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 ئايا نوضني جؤزةكة لةشَيتايةتي ؟
 

ي َشؤظي ئةّ ْووطني دةسواصةيةني ثإ وبةسئ يةبواسي مجودؤَي
طةسدةَة ثيَهذيَت ييَشةدا ييَهؤييٓةوةنة دةسباسةي سؤَإ و ػاْؤية ، 
بةآلّ َةسز ْيية ساوبؤضوْي ْووطةس سةٖا بيَت بةَيهو ديذةناْي خؤي 
دةخاتة سوو يةّ باسةيةوة ، ثيَؽ ئةوةي بضيَتة ْيَو باطةنة صاْاي 

َين باآل( دةسووْٓاطي )طيُؤْذ فشيذؤ( دةخيت يةطةس ئةوة دةنشد نة )
يإ ويزدإ الي ْووطةسإ و ٖوْةسَةْذإ الواصو نضة... 
ييَهؤَييٓةوةيةني دةسووْي تاصة يةاليةٕ صاْايةني ئةَةسيهي بةْيَوي 
دنتؤس )فيًيهع بؤطت( يةّ ضةْذ َاْطةي سابشدوودا بةدياس نةوت 
دةخت يةَةسِ ػيَتايةتي ْووطةساْي سؤَإ و ػاْؤنإ دةنات نة 

يةْي تًياى نيَؼإ و ػيَت بووٕ و خؤنوػ ن و نضي سوويإ نشدؤتة ال
ثةيوةْذيإ يةطةٍَ ديٗاْي دةسةوة ، نةضي ئةّ سيَزةية بةاليةٕ 
ػاعرياْةوة واْيية، بةَيهو صؤسبةيإ ٖاوطةْطييةني باػيإ يةْيَوإ 
بواسي ئةقٌَ و وةصيفةي نؤَةآليةتي ثةيذانشدووة ٖةَيؼة بةسدةوأَ 

ة. صاْاي ئةَةسيهي دنتؤسيَهي دةسووْيية بؤ ثاساطتين ئةّ ثةيوةْذي
ْووطةسي ئةَةسيهي و بةسيتاْي ٖةَيبزاسدووة  100يةييَهؤييٓةوةنةيذا 

بؤ ئةّ َةبةطتة بةسِاي خؤػي ثةيوةْذيةى يةْيَوإ داٖيَٓاْي ْووطني و 
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تيَهضووْي ػرياصةي ئةقٌَ ٖةية . ديَي باطة ئةّ صاْاية ييَهؤييٓةوةنةي 
ٕ نشدووة بؤ ئةوةي تووػي راْة طةس ْةبيَت و يةطةس ْوطةسة َشدووةنا

ناسي درايةتي سووبةسووي ْةبيَتةوة ، يةّ باسةيةوة دةَييَ، ئةو ٖةوٍَ و 
نؤػؼةي ْووطةس تووػي طؤػةطريي و َاْذووبوْيَهي صؤس دةنات 
يةثيَٓاوي ٖةَيبزاسدْي بابةتيَو بؤ ئةوةي داٖيَٓاْة دةبتة ٖؤي 

بةواتايةى ػيَتايةتي يةْووطني طؤساْهاسيةى يةدةَاسةناْي َيَؼو 
ػتيَهي ئاطايية وةى ئةو ياسيضاْةي يةناتي تؤثي ثيَذا دةطت و قاضيإ 
دةػهيَت ييَشةدا ضةْذ ثشطياسيَو طةس ٖةَيذةدا يةواْة ئايا ْووطني 
ثانهشدْةوةية ياخود ػتيَهة بؤ ئةوةي بابةتةنإ يةبري بهشئَ يإ 

؟ نةسوو بةسِووي ْووطةس ثشديَهة بؤ دسوطت بووْي نيَؼُةنيَؼيةى 
دةبٓةوة ، ئايا ئةَاْةؾ ثيَويظ ن بؤ خةوْةناْي سؤَاْتيهُإ 
نةساطتيةنٔ و ثةيوةْذي تةواويإ بةخودي ْووطةسو بوْيةوة ٖةية؟ صؤس 
يةصاْايإ دواي طاآلْيَهي صؤس ية دةسنشدْي ٖاونيَؼيةني صاْظيت و  

يةّ باسةيةوة  طةسنةوتٔ بةديٓا ٖيَٓٔ ، نةضي ْةَإ صاْيوة صاْايةى
يةواقيع سابهات و سوو يةتًياى نيَؼإ و خواسدْةوةو خؤنوػ ن 
بهاتةوة.....ئايا ئةَةػيإ ثةيوةطتة بةناسوباسي صاَانإ و باسودؤخي 
نؤَةآليةتيإ ؟ نة صؤس ثيَضةواْةي ٖةية يةطةٍَ ْووطةسيَو ٖةطت 
بةتةْيايي و خودي خؤي دةنات ....يإ ئةّ دؤسة ناسةؾ ثةيوةْذي 

ةػيَواصي دةسوْي و دواَلْةوةي ْووطةس ٖةية؟ يةسِواْطةي ئةّ ب
ييَهؤييٓةوةية ٖةْذيَ يةْووطةساْي بةسيتاْي وتيإ ػيعش صؤس ئاطاْرتة 
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سؤَآْووطيؽ ٖةس بؤ خؤي ْيوة ػيَتيةنة بؤ ئةوةي بتواْيَ  –يةسؤَإ 
َاْذووبوْيَو بضيَزي بةو ػيَوةيةي ْووطيٓةنةي ثيَويظتيةتي ، بةآلّ 

هي تشيإ طاَيتةيإ بة )تيؤسي( ػيَيت ْووطةس ديضت و اليإ واية ٖةْذيَ
واية ثاػهؤيةني  ئةدةبية ئاَارةيإ بؤ ئةو سؤَاْة نشد نة صؤس بةس 
بآلوٕ وةنو ػتيَهي ئاطايي و خاوةْةناْيؼيإ َشؤظي ئاطايي بووْة. 
يةنؤتاييذا دةَييَني ٖةْذيَ يةْووطةسإ يةٖةَيظونةوتيإ ئاطايي ْني 

ػيإ دةطةسيَتةوة بؤ ناسيطةسي خودي ْووطةسةنة خؤي و ئةَة
دةوسوبةسةنةي بؤ ئةوةي بةّ ػيَوةية سةفتاس يةطةٍَ صؤسػتذا ئةجناّ 

 بذات.
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 بمصاك و كؤميدياي مسؤظايةتي
) –فشيذسيو ئةْطًع دةسباسةي ئةدةبي )بًضاى( و طشْطيةنةي دةَييَ 

اسة ئةدةبيةي َاسنع( ػاْاصي بةنؤَيذياي َشؤظايةتي دةنشد، ئةو ن
سِةْطذاْةوةو باغ يةقؤْاغيَهي َيَزويي تةواو دةنات يةّ سؤَاْة 

ٖةَوو َيَزووْووطإ و   صاْيياسييةني صؤسّ وةسطشت نة باستةقاي ناسي
ئابوسيٓاطاْي ئةو طةسدةَة بوو. )ٖايٓشيؽ ٖايٓة( ي ػاعريي ئةَيُاْي 

يهتؤس ٖؤطؤ ٖةس يةطةسةتاوة بايةخيَهي صؤسي بةئةدةبي )بًضاى( داوة. )ظ
(ي سؤَاْوطي فةسةْظي يةناتي بةخاى طجاسدْي )بًضاى( طوتي ئةطةس سِاصي 
بيَت ياخوود ْاساصي بيَت داْةسي ئةّ ناسة ئةدةبيية طةس بةْووطةسة 
ػؤسػطيَشةناْة. .. ٖةسوا )بًيظخاْؤظ( ي ئابوسيٓاطي سووطي ثيَي واية ئةو 

ةبوٕ نة ػايظتةي ْووطةساْةي يةدواي )بًضاى( ٖاتووٕ ئةو َٓذاآلْة ْ
باونيإ بٔ، )تؤَيظتؤي( ئاَارةي بةوةداوة نة يةسيَطاي بًضانةوة فيَشي 
ْووطني بووة.... )َةنظيِ طؤسني( يؽ دةَييَ بًضاى ية سؤَاْظييةتة ػًَة 

 ػاوةنةي سصطاسي نشدوة.
ييَشةدا بابضاْني ئةو ْووطةسة نيَيية نةٖةَوويإ طتايؼي ئةّ ناسة 

( يةثيَؼةني سؤَاْةنةيذا )دةَييَ( يةطةس بٓاغةي ئةدةبييةي دةنةٕ)بًضاى
دوو نؤَيةطةي سِاطتيذا دةْووطِ نةئايني و َوَيهذاسي سِةٖاية...بةآلّ 
ْووطةس خاوةٕ طؤصيَهي ْيطةسإ و صاْايةني نؤَةَيٓاطي طاناس بووة و 
باوةسي بةخؤػةويظيت ْةبوةو بةبةسدةواَي بريي يةٖيَٓٓةدي خةوْيَو 

ببيَتة خاوةٕ َوَيو. ويَشاي ئةَةؾ دةبيَ يةبةسضي ئةو دةنشدةوة ئةويؼيإ 
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ٖةَوو ْووطةسة طتايؽ و ػاْاصي بة بًضاى دةنةٕ ؟ نةباوةسي تةواوي 
بةَوَيهذاسي سةٖا و نًيَظة ٖةبووة. ئةْطع ثيَي واية ْووطةسي نؤَيذياي 
َشؤظايةتي ئؤسطتؤنشاتيةنةخيؤي سيظوا نشدووة ئةَةػيإ طةوسةتشئ 

ة. بًضاى يةسيَطاي ْووطيٓةناْيذا ٖةوَيي داوة وةى طةسنةوتين واقيع
صاْايةى دياسدةيةني دياسيهشاو بةػيَوةيةني ووسد وةطف بهات ياخوود 
ويظتويةتي صاْايةني طشوػيت سؤَإ بيَت ئ تةناْي ْووطيين فةيظةفةي 
طشوػيت نؤَةَيطا بذات... يةػويَٓيَهي تشدا )دةَييَ( ئةطةس نؤَةَيطاي 

َيَزوو بيَت ئةوا َٔ دةمب بةطهشتيَشةنةي... ْووطةس  فةسةْظي ْووطةسي
بايةخيَهي ئةتؤ بةخؤي ْادا بؤ ئةوةي وةى ْووطةسيَهي ئةدةبي بةدياس 
بهةويَت داسيَهيإ سِةػٓووطي سِؤَاْي )ثضيؼهي طوْذةنة( ي بؤ الي 
خوػهةنةي يؤسد طؤسفيٌ سِةواْة دةنات بةو َةبةطتةي ناسي صَاْةواْي 

ْووطييويةتي )ئةطةس بهشيَت دوو سِطتة يةيةى سِطتةدا  بؤ ساطت بهاتةوة و
نؤبهةيتةوة تهاّ واية ٖةوٍَ بذةي طةس يةْويَ ثيَهٗاتةي سِطتةنإ 
بٓوطيتةوة( .... بًضاى ثيَي واية بةٖشةو سٍِِةطةْايةتي ٖيض بةٖايةني 
سِاطتيإ ْيية ، بةَيهو دَيظؤصي بؤ واقيع و ضووْة بٓر وبٓاواْي بةػيَوةيةني 

 ساطتيةنة دةطةيمييَنَ...ٖةسوةٖا يةثيَؼةني سِؤَاْةنةيذا دةَييَ صاْظيت
ثيَويظتة ياطاي مجودؤٍَ و سِيَشةوي ٖةس نؤَةَيطايةى يةْيَؤ خؤيذا 

 طةسٖةَيبذا.
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خؤػةويظيت يةسؤَاْي )نؤَيذياي َشؤظايةتي( ديَطاي خؤي 
نشدؤتةوة، ٖةسضةْذة بةػيَوةيةني طؼيت بًضاى يةسؤَاْةنةيذا رَاسةيهي 

 ّ يةئةظيٓذاسةنإ  دةخاتة سوو. نة
نةطايةتيةناْي ْيَو سؤَاْةنة دةبةْط و َةنش باصٕ ْاتواْشيَ 
بةػيَوةيةني ئاطإ ػاسةصايإ بني، ئةَةػيإ بؤ خودي بريوباوةسي ْووطةس 

ْووطيىيت )ئايا ئايني بةٖيَضتشئ  1832دةطةسيَتةوة)بًضاى( يةطاَيي 
بؤ ئةوةي بةدسيَزايي ريإ ئاَشاصي سونِ ْيية بؤ تيَطةيؼتين طةٍ 

يةخؤساطشي ئاصاسةنإ و ناسة طةختةناْي بطات (... يةّ سواْطةوة  
 بايةخيَهي طةوسة بةئايني و سِؤَيي نؤَةآليةتي نًَيَظة دةدات... 

)نؤَيذياي َشؤظايةتي( بةسٖةَي ْووطةسيَهي سِؤَآْوطي ْيية، 
ييةنإ بةالوة بةَيهو ناسي صاْايةني َاددية، طةسدةّ ٖيَُاو ْاَاقووَي

دةْيَت، و بابةتي خؤػةويظيت و باوةسٖيَٓإ و بًيُةتي ٖةسوةنوو خؤي 
دةخاتة سوو. صؤسداس بةوسدي دياسدةي نؤَةآليةتيةنإ و ضاسةْووطي 
خةَيهةنةي نة طةس بةضيين دياواصٕ ئةواْةي يةػاس يإ يةالديَ دةرئ 

 وةطف دةنات... 
وْووطي نؤَةَيطا دةبيَ خبشيَتة بًضاى ْووطةسيَهة بؤ َيَزوو خيود َيَزو

ثاٍَ ئةّ ْووطةسةو بةٖةَوو سيَطايةنيؽ ٖةوٍَ دةدات ئةّ ناسة 
 بظةيمييَنَ.... 

ْووطةسي سِؤَإ دةبيَ ٖةْذيَ ئاَشاصي ٖوْةسي  –)بًضاى( سِاي واية 
بةناسبييَنَ ، ئةَةػيإ َافيَهي طشوػيت خؤيةتي ، طشوػت بةبةسدةواَي 
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شوػت ضريؤنةنةي بةسادةيةى سِاطتييةى نشدؤتة يةو داٖيَٓةستشة، ٖةسوا ط
بٓاغة و ضؤْي ديتووةو ٖةطيت ثيَهشدووة دةياخناتة سِوو، سووداوةنإ و 
نةطايةتيةناْي بةسٖةّ ٖيَٓاوة و ٖةَوو ػتيَهيؽ دةصاْيَ و خاوةٕ 
بةَيطةْاَةمييَزوويية، ئةطةس ْاضاس بهشيَت ثؼتيإ ثيَ دةبةطيتَ، ٖةسضةْذة 

ئا بةّ  –بةّ ٖؤيةوة ثةْا بؤ ئةطةسةنإ دةبات  -ةواو ْنييةٖةْذيَ داسدا ت
ػيَوةية سِؤَآْوغ وةى ْووطةسيَهي َيَزوو ٖةوٍَ دةدا ٖةْذيَ وػة بؤ 

 سوْهشدْةوةي سووداوةنإ بةناسبييَنَ.... 
صؤسبةي نةطايةتيةناْي )بًضاى( دةطةسيَٓةوة بؤ بةٖشةو بًيُةتي خؤي، 

يةتي سِؤَاْةناْي دةْووطيتةوة، بةو بةسؤسيةتيَهي فشاواْي ْضيو يةػيَتا
َةسدةي دةوَيةَةْذ بيَت. بةدسيَزايي رياْي اليةْة بةطوودةناْي ناسةنةي 
ٖةَيظةْطاْذ ، داسيَهيإ يةطةٍَ ئةو نةطةي نة سؤَاْةناْي بآلودةنشدةوة 
نةوتة طفتوطؤ ثاػإ طووتي يةَاوةي طةعاتيَهذا باطي ٖةْذيَ بابةت 

 ة دووطةد فشةْهِ صةسةسنشد...دةنةئ، نةطوودي ْيية بؤي
صؤسداسإ)بًضاى( بريي يةوة دةنشدةوة نةواص يةئةدةب بييَنَ و سِوو بهاتة 
ناسيَهي تش ، نة قاصاجني صيرَت بهات يةسووي ئابووسيةوة ، ٖيض 
سِؤَآْوطيَهي طةسدةَي خؤي يإ سِؤَآْوطاْي ئيَظتا وةى ئةو ػاسةصاي 

اْيذا ضاثخاْةيةى وناسطةيةني اليةْي ئابوسي ْةبووٕ... يةَاوةي ري
بضوني نشي بةو َةبةطتةي بةخؤي بةسٖةَةناْي ضاخ بهات. و بآلويإ 
بهاتةوة . دةسٖيَٓاْي ناْضا يةناْةنإ نشداسيَهي طشْط و بايةخذاسة)بًضاى( 
سووي نذة )طكًية( ي ئيتاييا بؤ نشيين ناْةناْي صيو، بةآلّ بةٖؤي 
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ش َايف دةسٖيَٓاْي ئةو ناْاْةي نةَتةسخةَي بةس يةطةيؼتين يةنيَهي ت
نشيبوو... ييَشةدا دةبي ئاَارة بةوة بهةئ نة ئةو ناْاْة خةَيهاْيَهي صؤسي 
دةوَيةَةْذ نشد، ٖةسوةٖا ئةو ئةوناتةي يةئؤنشاْيا بووة يةسيَطاي 
ْاَةناْيذا بةدياس نةوتووةنة)بًضاى( بريي يةوة نشدؤتةوة نة داسي 

و ئةطةس سِةواْةي فةسةْظا بهشيَت و بيٓاطاصي يةّ وآلتة صؤس ٖةسصاْة
بفشؤػيَتة نؤَجاْيانإ بةَةبةطيت بةناسٖيَٓاْي بؤ ٖيًَةناْي ػةَةْذةفةس 
قاصاجنيَهي طةوسة بةدةطت دةٖييَنَ، بةّ ػيَوةية ئاَاسي ئةو طاآلْة بةدياس 
دةخةٕ نة فةسةْظا بشيَهي صؤسي يةّ داساْة يةسووطياوة نشِيوة...ئةَةػيإ 

واوة نة ْووطةس ػاسةصايي يةبواسي ئابوسيذا ٖةبوة، ٖةسضةْذة بةَيطةيةني تة
سةخٓةطشاْي طةسدةَةنةي بةييَضاْي دَيي ئافشةتيإ ْاوبشدووة... )بًضاى( 
بةٖيض ػيَوةيةى خةيايي ْةبووة ، بةػاْاصييةوة دةيطوت )ئةوةي ثابةْذي 

ا ناسو بريوساناْي َٔ بيَت دةتواْيَ َوَيهذاسييةني بضووى ثيَو بييَنَ( ٖةسو
نشدةوةناْيؼي يةػيَوةي خةياٍَ و ئاسةصووي ْاوداسي ْةبووة، بةَيهو ٖةَإ 

 ٖيَضو تواْاي نؤَةَيطةي بؤ سروا بووة.
ئةويؼيإ ثةيوةطتة بةخؤػةويظيت و نؤنشدْةوةي ثاسة... بةّ ٖؤيةوة 
)بًضاى( بؤتة خاوةْي ضاثخاْةو يةبواسةناْي سِؤَإ و سِؤرْاَةو ْووطيين 

بةدواي صيَشِو سِةخٓةطشو ئةْذاَييَت ثةسيةَإ ناسي نشدووة،  ػاْؤ و طةسِإ
ئايا نةطايةتييةناْي ْيَو سؤَاْةناْي )بًضاى و طتاْذاٍَ( و 
سِؤَآْووطةناْي طةدةي ْؤصدةٖةّ و طةسةتاي طةدةي بيظتةّ يةْيَو 

 سِؤَاْةناْي ئيَظتادا بةدي دةنشئَ؟  
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 ئانا شيطس و دوو ضريؤكي شؤز كوزت
ية ػاسي َايٓع يةدايو بووة، يةبةس  1900يةطاَيي  ئاْا صيطشص

ناسة ئةدةبية بةثيَضةناْي بةطةوسةتشئ ئةدةبي  ئةّ طةدةية دةرَيَشدسيَ 
خةآلتي ناليظيت يةَةسِ يةنةّ نتيَيب نة سؤَاْيَهة  1928، يةطاَيي 

يةريَش ْاوْيؼاْي ساثةسيين ساوضيةناْي َاطي وةسطشت، ٖةسوةٖا 
تي )دؤسز يوػٓةس( ي طةباسةت بةسؤَاْيَهي يؽ خةآل 1947يةطاَيي 

تشي بةْاوي )خاضي سةوتةّ ( بةدةطت ٖيَٓا، ئةّ نتيَبةي بؤ يةنةّ داس 
يةدةسةوةي وآلت بآلونشايةوة بةّ ٖؤيةؾ ْاوباْطيَهي ديٗاْي ثةيذا 

 1941دا ئاْا بةسةو فةسةْظا نؤضي نشدو يةطاَيي  1933نشد. يةطاَيي 
دا طةسايةوة ئةَيُاْيا  1947ّ يةطاَيي يؽ يةَةنظيو طريطايةوة . بةآل

و يةبةسييين ثايتةخيت ئةَيُاْياي سؤرٖةآلتي ثيَؼوو ْيؼتةديَ بوو ئاْا 
وةى سؤَآْوطيَو و ْووطةسي ضريؤني نوست ْاطشاوة يةدوايني رياْيذا 
نشا بةطةسؤني يةنيَيت ئةديباْي ئةَيُاْياي سؤرٖةآلتي ثيَؼوو 

يي نشد ئةَاْةي خواسةوةؾ يةْاوةسِاطيت ٖةػتانإ نؤضي دوا
  -منووْةيةنٔ يةضريؤنة نوستةناْي:

َيتيٓاي بؤخاسطت  ئةو ناتةي نضيَهي بضوى بووّ يةْوطتٓذا طويَِ 
يةصيشِةي دةسطاو ثظتة ثظتيَو يةتاسيهي بوو نةضي بؤ داسيَهي تش خةوّ 
ييَ نةوتةوة. بؤ بةياْي ثشطياسّ نشد، ئةوة نيَ بوو؟ باونِ وتي 

،بةآلّ الّ طةيش بوو دايهِ يةبةياْي صوو وةسة  تؤخةوْت دةبيين
َاَيةنةي خاويَٓهشدبؤوة ، ضوْهة وةى ْةسيتيَو دواي ئةوةي باونِ 
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بةسةو ناسدةسؤيؼت ئةّ ناسةي ئةجناّ دةدا ثاؾ ئةوةي دايهِ بةسو باصاسِ 
سِؤيؼت يةريَش ئةطتيًهي ػؤسدٕ دةطتة طشِيَهي يوويذساوّ دؤصيةوة 

باوةسِةدابوّ ئةوإ ساطتيإ بةَٔ ْةوتوة يةبةس يةخوئَ وةسدسابوو يةو 
ئةَة ضاوةسِواْي دايهُِ نشد بؤ ئةوةي ثشطياسي ييَ بهةّ . دايهِ 
بةتةْٗا ْةطةسايةوة ، بةَيهو بةياوةسي دوو ثؤييع ٖاتٓة رووسةنةَإ و 

ٖةَيُإ َةخةَيةتيَٓٔ ييَشة يةّ َاَية خؤي ػاسدةوة دايهِ وتي :  -وتيإ:
سٕ بةدوايذا بطةسئَ.... . ئاطاداسي باطةنة بووّ َاداَةني ئاطادا

يةبةس ئةوة بةثيَِ دةطتة طشِةنةّ تووسِةداية ْيَو تةْةنةي ثيظاييةنإ و 
ثاػإ دوو ثؤييظةنة يةَاَيي ئيَُةوة تا دةطاتة دساوطيَهإ دةطتيإ 

ئيٓذا بةدايهِ وت: َٔ خةومن ْةئةبيين تةَاػا بهة  بةثؼهٓني نشد.
 نةي ثيظاييةناْةوة.ضيِ خظتؤتة تةْة

ناتي ئيَواسة دايهِ ٖةَوو ػتيَهي بؤ باونِ و ٖاوسيَهاْي طيَشايةوة 
ٖةَوويإ داياْة ثيَهةْني و يةباوةػيإ طشمت طهشتيَشي طةْذيهاي ٖيًَي 
ػةَةْذةفةس يةَاوةي َاْطشتٔ دا دةطتطري نشاوةو يةناتي 

ئةَة بةسةو طواطتٓةوةي ٖةآلتووة يةئاناَذا تةقةيإ ييَهشدووة، دواي 
َاَيي ئيَُةوة ٖاتووة بؤ ئةوةي دٌ و بةسطةناْي بطؤسيَ و بشيٓةنةي 
تيُاس بها ثاؾ ئةَةؾ ساي نشدووة، باونِ بؤي باغ نشدّ نة ئةَةيإ 
ض دؤسة َشؤظيَهة و رياْي ئيَُة بةسةو ضانرت ببات بؤ ئةّ َةبةطتةؾ 

تةقةي ئةواْةي َؼةخؤسٕ و يةطةس ئيَُة دةرئ ٖةوٍَ دةدةٕ بيهورٕ و 
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ييَ دةنةٕ بؤ ئةوةي داسيَهي تش طةسنشدايةتي َاْطشتٔ ْةنا. ثاػاْيؽ 
 باونِ بؤي باغ نشدّ نةَاْطشتٔ ضي دةنةيةْيَ.

 دسةخيت طواسضاى 
دابشِةنإ ئةو ناتةي بةتةوةسةناْيإ ثرية داس )صإ( دةبشِيةوة 
ثياويَهي طواسضانيإ بةنةٍ وثةيي ػةسةوة يةْيَو نةييَين داسةنة 

ة ئةواْيؽ يةسيَطاي دسومشةنةوة بؤيإ ئاػهشابوو نة ئةَةيإ دؤصيةو
يةنيَهة يةثياوة ئاصاو بويَشةناْي ناسيي يوسطوْذ واؾ ثيَذةضيَ 
طواسضانةنة خؤي يةْيَو ئةّ داسة سةػاسداوة يةتشطي ئةو نةطاْةي 
بةدوايا دةطةسِإ نةطةس بةطةسباصةناْي )ػا يودفيطي ياْضةٖةَني( . 

َاوةتةوة تا ئةوناتةي بيَ تاقةت بووة، دواي ئةَةؾ ئيذي يةّ ػويَٓة 
نةغ ْةيتواْيوة بيذؤصيَتةوة . طواسضانةنة  بةتةْيايي دواي طشيإ 
وتها و ويٌََ بووْي طةسي ْاوةتةوة بةساْبةس بةَةؾ داسةنة بةصَاْي 
خؤي وةآلَي دةدايةوة وتا دةٖات قةدي ئةطتوستش دةبوو و 

ثؤثيؼي صياتش دةبوو بؤ سةواْةوة و نةييَٓةنةػي تةطهرت دةبؤوة. يل و
داَيذةدةي نؤَةَية باَيٓذةيةى يةواْةػة بةبةسدةواَي سووي 

 يةطةػةطةْذٕ نشدبا ئةطةس داسبشِةنإ دووضاسي ْةبووبإ  
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 خؤشةويطيت لةئةمةزيكا
سؤرٖةآلت و سؤرئاوا دوو دةَظةسي دياواصو ويَو ْةضووٕ ئاَارة بؤ 

ةتي و سؤػٓبريي ْانشيَت نة ٖةس باسودؤخي طياطي وئابوسي  نؤَةآلي
يةنةيإ ض ييَشة و ض يةويَ بةنؤَةَية سيزَيَهي ئيذاسي ئاَيؤص ناسوباسي 
سؤراْةيإ بةسيَوة دةضيَ، ٖةس ضةْذة اليةْة ديادياناْي بواسي رياْي َشؤظ 
ٖةَوو بةيةنةوة ثةيوةط ن ، يةّ ْووطيٓة نوستةدا باغ باطي دَيذاسي و 

ْة بةساَبةس ػؤخةنةي يةسؤرئاوا و يةوآلتيَهي خؤػةويظيت و وةفاي ئيٓظا
وةى وآلتة يةنطشتووةناْي ئةَةسيها الي خؤَإ ئةوةي )ٖئَُ( ي ػاعري 
دةسي بشِي تائيَظتا ناسيطةسي خؤي ٖةسَاوة ، بةآلّ بةػيَواصو دؤسيَهي تش 
نةدةَييَ: ْةَا خاْي ضريؤني عةػكي ئيَُة داسيَزي دةْا ٖيَؼتا يةنوسدطتإ 

و َةَيَهي تش( ئيَذي ديَيٓة طةسباطةنةي خؤَإ  ئةوناتةي  دةرئ صئ
طومتإ نة خؤػةويظيت يةّ ديٗاْةدا ٖيَؼتا صيٓذووةو ناسي طيششي خؤي 
بةطةس خةَيهذا ٖةس بةسدةواَة، صؤس نةغ الي وابوو نة ئيَُة يةخةياَيذا 
دةرئ و ثشوثاطةْذة بؤ ػتيَهي يةْاوضوو دةنةئ نةضي خؤػةويظيت 

ةآلّ يةّ دؤساْة ْيية وةى ئةوةي يةفًيُيَهي طيٓةَايي ْيؼإ ٖةسَاوة، ب
دةدسيَ ياخوود ئةوةي خةسيهي تةيةفؤْة يإ ػيَوةي ْاَة ْووطني بيَ 
وباطي ػةوخنوْي بها خؤػةويظيت ٖةس َاوة ، ئةطةس ئةو ػويَٓة بشييت بيَ 
يةقةآليةني طةخيت طاَاْي دوْيا خؤي دةسدةبشِي بؤ ناسوتةقةالدإ و 

 إ ْةوةى تةْٗا ناسةنةي ثيَو ٖاتيبَ يةقظةوقظةَيؤى .ٖةوَيذ
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ئةو ضريؤنةي َةبةطتُاْة ية)فيالدفيا( ي وآلتةيةنطشتوةناْي 
ئةَةسيها سوويذاوةو دةنشيَ وةى ضريؤنةناْي )قيع و ييال( و)سؤَيؤ 
ودؤييَت( و )ثؤيو فشديين( طةيش بهشيَت طشْطي يةوةداية نة يةّ دواييةدا 

ةنةي دةطةسيَتةوة بؤ بيظت طاٍَ ثيَؽ ئيَظتا بةَشدْي ئاػهشابووة ، َيَزوو
ثاَيةواْةنةي يةَاْطي تؼشيين يةنةَي طاَيي سابشدوو نؤتايي ٖاتووة، 
بةطةسٖاتي ضريؤنةنة بةّ ػيَوةية بوو ئةجنوَةْي ئيذاسي صاْهؤي فيالدظيا 
طةوسةتشئ نؤَةني بؤ ٖاتووة يةَيَزووي خؤيذا يةاليةٕ يةنيَهةوة 

يض ناتيَهيؽ َاَؤطتاي ئةّ صاْهؤية ْةبووة ، بطشة يةويَؽ نةْايٓاطٔ و ٖ
قوتابي ْةبووة يةٖةَإ ناتذا صاْهؤؾ بةٖيض ػيَوةيةى دؤسة خضَةتيَهي 
ثيَؼهةؾ ْةنشدووة، نؤي ئةو ياسَةتييةؾ طةيؼتؤتة)ثاْضة ًَيؤٕ دؤالس( 
و خاوةْةنةػي ًَيؤْيَشيَهي ئةَةسيهايية بةْيَوي)ٖاسيف ويهظًش ( نة 

تؼشيين يةنةَي طاَيي سابشدوو َشدووة يةتةَةْي ػةطت و يةَاْطي 
سةوت طاَييذا ييَشةدا ثشطياسيَو ديَتة نايةوة ئايا )ويهظًش( بؤ ئةّ ثاسة 
صؤسةي بؤ صاْهؤ ديَ ٖيَؼتووة؟ بؤ يةنةَني داسة ضريؤني خؤػةويظيت 
ْيَوإ ئةّ ًَيؤْيَشة و نضيَهي ئةَةسيهي ئاػهشا دةبيَ نةبؤ َاوةي بيظت 

بةروواْي يةنرت ػاد دةبووٕ بيَ ئةوةي ثةيوةْذي ياطايي ييَهيإ ْضيو طاٍَ 
بهاتةوة واتة )رٕ و َيَش( ئةويؽ يةبةس ضةْذ ٖؤيةى ْةيإ تواْي ئةّ ناسة 
ئةجناّ بذةٕ ، بةَيهو ياطايةني تش ٖةية نة دَيذاسةنإ وئةظني ثانةنإ داي 

سة( )ياطاي دةسيَزٕ نة ياطايةني صؤسبة ٖيَضو ناسيطةسة  )ياطاي سؤ
خؤػةويظت( ية )ويهظًش( بةّ ػيَوةية وةطفي ْاصداسةنةي دةنا ، 
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دواْرتئ و ْاطهرتئ و طةوسةتشئ نةغ يةّ ديٗاْةدا ئةّ نضةية يةطةس 
تاطةسي ريامنذا ئاصيضتشئ نةغ بووةنة َٔ ْاطيوَة ، نةضي ئةّ ػؤخة 

َاو دا َشدووة بةساَبةس بةَةؾ )ويهظًش( ي دا 1961ْاصداسة يةطاَيي 
صؤس بةوةفاو دَيظؤصي َاوةتةوة يادي يةبريْةنشدووة تا َشدْي يةوةطيةت 
ْاَةنةيذا بةدياس نةوتووة نة ئةّ نؤَةنييةي بؤ صاْهؤي فالدفيا 
ثيضؼهةؾ نشدوة ٖؤي طةسةني دةطةسيَتةوة بؤ ئةوةي نة 
خؤػةويظتةنةي تةْٗا قوتابي بووة يةّ صاْهؤيةدا ، ثاسة صؤسةنةػي بؤ 

ئيذاسةي صاْهؤ يادي خؤػةويظتةنةي ثيَ بهاتةوة ..... ئيرت ئةوة بووة نة 
خؤػةويظيت َاوةو ٖةس دةمشييَنَ ض يةئةَةسيها و ض يةػويَٓيَهي تش بيَ. 
ييَشةدا دمية طةس بابةتيَهي تشي ضريؤني خؤػةويظيت ئةو ناتةي )ئةسيو 
طيطاٍ( ي ْووطةسي ئةَةسيهي سؤَاْي ) خؤػةويظيت ( بآلونشدةوة يةى 

اْة يةّ سؤَاْة بةَاوةيةني نوست فشؤػشا، بريؤنةي سؤَاْةنةػي ًَيؤٕ د
نشاية فًُيَهي طيٓةَايي و بؤ َاوةيةني صؤس خةَيهإ تاَةصؤسي بيٓيين 
بووٕ... ئيذي ٖةس وةنو ومتإ ٖةَذيظإ دووباسةي دةنةَةوة 
خؤػةويظيت ٖةسَاوة ض يةسؤرٖةآلت ض يةسؤرئاوا بةآلّ ٖةسيةنةو بةسيَطاي 

 ... تايبةتي خؤي
  -)يؤسناي( ػاعريي ئيظجاْي دةَييَ:

 ئةي خةَيهيٓة ئاطاداسبٔ 
 ئةوةي بةتةْٗا خاوةٕ يةى دَية 

 ئةوة دَيي ْيية 
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 زاطةياندن و ئاذانطةكاني دةنطوباس
ساطةياْذٕ ٖةس يةنؤْةوة سؤٍَ و ئةسنيَهي َةصْي يةناتي ػةسِو 

يةى ٖةبيَ ئاػتيذا بيٓيوة، ضوْهة ثيَويظتة ئاَشاصيَو ياخوود دةسواصة
بؤ طةياْذٕ و بآلونشدْةوةي ٖةواَيةنإ بؤ ئةوةي خةَيهاْيَ ديهة بيَ 
بةؾ ْةبٔ و ئاطاداسي طؤسِاْهاسي و سووداوةنإ بٔ نةضي 
يةطةسدةَةناْي ثيَؼوو ئةّ نشداسة صؤس بةطادة وطاناسيي ئةجناّ دةدساو 
بةػيَوةيةني فشاوإ تةػةْةي ْةدةنشد... صؤسبةي صاْياسيةناْيؽ 

ةطيت تةواوي دةطةآلتي طيظاطيةوة بووة، ئيذي دواي ضةْذ ثةيو
طؤساْهاسييةى و ثيَؼهةوتين بٓةسِةتي رياْي َشؤظايةتي ساطةياْذْيؽ 
وةبةس ييَؼاوي ػؤسِػي ػاسطتاْيةت نةوت و سةط و سيؼةي سيَطاناْي 
نؤْي ٖةَيتةناْذو دةسطايةني فشة دياواصي يةبةسدةّ نشايةوة.... واي 

يؤسو ييَهؤَييٓةوةو تويَزيٓةوة بيَٓةنايةوة و نؤييز و ييَٗات ضةْذةٖا ت
ثةمياْطا بؤ ئةّ َةبةطتة دامبةصسيَٓٔ بؤ ثيَؼخظ ن و دةسنةوتين 
ئاَاجنةناْي ، بةٖؤي ئةوةي صؤس داسإ بةساطةياْذٕ وتشاوة)داسيَهي 
طيششوئةفظوْاويية( يةبةس ئةوةي ناسيطةسييةني صؤس طةوسةو بةتواْا 

دةسووْيخةَيهإ وطيظتةَيَهي ْويَ ديَٓيَتة دةناتة طةس َيَؼو و 
 نايةوة.

ئيَظتا سِؤرْاَةو طؤظاسو ثةستووى و ساديؤ و تةيةفضيؤٕ و طيٓةَاو 
ػاْؤ و نؤَجيوتةس و نؤسِو ضةْذ بواسيَهي ديهة سِؤَيي طةسةني و طشْط 
دةطيَشٕ يةنؤَةَيطاناْي ٖاوضةسخذا . ئاَاجني طةسةني صؤسبةي 
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ٖيَٓاْةدي رياْي ئاطايي وخؤػي َشؤظة،  فةيظةفةنإ دابني نشدٕ و
دةختيؽ يةطةس ئةوة دةنةٕ تةْيايي بؤ َشؤظ صؤس صةمحةتة ييَشةدا 
ٖةَوو بواسو اليةْة ديادياناْي رياْي َشؤظ بةيةنةوة ثةيوةط ن و 
ثضشِاْيؽ ئةطةس سووبذا ئةوا َاوةيةني نوست دةخايةْيَ وثاػٔ بةطةس 

 دةضيَت.
ًٍ و صاْياسي نشداسي ساطةياْذٕ نة ثةيوةْذ يةني بةتيين بةٖةوا

تاصةوة ٖةية ثيَويظتة بةساػهاوي و ساطتطؤييي بآلوبهشيَتةوة يةثيَٓاو 
بةدي ٖيَٓاْي ئاَاجنة طةسةنييةناْي بؤ ثيَؼخظ ن و بةسصنشدْةوةي 
ئاطيت ساي طؼيت بةَةبةطيت سِؤػٓبرينشدٕ و سِؤػٔ نشدْةوةي بريو 

واَيي تاصةٕ نةدووس بيَت بؤضووْي ئةو خةَيهةي ٖةَيؼة تاَةصسؤي ٖة
يةناسي ٖةَيخةَيةتاْذٕ و فشت و فيٌََ و بيَطوَإ ئةَةػيإ ثةيوةطتة 
بةثيَؼهةوتين باسودؤخي نؤَةَيطا، ئاَشاصةناْي ساطةياْذْي ئيَظتا 
سؤَييَهي بةسضاوو ثتةو دةطيَشٕ يةَاْة. سِؤرْاَةو طؤظاسو ثةستووى و 

نإ نةبةئاَشاصي طشْط ساديؤ و تةيةفضيؤٕ وطيٓةَا نؤسو بآلونشاوة
وبايةخذاس دةرَيَشدسئَ بةتايبةتي يةنؤَةَيطةناْي تاصةدا.... ييَشةدا 
ساطةياْذٕ ثيَويظتيةني نؤَةآليةتيةو صؤسبةي بةػة ديادياناْي وآلت 
بةيةنرت دةبةطتيَتةوة و ٖيض سريَُيَهي طياطي يةباسودؤخي ئيَظتادا 

ويََٓهي طشْط ْاتواْيَت فةساَؤؾ وثؼت طويَي خبات، ضوْهة ػ
يةبواسةناْي فيهشي و طياطي و ديَٓيَتةدي و ناسيطةسييةني طةوسة 
دةخاتة طةس باسي طؼيت يةٖةَوو اليةْةناْي ريإ، بةآلّ ثيَويظتة 



 

23 

ئةوةؾ بوتشيَت نةئاَشاصةناْي ساطةياْذٕ يةٖيض وآلتيَهي طةساْظةسي 
تيَو ديٗاْذا بةػيَوةي ئاصادي تةواو دابني ْةنشاوة، بةَيهو ٖةس وآل

ػيَواصي طاْظؤسي بؤ ساطةياْذٕ بةناس دةٖيَينَ ئةَةػيإ ثةيوةطتة 
بةباسودؤخي طؼيت نؤَةَيطا و طشوػيت سريَُة نؤَةآليةتيةنإ. 
ديٗاْي ئيَظتاَإ بةتؤسيَهي صةبةالسي طةوسي ساطةياْذٕ بةطرتاوةتةوة 
صؤسبةي وآلتاْي سؤرٖةآلت دةسباسةي ًَُالْيَي دةطةآلتي طياطي و 

سيييةناْي ْيَو خةيضو ٖةَيؼة ٖةوٍَ دةدةٕ ديٗاْي دةسةوة طؤساْها
 ئاطاداسيإ ْةبيَت و ٖةوايضةناْي ئةّ دؤسة بابةتة بآلوْةنةْةوة. 

ٖةسضةْذة صؤس ْٗيَين ئةطةس ئيَظتاؾ ئاػهشا ْةبيَت بؤَاوةيةني 
ديهة الي خةَيو سووٕ دةبيَتةوة ٖةس يةبةس ئةَةػة ٖةْذيَ وآلتاْي 

ي داخشاو يةقةَيةّ دةدسئَ ، ضوْهة صاْياسميإ سؤرٖةآلت بةووآلتاْ
طةباسةت بةسووداوةناْي ْاوةخؤ صؤس نةَة ويَشاي ئةَاْةؾ ضةْذ 
ٖؤناسيَهي بٓةسِةتي دووضاسي ئةّ وآلتاْة بووْةتةوة يةواْة الواصبوْي 
ريَشخاْي ئابوسييإ نةناسدةناتة طةس رياْي ٖاوآلتيإ و صؤسبةي 

تائيَظتاػي يةطةَيذابيَ ٖةْذيَ ديَٗاتةناْي داْيؼتواْيإ ْةخويَٓذةواسٕ 
وصةي ناسةبايإ تياْييةو ئاطاداسي صؤسبةي بآلونشاوةناْي ساطةياْذٕ ْني، 
ئةّ وآلتاْة صؤسبةيإ بةنؤَةَيطاي نؼتوناَيي دةرَيَشدسئَ، 
بةثيَضةواْةي وآلتاْي ثيؼةطاصييةناْةوة نةئاَشاصةناْي ساطةياْذٕ 

شِي و ئاَيؤصييةوة طةيؼتؤتة يوتهة يةسيَطاي يةصؤسبةي ناتذا بةٖؤي ضشِوث
ئةو دةصطاياْةي بؤ ئةّ َةبةطتة تةسخإ نشاوٕ، بؤ منووْة يةطةس 
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رَيَشييةني طاآلْي ٖةػتانإ ساطةياْذٕ يةوآلتة يةنطشتووةناْي 
( سؤرْاَةي سؤراْة 1750ئةَةسيها طةيؼتؤتة ئةّ ئاطتةي خواسةوة )

خؼي ئيَضطةيي ٖةية ( ثة3400بةصَاْي ئيٓطًيضي دةسدةضيَت)
( ثةخؼي 750نةبةسْاَةي دؤساو دؤس بآلودةنةْةوة دطة يةَةؾ )

ئيَضطةيي تةسخإ نشاوٕ بؤ بآلونشدْةوةي ثاسضة َؤطيكاي ٖئَُ و ئاساّ 
( ثةخؼي تةيةفضيؤْي بةسْاَةناْي تيادا 650ٖةسوةٖا )

( طؤظاسي ٖةَةدؤسي تياداية. يةساوةسطشتٓيَهذا 7500بآلودةنشيَٓةوة)
ة وآلتي فةسةْظا طاصدساو خةَيهاْيَهي صؤسي طشتةوة بؤ ئةوةي ساي نة ي

خؤيإ دةسبشِٕ دةسباسةي ئةّ طيَ ئاَيَشةي خواسةوة تةيةفضيؤٕ و 
طاسدنةسةوةو دٌ ػؤسئ ئةجناَي ساوةسطشتٓةنة بةّ ػيَوةي خواسةوة 

بؤ  33دةْطيإ بؤ تةيةفضيؤٕ بوو وة يةطةدا  44بوو، يةطةدا 
بؤ ئاَيَشي دٌ ػؤسئ. ئاييَشةدا بةدياس  16دا طاسدنةسةوة وة يةطة

دةنةويَ ساطةياْذٕ ض ػؤسػيَهي بريي خوَيكاْذوة و َشؤظي ئيَظتا 
ْاتواْيَت فةساَؤػي بهات وةى ئاَشاصيَهي ػاسطتاْي طةوسة سؤَيي خؤي 
دةطيَشيَ و ٖةَيؼة يةثةسةطةْذٕ داية يةثيٓاو ٖيَٓاْةدي ئاَاجنةناْي 

ّ صؤس طؤساْهاسي و ثيَؼهةوتين بةخؤيةوة يةساطتيذا طةدةي ْؤصدةٖة
بيين بةسدي بٓاغةي بؤ طةَيي ثشؤرةي ٖةَةدؤس داْا يةّ باسةيةوة 
طةدةي بيظتةّ قةسصاسي طةدةي ثيَؼووة يةبةس ئةوةي نةطاْيَهي صؤس 
ييَٗاتوو ػاسةصا دةطتيإ بةتةواونشدْي ثشؤرةناْي طةدةي ثيَؼوو نشدو 

ٕ خظتةثاٍَ و تواْيإ خضَةتيَهي يةصؤس اليةْةوة ثيَؼهةوتين تاصةيا
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ضاني َشؤظايةتي بهةٕ ئيذي ئةّ بواسة واتة بواسيذاٖيَٓاْي تاصة 
يةٖةَوو ئاطتةناْي رياْي َشؤظ ٖةس بةسدةواَة ئاراْظي دةْطوباغ 
سؤَييَهي طشْط و بةسضاو دةطيَشيَ بؤ دةصطاناْي ساطةياْذٕ وةنو ساديؤ و 

سيطةسي ئةَاْةؾ صؤس بةصةقي تةيةفضيؤٕ و سؤرْاَةو طؤظاس....ٖتذ. نا
بةطةس رياْي َشؤظايةتييةوة دياسةو بؤتة بةػيَو يةرياْي سِؤراْةي 
َشؤظي ئيَظتا،) ػاسٍ ٖافاغ( ي فةسةْظي بةيةنةّ نةغ 
دةرَيَشدسيضت يةداَةصساْذْي ئاراْظي دةْطوباغ ئةّ ثياوة ئيُجشاتؤسي 

بووة سؤرْاَةناْي ئةوطاي فةسةْظا بووة ثاسة و ثوييَهي صؤسي ٖة
ثةيآَيَشي يةٖةَوو ْاوضةناْي فةسةْظا داْابوو بؤ طواطتٓةوةي ٖةواٍَ 
و ئةو سووداواْةي بةسثا دةبٔ بؤ ئةوةي يةسؤرْاَةنإ 
بآلوببٓةوة....)ٖافاغ( بةسونُي بٓهةي دةطةآلتي خؤي ثةيوةْذي 
يةطةٍَ باْكةنإ و َريةنإ و نةطاْي بةدةطةآلت ثةيذانشدبوو، دطة 

ي يةصؤسبةي ػويَٓةناْي ديٗإ ٖةبووة.... بؤئةَةؾ يةَةؾ ثةيآَيَش
يةْيوةي يةنةَي طةدةي ٖةردة ئاراْظيَهي داَةصساْذ بةْاوي ئاراْظي 
)ٖافاغ( بؤ بآلونشدْةوةي ٖةواَيةنإ دواي )ٖافاغ ( دوو ئاراْظي دي 
يةئةوسوثا ٖاتٓة نايةوة.ٖافاغ سؤييَهي بةسضاوو دةطتيَهي باآلي 

و ياسَةتيذإ وثةيذابووْي ئةّ دوو ئاراْظة ، بيٓيوة يةثؼتطريي نشدٕ 
يةنيَهيإ بةْاوي )بريٕ ٖاسدٕ ويف( بوو ئةوي تشيؼيإ بةْاوي ) 

داَةصسا بةْاوي  1849دؤييؤغ سؤيتةس(بووة... يةنةَيإ يةطاَيي 
)ْوطيٓطةي ويف( تاناتي ٖاتين ْاصييةنإ بؤ طةس سونِ يةئةَيُاْيا 
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يةقةَيةّ دةدسا يةْاوةسِاطيت طةدةي بةطةوسةتشئ ئاراْظةناْي ئةوسوثي 
يؽ سؤيتةس يةيةْذةْي ثايتةخيت بةسيتاْيا ئاراْظي سؤيتةسي  -ٖةردة

)سؤيتةس( بةصيشةني و ضاثووني و ييَوةػاوةييةوة   سؤيتةسي داَةصساْذ.
ْاطشاوة يةَةسِ بةناسٖيَٓاْي ٖةْذيَ ئاَشاصو سيَطا بؤ طواطتٓةوةي 

ةس( طشتبوويةبةس بووة بٓاغةيةى بؤ ٖةواَيةنإ ٖةس ئةّ سيَطةية )سؤيت
داَةصساْذْي يةنةّ ئاراْظي ئةَةسيهي بؤ ٖةواَيةنإ، ئيرت سؤرْاَة 

( وة بةيةَي 1848طةوسة تواْاناْي ػاسي ْيويؤسى بشياسيٓذا يةطاَيي )
خيَشا بةنشيَ بطشٕ بؤ ئةوةي ثيَؼواصي يةنةػتيية طةوسةنإ بهةٕ بؤ 

اوة دةْيَشدسئَ. يةْاوةسِاطيت طواطتٓةوةي ئةو ٖةواآلْةي يةئةوسوث
طةدةي ٖةردة )ئاراْظي ئةطؤػيَذثشيع( داَةصسا دطة يةَةؾ دوو 
ئاراْظي ديهةؾ يةوآلتة يةنطشتووةناْي ئةَةسيها طةسيإ ٖةَيذا. 

( دا ئةّ 1958( بوو بةآلّ يةطاَيي 1907يةنيَهيإ يةطاَيي )
ٓاٍَ( ئيَظتا دووئاراْظة يةنيإ طشت بةْاوي )يوْايتذ ثشيع ئيٓتةس ْاػ

 ئةّ ئاراْظةي خواسةوة يةديٗاْذا ناسدةنةٕ 
 ئاراْظي فشاْع ثشيَظي فةسةْظي )ٖافاطي( ثيَؼوو -1
 ئاراْظي سؤيتةسي ئيٓطًيضي -2
 ئاراْظي ئةطؤػيذثشيظي ئةَةسيهي -3
 ئاراْظي يوْايتذ ثشيَع ئيٓتةس ْاػٓاٍَ-4
ئاراْظي تاطي طؤظيةتي ثيَؼوو يةدياتي ئةَة ئيَظتا دوو -5

 ئاراْع يةسووطيا ناسدةنةٕ بةْاوي ئيٓتةس فانع و ئيٓتةس تاغ ....
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يةّ طاآلْةي دوايي و بةٖؤي بةناسٖيَٓاْي ئيٓتةسْيَت تاديَت سِؤَيي 
ساطةياْذٕ بةسةو ديٗاْيَهي فشاوإ دةسِوات يةثيَٓاو نؤنشدْةوةو 

 بآلونشدْةوةي صاْياسي تاصة.
ة تا ئيَظتاؾ َشؤظايةتي وةضةسخاْيَهي طةوسةي بةخؤوة بيٓيو

نشداسةنة بةسدةواَة بةٖؤي ثيَؼهةوتٔ و داٖيَٓاْي تاصة يةطةسدةّ 
اليةْةناْي ريإ بةتايبةتيؽ بواسي ساطةياْذٕ ئةّ نشداسةؾ بةئاطاْي 
طةسي ٖةَيٓةداوة بةَيهو يةسيَطاي ٖةوٍَ و نؤػؼي بيَ وضإ ٖاتؤتة دي 

وةسِةدإ صؤسبةي ػاسةصايإ و ثؼجؤسإ يةطةس ئاطيت ديٗاْذا يةو با
نةديٗاْي ئيَظتاَإ وةى طوْذيَهي ٖاوضةسخي ييَٗاتووة طةسِةساي 
سووداوةناْي ثؼت ثةسدةؾ يةئايٓذةني ْضيهذا ٖةواٍَ و سووداوة 

 ػاسدساوةنإ ئاػهشا دةنشئَ و بآلودةبٓةوة.
دةصطاناْي ساطةياْذٕ تواْيوياْة سوو يةطةسدةّ ػوئَ و ْاوضة 

َةبةطيت بآلونشدْةوةيإ طةيي دياديا ناْي ئةّ طةسالبةسٕ بؤ 
نوسديؼوةى ٖةَوو طةالْي دي ويَشِاي ئاَيؤصي و طشري باسي دوطشافيا 
وصؤَيُي َيَزوو و قوسباْي سيَهةوتٓٓاَةناْي ْيَو دةوَيةتي تواْيويةتي 

و دةسنةوتين  1898ي ْيظاْي طاَيي 22خؤي يةّ بواسة بيَ بةػٓةنات 
ةنة بؤئةوةي نوسديؽ يةنةّ سؤرْاَة بةْاوي نوسدطتإ ْيؼاْةي

يةسةوتي ثيَؼهةوتين سؤرْاَةطةسي بيَتة ْيَو طؤسةثاْي ساطةياْذٕ ، 
بةآلّ دواي ساثةسئ ئةّ اليةْة بةػيَوةيةني صةوقرتو بةسضاوتش سةْطي 
دايةوة و طةييَ سؤرْاَةو طؤظاسو بوساةناْي ديهةي ساطةياْذٕ يةدايو 
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ٖيَٓايةدي وةى  بوٕ و تةناْيَهي طةوسةو طوسوتيٓيَهي بةتواْايإ
طةسةتايةى بؤ ثشؤرةي سؤػٓبريي ساطةياْذٕ بةسادةيةى نة ناسيطةسيةني 
بةٖيَضي خظتؤتة طةس ثيَهٗيَٓاْي ساي طؼيت ئةَةػيإ بيَطوَإ 
ثةيوةْذييةني قووَيي بةباسي نؤَةآليةتي نؤَةَيطاي نوسدييةوة ٖةية، 

نامنإ يةيادي طةدوطيض طايضةي سؤرْاَةطةسي نوسديذا باٖةَوو تواْا
يةى خبةئ بةَةبةطيت بةديٗيَٓاْي ئاَاجني طةسةني ويظت و 
ئاسةصووةناْي طةٍ و ْيؼتُإ و ووػةي سةطةْي نوسدي نةثيَهٗاتةي 
ٖةطبةي بةدسخاْييةنإ و َونشيإ و ثريةَيَشدو ػؤسِةطواساْي 
سؤرْاَةطةسي نوسدي بيَت، ٖةسوةٖا تايةتواْامشاْذاية ساطةياْذٕ 

وة يةقايضيب داخشاو و برينشدْةوةي تةطهذا دةسباص بةٖةَوو ػيَوةناْية
بهةئ و ساطةياْذٕ بةتةْٗا بؤ ويَٓةو ٖةواَيي بةسثشطإ تةسخإ ْةنةئ 
، بةألنو بةدؤسيَهي ٖاوضةسخ و ػاسطتاْياْة َاَةَية يةطةٍَ سووداوةنإ 
بهةئ بةْاوةسؤني بةطوود و بابةتياْة سوو يةّ اليةْة طشْطة بهةئ بؤ 

اْني يةنةْاس دةسياي فشاواْي ساطةياْذٕ ْضيو ببيٓةوة ، ئةوةي بتو
 ساطةياْذْيؽ ببيَتة ثشؤرةيةني سؤػٓبريي ٖةَةاليةٕ.
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 )تؤني مؤزيطؤن(ي زؤمانهووس
خةآلتي 1994سؤَآْوطي ئةَةسيهي )تؤْي َؤسيظؤٕ( يةطاَيي 

بةْاوي)فةسدوغ(  1998ْؤبًَي ئةدةب ي وةسطشت سؤَاْيَهي يةطاَيي 
خةآلتي ْؤبٌَ ْووطي بؤ داسيَهي تش بايةخي ثيَذسايةوة دواي وةسطشتين 

يةبةس ئةوةي ثاؾ وةسطشتين خةآلتةنة َاوةيةى بيَذةْط بوو. َؤسيظؤٕ 
يةسؤَاْي فريدةوغ ناسةطاتي رياْي نؤَةآليةتي سِةؾ ثيَظتةنإ 
بةدياس دةخات ٖةس وةنو ضؤٕ يةسؤَاْةناْي تشيؽ ئةّ ناسةي نشدووة، 

سي ػيٓة، خؤػةويظتةنةّ، داص( و ضةْذ يةواْة )ئةو ضاوةي بةصؤ
سؤَاْيَهي تش، بةآلّ ئةجماسةيإ سؤَآْوغ بؤ َيَزوو دةطةسِيَتةوة بؤ 

يةَاوةي نؤتايي دةْطي  1865سووداويَهي ساطتةقيٓة نة يةطاَيي 
ْاوةخؤي ئةَةسيها طةسي ٖةَيذاوة، ئةو ناتةي نؤيًةناْي باػووسي 

ئيرباٖاّ يٓهؤَئ( ئاصاد نشإ. ووآلت بةطويَشةي بشِياسي ياطايي طةسؤى)
تيايذا طيظتةَي نؤياليةتي ٖةَيوةػيَٓشايةوة يةّ سواْطةوة بةٖةصاسإ 
نؤيًة ئةواْةي ئاصادنشإ يةصةويةناْي ثيَؼويإ يةباػووس دةطتيإ 
بةنؤضهشدٕ نشد بؤ ْاوضةناْي سؤرئاوا. ئةَةػيإ وةى ٖةوَيذاْيَو بؤ 

آليةتي و ٖةْطاوْإ بؤبٓياتٓاْي يةبري نشدْةوةي بريوباوةسيةناْي نؤَة
رياْيَهي تاصةو ٖةسوةٖا يةّ ْاوضاْة نؤَةَيةيةني تايبةتيإ ثيَهٗيَٓا 

 نة طجي ثيَظيت تياداْةبوو ئةَةؾ يةيؤتؤثياي تاصة دةضوو. 
ئةّ خةَيهاْة بةٖةصاسإ َيًيإ بشِي بؤ ئةوةي يةّ سابشدووة تاَية 

ت و سوويإ يةصةويةني سابهةٕ و ضةْذئ نيًََطةي يؤنةيإ ديَٗيَؼ
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ضؤَيةواْي نشد، صةويةى نة طةسةتاي ٖةية و خاوةٕ سابشدوو ْيية، يةّ 
ػؤْطةوة ئةّ بابةتة يةسووي َيَزووي سووداوةنإ و ناسيطةسيةتي بةطةس 
َيَزووي ئةَةسيهي ٖاوضةسخ دةوَيةَةْذو بةثيَضة، ئاَييَشةدا )تؤْي 

ت و بةطويَشةي َؤسيظؤٕ( دةطت بةْووطيين سؤَاْة تاصةنةي دةنا
َيَزوو بؤ َاوةي طاآلْي ػةطتةنإ و سةفتانإ دةطةسيَتةوة ، بةثيَي 
ػويَٓيؽ ٖةسدوو ْاوضةي )سؤبي( و )ئؤنالٖؤَا( دةطةسيَتةوة ْةوةناْي 
 ئةو نؤضةساْة نؤَةَيةي يةنةَي سةػجيَظتة ئاصادنشاوةنإ ثيَهذةٖيَٓٔ. 

طتجيَذةنات سؤَآْوغ يةطةسةتاوة بةسطتةيةني ضاوةسِواْهشاو دة
نضة طجييةنةيإ نوػت( يةنظةس ٖاونيَؼةنة ئةجناَةنةي  نةدةَييَ 

بةّ ػيَوةية دةبيَت نيَ نضة طجييةنةي نوػتووة؟ بةآلّ يةنةَني داس 
ئةّ نضة طجيية نيَيةو ئايا بوْي ضؤٕ سيَهةوتووة يةَةًَةنةتي 

ي سِةػجيَظتةنإ؟ سؤَاْةنة يةّ باسةيةوة ٖيض ػتيَهُإ ثيَٓاَييَ نةض
ئيَُة بةسدةواّ دةضيٓة ْيَو ئةو بابةتةي نةثةيوةْذي بةناسي نوػتٓةوة 
ٖةية، ييَشةدا واثيَذةضيَ بهورو نورساو يةاليةٕ َؤسيظؤٕ طشْطي ْةبيَت، 
بةَيهو بايةخ بةناسي نوػتٓةنة دةدات وٖيض ْةراديَو تاواْباس ْانات و 

 ْيية.  دةيةويَت بًَيَ توْذوتيزي بةتةْيا ثةيوةطت بةْةراديَهةوة
دةسضوو  1970يةسؤَاْي ئةوضاوةي بةصؤس ػييٓة نة يةطاَيي 

داْةي ييَ فشؤػشا ، تيايذا َؤسيظؤٕ طةسجنُإ بؤ ئةوة  700يةطةسةتا 
سادةنيَؼيَ نةديٗإ ػهظيت ٖيَٓاوة بؤ ئةوةي دواْي يةَشظي 

طاٍَ بةتاَةصسؤييةوة  11سةػجيَظتذا ببيينَ)بيهؤال بشيذيؤظ( نيزؤَيةي 
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ببيَتة خاوةٕ دووضاوي ػني ٖةسوةنو نضة طجييةنإ يةو  ٖةوَيذةدات
باوةسِةداية ئةطةس ببيَتة خاوةٕ دووضاوي ػني ئةوا بةختةوةسي تةواوي بؤ 
ديَتةدي و طريوطشفتةناْي خيَضاْةنؼي ضاسةطةسدةنشيَ، يةٖةممإ ناتيؽ 

 وادةنات نةباوني دايهي خؤػبويَتوواص يةَةي خواسدْةوةؾ بٗييَنَ. 
َؤسيظؤٕ يةّ سؤَاْةي ضةْذ دميةْيَهي تؤقيَٓةس ْيؼإ ئاييَشةدا 

دةدات نةثيَؼرت ْووطةسي تش ْةيتواْيوة بضيَتة ْيَو بابةتةنة، دميةْي 
ئةو باونةي طةسخؤػة و دةطتذسيَزي دةناتة طةس بيهؤال دميةْيَهي 
دةطُةٕ ْيية يةسؤَاْةناْي َؤسيظؤٕ بةٖؤي سيظوابووٕ و 

 ْاَاقوَيييةنةي.
دةسضووة  1973ي بةْاوي طوال نة يةطاَيي يةدووةّ سؤَاْ

بةبةسدةواَي ٖةوَيذةدات ئةّ توْذوتيزيية ئاػهشا بهات بةتايبةتي 
توْذوتيزي نةدري ئافشةتإ ثيادةدةنشيَ بةآلّ يةسؤَاْي طيَيةَي 
)طؤساْي طويوَوٕ( دةطةسيَتةوة بؤ يةنةّ سؤَاْي نةضي بةػيَوةيةني 

ْي توْذوتيزي دةدت نةصاَئ ثيَضةواْة طشْطي بةػيهشدْةوةي ٖؤيةنا
بةطةس ٖةَيظونةوتي ثياوإ ئةو ٖيَضةي دةبيَتة ٖاْذةسي ئةّ ناسة 

 ٖةسوةٖا ٖاوناسي ئافشةتإ بؤ بةسةْطاسبووْةوةي ئةّ دياسدةية. 
يةسؤَاْي )خؤػةويظتةنةّ( دا سةخٓةطشإ بةيةنيَو يةطشْطرتئ 

ةْذة سؤَاْةناْي طةدةي بيظتةّ ئةَةسيهي يةقةَيةّ دةدةٕ ٖةسض
ٖةْذيَهي تش سؤَاْي فريدةوطي تاصةي بةطشْطرتئ ناسي ئةدةبي 

دةسضوو ْووطةس تيايذا  1987دةرَيَشٕ. سؤَاْي خؤػةويظتةنةّ طاَيي 
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دةنات ئةَةؾ يةسيَطةي رياْي  1800باطي ْاوةسِاطيت طايضي 
)طيع( ئةو ئافشةتة سةػجيَظتةي نة قوسطي َٓذاَيةنةي دةبشِيَ بؤ 

ْةبيَتة نؤيًة ، بةآلّ ييَشةدا تاسَايي ئةو َٓاَية ئةوةي ٖةسوةنو خؤي 
يةطةٍَ رياْي طيع بةسدةواّ دةبيَ و ْاتواْيَ ييَي سصطاسبيَت يةنؤتاييذا 
بةػيَوةيةني ضاوةسِوإ ْةنشاو نضيَهي دواْي تةَةٕ بيظت طاٍَ بةدياس 
دةنةويَت نةئاطةواسي سووداوةنةي ثيَوة دياسة ، ٖيَضو تواْاي ئةّ 

طفي َؤسيظؤٕ ناسيطةسي بؤ رياْي نؤياليةتي دوو ٖؤي سؤَاْة و وة
 طةسةني بوٕ بؤ ثاآلوتين بؤ خةآلتي ْؤبٌَ. 

ٖةْذيَ نةغ سايإ واية ئةّ سِؤَاْة خةآلتي ْؤبًَي بةدةطتٗيَٓا 
ٖةسوةنو ضؤٕ ٖةَاٖةْطواي يةسؤَاْي ثريؤو صةسيا و ْةديب َةسفوص 

تي طويذي يةناتي خةآلتيإ بةدةطت ٖيَٓا، يةبشِياسي ييزْةي ثادػاية
بةخؼيين خةآلتي ْؤبٌَ بةَؤسيظؤٕ ٖاتووة)ئةّ ئافشةتة سؤَآْوطة 
ئةَةسيهيية اليةْيَهي رياْي طشْطي يةواقيعي ئةَةسيهي صيٓذوو 
نشدؤتةوة يةسيَطةي سؤَاْة بةثيَضةناْي نةثةيوةط ن بةخةياَييَهي بيَ 

( دةَييَ: ثايإ و ْاوةسؤنيَهي ػاعريي( ٖةس يةّ باسةيةوة )َاستٔ طيُؤٕ
طشْطرتئ ئافشةتي سؤَآْوطي سةػجيَظت يةئةَةسيها دواي سايف 

 ئةييظؤٕ َؤسيظؤْة .  
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 تيؤزي ئاشادي ليرباليصم
ئةّ تيؤسة يةْيَو نؤَةَيطاي ئةوسوثي طةسي ٖةَيذا ، يةئةجناَي ضةْذ 
طؤسإ وثيَؼهةوتٓيَو يةبوساي طياطي و نؤَةآليةتي طشْطرتيٓيإ ػؤسِػي 

بةسثا بوو ئةّ ػؤسِػة َافةناْي َشؤظي  1789طاَيي فةسةْظية نة ية
داسِدا، ٖةسوةٖا باسودؤخيَهي ئابوسي ٖيَٓاية نايةوة يةضواسضيَوةي )ييَ 
طةسِيَ باناسبهات ييَ طةسِيَ بابشِوات( ئةَةػيإ َاْاي ئةوة دةطةيةْيَ 
نةواص يةَشؤظي ئةوطا بٗيَٓذسيَت بؤ ئةوةي ئاصاد بيَت يةضاالنيةناْي 

مجوودؤَيةناْي برينشدْةوةي بيَ ئةوةي دةوَيةت َايف ئةوةي  ئابوسي و
ٖةبيَت دةطت يةناسةناْي وةسبذات. بيَطوَإ ئةّ تيؤسة خاوةْي ضةْذ 
فةيًةطووفيَو بوو يةسيَطاي ْووطيٓةناْيإ و بريوسِايإ ْاوةسؤني ئةّ تيؤسة 
يةصؤسبةي وآلتاْي ئةوسوثي و ئةَةسيها بآلوبوؤوة، تيؤسي ئاصادي 

صيةني صؤسي يةطةٍَ تيؤسي ئاصادي دياواصيةني صؤسي يةطةٍَ تيؤسي دياوا
دةطةآلت ٖةية، ضوْهة ئةّ تيؤسة باوةسيَهي سةٖاي بةَشؤظ ٖةية، بةآلّ 
تيؤسي دةطةآلت يةسواْطةيةنةوة طةيشي َشؤظ دةنات نةبةػيَهة يةنؤَةٍَ 

يَ ودةبيَت يةّ بواسةوة ناسبهات بةطويَشةي تيؤسي ئاصادي ٖةَوو ػتيَو دةب
تةسخإ بهشيَت بؤخؤػي طوصةساْي َشؤظ، ضوْهة َشؤظ يةدةوَيةت بةسصتشة 
 دةوَيةت و سهوَةت يةثيَٓاو ئاصادي و ئاطوودةيي َشؤظ ٖاتوْةتة نايةوة.. 
دةوَيةت دسوطت بووة بؤ بةسرةوةي َشؤظ ْةوةى بةثيَضةواْةوة، 
خاوةْةناْي ئةّ تيؤسةواي بؤ دةضٔ نة سهوَةت يةثيَٓاو خضَةتهشدْي 
َشؤظ ٖاتؤتة دي بؤ ئةوةي ئاصادييةنإ دابني بهات. ْةوى سيَطايإ 
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ييَبطشيَت و نؤتيإ يةبةسدةّ داْينَ... ٖةس ناتيَهيؽ ئةّ سهوَةتة 
طةسثيَضي يةّ باسةيةوة نشد، ثيَويظتة البشدسيَت يةّ سواْطةوة بؤَإ 
دةسدةنةويَت ئةّ تيؤسة دةخيت يةطةس بٓةَاناْي ئاصادي تانةنةغ 

ة....ديذو بؤضووْي ئةّ ساياْة ناسيطةسييةني تةواوي نشدة دةنشدةو
طةسئةواْةي دةطتوسيإ يةٖةْذيَ وآلتاْي ئةوسوثي بةتايبةتيبةسيتاْيا داْا 
ٖةس يةو ناتةدا سضبي طياطي بةدياس نةوتٔ داواي ئاصادي طياطي و نةَو 
نشدْةوةي دةطةآلتي ثادػايإ دةنشد يةساطتيذا فةيظةفةو بريوساناْي ئةّ 
تيؤسة ساوبؤضوْي ضةْذ ْووطةسيَهي يةخؤوة طشتبوو بةْاو باْطرتيٓيإ) دؤ 
يؤى( ة ئةّ ْووطةسة يةطةدةي سةظذةٖةّ دياسدةناْي طياطي ػي نشدةوةو 
ثةيوةْذي ْيَوإ دةطةآلت و طةيي يةطةس بٓهةيةني طؼيت دةطت 
ْيؼاْهشا، نةدةَييَت )طةٍ طةسضاوةي دةطةآلتةناْة( بةَةؾ )دؤٕ يؤى( 

يَؼةي ثيَؼووي طؤسِي ناتي تيؤسي دةطةآلت واي ْيؼإ دةدا طواية ٖاون
)ثاػا طةسضاوةي دةطةآلتةناْة( يةبةس ئةَة ساناْي )دؤٕ يؤى( 
اليةْطرييةني صؤسي ييَهشا يةْيَو اليةْة طياطيةنإ و ناسي نشدة طةس 
ػؤسِػةناْي فةسةْظي و ئةَةسيهي.... بةطويَشةي )دؤٕ يؤى( ثيَويظتة 

ٓاو طةٍ ناسبهات ، ضوْهة طةٍ بةضةْذ َةسديَو سهوَةت يةثيَ
 وةصيفةناْي سهوَةت دياسي دةنات يةَاْة: 

 وةصيفةنإ ثيادة بهات يةثيَٓاو بةسرةوةْذي طةٍ  -1
َايف طةية ٖةس ناتيَو سهوَةت ناسوباسةناْي بةػيَوةيهي طوجناو -2 -2

 بةسيَوةْةبشد، ٖةوٍَ بؤ الداْي ئةّ سهوَةتة بذات. 
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آلتة دةبيَـت ٖـةس ئـةويؽ بشِيـاسي َاْـةوةي      طةٍ طةسضـاوةي دةطـة   -3
سهوَةت ياخوود البشدْي بذات...دطة يةَاْةؾ )يؤى( ئاَارةي بؤ 
ئاصادي سؤرْاَةطةسيؽ نشدووةو ساي وايـة ْابيَـت نؤطـح وتةطـةسةي     
خبشيَتــة بــةسدةّ ، نةضــي ثيَويظــتة يــةثيَٓاو بةسرةوةْــذي طؼــيت و  

  َ ــؤٕ  ــاس. )د ــة ن ــةْطاوةناْي خبشيَٓ ــيت ٖ ــتةَي طؼ ــؤٕ( طيظ ًت
فةيًةطووفيَهي تشي طةدةي سةظذةٖةَةو دانؤني يـةتيؤسي ئـاصادي   
ــةوةي     ــةدابيٓهشدٕ و بآلوبووْ ــةخيت ي ــيٓةناْي د ــشدو يةْووط دةن
بريوساناْي نؤَةَيطاي طياطي دةنشد، ٖةسوةٖا صؤسبةتوْـذي دانـؤني   
يــةئاصادي سؤرْاَةطــةسي دةنــشدو سةخٓةػــي ئاساطــتةي طيظــتةَي 

شد، يةَباسةيةوة ساي وابووة)يـةتواْاي  طاْظؤسي طةس سؤرْاَةنإ دةن
َشؤظ ْيية ساطتيةناْي يةال سووٕ و ئاػهشا بيَت ئةطةس بيَتوو طويَ بـؤ  
ساثيَضةواْةناْي تـش ْـةطشيَت، ضـوْهة ساطـتييةنإ ْـاتوأْ صاَـين       
َاْةوةي خؤيإ بهةٕ، يةبةس ئةوة ثيَويظتة سووداوةنإ بةساػهاوةي و 

 ةطةَيذا بهشيَت.  يةقايبيَهي تةواودا َاَةَيةيإ ي

نةضي ييَشةدا سةخٓة ئاساطتةي ًَتؤٕ دةنشيَت ، طةباسةت بةوةي 
دميونشاطي خواصْةبووة، ضوْهة بةطويَشةي فةيظةفةنةي ئةسني طفتوطؤ 
نشدٕ وباطهشدْي بابةتةنإ َايف نةَيٓةيةى بووة، ئةواْةي ييَٗاتوو 

تيادا بهةٕ. ػاسةصايإ ٖةية صؤسبةي خةَيهيؽ َايف ئةوةيإ ْيية بةػذاسي 
يةفةيًةطوفاْي طةدةي ٖةردةَيؽ )تؤَاغ دفشطؤٕ(ي فةيًةطووف 
وطياطةت َةداسي ئةَةسيهيُإ ٖةية نةناسطةسي ساناْي )دؤٕ يؤى( ي 
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بةطةسةوة دياسة )دفشطؤٕ( دةخيت يةسونُشاْيةتي صؤسيٓةو دانؤني 
 يةئاصادي سؤرْاَةطةسي دةنشد، يةّ باسةيةوة دةيطوت:

يةنةَي صاْياسييةنأْ و طةٍ يةّ سيَطايةوة  سؤرْاَةطةسي طةسضاوةي
دةتواْيَت سايةني يةنطشتوو يةطةس صؤسبةي نيَؼةنإ دسوطت بهات، 
ٖةسوةٖا سةخٓةي يةو سهوَةتاْة طشت ئةواْةي دياْةويَت سؤرْاَةنإ 
خبةْة بةس سنيَفي طاْظؤسةوة، دطة يةَةؾ ) دفشطؤٕ( ساي واية ثيَويظتة 

ي بابةتياْة قايٌ بيَت و سيَطاي ييَٓةطشيَت سهوَةت بةسةخٓةي سؤرْاَةطةس
 و ييَؼي ْةتشطيَ....

يةطةدةي ْؤصدةَيؽ )دؤٕ طتيواست َيٌ( ي فةيًةطووف بةساػهاوي 
باطي ئةوةي نشد، نة ثيَويظتة سيَطا يةطةسبةطيت برينشدْةوةو طفتوطؤي 
َشؤظ ْةطرييَت بةَةسديَ ئةطةس بيَت و صيإ بةنؤَةٍَ ْةطةيةْيَت، ٖةسوةٖا 

ويظتيؼة ٖةَوو ضاالنييةناْي َشؤظايةتي بؤ بةسرةوةْذخيضَةتهشدْي ثيَ
َشؤظ ئاَادةبهشيَت، بةساي ئةّ فةيًةطووفة باػرتئ نؤَةَيطاي طياطي 
يةوةداية سيَطا بةسؤَيةناْي بذات بةػيَوةيةني طةسبةطت و ئاصاداْة 

غ بريبهةْةوةو طوصاسػت يةبريوباوةسةناْيإ بهةٕ، نةدووسبيَت يةنشداسي تش
و دوو دَيي ئةطةس بيَت و يةنيَو ٖةوَيي بيَ دةْطي سايةى بهات و 
ئةواساطيت بؤ َاوةيةى دةػاسيَتةوة، ئاييَشةدا ساناْي ئةو نؤَةَية 
فةيًةطووفة ناسيطةسييةني صؤسي نشدة طةسنةّ نشدْةوةي طاْظؤسي 
سهوَةت بؤطةس سِؤرْاَةنإ وثاْتايي ناسنشدْي سؤرْاَةنإ وطةسبةطتيإ 

رت نشد، بٓاغةي بريي طةسةني ئةو فةيًةطووفاْة بؤ فةيظةفةي ياطاي فشاواْ
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طشوػيت دةطةسيَتةوة نةدةخت يةطةسبةطتيتانةنةطي بةػيَوةيةني طؼيت 
و طةسبةطيت سؤرْاَةطةسي دةنات. بةآلّ خاَييَهي طشْط يةتيؤسي ئاصادي 
ديَتة بةسضاو دةسباسةي سؤرْاَةطةسي ئةوةيؼيإ ئةوةية نةْابيَت 

يةني سةٖا طةيشي ئةّ بواسة بهشيَت و ثيَويظتة ٖةْذيَو ػيَواصو بةػيَوة
طٓوسي بؤ دابٓشيَت، يةبةس ئةوةي طةسبةطيت سةٖا يةٖيض سريَُيَهي طياطي 

 بةدي ْانشيَت. 
بةآلّ خاَييَهي طشْط يةتيؤسي ئاصادي ديَتة بةسضاو دةسباسةي 

يشي ئةّ سؤرْاَةطةسي ئةوةيؼيإ ئةوةية نةْابيَت بةػيَوةيةني سةٖا طة
بواسة بهشيَت و ثيَويظتة ٖةْذيَو ػيَواصو طٓوسي بؤ دابٓشيَت يةبةس ئةوةي 

 طةسبةطيت سةٖا يةٖيض سريَُيَهي طيظاطي بةدي ْانشيَت. 
يةبةس ئةَاْة ساوبؤضووٕ صؤس ٖاتٓة نايةوة بؤ سيَهخظ ن و بةسيَووة 
 ضووْي سؤرْاَةطةسي ياطا سؤَيي خؤي ببيين بؤ دياسيهشدْيئةو ناساْةي
سؤرْاَةنإ ٖةوَييإ بؤ دةدةٕ يةثيَٓاو ثاساطتين نؤَةَيطاو طيظتةَي 

 طؼيت. 
يةنؤتايذا دياواصي ْيَوإ تيؤسي دةطةآلت و تيؤسي ئاصادي يةوةداية 
يةنةَيإ نؤت و صجنري بةبيَ ٖيض ثاطاويَو دةخاتة بةسدةّ ٖاوآلتيإ و 

ةوةْذي طؼيت و دووةَيؼيإ نؤطح و تةطةسة دادةْيَت، بةالّ يةثيَٓاو بةسر
 بةبيَ ئةوةي ناسبهاتة طةس بٓةسِةت و بٓةَاناْي ئاصادي َشؤظ. 



 

38 

 كوزتة باضَيكي مَيروويي دةزبازةي
 تيؤزيةكاني نةذادطةزي

طةسةتا تيؤسيةناْي ْةرادطةسي ئاَارة بؤ ئةوة دةنةٕ نةْةرادةناْي 
َشؤيي يةسووي بايًؤريةوة يةيةنرت دووسٕ ئةَةػيإ يةدياواصي 

ػاسطتاْي يةتي و نؤَةآليةتي سةْطي داوةتةوة، ٖةْذيَ  ثيَؼهةوتين
ْةراد بةطويَشةي طشوػيت خؤيإ يةواْي تش بةسصتشٕ و تواْيوياْة 

 نؤَةَيطةي َةدةْي وػاسطتاْيةتي ثيَؼهةوتوو دسوطت بهةٕ. 
بةآلّ ْةرادي تش ْاتوأْ يةطةٍَ سةوتي ثيَؼهةوتين ْةرادة بةسصةنإ 

اَذا ًَُالْيَ ي طياطي ديَتة نايةوة ريإ بةطةس بةسٕ بةَةؾ يةئةجن
بؤ ئةوةي دةطةآلت خبةْة ريضش دةطيت خؤيإ. بريؤنةي دياواصي ْيَوإ 
ْةرادةنإ يةنيَو بووة يةٖؤناسة طشْطةناْي طياطي ْيَو طةالٕ و 
خةَيهإ، نةضي ييَشةدا ْاتواْذسيَ بةػيضوةيةني وسدئةو ناتة دياسي 

ذاوة نةٖةْذيَ يةصاْايإ سايإ واية بهةيٓهة ئةّ دياواصيةي تيا طةسٖةَي
يةواْةية طةسضاوةنةي بؤ دياواصي و اليةْي ػاْاصي و طةوسةيي 
ٖؤصايةتي بطةسيَتةوة...ٖةسضةْذة )ئةسطتؤ( ثيَؼرت ئاَارةي بةدياواصي 
ْيَوإ )ئاصادي خواصإ( و)نؤيًةنإ( داوة ئةَةػي بؤ طشوػت 

وةسي و دةطةآلت طةساْذؤتةوةو ثيَي واية ٖةْذيَ ْةتةوة بؤ طةس
ٖاتوْةتة دي ٖةْذيَهي تشيؼيإ بؤ نؤياليةتي ٕ يةنةَيإ 
فةسَاْشِةوايةتي دةنات، دووةَيؼيإ ٌَ نةض دةبيَت، ٖةسوةٖا 
ئةسطتؤ ْووطيويةتي و دةَييَ نيَؼة سةطةص ثةسطيت دسيَزخايةٕ دياواصي 
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 ضيٓايةتي ْيَوإ طةالْة، يةنؤتاييذا طةيؼتؤتة ئةّ ئةجناَة: ْايةنظاْي
ْيَوإ سةطةصةنإ  ناسيَهي سةطةْايةتي ثيَو ٖاتةياْةو ْاػتواْشيضت 
بةٖةس ػيَوةيةى بيَت ئةّ نشداسة يةْاو بربدسيَت يةبةس ئةوة يةطةس 

 ْةتةوة الواصةنإ ثيَويظتة ًَهةضي ْةتةوة بةسصةنإ و بةتواْانإ بٔ.
تيؤسيةناْي ْةرادطةسي بةػيضوةيةني سووٕ يةطةدةي ػاْضةٖةّ 

نةوتٔ يةطةٍَ فشاوإ بووٕ و بآلوبوْةوةي دةطةآلتي ئيظتعُاس بةدياس 
يةنيضو يةواْةي ٖاْي ئةّ تيؤسةي دةدا) خوإ ديٓضد طبويفيذا( ي 

دةسباسةي طشوػيت خةَيهاْي ئةَةسيها  1550ئيظجاْي بوو يةطاَيي 
ئةّ سطتاْةي ْووطيوة)ئةَاْة َشؤظي واْني نةخاوةٕ عةقٌَ بٔ( ياخود 

ظجاْية يةنإ دياواصيإ ٖةية ٖةسوةنو دياواصي )ئةَاْة يةطةٍَ ئي
َةميوٕ يةطةٍَ َشؤظ( ئاييَشةدا دةَاسطريي ْةرادطةسي دري سةػجيَظتةنإ 
يةطةٍَ طةسٖةَيذإ و ثيَؼهةوتين باصسطاْي نؤياليةتي فشاواْرت بوو، يةّ 
سواْطةوة ثةجنا ًَيؤٕ ئةفشيكي سةواْةي وآلتة يةنطشتوةنإ نشإ 

ياْيإ يةدةطت دا...ئيذي داسيَهي تش سةطةصثةسطيت ْيوةيإ يةسيَطا ط
يةطةدةي ْؤصدةٖةّ طةسي ٖةَيذايةوة يةطةٍَ قؤْاغي دووةَي 
ٖيَشػةناْي ئيظتعُاس....ئةّ طياطةتة بةتةْٗا دري طةالْي سةؾ 
ثيَظت ثةيشػةو ْةنشاوة، بةَيهو يةْيَو وآلتاْي ئةوسوثاؾ سةْطذاْةوةي 

ْيَي ْيَوإ اليةْطشاْي ػؤسِػي ٖةبووة، بؤ منووْة يةفةسْظا ًَُال
( و اليةْطشاْي سريَُي نؤٕ ثاَيي بةٖةْذيَ صاْا 1789فةسةْظي طاَيي)

ْاوة يةَاْة)ئؤطظت تريي( بؤ ئةوةي يةنتيَبةنةي نةْاوي) ضةْذ 
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( بآلوبؤتةوة تيؤسةني 1827ْاَةيةى يةَيَزووي فةسةْظا (ية يةطاَيي )
ْظا يةسووي طياطيةوة ْةرادطةسي داسيَزيَ و تيايذاٖاتووة، فةسة

يةَاوةيةني دسيَزدا دابةػهشاوة بةٖؤي ثيَهٗاتةي طةيةنةي يةْيَوإ دوو 
ْةراددا يةنيَهيإ)طايؤ سؤَاْيةنأْ( نةيةنةَني خةَيهٔ يةطةس خاني 
فةسةْظا ْيؼتةديَ بووْة ئةوي تشيؼيإ ٖيَشػهةساْي ئةَيُاْني... 

ثةيوةْذيإ بةضيين يةنةَيإ يةْيَو دوتياسةنأْ، بةآلّ دووةَيإ 
 ئؤسوطتونشاتية ٖةية. 

ػؤسِػي فةسةْظيؽ دسيَزخايةْي ئةّ ًَُالْيَ يةية يةْيَوإ ئةّ دوو 
سةطةصة طايؤ سؤَاْيةنإ اليةْطشي ػؤسِػي فةسْظإ و بةٖؤي طشوػيت 
ضيٓايةتيإ ثاَيجؼيت يةئاصادي و دميونشاتي دةنةٕ، بةآلّ ئةواْي تش 

 و صؤسداسئ.  ٖةَيؼة طةسقاَيي  سريَُي طتةّ
( يةنتيَبيَهذا ْاسِةصايي بةساَبةس يةنظاْي 1874ثاػإ يةطاَيي )

نؤَةآليةتي ْيَوإ خةَيهإ دةسدةبشػي و دةَييَ: يةٖةَوو ْةتةوةيةى 
 دياواصي يةْيَوإ ئؤسطتؤنشاتةت و طةيذا ٖةية. 

ئؤسطتؤنشاتيةناْي ئةوسوثا طةسضاوةيإ بؤ سةطةصي ئاسي 
ةؾ بةطويَشةي طشوػيت خؤي دةطةآلتذاسةو دةطةسيَتةوة ئةّ سةطةص

داٖيَٓةسي ػاسطتاْيةت و َةدةْية، ٖةس ئةّ سةطةصةؾ بؤتة ٖيَٓاْة 
نايةية سيَهخظتين طياطي و بريوٖوْةسو سؤػٓبريي و ثيَؼهةوتٔ بؤ 
ئةوسوثا، بةآلّ طةٍ يةضةْذ ْةراديَهي الواص ثيَهٗاتووةو ٖةس يةطةسةتاوة 

 ئاسي. نةوتؤتة ريَش دةطةآلتي سةطةصي 
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يةساطتيذا ْةرادطةسي يةْيَوةْذةناْي فةسةْظي و بةسيتاْي طةسي 
ٖةَيذا ثاػإ بؤ ئةَيُاْيا طواطرتايةوة و يةّ وآلتةؾ صؤس بةقووَيي 
طشْطيإ ثيَذاو ثيَؼياخنظت، ئةواْةي يةّ بواسةوة ناسيإ نشد)فيختة( ي 

شد فةيًةطوف بوو يةنؤَةَية وتاسيَهي نةئاساطتةي طةيي ئةَيُاْيا ن
يةَاوةي داطرينشدْي ئةَيُاْيا وة يةاليةٕ ْاثًيؤٕ دةخيت دةنشد نة 
طةيي ئةَيُاْيا تانة طةييَهي صيٓذووة نةتواْيويةتي صَاْةنةي بجاسيَضيَ 
بةساَبةوس بةَةؾ صَاْةناْي تشي ئةوسوثي ْاَؤٕ و ثيَويظتة يةطةس 
 طةٍ بةسةْطاسيإ بيَت و يةْاويإ بةسيَت، يةّ طؤْطةوة بريو ديذو
بؤضووْةناْي )فيختة( يةرياْي طياطي ئةَيُاْيا سؤَييَهي بةسضاوي طيَشا، 
يةّ باسةيةوة )طًيؤَي دووةَي( قةيظةسي ئةَيُاْيا يةو ثةسي ٖيَضو 
دةطةآلتذاسيذا دةيطوت )ئيَُة خويَي صةوئ ٍِدسوطتهشاوئ بؤ 
ئاوةداْهشدْةوةو بةػاسطتاْيةت نشدْي ديٗإ. واثيَذةضيَ 

سة يةثيَؼهةوتين تيؤسيةناْي ْةرادطةسي يةنؤتايي طؤساْهاسيةني طةو
طةدةي ْؤصدةٖةّ يةطةس دةطيت )ٖؤط ن طتيوسات( ي ْووطةسي 

( ٖاتبيَتة دي. ئةّ ْووطةسة يةسيَطاي 1927-1855ئيٓطًيضي )
نتيَبةنةي بةْاوي )بٓةَاناْي طةدةي بيظتةّ( ئةفظاْةي طةيي ئاسي 

ةي ئةَيُاْيةنإ. ثيَ ي واية بةناس ٖيَٓا بؤ بةسصنشدْةوة و صيٓذوونشدْةو
ئاسييةنإ ْةى ضيٓيَهي ئؤسطتؤنشاتني بةألضهو ْةتةوةيةنٔ، نةْةتةوةي 

 ئةَيُاْياية. 
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ئةَيُاْيةنإ ثؼتيإ بةتيؤسيةناْي ئةّ ْوطةسة بةطت وةى ثاطاويَو 
بؤ داطرينشدٕ و فشاواْهشدْي طٓوسي وآلتيإ) طًيؤَي دووةَي( قةيظةس 

( 1923يَ بةخؼي و )ٖيتًةس( يةطاَيي )َةدايياي خاضي ئاطٓيين ث
بايةخيَهي طةوسةي ثيَذا بةس يةْووطيين نتيَبة ْاوداسةنةي 

 بةْاوي)نفاسي( .
ْاصييةنإ بريو باوةسي ْووطةسيإ نشدة بٓاغةيةى بؤ بٓةَاي بريي 
طياطيإ ثاؾ ئةوةي ضةْذ طؤساْهاسيةنيإ تيادا ٖيَٓاية دي. ًَُالْيَي 

و طةيي ْا ئاسيإ طؤسي بؤ ًَُالْيَي يةْيَوإ ي ْيَوإ ئؤسطتؤنشاتيةت 
يةٖود و ْايةٖوديةنإ بةَاْايةني تش طةييَو نة بؤ ْةراديَهي بةٖيَضو 
بةتواْا دةطةسيَتةوة يةطةٍَ ْةراديَهي نضوالواص، بةٖةس ػيَوةيةى بيت 
ٖةويض دةدا ريإ وثيَهٗاتةي يةنةّ يةْاوببات. ييَشةدا بةدياس دةنةويَ 

بضوتٓةوةناْيٓةرادطةسي سؤييَهي َةصْيإ يةَيَزووي نةٖةَيويظت و 
َشؤظايةتي بيٓيوة، ئةَةػيإ يةثةيوةْذيةناْيٓيَوإ سةطةصةنإ و طةالٕ 
ياخود يةًَُالْيَ ي ْيَو ٖيَضة نؤَةآليةتيةناْي دياواصي وآلتيَو بةدياس 

 دةنةويَ.
طوَاْي تيادا ْي بريؤنةي بةسصنشدْةوةي ْةراديَو دري ئةوي تش 

سِةتةوة ثةيوةْذي بةضةوطاْذْةوةو طتةّ وصؤسداسيةوة ٖةبووة، يةبٓة
ٖةسوةٖا ثةيوةطت بووة بةدةطةآلتي ئيظتعُاس يةٖةَإ ناتيؽ 
ٖةوَيذاْيَو بووة بؤ ئةوةي طةٍ يةطريوطشفتةناْي طةسةني نةثةيوةْذي 
بةريإ و َاْوةي ٖةبووة دووس خبشيَتةوة. يةطةدةي ػاْضةٖةّ و 
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تي ئيظتعُاس وآلتاْي ئةوسوثا ثشوثاطةْذةيإ يةقؤْاغي يةنةَي دةطةآل
بؤ دياواصي سةطةصايةتي دةنشد يةثيَٓاو ضةوطاْذْةوةي طةالْي تش، 
ئةَاْة يةَاوةي قؤْاغي دووةَي ئيظتعُاس يةطةدةي ْؤصدةٖةّ 
وبيظتةّ بؤ داسيَهي تش و طةسيةْويَ بآلوبووْةوة. يةنؤتاييذا 

يةناْي ْةرادطةسي ثوضةٍَ ييَهؤَييٓةوةناْي صاْظيت بريوبؤضووْي تيؤس
نشدؤتةوةو سووْيؼي نشدؤتةوة نة ٖيض بٓةَايةى صاْظيت بؤ دياواصي 
يةْيَوإ سةطةصةناْي َشؤظايةتي دا ْيةو ئةطةس بةدياسيؽ بهةويَت ئةوة 
بؤ طشوػيت َشؤظايةتي ْاطةسيَتةوة، بةَيهو ثةيوةْذي بةباسودؤخي 

 ة ٖةية. نؤَةآليةتي و ريٓطةو ضةْذ ٖؤيةني تشي َشؤظي يةو
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 باضَيك دةزبازةي مَيرووي حصبة كوزتة
 ضياضية كؤنةكان

نؤَةَيطةناْي ثيَؼوو يةصؤسبةي ناتذا ٌَ نةضي طتةّ و صؤسداسي 
بووْةو دةطةآلتي ثاػانإ يشؤص بووة، طواية يةاليةٕ خواوة ْيَشدساوٕ 
دةبيَت بةّ ػيَوةية سونِ بهةٕ، بؤ ئةَةؾ دةطةآلت طةثيَٓذسا بوو 

ْةيذةتواْي بةساْبةس بةّ ساَيةتة ٖةْطاويَهي ػياو  َشؤظي ئةوطاؾ
ثةيشِةو بهات، ثيَويظت بوو فةسَاْةنإ و ئاَؤرطاسييةناْي دةطةآلتي 
طياطي ديَبةديَ بهات، نةضي سووٕ و ئاػهشاية دةطةآلتي ثاػانإ 
طواية بةٖايةني ثريؤص و ناسيَهي بةْشخة و فةسَاْةنإ يةخواوة 

ٓةيةني ساطيت ْةبووةو ثالْيَهي وةسدةطشٕ بةدياس نةوت بٓضي
 داسيَزساوبووة.

يةبةس ئةَةؾ نؤَةَيطاي نؤٕ ضةْذ ػيضواصيَهي يةدةطةآلتي 
ثادػايةتي سةٖا بيٓيوة ، بؤ منووْة َيظش ناتي فةسعةوْةنإ فةسعةوٕ 
واي ْيؼإ دةدا نةخوايةو دةبيَت بيجةسط ن، ٖةسوةٖايةوآلتاْي 

ةبووة، بؤ َاوةيةني صؤس ٖيٓذطتإ و ضيٓيؽ ئةّ دؤسة دةطةآلتة ٖ
طةيي ئةفظاْةو ناسيطةسي دووس يةساطيت دةطةآلتي بةطةس ئةّ 
نؤَةَيطاياْة طةثاْذبوو ييَشةػذا ئايني ناسيطةسييةني قوَيي بةطةس 
خةَيهذا ٖةبووة خةَيهيؽ بةػيَوةيةني سادةبةدةس خويياي ئايني بووٕ 

ٕ يةْاو خةَيهذا ٖةس يةبةس ئةّ ٖؤيةػة ثياواْي ئاييين ػويَٓيَهي دياسيا
 ثةيذا نشدبوو دةطةآلتيإ تا دةٖات بةسةو صيادبووٕ دةضوو. 
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ئيٓذا ييَشة سانُي ئةو طةسدةّ ئايٓيإ دةنشدة بياْوويةى بؤ 
ئةوةي دةطةآلتي خؤيإ ثةسةثيض بذةٕ و دسيَزخايةٕ بهةٕ، بةدسيَزايي 
 ناسواْي رياْي َشؤظايةتي ٖةَيؼة دوو ٖيَض يةئاسادابووْة يةنيَهيإ
نؤٕ و بةسو ْةَإ دةسِوات ئةوي تشيؼيإ ْويَيةو يةطةػةدإ داية، 
بةآلّ ٖةس دةَيَٓيَتةوة وةنو ئايني نةتووػي الواصي و نضي دةبيَت 
نةضي ٖةس بةصيٓذويي دةَيَٓيَتةوة ناسي ساطتةوخؤ و ْاساطتةوخؤي 

 بةطةس نؤَةَيذا بةسدةواّ دةبيَت. 
س( يإ ٖيَٓاية نايةوة ئةغشيكيةنإ ئةو ناتةي دميونشاطيةتي )ػا

بةطةسنةوتٓيَهي طةوسة يةقةَيةّ دسا، ٖةسضةْذة ئةّ دميونشاطيةتة 
دابشِاو الواص بوو يةبةس ئةوةي ئةّ دياسدةية طؼيت ْةبووةو ٖةَوو 
نةطيَهي ْةطشتؤتةوة نؤيًةنإ َايف ئةوةيإ ْةبووة بةػذاسي 

يَبةؾ يةبةسيَوةبشدْي ناسوباسي )ػاس( بهةٕ، ئافشةتيؽ يةو َافة ب
بووة. َيَزوو بؤَإ دةطيَشيَتةوة نةفةيًةطووفةطةوسةناْي ئةطيٓا 
باوةسِيإ بةدميونشاطيةت ْةبووة، تةْٗا طوقشات ْةبيَ صؤسبةي نات 
فةيًةطووفةنإ دري دميونشايةت وةنو سوونةػيَو باَيي 
بةطةسئةطيٓادا نيَؼابوو، بةآلّ ضيين ئؤسطتؤنشاتيةت بةتةواوي 

داطشتبوو ػاسةناْي بؤْاْي دابةؾ نشدبووْة دةطةآلتي بةطةس ػاس 
طةس دووضني ضيين ئؤسطتؤنشاتيةنإ وضيين ٖةراسةنإ . ٖةس يةّ 
باسةيةوة )ئةسطتؤ( ناتيَ وةطفي نؤَةَيطاي ي يؤْاْي دةنات ئاَارة 
بؤ ئةوة دةناتهة ئةّ نؤَةَيطاية يةدوو ػاس ثيَو دئَ ػاسي ٖةراسإ 
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بةَةيؽ ْةوةطتاوة بةَيهو و ػاسي دةوَيةَةْذإ)ئةسطتؤ( ٖةس 
ٖؤيةناْي ٖةَيطريطاْي ػؤسِػي بؤ ٖةراسي طةسِاْذؤتةوةو طةباسةت 
بةثةيوةْذي ْيَوإ ٖةراسي و ػؤسِؾ دةَييَ)ٖةراسي دايهي ػؤسِػةناْة( 
ئةّ باسودؤخةي ئةغشيكيةنإ ناسيطةسي خؤي ثةيذا نشد يةَةسِ 

صةنإ( بةدياسنةوتين ٖةْذيَو سضبي طياطي يةَاْة سضبي)ضيا بةس
ٖةَيويَظيت ئابووسي بةطةس بريوباوةسةناْي صاٍَ بوو، سضبي )دةػت( 
ٖةَيويظيت ثاسيَضطاسإ بوو نةضي سضبي )نةْاس، طياطةتي يةْيَوإ 
ساديهااييةت و ثاسيَضطاسإ بوو( طياطةتي ئةّ طيَ سضبةؾ تةْٗا 
بةناسيطةسي ئابووسي ْةبةطرتابؤوة ، بةَيهو ضةْذ ٖؤناسيَهي تشيؽ 

وةنو ديواصي ْيَوإ داْيؼتواْي نؤٕ وْويَي ػاسي ئةطيٓا  ٖةبووٕ
ٖةسوةٖادياواصي ْيَوإ ٖاوآلتياْي يؤْاْي و ئةو بياْياْةي طيفةتي 
ٖاوآلتيإ وةسدةطشت ، دطة يةَاْةػذياواصي ْيَوإ خيَضاْةنإ و ئةو 
ٖؤصاْةي نؤَةَيطاي )ئةطيٓا( يإ ثيَو دةٖيَٓا. سضبة طياطيةناْي 

ٓيَهي ئةوتؤيإ ْةبوو، ٖةسوةى سضبةناْي ئيَظتا ئةطيٓا سيَهخظت
بةساْبةس بةَةؾ ْويَٓةسي ضةْذ اليةْيَو بووْةو سؤَيي خؤيإ يةرياْي 
طياطي دةطيَشا، بريؤنةي داَةصساْذْيإ بؤ نةطايةتييةني طةسباصي 
ياخوود طياطي دةطةسيَتةوة. الي سؤَاْيةنإ دميونشاطيةت ػويَٓيَهي 

ٖؤي ئةوةي طشوػيت سؤَاْييةنإ وةٖةٍَ دياسي ئةوتؤي ْةبووة بة
نةوتبوو نة صؤس داس بايةخيإ بةتيؤسي طياطي ْةدةدا و طةسباصي 
دةْط بووٕ وصؤسبةي ناتيؽ خةسيهي ػةسِوػؤسِ بووٕ ، ٖةسوةٖا 
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سايإ وابوو طةٍ يةضةْذ ضيٓيَهي ريَشةوة ثيَهٗاتووة، ئةّ تيَشِواْيٓةو 
ي ًَُالْيَ وناسي توْذوتيزي طةَييض ٖؤناسي تش بووْة ٖؤي ٖةَيطريطاْ

و بةدياس نةوتين بضوتٓةوةي طياطي دري ضيين فةسَاْشِةوا)دؤَا( ؾ 
بةؾ بةساَيي خؤي ٖةْذيَو سضبي طياطي تيَذا ٖةَيهةوت يةَاْة 
سضبي )طةوسةنإ( و )دميونشاتي ( و)نؤَاسي(... عةسةبةناْيؽ 

ناساْة يةباسةي دميونشاطيةت و سضبي طياطي ثةيوةطتيإ يةطةٍَ ئةّ 
صؤس الواص بوة، دميونشاطيةت يةرياْي عةسةبةنإ صؤس نةو دةتواْني بًَني 
ٖةس ْةبووة، ضوْهة خيَضإ ياخوود ٖؤص بٓاغةي رياْيإ بووة، بؤية 
سضبي طياطي يةْيَواْياْذا ٖةس ْةبووة، ئةَةيإ ثيَؽ طةسٖةَيذاْي 

و ئاييين ئيظالّ بووة بةآلّ ئةو ناتةي ئايين ئيظالّ وةى ػؤسػيَ
ضةْذ طؤساْهاسيةني قووَيي بةطةس رياْي عةسةبةنإ ٖيَٓا، بؤية 
يةطةسدةَي ثيَغةَبةس )د.خ( دوو اليةٕ ٖةبووٕ )سضب اهلل( ئةو 
نةطاْةي ئيُٓذاسبووٕ)سضبي ػةيتاْيؽ( ثةيوةْذي بةنافشةناْةوة 
ٖةبووة نؤَةَيةي يةنةّ باوةسِي تةواويإ بةئاييين ْويَ ٖةبووة، 

ٖةَوو ٖيَضيَهيإ بةناس دةٖيَٓا در بةئاييين نؤَةَيةي دووةَيؽ 
 ْويَ. 

ناتي سونُشِاْي خةييفة عوَةسي نوسي خةتاب ٖيض سضبيَهي 
طياطي ْةٖاتؤتة نايةوة بؤ ئةوةي درايةتي دةطةآلتي خةييفةنإ 
بهات، بةآلّ يةسونُشِاْيةتي خةييفة عومساْي نوسي عةفإ ْانؤني 

نيَ َايف ئةوةي ٖةية  صؤس ثةيذابووة يةطةس بابةتب دةطةآلت و
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ببيَتة)ئيُاّ( نةضي طةسدةَي خةييفة عةيي نوسي ئةبوو تاَيب 
ٖةْذيَو نؤَةَيةي طياطي ئيظالَي ثةيذابووٕ، ئةّ نؤَةآلْةؾ 
سضبي طياطي بووٕ يةبةس ئةوةي ٖةوَييإ دةدا بطةْة دةطةآلتي 
طياطي ٖةسوةٖا يةباسةي سيَهخظ ن و ناسي سضبايةتي 

وسوثاؾ سيَهخشاوي طياطي صؤسي بةخؤيةوة بيين صؤسبةٖيَضبووٕ... ئة
بةآلّ دياواصيةني صؤسي يةطةٍَ سضبي طياطي ئيَظتا ٖةبوو، بؤمنووْة 
يةبةسيتاْيا نة َةَيبةْذي ثةسيةَاْةثةسيةَإ ٖؤيةني ناسيطةسبوو بؤ 
بةدياسنةوتين سضبي طياطي ، دوو سضبي طياطي يةئةجنووَةْي طؼيت 

اْي يةثاػا دةنشد ئةوةي تشيؼيإ ناسيإ دةنشد يةنيَهيإ ثؼتيو
ثاَيجؼيت يةثةسيةَإ و دانؤني يةطةٍَ دةنذ.... صؤسبةي ْووطةسةنإ 
يةو باوةسِةدإ يةنؤتايي طةدةي سةظذةٖةّ سضبي طياطي يةبةسيتاْيا 

 يةدايو بووة. 
يةفةسةْظاؾ ثةيذابووْي سضبي طياطي ناسيَهي ْويَية ضوْهة 

طياطي بةَاْاي تةواو ْةبوو دطة تاْاوةسِاطتيظةدةي ْؤصدةٖةّ سضبي 
يةَةؾ ػؤسِػي فةسةْظي سضبي طياطي سيَو و ثيَهي بةخؤيةوة 
ْةطشتبوو ٖةسضةْذة نؤَةَيةي يةْيَودا ٖةبوو وةنو نؤَةَيةي )ضيانإ 
و دريوْذةنإ( يةعاقبةناْيؽ وةى سضبيَهي طياطي ْةبووٕ بةَيهو 

 ئةْذاّ بووٕ يةياْةيةى.
طياطي صؤسٕ يةَاْة ٖؤناسي ئابوسي ٖؤيةناْي طةسٖةَيذاْي سضبي 

و نؤَةآليةتي و فيهشي و طياطي دطة يةَاْةؾ بريوباوةسِو ْةسيت و 
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دياواصي ئاييين و سِةطةصي ناسيطةسي تةواويإ ٖةية بؤ ثةيذابووْي 
سضبي طياطي ٖةسوةٖا طتةّ وصؤَيُي دةطةآلتي طياطي نةيةاليةٕ 

 ي تش. نةَايةتيةنةوة بةناس دةٖيَٓشئَ دةبيَتة ٖؤيةن
طوَاْي تيَذاْي ية سضبي طياطي يةٖةس ػويَٓيَو بيَت 
سةْطذاْةوةي باسودؤخي ئةّ نؤَةَيطايةية نةتيايذا طةسٖةَيذةدات و 

 ٖةَيؼة بةبةسدةواَي ٖةوٍَ دةدا بؤ ديَبةديَهشدْي ئاَاجنةناْي.
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 ثَيكواتةي حصب لةئةوزوثا و
 وآلتاني جيواني ضَييةم

طوَاْي تيَذاْية سضب يةٖةس نؤَةَيطةيةنذا طةسٖةَيبذات سؤَييَهي 
ئةوتؤ يةرياْي طؼيت دا دةطيَشيَت يةثيَٓاو بةديٗيَٓاْي ئاَاجنةناْي .... 
ثيَهٗاتةي سضب سةْطذاْةوةي باسي ئةو نؤَةَيطايةية نةتيايذا يةدايو 

ياطي دةبيَت بةآلّ وةى دياسدةيةني َيَزوويي دياواصي يةْيَوإ رياْي ط
وآلتاْي سؤرٖةآلت و سؤرئاوا بةدي دةنشيَت بةتايبةتي دةسباسةي 
ثيَهٗاتةي سضب و ػيَواصي ًَُالْيَ و بةناسٖيَٓاْي ئةو ئاَشاصاْةي 

يةنؤْةوة ئةوة  –يةتواْادا ٖةٕ بؤ طةيؼ ن بةدةطةآلتي طياطي 
طةَيُٓشاوة نة ئةو سضبةي ٖةوَيي بةدةطتٗيَٓاْي طياطي يةقةَيةّ ْادسيَت 

ة ثيَويظتة يةسيَطاي داَو دةصطاناْي دةوَيةتةوة تواْا و ئةصَووْي ضوْه
 خؤي خباتة طةسِ بؤ ئةوةي ناسنشدْذا تاقي بهاتةوة.... 

ييَشدا ثيَويظتة ئاَارة بةٖةْذيَ ثيَٓاطة بهةئ طةباسةت بةسضب و 
رَاسةيو يةثؼجؤسو ػاسةصاو َاَؤطتاياْي صاْهؤ يةو باوةسِةدإ نة 

هي نؤَةَية خةَيهاْيَهة نةبٓةَا طياطيةنإ سضب )دؤسة يةنطشتٓيَ
 ييَهيإ ْضيو دةخاتةوة... 

يإ )نؤَةَية خةَيهيَو بةٖؤي ناسنشدْي ٖاوبةػيإ ٖةوٍَ دةدةٕ 
بةسرةوةْذيةناْي طؼيت ديَبةديَ بهةٕ بةثيَي بٓاغةيةى نةٖةَوويإ 

 يةطةسي سيَهةوتووٕ (. 
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ي ٖاوبةؾ ياخوود سضب)ئةو سيَهخشاوةية يةسيَطاي ساوبؤضووْ
يةيةنرت ْضيو دةبٓةوة بؤ ئةوةي ناسيطةسييةني طةوسة خباتة طةس 

 طاسطيَشي طؼيت (. 
سضب )ئاَشاصيَهة بؤدميونشاطييةتي ْويَ(.... ثيَهٗاتةي سضب 
يةوآلتيَهةوة بؤ وآلتيَهي تش دياواصي ٖةية... يةرَاسةيةى يةوآلتاْي 

ةس ٖةَيذاْي سضبة سؤرئاوا دياسدةي ٖةَيبزاسدٕ ٖؤيةني طةسةني بوو بؤ ط
طياطيةنإ و نؤتايي ٖيَٓإ بةسونُي تانشِةوي نة َاوةيةني دسيَز ئةّ 
وآلتاْةي طشتبؤوة، بةآلّ ثاؾ ئةوةي دميونشاطيةت يةئةوسوثا و 
ئةَةسيها طةسنةوتين بةدةطت ٖيَٓا، بةدياسنةوت نة ثةسيةَإ 
ْاتواْيَت طوصاسػت يةّ طيظتةَة بهات بةتةْٗا يةناتي 

 ةناْي ثةسيةَإ ْةبيَت. ٖةَيبزاسدْ
بةّ ٖؤيةوة )دإ داى سؤطؤ( ْووطةسو سووْانبريي فةسةْظا ٖيَشػي 
نشدة طةس طيظتةَي ثةسيةَاْي ئيٓطًتةساو يةَباسةيةوة دةَييَ )طةيي 
ئيٓطًيض ثيَي واية ئاصادة، بةآلّ ييَشةدا بةٖةَية داضووة تا ٖةَيبزاسدْي 

ةية دةبيَتة نؤيًة يإ ٖيض ئةْذاَاْي ثةسيةَإ ئاصادة دواي ئةّ ثشؤط
ػتيَهي يةدةطتذا ْاَيَٓيَت(. طةسِةسا ئةَةؾ طيظتةَي سونُشِاْيةت 
يةوآلتاْي سؤرئاوا يةسيَطاي ٖةَيبزاسدْةوة بةسيَوةدةضيَت نة سيَطايةني 
ياطايي و ئاػتية بؤ طةيؼ ن بةدةطةآلتي طياطي بةّ ٖؤيةوة ًَُالْيَي 

اسدْة، يةنؤتاييذا سضبي سضبة طياطيةنإ يةثيَٓاو دةْطي ٖةَيبز
طةسنةوتوو دةبيَتة سضبي فةسَاْشِةواو سضبي دؤسِاويؽ دةبيَتة سضبي 
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بةسٖةَيظتهاس، ئةّ دياسدةية يةبةسيتاْياو واليةتةيةنطشتوةناْي 
ئةَةسيها صؤس بةصةقي بةسضاو دةنةويَت، رياْي طياطي يةّ وآلتاْة 

اّ دةدسيَت داخشاوو ْٗيَين ْية، بةَيهو بةػيَوةيةني ئاػهشا ئةجن
دميونشاطيةت سؤرئاوا باوةسِي بةئاصادي طؼيت و َافةناْي تاى ٖةية و 
ئةّ رياْة بؤ دميونشاطي و سضبةنإ دةطةسيَتةوةو دميونشاطيةت بةبيَ 
دميونشاطي بووْيإ ْية... ييَشةدا بةدياس دةنةويَت نة سضبة طياطيةنإ 

ةت.... بةثيَضةواْةي سؤَييَهي بةسضاويإ طيَشاوة بؤ ٖيَٓاْةدي دميونشاطي
ئةَباسة .. سضب و رياْي طياطي يةوآلتة تاصة ثيَؼهةوتووةنإ 
دياواصيةني طةوسةي ٖةية ئةطةس بيَتو بةساوسدبهشيَت يةطةٍَ 
رياْيظياطي ووآلتاْي سؤرئاوا .... رياْي طياطي يةصؤسبةي ووآلتة تاصة 

ي ثيَطةيؼتووةنإ ْائاساَي و ْاطةقاَطريي ثيَوة دياسة ًَُالْيَ
بواسةناْي نؤَةآليةتي و طياطيو ئابوسي ناسيطةسييةني طةسوة دةخاتة 
طةس قوَيبووْةوةي ْانؤني و دياواصي دةسةجناّ  بةنودتاي طةسباصي يإ 
ديهتاتؤسيةت نؤتايي ثيَ ديَت. ... دياسدةيةني صةم و ئاػهشا 
ثةيوةطتة بةصؤسبةي سريَُةناْي ئةّ وآلتاْة  ئةويؼيإ دةصطاي 

ة نؤْرتؤَيي طةسدةّ اليةْةنإ دةنات... ضةْذئ ٖؤناس طةسباصييةن
بووْةتة طةسٖةَيذاْي ئةّ دياسدةية يةَاْة بواسةناْي ئابووسي و 
نؤَةآليةتي و الواصي سؤَيي داَودةصطاناْي دةوَيةت و طظيت 
اليةْةناْي ٖضسي و سؤػٓبريي و ْةبووْي داَودةصطاي ناسطيَشي 

طريي و صاَيبووْي ٖةطيت عةػايشي ناسيطةس ويَشاي بآلوبووْةوةي دةَاس
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و خيًََةني....بةثيَويظت دةصاْشيَت نةتيؼو خبشيَتة طةس اليةْةناْي 
ٖضسي و سؤػٓبريي. بيَطوَإ سؤػٓبريي سؤَييَهي طةوسة يةرياْي 
َيًًةتإ دةطيَشيَت ... ئاػهشاية نةٖةَوو َيًًةتيَو خاوةٕ 

تي يةى طةسضاوةية سؤػٓبرييةني تاييبةتة ٖةسضةْذة ٖضسو بريي َشؤظاية
يةسووي ٖضسيةوة ثيَويظتة نشاوة بيَت و بةبةسدةواَي بريوبؤضووْي ْويَ 
قةبوٍَ بهات بةَةسديَو يةطةٍَ بٓةَا طةسةنييةناْي ْةتةوة بطوجنيَت 
خؤ دووسخظتٓةوة و طؤػةطريي يةّ اليةْةوة ثيَويظتة ٖةَوو طةييَو 

 ناْي سؤػٓبريي. يةٖةوَيي بةسدةواَذا بيَت بؤ صيٓذوونشدْةوةي بواسة
ئةَةػيإ يةسيَطاي طوود وةسطشتٔ يةنةيةثووسي ػاسطتاْيةت ديَتة 
دي طةسة سِاي ئةَةؾ طةسدةّ َيًًةتةنإ تايبةمتةْذو خاوةٕ 
نةيةثووسي خؤيأْ.... ػؤسِػي سؤػٓبريي فانتةسيَهي طشْطة بؤ 
طةػةطةْذْي نةيةثووسو بٓةَا سةطةْةناْي ٖةَوو طةييَو يةثيَٓاو 

شدْي بريوبؤضووْي ٖةَية بةطةس ضوو سؤػٓبريي ثشديَهة بؤ ضاسةطةسن
بةطتٓةوةي ئيَظتا بةسابشدوو بةبريوٖضسي َشؤظايةتي سوو يةنشاْةوة 
دةنات... سؤػٓبريي طياطي صؤس ثيَويظتة بؤ دةَاوةس ضوْهة ناسواْي 
دميونشاطي ثةيوةطتة بةسؤػٓبريي طياطي دةَتوةسو ثابةْذة 

ْذي بةطةػةطةْذْي ئابوسييةوة...ئةطةس بيَتو بةصاْياسيةنإ ويَشاي ثةيوة
صؤسبةي سؤَيةناْي طةييَو ْةخويَٓذةواس بٔ ئاوا تواْاي طؤسِئ و نشاوةيإ 
سوو يةالواصي دةنات يةئاناَذا ئةطةس دةَاوةس يةسؤػٓبريي و طةػة 
طةْذْي ئابووسي بيَ ٖيَضبٔ يةدةطةآلت و ناسنشدْي رياْي طياطي دووس 
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بريي ٖةس طةييَو ناسيطةسييةني فشاوإ دةخاتة دةنةْةوة طشْطي سؤػٓ
طةس ضاسةطةسنشدْي طريوطشفتةنإ بةّ ػيَوةية ْضَي ئاطيت سؤػٓبريي 
يةصؤسبةي وآلتة تاصة ثيَطةيؼتوةنإ صةَيٓةيةني يةباسي خويكاْذووة بؤ 
صاَيبووْي سريَُي ديهتاتؤسيةت و يةصؤسبةي ناتيؼذا دةطةآلتي طياطي 

دةطيت نةَيٓةيةى نةئاَاجني طةسةنيإ  و ئابووسي خشاوةتة ريَش
نؤنشدْةوةي ثاسةو بةٖيَضنشدْي اليةْي طةسباصيية يةثيَٓاو َاْةوةو 
دسيَزةدإ بةسونُي تانشِةوي. )داْتؤٕ( نةيةنيَهة يةطةسنشدةناْي 
ػؤسِػي فةسةْظا بةّ ػيَوةية طوصاسػت يةسؤػٓبريي دةنات)دوايي ْإ 

 َةعشيفةت ثيَويظيت يةنةَي طةية(. 
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 ثازتةضياضيةكان و دميوكساضيةتي زؤذئاوا
بيَطوَإ ثاستي طياطي يةنؤَةَيطايةنةوة بؤ يةنيَهي تش دياواصي 
ٖةية، بةآلّ يةٖةَوو ساَيةتيَهذا سةْطذاْةوةي باسودؤخي ئةّ نؤَةَيةية 

 نة يةْاويذا طةسي ٖةَيذاوة . 
ييَشةدا بةثضويظيت دةصاْيني ئاَارة بؤ سؤَيي ثاستةطياطيةنإ 

دميونشاطيةتي سؤرئاوا بهةئ نة دياسدةي ٖةيضبزاسدٕ ٖؤيةني تش بوو ية
بؤ ثةيذابووْي ثاستة طياطيةنإ بةصؤسيؽ بٓاغةيإ بؤ ييزْةنإ 

 دةطةسيَتةوة . 
َيَزووي ًَُالْيَي ْيَوإ دميونشاطيةت و فةسَِاْشِةواي سةٖا 

وو، َاوةيةني ضاني خاياْذ تا ئةو ناتةي دميونشاطيةت بةطةسيذا صاٍَ ب
بةتايبةتي يةئةوسوثا و ئةَةسيها ثاػإ ةدياسنةوت ئةو ٖيَضو تواْايةي 
يةسيَطاي ثةسيةَاْةوة بةدي ٖاتووٕ طوصاسػت يةويظت و ئاسةصووةناْي 
طةٍ ْانةٕ. ئةوةيؼيإ يةبةس ٖؤيةني طادة ضوْهة طةٍ بةطويَشةي 
دةطتوسةناْي وآلتاْي ثةسيةَإ ْاتواْيَت و بؤي ْية طوصاسػت يةويظت 
و ئاسةصووةناْي طةٍ ْانةٕ، ئةوةيؼيإ يةبةس ٖؤيةني طادة ضوْهة طةٍ 
بةطويَشةي دةطتوسةناْي والتاْي ثةسيةَإ ْاتواْيَت و بؤي ْية 
طوصاسػت يةساناْي خؤي بهات، تا ناتي طاصداْي ٖةَيبزاسدْةناْي 
ثةسيةَإ يةّ باسةيةوة)دإ داى سؤطو( ي ْووطةسي فةسْظي ْاوداس 

ةّ ٖيَشؾ دةناتة طةس سريَُي ثةسيةَاْي بةسيتاْياو يةطةدةي ٖةردةي
دةَييَت طةيي ئيٓطًيض ثيَي واية ئاصادة، بةآلّ ييَشةدا بةٖةَية داضووة تا 
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ٖةَيبزاسدْي ئةْذاَاْي ثةسيةَإ ئاصادة دواي ئةّ ثشؤطةية دةبيَتة نؤيًة 
 يإ ٖيض ػتيَهي يةدةطتذا ْاَيَٓيَت(. 

صي و ساطت نشدْةوةي سوطؤ يةّ سواْطةيةوة داواي ضانظا
 دميونشاطيةت دةنات بؤ ئةوةي ببيَتة دميونشاطيةتيَهي ساطتةوخؤ.

يَهي طةسةني رياْي سريَُةناْي سؤرئاواية  ٖةَيبزاسدْةنإ خايض
و يةسيَطةي دةْطذاْي طؼيت ئةجناّ دةدسيَت، بةساي وإ سيَطةيةني 
ػةسعي و ئاػتيية بؤ ئةوةي بة دةطةآلت بطةٕ. ثاستةطياطيةنإ 
ًَُالْيَيةني توْذيإ يةْيَواْذا ديَتة نايةوة ناتيَو يةدةسئةجناَي 
ٖةَيبزاسدْةنإ ثاستي طةسنةوتوو دةبيَتة ثاستيَهي فةسَاْشِةوا و ثاستي 
دؤساويؽ دةبيَتة بةسٖةَيظتهاس، ئةّ دياسدةية يةبةسيتاْياو ئةَةسيها 

ةى صؤسبةصةقي دياسة ييَشةدا رياْي طياطي يةسؤرئاوا يةطةس بٓاغةي
بةسيَوةدةضيَت ، طواية ًَُالْيَي طياطي دةبيَت ئاػهشاو نشاوةبيَت، 

بةسٖةَيظتهاسإ سؤَييَهي ضاى دةطيَشٕ بؤ  ْةى ْٗيَين و داخشاوبيَت .
ئةوةي ثاستي طةسنةوتوو يةطٓوسي خؤي الْةداو ثابةْذي ديَبةديَهشدْي 

ي بؤ بةسْاَةنةي بيَت، ئةو بةسْاَةيةي يةناتي ٖةَيبزاسدٕ ثشوثاطةْذة
دةنشد، دطة يةَةؾ دميونشاطيةتي سؤرئاوا باوةسِي تةواوي 
بةطةسبةطتية طؼتيةنإ و َافةناْي تانة نةغ ٖةية، ٖةس يةبةس 
ئةوةؾ رياْي طياطي يةنؤَةَيطاناْي سؤرئاوا بةدوو ػت بةْذٕ 
يةنيَهيإ دميونشاطيةتةو ئةوي تشيؼيإ ثاستةنأْ، يةديذوبؤضووْي 

ْيية بيض ثاستةنإ، ٖةسوةٖا ثاستةناْيؽ  ئةوإ دميونشاطيةت بووْي
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بووْيإ ْيية بيَ دميونشاطيةت. طوَاْي تيَذاْيية ثاستة طياطيةنإ 
سؤييَهي بةسضاووػياويإ يةداَةصساْذٕ و ثيَهٗاتين سةط و سيؼةي 
دميونشاطيةت طيَشاوة، ئةوةيإ ساطتيةنة ، بةآلّ ساطتةيهي تش ٖةية نة 

ثاَيةثةطتؤيةني طةوسةو بةٖيَض دةخاتة ثةيوةطتة بةطةسَاية نة فؼاسو 
طةس رياْي طياطي نؤَةَيطاناْي سؤرئاوا، خاوةٕ طةسَايةنإ 
يةصؤسبةي نةطاْي تش طةسبةطت و ئاصادتشٕ، يةئاناَذا دةطةآلتي 
طياطي يةسؤرئاوا نةوتة ريَش دةطيت دةطتةيةى ياخود ضيٓيَو دطة 

سؤَييإ نةّ يةَاْةؾ دواي دةْطي ديٗاْي دووةّ ثاستة طياطيةنإ 
بؤوة بةتةْٗا ثاستة طةوسةنإ يةطؤسةثإ َاْةوةو طةْذيهاناْيؽ 
ناسيطةسيةني طةوسةيإ يةَةسِ طياطةتي سؤرئاوا ٖيَٓاية نايةوة، 
ٖةسوةٖا باسودؤخي دواي دةْط ناسيَهي صؤسي يةطةس ئةوة نشد، 
نةدةطةآلت ببيَتة َةسنةصي ، ضوْهة ديٗاْي دواي دةْط و 

صاْظيت و طةسةسػاي ئةو طريوطشفتة  ثيَؼهةوتين ػؤسِػي
نؤَةآليةتياْةي نة نؤَةَيطاي سؤرئاوا بةتوْذي ٖةراْذ، ئةَاْة وايإ 
نشد دميونشاطيةت و ثاستة طياطيةنإ تواْاي ئةوةيإ ْةَيَٓيَت وبيظت 

 و ئاسةصووناْي طةالْي سؤرئاوا بٗيَٓٓة ديض 
ْهاسييةني ئيٓذا ييَشةدا ئةو ثيَؼهةوتٓة صاْظتية طةوسةي نة طؤسا

صؤسي يةطةس نؤَةَيطاي سؤرئاوا نشد دطة يةو ٖؤناساْةي ٖاْذةسبووٕ 
 بؤ ئةوةي دةطةآلتي ياطاداْإ ببةصيَٓيَت. 
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ٖةسضةْذة يةدميونشاطيةتذا ثيَويظتة دةطةآلتي ياطاداْإ باآلدةطت 
بيَت تاواي ييَٗات دميونشاطيةت يةفةسةْظا دووضاسي ػهظيت بيَت ، 

اْيا و ئيتاييا دووضاسي ٖاتبوٕ، ويَشِاي ئةَاْةؾ ٖةسوةنو ثيَؼرت ئةَيُ
سؤَيي ساطةياْذٕ بةدياس نةوت يةّ سيَطةيةوةؾ ثةيوةْذي نؤْي ْيَوإ 
دةَاوةسو دةصطانإ ٖةسةطي ٖيَٓا، بةَةؾ دةطةآلتي طياطي ضةني 
ْويَي ٖيَٓاية نايةوة ، بؤ ئةوةي بتواْيَت يةّ سيَطةيةوة ناسيطةسييةني 

ؼو و دةسووْي ئةو خةَيهاْةي َتُاْةو باوةسِيإ طوجناو خباتة طةس َيَ
 بةدةطةآلت و ثاستة طياطيةنإ نةّ دةبيَتةوة.   
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 بةدياز كةوتين ثازتةضياضيةكان لةجيواني ضَييةم
بيَطوَإ طةسٖةَيذاْي ثاستة طياطيةنإ يةديٗاْي طيَيةّ 
دياواصيةني طةوسةي  يةطةٍَ ووآلتاْي سؤرئاواو ووآلتةيةنطشتوةناْي 

َةسيها ٖةية، صؤسبةي ثاستةنإ يةدةسةوةي ثةسيةَإ و يةطةس ئاطيت ئة
دةَاوةسي ثةيذابووٕ ، بؤ منووْة بةدياس نةوتين ثاستي طؤْطشةي ٖيَذي 
و نؤَٓتاْطي ضيين و ثاستةناْي تشي راثؤٕ بؤ ٖؤناسةناْي ْاوةخؤو 
ثيَؽ نةوتين َيَزوويي طةوسة دةطةسيَٓةوة، نة صؤس دياواصٕ يةطةٍَ 

 خي وآلتاْي سؤرئاوا. باسودؤ
يةبةس ئةَةػة ئةّ ثاستاْة طةباسةت بةثيَهٗاتةو ناسنشدٕ و 
ئاَاجنةناْيإ دياواصييإ يةطةٍَ ديٗاْي سؤرئاوا دا ٖةية، ناتي خؤي 
ٖيَضةناْي ئيظتعُاسي ضةْذ بٓهةوئةجنووَةْي ْويَٓةسإ و ثةسيةَاْي 

ْاوةخؤو ثيَهٗيَٓابوو وةى دياسدةيةني سوونةؾ دةسباسةي طياطةتي 
دةسةوةي نةضي بضوتٓةوةناْي ْةتةوةيي يةصؤسبةي ساَيةتذا ئةّ 
سةفتاسةيإ سةت دةنشدةوة و ساصي ْةدةبووٕ يةريَش دةطةآلتي 
ثةسيةَاْيَهي دةطتهشدو ئاَادةنشاو ناسبهةٕ، بضوتٓةوةي ْةتةوةيي 
يةٖيٓذطتإ طةػةي طةْذو بورايةوة، ثيَؽ داَةصساْذْي ثةسيةَاْي 

يٓذي و بةسدةواَيؽ بةػذاسبووْي يةْيَو ئةّ ثةسيةَاْة وواليةتةناْي ٖ
سةت دةنشدةوة، ضوْهة دةطتهشدي دةطةآلتي بيَطاْة بوو بؤ ئةَةؾ 

 بضوتٓةوةنة فشاواْرتبوو و بووة بٓهةيةني دةَاوةسي طةوسة. 
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ٖيَضةناْي بيَطاْة ٖةَيؼة سيَطايإ يةّ ووآلتاْةة دةطشت بؤ 
ةس يةبةس ئةَةؾ صؤس بةدةطت ٖيَٓاْي طةسبةخؤيي سصطاسي ٖ

يةبضوتٓةوةناْي ْةتةوةيي ناسي ْٗيَٓيإ طشتةبةسو وةى سيَهخشاويَهي 
طةسباصي دةٖاتٓة بةسضا ٖةْذيَو يةووآلتاْي ئاطياو ئةفشيكيا ئةّ 
ػيَوةيإ بيٓيوة ثاستي نؤَٓتاْط يةضني يةطاآلْي بيظتةنإ يةاليةٕ 

ا وةى ٖيَضيَهي و ئةْتًذٓظياوة ٖاتةنايةوة ، بةبةسدةواَيؽ ٖةوَيي دةد
طةسباصي يةصؤسبةي ْاوضةناْي ضيين ناسةناْي ئةجناّ بذات خاييَهي 
تشي ئةّ باطة يةوةداية ديٗاْي طيَيةّ ثيَؽ ئةوةي ثاستة طياطيةناْي 
تيا ٖةَيهةويَت صؤسبةيإ نةوتبووْةتة ريَش دةطةآلتي ئيظتعُاسي و 

َاْي ببيٓٔ و دةسفةتيَهي ئاوايإ بؤ ْةسةخظاوة بؤ ئةوةي رياْي ثةسية
ثاػاْيؽ وسدة وسدة ببيَتة ٖؤي ثةيذابووْي ثاستة طياطيةنإ ييَشةدا 
ثيَويظتة ئاَارة بةوةؾ بهةئ ئةو ثاستاْةي داَةصساوٕ يةطةس ئاطيت 
دةَاوةسي دووضاسي سنابةسايةتي ثاستي ْةبويٓةتةوة ئةَةؾ واي 

 .نشدووة، ًَُالْيَيةني توْذ يةطةس نيَؼةي دةطةآلت بيَتة نايةوة
ٖةْذيَو وآلتاْي ريَش دةطةآلتي ئيظتعُاسي بةسيتاْي يةَاْة ٖيٓذو 
نيٓيا و ئؤطةْذا و ْيَذرييا و بؤسَا و طشيالْها طيظتةَيَهيإ يةْيَودا 
باو بووة بؤ بةػذاسبووْي ْيوةي دةطةآلتي طياطي يةْيَوإ ئيذاسةي 

ني( و ئيظتعُاسي و خةَيهاْي ئةّ وآلتاْة ئةّ نشداسة ثيَي دةطوتشا )دياس
 ناسداْةوةي يةطةس رياْي ثاستة طياطيةنإ ٖةبوو. 
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ئوّ طيظتةَة يةْيَو بةسيتاْيا يةطةدةي ْؤصدةٖةّ ثةيشِةو دةنشابؤ 
بةػذاسبوْي ٖةْذيَو نةستي نؤَةآليةتي بؤ ثيادةنشدْي طياطةت و 

 ضاوديَشي نشدْي دةطةآلتي فةسَاْشِةوا.
دوانةوتين  ئيذاسةي ئيظتعُاسي طةوسةتشئ بةسثشطيةتي يةَةسِ

رياْي دميونشاطي ئةّ وآلتاْة يةئةطتؤداية، ضوْهة سونُيَهي بريوقشاتي 
ثةيشةو دةنشد دطة يةَةؾ يةّ ووآلتاْة طيظتةَي دياسيةني 
ثيادةدةنشاو سيَطاي بةو خةَيهاْة ْةدةدا بةػيَوةيةني سيَو و ثيَو 
 ًَُالْيَيَ و سنابةسايةتي بةئةجناّ بطةيةْٔ، ياخوود ٖيضضيَو دسوطت
بيَت بؤ بةسٖةَيظتهاسي نشدْي دةطةآلتي فةسَاْشِةوا ٖةس ئةَةػيإ 
صةَيٓةيةني باػي دسوطت نشد بؤ ئةوةي ثاستيَو بةتةْٗا يةطةسدةَي 

 طةسبةخؤيي دةطةآلت يةئةطتؤ بطشيَت.
ييَشةدا ديَيٓة طةس اليةْيَهي تشي ئةّ باطة ، وآلتةناْي ئةَةسيهاي 

ئاطيا و ئةفشيكيا ثيَؼهةوتووتشٕ  التيين بةػيَوةيةني طؼيت يةووآلتاْي
و ًَُالْيَي ثاستة طياطيةنإ يةطةدةي ْؤصدةٖةّ و طةسةتاي طةدةي 
بيظتةّ يةصؤس اليةْةوة يةنشداسي ًَُالْيَيي ثاستةناْي ئةوسوثا دةضوو. 
بواسةناْي ػاسطتاْيةت و ئايني و ئاديؤرياي طياطي ػيَوصاصي ناسنشدْي 

ْايةني تش ًَُالْيَيةنة يةضةْذ ئةّ ثاستاْةي ثيَوةدياسبوو، بةَا
بواسيَهةوة خؤي دةْواْذ يةْيَوإ ئةّ ثاستاْةي اليةْطريي نةْيظةبووٕ و 
ثاستةناْي ثاسيَضطاس ئةواْةي ضيين باآل يةديَٗاتةنإ دةطتيإ 
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بةطةسداطشتبوو و ٖةسوةٖا ثاستةناْي ييربايي ئةواْةي يةاليةٕ 
 ْيظة دةبووْةوة.بؤسرواصييةنإ بةسيَوةدةضووٕ و بةسْطاسي نة

بضوتٓةوةيظؤطياييظيت و ضةثشِةوةنإ ثيَؽ دةْطي ديٗاْي يةنةّ 
يةْيَو ضيين نشيَهاس طةسيإ ٖةَيذا، ٖةسضةْذة ئةّ بضوتٓةوةاْة يةصؤس 
سووةوة الواصبووٕ ، صؤسبةي بضوتٓةوةنإ تيَذةنؤػإ يةثيَٓاو سصطاسبووٕ 

و وآلتة يةريَش دةطةآلتي ئيُجشياييضَي ئةَةسيهي و ئيظجاْي 
ئةوسوثيةناْي تشو داواي ضانظاصي ئابووسيإ بؤ طةػةطةْذٕ و 
ئاوةداْهشدْةوةي وآلت دةنشد، يةّ بضوتٓةواْة بضوتٓةوةي بريؤٕ 

 يةئةسرةْتني و فاسطاغ يةبةساصيا و ْةتةوةيي ػؤسػطيَش يةثؤييعيا. 
ئةّ بضوتٓةواْة يةطةٍَ بضوتٓةوةناْي ئةوسوثي دياواصييإ ٖةية، 

ةي طةسةنيإ بؤ ضيين نشيَهاسو داْيؼتووي ديَٗاتة ضوْهة بٓاغ
ٖةراسيةنإ دةطةسيَتةوة ، يةَاوة دةْطي ديٗاْي دووةّ سوويإ 
يةئاديؤرياي ضةثشِةو نشدو ٖاسيهاسيإ يةطةٍَ ثاستةناْي نؤَةْيظيت 

دةسئةجناّ بةدياس دةنةويَت نة طةسٖةَيذْي ثاستة طياطيةنإ  ساطةياْذ.
ووآلتاْي ئةوسوثا دياواصيإ ٖةية ْةى ٖةس  يةديٗاْي طيَيةّ يةطةٍَ

 ئةَة ، بةَيهو يةْيَو ئةّ ديٗاْةؾ دياواصي بةدي دةنةئ.    
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كوزتة باضَيك دةزبازةي حصبي ضياضي و حصبة 
 ثازَيصطازةكان لةبةزيتانيا

ثيَؽ ٖةَوو ػيتَ باٖةْذيَو ثيَٓاطةي سضبي طياطي خبةيٓة سِوو 
شةي ديذو بؤضووْي صاْانإ بيَطوَإ دياواصييةني طةوسة بةطويَ

وثظجؤساْي صاْظتة طياطيةنإ بةدي دةنةئ)بٓذاَإ نوْظتإ( سِاي 
واية سضب )نؤبوْةوةي ضةْذ نةطاْيَهة نة ئاَاجني طياطي يةنيإ 
دةطشيَتةوة( بةآلّ )ٖاْع نًظٔ(بةّ ػيَوةية سضبي طياطي ثيَٓاطة 

ناسدةنةٕ  دةنات )سضب نؤَةَية سيَهخشاويَهة ئةو نةطاْةي تيايذا
ضةْذ سايةني دياواصيإ ٖةية، بؤ ئةوةي ناسيطةسييةني تةواو بهةْة 

 طةس بةسيَوةبشدْي ناسوباسي طؼيت (.
ييَشةدا سةخٓةيةني توْذ ئاسطتةي ٖةسدوو ثيَٓاطةنةي طةسةوة  

دةنشيَت ضوْهة خاييَهي طشْطي سضبة طياطييةناْي فةساَؤؾ نشدووة، 
ْة يةثيَٓاو طةيؼ ن بؤ دةطت ئةويؼيإ ٖةوَيذاْي صؤسبةي سضبةنا

بةطةساطشتين دةطةآلتي طياطي ئيذي ييَهؤييٓةوةيةني صؤس يةطةدةي 
ئيَظتاَإ ٖاتووْةتةدي بؤ ثيَٓاطةنشدٕ ورياْي ْاوةخؤو طشوػت و 
ثيَهٗاتةي سضبة طياطييةنإ و ثةيوةْذيإ بةئاَاجنة طؼتييةنإ و 

ةو طؤساْهاسيياْةي ثيَؼهةوتين باسي نؤَةآليةتي و دوا سؤريإ يةَةسِ ئ
دووضاسي رياْي َشؤظايةتي دةبٓةوة... سضب )سيَهخشاويَهي 
طياطييةوًَُالْيَيةني ثتةو دةخويكيَٓيَت بةَةبةطيت بةدةطتٗيَٓاْي 
دةطةآلتي طياطي( ناسنشدٕ و ئاَاجنةناْي سضبيظياطي يةوآلتيَهةوة بؤ 
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تاْي وآلتيَهي تش ياخوود بٓاغةي ريإ يةوآلتة ثيَؼهةوتوونإ و وآل
ديٗاْي طيَيةّ دياواصييةني صؤسي تيَذا بةدي دةنشيَت ياخوود سضبي 
طياطي )دياسدةيةني نؤَةآليةتيةو ثةيوةْذييةني تةواوي بةباسودؤخي 
طؼتيةوة ٖةية، يةطةسةتاوة بةػيَوةيةني طادة ٖاتؤتةدي ثاػإ بةٖؤي 
ضةْذ طؤساْهاسييةى و ثيَؼهةوتين نؤَةآليةتيةوة ناسةناْي 

وةو تاديَت رياْي ْاوةخؤ و ثيَهٗاتةي بةو ئاَيؤصي دةسِوات فشاواْرتبو
ٖةْذيَو سضبي طياطي صؤسبةي تويَزو ضيٓة دياديانإ يةئاَيَض دةطشيَت 
و طوَاْيؼي تيَذا ْيية طةسٖةَيذاْي ٖةس سضبيَو ثةيوةطتة بةباسودؤخي 
طؼيت رياْي نؤَةَيطا و ناسداْةوةي واقيعي نؤَةآليةتي ....يإ سضب 

ويَهي طياطيية بةػيَوةيةني طؼيت يةطةٍَ ثةيذابوٕ و سيَهخشا
ثيَؼهةوتين دميونشاتي طياطي يةئةوسوثاي سؤرئاوا و وآلتة 
يةنطشتووةناْي ئةَةسيها طةسي ٖةَيذاوة يةئةجناَي دابةؾ بووْي 
نؤَةَيطا بؤ ضةْذةٖا ٖيَضي دياواص، بةَةؾ وةى ناسيَهي طوجناو 

ؤبهشيَتةوة بؤ بةسةْطاسبووْةوةي ثيَويظت بوو ساو بؤضووْة دياديانإ ن
ئةو طريوطشفتاْةي يةئاناَي رياْي طياطي سِوويإ دةدا، يةدواييؼذا 
ثيَويظيت بةئةجناَذاْي نشداسي ٖاوبةؾ بووة.. يةناتي خويَٓذْةوةو 
تيَطةيؼتين بةسْاَةي سضبة طياطيةنإ ثيَويظتة بةقووَيي و ػيَوةيةني 

يَت بةتةْٗا باطي ئةْذاَةنإ و فشاوإ رياْي ْاوةخؤي باغ بهشيَت ْاب
رَاسةي طؤْطشةناْي بهشيَت، بةَيهو بةسيَباصيَهي فشة اليةٕ ٖةَوو 
ضاالنييةنإ و ٖةَيويَظتةناْي بهةوتٓة خاْةي ٖةَيظةْطاْذٕ و ػي 
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بهشيَٓةوة بةَةبةطيت ٖيَٓاْةدي َيَزوويةني ساطيت سووداوةنإ ْاوةوةي 
طؤتي... )صؤس ثيَويظتة سضب.... ئةْتؤْيؤطشاَيؼي يةّ باسةيةوة 

طشْطي بةو اليةْة نؤَةآلييةتية بذسيَت نة طوصاسػت يةسضب دةنات 
ياخود ئةو بةػةي صؤس ثيَؼهةوتووة يةْيَو سضب بةواتايةني تش َيَزووي 
سضبةنة بةَاْاي َيَزووي ئةو اليةْة دووسة ثةسيَضْيية، بةَيهو خاوةٕ 

ةبةس ئةوة َيَزووي ٖاوسيَ و ٖاوثةميإ و بةسٖةَيظتهاس و دورَٓة ي
سضبيَهي دياسييهشاو يةناتي دةطتٓيؼاْهشدْي دياسدة ئاَيؤصةناْي رياْي 
نؤَهةآليةتي و رياْي دةوَيةت بةدياس دةنةويَت يةواْةػة ْووطيين 
َيَزووي ٖةس سضبيَو ببيَتة َيَزووي طؼيت دةوَيةت يةثيَٓاو بةدياس 

ْطي وػويضين خظتين اليةْيَو يةاليةْةناْي  بةّ ٖؤيةػةوة سضب طش
طةوسةيي و بضووني دةطتٓيؼإ دةنشيَت بةطويَشةي ئةو سِؤَيةي 
يةضاالني ئةجناَي داوة يةَةسِ بشياسداْي َيَزووي ئةو دةوَيةتة( . 
ييَشةػذا نوستة باطيَهي َيَزوويي سضبة طياطيية ثاسيَضطاسةناْي 

ؤ بةسيتاْيا ثيَؼهةؾ دةنةئ ...َيَزووي سضبة ثاسيَضطاسةناْي ئةوسثا ب
طةدةي ْؤصدةٖةّ و طةسةتاي طةسةتاي طةدةي بيظتةّ دةطةسِيَتةوة... 
يةبةسيتاْيا و يةطةدةي سةظذةٖةّ سنابةسايةتي نةوتبووة ْيَوإ سضبي 
)توسيض( و)ويهض( دياواصي و بةسٖةَيظتهاسي ئيَظتاي ْيَوإ سضبي 
ثاسيَضطاسإ وئاصادخيواصإ بؤ َاوةيةني دسيَز بةسدةواّ بوو 

تين طةدةي بيظتةّ وثةيذابووْي سضبي نشيَهاسإ بةَةؾ تابةدياسنةو
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دةطةآلتي ئةّ سضبة ثةسةي طةْذو ناسيطةسييةني صؤسي نشدة طةس رياْي 
 طياطي بةسيتاْيا ....

دةطةآلتي ئاصادخيواصإ بةٖؤي بةدياسنةوتٓيهشيَهاسإ نةّ بؤوة. 
بةسيتاْياؾ يةناتةوة بةًَُالْيَي ْيَوإ دوو سضب ْاوداسي 

..سضبة ثاسيَضطاسةنإ يةاليةٕ ضيٓةناْي دةوَيةَةْذ دةسنشد.
بةسيَوةدةضووٕ صؤسبةي ناسة طشْطةناْيإ بةدةطتةوة بوو... ْانؤني 
ْيَوإ ئةّ دوو سضبة طةييَ ٖؤناسي يةخؤوة طشتبوو يةَاْة ئاييين و 
ئابوسي و ٖةْذيَو داسيؽ دابووْةسييت بٓةَاَيةنإ، ضوْهة ٖةس 

ياسي نشاوي ٖةبوو بةساْبةس طريوطشفتة بٓةَاَيةيةى ٖةَيويَظيت د
طؼتيةنإ بةآلّ اليةْي ئايني بةطشْطرتئ ْانؤني ْيَوإ سضبةناْي 
بةسيتاْيا دةرَيَشدسيَت يةساطتيذا ًَُالْيَي ْيَوإ)توسيض( 
و)ويهض(ًَُالْيَيةني ئاييٓية )توسيض( دانؤني يةنًَيَظةي ئةْطًيةناْي 

ةؾ )ويهض( بةسطشي يةئاصادي و دةطةآلتي ثاػا دةنشد، بةساْبةس بةَ
 وطةسبةطيت ئاييين و َافةناْي ثةسيةَإ دةنشد...

ييَشةدا ْانؤنية طةسةتايةى و ْيؼاْةيةى بوو بؤ يةدايو بووْي  
دووسضبي دياواص ، يةنيَهيإ بةسٖةَيظيت ئةوي تشياْي دةنشد)توسيض( 
بةسطشي يةبةسرةوةْذيةناْي ثاػا دةنشد نةضي سضبي)ويهض( يؽ دانؤني 

 يةبةسرةوةْذيةناْي طؼيت دةنشد...
بةَةؾ بووة سضبي طةٍ ويَشاي ئةَاْةؾ ًَُالْيَي ْيَواْيإ بةٖؤي 
اليةْي ئابوسي ناسيطةسييةني سِوونةؾ بوو... يةبةس ئةوةي سضبي 
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)توسيض( ْويَٓةسي ضيين ئوسطتونشاتيةت بوو سضبي)ويهض( يؽ ْويَٓةسي 
 ضيين بؤسرواصي بةسيتاْيا بوو... 

ضطاسةنإ يةطةٍَ دةسنةوتين ثةسيةَإ طةسيإ ٖةَيذا سضبة ثاسيَ
ٖةسدوو سضبةنةؾ دووضاسي ضةْذ طؤساْهاسييةى ٖاتٔ )توسيض( 
ئيَظتاثيَي دةوتشيَت )سضبي ثاسيَضطاسإ( )ويهض( ثيَي دةوتشيَت )سضبي 
ئاصادخيواصإ( .. طةسِةساي ئةَاْةؾ ئةّ سضباْة يةٖةْذيَو طيفةت 

ةوةي بايةخ و طشْطيةني صؤس وْيؼاْةدا ٖاوبةػٔ بةٖؤي ئ
بةدةطتةيةني دياسي نؤَةٍَ دةدةٕ ئةواْةي ػويَيَٓيَهي بةسصيإ يةْيَو 
نؤَةَيذا ٖةية و خاوةْي طاَاْيَهي صؤسٕ و طةس بةضيٓيَهي 
نؤَةآليةتي بًَٓذٕ دةتواْني بةّ سضباْة بًَيَني )سضبي ضةْذ نةطاْيَو( 

ْيية و دطة يةَةؾ بةٖؤيةوة ٖيض ثةيوةْذييةنيإ يةطةٍَ دةَاوةس 
خاوةْي ٖيض ئايذيؤيؤريةني دياس ْيٓة و سيَطاي ثةيوةْذي نشدْي ْيَوإ 
سيَهخظتٓةناْيإ بةٖؤي ييَزْةناْةوة ديَتة دي ٖةسوةٖا بوددةي ئةّ 
سضباْة يةسيَطاي ضةْذ ئةْذاَيَهي باآلي دةوَيةَةْذ نؤدةنشيَتةوة . 

ية، بةَيهو وةسصيية و ضاالنييةناْي ئةّ سضباْة بةػيَوةيةني بةسدةواّ ْ
ثةيوةطتة بةطريوطشفتةناْي طياطي و ئةجناَذاْي ٖةَيبزاسدْةنإ ، 
ئةْذاَةناْي بةٖؤي بةسرةوةْذييةوة يةى دةطشْةوة ْةى ئاديؤريةت ، 
ضوْهة ئةّ سضبإ ئايذيؤيؤريةتيإ تياْيية و ناسيطةسي 

د نة بٓةَاَيةناْيؼيإ بةطةسةوة دياسة، ٖةس بٓةَاَيةيةى ٖةطيت بةوةنش
ثاسيَضطاسة ئةوا دةضيَتة ْيَو ئةّ سضباْة دياسدةي نؤٕ والطايي نشدْةوة 
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ناسيَهي تووْذ يةْيَو ثيَهٗاتةي ئةّ سضباْة ثيَهذةٖيَٓيَت .طيظتةَي 
سضبة بةسيتاْييةنإ سؤَييَهي بةسضاو دةطيَشيَت يةرياْي طياغ يئةّ وآلتة 

ييَهؤَييٓةوةي  ، ْانشيَت يةسريَُي طياطي بةسيتاْيا بهؤَييَتةوة بيَ
طيظتةَي سضبةناْي يةبةس ئةَةؾ يةْيَو صاْانإ و ثؼجؤساْي طياطي 
بةسريَُي دوو سضبةنة ْاطشاوة... ٖةسدوو سضبي ثاسيَضطاسإ و 
ئاصادخيواصإ يةبةسيتاْيا دوو دةَظةسي ًَُالْيَي طياطي ْيؼإ دةدةٕ 

وةو بؤتة ٕ بةآلّ ئيَظتا سضبي نشيَهاسإ ػويَين ئاصادخيواصاْي طشتؤتة
 اليةْي دووةّ يةطةٍَ سضبي ثاسيَضطاسإ يةرياْي طياطيذا... 

ثيَويظتة ئاَارة بؤ ئةوةؾ بهشيَت نة سضبي نشيَهاسإ يةطةس 
بٓاغةي ضةْذ طشوثيَو و نؤَةَيةي ثةسيةَاْي بةدياسْةنةتووة ، بةَيهو 
ثةيذابووْي يةئةجناَي بضوتٓةوةيةني َيًًي نشيَهاسإ بووة دواي 

( 1900ؼةطاصي سضبي نشيَهاسإ يةبةسيتاْيا يةطاَيي )ػؤسِػي ثي
 يةسيَطاي ثيَهٗاتٓيَهي ْاساطتةوخؤ طةسي ٖةَيذاوة.
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ِزؤَلي كؤمةَلة نوَيهيةكان و هصزيةكان وضةنديكاكان 
 لةثَيك هَيهاني ثازتة ضياضيةكان

بيَطوَإ نؤَةَية ْٗيَٓيةنإ و ٖضسيةنإ سؤَييَهي بةسضاويإ طيَشاوة 
و بةدياس نةوتين ثاستة طياطيةنإ ، نؤَةَيةي )فابي( وةى  يةثيَهٗيَٓإ

نؤَةَيةيةني ٖضسي سؤييَهي طةوسةي بيٓيوة يةثيَهٗيَٓاْي ثاستي 
يةئيٓطًتةسا  1884نشيَهاساْي بةسيتاْي ، نؤَةَيةي فابي يةطاَيي 

داَةصساوة ْاوةنةػي بؤ طةسنشدةيةني سؤَإ )فابيوغ( ي طةدةي 
يَتةوة بةثالْي ضاوةسِواْي و دوسنةوتٓةوة طيَيةَي ثيَؽ صايني دةطةس

ئةطةس بهشيَت يةسووبةسووبوْةوة يةطةٍَ دورَٓإ ْيَو باْطي دةسنشدووة، 
يةطةسنشدةناْي ئةّ نؤَةَيةية بشْاسدتؤو طذْي سيب و طةييَهي تش... 
ٖةسوةٖا طةْذيهاْي ثيؼةيؽ ديَي ثةجنةيإ يةثيَهٗيَٓاْي ثاستي 

، بةآلّ طةديهاناْي دوتياسإ و نشيَهاساْي بةسيتاْيا ٖةبووة
ٖةسةوةصييةنإ سِؤَييَهي طشْطيإ بيٓيوة يةبةدياس نةوتين ثاستة 
طياطييةنإ و دسوطت بووْي ثاستةناْي دوتياسإ يةدةوَيةتةناْي 
ئةطهةْذةْافياو ئةوسوثاي ْاوةسِاطت و نةْذاو ئوطتوساييا. دطة يةوةؾ 

ناتي بةدياس نةوتين بريو ئايني ناسطةسي خؤي يةّ بواسةدا ْواْذووة ية
باوةسي)نايفيين( يةئةوسوثا، ثاستيَهي طياطي طةسي ٖةَيذا بؤ بةسةْطاس 
بووْةوةي ثاستي ثاسيَضطاسْي ناطؤييهي ، ثشؤتظتاْةناْيؽ ثاستيَهي 
طياطيإ داَةصساْذبؤ سووبةسوو بووْةوةي ناطؤييهةنإ و ٖةَيطشي بريو 

 باوةسِي )نايفيين(. 
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باوةسي ئاييين ناسيَهي صؤسي نشدة طةس  ويَشاي ئةَاْةؾ بريو
ثةيذابووْي ثاستة طياطيةنإ يةنؤتايي و ثاؾ طةسدةَي خةييفةناْي 
ئيظالَي ٖةسوةٖا سؤَيي نؤَةَيي بشاياْي َوطًَُاْةنإ ػويَٓيَهي 
ئةوتؤ يةّ باسةيةوة داطري دةنات نؤَةَيةي دةْطاوةسة نؤْةنإ 

ْي ثاستةناْي فاػي و طاسيطةسييةني صؤسي نشدؤتة طةس يةدايو بوو
ْاصي يةبةسيتاْياو ئةَيُاْيا، ٖةس يةّ سِواْطةيةوة يةفةسةْظاو يةطايضي 

ثاستيَهي طياطي ثةيذابوو بةْاوي )ثاستي طؤػيايظيت فةسةْظي( 1963
 يةبٓةسِةتذا ئةّ ثاستة نؤَةَييَو بووٕ يةدةْطاوةسة نؤْةنإ. 

تة بةنؤَةَيةناْي ييَشةدا خاَييَهي طشْط ديَتة ْيَو باطةنة نةثةيوةط
ْٗيَين نؤَةَيةناْي ْٗيَين بةطشْطرتئ ناسيطةس دةرَيَشدسئَ بؤ 
ثيَهٗيَٓاْي ثاستةطياطيةنإ ضوْهة صؤسداسإ سيَهخشاو و نؤَةَية 
ْٗيَٓيةنإ بةطويَشةي ياطا سيَطايإ ثيَٓادسيَت بةئاػهشا ناسبهةٕ يةبةس 

دْي ئاَاجنةناْيإ ئةوة ثةْا دةبةْة بةس ناسي ْٗيَين بؤ ديَ بةديض نش
وةى سووخاْذْي دةطةآلتي سريَُيَهي طياطي ياخوود ٖةَيطريطاْذْي 
بًيَظةي ػؤسػيضو دري دةطةآلتي بيَطاْة ، بؤ منووْة ثاستي بةسةي 
سصطاسخيواصي دةصائريي منووْةيةني بةسضاوي نؤَةَيةيةني ْٗيَٓيةنة 

ت بةٖؤي ئاطشي ػؤسِػَهي ٖةَيطريطاْذ تابةدي ٖيَٓاْي طةسبةخؤيي وآل
نشداسةناْي ئةّ نؤَةَيةية و ناسة ػؤسػطيَشييةناْي... ثاػإ وةى 
ثاستيَهي طياطي ٖاتة ْيَو طؤسةثاْي طياطي. ئةو ٖؤياْة ضني نة دةبٓة 
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دوانةوتين ثةيذابووْي طيظتةَي سضبايةتي ؟ ثشؤفيظؤس )َانيفةس( 
  -يةوةآلَذا دةييَت:

ايةتي ئةو وآلتاْةي ئةو ٖؤياْة دةطةسيَٓةوة بؤ َؤسني تايبةتي ضيٓ
دميونشاتيإ تيَذا طةس ٖةَيذاوة ئةوةػيإ صؤس بةصةقي بةس يةثيَهةوتين 
دميونشاتي بةدياس دةنةوت ثيَؽ قؤْاغي دميونشاتيةت بةسرةوةْذيية 
ضيٓايةتييةنإ بةطةس ٖةَوو بواسةناْي ناسنشدٕ صاَئ ، ييَشةدا ٖيَضي 

صنشدْي ضيين فةسَاْشِةوا بةسٖةَيظتهاسإ سوو يةصيادبووٕ دةنةٕ بؤ الوا
بةَةؾ بووْي سيَهخشاوي سضبي صؤس صةمحةت دةبيَت ضوْهة ضيٓايةتي 
بةطةس ٖةَوو ػتيَهذا صاَية ، يةبةس ئةوة ناسي سيَهخشاو طةػة ْانات 

 تا بةتةواوي دياواصي يةْيَوإ ضيٓةنإ و ثاستةنإ ئاػهشا ْةبيَت .
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 كوزتةباضَيك دةزبازةي زاي طصيت
سدةيةني طياطي نؤْةو اليةْيَهي مجودؤَيي ساي طؼيت ديا

ناسيطةسي نؤَةَيطا بةطةس باسودؤخي رياْي طياطي سريَُةنإ بةدياس 
دةخا ، ييَشةدا الثةسةناْي َيَزوو ٖةٍَ دةدةيٓةوة بؤ ئةوةي بضاْني ئةّ 
نشداسة ضؤٕ طةسي ٖةَيذاوة و طةيؼتؤتة ئةّ باسةي ئيَظتا. ساي طؼيت 

ٕ و ٖؤصةنإ بووْي ٖةس ْةبووة يةبةس ئةوةي الي نؤَةَيطا طةسةتاييةنا
ئةَاْة ثابةْذي داب و ْةسيتةناْي خؤيإ بوويٓة، بةآلّ يةٖةَإ ناتذا 
ػاسطتاْية نؤْةنإ ػيضواصي تشيإ ٖةبووة نة يةصؤس اليةْةوة ْضيو 
بووة يةساي طؼيت ... يةَاْة َيظشيةنإ و ئاػووسيةنإ ، ئةَةؾ 

اْي ثةسطتطانإ بةدياس دةنةويَ، ياخود يةناتي ديَ بةديَهشدْي ئةسنةن
ئةوةي يةطةس تابًؤ بةسدييةنإ ْوطشاوةتةوة ، ٖةسوةٖا ٖةْذيَ يةئايني و 
فةيظةفة نؤْةنإ ئاَارةيإ بؤ ئةّ دياسدةية نشدووة و صاساوةي 
دؤساودؤسيإ بةناس ٖيَٓاوة يةواْة)دةْطي طةٍ( و)سؤسي طةٍ( ٖةس 

ؤس طشْطي بةّ بواسة بؤمنووْة: فةيظةفةي )نؤْفؤػيؤغ( ص
)ئامسإ يةسيَطاي طةيةوة طةيشي خواسةوة  -داوةو)نؤْفؤػيؤغ( دةَييَ :

دةناو ئامسإ طويَي ييَ يةو يةسيَطاي طويَيةناْي طةيةوة  طويَ بيظت 
دةبيَ( . ساي طؼيت الي يؤْاْييةنإ سؤييَهي بةسضاوي دةطيَشا 

ئةفالتوٕ و  بةتايبةتي يةْووطيين فةيًةطووفةناْيإ وةى ئةسطتؤ و
ئةواْي تش، خؤيإ دةْواْذو صاساوةي )ٖةَيويظيت خةَيو( و)ساي طةٍ( 
)تواْاي ْةتةوة( . يةوناتةدا ٖاتٓة نايةوة ئةَةػيإ ناسيطةسي 
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ساطتةوخؤي يةناتي نؤبوْةوةنإ  و طفتوطؤناْي طةباسة بةباسودؤخي 
طياطي ئةوطاي وآلت ْيؼإ دةدا يةَةسِ ساطةياْذْي ػةسِو ٖةْذيَ 

شياسي نؤَةاليةتي، ٖةس ئةَاْةؾ صةَيٓةيإ خؤؾ نشد بؤ ب
ناستيَهشدْي سِؤَيي تانةنةطي يةنؤَةَيطاو ديذو بؤضووْي بةساْبةس 
نشدةوةناْي دةوَيةت، بةآلّ سؤَاْةنإ بايةخيَهي ئةوتؤيإ بةخةَيو 
ْةدةدا نةضي دواي ٖةس ٖيَشػيَو و داطرينشدْي وآلتيَو دؤسة ْضيو 

ي رياْي ئابوسي و باسي طياطي و خوو سِةوػيت بووْةوةيةى دةسباسة
نؤَةآليةتيإ دسوطت دةبوو و ٖةواَيي تاصة يةْيَو خةَيهإ بآلودةبؤوة، 
بيَ طوَإ ئةَةػيإ ناسي دةنشدة طةس بريي ساي طؼيت دواي ئةَاْة 
يةطةدةناْي ْاوةسِاطت ديٗاْي ئيظالَي و َةطيشيةنإ طشْطيإ 

ةييفةناْي ئيظالَي بايةخيإ بةسِاو بةساي طؼيت دةدا بؤ منووْة : خ
بؤضووْة دياواصةناْي خةَيو دةدا ، ديٗاْي َةطيشيةناْيؽ دؤسة 
ضةَهيَهي يةْيَودا باو بوو ، نةثيَ يإ دةطؤت)سيَهةوتين طؼيت( 
نةناسيطةسي خؤي بةطةس باسي رياْي ئةوطاي نؤَةآليةتيةوة دياسبوو. 

ةنظجري دةختيإ ثاػإ ْووطةسة ْاوداسةناْي وةى َيهاظيًي و ػ
يةطةس سؤَيي ساي خةَيو دةنشد)َيهاظيًي( ناسيطةسي ساي طؼيت صؤس 
بةصةقي يةْووطيٓةناْيذا ػةنظجرييؽ يةػاْؤناْيذا بةدياس 
نةوتووة.ئيذي يةطةدةناْي سةظذةٖةّ و ٖةردةٖةّ ٖيَضي ساي دةَاوةس 
صؤس بةئاػهشا يةْووطيٓةناْي )باطهاٍ( و )ظؤيتيَش( و)ٖؤبع( و)يؤنة( 

ي ْيؼإ دةدا، يةّ َاوةيةدا ٖةْذيَ طؤساْهاسي بووْةسيَ خؤػهةسي خؤ
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ثيَؼهةوتين ساي طؼيت و ناسنشدْي بةطةس سريَُة طياطيةنإ، يةواْة 
بةدياس نةوتين ضاخ ػؤسػيَهي طةوسةي ْايةوة بؤ بآلوبووْةوةي 
بريوباوةسِي ديادياو فشاواْبوْي بواسي خويَٓذةواسي . ٖةسوةٖا 

يشؤتظتاْيت ٖيَشػيَهي بةسفشاواْي نشدة طةس داّ و  بضوتٓةوةي ضانظاصي
دةصطاي نةْيظةي ناطؤييهيةنإ يةَةسِ بآلوبووْةوةي بريوباوةسِي 
ئاييين بةػيَواصيَهي تاصة، دطة يةَاْةؾ طةسدةَي ساثةسئ يإ 
سيَٓظاْع دةسواصةيةني ضاني بةساَبةس َشؤظ نشدةوة يةبواسةناْي 

تي ثيَؽ نةوتٓةناْي ئابوسي ئابوسي و طياطي و رياْي نؤَةآلية
ٖةييَهي سةخظاْذ بؤ بةدياس نةوتٓيضيين باصسطاْةنإ ٖاْذةسيَهيؽ بوو 
بؤ بآلوبووْةوةي بريوباوةسِي تاصة ئةويؽ يةسيَطاي طةػةثيَذإ و 

 دةسضووْي سؤرْاَةو طؤظاسو ضةْذ نتيَبيَهي بةْاوباْط. 
ةسضاوي ْووطةسي بةْاوباْطي فةسةْظي )دإ داى سوطؤ( سؤَييَهي ب

يةثيَؽ نةوتين بةناسٖيَٓاْي ساي طؼيت طيَشا، ْابيَ ئةوةمشإ يةياد 
بضيَ صاساوةي )ساي طؼيت( بؤ يةنةّ داس يةطةستاي طةدةي دواْضةٖةّ 
يةاليةٕ طياطةمتةداسو ْووطةسي ئيٓطًيضي )دؤٕ طايض بوسي( 

( 1789بةناسٖاتووة.طوَاْيؼي تيَذاْية ػؤسِػي فةسةْظي طاَيي )
هي ْويَ ي بؤ ئةّ ديٗاْة ٖيَٓا و دةختيؼي يةطةس ئةوة نشد بريوباوةسيَ

طةٍ دةبيَ بشياسي خؤي بذا ، ٖةس ئةَةؾ بووة ٖؤي ئةوةي 
طفتوطؤيةني صؤس ئةجناّ بذسيَ دةسباسةي ساي طؼيت يةئةَيُاْياو 
بةسيتاْيا يةطةدةي ْؤصدةٖةّ و ناتي بةسثابووْي ػؤسِػي ثيؼةاصي 
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يإ بةساي طؼيت داو اليإ وابوو ئيٓطًيضةنإ بايةخيَهي بيَ طٓوس
 بٓاغةيةني ثتةو دري نشداسيظتةّ وصؤسداسي ثيَو دةٖيَينَ. 

ئةَةو طؤساْهاسيةني صؤسو ثيضؽ نةوتٓيَهي َةصٕ يةبواسة دؤساو 
دؤسةناْي رياْي َشؤظ طةسي ٖةَيذا ئيَظتاؾ طةدةي بيظتةّ ضي 

سؤَيي ْةَاوة نؤتايي بيَت )ساي طؼيت ( وةنو ٖيَضيَهي طياطي طشْط 
خؤي دةطيَشيَت و بٓةَايةني طةوسة يةسونُشاْيةت ثيَو دةٖييَنَ 

 بةتايبةتي يةسريَُة دميونشاتيةنإ دا.
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 طسَيي ئؤديب لةبوزاي ضياضةت
ػيهشدْةوةي بواسي طياطةت يةسيَطاي طايهًؤريةوة يةديٗاْي 
ئيَظتاَإ سووي يةفشاواْي نشدووةو بايةخيَهي طةوسةي ثيَ دةدسيَت 

ةصاْظتيَهةوة ٖةية نةثيَي دةووتشيَت صاْظيت دةسووْٓاطي ثةيوةْذي ب
طياطي. طوَاْي تيا ْيية طيظتةَي ػيهشدْةوةي دةسووْي بؤ 
دياسيهشدْي دياسدةي طياطي ثيَويظتة بؤ ئةوةي بةقووَيي سةط و سِيؼةي  
ثيَهٗاتةي نةطايةتي َشؤظ بةدياس خبات ئةّ سةط وسيؼةية بؤ سؤراْي 

طةسيَتةوة يةنةّ ثةيوةْذي َٓذاٍَ بةنؤَةَيطة يةنةَي رياْي َٓاَيي دة
بةٖؤي باوى و دايهةوة ديَتةدي، يةبةس ئةَة طشوػيت ثةيوةْذييةناْي 
ْيَوإ َٓاٍَ و باوى و دايهي يةسيَطاي ٖةطت ْةنشدْةوة ناسدةناتة طةس 
ٖةَوو ثةيوةْذييةناْي نؤَةآليةتيي بةتايبةتي ئةوةي ثةيوةطت بيَت 

 بةدةطةآلت. 
ْطشي باوى و )طشيَي ئؤديب( يإ بؤ ٖةَوو بواسةناْي ريإ فشيذؤ الية

دياسي نشدووة، بةّ ػيَوةية ػؤسِؾ و دةْطي ْاوةخؤ و درايةتي سضبايةتي و 
دياواصي نةطايةتي تادةطتة طؤطياييظت و نؤَؤْيظيت ئةَاْة 
واييَهذساوْةتةوة نة ٖةَوويإ ػؤسِػٔ دري باوى. بةو َاْايةي نة 

اونايةتييةو بٓاغةنةي بؤ ٖةطت ْةنشدْي َشؤظ دةطةآلت طيفةتيَهي ب
دةطةسيَتةوة دميةْي دايو و باوى دةويَٓيَت دطة يةَةؾ ٖةَوو بٓةَاناْي 
طياطي و بريو باوةسِةناْي ثةيوةطت بةدةطةآلت تا ئيَظتا ئاطةواسي وايإ 
ثيَوة دياسةنة طةس بةباونٔ، بةّ ٖؤيةوة َٓذاٍَ نةوتؤتة ريَش ناسيطةسي 
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ضاْيةنةي نةتيايذا دةريت وباوى و دايهيؼي دوو سؤَيي دياواص ْيَوةْذي خيَ
يةثيضهٗاتةي دةطيَشٕ، باوى و دايو يةنةّ نةطٔ نة بٓاغة بؤ رياْي 
َٓذاَيةنةيإ دادةْئَ دطة يةطةثاْذْي ئةسنةنإ فةسَاْي قةدةغةنشدْي 

 ٖةْذيَ ناس دةسدةنةٕ ئيٓذا ٖةَيويَظيت بةساْبةس دةطةآلت دياسي دةنة. 
شةدا ًَُالْيَيةى طةسٖةَيذةدا نة سةط و سيؼةي بؤ طةسةتاي ريإ ئاييَ

دةطةسيَتةوة َيَزووي نؤَةَيطاي َشؤظايةتي بةطشيَي)باوى( 
دةطتٓيؼاْهشاوة، ٖؤصةنإ ئةواْةي يةطةسةتاي َيَزوو طةسيإ ٖةَيذاوة 
يةيةى ثياو ثيَهٗاتبووٕ رَاسةيو يةئافشةتإ خضَةتيإ دةنشدٕ ئيٓذا ئةو 

دواي ئةَاْة بةدياس نةوتٔ يةنؤَةَية ثياويَو ثيَهٗاتبوٕ نةضي ٖؤصاْةي 
تيَهةٍَ بووْيإ يةطةٍَ ئافشةت ٖةبووة، بةآلّ ئةوةي يةٖةَوويإ بةتةَٓرت 
ببوة ضاالنييةناْي بةسيَوة دةبشد نةضي ئةواْي دي سيَطةيإ ييَ طريابوو 

بووٕ ياخوود قةدةغةبوو ثةيوةْذي بةئافشةتي ٖؤصةنةوة بهةٕ بةٖؤي خح 
يإ ضةثاْذْي طيَهظي ئاسةصوو سووي يةًَُالْيَهشدٕ نشد ًَُالْيَيةى 
بةػيَوةيةني طؼيت دةيويظت دةطت بةطةس ديٗاْي دةسةوة دابطشيضت، 
بةآلّ ٖةْذيَ داس ئةّ ًَُالْيَية يةْيَو ٖؤصةنة تةػةْةي دةنشدو ئاسطتةي 

ةخظتة بةسثشطي ساطتةوخؤ دةنشا يةئةجناَذا ضةْذ نؤطح و تةطةسةيةني د
 طةس نؤَةَيةنة نةضي بةخؤي ديَ بةديَي ْةنشدو ييَيإ دةسباص دةبوو... 

ئيذي َيَزووي َشؤظايةتي يةَاْة دةْط و ػةسِو نوػتاسو ًَُالْيَي 
بضووى و طةوسة دسيَزخايةْي ئةّ دميةْة طةسةتايية نةسم و نيٓةي ثيَوة 

يظش ػؤسِؾ دياسبووة بةساْبةس باوى ياخوود طةسؤى بؤ منووْة فريعةوْي َ
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دري ثياواْي ئاييين يةطةسدةَي ئاػووسيةنإ ضوْهة ْويَٓةسي دةطةآلت 
بووٕ، ٖةسوةٖا دري فةسَاْشِةواناْي سِؤَإ وثادػاناْي ئةوسوثا ، ئةواْةي 

 دةطةآلتيإ بةسيَوة دةبشد بةْاوي)َايف خودايي( .
يةطةسدةَي تاصةؾ ئةّ سم و نيٓةية دري باوى يةّ دميةْة خؤي 

ت نة بةدةيإ بضوتٓةوةو ساثةسئ دري دةطةآلتذسإ بةسثا دةبٔ يةبةس دةْويَٓيَ
ئةوةي ئةَاْة ْويَٓةسايةتي دةطةآلت و بةسرةوةْذييةنإ دةنةٕ نة ئةواْي 

 دي ييَيإ بيَ بةػٔ و ٖةَيؼة يةْيَو ناسي ضةثاْذٕ دةرئ. 
يةساطتيذا ساو بؤضووْي فشؤيذؤ اليةْطشاْي دةبٓة بةسبةطت يةبةسدةّ 

و دياسدةي نؤَةآليةتي طشيَي بوى يةْيَو ئةّ نؤَةَيطاياْة ٖةْذيَ
طةسٖةَيذةدا نةبٓةَاو بٓاغةي نؤَةآليةتي و سةوػتيإ صؤس توْذو وػهة 
بةساْبةس بةَةؾ ئةّ طيفةتاْة يةو نؤَةَيطاياْة نة سيَطا بةئاصادي 

 طيَهظي دةدةٕ بةٖيض ػيَوةيةى بةدياسْانةٕ. 
بووٕ و نح بووٕ بؤ طةسضاوةي طةسةسِاي ئةَةؾ صؤسبةي بيض بةؾ 

سيَهخظتين نؤَةآليةتي دةطةسيَتةوة تيايذا ٖةْذيَو نةغ طوود 
يةبةسرةوةْذيةنإ وةسدةطشٕ و ٖةْذيَهي تشيؽ ييَي بيَبةؾ دةبٔ. ئيذي سم 
و نيٓة دري باوى بةتةْيا بؤ ئةوة ْيية نة دايهةنةي نشدؤتة َوَيهي خؤي 

ؤَةآليةتي و ضةْذ ناسيطةسييةني ، بةَيهو ثةيوةطتة بةاليةْي طيَهظي و ن
تش ئةَةػيإ ػؤسػيَهة طةسضاوةنةي ٖةطت نشدْة بةوةي نة َافةناْي 
خوساوْياخوود خح بووْي خودة وةى ْاسِةصاييةى. ٖةْذيَو صاْا بةػؤسِػي 

 َشؤظي يةقةَيةّ دةدةٕ يةثيَٓاو طةسِاْةوةي َافةنإ. 
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 كازيطةزي ثَيصكةوتين ئابوزي 
 بؤ ضةز ذياني ضياضي

ةطةسدَي ) ئةسطتؤ( وة تانوو ئيَظتا تيؤسة دياديانإ يةطةس ي
ئةوة نؤنٔ نة ثةيوةْذيةني بةتيني يةْيَوإ ئاطيت ثيَؼهةوتين ئابوسي 
ْيَو نؤَةَيطةو ثابةْذبووْي بةدميونشاتيةوة ٖةية، وآلتة دةوَيةَةْذةنإ 
ثةيشِةوي طيظتةَي دميونشاتي دةنةٕ بةساْبةس بةَةؾ طيظتةَي 

صؤسبةي نات وآلتة ٖةراسةناْي طشتؤتةوة ييَشةدا ثيَويظتة ديهتاتؤسي 
ئاَارة بةوة بهةئ نةثيضؼهةوتين ثيؼةطاصي و بةناسٖيَٓاْي ئاَشاصي 
تةنٓةيؤرياي تاصة يةوآلتة ثيَؼهةوتووةنإ دةبٓة ٖؤي صياد بووْي 
طاَاْي ْةتةوةيي بيَطوَإ ئةَةؾ ناسدةناتة طةس داٖاتي تانة 

بؤ دميونشاتي دسوطت دةبيَت ٖةس وةنوو يةّ  نةطي و دؤسة دةسفةتيَو
  -خاآلْةي خواسةوة خؤيإ دةْويَٓٔ:

بةػذاسبووْي دةَاوةس يةنشداسي دسوطت نشدْي بشياس -1
بةػيَواصيَهي دميونشاتي ثيَويظت بةوة دةنات نة دةَاوةس خاوةٕ ئاطيت 
ٖؤػياسي نؤَةآليةتي و ػاسةصاي ساَياسي ٖةبيَت، ْاتواْشيَت ئةّ 

بيَتةدي تاوةنو ٖةوٍَ ْةدسيَ بؤ بةسصنشدْةوةي ئاطيت ئةّ  ئاَاجنة
خةَيهة ئةويؽ يةسيَطةي ثةسوةسدةو فيَشنشدٕ ئةَاْةؾ ثيَويظتيإ 
بةثيَؼهةوتتين اليةْي ئابوسي ٖةية يةثيَٓاو ٖيَٓاْةدي دةصطاناْي 
ثةسوةسدةو فيَشنشدٕ و نشدْةوةي صاْهؤو بٓهةناْي سؤػٓبريي و 

 و ضاثةَةْييةنإ...ٖتذ. ػويَٓةناْي بآلونشدْةوة
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سريَُي دميونشاتي بةتايبةتي طيظتةَي ثةسيةَاْي ثؼت 
بةرَاسةيةني طةوسةي طياطييةنإ دةبةطيتَ ، ئةواْةي تواْا و 
ػاسةصايي و سؤػٓبريي ساَياسيإ ٖةية، بيَطوَإ ئةَاْةؾ يةوآلتيَهذا 
ديَٓة بةسضاو نةخاوةٕ ئاطتيَهي بةسصي سؤػٓبريي بيَت نةضي وآلتة 
ٖةراسةنإ ْةى بةتةْٗا ناديشي ايَٗاتوو سؤػٓبريي نةَيإ تياية، 
بةألضهو دةصطاناْي فيَشنشدٕ و سؤػٓبريي سؤَييَهي ئةوتؤ ْاطيَشٕ، ئةطةس 
بيَتوو بياْةويَت ئةَاْة ثةيشِةو بهةٕ، يةطةسيةتي ثاسة و سيَطاناْي 

ْي ديَبةديَهشدْي بطشيَتة بةس ئةَةػيإ يةتواْاي ئةواْذا ْي ية. بوو
ئةّ دةصطاياْة نةٖةَاٖةْطي يةْيَوإ طةٍ و دةوَيةت دسوطت دةنةٕ و 
سؤييَهي طشْط يةرياْي ساَياسي دةبيينَ بةيةنيَو يةْيؼاْة 
طةسةنييةنإ دةرَيَشدسيَ نة وآلتة ثيَؼهةوتووةنإ يةوآلتة ٖةراسةنإ 
ديادةناتةوة، ئةّ دةصطاياْةؾ بةسؤريَو و دوو سؤر طةس ٖةَيٓادةٕ، 

بةسٖةَي ثيَؼهةوتين طؼيت نؤَةَيطة و ناسيَهي َيَزوويي بةَيهو 
 دسيَزخايةْي رياْي ساَياسيية. 

بشياسةناْي طياطي نةثةيوةْذيإ بةبةسيَوةبشدْي ناسوباسي طؼيت -2
ٖةية يةطةس بٓاغةي سيَهةوتين ْيَوإ نؤَةَيطاو ٖيَضةناْي ساَياسي 

ْيَهي صؤسي يةدايو دةبٔ، نةضي نؤَةَيطايةني دابةػهشاو بؤ خةَيها
ٖةراسو نةَايةتييةني خؤؾ طوصةسإ ناسيَهي طةختة. بةػيَوةيةني 
طؼيت نؤَةَية خةَيهيَهي نةّ دةطةآلت دةطشْة ئةطتؤ، بةَةؾ 
فةسَاْشِةوايةتي ديهتاتؤسي ديَتةدي بيَطوَإ دابةػهشدْي طاَإ 
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ناسيَهي طةوسة دةناتة طةس رياْي ضني و تويَزةناْي نؤَةآليةتي، 
ي ساَياسي بةطويَشةي دةطةآلتي ٖةس نؤَةَيطايةى ياخود بةَةؾ ضاالن

 ضيٓيَو يةْيَو نؤَةَيطة بةدياس دةنةويَت. 
صؤسبووْي بةسٖةّ ٖيوا دةبةخؼيَتة خةَيهاْيَو طودو قاصاْر -3

يةخؤؾ طوصةساْي طؼيت ْيَو وآلت وةسبطشٕ. ييَشةدا ثيَهٗاتةي 
ْي ٖةراسي ْيَو نؤَةآليةتي بةسو ػيَواصيَو دةسِوات نةضني و تويَزةنا

نؤَةَيطة ٖةطت بةوة دةنةٕ نةتواْايإ ٖةية ػوييَن طوجناو يةثًةو 
ثايةي نؤَةآليةتي بةدةطت بٗيَٓٔ. ئيذي قةباسةو ضةْذايةتي طاَاْي 
طشوػيت دةبيَتة ٖؤيةني طشْط و ناسيطةس بؤ سيَهخظ ن و ييَو ْضيو 

 بووْةوةي بةػةناْي نؤَةَيطة يةسريَُةناْي ييربايي. 
بؤسدؤ( ي َاَؤطتاي صاْهؤ ساي واية)تةػةْةنشدْي دياسدةي )دؤسز 

دةوَيةَةْذي وا يةَشؤظ دةنات نةثيَويظيت بةدةطةآلت ْةَييَنَ( ئةو 
ناتي داٖاتي ْةتةوةيي صياد دةنات سيَزةي نشيين نةٍ و ثةٍ و 
وئاَشاصةناْي ريإ يةاليةٕ خةَيو فشاواْرت دةبيَت، بؤ ئةّ َةبةطتةؾ 

ةنإ رَاسةي ئةو نةطاْة صياد دةنات ئةواْةي سوو يةوآلتة دةوَيةَةْذ
 ية نشيين خاْووي تاصةو ئؤتؤَؤبيٌ...ٖتذ دةنةٕ. 

يةٖةَإ ناتيؽ رَاسةي ئةو نةطإ صياد دةنات نة يةصاْهؤ 
دةخويَٓٔ، بةآلّ يةوآلتة تاصة ثيَطةيؼتووةنإ دياواصي ضيٓايةتي َاْاي 

آلتي بةطةس صؤس ناسدا دياواصي ْيَوإ ٖةس ضيٓيَو دةطةيةْيَ ، نةدةطة
ٖةية. ويَشاي ئةَةؾ دياواصي ئاطيت نؤَةآليةتي يةوآلتة تاصة 
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ثيَطةيؼتووةنإ بؤ طةس بٓةَا طةسةنييةناْي ٖةس ضيٓيَو سةْطذاْةوةي 
خؤي ٖةية، ضيٓةناْي دةوَيةَةْذ بةضاويَهي طووى و ثشِ يةسِخ و نيٓة 

س يةنةيإ بؤ طةيشي ضيٓةناْي ٖةراس دةنةٕ، يةبةس ئةوةي ػيَواصي ٖة
ريإ دياواصي ٖةية، و ناسدةناتة طةس اليةْي طايهؤيؤرييإ. يةبواسي 
بةػذاسبووْي ضيٓةناْي ٖةراس يةَافةناْي ساَياسي بةتايبةتيؽ 
يةدةطةآلتي ساَياسي ضيٓةناْي دةوَيةَةْذ ثيَيإ واية ناسيَهي ْابةديَ 
و ْةطوجناوة، بةَةؾ توْذوتيزتشئ سيَطا بةناس دةٖيَٓٔ بؤ 
طةسنؤْةنشدْي ٖةس بضوتٓةوةيةى نة ضيٓةناْي ٖةراس ٖةوَيي بؤ بذةٕ 
يةَةسِ بةػذاسبواْيإ يةفةسَاْشِةوايةتي . دطة يةَاْةؾ داٖاتي 
ْةتةوةيي ناسدةناتة طةس ثشؤطةي دميونشاتي ئةطةس بيَتوو وآلت 
دةوَيةَةْذ بيَ و دةطةآلتذاسإ َهوسِ ْابٔ بؤ ئةوةي دةطةآلت بطشْة 

ئةوةي يةناتي طواطتٓةوةي دةطةآلت بؤ ضةْذ نةطاْيَهي  ئةطتؤ، يةبةس
تش نةطاْي ثيَؼوو ئاطيت بةسصي رياْيإ ية دةطت ْاضيَت ئةطةس 
يةدةطةآلتيؽ ْةَيَٓٓةوة. بةآلّ يةوآلتة تاصة ثيَطةيؼتوةنإ طةيؼ ن 
بةطةسضاوةي دةطةآلت َاْاي واية ية ٖةَإ ناتيؽ ئاطيت بةسصي 

اتةي يةدةطةآلتيؽ ْاَيَٓٓةوة ٖةَوو رياْيإ دابني نشاوة، ئةو ن
ػتيَهيإ يةدةطت دةضيَت يةبةس ئةّ ٖؤية ٖةَوو ٖةوييَو دةدةٕ بؤ 

 ئةوةي يةدةطةآلتذا مبيَٓٓةوة. 
يةنؤتاييذا دياسدةي نؤنشدْةوةي طاَإ يةاليةٕ دةطةآلتذسإ 
يةوآلتاْي ديٗاْي طيَييةّ ناسيَهي سووٕ و ئاػهشاية، صؤسبةي ٖةسة 
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دةطةآلتذاس خاوةٕ طاَاْيَهي طةوسةٕ ض يةْاوةخؤ ياخود صؤسي ثياواْي 
يةدةسةوةي وآلتذا بةساْبةس بةَةؾ صؤسبةي ضني و توويَزةناْي تشي 

 نؤَةَيطة يةْيَو ٖةراسي و بشطيةتيذا دةرئ. 
تائيَظتاؾ ئةّ دياسدةية يةصيادبووْذاية و ضاسةطةسييةني طوجناوي 

بةي ضيٓةناْي نؤَةَيطا تا ئاخؤ دةبيَ سؤريَو دابيَ صؤس –بؤ ْةنشاوة 
سادةيةى وةى يةى بزئ؟ ياخود ضيٓةناْي ٖةراس بطةْة ئةو ئاطتةي نة 

 خةوٕ و ئوَيَذيإ بيَتة دي؟ 
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 ثةيوةندي نَيوان ثَيصكةوتين
 شانطيت و طةشةضةندني زؤشهبريي

بةػيَوةيهي طؼيت ثيَؼهةوتين صاْظيت ػويَٓةواسيَهي صؤس بؤ 
ػٓبريي دةسةخظييَنَ ثيَؼهةوتين ئاَيَش طؤساْهاسيةناْي نؤَةَيطةي سؤ

واتاي ثيَؼهةوتين اليةْي ثةسوةسدةو فيَشنشدٕ دةطةيةْيَ دطة يةَةؾ 
صؤسبةي ضني و تويَزةناْي نؤَةَيطة دةطشيَتةوة يةٖةَإ ناتيؽ ناسي نشدة 
طةس ئةوةي نة ئةّ خةَيهاْة ٖةوَيي بٓياتٓاْي نؤَةَيطايةني ضانرت بذةٕ 

ةٍَ نؤَةَيطاي ثيَؼوو . دةصطاناْي ساطةياْذْي تاصة نة دياواصي ٖةبيَت يةط
وةنو سؤرْاَةو ئيَضطة و تةيةفضيؤٕ و ثةستووى ْةى بةتةْٗا بواسةناْي 
سؤػٓبريي فشاواْرت نشد ، بةَيهو بووْة ٖؤي بايةخ ثيَذإ و ٖيَٓاْةدي اليةْي 
سةطةْايةتي ، يةنؤَةَيطاناْي ثيَؼهةوتوو ٖةَوو نةطيَو تواْاي ٖةية 

وةناْي سؤػٓبريي دياواص يةطةس ئاطيت ْاوخؤو دةسةوةدا بةدةطت يةسضا
بٗييَنَ بةثيَضةواْةي نؤَةَيطاناْي ديٗاْي طيَيةّ ئةّ طةسضاواْة 

 خةَيهاْيَهي نةّ طووديإ ييَ وةسدةطشٕ. 
ثيَؼهةوتين صاْظيت دةبيَتة ٖؤيةني طةسةني بؤ ْضيو بووْةوةي 

ةؾ ئةو خةَيهاْةي يةْاوضة ثةيوةْذي ْيَوإ تانة نةغ و نؤَةَيطاة بةَ
دووسةنإ دووسة ثةسيَضٕ بةيةنرت دةبةطتيَتةوة ، ييَشةدا يةدْياي ساَإ و 
برينشدْةوةي تةطو دةسدةضٔ ئةَةػيإ بيَطوَإ دةبيَتة ٖؤي 
دسوطتهشدْي سيَضهةي سةخٓةطشتٔ و ئةو دوْيايةي تيايذا دةرئ دةنةويَتة 

ؼهةوتين صاْظيت ضةْذئ بةس دادطايي نشدْي برينشدْةوة ، ئيٓذا ثيَ
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ئًظؤي فشاواْي بؤ َشؤظ واآلنشدووة يةبةسدةّ بابةتةناْي سؤػٓبريي و 
ٖيَٓاْةدي دْيايةني باػرت ، بةآلّ يةاليةني تش طريوطشفيت تاصة طةسي 
ٖةَيذاوة يةبةس ئاَشاصةناْي سؤػٓبريي بووْةتة ثشؤرةي طةوسةو يةتواْاي 

و ئيَضطة و سؤرْاَة ثشؤرةي ئابوسي تانة نةطذا ْني، بةّ ٖؤيةوة تةيةفضيؤٕ 
و سؤػٓبريئ ـ ييَشةدا َشؤظ بةٖؤي سيَطةي سؤػٓبرييةوة دةنةويَتة ريَش 
ناسيطةسي توْذي دةصطة طةوسةنإ ئةَاْةؾ يةسيَطةي دةوَيةت يإ سضب 

 ياخود نؤَجاْيا ٖةس دةصطايةني تش بةسيضوة دةضٔ. 
ريوطشفيت سؤػٓبريي يةنؤَةَيطاي ثيؼةطاصي يةدوو اليةْةوة ط

ٖيَٓاوةتةدي يةاليةى صاٍَ بووْي بةسرةوةْذية طةوسةنإ بؤ طةس ئاَشاصةناْي 
سؤػٓبريي  خؤي دةْوييَنَ يةاليةني تشيؽ َشؤظ ئاصاديةني فشاواْي بؤ 

 ْةسةخظاوة بؤ ئةوةي طوصاسػت يةبريوساناْي بهات. 
 ٖةْذيَ صاْا تويَزيٓةوةي ئةّ دياسدةيةٕ بةثيؼةطاصي سؤػٓبريي ْاوصةدة
نشدووة، ٖةسوةٖا ثيَيإ واية دياسدةيةني طؼتيةو ثةيوةْذيةني بةتيين 
بةنؤَةَيطاة ثيؼةطاصيةناْةوة ٖةية طةسةساي دياواصي سريَُة طياطيةنإ ، 
ئةّ سؤػٓبريية يةبٓاغةوة ئاساطتةي دةَاوةس دةنشيَت نةضي ئاَاجني 

وْي طةسةنيإ ئةو َشؤظةية نةخاوةٕ سؤػٓبرييةني نةَة و تةَةْي ئةصَو
رياْي نوستة بةَةؾ اليةْي قووَيي و سةطةْايةتي تيا بةدي ْانشيَت ضوْهة 

 بواسي ثيؼةطاصي و بريونشاتي باآل دةطتة. 
يةساطتيذا ئةّ دؤسة برينشدْةوةية ٖةسضةْذة يةصؤس اليةْةوة ساطيت 
ثيَهاوة بةآلّ برينشدْةوةيةني سةػبيٓيةو ٖةَإ ٖةَيويَظيت نؤٕ بةساْبةس 
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ْظيت ْيؼإ دةدا يةبةس ئةوةي ئاَشاصي سؤػٓبريي تاصة ثيَؼهةوتين صا
ويَشاي باآل دةطيت دةصطانإ يةَاْة دةوَيةت ، سضب ، طةسَايةداس يإ ٖةس 
دةطتةيةني تش تواْيوياْة ئاصادييةني فشاوإ يةبةسدةّ َشؤظذا دسوطتبهةٕ 
يةثيَٓاو دياسيهشدْي ئاسةصووةنإ و ٖةيضبزاسدْي ئةو ناساْةي نةٖةطت 

يةخؤي ْضيهةو يةطةيض برينشدْةوةي دةطوجنيَ. ْابيَ ئةوةؾ يةياد  دةنا
بهةئ نة دةصطاناْي نؤَةآليةتي يةَاْةؾ دةصطةي دةوَيةت يةطةس 
بٓاغةي ضةْذ ػيَواصيَهي نؤَةآليةتي دسوطتهشاوة، بةّ ٖيةؾ 
يةنؤَةَيطاي تاصة بةػيَوةيةني ساطتةوخؤ ثةيوةْذي يةطةٍَ َشؤظ ْانات، 

اْي تةنٓةيؤرياي دؤساو دؤس دةبٓة قةواسةي طؼيت. ييَشةدا بةألنو ئاَشاصةن
َشؤظ بةدسيَزايي رياْي دةبيَ ًَهةضي ئةو اليةْة بيَت نة بواسي ثيؼةطاصي 
تيايذا باآل دةطتة ئةّ نشداسةؾ يةٖةَوو سيَهخشاوةناْي سةمسي تا دةطاتة 

 بضونرتئ دةصطة دطة يةدةصطة نؤَةآليةتييةناْي ْاسةمسي.
ْةؾ َشؤظ دواي َاوةي ناسنشدْي سؤاْةي ْاتواْيَ طةسةساي ئةَا

ناسطةسي ثيَؼهةوتين صاْظيت يةخؤي دووس خباتةوة وةنو طيٓةَا و ػاْؤ و 
ئيَضطة و تةيةفضيؤٕ و سؤرْاَة، ػؤسِػي ثيؼةطاصي ضةْذئ طريوطشفيت 
ٖيَٓاوةتةدي وةنو وصةي ئةتؤَي و ضؤْيةتي نؤْرتؤَيهشدْي ، ٖةسوةٖا 

طريوطشفيت طوود وةسطشتٔ يةطاَاْي ريَش دةسيا و  ديٗاْي بؤػاييطةسي و
طةييَ طريو طشفيت تاصةي ديهة نة ناسطةسي صؤسيإ نشدؤتة طةس رياْي 

 طياطي ْيَو دةوَيةتي .
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 ثةيوةندي نَيوان زَيرةي دانيصتوان و
 بازودؤخي ضياضي

يةنؤْةوة صؤس يةْووطةسإ و فةيًةطووفاْي وةى ئةسطتؤ و 
إ بةثةيوةْذي ْيَوإ رَاسةي داْيؼتوإ و َؤْتظهيوو سووطو بايةخي

رياْي طياطي داوة ٖةس يةو ناتةدا بريؤنةيةني نؤْي بةسبآلو ٖةبوو 
ئاَارةي بؤ ئةوة دةنشد نة طواية ئةو وآلتاْةي رَاسةي داْيؼتواْيإ 
صؤسة صؤسبةي نات ػؤسِػيإ تيا ٖةَيذةطريطيَ ٖةَيؼةؾ تووػي ناسي 

نةضي ئةو وآلتاْةي رَاسةي  دةْط دةبٔ يةطةٍَ وآلتاْي تشدا
داْيؼتواْيإ نةَة تاسادةيةني صؤس باسي طياطيإ طةقاَطرية، ئيٓذا 
صاْاي ئيٓطًيضي )َايظوغ( ئةو سانؤْاْةي نؤنشدةوةو بةػيَوةيةني تش 

ْووطيبوي ديذو  1798دايشِػ ن يةتيؤسة بةْاوباْطةنةي نة يةطاَيي 
ي داْيؼتوإ صياد دةنات بؤضووْي يةّ باسةيةوة خظتة سوو دةَييَ: رَاسة

يةطةس ػيَوةي ئةْذاصةيي بةساْبةس بةَة بةسوبووَي طشوػيت صؤس نةَة 
و طٓوسي خؤي ٖةية و صياديؽ دةنات، بةآلّ يةطةس ػيَوةي رَاسةيي 
ئيذي ئةّ بةسوبووَة بةػي ئةو خةَيهة صؤسة ْانات، نة ٖةَيؼة 

ٕ دةدات بؤ يةصيادبووٕ داية يةبةس ئةَة ٖةراسي بآلودةبيَتةوة ٖاْيا
 بةسثابووْي ػؤسِؾ و طؤسيين سريَُي نؤَةآليةتي....

بةّ دؤسة صؤس نةغ يةطةس ئةّ سايةٕ نة ٖةَيطريطاْي ػؤسِػي  
و ػةسِةناْي ْاثًيؤٕ نة بةسدةواّ بوو يةطاآلْي  1789فةسةْظي طاَيي 

ػي نشدةوة دطة يةَاْة صؤسبووْي رَاسةي  1815تا طاَيي  1792
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بووة ٖؤي 1914-1814ْيَوإ طاآلْي داْيؼتواْي ئةوسوثا ية
بةسثابووْي ضةْذإ ػؤسِؾ و ٖةَيطريطاْي دةْط يةّ َاوةيةدا 
يةَاْةؾ ػةسِي ديٗاْي يةنةّ ، ٖةَإ طةسضاوة دووثاتي ئةوة 
دةناتةوة نة صيادبووْي داْيؼتواْي راثؤٕ و ئةَيُاْيا بووة ٖاْذةسيَو بؤ 

واْيٓة و ثيَوةداْطةؾ بةسثابووْي ػةسِي ديٗاْي دووةّ، ٖةس بةّ تيَشِ
 ػؤسِػةناْي ديٗاْي طيَيةّ دةخةْة ئةّ قايبةوة .

يةساطتيذا ئةّ تيؤسة سةخٓةو ٖةَيةيةني صؤسي ييَطريا يةبةس ئةوةي  
ٖةْذيَ وآلت ٖةْة رَاسةي داْيؼتواْيإ صؤسةو يةٖةَإ ناتيؼذا باسي 
طياطيإ طةقاَطريةو ضةَهي ػةساْطيَضي فشاواْي ْي ية بؤ ئةوةي 

يَتة ٖؤيةى بؤ بةسثابووْي ػةسِو ئاراوة، ٖةسوةنو وآلتي ٖؤيةْذا بب
بةساْبةس بةَة سووطيا رَاسةي داْيؼتواْي نةّ بوو ئةو ناتةي ٖةسدوو 

ي تيا ٖةَيطريطا. ٖةس يةبةس ئةّ  1917و  1905ػؤسِػي طاآلْي 
ٖؤياْة تيوسي)َايئؤغ( ثووضةٍَ نشايةوة نةّ نةغ ٖةية ثاَيجؼيت ييَ 

ٖةْذيَ داّ و دةصطاي واليةتة يةنطشتووةناْي ئةَةسيها بهات تةْيا 
ْةبيَت. رَاسةي داْيؼتوإ صؤس داسإ ناسدةناتة طةس ثيَو ٖيَٓإ و 
يةنطشتين نؤَةَيطةي طياطي و بووْي نؤَةآلْي داْيؼتوإ نة 
دياواصٕ يةبواسي ْةتةوةيي و ئايني و صَإ، يةواْةػة ببيَتة ٖاْذةسيَو 

ناْي طياطي طةقاَطريي بٔ و ناسبهةْة طةس بؤ ئةوةي داّ و دةصطا
رياْي سؤراْةي طياطيإ ئةّ دياسدةيةؾ يةواليةتةيةنطشتووةناْي 
ئةَةسيها و طويظشاو بةسيتاْيا صؤس بةصةقي بةدياس دةنةوٕ. 
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بةثيَضةواْةوة يةٖةْذيَ ووآلتي تشدا نةَيٓةيةى سونِ دةطشْة دةطت و 
رياْي سؤراْةي ػؤسِؾ و  خؤيإ دةطةثيَٓٓة طةس ٖةَوو ناسوباسةناْي

ٖاوآلتيإ ئةَةؾ دةبيَتة ٖؤيةى بؤ ٖةَيطريطاْي ػؤسِؾ و نودةتاو 
ئاراوة و ثؼيَوي ٖةسوةى يةوآلتاْي تاصة ثيَطةيؼتوو. يةاليةني تش 
ثةيوةْذي ْيَوإ داْيؼتوإ و ٖيَضة طياطيةنإ يةتواْاي ٖةَوو سريَُيَو 

دياسي بهات، بةآلّ دا ٖةية بؤ ئةوةي ٖيَضةناْي طياطي ْاو وآلت 
يةطةس بٓةَاي صاْظيت و بةطويَشةي طةسرَيَشيَهي طؼيت رَاسةي ضيٓة 
نؤَةآليةتييةنإ دةطتٓيؼإ بهات ئةّ ناسةؾ بةػيَوةيةني تايبةتي 
ناتي ٖةَيبزاسدٕ دةبيَتة ثيَويظتيةني صؤس طشْطي يةثيَؼيٓةو بايةخ داس 

 بةسةنإ.ئةو ناتةي ٖاوآلتيإ دةْط دةدةْة سيضبة طياطية سنا
بيَطوَإ ثيَويظتة ييَشةدا ٖيَضة طياطيةنإ ثيَو ٖاتي داْيؼتوإ و  

تيَشِواْيين ئةّ خةَيهة صؤسةيإ يةبةس ضاو بيَت وةى بابةتي سةطةصو 
تةَةٕ و ناسةناْيإ و ػويَين نؤةآلتيةتيإ و ئةو ػويضٓة دوطشافيةي 

باطة ئةويؽ تيايذا دابةؾ بووْة. ييَشةدا ػتيَهي تشيؽ ديضتة ْاو ئةّ 
سيَزةي تةَةٕ دسيَزيية يةوآلتة ثيَؼهةوتووةنإ ئةّ سيَزةية صؤس بةسصة 
بةثيَضةواْةي وآلتة دووانةوتوةنإ ياخوود تاصة ثيَطةيؼتوةنإ ، 
ييَهؤييٓةوةنإ ئةوة دووثات دةنةْةوة نةثريةنإ ٖةَيؼة خؤيإ دووس 

ةسوةنو و خؤي دةخةْةوة يةطؤسِاْهاسي و اليإ ثةطٓذة داّ و دةصطانإ ٖ
مبيَٓيَتةوة... بةآلّ الوةنإ داواي طؤساْهاسي و نشداسي ػؤسِؾ دةنةٕ 
يةبةس ئةَة صؤس يةْووطةسإ ووآلتة ثيَؼهةوتووةنإ بةووآلتاْي ثاسيَضطاس 
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ْاو دةبةٕ نةضي ووآلتة تاصة ثيَطةيؼتووةنإ داخواصي طؤساْهاسي 
ُالْيَي طياطي توْذ بٓةسِةتي دةنةٕ ئةّ ٖؤيةؾ دةبيَتة ٖاْذةسيَو بؤ ًَ

 يةػيَوةي ػؤسِؾ و نودةتاي طةسباصي.
صؤسبةي طةسنشدةناْي ديٗاْي ئةواْةي سابةسايةتي ػؤسِػيإ  

نشدووة ياخوود بةسدةوأَ تةَةْيإ يةطيَ طاٍَ تاوةنوو ضٌَ طاٍَ دةبيَت 
، يةبةس ئةّ ٖؤناساْةي باغ نشإ داْيؼتوإ سؤَييَهي تايبةتي ٖةية 

يَو يةناتي بشياس داْي طياطي و بةطرتاوةتةوة بةضةْذ يةاليةٕ ٖةس سريَُ
 بواسيَهي تشي ئةّ بابةتة.  
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 كوزتة باضَيك دةزبازةي مَيرووي دةضتووز
ثيَؽ ٖةَوو ػيتَ ووػةي دةطتوس يةصَاْي ئيٓطًيضي و فةسةْظي 
بةَاْاي داَةصساْذٕ يإ ثيَو ٖاتٔ ديَ، بةآلّ يةبٓةسِةتذا ووػةي دةطتووس 

ارةيةنة بؤ سونُشِاْيةت دةطت يةنيَ يةئةْذاَةناْي فاسطي ية و ئاَ
يةؾ ثيَو دييَنَ/وس/ ببةَاْاي خاوةٕ ديَ . دةطتوس يةنيَ يةبٓةَا 
طشْطةناْي فةيظةفةي سريَُة طياطيةناْي ئيَظتاية يةسيَطا دةطتوسةوة 
دةتواْني تاسادةيةني صؤس ْاوةسؤني سريَُةناْي طياطي دياسبهةئ ، 

سي خؤي سادةطةيةْيَ ٖةس ضةْذة دياواصييةى ٖةَوو ووآلتيَو دةطتو
يةْيَواْياْذا بةدي دةنشيَ ، ضوْهة طةسضاوةناْي سونِ ْيؼإ دةدا و 
ثةيوةْذي دةطةآلت بةٖاوآلتيإ و ئةسنةنإ و َافةناْيإ تيادا ْوطشاوة، 
ئيَظتا يةٖةَوو ديٗإ ْاطشاوةو يةاليةٕ دةوَيةتإ وةنوو دياسدةيةني 

بةتايبةتي دواي بةسثابووْي ٖةسدوو ػؤسِػي  ئاػهشا ثةطٓذ دةنشيَ
ئةَةسيهي و فةسةْظي يةنؤتايي طةدةي ٖةردة، َيَزووي طةسٖةَيذاْي 
دةطتووسس بؤ يؤْاْيةنإ و ػاسي سؤَا دةطةسيَتةوة نة دةطتيَهي باآليإ 
يةدةسضووْي و طةسةتاي ثةيذابووْيةوة ٖةبووةو وةنو بٓاغةيةى بةآلّ 

يَؽ نةوتين ٖةَةدؤس نةبةطةس رياْي دواي ضةْذ طؤساْهاسيةى وث
 َشؤظايةتي داٖات دةطتوسيؽ دووضاسي طؤساْهاسي ٖات. 

طةدةي ٖةردةيةّ بةطةدةي صيَشئ دادةْشيَ يةبةس ئةوةي ئةّ طةدةية 
طةدةي بآلوبووْةوةي بريوباوةسِي تاصةو بةطةدةي طةػبني يةقةَيةّ دةدسيَ. 

ةَيةَةنإ بةسيَطايةني ضوْهة دةسطايةني واآلنشدةوة بؤ ئةوةي تةْطو ض
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طوجناو ضاسةطةس بهشئَ دةطتوسيؽ وةى سيَهخةسيَهي ثتةو بؤ ديَ 
بةديَهشدْي ناسوباسي دةطةآلت ٖاتة نايةوة بؤ دطة يةَةؾ بؤ ئةوةي 
َافةناْي ٖاوآلتيإ بجاسيَضيَ. طوَاْي تيَذاْية ثةيذابووٕ و داْاْي 

ووْي طةسبةطيت دةطتووس يةاليةٕ سريَُة طياطيةناْةوة دةخت يةطةس ب
 -طياطي و بريوساي ئاصادي و اليةْةناْي دميونشاتيةت دةخاتة سوو

ٖةسضةْذة دةطتووسةناْي ٖةْذيَ سريَُي طياطي ٖةس بؤ تةْٗا خضَةتي 
تانة نةطيَو ياخود نةَيٓةيةى تةسخاْهشاو وةى دةطتوسةناْي ئةَيُاْياي 

ناْي وآلتاْي ْاصي و ئيتايياي فاػي، صؤسبةي دةطتوسةناْي سريَُة طياطية
ديٗاْي طيَ يةّ ْاوةسؤني خؤيإ ووْهشدووة يةَةسِ ثةيوةْذيةناْي ْيَوإ 
دةطةآلتذاسإ و ٖاوآلتيإ و ثابةْذبووْي خؤيإ بؤ ديَبةديَهشدْي 

 فةساَؤؾ نشدووة، تةْٗا خضَةتي َاْةوةي دةطةآلتي طياطي دةنا. 
وةية ييَشةدا ثيَويظتة خاييَهي طشْط دةطتٓيؼإ بهشيَ ئةويؽ ئة

دةطتووس ثةيوةْذيةني تةواوي بةباسودؤخي نؤَةآليةتي و ئابوسي ئةو 
وآلتةوة ٖةية نةسريَُة طياطيةنةي دياسي دةنا. ثاػإ ضةْذ ٖؤناسيَهي 
طشْط ٖةٕ سؤَييَهي تايبةت يةطةقاَطريي و ثتةوبووْي نشداسي دةطتووس 

ة دةطيَشِٕ ييَشةػذا وآلتاْي ئةوسوثي بةمنووْة دةٖيَٓٓةوة ، ضوْه
دةطتووسيإ يةػيَوةيةني ٖةَيؼةيي داية. باسودؤخي دوطشايف و طياطي 
و نؤَةآليةتي ئةّ وآلتاْة ٖاتٓة دي وةى وآلتاْي ْةتةوةيي يةطةس 
بٓةَاي ػوييَن دوطشافيايي ْضيو يةنرت ئةَةػيإ ناسدةناْة طةس رياْي 
 طياطي وآلتإ بؤ منووْة / وآلتاْي ئةوسوثي ٖةطت بةبووْيَهي ْةتةوةيي
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تةواو دةنةٕ يةبةس ئةوةي صؤسبةي داْيؼتواْيإ يةيةنةوة ْضيهٔ ئةّ باسة 
دياواصييةني صؤسي يةطةٍَ ووآليةتةيةنطشتووةناْي ئةَةسيهادا ٖةية نة 
يةضةْذةٖا سةطةصي ديا ديا ثيَو ٖاتووة و ناسدةنةْة طةس ثيَو ٖاتةي 

يةني ْةتةوةيي، ٖةسوةٖا وآلتاْي ئةوسوثي يةسووي صَاْةواْيةوة يةنة
صَاْي يةنطشتوويإ ٖةية تةْٗا طويظشا ْةبيَت نة ضواس صَاْي تيَذا 
ٖاوبةػة ، دطة يةَاْةؾ ريإ و طوصةساْي صؤسبةي تويَزةناْي  
نؤَةَيطانإ يةيةنرت دةضيَ. خاَييَهي تشيؽ ئةّ وآلتاْة يةيةنرت ْضيو 
دةناتةوة ئةويؽ َاّ ْاوةْذي ئاوو ٖةواية نة ناسيطةسييةني تةواو 

تة طةس دوآلْةوةو ناسنشدْي ٖاوآلتيإ . اليةْيَهي تشيؽ ٖةية دةنا
ئةويؽ اليةْي سؤَيي ئايٓية ، ئايين سةمسي يةئةوسوثا َةطيشيةتة 
ٖةسضةْذة ئائ ئيَظتا سؤييَهي ئةوتؤ ْاطيَشيَ بةآلّ سيَطاي ثشؤتظتاْيةت 
بةثيَضةواْةي ناطؤييهيةنإ دةخت يةثةيوةْذي ْيَوإ تانة نةغ و خواي 

ة دةنا. بيَ ئةوةي ْاوبزيةى يةْيَواْياْذا ٖةبيَ ييَشةدا ػتيَهي طةيش طةوس
ْية صؤسبةي دةطتوسي وآلتاْي ئةوسوثي دإ بةَافةناْي تانة نةطي 
دةْئَ. دطة يةَاْةؾ اليةْي سؤػٓبريي نة ثةيوةطتة بةبآلوبووْةوةي 
خويَٓذةواسي و ٖؤػياسي طياطي خةَيهإ بؤ ئةوةي دانؤني يةَافة 

اْي خؤيإ بهةٕ، ئيذي طةييَ ٖؤناسي تشيؽ ٖةٕ سؤَييَهي طياطيةن
طشْط و بةبايةخ دةطيَشٕ بؤ ئةو نةطاْةي خةسيهي داْاْي بشِطةناْي 
دةطتوسٕ. دةطتوس دياسدةيةني طياطي ػاسطتاْيةو ديذو بؤضووْي 

 فةيظةفةي سريَُة طياطيةناْي تيَذا بةدي دةنشيَ  
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 كان:ضةزضاوة

(  دراسات عربيةايةتي / طؤظاسي ) بًضاى و نؤَيذياي َشؤظ -1
  12رَاسة / 

 املوقف الثقايفئاْا صيطش و دوو ضريؤني صؤس نوست / طؤظاسي  -2
  7رَاسة /

 الرآي العام / مهاف الهكيب -3

  نظرية الري العام / د. حامد ربيع 

  7060/ الشرم االوشط /  )تؤْي َؤسيظؤٕ (ي سؤَآْووغ  -4

  هاف الهكيبالرأي العام /املؤلفٌ/ م -5

  9/1/1998نشاة االحساب الصياشية/ املؤلفة طارم اهلامشي -6

 دإ داى سطو / ايعكذ االدتُاعي  -7

 يانض نلصو/ الدميكراطية طبيعتًا وقيمتًا 

  علم االجتماع الصياشيطاطتؤٕ بوتؤٍ/ 

 / الطبيعة البشرية يف الصياشة  نشاٖاّ واالغ

 شة / املدخل اىل علم الصياَوسيع دوفشدية

  / الدميكراطية دوسز بوسدو

  نشاة اآلحساب الصياشية / طارم اهلامشي  -8

  علم االجتماع الصياشي/ املؤلفة: د.صام االشود -9

 د. طارم اهلامشي  –نشاة االحساب الصياشية  -10
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 د.صادم االشود –علم االجتماع الصياشي 

 يانض نلصو -الدميكراطية طبيعتًا وقيمتًا

  اْطوْيوطشاَؽ - االمري احلديح

 17/11/1997د. طارم اهلامشي  –نشاة االحساب الصياشية  -11

  7/7/1997الرأي العام/ نتابة:مهاف الهكيب   -12

 علم االجتماع الصياشي/ الدنتور صادم االشود  -13

الهشاط اجلهصي وصراع الطبكات / راميوى رايش : ترمجة حممود عيتاني/ 
 داراالدب بريوت

/ يربرت مارنوز : ترمجة عبداللطيف شرارة / دار العودة حنو ثورة جديدة
1971   

دميشل  –ترمجة :حصام اخلطيب  -العامل الجالح: تأليف بيرتو وشلي -14
1968 

 -يف الدنتاتؤرية : موريض ديفرجيٌ: ترمجة : الدنتور يشام املتولي
  1965بريوت –مهشورات عويداى 

 1965رميوى اروى بريوت اجملتمع الصهاعي / مهشورات عويدات/  -15

ج. مايهود التغري االجتماعي والتهمية اليونصهو/ ترمجة :حممود فتخي 
  عمر  

خؤشةويصيت لةئةمةريها/ رؤذنامةي الشرم االوشط / ذمارة /   -16
6477 
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 صنوستةيةى يةرياْى وةسطيَشِ]
 ( يةػاسى ٖةوييَش يةدايو بووة 1958يةطاَيَي ) *
اوةْـذى و دواْاوةْـذى تـةواو    طـةسةتايى و ْ ٖةس يةّ ػاسة خويَٓذْى  *

 نشدوة.
 ( 1983دةسضووى نؤييزى ياطا و ساَياسى صاْهؤي بةغذاية يةطاَيى) *
 ئةْذاَى ناساي طةْذيهاى سؤرْاَةْووطاْى نوسدطتاْة *

 *ئةْذاَى يةنيَتى ْووطةساْى نوسدة
َاوةى ػـاْضة طـاَية يـةبواسى ساطةياْـذٕ ناسدةنـات و تائيَظـتاؾ        *

 َةبةسدةوا
 *************************** 

  :انىةكضاثكراو كتيَبة
  2116ساَلى  –دةربارةى رؤمان  -1
 2111ساَلى  –مةينةتيةكاني جيهاني نووسني  -2

 

 


