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 ثَيصكةشكردن:
ئةَ ضةثلة بةسٓةًةة ةةسةةًةةكشاوةيئ ئيَظةلا هةة كليَديَلةذا ةةةن دةطشُةةوةئ        

ةةسةةًةكشدُي ٓةس ةةكيَلياْ هةطةيَ ئةواُيرتدا ًةوداةةكي هةُيَواُذا ٓةةة ًيَزووي 
و ٓةسةةكةةةةاْ هةكةةةؾ و ٓةواةةةةكي دةسووُيةةي و سدحيٌةةذائ دهبدةطةةلةةاْ بةةووَ و 
بةػةق و ةاطةي ئةو باسة دةسووةين و سدحيي ئةوكاةاُةًةوة ةةسةةًةكشاوْ و هة 

غ و طؤظةةةاسي ةيةةةاواصي دواي ضةةةا  و بووبووُةةةةوةي ٓةسةةكةػةةةياْئ هةةةة قؤُةةةا 
( طةةايَ ةةًةةةُي بةُاضةةاسةي 03كوسدطةةلاُي رؤسٓةةة ب و باػةةووسدائ هةةة ًةةاوةي   

ةيَطةةؤسِكيَ درواسةي سابووسدووًةةذائ بةسٓةةةَ و كلةةيَد ةةةشَ بةدواةاُةةذا ٓةةاةووْ و    
ياْ بؤ سةرظا و بووُة كليَب و هةرةًي فةةوةاْ و نُةةواصبووُياْ بووًةةوة       هٓة

ي وةن منووُةي ئةَ ضةثلة بةسٓةًةَئ كةة هةةُاو ةةةًي    بة َ ٓةُذيَ بةسٓةًي ةش
( طاهبةدائ دةطلةكوةيٍَ بؤ دةكشدْ و بؤةاْ دةطةسِاَئ بةةسودوا ددصنِةةوة   03ئةو  

اْ كةًيَم درواس بووبيَئ بةة َ درواسةةش هةة    ةو بةطةسَ كشدُةوةئ كة ئةطةس دةلِةوة
ي بةةةسدةواَ روهيةةاو ًةةةؾئ دةبوواةةةة ثياةاُةةذا بوةةٌةوة و هةةةو كةةوسدي ُووطةة   

فيَشبووُةوةئ هة داسِػنت و سطلةطاصةي ٓةُذةَلياْ ُيطةساْ و ُةاسِاصةي بةووَ و ثةيٍَ    
ضةةان بةةوو دةطةةللاسةي و داسِػةةلِةوةةاْ بلةةةَئ بةةؤ ئةًةةةؾ دةبوواةةةة دةقةةة       

كةةًياْ  ئةفظةاُةي   ئةطوبييةكاُيامن ضةةُ  بلةوةَلةةوةئ كةة خمةابّ بةؤ دةقةي ةة      
ةدةةي طةسَ هة كليَدخاُةي طؼةليي ٓةةوهيَش   بةةا ئةةكي صدسَ دائةددُيع(ئ ةةقةهال

و طويٌَاُي دا و ساطثيَشةيٍ بؤ كليَدخاُةةي دٓةؤكيؽ كةشد و ةلةاَ هةصدسةِةةي ئةةو       
ٓاوسِةَياُةػةةٍ كةةشدئ كةةة ثةةيٍَ وابةةوو دةقةةي ةةةةسةبي ئةةةو بةسٓةًةةةةاْ ن دةطةة     
دةكةوةَ ئ دةطلٍ ُةكةوةةوة و ٓيَؼلاؾ ئؤرزُي ةةكجاسةيٍ هة داسِػلين ئةًةةاْ 

ة و دةبيَ بةسِاػلاوةي بوبيٍَ ئةَ ئاواةةةَ بةؤ ضةاثيَلي دآةاةووي ئةةَ بةسٓةًةة       ُيي
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ٓةهبذةطشَئ كة ُاصامن كةي دةبيَ   ٓةسوةن ُاػةضامن كةةي ئةةَ بةسٓةةَ ةةسةةًةة      
كةةشدووة.(  ٓةسضةةةُذة بةةةبيَ دةطةة  كةوةِةةةووةي دةقةةة ةةسةبييةكةةؼةةيئ       

وة و ثةةاًي دةقةكةَ ثيَذاضووُةوة و دةطللاسةيةكي طةسوًشِي دةقةكةَ كشددةة
بة سووُيي و ساطليي بةروةَِةساْ طةةاُذووةئ ٓاوكاب رودي دةقةكةؾئ ئةوةُةذة  
بةةةثيَض و بةةةٓيَضةئ كةةة روةَِةةةةس ُةةاةواُيَ دةطةةلدةسداسي روةَِذُةةةوةي بديَةةة ئ       
بةةاةدةةةةيؽ كةةة دةقةةي ُةةاوبشاوئ ثيَوةُذةيةةةكي ُضةلةةي بةةة ًيلؤهؤرةةةاو ثيَؼةةيَِةي 

 دةظةسةكةي ئيٌَةوة ٓةةة 
ةسوةن ٓةسةةكةةة هةةة بةسٓةًةةةكاُي ةةةشي ئةةةَ كليَدةةةئ بةةةو ًةبةطةةلة ٓةةةهبٍ   ٓةة

بزاسدووْئ كة ثيَوةُذةياْ بةنةةُيَلي رةاُي ئيٌَةوة ٓةةةةئ وةن ضةكدكي  بةةةةن    
ضةةةُطك ئاةلٌةةاةؤ   ي قةةةسزيضيطةةؼةةنت(ي ضةةكدكِووغ و سدًاُِووطةةي ُةةاوداس

دس هةةة كؤًةهبطةةةي  7 كةةة طةةةهيَ ةاةدةيةُةةذةي كؤًةهبطةكةةةةاْئ ص  (9335ة     6693 
ةَلةةوةئ كةة طةةسوًشِي    كوسدةواسةي ُضةلة و ٓاوكاب سووداوةكةاُي ةةةُطيَم دةطيَشِ  

( طةةاهبةي سابةةووسدووي ئيٌَةةةؾ ةؤسةَلةةة هةةةو ٓةةةصاساْ سووداواُةةةيئ كةةة   23ئةةةَ  
 ضةةةُطيض( هةةةَ دةقةةةدائ منووُةةةةةكي بوةةووكٌاْ بةةؤ دةطيَشِةَلةةةوة و ٓةُةةذيَ هةةة    

رؤًٍ بةةاد دةَِِةوةئ كة هةةَ   يئ طةهيَ هةو ٓاوسِةَياُةضكدكةئةَ ثاهبةواُةكاُي ُاو 
ثةدما طاهبةي دواةي ةةًةمنذائ هة ٓةسدوو ػؤسِػي ئةةوووي و دواي ئةةوووهيؽئ بة 

اُةذْ و بةةسدةواَ   و هة ُضةم رؤًةذائ دةطةج ةةةُ  هيٌَةي سافشِ     بةسضاوي رؤًةوة
 هةطةيَ بكةوةسةي و ةادةاُذا دةرةٍ و دةرةٍ    

اسدُي ػةاةيَشةَلي بةةُاًيَي وةن  ئةةددُيع(ةؽئ بةةو ًةبةطةلةَ      دةظاْ ٓةهبدز
و ػةيعشي   ةن ػيعشي ئةَ ػاةكةةٓةهبدزاسدووةئ ةا روةَِةسي كوسدئ بةساوسدةَم هة 

ئةو هةػلشة صدسةي ػةاةكاُي كةوسد دا بلةابئ كةة بةدةطٌةةْ و ةةان و ةةةسائ هةة         
دةبيِةشيَئ حةةسفيَلياْ   ثؼ  ػاةكةكاُياُةوةئ سووُاكدكةي و رةاسةَلي واةاْ ةيَذا 

 رظلديَلةطةس رةسًاُي طيعشي  ُاهي( و  ًةوهةوي(    ةاْ  طؤساْ(. 
دواةاس ٓةهبدزاسوُي ٓةظثةةعيين ُيَواْ دووكةهبة ُاوداسي وةن  طوةة(ي ُةاوداسي  

ةُظةةائ كةةة هةةةُيَواْ ثيَلةةةوة    شي فشةئةةاُي و  ُةةاثويَوْ(ي فةسًاُةةذةي هةػةةل   
سدػةِدكةي ٓةطة  ثيَذةكةةة  و طةةسب هةةوة       ئاراوةِياُذائ صةسةاةةن صاُياسةي و
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ئةةَ   ةُظائ كةهةكاةي(ةَلي داطككاسي ئةو سدرطاسةي فشطوسِ دةًيَينَئ كة  ُاثويؤْ
اُياي داطككةشدووة و بةةو ٓةةًوو ةواُةا و دةطةة ب و هةػةلشة         ئاراوةِةدائ ئةةهٌب
صدسةةةةةوةئ ٓةةةًووي بةةةنوةُاوة و رؤصطةةةي دةةةنت و دةةةذاسي سووُةةاكدكةَلي وةن  

طؤةةةة( دةرةةواصيَ و هةةة صاُظةة  و ُةرؼةةةي داطككشدُةةي و ةاُةةةوةئ دةضةةيَلةُاو   
دُيةةاي ئةةةدةر و سووُةةاكدكةي و بةةةةةسةد سدػةةِدكةي  طؤةةةة(دائ هةةة ئةةةدةر و   
سةرِةةة و ػةةاُؤ و ًوصةةةم دةدويَ بةةةدةَ روةَِذُةةةوةوةئ طةةةسدمي صاُياسةيةةةكاُي 

ةكةةلةةوئ كةة هةكاةيَلةذا    ةوةئ بك هةة ةةةقوبي داطككةاساُي كوسدطةلاْ د     ُاثويَوْ(
هةطةسدةًيَلي ةشدائ و ةي  ًيظةش( دةطةشيَئ هةطةةيَ رؤةةذا ةيثةةكاُي        ُاثويؤْ( 

ًوصةم و ئؤثكائ بؤ ًيظش دةباب و هةو سدرطاسة بةدواوةئ بِازةي ئةؤثيَشا و ًوصةةم   
هةةة ًيظةةشدا ٓةهبذضةةِشيَ و داطككةةاساُي كوسدطةةلاُيؽئ كيٌيابةةاساْ و ئةةةُ اي و       

هلةةاسةي ٓةةةصاساْ طوُةةذ و ػاسدضةةلةي كوسطةةلاْئ بةةةدةاسي بةةؤ    ةِيَوطةةاةذ و كاو
 كوسدطلاْ دةَِّ  

 ئ ثةةاَ و رضًةةي ُيؼلٌاُي طةةاُذبيَ  َٓيواداسَ ٓةهبدزاسدةكة
 

 
 حمةًةد حةًة باقي

4/6/9360 
 ٓةوهيَش
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 ئةفسانةى ئةدونيس

 ثَيهاسَيكى كورتى ئةم نووسيهة:
( ُاوى ئةو كليَدة بةُاوباُطةةة كة ئةدةب و صاُاى الػصً الذٍبـٕة  شِةِة ضوبة صةَ
( 69ةوة بة  6633   طك ةيٌَع فشةضس( هة دواى طاهبى ة  ئةُرتدثؤهؤةىة  ُاطشاوى

بةسط دةطلى بة بووكشدُةوةى كشد    ئةَ كليَدةئ بة ةةكيَم هة دةطللةوب و 
شدسىَئ ضوُلة ٓةس دواى سووداوة سدػِدكةيةكاُى طةدةى بيظلةَ دةرًيَ

بووبووُةوةىئ ٓةًوو طةنْئ بة ثةسدػةوة وةسةاُطيَشِاةة طةس صًاُةكاُى رؤةاْ و 
هة ثايَ ئةًةػذائ دةظاْ ػاةك و سدًاُِووغ و ػاُؤطةسُووغ و ضكِدكِووطة 
طةوسةكاُى دُيا قؤطلياُةوةو كشدةاْ بة ٓةوةَِى بةسٓةَ و صةِذووكشدُةوةى 

 دظاةةةى  ًكاب و كةهةثووسى ًش
ئةَ كليَدة بشةليية هة بةطةسكشدُةوةو ةوةَزةِةوةةةكى صاُظليياُةى ٓةًوو ئةو 
ئةفظاُة و ُةسة  و باوةسِو كةهلووس و ةادووطةسةيةىئ هة سدرة ةاسةلةكاُى طةسةةاى 
رةاُى ٓةًوو ًشدظاةةةييةوةئ ةا دواى ٓاةِى ئاةيِى   ًةطيح((   ُشرى ئةَ كليَدة 

ُةسةَ  و داطلاْ و ئةفظاُةى ثيَؼيِاُى ٓةًوو ُةةةوة و طةنْ  هةوةداةة بة ةةن ضاوئ
و ُاوضةكاُى طةس سووى صةًيِى بةةةكةوة بةطلووة    ئةًةةؼي هةو هةو 

 كووسدرُةةةوة كشدووةئ كة ٓةًوو ًشدظاةةةىئ سدػِدكةيةكى ٓاوبةػياْ ٓةةة 
هةبةسئةوةؾ كة بةػى ةةكةًىئ بةسطى ضواسةًى ئةَ كليَدةئ كة ُاوى 

ئةدوُيع(ةو ثيوةُذةيةكى ساطلةورؤى بة ُاوضةى سدرئاواى ئاطياو سدرٓة ةى  
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ئةدةدى ُاطشاوى ةةسةر  ةةبشا  6642ُاوةسِاطلى ئيٌَةوة ٓةةةئ بؤةة طاهبى 
 ئيربآيٍ ةةبشا( ئةو بةػةى وةسطيَشِاةة طةس صًاُى ةةسةبى 

ةبشا ًِيؽ ٓةس هةو سواُطةةةوة كة بةػى ةةكةًى بةسطى ضواسةَ  ئةوى كة ة
وةسةطيَشِاوة( صدس و كةَ ثيَوةُذى و رضًاةةةى و ُضةلاةةةى  ساطلةورؤئ ةاْ 
نبةن(ى هةطةيَ ئيٌَةى كوسددا ٓةةةئ بة ثيَوةظليٍ صاُى ثوورلةةةكى ةيَش و 
ةةطةىل وةسطيَشًِة طةس صًاُةكةًاْئ بةو ٓيواةةي سووُاكدكاُي كوسدةؽئ ئاوسِةَم 

ةسِاُةىئ كةهبم هةنةةُة سووُاكةكةةاْ هةو ئةفظاُة و داطلاْ ُةسة  و باو
 وةسدةطكيَئ ةؤًاسةاْ بلةْ و هةفةوةاْ سصطاسةاْ بلةْ   

هةَ ضةُذ نثةسِةةةدا ئةو بابةةاُةي بة طشُطٍ صاُيوْئ ٓةهبوةَظلةةةكي دسةَزةشَ 
بؤ كشدووْئ وةن هةو بابةةةي بة ساطوصاسةي و ةيز بةنةاُذا ةيَثةسِ بووَ   رؤػٍ هة 

وكةوةِةوة و ثةساوةَض ثاساطلووةئ ةةقةهالػٍ داوة طةسوًشِي بابةةةكاْ نداْ و دو
 بةةةكةوة طشيَ بذةَ 

 
 سةرةتا:

ئةو طؤسِاُة طوسج و ةيزسِةوةي بةطةس دنةُي ئةَ صةوةيةدا دةَ ئ وا هة ًشدظ 
دةكابئ صوو ٓةهبوةَظلةةةن بلاب و ئاوسِةَم هةرؤي بذاةةوةئ كة ئةَ ػلاُة ضؤْ وا 

صوو ةيَثةسِةّ. ئةَ ٓةهبوةَظلةةة ئةدماَ دةةداةةوة بؤ ئةوةي بوبي7َ  بووْ و ضؤْ وا
ئةو دةاسداُةي ثيَؼوو دةبوواةة ٓةس وابووُاةةئ ضوُلة ًشدظ هة طةدة ةاسةلةكاُذا 
كاةيَ ضاوي هيَ بيَ صةسةا و سووباسئ دةةدةطجَ   ئةو طةوصاةي و ةةسِاةيةي هةطةس 

ة كشددةةوة كة ئةًاُة ٓيَضةَلي طةوسةئ صةوي ٓةةةئ وػم دةبيَ  ةةكظةس بكي هةو
ةاْ دةطةنبةيَلي  طةوسةئ دةةاُدضوةيَنَ   هةبةسئةوة دووسبيِيي كشدووة و بؤئةوةي 
ثشةؼلي ئةَ ٓيَض و دةطةنبةة بةس ئةًيؽ ُةكةويَئ بة ضاكي صاُيوة ئةَ دةطةنبةة 

ؤي دةةةويَ    غاةة رةَش سكيَ ي رؤةةوةئ ةاْ ٓةس ٓيض ُةبيَ ساةدييَنَ بةو ةؤسةي ر
 _ئاو_بؤةة ثةُاي بؤ ئةفظاُة و ةادووئ ئاة  بشدووةئ ةا ٓةسكاةيَ ثيَوةظج بة 

بووئ باساْ بداسةيَنَئ ثيَوةظج بةى "ٓةةاو" بووئ رؤس ٓةهبدييَنَئ ثيَوةظج بة 
"صاووصةَي ئارةيَ" بووئ صةادةاْ بلاب    ةا وسدة وسدة ًشدظ رؤي طةةؼلة ةاطج 
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كة "سدرٓةهبٔاةّ و ئاوابووْئ بةسةو دوآاةين وةسصي بةٓاس و ٓاوةّ ئةو صاُياسةياُةي 
و ثاةض و صطلاْ" هةثؼ  ئةَ دةاسداُةوةةةئ ئةو ٓؤةاُةؾ ةؤسة دةطةنبةيَلّئ 
ثيَياُذةوةشي7َ رواوةُذ  ئةَ رواوةُذاُة رْ و ًيَشد دةكةْ و صاووصيَ دةكةْ و 

ئ صةوي هةئاًيَض دةطشيَئ كة هة دةًشْ و دةرةَِةوة   كة دةًشْئ كوبؤهبيي و ةاسةليي
داةليؽ دةبِةةوةئ ثيلوفةسِ و ئاوةداُيي دةَلةوة طةس سووي صةويئ ٓةس ًشدظيؽ 
رؤي بؤ ئةَ سووداواُةئ بؤُة و وةسصي ةاةدةةي بؤ دسوط  كشدووْئ كة وةسصي 

 قاةوقشِي بووةئ ُاوي ُاوة7 ًةسطي راوةُذ و ػيوةُي بؤ طيَشِاوة 
 ُطي بؤ طيَشِاوة   كة صةِذووؾ بؤةةوةةئ ئآة

ئةَ راوةُذاُة ئةطةس قوسباُي و ضاكةئ هةطةهبياْ بلشيَئ دهبياْ ُةسَ دةبيَ و 
بزةَوي و ثيَوةظج ًشدظ بة دةط  دةرةْ  دهبيؼياْ ئاصاس بذسيَئ سةػةبا و نفاو و 
قاةوقشِي و بيَ باساُيي سوو هة صةوي و ًشدظ دةكاب    ئاهيَشةوة ًشدظ بؤ دهبشِاطشةين 

اوةُذاُةئ ئةوةي ني رؤةةوة دآيَِاُةوة كة ئةَ راوةُذة ُيَش و ًيَياُة ئةَ رو
هةةةن ًاسةبلاب و بةَ كاسة بةسدةواًيي رةاْ و بةسدةواًيي هةداةلدووْ و 
صاووصةَي دآاةوو   دسوط  بلاب  بةَ ةؤسة ةيوسي ئاةيينئ ةيَلةيَ ةادووطةسةَج 

دووكشدْ صدس بة قووهبيي بة ُاري كشد   ئيرت هة صدس دةًيَلةوة باوةسِكشدْ بة ةا
ئاةيِيذا ضووة رواسةوة كةَ ئاة  ٓةْ ةواةديَلياْ رؤةاْ هةثشر و ةيؼلي ئةَ 
نةةُة ثيَ ثاسةَضسابيَ  هةبةسئةوة ئةَ دوو نةةُة ُاكؤكةئ هةكاةي كاسثيَلشدُذائ 

 ٓةًيؼة بؤ ًشدظي صاُا و فةةوةطو ئ بة دووفاقيي دةًاُةوة   
ةة هةضاوي ًشدظيَلي ئاطاةيةوةئ كةًرت رؤي دةُوةيَنَئ ئةطةسضي ئةَ دةاسدة

ضوُلة ئةًياْ ًةبةطج ُيية ئةَ دةاسداُة ػييدلاةةوة و طويَ بذاةة ئةدماَئ 
كةواةة ئةطةس ٓةًوو كةغ وةن فةةوةطوفةكة طةسدمي صةوي و طةسدووْ و 

ةو سووداوةكاُي رةاُي بذاةةئ ًيَزووي ًشدظاةةةي ئةوةُذةي ئيَظلا ثشُِةدةبوو ه
 ٓةًوو ُاكؤكي و كوػنت و ػةسِ و ػؤسِ روةَّ سػلِةي ةا ئيَظلا سووةاُذاوة 

هةو ئاهبوطؤسِة ئاػلشاةاُةي هة وةسصةكاُي ُاوضةي ًاَ ُاوةُذةذا بة صةقي رؤي 
دةُوةَينَئ ًةطةهةغ  سووةن(ة  ٓةسضةُذة "ئارةيَ"ةؽ ئاهبوطؤسِي داوةةة 

ُؤطةسي و سةوػ  و روواُةةةئ سووةن  بةهبطةؾ بؤ ئةًة ئةو ٓةًوو ُةسة  و ػا
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كة ةيَيذا بةوة دةػليَلةوة ئةدماَ  بةٓاس( بطةسِةَِِةوة بؤ طةس صةوي   هة 
ثاهبيؼذا ئةو ثيَوةُذةية ةوُذوقووهبةي هة ُيَواْ سووةن و ئارةهبذا ٓةةة   ئةو 
ثيَوةُذةية بِةًاي ُةسة  و ئةفظاُة و ةةرْ و رؤػي و ُارؤػيياُةةةئ ضوُلة 

دوواُة  سووةن و ئارةيَ( ًاةةي بزةَوي ًشدظ و صةِذةواساُّئ ٓةةا  صاُيوةَج ئةَ
دةَ  ًشدظ هةرةاُذا ثيَوةظج ثيَياُذةبيَ    كةواةة ةا ًشدظ هة رةاُذا بيَئ ئةَ 
دوواُةؾ بِارةي رةاُي ًؤظّ  بؤةة ئاطاةية كة ًشدظ ٓةًوو ػليَلياْ هة ثيَِاودا 

هة سدرئاواى ئاطيادا باو بووةئ هة بلاب   ئةَ ئةفظاُة و داطلاُاُةئ ئةوةُذةى 
ٓيض ةيَطاةةكي ةشى طةس صةوةذا بةو ػيَوةةة ُةبووة   ُيؼاُةكاُى ًشدظ و 
رةاُةوةى طا ُةى سووةن و ئارةهبياْ  بةةاةدةةى سووةن( هةرةَش ُاوى رواوةُذى 
 ئؤصةشغ و ةةًوص و ئةددُيع و ئاةَع(دا كشدووة  بةَ ػيَوةةة سووةكياْ بة 

اُيوةئ كة ٓةًوو طاهبيَم دةًشةَ  و صةِذووؾ دةبيَلةوة   ُاوى ئةَ رواوةُذةَم ص
رواوةُذاُة كة ٓةًووةاْ هة ُاوةسِكذا ًةبةط  هة ًشدْ و رةاُةوةْئ هة ٓةُذىَ 
ةيَطادائ ةاةدةب بووْ بة ةيَطاكةوة  ئيٌَة هيَشةدا ُاوةكاُى رواوةُذى 

اةاُةوةى هيٌَاُةوة  ئةُذدُيع( و  ةةًووص(ًاْ ًةبةطلةئ كة ةاةدةةّ بةو ةيَط
 ُضةلّئ واةة هة ةيَشاق و طووسةا و هوبِاْ و قوبشطذا 

ةيَشاقى ئيَظلا و طوسةا( رواوةُذى  ة  هة طةسةةادا طةنُى  طاًى( هة  بابى
 ئةددُيع(ةاْ دةثةسط   دواى ئةًاْ هة طةدةى حةوةةًى ثيَؽ صاةيِيذا 

ةددُيع( هة بِةسِةب و  طشةم(ةكاُيؽ ئةَ ُةسةَلةةاْ ىلَ فيَشبووْ    وػةى  ئ
سةطةُذا  ةةًووص( بووةئ دواةي طاًييةكاْ طؤسِةوةاُة بة  ئةددُيع(   وػةى 

  ئةددُيع( بةًاُاى7 ًةصْ و طةوسة و بةسِةَض و كان   ٓلذ دةَ  
ئةطةس  ةةًووصئ ةاْ ئةددُيع( هةطةسةةادا هةطةىلَ ُاوضةى طةس بة 

ٓةةة كة دةًاخناةة ئةو  ُةةةوةطةهي طاًيذا ثةسطرتابىَ ئةوا ضةُذ ٓؤةةن
ئةددُيعئ هة بِةسِةةذا ٓى سةطةصةَم بووْئ ة  طوًاُةوة بوبيَ 7 ثةسطلِى ةةًووص

رؤةّ و صًاُياْ هة رةهبليرت ةياواص بووة  ئةَ سةطةصةؾ  طؤًةسى(ةةكاُّئ كة 
هة بةسةبةةاُى ًيَزووةوة هةطةسووى كةُذاوى ةةسةر و ُاوضةى ةيَشاقى ئيَظلادا 

ةاُة هة طةسدةًى رةاُياُذا طةةؼلووُةةة ة   بابى( بووة  ئةَ بابى رةاوْ و ُاوةاْ
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ثؤثةى ػاسطلاُيَلى و طةػةكشدْ  ٓةس ئةًاْ بووْ بؤ ةةكةجماس صةوةاْ كيَووةئ 
ًةسِ و ًا ةياْ بةريَوكشدووة   هةثايَ ئةًاُةػذا وةن ثيَوةظلى سدراُة و 

طللشدووةئ ةؤطةةاْ بؤ ةيَطكبووُياْئ طوُذ و ػاسدضلة و راُووبةسةةةةاْ دسو
رؤةاْ ٓةهبدةطلووة  واػذةسئةكةوىَ رواوةُذى ةةًووصئ كؤُرتةّ رواوةُذى 
ثةسطرتاوةاْ بيَ   ُاوى ةةًووصئ بة صًاُى  طؤًةسى( بة ًاُاى  كوسِى 
ساطلةقيِةى ئاوة قووهبةكاْ( دةَ ئ هة ٓةُذىَ هةو ثاسضة طوب  و ثامشاوة 

دةطةسِةَلةوةئ طةىلَ ػيعشى طلاةؼى  ةةُليلاُةى بؤ طةسدةًى ئةَ بابوياُة
  ةةًووص(ةؽ ددصساوةةةوةئ كة ًيَزووةاْ صدس ثيَؽ هة داةم بووُى  ًةطيح(ة 

رواوةُذى  ةةًووص( هة ئةدةبى ئاةيِى بابوذائ منووُةى نوةَلى قؤصةو دهبذاسى كوة 
رواوةُذى  ةؼلاس(ة  ةةػلاسةؽ رُى ةةًووص و داةلة طةوسةى ٓةًوو ثةسةطةُذْ و 

صةَلشدُى طشووػلة  بةثيَى ئةو بةهبطة ًيَزووةياُةى دةةطيَشُِةوة7 رواوةُذى ةةًووص صاو
ٓةًوو طاهبيَم هة ُاوةسِاطلى ٓاوةِذا دةًشىَئ ةاْ وْ دةبيَ  ًشدْ و وْ بووُةكةةؼى 
طةسٓةهبطشةِة هة ةئاُى رؤػييةوةئ بؤ ةئاُى ُارؤػى و ةاسةلى رةَش صةوى  كة 

رواوةُذئ ةاْ رُة رواوةُذى  ةؼلاس(ةؽ كة دهبذاسةَلىئ بؤ ئةَ ًشدئ ةاْ وْ بووئ كوة 
ئةو طةسٓةهبطشةّ و طوَ بووُة ةاسةلةوةئ ئيرت ٓةًوو رؤػييةكى طةس صةوى هة 
بضووةّ دةكةوىَئ ٓيض ػليَم صاوصىَ ُاكابئ ٓيض كةطيَم رؤػيي ُاضيَزىَئ كةطيؽ 

ُةٓاةيى سووى ةيَذةكابئ ئيرت دهبذاسى ُاكاب   سووُرت دةهبيَ 7 ةئاْئ ةاسةم دادةَ ئ 
ًةةشطيى هةُاوضووُى ًشدظ و طشووػ  دةكشيَ    بؤ ةوبةوطشةِةوةى ئةَ ُغشدبووْ و 
طةسُطووُى و ُةٓاًةةيية ضاوةسِواْ كشاوةؾئ رواوةُذى  ئةةا(ى طةوسةئ سابةسةَم 
دةُيَشةَ ئ ةا ةةًووصى رواوةُذ سصطاس بلاب    بة َ هةَ كاةةدا  ئانةؤ(ى رواوةُذى 

خئ قاةى ُابىَ و دةهبىَ ئةطةس  ةةػلاس( رؤى بة ئاوى رةاْ ُةػوابئ سصطاسةاْ ددصة
ُاكةَ  ئةوطا ةةػلاس بةطوةَى دةكاب و طةس هةُوىَ رةاُةوةى صةوى 
دةطلثيَذةكاةةوة    هةو كاةةػذا كة ةةػلاس طةسٓةهبذةطشىَ و دةكةوةَلة طةسِاْ و 

و ًِذايَ و ثياوةوةئ بةطشةاْ و  ثؼلِ  بةدواى ةةًووصدائ ٓةًوو رةهبلىئ بة ئافشةب
رؤسُِ  و ًوصةم و ةةثىَ و دة  هيَذاُةوةئ ػوةَِى دةكةوْئ هةكاةى ػوةَِلةوةِيذائ 
ٓةًووةاْ وةَشد دةروةَِّ و ُوةَزى ةاةدةةى بؤ ثةةلةسى رواوةُذة ًشدووةكة دةكةْئ 
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 هة سدراُى ئةَ ػيوةْ و ةةرُى رةاُةواُةدائ ثةةلةسةكة بة ئاوى ثان دةػؤْ و
بةسطيَلى طووسى هةبةس دةكةْئ داسى ةوود و غووسةؼى بةطةسا دةطووةيَِّئ ةا بؤْ 

 و بةساًةى ئةَ بؤُاُةئ بة ئاطاى بٔيَِِةوةوئ بيَلةوة دُياى طةسصةوى 
هة ئةدةبى ُووطشاوى  طشةم(ةؼذائ ةةًووصى رواوةُذئ نوةَلى ػةُ  و 

َ هةبةسئةوةى ٓيَؼلا ػؤرةئ  ئةفشددةَ (ى كوة رواوةُذئ حةصى هيَلشدووةئ بة 
ةةًووص ٓةسصةكاس و ًِذاهبةئ رواوةُذ هة طِووقيَلذا داةِاوةو داوةةةية دةط  
 بشطيعؤُى(ى رُة رواوةُذى ةئاُى رةَش صةوىئ بة َ كاةىَ  بشطيعؤُى( بؤ 
ئةوةى ةةًووص ٓةس ٓى رؤى بيَ ئ هةطةيَ رؤةذا دةةداةةوة بؤ ةئاُى رةَش صةوىئ 

ةسِى هةطةس دةكاب   ةا هةَ بةةِةدا رواوةُذى  صظع( هةَ نػةوة ئةفشدة  ػ
ئةددُيع(بيَ ة  دةَ  بؤ ُاوبزةياْ و واةاْ سةَلذةراب بؤ ئةوةى ٓيوياْ هة  ةةًووص

بةؾ ُةبّئ بشِةاس دةداب ةا ػةؾ ًاُ  هةرةَش صةوةذا بيَ  و ػةؾ ًاُطيؽ هةطةس 
اصةَلى دسُِذةى كيَوى صةوى   ئةًة وادةًيَِيَلةوة ةا هة ٓاةوضؤةةكى ةةًووصدائ بةس

دةةلورىَ   دةػوبيَّ ئةَ بةساصة  ئاسةع(ى رواوةُذى ػةسِ و ػؤسِ بووة  ئةوةؽ 
ٓةس حةصى هة  ئةفشددةَ ( كشدووةئ بؤةة هة داراُذا كوػلووةةةىئ ئةفشددةَلى 

 دهبذاسىئ طشةاْ و ػيوةُيَلى صدس بةُاوباُ  و رةًِاكى بؤ كشدووة 
ُةةيةئ ثاسضة كاػييةكى كؤُة كة هة  طشةم( بةهبطة بؤ ئةَ بةطةسٓاةة ئةفظا

ددصساوةةةوة  ًيَزووى ٓةهبلؤهبيِى دةطةسِةَلةوة بؤ ثيَؽ صاة ئ ةياةذا وةَِةى 
 ئةفشددةَ  و بشطعؤُى( ةووةة دهبذاسى  ئةددُيع( و هة ٓةًاُلاةيؼذا ةووةة 
دورًِى ةةكرتئ بةساًدةس بة ةةن وةطلاوْئ  صظع(ى رواوةُذةؽئ هة 

ُذا هةطةس كوسطييةن داُيؼلووةئ ثةدمةى طوةةي ىلَ بةسصكشدووُةةةوةو ُاوةسِاطليا
بة سقةوة طةةشى  بشطيعؤُى( دةكابئ بة َ ئةفشددةَ  طيٌاى رةًداسى و 
ًاةةًيِى ثيَوة دةاسةو ةاساةةكى ةةُليؼى بةطةسة رةًداسةكةةذا داوةئ 

ي ةشىئ بشطيعؤُيؽ ضوبةداسةَلى بةدةطليَلي طشةووة بةدةطلييةوةو بةدةطلةكة
 ثةدمةى بؤ ئةو طِووقة ساكيَؼاوة كة  ئةددُيع ة ةةًووص(ى ةيَذاةة 
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ئةددُيع هة دوو ػاسى سدرٓة ةى ئاطيادا باوبووةو صدس بةسِةَضةوة ئآةُطياْ 
بؤ طيَشِاوة  ئةَ دوو ػاسة  بيديوؤغ( و  بافوغ(ْئ كة ةةكةًياْ هةطةس سدرى  

ةًياْ هة  قوبشغ(ة  ٓةس ئةَ دوو ػاسة ًةهبدةُذةَلى طشُطى طووسةاةة و دوو
ثةسطلِى  ئةفشددةَ ( بووْئ كة بةساًدةس بة  ةةػلاس(ى بابوييةكاُةئ ئةَ دوو 
ػاسةئ باوكى ئةددُيعئ كة ُاوى  كيِكاغ( بووةئ ثاػا بووةئ بة َ ػاسى 

سدةكةوىَ  بيديوؤغ( هة سووى ًيَزووةي و ثكدصةيؼةوة هة بافؤغ كؤُرتة  وادة
ئةَ دوو ػاسة ضةُذ ثاػاةةن بةسةودوا فةسًاُشِةواةياْ ةيَذاكشدووةئ ػيَوةى 
فةسًاُشِةواةيةكة ئةدمووًةُى ثكاْ ةاسًةةيذاوة  ئةو ةةُيا ثاػاةةؾ كة بةهبطةى 
ًيَزووةيٌاْ هةطةسى ٓةةةئ  صةلا(ى ُاوةو ُضةلةى طةدةةةن ثيَؽ  طويٌَاْ( 

ن هة دواى ةةن ُاصُاوى رؤةاْ ُاوة رةاوة   ثاػاى  ةديى(ةؽ ٓةًوو ةة
ئةددُيعئ كة ًةبةط  هة راوةْ و رواوةُذى ػاسة  واؾ دةسدةكةوىَ كة 
ثاػاى  ئؤسػةهيٍ(ى كةُعاُيي كؤْئ ئةواُيؽ هة ةيَطاكاُى رؤةاُذا ٓةسوةن 
ئةددُيع بووْ  هةبةسئةوة رُةكاُى ئةَ ثاػاةاُة هة ئؤسػةهيٌذائ ٓةسوةن 

 طةس كشدووة رُةكاُى ةةًووصئ ػيِياْ هة
ٓةس هة طِووسى ئؤسػةهيٌذا كؤًةهبيَم ثياوي ةش ٓةبووْئ ثيَياْ وةشاوة7 
ثياواُى ثكدص  ئةًاُة ةا طةسدةًى دةوهبةةى ةووهةكةؾ ٓةس ًابووْ    هةواُةةة 
ئةًاُيؽ ٓةسوةن ئةددُيع ٓةًاْ دةوسةاْ دةدىَئ بة َ ئةطةس ئؤسػةهيٍ هة 

دةى سدحاُيي بىَئ ئةًاُة كويوى بةٓةػلياْ دةَشصةًاُةوة ًةهبدةُذى صدمكة طةسكش
ثيَ بىَ و هة طةسةاطةسى و ةذا وةن ثاػا و رواوةُذ سةَضةاْ طكابىَ   هيَشةوة 
دةةواُ  ئةوة بضاُ  كة بؤضى  داود(ئ ئةَ ػاسةى كشدة ثاةلةرلى ئةو و ةة 
ةاصةةةى رؤىئ كة بةصدسى مشؼيَش داطكى كشدبوو    دةػىَ طوةَضاُةوةى 

رلةكةى هة ػاسى  رويى(ةوة بؤ ئؤسػةهيٍئ هةبةسئةوة ُةبووبىَ كة ئةًياْ ثاةلة
قة ى طةر  و بةسصى ةيذابىَئ بةهبلو هةبةسئةوةبوو كة ُاوباُ  و ًةصُيى و 



 21 

ثكدصةى ثياوة ثكدصةكاُى ئةواْ بة بةسرؤةذا بلاب و ٓةًاْ صةَشِ و رؼىَ و ةاةى 
سةَضى رواوةُذةكاُى ئةواْئ  ئةواْ هةرؤى بذاب  ضوُلة ثكدصةى و ُاوباُ  و

ئةوةى رظلدووُة دهبةوة كة هةكاةى طةًاسدداُى ػاسةكةةاُذائ بيَجطة هة ًلٌاُة و 
ثؼلدةطنت بة دةواسة بةسصةكاُى ػاسةكةةاْئ ثؼلياْ بة طةوسةةي 
ياةاْ بلاب و هة داطككشدْ  رواوةُذةكاُيؼياْ ئةوةُذة بةٓيَض بووئ كة دهِب

ووة هةكاةى ٓيَشػى طوثاى ئاػووس و سدًاُةكاُذائ بياُثاسةَضىَ   ٓةس ئةًةؾ ب
ةووهةكةكاْ ئةطةس بةسطشى صدسةاْ كشدبىَئ ٓى ئةوة بووة كة بشِواةاْ بة 
رواوةُذى  طةٓيؤْ( ٓةبووة  هةًةوة ئةو بةهبطةةةًاْ ضِ  دةكةوىَئ كة 
ثاػاكاُى  ةيرباُى( هة دةَشصةًاُةوة دةوسى ئةددُيظياْ بيِيوةئ ضوُلة ثاػاى 

ى ثيَيوةشاوة7  ئادوُى ٓا ًيويخ( واةة7 طةوسةَئ ةا7ْ ثاػاى رواوةُذَ    ةيرباُ
هةكاةى ًشدُيؼيذا كة ػيوةُياْ هةطةس ةةسًةكةى كشدووةئ وةووةاُة7  روا 
سدةة(  طوًاُيؼى ةيَذا ُيية ئةَ ػيَوةى نواُةوة و ػيوةُى ثاػاكاُى ةووهةكةئ 

بةطةس ًةسطى ةةًووصدا ٓةًاْ ػيوةْ و نواُةوةى رُةكاُى ئؤسػةهيٌةئ كة 
كشدووةاُة  ٓةس هةبةس ئةًة بوو كة ثاػائ ُاصُاوى  ًةطيح(ى ٓةبووة   واؾ 
دةسدةكةوىَ ثاػاكاُي ةيربيئ وةن ٓةًوو ثاػاةاُي رواوةُذئ رؤةاْ بة 
بةسثشطياس كشدووة بةساًدةس بة بشطيَلى و سػاُةوةو ُةرؤػى   بؤةة كة قاب و 

طايَ و ةى طشةةوةئ هة  داود(ةاْ ثشطى7 ٓؤى قشِى و بىَ باساُى بؤ ًاوةى طىَ 
ضيية؟. هة وة ًذا وةى كة  ػائووي(ى ثاػاى ثيَؽ ئةَئ ٓؤى ئةَ قاب و 
قشِةيةةة   بة َ ػائووي بةو ٓؤةةوة كة ًشدووةئ دةطلى طضاى ُاطاةىَ  

ة  ( حةوةياُى هة وةسصى دسوةَِةى4هةبةسئةوة  داود( بة ػوةَّ وةضةكاُيذا طةسِاو  
ا بة بةسضاوى رواوةُذةكةةاُةوة بة ثةةا كشد   داةلى دوواُيؼياْئ ةا دة  ةؤ

ثاةيضى ئةو طاهبةئ هةرةَش ةةسًةكاُياُذا ًاةةوة   بؤ ئةوةى ضةقةيَ و دسُِذة هة 
ثاةيضدا ةةسًةكاُياْ ُةروابئ كة باساْ باسى و ئاوى باساْئ ةةسًةكاُى ةةسِكشدئ 

هة طؤسِطلاُى باثكاُياُذا ُاػلياُّ   باساْ صةوى رةاُذةوةئ ةةسًةكاُياْ داطكاو
بيَطوًاْ ئةَ كاسة هة ُاوةسِدكذا ٓةس ًةطةهة  طضاداْ( ُييةئ بةهبلو وةن 
 قوسةاُى(ةةكيؽ بووة بؤ باساْ باسةّئ ضوُلة هةكاةى ٓةهبواطيِى ةةسًةكاُياُذائ 
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كؤًةهبيَم دةطلووس و ُةسة  و ُوةَز و ةادووةاْ بة ًةبةطلى باساْ باسةّ 
اوة   واػذةسدةكةوىَ رةهبلي  ئيظشائيى(ةيةكاْ بشِواةاْ وابووةئ كةَ و هةطةسكش

صدسى باساْئ ثيَوةُذى بة ةووسِةبووْ و طشربووُى رواوةُذةوة ٓةةةئ بؤةة كة 
ثاةلةرلةكةةاْ هة  طدى(ةةوة بؤ  ئوسػةهيٍ( طوةَضاةةوةئ هةبةسدةَ طؤسِةثاُى 

ئةطةس باساْ باسىئ ٓةًووةاْ  ثةةلةسة سووراًةكةةاُذا كؤبووُةوة و بشِةاسةاُذا
 وةن رؤ طضاداْ( هةبةسةذا بوةطنت   باساْ باسى و هةبةس ػةط  و سةٓيَوبةةذا 

 ٓةيَ هةسصةّئ ةا رواوةُذ هة ةاواُةكاُياْ رؤؾ بيَ  و بياُدةرؼيَ   
ةاْ ة  بة َ ئةطةس ثاػاكاُى  طاًى( و ثاػاكاُى  بيدوؤغ(ئ ُاصُاوى ئةددُيع

واةة هةطةيَ  ةةػلاس(ى رُة رواوةُذى و ةةكةدائ دةطلياْ هة رؤةاْ بِاةةئ دةبو
ةيَلةهبلشداةةئ ئةًةؾ كة ئيٌَة وةن بةهبطة هة ًيَزووةوة بؤًاْ ًاوةةةوةئ ئةوةةة 
كة هة ػاسةكاُى  ؿوس و ؿيذا(دائ ثاػا ٓةبووْئ ٓةًاْ سةفلاسةاْ كشدووة ة ٓةس 

ووة كة  رواوةُذ(ئ ثي  هة ُةسةلى  طاًى(ةةكاْئ ةووةياسةكاُيؼياْ بشِواةاْ واب
و فةسِ و  بةسةكةةى صةوى هة دةطة ةذاةةئ ٓةس ئةوةؽ ٓيَضى بةسٓةًٔيَِاُى طةمن 
و ةشىَئ ٓةدمك و   ٓلذ ٓةةة  بؤةة هة صدسبةى راكى طاًيذائ ةيا هة باساْئ كاُى 
و ةؤطة و سووباس ٓةةة   طةسةسِاى ئةًةؾ ٓةس رواوةُذةكاُياْ دةةواُّ سووةن 

و صاوصىَ بة ئارةيَ و ًاس و ًيَشووئ ةةُاُةب بة ًشدظيؽ بلةْ    بدوورةَِِةوة
ضوُلة ٓةًوو ئةَ ػلاُةئ هة دواةيذا ثيَوةُذةياْ بة بةسةكةب و ثيلى صةوةيةوة 
ٓةةةئ ٓةس هةبةسئةوةؾ كة ُةةاُلواُيوة بةػةكاُى رةاْ ةيا بلةُةوةئ بؤةة ٓةس 

و سةط و سةؼةةؼى ٓةس هة  واةاُضاُيوة كة ئارةهبيؽئ وةن سووةنئ هة ران دةسةَ 
راكذاةة   كةواةة نى ئةًاْ  صةوى( داةلى ٓةًوو ػلةكاُة و رةاُى ًشدظيؽ وةن 

 رةاُى دسةر  واةة  
ئةَ دةاسدةةة هة صدسبةى ػيعشطةىل طاًيذا و هةطةىلَ ُةةةوةى كؤُيِذا 

ةس باوبووة   هة ػيعشةكاُياُذا سةَض و ُةواصػياْ بؤ رواوةُذةكاُياْ ٓةبووة بةساًد
بةو بةسٓةًة صدسةى دةةاُذاةىَ   بيَجطة هة ئةَ ػيعشاُةؾ ًِذاهبة ُؤبةسةكاُياْ هة 
ثةسطلطاكاُذا كشدووة بة قوسباُيى و ُاوةؼياْ وةن  روا بةرؽ( و ػلى وا ُاو 
ُاوة  ُؤبةسةى ًيوةػياْ ٓةس هة ثةسطلطاكاُذا بةرؼيوةةةوةو ٓةسضييةكياْ 
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كةداُةوةى رواوةُذةكاُياْ بووة   كشدبىَئ هة ئةدماًذا ٓةس ًةبةط  هة ضا
رواوةُذةؽ بة ٓةًوو ًاُاى وػةوةئ ًاُاى صاوصىَ كشدْ بووةو ًيَشدى صةوى 
بووةئ كة ئةسكى ئةَ صاوصةَيةى هة ئةطلؤ طشةووة  كةواةة رواوةُذى طاًىئ ًاُاى 
ٓيَض و ًةصُاةةةي و صاوصةَى ٓةًوو صةوى و ٓةًوو ػلةكاْ بووةئ كة ئةَ صاوصةَيةؾ 

ش و هة ًىَ ثيَلذةَ ئ بةػيَوةةةكى طؼليؽ ٓيَضى ُيَشةكةةاْ بة  ئاو( داُاوة و هة ُيَ
ًيَيِيةكةؾ بة  صةوى(    بةثيَى ئةَ بكةئ سووةن و ئارةيَ و ًشدظئ ُةوةى ئةَ 
دوو رواوةُذة ُيَش و ًيَيةْ   هةبةسئةوة ئةطةس سةَطا بة ثاػاةةكى طاًى دسابىَ ةا 

اسة بلابئ ةاْ داواى هيَلشابىَئ ئةَ ئةسكة بطشةَلة بديَلة رواوةُذ و رُة رواوةُذ ً
 ئةطلؤئ ًةبةط  ةةُيا ًظؤطةسكشدُى صاوصىَ و ثي  و فةسِى صةوى بووة  

 
 ئةدؤنيس لة قوبرس: ـ  2

بةثيَى ٓةُذىَ ثاسةو دساوى كؤْئ كة هة قوبشغ ددصساوُةةةوةئ وادةطةةةُىَ كة 
ا طشةدىَ و هة ًاوةى ةاسوباس  فيِيقى(ةيةكاْ دةطلياْ بةطةس ئةَ راكةد

دةطة ةيؼياُذا  رواوةُذةكةى رؤةاْئ هةطةيَ رؤةاُذا بؤ ئةَ ةيَية ٓيَِابيَ   
هةواُةػة ئةَ رواوةةُذةى ئةًاُيؽ ٓةس ئةو  ئةددُيع(ة بووبىَئ كة هة طووسبا 
باو بووة  ضوُلة هة ُضةم ػاسى  ئةًائؤغ( دةطلووس و ُةسةلى ثةسطلِى 

ى ثةسطلِةكةػىئ ٓةسوةن ثةسطنت كاسةيةكةى ئةددُيع ددصساوةةةوةئ ػيَوة
ػاسى  بيديوؤغ( و ثةسطلِى  ئؤصةشغ(ى ًيظشةي دةضىَئ بةةؤسةَم كة بووةشى7َ 
ثةسطلِى ئةددُيعئ هة  ئةًاطؤغ(ئ وةن  ئؤصةشغ( واةةئ بة َ بةصدسى 
ثةسطلِى ئةددُيع و ئةفشددةَ ئ هة قوبشطذا هة ػاسى   بافوغ(( و دةوسوبةسى 

ى ةيَذاُيية كة بافوغئ ةا كؤةاةي طةدةى ضواسةًى ثيَؽ صاة ئ بووة   طوًاُيؼ
ثيَؼلةوةووةشةّ ُاوضةى ئةَ دووسطةةة بووةئ كة هة طةسةةاى دسوط  بووُيذائ 

( ًيى هة صةسةاوة دوو 6هةطةس هووةلةى طشدةَلى بةسص دسوطللشاوة و ُضةلةى  
و ئيَظلا ئةَ بووةو ثةةلةسى ئةفشددةَليؽئ كة هة بافوغ داةةئ صدس صدس كؤُة 

ةيَطاةة ثيَيذةوةشىَ  كوكويا(  بةثيَى ٓةُذىَ بةهبطةى ًيَزووةؽ وادةسدةكةوىَ كة 
ئةَ ثةةلةسة هةنةةْ فيِيقيية داطككةسةكاُةوة دسوط  كشابىَ   سةُطة ثيَؽ 
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داطككشدُى قوبشغئ رةهبلى قوبشغئ رؤةؼياْ رواوةُذى ةاةدةةى رؤةاْ 
ئ ُضةلاةةةييةكى صدس بةة  هة ُيَواْ رواوةُذى ٓةبووبىَئ بة َ دواى ٓاةِى ئةواْ

ئةًاْ و رواوةُذى فيِيقييةكاُذا بووبىَ و هة ئةدماًى ئةَ ُضةلاةةةييةدا بة 
ٓةسدووكياْئ ةةن رواوةُذةاْ دسوطللشدووةئ كة ُاوى  داةليَلى و فةسِ و ثيَ (ةاْ 

 هيَِاوة  
دةَش صةًاُةوة باو ئةجمؤسة رواوةُذاُةؾ هة ةيَلشِاى سدرئاواى ئاطيادائ هة 

بووْ و ٓةبووْ و ثةسطرتاوْئ ػيَوةي ثةسطلِيؼياْ وابووة كة رةهبلى قوبشغئ 
هة ئآةُطة ػلؤداسةكاُياُذا داواةاْ هة رواوةُذ كشدووة كة  ُةصدكيي( هةطةس 

 رُاُى قوبشغ ٓةهبطشىَ و  ثياوةةيي( و ٓيَض و طوسِةؽ بة ثياوةكاُياْ بذاب  
طيَشِةَلةوةئ ئافشةةياْئ هة كؤُذا وا هةطةسةاْ ئةوةؾ كة ًيَزوو بؤًاْ دة

ثيَوةظللشاوةئ ثيَؽ ػووكشدُياْئ هةُاو ثةسطلطاى رواوةُذائ هةطةيَ سةَدواسى 
ُاًؤدا دةط  ةيَلةيَ بلةْ   ئةَ ُةسةَلةؾ هة طةىلَ ُاوضةى ئاطيادا باو بووةئ 

دا ٓةًوو ئيرت طشُ  ُةبووة ئةَ رواوةُذة ُاوى ضى بووبىَ   بؤ وةَِة هة  بابى(
ئافشةةيَمئ ٓةراس بووبىَ ةا دةوهبةًةُذئ دةبوواةة هة رةاُيذا ةةكجاسئ هة ثةسطلطاى 

واةة ةةػلاس(دائ دةط  هةطةيَ ثياوةَلى ُاًؤدا ةيَلةيَ بلاب و ئةو بشِة ة   ًيويلا
ثاسةةةؾ كة هة بةساًدةس ئةَ دةط  ةيَلةهبلشدُة ثكدصةدا وةسدةطكائ دةبوواةة 

ُذ بلشىَ   هةبةسئةًة صدسةاس وابووةئ بؤ بةةيَطةةاُذُى ئةَ ثيَؼلةؾ بة رواوة
كاسةئ ٓؤيَ و دا ُى ثةسطلطاكةئ ثشِ دةبووْ هة رُاْ و ضاوةسِواُى سةَدواسى 

 ُاًؤةاْ دةكشد   
ةةُاُةب بةثيَى ةاطاى  ئاًوسى(ةةكاْئ دةبوواةة ٓةًوو كويَم ثيَؽ ئةوةى 

ئةَ كاسة بلاب و ثاسةكةػى ػوو بلابئ ٓةفلةةةن هةبةس دةسطاى ثةسطلطادا 
ثيَؼلةؾ بة رواوةُذ بلا   ٓةُذيَ ةاسةؽ ئةَ ضاوةسِواُيية سدراْ و ًاُطاْ و 
طا ُى راةاُذووةئ واةة ئةو ئافشةةاُةى وةظلووةاُة صةاةش رضًةةى رواوةُذ و 

 ثةسطلطاكةى بلةْئ صةاةش هة ثةسطلطادا ًاوُةةةوةو ئةَ كاسةةاْ كشدووة  
(ى ئيٌثشاةؤسئ ئةَ ُةسةَلةى قوطلةُل ى هوُداُذا  بة َ هة  بةةوةبةن(

 ُةٓيَؼ  و ثةةلةسةكةى ػلاُذ و هةةيَى ئةوئ كةُيظةةةكي ةشى داًةصساُذ 
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هة  بيديوؤغ(دا ٓةًوو طاهبيَمئ هة سدراُى ئآةُ  طيَشِاُذا بةطةس  ئةددُيع(دائ 
وواةة ثياواْ طةسةاْ دةةاػى و رُاُيؽ قزةاْ دةبشِى   ٓةس رُيَليؽ قاةى ُةب

قزى بربِىَئ هةةياةى ئةًة دةبوواةة  سدرةَم(ئ رؤى ةةسراْ بلاب بؤ ئةوةى هة 
ثةسطلطائ هةطةيَ ثياواُي ُاًؤ دةط  ةيَلةيَ بلاب  ٓةًوو رُاُى و ةيؽئ بةبىَ 
ةياواصىئ ًولةض بووْ بؤ بة ئةدماًطةةاُذُى ئةَ ُةسةلة ئاةيِيية   ئ طشةِة 

ِاُى ئةسكيَلى ئاة    كةواةة قز بشِةّ ُيؼاُةى ئةطلؤى ئةَ كاسةئ بة واةا بةةئَيَ
ئةوةبووة كة ٓيَؼلا راوةُةكةى  كض(ةئ ٓةس كويَليؽ بة ةةكىَ هةَ دوواُة 
 قزبشِةّ ةاْ دةط  ةيَلةهبلشدْ هةطةيَ ثياوى ُاًؤدا( قاةى ُةبوواةة و طةسثيَوى 
بلشداةةئ وةن ػليَلى هةكةداس و رةوؾئ هةطةس بةسدةَلى ًةسًِةسِ باطى 

ةسثيَوييةكةى دةُووطشاو ُاوى ةؤًاس دةكشائ كة فالبُة كضئ هة فيظاسة ريَضاْئ ط
 طةسثيَوى بةساًدةس بة ئاة  كشدووة 

هة  ئةسًيِيا(ؾ بة ػةسةفرتةّ ريَضاْئ ئةواُة بووْ كة كوةكاُياْ بؤ سارةى 
رضًةب و  ئةُاُيع(ى رواوةُذ ةةسراْ دةكشد و دةبوواةة كوةكاُياْئ ثيَؽ 

ًاوةةةكى دسةَزئ ئةَ كاسة بلةْ  دواى ئةدماًذاُى ئةَ كاسةؾئ ٓيض ػووكشدْ بؤ 
ثياوىَ دوو ديَ ُةبووة هةوةى ةةكظةس ًاسةةاْ بلاب و بياخنواصةَ ئ ضوُلة 

 كاسةكةئ بةكاسةَلى ثكدص صاُشاوة 
ئةًة ئةطةس بةو ضاوة هيَلدذسةَلةوة كة ًةبةط  هة ُاوةسِدكى رْ و ًيَشداةةةى 

ُة  دةاسة ًةبةط  هة رْ و ًيَشداةةةىئ ػليَلى ثكدص بووةئ بةنى ئاةيِييةوة ضؤ
بة ئةدماًطةةاُذُيؼى بة ئةسكيَلى ثيَوةظ  و ًةصْ صاُشاوةئ بؤةة ٓةس هةَ سووةوة 
دةهبيَّ ئةو ئافشةةاُةى ثيَؽ ػووكشدُياْ بة ثك ئةَ فةسًاُةوة ضووْئ بؤ ئةوةى 

يَِّ كة ئةسكة ئاةيِييةكةئ بة ضاكى بة ئةدما َ دةطةةةُّئ ئةَ كاسة بيظةهٌب
 طيَلع(ةةاْ هةُاو ثةسطلطادا كشدووةئ ةا رواوةُذ رؤى ضاوى هيَدىَ و ئاطاى 
هيَدىَ كة ثةسدةى كويَِيى ئافشةةةكة هةُاو ثةسطلطاكةى ئةودا ندةبشىَ  كة 
طةوسةةشةّ ػلؤ و طةسًاةة و ػاُاصى ئافشةةةكةةة(ئ هة ٓةًاْ كاةيؼذا 

 واوةُذ طةوسةةشةّ  قوسباُى( داُة بؤ ر
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ةيَلشِاى ئةَ بةهبطاُةئ ئةوةًاْ ثيؼاْ دةدةْ كة نى ٓةًوو ُةةةوةكاُى 
سدرئاواى ئاطيادائ رواوةُذةَلى طةوسة ثةسطرتاوةئ سةًضى  داةليَلى و فةسِ( بووةو 
منووُةى صاوصةَى ٓةًوو ػليَلى طشووػ  بووة  ئةَ سةًضةئ بةثيَى ةيَطاكاْ 

ػيَوةكاُى ثةسطنت و ُةسةَلى قوسباُى و ُاوى ٓةًةةؤسى ٓةبووةئ بة َ صدسبةى 
 ُةصسئ بؤ ئةَ رواوةُذاُة هة ةةكةوة ُضةلّ  

رُة رواوةُذةكاُى طةس بةَ ئةفظاُة و ُةسةَلاُةئ ٓةًيؼة  دهبذاس(ئ ةاْ 
كؤًةهبيَم دهبذاسةاْ ٓةبووة  ئةَ دهبذاساُةؾ ثوةى رواوةُذةياْ ٓةبووةئ بة َ 

اس و دهبذاساُةئ دةبوواةة طا ُة كاسى ٓةًوو طةسى طاهبيَم ًشدووْ   ئةَ دهبذ
 طيَلع(ى هةطةهبذا بلةْئ بة ًةبةطلى صاوصىَ و ثي  و بةسةكةةى صةوى و ئارةيَ 
و ثي  و بةسةكةةى طزوطياو ٓةسضى هةطةس سووى صةوى ٓةةة    ئةَ  طيَلع(ة 
ئةفظاُاوةيةئ بووة بة باو و رْ و ثياو دةبوواةة هةبةس ثيَى رواوةُذدا دةط  

بلةْ  ئةًة ئةطةس ثامشاوةى ئةو طةسدةًة بىَئ كة رْ ٓيَِاْئ باو ُةبوو  ةيَلةيَ
 بىَئ ضوُلة رْ ٓيَِاُياْ بة دابشِاْ هة كؤًةهبطا داوةةة قةهبةَ  

كةواةة ئةًة ئةوة دةطةةةُىَ كة رواوةُذى رْئ وةن ةاطاى رْ و ًيَشداةةةىئ 
ووةئ ةاْ  كويَِيى( ُةًاوة   ثابةُذ ُةبووة بة ًيَشدةَلةوةو هة ٓةًاُلاةيؼذا  كض( ُةب

هيَشةدا ئةَ ثشطياسة طةسٓةهبذةداب7 بؤضى ئةَ رُة رواوةُذة بة ػيَوةةةكى سةمسىئ 
رُى رواوةُذةَلى ثياو ُةبووة؟ هة وة ًذا دةهبيَ 7 ضوُلة ئةطةس ػووى بة ثياوةَم 

شد بلشداةةئ ٓةًوو ثياوةَم بؤي ٓةبوو هةرؤى ًاسة بلابئ بة َ كة ئةَ ُةسةلةةاْ ك
بة دةطلووسئ بةوةى كض ثيَؽ ػووكشدْ هة ثةسطلطاى رواوةُذدا دةط  هةطةيَ 
ثياوى ُاًؤدا ةيَلةيَ بلابئ ةا ضيَزى ئةَ كاسة  طيَلع(ةية ٓاُياْ بذاب هة سةَطاى رْ 

 و ًيَشداةةةييةوة  بة سةمسى( بنب بة ٓاوطةس  
و كويَمئ هة هة ٓةًاُلاةيؼذا ٓةس ئةَ دةطلووسة بواسةَم بووة بؤ ئةوةى كوسِ 

رةاُى ثيَؽ  ٓاوطةسةَلى(ةاُذائ طةسبةطلى ئةوةةاْ ٓةبىَ بؤ ةةكجاس  طيَلع( 
 هةطةيَ رةهبلى ُاًؤدا بلةْ   

بة َ دواى ضةُذ طةدةةةنئ وسدة وسدةئ كة دةطة ةى ثياو صةادى كشدئ ئةَ 
كاسةى هةبةسضاو كةوب و كؤًةهبطاؾ قيَضى هيَلشدةوةئ ةا واى هئَاب هة بةساًدةس 
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ةةيَطةةاُذُى ئةَ كاسةدائ كواْ قزةاْ بربِْ   كة ٓةًذةظاْ ًاُاى قوسباُيذاُة ب
بؤ رواوةُذ    بة َ دواى ئةًةؾ ٓةُذىَ كض ٓةس ثابةُذبووْ بة ُةسةلى كؤْ و 
ٓيواةاْ ٓةبووةئ كة ُةن ةةُيا ٓةسةةكجاس هة رةاُيذا  طيَلع( بلابئ بةهبلو هةبةس 

ى  ةا ضةُذ طاهبيَليؽ هةبةس دةسطاو بةسرةوةُذى و ب و فةسِ و ثيلى صةو
 هةباسةطاى ثةسطلطادا ٓةس ئةَ كاسةى دةكشد 

باوكى ئةددُيع(ئ كاةى رؤىئ هةطةيَ كوةكةى رؤةذا ة  واػضاُشاوة كة  كيِكاغ
دةطلى ةيَلةيَ كشدووةئ واةة ئةددُيع هةو كوة بووةئ كاةىَ ئةَ دةط  ةيَلةهبلشدُةئ 

يرت دواى ئةَ سووداوةئ داُيؼلوواُى و ب كة سةَلةوةى وةسصى  دسةو(ى كشدووةئ ئ
ٓةًوو طاهبيَم هةكاةى دسةودائ رُاُى و بئ ةى و بةسطى طثياْ هةبةس كشدووة و وةن 
سةًضى بةسوبووًى طةمنيؽئ ضةثلة طوهبة طةمنياْ بةدةطلياُةوة طشةووة  ئةَ رُاُة 

 ( ُؤ سدرةؽ ُاضِة ثايَ ًيَشدةكاُياْ   6ةا ًاوةى  
ظاُاُةئ هةطةس بِازةةةكى ساطليى بّئ ضوُلة هةو و ةاُةدا كة سةُطة ئةَ ئةف

ُةسة  واةة ثاػاكاُياْ  ئافشةب بىَ(ئ ثياوئ هة سةَطاى ٓيَِاْ و ًاسةكشدُى ئةو رُة 
ثاػاةاُةوةئ دةبيَ بة طةسداس و طةوسة  هةبةسئةوةى ئةو رُة ثاػاةةئ ًكاةطشى 

لة واةلشدووةئ صدسةاس طةوسةةية و ئةو  ثاػا(ى ساطلةقيِةةة    ئةَ ُةسةَ
طةسداسةَمئ ةا ًكةَمئ ئةو روػلةى رؤى غواصىَئ كة ًكاةطشى ثاػاةةةى بووةئ 
ئةطةس ئةَ بشاةة ئةًةى ُةكشداةةئ هةواُةبووئ ثياوةَلى ُاًؤ هةةياةى ئةَ بشاةةئ 

 ئةو كوة ًكاةطشة غواصىَ و ةاةى ثاػاةةةى هةطةس بِىَ  
ةئ ٓةس بؤ ئةوةى ئةو ةاةة بة ٓةًيؼةةي كاةيَليؽ ئةو طةسداسةئ ةا ئةو ًك

نى رؤى بىَئ ئةطةس رُةكةىئ ةاْ روػلةكةىئ مبشداةةئ ةةكظةس كوةكةى رؤى 
دةرواط     واػديظرتاوة كة ئةفشددةَ ئ هةةةن كاةذا حةصى هة  كيِكاغ(ى 
باوكى ئةددُيع و هة ئةددُيظى كوسِةؼى كشدووة    ئةَ ضكدكى ئةوةِاُةئ كة 

ئةفشددةَ ئ حةص هة دوو كةطى ريَضاُى ثاػاةةةى بلابئ ػليَلى طةةش هةةةن كاةذا 
ُةبووة   دةهبيَّ  بطٌاهيوْ(ى فيِقىئ كة ثاػاى  قوبشغ( بووةئ ُةن ٓةس حةصي 
هة ئةفشددةَ  كشدووةئ بةهبلو حةصى هة ثةةلةسةكةػى كشدووةو وا دةطيَشُِةوةئ كة 

 رةواُذووةةةى   ػةواْئ ثةةلةسةكةى بشددةة نى رؤى و هة بارةهبيذا
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ةو ة  كيِكاغة  هيَشةدا دةبيَ ئةوةًاْ بيَلةوة بةةادئ كة  بطٌاهيوْ( رةصووسى
ئةددُيظيؽ كوسِى كيِكاطةئ ٓةسطيَليؼياْ ةةن هة دواى ةةن حةصةاْ هة ئةفشددةَ  
كشدووة    ئةَ بةهبطاُة واًاْ ثيَذةهبيَّ كة ثاػاةاُي فيِيقي  بافوغ( و 

بة ةةُيا صةَواُى ئةفشددةَلى رواوةُذ بووْئ بةهبلو هة ُةوةكاُيؼياْئ ٓةس ُةن 
ٓةًاُلاةيؼذا حةصةاْ هيَلشدووة  كةواةة طةسوًشِ ٓةًووةاْ كةطيَلى  ئةددُيع(ةاْ 
ُواُذووة  ئةددُيظيؽ هة كاكوبةى ًةبةطلذائ ثاػاى قوبشغ بووةئ بة ًاُاى  طةوسة 

وياْ حةصى هة و ًةصْ و طةسداس( ٓاةووةئ ئةو ضكدكةى  بطٌاهيؤْ(ةؽ كة 
ثةةلةسى ئةفشددةَ  كشدووةئ واباو بووة كة هة ئآةُطيَلى طةوسةو ثكدصدائ ثةةلةسى 
 ئةفشددةَ ئ ةاْ ةةػلاس( هة ثاػا ًاسة بلةْ   ئةطةس ئةًة ساط  بىَئ ًاُاى ئةوةةة 
ثاػاكاُى دواى بطٌاهيؤُيؽ ٓةًاْ ُةسةَلياْ دووباسة كشددةةوةئ ئةًةؾ هةطةس 

اوةئ كة ُاوى  بطٌاهيؤْ و ةةػلاسوب(ئ ػوةَِةواسى ٓةُذ ىَ ةادطاسى ددصساوةدا طةهٌب
(ى ٓةهبلؤهبشاوة  ُةرؼةكة صةَشِةو هة ػيَوةى قزطادًبة ةووةة هةطةس ُةرؼيَلى  

 (ةدا ددصساوةةةوة   قزطادًًةداهياداةة و هة ًةصاسةَلى  
ووة دةظاْ ٓةس كيِكاغئ كة داًةصسةَِةسى ئةَ ُةسة  و باوةةةئ ٓةس ئةوةؽ ب

هة طةسةةادا ئةوةى كشدووة بة باوئ كة كضئ ثيَؽ ػووكشدُىئ دةبيَ هةبةس 
ةةػلاسدائ بؤ ةةكجاس دةط  هةطةيَ ثياوةَلى ة  دةسطاى ثةسطلطاى ئةفشددةَ 

سةَدواس و ُاًؤدا ةيَلةيَ بلابئ كوةكاُى رؤةؼى ثةةشِةوى ئةَ ُةسةَلةةاْ كشدووة  
ئ صدس حةصى هة ًوصةم كشدووةئ ئةَ كيِكاطةئ كة ٓةس بةُاوةكةػيذا دةاسة

  كيِشا(( بة ةؤُاُى كؤْ بة ًاُاى  طيلاس(  ئةَ وػةةة هة وػةةةكى كؤُى 
 طاًى( وةسطكاوةئ كة  كِيوس( واةة طيلاس(ة  ٓةس ئةو وػةةةػةئ كة  داوود( 

 ثيَغةًدةس هة بةسدةَ  ػائووي(دا ًوصةلى ثيَ رةُذووة 
 ئؤسػةهيٍ(دا ثةطةُذ بووةئ ٓةس بةو  واػضاُشاوة كة ئاًيَشي طيلاسئ ٓةسوةن هة

ةؤسةؾ هة  بافوغ(دا ثةطةُذبووة  ًةبةطليؽ هةَ طيلاس رةُذُةئ ٓةس بؤ 
ئآةُ  و رؤػيى و كاب بةطةسبشدْ ُةبووةئ بةهبلو وةن كاسةَلى ئاةيِى وابووةو 
ًاهووًةكاُى  ئؤسػةهيٍ( بةدةَ ًوصةم رةُذُةوةئ ثيَؼديين و ُوقوُةى 

  بؤةة هة  ةةوساب(دا باطى كؤًةهبيَم ٓاةووةئ كة بةدةَ دآاةووةاْ هيَذاوة
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سدةؼلِةوةئ ًوصةلياْ رةُذووة و ُوقوُةةاْ هيَذاوة   كاةيَليؽ كة ٓيَضةكاُى 
 ةةٓوداو ئةفشاةٍ( ةةكياْ طشب و بة ةووةة ػوةَّ دورًّ كةوةدووْئ دواى طىَ 

كاُياْ ٓيَِابووئ ئا سدر سدةؼنت و ًاُذووبووْئ ةيَِوةَلى صدسى بؤ رؤةاْ و بؤ و رة
هةَ كاةةدا  ةؼاع(ى ثيَغةًدةسئ كة هةطةيَ طوثاكةدا بووئ طؤساُى بيَزةَلى باُ  
كشدو داواى هيَلشد ًوصةم بزةُىَ    ػِيِةوةى ػةثؤىل ًؤطيقائ طةسباصةكاُى 
رظلةوة ةووهبة و هة ةيَى رؤةاُذا  كة ددهبيَم بوو ئةًدةس ئةوبةسى ػاخ بوو( 

س ٓةهبلةُذْ   بؤ طدةةِىَئ بةةاُىئ طةةشةاْ كشد دةطلياُلشد بة طةُطة
طةُطةسةكاْ ئاوةاْ ةيَضاوةو ثشِ بووْ هة ئاوئ بةًة ثيَغةًدةسةكةةاْ كاسةَلى 
طةوسةى بؤ بة ئةدماًطةةاُذْئ ضوُلة ٓةس هة ئاوةَِةى ئةو ئاوةدائ كة وةَِةى 
  سدر(ةاْ ةيَذابيِىئ ًةةوة و طووس دةبشةظلاةةوةئ واةاُضاُى روةَِاوى
دورًِةكاُياُةئ ةاْ سةًضةَلة بؤ روةَِى سراوى رؤةاْئ ئيرت بةًة رشدػاْ و 

 سووةاْ كشدة طةس طةسباصطةى دورًّ و بةٓيَشػربدْئ ػشِ و وسِةاْ كشدْ 
دةاسة صةبشى ًوصةمئ هةطةس ثيَؼخظلِى ئاة ئ ػليَلة ثيَوةظلى بة وسدبووُةوة 

ةُذى ًوصةم و ػيعشئ ٓاوسِةَى ٓةةةئ ئةو طةسطوسػلةةةؾ كة دةهبىَ  ئؤثؤهؤ(ى رواو
 كيِكاغ( بووةئ دةػىَ صدس ساط  بىَئ ضوُلة ٓةسدووكياْ حةصةاْ هة ًوصةم 
كشدووةئ بة َ هيَشةدا بؤًاْ ٓةةة بثشط  كة ئارؤئ كاس و صةبشى ًوصةم هةطةس 
ئاةيِى ةؤُاُى كؤْ و طاًى ضيية؟. هة وة ًذا دةهبيَ  ئةو ثةُذ و ضكدكاُةى كة هة 

ةساْ  ةؼاع و داوود(ى دةطيَشُِةوةئ طواةة طيلاسئ نى  ةؼاع( بؤ ئةوة ثيَغةًد
رةُذساوةئ ةا ةؤؾ و رشدػى طيلاسةكةئ بيطةةةُيَلة ثؤثةى ثيَغةًدةسةَلى  
 داوود(ةؽ طيلاسي بؤ ئةوة رةُذةوةئ ةا دةطلى ثيع و ةِؤكةئ هة  ػائووي( دووس 

ُةوةو ٓيٌَّ كشدُةوةى طياْ و غاةةوة  بة َ نى ةؤُاُي كؤْئ ًةبةط  هة داًشكاُذ
قوو ةي دةسووْ بووة   ئةوةؾ هيَشةدا ثيَوةُذى بة ضاسةُووطى  كيِكاغ(ةوة 
ٓةةةئ ٓةس ًوصةلةئ ضوُلة ٓةُذىَ هةو بةطةسٓاةة ًيَزووةياُة وادةطيَشُِةوة كة 
كيِكاغئ هة دارى ئةوة رؤى كوػلووةئ طواةة طشةوةَلى هةطةس بابةةى ًوصةمئ 

ؤ(دا كشدووةو طشةوةكةى ددسِاُذووة   ٓةُذةَلي ةشةؽ دةهبيَّ هةطةيَ  ئؤثؤه
 رؤكوػلِى كيِكاغئ ٓؤي دةلةي ٓةبووةئ ُةن ًوصةم 
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ثيَؼرت وياْئ هة ٓةًوو سدرئاواى ئاطيادا ئةو ُةسةلة باوبووة كة ٓةًوو 
ةظ  كشاوة بؤ ةةكجاس دةط  ئافشةةيَمئ ثيَؽ ئةوةى ػوو بلابئ هةطةسي ثيَو

هةطةيَ ثياوةَلى ُاًؤدا ةيَلةيَ بلابئ ئةَ ُةسةَلة ثيَيوةشاوة7  ُةسةلى ثكدص( و هة 
فيِيقيا و قوبشطذا بؤ قوسباُى و ُةصسى ئةوةّئ ثيَشِةو كشاوةئ بة َ هة ٓةُذىَ 
ةيَطاي ةشدائ ئةَ ُةسةلة بةةؤسي ةش بووة  بؤ وةَِة هة  ٓيِذطلاْ( هة 

ُى  ةاًيوى و دهعاداطى(دائ ٓةُذىَ ئافشةةى طةًاكةس ٓةبووْ كة ثةسطلطاكا
ئيؼياْ ٓةس ئةوة بووة سدرى دووةاس طةًا هةبةسدةَ رواوةُذدا بلةْ و ٓةًوو 
ةاسةَليؽ كة رواوةُذ ئآةُطى بؤ دةطيَشِدسىَئ ئةَ طةًاكاساُة بوِة طةسػاْ و 

ثكدصةئ بطشْ دةطلى ثةةلةسى رواوةُذ و  طٌداسةى(ةؽ كة سةًضى سووُاكيى 
 بةدةطلةوةو طةًا بلةْ  

( طاهبى دواى صاة ئ واةاْ 6331بؤ بةهبطةى ئةًةئ ٓةُذىَ ُةرؼى ددصساوةى  
( ضواس 133ةيَذا ُووطشاوةئ كة بؤ ثةةلةسى ػا  ساةاةاسا( هة  ةةُطوس( رًاسةى  

طةد ئافشةةى طةًاكاسئ هة راُووةكاُى دةوسوثؼلى ثةسطلطاكة ٓةبووْ   ئةًاُة 
ة ًِذاهبييةوة فيَشى طةًا كشاوْ و ةاةدةب بووْ بة ثةسطلطاوةئ ئةَ كاسة ٓةس ه

نى ٓةُذىَ كةغ ئةوةُذة ثكدص بووةئ ٓةُذىَ رُى طم ثشِئ ٓةس بة طم ثشِةى 
ُةصسةاْ دةكشدئ كة ئةطةس ًِذاهبةكةةاْ بة طةنًةةى هةداةم بديَ ئ بيلةْ بة 

 طةًاكةسى ةاةدةةى رواوةُذ   
ِذساَ( ٓةسضى ًاهبة رةةاةيَلةئ كوة طةوسةكةى بؤ سارةى هة ػاسى  ةككاُى ط

رواوةُذ ةةسراْ دةكابئ ئةَ كواُةؾ بة ػيَوةةةكى سةمسيىئ هة ثةةلةسةكةى 
رواوةُذئ ةاْ هةو مشؼيَشاُةى هة ثةسطلطاى رواوةُذ داْئ ًاسة دةكشةَّ  واةة 

 بةَ ػيَوةةة دةبّ بة رُى رواوةُذ  
ذائ ضيِى رةةاةة طةوسةكاْئ ٓةس هةطةسةاطةسى رواسووى ٓيِذطلاُيؼ

ريَضاُيَلياْئ كويَم بؤ رواوةُذ ةةسراْ دةكابئ كة بةثيَى دةطلووس و ُةسة ئ 
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ئآةُطيَلى طةوسةو قةػةُ  طاص دةكةْئ ٓةًوو رضًاُى ًاهبى كوةكةؾ بؤ 
ئآةُطةكة داوةب دةكشةَّ   راهبى كوةكةئ قشةيَوةةةن هةُاو ضاواُى كوةكةوة 

ؾ دةةداب هةطةس ةةرلةةةكى ثاْ و طةوسةئ داةذةُىَئ دةثيَوىَ و بة باوة
قةػةةةكى  بشآٌى(ةؽ ٓةُذىَ وةَشد و طؤصى ئاةيِى هةطةس دةكابئ ئيِجا 
ئاطشةَم دةكةُةوةئ كة صدسنةاْ ثكدصةو ُاوى  حوًاَ(ة  دواى ئةًة داةلى كوةكة 
 ثاسضة قوًاػيَم بةدةاسى بة راهبى كوةكة دةدابئ داوا هة قةػةكة دةكشةَ 
دةط  هةطةيَ كوةكة ةيَلةيَ بلاب  هةبةسئةوةى ئةَ قةػةةة نى رةهبمئ ثوةى هة 
دواى رواوةُذة(ئ هةوكاةةػذا كة قةػةكة دةضيَلة ثايَ كوةكةئ دةهبيَّ مشؼيَشةَم 

 هة ثايَ كوةكةدا دادةُىَئ ئةطةس بؤ ضةُذ دةقيقةةةكيؽ بيَ    
و كوة طةًاكاساُةئ رؤى ةاْ ٓةس هةُاو ئةَ ثةسطلطاةاُةدائ ئةطةس ةةكيَم هة

كوػ ئ ةاْ ًشدئ بة ثاسضةةةن هةو قوًاػةى بةطةس ثةةلةسى رواوةُذةوةةةئ 
دادةثؤػشىَ    ٓةس هة باروةى ثةسطلطاكةؾ ضةثلىَ طوهبى بؤ دةضِشىَ و 
بةطةسةذا ثةرؼاْ دةكشيَ   دواى ئةوةى دةةؼؤْ و ك ِى دةكةْئ ئيِجا ُوةَزى 

  بىَ ُوةَز(ى دةصاُّ  هةطةس دةكةْئ ضوُلة ثيَؽ ػلِى بة 
بة َ هة ػاسى  ًآشاةا(ئ ئةو كوة ةاةدةةيياُةى رواوةُذئ نى رةهبم صدس 
ةيَطاةاْ بةسصة و وادةصاُّ كة ةاسوباس طيَدةسى رواوةُذى بةس دةكةويَ و دةضيَلة 
ثاهبى   بؤةة بة ثيَؼديِيضاْ و ُوقوُةصاُى دةصاُّ و بؤ ٓةُذىَ ئيؼوكاسئ ساوةَزى 

ثاسةى هةبةس ثيَذا ٓةهبذةسِةَزْ و ٓةس قظةةةكيؽ هة صاسى بيَلةدةسةوةئ ثيَذةكةْ و 
 بة فةسًاةؼى ئامساْ و رواوةُذى دةصاُّ 

هة ػاسى  ةونظا(ؾئ كة كةوةؤةة رواسووى ٓيِذةوةئ ًةسج ُيية طةًاكاسة 
ةاةدةةييةكاُى رواوةُذئ ٓةس  كض( بّئ دةػىََ رُيؽ بىَئ ئةو رُةى كة هة 

ةاْ بيَوةرْ كةوةووةئ ُاةةوىَ ػوو بلاةةوةئ ثةُا دةباةة بةس  ًيَشدةكةى وةسِطةئ
رواوةُذو هةو بشدمة دةرواب كة بةةاةدةةى بؤ رواوةُذ داُشاوةئ ئيرت ئةطةس 
 بشآٌى( بيَ ئ بؤي ٓةةة هة ثةسطلطادائ ةاْ هة دةسةوةىئ ُيؼلةةىَ بىَئ 

طظلذاُى    ئةسكى طةسػاُيؼىة  رؤساكى سدراُةػى ٓةس هةو بشدمة دةدسةَلىَ
 ثةسطلطاو باوةػيِلشدُى رواوةُذ دةبيَ  
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بة َ هة ػاسى  ةشاظِلوس( ُةسة  واةة ئةو كواُةى بة طةًاكاسى رواوةُذ 
دادةُشةَّئ ةاْ ػووى ثيَذةكةْئ ئآةُطيَلى وا طاص دةكشيَئ ُيؼاُةى ئةوة 
دةطةةةُىَئ ئيرت ػووى بة رواوةُذ كشدووة و هيَى ًاسة كشاوة   ئةَ كواُة 

ةةًةُياْ هة ػةؾئ ةا ٓةػ  طاهبة ةيَثةسِ ُةكابئ ًيَشدةكةػى ئةو  دةبيَ
قةػةةة دةبيَ كة طةسثةسػلياسى ثةسطلطاى ُاوضةكةةةئ ئآةُطةكةؾ ٓةس هة 
ًاهبى ئةوداو هةطةس ئةسكى ئةو دةكشيَ   بؤ ئآةُطةكةؾ ثةسطلطاكة 

دةكاب بةػيَوةةةكى ػلؤداس دةسِاصةَِِةوة   كوةكةؾ ثاؾ ئآةُطةكةئ طةسًاو 
و دوو ثاسضة قوًاؾ هةطةيَ رؤى دةٓيَِىَئ قةػةكة دوو ثاسضة قوًاػةكةى 
هيَوةسدةطشيَ و هةبةس ثيَى رواوةُذدا ساةذةراب   كوةكة هةبةسدةَ رواوةُذدا وا 

ثكدصةكة ة  دادةُيؼىَئ كة سووى هة رواوةُذ بىَئ ئيِجا قةػةئ ئاطشة
ةسطنت دةكةْ   ةةكيَم هة دةكاةةوةو رةهبلى دةط  بة بةةئَيَِاى ُةسةلى ث

ثاسضة قوًاػةكاْ هة كوةكةوة دةئاهبيَِّ و دواى طةًا و ُوةَزى ةاةدةةى 
هةطةسىئ دةطةسِةَلةوة ًاهبى باوكى   هةوةَؽ ةا ضواس سدر ئآةُ  و صةًاوةُذ 
ٓةس بةسدةواَ دةبيَئ هة ٓةًوو ئةَ ئآةُطاُةدا قةػة دةوسى صاوا دةبيِىَئ ئيرت 

كوة دةبيَ  بة رُى رواوةُذئ واةة رةاُى ةةسراْ دةكاب بؤ هة دواى ئةًةئ ئةَ 
سارةى رواوةُذو ئةوةُذةى ثيَوةُذى رْ و ًيَشداةةةىئ ئةَ كوة دهبظؤصى ئةو 
رواوةُذة دةبيَ   بةثيَى دةطلووسى ثةسطلطاؾئ ٓةُذيَ ةاس كوةكة  سدروو( 
 دةطشىَ و سدرووى ئةواْ واةةئ سدرى ةةن رةَئ ُاْ دةروابئ سدراُى ئةو

 سدرووطشةِةؾئ كاسى  طيَلع( هةطةيَ قةػةدا ُاكاب 
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هة ئةفةسةقائ كض بة دوو ةؤس دةبّ بة رُى رواوةُذئ هة طوىَ ئاوى  سةقيق( 
دةطلووس واةة ٓةس هة ًِذاهبييةوةئ ةاْ دواى ئةوةى كة طةوسة دةبّ   ئيرت ئةًاُة 

ةى بؤ رضًةةى ثةسطلطا ةةسراْ دةكةْئ كة رؤةاْ ةةسراْ رؤةاْ بة ةةكجاس
كشدئ ثيَياْ دةوةشىَ  فؤددطى( واةة7 رُى رواوةُذئ ئةًاُة ٓةس ئةسكياْ 
 طيَلع( دةبيَئ كة بؤ رضًةةى ثةسطلطاى طةس  دةكةْئ هة ٓةًوو ػاسةَليؼذا 

وةي ( طاهبى ةيذا وةسبطكىَئ بؤ ًا69ة  63ثةناُطةةةن ٓةةة بؤ ئةوةى كواُى  
( طايَ رةسةلى ثةسوةسدة كشدْ و فيَشكشدُياْ دةبّ بؤ ئةوةى طةًاى ةاةدةةى 0 

 و  وةشد روةَِذْ و سةوػ  و رووى ُاو ثةسطلطا فيَشبّ  
ئةًاُة هة ثةناُطةكةدا هةطةيَ ًاًؤطلاو قوةابيية كوسِةكاُى ثةسطلطادا فيَشى 

ئيرت رةهبليرتةؽ  ٓوُةسى  طيَلع( دةكشةَّ و دواى ةةواو كشدُى طىَ طاهبةكةئ
بؤى ٓةةة دةطلياْ هةطةيَ ةيَلةيَ بلاب  كةطيؽ ئةًة بةػيَلي ُةُطيى و رةوؾ 
ُاصاُىَئ ضوُلة بة ػارُى رواوةُذ دادةُشةَّ و ُابىَ  ػوو(ؾ بلةْئ ًِذاهبيؼياْ 

 بدىَئ ٓةس بة ًوهبلى رواوةُذى دةصاُّ  
ة بؤ رُاُى  داةِةزدى( دةظاْ ٓةس هةَ ُاوضةةةى ئةفةسةقادائ ةاطاةةكى ةاةدةةى ٓةة

بة واةا7  رواوةُذى ًاس( و قةػةئ ئةو ئافشةةاُةى هة ثةسطلطاكةةذا كاسى طيَلع 
دةكةْئ هة ةيَطاةةكى ثةسرةّ داسى ةاةدةةيذا ثةسوةسدة دةكشةَّئ صدسبةى ئةُذاًاُى ئةَ 
دةطلاُةئ كوى ٓةسصةكاسْئ بة َ ٓةًوو ئافشةةيَليؽ رْ بىَئ ةاْ كضئ طةسبةط  بىَ 

كؤةوةئ بؤى ٓةةة هةطةيَ ئةَ ٓةسصةكاساُة ُاوُووغ بلاب و هة طةهبياُذا مبيَِيَلةوةئ  ةاْ
بةًةسةيَم هةبةس ضاوى رةهبم وارؤى ُيؼاْ بذابئ كة سدحى رواوةُذى ةيذا 
ةواوةةةوةو ةاسوباسةؽ طؤص و قشةؼلة و صسةلةى هيَ بةسصبيَلةوة  ئةو ئافشةةاُةؾ كة 

وةئ كةغ بؤى ُييةئ دةطلذسةَزةياْ بؤ بلاب  ئةواُيؽ دةَِة ُاو ئةَ كؤًةيَ و دةطلاُة
بؤةاْ ُيية هة ًاوةى ئةَ طىَ طاهبةدائ طةس هة ًاهبى ًيَشدةاْ بذةْ  ئةطةس رْ بّ(ئ ةاْ 
طةس هة ًاهبى باوكياْ بذةْ  ئةطةس كض بّ(  ئةطةسضى ئةًة وادةكاب صدسةاس ئةَ رُاُةئ 
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ؼذا دةسووةةن هة رُة كؤةوةو طضى هة ًيَشدةكاُياْ بلةْئ بة َ هة ٓةًاُلاةي
ضةوطاوةكاْ دةكاةةوة  كة ئآيَم بذةْ و طةسبةطليى وةسبطشْئ ضوُلة ٓةًوو ئةو 
سةفلاساُةى ئةَ رُاُة هةَ كاةاُةدا دةةِوةَِّئ وا دادةُشةَ  كة هة رؤةذا ُيية و وةحى 
رواوةُذى بؤ دةَ ئ ةةُاُةب ًةطةهةى  طيَلع(ةؽئ ٓةس بة دةسةوةى دةطة ةى 

دةصاُشىَئ بؤةة سةَطاةاْ هيَِاطكىَ و طةسبةطنت هةطةيَ ٓةس كةطيَلائ دةط   رؤةاْ
ةيَلة و بلةْ   ئةًة هة ٓةًاُلاةذا ضاوهيَلشدُى رُة رواوةُذةئ كة  ػارُى ثاػاى 
و ب دةطشةَلةوة(ئ بؤ ئةوةى فةسِو ثيلى صةوىئ بةٓيَض و ثرت بىَ   ئةًاُة هة وةسصى 

يَى ُةسة  و دةطلووسى ةاةدةةىئ هةُاو ثةسطلطادائ ضشدكشدُى  طةمنة ػاًى(دائ بةث
ػوو بة رواوةُذ دةكةْ   كة هة ُاوةسِدكذا  ًةبةط  هة بةةةكةوة بةطلِى رُٔيَِاُى 
رواوةُذ و ػووكشدُى ئةَ ئافشةةاُة و ضشدكشدُى طةمنى ػاًيذائ طةسٓةهبذاُى فةسِ و 

طؤضاْ بةدةطلياُةوة ثيلى صةوةية   بؤةة هةَ وةسصةدا رُة  طةسة(كاُى ثةسطلطائ 
دةطشْ و بة صسةلة و قشةؼلة و ٓاواسئ بة ػةقاَ و كؤ ُةكاُذا سادةكةْ و ثةنًاسى ئةو 
كوة ٓةسصةكاساُة دةدةْئ كة هة سةَطة و باْ ةووػياْ دةبّ و دةةاُ شِةَِّئ بةو ُياصةى 

 بياُلةْ بة رُى رواوةُذ  
اُى و ُةصسكشدْئ ٓةُذىَ ريَضاُيؽئ ٓةس بة رواطلى رؤى و بة ُياصى قوسب

كوةكاُياْ هةبةس دةسطاى ًاهبةكاُياُذا سادةطشْئ بؤ ئةوةى  بؤ ثةسطلطا ب شِةَِشةَّئ 
ةا هة ئةدماًى ػووكشدُى ئةَ كوة ٓةسصةكاساُةدا بةرواوةُذئ فةسِوثيلى صةوى 

 صةاةش بىَ و ئارةيَ و باهبِذة ثةسة بظيَِىَ   
ُذئ وةن ئةَ كواُة ًاوةى ئةو كوسِاُةؾ كة دةةاُةوىَ ةاةدةب بّ بة رواوة

( طايَئ هة ٓةًاْ دةوسةوثةناُطادائ ثةسوةسدة دةكشةَّئ دواى طىَ طاهبةكةئ 0 
ضةُذ قةػةةةن  وةن ةلاكاس( هةطةهةب رؤةاْ بؤ ثةسطلطا دةبةْئ هةوىَ هة 
ةيَطاةةن بةساًدةس ثةةلةسى رواوةُذ دادةُيؼيَِشىَ   قةػةةةنئ بة دةسًاُيَلى 

ةسِدةكاب   ئيِجا ٓةًوو ثيَلةوة بةةةن دةُ   دةط  بة طكاوةئ ُاوضاواُى ة
ثاسِاُةوةو ننُذُةوةى رواوةُذ دةكةْ   هةو كاةةدا ئةطةس كوسِةكةئ نى 
رواوةُذةوة ثةطةُذ بىَئ ئةوا كوسِةكة هة ةيَطاى رؤةةوة دةط  بة هةسصةّ و 

اوةى رؤسِاوةػاُذْ و  حايَ( هة رؤٓيَِاْ دةكاب   دةًى كة  دةضيَِىَ و بؤ ً
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طةةاةيَم صةاةشئ طةًاةةكى ةوُذ و بةٓيَض دةكاب  ئةًة ُيؼاُةى ئةوةةة كة 
( سدر هة ثةسطلطادا 4ةشوطلةى رواوةُذى ةيَشِراوة   دواى ئةًة ًاوةى  

( سدرةئ دةبشةَلة 4دةًيَِيَلةوةئ بةبىَ ئةوةى قظة هةطةيَ كةطذا بلابئ دواى  
وةى ئيرت بؤى ٓةةة قظة دةسةوةو قةػةةةن دةًى دةكاةةوةئ بةُيؼاُةى ئة

بلاب   ُاوةَلى ةاصةػى هيَذةُيَّ   ئيرت هة دواى ئةًةوةئ ُاوى   قةػة((ى 
هيَذةُشىَ   ئةَ قةػاُةى رواوةُذئ هةكاةى ئةَ  حايَ( ىلَ ٓاةِاُةدا ٓةس قظةةةن 
بةدةًياُذا دةَ ئ بة قظةى رواوةُذى دةصاُّ و رةهبليؽ ساوةَزةاْ ثيَذةكابئ 

زةؾ ػليَلياْ دةدةُيََ   هة سووى ةاطاػةوةئ هة طةىلَ  ةاواْ( بةساًدةس بةَ ساوةَ
دةبةرؼشةَّ  ةةُاُةب هة سةَطة و باُيؼذائ كةغ ُابىَ بةسةاْ بلةوةَ ئ ئةطةس بة 
سةَللةوةيؽ بةسةاْ بلةوْئ طضاى طةوسة دةدسةَّئ ضوُلة ئاصاسداُى ئةًاُةئ 

 ئاصاسداُى رواوةُذة 
ى و ئاػووس و ًيظش(دائ ػارُى طةوسة بة َ هة ٓةُذىَ ةيَطاى وةن7  باب

دةبوواةة ٓةس  كض( بيَ ئ بةةاةدةةى هة بابوذائ كة دةبوواةة ئةو كوةئ بؤ ٓةًيؼة 
هةُاو كةراوة ةاةدةةى و قةػةُطةكةى  ًةسدوخ(دائ كة هةُاو ثةسطلطاكةداةةئ 
سابلؼىَ   طواةة ئةَ كوةئ رواوةُذ رؤى ثا وةَلى و هةُاو ٓةًوو كواُى بابوذا 

هبى بزاسدووة و هة ٓةًاْ ُوةَِى ةاةدةةى و كةراوةى ُاو ثةسطلطادائ دةطلى ٓة
 هةطةيَ ةيَلةيَ كشدووة 

ػاًاغ( هة بابوذائ ضةُذ رُيَلى  ة  مشعة  ٓةًذةظاْ رواوةُذى  رؤس
ٓةبووةئ كة ةاةدةب بووْ بؤ رضًةةطوصاسى   هة  ًيظش(ةؽ ٓةًاْ دةطلووس 

(ئ ةاْ  ددطلى رواوةُذ(  ةةُاُةب ٓةةا باوبووةئ كة هةوىَ ُاوُشاوة7  ٓاوسِىَ
طةسةةاى طةدةى صاةيِيؽ ةواُرتةّ كوى ًاهبة راُةداْ و طةوسةكاْئ رؤةاْ بؤ 
ُةصسى رواوةُذ ةةسراْ دةكشد و دواى ةةًةُى ٓةسصةكاسىئ بؤةاْ ٓةبوو كاسى 
طيَلع هةطةيَ ٓةس كةطيَلذائ كة رؤةاْ بياُةوىَئ بلةْئ كة  ػوو(ػياْ كشدئ 

ةُا ئيرت ًشدووْ    هة دواى ًشدُيؽ هة طؤسِى ةاةدةةيذا دةُيَزساْ  رُاُي واةاْ داد
ةشئ كة طةس بة ثةسطلطا بووْئ واةة هة ٓةًاُلاةذائ طةس بة ػارُى طةوسة بووْ  
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ثيَياْ وةشاوة  قادةؼلو(ئ ئةو ُاوةى كة ٓةًاْ ُاوى ةووهةكاُةى  قذةؼا( بووةئ 
 واةة  رُة ةاةدةةى و ةةسراُلشاو(

( هة ئةفةسةقائ بة ٓةًاْ دةطلووسئ رواوةُذةكاُياْئ الذٍبُضةم سدرى  ٓةس هة 
كوسِ و كوى ةاةدةةياْ ٓةبووة و بؤ ٓةس رواوةُذةَليؽئ ةؤسة ُةسةليَلى ةاةدةةى 
ٓةبووةئ كة بة ةةثىَ و ًؤصةلةوة  وةشدى بؤ روةَِذساوةئ هةو كاةاُةدا كة  حايَ(ةاْ 

لى ثشغ و ساوةَزةاْ ثيَلشدووْئ هةبةسئةوة هئَاةووةو بة طةًائ دةسةاُربِةوةئ رةهب
 طةًا( ةيَطاةةكى طةوسةو ثكدصى بؤ ثةسوةسدةكشدُى قةػة و صةَواُةكاُى رواوةُذ 
ٓةبووة    ثيَؽ ئةوةؾ هةبةس ضاوى رةهبلى طةًاةاْ بلشداةةئ ضةُذ ًاُطىَ ثيَؼرتئ 

 فيَشدةكشاْ 
 
 
 ثياوانى ثريؤز لة رؤذئاواى ئاشيا: ـ  5

رُاُى ثكدصى سدرئاواى ئاطيا  قذػوب( ثكدص بووْ   بةو  ٓةسوةن وياْئ
ةؤسةؾ ثياواُى ثكدص  قذػيٍ(ئ ٓاوةاى ثكدصةى رُاُى ثكدصئ ثكدص بووْ   ةاْ بة 
واةاةةكي ةشئ ٓةس ئةَ ثياوة ثكدصاُة هة ثةسطلطاكاُذا ةةواوكةسى رُة ثكدصةكاْ 

دةُائ كة سدحى رواوةُذئ ةاْ بووْ و وةن ثياوة ثكدصةكاُى ئةفةسةقائ رؤةاْ وا دا
ةشوطلةى رواوةُذةاْ ةيذا ةواوةةةوة  ئةًة كوةوً  هة ثةسطلطاى  ًاُ (ى 
ئةهداُى دةضوو هة  قةفقاغ(ئ ئةَ ثةسطلطاةة  صةوى و صاسةَلى بةسةِى هة دةوس بووئ 
كة كؤةوةى ثكدصى ةيذا دةرةا   قةػةةةن ئةَ ثةسطلطاةةى بةسِةَوةدةبشدئ كة هة 

اى ثاػا ثوةى دووةَ كةغ بوو  ٓةس كؤةوةةةكى ثكدصةؽئ هة كاةى  حايَ( و ةذا هةدو
هئَاةِيذائ ئةطةس صدس بةو حاهبةوة مباةةةةوة و بةدةَ حاهبةوة طةسى رؤى بةسةو 
داسطلاْ و دةػ  و دةس ٓةهبدطشةاةةئ قةػةى طةوسة بة صدمكةَلى ًوباسةن 

ئ دادةُشا و دواى طاهبةكة دةةدةطلةوةو ةا ًاوةى طاهبيَمئ هة ةيَطاةةكى رؤػذا
بةسِدُى صةة  ضةوسةاْ دةكشد و دةةاُربد بؤ قوسباُى  ًاُ (  ةؤسى قوسباُييةكةؾ 
وةٓا بووئ كة ةةكيَم  كيَشد(ةَلى طةوسةو ًوباسةنئ بةدةطلةوة بطشةَ  و ضةُذ ةاسةَم 
بيلاب بةنى ضةثى طِطيذائ ةا بةس دهبى بلةوةَ ئ ئةوطا كة كةوةة طةس صةوىئ 
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ة  بةطةسا دةروةَِّ   هة دواةيذا ٓةهبيذةطشْ بؤ ةيَطاةةنئ هةوىَ ٓاوسِىَ كؤةوة وةَشدى
 ثكدصةكاُىئ ثيَى ًوباسةكى بةطةسدا دةُيَّ   

ئةَ حايَ هةرؤ ٓيَِاُةئ بة وةحى و بة فةسًاُى رواوةُذ صاُشاوةئ بؤ منووُة 
بؤ  ساثةسِةِى كؤةوةكاُى  ؿقوية( ٓةس بةٓؤى كؤةوةةةكى  طوسةا(ةيةوة بووئ

ئةوةى ٓاوسِةَلاُى غشدػيَِىَئ حاهبى هةرؤ ٓيَِا و بةُاوى رواوةُذى  طوسةا(وةئ 
ٓاُيذاْ كة ٓيَشػدةسْئ ٓةس بؤ ئةًةؾ ثيَغةًدةسةكةةاْئ بؤ ئةوةى صةاةش سقياْ 
ٓةهبظيَِىَئ واى ثيَؼاُى ٓاوسِةَلاُي دائ ةا ُارى ئةَ كؤةوةةة طشِى رواوةُذى 

ساطليى طشِى ةيَربةِذاس دةكةْ. ةةكيَم هة ةيَدةسبووةئ بؤةة ٓاب و ٓةس بة
 ثيَغةًدةساُى كؤُى بةسدا. 

ةووهةكةكاُيؽ بشِواةاْ وابووئ ثيَغةًدةسةكاُياْئ طياُى رواوةُذةاْ ةيَذةسِرىَ 
و بةُاوى ئةواُةوة قظة دةكةْ  هةبةسئةوة ئةو قظاُةى ئةواْ دةةلةْئ قظةى 

دةساُى  ئيظشائيى( و رواوةُذةئ كةواةة طيٌاى ُةسة  و دةطلووسى ثيَغةً
سدرئاواى ئاطيائ صدس هة ةةن ُضةم بووْئ ضوُلة ثيَظ  سةػةكاُى ئةفةسةقاؾئ بؤ 
رشوػاُذُى طياُى ٓةهبوووْ و حايَ هئَاةّئ ًوصةليياْ بةكاسدةٓيَِائ ٓةسوةن 
ئةواُيؽ طةسةاْ بةسِدْ صةة  ضةوس دةكشد و دةَ و ضاوةاْ ُيؼاُة و وةَِةى 

كة هة رةهبلى ئاطاةي ةيابلشةَِةوة   رةهبليؽ هة رؤػى و ةياواصى واى ةيَذابووئ 
ُارؤػى و كاسوباسى رةاُذائ ثشغ و ساوةَزى ثيَذةكشدْ   بةساًدةس بةًةؾ 

 ػليَلياْ دةداُىَ 
هيَشةوة ػليَم بةبك دةَِيِةوةئ ئةوةؽ ُاوى  ثيَغةًدةس(ة هة كؤُذا  ثيَؼاْ بة 

 ة  زةةدضاْة  ةا7ْ دةبيِىَ ثيَغةًدةس وةشاوة7  ئةو كةطةى ثيَؼديين دةكاب
اهشائي(ئ واةة ئةوةى كة دةةواُيَ دآاةوو بضاُيَ ئ هةبةسئةوة ٓةُذيَ ةاس ئةو 
كةطةى ًاُطاةةكى دصساوةئ ةاْ طلى ثشِ بووةئ بشِواى وابووةئ كة 
ثيَغةًدةسةكةةاْ دةةواُيَ بضاُىَ كىَ ًاُطاكةةاُى دصةوةئ ةاْ طلى بة كوسِئ ةاْ 

ةَ باوةسِةئ نى ٓةًوو ُةةةوةكاُى طةسصةً ئ هة كؤُذا كض ثشِة. بيَطوًاْ ئ
صدس هةثيَؽ  ة  ػاسة ثكدصةكةى ئةددُيعة  باوبووةئ كة هة  بيديوؤغ(دا

ةووهةكةكاُيؼذا ثيَغةًدةساةةةى باو بوو  دةهبيَّ ةاسةَلياْ طةسِدكى ًيظشى  وْ 
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ةيَدٔيَوبىَ   ةةًووْ( هة بيديوؤطذا بووةئ ثاػا فةسًاُى ثيَلشدووة كة بيديوؤغ بة
كةضى هة ثشِةَلذا ةةكيَم هة دةط  و ثيَوةُذةكاُى ثاػائ حاهبى هئَاةووة و بة 
ثاػاى ساطةةاُذووة كة دةبيَ ئةو طةسِدكةئ وةن ُيَشدساوةَلى ةاةدةةى هةنةةْ 
 ةةًووْ(ى رواوةُذةوة سةَضى هيَدطكىَ  هةبةس ئةًة ثاػا ةةكظةس واى ٓةط  

ى ثيَغةًدةسةوة فةسًاُى ة  ةُذة هةنةةْ ئةددُيعكشدووة كة ئةَ دةط  و ثيَو
 ثيَذساوة   

هةَ كاةاُةدا كة ةةكي7َ هةَ دةط  و ثيَوةُذةئ دةطاةة ئةو ثوةةةئ ئيرت 
بةضاوى سةَضةوة طةةش دةكشىَ و بة ثوةى  كؤةوةي ثكدص( واةة7 قذػيٍئ ئةرًاس 

ة ُيَواُى ثيَغةًدةس دةكشىَ   كةواةة ئةطةس ًةطةهةكة وابىَئ ًاُاى واةة ةياواصةى ه
دا ُييةئ ضوُلة ٓةسدوو نةاْ ثياوى رواوةُذْ و ة  قذػيٍة  و ئةَ كؤةوة ثكدصاُة

رواوةُذ هةواُذا رؤى دةُوةَِىَ    ةةُيا ةياواصةياْ ئةوة بووة كة ثيَغةًدةس بؤى 
ٓةبووة بة ئاسةصووى رؤى بطةسِيَئ بة َ كؤةوة ثكدصةكاْئ دةبوواةة ٓةس هة 

 ةّ ثةسطلطادا بز
ئةَ كؤةوة ثكدصاُةئ ةاْ ئةَ ثياوة ثكدصاُةئ سدر دواى سدر هةُاو رةهبلذا 

ةاُةئ ة  باوةسِةاْ صةاةش ثيَلشاوةئ ةا ٓةُذةَجاس ثيَياْ وةشاوة7  وةىل(  ئةَ وةهي
صدسةاس رُاْ باوةسِةاْ وابووة كة ُاةواُّ رؤةاْ بةدةطلياُةوة ُةدةْئ ضوُلة بة 

ئةطةس ًِذاهبيؼياْ هة ٓةس رُيَم بدىَئ ًِذاهبةكة  فةسًاُى رواوةُذ بةدةطة ةّئ
ًوباسةن و ثكدص دةبيَ   هةبةسئةوة ةائيَظلاؾئ هة طةهيَم ػوةَِذائ واباوة كة ئةَ 
وةهياُة دةةواُّ طم ثشِ بلةْئ بؤةة رُاْ دةضِة طةس طؤسِ و بة صةِذووةيؽ 

يرت دواى ئةًةئ دةضِة صةاسةةياْ و ةياةاُذا دةثاسِةَِةوةئ ةا طلياْ ثشِ بلةْئ ئ
ٓةس رُيَم طلى ثشِ بوواةة و ًِذاهبي بدوواةةئ بة ًِذاهبةكةةاْ وةووة7 ًِذاهبي 
رواوةُذئ ةاْ كوسِى رواوةُذئ بؤةة ةاسةَلي ةش ئةَ كوسِاُة بؤ رضًةةى ثةسطلطا 

 ُةصس دةكشاُةوة 
ئةَ ُةسةَلة ٓيَؼلا نى صدس هة طةنُى طةس سووى صةًيِذا ثامشاوةو بؤْ و 

ٓةس ًاوةو هةةيَى ئةو ثيَغةًدةس و كؤةوة و وةهياُةئ ثياوضاكاُى  بةساًةى
ئاةيِةكاْئ ةلاةاْ هيَ دةكشىَ ةا طلى رُاْ ثشِ بلةْ   ئةًة ئةطةس ُاوارِيَلى 
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قووهبى ٓةبىَ  ٓةس ئةو ئةدماًة بةدةطلةوة دةدابئ كة بؤ ًاُةوةى ًشدظئ هةطةس 
دىَ و ػوةَِةواسى ًشدظ كوةَش سووى ئةَ صةًيِةئ داوا دةكشةَ  ًشدظي ةش هةداةم ب

ُةبيَلةوة  ئةَ داواى كوةَش ُةكشدُةوةةةؾ ٓةس ةةُيا هة ةةصداْ و رواوةُذ داوا 
كشاوةئ كة ٓةس ةةُيا ئةو دةةواُيَ رؤى بٔاوةَلة سدحى رْ و ثياوةوة   بة َ ئةًة 
ٓةس هة سدرئاواى ئاطيادا باو ُةبووةئ بةهبلو هة صدس ةيَطاي ةشدا كلوً  ئةَ 

 ُةةاْ بة كوسِى ساطلةقيِةى رواوةُذ صاُيوةئ هةو بشِواةةوة كة رواوةُذ ًِذا
 رؤى سراوةةة سدحى داةلياُةوة 

ةا ئةَ دواةياُةؾ هة  طوسةا( وا باوبووة كة ًةسج ُيية ٓةًوو ًِذايَ بووُيَم هة 
سةَطاى دةط  ةيَلةهبلشدُى رْ و ثياوةوة بىَئ بةهبلو رُة ُةصدكةكاْئ دةضووُة 

ًيَشد و ثياو ضاكاُي ًشدووئ بة ئوًيَذى ئةوةى سدحى ئةو ًشدوواُةئ  طةس طؤسِى
 دةةواُيَ بويَلة ُاو ًِذاهبذاُى ئافشةةةكةوةو ًِذاهبي بؤ دسوط  بلاب 

ٓةس ٓؤصةكاُى  ٓوسوْ(ى ٓيِذةية طووسةكاْئ كة ًِاهبيذاْ مبشداةةئ هة ُضةم 
ئةوةى بةهبلو سدحى  طةس سةَطةى كاسواُيى و طةسةادةكاُذا دةةاُِاػنتئ بة ُياصى
 ئةو ًِذاهبة بويَلةوة ئافشةةيَم  و ٓةًذةظاْ طلى ثشِ بيَلةوة  

ثيَظ  سةػةكاُى سدرئاواى ئةفةسةقاؾ ًِذاهبي ًشدووةاْ هةُاو داسطلاُةكاُذا 
فشِةَذةدا  طواةة سدحى دةضيَلة طةس دسةرلةكاْئ بةةاةدةةى دسةرلى  ًؤص(ئ بؤةة 

ائ بشِواةاْ وابوو كة  طوهبى ًؤص(ئ بةطةس ٓةس هة  باطِذا(ى ُاوةسِاطلى ئةفةسةق
ئافشةةيَلذا بلةوةَلة رواسةوةئ ئيرت ئةو ئافشةةة طلى ثشِ دةبيَئ هةبةسئةًة ئةو 
ئافشةةاُةى وةظلووةاُة طلياْ ثشِ بىَئ هة دسةرلى  ًؤص( ثاسِاوُةةةوةئ ضوُلة 

ةاسةَلي ةش طوهبى ًؤصئ سدحى ًِذاهبة و ئافشةةاْ رؤةاْ باُ  دةكةْ بؤ نىئ ةا 
بوِةوة طلياْ   هةَ ُاوضاُةدا ٓةس ئافشةةيَم ةاواُداس بلشاةة كة طلى بة 

 حةساًيى ثشِ بووةئ ةةكظةس داُةدةًا و دةةووب7 ًِذاهبةكةَ كوسِى ًؤصة   
ٓؤصةكاُى  كؤُطؤ(ى رواسووؾئ ٓةًيؼة ًِذاهبي ػيكةرؤسةةاْ بة ًشدووةيئ 

حياْ بؤُاو ًِاهبذاُى داةلياْ نى داةلياُةوة ُاػلووةئ ةائ ةاسةَليرت سد
بطةسِةَلةوة    هة ثةسطلطاى طةوسةى  ئيظلؤنبيوغ(دائ رُاْ بة ُياصى طم ثشِ 
بووْئ دةضووْ هة ثةسطلطاكةدا دةرةوْ و ئةطةس رةوُياْ بةُيَشة ًاسةوة 
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بذةداةةئ ًاُاى ئةوة بووئ طلياْ ثشِ دةبيَئ طواةة رواوةُذ ضةُذ ةاسةَم هة 
شاوةئ بؤةة كة ًاسةاْ دةوةئ وةووةاُة ئةًة رواوةُذ رؤةةةي  ػيَوةى  ًاس(دا بيِ

كة ًِذاهبيؼياْ بووةئ ثيَياْ وةووة7 كوسِى ًاسة    ٓةس هةبةسئةًةؾ بووة بة 
ضاوى سةَضةوة طةةشى ًاس كشاوةئ ةاْ هة صدس ةيَطادا ٓيَالُةةاْ بؤ ًاس دسوط  

بة ًؤسظ دةدسىَئ كشدووةو بةريَوةاْ كشدووة و ػيكةاْ داوةةىَئ ضوُلة ػك 
ًاسةؽ بِةضةى ًشدظة و دةةواُىَ ةاسةَليرت بديَلةوة بة ًشدظ   صدسةاسةؽ 

 ُةرؤػياْ بشددةة طةس  ًاس( بؤ ضان بووُةوة  
ٓةس رةهبلى  طيليؤُى(ةؽ رؤةاْ وةووةاُةئ كة  ئاساةوغ(ى طيليَوُى 

كشدووةو  بةُاوباُ ئ كوسِى  ئيظلؤنبيَوغ(ةو داةلى دةطلى هةطةيَ  ًاس(دا ةيَلةيَ
طلى ثيَى ثشِ بووةئ سةُطة داةلياْ هة ثةسطلطاى ُاوبشاودا بة ُياصى ًِذايَ بووْئ 
رةوةدىَئ كة هة ثةسطلطاكةدائ ثةةلةسةَلى ئيظلونبيوغئ هةطةس ثةةلةسةَلى ةشغ؟ئ 
ًاسةَلي ثةثلة رواسدوو دسوطللشاوةئ ةاْ هة ثةسطلطاى  ةيلاُى(دا رةوةووةئ كة 

 ى بؤ صةاسةةىئ طةر  و طشاْ بووة  ئةًى دواةياْئ ةيَوووُ
قةةظةس(ةؽ هة ثةسطلطاى  ئؤثؤهؤ(دا  غضطْظدةطيَشُِةوة كة داةلى  ئة

 رةوةووةو طلى بةًاس ثشِ بووةئ بؤةة بةَ ثاػاةةةاْ وةووة كوسِى رواوةُذ  
و  ة  ةِيعصطْئةسة  كة ثاهبةواُى  ًظيِا(ة  ٓةس هةَ بابةةة باطاُةوة وةشاوة

طليَدؤسى طةوسةئ ٓةًووةاْ كوسِى ًاسْ و باوكياْ ًاس  ئةطلةُذةسى طةوسة و
بووة  ٓةس هة صةًاُى  ٓيَشدددةع(ةؼذائ وةشاوة كة ًاسةَم هةطةيَ كيزدهبةةةكذا 

 دةطلى ةيَلةيَ كشدووةو ًِذاهبى هيَيدووة   
(ئ ًاسةَلى ثكدص ٓةبووةئ ًاُطى ةاسةَم ثٔياَ( هة  ئةربلجْٔئةهة ثةسطلطاى  
غ(ى ثاػاى ةؤُاُى بلجْٔداوةةىَئ طواةة ئةَ ًاسةئ طياُى  ئةسقاثىَ ٓةُطوةِياْ 

ةيذاةةئ هةوةؾ دةضيَ  ةؤُاُيطةهي كؤْئ هةوةدا كة  ػيك(ةاْ بةطةس طؤسِدا 
سػلووةئ ًةبةطلياْ ثاساوكشدُى ًاسى طؤسِطلاْ بووبىَئ ضوُلة هةطةس ثاسضة 

طللشاوةئ ةاًيَم ةابوؤةةكى ددصساوةى طؤسِى  ةيغيا(ئ وةَِةى رُيَم و ثياوةَم دسو
 ػيك بة ًاسةَم دةدةْ  
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هة  ةظٌوفوسةا(ؾ هة طةسةةاى وةسصى ةؤو وةػاُذُذائ رواسدْ و كيَم بؤ ئةو 
ًاساُة فشِىَ دةدةْئ كة هةَ ئةػلةوةاُةدا دةرةّئ بةئوًيَذي ئةوةي ئةَ ًاساُةئ 
هةوةسص و كاةي ةؤو وةػاُذُذائ بة و خ و طاةووب و ةووةياساُةوة ُةدةْ و بة 

 ةطلِياْ كاسى كؼلوكايَ دواُةكةوىَ  ط
كةواةة طةةش ُيية ئةطةس هة سةَطاى دةاسةيةوةئ طكوطشف  هة ًشدظ دووس 
غشةَلةوةئ ٓةسضةُذة كؼلوكايَ كشدْئ رؤى هة رؤةذا كاسةَلى ثيَوةواُةى ُةسةَلةئ 
ضوُلة بة كؼلوكايَ كشدْئ صةوى واةة  داةم( بشةِذاس دةكةْ. ةةكيَم هة 

كؤُى ثيَظ  طووسةكاُى طةس سووباسى كؤهبؤًديائ طةباسةب بة صةوى ثيَغةًدةساُى 
كيَوْ وةووةةةى7  طوُاح ُييةئ داةلٌاْ بشةِذاس و ػةقاس بلةةّ؟.  ةؤ داواَ هيَ 
بلةة  صةوى بليَوبٍئ وةن ئةوة واةة7 ضةقؤةةن ٓةهبطشَ و طِطى داةلٌى ثيَ 

وةن ئةوة واةة ثيٍَ بوبيَي 7  ٓةهبذسَِ. ةؤ داواَ هيَدلةة  بةسد هة صةوى دةسبٔيٍَِئ
بشمِن  ة  طياة  داةل  ثاسضة ثاسضة بلة و ئيَظقاُةكاُى دةسبيَِة. ةؤ داواَ هيَدلةة 

و وػلى بلةًةوةو بيلةَ بة  كا( و بي شدػٍ و دةهبةًةُذ مب. وةن ئةوة واةة قزى 
 داةلٍ دةطللةُة بلةَ.( 

ئ بشِواةاْ وابووة كة ئةًاُة و هة ٓةًاُلاةيؼذائ ني ٓةُذىَ ٓؤصى ئةفةسةقا
طياُى ٓةًوو ًاسةَلى ًشدووئ ثاطةواْ و ضاودةَشكةسى ًشدظيَلةئ بؤ ئةًة 
ٓةسكةطيَلياْ دةًشىَ  ُاةِيَزْ و ُاةؼاسُةوةئ بةهبلو هة ُضةم طشددهبلةةةن 
داةذةُيَّ و سدراُة رةَ بة رةَئ ُاُى بؤ دةبةْئ ئيِجا ئةطةسئ سدرةَم هة سدراْ 

وةكةئ دةاس ُةًاوةئ وةووةاُة7 بؤةةوة بة سدحة ٓةطلياُلشدئ نػةى ًشدو
ثاطةواُةكة7  ةوا(  ةاْ ئةطةس ًاسةَم بة ًاهبى ةةكيَلياُذا سابووسىَئ ةةكظةس 
وةووةاُة ئةوة طياُى رواوةُذةو طةسى هيَذاوةّئ بؤةة هةَ كاةاُةدا بة ةشغ و 

دةبةْئ  طوبةوةئ وةَشدى بةطةسدا دةروةَِّ و بة كشُِؤؾ و ضةًيِةوةوةئ دةاسى بؤ
ئةطةس ئاصاسةؼياْ بذابئ ُاةواُّ بيلورْئ ضوُلة نةاْ واةة كوػلِى ًاسئ بة 

 صةاُيَلى طةوسةو صةاْ بةرؽئ دةطةسِةَلةوة طةسةاْ   
ةؽ ًاس ثكدصةو هة ئةفظاُةى كؤُى ةؤُاُيذا  قةدًوغ و ة  نى سدًاْ و ةؤُاْ

ثاػاى ئيظثاسةة  ٓاسًؤُيا(ى رُىئ هة كاةى ًشدُياُذائ بووْ بة ًاسئ دةػوبيَّ
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 كويوفييع( كة هة ًيظش كورساو ضواس ًيَخةدسائ ًاسةَم ثياةذا ٓةهبطةسِاو دايَ و باص و 
 باهبِذةى هةطةس دووسرظلةوة 

غ(ى فةةوةطووفيؽئ كة هة طياُة دا بووئ ًاسةَم هةرةَش طٔيْدةظاْ  بوو
   بةو طوَ ةيَطاكةةةوة ٓاةة دةسىَ و هة دسصى ُيَواْ بةسدى دةواسةكةدائ طوَ بوو

 بووُةؾ فةةوةطوو  طياُى دةسضوو..
هة طةسووى ٓيِذطلاُيؽ ًِذاهبى ًشدووةاْ هةبةس دةسطاى ًاهبذا دةُاػ   
ضوُلة داةم و باوكىئ بةطةسةذا سادةبووسْ و سدحى ةيَياْ دةضيَلةوةئ ٓةس ئةًة 
 واي هة  ٓيِذدكى(ةيةكاْ كشدووةئ كة ةةسًى ًِذايَ ُةطووةيَِّئ بةهبلو بيِيَزْ 
ئةطةس ًِذاهبة ًشدووةكةئ ػيكة رؤسة بيَ ئ هة دواى طىَ سدرئ داةلى ػيك بةطةس 

 صةوةذا دةسِةَزىَئ طواةة ًِذايَ صدس حةصى هة ػيكة و بؤى صةِذوو دةبيَلةوة 
هة ُاوضةكاُى  ئةًدان و طةةشاب(ةؽ باوةسِ واةة ئةطةس طةط و دسُِذةي 

س ُضةلى غةُةوةئ ئةوا ًِذاهبةكة كيَوىئ طؤسِى ًِذاهبةكة ٓةهبدذةُةوةو هة ػا
ٓةًذةظاْ هة ًِذاهبذاُى داةليذا صةِذوو دةبيَلةوةئ هةُاو ريَضاُي ةشدا صةِذوو 
دةبيَلةوةئ بؤةة ٓةس ًِذاهبيَم كة دةًشةَ ئ سدرىَ دواى ًشدُةكةىئ بةةاُى صوو 

ةو دةضِة طةسىئ بضاُّ دةسٓيَِشاوة ةا ُا؟. ةةُاُةب ئةوةُذة بشِواةاْ بةو طةسِاُةو
صةِذوو بووُةوةةة ٓةةةئ كة ًِذاهبيَم دةًشىَئ داةلى ثاسضةةةن هة كشاطةكةى رؤى 
دةراةة ك ِةكةةةوةئ بةهبلو ًِذاهبةكة بةٓؤى ئةو ثاسضة كشاطةوةئ داةلى بك 
بلةوةَلةوةو ةادى بلاب و بطةسِةَلةوة بؤ نى  ةا بة ثيَوةواُةوةئ ئافشةةى ُةصدنئ 

 ة ةووبةسطى رؤةةوة دةدووسىَ   ثاسضةى كشاطى ًِذاهبي ًشدووئ ب
ٓةس هة ٓيِذطلاْئ طةىلَ رُى ُةصدنئ ًِذاهبى ُيَشةِةةاْ كوػلووةو هةطةس 
ةةسًةكةى رؤةاْ ػلووة. هةَ ُضةلاُةى دواةؼذا سووةذاوةئ بيَجطة هة كوػلِيؽئ 

 بة روةَِةكةى رؤى ػلووةئ ٓةس بؤ ئةوةى طلى ثشِ بيَ .  
ة ثيَِج سدر دواى ًشدُى ًشدووةكةئ دةضِة داُيؼلوواُى  طِذا(ؾ باوةسِةاْ واة

طةس سووباسةَمئ ضةُذ ةاسةَم بةدةَ ٓاواسةوة باُطى ًشدووةكة دةكةْئ ئيِجا 
رؤةاْ فشِةَذةدةُة سووباسةكةوةئ هةُاو سووباسةكةدا دةط  دةطيَشِْئ ًاطىئ ةاْ 
ٓةس ػليَلياْ بةسضِ  كةوبئ ئةوة ًاُاى واةة ًشدووةكةةاْ سدحى ضؤةة ئةو 
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ئ ئيرت هةطةيَ رؤةاْ دةةدةُةوةو هةطةيَ طؤسِى ًشدووةكاُياُذا دةةِيَزْ   ػلةوة
ةاْ ٓةُذيَ ةاس ئافشةةيَمئ ئةو ػلة دةروابئ بة ئوًيَذى ئةوةى سدحى 

 ًشدووةكةى ةيذا صةِذوو بيَلةوة  
نى  ؿقاهب(ةيةكاُى رواسووؾئ ئافشةةاُي ُةصدن دةضِة طةس طؤسِى ئةو رُاُةى 

ٓةُذىَ طياى طةس طؤسِةكةى دةرؤْ و بةطةسةذا دةطشةّ ةا  بة طم ثشِةي ًشدووْئ
ًِذاهبةكةى رؤى بة ةةكيَلياْ بدةرؼيَ   ثاػاْ ًؼليَم طوبى طةس طؤسِةكةى 
ٓةهبذةطشْ و بؤ ٓةًيؼة ئةو ًؼلة طوبةئ هة  ُاو طةيَ(ةاُذا ٓةهبذةطشْئ ضوُلة نةاْ 

 ةِذوو دةبيَلةوة  واةة سدحى ًِذاهبةكةئ هةُاو طياو طوبةكةداةة و ةياةاُذا ص
ئةَ ٓةًوو بةهبطاُةئ ُيؼاُةى ئةوةْ كة هةُاو ئةَ ٓؤص و ُةةةواُةدائ باوةسِ 
واةة ًِذاهبدووْ هة ئةدماًى ةيَلةيَ بووُى رْ و ثياوةوة ُييةئ بةهبلو ػليَلة هة 
طةسووى ئةًةوةةةئ ئةطيِا ئةى بؤضي رْ و ًيَشدةؽ ٓةْ و ًِذاهبيؼياْ ُابىَ.؟ 

وضةى  ئوطرتاهيا(ػذائ واباوة كة سدحى ةةكيَم هة ًشدووةكاُى ئةًة هة طةهيَم ُا
ريَضاُةكةئ هة سةَطةى  ُاوون(ةوة دةضيَلةوة ُاو طلى ئافشةةيَلياْ و دةبيَلةوة بة 
ًشدظ. ئيرت ئةَ سدحةئ ثيَؽ ئةَ رةاُةوةةةئ دةطودمى هة دسةرليَلذائ ةاْ هة 

ى  ئةسُلا(ئ بةسدى طةوسة كوُة بةسدةَلذا بىَئ بؤةة ٓةس هة  ئوطرتاهيا( هة ٓؤص
طةوسة ٓةْئ وادةصاُّ ئةَ بةسداُة ًةهبدةُذى سدحّ. هةبةسئةوة ئةطةس رْ و 
ًيَشدةَم ًِذاهبياْ بوةَ ئ دةضِة طةس ئةَ بةسدو دسةرلاُة   ثياوةكة هليَلى ئةَ 
ػلةى  دةةدةطلىَ بة طةسةةوة(ئ دةةدةطلىَ بةَ بةسدو دسةرلاُةوةئ وةَشدى 

داواى هيَذةكةْ ًِذاهبياْ بدىَئ كة بةنى ئةَ دسةر  و بةطةسدا دةروةَِّ و 
بةسداُةدا ةيَثةسِ دةبيَئ سوودةكاب بةونوةو ثيَياْ دةهبى7َ ٓؤ دسةرلةكة. ةاْ ٓؤ 

 بةسدةكة. ًّ ةاصة ثك بووَ  ئةطةس طةدميؽ بىَ( ثيَوةظليٍ بة ًِذايَ ُيية   
وبووةئ بؤ وةَِةئ كة ئةَ دسةر  و بةسدة ثكدصاُةئ نى  طاًى(ةيةكاُيؽ ٓةس با

 ئةسًيا(ي ثيَغةًدةسى ةووهةكة بة دسةرليَمئ ةاْ بة بةسدةَم دةهبى7َ ةؤ باوكٌي . 
ةاْ ةؤ ًِ  دسوط  كشدئ ٓةس ثيَشِةوكشدُى ُةسةلى ثيَؼيِياُيَلىئ ضوُلة هة ثةسطلطا 

(ؾئ االصالسات الدٓئ٘صًّ كؤُةكاُى  كةُعاُى(دائ  ةا طةسدةًى ضاكظاصةى ئاةيِى  
ضقيا و ةوػعيا( دةطلياْ ثيَلشدئ ضوبة دسةر   ئاػكاة( و بةسدى ثكدص كة  ح
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 ًظيداة( دةثةسطرتاْ  ئةَ دةطلووسة ٓةًيؼة بووة بة قةهبغاُيَم بؤ  ثياواْ و 
رُاُى ثكدص ة قذةؼيٍ ة و قةػوب(ئ كة هةَ ثةسطلطاةاُةدا دةط  بلةْ بة داوةَّ 

وبي7َّ ًِذاهبى دسةر  و بةسدة. ضوُلة ثيظى و ئيؼى رشاثة  كاةىَ ًِذاهبيؼياْ بووئ ب
هةُاو ثةسطلطاكاُذا دسةر  و بةسدى ثكدص ٓةبووْ و ثةسطرتاوْ   وةووػياُة ئةَ 
دسةر  و بةسداُةئ ٓةًيؼة ضاوةسِةَى ئةوة دةكةْئ ةةكيَم ًشدئ سدحةكةى بقؤصُةوةو 

وة دواةؽ بيذةُةوة بة رةهبلي ةش   رةهبلة طاوةولة سةػؤكييةكةؾئ ئةَ رْ و ثيا
ثكدصاُةةاْ بة ُوةَِةسى رواوةُذ و ُةسةلى ئةو دسةر  و بةسداُة صاُيوة و طيٌاى ئةو 
ثياواُةةاْ بة دسةرليَلى ٓةهبثاضشاو و ٓةةا رُيؼياْ بة بةسدةَلى ةاػشاو صاُيوة   
يَِىَئ هةَ دواةياُةدا هة ػاسى  زةصس(ى كةُعاُىئ ٓةُذىَ  ئةوةى صةاةش ئةًاُة دةطةهٌب

   ػ  ددصساوةةةوة 
هة  كوُيضهِذ(ةؽ داُيؼلوواُى طوىَ سووباس  ةوى(ئ بشِواةاْ واةة كة ًِذايَ 
بووْئ ٓةسطيض بةٓؤى ةيَلةهبدووُى رْ و ثياوةوة ُيية و ئةَ ةيَلةيَ بووُة ٓةس 
ةةُيا بؤ  ئارةيَ(ة و ًشدظ دةبيَ هة ئارةيَ بةسصةش بزى   بؤةة نى ئةًاُة هة سةَطاى 

 دةبي7َ ئةَ ضواس ػلةوة ًِذايَ دسوط 
ًيَشدى رُةكةئ ًاطى بطشةَ  و بؤى بربرةَِيَ    بةبؤُى ئةو بشراُذُةئ  -6

 طلى ثشِ دةبيَ 
ئافشةةةكة بةدةطلى رؤىئ ةؤسة  بؤق(ةَم ٓةةةئ ئةطةس بلواُىَ بيطشىَئ  -9

 ئةوا طلى ثشِ دةبيَ 

 ثياوةَم  ٓةس ثياوةَم( فةسًاْ بة رُةكة بلاب طلى ثشِ بيَ   -0

 ُيذا ًِذاهبيَم هة طلى داُيَّ رُةكة رةوْ بديِىَئ هة رةو -1

ذ(ئ هة ُاوضةى  طةسى بودفؤسد( نةاْ واةةئ ًِذايَ دسوط  كشدْ  ٓةس هة  كوُيضِه
 قز دسةَزةَم( دسوطلى دةكاب   ئةَ قزدسةَزة ضواس ضاوى ٓةةةئ دوواْ هة ثيَؼةوةو 

واوة بة دوواُيؽ هة دواوةئ هةُاو صةي و قاًيؼة ُذا دةري   ئةَ ًِذا ُة هةوثةسِى سدرئا
ةةواوى دسوط  دةكشةَّئ بة َ كة بةدةَ سةَطاوةْ بوِة ًِذاهبذاُى ئافشةةيَلةوةئ هة 
سةَطا دةبّ بة ًاس  ئةطةس كوسِ بّ(ئ ةاْ بة ضؤهةكة  ئةطةس كض بّ(ئ ئيِجا ئةطةس ثيَ 
سةػةكاْ طوةَياْ هة دةُطى ضؤهةكة و فيؼلةى ًاس بووئ ئةوا دةَ و دةط  دةهبي7َّ 
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ةَطاوةةة بيَلة ئةَ ُضةلاُة   ئةطةس رُيَليؽ هةُاو صةي و طزوطيادائ ًاسةَلى ًِذاهبيَم بة س
ةواُى بيِىئ ةةكظةس رُاُي ةش باُ  دةكاب و دةكةوُة طةسِاْ بؤىئ رؤ ئةطةس 

 ُةةاُذدصةيةوةئ دةهبي7َّ سدحى كوسِةَم ضووة ةةكيَلٌاُةوة  
طللةس ٓةةةئ ئةَ ٓةس هة دةوسوبةسى سووباسى  بِطاصس(ى ئةَ و ةةئ ًِذايَ دسو

ًِذايَ دسوطللةسةئ بة قوسِئ ػيَوةى ًِذاهبيَم دسوط  دةكاب و دةةلا بة رُيَلذا   
باوةسِي ةشةؽ بؤ ًِايَ دسوط  بووْئ ٓةس هةَ و ةةدائ ئةطةس ئافشةةيَمئ رواسدُى 
ثياوةَم وةسبطشةَ ئ ُةن ٓةس دةبيَ بة رُىئ بةهبلو ًِذاهبيؼى هيَى دةبيَ   ةاْ 

م بويَ  بؤ ساوئ ئةو ُيَوكةى كة ساوى دةكابئ ئةطةس رُةكةى بيخواب ئةطةس ثياوةَ
طلى ثشِ دةبيَ     كة طليؼي ثشِ بووئ ئيرت ُابىَ ُيَوكي ةش غوابئ ةا داُاُى 

 ئةو ًِذاهبة دةسدةَ ئ كة بة بةسةةوةةةةي  
ئةَ ٓةًوو ُةسة  و ئةفظاُة و بةهبطة طةةش طةةشاُةئ ئارؤ ئةوةًاْ 

ة ئةفظاُةى طم ثشِبووُى  ًشةٍ(ى داةلى  ةيظا(ؾئ ثيَؼيِياْ بكُارةُةوةئ ك
 بة ػليَلياْ صاُيوة هةجمؤسة بابةةاُة؟.
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هة  ؿوس( و ُاوضةكاُى طةس بة ؿوسئ قوسباُى بؤ رواوةُذئ صدسةاس ًِذايَ و 
رواوةُذى  كوسِ و كوياْ طووةاُذووةئ ضوُلة طا ُة ئآةُطى طووةاُذُى

 ًولاب( بووةئ بؤةة كة صدسبةى طةي واى كشدبىَئ ٓةُذيَ ةاس ثاػاى و ةيؽ ثيَي 
ُاوة بة ةةسطى رؤةذا و ًِذاهبى رؤى طووةاُذووة  بؤ وةَِة  ػا ًوئار(ئ 
كوسِةكةى رؤى طووةاُذئ طواةة كوسِى رواوةُذ رؤةةةى و بؤ باوةػى رواوةُذ 

 دةطةسِةَلةوة  
هة دسوطللةسى رواةةةى  بيدووغ(ةوة بةةيٌَاوةئ  طةسضاوةى ئةَ ُةسةَلةئ

ئةًاُة ٓةس هة بيديوؤغ(ةؼذائ ئةو كةطةى ُوةَِةساةةةى ئةددُيظى كشدووةئ رؤى 
طووةاُذووةئ ٓةُذيَ ةاس هةةياةى ئةوةى قوسباُييةكةئ ًشدظ بىَئ ثةةلةسةَم بووة 

ياْ وةووة7 هة ػيَوةى ًشدظذائ ثيَياْ وةووة  ًولاسب(  ئةَ ًولاسةة هة ةؤُاْ ثيَ
 ٓةسكويَ(ئ كة طواةة ئةًيؽ هةُاو ئاطشةَلى طةوسةدا رؤى طووةاُذووةو 

 دووكةهبةكةى هةطةيَ ٓةوسة بشوطلة و ُاهبةُاهبيَلى صدسدا بؤ ئامساْ بةسصبؤةةوة  
ئةَ ضكدكةى  ٓةسكويَ(ئ كة  طؤفوكويع( دةةطيَشةَلةوةئ هةطةس ػاريَم 

ةكةى  ؿوس(ئ واصاُشاوة كة ٓةًوو طاهبيَم بووةئ كة ُاوى  ئاةيا( بووةئ بة َ ٓيِ
هة ئآةُطيَلى طةوسةدائ ئاطشةَم دةكةُةوةئ ئةَ ئآةُطةةاْ ُاو ُاوة7  ساثةسِةِى 
ٓةسكويَئ ةاْ ًولاسب(ئ ضوُلة ضكدكةكاُي ةؤُاْ دةةطيَشُِةوةئ كة  ٓةسكويَ(ئ 

لى كة هةكاةى طةسداُيذا بؤ  هيديا( كورساوة  بة َ  ةاة وب( ُاوةَمئ صاُيوةَ
 ٓةسكويَ( كاةى رؤى حةصى هة ضؤهةكةى بشراو كشدووةئ بؤةة ضؤهةكةةةكى 
بشراُذووة و بشدووةةةى هة هووةى ُضةم رظلؤةةوةئ ئيرت  ٓةسكويَ( كة بؤُى 

 ضؤهةكةى بة هووةذا ضووةئ صةِذووبؤةةوة  
هة  قادغ(ةؽئ كة كؤُرتةّ ُاوضةى طةس بة  ؿوس(ةو هةطةس سدرى 

ًولاسب( ٓةةةئ كة ٓةسضى ثةةلةس و ػ  ة  اةةكى  ٓةسكويَ ئيظثاُيا(ةةئ ثةسطلط
ٓةةةئ ةيَذا ُييةئ ةةُيا ئاطشةَم ُةبىَئ كة ٓةًيؼة دةطووةىَئ صةَواْ و قةػةى 
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ةاةدةةى طةسةاػشاو و داوةَّ ثانئ ٓةًيؼة رةسةلّ رؤػى دةكةْ و سةَطاؾ بة 
ة ئةطةس ئيؼيَلى رْ و بة بةساص ُادةْ ةيَى بوّ  صدسبةى ُاوداساُى  سدًا(ؾئ طا ُ

طةرلياْ هة بةس بووبىَئ  حةج(ةاْ بؤ كشدووة  دواى طةسطشةِى ئيؼةكةؾ 
 دةاسى صدسةاْ بؤ ٓيَِاوة  

 ٓاُيثاي(ى  سدًاْ(ةؽ ثيَؽ ئةوةى ٓيَشؾ بةسةَلة طةس  ئيلاهبيا(ئ ضووة بؤ 
 قادغ( بؤ حةج و ُوةَزى هةبةسدا كشدووةو هيَى ثاسِاوةةةوةئ كة هةو ٓيَشػةةذا 

ةى بذابئ بة َ رواوةُذ ةاسًةةى ُةداوة   هيَشةؾ  قادغ( ٓةسوةن ةاسًة
دةطلووسى  ؿوس(ئ ٓةًوو طاهبيَم هة ػيَوةى ثياوةَلى صدس طةوسةدا ثةةلةسةَلياْ 

 كشدووة بة طواسى ئةطثى صةسةاوةئ هة ئآةُطى طا ُةدا طووةاُذووةاُة 
هة ػاسداةةئ ضؤهبى  بة َ هةكاةى ئآةُططيَشِاُذائ دةبوواةة ٓةسضى  زةسةب(ةَم

بلاب   ةؤُاُييةكاُيؽ ػليَلى هةَ بابةةةةاْ كشدووةئ بةوةى رواوةُذى صةسةا 
 ًولشةيع(ةاْ كشدووةئ كة ُاوةكةى هة  ًولاسب(ةوة ُضةلة  ئةَ ثةةلةسةةاْ 

 طواسى  دده  ( كشدووة  كة ةؤسة ًاطييةكى ةاةدةةيية   
( بووةئ رواوةُذ هةوةَؽ ةة(ؾئ كة ُاوضةةةكى طشُطى طةس بة  ؿوسطاهة  قش

طووةاُذُى باوبووةئ وةن هة بةطةسٓاةي  دةذد(ئ ةاْ  ئةهيظا(دا ٓاةووةئ ئةَ 
ئةهيظا(ةةئ رُة ثاػاو دسوطللةسى ػاسةكة بووةئ دةهبيَّ هةطةس ة   دةذد

كؤػلةكةى رؤةةوةئ رؤى فشِةَذاوةةة ُاو ئاطشةَلى طةوسةوةئ ةاْ هةُاو ئاطشةكةدا 
ى داوةةة بةس رةدمةسئ كة رؤػى ُةوةظلووةئ ةاْ هة دارى دهبذاسةكةى رؤ

ةة( ثيَشِةوةياْ طابةةيَئيَؼووة    بؤةة دواى ئةَئ ئيرت ٓةًوو داُيؼلوواُى  قش
ةةئ  ٌٓوقاس(ى ُاوبووةئ هة طاكشدووة   ةا دةطيَشُِةوة ةةكيَم هة ثاػاكاُى قش

ُىئ وةن ػةسِى  ٓةًكا(دائ كة هةطةيَ ةؤُاُذا كشدووةةةىئ صدسبةى طةسباصةكا
قوسباُى بؤ رواوةُذ فشِةَذاوةةة ئاطشةَلةوةئ ةاطةسةاْ غاب. ئيرت كة طةةشى 
كشدووةئ طةسباصةكاُى وسدة وسدة كةَ دةبِةوةئ رؤةؼى رؤى فشِةَذاوةةة 
ئاطشةكةوةئ دواى ئةًيؽ بة ًاوةةةكى صدسئ رةهبلى و ب ثيَشِةوةياْ كشدووة و 

دووةئ ضوُلة هةكاةى ةةُطاُةى ثةةلةسةَلى ػةسِةفٌةُذاُةػياْ بؤ دسوطللش
 و ةةكةةذائ رؤى طووةاُذووة 
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بيَجطة هة ئةو ُاوضاُةى ُاوًاْ ٓيَِاْئ هة ػاسى  ئةبشةض(ةؽ رواوةُذةَم 
دغ(ةوةئ ئةَ تْرٓةبووةئ ثةطرتاوة  ئةبشةض(ةؽ كةوةؤةة ُاو سةضػارةكاُى  

ى هةَ رواوةُذة سةًضى ثي  و ٓاةى صةوى بووةئ ضوُلة ئةو ثةةلةسة ةيٌَاواُة
ُاوضةةة ددصساوُةةةوةئ ٓةُذةَلياْ ثةةلةسى رواوةُذةَلى بولؤهةةةئ هةبةسدةَ 
رواوةُذةَلى طةوسةةشى سةؼِذائ كشُِؤػى بؤ بشدووةو ُوةَزى بؤ دةكابئ ثةةلةسة 
طةوسةكةةاْ هة ػيَوةى  ػاخ(دائ ضةُذ ةووةة ػاريَمئ هةطةسى دةسضووةئ 

صُياْ ةيذاةةئ بةدةطلى ساطلى كشاطيَلى ئاطاةي هةبةسداةةئ ًةضةكةكاُى با
ٓيَؼووةةن ةشةَى ٓةهبطشةووةو بةدةطلى ضةثيؽئ ضةثلىَ طوهبةطةمنى نطم دسةَزى 
ٓةهبطشةووةئ ًوواُلةةةكى طةوسةػى هة ًوذاةةئ ٓةسدوو دةطليؼى ُيٌوة 
ٓةهبربِةِيَم ٓةهبربِةوةئ وةن بثاسِةَلةوة   هةوة دةضى ئةَ ثةةلةساُةئ هةةياةى 

ابووسدووى رؤةاْ دسوط  كشابّئ ئةو طةسداس و ًكاُةؾ طةسداس و ًكى س
هةبةسئةوةى ٓةس رةسةلى ًةسِو ًا ب بةريَوكشدْ بووْئ ساةاْ وابووبىَ كة  طا( 
سةًضى صاو و صىَ كشدُةئ بؤةة ثةةلةسةكاْ قؤض  ػاخ(ةاْ ٓةةةئ هة ثايَ ئةًاُيؼذا 

و  بةساْ(ةاْ بؤ  (ةيةكاُيؽ كة ٓةس هةَ ُاوضةةةدا بووْئ  طا( ثةسط  بووْسجٙ 
كشدووة بة قوسباُى  ٓةسضةُذة ئةَ ثةةلةساُة ُاوةاْ ُييةئ بة َ ُووطيِى طةس 
ثةةلةسةكاْ و ةووبةسطياْئ كوةوً ئ ةاةدةةة بة سدرٓة ةةوةو ٓيض ثيَوةُذى بة 

 رواكاُى سدًاْ و ةؤُاُةوة ُيية  
ا ئةَ رواوةُذاُةؾ ٓةسوةن  ًولاسب( هة ئآةُطى طا ُةدائ هة ئاطشد
طووةاُذووةاُّئ هةطةس طشِى ئاطشةكةؾ ثةةلةسى  ٓةهبؤ(ةةكياْ دسوطللشدووةئ 
باهبةكاُى فؽ كشددةةوةو ئاًادةى فشِةّ بووةئ ُيؼاُةى ئةوةى كة  ٓةهبؤ( كةئ ثاؾ 
طووةاُذُى رواوةُذئ طياُى رواوةُذ هةطةيَ رؤةذا بؤ ئامساْ ٓةهبذةطشةَ    دةػىَ 

ى  ئةساكي (ئ كة ثاػاةةن ًشدووةو كوسِةَلى سدًاُييةكاُيؽ وةسطشةدىَئ ضوُلة ن
 هةثاؾ بةةيٌَاوةئ ثةةلةسةَلياْ هة ًؤَ دسوط  كشدووةو فشِةَياْ داوةةة ئاطشةَلةوة  

ئةو ثاساُةؾ كة هةَ ُاوضاُةدا ددصساوُةةةوةئ وةَِةى رواوةُذةَلى ئاطياةي 
ي ةشدائ ةيذاةةئ طواسى ػيَشةَلى ػارذاس بووةئ ئةَ رواوةُذة هة ٓةُذىَ وةَِة
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سةؼذاسةو هة ٓةُذةَلي ةشا باهبذاسة و ةةوسةَلى دوو دةَئ ةاْ مشؼيَشةَلى 
 بةدةطلةوةةة 

هة ػاسى  ٓكابوهيع(ى طوسةائ طةوسةةشةّ ةةرُياْئ ةةرُى  طووةاُذْ( 
بووةئ كة هة طةسةةاى بةٓاسدا كشدووةاُة  هةَ ةةرُةدا رةهبم ضىَ و هقى 

سةكاُذا ضةثاُذووةاُةئ ئةوطا نػةى بةسخ دسةرلياْ بشِةوةو هة دةوسوبةسى ثةةلة
و بةساْ و ضؤهةكةةاْ ثيَذا ٓةهبواطيوْ و ئاطشةاْ ةيَدةسداوْئ دةاسة طووةاُذُى 
ئةَ ػلاُة هة ثيَؼرتدائ ئادةًيضاد بووةئ بة َ كة رةهبلى قيَضةاْ هةو ةؤسة 
قوسباُيية كشددةةوةئ طؤسِةوةاُة بةػج ةش   هةكاةى طووةاُذُةكةػذائ ثؤهة 
ة  كؤةشةاْ فشِىَ داوةةة ُاو ئاطشةكةوةئ ةا بظووةيَّئ طواةة كاةى رؤى  ئةفشددةَ 

ةةػلاس(ى دهبذاسى ئةددُيعئ صدس كؤةشى رؤؾ وةظلووة   ئةًةؾ منووُةى ئةوة 
ةةػلاسئ رؤػةوةظلى رؤى ثيَؼلةؾ بة ئةددُيع ة  دةطةةةُىَئ كة ئةفشددةَ 

 ئةددُيع كشدووة  دةكابئ بة واةاةةكي ةش ئةفشددةَ  رؤى ثيَؼلةؾ
هةواُةةة ئةَ بكى رؤطووةاُذُة هة طةسةةادا ُةسةليَلى صدس ثيَوةظ  و باو 
بووبىَئ بة َ وسدة وسدة كةًرت بووبيَلةوةئ ةا واي هئَاةووة هةةياةى رؤ 
طووةاُذْئ دةبوواةةئ بةُاو ئاطشةَلذا ةيَثةسِ بىَ   دواى ئةًيؽ كشدووةاُة بةوةى 

 سى سةًضةى بظوةيَِّ   هةةياةي رواوةُذئ ثةةلة
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 ـ شووتاندنى قوربانى الى ئاشوورى و فارشةكان:7

ٓةس هة باطى طووةاُذُى قوسباُى و رؤ طووةاُذُذائ دةطيَشُِةوة كة 
 طةسدُاباهع(ى ثاػاى ئاػووسىئ كاةىَ هة ػةسِةَلذا رةسةم بووة دةطلطك بلشىَئ 

ن و دةط  و ثيَوةُذى ُاو ئاطشةَلى طةوسةى كشددةةوةئ ٓةسضى رؼىَ و ضة
كؤػلةكةى و رُةكةػى هةطةيَ رؤةذا فشِةَذاوةةة ئاطشةَلةوةو رؤى طووةاُذووة    
بؤةة دواى ئةَ رؤطووةاُذُةئ ُةوةكاُى دواى رؤىئ ثةةلةسةَلى طةوسةةاْ بؤ 
كشدووةو وةَِةى ثاػاةاْ ةيذا ٓةهبلؤهبيوة   ئةَ كاسةطاةة ٓةس هة بِةضةى 

ةاسةَلي ةشةؽ سووةذاوةةةوةئ بؤ وةَِة كاةىَ  ئاػووس باُيثايَ(ئ  ئاػووسةيةكاُذائ ضةُذ
 ػاًاؾ مشوهيَّ(ى بشاى دةكاب بة فةسًاُشِةواى  بابى(ئ هيَي ٓةهبذةطةسِةَلةوةو 
دةةةوىَ دةطة ةى ئاػووس باُيثايَئ غاةة رةَش ضِطى رؤةةوةئ ٓيَشؾ دةٓيَِيَلة طةس 

هة طةسًةى ػةسِةكةدا رةسةلة دةى  ئاػووسئ بة َ كة دةسةقةةى ئاػووس ُاةةب و
بلشىَئ دةطةسِةَلةوة كؤػلةكةى رؤى و دةسطا هةرؤى و رْ وًِذايَ و كةُيضةن و 
ُؤكةس و دةط  و ثيَوةُذةكاُى دادةرابئ ئاطش هة رؤى و هة ٓةًووةاْ بةسدةداب   
ضةُذ طاهبيَلي ةشةؽ دواى ئةَ بةطةسٓاةةئ دووباسة بؤةةوةئ كاةىَ  طِيؼاس 

وا ثاػاى ئاػووسىئ هة ئةدماًى ٓيَشػيَلى دوو قؤهبى7  ُةبو ثالطةس(ى ةؼلشْ(ى د
ثاػاى بابوى و  كيا كظاسةع(ى ثاػاى  ًاد(ةوةكاُةوة طةًاسدساوةئ ثيَشِةوى ُةسةَلى 

 باثكاُى كشدووةو رؤى طووةاُذووة  
فاسطةكاُيؽئ كاةىَ  ئةكشو بظوغ(ى ثاػاى  هيذةا( بةدةى دةطشْئ رؤى و 

طةيَ دةبةْئ بؤ ئةوةى بياخنةُة ئاطشةَلى طةوسةوةئ بة َ دةهبيَّ هةَ ضواسدة نوى هة
كاةةدا  كؤسؾ(ى ثاػاى فاسغئ دهبى ثيَياْ طووةاوة و هةكاةى ُضةم بووُةوةةاُذا هة 
ئاطشةكةئ فةسًاُى دةسكشدووة ئاوةاْ ثيذابلشىَئ ةا ُةطووةيَّ    دةػىَ ئةَ طيَشِاُةوة 

ذابىَئ ضوُلة فاسطةكاْ ئاطشةاْ صدس نثكدص بووةو بؤ فاسطةكاْئ كةًيَم ُاةةواوى ةي
ئةوةُذة ئاطشةاْ بةنوة بةسصو ثكدص بووةئ ثيَياْ ُةُ  و طوو بووةئ رةهبلى دةى و 
ئارةيَ و ػلى ثيظى ةيَ فشِىَ بذةْئ نػياْ وابووةئ ئةطةس هة ًاهبيَلذا كةطيَلياْئ ةاْ 
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( ُؤ سدر 6ًاهبةكةةذا ٓةبىَئ دةبى ئيرت ةا  ئارةهبيَلياْ هة ًاهبذا ًشدو ئاطش هة ُضةم و هة 
ئاطش هةو ًاهبةدا ُةكشةَلةوة  ئةطةس صطلاْ بوواةة(ئ ةا ًاُطيَم ئاطش هة ًاهبيذا 
ُةدةكشاةةوةئ دواى ئةَ طضاةةؾ ئةطةس ةةًىَ ُةبوواةةئ دةكورسا   كةواةة طووةاُذُى 

لشدْ داُشاوةئ ئةًةةاْ ةةسَئ هة ئاطشدائ نى ئةواْ بة طةوسةةشةّ ػلى ُاػكةّ و طوُاح
 ئيديع( صاُيوة  ة  بةكاسى  ئةٓشنةْ

ئةَ ُةسةَلة ٓةةا طةسةةاكاُى ضةسرى صاةيِيؽ ٓةس ثةةشِةو دةكشائ ئا ئةو 
طةسدةًةؾ ٓةس كةطىَ ػليَلى ثيعئ ةاْ ئارةهبيَلى ةؤثيوئ ةاْ ةةثاهبة و ئةَ 

اةةئ بة ًةبةطلى بابةةاُةةاْ فشِىَ بذاةةةة ُاو ئاطشةوةئ ةاْ فووى هة ئاطش بلشد
 كوراُذُةوةىئ هة طيَذاسة دةدسا. 

طةسطوسػلةةةكيرتةؽ بؤ بةطةسٓاةى  كؤسؾ( و  ئةكشدةؼوغ( ٓةةةئ هةوةى 
طةسةوة صةاةش ساطلرتةو سةَى صةاةش ةيَذةضىَئ كة  باكيالةذةع(ى ػاةكى ةؤُاُى 

طةس و ٓوُةسًةُذةَلي ةشئ دةةطيَشُِةوة  ٓوُةسًةُذةكةئ وةَِةى بةطةسٓاةةكةى هة
( ضى طايَئ دواى سووداوةكةئ 13طؤصةةةكى طوب  وةَِة كيَؼاوةئ ػاةكةكةؾ  

ٓاةؤةة دُياوةئ ػاةكةكة دةهبى7َ كاةىَ فاسطةكاْ ػاسى  طاسدةع(ةاْ داطككشدئ 
ثاػا و طةسكشدةكاُى ةؤُاْئ بشِواةاْ بة كؤةوةةةةى و رةَش دةطلةةي ُةدةكشدئ 

ْئ ئاطشةاْ كشددةةوةو رؤةاْ ةيذا بؤةة ثيَؽ ئةوةى دةطلطك بلشةَّئ رؤةا
طووةاُذووةئ ٓوُةسًةُذةكةؾ ٓةسوةن ػاةكةكة دةةطيَشِةَلةوةئ وةَِةى ثاػاى 
كيَؼاوةئ صدس بة هووب بةسصو وةقاسةوة بة ضواس ًؼقى داُيؼلووة  وةن ضووبيَلة 
رةهبوةةيَلى ثكدصى ئاةيِييةوةئ ضةثلىَ طوهبى هةطةس ُاوةو داسةَليؼى 

 وة   بةدةطلةوة طشةو
ٓةس هةَ بابةةة دةطيَشُِةوة كة  طةًكاًيع(ةؽئ ػارُة بة ُاوباُطةكةى 
ئاػووسئ ئةطثيَلى ٓةبووةئ ئةوةُذةى رؤػوةظلووةئ كاةىَ ئةطثةكةى ًشدووةئ 

 هة دارى ئةطثةكةئ رؤى طووةاُذووة  
 دةذد(ى ػارُيعئ وةن ئةَئ هة ثيَِاوى  ئيِياغ(ى دهبذاسةذا رؤى 

َ سووداواُة ئةوة دةطةةةُّئ كة صدسبةى ػارْ و ثاػاو طووةاُذووة  كةواةة ئة
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طةسداساُي سدرٓة بئ باسةَلى ةاةدةةى ٓاةؤةة سةَياْئ كة ػاةاُى ئةوة بووبىَئ 
 رؤةاُي بؤ بظووةيَِّ  بةثيَى بككشدُةوةو باوةسِى رؤةاْ   

ئةَ رؤ طووةاُذُة هةُاو بيَوةرُةكاُى ٓيِذطلاُيؼذائ ػليَلى صدس باو و ثيَشِةو 
كشابووئ كة دواى ًةسطى ًيَشدةكاُياْئ رؤةاْ دةطووةاُذ  ةا ئةَ طةسدةًاُةى 

 دواةيؽئ بةةاةدةةى ةا ئيِطويض داطكى كشدْ 
ةؽ ةادطاسى رؤ طووةاُذُى ثاػاكاُياْئ ةا طةسدةًى ة  هة ئؤسػةهيٍ

 ئةػعيا( ثيَغةًدةسئ ٓةس ٓةبووةئ ضوُلة ٓةس ئةَ ثيَغةًدةسة بووة وةووةةةى7 
ًةصُةكةئ هة دةًيَلةوة ٓةةةئ بةهبىَ  ٓةس بؤ ثاػا طاصكشاوةئ ثاػا رؤى  ئاطشداُة 

ئةَ ئاطشداُةى طةوسةو بةسةّ دسوط  كشدووةئ داس و ةةرلةى صدسي هةطةس 
كؤكشددةةوةئ ٓةُاطةكاُى رواوةُذةؽ وةن نفاوى كربة ئ ٓةهبيذةطكطيَِّ(  ئةو 

ةًوو ثاػاكاُى ةووهةكةئ بةهبطاُةى دواى ئةًاُةؾ ًاوْئ ئةوة دةطةهبٌيَِّئ كة ٓ
( ثاػا بووْئ رؤةاْ طووةاُذووة  ةةُاُةب  طةي(ةؽ صدسبةةاْ 933كة  

 ًِذاهبةكاُى رؤةاْئ وةن قوسباُي بؤ رواوةُذئ طووةاُذووة  
كةواةة ثوورلةى رؤطووةاُذُى ثاػاكاُى سدرٓة بئ ئةطةس طاةةكة 

دةةى ئةو كاةاُةى طةةؼلديَلة ئةوةى كة ثيَوةظ  بلاب رؤةاْ بظووةيَِّئ بةةاة
هة ػةسِدائ هةوة ُضةم بووُةةةوة بطكةَّئ ةاْ دةططك بلشةَّ و بة كؤةوةةةةى 
بٔيَوشةَِةوةئ واةة7 ئةطةس رؤ طووةاُذُةكةئ بؤ ئةوة بووبىَئ كة ُةكةوُة دةط  
دورًّئ هيَشةدا ئةَ ثشطياسة دةَلة ثيَؼةوة7 رؤئ سةَطاي ةش ٓةةة بؤ رؤ 

َ سةَطاةةئ ئاطاُرت و بىَ ئاصاسةشةؽ بىَئ بة َ هة وة ًذا سصطاسكشدْئ كة هةواُةةة هة
دةوةشى7 ئةدماَ ئةوة دةطةةةُىَ كة ٓةهبدزاسدُى ضاسةُووغ و ًشدْئ بةرؤ 
طووةاُذْئ وةن قوسباُييةكى ثكدص و وةن ٓةهبدزاسدُى ةؤسة  ُةًشى( ةةن 
( دةطةةةُىَئ كة دواى رؤةاْ بةةيَيأُيَؼلووةئ ضوُلة  ٌٓوقاس و ٓةسكويَ

 ٓةسدووكياْ دواى رؤ طووةاُذُيؽئ ثةسطرتاوْ 
بيَجطة هة ئةًاُةؾئ ٓةس ثيَؼيِاْ بشِواةاْ واةة كة ئاطشئ ثاكلةسةوةةةكى 
طةوسةةة ئةطةس بلواُشىَ بة ضاكى بةكاسبٔيَِشىَ   هةو بشِواةةوة كة ئةدماًى رةاْئ 

هة ثاؾ ٓةس ةةواو بووُة و ًشدظيؽ دواى ًشدُىئ ةطة هة سدحىئ ثيَوةظلة ٓيوى 
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بةةيَِةًيَِىَ  ئةًة بشِواةةكة هةوثةسِى ًيلافيضةلةوة رؤى دةُوةَِىَئ كة ئاطش 
دهبظؤصةشةّ ٓاوسِيَ و ددطلى سدحة و سدحيؽ ٓةس بة ُضةلدووُةوةو ددطلاةةةى 
كشدْ هةطةي ئاطشدائ بة ثاكى و ثكدصى دةًيَِيَلةوةئ ئيرت طؤػ  و ئيَظقاْ و 

دةبيَ بةرؤهبةًيَؽ و هةُاو دةضىَئ ةةُيا  ٓةسضى  ًادة( ٓةةةئ ٓةًووى ثيظة و
سدح ُةبىَئ كة ٓةس دةًيَِى و بة ُةًشى دةري و دةرى   ئيرت دواى ئةًة ٓةًوو 
ػليَليرتى ئةَ طةسصةًيِةئ ثشِة هة سدحى ئةوئ ئاوئ ٓةوائ رؤسانئ رانئ ٓةًووى 

 ٓةس سدحى رواوةُذة  
 

 خواوةندى بوومةلةرزة: ــ8

ز بؤ  طاةذدب(ى رواوةُذى بووًةهةسصة دةكةْئ هة  فيالده يا( رةهبلى ُوةَ
ضوُلة ئةَ ػاسة هة بووهةًةسصةى صدس و طةوسةدا بةُاوباُطةئ هة  طاُلوسةّ(ى 
ةؤُاُيؽ ٓةًاْ دةطلووس باوةئ هةبةسئةوةى ئةًاُيؽ ةا ئيَظلا ػوةَِةكةةاْ ثشِة 

ى بؤ هةكيَوى ئاطشثزةَّئ طواةة رواوةُذى  بؤطاةذوْ( ديَ ُةسًة و ئةطةس ُوةَز
بلشىَئ هة بووًةهةسصة دةةاُثاسةَضىَ   ٓةُذىَ ةيَطاي ةشةؽ كة ُاوضةكاُياْ 
ػاراوةيةئ ئةواُيؽ ٓةس بؤ ئةوةى دهبى  بؤ طاةذوْ( ساصى بلةْ و ًاهبةكاُياْ 

 بةطةسدا ُةسِوريَِىَئ ُوةَز و ثةةلةسى بؤ دةكةْ  
كاةةدا كة (ئ هةو تٓةس هة ةؤُاْئ دةطيَشِةِةوةئ ةاسةَلياْ طووثاى  ئةطثاس

ضؤةة ًةةذاُى ػةسِئ بووًةهةسصةةةن سووةذاوةو صةوى هةرةَش ثيَياُذا هةسةوةةةوة  
كوب و ثشِ هة ةشطذا دةطلياْ بة وةَشد روةَِذْ و ثاسِاُةوة بؤ  بؤطاةذدْ( كشدووةئ 
ئيرت دواى ةاوةَم ٓةًوو طوثائ بةدةُطةوة وةَشدةاْ روةَِذووة  نةاْ وابووة بةًة 

 سَ دةبيَ و ٓيٌَّ دةبيَلةوة  رواوةُذ دهبى ُة
ئةَ ُةسةلة ةا ئيَظلا هةُاو ٓةُذىَ ُةةةوةى  بةسبةسى(دا ًاوةةةوة  ضوُلة ةا 
ئيَظلاؾ رةهبلى  ةيٌوس( هة دوسطةكاُى سدرٓة ةى ٓيِذطلاْئ دةهبيَّ طواةة 
صةوىئ هةطةس ػاُى رواوةُذةَلى صدس طةوسة و صةبةهالحةئ ئةَ رواوةُذة كاةىَ 

و دةبيَئ دةةةوةَ  صةوى غاةة طةس ػاُةكةي ةشىئ ئا هةَ ػاُيَلى ًاُذو
ئاهبوطؤسِةدائ صةوى دةهةسةَلةوةئ بؤةة هةَ كاةاُةدا داُيؼلوواُى ئةَ ُاوضاُة ٓاواس 
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بؤ رواوةُذ دةكةْئ كة ٓيَؼلا صةوى ٓيٌَّ و هةطةسرؤةة   ئةطيِا ئةطةس بوبيَّ 
ةةى رؤىئ صةوى فشِىَ  رواةة صةوى ًةهةسةَِةوة(ئ ئةوطا هةةاو دارى ًاُذووة

 دةداةة صةسةاوة  
نى ٓةُذىَ هة ٓؤصةكاُى  كؤةِدو(ى ٓيِذةية طووسةكاُيؽئ كة هة طوىَ 
سووباسى  ئؤكاو باىل( دةرةّئ ثيَياُواةة بووًةهةسصة ٓى ئةوةةة كة رواوةُذ هةَ 
ياةي هةوةى بضاُيَ  دةطللشدةكاُى طةسصةًيِىئ ًاوْ ةاْ ُائ  كاةاُةدائ بؤ دهِب

طةسةاْ هيَذةدابئ هةَ طةسداُاُةدا بووًةهةسصة دسوط  دةبيَئ بؤةة كة  ةاسوباس
بووًةهةسصة سوودةدابئ ئةَ ٓؤصاُة هة ًاهبةكاُى رؤةاْ دةسدةثةسِْ و ٓاواس 
دةكة7ْ  بةهبىَئ بةهبىَ ئيٌَة ٓةةّ و دةرةّ(ئ بةو ًةبةطلةى كة دهبِياى بلةْ و 

 قوو ةي ئامساُذا  ٓيٌَّ بيَلةوةو بطةسِةَلةوة بؤ ةيَطاكةى رؤى هة
هة ئةفةسةقاؾ ٓؤصى  ئاةوُطا(ى طوىَ سووباسى  ُياطا(ئ نةاْ واةة 
بووًةهةسصةئ ُشكة و دةُطى ئةو ثشطياسةى رواوةُذةئ كة ئارؤ دةطللشدةكاُى 
ًاوْ ةاْ ُا؟ ئةًاُيؽ كة ٓةط  دةكةْ بووًةهةسصةةةئ ٓاواس دةكة7ْ  بةهبىَئ 

كةةة ٓةس كةغ وة ًى ُةداةةوةئ دةَ و دةط  بةهبىَ ًاوةّ( بشِواػياْ واةة ئةَ ُش
 دةًشىَ  

هة ٓةُذىَ ُاوضةى  طويديع(ةؽئ كة بووًةهةسصة سوودةدابئ ٓةًوو 
داُيؼلوواْ دةكةوُة سُيِةوةى طياى طةس صةوى و ودمشِ و دمشِى دةكةْ. بةًة 
دةةاُةوىَ بوبي7َّ قزى صةوى دةسُِيِةوةئ صةوةؽ ئاصاسى دةطابئ ئةوطا صةوى 

كاب رةهبم هةطةس صةوْ ٓةْئ ئيرت دادةًشكيَلةوة   ضوُلة ئةًاْ ٓةط  دة
 وادةصاُّ بووًةهةسصة ٓيَضةَم دسوطلى دةكابئ ٓةس هةُاو صةوى رؤةذاةةةى   

داُيؼلوواُى دوسطةى  طاًوا(ؾ ٓةًاْ بشِواةاْ ٓةةةئ بة َ ئةًاْ هةةياةى 
يَضةاْ طاص هة سُيِةوةى طيائ رؤةاْ هةطةس دةَ بة صةوةذا دةدةْ و بة ٓةًوو ٓ

صةوى دةطشْ و ٓاواس هة رواوةُذى  ًارووى( دةكةْ كة ٓيٌَّ بيَلةوةو دُيا 
 ةيَلِةداب 

هة وسدة دوسطةكاُى  فيويث (ةؽ  ٓؤصةكاُى  باطؤبؤ( بشِواةاْ واةة صةوى 
هةطةس ئةطلووُيَلى طةوسةةةئ بة َ ضةُذ ٓةردةٔاةةكى طةوسةئ دةةاُةوىَ داى 
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ٔاكاْ ئةطلووُةكة ظووهبيَِّئ ئةوا صةوى دةهةسةَلةوةئ بطشْئ ئيِجا ئةطةس ٓةردة
ئةوطا ئيرت رةهبلى ئةَ دووسطاُة هة طةطةكاُياْ دةدةْ بؤ ئةوى بوةسِْئ ضوُلة 

  ًاس( هة وةسِةِى طةط دةةشطىَ و هة ئةطلووُةكة دووسدةكةوُةوة  
 بة َ هة  ئاػاةىَ( دواى ٓةًوو بووًةهةسصةةةنئ كؤسِةَلى طةوسة دةطشْ  هةَ
كؤسِةدا ضةُذ كةطىَ هة طيَذاسة دةدةْئ وةن قوسباُى بؤ رواوةُذئ بة 
روةَِةكةػياْ ئاوةسِػيَِى ئةو ًاهبة سووراواُة دةكةْئ كة بووًةهةسصة ةيَلي 
داوْ    دواى ئةَ ئاوةسِػيَِةئ راُووةكاْ دسوط  دةكةُةوة    دةهبيَّ 

وًةهةسصةوة ةاسةَليؼياْ نةةن هة كؤػلةكةى ثاػاى  كؤًاطى( بةٓؤى بو
( كوسِ و كوى نوةاْ طةس بشِةوةو روةَِةكةةاْ بةطةس 23سووراوةئ قوسباُييةكةى  

(دا سراُذووة   بة ثيَوةواُةوة رةهبلى  ةياغ( وا دةصاُّ بووًةهةسصة طنيكيَوى  
هةنةةْ  باةو بِادو(ى بة دةوة سوو دةداب   ئةَ رواوةُذة بةدة حةص بة 

اُيؽ كة بووًةهةسصة سوودةداب و صةوى ئاصاسداُى رةهبم دةكاب    ئةً
دةقوبيؼيَلةوةئ هة ُاضاسةذا ٓةسضى ػم دةبةْ وةن قوسباُىئ دةخيةُة ئةو دةسص و 
قوبيؼاُةى صةوةيةوة و بةو ُياصةوة هةو رواوةُذة دةثاسِةَِةوة كة دةط  
بةسداسةاْ بيَ    بيَجطة هة ئةًةؾ هة هقى دسةرليَمئ ثةةلةسةَم دسوط  دةكةْ و 

 بؤ ئةو ثةةلةسة دةرؤْ كة ئيرت هةًةودوا دهبثان و سةوػ  ضان بّ  طوةَِذ
وةن وياْ هة ةؤُاْ  بؤ طاةذدْ(ئ بة رواوةُذى بووًةهةسصةى دةصاُّئ هة 
ٓةًاُلاةيؼذا بةرواوةُذى  صةسةا(ػى دةصاُّئ ضوُلة بةو ثيَيةى ئةَ ُاوضةةة 

ةرؼى هةطةسة  كةوةؤةة طةس صةسةائ ٓةًيؼة ػةثؤىل ةشطِان و طاًِان و صةاُد
هةبةس ئةًةئ  بؤ طاةذوْ( رواوةُذى صةسةاػة  بةةاةدةةى ٓةُذةَجاس ئةَ 
ػةثؤنُة  وةن كيَوةَلى صةبةهالحئ ٓةسةغ بيَِىَئ ئاوا صةسةا بةطةسةاُذا ػةثؤيَ 
دةَِىَ و صةاُى صدسةاْ هيذةداب   هةَ سووةوة سووةذاوةئ صةسةاؾ ئةوةُذةى 

 بووًةهةسصةئ صةاُى هيَذاوْ 
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 ثةرشتهى دووكةَلى ذةهراوى و كانياوى طةرم: ــ9

ٓةُذىَ ُاوضةئ بةثيَى طشوػلةكةى كاُياوى طةسًى ًةةذةُيى ةيذاةة و ٓةهبٌى 
هيَ بةسصدةبيَلةوةئ بةةاةدةةى هةو ػوةَِاُةدا كة كيَوى ئاطشةِى ةيذاةة   ئةَ 
ياْ دةوة هة صةوى  دةاسدةةة صدسةئ بة َ ثيَؼِياُى ةؤُاُى كؤْئ كة ٓةهٌب
ٓةهبذةقوهبىَئ وةووةاُة7 ئةًة ٓةهبٌى رووسةكاُى ددصةرةئ ةاْ ٓةهبٌى رووسةكاُى 
 بووةو(ةة  ةاْ ٓةهبٌى رواوةُذى ددصةرة  ٓةس ئةَ دةاسدةةة هة  ئيلاهبيا( ثيَياْ 
وةووة7 رواوةُذى  ئةًظاُللع(ى بةُاوباُ ئ ٓةسدوونػياْ نةاْ وابووة ٓةس 

ةةكظةس دةًشىَ   هةواُةػة ٓةس ئةَ دةاسدةةة كةطىَ ثيَ بِيَلة طةس ئةو ٓةهبٌة  
بىَئ واى هة ػاسى  ٓكاثوهيع( كشدبىَئ بةُاوباُ  و ثكدص بىَئ ضوُلة ئةَ ػاسة 

 ثشِة هة كاُياوى طةسَ و ٓةهبٌى صدسي هيَ بةسص دةبيَلةوة  
هة  طوسةا(ؾ ةا ئيَظلا ئافشةةاُي ُةصدنئ نةاْ واةة كاُياوة طةسًةكاْئ ثياو 

  بؤةة صةاسةةى ئةو كاُياوة طةسًاُة دةكةْئ كة كةوةووُةةة ضان و وةه 
(ةوةئ بة ُياصى ئةوةى طلياْ ثشِ بلةْ  كة دةَِة طةس املَّٔتسدرٓة ةى صةسةاى  

ئةَ كاُياواُةؾئ قوسباُيى بةسخ و بةساْ طةسدةبشِْ و روةَِةكةى دةكةُة 
 ئاوةكةوة  

وػِذةبووئ ةووهةكةكاْ دةطيَشُِةوة كة  ٓكدددةع(ةؽ ةووػى ُةرؤػييةكى ك
هةَ كاُياواُةةاْ ٓةهبليَؼائ ةا ضان بديَلةوةئ بة َ ضان ُةبؤوةو كة طةسِاةةوة 

  ئةسنا( ًشد 
رةهبلى ئةَ ُاوضةةة بةَ كاُياواُة دةهبي7َّ  كاُياوى طويٌَاْ(ئ ضوُلة وةن هة 
ةا سابووسدوودا طيَشِدساوةةةوةئ ئةَ كاُياواُةئ كاةى رؤى ئةو دسوطلى كشدووْئ 

ًةهةةاْ ةيَذا بلابئ فةسًاُيؼى بة رةهبلةكة كشدووةئ كة ُةةةهبّ ئاطش هةَ 
كاُياواُة دووس بلةوةَلةوةئ ةا ٓةًيؼة طةسَ بّ   ةا ئيَظلاؾ ئةواُةى ًةهة هةَ 
كاُياواُةدا دةكةْئ ئةطةس ئاوةكة طاسدبىَئ باُطى حةصسةةى طويٌَاْ دةكةْ و 
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ةسِ و وػم غةسة رةَش ئةَ كاُياواُةوة با دةهبي7َّ  ٓؤئ حةصسةةى طويٌَاْ. داسى ة
 طةسَ بّ( ئيرت نةاُواةة دواى ةاوةَم ئاوةكة طةسَ دةبىَ   

ئةوةػى كة ُةرؤػة و بؤ ضاكدووُةوة دةَلة ئةَ ةيَطاةاُةئ باطى ةؤس و 
ةيَطاى ُةرؤػييةكاُياْ بؤ صةَواُى ئةَ كاُياواُة دةكةْئ بؤ ئةوةى نى 

 و كاُياوةكاْ طةسَ بلاب و ضاكياْ بلاةةوة  طويٌَاْ( بؤةاْ بثاسِةَلةوة
ةؤ بوبيَى ئةَ ُةسة  و باوةسِاُةى ثيَؼيِاْئ طةباسةب بةَ كاُياواُةئ ُٔيَِييةكى 
ةيَذا ُةبىَئ بةوةى كة ئيَظلائ ثضةؼلةكاْ كةهبلى صدسئ بؤ ضاكدووُةوةى ٓةُذىَ 

 ُةرؤػيى هةَ كاُياوةئ ًةةذُياُة وةسدةطشْ؟. 
 

 اهةنطى ئةدؤنيس:ضؤنَيتى ياد و ئ ــ11

هةو ةةرُاُةدائ كة هة سدرئاواى ئاطياى بووون و ةؤُاُذائ بؤ ئةددُيع دةكشائ 
ٓةًوو طاهبيَم هة وةسصى بةٓاسئ ةاْ ٓاوةِذائ رةهبلى هة ئآةُطيَلى طةوسةو صدسدا 
كؤدةبووُةوةو ثةةلةسى ئةددُيظياْ هة ُاوةسِاطلى ئآةُطةكةدا دادةُائ بةةؤسةَم 

ةسةلّ بؤ ك ّ و دفّ كشدْ ئاًادةى دةكةْ   هةطةس داةاْ دةُائ كة ر
ثةةلةسةكةؾ هة رؤةاْ دةدا و رؤةاْ دةسُِى   دواةيئ صدس بةسِةَضةوة دةةاخنظلة 

 صةسةاوة و دةةاُذاةة دةط  ػةثؤي   
هة  ئةطلةُذةسةة(ؾ ثةةلةسى  ئةفشددة (ةاْ هة ثايَ ثةةلةسى ئةددُيظذا 

بووئ بة دةوسوثؼلياُذا بووةاْ دادةُا   ٓةسضى ًيوة و طةوصةى ةواُيؽ 
دةكشدُةوةئ ثةسرةِيَلى ةواُيؼياْ هة هق و ثؤثى دسةرلى ةواْ بؤ دةسِاصاُذةوةئ 
نى ئةًاْئ سدرى ةةكةًى ئآةُطةكةةاْ بة ئآةُ  و صةًاوةُذى بةةةكطةةؼنت 
دادةُا و هةةةن ًاسةكشدُى ئةو دوو دهبذاسة   بة َ سدرى دووةَئ رُاُى و ب قزةاْ 

دةداةةوةو طِ  و بةسدكياْ سووب دةكشد و بة بةسطى سةػى  ثشطة(وةئ بةس 
ةةسَ و ثةةلةسى ئةددُيظياْ ٓةهبذةطشب و سووةو صةسةا هةطةسرؤ دةسِدةؼنت    

 بة َ سدةؼلِيَلى ثشِ ٓيوا  ضوُلة نةاْ وابوو ةاسةَلي ةش صةِذوو دةبيَلةوة   
كوةاْ و هة رؤداْ و هة  بيديوؤغ(ةؼذائ رةهبم بة ػيوةْ و سد سد و طِ  

مشؼايَ رةُذْئ هة ثةسطلطاى  ةةػلاس( طشد دةبووُةوةئ ضاوةسِةَى 



 57 

صةِذووبووُةوةى ئةددُيظياْ دةكشدئ كة صةِذووؾ دةبؤوةئ ةاسةَلي ةش بة 
بةسضاوةاُةوةئ بؤ ُاو قو ةي ئامساْ طةس دةكةوةَلةوةئ ئيرت دواى طةسكةوةِةوةى 

دةةاػّ و رةًداس و دهبطك دةبّ بؤى   بؤ ئامساْئ ثياواُياْ طةسةاْ ثان ثان 
رُاُيؼياْئ ئةطةس قز و ثشضياْ وةن قوسباُى بؤ ُةبشِةاةةئ دةبوواةة هة سدرى 
ةةرُذائ هة ُاو ثةسطلطاى ةةػلاسدائ هةطةيَ رةهبلى ُاًؤدا دةط  ةيَلةيَ بلةْ و 
ثاسةو دةطللةوةى ئةَ كاسةؾ بؤ ثؤػلة و ثةسدارلشدُةوةى ثةسطلطاى ةةػلاس 

 بلةْ   طةس  
بة َ نى  فيِيق(ةيةكاْئ ةةرُى ئةددُيع هة بةٓاسا بووةئ ئةوكاةةى ةؤطة و 
ضةَ و سووباسةكاْ  طووساوى ئةو ػاخ و بِاساُةئ هةطةيَ رؤةاْ دةَِِة رواسةوة و 

ئ بةًة نةاْ وابووة ئةَ سةُطة طووسةئ (6 سةُطى ئاوئ وةن سةُطى روةَّ طووس دةبيَ 
ةًوو طاهبيَم هةطةس ضياةةكى بةسصى هدِاْئ بةساصةَلى روةَِى ئةددُيظة  ضوُلة ٓ

كيَوى دةةلورىَئ بؤةة هة وةسصى بةٓاسدا ٓةس طوهبىَ سةُطى طووس بىَئ دةهبي7َّ ئةًة 
ػقائق اهِعٌاْ(ئ هةبةسئةوةى وػةى ة  روةَِى ئةددُيظةئ بةةاةدةةى  طو هة طووسة

ة ًاُاى  صاَ( دةَ ئ كة بة  ُعٌاْ( بة ًاُاى دهبذاس و رؤػةوةظ  دةَ ئ  ػقائق(ةؽ ب
 ٓةًووى  صاًى دهبذاسئ ةاْ صاًى رؤػةوةظ ( ئةطةةةُىَ  

ةطة هةًةؾ دةطيَشُِةوة كاةى رؤى كة ئةفشددةَ  بة ٓاُاى صاًى ئةددُيظةوة 
ضووةئ ثيَى بة دسةرليَلذا ُاوةئ طوهبى طثى طشةووةئ بة َ دسِكةكاُى ئةو دسةرلة 

دووةئ ئيرت ئةو طوهبة طثياُة بؤ ٓةةا ٓةةاةي هة ثيَى ضةقيوْ و ثيَياْ صاًذاس كش
 بةو روةَِة سةُطياْ طووس بووة  

ئةًاُة و ثيَؼرت وياْ هة ٓةًوو ئةَ ئةفظاُاُةدا باوةسِ وابووة كة ةةكيَم 
دةًشةَ  ثاؾ ًشدُىئ سدحةكةى ٓةس دةًيَِىَ و سدرةَم ٓةس دةضيَلةوة طياُى 

ٓةًوو طوهبيَلى طووسةاْ بة سدحى ةةكيَليرت و هة داةم دةبيَلةوة   هةبةسئةوة 
ًشدووةةكى سابووسدوو صاُيوة و هة ٓةس ةيَطاةةكذا ػةسِةَلى وابووبىَئ كوػلاسى 
ةيَذا سووى دابىَئ طاهبى دآاةووئ كة طويَ هةو ُاوضةةةدا سوواوةئ ووةووةاُة7 روةَِى 

                                 
 هة كوسدةواسةذا بةَ وةسصي ئاوٓةهبظاْ و ةؤسي باساْ و نفاوة دةهبي7َّ ئةسرةواْ طووس  (6 
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كورساواْ و ػةٓيذاُة  كةواةة ئآةُطى رةاُةوةى ئةددُيعئ هة ٓةًاُلاةذا 
 ٓةُطى رةاُةوةى ًشدظ و طشوػ  و صةوةية ئا

ئةَ ًشدْ و رةاُةوةةةى ئةددُيعئ هة وةسصى رةاُةوةى طشوػلذائ دةاسدةةةكة 
صدس ثيَوةُذةيةكى ثلةوةاْ هةطةيَ ةةكذا ٓةةة    طةباسةب بةَ ثيَوةُذةيةئ ضةُذ 
ة ةؤسةَلى ىلَ دةطيَشُِةوةئ ةؤسةَم دةهبي7َّ طواةة ئةددُيعئ هة دسةر  بووةئ واة

املش( بووةئ ئةَ دسةرلة ئةو ة  داةلى دسةر  بووةئ دسةرليَم ُاوى  قايَ
( 63دسةرلةةة كة  غووس(ى هيَ دسوط  دةكشيَئ ئةَ داةلة ةا ئةَ دسةرلة بة  

دة ًاُطى ئةددُيظى بووة   هةواُةػة بةكاسٓيَِاْ و طووةاُذُى  غووس( هة 
ى كة داةلى ئةددُيع دسةر  ئآةُطى رةاُةوةى ئةددُيظذا بطةسِةَِِةوة بؤ ئةوة

بووة  ةاْ ئةددُيع رؤى ثيَوةُذةيةكى هةطةيَ سووةن و دسةرلذا ٓةبووبىَ   ئةَ 
ثيَوةُذةية هة ئآةُطةكاُى بابى و ةووهةكة هة ثةسطلطةكاُيؼذائ كة بؤ كوة 
رواوةُذى ئامساُياْ طيَشِاوةئ ٓةس ٓةبووة و كوة ئامساْ هة ُاوةسِدكذا ٓةس 

ة   ضوُلة ئةواُيؽ هة ئآةُطةكاُياُذا غووسةاْ ًةبةطلى هة ةةػلاس
 بةكاسٓيَِاوة 

بيَجطة هة ئةًةؾ دةهبيَّ ئةددُيعئ هة ضواس بةؾئ طىَ بةػى ةةًةُى طا ُةى 
 هة ةئاُى رواسووى صةوةذا بةطةس بشدووةئ بةػةكةةرتةؼى هة ئامساْ   

ئةوا ػيلةهبلشدُةوةى ئةَ طةسطوسػلةةةةاْ ئاطاُةئ ضوُلة ئةطةس وابىَئ 
ًةطةهةكة ٓةس ئةوةُذةى ةةًةُى  سووةن(ةئ كة ةةُيا وةسصةَم هة ةئاُى 

( ػةؾ ًاُطيَم 3دةسةوةى طةس صةوةذا دةريئ بةةاةدةةى  طةمن(ئ كة ُضةلةى  
 صةاةش هةرةَش صةوةذا دةًيَِيَلةوة  

بةهبطةةرت بؤ رةاُةوةى  ئةددُيع( هة وةسصى  سووةن(دا ُضةلرت و ػياوةش 
ئ ةا ًةطةهةى رةاُةوةكةى هةطةهبذا بةساوسد بلشىَ    كةواةة بةدةطلةوة ُيية

بةًةدا دةةواُ  بوبيَ 7 سةًضى ئةددُيع و ةةًوصئ هة كاكوبةدا ًةبةط  هةوةةة 
بووةشىَ ئةَ دوواُةئ كة ٓةسدووكياْ ةةن ػنتئ سدحى  داُةوةَوبة(ْ  بةةاةدةةى 

ووصئ هة ُاوةسِاطلى وةن ُووطةسةَلى كؤُى ةةسةر دةةطيَشِةَلةوة ئآةُطى ةةً
ًاُطى ةةًووصدا هة ُاوضةكاُى  طووسةا( و  حةسِاْ( كشاوةئ ئةَ ُووطةسة 
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كوةوً ئ ئةو ُةسةلة و ػيَوةى ئآةُطة دةطيَشِةَلةوةئ كة ثيَؼرت وياْ ئةو ُةسة  
و ػيَوةةةى هة ئآةُطةكةدا رُاْ رؤةاْ سُيوةو ػيوةْ و طشةاُى صدسةاْ هةطةس 

ْ كشدْ هةطةس ئةددُيع ٓةةا سادةةةن ثةػيٌاُيؼى كشدووةئ هةواُةػة ػيوة
ةيَذابىَئ طةباسةب بةوةى ًشدظ رؤى ئةو سووةكة هةُاو دةبابئ بةوةى دةةذاب بة 
ًةسِ و ًا بئ ةا وةن ًيوةو بةسى دسةر  رواسدووةةةى و هة كاسواُى و 
ٓاةوضؤػذا ثيَي ثيَذا دةُىَ   دواى ئةًاُةؾ هةكاةى  دسةو(دائ هةُاوةربدووةئ 
ضوُلة هةكاةى دةسودا طوهبةطةمن كةوةؤةة رةَش ثيَى و خ و دواةيؽ  طيَشة(ى هةطةس 
كشاوةئ دواى طيَشةؾ بؤ ئاؾ بشاوة بؤ ٓاسِةّ   ئةوةى ئةَ نةةُةةاْ صةاةش 
دةطةهبٌيَِىَ ئةوةةة كة هةكاةى ػيوةُلشدُذا بؤ ئةددُيعئ ٓيض ػليَلى ٓاسِسِاو 

دةٓاسِدسىَ   ةطة هةَ ثيَوةُذةياُةؾئ ُارؤْئ ضوُلة هةو وةسصةدا طوهبةطةمن 
بةطلِةوةو ثيَوةُذى ئةددُيع هةطةيَ وةسصى رةاُةوةى سووةكذا ئةدماًيَليرتةؽ 
بةدةطلةوة دةدابئ ئةوةؽ ًةطةهةى ثيَؼلةوةّ و ٓةُطاوٓةهبٔيَِاُي ًشدظة هة 
قؤُازى كؤضةسةَلى و سةوةُذةَلى و ػواُلاسةيةوة بؤ قؤُازى كؼلوكايَ و 

ئ كة ئيرت ًشدظ داب  بووةئ بيَطوًاْ ًشدظى ثيَؼيِاْ صوو ٓةطلياْ ُيؼلةةيَدووْ
بة طشُطيَلى ئةَ ٓةُطاوة كشدووةو بة طةسكةوةِيَلى طةوسةةاْ صاُيوةئ ضوُلة 
ًشدظ سدر دواى سدر بةدةَ كؼلوكاهبةوة بةسٓةًى ةاصةةشى كؼلوكايَ فيَشبووة  

وبة طيَشِاوةئ ةا صةاةش بؤةة ئةَ ئآةُطة ًةصُةةاْ بؤ رواوةُذى ثي  و داُةوةَ
دةطلطكدةي و ةاسًةةى و ثظليواُياْ بلابئ كةواةة ُةسةَلةكة رؤى هة رؤةذا 

 ًاُاى ةيَش بووْ و بشطيَليية  
ئاهيَشةوة دةةواُ  بوبيَ 7 ػليَلى ئاطاةية بؤ وةسصى بةٓاس و ٓاوةّئ ئآةُ  

 ساصى بلةْ بطيَشِْ و بؤ كؤضيؼياْ ػيوةْ بلةْئ ةا سدحى ئةددبيظى رواوةُذ 
بة َ هة  ئةطيِا( ئآةُطى ئةددُيظياْ هة طةسةةاى بةٓاس و بةةاةدةةى هة 
ُاوةسِاطلى ًاُطى ًاسةذا طيَشِاوة    ئةًاُيؽ نةاْ وابووة هةطةيَ رةاُةوةى 
طشوػلذائ ًشدووةكاْ طياُياْ بة بةسدا دةَلةوة و صةِذوو دةبِةوةو ٓةهبذةطلِة 

 ةو ثةسطلطاكاْ بةسىَ دةكةوْ  طةس ثىَئ بةطةس ػةقاًةكاُذا بةس
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طةباسةب بةَ ةةرُةى رةهبلى  ئةطيِا( دةهبي7َّ هةَ وةسصاُةدا ًشدْئ ػليَلى 
ةشطِان و طاًِان ُييةئ كة بيةوىََ رةهبم بلورىََ و ئاصاسى بذاب  بةهبلو دةةةوىَ 
رةوةَلى ػكةّ و دسةَزراةةْ هة رةهبم غاب و ضيَزى ُووطلِيَلى طةوسةئ ضيَزى 

ياةي بةطةسرةهبلذائ ئةُذةَ ؼةةةكى ثكدصئ ضيَزى ٓيٌَّ بووُةوة و ثؼووةةكى دهِب
دابةؾ بلابئ ةا وةصسى رةاُةوةو طةسٓةهبذاُةوةى طشوػ  و ًشدظ و رانئ كة 
ًشدظ هة دواى صةِذووبووُةوةى دةط  بةطةس طشوػلذا دةطشىَئ ئةوةًاْ دةداةىَ 

ٓةًوو ئةو ػلاُةوة كة  كة ًشدظ هة ئةدماًذا راوةْ رواوةُذى طشوػ  بيَ ئ بة
ةياةذاةةةىئ بةةاةدةةى بةسوبووًى كؼلوكايَ و بةةاةدةةيرتةؽ هةًةئ راوةْ و 
رواوةُذى  طةمن(ةئ ضوُلة ٓةس هةطةيَ ثيَشِةوكشدُى ئةو ئآةُطاُةدا كة بؤ 
رةاُةوةى ئةددُيع دةكشاْئ بيَجطة هة ئةواُةى هة طةسةوة بامساُلشدْئ رُاُى 

ٓةُطةكةئ هةُاو طوةَِة و ًةسكاُةدائ ٓةُذىَ طةمنياْ ئةو ةيَطاةاُةئ ثيَؽ ئا
ضاُذووةو دواى ئةوةى ضةكةسةى كشدووةئ سدراُى ئآةُطةكةئ ئةو كاةةى ةةسَ و 
ثةةلةسى ئةددُيظياْ بةسةو صةسةا ٓةهبطشةووةئ ئةَ طةمنة سوواواُةػياْ هةطةيَ 

و صةسةائ رؤةاُذا بشدووةو ثيَلةوة هةطةيَ فشِةَذاُى ةةسًى ئةددُيظذا بؤ ُا
 فشِةَياُذاوةةة صةسةاوة  

ئةًة ئةوة ئةطةةةُىَ كة ثيَؼيِاْ ثيَياْ وابووة بة سواُذُى ئةو طةمنةئ ئيرت هة 
دآاةووةةكى ُضةليؼذائ طةمن دةسِوىَ  . ئيِجا ئةطةس وةظلديَلياْ ٓةس ػليَم 
ة بةدةط  بيَِّئ ثيَؼرت ئةدماًةكةةاْ ُواُذووةئ بؤ وةَِة7 كة ئاوةاْ بةطةس بووك

بة باساُيَذا سراُذووةئ ًاُاى واةة داواى ئاو دةكةْ هة رواوةُذ و ًةبةطلياْ باساْ 
باسةِة   ةاْ كة وةظلووةاُة رؤس ٓةهبديَ ئ ئاطشةاْ كشددةةوةئ ٓةس بةَ ةؤسةؾئ 
ثيَؽ رةاُةوةى طشوػ ئ ئةًاْ نى رؤةاُةوةئ طةمنياْ سواُذووة. كة 

لياْ هة ئاوى باساْ بووةئ كة بةطةسةذا طةمنةكةػياْ فشِةَذاوةةة ئاوةكةوةئ ًةبةط
بداسىَ و رةاُى بذاةىَ   ةا ئيَظلاؾ هة طةىلَ ةيَطاى ئةوسوثادا ئةوة باوةئ كة هة 
ٓةُذىَ ةةرْ و ئآةُطذائ ثةةلةسى ًشدووى ثيَؼِياُياْ فشِةَدذةُة ئاوةوةئ 
و بةًةبةطلى باساْ باسةّئ بةةاةدةةى ةا ئةًشِدؾ رةهبلى  ئةهبٌاُيا و فشةُظا 

 ئيِطولةسا و ئيظلؤةالُذا( دواى ٓةًوو  دسةو(ةَمئ ئاو بةو ةيَطاةةدا دةسةَزْ  
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هة  وانػيٌا و ةشاُظوعاُيا(ى سدًاُييئ ئةطةس كويَم هة دواى سدراُى دسةو دا و 
هة دوا  ًةهبؤ(ى طةمنةكةئ ضةثليَمئ ةاْ ةاةيَم هة طوهبة طةمنى هةطةس بِاةةئ ريَشا 

كشدو ئاوةاْ ثيَذا دةكشدئ هة طةسِاُةوةػذا هةبةس رةهبم بةسةو ثكى ساةاْ دة
دةسطاى رؤةاُذا دوو ةووةياس هة ضاوةسِواُيذا دةوةطلاْئ ةا ئاوى ثيَذا بشِةَزْ    

 نػياْ وابوو ئةطةس ئاوى ثيَذا ُةسِةَزْئ ئيرت بىَ باساُيى سووةاْ ةيَذةكاب 
ُيَم ًةطيِةةةن ئاو هة  ةؤبيا(ى طةسووؾئ كاةىَ كة ػاساى طةمن باسةةقا دةبيَ ئ ر

دةَِىَئ ةووةياساْ هةطةس ػاسا طةمنةكة دةطلى ثيَ دةػؤْ   بة ًةبةطلى ئةوةى 
ػاسا طةمنةكة ةةسِ بدىَئ كة دةطلياْ ػ ئ ئيِجا رُة ةووةياسةكة بة ًةطيِةكةى 
دةطلييةوة بة دةوسى ػاسا طةمنةكةدا سادةكاب و باصُةةةكى طةوسةةش هة باصُةى ػاسا 

ةكابئ بةدةَ ساكشدُيؼةوة هة رواوةُذ دةثاسِةَلةوة كة طاهبى طةمنةكة دسوط  د
 دآاةووئ باسةةقاى ػاسا طةمنةكاُياْ طةوسةةش بلاب 

هة  بشوطيا( و  ئةُٔو ( و  ٓع( و  ُابوسغ( و  باظاسةا(ؾئ كة ةووةياسةكاْ 
هة دواى ةؤو وةػاُذْ بؤ ًاهبةوة دةطةسِاُةوةئ رُةكاُياْ بة ثيَلةُيِةوة ئاوةاْ بة 

ةسةاُذا دةكشدئ بة ةؤسةَم كة ٓةسضياْ ثيَ بوواةة ةةسِ دةبووئ ٓةس هة بيَىَ و ط
راكةُاص و ضةن و و ريؼةوة    بة طاهبلةوة رُةكاُياْ دةطشب و دةةاخنظلِة ُاو 
ئاوةوةئ ةا ٓةًوو طياُياْ ةةسِ دةكشدْ   بة َ ٓيِذةية طووسةكاُى ئةفةسةقا هة 

بؤ ةؤو وةػاُذْ بوووُاةةئ رُةكاُياْ   ةؤطاةاْ(ئ ثيَؽ ئةوةى ةووةياسةكاْ
ئاوةاْ ثيَذا دةكشدْ   هة  طاُلاطؤ(ؾ ٓةس ٓيِذةية طووسةكاْئ ثيَؽ ئةوةى 

 ةؤوةكة بوةػيَِّئ دةةاْ كشدة ئاو 
ٓؤصةكاُى  ئؤساوْ(ةؽ هة  بِطايَ(ئ هة وةسصى ضاُذُى بشدمذائ دةطلةةةن كوسِ و 

ّئ بة طؤساُى و رؤػى و ةةثىَ كوى نوةاْ دةضّ هقيَلى طةوسةى دسةرليَم دةٓيَِ
هيَذاُةوةئ هة طؤسِةثاُيَلذا دةةوةقيَِّئ قوسباُيؼى بؤ طةس دةبشِْ    بؤ سدرى دواةيئ 
كوسِاْ و كواْئ ئةهبقة و ئةهبق دةط  دةطشْ و بة دةوسةا طةًا دةكةْ و طؤساُى 

ةةةكيرت دةهبيَّ   هقى دسةرلةكةؾ بة قشةيَوة و ػلى سةُطاو سةُ  دةسِاصةَِِةوة   دةطل
هة كواْ  مل( و صةز ةساُياْ ةيَلةيَ كشدووةو طةمنياْ ةيَذا سواُذووة  ئةَ طةمنةةاْ هة 
سدرى ئآةُطةكةدا ٓةهبلةُذووة و هة طةبةةةةةكذا هة بةسدةًى هقى دسةرلةكةدا 
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داُاوة   كوةكاُيؽ رؤةاْ هةطةس دةَ بة صةوةذا داوة و صةوى ضان دةكةْ و 
داسةكة فشِىَ دةدةُة ةؤطةو سووباسةَلةوة  دةاسة داُاُى ئةو دةثاسِةَِةوة   ثاػاْ هقة 

طةمنةئ هةبةسدةَ هقة دسةرلةكةدائ رؤى هة رؤةذا ًاُاى ئةوة دةطةةةُىَ كة ٓةس 
دسةرلةكة رؤى سةًضى ثي  و بةرؼ  و رةاُذُةوةةة   فشِةَذاُة ئاوةؼى ًاُاى داواى 

 ةةسِ بووْ  و ئاو و باساْ دةكةْ   
 بوبيَ  ةياواصةى ُةسةلى ئةددُيع هة  ُيثاي( و  طشةم(دائ هيَشةوة دةةواُ 

ئةوةةة سدحى دسةر  نى بةُطاهييةكاْ بةػيَوةى سةًضةكةى رؤى دةُوةَِىَئ كة 
وةن وياْ ئةددُيع ُةوةى دسةرلة   نى  طشةم(ةكاُيؽ ًشدظة و هة ػيَوةى 

بة رةاُةوةى  ثةةلةسداةةئ بة َ هة ٓةسدوو ػيَوةكةدا كاكوبةكةى ٓةس ثيَوةُذى
 طشوػ  و سووةكةوة ٓةةة 

ٓيِذةيةكاُيؽ ٓةس هة وةسصى بةٓاسدا ئآةُ  بؤ ئةددُيع دةطيَشِْئ 
بةةاةدةةى هة ُاوضةى  ساةيوةاُا(  ئةواْ بةَ ةةرُة دةهبي7َّ  طؤسى( ةاْ 
 ئاةظاُى(ئ ئةَ ةةرُةؾ ساطلةو ساط  بةساًدةس بة  ُةوسدص( دةبيَئ كة طةسى 

ةطشةَلةوةئ ئةو كاةةى ُاوضةكاُياْ طةساطةس طاهبى ةاصةى ئةواْ د
 دةبوورةَلةوة  

بؤ ئةَ ئآةُطة ثةةلةسةَم بؤ  طؤسى( و ةةكيَليؽ بؤ  ئيظواسا(ى رُى دةكةْئ 
ٓةسدووكيؼياْ ثيَلةوة دادةُيَّئ ضاهبيَليؽ ٓةهبذةكةُّئ طةمنى ةيَذا دةُيَزْئ ئةَ 

ش ثيَ بطابئ كة طةمنة رؤةاْ طةسًاى دةطللشدى بؤ دسوط  دةكةْئ ةا صووة
ثيَطةةؼ  ئيرت ئافشةةاْ دةكةوُة طؤساُى و ٓةهبثةسِكىَ و طةًائ هة  طؤسى(ةؽ 
دةثاسِةَِةوة كة رةاُةوة بة طشوػ  و ًيَشدةكاُياْ بدةرؼيَ    ئةَ ئافشةةاُة بؤ 
ئةَ ةةرُةئ رؤةاْ بة ةواُكةّ ػيَوة دةسِاصةَِِةوةئ ضةةلة طوهبة طةمن و طوهبى 

و ثةسضةَ و طِ  و بةسدكياْ دةدةْ   ئةَ ئآةُطة ضةُذ  سةُطاو سةُ ئ هة قز
سدرةَم دةراةةُىَ   ػةواُى ئآةُطةكةؾ هة ًاهبى رؤةاُذا ئآةُ  ٓةس بةسدةواَ 
دةبيَ   ثةةلةسةكاُى رواوةُذةؽ دةسِاصةَِِةوة   دوا سدرى ئآةُطةكة 

    ثةةلةسةكاْ هةطةيَ رؤةاْ ٓةهبذةطشْ و بةسةو صةسةاضةةةكى ةواْ دةةدةْ
هةوىَ ئافشةةاْ بةدةَ طؤساُى دهبذاسى و وةَشد و ثاسِاُةوةوةئ ثةةلةسةكاْ هةطةسرؤ 
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فشِةَذةدةُة ُاو ئاوى صةسةاضةكةوة   طواةة ئيرت ئةَ رواوةُذةؾ دةكةوةَلة 
 ًةهةكشدْ و ئآةُططيَشِاْ هةطةيَ رةهبليذا 

ْ و هة بة َ  بشآٌى(ةيةكاْ هةَ وةسصةدا ضةُذ ةؤسةَم ةؤوئ ةيَلةيَ دةكة
ػوةَِة ةةسِةكاُذا دةةاُِيَزْ   ةاصة بوون و ةاصة صاواكاُيؽ ةا ًاوةى ثيَِج سدرئ 
بةةاُياْ و ئيَواساْ ئاوةاْ دةدةْ   كة ثيَطةةؼنت دةةاخنةُة ةؤطةهةئ ةاْ 
سووباسةَلةوة   هة ُاوضةكاُى طةسووى سدرئاواى  ٓيٌان(ؾئ ةووةياساْ طةمن و ةؤ 

ووهبيِةدا دةُيَزْئ هة ُيَواْ ئةَ ضوُةدائ كة طةسةاْ و طةمنة ػاًى هة طةبةةة و ق
دةسٓيَِاوة و ضشدةاْ كشدووةئ ثةةلةسى بووون بوووكى رواوةُذةكاُى  ًٔاوبؤ( 
و  باسظاةى( دادةُيَّ و دةةاُثةسطنت   ئيرت كة ٓةًوو ئةَ ةؤواُة طةوص بووْئ 

 ةْ  دةةاُقشةيَِّ و ضةثم ضةثم هة طِ  و بةسدن و قز و ثةسضةًياْ دةد
ئةَ ةؤسة ئآةُطاُة ٓةس بةَ ػيَواُةئ ةاْ ٓةُذىَ ةياواصةش هة طةهيَم ُاوضةى 
ئةوسوثادا ثيَشِةو كشاوة   ةا ئيَظلا هة  طشدةِيا( ئةَ ئآةُطة بة طةوسةةشةّ 
ئآةُ  دةصاُّئ ئةواْ ثيَيذةهبي7َّ ةةرُى  ًاسةوحةُِا(ئ كة هة طةسةةاى ًاُطى 

ةؽ وةن  ؿقوية(ئ هة ًاُطى حوصةةشاْ و ُيظاُذاةة و هة ٓةُذىَ ةيَطاةرت
دواةشداةة    ئةَ ةةرُى  ًاس ةوحةُِا(ةةئ بةثيَى ةيَطاو ُاوضةكاُى ئةَ دوو 
ػوةَِةئ ةؤسى ئآةُططيَشِاُى ةياواصةئ كة ةيَلشِاى طيٌاو ُاوةسِدكى ةةرُةكاْ 
طةسوًشِ ٓةس هة ةةرُى ئةددُيع دةضّ  ضوُلة هة ٓةندوونةاُذا ًةطةهةى 

ى طشوػ ئ ػلى طةسةكيية   بؤ منووُة هة  بابى(دا كة ةةرُى  ةةًووص( رةاُةوة
دةكشائ هة ُاوةسِاطلى ٓاوةِذا دةكشا   بؤ ئآةُطةكةؾ ثةةلةسى  ةةًووص( ةواْ 

 ةواْ بةئاوى ثان دةػؤسا  
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 شاعريى طةورةى عةرةب
 ))ئةدؤنيس((

 

 

(1) 

شى وةن ضكدن و ةةسةةًةى ػيعشئ بة ثيَوةواُةى ةةسةةًةى ٓوُةسةكاُى ة
ػاُؤُاًة و سدًاْ و سةرِة و    ٓلذئ هةو كاسة درواساُةةةئ كة رودى طةوٓةسى 
ػيعشئ سقى هيَيةةى    ضوُلة ػيعشئ بة ٓةس صًاُيَم هة داةم بيَ ئ ةاةدةيةُذةَلى 
ئةو صًاُةى ثيَوةةة وئ ئةو صًاُةؾ ةيَلشِاى وارةطةي و ئآةُ  و ئاواصى سةلٌى 

زةى و داسوثةسدووى سطلة طاصةى صًاُةكةىئ هةطةأل وارةكاُى و سةواُديَ
ةاةدةيةُذةَلى صًاُيَلى ةشدا ةياواصة    بة واةاةةكى ساطلرت7 ػيعشئ سدهبةةةكى 
ةطةسطؤص و ئةًةكذاس و حة هبضادةى ئةو صًاُةةةئ كة ثيَى هة داةم بووة و فشضلى 

ةو صًاُةوة بزى و ثيَطشةووة و ثيَى رؤػة ٓةس بة سةطةُاةةةى و ةاةدةيةُذةَلى ئ
طةوص بيَ     بؤةة وةن ػاةكى طةوسةًاْ  ثكةًيَشد( دةهبآ7 ػيعشى ةةسةةًة 

طةسة و طةس بزةُشةَ     ٓةسوةٓا ػاةكةَلى  كشاوئ وةن ئةوة واةة مشؼايَئ بةَ
ئةًةسةلاةىئ هة وة ًى ثشطياسةَلذائ طةباسةب بة ثيَِاطة كشدُى ػيعشئ دةهبآ7 
ػيعشئ ئةو ػلةةةئ كة ئةطةس ةةسةةًة بلشآئ ئيرت ػيعش ُيية    بةهبلو دةبيَلة 
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آ7 ػليَلى ةش    ةاْ وةن ػاةكى ُاطشاوى فةهةطليِى  ًةمحوود دةسوةَؽ( دةهب
ػيعشى ةةسةةًة كشاوئ وةن ئةوة واةة كويَم هةو دةو ػووػةةةكةوة ًاض 
بلةة     ةاْ ػاةكةَلى ةش دةهبآ7 ةةسةةًة كشدُى ػيعشئ وةن ئةوة واةة بودى ة 
ةَم هة ثيَِاوى طؤػلةكةةذا بلورة     ةاْ هة ًاُةؾ وسدةشئ قظة بووةكةى 

يعشى ةةسةةًة كشاوئ وةن ػاةكى باظاسى  سةطووأل حةًضةةؤ (ةئ كة دةهبآ7 ػ
 طوهبى ئةودةوى فةسؾ واةة   

    ئيرت و ئيرت    بة َ هة طةسوو ئةًاُةػةوةئ ئةطةس ةةسةةًة كشدُةكةئ 
هةطةأل ئةو ػيعشاُةدا بيَ ئ كة7 ةاْ كيَؽ و طةسوا  وةصْ و قافية( ةاْ ٓةبآ    

شدا7  ػيَوة و ةاْ ٓاوئآةُطى و ةةكظاُىئ هة ُيَواْ ٓةسدوو نةةُة طشُطةكةى ػيع
ُاوةسِدن(ئ سةضاو كشابآ  كة سةُطة هة صدس نةةُى طةسكةوةوودائ طشُطيي بةنةةُي 
سورظاس بذسآ( ئةوا هةَ كاةاُةدائ ئةطةس طةوٓةسى ػيعشئ بشةلى بيَ  هة ػيَوة و 
ُاوةسِدنئ ئةوة ٓةس ةيَلشِاى سورظاس  ػيَوة(ى ػيعشةكةئ واةة ُيوةى كاسة 

ياُة صةِذووةكةى ػيعشئ دةكورسآ    ةطةهة كوػلِى ٓوُةسةيةكةئ ةاْ ُيوةى ط
ضةُذاْ نةةُى ةشى ٓوُةسى ػيعشةكة    كوػلِى كيَؽ و قافية    كوػلِى    

 ٓلذئ هة دةط  دةضّ 
كةضى هةطةأل ئةًاُةػذائ ثةةاًى طؤسِةِةوةي ةواُيي    ثةةاًى طؤسِةِةوةى 

سى وطلاةيم    ئةوة فةسٓةُطى ُيَواْ طةنْ    ثةةاًى طؤسِةِةوةى ضيَزى ٓوُة
ثيَوةظ  دةكابئ ةاقيلشدُةوةى طةسكةوةووى طةنْئ دآيَِاُى ةواْئ هة 
صًاُيَلةوة بؤ صًاُيَلى ةشئ ةةسةةًة بلشةَّ     ئيرت ئةطةس هةَ ةةسةةًة 
كشدُةػذائ نةةُة ٓوُةسةيةكاُى ػيعشةكةئ بدِة قوسباُى    دةظاْ دةهبيَ 7 

     ضاسُيية و دةبآ ةةسةةًةئ ٓةس بلشآ
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(2) 

 ئةددُيع(ئ ػاةكى طةوسة و بة ُاوباُطى ئةَ طةسدةًةى ةةسةرئ ةةكيَلة  
هةو ػاةكاُةىئ كة صدس بة درواسةىئ ػيعشةكاُى بؤ ةةسةةًةئ دةطلةًؤ دةبّ    
ضوُلة ػاةكةَلة هة ًاوةى ئةَ ضى طاهبةى دواةى رةاُيذائ سضةى ضةُذ 

شى ػلاُذووة و هة ٓةس ةؤسة ةاقيلشدُةوةةةكى ٓةًةةؤسة و ةاصةى ػيع
ةاقيلشدُةوةةةكيؼذائ ةؤسة ةاةدةيةُذةَلى و طِعةةظاصةى و دآيَِاُيَلى دةطٌةْ 
و كةَ وةَِةى ثيَؼلةؾ ػيعشى ٓاوضةسرى ةةسةبى كشدووة     كة ئةَ 
ةاقيلشدُةوة ػيعشةياُة  ةا ئةو كاةةى ًّ ػوةَّ ثيَى ٓةواهبيٍ ٓةهبطشةووة(ئ 

( دةواُى ػيعشةيذا دةسكةوةووْئ كة 63ص ة هة 6655ةا طاهبى  6624هةطاهبى 
 ئةًاُة7ْ

 
 ص 6624ة قـائذ اوىل ة ةةكةً  ضةثلة ػيعش  6
 ص  6625ة اوساق فى اهشةح ة ثةسِةكازةص هة ٓةوادا  9
 ص 6636ة طؤساُييةكاُى ًٔياسى دًؼقى  ية ازاُى ًٔياس اهذًؼق 0
ٔاس ة كليَدى طؤسِاُلاسةى و ة كلار اهلخونب و اهلجشة فى اقاهيٍ اهويى و اهِ 1

 ص 6632كؤضئ هة كيؼوةسطةىل سدر و ػةودا 
 ص 6635ة املظشح و املشاةا ة ػاُؤ و ئاوةَِة  2
ٓو امسى  وق  ب  اهشدًاد و اهوسد( ة ئةًة ُاوةكةًة  كاةيَم هة ُيَواْ  ٍذاة  3

 ص 6646رؤهبةًيَؽ و طوأل دا( 
 ص 6642 ة ً شد بـيغة ادتٌع ة ةان بة ػيَوةى كؤًةأل 4
 ص 6653و طةسةةاكاْ  و انوائى ة ٓاو ئةُذاصةكاْ املطابقات 5
 ص 6653ة كلار اذتـاس ة كليَدى ئابوبؤقة  6



 68 

ً  بانػيْا   63 ْاضشـةة الػامضـة احل ْا ادةاس و ئاػلشاكاُةوة ال  ُ ةة ة بة ةادى ػلة
  *ص6655

وةةاُذائ ٓةس ةةكيَم هةَ دةواُة ػيعشةياُةؾئ هة طةسدةًى ضا  و بووبووُة
كوًةهبيَم باغ و رواطى فةسٓةُطى و ئةدةيداْ بةدواى رؤةاُذا وسوراُذووة و 

 ئةددُيع( رؤىئ ةاس طؤًى سةرِةى ػيعشى ةةسةبيياْ ػوبةقاُذووة     كة صدس 
ُاضاس بووةئ هة وة ًى سةرِةطشاْ و روةَِذةواساُيذائ كة هة طةس نثةسِةكاُى 

ْ دةكشدةوة    بيَلة دةُ  و هيَلذاُةوةى سدرُاًة و طؤظاسي ةةسةبييذائ بووةا
قووألئ هةطةس بك و بؤ ضووْ و دةذى رؤىئ هةباسةى ػيعش و ًةطةهةكاُى 
سوُاكدكةىئ دةسبربِآ و بةًةؾ طةس هةُوآ سةرِة و هيَلؤهبيِةوة و ًؼلوًشِى ةشى 
 ئةدةبيىئ ٓاةؤةة طؤسِآ و وةاس و هيَلؤهبيِةوةى ٓاوضةسراُةى صدس ةاصة و بة كةهبمئ
بة ُاو ةةًاوةسى ػيعشدا بلةُيَلةوة    كة هةَ بواسةدا  ئةددُيع( رؤىئ بة 
ةةكيَم هة طةوسة سةرِةطشاُى ػيعشى ٓاوضةسرى ةةسةبى دادةُشآ و 

و امللخوي ة  الجابتدكلؤساُاًةكةةؼىئ كة هة كليَديَلى طآ بةسطيذاةةئ بة ُاوى  
قووأل و فةهظةفيياُةئ  ُة طؤسِ و بطؤسِ(ئ ةوةَزةِةوةةةكى سةرِةطاصةياُةى صدس

هةباسةى كيَؼةكاُى ػيعش و فةهظةفة و رةاْ و دآيَِاُى ئةدةبيى و سواُيِى 
 ى   ةسووُاكدكاُة و ػاةكاُةئ بؤ ػيعش و بواسةكاُى سةرِة و سوُاكدك

و ةآ كةسةطة و رواطلةًةُييةكاُى ػيعشى ئةددُيعئ ئةوةُذة طِعةطاصةى 
ُيع( ةاْ ثيَوةةةئ كة ػيعشى  ئةددُيع(ى ى  ئةددثةدمة و ًؤسن و ةاةدةيةُذة

 هة ػيعشى ٓاوسِةَلاُى ثيَؽ رؤى و ئةواُةى دواى رؤى ةيا كشددةةوة    
واةة ػيعشى  ئةددُيع( هة ضاو ٓاوسِةَلاُيذائ ئةواُةى هة ٓةهبلةكاُذُى 
داسوثةسدووى ػيعشى ثيَؽ رؤةاُذا كاسةاْ كشدووةئ ةةكجاس ةياواص و 

كة ػيعشى  ئةددُيع(ئ بؤْ و بةساًة و سةَداص و هةبةسضاوة    بة ةؤسةَم 
ى ةٓوُةسةَلى ئةددُيظاُةى ثيَوةةة و دةةواُشآ بة قوةاغاُةةةكى ػيعش

ُاوبربآ    ضوُلة ةاقيَلشدُةوةى ػيعشى  ئةددُيع(ئ صةبشى هة طةس 

                                 
 هةكؤةاةي ئةَ وةاسةدا بةسٓةًةكاُي ةشي ئةددُيع بةسضاو دةرةةّ* 
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ةاقيلشدُةوة و بةسٓةًى ػاةكاُى طةسدةًى رؤى كشدووة و سةُطى هة 
 بةسٓةًياُذا داوةةةوة   

ةسضةُذة هيَشةدا دةبآ ئةوة بوةشآئ كة ةاقيلشدُةوة و ةةًةُى ػيعشى ٓ
 ئةددُيع(ئ هة ضاو ةاقيلشدُةوة و ةةًةُى ػيعشى ئةو دةطلة ػاةكة 

ة  63ةوةشآ7 سابةساُى ُوةَلاسى ػيعشى ةةسةبىئ ُضةلةى  دةةسةبةدائ كة ثيَياْ 
ددُيعئ هة ( طاهيَم دسةُطرتة    ضوُلة ئةطةس دةطلة ػاةكةكةى ثيَؽ ئة62

ص( بة دواوةئ ةةقةهالةاْ هة بواسى ُوةَلشدُةوةى كةسةطة 6633طةسةةاى طا ُى  
و رواطلةًةُييةكاُى ػيعشى ةةسةبيذا دابآئ ئةوا  ئةددُيع( هة ُاوةسِاطلى 

 ص(ةوةئ بةدواوةةة   6642طا ُى  
ئةو ثؤهة ػاةكة ةةسةبةؾئ كة وياْ ثيَياْ دةوةشآ7 سابةساُى ُوةَلاسى 

ةةسةبىئ بةسِةَلةوب و بة ةوطشافيائ ٓةًووةاْ رةهبلى ةيَشاقّئ كة  ػيعشى
ص كؤضى دواةى كشدووة(ئ  ُاصن املالئلة 6630ة  الضّٔاببشةل  هة7  بذس ػاكش 

(ئ  ةدذاهوٓار اهدياةى ة ٓيَؼلا هة رةاُذاةة(   و (6 ئافشةةة و ٓيَؼلا هة رةاُذاةة
ةةسةبذاْ و ةيَطة و راُةى هةطةأل ٓةُذآ ُاوى ةشدائ كة هة و ةاُى ةشى 

ةاةدةةيياْ هة ُوةَظاصى ػيعشى ةةسةبيذا ٓةةةئ وةن  ؿالح ةدذاهـدوس ة هة 
ًيظش( وئ  ُضاس قداُى ة طوسةا( و    ئةَ ضةُذ ُاوة دةاس و دسةوػاوةةةؾئ 
طةسةسِاى ئةوةى كة ٓةس ةةكةةاْ راوةُى دةُطيَطى ةاةدةةى رؤةاُّ و بة 

ةشةن و ٓوُةسًةُذاُةوةئ ةيَطةى رؤةاْ هة دةطة ةيَلى ػاةكاُةى صدس ص
ُةرؼةى ػيعشى ةةسةبيذا كشددةةوة   بة َ ُاوى  ئةددُيع(ئ هةو ُاواُةةةئ 

ة طةس ُاوٓيَِاُياْئ بآ طآ و دووئ ِكة ئةطةس هةَ هيظلةى ُوةظاصةيةدائ بيَي
ُاوى  ئةددُيع( هة سةضى ثيَؼةوةةة و هةَ بواسةدائ بة ةواُاةةكى هةبّ 

ةكاُةوةئ ةاقيلشدُةوة دواى ةاقيلشدُةوةئ دةط  سةُطيِيى ُةٓاةووى ػا
رؤى ُواُذووة و بؤةة هووةلةةةكى دةاس و ٓةًيؼة هةبةسضاو    ضوُلة 
كةسةطة و داسوثةسدووى راُووطاصةى ػيعشى ئةددُيعئ هة ٓيوياْ ُاضآ و 

                                 
 ص(ئ واةة ثيَؽ ًةسطي  ةدذاهوٓار اهدياةي و ُاصن املالئلة( ُووطشاوة 6656ئةَ وةاسة طاهبي    (1)
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وةن ٓيوياْ دةط  بؤ ئةو بابةب و وةَِةى ػيعشى و سةًضاُةئ ُاباب كة 
 ثيَؽ رؤى و ئةواُةى طةسدةًى رؤىئ بةكاسةاْ دةَِّ     ٓاوسِةَلاُى

ئةددُيع بةدةذةَلى ػاةكاُةئ طةةشى ئاةذهؤرةا و كيَؼةكاُى رةاْ و ًشدْ و 
طةسدووْ و طؤسِاْ دةكاب و ػيعشئ بة ةةكيَم هة ثيَوةظليية طشُطةكاُى رةاُى 

ةئاُيؽ  ًشدظاةةةى دةصاُآ و ثيَى واةة كة7  ػيعش( طييةكاُى ئةَ ةئاُةةة و
بة بآ ٓةواى ػيعشئ بة بآ ٓةهبٌزةِى ٓةُاطةى ػيعشئ ُاةواُآ ٓةُاطة بذاب و 
بزى    ٓةس هةبةس ئةًةػة ُاصُاوى ئةفظووُاوى  ئةددُيع(ى بؤ رؤى 
ٓةهبدزاسدووةئ كة ُاوى رواوةُذى ثي  و بةسةكةةى ةؤُاُى كؤُة و ًةبةطلى هة 

ثي  و بةسةكةب و ٓاب و ئاػلى ٓةهبدزاسدُى ُاصُاوةكةةؼى ئةوةةةئ بوبآ7 ػيعشئ 
 و ئاطوودةةى ةئاُة     ئةطيِا رؤى ُاوى  ةةهي ئةمحةد طةةيذ(ة 

 ئةددُيع( بةو ٓؤةةوة كة ةطة هة صًاُى  ةةسةبى(ئ صًاُى  فشةُظى(ؾ  
باؾ دةصاُيَ     طةىلَ بةسٓةًى ػاةكاُى ُاوداسى فشةُظاةىئ بؤ ةةسةبى 

ُى ػاةكى طةوسةى فشةُظاةى  طاْ ةةسةةًة كشدووة    وةن صدسبةى ػيعشةكا
ةؤْ ثيَشغ(و بةو ٓؤةةػةوة كة ثةةوةُذى ددطلاةةةى هةطةأل صدس هة ُووطةساُى 
ُاوداسى فشةُظاةيذا ٓةةةئ بؤةة رةاُى ئةَ دواةيةى  ئةددُيع(ئ هةُيَواْ 

(ئ كة ًاًؤطلاى خالِدٗ صَعٔد طووسةا(و  فشةُظا(داةة    بة َ ٓاوطةسةكةى  
سةا ة دًيؼق(ئ ئةوةؽ ةةكيَلة هة سةرِةطشة ُاطشاوةكاُى ئةَ صاُلؤةة هة  طوو

 طةسدةًةى ػيعشى ةةسةبى    
ئةَ ضةثلة ػيعشةى  ئةددُيع(ئ كة ساطلةورؤ هة ةةسةبيةوةئ بؤ كوسدةٍ 
ةةسةةًة كشدووْئ هة دةةةً  دةواُى ػيعشى ُاوبشاوَ ٓةهبدزاسدووْئ كة وةن 

ص(و بؤ ئةوةؾ 6655لشاكاُةوة ة وةشائ ُاوى ُاوة  بة ةادى ػلة ُادةاسة ئاػ
ئ كة ئاطاداسى كةًياْ هة (9 روةَِةساْ  بة ةاةدةةى روةَِةساُى كوسدطلاُى ئيَشاْ

طةس ئةَ ػاةكة ٓةةة( بلواُّ هة ئةصًووْ و ةاةدةيةُذةَلى ئةَ ػاةكة طةوسةةة 

                                 
بةؤ طؤظةاسي  طةشوة( ُووطةشاوةو هةة       هةوكاةةدا كة هةػاسي طةقض دةرةةاَئ  َ وةاس و ةةسةةًةةةئئة  (9 

 (دا بووبؤةةوة 639ة  636رًاسةكاُي7  
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ئاطاداس بّئ ٓةوهبٍ داوة هة ضةُذ ػيعشةَلى صةاةش ةةسةةًة بلةَ و هة 
ا ئةوثةسِى ةةقةهالَ داوة هة ًةبةطلى ئةددُيع ُضةم بدٌةوة    هة ةةسةةًةكةػذ

ٓةًاْ كاةيؼذا ئةوةةاْ بة ةاد دةٌَِةوةئ كة ئةَ ضةثلة ػيعشةى ُاو ئةَ 
دةواُةى  ئةددُيع(ئ ئةوة هة ٓةطلياُذا ُةضةطثيَِآئ كة ئةَ ػيعشاُةئ منووُةى 

ن هة طةسووةش طةسةاثاى كاس و ئةصًووُى ػيعشى  ئةددُيع(ْ    بةهبلوو وة
ويا7ْ ةاقيلشدُةوةى ػيعشى  ئةددُيع(ئ بة ثيَوةواُةى ئةو ػاةكاُةوةئ كة 

ةضّ و ةةن ةاقيلشدُةوة و ةةن بؤْ و بةساًة و د ٓةًوو ػيعشةكاُياْ هة ةةن
كةؾ و ٓةواةاْ ٓةةة  بة َ ئةددُيع هة ٓةس قؤُازيَلى رةاُييةوةئ بؤ قؤُازيَلى 

دةواُيَلى ػيعشةيةوةئ بؤ دةواُيَلى ػيعشى ةشىئ  ةشى رةاُى و بةواةاةةكى ةش7 هة
ةةكجاس ةياواص و ةاةدةةةئ كة ٓيوياْ هة ٓيوياْ ُاكةْ    بة َ هة ٓةًاْ كاةيؼذا 
ئةوةى ػوةَّ ثيَى ةيَلشِاى كاس و دآيَِاُى  ئةددُيع(ى ٓةهبطشةدآئ دةةواُآ هة 

دُةوةةةكى ُيَواْ ٓةًوو ئةصًووُةكاُى ػيعشى ةياةياى ئةددُيع دائ ةاقيلش
ةةكطشةووى طةوسة و طةسكةوةووئ بةدى بلابئ كة بة ٓةًووى  ئةددُيع(ةاْ 

 ى ػيعشى ئةددُيع    بووُةةة ُاطِاًةو ةاةدةيةُذة ثيَلٔيَِاوة و
هةَ دةواُةةذا كة ئةَ ضةثلة ػيعشةناْ ىلَ ٓةهبدزاسدووةئ ئةددُيع ٓةوهبى 

دةواُة ػيعشةيةكاُى ثيَؽ ئةَ داوة بة ػيَوةةةكى ةياواص ةش هة ةاقيلشدُةوةى ُاو 
دةواُةىئ بةكوسةرتةّ وػة و سطلة    وةَِةى ػيعشى طةوسة و كةسةطةى ةاصةى 
ػيعشةى صدس ةياواصئ ئاطؤى رةةاهبى ػيعشةيٌاْئ بة ػيَوةةةن داضوبةكيَِآئ كة 
ثيَؼرت رؤًاْ بؤ ئاًادة ُةكشدووة    بة واةاةةكى سووُرت7 ئةجمؤسة ئةصًووُةى 

و روةَِةساُةى كة دةقياْ بة سةًض و كةسةطة و كةؾ و ٓةواى ئةددُيعئ بؤ ئة
ػيعشى ةشةوةئ طشةووة    صدس طةةش و ُاًؤةة و سةُطة ةا دسةُطاُيَم ٓةطلياْ 
هةطةأل ئةجمؤسة ػيعشاُةدائ ٓؤطش ُةبىَ     ةا دواى ئةوةى ضةُذ ةاسةَم ئةَ 

ٔاُى رةوْ و ػيعشاُة دةروةَِشةَلةوة    ئةوطا وسدة وسدة ٓةط  دةكشآئ كة ةي
رةةاهبى ئةددُيعئ ةةكجاس ةياواصة و ًةوداى ئاطؤى ضةرى ػيعشةيٌاْئ ئةوةُذة 
بةسبوو دةكابئ كة بة ئةُذاصةى باهبِذةةةكى كؤضةسةىئ حةص بة فشِةِى دووس و 

 دةلِى كيؼوةسى ُةددصساوة بلةةّ   
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 بةيادى ئةو ـ ةوة
 )مةبةشتى خؤيةتى(

 
 لةوةئٓةس ةاو ُا ةاوةَم سووب دةبيَ
 بة َ هة ة وػة ة صةاةشئ

 ٓيض ػم ُابابئ هةبةسى بلاب   
 

 طةفةس دةكاب   
 بةٓةُطاوةكاُيذا ةيَثةسِ دةبىَئ
 دةضيَلة ُاو رةوُةكاُيةوة   

 
 ًاُذوو دةبي    

 هة طيَدةسةكةى رؤى صةاةشةؽ 
 ٓيوى ةشى ُييةئ ةياةذا عةطيَلةوة   

 
 بؤئةوةى رةًةكاُى حةػاس بذاب

 با ة وة دةداب   رؤى بة دةَ ة 
 

 ةكابدددطلاةةةى هةطةأل ةشغ دا 
 بة َ بؤ ةةُيا طاةيَم7

 كة هة ةاسةلى دةَلة دةسةوة   
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 ُةرؼةى صدس دةكيَؼآ
 بة َ ٓةًووةاْ دةدسِةَِآ   

 
 دةسطا هة طةس رؤى ثيَوة دةداب

 ُةن بؤئةوةى ػادةيةكاُى بدةطليَلةوةئ
 بةهبلوو بؤئةوةى رةًةكاُى ئاصاد بلاب   

 
 ى ًةسطى رؤى دةكشد و دةةوب7باط

 ًاةيِيَلى دةطلةًؤةة
 هة ٓةةواُى سدرةكامنذائ بةطرتاوةةةوة   

 
 هة ة رةاْ ة ى ثشطى7
 كةى دةبيلة ٓاوسِةٍَ؟

 وةى7 ئةوكاةةى  ًشدْ( دةبيَلة ددطل 
 

 طوةَى هيَيةئ ٓةةاو بؤ سدرةكاْ دةدوآ
 طوةَى هيَيةئ سدرةكاْ بؤ ػةو دةدوةَّ

 اس دةكاب7طوةَى هة ػةوةؼةئ ٓاو
 طوةٍَ ىلَ ُيية   

 
 ضةُذ دةكؤػآئ ةا بكةوةسةيةكاُى

 رؤى بظشِةَلةوة   
 ئاةيِذةئ قوب دةبيَلةوةئ ةا بيظشِةَلةوة

ةب دةبابئ  ضةُذةؽ دهبى ٓةهٌب
 ةا ثيَؽ ئاةيِذةى بلةوآئ

 هةػلشى بكةوةسىئ ئابوبوقةى دةدا   
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 ئةو ثةسرةِةى دةةثاسةَضآئ

 قةى دةدائٓةس ئةو دةواسةةةئ كة ئابوبو
 ئاى هةَ باصُةةة   .

 
 ئةسآئ ئةى ًشدظ.     روةَِةكةى رؤبئ

 ةاقة سووُاكييلة   ؟
 

 دةهبيَ 7 ًاُ  صةسةاضةةة   
 ئةوةِيؼى بةهةَ

 بة َ كةُاسئ طوًاُى ٓةةة   
 

 رؤس ة ةَم هة باوةػيذا دةًشآئ
 ُاةةهبآ ػةوئ ك ِى بلاب   

 
 ٓةس رؤػى ة ةةكاُيلىئ

 دسوط  دةكةْ كة ة رآ ة بؤ رةًةكاُى
 

 رةًةكاُى ئةطثيَلةئ
 رةسةلة هةطةس صةِةكةىئ فشِةَى دةداةة رواسةوة   

 
 

 طةسكةوةِى هةوةى بة دةطلى ٓيَِاوةئ
 ئةو رةَشكةوةِةةةئ

 كة ٓيوى بة دةط  ُةٓيَِاوة
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 )بةيادى رؤذ و شةو ـ ةوة(
 

 سدرئ ثةسرةِى بارةكةى دادةراب
 ثآ و ثوى دةػواب و ةدةكةى هةبةس دةكاب

 ةا ثيَؼواصى هة  ػةو(ى ٓاوسِةَى بلاب
 

 كاصةوةئ بة ئةطثاةى دةَلة ثيَؼةوة
 طةسػاُةكاُى ثةهبةى روةَِياْ ثيَوةةة

 طوهبيَليؽئ هة هةثى دةطليذاةةئ
 رةسةلة ٓةهبوةسآ

 
 ػةفةقئ بة راوةراو بةساةى دةَ 

 دةطلةكاُى كليَدى كاب دةكةُةوة و
 ٓةةاو ة ةؽ نثةسِةكاُى ٓةهبذةداةةوة   

 
 ةبةس دةسطاى ئيَواسةدائه

 سدر ة ئاوةَِةكاُى رؤى دةػليَِآئ
 ةا بلواُىَ غةوآ   

 
 سدرةكاْئ

 ةُووطآئدُاًةْئ صةًاْ بؤ رةهلياْ 
 بة َ بة بآ قظة 
 ٓةًوو سدرةَمئ
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 ٓةةاو ًِذاهبيَلى دةبيَ ئ
 ُاوى دةُيَ ئ بةةاُى

 بة َ صدس ةوًش ُاكاب   
 

 طاةةكاْئ ػةثؤىل كاب ة ْئ
 حهةؾ ة ةؽئ سد

 
 صةًاْئ  با(ةةكةئ

 نى  ًشدْ(ةوة ٓةهبذةكاب
 

 ئةوة بةسة بةةاُة
 هة طةس باهبلؤُةكةؾئ

 طويَ ثيَوووةكاُى ٓةهبذةطوبؤفآ
 هة ثةدمةسةكةػذائ

 قزى ٓةةاوئ ػةثؤي دةداب
 

 سدرئ بة ٓةس دوو دةطلىئ ػ  دةبيِآ
 ػةو ة ةؽئ ػلةكاْ بة طةسةاثاى

 هةػى دةبيِىَ   
 

 ئةطةس سدر بوواةة
 اةِى ػةو ة ى دةدا   ًزدةى ٓ

 
 صطلا7ْ ةةُياةية
 ٓاوة7ّ هيَم دابشِاُة

 بةٓاس ة ةؽ هة ُيَواُياُذائ ثشدةئ
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 ٓةس ةةُيا ثاةيض7
 هة ُيَواْ ٓةًوو وةسصةكاُذا ٓاةوضؤ دةكاب

 
 كاب7 كيَوةَلةئ سدر و ػةوى بة طةسةوةةةئ

 سدر7 ٓةس ثياةذا طةسدةكةوآ و
 ػةو ة ةؽئ دةَلة رواسةوة

 
 ى ػةو ة دا ُةبآسدرئ هة بارةهب

 ُاصاُآ غةوآ
 

 ًاُ 7 هة طةس باهبلؤُى ػةو
 ػةوخنووُى دةكيَؼآ 

 
 سابووسدووئ صةسةاضةةةكةئ

 بؤ ةاقاُة ًةهةواُيَمئ كة ُاوى7 بكةوةسةية 
 

 سووُاكاةىئ كشاطيَلةئ
 ةبآئ ػةوئ بيوِآ دصدس ةاسى وا 

 
 ةاسةم و سووُى بةةاُىئ
 ةاقاُة طةسةِيَلةئ

 ػةوئ كة سدر و
 ىئهة طةس

 باوةؾ بة ةةكذا دةكةْ 
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 رةوُةكاُى ػةوئ
 ٓةودا ة ْئ كشاطى سدر ة ةاْ ثآ دةضِ 

 
 

 )بة يادى با ـ و درةخت ـ ةوة(
 

 بة سووب و قووةى
 با ة ثياطة دةكاب

 
 ئةطةس ئامساْ بطشةاةة  وةن ٓةوس دةهبيَ (
 دةبوواةة ة بائ ًيَزووةةكى فشًيَظم بوواةة  

 
  دسةر     كويَِى ة با ة ةة  

 هة ةؤص و طةسدائ بةس ثةدمةكاُى ة با ة دةكةوَ
 هة ة با ة دائ ُووطيِةكاُى ةؤص و طةسد

 دةروةٌَِةوة 
 

 ةؤص و طةسدئ هةؾ ة ةَلى ٓةةةئ
 ٓةس بة ةةُيا هةطةأل ة با ة دا طةًا دةكاب

 
 ٓةوائ

 ةاقاُة ةاػقيَلةئ
 كة هةطةأل ئاطش ة دا بة كشاطيَم دةرةوْ
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 طةس ػاُى با ة دةطلى ساطلى دةراةة

 طوألئ
 ةا دةطلى ضةثى غاةة طكفاُةكاُى طوهبةوةئ

 با ة بؤْ دةدصآ 
 

 ئاى هة با ة .   
 ضوُلة هة ػاسدائ طةوسِة و
 هة ندآ ة دائ ئةطثة    .

 
 با ة ئةو ُاًاُة ئيٌضا ُاكابئ

 كة دةةاُِووطيَ  
 

 باساْئ طؤضاْ و داس دةطلى ٓةواةة و
 ٓةوا ة ؾئ ةؤنُةى باساُة

 
 ليَنب وٓةوسئ ك

 با ة دةةاُذسِةَِآ   
 

 ةروةَِيَلةوةئدةؤص و طةسدئ ئةو ػلاُة 
 كة ُاةاُديِآ   

 با ة ؾ ئةو ػلاُة دةهبآئ كة ُاةاُضاُآ
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 ٓةًوو ػليَم ةةسؾ ة ةَلى ٓةةةئ

 ةياةذا دابِيَؼآ   
 بيَجطة هة ة با

 ضوُلة ٓةس رؤىئ ةةسػى رؤةةةى
 

 ٓةوائ ةاقاُة ةاػقيَلةئ
 ةوآ هةطةأل ةاػقيَلى ةشداهة كاةيَلذا دةة

 بِوآئ
 كةضى دسةر ئ هة ةةكيذا طةًا دةكاب

 
 بائ رآ ة ةةكى ًةهةواُى ُاو ئامساُةئ

 ٓةس رؤةؼى ًوصةلزةْ و
 ًوصةلةكةػة   

 
 دسةر ئ رةوُى ٓةةةئ

 هةطةس طةسةِى با ة ؾ ُةبآئ
 رةبةسى ُابيَلةوة   

 
 ٓةُطاوةكاُى بائ سةُطّ
 وا هة ئامساْ دةكةْئ

 اسبيَ    ٓةًيؼة بيَذ
 

 دسةر ئ حةص دةكاب
 ئةو طؤساُيياُة بوبيَ ئ
 ْكة بائ هة ةادى ُةًاو
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  بة ةادى ةةُياةى ة ةةوة(
 

 ةةُياةى باريَلة   
 بة َ ةاقة دسةرليَلى ةيذاةة   

 
 دوةَِآئ كة هة رةو ٓةطلاَ

 ٓةةاو ة َ دىئ ثيَوووةكاُى بة ػووػةى
 ثةدمةسةكةَ ٓةهبذةطوبؤف 

 
 ئ طؤسِ ة ةئسدراُى سابووسدووَ

 بة َ ةةسًى ةيذا ُيية 
 

 ئاى هة بكةوةسةٍئ ضةُذ طةةشة.
 بيَظلاُيَلى ثشِ دسةرلى ٓةًة ةؤسةةةئ

 بة َ ةاقة بةس ة ةَلى ةيَذا ُابيٍِ
 

 ئةو وػاُةى دةةاُضامنئ
 ٓةًووةاْ بووُة باريَلى رةَ

 
 ٓةُذآ ةاس ٓةط  دةكةَ
 ئةو سةوةصةىئ بة طةسةذا

 دةسِوامنئ
 هبٔيَِامني ةيَذا ُابيَلةوةةيَى ٓةُطاو ٓة
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 ةكةَئدٓةسضي  ةاسآئ ثشطياس 
 دةمب بة دوو بةػةوة7 ثشطياس و ًّئ
 ثشطياسةكة بة دواى وةنبًذا دةطةسِآ و

 ًِيؽ بةدواى ثشطياسى ةشدا 
 

 ئةو ػةوة    بؤ ٓةطلٍ كشد
 كة ئامساْئ ةاس ة ى ػةوةئ

 ئةطليَشةكاُيؽئ رةَية ثوشِاوةكاُى.
 ةةُيا رةومت؟ٓؤى ئةوة بووئ كة بة 

 
 ئيَظلا دةصامنئ

 بؤضىئ صدسةاس ئةواُةئ طلاةؼى
 ةاسةلاةى دةكةْ

 ةبيِّدكة بة ةةُيا رةوْ بة سووُاكييةوة 
 

 هة ػةودا طوةٍَ هة صةُ  دةبآ
 باُطةواصى طيَيةً  هة داةلدوومن

 سادةَوبآ    
 

 ٓةًوو ئةو ػلاُةى دةًِووط ئ
 هة ةادَ ضووْ   

 ئيَظلا ئةو هة ةاد ضوواُةئ
 ًّ دةُوومسةوة   

 
 دةُووطٍ    

 ئةًةؾ ةاكة سةَطةةةكى ٓةهبدزاسدةةةئ
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 ةا رؤب غوةَِيلةوة و
 طوآ هة ةئاْ بطشة     

 
 ئةو كوبثة ئاطشةى سةٌَِاةيٍ دةكاب

 هيَى ةارى دةمب   
 ئةَةكدئةو كوبثةى ئاطشةى سةٌَِاةى 
 هيٍَ ةارى دةبآ    

 
 صةسةاضةةةن بؤ  بك ضووُةوة( دةرةًة

 ئطةسثؼ 
 ًيَزووى رؤًى ةيَذا ُقوَ دةكةَ

 
 سورظاسى رؤمت بذةةلآئ ُياصةكامن 

 دةدةًآ   
 روواُيؼٌاْئ روسِةى ئاوة

 كةواةة  ئةى صةسةائ دةةواُي 
 ثةهليَؼٍ بلةة    

 
 ضى هةَ ئامساُة بلةَئ

 كة وةن طوألئ بة طةس ػامنذا ٓةهبذةوةسآ.؟
 

 ٓةسضى هة دةوسةَلىئ دةطووةآ   
 اطشةؽ هة ئاودا   ئاطش هة ٓةوادا و ئ

 ئةى ئةَ طةسًاةة ضييةئ
 كة بة ئةُذاًةكاُى هةػيذائ دىَ و دةضآ؟
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 )بة يادى شتة ناديارة ئاشكراكانةوة(
 

 ئافشةب   
 ٓةوسةَلةئ فشًيَظم دةباسةَِآ

 
 ُائوًيَذةى    ثةدمةى ٓةةةئ
 هة ثةثووهةى ًشدوو صةاةشئ

 ٓيوى ةش ُاطشآ 
 

 سووُاكاةى     بةسطشى ُاكاب   
 وُاكاةى    سو

 ةاْ ٓيَشؾ دةكاب   
 ةاْ رؤى بة دةطلةوة دةداب

 
 صةسةا    ُاصاُآ بِوآ    
 ةاْ طةًا بلاب    

 ةا رؤى سووب ُةكاةةوة    
 

 رًاسةى سورظاسى ئاطؤئ بة ئةُذاصةى
 رًاسةى

 ئةو ضاواُةةةئ كة بؤى دةسِواُّ   
 سووُاكيؽئ هةؾ ة ى صدسة   

 ةبة َ ٓةس ةةُيا ةةن سورظاسى ٓةة
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 صةسةائ دةسفةةى ئةوةُذة ُييةئ
 هةطةأل ملذا بذوآ   

 ضوُلة ٓةًوو كاةى رؤىئ
 بؤ دةطلةًؤ كشدُى ػةثؤيئ ةةسراْ كشدووة   

 
 ئامساْئ كووةَلةئ

 بةػى ٓةًوو طةس ة ةكاْ دةكاب    
 

 بةفشئ
 ٓاوسِةَى ًاُذوو بووْ و
 بشاى ثكةَلى ة ةة

 
 ٓةوسئ ٓاواس ُاكاب   
 قظةؾ ُاكاب   

 ٓةًوو ػليَليؽ دةهبيَ ئبة َ 
 

 وػةئ دةبووُة باهبِذة   
 صةِذةوةساْئ ٓةًوو سووةو ًشدْ دةضّ  

 ةطة هة ًشدظ
 كة7 ًشدْئ دةَ  بؤ نى

 
 ػادًاُيىئ باهبى ٓةةة و

 هةػى ُيية   
 ٓةةاوئ راُووةةكى ٓةةة
 ٓيض سةَطاةةكى ُيية
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 بةسدئ بة رةوةووةى طؤساُى دةهبآ

 ةم دةبآ   ةاسةلاةىئ هة كشُِؤػذا هة دا
 سووُاكاةىئ بة ثيَوةئ هة داةم دةبىَ

 
 طوألئ بةػيَلة هة ضاو   

 بؤْ ة ةؽئ بةػيَلة هة دأل   
 

 رةو7ْ ئةو ةاقةُة بآ ةاواُةةةئ
 اكشدُةوة ُةبآبةسِ

 ُاةواُآ بزى    
 

 بةسدئ طوآ هة طشوودى ئاو ُاطشآ 
 

 صدس ةاس كيَوبطةئ هة كاةى ضاوةسِآ كشدُى
 باساُذائ
 وآقزى ىلَ دةسِ

 
 هةػى ٓةةاوئ سووُاكييةكةةةةى   

 ٓةةاوئ ئافشةةيَلى سووةةئ
 كة ٓةسضى ةوى ٓةةةئ هةبةسى كشدبّ   

 
 ُاًةى طوألئ بؤُةكةةةةىئ

 كة بة ضشثةئ ثيٌَاْ دةطةةةُىَ   
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 ُٔيَِى    ةواُرتةّ راُووة   
 بة َ بؤ ئةوة دةط  ُادابئ
 ةياةذا ُيؼلةةآ بي    

 
 ةُيا ثيَيةكى ٓةةة   ئةَ    ةةُيا ضاوةَمئ ة

 دةطليؼى ُيية    
 ٓةوس     هةػيَلى ةةواوة

 
 صةسةا    داسطلاُيَلةئ طةًا دةكاب   
 ٓةوس    داسطلاُيَلةئ دةكؼآ   

 
 ػةثؤىل    ةاس   ةئ

 رةَيةكاُيؼىئ سدرةكاُّ   
 ضؤهةكة     ُاةةوآ هةو كيَوبطاُةدا طؤساُى بوبيَ ئ

 كة ُاصاُّ بيَذةُ  بّ    
 
   كليَديَلةئٓةوس   

 ئاوئ بؤ7 ةاقة روةَِةسةَلى دةُووطآئ كة7
 صةوى ة ةة 
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 ةبيِ   دٓةسباهبةكاُى  ئسووُاكيى    هةػيَلة

 ئاو ة ةؽئ هةػيَلةئ
 هة سورظاسى صةاةشئ ٓيوى ةش ُابيِ     
 ةاسةلاةى    ٓةس بةطيَشِةى هة داةم دةبآ   
 سووُاكيى ة ؾئ هةوطاةةوة كة دةَلة دُيائ

 دةكاب    كؤض 
 

 سووُاكيى     دةفلةسى طشووػلة
 ةكةبيَلى ُةبيِشاوةئبة ًةس

 هةطةسي دةُووطشآ   
 

 سووُاكيى     وةن ًِذاهبيَلةئ هة ُوةَِى رةودائ
 ةةُيا ضةكيؼىئ رؤبةدةطلةوة داُيَلى  

 
 رؤهبةًيَؽئ طشةاُى كوبثةةة و

 ثيَلةُيِى ئاطش 
 ٓةس ةةُيا ئاطشئ كاةآ كة دةطشىئ

 ةكةُآ   ذثيَ
 

 ثةثووهة    ةاهبة ٓةوداى سووُاكيية   
 ٓةس هةبةس ئةًةػةئ كة ئاطش7

 ةواُرتةّ ةويَلى    
 

 ئةوةى ٓيويؽ ظووهبىئرؤس     بة بيَ
 ٓةًيؼة ثيَؼٌاْ دةكةوآ    
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 كشاطى ةاسةلى هةبةس ُةكاب سووُاكيى     ةا

 ُاةواُآ غةوآ   
 

 بياباْ     ئةوةُذة بة دواى ةةػقى
    ضوو ٓةةاو ة دا 

 ةاطووةا    
 

 كةُاسى صةسةا    طةسةِة    
    بػةثؤيئ ئاُيؼلى هة طةس دادةدا

 
 ئاى هة طيَويَلى ًاُ  و

 ئاى هةو ةواًيَشةية ثووضةى   
 ُاصاُىَ قظة هةطةأل ئةطليَشةةةكذا بلاب   

 ُاصاُىَ وػةةةن غوةَِيَلةوة    
 ئةو رةسًاُةةةؾئ كة هة دةوسةَلى    

 اطيَلى رواطرتاوة  ٓيض ُييةئ ئةوةؽ كش
 

 ٓةوس     ةويَلة    
 ٓيض هةػيَم ُاةواُآ هةبةسى بلاب

 
 رؤهبةًيَؽ     ٓةًيؼة سواُيِيَلى ًاهبئاواةى

 ٓةةة   
 ئاطش ة ةؽئ ٓةًيؼة سواُيِيَلى
 بة ةةن طةةؼلِى ٓةةة    
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 ئاو     بويَلة ٓةس ػوةَِيَمئ
 طنت ووةكاةة ػوةَِى ُودئةو ػوةَِة 

 ةكؼآ   دهيَى سا
 بة ُوطلِيؼةوة سآ دةكاو

 بة داُيؼلِيؼةوةئ ٓةهبذةطآ و
 كاس دةكاب   

 
 صةسةا    بة دةطٌةْ طؤساُى دةهبيَ 
 ٓةس بؤ ئةوة روهبقاوة7 طةًا بلاب

 
 

 باغ ة ئافشةةيَلةئ
 هةػى هة طوبذاةة و

 ةى و بةسطيؼى7 طيا
 

 رؤس    هةو كاةاُةػذا كة رةًط  دةبآئ
 ى ةشئهة سووُاكاةى صةاةشئ ُاةواُآ ٓيو

 هةبةس بلاب ة
 

 ةاسةلاةى    صدسداسةَلةئ ئابوبوقةى ةيَطاكة
 دةدابئ

 سووُاكاةى ة ؾئ طواسةَلةئ
 ةيَطاكة سصطاس دةكاب   
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 طوأل    بةهةًيَلةئ بة ٓةوادا سآ دةكاب
 ةةن كةطيؼى طواس كشدووةئ

 كة7 بؤُةكةةةةى
 

ياةيةوةئ رؤس ة ةؽ رؤىئ  بة دهِب
  كة ئةَ ئامساُة ةيَذةٓيَوبآ  

 بة ٓةهبة    دةضيَلةوة ًاهبةكةى رؤى
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 )بةيادى يارييةكانى ذيان و مردنةوة(
 

 ًشدْ    ٓةس هة دواوة دةَ    
 ةكةوآ هةدةةُاُةب ئةو كاةاُةؾئ كةوا دةس
 ثيَؼةوة ٓاةووة    

 ثيَؼةوة     ٓةس ةةُيا بؤ رةاُة
 

 صًاْ     هة ئاكاًى صدس بوبيَى    رةُ  دةَِآ
 رةوْ بيِ ئ رةُ  دةَِآ    ضاو ة ةؽئ هة كةَ

 
 سورظاس    سووُاكاةى هةػة
 كة سورظاس ةاسةم داةةبئ

 طةسةاثاى هةؾئ دةكورةَلةوة
 

 ئامساْ    دةختوةَِيَلةوة   
 بة َ دواى ئةوةى7 صةوىئ دةةِووطآ

 
 

 صدسةاسئ ٓيَوبى ساط 
 سةَطاةةكةئ دةضآ بؤ ٓيض كوةَيةن

 
 ًشدظ     كليَديَلةئ
 ةَِيَلةوةٓةًيؼة رةاْئ دةخيو

 ًشدُيؽئ هة ةةن طاب و هة ةةن ةاسدا
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 دةخيوةَِيَلةوة   
 

 ئاواص    بؤ طوةَولةةة   
 سةُ     بؤ ضاوة    

 وػة ة ؾئ بؤ طةسةاثاى هةػة
 

 بةٓاس     طةةؼلة باروةى ًاهبةكة ة
 بؤروةكاُى داطشب و

 
 هة رةَش هيَضًةى باساُيَلذائ كة بة طياُيذا دةضؤسِائ

 ْكةوةة دابةػلشدُيا
 بة طةسدسةر  و سووةكذا    

 
 بؤضى ػاةكئ ٓةًيؼة ٓةهبة دةكاب7
 بةٓاسئ طة كاُى رؤى دةداةآ و   
 ئةوةؽئ دةةاُذاب بة ًةسةكةر؟

 
 رؤس    بة سووُاكاةيةكةى داًاُذةثؤػآ

 بيَئةوةى دةسبةطلى ئةوةًاْ بيَ 
 كة باوةؾ كشدُة بةسدةواًةكةى ثياًاُذائ

 ًاهبئاواةيةكى بةسدةواًة   
 

 دسةاسئ ةواُرتةّ ضشا    ئةواُة7ْص
 بؤ ئةوة ٓةهبياْ دةكةةّئ
 ُةن سووُاكيياْ ثآ بديِ ئ

 بةهبلوو بؤئةوةى ةاسةلاةى بديِ     
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 سةػاةى     ضاوهيَلِاُى طشوػلة

 هة باوةػى طةسدووُذا
 

 سةُطةكاْ    ةيثيَم ًوصةلي طةسِدكّئ
 سةُطى سةؾ7 ثيَؼةُطياُة

 
 دةُوة7َِّٓةًوو سةُطةكاْ ثيَلةوةئ وا 

 سووةّ    ةاْ ةى و بةسطياْ هة بةسداةة 
 بة ةةُيا سةُطى سةؾ ُةبيَ ئ

 ةكاب دكة7 ةوى سووب هةبةس 
 

 ى    دوطٌةكاُى ةيَطاكة دةكاةةوةيطثيَل
 سةػاةى ة ؾئ داةاُذةراةةوة   

 
     بؤ ٓةس كوآ بوي

 سوو هة ٓةس كوآ بلةة    
 قوو ةى رؤب    دووسةشةّ ػوةَِة

 
 كؤةاةى بؤ ُيية رةاُى بةسدئ

 ضوُلة بة ًشدووةى دةرى 
 
 
 



 95 

 
 

 بةيادى ئةو ـ ةوة
 )مةبةشتى لة ئافرةتة(

 
      هةؾئ

 ةواُرتةّ راُووةئ
 كة رةةاأل ةياةذا ُيؼلةةيَية   

 
 سواُيٍِ بة طةسةاثاى هةػيذا

 ثةسةةواصة دةبآ
 بةسةِرتةّ ئوقياُووغ

 هةػى ئافشةةيَلى ةاػقة
 

 ةًديِآئدكة 
 ةبيَلةوةطشِ هة سورظاسى د

 ًّ    ئاطشة ػاساوةكةى ئةوَ
 

 بؤضى بكةوةسةيةكاُ ئ هيٍَ ُابِةوة؟
 با ة ؾئ رؤى طوةَى هيٍَ ُةبوو

 كة ومت7 رؤػٍ دةوةَى
 

 ئةو ئافشةةةَ بيينئ كة ثةسِةطيَولةي دةدوو
 ثةسةطيَولةؾئ بةٓاسى دةدآ  

 ئةوةؽ ةؤ بووة    
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 )بةيادى مهداَلييةوة(
 

 ةئصدس ةاس    ٓةوا ة َ دةو
 بة دوو ثيَى هة  طيا( دسوطللشاوئ

 سدةؼلووة    
 سةَطا ة ؾئ بة دوو ثيَى هة  ٓةوا( دسوطللشاوئ

 طةًاى كشدووة    
 

 ٓةس صوو صاًذاس كشاَ   
 ٓةس صووؾ صاُيٍئ

 ئةو صاًاُةئ ًِياْ روهبقاُذ
 

 ٓيَؼلاؾ هة ثؼ  ئةو ًِذاهبةوة دةسِدَ
 كة ٓيَؼلا هة ُاو ئةُذاًةكاُى هةمشذا

     دةسِواب
 ئيَظلا     بة طةس هووةلةى ثةةزةةةكى

 سووُاكييةوة وةطلاوة و
 هة طؤػةةةن دةطةسِآئ ةياةذا عةطيَلةوة

 بة َ بؤ ئةوةى طةسهةُوآئ
 سورظاسى  ػةو( غوةَِيَلةوة 
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 بةسِةَذا دةسِدَ   
 دةطليَلٍ هة ٓةوا ة داةة و

 دةطلةكةى ةشَئ بة ُاو قزةَلذا دةطيَشَِئ
 دةكةًةوةكة رةةاهبى ىلَ 
 

 ٓةس بة ةةُيا ئةو كةطةى
 ةيَلةأل بة ئاطؤ دةبىَئ

 دةةواُآ سةَطةةةكى ةش بلاةةوة   
 

 ٓيَؼلا ًِذاهبييٍئ هة ُاو هةثى
 ئةو سووُاكييةدا هة داةم دةبآ

 كة ُاوةكةى ُاصامنئ
 ٓةس ئةوةؽئ ُاوى ًّ دةُيَ 

 
 سدرةكاُى     صةسةاضةْ   

 بكةوةسةيةكاُيؼى7
 *هةػى طةس ئاو كةوةوو

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ( 639ة  639ئ رًاسة  طشوةطؤظاسي   *
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 *بةيةك طةيشنت
 ئايتماتؤف ضةنطيس

 
 ػؤسدوْ(ى ثك ئةو سِدرة كة بؤ ًاهبةوة طةسِاةةوةئ ئاكاسى طةةش بووئ 

اسةى ثيَوة دةاس بوو  رُةكةى ةةكظةس ػوةراوةى و حةثةطاوةىئ ةاْ رةَ و بيَض
صاُى ػليَم سِووةذاوةئ كة هيَيؼى ثشطى ضييةةى. ئةبوبةق بووئ ضوُلة ةووػى 
زاةوةةةكى طةةش بدوو   ػليَم ٓةس هة ثشِوثووضيى ثكةَليى بويَ    ةاْ ػليَم هةو 

 بابةةة   بة َ ػليَم كة ٓةسطيض هة ثياوةَلى طاغ و طةهيٍ ُة دةوةػاةةوة  
ثياوة ثكةئ بيظ  طايَ هةًةوبةس كوسِةَلى هة ػةسِدا كورسابووئ كوسِةَلى  ئةو

ةواْ و قؤص   كةغ هة بكى ُةًابووئ هة  ػؤسدوْ( صةاةش   ػؤسدوْ(ةؽ ثيَؽ 
ئةَ ًاوة دووس و دسةَزةئ كة هةطةيَ رُةكةةذا دةرةائ ُيؼاُةةةكى ةاد كشدُةوة و 

كةضى هة ثشِةَلذا ئةَ ثياوة ثكةئ ُاوٓيَِاُيَلى كوسِةكةى ثيَوة دةاس ُةبوو   
 بشِةاسةذا طةس هةو ػوةَِة بذابئ كة كوسِةكةى ثيَؽ ػةسِةكة ةياةذا ًاًؤطلا بووة 

                                 
 6653طؤظاسي سدري كوسدطلاْئ رًاسةي ةاةدةب بة ػاُؤ و ضكدنئ هة طاهبي * 
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ػؤسدوْ وةى7 "ٓةطليَم ةياًذا دةةووهبىَ كة كوسِةكةَ صةِذوو بىَ و ئيَظلا 
 هةوىَ بىَ   ٓةط  بة ػليَم دةكةَ بةسةو ئةوىَ سِاَ دةكيَؼىَ   دةًةوىَ بيديٍِ" 

رُةكةى بة ثةراسةوة طةةشى كشدئ هة طةسةةادا وةظلى ثيَي ثىَ بلةُىَ   ثيَى 
بوبى7َ بةسِاطللة. ةاْ ئةسىَ ةؤ بةٓةًوو ةةقوبلةوة وا دةهبيَي . دهبِياة  ػيَ  
ُةبووة .؟ بة َ دواةى بةرؤةذا ضووةوةئ ضوُلة ػيَوةى ط لوطؤ و ةيَشِواُ  و 

ذابووئ كة صدس هةرؤي دهبِياةةئ ةاْ صدس دةُطى   ٓةًووةاْ ُيؼاُةى ئةوةةاْ ةي
ًلٌاُةى بةرؤةةةى و بةسِاطلى قظة دةكاب  هةٓةًاْ كاةيؼذا بةٓةًوو ٓؤؾ و 

 طؤػيةوةةةةى  
ئاهةَ كاةةدائ رُةكةى طةسةسِاى ئةوةؾ كة دةةضاُى ئاسةصووةكةى بىَ طةسو 
بةس و بىَ ٓوودةةة و ثىَ داطشةِةكةػى هةوسِِِكى ًِايَ دةضىَ و ثةػيٌاْ 

 كشدُةوةػى طشاُةئ بةصةةى ثيذا ٓاةةوة   بة طوبةوة هيَى ثشطى7
 ةة ئةسىَ كةوابووئ بؤ هةًةو ثيَؽ ُةضووة  بؤ ئةوىَ؟

 ػؤسدوْ ٓةُاطةةةكى ٓةهبليَؼاو وةى7 
"ُاصامنئ بة َ ئيَظلا حةص دةكةَ بوٍ  حةصةؽ دةكةَ ثيَؽ ًشدمن بوٍئ 

 دةسِدَ" ٓةطليَلى صدس ةةواوَ بةًة ٓةةة   طدةةِىَ ػةفةقى 
 ةة ضي  ثىَ رؤػة وا بلةئ كةة ى رؤةة  

رُةكةى نى وابوو ًيَشدةكةى بةرؤةذا دةضيَلةوة و ثةػيٌاْ دةبيَلةوةئ هةو 
طوُذة دووسة ٓيض ُابيِيَلةوة و ٓيض بةدةط  ُآيَينَ  كةضى بؤضووُى  رُةكة وا 

 دةسُةضووئ ضوُلة ػؤسدوْ ثةػيٌاْ ُةبووةوة 
ضة طشدةَلةوة بووئ دةًيَم بوو رةوى هيَلةوةدووئ طوُذةكةةاْ بة نثاهبى سِة

ٓةًوو ثةدمةسةكاُيؼى ةاسةم بدووْئ ةطة هة ًاهبى  ػؤسدوْ(ئ كة ةاس ةاسة 
 سِووُاكيى ةياةذا دةكوراةةوة و دةظاْ ٓةيَ دةبؤوة 

 ػؤسدوْ(ى ثك ةيَى بةرؤى ُةدةطشب   ئةو ػةوة ضةُذ ةاسةَم هة رةو 
وة طةس باُيزةكةةاْئ ٓةًوو ةاسةَليؽ ٓةطلا و رؤى هةبةس دةكشد و دةضو

باوةػىَ وةَِجةى دةرظلة ئاروسِى ئةطثةكةوةئ وةَِجةى كؤُيؽ ُا بة ةةُيائ 
بةهبلو ضاكرتةّ هةوةسِئ بةسٓةًى ةةكةَ طيا دووسةّ بؤ و خئ بةطةوصةى   ثةةلا 
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بةطةس ئاروسِةكة دةرظ    ئةو هةوةسِةى  ثةةلا ٓةس ةوةَلىَ و طةوصةى ةشى
و ةؤسة بةس ئةطثةكةى دةرظ ئ ثيَؼرت ٓةسطيض سِةَى بةرؤى ُةداوةئ ئةًؼةوئ بة

ئاوا دةطلى ثيَوة ُةطشىَ و طةسفى بلابئ ُةةؼى ٓيَؼلووة كةطى ةش دةطلى بؤ 
بةسىَئ ةا صطلاْ دةٓاب   ةاساْ ةا صطلاْ دةٓابئ و رةكاُى بؤ هةوةسِطاةةكى 

اوةى دسةووئ طة ى ثؼ  ًاهبى رؤةاْ دةبشدئ بةةووهة سِةَطا طةوصةكاْ و ثامش
وةسةوةوة رةسةلى دةكشدْ  كةضى ئةًؼةوئ دةطلى بةٓيوةوة ُةدةطشبئ 
ةةُاُةب ٓةطدةى ئةطثةكةػى ثشِ هة قةسطيى كشد بؤ رؤ ئاًادةكشدُى 

 طةفةسةكةى 
ػؤسدوْ ئةو ػةوةى بةو ةؤسة بةطةس بشدئ رُةكةػى رةو ُةضووة ضاوىئ 

ةةذا دسوط  ُةكابئ رؤى بة َ بؤ ئةوةى كؤطث هةبةسدةَ طةفةسى ًيَشدةك
كشدبوو بة رةوةووئ هةطةيَ ئةوةػذا ٓةسضى ةاسىَ ًيَشدةكةى دةضووة دةسةوةئ 
ئةَ رؤى هة ةيَى رؤةةوة ٓةُاطةةةكى قووهبى ٓةيَ دةكيَؼا و دةةضاُى 
 ةةقةهالداْ هةطةهبيذا بؤ ثةػيٌاْ كشدُةوةى كةهبلى ُيية   ئةَ حةصى دةكشد بوبى7َ 

بشِدة ئ بك بلةةلةوةئ بك بلاةةوة كة ضؤْ رةهبم  "باػرت واةة ثيَؽ ئةوةى
هةدواةذا ثيَى ثىَ دةكةُّ   بة َ ٓةس رؤى بىَ دةُ  دةٓيَؼلةوةئ هةةشطى 

 ئةوةى ُةوةن ًيَشدةكةى ثيَى بوبى7َ 
 "ئةطةس ةؤؾ رؤب بةداةلى بضاُياةةئ ثيَ  ُةدةومت ًةضؤ  

كوسِةى ٓةسطيض  " بةهبىَ حةصى ُةدةكشد طوةَى هةًة بيَ    ئةَ رؤى ئةو
ُةدةدوو   ُةةؼى دةصاُى هة ض ةؤسة كوسِةَلةئ داةلى كوسِةئ ُؤ طايَ دةبوو 
ًشدبووئ ئةَئ دووةَ رُى بووئ طوصةساُيؼى هةطةهبيذا صدسةاس طشاْ بووئ ضوُلة 
ٓةًيؼة و هة بةساًدةس دوو كوة بةػووةكةىئ رؤى بة دةطلة ثاسضة و ةاواُداس 

دى رؤةاُذا هةػاس دةرةاْ   طةسةاْ هة باوكياْ دةصاُىئ كة هةطةيَ ًايَ و ًيَش
ُةدةداو ثةةوةُذةؼياْ هةطةهبيذا ُةبوو   باوكيؼياْ ًةطةس بةدةطٌةْ بكى 
بلشدُاةةئ ئةو كاةاُةى كة بؤ ػاس دةضووئ طةسى ىلَ دةداْ   هةَ سِوةوة ئةَ 
ة ٓيوى ىلَ ُةدةثشطى    بؤ ئةَ ةؤسة داس و باساُة ضاكرت واةة باوةرْ رؤى ةيَو

ُةطويَِىَ   ٓةس ئةًةؾ بوو هةًةدا واى ىلَ كشدبوو قاةى بىَ بةو كةهبلةهبة و رةةاهبةى 
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دةكشدةوةئ دةةضاُى بكى ىلَ  ًيَشدةكةى كةوةؤةة طةسةةوةئ ضوُلة ٓةسضةُذ
ئةًيؽ ةؤسة طؤصةَلة و بةهبلو بةَ طةسداُةئ كةًيَم ئؤرزُى بطاةىَ و كة  و 

 رةًةكةى بشِةوةَِيَلةوة   كوهبى دامبشكيَلةوة   ةاْ ٓيض ُةبىَ
ٓيَؼلا طضُطى ُةدابووئ كة ػؤسدوْ ضوو بةنى ئةطثةكةةةوة و صةِى كشد و 
قاًويةكةىئ كة بة دةواسةكةوة ٓةهبواطشابووئ داةطشب   هةبةس طضُطى ػةفةقى ُاو 
ثةدمةسةكةػياُذا بةطةس رُةكةةا ػؤسِ بووةوةئ كة ٓيَؼلا هةُاو ةيَطةكةدا بووئ 

 ثيَى وب7
يدلاْ( ًّ دةسِدَ   دهب  ٓيض ُةكابئ طدةى ئيَواسة دةطةسِةٌَةوةئ طوةَ  ةة  ُظ

هيَية؟  بؤ دةُط  ُيية؟ ٓا. ةيٍَ بطةئ ئةوة كوسًِةئ ٓةسضةُذة ٓةًوو ػليَليؽ 
باؾ دةصامنئ بة َ ٓةس حةص دةكةَ رؤَ بوٍئ طةسةَم هةوىَ بذةَئ دهٍب واَ ثىَ 

 دةهبىَ   ةيٍَ دةطةة ؟ 
ى ٓةطلائ وا رؤى ثيؼاُذائ كة ةةواو ٓاةديَلة طةس رُةكةػى بةبىَ دةُطي

 ةةقوى ًيَشدةكةى و ثيَى وب7
ةة دةبواةة طةةشى ػةثقةكةة  بلشداةةئ ٓةًووى ثةهبةةةئ ةواْ ُييةئ رؤةؤ 

 بؤ دةػلاةيةكةى بةس ًاهبى رؤًاْ ُاضي ئ بؤ صةاسةب دةضي  
ى روسى رُةكةى دةطلى بؤ طِذوقى رووس ةيَى ُووطلِةكةةاْ بشدئ ػةثقةةةك

 دةسٓيَِائ كة دةًيَم بوو هةوةَذا ػاسدبووةةوةئ داةة دةطلى ًيَشدةكةى و ثيَى وب7
 ةة ئةًةةاْ هةطةس بلة  ةواْ ُيية بةو ػةثقة ضوبلِةوة بوي    

 ػؤسدوْ ػةثقةكةى طؤسِى و سِووةو دةسطاكة سِدةؼ   رُةكةػى باُطى كشد7
ةكةب هةطةس سِةفةى ئائ كةًيَم سِاوةطلةئ ةوةَؼةبةسةى ُاْ رواسدُ ة  

 ثةدمةسةكةةةئ بيخةسة ٓةطدةكةةةوةئ ةا ئيَواسة بة سِةَطاوة بشطي  دةبىَ 
ػؤسدوْ وةظلى ثيَى بوبىَ طوثاط  دةكةَئ بة َ بىَ دةُ  بووئ ضوُلة باو 

 ُةبوو ثياوئ طوثاطى رُةكةى بلاب 
طوُذةكة ٓيَؼلا هة ػكةِى رةودا بووئ كة ػؤسدوْ هةثؼ  ًا ُةوة بؤى 

ووئ ةا طةطةهةكةى ئاواةى بةٓةواُلة ُةوةسِْ   هةةةُيؼ  طوُذةكةوة دةسض
 بةٓةُذىَ ةووهةسِةَذا نى كشدةوةئ كة سِووةو ضياكة دةةربد  
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ُيوةسِدى سِدرى ثيَؼووةشئ ػؤسدوْ بةٓةًاْ ةووهةسِةَطادا سِووةو ًاهةوة 
س و بؤ دةطةسِاةةوةئ كة ةةسةباُة ػشِة دوو ثيَولةكةى ثشِ كشدبوو هة هيَزُة دا

صطلاْ كةهبةكةى دةكشد   ئةو سِدرة هةدةَ دةسبةُذى  طؤسج(ى بوووكذائ هق و 
ثؤثى دسةرلى دةبشِى و ةةسةباُةكةى ىلَ باس كشد و هةطةس كوسطى ىلَ روسِةِةكة 
داُيؼ ئ ٓةسدوو قاضيؼى ىلَ دسةَز كشدو بة دهبخؤػييةوة رؤى دا بة دةَ سِةوةى 

طا طةرلة بووئ ةةسةباُةؾ ٓةس دةةِا ُذا   ةةسةباُةكةوةئ كة ػاسةصاى ئةو سِةَ
سِدرةَلى طةسَ و ٓيٌَّ بوو   هةوىَئ هةثاةيضاُذا ئةوكاةةئ ضاوةسِواْ دةكشىَ ثوةى 
طةسًا ُضَ بديَلةوةئ بة َ ثيَؽ ئةوةى ئةًة سِووبذابئ ئةو ضةُذ سِدرة ٓةس 
هةرؤةاُةوة سِووُان و طةؾ و طاًايَ بووْ   ئةو سِدرة طوُذةكاُى ئةو 

ةوسوبةسةى بةو بِاساُةوةْئ ةواْ دةبيِشاْ   طوُذةكاُى ُاو ددهبةكاُيؽ د
بارةكاُياْ بةسى ئامساُياْ طشةدوو   دةواسى ًاهبةكاْ بةطوبةطثى طواخ دسابووْئ 
سِووةكةكاُى ُاو كيَوبطةكاُى ةووةِيؽ وػم بدووْ   ةشاكلؤسةكاُيؽ رةسةلى 

دوكةهبى ًةةوةو بِةوػةةى هةٓةُىَ دسةوى كيَوبطةى ثاةيضة بووْ   ئاطؤؾ ةوةَزاهبى 
ةيَطاى ُضًى طةس ػاسدا ثيَوة بوو   بةطةس ئةًاُةػةوة ثؤهيَم ًةي بةبيَذةُطيى 
دةفشِةّ   ػؤسدوْ دةةضاُى ئةو ًةنُة ثةسِةطيَولةْ   بةسةبةةاْئ كة بؤ داسبشِةّ 
 ٓابئ ثةسِةطيَولة بة ثؤيئ بةطةس ةةىل ةةهةفؤُةكاُةوة ُيؼلدووُةوةئ سِةض سِةض
بةساًدةس بةةةن بةبىَ ةووهبة ٓةهبِيؼلدووْئ ٓةسةةكةةاْ طِطى طثى و طةسةؼياْ 
صدس طةةش بووئ كوليؼياْ وةن دسِن دةبشةظلاةةوةئ بةٓيٌَِيي ُيؼلدووُةوةئ 
ةاسةاسة بة صةقةى ثةُ  رواسدةوةبوو بؤ ةةكرتةاْ دةروةَِذئ هةوة دةضوو 

شاودا بةةةكةوةئ هةػيَوةى ةةن ٓةًووةاْ ضاوةسِةَى ئةوة بلةْئ هةطاةيَلى دةاسةل
 باهبِذةدا ب شِْ و سِةَطا بطشُة بةس 

طشدبووُةوةى ئةَ ثةسِةطيَولاُةئ بةَ ػيَوةةة طاًيَلى ةواُى نى ئةَ  
دسووط  كشدبوو   بة ػاُاصةيةوة بكى كشدةوة و بةرؤى وب7 ئةًاُة ضؤهةكة 

 ثاطاسى ُ  
فشِةّ   ثاؾ ئةوةى ضةُذ ئةوا ئيَظلا ئةَ ثةسِاطيولاُةئ بة بةسضاوةيةوة 

دةوسةةةن هةػيَوةى ًايَ ئاواةيذا بةطةس ئةو صةوةيةدا طوسِاُةوةئ كة وةسصى 
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ٓاوةِياْ ةيَذا بةطةس بشد   ئةوطا بةٓيٌَِيى و بة ئاطاُيى بةسةو قو ةى ئامساْ 
بةسصةش بووُةوةئ هة دووسةوة هة ثةهبةةةن سِةػاةى دةضووْئ كة ةاسوباس ةيؼلى 

 هبلة صةَشِةِةةةكى ىلَ دسوط  دةكشد رؤسئ وةَِةى ثة
ػؤسدوْ صدس هة فشِةِياْ وسد بووةوة   ئةوةةا ضاوى هيَياُة رةسةلّ 
دةوسةةةكى ةش دةكةْئ دوا دةوسةةةكى طةوسة بةطةس بارة سووةةكاُى 
ثاةيضةوة   سِةضى ثؤهة ثةسِةطيَولة دةةووب7 ٓيَويَلة دةهةصسىَ   هةضةُذ ػوةَِيَلى 

ةيَطاطؤسِكىَ دةكشائ دواةى بؤ سِةَضةكاُى رؤةاْ دةطةسِاُةوةئ سِةضةكةػذا ٓةُذىَ 
ئيِجا سِةولةى فشِةِة طةوسةكة هةبةس دةطكاو ثؤهةكة وسدة وسدة دةبيِشاْ   
هةضاو طوَ دةبووْئ ةا هةقو ةى ئامساُذا ةاسًاةياْ وةن دةُطذاُةوةى طؤساُيةكى 

 صدس دووس دةسِةوةيةوة   بؤ ػوةَِة طوًةكاْ دةفشِةّ   
كةضى ئةو بةةاُيية ثيَؽ ئةوةى ب شِْئ ةواُى بياُديِىَئ ةيَش طوىَ هة صةقة 
صةقياْ بطشىَ   دهبى دةةووب قوهبثى رةًيَلى رؤػى ةيذاةة و وةن ػةثؤهبيَلى 
طةسرؤؾ ٓةس ٓةهبذةضىَ   ٓةسدوو ضاوى ةةرى فشًيَظم بووْئ ٓيض ػليَلى 

ى  هةطةهبيذا ةشى بؤ ُةدةبيِشائ بة َ ٓةس بؤ ئامساُيؼى دةُواسِ
ٓةُاطةةةكيؼى ٓةهبليَؼائ كة ُةةضاُى بؤ ضيية   بؤ ػليَلى ُضةم و 
رؤػةوةظ ئ كة بؤ ٓةةا ٓةةاةى هيَى طوَ بووة   ئةطةس ةةًةُى كةًرت بواةةئ 

 هةواُة بوو طؤساُى ًاهبئاواةى بوبىَ    
رشًةى ثيَيةكى ُضةمئ  ػؤسدوْ(ى ثكى بة ئاطا ٓيَِاةةوةئ هة دووسةوةئ 

طشدةكةى ئةوبةسةوةئ صةنًيَلى دىئ طواسى ئةطثيَلى بؤمشاخ بووة   هةطةس 
هةطةسةةادا ُةةلواُى كابشا بِاطيَلةوةئ دواةى كة ُضةم بووةوةئ صاُى ئةًة 
 طاباساىل(ةة   ثياوةَلى ثكةئ هةطوُذةكةى ئةونةاُةوةئ ئةَ ٓةسدوو ثياوة ثكةئ 

ِياْ هةسِةَطاى ٓةُذىَ بةةةواوى ةةكرتةاْ ئةوةُذة ُةدةُاطى   ةةكرت ُاطي
سِةَلةوةى ػاةى و  ثشطة(ةوة بووئ دةاسبوو  طاباساىل(ةؽ بؤ صةاسةب دةضيَ ئ 

كشدبووئ ػةثقةةةكى ثيَظلةسِةَوى هةطةس  ضوُلة ثاهبلؤةةكى ػةسابيى ةاصةى هةبةس
ُابووئ داسةَليؼى بةدةطلةوةطشةدووئ كة سِةُطى ةىَ دةطلةكةى هة سِةُطى 

 يَواُة دةضوو  ضةوهطة طووسةكاُى ئةو ك
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 طاباساىل( ةوبةوى ئةطثةكةى ةوُذ كشدةوةئ بةدةُطيَلى طاصطاسئ طووةَلى 
 طةسًى هة  ػؤسدوْ( كشدو ثيَى وب7

 ةة ئةسىَ كابشاى ئاطِطةس. ئةوةبك هةضى دةكةةلةوة؟
 سِاط  دةكاب ضوُلة  ػؤسدوْ( ًاوةةةن ئاطِطةس بوو 

  ػؤسدوْ( وة ًى داةةوة7
 ةكةْ ةة ثةسِةطيَولة كؤض د

 ةة ضيى؟ ثةسِةطيَولة كواْ؟
 ةة كؤضياْ كشد 

 ةة ئيِجا با كؤض بلةْ   ئةوة داس ة ب دةبشِى؟ 
 ةة بةهبىَ بؤ صطلاْ  هةكوةَوة دةسِدة ؟ 

صةسدةرةُةةةن بةطةس سِووى  طاباساىل( دا بوو بووةوةئ كة سِةؼيَلى سِةؾ داى 
 ًى داةةوة7ثؤػيدووئ ٓيَؼلا طيٌاى طةدميَليؼى ثيَوة دةاس بووئ وة 

ةة دةضٍ طةسةَم هة كوسِةكةَ بذةَئ كوسِةكةَ هيَثشطشاوى كيَوبطةى ًكةية هة 
  ئةكظاى(ئ هة طةس ئةو ضيا ًةصُة 

  طاباساىل( بةداسةكةى دةطليى ئيؼاسةةيَلى طةوسةةؼى سِووةو ضياكة كشد 
  ػؤسدوْ(ةؽ وة ًى داةةوة7

 ةة ُاوى  ئةكظاي(َ بيظلووة   بةهبىَ بيظلووًة 
 اباساىل( وةى7 ط

 ة ًّ بؤ ئةوىَ دةضٍ   كوسِةكةَ ُاًةةةكى بؤ ُووطيوَئ ةياةذا ُووطيوة7 
 با باوكٍ سِدرىَئ دوو سِدر طةسَ ىلَ بذاب   

دةطودمىَ ئةَ كوسِوكا ُةؾئ طةسدكاةةةى بةدةطلةوة بطشْئ بة َ بةبىَ ئيٌَة 
بؤ ئةوةؽ ئاًادة ٓيوياْ ثىَ ُاكشىَ   كوسِةصاكةػٍ رْ دةٓيَِىَئ دةبىَ ةةداسةن 

بلةَئ ئيَ بيَطوًاْ ًيواُيؼياْ صدس دةبىَئ هةبةسئةوة بك هة طاصكشدُى طواسةى و 
 زاسزاسةَِيؽ دةكةًةوة 

 طاباساىل( دةطلى بة باطى كاسوباسى ئةو كيَوبطة ًيكةة كشدئ كة كوسِةكةى  
هيَثشطشاوةَلى و ئيَظلا "روسى"ةةكى صدس بةسٓةَ دةٓيَِىَ  ػواُلاسةكاُيؽ 
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سةةةكى باػياْ ىلَ ضِ  دةكةوىَ   رةهبلةكةؾ هة هيَثشطشاوى كيَوبطةكةةاْ صدس ثا
 سِاصةّ   دةُطيؽ واةة طواةة رة ةيَم بةسِةَوةةة بة كوسِةكةى  طاباساىل( بذسىَ  

ئةًاُة ٓةًووى ضان بووْئ بة َ بكى ػؤسدوْ طؤسِا   هةثشِةَلذا ٓةطلى كشد 
هة دهبيذا ػاسدبووةةوةئ طةسى ٓةهبذائ ئةو  طؤصةَلى كؤْئ كة طا ُيَلى بىَ دةُ 

طؤصةى كة ٓةًيؼة صةِذوو بووئ طؤصةَلى ًِا ُةى وائ كة دةُطذاُةوةى هةُيَواْ 
ثةساطووةكاُيذا ةووهبةى دةٓابئ ةووهبةةةكى وائ ٓةسكة ثةسِةطيَولةى بذةاةة كؤض 
 دةكةْئ ئيرت ئةَئ نى رؤةةوةئ ئةو طؤصةى هة دهبيذا بووئ دةطلى بة طةسة
ةاةلىَ دةكشدئ وةن بوبيَظةةةكى ئاطش   ئةو طؤصة طؤصى باون و فشصةُذةى بوو بؤ 
كوسِةكةىئ ئةو كوسِةى ًاوةةةكى صدسةئ ئةَ ةئاُةى بةةىَ ٓيَؼلووة   ئةوةؽ 
ًاوةةةن ُضةم  ئةكظاى( ئيؼى دةكشد   ئةوةؽ دةظاْ ةاسةَلياْ ةوابى بؤ 

ةبيَئةوةى ئاطاى هةرؤى بيَ  كة باوكى ُاسدبوو بويَ  طةسةَلى ىلَ بذابئ بؤةة ب
دةهبيَ  ضىئ ةةكاُي بؤ نى  طاباساىل(دا و قظةكةى ثىَ بشِى  وةن وسِةَِة بلابئ بة 

 ثةسدػةوة ثيَى وب7
 ةة ًِيؽ كوسِةكةَ بؤ ئةوةَى باُ  كشدَ  

  طاباساىل( هيَى ثشطى7 "كوسِةكةى ةؤؾ هةوةَية؟ 
 ةسصى " بةضشثة وةى7 "بةهبىَ" بة َ هة حكطيؼذا دةه

 طاباساىل( بةطاسدةَلةوة ػاُى ٓةهبلةكاُذ و وةى7 "ئةًةَ ُةدةصاُىئ 
 ٓةسضؤُيَم بيَ  ػليَلى باػة   هةٓةس ػوةَِيَم ٓةْئ روا هةػياْ طاغ كاب 

 طاباساىل( هةئةطثةكةى رةُذ و سِدةؼ   ٓةس بة سِدةؼلِى  طاباساىل(ةؽئ 
ُيىئ وةن ٓةوسة بشوطلة  ػؤسدوْ( بؤ ُاو رؤى طةسِاةةوةئ بيَذةُطيى و ضؤهبةوا
 سِاةاُذةوةػاُذ  بةرؤى وب7 "ضيٍ وب؟ دسدَ كشد." 

  ػؤسدوْ( سِاثةسِى و بةػوةَّ  طاباساىل( دا سِاةلشد و ٓاواسى دةكشد7
 "بوةطلة   بوةطلة  طاباساىل" 

 بةػوةَِيا سِاى دةكشدئ ةا داواى هيَدوسدُى ىلَ بلابئ كة دسدى هةطةيَ كشدووة 
 ػليَم ٓةةةئ بةرؤى و ئةطثةكةةةوة نى كشدةوة و ثشطى  طاباساىل( كةصاُى 
 ةة ضى سِووةذاوة؟
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 ػؤسدوْ( بة ٓةُظلةبشِكىَ طةةؼلة نى و دةةوةظ  ػلةكةى بؤ سِووْ 
بلاةةوةئ بة َ ةاسةَلى ةشةؽ ٓةطلى كشد بةسطةى ئةو ٓيَضة ُاطشىَئ كة رؤى بة 

ذووةاُذائ كة صةِذووؾ دسد غاةةوة  ضوُلة ئةَ نى وابوو صةِذووةةكة هةُاو صةِ
بووئ ًةسج ُيية ٓةس هةطةس صًاُى ػؤسدوْ بىَئ بةهبلو نى رةهبلى ةشةؽئ بؤةة 

 ُةةلواُى رؤى بةدسد غاةةوة   
ػؤسدوْ ٓةسضةُذى دةكشد دهبى ُةدةٓاب بوبى7َ ضؤةة رةَش طوبةوة و هة فوْ سِدر 

ةًيَلة ًشدووة و هة و فوْ ةيَطادا بووة  رؤى ثىَ قاةى ُة دةكشا بوبى7 كوسِةكةى د
ةةُطةكةدا كورساوة  ئةَ حةصى دةكشدئ ئةطةس بؤ ضةُذ دةقيقةةةكيؽ بوواةة 
كوسِةكةى ًاوةةةكى ةشةؽ بزىئ ئيِجا دواى ئةوةئ هةكاةيَلى ةشدا بيؼى وةداةة 

 ًشدووةئ طشُ  ُةبوو   
 ػؤسدوْ ثيَى وب7 

 ةة ئةسىَ ةطةسةب ثىَ ُيية؟ رةسةلٍ بؤ ةطةسة ػيَ  دةمب 
 اىل وة ًى داةةوة7 طاباس

 "دةن بة َ هيَذاة  ػؤسدوْ   ةشطاُذً "  
 بةدةَ ٓةُاطة ٓةهبليَؼاُةوة كةوةة طةسِاْ بة طكفاُةكاُيا و ثيَى وب7

 ةة دةطل  بلةسةوة  ًِيؽ وةن ةؤئ بىَ ةطةسةةى ثةكٍ دةراب  
 هة ػووػةةةكذا كةًيَم ةووةِى كشدة هةثى دةطلى  ػؤسدوْ(ةوة و ثيَى وب7

ىَ كابشاى ئاطِطةسئ ئةوة بؤ دةطل  دةهةسصىَ؟ وادةاسة ثكى ثيَلةوة ةة ئةس
 دةاسى داوة. 

 ػؤسدوْ وة ًى داةةوة7 
"بةهبىَ ًِيؽ هةكاةى رؤةذا بةػى رؤَ ضةكوؾ وةػيَِيٍ كشدووةئ بيَطوًاْ 

 ُاػلوامن بطةسِةٌَةوة ةةًةُى نوةَليي   بدووسة هةوةى سِاطكَ كشدة " 
 ة7 طاباساىل وة ًى داةةو

 "ُا  قةةِاكة  ًاهبئاوا  "
 ػؤسدوْ ثيَى وب7 

 "ٓيواداسَ طةفةسب طةنًةب بىَ"
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ئيرت بةبةسةةوة ُةًابوو طاباساىل سِابطشىَ   ػؤسدوْ(ةؽ ػادًاْ بوو بةوةى طاباساىل 
 بة طوسةى ةيَى ةةقاُذ و ئةًى ةةُطةةاو ُةكشد باطى ًةسطى كوسِةكةى بلاب 

ٓةس بة ثيَوة وةطلا بووئ هة زاةوةى رؤةذا  كة طاباساىل ةيَثةسِ بووئ ػؤسدوْ
ُقوَ بدوو   ئيِجا دةطلى ثاْ كشدةوة و ةوةِةكةى سِد كشدة طةس صةوى و بؤ نى 

 ةةسةباُةكةى طةسِاةةوة 
بة هةػيَلى طشاُةوة كةوةة سِةَلشدْ   هةبةس رؤةؼيةوة ٓةس دةةووب7 "ضيٍ 

ا و بةدةوسى رؤةذا كشد؟ بىَ ػم ًّ ػيَ  بووَئ ئيِجا هةطةس سِةَطاكة وةطل
دةةشِواُى و بكى دةكشدةوة   ةا ضاو بشِةذة كشد طةةشةَلى ػوةَّ فشِةِى 

 ثةسِةطيَولةكاُى كشدةوةئ كة بةطةس ئةو ٓةسدة بةسةِةدا ةيَثةسِةّ 
 بة ضشثة بةرؤةؼى وب7 "ُا   ُا   ًّ كوسِةَلٍ ٓةةة   صةِذووػة   

 ئيِجا بة رةًطيِى ُةسِاُذى7 
  ٓةةة   دةػوٍ بؤ دةذةُى كوسِةكةَئ ضاوةؼٍ ثيَى ًّ كوسِةَلٍ ٓةةة 

 دةكةوىَئ دةذةُيؼى دةكةَ.
ةاسةَلى ةشةؽ ُوقٌى بيَذةُطيى بووةوة  بة دسةَزاةى ئةو سِةَطاةةى بؤ طوُذةكة 
دةضووئ ػؤسدوْ دةةوةظ  رؤى قاةى بةوة بلاب ئاوا دهبطك ُةبيَ ئ ضوُلة 

  بة َ ئاسةصووى بؤ طةسداُى ئةو طوُذة ُاةواُىَ سِابوسدووى بؤ ئيَظلا بطيَشِةَلةوة 
ػاراوةيةئ هة دةسووُيذا وةن ئاطش طوبثةى طةُذبوو   دةبواةة ٓةس واى بلشداةة 
ضوُلة ئةو ئاطشة هةًيَز بوو هةدهبيذا دةةِا ُذ   طا ْ و طا ُيَلى دسةَز بووئ ئةًة 

 وابوو  
هةو ةيَطاةاُة دةًيَم بوو بكى دةكشدةوة و رةوى دةبيِىئ ٓةس رؤةؼىئ طةس 

بذابئ كة كوسِةكةى دوا سِدراُى ثيَؽ ضووُة طةسباصةىئ ةياةاُذا بةطةس بشدبووئ 
ئةوا ئةَ ضاو ثيَلةوةِةى  طاباساىل(ةؽئ ئةوةُذةى ةش ئاطشى هة ثووػوو بةسدا   
ئةو طا ُةؾ صدس طةةش بةُاو ةةكذا ضووبووْ   ئاواب و رةوْ بيِيِةكاُيؽ 

ػؤسدووْ واى دةٓيَِاةة بةسضاوى رؤىئ كة هةو  بدووْ بةسِاطلىئ هةبةسئةوةى
دةذةُييةدا سِوو دةدةْ   بيَطوًاْ كوسِةكةى بةو دةذةُيية طةػلة دةبىَ و ثيَى 
 دةهبى7َ " بابة طياْ ئةوة ٓاةي . بةسةو سِووةؼى دةَ    باوكةكةةؼى ثيَى دةهبي7َ 
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بووَئ "ئةى ضؤْ كوسِى رؤَ   ةؤ ضؤُي . ٓيض ُةطؤسِاوة    بة َ ًّ ثك 
 دةةواُى رؤب بضاُي   

 " كوسِةكةؾ ثيَى دةهبى7َ 
"ُائ بابة طياْ  ةؤ بةو ػيَوةةة ثك ُةبووة    ةةُيا ئةوةُذة ٓةةةئ 
طةسدةًيَلى صدس هيَم دابشِاوةّئ ئةى بؤ ٓاةِ  ئةوةُذةى ثىَ ضوو؟ ضةُذ طاهبٌاْ 

 ةيَثةسِاُذ؟ بيظ ؟ هةواُةةة صةاةشةؽ    ئةى بكب ُة دةكشدَ؟. 
بكَ ُةدةكشدة    ٓةًوو سِدرةَلى رةامن بكَ دةكشدة   بؤب ثةسدؾ  "ضؤْ

بووَ   مبدووسة ئةطةس واَ هيَ كشدة  بةجمؤسة ضاوةسِواُيٍ بلةة    بة َ رؤب 
دةصاُي  ئيؽ و كاسةؼٍ صدسبووة   ةؤ رؤب دةصاُي  داةل  ًشد و ُاػلٌاْ   

كةوب و بؤ ةةكجاسةى ئيرت دواى ئةوةى ةؤ هة ةةُطذا كورساة ئ ئةو هةةيَطادا 
ةطاةةوة   ئةوا ًِيؽ ٓاةووَ بكةوةسة  صةِذوو دةكةًةوة   دةًةوىَ سِةَضى  ٓةهِب
صدسَ ثيَؼلةؾ بةواُة بلةَ هةطةيَ ةؤدا رةاْ   ئةًةوىَ سِةَضَ ثيَؼلةؾ بةو ران و 
ضياةة بلةَئ بةو ئاو و ٓةواةةى ٓةهب  ًزى و رواسدةةوة   كوسِى رؤَئ ًّ و ةؤ 

ةوة   بؤ وا هيٍَ وسد دةبيلةوة؟ دة هةطةيَ رؤةذا مبدةئ ةةكرتًاْ دةل
قوةاغاُةكةمت ُيؼاْ بذة   طوُذة ػاراوةةكةمت ُيؼاْ بذة  كة صدسب بؤ باغ 

 دةكشدَ  " 
ػؤسدوْ صدس ةةقةهالى دا ُاوى ئةو سِاوضييةى بك بلةوةَلةوةئ كة  طوهبلاْ(ى 

ُى ثياوةَلى صدس ضان بووئ كوسِى هة ًاهبةكةةاُذا دةرةائ ٓةس ئةوةُذةى ىلَ دةصا
(طاهبى ُضةم 43 طوهبلاْ(ةؽ صدس هيَى سِاصى بووئ بة َ هةواُةةة ئيَظلا هة  

بووبيَلةوةئ دةى دةبىَ ئيَظلا ًابىَ؟ ئاى  ضةُذةّ ُاًة بؤ ػؤسدوْ دةُووطىَئ ةا 
طةسداُى بلاب  ًيواُذاسةى بلاب و ثيَلةوة ٓةهبؤ صةَشِةِةكةى بؤ سِاو بدةْ    ئاى. 

ٓةهبؤكة ًابىَ؟   ٓةهبؤ هةو باهبِذاُةةةئ كة صدس دةريئ ئةوةةؼى بك كةوةةوة  ئارؤ
كة سِاوضيةكةئ كوسِةَلى ٓةبووئ طاهبى ةةكةًى قوةاغاُةئ  طوهبلاْ(ى كوسِى ئةَئ 
دةسطى ثىَ دةووب   بة َ طاهبى دووةًىئ ئيرت ةةُطةكة دةطلى ثيَلشد   دةػىَ 

ْ و ًِاهبى ٓةبىَ   رُى سِاوضيةكةؾ ٓةس ئيَظلا ئةو كوسِةى طةوسة بووبىَ و ر
ئافشةةيَلى ضان بوو   طةسةسِاى ئةوةؾ ئيؽ و كاسى سِدراُةى هة كيَوبطة ًكةيةكة 
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و هةًاهبى رؤةؼياْئ ًاُذووى كشدبووئ داواػى هة ًيَشدةكةى كشدئ دوواْ هةو 
ة بؤ طةطى سِاواُة بؤ ًاهبى باوكى بِيَشىَئ ضوُلة ثيَى ُةدةكشا ئةو ٓةًوو "ةشة "

 ئةو ٓةًوو طةطةهة بلاب   
سِدرةَلؼياْ  طوهبلاْ( طةطيَلى سِاوى ٓيَِاةةوةئ سِةُطى طثى بووئ ٓةُذىَ 
ثةهبةى صةسدةؽ بةن ةةُيؼلةكاُيةوة بووْ   ئاى  ض طةطيَم بوو   ًةطةس ٓةس هة 
ضيا ًةصُةكاْ هةجمؤسة طةطة ٓةبىَ   كة سِاى دةكشدئ دةةوب ٓةوسة بشوطلةةةئ 

طاُة بؤ سِاوى بضُةكيَوى بةكاس دةٓيَِشائ كة سِاوةاْ بِىَئ ةا بياُلاب ئةَ ةؤسة طة
بة ةةهبةوة   بة َ بؤ سِورى دواةى  طوهبلاْ( طةطةكةى ٓيَِاةةوة و وةى7 "راُة 
روةَيةكةَئ صدس دهبطك دةبىَئ ضاكرت واةة هة  ةشة ( كشدُذا ةاسًةةى بذةَ   كة 

  طوهبلاْ(دا سِاى كشد    سِدةؼ ئ طةطة ضاكةكةؾ بةدواى ثاطليوةكةى
ػؤسدوْ بةةيابووُةوةى صدس رةًداس بووئ بة َ دةةضاُى طةط صدس هة سِاوضى 
ةيََذةطةْئ ئةًيؽ ٓةًوو ئةوكاةةى بة ئاطِطةسةى بةطةس دةبشد   ئةى ةؤ بوبيَي  

 ئةو طةطاُةؾ ٓيَؼلا ٓةس سِاوة سِةَوى بلةْئ ةاْ ًشدبّ؟  
دةكشدةوةئ ٓؤةةكى بةةيَى ددصةةوةئ  كاةىَ ػؤسدوْ بكى هةَ ٓةًوو ػلاُة

كة صةاةش قاةى بىَ بة سِدةؼلِةكةى   بةهبىَ دةضىَ ئةو ثياوة بديِىَئ ئةطةس ئةو 
ثياوة سِاوضييةؾ ًشدبووئ ئةوا طةس هة طؤسِةكةى دةدابئ رؤ ئةطةس صةِذووؾ 
بووئ ئةوا دةضىَ طوثاطى ئةوةى بلابئ كة ئةو ًِاهبةى رؤى ةواْ ثةسوةسدة 

 كشدبوو  
ةةُيا ػليَم ٓةبووئ كة ػؤسدوْ سِةَطاى بةرؤى ُةدةدا بكى ىلَ بلاةةوةئ 
ٓةسضى كاةيَليؽ بكى بلةوةاةةةةوةئ ئيؽ و كاسى سِدراُةى رؤى بةس ضاوى 
رؤى دةٓيَِاةةوةئ ةا بكى بويَلةوة   بكى هة ُشرى ثةةاةة و هةوةسِى ئةو 

طةسبشِةّ و  صطلاُة دةكشدةوةئ بكى هة ضاكرتةّ كاب دةكشدةوة بؤًةسِ
ٓيَؼلِةوةى ئارةهبةكاُى و فشدػلِياْئ دةةوةظ  ٓةس بكى ُةةةةةوةئ ضوُلة 
ثيَؼرت ئةو ٓةًوو طا ْ و ػةوخنوُيية و كاةى ئيؽ كشدُى ئاطِطةسةيةئ 
ئةوةُذةى بكى ىلَ كشدبوَوةئ هيَى ةيَش بدوو   ئةَ ػلة ئةوةُذة ريَشا و هةثشِ 

ضةكوػيَم بةس دةصطاةةكى ئاطّ دةكةوىَئ طةسى ىلَ دةدائ وةن ئةوة وابوو ضؤْ 
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ةاْ ئاطِيَلى طووسكشاوة بة ئاوةَلذا دةكشىَئ بة َ نى ئةَئ ػلةكة وا 
كةوةدووةوةئ كة ٓةس روا رؤى بشِةاسى دةطة ةى ئةوةى ٓةةةئ كة ئةَ ػلةى بؤ 
دةٓيَِيَلة دى ةا ُا.   رؤ ئةطةس دةطة ةى ٓةةةئ ئةوا هةو دُيا بة كوسِةكةى ػاد 

لةوةو ٓةًوو نةةُةكاُى ًةطةهةكةى ةىَ دةطةةةُىَ   بة َ داواى هيَدوسدُى دةبيَ
هيَِاكاب   ُا   ػؤسدوْئ ةا ئةو ٓةسدوو كوةػى كة هة ػاس دادةُيؼّئ ُةٓاةِة 
دةُ  و ئةو ٓةًوو وسةة و طوةةيةةاْ ُةكشدئ ثةػيٌاْ ُةبؤوةئ بةهبلو ٓةسوا 

ةباسةب بةو سِووداوة طاًِاكةئ هيَى بيَذةُ  بووئ بة َ ٓةسدووكياْ ةا ئةًشِدؾ ط
 رؤؾ ُةدةبووْ  

ئةًةئ ئةو سِدرة سِووةذا كة  طوهبلاْ( بةسةو وةَظلطةى ػةًةُذةفةسى ػاس 
دا بووئ ةةكيَم بةسِاكشدْ 6616دةضووئ بؤ بةػذاس بووْ هة ةةُطذا   هة ئةكلؤبةسى 

 رؤى بة دوكاُةكةى ػؤسدوْ دا كشد و ثيَى وب7 
 اهبةوةئ كوسِةكةب دةةةوىَ ًاهبئاواةي  ىلَ بلاب" "بةثةهة بوؤسةوة بؤ ً

 ػؤسدوْ(ةؽ ٓةسوا بة ثةهةئ بة بةسدكى ئاطِطةسةيةوة طةسِاةةوة و ٓيَؼلا  
دةُطى ضةكوؾ و دةصطاكة هة طوةَيذا دةصسةِطاةةوةئ بةثةهة بة سِةَطادا دةسِدةؼ  

طةسباصةى  و باوةسِى بة ػلةكة ُةدةكشد   ئةَ نى وابوو كوسِةكةى ٓيَؼلا وةرلى
ُةٓاةووة   بة َ ػلةكة سِاط  بوو   ضوُلة  طوهلاْ( بةطواسى ئةطثيَلى 
رواطرتاو هة ًةهبدةُذى ُاوضةكةوة ٓاةدووئ ةا داةلة ُةرؤػةكةى بديِىَئ كة 
طاهبيَم دةبوو ُةرؤؾ كةوةدووئ بةبيَئةوةى ٓيض ُيؼاُةةةكى ضان بووُةوةى ىلَ 

ووئ كةطةس هة ػاس بذابئ ةا هةئيَظطةى دةاس بذاب   بؤةة داواى هةباوكيؼى كشدب
 ػةًةُذةفةسئ ضاوى ثيَى بلةوىَ   

قظةكاُى ضاو ثيَلةوةِةكةةاْ صدس ثوشِ ثوشِ و ػيَواو بووْ  بةةؤسىَ كاةآ هة 
ئيَظلطةؾ هة ةةكرت ةيابووُةوةئ ًاهبئاواةيةكةةاْ ئةوةُذة سِةَم و ثيَم ُةبوو   صدس 

هةو ػلاُةؾئ كة هة طِطذا ثةُطياْ  قظة و صدس ػ  بك ضووْئ ةةُاُةب ٓةُذىَ
 رواسددةةوةئ هةَ ةؤسة كاةاُةدا ُاكشةَّ  

" كيوؤًةةشة 03ػؤسدوْ بةثةهة بةطواسى ئةطثةكةى بؤ ػاس ضوو  ئةو "
سِةَطاةةى صدس طوسج بشِى  كة طةةؼ ئ ئةطثةكةى ٓةُاطةى ىلَ بشِابوو   ئةوةى 
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ةةًاوةسة صدسة بووئ كة  ةةكةَ ػ  طةسدمى  ػؤسدوْ(ى سِاكيَؼائ ئةو ئاثووسةى
هة ثؼ  ثةسرةِى ئيظلطةكةوة سِاوةطلا بووْئ ٓةًوو ػلةكاْ هةوىَ بوو7ْ هؤسى 
طةوسةئ كة ئا ى طووس بةن ةةُيؼلةكاُياُةوة بووئ كؤًةهبى ةةسةباُةى 
ٓةًةةؤسةؽئ ثشِ بووْ هة ئاهيم و داُةوةَوبةئ ئةطثى صةِلشاوئ ػةًةُذةفةسى ٓةهبٍئ 

ةسةكة بؤسِة بؤسِةاْ بووئ ةةسةباُةؾ ٓةس ةةقة ةةقياْ هةطةس رةةى ػةًةُذةف
بووئ طةسباسى ئةًاُةؾئ داُيؼلوواُى ضةُذاْ طوُذ و ُاو ػاسةؽ سِرابووُة ئةو 

 ُاوة    
ػؤسدوْ دابةصى وئةطثةكةى بة ةةكةً  ةةسةباُةةةكةوة بةطلةوةئ كة هةُاو 

واى كوسِةكةةذائ بةس سِةوة ئةطثيَلذا بووئ بةٓةهبةداواْ رؤى كوةا بؤ طةسِاْ بةد
رةهبم دةكةوب و هيَؼى دةثشط   ثيَياْ دةوب7 ئةوئ هةُاو ةيثة طةسباصةية 
ئاًادة كشاوةكاُذاةةئ هة دةػلةكةى ُضةم ئيظلطةْئ ُاةةهبّ ةيا بدِةوة و ُاةةهّب 

 كةطيؽ ةيَلةهبياْ بديَ ئ ضوُلة ةاوةَلى ةش دةةاُدةْ   
ى بةسِةض رؤةاْ بة ثةسرةِةكاُةوة ػؤسدوْ رؤى طةةاُذة ئةوىَ  هةوةَؽ رةهبل

ٓةهبثةطاسدبووئ ئةو كاةةى ئةَ طةةؼلة ئةوىَئ فةسًاُياْ ثىَ كشابوو ًةػق 
 بلةْ   "ضة   سِاط " ةاْ دةكشد   

ػؤسدوْ بة ػوبةراوةى وةطلائ ُةدةةواُشا ُاطياوب هةوةَذا بذدصةلةوةئ هةبةسئةو 
ةضةدا وةكو ةةن بووْئ ٓةًوو دسةرلةو هةبةسئةوة كة ئةواُيؽئ هةو ٓةًوو سِ

 هةثشِةَلذا طوةَى هة دةُطيَم بوو باُطى دةكا7 
" بابة   بابة     وةسة بؤ ئيَشة  " ٓةسدوو كوةكةى بووْ هةبةس دةسكةى 
دةػلاةيةكذا ئيؼاسةةياْ بؤ دةكشد  دسِىَ بة رةهبلةكةدائ ةا بياُطاةىَ   بةدةَ 

كوسِةكةةؼى ئةًى  ووئسِةَطاػةوة ضاوى بة كوسِةكةى كةوبئ هة دةػلةكةدا ب
 بيِىئ بة صةسدةرةُةوة دةطلى بؤ ٓةهبلةكاُذ   صةسدةرةُةةةكى ريَشاو طةةش   

ػؤسدوْ بةصةةى بة كوسِةكةةذا ٓاةةوة   ئةوةُذة ًِايَ بووئ ٓيَؼلا سِةؼى 
دةسُةٓاةدووئ هةواْ ُةدةضووئ ًةطةس بة با ئ ئةطيِا ػاُةكاُى و دةَ و ضاوىئ 

دةبيِشا   دةاسة بةَ دوو طاهبةى دواةىئ كة طةسباصةى ةيَذا طيٌاى ًِذاهبيياْ ةيذا 
 دةكابئ دةبىَ بة ثياوةَلى ةةواو و ةؤكٌة و ثةي ئةطلووس 
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ثاؾ ئةوةى ػوسدوْ بكى هة كوسِةكةى دةكشدةوة  ةياواصةيةكى ةاةدةةى هة  
كوسِةكةةذا بةدى ُةدةكشدئ ئةَ رؤى حةصى دةكشد سِةَضطشةّ فيَشبيَ  ُةن بةةةُيا 

ةوةظلىئ ٓةًوو كةطىَ رةهبلى رؤؾ دةوىَئ بة َ ئةَ ٓةس هة ًِاهبيةوة صدس رؤػ
سِةَضى كوسِةكةى رؤى دةطشبئ وةن ئةوةى ًشدظيَلى رةشةئ ئةوةؽ بة ثيَوةواُةوة 

 بووئ طةسةسِاى ئةوةى كة ٓيَؼلا ًِايَ بووئ ػةةلاُيؽ بوو   
ة َ ئةَ هةطةيَ ػؤسدوْ هةَ سِووةوة ُةةذةصاُى ًةطةهةكة ضؤْ هيَم بذاةةوةئ ب

كوسِةكةةذا بةجمؤسةبووئ بةةاةدةةى دواى ئةوةى كة كوسِةكةى بوو بة ًاًؤطلائ 
ػؤسدوْ ٓةس بةضاوى سِةَضةوة بؤى دةسِواُىئ طوةَى هة بكو سِاةةكاُيؼى دةطشبئ 
ٓةسكاةيَليؽ كة بؤ ًاهبةوة دةطةسِاةةوةئ بؤنداريَلى طووسى دةذةواُيى هةًى 

اُة هيَثشطشاوى ٓةسةوةصكاسى دةذةواُةكاْ بوو ئ ٓيَؼلا دةكشدئ ضوُلة هة قوةاغ
سِةطى طةسكيؼيى و طةسةسِدةيؼى ةيذا ًابووئ بة َ ػؤسدوْ نى وابوو سِدرةَم 
ٓةس دةبىَ بطةسِةَلةوةو بديَ  بة ثياوةَلى طةُط   هةبةسئةوة واى بةضان دةصاُى 

ُةكابئ ضوُلة دةط  ُةراةة كاسوباسى رةهبلةوة و بة ئاًؤرطاسةى ًاُذووةاْ 
دةةضاُى هة دآاةوودا كوسِةكةى سِةَطاى رؤى دةددصةَلةوةئ هةواُةةة ٓةسئةًةؾ 
بووبيَلة ٓؤى ٓةهبثزاُى بة كوةكاُيذائ كوةكاُى7 طةوسةكةةاْ "صةدليؽ"و 
بوووكةكةةاْ "طاهيلا"ئ ٓةس هة ػاس قوةاغاُةةاْ ةةواو كشد و ٓةس هةوةَؽ 

ووة نى رؤةاْ و هةوىَ ضووبووة راُةى ػووةاْ كشدبوو    طوهلاْ(ةؼياْ بشدب
 ًاًؤطلاةاْ و ئةوا ئيَظلا طاهيَلة ًاًؤطلاةة   

ػؤسدوْ كة طةةؼلة نى كوةكاُىئ وةن ٓؤةةن ٓةبىَئ دةطلياْ طشب و هة 
 ئاثووسةكة دووسةاْ رظلةوةئ بةسِقيؼةوة بة ئةطثاةى دةطلياْ بة ةوةَِذاُى

ة و رؤىئ رؤى ُاوُووغ كشدووةئ بشاكةةاْ كشد   هةطةسئةوةى نوةَلى طةسطةسً
بؤ ٓةسكوةَؽ دةضووْئ ئاثووسةكة ضشِةش دةبووئ كوةكاُى صدس ةووسِة و 
 ٓةهبوووبووْئ بؤةة هةو طؤسِةثاْ و هةُاو ئةوئاثووسةةةدا ئةَ ًؼ  و ًشِةةاْ بوو7 

 ةة دةصاُى كوسِةكةبئ رؤىئ رؤى ُاوُووغ كشدووة؟
 ػؤسدوْ وةى7 "ُْة    ضى ةش؟."
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اْ بة طةسباصطةى ُاوضةكة و فةسًاُذةى طةسباصةيةوة كشدئ رؤى ةة ثيَوةُذن
دةةةوىَئ ئةو رؤى داواى ضووُى كشدووة و رؤى دةةةوىَ بؤ ػةسِى بيِيَشْ    ةىَ 

 دةطةة ؟ 
 ةة ئةًة ًاُاى واةةئ ٓةطلى كشدووةئ ثيَوةظلة ئةًة بلاب   

 ئيرت كوةكاُى ػا وةاْ بؤ ٓيَِا و بةطةسةذا سِوورا7ْ
ظلى كشدووة؟ بابة  ةؤ ُاةةوىَ ةىَ بطةى؟ ئيٌَة ًيَشدةكاُيؼٌاْ هةوةَّئ ةة ثيَوة

ئةواْ بةغ بووْئ كىَ دةصاُىَ ئةواُيؽ دةطةسِةَِةوةئ ةاْ دةكورسةَّ. ًاوًاُة 
هةًةؾ بيَلةطرت ب   . ئةوة ئةوةؽئ دوا كةغ بوو هةريَضاُةكةًاُذا   رؤى 

 طِ  دةباةة ثيَؼةوة بؤ ُاو ةةُطةكة  
ةن ةووةةهبة ددؾ دادةًيَِىَئ وا دةصاُىَ ًةطةهةى ةةُطيؽئ وةن ةة هةوىَ و

 طةسكشداةةةى كشدُى دةذةواُى واةة  
 ةة بابةئ ةؤ ٓيض قظةةةك  ُيية؟ 

 ػؤسدوْ وة ًى داةةوة7 
 "ئةى ًّ دةةوامن ضى بوبيٍَ و ضيٍ ثىَ دةكشىَ؟" 

بوؤ ثيَى بوبىَ  ةة بوؤسة نى   ئيَظلا داواةاْ ىلَ دةكةةّ سِةَ  بذةْ بويلة نى  
 با ثةػيٌاْ بيَلةوة    بوؤئ قاةوى بلةئ ةا هةدةطلٌاْ ُةضووة 

ةة واى ىلَ بلة بكى بطؤسِىَئ ةيَى بطةةةُة ًاوةةةكى ةشئ كة طةسةى طةسباصى 
رؤى ٓابئ بؤى ٓةةة بديَ  بة طةسباص   ةؤ ةةُيا كةطي  بلواُي  ثةػيٌاُى 

 بلةةلةوة 
 ػؤسدوْ وسةة وسةيَلى كشد7 

 ةقيقةةةن ضاوةسِىَ بلةْ" "ُا د
ػلةكة هةَ كاةاُةدا صدس طشاْ بوو   ضؤْ هة كوةكاُى بطةةةُىَ كة هةُاو ئةو 
ٓةًوو رةهبلةدائ دارواصةيةن هةجمؤسة هة ثياوةَم داوا بلةة . ئةى كوسِةكة رؤىئ 
ضؤْ دةةواُىَ هةقظةى رؤى ثةػيٌاْ بيَلةوة. ئةوطا ضؤْ هةسِووى دةَ  هةسِووى 

ٓةهبربِىَئ كة هةطةهبيذا وةطلاوْ. ئةى رةهبلى ضى ثىَ دةهبيَّ؟  ئةى ئةواُةدا طةس 
 رؤىئ سِاى هةرؤى ضى دةبيَ؟ 
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 ػؤسدوْ وةى7 
 "بشِوا ُاكةَ بلواُشىَ ػليَلى وا بلشىَ   ئةًة ًاةةى ػةسًةصاسى دةبىَ بؤ ئةو  "

 ةة ئةًة ةةةدى هةكوىَ ةياةة؟ 
ئاطاى ىلَ دةبيَ  كة ةؤ قظةى  ةة ئةًة ئيؼى كيَية  ؟ كىَ هيَشة دةةِاطيَ ؟ كىَ

 هةطةيَ دةكةة ؟ 
 ػؤسدوْ بةرؤ طشر كشدُةوة وةى7 

 "ئةو رؤى دةصاُيَ ئ رؤى بِويِةى ٓةًوو ػليَلة  " 
ةة ئةى   بةطيَلى بابة ئيرت   ئةو ٓيَؼلا ًِاهبة   بشِد   بشِد ةا هةدةطلٌاْ 

 ُةضووة  
ثيَلشدئ ةيثيَلى  هةو كاةةدا زةهبدة زةهبب و مجوةؤهبى رةهبلةكة دةطلى

ًؤطيقاؾ دةطلياْ بة ًؤطيقا رةُذْ كشدئ ئا ةةكى طووسةؽ ٓةهبلشا   
هةدةسطاى دةػلةكةػةوة دةطلةةةن طةسباص دةسكةوةّ و ئآةُ  دةطلى 
ثيَلشد   كوةكاْ دةطلى  ػؤسدوْ(ةاْ طشب و ثاهبياْ ثيَوة دةُاو دةُطيؼياْ 

 بؤوة7هةُاو ئةو ٓةًوو راوة راو و ًؤطيقاةةدا بةسص دة
ةة بةثةهة   با بو  بؤ نى هيَثشطشاوى رةةى ػةًةُذةفةسئ هة ئيَظطةكةةةئ 

 دةبىَ كوسِةكةب سِصطاس بلةة   
ةة بابةئ بابشِدةّئ ٓةس هةبةس راةشى ئةو داةلة ُةرؤػةىئ بة هيَثشطشاوى 

 رةةةكة بوبى7َ داةلى ُةرؤػةئ ثيَى بوبىَ داةلى طياْ دةدابئ رةسةلة دةًشىَ  
ةبةساًدةس ئةَ قظاُةدا ٓةسوا بة دوودهبى سِاًابوو   كوةكاُى بةُاو ػؤسدوْ ه 

رةهبلةكةدا بؤ ًاهبئاواةى ٓاةدووْئ ثةىل باوكياْ بؤ نى هيَثشطشاوى رةةةكة 
 بةكيَؽ كشد 

ئيَظلطةكةئ بةبةسصى ثويلاُةةةكى بةسدةّ  بةطةس دةػلةكةدا دةةشِواُىئ طةس و 
اسى ئةو قةسةباهبغيةؾئ كةٓةًووةاْ هة رةَشةؼى ثشِ بدوو هة رةهبمئ كةضى طةسب

ةاسةقذا ػة يَ بدووْئ كوةكاْ دةطلى باوكياْ طشةدووئ بةسةو طةسةوة سِاةاْ 
دةكيَؼا   بةُاو طةداْ ضاوى ثشِ رةَ و فشًيَظم و ئاصاةةةى و ُائوًيَذى و ًاهبئاواةيذا 
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دةػلاةيةكةدا ةيَثةسِةّ   بةُاو ٓاواسى ًاهبئاواةى و بةسِةَلشدُى طةسباصةكاُى ُاو 
 ةيَثةسِةّ   بةُاو ئاصاسى ػؤسدوْ رؤى و ُشكةى دهبة بةطرتاوةكةةذا ةيَثةسِةّ  

ٓةسضةُذة ػؤسدوْ دةةضاُى ئةَ كواُةئ هةضاكة صةاةش ٓيض ػليَلى ةشةاْ بؤ 
بشاكةةاْ ُاوىَ و هةو ضاكرت بؤ ريَضاُةكةةاْ كةطى ةش ُيية و بةػيَوةةةكى 

ةوىَ و دةةثاسةَضْ    بة َ ٓةطلى بة بيَضاسةى ةاةدةةىئ رؤةاْ ئاطاةى رؤػياْ د
و ةووسِة بووُيَم كشد بةساًدةسكوةكاُىئ كة وسدة وسدة هةدهبيذا طةوسةةش دةبووئ 
كاةىَ ثةهياْ سِادةكيَؼا و داواةاْ ىلَ دةكشد كوسِةكةى بطيَشِةَلة دواوة و ٓةًوو 

دةٓاب طةوسةةش ػليَم غاةة ئةونوة و سِةَضى رؤى ُةٓيَوبىَ   ئةَ ٓةطلة ةا 
دةبوو   بةةاةدةةى كاةىَ بةطةس ثويلاُةكةدا سِاةاْ دةكيَؼا و دسِةاْ بة ئاثووسةكة 

 دةدا   
ػؤسدوْ هةطةس دوا ثوةى ثويلاُةكةئ ةيثة طةسباصةكةى دى   ئةو ةيثةى كة 
كوسِةكةى ةياةذا دةسِدةؼ    ةيثةكة هةطةس ئاواصى ًؤطيقاةةن سِةَى دةكشد و دوا 

 كة رةسةم بووْ طواسى ػةًةُذةفةسةكة دةبووْ   كؤًةيَ بووْئ 
 طوهلاْ( هةسِةَضى دواوة بووئ ػؤسدوْ ةةكظةس ُاطييةوة   ٓةطلى كشد 

 طةةشى ئةًالوئةونى رؤى دةكاب و ضاو بؤ باون و روػلةكاُى دةطيَشِىَ    
ئاىئ هةَ كاةةدا ئةطةس بيضاُياةة باوكى ثايَ بة رةهبلةوة دةُىَ ةا بطاةة 

ى رةةةكة و ةلاى ىلَ دةكاب  طوهبلاْ( هةطةسباصى دةسبيَِيَى و سِطواى هيَثشطشاو
 دةكاب و ػاْ و ػلؤى دةػليَِىَ   ...  

ػؤسدوْ ضاوى هيَ بوو كويَليؽ بة بةسطى طووسةوةئ بةُاو رةهبلةكةدا ةةكاْ 
دةدابئ ةا طةةؼلة ُاو باوةػى  طوهبلاْ(ئ كةضى ٓةس بة ثةهة هةدةط  طوػ  

  هةطةهبيذا مبيَِيَلةوة   كة ئةًاُيؽ طةةؼلِة بةس دةسطاى صةاةش ُةةأُيَؼ
 هيَثشطشاوى رةةةكةئ كوةكاُى كةوةِة ثايَ ثيَوةُاُى و ثيَياْ دةوب7

"دةبشِد   دةبوؤ ريَشاكة   ثيَى بوبىَ ًّ باوكيٍئ ٓةواهبى داةليؼى بةسىَئ ثيَى 
ةًةُذةفةسةكةى بوبىَ  طوهبلاْ( ُافاًىَ و ٓيَؼلا ًِاهبة   ثيَى بوبىَ طواسى ػ

 ُةكةْ   ٓةًوو ػليَلياْ ةيَ بطةةةُة  "
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ةة بابة  دةبشِد  ريَشاكة  ضى سِةَى ىلَ طشةووة ؟ ٓةًوو دةقيقةةةكى ئيَظلائ بؤ 
 ئيٌَة صدس بةُشرة  

ػؤسدوْ بةساًدةس بةو رةهبلة صدس ٓةطلى بة ػةسًةصاسى كشدئ ٓةسضةُذة 
لةكةؾئ ٓةسةةكة طةسقايَ و ٓيوياْ ئاطاةاْ هةَ ُةبوو   ٓةًوو طةسباص و رةهب

 دهبى نى ئيؼى رؤى بوو  
 ػؤسدوْ بةدةَ سِةةلشدُةوةى ثاهبِاُى كوةكاُيةوة وةى7 

 "ًّ فيَش ُةبووَ ئةجمؤسة ئيؼاُة بلةَ   ُاضٍ  "
 ةة ُا   دةبىَ بوي  

 ةة ئةطةس ةؤ ُةضي   ئيٌَة دةض    ئيٌَة ئيؼةكة ةيَدةةىَ دةكةةّ   
اْئ ٓةهبٌةةياْ بؤ دةسطاى هيَثشطشاوى رةةةكة بشدئ ئيرت كوةكاْ طةةؼلة ةيِي

 ػؤسدوْ باهبى ٓةسدووكياُى طشب و بةدةَ سِاكيَؼاُةوة ثيَى وة7ّ
 ةة "ُاةواُّ   ُابىَ بوّ  "

ٓةةا ٓيَضةؼى ةيابوو هةطةس ثويلاُةكاُةوة رظلِية ُاو ئاثووسةى 
ُةدةػيا  ةةًاوةسةكةى رواسةوة  ئةواُيؽ هةدارائ ضى بؤ ُيَواْ باون و ًِايَ

 بووةشىَئ ثيياْ وب7
 ةة ةؤ ثايَ بة كوسِى رؤةةوة دةُيَي  بؤ ًشدْ   

 ةة بة ُةحوةب بي ئ ةؤ باوكى ئيٌَة ُي  
 كوة بوووكةكةػياْ ضاوى هة طةوسةكة كشد7 "سِاط  دةكاب ةؤ باوكى ئيٌَة ُي " 
دةَ و ضاوى ػؤسدوْ صةسد ٓةهبطةسِا  هةطةسرؤ رؤى ػى كشد و قؤهبى  

بةٓيَواػيَلةوة نى بؤ ُاو ئاثووسةكة كشدةوة  دةطلى بة ثاهبِاُى رةهبم  بةسداْ   
كشد   ثةهةى بوو دةةوةظ  ًاهبئاواةى هة كوسِةكةى بلاب   دسِى بةو داسطلاُة 
ضشِة دةدائ كة بةقيز و راوة راوئ هةطةس ػؤطلةى ئيظلطةكة بؤ ًاهبئاواةى 

َ سِةَطاكة ئةوةُذة وةطلابووْئ هةواُةى طواسى ػةًةُذةفةس دةكشاْئ بة 
طيخِاخ بووئ ةيَى ئةوة ُةبوو كةغ ثيَى بِيَلة صةوى  ًؤطيقاكةؾ ٓةس 

 دةرةُذسا   
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ػؤسدوْ رؤى بة ثةسرةِى ػؤطلةكةوة ُووطاُذ و طةسدمى ئةو صةسةا رةهبلة و ئةو 
فاسزؤُة طووسةى دةدائ كة بةةةكةوة بةطرتابووْ و ػةًةُذةفةسةَلى بىَ كؤةاةياْ 

 بةدةَ دةط  ٓةهبربِةِةوة هةًذةو ثةسرةِةكةوة باُطى كشد7 دسوط  كشدبوو  
 "طوهبلاْ   طوهبلاْ   كوسِى رؤَ. هيَشةَ طوةَ  هيٌَة  ؟"

 بة َ ٓاواسى ئاساطلةى كوىَ بلشداةة. 
ةةكيَم هة كشةَلاسةكاُى ػةًةُذةفةسةكة هةثايَ ثةسرةِةكةدا وةطلابووئ هيَى 

 ثشطى7 "ئةطث  ثيَية؟"
 ةوة7 "بةهبىَ"ػؤسدوْ وة ًى داة

 ةة دةصاُي  ػةًةُذةفةسةكاْ هةكوةَذا ئاهبوطؤسِ دةكشةَّ؟
 ةة دةصامن   هةو نةةوة  

ةة كةواةة طوىَ بطشة. طواسى ئةطثةكةب بةو بوؤ بؤ ئةوىَ   هةوىَ وةرل  
( كيوؤًةةشةَليؽ هيَشةوة دووسةئ هةوىَ ػةًةُذةفةسةكة 2صدسةش دةبىَئ ٓةس ةةُيا  
طا هةوىَ دةةواُي  ضاوب بة كوسِةكةب بلةوىَ و روا كةًيَم دةوةطلىَئ ئةو

 حافيضى ىلَ بلةة    دةريَشا بشِدئ با بيطةةىَ   
ػؤسدوْ بة ثةهة بة دةوسى طؤسِةثاُةكةدا طوسِاةةوة ئةطثةكةى دةيةوةئ ٓيوى بك 
ُةًابوو هةوة صةاةش كة طشةَى ةوبةوةكةى ةةكظةس بؤ كشاةةوةئ قاضى بة ئاو صةُطيةكاُذا 

ن ةةُيؼلةكاُى ئةطثةكةى بة قاًوى طووس كشدةوةئ رؤى بةطةس ًوى كشد و 
ئةطثةكةدا ضةًاُذةوة و بةةةسةدى رةةى ػةًةُذةفةسةكةدا ةيَى ةةقاُذ   بةو سِةَطا 
ضؤ ُةدا باهبى طشبئ كة ةان و ةةسا رةهبلى ثيادة و طواسةى ثيَذا دةسِدةؼنت و فشِكةى 

 ى دسُِذةةة   ٓةس بكةؼى دةكشدةوة7 ئةَ دةةرتطاُذْ   دةةووب قةسةةيَلى كيَو
 ئةطةس فشةاى بلةوَئ دةبىَ صدس ػ  ٓةةةئ بة كوسِةكةًى بوبيٍَ   

بيَئةوةؾ ًاطوهلةكاُى ضةُاطةى راو بلاةةوةئ دةطلى بة ُوةَز و دوةاى 
 طواسةى كشد7

"ئةى سِوحياُةةى باثكامن. ةاسًةةيٍ بذةْئ ةؤؾ ئةى  كاًداس ئاةا(ى 
ًةةيٍ بذة   ثةىل ئةطثةكةَ بةٓيَض بلةْئ باهبى ٓةهبؤ و دهبى ثاسةَضةسى ئةطثئ ةاس

 ػيَش و قاضى ئاطلى ثىَ بدةرؼّ"
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ػؤسدوْ هة ػةقاًةكة دووس كةوةةوة و سِةَطاكةى قةدبشِ كشد   كة طةةؼلة ئةو 
دةػلاةيةى ػةًةُذةفةسةكاُى ةيذا ئاهبوطؤسِ دةكشةَّئ هةثؼ  رؤةةوة طوةَى هة 

كة ٓةسدوو ػةًةُذةفةسةكةؾ ئاهبوطؤسِ كشاْئ  دةُطى ػةًةُذةفةسةكة بوو  
ئاهبوطؤسِ كشدُةئ ئةوةُذة بةطةس ػاُة ُوػلاوةكاُييةوة قوسِغ بووئ  دةُطى ئةو

 دةةوب ٓةسةطى كيَوةَلى بةفشةِة  
هةو كاةةدا كة ئةطثةكةى ػؤسدوْ رةسةم بوو ًاُذوو دةبووئ 

ةس ػةًةُذةفةسةكةى ىلَ ُضةم بووةوةئ بة َ ئةَ ٓةطلى كشد ئةط
ػةًةُذةفةسةكة بوةطلىَئ دةةطاةىَئ ضوُلة دةػلى ئيظلطةكة صدس ُضةم بوو   
ةشغ و ثةراسةى ُةوةطلاُى ػةًةُذةفةسةكةؾئ هةبةس ٓةس ٓؤةةن بووئ واى ىلَ 

 كشد رواى بك بلةوةَلةوة7
"ئةى رواى طةوسةئ ئةو ػةًةُذةفةسة بوةطليَِةئ ةلاب ىلَ دةكةَ 

 ةطليَِة" بيوةطليَِة   ئةو ػةًةُذةفةسة بو
كاةىَ ػؤسدوْ طةةؼلة فاسزؤُةكاُى دواوةى ػةًةُذةفةسةكةئ 
ػةًةُذةفةسةكة وةطلائ كوسِةكةةؼى بةدسةَزةى ػةًةُذةفةسةكة بةسةو سِووى 

 ئةَ سِاى دةكشد  
ػؤسدوْ ٓةسكة ضاوى ثىَ كةوبئ هة ئةطثةكةى دابةصىئ ٓةسدووكياْ بةبىَ ُقة 

ياْ بةبىَ طوةَذاُة ٓيض ػليَلى ئةَ باوةػياْ بةةةكذا كشد   هةوةَذا ٓةسدووك
 دوُياةة وةطلاْ 

 ئيِجا  طوهلاْ( ثيَى وب7 
 "بابة طياْ  مبدووسة هةوةى رؤَئ رؤَ ُاوُووغ كشدووة" 

 ةة دةصامن كوسِى رؤَ  
ةة بابة  وابضامن روػلةكاُيؼٌٍ ةووسِة كشدووةئ حةص دةكةَ ئةطةس ةواُي  

 دهبياْ بذةسةوة  
وسْ ئةطةس ةؤ هيَياْ دهبطك ُةبي     هةبكةاْ ًةكة و ةة ئةواْ هيَ  دةبو    

 ُاًةػياْ بؤ بِووطة  طوةَ  هيٌَة؟ داةليؼ  هةةاد ًةكة  
 ةة بكَ ُاضّ بابة طياْ  
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ئيرت هة ئيظلطةوة دةُطى صةُطيَلى بيَضاسكةسئ بةسص بؤوةئ كة ُيؼاُةى 
َ و ضاوى ًاهبئاواةى و دةط  هيَم بةسداْ بوو   باوكةكة بؤ ةةكةجماس هةدة

كوسِةكةى وسد بؤوة   ٓةس كة ةيَى سِواُىئ دةَ و ضاوى رؤى ةيَذا بيِى   رؤى 
ةيَذا دىئ كة ةاصة هة ٓةسِةةى نوةذاةة   ةوُذ كوسِةكةى بة طِطيةوة ُووطاُذةوةئ 
ٓةس ئةو كاةة ٓةطلى كشد ئاصاس هة ٓةًوو هةػيةوة طةس ٓةهبذةدا و دةةةوىَ 

 وسِةكةى بطواصةَلةوة   رؤػةوةظليى باوكيَلى بؤ هةػى ك
 ػؤسدوْ بةدةَ ًاض كشدُى كوسِةكةةةوة ثيَى دةوب7 

"كوسِى رؤَ ثياو بة   هةٓةس ةيَيةن بووة ئ دةبىَ ثياو بي    ٓةًيؼةؾ ٓةس 
 ثياو بة  " 

 فاسزؤُةكاْ بضوةّئ ئةفظةسة هيَثشطشاوةكة باُطى كشد7
 "طوهلاْ  ئةوا سِدةؼل   "  

ذةفةسةكة سِاكيَؼا   ػؤسدوْ باهبةكاُى ىلَ ػى كة  طوهلاْ(ةاْ بةسةو ػةًةُ
كشدئ نى كشدةوة ةا دةَ و ضاوى هة طِطة طةسًة ةاسةق سِةَزةكةى ئةطثةكةةذا 
بؼاسةَلةوة   دةطلى بة طشةاْ كشد   ٓةسدوو باهبى كشدبوو بة ًوى ئةطثةكةداو 
ى ٓةُظم وا سِاةذةرةُذئ كة ئةطثةكةى قوسغ كشدبووئ ُاضاس ئةطثةكة قاضةو قاض

 دةكشد  
كشةَلاسةكاُى ئيظلطةؾ بة ٓيٌَِى ةيَثةسِةّ   دةةاُضاُى ئةَ رةهبلة هةَ 
سِدراُةدا بؤ دةطشةّ   ئةو ًِا ُةؾ كة هةدةوس و ثؼلى ئيظلطةكةئ ةاسةياْ 
دةكشدئ هةثشِ بيَذةُ  بووْئ بة ضاوةَلى طؤص و ًِا ُةى ثاكةوةئ طةةشى ئةو 

 ثياوة ثكةةاْ دةكشد  
وو با  ضِاس هةطةس هووةلةى ضياكاْ بةسص بووبؤوةئ كاةىَ كة رؤسئ بة بةسصى د

ػؤسدوْ بةُاو  طؤسج(ى بووكذا ةيَثةسِىئ بةو ٓةسدةدا سِةَى طشةة بةسئ كة هة 
ددهبيَلةوة بةسةو بِاسى ضيا بةفشةِةكاْ دةضوو   هيَذاُى دهبيؼى ريَشاةش هيَى 

 دةدا   كوسِةكةى هةطةس ئا ئةَ راكة دةرةا 
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 طوتوبيَذى ميَذوويى ناثميؤن بؤناثارت 
 و 
 طؤتة

 

طيٌاى فةسٓةُطى ًةصُى ًيووةةيَلى نواص و هةبةسةةن ٓةهبوةػاو هة بةساًدةس 
 سِابةسةَلى طياطى و طوثاةى دةوهبةةيَلى بةدةطة ب و طةسكةوةوودا        

ووئ كة ئيٌثشاةؤسى فةسةُظة7 ب –ص 6535ُيوةسِدى دووً  سِدرى ئؤكلؤبةسى طاهبى 
دةذةُى  (6 ُاثويؤْ بؤُاثاسبئ هة هووةلةى دةطة ب و دسةوػاُةوةةذائ هة  ئكفؤسب(

اُى كشدئ كةةةكيَلة هة ًةصُرتةّ طيٌاى فةسٓةُطى ةئاْ      ظؤهبعاُ  طؤةة(ى ئةهٌب
ُاثويؤْ رؤى بةػوةَّ  طؤةة(دا ُاسدبووى و هة كؤسِةَلذا كة ٓةًووةاْ بة ثيَوة 

ةطلابووْئ ضةُذاْ كةطى بةُاوباُطى ةيَذا بةػذاس بووْئ وةن7  ةاهكاْ(ى وةصةشى و

                                 
(1)   Erfurt:  اُياةةة  طةاهبى    ػاسةَلى ثيؼة طةاصةى ةياةةذا ُةاثويؤْ بؤُاثةاسب     –ص 6535رؤسٓةة ةى ئاهٌب

ةضاسى سِووطةيادا طةاص كةشدئ     –ئيٌثشاةؤسى بةُاوباُطى فةسةُظةئ دةذاسةَلى هةطةأل ئةهيلظاُذةسى ةةكةَ 
كة ضةُذْا فةسًاُشِةواى ةةشى ئةةوسوثا ةياةةذا بةػةذاس بةووْ  بةة َ طةةسةسِاى ئةًةةؾ ئةةو دةةذةُى و           

   .ى هيَشةدا ٓاةِة طؤسِآئ ُةبووُة سِةَطشى ثيَِجةً  بةسةئ درى ُاثويؤْثةناُِاًةُة
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ًيَزووُووغ و  (9 دةسةوة و طياطةيةداسى كؤُةكاسى فةسةُظة و  كؤُ  داسو(ى
ةةكيَم هةواُةى هة  (0 كاسطيَشِى  طوثاى طةوسة(ى ُاثويؤْ و ًاسػاأل  طؤهب (ى

وةى بةػذاسةياْ كشدووة و فةسًاُذةى ُةبةسدةكاُى  ئةطرتهيلض(دائ بة طةسكةوةو
 ٓيَضةكاُى فةسةُظةئ هة  ئيظثاُيا(دا    

بة َ هةًاُةؾ طشُطرت سِووبةسِوبووُةوةى ئةفظاُة ئاطاى دوو كةطاةةةى ًةصُى 
يَضى ةةكرتةوةئ هة ةةكذى  اثويؤْ بووةئ كة بةطةسدمى طلاةؽ ئًا ًيَزووةىئ واةة7 طؤةة وُ 

ٌاُة بةرؤ دةسةوةئ دةثةةع   وسد دةبووُةوة و بةًل ٓاوطةُ  و بةسًا  و دةطة ةى 
ى ئيٌثشاةؤس بة ةةُيا هةطةس ًيَضى ُاخنواسدُةكةى رؤى داُيؼلدوو و – ُاثويؤْ

ثوشِ ثوشِ هةطةأل طؤةةدا دةدوا و طؤةةى ُووطةسى بةُاوباُطى ئةهبٌاُياؾ هة رةَش 
ى رؤةذائ صةبشى كةطاةةةى طةسطوسِٓيَِةس و ُاوباُطى ةئاْ داطشى بةساًدةسةكة

بةػيَوةةةكى سِةَضئاًيَضئ هة سِووةذا قي  و قِج وةطلابوو    هة سِاطليذا بؤُاثاسب 
ئاطاداسةيةكى قووهبى هةباسةى ئةدةبياةى ئةهبٌاُياوة ُةبوو  سِةُطة هة قوو ةى 

ٓةسضةُذة كة  –هة  طؤةة( صدس با ةش داُابآ  (6 دهبيؼيةوة  كشةظلؤظ ظيالُذ(ى
 ةب بة ثيَوةواُةوة دةُواُذ ةاسةاسة ئةًةى بةسواهب

ئةو دةقةى كة هة رواسةوة دةخيوةَِيلةوةئ سِاثؤةيَلى وسدى ئةَ دةذةُيية 
ًيَزووةيةةةئ كة بة قةهبةًى كةطيَلى ُاوداسو ػاةةةيَلى دةذاسةكةئ واةة7 

 كة رؤى هةوىَ بووة و ئةَ ُووطيِةى ئاًادة كشدووة  (9  ةاهكاْ(ةئ
                                 

(2) Daru.  

(3) Soult. 

(1)  Christoph Wieland:    صئ كة بة ػةيعش و وةةاس   6560ص ة  6400ُووطةس و ػاةكى ئاهبٌاْ ة
  .و كوسةة ضكِدكةكاُى  كاسةَلى صدسى هة طةس ٓةطلى  طؤةة( كشدووة

(2)  Talleyrand –  طياطةيةداس و دةوهبةةذاسى فةسةُظةئ كة  –ص 6505 –ص 6421 –ػاسي ًوسةع دو
بةووة ُوةَِةةسى ئةدمووًةةُى     –ص 6456قةػةةى كةة ُيظةاى كاةوهيةم بةوو  طةاهبى        –ص 6455ةا طاهبى 

ى ػؤسِػى طةوسةى فةسةُظةة  طةاهبى    بةؤ ئيِطوظةلاْ و فةسِةُظةة     –ص 6463ةةا   –ص 6460داًةصسةَِةسُا
يؽ هةة     ٓة ب و دواةى  بؤ فةسِةُظة طةسِاةةوة و بووة وةصةشى دةسةوة  طةسباسى ئةايَ و طةؤسِى بةةسدةوًا

سِرةٌَى دةوهبةةذائ ةةا كؤةةاةى طةةسدةًى ئيٌثشِاةةؤسةَلى ُةاثويؤْ بؤُةا ثةاسبئ ٓةةس طياطةةةى دةسةوةى          
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*     *     * 
 

ُابى طؤةةئ كاةيَلى رؤػةئ كة ئيَوةى ةيَذا دةبيٍِ  دةصامن 7 ةةُاثويؤْ
 كةطيَلى ٓةهبلةوةةة  

7 قوسباْئ وةن دةةديٍِ ئةو كاةاُةى كة راوةْ ػلؤ هة طةفةسةؼذاْئ طؤةة
 ػلة بوووكةكاْ ٓةس بةطةس دةكاةةوة 

 7 دةصامن ةةُاب  طةسباػقةى ػاةكاُى ػيِِاًةطيَشِى ئةهبٌاُياة  ُاثويؤْ
ةَ طةباسةب و ةى ئيٌَةئ بآ ئيِظافى دةفةسًووْ  بةنى طؤةة7 طةوس

 (0 رؤًاُةوةئ ئيٌَةؾ ثياوطةىل ًةصُى ةاةدةب بة رؤًامناْ ٓةةةئ وةن7 ػيووةسئ
 ظيالُذئ دةػآ ةةُابلاْ بياُِاطّ  (1 هظيِ  و

7 داُى ثيادةُيٍَ كة ئةواُة ٓةس ُاُاطٍ  طةسةسِاى ئةًةؾ  ةةُطى ُاثويؤْ
ذدةةوة  ئةطةسةؽ ثيَياْ ُارؤؾ ُةبآئ بةنى ًِةوة ػليَلى روةَِ (2 طيى طاهبة(َ

                                                                            
ةاس بؤةةوة بة  فةسِةُظةى سِةَِوةَِى دةكشد  هةدواى سِوراُى ُاثويؤُيؽئ هة سِرةٌَةكاُى بةسودوادائ ضةُذْا

 .وةصةشى دةسةوة و ةةُاُةب بةُاوُيؼاُى طةسدكى دةوهبةةيؽ ٓةهبدزةَشدساوة
 (3) schiller – 1759 اْ و طةسباػقةى ػيعشى  –ص 6532 –ص ُووطةس و ػاُؤ ُاًة ُووطى ًيَزووةى ئةهٌب

رؤةةذائ   زةصةهياب و بةةاةدةةيؽ  طشودى ػادى(ةةئ كة بيلٔؤظّ هة دواة  بةػى طةيٌ ؤُياى ُؤةةةًى  
كةهبلى ىلَ وةسطشب  ػاُؤ ُاًةكاُى  ػيووةس(ئ منووُةى ةؤسةَةم ةةةباةى ُيَةوْا ػةيَوةُِاًةى كالطةيلى      

 .ةؤُاُى و ػاُؤ ُاًةكاُى ػلظثكة
(4)  - Lessing1739 ُووطةسى ئةهبٌاُةئ كة هة سِةرِةكاُيةذائ نطةييةكاُى ػةاُؤ     –ص 6456 –ص

ؼةةةى ػلظثكةؼةةةةوةئ ئةةةةو ػةةةاُؤ ُاًةةةة  ُاًةةةة طةةةةىل فةسِةُظةةةا دةكاةةةةةوة و بةةةةدةَ طلاة 
  .فةهظةفةةياُةى ُووطى  ةؤسة ةواُلاسةةكى ػاُؤةى ٓيَِاةة ئاساوة
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واى ةيَذا ُابيٍِئ ئةوة ُةبآ كة ػيوةُِاًةطةهبيَلى باصاسِةاُةةة و ٓةس ػياوى 
 ئةوةةة هة ُاو ػاُؤطةىل طةس بوواسةكاُى ئيٌَةئ بلواُّ ئيؤاًياْ ىلَ وةسبطشْ 

يٍَ واةة كة 7 راوةْ ػلؤئ ًّ بوواسةكاُى ئيَوةَ ُةدةوْ  بة َ ثطؤةة
ػاُؤُاًةطةىل ةاةدةب بة رةهبلى سِةػؤكيياُةةاْ ةيَذا دةُوةَِشةَ   هة سِاطليؼذا 
ثيٍَ ُارؤػة ئيَوة ئاوائ كةةةكيَم هة بةةؤػرتةّ بويٌةةةكاُى طةسدةًى ُؤىئ 

 بةكةَ دةطشْ 
ُيؼلةةيَّ  ئارؤ ئةوآ بؤةة  (6 7 ةةُابلاْ صدسةش ٓةس هة  واناس(ُاثويؤْ

 بووُةوةى ئةدةداْ و وةاسبيَزاُى ئةهبٌاُيا؟ ًةهبدةُذى رشِ 
7 ةةُارئ هةوآ ئةدةداْ و ٓوُةسًةُذاْ ثيؼليواُى ضاكياْ ٓةةةئ بة َ طوةة

ئيَظلائ ةطة هة  ظيالُذ(ئ كةطاةةةييةكى ةشى سِووُاكدكناْ هة  واناس(دا ُييةئ 
بةسه ( رؤى ٓةس هة   (9 كة هةطةسةاطةسى ئةوسوثادا ُاطشاوبيَ ئ ضوُلة  ًوهيَش(

 ُيؼلةةيَية 
 7 ًّ ثيٍَ ُارؤؾ ُيية  ظيالُذ( بديٍِ ُاثويؤْ
ياَ بةثةهة رؤى طؤةة 7 ئةطةس راوةْ ػلؤ دةفةسًووْئ باُطى دةكةَ  دهِب

 دةطةةةُيَلة ئيَشة 
 7 ئارؤ ئاػِاةى هةطةأل صًاُى فةسةُظاةيذا ٓةةة؟ ُاثويؤْ
صًاُى  7 بةهبآ  قوسباْ  ٓةُذآ هة بةسٓةًةكاُيؼىئ كة بؤ طةسطؤةة

 فةسةُظةةى وةسطيَشِدساوْئ رؤى سِاطلةورؤ ٓةهبةطيكى كشدووْ 
                                                                            

دا ُووطةةيدووى و  –ص 6460 –ص 6466ًيَةةزوو ضةةةةةكةئ كةةة  ػةةيووةس( هةةةُيَواْ طةةا ُي     (5)
ُةةاثويؤْ بةةة ثيَوةةةواُةى ئةةةوةوة كةةة رةةؤى وا ُيؼةةاْ دةدائ بةةة َ ئةوةُةةذةؾ هةةة بةسٓةةةًى   

 .ى ئةهبٌاْ بىَ ئاطا ُةبووُووطةساُ

(1) Weimar:    ػةةاسةَلى رؤسٓةةة ةى ئةهبٌاُةةة و هةطةةةسدةًى دةطةةة ةى  ػةةاسيَ ئؤطؤطةة– 
 .دا ضانكياْ دةُوواُذ–ص(دائ بووة ةقاةى سِووُاكدكاْ و بةدةوسى طؤةة 6505 –ص 6442

(2) muller –  ًْيَةةةزووُووغ و ُووطةةةةسى ًيَةةةزووى   –ص 6536 –ص 6420 –ةوٓةةةاْ فةةةو
 .ذساطيؤُى  طوةع(ةكوُ 
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7 ٓةةا هيَشةْئ دةبآ ٓةس ػةوةَم بوِة دةلِى ػاُؤُاًةكاُى نى ئيٌَة  ُاثويؤْ
ثيَؼلاْ رشا  ُابآ ثيادةكشدُى ٓةُذآ هة ػيوةُِاًة باػةكاُى فةسةُظاةى 

 بديِّ 
ة حضووسةؼلاُذا دداْ طؤةة7 قوسباْئ ًّ رؤَ كاسةَ ٓةسدةكشد و دةبآ ه

بةوةدا بِيٍَ كة رؤًيؽ ئةَ ًةبةطلةَ ٓةبووئ ٓةس رؤًيؽ ضةُذ ػاُؤُاًةةةكى 
 فةسةُظاةىئ ةةسةةًةئ ةاْ ضاكرت بوبيٍ نطاةى كشددةةوة 

 7 كاًياْ؟ ُاثويؤْ
 7 حمةًةد و ةاُلةسةذ طؤةة

ٓةْئ بثشطّ كة ئارؤ هيَشة ٓوُةسًةُذى واًاْ  (6 7 دةُيَشَ هة  سنٔؤصا(ُاثويؤْ
كة ئةَ ػاُؤُاًاُة بٔيَِِة طةس ػاُؤ؟ صدسَ ثيَخؤػة كة ثيادةكشدُى ئةَ 
ػاُؤُاًاُةئ بةصًاُى ئيٌَة بديِي   ئيَوة هة باسةى ةاطاطةىل ػاُؤوةئ بة ئةُذاصةى 

 ئيٌَةئ ةيَديِى و وسدةكاسةلاْ ُيية 
بة ػليَلى بِةسِةةى  (9 7 قوسباْ  هيَشة هةبةسضاوطشةِى  ةةكيَليطةي(طوةة

 ُاُشةَ  دا
 7 طةفةسى ئيٌَة بؤ ئيَشةئ ضؤْ دةبيِّ؟ُاثويؤْ
7 قوسباْ  ةةكجاس دسةوػاوةةة و ٓيواداسَ بؤ و ةةكةى ئيٌَةئ بةريَش طؤةة
 بطةسِآ 

 7 رةهبلةكةى ئيَوةئ بةرلةوةسْ؟ ُاثويؤْ
 7 ئوًيَذى صدسةاْ ةيَيةةى طؤةة

                                 
(1) Remusat –  ُووطةسى بةكةوةسى هةةباسةى ُةاثويؤُى ةةكةةَ و ةوةَةزةسةوةى       –كؤُلع دو

 .سِآيَِاْ و باسٓيَِاُى ئافشةةاُة
ًةبةطلى طؤةةئ هة  ةةكيَليطةي(ئ طىَ ةةكيَلى7 صةًةْئ ةةكيَلى ةيَطة و ةةكيَلى سِووداوةئ   (2)

 .طىَ سِةطةصى بِةسِةةى ثيَم دةَِّ كة هة سِةَداصطةى كالطيلى فةسِةُظادا
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هيَشة مبيَِيلةوة 7 ةةُابى طؤةةئ ضاكرت واةة بةدسةَزاةى طةفةسى ئيٌَةئ ُاثويؤْ
بةسثاًاْ كشدووةئ غةُة  (0 و سِةُطذاُةوةى ئةو  ػاُؤ ثشِ طةسوةسةيةى ئيٌَة(

 طةس كازةص 
7 ئاة  قوسباْ  بؤ ئةَ كاسةئ قةهبةَ ةواُاى ُووطةسةَلى هة ةؤسى طؤةة

 ُووطةسة طةوسةكاُى  طةسدةًاُى ثيَؼيِةى دةوآ 
  (1 7 ئاةا ئيَوة نةةُطشاُى  ةاطي (ُ ؟ُاثويؤْ
 7 بةهبآ  قوسباْ  ددطليامن و صدسةؽ طؤةة

7 بة َ ًّئ ُْة .  ضاكرتةؽ واةة هيَذواْ هةَ باسةةةوة غةةِة كاةيَلى ُاثويؤْ
ةش  بؤ ةةُابى  ظيالُذ(ةؽ بِووطةئ كة بيَلة ئيَشة  ًِيؽ هة  واناس( طةسداُةوةى 

  ةةكجاس دةكةًةوةئ ضوُلة ػاصادة  واناس( ئيٌَةى بؤ ئةوآ باُطٔيَؼنت كشدووة
ةاطةى دةذاسى ػاصادة باُوى  واناس( دةكةَ  ئافشةةيَلى صدس ػاةاُة  ػاصادةؾ 

 رؤىئ ًاوةةةن بووئ ئاكاسى ُاهةباسى ُيؼاْ دةدائ بة َ ةةًآ كشا 
7 قوسباْ  ئةطةس ُاهةباسةيؼى كشدبآئ ةةًيَلشدُةكةى ةاسِادةةةن ُاسِةواةى طؤةة

كشدُى ئةجمؤسة كاساُةَ ُيية  بة َ ةيَذابوو  ئةطةسضيؽ ًّ دةطة ةى داوةسى 
  واناس( ثاسةَضةسى صاُظ  و ئةدةر و فةسٓةُطة و ٓةًوومشاْ دةبآ طوثاطى بلةةّ  

بيَي    (6 7 ةةُابى طؤةة  ئةًؼةو بؤ طةةشى ػاُؤُاًةى  ئيعى رُى(ُاثويؤْ 
ػاُؤ ُاًةةةكى باػةئ بةًةػةوة ٓيَؼلا هةو ةؤسة ػاُؤةاُة ُييةئ كة هة ٓةًوو 

                                 
ًةبةطلى ُاثويؤْ هة  ػاُؤ ُاًةى ثشِ طةسوةسى(ئ بة سِواهبةب ئةو دةذاسةةةةئ كةة بشِةةاس بةوو      (3)

ةةةضاسى سِووطةةيا و ضةةةُذاُيَلى ةةةش هةةة  –هةةة  ئيَشفةةؤسب( هةةة ُيَةةواْ ُةةاثويؤْ و ُيلةةؤنى ةةكةةةَ  
 .فةسًاُشِةواُى ئةوسِوثادا طاص بلشىَ

(4)  Tacite: ً   يَزووُووطةةى سِدًةةى طةةةدةى ةةكةةةًى صاةِييةةة  ُووطةةةسى ضةةةُذ بةسٓةةةًيَلى
ًيَزووةى و بةسٓةًى ةشةئ هةباسةى ئةهبٌاُةوةئ طوةووبيَزى وةةاس بيَةزاْ وةطةة هةةوةؾ ػةيَواصى      
سِةواُديَزةىئ ضشِ و ثور  و كوسب ُووط ئ ئةًاُة  ةاطيَ ( ةاْ بةُاوُيؼاُى ةةكيَم هةة طةةوسة   

 .ِى ُاطاُذووةثةرؼاْ ُووطاُى نةي
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ُاًةةةكٍ رؤػرت بوةَ   بة َ فةسةُظاةيطةي باةةريَلى صدسى بؤ دادةُيَّ  ػاُؤ
طةسةسِاى ئةًةؾئ ٓةس هةَ ةيَطةةةى ًِذائ طةىلَ فةسًاُشِةواةاْ و ثاػاةاُى 

  ثشُع ثشنا( دةُاطّ؟  ئةوسوثا دةوةاُة  ئاةا
7 بةهبآ  قوسباْ  سِةُطة صدس بة قوهبييؽ  ضوُلة  ثشُع ثشنا( ةةكجاس طؤةة

 ط  بةسصئ صدس بةسِةَض و صدسةؽ دةطلدووة ٓة
7 ضاكة  ئةًؼةو دةةديِّ ضؤْ طةسى دةكاةة طةس ػاُى ػاصادة ُاثويؤْ
 –و دةضيَلة رةوةَلى رؤػةوة  ئةى ةائيَظلا ئيٌثشاةؤسى سِووطيا  (9  ظؤسيربط(
 ةاْ دةوة؟ 

 7 ُةريَشئ قوسباْئ ٓةسطيض  بة َ ٓيواداسَ ثيَياْ بِاطشةٍَ طؤةة
7 صًاُى ئيَوةئ باؾ دةصاُآ  ئةطةس بةسٓةًيَللاْ طةباسةب بة ئةَ ُاثويؤْ

 دةذاسةى  ئكفؤسب( ُووطيوةئ دةبآ ثيَؼلةػى ئةواُى بلةة  
7 قوسباْ  ًّ ٓةس بةَ ػيَوة ُةسةَلة بياُيٍ  هةو كاةةوةى دةطلٍ بة طؤةة

ُووط  كشدووةئ نى رؤًةوة ئةو بشِةاسةَ داوةئ كة ٓةسطيض ثيَؼلةػِاًة 
 طٍئ ةا ٓيض كاةآ دوضاسى ثةػيٌاُيى ُةمب ُةُوو

 7 ُووطةساُى طةوسةى طةسدةًى  هوةى ضواسدةةةَ( وا ُةبووْ ُاثويؤْ
7 ئةًة سِاطلة  قوسباْ  بة َ ئارؤ راوةْ ػلؤ دةةواُّ صاًِى ئةوة طؤةة

 بلةْ كة ئةواُة ٓيض كاةآ ةووػى ثةػيٌاُيى ُةبووبّ؟
 ُائاساًة بةكوآ طةةؼلووة؟  (6 7 ئةى داسوباسى ئةو  كؤةض بؤى(ُاثويؤْ

                                                                            
(1) Iphigenieهة ئةفظاُةى ةؤُاُيذائ ئاطاًةًِووْ ئةو كوةةةة كةة بةؤ دهبِةةواةى رواوةُةذاْئ       ئ

بةةاوكى دةةلاةةةة قوسبةةاُىئ ةةةا  بةةا(ى ثيَوةةةواُة بةةؤ سِاطشةِةةى ثةةاثؤسِى ةؤُةةاُى ٓةهبدلةةةْ  ئةةةَ   
ئةفظةةاُةةة بةةووة ٓةةةوةَّ بةةؤ ػةةيوةُِاًة ُووطةةي ًةةةصُى ةؤُةةاُى كةةؤ7ْ  ئؤسةثيةةذ(ئ ةةةا           

 .ػيَوةُاًةةةن  بةُاوىئ  ئيعي رُى هة ئؤهيض( و  ئيعى رُى هة ةؤسة (بِووطآ
(2) Wurtemberg:   ًكُؼةةيِى ثيَؼةةيِةى باػةةووسى رؤسئةةاواى ئةهبٌاُةةة  ػةةاصادة ظةةؤسيربط

بةػةيَم بةوو    –ص 6665ةا طةاهبى   –ص 6546دا ُاصُاوى ثاػاةةةى دساةة  طاهبى –ص 6432هةطاهبى 
 .بةدواوةئ بؤةة ثاسةَضطةةةكى ئةهبٌاُياى فيذسايَ –ص 6626هةطاهبى  هةئيٌثشاةؤسةةةى ئةهبٌاْ 
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7 قوسباْ  دةهبيَّ هة  طيربةا(ةة و ئةو راوةْ ػلؤةة داواى هيَدوسدُى هة طؤةة
 ئةهلظاُذةسى ئيٌثشاةؤس بؤ دةكاب 

 7 ئارؤ دةصاُّ كة ًّ ةؤسة ثةةوةُذةيةكى واَ هةطةهبيذا ُيية.ُاثويؤْ
 بةسبووةؼى ٓةةة 7 قوسباْ  كؤةض بوى( ثياوةَلى ةةكجاس كوبؤهبة و ٓةطليَلى طؤةة

 7 رواةاْ هةطةألئ ةةُابى طؤةة ُاثويؤْ
 7   هةنةةْ ًِةوة طووَ بة ةةُابى طؤةة بطةةةُّ(( ُاثويؤْ

ئةَ سِووداوى طوةوبيَزة ًيَزووةى و دةطٌةُةى هة طةسةوة بةسضاوةاْ كةوبئ 
صاةِية  واةة7 ئةو كاةةى كة ئيٌثشاةؤسى فةسةُظة7  6535ةاةدةب بة سِووداوةكاُى 

اثويؤْ بؤُاثاسبئ هة هووةلةى دةطة ب و ُاوباُطيذا هة  ئيَشفؤسب(ى ئةهبٌاُيائ ُ
رةسةلى ثيَلٔيَِاُى ةؤسة كؤبووُةوةةةن بوو بة طةساُى و ةاُى ئةوسوثا  ئةَ 
كؤبووُةوةةةؾ هة سِاطليذا ةؤسة رؤ ُواُذُيَلى دةطة ةى طةسباصةى و فةسةُطيى 

ةواُاو ًةصُاةةةى ئيٌثشاةؤسكةةاْ بة  بووئ كة هة دةذى  ُاثويؤْ(ةوة دةبواةة
ةئاْ ُيؼاْ بذاةة  هةَ باُطٔيَؼلِطةي و ًيواُذاسةى و رؤُواُذُاُةدائ ضةُذاُيَلى 
صدس هة ػاصادةطةيئ ثاػاةاْئ راُةداُاْئ فةسًاُشِةواةاْئ بة ػيَوةةةكى طؼلىئ 

ةوة طةسوًشِى دةػلِيؼاُلشاواُى ُاثويؤْئ كة بة ُاصُاوطةىل بشةقةداس و ةةُلةُ
ةضاسى طةسةاطةسى  –دةاسى كشابووْئ ئاًادةبووْ  ئاهلظةُذةسى ةةكةَ 

 بؤ ئةَ كؤبووُةوة ػلؤداسةئ باُطٔيَؼنت كشابوو  –سِووطياؾ 
سِدرى دووةًى ئؤكلؤبةسئ ُاثويؤْ باُطٔيَؼللِى ُووطةس و ػاةكى بةُاوباُطى 

اُذُى ئةو ئاهبٌاُى7  ةؤٓاْ ظؤهبعاُ  طؤةة(ى كشدبووئ كة سِةُطة ٓةس بؤ طةمل
ةياواصةية بةسضاوةؾ بيَ ئ كة دةبآ هة ُيَواْ طةوسة ةشةّ فةسًاُشِةواى ةئاْ و 
طةوسةةشةّ كةطاةةةى فةسٓةُطى دا ٓةبيَ ئ بؤةة رؤى ثيَؼواصى  طؤةة(ى بؤ 
ُاخنواسدُى ُيوةسِد كشد  بةجمؤسة هةطةسوًشِى ًاوةى طوةوبيَزةكاُذائ كة هة ُيَواْ 

                                                                            
(1) Kotzbue –  ُّووطةسى ئاهبٌاُةئ كة هة  وانةاس( ٓاةؤةةة    –ص 6566 –ص 6436 –ئؤطؤط  ف

دُياوة  ُووطةسى ػةاُؤُاًةى ثةِش هةة سِوداوة و هةة سِووطةيا رةةاوة  بةة َ بةة طةؤُطةى بضَةةوى           
 .رشاوةةةوةرؤةةوةئ بؤ  طيدكةا( دووس 
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كة رةسةلى ُاخنواسدْ  –اوةئ طؤةة هة بةساًدةس ُاثويؤُذا ئةَ دوواُةدا ئاهبوطؤسِ كش
بة ثيَوة وةطلاوة و هة دةوسوبةسةؼياُذا رةُشِا ْئ وةصةشاْ و ُاًةبةسى  –بووة 

 ُاثويؤْ هة ٓاةوضؤدا بووْ 
ُثويؤْئ بةسِطلةى طلاةؽ ئاًيَضى ئاوا ثيَؼواصى ُووطةسى ُاوداسى ئاهبٌاُى 

سِاطليؼذا ُاثويؤْ بشِواى واةة كة هةطةأل كشدووة7  ةةن ثياوى ةةواوة(  هة 
طةوسةةشةّ ػاُؤُووطى ئاهبٌاُيذا طةسوكاسى ٓةةة  بة َ ُوةَِةساُى فةسٓةُطيى 
ُاثويؤْ هة  بةسه (ئ صاُياسى ُاسِاطلياْ ثيَطةةاُذووئ ضوُلة طةسةةًى 
بةسٓةًةكاُى  ػيووةس(ى ددطلى  طؤةة(ةاْ داوةةة ثاأل  طؤةة(. ٓةظثةةعيِى 

ى ئةَ دوو كةطاةةةييةئ بة قظةى ئاطاةى و بيَداةةخ دةط  ثيَذةكاب    ًيَزووة
 ُاثويؤْ دةثشطآ7 

   وة 7َ ((ةةًةُلاْ ضةُذة؟  
   ُاثويؤ7ْ ((ػةط  طاأل  
   ((وا ُاةةُة بةسضاو  ئةى صدسةش ٓةس ػيوةُِاًة دةُووطّ؟  

ؤْ طةباسةب طؤةة ُاصاُآ ض وة ًيَم بذاةةوة و دوو دأل دةًيَِآ    ئةوطا ُاثوي
سِدًاُة ةاػقاُةةةى كة بووة ًاةةى  –ئةو  –دةدوآ  ((ى نوةئاصاسةكاُى ظاسةةس   بة 

  هة ٓةًاْ كاةيؼذا ئيٌثشاةؤس ئةوةى دووثاب ة  ُاوباُطى ةئاْ داطشى طؤةة 
دةكشدةوةئ كة ئةَ سِدًاُةىئ حةوب ةاس روةَِذدةةوة و ةةُاُةب هة كاةى 

رؤى بشدووةةةى    ٓةسواؾ بووئ ُاثويؤْ هةػلشكيَؼى  ًيظش(ةؼذا هةطةأل 
بؤُاثاسب بة دسةَزاةى هةػلشكيَؼيية دسةَزراةةُةكةى رؤى هة  ًيظش(دائ بووة 
ًاةةى طةسطاًى ٓةُذآ هة رةُشِاهبةكاُى رؤى ضوُلة ئةواُةئ ئيٌثشاةؤسةاْ هة 
كاةى روةَِذُةوةى ٓةًة ةؤس سِدًاُذائ هة ُاوةؼياُذا هة كاةى روةَِذُةوةى 

دا زافوبطك كشدبوو    بؤةة ٓةسدواى روةَِذُةوةى ئةَ سِدًاْ بووةئ ةى طؤةة ظاسةة(
كة ئيٌثشاةؤس بةةوُذى هة ثيَظلى رؤى دةسضووة و بة سق و ةووسِةةيةكى 
فشاواُةوة فشًاُى دةسكشدبووئ كة ئةجمؤسة ئةدةبياةة  طووكة( كؤبلةُةوةئ 

طةسكشدةكاُى ةشةؼىئ ضوُلة ُاثويؤْ ئةوةى بة بةسةوة ُةبووئ كة رةُشِا ْ و 
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بلةوُة رةَش صةبشى كاسةيَلشدُى ئةَ ػيَوة ئةدةبةىئ ٓةط  و ةواًيَشةى و 
 ثياوةةى رؤةاْ هة دةط  بذةْ 

بةَ حاهبةػةوةئ ُاثويؤْ بة بآ ئاًارةكشدْ بةَ سِووداوةئ دةطلدةسداسى ئةوة 
ُةبوو سِةرِة هة سِدًاُةكةى  طؤةة( ُةطشآئ بةةاةدةب هةو ػلةى كة ُاثويؤْ 
بشِواى وابوو دةبيَلة ًاةةى ثةسةدووُى بكئ هة سِاطليؼذا هة ُيَواْ ئةو بةهبطةطةهة 
ةؤساوةؤسةى بدووُة طؤُطةى رؤ كوػلِى  ظاسةةس(ى ثاهبةواُى سِدًاُةكةى 
 طؤةة(ئ بشةِذاس بووُى ػلؤًةُذى و ئةو ئةوةِةى  ظاسةةس( بووئ كة ٓةس بةُاكاًى 

ئ بوو    سِةرِةكاُى ةشى ُاثويؤْ هةَ ًاةةوة و بِةًاى بِةسِةةيى سِدًاُةكة
سِدًاُةئ ثيَى هةطةس ئةوة دادةطشب كة ئةَ دوو ٓةطلةئ هة بِازةدائ ُاكؤن و درى 
ةةكّ   طؤةة(ؾ كة ٓةس هة بِةسِةذا بشِواى بة ًؼلوًشِ و بةسثةضذاُةوة ُةبووئ 
 وة ًى داةةوة كة ئةَ طةسدمةئ بةةيَية و ةيَى وسدبووُةوةةة  ةةُاُةب و ةيؼى

 ُاثويؤْ ةةكةً  كةطيَلة طةسدمى ئةًىئ بؤ ئةَ ُاكؤكيية سِاكيَؼاوة 
دواى ئةوةئ طوةوبيَزةكة طةباسةب بة ػاُؤ بووة و ئيٌثشاةؤس باُطيَؼلِى 
 طؤةة(ى كشدووةئ كة ٓةًاْ ػةو بويَ  بؤ دةلِى ػاُؤ ُاًةةةن    ئةوطا كةًيَم 

ش دةبآ و ثيَى وةووة7 دواةشئ ئاكاسى ُةواصؾ ئاًيَضى بةساًدةس  طؤةة( صةاسة
  وةسة بؤ ثاسةع((ئ كة ئةَ باُطٔيَؼلِةى ُاثويؤْئ ٓةس هة سِووى سِةَض و 
ُةواصػةوة ُةبووةئ بةهبلو صةًيِة رؤػلشدْ  بووئ بؤ طةسةةاى ٓيَِاُةدى 
بةسُاًةةةنئ كة ئيٌثشاةؤس هة ًيَؼلى رؤةذا سِةُطى بؤ سِػلدوو    ُاثويؤْ ُياصى 

و ٓيَضى طةسباصةى و ئابووسىئ بةهبلو سِووُاكدكاْ و  وابوو ُةن ٓةس ةةُيا وصة
طةوسة صاُاةاُى صاُظ  و ئةدةبيى ئةو طةسصةًيِةئ بةسةو ثاةلةرلة ُاوداسةكة 
رؤىئ ةوبةوكيَؽ بلاب    ُاثويؤْ بة ةواُى و ةةواوى هةو كةهبلة طةةؼلدووئ كة 

 فةسةُطذا بؤ دةطلةبةسكشدُى دةطة بئ بةطةس ًيَزووى طةدةةةكذائ دةبآ هةطةأل
 ةةن بطشآ       
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 ))ضارةنووس، واتا: سياسةت((.
ضةُذ سِدرىَ دواى دةذاسى طؤةة و ُاثويؤْئ بةػذاساُى كؤُطشةى ةئاُى 
 ئيَشفؤسب(ئ ضووُة  واناس(  ػاصادةى واناسئ  ثشُع ػاسي ئؤطؤط (ئ سِاوةَلى 

ى ةضاس طةوسةى هةطةس ػةسةفى ًيواُة ثاةة بةسصةكاُى رؤى طاص دابوو  ضاو
ئةهلظاُذةسئ ةةكجااس ُضةم ب  بووئ هةبةس ئةوة دةبواةة  طاى كيَوى(ةةكةئ هة 

 ًةوداى ثيَِض ًةةشى ئةوةوةئ سِاوبِيَّئ ةا بلواُآ سِاوةكة بلاب.  
ًيواُذاسى دسةَز و ػةواُةئ هة كؤػلى واناسئ ُاثويؤْ ٓةًذةظاُةوة 

ثويؤْ ُاوى  طؤةة(ى ٓةس بة ُا –طوةوبيَزةَلى كوسةى هةطةأل  طؤب(دا طاص كشدةوة 
هةَ طوةوبيَزةدا ُاثويؤْ طةباسةب بة  ضاسةُووغ( قظةى  – طؤب( بشدووة 

كشدووة و دةسبشِةِى ئةَ وارةى  ضاسةُووغ(ةى هة دسةَزاةى ًيَزوودا بةو ةؤسة ةاد 
 كشدةوةئ كة7  ضاسةُووغئ ًاُاى طياطةب(ة 

ْ ُاثويؤْ و  ظيالُذ(دا بة َ هة ٓةًاْ ػةودائ دسةَزةشةّ طوةوبيَز هة ُيَوا
سِووةذائ كة وةاسةَلى ثور  و كوسب و بة صًاُى فةسةُظةةى هة باسةةةوة ئاًادة 
كشا  ظيالُذ دةةضاُى كة ُاثويؤْ بكوسِاى ئةًى طةباسةب بة ًيَزووُووطى سِدًى7 
 ةاطي ( ًةبةطلةئ بة ةاةدةةى كة  ةاطيَ ( بةػيَلى طشُطى ُاوباُطةكةىئ ٓى 

ةؽ هة بةسطشى كشدُى ثشِ ة  ةةرى بة  طضاس(ةكاْ ُةداوة  ظيالُذئةوة بووة كة با
بةهبطةةذا هةطةس  ةاطيَ (ئ بة ٓيض ةؤسآ دسةَغى ُةكشد  بةجمؤسة ئةطةس بؤ 
ةاسةَليؽ بووبآئ رؤى بة بةصةوةَلى ةواًيَش ثيؼاْ دةدا  بؤةة ةيَلشِاى ئاًادة 

  و ثيَؼلةؾ كشدُى بوواْ ضةثوبةةاْ بؤ هيَذاْ  طةسئةدماَ كؤُطشةكةئ بة بةرؼ
 رة ةيَلى صدس و ًةداهياطةىل ةةُطيى ئ دواةى ثئَاب 

 
*     *     * 
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بووئ  (6 سِدرى ضواسدةةةًى ئؤكلؤبةسئ طاهبيادى داطككشدُى بةُاوباُطى  هيِا(
ُاثويؤْ سِووة و ثاسةعئ ئةهبٌاُياى ةئَيَؼ ئ ةا هةوةَؼةوة بؤ ئيظثاُيا بوآ    

قاهبى هةػلشكيَؼى ةاصةئ ػؤسِػطةىل ةاصة و ةةُطى هةوة بةدوائ ُوقٍ و طةس
ةؤساوةؤس بووئ كة ئيرت ةادةَلى هة  طؤةة( ُةكشد    هةوة بةدواؾ ةةكةً  
ةيَؼلاُةكاْ و    ئاكاًيؽ ٓةهبوةػاُةوةى ئيٌثشاةؤسةَلى دةطلى ثيَلشد  ُاثويؤْ 

ُى ئةهبٌاُيائ هة كاةى بةثةهة  طةسِاُةوةػيذا هة سِووطياوةئ هة ةةكيَم هة ػاسدضلةكا
   ((هةكوةٍَ؟  ػةوةَلى بةطةس بشد  ثشطى7 

 قوسباْ واة  هة  واناس(  -
بوّ طووَ   بؤ طدةةِآئ ثيَؽ ئةوةى هةوآ بدضوآئ بة راُةروةَييةكةى وب7 

  دةسبشِةِى سِطلةةةكى وائ هةو داسوباسة دهبلةُطييةدائ هة ((بة ةةُابى طؤب بطةةةُّ
ةَضهيَِاُى سِاطلةقيِةى بووة بؤ  طؤةة(ئ ُةن نةةْ  ُاثويؤْ(ةوةئ بةهبطةى سِ

 طلاةؼلشدْئ كة دواةش ًيَزووُووطاْ بة ثاهبياْ داوة
دةذاسى طؤةة هةطةأل ُاثويؤْئ دةبىَ بة بوبِذةشةّ هووةلةى ًيَزووى   ُيَوة7 

  ((ةئاْ بضاُشةَ 
دةذاسى طؤةة و ُاثويؤْئ كة هة دةذى صدسبةةةكى صدسى رةهبلى ئاهبٌاُياوةئ 

ةةئ ((رياُةةى ُيؼلٌاُى  سِطواةيةكى ػةسَ ٓيَِةسئ ةاْ ةا سِادةةةن ةؤسةَم ةؤسة 
ُيَلؼة(ى بكددصى بةُاوباُطى طةدةى ُؤصدةةةًى ئاهبٌاُى  –بة َ هة دةذى  ُيوة 

ة  ُيَوة ثيَى واةة هة طةدةى ((بوبِذةشةّ هووةلةى ًيَزووى ةئاْ  ةةوة7 
و  طوةوةَزى  (6 ةكاُى طةُ  ٓيَوّ(ُؤصدةةةًذا ةةُيا دوو كليَب ٓة7ْ  بكةوةسة

    ُيَوةئ ًةصُة ثياوة سِاطلةقيِةكاُى ئةوسووثائ ئاوا (9 طوةة هةطةأل ئيلشًةْ(

                                 
(1) Lena   اُةئ كة ُاثويؤْ هة ص(دائ هةػةلشى  6533(ى ئؤكلؤبةسى  61ػاسةَلى رؤسٓة ةى ئاهٌب

 . ثشوغ(ى ةيَذا ةيَلؼلاُذ
ًةبةط   بكةوةسةيةكاُى ُاثويؤْ بةؤ ُاثةاسب(ةئ هةةكاةى دووسرظةلِةوةةذا بةؤ دووسطةةى       (1) 

  طةُ  ٓيالُة( 

(2) Ecnkermann 
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بةئةرًاس دةَِآ7 طضاسئ فشدسةلى طةوسةئ ُاثويؤْ ئ ٓؤًيَشئ ئةسةظلؤفاْئ هيَوُاسد 
ئ ُاوى7 ((ثيَؼيِةى رؤى دا  دافِؼى و    طؤةة  ٓةسوةٓا ُيَوة هة ُيَواْ 

 ؾ دةَِآ  –اكويلؤغئ ئةًثذدكوعئ ئةطثِيؤصا و طؤةة ٓكِ
وةووةةةى7   طؤةةئ بة  (0 دواةشةؽ فةةوةطوفى ئاهبٌاُى7 كاسي ةاطثشغ

بيَئةوةى ًؤدةَىئ ةاْ طةسًةػق بيَ ئ بؤ ئيٌَة ةؤسةَلة هة سِآ ُيؼاُذةس و ةؤسةَلة 
 هة منووُةى با ى ًةسةطةىل ًشدظاةةةى 

ص داُةس و ٓاوضةسرى طؤةةئ كة ئةوةؽ بةسهةوةى  هودظيم ظاْ بيَلٔؤظّ(ى ئاوا
ُاثويؤْ ةاج هةطةسُآئ بة منووُةى سِةًضةَلى ػؤسِػطيَشِ و ئاصادخيواصى دادةُا و 

بة  (1 ػيوةُِاًة بةُاوباُطةكةى  طؤةةئ بة ُاوى  ئيطٌؤُ (ى –ص 6553طاهبى 
دا ٓةةةئ كة ػيَوةى ئؤثيَشا دةسٓيَِا بووئ دةذاسةَلى ةشى دوو قؤهبيياْ هةطةأل طؤةة

ًيَزووةية بة ئاػلشا دةبيِشةَّ    ئةَ  –ةياواصةى ئةَ دوو كةطة فةسٓةُطى 
دةذاسة هة بةساًدةس  ئيٌثشاةشةظى ُةًظا(دا بووة و ػاةكى ئاهبٌاُى7 رامن بةةيِا 

كة هة ٓةًاْ كؤسِدا ئاًادة بووةئ سِووداوةكاُى ئةَ دةذاسةى ئاوا  (2 بشُلاُؤئ
 باطلشدووة7

واْ ػةثوهة رةهبليَلى ثاةةبوبِذى ُةًظاوى و ئاهبٌاُى دائ كة     هة ُيَ  
ئاثووسةةاْ هة ئيٌثشاةشةع كشدبووئ طؤةة هة ُاوةةسطة و ةيَى طةسدمى ةيَلشِاى 
ئاًادةبوواُذا ةيَطةى دةاس و بةسضاوى ٓةبوو  بة ئاكاسى بةسص و رؤ بة 

ة هة كؤسِةكةدا كةًضاُيِةوةئ طوثاطى ئةَ باةةخ ثيَذاُةى دةكشد   بيلٔؤظّ(ةؽ ك
ئاًادة بووئ بة ئاػلشا ئةَ ػيَوة ئاكاسةى  طؤةة(ى ثيَِارؤؾ بووئ كة هة 
ئةدماًيؼذا طشةَى دهبى كشدةوة و بةسةو سِووى  طؤةة( وةى7 ئةَ ةؤسة ئاكاسةةاْ 
بة ئاًادمى رؤةاُلاْ ُاطةةةُآئ بةهبلو بة ثيَوةواُةوة  ةةُابلاْ دةبآ ئةَ كؤسِى 

لةْ كة كةطاةةةى طشُ  و ةاةدةةى ةؤئ دةسن بلةْ    ئةطةس ثشِ باق بشةقةئ وا هيَد
واُةكةة  ُاصاُشآ ئةًاُةئ ض ةؤسة ٓةطليَلى رؤةاْ ُيؼاْ دةدةْ    بشِواُة هةَ 

                                 
(3) Carl Jaspers 
(4) Egmontn 
(5) Betina Brentano 
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بواسةدا ًّ ضيٍ كشدووة7 بشِةاسبوو دةسطى  ثياُو( فيَشى  ئةسػيذدن سددهبف( 
اوةسِواُييةكةةذا بلةَئ ئةوةؽ واى بك كشدبؤوةئ كة ئةطةس ًاوةةةطم هة رووسى ض

كةوة داُيؼ ئ واَ –سِاًدطشآئ رشا  ُابآ  دواةى ٓةس ئةوةُذةى هة ثؼ  ثياُو 
كة بزةُآئ كة طةسى ٓةًوو قاًلةكاُى راُياْ –هيَلشد بةةؤسة ثةهةثةهيَم ثياُو 

طةةؼلآ  ئةسػيذدن بيَضاسةى ثيَوة دةاسبووئ ٓؤى ئةو ٓةًوو ثةهةثةي و كةَ 
ًِيؽ هة وة ًذا ثيٍَ وب7 كة ئةو ئةوةُذة ًِى هة ضيلةهبذاُييةًى ىلَ ثشطيٍ  

رووسى ضاوةسِواُييةكةةذا سِاطشةووةئ كة ئيرت ًاوةى كاب بة فكِددامن ُيية و دواةى 
ياةيةوة ٓةس رؤ دةسرظنت و رؤ  ةيٍَ طةةاُذ كة ًةبةط  هةو سِاطشةِةَئ بة دهِب

و بةوى دةبةرؼّ و  ئةو ًةداهيا و رة ةةى ئيَوةئ بةَ  ُواُذْ بووة و ثيَؼٍ وب7 
بة سِواهبةب بةسصةاْ دةكةُةوةئ ُاةواُّ كةطاةةةيياْ بؤ دسوط  بلةْ  ئيَوة 
دةةواُّ وةصةشةَمئ ةاْ كةطيَلى راوةْ ثوةوثاةة دسوط  بلةْئ بة َ ُةن 
 طؤةة(ةةنئ ُةن  بيلٔؤظّ(ةَم  ئةًة حةقيقةةيَلة كة ئةواْ ُاةواُّ رةهبلى وةن 

بة ٓةًوو دةطة ةياُةوةئ ةواُاى دسوطللشدُى  ئيٌَة دسوط  بلةْ و رؤةؼياْ
 رةهبلى وةن ئيٌَةةاْ ُيية  هةبةسئةوةئ دةبىَ ئةواْئ سِةَض هة ئيٌَة بطشْ  

طؤةة و بيَلٔوظّ طةسقاهبى قظةكشدْ بووْئ كة ئيٌثشاةشةع و ئاسػيذدكطةي و 
يٍَ ى وب7   قؤهب  هة قؤهبى ًِذا بيَ  و ه–ةاوةساُياْ طةةؼنت  بيلٔوظّ بة طؤةة 

  ((ةؤى ًةبةسةوةئ ضوُلة دةبآ ئةواْ بوِة كةُاس و سِةَطة بؤ ئيٌَة بلةُةوة
بة َ طؤةةئ كة ُيَواُى هةطةأل ئةَ ةؤسة بككشدُةواُةدا ُةبووئ كةًيَم سِةدماو 
هة حاهبيَلذا كة قؤهبى رؤى هة قؤهبى بيلٔوظّ دةسٓيَِاو كووة ًووةيِة 

بيَلةوة هةطةس سِةَى ئيٌثشاةشةع و سِةمسييةكةى رؤى هةطةسى داطشب و بة ئةدة
ةاوةساُىئ دووس كةوةةوة و ضووة كةُاس  كةضى بيلٔوظّ بة ثيَوةواُةوةئ هة 
حاهبيَلذا كة ٓةسدوو دةطلى هة ثؼ  رؤةةوة ٓةهبثيَوابووئ بة ئاًارةةةكى ُادةاسى 
ػيَوة طةنًيَمئ هة ُيَواْ ثؤىل راُةداْ و دةسباسةياُذائ بةسِةَى رؤةذا سِدةؼ   

ةواُيؽ بةطةس داُةواُذُى سِةَض ئاًيَضةوةئ هةطةس سِةَيةكةى نضووْ و ضووُة ئ
كةُاسةوة    دواةى بيلٔوظّ سِاوةطلائ ةا  طؤةة( ثيَى بطاةةوة كة ٓةس بةو ةؤسة 
بةساًدةس ئاًادةبوواُى ُاو كؤسِةكةئ طةسى دةهةقاُذ  كاةيَليؽ كة  طؤةة(ى 
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 بووَئ ضوُلة سِةَضى صدسَ بؤةاْ  ضاوةسِةَلاْ  طةةؼلآئ بيلٔوظّ ثيَى وبئ7 
ٓةةة و ةةُابيؼلاْ ٓةس ػاةاُى ئةو ةؤسة سِةَضةْئ بة َ بةسِاطلى هة سِادةبةدةس 

  (( سِةَض بؤ ئةواُة دادةُيَي 
 

 طؤتة كَيية و ضى كردووة؟

هة  فشاُل ؤسب(ئ هةطةأل هيَذاُى  –ص 6416ًّئ سِدرى بيظ  و ٓةػلةًى ئوب   
دووَ  بة َ بةٓؤى ُةػاسةصاةى ًاًاُةكةًةوة وةن ػيَوة صةُطى ُيوةسِددا هة داةل

  ((ًشدووةةن ثيٍَ ُاةة ةئاُةوة
طوةةئ ػاةكئ ُووطةس و سِووُاكدكى ئاهبٌاُىئ هة رةِِاًةى رؤةذائ كة رؤى 
ُووطيوةَلىئ ػيَوةى ٓاةِة دُياى رؤى بةو ضةُذ وػةةةى طةسةوة دةط  

داةلدووئ وةن ًشدوو وابووئ  ئةو كاةةى هة  ثيَلشددوة  داةليؼى دةهبآ7 
بوووكرتةّ ُيؼاُةى رةاُى ةيَذا ُةبوو  ئيٌَةؾ ةؤطقاهبآ ٓيواًاْ بةَ كؤسثة 

  كؤسثةى ػ  ٓةهبطةسِاو و ُةفةغ طكاوئ ((ًشدووة ُةبووئ ضاو بة رةاُذا ٓةهبديَِآ
دواى ػيَالْ و دةط  ثيَذا ٓيَِاُى طةسدهبىئ رةاُى ةئَاةةوة و دواةش ُاوُشا7 

  ((ظؤهبعاُ  طوةة ة  عاُ  ظؤهب  
( طاهبيذا ضاو هة 50كة طؤةة هة   –ص 6509ةا طاهبى  –ص 6416هةَ طاهبةوة7 

ةئاْ هبيَم دةُآئ بةسٓةًيَلى صدسى بة ػيعش و ثةرؼاْ ئةفشاُذووة و ئةَ 
ةاْ بة ةةكيَم هة بةٓشةوةسةشةّ و ثشِ رشدػرتةّ  –طؤةة  بةسٓةًاُةئ

فةسٓةُطى طةدةكاُى ًيَزووى ئةوسوثائ بة  كةطاةةةييةكى ةاقاُةو بآ وةَِةى
 ئةدةبياب و فةهظةفةى ئاهبٌاْ ُاطاُذ 

هة ُيَواْ بةسٓةًة ةؤساوةؤسةكاُى طؤةةدائ ةطة هةو ُووطيِاُةى ُاوى ُاو7ْ 
ئ دةةواُ  ُاوى  ئاصاسةكاُى ظاسةةس( بٔيَِ ئ كة ((بةسٓةًى طةسدةًى نوةَلى  

طاهبيذائ ُةن ٓةس هة ةئاُى ئةدةبذائ بةهبلو  (92سِدًاُيَلى ثشِ طؤصة و هة ةةًةُى  
هة ةئاُى فةهظةفة و طياطةةيؼذا دةُطذاُةوة و ُاوباُطى بةسبووى بؤ طؤةة 

 ثةةذاكشد  
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دائ ئيؤاًى هة ػاُؤ ُووطيِى بؤُاُى كؤْ  ئؤسثيذ( –ص 6446هة طاهبى 
دا –ص 6454وةسطشب و ػاُؤُاًةى  ئيعى رُى( هة  ةؤسةذ( ُووطى و دواةش هة طاهبى 

بة ػيَوةى ػيعش ُووطى   ئةطٌؤُ ( بةسٓةًيَلى ةشى بووئ كة ثشِ بوو هة رشدػاْ 
و ٓةهبوووْ و ٓةطلى ًشدظاُة و ُيؼلٌاُيياُة و ئيؤاًةكةى هة ةةُطةكاُى 
ةيابووُةوةى ٓؤهبةُذئ درى ٓيَشػلاساُى ئيظثاُيا وةسطكابووئ دواةشةؽ 

اْ  بيلٔوظّ( كشدةة ٓةوةَِى ةةكيَم هة ئؤثكا  ًؤطيقاصاُى ُاوداسى ئاهٌب
 بةُاوباُطةكاُى رؤى   

طا ُى ًةػق بيِ  و طةػلوطوصاسى وةؤاَ ًاةظلةس((ةؽ ُاوُيؼاُى   
ُووطى و هة ػيَوةى سِدًاُيَلى  –ص 6536بةسٓةًيَلى ةشى طؤةة بووئ كة طاهبى 

ػاُؤ و طةػلى ػاُؤةى ةيثيَلى ػاُؤةيذا ثيؼاْ دسا  بة َ باغ  هةباسةى ةئاُى
رواطى ٓةًاْ سِدًاْئ وسدةوسدة هة سِةرِة و هيَلؤهبيِةوةى ئةدةداْ و بكددصاُى  و

طةسدةًذائ بة ػيَوةى ًةطةهةةةكى فةهظةفى كةوةةوة و بووة ثيَواُة بؤ طؤسِاُى 
ئادةًيضاد و بؤ ئةوة دةػآ هة دآاةوودا بلشةَلة طةسًةػقيَلى  قؤُازةكاُى رةاُى

 ٓةًيؼةةى 
((قةػةطةىل طةسكةوةوو  

ئ ُاوُيؼاُيَلى طةةشى بةسٓةًيَلةئ كة طؤةة هة (3 
ص(دا ُووطى و بابةةةكة ٓةس هة طةسةةاوة 6536ة  ص 6535طا ُى ثكةذا  

طلاةؼلشدُى صاُظلى ةاصةةة    بة َ بةُاوباُطرتةّ بةسٓةًى طؤةةئ دةاسة ٓةس 
 ئ كة هة دسةَزاةى ةةًةُيذا ٓيَالُةى هة ًيَؼليذا كشدبوو  دكلؤس(4  فاوط (ة

فاوط 7 صاُائ صاُاى ئاةيِىئ ًاًؤطلاى صاُظلطةىل ػاساوةئ ئةطليَشةُاغئ 
كيٌياطةس و فةةوةطوفى فةةوةطوفاْئ كة هة سِاطليذا ئةفظاُةى نوةَلى ُةًش و 
ئةفظاُةى ٓةهبوووُى ئادةًيضادة هة درى طِووسة طشووػلييةكاُى ًشدظئ كة هة 

ػيَوةةةكى ةؤساوةؤس هة  طةدةكاُى ُاوةسِاطلةوة بةسدةواَ هة ئةوسوثادا بة
بةسٓةًى فةهظةفى و ئةدةبيذا سِةُطى داوةةةوة  دكلؤس فاوط  ة ى طؤةةئ هةطةأل 
ئةوةػذا ثاسةَضطاسى بةػيَم هة ةاةدةيةُذطةىل ئةَ ئةفظاُة سِةط و سةؼةداسةى 

                                 
(6) Die Wahle Wandschaften 

(7) Faust 
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كشدووةئ بة َ هة ٓةًاْ كاةيؼذا و هة سِاطليذائ بةسةةطلةكشدُى ئاهبؤصى و دوو 
ى ُاوةوةى ًشدظى طةسدةًى ُوةَية هة بةساًدةس ةواُاى صدسى صاُظ  دهبى و ثةراسة

و ٓؤؾ دا  ةاْ بةواةةةةكى ةش7 ةؤسة ًوٌالُيَيةكى دةسووُييةئ هة ُيَواْ ةئاُى 
ٓةط  ثيَلشاو و طِووسداس هة نةةكةوة و هةنةةكى ةشةؼةوة ةئاُى ُةبشِاوةى 

 طشووػلى بآ طِووس و ُةًشدا 
بةسٓةًيَلى ةشى ئةدةبيى ٓةةةئ كةهة رؤسٓة ةى ةطة هةَ كاساُةئ طؤةة 

ُاوةسِاطلذا بة طؼلى و نى ددطلذاساُى ئةدةبى فاسطى بة ةاةدةةى ُاطِاًةى 
ةة  ئةو بةسٓةًةؾ ةةسةةًةكشدُى ػيعشى ػاةكى ُةًشى –ًةصُاةةةى طؤةة 

ئيَثشاُى  حافضى ػكاصى (ةةئ كة بة ةواُا و طةهيقة و صًاُيَلى صدس ػاةكاُةئ 
 طيَشِاوُةةة طةس صًاُى ئاهبٌاُى وةسِ

ى نو( و رؤ كوػلِى ةاػقاُةى –ُاثويؤْ بؤُاثاسبئ كة هة  ئاصاسةكاُى ظاسةةس 
بة طوون و ُاػاةظلةى ػاْ و ػلؤى ثياواُى سِاطلةقيِة صاُيوةئ سِدرطاس 

ًةودا و دةسفةب ُةداوةئ ةا  فاوط (ى طؤةة غوةَِيَلةوة و طةسُج  ئةوةُذةى
َ ثيَخؤؾ –ًّ صدس طؤةة    ربِآ  كةضى  ٓيَلوةس( بة ئاػلشا وةى7هةباسةةةوة دةسب

كاسئ طةسةةاى ٓةًوو  –ُةبووةئ بة َ هيَى دةبووسَ ضوُلة بيظلووًة وةووةةةى 
  ٓةس ئةًةؾ بووة ٓؤى ثاساطلِى بةسٓةًة ًوةجيضة ئاطاةيةكاُى هة ((ػليَلة

 بةساًدةس ٓةًوو قةنضؤكشدُيَلى ئةهبٌاُياى ُاصى دا 
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  :ِرووداوةكانى سةردةمى طؤتة، لة ِرؤذانى لةدايكبوونييةوة تا مردنى

ةوةئ –ػؤسِػى طةوسةى فةسةُظةئ داطككشدُى و ةاْ هةنةةْ ُاثويؤْ 
هةبةسةةن ٓةهبوةػاُذُى ئيٌثشاةؤسةَلى ُاثويؤْ و طةسِاُةوةى دةطة ب بؤ بِةًاهبةى 

رةاُى طؤةة بووْ و ئةوةؽ   بؤسبؤْ(    ئةًاُة سِووداوة طشُطةكاُى طةسدةًى
دةطٌةْ و ُاواصةكاُى طةسدةًى رؤى بووئ كة وةن كيَوةَم هة  هةطةأل ئةدةدة

 بةساًدةس ػةثؤىل رشدػاوى صةسةاى سِووداوةكاُذائ ًاةةوة 
هةداةلدووُى طؤةة  كؤةاةى ٓاةِى ةةُطى ةيَِؼيِى هة ُةًظا  –ص 6416

  ئوةشةؽ( 
 ثوسةةزاي( بووًةهةسصةى طةوسةى هيظدوْ   –ص 6422
 دةط  ثيَلشدُى ػةسِى حةوب طاهبة  –ص 6423
ُووطةسى ُاوداسى فةسةُظة7 راْ ران سدطؤئ بةسٓةًة ُاطشاوةكةى  ة   ص6430

 رؤى7  بشِةاسُاًةى كؤًة ةةةى( بووكشدةوة 
 ضووُة طةس ةةرلى كاةشةِى دووةَ هة سِووطيا     

اكى كاُادا و هوةضاُا بة طوةَشةى ثةناُِاًةى ثاسةعئ ئيِطوظلاْ ر –ص 6430
 فةسةُظة و فوؤسةذا هة ئيظثاُيا وةسدةطشةَلةوة  هة

 دةسكةوةِى ةةكةً  ضواسضةى ًؤةؤسِداس هة فةسةُظة  –ص 6443
 دةط  ثيَلشدُى ةةُطى طةسبةرؤةى هة ئةًةسةلا  –ص 6442
 ئيٌاُؤئيَى كاُ   سِةرِةى ةةقوبى سِووب(ى بووكشدةوة  –ص 6456
ةناُِاًةى  ظةسطاى(ئ ئيِطوظلاْ بة ػيَوةةةكى بة طوةَشةى ث –ص 6450

 سِةمسىئ  طةسبةرؤةى ػوةَِة داطككشاوةكاُى رؤى سِاطةةاُذ 
 ثيَلٔيَِاُى و ةة ةةكطشةووةكاُى ئةًةسةلا  –ص 6454
طشةِى بةُذخياُةى  باطليى( و دةط  ثيَلشدُى ػؤسِػى طةوسةى  –ص 6456
 فةسةُظة 
هبلةُةةى  ةوةوةسى( هة ثاسةع و دةط  بةطةساطشةِى كؤػلى طة –ص 6469

 سآيَؼلِى باُطى سِرةٌَى كؤًاسى فةسةُظة 
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 طةسةةاى  طةسدةًى ةشغ و بيٍ( هة فةسةُظة  –ص 6460
 هةػلشكيَؼى ُاثويؤْ بؤ طةس ئيلاهبيا  –ص 6463
 هةػلشكيَؼى ُاثويؤْ بؤ طةس ًيظش  –ص 6466
 طللشد ئةهلظاُذةس ظؤهبلائ ةةكةً  ثيوى ئةهةكرتةلى دسو –ص 6533
بة طوةَشةى ثةناُِاًةى  ئاًى ة (ئ ئيِطوظلاْ ضاوثؤػى هة  –ص 6530

 و ةاُة كشدئ كة داطكى كشدبووْ  ةيَلشِاى ئةو
 ُاثويؤْ بةُاوُيؼاُى ئيٌثشاةؤسة ةاةى هةطةس ُشاوة      –ص 6531
طةسكةوةِى ثاثؤسِى ئيِطوظلاْ هة  ةشاظاهبطاس(  طةسكةوةِى ُاثويؤْ  –ص 6532
ئوطلةسهيلض  ئوةشةؽ(  ٓةسةطٔيَِاُى ئيٌثشاةؤسةَلى ئاهبٌاُيا  ُاثويؤْ  هة ػةسِى

ُاصُاوى ثاػاى ئيلاهيا بة رؤى دةطثيَشآ و بؤ ئةًةؾ هة ةياةى رؤىئ ةيَطشةَم 
 دةاسى دةكاب 

ثيَلٔيَِاُى كؤُ شاطيؤُى  ساةّ( و ثةناُى ػاُضة ثاػاى ئةهبٌاُيائ ةا  –ص 6533
 هةطةأل ُاثويؤْ دا بدِة ةةن 

ثةناُى  ةيويظي ( هة ُيَواْ ُاثويؤْ و ةضاسى سِووطيادا  ثشووطيا هة  –ص 6534
 صهليَضةكاُى ئةوسوثادا دةطشِةَلةوة  هيظلةى
 هةػلشكيَؼى ُاثويؤْ بؤ طةس ئيظثاُيا  –ص 6535
 داًةصساُذُى صاُلؤى بةسه   –ص 6563
ويؤْ ُةًظائ ثشووطيا و سِووطيا ةةن دةطشْ و هة  نةربة ( ُاث –ص 6560
 دةػليَِّ 
 كؤُطشةى  ظييةُا(  –ص 6561
بةصةِى ُاثويؤْ هة  واةةسهو(  ثيَلٔيَِاُى  ةةكيَلى ثكدص( درى  –ص 6562
 فةسةُظة 
 ةةكةً  صدمكةى بضووةِةوةى ػؤسِػطيَشِاُةئ هة ئيلاهيا  –ص 6503
 ُيؼلٌاْ ثةسوةساُى ةؤُاْئ طةسبةرؤةى رؤةاْ سِادةطةةةُّ  –ص 6500
 سِووطيا و ةوسكيا  ةةُطى –ص 6505
 ػؤسِػى روةة هة فةسةُظة  –ص 6503



 148 

 ًؤسكشدُى ةاطاى بِةسِةةى درى دةطة ةى ضةوطيَِةسى بةهزةم  –ص 6506
 ئاهبوطؤسِى ضاكةكاسىئ هة ثةسهةًاُى ئيِطوظلاُذا  ًشدُى طؤةة  –ص 6509
*** 

كؤًةهبة  –دةقى ئةَ طوةوبيَزةئ هةَ طةسضاوةةة وةسطكاوة7 طؤةة 
  6643 ة  ثةرؼِاًةى ثاسى  ًاضئ ثاسةع  –ُى ئةدةبياةى ةئاْ طةوسةثياوا

 –طاهبى ػةػةَ  –ٓةةاوى  6042ى صطلاُى 91طؤظاسى  ُاًْة  فشِٓ ( رًاسة 
 دكلؤس  ُاطش ًوفةقياْ( كشدووةةةى بة فاسطى   602 – 665نثةسِةكاُى 

*    *    * 
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 بةرهةمي ضاثكزاوي نووسةر

 ( 6653ثخاُةي صاُلؤي طويٌَاُيئ  روواْئ ػيعشئ ضاثي ةةكةَئ ضا  6
 ( 6651طةػج سةض بؤ طويٌَاُيئ وةسطيَشِاْئ ضاثي ةةكةَئ بةسطةهووئ    9

 ( 6653كيَؼةي كوسدئ وةسطيَشِاْ ضاثي ةةكةَئ ةاخ طةًةسئ    0

 ( 6663ضاثي دووةَئ ئيَشاْئ ةةوسةَضئ       

 ( 6669ضاثي طيَيةَئ ٓةوهيَشئ       
 ( 6663ةةكةَئ ئيَشاْئ ةةوسةَضئ   طوهبةكاُي ددصةخئ ػيعشئ ضاثي  1

 ( 6669ضاثي دووةَئ ٓةوهيَشئ      
ئ ةةوسةَضئ    2 ئ ضاثي ةةكةَئ ئيَشْا  ( 6669طةػلِاًةى سةض بؤ كوسدطلاْئ وةسطيَشِْا

 ( 6662ضاثي دووةَئ ئيَشاْئ ةةوسةَضئ      

 ( 9339ضاثي طيَيةَئ ٓةوهيَشئ       
 ( 9366ضاثي ضواسةَئ ٓةوهيَشئ       
 ( 6661ظاُةي ئةدوُيعئ وةسطيَشِاْئ ضاثي ةةكةَئ ئيَشاْئ ةةوسةَضئ  ئةف  3
 ( 6661طؤساُي كوسديئ وةسطيَشِاْئ ضاثي ةةكةَئ ئيَشاْئ ةةوسةَضئ    4

 ( 6661ًيَزووي ًؤطيقاي كوسديئ ضاثي ةةكةَئ ئيَشاْئ ػةٓشي كوسدئ    5

 (ئ دةصطاي ئاساغ 9339ضاثي دووةَئ ٓةوهيَشئ       

 (ئ دةصطاي ًوصةم و كةهةثووسي كوسد 9335ٓةوهيَشئ  ضاثي طيَيةَئ      
 (ئ دةصطاي ًوصةم و كةهةثووسي كوسد 9360ضاثي ضواسةَئ ٓةوهيَشئ       

 ( 6665طةةيذ ةةهي ئةطغةسي كوسدطلاُيئ ضاثي ةةكةَئ ٓةوهيَشئ    6
 (ئ دةصطاي ئاساغ 9339ضاثي دووةَئ ٓةوهيَشئ       
 ( 6665اثي ةةكةَئ ٓةوهيَشئ  ساوة طضُ ئ وةاس و سةرِةي ئةدةبييئ ض  63
بكةوةسةيةكاُي وةفاةي  حت ٕ املشةذةّ(ئ وةسطيَشِاْئ ضاثي ةةكةَئ ٓةوهيَشئ   66

 ( 9366(  ئضاثي دووةَ ئ ٓةوهيَشئ  6666 

كةسوةَؼلي صةشةن و طوسطي داُائ ضكدكي ًِذا ْئ وةسطيَشِاْئ ضاثي ةةكةَئ   69
 ( 9333طويٌَاُيئ  
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هة بةهبطةُاًةي قاةاسةيذائ ضاثةًةُي  ػؤسػي ػيخ ةوبةةذوهبوي ُةٓشيئ  60
 ( 9333ًوكشةاُيئ ضاثي ةةكةَئ ٓةوهيَشئ  

ًكُؼيين ئةسدة ْئ باباْئ طؤساْئ هة بةهبطةُاًةي قاةاسةيذائ ضاثي ةةكةَئ   61
 ( 9333ٓةوهيَشئ  

ساثةسِةين ٓةًضائازاي ًةُطوسئ هة بةهبطةُاًةي قاةاسةيذائ ضاثي ةةكةَئ   62
 ( 9333ٓةوهيَشئ  

 ( 9332و ةادميئ ضكدكة ػيعش بؤ ًِذا ْئ ضاثي ةةكةَئ ٓةوهيَشئ  كةسوةَؼم   63

(ئ ضاثي ةةكةَئ ٓةوهيَشئ    64 ي ئةدةر  ةةبذوهبو بةطي ًيظداح دةوْا  ( 9333دةوُا

أفللاح ُاطشيئ هة بةهبطةُاًةي قاةاسةيذائ ُووطيين ةةهي ئةكدةس طةسٓةُ ئ   65
 ( 9334وةسطيَشِاْئ ضاثي ةةكةَئ ٓةوهيَشئ  

وبةةذوهبوي ُةٓشيئ هة بةهبطةُاًةي قاةاسةيذائ ُووطيين ةةهي ػؤسػي ػيخ ة  66
 ( 9334راْ طؤُةراْ ئةفؼاسئ وةسطيَشِاْئ ضاثي ةةكةَئ ٓةوهيَشئ  

ػؤسػي ػيخ ةوبةةذوهبوي ُةٓشيئ هة بةهبطةُاًةي قاةاسةيذائ ئيِطويضي و   93
اْئ ضاثي ئةًةسةلاةيذائ ُووطيين وةدةع ةوةةذةئ هة بةهبطةُاًةي قاةاسةيذائ وةسطيَشِ

 ( 9334ةةكةَئ ٓةوهيَشئ  

ػؤسػي ػيخ ةوبةةذوهبوي ُةٓشيئ هة بةهبطةُاًةي قاةاسةيذائ ُاًةي دةسباسي و   96
 ( 9334طةسباصةياُة  ُووطيين حةطةْ ةةهي راْئ وةسطيَشِاْئ ضاثي ةةكةَئ ٓةوهيَشئ  

ػؤسػي ػيخ ةوبةةذوهبوي ُةٓشيئ هة بةهبطةُاًةي قاةاسةيذائ بةهبطةُاًةكاُي   99
 ( 9334صاسةةي كاسوباسي دةسةوةي ئيَشاْئ وةسطيَشِاْئ ضاثي ةةكةَئ ٓةوهيَشئ  وة

ػؤسػي ػيخ ةوبةةذوهبوي ُةٓشيئ هة بةهبطةُاًةي ئةسًةُيذائ ُووطيين   90
 ( 9334ئةطلةُذةس زؤسةاغئ وةسطيَشِاْئ ضاثي ةةكةَئ ٓةوهيَشئ  

 ( 9366ًوصةم و طؤساُي كوسديئ كؤًةهبة وةاسئ ضاثي ةةكةَئ ٓةوهيَشئ    91

بكةوةسةيةكاُي د  طةةيذ ةةصةضي ػةًضةين  ئاًادةكشدْ و ثةساوةَض بؤ   92
 ُووطيين( حمةًةد حةًةباقى 

 (9360ٓةوهيَش   ئطةفةسُاًةي رْا ئؤةةسئ وةسطيَشِْا هة فاسطييةوةئ راُةي ًوكشةاُي  93

 ئةدةر و ًيَزوو  كؤًةهبيَم وةاسي ئةدةبي و بةهبطةُاًةي ًيَزووةي(  94
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