ئاطط
نطزْةوة .بٓاضى ؾاخى ئاضاضاتى طةوضة بة زاض زاثؤؾطابووٖ ،ةضضةْسى زاض ثيَويػت بوواية
يةويَٓسةض زةغت زةنةوت.
َةنإ ،بةآلّ خؤى ية
ؾاثووض زةيتواْى ٖةض يةو ؾةوةزا ٖيَطف بهاتة غةض ٖةثتاي
ٖيَطؾهطزٕ ثاضاغت ،ضووْهة زةيعاْى ثيَـ يةنالبووْةوةى دةْط ،ؾةو زةطات و زْيا تاضيو
زةبيَت.
يةو ضؤشاْةى بةؾى يةنةَى يةؾهطى ؾاثووض ية ئاضاؽ زةثةضِييةوة ،ؾاثووض تواْي بووى
بةؾيَو ية طاييػهة دةْطييةناْى بجةضِيَٓيَتةوة و ثيَؿبيٓيي زةنطز ية ضؤشى زاٖاتوو بتواْيَت
َة
بة ٖؤى طاييػهةناْةوة ظياْى طةوضة ية زوشَٔ بسات ،بؤية ْةزةبوواية ٖيَعةنةى يةو زؤي
تةْطة زووضاضى ظيإ بهات.
ؾاثووضى زووةّ زةيعاْى ثيَـ ئةوةى ؾةو بطات ،غةضباظةناْى زوشَٔ ٖةوٍَ زةزةٕ ية
غةضةوة ياخؤ خواضةوةى ضِووباضةنة خؤيإ ية ئاوةنة ْيَعيو بهةْةوة تا يةو ؾويَٓةوة ئاو
زةغتةبةض بهةٕ ،تةواونطزْى ؾةو بة بيَ ئاو بؤ ئةوإ ناضيَهى غةختة.
ئةو زةيتواْى فةضَإ بهات تا زةغتةيةى ية غةضباظةناْى ضِاغجيَطيَت بؤ ضيَططيهطزٕ ية
ئةوةى غةضباظةناْى ٖةثتاٍَ زةغتيإ بطاتة ئاوى ضِووباضةنة ،بةآلّ ئةوةف زةبووة ٖؤى
زضوغتبووْى ثيَهسازإ و نوشضاْى غةضباظةناْى ،بؤية ٖيض فةضَاْيَهى بؤ ضيَططيهطزْى ئةوإ
َهطزْةوة
ْةنطز ،ئةواْيـ ية غةضةتاى ؾةوزا بة تطغةوة بؤ ئاوبطزٕ زةٖاتٔ ،زواتط بيَ غً
نةوتٓة ئاو بطزٕ ية ضِووباضةنةوة بؤ خيَوةتطةنةيإ.
ؾاثووضى زووةّ زةيتواْى ئةو ؾةوة ثةالَاضى يةْاناوى زوشَٔ بسات ،بةآلّ بة
بةضشةوةْسيى ْةظاْى ،ضووْهة ظاْياضيي يةباضةى شَاضة و ضؤْايةتيى يةؾهطى زوشَٔ ْةبوو،
َةنإ نةغاْى ئاغايي و بيَ ئةظَووٕ ْني ،بيَطوَإ ئةو نةغةى
ٖةضوةٖا زةيعاْى ٖةثتاي
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فةضَاْسةيى يةؾهطةنةى ية ئةغتؤية ،ططمياْى نطزووة نة ئةو ؾةوة ٖيَطؾي بهطيَتة غةض ،بؤية
خؤى ئاَازة نطزووة ،باؾرت واية نة دةْط غطيَتة ضؤشى زواتط ،ية ضِووْانيسا ظةْطيَت تا
ٖةَووإ و ٖةَوو ؾويَٓيَو ببيٓيَت يةناتى دةْطسا.
ية غوثاى ؾاثووضزا تةواوى غةضباظ و ئةفػةضةنإ زةياْعاْى بةياْى ضؤشى ْةبةضزة ،بةآلّ
ويَطِاى ئةوةف ٖةَوويإ ،دطة ية ثاغةواْةنإ و ئةو زةغتاْةى ية ْيَوإ ٖةضزوو يةؾهطزا
وةى ثاغةوإ زةطةضِأْ ٖةَووإ تا بةياْى خةوتٔ.
ئةو ئةفػةض و غةضباظاْةى ئةو ؾةوة يةو خيَوةتطةيةزا بووٕ ،بة طؿتيي ية خاوةٕ
ئةظَووْةنإ بووٕ ،ظؤض داضي زيهة ية دةْطسا بةؾساض ببووٕ ،بؤ ئةواْةى ية دةْطى
دؤضاودؤضزا دةْطاوٕ ،ؾةوى ثيَـ دةْط و ؾةوةناْي زيهة وةى يةنٔ و بة ئاغايي و بيَ
تطؽ ية دةْط زةتوأْ غةوٕ .بؤية غةضباظى نؤٕ باؾرت بوو ،ية غةضباظى ْويَ ،ضووْهة
نؤْةنإ ية َطزٕ ْةزةتطغإ و ْويَيةناْيـ ٖةضضةْسة ئاظا و بة تواْا بووإ ية َطزٕ زةتطغإ.
قةيػةضى ضؤّ (شؤييؤؽ غيعاض) نة ية غةزةى يةنةَى ثيَـ ظائ يةْيَو ئةدموَةْى
غيٓاتى ضؤّ نوشضا ،وتةيةنى بةْاوباْطى يةباضةى غةضباظاْى نؤٕ ٖةية ،نة ية تةواوى َيَصووة
َة يةطةٍَ َٓسا
غةضباظييةناْى ديٗإ ْووغطاوةتةوة و بطيَتيية ية( :غةضباظةناْى َٔ نة غيَ غاي
بةؾساضى دةْطةنإ زةبَٔ ،طؤظ ْني و ية ناْعاى قةآليني ).ئةونات ية ضؤّ ئاغٔ ْةبوو ،ئةو
ناْعاية ْيؿاْةى ثتةوى و بةٖيَعى بوو ،بؤية ئةواْى بةو ناْعاية ؾوبٗاْسووة.
ية ضاغتيسا ئةو غةضباظاْةى َاوةى غيَ غاٍَ بةؾساضى دةْط زةبٔ و ْانوشضئَٖ ،يَٓسة
ثتةو زةبٔ نة وضةيةنى بةٖيَعيإ زةبيَت و ية َطؤظى غةضووى غطووؾت زةضٔ ،غيعاض ئةو
ضِاغيت زةنطز ،نة ئةواْى بةو ؾيَوةية باؽ نطزووة.
ئةو ؾةوة تا ْيَعيهةى بةضةبةيإ ثاؾاى غاغاْى ْةخةوت ،بةآلّ ْةخةوتٓى ئةو ية تطغإ
ْةبوو ،زةطةضِايةوة بؤ ٖةغتهطزْى بة بةضثطغياضةتى ،بة تايبةت نة ئةو ططمياْى ئةوةى زةنطز
َةنإ ثةالَاضى يةْاناوي يةؾهطةنةى بسةٕ.
يةو ؾةوةزا ٖةثتاي
ْيَعيو بةضةبةيإ خةوى ييَهةوت ،بةآلّ َوظيهى يةؾهطةنةى نة يةطةٍَ بةضةبةياْسا ييَسضا
ية خةوى ٖةغتاْس ،ئةويـ زواى ئةوةى بة ْةضيتى ظةضزةؾتى ْعا و ثاضِاْةوةى بةضاْبةض بة
يةظزإ نطز ،زاواى ئةغجى نطز و غواض بوو.
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ئةو ئةفػةضة ثايةبةضظاْةى فةضَاْسةيي بةؾةناْى يةؾهطى ؾاثووضيإ ية ئةغتؤ بوو،
زةياْعاْى ثيَويػتة ضيعةناْى يةؾهطةنةيإ يةو زةؾتة بضوونةى بانوضى ضِووباضي ئاضاغسا ضيَو
غةٕ ،ئةوةف ناضيَهى ئاغإ بوو.
زواى ئةوةى بةؾة خؤضانى ضؤشاْة زضاية غةضباظةنإ ،ضيعةنإ ضيَهدطإ ،بةثيَي فةضَاْى
ؾاثووضى زووةّ طاييػهة دةْطييةنإ ية الى ضاغت و غواضةنإ ية الى ضةخ ديَطري بووٕ،
ْاوةْسيى غوثاف ية ثيازةنإ ثيَهٗات ،ؾاثووضى زووةّ بة غواضى ئةغجةوة ية ْيَوةْسيى
غوثانةى ديَطري بوو.
بةثيَي فةضَاْى ؾاثووض زةبوواية زواى ئةوةى ضيعةناْيإ ضيَو زةخةٕ ،يةؾهطةنةى بة
ئاضايؿى دةْطي بةضةو يةؾهطى زوشَٔ بطِؤٕ.
ٖةض نة ئاضايؿى دةْطى يةؾهطةنة نؤتايي ٖات ،تةواوى بةؾةناْى يةؾهطةنة
نةوتٓةضِيَ ،بة ٖيَواؾي بةضةو ضِووى زوشَٔ ضؤيؿنت ،بةآلّ طاييػهةنإ و غواضةنإ بة
ٖةْطاوى ٖيَواؾي ئةغجةنإ زةضِؤيؿنت تا ٖاوٖةْطاو يةطةٍَ ثيَي غةضباظة ثيازةناْى ْاوةْسيى
يةؾهطةنةيإ بطِؤٕ و ثيَـ ئةوإ ْةنةوْةوة.
َةنإ ْيَعيو زةبيَتةوة ،ئةواْيـ وةى
ؾاثووض ضاوةضِوإ بوو ناتيَو ية يةؾهطى ٖةثتاي
يةؾهطى ئةو ئاَازة بووبٔ .ئةواْيـ وةى غوثاى ئيَطإ يةخةو ٖةغتا بووٕ و ئاَازة ببووٕ،
ئةوناتةى يةؾهطى غاغاْى بة ئاضايؿى دةْطييةوة بةضةو ضِوويإ زةٖات ،نةوتةضِىَ و ية
دياتى بةضةو ضِووى يةؾهطى غاغاْى بضٔ ،بةضةو بانوض ضؤيؿنت ،واتة ثاؾةنؿةيإ نطز.
َى زووضنةوتٓةوةى ئةواْى بيٓى ،بريى نطزةوة نة
ؾاثووضى زووةّ غةضةتا نة تؤظ و خؤي
َةنة غةضباظييةناْيإ بؤ غووضِاْةوة ،ئةونات ْيَعيو
ئةوة ضِةْطة يةنيَو بيَت ية ٖوْةض و تةي
نةوتٓةوة ية ئةوإ ،بةآلّ زواتط تيَ طةيؿت نة زوشَٔ ثاؾةنؿة زةنات و زةيةويَت خؤى
ضِظطاض بهات ،بؤية فةضَاْى بة غواضناض و طاييػهة دةْطييةناْى نطز تا بة خيَطايي خؤيإ
َبئَ و ٖةض يةويَٓسةض يةْيَويإ ببةٕ.
َٔ ٖةي
بطةيةْٓة يةؾهطى زوشَٔ و ْةٖيًَ
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تاعوون لة تيطفون

يةؾهطى ٖةثتاٍَ ثيازة بووٕ ،بةآلّ وةى ٖةض يةؾهطيَهي ثيازة ئةغجيإ ٖةبوو بؤ
طواغتٓةوةى ثيَساويػتيية دةْطى و خواضزةَةْييةناْيإ .ئةوإ ٖةض نة ظاْيإ يةؾهطى
ؾاثووض بةزوويإ نةوتووة ،تةواوى ئةغجةناْيإ ضةواْى ثيَؿةوة نطز تا بة خيَطايي بطِؤٕ و
ثيَساويػتييةناْيإ ْةنةوْة بةضزةغتى زوشَٔ.
فةضَاْسةى يةؾهطى ٖةثتاٍَ نة ثيَؿبيٓيى ْةزةنطز يةؾهطى بةضاْبةض بةزوويإ بهةوٕ،
ناتيَو ئةغح غواض و طاييػهةناْى بيٓى ،ظاْى ٖةآلتٔ بيَ غووزة ،ضووْهة ضةْسة
غةضباظةناْى بة خيَطايي بطِؤٕ و بيَ ثؿووزإ ضِابهةْٕ ،اتوأْ ية طاييػهة دةْطى و ئةغجةنإ
ضظطاضيإ ببيَت ،ئةوإ خؤيإ زةطةيةْٓة ٖةآلتووةنإ و تا زوايني نةؽ زةيإ نوشٕ ياخؤ
زيًيإ زةنةٕ.
ئةطةض ظةوييةنةى ئةو ْاوضةية بة ؾيَوةيةى بوواية نة ضيَطط بوواية يةبةضزةّ خيَطايي
ضؤيؿنت ياخؤ ييَدووضِيٓى ئةغح و طاييػهةنإ و ئةواْى ْاضاض زةنطز بة ْاوضةيةنى بةضةآلٕ
ياخؤ ؾاخاوى بةضتةغهسا بطِؤٕ ،فةضَاْسةى يةؾهطى ٖةثتاٍَ ئؤَيَسى زةبوو نة غةضباظةناْى
خؤي ضظطاض بهات ،بةآلّ ئةو ؾويَٓةى طاييػهةناْى غاغاْى ثيَسا زةضِؤيؿنت ،تةْيا نةَيَو
بةضظ و ْعَى ٖةبوو نة ْةيسةتواْى ببيَتة ضيَططيَهى ططيٓط بؤ ضؤيؿتٓى ئةوإ.
َبئَ،
فةضَاْسةى يةؾهطى ٖةثتاٍَ زةيعاْى يةو ْاوضة تةختة غةضباظةناْى بؤ ٖةضاليةى ٖةي
زةنةوْة زاوى طاييػهة و ئةغح غواضةنإ ،بؤية تانة ضيَطة بؤ ضظطاضنطزْياْى ية
بةضةْطاضبووْةوةزا بيٓييةوة و فةضَاْى ثاؾةنؿةى ضِاططت ،ية بةضاْبةضزا فةضَاْى نطز تا
يةؾهط خؤى ضيَو غاتةوة و زابةف ببيَت بةغةض زٍَ (ْاوةْس) و ٖةضزوو الى َةيساْى دةْط.
َةنإ بؤ ضيَهدػتٓةوةى ضيعةنإ و زابةؾبووْى دةْطى
فةضَاْى فةضَاْسةى ٖةثتاي
َةنإ تا ئةونات ية ئاضايؿى ضيَطِؤيؿتٓسا بووٕ و ْةيإ زةتواْى ية َاوةى ضةْس
زةضضووٖ ،ةثتاي
خويةنيَهسا ضيعةناْيإ بطؤضِٕ و (زٍَ و زوو الى يةؾهط) غاظ بهةٕ تا بتوأْ بةضاْبةض طاييػهة
و غواضةناْى غاغاْى بوةغتٓةوة .ية دةْطةي ناتى غةضطةضَبووْى ئةوإ بة ئاضايؿى
غةضباظييةوة ،غواضةنإ و طاييػهة دةْطييةناْى غاغاْييةنإ طةيؿنت.
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َةنإ خؤيإ بة زةغتةوة ْةزا تا زوايني
ؾاثووضى زووةّ فةضَاْى نطز بوو ،ئةطةض ٖةثتاي
نةغيإ بهوشٕ ،ضووْهة يةنةجماضيإ ْةبوو ٖيَطف بهةْة غةض زاْيؿتوواْى غٓووضةنةى و
ثياوإ بهوشٕ و ٖةضضييةنى زةغتيإ بهةويَت بة تاآلْى ببةٕ.
َةنإ دطة ية تري و نةوإ بطيَتى بوو ية تةوض و طوضظ ،يةْيَو ئةو ضةناْةؾسا
ضةنى ٖةثتاي
تةْيا تري و نةوإ تواْاى بةضططتٔ بة طاييػهة و غواضةناْى ٖةبوو ،يةواْةية ئةوإ بة تةوض و
طوضظ تواْاى ضِاططتٓى غواضةناْيإ ٖةبوواية ،بةآلّ ْةياْسةتواْى ضيَطة ية طاييػهةنإ بططٕ.
بؤ ضاططتٓى طاييػهةنإ بة تري و نةوإ ،ثيَويػت بوو ٖةَوو تريٖاويَصةنإ ثيَهةوة ية
يةى ؾوئَ نؤ ببٓةوة و ثيَهةوةف تريةناْيإ بٗاويَصٕ و وضزبيٓى بهةٕ ،ضووْهة ئةطةض ئةوإ
بة تري ٖاويؿتٓى ْاضِيَو و تانةنةغي تواْاى ؾهاْسْى ضةْس طاييػهةيةنيإ ببوواية ،بةآلّ
ْةيإ زةتواْى ضيَطةى ٖةَوو طاييػهةنإ بططٕ .ئةوإ ٖيض ضيَطةيةنيإ ْةبوو بؤ بةضططتٔ بة
طاييػهةنإ ،دطة ية تري ٖاويؿتٓى بة نؤَةٍَ ْةبيَت ،يةو ناتةؾسا ئةوإ تواْى خؤ
نؤنطزْةوة بؤ ئةو ناضةيإ ْةبوو.
ية غةضزةَى نؤْسا نة دةْط بة ضةنى غاضز ئةدماّ زةزضا ،باضوزؤخى دةْط بة ؾيَوةيةى
بوو نة ئةطةض ضيعى غةضباظةنإ بؤ دةْط ضيَو ْةخطابووايةْ ،ةتةْيا غةضباظيَو بططة زة ٖةظاض
غةضباظى ْاضِيَو و بآلويـ ْةياْسةتواْى ٖيض بهةٕ و بايةر و ططيٓطى ئةوتؤيإ ية دةْطسا
ْةبوو .تةْاْةت زواى زةضنةوتٓى ضةنى ئاططيٓيـ ،زيػإ ضيَهدػتٓى ضيعةنإ و زاْةَةظضاْى
غةضباظةنإ بةٖاى تايبةتى خؤى ٖةبوو ،ئةو بةٖاية تا يةنةَني دةْطى ديٗاْيـ بةٖا و
بايةخى خؤى يةزةغت ْةزا ،ضووْهة ٖةض يةو دةْطة ئةطةض زوو يةؾهط بةضيةى زةنةوتٔ ئةو
يةؾهطةى ئاضايؿى دةْطى ْةزةَا ،تواْاى دةْطيؿى ْةزةَا و ؾهػتى زةخواضز .ؾهػتى
َى ( 1914ظ) منووْةيةنى زياضة بؤ ئةو بابةتة.
يةؾهطى ضووغيا ية دةْطى (ْأْ بطط) ية غاي
َُإ بة فةضَاْسةيي
َُإ و ضووغيا ضِوويسا غوثاى ئةي
يةو دةْطةزا نة ية ْيَوإ ئةي
(ٖيَٓسْبؤضط) و غوثاى ضووغيا ية زوو يةؾهطى ديا نة ٖةضيةنةيإ فةضَاْسةى خؤى ٖةبوو،
بة ْاوةناْي (غاَػؤْؤف و ضْةناَف) بووٕ ،شَاضةى ٖةض يةنةيإ (ٖ )750ةظاض غةضباظ ثيَو
َُإ و ؾهػتى بسةٕ،
ٖات بووٖ .ةضزوو غوثاى ضووغيا زةبوواية ٖيَطف بهةْة غةض غوثاى ئةي
بةآلّ ٖيَٓسْبؤضط بة تةْيا (ٖ )700ةظاض غةضباظ و بة ٖاوناضى غةضؤنى زةغتةى غوثا نة
ْاوى (يؤزْسضؤف) بوو ،تواْى ًَيؤْيَو و ْيو غةضباظى ضووغيا تيَو بؿهيَٓيَت ،زواى ئةوةى
ضيعةناْى ٖةضزوو غوثاى تيَهسا.
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بؤ غاتيَو بري بهةيٓةوة نة ًَيؤْيَو و ْيو غةضباظ ،ضةْسة شَاضةيةنى طةوضةية ،بةآلّ ئةو
شَاضة يةى ًَيؤٕ و ْيو غةضباظة بة ٖؤى ية زةغتساْى ئاضايـ و ضيَههاضية دةْطييةنةيإ
زووضاضى ؾهػت و زواتط زيًي ٖاتٖٔ ،ةضزوو فةضَاْسةنةيإ زووضاضى ضاضةْووغي خطاخ
بووٕ ،غاَػؤْؤف ية َةيساْى دةْطسا خؤى نوؾت ،ضْةناَف زياض ْةَاٖ ،ةْسىَ وتيإ خؤى
َُاْةنإ.
نوؾتووةٖ ،ةْسيَهي زيهةف وتيإ بؤتة زيًى ئةي
ئةو منووْةيةَإ تةْيا بؤ ْاغاْسْى بايةخى ضيعبووْى يةؾهط بة ؾيَوةى زضوغت ية َةيساْى
دةْطسا ٖيَٓايةوة نة تا يةنةَني دةْطى ديٗاْيـ ٖةض بايةخى َابوو.
َةنإ ثياوى ئاظا بووٕ ،بةآلّ زةضفةتى ضيَهدػتٓى ضيعةناْيإ ْةبوو ،بؤية
ٖةضضةْسة ٖةثتاي
ْةياْتواْى ية بةضاْبةض ٖيَطؾي غاغاْييةنإ بةضطة بططٕ و ؾهػتيإ خواضز.
ئةوإ ثياواْى ئاظا و زييَط بووٕ ،بة مشؿيَط و تةوض و طوضظ ٖةْسىَ ية غواضةناْى ؾاثووضيإ
زةنوؾت و ٖةْسيَهيؿيإ بيَ ئةوةى ية َطزٕ تطغيإ ٖةبيَت ،ية الى ضاغت ياخؤ ضةثةوة
خؤيإ زةطةياْسة ئةغجى طاييػهةنإ و بة مشؿيَط وضطيإ زةزضِئ و خؤؾيإ بة تريى
غةضْؿيٓةناْى طاييػهةنإ زةنوشضإ ياخؤ زةنةوتٓة شيَط تايةى طاييػهةنإ و زةَطزٕ.
ٖةضضةْسة طاييػهةنإ بةو ؾيَوةية بؤ َاوةيةى يةناض زةنةوتٔ ،بةآلّ زواى ئةوةى ئةغجة
نوشضاوةنةيإ ية طاييػهةنة زازةبطِى ،داضيَهي زيهة طاييػهةنة زةنةوتةوة ناض.
َةنإ ثرت زةضزةنةوت و ئاظايةتيى
تا دةْطةنة ظؤضتط بةضزةواّ زةبوو ،الواظى ٖةثتاي
تانةناْى ٖةثتاٍَْ ،ةيسةتواْى بؤؾايي ْةبووْى ئاضايؿى دةْطى ثطِ بهاتةوةٖ .ةضضةْسة
ثياواْى ٖةثتاٍَ زةيإ بيٓى بيَ ٖيَعتطٕ ،شَاضةيةنى ظؤضيإ يةاليةٕ طاييػهة دةْطييةنإ و
غواضةناْةوة نوشضاوٕ ،بةآلّ زةغتيإ ية بةضططى ٖةٍَ ْةزةططت و خؤيإ بةزةغتةوة ْةزةزا،
ضووْهة َطزايةتى و زييَطى ئةوإ ضيَطةى ئةو ناضةى ثيَ ْةزةزإ خؤيإ بة زةغتةوة بسةٕ.
َةنإ نةوتبووْة ْيَو غػتى دةْط ،زةوتطيَت ئةو غػتية وةى ئةوةية
ٖةْسيَو ية ٖةثتاي
نة غةضباظةنة َةغت بيَت و ئاطةزاضى خؤى ْةَابيَت ،يةوناتةزا ئةو تةْيا زةدةْطيَت و
َبططٕ،
ئاطاى ية غةضباظةناْى ٖاوضِيَي ْاَيَٓيَت ،تةْاْةت ئةطةض ئةوإ زةغت ية دةْطيـ ٖةي
ئةو بةضزةواّ زةبيت تا زةنوشضيَت ،يةوناتةزا طوىَ ية فةضَاْى فةضَاْسةنةؾيإ ْاططٕ بؤ واظ
َةنإ نةوتبووْة ئةو زؤخة و بىَ طويَسإ بة َطزٕ
ٖيَٓإ ية دةْطٖ .ةْسيَو ية غةضباظة ٖةثتاي
زةدةْطإ و ْةياْسةظاْى ئاظايةتيى تانة نةغي ئةوإ ْاتواْيَت زؤخى دةْط بطؤضِيَت و ٖيَٓسة
دةْطإ تا بة مشؿيَطى غواضةنإ ياخؤ بة زاغي طاييػهةنإ زةنوشضإ.
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ئةو ْةتةوة بياباْ ٓؿيٓة ئةو ضؤشة زةضيإ خػت نة ْةتةوةيةنى ئاظإ و تواْايإ ٖةية
بةضططى ية بةضاْبةض زوشَٓيَهى بةٖيَع بهةٕ و ية َطزٕ ْاتطغٔ.
دةْط تا ْيَعيهةى ناتى ضؤشئاوا بةضزةواّ بوو ،تةْاْةت طاييػهةنإ و ئةغح غواضةنإ
بة تةواوةتيى َاْسوو ببووٕ.
ية زواى ْيوةضِؤى ئةو ضؤشةوة ،ؾاثووضى زووةّ خؤؾي بة طاييػهةيةنةوة ٖات بوو بؤ
َةيساْى دةْط و زةيبيٓى نة ظةوى بة تةضَى نوشضاواْى ٖةثتاٍَ زاثؤؾطاوة و ضاوةضِوإ بوو
ئةوإ زاواى ويَػتاْى دةْط بهةٕ ،بةآلّ ئةوةيإ ْةزةنطز.
ٖةضضةْس ئةوإ غةضغةختاْةتط ظةْطإ ،ؾاثووض ثرت يةغةض بطِياضى يةْيَوبطزْى ئةوإ
غووضتط زةبوو ،زةيوت ْةتةوةيةنى ئاوا زييَط ئةطةض بة ظيٓسوويى بطِؤٕ ،زواتط ٖيَعى تاظة
َهى غٓووضةنةى زةبٓةوة َايةى ئاظاض و ْةٖاَةتي ،بؤية ثيَويػتة
زيَٓٓةوة و زووباضة بؤ خةي
ئةوإ يةْيَو بربزضئَ.
ناتيَو ٖةتاو نة ية ضؤشئاوا و ية ثؿت ؾاخةناْى الى ضةثي َةيساْى دةْط بوو ،ئاوابوو
َطريا ،ؾاثووضى زووةّ فةضَاْى
و زياض ْةَا ،ئيرت دةْط خؤى ويَػتا و زةغت ية دةْط ٖةي
نطز تا نةضِةْاى طةضِاْةوة ييَ بسضيَت.
ئةطةض َةيساْى دةْط ٖيَٓسة طةوضة ْةبوواية نة ضِووْاى نطزْةوةى ناضيَهى ئاغإ بوواية،
ؾاثووضى زووةّ فةضَاْى طةضِاْةوةى غةضباظةناْى ْةزةنطز ،زواى ضِووْاى نطزْةوةى َةيساْى
َةناْى يةْيَو زةبطز ،بةآلّ َةيساْى
دةْطٖ ،يَٓسة بةضزةواّ زةبوو تا تةواوى غةضباظة ٖةثتاي
َةناْيـ ضِووْاى ْةزةنطايةوة ،ية اليةني زيهةيـ ؾاثووض
دةْط ظؤض فطةوإ بوو ،بة َةؾدةي
َةنإ نة ثياواْى ئاظا و غةضغةخت بووٕ ،غووز ية تاضيهى ؾةو ببيٓٔ و
زةتطغا يةوةى ٖةثتاي
خؤيإ بطةيةْٓة ئةغجةناْى طاييػهة و غواضةنإ و يةى يةزواى يةى ،بياْهوشٕ و
طاييػهةنإ يةْيَو ببةٕ ،بؤية طةضِاْةوةى ثيَ باؾرت بوو ية بةضزةواّ بووْى دةْط.
طاييػهة و غواضةناْى ؾاثووض زواى بيػتٓى نةضِةْاى طةضِاْةوة ،ية ناتيَهسا نة ضاويإ
بطِيبووة يووتهة غجيةنةى ئاضاضات ،ئةو زةؾتة فطةواْةيإ بةديَ ٖيَؿت و طةضِاْةوة.
طةضِاْةوةى طاييػهة و غواضةنإ تا بةضةبةياْى ئةو ؾةوةى خاياْس ،ضووْهة ٖةْسىَ داض ية
َت و ئازضِاْةى زةٖاتة ثيَؿيإ ،بؤية ْاضاضبووٕ
ضيَطةى طةضِاْةوة زةنةوتٓة ْيَو ئةو قؤي
َةوزايةى بػووضِْةوة ياخؤ بطةضِيَٓةوة تا تيَجةضِ بنب.
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بة فةضَاْى ؾاثووضى زووةّ ية بٓاضى ؾاخى ئاضاضاتسا خيَوةتطةيةنيإ زاَةظضاْس و خؤضاى
و خواضزْةوةيإ زاية غةضباظةنإ و ئاييهيؿيإ بؤ ئةغجةناْيإ زابني نطز.
ثاؾاى غاغاْى زةيعاْى تةواوى ئةواْةى زةطةضِيَٓةوة ،بطغي و تيٓووٕ و ثيَويػتيإ بة ئاو
و خواضزٕ و ثؿووزإ ٖةية و ئةغجةناْيإ ية خؤيإ َاْسووتط و بطغي و تيٓووتطٕ ،ضووْهة
ئةغح ظووتط بطغي و تيٓوو زةبيَت ،بةآلّ ويَطِاى ئةوةف ٖةْسيَو ية غواض و طاييػهةنإ تا
زواى ضِؤشٖةآلت ْةياْتواْى خؤيإ بطةيةْٓةوة خيَوةتطةنة.
َةناْيـ ضيرت تواْاى بةضزةواَبووْي دةْطيإ ْةبوو ،ئةواْةى َابووْةوة ضيَطةى
ٖةثتاي
ٖةآلتٓيإ ططتةبةض.
َةنإ زاوة ،ية اليةني زيهة طاييػهة
ؾاثووضى زووةّ زةيعاْى نة ظياْى طةوضةى ية ٖةثتاي
و غواضةناْى ْةياْتواْى تا زواى ضِؤشٖةآلت نؤببٓةوة ،بؤية بة باؾي ْةظاْى ضيسي زواى ئةوإ
بهةويَت ،ئةواْيـ ظةضبةى باؾيإ بةضنةوتبوو ،بؤية تا َاوةيةنى زووض ْةياْتواْى غةض ية
ْويَ ٖيَطف بهةْةوة غةض غٓووضى غاغاْييةنإ.
َى زواتط ( 330ظ) بةآليةنى طةوضة بؤ ثايتةختى ؾاثووض ٖات نة ئةونات بة (ْةخؤؾي
غاي
ضِةف) و ئيَػتة بة (تاعووٕ) ْاغطاوة .ئةو ْةخؤؾيية بؤية بةو ْاوة زةْاغطا ،ضووْهة بة ٖؤيةوة
بطيٓيَو ية ضِاْى ْةخؤف زةٖات و ضِةف زةبووٖ ،يَٓسةى ئاظاض ٖةبوو نة ْةخؤؾةنةى زةنوؾت.
ئةو ْةخؤؾيية ية ضابطزوو بة ؾيَوةى بةضزةواّ ية وآلتاْى باؾووضى ئاغيا ٖةبووٖ ،يض نات
نؤتايي ْةزةٖاتٖ ،ةْسيَو داض زةبووة ْةخؤؾي طويَعةضةوةْ ،ةتةْيا زةطةيؿتة ئيَطإ ،بططة
نيؿوةضةناْى ئاغيا و ئةوضووثاؾى زةططتةوة و غةزإ ٖةظاض نةغي زةنوؾتَ .ايةى
غةضغووضَِاْى ئيَُةية ئةطةض ببيػتني نة زواى ٖاتٓى تاعووٕ بؤ وآلتيَو ،شَاضةى
زاْيؿتوواْى ئةو وآلتة بؤ ْيوةى شَاضةى ثيَؿتووتطى زابةظيوة.
ئيَػتة ظاْطاوة ٖؤناضى ئةو ْةخؤؾيية بطيَتيية ية َيهطؤبيَو ،ئةو َيهطؤبة ية نيَضيَهسا
زةشيَت نة ية َؿهسا ٖةية ،ية َؿهيَهةوة بؤ ئةوي زي زةطواغرتيَتةوةٖ ،ةْسىَ نات ٖةْسىَ
َةنآْـ بؤ منووْة طانإ ية َةتطغي تاعووْسإ ،بةآلّ ية ضابطزوو بةو بابةتى
ية ئاشةي
طواغتٓةوةيإ ْةزةظاْى و ْةخؤؾييةنةيإ بة بةآليةنى ئامساْى زةْاغي.
ية ضابطزووزا زووضنةوتٓةوة ية ْاوضةى تاعووْيإ بة باؾرتئ ضيَطةى ية بةضاْبةض ئةو
ْةخؤؾيية زةْاغي ،بةآلّ تاعووٕ ية َطؤظ خيَطاتط زةضِؤيؿت و بآلو زةبؤوة ،بؤية ٖةضزةّ
ٖةآلتٔ ضاضةغةض ْةبوو.
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َى ئيَطإ ؾةٖط) واتة َيعؤثؤتاَياى نؤٕ و وآلتاْى
ية ْيَوإ (ئيَطإ ؾةٖط) ياخؤ (زي
باؾووضى ئاغياى ئةونات بة ؾيَوةى بةضزةواّ ثيَوةْسيي باظضطاْى و ٖاتوضؤ ٖةبوو ،بة تايبةتى
نةؾتيية باظضطاْييةنإ بةضزةواّ ية تيػفوْةوة زةضووٕ بؤ بةْسةضةناْى ئةو وآلتاْة ،يةو
وآلتاْةؾةوة بؤ بةْسةضةناْى ئيَطإ زةٖاتٔ.
ية غةضزةَى ؾاثووضى زووةَسا ٖةض زوو ضِووباضي زجيًة و فوضات نة ئيَػتة ثيَـ تيَهةٍَ
بووْيإ بة نةْساوى فاضغي زةبٓةوة بة يةى ضِووباض بة ْاوى (ؾةتويعةضةب)ٖ ،ةضي ةنةيإ
بةديا تيَهةٍَ بةو نةْساوة زةبووْةوة و بة زضيَصايي ٖةضزوونياْسا نةؾتييةنإ بةْيَو نةْساوى
فاضؽ و زةضياى عوَإ و ظةضياى ٖيٓسزا زةضِؤيؿنت ،ية زضيَصايي نةْاضةناْى باؾووضى ئاغيا،
خؤيإ زةطةياْسة نؤتايي ضؤشٖةآلتى ضنيٖ ،ةض يةو ضيَطةيةؾةوة زةطةضِاْةوة.
يةَطِؤزا نةؾتيية ظةضياثيَوةنإ تواْاى ضؤيؿنت بة ضِووباضةناْيإ ْيية ،ضووْهة ية اليةى
َططتٓى ْيو ًَيؤٕ تةْيإ ٖةية ،ية
نةؾتييةنإ يةنذاض طةوضةٖ ،ةْسيَهيؿيإ تواْى ٖةي
اليةني زيهة ئاوى ظةضيا غويَطة و ٖى ظيَ ؾرييٓة ،ضِؤضووْى نةؾتيي ية ئاوى غويَط ظؤض
نةَرتة تا ية ئاوى ؾريئ ،بةآلّ نةؾتيية زاضيٓةناْى ئةونات تواْى طواغتٓةوةيإ ظؤض نةَرت
بوو يةواْةى ئيَػتةٖ ،ةضوةٖا ظؤض بضوونرت بووٕ و بة ئاغاْى زةياْتواْى بضٓة ْيَو ظيَيةنإ،
ئةو نةؾتيياْةى ية نةْساوى فاضغةوة زةٖاتٔ بة ئاغاْى زةضووْة ْاو ظيَيةناْى زجيًة ياخؤ
فوضات و تا تيػفوٕ زةضِؤيؿنت ،ضووْهة ئةو نةؾتيياْة ية بةْسةضةناْى باؾووضى ئاغياوة
زةٖاتٖٔ ،ةْسيَو داض ْةخؤؾي تاعووْيؿيإ زةطواغتةوة بؤ ئيَطإ.
خيَطايي طواغتٓةوةى ْةخؤؾي تاعووٕ ثيَـ ئةوةى بطاتة َطؤظ ،ظؤض ْةبوو.
ئيَػتة ظاْطاوة ٖةتا ئةو نيَضةى يةغةض َؿو زةشييَتْ ،ةثةضِيَتةوة غةض َطؤظ و َطؤظ
ْةطةظيَتَ ،طؤظ زووضاضى ْةخؤؾي تاعووٕ ْايةت ،ئةطةض ٖةظاضإ َؿهى تووؾبوو بة تاعووٕ
ية َطؤظةنإ ْيَعيو بٔ ،بةآلّ نيَضةناْيإ ْةثةضِْةوة غةض َطؤظ و ْةيطةظَٕ ،طؤظ تووؾي
تاعووٕ ْابيَت ،بةآلّ ٖةض نة َطؤظيَو ططفتاضى ئةو ْةخؤؾيية بوو ،ئيسي خيَطايي
طواغتٓةوةنة ظؤض زةبيَت و بضوونرتئ بةضيةنهةوتٓى َطؤظى تةْسضوغت بة َطؤظى تووؾبوو،
تةْاْةت قػةنطزٕ يةطةٍَ َطؤظى تووؾبوو ،زةبيَتة ٖؤى طواغتٓةوةى ْةخؤؾييةنة.
َى ( 330ظ) بة ٖؤى ئةو نةؾتيياْةى زةٖاتٓة ؾاضى تيػفوٕ ،تاعووٕ طةيؿتة ئةو
ية غاي
ؾاضة و ضؤشيَو زةْطؤى بآلوبووْةوةى ْةخؤؾي ضِةف يةو ؾاضة ثةيسا بوو ،ئةو زةْطؤية بة
خيَطايي ية تةواوى طةضِةنةناْى ؾاضةنة يةَبةض و ئةوبةضي زجيًة بآلو بؤوة .يةطةٍَ زةْطؤنةزا
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َو بة خيَطايي نةوتٓة ٖةآلتٔ ية ؾاضى تيػفوٕ ،بةآلّ ٖةَوو نةؽ ئاَطاظى ثيَويػيت بؤ
خةي
َٖٔ ،ةضضةْسة
ٖةآلتٔ ْةبووٖ ،ةْسيَو نةؽ ٖةبووٕ نة تواْايإ ْةبوو تيػفوٕ بةدىَ بٗيًَ
ثيَؿبيٓيإ زةنطز نة بة ٖؤى ئةو ْةخؤؾييةوة زةَطٕ.
بة بيػتٓى بآلوبووْةوةى ْةخؤؾي تاعووٕ ية تيػفوْسا ،زةضطةى ئاططخاْةى طةوضةى
َو يةوناتاْةزا ثةْايإ زةبطزة بةض ئاططخاْةنإ ،زةوتطا نة
تيػفوْيإ زاخػت ،ضووْهة خةي
ْةخؤؾي طويَعةضةوة ْاضيَتة ْيَو ئاططخاْةنإ ،بةآلّ ئاططخاْةى تيػفوٕ ،ويَطِاى ئةوةى َةظٕ
َهى تيػفوٕ وةضبططيَت ،ئةو َووغةى غةضؤنى ئاططخاْةنة
بوو ية تواْايسا ْةبوو تةواوى خةي
بوو ،فةضَاْيسا تا تةواوى زةضطةناْى ئاططخاْةنة زاغطيَت.
يةو دؤضة ناتاْةزا بة فةضَاْى َووغى ئاططخاْةنةٖ ،ةَوو خعَاْى خؤى و
ناضَةْسةناْى ئاططخاْة و ٖةْسىَ ية طةوضةناْى ؾاض بة ْٗيَٓى زةٖيَٓطإ بؤ ئاططخاْة و ضيَطة
َهى ئاغايي زةطريا .ثيَسةضيَت ثضطِاْسْى ثيَوةْسيي ئاططخاْة يةطةٍَ زةضةوة و
ية ٖاتٓى خةي
زاخػتٓى زةضطةناْى بووبيَتة ضيَطط ية طةيؿتٓى تاعووٕ بؤ ْيَو ئاططخاْةنإ.
ية ؾاضةناْيرتى ئيَطاْيـ بة ٖةَإ ؾيَواظ و ية ناتى ٖاتٓى ْةخؤؾيية طويَعةضةوةناْسا
زةضطاناْى ئاططخاْةنإ زازةخطإ.
ئيَػتة زةظاْسضيَت زاخػتٓى زةضطةناْى ئاططخاْة و ثضطاْسْى ثيَوةْسي ئاططخاْة بة
زةضةوة ،بؤتة ٖؤى ضيَططى نطزٕ بة طةيؿتٓى ْةخؤؾي بؤ ْاو ئاططخاْة.
َهى ئيَػتة ثيَساويػتييةناْى ضيَططيهطزٕ ية ْةخؤؾيية طويَعةضةوةناْيإ بةضزةغتة و
خةي
زةتواْطيَت ضيَطة ية ْةخؤؾي وةى تاعووٕ و ثةتا بطرييَت و بة بةآلى ئامساْى ْاظاْطئَ ،بؤية
ئاغإ ْيية ئيَػتة ية زؤخى ئةوغا واتة غةزةى ضواضةَى ظايٓى ؾاضيَو تيَ بطةئ.
َو
ٖةضنة ئةو زةْطؤية بآلوبؤوة ،نة ْةخؤؾي تاعووٕ ية ؾاضى تيػفوٕ بطةوى ططتووة ،خةي
َةى ئةوإ بيَ ثػاْةوة
بة بيَ ثػاْةوة زةغتيإ نطز بة زةضضووٕ يةو ؾاضة ،ئاضاغتةى دووي
بةضةو بانوض ياخؤ ضؤشٖةآلت بووٖ ،ةَوو ئةواْةى تواْاى زةضضووْيإ ية ؾاض ٖةبوو ،بةو
ئاَيَطاْةى طواغتٓةوة نة ٖةيإ بوو نةوتٓةضِيَ.
زوو ناضواْى طةوضة و تا ضازةيةى بيَ نؤتايي ية زوو ضيَطةى ديا بةضةو بانوض و ضؤشٖةآلت
ضِؤيؿنت .ئةو نةغاْةي تواْاى زةضضووٕ ية ؾاضةنةؾيإ ْةبوو ،بة ثةية و بةثيَي زاٖاتى خؤيإ
َططتٓيإ نةوتٓة نطِيٓى ئةو خؤضاناْةى تيَو ْةزةضووٕ.
يإ بةثيَي بووْى ديَطة بؤ ٖةي
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تيػفوٕ ؾاضيَهى طةضَةغيَط بوو ،زاْيؿتوواْةنةى وةى زاْيؿتوواْى ؾاضة نويَػتاْييةنإ
بؤ زابيٓهطزْى خؤضاى و ثاؾهةوتهطزْى وضزبني ْةبووٕ ،ويَطِاى ئةوةف يةو ؾاضةزا ئةواْةى
َةناْيإ ٖةبوو ،بةآلّ
زاٖاتيإ ْاوةْسى بوو ،بة ؾيَوةى بةضزةواّ نةَيَو خواضزةَةْيإ ية َاي
ضووْهة ْةياْسةظاْى َاوةى زضيَصةنيَؿاْى ْةخؤؾي تاعووٕ ية ؾاضى تيػفوٕ ضةْس زةبيَت،
َةناْيإ.
بؤية بةثيَي تواْاى خؤيإ نةوتٓة نطِيٓى خؤضاى و غووتةَةْى و بطزْةوةيإ بؤ َاي
ئةوإ ثةيةيإ بوو ،ضووْهة زةياْعاْى بة ٖؤى بآلوبووْةوةى ْةخؤؾييةنة ،ناضوباض و
باظاضِى ؾاض و شيإ يةو ؾاضة زازةخطيَت.
ضؤشى زواى ٖاتٓى تاعووٕ ية نؤآلٕ و باظاضِى ؾاضى تيػفوٕ ،دطة ية ئةواْةى ٖيض
ؾويَٓيإ ْةبوو ،نةغي زيهة ية زةضيَ ْةزةبيٓطا ،ئةوناتيـ ية ؾاضة طةوضةنإ نةغاْيَو
ٖةبووٕ نة ٖيضيإ ْةبووٖ ،ةض ؾةويَو ية ؾويَٓيَو ضؤشيإ زةنطزةوة ،ئةطةض ؾاضيَهي
طةوضةنةي وةى ؾاضى تيػفوٕ ؾاضيَهى طةضَةغيَط بووايةٖ ،ةواى ئاظاز و فيَٓهى ؾةواْةى ئةو
ؾاضة زةبووة ٖاْسةض بؤ ئةوةى ئةو نةغاْة تا زواغاتى شياْيإ يةو دؤضة شياْةيإ بةضزةواّ بٔ.
ئةو نةؾتيياْةى يةْططيإ ية نةْاضى ئةو ؾاضة ططتبوو ،يةْطةضةناْيإ ضِانيَؿايةوة و
زةغتيإ نطز بة زووضنةوتٓةوة ية ؾاضى تاعووْاوى و ْةياْسةظاْى نة ٖةض بةؾيَو ية خؤيإ
ٖؤناضى ٖيَٓاْى ئةو ْةخؤؾيية نوؾٓسةيةٕ.
ؾاضى تيػفوٕ ببوو بة يةنيَو ية بةْسةضة طةوضةناْى باظضطاْى ئاغيا و ية ْيوةى يةنةَى
زةغةآلتي غاغاْييةناْسا ئةو ؾاضة بة ضازةيةى طةوضة ببوو ،نة ئةو ناضواْةى زةٖاتة ئةو ؾاضة
ضةْسئ ضؤشي ثيَويػت بوو تا يةو ؾاضة زةضبضيَت ،ئةو بابةتة تةْيا يةاليةٕ َيَصووْووغة
َييةنإ باؽ ْةنطاوةَ ،يَصووْووغةناْي زيهةى وةى ئةضَةْييةناْيـ ئةوةيإ ثؿرتِاغت
خؤَاي
نطزووةتةوة .ضووْهة ئةو ؾاضة ْاوةْسى زةغةآلتيى غاغاْى بوو ،دطة يةئةوةى بةْسةضيَهى
طةوضة و بة بايةر بووْ ،اوةْسى زةغةآلتى غياغي و بةضِيَوةبطزْى ئةو ئيُجطاتؤضييةتة بوو،
ٖةَوو ؾاظازة و فةضَاْسة و زةغةآلتساضاْى وآلت بة ٖؤى ثؤغتةناْياْةوة ْاضاض بووٕ بضٓة
ثايتةخت و ية تيػفوٕ و ية يةنيَو ية زوو نةْاضةناْى زجيًة ْيؿتةدىَ بنب.
نؤؾهةنإ و ئةو خاْوواْةف نة بة الغايي ئةوإ ضيَ نطا بووٕ ،ؾاضيإ ية ٖةضزوو
َوطؤضِيَو و
نةْاضى ضِووباضي زجيًة ظؤض طةوضة نطزبوو ،يةو ؾاضة طةوضةيةزا ٖةَوو ناض و ئاي
ٖةَوو دؤضة باظضطاْييةى زاخطا.
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َةناْيإ ضِؤيؿتٓةوة،
باظضطإ و غةوزاناض و ثيؿةوةضإ ؾويَٓةناْى خؤيإ زاخػت و بؤ َاي
ٖةَوو ؾويَٓةناْى زةغتةبةضنطزْى ئاظووقة و ٖةَوو ؾويَٓةناْى ئاَازةنطزْى خؤضاى وةى
َى خؤى و يةو
ْإ و خواضزْطةنإ زاخطإ ئةوةى ثيَويػتى بة خواضزٕ ببوواية ،زةبوو ية َاي
َةنةيسا ْإ بهات .ئةطةض ْةخؤؾيَو زةضَاْى
خؤضاناْةى ٖةيةتيى غوات يإ بؤ خؤى ية َاي
َهي
ثيَويػت ببووايةْ ،ةيسةتواْى بةضزةغتى غات ،ضووْهة زةضَإ فطؤؾةناْيـ وةى خةي
َةناْيإ خؤيإ قايِ
َةناْيإ ضؤيؿتبووْةوة و يةْيَو َاي
زيهة ؾويَٓةناْيإ زاخػت بوو ،بؤ َاي
نطزبوو ،بؤ ئةوةي زووضاضى ْةخؤؾي تاعووٕ ْةبٔ.
ية ناتى ضِووزاْى تاعووٕ ،ؾاثووضى زووةّ ية ثايتةخت ْةبوو ،ية ئاظةضباجيإ زةطةضِايةوة،
َى بآلوبووْةوةى ْةخؤؾي ضِةف ياخؤ تاعووٕ ية ناضاَػني ياخؤ نطَاؾاْى ئيَػتة بة
ٖةواي
ؾاثووض طةيؿت.
َى ْةخؤؾييةنة ببيَت،
ثيَـ ئةوةى ؾاثووضى زووةّ بطاتة ناضاَػني و طويَبيػتى ٖةواي
زةضفةتى ٖيَٓا و بؤ ظياضةت ضؤيؿت بؤ (ؾيع).
َواتإ ئاضةظوو زةنةٕ الْى نةّ داضيَو ية تةَةْيإ بضٔ بؤ
بة ٖةَإ ؾيَواظ نة َوغوي
ظياضةتى نةعبةٖ ،ةض َةغيشيةنيـ ئاضةظوو زةنات ية تةَةْيسا يةنذاض بؤ (بةيتوملةقسةؽ)
بضيَت ،ئةو نات ظةضزةؾتييةناْيـ ئاضةظوويإ زةنطز الْى نةّ يةنذاض ية تةَةْيإ ،بضٓة
غةضزاْي ؾيع نة ئيَػتة بة تةختى غًيَُإ ْاغطاوة.
ؾيع ياخؤ ؾيت ٖيَٓسة ثريؤظ بوو نة ٖةْسىَ ية ثاؾاناْى غاغاْى ٖةض وةى ضؤٕ ثاؾاى
طةوضةى غةفةوى (ؾا عةباؽ) بة ثيَ ية ئةغفةٖاْةوة بؤ َةؾٗةز ضِؤيؿت ،بة ٖةَإ ؾيَوة بة
ثيَ ية تيػفوْى ثايتةختةوة بؤ ئةو ؾويَٓة زةضِؤيؿنت.
ؾيع بطيَتى بوو ية ئاططخاْةيةى نة يةغةض ؾاخيَو بوو ،بة ٖةَإ ْاو ئاططخاْةيةنى طةوضة
و دوإ بوو نة بة دواْرتئ و ْاغهرتئ دواْهاضييةناْى ئةو ناتى ئيَطإ ضِاظاْسضا بؤوة.
َو و َاٍَ بووٕ تا
َيَو َوي
تةواوى ئاططخاْةنإ ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا خوزإ نؤَةي
َهةناْى ئةو ئاططخاْةية ية
بة غووز وةضططتٔ ية زاٖاتةناْيإ ،ئاططخاْةنة بةضِيَوة بضيَت و َوي
َهةناْى ئاططخاْةناْي زيهة ثرت بوو.
تةواوي َوي
دطة يةوة ؾيع وةى َؤظةخاْةيةنى ْيؿتُاْى طةوضة وابوو نة نةضةغتةناْى ئةوىَ يةاليةٕ
َةَةْسةناْةوة زةزضاٖ ،ةْسىَ ية ئةوإ ثيَـ ئةوةى مبطٕ ،ططْبةٖاتطئ و
خاوةٕ تواْا و زةوي
زةطُةْرتئ زياضييةناْى خؤيإ بةو ئاططخاْةية زةغجاضز ،ضووْهة ئةوإ وايإ َةظةْسة زةنطز
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نة ٖةض نةضةغتةيةى بسضيَتة ؾيع يةْيَو ْاضيَت و زةَيَٓيَتةوة ،بةآلّ يةواْةية َرياتططةناْيإ
ٖةضظإ فطؤؾي بهةٕ.
َة ثطِ بةٖا و
شَاضةيةني ظؤض مشؿيَط ضِاظيَٓسضاوة ،طؤضاْى ظيَطِئ و ئاوغاضة ظيَطِيٓةنإ و خؿً
زةطُةْةنإ ية ؾيع ٖةبووٕ نة َطؤظ ية بيػتٓى شَاضةنةيإ زووضاضى غةضغووضَِإ زةبوو.
ثاؾاناْى غاغاْى بؤ ظياضةت زةضووْة ئةو ؾويَٓة ،بؤية ية تةختى غًيَُإ نؤؾهيَو بؤ ئةوإ
ضيَ نطا بوو ،ئةو نؤؾهةف وةى ثطؤفيػؤض (ثؤخ) ئيَطآْاغي ْاغطاو باغي زةنات ،ية تةالضة
َةظْوناْي غةضزةَى غاغاْييةنإ بوو.
ئةَطِؤ ئةطةض طةؾتياضيَو بضيَتة تةختى غًيَُإ ،ويَطِاى ئةوةى ية تةالضي َةظْي
ئاططخاْةى ؾيع و نؤؾهى غاغاْييةنإ ،دطة ية ويَطاْة ٖيضي زيهة ْةَاوةتةوة ،بهيَـ
زةبيَت بؤ ْيَو ؾهؤى غطووؾتى ئةو زةظةضة و ٖةض نةغيَو خؤى دواْى ئةو غطووؾتةى
ئةويَٓسةض ْةبيٓيَت ،تيَ ْاطات نة بؤضى ئيَطاْييةنإ ئةو ؾويَٓةيإ بة ثريؤظ زةظاْى و
طةوضةتطئ و بةؾهؤتطئ ئاططخاْةيإ يةو ؾويَٓة زاَةظضاْسبووٖ ،ةضوةغا ضؤٕ باوةضِيإ نطز نة
ظةضزةؾت ية ؾيع ية زايو بووة.
ئةَطِؤنةف نة ْيَعيهةى ضواضزة غةزة بةغةض يةْيَوضووْى ظةدمريةى ثاؾايةتيي
غاغاْييةناْسا تيَجةضِ بووة تا ئيَػتةف ْٗيَٓى طةوضةى زةضياضةى تةختى غًيَُإ ئاؾهطا
ْةبووة و ظةويٓاغةنإ ْةيإ تواْيوة ٖؤناضى ضؤْييةتيى ضيَبووْى ئةو زةضياضةيةٖ ،ةضوةٖا
َة نة ٖةظاض َةتط ية طوضيػى
ٖؤناضى يةْيَوْةضووْى بسؤظْةوة .ئةو زةضياضةية ٖيَٓسة قووي
َى ئاويإ خػتة ْيَوى و ئةو تةْة قوضغةى يةغةضى طوضيػةنة
تايبةتى ثيَواْةنطزْى قووي
بةغرتابووْ ،ةطةيؿتة بٓى زةضياضةنة.
ئاوى زةضياضةي تةختى غًيَُإ ٖيَٓسة ظؤضة نة بؤتة غةضضاوة و زةغتجيَهى زوو ضِووباض،
ئةو زوو ضِووباضةف بةضزةواّ يةو زةضياضةية زيَٓةزةض و بة زاَيَٓى ؾاخسا ؾؤضِ زةبٓةوة.
َؤظة ،ضووْهة ظةوْاغإ
َى تةختى غًيَُإ ْٗيَٓييةنى ئاي
بة ضِاى ظةويٓاغإ زةضياضةي قووي
تا بة ئيَػتة زةطات ْاظأْ غةضضاوةي ئةو ئاوةى زةضياضةنة ييَوضِيَص زةنات ية نويَية .ؾاخى
تةختى غًيَُإ بة بةضاوضز بة ثيَ زةؾتةناْي زةوضوبةضى ،ؾاخةنة بةضظتطة و بةيطظيةنةى ية
ئاغتى زةضياف زةطاتة (َ )2200ةتط.
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الى نةؽ ؾاضاوة ْيية ئاو ية غةضةوة بؤ خواضةوة زيَت و ْاتواْيَت ية خواضةوة بؤ غةضةوة
بطِوات و ئاوى تةختى غًيَُإ ية ؾاخيَهة بة بةضظايي (ْ )ّ 2200ةظاْطاوة نة ية نويَوة زيَت و
زةطاتة يووتهةى ئةو ؾاخة.
بة باوةضِى ظةضزةؾتيية نؤْةنإ ظةضزةؾت بة ئاَاشةى ثةدمةناْى و بؤ ئةوةى زاْيؿتوواْى
ئاططخاْةنة ٖةضطيع بيَ ئاو ْةبٔ ،ئةو ؾويَٓةى زضظ ثيَسا و ؾهاْسى و ئاوى ييَ ٖيَٓا ،بةآلّ
ثةغةْسنطزْى ئةو بابةتة ية ضواْطةى ظاْػتييةوة ئةغتةَة .تا ئيَػتة ظةويٓاؽ و ظاْاياْى ئةو
َهى ئةونات بؤ
غةضزةَة ْةياْتواْيوة غةضضاوةى ئةو ئاوة بسؤظْةوة ،بؤية يؤَةنطزْى خةي
باوةضِةناْيإ يةباضةى ئةو زةضياضة و ئةوةى نة بة ئاَاشةى زةغتى ظةضزةؾت ئاوةٖاى
ييَٗاتووة ،ناضيَهى ؾياو ْيية.
َةتةناْى ئيَطاْيية نؤْةنإ ،بة تايبةت زواى زضوغتبووْى ئاططخاْةنإ ،ضاْسْى
يةنيَو ية خةغً
َداْةيةى ٖةبووة ،ئةطةض ئاططخاْةنة ية
طوٍَ بووة و ية نةْاضى ٖةض ئاططخاْةيةى ية ئيَطاْسا ،طوي
َةنإ ضيَ
َذ و ؾيعيـ بوواية ،ئةوا ية نةْاض ئةوزا طةضخماْةيةى بؤ طوي
ْاوضةى غةضغةوظى وةى بةي
َى تيَسا بفطؤؾطيَت و بيَبةف ْةبٔ ية ٖةبووْى طوٍَ .بةض ية ئيَػتة
زةنطا تا ية ظغتاْسا دؤضةناْى طوي
و يةو ثةضِتوونةزا باغهطا نة ْةضيتى ثيَؿهيَؿهطزْى طوٍَ بة زؤغت و خؤؾةويػتةنإْ ،ةضيتيَهى
ئيَطاْى بوو و ئةوضووثاييةنإ ئةو ْةضيتة ية ئيَطاْييةنإ فيَط بووٕ.
ثطؤفيػؤض (ثؤخ) ْووغةضى ثةضِتوونى ططاْبةٖاى (ضاوخؿاْسْيَو بة َيَصووى ئيَطاْسا)
زةَييَت( :ئةو غةضزةَةى ية ؾيع طةضخماْة بؤ ثةضوةضزةى طوٍَ ٖةبوو ،ية ٖيض ؾويَٓيَهى
ديٗاْسا طةضخماْةى ئاوا دوإ و طةوضة بؤ ئةو َةبةغتة ْةبوو).
زةطيَطِْةوة نة يةشيَط تةختى غًيَُاْسا واتة يةشيَط ويَطاْةناْى ئةو ؾويَٓة نة ئيَػتة
زةبيٓطئَٖ ،ةْسيَو شيَطظةَني ٖةبووٕ نة ية ناتى ٖةضِةؾة و َةتطغيساَ ،وبيسةناْى ظةضزةؾتى
ئاططى ثريؤظ و خؿٌَ و نةضةغتة ططاْبةٖاناْيإ زةطواغتةوة بؤ ئةو شيَطظةَيٓاْة.
ية َيَصووى نؤْي ئيَطإ زووداض ٖةَوو َؤظةخاْةى طةوضةى ئيَطإ بة تاآلٕ بطزضاوة،
َيؼ بوو ،ئةويسي
يةنةَيإ ية غةضزةَى ٖيَطؾي ئةغهةْسةض بؤ ئيَطإ و بة تاآلْربزْى ثيَطغجؤي
ية غةضزةَى ٖيَطؾي (ٖةضقٌ) ئيُجطاتؤضى ضؤَى بضووى بوو نة َؤظةخاْةى تةختى غًيَُاْى
بة تاآلٕ بطز.
ية ٖةضزووداضزا ئةوةى يةو َؤظةخاْاْة بطزضاوة و ية ثةضِتوونة َيَصووييةناْسا ْووغطاوة،
ٖيَٓسة ظؤضة نة ية ناتى بيػتين ئةو بابةتاْة ،زووضاضى غةضغووضَِإ زةبني.
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َيؼ بؤ َاوةى زوو غةزة و ْيو واتة ية تةواوى غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةناْسا
ثيَطغجؤي
َؤظةخاْةى تةواوى وآلتاْى شيَطزةغتى ٖةخاَةْؿييةنإ بووٖ ،ةض نةضةغتةيةني زةطُةٕ و
زياض ٖةبوواية ،زةٖيَٓسضا و يةو نؤؾهة زازةْطا.
ؾيعيـ ية َاوةى ضواض غةزة زةغةآلتى غاغاْييةنإ ْاوةْسيَهى ئايٓى طةوضة و َؤظةخاْة
بووة ،ثاؾا و زةغةآلتساض و خاوةٕ غةضَايةنإ نةضةغتة زةطُةْةناْيإ بة ؾيع زةبةخؿى.
نةواتة زةتواْطيَت ثةغةْس بهطيَت نة ٖةض وةى َيَصووْووغإ ْووغيوياْة ،بة ييَهساْةوةى ئةوةى
َة ظيَطِيٓةنإ و ناآل ططاْبةٖاناْى يةطةٍَ خؤيسا بطزووة،
ٖةضقٌ (زة نطؤض) ظيَطِ و ظيو و خؿٌَ و نوتاي
ضووْهة ئةو غةضَاية َةظْة يةو ئاططخاْة و َةظاضطةية بطزضاوة ،طيَطِاْةوةف غةباضةت بة بووْى
ئةو شيَطظةَيٓاْة ية تةختى غًيَُإ ْاضِاغت بووة ،ئةطةض ئةو شيَطظةَيٓاْة بووْيإ ٖةبوواية الْى
نةّ خعَةتهاض و ناضبةزةغتةناْى ئةو ئاططخاْاْة نةضةغتة غوونةناْى وةى خؿٌَ و ظيَطِ و
ظيوةناْيإ زةطواغتةوة بؤ ئةو غةضزاباْة بؤ ئةوةي ثاضيَعضاو بٔ و بةض تاآلٕ ْةنةوٕ.
نةواتة بووْى ئةو غةضزاباْة ضِاغت ْةبووة ،ئةطةض ضاغت بوو بيَت ناضَةْساْى ئاططخاْةنة
تواْايإ ْةبووة نة نةضةغتة ططاْبةٖاناْى بؤ بطواظْةوة ،ئةطةض ئةو ناضةؾيإ نطز بيَت ،زياضة
ضؤَةنإ و ٖةضقٌ ئةواْيإ زؤظيوةتةوة و بطزوويأْ .ثيَويػتة بطوتطيَت نة ٖةضقٌ و
غةضباظةناْى يةغةض ئايٓى َةغيح واتة نطيػتيإ بووٕ.
َطةف بؤ ئةو
َبةتة ئيَطإ ثةْاطةيةنى بةٖيَع بووة بؤ سةؾاضزاْى نطيػتياْةنإ و بةي
ٖةي
َيَػاى َةغيشى ية ديٗإ ية ئيَطإ ضيَ نطاوة ،ثيَـ ئةونات
بابةتة ئةوةية نة نؤْرتئ نً
َيَػا ضيَ بهإ ،تةْاْةت ية
نةؽ ية َةغيشييةنإ ْةيويَطاوة ية ٖيض ؾويَٓيَهى ديٗإ نً
(ئةْتانية) نة َيَصووْووغاْى ئةوضووثايي ناتيَو باؽ ية َيَصووى نطيػتياْةنإ زةنةٕ ،بة
يةنةّ ْيَوةْس ية ْيَوةْسةناْى ئايٓى نطيػتيإ ية ديٗاْى زةْاغيَٓٔ.
ثازاؾتى ضانةى ثاؾاناْى ئيَطإ و ئيَطاْييةنإ بؤ ثاضيَعطاضى ية نطيػتياْةنإ ،ئةوة بوو
نة ئيُجطاتؤضيَهى نطيػتياْي بة ْاوى ٖةضقٌ يةطةٍَ غةضباظةناْى ٖيَطف بهاتة غةض
طةوضةتطئ ْيَوةْسى ئايٓى ئيَطإ و ئةوةى تواْى بيبات ،بة تاآلْى بطز.
ؾاثووضى زووةّ ثيَـ ئةوةى بطاتة نطَاؾإ ،ضوو بؤ ثةضغتطةى ؾيع بؤ ظياضةتهطزٕ،
ناتيَو طةيؿتة زاَيَٓى ئةو ؾاخةى نة ئاططخاْةى ؾيعى ييَ بوو ،ثيَآلو و طؤضةوييةناْى
زانةْس ،ضووْهة ْةضيت وابوو نة ٖةض نةغيَو ضووباية تةختى غًيَُإ بؤ ظياضةتهطزٕ و تواْاى
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ضِؤيؿتٓى ٖةبوواية ،زةبوواية غةضةتا ثيَآلو و طؤضةوييةناْى زابهةْيَت ،ظيَذا بةثيَي ثةتى ية
ؾاخةنة غةضبهةويَت.
ئةطةض نةغةنة ْةخؤف بوواية ،زةبوواية نةغوناضةنةى بة ٖةَإ ؾيَوة ثيَآلو و
طؤضةوييةناْ ى زابهةْٔ و ية ؾاخةنة غةضي غةٕٖ .ةْسىَ نةؽ ئةو ْةخؤؾاْةيإ زةٖيَٓا بؤ
ئةو ؾاخة نة زووضاضى ٖةْسىَ ْةخؤؾي ببووٕ ،نة ضاضةغةضنطزْيإ ئةغتةّ بوو ،ية ئةو
ؾويَٓة زةَاْةوة ،باوةضِى ٖةَووإ وابوو ،ضووْهة ئةو ئاططخاْةية نةوتووةتة ؾويَٓى ية
زايهبووْى ظةضزةؾت ،ية تواْايساية ْةخؤؾيية بيَ ضاضةناْيـ ضاضةغةض بهات.
ضووْى ؾاثووضى زووةّ بؤ ئةو ثةضغتطةية بؤ ظياضةت ،زةضفةتيَهى طةوضة بوو بؤ ضيٓيَو
يةو نةغاْةى يةو ئاططخاْةية بووٕ بؤ ئاظازبووْيإ ،ئةوإ ئةو تاواْباض و طوْاٖهاضاْة بووٕ نة
ثةْايإ بطز بووة بةض ئةو ئاططخاْةية.
ْةضيتى ثةْابطزْة بةض ثةضغتطةنإ ْةضيتيَهى تايبةت بوو بة ئيَطاْييةنإ ،ئةو خووخسةية
يةْيَو ْةتةوةناْي زيهة ْةزةبيٓطاَ ،يَصووى ٖيض ْةتةوةيةني زيهة باؽ ية ٖةبووْى ئةو
ْةضيتة ْاناتٖ .ةضضةْسة ٖةْسىَ ية زةغةآلتساضإ و ثياوة طةوضةناْى غةضزةَة ديانإ ية
َيَػانإ ثةْاطري زةبووٕ و ٖةض يةو ؾويَٓاْة زةَطزٕ ،بةآلّ ية ٖيض ؾويَٓيَو دطة
ثةضغتطة و نً
ية ئيَطإ ئةو ْةضيتة ْةبووة ،نة تاواْباض و طوْاٖهاضإ بؤ ئةوةى ثاضيَعضاو بنب ية غعازضاْيإ بة
َيَػانإ و يةوىَ ثةْا بططٕ ،تةْيا ية ئيَطإ
ٖؤى تاواْةناْياْةوة ،ثةْا ببةْة بةض ثةضغتطة و نً
ئةو ْةضيتة ٖةبوو ،ئةواْةى تاواْيإ زةنطز ئةطةض ية ثةضغتطةزا وةضطريا بوواْة تا نؤتايي
تةَةٕ يةو ثةضغتطةياْةزا زةَاْةوة و زةضْةزةضووٕ ،نةغيـ ئةواْى غعا ْةزةزا تا ئةو ناتةى
ثةْاطريى ئةو ثةضغتطةياْة بوواْة.
ثيَويػتة ئةوةف بعاْني نة َوبيسةنإ ٖةَوو تاواْباضيَهيإ ية ثةضغتطةناْسا
وةضْةزةططت ،بؤ منووْة ئةوةى بة ئةْكةغت يةنيَهي زةنوؾت ياخؤ ئةو نةغةى زشى ثاؾاى
غاغاْى ياخى زةبووْ ،ةيسةتواْى ثةْا بباتة بةض ثةضغتطة ،تةْيا ئةو نةغاْة ية ثةضغتطة
وةضزةطريإ نة بة َةظةْسةى َووغةنإ تاواْةناْيإ بة تاواْى ؾياو بؤ ييَدؤؾبووٕ زةْاغطإ.
ؾتيَهى غطووؾتى بوو نة تاواْباضإ بة طؿتيي ئاططخاْةى ؾيعيإ بؤ ثةْاططتٔ ثيَ باؾرت
بوو بيَت ية ثةضغتطةناْي زيهة ،ضووْهة زةيإ ظاْى ثاؾاناْى غاغاْى زئَ بؤ ظياضةت و
ئةوإ زةناضٕ ية سةوؾة و غٓووضى ظياضةتطةنة زاواى ييَبووضزٕ ية ثاؾاى غاغاْى بهةٕ.
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ؾاثووضى زووةّ زواى ئةوةى ضِيَوضِةمسة ئايٓييةناْي بةديَ طةياْس ،يةو تاواْباضاْة خؤؾبوو
نة ية بةضاْبةضيسا نةوتبووْة غةض خاى و زاواى بةخؿيٓيإ زةنطز .زواتط وةى غوثاغطوظاضى
َةناْسا ،فةضَاْى نطز تا ثةيهةضيَهى بؤ ضيَ بهةٕ ،ية
بةضاْبةض بة غةضنةوتٓى بةغةض ٖةثتاي
بةضزى مسام و ْاوى تةواوى ئةو وآلتاْةى يةشيَطزةغتيسإ ية بٔ ثةيهةضةنة بٓووغٔ و ية
()1
َي بواغٔ.
ئاططخاْةنةزا ٖةي
ثةيهةضى ؾاثووضى زووةّ يةشيَط ضاوةزيَطى وةغتايةنى ضؤَى بة ْاوى َاضنؤؽ ضيَ نطا و
ية بةضزى مسام بوو ،تا ئيَػتة ية ؾيع ْةزؤظضاوةتةوة ،بةآلّ بة ططمياْى ظؤض ؾيَواظى تاؾيٓى ية
َهةْسْيإ ية ؾووف
( )1باغتإ ْاغي فةضةْػي شإ ثطؤ نة غةضؤنايةتيى ئةو زةغتةيةى زةنطز نة ناضى ٖةي
َى  1950ظايين نطز ،تواْى نؤؾهى طةوضةى زاضيوف و ثةيهةضةنةى يةشيَط
بؤ َاوةى غيَ غاٍَ ،واتة تا غاي
خاى بسؤظيَتةوة ،ثيَي واية زاْاْى ثةيهةضى ثاؾاناْى ٖةخاَةْؿيي و غاغاْى يةْاو ثةضةغتطةناْسا ْةضيتيَهى
َيػطى بووة و ٖاتووةتة ئيَطإ .ئةو باوةضى واية ئةو ْةضيتة ية ئيَطإ بووْى ْةبووة ،زواى ئةوةى زاضيوف
غةفةضى بؤ َيػط نطز و َاوةيةى يةوىَ َايةوة ،ئةو ْةضيتةى ٖيَٓا.
شإ ثطؤ ثياويَهى ظيطةى بووة و قوتابي طيَطمشةٕ بوو ،ئةو تواْى ثةيهةضى زاضيوف نة ْيوة ثةيهةض بوو ،ية
ضووى َيَصووييةوة ظؤض بة ْطخة ية خاى زةضبٗيَٓيَتةوة و ئةو ثةيهةضة بة تةواوةتى ْيَعيهةى ثيَٓر تا ؾةف تةٕ
قوضغايي بووة ،بيَطوَإ بةضزةنةى ية دؤضى بةضزى بًوضيٓى َيػط بووة و ية اليةٕ ثةيهةضتاؾة َيػطييةنإ
َيػي زاوةٖ ،ةض ية َيػط ئةو ثةيهةضةيإ
زاتاؾطاوة ،زواى ئةوةى زاضيوف بطِياضى ضيَهطزْى نؤؾهى ثيَطؽ ثؤي
َ ةَهاضى غةض ثةيهةضةنة و نؤؾهةنة بة تةواوةتى ييَو ضووٕ .ثةيهةضةنة ية َيػط بة نةؾتى
تاؾيوة و قةي
َةى زاضيوف ية ْيَوإ ضِووباضي ْيٌ و زةضياى قةيعةّ زضوغتى نطزبوو بةضةو نةْساوى فاضؽ
ية ضيَطةى ئةو نةْاي
و زواتط بؤ ؾووف طواغرتايةوة.
ئةو ثةيهةضة بةؾي غةضةوةى ثيَوة ْيية ،ية ضووى زاتاؾني و ْووغيٓةناْى غةضى ظؤض بةضضاوة و بة وتةى
زةغتة فةضةْػيي ةنةى زةضيإ ٖيَٓاوة ،ئةوةْسة ية زاضيوف زةضيَت نة ئةطةض غةضى ثيَوة بوواية ،ئيَُة
ضووخػاضى ئةوَإ بة تةواوةتيى بؤ زةضزةنةوت و ئةوة ية ضووى َيَصووييةوة ظؤض بة ْطخة.
َهةْسٕ ية ؾووف بةضزةواَة و ضيَصةيةنى يةنذاض ظؤض ية
ية اليةني زيهة ْيَعيه ةى غةزةيةنة ٖةي
ؾويَٓةواضةناْى نؤؾهى ؾووؾيإ زؤظيوةتةوة ،نة ئةطةض تةْيا ْاوةناْى زؤظضاوةنإ بٓووغيٓةوة زةبيَتة
ثةضِتوونيَهى ظؤض ئةغتووض .ويَطِاى ئةوةف تاظة نؤؾهةنة نة ؾةغت و ضواض زيٓطةى ٖةبووة زةضزةنةويَت،
َى ؾووف ئةوةْسة ؾويَٓةواضي
َيَت ية زي
بؤية ئةو بريؤنةيةى شاى زؤ َؤضطاْى فةضةْػي زةبيَتة ضِاغتى نة زةي
َآل"
باغتاْى ييَية نة ئةطةض طةدمى قاضؤٕ بؤ زؤظيٓةوةيإ خةضز بهطيَتٖ ،يَؿتا بايةخى ٖةية" .ظةبيشوي
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ؾيَواظى (تاقى بوغتإ) زةضيَت نة بة زةغت غةْط تاؾة ضؤَةناْةوة ضيَ نطابيَت و
ثةيهةضةنةيإ يةغةض ؾيَوةى ؾاثووض زضوغت نطز و ٖيَٓاْى بةضزةنة و زاتاؾيٓى و ناضةناْي
َى ويػت.
زيهةي ْيَعيهةى زوو غاي
ئةو َيَصووة باؽ ْةنطاوة ،تةْيا بة بةضاوضز ية ناتى فةضَاْهطزْى ؾاثووض تا ناتى
َى ( 332ظ) بؤ ؾيع واتة زوو غاٍَ زواتط بووة ،ئةو َاوةيةَإ
غةفةضى زووةَى نة ية غاي
زياضى نطزووة .يةواْةية ئةو ية ناتى غةضزاْى زووةَى بؤ ؾيع ،ثةيهةضةنةى بيٓى بيَت،
طوَإ ْانةئ نة زياضنطزْى َاوةنة يةاليةٕ ئيَُةوة بيَ بٓةَا ْيية.
َاضنؤؽ غةضةتا و ثيَـ ئةوةى زةغت بة تاؾيٓى ثةيهةضى ؾاثووض ية بةضز بهات ،بة
َؤّ ياخؤ ؾاْةى ٖةْطوئ َؤزيًَيَهى بؤ ثةيهةضى ؾاثووض ضيَ نطز و َؤّ يةو غٓووضة ظؤض
زةغت زةنةوتٖ ،يَؿتاف ٖةض ئاظةضباجيإ يةو ْاوضاْةية نة ٖةْطويٓى ظؤضة ،بة ططمياْى ظؤض
غةض و ضِووخػاضى ثةيهةضةنة ية تيػفوٕ و ية بةضاْبةض ؾاثووض يةاليةٕ غةْط تاؾةنةوة ضيَ
نطاوة و طواغرتاوةتةوة بؤ ئةوىَ ،بيَطوَإ بؤ ئةو ناضف تةْيا يةى بةضز بةناض ْةٖاتووة،
زةبيَت ضةْس ثاضضة بةضزيَو ٖيَٓطابيَتة ؾيع ياخؤ تةختى غًيَُإ.
ٖةضضةْسة نةّ واية بةضزى مسام ْاوةنةى ثتةو ْةبيَت و ْاوى نوٕ بيَت ،بةآلّ بؤ ئةوةى
زووضاضى ئةو دؤضة نيَؿةية ْةبٓةوة ية دياتى تةْيا بةضزيَو ،ضةْسئ دؤض بةضزيإ بؤ ئةو
ناضةيإ طواغتووةتةوة ،ئاؾهطاؾة نة طواغتٓةوةى بةضز ية زاَيَٓى ؾاخةنة بؤ تةختى
غًيَُإ ضةْس غةختة و ض ناضيَهى ثيَويػت بووة ،بةآلّ ئيَطاْييةناْى ئةو غةضزةَة تواْيوياْة
بؤ طواغتٓةوةى ؾتى قوضؽ غووز ية باضيية و ئاَيَطى طواغتٓةوةى بةضزى قوضؽ وةضبططٕ ،بؤ
ئةو ناضةف ئاَيَطى تايبةتيإ ٖةبووة ،ئةو نةغاْةى بطِوا ْانةٕ زةتوأْ غةضزاْى ويَطاْةناْى
َيؼ ية فاضؽ بهةٕ و ئةونات بؤى زةضزةنةويَت نة طواغتٓةوةى ئةو ٖةَوو بةضزاْة
ثيَطغجؤي
بؤ ئةو ؾويَٓة ،زواتط بؤ غةض ناضةنة ٖةضوا ئاغإ ْيية و بةبيَ ئاَيَطةى تايبةت ْةنطاوة.
ثةيهةضتاف و ٖاوناضةناْى ْاوى وآلتة شيَطزةغتةناْى غاغاْيإ ية بٓهةى ثةيهةضةنة
ْووغي ،ية غةضزةَى ؾاثووضى يةنةّ و ية نةتيبةى ْةقؿي ضؤغتةَسا ْاوى غي و سةوت
وآلت ٖاتووة ،ية ناتى ؾاثووضى زووةّ ئةو شَاضة ظؤض نةَرت بووة و ية ناتى زةغةآلتيى ثاؾا
بيَ زةغةآلتةناْى غاغاْى نة نةوتبووْة ْيَوإ ئةو زوواْة ،ظؤضيٓةيإ ية غاغاْييةنإ ديا
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ببووْةوةْ .ةضيتى ْووغيٓةوةى ْاوى وآلتةنإ يةشيَط ثةيهةضةنإ ياخؤ ية نةتيبة و ؾيت
()2
زيهةزاْ ،ةضيتيَو بوو نة ية ٖةخاَةْؿييةناْةوة طواغرتاوةتةوة و بةضزةواّ نطاوة.
َى ( 332ظ) ؾاثووض بؤ بيٓيٓى ثةيهةضى خؤى ضؤيؿت بؤ ؾيع ،طواية ية ثةيهةضةنة
ية غاي
ظؤض ضاظى بووة ،بة وتةى َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ ٖةظاض غههةى ظيَطِ زياض زاوةتة
َةَةْس نطز ،ضووْهة ئةو ظيَطِة ٖيَٓسة ظؤض بوو نة تا
َى زْيا زةوي
ثةيهةضتاؾةنة و ئةوى بة َاي
َةناْى بةدىَ
نؤتايي تةَةْى زةيتواْى بة باؾي بصيت ،زواى َطزْيـ َرياتى باف بؤ َٓساي
َيَت.
بٗيًَ
زواى ئةوةى ؾاثووض نؤتايي بة ظياضةتةنةى بؤ ؾيع ٖيَٓا ،بةضةو تيػفوٕ نةوتةضِىَٖ ،يَؿتا
َو بة ٖؤيةوة زةَطزٕ ،ؾاض تةْيا ئةو نةغاْةى ييَ َابوو نة
تاعووٕ ية ؾاضةنة َابوو ،خةي
تواْاى ضؤيؿتٓيإ ْةبوو ،ئةواْيـ ْاضاضبووٕ ية ؾاضيَو بصئ نة نةغي تيَسا ْةَاوة و ية
َةناْيإ زةضْةزةضووٕ ،ؾاض بة تةواوةتى ضؤٍَ و ظاآلزياض بوو ،باظاضِيـ خطِ زاخطا بوو.
َاي
َهى ْةزةتطغاْس ،تةْاْةت نوييَطةف
ية غةضزةَى نؤْسا ٖيض ْةخؤؾييةى وةى تاعووٕ خةي
ٖيَٓسة َةتطغي ْةزةخػتةوة ،وةى ظاْطاوة نة ية ناتى ٖاتٓى َيهطؤبى تاعووٕ بؤ ْيَو
دةغتةى َطؤظ تا ئةو ناتةى يةنةّ ْيؿاْةناْى زةضزةنةويَت ،غيَ ضؤش زةخايةْيَت نة بة
غووضِى شياْى ئةو َيهطؤبة ْاغطاوة.
َو ئةو بابةتةيإ ْةزةظاْى و وايإ بريزةنطزةوة نة ئةطةض بة ثةْا نةغيَهى
ية ضابطزووزا خةي
زووضاض بة تاعووْسا بطِؤٕ ،ضاغتةوخؤ زووضاضى ئةو ْةخؤؾيية زةبٔ و ْةخؤؾييةنةيإ بة بةآلى
ئامساْى زةظاْى ،بؤية تطغيَهى تايبةتيإ يةو ْةخؤؾيية ٖةبوو .ئةوإ دياواظيإ ْةزةنطز ية
ْيَوإ ئةٖطميةٕ و تاعووٕ و ية ٖةضزوونيإ بة يةى ضازة زةتطغإ.
غةباضةت بة بةضواض و َيَصووى زاَةظضاْسْى (قةضةْتيٓة) ظاْياضميإ ْيية و ْاظاْني ية نةيةوة
فيَط بووٕ نة ْةخؤؾةناْى زووضاضبوو بة ْةخؤؾيية طويَعةضةوةنإ بؤ َاوةى ضٌ ضؤش ية
( )2ية ثةيهةضى زاضيوف نة ية ؾووف زؤظضايةوة ،يةشيَط ْاوى ٖةض وآلتيَهى شيَطزةغتى ئيَطإٖ ،يَُايةى
ٖةبوو نة تا ئةَطؤ ظاْياضميإ ية باضةى ْيية ،يةواْةية ئاآل ياخؤ ْيؿاْةى تايبةتى ئةوإ بوو بيَت ،تةْاْةت ية
نةتيبةى بيَػتووْيؿسا نة ية ضاغتيسا ثةضِتوونيَهى َيَصوويية ،ئةو ٖيَُاياْة ْةبووٕ ،تةْيا ْاوى وآلتةنإ
ٖةبووٕ ،ئةَةف ظاْياضييةنى بة بايةخى َيَصوويية .يةواْةؾة ئةطةض ثةيهةضى ثاؾاى غاغاْي زةغت
بهةويَت ،بابةتى ٖاوؾيَوة ٖةبيَت ،بةآلّ ضوْهة ٖيض ٖيَُايةنى ئةو وآلتاْةَإ زةغت ْةنةوتووة نة ٖى
َآل"
َٓيا بني نة ؾتى ئاوا ٖةية" .ظةبيشوي
غاغاْييةنإ بيَتْ ،اتواْني زي
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ْةخؤؾداْةى تايبةت زابٓئَ و ضيَطةى ٖاتٓة ْاو ؾاضيإ ثيَ ْةزةٕ ،بةآلّ طوَامنإ ْيية
َهى ؾاضة تووؾبووةنإ بة ْةخؤؾي تاعووٕ بؤ ؾاضيَهى تووف ْةبوو ظؤض
ضيَططتٔ ية ٖاتٓى خةي
َهى زاْيؿتووى
نؤْة ،تةْاْةت ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةناْسا ضيَططيإ زةنطز ية ضووْى خةي
ؾاضة تووؾبووةنإ بة تاعووٕ بؤ ئةو ؾاضاْةى تاعووْيإ ييَ ْةبوو.
ظاْياضميإ يةباضةى ياغاناْى تايبةت بة قةضةْتيٓة ية نؤْسا ْيية و ْاظاْني نة
ْةخؤؾةناْيإ بؤ َاوةى ضةْس ضؤش ية قةضةْتيٓةزا ٖيَؿتووةتةوة ،تةْيا زةظاْني نة ئةواْةى
َسةَصئ و باوةضِيإ وابوو نة زوونةٍَ بووْى ْةخؤؾي يةْيَو
َيإ ثيَ ٖةي
زووضاض زةبووٕ ،زوونةي
زةبات ،بةآلّ بووْى قةضةْتيٓة ثيَويػتى بة زياضنطزْى ضيَطةناْى ٖاتوضؤ ٖةبوو ،دطة يةو
ضيَطةياْةف نةؽ بؤى ْةبوو ية ضِيَطةيةني زيهةوة ٖاتووضوَ بهات ،ئةطةض ويػتبايإ ئةو ناضة
يةطةٍَ تيػفوْسا بهةٕ زةبوواية بة زضيَصايي زجيًة ية بانوض و باؾووض و ْاوةضِاغتى ؾاضةنةوة
بطةْة قةضةْتيٓة.
َة بوو نة قةضةْتيٓة يةو ؾاضة
بةثيَي ظاْياضييةنإ ناتيَو تاعووٕ طةيؿتة تيػفوٕ ،ئةو غاي
ْةبوو ،ضووْهة ؾاضةنة خؤى غةضضاوةى تاعووٕ بووٖ ،ةض نةؽ يةو ؾاضة زةضِؤيؿت بووْى ئةو
ْةخؤؾييةى يةطةٍَ خؤيسا زةبطز.
يةنيَو ية ططفتةناْى ؾاضيَو نة زووضاضى تاعووٕ زةبوو ية نؤْسا ئةوة بوو نة تةضَى
َطزووةنإ يةغةض ظةوى زةَايةوة.
باغهطزْى ئةو بابةتة نة زواى ٖاتٓى ئيػالّ بؤ ئيَطإْ ،اؾتٓى َطزووةنإ بوو بة ئةضى
َهى زةنوؾت ،ئيَطاْيية
َُإٖ ،ةض ناتيَو نة تاعووٕ بؤ ئيَطإ زةٖات و خةي
بؤ َػوي
َُاْةنإ تةضَى َطزووةناْيإ زةْاؾت .ضووْهة ية ئيػالّ ْاؾتٓى َطزوو بة ئةضنى
َػوي
نيفاية ْاغطاوة ،ناتيَو نةغيَو ية ؾاضيَو زةَطيَت ،ئةوا ئةضنى ٖةَوواْة تا بة ئةضنى
َبػنت ،ئةطةض نةغيَهيـ ئةو ئةضنةى بة ئةغتؤ ططتبوواية ،ئةوا
ْاؾتٓى ئةو َطزووة ٖةي
ٖةَوواْى يةو ئةضنة ضظطاض زةنطز ،بؤية زواى ٖاتٓى ئيػالّ بؤ ئيَطإ ،تةضَى ئةو نةغاْةى
َى ( 330ظ) و غيَ غةزة
بة تاعووٕ زةَطزٕ ية طؤضِيَ ْةزةَايةوة ،بةآلّ ناتىِ باغي ئيَُة غاي
ثيَـ ٖاتٓى ئيػالَة.
وةى ظاْطاوة ظةضزةؾتييةنإ تةضَى َطزووةناْيإ تةْيا ية زوو ناتسا زةْاؾت ،يةنةَيإ
ية ناتي دةْط ،زووةَيإ ية ناتى ٖاتٓى ْةخؤؾيية طويَعةضةوةنإ بوو ،ية ٖةضزوو زؤخسا
شَاضةى قوضباْيإ ٖيَٓسة ظؤض زةبوو نة ْةياْسةتواْى بة ْةضيتى خؤيإ بيإ ْيَصٕ ،واتة ية
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ؾويَٓيَو تةضَةنة زابٓئَ تا زةضِظيَت ،زواتط ئيَػهةنإ يةو ضاآلْة بهةٕ نة ثيَؿرت بؤيإ
ئاَازة نطزووٕ.
ية تيػفوٕ ٖةَوو ئةواْةى زةبوواية تةضَةنإ بٓيَصٕ ية تطغي زووضاض بووٕ بة
ْةخؤؾييةنة ضِايإ نطزبوو ،تةضَى َطزووةنإ ية ٖةَوو ؾويَٓةناْى ؾاضةنة ٖةبووٕ،
َة
تةضَةنإ يةو ٖةوا طةضَةى ئةوناتسا بؤطةٕ ببووٕ ،ئةَةف وازةنطز ية ئامساْةوة زاي
نةضخؤضةنإ و ية ظةويؿةوة نةَتياضةنإ بةضةو ؾاض بهيَـ بنب.
يةطةٍَ ٖاتٓى ؾةو نةَتياضةنإ ٖيَطؾيإ زةنطزة ْيَو ؾاض و غةطة طةوضة طةضِؤنةنإ نة
َبووْى ؾاضةنة ،ببووٕ بة غةطى نيَوي و زضِْسة ،ية
بة ٖؤى بووْى تةضَى َطزووةنإ و ضؤي
نؤآلٕ و ؾةقاَةناْى ؾاضةنة بآلو زةبووْةوة.
خواضزْى الؾةي َطزووةنإ غةطةناْى نطزبووة زضِْسة ،ئةطةض ية ؾةوزا نةغيَو بة ٖؤى
ناضيَهى ثيَويػت ية َاٍَ زةضضوو بوواية يةاليةٕ غةطةناْةوة ثةالَاض زةزضا و ثاضضة ثاضضة
زةنطا و زةخوضا ،ؾةو تا بةضةبةيإ زةْطى غةطوةضِ زةٖات ،بةآلّ نةَتياضةنإ بيَ زةْط بووٕ
َةية نة ْايووضْيَت تةْيا ئةو ناتة
و نةؽ زةْطى ْةزةبيػنت ،ضووْهة نةَتياض ئةو ئاشةي
زةيووضيَٓىَ نة بيةويَت دووتةنةى خؤى باْط بهات.
يةطةٍَ ٖاتٓةوةى ضؤشيـ غةط و نةَتياضةنإ وٕ زةبووٕ ،نةؽ ْةيسةزؤظيٓةوة ،ظيَذا
َةنإ زةٖات تا غهيإ بة خواضزْى طؤؾتى َطزووةنإ تيَط بهةٕ.
ْؤضةى ٖاتٓى زاي
َةنإ بيَٓة ْيَو ؾاضةنإ ،ضووْهة ئةوإ ية ؾاض و
تا ئةونات نةؽ ْةي بيين بوو نة زاي
طوْسإ زةتطغإ ،بةآلّ ئةونات ؾاضى تيػفوٕ بة ضازةيةى ضؤٍَ و بيَ زةْط ببوو ،نة يةواْةية
ئةواْيـ ئةو ؾاضةيإ بة بيابإ ٖةشَاض نطزبيَت و بيَ تطؽ يةويَٓسةض خؤيإ تيَط نطزبيَت.
َةنإ تواْاى زاخػتٓى
تةضَى َطزووةنإ ٖيَٓسة ظؤض بوو نة ٖةْسيَو ية زاي
َساْةيإ ئةغتووض زةبوو و
زةْسوونةناْيإ ْةبوو ،ضووْهة ٖيَٓسة ظؤضيإ زةخواضز نة ضيهً
ْةيسةٖيَؿت زةْسوونيإ زاغطيَت.
ضاثؤضتى ئةو زميةْاْة زةطةيؿتة ؾاثووضى زووةّ و ئةوى بة غةختى ْاضِاسةت زةنطز و ية
بريى ئةوةزا بوو نة بؤضي طةوضةناْى ؾاض ٖيض ْانةٕ بؤ نؤنطزْةوةى تةضَةنإ.
ٖةضضةْسة ية ضاثؤضتةناْسا زةوتطا نة طةوضةناْى ؾاض ضؤيؿتووٕ ،بةآلّ ؾاثووض زةيوت
َٓياييةوة نةغاْيَو ٖةٕ ،نة ظاْا و زياضتطٕ ية ئةواْي
يةْيَو ئةواْةى ية ؾاض َاوْةتةوة بة زي
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زيهة و زةبيَت ئةوإ الؾةي َطزووةنإ بٓيَصٕ و ضيَطة ْةزةٕ تةضَةنإ بة ضؤش ية بةضزةّ
َةنإ بٔ ،ؾةويـ ية بةضزةّ ٖيَطؾى نةَتياض و غةطة زضِْسةناْسا بٔ.
ثةالَاضي زاي
ؾاثووض ظؤض ثةيةى بوو تا بطاتةوة تيػفوٕ و بطِواتة ْيَوؾاض ،بةآلّ ئةواْةى ييَي ْيَعيو بووٕ
ئاَؤشطاضيإ زةنطز نة ؾاض َةتطغي ظؤضة و الؾةي َطزووةنإ نة ية ٖةَوو ؾويَٓيَو ٖةية،
بؤتة َايةى بآلوبووْةوةى تاعووٕ ية تةواوى ؾاضزا و ئةو نةغةى بطاتة ْيَو ؾاض زووضاضى ئةو
ْةخؤؾيية زةبيَت.
ؾاثووض زةيوت ئةطةض ئيَوة ْاتاْةويَت بيَٓة ْيَو ؾاض َٔ ،بة تةْيا زةضِؤّ و ئةوإ زةغتيإ ية
طووؾاض و ئاَؤشطاضى ئةو ٖةٍَ ْةزةططت و زةيإ وت نة ؾاثووض ثاؾاى وآلتة و نةغيَهى ئاغايي
ْيية نة تووؾبووْى ْةبيَتة َايةى نيَؿة بؤ باضوزؤخى وآلت.
ئةوإ زةياْوت نة ئةطةض ٖةضيةنة ية ئيَُة زووضاضى ئةو ْةخؤؾيية ببني و مبطئ ،تةْيا
نةغوناضَإ َاتةّ زةياْططيَت ،بةآلّ ئةطةض ثاؾا زووضاضى ئةو ْةخؤؾيية ببيَت و ضاضةغةضى
ْةبيَت ،تةواوى غٓووضى غاغاْييةنإ زةنةوْة َاتةّ.
زوو ضؤش ثيَـ ئةوةى ؾاثووض بطاتة ْيَعيو ؾاضى تيػفوٕ ،باضإ زةغتى بة باضئ نطز و
ؾاثووض يةشيَط باضإ بةضزةواّ بوو ية ضؤيؿنت تا طةيؿتة زةوضوبةضى ؾاضةنة و ية ئةوىَ ضةْس
نةغيَو ية ئةواْةى ٖاوضِيَي بووٕ نةوتٓة ثاضِاْةوة تا ضيَططى بهةٕ ية ضؤيؿتٓى ئةو بؤ ْيَو ؾاض،
بةآلّ ؾاثووض طويَي ثيَ ْةزإ و ضؤيؿتة ْيَوؾاض.
َُصئ ْةزةؾيا ،ية ٖةَوو نؤآلْيَو
ٖةواى ؾاض بة ٖؤى بؤْي طةْيووى َطزووةنإ بؤ ٖةي
ثامشاوةى الؾةي َطزووةنإ نة نةوتبووْة بةض ثةالَاضى طياًْةبةض و ئاشةآلٕ بةضضاو زةنةوتٔ.
َةناْيؿةوة
َةناْسا ْيية ،ية َاي
َةنإ نطاوة بوو ،زةضزةنةوت نةؽ ية َاي
زةضطةى ظؤضيٓةى َاي
بؤْى طةْيووى َطزووةنإ زةٖات.
ؾاثووض ظاْى طةوضةتطئ و ططيٓطرتئ ئةضنى بطيَتيية ية ْاؾتٓى َطزووةنإ ،غةضباظةناْى
يةؾهطةنةى ضِاغجاضز ئةو ناضة ئةدماّ بسةٕ.
ٖةْسيَو نةؽ ثيَؿٓياظيإ نطز تا تةضَةنإ غطيَٓة ْاو ضِووباضي زجيًةوة ،ئةو ثيَؿٓياظة
يةاليةٕ ؾاثووضةوة ضةت نطايةوة و وتى يةواْةية بة ٖؤى ظؤضياْةوة تةضَةنإ ية بواضةناْى
ضِووباضةنةوة وةى بةضبةغتيإ ييَ بيَت و ضيَططى بهةٕ ية ضؤيؿتٓى ئاو ،ية اليةني زيهة ٖةض
ؾويَٓيَو ئاوى زجيًةى زةطاتىَ بة ٖؤى ئةو تةضَاْةوة تاعووْى بؤ زةطواظضيَتةوة ،بؤية ئةوةى
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َةنإ
ثةغةْس ْةنطز .بة ٖؤى ظؤضى تةضَةناْةوة ؾاثووض فةضَاْى نطز تا يةبةض ضِووْانى َةؾدةي
َبهةْٔ تا بة ظوويي تةضَةنإ بٓيَصضئَ ،بؤية ؾةو و ضؤش ْاؾنت بةضزةواّ بوو.
بة ؾةويـ طؤضِ ٖةي
بةؾيَهي زيهة ية غةضباظةنإ ئةضنى نوؾتٓى غةطةناْيإ ثيَ بةخؿطا و بةضزةواّ بووٕ ية
َغ بؤتةوة،
نوؾتٓيإ ،بةآلّ نةَتياضةنإ ْةنةوتٓة بةض نوؾنتٖ ،ةض نة ظاْيإ ؾاضةنة قةضةباي
ٖةَوويإ ضؤيؿنت ،بةضةو طؤضِ تاظةنإ زةضِؤيؿنت تا خؤيإ تيَط بهةٕ.
َة نةضخؤضةناْيـ يةْيَو ؾاضةنةزا ْةزةبيٓطإ ،ية ضؤشى زواتط يةاليةٕ
ضؤشى زواتط زاي
داضِضييةناْةوة داضِزضا نة تةواوى ئةو نةغاْةى ظيٓسووٕ و يةْيَو ؾاض َاوٕ ،ثيَويػتة بيَٓة زةضيَ
و بطةضِيَٓةوة بؤ غةض ناضةناْيإ ضووْهة بةضفةضَإ بووْى فةضَاْى ثاؾا ئةضى بوو ،بؤية
ٖةَووإ طةضِاْةوة غةض ناض و بؤ يةنةجماض زواى ٖاتٓى تاعووٕ بؤ ؾاضى تيػفوٕ و زاخطاْى
باظاضِةناْىْ ،اخناْةناْى ئةو ؾاضة نطاْةوة.
ية غيَيةَني ضِؤشي ٖاتٓةوةى ؾاثووض بؤ ْيَو ؾاض زوايني تةضَى َطزووةنإ ْيَصضإ و ٖيض
َةناْسا ْةَايةوة ،ية َاوةى ئةو غيَ ضؤشةزا تةْيا ضةْس نةغيَو بة
تةضَيَو يةْيَو نؤآلٕ و َاي
َو غوثاغطوظاضيإ بؤ ئاٖوضاَةظزا
ٖؤى تاعووٕ َطزٕ ،ضيسي نةؽ بةو ْةخؤؾيية ْةَطز ،خةي
زةضبطِى و ثيَيإ وابوو ئةوة ثيَ و قةزةَى ثاؾا بووة نة بةخيَط بووة ،بؤتة َايةى ْةَاْى
ْةخؤؾييةنة.
ثيَويػتة بطوتطيَت ية غةضزةَى نؤٕ ٖيض ضيَطةضاضةيَةى بؤ ضيَططتٔ ية ْةخؤؾييةناْى وةى
تاعووٕ ْةبوو ،تةْيا زةبوواية خؤضِاطط بٔ و زاْبةخؤياْسا بططٕ تا ْةخؤؾييةنة تةواو ببيَت،
ٖةْسىَ داض ْةخؤؾييةنة زةبووة ديٗاْى و ٖةضغيَ نيؿوةضى ئةونات واتة (ئاغيا ،ئةوضووثا و
ئةفطيكياى) زةططتةوة ،ية ٖةض ؾويَٓيَو نة نؤتايي زةٖات ية ؾويَٓيَهي زيهة زةغتى ثيَ
زةنطزةوة.
ثيَضةواْةى برينطزْةوةى ٖةْسيَو نةؽ ،تاعووٕ ْةزةبوو بة ٖؤى َطزْى تةواوى تووؾبووإ
بة ْةخؤؾييةنة ،بةؾيَو ية تووؾبووإ زواى َاوةيةى ضاى زةبووْةوة و تا َاوةيةى بةضططيإ بؤ
ئةو ْةخؤؾيية ية ال زضوغت زةبوو.
َاوةى بةضططى دةغتةى نةغةنإ زواى ضظطاض بووْيإ ية تاعووٕ ْةظاْطاوةٖ ،ةْسيَو نةؽ
َيإ ظاْيوة و وتووياْة نةغي ضظطاض بوو
ئةو َاوةيةيإ بة ثيَٓر غاٍَ و ٖةْسيَهي زيهة بة زة غاي
ئةطةض يةْيَو ْةخؤؾةناْيؿسا بيَت ،زووباضة زووضاضي ْةخؤؾييةنة ْابيَتةوة تا ئةو َاوةيةى وتطا.
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َةيإ
ضيٓييةنإ ثيَـ ٖاتٓى سةظضةتى َةغيح و ثيَـ ظائ ضِيَطةى بةضططى ية ْةخؤؾي ئاوي
بة ضيَطةى نوتإ زؤظيبؤوة ،بؤية ية ضني نةؽ زووضاضى ئةو ْةخؤؾيية ْةزةبوو ،ناتيَو
َةى يةغةض بيَت،
ئةوضووثاييةنإ ضووْة ضني ،نةغيإ ْةبيٓى نة ضِووخػاضى ؾويَٓةواضي ئاوي
َياْسا تا
ضووْهة نةؽ زووضاضي ْةزةبوو تا ؾويَٓةواضةناْي يةغةض ضِووخػاضى ٖةبيَت ،بؤية ٖةوي
َياْسا ئةو ثًؤقةى ية
ضيَطة ضاضة بؤ ثيَؿطريى ية تاعووٕ بة ٖةَإ ؾيَواظ بسؤظْةوة .ئةوإ ٖةوي
ضِاْى َطؤظةنإ بة ٖؤى تاعووْةوة زةٖات وؾو بهةْةوة و بيهوتٔ تا ببيَتة ثؤزضة ،زواتط ية
ئاويإ زةنطز ،بةو ئاوة نوتإ زشى تاعووْيإ زةنطز ،بةآلّ ئةو نوتاْة غةضنةوتوو ْةبوو،
ئةواْةى بةو ؾيَوةية زةنوتطإٖ ،ةَوويإ زةَطزٕ ،بؤية ضيٓييةنإ ئةو ضيَطةيةيإ ْةططتةبةض.
ضني ية وآلتاْى باؾووضى ئاغيا بووٖ ،ةضداضيَو تاعووٕ ضِووى يةو وآلتة زةنطز بة غةزإ ٖةظاض
نةغي زةنوؾت ئةوإ ية ضاوةضِواْى ظياتط ٖيض ضاضةغةضيَهيإ ْةبوو ،زةوةغتإ تا ْةخؤؾييةنة
بؤ خؤى نؤتايي بيَت.
ية زوو ناتسا تاعووٕ نؤتايي زةٖات ،يةنةَيإ بة طؤضِاْى وةضظى ٖاوئ بؤ ثايع و ٖاتٓى
باضإ و بةفط و غةضَا نة يةواْةية ٖؤى َطزْى َيهطؤبى تاعووٕ غةضَا بووبيَت ،ئةو َيهطؤبة
ية طةضَازا ضاالى زةبيَت .زووةّ بابةتيـ باضإ بوو ،تةْاْةت ئةطةض ية وةضظى غةضَا ياخؤ بة
طؤضِاْى وةضظيـ ْةبوواية ،بة ططمياْى ظؤض ية ؾاضى تيػفوٕ ٖةضزوو بابةتى باضيٓى باضإ بؤ
َاوةى يةى زوو ضؤش و ْاؾتٓى تةضَى َطزووةنإ ،بووْة ٖؤى ْةَاْى تاعووٕ .ية ْاوضةى
ثايتةخت ئةو ْةخؤؾيية بة تةواوةتى يةْيَو ضوو ،بةآلّ يةو ؾويَٓاْةى تاعووْى ثايتةختيإ بؤ
طواغرتايةوة ،ئةو ْةخؤؾيية يةْيَو ْةضوو تا ئةوناتةى وةضظ طؤضِا و باضإ باضئ زةغتى ثيَهطز.
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غةضزةَى ثاؾايةتيي ؾاثووض ية ئيَطإ زيػإ غةضزةَى طةؾاْةوةى ظاْػت و ضووْى
بريؤنة ظاْػتييةنإ بوو ية ئيَطاْةوة بةضةو ئةوضووثا.
َيَصووْووغة ئةوضووثاييةنإ ية ناتة ْووغيٓةوةى َيَصووزا ،بة ؾيَوةى طؿتيي ظاْػتيإ
ثيَوةغت نطزووة بة يؤْإ و ية َيَصووةناْى ئةواْسا بةؾي ئيَطإ ية ضواْطةى ثةضةثيَسإ بة
ظاْػت ْاطاتة يةى يةغةض بيػتى ثيَطةى يؤْإ.
ئاغايية نة َيَصووْووغة ئةوضووثاييةنإ ظاْػت و ثةضةططتٓى بة ٖى يؤْإ بعأْ ،بةآلّ
َيَصووْووغةناْى خؤَإ نة طوَامنإ ْيية ية ئةوةى بةؾيَهيإ نةغاْى ضاغتطؤ و زضوغتهاض
و ثانٔ ،ئاغايي ْيية نة بيَ ٖيض ييَهساْةوةيةى ٖاوضِا بٔ يةطةٍَ ئةواْسا .خوزا ييَدؤف بوو
حمةَةز عةىل فةضوغى (ظةنائويةَةييو) ظاْاى ْاغطاو نة ٖيض نةؽ طوَاْى ية ضاغتطؤيي
ئةوزا ْيية ،يةو غةضةتايةى بؤ ثةضِتوونى (ضِوتيى سيهُةت ية ئةوضووثا) ْووغيويةتى و ظؤض
غتايؿى ظاْػت ية يؤْاْى نطزووة و زةَييَت( :وةى ئةوة واية نة ظةوى و ئاو و خانى يؤْإ بؤ
ثةضوةضزةنطزْى فةيًةغووف و ظاْايإ يةباضة).
ضاغتييةنةي ئةوةية نة بةؾيَو يةو ططميإ و بريؤنة ظاْػتياْةى بة ٖى يؤْاْييةنإ
زازةْطئَٖ ،ى ئيَطاْييةنإ بووْة و ية ئيَطاْةوة بؤ يؤْإ ضؤيؿتووَٕ ،يَصووْووغة
ئةوضووثاييةنإ ئةو بابةتةيإ ية ثةضِتوونةناْيإ ْةْووغيوةتةوة ،بةآلّ ٖةْسيَو ية
َيَصووْووغة ئةَةضيهاييةنإ باغيإ يةو بابةتة نطزووة ،ضووْهة ئةوإ ئةوضووثايي ْني و
خؤؾةويػتيإ بةالى يؤْاْسا ْيية.
ئةطةض غةيطي ٖةض َيَصوويةى بهةئ نة ية ْووغيٓى َيَصووْووغة ئةوضووثاييةنإ بيَت،
يةو بابةتةى باغي ظاْا (زميؤنطيت) زةنات نة ية ضؤشٖةآلت بة (ظميوقطاتيؼ) ْاغطاوة،
ْووغطاوة نة ئةو بطِواى وابووة نة تةواوى ديٗإ ية وضزيًةى ظؤض بضووى ثيَو ٖاتووة ،ئةو
َةزإ ،ئةو وضزيالْةى بة (ئةتؤّ) ْاو بطزووة نة
وضزيالْة زابةف ْانطئَ و بةضزةواّ ية دووي
ثيَهٗيَٓةضة بٓةضِةتييةناْى طةضزووٕ.
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بةآلّ ٖيض َيَصووْووغيَهى ئةوضووثايي باؽ ْانات نة ظميؤقطاتيؼ ئةو بريؤنةيةي ية نوىَ
وةضططتووة.
زواى ْووغيٓةوةى ثةضِتوونى (َيَصووى ثاؾايةتيي ئيَطإ) يةاليةٕ ئؤَػتيس ،بؤَإ
زةضنةوت ظميؤقطاتيؼ باغي ئةو بريؤنةيةى ْةنطزووة تا ئةو ناتةى بضيَتة ئيَطإ.
َيَٓذاْة بة تانة نةغيي ٖةشَاض ْةنطاباية ،زةبوواية بطوتطيَت بريؤنةنة
ئةطةض ئةو ٖةي
يةاليةٕ ظميؤقطاتيػةوة ثيَـ ضؤيؿتٓى بؤ ئيَطإ ثيَويَػيت بوو باؽ بهطيَت .زواتط ئؤَػتيس
باؽ يةوة زةنات نة زواى طةضِاْةوةى ظميؤقطاتيؼ بؤ يؤْإٖ ،ةْسىَ بابةت ية ئيَطاْةوة ضؤيؿنت
بؤ يؤْإ ،ية ئةواْيؿةوة ناتصَيَط نة زواظزة بوو ،بؤ ثيَواْةى نات زياض نطا بووٖ ،ةضوةٖا
َٓاَة نة بة وضزى بة غيَ غةز و ؾةغت و ثيَٓر ضؤش و ضةْس ناتصَيَطيَو زياضى نطا بووٕ
غاي
ْيؿاْسةضى بريؤنةى ظاْاياْى ئيَطاْيإ بووة غةباضةت بةوةى َاْط ضِووْانى خؤى ْيية و ئةو
َيَت يةغةض
ضِووْانيية ية خؤض وةضزةططيَتٖ ،ةضوةٖا ططمياْي زيهةي ظاْاياْى ئيَطإ نة زةي
َاْط ،زؤٍَ و ؾار ٖةية.
ئةو بابةتاْة يةاليةٕ ٖيض َيَصووْووغيَهى ئةوضووثايي باؽ ْةنطاوة ،تا ئةو ضازةية نة
ْووغةضى ئةّ ثةضِتوونة (ظةبيشوآل) ظاْياضيي ثيَطةيؿتووة ،يةنةَني نةؽ نة باغي ئةو
بابةتةى نطزووة ئؤَػتيسى ئةَةضيهي بووة.
ناتيَو َيَصووى ئيَطإ ية ْووغيٓى ئؤَػتيس زةخويَٓيٓةوة ،بؤَإ زةضزةنةويَت نة بةؾيَو
ية ظاْا يؤْاْييةنإ ظاْػتةناْيإ ية ئيَطإ فيَطبووٕ ياخؤ زواى ئةوةى ْةياْتواْيوة ية يؤْإ
مبيَٓٓةوةْ ،يؿتُاْى خؤيإ بةضةو ئيَطإ بةدىَ ٖيَؿتووة و ئيسي بة زضيَصايي تةَةْيإ ية ئيَطإ
َاوْةتةوة .ضووْهة ية اليةى تواْيوياْة غووز ية نةؾي ظاْػتى وةضبططٕ ،ية اليةني زيهةوة
ية ضِووى َازييةوة غووزيإ ثيَطةيؿتووة ،ئةطةض بة ضاغتى ظاْا بووبٔ ئةوا ثاؾهةوتيؿيإ
ٖةبووة.
ية َيَصووى ئيَطإ غةضزةَيَهى ؾاضاوة ٖةية نة غةضزةَى ئةؾهاْييةناْة و ٖيض ظاْياضميإ
يةباضةى زؤخى ظاْػتى يةو غةضزةَةزا ْيية ،ية بةضاْبةضزا ظاْطاوة نة غةضزةَى
ٖةخاَةْؿييةنإ و غاغاْييةنإ غةضزةَيَو بووة نة ية ضِووى ظاْػتييةوة ية ثايةى
بةضظزاية.
ْاتواْطيَت بطوتطيَت ئةو ظاْػتةى ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ٖةبووة بة تةواوةتى
بةضٖةَي ئيَطاْيإ بووة و ية ؾويَٓاْي زيهة وةضْةطرياوة .ية ضابطزووؾسا ٖةضوةى ئيَػتة ظاْػت
340

ية وآلتيَو بؤ ئةويسي زةضِؤيؿت ،بة ططمياْى ظؤض ئيَطاْييإ غووزيإ ية ظاْياضي و ظاْػتةناْى
َيػطى ،بابًى و ٖيٓسى وةضزةططت بيَت ،بةآلّ يؤْإ يةو غةضزةَةزا ٖيَؿتا خوزإ ئةو
ظاْػتة ْةبوو تا ئيَطإ ييَي وةضبططيَت ،ئةونات (غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ) تةْيا ثيَؿواظى
ية ظاْا يؤْاْييةنإ زةنطز.
ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿيي و غاغاْييةناْسا ئيَطإ وةى ْاوةْسيَهى ظاْػت بوو،
َو بؤ
ظاْػتدواظاْى ٖةَوو ديٗإ ضِوويإ يةو وآلتة زةنطزٖ ،ةضوةى ضؤٕ ية ئيَػتةزا خةي
ظاْػتى ْاوةنى زةضيَتة ئةَةضيها تا ظاْػت و ظاْياضيي ثيَويػت يةو وآلتة وةضبططيَت ،بةو
ثيَيةي ئةو وآلتة بة ْاوةْسى ئةو ظاْػتة ْاغطاوة ،ية غةضزةَى نؤْيؿسا ئةواْةى ويػتبايإ ية
ظاْػتةناْى (ثعيؿهى ،ئةغتيَطةْاغي ،فةيػةفة و ظاْػتةناْي زيهة ؾاضةظا ببيَت و ثرت
َئَ ئيَطاْى ئةونات ئاغتةْطة
بعاْيَت ،غةضزاْى ئيَطاْى زةنطز ،وةى ئةوضووثاييةنإ زةي
ئايٓييةناْى بؤ ظاْػت ْةبوو ،ية ناتيَهسا نة ية يؤْإ ئةو ضيَططيية ٖةبوو.
ئؤَػتيس ية ثةضِتوونةنةى خؤيسا ئاَاشة بة ْاوى زوو ية ظاْا ْاغطاوة يؤْاْييةنإ زةنات
نة يةنةَيإ (ئاْا طعميةٕ) و ئةوي زيهةؾيإ قوتابييةنةيةتى بة ْاوى (ئاْا طعاطؤضاؽ).
ئاْاطعميةٕ ية ئيَطإ بووة ،ويَطِاى فيَطبووْى ظؤضيَو ية ظاْػتةنإ ،ئةو ناتةى ية ئيَطإ بووة
بؤى زةضزةنةويَت نة ٖةغاضةنإ بة زةوضى خؤضزا زةغوضِيَٓةوة ،زواى طةضِاْةوةى بؤ يؤْإ،
َى بآلونطزْةوةى ئةو
ئةوةى بؤى زةضنةوتووة بؤ قوتابييةنةى باؽ زةنات و ثيَهةوة ٖةوي
ظاْياضياْةياْسا نة ثيَضةواْةى باوةضِة ظاْػتييةناْي يؤْإ بووٕ.
يؤْاْييةنإ ٖةضيةى ية ٖةغاضةناْيإ بة خوزاوةْسيَو زازةْا و ْةيإ زةويػت غووضِاْةوةى
َياْسا ئاْا طعميةٕ و قوتابيةنةى ئاْا
ٖةغاضةنإ بة زةوضةى خؤضزا ثةغةْس بهةٕ ،بؤية ٖةوي
طعاطؤضؤؽ بة تاواْى بيَ ضيَعى بةضاْبةض بة ئائ و زشايةتى نطزْى ئائ غعا بسةٕ ،ئةواْيـ بة
ْاضاضى يؤْاْيإ ديَ ٖيَؿت و بةضةو ئيَطإ ضؤيؿنت.
بةآلّ ية غةضزةَى غاغاْى و ٖةخاَةْؿييةناْسا ظاْػت ية ئائ ديا نطابؤوةٖ ،يض
ظاْايةى بة ٖؤى باوةضِة ظاْػتييةناْى ْةزةخطاية بةض بةزوازاضووٕ و ييَجيَضيٓةوة ،ئةَةف
يةنيَو بوو يةو ٖؤناضاْةى نة ظاْا و ظاْػتدواظاْى بؤ ئيَطإ بهيَـ زةنطز ،ئةوإ ية وآلتاْى
خؤيإ بواضي ئاظازى ضِازةضبطِيٓيإ ْةبوو ،بةضةو ئيَطإ نؤضيإ زةنطز ،يةوىَ ئاظازييةناْيإ
غٓووضزاض ْةزةنطا و ٖيض نات ضِووي ْةزاوة نة ظاْايةى ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿيي ياخؤ
غاغاْييةناْسا بة ٖؤى ططمياْة ظاْػتييةناْى ضاوةزوو بٓطيَت.
341

َهاْيَهى وةى (طؤَاتة ياخؤ طئؤَات) ية غةضزةَى
ئةطةض ية َيَصووزا زةبيٓني خةي
ٖةخاَةْؿييةنإ و (َاْى و َةظزةى) ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا نةوتووْةتة بةض ئاظاض و
ثةالَاضزإ و يةْيَوبطزٕ ،ئةَة ئةوة ْاطةيةْيَت ،نة ئاظازى ئايٓى ْةبووة ،بططة بة ٖؤى الواظي
ئةو غيػتةَةوة بووة نة سهووَةتةناْى ئةونات بؤ ثاضيَعطاضيإ تيَهؤؾاوٕ ،ئيَُة ْاَاْةويَت
باؽ ية باؾي ياخؤ خطاثي ئةو ئايٓاْة بهةئ و بابةتى طؤَاتةف اليةْي زيهةي ٖةبووة و
ٖيض ثيَوةْسيي بة ئايٓةوة ْةبوو.
بةزاخةوة تةواوى ثةضِتوونةناْى غةضزةَى غاغاْى و ٖةخاَةْؿييةنإ يةْيَوضووٕ ،ئيَُة
َو ية ظاْػتى
َهي زيهةزا زةظاْني غووز و قاظادمى خةي
تةْيا ية ضواضضيَوةى ثةضِتوونى خةي
َهاْي زيهةيـ يةْيَو
ئيَطاْى ئةونات ضؤٕ بووة ،ية ٖةَإ نات ظؤض ية ثةضِتوونةناْى خةي
ضووٕ.
بؤ منووْة ظميؤقطاتيؼ نة ْاوَإ ٖيَٓا ،بة ٖؤى َاْةوةى بؤ َاوةيةى ية ئيَطإ،
ثةضِتوونيَهى يةباضةى ظاْػتةناْى ئيَطإ ْووغي ،ئةطةض ئيَػتة بةضزةغت بوواية ،زةبوو بة
غةضضاوةيةنى باف بؤ ئيَُة .غةضدةَى ثةضِتوونةناْي ئةو ظاْاية يةْيَوضووٕ ئةطةض َابوواْة
َطةى َطؤيى غووزي ظؤضي ييَ زةبيٓني.
ئةوا نؤَةي
َيَػاى
ئيَػتةف ٖةض ثةضِتوونيَهى نؤْي يؤْإ و ضؤَةنإ َاوةتةوة بة ٖؤى نً
نطيػتياْةناْةوةية ،ئةوإ ٖةْسىَ ية ثةضِتوونةناْيإ ية زةغت تاآلْضى و ْةتةوة
ٖيَطؾبةضةنإ ثاضاغت ،ئةطةض بةّ ؾيَوةية ْةبوواية ،يةواْة بوو تةْاْةت يةى ثةضِتوونى يؤْإ
و ضؤَى نؤٕ ْةَابوواية .بؤ َاوةى ( )1500غاٍَ و تا غةضزةَى ضيَٓيَػاْػى ئةوضووثا تانة
َيَػانإ بووٕ،
ثاضيَعةضى ظاْػت و ثةضِتوونةناْى ضؤّ و يؤْإ و ؾاضغتاْييةتى ئةوإ ،نً
َيَػا تواْي ثاضيَعطاضى ييَ بهات يةضاو
ٖةضضةْسة ئةوإ ئةو ناضةيإ ئةدماَسا .واتة ئةوةى نً
ئةوةى ٖةبوو ظؤض نةّ بوو ،بةآلّ ويَطِاى ئةوةف ئةو بةؾةى َاوةتةوة تواْى شياض و
ؾاضغتاْييةتى َطؤيي بة ضؤّ و يؤْاْةنإ ئاؾٓا بهات ،يةو ضيَصة نةَةي ئةو ثةضِتووناْةي نة
َاوْٕ ،يَعيهةى ضواض ٖةظاض ثةضِتووى ٖةية نة باغي نوضوف و غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةناْى
تيَسا ٖاتووة.
ئةونات ية ئيَطإ زاَةظضاوةيةى ْةبوو نة ثةضِتوونةناْى وآلت ية ناتى ٖيَطؾي زوشَٓإ و
َبةتة باضوزؤخى ضاثي ثةضِتوونيـ ،دياواظيى يةطةٍَ ئيَػتة ٖةبوو،
ٖيَطؾبةضإ بجاضيَعيَتٖ ،ةي
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ية ضابطزووزا ٖةض ثةضِتوونيَو ية غةضةتازا تةْيا يةى زاْةى ييَ زةْووغطايةوة ،زواتط يةواْة بوو
نة ضةْس زاْةيةني زيهةي ييَ بٓووغطيَتةوة تا بؤ ْاوةْسة ظاْػتييةنإ ضةوإ بهطيَٓةوة.
ٖةضوةٖا ٖةَوو نةغيَو تواْاى ْووغيٓةوةى ْووغدةى ْويَي ْةبوو ية ثةضِتوونةنةى،
ويَطِاى ئةوةى ناغةظ ططإ بوو ،زةبوواية نطيَ بسةٕ بةو نةغةف نة ثةضِتوونةنةى بؤ
َو ٖؤططيؿيإ
زةْووغيٓةوة ،ئةَةف زةبوو ٖؤى ئةوةى تةْاْةت ئةو ثةضِتووناْةى نة خةي
بووٕ ،تةْيا ضةْس ْووغدةيةنيإ ييَ بٓووغطيَتةوة ،ية ئةدماَيؿسا ئةطةض بة ٖؤى الفاو و
بووَةيةضظة و ٖيَطؾي زوشَٓإ وٖ...تس ئةو ثةضِتوونة يةْيَو ضووبوواية ،ئيسي ئةو ثةضِتوونة
بة يةنذاضى ْةزةَاٖ ،ةضوةى ضؤٕ ية نؤتايي زةغةآلتيى غاغاْييةناْسا ٖةَوو
ثةضِتوونةناْيإ يةْيَو ضووٕ.
ئيَطاْييةنإ ٖؤططى ثةضِتووى بووٕ و ثاضيَعطاضيإ ييَ زةنطزٕ ،بةآلّ ئةواْةى ٖؤططى
ثةضِتووى بووٕ ،زواداض ٖةض زةَطزٕ ،زواى َطزْيؿيإ ثةضِتوونةناْيإ زةنةوتٓة بةضزةغت
َرياتططةناْيإ ،ظؤض داض َرياتططيـ ٖؤططى ثةضِتووى ْةبوو ،ضِةْطة ئةَةف وايسةنطز ظؤضداض
ئةو نةغاْة ئةو ثةضِتووناْة بفطؤؾٔ ،نطياضِ و باظضطاْاْى ثةضِتوونيـ ية غةضزةَى
غةفةوييةناْةوة تانو غةضةتاى غةزةى ثيَؿوو ،ناتيَو ثةضِتوونيَهيإ الى شْيَو ياخؤ ثياويَهى
ْاٖؤطط بة ثةضِتووى زةبيٓييةوة ،بة ٖةض دؤضيَو بوواية ييَيإ زةنطِى و زةياْربز بؤ ئةوضووثا،
تةْاْةت يةى زاْةف ضيية ية ٖيض ثةضِتوونيَو نة يةباضةى ظاْػت بيَت ية غةضزةَى
غاغاْييةنإ و بة تايبةتى غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ ْةَاوة ،بؤية ْاتواْني ٖيض ؾتيَو ية
َهاْي زيهة ببةغتني.
َيَني ،بؤ ئةّ َةبةغتةف تةْيا زةتواْني ثؿت بة خةي
باضةياْةوة بً
ية غةضزةَى ؾاثووضى زووةَسا ية ئيَطإ ضواض ْاوةْسى طةوضةى ظاْػتى ٖةبووة ،ية وآلتيَو
نة ضواض ْاوةْسى ظاْػتى ٖةبوو بيَت ،بيَطوَإ ْاوةْسي زيهةي ظاْػيت بضوونرت ٖةبووٕ،
بةآلّ ٖيض ْاويَو يةو ْاوةْساْة ية َيَصووزا ْيية.
ضواض ْاوةْسة ظاْػتييةنة بطيَتى بووٕ ية (ْاوةْسى ظاْػتى تيػفوْٕ ،اوةْسى ضِةيْ ،اوةْسى
تووؽ و ْاوةْسى ظاْػتى ثاضؽ) نة ئةَةى زوايي يةواْةية ية (ئيَػتةخط) بوو بيَت ،ثيَويػتة
بطوتطيَت ؾاضى ؾرياظ نة ثايتةختى وآلتي فاضؽ بووة بة ثيَضةواْةى ئةوةى طواية زواى ٖاتٓى
عاضةبإ ية ئيَطإ ضيَ نطاوة ،ثيَـ ئةونات ٖةبووة .بةثيَي نةتيبةناْى تةختى دةَؿيس ئةو
ؾاضة ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ ٖةبووة ،ية ثةضِاوة شَيَطياضييةناْى غةضزةَى
ٖةخاَةْؿيي ظؤض داض باؽ ية نطيَي ضؤشاْةى نطيَهاضةناْى (ؾرياظ)يـ نطاوة نة طوَامنإ
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ْيية نة ؾرياظيـ ٖةَإ ؾرياظى ئيَػتةية ،ية اليةني زيهة ْاوى ؾرياظ نة ْاويَهى فاضغيية
خؤى زةبيَتة طةواٖيسةض نة ثيَـ ٖاتٓى عاضةبإ ئةو ؾاضة ٖةبووة ،بة ثيَضةواْةوةف ْاوةنةى
فاضغي ْةزةبوو.
ئةو ظاْػتاْةى ئةو غةضزةَة ية ْيَوةْسة ظاْػتييةنإ ية ئيَطإ غووزيإ ييَ زةبيٓطا،
ٖيَٓسة فطةوإ بووٕ نة ية ضيَطةى ضؤَى بضووى بؤ ئةوضووثا زةضِؤيؿت و داضيَهي زيهةيـ
بريؤنة و ططمياْى تايبةت بة بةضزى بٓاخةى زاَةظضاوةى ْاوةنيية نة ية ئيَطإ و ية ضيَطةى
ضؤَى بضووى بؤ ئةوضووثا ضؤيؿت.
ئةونات ئيَطإ ية ضيَطةى زةضياوة ثيَوةْسيي يةطةٍَ تةواوى وآلتاْى ديٗإ ٖةبوو،
نةؾتييةناْى وآلتة ئاغيايي و ئةفطيكياييةنإ ية ضيَطةى بةْسةضةناْةوة زةٖاتٔ بؤ ئيَطإ و بة
َؤطؤضِةف شَاضةيةنى ظؤض ضةتةى زةضيايي بؤ
ثيَضةواْةوة ،ئةو ٖاتوضؤنطزْة باظضطاْي و ئةو ئاي
ْيَو ئاوةناْى نةْساوى فاضؽ و زةضياى عوَإ ثةيهيَـ نطزبوو.
ضةتة زةضياييةنإ بة باؾي زةيإ ظاْى نةؾتيية باظضطاْييةنإ نة بةضةو بةْسةضةناْى
ئيَطإ زةضٔ و ئةو باظضطاْاْةف نة يةو ؾويَٓاْة زيَٓةوةٖ ،ةّ ناآليإ ثيَية نة ياخؤ بؤ فطؤف
بؤ ئةوىَ زيَت ياخؤ يةويَٓسةضةوة نطِزضاوة و ٖاوضزةنطاوة ٖ ،ةّ ظيَطِ و زضاو الى ئةو باظضطاْاْة
ٖةية ،نة ية نةؾتييةناْسإ ،ضووْهة ئةو باظضطاْاْةى زةضٔ ئةوا زضاويإ ثيَية و ناآل زةنطِٕ،
ئةواْةى زيَٓةوةف ناآليإ فطؤؾتووة و زضاو و ظيَطِيإ الية ،بة طؿتيي ٖيض باظضطإ و
غةوزاناضيَو ْيية نة ية نةؾتييةناْسا بيَت ،زضاو و ظيَطِ و ناآلى ْةبيَت.
ضيَطةناْى ٖاتوضؤى ئةو نةؾتيياْةف ية نيؿوةضةناْى ئاغيا و ئةفطيكا بةضةو بةْسةضةناْى
ئيَطإ زةٖاتٔ ياخؤ ية ئيَطاْةوة بةضةو بةْسةضةناْى ئةو نيؿوةضاْة زةضووٕ ،بة طؿتيي
ْاغطاوبووٕ ،ضةتة و زظة زةضياييةناْيـ زةيإ ظاْى ضِيَطِةوى ضؤيؿتٓى نةؾتييةنإ ية نويَية و
ضؤٕ تةضيب بة نةْاضةنإ ية ئاغياوة بةضةو ئةفطيكا زةضِؤٕ تا ضيَطةنة وٕ ْةنةٕ.
َس غةباضةت بة ٖؤناضى زووضنةوتٓةوةى ضِيَطِةوى نةؾتييةنإ بةضةو ْاوةْسى
ٖيَطتػفيًَ
زةضيانإ ططمياْةيةنى ٖةية نة بة نوضتى زةَييَت :زؤظيٓةوةى ئةغتيَطةى دةَػةضى طةوضة
يةاليةٕ نةؾتيواْإ بؤ زؤظيٓةوةى ضِيَطِةوى نةؾتييةنإ ،بة ٖؤى ئةو َةتطغييةوة بوو ،نة
ئةوإ ية ضةتة زةضياييةنإ ٖةيإ بوو.
بةثيَي وتةى نةؾتيواْإ بؤ ئةوةى ية زةغت ضةتةناْى زةضيا ضظطاضيإ ببيَت ،ضيَطةيإ
بةضةو ْاوةْسى زةضيا زةططتة بةض ،زواى ئةوة ئيسي ْة تةْيا بة ؾةو ،بططة ية ضؤشيؿسا ضيَطةيإ
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وٕ زةنطز و ْةيإ زةظاْى ضي بهةٕ؟ ،تا زواداض يةو دؤضة طةؾتاْةزا بؤ ٖؤناضيَو طةضِإ نة
بهاضٕ بة ٖؤيةوة ئاضاغتةنإ بسؤظْةوة ،غةضئةدماّ بؤيإ زةضنةوت نة ئةغتيَطةيةى ية بانوض
ٖةية نة ية ٖةَوو وةضظةناْى غاٍَ و بةضزةواّ ية ناتةناْى ؾةو يةو ؾويَٓةية ،زةتواْطيَت
بةٖؤي ئةو ئةغتيَطة نة بةضزةواّ ية بانوضة ،ئاضاغتةنإ بسؤظْةوة ئةو ئةغتيَطةيةف ،بة
ئةغتيَطةى دةَػةضى بانوض ياخؤ (دووزى) ْاغطا ،زواى ئةو ضِووزاواْة بوو بة ٖيَُا بؤ
زؤظيٓةوةي ضيَطةنإ.
َطةيةى بؤ غةملاْسْى ْيية ،بةآلّ ٖةض نةغيَو ئةو ئةغتيَطةى
ئةو بابةتة تةْيا ططمياْة و ٖيض بةي
زؤظيبيَتةوة ية نةغاْيَهى ظيطةى و ييَٗاتوو بووة ،ضووْهة ئةو ئةغتيَطة ٖيَٓسة ضِووْانييةنةى
نةَة ،تةْاْةت ية ئةغتيَطة ثًة ضواضةناْيـ نةَرت زضةوؾاوةية ،ظؤض نةؽ تواْاى بيٓيٓيؿى ية
ئامساْسا ْييةٖ ،ةض بؤية بيٓيٓيى ئةو ئةغتيَطةية ضاوى بةٖيَعى زةويَت و تةْيا ية بانوض
زةزؤظضيَتةوة .زؤظيٓةوةى ئةو ئةغتيَطةية ْةيتواْى بة تةواوةتى نيَؿةى نةؾتيواْإ ضاضةغةض
بهات ،تا ئةو ضؤشةى قيبًةمنا يةاليةٕ ضيٓييةناْةوة زؤظضايةوة ،ئةو نيَؿةية ٖةض َايةوة ،بةآلّ
ناتيَو قيبًةمنا ٖاتةنايةوة ،ئيسي بة ضؤش و بة ؾةو زؤظيٓةوةى ئاضاغتةى ضؤيؿتٓى نةؾتييةنإ
ئاغإ بوو.
ضةتةنإ ية ضيَطة زةضياييةناْى نةْساوى فاضؽ و زةضياى عوَإ نيَؿة و ئاضيؿةي ظؤضيإ بؤ
نةؾتييةنإ زةْايةوة و ببووْة طةوضةتطئ َةتطغي بؤيإ ،بؤية ؾاثووضى زووةّ بطِياضيسا ئةو
َيإ زابوو بؤ
َةتطغيية ضيؿةنيَـ بهات .ثيَـ ئةونات ضةْس داضيَو ثاؾاناْى غاغاْى ٖةوي
ئةوةي ضةتةنإ غةضنوت بهةٕ و ضةْس نةؾتييةنيإ زةْاضز و ضةتةناْيـ بة بيٓيٓيى
نةؾتييةناْى ثاؾايةتيي ،خؤيإ سةؾاض زةزا ،بةآلّ زواى طةضِاْةوةى نةؾتييةنإ ،يةنػةض
زةطةضِاْةوة بؤ غةض ناضى خؤيإ.
ؾاثووضى زووةّ بة َةبةغتى بةضبةضةناْى و يةْيَوبطزْى ضةتة زةضياييةنإ ،بطِياضيسا تا
يةؾهطيَهى زةضيايي بةٖيَع بؤ ثاضيَعطاضى يةو زةظةضةيًة ضيَ بهات و فةضَاْى نطز تا
ناضخاْةناْى نةؾيت غاظى نةْاضةناْى نةْساو و زةضياى عوَإ بةٖيَع بهةْةوة.
ثيَويػتة بعاْطيَت نة ية ضابطزووزا ناضخاْةناْى نةؾيت غاظى ئيَطإ طةوضةتطئ
ناضخاْةناْى نةؾيت غاظى بووٕ ية ئاغيا و ئةفطيكيازا ،ئةو بابةتة بؤ ظؤضيَو ية َيَصووْووغإ
ؾاضاوةية .ئةو نةغاْةى ية وآلتاْى ئاغيايي و ئةفطيكايي زةياْويػت نةؾتيي ثتةو و بةٖيَع
بهطِٕ ،ئةو نةؾتيياْةيإ ية ئيَطإ زةنطِى ،بؤ ضيَهطزْى نةؾتيي ية ئيَطإ ،زاض ية
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َةناْى ْاوةْس و باؾووضى ئيَطإ زةٖيَٓطا نة ئيَػتة ئةو دةْطةآلْة ْةَاوٕ ،بةآلّ بة
دةْطةي
ٖؤى بةٖيَع ى ئةو زاضاْةوة ية ناتيَهسا با و باضإ بة زضيَصايي زة غةزةى بةضزةواّ يةو زاضاْةى
زاوةْ ،ةبؤتة ٖؤى يةْيَوضووْى ثامشاوةناْيإ و ية ٖةْسىَ ؾوئَ ئةو زاضاْة بة وؾهى َاوٕ .ية
ضابطزوو ئةو نةؾتيياْةى ية ناضخاْة نةْاض ئاوييةناْى ئيَطإ زضوغت زةنطإ ،بةو زاضاْة
زضوغت زةنطإ ،بةآلّ ئيَػتة ئةو زاضغتاْاْة ْةَاوٕ و ية ناضطةناْى نةؾتيي غاظى باؾووضى
َةناْى ئةفطيكياوة زةٖيَٓطئَ ،غاظ زةنطئَ ،ية ضابطزووزا ثيَويػت
ئيَطإ ،بةو زاضاْةى ية دةْطةي
بة ٖيَٓاْى زاض ية ئةفطيكياوة ْةبوو.
بة فةضَاْى ؾاثووضى زووةّ ية ناضخاْةناْى نةؾيت غاظى باؾووضى ئيَطإ زةغت بة
زضوغتهطزْى نةؾتيي دةْطى نطا.
وةى بيػرتاوة ٖةْسيَو داض زةطوتطيَت دياواظيى ية ْيَوإ نةؾيت باظضطاْى و دةْطيسا
َةيةنى طةوضةية ،دياواظيى ظؤض ية ْيَوإ ئةو زوو دؤضة نةؾتيية بة تايبةتى
ْةبووة ،ئةَة ٖةي
ية غةضزةَى ضؤَى نؤٕ و ئيَطاْى نؤْسا ٖةبووة ،ئةو دياواظيية بة تايبةتى ية غةضزةَى
ؾاثووضى زووةّ ظؤضتط بوو.
نةؾتيية باظضطاْييةنإ ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا ضاضؤطةيإ ٖةبوو ،نةؾتيية
َيـ زةضِؤيؿنت،
َة ٖةبوو ،ويَطِاى ضاضؤطة ،بة غةوي
دةْطييةناْيـ زوو ٖؤناضيإ بؤ دووي
ئةَةف بؤ ئةوة بوو تا نةؾتيية دةْطييةنإ ية ناتى ْةبووْى بازا بةضزةواّ بٔ ية ضؤيؿنت
َةوة .ية اليةني زيهةوة نةؾتيية دةْطييةنإ باضيو و زضيَصتطبووٕ ية نةؾتيية
بةٖؤي غةوي
باظضطاْييةنإ ،بؤية نةؾتيية دةْطييةناْيإ باضيو و زضيَصتط زةنطز تا خيَطاييإ ثرت بهطيَت.
ية غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ ئةو نةؾتيية دةْطياْةى ية بةْسةضةناْى باؾووض ضيَ
زةنطإ ،غيَ دؤض بووٕ و بطيَتى بووٕ ية :دؤضيَو يةوإ نةؾتيي خاوةٕ يةى ضيع غةوٍَ بووٕ،
دؤضيَهي زيهةيـ نةؾتيي خاوةٕ زوو ضيع و دؤضى غيَيةَيـ نةؾتيي خاوةٕ غيَ ضيع غةوٍَ
بووٕ.
َيإ ٖةبوو ،يةى ضيع ية غةضووى
يةو نةؾتيياْةى نة زوو ضيع غةوٍَ ياخؤ غيَ ضيع غةوي
ضيعةنةي زيهةوة ديَطري زةبوو.
ئةطةض منووْةيةى بؤ ئاغإ بووْى ظاْيٓى ئةو بابةتة بيَٓيٓةوة ،ييَو ضواْسٕ ية ْيَوإ
نةؾتيي زوو ضيع بة خاْووى زوو ْٗؤَى و نةؾتيي غيَ ضيع بة خاْووى غيَ ْٗؤَى زةضوو.
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َى زضيَصتط ية ْٗؤَى غةضووتط و بة ٖةَإ ؾيَوةف
واتة ضيعى زووةَى غةوٍَ ييَسةضةنإ بة غةوي
َى زضيَصتط.
ضيعى غيَيةّ ية ْٗؤَى غيَيةّ بووٕ بة غةوي
ئيَػتة بؤ ئيَُة نة ية غةضزةَى ثيَؿهةوتٓسائ برينطزْةوة ية نةؾتييةى نة غيَ ْٗؤّ
ًَيَسإ ،تا ضازةيةى ئاغإ ْيية ،بةآلّ ئةو نةؾتيياْة بؤ بيٓةض ظؤض بة ؾهؤ بووٕ،
بيَت بؤ غةوي
ئةطةض بيٓةضيَو ية ناتى ضؤيؿنت ضاوى ييَهطزبإ زةيبيٓى بة ؾيَوةيةنى ضيَو ية ٖةضزووالى
َئَ.
َةنإ ٖاتووْةتةزةض و ثيَهةوة زةدووي
نةؾتييةنة و ية ٖةض غيَ ْٗؤَةوة ،غةوي
َةناْى زةبيٓى ،ضووْهة
َضييةناْى ْةزةبيٓى ،تةْيا غةوي
َبةت ئةو بيٓةضة غةوي
ٖةي
َضييةنإ بؤ ثاضيَعطاضى ية ٖةتاوى ٖاوئ و بةفط و باضاْى ظغتإ و ثايع ،زياض ْةبووٕ و
غةوي
يةْيَو نةؾتيي بووٕ.
َةى نةؾتييةناْى بة ؾهؤتط ثيَؿإ زةزا ،ئةو ضةْطاْة بووٕ نة
يةنيَو يةو بابةتاْةى دووي
َةناْسا بةناض زةٖات ٖةض ْٗؤَيَو ضةْطى تايبةت
ية ضةْطهطزْى ْٗؤَةنإ و زةضطةناْى غةوي
َةنإ ديا بوو يةو ضةْطة و ْاوة ْاوةف ضةْطةنإ تاظة
بة خؤى ٖةبوو ،ضةْطى زةضطةى غةوي
زةنطاْةوة.
َة ئاآليةنى ضةْطاوضِةْط
ية بةضظتطئ ؾويَٓةناْى نةؾتيي ،واتة ية ْٗؤَة باآلناْسا نؤَةي
بةضضاو زةنةوتٔ و ئاَطاظى ثيَوةْسيي بووٕ ،ئةَة بة يةنيَو ية زاٖيَٓاْة بةضظةناْى
ئيَطاْييةنإ ية بواضى زةضياواْي ٖةشَاض زةنطإ ،ئةّ زاٖيَٓاْة بة ضازةيةى بةضضاو بوو ،نة
ئيَػتةف نة بيَتةٍ ية نةؾتييةناْسا ٖةيةٖ ،يَؿتا ئةو ئاآلياْة غووزى تةواويإ َاوة ،بةآلّ
َةنإ ية نةؾتييةناْسا ضؤٕ زةدووآلٕ ،ئةوة بابةتيَهى بيَعاضنةض و ْاخؤؾة و
غةباضةت بةوةى غةوي
َةنإ تا بيػت و سةوت َةتط
زةبيَت بطوتطيَت ية نةؾتيية غيَ ْٗؤَييةناْسا ٖةْسيَو ية غةوي
زضيَص بووٕ.
ثيَـ غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ ،ناتيَو نةؾتييةنى ضةتة زةضياييةنإ زةنةوتة
بةضزةغتى نةؾتييةنى ثاؾايةتييٖ ،ةَوو ضةتةنإ زةنوشضإ ،بةآلّ ؾاثووضى زووةّ ئةو
ًَيَساْيإ
ناضةى ْةنطز ،ئةو ضةتة زةضيايياْةى زةطريإ ،ية نةؾتيية دةْطييةناْسا ناضى غةوي
ثيَ ئةدماّ زةزإ ،ضووْهة ضةتةنإ ثياواْيَهى ئاظا و غةضغةخت بووٕ و بة ئاغاْى يةْيَو
ْةزةضووٕ و تواْايإ ٖةبوو غةوٍَ ييَ بسةٕ.
َهى بيَ ٖيَع ظوو زةنةوتٔ،
ًَيَسإ ية نةؾتيية دةْطييةنإ ناضيَهى غةخت بوو ،خةي
غةوي
بؤية بةضثطغإ يةو بواضة بةضزةواّ بة زواى ئةو نةغاْةزا زةطةضِإ نة بةٖيَع و بةتواْا بواْاية.
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َضييةنإ ظؤض باف بوو ،بةآلّ ئةواْةى خؤبةخؿاْة ئةو ناضةيإ زةنطز
ٖةضضةْسة َووضةى غةوي
ظؤض نةّ بووٕ ،بؤية ضةتة و تاواْباضإ و ئةو نةغاْةى بطِياضى غعازاْيإ بؤ زةزضا ،زةنطإ بة
ًَيَسإ ْةبوواية ،واتة ئةو ناتةى ؾةثؤيةناْى با ٖاتبإ
َضي .ئةوناتاْةى ثيَويػت بة غةوي
غةوي
َضييةنإ يةو
َةنإ ية ئاو زةٖاتٓةزةض و غةوي
و نةؾتيي بةو ؾةثؤالْة ضؤيؿتباية ،غةوي
َاوةيةزا نة ٖةْسيَذاض ضةْسئ ؾةو و ضؤشى زةخاياْس ،تةْيا غةضطةضَى ثؿووزإ و خواضزٕ
زةبووٕ.
َةت وةضططتٔ و خاْةْؿني
َضيَ ،افى َؤي
ئةواْةى بة ويػتى خؤيإ و بة نطيَ زةبووْة غةوي
بووْيإ ية زواى تةَةْى خاْةْؿيٓييةوة ٖةبوو.
ٖيَٓسة َيَؿهُإ يةو بابةتاْة ثطِ بووة نة يةاليةٕ َيَصووْووغة ئةوضووثاييةناْةوة ْووغطاوة
َضييةناْى ْيَو نةؾتيية دةْطييةنإ،
نة ناتيَو زةبيػتني ية ئيَطاْى نؤْسا دطة ية غةوي
َةت َافى خاْةْؿيٓيإ ٖةبوو ية زواى
ٖةَوو غةضباظ و ئةفػةض و ناضَةْساْى زةوي
تةواوبووْى غاآلْى خعَةت و ثةى نةوتٓيإ ،بةآلّ ئيَػتة ناتيَو بابةتى ئاوا زةبيػتني بة
تةواوةتى زووضاضى غةضغووضَِإ زةبني ،ضووْهة ٖيَٓسة وتطاوة ئةو بابةتاْة تاظةٕ و ية
ئةوضووثاوة ٖاتووٕ ،نة ٖةَووَإ باوةضَِإ نطزووة ،ية ضاغتيسا ئةو ْةضيتة ظؤض نؤْة و ية
غةضزةَى غاغاْييةناْيـ ٖةبووة ،زواى يةْيَوضووْى زةغةآلتيى ئيَطإ ،ئةو ْةضيتاْة
يةْيَوضووٕ.
ٖةض شَاضةيةى ية نةؾتيي دةْطى تةواو زةبوو ،ضازةغتى ٖيَعى زةضيايي زةنطا و زةخطاية
ْيَو يةؾهطى زةضيايي و بة فةضَاْى ؾاثووضى زووةّ بة زضيَصايي نةْاضةناْى نةْساوى فاضؽ و
َيَو بٓهةى غةضباظى زةضيايي بؤ نةؾتييةنإ زاَةظضيَٓسضا .ضووْهة
زةضياي عوَإ نؤَةي
ثةالَاضى ضةتةنإ ٖةضزةّ يةْاناو بوو ،بؤية فةضَإ نطا تا بة ؾيَوةى بةضزةواّ زةغتة زةغتة
َةزا بٔ و ضيَطة ية ضةتةنإ بططٕ.
نةؾتيية دةْطييةنإ بة زضيَصايي نةْاضةنإ ية دووي
َةزا بووٕ ،بةو ؾيَوةية ْيية نة بة ضؤش ية
نةؾتييةنإ ية زةضيازا بة ؾةو و بة ضؤش ية دووي
َة باؾةناْى نةؾتييةناْة بةضاْبةض بة
َة بٔ و بة ؾةو ثؿوو بسةٕ ،ئةَة يةنيَو ية خاي
دووي
َةى وؾهاْى.
دووي
ية ضابطزووزا ناضواْةناْى وؾهاْى بة ضؤش ضةْسئ نيًؤَةتط ضِيَطةيإ زةبطِى و بة ٖاتٓى ئيَواضة و
ْيَعيو بووْةوةى ؾةو ،زةوةغتإ ،بؤ ئةوةي باضةنإ ية وآلخةناْيإ زابططٕ ،تا ئةواْيـ ثؿوو بسةٕ،
زواى ثؿووزإ ية بةضةبةياْى ضؤشى زواتط بهةوْةضِيَ ،بةآلّ نةؾتييةنإ وا ْةبووٕ ،ية ناتى بةضِيَ
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نةوتٔ ية بةْسةض تا ناتى طةيؿنت بؤ ؾويَٓى َةبةغت ،ية ضِؤيؿنت بةضزةواّ زةبووٕ ،بة ضازةيةنى
بةضضاو ضيَطةى ظؤضتطيإ ية ناضواْة وؾهاْييةنإ زةبطِى و ظووتط زةطةيؿنت .باظضطاْإ بة طؿتيي
ضيَطةى زةضياييإ ثيَ باؾرت بوو ،ضووْهة ية اليةى بؤ طةيؿنت بة ؾويَين َةبةغت ناتيَهى نةَرتي
ثيَ زةضوو ،ية اليةني زيهةوةف تيَضووى طواغتٓةوة نةَرت بوو ،ضووْهة نةؾتيية
باظضطاْييةنإ بة طؿتيي ؾةو و ضؤش ضيَطةيإ زةبطِى و زةٖاتٔ بؤ بةْسةضةناْى غاغاْى ياخؤ
زةضِؤيؿنتٖ ،ةض يةنةؾيإ ٖيَُاى تايبةت بة خؤى ٖةبووٖ ،يَعى زةضيايي غاغاْى نة يةْيَو
نةْساو و زةضياى عوَإ بةضزةواّ ية ثاغةواْيسا بووٕ ،ئةواْيإ زةْاغيٖ ،ةضطيع تةْاْةت ية
ؾةويؿسا ٖيَطؾيإ ْةزةنطزة غةض نةؾتييةنى باظضطاْى ية دياتى نةؾتييةنى ضةتةنإ.
ضةتة زةضياييةنإ بة ٖؤى ئةو ثاغةواْيية بةضزةواَةوة ،شَاضةى ٖيَطؾةناْي خؤيإ نةّ
نطزةوة ،بةآلّ نؤتاييإ ثيَ ْةٖيَٓاٖ ،ةْسىَ داض بة ضؤش و ٖةْسىَ داضيـ بة ؾةو ٖيَطؾيإ
زةنطزٖ ،ؤناضةنةؾي ئةو زةغتهةوتة ظؤضة بوو نة ية نةؾتييةنسا زةغت ئةوإ زةنةوتٖ ،ةض
ضةتةيةى ية ناتى غةضنةوتٓى ٖيَطؾسا ئةوةى ية نةؾتييةى زةغتى زةنةوت ،ثرت بوو يةو
َووضةيةى ية تةَةْيسا زةيتواْى وةضيبططيَت.
نةؾتيية دةْطييةناْيـ بةضزةواّ بووٕ ية ضاوةزووْاْيإ ،ناتيَو يةنيَو ية نةؾيت
َضي .ئةو ثاغةواْييةى نةؾتيية
ضةتةناْيإ زةططتٖ ،ةَوو ضةتةناْيإ زةنطزة غةوي
دةْطييةناْى ؾاثووض ظؤض ناضيطةض بوو ،بووة ٖؤى ئةوةى غيَ نةؽ ية ثاؾاناْى ٖيٓسغتإ
نة يةنيإ ثاؾاى غةضئةْسيب (غطي الْهاى ئيَػتة) بوو ،زاوايإ ية ؾاثووض نطز تا فةضَإ بة
نةؾتيية دةْطييةناْى بهات نة ية ئاوةناْى شيَطزةغتى ئةوإ ،واتة ية ظةضياى ٖيٓسيـ
ثاغةواْى بهةٕ ية زشى ضةتةناْى زةضيا.
يةواْةية ية غةضزةَى ئيَػتة ئةو زاواية بة ْاتةْسضوغت بيَتة بةضضاو ،بةآلّ بؤ ئةونات بة
ضِيَع بةضاْبةض بة ثاؾاى غاغاْى ٖةشَاض زةنطا ،ية اليةني زيهةوة وةى ية نةتيبةى ْةخؿي
ضؤغتةَسا ٖاتووة ،ية غةضزةَى زةغةآلتيى ؾاثووضى يةنةَسا بةؾيَو ية ٖيٓسغتإ
يةشيَطزةغتى غاغاْييةنإ بووة ،ثاؾاناْى غةضبةخؤيي ْاوةخؤييإ ٖةبووة ،بةآلّ ئةو
ثاؾاياْةى ئةو زاوايةيإ زاية ؾاثووض ديابووٕ يةو ْاوضاْة و غةضبةخؤ بووٕ.
يةنيَو ية َةتطغيساضتطئ ضيَطة زةضياييةناْى ئةوناتى ئاغياٖ ،ةَإ نةْاضةناْى زووضطةي
طةوضةى غةضئةْسيب و بة تايبةتى نةْاضةناْى بانوض و باؾووضى بووٕ .ضووْهة تةواوى ئةو
نةؾتيياْةى ية ضؤشئاوا بؤ ضؤشٖةآلت و بة ثيَضةواْةوة زةضِؤيؿنت ْاضاض بووٕ بة زوو ؾويَٓةزا تيَجةضِ
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بنب .تةواوى ئةو نةؾتيياْةى ية (ضني ،زووضطةناْى ًَووى و ئةْسؤْيَعياى ئيَػتة) و وآلتاْي زيهةي
باؾووضى ئاغيا وةى (َاييعياٖ ،يٓسغتإ ،بريَاْى و ٖيٓسغتاْى ضؤشٖةآلت) بةضةو ضؤشئاواى
ئاغيا زةضِؤيؿنتْ ،اضاض بووٕ بة نةْاضةناْى بانوض ياخؤ باؾووضى ئةو زووضطة طةوضةيةزا بطِؤٕ.
ٖةضوةٖا ٖةَوو ئةو نةؾتيياْةى ية (َيػط ،عةضبػتإ و غةبا ياخؤ يةَةْى ئيَػتة) و
وآلتاْى ضؤشٖةآلتى ئةفطيكيا و ئيَطإ و ٖيٓسغتاْى ضؤشئاوا ،ويػتبايإ بةضةو ضؤشٖةآلتى ئاغيا
بطِؤْٕ ،اضاض بووٕ بة بانوض ياخؤ باؾووضى ئةو زووضطةيةزا بطِؤٕ .ئةو زووضطةية ية غةضزةَاْى
َُاؽ زةْاغطا .ضةتة
َُاغة ظؤضةى ييَى زةغت زةنةوت بة زووضطةى ئةي
نؤٕ بة ٖؤى ئةو ئةي
َى
زةضياييةناْيـ بة باؾي ئاطةزاضى ئةو بابةتة بووٕ ،بؤيةف بةضزةواّ يةو ؾويَٓة ٖةوي
ثةالَاضى نةؾتييةناْيإ زةزا.
َةى نةؾتيية باظضطاْييةنإ بة زضيَصايي نةْاضةناْى باؾووضى ئاغيا بةثيَي
دووي
بةضْاَةيةنى تايبةتى بوو ،ثيَوةْسيي بة ئاضاغتةى با ٖةبوو ،ضووْهة نةؾتيية باظضطاْييةنإ
َيإ ْةبوو.
تةْيا ضاضؤطةيإ ٖةبوو ،بة ٖيَعى با زةدووآلٕ ،وةى نةؾتيية دةْطييةنإ غةوي
ئةّ بابةتةف ثيَوةْسيي بة زاٖات و تيَضوو ٖةبوو ،نةؾتيي باظضطاْى تواْاى بةخؿيٓى خؤضاى
ًَيَسإ ،ئةّ بابةتة تةْيا يةاليةٕ
و نطيَي بةضزةواَى ْةبوو بة غةز تا زوو غةز نطيَهاض بؤ غةوي
سهووَةت و ية نةؾتيية دةْطييةنإ زا ئةدمإ زةزضا.
ية نةْاضةناْى باؾووضى ئاغيا باى ضؤشٖةآلت و باى ضؤشئاوا ٖةبووٖ ،ةضيةنةيإ بؤ َاوةى
ؾةف َاْط بةضزةواّ زةبوو .واتة ؾةف َاْط با ية ضؤشٖةآلت بؤ ضؤشئاوا ،ؾةف َاْطيـ بة
ثيَضةواْةوة بوو ،بؤية نةؾتييةناْى باظضطاْى بة ؾيَوةيةى زةضِؤيؿنت تا يةطةٍَ ئةو باياْة بطودمئَ.
ؾاثووضى زووةّ ئةظَووْى تةواوى ية دةْطى ضةتة زةضياييةنإ وةضططت ،بؤية زةيعاْى
ناضزاْةوة ناتييةنإ ٖيض ضاضةغةضى طودماو ْني بؤ ضِووبةضِووبووْةوةى ئةوإ ،ية ناتى ٖاتٓى
نةؾتيي دةْطيسا ،ضةتةنإ خؤيإ سةؾاض زةزةٕ و بة ضؤيؿتٓى نةؾتيية دةْطييةنإ زيَٓةوة
و بةضزةواّ زةبٔ ية ثيؿةنةيإ .بؤية ؾاثووض غةضةتا فةضَاْى نطز تا ْاوةْسيَو بؤ فةضَاْسةيي
يةؾهطى زةضيايي ية نةْاضةناْى غةضئةْسيب زابٓطيَت نة شَاضةيةنى ظؤض نةؾتيي ييَ
زابٓطيَت ،ئةو نةؾتيياْة ٖيَٓسة ظؤض بووٕ نة ية تةواوى وةضظةناْى غاٍَ و بة ؾيَوةى بةضزةواّ
َةى
و ية ٖةَوو نةْاضةناْى ئةو زووضطةية ،نةؾتيية دةْطييةنإ ية ثاغةواْى و دووي
بةضزةواّ زةبووٕ.
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َضي و خؤضاى زابني نطا بؤ ئةواْةى
ناتيَو شَاضةى ثيَويػت ية نةؾتيي و غةضباظ و غةوي
بةؾساضى ئةو ناضة زةبووٕ ،فةضَاْيَو يةاليةٕ ؾاثووضةوة زةضضوو بؤ دةْط ية زشي ضةتة
زةضياييةنإ .ؾاثووضى زووةّ ية بةضاْبةض ئةو ثاغةواْيية ٖيض زاوايةنى ية ثاؾاى غةضئةْسيب
ْةبوو ،تةْيا زاواى نطز تةواوى نةؾتيية باظضطاْييةناْى ئيَطإ نة زةضٓة بةْسةضةناْى ئةو
وآلتة يةو بطِة ثاضةية ببةخؿطئَ نة ٖةض نةؾتييةى زةبيَت بيساتة بةْسةضةنة.
بة ييَهساْةوى ئةو بابةتة بؤَإ زةضزةنةويَت نة ؾاثووض بة زوو ٖؤناض ٖيض ثازاؾتى ية
ثاؾاى غةضئةْسيب ْةويػت نة بطيَتى بووٕ ية :يةنةّ ئةو بابةتى ثاغةواْيية نة نةوتة زةغت
ٖيَعةناْى ئةو ،بؤ ئةو ناضيَهى طةوضة بووٖ ،يَُا بوو بؤ ئةوةى ثاؾاى غةضئةْسيب ئةوى بة
طةوضةى خؤى ْاغيوة ،بؤية ؾاثووض ئةو بابةتةى ثةغةْس نطز .ية اليةني زيهة بة ئةو
ضيَطةيةوة ؾاثووض زةيتواْى ثاضيَعطاضى ية ئاغايؿى وآلتاْى خؤى بهات .ئةو زووضطةية
َةتطغيساضتطئ ضيَطةنإ بوو ،نة ضةتةى ظؤضى ييَ ببيَت ،بؤية دياَإ نطزةوة ية زوو
وآلتةنةي زيهة.
ئةونات ثطوثاطةْسة زةنطا نة ضةتة زةضياييةنإ يةاليةٕ ٖةْسىَ ية ثاؾاناْى ضؤشٖةآلتى
ٖيٓسغتاْةوة زةْيَطزضئَ بؤ غةضئةْسيب تا ٖيَطف بهةْة غةض نةؾتيية باظضطاْييةنإٖ ،ةْسىَ
نةغيـ ئةو ثطوثاطةْسةيإ ضةت زةنطزةوة ،بؤ ؾاثووضيـ غةخت بوو تا ية ضيَطةى
ْةخؿةناْى ئةونات نة وضز ْةبووٕ ئةو بابةتة يةنال بهاتةوة .ئيَػتة بة بووْى ئةو ْةخؿة
وضزاْةى ٖةٕ ،بؤ ئيَُة ئاغاْة ئةّ بابةتة يةنال بهةيٓةوة.
َة
ناتيَو ية ْةخؿةى باؾووضى ئاغيا زةضِواْني ،زةبيٓني ية زواى ٖيٓسغتاْةوة ،نؤَةي
َسيؤ و الناويؤ) ية ٖةَووإ ْيَعيهرتٕ بؤ ئةو زووضطةية ،بؤية بريزةنةيٓةوة
زووضطةناْى (َاي
نة ئةوإ يةو زووضطاْة خؤيإ سةؾاض زةزةٕ ،زواتط ٖيَطف زةنةْة غةض نةؾتيية
باظضطاْييةنإ ،بةآلّ ئةوة بؤ ضةتة زةضياييةنإ ئةغتةّ بوو ،ضووْهة ثاْتايي زةضيا زةنةوتة
ْيَواْى ئةو زووضطاْة و زووضطةى غةضئةْسيب ،تا ئةوناتيـ ثةضِيٓةوة ية ثاْتايي زةضيا بؤ
ٖةَوو نةؾتييةنإ غةخت بوو ،ئةوإ تةْيا تةضيب بة نةْاضةناْى زةضيا زةضِؤيؿنت تا
ضيَطةناْيإ بسؤظْةوة.
ضةتةنإ زةبوواية ٖى ئةو ْاوضةية بٔ تا ؾاضةظاييإ ٖةبيَتٖ ،ةضوةٖا ْةزةبوو ئةوإ ٖى
غةضئةْسيب بٔ ،زةطةيؿتٓة ئةو ئاناَة نة ئةوإ يةو ْيَعيهاْةوة زئَ و زةطةضِيَٓةوةٖ .ةضوةٖا
زةنطا بطوتطيَت ئةوإ ئةطةض بة ٖاْساْى ثاؾاناْى ضؤشٖةآلتى ٖيٓسغتاْيـ ْةٖاتنب ،يةواْةية
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خانى ئةوإ بؤيإ ثةْاطا بووبيَت و يةويَوة ناضةناْيإ ئةدماّ بسةٕ .بؤية ناتيَو ضاو ية
ْةخؿةى ْاوضةنة زةنةئ ،زةبيٓني ئةو زةْطؤية ظؤضيـ بيَ بٓةَا ْةبووة ،ضووْهة ضةتةنإ
ية غةضئةْسيب ٖيض ثةْاطةيإ ْةبوو ،ية نةْاضةناْى باؾووض و ضؤشئاواى ٖيٓسغتاْيـ،
زةغةآلتساضإ و فةضَاْطِةواياْى ْاوضةنة بة تووْسى يةطةٍَ ئةوإ زةدةْطإ ،بؤية ئةوىَ بؤ
ئةوإ ٖيض ثةْاطةيةى ْةبوو ،ئةوإ ية نةْاضةناْى ضؤشٖةآلتى ٖيٓسغتإ زةشيإ ،يةو
ؾويَٓةوةف بة نةْاضةناْسا خؤيإ زةطةياْسة غةضئةْسيب ،زواى تاآلْهطزْى نةؾتيي ياخؤ
نةؾتييةنإ ،زةطةضِاْةوة بؤ ؾويَٓى خؤيإ.
يةطةٍَ زةغتجيَهى طةؾتةناْى نةؾتيية دةْطييةناْى ؾاثووض بة زضيَصايي نةْاضةناْى
غةضئةْسيبٖ ،اتوضؤ و ٖيَطؾي ضةتةنإ نةّ بؤوة ،ضةتةنإ نة ٖةْسيَهات شَاضةيإ ية
شَاضةى قطؾةناْى زةضيا ظؤضتط بوو ،واياْعاْى ئةو طةؾتاْة تةْيا بؤ َاوةيةنى ناتيية ،زواتط
بؤيإ زةضنةوت نة ئةو طةؾتاْة وةى ٖاتٓى ؾةو و ضِؤش بةزواى يةنساية و ٖيض نات نؤتاييإ
ثيَ ْايةت.
غيَ ثاؾاى ٖيٓسغتإ زاواى ٖاوؾيَوةيإ ثيَؿهيَؿي ؾاثووض نطز ،نة يةنيإ ثاؾاى
غةضئةْسيب و ئةواْي زيهة ٖى (نوداضات و نةيهوت) بووٕ .ئةوضووثاييةنإ نةيهوتيإ بة
نةيهةتة زةخويَٓسةوة ،ؾاضى بةْاوباْطى ضؤشٖةآلتى ٖيٓسغتاْيـ ٖةض نةيهةتة بوو ،بؤيةف
َةية زيَتةثيَؿيَ ،نة نةيهةتةى ضؤشٖةآلتى
ظؤضداض بؤ ٖةْسىَ ية ئةوضووثاييةنإ ئةو ٖةي
َة بةيةى زةظأْ.
ٖيٓسغتإ يةطةٍَ نةيهةتةى ئيَػتة بة ٖةي
نةيهوت نةوتبووة ضؤشئاواى ٖيٓسغتإ ،نوداضاتيـ ية بانوضى ئةو وآلتة بوو .نوداضات بة
ٖؤى ئةوةى ْاوةْسيى ثةضغتطةي بةْاوباْطى (غؤَٓات) بوو ،ظؤض ْاوباْطى ٖةبووَ ،يَصووْووغاْى
ضؤشٖةآلت ْاوى غؤَٓاتيإ بة بتداْة ْاغيوة و ٖيٓسييةنإ خؤيإ ئةويَيإ بة بتداْة ْةزةظاْى ،بة
ٖؤى بووْى ثةيهةضى بوزا يةويَٓسةض ،ئةو ؾويَٓة ية اليإ ظؤض بةضِيَع و ثريؤظ بوو ،ئةو ؾويَٓة ٖةض
َتإ َةمحووزي غةظْى زاطري نطا.
ئةو ؾويَٓة بوو ،نة زواى سةوت غةزة يةاليةٕ غوي
ية غةضزةَى نؤْسا بةضزةواّ ثيَوةْسيي ية ْيَوإ ٖيٓسغتإ و ئيَطإ ٖةبووةٖ ،ةضزةّ
شَاضةيةى ٖيٓسى ية ئيَطإ شياوٕ .ئةو ثيَوةْسيية تا ناتى ٖاتٓى بةضيتاْييةنإ بؤ
ٖيٓسغتاْيـ بة بةٖيَعى َايةوة ،زواى ٖاتٓى ئةوإ غٓووضزاض نطا ،ثيَـ ئةو غةضزةَة
ثيَوةْسييةني بةٖيَع ية ْيَوإ ئيَطإ و ٖيٓسغتاْسا ٖةبوو ،نة ٖةْسىَ ية ناآلناْى ئيَطإ تةْيا ية
ٖيٓسغتإ زةفطؤؾطإ.
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ظؤضيَو ية ثاؾاناْى ٖيٓسغتإ نة ية ظدمريةى َةغؤىل ٖيٓس بووٕ ،بة ظَاْى فاضغي
ؾيعطيإ وتووةٖ ،ةْسيَهيإ شْةناْيإ ؾاعريى فاضغي ظَإ بووٕ و ؾيعطةناْيإ بةْاوباْط
بووٕ.
ية غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ و بة زضيَصايي ظدمريةى ثاؾايةتيي غاغاْييةنإ بةضزةواّ
ضيَصةيةنى ظؤض (ؾةنط ،ئاوضيؿِ ،ثةؾِ ،فةضف و بةضزة بة ْطخةناْى وةى فةيطؤظة و يةغط،
ٖةضوةٖا ظيَطِ ية ئيَطاْةوة ضؤيؿتووة بؤ ٖيٓسغتإ.
ضيَصةيةنى ظؤض ناآلى ئيَطإ زةطةيؿتة بةْسةض و ؾاضة نةْاضييةناْى نوداضات و نةيهوت.
ئةوغاف وةى ئيَػتة باؾرتئ و خيَطاتطئ ئاَطاظى طةياْسٕ ٖةض نةؾتيي بوو ية ْيَوإ زوو
وآلتسا نة ضيَطةى ئاويإ ية ْيَواْسا ٖةبوواية ،بؤية نةؾتييةنإ َةوزاى ْيَوإ ئيَطإ و
نوداضاتيإ بة خيَطايي زةبطِى و زةطةيؿتٓة بةْسةضةناْى يةنسى .ئيَطإ ية غةضزةَى ؾاثووضزا
خاوةْى زةضياواْى ظؤض َةظٕ و ئاظا بوو ،ئةوإ تا شاثؤٕ ية ضيَطةى زةضياوة زةضِؤيؿنت ،ئةَة ية
ناتيَهسا بوو ضؤيؿنت بؤ شاثؤٕ زةبوواية ية زوا نةْاضةناْى ئاغياوة ،نةْاضةنإ بةضةو ْاوةْسيى
َٔ تا بتوأْ بجةضِْةوة و بطةْة ئةو وآلتة .زةضياواْة ئيَطاْييةنإ يةنةَني
زةضيا بةدىَ بٗيًَ
زةغتة ية زةضياواْإ بووٕ ،نة نةؾتييةناْيإ ٖاوغةْط و تةضاظوو زةنطز ،ئةويـ بة
بةناضٖيَٓاْى تةضاظوو نة ية ؾيَوةى ؾووؾةيةنى غةضزاخطاو بوو ،نة ئاوى ضةْط نطاوى
تيَسةنطا و ية زاضيَو زةبةغرتا ،ئةونات يةغةض تةختاْى ْاو نةؾتييةنة زازةْطا ،بةّ ؾيَوةية
تةضاظووبووْى زةظاْطا.
ية ضابطزووزا ظؤضيَو يةو نةؾتيياْةى بة ؾةثؤيةناْى ئاو ْغطؤ زةبووٕ بة ٖؤى تةضاظوو
ْةبووٕ يإ الغةْطبووْياْةوة بوو ،بة ؾيَوةيةى نة اليةنى نةؾتييةنة يةناتى باضنطزْيسا
غوونرت و اليةنةي زيهةيؿي قوضغرت بوواية ،ئةَةف زةبووة ٖؤى ئةوةى بة يةنةَني ؾةثؤىل
بةٖيَعى ئاوْ ،غطؤ ببيَت ،ئيَطاْييةنإ بة زؤظيٓةوةي تةضاظ و تةضاظوونطزْى نةؾتييةناْيإ يةو
َةتطغيية ضظطاضيإ بوو .ئةوإ ية ْيَوةْسى نةؾتييةنة نؤطةيإ بؤ تةضاظنطزْى نةؾتييةنة
زضوغت زةنطز ،بةّ ؾيَوةية ضظطاضيإ زةبوو ية ْغطؤبووْى نةؾتييٖ ،ةضضةْسة ظضياْةناْى
ظةضياى ٖيٓس بةٖيَعتط بوواْة ،بةضزةواّ يةطةٍَ ؾةثؤيةنإ بةضظ و ْعّ زةبووْةوة و
وةضْةزةطةضِإ.
بة ٖةَإ ؾيَوة نة ئةونات زةضياواْى باظضطاْى ناضاَة ية ئيَطإ ٖةبووٖ ،ةضوةغا
زةضياواْى دةْطى ناضاَةف ٖةبووٕ ،ئةوإ ظؤض ؾاضةظاى تةواوى زةضيانإ بووٕ و ييَٗاتووتط
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بووٕ يةو زةضياواْاْةى ية زةضياناْى َةزيتةضاْة ياخؤ ضؤشئاوا و بانوضى ئةوضووثا زةضياواْيإ
زةنطز.
ية غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ زةضياواْة ئيَطاْييةنإ يةنةَني زةغتةبووٕ ية زةضياواْةنإ
نة بة زةوضةى نيؿوةضى ئةفطيكيازا غووضِاْةوة .بة ٖةَإ ؾيَوة ية غةضزةَى
ٖةخاَةْؿييةنإ باغي ٖةْسىَ نؤضبةضَإ نطز ،نة ضؤيؿنت و ية نةْاضةناْى ئةوضووثا
َطةى َيَصووييُإ ٖةبوو ،بةآلّ ئايا
ْيؿتةدىَ بووٕ و بةضزةواّ بووٕ ية شياْيإ ،بؤ ئةَةف بةي
زةضياواْة غاغاْييةناْيـ نةْاضةناْى ئةفطيكيايإ ٖةضوةى زةضياواْة ٖةخاَةْؿييةنإ
زةْاغي؟.
َطةيةنُإ يةو باضةوة ْيية ،تةْيا زةظاْني نة ئةوإ تواْيوياْة تا
بةزاخةوة ٖيض بةي
ْيَعيهةى ْاوةضِاغتى نةْاضةناْى ضؤشٖةآلتى ئةفطيكيا بةضةو باؾووض بطِؤٕ ،ئةوإ زووضطةى
طةوضةى (َازاطاغهاض)يإ ْاغيوة نة ئيَػتة وآلتيَهى غةضبةخؤى ضؤشٖةآلتى ئةفطيكياية.
ظاْياضيي ئيَُة يةباضةى زةضياواْى غاغاْييةنإ يةباضةى ئةفطيكيا ٖةض ٖيَٓسةية و ٖيضي زي.
زةضياواْة غاغاْييةنإ ْةخؿةى تةواوى نةْاضةناْى ئاغيايإ ٖةبووٖ ،يَٓسة بةو نةْاضاْةزا
ضؤيؿتبووٕ نة ْةخؿةى وضزى ئةو نةْاضاْةيإ بة زضوغتى ويَٓة نطزبوو ،بةآلّ ية ئيَػتةزا
تانة يةى زاْة يةو ْةخؿاْة ْةَاوٕ ،ئةوضووثاييةنإ خؤيإ بة زاٖيَٓةضى ْةخؿة ئاوييةنإ
زةظأْ ،بةآلّ ئةطةض ْةخؿةى زةضياواْة غاغاْييةناْيـ ْةَابٔ ،ئةوا ْةخؿةى زةضياواْة
ضيٓييةنإ َاوٕ و ْيؿاْسةضى ئةو ضِاغتييةٕ نة ئةوضووثاييةنإ زاٖيَٓةضى ئةو ْةخؿاْة
ْةبووٕ.
َتاْةناْى نوداضات و نةيهوت زاوايإ نطز تا ؾاثووض تةْاٖي و ئاغايؿى نةْاضة
غوي
ئاوييةناْيإ بؤ زابني بهات ،ئةويـ بة ٖةَإ ٖؤى بؤ ثاؾاى غةضئةْسيب وةى بامسإ نطز ،بة
زاواى ئةوإ ضاظى بوو ،ئةَةف بؤ نةؾتيية باظضطاْييةناْى ئيَطإ ظؤض باف بوو ،زةبووة َايةى
ٖاتوضؤى باظضطاْى باف ية ْيَوإ غاغاْييةنإ و ئةو وآلتاْةزا ،عاضةباْيـ ْاضاض زةبووٕ نة
بة نةْاضةناْى ئةواْسا غةفةض بهةٕ.
ئةونات ية ْيَوإ ئةو وآلتاْةزا ٖةْسىَ ؾويَٓى بيابإ ٖةبوو نة ظاآلبووٕ ية زاْيؿتووإ،
ضةتة زةضياييةنإ ئةو ؾويَٓاْةيإ بؤ سةؾاضزاْى خؤيإ و ثةالَاضةناْيإ بؤ غةض نةؾتيية
باظضطاْييةنإ بةناض زةٖيَٓا .ئةوإ يةثطِ ٖيَطؾيإ زةنطزٖ ،ةض نةغيَو بةضططى بهطزاية
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زةياْهوؾت و ناآل و غاَاْةناْى نةؾتيي و باظضطاْةناْيإ بة تاآلٕ زةبطز ،ئةطةض بؤيإ
نطاباية ،نةؾتييةنةؾيإ زةبطز تا بؤ طواغتٓةوةى ناآلناْى ْيَو نةؾتييةنة ْةنةوْة نيَؿةوة.
ؾاثووضى يةنةّ ناتيَو ويػتى ضةتة زةضياييةناْى نوداضات و نةيهوت ضيؿةنيَـ بهات،
ٖةَإ ضيَطةى ططتةبةض نة ية غةضئةْسيب نطز بووى .ئةو غةضةتا نةؾتيطةىل ظؤضى ية
نةْاضةناْى ئةو زوو وآلتة نؤنطزةوة و ْاوةْسى فةضَاْسةيي بؤ زياضنطزٕ ،زواتط تةواوى
ثيَساويػتييةناْى بؤ ْاضزٕ و زواداض فةضَاْى زةغت ثيَهطزْى طةؾتةناْى ية ناتيَهسا زةضنطز
نة زةيعاْى نةؾتييةناْى ئاَازةٕ بؤ ئةوةى بةضزةواّ طةؾت بهةٕ.
زواى ئةو بةضواضة نةؾتيية غاغاْييةنإ ية تةواوى نةْاض و نةْساوةناْى ئةو وآلتاْة
زةطةضِإ ،غةضئةدماّ تةواوى ضةتة زةضياييةناْيإ ية َاوةى ؾةف َاْطسا ططت و نطزيأْ بة
َضيى نةؾتييةناْيإ ياخؤ يةْيَويإ بطزٕ ،ئةو ضةتاْةف نة تواْيإ ضِابهةٕ ئيسي
غةوي
ْةطةضِاْةوة.
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بازودؤخى ئابووزى و باشزطانى و كؤمةآليةتيى ئيَسان

ئةواْةى ية ضابطزووزا َيَصووى غاغاْييةناْيإ ْووغيوةتةوة ،ظؤض بة نةَى بةالى بابةتى
باظضطاْى و ئابووضيسا ضؤيؿتووٕ ،تةْاْةت نطيػتيةٕ غئَ ْووغةضى زاْيُاضنى نة ثةضِتوونى
(ئيَطإ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ) ية ْووغيٓى ئةوة ،نةَرت غةضةدمى ئةو بابةتةى زاوة ،بةآلّ
ية ْيوةى يةنةَى غةزةى بيػتةّ َيَصووْووغإ تواْيإ ظاْياضيي بة غووز يةباضةى باظضطاْى و
ئابووضى ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ،بة تايبةتى ية غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ بةضزةغت غةٕ.
ئةو ظاْياضيياْةى يةباضةى باظضطاْى و ئابووضى غاغاْييةناْةوة بؤ منووْة ية غةضزةَى
ؾاثووضى زووةّ ٖةَاْة ،ظؤضيٓةيإ ية غةضضاوة ضؤَةنإ وةضطرياوٕ.
يةواْةية ثطغياض بيَتة ثيَؿيَ نة بؤضي غةضضاوة َيَصووةيية ضؤَةنإ ية بابةتةناْي زيهةي
غاغاْييةنإ بيَ زةْطةيإ ْواْسووة و تةْيا باغي ئابووضى و باظضطاْى ئةواْيإ نطزووة؟.
ٖؤناضةنةى بطيَتى بوو يةوةى ضؤَةنإ ْةيإ ويػتووة بعأْ باوةضِة ئايٓييةناْى
ئيَطاْييةنإ ضيية و زاَةظضاوةى بةضِيَوةبطزْيإ ضؤْة ،ئةوإ ويػتووياْة بعأْ ئيَطاْييةنإ ض
بةضٖةّ زةٖيَٓٔ و ض زةفطؤؾٔ ،ئةوةف بؤ ئةوة زةطةضِيَتةوة نة ئيَطاْييةنإ و ضؤَةنإ ية
غةضزةَى غاغاْييةنإ ية ٖةْسىَ بواضزا ية باظاضِةناْى ديٗاْى ضنابةضى يةنسيي بووٕ.
ئايا ية ديٗاْى ْويَسا ٖيض باظضطاْيَهى ثيؿةغاظى ئؤتؤَبيٌَ ٖةية نة ية دياتى ية ؾيَوة
َيَتةوة ،ية باضةى نؤَةآليةتى و شَاضةى َٓساٍَ و
و دؤضى بةضٖةَى ضِنابةضةنةى بهؤي
َيَتةوة .ضؤَةنإ غاغاْييةناْيإ بة ضنابةضى باظضطاْى خؤيإ زةْاغي و
َػونةوتى بهؤي
ٖةي
زةياْةويػت باظأْ ئةوإ ض ناآليةى ٖةْاضزة زةنةٕ و باضى ئابووضييإ ضؤْة.
ظؤضيٓةى ظاْياضييةناْى ثيَوةغت بة باظضطاْى و ئابووضى ئيَطإ ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا
نةوتووةتة بةض غووزوةضططتٔ يةاليةٕ َيَصووْووغاْةوة.
َطةى ئيَطإ
ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ،بة تايبةتى ية غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ ،نؤَةي
زابةف ببووٕ بةغةض ضيٓة دياديانإٖ ،ةض ضيٓيَو ثيؿةى تايبةت بة خؤى ٖةبوو.
َطة
َطةيةى تةْيا بة يةى ؾيَوةى ضيٓايةتى ْابيَت و بٓةَاى نؤَةي
ئيَػتة ٖيض نؤَةي
ئةوةية نة تواْانإ ئاظاز بٔ تا ٖةَووإ ية ضيَطةى تةْسضوغت و ياغايي بةضةو ثيَؿعة بضٔ.
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ية غةضزةَى غاغاْييةنإ و بة تايبةتى ؾاثووضى زووةَسا ئةو بابةتة ية ئيَطإ ْةبووٖ ،ةض
تانيَو زةبوواية يةغةض ئةو ثيؿةية بيَت نة باب و باثرياْى ٖةيإ بووة و زةضفةتى ثيَ ْةزةزضا
تا ثيؿةيةني زيهة وةضبططيَت ،بةآلّ ئةّ بة ضيٓايةتى نطزْة ية يةى ضواْطةوة بة غووز بوو،
ئةويـ بطيَتيية ية ئةوةية نة نةغةنإ ثيؿةى خؤيإ بة باؾرتئ ؾيَوة بة ئةدماّ زةطةياْس،
ضووْهة ظاْني و تواْايإ يةو ثيؿةيةزا بة ؾيَوةى َرياتى بوو ،بةؾيَهيـ زةطةضِايةوة بؤ تواْاى
خؤيإ.
ئاؾهطاية نة ٖةْسىَ ية ثيؿةنإ بة َريات وةضزةطريئَ ،يةواْةية نةغيَو نة خةتى
ْووغيٓى دوإ بيَت ،ببيَتة خاوةٕ نوضِيَو نة دوإ بٓووغيَت ،نةغيَو نة َيٓاتؤض بيَت،
نوضِةنةؾي وةى خؤى َيٓاتؤض بيَت.
ية غةضزةَى غاغاْييةنإ تا ؾاثووضى زووةّ ضةْس ْةوةيةى بةو ؾيَوةية و ية ضواضضيَوةى
ضيٓايةتيسا شياْيإ بةغةض بطز.
َطةي ئيَطإ،
ثيَويػتة ئاَاشة بةو ضِاغتيية بهةئ نة ويَطِاى بووْى ئةو ؾيَوةية ية نؤَةي
بةآلّ زيػإ ثيَؿهةوتٓى ثيؿةغاظى ٖةبوو ،بة َةضديَو ثيَؿهةوتٔ يةو بواضةزا بة
ثيَوةضةناْى ئيَػتة ْةثيَوئٖ ،ةض ٖيَٓسةف بؤ منووْة بةغة نة ئةونات ية ئيَطاْةوة ئاغٔ و
َؼ ٖةْاضزة زةنطا بؤ وآلتة زضاوغيَهاْى غاغاْييةنإ.
ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا ئيَطإ طةوضةتطئ ٖةْاضزةناضى َؼ بووةْ ،ةتةْيا بؤ وآلتاْى
ضؤشٖةآلت بططة بؤ وآلتة ئةوضووثاييةناْيـ َػي ْاضزووة.
زؤغت و ٖاوثةمياْةناْى ئيَطإ بةؾيَو ية ضةى و ثيَساويػتيى دةْطى خؤيإ ية ئيَطإ
نطِيوة ،بؤ منووْة طاييػهة دةْطييةناْى ئيَطإ يةو ضةناْة بووٕ نة وآلتاْي زيهة بةو ؾيَوةية
و بة ئاغٔ ْةياْسةتواْى زضوغتيإ بهةٕ ،بؤية ية غاغاْييةناْيإ زةنطِي.
ئةو ناآلياْةى بة ضٓني بةضٖةّ زئَ ،بةؾيَهى ططيٓط بووٕ ية ٖةْاضزةى غاغاْييةنإ ية
غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ ،ضووْهة ؾاثووضى زووةّ ظؤض ٖاْى بةضٖةَٗيَٓاْى ئةو ناآلياْةى
زةزا.
َيَو ضيَصةيةنى بةضضاو ية نوتاٍَ و ضٓطاوي ئاوضيؿِ و ثةمشى و بةْييةنإ بؤ
ٖةَوو غاي
زةضةوة ٖةْاضزة زةنطإ .ية باظاضِةناْى ضؤشٖةآلتى ْيَعيو و باؾووضى ئاغيا ئةو ناآلياْةى ئيَطإ
بة بايةر بووٕ ،ية باظاضِةناْى ئةوضووثاف ضؤَةنإ تواْاى ضِنابةضيإ يةطةٍَ ئةو ناآلياْة ْةبوو،
تةْيا ضِنابةضبووٕ يةطةٍَ ضٓطاوة ثةمشيٓةناْى ئيَطإ.
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َي بةٕ و ئاوضيؿِ ئيَطإ ية ثيَؿةوةى ضؤَةناْةوة زةٖات ،تةْيا يةو بةؾة ية
ية بواضي نوتاي
َة ثؿُيٓةنإ نة بة ئةضخةوإ ْاغطا بووٕ ،بة تايبةت بؤ ئيُجطاتؤض و ثياواْى ثًة يةنى
نوتاي
وآلتى ضؤّ زضوغت زةنطإ ،ضؤَةنإ ية ثيَـ ئيَطإ بووٕ ،ئةضخةواْى ضؤّ ظؤض بة نةَى ضةْطى
زةبوو بة غووضى زضةوؾاوة ،ئةو ثيؿةغاظيةف ية نؤْةوة ييَٗاتوويي ضؤَةناْى ثيَوة زياض بوو.
فةضف ناآليةني زيهة بوو نة ية ئيَطاْةوة بؤ باظاضِةناْى ديٗإ زةضِؤيؿت ،زواى ئةوةى
ئيُجطاتؤضييةتى ضؤَى بضووى زاَةظضا ،نؤؾهى ئةو ئيُجطاتؤضييةتة بة فةضؾة ئيَطاْييةنإ
ضاظيَٓسضايةوة.
فةضؾة طةوضةنإ بة ٖؤى طاييػهةناْةوة بؤ تةواوى خانى ئيَطإ و ئاغياى بضووى
زةضِؤيؿت ،تا زةطةيؿتة قوغتةْتيٓة (ئيػتاْبوٍ) ،ئةو ضيَطةيةف نة بؤ ئةّ َةبةغتة غووزى
ييَ وةضزةطرياٖ ،ةَإ ئةو ضيَطةية بوو نة ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ زضوغت نطا بوو،
ضيَطةنة ظؤض بة ثتةوى و باؾي زضوغت نطابووْ ،اوة ْاوة ْؤشةٕ زةنطايةوة ،بؤية تا غةضزةَى
غاغاْييةنإ ئةو ضيَطةية خؤى ططتبووَ .يَصووْووغة ئةضَةْييةنإ زةَيئَ :خةغطةو ثاؾاى
غاغاْى ْاغطاو بة (ئةْوؾريوإ) زواى ئةوةى يةطةٍَ ضؤَى بضووى ضيَههةوتٓٓاَةى ئاؾتى
َؤض نطز ،فةضَاْى بة ناضطةيةنى فةضف نطز بؤ ئةوةي فةضؾيَو بؤ نؤؾهى ئيُجطاتؤضى
قوغتةْتيٓة ضيَ بهةٕ نة ( )12طةظ زضيَص و ( )10طةظ ثإ بوو ،ئةو فةضؾة َاوةى زة غةزة
يةو نؤؾهة َابؤوة و يةْيَوْةضوو.
َتإ حمةَةزى فاتيح) تواْى قوغتةْتيٓة بططيَت و ئيُجطاتؤضى
َى ( 1453ظ) (غوي
ية غاي
ضؤَى بضووى نة ئةونات تةْيا قوغتةْتيٓةى ية بةضزةغت َابوو يةْيَو ببات و ئةو فةضؾةف
وةى ٖةَوو ؾتة بة ْطخةناْي زيهةى ئةو نؤؾهة بووْة ٖى ئةو .ية زةوضةى ئةو فةضؾة بة
ظَاْةناْى فاضغي و يؤْاْى ْووغطابوو (زياضى ثاؾاى ئيَطإ بؤ ئيُجطاتؤضى ضؤّ) ،ظَاْى
َهى قوغتةْتني بةو ظَاْة زةئاخعني ،بؤية بة
فةضَى ئيُجطاتؤضى ضؤَى بضووى يؤْاْى بوو ،خةي
ظَاْى يؤْاْى يةغةض ئةو فةضؾة ْووغطا بوو.
ناآليةني زيهةف نة ية ئيَطاْةوة ٖةْاضزة زةنطا بطيَتى بوو ية دؤضةناْى زةضَإ و يةْيَويؿياْسا
(تطياى) بوو .ية ئيَطإ نةؽ تطيانى بةناض ْةزةبطز وةى َازةى بيَ ٖؤؾبةض و يةاليةٕ ئةواْةى ٖؤططى
تطياى بووبٔ و ظاْياضميإ ْيية نة ية وآلتاْي زيهةيـ بؤ ئةو َةبةغتة بةناض ٖاتبيَت.
بةناضبطزْى تطياى بؤ نةَهطزْةوةى غةضخؤؾي و بيَ ٖةغتبووْى خؤيإ يةنيَهة ية
ْةضيتةناْى غةزةى ضابطزوو ،ية غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ نة غةزةى ضواضةّ بوو نةؽ وةى
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َهو بؤ بواضى زةضَاْػاظي ناضى ثيَ زةنطا .تطياى
َازةى بيَ ٖؤؾبةض بةناضى ْةزةٖيَٓا ،بةي
وؾةيةنى يؤْاْيية و بة واتاى زةضَإ زيَت ،ئيَطاْييةنإ تطيانيإ بة (ئةثيؤٕ) ْاوزةبطز ،زواى
ٖاتٓى عاضةبإ بؤ ئيَطإ ،ئةوإ ضووْهة ثيتى (خ) ية ظَاْيإ ْةبوو نطزيإ بة (ئةفيؤٕ) و ية
()1
ديٗاْى نؤْسا تطياى بؤ نةَهطزْةوةى ئاظاضى ْةخؤؾييةنإ بةناض زةبطا.
بةثيَي ْووغيٓى َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ ية ئيَطإ دؤضيَو نوتاٍَ ٖةْاضزة نطاوة نة ية
ئاوضيؿِ ْةضَرت بووة و ية وةضظى غةضَازا دةغتةى َطؤظى طةضّ نطزووةتةوة و خاْةزاْةناْى
َةيإ نطزووةتة بةضيإ.
ضؤّ ية وةضظى ظغتإ ئةو نوتاي
َة ية ئاوضيؿِ ْيية و ْابيَت ية
َٓياييةوة ئةو نوتاي
َيَصووْووغة ضؤَةنإ وتووياْة بة زي
َة ثؿُييةنإ ظبطٕ ،بة وتةى َيَصووْووغة ضؤَةنإ ،ئاؾهطا ْيية
ثؿُيـ بيَت ،ضووْهة نوتاي
َضيية ئيَطاْييةنإ غووزيإ ية ض وةضططتووة تا ئةو ناآليةيإ بةو ؾيَوة ْةضّ و دواْة
نوتاي
َة (ثةضةى) بوو ،نة ئيَػتةف ٖةض َاوة ،ضؤَةنإ نةضةنيإ ْةبوو،
بةضٖةّ ٖيَٓاوة؟ ،ئةو نوتاي
بؤيةف ْةياْسةتواْى بعأْ نة ضؤٕ نةضةى زةغت زةنةويَت ،بؤية ْةياْسةتواْى تيَبطةٕ ضؤٕ
َة ْةضَاْة بةضٖةّ زئَ.
ئةو نوتاي
َٓياييةوة باظضطاْة ئيَطاْييةنإ نة ثةضةنيإ بة ضؤّ زةفطؤؾت ،باغيإ ية ْٗيَٓى
بة زي
زضوغت نطزْى ْةزةنطز ،تا ئةوإ ْةتوأْ ثةضةى وةبةض بيَٓٔ و باظاضِ ية زةغت باظضطاْة
ئيَطاْييةنإ زةضبٗيَٓٔ.
ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ئةغجى ظؤض بة زةضةوة زةفطؤؾطا ،ئةونات شَاضةيةنى ظؤض
َطة و ؾويَٓى بةخيَونطزْى ئةغح ٖةبووٕ ،نة ٖةْسيَهيإ ٖى ثاؾايةتيي بووٕ و ئةغجيإ
نيًَ
بؤ يةؾهط واتة بؤ غواضناضةنإ و بؤ طاييػهةناْى دةْطى ثةضوةضزة زةنطزٖ .ةْسيَو يةو
َو بووٕ و يةويَٓسةض ئةغح بؤ فطؤؾنت ثةضوةضزة زةنطا،
ؾويَٓاْةى ثةضوةضزةى ئةغجيـ ٖى خةي

( )1ئيَطإ ية غةضزةَاْى نؤْةوة وآلتيَو بووة نة ظؤضتطئ ضيَصةى ضووةنى زةضَاْى ٖةبووة ،ئيَػتة ْيَعيهةى
َطةف بؤ ئةو بابةتة ثةضِتوونى
غيَ ٖةظاض دؤض ضووةنى زةضَاْى ٖةية نة ويَٓةيإ ية وآلتاْي زيهة ْيية .بةي
(ضووةنة ئيَطاْييةناْة) نة ظاْايةنى ئةوضووثايي ْووغيويةتى و ْيَعيهةى غةز بةضط زةبيَت .ئةواْةى زةَيئَ
َةٕ ،ظؤضيٓةى ئةو زةضَاْاْةى ئيَػتة بة ْاوي زيهة بةضٖةّ
غةضزةَى طيازةضَاْى تةواو بووة ،ظؤض ٖةي
َآل"
زةٖيَٓطئَ ،ية ضووةنةناْةوة غةضضاوة زةططٕ ".ظةبيشوي
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يةو ؾويَٓاْة وضزبيٓى زةنطا بؤ بةٖيَعنطزْى ضةطةظة خطاخ و الواظةناْى ئةغحٖ ،ةوٍَ زةزضا
ئةوإ يةطةٍَ ضةطةظى بةٖيَع و باف دووت بهةٕ تا بةضةو باؾرت بضٔ.
ٖةْسيَو غةوزاناض ٖةبووٕ نة ئةغجيإ ٖةْاضزة زةنطز بؤ زةضةوة ،ئةغجيإ ية باظاضِةناْى
ْيَوةخؤ زةنطِي ،بة طؿتيي غةز ئةغح ثيَهةوة زةنطاْة ضِةوة ئةغح و زةياْربزٕ ،ئةغجة
ئيَطاْييةنإ يةبةض ئةوةي ضِةغةٕ بووٕ ية زةضةوة زاواناضى ظؤضيإ يةغةض بوو..ئةغجةنإ بة
ْطخى ضاى زةفطؤؾطإ و قاظادمى باف زةغت باظضطإ و غةوزاناضإ زةنةوت .ئةغجى عاضةبى
نة ية ضةطةظة باؾةناْى ئةغجة و ٖةْاغةى باؾي ٖةية ،ية ضةطةظة ئيَطاْييةناْة و ية ئيَطاْةوة
بطاوةتة غعووزية ،ية ئةوىَ نةوتٓة شيَط ناضيطةضيى شيٓطةي ئةو ؾويَٓة .بة طؿتيي ئةغجة
ئيَطاْييةنإ زةضنةوتةناْى ئةْساَيإ بةّ ؾيَوةية بووة( :بةيةنى باضيو ،مسى تةنووظ ،غيٓطى
ثإ ،نةيًةي غةضى دوإًَ ،ى ضيَو و ظضاظ) .فريزةوغي ية ؾيعطةناْى ية ؾاْاَةزا باغي ية
زةضنةوتةي ئةغجى ئيَطاْى نطزووة و بةّ ْيوة زيَطِة زةغت ثيَ زةنات( :غية ضؿِ و بوض ابطف و
َى بؤض و نًهى وةى َاْطا).
طاو زّ) نة ية نوضزى زةناتة( :ضاو ضِةف و ياي
َيَهي زيهة بوو نة ٖةْاضزةنطزْى ية ثًةى زواى ئةغح زةٖات.
ٖيَػرت ئاشةي
َيَصووْووغةنإ طوَاْيإ ٖةية نة يةنةّ بيَؿهةى ئةغح ئيَطإ بوو بيَت ،بةآلّ غةباضةت
بة ظؤضنطزْى ٖيَػرت و نطزْى بة ضةطةظيَهى غةضبةخؤ ،طوَاْيإ ْيية نة ية ئيَطإ بووة .ية
ظؤض وآلتي زيهة ٖيَػرت ضيَ نطا ،بةآلّ ثةضةيإ بة ظؤضنطزْى ْةزا ،ضووْهة ْةيإ زةظاْى ية
َطط
َططتٔ .ئةَةف زةطةضِايةوة بؤ ئةوةى ثيَويػتيإ بة باضٖةي
ئةغح ثرت غووزى ٖةية بؤ باضٖةي
نةَرت بوو ،ظؤضيٓةى زةظةضةيًي ئيَطإ ؾاخاويية و تواْاي ئةغجيـ ية ؾار نةَرتة و ظووف
زةنةوت ،بةآلّ ٖيَػرت بة غاْايي ية ثيَض و ٖةوضاظ و بةضظاييةنإ غةضزةنةوت ،ئةَةف بووة
ٖؤى ئةوةى ية ئيَطإ بة ضيَصةى ظؤض ثةضة بة ضيَهطزْى ٖيَػرت بسضيَت.
ضةْس نةغيَو ية َيَصووْووغاْى ئةوضووثايي ْووغيوياْة ئابووضى غةضزةَى غاغاْييةنإ
ئابووضى ؾواْهاضى بووة ،ئةوةف بةو واتايةية ئةونات ية ئةوضووثا ئابووضى ثيؿةغاظى
ٖةبووةٖ ،اونات يةو غةضزةَةزا ية ئةوضووثاف ئابووضى ؾواْهاضي ٖةبووة ،بةآلّ ئابووضى
ثيؿةغاظى تا ئةو قؤْاخةي َاؾيٓةنإ ْةزؤظضاْةوة ْةٖاتووةتة بةضٖةّ.
تةْاْةت ية غةزةى ٖةشزةيةَى ظايٓى نة ؾؤضِؾي فةضةْػا ٖاتةنايةوةٖ ،يَؿتا ية
ئةوضووثا ئابووضى ثيؿةغاظى ْةٖاتبووة نايةوة و غةضَاية زاْإ ية ثيؿةغاظيسا ية ئاغتى
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غةضَايةزاْإ ية ئابووضي ؾواْهاضة بوو ،بةآلّ ية غةضزةَى ؾاثووضى زووةّٖ ،ةْسىَ بواض
ٖةبوو نة بة بضووى نطاوةيي ية غٓووضى ثيؿةغاظيسا بووٕ.
َطةنامنإ بؤ ثيَؿهةوتٓى ئابووضى غاغاْييةنإ ،بووْى زاَةظضاوةيةى بووة بة
يةنيَو ية بةي
ْاوى (بٓهة) ،وؾةى باْو نة ئيَػتة ية ديٗاْسا بطةوى ٖةية يةو واشة فاضغييةوة وةضطرياوة.
وةى ية ناتى ْووغيٓةناْى تايبةت بة غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ بامسإ نطز ئةو وؾةية
يةو غةضزةَةزا ٖةبووة ،بة ططمياْى ظؤض ية غةضزةَى ئةؾهاْييةناْيـ َاوة ،بة طؿتيي ية
غةضزةَى غاغاْييةناْيـ زةبيٓطيَتةوة.
َوطؤضِى زضاو ية ئيَػتةزا ،ثيَويػتة بطوتطيَت نة
بٓهة زاَةظضاوةيةى بوو وةى بٓهةناْى ئاي
غةضَايةى ٖةض بٓهةيةى ية زووضةوة ية ضيَطةى ئاآلى تايبةتى نة يةغةض بٓهةنإ
َواغطاوٕ ،ظاْطاوة ،ئةو نةغةى بة ْيَعيو ئةويَسا تيَجةضِ زةبوو ية شَاضةى ئةو ئاآلياْةى
ٖةي
َسةواغطا زةيعاْى غةضَايةنةى ضةْسة.
يةغةض بٓهة ٖةي
َيَني ظاْياضيي ْاَةى غووز و ظيإ نة يةاليةٕ نؤَجاْيا وةبةضٖيَٓةنإ و
زةتواْني بة ضاؾهاوى بً
َسةواغطئَ بؤ ئةوةي ضيَطط بٔ ية غووزى ْابةدىَ ،ية غةضزةَى غاغاْييةنإ
باْهةناْةوة ٖةي
وةضطرياوة.
غةضَايةى بٓهةنإ وةى وتطا بةثيَي ئاآلنإ زياض بووٕٖ ،ةض ئاآليةى ية ٖةض بٓهةيةى
ٖيَُا بوو بؤ غةز ٖةظاض يريةى ظيَطِ ،ئةطةض ية بٓهةيةى زوو ئاآل ٖةبوواية بة واتاى بووْى
زووغةز ٖةظاض يريةى ظيَطِ ية غةضَاية بوو ،بؤية ٖةض بٓهةيةى ئاآلى ثرتى يةغةض ٖةبوواية
ْيؿاْةى غةضَايةى ظؤضتطى بٓهةنة بوو.
ئةَطِؤ يةواْةية غةز ياخؤ زوو غةز ٖةظاض يرية بة نةّ بيَتة بةضضاو ،بةآلّ بة ضةضاونطزْى
تواْاى نطِيٓى ئةو زةَة ية غةزةى ضواضةَى ظايٓيسا ،بؤَإ زةضزةنةويَت نة ئةو زضاوة ضةْسة
ظؤض بووة .ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ْاوى غههةى ظيَطِ ضةغجاو ْةبوو ،بةثيَي ْاوى ثاؾانإ
بوو ،بؤ منووْة غههةى ؾاثووضى ،غههةى خةغطةوى وٖ...تس.
زياضنطزْى ضيَصةى غةضَايةى باْهةنإ تا ئةّ زواييةف يةغةض زةَى غةفةوييةنإ َابوو،
طةؾتياضاْى زةضةوة ية ناتى ٖاتٓيإ بؤ ئيَطإ ئةو ؾتةيإ بيٓيوة و باغيإ نطزووة.
َو وةضزةططت و بطاتيإ ثيَ زةزإ بؤ ئةوةي ية
بٓهةناْى غةضزةَى غاغاْى زضاويإ ية خةي
ؾاضيَهي زيهة بيسةٕ بة زضاوطؤضِ و زضاوةنةيإ وةضبططْةوة .ئةو نةغاْةف نة زضاويَهي باؾيإ
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ٖةبوواية ،زةياْساية زةغت بٓهةنإ تا ية َاوةيةنى زياضنطاوزا غووزيَهى بةضضاوى ييَ
وةضبططٕ.
ئةو ضؤشةى عاضةبإ ٖاتٓة ئيَطإ ،ية ئيَطإ شَاضةيةنى ظؤض بٓهة ٖةبووٕ نة بةالْى نةّ
ئيَُة ْاوى يةنيإ زةظاْني نة بطيَتى بووة ية (ئاالى) و ية ؾاضى ْةيؿاثووض بووة نة يةنيَو يةو
ؾاضاْة بووة يةاليةٕ ؾاثووضةوة ضيَ نطاوة.
َو وا زةظأْ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ تةْيا ية خؤظغتإ بةْساويَو ضيَ نطاوة ،ية
خةي
ناتيَهسا يةو غةضزةَةزا ْةتةْيا يةغةض تةواوى ضِووباضة طةوضةنإ ،بططة يةغةض ظيَية
بضوونةناْيـ نة ئاويإ نةّ بووة ،بةْساو نطاوة.
َيَصووْووغيَهى فةضةْػي ْووغيويةتىٖ :ةض يةنيَو ية ثاؾاناْى غاغاْى نة ويػتباى
بةْساويَو ضيَ بهات ،غةضَايةنةى ية بٓهةنإ قةضظ زةنطز ،زواتط بة قاظادمةوة بؤى
زةطةضِاْسةوة .ئةَةف وةى ئابووضى ثيؿةغاظى ٖةشَاض زةنطيَت ياخؤ وةى غيػتةَى ئيَػتةى
باْهةناْى تةواوى زْيا نة ٖةْسىَ ية باْهةنإ بة َتُاْةٕ و زضاو بة قةضظ زةزةٕ.
َو وابري زةنةْةوة نة ثاؾاناْى غاغاْى تيَضووى ضيَهطزْى بةْساوةناْيإ ية
خةي
طةدميٓةناْى خؤيإ ْةزاوة ،بة ثيَضةواْةى ئةوةى ية ئةفػاْةنإ زةوتطا نة طةدميٓةي
ثاؾاناْى غاغاْى بةضزةواّ ثطِ بوو بيَت ،بططة بةضزةواّ ثاضة و ظيَطِى ئةو طةدميٓاْة بؤ خةضدى
يةؾهطةناْيإ تيَضووي دةْط يةطةٍَ ضؤَى طةوضة و ضؤَى بضووى بةناضزةٖات ،ئةَة
وايسةنطز ظؤضيٓةي طاظإ طةدميٓةي وآلت بةضةو ظاآلبووٕ بطِوات ،بؤية زضاويَهي ئةوٖا ية
طةدميٓةي ئةوإ ْةزةَايةوة بؤ بواضة طؿتييةناْي وةى ضيَهطزْى ضِيَطةوبإ ،بةْساو ،بيٓانطزْى
َةناْى ئاوزيَطى و ٖ...تس.
ؾاضةنإ و نةْاي
َهةْسْى نةْاٍَ ياخؤ ناضيَعيَو ثيَويػتيإ بة ناضى ٖةظاض نطيَهاض زةبوو
ٖةْسيَهات بؤ ٖةي
نة ثاضةنةيإ زةبوواية بة ؾيَوةى َووضةى ضؤشاْة بسضيَتٖ ،ةضوةغا زةبوواية خواضزْيؿيإ بؤ
زابني بهطيَت ،ضووْهة ية ؾاضةنإ زووضبووٕ و ْةيإ زةتواْى بؤ خؤيإ بضٔ بؤ نطِيٓى خواضزٕ،
بةآلّ ْةظاْطاوة نة خواضزْةنةيإ يةغةض خاوةٕ ناض بووة ياخؤ ْا؟
بيَطوَإ ية ضابطزووزا تيَضووى بةْساوةنإ نةَرت ْةبووة ية ئيَػتةٖ ،ةَوو ناضةنإ
يةاليةٕ نطيَهاض و بة بيٌََ و باظووى نطيَهاض ئةدماّ زةزضاٖ ،ةْسىَ داض َيَصووْووغإ شَاضةى
نطيَهاضاْي بةْساويَهيإ بة ضٌ ٖةظاض نةؽ زياضى نطزووة نة يةواْةية ظيَسةضِؤيي تيَسا بيَت،
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َهةْسْي وةى ؾؤفٌَ و بًسؤظةض ناضي غةزإ نطيَهاض ئةدماّ
بةآلّ ئيَػتة ٖةض ئاَيَطيَهى ٖةي
زةزات.
ية َيَصووزا زةوتطيَت زيًةناْى دةْط و بة تايبةتى زيًةناْى ضؤَةناْيإ وةى نطيَهاض ية
بةْسوةنإ بةناض خػتووة ،بةآلّ تةْيا ية غةضزةَى ؾاثووضى يةنةّ ئةو بابةتة ٖةبووة ،ية
غةضزةَاْي زيهةزا زيًةنإ ناضيإ ثيَ ْةزةنطا.
ية غةضزةَى ئاؾتيسا ضؤَةنإ ية ئيَطإ ناضيإ زةنطز و ئيَطاْييةنإ ؾيَواظى ناضى
بيٓاغاظي ية ضؤَةنإ فيَطزةبووٕ و غووزيإ ييَ وةضزةططت .بة تايبةتى ؾيَوةى بيٓانطزْى
تاقةناْى ْيَو بيٓاغاظى ضؤَةنإ بة ظوويي فيَطبووٕ و ية بيٓاغاظيسا ثيَطِةويإ نطزووة،
ٖةضوةٖا ية بيٓاغاظى ئةؾهاْييةناْيؿسا ٖةبووة ،زواى ئةوةى عاضةبإ ٖاتٓة ئيَطاْيـ ئةو
بابةتة ٖةض َابوو.
بة ثيَضةواْةى ئةوةى ٖةْسىَ ية َيَصووْووغة ئةوضووثاييةنإ باغيإ نطزووة ،ئابووضى
غةضزةَى غاغاْييةنإ بة تةْيا ئابووضى ؾواْهاضى ْةبووة و بة ؾيَوةيةنى ظؤض غازةتط يةوةى
َوطؤضِى زضاو ،ثاضةى
ئيَػتة ٖةية ،ئابووضى ثيؿةغاظى بووة ،تةْاْةت بؤ ئاغاْبووْى ئاي
ناغةظيؿيإ بطةو ثيَساوة نة بة (ئيَطإ ثةت) ْاوبطاوة ،واتانةؾى ضاغتةوخؤ زةبيَتة (ناغةظى
ئيَطإ) .ئةو زضاوة ،زواتط ية زواى ٖاتٓى عاضةبإ ٖةْسىَ ية ثاؾا و زةغةآلتساضاْى وآلتاْي
زيهة ويػتيإ وةى غةضزةَى غاغاْييةنإ الغايي بهةْةوة ،ضووْهة وةى غههةى ظيَطِ و ظيو
بايةخى ٖةبوو.
َهو
َٓةزةنةْسضا ،بةي
ئةو زضاوةيةي ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا ٖةبوو ،يةغةض ناغةظ ٖةي
َهةْسضابوو،
يةغةض ضةضّ زةزضا ،ئةوإ َؤضيَهى زاضيٓيإ ٖةبوو نة ْةخؿي تايبةتى يةغةض ٖةي
ثيَـ ئةوةى ضةضَةنةى ثيَ َؤض بهةٕ ،ية تيعابيإ وةضزةزا ،زواتط ية َؤضةنةيإ زةزا و
تيعاب بة ؾيَوةى بةضضاو ضةضَةنةى زةخواضز و ديَي ْةخؿةنةى بةدىَ زةٖيَؿت .ئيَطاْييةنإ
بؤ خؤيإ زاٖيَٓةضى ئةو دؤضة ية زضاو ْةبووٕ ،ئةو بابةتة ية ضيٓييةناْةوة فيَط بووٕ.
ئةو ضةضَةى بؤ ئةوناضة بةناض زةبطا ،بطيَتى بوو ية ضةضَى ئةغح و ية ثيَػتةخاْةى
تايبةتى خؤف زةنطإ ،ضووْهة ية باظاضِةنإ زةغت ْةزةنةتٔ ،ضةضَى زضاو تةْاْةت زواى
َة ْةزةنطا ،ضووْهة
َهةوة زةْاغطايةوة و ية ْاغيٓيؿي ٖةضطيع ٖةي
غواْيؿى ٖةض يةاليةٕ خةي
بة ؾيَوةى تايبةتى ئاَازة زةنطا ،بة ؾيَوةيةى بوو نة يووٍ ْةزةضا و ْةزةْووؾتاية و ية
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قةباضةى زياضنطاو و تةختى وةى َةقةبا ضيَ زةنطإ .بةثيَي ْطخى زضاوةنةف قةباضة و ؾيَوةيإ
َو زةيتواْى بعاْيَت زضاوةنة ضةْسة.
ديا بوو ،بة ؾيَوةيةى بووٕ ،تةْاْةت ية تاضيهيؿسا خةي
ية ٖةَوو ؾاضة طةوضةناْى ئيَطإ ْاوةْسيَهى ثاضة طؤضِيٓةوة ٖةبوو ،نة تيايسا
ٖاووآلتييةنإ زضاوي ضةضَيإ زةطؤضِييةوة و زضاوي ظيَطِ ياخؤ ظيويإ وةضزةططت .ية ؾاضة
بضوونةناْيـ نة ْاوةْسيى ثاضة طؤضِيٓةوةيإ ْةبوو ،بٓهةنإ ئةو ناضةيإ ئةدماّ زةزا ،ية
بةضاْبةضزا ٖةْسىَ غووزيإ ية نةغةنة وةضزةططت .ئةو زضاوة تةْاْةت ئةطةض نؤْيـ ببوواية
وةى زضاوي ناغةظ يةْيَو ْةزةضوو ،ضووْهة ضةضَةنةى تايبةتى بوو و زةغت ْةزةنةوت،
غاختةف ْةزةنطا.
َئَ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ية ئيَطإ ٖةْسىَ ضيَطة بة
ٖةْسىَ ية َيَصووْووغإ زةي
ؾيَواظى ضؤّ و يةاليةٕ ئةْساظياضى ضؤَى ضيَ نطاوة .ضيَطةنإ بة بةضزى ؾهاو بةضزضِيَص نطاوة و
بة مل زاثؤؾطاوة ،زواتط بة توْسي نوتاوياْة بؤ ئةوةي قايِ و ثتةو ببيَت.
بيَطوَإ شَاضةيةني ضؤَى ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ية ئيَطإ ناضيإ نطزووة ،بةآلّ
َيٓهاضي و ثؿهٓني بؤ ؾاضِيَطةناْى غةضزةَى ٖةخاَةْؿيي بهةٕ ،يةشيَط
ئةطةض ئيَػتة نؤي
ضِيَطةنإ بةضزة ؾهاوةنإ زةزؤظْةوةٖ ،ةَوو َيَصووْووغة يؤْاْيية نؤْةنإ ،تةْاْةت
ٖريؤزؤت ،ئةو ؾيَوة ية ضيَهطزْى ضيَطةيإ بة ٖى ئيَطاْيإ ظاْيوة ،بةآلّ يةواْةية ئةو ؾيَوة
ضيَطةية تا غةضزةَى غاغاْييةنإ بةضزةواّ ْةبوو بيَت و فةضاَؤف نطابيَت ،زواتط بؤ داضيَهي
زيهة ئةو ؾيَوةية ية ضؤَةناْةوة وةضطريابيَتةوة .ضووْهة ية َيَصووى ئيَطإ ظؤض دؤض ية ثيؿة و
ٖوْةض ٖةبووة نة بؤ َاوةى ضةْس غةزةيةى يةْيَو ضووٕ ،زواتط داضيَهي زيهة طةضِاوْةتةوة
ياخؤ بؤ ٖةتا ٖةتا يةْيَو ضووٕ.
ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ئيَطإ طةوضةتطئ ْاوةْسيى ٖةْاضزةنطزْى ئاغٔ و ثؤآل بووة ،بؤ
ئةَةف زةبوواية ئةوإ ؾيَواظى تواْسْةوةى ئاغٓيإ ظاْي بيَت ،بةآلّ ئةو بابةتة زواتط بة
ؾيَوةيةى ية ئيَطإ فةضاَؤؾهطاوة ،نة ية غةزةى ٖةظسةيةَى ظايٓى ئةوإ ْةياْسةظاْى ئاغٔ
بتويَٓٓةوة و ْةؾيإ زةتواْى ثؤآل ضيَ بهةٕ.
َهى ويَٓيع ية غةضزةَى ثاؾاناْى (ئام قؤيًٓو) فيَط
ئيَطاْييةنإ ضيَهطزْى تؤثي دةْطى ية خةي
بووٕ ،زواتط ٖةْسىَ ؾتإ ية عومساْييةناْةوة يةو باضةوة فيَطبووٕ ،ثاؾإ بة بةضزةواّ بؤ خؤيإ
تؤثيإ ضيَ زةنطزْ ،ازض ؾاى ئةفؿاض ئةو تؤثاْةى ية دةْطةناْسا بةناض زةبطز نة ية ئيَطإ ضيَ
زةنطإ ،نةضى ية غةزةى ْؤظزةيةّ تواْاى ضيَهطزْى تؤثيإ ْةَا.
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زضوغتهطزْى ؾووؾةف ٖةَإ ططفتى ٖاتةثيَؿيَ ،ئيَطاْيية نؤْةنإ ؾووؾة و تةْاْةت
ؾووؾةى ثةدمةضةؾيإ ضيَ زةنطز ،بةآلّ زواتط بة ٖؤى ضِووزاوةناْى ضؤشطاض و َطزْى
ثيؿةوةضاْى ئةو بواضة ،ئةو ثيؿةية زووضاضى زانؿإ بؤوة.
َةتةناْى ئابووضى غاغاْييةنإ بووْى طوَطط بؤ ٖةَوو ئةو ناآلياْة بوو
يةنيَو ية خةغً
نة ٖاوضزةى ئيَطإ زةنطا ،ئةو بابةتة ية زاٖيَٓاْةناْى ئةّ غةضزةَة ْيية ،بة ٖةَإ ؾيَواظ نة
َى خؤيإ و بةثيَي بةضشةوةْسى خؤيإ
ئيَػتة وآلتإ بؤ ثاضيَعطاضى ية ثيؿةغاظى و نؿتووناي
َجؿتى ية
ظيازة زةخةْة غةض ناآلنإ ،بة ٖةَإ ؾيَواظ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ بؤ ثاي
بةضٖةَى ثيؿةغاظى ْاوةخؤ ْطخى طوَططى ٖةْسىَ ناآل زةبطاية غةضةوة.
َيَهى ظياز نطز نة ية
ية َيَصووزا زةبيٓطيَت نة ؾاثووضى زووةّ طوَططى غةض دؤضة نوتاي
َة ئيَطاْييةنإ ،نةواتة بؤ ئةوةي بةضٖةَى
غوضياوة بؤ ئيَطإ زةٖات و ببووة ضِنابةضى نوتاي
َة
ْاوةخؤ فطؤؾتٓى يةْيَو باظاضِة ْاوةخؤييةنإ زاْةبةظيَت ،طوَططيَهي ظؤضتط يةغةض نوتاي
ٖاوضزةنإ زازةْطا.
َيَصووْووغة ئةوضووثاييةنإ ْووغيوياْة نة ئيَطاْييةنإ زضوغتهطزْى ثطز ية ضؤَةناْةوة
فيَطبووٕ ،بةآلّ خؤؾبةختاْة بةْساو و ناضيَعيإ بة زاٖيَٓاْى ئيَطاْييةنإ ْاغيوة ،ية تةواوى ئاغيازا
َهةْسضا بيَت ،ئةوا ية ئيَطاْييةناْةوة فيَطبووٕ ،ظؤضيٓةى ناتةنإ ناضيَع
ية ٖةض ؾويَٓيَو ناضيَع ٖةي
َهةْة ئيَطاْييةنإ غةضثةضؾيت ئةو ناضةيإ ية زةظةضةيًي زيهة نطزووة ،ئةوإ ية زؤظيٓةوةى
ٖةي
غةضضاوةى تايبةت بؤ ناضيَع و ئةو غةضضاواْةى بة زايو ٖةشَاض زةنطإ ظؤض ناضاَة بووْة.
َهةْة
زةوتطيَت ئاوة شيَطظةَيٓييةنإ غةضضاوةيإ ية زاَيَٓى ؾاخةناْة ،بةآلّ بريٖةي
ئيَطاْييةنإ ية ْيَوةْسيى زةؾتةنإ و ية َةوزاى ظؤض زووض ية ؾاخةناْسا ناضيَعيإ ييَساوة،
َيإ زةنةْس
ئةَة ية ناتيَهسا بووة نة بةضزةواّ ئةو ؾويَٓةى بؤ غةضضاوةى ئاوةنة ٖةي
دياواظيى ية ضِووناضزا ْةبووة يةطةٍَ ؾويَٓةناْي زيهة زةؾتةنة.
َهةْة ئيَطاْييةنإ ٖةبوو ،ظؤض داض تةْيا ثؿت بة وتةناْى ئةوإ
َتُاْةى ظؤض بة ناضيَع ٖةي
زةبةغرتا بؤ بووْى ئاو ية ؾويَٓيَو و ثاضةيةنى ظؤض خةضز زةنطا بؤ زؤظيٓةوةى ئاو و باوةضِ
َة بهةٕ.
ْةزةنطا نة ئةوإ ٖةي
َهةْسْى ناضيَع زابني زةنطز ،ية زةغتجيَهى زةضطةى ناضيَع تا
ئةواْةى ثاضةيإ بؤ ٖةي
َهةٕ ئاوى
َى غةضةني واتة ئةو ؾويَٓةى بة ييَهساْةوةى ناضيَع ٖةي
ئةوناتةى زةطةيؿتٓة ضاي
َةنة ئاويؿى تيَسا ْةبوواية ،برييإ بؤ الى ئةوة
َهةْسْيـ ،ئةطةض ضاي
تيَساية ،تةْاْةت زواى ٖةي
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َةى نطزبيَت .ئةوإ ويَطِاى ئةو ظياْة ظؤضةى بةضيإ زةنةوت،
َهةْةنة ٖةي
ْةزةضوو نة ناضيَعٖةي
َهةْسْةنةى ثيَ ْةطةيؿتبيَت.
زةياْوت يةواْةية ئاوةنة ٖيَٓسة ية قووآليي بيَت نة ٖةي
َهةْٔ ،غةضةدماّ زةطةْة ئاو ،بةآلّ
َهةْة ئيَطاْييةنإ زةياْعاْى ٖةض ؾويَٓيَو ٖةي
ناضيَعٖةي
َهةْسْى ئةوإ
ٖةْسىَ نات ئاو زةنةوتة قووآليي غيَ تا ضواض ٖةظاض طةظ ،ئةوةف ية تواْاى ٖةي
َهةْسْيؿيإ ٖةبوواية ،ئاو ية زوو ٖةظاض َةتط ثرت
ْةبوو ،تةْاْةت ئةطةض تواْاى ٖةي
غةضْانةويَت و ْاتواْيَت بيَتة ْاو ناضيَعةنة و ضِيَطِةوةنةى بربِيَت و بيَتةزةض.
َسةنةْسضا ،ئيرت ئاو
َى غةضضاوة ٖةي
ية ناضيَعزا ؾتيَو بة ْاوى ثةَح ْيية ،زواى ئةوةى ضاي
بة تواْا و ٖيَعى خؤى زةبوواية بيَتة ْيَو ناضيَعةنة و بةضةو غةض بطِوات.
َئَ و زةياْوت ئاو بةضةو غةض ْايةت ،بةآلّ ناضيَعييَسةضة ئيَطاْييةنإ زةياْوت
ٖةَووإ زةي
زيَت و ٖةوضاظى ناضيَع بة ضازةيةى ْةضّ بوو نة ئاو بة ٖيَواؾي بةضةو ْاو طةضووى ناضيَعةنة
زةضِؤيؿت و غةضزةنةوت تا زةطةيؿتة زةضةوة.
َى غةضضاوةى ئاو ،زةبوواية
َهةْسْى بريةنإ ية زةضواظةى ناضيَع تا زةطةيؿتة ضاي
ية ٖةي
ْؿيَوى ظؤض ْةضَى ثيَ بسضيَت و ٖيَٓسة بيَت نة ئاو بة ئاغاْى بتواْيَت ثيَيسا بطِوات ،ية
غةضزةَى ئيَػتةزا ئةْساظياضإ بؤ زياضنطزْى ئةو دؤضة ضِيَطِةوةى ئاو ثيَويػتيإ بة غووز
وةضططتٔ ية ئاَيَط و ييَهساْةوةى ئةْساظةيي وٖ...تس ٖةية ،ناضيَعييَسةضة ئيَطاْييةنإ بيَ ئةوةى
َةيإ ْةزةنطز.
ئةو ظاْػتاْةيإ ٖةبيَت ،يةى بةضة زةغت ٖةي
ئيَطاْييةنإ ظؤض بابةتيإ بة ديٗاْيإ ْاغاْس نة زةتواْني باؽ ية( :طةمنْ ،يػوَ ،اف،
َة و طوٍَ و ضِووةنى زةضَاْى ،ضيَهطزْي بةْساو ،ؾةنط ية قاَيؿى
طاوضةؽ ،دؤضةناْى زاْةويًَ
َهةْسْى ناضيَع بابةتيَهى
ؾةنط و ضِيَطةغاظى وٖ...تس) ،بةآلّ يةْيَو ٖةَوو ئةو بابةتاْةزا ٖةي
ٖةغتياض و تايبةمتةْسة.
زواى ٖةظاضإ غاٍَ ٖيَؿتا ديَطةى ضاَاْة نة ئةوإ ضؤٕ تواْيإ ثةي بة ئةوة ببةٕ نة
َهةْسْى ناضيَع نة ٖةوضاظيَهى ْةضَى ٖةية ،ئاو يةشيَط ظةوييةوة بطةيةْٓة غةض
زةتوأْ بة ٖةي
ضِووى ظةوى و ضؤٕ تواْيإ ئاوى شيَط ظةوى بسؤظْةوة و بة طةياْسْى بؤ غةض ظةوى غووزى ييَ
ببيٓٔ.
َهةٕ ض نةغيَهى ئيَطاْى بوو ،بيَطوَإ ئةو ية نةغة
نةؽ ْاظاْيَت يةنةّ ناضيَع ٖةي
زاٖيَٓةض و ظيطةنةناْى ديٗإ بووة.
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ضيَهطزْى بةْساويـ زاٖيَٓاْى ئيَطاْييةنإ بوو ،ثيَـ ئةوةى ئةوإ ئةو ناضة بهةٕ ،نةؽ
ية ٖيض وآلتيَهسا بة برييسا ْةٖات ئةو ناضة ئةدماّ بسات ،ئيَطاْييةنإ بةو ناضةيإ ْةتةْيا
ئاغتى ئاويإ بةضظ نطزةوة تا ظةوييةناْيإ ئاو بسةٕ ،بططة بووْة خوزإ ثاؾهةوتى ئاويـ نة
ية ثؿت بةْساوةناْسا زةَايةوة.
وةغتاناْى بواضى بةْساو ية ئيَطإ دؤضيَو ية غاضوديإ ٖةبوو نة بة تةواوةتى ْةظاْطاوة ية
ضى بةضٖةّ ٖاتووة ،تةْيا وةى ية غةضضاوة َيَصووييةناْسا ٖاتووة ،ئةوإ ئاٖةى (قةغةٍَ) و
َيإ نطزووَٕ ،اوةيةنى باف نوتاويأْ ،ئةو نوتاْة بؤ
خيعيإ بةناض بطزووة ،زواتط تيَهةي
َةنة ْةبوو ،ئةو ناضة ثيَـ تيَهةٍَ بووْيإ بة ئةدماّ طةيؿتووة .طواية
ْةضَهطزْةوةي قةغةي
ئةو نوتاْة بؤ ثتةوتط بووْى ئةو غاضوداْة بووة ،بةو ثيَيةف ئةو غاضودةى ثيَـ زوو ٖةظاض
غاٍَ ضيَ نطاوة ،ية ضِووى ثتةوييةوة دياواظيى ْةبووة يةطةٍَ ضيُةْتؤى ئةّ غةضزةَة.
ئيَطاْيية نؤْةنإ ناضى طةوضةيإ بؤ ضيَهطزْى بةْساو زةنطز ،ئةوإ غةضةتا ضِيَطِةوى ئاويإ
زةطؤضِى ،ئةوة ية ضِووباضة طةوضةنإ و بة تايبةتى ية وةضظى ظؤضبووْى ئاو واتة ية وةضظي
بةٖاضزائةدماَساْي ئةو ناضة غةخت بوو ،ئةوإ زواى ئةوةى ئاويإ زةخػتة ضِيَطِةويَهي
َسةنةْس
زيهةوة ،ضاوةضِوإ زةبووٕ ؾويَٓةنة وؾو ببيَتةوة ،زواتط غيَ تا ضواض طةظ ظةويإ ٖةي
بؤ بٓاخةى بةْساوةنة.
ئةو بةْساواْةى ية خؤظغتإ ضيَ نطإٖ ،ةَوويإ يةو بةْساواْة بووٕ نة غيَ طةظ ظةوى
َهةْسْيـ ئةطةض ييَو بسضيَتةوة ،زةظاْطيَت نة
َهةْسضابوو ،ثيَواْةية ية ٖةي
شيَطيإ بؤ بٓاخة ٖةي
َططتٓة ضةْسة ظؤض زةنات.
ئةو خاى ٖةي
يةنيَو يةو بةْساواْةى ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ضيَ نطا بطيَتى بوو ية بةْساويَو يةغةض
ضِووباضي ٖريَةْس بة َةبةغتى ثاؾهةوتهطزْى ئاوى ضِووباضةنة ية وةضظى غةضنيَؿى ئاو واتة
ية وةضظي بةٖاض ،نة غةضنيَؿى ئاوى ئةو ضِووباضة ية ئيَطاْى نؤٕ بةْاوباْط بوو.
ؾاثووضى زووةّ ظؤض ئاضةظووى ية ناضى تةالضغاظى بوو ،بؤية ية غةضزةَى ئةوزا ظؤض
نؤؾهى طةوضةى ثاؾايةتيي ضيَ نطإ ،يةنيَو يةوإ بة (نؤؾهى تيػفوٕ) ْاغطاوة و ٖيَؿتا
ثامشاوة و ؾويَٓةواضةناْى َاوة نة بة (تاقى نيػطا) ْاو زةبطيَت ،عاضةبإ ضيَهطزْى ئةو
نؤؾهةيإ بؤ ئةْؤؾريوإ زةطةضِيَٓٓةوةٖ ،ةضضةْسة ية ضاغتيسا ئةْوؾريوإ بيٓاى ْةنطزووة و
ٖى ؾاثووضى زووةّ بووة.
367

ئةو بابةتة تا ئةّ زوايياْةف ْةظاْطاو بووٖ ،ةض زةوتطا ئةو نؤؾهة يةاليةٕ ئةْؤؾريوإ ض َي
َيٓةوة نطا و بة ٖؤى (ناضبؤْى  )14تةَةْى نؤؾهةنة
نطاوة ،بةآلّ زواى ئةوةى ييَهؤي
زياضنطا ،زةضنةوت نة ئةو نؤؾهة نؤْرتة ية غةضزةَي ئةْؤؾريوإ و ٖى غةضزةَى ؾاثووضى
زووةَة.
نؤؾهى بة ؾهؤى بيَؿاثووض ية فاضؽ ،يةنيَهي زيهةية بوو يةو نؤؾهاْةى ؾاثووضى
َى ( 1971ظ) زةغتةيةى ية ؾويَٓةواضْاغاْى فةضةْػي
زووةّ بيٓاى نطز و ية غةضةتاى غاي
تواْيإ غتووْةناْى ئةو نؤؾهة يةشيَط خاى زةضبٗيَٓٓةوة و بةثيَي ئةو غتووْاْة زةضنةوت
ؾاثووضى زووةّ نؤؾهةناْى بة ؾيَواظى نؤؾهةناْى غةضزةَى ٖةخاَةْؿيي و بة بةضز بيٓا
زةنطز .ئةطةض ئيَػتة ٖيض ؾويَٓةواضى بةضزةناْى نؤؾهى تيػفوٕ واتة تاقى نيػطا ْةَاوة،
بؤ ئةوة زةطةضِيَتةوة نة خةييفةى عةباغي (َةْػوض) ناتيَو ويػتى ؾاضى بةغسا ضيَ بهات
تةواوى بةضزةناْى ئةو نؤؾهةى بؤ بةناض بطزٕ يةو ؾاضة طواغتةوة .زاتاؾيٓى بةضز ية ضابطزوو
نة ٖيض ئاَيَطى تايبةتى وةى ئةَطِؤ ْةبوو ،ناضيَهى ظؤض غةخت بوو ،بؤية ناتيَو خةييفةى
عةباغي بةضزة تاؾطاو و ئاَازةنطاوةناْى نؤؾهى تيػفوْى بيٓىٖ ،ةَووياْى بؤ ئةو ؾاضة
طواغتةوة و ية بيٓاناْى ئةو ؾاضة غووزى ييَ وةضططتٔ.
ْةتةْيا عاضةبإ نةوتٓة طواغتٓةوةى بةضزةناْى نؤؾهةناْى ؾاثووضى زووةّ ،بططة ئةو
ئيَطاْياْةى ية نؤؾهةناْيـ ْيَعيو بووٕ ،خؤيإ َاْسوو ْةزةنطز و بةضزةناْى ئةو
نؤؾهاْةيإ بؤ بةناضبطزْةوة ية بيٓاناْيإ زةطواغتةوة .ئةطةض زةبيٓطيَت نة ثامشاوةى تةختى
دةَؿيس تا ئيَػتة يةْيَو ْةضوو و بة تاآلٕ ْةبطا ،بؤ ؾهؤى ْاوى غًيَُإ زةطةضِيَتةوة و
ئيَطاْييةنإ وتيإ ئةوة باضةطةى غًيَُاْى ثةياَبةض بووة ،بة ثريؤظى ئةو نةغة ويَطاْةناْى بة
يةنذاضى يةْيَو ْةبطز و ٖةَإ ناضيؿيإ بؤ طؤضِى نوضوف بةناض ٖيَٓا و وتيإ ئةوة طؤضِى
زايهى غًيَُاْة ،بةّ ؾيَوةية ئةو ؾويَٓةواضاْة َاْةوة و يةْيَو ْةضووٕ.
ؾاضغاظى ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ظؤض باؾرت بووة ،ية ؾاضغاظى يةزواى ٖيَطف ٖيَٓإ بؤ
ئيَطإ ،ثيَـ ئةو نات تةواوى ئةو ؾاضاْة بيٓا زةنطإ وةى منووْة ؾاضى بيؿاثووض ،ئاوى
َى ظيَطاب ية
َى ظيَطابيإ ٖةبوو .زواى ْةَاْى غاغاْييةنإ ضيسي نةْاي
خواضزْةوة و نةْاي
ؾاضةناْى ئيَطإ ،دطة ية ؾاضةناْى وةى ئيػفةٖإ ،طيالَٕ ،اظةْسةضإ و ئةغتةض ئاباز ضيَ
ْةنطاْةوة.
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َسةنةْس،
َيإ بؤ ئاوزةغت ٖةي
َةنإ ضاي
زواى ئةو غةضزةَة ية دياتى ظيَطاب ،ية ٖةَوو َاي
ظاْطاوة ئةو ضاآلْة ية زاٖيَٓاْى ئيَطاْييةنإ بووة ،تةْاْةت ْةتةوةناْي زيهة ْةيإ بووة .ؾاضى
َى ئاوزةغتى ْةبووة ،غي و سةوت تاقى
ضؤّ ية طةضَةى زةغةآلت و ؾهؤَةْسيسا ضاي
ْةغطةتيإ ٖةبوو ،بيَ ئةوةى ضاَييَهى ئاوزةغتيإ ٖةبيَت .ثاضيػى ثايتةختى فةضةْػاف ْة
َى ظيَطابى ْةبووة ،تةْاْةت ية ظيَطغاى ثايتةختى زةغةآلتساضاْى فةضةْػاييسا نة
ضاٍَ و ْة نةْاي
َى ئاوزةغت ْةبوو ،يةواْةية زووضاضى غةضغووضَِإ بني ئةطةض
يويػي ضواضزةيةَى ييَ بوو ،ضاي
َى تةواييَت و واْى طةضَاو يةاليةٕ (حمةَة ضةظا بةط) ْيَطزةى ئيَطإ بطاوةتة
بطوتطيَت نة ضاي
زةضباضى يويػي ضواضزةيةّ و ئةو بابةتةى فيَطى فةضةْػييةنإ نطزووة.
َى ئاوزةغت ٖةبووة ،ية ٖةْسىَ ؾوئَ ية ناتى
ية ئيَطإ ية غةضزةَاْى بةض ية َيَصوو ضاي
طةضِإ ية ؾويَٓةواضةناْسا زؤظضاوةتةوة ،بؤ منووْة ية ططزى ؾاضى غيًَهى ناؾإ نة تةَةْى
َة ،ئةو
سةوت ٖةظاض غاٍَ بةض ية ئيَػتةية ،ية ططزى سةغاضى زاَةغإ نة ٖى ؾةف ٖةظاض غاي
ضاآلْة زؤظضاوْةتةوة ،ئةَةف ْيؿاْةى نؤْى و بةضظى ؾاضغتاْييةتى ْةتةوة ئيَطاْييةناْة
بةغةض ئةواْي زيهة و بة تايبةتى بةغةض ئةوضووثاييةناْسا.
َهةْسْى ناْةنإ و
يةنيَو ية ناضة غةضةْر ضانيَؿةناْى غةضزةَى غاغاْييةنإ ٖةي
زةضٖيَٓاْى ناْعانإ بووة.
ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا ئيَطإ طةوضةتطئ ٖةْاضزة ناضى ئاغٔ و َؼ بووة ية ئاغيا،
بؤ ئةَةف ثيَويػتى بة زةضٖيَٓاْى ضيَصةيةنى ظؤض بةضزى ئاغٔ و َؼ ٖةبوو ،بة ٖةَإ ؾيَوة
بؤ ئةو ناضة شَاضةيةنى ظؤض نطيَهاضيـ ثيَويػت بوو .ضووْهة ناضنطزٕ ية ناْةناْسا قوضؽ
بوو ،بؤية َووضةى ئةوإ ثرت بوو ية نطيَهاضةناْي زيهة ،زواى ٖةض دةْطيَهيـ ،زيًةنإ
زةنطاْة نطيَهاض ية ناْةنإ تا ثيَساويػتيى ناْةنإ بؤ نطيَهاض نةّ ببيَتةوة.
زيًة دةْطييةنإ ئةطةض بة ضيَهةوتٔ ية ْيَوإ ثاؾاى ئيَطإ و ثاؾاى زوشَٔ ئاظاز نطا
بووإ ،ئةوا زواى زاْى بطِة ثاضةى زياضنطاو بؤ ٖةضيةنةيإ ،ئاظاز زةنطإ ،ئةوةى ية وآلتى خؤى
َهيإ ٖةبوواية ياخؤ ية خعَةناْيإ ثاضةيإ وةضططتباية ،ئةوة ئاظاز زةنطإ،
نةضةغتة و َوي
ئةوةؾي ثاضةى ْةبوواية بؤ ئاظازبووْى بيسات ،وةى زيٌ زةَايةوة و بةثيَي ثيَويػتى غةضزةّ
غووزى ييَ وةضزةطريا.
ية ٖةْسىَ غةضزةّ ئةواْيإ ْاضاض زةنطز تا ناضى نؿتووناٍَ بهةٕ ياخؤ بةْساويإ ثيَ
زضوغت زةنطزٕ ،يإ ثيَؿٓياظى زوو تا غيَ غاٍَ ناض نطزٕ ية ناْى ئاغٔ ياخؤ َػيإ بؤ
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زةنطا ،ئةواْيـ ثةغةْسيإ زةنطز ،زيًةنإ ْاضاض بووٕ َتُاْة بة وتةناْى ئيَطاْييةنإ بهةٕ،
زواى زوو ياخؤ غيَ غاٍَ ية ناضنطزٕ ية ناْةنإ ئاظاز زةنطإ.
نطيَهاضةنإ بةضزةناْى ئاغٔ و َػيإ زةطواغتةوة ،ضووْهة ئةَة ناضيَهى غةخت بوو،
بؤية تا يةتواْازا بوواية ناضطةناْى تواْسْةوةيإ ية ْيَعيو ناْةنإ زازةَةظضاْس .غطووؾتيية
نة ناضطةنإ زةبوواية ْيَعيو ئاو زضوغت بهطئَ ،ضووْهة تواْسْةوةى ئاغٔ و َؼ و ضيَهطزْى
َٓياييةوة ئيَطاْييةنإ بة ييَٗاتوويي و تةنٓيهى باف
ثؤآل بة طؿتيي ئاوى ظؤضى زةويَت .بة زي
تواْيوياْة ئاغٔ بتويَٓٓةوة ،بؤيةف بووْةتة طةوضةتطئ ٖةْاضزةناضى ئاغٔ و ية اليةني زيهة
ئةوإ بؤ تواْسْةوةى َػيـ زةنطيَت نة ٖةَإ ييَٗاتووييإ ٖةبوو بيَت.
ئةَطِؤ زةظاْني ثيَويػتيُإ بة ثًةى طةضَى بةضظ بؤ تواْسْةوةى ئاغٔ و َؼ ٖةية ،نة بؤ ئاغٔ
بة الْى نةّ زةطاتة ( )1535ثًةى غةزى ،بؤ َػيـ بة الْى نةّ زةطاتة ( )1083ثًة.
بة غووتةَةْى ئيَػتة بة زةغتٗيَٓاْى ئة ثًة طةضَيية ناضيَهى ئاغاْة ،بةآلّ بة
غووتةَةْى ئةونات نة تةْيا بطيَتى بووة ية زاضى وؾو ،طةيؿنت بةو ثًة طةضَيية ظؤض غةخت
بووة .دطة يةوة ئةو ثًةية بؤ تواْةوةى بةضزى ئاغٔ نةَة و ثيَويػتة ئةو طةضَيية بطاتة
الْى نةّ ( )1600ثًة تا بةضزةنإ بة باؾي بتويَٓةوة .ضووْهة ئاغٔ و َؼ يةو ناْاْةٕ نة
ظؤض بة ظوويي شةْط زةياْططيَت ،بؤية ئاغٔ و َػي غةضزةَى غاغاْييةنإ ٖيض ثاؾةواضيَهى
ْةَاوةتةوة.
بة ططمياْى ظؤض ٖةض وةى ضؤٕ ئيَػتة دياواظيى ية ْيَوإ بةضٖةَى نؤتايي ئاغٔ و ثؤآلى
وآلتيَو بؤ ئةوي زيهة ٖةية ،بة ٖةَإ ؾيَوة ية ضابطزووزا دياواظيى ية ْيَوإ ثؤآل و ئاغٓى
ئيَطإ و ثؤآل و ئاغٓى وآلتاْي زيهةيـ ٖةبووة ،نة زةبووْة زوا بةضٖةّ و ئةو دياواظيية ظؤضتط
بوو ية ئةوةى ئةَطِؤ ٖةية ،ضووْهة ثاضيَعطاضيهطزٕ ية ْٗيَٓييةناْى ثيؿةغاظى ية نؤْسا ظؤض
ثرت بووة.
ية غةضزةَاْى نؤٕ ٖةض وآلتيَو نة دؤضة ناآليةنى باؾي ٖةبووايةْ ،ةتةْيا ْةيسةويػت
نةؽ ببيَتة ضنابةضى ،بططة ْةيسةويػت نةغي زيهة بتواْيَت ية ٖةَإ ناآل بةضٖةّ بٗيَٓيَت.
ٖةضوةٖا ية ٖةَوو وآلتيَهسا وةغتاناْيـ ْةياْسةويػت ٖاوثيؿةناْيإ ْٗيَٓييةناْى
َةناْى خؤيإ زةخػتة غةض ناض تا بة ظوويي ئةو ْٗيَٓيية بعأْ.
ثيؿةنةيإ بعأْ ،تةْيا َٓساي
ئيَػتة بؤ تواْةوةى بةضزى ئاغٖٔ ،ةْسىَ َازةي زيهة يةطةٍَ بةضزى ئاغٔ زةنةْة ْاو
نوضةنإ و ية ضابطزووؾسا بيَطوَإ بؤ زةغتهةوتٓى ئاغٓى خاوئَ ٖةَإ ناضيإ نطزووة،
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بةآلّ تواْسْةوةى ئاغٓى غةضزةَى غاغاْييةنإ بة ؾيَوةيةى نةوتة فةضاَؤؾي نة ئيَػتة
ئيَُة ٖيض يةنيَو يةو َازاْة ْاْاغنيٖ ،ةضضى غةباضةت بة تواْسْةوةى َػيؿة ،ئةو بابةتة
بةضزةواّ بوو ية زواى تةواوبووْى زةغةآلتيى غاغاْييةنإ.
َطةى ئيَطاْى ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا بةغةض ضيٓة دياواظةناْسا زابةف ببووٕ،
نؤَةي
ٖةض ضيٓيَو ناضى خؤى زةنطز و زةغتى ْةزةخػتة ْيَو ناوباضى ضيٓةنةي زيهة ،يةنيَو ية
َهى نةَى
َو نة َؤي
ضيٓةنإ بطيَتى بووٕ ية دووتياضإٖ ،ةَوويإ بة دووتياضى خوزإ َؤي
ٖةبووٖ ،ةشَاض زةنطإٖ ،ةض دووتياضيَو ناضى بؤ خؤى زةنطز و ظةوييةنى نةَى ٖةبوو،
نةؽ نؤيًة ْةبوو ،بةآلّ ئةَة تايبةت بوو بة ئيَطاْييةنإ و زيًةناْى ْةزةططتةوة نة بؤ
خاوةٕ ظةوييةنإ وةى نؤيًة ناضيإ زةنطز .يةنيَو ية زاٖيَٓاْةناْى دووتياضة ئيَطاْييةنإ
َةيةني زيهة نة ْة دؤ بووْ ،ة
بطيَتى بوو ية ييَهساْى طةمن و دؤ و بةضٖةّ ٖيَٓاْى زاْةويًَ
طةمن ،بةضٖةَى ظؤضى ييَ زةنةوتةوة و ْاْيَهى ظؤض خؤؾي ييَ ضيَ زةنطا.
ثةَؤ يةنيَو ية بةضٖةَةناْي زيهةي غةضزةَى غاغاْييةنإ بوو ،بة تايبةتى ية ْاوضة
طةضَةنإ زةضيَٓسضا ،وةى باغهطا تةواوى ْاوضةناْى ئيَطإ ية غةضزةَاْى نؤْسا باضاْيإ ثرت
بوو ،ثةَؤ ثيَويػتى بة باضإ و ٖةتاو ٖةية ،ية ْاوضة طةضَةناْى ئيَطإ ٖةضزوونيإ ٖةبووٕ.
َٓيايي ضيَصةى بةضٖةَى ثةَؤى ئيَطإ ْاظاْني ،بةآلّ زةظاْني نة ضيَصةيةنى باؾي ييَ ٖةْاضزة
بة زي
زةنطا.
َى ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا قاَيؿى
يةنيَهي زيهة ية بةضٖةَة فطةواْةناْى نؿتووناي
ؾةنط بوو نة بةضٖةَيَهى ظؤضى ئيَطإ بوو ،نة ية ؾيًةنةى ؾةنط بةضٖةّ زةٖات ،بة ٖةضزوو
ضيَطةى ئاوى و وؾهاْى ٖةْاضزةى وآلتاْى زضاوغيَ زةنطا .بة ضِاى ظؤض نةؽ وؾةى ؾةنط
وؾةيةنى ٖيٓسيية و بة ٖؤى ظؤضى ؾةنط يةو وآلتة ئةو ْاوة بؤ ظَاْةناْي زيهة ثةضِيوةتةوة،
تةْاْةت بؤ ئيَطاْيـ ٖاتووة ،ئةطةض ئةوة ضاغتيـ بيَت ،قاَيؿى ؾةنط ية ئيَطإ ظؤض بووة،
بؤية ئةونات ؾةنط ية ئيَطاْةوة ضؤيؿتووة بؤ ٖيٓسغتإ.
ٖةْسىَ ية َيوةناْى زةظةضة طةضَةنإ نة ئةَطِؤ ية ئيَطإ زةغت ْانةوٕ و ية غةضزةَى
غاغاْييةنإ بة ضيَصةى ظؤض ية ئيَطإ بةضٖةّ زةٖاتٔ ،بؤ منووْة َؤظ و باْطوية نة دؤضة
َةنيَهة نة بة زاضةوة زةضِوا ،ئةو زاضة ية تةواوى نةْاضةناْى باؾووضى ئيَطإ ٖةبوو ،بةآلّ
ناي
ئيَػتة ٖاوؾيَوةى ئةو َيوةية تةْيا ية بًوضػتإ ٖةية.
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دووتياضةناْى ئيَطإ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ َؤظيإ بة باؾي زةْاغي و زةياْعاْى
َيَهة و يةى داض َيوة زةططيَت و وؾو زةبيَت ،ئةوإ زةياْعاْى
زاضيَهة نة تةَةْى تةْيا غاي
َيوةنةى بة ؾيَوةى ٖيَؿوويةنى طةوضةى َؤظة نة غةز تا غةز و ثةدما زاْة َؤظى زةبيَت،
بةآلّ ئةطةض ثيَـ وؾهبووْى زاضى َؤظ ،ثاضضةى ثيَػتى زاضةنة بة ئةْساظةي يةثي زةغتُإ
بربِئ و بيإ ضيَٓني ،ئةوا يةو زاضة ياظزة َاْطيية زةتواْطيَت زاضى تاظةَإ زةغت بهةويَت ،نة
بة ٖةَإ ؾيَوة َؤظَإ ثيَ زةزات و ية ئةدماَسا ثيَـ ئةوةى زاضى َؤظ وؾو ببيَت ،الْى
نةّ يةو زاضة يةى زاضي تاظةى َؤظ زةغت زةنةويَتةوة ،ئةو بابةتةف ية الى دووتياضاْى
ئةوناتى ئيَطإ ظاْطا بوو.
زاٖيَٓاْيَهى دووتياضاْى غةضزةَى غاغاْييةنإ بطيَتى بوو ية زؤظيٓةوة و زةضٖيَٓاْى
ؾيًةنةى ضةطى زةوةْةناْى بيابإْ ،ةتةوةناْي زيهة تةْيا زةوةْةناْيإ زةْاغي و زةضيإ
زةٖيَٓإ ،بةآلّ ئةوإ ؾيًةى ئةو زةوةْاْة نة بطيَتى بووٕ ية( :زةوةْى طةظ ؾريى ،زةوةْى طةظ
ئةْطةبني و زضِنى خةغو وٖ...تس) .ئةو ؾرياوناْةى دووتياضى ئيَطاْى ية بٓة زةوةْةناْى
زةضزةٖيَٓإ ،غووزى ثيؿةغاظى ياخؤ ثعيؿهى يإ خؤضانى ٖةبوو .ئيَطاْييةنإ ية ؾرياونةى
نةترية غووزيإ بؤ ثيؿةغاظى وةضزةططت و ؾرياونةى (ئةْكوظة) بؤ طيازةضَاْى بةناض زةٖات
َةنإ ئةطةض ئاو زةغت
و ثةيهةناْيؿى ية بيابإ بؤ ْةٖيَؿتٓى تيٓوويةتيى زةزضاية ئاشةي
ْةنةوتباية ،دويٓى ثةيهى ئةو ضِووةنة تيٓوويةتيى ضيَبواضاْيؿي ْةزةٖيَؿت.
ئةو ؾرياونةيةى ية ئةْكوظة يةاليةٕ ئيَطاْييةناْةوة زةٖيَٓطايةزةض بؤ ناضوباضى ثعيؿهى
بةناض زةٖات و ضاضةغةضى ئاظاضةناْى ضؤَاتيعّ بوو ،ؾرياونةى طةظ ؾريى و طةظ ئةْطبيٓيـ
وةى خؤضاى بةناض زةٖات.
ثةضوةضزةنطزْى ٖةْطيـ يةنيَو ية ناضةناْي زيهةي دووتياضةنإ بوو ،دطة ية
دووتياضةنإ نةغي زيهة بؤى ْةبوو ئةوناضة بهات ،دووتياضةنإ ية ثةضوةضزةى َيَـ
ٖةْطوئ ،ظؤض غووزيإ وةضزةططتَ .يَصووْووغة يؤْاْييةنإ ثةضوةضزةى َيَؿى ٖةْطوئ بؤ
دووتياضاْى خؤيإ زةطةضِيَٓٓةوة ،ضيٓييةناْيـ خؤيإ بة بٓاخةى ئةوناضة زةظأْ ،بةآلّ ٖيض
يةنيَو يةو وتاْة ضاغت ْيية و ية تةواوى ديٗإ ية ٖةض ؾويَٓيَو نة ئاووٖةوا فيَٓو بووبيَت
ئة ناضة ٖةبووة.
َساضةنإ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ بة دووتياض ٖةشَاض زةنطإ ،بة ٖؤى بووْى
ضيٓى ئاشةي
َساضى ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا بة يةنيَو يةو
َةناْيإ ،ئاشةي
يةوةضِطة و ئاييهى ظؤض بؤ ئاشةي
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َى ٖةض ْاوضةيةى
ناضاْة ٖةشَاض زةنطا نة بةضووبوَى باؾيإ ٖةبوو ،بةضووبوَى ئاشةي
َةتى تايبةت بة خؤى ٖةبوو.
خةغً
ْووغةضى بةْاوباْطى فةضةْػي (وآلتيَط) ْاْةوةى ثةْريى نؤْى بة زاٖيَٓاْى فةضةْػييةنإ
زاْاوة و ْووغيويةتى نة ظؤضبووْى دؤضة ثةْريةناْى فةضةْػي ٖيَُإ بؤ ثيَؿهةوتٓى ئةوإ،
ئةطةض وآلتيَط ؾاْاَةى فريزةوغي خويَٓسبايةوة ،زةيعاْى نة ئةو ضةْسئ داض باغي ثةْريى
َيَني نة نؤْهطزْى ثةْري ثيَـ غةضزةَى
نؤْى ية غةضزةَى غاغاْييةنإ نطزووة ،ئةطةض ْةي
َٓياييةوة ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ٖةبووة ،فريزةوغي ية ضريؤنى
غاغاْييةنإ ٖةبووة ،بة زي
َى نةغيَو ،بةّ ؾيَوة زةزويَت:
ضيَ بعضنطزْى ثاؾاى ئيَطإ ية ناتى ضِاو و ضؤيؿتٓى بؤ َاي
َيَت بطِؤ ٖةْسىَ ثةْريى نؤٕ و ْاونة بازاَى تاظةّ بؤ بيَٓة)
(ثاؾا ٖةْسىَ ثاضة زةزاتة ئةو و زةي
فريزةوغي ضةْسئ داض ية ؾاْاَةزا باغي ثةْريى نؤٕ زةنات.
ٖةضوةٖا ظؤضى دؤضى ثةْري ية فةضةْػا ْة زةبيَتة ٖؤى ئةوةى ئةوإ بة ثيَؿةْطى
َيَت،
ْةتةوةناْي زيهة يةو بواضة بٓاغنيْ ،ة ْيؿاْةى ثيَطةيؿتوويي ئةواْيؿة وةى وآلتيَط زةي
ضووْهة ية ظؤض وآلت و ية ئيَطاْيـ دؤضةناْى ثةْري ظؤضبووٕ بؤ منووْة ية ئيَطإ دؤضة
ثةْريةناْى (الضى ،نوضزى ،ثةضضةى ،خيهى ،ؾرياظىَ ،اظةْسةضاْى ،ييكواْى و قوضاْى)
َساض بووٕ ية ضِووى بةضٖةَة
ْاوباْطيإ ٖةبووة ،ية اليةني زيهة ئةو ْةتةواْةى ئاشةي
ؾريةَةْييةنإ ظؤض ية ثيَؿةوةى ْةتةوة ضاوضييةنإ بووٕ.
فةضةْػييةنإ يةو غةضزةَةى بة (طةيوا) زةْاغطإ ،ضاوضى ياخؤ ضِاونةض بووٕ و خؤضانى
غةضةنيإ طؤؾت بوو ،ئةو ْةضيتة تةْاْةت زواى ئةوةى ئةو ْةتةوةبووْى دووتياض و
َساضيؿيإ نطزٖ ،ةض َايةوة ،ئيَػتةف خؤضانى غةضةنيي ئةوإ طؤؾتة و ْإ تةْيا بة
ئاشةي
بةؾيَو ية خؤضانيإ ٖةشَاض زةنطيَت ،خؤضانى غةضةنيي ْييةٖ .ةْسىَ ية ْةتةوة
ئةوضووثاييةنإ تةْاْةت ية ئيَػتةؾسا نة طؤؾت نةّ بؤتةوةْ ،إ ْاخؤٕ ،تةْاْةت
َةْسييةنإ ية ٖةَوو تةَةْيإ ْاياْةويَت ْإ غؤَٕ .ةبةغتُإ يةو بابةتة ئةوةية نة
ٖؤي
َساض ْةبووٕ تا ثةْري بةضٖةّ بيَٓٔ ،بةآلّ ئيَطاْييةنإ بةض
فةضةْػييةنإ يةنةّ دووتياض و ئاشةي
َساضى و دووتياضيإ نطزووة.
ية ئةوإ ئاشةي
ضؤَئَ طيَطمشةْى فةضةْػي ية ططزى غيًَهى ناؾإ و ية طياْى ْةٖاوةْس ٖةْسىَ
َساضيإ
ؾويَٓةواضي زؤظيوةتةوة نة ْيؿاْي زةزةٕ ئيَطاْييةنإ بةض ية سةوت ٖةظاض غاٍَ ئاشةي
نطزووة.
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َساضى يةاليةٕ ئةو خيَآلْةى ية نويَػتاْةناْى
شإ زؤ َؤضطإ زةَييَت :بة باوةضِى َٔ ئاشةي
ئيَطإ زةشيإ ،زةبيَت ية ٖةظاضإ غاٍَ ثرت بيَت.
َس زةَييَت :بة ٖؤى ٖةبووْى شَاضةى ظؤضى َةضِى نيَوى ية ئيَطإ ،زةنطيَت
ٖيَطتعفيًَ
َى ياخؤ ئيَطإ يةنيَو يةو
َة ية ئيَطإ نطاوة بة ئاشةَييَهى خؤَاي
بطوتطيَت نة ئةو ئاشةي
َة
ْاوةْساْةية نة ٖةض ية غةضةتاوة ئةو ناضةيإ نطزووة ،ئةطةض ضاوى ية ضازة بةزةضى ئةو ئاشةي
َة بة ضيَصةى ظؤض
ية ئيَطإ تا غةضةتاى غةزةى بيػتةَيـ بةضزةواّ ْةبوواية ،ئيَػتةف ئةو ئاشةي
زةغت زةنةوت.
ية بةضٖةَة ضِووةنييةناْي زيهةي ئيَطإ يةو غةضزةَةزا (فػتل و ظةعفةضإ) بووٕ نة زوو
َيوةى بة بةضةنةت بووْةٖ ،ةْسىَ ية زاضةناْى فػتل تا ْيَعيهةى غةزةيةى بةضيإ ٖةبووة،
َة .ية ضِووزاوةناْى
ْاوةْسى تةَةْى بة غووز بؤ بةخؿيٓى َيوةى ئةو زضةختة ؾةغت غاي
غةضزةَى ؾاثووضى زووةَسا ٖاتووة نة ئةو غاآلْة ٖةْسىَ ية فػتل و ظةعفةضاْى بة زياضى بؤ
ٖةض يةنة ية ثاؾاناْى (نةيهوت ،نوداضات و غةضئةْسيب) ضةواْة نطزووة.
ظةعفةضاْيـ ية بةضٖةَسا بة بةضةنةت بوو ،ضةطى ئةو ضِووةنة ية ظةويسا تا زةغاٍَ
َةف بةضى زةططت ،ئةو ضِووةنة
زةَيَٓيَتةوةْ ،ة وؾو زةبيَتْ ،ة زةضِظىَ بؤ َاوةى ئةو زة غاي
َةَةْس و
ية ئيَطاْةوة بؤ ٖيٓسغتإ ٖةْاضزة زةنطا ،ضووْهة ية ظؤضيٓةي خؤضاى و خواضزْي زةوي
َُاْسْي يةاليةٕ دووتياضة
غةضَايةزاض و زةغةآلتساضإ بةناض زةٖاتٖ ،ةوةٖا زواى ٖةي
ئيَطاْييةناْةوة دؤضة بؤْيَهى ييَ بةضٖةّ زةٖات ،يةناتيَهسا ية ئيَطإ نطِياضى ْةبوو ،بؤية
ٖةْاضزةى ٖيٓسغتإ زةنطا.
َهي ططت ،بؤ
َييةى ية ئيَطإ ية غةضةتاى ٖةضظةناضى ؾاثووض بةضؤني خةي
ئةو وؾهة غاي
َي زةزا ضيَططى بهات ية زووباضة
ئةو بوو بة َايةى ثةْس وةضططتٔ ،بؤية بةضزةواّ ٖةوي
ْةبووْةوةى .ويَطِاى ئةوةى ئةو غةضزةَة ية تةواوى ؾويَٓةناْى ئيَطإ باضإ ظؤضتط زةباضى ،بةآلّ
َى زةبوو بة ٖةضِةؾةْ ،ةتةْيا يةو غاآلْةى باضإ باضئ نةّ زةبؤوة
زيػإ ٖةْسىَ نات وؾهةغاي
َةناْيـ ئاويإ نةّ زةبؤوة ٖةْسىَ داض وؾو
َطةنإ تيٓوو زةبووٕ ،بططة ئاوى نةْاي
نيًَ
زةبووٕ.
ؾاثووضى زووةّ بؤ ئةوةى ضيَططى بهات ية ٖاتٓى قاتوقطِي بة ٖؤى نةَى باضإ باضئ و
َيسا بؤ ئةوةي دووتياضإ ية
َة ْةنةوْة نيَؿةوةٖ ،ةوي
دووتياضاْيـ ية ئاناَي ططاْى زاْةويًَ
374

َة و خؤضاى
َةناْيإ زاْةويًَ
تةواوى ئيَطإ بتوأْ ثرت ية ثيَويػتى غاآلْةى خؤيإ و َٓساي
زةغتةبةض بهةٕ.
ؾيَواظى ناضى دووتياضاْى ئيَطاْى ثيَـ ٖاتٓى ؾاثووض بةو ؾيَوةية بوو نة ٖةض دووتياضيَو
َةى زةضاْس ،ئةو ضيَصةية بة ثيَوةضى خؤيإ بةؾي ثيَساويػتيى
ضيَصةيةنى زياضنطاو ية زاْةويًَ
َةناْياْى زةنطز و نةَيَهيؿي زةَايةوة ،بؤ ئةوةي ية باظاضِة ْاوةخؤييةنإ
خؤيإ و َٓساي
بفطؤؾطيَت.
ئةوإ ٖيض نات يةو ضيَصةيةى زياضيإ زةنطز ثرتيإ ْةزةضاْس ،ضووْهة ظؤض ضاْسٕ ثيَويػتى
بة بٓةتؤى ظؤضتط و نيَآلْى ضِووبةضى ظؤضتطى ظةوى و ئاوزاْى ظياتط و َاْسووبووْى ظؤضتط
َةنإ ٖيَٓسة ظؤض
ٖةبوو ،دووتياضةنإ ْةياْسةويػت خؤيإ َاْسووتط بهةٕ ،بؤية زاْةويًَ
َى ٖاتباية ،تواْاى ضيَططى ية قاتوقطِيإ ببوواية.
ْةزةبووٕ نة ئةطةض وؾهةغاي
َة بضيَٓٔ ،يةو
ية اليةني زيهة دووتياضإ زةتطغإ نة ئةطةض ظياز ية ثيَويػت زاْةويًَ
غاآلْةى نة بةضوبووّ فطةوإ زةبيَت ،يةغةضيإ زةَيَٓيَتةوة و بؤيإ ْافطؤؾطيَت ياخؤ ْاضاض
زةبٔ ٖةضظإ فطؤؾي بهةٕ.
َة زياضنطز و فةضَاْيسا ٖةضضةْسة دووتياضإ
ؾاثووضى زووةّ ْطخيَهى ديَطريى بؤ زاْةويًَ
ظياتط بةضٖةّ بٗيَٓٔ ،بةضٖةَةنةيإ يةاليةٕ سهووَةتةوة ٖةض بةو ْطخة بهطِزضيَت.
ؾاثووضى زووةّ ية ضيَطةى زةغةآلتساض و فةضَاْطِةواناْييةوة دووتياضاْى تيَطةياْس نة
ٖةضضةْسة ظؤضتط بةضٖةَيإ ٖةبيَت ،ئاغايية و ْابيَت برتغٔ نة بةضٖةَةنةيإ يةغةضيإ
زةَيَٓيَتةوة ،ضووْهة بة ٖةَإ ْطخى ديَطريى زياضنطاو ييَيإ زةنطِزضيَت ،بؤ ئةوةي ئةوإ
ْاضاض ْةبٔ ٖةضظإ فطؤؾي بهةٕ .ئةّ بابةتة و باْطةؾةية بووة ٖاْسةضى باف بؤ دووتياضإ،
َيَٓةناْى يةو باضةيةوة ديَبةدىَ زةنات.
بؤية ئةوإ طوَاْيإ ْةبوو ية ئةوةى ؾاثووض بةي
َةنإ ية نؤْةوة بابةتيَهى وضزبووةْ ،ةتةوةناْى ثيَؿني
بابةتى ئةَباضنطزْى زاْةويًَ
َٓةوة.
َةناْيإ ية نؤطةناْسا بٗيًَ
ْةياْتواْيوة بؤ َاوةى زضيَص زاْةويًَ
َيـ
ئيَػتة بة ضيَهطزْى غايًؤى ثيَؿهةوتوو و ْويَ ،تواْطاوة تةْاْةت بؤ َاوةى ثةدما غاي
َة زةنةوتة بةض ٖيَطؾي
َةنإ ية ضِظئ و يةْيَوضووٕ بجاضيَعضئَ ،ئةونات واْةبوو ،زاْةويًَ
زاْةويًَ
ظيٓسةوةض و َؿهةنإ و يةْيَو زةبطا.
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َططتٓيإ ٖةبووْ ،يػو و
َةنإ تةْيا بؤ يةى ياخؤ زوو غاٍَ تواْاى ٖةي
ٖةْسىَ ية زاْةويًَ
طاوضةؽ يةو زاْةويَآلْة بووٕ نة ية ضِووى خؤضانييةوة بةٖيَع و بةضضاوٕ ،ئةطةض ية غةضةتاى
َو زةبووٕ.
َى زووةَسا بةناضْةٖيَٓسضا بووإ ،ئةوا يةْيَوزةضووٕ و بيَ نةي
غاي
َةية بؤ دؤضة َيَؿوويةيةى زةطةضِايةوة نة ية غةضةتاى
ٖؤى تيَهضووْى ئةو زوو زاْةويًَ
َهى نؤٕ ظاْياضييإ ْةبوو يةباضةي ئةوةي ضؤٕ
َى زووةّ زةضووة ْيَوي و خطاثي زةنطزٕ ،خةي
غاي
بهاضٕ ضيَطة ية ٖاتٓى ئةو َيَؿووية و ظيٓسةوةضاْة بططٕ.
َططتٓى بؤ َاوةى ثرت ية زوو غاٍَ ئيسي ْةزةؾيا ،ضووْهة ية
َةيةى بوو ٖةي
بطْر زاْةويًَ
َى غيَيةَسا دؤضة َيَؿوويةيةى زةضووة ْيَوي و خطاثي زةنطزٖ .ةْسىَ ية دؤضةناْى بطْر
غاي
بؤ َاوةى غيَ غاٍَ زةَاْةوة ،ية ضواضةَني غاٍَ خطاخ زةبووٕ ،تا ئةو ناتةى بةضةبةضة َطؤظ
َةنإ ية زةغت َؿو و ظيٓسةوةض و َيَؿوويةنإ
تواْى ْٗيَٓيي ثاضيَعطاضيهطزْي زاْةويًَ
بسؤظيَتةوة.
َةنإ،
زواتط َطؤظ ظاْى بؤ ثيَؿططتٔ ية ٖيَطؾي َؿو بؤ غةض ئةَباض و غايًؤى زاْةويًَ
ضاضةيةى ْيية دطة يةوةى ية دياتى ئةوةي بة وضزة بةضز و خؤٍَ غايًؤ ضيَ بهطيَت بة بةضزى
زاتاؾطاو ضيَ بهطيَت .ضووْهة ئةطةض غايًؤ بة وضزة بةضز زضوغت بهطيَتَ ،ؿو بةْيَو
بةضزةناْسا زةضِوات و ضيَطةى خؤى بؤ ئةَباضةنة زةناتةوة ،بةآلّ بةضزى زاتاؾطاو و طةوضة،
ضيَطط زةبيَت ية ضووْى َؿو بؤ ْيَو ئةَباضةنإ ،ززاْةناْى َؿو ية بةضاْبةض ئةو بةضزاْة بيَ
َةنإ ثاضيَعضاو زةبووٕ ،بةآلّ ئةَة زواضاضةغةض ْةبوو بؤ ثاضيَعطاضى
توإ بوو ،يةو ضِووةوة زاْةويًَ
َة بةطؿيت.
ية بةضٖةَى طةمن و دؤ و زاْةويًَ
َةناْسا
ظيَذا َطؤظ بة ٖؤى ئةظَووْةوةناْي خؤيةوة بؤي زةضنةوت نة يةْيَو خوزى زاْةويًَ
ٖةْسىَ ؾت ٖةية نة زةبيَتة ٖؤى يةْيَوضووْى ،ثاف َاوةيةى بؤى زةضنةوت ئةوةية نة ية
َطةناْةوة بؤ غايًؤنإ ،خؤٍَ و ٖةْسىَ ظيٓسةوةض
َة ية نيًَ
َططتٓةوةى طةمن و زاْةويًَ
ناتى ٖةي
َةنإ ،بؤية
يةطةٍَ طةمنةنة زةضٓة ْيَو ئةَباض و غايًؤنإ و زةبٓة َايةى خطاثبووْى زاْةويًَ
َطةناْسا
َةنإ بؤ غايًؤ و ئةَباضةنإ ٖةض ية نيًَ
يةونات بة زواوة ثيَـ بطزْى زاْةويًَ
َة ية غايًؤناْسا
طةمنةناْيإ بصاض و ثاى زةنطزةوة ،بةّ ؾيَوةية تةَةْى بةضطةططتٓى زاْةويًَ
ظيازى نطز.
َة ناضيَهى ظؤض قوضؽ بوو ،ضووْهة َاوةى ظؤضى زةويػت ،بةآلّ َطؤظ
خاويَٓهطزْةوةى زاْةويًَ
َطةوة بؤ غايًؤنإ
بة غةض ئةو َصاضةؾسا غةضنةوت ،ناتيَو غةز خةضواض ية طةمن و دؤيإ ية نيًَ
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زةطواغتةوةْ ،ةتةْيا يةى َيَطوو يةْيَويسا ْةبوو ،بططة يةى زاْة وضزة بةضزيؿى تيَسا ْةبوو ،ئةوةى
َةى و غةضةْس و
ئيَػتة ية غةزةى بيػتةّ ية ضيَطةى َاؾيَٓةناْةوة زةنطيَت ،ئةونات بة ضيَطةى ٖيًَ
َةنإ يةو ؾويَٓاْةى باضاْيإ
بيَصيٓطةوة زازةبيَصضا ،بةّ ضيَطةية تةَةْى َاْةوةى طةمن و دؤ و زاْةويًَ
ظؤض بوو زةطةيؿتة زة غاٍَ ،ية ؾويَٓة وؾهةناْيـ زةطةيؿتة ْيَعيهةى بيػت غاٍَ ،بةآلّ زواتط
َة و طةمن و دؤ ية ؾويَٓة ؾيَساضةنإ يةْيَو ئةَباضةنإ ضةنةضة زةنةَٕ ،طؤظ
زةضنةوت زاْةويًَ
َوطؤضِى ٖةوا
ْةيسةتواْى ظاٍَ بيَت بةغةض ئةو بابةتة و غايًؤيةى ضيَ بهات نة تيايسا ئاي
َة بططٕ،
بهطيَت ،بةو ؾيَوةية ية ؾويَٓة ؾيَساض و بة باضاْةنإ ،ضيَطة ية ضةنةضةى زاْةويًَ
َوطؤضِى ٖةوايإ تيَسا زةنطا ،زوا نةوت بؤ غةزةى
ضيَهطزْى ئةو ئةَباض و غايًؤياْةى نة ئاي
بيػتةّ ،ئةويـ بؤ ْيوةى زووةَى ٖةَإ غةزة ،ية ْيوةى يةنةّ ٖةْسىَ غايًؤ ٖةبووٕ نة
َوطؤضِى ٖةوايإ تيَسا ْةبوو.
غيػتةَى ئاي
َةناْيؿيإ
ية غةضزةَى ؾاثووضزا غايًؤناْيإ ية بةضزى تاؾطاو ضيَ زةنطز و زاْةويًَ
َيإ زةططتٔ.
خاوئَ زةنطزةوة بة ضيَطةى غةضةْس و بيَصيٓط و ية غايًؤناْسا ٖةي
َيَٓى زابوو ظيازة بةضٖةَى دووتياضاْى بة ْطخى ديَطري
ؾاثووضى زووةّ ٖةض وةى بةي
َى زةبوو ياخؤ
زةنطِزضايةوة و ية غايًؤناْسا ئةَباضى زةنطزٕ و يةو غاآلْةى وؾهة غاي
َو زةزضا.
َة بة خةي
َة نةّ زةبوو ،زةضطةى ئةَباضة و غايًؤنإ زةنطاْةوة و زاْةويًَ
زاْةويًَ
َةنإ ية غةضزةَى ؾاثووض بووة َايةى زةضنةوتٓى زضاويَهي زيهة
ْطخى ديَطريى زاْةويًَ
َو ٖيَٓسةيإ َتُاْة بةو ْطخة ٖةبوو نة
نة زضاوي ناآل بوو ،ناآلنة بطيَتى بوو ية طةمن و خةي
ية غةوزاناضي و نطِئ و فطؤؾنت و ْووغيٓةناْيإ ية دياتى ثيَواْة بة ثاضة ،ضيَصةى طةمنيإ زياض
زةنطز بؤ نطِيٓى ناآل و ظةوى وٖ...تس.
َةنإ ية غايًؤناْسا بؤ بةضبةضةناْى يةطةٍَ نةَى بةضٖةّ
ؾيَواظى ئةَباضنطزْى زاْةويًَ
َى ية ئيَطإ بؤ َاوةى ظؤض ية غةضزةَى غاغاْييةنإ بةضزةواّ بوو ،تا
ياخؤ وؾهةغاي
غةضزةَى خةغطةوى ثيَٓذةّ ْاغطاو بة ئةْؤؾريوإ بةضزةواّ بوو .زةطيَطِْةوة ية غةضزةَى
ئةْوؾريواْسا ية زواى ضِيَوضِةمسى ْةوضؤظ و ية غةضةتاى بةٖاضزا ،ئةْؤؾريوإ زةضوو بؤ
َةى تيػفوٕ (َةزائٔ) ،ضووْهة زةيعاْى يةو وةضظة ضيَصةى
بةغةضنطزْةوةي غايًؤناْى زاْةويًَ
َة ديَطري زةبوو ،ظةويـ ٖيضي زيهةى ثيَ ْةزةنطا ،بةآلّ ئةو طيَطِاْةوةية يةْطى
زاْةويًَ
تيَساية ،ئةويـ ئةوةية نة وتووياْة زواى ضِيَوضِةمسى ْةوضؤظ و بة بؤْةى وةضظى بةٖاض،
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ئةْؤؾريوإ بؤ ثيَطِاطةيؿنت بة زؤخى زاْةويًََة زةضوو ،بة ططمياْى ظؤض ية غةضزةَى ثاؾاناْى
غاغاْى ياخؤ ثاؾاناْى غةضةتاى ئةو ظدمريةية ْةوضؤظ ية غةضةتاى ظغتاْسا بوو.
زاٖات و بةضٖةَى غةضةنيي ئيَطإ نؿتووناٍَ بوو ،دطة ية ضةْس ناْعايةنى وةى ئاغٔ و
َهيـ ية غةضةتاى بةٖاض ئةوةى ٖةياْبوو بة ظةوياْسا
َؼ ٖيضي زيهة وةى زاٖات ْةبوو ،خةي
َةوة بيَت ،ئةو وةضظة بة وةضظى
زةنطز ،زياضة بؤ ْةتةوةيةى نة زاٖاتى غةضةنيي ية نؿتووناي
خةضدى ٖةشَاض زةنطا.
َس زةَييَت :زةغتهةوتٓى ئاو ية غةضزةَاْى نؤْةوة بابةتي بةضضاو و ططيٓط بووة
ٖيَطتػفيًَ
بؤ دووتياضاْى ئيَطإ ،دطة ية ْاوضةناْى بانوض ،ئةوإ بؤ ئاوزاْي ظةوييةناْيإ نة باضاْى
ثيَويػتيإ ْةبووْ ،اضاض بووٕ بة زواى ئاوزا بطةضِئَ ،بةو ؾيَوةية ناضيَعيإ زؤظييةوة .نةواتة
ئةطةض ثيَويػتى ْةبوواية ئةو زاٖيَٓاْة طةوضةية نة ناضيَع بووْ ،ةزةٖاتة نايةوة ،بة ٖةَإ
َةْسى بري ية زؤظيٓةوةى ئاو ْاناتةوة،
ؾيَوة نة ٖيض نات دووتياضى فةضةْػي ياخؤ ٖؤي
ضووْهة زةظاْيَت غاآلْة ( )138ضؤش باضإ و بةفط ية ئامساْةوة بؤ ظةوييةناْى زةباضيَت و
ظةوييةناْى تيٓوو ْابٔ و ْاضاض ْابيَت بؤ ئاو بطةضِيَت ،بةآلّ دووتياضى ئيَطاْى بةضزةواّ بريى ية
ئاو زةنطزةوة ،تةْاْةت زواى زؤظيٓةوةى ناضيَعيـ ٖةض يةو بابةتة زووض ْةبوو ،ضووْهة ئةطةض
َيَو باضإ ْةباضي بوواية ،ئاوى ناضيَعةنةى نةّ زةبوو ،ئةطةض ببوواية بة زوو غاٍَ،
تةْيا غاي
يةواْة بوو ئاوى ناضيَعةنة وؾو بهات.
َس باغي زةنات ،ية غةضزةَى غاغاْييةناْيـ بةضزةواّ
بريؤنةى ْةَاْى ئاو نة ٖيَطتػفيًَ
َةناْى ئاوزيَطى
يةطةٍَ دووتياضى ئيَطاْى َايةوة ،بةآلّ بة ٖؤى ضيَهطزْى بةْساوى ظؤض و نةْاي
وةى داضإ َةتطغيساض ْةَا.
َى ية غةضزةَى غاغاْييةنإ بؤ ئةوة
يةنيَو ية ٖؤناضةناْى ظؤضبووْى بةضٖةَى نؿتووناي
َهساض بووٕ و ظةويية بضوونةناْى خؤيإ زةنيَآل.
زةطةضِايةوة نة دووتياضإ خؤيإ وضزة َوي
َةزاضووْة و واياْعاْيوة ئةو نات ية ئيَطإ دووتياضإ
ٖةْسىَ َيَصووْووغإ يةو باضةوة بة ٖةي
َةية ،وةى طوتطا بةو
شيَطزةغتة و نؤيًة بووْة ،بؤ خاوةٕ ظةوييةنإ ناضيإ نطزووة ،بةآلّ ئةوة ٖةي
َطةى خؤيإ
َهةناْيإ ناضيإ نطزووة ،ئةوإ خوزإ ضِةظ و بار و نيًَ
ؾيَوةية دووتياضإ يةغةض َوي
بووْة.
زواى يةْيَو ضووْى زةغةآلتيى غاغاْييةنإ ،ططيٓطى ظؤض بة نؿتووناٍَ ْةزضا ،بة ٖؤى
َةنإ تيَهضووٕ و دووتياضإ ظةوييةناْيإ
ئةو ططيٓطى ْةزاْةف ،بةْساوةنإ ويَطإ بووٕ و نةْاي
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َهساضةنإ بؤ ئةوةى بتوأْ ئاوزيَطى ظةوييةنإ بهةٕ ،ية
ية زةغتضوو ،واتة طةوضة َوي
زةغتيإ زةضزةٖيَٓا و زةبووْة خوزإ ظةوى دووتياضةنإ ،دووتياضةناْيـ نة بيَ ظةوى
َهساضةناْسا ناضبهةٕ و ببٓة نؤيًة.
َطةى َوي
َابووْةوةْ ،اضاض بووٕ ية نيًَ
ٖؤناضةني زيهة بطيَتى بوو ية َريات ،زواى ئةوةى دووتياضيَو زةَطز ،ظةوييةنةى بةغةض
َة ثاضضة ظةوييةنى بضووى نة ْةياْسةتواْى
َةناْيسا زابةف زةبوو ،واتة زةبووة نؤَةي
َٓساي
بةضٖةَى ثيَويػت بؤ خاوةْةناْيإ زابني بهةٕ ،ئةواْيـ بة ْاضاضى ظةوييةنةيإ زةفطؤؾت تا
َهساضة طةوضةناْيـ ية بؤغةزا بووٕ بؤ نطِيٓى ظةوييةناْي ئةوإ،
غةضَايةنيإ ٖةبيَتَ .وي
بةآلّ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ دووتياضإ ضيَطةيإ ثيَ ْةزةزضا ،دطة ية ناضى ضيٓةنةى
خؤيإ ،بؤيإ ْةبوو ناضيَهي زيهة ئةدماّ بسةٕ ،بةّ ؾيَوةية نوضِةنإ زواى َطزْى باونيإ بة
ْاضاضى ناضيإ يةغةض ظةويية َرياتييةنة بة ٖاوبةؾى زةنطز و ظةوييةنةيإ ية زةغت خؤياْسا
زةٖيَؿتةوة.
َيَني غيػتةَى نؤَةآليةتيى غةضزةَى غاغاْييةنإ
ثيَويػتة بعاْطيَت نة ئيَُة ْاَاْةويَت بً
غيػتةَبيَهى ئةقآلْيية و نيَُاغيي ْةبوو ،ضووْهة وةى بامسإ نطز ئةونات بة ٖؤى ئةو
غيػتةَة ضيٓايةتييةوة غٓووض بؤ ٖةَووإ زاْطابوو ،نةؽ تواْاى غٓووض بةظيَٓى ْةبوو ،تةْيا
ضيٓة تايبةتةنإ بؤيإ ٖةبوو خويَٓسةواض بٔ ،بؤ َاوةى ضواض غةزة ٖيض نةغيَو بؤى ْةبوو فيَطي
خويَسةواضي ببيَتٖ ،ةض بؤية ية ظاْػت و ٖوْةض و ئةزةب بيَبةف بووٕ .بة ٖؤى ْةخويَٓسةواضيةوة
ٖعضة ثطِوثووض و ْاضِاغتييةنإ ببووْة باو ،تةْاْةت بريؤنة ضةوت و ْاضِاغتةنإ وةى ئايٓيَهى ييَ
ٖات بوو ،زةتواْطيَت بطوتطيَت نة ٖيض غةضزةَيَو وةى ئةونات ئةفػاْة و ٖعضي ثطِوثووض باو
ْةبوو.
َطةى ئةو غةضزةَة غووزيإ ية
ْاتواْني ئةوة ضةت بهةيٓةوة نة ضيٓة باآلزةغتةناْى نؤَةي
َهى وةضزةططت ،بةآلّ ويَطِاى ئةوةف نؿتووناٍَ بة ؾيَوةيةى بوو نة
ْةظاْى و ْةخويَٓسةواضى خةي
َهساضة طةوضةنإ
َهةنةى زابةف زةبوو ،ية ئاناَسا بة َوي
َوَ ،ؤي
زواى َطزْى خاوةٕ َوي
زةفطؤؾطا.
َةناْى
ية غةضزةَى ؾاثووضزا خوزإ ظةوى ية ضيَطةى قةضظةوة ية ئاوى بةْساو و نةْاي
ئاوزيَطى غووزَةْس زةبوو ،ية قاظادمى بةضوبؤَةنةى ثاضةى قةضظى سهووَةتى زةزايةوة ،بةآلّ
زواى ئةو غةضزةَة ئةو غيػتةَة ْةَا و دووتياض تواْاى زابيٓهطزْى ئاوي بؤ ظةويةنةى
ْةبوو ،ية ئاناَسا ظةوييةنةى زةفطؤؾت ،زواى غةزةى ضواضةَى نؤضى بةثيَي ئةو
379

َهساضةنإ بةضةو غفط ضؤيؿنت ،ئةَة وايهطز
َطةْاَاْةى زةغت نةوتووٕ ،شَاضةى وضزة َوي
بةي
َهساضة طةوضةنإ.
تةواوي ظةوييةنإ ببٓة ٖى َوي
َهةناْى
ية غةزةى ضواضةَى نؤضيسا وةظيطى ْاغطاو (غاسيب بٔ عيباز) شَاضةى َوي
طةيؿتة سةوت ٖةظاض طوْس ،تةْاْةت يةْيَوى طوْسةناْيؿى بيَ ئاطا بوو.
غاسيب بٔ عيباز بؤ زةغتدػتٓى ئةو سةوت ٖةظاض طوْسة خؤى ٖيض ظةوييةنى ْةنيَآل،
ٖةضوةٖا خوادة ْيعاّ ئةملويهيـ دووتياضى ْةنطز بؤ زةغتدػتٓى ؾةف ٖةظاض طوْس نة
َو ْةياْعاْي َاْسوو بووٕ ضيية!،
ٖةيبووْ .ة ئةوإ و ْة ئةواْي زيهةيـ نة بووْة خوزإ َوي
َةناْيإ زةنطِيةوةٖ ،ةْسىَ
تةْيا ضاوةضِوإ بووٕٖ ،ةض نةغيَو زةَطز ،ظةوييةناْيإ ية َٓساي
نةغيـ تةْاْةت ثاضةؾيإ بؤ ظةوى ْةزةزا ،بططة بة ٖيَع و زةغةآلت زاطرييإ زةنطز ،خاوةْة
نؤْةناْيؿيإ بؤ ئةوةى ية بطغإ ْةَطْٕ ،اضاض زةبووٕ وةى نؤيًة ناض بهةٕ.
زواى ٖيَطؾي عاضةبإ بؤ غةض ئيَطإ ْةضيتيَو ٖاتةنايةوة نة ؾاعري و وتاضبيَصاْيَهى ظؤض
باغيإ ييَوة نطزووة و بة ْةضيتيَهى َةضزاْة زةْاغطا ،بة ؾيَوةيةى نة ئةطةض خوزإ غةضَاية
ياخؤ خاوةٕ زةغةآلتيَو ظةوى ية دووتياضيَهى ْةزاض زةنطِيةوة ،ضيَطةى بة ئةو ْةزةزا نة بيَهاض
بيَت و ية ظةوييةنةى خؤيسا زةي خػتةوة بةض ناضنطزٕ ،ئةو ناضة بة ثةضوةضزةنطزْيَهى دؤضى
َهةوة بة طةوضةيي زةظاْطا نة نةغيَو نة ظةوييةنةى ييَ
ٖةشَاض زةنطا و يةاليةٕ خةي
نطِيوةتةوة ،ئةويـ بة غووزى خوزى دووتياضةنة بةناضي زةخاتةوة.
فطؤؾتٓى بةضٖةَى دووتياضإ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ بةو ؾيَوةية بوو نة ية وةضظى
ثيَطةيؿتٓى غةوظة و َيوةزاٖ ،ةَوو ضؤشيَو باظاضِ ٖةبوو بؤ غاخهطزْةوةى غةوظة و
َيوةنإٖ ،ةض ضؤشيَو باظاضِةنإ ية ؾويَٓيَو زةبووٕ ،بةآلّ ية وةضظى ْةبووْى َيوة و غةوظة و
ئةو بةضٖةَاْةى ظوو يةْيَوزةضووٕ ،باظاضِ بة ؾيَوةى ديابووٖ ،ةض زة ضؤش داضيَو و ية ؾويَٓيَو
زازةَةظضا ،دووتياضإ بةضوبووَى خؤيإ تيَسا زةفطؤؾت .ية غةضةزةَى غاغاْييةنإ ٖةفتة
ْةبوو ،يةبطي زةية ٖةبوو ،واتة زة ضؤش باو بوو.
ية ؾاضةنإ نةغاْيَو ٖةبووٕ نة بة (بووْساض) نة (نوضتهطاوةى بٓهةزاض) ْاغطا بووٕ،
َي دووتياضاْيإ زةنطِى ،ئةوإ ية ٖةَوو ؾاضة
َة و ئاشةي
ئةوإ ئةو نةغاْة بووٕ نة زاْةويًَ
طةوضةناْى ئيَطإ ٖةبووٕ.
ية ثاثريؤغةناْى َيػطى زيَطئ باؽ ية بووْى ئةو نةغاْة ية ؾاضةناْى َةَفيؼ و تبؼ
نطاوة نة بةضٖةَةناْيإ نطِيوةتةوة ،زواتط بة ططاْرت فطؤؾتووياْة .ية بابًى نؤْيؿسا ئةو
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نةغاْة ٖةبووٕ ،بةضٖةَى دووتياضاْيإ زةنطِيةوة نة ية ضيَطةى ضِووباضي فوضات ياخؤ
وؾهاْييةوة زةٖاتٔ بؤ ؾاض ،زواتط بة زاْيؿتوواْى ؾاضةنةيإ زةفطؤؾتةوة.
بووْى بووْساضةنإ ية ؾاضة نؤْةنإ ،بؤ ئةوة طةضِاوةتةوة نة دووتياضإ زةبوواية
بةضٖةَةناْيإ بفطؤؾٔ ،ية اليةني زيهةيـ ئاَطاظةناْى ٖاتوضؤ ظؤض ٖيَواف بووْة.
َةضِزاضةناْى قؤضإ بؤ ئةوةى ضؤْةنةيإ بتوأْ ية باظاضِى تووؽ بفطؤؾْٔ ،اضاض بووٕ زة
ضؤش ضيَطة بربِٕ بؤ ئةوةي بطةْة ؾويَين َةبةغت ،زة ضؤشيـ بؤ طةضِاْةوةيإ ثيَويػت بوو،
بؤية بة ْاضاضى ٖةَوو بةضٖةَى ضؤْى خؤيإ نة ية (ٖيعة) واتة ثيَػتةى بعٕ زةنطإ ،بة يةى
دىَ بفطؤؾٔ.
ئةوإ ْةياْسةتواْى ٖةَوو داضيَو تةْيا بؤ فطؤؾتٓى ضةْس َةْيَو (َةٕ غيَ نيًؤية بة
ثيَوةضى ئيَػتة) بضٔ بؤ ؾاض و تواْاؾيإ ْةبوو تةواوى ضِؤْةنةيإ نة ية ضةْسئ ثيَػتة بوو،
َةنإ بفطؤؾيَت ،ضووْهة
ية ضةْس وآلخيَو باض زةنطإ بة زاْيؿتوواْى ؾاضةنإ و بة خاوةٕ َاي
َى
بؤ ئةو ناضةى ثيَويػتى بة َاوةيةنى ظؤض ٖةبوو ،نة يةواْة بوو تا ْيَعيهةى نؤتايي غاي
ويػتباية ،بؤية بة ْاضاضى ية دياتى ضاوى ية ثاضةى ظؤضتط بيَت نة َافى خؤي بوو،
بةضٖةَةنةى بة ٖةضظاْرت و بة نؤَةٍَ و بةيةى دىَ زةفطؤؾت بة بووْساضةنإ ،ئةواْيـ زواى
ئةوةى ْطخةنةيإ بةضظتط زةنطزةوة بة زاْيؿتوواْى ؾاضيإ زةفطؤؾت و غووزيإ ييَ زةزيت.
َييةناْى وةى
َة و بةضٖةَة ئاشةي
ئةو ثيَويػتيية ية تةواوى بةضٖةَةناْى وةى زاْةويًَ
(نةضة ،ثةْري ،ضِؤٕ ،نةؾو ،قةضة بطووت ،ثيَػتة و خوضى وٖ..تس) ٖةبوو.
نةوتة ثيَويػتيي و ثيَساويػيت واي زةنطز تا بووْساضةنإ زضوغت بنب ،ئةوة ضاو بطِئ بؤ
غةضَاية ْةبوو نة ئةواْى زةٖيَٓاية نايةوة ،ئةواْيـ ضيَ خؤؾهةض بووٕ بؤ نطِيٓى بةضٖةَى
َهى زاْيؿتووى ؾاضةنإ.
دووتياضإ بة بةٖاى ٖةضظإ و فطؤؾتٓيإ بة بةٖاى ططاْرت بة خةي
بووْساضةنإ ية غةضزةَى غاغاْييةناْيـ ٖةبووٕ ،ئةو زةَةف دووتياضإ بةضٖةَةناْيإ
ٖةض بة ئةوإ زةفطؤؾت.
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غةضزةَيَهى ْويَ ية شياْى ؾاثووضى زووةّ نة بة خوىل زووةَي دةْطةناْى ئيَطإ و ضؤّ
ْاغطاوة.
خوىل يةنةَي دةْطةناْى ئيَطإ و ضؤّ ية غةضزةَى ؾاثووضى يةنةّ زةغتى ثيَهطز ،ئةو تواْى
غيَ ئيُجطاتؤضى ضؤّ تيَو بؿهيَٓيَت يةْيَو َةيساْى دةْطسا ،يةنيإ ية دةْطى تاى بة تاى بهوشيَت،
يةنيَهي زيهةؾيإ ية دةْطسا بة زةغتةناْى خؤى زيٌ بهات.
دياواظييةى ٖةية ية ْيَوإ ئةو زوو خويةى دةْطةناْى ضؤّ و ئيَطإ ،دةْطةناْى خوىل
يةنةّ ية ْيَوإ ٖةضزوو ئيُجطاتؤضييةتى غاغاْي و ضؤَى طةوضة بوو نة ثايتةختةنةى ضؤّ بوو،
دةْطةناْى خوىل زووةّ ية غةضزةَى ؾاثووضى زووةَسا ،ية ْيَوإ غاغاْييةنإ و ضؤَى
بضووى بوو نة ثايتةختةنةى قوغتةْتيٓة ياخؤ ئيػتةْبوآلى ئيَػتة بوو.
ية غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ بة زواوة ثيَوةْسي و دةْطةناْى ئيَطإ و ضؤَى طةوضة بة
تةواوةتيى ثضطِا ،غاغاْييةنإ بووْة زضاوغيَى ضؤَى بضووى ،ئيسي دةْطةناْيـ ية ْيَوإ ئةو
زوواْة ضِووي زةزا ،بةو ثيَيةي ضؤَى بضووى خؤى بة َرياتططى ضؤَى طةوضة زةْاغي.
َتإ حمةَةزى فاتيح تيَجةضِ
ئيَػتة ( )521غاٍَ بة غةض زاطرينطزْى قوغتةْتيٓة يةاليةٕ غوي
زةبيَت ،ئةو سهووَةتى ضؤَى بضوونى ضِووخاْسَ( ،ةبةغتى ْووغةض يةناتى ْووغيٓى ئةّ
ثةضِتوونةية) ،بةآلّ تا ئيَػتة بةغاآلضووةناْى ضؤشئاواى ئيَطإ ،زاْيؿتوواْى ئاغياى بضووى
نة زةناتة توضنياى ئيَػتة بة ضؤَى ْاو زةبةٕ ،ضووْهة ثيَـ ؾهػت و نةوتين قوغتةْتيٓة
بةضزةواّ ئيُجطاتؤضى ضؤَيإ بة زضاوغيَى خؤيإ زةبيٓى.
ئةطةض مباْةويَت باغي ضؤْييةتى ٖاتٓى قوغتةْتني بؤ ئاغياى بضووى و ٖؤناضةناْى زاْاْى
َبصاضزْى قوغتةْتيٓة بة ثايتةخت بهةئ ،ية ئاناَسا ضؤَى بضووى
ضؤَى بضووى و ٖةي
َيَػاى ئةضتؤزؤنػي
زاَةظضا ،ضووْهة بؤ ئةو ناضة ْاضاضئ باؽ ية غةضيةبةضى َيَصووى نً
(يةنةَني نًَيَػاى نطيػتياْةنإ) بهةئ ،ئةَةف بةزةضة ية َيَصووى ئيَطإ و ْابيَت ئيَُة ية
بابةتةنةَإ زةضبضني ،تةْيا ئاَاشة بؤ ئةو بابةتة زةنةئ نة َيَصووْووغإ غةضةدميإ ييَ
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ْةزاوة ،ئةويـ ئةوةية ئةطةض ئيَطإ ْةبوواية بة ثةْاطةى نطيػتياْةنإ ،ضؤَى بضووى ضيَ
ْةزةبوو.
بطةوططتٓى نطيػتياْي بووٕ ية ئيَطإ و وآلتة بةضزةغتةناْى بة ضيَطةى ٖاتٓى ضيَصةى ظؤضى
نطيػتياْةنإ بووْٕ ،ةوةى ثةغةْسنطزْى ئةو ئايٓة يةاليةٕ ئيَطاْياْةوة.
ئيَطاْييةنإ نطيػتياْيإ وةضزةططت ،نطيػتياْةنإ ية ٖةض ؾويَٓيَهى ئيُجطاتؤضى ضؤَةوة
نة بؤيإ نطاباية ،زةٖاتٔ بؤ ئيَطإ و وآلتاْى شيَطزةغتى ئيَطإ ،ضووْهة تةْيا يةويَٓسةض
ٖةغتيإ بة تةْاٖي و ئاضاَى و ثاضيَعضاوى زةنطزٖ ،ةض بؤية ئايين نطيػتياْي ية ئيَطإ و
وآلتاْى شيَطزةغتةى بطةوى ططت .ئةوإ بة تايبةتى زةٖاتٔ بؤ ئةْتانية و ؾاضةناْي زيهةي
ئاغياى بضووى نة ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ زاْيؿتوواْةناْيإ يؤْاْى بووٕ.
ئةو ضؤشةى قوغتةْتني ثايتةختى خؤى طواغتةوة بؤ ئةو ؾاضة ،ظؤضيَو ية زاْيؿتوواْى
ئةوىَ نطيػتيإ بووٕ و ضاغتةوخؤ بووْة ؾويَٓهةوتووى ئةو.
َة دةْطةناْى ْيَوإ ضؤّ و
دياواظييةني زيهة ٖةبوو ية ْيَوإ يةنةَني نؤَةي
َة دةْطةناْي ْيَواْياْسا ،ية يةنةَني دةْطةناْى
غاغاْييةنإ ،يةطةٍَ زووةَني نؤَةي
َهاْيَو زةدةْطإ نة بيَ باوةضِ بووٕ و ٖاوبةؾيإ بؤ خوزا
غاغاْييةناْسا ئةوإ يةطةٍَ خةي
َهيَو زةدةْطإ نة باوةضِيإ بة ئايٓى
زازةْا ،بةآلّ ية زووةَني دةْطةناْسا ئةوإ يةطةٍَ خةي
نطيػتياْي ٖةبوو.
غةضباظة يصيؤْةناْى ضؤَى طةوضة بة طؿتيي خوزاوةْسة دؤضاودؤضةناْى ضؤَيإ زةثةضغت،
ٖةضضي غةضباظةناْى ضؤَى بضووى خوزاوةْسى َةظٕ و سةظضةتى عيػايإ زةثةضغت ،بةآلّ
يصيؤْةناْى ضؤَى بضووى نة ضووٕ يةطةٍَ ؾاثووضى زووةَى ثاؾاى غاغاْى زةدةْطإ،
ثيَطِةوى ٖةَإ غيػتةَى يصيؤْةناْى ضؤَى طةوضة بووٕ ،شَاضةى غةضباظةناْيإ ٖةض ؾةف
ٖةظاض نةؽ بوو نة بة غةض غيَ يةنة بة ْاوى (نؤٖؤضت) ياخؤ ثةٍ زابةف بوو ،نة
ٖةضيةنةيإ زوو ٖةظاض نةؽ زةبووٕٖ ،ةض (نؤٖؤضتيَو) زابةف زةبوو بة غةض زة (َاْى
ثؤضت) نة ٖةض يةنةيإ زةبوو بة زوو (غيَٓتؤضى) نة ية غةز نةؽ ثيَو زةٖات و غةضنطزةى
غيَٓتؤضى ئةفػةضيَو بوو بة ْاوى (غيَٓتؤضيةٕ) نة توضنةنإ بة (يوظ باؾي) واتة طةوضةى غةز
نةؽ ْاويإ بطزووة .ئةفػةضى غيَٓتؤضيةٕ بة ئةفػةضى بٓةضِةتى يصيؤٕ زةْاغطاٖ ،ةَوو
غةضباظةنإ ئةويإ باؾرت ية يةطات زةْاغي نة فةضَاْسةى تةواوى يصيؤْةنة بوو ،بة ٖةَإ
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َُإ ية غةضزةَى ئيُجطاتؤضييةت و زواى ئةويـ غةضباظة
ؾيَوة نة ية يةؾهطى ئةي
َُاْييةنإ ،فةضَاْسةى زةغتةنإ (عطيف)يإ باؾرت زةْاغي ية فةضَاْسةى بةتاييؤْةنإ.
ئةي
فةضَاْةنإ ية ضِيَطةى غيَٓتؤضيةٕ زةطةيؿتة غةضباظاْةوةٖ ،ةض ئةواْيـ ضاٖيَٓاْيإ بة
غةضباظةنإ زةنطز ،ية ياززاؾتةناْى ؾاثووضى يةنةَسا باؽ نطا نة ئةو غووزى ية
غيػتةَى ضيَهوثيَهى يصيؤٕ يةْيَو يةؾهطةنةى وةضططت و تواْى بيهاتة يةؾهطيَهى
تةنووظطةضي.
ية ْيَوإ يةطاتةنإ واتة فةضَاْسةى يصيؤْةنإ ية يةؾهطى ضؤَى طةوضة و يةطاتةناْى
ضؤَى بضووى دياواظيى ٖةبوو.
ية ضؤَى طةوضة يةطاتةنإ ية غيٓاتؤضةناْى ضؤّ (ئةْساَاْى ئةدموَةْى غيٓا)
َسةبصيَطزضإ ،زواى ئةوةى ئيساضةى سهووَةت و يةؾهط ية يةى ديابؤوة ،يةطات يةْيَو
ٖةي
َيَو ْةبوو نة
َسةبصيَطزضإ ،ضؤَيـ ٖيض غاي
باؾرتئ ئةفػةضةنإ نة ية دةْطسا زةضزةنةوتٔ ٖةي
ية دةْطسا ْةبيَت.
بؤية ناتيَو ْاوى يةطات زةٖاتٖ ،ةَووإ باآلى ثياويَهى بةٖيَع و بة ؾهؤ و ييَٗاتوويإ
زةٖاتة بةضضاوَ ،اوةيةنى ظؤض ئيُجطاتؤضةناْى ضؤّ ية ْيَوإ يةطاتةنإ زياضى زةنطإ ،ياخؤ
ئةوإ بؤ خؤيإ نوزةتايإ بةغةض يةنسيسا زةنطز و زةطةيؿتٓة غةض تةختى ئيُجطاتؤضييةت،
بةآلّ ية ضؤَى بضووى يةطاتةنإ خوزإ ئةو ْاوباْط و ؾهؤيةى ضابطزوو ْةَاْةوة و ضابطزووى
بةٖيَعيإ ْةبوو ،ظؤضتط يةْيَو ئةو نةغاْة زياض زةنطإ نة ية ئيُجطاتؤض ْيَعيو بووٕ و
ؾاضةظاييإ ية وتاضبيَصى و َيواْساضى ظؤضتط ٖةبوو تا ية ٖوْةضةناْى دةْط ،ويَطِاى ئةوةف
َهةوتة و ية دةْطةناْسا بووْة َايةى غةختى ظؤض بؤ
ٖةْسيَو ية ئةوإ بووْة ثياوى ئاظا و ٖةي
ؾاثووضى زووةّ.
ية بةضاْبةضزا غيَٓتؤضيةْةنإ ية يصيؤْةناْى ضؤَى بضووى خوزإ ٖةَإ ناضيطةضيى بووٕ،
ية ثياواْى بةٖيَعى دةْطى ٖةشَاض زةنطإْ ،ةضيتى ئةوإ وا باوبوو نة يةطةٍَ غةضباظةناْيإ
بة ؾيَوةى بةضزةواّ ية ضيَجيَواْةناْا بة ثيازة ضيَ بهةٕ و ؾةواْيـ ْةخةوٕ تا ية َةتطغي
ثةالَاضى زوشَٔ بؤ غةض خيَوةتطةناْيإ ثاضيَعضاو بٔ ،بة طؿيت بايةخى يصيؤٕ ظؤضتط بوو ية
ناضيطةضيى غيَٓتؤضيةْةنإ نة وةى يصيؤْةناْى ضؤّ ،بٓةَاى غةضةنيي ئةفػةضةنإ بووٕ.
ضؤَى بضووى ية غةضةتاوة خؤى بة َرياتططى ضؤَى طةوضة زةظاْى ،بؤية تةواوى ئةو
خاناْةى بة ٖى خؤى ظاْى نة ثيَؿرت يةبةض زةغتى ضؤَى طةوضة بووٕ ،زواتط ية غةضزةَى
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ؾاثووضى زووةّ نةوتٓة بةضزةغتى غاغاْييةنإ و زةياْطوت زةبيَت بطةضِيَتةوة بؤ بةضزةغتى
ضؤَى بضووى .يةنيَو يةو وآلتاْةى بة ٖؤى ضِووزاوةناْةوة و ثيَـ غةضزةَي ثاؾايةتيي
ؾاثووضى زووةّ نةوتة بةضزةغتى ضؤّ ،وآلتى (ئازيابئَ) بوو ية َيعؤثؤتاَيا و ضؤَى بضووى
زواى ضؤَى طةوضة ئةو وآلتةى زاطرينطز .ئازيابئَ وآلتيَو بوو نة خانيَهى بة ثيتى ٖةبوو ،ية
تيػفوٕ ْيَعيو بوو ،بؤية يةواْة بوو ية ناتى ٖيَطؾي ضؤَةنإ بؤ تيػفوٕ ئةطةض ْةبيَتة ٖؤى
زاطرينطزْى ثايتةختيـ بة زةغتى ضؤَةنإ ،ببيَتة َايةى ئاظاض و غةختى ظؤض.
ؾاثووضى زووةّ بطِياضيسا ية يةنةَني زةضفةتسا نة بؤى ٖةٍَ بهةويَت ،ئةو وآلتة ية ضؤَةنإ
وةضبططيَتةوة ،بةآلّ تا ئةو ناتةى قوغتةْتيٓى زاَةظضيَٓةضى ؾاضى قوغتةْتيٓة ظيٓسوو بوو،
ْةيتواْى ئةو ٖةيةي زةغت بهةويَت .قوغتةْتني ٖةض ئةو نةغة بوو نة ثايتةختى طواغتةوة
بؤ نةْاضى طةضووى بػفؤض و ؾاضى ئيػتةْبوآلى ئيَػتة ،يةنيَو ية ناضةناْى ئةو زاَةظضاْسْى
باظاضِيَهى غةضزاخطاو بوو ،ية ؾيَوةى باظاضِةناْى ضؤشٖةآلت ،يةو ؾاضة و ؾاضى ئيػتةْبوآل تا
ئةونات باظاضِى يةو ؾيَوةيةى ْةبوو.
قوغتةْتني ثاؾايةنى ييَٗاتوو بوو ،ؾاثووضى زووةّ زةيعاْى دةْط يةطةٍَ ئةوزا ناضيَهى
غةختة و بةٖاى ططاْى زةويَت ،بةآلّ ضووْهة ئةو ْةخؤف بوو ،ؾاثووضى زووةّ ثيَؿبيٓيى
َطزْى قوغتةْتيين زةنطز.
َسا بوو نة ية غةضزةَاْى نؤْةوة ْاغطا بوو،
قوغتةْتني ْةخؤؾييةنى بةٖيَعى يةطةي
بؤقطاتى ثعيؿو ْاوى بطزووة و ْاوى ئةو زةضَاْاْةؾي ْووغيوة نة ضاضةغةضٕ بؤ ئةو
ْةخؤؾييةْ .اوى ْةخؤؾييةنة (ْةقطؽ) بوو ،ثعيؿهةنإ تواْاى ضاضةغةضى ئةويإ ْةبوو تا
ئةوناتةى ثعيؿهيَهى ئيَطاْى بة ْاوى فوضاٖات ثاضغي (فةضٖاز ثاضغي) ضوو بؤ قوغتةْتيٓة و
ْةخؤؾيى ئةوى بيػت و بة ْيَعيهةناْى ئةوى ضاطةياْس نة زةتواْيَت ضاضةغةضي ئيُجطاتؤض
بهات.
ثعيؿهةناْى نؤؾو وتيإ ضؤٕ زةتواْيت ضاضةغةضى بهةيت و ْاوى زةضَاْةنةت ضيي؟،
بةآلّ ئةو ْاوى زةضَاْةنةى ثيَ ْةطوتٔ.
بة قوغتةْتيٓيإ طوت ثعيؿهيَهى ئيَطاْى ٖاتووة نة تواْاى ضاضةغةضنطزْى
ْةخؤؾييةنةي تؤي ٖةيةٖ ،ةضضةْسة ثعيؿهةناْى نؤؾو سةظيإ ْةزةنطز فوضاٖاتى ثاضغي
ئيُجطاتؤض ضاضةغةض بهات ،بةآلّ ضووْهة ئةو فةضَاْى بة ٖيَٓاْى ثعيؿهةنة نطز بوو،
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ٖيَٓايإ بؤ الى ئيُجطاتؤض ،ئةويـ وتى بيػتووَة نة باْطةؾةت نطزووة نة طواية تؤ زةتواْى
َٔ ضاضةغةض بهةى؟.
َىَ ئةى ئيُجطاتؤض.
ثعيؿهة ئيَطاْييةنة وتى :بةي
قوغتةْتني وتى :نةواتة ظاْػتى تؤ ثرتة ية ٖى ئةو ثعيؿهاْةى ْةياْتواْيوة تا ئةَطِؤ َٔ
ضاضةغةض بهةٕ.
فوضاٖات وتى :ئةى ئيُجطاتؤض ،ظاْػتى َٔ ثرت ْيية ية ظاْػتى ثعيؿهةناْى ئيَطة ،بةآلّ
بؤ ضاضةغةضى ْةخؤؾييةنةت زةضَاْيَهِ ٖةية نة ثعيؿهةناْت بة بووْى ْاظأْ و خواضزْيَهت
بؤ ثيَؿٓياظ زةنةّ نة ئةوإ ْةياْهطزووة.
ئيُجطاتؤض وتى :زةضَاْةنةت ضيية؟.
()1
ثعيؿهةنة وتىْ :اوى زةضَاْةنةى َٔ ؾةْبةييسة.
ئيُجطاتؤض وتى َٔ :تا ئيَػتة ئةو ْاوةّ ْةبيػتووة.
ثعيؿهةنة وتى :ئةى ئيُجطاتؤض َٔ ئةو زةضَاْةتإ بؤ زياض زةنةّ و فةضَإ بهةٕ تا
َيَٓٔ و بيدؤْةوة ،بؤ ئةوةي ئاظاضتإ نة
ضؤشاْة غيَ داضإ بةياْى و ْيوةضِؤ و ئيَواضة بؤتإ بهوي
بة ٖؤى ْكطغةوةية يةْيَو بضيَت ،بؤ ئةوةى ٖةونطزْةنةف ْةطةضِيَتةوة ئاَؤشطاضيتإ زةنةّ تا
شةَيَو ية خواضزْتإ بهةٕ بة ناٖوو ،دطة يةوة ٖيضي زيهة ْةخؤٕ.
ئيُجطاتؤض بة غةضغووضَِاْةوة وتى :ئايا ئةو ناٖووة ٖيضة ضاضةغةضى َٓة؟.
ثعيؿو وتى :زةضَاْى ئيُجطاتؤض ية ؾةْبةييسة و ناٖووف زةبيَتة ضيَطط ية طةضِاْةوةى
غةضيةْويَي ئاظاض و ٖةونطزْى ْةقطؽ ،تؤ ئةطةض تةْيا يةى شةّ ية خواضزْةنةت بهةى بة
ناٖوو ،ية ئاظاض و زةضزى ئةو ْةخؤؾيية بة زووض زةبي.
خعَةتهاضةناْى نؤؾو ئةو زةضَاْةيإ بؤ ئاَازة نطز و زايإ بة ئيُجطاتؤض ،ئةويـ ية
يةنةَني ضؤشى خواضزْيسا ٖةغيت بة باؾرتبووٕ نطز و ئاظاضةنةى ٖاتة خواضيَ ،فوضاٖاتى
ثاضغيـ بة وةضططتٓى ثازاؾتةوة بةضةو ئيَطإ طةضِايةوة ،بةآلّ ْةخؤؾي ْةقطةؽ ية دةغتةى
ئيُجطاتؤضزا نؤٕ بوو ،ئةو َاوةى غيَ غاٍَ بوو ئةو ْةخؤؾييةى ٖةبوو ،ظاْطاوة ٖؤناضى ئةو
ْةخؤؾيية بطيَتيية ية تطؾةيؤنى يؤضئيوٖ ،ةضزوو طوضضيًةناْى ئةوى ْةخؤف نطزبوو،
َٓذاْة.
( )1ئيَػتة ْاوى ئةو زةضَاْة ية طيا زةضَاْييةنإ ية تاضإ و ؾاضةناْى ئيَطإْ ،اوي قؤي
َآل"
"ظةبيشوي
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َى ( 337ظ)
نيَؿةى طةوضةي بؤ طوضضيًةناْى ضيَ نطز بوو ،غةضةدماّ ْاوبطاو ية ٖاويٓى غاي
نؤضى زوايي نطز.
َى َطزْى قوغتةْتني ،ؾاثووضى زووةّ بطِياضيسا تا ضؤَةنإ ية ئازيابئَ
بة بيػتٓى ٖةواي
زةضبهات ،فةضَاْى ئاَازةنطزْى يةؾهطيسا و ئةفػةضيَو بة ْاوى (َةضزإ ؾرياظى) نطزة
غةضنطزةى يةؾهطةنةٖ ،ةْسيَو نةؽ ئةو ْاوةيإ بة (َةضزوّ ؾرياظى) ْاوبطزووة ،بة ضِاى ئيَُة
َةضزإ ضاغترتة.
ثاؾاناْى نؤْى ئيَطإ ٖةض ناتيَو ويػتبايإ ٖيَطف بهةْة غةض زوشَٔ ،ئاطةزاضيإ
زةنطز ،بيَ ئاطةزاضنطزْةوة ٖيَطؾيإ ْةزةنطز .ئاؾهطاية ثيَـ ٖيَطف َةضدةناْيإ
زةخػتةضِوو بؤ زوشَٓى زاٖاتوويإ بؤ ئةوةي ئةطةض بةضاْبةض ضاظى بيَت ،دةْط ضِووْةزات،
بةو ؾيَوةيةف زوشَٔ ْةزةنةوتة دةْطى ية ْاناو.
ؾاثووضى زووةّ ْاَةيةنى بؤ قوغتةْتيٓة ْاضز و وتى وآلتى ئازيابئَ ثيَؿرت بةؾيَو بووة
ية ئيُجطاتؤضييةتةنةى َٔ و ضؤّ زاطريى نطزووة ،بؤ ئةوةى َاف بؤ خوزإ َاف بطةضِيَتةوة و
دةْط ضِووْةزات ،ثيَويػتة غةضباظةناْيإ ية ئازيابئَ بهؿيَٓٓةوة و ئةو وآلتة بسةْةوة زةغت
يةؾهطى غاغاْى .ئةطةض بةّ ؾيَوةية بهةٕ ،ثاؾاى غاغاْى ضيَطط ْابيَت ية ضؤيؿتٓى غةضباظة
ضؤَيةنإ و بطزْى ئةو غاَإ و زاضاييةى نة يةو وآلتة ٖةياْة .بة ثيَضةواْةؾةوة ثاؾاى ئيَطإ
َبووٕ ئةو وآلتة زاطري زةناتةوةٖ ،ةض غةضباظيَهيـ بةضططى بهات ،زةنوشضيَت و
بة ضِم و ظاي
ئةطةض بةضططيـ ْةنات زيٌ زةنطيَت.
ضؤَةنإ نة خؤيإ بة خوزإ ئةو وآلتة زةظاْى ،وةآلَيإ زايةوة نة ئةو وآلتة ْةتةْيا ديَ
َٔ و ضازةغتى غاغاْييةناْى ْانةْةوة ،بططة وآلتى ئازيابئَ ٖى ئةواْة و زاْيؿتوواْى
ْاٖيًَ
ئةو وآلتةف ْاياْةويَت بيَٓة شيَطزةغتى غاغاْييةنإ و ٖةَوويإ ية سهووَةتى ضؤّ ضاظئ.
َى (337
ْاَة طؤضِيٓةوة ية ْيَوإ ؾاثووضى زووةّ و سهووَةتى ضؤّ تا نؤتايي ٖاويٓى غاي
ظ) زضيَصةي ٖةبوو ،ية زوايني ْاَة نة ضؤَةنإ بؤ وةآلَى ؾاثووض ْاضزيإٖ ،ةضِةؾةيإ نطزبوو
نة بة ئاططى ْةنوشاوة ييَيإ زةزةٕ ،وةى ظاْطاوة ئةو ئاططة ية َيَصووزا بة ئاططى يؤْاْى
َةى ضةْس َازةيةنى وةى ْةوت و فػفؤض ضيَ نطاوة.
ْاغطاوة ية تيَهةي
ؾاثووضى زووةّ ية ٖةضِةؾةى ضؤَةنإ ْةتطغا و فةضَاْى بة َةضزإ ؾرياظى نطز تا زةغت
بة ٖيَطؾةنةى خؤى بهات ،ئةويـ بة ْيَعيهةى ٖةؾتا ٖةظاض غةضباظى غواضة و ثيازة و
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شَاضةيةى طاييػهةى دةْطى نة شَاضةنةى ية غةضضاوة َيَصووييةناْسا زياض ْةنطاوة ،بةضةو
ئازيابئَ نةوتةضِىَ.
ية ديٗاْى نؤٕ يةؾهطيَهى ٖةؾتا ٖةظاض نةغي بة يةؾهطيَهى بةٖيَع ٖةشَاض زةنطا ،بة
َةت بؤ زاطرينطزْى وآلتى ئازيابئَ ظؤض بوو ،بةآلّ ضؤَةنإ نة بةضزةواّ برييإ ية ٖيَطف بؤ
ضواي
غةض تيػفوٕ و زاطرينطزْى ئةو ؾاضة زةنطزةوة ،غةضباظطةيةنى بةٖيَعيإ يةو وآلتة ٖةبوو،
ؾاثووضى زووةَيـ نة ئةو بابةتةى زةظاْى فةضَاْى نطز بوو تا بةضزةواّ غةضباظطةيةنى
بةٖيَع ية تيػفوٕ بهةْةوة و ٖةضزةّ ية ئاَازةباؾيسا بيَت.
ئاؾهطاية نة ضاطةياْسْى ؾاثووضى زووةّ بؤ ضؤَةنإ بةو واتاية زةٖات نة
َبةتة ثيَـ زةغةآلتيى ؾاثووضى زووةّ
غةضباظطةنةيإ نة يةو وآلتة بوو ،يةويَٓسةض البسةٕٖ ،ةي
نةؽ بة نةؽ ْةبوو ،ضؤَةنإ ٖةْسىَ وآلتي زيهةيؿيإ ية غاغاْييةنإ زاطرينطزبوو ،وةى
بٓةَايةى ؾاثووض نة زةيويػت يةى بة زواى يةى ئةو وآلتاْة زاطري بهاتةوة و بياْطةضِيَٓيَتةوة
بؤ غٓووضى زةغةآلتيى خؤى ،زةبوواية زاوايإ ييَ بهات بؤ نؿاْةوة و ضازةغتهطزْةوةيإ،
بةآلّ ثاؾاى غاغاْى ية ناتى ْاَة ْاضزْةناْى بؤ قوغتةْتيٓة بة ٖيض ؾيَوةيةى ْاوى ئةو
ؾويَٓاْةى ْةٖيَٓا ،ية غةضةتازا بة ثيَويػتى زةظاْى ضؤَةنإ ية ثايتةختةنةى زووضغاتةوة و
ئةو َةتطغيية ٖةَيؿةيةى ئةوإ نة بةضزةواّ ضِووبةضِووى تيػفوٕ بوو ،وةى ئةدةٍ بوو بؤ ئةو
ؾاضة ،يةويَٓسةض زووضيإ غاتةوة.
َى ( 338ظ) زةغتى ثيَهطز ،ئةو
ٖيَطؾي يةؾهطةنةى َةضزإ ؾرياظى ية بةٖاضى غاي
دةْطة بة غةضةتاى زووةَني خوىل دةْطةناْى ضؤّ و غاغاْييةنإ زازةْطيَت نة وةى ظاْطاوة
َاوةيةنى ظؤض زضيَصى خاياْس.
ْاوضةى ئازيابئَ زةنةوتة ضؤشئاواى ضِووباضي فوضاتةوة ،واتة نةْاضةناْى الى ضاغتى
ضِووباضةنة و ئةو ظيَي ة ية ضةْس ؾويَٓيَو بواضى ٖةبوو نة ضيَبواضةنإ و تةْاْةت غوثايةنيـ
زةيتواْى ييَي بجةضِيَتةوة .بواضةنإ ٖيَٓسة ثإ بووٕ ،تةْاْةت ية ناتى ظؤض بووٕ و غةضنيَؿى
ئاوى فوضاتيـ ضيَبواضةنإ و ناضواْةنإ تواْاى ثةضِيٓةوةيإ زةبوو ،زاْيؿتوواْى ٖةضزوو الى
ظيَيةنة ،ؾاضةظاى ٖةَوو بواضةنإ بووٕ و زةبووْة ضيَ ثيَؿاْسةضى ضيَبواض و ناضواْةنإ.
ٖةَوو دةْطة طةوضةناْى ؾاثووضى يةنةّ و ضؤّ ية نةْاضةناْى فوضات بووٕ ،يةنةَني
دةْطى ؾاثووضى زووةَيـ يةطةٍَ غوثاى ضؤّ ٖةض زةنةويَتة نةْاضى ئةو ظيَية ،نةْاضةناْى
فوضات بة زوو ٖؤناض ببووْة طؤضِةثاْى دةْطى ؾاثووضى يةنةّ و ؾاثووضى زووةّ يةطةٍَ ضؤَسا:
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يةنةّٖ :ةض يةؾهطيَهى ضؤّ نة ويػتباى بةضةو ثايتةختى غاغاْييةنإ بطِوات ،زةبوواية
بة نةْاضةناْى فوضاتسا تيَجةضِ ببيَت.
زووةّ :ثاؾا غاغاْييةنإ ضيَطةيإ ْةزةزا تا يةؾهطةناْى زوشَٔ بطةْة ْيَعيو
نةْاضةناْى زجيًة و ية نةْاضى فوضات ضيَطةيإ زةططتٔ ،ضووْهة تيػفوْى ثايتةخت ية
نةْاضةناْى زجيًة بوو ،ئةطةض زوشَٔ ية زجيًة ْيَعيو بهةوتايةوة ،ئةو ؾاضة زةنةوتة
َةتطغييةوة .ئةطةض تةْاْةت يةؾهطى زوشَٔ ية فوضاتيـ ثةضِيبايةوة ْةيإ زةٖيَؿت ية
ْيَواْى ٖةض زوو ظيَيةنة ،ظؤضتط بةضةو ضؤشٖةآلت بطِوات و ية زجيًة ْيَعيو ببيَتةوة.
فةضَاْسةى غاغاْى (َةضزإ ؾرياظى) ٖةَوو يةؾهطةنةى ية يةنيَو ية بواضةنإ
ثةضِاْسةوة و ية ضؤشئاواى فوضات ية ْاوضةى ئازيابئَ بةضةو ثيَـ ضؤيؿت .ية ْؤظزةَني ضِؤشي
َاْطى زووةَى بةٖاضزا ية زووضةوة يةؾهطى ضؤّ زةضنةوتٔ ،ضووْهة ضؤش بةضةو نؤتايي
زةضوو ،بة ثةغةْسى ظاْى ئةو ضؤشة ْةدةْطيَت و بيػتةَني ضِؤشي َاْط بهاتة ضؤشى دةْط.
ٖةضضةْسة يةؾهطى َةضزإ ية ضؤشئاواى فوضات بووٕ ،بةآلّ بة نةْاضةناْى ئةو ظيَيةزا
ْةزةضِؤيؿت و ييَي زووض زةنةوتةوة .ضووْهة فوضات يةو ْاوضةية ية ضؤشئاواوة زةٖات و
ظاْاياْى بواضى دوططافيا زةظأْ نة فوضات بة زضيَصايي َيَصوو ضةْسئ داض زووضاضى طؤضِاْى
َة ثيَضي طةوضة ية ضِيَطِةوةنةيسا ٖةية ،ضووْهة َةضزإ
ضِيَطِةوةنةى بؤتةوة ،تا ئيَػتةف نؤَةي
ؾرياظى بة نةْاضى فوضاتسا ْةزةضِؤيؿت ،بؤية ناتيَو ضؤش نؤتايي ٖات و يةؾهطةنةى زةبوواية
خيَوةتطةنةى زامبةظضيَٓيَت ،يةؾهطى غاغاْى نةوتة ْيَوإ ظيَى فوضات و يةؾهطى ضؤّ.
ضؤَةناْيـ نة ْاضاض بووٕ ئاو ببةٕ ،ئةو ضؤشة و بيػتةَني ؾةوي َاْط بؤ بةزةغتٗيَٓاْى
ئاو زووضاضى ظةمحةتى ظؤض بووْةٖ ،ةَوو داضيَو زةبوواية ية َةوزاى زووضةوة بة زووضى
يةؾهطى غاغاْيسا بػووضِيَٓةوة و بةضةو ئاوى فوضات بطِؤٕ.
فةضَاْسةى ضؤَةنإ ئةفػةضيَو بة ْاوى (نيَٓتؤؽ زضؤتؤؽ) بوو ،ناتيَو ية زووضةوة
يةؾهطى غاغاْى بيٓى ،ظاْى نة يةو ضؤشةزا زةضفةت بؤ دةْط ْابيَت و فةضَاْيسا ئةو ئاوةى
ية غوثانةيسا ٖةياْبوو بؤ ضيَهطزْى زيواض بة زةوضةى يةؾهطةنةيسا بةناضبيَٓٔ.
ئةو زةيعاْى ئةطةض يةو ئيَواضةية تا بةياْى ْةتواْيَت ئاو ية ظيَيةنة زةغتةبةض بهات ،بؤ
ضؤشى زواتط تيٓويةتيى بؤ غةضباظةنإ و ئةغجةناْى زةبيَتة طةوضةتطئ َةتطغي ،ضووْهة ئةو
تةواوى ئةو ئاوةى ٖةياْبوو ،بؤ زضوغت نطزْى قوضِ بةناضي ٖيَٓابوو بؤ زيواضةنةى زةوضةيإ.
ضووْهة زضؤتؤؽ زةيعاْى غةضباظ و ئةغجةناْى ئةطةض ئةو ؾةوة ئاو ْةخؤْةوة ية تيٓوويةتيى
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ْاَطٕ ،بةآلّ زةيعاْى ئةطةض زيواضيَو بة زةوضةى خؤياْسا ْةنةٕ و يةؾهطى غاغاْى ثةالَاضيإ
بسات ،يةواْةية يةؾهطةنةى يةْيَو بضيَت .ؾيَواظى ناضى ئةو بؤ ضيَهطزْى زيواض بة زةوضةى
يةؾهطةنةيسا ٖةَإ ؾيَواظى ناضى يصيؤْةناْى ضؤّ بوو ،ئةو زيواضةى يةؾهطى ضؤّ ية زةوضةى
خؤى بيٓاى نطز ظؤض بةضظ ْةبوو ،بةآلّ بة ؾيَوةيةنى ناضيطةض ثيَؿى بة طاييػهة و ئةغجةنإ
زةططت ،يةواْةية ئةطةض ئةو زيواضة ْةبوواية ،يةؾهطى َةضزإ ئةو ؾةوة ٖيَطؾي نطزباية،
بةآلّ َةضزإ زةيعاْى بةضبةغتيَو يةبةضزةّ ئةغح و طاييػهةناْى ٖةية ،بؤية ية بريؤنةى
ٖاوضةؾٔ نؿايةوة و يةطةٍَ بةضةبةياْى بيػتةَني ضِؤشي َاْطى زووةَى بةٖاضزا ،نةضِةْاى
دةْط يةاليةْى غاغاْيياْةوة ييَسضا.
زواى ئةوة زةْطى نةضِةْاى دةْطى يةؾهطى غاغاْييةنإ ٖات ،زةْطى نةضِةْاى يةؾهطى
ضؤَيـ ٖات ،زواتط َةضزإ ؾرياظى بيٓى زوو غواضى ضؤَى بة ئاآلى غجيةوة ية يةؾهطةنةيإ
ديابووْةوة و بةضةو يةؾهطى ئةو ٖاتٔ.
غةضباظة غاغاْييةنإ غةضطةضَى نؤنطزْةوةى خيَوةتطةنةيإ بووٕ تا بؤ دةْط ئاَازة
بنب و يةو ؾويَٓاْة ديَطري بنب نة بة فةضَاْى َةضزإ و يةاليةٕ ئةفػةضةناْيإ بؤيإ زياض نطا
بووَ .ةضزإ بطِياضيسا بوو َةيساْى دةْط ية بانوض بةضةو باؾووض بيَت ،الى ضاغتى
َى يةؾهط
يةؾهطةنةى زةنةوتٓة بانوض و الى ضةخ ية باؾووض و ٖيَعى يةزةطيـ ية ْيَوإ زي
(ْاوةْس) و ضِووباضي فوضات بيَت.
ضووْهة ئاآلى غجى ٖيَُاى ئاؾتى بوو ،ئةو زوو غواضةى زةٖاتٔ َايةى َةتطغي ْةبووٕ
بؤ غةض يةؾهطةنةىَ ،ةضزإ ضيَطةى ثيَسإ تا ْيَعيو ببٓةوة ،بةآلّ ْةيٗيَؿت بطةْة
يةؾهطةنةى تا ئاطةزاضى شَاضةى ٖيَعةنةى ْةبٔ ،غواضةنإ وةغتإ يةنيإ ئةو ْاَةيةى
زةضٖيَٓا و ثيَؿاْى ئةواْيسا و وتى ئةَة ْاَةى نوْتؤؽ زضؤتؤؽ فةضَاْسةى يةؾهطى ضؤَة
بؤ فةضَاْسةى يةؾهطى ئيَوة ْووغطاوة ،ئيَُة ييَطة زةوةغتني تا فةضَاْسةى غوثانةتإ وةآلَى
ْاَةنةَإ بساتةوة و بؤ غةضنطزةى خؤَاْى زةطةضِيَٓيٓةوة.
()2
ْاَةنة بة ظَاْى ضؤَى واتة التيٓى بووْ ،ةى بة يؤْاْى .
( )2ثيَويػت بة باغهطزْة نة ية زواى غةزةى ضواضةَى ظائ و ية غةضةتاى غةزةى ثيَٓذةَسا ية ضؤَى
بضووى ظَاْى فةضَى ضؤّ طؤضِا و نطا بة يؤْاْىٖ ،ةَوو ْووغيٓة فةضَييةنإ بة يؤْاْى زةْووغطإ ،تةْاْةت
يةو وآلتة ْةتةْٗا ٖةَووإ ،بططة ئيُجطاتؤضةناْيـ بة يؤْاْى زةزوإ و ظَاْى التيٓى واتة ضؤَى بة تةواوةتى
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ية غوثاى ئيَطإ ٖةْسىَ ئةفػةض ٖةبووٕ نة تواْاى خويَٓسْةوةى ظَاْى ضؤَيإ ٖةبوو،
ئةفػةضةنإ يةو ضيٓاْة بووٕ نة بؤيإ ٖةبوو يةو قوتاغاْاْة غويَٓٔ نة ظَاْى ضؤَيإ تيَسا
َٓةض بؤ
زةوت طايةوة .زضؤتؤؽ ية ْاَةنةيسا بؤ فةضَاْسةى غاغاْى ْووغي بووْ َٔ( :اظامن ثاي
ٖاتٓى تؤ بؤ ئيَطة ضيية؟ ،ضووْهة ئاؾتى ية ْيَوإ ضؤّ و غاغاْيسا ٖةية و يةاليةْى ضؤَةوة
ٖيض ناضيَو بة ثيَضةواْةى ئاؾتى ضِووي ْةزاوة تا ثاؾاى غاغاْى يةؾهط بٓيَطيَتة ئيَطة .بؤ
ئةوةى ئاؾتى ْيَوإ ضؤّ و ئيَطإ تيَو ْةضيَت ،بة يةؾهطةنةتةوة بطةضِيَوة).
َةضزإ ؾرياظى فةضَاْى نطز تا ْاوةضؤنى ْاَةنة بةّ ؾيَوةية بٓووغٔ( :ئةطةض ضؤّ
ويػتى ئةوةية نة ئاؾتى ية ْيَوامنإ بةضزةواّ بيَت ،بؤضي يةؾهطةنةي ييَطة ديَطري نطزووة،
ئاخؤ زاَةظضاْسْى يةؾهط يةّ ؾويَٓةٖ ،يض ٖؤناضيَهي زيهةي دطة ية ٖيَطؾهطزٕ بؤ تيػفوٕ
َٓيات زةنةَةوة ئةطةض يةؾهطى ضؤّ ية ئازيابئَ بطِواتَٓ ،يـ زةطةضِيَُةوة،
ٖةية؟ َٔ ،زي
ئةطةض يةؾهطةنةتإ مبيَٓيَتةوة ،بة فةضَاْى ثاؾاى غاغاْى دةْطةنة زةغت ثيَسةنةّ ،ئةطةض
َيَي بؤ نؿاْةوة ثيَويػتت بة وةضططتٓى ضةظاَةْسى ثاؾاى ضؤّ ٖةية َٔ ،ئةو
زةخواظيت ثيَِ بً
بياْؤية وةضْاططّ و زةظامن بؤ نات بة غةض بطزْة ،ضووْهة تؤ فةضَاْسةى يةؾهطيَهى و ناتيَو
بووى بة فةضَاْسة ،زةغةآلتت ثيَسضاوة بةثيَي بةضشةوةْسيى بطِياض بسةى).
َةضزإ ؾرياظى بؤ طةضِاْسْةوةى وةآلَى ْاَةنة ،تةْيا زةَصَيَطيَهى زياض نطز بوو ،ظاْطاوة
نة نات بة ناتصَيَطى مل زةثيَوضا ،ية ضاغتيسا ْاوى مل خطا بووة غةض زةَصَيَطةنإ ،ية ضاغتيسا
َسةضِشاية
َى ٖيًَهةى زةنطاية ْيَو ،ناتيَو بة تةواوةتيى ٖةي
ملى تيَسا ْةبووٖ ،اضِاوى تويَهً
خواضيَ ،زةَصَيَطةنة غةضاوبٔ زةنطايةوة.
ئةو زوو غواضةى ْاَةى فةضَاْسةى يةؾهطى ضؤَيإ بؤ َةضزإ ؾرياظى ٖيَٓابوو ،وةآلَى
َةضزاْيإ وةضططتةوة و طةضِاْةوة.

َى نطزة ثايتةخت ،تةواوى زاْيؿتواْى ئةو ؾويَٓة و زةوضوبةضى
بةالوة ْطا .ناتيَو قوغتةْتني ٖات و ئيػتاْبوي
بة يؤْاْى قػةيإ زةنطز ،تةْيا قوغتةْتني و ْيَعيو غةضباظةناْى و ئةواْةى ية ضؤَةوة ٖاتبووٕ ،بة ضؤَى
زةزوإ و بةو ظَاْةيإ زةْووغي .ية ْيوةى زووةَى غةزةى ضواضةَى ظايين نة دةْطةناْى ضؤَى بضووى و
ؾاثووضى زووةّ ضووياْساٖ ،يَؿتا ظَاْى فةضَى بؤ قػةنطزٕ و ْووغني ية ئيُجطاتؤضيةتى ضؤَى بضووى،
َآل"
ظَاْى ضؤَى بوو" .ظةبيشوي
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َةضزإ بيَ ٖيوا بوو نة فةضَاْسةى ضؤّ زاوانةى ثةغةْس بهات ،بؤية فةضَاْيسا تا
ضيعةناْى يةؾهطةنةى ضيَو غطيَت .بة فةضَاْى ئةو طاييػهة دةْطييةنإ ية الى ضاغت و
غواضناضةنإ ية الى ضةخ زاَةظضإ ،ثيازةناْيـ بة تةْيا نةتٓة ْاوةضِاغتى يةؾهطٖ .يَعيَهى
يةزةط ية غواضة و ثيازةف ية ثؿتى َةيساْى دةْط زاْطا تا ية ناتى ثيَويػت ياضَةتى ئةو
ؾويَٓة بسةٕ نة ثيَويػت بهات.
َةضزإ ؾرياظى ثيَي وابوو نة فةضَاْسةى ضؤّ تةْيا بؤ زةغتةبةضنطزْى نات ،بابةتى
َةت وةضططتٔ ية ثاؾاى ضؤّ زيَٓيَتة ثيَؿيَ ،ية ثيَؿسا ضيَطةى بياْوو ٖيَٓاْةوةى ية
َؤي
غةضنطزةى ضؤَةنإ ططت بوو و ضاوةضِواْى نؤتا ٖاتٓى زةَصَيَطةنة بووَ ،اوةنة تةواو بوو،
ٖيض ثةيهيَو ية يةؾهطى زوشَٔ زاْةبطِا ،بؤية خؤى بؤ دةْط ئاَازة نطز.
( )3
زضؤتؤؽ ثيَٓر يصيؤْى ٖةؾت ٖةظاض نةغي واتة ضٌ ٖةظاض غةضباظى ٖةبوو نة ية ٖةض
يةنيَو ية يصيؤْةنإ زوو ٖةظاض غةضباظ تري و نةواْيإ ٖةبوو ،ئةواْةى نةواْى ناْعاييإ
ٖةبوو ،تريى غةض باضيهيإ زةٖاويؿت نة غةضةناْيإ ئاغٔ بووٕ.
ٖةض يصيؤْيَو بةثيَي شَاضةى َةدمةْيكةناْيإَ ،ةدمةْيل ٖاويَصيإ ٖةبوو ،الى ئةواْيـ
وةى ضؤَى طةوضة َةدمةْيل ضةنى ناضيطةضيى بوو .ية ٖةض يصيؤْيَو ٖةظاض و ثيَٓر غةز غةضباظ
غواضة بووٕ ،تةوض و طوضظ و مشؿرييإ ثيَ بوو .ضةنى غةضةنيي ثيازة ضؤَةنإ وةى
يصيؤْةناْى ضؤَى طةوضة (ثي نا) بوو نة ْيَعةيةنى زضيَص و ئةغتووض و قوضؽ بوو ،ئةوإ ية
بةناضبطزْيسا ظؤض ؾاضةظا بووٕ.
ضيعى يةؾهطى ضؤَيـ وةى ٖى غاغاْييةنإ ية زوو الى ضاغت و ضةخ و ْاوةْس و يةزةط
ثيَهٗاتبوو ،ئةواْيـ بة زضيَصايي بانوض بؤ باؾووض زاَةظضابووٕ.
َةى يةؾهطى ئيَطإَ ،ةدمةْيكضييةنإ و تريٖاويَصةناْى ضؤَى نةوتٓة
ٖاونات يةطةٍَ دووي
ئاَازة باؾي بؤ ضيَططتٔ ية طةيؿتٓى يةؾهطى غاغاْى و باضاْيَو ية تري و بةضز بةغةض
طاييػهة و غواض و ثيازةناْى غاغاْيسا باضى.

( )3ية غةضةتاى زضوغت بووْياْةوة يصيؤْةنإ تةْيا ؾةف ٖةظاض نةؽ بووْة ،طوَإ زةنطيَت تةْيا بؤ ثرت
زةضخػتٓى شَاضةى يةؾهطى ضؤّ ،يصيؤْةنإ بة ٖةؾت ٖةظاض نةؽ زياض نطاوة تا ئةو ْابةضاْبةضية ظؤضةى ية
ْيَوإ زوو يةؾهطةنة ٖةية ،نةّ بهطيَتةوة" ،وةضطيَطِي نوضزي"
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َةضزإ ؾرياظى تيَطةيؿت نة ية ٖةضزوو الى ضاغت و ضةثسا ،طاييػهة و غواضةناْى
زووضاضى ظمحةت و ْاخؤؾي بووٕ و ظياْيإ ثيَ طةيؿتووة ،ويَطِاى ئةوةف بةضزةواّ بوو ية
ٖيَطف بطزٕ.
يةو ضؤشةى دةْط و ٖيَطف ٖاتةنايةوة ،ضيَػاناْى بةضططى ظاْطإ و بٓةَاى بؤ زاْطا و
ظاْطا نة يةؾهط ثيَويػتة ض بهات ،ية دةْطسا و ية ناتى ٖيَطؾهطزٕ بٓةَايةنى ططيٓط
زةضنةوت و ظاْطا بؤ بةزةغت ٖيَٓاْى ئاَاْر ،ثيَويػتة طيإ بةخؿني ٖةبيَت .ناتى بةضططى
ئةوةى ية ثؿت قةآليةى زاْيؿتووة ياخؤ يةغةض ططزيَو زاَةظضاوة و بةضططى زةنات ،يةواْةية
بتواْيَت بة بيَ طياْبةخؿني ئاناَى غةضنةوتٔ وةضبططيَت ،بةآلّ ية ناتى ٖيَطؾهطزْسا بة
ثاضيَعطاضيهطزٕ ية طيإ ،نةؽ ْاتواْيَت غةضنةوتٔ بةزى بيَٓيَت.
فيساناضى تةواو ية ناتى ٖيَطف بطزْسا ية غةضزةَاْى دةْطةناْى ئيَطاْساٖ ،ةض ناتيَو
يةؾهطةنة فةضَاْسةيةنى ييَٗاتووى ٖةبوو بيَتْ ،ةتةْيا بٓةَايةنى خاوةٕ ضيَع ،بططة ثريؤظ
بووة .غةباضةت بة فةضَاْسةى ييَٗاتووف ئةو بابةتة ٖةية ،ئةطةض فةضَاْسة ييَٗاتوو ْةبيَت ية
بةضاْبةض زوشَٓيَهى بةٖيَع ْاتواْيَت غةضنةوتوو بيَتٖ ،ةَوو غةضنةوتٓيَهيـ بة ْاوى
فةضَاْسةنة تؤَاض زةنطيَتٖ ،ةض بة ٖةَإ ثيَوةضيـ ؾهػت بة ْاوى فةضَاْسةنة تؤَاض
زةنطيَت.
زواى غةضنةوتٓى ٖاوثةمياْإ بةغةض ئةَيُإ و ٖاوثةمياْةناْى ية يةنةَني دةْطى
ديٗاْيساَ ،اضؾاٍَ فؤؾي فةضةْػي نة غةضنطزةى ٖيَعي ٖاوثةمياْةنإ بوو بة غةضنةوتوو
َة بةضيتاْى و ئةَةضيهاييةنإ وتيإ ئةو غةضنةوتٓة بة تةْيا ٖى
ظاْطاٖ ،ةْسىَ ية شةْةضاي
َاضؾاٍَ ْيية ،ئيَُةف تيايسا بةؾساضئَ .اضؾاٍَ وتى( :بةآلّ ئةطةض ؾهػتُإ خواضزباية،
ئةونات تةْيا يةى نةؽ بةضثطؽ زةبوو ،ئةويـ َٔ بووّ).
َيَ ية تةواوى دةْطةناْسا نة غوثاناْى ئيَطاْى فةضَاْسةى ييَٗاتوويإ ٖةبوو بيَت ،ية
بةي
ناتى ٖيَطؾسا ئةو بٓةَاية ضةضاو نطاوة نة ثيَويػتة فيساناضى بة تةواوةتى بيَتٖ ،ةض
غةضباظيَو بةؾساضى ٖيَطف زةبوو ،يةواْةبوو بهوشضيَت و بريى ْةزةنطزةوة نة خؤى ضِظطاضى
ببيَت و ٖاوغةْطةضةناْي مبطٕ.
ية بيػتةَني ضِؤشي َاْطى زووةَى بةٖاض و ية ناتى ئةو ٖيَطؾةٖ ،اونات يةطةٍَ باضاْسْى
تري و بةضز بؤ غةض غةضباظة ئيَطاْييةنإ ،ئةو بٓةَاية بةضقةضاض بوو نة ٖةَووإ زةبيَت خؤيإ
فيسا بهةٕ ية ثيَٓاو غةضنةوتٔ.
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ضووْهة طاييػهة دةْطييةنإ ية الى ضاغت و غواضةنإ ية الى ضةثى غاغاْييةنإ
بووٕ ،ئةوةى دةْطةنة زةخويَٓيَتةوة ،يةواْةية بريبهاتةوة نة ئةوإ ظووتط ية ثيازةنإ زةطةْة
َى غوثازا بووٕ ظووتط طةيؿتٓة
يةؾهطى ضؤّ ،ية ناتيَهسا ثيازةناْى غاغاْى نة ية زي
ضؤَةنإٖ ،ؤيةنةؾي ئةوة بوو نة تا ضازةيةى بيَ ظياْرت بووٕ ية باضاْسْى بةضز و تريةنإ ،ية
ناتيَهسا طاييػهة و غواضةنإ ظؤضيإ ظيإ بةضنةوت و نوشضاويإ ظؤض بوو.
ثيازة ئيَطاْييةنإ وةى ٖةَوو ضيٓة غةضباظةناْي زيهةي يةؾهطى ئيَطإ ية غةضزةَى
غاغاْييةنإ ،غةضباظى بةضزةواّ و ؾاضةظا بووٕ ،ية تةَةْيَهى زياضنطاوى تةَةْياْسا
َيإ زةنطز .ئةّ بابةتة
خاْةْؿني زةبووٕ و زةبووْة دووتياض و ية ظةوييةناْى خؤياْسا نؿتووناي
يةنيَو بوو يةو بابةتاْةى دياناضى بؤ نطابوو ية غيػتةَى ضيٓايةتى ية ئيَطاْسا ،تةْيا بؤ
غةضباظةنإ ضيَطة ثيَسضاو بوو نة ية زواى خاْةْؿني بووْيإ زةياْتواْى ناضى ضيٓايةتى خؤيإ
بطؤضِٕ.
بؤ ئةوةى زواى تةواونطزْى غةضباظى و ية تةَةْى خاْةْؿيٓيسا ،غةضباظةنإ بتوأْ ببٓة
خوزإ ظةوى ،ؾيَوة غةْسووقيَو ضيَ نطابوو نة َاْطاْة بةؾيَو ية َووضةنةياْى يةْيَو
زازةْطاٖ ،ةْسيَو ثاضةف يةاليةٕ ثاؾاوة زةزضا بؤ ئةوةي ية نؤتاييسا بة نطِيٓى ظةوى بسضيَت،
غةضباظةنإ ية زواى خاْةْؿني بووْيإ زةبووْة دووتياض ،بةآلّ نوضِةناْيإ ية تةَةْي الويسا
زةبووْة غةضباظ.
ثًة و ثايةى غةضباظ و ئةفػةضةنإ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ وةى ثًة و ثايةى غةضباظ و
ئةفػةضةناْى يصيؤْةناْى ضؤّ بوو.
بةضطى ئةوإ بة ثيَضةواْةى بريى ٖةْسىَ نةؽ ،نوضت و وةى دًوبةضطى غةضباظة ضؤَةنإ
تا غةض ئةشْؤيإ زةٖات ،بة ْيوة ثؤف زازةْطا ،ية يبازى زضيَص ْةبوو ،ؾةَيواضيَهى تؤظيَو
بةضيٓيإ ٖةبوو ،نة يةبةضنطزْي ئاغاْرت بوو،ضووْهة يةغةض طؤظيٓطى الم زةبةغرتا.
نآلوةناْيإ ية ناتى ئاغايي ية يبازى ثإ بوو ،نة بة ضواض زةوضةيسا بآلو زةبؤوة و بة
ئاغاْى زةتواْطا ييَواضةناْى نؤ بهطيَتةوة .ئةوإ ية دةْط ْيَوثؤؾيإ يةبةض بوو ،نة وةى
ْيَوثؤؾةناْى غةضباظة ضؤَةنإ بة ثاضضة ثيَهةوة بةغرتاوة تةختةناْى قةآل زاثؤؾطا بووٕ تا
بةضى ظةبطى مشؿيَط و تةوض بططيَت.
ضةنى غةضةنيي غةضباظى ثيازةى ئيَطإ ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا مشؿيَط بوو ،بةآلّ ئةو
ضةنة ضيَطط ْةبوو يةوةى نة غةضباظةنإ تةوض ياخؤ تري و نةوإ يإ ْيَعة يةطةٍَ خؤياْسا ٖةٍَ
394

َغاْيؿي بة زةغتةوة بيَتٖ ،ةضزوو زةغتى بؤ
بططٕ ،بةآلّ ويَطِاى مشؿيَط ناتيَو غةضباظ قةي
َططتٓى ضةْس دؤضيَو ية ضةني غةضباظى ثيازةى َاْسوو زةنطز ،بؤية
ئةوإ ثيَويػت بيَتٖ ،ةي
َةتيإ ية
ئةوإ دطة ية مشؿيَط تةْيا يةى ضةني زيهةيإ ٖةٍَ زةططت ،بؤ ئةّ َةبةغتةف َؤي
ئةفػةضى بةضثطغي خؤيإ وةضزةططت.
َةثؿتةى ية ثؿتى َةيساْى
َسةططت ،ئةو نؤي
َةثؿتى خؤى ٖةي
ية ناتى دةْطسا غةضباظ نؤي
دةْط و ية بةؾي باض و خؤضانسا ديَ زةٖيَؿت ،تةْيا قوَكوَةى ئاوى يةطةٍَ خؤى زةبطز تا
ية ناتيَهسا نة تيٓووى ببيَت ئاو غواتةوة ،ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا قوَكوَةناْيإ بة
َى ضةغت ضيَ زةنطز و ية يبازيإ زةططت تا ئةطةض ظةضبةى بةضنةوت،
وضزبيٓى و دواْى ية طً
()4
ْةؾهيَت.
ظاْياضميإ ْيية نة ئايا غةضباظة غاغاْييةنإ ناغهيَتيإ يةغةض بووة ياخؤ ْا؟ ضووْهة ية
ٖيض يةنيَو ية غةضضاوةناْى بةضزةغتُإ ،تةْاْةت غةضضاوة ئةضَةْييةناْيـ ظاْياضيي يةو
باضةوة ْةبوو ،بةآلّ ية ضابطزوو غةضباظة بة ئةظَووْةنإ سةظيإ ْةزةنطز ناغهيَت و باظووبةْس
َةيإ ئاغاْرت و ضؤغترت زةبووٕ.
و غام بةْس و دةوؾةٕ وٖ...تس ببةغنت و بة بيَ ئةوإ دؤي
بؤية ئةفػةضةنإ ئةواْيإ ئاظاز زةنطز ية ئاغٔ ثؤف ياخؤ ْةبووْيإ ،تةْيا يةناتى
ضِيَوضِةمسةنإ ثيَويػت بووة نة ناغهيَت يةغةض بهةٕ ياخؤ ببٓة ئاغٔ ثؤف.
ٖةضزوو ال بة غةختى غةضطةضَى دةْط بووٕ و زةضفةتيإ ْةبوو ضاو ية ئامسإ بهةٕ،
ئةطةض ضاويإ ية بانوضى ضؤشئاوا نطزباية زةيإ بيٓى نة الى بانوضى ضِؤشئاوا ئامسإ بة ضةْطى
َيَو
غجى ْيَعيو ظةضزى ييَ ٖات بوو .ئةو ْاوضة غجية ْيَعيو ظةضزة ية غةضةتازا تةْيا وةى خاي
( )4ئةو دؤضة قوَكوَاْة ية يةؾهطى ْةتةوة دياناْى ئيَطاْسا بةضزةواّ بيٓطاوة ،تةْاْةت تا ْاوةضِاغتى
غةزةى ْوظزةيةَيـ ية ؾاضى بطؤدةضز ضيَ زةنطإ ،بةآلّ زواى ئةوةى قوَكوَة ية ئةوضوثاوة ٖات و بطةوى
َيٓاْة بة تةواوةتى زضوغت نطزْيإ وةغتا .بة ؾيَوةيةى نة ية بطؤدةضز نة ْاوةْس ياخؤ
غةْس ،ئةو قوَكوَة طً
يةنيَو ية ْاوةْسةناْى ضيَهطزْى ئةو قوَكوَاْة بوو ،ئيَػتة يةواْةية نةؽ ْةظاْيَت زضوغتيإ بهاتٖ .ةض ية
ؾاضى بطؤدةضز تا غةزةى ضابطزووف ٖةْسىَ دؤضى طؤظةيإ ضيَ زةنطز نة ييَواضةناْيإ ظؤض باضيو بووٕ ،ئةطةض
يةبةض با زاْسضا بوواْة ،ئاوى ْاويإ زة تا زواظزة ثًةى غةزى فيَٓو زةبؤوة .نوْت زؤ طؤبيٓيؤ وةظيطى ضيَ
ثيَسضاوى فةضةْػا ية ئيَطإ ،بة وتةى خؤى ية ناتى َاْةوةى ية ئيَطإ غووزى يةو طؤظاْة بيٓيوة .ئةو ْووغةضى
ثةضتوونى بةْاوباْطى (غيَ غاٍَ ية ئاغيا) بوو ،نة ية ضِاغتيسا زةبواية ْاوى (غيَ غاٍَ ية ئيَطإ) بوواية،
َآل"
ضوْهة ْيَعيهةى ْؤ غةز الثةضة ية ٖةظاض الثةضةى ثةضِتوونة زوو بةضطييةنةى ية باضةى ئيَطاْة" .ظةبيشوي
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بوو ،تا ثرت غةضزةنةوت ،بة ٖةَإ ضيَصةف ثاْتاييةنى ظؤضتطى زاطري زةنطز ،بةو خيَطاييةى نة
طةوضة زةبوو ،بة ٖةَإ خيَطاييـ بةضةو ئامساْى ؾةضِطة زةٖات ،غةضئةدماّ يةنةَني ٖةوضة
بطوغهة ٖات ،زواتط زةْطى بطوغهةنة طةيؿت و ٖيَٓسة زةْطةنة بةٖيَع بوو نة ئةغجى
طاييػهة دةْطييةنإ تطغإ ،بةآلّ ضووْهة ئةغجةنإ بة باؾى ثةضوةضزة نطابووٕ،
ييَدوضِةناْيإ تواْيإ ضِايإ بططْةوة و ٖةٍَ ْةٖاتٔ.
ناتيَو يةنةَني زةْطى بطوغهة ٖات طاييػهةناْى غاغاْى نة ية الى ضاغتى َةيساْى
دةْط بووٕ  ،تواْي بوويإ بطةْة الى ضةخ و ضِاغتى يصيؤْةناْى زوشَٔ و ضيسي بةضز ية
َةدمةْيكةنإ ْةزةباضى و ثيازة و غواضةناْى غاغاْى تواْي بوويإ ئةوإ بططْة بةضزةغتى
خؤيإ ،تةْاْةت تريى تري ٖاويَصاْيـ وةى ثيَؿوو تةوشَى ْةبوو.
ية ْيَوةْسى غوثاف مشؿيَطى ضِاغت و زوو ييَوى غةضباظة ثيازةناْى غاغاْى زشى
غةضباظاْى ضؤّ نةوت بووة ناض و ْيَعة قوضؽ و نوضتةناْيإ نة غةضة ثةيهاْيَهى تيصى ٖةبوو،
ببوو بة ضةنيَهى ناضيطةض ،ئةطةض بةض غةضباظى زوشَٔ نةوتباية زةيسضِىٖ ،ةْسيَو داض ية
ثؿتياْةوة زةضزةضوو ،غةضباظى بةضنةوتوو ضةْسى بةٖيَع بوواية تواْاى ْةزةَا و زةنةوتة غةض
ظةوى.
ٖةْسىَ ية ثيازة ئيَطاْييةنإ ظةضبةي ضؤَةناْيإ بةضزةنةوت و زةنةوتٔ ،بةآلّ ٖاواضيإ
ْةزةنطز و ْةيإ زةْاآلْس بؤ ئةوةي بياْبةٕ بؤ ثؿتى ؾةضِطةنةوة.
ية غةضزةَاْى نؤْةوة غةضنطزة و ئةفػةضةنإ ضِاٖاتبووٕ نة ييَساْى ظةضبة ية زوشَٔ
ْيؿاْةى ثياوةتى ْيية ،ئةطةض مشؿيَط بسضيَتة زةغت َٓساَييَهى زة غاآلْيـ ،تواْاى ظةبط
وةؾاْسْى زةبيَت ،ثياوةتى ئةوةية نة ويَطِاى ظةبطوةؾاْسٕ ،تواْاى ظةبط وةضططتٔ ياخؤ
ثيَهاْيؿت ٖةبيَت ،ناتيَو تري ياخؤ مشؿيَطيَهت بةضزةنةويَتٖ ،اواض ْةنةى و بة ٖاواض
نطزْةنةت زوشَٔ ئاطةزاض ْةنةى نة ثيَهطاوى و وضةى خؤت زابةظيَٓى و وضةى زوشَٔ بةضظ
َهؿإ و زانؿإ زةبيَت ،ئةطةض وضةت
بهةيةوة .وضةى زوشَٔ بةثيَي وضةى خةْيُةنةي ية ٖةي
بةضظ بيَت ،وضةى زوشَٔ زازةبةظيَتٖ ،ةَوو غةضباظة ئيَطاْييةنإ ئةوةيإ زةظاْى ،بؤية
زةياْ عاْى ثياوةتى ية َةيساْى دةْط ئةوةية نة ناتى ثيَهطإ بة تري و مشؿيَط ،خؤضِاطط بيَت و
ٖاواض ْةنات و زوشَٔ ئاطةزاض ْةناتةوة.
ٖةْسىَ ية غةضباظة غاغاْييةنإ َاوةيةى بةض يةوةى زةغت بهةٕ بة دةْط ٖةْسىَ
نةتريةيإ ية ززاْةناْيإ زةزا تا ثيَهةوة بٓووغئَ ،ئةطةض نةتريةيإ زةغت ْةنةوتباية،
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َوشة وةضزةططت ،ضوْهة يةو ؾيًةية نةترية بةٖيََعتط بوو ،ئةوإ
غووزيإ ية ؾًةى زاضى ٖةي
زواى ئةو ناضةيإ ئةطةض ثيَهطابوواْة ،تةْاْةت ئةطةض ويػتبايإ ٖاواض بهةْٕ ،ةياْسةتواْى و
ززاْةناْيإ ثيَهةوة زةْووغا ،ناتيَو ْيَعة قوضؽ و نوضتةناْى غةضباظة ضؤَةناْيإ
بةضزةنةوت ،بيَ ئةوةى بهاضٕ ٖاواض بهةٕ ،زةنةوتٓة غةض ظةوى .ئةو غةضباظة بطيٓساضاْةي ية
ْيَوةْسى ؾةضِطة زةنةوتْٔ ،ةزةنةوتٓة بةضثيَي ضواضثيَ و تايةى طاييػهةنإ ،يةنػةض
زةطواظضاْةوة بؤ ثؿت ؾةضِطة دا ضؤَى بوواْة يإ غاغاْى ،ضووْهة طاييػهة و ئةغح ية
ْيَوةْسى ؾةضِطة ْةبوو.
زواى بطوغهةى يةنةّ ،بطوغهةى زووةّ و زواتط غيَيةّ و ضواضةَيـ بةزواى يةنسا ٖاتٔ،
بةآلّ زوو غوثانة بيَ طويَسإ بة زؤخى نةؾوٖةوا ية ؾةضِنطزٕ بةضزةواّ بووٕ و ثيَساططى بؤ
زضيَصةزإ بة ؾةضِنطزٕ يةاليةٕ غاغاْييةناْةوة ظؤضتط بوو تا يةاليةْى ضؤَةنإ ،ضووْهة
َةضزإ زةيبيٓى طاييػهة و غواضةناْى ية ٖةضزوو الى َةيساْى دةْط بة ئاضاَى بةضةو
ثيَؿعة زةضٔ و ْةيسةويػت ئةو بةضةو ثيَؿعة ضووْة ضِابططيَت ،ئةو وايسةظاْى ئةوة ضِيَصْة
باضاْيَهى ئاغايية و ية َاوةيةنى نةَسا زةوةغتيَت ،ية اليةني زيهة طةضَاى خؤضةتاوةنة
َيَت ،ئةوةف بؤ ثرت ثيَؿطِةويهطزْى يةؾهطةنةى بة
زازةبةظيَٓيَت ،ظةوى تةضِ زةنات و تؤظ ْاٖيًَ
غووز زةبيَت.
يةثطِ ضيَصْة باضاْيَهى بةٖيَع ٖات و ٖةضزوو فةضَاْسةى غاغاْى و ضؤَى برييإ زةنطزةوة
نة َاوةيةنى نةّ زةخايةْيَت و تةواو زةبيَت ،بةآلّ تا زةٖات باضاْةنة بةخوضِتط زةبوو،
َُصيٓى ْةبوو ،تا
ٖةضضةْسة ظةوى وؾو و تيٓوو بوو ،بةآلّ ضووْهة باضاْةنة ظؤض بوو تواْاى ٖةي
زةٖات ئاو ية ظةوى ثرت زةبوو ،طؤَيًهةى ضيَ زةنطز ،غةضةدماّ ناض طةيؿتة ئةوةى مسى
ئةغجةنإ ية قوضِزا زةضةقني و تايةى طاييػهةنإ طري زةبووٕ ،تةْاْةت ٖيَطؾي ثيازةناْيـ
وةى ثيَؿوو تواْايإ ْةَا و خةضيو بوو بطِغتيإ ييَ زةبطِا.
َطريغا بوو ،يةو زةظةضةيًة بوو نة ْاوباْطى بة باضاْة توْس و
ئةو زةظةضةي ؾةضِةنة ييَ ٖةي
بةٖيَعةنإ ٖةبووٖ ،ةضزةّ ية بةٖاض و ثايعاْسا ئةو باضاْاْة زةباضئ.
َئَ
ئيَػتةف ٖةْسىَ نات يةو زةظةضة باضاْى توْس و بةخوضِ زةباضيَتٖ ،ةْسيَ نةؽ زةي
تؤفاْى ْووح يةويَٓسةض ضِوويساوةٖ ،ةْسىَ نةغي زيهةف زةبيَصٕ ية غةضزةَى ْووح ئةو زةظةضة
ْكووَى ئاو بووة و تؤفاْى ْووح بةو ناتة زةوتطيَت نة بة ٖةْسىَ وتة باضإ َاوةى بيػت
َى خاياْسووة .يةو غةضزةَة زضيَصةزا بةضزةواّ
ًَيؤٕ غاٍَ و بة وتةيةني زيهة غةز ًَيؤٕ غاي
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َهؿإ بووة ٖؤى ضيَ بووْى خةضةْسة
باضإ زةباضى ،ية ئاناَيؿسا ئاوي ظةضيا و ظيَيةناْي ٖةي
َةظْةنإ.
دطة ية بابةتى تؤفاْى ْووحٖ ،ةْسىَ داض يةو زةظةضة ضيَصْة باضاْى بةييَعَة و بةخوضِ
زةباضيَت ،ئةو ضؤشةف واتة بيػتةَني ضِؤشي َاْطى زووةَى بةٖاض بوو ،يةنيَو ية ضِيَصْة توْس و
زضيَصةناْى باضإ نة ٖةَووإ واياْسةظاْى نوضختايةٕ زةبيَت ،ييَ ٖيَٓسة بةضزةواّ بوو تا دةْطى
ضِاططت ،مسى ئةغجةنإ و تايةى طاييػهةنإ و قاضى ثيازةنإ ية قوضِ زةضةقني ،باضاْى توْس
ببوو بة ثةضزةيةى و بةضضاوى غةضباظةناْى تاضيو نطزبوو و َةوزاى بيٓيٓى نوضت نطزبؤوة و
ْةيإ زةظاْى بؤ نوىَ بضٔ و ظةضبةناْيإ بؤ ناّ ال بوةؾيَٓٔ.
فةضَاْسةناْى ٖةضزوو غوثا تيَطةيؿنت نة بةضزةواّ بووْيإ يةغةض دةْط بةو ؾيَوةية بيَ
َهة ،تةْيا يةنسي نوؾنت و خوئَ ضِؾتٓى بيَ غووزة ،ئةوإ زةياْبيٓى غةضباظةنإ ضاثؤنى
نةي
خؤيإ ية زةغت زاوةٖ ،ةَووإ زةظأْ نة ضاثونى قاضةنإ وةى ٖى زةغتةنإ بؤ غةضباظاْى
َى ثيَؿةوة بجضطِيَت
ثيازة ثيَويػتة .بؤية ٖةضزوو فةضَاْسة فةضَاْياْسا بؤ ئةوةي ثيَوةْسيي ٖيًَ
و ية زوشَٔ زووض بهةوْةوة.
تةواوى ئةو ضؤشة و زواتطيـ ية ؾةوزا باضاْى توْس باضى و ناضى غةضباظةناْى ظؤض غةخت
َسةٕ ،ضوْهة
نطز ،ئةوإ يةبةض باضإ ْةياْتواْى تةْاْةت خيَوةتةناْيإ ية ؾويَٓى باف ٖةي
باضإ ئةو زةضفةتةى ثيَ ْةزإَ .ةبةغت ية ؾويَٓى باف ئةوة ؾويَٓةية نة ئاوى باضإ تيايسا
نؤْةبيَتةوة ،ئةطةض خيَوةتةناْيإ ية ؾويَين ْؿيَو زاْاباية ،ئاو زةضووة ْيَو خيَوةتةناْى
خواضةوة.
ية غةضزةَاْى نؤْةوة ظاْيبوويإ نة ثيَويػتة خيَوةتةنإ ية دؤضة بةْيَو بضٓٔ نة ئاو
َة
َيَهى تايبةت بة ْاوى ئةضخةوإ ضيَ زةنطز ،ئةو نوتاي
ْةزات ،ية ضؤّ خيَوةتةناْيإ ية نوتاي
ضةْس دؤضيَهى ٖةبوو ،دؤضة ططاْةنةى بؤ ضيَهطزْى دًة تايبةتةناْى غيٓاتؤضةنإ و دًى
تايبةت بة بؤْةنإ بؤ يةطاتةناْى ييَ ضيَ زةنطا ،بة دؤضةنةي زيهةيـ خيَوةتيإ ضيَ زةنطز،
ضوْهة ئاوى ْةزةزا.
( )5
ية ئيَطإ خيَوةتة غةضباظييةنإ ية خوضى و َووى بعٕ ضيَ زةنطإ  ،يةبةضئةوةي ئةو
خيَوةتاْة ئاو ْازات ياخؤ بة وتةيةني زيهة ئاو ْاضيَتة ْيَو ئةو دؤضة خيَوةتاْةوة .بؤ
( )5ية نوضزةواضى خؤَإ بة ضةمشاٍَ ْاو زةبطيَت" .وةضطيَطي نوضزي"
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َيإ ية ضؤشة باضاْييةنإ زةنطزة ضِووثؤؾي
زةغةآلتساضة غاغاْييةناْيـ ٖةَإ دؤض نوتاي
خيَوةتة ططاْبةٖاناْيإ تا بة باضإ تةضِ ْةبٔ ،زواى باضاْةنة ئةو ضِوونةؾةيإ وةالزةْايةوة.
يةو ؾةوةزا ٖيض ناّ يةو زوو يةؾهطة ْةياْتواْى ئؤضزووطة بؤ خؤيإ ضيَ بهةٕ ،تةْاْةت
ضؤَةنإ نة بؤ يةى ؾةويـ ية ٖةض ؾويَٓيَو بوواْة ،خيَوةتطة و زواتط زيواضيإ بة زةوضيسا
ضيَ زةنطز ،ئةو ؾةوة ْةياْتواْى خيَوةتطةنةيإ زامبةظضيَٓٔ .زواى ْيوة ؾةو باضإ ييَي
نطزةوةٖ ،ةوضةنإ بآلوةيإ نطز ،ثةيتا ثةيتا ئةغتيَطةنإ زةغتيإ بة زضةوؾاْةوة نطز،
ئةونات ٖةضزوو ال تواْيإ ؾتيَو وةى خيَوةتطة زامبةظضيَٓٔ.
َهؿا بوو ،بةآلّ ٖيَٓسة ْةبوو نة ية ضِيَطِةوى خؤى ال
ئاوى ضِووباضي فوضاتيـ تا ضازةيةى ٖةي
َٓياييةوة يةؾهطى ؾاثووض غةضزةنةوت.
بسات ،ئةطةض ئةو باضاْة توْس و يةثطِة ْةبوواية ،بة زي
ضووْهة َةضزإ ؾرياظى ٖةؾتا ٖةظاض غةضباظى ٖةبوو ،غوثاى ضؤَى بضووى ية غي ٖةظاض
نةؽ تيَجةضِ ْةزةبوو ،ية ٖةض زووالى َةيساْى دةْطيـ يةؾهطى غاغاْى ية ثيَؿطِةويسا بووٕ.
يةواْةية بطوتطيَت ئةطةض َةضزإ بةغةض زضؤتؤؽ غةضنةوتباية ٖيض ئاظايةتيى تيَسا ْةبووة،
ٖيَعى َةضزإ زوو بةضاْبةضى ٖيَعى زضؤتؤؽ بووة ،بةآلّ زةبيَت ئةو بٓةَاية بعاْني نة يةو
ضؤشةوةى ٖوْةضى دةْط ٖةية ،ييَٗاتوويي غةضنطزةى دةْط يةوةزاية نة بهاضيَت ٖيَعيَهى
بةٖيَع بةضاْبةض بة زوشَٓةنةى ية ؾويَٓيَهى زياضنطاوزا نؤبهاتةوة و بتواْيَت زوشَٔ يةْيَو
ببات.
ئاَادمى تانتهى دةْط ئةوةية نة يةؾهطيَهى بةٖيَع ية ْاوضةيةى ية زشى يةؾهطيَهي
زيهة غطيَتة طةضِ تا بة تةواوةتيى يةؾهطةنة ييَو برتاظيَٓسضيَت ،ييَهرتاظاْسْى يةؾهطيـ واتاى
َبوةؾيَت ،ئيسي ٖيضى بؤ ْانطيَت.
غةضنةوتٓة ،يةؾهطيَهيـ نة يةبةض يةى ٖةي
نةواتة ئةطةض باضإ ْةبوواية ٖؤى ييَو زووضنةوتٓةوةى ٖةضزوو يةؾهط ية يةنسيٖ ،يض
ؾاضةظايةنى بواضى غةضباظى يؤَةى َةضزإ ؾرياظى ْةزةنطز نة يةؾهطةنةى ثرت ية زوو
بةضابةضى يةؾهطى زضؤتؤؽ بووة و َافى ؾاْاظى نطزْى ْيية ية غةضنةوتٓى يةو دةْطةزا.
ية نؤتايي غةزةى غيَيةَى ثيَـ ظايٓسا (غي ثيؤْى ئةفطيكايي) بؤ دةْطى ناضتاشةنإ
(قطتادٓةى توْؼ) ضؤيؿت و ئةواْى بةظاْس و بة ؾيَوةيةى ْغطؤي نطزٕ نة ئيسي ئةوإ
ْةياْتواْى شياْيإ ْويَ بهةْةوة ،تةْاْةت ية ناضتاش يةى خاْووى بة ثيَوة ْةٖيَؿتٖ ،ةضضى
َةناْى نويَط نطزةوة،
ئاوايي ٖةبوو يةْيَوى بطز ،تةواوي زضةختةناْي بطِييةوة ،نةْاي
بةْساوةناْيؿى ويَطإ نطزٕ .زواى ئةو غةضنةوتٓةى ئةو بةغةض ناضتاش و يةْيَوبطزْيإٖ ،ةْسىَ
399

نةؽ ية ضؤّ ئةو غةضنةوتٓةيإ بؤ ئاظايةتيى ئةو ْةطةضِاْسةوة و وتيإ ٖةض نةغيَهي زيهة ية
دياتى ئةو ية ضؤّ غةضنطزايةتيي ئةو غوثايةى نطزباية ،غةضنةوتوو زةبوو ،ضووْهة ٖيَعةنةى
زوو بةضاْبةضى ناضتاش بوو ،بةآلّ ظاْاياْى بواضى غةضباظى ية ئةدموَةْى غيٓاتى ضؤّ نة ثًةى
فةضَاْسةى يصيؤٕ ياخؤ يةطاتيإ ٖةبوو ،ئةو ضةخٓةيإ ضةت نطزةوة و وتيإ (غي ثيؤٕ)
غةضنةوتوو بووة.
ية غةزةناْى ضابطزووزا ْاثًيؤٕ ئيُجطاتؤضى فةضةْػاف ئةوةى ثؿرتِاغت نطزةوة نة غي
ثيؤٕ ية ناضتاش غةضنةوتوو بووة ،بة ٖةَإ ؾيَوة (نًؤؽ ويَتع) ؾاضةظاى بواضى غةضباظى و
َُإ ئةو بابةتةى ثؿرتِاغت نطزةوة و وتى تةْاْةت ئةطةض يةؾهطةنة غيَ
َهى ئةي
خةي
َى ( 1812ظ)
بةضاْبةضيـ بيَت ية ؾاْاظى غةضنطزةى غةضنةوتوو نةّ ْاناتةوة .ية ٖاويٓى غاي
ْاثًيؤْى يةنةّ بوو بة ثاؾاى فةضةْػا و بة يةؾهطيَهى ثيَٓر غةز ٖةظاض نةغي ٖيَطؾي بؤ
ضووغيا نطز ،يةؾهطةنةى ئةو ثيَٓر ٖيَٓسةى يةؾهطى ضووغيا بوو ،غةضةتا غةضنةوتوو بوو ،تا
َؤغهؤ ضؤيؿت و ؾاضةنةى ططت ،بةآلّ زوايي ْاضاض بوو ثاؾةنؿة بهات و غوثا طةوضةنةى
بة غةضَاى ظغتإ يةْيَو ضوو .ئةوناتةى ئةو غةضنةوت ،يةؾهطةنةى ثيَٓر بةضاْبةضى
يةؾهطى ضووغيا بوو ،نةؽ ضةخٓةى ية غةضنةوتٓةنةى ْةططت.
زواى ئةوةى باضإ تةواو بووَ ،ةضزإ ؾرياظى بة ٖؤى ئةفػةضةناْةوة ثةياَيَهى بؤ ٖةَوو
غةضباظةناْى ْاضز نة ئةَة زةقةنةيةتى( :زةظامن ٖةَووتإ َاْسووٕ و ثيَويػتتإ بة
ثؿووزاْةٖ ،ةضضةْسة باضإ وةغتاوة ،بةآلّ ضووْهة ظةوييةنة بؤتة قؤضِ ،نةؽ ْاتواْيَت ثؿوو
بسات ،ئةَؿةو َٔ و ئةفػةضةنإ و ئيَوةٖ ،ةَووَإ وةى يةى ْاتواْني ثؿوو بسةئٖ .ةض
ضؤْيَو بيَت زةبيَت ئةَؿةو نؤتايي بيَت ،ؾةو نوضتة و ظوو تيَجةضِ زةبيَت ،تةواو بووْى
ئاغاْة .ضووْهة ضؤشةنإ طةضَٔ ،بةياْى بة ظوويي ظةوى وؾو زةبيَتةوة و ئيَُة زةتواْني
بةياْى ية دةْط بةضزةواّ بنيٖ ،ةضضةْسة ئيَوة َاْسووٕ و ئةَؿةويـ ْاتوأْ ثؿوو بسةٕ،
بةآلّ َٔ زاواتإ ييَ زةنةّ بة ئاظايةتى و َتُاْةى ٖاوؾيَوةى ئةَطِؤ ،بةياْى ٖيَطف بهةْة
َٓياّ ئةطةض ئيَوة غبةى وةى ئةَطِؤ ظةْطٔ ،زةتوأْ
غةض زوشَٔ و تيَهى بؿهيَٓٔ َٔ .زي
زوشَٔ يةْيَو ببةٕ َٔ ،زواى ئةوة ثؿوويةنى زضيَصتإ ثيَ زةزةّ و بة تةواوةتى زةتوأْ ثؿوو
بسةٕ).
ٖةضوةى َةضزإ ثيَؿبيٓى نطزبوو غجيَسةي بةياْى يةطةٍَ ضِؤشٖةآلتٓسا ظةوى وؾو ببووة،
ٖةضضةْسة نةَيَو تةضِايةتيى َابوو ،ييَ ٖيَٓسة ْةبوو ضيَطة ية ضؤيؿتٓى ثيازة بططيَت ياخؤ
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مسى ئةغح و تايةى طاييػهةنإ طري غوات ،بةآلّ َةضزإ بةباؾي ظاْى نةَيَو ٖيَطؾةنة زوا
غات.
َسيَتَ ،ةضزإ ؾرياظى ئاطةزاضى
ية بةضةبةياْى زووةَني َاْطى بةٖاضزا خؤض ظؤض ظوو ٖةي
يةؾهطةنةى نطزبؤوة ،نة يةطةٍَ زةضنةوتٓى يةنةَني تيؿهى خؤضةتاو ٖيَطف زةنةئ ،بةآلّ
غوثاى ضؤَى بضووى ثيَـ ئةوةى ٖةتاو زةضبهةويَت بًةظ زةغتيإ بة ثاؾةنؿة نطز .ضؤشى
ثيَؿرت ناتيَو ٖةضزوو غوثا ية يةنسي نؿاْةوة و واظيإ ية ؾةضِنطزٕ ٖيَٓا ،غوثاى ضؤّ
َة ططزيَهى بضوونى ييَ بوو ،ئةو ططزاْة ضيَطط بووٕ يةوةى
طةيؿتٓة زةظةضيَو نة نؤَةي
غاغاْييةنإ ثاؾةنؿةى ضؤّ ببيٖٓٔ .ةوضاظى ططزةنإ ٖيَٓسة ْةبوو نة ببٓة ئاغتةْط ية
بةضاْبةض طاييػهة دةْطييةنإ بؤ ئةوةي ْةناضٕ زووى ضؤَةنإ بهةوٕ ،بةآلّ زةياْتواْى
ثاؾةنؿةى ئةو يةؾهطة بؿاضْةوة.
تا ئةو ناتةى باضإ بةضزةواّ بوو ،بة ٖؤى ئةو باضاْة بة خوضِةوة َةوزاى بيٓني نةّ ببوو،
ئيَطاْييإ ْةيإ زةتواْى ثيَؿةوة ببيٓٔ ،زواتطيـ ضووْهة ظةوى قوضِ بووٖ ،ةضزووال بةْاضاضى
َٓياييةوة ٖةضزووال
طةؾتى ؾةواْةيإ بؤ ثاغةواْى زةضْةنطز ،ئةطةض ظةوى وؾو بوواية بة زي
ثاغةواْيإ زةبوو ،بةآلّ بة ٖؤى ية يةى ْيَعيو بووْياْةوةْ ،اضاض بووٕ بةضزةواّ ئاطةزاضى
زؤخى يةنسي بٔ ،ئةَةف بة ضيَطةى ثاغةواْةناْةوة زةبوو ،بةآلّ ئةو ؾةوة بة ضازةيةى
ٖةضزوو يةؾهطةنة بة ٖؤي باضاْةنةوة طرييإ خواضزوو بوو ،ظةويـ بة ضِازةيةى قوضِ بوو نة ْة
ضؤَةنإ زةياْعاْى ئيَطاْييةنإ ض زةنةْٕ ،ة ئيَطاْييةناْيـ ئاطةزاضى ضؤَةنإ بووٕ،
بةضةبةيإ ٖات و يةؾهطى غاغاْى بة فةضَاْى غةضنطزةنةيإ بؤ ٖيَطف ئاَازةبووٕ.
ٖةضضةْسة غةضباظةناْى غاغاْى ثؿت ططزةناْيإ بة باؾي ْةزةبيٓى ،بةآلّ زةبوواية ٖةْسىَ
َى ئاطط و سيًةى ئةغح و غةضى خيَوةتةنإ وٖ ...تس ،غوثاى بةضاْبةض يةْيَو
ؾتى وةى زوونةي
ططزةناْسا زياض بيَت ،بة تايبةتى بةؾي غةضةوةى خيَوةتى فةضَاْسةى ضؤّ نة زةبوواية بة
تيؿهى خؤض بسضةوؾيَتةوة .ئةوةى غةضباظةناْى َةضزإ ٖةغتيإ ثيَهطزَ ،ةضزإ خؤؾي
ٖةغتى ثيَهطز و ظاْى ضؤَةنإ ضؤيؿتووٕ.
َٔ بيَ ظيإ و نوشضاو
َةضزإ فةضَاْى نطز بؤ ئةوةي ضاوةزووى ضؤَةنإ بٓئَ و ْةٖيًَ
ضظطاضيإ ببيَت ،ضووْهة ئةطةض ئةوإ بة ئاغاْى و بيَ ظيإ ضِظطاضيإ ببيَت ،زيػإ ٖيَطف
زةنةْةوة و ٖةوٍَ زةزةٕ تيػفوٕ زاطري بهةٕ.
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زواى ئةوةى فةضَاْسضا تا زووى يةؾهطى ضؤّ بهةوٕ ،يةؾهطى غاغاْى ؾيَواظى زابةف
بووْى خؤيإ نة بؤ دةْط بوو طؤضِى و نطزيإ بة ؾيَواظى زابةف بووٕ بؤ ضيَجيَوإ ،ئةَةف
َةنإ
يةؾهطةنةى نةَيَو بة زضةْطرت خػت .تا ئةو ضؤشة خؤضانى غةضباظةنإ و ئاييهى ئاشةي
بة ؾيَوةى ضؤشاْة ية تيػفوْةوة زةٖات ،بةآلّ ئةجماض ضيَطةنة زووضتط زةبووَ ،ةضزإ ْةيسةظاْى
تا نوىَ زةبيَت زووى ضؤَةنإ بهةويَت ،ئةَةف زةبووة ٖؤى زووضتط بووْى ضيَطةى طةياْسْى
خؤضاى و ثيَساويػتييةنإ بؤ يةؾهطةنةى.
َةضزإ تا ئةونات ئةو ؾتووَةناْةى ية ثؿتةوة وةضزةططت ،ضؤَةنإ يةناتى
ثاؾةنؿةزاٖ ،ةَوو خؤضاى و ثيَساويػتييةناْيإ بةديَ ٖيَؿتبوو ،ئةواْةف بة تةواوةتيى
نةوتٓة زةغت َةضزإ و ضيَصةيةنى باف بوو.
يةؾهطى ضؤّ بة زضيَصايي نةْاضى ضاغتى ضِووباضي فوضات ية ثاؾةنؿة بووٕ ،يةغةض
ضيَطةيإ طوْس و ئاوايي ظؤض ٖةبووَٕ ،ةضزإ زةيعاْى ئةوإ بطةْة ٖةض ئاواييةى تةواوى
خؤضاى و ثيَساويػتييةناْى ئةو ئاوايياْة ياخؤ زةنطِٕ يإ زةغيت بةغةضزا زةططٕ بؤ ئةوةي بؤ
يةؾهطى ئةو ْةَيَٓيَتةوة ،بؤية ثيَويػتة ٖيَٓسةى تواْى ٖةية بًةظ بطِوات تا ئةوإ ية
زةؾتةنإ زةضزةناتٖ ،اوناتيـ ثيَويػتة ططووثةناْى نطِيٓى خؤضاى و ئاييهيـ بٓيَطيَت بؤ
تةواوى ئاواييةنإ بؤ ئةوةي ية ضِووى خواضزةَةْييةوة زووضاضي نيَؿة ْةبيَتةوة.
زضؤتؤؽ فةضَاْسةى ضؤّ ئاطةزاض بوو نة يةؾهطى غاغاْى ،طاييػهة و ئةغجيإ ٖةية و
َي زةزا تا بة خيَطايي ضيَ بهات ،بؤ ئةوةى
زةناضٕ خؤيإ بطةيةْٓةوة يةؾهطةنةى ،بؤية ٖةوي
يةؾهطةنةى بجاضيَعيَت ،زةبوواية ؾةو و ضؤش ضيَطة بربِيَت.
يصيؤْةناْى ضؤَى بضووى يةبةض طرياوةى يصيؤْةناْى ضؤَى طةوضة بووٕ و بة يةنةى
غةضباظى ثيازة ٖةشَاض زةنطإ ،ئةوإ ضِاٖاتبووٕ نة بة ٖةْطاوى خيَطا بطِؤٕ ،ية ٖةض
زةَصَيَطيَهسا ية تواْايإ بوو ْؤ تا زة نيًؤَةتط ضيَطة بربِٕ.
ية ضؤشة زضيَصةناْى بةٖاضزا ،زضؤتؤؽ ئةواْى ْاضاض زةنطز تا ية ضواضى بةياْى تا ٖةؾتى
ئيَواضة بيَ ثؿووزإ ضيَطة بربِٕ ،بةّ ؾيَوةيةف ئةوإ ٖةض ضؤشيَو ية ناتى وةغتاْيإ ية ئيَواضة
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بؤ ثؿووزإْ ،يَعيهةى بيػت فةضغةر ( 160نِ)( )6زووضتط زةبووٕ ية ؾويَٓى ثؿووى ضؤشي
ثيَؿرتزا.
ئاؾهطاية ئةو غةضباظاْةى ية ناتصَيَط ضواضى بةضةبةيإ تا ٖةؾتى ئيَواضة بيػت فةضغةْط
ضيَطة بربِٕ ،تواْايإ ْاَيَٓيَت بؤ ئةوةي وةى داضإ ٖةض ؾويَٓيَو ثيَي زةطةٕ ية زةوضةى خؤيإ
زيواض ضيَ بهةٕ ،تةْيا زةيإ تواْى خواضزْةنةيإ غؤٕ و غةوٕ تا ضؤشى زواتط بتوأْ ضيَطة
بربِٕ.
َي زةزا خيَطاييةنةى ثرت بهات ،بةآلّ ئةغجى طاييػهة و غواضةناْى
َةضزإ ؾرياظيـ ٖةوي
ضيَطط بووٕ ،ئةوإ ثيَويػتيإ بة ثؿووى ثرت و خؤضانى ظؤضتط ٖةبوو بؤ ئةوةي بهاضٕ بةضزةواّ
بٔ ،ضووْهة بة بةضاوضز بةو غةضباظة ثيازاْةى ضاٖاتووٕ بؤ ضيَ ضؤيؿنت و بةضطةى َاْسوو بووٕ
زةططٕ ،ئةغح تا ضازةيةى ْاغهرتة.
ية الى ضاغتى ضِووباضي فوضات ية غوضياى ئيَػتةْ ،اوضةيةنى ْيُضة ؾاخاوى ٖةية،
ناتيَو يصيؤْةناْى ضؤّ طةيؿتٓة ئةو ؾويَٓة ْاضاض بووٕ خيَطاييإ نةّ بهةْةوة.
زضؤتؤؽ فةضَاْسةى ضؤَةنإ زةيعاْى يةؾهطى زوشَٓيـ ْاضاضة يةو ْاوضةية بة ٖيَواؾي
ضيَطة بربِيَت و ْاتواْيَت غووز ية طاييػهة دةْطى و غواضةناْى وةضبططيَت.
زواى ئةوةى ية زةظةضة ْيُضة ؾاخاوييةنإ زةضضووٕ ،زيػإ طةيؿتٓة ْاوضةى زةؾتايي،
ٖةض بة ٖةَإ ؾيَواظ ية ضيَطة بطِئ بةضزةواّ بووٕ بة نةْاضةناْى الى ضِاغتى فوضاتسا تا
ؾةويَو نة ية زووضةوة زضؤتؤؽ ئاططى خيَوةتطةى غاغاْى بيٓى ،ئةو بة ضاغتى تطغا ،ضووْهة
بواضى (تابطة) ْيَعيو بوو ،بطِياضيسا تا ية بواضةنة بجةضِيَتةوة و فيٌََ ية يةؾهطى بةضاْبةض بهات
و ئةوإ ٖةض وابعأْ ئةو ية الى ضاغت َاوة و يةويَٓسةض بة زووى بهةوٕ.
بواضى تابطة ية ْيَعيو ؾاضيَو بوو بة ْاوى تابطة نة ئيَػتة ية غووضيا َاوة و بة (تابكة)
ْاو زةبطيَت ،بةآلّ غووزى ييَ وةضْاططٕ بؤ ثةضِيٓةوةى ناضوإ و يةؾهطةنإ ،ضووْهة ئيَػتة
بةْساويَهى ييَ ضيَ زةنطيَت نة يةنيَهة ية بةْساوة طةوضةناْى ضؤشئاواى ئاغيا و ئةفطيكياية،
( )6وةى خؤى وةضطيَطِزضاوة ،ئةغتةَة َطؤظ ية ضؤشيَهسا بتواْيَت ئةو َةوزاية ية زووضى بربِيَت و بؤ َاوةى
َٓياييةوة
زة تا زواظزة ضؤش بةو ؾيَوةية بةضزةواّ بيَت و خيَطاييةنةى يةو َاوةيةزا ية ئةغح ثرت بيَت .بة زي
َطؤظ ٖةضضةْسة ئاظا و ضِاٖاتووف بيَت ،زواى ئةو َاوةية زةنةويَت و تواْاى بةضزةواَى ْابيَت" .وةضطيَطي
نوضزى"
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تةْاْةت ية بةْساوى (غةزويعاىل) نة ية َيػطة و غيَ ٖةظاض و غةز َةتطة ،زضيَصتطة و
زيواضةنةى ٖيَٓسة ئةغتووضة نة ضِيَطةيةنى زوو غايسى بةغةضزا زةضِوات.
َهةوتةى ؾويَٓةنةى و ثاْى
ئةو ؾويَٓةى ئيَػتة ئةو بةْساوةى ييَ ضيَ زةنطيَت بة ٖؤى ٖةي
ضِووباضةنة و نةَى قووآلييةنةى ،باؾرتئ بواض بوو بؤ ثةضِيٓةوةى ٖةَوو ناضوإ و يةؾهطيَو
ية نةْاضيَو بؤ نةْاضةنةي زيهة.
ية غيَيةَني ضِؤشي َاْطى خةضواتإ (غيَيةَني َاْطى بةٖاض) يةوناتةى زضؤتؤؽ
غةضباظةناْى ية تابطة زةثةضِاْسةوة بؤ ئةوبةضي ضِووباضي فوضات ،يةؾهطى غاغاْى طةيؿنت.
َى ثةضِيٓةوةى يةؾهطى ضؤَى
َةضزإ ناتيَو ية ضيَطةى ثيَؿةْطى يةؾهطةنةيةوة ٖةواي
بيػت بوو ،بة ثةية فةضَاْى ضاظاْةوةى دةْطى بؤ طاييػهة و غواضةنإ زةضنطز تا ٖيَطف
بهةْة غةض يةؾهطى ضؤّ و ضِايإ بططٕ تا ئةوناتةى ثيازةناْى يةؾهط زةطةٕ.
َى ئيَطاْييةنإ بؤ طةيؿتٓةوة بة ئةوإ طةيؿتة يووتهة
َى ضؤَةنإ بؤ ٖةآلتٔ و ٖةوي
ٖةوي
و ية ضؤشاْى باضاْة الفاوييةنةوة تا ئةو ضؤشةى يةؾهطى ضؤّ طةيؿتة بواضى تابطةٖ ،ةضزوو
يةؾهط ٖةَوو نؤؾؿي خؤيإ نطز تا يةنيإ بواضى ٖةآلتٓى ببيَت و ئةوةي زيهةيـ بتواْيَت
خؤى بطةيةْيَتةوة بة يةؾهطى زوشَٔ و يةْيَوى ببات ياخؤ تيَهى بؿهيَٓيَت.
يةو ضؤش و ؾةواْةى ٖةضزوو يةؾهط ية ضيَجيَوإ و ضؤيؿتٓسا بووٕ ،ثؿووزاْى غةضباظةنإ
ظؤضتط بوو ية ٖى ئةفػةضإ ،ئةفػةضإ ية ناتى ثؿووزاْسا زةبوواية بة ٖةَوو تواْاوة
غةضطةضَى زابيٓهطزْةوةى خؤضاى بؤ ضؤشى زواتط بنب و ضِيَطِةوى ضؤيؿتٓى بةياْى زياضى بهةٕ،
زواداض ضاوةزيَطى زابةؾهطزْى خؤضاى بةغةض يةؾهطةنةياْسا بٔ تا ية ناتى ضيَطِؤيؿتٓسا بتوأْ
بيدؤٕ ،ضووْهة ئةوإ زةضفةتيإ ْةزةبوو بؤ ْاْى بةياْى بوةغنت.
ية ناتيَهسا غةضباظة ضؤَةنإ غةضطةضَى ثةضِيٓةوة ية بواضةنة بووٕ ،طاييػهة و غواضة
غاغاْييةنإ ٖيَطؾيإ نطزْةغةض ،بؤ ئةوةى ضيَطة ية يةنسيي ْةططَٕ ،ةضزإ فةضَاْى نطز بؤ
ئةوةي طاييػهةنإ ٖيَطف بهةْةغةض ئةواْةى ٖيَؿتا ْةثةضِيوْةتةوة ،غواضةناْيـ ٖيَطف
بهةْة غةض ئةواْةى ثةضِيوْةتةوة بؤ الى ضةخ ياخؤ ٖيَؿتا ية بواضةنةزإ .طاييػهةنإ ٖيَٓسة
بًةظ طةيؿنت نة زضؤتؤؽ ْةيتواْى ضاظاْسْةوةى غةضباظى بؤ غةضباظةناْى بهات ،غةضباظةناْى
ية نةْاضى ضاغتى فوضات بة ؾيَوةيةى بووٕ نة يةو ضيَبواضاْة زةضووٕ نة ثيَساويػتييةناْى
خؤيإ ثيَية و زةياْةويَت ية ضِووباض بجةضِْةوة بؤ اليةنةي زيهة.
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غةضباظة ضؤَةنإ ئةو ثيَساويػتيياْةى ثيَيإ بوو ،زةيإ طواغتةوة بؤ ثؿتى ؾةضِطة و
خؤيإ ئاَازة زةنطز و ية ثةْا يةنسيي ضيعيإ زةبةغت و ضيَطةيإ بة زوشَٔ زةططت ،تةْاْةت
ئةطةض زوشَٔ طاييػهةؾي ثيَ بوواية ،بةآلّ يةو ناتةزا تةواوى غةضباظة ضؤَةنإ بة زةغت
نةيوثةيةناْياْةوة ططفتاض بووٕ و زةضفةتيإ ْةبوو نة بهاضٕ نةيوثةيةنإ ية خؤيإ زووض
غةْةوة و ضيع بططٕ.
َةثؿتةنةيسا بوو ،زةيإ ظاْى نة ية خؤياْى زووض
ٖةضوةٖا زاضايي غةضباظى ضؤَى يةْيَو نؤي
غةْةوة ،داضيَهي زيهة زةغتيإ ْانةويَتةوة و بة ئاغاْى ْةيإ زةتواْى زووضى ٖةٍَ بسةٕ،
ئةطةض تواْيبايإ ية خؤيإ زووضيؿى بهةْةوةْ ،ةيإ زةتواْى بة خيَطايي ضيع بططٕ و بة ْيَعة
ئةغتووض و نوضتةناْيإ ثيَـ بة طاييػهةنإ بططٕ ،بؤية غةضباظ ٖةضضةْسة ئاظا بيَت ،ئةطةض
ْةتواْيَت ئاضايؿى دةْطى بططيَت و ضيع ببيَت ،بة ظوويي زةنةويَت و بةضطة ْاططيَت.
ئةَطِؤ ية غةضزةَى ضةنى طةضَسا ئةطةض نةغيَو بة زؤؾهةوة ية ؾويَٓيَو بوةغتيَت
زةتواْيَت ضيَ ية شَاضةيةنى ظؤض غةضباظ بططيَت ،بةآلّ ئةونات غةضزةَى ضةنى غاضز بوو،
غةضباظ بةو ضةنةى ية زةغتى بوو زةبوواية ثيَـ بة زوشَٔ بططيَت ،ئةوةف ثيَويػتى بة
ئاضايؿى دةْطى ثرت زةنطزٖ ،يض غةضباظيَو ية زةضةوةى ضيعزاٖ ،ةضضةْسة ئاظاف بوواية،
بايةخى ْةزةبوو ،تةْيا بؤ دةْطى تاى بة تاى غووزى زةبوو.
ئةونات غةضباظة ضؤَةنإ نة ية الى ضاغتى ضِووباضي فوضات ضاوةضِواْى ثةضِيٓةوةيإ
زةنطزٖ ،ةَوويإ بة غةضباظى تاى ٖةشَاض زةنطإ ،ناتيَو طاييػهة دةْطييةنإ طةيؿتٓة
َةطةمنةنإ زةزضوْةوة .بة تايبةتى ئةواْةى زةنةوتٓة
غةضيإ ،وةى ئةوة بوو نة دووتياضإ طوي
بةض زاغي تيصى طاييػهةنإ نة ظؤض زضيَص بوو ،ية ثيَؿةوةى طاييػهةبةغرتابووٖ ،ةضوةغا
غةضباظاْةي زيهةيـ زةنةوتٓة شيَط تايةى طاييػهةنإ و ثإ زةبووْةوة ،تريٖاويَصةناْى ْيَو
طاييػهةناْيـ بةضزةواّ ترييإ زةٖاويؿت و ية ضؤَةناْيإ زةزا ،بةآلّ ئةوإ ئاظا و َةضزاْة
وةغتابووٕ و طياْيإ زةبةخؿي ،تةْاْةت زاواى ياضَةتييإ ْةزةنطز و ٖيض ٖاواضيَهيإ ييَوة
ْةزةٖاتٖ .ةْسيَ ية ضؤَةنإ ْيَعةناْى زةغتيإ زةٖاويؿت و ئةغجيَهيإ زةنوؾت ،بة
ؾيَوةى ناتى طاييػهةيةنيإ تيَو زةؾهاْسٖ ،ةْسيَهيؿيإ ْةياْسةتواْى و بةبيَ زةْطى
زةنوشضإ.
يةوناتةزا ية زةَى يةنيَهةوة نة ْةظاْطا نيَ بووَ ،يَصوو ْاوى ئةوى ْةٖيَٓاوةٖ ،اواضيَو
ٖةغتا و زةْطيَو ٖات نة وتى (ئآَا...ئآَا).
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ئةو وؾةية ضةطى ئةنةزى و ئاضاَى ٖةية ،ية ٖةَوو ظَاْةناْى ئاغياى ضؤشئاوا و
ئةوضووثاى باؾووض و ئةفطيكياى بانوض بآلوبؤوةٖ ،ةض ئةو وؾةيةية بؤ ْعانطزٕ ،وةى وؾةى
وةآلَساْةوة بة (ئاَني) بةناض زيَت ،ية ظَاْى عاضةبإ بة ٖةضزوو ؾيَوةى (ئاَني و ئةَإ)
بةناض زيَت ،ية ٖةضزوو ظَاْى يؤْاْى و التيٓيـ ئةو وؾةية ٖةية ،واتاى بٓةضِةتى و
ضِاغتةقيٓةى ئةو وؾةيةف بطيَتيية ية (ئيَُة ثةْا بسةٕ).
ئةطةض ئةو وؾةية ية زةَى غةضباظيَهى ضؤَى ْةٖاتباية زةضيَ ،يةواْة بوو غةضباظة
ضؤَةنإ تا زوايني نةؽ بهوشضئَ و خؤبةزةغتةوة ْةزةٕ ،بةآلّ ٖةض وةى ضؤٕ ئاظايةتيى
َةنيٓيـ زةطواظضيَتةوةٖ ،ةض تطغي غةضباظيَهيـ ناضيطةضيى
زةطواظضيَتةوة ،تطؽ و ضِاضً
زةناتة غةض غةضباظةناْي زيهة و زؤخيَو زيَتة نايةوة نة بة زةغتةواشةى ئةَطِؤ زةوتطيَت
وضةى خؤيإ ية زةغت زاوة ئةو وؾةية بؤوة ٖؤى وضة ية زةغتساْى غةضباظة ضؤَةنإ و تواْاى
بةضططيإ ْةَا.
َةضزإ ؾرياظى نة بيٓيى ٖةْسىَ ية غةضباظة ضؤَةنإ زةياْةويَت خؤ بة زةغتةوة بسةٕ،
فةضَاْى نطز تا ئةواْةى زةياْةويَت خؤيإ بة زةغتةوة بسةٕ ،خؤ ية نوؾتٓيإ بجاضيَعٕ و
زيًيإ بهةٕ و بياْطواظْةوة بؤ ثؿتى ؾةضِطةنإ.
ئةو غةضباظة ضؤَاْةى ية وؾهاْى و ية الى ضاغتى فوضات بووٕ زاواى تةْاٖيي و ئةَاْيإ
نطز و خؤيإ بةزةغتةوةزا ،بةآلّ ئةواْةى ية بواضةنة يإ ية الى ضةخ بووٕ ية بةضاْبةض
غواضةنإ بةضططيإ زةنطزٖ ،ةضضةْسة ئةواْيـ ئاضايؿى دةْطيإ ْةبوو ،بةآلّ ظةبطى ٖيَطؾي
غواضةنإ وةى ظةبطى ٖيَطؾي طاييػهة دةْطييةنإ ْةبوو.
ٖةضوةٖا بة ٖؤى زووضى َةوزاوة ،ئةو غةضباظاْةى ية الى ضةثى ضِووباضةنة بووٕ ،زةْطى
(ئاَةْا...ئاَةْا) ْةٖاتة بةضطويَيإ و ئاطةزاض ْةبووٕ نة زؤخى غةضباظةناْيإ ية الى ضاغتى
ضِووباضةنة ضيية و خؤضِاططيإ زةْواْس.
َةضزإ ؾرياظى ناتيَو بيٓى طاييػهةناْى ية ٖيَطؾيإ بؤ غةض ضؤَةنإ غةضنةوتوو
بووٕ ،ظاْى نة بووْى غةضباظة ثيازةناْى ية نةْاضى ضةثى ضِووباضةنة ثيَويػرتة تا ية نةْاضى
ضاغت ،بؤية فةضَاْيسا ثيازةناْى بجةضِْةوة بؤ الى ضةخ و يةويَٓسةض ظةْطٔ و ياضَةتى
غواضةنإ بسةٕ.
ثيَـ ئةوةى ثيازةنإ بطةْة ْيَو بواضةنةوة ،غواضةنإ ٖيَطؾيإ نطز بوو ،شَاضةيةى ية
ضؤَةناْيإ نوؾت و بطيٓساض نطز ،بةآلّ ئاوى ضِووباضةنة بة ضازةيةى قوضِاو ببوو نة ؾويَٓةواضى
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خويَٓى ييَ بةزى ْةزةنطا ،بةآلّ ْٗا بة ٖؤى ئةو بةْساواْةى ية توضنيا يةغةض ئةو ضِووباض ضيَ
َؤثيَو خوئَ زةناضيَت ضةْطى ئاوةنة يةو
نطاوٕ ،ئاوةنة بة ضازةيةى ضِووْة ،نة تةْيا ضةْس زي
ؾويٓةزا بطؤضِيَت.
ناتيَو ثيازةناْى غاغاْى ية بواضةنة ثةضِيٓةوة و طةيؿتٓة الى ضةثي ضِووباضةنة ،ئيسي
دةْط بؤ غةضباظة ضؤَةنإ غةخت و بةضططى ئةغتةّ ببوو.
ٖةضوةغا بة فةضَاْى َةضزإ ؾرياظى ٖةْسىَ ية زيًة ضؤَةناْيإ بة ئةغح ثةضِاْسةوة بؤ
ئةوةي بة ٖاوغةْطةضةناْيإ ضِابطةيةْٔ نة ئةوإ ية الى ضاغت خؤيإ بةزةغتةوة زاوة و
َهة.
ثيَويػت ْانات ئةواْيـ بةضططى بهةٕ ،ضوْهة ئيسي بةضططى بيَ نةي
َططت و
غةضباظة ضؤَةناْيـ بة بيػنت و بيٓيٓى ئةو زميةْة ،زةغتيإ ية بةضططيهطزٕ ٖةي
ٖاواضيإ نطز (ئآَا  ...ئآَا) و خؤيإ ضازةغت زةنطز.
بةآلّ زؤضؤتؤؽ يةطةٍَ ٖةْسىَ ية غةضباظةناْى خؤضِاططيإ نطز و طاييػهة دةْطييةنإ نة
بة ٖؤى خؤبةزةغتةوةزاْى ضؤَةنإ ،بيَهاض َابووْةوةٖ ،يَطؾيإ نطزة غةض ئةو زةغتة نةَة
ية غةضباظة ضؤَةنإ و تا زوايني نةغيإ ييَ نوؾنت ،بةّ ؾيَوةية زؤضؤتؤؽ نوشضا و غةضنةوتٔ
َى ( 338ظ) ٖات.
بؤ غاغاْييةنإ ية غاي
*
*
*

تا ثيَـ غةضنةوتٓى يةؾهطى غاغاْى ية بواضى تابطة ،تانة نيَؿة و ئاضيؿةنة نة
ضِووبةضِوويإ بؤوة ،بابةتى طةيؿتٓى خؤضاى و ئاييو بوو ،بة ٖؤى ئةوةى ضؤَةنإ ية ثيَؿةوة
بووْٕ ،ةياْسةٖيَؿت ئةو نةضةغتاْة بطاتة ئةوإ و زةغتيإ بةغةضزا زةططتٔ ،بةآلّ زواى
طةيؿتٓى ئةوإ بةو بواضة و غةضنةوتٓيإ ،زةضطريي ئاضيؿةيةني زيهة بووٕ نة ْة تةْيا
َةضزإ ؾرياظى ،بططة ٖيض غةضنطزةيةني زيهة بة برييسا ْةزةٖات.
بةض يةوةى قػة يةباضةي ئةو ئاضيؿة َةظْةوة بهةئ نة بةغةض يةؾهطى غاغاْياْسا ٖات،
ثيَُإ باؾة باؽ ية يةنيَو ية بري و باوةضِةناْى ْةتةوة نؤْة ئاضياييةنإ بهةئ.
ْةتةوة ئاضيايية زيَطيٓةنإ باوةضِيإ وابوو نة زيَويَو بة ْاوى (ؾيتةٍَ ياخؤ ؾيتاٍَ) ٖةية،
بةضزةواّ غواضى طويَسضيَصيَو زةبيَت و بة زووي ئةو نةغاْة زةطةضِيَت نة غةضنةتووٕ ياخؤ
بطاوةٕٖ ،ةض نة بيٓى نةغيَو غةضنةوتووة ،ييَي ْيَعيو زةبيَتةوة و زاواى ييَ زةنات بؤ ئةوةي
ية غةضنةوتٓةنةى بةؾي بسات ،ئةطةض بةؾي ْةزات ،بةو قاَضييةى ية زةغتى زاية ضةْس
زاْةيةنى ييَ ضازةنيَؿيَت ،بةو ؾيَوةية بةزبةختى بؤ نةغي غةضنةوتوو زةٖيَٓيَتٖ .ةض بة
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َهيإ زةنطز (واتة
ثؿت بةغنت بةو بري و باوةضِةوة بوو ،ئيسي ئةوإ زواى غةضنةتٔ زاوةتي خةي
َو زةزا) ،طواية وؾةى (ؾيتةٍَ ياخؤ ؾيتاٍَ) ْاوى ئةو زيَوةية نة ية ناتى
خواضزْيإ بة خةي
قوَاضنطزْسا بةناض زةٖيَٓطيَت.
َو
َيَني ضووْهة َةضزإ ؾرياظى باْطٗيَؿتى خواضزْى بؤ خةي
ئيَُة َةبةغتُإ ْيية نة بً
ْةنطز ،زةضطريي بويةضيَهي ضاوةضِوإ ْةنطاو و ْاخؤف ٖات ،بةآلّ زةبيَصئ نة َةضزإ ٖةض زوا
بةزواى غةضنةوتٓةنةى ْاَوضازى ضِووى تيَ نطز ،بةّ ئاواية بوو نة شَاضةيةى ية زيًةنإ
َة ٖاتٔ.
زووضاضى ْةخؤؾي ئاوي
َةضزإ بةثيَي ْةضيتى ئةونات بؤ ضاضةغةضنطزْيإ ،تووؾبووةناْى ية ئةواْي زيهة ديا
نطزةوةٖ ،ةْسىَ ية زيًةناْي زيهةيـ نة تووؾي ْةخؤؾي ْةببووٕ نطإ بة ثةضغتاضى ئةوإ.
ئةو ْةخؤؾيية ية ضابطزووزا زةضَاْى ْةبوو ،تووؾبووةناْيإ ضاوةزيَطى زةنطز تانو خؤيإ ضاى
ببٓةوة ياخؤ مبطٕ .بةّ زوايياْةف ٖةضضةْسة ية ضيَطةى نوتاْةوة ضيَططى ية ٖاتٓى ْةخؤؾييةنة
()7
زةنطيَت ،بةآلّ زةضَاْى ْةخؤؾييةنة ْةزؤظضاوةتةوة.
ٖؤناضى ٖاتٓى ئةو ْةخؤؾيية زةطةضِايةوة بؤ ئةوةى َةضزإ طةيؿتبؤوة ؾويَٓيَو نة
َى ( 338ظ) واتة ناتىَ َةضزإ بؤ زاطرينطزْى ئةو ؾاضاْةى
َةى ييَ بوو .ية غاي
ْةخؤؾي ئاوي
َسا بوو ،تةواوي ئاغيا و ئةو
َة يةو نةْاضاْة غةضيٗةي
نةْاضى َةزيتةضاْة زةضووْ ،ةخؤؾي ئاوي
زةظةضةيًةي ئةفطيكياى ططتبؤوة نة زؤظضابووْةوة ،بةثيَي ٖةْسىَ غةضضاوة ئةو ْةخؤؾيية زوو
َى خاياْسووة ظيَذا بةنؤتا ٖاتووة.
غاي
( )7ية َيَصووى ئيَطإ زياضة نة يةؾهطى ئيَطإ ظؤض داض ،تةْاْةت زواى ئةوةف نة نوتاْى ئةو ْةخؤؾية
َة بووْة ،زواداضيـ ية غاآلْى زواييٓى تةَةْى ْاغطةزئ ؾا بووة ،زنتؤض
ٖاتةنايةوة ،زووضاضى ْةخؤؾي ئاوي
ئةعًةَةزئ غةقةفى نة زواتط بوو بة ثعيؿهى تايبةتى ْاغطةزئ ؾا ،ية بريةوةضي خؤيسا ْووغيويةتي نة
َة بووْٕ .ةخؤؾةناْيإ ية شووضةناْسا
ئةو زةَة ية تاضإ ٖةَوو غةضباظْى بةتاييؤْيَو زووضاضى ْةخؤؾي ئاوي
خةواْسبوو َٔ ،و زنتؤضيَهي زيهة ناتيَو زةضوويٓة ْيَو ٖةض شووضيَو ،ئةوةْسة َيَؿى ييَ بوو نة ضاوَإ
ٖيضى ْةزةبيين ،بة زةغطِةنامنإ َيَؿةنامنإ ية شووضةنإ زةضزةنطز ،ئةو زةغةآلتساضةى يةطةٍَ ئيَُة ٖاتبوو،
َساْةوةى ْةخؤؾةنإ زةيووت" :ؾاظازةى ديَٓؿني زيَت و زياضيتإ بؤ زيَٓيَت" ،زواى َاوةيةى ٖةْسىَ ية
بؤ زي
غةضباظةنإ َطزٕ و ٖةْسيَهيؿيإ ضاى بووْةوة .ضؤشيَهي زيهة نة ضووَةوة بؤ ئةو ْةخؤؾداْةية ،بيٓيِ
غةضباظةنإ بة نؤَةٍَ و بة ؾيَوةى الواْسْةوة ثيَهةوة ؾتيَو زةَيئَ ،زواى ئةوةى ضووَة ثيَؿيَ و طويَِ بؤ
َآل"
َدػنت ،بؤّ زةضنةوت زةَيئَ" :ؾاظازةى ديَٓؿني ْةٖات و يةى قطؤف زياضيؿى ْةٖيَٓا" .ظةبيشوي
ٖةي
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َة غةضةتا يةْيَو غةضباظة ضؤَةنإ بآلو بؤوة ،زواتطيـ طةيؿتة ْيَو
بؤضى ْةخؤؾي ئاوي
غةضباظة غاغاْييةنإ؟.
زواى ؾاظزة غةزةٖ ،يَؿتا ْاناضئ بةضغعي تةْسضوغتى ئةو ثطغياضة بسةيٓةوةٖ ،ةضضةْسة
ْٗا زةضنةوتووة نة ٖةْسىَ دةغتة ئاَازةييإ ثرتة ية وةضططتٓى ْةخؤؾييةنى تايبةت ية
دةغتةناْي زيهة ،ضِةْطة ضؤَةنإ ئاَازةييإ بؤ ثيَؿواظى ئةو َيهطؤبة ظؤضتط بوو بيَت،
يةواْةؾة ئةوإ ثرت ثيَوةْسييإ بة زاْيؿتوواْى زةظةضةنة نطزبيَت نة ئةو ْةخؤؾييةيإ
ٖةبووة .ئيسي ئةو ْةخؤؾيية غةضةتا يةْيَو زيًة ضؤَةنإ زةضنةوتٖ ،ةضضةْسة َةضزإ
تووؾبووةناْى ية ئةواْي زيهة ديانطزةوة ،بةآلّ ْةخؤؾييةنة طةيؿتة غةضباظةناْي زيهةي
ضؤّ ،زواتط بؤ غةضباظةناْى غاغاْى ،زواداض بووة ٖؤى ضيَططتٔ ية ثيَؿطِةويهطزْى ظياتطى
َةضزإ.
َة بة ضازةيةى يةْيَو يةؾهطى غاغاْياْسا بآلو بؤوة ،نة ئيسي نةؽ ْةَا
ْةخؤؾي ئاوي
زووضاضى ْةخؤؾي ْةبووبيَت و ئاطةزاضى ئةواْي زيهة بيَت .ئةغجى طاييػهةنإ ية ئةغجة
ٖةضة ثطِ بةٖاناْى ئيَطإ بووٕ ،نةؽ ْةبوو ئاييو و ئاويإ ثيَ بسات ،ييَدوضِى طاييػهةنإ بة
ْاضاضى بة خوضتي يةغةض غو خؤيإ زةخؿاْس و ئاييهيإ زةخػتٓة ثيَؿيَ و بةضياْسإ بؤ
ئةوةي خؤيإ بضٓة نةْاضى ضِووباض بؤ ئاو خواضزْةوة.
َةضزإ ؾرياظيـ وةى ٖةَوو ئةفػةض و غةضباظةناْى زووضاضى ئةو ْةخؤؾيية ٖات ،يةبةض
بيَ تواْايي نةوت ،ئيسي نةؽ ْةيسةتواْى تةضَى َطزووةنإ بٓيَصيَتَ .ةضزإ يةو ْةخؤؾيية
ضاى بؤوة و ْةَطز ،بةآلّ ؾاظزة ٖةظاض نةؽ ية ئةفػةض و غةضباظةناْى َطزٕ ،بةزاخةوة ئةَة
بوو بة بٓةَايةى بؤ ئةو ْةخؤؾيية ،زةوتطا ية ٖةض ثيَٓر تووؾبوو بةو ْةخؤؾيية يةنيإ
زةَطيَت ،واتة يةى يةغةض ثيَٓذى يةؾهطى َطزإ َطز ،بةآلّ ئةواْةى ضاى زةبووْةوة ئيسي
َٓيا زةبووٕ نة تا َطزٕ زووضاضى ئةو ْةخؤؾيية ْابٓةوة.
زي
ناتيَو َةضزإ ضاى بؤوة بطِياضيسا ئةو ناضةى بةض ية ْةخؤؾي زةيويػت بيهات و بؤى
ْةنطا ،ظيَذا بيهات و بطِوات بؤ زاطرينطزْى ؾاضةناْى نةْاضى زةضياى غجى و زةضياى
َة ببووٕ ،بةآلّ
َةزيتةضاْةٖ .ةضضةْسة ئةو ؾاضاْة يةو غةضزةَةزا ٖةَوويإ زووضاضى ئاوي
َةضزإ ئيسي يةو ْةخؤؾيية ْةزةتطغا و زةيعاْى ئةفػةض و غةضباظةناْى تا زواضؤشى شياْيإ
زووباضة زةضطريى ئةو ْةخؤؾيية ْابٔ ،بةآلّ بةض يةوةى بهةويَتةضِىَ يةاليةٕ ؾاثووضى زووةّ
فةضَاْى بؤ ٖات نة بة ظووتطئ نات بطةضِيَتةوة و خؤى بطةيةْيَتة تيػفوْى ثايتةخت.
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َةضزإ ؾرياظى ثيَؿبيٓى نطز نة يةواْةية يةْيَو ئيَطإ بويةضيَو قةوَا بيَت و واي ثيَويػت
نطزبيَت ئةو زةغتبةدىَ يةطةٍَ يةؾهطةنةى بطةضِيَتةوة ،بةآلّ ية ضاغتيسا ٖيض ضِووزاويَهى
ْاوةخؤيي ْةبوو ،تةْيا ئةوة ْةبيَت ؾاثووضى زووةَي ثاؾاى غاغاْى ،بؤية زاواى يةؾهطةنةى
نطز ،ضووْهة ثيَؿبيٓيى دةْطيَهى َةظْي زةطةٍَ عاضةبإ نطزبوو.
غةضزاضيَهى عاضةبإ بة ْاوى (غةَوغي نوضِى نةٖاَة) بة غوثايةنى بةٖيَع نة ية
َى ديادياي عاضةبإ ثيَهٗاتبوو ،تواْى بووى بةغةض باؾووضى زوضطةي عاضةبيسا
َيَو خيًَ
نؤَةي
غةضبهةويَت ،ثاؾإ وآلتى سةضِاْى ضؤشئاواى َيعؤثؤتاَياى باؾووضى زاطرينطزبوو ،زواتط
باؾووضى َيعؤثؤتاَياؾي خػتةشيَط زةغتى خؤى.
َهةنةي زةوت :ئةو
غةَوغى نوضِى نةٖاَة ئايٓيَهى ْويَؿي بؤ عاضةبإ ٖيَٓابوو ،بة خةي
بتاْةى ئيَوة زةياْجةضغنت بيَ طيأْ و ٖيض ناضيطةضيإ يةغةض شياْتإ ْيية ،تةْيا خوزاوةْسيَو
نة ناضيطةضيى يةغةض ئيَوة ٖةبيَتٖ ،ةتاوة ٖةض ئةويؿة شياْى َطؤظ زةثاضيَعيَتٖ .ةض ئةو
طاظاْةي بة ؾيَوةى ناتى زياض ْاَيَٓيَت ،ئيَوة ية غةضَإ زةيةضظٕ.
عاضةباْى بيابآْؿيٓيـ ثةيعاْي ئةويإ بة ضاغت و تةْسضوغت زةظاْى ،ضوْهة ية ؾةوزا
ناتيَو ٖةتاو ْةبوو ،بة ضازةيةى ٖةوا غاضز زةبوو ،نة ْاضاض زةبووٕ ثةْا ببةْة بةض
خيَوةتةناْيإ و زةضنة و يؤناْى زاغةٕ بؤ ئةوةي غةضَا ْةضيَتة ْيَو خيَوةتةناْياْةوة ،ية
بياباْةناْى عاضةبػتإ بة تايبةتى ية (ْةدس) نة بيابإ بةضظتطةٖ ،ةْسىَ نات دياواظيى ْيَوإ
ثًةى طةضَى ضؤش و ؾةو تا ضٌ ثًة زةبيَت.
ٖةْسيَو وا ٖعضيإ زةنطزةوة نة بة ٖؤى طةضَاى ظؤضى ضؤشةناْي بيابإ ،عاضةبإ ية ٖةتاو
بيَعاضٕ ،ئةوةيإ ْةزةظاْى نة غةضَاى ؾةوإ ئةواْى تيَسةطةياْس نة بةبيَ ٖةتاو شياْيإ
ئةغتةّ زةبيَت.
ناتيَو غةَوؽ ئةواْى باْطٗيَؿت نطز تا ٖةتاوثةضغتى بهةْٕ ،ةتةْيا سةظةناْى ئةواْى
دووآلْس ،بططة زةضووْى ئةواْي ئاضاّ و ٖيَووض نطزةوة و ئةوإ ية زةضووْةوة ئاَازةييإ بؤ
ثةضغتيٓى ٖةتاو ٖةبوو.
ضووْهة ئةو ئايٓةى ئةو ٖيَٓابووى يةطةٍَ زةضووْى عاضةبإ يةنى زةططتةوة ،ية َاوةيةنى
َةتسا بؤ ئةوةى ئايٓةنةى ية
نةَسا اليةْطط و ؾويَٓهةوتووي ظؤضى ثةيسا نطز ،غةَوؽ ية ضواي
ديٗإ بطةو ثيَ بسات ،ية ضاغتيؿسا بؤ ثاواخنواظي ظياتط ،زواى ئةوةى بانوضى عاضةبػتإ و
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وآلتى سةضِإ و باؾووضى َيعؤثؤتاَياى زاطرينطز ،بةضةو بانوضى َيعؤثؤتاَيا و تيػفوٕ
نةوتةضِىَ بؤ ئةوةي ئةويَـ زاطري بهات.
غةَوغي نوضِى نةٖاَة بة غوثانةيةوة ية َيعؤثؤتاَياى باؾووضةوة بة ضيَهةوت.
بةثيَي ٖةْسىَ طيَطِ اْةوة الى ضاغتى يةؾهطةنةى بة ئابازاْسا ضؤيؿنت نة ية ضابطزووزا بة
(عبازإ) زةخويَٓسضايةوة ،بةآلّ ئةو طيَطِاْةوةية ْابيَت ضاغت بيَت ،ضووْهة يةؾهطةنةى ئةو
ٖيَٓسة طةوضة ْةبوو نة بطاتة ئابازإ.
غةَووغي نوضِى نةٖاَة بة زضيَصايي ضِووباضي زجيًة بةضةو بانوض نةوتةضِيَٖ ،ةض ٖةَإ
ضيَطةى ططت نة قوضوةى نوضِى َوخًةب ية غةضةتاى زةغةآلتيى ؾاثووضى زووةّ ثيَيسا بةضةو
تيػفوٕ ٖات.
ضيَطة طةوضة و غرتاتيذييةنإ بةثيَي زؤخى دوططافيايي و ضِووباضةنإ زياض زةنطإ ،بؤ
منووْة تةواوى ئةو ثاوةخنواظيياْةى ئاغيا نة ية ضيَطةى وؾهاْييةوة بؤ ٖيٓسغتإ زةضِؤيؿنت،
ْاضاضبووٕ بة طةييى خةيبةضزا بطِؤٕٖ ،ةَوو ٖيَطؾبةضة ئةوضووثاييةنإ نة ية ئاغياى
بضوونةوة بؤ ئاغيا زةٖاتٔ زةبوواية ية ْيَعيو ئةْطوضية ياخؤ ئاْهاضا و ية ضِووباضي ٖاييؼ
بجةضِْةوة نة ْٗا بة (قعا ئايةضَام) ْاوزةبطيَت ،ئةوإ زةبوواية ية ضؤشئاواوة بةضةو تيػفوٕ بة
َئَٖ .ةض نةغيَهيـ ية َيعؤثؤتاَياى باؾووضةوة بؤ تيػفوٕ
زضيَصايي ضِووباضي فوضات ظووي
ٖاتباية ،زةبوواية بة زضيَصايي ضِووباضي زجيًة و تةضيب بةو ضيَطةنة بربِيَت.
غةَوغيـ بؤ ئةوةى بةضزةواّ يةؾهطةنةى زةغتى بطاتة ئاو بؤ خواضزْةوة و بةناضٖيَٓإ،
زةبوواية تةضيب بةو ضِووباضة و ية باؾووضةوة بةضةو بانوض ضيَطة بربِيَت.
زةوتطيَت غةَوغي نوضِى نةٖاَة ئةغجيَهى ية ضةطةظى عاضةبى ٖةبووٖ ،ةْسيَو ئاييهى
زةخواضز ،زواتط نةَيَو ئاوى زةخواضزةوة و زووباضة ئاييو و زووباضة ئاو ،بةّ ؾيَوةية بةضزةواّ
زةبوو تا ئةوناتةى تيَطى زةخواضز .ئةطةض وابوو بيَت ئةو ئةغجة ية ٖةَوو ديٗإ بيَ ٖاوتا
َةنإ ،تةْاْةت ئةواْى طؤؾت خؤضيؿٔ تا تيَط ْةخؤٕ ،ئاو
بووة ،ضووْهة ٖةَوو ئاشةي
ْاخؤْةوة ،بةثيَي وتةى ظيٓسةوةضْاغإ ئاو خواضزْةوةى َطؤظ يةناتى ْإ خواضزٕ ناضيَهى
ْاغطووؾتية و ثيَضةواْةى ياغاناْى غطووؾتة.
غةَوؽ طةيؿتة ْاوضةيةى ية زجيًة نة بة (زجيًةتويعةوضا) ْاغطا بوو ،ئةو يةو ضؤشةى
َى ئيَطاْيياْى بؤ غةضباظةناْى
طةيؿتة ْيَو خاني ئيَطإ و ية وآلتى سةضِإ تيَجةضِ بوو ،غةض و َاي
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خؤى سةآلٍ نطز ،تا ظياتط ية زضيَصايي زجيًة ضيَطةى زةبطِى ،ظياتط ويَطاْةى يةزوا خؤى بةديَ
زةٖيَؿت.
قوضوةى نوضِى َوخًةب زة غاٍَ ثيَؿرت ،ئةو زةَةي ؾاثووض تةْيا ٖةشزة غاآلٕ بوو بةو
ضيَطةيةزا ٖاتٖ ،يَٓسةى غةَوؽ ويَطاْةى يةزواى خؤى ديَ ْةٖيَؿت ،ئةوةف بؤ ئةوة ْةبوو
نة ئةو ْةيسةويػت ويَطاْيإ بهات ،بططة ضِيَطِةوى ضؤيؿتٓى ئةو ْاوضةيةى بوو نة يةويَٓسةض
ئاوةزاْى نةّ بوو ،نةٖاَة بؤ طةيؿنت بة تيػفوٕ بة ئاوةزاْرتئ ؾويَٓةناْى ئيُجطاتؤضييةتى
غاغاْيسا زةضِؤيؿت ،يةويَٓسةض ية ٖةضزوو الى زجيًة ئاوايي و طوْسي ظؤض ٖةبووٕ.
ضِةْطة ثطغياض بهطيَت ئاخؤ ٖيض غةضباظطةيةنى غاغاْى يةغةض ضيَطةيإ ْةبوو نة ئةوإ
ئاوا بة ئاغاْى و بيَ بةضططى ضيَطةيإ بةضةو تيػفوٕ زةبطِى؟.
وةآلَى ئةو ثطغياضة ْةخيَطة ،غاغاْييةنإ ية غٓووضى باؾووضياْسا يةطةٍَ وآلتى سةضِإ نة
ية َيَصووى ضؤَةناْسا بة (ناضة) ْاوى ٖاتووة ،غةضباظطةى ْةبوو ،ضووْهة ثاؾاناْى وآلتى
سةضِإ ثؿتاوثؿت و ْةوة بة ْةوة بؤ ثاؾاناْى غاغاْي ئةَةنساض بووٕ ،غاغاْييةناْيـ ٖيض
ئاضيؿةيإ ْةبووة تا ْاضاض بٔ بري ية زاْاْى غةضباظطة يةو زةظةضة بهةْةوة ،ئةطةض ٖةْسيَو داض
نيَؿةيةنيـ ضِوويسا بوواية بًةظ ضاضةغةض زةنطا.
نةضةغتة دةْطييةناْى قوضوةى نوضِى َوخًةب نة زة غاٍَ ظووتط ٖيَطؾي نطزبوو باؾرت
بووٕ ية ٖى نوضِى نةٖاَة ،ئةو َةدمةْيكى ٖةبوو ،نوضِى نةٖاَة ْةيبوو ،واي بة باف
زةظاْى باضى غوونرت بيَت تا خيَطاتط بيَت و بطِوات.
بطِوا ْانةئ باغهطزْى زؤخى غةضباظةناْى غوثاى نوضِى نةٖاَة ثيَويػت بيَت ،بةو
َى ( 338ظ) دياواظيى
ثيَيةي ية ضِووي برينطزْةوة عاضةباْى بازية ياخؤ بيابآْؿني ية غاي
ئةوتؤي بةغةضزا ْةٖاتووة ،ضوْهة زؤخى ئةوإ يةطةٍَ زؤخى عاضةبإ ية غةزةى بيػتةّ
ٖةضيةنةٖ ،ةضضةْسة ئيػالّ ئايٓى ئةواْى ية بت ثةضغتى بؤ خواثةضغتى طؤضِى ،بةآلّ شياْى
بياباْيي ئةوإ و وضةيإ ْةطؤضِا ،وضةى عاضةباْى بازية ية غةضةتاى غةزةى بيػتةّ يةطةٍَ وضةى
غةضباظيَهى نوضِي نةٖاَة نة بؤ زاطرينطزْى تيػفوٕ زةٖات ،وةى يةنٔ.
ثيَويػتة غةضةدمى ئةوة بسةئ نة ثيَـ ٖاتٓى ئيػالّ عاضةبإ ؾاضْؿني ْةبووٕٖ ،ةضضةْسة
ٖةْسىَ ؾاضى وةى (َةنهةَ ،ةزيٓة و تائيف) ٖةبووٕ ،بةآلّ ئةواْيـ وةى عاضةباْى بازية
زةشيإ ،خاْووةناْيإ وةى خيَوةتةناْى بيابآْؿيإ ية تةْيؿت يةنسيي ضيَ زةنطإ ،ئةواْيـ
ؾريى وؾرتيإ زةخواضز نة خواضزْيَهى تةواو و بةٖيَعة ،نةؽ ْاْى ْةزةخواضز ،ضووْهة ْإ
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زةغت ْةزةنةوت ،وؾةى (خوبع)ى عاضةبي نة بة واتاى ْإ زيَت ،ية بٓةضِةتسا بة واتاي (ؾتى
زةطُةٕ).
َى ( 338ظ) ٖيَطؾيإ نطزة غةض غاغاْييةنإ بة ٖةَإ ؾيَوةى
ئةو عاضةباْةى ية غاي
ثيَؿيٓإ و ْةوةناْيإ نة زواى ئةوإ زةٖاتٔ ،غازةبووٕ ،غويَٓسيإ ظؤض زةخواضز ،ضووْهة
ظؤض غازة بووٕ و نةّ ضووي زةزا ؾتيَو بًَئَ بة بيَ ئةوةى غويَٓس غؤٕ.
عاضةبإ بةض يةوةى ببٓة ٖةتاوثةضغت غويَٓسيإ بة بتةناْيإ زةخواضز ،زواتطيـ غويَٓسيإ
تةْيا بة ٖةتاو زةخواضز ،بة ٖةَإ ؾيَواظيـ زواى بة ئيػالّ بووْيإ بةضزةواّ بووٕ ية غويَٓس
خواضزٕ بة ْاوى (ايًة) نة خوزاى طةوضةية.
عاضةبإ يةنذاض غازة و غاناض بووٕ ،ية ْيَوإ ضاى و خطاخْ ،اؾريئ و دوإْ ،ةضّ و ضةم
ييَهساْةوةيإ ْةبوو ٖةَوو ؾتإ ية الى ئةوإ باف يإ خطاخ بوو ،بؤية ية غعازاْيـ ضيَصةى
ْاوةْسيإ ْةبوو.
بةثيَي بري و باوةضِى عاضةبإ غعاى زظيهطزٕ بطِيٓى زةغت بوو ،دا زظةنة يةى زةْهة طةمنى
زظي بوواية ياخؤ غةز وؾرت ،ناتيَهـ بةغةض زوشَٓياْسا غةضزةنةوتٔ ،زةياْهوؾنت و ٖةَوو
َةناْيإ بة نؤيًة زةبطزٕ.
غاَاْيإ زةبطزٕ ،شْةناْيؿيإ زةنطزة ٖى خؤيإ و َٓساي
ئةوإ بةض ية ٖاتين ئيػالّ بةظةيي ٖاتٓةوة بةضاْبةض بة زوشَٓى ؾهػتدواضزوويإ ،بة بيَ
واتا زةظاْى ،تةْاْةت ية ناتي غةضنةوتٓسا بةظةييإ بةضاْبةض بة ٖاوضِةطةظي خؤيإ ْةبوو،
ضذاي بةضاْبةض بة ْةتةوةيةني زيهة ٖةيإ بيَت.
عاضةباْى بيابآْؿني ية ضِووى تواْاى دةغتةيي و غةضباظييةوة بةٖيَع بووٕ ،شياْى ئةوإ ية
َيةوة تا تةَةْى ثيَطةيؿنت بة ؾيَوةيةى بوو نة وةى غةضباظ ثةضوةضزة زةبووٕ ،واتة ئةو
َٓساي
َةتاْةي غةضباظيَهى
َةتاْةى نة زةبيَت غةضباظيَهى باف ٖةيبيَت .ئةوإ ئةو خةغً
خةغً
ناضاَةيإ ٖةبوو نة بطيَتى بووٕ ية خؤضِاططىَ ،اْسوو ْةبووْٕ ،ةتطغإ ية بطيٓساض بووٕ،
قةْاعةتهطزٕ بة بطِة خؤضانيَهى نةّ و بةضفةضَإ بووْيإ بةضاْبةض بة فةضَاْسةنةيإ.
َةناْيإ
َةتاْةف ية عاضةباْى بيابآْؿني ٖةبوو ،يةْيَو ئةواْسا غةضؤى خيًَ
ٖةَوو ئةو خةغً
َيةوة فيَطببووٕ ٖةَوو
ضاغتةوخؤ زةبووْة غةضنطزةى غةضباظى ،عاضةبإ ٖةض ية َٓساي
فةضَاْةناْى غةضؤى خيٌََ ديَبةدىَ بهةٕ ،بةّ ثيَية ٖةَوو فةضَاْةناْى غةضنطزةنةيإ
ديَبةدىَ زةنطز و بة ضيَهرتئ غةضباظاْى ديٗإ ٖةشَاض زةنطإ ،ئةوإ ية َطزٕ ْةزةتطغإ،
بؤية طةوضةتطئ َةتطغي بووٕ بؤ غةض زوشَٓةناْيإ.
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زواى ئةّ وتاْة ئيسي ْابيَت بؤَإ ببيَتة َايةى غةضغووضَِإ نة يةؾهطيَهى عاضةبإ ية
َةناْى ( 15ياخؤ 19ي نؤضى ٖةتاوى) ية ضةْس دةْطيَهى بةزواى يةنسا ،تواْيإ
غاي
(يةظزطؤضزى غيَيةّ) ثاؾاى غاغاْى تيَو بؿهيَٓٔ .ئةو َيَصووْووغاْةى عاضةباْيإ بة
َةٕ ،ئةطةض وابووْايةْ ،ةياْسةتواْى
َطؤظةيًي بيَ تواْا و بيَ زةغةآلت زاْاوة ،يةنذاض ٖةي
ضةْسإ داض يةظزطؤضز بؿهيَٓٔ.
ئةو غةضباظاْةى ية زواى ٖاتٓى ئيػالّ و ية غةضزةَى خةييفةى غيَيةَى ئيػالّ
ٖيَطؾيإ بؤ غةض ئيَطإ نطزٖ ،ةَوويإ (ئيعطابى) بووٕ ْةوةى (عاضةب) ،ئيعطابى بةو نةغاْة
زةوتطا نة ية بيابإ زةشيإ و عاضةبى ضةغةٕ بووٕ ،شياْيَهي ظؤض غةختيإ بةغةض زةبطز و
ناضى ضؤشاْةيإ ٖيَٓسة غةخت بوو نة ية ناتى ضووٕ بؤ دةْط وايإ ٖةغت زةنطز نة زةضٔ
َةت ،بةآلّ (عاضةبإ) ئةواْة بووٕ نة ية ؾاض زةشيإ و نةَرت غةختيإ
بؤ ضِاونطزٕ ياخؤ َؤي
زةبيٓى ،بؤية زةضنةوتة ضةطةظيةناْيإ دياواظييإ ٖةبوو يةطةٍَ ئةواْي زيهةزا.
غوثاى (غةَوغي نوضِى نةٖاَة) بة زضيَصايي نةْاضةناْى ضؤشئاواى ضِووباضي زجيًةزا بةضةو
باؾووض زةضِؤيؿتٖ ،ةْسىَ نات بةؾيَو ية غوثانةى زةثةضِاْسةوة بؤ الى ضةثي ضِووباضي فوضات
بؤ تاآلْهطزْى طوْس و ئاواييةناْى ئةو زةظةضاْة و باْطٗيَؿت نطزْيإ بؤ ئايٓى ٖةتاوثةضغتى،
ٖةضنةغيَهيـ باْطٗيَؿتةنةى ثةغةْس ْةنطزباية زةنوشضا.
زاْيؿتوواْى ئاواييةناْى ئةَبةض و ئةوبةضي ضِووباضي زجيًة ئةطةض تواْاى ٖةآلتٓيإ
َيإ تاآلٕ زةنطا،
ببوواية ،ئةوا بؤى زةضزةضووٕ ،بة ثيَضةواْةوة زواى ئةوةى غةض و َاي
زةنوشضإ.
ؾاثووضى زووةّ ئةظَووْى ية دةْط يةطةٍَ عاضةبإ ية دةْطةناْى ضابطزوو وةضططتبوو،
بؤية ؾيَواظى دةْطى ئةواْى زةظاْى ،ئةو زةيعاْى ئةوإ ؾةضِنةضى غةضغةخنت ،بةآلّ ناتيَو
بعأْ يةْيَو زةضٔ ،ئيسي بةضططى ْانةٕ و طياْيإ زةثاضيَعٕ .بؤ ئةوةى غةَوؽ ضيَطةى
ثاؾةنؿةى ْةبيَت و ٖةٍَ ْةيَت ،بطِياضيسا يةؾهطيَو ية نةْاضى زجيًة بةضةو باؾووض بطِوات تا
ئةو ناتةى زةطاتة ثؿت نوضِى نةٖاَة ،زواى ئةوة ية ٖةضزوو نةْاضةناْى زجيًةوة بةضةو
يةؾهطى ئةو بطِواتٖ ،ةضوةٖا ؾاثووض بؤ خؤى و يةؾهطةنةؾي ية بةضاْبةضيةوة بطِوات و
ٖيَطف بهاتة غةض يةؾهطى عاضةبإ.
ٖةَوو غةضباظ و ئةفػةضةناْى ٖةضزوو غوثاى غاغاْى بة فةضَاْى ؾاثووضى زووةّ زةيإ
ظاْى ْابيَت ية ناتى دةْط ٖيض غةضباظيَو ياخؤ ئةفػةضيَهى يةؾهطى عاضةبإ بجاضيَعٕ ،ئةوإ
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زةياْعاْى ئةوة زشى بٓةَاناْى دةْطة ،ناتيَو نةغيَو ويػتى خؤى بةزةغتةوة بسات ،زةبيَت
مشؿيَطةنةى ييَ بػتيَٓٔ و زيًي بهةٕ .ؾاثووض ئةو فةضَاْةى زةضنطز ،زةيعاْى زشى بٓةَاناْى
دةْطة ،ضووْهة عاضةبإ زاْيؿتوواْى ؾاض و طوْساْي غةض ضيَطةيإ زةنوؾنت و غاَإ و
غةضَايةيإ تاآلٕ زةنطزٕ.
بؤية غوثايةى زةبوواية بطاتة ثؿت يةؾهطى نوضِى نةٖاَة ،بؤية ظؤض بة خؤثاضيَعي زةبيَت
َيَت بؤ ئةوةي عاضةبإ ْةظأْ ئةو يةؾهطة ية ئةوإ ْيَعيو زةبيَتةوة ،نةواتة ئةو ناضةف
ظووي
يةنذاض غةخت و زشواض بوو.
فةضَاْسةى ئةو غوثاية ْاوى (ثةضؤظ) بوو ،بؤ يةؾهطةنةى ثيَويػتى بة ئاو ٖةبوو ،يةو
زةظةضةي زةبووة ضِيَطِةوى ئةو ،دطة ية ضِووباضي زجيًة ٖيض غةضضاوةيةني زيهةي ئاوى ييَ
ْةبوو ،تا ئةوإ ثيَساويػتيى خؤياْى ييَ زةغتةبةض بهةٕ ،بؤية ْاضاض بووٕ غووز ية ئاوى
ضؾووباضي زجيًة وةضبططٕ.
عاضةباْيـ ْاوة ْاوة بةؾيَو ية يةؾهطةنةيإ بؤ تاآلْى ئاواييةناْى نةْاضى ضؤشٖةآلتى
ضِووباضي زجيًة زةْاضز .ناتيَو نوضِى نةٖاَة طةيؿتة ْاوضةيةى نة بة (ْازة) زةْاغطا ،ية
ضِووى ٖةْسىَ ْيؿاْةوة ظاْى يةؾهطيَو ية ْيَعيو ئةو ٖةية.
غيَ غةزة زواتط عاضةبإ داضيَهي زيهة ٖيَطؾيإ نطز بؤ ْازة و ْاوةنةيإ طؤضِى بة
(ايٓذسة) نة بة واتاى ئاظايةتيى زيَت.
يةنةّ ْيؿاْة نة زةغتةيةى ية غةضباظاْي عاضةبإ ية نةْاضى ضؤشٖةآلت بيٓييإ ،ديَطةى
مسى ئةغح و ؾوئَ ثيَي غةضباظإ بوو ،ثيَآلوى غةضباظاْى غوثاى ؾاثووض يةشيَطياْةوة ضواض
َهى ئاغايي بةو ؾيَوة ْةبوو ،ثيَآلوةناْيإ يةو
بعَاضى ضواض غووضى ييَسضا بوو ،ثيَآلوى خةي
ناضخاْاْةزا ضيَ زةنطإ نة ٖى غوثا بووٕ ،بة ٖةَإ ؾيَوة ضةى و نةضةغتة ثيَويػتةناْيـ
َططتٔ
ية ناضطةناْى ئاغٓى غوثا ضيَ زةنطإ .ثةضؤظ غةضنطزةى غاغاْى ْاضاض بوو بؤ ئاو ٖةي
ية نةْاضةناْى ضِووباضي زجيًة ْيَعيو ببيَتةوة.
ئاؾهطاؾة نة ٖةضداضيَو ثيَويػتة زةغتةيةى ية غةضباظاْى ثيازة و غواضة بؤ ئةو ئةضنة
بضٔ .ئةو ية ْازة ْةوةغتا ،تةْيا ثيَيسا تيَجةضِ بوو ،بةآلّ ديَ ثيَي غةضباظ و مسى ئةغجإ
بةضضاوى عاضةبإ نةوتٖٔ .ةض يةو ؾةوةزا عاضةبإ ديَ ثيَهاْيإ بيين ،ية الي بانوض و
باؾووضيـ ضِووْاني ئاططيإ ية ضةْسإ الوة بيٓى.
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ْازة نةوتبووة الي بانوض و باؾووض و ضؤشئاوا و ضؤشٖةآلتي زجيًةوة نة ،ثيَسةؾتيَهى تةخت
بوو ،يةو ثيَ زةؾتاْةزا يةناتى ضؤش ،ئاوةزاْى ية زووضةوة وةى زاضغتاْةنإ ية َةوزاى ضةْس
فةضغةر زياض بووٕ.
ئةطةض بيٓةض نةغيَهى نةّ ئةظَووٕ بيَت ،وا بريزةناتةوة نة َةوزاى ْيَواْيإ تةْيا
يةواْةية يةى فةضغةر بيَت ،يةواْؿة نةَرت بيَت ،بةآلّ ئةطةض ئةظَووْى يةطةٍَ زةؾتةناْى
ضؤشٖةآلتى ْيَعيو و ضؤشٖةآلتى ْاوةضِاغت ٖةبيَت ،زةظاْيَت ئةطةض بة زضيَصايي يةى ضؤش ضيَطة
بربِيَت ْاطاتة ئةو ئاوةزاْيية.
ية ناتى ؾةوزا ضِووْانى ئاطط ية زووضى ؾةف فةضغةر ( 36نِ) زياضة و ية َةوزاى
زووضتطيـ ية زضةوؾاْةوةى ئةغتيَطةنإ زةضيَت ،بةآلّ وةى ئةوةى ئةغتيَطإ بة ظةوييةوة يها
بٔ ،نةغاْى نةّ ئةظَووٕ ضِةْطة وا بعأْ نة ئةغتيَطةية ،بةآلّ خوزإ ئةظَووْةناْى غةفةض
ية ضؤشٖةآلتى ْاوةضِاغت و ْيَعيو زةظأْ نة ئةوة ئاططة و ئةغتيَطة ْيية.
عاضةبإ ئةو ؾةوة ية بانوض و باؾووضى خؤيإ شَاضةيةنى ظؤض ضِووْاني ئاططيإ بيٓى،
ئةوإ ظاْيإ ئةوة ئاططى غوثاية و ٖى ناضواْاْى باظضطاْى ْيية.
ناتيَو نوضِي نةٖاَة ئةو ئاططاْةى بيٓى ،فةضَاْى نطز تا ئاططةناْى خؤيإ بهوشيَٓٓةوة
بؤ ئةوةي غاغاْييةنإ ْةيإ بيٓٔ ،تاظة زضةْط بوو ،ضوْهة ؾاثووض و ثةضؤظ ئةو ئاططاْةيإ
بيٓى بوو .عاضةباْى بيابآْؿني بؤ ئاَازةنطزْى خواضزٕ ئاططيإ ْةزةنطزةوة ،ضووْهة ئةوإ
طؤؾتيإ ْةبوو تا ثيَويػتيإ بة ئاطط بيَت ،خواضزْى ئةوإ ية بيابإ ؾريى وؾرت بوو ،بةآلّ
غةضباظاْى نوضِي نةٖاَة يةغةض ضيَطةياْسا تةواوى طوْس و ؾاضةناْيإ تاآلٕ زةنطز و َةضِى
طوْسةناْيإ زةٖيَٓا و غةضيإ زةبطِى و ؾةو يةغةض ئاطط زةيإ بطشاْسٕ.
ئةو ؾةوة عاضةب و ئيَطاْييإ ئاططى خيَوةتطةناْى يةنسييإ ية زووضةوة بيٓى و تيَطةيؿنت
نة ية غجيَسةي بةياْييةوة زةبيَت خؤيإ بؤ دةْط ئاَازة بهةٕ ،بة ططمياْى ظؤضيـ دةْط
ضِووزةزات .ؾاثووضى زووةّ و ثةضؤظى غةضنطزةى غاغاْى ؾيَواظى دةْطى عاضةباْيإ زةظاْى و
زةياْعاْى ئةوإ ناتيَو خؤيإ ية َةتطغيسا ببيٓٔ ،ثيَوةْسييإ زةثضطِيَٖٓٔ ،ةضضةْسة ثياواْى
ئاظإ ،بةآلّ بيَ ٖؤ خؤيإ بة نوؾت ْازةٕ ،عاضةببووْيؿيإ ٖاْسةض ْيية بؤ ئةوةى بيَ غووز
خؤيإ بة نوؾت بسةٕ ،ضووْهة يةْيَو خانى خؤيإ ْني نة تا زوايني نةؽ خؤيإ فيسا بهةٕ.
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َةبةغتى غةضةنيي ئةوإ ية ٖاتٓيإ زاطرينطزْى تيػفوٕ و زةغتهةوت بوو ،ئةطةض ظاْيبايإ
ْاناضٕ تيػفوٕ بططٕ ،بة ثةية زةنؿاْةوة تا ئةو تيَؿووةى زةغتيإ نةوتووة ية تاآلْهطزٕ ،بتوأْ
زةضباظى بهةٕ و بطةضِيَٓةوة بؤ وآلتةنةيإ.
نوضِي نةٖاَة ْةيسةظاْى شَاضة و تواْاى ئةو زوو يةؾهطةى ية بانوض و باؾووضيةتى ضةْسة،
بةآلّ زةيعاْى ئةطةض دةْط ضِووبسات يةواْةية ية ٖةضزوو الوة ٖيَطؾي بهطيَتة غةض ،بؤية ية ضيَطةى
ئةفػةضةناْييةوة ئاطةزاضى غةضباظةناْى نطز تا ئاَازة بٔ بؤ ئةوةى ئةطةض ثيَويػت بهات بةضةو
ضؤشئاوا بطِؤٕ و خؤيإ ية طةَاضؤ بجاضيَعٕ .ئةطةض ئةو زووضاضى طةَاضؤ بووبايةْ ،اضاض بوو بةضةو
ضؤشئاوا بطِوات ،ضؤشٖةآلتى ئةو زجيًة بوو ،يةو ؾويَٓةف ٖيض بواضى بؤ ثةضِيٓةوة ْةبوو تا بطِواتة
ضؤشٖةآلت و خؤى زةضباظ بهات ،الى بانوض و باؾووضيؿى يةؾهطى زوشَٔ بوو ،باؾرتئ ضيَطة الى
ضؤشئاوا بوو نة زواى َاوةيةى زةطةيؿتة ضِووباضي فوضات ،يةويَٓسةض بة زواوة ئيسي خؤى بؤ ٖةض
ؾويَٓيَو نة ويػتباى تواْاى ضؤيؿتٓى زةبوو.
ئايٓى ٖةتاوثةضغتى نوضِي نةٖاَة ٖيَٓابووى يةطةٍَ ثيَويػتييةناْى شياْى عاضةباْى
بيابآْؿني ظؤض زةطودما ،ئةضنى ٖةض ٖةتاوثةضغتيَو بوو تا ية ناتى خؤضٖةآلتسا بيَساض بيَت ،بةآلّ
َةؾيَطي
َسةغتإٖ ،ةغتاْى ئةوإ ٖاونات بوو يةطةٍَ يةنةَني قووقةى نةي
ئيَطاْييإ ظووتط ٖةي
َةؾيَط الى ئيَطاْييإ بة ثةيةوةضيَهي خوزإ ضيَع ٖةشَاض زةنطا.
بةضبةيإ و ثيَـ خؤضٖةآلتٔ ،نةي
َسةغتإ ،ية ٖةَوو يةؾهطةناْى ديٗإ ْةضيت وابوو نة
دطة يةوةى ئيَطاْييإ ظوو ية خةو ٖةي
بةياْى ظوو ية خةو ضِابٖٔ ،ةضزوو يةؾهطةنةى ؾاثووض و ثةضؤظيـ بةض ية خؤضٖةآلتٔ ،زةبوواية
تةواوى ناضوباضةناْى يةؾهطةنةيإ ئةدماّ بسةٕ و خيَوةتطةنةيإ نؤبهةْةوة و خواضزْى ضؤشاْةى
غةضباظةناْيإ زابةف بهةٕ ،ئةغجةناْيإ ظئ بهةٕ و ئةغجي طاييػهةنإ ببةغنت و ضيعةناْى
دةْط ضيَو غةٕ ،بة ؾيَوةيةى ْاوةْس و زوو الى غوثا ٖةبيَت ،بةَةف ٖةضزوو غوثا ٖيض ناضيإ
َة خػتٓى غةضباظةناْيإ.
ْةزةَا ،دطة ية بة دووي
َهة ية الى ضؤشئاواى ٖةبووٕ ،ئةطةض نةغيَو
ْازة زةظةضيَهي تةخت بوو ،تةْيا ٖةْسىَ ططزؤي
ييَيإ وضز ببيَتةوة ،زةظاْيَت ية ْيؿتةنأْ ،ئةَةف بة ٖؤى ضِيَطِةوى ٖةضزوو ضِووباضى زجيًة و
فوضات ضيَ بووَٕ ،يعؤثؤتاَيا بة طؿتيي ْاوضةيةنة ية ْيؿتةْييةنإ ثيَهٗاتووة ،بة زضيَصايي
ًَيؤْإ غاٍَ ئةو بةضز و ْيؿتةْياْةى ٖةضزوو ضِووباض ٖيَٓاوياْة ،يةو زةظةضة ططزبووْةتةوة ،ية
غةضةتاى ضيَبووْى شيإ ية ظةويسا ،دطة ية بةضز ٖيضي زيهة ْةبوو .ططزةناْى ضؤشئاواى زةظةضي
َػووضِاْى ئةغح و طاييػهةنإ.
ْازة ،بة ئاوايةى بووٕ نة ضيَطط ْةزةبووٕ ية بةضاْبةض ٖةي
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ؾةوى ثيَؿرت نوضِى نةٖاَة ية زووضةوة ظاْي بووى نةوتووةتة ْيَوإ زوو يةؾهطى باؾووض و
بانوض ،بةآلّ شَاضة و تواْاى ئةواْى ْةزةظاْى .يةطةٍَ ٖاتٓى بةضةبةيإ ،ية زووضةوة ضيعةناْى
ٖةضزوو يةؾهطى ؾاثووض و ثةضؤظى بيٓى و ظاْى ئةطةض دةْط ببيَت و بةضططى بهات ،زةنةويَتة
ْيَوإ زوو ضةقؤ و غةضباظةناْى يةْيَو زةضٔ.
نوضِي نةٖاَة ثياويَهى تطغٓووى ْةبوو ،ؾاعريى ْاغطاوى عاضةبإ (ؾةْفةضة) نة زوو غةزة
َهةوتوواْى
َيَت :ئةو خوزإ (ئةتوؽ ،باتوؽ و يودوؽ) بووة و بة يةنيَو ية ٖةي
زواتط شياوة ،زةي
عاضةباْى زاْاوة .ئةو غيَ وؾةية ية بٓةضِةتسا يؤْاْني ،بؤ يةنةجماض ئةضغتؤى َاَؤغتاى ئةغهةْسةض
غيَ غةز غاٍَ ثيَـ ظائ بةناضى ٖيَٓاوٕ.
ئةضغتؤ وتى :ئةو نةغةى بيةويَت غةضنطزةى ْةتةوةيةى بيَت ،ثيَويػتة (ئةتوؽ ،ثاتؤؽ و
يؤطؤؽ) بيَت ،ضووْهة عاضةبإ ثيتى (خ) يإ ْيية ،ثاتؤغيإ نطزة باتوؽ ،ية دياتى (ط) ثيتى
(ز)يإ زاْا و يؤطؤؽ بوو بة يودوؽ .ئةتؤؽ ية ظَاْى يؤْاْى بة واتاى (ضِةوؾت) و ثاتؤؽ بة
واتاى (بووْى دةَاوةضى) زيَت ،واتة ئةو نةغةي بهاضيَت دةَاوةض ية زةوضي خؤى نؤبهاتةوة،
َطة وةآلّ بساتةوة.
يؤطؤغيـ بة واتاى ئةو نةغة زيَت نة ٖةَوو بابةتيَو بة بةي
َةتى يةنةّ واتة ضِةوؾيت ْةبوو ،بةآلّ دةَاوةضى ية خؤى نؤنطزبؤوة و
نوضِي نةٖاَة خةغً
َةتة وةى تةواوى
َطةيإ بساتىَ نة بؤضى ثيَويػتة ٖةتاو بجةضغنت .دطة يةو زوو خةغً
زةيتواْى بةي
عاضةبإ ئاظا بووٖ ،ةضوةغا ئةو نةغيَهى خوزإ ئةقٌَ بوو ،ئةو بةياْيية ظاْى ئةطةض يةو ؾويَٓة
ظةْطيَت تا زوا غةضباظى يةْيَو زةضيَت.
نوضِي نةٖاَة فةضَاْى بة غواضةناْى نطز تا ٖةض غواضيَو يةنيَو ية غةضباظة ثيازةنإ يةطةٍَ
خؤى غواض بهات و بطِوات تا ثيازةنإ ْةنةوْة غةض ضيَطةى غاغاْييةنإ ،وتى ؾويَٓى بة يةى
طةيؿتٓةوةَإ ،ضِووباضي فوضات زةبيَت.
ئةغجةناْى يةؾهطى عاضةبإ ية ضةغةْى ئةغجى عاضةبى بووٕ ،عاضةبػتإ غةضةتا ئةغجيإ
ْةبوو ،ية ؾويَين زيهةوة ٖاوضزة نطاوٕ ،بة ططمياْى ظؤض ية ئيَطاْةوة ئةغجى بؤ ضؤيؿتووة ،بةآلّ
زواى ئةوةى ئةغح طةيؿتة عاضةبػتإ ،يةويَٓسةض بووة خوزإ ضةغةْايةتى خؤى و ْاوى ئةغجى
عاضةبى ييَ ْطا.
فةيًةغووف و َيَصووْووغي فةضةْػى (ئيَطْيَػت ضةْإ) نة ية غةزةى ْؤظزةيةّ شياوة و
َةتة باف و خطاثةناْى عاضةبى
َيٓةوةى يةغةض عاضةبػتإ و عاضةبإ نطزووة ،خةغً
ييَهؤي
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َيَو بربيَتة
َيَتٖ :ةض طوٍَ و طيا و ئاشةي
بيابآْؿيٓى باؽ نطزووة و يةباضةى عاضةبػتاْةوة زةي
عاضةبػتإ ،زواى َاوةيةى باف و بةٖيَعتط زةبيَت.
َى غووض تا ئةوناتةى ْةبطزضاية عاضةبػتإ و َاوةيةى يةويَٓسةض ْةَايةوة و بة ئاو و ٖةواى
طوي
َووشةف تا
َى غووضى بؤٕ خؤف ْاو ْةبطاٖ ،ةي
َيَهي بؤٕ خؤف و بة طوي
ئةوىَ ْةشياْ ،ةبوو بة طوي
ئةوناتةى ْةضوو بؤ عاضةبػتإ ،تاَى ؾريٕ و بؤْى خؤف ْةبوو ،زواى َاوةيةى ية ثةضوةضزةنطزْى
يةوىَ تاّ و بووْى خؤؾي ئةو شيٓطةيةي وةضططتٖ ،ةض َيوةيةى نة ية عاضةبػتإ زةغت بهةويَت
باؾرت زةبيَت ية ٖاوتانةى ية ٖةض ؾويَٓيَهى زيهةي ديٗإ.
ئةغجي عاضةبى نوضت و الواظ و مسى وضز و ٖةْاغةى باف بووٖ ،ةضوةغا بةضطةى بطغييةتى و
تيٓوويةتيى زةططت.
ئةغجي ئاغايي زواى ضؤيؿتٓى يةضغة بؤ َاوةى تةْيا يةى فةضغةْط بيَ تواْا زةبووٕ و
زةنةوتٔ ،بةآلّ ئةغجي عاضةبى تواْاى بطِيٓى زة فةضغةْطى بةو ؾيَوةية ٖةبوو بؤ بةزوونةوتٓى
زوشَٔ ياخؤ غاضزإ ،ية ديٗاْسا ٖاوتاى ْةبوو .نوضِي نةٖاَة نة تواْاى ئةغجةناْى خؤى
زةْاغي ،وايسةظاْى ئةطةض ٖةض غواضيَو يةى ية ثيازةنإ ببات ئةوا زةتواْيَت ية زةغت يةؾهطى
َبيَت.
زوشَٔ ٖةي
ؾاثووضى زووةّ و ثةضؤظى غةضنطزة بة ٖةَإ ؾيَوةى نوضِي نةٖاَة زةياْعاْى يةواْةية ناتيَو
َسيَت و باؾرتئ ؾوئَ بؤ ٖةآلتٔ ،الى ضؤشئاوا
ئةو ٖةغت بهات ْاتواْيَت بةضططى بهاتٖ ،ةي
زةبيَت ،بؤية ؾاثووض طاييػهةناْى ية الى ضاغت و ثةضؤظ ية الى ضةخ زاْا ،ية ٖةضزوو يةؾهط
طاييػهةنإ ثاْتايي ظؤضيإ زاطرينطز تا بتوأْ ضيَطة ية ٖةآلتٓى عاضةبإ بططٕ.
غوثاى نوضِي نةٖاَة يةثطِ بةضةو ضؤشئاوا نةوتٓةضِىَ و ئةغجة عاضةبييةنإ وةى ترييَو نة ية
نةوإ زةضزةضيَت ،نةوتٓةضِيَٖ ،اونات طاييػهة دةْطييةناْيـ ية الى ضاغتى ؾاثووض و ية الى
ضةثي ثةضؤظ نةوتٓةضِىَ.
ناتيَو ضيعيَو ية طاييػهةى دةْطى ئيَطاْى زةنةويَتةضِىَ ،دةغتةى زوشَٔ زةخاتة تطغةوة،
َئَ نة وةى ئةشزيٗإ و ية ئاَطاظى طواغتٓةوةى زيَو و
طاييػهةنإ بة ضواض ئةغح زةدووي
زضةدمةنإ زةضٔ ،غةضباظة بيَ ئةظَووْةناْيـ ية بةضاْبةض خيَطايي و بةٖيَعى ئةواْسا بة تةواوةتيى
زةتطغإ.
بةّ ئاواية بووٕ ئةو طاييػهاْةي ئةو بةياْيية بؤ ضيَططتٔ ية ٖةآلتٓى يةؾهطى نوضِي نةٖاَة
َةواْيَهى ضِاغتةقيٓة زاْيؿت بووٖ ،ةوغاضى ٖةض ضواض ئةغجي ية
نةوتٓةضِيَ ،ية ٖةضيةنةياْسا ثاي
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َةواْيَتى ثيَويػت بوو بؤ ئةوةي بتواْيَت
زةغت ططتبوو ،ططتٓى ٖةوغاضى ضواض ئةغح بة ضاغتى ثاي
ضواض ئةغجةنة غاتةبةض فةضَاْى خؤى ،ية ٖةض ئةغجيَهسا ضةْس تريٖاويَصيَو زاْيؿتبووٕ ،زواى
ئةوةى نةوتٓةضِىَ بة خيَطايي تري و بةضزيإ زةٖاويؿت.
ئةغجة عاضةبييةناْيـ بًةظ زةضِؤيؿنت ،بةآلّ بة ظوويي زةضنةوت ئةوإ ْاناضٕ زوو نةغإ بة
َبططٕ و ٖةَإ خيَطاييإ ٖةبيَت نة ثيَؿرت ٖةياْبووٖ ،ةْسيَو داض ئةو خيَطايية زةطاتة
ثيَهةوة ٖةي
ؾةغت نيًؤَةتط ية زةَصَيَطيَهسا ،بةآلّ ئةغجى طاييػهةنإ خيَطايي خؤيإ ثاضاغت ،ضووْهة
ٖةَوويإ ية تةْيؿت يةنسيي زةضِؤيؿنت ،بؤية ئةغجى طاييػهةنإ ٖإ زةزضإ بؤ ئةوةي خيَطاتط
يةوة بطِؤٕ نة ٖةية.
فةضَاْسةى طاييػهة دةْطييةنإ زةيإ وت ْابيَت ضيَطة بسةٕ ٖيض غواضيَهى عاضةبإ بهاضيَت
ية ضيَطةناْى بانوض ياخؤ باؾووضةوة ضِظطاضى ببيَت ،بؤية بةضةو ئةو الية طوؾاضيإ زةخػتةوة و
ضيَطةى ٖةآلتٓيإ زازةخػت.
ناتيَو طاييػهةيةى زةطةيؿتة عاضةبيَهى ٖةآلتوو ،ية ثيَؿةوة زاغي طاييػهةنة بةضى
زةنةوت ،غواضةنةى ثاضضة ثاضضة زةنطز ،ئةوةى ثؿتيؿى بة غةختى بطيٓساض زةبوو ياخؤ ئةغجةنة
زةنوشضا و غواضةنإ زةنةوتٓة شيَط تايةى طاييػهةنإ و زةثًيؿاْةوة ،ئةطةض طاييػهةنة ية زواوة
بةض ئةغجةنإ نةوتباية ،ظةبطةنةى ظؤض بةٖيَع ْةزةبوو ،بةآلّ تةْيا ثيَويػت بوو ئةغجةنة مبطيَت و
غواضةنإ بهةوْة غةض ظةوى ،ضووْهة زواى نةوتٓيإ ئةغتةّ بوو ظيٓسوو مبيَٓٔ ،ضيعةناْي زيهةي
طاييػهةنةناْيـ ية زواياْةوة ٖةَسيػإ بة غةضيإ زةنةوتٔ ،ئةوإ يةشيَط تايةى طاييػهةنإ
يةتوثةت زةبووٕ ياخؤ بة ؾيَوةيةى بطيٓساض زةبووٕ نة تواْاى ٖةغتاْةوةيإ ْةزةَا.
ناتيَو ضيعى زووةَى طاييػهة دةْطييةنإ طةيؿتٓة ئةغح غواضاْي عاضةبإ ،بة ضاغتى
َسةوةضاْس ،بؤية ٖاواضى (ئةَإ...ئةَإ)يإ ييَ بةضظ زةبؤوة ،بةآلّ ؾاثووضى
ئةواْى وةى طةآل ٖةي
َهة بيَ تاواْاْةى بة زةغت عاضةباْةوة ية ئاواييةناْى غةض ضيَطة و زواى
َةى ئةو خةي
زووةّ ية تؤي
خؤبةزةغتةوةزإ نوشضابووٕ ،فةضَاْى نطزبوو نةؽ ْةثاضيَعٕ و ٖةَوويإ بهوشٕ ،بؤية عاضةبإ نة
ئةوةيإ بيٓى ،نةوتٓة بةضططيهطزٕ.
ؾةضِظاْاْي عاضةبإ ئاظا بووٕ ،بؤية بيَ غووز خؤيإ بة نوؾت ْةزةزا ،ناتيَو بيإ ظاْيباية
بةزةغتٗيَٓاْى غةضنةوتٔ ئةغتةَة ،خؤيإ بة زةغتةوة زةزا ،بؤ ئةَةف َةضديإ ٖةبوو نة
َسا ْةنطيَت و خواضزْيإ ثيَ بسضيَت ،بةآلّ ؾةضِظاْي عاضةبإ
َػونةوتى خطاثيإ يةطةي
ْةنوشضئَ و ٖةي
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ئةطةض ظاْيباى زوشَٔ َةضدى ثةغةْس ْانات ،تا َطزٕ بةضططى زةنطز و َطزْى ال باؾرت بوو ية
خؤبةزةغتةوةزإ.
ئةوةؾي زةظاْى نة يةْيَو عاضةبػتإ ٖةَوو زيًةنإ زواى ئةوةى وؾرتةناْيإ ييَ زةغتيَٓسضا،
َةنإ
ئاظاز زةنطإ ،يةويَٓسةض ْةببوو بة ْةضيت نة زيٌ بؤ َاوةى زضيَص مبيَٓيَتةوة .ية عاضةبػتإ خيًَ
بةضزةواّ زش بةيةى زةدةْطإ ،ظؤضيٓةي َاٍَ و غاَإ و ئةوةي ئةوإ ٖةيإ بوو تةْيا وؾرت بوو،
َةنإ َةضِيؿيإ ٖةبووٕ ،بةآلّ َةضِ بة غةضَاية ٖةشَاض ْةزةنطاٖ ،ةَوو غعا و
ضِاغتة خيًَ
خويَٓبةٖايةى تةْيا بة وؾرت زةثيَوضا و زةزضايةوة.
َيَهي زيهةزا غةضزةنةوتٖ ،ةَوو
َيَو بةغةض خيًَ
ناتيَو ية ْيُضة زووضطةى عاضةبإ خيًَ
وؾرتةناْيإ زةبطزٕ و زةبووْة خوزإ شْةناْيؿيإ ،بةآلّ ئةو زيالْةى ية طةضَةى دةْطسا زاواى
ثاضيَعطاضيإ نطزبوو ،ئاظاز زةنطإ تا بة ئاضةظووى خؤيإ بؤ ٖةض ؾويَٓيَو زةخواظٕ بطِؤٕ نة خؤيإ
َػونةوتيإ يةطةٍَ زيًةناْي ْةتةوةناْي زيهةزا بة ؾيَوةيو زيهة بوو ،ئةطةض
زةياْةويَت ،بةآلّ ٖةي
َةَةْس بوواْة ،ئاظازيإ ْةزةنطزٕ تا (ثاضةى خؤنطِيٓةوة) ْةزةٕ .ئةو زيالْةى
زيًة ْاعاضةبةنإ زةوي
َػونةوت ضاوةضِواْيإ بوو ،ئةطةض يةْيَو خانى
تواْايإ ْةبوواية خؤيإ بهطِْةوة ،زوو ؾيَوة ٖةي
خؤيإ ثيَويػتيإ ثيَ بووْاية ،ناضيإ ثيَ زةنطزٕ ،تا ناتى ثيَويػت بووٕ ،زواتط ئاظازيإ زةنطزٕ،
ئةطةض ثيَويػتيؿيإ بة زيًةنة بؤ ناضنطزٕ ْةبوواية ،ضاغتةوخؤ ئاظازيإ زةنطزٕ.
غةضباظةناْى نوضِي نةٖاَة نة ظاْيإ ئةوإ زةغتيإ ييَ ْاثاضيَعضيَت ،بطِياضياْسا بةضططى بهةٕ،
بةآلّ نات زضةْط بوو ،ضووْهة ئةوإ بًةظ ويػتبوويإ ضابهةٕ ،ضوْهة ٖةض نةغيَو زةيوغت
تةْيا خؤى زةضباظ بهات ،بؤية ئاضايؿى دةْطيإ ْةبووٖ ،ةضيةنةيإ ثيازةيةنى يةطةٍَ خؤى ٖةٍَ
ططت بوو ،تةْيا زةيةويػت بًةظ ية زةظةضي َةتطغي زووض بهةويَتةوة ،بة ٖةَوو تواْا و خيَطاييةى
بةضةو ضؤشئاوا زةضِؤيؿنت ،بؤية ناتيَو بطِياضياْسا بةضططى بهةْٕ ،اضاض بووٕ ضيعةناْيإ بؤ دةْط ضيَو
غةٕ تا بتوأْ خؤيإ ية بةضاْبةض زوشَٔ بططٕ.
ئاؾهطاية بؤ يةؾهطيَو نة ية ٖةآلتٓسا بيَت ،ئاغإ ْيية بهاضٕ بًةظ ضيعةناْيإ يةنبدةٕ ،ئةوة
َاوةيةنى ظؤضى زةويَت .ؾةضِظاْي عاضةبإ زواى ئةوةى بؤيإ زةضنةوت زةبيَت ظةْطٔ و بةضططى
بهةٕ ،ظؤض زييَطاْة وةغتإ و نةوتٓة دةْط ،بةآلّ ئةوإ تاى تاى و بيَ ضيعبووٕ زةدةْطإ ،ئةّ
ئاوايةف بةضططيهطزْى ْةتةْيا ية ثيَـ طاييػهة دةْطييةنإ ،بططة ية ثيَـ ٖيَعى ثيازةف
غةختة.
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بةؾيَو ية غواضاْى نوضِي نةٖاَة نة فةضَاْى بةضططيإ ثيَ ْةطةيؿت بوو ،تواْيإ خؤيإ
ضِظطاض بهةٕ ،زواى ئةوةى بيٓيإ طاييػهةناْيإ بة زووة ْيية ،بؤ ئةوةى ئةغجةناْيإ ْةنةوٕ،
خيَطايي خؤيإ نةّ نطزةوة و بةضزةواّ بووٕ ية غاضزإ تا طةيؿتٓة فوضات ،ية ضيَطةى يةنيَو ية
بواضةنإ ثةضِيٓةوة ،بةآلّ ئةواْةى ْةياْتواْى ضِابهةٕ ،زواى ئةوةى ظاْيإ ئةَإ ْازضئَٖ ،يَٓسة
دةْطيإ نطز تا نوشضإ ياخؤ بة غةختى بطيٓساض زةبووٕ ،يةنيَو ية بطيٓساضةناْيـ ،فةضَاْسةى
غوثاى عاضةبإ نوضِي نةٖاَة بوو.
ثيَـ ئةوةى زْيا تاضيو ببيَت ،دةْط نؤتايي ٖات و فةضَاْى طةضِاْةوةى طاييػهة
دةْطييةنإ زةضنطا.
َةشاو بوو نةؽ ْةيسةتواْى ثيَي ضابطات ،ئةغجى بةضةآلى ؾةضِظاْاْي
َةيساْى دةْط ٖيَٓسة ؾً
عاضةبإ ظؤض بووٕ ،بةضةو ضؤشٖةآلت زةضِؤيؿنت ،ضووْهة ئةغح بةضةو ئةو ؾويَٓة زةضِوات نة ييَي
ٖاتووة ،طاييػهةناْيـ ٖةض ئةغجيَهيإ بيٓيبايةٖ ،ةوغاضةنةيإ ية طاييػهةنة زةبةغت و
يةطةٍَ خؤيإ زةبطز.
ويَطِاى ئةوةى ؾاثووض فةضَاْى نوؾنت و زةغت ْةثاضاغتٓى بؤ ؾةضِظاْاْي عاضةبإ زةضنطزبوو،
بةآلّ ضؤشى زواتط فةضَاْى نطز تا بضٔ ،بطيٓساضةناْيإ بٗيَٓٔ بؤ ئةوةي تيُاض بهطئَ ،يةنيَو ية
بطيٓساضةنإ نوضِي نةٖاَة بوو.
فةضَاْى ؾاثووض بةضاْبةض زيالْي عاضةبإ بة ثيَوةضةناْى ْٗا َايةي ضةخٓة بوو ،ناتيَو يةنيَو
َػونةوتيـ ية بةضاْبةض زيًةنإ
خؤي ضازةغت زةناتْ ،ابيَت بهوشضيَتٖ ،ةضوةغا ؾيَوةى ٖةي
زةبيَت باف بيَت و ْابيَت ناضى بيَ َووضةيإ ثيَ بهطيَت ،بةآلّ ئةو فةضَاْة بةض ية ؾاظزة غةزة
زةضضووة ،ئةونات ْةضيت و ياغانإ وةى ئيَػتة ْةبووٕ ،ئةو فةضَاْة بؤ يةؾهطيَو زةضضوو بوو نة
بةثيَي ياغاناْى دةْط ْةدووآلبؤوة.
تا ية َيَصووزا بةضةو زوا بطةضِيَيٓةوة زةبيٓني ية دةْطةناْسا ئةطةض ؾاضيَو دةْطى ْةنطز بيَت،
َهى ئةو ؾاضةي زووضاضى تاآلٕ ْةزةنطز و
يةاليةٕ يةؾهطى ٖيَطؾبةض زةثاضيَعضا و زوشَٔ خةي
َةناْياْي ييَو زاْةزةبطِاْسٕ ،تةْاْةت زةغةآلتساضة
ثياوةناْى ْةزةنوؾنت و زيًى ْةزةنطزٕ و بٓةَاي
ئاؾووضييةناْيـ نة باغي خوئَ ضِؾتٓةناْى ئةوإ ية نةتيبةناْسا ٖاتووة و بة يازطاض َاوةتةوة،
َهى ؾاضيَهيإ ْةزةنوؾت نة بةضططيإ ْةنطزباية ،بةآلّ نوضِي نةٖاَة ناتيَو يةؾهطنيَؿيي
خةي
َهى ئاوايي و ؾاضةناْى غةض ضيَطةى باْطةؾةى خؤبةزةغتةوةزإ و ؾةضِ
نطز ،ويَطِاى ئةوةى خةي
ْةنطزْيإ زةزا ،بةآلّ ئةواْى تاآلٕ زةنطز و ثياوةناْى زةنوؾنت.
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ية زووةَني دةْطى ديٗاْى ناتيَو ٖيتًةض فةضةْػاى زاطرينطزْ ،يؿتُاْجةضوةضة فةضةْػييةنإ
َُاْييةنإ و زةيإ نوؾنت.
ية ثؿتةوة ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض غةضباظة ئةي
ٖيتًةض فةضَاْي نطز ية بةضاْبةض نوشضاْى ٖةض غةضباظيَو ،ثيَٓر ثياوى بيَ تاواْى فةضةْػى
َُإ يةاليةٕ فةضةْػييةنإ زووباضة بؤوة،
طويًة باضإ بهطيَت( ،)8ناتيَو نوشضاْى غةضباظةناْى ئةي
فةضَاْى نطز شَاضةنة بهةٕ بة ثةدما ثياو ية بطى ٖةض غةضباظيَوْ .ابيَت زووضاضى غةضغووضَِإ بني
نة ضاى طؿتيي ئةونات ظؤض غةضظةْؿي ٖيتًةضى ْةنطز بؤ ئةو ناضةي ،واٖةغت زةنطا نة ٖيتًةض
َة ية ْيؿتُاْجةضوةضة فةضةْػييةنإ
ية بةضاْبةض نوشضاْى غةضباظةناْى تووضِة و بيَعاض بووة و تؤي
زةناتةوةَ .اضؾاٍَ ثيتةٕ غةضؤنى فةضةْػا بة ضاوى ثطِ ية فطَيَػهةوة زاواى ية
َُاْى ْةنوشٕ ،بؤ ئةوةى ثياوة بيَ تاواْةناْى
ْيؿتُاْجةضوةضةنإ زةنطز تا ضيسي غةضباظى ئةي
وآلتةنةى ْةنوشضئَ.
ناتيَو بطيٓساضةناْيإ ية َةيساْى دةْطى ْازة بؤ زواوة و بؤ ْيَو يةؾهطةناْى غاغاْى
َيٓةوة يةطةٍَ ئةوإ ،بؤ ئةوةى بؤيإ زةضنةويَت ضييإ يةو
طواغتةوة ،زةغتيإ نطز بة ييَهؤي
نةضةغتة و ثاضاْة نطزووة نة ية ئيَطاْيياْيإ بة تاآلٕ بطزووة ،ضووْهة ئةوةى ية َةيساْى دةْط ية
عاضةبإ طريابوو ظؤض نةَرت بوو يةوةى ئةوإ بطزبوويإ ،بؤية ؾاثووض و ثةضؤظ وايإ بري زةنطزةوة نة
ئةوإ ئةو نةضةغتة و ظيَطِاْةيإ ياخؤ بؤ عاضةبػتإ طواغتؤتةوة ياخؤ ية ؾويَٓيَهي زيهة سةؾاضيإ
َيٓةوةيإ يةو باضةوة زةنطز ،ثيَويػتيإ بة ئةوة
زاوة بؤ ئةوةي زواتط بياْطواظْةوة ،ضووْهة ييَهؤي
َةناْيإ بعأْ.
بوو ْاوى بطيٓساضةنإ و خيًَ
َٓياييةوة زةنوشضيَت ،بؤية ْاوى خؤى طؤضِى و وتى
نوضِي نةٖاَة زةيعاْى ئةطةض بيٓاغٔ ،بة زي
َيٓةوةيإ يةطةٍَ بطيٓساضةنإ زةنطز بة ؾاثووضيإ ضِاطةياْس
ؾةضِظاْيَهي ئاغايية .ئةو نةغاْةى ييَهؤي
نة ْابيَت ئةو نةغة ؾةضِظاْيَهي ئاغايي بيَت ،ضووْهة ظضيَيةنى ظؤض دوإ و ضِاظاوةي ية بةضزاية،
َٓياييةوة زةبيَت ية َةظْاْي غوثانة بيَت ،ؾةضِظاْيَهى ئاغايي ْاناضيَت ئةو دؤضة ظضيَياْة
بة زي
يةبةض بهات .ضووْهة ٖةْسيَو داض زوو غاٍَ َاوةى ثيَويػتة بؤ ضيَهطزْى ظضيَيةنى يةو ؾيَوةية،
َآل بةضزةواّ ية زواى ثاغاوٖيَٓاْةوةية بؤ ناضة خطاثةناْى ثاؾاناْى ئيَطإ ية ناتى
( )8بة زاخةوة ظةبيشوي
ئةدماَساْى تاواْسا ،بؤ بةضططى ية ئةوإ تاواْةناْى ٖيتًةض باؽ زةنات ،بؤ دواَيَطيـ يةباضةي ئةو
َهاْى وةى ئةو
ثاؾاياْةوة بةضزةواّ زةبيَت يةغةض زضيَصزازضِي ،ية ناتيَهسا ٖةَووَإ زةظاْني ٖيتًةض و خةي
تاواْباضى دةْط و بهوشٕ" .وةضطيَطِي نوضزى"
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ئةو ظضيَياْة ٖةضضةْسة ظضيف بووٕ ،بةآلّ بةٖيَع بووٕ و بةضطةى ظةبطى مشؿيَطيإ زةططت و
خاوةْةنةيإ يةو ظةبطاْة زةثاضاغت.
ؾاثووضى زووةّ فةضَاْى نطز تا بطيٓساضةنة بيَٓٔ بؤ الى ئةو ،ضووْهة ضِووخػاضى خويَٓاوى
بوو ،فةضَاْى نطز بيؿؤٕ ،زواى ئةوةى ضِووخػاضى زةضنةوت ،ضيؿى تاؾي بوو ،ؾاثووض بةثيَي ئةو
باغاْةى غيدووضِةناْى بؤيإ نطزبوو ،ئةوى ْاغي و ظاْى نوضِي نةٖاَةية .ضِةْطة ثيَويػت ْةبيَت
بطوتطيَت ،بةآلّ ضيـ تاؾني يةْيَو عاضةبإ ثيَؿرت باوبووٖ ،ةتا ئةو زةَةي دةْطيإ ية زشي
ئيَطاْييإ بةضثانطز ضيـ ٖيَؿتٓةوة تايبةت بوو بة ئيَطاْييإٖ ،ةض بؤية ضِيـ ٖيَؿتٓةوة ية
ئيَطاْياْةوة ضؤيؿت بؤ ْيَو عاضةبإ.
ضؤشى زواتط زواى ئةوةى ؾاثووض ية ناضةناْى دةْطى ضؤشى ثيَؿرت ضظطاضى بوو ،زاواى نطز بؤ
ئةوةي نوضِي نةٖاَة بيَٓٔ بؤ الى.
ثعيؿو ثيَي وت نة ئةو بة ٖؤى زاغي طاييػهةوة بطيٓساض بووة و خويَٓى ظؤضى يةبةض
ضؤيؿتووة و ية زؤخيَهى باؾسا ْيية و تاى ييَية ،ئةونات زةوتطا ئةطةض بطيٓساضيَو تاى ٖةبيَت،
ظيٓسوو ْاَيَٓيَت و زةَطيَت .ثعيؿهةناْى ئةونات ْةياْسةظاْى ئةطةض بطيٓساض تاى بيَتىَْ ،يؿاْةى
ٖةونطزْييةتى ،بةآلّ ئةظَووٕ ئةواْى فيَط نطزبوو نة يةوناتةزا زةَطيَت.
ؾاثووض ثطغياضى نطز :ئةو ضةْسي زيهة زةشيت؟.
ثعيؿو وتى :بة باوةضِى َٔ ئةو تا زوو ضؤشي زيهة بة ظيٓسوويي زةَيَٓيَتةوة.
نوضِي نةٖاَةيإ بؤ الى ؾاثووض ٖيَٓا ،ئةو ية زؤخيَهسا ْةبوو نة بهاضيَت بة تةواوةتيى
َيسا بجةيعيَت ،تةْيا ثيَى وت( :ئةى نابطاى عاضةب َٔ ،بةثيَي ْةضيت و ئايٓى خؤّ بةضزةواّ
يةطةي
بةظةييِ بة زوشَٓة ؾهػت خواضزووةنامنسا ٖاتووةتةوة و ْةَهوؾتووٕ ،بةآلّ تؤ َافى بةظةيي ثيَسا
ٖاتٓةوةت ْيية ،ضووْهة ؾويَٓهةوتوواْى َٔ ويَطِاى ئةوةى يةطةٍَ تؤ ْةدةْطإ و خؤيإ
بةزةغتةوةزا ،ئةواْت نوؾت ،بةآلّ يةبةضئةوةى تؤ بطيٓساضى ْاتهوشّ).
نوضِي نةٖاَة ٖيض بةضغعي ْةبوو ،ئةويإ ية الى ؾاثووضى زووةّ بطزة زةضيَ ،وةى ثعيؿو وت
بووى ،زوو ضؤشي زواتط َطز ،بةّ ئاواية زووةَني ٖيَطؾي َةظْي عاضةبإ بة ؾهػت نؤتايي ٖات.
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شكطتى قوضتةنتيهى دووةم
بامسإ ية دةْطى غاغاْييةنإ و ضؤَى بضووى ية غوضيا نطز ،ومتإ باضاْى توْس ٖات و
ضيَطط بوو ية يةْيَوضووْى يةؾهطى ضؤّ و زؤخى دةْطى طؤضِى ،زواتطيـ ؾاثووضى زووةّ
فةضَاْى طةضِاْةوةى يةؾهطةنةى زةضنطز نة يةطةٍَ ضؤَى بضووى زةدةْطإ.
َاوةيةنى نةّ زواى ئةو ضِووزاوة قوغتةْتيٓى زووةّ نوضِى قوغتةْتيٓى يةنةّ و
ئيُجطاتؤضى ضؤَى بضووى ،ييَصْةيةنى زةغةآلت ثيَسضاوى بؤ ئاؾتى ْاضزة الى ؾاثووضى زووةّ
و زةغةآلتيى َؤضنطزْى ثةميآْاَةى ئاؾتى بة ئةوإ بةخؿي.
قوغتةْتيٓى زووةّ ية ثياوة زياضةناْى غةضزةَى خؤى بوو ،باآلى ْيَعيهةى زوو َةتط
َى زةغةآلتةنةيسا
َى زةغةآلتي خؤيسا يؤْاْى زاطرينطز ،ية زووةَني غاي
زةبوو ،ية يةنةَني غاي
تةواوى وآلتةناْى باؾووضى ئةوضووثاى نطزة شيَطزةغتة و بادى ييَ وةضططتٔ ،واتة ئةو وآلتاْةى
َيا ياخؤ ضؤَى
نةوت بووْة ْيَوإ ضؤّ و يؤْإ ،بةّ ئاواية غٓووضى طةيؿتة غٓووضى ئيتاي
َةظٕ.
قوغتةْتيٓى زووةّ وةى باونى يةغةض ئايٓى نطيػتيإ بوو ،ئةو غؤظى بؤ تةَاؾانطزْي
غيَطى ٖةبوو ،بة فةضَاْى ئةو طالزياتؤضةناْيإ يةو غيَطناْةزا زةخػتة بةضاْبةض يةى بؤ
دةْط و ية قوغتةْتيٓة بة فةضَاْى ئةو ؾويَٓيَهى َةظْيإ بؤ ثةضوةضزةى طالزياتؤضةنإ ضيَ
نطز.
ئاخؤ ضؤٕ ثياويَهى ئاوا ئاظا و غةضنةوتوو و بة زةغةآلت ية ئةوضووثازا ويػتيى ئاؾتى
يةطةٍَ ؾاثووضزا بهات؟ ،وةآلَةنةف ئةوةية ناتيَو ضؤَى َةظٕ بيٓيإ ضؤَى بضووى بؤتة
زضاوغيَيإ ،ظؤض تطغيإ ييَ ْيؿت و فةضَاْى نؤنطزْةوةى يةؾهطيإ بؤ دةْطى ضؤَى
بضوونيإ زةنطز ،ئيُجطاتؤضى ضؤَى بضووى ناتيَو ظاْى دةْطيَهى طةوضةى ية ثيَؿة،
ثيَؿٓياظى ئاؾتى بؤ ؾاثووضى زووةّ نطز ،بؤ ئةوةي ضيَطة ية ٖاوثةمياْيى ْيَوإ ؾاثووض و
َي يةْيَوبطزْى ئةوإ بسةٕ ،ضووْهة باوةضِى وابوو نة ؾاثووض
ضؤَى طةوضة بططيَت ئةطةض ٖةوي
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ئةو ٖاوثةمياْيية ثةغةْس زةنات ،ية ضاغتيؿسا ؾاثووض ئةوةى زةنطز بؤ ئةوةي بة يةنذاضى
ضؤَى بضووى يةْيَو بضيَت.
قوغتةْتيٓى زووةّ بؤ ئةوةى ية ثؿتةوة ٖيَطؾي ْةنطيَتة غةض و ية َةتطغي ئيَطإ ئاغووزة
بيَت ،ثيَؿٓياظى ئاؾتى نطز و ثةغةْس نطا ،ئاؾتى ية تيػفوٕ َؤض نطا ،بةآلّ ٖةض نة
َةتطغي ضؤَى َةظٕ بؤ غةض ضؤَى بضووى ْةَا ،ضيَههةوتٓٓاَةنة يةاليةٕ قوغتةْتيٓةوة
ثيَؿيٌَ نطا ،ئةو ضيَباظةى قوغتةْتني (ضيَههةوتٓٓاَة ية ناتى تطؽ و ؾهاْسْى ية ناتى
ْةَاْى ٖةضِةؾةنإ) بة َريات بؤ تةواوى ثاؾاناْى ضؤَى بضووى َايةوة تا ضِووخاْى
غاغاْييةنإ ،زواتط ٖةَإ ضيَباظ يةاليةٕ ضؤَى بضووى بةضاْبةض بة عاضةباْيـ ٖاتة نايةوة
نة ببووة ٖاوغٓووضى تاظةى ئةوإ و بة ٖةَإ ؾيَواظ يةناتى ثيَويػتسا ئاؾتييإ يةطةٍَ
عاضةبإ زةنطز ،زواتط بة ْةَاْى َةتطغييةنإ ضيَههةوتٓٓاَةنةيإ ثيَؿيٌَ زةنطز.
فريزةوغي ية ؾاْاَةزا ية باغي بةغةضٖاتى ثاؾاى غاغاْى (خةغطةوى ثيَٓذةّ) ْاغطاو بة
َيَت:
ئةْؤؾيَطوإ ،بة ٖيَطانًيؤؽ ئيُجطاتؤضى ضؤَى بضووى زةي
بط ايطاْيإ َى ْهٔ زاوضى
"تو طط قيكط ضوّ و طط َٗرتى
ْساْى نة ايطإ ْؿػت َٔ اغت دٗإ غطبةغط ظيطزغت َٔ اغت
ْياضز ؾسٕ ْعز ضٓطاٍ ؾري
ثًٓط شيإ اضضة باؾس زيري
تو ظإ َطظ يو ضف َٓة ثيـ ثاى ضوٕ خوزاٖى نة ثيُإ مباْس بةداى
()9
غط و طاة تو ظيط ثي بػجطّ"
اطط بطعضى ظئ غدٔ بطعضّ
بة وتةى فريزةوغي ،ئةْؤؾيَطوإ زةيعاْى قةيػةضى ضؤّ ثيَؿيًَى ضيَهةوتٓٓاَةى ئاؾتى
زةنات ،بؤية ئةو ْاَةيةى بؤ ْاضزووة.
ية ثةميآْاَةى ئاؾتى ْيَوإ قوغتةْتني و ؾاثووضزا ْووغطا نة وآلتى ئازيابئَ زةبيَتة ٖى
ئيَطإ و ضؤَى بضووى ٖيض زاوايةنى يةغةض ْابيَت .ئازيابئَ نةوتبووة َيعؤثؤتاَياى بانوض و
بؤ غاغاْييةنإ ظؤض ططيٓط بوو ،ية تيػفوْيـ ظؤض ْيَعيو بوو .ئةطةض ية زةغت ضؤَى
( )9واتة :ئةطةض تؤ قةيػةض ياخؤ َةظْرتي ،بؤت ْيية طةوضةى ئيَطاْييإ بيْ .اظاْى ئيَطإ ديَطةى َٓة و
َٓط ئاظا بيَتْ ،اناضيَت بةضاْبةض بة ؾيَط بوةغتيَت .ئةطةض
ٖةَوو ؾتيَو يةبةضزةغتى َٓةٖ .ةضضةْسة ثً
زةتةويَت ثةميآْاَةى ئاؾتى وةى خؤى بيَت ،بة ئةْساظةي يةى باغهت غٓووض َةبةظيَٓة .ئةطةض غٓووض
ببةظيَٓىَٓ ،يـ ية وتةنامن ثاؾطةظ زةمبةوة و الؾةت زةخةَة شيَط ثيَي فيًةوة" .وةضطيَطِي نوضزى"
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بضووى بوواية ،بةضزةواّ زةبوواية ؾاثووض بؤ ثاضيَعطاضى ية تيػفوٕ ،غوثايةنى بةٖيَع ية
غٓووضى ئةو وآلتة زابٓيَت تا َةتطغي زاطرينطزْى تيػفوْى ية ئاضازا ْةبيَت ،بةآلّ زواى
ئةوةى ئةو وآلتة بوو بة ٖى غاغاْييةنإ ،يةو بابةتة بيَ تطؽ بووٕ.
َطة زميةناضةنإ ظؤضيٓةيإ بة ٖؤى
َى ( 339ظ) ية بةؾيَو ية ئيَطإ باضإ ْةباضى ،نيًَ
غاي
ْةبووْى ئاو غووتإ ،ثيَؿبيٓيي زةنطا بةؾيَو ية ناضيَعةناْيـ بة ٖؤى نةَبووْةوةى ئاوى
شيَط ظةوى وؾو بهةٕ ،بةآلّ ؾاثووضى زووةّ يةو قاتوقطِيية تطغٓانةى ية غةضزةَى طةدميسا ية
َى ْةزةتطغا
ئيَطإ ضِوويسا بوو ،ئةظَووٕ و واْةى باف و ثيَويػتى وةضططتبوو ،بؤية ية وؾهةغاي
َةى ثيَويػتى ية ئةَباض و غايًؤناْيسا ٖةبوو.
و بةضزةواّ زاْةويًَ
َةى ئةَباض و غايًؤناْى ئيَطإ ية غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ
َس زةبيَصيَت( :زاْةويًَ
ٖيَطتػفيًَ
ٖةض ضواض غاٍَ داضيَو ْويَ زةنطاْةوة و ثيَويػتيإ بة ْويَهطزْةوةى غاآلْة ْةبوو ،ضووْهة
غايًؤنإ ية بةضزى تاؾطاو ضيَ نطابووٕ ،طةمن تياياْسا تيَو ْةزةضوو و ْةزةنةوتة بةض ٖيَطؾي
َيةوة ْاضاض بة زةضٖيَٓاْى ٖةْسىَ طةمن
َؿو و َيَطووةنإ ،بةآلّ ئةطةض بة ٖؤى وؾهةغاي
َى زواتط ئةو بةؾةيإ ثطِ زةنطزةوة ،بة ثيَضةواْةوة ٖةض ضواض غاٍَ داضيضو
ببوواْاية ،غاي
طةمنةنةيإ ية ئةَباضةنإ ْويَ زةنطزةوة).
َى ( 339ظ) وؾو بوو ،بةآلّ ئيَطاْييإ زووضاضى ْةبووْى ْإ و ٖةويط
ٖةضضةْسة غاي
()10
ْةبووٕٖ ،ةويط ٖةض ئةوةي نة ئيَػتة ية ئةوضووثا بة ثات ْاو زةبطيَتٖ ،ةضوةغا ية ئيَطإ و
ظؤض اؾويَين زيهة بة َانةضؤْى ْاغطاوة.
( )11ثيَُاْواية يةنةجماضة بطوتطيَت نة ئيَطاْييإ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ثاتيإ خواضزووة ،بةآلّ ثاتى
ئةوإ بة ؾيَوةى َاناضؤْى ْٗا ْةبووة و ية ؾيَوةى ثاضضةى بضووى بووة وةى ئةوةى ْٗا ية ئةَةضيها
َو ية ئةواْةوة ئةو
زةخوضيَت .بة بطِ واى ٖةْسيَ نةؽ َاناضؤْى خواضزْى ْةتةوةيي ضؤَةنإ بووة و خةي
خواضزْة فيَطبووٕ ،ئةو نةغاْةي ظاْياضييإ ية باضةى خواضزْة ئيَطاْيية نؤْةنإ ْيية ،ثيَويػتة ئةَة بعأْ
ئيَطاْييةنإ دؤضة خواضزْيَهى وةى َاناضؤْى بة ْاوى ضِؾتةيإ (ية نوضزى زةبيَتة ٖةضِؾتة) ٖةبوو،نة يةطةٍَ
خواضزةَةْي زيهة ئاَازة زةنطا،ب ةآلّ ثات بة ؾيَوةى ديا ئاَازةنطاوة و تيَهةٍَ بة خواضزْي زيهة ْةنطاوة
و ٖةويطى ثاتيؿيإ يةطةٍَ نةؾو ياخؤ ثةْري زةخواضز.
ظاضاوةْاغةنإ زةظأْ وؾةى ثات نة ية ظَاْة ئةوضووثاييةنإ بة َاناضؤْى زةووتطيَت ،ضةطى ية فاضغيية و
َباؽ ،زةظاْطيَت
َيٓةوةى وضز بهطيَت يةباضةى خواضزْيَهي زيهةى ئةوضووثاييةنإ بة ْاوى ناي
ئةطةض ييَهؤي
427

َيإ طةياْسة ؾاثووضى زووةّ نة يةؾهطيَو ية ئاظةضباجيإ
َى ( 340ظ) ٖةواي
ية بةٖاضى غاي
ْيَعيو زةبيَتةوة ،ية ظاْياضييةناْسا وتطابوو نة ئةو يةؾهطة شَاضةيةنى ظؤض ئاآليإ ثيَية نة ية
َٓطيإ يةبةضزاية ،ئةوةف
َطرياوٕ نة ثيَػتةى ثً
َؤزإ و يةاليةٕ ئةو غةضباظاْةوة ٖةي
ؾيَوةى ٖةي
بة واتاى ئةوة بوو نة يةؾهطةنة ٖى ضؤَة.
َؤ نة بة زاضى زضيَصةوة
َسةنطا ،بطيَتى بوو ية ثةيهةضى ٖةي
َؤ ية يةؾهطى ضؤّ ٖةي
ئاآلى ٖةي
زةبةغرتا و بةضظزةنطايةوة .ئةو ئاآلية تايبةت بة يصيؤْةناْى ضؤَى َةظٕ و زواى زضوغت
بووْى ضؤَى بضووى ،ئةواْيـ ئةو ئاآليةيإ نطزة ٖيَُاى خؤيإ و ٖيَُانة يةاليةٕ نةغيَهةوة
َٓطى يةبةضزةنطز.
َسةطريا نة ْيوة باآلثؤؾيَهى ية ثيَػتى ثً
ٖةي
َة بة ؾاثووض طةيؿت بة تةواوةتيى زووضاضى غةضغووضَِإ ٖات ،ضووْهة
ناتيَو ئةو ٖةواي
َهةوتةى
تا ئةو نات ٖةض يةؾهطيَهى ضؤَى بضووى ياخؤ طةوضة بةضةو ئيَطات ٖاتبا ،بةثيَي ٖةي
دوططافى و بؤ ئةوةي ية ئاوةوة زووض ْةبيَت ،ية ضيَطةى فوضاتةوة زةٖات .ئةَة يةنةجماض بوو
نة ية ضيَطةى قةوقاظ بةضةو ئاظةضباجيإ بئَ .ضووْهة ؾاثووض ضيَههةوتٓٓاَةى ئاؾتى يةطةٍَ
قوغتةْتني ٖةبوو ،بريى نطزةوة نة زةبيَت قوغتةْتني َطزبيَت و ديَٓؿيٓةنةى بةضاْبةض بة
ضيَههةوتٓٓاَةنة خؤى بة بةضثطؽ ْةظاْيَت ،يةواْةؾة ديَٓؿيٓى قوغتةْتني ٖيَٓسة بًةظ
َى َةضطى قوغتةْتني بؤ ؾاثووض بيَت.
دووآلبيَتةوة نة زةضفةت ْةبووبيَت ٖةواي
ؾاثووض تيَطةيؿت ثيَويػتة زةغتبةدىَ بة يةؾهطيَو بةضةو قوغتةْتني بطِوات و ؾاْسيَهيـ
بؤ ضؤّ بٓيَطيَت تا ضِووْهطزْةوةى بسةْىَ يةباضةى يةؾهطنيَؿي ئةوإ .ثاؾاى غاغاْى ناضيَهى
ْةنطز بوو نة ثيَضةواْةى ضيَههةوتٓٓاَةى ئاؾتى بووبيَت.
ؾاثووض ؾاْسةنةى زياض نطز و نةغيَهى بة ْاوى (فةضٖاز غةضز) نطزة غةضؤنى ئةو ؾاْسة
بؤ ئةوةي ية ضيَطةى غووضياوة بضٓة قوغتةْتني و زواى طةيؿتٓيإ بة ؾاضى غووض بة نةؾتيي
بةضةو قةغتةْتني بطِؤٕ تا ظووتط بطةْة ئةو ؾاضة.
زواتط ؾاثووضى زووةّ يةطةٍَ غوثايةنى بةٖيَع بةضةو ئاظةضباجيإ ضؤيؿت و فةضَاْسة
َةضزإ ؾرياظيؿى يةطةٍَ خؤيسا بطز نة ثيؿرت ئةظَووْى ية دةْطى ضؤَى بضووى وةضططت
بوو ،بةآلّ قوغتةْتيٓى زووةّ بيَ بةٖةْس وةضططتٓى ياغاى ضيَههةوتٓٓاَةى ئاؾتى ،بؤ دةْط
َة
ئةوضووثاييةنإ ْةضيتى ئاَازةنطزْى ئةو خواضزْةيإ ية ئاَازةنطزْى قاوضَة وةضططتووة نة يةْيَو ضخيؤي
َآل"
زازةْطا بؤ ئةوةي ضيَطة ية بؤطةٕ بووْى ية َاوةى نةَسا بطرييَت" .ظةبيشوي
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زشي ؾاثووضى زووةّ بةضِيَهةوت بوو ،بة زوو ٖؤناض بة ضيَطةى قةوقاظيازا ية ئيَطإ ْيَعيو
نةوتةوة نة بطيَتى بووٕ ية:
يةنةّ :ثاؾاى ئةضَةْػتإ ببوو بة ٖاوثةمياْى ئةو و يةؾهطةنةى ببوو بة بةؾيَو ية
يةؾهطةنةى قوغتةْتني ،بؤ ئةّ يةنططتٓةف ثيَويػت بوو بؤ ئةوةي ية ضيَطةى بانوضةوة ٖيَطف
بهاتة غةض ئيَطإ.
زووةّ :ئةو زةيعاْى ٖةض يةؾهطيَهى ضؤّ ية ضيَطةى ضؤشئاوا بةضةو ئيَطإ ضووةْ ،ةيتواْيوة
غةضنةوتوو بيَت ياخؤ يةؾهطةنة ييَو ثطشاوة يإ بة ْاضاضى وةى يةؾهطى زضؤتؤؽ ثاؾةنؿةى
نطزووة ،ضووْهة غاغاْييةنإ ية دةْطى ضؤَةنإ ية َيعؤثؤتاَيا بة تةواوةتيى ؾاضةظا بووٕ
و بػت بة بػتى ئةو ثيَسةؾتةيإ زةْاغي ،بةآلّ ئةطةض يةؾهطيَو ية بانوضةوة ٖيَطف بهاتة
غةض ئيَطإ ،ئةوإ ية زةظةضيَو زةطةْة يةؾهطى ضؤّ نة تواْايإ ْابيَت غووز يةو ئاَيَط و تواْا
و نةضةغتاْةيإ وةضبططٕ نة ية ثيَسةؾتةنإ غووزيإ ييَ بيٓى بووٕ.
يةنةَني ئةظَووْى دةْطى ضؤَى بضووى و غاغاْييةنإ ،بؤ قوغتةْتيٓى ضِووٕ نطزةوة
ؾاثووضى زووةّ بة يةؾهطى بةٖيَعةوة بؤ دةْط زيَت ،بؤ غةضنةوتٔ بةغةضيسا ثيَويػتة
يةؾهطى بةٖيَع ٖةبيَت ،بؤية ية ضؤّ زواظزة يصيؤٕ غةضباظى ٖيَٓا و ية ئةضَةْػتاْيـ غي
ٖةظاض غةضباظى ئةضَةْى نةوتة ثاٍَ غوثانةى و غةضدةَى غوثانةى (ٖ )102ةظاض غةضباظ
بوو.
غةضباظةناْى ثاؾاى ئةضَةْػتإ ية ضِووى ضيَهدػنت و ثيَساويػتيى غةضباظى ٖاوؾيَوةى
يصيؤْةناْى ضؤَى بضووى بووٕ.
َة بطوتطيَت نة يصيؤْةناْى ضؤَى َةظٕ خؤيإ بة خوزإ َيَصووى ؾهؤَةْس
زةبيَت ئةو خاي
زةظاْيٖ ،ةْسيَو ية ئةوإ ؾاْاظى غةضباظي ظؤضيإ ٖةبوو ،تةَةْي ٖةْسيَهيإ ْيَعيهةى
سةوت غةزة بوو ،واتة ية ضواضغةزةى ثيَـ ظائ تا ئةونات بةضزةواّ بووٕ ،بةضزةواّ غةضباظ و
ئةفػةضةناْيإ ْوىَ نطابووْةوة ،ية ْيَعيهةى غةز و ثةدما دةْطسا ئةو يصيؤْاْة بةؾساض ببووٕ،
َيإ زةزا بةضاْبةض بة ثيَؿيٓاْى خؤيإ ييَٗاتوو بٔ ،بةآلّ ئةو
بؤية ناتيَو زةدةْطإ ٖةوي
ؾهؤَةْسيية ية يصيؤْةناْى ضؤَى بضووى و ئةضَةْػتاْسا ْةبوو ،تةْيا فةضَاْسةى يةؾهطى
قوغتةْتيٓى زووةّ نةغيَهى ييَٗاتوو و بة ئةظَووٕ بوو.
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َي زةزا بةض يةوةى قوغتةْتني ية ضِووباضي ئاضاؽ بجةضِيَتةوة ثيَؿى
ؾاثووضى زووةّ ٖةوي
بططيَت ،بةآلّ نات زةضفةتى ثيَ ْةزا و قوغتةْتني ية زووةَني َاْطى بةٖاض و ية وةضظى
َهؿاْي ئاوزا طةيؿتة نةْاضةناْى ضِووباضي ئاضاؽ.
غةضنيَؿى و ٖةي
ضِووباضي ئاضاؽ ية ضؤشئاوا بةضةو ضؤشٖةآلت زيَت ،بؤية ئاوةنةى خيَطاية ،تةْاْةت ية وةضظى
نةّ ئاوى و ثايعزا نة ئاو زةطاتة نةَرتئ ئاغتى خؤى ،ئةو ضِووباضة يةنذاض بةخووضِةٕ ية
وةضظى بةٖاضيـ خيَطاييةنةى زةطاتة بةضظتطئ ئاغت ،ويَطِاى ٖةَوو ئةواْة قوغتةْتيٓى زووةّ
تواْى ية ٖةَإ وةضظ يةؾهطةنةى ية ئاضاؽ بجةضِيَٓيَتةوة ،ئةَةف ْيؿاْةى ئةوةية نة ئةو
غةضزاضيَهى ييَٗاتووة.
قوغتةْتني زواى ئةوةى ية ئاضاؽ ثةضِييةوة ،زةيتواْى زوو ؾاضى َةظٕ و ئاوةزاْى
ئاظةضباجيإ نة بطيَتى بووٕ ية تةوضيَع و وضَيَ زاطري بهات ،نة طةوضةتط و ئاوةزاْرت بووٕ ية
ؾاضةناْي زيهةى ئةو زةظةضة ،بةآلّ ئةو واى ْةنطز و ناتى خؤى بة زاطرينطزْى ؾاضةناْى
ئاظةضباجيإ بة فريِؤ ْةزا.
ئةو زةيويػت بة ظووتطئ نات بطاتة ؾاثووض و زووضاضى غةض ييَؿيَواْى بهات ،ئةطةض
غةضزاضيَهي زيهة بوواية ،بةؾيَو ية ٖيَعةنةى وةى ثاغةوإ ية ثؿتةوة زةٖيَؿتةوة بؤ ئةوةي
ثيَوةْسيي بة ضيَطةى ٖاتٓييةوة ْةثضطِيَت ،بةآلّ قوغتةْتني زةيعاْى يةؾهطةنةى بةٖيَعة و
ئةطةض بطِياضى نؿاْةوة بساتٖ ،يض يةؾهطيَو ْاناضيَت ضيَطةى ىلَ بططيَت ،بؤية ٖيض ٖيَعيَهى
وةى ثاغةوإ بةدىَ ْةٖيَؿت ،ضووْهة بة يةؾهطيَهى ٖ 102ةظاض نةغي زةيتواْى ٖةض
ئاغتةْطيَو يةغةض ضيَطةنةى الببات ،بؤية بة ٖيَؿتٓةوةى ٖيَعى ثاغةوإ ،يةؾهطةنةى خؤى
الواظتط ْةنطز.
ئيُجطاتؤضى ضؤَى بضووى باضى خؤى بة ٖيَٓاْى خواضزٕ و ئاييو قوضؽ ْةنطز ،ضوْهة
َةى ئيَطاْة و زةنطيَت ية ئةو زةظةضة خؤضانى
َططتٓى زاْةويًَ
زةيعاْى ئاظةضباجيإ ْاوةْسى ٖةي
يةؾهطيَهى ٖ 500ةظاض نةغي زةغت بهةويَت ،تةْيا ية ثيَـ خؤيةوة زةغتةى ئاييو و
خواضزْى زةْاضز بؤ ئةوةي ية َةوزاناْى ْيَعيهسا نؤطةى بضووى بؤ خواضزٕ و ئاييو زابٓئَ.
َهى ئةويَ بة ظَاْى فاضغي زةئاخعني ،ييَ بة
ية ناتى ٖاتٓى قوغتةْتني بؤ ئاظةضباجيإ ،خةي
ظاضاوةى فاضغي ئاظةضى زةثةيعني نة ظاضاوةيةنى خؤديَيي بووٖ .ةْسيَو ثيَيإ واية ئاظةضى
ظاضاوةيةنى توضنى بووة ،تةْاْةت زواى ٖاتٓى ئيػالّ و تا ٖاتٓى تريةناْى توضى و
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غةدتووقييةنإ بؤ غةض تةختى ثاؾايةتيي ئيَطإ ،ئةوإ بة ظاضاوةي فاضغي ئاظةضى زةئاخعني،
زواى ٖاتٓى ئةو زةغةآلتاْة ،توضنى بوو بة ظَاْى فةضَى ئةوإ.
ئةو غةضباظاْةى يةطةٍَ قوغتةْتيٓى زووةّ ٖاتبووْة ْيَو ئيَطإ ،بة غيَ ظَإ زةئاخعني،
ئةواْةى ية يصيؤْةناْى ضؤّ بووٕ بة ٖةضزوو ظَاْى ضؤَى و يؤْاْى زةئاخعني ،ئةواْةى بة
يؤْاْى زةزوإ ،زاْيؿتوواْى زةظةضةيًي زةوضوبةضى بيعةْتيؤّ بووٕ نة ْةتةوة ضؤشٖةآلتييةنإ
ية َيَصووةناْى خؤياْسا بة ئاغياى بضووى ْاويإ زةبةٕ.
ٖيَؿتا ظَاْى ضؤَى نة قوغتةْتيٓى يةنةّ و نوضِةنةى ثيَي زةئاخعني ية بةضاْبةض ظَاْى
يؤْاْى يةْيَو ْةضوو بوو ،بةآلّ زواى ثةدما غاٍَ ٖيض ؾويَٓةواضى ظَاْى يؤْاْى ْةَاٖ ،ةَوو
َو تةْاْةت ثاؾاناْيـ بةو ظَاْة زةزوإ .غيَيةّ ظَاْى ْيَو يةؾهطةنةف ظَاْى 30
خةي
ٖةظاض غةضباظى ئةضَةْػتإ واتة ئةضَةْى بوو نة يةطةٍَ يةؾهطى ضؤَى بضووى نةوتبووٕ.
َهى خويَٓسةواض ظَاْى ضؤَةناْيإ زةظاْى ،ضووْهة ئةو ظَاْة
ئةونات ية ئاظةضباجيإ خةي
تانة ظَاْى زةضةنيى بوو نة ية فيَططةناْسا زةخويَٓسضا ،ثيَويػتة ئةوةف بطوتطيَت نة تةْيا
َطة َافى خويَٓسْيإ ٖةبوو ،دووتياض و ثيؿةوةضةنإ بؤيإ ْةبوو
ضيٓة باآلناْى نؤَةي
خويَٓسةواض بنب.
ئةطةض ضِيَطِةوى ضؤيؿتٓى غوثاى قوغتةْتني غةيٓة بةضضاوَإ زةبيٓني ضيَو بة ْاوةْسيى
تةوضيَع و زةضياضةى وضَيَسا زةضِؤيؿت ،ئةطةض نةَيَو بةضةو ضؤشٖةآلت ضؤيؿتبوواية ،زةيتواْى
تةوضيَع زاطري بهات ،ئةطةض بةضةو ضؤشئاواف ضؤيؿت بوواية ،زةيتواْى وضَيَ زاطري بهات ،بةآلّ
ئةو ْة بةضةو ضؤشئاواْ ،ة بةضةو ضؤشٖةآلت ْةضِؤيؿت.
ئةو ؾاضةى ئيَػتة بة وضَيَ ْاغطاوة ،ئةو نات و ية غةضزةَاْى نؤٕ بة ْاوى ئةو
زةضياضةيةى ية نةْاضى بوو ،واتة (ضيضةغت) ْاوزةبطا ،بةآلّ زواتط ْاوى ؾاضةنة طؤضِا ،بيَ
ئةوةى ْاوى زةضياضةنة بطؤضِيَت ،زواتط بةضةبةضة بة تيَجةضِ بووْى ناتْ ،اوى زةضياضةنةف
طؤضِا بة ٖةَإ ْاو و بووة ئؤض ـ َية.
َبصاضز ،ضووْهة ْةيسةويػت
قوغتةْتني بؤية ضيَطةى خؤى بة ْاوةْسيى تةوضيَع و وضَيَسا ٖةي
َة نوضزةنإ ببيَتةوة.
ية ضيَطةى خؤيسا ضِووبةضِووي ٖيض يةنيَو ية خيًَ
ئةو ئةطةض ية ئاظةضباجيإ بةضةو ضؤشٖةآلت ياخؤ ضؤشئاوا ضؤيؿت بوواية ،زةطةيؿتة ْاوضةى
َة نوضزةنإ و بة زةغت ئةواْةوة ططفتاض زةبوو ،ئةوإ ئةطةض تواْاى ضِاططتٓى يةؾهطى
خيًَ
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ضؤَيؿيإ ْةبوواية ،بؤ ئةو يةؾهطة زةبووْة َايةى غةختى و ظياْى ظؤض ،بؤية ئةو بؤ
ثاضاغتٓى يةؾهطةنةى ية زةغت نوضزةنإ ئةو ضيَطةيةى ططتةبةض.
َةناْى ْةتةوةى نوضزيإ ية ئيَطإ بة ( )30خيٌََ
َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ شَاضةى خيًَ
زياض نطزووة نة ية ْاوضةناْى ئاظةضباجيإ و نوضزغتإ و نطَاؾإ شياوٕ ،ئيَػتة زةظاْني
شَاضةى ئةو خيَآلْة ية ( )30ثرتٕ(ْٗ .)11ا ٖةضضةْسة ئةو ْاوضاْةى بة زةغت نوضز َاوةتةوة
نةَرتة ،بةآلّ ٖيَؿتا ية  30خيٌََ ثرتْٕ .ةتةوة زةضةنييةنإ ية غةضزةَاْى نؤٕ بةضزةواّ ية
َةناْى ئيَطإ تطغاوٕ ،ئةو تطغة تا زووةَني دةْطى ديٗاْيـ بةضزةواّ بوو ،ويٓػتؤٕ
خيًَ
َُاْسا ثةمياْى زؤغتايةتى
ضةضضٌَ ية بريةوةضيةناْيسا ْووغيويةتى ناتيَو ئيَطامنإ زاطرينطزٖ ،ةوي
َةتةنةيإ زؤغتى
َةناْى ئيَطإ بعأْ زةوي
ْاغطاو بة ثةمياْى غيَ اليةْة َؤض بهةئ تا خيًَ
ئيَُةية و بؤ يةؾهطةنامنإ ْةبٓة َايةى غةختى و ضةْر.
َى ( )340ظايٓيسا زةغتةى ثيَؿةْط و بةضثطؽ ية
ية ضؤشى سةفتايةَيٓى بةٖاضى غاي
ئاييهى يةؾهطى ؾاثووض ية نةْاضى ضِووباضي (تةخل ضِووز) نة ية ضؤشٖةآلت بؤ ضؤشئاوا زةضِوات
و زةضِشيَتة ْيَو زةضياضةى وضَيَ ،طةيؿتة زةغتةى خؤضاى و ئاييهى ضؤَى بضووى نة ية
نةْاضى الى ضاغتى ضِووباضةنة بووٕ ،ئةواْيـ ية نةْاضى ضةخ ديَطري بووٕ .زةغت بةدىَ
فةضَاْسةى ثيَؿةْطى ؾاثووض ثةيهيَهى غواضةى ْاضز تا ٖةواٍَ بة ؾاثووض بطةيةْسضيَت.
فةضَاْسةى ثيَؿةْط و زةغتةى ئاييو طةيَٓى يةؾهطى ضؤَيـ ٖةَإ ناضى نطز تا
َى زةضنةوتٓى يةؾهطى ؾاثووض بة قوغتةْتني بسات.
ٖةواي
غةضباظاْى غاغاْى بةثيَي ؾويَٓى ْيؿتةديَ بووْيإ ضةنى تايبةتى خؤيإ ٖةبوو.
غةضباظاْى ثاضتى (خؤضاغإ) بة نةوإ ،غةضباظة ئاغيٓييةنإ (يةظزى) بة نةَةْس ،غةضباظاْى
َة َةظْةناْيإ ئاَازةى
تاييَر (تاييَـ) بة غةطى زضِْسة و غةضباظة َاظةْسةضاْييةنإ بة طؤثاي
دةْط بووٕٖ ،ةَووؾيإ دطة ية بووْى ضةنةناْي خؤيإ ،مشؿيَطيؿيإ ثيَ بوو ،ية ناتى
دةْطسا اليإ باؾرت بوو نة بة ضةنى خؤيإ ظةْطٔ .غةضباظى َاظةْسةضاْى بةناضبطزْى طؤثاٍَ
( )11ثيَويػت بة باؽ ْانات نة نوضزغتاْى شيَطزةغتى ئيَطإ يةو ْاوضاْةى ْووغةض باغي نطزووة ثرتة و
زةظةضةيًي وةى يووضِغتإ و ٖةَةزاْيـ ٖةض نوضزغتإ بووٕ ،بةآلّ ئةوة ؾؤظيَٓييةتة نة بةضزةواّ زةيةويَت
خاى و قةواضةى نوضز نةّ و بضوونرت بهاتةوة ،بة ْاضاضي تاو ْا تاويَو باغي نوضز زةنةٕ" .وةضطيَطِي
نوضزى"
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َٓسيإ ال باؾرت بوو،
و غةضباظاْى نوضز ية زووزة (ئةو زيو ؾار) بةناضٖيَٓاْى ْيَعةى بً
غةضباظاْى ثاضتيـ بةناضبطزْى نةواْيإ ثيَ باؾرت بوو ،تةْيا يةو ناتةى ٖةضزوو يةؾهط تيَهةٍَ
زةبووٕ ،نةواْى زةضفةتى ناضى ْةزةَا.
َططى ئاآليةى بووٕ
ئةضتؿتاضةنإ واتة ئةواْةى بة طاييػهة دةْطييةنإ زةدةْطإٖ ،ةي
نة ية غةضةوة ويَٓةى فطؤٖةض و ية خواضيَ ويَٓةى باظْةيةى ٖةبوو نة ْيؿاْةى تايةى
طاييػهةبووٖ ،ةض ئةو ْيؿاْةيةف يةغةض غيٓطيإ ٖةبوو .بؤ ئةوةى ْةوتطيَت نة زاٖيَٓاْى
(ئاضّ) بؤ ضيٓة دياناْى يةؾهط ية زاٖيَٓاْةناْى ئةوضووثاييةناْة ،ئاضّ ية بووْة نؤْةناْى
يةؾهطة و ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ ٖةبوو.
ئةو غوثايةى ؾاثووضى زووةّ بؤ دةْطى قوغتةْتني ٖيَٓابووى بة طؿتيي ية غةضباظى بة
ئةظَووٕ ثيَو ٖاتبووٕ ،نة (ٖ )120ةظاض غةضباظ زةبووٕ ،دطة ية طاييػهة دةْطييةنإ ،بة
طؿتيي يةؾهطةنةى بايةخى دةْطى ٖةبوو ،بةؾيَو ية غوثانةى ؾاثووض غواضة بووٕ و ئةغجي
باؾيإ ٖةبوو ،بةآلّ وةى ئةغجى طاييػهةنإ باف ْةبووٕٖ .يًَهة يةغةض بةؾي ثؿتةوةى
غةض ثؿتى ئةغجى طاييػهةنإ زازةْطا ،ئةطةض ٖيًَهةنة نةوتباية ،غةضثةضؾتياضاْى
تةويًةنإ زووضاضى ييَجطغيٓةوة زةبووٕ نة ئةواْيإ باف ثةضوةضزة ْةنطزووة و نيَُاغيإ
بووةٖ ،ةضضةْسة نةؽ ْةيسةتواْى خواضزْى ئةوإ نةّ بهاتةوة نة نؿُيـ و دؤ بوو ،بةآلّ
َي ْواْسٕ ية
َيإ ْواْس بيَت ،ية نؤْةوة زةظاْطا تةَبةي
زةنطا ية تيُاضنطزْى ئةغجةنإ تةَبةي
تيُاضنطزْى ئةغح زةبيَتة ٖؤى يةضِ و الواظ بووْى ئةغجةنإ ،بؤية زةبوواية ٖةَوو بةياْى و
َسةططت ياخؤ طاييػهةيإ
َةوى بؤ ئةو ئةغجاْةى باضيإ ٖةي
ئيَواضةيةى تيُاض بهطئَ ،قةي
ضِازةنيَؿا بابةتيَهى ثيَويػت بوو ،ئةغجى يةضِ و الواظ تواْاى ئةو ناضاْةى ْةبوو.
ؾاثووضى زووةّ زواى بيػتٓى ٖاتٓى غوثاى زوشَٔ بؤ نةْاضى تةخل ضِووز ،زةيتواْى ثةية
بهات بؤ طةيؿنت بة الى ضاغتى ضِووباضةنة ،ضووْهة ضِووباضةنة طةوضة ْةبوو ،تةْاْةت ية
بةٖاضيـ ثةضِيٓةوة ية ضِووباضي تةخل ضِووز ئاغإ بوو ،بةآلّ ية بانوضى ئةو ضِووباضة زةظةضيَو
َةى طاييػهة دةْطييةنإ،
َهة و خةضةْسى ٖةبووٕ و زةبووْة ضيَطط ية دووي
ٖةبوو نة ططزؤي
ؾاثووض بة باؾرتى ظاْى ية باؾووضى تةخل ضِووز ضاوةضِواْى ئيُجطاتؤضى ضؤَى بضووى بيَت .بة
َهة و خةضةْساْة ْةتةْيا
ٖؤى طؤضِاْهاضييةناْى ظةوى ية ؾاظزة غةزةى ضابطزووزا ئةو تةثؤي
ْةَاوٕ ،بططة بةؾي ضؤشئاوانةى بؤتة ظةيهاو و ئةو زةظةضة ْةَاوة ،بةآلّ ؾيَوةى ظةوييةنة
ئةوة ثؿرتِاغت زةناتةوة نة غةضزةَيَو ئةو ْاوضةية بةو ؾيَوة بووة.
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قوغتةْتني ثؿت ئةغتووض بوو بة يةؾهطةنةى ،بطِياضيسا نة ية اليةنةي زيهةي ضِووباضةنة
يةطةٍَ ؾاثووضزا ظةْطيَت ،ضؤشى زواتط زةغتى بة ثةضِيٓةوة بؤ الى ضةثي ضِووباضةنة نطز ،بؤ
ئةوةى ؾاثووض ْةتواْيَت ضيَططى بهات و نيَؿةى بؤ بٓيَتةوة ،ثيَـ ثةضِيٓةوة تةواوى
َةدمةْيكةناْى خؤى ية نةْاضى ضِووباضةنة ضيع نطز و ئاَازة باؾي وةضططت بؤ ٖةض ضيَططى
ياخؤ ناضيَهى ية ْاناوى ؾاثووضزا ،بةآلّ ؾاثووض ٖيض ضيَططى ية ثةضِيٓةوةى قوغتةْتني ْةنطز،
ضووْهة زةيعاْى ية ثيَسةؾتة تةختةناْى باؾووضى ضِووباضةنة ثرت بةخيت تيَهؿهاْسْى غوثاى
زوشَٓى ٖةية.
ية غةضزةَى ئيَػتة ضةنى ئاططئ و ئؤتؤَاتيو ناضزةنات ،بؤية ظؤض دياواظيى و ططيٓطي
ْيية ية ْيَوإ غةضباظاْى خؤبةخؿي ٖةَيؿةيي و ئةواْةى بؤ خعَةت باْطٗيَؿت زةنطئَ،
ٖةَوويإ ضاٖيَٓاْيإ يةغةض ئةو ضةناْة ثيَ زةنطيَت ،بةآلّ ية ضابطزوو ضةنى ئاططئ و
ئؤتؤَاتيو ْةبوو ،زةبوواية غةضباظ ثؿت بة ٖيَعى دةغتة و باظووى خؤي ببةغتيَت ،تةْاْةت
ية ٖاويؿتٓى َةدمةْيكسا باظووى بةٖيَعى غةضباظةنإ ظؤض ططيٓط بوو ،زةبوواية ٖةَوو
غةضباظةنإ بةضزةواّ ضاٖيَٓإ و وةضظف ئةدماّ بسةٕ تا تواْاى بةضطةططتٓى َاْسوويَتيى
دةْطيإ ببيَت و ببٓة غةضباظى بة ئةظَووٕ.
ضيَططى ْةنطزٕ ية ثةضِيٓةوةى يصيؤْة ضؤَةنإ ية ضِووباضي تةخل ضِووز ،ناضيَهى ئاقآلْةى
ؾاثووض بوو ،بة ثيَضةواْةوةف زةبووة َايةى بةنوؾت زاْى ٖةْسىَ ية غةضباظاْى يةؾهطةنةى
بة ٖؤى بةضز باضاْى َةدمةْيكةناْةوة ،ية اليةني زيهةوة ئةو ضِووباضة ٖيَٓسة طةوضة و
غرتاتيذى ْةبوو نة ضيَطط بيَت بؤ يةؾهطى ضؤّ ،بؤية ؾاثووض بة باؾرتى ظاْى نة ضاوةضِوإ بيَت
تا زواى ثةضِيٓةوةى يةؾهطى ضؤّ ية ضِووباضةنة ،دةْط زةغت ثيَ بهات.
يصيؤْةنإ ظؤض بة ضيَهى ثةضِيٓةوة ،ناتيَو طةيؿتٓة ئةوبةضى ضِووباضةنة بة تةواوةتى
ئاضايؿى دةْطيإ ٖةبوو ،ئاَازة بووٕ بؤ دةْط .ئةوإ ية ثيَـ خؤيإ ٖةْسىَ بةضبةغتيإ
زاْابوو نة ية ؾيَوةى غيَ ثاية بووٕ ،غةضباظة ئيَطاْييةنإ ثيَؿرت ئةو دؤضة بةضبةغتاْةيإ ية
دةْطةناْسا ْةبيٓى بوو.
غيَ ثايةنإ زاٖيَٓاْى خوزى قوغتةْتني بووٕ و غةضباظةناْى يصيؤٕ بة ئاغاْى
زةياْطواغتٓةوة ،ئةوإ غوونبووٕ و نةضةغتةي ظؤضيإ ية ضيَ نطزْيسا ثيَويػت ْةبوو ،ثاْى و
زضيَصى و بةضظيإ ظؤض بوو ،زةياْتواْى ئاغتةْط زةٖةَبةض طاييػهة دةْطييةنإ ضيَ بهةٕ.
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ية اليةني زيهةوة طواغتٓةوة ياخؤ بةديَ ٖيَؿتٓيإ ئاغإ بوو ،ضوْهة زةتواْطا داضيَهي
زيهة بة ئاغاْى ضيَ بهطيَٓةوة.
ضيعى غةضباظاْى ضؤّ ية باؾووضى ئةو ضِووباضة بة ضازةيةى ثوخت بوو نة يةوة زةضوو ئةو
ؾويَٓة بؤ ئةوإ َةيساْى ضاٖيَٓإ و َةؾل بيَت ْةى َةيساْى دةْط.
ؾا ثووضى زووةّ تا ئةونات ية َةيساْى دةْطسا غيَ ثايةى ْةبيٓى بوو نة بؤ ثيَؿطريى ية
طاييػهة دةْطييةنإ زاْسضا بووٕ ،بةآلّ ثةضيَؿإ ْةبوو زاواى نطز تا فةضَاْسةى غةضباظاْى
َيَت بة تةوضةناْيإ ٖةَوو غيَ
تاييَـ بيَتة الى و فةضَاْى نطز تا بضيَت و بة غةضباظةناْى بً
َغإ
ثايةنإ بؿهيَٖٓٔ ،ةضوةٖا بؤ ئةوةى غةضباظةناْى ْةنةوْة بةض تريى ضؤَةنإ ،وتى با قةي
َغاْيإ ْةبوو با ية بةؾةناْي زيهةى يةؾهط وةضيإ
و ظضيَ بهةْة بةضيإ ،ئةطةض خؤؾيإ قةي
بططٕ.
غةضباظةناْى تاجل نة ْٗا بة تاييَـ ْاو زةبطئَ ية ظغتاْسا ضةضَى َاَعيإ زةنطزة بةضيإ،
ئةو ضةضَاْة يةو َاَعاْة بووٕ نة ية تاييَـ زةشيإ ،ئةوىَ َةظْرتئ ْاوةْسيى ثةضوةضزةنطزْى
َاَع بوو .ئةوإ ية ٖاويٓسا بةضطيَهيإ زةنطزة بةضيإ نة ية نةتإ بوو ،نةتاْةنةف ية
زةظةضي خؤيإ وةبةض زةٖات .ثياواْى تاييَـ ظؤض ئاظا بووٕ ،وةى ٖةض ثياويَهي زيهةي ئاظا
َغإ و ظضيَ بهةْة بةضيإ ،ضووْهة ية ضوغت و ضاالنياْى نةّ زةنطزةوة و
سةظيإ ْةزةنطز قةي
َغاْيإ ْةبوو ،يةغةض فةضَاْى ؾاثووض ية بةؾةناْي
قوضغي زةنطزٕ ،بؤية ظؤضيٓةيإ قةي
زيهةي يةؾهط ،ظضيَيإ بؤ نؤنطايةوة تا بيهةْة بةضيإ.
غةضباظاْى تاييَـ ظؤض الثةضةى تصي ية ؾاْاظييإ ية دةْطةناْسا تؤَاض نطز بوو ،بةآلّ
ئةوةى يةو ضؤشة بؤ ؾهاْسْى غيَ ثايةنإ نطزيإ يةى ية زضةوؾاوةتطئ الثةضِةناْى
دةْطةناْي ئةوإ بوو.
ئةوإ بةضزةواّ ثيازة زةدةْطإ و غةطى طةوضةيإ ٖةبوو ،نة بؤ دةْط زةياْربزٕ و
غةطةناْيإ ٖيَطؾيإ زةنطزة غةض ٖةض نةغيَو نة ٖيَطؾي بؤ خاوةْةنةيإ نطزباية .ئةو
غةطاْة ية ضةطةظيَهى تايبةت بووٕ نة ية َيَصووزا بة غةطى تاييَر ْاغطاوةَ ،اوةيةى زواتط بة
ٖؤى نوؾتاضى بة نؤَةٍَ ،ئةو ضةطةظة ية غةط يةْيَو ضوو و بووْى ْةَاٖ .ةضضةْسة ثياواْى
تاييَر زواى غةزةى زووةَى نؤضى (ٖةؾتةَى ظايٓى) داضيَهي زيهة بؤ دةْط زةغتيإ بة
ثةضوةضزةنطزْي غةط نطزةوة ،بةآلّ ئيسي ئةو غةطة باؾاْةى داضإ ْةبووٕ.
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دةْط بة ٖيَطؾي غةضباظاْى تاييَر نة تةوضيإ بةزةغتةوة بووٖ ،ةضوةغا غةطة
طةوضةناْيإ يةطةٍَ بوو زةغتى ثيَهطز ،ية ثؿت ئةواْيؿةوة غةضباظاْى ثيازة ية الى ضاغت و
ْاوةْسى غوثاوة زةٖاتٔ و طاييػهة دةْطييةناْيـ ية الى ضةخ نةوتٓةضِيَ ،ؾاثووضى
زووةَيـ غواضةناْى ية ثؿتةوة وةى يةزةط ٖيَؿتةوة تا ية ناتى ثيَويػت بهةوْة دةْط.
ناتيَو غةضباظةناْى تاييَر بةضةو ضؤَةنإ نةوتٓةضِيَٖ ،يض ثؤؾؿيَهى بةضططييإ ْةبوو،
َجؿتيإ بهةٕ ،ئةطةض
تري و نةواْضييةنإ و بةضزٖاويَصةناْى يةؾهطى ؾاثووض ْةياْسةتواْى ثاي
ترييإ ٖاويؿتباية ،بةض غةضباظةناْى تاييَر زةنةوتٔ ،ئةطةض ضِيَطِةوى تريةناْيؿيإ طؤضِى
بوواية ،ئةوا بيَ غووز زواى بطِيٓى ْيُضة باظْةيةى ية ئامساْةوة بةبيَ غووز زةنةوتٓة خواضيَ.
ناتيَو ضؤَةنإ غةضباظاْى تاييَؿيإ بيٓى نة تةوضيإ ية زةغت بوو ،ظاْيإ بؤ ؾهاْسْى
غيَ ثايةنإ زئَ ،بؤية زايآْة بةض ضيَصْةى تريةناْيإ ،ئةطةض غةضباظةناْى تاييَـ ظضيَيإ
يةبةض ْةبوواية ظؤضيٓةيإ زةنوشضإ ،بةآلّ بة ٖؤى ظضيَهاْيإ ظؤضيإ ظيإ ثيَ ْةطةيؿت و
خؤيإ طةياْسة غيَ ثايةنإ و تةوضة قوضغةناْيإ بة ٖيَعى باظووةناْيإ نةوتٓة ويَعةى غيَ
ثايةنإ و بة ٖةض ييَساْيَو اليةنى غيَ ثايةناْيإ زةؾهاْس و بة غيَ تا ضواض ييَسإ غيَ
ثايةيةنيإ تيَهسةؾهاْس ،بةآلّ غةضباظة ضؤَةنإ ضاوةضِوإ ْةبووٕ تا تاييَؿيةنإ غيَ ثايةنإ
يةْيَو ببةٕ و ٖيَطؾيإ نطزْة غةضيإ تا بياْهوشٕ.
ئةضنى غةضةنيي غةضباظةناْى تاييَـ تيَهؿهاْسْى غيَ ثايةنإ بوو ،ئةوإ زةياْعاْى
ئةطةض غيَ ثايةنإ مبيَٓٔ ،ناضيطةضتطئ ضةنى ئةوإ نة طاييػهةنإ بووٕ يةو ضؤشة بيَ غووز
زةبٔ ،بؤية تةْاْةت زواى ئةوةى نةوتٓة بةض ٖيَطؾي ضؤَةناْيـ ،ثاضيَعطاضيإ ية خؤيإ ْةنطز
و ئةو ئةضنةيإ بة غةطةناْيإ غجاضز و بؤ خؤيإ بةضزةواّ بووٕ ية ؾهاْسْى غيَ ثايةنإ.
ضةنى غةضةنيي غةضباظة يصيؤْةناْى ضؤَى بضووى ٖةضوةى يصيؤْةناْى ضؤَى َةظٕ بطيَتى
بوو ية ْيَعةيةنى بةضظ بة ْاوى (ثيَآل) نة َاوةى ٖةؾت غةزة ْاوى خؤى ثاضاغت ،نة ضةنى
غةضةنيي ئةو زوو غوثاية بوو ،ئةوإ ظؤض ناضاَة بووٕ ية بةناضبطزْى ئةو ْيَعاْة.
ٖةضضةْسة تةوضةناْى غةضباظة تاييَؿةنإ ظؤض ناضيطةض بووٕٖ ،ةض تةوضيَهى بةٖيَع طةض بةض
ثياويَهى بةٖيَع نةوتباية زةخيػت ،بةآلّ ْيَعةنإ ضووْهة زضيَصتط بووٕ بةض ية تةوضةنإ
زةطةيؿتٓة ئاَادمى خؤيإ ،ية اليةني زيهة تاييَؿةنإ ٖيَٓسة غةضطةضَى ؾهاْسْى غيَ
ثايةنإ بووٕ نة زةضفةتى بةضططى نطزْيإ ية خؤيإ ْةبوو.
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يةوناتةزا َةيساْى دةْط بة زةْطى وةضِئ و سةثيين غةطة تووضِةناْى تاييَؿةنإ
غيدٓار ببوو ،غةضباظة ضؤَةنإ نة بيٓيإ نةوتووْةتة بةض ثةالَاضى ئةو غةطاْةْ ،يَعة نوضت
َة
َة بةٖيَعاْة زةضةقاْسٕ ئيسي ئةو ئاشةي
و بةضظ و ئةغتووضةناْيإ ية وضط و غيٓطى ئةو ئاشةي
زواى ثيَهاْى غةخت ،زةنةوتة غةض ظةوى و تةْيا زةيٓوظاْس.
ظةبطى ْيَعةى غةضباظة ضؤَةنإ ية ناتى ضاوةؾاْسْياْسا ٖيَٓسة بةٖيَع بوو ،نة ية ناتى
بةضنةوتٔ بة غيٓط ياخؤ غهى غةضباظة ئيَطاْييةنإ ،ية ثؿتيإ زةضزةضوو .ية ضؤَى طةوضة و
بضووى غةضى ْيَعةنإ واتة ثةيهاْةنةيإ بة ضؤْى ظاز تةضِ زةنطز ،بةو ٖؤيةوة ثةيهاْةنإ
شةٖطاوى زةبووٕ.
ئيَػتة و بةثيَي ياغاناْى دةْط ٖيض وآلتيَو ضيَطة ثيَسضاو ْيية تا طويًةناْى شةٖطاوى
بهات ،بةآلّ ئةونات ٖيض ياغايةى ْةبوو تا ضيَططى يةو ضِةفتاضة بهاتٖ ،ةْسىَ ية ْةتةوةنإ
ثةيهاْى ْيَعةنإ و ثةيهاْى تريةناْيؿيإ شةٖطاوى زةنطز ،بؤية غةضباظى بطيٓساضى تاييَـ
ئةطةض بة ظةبطى ْيَعةنةف ْةنةوتباية ،ئةوا بة شةٖطةنة زةنةوت و ناضيطةضيى ئةو شةٖطة وةى
ئةوة بوو نة بة ٖؤى غطدميَهةوة شةٖط بهةْة ْيَو دةغتةى.
ئةو غةضباظاْةى تاييَـ نة ئةضنى ؾهاْسْى غيَ ثيَيةناْيإ ٖةبووْ ،يَعيهةى ٖةؾت غةز
نةؽ بووٕ ،تا ئةوناتةى ثيازةناْى يةؾهطةنةيإ بؤ ياضَةتى ئةوإ طةيؿنت ْيوةيإ
نةوتبووٕ ،ضاغتة يةْيَو نةوتووةنإ ٖةبوو نة ظيٓسوو بوو ،بةآلّ زةظاْسضا نة ْيَعةى شةٖطاوى
ضيَططة ية ضاى بووْةوةيإ ،ية غاتةناْى يةنةَى دةْطسا ْيَعيهةى ضواضغةز غةضباظى تاييَؿي
يةْيَوضووٕ ،ية بةضاْبةض ئةوةؾسا ٖةَوو غيَ ثايةنإ تيَهؿهابووٕ و ٖيض ضيَططيَو ية بةضاْبةض
طاييػهة دةْطييةنإ ْةَابوو.
ناتيَو دةْط بة تةواوةتى زةغتى ثيَهطز ،غهانإ بة غواضى طاناْيإ ية نؤتايي الى
ضاغتى يةؾهطى ئيَطإ بووٕ ،ؾاثووض ئةواْى ية يةزةط ْةٖيَؿتةوة ،واتة ئةوإ بة غواض
ٖةشَاض ْةنطابووٕ .ئةوإ بة نؤَةٍَ بة غواضى طاناْيإ ضِووبةضِووي يةؾهطى ضؤّ بووْةوة،
خيَطايي طاناْيإ ظؤض نةَرت ْةبوو ية خيَطايي ئةغجةنإ ،طاي ْيَط ية ناتى ضانطزٕ ،غةضى
بةضزةزاتةوة و بة ظؤضتطئ خيَطايي نة ية تواْاى بوو ٖيَطؾي زةبطزة غةض ضؤَةنإ.
غةضباظةناْى ضؤّ تا ئةونات ٖيَطؾي طاغواضةناْيإ ْةبيٓى بوو ،بة بيٓيٓى ئةو زميةْة ْة
تةْيا زووضاضى ؾؤى بووٕ ،بططة زووضاضى تطغيـ ٖاتٖٔ ،ةَوويإ تطغيإ ييَ ْيؿت ،يةنيَو
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ية بٓةَانإ ئةوةية نة غةضباظ ية بيٓيٓى ضةنى ْويَ ية َةيساْى دةْط زةتطغيَت و وضةى
زازةبةظيَت ،غةضباظاْى ضؤَيـ يةو زةَةزا ئةو ضِةوؾةيإ بةغةض ٖات.
ئةو غةضباظاْةى غواضى طانإ ببووٕ ،دؤضة مشؿيَطيَهى نةَيَو زضيَص و خواضيإ ية زةغت
بوو ،نة وةى بيوض وابوو ية زاٖاتووزا بة (تةيواض) ْاغطا ،ئةطةض تةيواض بة زةغتى غةضباظى
بةٖيَع ية نةغيَو زضابوواية ،بيَطوَإ نةضتى زةنطز .ضووْهة ئةوةى تةيواضى البوو ،بة
طؿتيي غواضى طا زةبووٕ ،ية ناتى وةؾاْسْى تةيواضزا ٖيَعى زةغتيإ و ٖيَعى ضؤيؿتٓى طانة
ثيَهةوة زةبووْة يةى ٖيَع ،بةآلّ غةضباظة ضؤَةنإ ٖيَٓسةى ية طاية ْيَطةنإ زةتطغإٖ ،يَٓسة
ية تةيواضةناْيإ ْةزةتطغإ .ئةوإ زةياْعاْى ئةطةض ية ناتيَهى ظؤض نوضتسا طايةنإ ْةنوشٕ،
َة تةْاْةت بطيٓساضيـ بيَت ،بةضزةواّ زةبيَت
ضاططتٓى ئةوإ ئاغإ ْيية ،بؤية ئةطةض ئةو ئاشةي
ية دةْط و ٖيَطف زةبات.
غةضباظاْي ضؤّ ْيَعةناْيإ بةضاْبةض بة طانإ بة ؾيَوةيةى ضِاططت نة بة طةيؿتٓيإ ية غةض
و غيٓطيإ بضةقيَت و بياْهوشيَت ،بةآلّ ٖةْسيَو ية طانإ ْةنةوتٔ و بة بطيٓساضى نةوتٓة ْيَو
ضؤَةنإ و ضيعةناْيإ ؾهاْسٕ و غواضةناْيؿيإ بة تةيواضةنإ ية غةضباظة ضؤَةناْيإ زةزا،
ئةوإ بة زوو ضيع ٖيَطؾيإ نطزة غةض ضؤَةنإ ،زةياْعاْى ضيعى يةنةّ ثرت ظياْباض زةبيَت و
ظؤضيإ ييَ زةنوشضيَت.
ية ضيعى يةنةّ شَاضةيةى طا و غةضباظ نوشضإ ،بةآلّ ية ضيعى زووةّ شَاضةيةنى نةَرت
نوشضإ و تةيواضةناْى غهانإ غةضباظة ضؤَةناْى ثاضضة ثاضضة زةنطز ،غهانإ نةوتبووْة
الى ضاغتى يةؾهطى ئيَطإ و الى ضةثي يةؾهطى ضؤَةناْيإ بة تةواوي ييَو تطاظاْس.
غهانإ ية َةيساْى دةْط زةضضووٕ و طةيؿتٓة غةض ضِووباضةنة ،ئةوإ بيَ ئةوةى غةضيإ
ييَ بؿيَويَت ،طةضِاْةوة بؤ ئةوةي ٖيَطف بهةْة غةض بةؾةنةى تةْيؿتيإ ية يةؾهطى ضؤّ و
خواظياض بووٕ ٖيَطؾةنةيإ بؤ غةض ضؤَةنإ ضاوةضِوإ ْةنطاو بيَت ،ضووْهة ية ثؿتياْةوة
زةٖاتٔ .ضيعةناْى ؾةضِطةي ضؤّ بة ؾيَوةيةى بووٕ نة ضِووى غةضباظةناْيإ ية باؾووض بوو،
ئةطةض زةضفةتيإ ٖةبوواية ية ثؿتةوة ٖيَطف بهةٕ ،ئةوا زةياْتواْى ٖةَوو غةضباظاْى زوشَٔ
يةو غٓووضة يةْيَو ببةٕ.
بةآلّ فةضَاْسةى ئةو بةؾة ية غةضباظة ضؤَةنإ ،بة تةواوةتى ٖؤؾياض بوو ،ناتيَو بيٓى
طاغواضةنإ ية نةْاضى ضووباضةنة خةضيهة زةغووضِيَٓةوة ،فةضَاْى نطز تا غةضباظإ ضوو ية
ثؿتةوة بهةٕ و ئاَازة بٔ بؤ دةْطى طاغواضةنإ ،بةآلّ ئةو ئاطةزاض ْةبوو نة ٖاونات يةطةٍَ
438

طاغواضةناْسا ،ثيازةناْى يةؾهطى ئيَطاْييإ زةطةْة غةض غةضباظةناْى و ية ثؿتةوة ييَيإ
زةزةٕ.
ية ؾةضِطةيةني طةوضةى وةى بةضةي ضؤّ نة ٖ 102ةظاض غةضباظى ييَية ،فةضَاْسةى طؿتيي
َو وا
غوثا ْاتواْيَت ئاطةزاضى ٖةَوو اليةنى ؾةضِطةنإ بيَت و ٖةَوو اليةى ْابيٓيَت .خةي
زةظأْ نة تةْيا ية غةضزةَى ئيَػتةزا َةيساْةناْى دةْط طةوضةْٕ ،اظأْ ئةوناتيـ بة ٖؤى
ظؤضي شَاضةى غةضباظةنإ ،فةضَاْسةى طؿتيي غوثا ٖةَوو اليةنى ْةزةبيين.
بؤية ية غةزةناْى ضابطزووزا بؤ ٖةض بةؾيَو ية غوثا فةضَاْسةيةني غةضبةخؤيإ زياضى
زةنطز و ْاوى فةضَاْسةى الى ضاغت ياخؤ ضةخ يإ ْاوةْسى غوثايإ ييَ زةْا و زةغةآلتيى
تةواوى فةضَاْسةيي ية غٓووضى خؤى ٖةبوو ،بة ض ؾيَوةيةى ويػتباى فةضَاْى زةنطز.
قوغتةْتيٓى زووةّ يةبةض َةوزاى ْيَواْيإ ئاطةزاض ْةبوو نة ية نؤتايي الى ضةثى
َيَهي
َيَو ية غةضباظةناْى يةْيَوضووٕ و نؤَةي
يةؾهطةنةى ،بة ٖؤى ٖيَطؾي طاغواضةنإ نؤَةي
زيهةيـ ية َةتطغيسإ ،بةآلّ فةضَاْسةى ئةو ْاوضةية واتة (شوييؤؽ ناييٓؤؽ) بيٓى نة ئةو
َةية ية ثيَؿةوة و ية زواوة نةوتووْةتة بةض ٖيَطف و يةواْةية تا زوايني نةغيإ بهوشضئَ،
نؤَةي
بؤية بة خيَطايي شَاضةيةى ية غةضباظةناْى بؤ ياضَةتى ئةوإ ْاضز تا بة تايبةتى طاغواضةنإ
يةْيَو ببةٕ ،ضووْهة ئةوإ َةتطغيساضتط بووٕ ية ثيازةناْى يةؾهطى غاغاْى .غةضباظة
ضؤَةنإ وةى ضؤٕ غةضباظة ثيازةناْى غاغاْى ية ثؿتةوة ٖيَطؾيإ نطزبووة غةض ضؤَةنإ ،بة
ٖةَإ ؾيَوة ية ثؿتةوة ٖيَطؾيإ نطزة غةض طاغواضة غهاييةنإ و شَاضةيةنى ظؤضيإ يةو
ثياوة ئاظاياْة و طايةناْيإ نوؾنت.
غةضباظة َاظةْسةضاْى و ئاضغيٓييةنإ ية ْيَوةْسى ؾةضِطةي ئيَطاْييإ بووٕٖ ،ةضزوو ال ية
ضةطةظى ثياوة باآلبةضظ و بةٖيَعةنإ بووٕ .ئةطةض ية غةضزةَاْيَهي زيهة ،نة زةبيٓطا نة ئةوإ
باآليإ نوضترتٕ ية ثيَؿوو ،ئةوة بؤ ٖؤى تيَهةٍَ بووْيإ بوو بة غاَي و َةغؤٍ ياخؤ
ييَهضووةناْى َةغؤيةناْةوة واتة (َؤْطؤيؤئيس) ،ئةوةف بة ٖؤى شٕ و شخنواظي يةطةٍَ ئةوإ
بوو ،بةآلّ يةطةٍَ ئةوةؾسا تا ئيَػتةف يةو ْاوضةية ثياواْى باآل بةضظ ٖةض َاوٕ ،ضووْهة
بةثيَي ظاْػتى ضةطةظْاغي ٖيض ضةطةظيَو بة تةواوةتى يةْيَو ْاضيَت و منووْةنإ زةَيَٓٔ.
غةضباظةناْى َاظةْسةضإ و يةظز ية ترية زياضةناْى ئاضيا بووٕ ،ضِةْطى ضِووخػاضيإ ية يةى
َة ظؤضةناْى َاظةْسةضإ زةشيإ ،ضةْطيإ غجى
ديا بووَ .اظةْسةضاْييةنإ نة يةْيَو دةْطةي
بوو ،يةظزييةنإ نة زاْيؿتووى زةؾتة طةضَةناْى باؾووضى ئيَطإ بووٕ ،طةمن ضِةْط بووٕ.
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ية ضِووى ئاظايةتييةوة غةضباظةناْى ٖةضزوو ضِةطةظ وةى يةى بووٕ ،تةْيا دياواظييإ ئةوة
بوو نة يةنيإ ئاضةظووى ية دةْط بة طؤثاٍَ و ئةوي زيهةيإ ئاضةظووى دةْطي بة نةَةْسى
()12
ٖةبوو.
وضةى غةضباظةناْى َاظةْسةضإ و يةظز دياواظ بووٕ ،غةضباظة َاظةْسةضاْييةنإ
ْةياْسةتواْى ٖةغتةناْيإ يةناتى دةْط بؿاضْةوة و ْةعطةتةيإ ييَ زةزا ،ية بةضاْبةضزا
غةضباظة يةظزييةنإ بةبيَ زةْطى زةدةْطإ.
غةضنطزةناْى ؾاثووضى زووةّ ْةعطةتةى َاظةْسةضاْييةناْيإ ثيَ باف ْةبوو ،زاوايإ ية
ؾاثووض نطز تا ضيَطةيإ ْةزات ،نة ئةوإ ية طؤضِةثاْى دةْط ْةعطةتة ييَ بسةٕ ،ثاؾاى
غاغاْى وتى  َٔ :ية دةْطسا ئاظايةتى و خؤضِاططيِ زةويَت و ناضّ بة ٖةغتة تايبةتةناْى
ئةواْةوة ْيية.
َبةتة ئةَة ثيَهٗاتةى ْاوةْسى يةؾهطى غاغاْى بوو ،ناتيَو ٖيَطؾيإ نطزة غةض
ٖةي
يةؾهطى ضؤّ ،وةى ئةوة بوو نة ٖةْسىَ َطؤظةيًي ظةبةالح يإ عووز ياخؤ باآلبةضظ ٖيَطؾيإ
نطزبيَتة غةض نوضتة باآلنإ.
غةضباظاْى ضؤَى بضووى ،تةْاْةت ضؤَى طةوضةف نوضتة باآل بووٕ ،بة وتةى خؤيإ ئةوإ
بؤية زواتط باآليإ بةضظ بوو ،ضووْهة تيَهةآلويةتيإ يةطةٍَ ضةطةظةناْى بةضبةضى ْاوةضِاغتى
ئةوضووثا نطز نة ٖةَوويإ ئاضيايي و باآلبةضظ بووٕ.
غةضباظةناْى يصيؤْةناْى ضؤَى بضووى ئاظا و بة ئةظَووٕ بووٕ ،بةآلّ بةضاْبةض بة غةضباظة
َاظةْسةضاْى و يةظزييةنإ وةى َٓساٍَ وابووٕ ،ناتيَو ْيَعةناْيإ بؤ الى ئةوإ ضِازةوةؾاْس،
(ٖ )12ةضضةْس بة َيَصووزا زةطةضِيَيٓةوة بؤ زواوة زةبيٓني غةضباظاْى يةظز بةضزةواّ ئةو ظدمرياْةيإ ٖةبووة،
نة ية ناْعا و بة ئةغتووضايى ثةدمةى طةوضة و بة ؾيَوةى يووٍ ثيَض ضيَ نطاوٕ ،وةى ئةوةى ئةوإ ية ضؤشى
غةضةتاوة تواْاى تواْسْةوةى ناْعايإ ٖةبوو بيَت و ظاْيبيإ زةتوأْ ية ؾةضِطةنإ غووز يةو ظدمرية نة
نةَةْسى ثيَ زةوتطا ببيٓٔ .ئيَػتة ئةو ظدمرية يةظزيية ْةَاوة و يةواْةية ية َؤظةخاْةنإ ٖةبيَت.
َى
َطةَإ ئةوةية ية غاي
تةْاْةت ئةوناتيـ نة ئةو ظدمرية ية يةظز غاظزةنطا وةى زياضى بوو ،بؤ ئةَةف بةي
( 624ظ) ناتيَو ٖيَطانًيؤؽ ئيُجطاتؤضى ضؤَى بضووى ٖيَطؾي بؤ ئاظةضباجيإ نطز و ؾيعى تاآلٕ نطز .ناتيَو
ثيَؿٓياظى ئاؾتى بؤ نطا ،يةنيَو ية زاواناْى ،ثيَساْى ثيَٓر ٖةظاض زاْةى يةو نةَةْساْة بوو .ئاؾهطاية نة
َة و غاآلْى زواتط غاغاْييةنإ تواْا دةْطييةناْيإ ْةَابوو ،ظةدمريةى ثاؾايةتييةنةيإ بةضةو نؤتايي
ئةو غاي
َآل"
زةضِؤيؿت .ئةطةض بووتطيَت ئةو ظدمرية وةى زياضى بووة ضاغتة و ئيَػتة بةضزةغت ْيية" .ظةبيشوي
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غةضباظى باآلبةضظى َاظةْسةضاْى بةزةّ ْةعطةتةوة طؤثاَييَهى ية ْيَعةنة زةزا و وضز وخاؾي
َى زووةَى ية غةضباظةنة زةزا و يةْيَوى زةبطز.
زةنطز و طؤثاي
َسةزضا و بةض
ظدمريى غةضباظة يةظزييةنإ وةى َاضيَهى طةوضة بةضةو غةضباظة ضؤَةنإ ٖةي
ضووخػاضيإ زةنةوت ،ئاظاضى ئةو بةضنةوتٓة ية غووتإ ْاخؤؾرت بووَ ،اوةيةى غطِ و بيَ
َبسةٕ و
ٖةغتى زةنطزٕ ،ئةو َاوةية بةؽ بوو تا يةظزييةنإ بؤ داضى زووةّ ظدمريةناْيإ ٖةي
ئةجماضة بيهةٕ بة نةَةْس و ية ئةغتؤى غةضباظة ضؤَةنةى بهةٕٖ .ةض غةضباظيَو زووضاضى
َكةى نةَةْس بة مشؿيَط و خةدمةض ْةزةثػا و
نةَةْس ببوواية َطزْى َػؤطةض بوو ،ضووْهة ئةي
ْيَعة بةضظةناْى ضؤَةناْيـ ية بةضاْبةض نةَةْسة زضيَصةناْى غةضباظة يةظزييةنإ ،نوضت
بووٕ.
قوغتةْتيٓى زووةّ نة بؤ خؤى ية ْيَوةْسيى غوثانةى خؤى بوو ية ٖيَطؾي طاغواضةناْى
غهايي ئاطةزاض نطايةوة ،زواى ئةوةى ية ضيَطةى ضاثؤضتى شؤييؤؽ نانى ْووغى فةضَاْسة
ئاطةزاض نطايةوة ية ٖيَطؾي طاغواضةنإ بؤ نؤتايي الى ضةثي يةؾهطةنةى و ٖاونات زةيبيٓى
غةضباظة نوضتة باآلناْى ية ْيَوةضِاغتى يةؾهط بة زةغت غةضباظة باآل بةضظةناْى َاظةْسةضإ و
َيَٓٔ ،ئةوإ ْةزةتطغإ و ْةزةنؿاْةوة ،بةآلّ زةنوشضإ.
يةظزييةناْةوة طرييإ خواضزووة و زةْاي
بؤية فةضَاْى نطز تا بةؾيَو ية نةوإ ٖاويَصةناْى بةضةو ئةو ؾويَٓى يةؾهط بطِؤٕ و بة تري
ية َاظةْسةضاْى و يةظزييةنإ بسةٕ ،ئةو ئاَؤشطاضى نطزٕ نة تري ية ضووخػاض و غيٓطيإ
ْةزةٕ ،تةْيا ية طةضزٕ ياخؤ غهيإ بسةٕ ،ئةو تريةى بةض غو زةنةويَت نةغةنة زةخات
ٖةضضةْسى بةٖيَع بيَتٖ ،يض غةضباظيَو زواى ئةوةى تري بةض غهى زةنةويَت ْاتواْيَت بةضزةواّ
بيَت ية دةْط ،بةآلّ ئةطةض بةض ؾويَٓيَهي زيهةيإ دطة ية طةضزٕ و غهيإ بهةويَت ،بطيٓساض
زبٔ ،بوآلّ يةواْةية تواْاى بةضزةواّ بووٕ ية دةْطيإ ٖةبيَت ،ئةو غةضباظة ئيَطاْياْة ظضيَيإ
يةبةض ْةبوو ،زةتواْطا بة ظوويي بة ظةضبةناْى تري بيإ خةٕ.
ؾاثووضى زووةّ نة بيٓى غةضباظةناْى يةو ْيَوةْسة نةوتٓة بةض ييَؿاوى تريى ضؤَةنإ ،بؤ
ئةوةى شَاضةى نوشضاويإ ظؤض ْةبيَت ،فةضَاْى ثاؾةنؿةى بؤ ئةوإ زةضنطز و فةضَاْيسا تا
غةضباظة ثاضتييةنإ ديَطةيإ بططْةوة ،ضووْهة ئةوإ ويَطِاى ناضاَةييإ ية تريٖاويؿنت،
ظضيَيإ يةبةض بوو.
َى زةغتيإ نطز بة تري باضاْهطزْى غةضباظاْى ضؤَى،
غةضباظة ثاضتيةنإ بيَ تطؽ و زوو زي
بةآلّ تريٖاويَصة ضؤَةنإ ْةيإ زةتواْى بيَ غةضةدمسإ تري بٗاويَصٕٖ ،ؤناضةنةؾي ئةوة بوو نة
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تريٖاويَصة ثاضتييةنإ ،دطة ية غةضباظة ضؤَةنإ نةغي زيهةيإ ية بةضاْبةض ْةبوو ،بةآلّ
تريٖاويَصة ضؤَةنإ ،غةضباظةناْى خؤيإ نةوتبووْة ْيَوإ خؤيإ و ثاضتةنإ ،بؤية زةبوواية
وضزبٔ ية ٖاويؿتٓى تري تا بةض غةضباظى خؤيإ ْةنةويَت.
غةضباظاْى ضؤّ ناتيَو بيٓيإ نةوتٓة بةض ضيَصْةى تريى غاغاْييةنإ ،بة ثةية
َغاْةناْيإ بةضاْبةض غيٓط و ضووخػاضيإ ضِاططت و ضِووبةضِووي تريٖاويَصةناْى زوشَٔ
قةي
بووْةوة.
َغاْةناْيإ
ئةوإ يةو ؾيَوة ثيَؿطِةويية ظؤض ييَٗاتوو بووٕ ،ناتيَو يصيؤٕ زةنةوتة ثؿت قةي
وةى ئةوة بوو زيواضيَهى طياًْةبةض بةضةو ثيَـ بطِوات ،ئةو زيواضة ٖيض نوْى تيَسا ْةبوو،
َغاْةناْيإ ٖيَٓسة طةوضة بووٕ نة بة تةواوةتيى ية بةضاْبةض تريةنإ زةيجاضاغنت .ية زوا
قةي
يصيؤْةناْيؿةوة غةضباظة تريٖاويَصةنإ بة زةّ تري ٖاويؿتٓةوة زةٖاتٔ و ترييإ زةططتة
ثاضتييةنإ.
نةوإ ٖاويَصةناْى ثاضتى يةوناتةزا تةْيا زةياْتواْى خؤيإ بضةَيَٓٓةوة و تري بٗاويَصٕ بؤ
قاضى غةضباظة ضؤَةنإ ،بةّ ئاواية تةْيا تواْيإ ضةْس غةضباظيَو بهةْة ْيؿاْة و ية
َاوةيةنى نوضتسا غةضبااْى يصيؤْةناْى ضؤّ خؤيإ طةياْسة ئةوإ ،ثاضتةنإ بة ْاضاضى
نةو اْةناْيإ ية ثؿتيإ نطز و مشؿيَطةناْيإ زةضٖيَٓا ،زواى ئةوة دةْطى قوضؽ ية ْيَوإ
مشؿيَطضيية ثاضتةنإ و ْيَعة بةزةغتة ضؤَةنإ زةغتى ثيَهطز.
ْةضيتى ظؤضيَو ية مشؿيَطباظةنإ و يةْيَويؿياْسا ثاضتييةنإ بوو ،نة مشؿيَطيإ ية ضاغت
ياخؤ ضةثةوة زةٖاويؿت ،ية ٖةَإ ضيَطةوة زةياْطةضِاْسةوة ،ئةّ ناضةيإ بة تةواويى
ٖيَعياْةوة زةنطز ،ئةطةض ئةو نةغةى مشؿيَطةنةى بةضزةنةوت ،ظضيَي يةبةض ْةبوواية بة
ؾيَوةيةى بطيٓساض زةبوو نة بة ثيَهاْى طةضِاْةوةى مشؿيَطةنة زةنةوت و يةواْة بوو زةغت
بةدىَ مبطيَت.
ئيَػتة يةواْةية بري بهطيَتةوة نة ئةوة ؾتيَهى ئاغايية ،ية ضاغتيؿسا بؤ تةْيا ضةْس داضيَو
مشؿيَط وةؾاْسٕ ئاغايية ،بةآلّ بؤ ئةو نةغةى ية َةيساْى ْةبةضزيسا بؤ َاوةى ضةْسئ
زةَصَيَط ْاضاض بة مشؿيَط وةؾاْسْة ،ئةو ناضة وةى ئاظاضيَهى ضِؤسى وايةْ ،ةتةْيا زةغت و
ؾاْةناْى ،بططة ية ٖةَوو دةغتة ،تةْاْةت قاضةناْى ٖةغت بة َاْسوويَتيى زةنات ،ضوْهة
ئةو ْاضاضة بةضزةواّ مشؿيَط ييَ بسات و ٖيض ناتى بؤ ثؿوو ْابيَت ،غةضةدماّ ٖيَٓسة َاْسوو
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َةى ْابيَت و ْيَعة ياخؤ مشؿيَطى غةضباظى بةضاْبةض بةضى زةنةوت و
زةبيَت نة تواْاى دووي
زةيهوؾت.
ئيَطاْييإ بؤ ضاٖيَٓاْى ؾإ و باظوو و نةَةضيإ ية وةضظؾطةناْى خؤياْسا ،بة ئاغٓيَو نة
باضيو و زضيَص بوو ياضييإ زةنطز ،ئةو ياضيية ظؤض باف بوو تا ية مشؿيَط ييَسإ َاْسوو ْةبٔ.
غةضةضِاى ئةو وةضظؾة ،باؾرتئ وةضظف بؤ ضاٖاتٔ يةغةض مشؿيَط وةؾاْسٕ ،خوزى مشؿيَط
وةؾاْسٕ بوو .ثاضتةنإ بة تةوضيـ ٖةضوةى مشؿيَط زةدةْطإ تا ية ٖةض ٖاويؿنت و
طةضِاْسْةوةيةنى تةوض ،زوو ظةبط بةض ضؤَةنإ بهةويَت ،بةآلّ ثؤؾؿى ضؤَةنإ باف بوو،
َغاْةناْيإ زةنةوت.
ظةبطةنإ بةض ناغهيَت ياخؤ قةي
ثاضتةنإ ظضيَي ضةضَيؿيإ ٖةبوو نة ضواض ثاضضة ناْعاى يةغةض بةغرتابوو نة نةوتبووة
َةَيَـ ئةو ضواض ثاضضة ناْعايةيإ
ئاغتى غيٓط و غهيإٖ ،ةْسىَ ية ثاضتةنإ بة بةضز و خؤي
زةغوواْس تا بسضةوؾيَتةوة ،ئةوإ بة ضازةيةى دواْيإ زةغوواْس نة يةبةض تيؿهى خؤض وةى
ضواض ئاويَٓة زةضزةنةوتٔ ،بؤية بة ظضيَى ضواض ئاويَٓة ْاغطابووٕ .تانتيهى غةضباظة ضؤَةنإ
َغاْةنإ بؿهيَٓٔ و بضٓة ْيَو
باف بوو ،بة ؾيَوةيةى زةدةْطإ نة ثاضتييةنإ ْةياْسةتواْى قةي
ضيعةناْيإ و يةْيَويإ ببةٕ.
زواى ئةوةى بة فيساناضى غةضباظةناْى تاييَـ غيَ ثايةناْى ثيَـ يةؾهطى ضؤّ يةْيَو
بطزضإ ،قوغتةْتني بؤى زةضنةوت ئاَيَطى بةضططي يةؾهطةنةى ية بةضاْبةض طاييػهةنإ
ْةَاوةَ ،ةتطغي طاييػهةناْيـ ٖيَؿتا بةضزةواَة .ئةونات ؾيَواظيَهي زيهةي ٖةبووٕ بؤ
َتى
َهةْسْى ظةوى و ضيَهطزْى قؤي
ضيَططيهطزٕ ية ٖاتٓى طاييػهةنإ ،نة بطيَتى بووٕ ية ٖةي
يةيةى ْيَعيو تا ببٓة ضيَطط ية ضؤيؿنت و خيَطايي طاييػهةنإ ،زاْاْى قةزى زاض و وضزة زاض و
بةضز و ؾتى ٖاوؾيَوة تا ْةتةْيا تايةى طاييػهةنإ بططة مسى ئةغجةناْيـ تواْاى
ضؤيؿتٓيإ بةغةضياْسا ْةبيَت.
ضيَطةي زيهةيـ بؤ قوغتةْتني طواغتٓةوةى خيَطاى َةدمةْيكةنإ بوو بؤ ثيَؿةوةى ضيعى
يةؾهطةنةى ية الى ضاغت ،ضووْهة طاييػهةنإ ية الى ضةثي يةؾهطى غاغاْى و بةضاْبةض
الى ضاغت بووٕ ،بةآلّ َةدمةْيكةنإ زووض بووٕ ،يةوبةضى ظيَ زاْسضابووٕ تا ية ناتى
ثةضِيٓةوةى يةؾهطى ضؤّ بؤ بةضططى ئاَازة بٔ ،ضوْهة نات ضيَطةى بة ٖيَٓاْى ئةوإ و
ؾيَواظةناْي زيهةي ضيَططى ية طاييػهةنإ ْةزةزا.
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غةضباظةناْى ئيُجطاتؤضى ضؤّ تةْيا تواْيإ ٖةْسىَ زاض بة خيَطايي ية ظةوى زابهوتٔ و
ثةتيإ ثيَسا ضِايةٍَ بهةٕ ،ثةتةنإ زوو بػت بةضظ بووٕ و زةياْتواْى ضيَطط بٔ ،بةآلّ ئةوة بةو
َةضدة بوو نة ضةْس ضغتةيةى بةزواي يةنسا بئَ تا ئةطةض ضغتةيةى ثضطِا ئةواْي زيهة ببٓة
ضيَطط يةبةضزةّ طاييػهةنإ .نةَى نات ضيَطةى بة ضانيَؿاْى ضةْس ضِغتةيةنى ثةت ياخؤ
ٖيَٓاْى ٖةَوو َةدمةْيكةنإ بؤ ئةوبةض ْةزا و ٖيَطؾي طاييػهةنإ زةغتى ثيَهطز.
َهطزْى ثةتى ظؤضتط بؤ ضيَططتٔ ية طاييػهةنإ غةضنةوتوو
وةى ضؤٕ قوغتةْتني ية ضِايةي
ْةبوو ،ؾاثووضيـ بؤ ثضطِاْسْى ثةتةنإ و الزاْيإ يةغةض ضيَطةى طاييػهةنإ غةضنةوتوو
ْةبوو .يةطةٍَ زةغتجيَهى ٖيَطؾهطزٕ ،طاييػهةنإ نةوتٓةبةض بةضزباضاْى ثةضاطةْسةى ٖةْسىَ
َةدمةْيل ،بةآلّ بةضزباضاْةنة تاى و تةضا و ثةضاطةْسة بوو ،خيَطايي بةضزةنإ ية خيَطايي
تريةنإ نةَرت بوو ،ئةواْةى ية ثيَؿةوة زةٖاتٔ غةضيإ زةنطز و ئةواْةى ية ضةخ و ضِاغتةوة
زةٖاتٔ ،بةض طاييػهةنإ ْةزةنةوتٔ ،بؤية ْةياْتواْى ظياْى ظؤض ية طاييػهةنإ بسةٕ.
قوغتةْتيٓى زووةّ ثةتةنةى ية بةضاْبةض الى ضاغتى خؤى ضِانيَؿابوو تا ية ناتى ٖاتٓى
طاييػهةنإ ،ببيَتة ضيَطط ية ثيَؿيإ و تا ثةتةنإ زةثػيَٓسضئَ ،غةضباظةناْى بة تري و بةضزى
بةضز ٖاويَصةناْيإ ية طاييػهة و غةضْؿيٓةنإ بسةٕ و تيَهيإ بؿهيَٓٔ .ية ٖةض طاييػهةيةى
غةضباظيَو يةغةض ئةغجى ثيَؿةوةى طاييػهةنة زاْيؿتبوو تا يةطةٍَ وةغتاْى طاييػهةنة،
ثةتةنة بجػيَٓيَت ،ئةو نةغة ظؤضتطئ َةتطغي بؤ َطزٕ ضاوةضِيَي بوو ،زةبوواية فيساناضى
بهات و ية دةْطيـ ٖةض يةؾهطيَو ضِووبةضِووى َةتطغي ْةبيَتةوة ْاتواْيَت غةضنةويَت.
ئةو نةغةى بؤ ثضطِاْسْى ثةتةنة يةغةض ئةغجى ثيَؿةوةى طاييػهةبوو ،زةبوواية ثيَـ
طةيؿنت بة ثةتةنة ،خؤى ئاَازة نطز بيَت بؤ ثضطِاْسْى و ْةزةبوو بوةغتيَت تا طاييػهةنة
بوةغتيَت و ئةونات بيجػيَٓيَت ،ضووْهة يةواْة بوو ْةتةْيا بؤ خؤى بططة ٖةض ضواض ئةغجي
طاييػهةنة بة بةضز و تريى غةضباظاْى ضؤَى بضووى بهوشضئَ .نوؾتٓى ئةغجةنإ ططيٓطرت
بوو ،يةبةضئةوةي زةبووة ضيَطط ية ضؤيؿتى طاييػهة ،ئةونات ئةواْة ية طاييػهةنة بووٕ
زةبوواية زابةظٕ و ثيازة ظةْطٔ ،ئةوةف بؤ ئةوإ غةخت بوو ،ية ئاغهيَو زةضووٕ نة ية
زةؾت زابربِيَت و ٖيضى بؤ ْةنطيَت ،بةآلّ نوؾتٓى نةغةنة ْةزةبوو بة ضِيَطط بةتايبةتى ئةطةض
زواى ثػاْسْى ثةتةنة بوواية.
بؤ ثػاْسْى ثةتةنإ ية ٖةَوو طاييػهةنإ يةنيَو بوو بة خؤبةخـ ،ئةو خؤبةخؿة
ْةزةبوو ييَدوضِى طاييػهةنة بيَت ،ضووْهة ئةغح ئاشةَييَهى ظيطةنة ،ئةطةض نةغيَهي زيهة
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دطة ية ييَدوضِى خؤى ئاضاغتةى بهات ،ئةوا ظؤض ئاظاض و َاْسووبووْى بؤ زةْيَتةوة .بؤية
ييَدوضِةنإ ْةنطاْة خؤبةخـ بؤ ثػاْسْى ثةتةنإ ية ٖيض يةنيَو ية طاييػهةنإ نة ٖيَطؾيإ
بؤ الى ضاغت زةنطز.
َةوة ظؤض قوضؽ بوو ،يةواْة بوو ئةطةض ظؤض ييَٗاتوو
ثػاْسْى ثةتةنة يةغةض ئةغجي ياي
ْةبيَت ٖةض ْةتواْيَت ئةو ناضة ئةدماّ بسات و بة ظةبطيَو ياخؤ زوو ظةبطى مشؿيَطةنةى ئةوى اضة
بهات .ضووْهة ئةغجةنإ ظؤض خيَطابووٕٖ ،ةض زوو ئةغجيـ بة قايؿيَهى ئةغتووض ية ضةضَى
طاَيَـ ثيَهةوة بةغرتابووْةوة و غواضى يةى يةو زوو ئةغجاْةف ئةطةض ييَعإ ْةبوواية يةواْة
بوو يةنيَو ية قاضةناْى نة زةنةوتة ْيَوإ زوو ئةغجةنة يةزةغت بسات و تا ٖةتاية ْةتواْيَت
بة قاضى خؤى بطِوات .وةؾاْسْى مشؿيَطةنة ئاغإ بوو ،بة ئاضاغتةى ضؤيؿتٓى طاييػهةنة
زةبوو تا ٖيَعى طاييػهةنةف بهةويَتة ثاٍَ مشؿيَطةنة ،ية ناتيَو نة نةغة مشؿيَط بةزةغتةنة
ضةَاوةتةوة ،زةيتواْى ثةتةنة بجػيَٓيَت.
بة طؿتيي ئةو ثيالْة بؤ ثضطِاْسْى ثةتةنإ غةضنةوتوو بووٖ ،ةضضةْسة ٖةْسيَو يةو
نةغاْةى بؤ ئةوناضة زاْطابووٕ ،نةوتٓة بةض تري ياخؤ بةضزى ضؤَةنإ يإ شيَط تايةى
طاييػهةناْيإ و َطزٕ ،بةآلّ ثةتةنإ ثػإ و طاييػهةنإ ئيسي دطة ية ضيَططة
ئاغاييةناْى وةى تريى نةواْةنإ و بةضزى بةضزٖاويَص و ْيَعةى غةضباظة ضؤَةنإ ثرتٖ ،يضيإ
يةغةض ضيَطة ْةَا .قوغتةْتني زةيعاْى ناضيطةضتطئ ضةنى غاغاْييةنإ ،طاييػهة
دةْطييةنأْ ،ئةطةض ئةوإ ضِابططيَت زةتواْيَت غةضنةوتوو بيَت و بة ثيَضةواْةوة غةضنةوتٓى
ئاغإ ْابيَت ،بؤية فةضَاْى بة فةضَاْسةى الى ضاغت (ناضَةٕ يؤؽ) نطز تا ضيَطة ْةزات
طاييػهةنإ تيَجةضِ بنب.
يةو ضؤشةوة نة غواضناض و طاييػهةنإ خطاْة ْيَو دةْطةوة ،نوؾتٓى ئةو ئاشةآلْةى
ئةواْيإ بةضِيَسةخػت بوو بة ئةضى و يةْيَو َةيساْى دةْطسا ٖيض ناضيَو ططيٓطرت ْةبوو ية
نوؾتٓى ئةغجةنإ و زةظاْطا ئةطةض ئةغجةنإ بهوشضئَ ،ئةوا ئةغجػواض زةبيَتة ثيازة و
َو زةَيَٓٓةوة ،بؤية بةبيَ بةظةيياْة
طاييػهةنإ زةبٓة ثاضضةيةى ئاغٔ و تةختة و بيَ نةي
زةنةوتٓة نوؾتٓى ئةو ئاشةآلْة .ضِةْطة ٖةض يةبةض ئةو ٖؤيةف ٖةْسىَ يةؾهط طاييػهةيإ
ْةنطزبيَتة يةنيَو ية ضةنةناْيإ.
دطة يةوة طاييػهة ضةنيَهى بة خةضدى بوو ،يةؾهطة ٖةشاضةنإ ْةياْسةتواْى
طاييػهةنإ بةضِيَوة ببةٕ ،تةْاْةت ئةطةض تواْيبايإ زضوغتيؿى بهةٕ ،بةآلّ ضيَهطزْى
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شَاضةى نةّ ية طاييػهةبيَ غووزة ،وةى ئةوةية ئةوإ بٓيَطزضئَ بؤ نوؾنت .ضووْهة ية
َاوةيةنى نةَسا غةضباظة بةضططيهاضةنإ زةتوأْ ئةغجةنإ بة تري و بةضز بهوشٕ و ضِايإ
بططٕ .بؤية زةبوواية طاييػهةنإ ظؤض بٔ تا بةضططيهاضإ ْةناضٕ يةى بة يةى ييَيإ بسةٕ و
يةْيَويإ ببةٕ.
ؾاثووضى زووةّ زةيوت :ناتيَو طاييػهةناْى َٔ زةنةوْةضِيَ ثيَويػتة تؤظى ئةوإ ٖيَٓسة
َسإ
بيَت نة بةضى خؤض بططيَت و تاضيهى بهات .زياضة ئةو وتةيةى ئةو ية يووتبةضظى و ثياٖةي
و ئةو بابةتاْة ْةبوو ،زةبيَت بعاْني نة غةضنطزة َةظْةناْي دةْط ية زواى وؾةى طةوضة و
َةواْيَتييةنإ باؽ زةنةٕ ،بةآلّ ئةو فةضَاْاْةي
دوإ ْني ،ئةوة ناضى ْووغةض و ؾاعريةناْة ثاي
ية غةضنطزةناْى دةْطةوة زةضزةضٔ ،ية نوضترتئ فةضَاْةناْة تا غةضنةوتوو بيَت ،ضووْهة
دةْط غةضوناضى يةطةٍَ ضِاغتى و نطزةوةزاية ،خؤى زةثاضيَعيَت ية بةناضٖيَٓاْى زةغتةواشة و
ضغتةى دؤضاودؤض.
نةواتة ؾاثووض َةبةغتى ئةوةية ثيَويػتة طاييػهة ٖيَٓسة ظؤض بٔ نة بةضططيهاض ْةظاْيَت
ية ناَيإ بسات و ناَيإ تيَو بؿهيَٓيَت و غةضى ييَ بؿيَويَت ،تا ئةوناتةف يةثطِ خؤى ية
طةَاضؤى طاييػهةنإ ببيٓيَت و ْاضاض بيَت ياخؤ مبطيَت يإ خؤى بة زةغتةوة بسات .تةْاْةت
ئةطةض غةضباظى بةضططيهاض يةو ناتةؾسا َةبةغتى خؤبةزةغتةوةزاْى ٖةبيَت ،بةثيَي
بةضشةوةْسيى دةْطى طاييػهةنإ ْاتوأْ بوةغنت و وةغتاْيإ واتاى بة نوؾتساْى ٖةض ضواض
ئةغجةنةياْة ،بؤية ئةو غةضباظاْةى خؤيإ بةزةغتةوة زةزةٕ ،زةنةوْة شيَط تايةى طاييػهةنإ
و ثإ زةبٓةوة.
ٖيض زميةْيَو ية ديٗاْى ئةَطِؤ ييَهضوو ْيية بة زميةْى ٖيَطؾي طاييػهةناْى ؾاثووض بؤ
نةْاضةناْى تةخل ضِووز ،تةْاْةت زميةْى دةْطة ديٗاْييةناْيـ نة ٖةظاضإ تاْو تيايسا
َة
ٖيَطؾيإ زةنطز ْابيَتة ئةو زميةْة .ضووْهة تاْهةنإ بة زضيَصايي غةزإ نيًؤَةتط ية دووي
زةبٔ و ية بةضاْبةضيؿياْسا غةضباظةنإ ْابيٓطئَ ،ضوْهة ٖةَوويإ خؤيإ سةؾاضزاوة و ية
تؤثي زشة تاْو ظياتط ْابيٓطيَت .ية اليةني زيهة ئةواْةى ية دةْطى تؤخ و تاْهٔ ئةو
طةضَييةى دةْطى ضؤّ و غاغاْييةناْيإ ْيية ،ئةوةى ية تاْهساية وضزبيٓى زةنات نة
تؤثةناْيإ بةض ئاَادمةنإ بهةويَت و خؤؾي بجاضيَعيَت ية بةضنةوتٓى زؤؾهة ياخؤ تؤثي زشة
تاْو .ئةواْةى بةضاْبةض بة تاْهةناْيـ وةغتاوٕ بة ٖةَإ ؾيَوة خؤثاضيَعى زةنةٕ ية
بةضنةوتٔ و ٖةوٍَ زةزةٕ بة تؤثةناْيإ تاْهةنإ تيَو بؿهيَٓٔ ،ئةو ٖةَوو وضزبيٓييةف ضيَطط
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زةبيَت ية طةضَى و ؾةوقى ئةوإ .ئةوةف ية َةيساْى تريٖاويؿنت زةضيَت نة بيٓةضإ و
َة ْةنات ية طةيؿنت بة ئاَادمةنةى.
تريٖاويَصةنإ بة طؿتيي بيَسةْطٔ تا تريةنة ٖةي
بؤية زميةْى ٖاوؾيَوةى زميةْى ٖيَطؾي طاييػهةنإ و بةضططى غةضباظة ثيازةناْى ضؤَى
بضووى ية ديٗاْى ئيَػتةزا ْيية و ْاتواْطيَت زميةْيَو بسؤظيٓةوة بؤ ظاْني و ْاغيٓى زميةْى ئةو
ضؤشةى ئةو دةْطة.
غةضباظة ضؤَةنإ ظؤضيٓةيإ غةضباظى خاوةٕ ئةظَووْى يصيؤْةنإ بووٕ ،بةضططيإ زةنطز،
ية َةضط ْةزةتطغإ و يةطةٍَ ظةبطوةؾاْسْٕ ،ةعطةتةيإ ييَ زةزا و ئةفػةضة
غيَٓتؤضيي ةناْيؿيإ (واتة فةضَاْسةى غةز غةضباظ) يةطةٍَ بةضططى و دةْطسا ،بة زةْطى بةضظ
ؾيعطةناْى (ويَطشيٌ) ؾاعريى زاغتإ غةضاى يؤْاْيإ زةوت.
ْةعطةتةى غةضباظة ضؤَةنإ تةْيا ئةوناتة زةبطِا نة زةنةوتٓة بةض زاؽ ياخؤ تايةي
طاييػهةنإ و زةَطزٕ يإ بة تريى غةضْؿيٓةناْى ْيَو طاييػهةنإ زةَطزٕ.
بة ٖةَإ ؾيَوةف نة غةضباظة ضؤَةنإ ْةعطةتةيإ ييَ زةزا ،غةضباظة ئيَطاْييةناْى غةض
طاييػهةناْيـ ْةياْسةتواْى بيَ زةْط بٔ و ٖاوؾيَوةى ضؤَةنإ بةضزةواّ ْةعطةتةيإ ييَ
زةزا و زةْطى ٖةضزوو ال بة باؾي ية يةى ديازةنطايةوة.
ناضَةٕ يؤؽ فةضَاْسةى الى ضاغتى يةؾهطى ضؤّ ،فةضَاْسةى ثيَٓر يصيؤٕ واتة غي ٖةظاض
غةضباظ بوو ،وةى ية بريةوةضييةناْى خؤى وتوويةتى ٖيض يةنيَو ية غةضباظةناْى ضؤّ نة ئةو
ضؤشة ية الى ضِاغتى طؤضِةثاْى دةْطى ضؤّ زةدةْطإ ،ية غيَ غاٍَ نةَرت خعَةتيإ ْةبوو،
بةؾيَهيؿيإ ية غةضباظة بة تةَةْةنإ بووٕ نة ضاوةضِوإ بووٕ تا خاْةْؿني بهطئَ .ويَطِاى
ئةوةف ناتيَو دةْط ية ئيَواضةى ئةو ضؤشة وةغتاْ ،يَعيهةى ؾةف ٖةظاض غةضباظى ضؤَةنإ
نوشضإ ياخؤ بة ضازةيةى بطيٓساض ببووٕ نة ْةيإ زةتواْى ئيسي بوةغنت و تواْاى دةْطيإ
ْةَابوو ،دطة ية ئةَةف غيَ نةؽ ية فةضَاْسةي يصيؤْةناْى ضؤّ نوشضا بووٕ.
ناضَةٕ يؤؽ وةى ٖةض فةضَاْسةيةني زيهة ية ناتى بيٓيٓى نوشضاْى غةضباظةناْى بة
تةواوةتى ْاضاسةت زةبوو ،بةآلّ َةتطغي طةوضةتط ية نوشضاْى غةضباظةناْى ٖةبوو ،ئةويـ
بطيَتى بوو ية ييَهرتاظاْى ضيعةناْى يةؾهطةنةى .ئةو زةيعاْى غةضباظةناْى ية طيإ بةخؿني
ْاتطغٔ ،بةآلّ ْاتوأْ طاييػهةنإ بوةغتيَٖٓٔ ،ةضضةْسة ٖةْسيَهيإ تيَهسةؾهيَٓٔ ،بةآلّ
طاييػهةي زيهة بة زووياْةوة زئَٖ ،ةض بؤية غةضباظةناْى ْاناضٕ بة تةواوةتيى ضِايإ بططٕ،
ضوْهة زةتطغا ضيعةناْى يةيةى برتاظئَ و غةضباظةناْى ثةضف و بآلو بنب ،ئةونات ئةو
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غةضباظاْة نوؾتٓيإ يةاليةٕ طاييػهةنإ ئاغاْرت زةبوو ،يةّ زؤخةؾسا زةبوواية خؤيإ
بةزةغتةوة بسةٕ ،يةبةضئةوةي غةضباظى ثةضف و بآلو ياخؤ زةنوشضيَت يإ زيٌ زةنطيَت،
تةْاْةت ئةطةض ية َطزْيـ بانى ْةبيَت.
ئةو زةيعاْى شؤييؤغى فةضَاْسةى الى ضةثى يةؾهطةنةيإ فةضَاْسةيةنى ئاظاية،
ٖةضضةْسة خؤى فةضَاْسةى تةواوى غوثاى ضؤّ ْةبوو ،بةآلّ ية ضيَطةى ئةو ثةياّ و
ظاْياضيياْةى قوغتةْتني بؤى زةْاضز ،زةيعاْى الى ضةثي غوثانةيإ طوؾاضى ظؤضى
غاغاْييةناْى يةغةضة .بؤية ظياتط زةتطغا نة طاييػهةنإ زؤخى يةؾهطى ئةو تيَهبسةٕ،
ئةَةف زةبووة ٖؤى ؾهػتى غوثاى ضؤّْ ،ةتةْيا ئةفػةض و فةضَاْسةنإ ،بططة يةواْة بوو
ئيُجطاتؤضيـ زيٌ بهطيَت.
بؤية ثةياَى بؤ ئيُجطاتؤض ْاضز نة يةواْةية طووؾاضى طاييػهةنإ ببيَتة ٖؤى ييَهرتاظاْى
يةؾهطةنةى ئةطةض ثرت بةضططى بهات ،يإ ضِةْطة ئةطةض ضيعةناْى يةبةض يةى برتاظيَت،
يةؾهطةنةى بهةويَتة طةَاضؤوة ،ئةو زةَةف ئيُجطاتؤضيـ ْاناضيَت ٖيَعى ياضَةتيسةضى بؤ
ضةواْة بهات .ئةو بة باؾي ظاْي بؤ ضيَططتٔ يةو زؤخة ،ثاؾةنؿة بهات و ية ئيُجطاتؤضى
ويػت نة ضيَطةى ثيَ بسات بؤ ثاؾةنؿةنطز ،بةآلّ ئاخؤ ئيُجطاتؤض بة باؾي زةظاْيَت نة ئةو
ثاؾةنؿة ثيَ بهات ياخؤ ْا؟ ئيُجطاتؤضيـ ضةظاَةْسيى ْواْس تا ئةو ثاؾةنؿة ئةدماّ بسضيت
يةاليةٕ ناضَةٕ يؤؽ فةضَاْى نؿاْةوة زةضضوو ،نؿاْةوةى غةضباظة ضؤَةنإ بة ضيَهى
ئةغتةّ بوو ،ئةوإ ية ناتيَهسا نة طاييػهة دةْطييةنإ نةوتبووْة ْاويإْ ،ةياْسةتواْى بةو
ئةضنة ٖةغنت و زةبوواية ضيَططيَو بؤ طاييػهةنإ ٖةبيَت و ٖيض ضيَططيَو ية غيٓطى
غةضباظةنإ ظياتط ْةبوو .بؤية ناضَةٕ يؤؽ فةضَاْى بة ضةْس غيَٓتؤضيةْيَو نطز تا بضٔ و بة
غةضباظةناْياْةوة بةضططى بهةٕ ،تا غةضباظةناْيإ بة تةواوةتيى زةنؿيَٓةوة ،ئةواْيـ
ٖةضضةْسة زةياْعاْى َطزْيإ َػؤطةضة ،بةآلّ فةضَاْيإ بةدىَ طةياْس و ئاَازةى طيإ
بةخؿني بووٕ.
ثاؾةنؿةى الى ضاغتى يةؾهطى ضؤّ بووة ٖؤى ثاؾةنؿةى الى ضةخ و ْاوةْسى غوثاف،
ضووْهة ئةطةض زواى ثاؾةنؿةى الى ضاغت ئةو زوو بةؾةنةي زيهةيـ ثاؾةنؿةيإ
ْةنطزباية ،زةنةوتٓة ْيَو طةَاضؤى يةؾهطى غاغاْييةنإ.
ؾاثووضى زووةّ زواى ئةوةى ٖةغتى بة ثاؾةنؿةى زوشَٔ نطز زةيتواْى فةضَاْى
بةضزةواَى ٖيَطؾي طاييػهةنإ بهات ،بةآلّ ئةطةض طاييػهةنإ بيَ ثؿتيواْى ثيازة و
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غواضةى يةؾهطةنةيإ بةزووي ضؤَةنإ نةوتباْة ،بيَطوَإ يةْيَو زةضووٕ ،ضووْهة
ئةغجةناْيإ زواى ضؤشيَو ية دةْط ظؤض َاْسوو ببووٕ و ظوو يةْيَو زةبطإ ،دطة ية
َاْسوويةتيى ئةغجةناْى طاييػهةنإ ،تانتيهى دةْطيـ ضيَطةى ْةزةزا طاييػهة
دةْطييةنإ بة تةْيا بهةوْة زووي يةؾهطى ضؤّ ،ئةطةض غةضباظة ضؤَةنإ ظاْيبايإ
طاييػهةنإ ية ضاوةزووْاْى ئةوإ بة تةْيإ ،زةغتبةدىَ ٖةْسيَهيإ زةنةوتٓة بةضططى تا
نات بؤ ئةواْي زيهة زةغتةبةض بهةٕ بؤ ئةوةي بتوأْ ئؤضزووطةى خؤيإ زاَةظضيَٓٔ و
بةضبةغتيؿيإ بؤ طاييػهةنإ ضيَ زةنطز ،ضوْهة غةضباظةناْى تاييَؿيـ ْةَابووٕ تا
بةضبةغتةنإ يةْيَو ببةٕ.
بة تةْيا ضِاوةزووْاْي يةؾهطى ضؤّ يةاليةٕ طاييػهةناْةوة غووزى ْةبوو ،ؾاثووض ٖةْسىَ
َبصاضز و بة فةضَاْسةيي ئةفػةضيَو بة ْاوى
ية بةؾةناْى ثيازة و غواضةى يةؾهطةنةى ٖةي
(بةضظإ َةضز) ياخؤ (بةضظةٕ َةضز)ي نطزة فةضَاْسةى ئةو يةؾهطة بؤ ضِاوةزووْاْي زوشَٔ.
ضاوْاْى ئةو يةؾهطة ية ضِووى تانتيو وةى ئةضى دةْطى ،بة زةغتةواشةى ئةَطِؤ ئةضنيَهى
تانتيهى بوو بؤ يةؾهطى غاغاْى ،زةبوواية ئةوإ ئةو ناضة بهةٕ بؤ ئةوةي ئةطةض تواْاى
َٔ ئةوإ عةغيَٓةوة و خؤيإ ضيَو غةْةوة و ديَطري بنب،
ؾهاْسْى ضؤَةناْيؿيإ ْةبيَتْ ،ةٖيًَ
ضووْهة ئةطةض ديَطري ببواْة ،زةبووْة َايةى غةضئيَؿةي ظؤض بؤ ؾاثووض و يةؾهطةنةى،
يةواْة بوو ضؤَةنإ بطةضِيَٓةوة و غةضنةوتٓى ؾاثووضى زووةّ بطؤضِٕ بؤ ؾهػت.
دةْطى تةخل ضِووز ية َيَصووى ئيَطإ ديا ية بابةتى غةضنةوتٓى ئيَطإ ،ية َيَصووى ئةو
وآلتةزا ططيٓطة ،ضوْهة ئةوة يةنةجماض بوو ئةوإ ؾةضِ ية زشي يةؾهطيَهى بةٖيَعى َيٓاى
ضؤَى بضووى بهةٕ .بةض يةو غةضزةَة ظؤض دةْطيإ ية زشي ضؤَى طةوضة ئةدماّ زابوو،
ئةظَووْيإ وةضططت بوو و غووزيإ يةو ئةظَووْاْة يةو دةْطة وةضزةططت ،بةآلّ ئةظَووْي
دةْطييإ يةطةٍَ ضؤَى بضووى ْةبوو ،يةبةضئةوةي تا ئةو زةَة ئةو ئيُجطاتؤضييةتة ْةٖات
غةضيٗةيٓةزا بوو تا ئةوإ دةْطى يةؾهطةناْى ئةو ئيُجطاتؤضييةتة بهةٕ.
ئةو ئاناَة طةوضةيةيى ئيَطاْييإ يةو دةْطة ية ضواْطةى ئةظَووْةوة وةضيإ ططت ،ئةوة
بوو نة بؤيإ زةضنةوت ثيازةناْى يةؾهطى ضؤَى بضووى ،ئاظا و غةضغةخترتٕ ية ثيازةناْى
يةؾهطى ضؤَى طةوضةٖ ،ةضوةٖا بة ٖةَإ ؾيَوةى يةؾهطةناْى ضؤَى طةوضة ،ية يةؾهطى
ضؤَى بضوونيـ ثيَهٗاتةى غةضةنيي ثيازةنأْٖ ،يَعى غواضةف بة ثيَهٗاتةى زووةّ
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زةظاْطيَت .ئةو يةؾهطة ططيٓطى بة َةدمةْيل زةزةٕ ،بةآلّ وةى ضؤَى طةوضة طاييػهةى
دةْطيإ ْيية.
ئةوإ بؤيإ زةضنةوت ٖؤناضى خؤضِاططى ثيازةناْى يةؾهطى ضؤَى بضووى بؤ ئةوة
زةطةضِيَتةوة نة ئةوإ ثامشاوةى ْةتةوةناْى (ٖاتىَ ،يتاْى و نًيهني) نة ية ئاغياى بضووى
زةشئ ،ئةوإ بة ضاغتى خؤضِاططٕ ية َةيساْى دةْط و ئةو خؤضِاططييةيإ بة َريات ية
باثرياْياْةوة بؤ َاوةتةوة.
ٖةضوةٖا خاَييَهي زيهةيـ نة ية دةْطى تةخل ضِووز بؤ غاغاْييةنإ زةضنةوت ،ئةوة بوو
نة توْسوتيصى ية غعازإ و ئةو غعا توْساْةى ية يةؾهطى ضؤَى طةوضة ٖةبوو ،ية يةؾهطى
ضؤَى بضووى ْابيٓطيَت.
غاغاْييةنإ ية غةضةتا ٖؤناضى ئةوةيإ ْةظاْى نة بؤضى غعا توْسةنإ نة ية ضؤَى
َيَني ئةوة زةطةضِايةوة بؤ
طةوضة ٖةبووٕ ية يةؾهطى ضؤَى بضووى ْيية ،بةآلّ زةتواْني بً
ٖؤناضي ئايٓى ،ضوْهة ئيُجطاتؤضى ضؤّ و يةطاتةناْى يةؾهطةنةى و بةؾي ظؤضى
غةضباظةناْيإ نطيػتػإ بووٕ ،ئةو ئايٓةف ضيَططة ية توْسوتيصى.
َيةوة شيآْاَةى ئةغهةْسةضى َةنسؤْي خويَٓسةوة،
قوغتةْتيٓى زووةّ ية غةضةتاى َٓساي
ٖةض ئةوة بووة ٖاْسةضى بؤ ئةوةى ببيَتة ثاواخنواظ ،بةآلّ ئةو يةنةَني نةؽ ْةبوو نة
خويَٓسْةوة و ظاْيٓى شيآْاَةى ئةغهةْسةض ٖاْسةضى بوو بيَت بؤ ئةوةى ببيَتة فطةواخنواظ،
تةْاْةت ثيَؿرت و زواتطيـ ئةو شيآْاَةية ناضيطةضيى ٖةبووة ،يةغةض ضةْسإ نةغايةتيي وةى
َُاْياٖ ،ةضوةغا
َُي زووةَي ئيُجطاتؤضى ئةي
ْاثًيؤْي يةنةَي ئيُجطاتؤضى فةضةْػا و ويٌََ ٖيًَ
ٖيتًةضيـ ية ْيوةى يةنةَى غةزةى ضابطزووزا.
ئاْتى ثاتيَط يةنةَني َيَصووْووؽ بوو نة غةضبطزةى شياْي ئةغهةْسةضى ْووغي و ئةو
ناضةي ئةدماَسا ،غيَ غةزة زواي ئةويـ ٖةَوو ئةواْةى يةباضةى ئةغهةْسةضةوة قػةيإ
نطزووة ٖةض يةو غةضضاوةيةوة وةضيإ ططتوة .ئاْتى ثاتيَط زةضضووى ظاْػتطة بوو ،تانة
غةضنطزةى ظاْاى ْيَو يةؾهطى ئةغهةْسةض بوو ،نة ظؤض ٖؤطط و ؾةيساي ئةغهةْسةض بوو بيَت،
زواى ئةوةى ئةغهةْسةض ية ( 323ظ) َطز ،ئاْيت ثاتيَط غةضبطزةى شياْى ئةوى ْووغييةوة،
ضووْهة ية ناتي دةْطةناْسا بةضزةواّ يةطةٍَ ئةغهةْسةض بووٖ ،ةض بؤية ْووغيٓةناْيؿى بة
باؾرتئ غةضبطزةي شياْي ئةغهةْسةض زيَتة ْاغني ،ئةغهةْسةض ية ناتى غةضةَةضط ثطغياضيإ
ييَهطز نىَ بؤ ديَططةوةى تؤ باؾة ،ية وةآلَسا وتى ئةو ْووغةضة (َةبةغت ئاْتى ثاتيَطة).
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ٖةض ئاْتى ثاتيَطيؿة نة ْووغيويةتى ئةغهةْسةض ية ٖيٓسغتإ ية ثيَٓر ضِووباضي طةوضة ية
زةظةضي ثيَٓذاب ثةضِييةوة" ،زواى ئةوةى ية ضِووباضي (ٖى فاظيؼ)يـ ثةضِييٓةوة (يكى
غةضةنيي ضِووباضي غيَٓسى ئيَػتة) ثيَُإ وابوو طةيؿتوويٓةتة نؤتايي ديٗإ ،بةآلّ بة
َهةنةي ئةويَٓسةض طويَبيػت بووئ ،نة يةالى ضؤشٖةآلتى ئةوإ ٖةْسىَ
غةضغووضَِاْةوة ية خةي
وآلت ٖةٕ ،شَاضةي زاْيؿتوواْةنةيإ زةطاتة ًَيؤْإ نةؽ ،ئةغهةْسةض وتى ئيَُة زةضِؤئ تا
ئةو وآلتاْةف زةططئ و زةطةيٓة نؤتايي ديٗإ ،بةآلّ باضاْيَهى ٖيَٓسة ظؤض و بة خووضِ باضى و
ييَي ْةنطزةوة ،بؤية ية ئاناَي طةضَى ٖةوا و باضاْةوة تةواوى ئةو خواضزْةى الَإ بوو
يةْيَوضوو ،تةْاْةت نةضةغتة ضةضَيةناْى غوثانةمشإ وةى َؤّ ْةضّ بووْةوة.
ئاْتى ثاتيَط زةبيَصيَت ئةو باضاْة نة غيَ َاْطى خاياْسووة ،باضاْيَهى تايبةتة ،ية ضاغتيسا
َيَو ية وةضظى ٖاويٓسا زةباضيَت و ٖيٓسييةنإ بة باضاْى (بةضغات) ْاوى
ئةو باضاْة ٖةَوو غاي
َة
زةبةٕ ،بةآلّ ئةو باضاْة بةضزةواّ ئاوا بةٖيَع و بة ييَعَة ْييةٖ ،ةْسىَ غاآلٕ ،وةى ئةو غاي
بووة نة ئةغهةْسةض طةيؿتووةتة ئةويَٓسةضٖ .ةض بؤية ئةو باضاْة ظؤض ية ئةفػةض و غةضنطزةنإ
و يةْيَويؿياْسا ئاْتى ثاتيَطى ْاضاض نطز بؤ ئةوةي طووؾاض غةْة غةض ئةغهةْسةض تانو
َيسا ْاضِؤٕ ،نةواتة ثيَويػتة بطةضِيَتةوة.
بطةضِيَٓةوة ،ثيَيإ وت ئةطةض بيةويَت ثرت بطِوات يةطةي
ئةغهةْسةض زةطةضِيَتةوة و ظؤض ْاخايةْيَت زةَطيَت ،ئاْتى ثاتيَط زةْووغيَت تةضَى ئةوَإ بة
ؾيَواظى َيػطييةنإ َؤَيا نطز و ْاضزَاْةوة بؤ َةنسؤْيا بؤ ئةوةي بة خانى بػجيَطٕ ،بةآلّ
ٖيض ؾويَٓةواضيَو ية طؤضِى ئةغهةْسةض ية َةنسؤْيا ْيية و ْةبووة.
ئاْتى ثاتيَط زواى ضواض غاٍَ ية َطزْى ئةغهةْسةض زةَطيَت ،شيآْاَةنةي ئةغهةْسةض،
نة ية ْووغيين ئاْيت ثاتيَطة تا غةضزةَى قوغتةْتيٓى زووةّ َايةوة ،شؤغتني ئةو
نةغايةتييةى ئةنازميياى زاخػت ،ئةو شيآْاَةية زةخويَٓيَتةوة ،نةواتةزةناضئ بيَصئ ئةو
َى ( 529ظ) َايةوة ،تا ئةونات ٖةض نةغيَو بابةتيَهى يةباضةى
شيآْاَةية تا غاي
ئةغهةْسةضةوة ْووغيبيَت ٖةض ية ٖةَإ غةضضاوةي ْووغيٓةنةى ئاْتى ثاتيَطةوة بووة ،بةآلّ
ئيَػتة ئةو شيآْاَةية ْةَاوة ،بؤية ٖةضضييةى يةباضةى ئةغهةْسةضةوة ْووغطاوة ،يةو
نةغاْةيةوة نة يةغةض ظاضي ئاْتى ثاتيَطةوة طيَطِاوياْةتةوة ،ضوْهة بيؤططافياى غةضةنيي يةْيَو
ضووة.
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قوغتةْتيٓى زووةّ ٖيَطؾي نطزة غةض ئيَطإ تا وةى ئةو ئيَطإ زاطري بهات ،زواتطيـ
بضيَتة ٖيٓسغتإ بؤ ئةوةي ببيَتة ديٗاْطري ،بةآلّ زواى ئةوةى ية تةخل ضِووز ؾهػتى خواضز،
َبططيَت.
ْاضاض بوو ثاؾةنؿة بهات و ْةيسةتواْى زةغت يةو ئاضةظووةى ٖةي
ئةو واي زةظاْى زواى ئةوةى ية ضِووباضي ئاضاؽ زةثةضِيَتةوة و زةطاتة ئةو ْاوضةيةى نة
ئةَطِؤ ٖى توضنياية و بةؾي ْاوةْس و ضؤشئاوانةى ئةونات غةض بة ئيُجطاتؤضييةتةنةى
قوغتةْتني بوو ،يةويَٓسةض زاوا ية ثاؾاناْى ْاوضةنة زةنات بؤ ئةوةي ٖيَعى بؤ ثيَهبٗيَٓٔ و
يةؾهطيَهى بةٖيَع ضيَ زةنات و زةطةضِيَتةوة و ؾاثووضى زووةّ ؾهػت زةزات و ٖةَوو ئيَطإ
زةططيَت و بةضةو ٖيٓسغتإ زةضِوات.
ية غةضزةَاْى نؤْةوة ضيَطةى باو بؤ ثةضِيٓةوة ية ضِووباضي ئاضاؽ ؾويَٓيَو بوو بة ْاوى
(ثطزى خوزانطز) نة ية غةضزةَة دياواظةناْسا ْاوى دياواظيى ٖةبووة ،ية ضةْس غةزةى
ضابطزووف تا بة ئيَػتة زةطات بة ْاوى (ثطزى خوزانطز) َاوة ،ئةَطِؤ نةوتووةتة ئاظةضباجياْى
ضؤشٖةآلت.
ئةو ضؾووباضة ية نؤْةوة دطة يةو ثطزة ،ثطزي ٖةَيؿةيى زيهةي ْةبووة ،بؤية ية
زةظةضةيًي زيهةزا ئةواْةى زةيإ ويػت ية ضِووباضةنة بجةضِْةوة ية ضيَطةى بةيةّ ياخؤ ية
بواضةناْى ئةو ضِووباضة زةثةضِيٓةوة ،زاْيؿتوواْى ٖةضزوو نةْاضةناْى ئةو ضِووباضة ؾويَٓى بواض
و ثةضِيٓةوةناْيإ زةْاغي و غووزيإ ييَ وةضزةططتٔ.
قوغتةْتيٓى زووةّ ية ْاوضةيةى دةْطى نطزبوو نة ئاظةضباجياْى ضؤشئاواى ئيَػتة بوو،
ْةيسةتواْى خؤى بطةيةْيَتة ئةو ثطزة بؤ ثةضِيٓةوة .ئةو زةيةويػت ظؤض بًةظ بطةضِيَتةوة وآلتى
خؤى ،بؤية ئةطةض بة ثطزةنةزا ضؤيؿتبا ،ضيَطةى زووض زةنةوتةوة و زةبوواية بضيَتة قةوقاظ
بةضةو ضؤشئاوا ية نةْاضى بانوضى ئاضاؽ ضيَطة بربِيَت تا زةطاتةوة ،بؤية قوغتةْتيٓى زووةّ بة
ضيَطةناْي ْاوضةيةنسا ضؤيؿت ،نة ئةو زةَة (َانا) و ئيَػتةف بة (َانو) ْاغطاوةْ ،انطيَت
طوَامنإ ٖةبيَت ية ئةوةى ئةّ طؤضِاْهاضيية بة ٖؤى ظاضاوةى زةظةضةنةوة ٖاتووةتة زى.
قوغتةْتيٓى زووةّ بؤ ئةوةى ظوو بطاتةوة وآلتى خؤى ،زةبوواية بةضةو ضؤشئاوا بة ْاوضةى
َُاؽ)زا بطِوات بؤ ئةوةي خيَطاتط بطات ،بةآلّ يةو ْاوضةيةزا
(غًُؼ) ،نة زواتط بوو بة (غةي
َة طةوضةنإ ٖةبووٕ نة بؤ ئةو زةبووْة َايةى غةضئيَؿة و دةْط ،بؤية تؤظيَو غووضِاْةوة
خيًَ
و زووضخػتٓةوةى ضيَطةنةى بة ثةغةْس ظاْى .ئةو ضيَطةيةى قوغتةْني ثيَيسا ضؤيؿت ئةوى
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زةطةياْسة ْيَعيو ئاضاضات ،ئاؾهطاية ئاضاضات زوو ؾاخٔ نةوتووْةتة بانوضى ضِووباضي ئاضاؽ و
ثيَوةْسييإ بة ؾاخةناْي زيهةوة ْيية.
غةضزاضى غاغاْى (بةضظإ َةضز) نة فةضَاْى ثيَهطا بوو ،بةؾيَو ية ثيازة و غواضة و
طاييػهة دةْطييةناْى ببات بؤ ضِاوةزووْاْي قوغتةْتني ،تةْاْةت يةى ضؤش زةضفةتى ثؿووى
بة ئةو ْةزا ،ضووْهة زةيعاْى ئةطةض زةضفةتى بسات ،زةناضيَت خؤى ضيَو غاتةوة و بطةضِيَتةوة
و زةغتسضيَصى و ٖيَطف بهاتةوة.
بةضظإ َةضز ؾةو و ضؤش بيَ ثؿووزإ و طويَسإ بة غةضباظةناْى ،زووى ئةوإ نةوت تا
َهؿإ و غةضنيَؿى ئاوى ئاضاؽ نة زةنةوتة وةضظى بةٖاض
طةيؿتة ضِووباضي ئاضاؽ و وةضظى ٖةي
بة نوتا ٖاتبوو ،بةآلّ ٖةْسىَ نات ضِووباضي ئاضاؽ ية وةضظى ٖاوئ و بة ٖؤى باضاْى يةثطِ ية
َهؿإ زةبوو ،بةآلّ ئةو دؤضة غةضنيَؿياْة ناتى بووٕ،
غةضضاوةنةى ،زووضاضى ثطِ ئاوى و ٖةي
تةْيا يةى ياخؤ زوو ضؤشى زةخاياْس.
يةؾهطة ؾهاوةنةى قوغتةْتني ية غةضةتاى ٖاوئ طةيؿتٓة ئاضاؽ ،ناتيَو طةيؿنت
َهؿابوو ،بؤية تصي بوو ية ئاو .ئةواْةى ية دوططافيا زةظأْ يةوة تيَسةطةٕ نة
ضِووباضةنة ٖةي
ضِووباضي ئاضاؽ بة ٖؤى ضِيَطِةوةنةى نة ية ضؤشئاواوة بةضةو ضؤشٖةآلتةْ ،ؿيَوى ظؤضى ٖةية ،بؤية
َهؿاْي ئاوى
تةْاْةت ية ناتة ئاغاييةناْسا ئاوةنةي بةخوضِة ،ية بةٖاضاْسا يةناتى ٖةي
َو يةغةض ئةو ثطزةوة ياخؤ ية ضِيَطةي بةيةَةوة يةَبةضي ضِووباضةنةوة
ضِووباضةنةزا ،خةي
زةثةضِيٓةوة ئةوبةض ،ضوْهةثةضِيٓةوة ية بواضةناْى ئةو ضِووباضة يةنذاض ئةغتةّ بوو.
ئيُجطاتؤضى ضؤَى ضؤشٖةآلت ناتيَو طةيؿت ،بةو ئوَيَسةوة بوو ،نة بهاضيَت يةو بواضة
َهؿاْي ضِووباضةنة ببووة ضيَطط يةبةضزةّ
بجةضِيَتةوة نة بة بواضى ئاضاضات ْاغطا بوو ،بةآلّ ٖةي
َهؿاْةي ضِووباضةنة ناتيية و بة ٖؤى
ثةضِيٓةوةيسا .زاْيؿتوواْى زةظةضةنة ثيَيإ وتٔ ئةو ٖةي
باضاْى يةْاناو ية غةضضاوةناْى ئةو ضِووباضة ضِوويساوة ،ئةطةض تا ئيَواضة ْةْيؿيَتةوة بؤ غجيَسةي
بةياْى ياخؤ ئيَواضةى ضؤشي زواتط زةْيؿيَتةوة و ئةوإ زةناضٕ بة بيَ َةتطغي ية بواضةنة
بجةضِْةوة.
قوغتةْتني زةيعاْى يةؾهطيَو بةزووي نةوتووة ،بؤية فةضَاْى نطز تا ٖةضضى بةيةّ ية
غةضةوة و خواضةوةى ضِووباضةنة ٖةية ،بيٗيَٓٔ بؤ ئةوةي يةؾهطةنةى بجةضِيَتةوة بؤ نةْاضةناْى
بانوضى ضِووباضةنة ،بةآلّ زة تا ثاظزة بةيةّ ية بةؾةناْى غةضةوة و خواضةوةى ئاضاؽ زةغت
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نةوت ،نة ئةوةف بؤ ثةضِيٓةوةى يةؾهطى ضؤّ بؤ بانوض يةنذاض نةّ بووٖ ،ةضطيعاو ٖةضطيع
بةؾي ْةزةنطز.
بةضظإ َةضز ثيَؿبيٓيى ْةزةنطز ناتى طةيؿتٓى يةؾهطى ضؤّ بؤ ئاضاؽ ،ئاوي ضِووباضةنة
َهؿا بيَت ،بةآلّ زةيعاْى ثةضِيٓةوةى يةؾهطيَهى َةظٕ ية ضِووباضيَو بة يةى ياخؤ
بةو ئاواية ٖةي
زوو زةَصَيَط ئةدماّ ْازضيَت ،قوغتةْتيٓى زووةّ بة الْى نةّ ضؤشيَهى ثيَويػتة ،نةواتة بؤ
ثةضِاْسْةوةى يةؾهطةنةى بة زضةْط زةنةويَت ،بؤية ثيَـ ئةوةى بطاتة يةى فةضغةْطى ظيَى
ئاضاؽ ،فةضَاْى نطز يةؾهطةنةى ضِاظاْسْةوةى دةْطى وةضبططٕ و بةو ضِاظاْسْةوةية بةضةو
زوشَٔ بطِؤٕ.
ثيَ زةؾتى ضِووباضي ئاضاؽ بة زضيَصايي ًَيؤْإ غاٍَ ضِيَطِةوى ئاوةنةي بة ٖؤى
ْيؿتةْييةنإ ضيَ بووة و ثيَ زةؾتيَهة ية ٖةْسىَ ؾوئَ ية بانوضةوة بةضةو باؾووض ثاْتايي
ظؤضة ،ية ٖةْسىَ ؾويَين زيهةف ية ئاضاغتةى بانوض بؤ باؾووض تةغو زةبيَتةوة.
َيإ زةزا بيَ
ية زةظةضي ٖةضزوو ؾاخى ئاضاضات ئةو ثاْتايية نةَة و يةؾهطى ضؤّ ٖةوي
ضِاظاْسْةوةى دةْطى بجةضِْةوة ،تا ئةو ناتيـ قوغتةْتني زووزٍَ بوو ية ئةوةى تا غجيَسةي
بةياْى ضاوةضِىَ بهات ياخؤ بة ٖؤى ثةتةوة يةؾهطةنةى بجةضِيَٓيَتةوة.
ئةَةف بةو ؾيَوةية زةبوو نة ثةتةنإ يةاليةٕ ٖةْسىَ ئةغجػواضةوة ية ئاوي ضِووباضةنة
زةثةضِيَٓسضاْةوة و ية نةْاضى باؾووضى ظيَ زةبةغرتإ ،غةضةناْي زيهةيؿى ية نةْاضى بانوض بة
ٖةْسىَ ئةغتووٕ زةبةغرتاْةوة نة بة قاميي ية ظةوى زةضةقيَٓسضإ و ثيازةنإ خؤيإ بةو
ثةتاْةوة زةططت و ثيَيإ زةثةضِيٓةوة ،ئةغح َةيةواْى باف بوو ،بة ئاغاْى تواْاى ثةضِيٓةوةى
ٖةبوو و خيَطاتط بوو ،بةآلّ ئةطةض زوو نةؽ بة يةى ئةغح بجةضِْةوة ،ئةوا تةوشَى ئاو بة ٖؤى
قوضغييةوة ئةغح و غةضْؿيٓةناْى زةبطز .بؤية ئةطةض غي تا ضٌ ثةت بة غةض ئاوةنةزا ضِايةٍَ
نطابوواية ،ئةوا يةؾهطةنة بة ئاغاْى ية َاوةى يةى ضؤشزا تواْاى ثةضِيٓةوةيإ زةبوو.
غةضنطزةى غاغاْى بة يةؾهطةنةيةوة نة ئاَازة ببوو بؤ دةْط و ْاوةْس و ٖةضزوو الى
غوثاى زاْابوو ،طةيؿتة بةضاْبةض ضِووباضةنة و ٖيَطؾيإ نطز.
ئاؾهطاية غوثايةى نة ية نةْاضى ضِووباض و بيَ ئاَازةيي غةضباظى وةغتابيَت ،يةاليةٕ
غوثايةى نة ئاضايؿى دةْطى ٖةبيَت و يةثطِ ٖيَطؾى بهطيَتة غةض ،زةنةويَتة ض زؤخيَو .ية
ٖةَوو يةؾهطى ضؤّ تةْيا يةى يصيؤٕ ْةبوو نة ئاَازة بووبيَت بؤ دةْط ،ئةوةى ظؤض بة
خيَطايي تواْى خؤى خطِبهاتةوة ،يصيؤْيَو ئاَازةى دةْط بهات ،فةضَاْسة ناضَةٕ يؤؽ بوو.
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ئةو بريؤنةى ثةضِيٓةوةى وةالْا و فةضَاْى نطز تا يصيؤْةناْى ثؿت ية ضِووباض و ضِوو ية
غوثاى غاغاْى بة مشؿيَط و ثيَآلناْيإ بهةوْة دةْط.
ئةو ضؤشةى بةضظإ َةضز ٖيَطؾي بؤ يةؾهطى ضؤّ ية نةْاضى ئاضاؽ نطز ،زواضؤشى َاْطى
يةنةَى ٖاوئ بوو .يةو ؾويَٓةى غاغاْييةنإ ٖيَطؾيإ نطز ،بٓاضى ضياناْى ئاضاضات بة
باؾي زةبيٓطإ و ية بٓاضى ؾار ،شَاضةيةنى ظؤض ضةظى نيَوى ٖةبوو ،نضة طةدمةطإ
غةضطةضَى ييَ نطزْةوةى تطيَي ضةظةنإ بووٕ ،ئةوإ زميةْى يةنسيي نوؾتٓى غةضباظةناْى
ٖةضزوو اليإ بة باؾي زةبيٓى.
ية بٓاضةناْى ئاضاضات زوو وةضظ بؤ ييَهطزْةوةى تطيَ ٖةبوو ،يةنيإ وةضظى طةيؿتٓى
بةضغيًة و زواتط وةضظى طةيؿنت و ييَهطزْةوةى تطيَ .ئةوإ بطغيًةيإ زةضٓى تا غطنةى ثيَ
ضيَ بهةٕ بؤ تطؾيات ،ئةو تطؾياتةى يةو غطنةية زةنطا ٖؤناضى تةَةٕ زضيَصى يةى غةزةيي
شْإ و ثياواْى ئةو زةظةضة بووٕ ئةوإ ٖةضطيع بة غطنةى تطىَ تطؾياتيإ ْةزةنطز.
َهى ئةو زةظةضة ضؤٕ زةيإ ظاْى غطنةى بةضغيًةى تطىَ
الى ئيَُة ئاؾهطا ْيية نة خةي
ٖؤناضيَهة بؤ تةَةٕ زضيَصي.
ئيَػتة ظاْػت بؤي زةضنةوتووة ،نة ئةو نةغاْةى ئاوى بةضغيًة زةخؤْةوة زووضاضى
َغةَى .ئؤضة و ئةغيس ئؤضيو) ْابٔ،
ٖةْسىَ ْةخؤؾي وةى (غووزاى غةفطاوى و غووزاى بةي
ئاوى بةضغيًة ئةو زوو ْةخؤؾيية بة تةواوةتيى يةو نةغاْة زووض زةخاتةوة.
َسا تطىَ ؾريٕ زةبوو ،بةآلّ ية
ية ٖةْسىَ ية ْاوضة طةضَيَٓةناْى ئاظةضباجيإ يةو وةضظةى غاي
بٓاضى ئةو زوو ؾاخة نة نويَػتإ بووٕ تا زوو َاْط زواتط ظيَذا تطىَ ؾريٕ زةبوو ،ضووْهة
ئةو ؾويَٓة نويَػتاْة و ئةونات غةضطةضَى بةضغيًة ضٓني زةبووٕ ،زوو َاْط زواتطيـ واتة
ية نؤتايي ٖاوئ بؤ تطيَي ؾريٕ زةٖاتٓةوة .ئيَػتة ٖيض ؾويَٓةواضى ئةو ضةظاْة ْةَاوٕ بة ٖؤى
غوواْى خانةوة ،تةواوى خانى بة ثيتى ئةويَٓسةضَ ،غوواوة و زاخوضاوة ،ية ئيَػتةزا يةو بٓاضاْة
ٖيض ضِووةنيَهى بة غووز ْابيٓطيَت ،تةْيا ية ْيَعيو يووتهةى ؾاخةنإٖ ،ةْسىَ زضةختى
نويَػتاْي ٖةية.
ئةو نضاْةى ئةو ضؤشة يةو بٓاضة بةضغيًةيإ زةنطزةوةٖ ،ةضضةْسة نةَيَو َةوزا ية
ْيَواْيإ ٖةبوو ،بةآلّ َةيساْى دةْط و ٖةضزوو نةْاضى ئاضاغيإ بة ؾيَوةيةى زةبيٓى وةى
َبةتة بةضظى ؾويَٓةنةيإ ٖؤناضيَهى ططيٓط بوو يةو ضِووةوة،
ئةوةى يةشيَط قاضةناْيإ بيَتٖ ،ةي
يةو زةظةضة ْةتةْيا ٖيض ؾاخي زيهة ْةبوو ،بططة خةضةْس و ططزوويهةف ْةبووٕ تا َةوزاى
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بيٓيٓى ئةوإ زووض بهةْةوة .ضِةْطة ية ؾويَين زيهة بة ٖؤى بووْى ضيا و خةضةْس و ططز
وٖ...تس نة بةضظ و ْعَيإ ظؤضة ،تةَاؾانةض ْاناضيَت ٖةَوو ؾويَٓةنإ ببيٓيَت ،بؤية وا
بريبهاتةوة نة ديٗإ بؤ ئةوة ضيَ نطاوة تا ئةو تواْاى بيٓيٓى ٖةبيَت ،تةْاْةت ئةطةض نةغيَو
َح ياخؤ ٖيُااليا بيَت ،ئةو برينطزْةوةيةى بؤ ْايةت ،ضووْهة ية
ية يووتهةى ؾاخةناْى ئةي
الى ضاغت و ضةخ و ية ثيَـ و ية زواوةى يووتهةي زيهة ٖةْة ،بة ظَاْى بيَ ظَاْى ثيَي
َهي زيهةيـ ية بةضظايني ،بةآلّ يةو ْاوضةى ئاضاضاتى ييَية،
َئَ تةْيا تؤ ية بةضظى ْيت ،خةي
زةي
ٖيض يووتهةي زيهة ْيية تا نةؽ دطة ية خؤت ببيٓى ،ئةّ غطووؾتةف بؤتة ٖؤناض بؤ ضيَ
بووْى زةيإ ئةفػاْة و ضريؤى .شاى زؤ َؤضطاْى فةضةْػي نة خؤى ضؤتة غةض ٖةضزوو
ؾاخةنة ،ية ثةضِتوونة ططاْبةٖانةى خؤيسا بة ْاوى (َيَصووى ئةضَةْػتإ) ْووغيويةتى:
ئةطةض بؤ يةنذاض غةض ئةو ؾاخاْة بهةوٕ تيَسةطةٕ ٖؤناضى ضيَبووْى ئةو ٖةَوو ئةفػاْةية و
َاْةوةيإ تا بة ئيَػتة زةطات ضيية!.
َى ْةْواْس ية
زواى طةيؿتٓيإ بؤ نةْاضى ضِووباض ،غةضزاضى غاغاْى ٖيض زووزي
بةناضخػتٓى طاييػهة دةْطييةنإ ،ضووْهة ئةو ثيَسةؾتة وةى ئةوة وابوو نة زةغتهطز بيَت
و بؤ َةيساْى دةْط ضيَهدطابيَت .طاييػهةنإ ضيعيإ يةندػت و بة خيَطايي يةنذاض ظؤض
َكةناْيإ و وضزةبةضزةنإ زةضزةنةوت.
نةوتٓةضِىَ ،ئةطةض ؾةوباية بطيػهةى ييَهدؿاْى ئةي
ية نةْاضى ضِووباضةنة غةضباظة ضؤَةنإ ية ضاوةضِواْى ثةضِيٓةوة ،بة ثةضف و بآلوى
وةغتابووٕ ،ية ْاناو طاييػهةنإ طةيؿنت ،وةغتاْسْى طاييػهةنإ ئاَطاظ و ضيَهاضى خؤى
ٖةبوو ،تاظة نات ْةَابوو .ضيعى يةنةَى طاييػهةنإ ٖيَٓسة خيَطابووٕ نة ْةياْتواْى ية
ناتى طةيؿنت بة ئاوةنة بوةغنت ،ية ئاوياْسا و ٖةْسيَهيإ تا ئةوبةضى ئاو ضؤيؿنتٖ ،ةْسيَهيـ
بة ٖؤى تةوشَى ئاو تواْيإ خيَطاييإ نةّ بهةْةوة و ية ْيَوةضِاغتى ئاوةنة بطةضِيَٓةوة.
ية ٖةْسىَ يةو بةؾاْةى يةؾهطى ضؤّ نة نةوتبووْة بةض ٖيَطؾي طاييػهةنإٖ ،يض
تواْايةنى بة بايةر بؤ دةْط ْةَا ،بة ؾيَوةيةنى ييَٗات نة غةضباظةنإ نةوتٔ ياخؤ ئةواْةى
َابووْٕ ،ةياْسةتواْى خؤيإ ضيَهبدةٕ ية ضواضضيَوةى يةنةى ديازاٖ .ةْسىَ يةو غةضباظاْة
ناتيَو بيٓييإ طاييػهةنإ بةضةو ضِوويإ زئَ و تواْاى بةضططيإ ْيية و تةْيا ضيَطةيإ
ٖةآلتٓةْ ،اضاض خؤيإ ية ضِووباضةنة زةزا ،ئةطةض تواْاى ثةضِيٓةوةيإ ببوواية ،خؤيإ زةطةياْسة
ئةوبةضى ضِووباضةنة و زةطةيؿتٓة نةْاضى بانوض و يةويَوة ضيَو زةضِؤيؿنت تا زةضْةنةوٕ نة
ٖةآلتووٕ ،ضووْهة ٖةآلتٔ ية يصيؤْةناْى ضؤَى بضووى ٖةضوةى ضؤَى طةوضة غعاى َطزٕ بوو.
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قوغتةْتيٓى زووةّ نطيػتيإ بوو ،بؤ ضيَعييَٓإ ية عيػاي َةغيح نة ية خاض زضابوو،
غةضباظى خؤى وةى ضؤَى طةوضة ية خاض ْةزةزا ،بةآلّ فةضَاْى زةنطز زةغتى ية ثؿتةوة
ببةغنت و يةغةض ضؤى زواى بةغتٓى ضؤنةناْى زايبٓئَ ،زواداض بة مشؿيَط ياخؤ بة تةوضى
قوضؽ غةضيإ ية الؾةى ديا زةنطزةوة.
بؤية ئةو غةضباظاْةى زةطةيؿتٓة ئةوبةض ،ضايإ زةنطز بؤ بٓاضى ؾار و واياْسةظاْى يةو َى
َو يةْيَوياْسا غةضطةضَى
زةطةْة دةْطةٍَ ،نة زةطةيؿنت زةيإ بيٓيي ئةوة ضةظى تطيَية و خةي
بةضغيًة ضٓيٓةوةٕ .ئةوإ بؤ ئةوةى ئاؾهطا ْةنطئَ ،ياضَةتى بةضغيًة ضٓةناْيإ نطز تا
دةْط تةواو بوو ،زواتط بووْة زيًى غاغاْييةنإ ،ئةواْيـ بة ْاوى (ضؤَة غوضةييةنإ) واتة
ئةو ضؤَاْةى يةْيَو بةضغيًة بووٕ ْاويإ زةبطزٕ.
يةْيَو بةؾةناْى يةؾهطى ضؤَى بضووى ،بةؾةنةى ناضَةٕ يؤؽ تواْيإ بة تةواوةتى و بة
ضيَهى وةى يصيؤٕ بهؿيَٓةوة و ية ضِووباض بجةضِْةوة ،بةّ ؾيَوةيةف ئةو دةْطة ية ؾهػت
ظياتطى بؤ قوغتةْتيٓى زووةّ بةزى ْةٖيَٓا.
*
*
*

ؾاثووضى زووةّ ية ناتى دةْطى تةخل ضِووز تةَةْى غي غاٍَ بووَ ،يَصووْووغي ئةضَةْى
َيَت نة وةى نطيػتياْةنإ تةْيا يةى شْى ٖةبوو ،ثاؾا
(غةبة ئةوؽ) ية باغي ئةوزا زةي
َساوة،
غاغاْييةنإ شَاضةى ظؤضيإ شٕ ٖيَٓاوة ،بةآلّ ئةَة ية غةضةتا ْةبووة ،زواتط غةضيٗةي
ناضَةٕ يؤؽ ية بريةوةضيةناْى خؤيسا ْووغيويةتى :ئيَطاْييإ بة ٖؤى ئايٓى ظةضزةؾتةوة
ْةياْسةتواْى ية شْيَو ثرت بيَٓٔ ،بةآلّ ؾاثووضى زووةّ و ؾاظازةناْى غاغاْى زةناضٕ ٖةض
شَاضةيةى غواظٕ شٕ بيَٓٔ ،ضووْهة ضيَػا ئايٓييةنإ يةو ضووةوة ئاظازى نطزووٕ.
ويَطِاى ئةوةى ظاْياضيية َيَصووييةنإ يةباضةى غةضزةَى غاغاْييةنإ ظؤض ثرتة ية ٖى
غةضزةَى ئةؾهاْييةنإ ،بةآلّ زيػإ ٖةْسىَ بابةت الَإ ؾاضاوةية و ْاظاْني بابةتى فطة
شْٗيَٓإ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ية نةيةوة زةغتى ثيَهطزووة و طةيؿتووةتة ئةو
ظيَسةضِؤييةى نة تةْاْةت خؤؾيإ بهةوْة نيَؿةوة و خةضدى ئةو ٖةَوو شْاْةيإ ثيَ ْةزضيَت.
ية َيَصووى ضؤشٖةآلتسا ْووغطاوة نة خةغطةو ثةضويَع زواظزة ٖةظاض شْى ٖةبووة ،ئةو
شَاضةية بة ئاؾهطا زياضة نة ظيَسةضِؤيي تيَسا نطاوة ،ضووْهة ئةطةض خةغطةو ٖةض شْيَهى
يةؾةويَهسا ببيٓيَت ،بؤ ئةَة ثيَويػتى بة ثرت ية غي و ؾةف غاٍَ زةبيَت ،بةآلّ ئةطةض يةو
شَاضةية زة ٖةظاض نةّ بهةيٓةوة و ثةغةْسى بهةئ ،نة تةْيا زوو ٖةظاض شْيؿى ٖةبووبيَت،
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زيػإ بة ضةضاونطزْى ئةوةى ئةواْة ٖةَوويإ خؤيإ بة ؾاشٕ زةظاْى ،بة ٖةبووْى ئةو
ثيَطةية زةياْتواْى وةى ؾاشٕ بصئ و ٖةض يةنةيإ زةيإ ويػت ية دواْهاضى ية ثيَـ ئةواْي
زيهةوة بيَت ،بةّ ئاواية خةضدى ية ضازة بةزةضيإ ثيَويػت زةبوو نة ية تواْاى ثاؾا ْةزةَا.
بؤية ناتيَو ثةضِتوونى (ويسٕ طيَطٕ) ئيَطآْاغي غويسى و َاَؤغتاى ظاْهؤى ئؤثػاال
زةخويَٓيٓةوة نة ية نؤتايي غةضزةَى غاغاْييةناْسا ٖةْسىَ نات خةضدى سةضةَػةضا و
شْةناْى ثاؾا غاغاْييةنإ ية خةضدى يةؾهطةناْيإ ظؤضتط بووةْ ،ابيَت يؤَةى بهةئ نة
َيَصووْووغإ غووزيإ ية تواْاى برينطزْةوةى خؤيإ وةضططتووة و ئةَة ضاغتى ْيية.
ية غةضةتاى غةزةى ْؤظزةيةَى ظايٓيسا زووداض فةحتعًى ؾا و ئيُجطاتؤضةناْى ضووغيا
َيإ خاياْس ،غةضةدماّ بة
ثيَهةوة دةْطإ ،خوىل يةنةَى دةْطةنإ َاوةى زة غاي
َػتإ) نؤتاييإ ٖات ،خوىل زووةَيـ بيػت َاْطى خاياْس و بة
ثةميآْاَةى (طوي
ثةميآْاَةى (توضنُإ ضاى) نؤتايي ٖات.
ية ٖةضزوو خوىل دةْطسا (عةباؽ َريظاى نوضِى فةحتعًى ؾا) فةضَاْسةى طؿتيي يةؾهطى
ئيَطإ و ديَٓؿيٓى ثاؾا بوو.
ية خوىل زووةَى ئةو دةْطةزا عةباؽ َريظا بؤ خةضدى دةْط و َووضةى غةضباظةنإ و
ثيَساويػتييةنإ بة طؿتيي ثيَٓر غةز ٖةظاض متةْي ثيَويػت بوو ،ئةّ ثاضةيةى ية باونى
ويػت.
فةحتعًى ؾا ئةو ثاضةيةى ثيَ ْةزاٖ ،ةض بؤية عةباؽ َريظا ؾهػتى خواضز و ضووغياى
َيؤظي بةضيتاْيا ية ئيَطإ
تعاضى ٖاتٔ و تةوضيَعيإ ططت ،زواتط عةباؽ َريظا زاواى ية باي
(ئيًضى) نطز تا بهةويَتة ْيَواْيإ ،ئيسي دةْط نؤتايي ٖات و ثةمياْى توضنُإ ضاى بةغرتا،
ٖةضزوو وياليةتى (ئيَطةوإ و ْةخضةوإ) بووْة ٖى ضووغيا ،دطة يةو زوو وياليةتاْةى بة ٖؤى
َػتإ ية ئيَطإ ديا بووْةوة.
ثةميآْاَةى طوي
ئةطةض فةحتعًى ؾا ئةو ثاضةيةى زابوواية ،يةواْةية عةباؽ َريظا ؾهػتى ْةخواضزباية،
ئةطةضيـ ؾهػتى خواضز باية بةو ؾيَوةية ْةزةبوو نة تةوضيَعى ية زةغت زةضبضيَت ،بة
ططمياْى بةٖيَع ية ناتى ثةميآْاَةى ئاؾتى ٖةضزوو وياليةتى ئيَطةوإ و ْةخضةوإ بؤ ئيَطإ
زةَاْةوة .واتة ئةو وياليةتاْة ية ثاى خةضز ْةنطزْى ثيَٓر غةز ٖةظاض متةٕ بووٖ ،اونات
خةضدى سةضةَػةضا و شْةناْى فةحتعًى ؾا بطيَتى بوو ية ضواض غةز ٖةظاض متةٕ.
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َيَت خةضدى سةضةَػةضانإ
َجؿتة بؤ وتةنةى ويسٕ طيَطٕ نة زةي
ئةو ضِووزاوة َيَصوويية ثاي
ية ٖى يةؾهطةناْيإ ثرت بوو ،ئةوة زةضزةنةويَت نة ئةو وتةية خةياٍَ ْةبووة و بةؾيَهة ية
ضاغتى.
ؾاثووضى زووةّ يةى شْى ٖةبوو ،بؤية خةضدى سةضةَػةضاى ية ئةغتؤ ْةبوو ،تواْاؾي
َةت و يةؾهط تةضخإ بهات .ئةو ية ْيَوإ ٖةَوو ياضيية
ٖةبوو ناتى ث رت بؤ ناضوباضى زةوي
()13
وةضظؾييةناْسا ،ثرت غةضطةضّ و ظؤض ٖؤططى (ياضى ضؤطإ) بوو ،ية غةضزةَى ثاؾايةتيي
ئةوزا ئةو ياضيية ية تةواوى ئيَطإ ثةضةى غةْس .ئةو ظؤض ٖؤططى ئةو ياضيية بووة و تا ئةو
ضازةية ضؤيؿتووة نة ٖةْسيَو وايإ برينطزووةتةوة نة ئةو زاٖيَٓةضى ئةو ياضييةية.
ئيَطآْاغإ بةو وتةية ضِاظى ْني و ية ثةضِتوونى (ئاْاباؽ)ى (طعْفؤٕ) نة ية ( 400خ .ظ)
ْووغطاوة ،باؽ يةو ياضيية نطاوة و ئةو ثةضِتوونة باغي طةضِاْةوةى ئةو زة ٖةظاض غةضباظة
يؤْاْييةي نة ية ئيَطإ غةضباظ بووٕ و يةطةٍَ طعْفؤٕ زا طةضِاْةوة بؤ يؤْإ زةناتٖ .ةضضةْسة
طعْفؤٕ باؽ ية ؾيَوةى ياضييةنة ْانات ،بةآلّ ْاوى زةبات ،ئةَةف ْيؿاْسةضى بووْى ئةو
ياضييةية ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ و بة ططمياْى ظؤض ية غةضزةَى ئةؾهاْييةناْيـ
ٖةبووة ،ية زواى غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ ظؤض ثةضةى غةْسووة و بؤتة ياضى خاْةزإ و
زةغةآلتساضةنإ.
ياضيهطزٕ بة طؤ واتة طؤيئَ يةْيَو ضيٓةناْي زيهةؾسا ٖةبوو ،بةآلّ بة زاض ْةبوو،
ئةواْيـ وةى ية ياضى ضؤطإ زةبووْة زوو زةغتة و ٖةض زةغتةيةى بؤ خؤى طؤَييَهى زازةْا و
َى بةضاْبةض .ئةوإ تؤثةنةيإ بةثيَي ضيَػاى تايبةت و بة
َي زةزا طؤيةنة بباتة ْيَو طؤي
ٖةوي
زةغت بؤ يةنسيي زةٖاويؿت و ٖةَوو ئةْساَاْى تيُيَو ٖاوناض زةبووٕ بؤ بةضِيَوةضووْى
ياضييةنةيإ و بطزْةوةي ياضييةنة بؤ خؤيإ.

( )13ئةو ياضيية يةغةض ئةغجةوة زةنطيَت و طؤيةى ية ؾيَوةى تؤخ ية ْاوةْسى َةيسإ زةبيَت و زوو زةغتة ية
غواضةنإ ياضى بةو طؤية زةنةْٕ ،اوى ضؤطاْةْ ،اويَهى نوضزيية" .وةضطيَطِي نوضزى"
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ضةزةجنامى شوومى ضيَ هاوثةميانةكة
غةضبطزة و ضؤْييةتي ية زايهبووْى ؾاثووضى زووةَي ثاؾاى غاغاْى يةاليةٕ تةواوى
ٖؤططاْى َيَصووى ئيَطإ ظاْطاوةٖ ،ةضوةٖا ظاْياضييإ ٖةية نة ئةو يةوناتةى يةْيَو غهى
زايهيسا زةبيَت بوو بة ثاؾا.
ئةونات ية ئاططخاْةى ؾيع نة ْٗا بة تةختى غًيَُإ ْاغطاوةَ ،وبيسةى ٖةبوو
َيَصووْووغاْي ضؤَى بة (طاواض) ْاويإ بطزووةْ ،اظاْني نة ية ظاضاوةى ثةًٖةوى غاغاْيـ
ٖةَإ ْاو بووة ياخؤ ئةضَةْييةنإ بة ؾيَوة ظاضى خؤيإ ْاويإ بطزووة.
طاواض وتى( :ئةو نؤضثةيةى ئيَػتة ية غهى خيَعاْى ٖوضَعى زووةَساية ،بيَطوَإ نوضِة و
زةتواْطيَت بؤ ثاؾايةتيي زةغتٓيؿإ بهطيَت ،ئةطةض نؤضثةنة نوضِ ْةبوو َٔ ،خؤّ زةخةَة ْيَو
ئاططي ئاططخاْةنةوة تا بػووتيَِ).
ٖوضَعى زووةّ ،واتة باونى ؾاثووضى زووةّ بةض ية َطزٕ نوضِيَهى بةْاوى ٖوضَعز ٖةبوو،
ئةطةض ببوواية بة ثاؾا ،بة ٖوضَعى غيَيةّ زةْاغطا ،ئةو ٖةضضةْسة ية ؾاثووضى زووةّ طةوضةتط
بوو ،بةآلّ ْةبوو بة ثاؾا و ثيَـ ئةوةى بطاتة تةَةْى الويةتيى ية نؤؾهى باونى ٖةآلت و
ضؤيؿت بؤ ضؤّ.
ضؤيؿتٓى ئةو بؤ ضؤّ ية طةضَةى ئةوناتة بوو نة زوشَٓهاضى ية ْيَوإ ئيَطإ و ضؤّ
ٖاتبووة نايةوة .زيطؤني ئيَُة يةو ضواْطةوة وْة و ظاْياضميإ يةو باضةوة ْيية ،نة ٖوضَعز بؤ
ضايهطز و ضؤيؿت بؤ ضؤّ ،ئةوةى يةو باضةوة زةيعاْني بة طؿتيي ية ظَاْى َيَصووْووغة
ضؤَةناْة و ئةواْيـ يةو باضةوة ٖيض ْووغيٓيإ ْيية.
ناتيَو ٖوضَعى زووةّ َطز ،زةبوواية نوضِةنةى ببيَتة ديَٓؿيٓى ،ئةويـ ْةتةْيا ية نؤؾو
ْةبوو ،بططة بة ٖؤى ٖةآلتٓى بؤ ضؤّ بة وتةى َيَصووْووغة ضؤَةنإ و بة تايبةتى (ئةَاْؤؽ
َاضغيًَى ْؤؽ) يةاليةٕ باونييةوة ية َرياتى ثاؾايةتيي ؾؤضا و بيَبةف نطابوو.
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ٖوضَعى زووةّ بؤ ئيَطإ ْةطةضِايةوة ،بؤية بطانةى واتة ؾاثووضى زووةّ نة ية زايهى ئةو
ْةبوو طةيؿتة غةض تةختى ثاؾايةتيي .ناتيَو ؾاثووضى زووةّ َٓساٍَ بووْ ،ةزةظاْطا ضةْسة ية
بطا طةوضةنةى خؤى زةضيَت ،بةآلّ زواى ئةوةى ؾاثووضى زووةّ طةوضة بوو ،ئةواْةى ٖوضَعيإ
ية ضؤّ زةبيٓيي زةياْعاْى ؾاثووض ضةْسة ية ئةو زةضيَت.
َو
َهةوت بوو نة زوو ؾاظازة بةو ضازةية ييَو بضٔ ،نة خةي
ية َيَصووى ئيَطإ ،زووداض ٖةي
َي ْةزا غووز ية
ْةيسةتواْى يةيةنيإ ديا بهاتةوةٖ .وضَع نة بطا طةوضة بوو ٖيض نات ٖةوي
ييَهضووْى خؤى و بطانةى وةضبططيَت ،بةو ؾيَوةيةى ية غةضزةَى ٖةخاَةْؿييةنإ ية
ئةفػاْة زةضوو ،زةغةآلت بططيَتة زةغت ،بةآلّ ضووْهة ئةو ية ؾاثووضى زووةّ طةوضةتط بوو،
سهووَةتى ضؤّ ية غةضزةَى ئيُجطاتؤض شؤييٓسا ويػتيإ بؤ زشايةتى ؾاثووض غووزى غياغيي
ية ئةو ية زشى ؾاثووضى زووةّ وةضبططٕ.
ْاوى شؤيني ية زةقة التيٓييةنإ ٖةَإ (ثؤيياْؤؽ) بووة ،بةآلّ ضووْهة ية غةز و ثةدما
َى ضابطزووزا ْاوى ئيُجطاتؤضة ضؤَةنإ يةاليةٕ فةضةْػييةناْةوة طةيؿتووةتة ئيَطإٖ ،ةَإ
غاي
ئةو ْاواْةى ئةوإ ْووغيوياْة واتة شؤيني ْاغطاوتطة.
َيإ بؤ زةنطز،
َيَو نؤيًةى ٖةبوو نة نؿتووناي
ٖوضَع ية ضؤّ شياْى باف بوو ،نؤَةي
َؤثاْسْى عةتط و بؤْى ٖةبوو ،نؤيًةناْى تيَيسا ناضيإ زةنطز ،ئةو
ٖةضوةٖا ئةو ناضطةيةنى زي
ية ضِووى َازي ٖيض ثيَويػتى ْةبوو تا بيةويَت ضِوو ية غياغةت بهات ،بةآلّ ئيُجطاتؤضى ضؤّ
زةيةويػت يةطةٍَ ؾاثووض ظةْطيَت ،بؤية ٖاْى زةزا تا بيَتة ْيَو غياغةت.
يةْيَو ئيُجطاتؤضةناْى ضؤّ ،شؤيني نةغيَهى تايبةت بوو ،ئةو ظاْا بوو و َيَصووى ضؤَى
زةْاغي و ناضيطةضيى فةضٖةْطى ضؤَى باغتاْى يةغةض بوو ،ئةو ناضيطةضيية بة ضازةيةى بوو
نة بطِياضيسا ئايٓى نطيػتيإ نة ببوو بة ئايٓى ضؤّ ،البسات و ئايٓة نؤْةنةى ضؤّ نة
َيَو خوزاوةْسى ٖةبوو بهاتةوة ئايٓى ضؤّ.
نؤَةي
َو باوةضِيإ بة ئايٓى َةغيح ْةَيَٓت ،ئاظاضيإ زةزإ و
ئيُجطاتؤضةناْى ضؤّ بؤ ئةوةى خةي
َطةضِا
َة زضِْسةنإ ،بةآلّ شؤيني نة خؤى ية ئايٓى نطيػتيإ ٖةي
زةياْهوؾنت و زةياْسإ بة ئاشةي
َطةضِاو ْاو زةبطا ،باوةضِى وابوو نة ْابيَت ئةوإ ئاظاض بسات ،بؤ
بؤوة ،بة شووييٓى َوضتةز و ٖةي
ئةوةى ئةوإ ية ئايٓةنةيإ ثاؾطةظ ببٓةوة ،ثيَويػتة ئاؾٓايإ بهاتةوة بة فةضٖةْطى ضؤَى
نؤٕ.
461

شؤيني بؤ ئةّ َةبةغتة ية غيَطنى طةوضةى ضؤّ نة ْاوى (نؤييعة) بووٖ ،ةَوو دؤضة ياضي و
َيَو وتاضبيَصى ضِاغجاضز تا ية بةياْييةوة تا ئيَواضيَ
ثيَهةوة دةْطاْيَهى ياغار نطز ،نؤَةي
َواغي نة
َو بئاخعٔ و وتاض بسةٕ ،يةغةض زةضطةى نؤييعة نةتيبةيةنيإ ٖةي
يةويَٓسةض بؤ خةي
تيايسا ْووغطا بوو":بضؤ شووضةوة و ئاطةزاض ية َيَصووى باثرياْت ببة".
ية ئاناَسا نةؽ ْةزةضوو غيَطى ،تةْيا ئةو نةغاْة ْةبيَت نة زةيإ ويػت وا زةضغةٕ،
نة اليةْططى بريؤنةى شؤييٓٔ و باوةضِيإ بة ئائ و فةضٖةْطى نؤْى ضؤّ ٖيَٓاوة ،ئةَة ية
َو ضاْةٖاتبوو
ناتيَو بوو نة ٖيض نات بة قةزةض ئةو نات نة غةزةى ضواضةَى ظايٓى بوو ،خةي
بة ضووٕ بؤ غيَطى.
ية ضؤّ ئةواْةى ضةطةظْاَةى ضؤَيإ ٖةبوو ،نؤيًة ْةبووٕ ،بة زضيَصايي تةَةٕ َووضةيإ
ية سهووَةت وةضزةططت و ٖيض ناضيإ ْةزةنطز ،ئةوإ ٖةَوو ناتةناْى خؤيإ بة
خؤؾطوظةضاْى و غةضطةضَى زةبطزةغةض .ئةوإ ضؤشاْة بؤ بيٓيٓيى ياضييةنإ زةضووْة غيَطى و
ئةو ناتاْةى غيَطى ْةبوو ،ضِوويإ زةنطزة طةضَاوةنإ و يةويَٓسةض زةَاْةوة ،ومتإ نة
طةضَاوةنإ تةواوى بابةتةناْى غةضطةضَى و يةْيَويؿياْسا ثةضِتوونداْةى ييَ بوو.
َطةيةى نة بةو ؾيَوةية بيَهاض و خؤؾطوظةضإ بيَت و ياضييةناْى غيَطى باؾرتئ
ية نؤَةي
َو بٔ ،شؤيني ـ يـ غيَطى و ياضييةناْى زاغات و بيهاتة ؾويَٓى وتاضبيَصى و
غةضطةضَى خةي
نةغيـ ْاضاض بة نويَططتٔ ْةنات ،نةؽ ْاضاض ْابيَت بضيَتة غيَطى بؤ طويَططتٔ ية
وتاضبيَصةنإ.
َئَ شؤيني زةضووٕ ثاى و َطؤظ زؤغت بوو ،بةآلّ ية زةضووْٓاغي
َيَصووْووغاْى ئيَػتة زةي
ْةزةظاْى ،ئةطةض ظاْيباى غيَطنةناْى زاْةزةخػت و ْةيسةطؤضِئ بة ؾويَٓى وتاضبيَصىٖ ،وضَعى
بطاى ؾاثووضيؿى ْةزةْاضز بؤ ئيَطإ تا َةغيشى و ظةضزةؾتييةنإ باْطٗيَؿت بهات بؤ
واظٖيَٓإ ية ئايٓةناْيإ و ضِوونطزْة ئايٓة نؤْةنةى ضؤّ.
شؤيني ؾاضةظاى زةضووْٓاغي ْةبوو ،بةآلّ ئايا ٖوضَعيـ ئةوْسة ْاؾاضةظا بوو نة ْةيسةظاْى
تواْاى ْيية بة باْطةؾةنطزٕ ،ئيَطاْييةنإ ْاضاض بة واظٖيَٓإ ية ئايٓى خؤيإ بهةٕ و ٖاْيإ
بسات بؤ باوةضِٖيَٓإ بة ئايٓى فطة خوزاوةْسيي ضؤَى نؤٕ و ٖاوبةف ضيَهطزٕ بؤ خوزا؟.
بؤ وةآلَي ئةو بابةتة غيَ خاٍَ ٖةية نة باغيإ بهةئ:
يةنةّ :ناتيَو ٖوضَع ية وآلتى خؤى و ية نؤؾهى بابى ضايهطزٖ ،يَؿتا ية تةَةْى الويسا
بوو ،ئاؾهطاية نة نةغيَو يةو تةَةْةزا ناتيَو زةضيَتة وآلتيَهي زيهةٖ ،ةَوو ياخؤ بةؾيَو
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َططي نويتووضي ئةو وآلتة ياخؤ
ية نويتووضى وآلتى خؤى ية بري زةنات ،ئةَة وا زةنات ٖةي
َطةية بيَت ،نة ئةوي تيَيسازةشي.
نؤَةي
زووةّ :ية غةزةى ضواضةَى ظايٓيسا ئاَطاظةناْى ثيَوةْسيي وةى ئيَػتة ْةبووٕٖ ،وضَع نة
َى وآلتى خؤى ديَ ٖيَؿتبووْ ،ةيسةتواْى بة ئاغاْى ثيَوةْسيي بة وآلتةنةى
ية تةَةْى َٓساي
َطةنةي خؤي ئاطةزاض بيَت ،بؤية يةوة تيَ
خؤي بهاتةوة و بةضزةواّ ية زؤخى نؤَةي
ْةزةطةيؿت نة ئةغتةَة بتواْيَت ئايٓى ٖاووآلتييةناْى خؤى بة ضيَطةى باْطةؾة بطؤضِيَت و
فطة خوزاوةْسييإ تيَسا بآلو بهاتةوة.
َيَٓى بة ٖوضَع زابوو ئةطةض ئةو ظةضزةؾتى و َةغيشييةناْى ئيَطإ باوةضِ
غيَيةّ :شؤيني بةي
ثيَ بٗيَٓيَت بؤ غةض ئايٓى ضؤَى نؤٕ ،ئةو زةناتة ثاؾاى ئيَطإ.
ئةو ناتةى شؤيني ويػتى يةؾهط ببات بؤ غةض غاغاْييةنإ ،تةَةْى ؾاثووضى زووةّ ثةدما
و زوو غاٍَ بوو ،بيَطوَإ ٖوضَعيـ ئةو نات ية تةَةْى ئةو طةوضةتط بووة.
ئيَُة ظاْياضميإ ْيية نة ٖوضَع ية ض تةَةْيَو بووة ،نة ية نؤؾهى باونى ٖةآلتووة ،تةْيا
َيَني تةَةْى ئةو يةو ناتةى شؤيني ْياظى يةؾهطنيَؿيي ٖةبوو ية
زةناضئ بةثيَي ييَهساْةوة بً
ؾةغت غاٍَ ثرت بووة.
ٖوضَع ئةونات ية تةَةْى الوى ْةبوو تا بطوتطيَت بريى ية طةيؿنت بة تةختى ثاؾايةتيي
نطزووةتةوة ،تةْيا يةبةضئةوةى بة زضيَصايي تةَةْى خؤى بة خاوةٕ َافى ثاؾايةتيي غاغاْى
َةى
َيَٓةى ثيَسابوو ،بؤية بريى زةنطزةوة نة زةطاتة ئاواتى ضةْسئ غاي
ظاْيوة و شؤييٓيـ ئةو بةي
خؤى.
ٖةضضةْسة شؤيني زةيويػت َةغيشى و ظةضزةؾتييةنإ بيَٓيَتة غةض ئايٓى نؤْى ضؤّ ،بةآلّ
ويَطِاى ئةوةف دةْطى ئةو يةطةٍَ ؾاثووضزا دةْطيَهى ئايٓى ْةبوو.
ئةواْةى وتووياْة ٖؤناضى غةضةنيي ظؤضيٓةى دةْطةنإ ئابووضيية ،دطة ية ٖةْسىَ ضِووزاو
و دةْطى تايبةت ،وتةيةنى ضاغتيإ وضووشاْسووة .ؾاثووضى زووةّ نطِئ و فطؤؾتٓى تةواوى
َةَةْس و
ناآلناْى ضؤَى ية غٓووضى ئيُجطاتؤضييةتةنةى ياغار نطز ،ئةّ ياغاخهطزْةف ،زةوي
خوزإ غةضَايةناْى ضؤَى ظؤض تووضِة نطز.
ية ضؤّ نطيَهاض و نؤيًةنإ خوزإ ٖيض ؾتيَو ْةبووٕ تا ئةو ياغاخهطزْة ئةوإ تووضِة
بهات ،باظضطاْى ضؤّ ية زةضيا و وؾهاْى ية زةغت ئةو نةغاْة بوو نة خوزإ ضةطةظْاَةى ضؤّ
بووٕ.
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َة ثيَويػتة نة ية ْيَوإ باظضطاْة ضؤَةنإ ضيٓيَو زةبيٓطإ نة ية نؤيًة
باغي ئةو خاي
ئاظازنطاوةنإ بووٕ ،بة (ئةفطاْؿي) ْاو زةبطإ ،ئةوإ ٖاووآلتيى ثًة زوو بووٕ ،نؤيًةنإ
تةْاْةت زواى ئاظازنطزْيؿيإ بؤيإ ْةبوو ببٓة ٖاووآلتيى ثًة يةنى ضؤَى .ئةوإ ئةطةض ية
ناتى نؤياليةتيسا تواْيبيإ نةَيَو غةضَاية بؤ خؤيإ زابني بهةٕ ،زواى ئاظازبووْيإ
َؤطؤضِى ناآل و ْةياْسةتواْى نؿتووناٍَ بهةٕ ،بؤ
زةغتيإ زةنطز بة وضزة باظضطاْى و ئاي
نؿتوناٍَ ثيَويػتيإ بة زةغتةبةضنطزْى ظةوى ٖةبوو ،ياغاى ضؤّ ضيَطةى نطِيٓى ظةوى بة ئةوإ
ْةزةزا .بؤية ئةوإ تةْيا باظضطاْيإ زةنطز ،ئةطةض ؾتيَو ية ثيؿةغاظيإ ظاْيبوواية ،بؤ خؤيإ
زووناْيَهيإ زةنطزةوة و بةضٖةَى زةغتى خؤيإ يةو زووناْةزا زةفطؤؾت.
بةّ ؾيَوةية باظضطاْى وؾهاْى و زةضيايي ضؤّ تةْيا بة زةغت ئةواْة بوو نة ضةطةظْاَى
ضؤَيإ ٖةبوو ،ئةو ياغاخهطزْةى ناآل ضؤَيةنإ نة ؾاثووض خػتبوويةوة ظياْى بة ئةوإ
زةطةياْس.
يةنيَو يةو وآلتاْةى ْةزةبوو ناآلناْى ضؤَى تيَسا بفطؤؾطيَت ،ئةضَةْػتإ بوو ،ئةو وآلتة
ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا ضةْسئ داض بووة ٖؤى ًَُالْىَ و دةْط ية ْيَوإ ضؤّ و
غاغاْييةنإ.
ئةوناتةى شؤيني ْياظى يةؾهطنيَؿيي بؤ غةض غاغاْييةنإ ٖةبوو ،ثاؾاى ئةو وآلتة ْاوى
(ئاضاغهى غيَيةّ) ياخؤ (ئةؾهى غيَيةّ) بوو ،ئةو ْةيسةويػت فةضَاْى ؾاثووضى زووةّ
غةباضةت بة ياغاخى ناآلناْى ضؤّ ديَبةدىَ بهات ،بةو ثيَيةي ئةضَةْػتإ بة وآلتى
شيَطزةغتى غاغاْى ٖةشَاض زةنطا.
ئةو زةيعاْى ثاؾاى غاغاْى ْافةضَاْى ئةو ْابةخؿيَت و ثيَؿبيٓيى زةنطز ،نة ئةو
يةؾهطنيَؿيي زةناتة غةض ئةضَةْػتإ ،بؤية ناتيَو بيػتى شؤيني بة ْياظى دةْطى
غاغاْييةناْة ،بطِياضيسا تا بة ٖاوناضى يةؾهطى ضؤّ بضيَتة دةْط ية زشى غاغاْييةنإ.
يةؾهطى ضؤّ بةثيَي ْووغيٓى (ئةَياْؤؽ َاضغيًَى ْؤؽ) ية زواظزة يصيؤٕ واتة سةفتا و
زوو ٖةظاض نةؽ ثيَو ٖاتبوو.
ثاؾاى ئةضَةْيـ غيَ يصيؤٕ و بة طيَطِاْةوةيةني زيهة ضواض يصيؤْى ئاَازة نطز ،بةآلّ
َاضغيًَى غيَ يصيؤْةنة بة ضِاغت زةظاْيَت.
ٖوضَع نة يةطةٍَ ئيُجطاتؤضى ضؤّ بةضةو ئيَطإ نةوتةضِيَ ،خاوةٕ يةؾهط ْةبوو ،تةْيا يةى
غيَٓتؤضيةٕ واتة غةز غةضباظى غواضةى ٖةبوو نة يةْيَو نؤيًةناْى خؤيسا زياضى نطز بووٕ.
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بةو ثيَية ية ئةوةى َاضغيًَى ْؤؽ ْووغيويةتيى زةتواْني بعاْني نة ثاؾاناْى ضؤّ و
ئةضَةْػتإ ثيَهةوة ْةوةز ٖةظاض غةضباظيإ بؤ دةْط زةٖيَٓا.
ناتيَو ؾاثووضى زووةّ بيػتى ٖيَعى ٖةضزوو ثاؾاي ضؤّ و ئةضَةْػتإ ية َيعؤثؤتاَيا
ْيَعيو زةبٓةوة زاواى ية (ئةدموَةْى ثياوة نؤْةنإ) نطز تا فةضَاْى دةْط بةضاْبةض بة ئةو
زوو وآلتة زةضبهةٕ .ئايا ئةو ئةدموَةْة نة ية غةضزةَى ؾاثووض زاَةظضا ،الغايي نطزْةوةى
ضؤَةنإ بوو؟.
طوَإ ْيية غاغاْييةنإ ظؤض بابةتيإ ية ضؤَةنإ وةضططتووةٖ ،ةضوةى ضؤَةناْيـ ية
غاغاْييةنإ ٖةْسىَ بابةتيإ وةضططتووة.
ْاوى ئةدموَةْة (ثياوة نؤْةنإ) ياخؤ (بةتةَةْةنإ) تةواو ييَو ضووة ية ضِووى واتاوة بة
ْاوى ئةدموَةْى غيٓاتى ضؤّ.
وؾةى غيٓات ية وؾةى غيٓاتؤؽ ،ئةويـ ية (غيَٓانؼ) نة التيٓيية ،وةضطريابووٖ ،يض
نةؽ ية ضؤَى ضابطزوو ْةزةبوو بة ئةْساَى غيٓات تا تةَةْى ْةطاتة ؾةغت غاٍَ .زووضْيية
ئةدموَةْى ثياوة نؤْةناْى غةضزةَى ؾاثووض ،ية ضؤَةنإ وةضطريا بيَت و زواى زضوغتبووْى
ئةو ئةدمووَةْةٖ ،ةضنات ؾاثووض زةضوو بؤ دةْط ضةظاَةْسى ئةواْى وةضزةططت.
ظاْياضميإ ْيية نة ئايا ئةو ئةدموَةْة ية ئيَطإ زةغةآلتيى ض بووة و ئايا وةى ئةدموَةْى
غيٓاتى ضؤّ ياخؤ ثةضيةَاْةناْى ئيَػتة تواْاى زاْاْى ياغاى ٖةبووة يإ ْا ،ئةوةى ئيَُة
زةيعاْني تةْيا يةغةض ظاْياضيي ئةضَةْةناْة ،ية غةضضاوة ئيَطاْييةنإ ْاوى ئةو ئةدموَةْة
ْةٖاتووة ،بؤية ئيَُةف ْاَاْةويَت خؤَإ َةظةْسة بؤ زةغةآلت و ناضةناْى ئةو ئةدموَةْة
بهةئ.
ؾاثووضى زووةّ بؤ ضيَططتٔ ية يةؾهطى ضؤّ و يةؾهطى ئةضَةْػتإ فةضَاْى بة يةى ية
فةضَاْسةناْى طاييػهة دةْطييةنإ بة ْاوى (َٗطإ) نطز ،نة بة ئةضتؿتاض ْاوزةبطا و ية
َيسا بوو ،ئةو ضِيَطِةوى ٖاتٓى يةؾهطى ئةو ثاؾاياْةى زةظاْى نة ٖوضَعيؿيإ
تةَةْى ثةدما غاي
َيسا بوو.
َسا بوو ،ئةونات ؾاثووضى زووةّ ية تةَةْى ثةدما و زوو غاي
يةطةي
َةبةغتى شؤيني ية ضؤيؿنت بةضةو َيعؤثؤتاَيا زاطرينطزْى تيػفوٕ بوو ،بة باوةضِى ئةو
ئةطةض ئةو ؾاضة زاطري نطابوواية ،تةْاْةت ئةطةض ؾاثووضيـ َابايةْ ،ةيسةتواْى بةضططى
بهات ،بةآلّ ئةطةض ية ضيَطةيةني زيهةوة ٖيَطف بهات ،ئةطةض ية ضيَطة ؾهػتيـ ْةخوات،
ئةوا ظؤض زةخايةْيَت تا خؤى بطةيَٓيَتة تيػفوْى ثايتةختى ؾاثووضى زووةّ .بؤية بطِياضيسا تا
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بضيَتة تيػفوٕ و ثيَؿبيٓيى زةنطز ،نة زواى زاطرينطزْى تيػفوٕ ،ؾاثووضى زووةّ ئةطةض ية
َٓياييةوة ْاناضيَت بةضضةظاْي ثرت بهات.
دةْطيؿسا ْةنوشضيَت ياخؤ زيٌ ْةبيَت ئةوا بة زي
َي ْةزا ثيَـ ئةوةى
َٗطإ ْياظى زوشَٓى ية ٖاتٔ بةضةو َيعؤثؤتاَيا زةظاْى ،بةآلّ ٖةوي
شؤيني و ئةؾهى غيَيةّ بطةْة ئةوىَ ،ضيَطةيإ بططيَت ،ضووْهة ثيَسةؾتةناْى َيعؤثؤتاَياى بؤ
بةناضخػتٓى طاييػهةنإ ثيَ باؾرت بوو.
َٗطإ يةو نةغاْة بوو نة فةضَاْسةيي طاييػهة دةْطييةناْى ية بابيةوة بؤ َابؤوة ،ية
طةدميةوة ببوو بة ئةضتؿتاض واتة ييَدوضِى طاييػهةى دةْطى.
َٗطإ ية تريةى غيػتإ (غةطػتإ) بوو ،خؤى باآلبةضظ و ضواضؾاْة بوو ،زواى ئةوةى
َي بوو
ٖاتة ْيَو ضيعى غوثاى طاييػهةنإ ،بةٖيَعتط و ئاظاتط بوو .ئةو ية تةَةْى ثةدما غاي
ضيؿى زازةْا ،ناتيَو بة دًوبةضطى ئةضتؿتاضةناْةوة زةوةغتا و ئاضَى ئةواْى بة نةَةضى
َسةواغي ،ظؤض ؾهؤَةْس زةضزةنةوت و ئاضَى ئةوإ بطيَتى بوو ية طوضظيَهى غووى و
ٖةي
نوضت.
ئةونات َٗطإ غيَ نوضِى طةيؿتبووْة تةَةْى الوى و ٖةضغيَهيإ ئةضتؿتاض بووٕ ،يةطةٍَ
باونيإ بؤ ئةو دةْطة زةضووٕ ،بةثيَي ْةضيت ٖةض يةنةيإ ثًةيةنى غةضباظى ئاغتى
خواضةوةيإ ٖةبوو.
َٗطإ ية زووةَني َاْطى بةٖاضزا زواى ئةوةى يةؾهطةنةى خؤى ية ْاوضةى ْيَوإ زوو
ظيَى زجيًة و فوضات ثةضِاْسةوة و طةيؿتة بواضى فوضات نة بة باؾي ؾاضةظاى بوو ،يةو بواضة
ثةضِييةوة و ية نةْاضى ضاغتى ضِووباض واتة الى ضؤشئاواى ظيَ خؤى بؤ بةضططى ئاَازة نطز ،وةى
خؤثاضيَعى تا ضيَطة ْةزات زوشَٔ تواْاى ثةضِيٓةوة ية يةنيَو ية زوو بواضةناْى بانوض و
باؾووضى فوضات بؤ نةْاضى ضؤشٖةآلتى ْةبيَتٖ ،ةضزوو بواضةنةى زاطرينطز.
َٓيا بوو غوثاى ضؤّ و ئةضَةٕ ْاضاضٕ بة نةْاضةناْى فوضاتسا بةضةو تيػفوٕ بئَ
َٗطإ زي
تةْاْةت ئةطةض ْةؾياْةويَت ،ضووْهة ثيَويػتيإ بة ئاو بؤ يةؾهطةنةيإ ٖةية ،بؤية ٖةضزوو
بواضى بانوض و باؾووضى ئةو ظيَيةى زاطرينطز .ئةو زةيعاْى ئةو يةؾهطة تةْيا ية ضِيَطةى ئةو
بواضاْة زةناضيَت بجةضِيَتةوة ياخؤ ثيَويػتة ثطز ضيَ بهات ،بؤية ئةطةض بياْويػتباية ثطز ضيَ
بهةٕ ،زةخيػتٓة نيَؿةى بةضزةواّ تا ْةتوأْ ئةو ناضة ئةدماّ بسةٕ.
شؤيني بةضزةواّ ضاوةضِواْى ٖاتٓى ٖةواٍَ و ضاثؤضت بوو يةاليةٕ ثيَؿةْطى يةؾهطةنةى،
ناتيَو ظاْى بواضى ْاوةْسى فوضات يةاليةٕ غاغاْييةناْةوة زاطري نطاوة ،ية ثيَٓر فةضغةخى
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فوضات ضاوةضِواْى نطز تا ية زؤخى زوو بواضةنةي زيهةيـ ئاطةزاض بيَت و ظاْى ئةواْيـ زاطري
نطاوٕ.
شؤيني ناتيَو ظاْى بيَ دةْط ْاتواْيَت ية يةى يةو زوو بواضة بجةضِيَتةوة ،تيَطةيؿت نة
ططيٓطرت ية ثةضِيٓةوة يةو بواضاْة ،بةزةغت ٖيَٓاْى ئاوة بؤ يةؾهطةنةى.
َةيإ ٖةبوو ية ضِووبةضِووبووْةوة يةطةٍَ نيَؿة و
يصيؤْة ضؤَةنإ ئةظَووْى ٖةظاض غاي
ئاضيؿةناْى دةْط ،بؤية زواى ضاويَصى ئيُجطاتؤض بة فةضَاْسةى يصيؤْةنإ ،زةغتيإ نطز بة
َهةْسْى بري بؤ ئاو ،ئةضَةْييةناْيـ الغايي ئةواْيإ نطزةوة .ية نةْاضى ظيَ ئةطةض برييإ
ٖةي
َهةْسبوواية تةْيا زواى ضةْس َةتطيَو زةطةيؿتة ئاو ،بةآلّ ئةوإ ية ئاو ظؤض زووضبووٕ و بة
ٖةي
ئاغاْى ْةزةطةيؿتٓة ئاو.
ٖوضَعى بطا طةوضةى ؾاثووضى زووةّ ثيَؿٓياظى بؤ شؤيني نطز بؤ ئةوةى ظوو بطةْة ئاو،
َهى ؾاضةظا ية بواضى ئاو بيَٓٔ ،ئةغجػواضة ضؤَةنإ بًةظ ضؤيؿنت بؤ
بضٔ ية ئاواييةنإ خةي
ؾاضيَو ية ثؿتةوة نة ْاوى (ضانا) بوو ،نةغيَهيإ ٖيَٓا نة ظؤض ؾاضةظا بوو ،زةيتواْى ؾويَٓى
ئاويإ بؤ زياضى بهات .يةناتيَهسا ْة ضؤّ و ْة ئةضَةْةنإ ْةياْتواْى ئاو بسؤظْةوة ،ئاؾهطاية
َةنإ ية ئاظاضى تيٓوويةتيسا ضةْسة ضةْر و ْاخؤؾي زةبيٓٔ ،بؤية شؤيني فةضَاْى
غةضباظ و ئاشةي
َى ْيَعيو بة ؾيَوةى ظدمريةيي ئاو بيَٓٔ و بيسةٕ بة نةغاْى تيٓوو و بة
نطز تا ية زوا َةْعي
تايبةتى بة ئةغجةنإ ،بةآلّ زواى طةيؿتٓى ئةو نةغةى ؾاضةظاى ؾويَين ئاوي شيَطظةوي بوو،
بة ظوويي ئةوإ طةيؿنت بة ئاو ،ية غةضةتازا ئاوةنة ييٌََ بوو و غووزى بؤ خواضزْةوة ْةبوو،
َةنة
َهةْس تا ئاو بضيَتة ْيََويإ ،زواتطيـ ئاوة ييًَ
َى طةوضةيإ ٖةي
ٖةض بؤية ضةْسإ ضاي
َةنإ بيَت.
َهى خواضزْةوةى َطؤظةيٌ و ئاشةي
بٓيؿيَتةوة ،بؤ ئةوةي بة نةي
َٗطإ زةيعاْى يةؾهطى زوشَٔ ية نويَية ،ئةويـ ية ضِيَطةي ئةو ضاثؤضتاْةوة نة ية
ثيَؿةْطى يةؾهطةنةيةوة بؤى زةٖاتٖ ،ةض بؤية زةيعاْى ئةوإ بؤ زةغتهةوتٓى ئاو ،ضةْسئ
َهةْسووة.
بريى ئاويإ ٖةي
َيساباية ية بيابإ ٖيَطف
ئةطةض نةغيَهي زيهة ية دياتى َٗطإ بوواية ،يةواْة بوو ٖةوي
بهاتة غةض زوشَٔ و تيَهيإ بؿهيَٓيَت ،ضوْهة زوشَٔ ْاتواْيَت ية برية ئاوةناْى زووض
بهةويَتةوة و زابربِيَت ،بةآلّ ئةو ية ضيَػاى دةْطى ضؤّ ئاطةزاض بوو ،زةيعاْى يةؾهطى ضؤّ ية
ناتى ضيَجيَوإ و ضؤيؿنت بؤ دةْط ية ٖةض ؾويَٓيَو بٔ ،تةْاْةت ئةطةض بؤ ؾةويَهيـ مبيَٓٓةوة،
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بة زةوضى خؤيإ زيواضيَو ضيَ زةنةٕ تا ية زوشَٔ و ثةالَاضى ية ْاناو ثاضيَعضاو بٔ ،ئةطةض
زوشَٔ ية ؾةويؿسا ٖيَطؾي نطزة غةضيإ يةْيَو ئؤضزووطةزا بجاضيَعضئَ.
َٗطإ زةيعاْى بة غةضدمسإ يةوةى باؽ نطاٖ ،يَطؾهطزٕ بؤ غةض يةؾهطى ٖاوبةؾي ضؤّ و
ئةضَةٕ يةو زةظةضة بيَ غووزة ،يةؾهطى ئةوإ ثاظزة يصيؤٕ واتة ْةوةز ٖةظاض نةؽ و يةؾهطى
خؤى ْيَعيهةى ضٌ ٖةظاض نةغةٖ ،ةْسيَو ية يةؾهطةنةيؿى بؤ ثاضيَعطاضى زوو بواضةنة
زاْطاوٕ ،بؤية ئةطةض ٖيَطف بهاتٖ ،ةْسىَ ية طاييػهة و غةضباظةناْى يةزةغت زةزات و
ْاضاض بة ثاؾةنؿة زةبيَت ،ئةونات يةواْةية زوشَٔ زشة ٖيَطف بهات و يةؾهطةنةى يةْيَو
ببات .بؤية بة ئةفػةضةناْى وت نة ثيَويػتة ية بيابإ و ئةوناتةى يةؾهطى ضؤّ ية زةضةوةى
خيَوةتطةيةٖ ،يَطؾي بهطيَتة غةض ،بة ثيَضةواْةوة ٖيَطف بيَ غووزة و وةى َػت ييَساْة ية
ثؤآلٖ ،ةض بؤية ئةفػةضةناْيؿى ئةو بريؤنةيإ بة ثةغةْس ظاْى.
َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ ْووغيوياْة نة يةؾهطى ٖاوبةف َاوةى ضواض ياخؤ ثيَٓر ضؤش
يةو ؾويَٓة َاْةوة ،زواتط شؤيني بطِياضيسا ية بواضى ْاوةضِاغتى فوضات بجةضِيَتةوة.
َهى ئةو زةظةضة ْةبووٕ و ْةياْسةظاْى يةو وةضظة يةواْةية باضاْى
شؤيني و ئاضاغو خةي
بةخووضِ يةو بباضيَت ،بةآلّ َٗطإ يةو بابةتة ئاطةزاض بووٖ ،ةضنة ظاْى ٖةوا فيَٓو بوو،
فةضَاْى بة ئةفػةضةناْى نطز تا بؤ ضِووبةضِووبووْةوة يةطةٍَ باضإ ئاَازةبٔ.
نةْاضى ضؤشئاواى فوضات نة ئؤضزووطةى َٗطاْى ييَ بوو ية ؾويَٓيَو بوو نة بةضظتط بوو ية
ضِووباضةنة ،ية ٖةَإ ضؤشزا يةؾهطى ضؤّ نةوتٓةضِىَ تا ية بواضى ْاوةْسى فوضات بجةضِْةوة و
خؤيإ بطةيةْٔ بة نةْاضى ضؤشئاواى ضِووباضي فوضاتَٗ .طإ ية زؤخى نةؾوٖةوا بؤى
زةضنةوت نة باضاْى ئةو ضؤشة زضيَصة زةنيَؿيَت و تا ئةوناتيـ يةؾهطى ٖاوبةف ْةطةيؿت
بووة ؾويَٓيَو ،نة بهاضيَت ية ئةوإ ْيَعيو ببيَتةوةٖ ،اونات ئاوى ضِووباضي فوضات تا
ضازةيةنى بةضضاو بةضظ ببؤوة.
ئةواْةى وآلتى عيَطام بة َيعؤثؤتاَيا ْاو زةبةٕ ،ية ضاغتيسا ْاويَهى باؾيإ بؤ زاْاوة و بة
زضيَصايي َيَصوو ،دوططافياى ئةو وآلتة ية ضِووى غطووؾتييةوة بة زؤخى ْيَوإ ئةو زوو ضِووباضة
َى و ظؤضى باضإ باضئ بة زضيَصايي ٖةظاضإ
بةغرتاوة بووة .ئةو زوو ضِووباضة بة ٖؤى وؾهةغاي
َى بةزواي يةنسا ،زةيإ داض ضِيَطِةويإ تيَهةٍَ و ية يةى ديابؤتةوة ،ئيَػتة ضيسي ئةو تيَهةٍَ
غاي
َيَو بةْساو يةغةض ضِيَطِةوةناْى ئةو ئاواْة،
بووٕ و يةيةى زابطِاْة بة ٖؤى ضيَهطزْى نؤَةي
ضِووْازاتةوة و ئةو بةْساواْة ضيَططٕ يةو ضِووزاواْة .ويَطِاى ئةوةف بة زووض ْاظاْطيَت باضإ باضيٓى
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زووباضةى ظؤض ببيَتة ٖؤى بةضطة ْةططتٓى بةْساوةنإ و زووباضة ظؤض بووْةوةى ئاو و زضوغت
بووْى زةضيايةى ية ْيَوإ ئةو زوو ضِووباضةوة .بة باوةضِى ٖةْسىَ يةظةويٓاغإ تؤفاْى ْووح ية
ئاناَى يةنيَو ية باضاْة تووْس و بةضزةواَةنإ و غةضنيَؿى ئاوى ئةو زوو ضِووباضة بووة.
ناتيَو َٗطإ بؤى زةضنةوت ئاوى فوضات ظيازى نطزووة و ثيَسةضيَت باضإ باضئ بةضزةواّ
بيَت ،فةضَاْى بة فةضَاْسةناْى ضاغت و ضةخ و ْاوةْسى غوثانةى نطز تا ثاؾةنؿة بهةٕ
بةضةو باؾووض ،فةضَاْسةى ضاغت (فةضاَةضظى نوضِى) و (خؤض) فةضَاْسةى الى ضةخ و َٗطزاز
فةضَاْسةى ْاوةْسى غوثانةى بووٕ.
ثاؾةنؿة يةشيَط ضيَصْةى باضإ غةخت و ئاظاضبةخـ بوو ،بةآلّ غةضباظة غاغاْييةنإ بة
فةضَاْى ئةفػةضةناْيإ خؤيإ ئاَازة نطز و ظؤض بؤيإ غةخت ْةبوو ،بةآلّ بؤ ضؤّ و
ئةضَةْييةنإ ئةو باضاْة يةنذاض غةخت و زشواض بوو ،ية الى ئةوإ وةى بةآليةنى ئامساْى
وابوو.
زواى ئةوةى يةؾهطى غاغاْى بةضةو باؾووض ضؤيؿت ،ضيَطة بؤ يةؾهطى ٖاوبةؾى ضؤّ و
ئةضَةْػتإ نطايةوة.
ية ضؤشاْى ثيَـ باضإ ،بة ٖؤى طةضَاوةٖ ،ةضيةنة ية شؤيني و ئاضاغو بة تةختى ضةوإ
غةضزاْى يةؾهطى خؤيإ زةنطز و يةنةناْيإ بةغةض زةنطزةوة ،ئةو ضؤشةف نة بؤ دةْط
زةٖاتٔ ،بة ٖؤى باضإ باضيٓةوة بة تةختى ضةوإ ضيَطةيإ زةبطِى ،بةآلّ شؤيني ية تةختيَهسا
بوو ،تةختى تايبةتى خؤى بوو ،ئاضاغهيـ بة تةختى تايبةتى خؤى زةضِؤيؿت ،ئيُجطاتؤضى
ضؤّ خؤى بة طةوضةتط ية ئةوة زةظاْى نة يةطةٍَ ثاؾاى ئةضَةٕ بة يةى تةخت بطِؤٕ ،ئةطةض
ضِاغجاضزةؾيإ بؤ يةنسيي ٖةبوواية ية ضيَطةى ئةفػةضةناْةوة بؤ يةنسييإ زةْاضز.
ئاضاغو ية ثةياَيَو بؤ ئيُجطاتؤضى ضؤّ نة بة ضيَطةى يةنيَو ية ئةفػةضةناْييةوة ْاضزى،
وتى يةؾهطى غاغاْى بةزةغت باضاْةوة ية ئاظاضزإ و ثاؾةنؿةيإ بةضةو باؾووض نطزووة،
ئةطةض قوضِ و ييتة ْةبٓة ضيَطط ،ضةْس ضؤشيَهي زيهة زةطةْة تيػفوٕ.
ئةطةض غوثاى ٖاوبةف تواْيباى ية فوضات بجةضِيَتةوة ،ظؤض ية تيػفوٕ ْيَعيو زةبووْةوة،
َى طةياْس نة ئاوى فوضات ظؤض بةضظ بؤتةوة .شؤيني و ئاضاغو
بةآلّ ثيَؿةْطى يةؾهطى ضؤّ ٖةواي
َةيإ بة ضيَطط بؤ ثةضِيٓةوة ية ضِووباضةنة زاْةْا و وايإ ظاْى يةؾهطةنةيإ بة ئاغاْى
ئةو ٖةواي
ية بواضةنة زةثةضِيَتةوة ،بةآلّ ناتيَو ٖةضزوونيإ يةشيَط باضإ باضيٓسا طةيؿتٓة ضِووباضةنة،
َهؿاوة.
بيٓييإ نة ئاو ظؤض ٖةي
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ٖةضضةْسة ٖةضزوو ثاؾا ظؤض ية بابةت بواضةناْيإ ْةزةظاْى ،بةآلّ ئةوةيإ زةظاْى نة بواض
بطيَتيية يةو ؾويَٓةى ضِووباض نة ثاْييةنةى ظؤض ظياز زةنات و بةضظى ئاو ٖيَٓسة نةّ زةبيَتةوة
نة زةطاتة ئةشْؤي َطؤظ ،ئةطةض ظؤضتط بيَت يةواْةية بؤ ثةضِيٓةوةى ناضواْةنإ و غةضباظةنإ
نيَؿة بٓيَتةوةٖ .ةضضةْسة ٖةْسيَ داض ئاو زةطاتة ْاوقةزي ياخؤ نةَةضى َطؤظٖ ،ةضضةْسة
ئةو زةَةف ْابيَتة نيَؿة ية بةضزةَيسا بؤ ثةضِيٓةوة ،بةآلّ ثيَويػتة خؤثاضيَعى بهطيَت.
َي ئاوةنةيإ تاقى نطزةوة و بؤيإ
ئةو ضؤشة ئةو زوو ثاؾاية ية ضيَطةى غةضباظةناْةوة قووي
زةضنةوت ْةتةْيا ئاو ية نةَةضى َطؤظ بةضظتطة ،بططة ية باآلى َطؤظى ئاغايي يةنذاض
بةضظتطة ،بؤية ْةى تةْيا ثيازةنإ ْاناضٕ بجةضِْةوة ،بططة ئةغجيـ نة َةيةواْة ْاتواْيَت يةو
ئاوة بجةضِيَتةوة و خؤى بطةيةْيَتة ئةوبةضي ضِووباضةنة .ئةونات ئةوإ ظاْيإ بؤضى يةؾهطى
غاغاْى نؿاوةتةوة ،ئةوإ بؤيإ ضِووٕ بؤوة نة يةؾهطى غاغاْى بةضةو باؾووض ضؤيؿتووٕ تا
ٖاْى ئةوإ بسةٕ ية ضِووباضةنة ْيَعيو ببٓةوة.
ناتيَو يةؾهطى ٖاوبةف طةيؿتٓة نةْاضى فوضاتْ ،يوةضِؤ بوو ،وةى ٖةض ئيُجطاتؤضيَهي
َةؾيَطى ظيٓسوويإ زةٖيَٓا و ية ضيَطة و يةناتى خؤيسا بؤيإ
زيهة بؤ شؤينيَ ،طيؿو و نةي
َةؾيَطةنإ يةوناتةزا بة خويَٓسْى
غةضزةبطِى و ية ضيَؿتداْةى تايبةت بؤيإ ئاَازة زةنطز .نةي
خؤيإ ْيؿاْياْسا نة ناتى ْيوةضِؤية ،ئةفػةضاْي طاييػهةناْى طواغتٓةوةف بة زةشَيَطى ملني
ظاْيإ ناتى ْيوةضِؤية.
ناتيَو زوو ثاؾانة بؤيإ زةضنةوت نة ْاتوأْ بجةضِْةوة و زةبيَت ضاوةضىَ بٔ تا ئاو
زازةنؿيَتةوة و ْةوى زةبيَتةوة ،فةضَاْيإ نطز تا خيَوةتطةى يةؾهط ئاَازة بهطيَت ،ئةو
ناضةف بؤ غةضباظةناْى ٖةضزوو ال يةشيَط باضإ و ية ظةوى قوضِاوزا ظؤض غةخت بوو ،بةآلّ ئةوإ
ٖيض ضاضةيإ ْةبوو ،دطة ية بةدىَ طةياْسْى فةضَاْى ئةفػةضةناْيإ.
طاييػهةناْى فةضاَةضظى فةضَاْسةى الى ضاغتى يةؾهطى غاغاْى نة طةيؿت بووْة
ضؤشئاواى يةؾهطى ئةضَةٕ و ضؤّ ،ضيَطةيإ ْةزا ئةوإ بهاضٕ بة ئاغووزةيي و يةشيَط باضاْسا
خيَوةتطةنةيإ غاظ بهةٕ و ية ضؤشئاواى ئةواْةوة زةضنةوتٔ.
ظةوى بة ٖؤى باضاْةوة بة تةواوةتى تةضِ ببوو ،بةآلّ بة ؾيَوةيةى ْةبوو ،نة تايةى
طاييػهةنإ يةْيَوى بضةقيَت ياخؤ ضؤبضيَت .ية بةضاْبةضيؿسا طاييػهةنإ نة ية ضؤشئاواوة
زةٖاتٔ ،زةنةوتٓة ئةو ْؿيَوةى خيَوةتطةى ضؤّ و ئةضَةْى ييَ ئاَازة زةنطا ،ئةو ْؿيَوة بة
غووز بوو بؤ خيَطاتط ضؤيؿتٓى طاييػهةنإ .ئةغجةنإ ْةتةْيا بة باضاْةنة ْةنةوتبووْة
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نيَؿةوة ،بططة بة ٖؤى طةضَاى ضؤشاْى َيعؤثؤتاَياوة بة باضاْةنة ئاغووزة ببووٕ و فيَٓو
ببووْةوة.
َة ضيَطط بوو
َيَهى ضٓطاو ية َووى بعٕ زاثؤؾطا بووٕ ،ئةو نوتاي
غةضى طاييػهةنإ بة نوتاي
ية ٖاتٓى ئاوى باضإ بؤ ْيَو طاييػهةنإ و تواْاى ئةو نوتاآلْة بة ؾيَوةيةى بوو ،نة ئةطةض
ضةْس ضؤشيَو باضإ باضيبوواية ،ئاويإ زاْةزةزا و ئةو غةضباظاْةيإ ئاظاض ْةزةزا نة يةْيَو
طاييػهةنإ ية ضاوةضِواْى ٖيَطف و زةغتجيَهى دةْطسا بووٕٖ .اونات يةطةٍَ ٖيَطؾي
فةضاَةضظ بؤ غةض يةؾهطى ٖاوبةفَٗ ،طاْى باونى نة فةضَاْسةى طؿتيي يةؾهطى غاغاْى
بوو بة ثيازةناْييةوة ية باؾووضةوة ٖيَطؾيإ نطز.
نةْاضةناْى ضؤشئاواى فوضات وةى ٖةَوو ؾويَٓةناْي زيهةي َيعؤثؤتاَيا بة ٖؤى
ْيؿتةْييةناْةوة بة ئاوايةى ئاوزظ بووٕٖ ،ةضزوو ضِووباضي زجيًة و فوضات ية ضابطزوو ظؤض ثإ و
َةنة
ثطِ ئاوتط بووٕ ية ئيػتةزا ،ئةو قوضِ و ييتاْةيإ ٖةضزةّ زةٖيَٓا و ية َيعؤثؤتاَيا نةي
زةبووٕ و زةْيؿٓةوة .يةو زةظةضة ْيؿتةْيية ية بةؾيَو ية ضؤشئاواى ضِووباضي فوضات ية بابًى
َيَو يةقوضِ و ييتة ثيَهٗاتووة نة ية
نؤٕ تا ثةدما نيًؤَةتط بةضةو بانوض ،ظةوى ية تؤشاي
َة مسساض و
َة و ضؤيؿتٓى ئاشةي
ناتةناْى باضإ باضيٓسا ثيَهسيَت ،نة ئةَةف وا زةنات دووي
ضيَبواضإ غةخت و زشواض بهات نة ثيَآلويإ ية ثيَية .يةو زةظةضة غةختة تةْيا يةى ئاشةٍَ بة
غاْايى زةناضيَت ضيَ بهات ،ئةويـ وؾرتة ،يةوناتاْةزا زةغت و قاضةناْى وةى غةضئ يةغةض
َةنة ضيَو زةبيَت و ضؤيؿتٓى ئاغإ زةنات.
طً
غةضباظة غاغاْييةناْيـ ية غةضةتاى بةٖاض و ية ناتى ْةوضؤظ ثيَآلوى ٖاويٓةيإ بة ْاوى
(ضةَووف) وةضزةططت نة ية قوضِ ضؤْةزةضوو.
ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ياخؤ غةضزةَى ؾاثووضى زووةّ نة َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ
باغيإ نطزووة ،بؤ ٖةض غةضباظيَو ية وةضظى بةٖاض يةطةٍَ دًوبةضطى ٖاويٓةزا ،دووتيَو
َيَو نة يةى
ثيَآلوي ٖاويٓى و زوو دووت ثيَآلوى نةتاْيإ زةزاْىَ .نةتإ بطيَتى بوو ية نوتاي
َةيإ ية ثيَيةنيإ
بػت ثإ و ثيَٓر بػت زضيَص بوو ،غةضباظة ئيَطاْييةنإ ٖةض دووتيَو يةو نوتاي
زةبةغت و تا غةض طؤظيٓطى قاضيإ زةٖات ،زواى ئةوة ثيَيإ زةخػتة ْيَو (ضةَووف) و بة
قايؿة باضيهةنةى زايإ زةخػت ،ضةَووف بطيَتى بوو ية ثاضضة ضةضَيَهى بةٖيَع و ْةضّ ،
ناتيَو ثيَيةناْيإ زةْاية ْيَوى و قايؿةناْيإ زازةخػت ،ئةو ضةضَة بة تةواوةتى ثيَيةناْى
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زازةثؤؾني و زةبوو بة قايبى ثيَيةناْيإ .ضووْهة ٖةضيةنة ية ثيَيةناْى غةضباظ بة دووتيَو ية
نةتاْى زازةثؤؾطإ ،ناتيَو ضيَطةى زةبطِى ٖةغتى بة ْاضِيَهييةناْى ظةوى ْةزةنطز.
َي نةتإ ية ئةوضووثا و بة تايبةتى ية فةضةْػاوة
ْةوةى ْويَي الوامنإ ناتيَو زةبيٓٔ نوتاي
َة ية زاٖيَٓاْى ئةوضووثايية .ئةوإ ْاظأْ ية غةضزةَى
بؤ ئيَطإ زيَت ،ثيَيإ واية ئةو نوتاي
َي
ٖةخاَةْؿييةنإ نةتإ بةضٖةّ ٖاتووة ،زواتط ية غةضزةَى غاغاْييةناْسا ضةْس دؤض نوتاي
َة ثؿُةنإ ية ضِووى ظبطى و ْةضَييةوة ضةْسإ
نةتإ ٖةبووة ،بة ٖةَإ ؾيَوة نة نوتاي
دؤضيَهٔ ،بة ٖةَإ ؾيَواظيـ نةتإ ضةْس دؤضيَو بوو ،دؤضة ْةضَةناْى ية زةضةوةى ئيَطإ بة
ْطخى بةضظ زةفطؤؾطإ .دطة يةوة تا غةزةيةى بةض ية ْٗا ية ئيَطإ ية نطنى بعٕ و َةضِ دؤضة
َي ئاوضيؿِ ْةضَرت بوو ،ية ظغتاْسا يةؾي
َيَهيإ ضيَ زةنطز بة ْاوى (بةضةى) نة ية نوتاي
نوتاي
َيَو
َطؤظةناْى طةضّ زةنطزةوة ،بةآلّ ئيَػتة ية ئيَطإ و تةْاْةت وآلتاْي زيهةف نوتاي
ْازؤظيٓةوة نة ية ضِووى ْةضَييةوة و دواْييةوة ٖاوتاى بةضةى بيَت.
ئةو نةتاْةى غةضباظةنإ ية ٖاوئ زةيإ نطزة ثيَيإ بة ئاغاْى بة ٖةْسىَ ثاى نةضةوة
زةؾؤضا و زةخطاية بةض ٖةتاو ،زواى نةَيَو ٖةض ظوو وؾو زةبؤوة .ضةَووف بة َةبةغتى
ثؤؾؿي ثيَيةناْيإ زةزضا بة غةضباظاْى غاغاْى ،ئةو ضؤشة بؤ ئةوإ بوو بة َايةى باؾى و
ْةيسةٖيَؿت ثيَي ئةوإ ية قوضِةنة ضؤبضيَت ،بةآلّ غةضباظة ضؤَى و ئةضَةْييةنإ ثيَآلوى
ئاغاييإ ية ثيَ بوو ،ثيَآلوةناْيإ ية قوضِةنة ضؤزةضوو ،تةْاْةت ٖةْسىَ طاظإ قوضِةنة بة
ثيَآلوةناْيإ زةْووغا و ضيَطط زةبوو ية باف بةناض ٖيَٓاْى ضةنى غةضةنيي ئةوإ نة ثيَآل
ياخؤ ْيَعةى زضيَص بوو.
َؤظ و ْاخؤؾرت
باضإ بةضزةواّ بوو ،تا زةٖات ضِةوؾي غةضباظة ئةضَةْى و ضؤَةناْي ئاي
زةنطزٖ ،ةضطيع برييإ ْةزةنطزةوة يةو وةضظةزا باضاْى بةو ؾيَوةية بباضيَت ،ييَ غةضباظاْي
غاغاْي ئاطةزاض نطابووْةوةٖ ،يَٓسةى تواْايإ ٖةبوو خؤيإ بؤ باضإ ئاَازة نطزبوو ،بؤية تا
ضازةيةى ئاغووزةتط بووٕ ية باضإ باضيٓةنة.
ناتيَو ٖيَطؾي طاييػهةنإ بة فةضَاْسةيي فةضاَةضظ ية ضؤشئاواوة زةغتى ثيَهطز،
َياْسا تا ية زشى ئةوإ بةناضيإ بيَٓٔ ،بةآلّ بة ٖؤى
ضؤَةنإ نة َةدمةْيكيإ ٖةبووٖ ،ةوي
باضيٓى باضإ و قوضِةوةْ ،ةيإ زةتواْى َةدمةْيكةنإ بة ؾيَوةيةى زابٓئَ نة بهاضٕ بةضزباضاْيَو
بهةٕ نة يةغةض ئةوإ ناضيطةض بيَت.
472

ناتيَو ضؤّ و ئةضَةْةنإ ية فوضات ْيَعيو بووْةوة ،بيٓيإ نة غاغاْييةنإ يةويَٓسةض ْني،
بؤية ئةوإ ٖيض ئاضايؿى دةْطيإ ْةنطز و ئةو بابةتةيإ بة ٖةْس وةضْةططت ،ناتيَهيـ
ٖيَطؾي طاييػهةنإ نة ية ضؤشئاوا و باؾووضةوة ٖاتٔ بؤ غةضيإ ،خوزإ ٖيض ئاضايؿيَهى
غةضباظى ْةبووٕ تا بة ٖؤيةوة ضيَطط بنب ية ٖاتٓى غاغاْييةنإ.
يةو بةؾةى يةؾهطى ٖاوبةف نة يةؾهطى ئةضَةْةناْى ييَبوو ،ناتيَو طاييػهةنإ
ٖيَطؾيإ نطز ،ئاضاغو ثاؾاى ئةضَةْى نة ثياويَهى زييَط بوو ية تةختى ضةوإ زابةظى و
غواضى ئةغح بوو ،يةطةٍَ غواضةناْى ٖيَطؾي نطز بؤ غةض طاييػهةنإ.
غواضة ئةضَةْييةنإ ْيَعةى بةضظيإ ثيَ بووٖ ،يَطؾيإ بؤ غةض ئةغجى طاييػهةنإ زةنطز
و زةياْهوؾنت ياخؤ بطيٓساضيإ زةنطزٕ.
ٖةضضةْسة ئاضاغو و غواضةناْى ئاظاياْة زةدةْطإ ،بةآلّ ئةو ظياْاْةى ية طاييػهةناْيإ
زةزا ئةوة ْةبوو نة تواْاى ضِاططتٓى ٖيَطؾي طاييػهةناْيإ ٖةبيَت .ضووْهة قوضِ و ييتة و
َى ْاوضةنة ضؤيؿتٓى ئةغجةناْى ئةواْى ٖيَواف زةنطزةوة ،بةآلّ ظؤض ية خيَطايي
طً
طاييػهةناْى نةّ ْةزةنطزةوة .ضووْهة ئةغجة ئيَطاْييةنإ بيَ ٖاوتا و بة تواْا بووٕ و ثيَهطِا
طاييػهةناْيإ ضازةنيَؿا و ْةياْسةٖيَؿت ية قوضِ و ييتةزا طري غؤٕ.
ٖةضضةْسة يةؾهطى ضؤّ و ئةضَةْةنإ ية نةْاضى ضِووباضةنة بووٕٖ ،ةضوةغا يةؾهطى
غاغاْى ية باؾووض و ضؤشئاواوة ٖيَطؾيإ زةنطزٖ ،اونات باضاْيـ بةضزةواّ بوو ،بةآلّ
ئيَطاْييةنإ ْةياْسةتواْى يةؾهطى ٖاوبةف يةيةى برتاظيَٓٔ.
غةضةتاى ٖيَطؾي طاييػهةنإ بة فةضَاْسةيي فةضاَةضظ بوو ،ظةوى زةظةضةنةف بة
تةواوةتيي قوضِاو بوو ،بةآلّ بة ئاوايةى ْةبوو نة طاييػهةنإ ية قوضِةنةزا بضةقٔ ،زواى
نةَيَو غةضتاثاي ظةوى ْاوضةنة ثرت بوو قوضِ و ييتةيةني غةخت ٖةض َةثطغة ،ئةّ زؤخةف
وايهطز مسي ئةغجةنإ و تايةى طاييػهةناْيـ نة تةْيا ضِووثؤؾيَهى ئاغٓى يةغةض بوو ،وةى
َطا بيَت ،بةو ئاوايةي ييَ ٖات.
ئةوةي ظةوييةنة نيًَ
َةى طاييػهةنإ زشواضتط بوو ،ييَدوضِى طاييػهةنإ بة زةْطي بةضظ و
ئيسي دووي
َةى ئةغجةنإ
َة زةنطز .تا زةٖات دووي
ٖاواضنطزْةوة ظيَذا ئةغجة بةٖيَعةناْيإ ْاضاض بة دووي
ٖيَواؾرت زةبوو ،ئةطةض طاييػهةنإ ية قوضِ و ييتةنةؾسا ْةضةقيبوواْة ،ئةوا ٖيَٓسة ٖيَواف
زةبووْةوة نة ظؤضتط زةنةوتٓة بةض ْوونى ْيَعةناْى ئةغجػواضة ئةضَةْييةنإ ،زةوتطا نة
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غةضى ئةو ْيَعاْة ية ثؤآل ضيَ نطاوٕ ،بةآلّ ْوونى ثؤآلى ْيَعةى غواضة ئةضَةْييةنإٖ ،ةضوةى
ظيَطِى قاضؤٕ ثطوثاطةْسة و ْاضِاغت بوو.
َطةْاَةنإ ية
ٖةضضةْسة ئةو زةَة ية غةزةى ضواضةَى ظائ ثؤآل ٖةبوو ،بةثيَي بةي
ئةضَةْػتإ ية ( 2000خ .ظ) ثؤآليإ تواْسؤتةوة ،بةآلّ ثؤآل ئةونات ناْعايةنى دواْهاضى
بووة و ية ٖيض ؾويَٓيَو بة ضيَصةى ظؤض بةضٖةّ ْةٖيَٓطاوة.
َووظ زةنطزة
ية غةضزةَاْى نؤْسا بةو ؾيَوةية بوو نة ْيَعيهةى ْؤ نيًؤ ئاغٓيإ يةطةٍَ خةي
َووظةنةى
َي بوو ،ئاغٔ و خةي
َة ْيًَ
ْيَو قايب و َاوةى ضةْس ؾةو و ضؤش ططِي نوضةنة ْيًَ
زةتواْسةوة تا بتواْطيَت ئةو ضيَصةية واتة ْؤ نيًؤ ية ثؤآل بةزةغت بيَٓٔ ،بؤ ْيَعيهةى زة تا
ثاظزة غةزةف نةؽ ْةيتواْى ية ْؤ نيًؤ ثؤآل ثرت ية يةى بؤتة ضيَ بهات.
يةواْةية َايةى غةضغووضَِإ بيَت نة بطوتطيَت تةْاْةت ية غةزةى ْؤظزةيةَى ظايٓى و ية
َى ( 1850ظ) ية وآلتيَهى وةى بةضيتاْيا نة طةوضةتطئ وآلتى ثيؿةغاظى ئةوضووثا بوو،
غاي
َى ( 1850ظ)
تواْايإ ْةبوو ية غي نيًؤ ثؤآل ثرت ية يةى بؤتة زةضبٗيَٓٔ .ية بةضيتاْيا ية غاي
غاآلْة ثرت ية ثيَٓر ًَيؤٕ تةٕ ئاغٔ بةضٖةّ زةٖيَٓطا ،بةآلّ ْةياْسةتواْى ية ٖةظاض و ثيَٓر غةز
تةٕ ثؤآل ثرت بةضٖةّ بيَٓٔ .ية ْيوةى زووةَى غةزةى ْؤظزةى ظايٓيـ بةضيتاْيا ٖةض بة ؾيَوةى
َيؤظي بةضيتاْيا ية
غةزةناْى ضابطزوو ثؤآلى بةضٖةّ زةٖيَٓا ،ضةْس غاٍَ زواى ئةو بةضواضة باي
تاضإ بة بؤْةى ضؤشى يةزايهبووْى ْاغطةزئ ؾاوة ،خةدمةضيَهى ثؤآلى ثيَؿهيَـ نطز ،ئةطةض
َدؤؾي ئةو .بابةتى ضؤْييةتى
ئةو خةدمةضة ية ظيَطِ بوواية ٖيَٓسة ْةزةبوو بة َايةى زي
بةضفطةواْبووْى بةضٖةّ ٖيَٓاْى ثؤآل ،وةى ئةوةى ية ضووغيا غاآلْة ْيَعيهةى غةز و ثةدما
ًَيؤٕ تةٕ ثؤآل بةضٖةّ زيَت ،بابةتى باغةنةي ئيَُة ْيية.
ية ضابطزووزا خةدمةض و ضةقؤ ية ئاغٔ ضيَ زةنطإ ،ئةواْةى خوزإ تواْا بووٕ ْوونةناْيإ
َيَت":بػاظّ خٓذطى ْيؿـ ظ فوالز .ظمن بط
بة ثؤآل زةنطزٕ ،بؤية ؾاعريى فاضغي ظَإ زةي
َِ ئاظاز
زيسة تا زٍ ططزز اظاز" واتة خةدمةضيَو ية ثؤآل ضيَ زةنةّ و ية ضاوَى زةزةّ تا زي
َو ،بطيَتى ْيية ية بابا تاٖريى ٖةَةزاْى.
بيَت ،ئةّ ؾاعرية بة ثيَضةواْةى تيَطةيؿتٓى خةي
زةْطؤى ْوونى ثؤآليٓى ْيَعةناْى غواضة ئةضَةْييةنإ تةْيا ثطوثاطةْسة بوو ،بةآلّ ئةو
ضؤشة ئةو ْيَعاْة بة ٖؤى ظؤضى باضإ و ٖيَواؾى طاييػهةنإ ،تواْيإ بة باؾي ئةغجى
طاييػهةنإ بهوشٕ .فةضاَةضظ بيٓى ئةطةض بةو ؾيَوةية بةضزةواّ بيَتٖ ،ةَوو طاييػهةناْى
يةْيَو زةضٔ و ية ضيعى طاييػهة دةْطييةنإ ْةببوو بة ْةضيت نة ثاؾةنؿة بهةٕ.
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فةضَاْسةى طاييػهةنإ ثيَـ ئةوةى ٖيَطف بهطيَت بؤ غةض زوشَٔ ،زؤخى زوشَٓى
زةخػتة بةضضاو و ييَهساْةوةى بؤ زةنطز ،ئةطةض ظاْيباى غةضنةوتوو زةبيَتٖ ،يَطؾي زةنطز،
ئةطةضْا ئةو ناضةى ديَبةديَ ْةزةنطز.
طاييػهة دةْطييةنإ ية يةؾهطى ئيَطاْيإ تةْيا بؤ غةضنةوتٔ زةدةْطإ ،ئةطةض
غةضنةوتٓيإ بةزى ْةنطزبايةٖ ،يَطؾيإ ْةزةنطز .ئةفػةضاْى ئةو ضيٓة َرياتططى َيَصووى ثطِ
ؾهؤى طاييػهةنإ بووَٕ ،طزْيإ ية دةْطسا ظؤض بة ئاغايي زةظاْى ،بةآلّ ْةياْسةتواْى
َى بؤ ئةّ
ؾهػت ثةغةْس بهةٕ ،بةآلّ فةضاَةضظ ْاضاض بوو ثاؾةنؿة بهات ،بؤية ٖةواي
َةبةغتة بؤ باونى ْاضز تا ئةو ية بطِياضةنةى ئاطةزاضبيَت و خؤؾي نة فةضَاْسةى طؿتيي
يةؾهطةنة بوو بهاضيَت ثاؾةنؿة بهات .ضووْهة ئةطةض زواى نؿاْةوةى طاييػهةنإَٗ ،طإ
نة ية باؾووضةوة زةٖات زةغتى بة نؿاْةوة ْةنطزباية ،يةواْةبوو ٖيَطؾي بةضاْبةضى بؤ بهطيَت
و طةَاضؤ بسضيَت.
َى نوضِةنةىَٗ ،طإ زةغتى نطز بة ثاؾةنؿةنطزٕ ،بةو ئاواية باضإ
زواى طةيؿتٓى ٖةواي
باضيٓى بةضزةواّ و ظؤض بووْى قوضِ و ييتة تواْى بةضطةططتٔ و ئاظايةتيى غةضباظة غاغاْييةنإ
ضِابططيَت و ببيَتة َايةى ثاؾةنؿةنطزْيإ.
ية زواي ثاؾةنؿةنطزٕ زؤخى غاغاْييةنإ ظؤض باؾرت بوو يةو زؤخةى ئةضَةٕ و ضؤَةنإ
ٖةياْبوو ،ضووْهة غاغاْييةنإ زواى ثاؾةنؿةنطزٕ يةو زةظةضة زووض نةوتٓةوة و ضؤيؿنت بؤ
ؾويَٓيَو نة ظةوييةنةى قوضِ و ييتة و ئاوزظ ْةبوو ،يةؾهطى ٖاوبةؾيـ ئةو ؾةوة ية َةيساْى
دةْط نة ببوو بة ظؤْهاوَ ،اْةوة و باضاْيـ ٖةض بةضزةواّ بوو.
يصيؤْة ضؤَةنإ يةو ؾةوةزا ْةياْتواْى ئؤضزووطة ضيَ بهةٕٖ ،ةض بؤية زيواضيؿيإ ضيَ
ْةنطز ،ئةو زؤخةى غةضباظة ئةضَةْى و ضؤَةناْي يةو ؾةوةزا تيَسا بووٕ ،ثيَويػيت بة
َسابوو ،نة تيَيسا عةويَٓةوة و ية
قػةنطزٕ ْيية يةباضةيةوة ،ضووْهة ئةوإ ْة خيَوةتيإ ٖةي
باضإ ثاضيَعضاو بْٔ ،ة ية تواْاؾياْسا بوو نة يةغةض ظةوى قوضِاوي غةوٕ.
ٖةضضةْسة غةضباظة ضؤَى و ئةضَةْةنإ واياْسةظاْى نةَتياضةنإ ية ؾةوى باضاْاويسا بؤ
خواضزْى الؾةى غةضباظة نوشضاوةنإ ية الْةناْيإ ْايةْة زةضيَ ،بةآلّ ئةو ؾةوة دطة ية
زةْطى باضإ باضئ ،طويَبيػتى زةْطى يووضةى نةَتياضةناْيـ بووٕ ،زةضنةوت باضإ ضيَطط
ْيية ية ٖاتٓى نةَتياض بؤ خواضزْى الؾةى َطزووةنإ و دةغتةى بطيٓساضةنإ .دةْطى ئةو
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ضؤشةف بة ؾيَوةيةى بوو ،نة ْة غاغاْى و ْة ضؤّ و ْة ئةضَةْةنإ ْةياْتواْى بة بطيٓساض و
َطزووةناْيإ ضِابطةٕ.
َٗطإ فةضَاْسةى يةؾهطى غاغاْى زةيةويػت ية بةضةبةياْى ضؤشى زواتط ٖيَطف بهات،
َةى نطزباية ،غةضباظ و طاييػهةناْى ية
بةآلّ ظةوى بة ضازةيةى قوضِاوي ببوو ،نة ئةطةض دووي
ْيَو قوضِزا زةَاْةوة.
فةضَاْسةى يةؾهطى غاغاْى زواى ئةوةى ضاثؤضتى بةضةبةياْى وةضططت ،بؤى زةضنةوت
ئاوى فوضات نةّ بؤتةوة ،ئةَةف ْيؿاْة بوو بؤ ئةوةى يةواْةية يةؾهطى زوشَٔ ية ئاو
بجةضِيَتةوة ،ضووْهة ئةوإ ية ثةْاى بواضةنة بووَٕٗ ،طإ ْةيسةويػت ئةو زةضفةتةيإ ثيَ
بسات.
َٗطإ ْةيسةويػت زةضفةت بة يةؾهطى زوشَٔ بسات تا ية ضِووباضةنة بجةضِْةوة ،ئةو
زةيعاْى ئةطةض ئةوإ بجةضِْةوة ئيسي تا زةطةْة تيػفوٕ نةؽ ضيَطةيإ ييَ ْاططيَت و زةيعاْى
ٖيض ٖيَعيَهى بةضططيهاض ية ضيَطةيإ ْيية.
تيػفوٕ ؾاضيَهى بيَ زيواض و قةآل بوو ،يةَبةض و يةوبةضي ٖةضزوو نةْاضى ضِووباضي زجيًة
بوو ،ئةو ضِووباضة بة ْاوةضِاغتيسا زةضِؤيؿت .ية غةضزةَاْى زواى ؾاثووضى زووةّ ئةو ؾاضة بة
ضازةيةى طةوضة بوو ،ئةطةض ناضواْيَو ية بةضة بةياْسا طةيؿتباية ْيَو ؾاضةنة تا ؾةو
ْةيسةتواْى يةويَٓسةض زةضبضيَت و زةبوواية ؾةو يةو ؾاضة مبيَٓيَتةوة و ئيَواضةى ضؤشى زواتط ية
ؾاض زةضبضيَ ،يةبةضئةوةى ئةو ؾاضة ية نؤتايي ظدمريةى ثاؾايةتيي غاغاْييةنإ ْيَعيهةى
سةوت فطغةْط زضيَص بوو.
َيَصووْووغى غةزةى بيػتةّ (يؤغرتيَٓر) ْووغةضى ٖةضزوو ثةضِتوونى (بةغسا ية غةضزةَى
َيَت :عةباغييةنإ بةغسايإ ية
عةباغييةنإ) و (غةضظةوييةناْى خةالفةتى ضؤشٖةآلت) زةي
ؾويَٓى َةزائ ضيَ نطز ،ئةو ؾاضةف نةوتبووة ٖةضزوو الى ضِووباضي زجيًةوة.
ية َاوةي ضواض غةزةى زةغةآلتيى ثاؾايةتيي غاغاْييةنإ نة تيػفوٕ ياخؤ َةزائ
ثايتةخت بووٖ ،ةض يةنة ية زةغةآلتساضاْى غاغاْى نة بة ثيَويػتى زةظاْى ،نؤؾهيَو ياخؤ
خاْوويةنى بؤ خؤى ضيَ زةنطز.
ية َاوةى ثيَٓر غةزة فةضَاْطِةوي عةباغييةناْيـ بة ٖةَإ ؾيَوة ية بةغسا ٖةض يةنة ية
زةغةآلتساضإ بؤ خؤى نؤؾهيَهى ضيَ زةنطزٖ ،ةض بؤية بةغسا ية ٖةضزوو الى ضِووباضي زجيًة
بة ضازةيةى طةوضة ببوو ،نة ْةزةنطا زيواضى بة زةوضةزا ضيَ بهطيَت بؤ ثاضيَعطاضيهطزٕ ية ٖةض
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ٖيَطؾيَو بؤ غةض ئةو ؾاضة .بةآلّ عاضةبإ بيَ ئةوةى ٖيض زيواضيَو ضيَططيإ بهاتٖ ،اتٔ و
تيػفوْيإ زاطرينطز ،بة ٖةَإ ؾيَواظيـ ٖؤالنؤ ية ناتى ٖيَطؾةنةيسا تواْى بةغسا زاطري
بهات نة ٖيض زيواضى ية زةوضة ْةبوو.
ية غةضزةَى ؾاثووضى زووةّٖ ،ةضضةْسة تيػفوٕ ية ٖةضزوو نةْاضةناْى زجيًة بوو ،بةآلّ
ٖيَؿتا ٖيَٓسة طةوضة ْةببوو.
َيَصووْووغي ئةضَةْى َاضغيًَى ْؤؽ زةَييَت :ثايتةختى ؾاثووضى زووةّ بة ٖةضزوو الى
زجيًةزا زةضِؤيؿت و زضيَصيةنةى ية ٖةض اليةى ضواض فةضغةْط و ثاْيؿى ضواض فةضغةْط بوو.
ية غةضزةَى ئيَػتة نة ئاَطاظةناْى طواغتٓةوة ظؤض خيَطابووْة ،ؾاضيَو بةو زضيَصى و ثاْيية،
بة ؾاضى َةظٕ زةْاغطيَت ،ئةونات ئاَيَطةناْى طواغتٓةوة ٖيَواف بووٕ و زةبووْة ضيَطط ية
طةوضةبووْى ؾاضةنإ ،بةآلّ ٖةض يةنة ية بةغسا و تيػفوٕ بة ٖؤى بووْيإ ية ٖةضزوو الى
زجيًة و ٖةبووْى ئاَيَطةناْى طواغتٓةوةى ئاوى ،واتة بةيةّ و نةؾتيي ،طواغتٓةوة تياياْسا
َو بة ضيَطة ئاوييةناْسا زةياْتواْى بة ئاغاْى بطِؤْة ٖةَوو
ئاغاْرت بووٖ ،ةض بؤية خةي
طةضِةنةنإ.
بة غةضةدمسإ يةو خاآلْةى باغهطإَٗ ،طإ تيَطةيؿت ئةطةض يةؾهطى ضؤّ و ئةضَةٕ
بتوأْ ية فوضات بجةضِْةوة و ئةو ْةتواْيَت ضيَططيإ بهات ،ضووْهة تا تيػفوٕ ٖيَعى ييَ ْيية
و زيواضيؿى ية زةوضة ْيية ،ئةوا ئةو ؾاضة زةبيَتة ؾاضيَهى بيَ بةضططى و زووضاضى زاطرينطزٕ
زةبيَت.
ثيَسةضيَت َاضغًى ْؤؽ ظؤض ئاطةزاضى ضِووزاوةناْى ناتى ؾاثووضى زووةّ بووبيَت ،ئةو
َيَت ؾاثووض َتُاْةى ظؤضى بة َٗطإ ٖةبووة ،زةيعاْى بة ٖةَوو ؾيَوةيةى ضيَطة زةططيَت
زةي
َي ْةزا ٖيض ٖيَعيَو بؤ بةضططى ية تيػفوٕ
ية طةيؿتٓى زوشَٔ بة تيػفوٕ  ،بؤية ٖةوي
زةغتةبةض بهات.
َٗطإ بة ٖؤى قوضِ و ييتةوة تا ناتى ْيوةضِؤ ْةيتواْى ٖيَعةناْى بؤ ٖيَطؾهطزْة غةض ضؤّ و
ئةضَةْةنإ ظوآليَٓيَت ،تا ئةونات بةؾيَو ية غةضباظة ضؤَةنإ ية بواضةنة ثةضِيبووْةوة و
طةيؿتبووْة نةْاضةناْى ضؤشٖةآلتى فوضات.
خؤضةتاوى ئةو ضؤشة ٖيَٓسة طةضّ بوو ،نة تا ْيوةضِؤ ظةوى وؾو نطزةوة ،ئةَة وايهطز
َةى غةضباظ و طاييػهةنإ.
ضيَططي ْةبيَت يةبةضزةّ دووي
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َٗطإ فةضَاْى بة خؤض و فةضاَةضظ فةضَاْسةناْى الى ضةخ و ضِاغت و طاييػهة
دةْطييةنإ نطز تا بضٔ بة ٖةض ؾيَوةيةى بيَت يةؾهطى زوشَٔ يةْيَو ببةٕ ،ئةطةض ْةناضٕ
ئةو ناضة بهةٕ ،تيػفوٕ زةنةويَتة طةَاضؤى زوشَٓةوة.
فةضاَةضظ بة طاييػهةناْي و خؤض يةطةٍَ ثيازةناْى ٖيَطؾيإ نطز ،فةضاَةضظ ية ضيَطةى
ئةفػةضةناْييةوة فةضَاْى باونى طةياْسة تةواوى طاييػهةنإ و وتى( :زضيَغى َةنةٕ ية
طيإ بةخؿني و زوشَٔ زةغتةوةغتإ بهةٕ).
شؤيني و ئاضاغو غةضطةضَى ثةضِاْسْةوةى يةؾهطةنةيإ بووية ضِووباضةنةزاٖ ،ةض بؤية
ْةياْسةتواْى ٖةَوو غةضباظةناْيإ غةْة دةْطةوة ية زشي غاغاْييةنإ ،بةآلّ نة ٖيَطؾي
طاييػهةنإ زةغتى ثيَهطز ،فةضَاْيإ بةو غةضباظاْة نطز نة نةوتبووْة بةضاْبةض
طاييػهةنإ بؤ بةضططيهطزٕ.
بةّ ؾيَوةية بةؾيَو ية غةضباظة ئةضَةْى و ضؤَةنإ ضيعيإ ططت و نةوتٓة ْيَوإ ٖيَطؾي
طاييػهةنإ و ئةو غةضباظاْةيإ نة غةضطةضَى ثةضِيٓةوة بووٕ ،ية بةضاْبةض طاييػهةنإ
نةوتٓة بةضططى تا ٖاوغةْطةضةناْيإ بتوأْ بجةضِْةوة.
طاييػهةنإ بة ٖيَعى ئةغجة بةٖيَعةناْيإ نة ؾةوى ضابطزوو تا بةياْى (دؤ و
نؿُيؿيإ) ثيَسضابووٖ ،يَطؾيإ زةنطزة غةض ضيعى غةضباظة ئةضَةْى و ضؤَةنإ و بة زاغة
تيصةناْى طاييػهةناْيإ ئةواْيإ يةْيَو زةبطز ،بةآلّ غةضباظةناْى ئةضَةٕ و ضؤّ ويَطِاى ئةوةى
َيإ زةزا بة ْيَعةناْيإ
زةياْعاْى زاغةنة يةْيَويإ زةبات ،ضيعةناْى خؤيإ تيَو ْةزةزا و ٖةوي
ئةغجةنإ بهوشٕ تا طاييػهةنإ بوةغتيَٓٔ.
فةضاَةضظ وةى ٖةض ئةفػةضيَهي زيهة يةْيَو يةنيَو ية طاييػهةنإ غةضطةضَى ٖيَطف
بوو ،بطانةؾي بة ْاوى (ثاوة) ٖةض وةى ئةو ية طاييػهةى زواتط بوو ،فةضاَةضظ بةو ناضةى
َيَت ية طيإ بةخؿني ْاتطغيَت و ية تةْيؿت غةضباظةناْي زيهةى يةؾهطةنةى
زةيةويػت بً
زةدةْطيَت.
َى زةزا تا بةضبةغتةنإ واتة غةضباظة ضؤَى و ئةضَةْةنإ يةغةض
يةوناتةزا نة ئةو ٖةوي
ضيَطة البباتْ ،يَعةيةى ٖات و بةض قووضِطى نةوت و ية ثؿت طةضزْييةوة زةضضووٖ ،ةض ية
ديَسا بيَ ئةوةى بتواْيَت تةْاْةت ٖاواض بهات ،بةضبؤوة و نةوتة ْيَو طاييػهةنة.
يةنيَو ية غةضباظةناْى ْيَو طاييػهةنة زاٖاتةوة و ْيَعةنةى ية قووضِطى زةضنيَؿا تا
بطيٓةنةى ببيٓيَت خوئَ فطِنةى نطز ،غةضباظةنة خؤى خواض نطزةوة و بيٓى غيٓطى فةضاَةضظ
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َيَت و غجيَٓةى ضاوى ضِةف بووة ،زةضزةنةويَت نة َطزْى ْيَعيو بؤتةوة و
بة ٖيَواؾي زةدووي
ئةوى ية نةْاضى طاييػهةنة زاْا .فةضاَةضظ ئةو ضؤشة تا ئيَواضة بة ظيٓسوويي َايةوة ،ناتى
َةى ْةبوو و ثيَـ ضؤشئاوا بووٕ َطز.
ضؤشئاوابووٕ َطز ،بةآلّ تواْاى قػةنطزٕ و دووي
يةو غةضزةَةى ؾاثووضى زووةّ و ثيَؿيٓاْى ئةو ية ئيَطإ ثاؾايةتيإ زةنطز ،ية ضؤّ
ئةواْةى بة وتةى ضؤَةنإ زةبووْة ئيُجطاتؤض غةضةتا زةبوواية ببٓة (يةطات) واتة فةضَاْسةى
يصيؤٕ زةبووٕ ،شؤييٓيـ ثيَـ ئةوةى ببيَتة ئيُجطاتؤض يةطات بوو ،طؤضاْيَهى ية عاز ية زةغت
َى زةططت .ئةو
زةططت ،ناتيَو ويػتباى ٖةضزوو زةغتى غاتةناض ،طؤضاْةنةى ية بٔ ٖةْطً
ْةضيتة يةاليةٕ ضؤَةناْةوة بؤ بةضيتاْيا طوظضايةوة ،ئةفػةضاْى ئةوإ طؤضاْى زاض بة
زةغتياْةوة زةططٕ ،ناتيَو بياْةويَت ٖةضزوو زةغتيإ بةناض غةٕ ،زةبوواية زاضةنة ية بٔ
َيإ بططٕ ،ية بةضيتاْياؾةوة ئةو ْةضيتة بؤ تةواوى ئةو وآلتاْة ضؤيؿت نة تا ْيوةى
ٖةْطً
يةنةَى غةزةى بيػتةّ بةضزةغتة و زاطرينطاوى ئةو وآلتة بووٕ.
شؤيني نة ثياويَهى ئاظا و زييَط بوو ،ية تةختى خؤى زابةظى و غواضى ئةغح بوو .ئةوناتةى
شؤيني يةطات بووة ،ية ٖاويؿتٓى تؤضِ ظؤض ييَٗاتوو بووة ،تؤضِ ٖاويؿنت نة بة ططمياْى ظؤض ية
ياضييةناْى غيَطى وةضطرياوة ،يةنيَو بوو ية ياضيية خؤؾةناْى ئةفػةضة ضؤَةنإ.
تؤضِى ئةفػةضة ضؤَةنإ ية بةْى ئةغتووض و بةٖيَع ضيَ زةنطاٖ ،ةض ية زوو بةٕ ،يةنيإ ية
ناْعا بوو ،بة ؾيَوةيةى ضيَ زةنطا ،ناتيَو يةنيَو زةنةوتة ْيَوى ،تةْاْةت ْةيسةتواْى بة ضةقؤ
ياخؤ مشؿيَطيـ ثةتةناْى بجػيَٓيَت و بيَتة زةضيَ .ية ثؿت ئةويؿةوة زوو ية ثاغةواْاْى ٖاتٔ
و ئةضنى ئةوإ نوؾنت ياخؤ زيٌ نطزْى ئةونةغاْة بووٕ نة شؤيني بة تؤضِ زةيططتٔ.
ئةو تؤضِةى شؤيني يةو دةْطةزا بةناضى زةٖيَٓا ،ية ظَاْى ضؤَى التيٓى بة (ثطيعا) ْاو
زةبطا ،زواى ئةوةى نةغيَو زةنةتة ْيَو تؤضِةنة ،تةْيا تؤضِٖاويَص ية الى خؤيةوة ية ضيَطةى ئةو
ؾيَوة زوطُةيةى بؤى زاْطابوو ،زةيتواْى تؤضِةنة بهاتةوةٖ .ةض نة زوطُةنة زازةطريا تؤضِةنة
َيا
زةبؤوة و ٖيض ططيَ ياخؤ خواض و خيَضييةنى ْةزةنةوتىَ .ئيَػتة ية ٖةْسىَ ؾويَٓى ئيتاي
تؤضِةناْى َاغي ططتٔ بة الغايي ئةو تؤضِاْة زضوغت زةنطئَ ،بةآلّ ية ناتى نطزْةوةيسا
خيَطايي تؤضِى ثطيعايإ ْيية ،ضووْهة ٖيض بةْيَهى ناْعا ية ثيَهٗاتةنةيسا ْيية.
ئةو زةظةضةي شؤيني ٖيَطؾي بؤ نطز ،ئةو ْاوضةية بوو ،نة ٖيَطؾي ثيازة غاغاْييةنإ
َسةزا و ثيازةيةنى ية تؤضِةنةيسا زةططت و
ٖيَطؾيإ بؤ ضؤَةنإ نطز بوو ،شوويني تؤضِةنةى ٖةي
َةى ئةغجةنةى ئةوى ضِازةنيَؿا و زةخيػتة غةض ظةوى و زوو
بة تواْاى خؤى ياخؤ بة دووي
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ثاغةواْةنةى بة ْيَعة قوضِط و غهيإ زةزضِى ،داضيَهي زيهة تؤضِةنة بؤ ططتٓى غةضباظيَهي
زيهة ئاَازة زةبوو.
َيَصووْووغة ئةضَةْةنإ باؽ ية شَاضةى زةيإ نةؽ زةنةٕ نة بة تؤضِى شؤيني طريا بٔ،
زواتطيـ ئةواْى زاوةتة زةغت ثاغةواْةناْى تا بهوشضئَ ،زياضة يةو وتةية ظيَسةضِؤيي ٖةية،
خويَٓى ئةو نةغاْةى يةْيَو تؤضِةنةزا زةنوشضإ ،زواى وؾهبووْى بة بةْةناْى تؤضِةنةوة زةبووة
َايةي ضيَططيهطزٕ ية ئاغاْى نطاْةوة و زاخطاْةوةى تؤضِةنةٖ ،ةض بؤية تا زةٖات ناض بة
تؤضِةنة قؤضغرت زةبوو ،تةْيا ئةطةض تؤضِةنةيإ بؤ شؤيني طؤضِي باية ياخؤ بؤيإ ؾووؾت باية و
خاويَٓيإ نطزبايةوة ،ئةطةضْا خويَٓةنة بة تؤضِةنةوة زةَةيَت و ئيسي ْاتواْطيَت غووزى ييَ
ببيٓطيَت بؤ ططتٓى غةضباظى زوشَٔ.
ْاظاْني شؤيني بة ثةضيعانةى (تؤضِةنةى) ضةْس غةضباظى غاغاْى ططت و بة ثاغةواْةناْى
خؤى غجاضزٕ تا بياْهوشٕ ياخؤ ضةْسى زيٌ نطزٕ و طواغرتاْةوة بؤ ثؿت َةيساْى دةْط تا
بة زيًى مبيَٓٓةوة ،بةآلّ ئةوة زةظاْني نة ثاوةى نوضِى زووةَى َٗطإ نة غةضزةغتةى ثؿتةوةى
طاييػهة دةْطييةنإ بوو ية ضواض ؾوئَ ٖيَطؾي نطزة غةض ضؤَةنإ.
ٖةض بةثيَي وتةى َيَصووْووغة ئةضَةْةنإ ،شؤيني تؤضِةنةى خؤى بؤ ضِاططتٓى ئةغجةناْى
َبةْسى طاييػهةنةى ططت و ْةيتواْى ثيَى ئةغجةنإ
َسا و تؤضِةنة َاي
طاييػهةيةى ٖةي
بططيَت ،ضووْهة قايـ و ظدمرية باضيهةناْى زوو ئةغجةنة ،نة اليةنى طاييػهةنةى بة
َبةْسةنةوة زةبةغتةوة ،بووة ضيَطط ية ضووْة خواضةوةى تؤضِةنة و ططتٓى ثيَي ئةغجةنإ.
َاي
بؤية ويَطِاى ئةوةى غةضى ٖةضزوو ئةغجةنة نةوتبووة ْيَو تؤضِةنةوة ،بةآلّ طاييػهةنة
ْةوةغتا.
ٖةض بةثيَي وتةى َيَصووْووغة ئةضَةْةنإ ئةو طاييػهةية زاغى ْةبوو ،ئةطةض ٖةيبوواية
َبسات و زاغةنة زةيربِى .زواى ئةوةى تؤضِةنة
شؤيني تواْاى ْةزةبوو تؤضِةنةى خؤى بؤ ئةو ٖةي
نةوتة غةض طاييػهةنة و ئةغجةنإ ْةوةغتإ ،شؤييٓيإ ضِانيَؿا و شؤيني و ئةغجةنةى نةوتٔ
و ْةياْتواْى يةغةض ضيَطةى طاييػهةنة البضٔ و تايةى طاييػهةنة بةغةض ناغهيَتى شؤييٓسا
ضؤيؿت و طاييػهةى زواتطيـ بة غةض ئيُجطاتؤضزا ٖات و ثاغةواْةناْى ْةياْتواْى بة خيَطايي
ئةو ضظطاض بهةٕ ،ناتيَو ضظطاضيإ نطز ،بيٓيإ نة غةضى تةقيوة و ضاوةناْى بة نطاوةيي
َةى ْةَاوة و َطزووة.
َاوْةتةوة و غيٓطى دووي
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دةْطى ئةو ضؤشة ية ْيوةضِؤوة زةغتى ثيَهطزٖ ،ةضضةْسة ئةضَةْى و ضؤَةنإ ئاضايؿى
تةواوى دةْطيإ ْةبوو ية نةْاضى فوضات بةضططيإ زةنطز ،غاغاْييةناْيـ بةضزةواّ بووٕ ية
طيإ بةخؿني ،بةآلّ يةو ضؤشةزا نة زووةّ ضؤشى دةْط بوو ،غاغاْييةنإ ْةياْتواْى يةؾهطى
ٖاوبةف بؿهيَٓٔ .ية يةنةَني ضؤشزا شَاضةى ضؤّ و ئةضَةْةنإ زوو ٖيَٓسةى غاغاْييةنإ
بووٕ ،بةآلّ بة ٖؤى ثةضِيٓةوةى غةضباظاْى ضؤّ و ئةضَةٕ ية ئاوى فوضات ،ية زووةَني ضؤشزا
ئةو ضيَصةية زابةظى و نةّ بؤوة ،بةآلّ زيػإ ية ضِووى شَاضةى غةضباظةوة ،ضؤّ و ئةضَةْةنإ
بةٖيَعتط بووٕ.
ئاناَى زووةَني ضؤشى دةْط بطيَتى بوو ية نوشضاْى فةضاَةضظى نوضِة طةوضةى َٗطإ،
ٖةضوةٖا نوشضاْى ئيُجطاتؤضى ضؤّ.
َى نوشضاْى
َٗطإ فةضَاْسةى غوثاى غاغاْييةنإ زةغت بةدىَ ئاطةزاض بووة ية ٖةواي
نوضِةنةى ،بةآلّ تا ؾةو بةؾي ظؤضى غةضباظاْى ضؤّ و ئةضَةْى ئاطةزاض ْةبووٕ نة ئيُجطاتؤضى
ضؤّ نوشضاوة .ية ضؤَى نؤٕ ية زواى نوشضاْى ٖةض ئيُجطاتؤضيَو ،يةنيَو ية يةطاتةنإ نة
ظووتط خؤى ئاَازة نطزباية ياخؤ بةٖيَعتط بوواية ،غةضنيَؿى زةنطز و زةبوو بة ئيُجطاتؤض و
يةغةض تةخت زازةْيؿت.
ية يةؾهطى شؤييٓسا يةطاتيَو بة ْاوى (يووياْؤؽ) ٖةبوو نة فةضَاْسةى يصيؤْى ْاوضةى
َيا بوو.
يؤَباضزى بوو ،نة يةنيَو ية ئيايةتةناْى ْاو ئيتاي
ية ضابطزوو ٖةض يصيؤْةى بة ْاوى ئةو ْاوضةية ْاوزةْطا ،نة ثيَهٗاتةى غةضباظةناْى ٖى
َح بوو.
َيا و ية باؾووضى ؾاخةناْى ئةي
ئةوىَ بووٕ .ئةو ئيايةتة نةوت بووة بانوضى ئيتاي
غةضباظاْى يصيؤْى يؤَباضزى ية يةؾهطى ضؤّ بة يةنةى غةضنةوتٓى ؾار ْاغطابووٕ ،بؤية
بة يةنةيةنى زياض زازةْطإ يةو يةؾهطةزا ،بةآلّ ية نةْاضةناْى فوضات نة ثيَسةؾتى تةخت
بووْٕ ،انطيَت غةضنةوتٓى ؾار بة ؾاضةظايي زابٓطيَت و غووزى ببيَت ،بةآلّ يةطةٍَ ئةوةؾسا
ْاوباْطى خؤيإ يةْيَو يصيؤْةناْي زيهةي ضؤّ ثاضاغت بوو.
زواى ئةوةى زووةَني ضؤشى دةْط بة نؤتا ٖات و ٖةضزوو اليةٕ بة ٖاتٓى ؾةو و تاضيو
َبططٕ،
بووْى ٖةوا و بة ٖؤى َاْسووبووْى غةضباظةناْيإْ ،اضاضبووٕ زةغت ية دةْط ٖةي
ئةونات ئةو بةؾة ية غةضباظة ئةضَةْى و ضؤَةنإ نة ئاطةزاضى نوشضاْى ئيُجطاتؤض ْةبووٕ،
َة ئاطةزاض نطاْةوة.
يةو ٖةواي
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ٖةضوةٖا ظاْيإ ئيُجطاتؤض ثيَـ َطزْى نةغي ْةنطزؤتة ديَٓؿني ،بؤية بةثيَي ْةضيت ئةو
نةغةى يةْيَو يةؾهط ية ٖةَوو فةضَاْسةناْي زيهة زياضتط بوو زةبوو بة ديَططةوةى
ئيُجطاتؤض ،بؤ ئةَةف يووياْؤؽ بووة ئيُجطاتؤض ،ضووْهة يةْيَو فةضَاْسةناْي زيهةزا،
ييَٗاتوويي ظؤضتطى ٖةبوو و ْاوباْطى خؤؾى ثاضاغت بوو.
يووياْؤؽ زواى َطزْى ئيُجطاتؤض ،ظؤض ئاضةظووى ئيُجطاتؤض بووْى زةنطز ،بؤية بطِياضيسا
بةثةية بطةضِيَٓةوة بؤ ضؤّ بؤ ئةوةي يةغةض تةخت زابٓيؿيَت ،ئةو ئاضةظووى ططتٓى تيػفوْى
ْةزةنطز و بايةخى ثيَ ْةزةزا و زةيةويػت يةغةض تةخت زابٓيؿيَت ،بؤية ٖةض ئةو ؾةوة ثؿت
بةو زوو ٖؤناضةى خواضةوة فةضَاْى ثاؾةنؿةى يةؾهطى ضؤَى زةضنطز:
يةنةّ :ئةو وتى نة ية بطيٓساضةناْى زوشَٓى بيػتووة نة يةؾهطيَهى بةٖيَعى غاغاْى ية
تيػفوْةوة نةوتووْتةضِىَ و غبةى ياخؤ زوو ضؤشي زيهة زةطةْة ئيَطة ،ئيَُةف نة شَاضةيةى ية
غةضباظاْى خؤَإ ية زوو ضؤشى ضابطزووزا ية زةغت زاوةْ ،اناضئ بة ؾيَوةيةى يةطةٍَ
غاغاْييةناْسا ظةْطني نة بةغةض ئةو يةؾهطةزا غةضنةوتوو بنب.
زووةّ :ثيَويػتة ظووتط بطةَةوة بؤ ضؤّ و تةضَى ئيُجطاتؤض يةطةٍَ خؤّ ببةّ بؤ ثإ تئؤٕ
تا يةويَٓسةض بٓيَصضيَت ،ئةطةض ظووتط خؤَإ ْةطةيَٓيٓة ضؤّ ،تةضَى ئيُجطاتؤض يةو ٖةوا
()1
طةضَةزا زةضِظيَت و بؤطةٕ زةبيَت.
ٖؤناضى زووةَى يووياْؤؽ ظؤض الواظ بوو ،ئةو زةيتواْى تةضَى ئيُجطاتؤض بٓيَصيَت ياخؤ بة
ضيَطةى َؤَيايي نطزٕ ،ضيَطة ية بؤطةٕ و ضِظيٓى بططيَت.
بؤية بؤ ضاظيهطزْى ئةفػةضة ثايةبةضظةناْي زيهة بة نؿاْةوةى خيَطا ٖؤناضيَهي زيهةي
خػتةضِوو نة ٖؤناضيَهى ناضيطةض بوو .زواى بووْى بة ئيُجطاتؤض طةدميٓةى سهووَةت
( )1ئيَػتة وازةظاْطيَت فةضةْػييةنإ ثإ تيؤْيإ ية غةزةى ٖةشزةيةّ بؤ َةبةغتى ْاؾتٓى طةوضةناْيإ
زاَةظضاْس ،بةآلّ ثإ تيؤٕ غةضةتا ية اليةٕ يؤْاْييةنإ ضيَ نطا و ية بٓةضِةتسا وؾةيةنى يؤْاْيية و بة واتاى
َى ( 27خ .ظ) ية اليةٕ (ئاططيجا)
(تةواوى خوزايإ) زيَت .ئةو ْةضيتة ية يؤْاْةوة ضؤيؿت بؤ ضؤّ و ية غاي
َى
ئيُجطاتؤضى زيهتاتؤضى ضؤّ تةالضيَو بة َةبةغتى ْاؾتٓى طةوضةناْى ضؤّ بةو ْاوة ضيَ نطا و خؤؾي ية غاي
َى ( 138ظ) َطز ،ئةو تةالضة
( 12خ .ظ) يةو بيٓاية ْيَصضا .ية غةضزةَى ٖازضيإ ئيُجطاتؤضى ضؤّ نة ية غاي
طةوضةتط نطا و تةواوى ئةو نةغاْةى بة ٖؤى غياغةت بة نةغايةتيى طةوضةى وآلت ْاو زةبطإ ،يةو بيٓاية
َيَػا،
َةزا نطا بة نً
َى ( 609ظ) غووزى بؤ ئةو َةبةغتة ييَ زةبيٓطاٖ ،ةض يةو غاي
زةْيَصضإ و ئةو بيٓاية تا غاي
َآل"
فةضةْػييةناْيـ زواى ؾؤضِؾي فةضةْػا تةالضيَهيإ بةو ْاوة بؤ ْاؾتٓى َطزووةناْيإ ضيَ نطز" .ظةبيشوي
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زةنةوتة بةضزةغتى ئةو ،ئةويـ ضيَصةيةنى بةضضاو زضاوي خػتةبةض زةغتى فةضَاْسةى
يصيؤْةنإ .غةضباظةناْى ضؤَيـ ناتيَو طويَبيػتى نؤتايي دةْط و ثاؾةنؿة بووٕ ،بة
تةواوةتيى خؤؾشاٍَ بووٕ.
بةياْى ضؤشى زواتط ئاضاغهى ثاؾاى ئةضَةٕ و غةضباظةناْى خؤيإ بؤ دةْط ئاَازة نطز،
َيَو ْةبوو ،نة ْيؿاْسةضى ئاَازةبووْى ضؤَةنإ بيَت بؤ دةْط.
بةآلّ ٖيض مجوودؤي
ئاضاغو وةى ٖةَووإ ئاطةزاضى نوشضاْى شؤيني و ٖاتٓةغةض ناضى يووياْؤؽ بوو ،طوَاْى
نطز نة ضؤَةنإ ْةياْةويَت بةضزةواّ بٔ ية دةْط .ئةو بؤ ٖاْساْى يووياْؤؽ و بةضزةواّ بووٕ
ية دةْط ضوو بؤ الى ،بةآلّ ثيَساططى ئاضاغو بؤ ٖاْساْى ئةو و يةطاتةناْي زيهة بؤ دةْط
بيَ غووز بوو .ضووْهة يةطاتةناْيـ بة وةضططتٓى ثاضة ية ؾةوى ضابطزووَ ،ةيًيإ بؤ دةْط
ْةَابوو.
ئاضاغو نة بة تةْيا تواْاى دةْطى يةطةٍَ غاغاْييةنإ ية يةؾهطى خؤيسا ْةزةبيٓى،
ْاضاض وةى ضؤَةنإ بطِياضى واظٖيَٓإ ية بةضزةواّ بووْى دةْطيسا.
غاغاْييةنإ ناتيَو ٖيَطؾيإ نطز ،ية زووضةوة ئاآل غجيةناْيإ بيٓى نة ْيؿاْةى
واظٖيَٓإ ية دةْط بوو ،بؤية ية غةضةتازا بة تةواوةتيى زووضاضى غةضغووضَِإ بووٕ ،نة ضؤٕ
يةؾهطيَهى بةٖيَع نة ية ثاظزة يصيؤٕ ثيَهٗاتووة ،واظ ية دةْط زيَٓيَت ،غاغاْييةنإ
ئاطةزاضى نوشضاْى ئيُجطاتؤضى ضؤّ ْةبووٕ.
يووياْؤؽ وةآل َى بؤ َٗطإ ْاضز نة ضؤشى ثيَؿرت ئيُجطاتؤضةنةَإ ية دةْطسا نوشضاوة و
ئيَُة ثيَويػتة بة ثةية بطةضِيَيٓةوة تا تةضَةنةى بٓيَصئ ،بؤية زاوا زةنةئ نة ئيَوةف زةغت
َبططٕ و ضيَطةَإ بسةٕ تا بطةضِيَيٓةوة و ئةو زاوايةَإ يةبةض الواظى ياخؤ
ية دةْط ٖةي
تطغإ ية دةْط ْيية ،بططة ئةضنى ئايٓى ئيَُة ،وا زةخواظيَت نة زةغتبةدىَ بطةضِييَٓةوة و
تةضَى ئيُجطاتؤضةنةَإ بٓيَصئ.
َٗطإ ضاوةضِواْى ئةو ثيَؿٗاتة باؾة و ياضَةتيسةضة ْةبوو ،وةآلَى زايةوة نة َٔ
َهطزٕ بيَت ،بعأْ نة
ضِةظاَةْسى زةْويَِٓ بؤ طةضِاْةوةى ئيَوة ،تةْيا ئةطةض َةبةغتتإ فيًَ
ئةفػةض و غةضباظاْى َٔ ٖؤؾياضٕ ،بةآلّ يووياْؤؽ َةبةغتى فيًََهطزٕ ْةبوو ،بةنطزةْي و بة
ضِاغتى زةيويػت بطةضِيَتةوة و بًةظ يةؾهطى ضؤّ و ئةضَةٕ بهؿيَٓةوة.
َٗطإ تيَطةيؿت نة يةؾهطى ضؤّ و ئةضَةٕ بةٖيَعٕ ،بؤية زاواى ضِاططتٓى دةْطى يةاليةٕ
ئةواْةوة ضِاغتةوخؤ ثةغةْس نطز ،بةآلّ ضووْهة ئةوإ زاواى ضِاططتٓى دةْطيإ نطزبووٖ ،ةض
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َيَو غةضباظ و ئةفػةضى غاغاْى و يةْيَويإ
ئةواْيـ زةغت ثيَؿدةض بووٕ ية دةْط و نؤَةي
فةضاَةضظى نوضِى طةوضةى َٗطإ نوشضا بووٕ ،زاواى نطز تا قةضةبووى دةْط بهةْةوة.
يووياْؤؽ زواى نوشضاْى ئيُجطاتؤض ،طةدميٓةى يةؾهطى ية بةضزةغت بووٖ ،ةْسيَهى زابوو
بة يةطاتةناْي زيهة ،ية اليةني زيهة زةبوواية تا زةطاتةوة ضؤّ خةضدى يةؾهط و َووضةى
غةضباظةنإ زابني بهات.
ية يصيؤْةناْى ضؤَسا َووضةى غةضباظ و ئةفػةضإ بةثيَي ياغا ٖةض ؾةف َاْط داضيَو
زةزضا ،ئةونات ؾةف َاْطةنة ٖات بوو ،بؤية ناتى َووضة وةضططتٔ بووة.
َيَصووْووغة ئةضَةْييةنإ وتووياْة نة َٗطإ زاواى ضواض غةز بةضزى ظيَطِى وةى قةضةبوو
()2
ية فةضَاْسةى يةؾهطى ضؤّ نطز بوو.
يؤياْووؽ ناتيَو بيػتى َةضدى غةضةنيي بؤ واظٖيَٓإ ية دةْط طةضِاْةوةى يةؾهطى ضؤّ
و ئةضَةٕ بطيَتيية ية ثيَساْى ضواضغةز بةضزى ظيَطِ بة َٗطإ ،زواى ضِاويَص بة ثاؾاى ئةضَةْػتإ
وةآلَى ْاضزةوة نة بةخؿيٓى قةضةبووى دةْط بة ئةوإ تةْيا زةغةآلتيى ئةدموَةْى غيٓاى
ضؤَة ،ئةو تةْاْةت ئةطةض ئةو ضيَصة ظيَطِةؾي ٖةبيَتْ ،اتواْيَت بة ئةواْى بسات.
َٗطإ وتى ئةفػةض و غةضباظاْى تؤ ٖيَطؾيإ بؤ نطزووئ ،ئةوا ئةدموَةْى غيٓا ْيية نة
ٖيَطؾي نطزبيَت ،تؤ ئةَطِؤ فةضَاْسةى ٖاوبةؾي ضؤّ و ئةضَةٕ و َرياتططى غةضَايةى ضؤَي
و ثاؾاى ئةضَةْػتاْيـ ييَطةية .ضؤٕ ْاتواْى ضواضغةز بةضزى ظيَطِ قةضةبوو بسةى بة ئيَُة؟.
َةَةْسةناْى ديٗإ بوو ،بيَ
ئاضاغهى غيَيةّ ثاؾاى ئةضَةْػتاْيـ نة ية ثاؾا زةوي
تواْايي خؤى ضِاطةياْس ية بةخؿيٓى ئةو قةضةبووة ،نة ضواض غةز بةضزى ظيَطِ بوو.
( )2بةضزى غةضزةَى غاغاْى بةضاْبةض بوو بة غيَ نيًؤ ،بةضزةواّ ئةو نيَؿة ية ؾويَٓة دياناْى ئيَطإ ديا
بووة ،تا غةضةتاى غةزةى ضابطزووف بةضزةناْى غاغاْى ية ؾويَٓة دياناْى ئيَطإ بؤ ثيَوإ بةناض زةٖاتٔ .ية
تاضإ نيَؿى بةضز ضواض نيًؤ بوو ،ية ْةٖاوةْس زوو َةٕ بوو ،ية باؾووضى خؤضاغإ غيَ َةٕ ،ية ٖةْسىَ
ؾويَٓى فاضؽ يةى َٔ و ْيو بوو ،ية ٖةْسىَ بةؾةناْى طيالٕ و َاظةْسةضإ زوو َةٕ بوو ،زابةف زةبوو بةغةض
بةؾي سةفتا و ثيَٓر و ثةدما و بيػت و ثيَٓر و نةَرت يةواْة .زواى ثةضةططتٓى ثيَوةْسيى باظضطاْى ْيَوإ ئيَطإ
و ضووغيا ،ية زةظةضةيًي طيالٕ و َاظةْسةضإ بةضز ْاوى ثووت و ْيو ثووت و طريواْطةى وةضططت .بة طؿتى تا
غةضةتاى غةزةى ثيَؿووف ية تةواوى ئيَطاْساٖ ،يض نات يةى دؤضة بةضز و بةيةى نيَؿى يةنػإ بؤ ثيَواْة
َآل"
ْةبووة" .ظةبيشوي
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يووياْؤؽ و َٗطإ ٖةضزوو ال زةتطغإ ية ثضطِاْى زاْووغتاْسْةنإ ،يووياْؤؽ زةتطغا
ئةطةض زاْووغتاْسٕ بوةغتيَت غاغاْييةنإ ٖيَطف بهةٕ و ئةوإ وةى طوتطا ئاَازةيي دةْطيإ
ْةَابوو .ية اليةني زيهة َٗطإ زاواى نطزبوو ضةْس ئةفػةضيَهى ثايةبةضظى ئةضَةٕ و ضؤّ بة
باضَتة يةالى ئةو بٔ تا ئةوناتةى ئةوإ قةضةبووةنة زةزةٕ و ئةونات ئةوإ ئاظاز بهات ،بةآلّ
ئةو َةضدة يةاليةٕ ٖيض يةى ية ئاضاغو و يووياْؤؽ ثةغةْس ْةنطا.
َٗطاْيـ نة بؤى زةضنةوت بوو يةؾهطى ٖاوبةف بةٖيَعة و بيَ وضةيي ئةواْى ْةزةظاْى،
َتةداضِييةى َٗطإ
بريى زةنطزةوة نة تواْاى ؾهػت زاْى ئةواْى ْيية .بؤية وةى ْيُضة طاي
زاواى نطز تا ٖوضَعز بسةْة زةغت ئةوإ و وةى باضَتة ية الى بيَت.
يووياْؤؽ وتى :ئةطةض ٖوضَع بؤ خؤى بةو ضيَطة ضاضةغةضة ضِاظى بيَت ،ئيَُة ئاَازةئ نة
ئةو وةى باضَتة بسةئ بة ئيَوة.
ٖوضَعزى بطا طةوضةى ؾاثووضى زووةّ ية ضِووى غةضباظييةوة بؤ ضؤّ و ئةضَةْةنإ بيَ
بايةر بوو ،تةْيا زةغتةيةنى غةز نةغي ية ثاغةواْةناْى خؤى وةى غةضباظ ٖةبووٖ ،يض
غوثايةنى ْةبوو تا بتواْيَت ياضَةتيسةض بيَت بؤ ضؤّ و ئةضَةْةنإ ،بةآلّ ٖوضَع زةيعاْى
ئةطةض وةى باضَتة بسضيَتة زةغت َٗطإ ،بيَطوَإ زةنوشضيَت.
ئةو بةثيَي ٖةَوو ضيَػانإ زةبوواية بهوشضيَت ،ضووْهة يةو ضؤشةوة نة ٖةآلت بوو بؤ ضؤّ
تا ئةو زةَة بةضزةواّ ية ثيالْطيَطِاْسا بوو ية زشى غاغاْييةنإ ،ئةطةض ئةو تةْيا بؤ َاوةيةنى
نوضت ياخؤ بؤ يةى داض ثيالْطيَطِى نطزباية ،ئاغايي بوو ،نة بةض ييَدؤؾبووٕ بهةوتاية،
تةْاْةت يةواْة بوو ثًةيةنى ؾياو بة خؤؾي ثيَ بسضيَت ،بةآلّ ثيالْةناْى ئةو يةى و زوو
َي زةزا تا بة ٖاوثةمياْى يةطةٍَ ضؤّ زشى غاغاْييةنإ و
ْةبووٕ ،ئةو غاآلْيَهى بةضزةواّ ٖةوي
ؾاثووضى بطاى بوةغتيَتةوة.
ية ضابطزووزا غعاى ية زاضةزإ بةثيَي تاواْة ديانإ ،دياواظ بوو ،ئةطةض ٖوضَعز نةوتباية
زةغت ؾاثووض بة خطاثرتئ و ْاخؤؾرتئ ؾيَوة زةنوشضا.
ٖةض نة ٖوضَع ية يووياْووغي بيػت نة َٗطإ ئاَازةية ئةو بهاتة ططيَٓتى بؤ نؤتايي
ٖاتٓى دةْط و ضِاططتٓى ية بةضاْبةض قةضةبوونإ ،ظؤض تطغا و ظاْى نة ضؤّ و ئةضَةْةنإ
الضيإ ْابيَت بؤ زةغتةبةضنطزْى طةضِاْةوةى خؤيإ بة غةالَةتى ئةو بهةْة قوضباْى خؤيإ و
بيسةْة زةغت َٗطإ.
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َيَصووْووغة ئةضَةْةنإ باغي ضاظى بووٕ ياخؤ ْةبووْى ثاؾاى ئةضَةٕ و ئيُجطاتؤضى
ْويَي ضؤَيإ بةو زاوايةى َٗطإ ْةنطزووة و ْةظاْطاوة ئايا ئةو بريؤنةية الى ئةوإ ٖةبووة
ياخؤ ْا؟ ،ضووْهة بةزةغتةوةزاْى ٖوضَعز بة غاغاْييةنإ نةَرتئ بةٖا بوو بؤ ٖةضيةنة ية
ضؤّ و ئةضَةْةنإ.
َٗطإ غةضنطزةيةنى بة ئةظَووٕ بوو ،زةيعاْى باضَتةبووْى ٖوضَعز ٖيض ْيية و بايةخى
ْيية ،ضووْهة ٖوضَعز يةْيَو تةضاظووى دةْطسا ئةو قوضغاييةى ْيية ،نة بايةخى يةو باضةوة
َى ؾاثووضى زووةّ،
ٖةبيَت .تةْاْةت يةواْةبوو باضَتةبووْى ئةو ْةبووباية َايةى خؤؾشاي
ٖةضضؤْيَو بيَت ئةو بطا طةوضةى ؾاثووض و َرياتططى تةختى ثاؾايةتيي بوو ،تا ئةو ٖةبوواية
ؾاثووضى زووةّ ْةيسةتواْى ببيَتة ثاؾاى غاغاْى.
ئةطةض َٗطإ ئةوى بة باضَتة ٖيَٓا بوواية ،زةبوواية بةثيَي ضيَػا و ْةضيتةنإ ؾاثووضى
زووةّ ئةو بهوشيَت ،يةواْةف بوو ية ْاخةوة ؾاثووض ئاضةظووى نوؾتٓى ئةوى ْةبوواية و تةْيا
ضاوةضِوإ بوو بيَت نة ية زةضةوة و بة َطزْى ئاغايي خؤى مبطيَت ،بةآلّ َٗطإ ئةطةض ئةوى بة
باضَتة بطزبايةوة و ضِازةغتى ؾاثووضى زووةَى نطزباية ،ثاؾاى غاغاْى ْاضاض زةنطز ،نة
بطانةى بهوشيَت ،ئةو ناضة ْةزةبوو بة خعَةت بة ؾاثووضى زووةّ و َٗطإ ظاْياضيي ٖةبوو،
نة ٖةض يةنة ية ثاؾا غاغاْييةنإ نة ية ضابطزووزا بطاى خؤى نوؾت بيَت ،زواى َاوةيةى
ثةؾيُإ زةبؤوة و ضِقى بةضاْبةض بةو نةغة زةبوو نة بطانةى بؤ ططت بوو و ضِازةغتى نطز بوو.
بؤية ئةطةض ئةويـ ٖوضَعز ضازةغتى ؾاثووض بهات و فةضَاْى نوؾتٓى ٖوضَعز
َي زواتط ياخؤ
زةضبضيَت ،يةواْةية ية غةضةتازا ٖةْسيَ خةآلت و ثازاؾت وةضبططيَت ،بةآلّ غاي
َي زواتط ،ثاؾا بة بريى زيَتةوة ،نة ئةو بؤتة ٖؤناضى نوشضاْى بطانةى و يةواْةية بة
زوو غاي
ضازةيةى تووضِة ببيَت ،نة ئةطةض فةضَاْى نوؾتٓيؿى زةضْةنات ئةوا فةضَاْى زووضخػتٓةوة
ية وآلتى بؤ زةضبهات.
َى ْيَوإ ثاؾاناْى ضؤّ و
ٖوضَعز زواى ئةوةى ظاْى بؤتة بابةتى زاْووغتاْسْى غيَ قؤي
ئةضَةٕ و َٗطاْى غةضنطزةى يةؾهطى غاغاْى ،بيَ ئةوةى تةْاْةت زةغتةى ثاغةواْة غةز
نةغييةنةؾي بباتٖ ،ةآلت و ضؤيؿت ،ئةو زةيعاْى ئةطةض ئةوإ ببات ٖةَوو زةيٓاغٔ و
ْاتواْيَت خؤى سةؾاض بسات.
ٖوضَعز غةضةتا بةضةو بانوض ٖةآلت ،زواتط ضؤيؿت بؤ زياضبهطٖ ،ةضضةْسة يةويَٓسةض تةْيا
بوو ،بة تةْيايي نةؽ ْةيسةْاغي ،بةآلّ تطغا ية َاْةوة يةو ؾويَٓة و بةضةو ئاْاتؤىل ضِؤيؿت
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ية زةظةضي ناثازؤنى نة ئيَػتةف ية ئاْاتؤىل ية توضنيا ئةو زةظةضة بةو ْاوة ٖةية ،ية
ئةؾهةوتيَو ديَطري بوو ،ئةو ئةؾهةوتة غطووؾتياْةى ناثازؤنة تا ئيَػتة َاوٕٖ ،ةْسيَ
َهاْيَهيإ تيَسا زةشيت.
داضيـ خةي
ٖةْسىَ ية َيَصووْووغة ضؤَةنإ زةبيَصٕ ٖوضَعز ٖةض يةو زةظةضة َايةوة و يةويَٓسةضيـ
َئَ ٖوضَعز طةضِايةوة بؤ
نؤضى زوايي نطز ،بةآلّ ٖةْسيَهي زيهة ية َيَصووْووغة ضؤَةنإ زةي
ضؤّ و بةثيَي طيَطِاْةوةيةى زواداض يةويَٓسةض نوشضاوة ،ضاضةْووغي ئةو ضاضةْووغي ؾاظازةيةنى
خاوةٕ َافى ضِاغتةقيٓةى تةخت و تادى ثاؾايةتيي بوو ،نة َيَصوو بةّ ؾيَوةيةى ييَ نطز و
بيَبةؾي نطز ية َافةنإ و ضاضةْووغي بةو ئاوايةي ييَٗات.
زواى ٖةآلتٓى ٖوضَعز ،بابةتى باضَتةططتٓى ئةو نؤتايي ٖات و َٗطإ طوؾاضى بؤ
ئةضَةٕ و ضؤَةنإ ٖيَٓا نة ئةو ضيَصة ظيَطِةى ئةوإ ثيَياْة بةغة بؤ قةضةبوونطزْةوة و ثيَويػتة
ئةوإ قةضةبوونة بسةٕ ،ويَطِاى ثرتبووْي طوؾاضةناْىَٗ ،طإ وتةى نؤتايي ْةزةزا و ْةيسةويَطا
َطريغاْسْةوةى دةْط بهات و يةو زوو زوشَٓة بةٖيَعة زةتطغا.
باؽ ية ٖةي
غةضةدماّ ضؤّ و ئةضَةْةنإ ضاظى بووٕ تا قةضةبووى دةْط بة ضيَصةى ؾةغت بةضزى ظيَطِ
بسةٕ بة َٗطإ و ئةونات ثاؾةنؿة بهةٕ ،ئةطةض ئةدموَةْى غيٓاى ضؤّ ضةظاَةْس بوو بؤ
ثيَساْى قةضةبووى ثرت ،ئةو زةَة قةضةبووى زيهةيـ زةزةٕ ،بةآلّ ئةو بابةتة تةْيا قػة بوو،
َٗطإ زةيعاْى زو اى نؿاْةوةيإ بة غةالَةتىْ ،ة ضؤَةنإ و ْة ئةضَةْةنإ ٖيض
قةضةبوويةى ْاْيَطٕ.
َٗطإ بؤ ضيَططتٔ ية َةتطغي زةغت ثيَهطزْةوةى دةْط ،ضةظاَةْسى ْواْس تا ئةو بةؾةى
يةؾهطى ئةضَةٕ و ضؤّ نة ية بواضى ئاوى فوضات ثةضِيووْةتةوة و ضووْةتة نةْاضةناْى ضةثي
ئةو ضِووباضة ،بطةضِيَٓةوة و ثيَوةغت ببٓةوة بة يةؾهطةنةى خؤياْةوةٖ ،ةضوةٖا ضِةظاَةْسيؿى
ْواْس تا زيًة ضؤّ و ئةضَةْةناْيـ ئاظاز بهطئَ و يةطةٍَ يةؾهطةناْيإ بطةضِيَٓةوة بؤ
()3
وآلتةناْى خؤيإ.
َى  363ظايين نؤتايي ٖاتووةٖ ،ةْسىَ غووزى بؤ غاغاْييةنإ بووة ،ية ثةضِتوونى
( )3ئةو دةْطة ية غاي
(ئيَطإ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ) الثةضِة ٖ 264اتووة" :بة ظوويي ضيَههةوتٓى ئاؾتى بؤ َاوةى غيَ غاٍَ ية
ْيَوإ اليةْةنإ َؤضنطا ،بةثيَي ئةو ضيَههةوتٓٓاَةية وياليةتةناْى (ْػيبيني ،ؾةْطاٍَ و ئةضَةْػتاْى
بضووى) نة ديَ ْانؤنى بووٕ ،زضاْةوة بة ئيَطاْييإ ،ضؤَةناْيـ بةَييَٓياْسا ثؿتيواْى ية ئةضؾةى ياخؤ
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َةيإ
ئيَطاْييةنإ تةْيا ئةواْةيإ ببووْة زيًى ضؤَةنإ نة بطيٓساض بووٕ و تواْاى دووي
ْةبوو ،بؤية ئةواْيـ ئاظاز نطإ.
َبةت ئةو بابةت ْيؿاْسةضى زييَطى و ئاظايةتى غةضباظة ئيَطاْييةناْة و ْيؿتُاْجةضوةضى
ٖةي
ئةوإ ظؤض ططيٓط و َايةى بة ٖةْس وةضططتٔ بووة ،ئةَةف ية غةضضاوة َيَصوويية
ئيَطاْييةناْسا ْةٖاتووة تا بطوتطيَت زةَاضطريى ْةتةوةيي ئةو بابةتةى باؽ نطزووة و ئةفػةض و
غةضباظة ئيَطاْييةنإ يةو دةْطاْةزا نة يةطةٍَ ضؤّ نطزيإ و ية ٖةْسيَهيإ ئةضَةْةنإ بةؾساض
بووٕ ،زيٌ ْةبووْة و ٖيَٓسة دةْطاوٕ تا نوشضاوٕ ياخؤ بة ضِازةيةى بطيٓساض بووْة نة تواْاى
دةْطيإ ْةَاوة يإ زوشَٓيإ ْاضاض بة ثاؾةنؿة نطزووةٖ .يض نات ضِووي ْةزاوة غةضباظى
َطةَإ ٖةية ،دطة ية
ئيَطاْى ية َةيساْى دةْط ٖةٍَ بيَت ،ئيَُة بؤ ئةو وتاْةَإ بةي
ئاظايةتيى و ْيؿتُاْجةضوةضى غةضباظى ئيَطاْى ،ئةو زةيعاْى ئةطةض ية دةْطيَهسا ٖةٍَ بيَت ْة
تةْيا يةْيَو نةغوناضى بططة ية ٖيض ديَطةيةنى ئيَطإ ديَي ْابيَتةوة.
ناتيَو َيَصووى دةْطةناْى ئيَطإ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ زةبيٓني ،زةضزةنةويَت
غةضباظى ئيَطاْى ية َةيساْى دةْط ية ٖةْسىَ ية دةْطةنإ ؾهػتى خواضزووة ،بةآلّ ٖةضطيع
ية َةيساْى دةْط ٖةٍَ ْةٖاتووةٖ ،ةض داضيَو نة ثاؾةنؿةى نطز بيَت بة فةضَاْى
فةضَاْسةناْى بووةٖ ،ةٍَ ْةٖاتٓى غةضباظى ئيَطاْى ْيؿاْةى زييَطى ئةوإ بووة.
ية َيَصووزا زةبيٓني غةضباظة ضؤّ و ئةضَةٕ و ْةتةوةناْي زيهة نة دةْطى ئيَطاْيإ
نطزووة ،غةضباظى ئاظا و زييَط بووْة ،زيػجًني و ضيَػاناْى ْيَو يةؾهطى ضؤّ و ئةضَةْةنإ ية
ٖى ئيَطاْيإ ظؤض بةٖيَعتط بووة ،غةضباظاْى ئةواْى ئاظاتط نطزووة .ويَطِاى ئةوةف غةضباظاْى
زوشَٔ ظؤض داض ية بةضاْبةض ئيَطاْييإ ضِايإ نطزووة ،بةآلّ ئيَطاْييإ ٖةضطيع ضِايإ ْةنطزووة.
َطةى ئيَطإ طةضِاوةتةوة ،غةضباظإ ية ئيَطإ ية
ئةّ ئاظايةتيية بؤ بابةتى ضيٓايةتى ْيَو نؤَةي
َةنى ئةؾهاْييةنإ بوو ،ية ئاناَسا ئةو ية اليةٕ ئةدموَةْى
ئاضاغو ْةنةٕ نة ثاؾاى ئةضَةْػتإ و ية ضةضةي
ئةَيٓس اضاْى ئةضَةْػتإ الزضا و ْاضزضايةوة بؤ ئيَطإ و ْاضاض يةوىَ خؤى نوؾت .فةضةْسظؤّ ٖاوغةضي ئاضاغو
َاوةيةنى ظؤض ية قةآلى ئةضتةططيَؼ دةْطا ،زواداض ئةويؿيإ بطزة ئيَطإ و نوؾتيإٖ .ةْسىَ سهووَةتى وةى
ئايربى (طوضدػتإ) و ئةيباْى ية زةغت ضؤّ زةضٖيَٓطإ ،بةثيَى ئةو ضيَههةوتٓٓاَةية بووْة شيَطزةغتةى
ئيَطإ".بةّ ؾيَوةية غاغاْييةنإ تواْيإ بةغةض ئةو زؤخة غةختةزا غةضبهةوٕ ،نة ية غةضزةَى ْطغي ية
اليةٕ زيؤنًيػياْى ئيُجطاتؤضى ضؤّ بةغةضياْسا غةثابوو ،ئةو زةظةضةيًةيإ وةضططتةوة ،نة بةثيَي
َآل"
ضيَههةوتٓٓاَةية بةض ية  65غاٍَ ية زةغتيإ زةضضوو بوو" .ظةبيشوي
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ضيٓى خؤيإ بووْةٖ ،ةضنات غةضباظيَو ٖةآلتبيَتْ ،ةيتواْيوة ية وآلتى خؤى بصيت و ْاضاض
َهسا زةبووة ديَطةى غةضظةْؿت و ئاَاشةنطزٕ،
بووة ئاواضة بيَت ،ضووْهة يةْيَو نةغوناض و خةي
َباتة ٖةآلتووة.
نة فآلْة غةضباظ ٖى فآلْة َاي
ضووْهة ية غةضزةَى غاغاْييةنإ ثيَهٗاتةى ئيَطإ ضيٓايةتى بوو ،ئةواْةى ية يةؾهط
بووٕ ية ضيٓى ديا بووٕ و بةثيَي ئةو ياغاياْةى بة تايبةت بة غةضياْسا زةغةثا ،بةضة بةضة
تيَهةٍَ بة يةى زةبووٕ.
ٖةَوو ياغاْاغإ زةظأْ ياغا ية ْةضيت وةضطرياوة ،ناتيَو زازوةض َازة و بةْسيَو
ْةزؤظيَتةوة ،نة بةثيَي ئةو نةغيَهى تاواْباض غعا بسات ،ئةوا زةبيَت ثةْا بؤ ْةضيت ببات.
بؤية ضيٓايةتيى ية ئيَطإ بووة ياغا و ثؿتاوثؿت نوضِةناْى ضيٓى يةؾهط زةبوواية ببٓةوة
غةضباظ .ئةو ضيٓة ئاظاية ،زييَطى و ثياوةتيإ بة َةضز زةظاْى و يةنسييإ زةْاغي ،ئةطةض
َطة و نةغوناضى
نةغيَو ية َةيساْى دةْط ضِاى نطزبايةْ ،ةيسةتواْى بطةضِيَتةوة ْيَو نؤَةي
خؤى.
َى ( )579ظايٓى بةضزةواّ بووٕ و َةضزايةتى
ضيٓى غةضباظى وةى ضيٓيَهى تايبةت تا غاي
و ئاظايةتيى ية ْةضيت و ضيَػاناْيإ بووٕ ،تانةناْى ئةو ضيٓة ٖةض وةى ضيٓةناْي زيهةي
ئيَطاْيإ يةنسييإ زةْاغي ،ئةطةض يةنيَو ية ئةوإ ية طؤضِةثاْى دةْط ٖةٍَ بٗاتباية ،ئةو
َة بة ٖةَووإ ضِازةطةيؿت و ئةو ضيسي ْةيسةتواْى بطةضِيَتةوة ْيَو نةغوناضى خؤي.
ٖةواي
َى ( )579ظايٓى َاْةوة،
ضيٓى غةضباظى ئيَطإ ية غةضزةَى غاغاْييةنإ تا غاي
َةزا ٖوضَع نوضِى خةغطةوى يةنةّ نة
َطةى ئيَطاْيـ ٖةبووٕ .يةو غاي
ضيٓةناْي زيهةي نؤَةي
بة ئةْؤؾريوإ ْاغطا بوو ية دياتى باونى بوو بة ثاؾا.
َيَو ضةخٓةى ييَ طرياوة و زواى
َيَصووى ئيَطإ ئةوى بة ثياويَهى ئاغايي ْاغيوة و نؤَةي
َطزْى ئةوٖ ،وضَعى نوضِى بؤتة ثاؾا و نةغيَهى ضؤؾٓبري بوو ،زةيةويػت دياواظيى
ضيٓايةتيى ية ئيَطإ يةْيَو ببات ،بةآلّ ئةو ْةضيتة بة زضيَصايي غيَ غةزة ٖةبوو ،بؤية زووضاضى
غةختى ظؤض بؤوة.
َيَو َاف و خاوةْساضى
ئةو ْةضيتة ية َاوةى غيَ غةزةزا بؤ ٖةْسىَ ية ضيٓةنإ نؤَةي
ٖيَٓابووٕ ،ئةوإ ْةياْسةتواْى ضاوثؤؾي ييَ بهةٕ .ضيٓةناْي زيهةيـ بة ضِازةيةى خوويإ
َبططٕ ،تةْاْةت ٖةْسيَو يةواْةى ية ضيٓةناْى
ثيَوةططتبوو ،نة ْةياْسةتواْى زةغتى ييَ ٖةي
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خواضوو بووٕ وايإ زةظاْى ئاغايؿى ئابووضى و نؤَةآليةتى ضيٓى ئةوإ بةغرتاوةتةوة بةو
ضيَػا ضيٓايةتيياْةوة.
ْاَاْةويَت باؽ ية غةضبطزةى شياْى ٖوضَعى نوضِى ئةْؤؾريوإ بهةئ ،تةْيا َةبةغتُإ
َطة نة ثؿتاوثؿت زةبووْة
ئةوةية نة ٖوضَع زواى طةيؿتٓى بة زةغةآلت ،ئةو ضيٓةى نؤَةي
غةضباظ ،يةْيَو بطز .ئةو يةو ضيٓة ئاظا و ضاوْةتطغة زةتطغا ،ضووْهة تا زةٖات ئاظايةتيى
تياياْسا ظؤض زةبوو ،زةتطغا ية زةغةآلت الى بسةٕٖ .ةضزةّ و ية ٖةَوو غةضزةَيَهسا ئةطةض
َوةؾاْسبيَتةوة ،ئةوا ية
زةغةآلتساضيَو يةنةيةنى غةضباظى بةٖيَع و ناضاَة ياخؤ ضيٓيَهى ٖةي
َةتطغي زةغةآلت بووةٖ ،ةضوةى ثاؾاى عومساْى يةبةض ئةو َةتطغيية ٖةَوو ئةفػةض و
غةضباظةناْى غوثاى (يةْى ضةضى) يةْيَو بطزٕ.
ية ضؤَى نؤٕ ئةدموَةْى غيٓا وةى ئةدموَةْى ياغازاْةضى وآلت بوو ،ية ناتى
َوةؾاْسْةوةى
غةضنةوتٓى يةنيَو ية غةضنطزةناْى ضؤّ و ٖاتٓةوةى ية زةضةوة بؤ ْيَو ضؤّٖ ،ةي
غوثاى غةضزاضى غةضنةوتووى بةض ية ٖاتٓةوةي بؤ ْيَو ضؤّ نطزبوو بة ْةضيت و ياغا ،ئةَةف
يةبةض َةتطغي ضِووزاْى نوزةتا و وةضططتٓةوةى زةغةآلت ية ئةدموَةْى غيٓا بوو .ئةو ياغاية
تةْاْةت تا غةزةى ْؤظزةيةَيـ نة بةْاو وآلتاْى ئةوضووثا غيػتةَى زميونطاغيإ ٖةبوو،
زضيَصةي ٖةبوو.
ئةَةضيها ية نؤتايي زووةَني دةْطى ديٗاْيسا ية ٖةضزوو غةضنطزةى غةضنةوتووى خؤى
واتة ئايعْٗاوةض نة ئةوضووثاى ضظطاض نطز و َاى ئاضتؤض نة شاثؤْى ططت زةتطغا ،نة نوزةتا
َٓةوةؾايةوة و تةواوى غةضباظةناْى ْةضِؤيؿتٓةوة
بهةٕ ،تا ئةو ضؤشةى يةؾهطى ئايعْٗاوةض ٖةي
َةناْيإ ،ضيَطة بة ئايعْٗاوةض ْةزضا بطةضِيَتةوة بؤ ْيؿتُاْةنةى.
بؤ َاي
َوةؾاْةوةى يةؾهطةنةؾي ئةو تطغةيإ ْةبطِايةوة ،ئايعْٗاوةض نة ثًة و
تةْاْةت زواى ٖةي
ثايةى بةضظى غةضباظى ٖةبوو ،بة ْاضاضى ثًةنةي ضازةغت نطزةوة و مشؿيَطى غةضباظى وةالْا و
بةضطى َاَؤغتايي ثؤؾي و وةى َاَؤغتايةى بؤ ظاْهؤ طةضِايةوة و يةوىَ غةضطةضَى واْة
وتٓةوة بوو.
ئةَةضيها ثرت ية ئايعْٗاوةض ية ئاضتؤضى زاطريناضى شاثؤٕ زةتطغا ،بة بياْؤى ئةوةى
ثيَويػتة ئةو فةضَاْطِةواى شاثؤٕ بيَت ،زواى ضةْسإ غاٍَ ية تةواوبووْى زووةَني دةْطى
ديٗاْي ضيَطةيإ ْةزا بؤ ْيؿتُإ بطةضِيَتةوة.
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ناتيَهيـ ية نؤضيا دةْط ضِوويسا ،يةؾهطى ئةَةضيها ضؤوة ْيَو دةْط و فةضَاْسةيي ئةو
دةْطةيإ بة ئاضتؤض بةخؿي.
ئةونات تطووَةٕ غةضؤى نؤَاضى ئةَةضيها بووَ ،اى ئاضتؤض زةبوواية بؤ زاْووغتاْسٕ
بيَتة ئةَةضيها و غةضؤى ببيٓيَت ،بةآلّ تةْاْةت ئةوناتيـ ضةظاَةْسيإ ْةْواْس بؤ طةضِاْةوةى
ئةو بؤ ئةَةضيها ،غةضؤى نؤَاض خؤى بؤ َةبةغتى زاْووغتاْسٕ ضوو بؤ الى ئةو ،ية
َيسيانإ وتيإ يةبةضئةوةى َاى ئاضتؤض غةضؤنى دةْطى نؤضيايةْ ،ابيَت يةو وآلتة زووض
بهةويَتةوة.
ية ناتيَهسا بة ٖؤى ثيَؿهةوتٓى ئاَيَطةناْى طواغتٓةوة ،ئاضتؤض زةيتواْى بؤ ضةْس
زةَصَيَطيَو بضيَتةوة بؤ ئةَةضيها و ضاغتةوخؤ غةضثةضؾيت دةْطيـ بهات و زاْووغتاْسْيـ
يةطةٍَ غةضؤى بهات ،بةآلّ ئةَةضيها ْةيويػت تةْاْةت ئةوناتةف ئاضتؤض بيَتةوة ،تطووَةٕ
نة ثياوى يةنةَى غياغيي و غةضؤنى ئةَةضيها بوو ،ضؤيؿت و ية يةنيَو ية زووضطةناْى
ظةضياى ئاضاّ زا ئاضتؤضى بيٓى .ئاضتؤض ية بريةوةضيةناْيسا زةَييَت" :تطووَةٕ و ئةْساَاْى زوو
ئةدموَةْى ياغازاْاْى ئةونات ْةياْسةويػت َٔ بؤ ئةَةضيها بطةضِيَُةوة" ،بة ييَهساْةوةى
َوةؾاْسْةوةى
ئةو َةتطغياْة ،ئةو ٖةْطاوةى ٖوضَعى نوضِى ئةْؤؾريوإ ٖاويؿتى بؤ ييَو ٖةي
ئةو ضيٓةْ ،ابيَتة ديَطةى غةضغووضَِإ.
َةناْى نيَبةضنيَي ئيَطإ و ضؤّ
َةناْى ثاؾايةتيي ؾاثووضى زووةّ بطيَتى بوو ية غاي
زوايني غاي
يةغةض ٖةضزوو وآلتى ئةضَةْػتإ و طوضدػتإ ،طوضدػتإ يةو غةضزةَةزا بة (ئايرب) ْاو
َةناْى زواييٓى زةغةآلتي ؾاثووضزا ،ويَطِاى نيَؿة و ئاضيؿةي ئةو زوو وآلتة ْاضاض
زةبطا .ية غاي
َة بياباْييةنإ ظةْطيَت ،نة ٖةْسىَ َيَصووْووغي ئةوضووثايي بة
بووة ٖةْسىَ نات يةطةٍَ خيًَ
(َةغؤية غجيةنإ) و ٖةْسيَهي زيهةيـ بة (ٖؤٕ) ياخؤ (خيؤٕ) ْاويإ بطزووٕ.
َةناْى زواييسا ،نيَؿةناْى ْيَوإ ؾاثووضى زووةّ و نطيػتياْةنإ
ويَطِاى ئةواْة ية غاي
ظؤضتط ببووٕ ،بة تايبةت يةغةض ئةوةى ئةوإ خاضيإ نطزبوو بة ٖيَُاى غةضةنيي خؤيإ و ئةو
ٖيَُايةف يةغةض ئاآلى (زضةفؿي ناويإ)ي ئاآلى ْاغطاوى ئيَطإ ٖةبوو.
بةض يةوةي خاض ببيَتة ٖيَُاى نطيػتياْةنإَ ،اغي ٖيَُاى ئةوإ بوو ،بة ظَاْي يؤْاْى
(يةنتؤؽ) بوو .يةنةَني داضيـ ئيٓذيٌ بة ظَاْي ططيهي ْووغطاوةتةوة ،ئةو وؾةية ية ثيَٓر
ثيتيَو ثيَهٗاتووة ،نة ٖةض يةنةيإ نوضتهطاوةى وؾةيةنة ،بةغةض يةنةوةف واتاى ثيَٓر
وؾةنة زةبيَتة (عيػاي َةغيح فطيازضِةغي ديٗاْة).
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نةواتة ئةطةض نطيػتياْةنإ َاغي ـ يإ نطزة ٖيَُا بؤ خؤيإ ،يةبةض بووْى ئةو ثيَٓر
ثيتة بوو ية ثيَهٗاتةى ْاوى َاغي ية ظَاْى يؤْاْى.
نطيػتياْةناْى ضؤشٖةآلت ،نة ية وآلتاْى شيَطزةغتةى ئيَطإ زةشيإ ،خاضيإ نطز بة ٖيَُا
بؤ خؤيإ تا ثاضيَعضاو بٔ ،ئةو ٖيَُاية يةْيَو زضةفؿي ناويإ زا ٖةبوو ،ية اليةى زةنطيَت ئةوة
بة وةآلَساْةوةيةى بؤ ضانة يةاليةٕ ئةواْةوة ٖةشَاض بهطيَت.
تا ئةو ناتةى ئايٓى نطيػتيإ ْةببوو بة ئايٓى فةضَى ضؤّ ،زةغةآلتساضاْى غاغاْى
نيَؿةيإ ْةبوو ،نة بؤضى ٖيَُاى نطيػتياْةنإ بؤتة خاض ،بةآلّ زواى ئةوة ضيسي الى
زةغةآلتساضاْى غاغاْى ثةغةْس ْةبوو ،نة ئةوإ خاض بةناض ببةٕ ،بةو ئاواية ييَو زةزضايةوة،
نة ٖيَُاى ئيَطإ يةاليةٕ زوشَٓةوة وةضطرياوة و بؤتة ٖيَُاى فةضَى ئةوإ.
ئيَػتة ئةطةض بطوتطيَت خاض بة ٖؤى ية خاضسضاْى عيػاي َةغيشةوة بوو بة ٖيَُاى
نطيػتياْةنإ ،ضيَي تيَسةضيَت ،بةآلّ ئةطةض نةغةنة غةباضةت بة َيَصووى نطيػتياْةنإ
بةضضاوى ضِووٕ بيَت ،زةبيَت ثطغياض بهات ،نة بؤضى ية غةزةى يةنةّ و زووةَسا ئةو
ٖيَُايةيإ بةضظ ْةنطزةوة و ية غةزةى غيَيةَسا بوو بة ٖيَُاى ئةوإ و تا ئةونات برييإ ْةبوو
عيػا ية خاض زضاوة؟ ،بةآلّ خاض ية َيَصووى ئيَطإ ظؤض نؤْرتة ية ناتى ية خاضسضاْى عيػاي
َهةْسضاوى يةغةض طؤضِةناْى
َطةف بؤ ئةّ ضِاغتيية ،بووْى ئةو ٖيَُايةية بة ٖةي
َةغيح ،بةي
ثاؾا ٖةخاَةْؿييةنإ ية باؾووضى ئيَطاْسا ،ئةو طؤضِاْة تا ضازةيةى بيَ نيَُاغيي َاوٕ و
ٖةَوو إ زةتوأْ بضٔ و بياْبيٓٔ .ئةو طؤضِاْة بة الْى نةّ ثيَٓر غةز غاٍَ ثيَـ ظائ ٖةٍَ
نةْسضاوٕ.
َيَت ئيَطاْييإ ئةو ٖيَُايةيإ ية نطيػتياْةنإ بؤ طؤضِى
َطةيةف نةؽ ْاتواْيَت بً
بةو بةي
ٖةخاَةْؿييةنإ وةضططتووة.
َى
َى و زواى سةفتا غاٍَ ية زةغةآلتساضى ية غاي
ؾاثووضى زووةّ ية تةَةْى سةفتا غاي
( )379ظايٓيسا َطز ،ئةو غةضبطزاْةى ية َيَصووى زةغةآلتساضى زضيَصخايةْى ئةو َاوْةتةوة،
ئةويإ طةياْسؤتة ضيعى ٖةض يةنة ية ثاؾا بةٖيَع و طةوضةناْى وةى (نوضوف و زاضيوؾي
ٖةخاَةْؿيي) و ئةضزةؾيَطى بابةناْى زاَةظضيَٓةضى ظدمريةى غاغاْى و نوضِةنةى واتة
ؾاثووضى يةنةّ .زواى َطزْى ئةو بؤؾايي زةغةآلت ية ئيَطإ زةضنةوت و ؾاظازة بيَ تواْا و
الواظةناْيـ ْة تةْيا ْةيإ تواْى ئةو بؤؾايية ثطِ بهةْةوة ،بططة تا زةٖات بؤؾاييةنةيإ ثرت
زةنطز.
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ضةبازةت بة (ضةزشةوى جاويد)
َآل
يةنيَو ية ناضة ططيٓط و ثطِ بايةخةناْى ْووغةض ،وةضطيَطِ و ييَتؤشي طةوضة (ظةبيشوي
َى بآلونطزْةوةى نة
َةْػووضى) بطيَتيية ية (غةضظةوى داويس) ،نة ية َاوةى ٖةؾت غاي
َاوةيةنى زضيَصخايةٕ بوو ،تواْى غةضةدمى خويَٓةضإ بؤ الى خؤى ضِابهيَؿيَتٖ ،ةض ية غةضةتاى
بآلوبووْ ةوةيسا ،شَاضةيةنى ظؤض ية ْاَة و زاواناضى خويَٓةضإ طةيؿت بؤ نؤنطزْةوة و ضاثي
ئةو ْووغيٓاْة ية ضواضضيَوةى ثةضِتوونيَهسا ئةو بابةتة يةنيَو ية ئاضةظووةناْى
خواييَدؤؾبووف بوو ،بؤ ئةّ َةبةغتةف ظؤض تيَهؤؾا ،بةآلّ بةزاخةوة ئةو بابةتة بة ٖةْسىَ
ٖؤناض ية غةضزةَى شياْى ئةوزا ديَبةدىَ ْةبوو .طةوضةتطئ نيَؿة نؤنطزْةوةى تةواوى
َى زةظطةى بآلونةضةوة ديَبةديَ بوو ،ئيَػتة نةوتووةتة
ْاوةضؤنى ئةو ثةضِتوونة بوو نة بة ٖةوي
بةض زيسةتإ.
غةضظةوى داويس ،ئيَطاْة و غةضبطزةى ْةتةوة ئيَطاْييةناْة ،نة ية غةضزةَاْى نؤْةوة
َهيَهة ،نة ية غةضةتاى ٖاتٓيإ بؤ ئةو
ئيَطاْيإ نطز بة ْيؿتُإ .ضريؤنى شياْى خةي
غةضظةويية ،بة بيَ تطؽ ية بةضبةغت و غةختييةناْى ضيَطة زةغتةي زاٖيَٓةض و ٖعض و
تيَهؤؾاْيإ ية ثيَٓاو وآلتيَهى ئاوةزإ و ئاظاز تةضخإ نطز و بةضةو ثيَؿعةضووٕ بة زاٖيَٓاْى
َيَٓا.
َطةى َطؤيى ٖةي
فةضٖةْطيَهى َةظٕ و َطؤظاْة ،ثيَٓطاظيإ ية ثيَٓاو ثيَؿدػتٓى نؤَةي
َدؤؾهةضى ئاظازى و يةنػاْى
يةطةٍَ زةضنةوتٓى خؤضى ئيػالّ ،طويَيإ بؤ باْطةواظى زي
نطزةوة و ثيَؿواظيإ يةو ئايٓة نطز ،واْة و ثةْسيإ ييَ وةضططت و بةتواْا و ٖيَع و وضةى
ظياتطةوة ٖاتٓةوة ْيَو َةيسإ و ية طؤضِةثاْة دياناْى ٖعض غةضنةوتٔ ،ية نويتووضى
َطؤظايةتيـ بةؾي تايبةت بة خؤيإ ٖةبوو ،ئةَةف ٖيَُا بوو بؤ ئةوةى ناضى ضابطزوويإ
ْةتةْيا بيَ غووز ْةبووة ،بططة بة بايةخيـ بووة .بة وتةى َاَؤغتا َوضتةظا َوتةٖةضى
يةباضةى ضابطزووى ْةتةوةناْى ئيَطإ" :زوو بابةت ثؿرتِاغت و يةى اليني :يةنةّ ئيَطإ ثيَـ
ٖاتٓى ئيػالّ بؤ خؤى خوزإ ؾاضغتاْييةتيَهى زضةوؾاوة و بة ئةظَووٕ بووة ،ئةو
ؾاضغتاْييةتة ضابطزووييةني ظؤضى ٖةبووة .ية اليةني زيهة ئةو ؾاضغتاْييةتة ية غةضزةَى
ئيػالَسا غووزى ييَ وةضطرياو ،بة وتةى (خ  .شَ .وْاؾة) ئيَطاْييإ ثامشاوةى
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ؾاضغتاْييةتيَهى ثةضوةضزةنطاويإ بة ئيػالّ بةخؿى ،نة بة ٖؤى باْسؤضي ئةو ؾاضغتاْييةتة،
ئةو ئايٓة طياْى ْويَي وةضططت )1(".نةواتة ؾاضةظابووٕ بةو ضابطزووة ئةطةض ئةضنيـ ْةبيَت،
ئةوا ثيَويػتةْ ،ةؾاضةظا بووْيـ بةضاْبةضى بة نةّ يووتفى زةيَتة ْاغني.
غةضظةوى داويس باؽ ية ضريؤنى ْةبطزييةناْى ْةتةوة ئيَطاْييةنإ زةناتَ ،يَصوو
طةواٖيسةضة نة ئةو ْةتةواْة بؤ ثاضيَعطاضى ية ئاظازى و غةضبةخؤيي خؤيإ و ئةو ؾاضغتاْييةت
و فةضٖةْطةى بة ئاظاض و َةيٓةتى و ْةٖاَةتييةنإ زايإ َةظضاْسووة ،بة ضٓط و ززإ
بةضظاْيإ ييَي نطزووة .زةٖةَبةض ئةو ْةتةوة و وآلتاْةى ضاويإ بطِيوةتة خانى ئيَطإ و ية
ؾويَٓة زووض و ْيَعيهةناْةوة ،ئةو خانة بؤتة َةيساْى زةيإ دةْطى زضيَصخايةٕ و
خػتووياْةتة بةض ٖيَطف و ثةالَاض و تاآلٕ و نوؾتوبطِى خؤيإ ،بةآلّ ٖةْسىَ ية بةضططي و
دةْطةنإ ْاوةخؤيي بووٕ ،بؤ ضيَططتٔ بووة ية زةغةآلتساضة خطاخ و غتةَهاضةنإ ،نة
ٖاتووْةتة غةض تةختى زةغةآلتيى ئةو وآلتة ،طةييـ ضِووبةضِوويإ بؤتةوة و ية بةضاْبةضيإ
خؤضِاططى ْواْسووة.
ثامشاوةى ؾاضة ويَطإ و زاضِووخاو و غووتاوةنإ نة بةزضيَصايي غةزةناْى ضابطزوو
زةضنةوتووٕ ،ياخؤ ية غةزةى ضابطزوو يةاليةٕ باغتآْاغةنإ ية خاى ٖيَٓسضاوْةتةزةض ،طةواٖى
زةزةٕ ،نة بة زاخةوة ظؤضداض ظةبط و غتةَى زةغةآلتساضة ْاوةخؤييةنإ ظؤض ثرت بووة ية ٖى
زوشَٓإ ،بةآلّ ئةو ْةتةواْة ٖةضزةّ غةضبةضظاْة خؤيإ ضاغت نطزووةتةوةٖ ،ةْطاوى ثتةوتطيإ
بةضةو زاٖاتوو ْاوة و ْاخؤؾي و غةختييةناْى ضابطزوويإ بةديَ ٖيَؿتووة.
ييَ ضريؤنى (غةضظةوى داويس) ية غاتيَطةناْةوة زةغت ثيَسةنات و زةطاتة ْيَو َيَصوو،
زواداض بة شياْى ؾاثووضى زووةّ (ظويئةنتاف) نة ظؤضيٓةى بةؾي ضواضةَى ثةضِتوونةنةى
زاطرينطزووة ،نؤتايي زيَتْ .ووغةض وةى بؤ خؤى ئاَاشةى ثيَساوة بةضزةواّ بووة ية
بةزوازاضووٕ بؤ زابيٓهطزْى ثيَساويػتييةنإ بؤ ْووغيٓةوةى بةؾي زيهةي ثةضِتوونةنة ،بةآلّ
َى ( 1974ظ) بووْة ضيَطط
باضوزؤخى ئةونات و زاخػتٓى ( )53ضؤشْاَة و بآلونطاوة ية غاي
يةبةضزةّ ئةو ئةضنة.

( )1ثةضِتوونى (خعَةتةناْى ئيَطإ و ئيػالّ بؤ يةنسي) بةضطى زووةّ ،بةؾي غيَيةّ ،الثةضِةى  ،375ضاثي
َى  1975ظايٓىْ ،ووغيٓطةى بآلونطزْةوةى فةضٖةْطى ئيػالَى.
سةوتةّ غاي
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ئةو ْووغيٓةواْة نة ْاوى وةضطيَطِاْيإ ييَ ْطاوة ،ية ضاغتيسا ظؤضتط ْووغني و ؾيهاضى
َآل ية غةضبطزةى بةضضاو و
َآليةٖ ،ةَوو ؾيَواظةناْى ْووغيٓى ظةبيشوي
َيَصووْووؽ ظةبيشوي
ؾريئ و خؤف بؤ خويَٓسْةوةى تيَساية ،نة بةضزةواّ ظاْياضيي باف و بةغووز ية َيَؿهى
َيَت.
خويَٓةض بةديَ زةٖيًَ
َيٓةوةناْى ئةو بؤ
ئةو بةو ضيَطةية ظاْياضييةناْى خويَٓةض ظياز زةنات .يةو ضواْطةوة ييَهؤي
اليةْططاْى ثةضِتووى و خويَٓسْةوة و بة تايبةتى ئةواْةى َيَصوويإ خؤف زةويَت ،باؾة ئةوإ
ية َاْسووبووْى خويَٓسْةوةى َيَصوويةنى وؾو زةثاضيَعيَت.
َى نؤضى زوايي
زوايني الثةضِةناْى ئةّ ثةضِتوونة ية ناتى ْيَعيهبووْةوةى ثيَٓذةّ غاي
َآل( )2ئاَازة زةبيَت ،بؤية بةو بؤْةوة بة ئةضنى زةظاْني زةغتى َاْسوو ْةبووْى تةواوى
ظةبيشوي
ئةو نةغاْة بطوؾني و غوثاغيإ بهةئ بؤ ئةو ئةضنة :نة ٖةَإ ويػتى خواييَدؤؾبووة ،بة
تايبةتى بةضِيَوةبةض و ناضَةْساْى (زةظطةى بآلونطزْةوةى ظيَطِئ) بةضِيَعإ (َوضتةظا ضياسى ثووض
و ئيػُاعيٌ ضياسى ثووض) ،نة ظؤض ٖةوٍَ و ٖيُةتيإ ْواْس و زضيَغيإ ية ٖيض ناضيَو ْةنطز.
ٖةضوةغا بةضِيَع (ٖاؾِ خواضابى) و ٖاوناضةناْى نة ثيت ضٓيٓى ئةو ْاوةضؤنة غةخت و
َيَِٓ بةضاْبةض بةو ثياوة َةظْة
ظؤضةيإ ية ئةغتؤ ططت ،ظؤض غوثاغيإ بهةّ و بةو ضيَطةية بةي
ْوىَ بهةَةوة.
ظووبيَسة ديٗاْطريى
َى  1391ظ)
طوآلْى ٖ 1370ةتاوى (َاْطى ثيَٓذةَى غاي

َآل (ٖ 1365/3/18ةتاوى) بةضاْبةض بة ( 1990/6/8ظ) ،غةفةضْاَةى
(( )2بةضواضى نؤضى زوايي ظةبيشوي
َاشةآلٕ" .غةضوتاض"
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