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 ثيَصةكي

يةَاوةي واْةوتٓةةوةّ يةةّ نةةْس غةايرةا ضدابةطزووزاة يةةوة  ةيؿةتِ نةة         
قايربة َيَصووييةةا بةبةضيةسا بةطداوةة     وَاززةي نوضزؤيؤشا زةبآ زةضبٗيَٓطيَت ية

بةةؤ تيَيةيؿةة  يةةة بةةةيرهو زةبيَةةت زةض ايةةةني َةةةعطي ي ظاْػةةيت بسؤظيٓةةةوة  
َيَصووي نوضزة بة َاْايةني تطة تيؤضيَهي تؤنُة زبطديَةصئ نةة ٖةَاٖةةْي بيَةت     

جو طافيةاة ظَةإة دةةزة ة     ية ةأل ٖةَوو زةضنةوتةناْي نوضززاة بة )َيَةصووة 
ةييةوةة نة دةو بٓةَا  ؿتيية تواْاي تيَيةيؿتين ٖةةبيَت  نةيتوضة دائ.. ٖتس(

 ية ٖةَوو بةؾة جياجياناْي نوضز.
بؤية وةى ٖةويريَهي غةضةتايى زةغتِ نطز بةّ ناضةة ٖيوازاضّ تواْيبيَتِ 

دةةّ  ي زةض ايةني ْويَِ نطزبيَتةوة يةغةةض نوضزْاغةية بةضدةنةاونطزْي دةةوة    
نتيَبة دةوةْسةي بؤ واْةوتٓةةوة ضديَهدةطاوة دةوةْةسة وةى نتيَبيَةو نةاضّ تيَةسا       
ْةنطزووةة بةةيرهو ويػةتووَة بةةو َةعطي ةة ةَيؿةةنيية قوتةابي زةضبٗيَةِٓ يةة         
باوَيؿهي ْاو ةؤٍ و داؾةٓاي نةَةةوة بةة خةؤ ْاغةية يةوَيؿةةوة بةة ْاغةيين         

 .ْةتةوةنةي خؤي
 
 

 ةيَؿطدةو عةبسويرآل
 ٖةوييَط

 2016 /01 /19 
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 ضةًم و شازاوةي كوزدؤهؤذي:
( داَاشةيةة بةؤ ظاْػةتة بةة واتةاي دةةوةي نةة زةيرةَي          logyةاؾيطي ) 

غايهؤيؤشية واتة ظاْػيت ؾطؤظةنطزْي زةضووٕة يإ بايةيؤشية َاْاي ظاْػيت 
بةؤ نةوضز   بةناضزةبةئ  جةغتةة ناتيَو  نةَهى نوضزؤيؤشاية  ييَهؤيريَٓةوةية 

 نؤَةيريَو ةطغياض بةضؤنُإ زة طٕة دةواْيـ دةَاْةٕ:
ة  ةؾةةةنطزْساية   وةيةةةني ظيٓةةسوو نةةة ٖيَؿةةتا يةة  دايةةا نةةوضز وةى ْةتة

بهةا؟  دايةا ظاْػةت نةة ٖةويرةةناْي يةة        ْػتيَو زةتواْيَت َاَةيرةةي ية ةيرةسا  ظا
نؤٕ زةتواْيَت ية ةأل ْةتةوةيةى  ةنيَوةي دةو ؾتاْةٕ نة نؤْرتؤيرهطاوٕنواض

  دة ةةض  َاَةيرةة بهةا؟  بة ْاوي نوضزةوة نة ٖيَؿتا ية ضيَياي ناضةْووغيساية 
بهةئ دةوة بةؤ  ةةييَهي وةى فةعةوْيةةنإ     ة(1)ؤةؤيؤشينثرز باغي ظاْػيت دة

جيَيةةةي دةوةيةةة َتُاْةةةي ةيَبهةةةئة نةةوْهة فةعةوْيةةةنإ بةةةضةو نةةةَاٍ    
ضؤيؿتووٕ و نؤتايي ٖاتوةة بةآلّ ية ضووبةضدووبوْةوةي دةةّ ظاْػةتاْة ية ةةأل    
نةةوضزا ديَُةةة تووؾةةي نيَؿةةة زةبيٓةةةوة بؤيةةة ظاضاوةي )نوضزؤيةةؤشي( خةةوزإ   

نةَهى نوضزْاغي ْعيهرتة ية َةبةغتةنةَإ نةة دةةويـ   داضيؿةية و ٖيَؿتا 
ٖةويرساْة بؤ ْاغيين نوضز. بؤ دةوةا باغي )ْاغ ( بهةئ زةضباضةي ؾةتيَو.  

ْاغة ( نةيية  بةة بةيَ     _غةضةتا زةبيَت باغي دةوة بهةةئ خةوزي )ؾةوْاؽ   
تيَيةيؿ  ية َاْةاا ؾةوْاؽ ْةاتواْ  يةة نةوضزيـ تَيبيةةئة بؤيةة غةةضةتا         

 ٔ دةّ نةَهة ضاظةبهةئ.ٖةويرسةزةي
  

                                                           

( وؾةيةني ديٓيًيعية نة ية بٓةضدةتسا يوْاْية و Anthropologyؤةؤيؤشي: )نثز( دة1)
( دةةةْؤطؤبوؽ بةةة واتةةاي )َطؤظةةةة( ية ةةةأل  Anthroposيةةة  زوو بةةةف ةيَهٗةةاتوة )

(Locos .)( بة واتاي ظاْػت واتة: )ظاْػيت َطؤظٓاغي 
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 شوناس ضيية؟
ْاغاْسْي ٖةض ؾتيَو غةضةتا بةوة زةغت ةيَسةنا؟ نة بة ؾةويَٓى خايرةة   
ْةةة ؤضدةناْي دةةةو ؾةةتةزا بيةةةضدَي ة واتةةة ؾةةتة  ؤضداوةنةةإ ْةةاتوأْ ببٓةةة        
ْاغةضةوةي ؾتةنإة نوْهة زة ؤضديَت و يةغةض ؾيَواظي خؤيةإ ْاَيَٓٓةةوةة   

ؾتة وةى خؤية بةبيَ دةوةي  ؤضداْي بةغةةضزابيَتة   بؤية ؾوْاؽ ْواْسْةوةي
ديَُة ناتيَو زةيريَ  َطؤظة نيية  زيَ  وةغة ي َطؤظةة زةنةةئ بةة  ؿةيت نةة       
فؤضَيَهي داوٖاي ٖةية و خاوةٕ عةقًرة و ... تازة واتةة فؤضَةة ٖةَةنيةةناْي    

س َطؤظة باؽ زةنةئ بة جؤضيَو نة دةو خةغًرةتاْة ية َطؤظيَهي ديَػةتا و نةةْ  
 ٖةظاض غايرةي ةيَـ ديَػتازا وةنو يةى وابيَ و  ؤضداْي بةغةضزا ْةٖاتبيَت.

ْايةئ باغي دةوة بهةئ بًريَ  َطؤظةة نةاوي ضةؾةة و قةصي ضةؾةة و ...      
تاز واتة خةغًرةتي  ؤضداوي ْاو َطؤظةة بهةيٓةة ؾوْاغةي َطؤظةةة نةوْهة بةَةة       

ة  ؿتيةف بة زضيَةصاي  ؾوْاغةنة زة ؤضديَت و ْا ةيٓة خايري ْاغ . دةو فؤضدَ
شيإ  خؤي زةْويَٓيَتةوة و بةض طي يةة ْةة ؤضداوي خةؤي زةنةا؟ة ٖةةتا َطؤظةة       
ة ٖةَةنياْة ْةنطز  بووْي خؤي بؤاضيَعيَتة نوْهة  ةض ٖاتوو بةض طي يةّ فؤضَد
و ْةيؤاضاغت دةوا ية ؾوْاغي َطؤظة بووٕ زةنيَتة زةض و زةبيَةة ؾةتيَهي تةطة   

اْة و  ةةؤضداوي ؾةتةنإ ْا طيَتةةوةة ديَػةتا بةةا    واتةة ؾةوْاؽ ْةة ؤضداوي ؾةتةن    
 بؤطغ  ؾوْاغي نوضز زةبيَت نوٕ َاَةيرةي ية ةأل بهةئ.

 
 شوناضي كوزد: 

ةيَـ دةوةي باغي ؾوْاغي نوضز بهةئ منوْةيةى وةضزة طئ بةؤ ظيةاتط   
دااؾةةٓابووْي بابةتةنةةةَإ و زواتةةط دةةةّ منووْةيةةة زةنةةةئ بةةة بٓةةةَا بةةؤ       
تيَيةيؿ  ية نوضزة دة ةض مباْةويَت ييَهؤيريٓةوة ية )نوضغي( بهةئ دةةوا زوو  
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ي دةوةيةة  تةوةض زةبيَت جيا بهةيٓةةوةة يةنةةَيإ: ةيةةْي زةضةوةي نوضغة    
ديَُة زيكة؟ يةو َاززةية زةزةئ نة نوضغي ييَسضوغتهطاوة با بًريَ  )زاضة( و 
بة ٖؤي بعَةاضةوة ةيَهةةوة بةغةرتاوةتةوة و نةطاوة بةة نوضغةية دةةّ ةيةْةة         
ةيةْي زةضةوةي نوضغيةة نة زةتواْطيَت بيؤضديَت نة ية جياتي )زاض( )داغةٔ(  

بؤ يةى ْةفةةض بيَةتة بهطيَتةة قةْةفةة و     بةناضبٗيَٓطيَت ياخوز ية جياتي دةوةي 
نةْسئ نةؽ يةغةضي زابٓيؿٔة ياخوز ية ةنيَؿةوة بهطيَتة باظْةيي يةإ ...  
تازة دةّ ةيةْة ْاوزةْيَ  جةغتةي نوضغية ةيةْي ْاوةوةي نوضغي بطيتيةة  
ية )دايسيا(ي نوضغي نة ضاغتةوخؤي ةةيوةْسي ٖةية بةوةي نوضغي نةيية و  

وة  دةّ ةيةْةةف ْةاوزةْيَ  ضؤذةي نوضغةية واتةة ضؤذةي       بؤني ٖاتؤتة داضا
نوضغي دايسياي نوضغية ية بةنطزْةوةي زاضتاؾبَهساة بةبيَ بووْي دةّ ضؤذةة  
نوضغي بووْي ْيةة ياخوز دةّ دايسياية ةاضيَع اضي ية نوضغي بةووْي نوضغةي   
زةنا؟ ْةى تةختة و بعَاض يةاخوز جةغةتةي نوضغةيةنةة جةغةتةي نوضغةي      

ي واقيعي نوضغةي ٖةؤي بةزياضنةةوتين ضؤذةي نوضغةييةة دةوةؾةي       وةى ةيةْ
نةةييةتي نوضغةةي زياضيةةسةنا؟ دايسيايةةة نةةة  ةةؤضداْي بةغةةةضزا ْايةةة؟ة واتةةة   
نوضغيةني غةزةي بيػت و زوو ية ةأل نوضغيةني ةيَـ غةزةناْي ظايةٔ يةة   
ضووي دايسياوة ْة ؤضداوة و ْاؾيؤضديَتة نوْهة  ةض بيؤضديَت دةوا يةة نوضغةيَيت   

ةنيَتة زةض و زةبيَتة ؾتيَهي تطة دايسيانةةف داضداغةتةي جةغةتةنة زةنةا؟     ز
نةةة نةةؤْايةتي نةةؤٕ بيَةةت و زاض و داغةةٓةنة بةةة ةيَةةي زاخةةواظي دايسيانةةة        
زةجويرَيٓةوة و ْاؾةتواْ  بييةؤضئة ٖةةضوةٖا دايسيانةة ةةيوةغةتة بةة ٖةؤي         

وضغةيةنة  زضوغتبوْي نوضغيةنةوةة نة بؤ زاْيؿتٓة. واتة بةة بةةناضٖيَٓاْي ن  
 دايسيانة زة اتة َةبةغيت خؤي و ية واقيعسا ؾوْاؽ وةضزة طيَت.



01 

ديَػتا با بيةضديَٓةوة بؤ غةض ؾوْاغي ْةتةوةي نوضز ديَُةة ٖةةَوو دةةوة    
زةظاْةة  )نةةوضز( وةى ْةتةوةيةةةى خةةاوْي جيةةاواظي خؤيةةةتي ية ةةةأل ٖةةةَوو  

ز دةوةيةة نةة    ةةْي زْياة ٖةض بؤية ةيَي زةوتطيَت )نوضز( واتة نوضزييَت نةوض 
نوضزةة ْةى دةوةية نة عةضة  ْيةةة يةاخوز فةاضؽ ْيةةة بةة َاْايةةني زيهةة        
نوضز بووْي نوضز ةةيوةْسي بة بووْي خؤيةوة ٖةيةة ْةةى بةة بةووْي  ةةةْي      
زيهةوةة نوضزيـ وةى ٖةَوو تةْيَهي غطوؾت زوو بواض و زوو ةيةْي جيةايي  

نةةوضزة و زووةَيؿةةيإ ٖةيةةة بةةؤ ييَهؤيريٓةةةوةة يةنةةةَيإ ةيةةةْي زةضةوةي  
ةيةْي ْاوةوةي نوضزةة ياخوز جةغتةي ْةتةوةيي نوضز و ضؤذةي ْةتةةوةيي   

 نوضز.
جةغةةتةي ْةتةةةوةيي نةةوضز دةةةو غةةيُا  ؿةةتياْةية نةةة نةةوضزي ةةةَي        
زةْاغطيَتةوة وةى )ظَةإة نةيةةتووضة دةاي ة ْيؿةتيُإة ضةنةةيرةى( ةيةةْي       

خةؤي يةة جةغةتةنةزا    ضؤذي ْةتةوةيي نوضزيـة دايةسياي نةوضز بووْةةة نةة     
)ظَةةإة نةةةيووضة دةةاي ة ْيؿةةتيُإة ضةنةةةيرةى( منايؿةةسةنا؟ و داضداغةةتةيإ  
زةنةةا؟ة ةاؾةةإ دةةةو ظاْياضيةةةف نةةة نةةوضز بؤنةةي زضوغةةتبوةة ٖةةةض يةةةْاو     
دايسيانةزايةة بةآلّ يةبةض دةوةي نوضز ْةتةوةية و خايركةنةي خوزاية ْاتواْ  

نوضز بؤنى زضوغتبووة. زةبيَةت وةآلَةى   بطدؤيٓة ْاو عةقًريةتي خايرل تا بعاْ  
دةّ ةطغياضة ية دةضظي واقيعةسا بيسؤظيٓةةوة واتةة نةاوزيَطي نةوضز بهةةئ يةة        
ضابطزوو و ديَػتا و دايٓسة بة نويَ زة ا؟ و دةو ٖةيرويَػتاْةا نوضز بسؤظيٓةوة 
نة  ؤضاْى بةغةضزا ْةٖاتووة يةويَوة زةتواْي  ويَٓة  ؿتييةنةا نةوضز ويَٓةا   

دةو نا؟ زةتواْ  دايسيةنة بعاْ ة بةآلّ دةَةة َاْةاي دةةوة ْيةة نةة        بهةئ.
ديَُة زةض اَإ يةغةض زاخطاوة ْةةخيَط  بةةيرهو زةتةواْ  زةضواظة بسؤظيٓةةوة     

 بؤ ْاغيين ضؤذي نوضز.
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ديَػتا  ةض بيَت و باغي ؾوْاغي ْةتةوةي نوضز بهةئ دةوا ٖةةضوةى يةة   
ْةةة ؤضدةناْي نةةوضز بسؤظيٓةةةوة   ةيَؿةةرتزا باغةةي ؾةةوْادإ نةةطزة زةبيَةةت     

ةيَؿرتيـ باغي دةوةَاْهطز نةة ةيةةٕ جةغةتةيي  ةؤضداْي بةغةةضزا زيَةت  و       
زة ؤضديَت دةوةي ْا ؤضديَت ةيةةْي ضؤذةي و دايسيانةيةةة نةواتةة زةبيَةت ديَُةة       
َاَةيرة ية ةةأل دايةسياي نةوضز بهةةئة بةؤ دةويةة بيٓاغة  دايسيةنةةف يةةْاو          

 زة ؤضديَت دةزي نؤٕ نوضز بٓاغ  جةغتةنةزاية و جةغتةنةف 
ديَُة زةغتُإ  ةيؿتوة بةة ةطغةياضيَهي  طيٓيةةوة زيرٓيةاّ  ةةض بيَةت و       
ٖةةةويري ية ةيربةةسةئ زة ةيٓةةة دةةةدماَي غةضغةةوضدَاْهةض بةةؤ خؤَةةإ و بةةؤ      
زةوضوبةضَإة نةواتة جةاضَي زَييٓةة غةةض باغةهطزْي جةغةتةي ْةتةةوة و يةة        

دا اي دةوةي نة يةْاو جةغتةنةزا دايسيانةة   نؤَةيريَو خايرسا باغياْسةنةئ بة
ةاضيَع اضي ية ْة ؤضداْي خؤي زةنا؟ و نوضز بووْي خؤي زةةاضيَعيَةتة ةاؾةإ   

 ٖةويرسةزةئ ية ةأل جةغتةنةزا دايسيانة بسؤظيٓةوة.
نةواتة زوو ضيَيا ٖةية بؤ ْاغيين نوضزة ضيَيةي يةنةّ: واقعيةتي نةوضزة  

ا؟ة ضيَيةي زووةّ دايسياي نوضزة دةةويـ  نة ية جةغتةنةيسا خؤي منايؿسةن
بةؾةةةةيَهي يةةةةةْاو ةيةةةةةْي واقعةةةةي نةةةةوضزة و بةؾةةةةةنةي زيهةةةةةي يةةةةةْاو  
بةباوةضديةناْيةةةةتية بةةةؤ ةيةةةةْي يةنةةةةّ نةةةة ةيةةةةْي واقعيةةةة غةةةيَ تةةةةوةض 

 زةغتٓيؿاْسةنةئ:
 َيَصووي نوضز. -1

 جو طافياي نوضزغتإ و ناضيَيةضي يةغةض نةغايةتي نوضز. -2

 زبووٕ.تايبةتهاضةناْي نوض -3
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 ًيَرووي كوزد

دة ةض باغةي َيَةصووي نةوضز بهةةئ وةى نايةةى نةة زةنةوَيتةة غةٓوضي         
ييَهؤيريٓةوة ية جةغتةي ْةتةوةي نوضزة نوْهة دةو بةؾةي يةة ضؤذةي نةوضز    

بةخؿةيوةة بؤيةة   نة ية َيَصووزا زةضنةوتوووة تا ضازةيةى نؤْايةتي بة خؤي 
 طيٓية بضيٓةوةغةض دةو ْووغيٓاْةي يةغةةض نةوضز ْوغةطاوٕ و ةًةة بةْةسيإ      
بهةةةئ يةةةشيَط جؤضةنةةاْى  يَطاْةةةوةي َيَةةصووزا ضيَةةع بةْةةسيإ بهةةةئة زيةةاضة    
باغهطزْي نوضز ية نؤْةوة و َيَصووةنةي بةوضداي جياواظي يةغةضة و ٖيضيإ 

بةنةيةةةسا بةةةة ْةةةاوي )نةةةوضز يةنالنةةةةضةوة ْةةة  )باغةةةيًي ْيهةةةت ( يةةةة نتيَ
باغي َيَصووي نوضز زةنةا؟   يييَهؤيريٓةوةيةى غوَغؤيؤشي و َيَصوويي( بة وضز

 و نؤَةيريَو ضاي جياواظ زةخاتة ضوو يةواْة: 
 

 يةكةم: شةيهةفؤن:
 -400ناتيَو باغي ةاؾةنؿةي ٖيَعي يؤْاْي زةنا؟ ية ْيَوإ غةايرةناْي ) 

بةةؤ زةضيةةايي ضةف باغةةي ْةتةةةوةي  ة يةةة نوضزغةةتاْي ديَػةةتاوة (1)( ث .ظ401
ناضزؤخيةنإ زةنا؟ و بة نوضزيإ ْاوزةبا؟ غةضةضداي بووْي ضاي جياواظ نةة  

نةة ناضزؤخيةةنإ و    ناضزؤخيةنإ نوضز ْةبووٕ وةى )ٖاضمتةإ( و )ويػةبار(  
 نوضز جيا زةنةْةوة.

 

                                                           

, طالبةاٌي  ٌةور  . د: ترمجةة , وتارخيية شوشيولوجية دراشة, الكرد, ٌيكيتني باشيمي( 1)
 .22, ه: 2102, أربين, الصادشة الطبعة
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 دووةم : تيؤزى ًيهؤزضلى: 
يةغةةةض نةةوضز  يةةة بطؤنػةةٌ يةةة نةةؤْيطةزا باغةةيَهي  1983ناتيَةةو غةةايري 

ةيَؿهةؾهطز دةوةي  و؟ نة نوضز زة ةضديَٓةوة بؤ )َاضزييةةنإ( و دةةَاْيـ   
ًري         بةةؤ )َاْسييةةةنإ( ية ةةةأل )نةؤتؤْيةةةنإ( تيَهةةةأل بةةووٕ خةةةيرهي دةغةة

 ْاونةنةبووٕ
 

 ضيَيةم: تيَوزي جافيتم و هؤن:
دةَاْيـ بة ؾيَواظيَهي زيهة َيَصووي نوضزيإ ْوغيوةتةوة بةة ؾةيَواظيَو   

يةةة ةةةاأل دةةةو َيَةةصووة   1911ييةضديَٓٓةةةوة بةةؤ ناضزؤخيةةةنإ نةةة يةةة غةةايري  زة
 بآلوياْهطزةوة.

 
 ضوازةم: كوزدةكان: 

نوضزةناْيـ بؤ خؤيإ ٖةةويري تانةة نةغةيإ ٖةةبووة بةؤ ْوغةيٓةوةي       
َيَصووي نوضز و ْاغٓاَةي نوضز. بؤ منووْة ؾةضةفٓاَة نة بةة ظَةاْي فاضغةي    

ظ نة باغي َيَةصووي نةوضز زةنةا؟     1596ْوغطاوة دةَة ؾةضةفدإ ية غايري 
زة ةضديَتةةةوة بةةؤ دةفػةةاْةي ظوذةةاى و نةةاوةة نةةة نوضزةنةةإ دةةةو  ةدمةةة       

 اضبواْةةةٕ نةةة نةةوْةتة ؾةةار و ية ةةةأل جٓؤنةةة تيَهةةةيربووٕة ةاؾةةإ غةةةيس  ضظ
فةضةد اهلل ظةني دةّ ضايةي ضةتهطزؤتةوة و بة زضؤي ظاْيوةة ٖةةضوةٖا غةةيس   
حمُس عًي نوضزةنإ بة ٖيٓس و دةوضوةي ْاغاْسوةة ٖةضوةٖا جيُؼ  ٖيٓةطي  

 .(1)( نوضز زةباتةوة غةض داضييةنإاحلضارةية نتيَيب )اْتكاض 
                                                           

: ة 2012ٓةاضةة نةاةي يةنةةّة ٖةةوييَط:     ز. إزضيؼ عبس اهللة نوضزْاغية ناةداْةي َ (1)
12. 
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بةضداغيت  ةض بطدويٓة ْاو َيَصووة تووؾةي نيَؿةةي  ةةوضة ز ةبيٓةةوة نةة      
َيَصووي نوضز   دةواْةي دةواْةا دةوضوةى بووٕ   دةواْةةي عةةضة  بةووٕ      
نوضزةنإ بة خؤؾةيإ خةاوةٕ بةةوضداي جيةاواظٕ و ْا ةيٓةة زةضدةةدماَيَهي       

و قةابيًي   زيرٓيا و يةنالنةضةوةة نوْهة غةةض بةة ةيةةْي جةغةتةي ْةتةوةيةة     
  ؤضداْة بؤية باؾرتئ ؾت دةوةية دةّ َيَصووة زابةؾبهةئ.

بؤ دةّ زابةؾهطزْةوة غوز يةة ٖةعضة فةيػةةفيةنإ فةيًةغةول دةةيرُاْي      
( وةضزة ةةطئ نةةة يةةة نتةةيَيب )عةةةقو  يةةة َيَةةصووزا(      1831 -1770ٖييةةٌ )

نةْس َيَصووَإ بؤ ؾطؤظة زةنا؟ة بةَة زةتواْ  دةوة يةنال بهةيٓةوة نة تا 
ةؿت بة َيَةصوو ببةغةت  و يةة نويَةسا ةةغةةْسي زةنةةئ و يةة نويَةسا وةةي         

 زةْيَ .
 

 هيطى بةم شيَوةية جؤزةكاني ًيَروو ديازيدةكات:
 
 ًيَرووي واقعي )كازةكي(:  -1

دةو َيَصووةية نة َيَصووْوؽ ضاغتةوخؤ بووْي ٖةيةة يةةْاو ضووزاوةنةةزاة    
يةةْاو ضووزاوةناْسايةةة دةةّ َيَةصووةف     واتة خؤي يةنيَهة يةو ؾايةزاْةي نةة  

نةةطزةي ويٓةةانطزْي َيَصووْوغةةةة واتةةة ضووزاويَهةةي واقيعةةي زةضنيُةةإ ٖةيةةة   
َيَصووْوؽ زةيهاتة ويَٓانطزْيَهي ْاوةنية جا دةةو دة ةضاْةةف يةة ةيَؿةةوةٕ     
نةةة دايةةا َيَةةصووْوؽ زةتواْيَةةت ٖةةةَوو ؾةةتةنإ ببةةيينَ يةةاخوزا ببيػةةيت بةةة  

ٗا دةو ضووزاواْة زة واظيَتةوة نة خؤي زةيبيينَ يةاخوز  زيرٓيايةوة ْةخيَط  تةْ
 جيَي بايةخي خؤيةتي.
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دةّ جؤضة َيَةصووة ؾةطؤظةيةني ٖةغةتةنية زةضبةاضةي  ةيةنةةَإة نةة       
َيَصووْوؽ ياخوز  يَةطدةوةي باغةي ٖةيرػةونةوتي  ةيةنةةَإ زةنةا؟ ية ةةأل       

يهطزٕ يةة  ؾيَواظي قػةنطزٕ و جٌ بةضط و ْإ خواضزْيإ و نؤْيةتي ةيَؿواظ
 خةيرو و عازا؟ و نةيتوضي دةو َيًًةتة.

ٖةَوو دةو باغاْةف خؤيإ يةغةض ٖةغتةناْي َيَصووْوؽ تؤَاض زةنةٕ 
و ييَهؤيريٓةوة ْ  ية قةوآليي و ضؤذةي  ةيةةنإة بؤيةة بةة تةةْيا دةةّ َيَةصووة         
بةةةؽ ْيةةة بةةؤ ْاغةةيين  ةةةةٕة نةةوْهة دةةةّ َيَةةصووة خةةؤي يةغةةةض دةةةدماَي  

؟ و ْانيَتة ْاو قوآليي و جةوٖةضي ؾتةنإ داؾةهطا ْانةا؟   ؾتةنإ بيٓا زةنا
باغي دةوة زةنا؟ نة نوضز َوغًرُإ ْة ة بةةآلّ باغةي دةةوة ْانةا؟ بؤنةي       

 نوضز َوغًرُإ ْ .
ث . ظ( نة بة بةاوني   424 – 484ية جؤضي دةّ َيَصووْوغاْةة ٖيَطؤزؤ؟ )

يسا  ةؾةيت نةطزوة   غاير 30َيَصوو ْاغطاوةة يةنةَ  َيَصووْوغة نة ية تةَةْي 
بؤ دةفطيكيا و َيػط و ةاؾإ  ةضداوةتةوة دةغيٓاي يؤْإ و زةغيت نطزوة بؤ 

ونيسيةةسظ( ث يَطاْةةوةناْي زةضبةةاضةي دةةةو  ةةْةةةي نةةة بيٓيةةوْي. ٖةةةضوةٖا ) 
غةاأل ةةاف ٖةةؤزؤ؟     50ث. ظ( دةَةيـ َيَصووْوغيَهي يؤْاْيةة   400 – 465)

 شياوة نة ٖةَإ ضيَباظي ٖةؤزؤتي ٖةبوة ية  يَطداْةوةزا.
خةؤ  ةةض بَيٓةة غةةض دةةةو ضؤشٖةآلتٓاغةاْةي ٖاتوْةتةة نوضزغةتإ و دةةةّ        

( قةؾةةة 1966 – 1877ضيَباظةيةةإ ةةةةيطدةونطزوو ظؤضٕ يةواْةةة )َٓيؤضغةةهي  
نةةطيؼ نؤنةةةا ..   1960 -1885ة باغةةيٌ ْيهةةت   1787َؤضيعيؤ ةةاضظؤْية 

 تازا.
نة ٖةَوو دةّ َيَصووْوغاْة ياخوز ضؤشٖةآلتٓاغاْة ٖاتوْةتة نوضزغتإ و 
ضاغتةوخؤ َاَةيرةيإ نطزوة ية ةةأل   ةةيي نةوضزا و ةاؾةإ يازاؾةيت خؤيةإ       
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ْوغيوة و باغي نوضزيإ نطزوة. وةى )دةزَؤْؼ( نة ذةانُي بةةضيتاْيا بةوة    
يَُاْي ضؤشاْة يازاؾيت خؤي ْوغيوة و باغي نوضزي نطزوة بةو ؾةيَواظة  ية غً

خؤي باوةضدي ةَيبووة يةاخوز يةةو  ؤؾةةيةوة نةة دةةو ضاَةاْي خػةتؤتة غةةض         
 باغى نوضزا نطزووة.  

 
 ًيَرووي تيؤزي:  -2

دةةةّ جةةؤضة َيَةةصووة َيَةةصووْوؽ يةةةْاو ضووزاوةناْةةسا شيةةاوة يةةاخوز ٖةةي   
نةة باغةي بٓةنةةي     1596ي بةتًيػةي  غةزةيةني تةطة بةؤ منووْةة ؾةةضفداْ    

نوضز زةنةا؟ ْانةاضة بيةضدَيتةةوة بةؤ غةضنةاوة َيَصوويةةنإ و نؤنطزْةةوة و        
ةوختةنطزْيإة واتة دةّ جؤضة َيَصووة ظيةاتط ةةةيطدةوي ضيَبةاظيَهي دةةناز ي     
زةنا؟ بة ةيَي دةو ضيَباظاْةي نة بووْيإ ٖةيةة دةّ ضيَباظةف نةواض ؾةيَواظي   

 ٖةية:
 
يةة َيَةصووي تيةؤضي نةاضيَهي تانةة نةغةية و َيَةصووْوؽ         ةنةّجؤضي يأة 

زةيةةويَت تيَيةيؿةةتٓيَهي  ؿةيت ويَٓةةا بهةةا؟ يةغةةض دةةةو  ةيةة نةةة ةةةةيطدةوي     
 17 –ث. ظ  59ضيَباظيَهي تانةنةغي زةنةا؟ة بةؤ منووْةة تيتةوؽ يي يةوؽ )      

ث. ظ( نة َيَصووْوغيَهي ضؤَاْي بوة نتيَبةنةي ْةاوي )َيَةصووي ضووَا(يةة نةة     
ث. ظ( تا َطزْةي   753غي زضوغتبووْي زةويرةتي ضؤَا زةنا؟ يةغةضةتاوة )با

ةوغؼ نة َيَصووْوغيَهي بةْاوباْية و ٖةيرةي دةوة بووة ةؿةيت بةغةتوة بةة    
 نؤَةيريَو نةؤني خةيايري دةفػاْة نة ةيَـ دةو باغياْهطزووة.

وةناْي دةّ َيَصووة َيَصوويَيةني  يَطاوةية نة َيَصووْوؽ ةايرؤؿت بة َيَصو
ةةةةيَـ خةةةؤي جةةةاضيَهي زيهةةةة زةيييَطديَتةةةةوةة ٖةةةةضوةى ظؤضيَةةةو يةةةةو يةةةةو    
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ضؤشٖةآلتٓاغاْةي باغي بٓةَاي نةوضز زةنةةٕ زة ةضديَٓةةوة بةؤ ضاي ظاْايةإ و      
ضؤشٖةآلتٓاغاْي ةيَـ خؤيإ. يةواْةة َيٓوضغةهية باغةيو ْةيه ة نةة ةؿةت       

 زةبةغ  بة ضاي ؾةضةفدإ و ةيَؿيٓةناْي خؤيإ.
يةةةةة َيَةةةةصووي تيةةةةؤضي َيَةةةةصووي ةطا ُاتيةةةةو    وةّجةةةةؤضي زو  ة      

Pragmatical       دةّ َيَصووة  طْيةي زاوة بةة دانةاض و بةبةاوةضد و بةة جؤضيَةو
غوز ية َيَصوو وةضزة طيَت بؤ دةوةي بة خؤزا بضةٓةوة و يةدةةَطؤَإ بيةةئة    
بةآلّ دةّ َيَصووةف خاوةْي نيَؿةي خؤيةتية نوْهة َيَصووي خؤي زووبةاضة  

خؤية يةبةةض دةةوةي ٖةةٍ و َةضجةةنإ زة ؤضديَةت و ظةَةإ و       ْاناتةوة وةى 
ؾوئَ  ؤضداْيإ بةغةضزا زيَةت ية ةةأل ناضانتةةضةنإة زةؾةَي ؾةتيَو بةؤ دةةو        

 غةضزةَة باف بووبيَت دةَطدؤ خطاث بيَت.
 

َيَصوويةني ضةخٓة دةاَيَعةة بةة جؤضيَةو بةة نةاويَهي       جؤضي غيَيةّ:جة ة  
خايرة ةواظةنإ زةغتٓيؿةاْسةنا؟ نةة بةة    ضةخٓةوة غةيطي َيَصوو زةنطيَت و 

)َيَةةصووي َيَةةصوو( بةْاوباْيةةةة نةةوْهة َيَصووةنةةة ٖةيرسةغةةةْيييَنَ يةةة ضووي    
ضاغةةتةقيٓة و َةعكوييةةة؟ و زضوغةةيت و ْازضوغةةتيةوةة ضةخٓةنةةةف ةايرؤؿةةت 
ْيةة بة بةيريةي َازي و بةضزةغت بةيرهو يةغةةض بةةوضداي خةؤي زازةَةةظضيَت     

 بةزيسةنطيَت يةْاو نوضزا بؤ دةّ جؤضة َيَصووة.نة ٖةويري ظؤض نةّ 
 
ية َيَصوو تيؤضية  طْيي بة َيَصووي ٖةْةسةني زةزا؟   جؤضي نواضةّ _ز

واتة َيَصوو بةف بةف زةنا؟ و بة جيا ييَي زةنؤيريَتةوة وةى َيَصووي ٖوْةةضة  
َيَةةصووي َؤغةةيكاة َيَةةصووي دةةاي  دةَةةةف دةةاوضا ييَٓةزضاوةتةةةوة. يةةة ةيةةةٕ  

ٖةْةةسيَو ْوغةةطاوي نةةةيإ ٖةيةةة وةى َيَةةصووي دةةةزةبي نةةوضزي    نةةوضزةوة 
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َاَؤغتا َاضف خةظْةزاض نة دةَةف دةو ةطغياضة بة زواي خؤيسا زةٖييَنَ نة 
دايا تايبةمتةْسي دةّ بةؾاْة بةضةو بةؤنةيةني ٖةَةنيُإ ْابا؟ زةضبةاضةي  

ةض  ةيةنةَإة ياخوز ضؤذي  ةةييَو بةة جيةا زةضزةنةةويَت يةةْاو دةائ و ٖوْة       
ياغا و ... تاز. ٖةض دةّ ةطغةياضة ظةضوضةتةي دةةوة زضوغةتسةنا؟ بةة ؾةوئَ       
َيَصوويةةةني زيهةةةزا بيةةةضديَ  نةةة دةةةويـ جةةؤضي غةةيَٗةَي َيَةةصووةة دةةةويـ  

 َيَصووي فةيػةفيية.
 
 ًيَرووي فةهطةيف ياخود ًيَرووي زوح:ة 3

َيَةةصووي فةيػةةةفى ييَهؤيريٓةوةيةةةني فيهةةطي و َةعطي ييةةة بةةؤ َيَةةصووة    
نوْهة فهط و بةوباوةضد جةوٖةضي َطؤظةة ْةةى جةؤضي ظَةإة خةاىة ْةتةةوةة       
داي  ... تاز( دةَةف جيانةضةوةي َطؤظة ية ةةأل داشةيرةساة فهةط بٓةَايةة بةؤ      
ٖةغتهطزٕ و بةنطزٕ دةازة و ٖةَوو ٖةغةتةناْي َطؤظةة. َيَةصووي فةيػةةل     

وو ياخوز وةى غاأل و َيَصوويةنة نة َاَةيرة ية ةأل ضووزاوةنإ ْانا؟ وةى َيَص
ؾوئَ و وةغ هطزْي نةغةنإ و جؤضي ؾتةنإة واتة َيَصوويةني ٖةغةتةني  
ْيةة بةيرهو َيَصوويةني عةقًرية يةْاو ضووزاوةناْسا بة ؾوئَ بٓةَا  ؿةتيةناْي  
ضؤذي دةو ْةتةوةيةةزا زة ةةضديَت نةة َاَةيرةة زةنةا؟ة واتةة دة ةةض ؾةطؤظةي         

ذةي ْةتةةوزا  زة ةةضديَت دةةويـ يةة زوو      ْةتةوةي نةوضز بهةا؟ة بةة ؾةوئَ ضؤ    
 بواضي جياواظزا:

 دؤشيهةوةي زؤحي كوزد هة دةزكةوتةكانيدا:  -1

دةّ جؤضة  ةضداْة بؤ دة وةية خايري ييَهضووٕ بسؤظيتةوة يةْاو دةو َيَصووة 
بةةةجيَُاوةزا يةةاخوز يةةة ةيَهٗاتةةةي ْةتةوةنةةةزاة واتةةةناتيَو ييَهؤيريٓةةةوة  

دايٓةةساضي يةةة نةةوضزا بةةة ؾةةوئَ دةةةوةزا   دةةةدماّ زةزا؟ يةغةةةض دةةاي  و  
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زة ةضديَت نة نوضز بووٕ نةؤٕ يةةْاو دايٓساضيةسا بةضجةتػةة زةبيَةت دايةا       
َياْطدةوة يإ توْسضدةوة داخؤ جياواظي نية ية ةأل ْةتةوةناْي تطزاة دةّ 
ضؤذة بة  ؤضداْي دايٓةنإ وةى )يةةٖوزي و َةغةيري و ديػةالّ( نةة بةة      

نوضزاة  ؤضداْي بةغةضزا ٖاتوة  ياخوز ية  قؤْاغي جيا جيا ٖاتوٕ بةغةض
نةيتوض و بةوباوةضدةنةيسا نةؤٕ خةؤي منةايـ زةنةا؟  بةؤ  ةيؿة  بةة        
ذةقيكةتي نوضزة نوْهة ديَُة ةيَؿةرت باغةي دايةسياَإ نةطز نةة  ةؤضداْي       
بةغةضزا ْايَت و بةضزةواّ ةاضيَع اضي ية بووْي خؤي زةنا؟ة ةاؾإ زيَت 

ي دةّ ضؤذة زةنةا؟ بعاْيَةت نةؤٕ َاَةيرةة     ية ظةَيٓةا غياغةتسا ؾطؤظة
ية ةأل ضووزاوةنإ زةنا؟ة بؤ ظيةاتط ضووْهطزْةةوةي دةةّ باغةة ديَُةةف      
منووْةي غةضنطزةي غياغةي نةوضز وةضزة ةطئ و ةاؾةإ ٖةويرةسةزةئ      

 بةّ ضيَباظة خويَٓسْةوة بؤ ٖةيرويَػتةناْيإ بهةئ.
 

 : (1)(1193 –ش  1138منوونةي يةكةم: ضةالحةديين ئةيوبي )
دةةةّ ةيةةاوة غةةةضنطزةيةني نةةوضز بةةووة نةةة ؾةةةضدي ديػةةالَي ية ةةةأل     
خانؤةضغةةةتةنإ نةةةطزوة بةةةة جؤضيَةةةو وةى زوشَةةةٔ َاَةيرةةةةي ية ةةةةأل خةةةا  

                                                           

قالح ايسئ دةيبوي  نودي َةضدوإ  وعفرظ( ْاوي 1193 -1138( غةةذةزيين دةيوبي )1)
نةةوضدي يةةةعكو  زويٓةةةة يةْاونةةةي ظضاضةتةةي يةةةزايهبوة و زاَةظضيَٓةةةضي زةويرةةةتي     

غةاأل   262دةيوبيةنإ بووة زواي بة نوتاٖيَٓةاْي زةويرةةتي فا ُيةةنإ نةة ْعيهةةي      
ذونُيةةإ نةةطزة زةغةةةآلتي زةويرةةةتي دةَةةةوي َيػةةط و ؾةةاّ و ذيحةةاظ و يةَةةةْى     

ٖؤي نةغايةتية بةضناو و غةازة و يةة خواتطغةاْةنةيةوة يةة ظؤضبةةي        طتؤتةوةة بة
ؾيعطي ديٓيًيعي و فةضةْػي  باغي ييَوةنطاوةة و َوغًرُاْيَهي غؤل َةظٖة  بةووة  

 غةض بة تةضيكةتي قازضي بووة.
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ةةضغتةنإ ْةنطزوةة نة بة ٖةَوو جؤضيَو قةتٌ و عاَيإ بها؟ة بةيرهو يةةْاو  
)ضيتؿةاضز(  زوشَٓايةتياْسا ناوي يةة زؤغةتايةتيإ بةوةة تةا دة اتةة ضازةيةةى       

)ؾيَطزٍ( نة غةضةةضؾيت خا  ةةضغتةنإ بووة ٖيَٓس غةضغةاَي نةغةايةتي   
غةةذةزئ بووةة )خوؾهي( خؤي ةيَؿةٓياض زةنةا؟ بةؤ دةةوةي غةةةذةزئ      
دةةةيوبي َاضةيبهةةا؟. يةةاخوز ناتيَةةو )ؾةةيَطزٍ( ْةخؤؾةةسةنةويَت غةةةةذةزئ  

)عةباغةي(  خؤي زنتؤضي تايبة؟ زةبا؟ بؤ ناضةنطزْي يةو ةؾةوة خةيي ةي 
َوغةةًرُاْإ يةةة دةغةةتةَبؤأل نةةاوي يةةة زةغةةيت غةةةآلذةزئ بةةووةة خةةا        
ةةضغتةنإ يةْاو ببا؟ة بةةرّ غةةذةزئ نوْهة نوضز بووٕة يةْاويازا بووْي 
ٖةبووة وةى دايسيايةى  داضداغتةي نطزوةة تواْيويةتي ٖاوغةْيي بؤاضيَعيَت ية 

ْيي ْاو جيٗةاْي ديػةالَيـ   ْيَوإ زاواناضي خا  ةةضغتةنإ ٖةضوةٖا ٖاوغة
ويػتوياْة زةويرةتي ؾيعة يةة وآلتةي َيػةطزا زضوغةت     بؤاضيَعيَت نة فامتيةنإ 

 بهةٕ.
بةةة َاْايةةةني تةةط ضؤذةةي نةةوضزي ضؤذيَهةةي ٖاوغةةةْيي ةةةاضيَعةة تواْةةاي   
يةندػتين بةوباوةضدة جياواظةناْي ٖةية و ذةنةةَيَهي ظؤضباؾةة و ذةةم بةؤ     
ٖةةةَوو نةغةةيَو وةضزة طيَةةتة بةةةآلّ ْاتواْيَةةت ذةةةم بةةؤ خةةؤي وةضبيطيَةةت.     
ياخوزبة َاْايةني زيهة ْةاتواْيَ  ةةوضةيي غةةضخؤي بهةا؟ بةةؽ زةتواْيَةت       

وضةيي غةض  ٖةَوو نةغيَو دةدماَبةسا؟ بةة يةنػةاْي و عةزايةة؟. دة ةةض       ة
بةضاوضزيَو ية ْيَوإ غةةذةزئ و بةضديَع )َةاّ جةةةٍ تايرةةباْي( بهةةئ غةةيط      
زةنةئ يةى دايسيا ٖةية يةةْيَواْيإ ديؿةسةنا؟ دةةويـ نةوضز بووْةةة بةةضديَع       

اْيؿةةى ضا طتبةةوو   )َةةاّ جةةةةٍ( ناتيَةةو غةةةضؤني عيَةةطام بةةوو زيرةةي عةضةبةن   
تواْيبووي ٖاوغةْيي ْيَوإ ٖيَعة جياواظةنإ بسؤظيَتةوة ديساضةؾةيإ بهةا؟.   
واتة عةضةبيَو ٖةغيت ْةنطزوة نوضزي يةة ةةيَـ دةةوةوة زاْةاوةة دةةّ ضؤذةة       
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بةةجؤضيَو ناضزةنةةا؟ خةؤي ْيؿةةاْسةزاتةوةة بةةآلّ ْةةةى بةؤ ٖةةةَوو نةغةةيَوة     
إ ةانهطزبيَتةةوة يةة ْةتةةوة    بةيرهو خؤي ْيؿةاْي نةغةاْيَو زةزا؟ نةة خؤية    

ةةضغيت و بةوضداي وا نة خؤي ية خؤ ةةغةْسي و خؤظايرهطزْسا زةبيٓييَتةةوةة  
واتة ديَُة يةى ضؤمحإ ٖةية بةآلّ زةضنةوتةي جياجياي ٖةية بة ةيَةي ؾةوئَ   

 و ناتي جياواظ و وةظي ةي جياواظيـ دةدماَسةزا؟.
 

 : (1)(1947 – 1900منوونةي دووةم: قاشي حمٌد )
ية نةاتي ضوخةاْي    1946قاظي حمُس غةضؤني نؤَاضي َٗاباز بوو يةغايري 

نؤَاضزا بة ةيالْي وآلتاْي زضةوة و ؾاي ديَطإ خؤي و نؤَةةيريَو يةة ٖةاوضيَ و    
خعَةةاْي يةةة ؾةةاضي َةةةٖابازي نوضزغةةتاْي ضؤشٖةآلتةةسا َايةةةوة و ضايٓةةةنطز و  

يةإ زةيهةوشٕ   ناضةْووغي خؤي ضووبةضدووي دةدماَيَهي ْةظاْطاو نطزةوة نةة  
يإ بةْسي زةنةٕة واتة َطزْي ٖةيربصاضز بةغةض شياْسا زياضة دةّ ٖةيرويَػتةف 
ٖةيرويَػتيَهي نوضزاْة و ٖةَاٖةْية بة  ضؤذي نوضز و يةةو غةاتةزا دةةو ضؤذةة     
دةةةو فةضَاْةةة زةخاتةةة غةضؾةةاْي قةةاظي حمُةةس و ٖاوضديَهةةاْي و دةةةويـ بةةة      

ت جةغةتةنةي مبةطيَ يةة ةيَٓةاوي     خؤؾرايريةوة قبويري زةنةا؟ نةةوا داَازةبيَة   
ضؤذةنةزاة نة بة ظيٓسووي َاوةتةوة و بؤتة ٖةوييَن ية زايو بووْي ؾةؤضدف و  
َاْةوةي دةو دايسياية ٖةتا نؤتايي زْياة دةّ جؤضة ية َيَصووي فةيػةل ناوي 
تيص زةناتةوة يةغةض دةو ضؤذة ْةى يةغةض دةوةي قاظي حمُةس يةة نةويَ  ةةا     

ية غيساضةيسا نؤٕ زاز اييةني بةضديَوةنووة دةةّ جؤضاْةة   غايري نةْس بوو نيَ 
                                                           

(: نوضدي قاظي عًي نوضدي قاغِ نوضدي َةظا دةمحةزة و ية 1947 -199( قاظي حمُس )1)
بةةة زةغةةيت   1947 3/ 31اضي َةةةٖاباز يةةةزايهبوة و يةةة ضؤشي   يةةة ؾةة  1900غةةايري 

 فاضغةنإ ية غاذةي نواضنطا ية غيساضة زضا.
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ٖةةةَوو زةنةةٓة ْةةاو غةةٓوضي َيَةةصوو. يةةة غةةٓوضي َيَةةصووي فةيػةةةفيساية بةةؤ    
نوضزيـ دةّ جؤضة ية َيَصوو ية تواْايساية َاَةيرة ية ةأل نوضز بهةا؟ة نةوْهة   
َيَصووةناْى زيهةة ةيَويػةيت بةة بةيريةة و خةايري يةناليهةضةوةيةة و نةوضزيـ        

صووةنةي و بةيريةناْي يإ بعضبوٕ يةاخوز ؾةيَويَٓطاوٕة بؤيةة بةؤ  ةةضدإ بةة       َيَ
 ؾوئَ نوضزا زةبيَت دةّ جؤضة ية َيَصوو ٖةيربصيَطئ.

 
 (: 1979 -1903منوونةي ضيَيةم: ًةال ًطتةفاي بازشان )

َةةة َػةتةفا و ٖاوضديَهةاْي     1946زواي ضوخاْي نؤَاضي َٗاباز ية غةايري  
غةضباظيَهي قاظي حمُس خعَةتي دةو نؤَاضةيإ زةنةطز و   نة تا دةو نا؟ وةى

ويػتيإ بيةضديَٓةوة عيَطام بةآلّ باضظاْي ية عيَطاقيـ زاوانةطا بةووة بؤيةة شٕ و    
َٓسايرةناْي غؤاضز بة بطا  ةوضةي )ؾيَذ دةمحةز( نة دةو نا؟ بةضديَع َةغةعوز  

ام يةبةةةض بةةاضظاْى ؾةةةةخؤضة بةةووةة دةةةوةبوو ؾةةيَذ دةمحةةةز  ةضدايةةةوة عيَةةط
خةةاتطي ةاضاغةةتين ضؤذةةي شٕ و َٓسايرةةةنإ و خةةؤي نةةطزة قوضبةةاْي ةاضاغةةتين 
ْةوةي زواضدؤش ٖةتا نؤتايي شياْي يةة ظيٓةسإ َايةةوةو نةة دةةّ قوضباْيساْةةي       
ؾيَذ دةمحةز غةيط بهةئ ية ةأل قوضباْيساْي )قاظي حمُس( غةيط زةنةئ يةة  

نةوضزةة واتةة ضؤذةنةة    يةى غةضناوةوة داويإ خواضزؤتةةوةة دةةويـ ضؤذةي    
يةةةى فةةةضَإ زةضزةنةةا؟ بةةؤ ٖةةةضزونيإة ٖةضزوونيؿةةيإ بةةة خؤؾةةرايريةوة  

( 500قبويري زةنةٕ و دايٓسةي نوضز زةةاضيَعٕة ةاؾإ َةة َػتةفا خةؤي  و ) 
ٖاوةيري زةضدؤٕ بيَ دةوةي بعأْ بؤ نويَ زةنٔة ٖةةتا ناتيَةو بةاضظاْي زةيريَةت     

 ِ َٔ زةضدؤّ بؤ َطزٕ نيَ زيَت ية ةير
( ٖاوةأل زةنةٓة ةةايري و بةةضةو َةطزٕ زةضدؤٕة بةيَ دةةوةي       500دةوةبوو )

بعأْ ضووةو نويَ ٖةْياو زةْئَ ٖةةتا دةاوي دةاضاؽ زةةطدْةةوة و زةنةٓة ْةاو       
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( غةةاأل بةغةةةض بةةةضظي زة ةضديَٓةةةوة بةةؤ 12خةةاني ضوغةةياوةة زواي ظيةةاتط يةةة )
اوةنةةة ْيةةة بةةة  نوضزغةةتإة دةةةوةي ييَةةطةزا َةبةغةةتُاْة ْة يَطداْةةةوةي ضووز  

َةبةغةةيت  يَطداْةةةوةة بةةةيريو  يَطاْةةةوةي ضووزاوةنةيةةة بةةؤ غةةةيطنطزْي دةةةو    
ضؤذةةي بةةضةو َةةطزٕ زةضوا؟ة دةةو دايسيايةةي نوضزبةةوو منايؿةسةنا؟ زيةةاضة      
نوضز ناتيَةو زةنةَيتةوة ْةاو خةؤي و بةة ةيَةي دةةّ دايسيايةة َاَةيرةة زةنةا؟ة           

نطاوة و وةى زشة باويَةو خةؤي   ٖةَيؿة ٖةيرويَػةتيَو زةْةوييَنَة نةنةاوةضدوآْة   
منايـ زةنا؟. بة جؤضيَو زةتواْ  ضة ةظةناْي دةفػاْةي تيَةسا بسؤظيٓةةوةة   
ٖةض دةّ تطغةؾة واي ية وآلتاْي زةضةوة وةى دةَطيها و بةضيتاْيا نطزوة نةة  
ٖةتا دَيػتا تطغيَهي  ةةوضةيإ ٖةيةة يةة زةضنةةوتين نةوضزة نةوْهة ْةاتوأْ        

بهةٕة يةبةض دةوةي نوضز نة زة اتة دةو داغتة بة  ةيَؿبيين دةوة زةضنةوتٓة
ةيَى بٓةَا غياغيةنإ ْيَو زةويرةتي و بةضشةوةْةسي ةاضاغةتين خةؤي َاَةيرةة     
ْانا؟ة بةيرهو بة ةيَي ي دةو دايسيايةة َاَةيرةة زةنةا؟ و دايسيانةةف ٖةَيؿةة      
و ؾيت ناوةضدوآْةنطاو تاظة بةضٖةّ زةٖييَنَة نة ْاَؤية بةة عةةقًري دةةَطيهي    

 دةوضدوةي و بةضيتاْي.
واتةةةة َيَةةةصووي فةيػةةةةل َيَةةةصووي ضؤذةةةي  ةيةناْةةةة و  زياضخػةةة  و   
زؤظيٓةوةي دةو ضؤذة بعضبووةية ية َيَةصووزا دةةّ جةؤضي يةنةَةة يةة َيَةصووي       
فةيػةل َطؤيةني ْانوضزيـ زةتواْيَةت دةةدماَي بةسا؟ بةة َةةضجيَو عاؾةكي       

ةضيَو يةٖةةض ْةتةوةيةةى بيَةت    نوضز بيَت واتة ٖةض بياْيةةى يةاخوز ٖةةض ييَهؤية    
زةنطيَت دةّ ناضة بهةا؟ بةةؽ بةة َةةضجَي عةؾةكي نوضزببيَةت ة نةوْهة بةَي         
بووْي دةو عةؾكة دةو ضؤذة خةؤي زةؾاضيَةةتةوة خةؤي ْيؿةاْي ييَهؤيةضةنةة      
ْازا؟ة بةَةف ْاناضة بةوضداي زش بةناضبٗيَٓيَت و ية ْاغةيين نةوضزا ْاتواْيَةت    

 ية خايري َةبةغت بسا؟.
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 ؤشيهةوةي زؤحي كوزد هةخؤيدا:دـ 2
دةّ جؤضة  ةضداْة و ٖةغتؤيَهطزْة تةْٗا نوضز خةؤي زةتواْيَةت دةةدماَي    
بسا؟ و تا نوضزيَو يا ةػؤؤضديَو دةناز يـ بيَت ية تواْايةسا ْيةة بياتةة داغةتة     
قويرةناْي ضؤذي نوضزة نوْهة ناتيَو دةّ ضؤذة وةعي ةةيسا زةنةا؟ بةضاَبةةض   

وةعية وةى َاتةوظةيةى زةَيَٓيَتةوة ْايتة ْةاو ظَاْةةوةة   بة خؤي بةؾيَو يةّ 
بةةةيرهو يةةة نةةطزاضزا ظؤض بةةة ؾةةاضاوةيي خةةؤي منةةايـ زةنةةا؟ة َةةةضجي دةةةّ     
ْاغةةيٓةف يةةةى ؾةةتة دةةةويـ )داظازييةةة( نةةوْهة )خةغةةًرةتةناْي ضؤح بةةة      

ة بة َاْايةني زيهة دة ةض دايسيانةة خةؤي   (1)زياضْانةوٕ دة ةض داظازي ْةبيَت(
زاْةَايريَ يةو ٖةَوو جةغتةيي ٖةيةتي تواْاي دةوةي ْية خؤي بٓاغيَ ياخوز 
خؤي بٓويَٓيَتةوة جاضيَهي زيهةة دةَةف بة غطوؾيت ضووزةزا؟ة نةوْهة دةةو   
نةغاْةي زةَطٕ و دةةّ جةؤضة َةعطي ةيةة ةةيةسا زةنةةٕ زةَةطٕ و ضؤذةنةة        

نةغيَو ٖةبيَت خؤي يةنػإ بهاتةةوة بةةو دايسيايةةة دةةو     زةَيَٓيَتةوة زةبيَ 
ناتة دةو دايسياية ضاظي زةبيَت يةو نةغةزا زةضنةويَت دةَة زةضنةوتٓةةف يةة   
دايٓةةسا ضووزةزا؟ة بؤيةةة بةةؤ  ةةةضدإ بةةؤ نةةوضز يةةة ةي خةةؤي ْةةاتواْ  ةي        
َيَصووْوغةنإ بيسؤظيٓةوةة نةوْهة َيَةصووْووؽ و ضؤؾةٓبة و بةَةْةسةناْي     

ز ظؤضبةةيإ ناضييةةضٕ بةة فهةطي زةضةوةا دةةّ ؾةيَواظة. بةةيرهو زةبيَةت         نوض
بيةضديَٓةوة بؤ ةياوة دايٓةناْي نوضزة دةواْةي ةيَؿةْي و غةضَةؾةكي ضؤذةي   
بووٕ بؤ  ةيي نوضز وةى )غةةعيس ْوضغةي( و )ؾةيَذ َةاضل ْةوزةيي( و )نةاى       

 ةةي دةمحةةةزي ؾةةيَذ( و )َةةةوةْا خاييةةسي ْةقؿةةبةْسي( و )َةةةة عبةةس ايهط   

                                                           

( ٖيحةٌة ايعكةةٌ فةةى ايتاضيذةاالًةةس اةوٍة ؟: ز اَةةاّ عبةةساي تاح اَةةاّة  بعةةة ايؤايؤةةةة  1)
 87ة ص 2007
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َوزةضيؼ( .... تاز.دةّ  ةضداْةف بة ظؤضي ية داناضياْةسا زةنطيَةت وةى يةةْاو    
 ْوغيٓةناْياْسا.

بةؾيَهي تطي دةّ ْاغيٓة يةةْاو ؾةيعطي نوضزيةسا بةضجةغةتةيةة نةوْهة      
ؾيعط بة زيويَهي تطزا قػةةنطزْة ية ةةأل خةؤ؟ واتةة ضؤذةي نةغةة نةة قػةة         

زي ظةَيٓةيةةني ظؤض يةة   زةنا؟ و جةغتةنةؾي  ةويَيطةة بؤيةة ؾةيعطي نةوض    
باضة بؤ ْاغيين ضؤذي نوضز دةويـ بةة َةةضجي دةةو دةةو داظازييةةي بادةإ       
نطز واتة ؾةاعةةنة خةؤي زاَةايريوة يةة ٖةةَوو ٖيَعيَهةي زةضةوةي خةؤي بةة         
بؤنوٕ و دايسؤيؤشيا و تةْاْة؟ ضايةناْي خؤؾيةوة واتةة ٖةةَوو دةةو زةْةي و     

ضوذةنةةة بةةة قػةةة زيَةةت و ظاْيةةاضي  ٖيَعاْةةة بيَسةْيةةسةنا؟ يةةة ْاوخؤيةةسا ٖةةةتا
زة واظَيتةوة يةغةةض خةؤي دةةّ ْاغةيٓةف ةي )دةمحةةزي خةاْي( و )َةةةي        
جةظيطي( و )بابا تةاٖةي ٖةَةةزاْي( و )َةةذوي( و )َةويةةوي تةاوة ؤظي( و      
ؾةةةيعطي دةةةايين ياضغةةةانإ و يةظيسيةةةةنإ و دايٓةةةةناْي زيهةةةةي نةةةوضزي     

 زةزؤظضيَتةوة.
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 جوطزافيا
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 جوطسافياي كوزدضتان و كازيطةزي هةضةز كةضايةتي كوزد:
نوضزغتاْي  ةوضة ية ضؤش اضي دةَطدؤزا غةةض بةة نيؿةوةضي داغةايياية و     
زةنةويَةةةتة باؾةةوضي دةةةو نيؿةةوةضة و غةةٓوضةنةي يةةة بةةانوضةوة ية ةةةأل        

توضنيا  زاية و ية باؾوضةوة ديَطإ و نةْساوي عةضةبي داظضبيَحإ و دةضَيٓيا و 
 .(1)و ية ضؤشٖةآلتةوة ديَطإ و ية ضؤشداواؾةوة عيَطام و غوضيا زة طيَتةوة

ْةخؿةي نوضزغتاْي  ةوضةف نؤَةيريَو ْيؿتُإ ةةضوةضاْي نوضز غايري 
1948  ٕ ة بةةآلّ نةوضزيَهي ظؤضيةـ يةة زةضةوةي     (2)زاياْة ْةتةوة يةةنيطتوةنا
ْةخؿةية زةشيت ية ضووي جيؤةؤييتهةوة ْاونةةيةني ؾةاخاويةوة و دةةّ    دةو 

ؾاخاْةف ٖةض ية نؤْةوة زؤغيت نوضزةنةإ بةووٕ و وتةطاوة نةوضز جيةة يةة       
ؾاخةنإ نةغي زيهةي ْية. تؤةؤ طافياي نوضزغتإ زابةؾسةبيَتة غةض غةىَ  

 : (3)ْاونةي جياواظ
نةيا يةة نوضزغةتاْسا بوْيةإ      122نة ْعيهةي  ْاونة ؾاخاوييةنإ: -1

نةةِ و 1400ٖةيةةةة  طْيرتيٓيةةإ نةةياي )ظا ةةطؤؽ(ة نةةة زضيَصيةنةةةي  
 نواض  ؤؾةية. 332000ضووبةضي دةّ ظدمةة نياية 

نة بةؾيَهي جو طافياي نوضزغتإ ةيَو زةٖيَٓيَتة نة ية   طزةنإ: -2
ْيرتئ ؾاخةنإ ْعَرتٕ و بة نةيرهٔ بؤ وآلخساضي و ؾةواْهاضي و  ةط  
  طزةناْيـ )بايةظيسة بةظضدمةة نةضنوىة باؾيًةضة نواْسة(ة.

                                                           

 .14( نوضز ْاغية ز. ديسضؽ عبس اهللة ٍ: 1)
زؤة ؾةيَذ و زةويرةة؟ة بةةض ي يةنةةّة وةض يَطداْةي: نةوض      َاضت  ظإ بطؤَػٔة داغةا و   (2)

 .37ٍ: ة 2003ناةي نواضةّة غًيَُاْية 
(ز. ْةض إ خؤؾٓاوة ث.ي. ْاوخؤفة ز. ديةسضيؼ عبةساهللة نؤضزؤيةؤجية نةاةداْةي     3)

 .30 -28ٍ:  .2014ٖيَعية ناةي غياظزةٖةّة ٖةوييَطة 
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%ي خةةاني 15زةؾةةتةناْي نوضزغةةتإ ةةةإ و بةةةضيٓٔ  زةؾةةتةنإ: -3
نوضزغتإ ةيَهسةٖيَٓٔ و َةيربةْةسيَهي ظؤض يةة بةاضٕ بةؤ نؿةتوناأل و      
ؾةةواْهاضي و  ةةطْيرتئ زةؾةةتةناْيـ: )ذةونةةةة ضاْيةةةة ؾةةةْياضة 

ضة قةةضاد و نةْةسيَٓاوةة ٖةةوييَطة ؾةوضي     غًيَُاْية غٓسية ؾاضةظوو
 َةضيوإة َاضزئة دوضفة ... تاز(.

 بةؾةناْي نوضزغتإ: 
 نوضزغتاْي بانوض: (1

 نوضزغتاْي باؾوض:  (2

 نوضزغتاْي ضؤشداوا: (3

 نوضزغتاْي ضؤشٖةآل؟:  (4

دةويى بؤ ديَُة  طيٓية دةوةية غةضةضاي غطوؾيت جو طافياي نوضزغتإ 
نواض وةضظي غايري تيَةسا خؤيةإ منايؿةسةنةٕة    و ية باضي داو ٖةوانةي نةٖةض 

دةوةية جو طافياي وةى ظةَيٓة و نةةف و ٖةةواو ٖةيربةصاضزْي جةؤضي شيةإ و      
نؤْيةتي شيةإ زةخاتةة بةةضزةّ َطؤظةةة دةواْةةي يةة غةةض زةضيانةإ زةشيةٔ          
ْاناضٕ بصيَويي شياْيإ ية زةضيازا زةضبٗيَٓٔ و َاَةيرةة ية ةةأل ضؤذةي فطاواْةي     

 و بةضزةواّ بة يةوة بهةْةوة يةوبةضي زةضيا   باغة.زةضيا بهةٕ 
بؤيةةة باغةةهطزْي جو طافيةةاي نوضزغةةتإ و بةةة تةةةْٗا ْاغةةاْسْي ٖةةي       
ظيازةيةةةى ْاخاتةةة غةةةض َةعطي ةةةي َطؤظةةة زةبيَةةت دةةةو ةةيوةْسيةةة ضؤذةةي و   
غطوؾةةةتية بسؤظيٓةةةةوة و ةاؾةةةاْيـ نةةةؤٕ ضةْيسةزاتةةةةوة يةةةةْاو نةةةةيتوضو  

سا ظؤض بةةة نةةوضتي باغةةي جو طافياَةةإ نةةطز و  بةوبةةاوةضدزاة بةةةوةي يةةة ةيَؿةة 
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ظؤضبةي نوضزْاغةنإ باغيإ نطزووةة نوضز بؤ غةضنةاوةي دةابوضي و شيةاْي    
 بةغتوة.(1)ةؿيت بة نؿتوناأل و داشةيرساضي

 
 ئاذةهَدازي:  -1

ٖةضنةةي ْاونةةة ؾةةاخاويةنإ و  طزةناْةةة نوضزيةةإ ْانةةاض نةةطزوة نةةة    
ةاضنةة ظةوييةةني تةطيـ خةةضيهي     خةضيهي داشةيرساضي بيَةت و ية ةةأل بةووْي    

نؿتوناأل بيَتة بؤية بةضديَوةنووْي شياْي ضؤشاْةةية يةةو نؤَةيرياياْةةي ظيةاتط     
خةضيهي داشةيرساضئ غيػتةَي خيَعاْي غيػتةَيَهي باوى غاةضية بةة جؤضيَةو   
باوى ية خيَعاْسا ية ةأل دةوةي خاوةْي داشةيرةناْة بة ٖةَإ ؾيَوةف خاوةْي 

ةتي. واتة شْةنة تةواونةضي دةو داشةيرساضيية نة ْانةاضة ية ةةأل   شٕ و َٓايرةناْي
ناضي ضؤشاْةي خؤي ناضي داشةيرساضي وةى )ؾةة زؤؾة  و خاويَٓهطزْةةوة ...    
تةاز( دةةدماّ بةسا؟ة َٓايرةةناْيـ ؾةواْييَت و ةاضاغة  و ةاضيَع ةاضيهطزٕ دةةةو        

ياْةة و غةاآلْة   داشةآلْة زة طيَتةوة دةغتؤة بة جؤضيَو دةةّ نةاضة ضؤشاْةة و َاْ   
زووباضة زةبيَتةوةة ٖةتا باوى ية بووْيَهي واقيعى زةبيَتةة ٖيَعيهةي َةعٓةةوي    
 ةوضة بؤ داضداغتةنطزْي بةوبةاوةضدي ْةةوةنإ و شْةةناْيـة زةبيَةت بةة ٖيَةع       
بيَت و َٓايريَهي ظؤض خباتةوة ٖةتا بتواْطيَت ديساضةي دةةو جةؤضة شياْةة بةسا؟ة     

شْةةي نةةوضز بةةعضةة واتةةة زووضة يةةة نةةاةني   يةةةّ غيػةةتةَي بةةاوى غةةاةضييسا  
نؤَةآليةةةتي و ضؤؾةةٓبةي و ... تةةاز َٓايرةةةناْيـ بةةة ٖةةةَإ ؾةةيَوة زوضٕ يةةة 

 ناةني نؤَةآليةتي و خويَٓسةواضي و ؾاضْؿيين.

                                                           

 نةةاةداْةية  ةوٖةةةضي ذاَيةةس: وة عةةةضة  تةةوضى نةةوضزة ديةةسَؤْؼ جةةؤٕ غيػةةيٌ (1)
 .41ة ٍ: .2004ة ٖةوييَطة داضاؽ
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ية ةأل  ةوضةبووْي نوضد يا ن  يةةّ جةؤضة نؤَةيريايةةزا و ناتيَةو زةنةٓة      
يػةةتةّ شيةةاْي خؤيةةإ  ْةةاو ٖةوغةةةض ةيةوة  زةبيَةةت بةةة ٖةةةَإ ضيةةتِ و غ   

زابطديَصْةوة بةضزةواَي دةّ جؤضة شياْةف ةةيوةْسي ٖةية بةبووْي يةةوةضد اي  
تايبة؟ و شَاضةي داشةيرةنإة بة تيَهضووْي دةّ زوو بٓةَاية غيػةتةَي بةاوى   
غاةضيـ تيَهسةنيَتة بؤ منووْة ية  واغتٓةوةي نؤَةيريايةني ؾواْهاضيي بؤ 

ةغةةاظي شٕ ْانةةاضة بيَتةةة ةيَؿةةتةوة و خةةؤي نؤَةيريايةةةني ؾاضْؿةةيين و ةيؿ
بيودمَيٓيَت ية ةأل دةةو غيػةتةَة دابوضيةةي شيةإ قوضغةرت زةنةا؟ة قوضغةي        
شيةةإ شٕ زيَتةةة غةةةض ؾةةاْؤي شيةةإ و زةغةةةآلتي بةةاوى بةةطا َيَةةطزة يةغةةةضي     
نةَسةبيَتةوة و نةغايةتيةنى دابوضي غةضبةخؤي زةبيَتة بةآلّ ضةْيطديَص بةةو  

يٗاْة تاظةيةةة ضووبةةضدووي زة ناتةةوةة يةة نؤَةةيرياي      ٖةَوو نيَؿاْةي دةو ج
ؾواْهاضييسا بةضٖةَة ذةيواْيةنإ زةبٓة خؤضاني غةضةني دةةو نؤَةيريايةة و   
جةغتةي دةو  ةية بة ةيَي دةو غيػتةَة خؤضانيةة خةؤي ضيَهةسةخا؟ و زووض    
زةنةويَتة ية نؤَةيريَو ْةخؤؾي و نؤَةيريَو ْةخؤؾيـ وةى بؤ َاوةيي خةؤي  

وتيَت. ٖةةضوةٖا ناتيَةو دةةّ جةؤضة شياْةة زَيتةة ْةاو جيٗةاْي  ةؤضاْي و          زازةن
َؤغياقا و دةزةبةوة دةوا  ؤضاْي ييَ بةضٖةةّ زيَةت نةة بط ةةناْي زوضَةةوزإ      
نوْهة يةْاو زؤيرةناْسا زةوتطيَت و داويَتةةٕ بةةو غطوؾةتة و وؾةةناْيـ واتةة      

و ... تةةازة ؾةةيعطةنةي باغةةي َةةةضد زؤؾةة  و  ةةؤظة و شواْةةي ْةةاو ضاْةةة َةةةضد   
ٖةضوةٖا ية ضووي بةض ةوة شْاْيـ ْاناضٕ ٖةَإ جٌ و بةض ي ةيةاوإ يةبةةض   
بهةٕة نوْهة بةضزةواّ يةْاو داشةيرةناْةسا واتةة شيةاْي شٕ ةةطدة يةة زوو ويَٓةةة       
ويَٓةي زايو و ويَٓةي ةياويَهي داظا ية جٌ و بةض ي ةياواْةؾةسا ية ةةأل زةيةإ    

شياْي دةو  ةية زة طيَتةةوة و ناضزةناتةة    ضةْيساْةوةي زيهة نة ٖةَوو ةيةى
 غةض )جةغتةة زةضووٕة عةقوة ضؤذي(ي دةو تاناْةوة و ضةْيطديَصي زةنةٕ.
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 كصتوكايَ:  -2

ٖةضنةةةي زةؾةةةتةناْي نوضزغةةةتاْةة َةيربةْةةةسيَهي ظؤض يةةةة بةةةاضٕ بةةةؤ     
نؿتونايرهطزٕ بة تايبةتي  ةمن و جؤ و توتٔ و يؤنة دةو بةضبووَاْةةي ضؤشاْةة   

اضزةٖيَٓطيَتة نؤَةةةةيرياي نؿةةةتونايري يةبةةةةض دةةةةوةي يةةةة  وةى خةةةؤضاى بةةةةن
زةؾةةتةناْسا دةدماَةةسةزضيَت غةةٓوضيَهي بةةةضفطاواْي ٖةيةةة و دةةةّ غةةٓوضةف    
شَاضةي زاْيؿتوإ تيَسا ظؤضتطٕ وةى ية ؾاخةنإ بؤية ةيَويػيت بة ضيَهدػ  
ٖةيةةة و واقعةنةةة زاواي غيػةةتةَي ةالْةةسةنا؟ة بةةة ةيَضةةةواْةي نؤَةةةيرياي     

نة ية ؾار و  طزةناْسا بووْيإ ٖةيةة ظياتط ية يةى زابطداوٕ و ٖةض  ؾواْهاضيي
ٖةةؤظ و خيًَيَةةو خؤيةةإ ذةةونُي خؤيةةإ  زةنةةةٕ و عةقًريةةةتي عةؾةةايةضي و    
باونػةةاةضي تيَةةسا بةةاآل زةغةةتةة بةةةآلّ نؤَةةةيرياي نؿةةتونايري يةبةةةض ظؤضي      
ضووبةةةضوو و ظؤضي شَةةاضةي زاْيؿةةتوإ ةيَويػةةيت بةةة ضيَهدػةةتٓة بؤيةةة يةةة       
َيَصووؾسا ؾاضغتاْية؟ ية زةؾةةناْي َيػةط و َيعوةؤتاَيةاوة زةضنةةوتوٕ و     

 نة داو و خانيإ ٖةبووة و خةضيهي نؿتوناأل بووٕ.
يةةةّ جةةؤضة شياْةةةزا نيَددنةةيَ زةغةةت ةيَةةسةنا؟ و دةةةويـ نيَددنةةيَ ي      
خاوةْساضييَت ظةوية نيَ خاوةٕ ظةويية و نيَـ و نطيَيطتةيةة واتة نؤَةةيرياي  

نؤَةيريايةني زةضبة ايةتيةة داغا و بةةط و جوتيةاض و ةايرةةوة وةى    نؿتونايري 
نيٓةناْى نؤَةيريا زضوغت زةبةٔة نةة ديَػةتاف نيَؿةةي ظةوي و ظاض بةووْي      

ناتيَةو ذهوَةةتي    1958َاوة نة َيَصووييةني زة ةضديَتةوة بؤ ؾؤضدؾي غةايري  
إ و يةة  عيَطام ية نوضزغتاْي عيَطاقةسا ظةويةةناْي تةاةؤنطز يةغةةض جوتياضةنة     

داغاناْي غتاْسةوة. داغا بة ٖؤي خاوةْساضيتةوةة ٖي  ناضيَو دةةدمآَازا؟ و  
ية  ٖةَوواْيـ خؤؾرت زةشيتة بة ةيَضةواْةي جوتياضةوة ظؤضتط ضةْخ زةزةٕ 
و خطاةرتئ شياْيـ زةشئة نؤَةيرياي نوضزي ٖةتا زضوغةتبووْي ذهةوَي يةة    
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ٓةزا ية ةأل باظض اْيهطزٕ نة ْاونةناْيسا زابةؾبوة بة غةض دةّ زوو جؤضة ني
دةةةويـ ٖةةةض ةؿةةيت بةغةةتبوو بةةة بةضٖةةةَي دةةاشةيري و نؿةةتونايري ية ةةةأل      
زضاوغةةيَةناْي خؤيةةسا. يةةة ةةةاأل دةَةؾةةسا نؤَةةةيريَو خةةةيرو ةةيةةسابووٕة نةةة      
زةغرتدةْي  و ةيؿةوةض بووٕ و دةو نةضةغتاْةيإ زضوغتهطز نةة يةة شيةاْى    

ضٖاتووٕة زةتةواْ  دةةو زوو جةؤضة شياْةة     ؾواْييَت و نؿتونايريسا ضؤشاْة بةةنا 
ؾواْهاضيي و نؿتونايري بة  غةضناوةي ضةغةْييَت نوضزبووٕ يةة ضووي ظَةإ   

 و بةضٖةَي خؤَايري ونةيتوضي فةضٖةْي زابٓيَ .
واتة بٓةَايةى ٖةية يةويَوة زةغتيهطزوةة ٖةتانو زاَةظضاْةسْي ديةساضة و   

نوضزةنةإ بوْةتةة فةضَاْبةةضي َةةية     ةاةرو ةي ْةوتي نةضنوىة بةؾةيَو يةة   
يةةاخوز بةةة ٖةةؤي غةةةضباظييةوة غةضنةةاوةي تةةطي بةةصيَوي ةةيةةسابووٕ يةةة         
نوضزغتاْساة واتة نؤَةيريةي نوضزي نؤَةيريةيةني بةضٖةةّ ٖيَةٓٔ و خةؤشئ و    
بووة و ةؿةيت بةة غةضنةاوةي َطؤيةي و غطوؾةيت خةؤي بةغةتوةة نةة دةَةة          

ي يةة نوضزغةتاْسا نوشاْةةوةي بةة     ةايرؤؿت بووة بؤ دةوةي بعوتٓةوةي غياغي
خؤوة ْةزيوة واتة ْةتواْطاوة ية ضووي دابوضيةوة فؿاضي خبطيَتة غةضة نوْهة 

 نوضزغتإ ية زضةوةي ْةخؿةي دابوضي جيٗإ بووة.
 

 تايبةتلازةكاني كوزدبوون:
بةضيَع )ز. مجاٍ ْةبةظ( ظؤضؾاضةظاياْة زةض ايةني ْؤي زةناتةوة ية غةض 

ةو ظؤض بة نةةَي تةاّ و بةؤي دةةّ جةؤضة يةة نوضزْاغةي        نوضزْاغي نة ةيَـ د
بةضناو ْانةويَت يةْاو تويَصةضإ و َيَصووْوغاْي نوضزاة جةَاٍ ْةبةظ غةةضةتا  
زيَت باغي دةو خاآلْة زةنا؟ نة نوضز ةيَي زةْاغطيَتةوة وةى )ظَةإة خةاىة   
داي ة نةيتوض( دةَاْة بة ْاغةضةوةي نةوضز ةيَٓاغةة زةنةا؟ و ةاؾةإ باغةي      
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ةو نيَؿةيةف زةنا؟ نة دةّ جةؤضة ْاغةيٓة ٖةغةتةني و جةغةتةيية تةةواو      د
غاغ ْابَيتةوة و ةطدة يةة نَيؿةة و ْةاتواْ  نةوضز يةغةةض دةةو بٓةَاياْةة غةاغ         
بهةيٓةوةة نوْهة ٖةَوو دةّ تايبةتهاضاْةة بةؾةيَهيإ بةةضزةواّ زة ؤضديَةت و     

ضزايَتة بةةآلّ ضؤذةي   ية ةأل تيَؤةضدبووْي نا؟ و ظةَةْي جياواظ  ؤضداْيإ بةغةة 
بةوة ةاضيَع ةاضي يةة خةؤي زةنةا؟ نةة ْةة وضديَت دةةَـ نَيؿةةنة زةَْيتةةوة          

  طْيرتئ دةو تايبةتهاضاْةف دةَاْةٕ:
 
 شًان: -1

بةةؤ دةةةوةي نوضزيَةةو يةةةْا نوضزيَةةو جيابهةيٓةةةوةة يةنةةةَ  تايبةةةتهاض و  
ًريَةتة نةوضز دةةو َيًًةتةةٕ نةة بةة           جيانةضةوة نة ذاظض بةة زةغةتة دةوةيةة ب
ظَاْي نوضزي زةداخ ٔ و ْانوضزيـ دةو  دةو نةغةةية نةة بةة غةةيطي ظَةاْي      
نوضزي زةداخ يَة دةّ بٓةَاية تاضدازةيةى تةواوة بةآلّ ناتيَو ةطغةياضي دةةوة   
بهةيت )ظَإ( بؤني بةناضزيَتة ياخوز دايا ظَإ ٖؤيةى ْية بؤ دةةوةي َطؤظةة   

وة ظَإ دةةو داَطاظةيةة   ية ضيَيةيةوة ؾاٖيسي ية غةض خؤي بسا؟  بة زيرٓيايية
نة زةتواْيَ بةوباوةضدي َطؤظة بؤ ديَُة داؾةهطا بهةا؟ة يةاخوز زةتةواْ  بًرةئَ      

ضؤح(ي نوضزا و ٖةَوو  –ظَإ ةةيوةْسيَيهي ضاغتةوخؤي ٖةية ية ةأل )دايسيا 
ٖةويريَهي ظَإ وةى بووْيَهي فيعيهي و واقعي ٖةويرة بؤ داؾهطانطزْي دايةسياي  

ي َيتافيعيهي و ْةاواقعية ناتيَةو دةةّ ةطغةياضة زيَتةة بةةض       نوضزة وةى بووْيَه
زةيإة دةو بٓةَايةي غةضةوة نة زةييؤ؟ دةوةي بةة نةوضزي قػةإ بهةا؟     
نوضزة دةةوةف بةة نةوضزي ْةة دةاخ َي نةوضز ْيةةة توؾةي نَيؿةة زةبَيتةةوةة           
نوْهة نوضز بة ٖةيريطي ضؤذةنةي نوضزة ْةى ظَاْةنةي ياخوز ني زةنةةيت  

ة ظَةةاْي نةةوضزي ْاظاْيَةةتة وةى غةةةييِ بةةةضةنا؟ نةةة نةةوضزي  يةةة نوضزيَةةو نةة
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غوضياية و نوضزي ْاظاْيَت و بة عةضةبي ضؤَإ و ْووغيٓةناْي بآلوزةناتةوةة 
بةآلّ ناتيَةو غةةيطي فةةظا و بةوبةاوةضدي دةةّ ةيةاوة زةنةةيت  وظاضؾةت يةة          
دايسياي نوضزبووٕ زةنا؟ ْةى عةضة ة بة ةيَضةواْةوة ني يةة غةةة نوضزيَةو    
بهةئ نوضزييةني باف زةظاْيَت و ظَاْي خةؤي يةة بةة نةطزوةة بةةآلّ ٖةعض و       
ضواْيين  وظاضؾتة يةة دايةسياي ْةتةوةنةةي خةؤي دةَةة يةة ةيةةى يةة ةيةةني          
تطةوة ظَإ وةى بوويةني غطوؾيت بةضزةواّ زة ؤضديَةت واتةة ظَةاْي نةوضزي     

اغةت يةنةة    ديَػتا ية ةةأل ظَةاْي َاززةنةإ و داضيةةنإ و غةةزةناْي ْاوةضد     
بيَيوَإ ْةخيَط   ؤضداوة بةضزةواَيـ زة ؤضديَت نة دةَةة ؾةتيَهي غطوؾةتية    
نةةوْهة َٓةةاأل يةةة بةةاوني ْانةةيَت و دةةةّ  ؤضداْةؾةةي ؾةةتيَهي غطوؾةةتية واتةةة   
جياواظيةنة ية دايسياي َٓايرةنةزايةة و بةة جيةاواظي دايسيايةنةةي جيةاواظة يةة       

باونيَهةة بةةضزةواّ وةنةةي    باوني و َٓةسايري دةةويـ يةة دةةو ْانةيَ ظَةاْيـ       
جياواظ زةخاتةوةة نوْهة َطؤظي جياواظيـ ية زايو زةبيَت بة ية زايو بووْي 
َطؤظي جياواظيـ جيٗاْي تاظة و ْةةبيٓطاو زيَتةة دةاضاوةة بؤيةة وؾةةي ْةويَ و       
ضغتةي ْوَي و ديسيوَي ْةوَيـ يةة زايةو زةبيَةتة بةة تَيؤةةضدبووْي غةةضزةّ و        

داضاوة نةة تةةواو خةؤي جيةاواظ زةناتةةوة يةة ظَاْةة         ناتيَهي ظؤض ظَاْيَو زيَتة
ضةغةْةنةة بةةآلّ دةةوةي يةة ظَاْةنةة ْا ؤضديَةت  دايسيانةيةة نةة بةةض طي يةة          
 ؤضداْي خؤا زةنا؟ة غطوؾيت ظَاْةنة و نؤَةيريَو تواْةاي ظَاْةنةيةة ية ةةأل    
غيػتةَي ظَاْةنة وةى ةيةْي غيٓتانػي )ضغتةغاظي( ظَاْةنة نة ْا ؤضديَت 

ؤ ظَاْي نوضزيـ نة خةؤي يةة نؤَةيرةة ظاضيَهةي جيةاواظزا زةبيَتةةوة وةى       جا ب
)ٖةوضاَية غؤضاْية بازيينة ظاظايي و ... تاز(  ةةض دايةسياي نةوضز بةووْي يةيَ      
ًرةَي  دةواْةة ٖةةض يةنةةيإ ظَةاْي جيةاواظٕ و ْةتةةوة           ببَيتةوة دةةوا زةبيَةت ب



 --------كوزدؤهؤذى  --------                29       

ط نةةةتطي خةةؤي جيةةاواظٕة بةةةآلّ دايسيانةةة )ضؤذةةي نةةوضز( ٖةةةَوويإ يةةة شيَةة  
 نؤزةناتةوة و ْاو زةبطئَ بة ظَاْي نوضزي ياخوز ظاضةناْي ظَاْي نوضز.

 
 خان:  -2

خةةةاى يةةةاخوز ْيؿةةةتُإ يةنيَهةةةة يةةةة ةيَهٗاتةةةةناْي ْةتةةةةوةة خةةةاني   
نوضزغتاْيـ بة ةيَي دةو ْةخؿةيةي نة ْةخؿةةي نوضزغةتاْي  ةوضةيةة بةة     
نوضزغتإ ْةاوبطاوة دة ةةض نةي يةغةةض دةةو غةٓوضة َؿةت و َطديَهةي ظؤض يةة          
داضازاية ييَهؤيةضإ ضاي جياواظيإ ٖةية دةواْيـ غةيَ  طوةةي يةنةةّ خةةيرهي     

اْةٕ وةى )ديسَؤْٓطة خاي  ة ةظاضيفة نةطيؼة نةؤجيَطاة تؤَةابواة ةةافي      بيَي
ٖةةةشيط(  طوةةةي زووةّ بةةةوضداي دةةةو ْوغةةةضاْةٕ نةةة نوضزغةةتاْيإ بةغةةةضزا  
زابةؾهطاوة يةواْة: )فايةم غاَةضادية ز. ؾةانط خةغةباٍة دةةَ  غةةَطاوية     

يةةأْة دةةةوييا نةةةيةبية ؾةةةةي ٖةَةةةزاْي(ة  طوةةةي غةةيَيةّ: نوضزةنةةإ خؤ
وةى: )ؾةضةفداْي بةزييػية حمُس عًي عةوْية ؾةيَذ حمُةسي خةاألة حمُةس     
دةَ  ظةنية دةَ  عةايي بةةزضخإة نةطيِ ظةْةسة َػةتةفا ؾةيَذ ْيعُةةتوآلة        
قةةادًؤة جةةةةٍ تايرةةةباْية عبةةس اهلل غةةةفوض(ة ظؤض ظةمحةةة؟ خةةاى يةةاخوز       

نةةزا يةةزايو   ْيؿتيُإ بهةيٓة بٓةَا بؤ نوضز بووٕ بة َاْايةي دةَةي يةةو خا 
بيَت بة نوضز ذػابي بهةئة ٖةةضوةى يةة ياغةاي ضة ةظْاَةناْةسا دةةّ خايرةة       
زةنةْةةة بٓةةةَاي بةخؿةةيين ضة ةظْاَةةةة بةةةآلّ ناتيَةةو يةةة ضووي فهةةطي و        
َةعطي يةوة ييَي زةضدواْ  َةغةيةنة داوا ْيةة ية ةةأل نؤنةي بةؾةيَهي ظؤضي    

وضزغةتإ دةةّ ٖاونيَؿةةية    نوضز بؤ تاضاو ة و ٖاتين خةةيرهاْيَهي بيةاْي بةؤ ن   
ْةيتواْيوة ضاغت و زضوغيت خؤي بؤاضيَعيَتة نةوْهة دةةو َٓاآلْةةف يةة زايةو      
بووي تاضاو ةٕ و زايو و باونيإ نوضزةة ٖةةض خؤيةإ بةة نةوضز ذػةابسةنةٕ      
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واتة نةَهي )ْيؿتُإ( خؤي جيا زةناتةوة ية ةأل نةةَهي )خةاى( ٖةضنةي    
ّ ْيؿتيُإ ويَٓانطزْي دةو خانةية يةة  خانة بووْيَهي جو طال و واقيعيةة بةةر

ظةيٓسا. بة َاْاي دةوةي دةو نةغة دةو خانة بةة ْيؿةتيُاْي خةؤي زةظاْيَةت     
واتةةة ٖةةةض يةةة واقيعةةسا يةْاويةةسا ْاشيةةتة بةةةيرهو يةةة ظةيةةٔ و يةةة خةيايريؿةةسا بةةة  
ْيؿتُاْي خؤي زةظاْيَتة واتة ْيؿةتُإ ؾةويَٓيَهي ضؤذةي يةة و نةغةةنة يةة       

ين خانةوةة خاى ية ؾويَٓيَهي جو طافيةوة زة ؤضديَةت بةؤ   دةدماَي خؤؾويػت
ؾويَٓيَهي َةعٓةوي و خؤف و يػةرتاو ويٓةانطاو نةة َطؤظةةنإ ديٓتُايةإ بةؤ       
زضوغت زةبيَتة بةّ َاْاية َةضد ْيةة دةةوةي يةة خةاني نوضزغةتاْسا زةشيةت       
نوضزغتإ بة ْيؿتُاْي خؤي بعاْيَت جا نةوضز يةاخوز عةةضة  بيَةتة نةوْهة      

نةةة يةةة زايهبةةوي دةوضدوةاؾةةة بةةةةرّ نوضزغةةتإ بةةة ْيؿةةتُاْي خةةؤي  نوضزيَةةو
زةظاْيَت نوْهة دةوة ية خةيايريسا زةشيةت بةة ؾةوييَن ضؤذةي خةؤي زةظاْيَةت       
نوضزغةةتاْة ْةةةى دةةةوضدوةا بةةة ةيَضةواْةؾةةةوة يةواْةيةةة نوضزيَةةو ٖةةةبيَت يةةة    

ةٖةةض  نوضزغتاْيؿسا ية زايو بووبيَت و بة ٖؤي نؤنةوة زةنةيَتة تاضاو ةة و ب  
ٖؤيةى بيَت دةوضدوةا بة ْيؿتُاْي خؤي زةظاْيَت ْةى نوضزغتإة واتةة نةةَو   
و َاْاي ْيؿتُإ ةةيوةْسي بة باضي زةضووْي و خؤؾيوظةضاْي دةو نةغةةوة  
ٖةيةةةة نةةة دةَةةة وا زةنةةا؟ َاْةةاي ْيؿةةتُإ بيؤضديَةةت  ةةةض غةةةيطي َيَةةصووي  

طزوة بةؤ ؾةويَين   َطؤظايةتي بهةئ بةؾةيَهي ظؤضي َيًًةةتإ ناتيَةو نؤنةياْه    
جياواظ دةو ؾويَٓة تاظة بؤتة ْيؿةتُاْيإ وةى  ةةيي دةةَطيها نةة تيَهةيرةة يةة       
ظؤضبةةةي  ةةةةْي جياجيةةاي جيٗةةإ وةى )دةةةفطيكية ٖيٓةةسية نةةيين ... تةةاز( 
ٖةَووؾيإ دةةَطيها بةة ْيؿةتُاْي خؤيةإ زةظاْةٔ و غةةضوةي و زةغةتوضي        

يةةت و بةةة يةةة خةةاني    دةةةَطيها وةى ؾةةتيَهي ةةةةؤظ يةةة ْاوزةضوْياْةةسا زةش    
ضاغتةقيٓةي خؤيإ ْانةْةوةة بةّ َاْاية بةغتٓةوةي نوضزبووٕ بةة خانةةوة   
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يةجيَيةي خؤيسا ْية و ْاتواْ  وةى بٓةَايةني ْة ؤضد َاَةيرةي ية ةأل بهةئة 
بةةةآلّ يةةة غياغةةةتي دةةةَطدؤزا بةةووْي خةةاى بةةؤ ٖةةةض ْةتةوةيةةةى َةضجةةة بةةؤ    

ةو زةويرةتةةة يةةاخوز دةةةو خانةةة بةةة بةزةيرةةةوتبووْي دةةةو ْةتةوةيةةة جةةا نةةيَ دةة
ْيؿةةتُاْي خةةؤي زةظاْيَةةت يةةإ ْةةا دةةةوة نيَؿةةةيةني تانةةة نةغةةية و تةةاى     

 غةضبةغتة يةو باضةيةوة.
 

 ئايني:-3
يةنيَو يةة زةضنةوتةةناْي زيهةةي دةاي  دةوةيةة نةة زةبَيتةة ْاغةٓاَةي         
ْةتةةةوةة واتةةة دايٓةنةةة وى نةةةتطيَو ٖةةةَوو ةيَهاٖةتةةةناْي زيهةةةي نؤَةةةيريا  

اتة شيَط ضنيَ ي خؤيةوة بؤ منووْة دايين جويةنةة يةة دايٓةةوة  ةؤضداوة بةؤ      زةخ
ْاغٓاَةي ْةتةوةيي و يةى  وتاضي و يةى داَاْخ و يةى ٖةغيت نؤَةآليةتي و 
زةضووْةةي و ضؤذيؿةةى خويركاْةةسووةة َةغةةيرية؟ يةةة غةةةزةناْي ْاوةضداغةةتسا   

ةوةيي و تاضدازةيةةو تةةواْي دةةايين َةغةةيري بيؤضديَةةت بةةؤ ْاغةةٓاَةيةني ْةتةة     
جياوظييةةة نًتةةوضي و ؾاضغةةتاْيةناْي نؤنطزبةةوةة بةةةآلّ يةةة زواي ؾؤضدؾةةي    
ضيَٓيػاْػةةةةوة دةةةةّ ٖةغةةةتة دةةةاييين ْةتةوةيةةةة ٖةضةغةةةي ٖيَٓةةةاو ٖةغةةةيت 
ْاغيؤْاييعَي جيَيةي  طتة وةة زةويرةتي عوداْي تواْي بؤ َاوةيةةني زووض  

)اةَة( و ٖةَوو و زضيَص دةّ ٖةغتة داييٓية بيؤضديَت بؤ ٖةغيت يةى ْةتةوةيي 
جياواظييةناْي يةة خؤييةسا ؾةاضزبوَوة. بةؾةيَهي ظؤضي عةضةبةة ؾةؤفيٓيةنإ       
زةياْةةةويَت بةةة ْةةاوي دةةاييين ديػةةالَةوة دوَةةةي عةةةضةبي فةةطاوإ بهةةةٕ و     
بؤاضيَعٕة فةيةغتيٓيـ وةى بطيٓيَهي غايهؤيؤشي بةناضزةبةةٕ يةةّ نايةيةةزاة    
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ضيَعيَةةت يةةةْيَوإ دةتٓيهةةة  دةةةّ زةويرةتةةة عةضةبيةةة زةيةةةويَت ٖاوغةةةْيي بؤا   
 .(1)جياواظةنإ و عةؾايةض و ٖؤظةناْسا بة ٖؤي دايين ديػالَةوة

بؤ نوضز نؤٕ دايٓيَهي زياضي و وةٖاي ْةبووة دةّ ناْػةؾي ْةبوة نةة  
دائ بهاتة ْاغٓاَةي ْةتةوةنةي. زيةاضزةي فةطة دةايين نةوضز بةضنةاوة وةى      
)ديػالّة َةغيرية نانةيية يةظيسية ٖةتةة عةيةوية ظةضزةؾيت و غةاديبية  

وْهة بةة  ..... تاز( ْانطيَت دائ بهطْتة بٓةةَاي ْاغةٓاَةي ْةتةوةنةةَإة نة    
زضيَصايي َيَصوو دايٓةنإ  ؤضداوٕ تانو ٖاتؤتة غةض ديػالّ ٖةضوةٖا فطة دةايين  
ضيَيطة و ةاؾاْيـ عةضةبةنإ خؤيإ بةة ْةعيهرت زةظاْةي يةة نةوضز بةؤ دةايين        
ديػالّة بةةآلّ ديَُةة زةتةواْ  خةايري ييَهضةووٕ بسؤظيٓةةوة يةة ْيَةوإ ٖةةَوو          

اتة ضؤذةي نةوضزة يةةى ضوذةة بةةآلّ      دايٓةناْي نوضزاة نة دةويـ نوضزبووْة و
نايةةةي زةضنةةةوتين يةظةَيٓةةةي زيٓيةةسا جيةةاواظةة زيرٓيةةاّ َوغةةًرُاْي بةةووٕ و 
َةغةةةيربوْي نوضزيَةةةو جيةةةاواظة يةةةة َوغةةةًرُاْيَيت عةةةةضةبيَو و َةغةةةيريَيت  
ديتايريةىة نوْهة ضوذةنة ْا ؤضديَ بةآلّ ضيَيانةاْي  ةيؿةتين بةةخوزا  ةؤضداوة     

يةى ضؤذة. ناى دةمحةزي ؾةيَذ نةة ضابةةضي ضؤذةي      وة دة ةض ْا يةى دايسيا و
بةؾيَهي ظؤضي َوغًرُاْإ بووة ية غًيَُاْي ناتيَو َاَةيرةي ية ةأل جويةنةة و  
َةغيريةناْي غًيُاْيسا نطزووةة وةى  اوض و زئ جياواظ َاَةيرةي ْةةنطزوةة  
بةةةيرهو وةى بةةطا و خؤؾةويػةةت َاَةيرةةةي نةةطزووةة تةْاْةةة؟ جويةنةةةنإ       

ٕ خؤؾويػةةتوة بةؾةةهيَهيإ ْة ةضداْةةةوة بةةؤ ديػةةطاديٌ و ةي دةةةو دةوةْةةسةيا
َاوْةتةةةوة ٖةةةضوةٖا )َاضز ةةة(ي َةغةةيري نةةة ضابةةةضي ضؤذةةي َةغةةيرية     
داؾوضييةناْي ٖةَوو جيٗاْة و بؤ خةؤي خةةيرهي ذةةضيط و باتاغةة ديَػةتا يةة       

                                                           

عبةةا اا العةةرو , وفّةةو الاولةةة, طبعةةة التاشةةعة, ور,ةةس ارةةاب عربةةي, الةةاار البي ةةا , ( 0)
 .022, ص: 2100املغرب, 
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دةَطيها ْيؿتةجيَيةة ناتيَو بةغةضزإ زيَتةوة ٖةضيط و باتاؽ ٖةةَوو خةةيرهي   
ضيط و باتةةاؽ وةى ضابةةةضيَهي ضوذةةي دةةايين َاَةيرةةةي ية ةةةأل زةنةةةٕ و      ٖةةة

 ةيَؿواظي زةنةٕ نة َوغًرُاْيؿٔ.
يةغةض داغيت غياغيـ ؾؤضدؾييَطاْي نوضز جياواظيإ بة َةغةري بةووٕ   
و يةظيسي بووٕ و َوغًرُاْي بووْي ٖي  نةغيَو ْةنطزوة و ٖةَوو وةى ضيَعيإ 

ضزا زياضزةيةةى ْازؤظيٓةةوة نةة َوغةًرُاْة     ييَيةاوةة تةْاْةة؟ يةة َيَةصووي نةو    
نوضزةنإ بة ويػتى خؤيإ ؾةضديإ نطزبيَ ية ةأل نةوضزة َةغةيريةنإ يةإ    
يةظيسيةنإة دةَةف زة ةضديَتةوة بؤ جياواظي ضؤذةي نةوضز يةة دايٓساضيةسا نةة      

 بةو ؾيَواظة دايٓساضي دةدماّ زةزا؟.
 
 ـ كةهتوز: 4

بةؤ ْاغةيين نةوضزة زووبةاضة     دة ةض نةةيتوضيـ بهةيٓةة غةةْيي َةذةةى     
تووؾي ٖةَإ نيَؿة زةبيٓةوة نيَؿةي فطة نةيتوضي نوضز نة ٖةةض ْاونةةية   
ياخوز ٖةض جؤضة خيًَيَو خاوةٕ نةيتوضي جوزإ و زةبيَت بةة ْةتةةوةي جيةا    
بيآْاغ ة بؤية دةّ بٓةَايةف ْاتواْيَ وةآلَي ةطغياضي ديَُة بساتةوةة بةآلّ 

وضي نوضز زةتواْ  ية زوو ضووةوة خايري ٖاوبةةف  ية ةأل جياواظي و فطة نةيت
بسؤظيٓةةةوة يةةة ْيَةةوإ دةتٓيهةةة جياواظةنةةاْي نؤَةيريةةةي نةةوضزةواضي دةةةويـ 
دةوةية ٖةَوو دةةو نةيتوضاْةة نةوضزٕ و يةيةةى ضؤذةةوة زةضنةووٕ بؤيةة ظؤض        
خايري ييَهضةوو بووْيةإ ٖةيةةة زووةّ: بةة ٖةؤي ييَهضةووْي شيةاْي نؤَةةيرياي         

غةضةتاناْيسا نؤَةيريايةني ؾةواْهاضيي و نؿةتونايري بةووة ظؤض    نوضزي نة ية 
ية داناض و خوضةوؾت و ية ضةوؾي شيإ ييَهضووٕ ٖةيةة وةى َيوإ زؤغيت و 
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ناوتيَطي و بيَياْة بة  ةةوضة ظاْة  و زيرػةال و غةؤظزاضيي و ... تةاز( ظؤض يةة       
 داناضي زيهة نة نوضز ْاغةنإ ٖةْسيَهيإ تؤَاض نطزوة.

 
 زةضةهَةن:ـ  5

دةبو َةوعيين ْةغةةل يةة ةةةضتوني )ةةس ايهةالّ( نةوضز بةْةةوةي شْةي          
ذةظضةتي غوية إ زةظاْيَت نة دةويـ زايهةي )جٓؤنةيةة( بؤيةة نوضزةنةإ     
ْيوةيةنإ يةة جٓؤنةيةةة ؾةةضةفدإ يةة ؾةةضةفٓاَةزا زةْوغةَي: ٖةْةسَي وا        

ةوة نةة تةةةي نةوضز يةة شٕ و ش ةواظي ية ةةأل زيَوةنا       ْةسا ٖاتوْةتةة   زة يَطْد
 .(1)زْياوةة َةغعوزيـ نوضز بة ْةوةي جٓؤنة زةظاْيَت

ية ضاغةتيسا بةؤ  ةةضدإ يةة ضةنةةيرةني نةوضز يةة َيَةصووزا تووؾةي زةيةإ           
بةوباوةضدي جيا جيا زةب  بةجؤضيَو ٖةْسيَو نوضزةنإ بة توضى و بة عةضة  

ةيهةْةة  و فاضؽ زةظأْ و نوضز وةى ْةتةوةيةني غةضبةخؤ ْيؿإ ْازةٕ و ز
 ةاؾهؤ.

بةةةةآلّ بةيريةةةةي ظاْػةةةيت يةغةةةةض دةةةةوة غةةةاغ بؤتةةةةوة نةةةة  وايةةةة       
نوضزيةتؤضةَةةةا عةؾةةةةتةناْي ظا طؤغةةة ) ةةؤتي يويةةوبي ... تةةاز( ية ةةةأل   
عةؾةةتةناْي ٖيٓس و دةةوضوةايي يةة ٖةةظاضةي زووةَةي ث. ظ تيَهةةآلوبووٕة      

يَ تةْاْةةة؟ جيةةاواظي بةةةوضدا يةغةةةض ضيؿةةةي وؾةةي )نةةوضز(يـ ٖةيةةةة ٖةْةةس  

                                                           

( ؾونط َػتةفاة غةضنةاوةناْي بةوبةاوةضدي نةوضزةواضية نةاةي يةنةةّة نةاةداْةي       1)
 .137ة ٍ: 2006بةضديَوةبةضايةتي ضؤؾٓبةي ضاَإة ٖةوييَطة وةظاضةتي ةةضوةضزةة 
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زةيبةْةةة غةةةض وؾةةةنة خةةؤي وةى  ةظْةةة فةةؤٕة ٖةْةةسيَو زةيبةْةةةوة غةةةض     
 .(1)نؤضتيةنإة ٖةْسيَو نوضز بة ْةوةي َيسيةنإ زةظأْ

َةغةةةيةي ضةنةةةيةنيـ نةةؤٕ غةةاغ ْابيَتةةةوة ْةةاتواْيَ ببيَتةةة دةةةو خايرةةة 
ٖاوبةف و جةوٖةضةي نةٖةَوو دةواْةي خؤيإ بةة نةوضز زةظاْةٔ يةة زةوضي     

بيطة زؤظيٓةوةي دةو خايرة ٖيَٓسة غةختة نة بة زضيَصايي غةز يةى نؤبهاتةوة 
غةةايرة غياغةةيةناْي نوضزغةةتإ ْةةةياْتواْيوة  وظاضؾةةيت ييَبهةةةٕ يةةة ةيَٓةةاوي 
يةةنطديَعي و َاْةةوة ْةؾةتواْطاوة زضوغةةت بهطيَةتة بةٖةةض ذةاأل ضةنةةةيرةنيـ       
         ٍ  ْاتواَْي وةآلَةي دةةو ةطغةياضة بساتةةوة نةة )نةوضز( نَييةة  ٖةةضوةى جةةَا
ْةبةظة ظؤض بة وضزي باغي دةّ نيَؿةية زةنا؟ ية ْاغةيين نةوضزاة بؤيةة تانةة     
ؾتيَو نة داَاشةي بؤ زةنا؟ يةْاو ضؤذي ٖةَو نوضزيَها بووْي ٖةيةة دةةويـ   

 )ٖةغيت وةى يةني نوضزبووٕ(ة نة ةيَُإ باؾة باغي بهةئ.
 
 ـ هةضيت وةن يةكي كوزدبوون:6

بةجيَ زةبت نة خؤيإ بةة نةوضز    دةّ تايبةتهاضة يةغةض دةو نوضزاْة جيَ
زةظأْ و داَازةؾٔ يةو ةيَٓاوةزا قوضباْي بسةٕة واتة نيَؿةنة ةةيوةْةسي بةة   
وةعيةوة ٖةية بةجؤضيَو دة ةض ٖاتوو نطزاضيَو زشي نوضز دةةدماّ بةسضيَت دةةّ    
 طوةةةة ظؤض بةةة توْةةسي وةآلَيةةإ زةبيَةةت و بةةةض طي يةةة نةةوضز بةةووْي خؤيةةإ  

زيهةة ٖةةٕ ٖةةَوو تايبةةتهاضةناْي زيهةةيإ تيَسايةة        زةنةٕة بةآلّ  طوةيَهي
وةى )ظَإة خةاىة دةاي ة ضةنةةيةى(ة بةةةرّ ٖةغةيت نوضزبووْيةإ ْيةةة بةة         
جؤضيَةةو بةةؤ بضةةونرتئ بةضشةوةْةةسي زشي نةةوضز زةجوييَٓةةةوة ٖةةةضوةى دةةةو    

                                                           

( ز. عبس ايطمحٔ قادًوة نوضزغتإ و نوضزة و : عبس اهلل ذػٔ ظازةة ناةي ٖةؾتةّة 1)
 .38 – 37ة ٍ: 2014زةظ اي ناث و بآلونطزْةوةي ضؤشٖةآل؟ة ٖةوييَطة 
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نوضزاْةةةي بوْةةة)جاف( و ةةةيَـ غةةةضباظةناْي ضشيَُةةي عيَطاقةةي زةنةةةوتٔ بةةؤ  
 ايري نوضزإ.ضوخاْسْي  وْس و َ

ياخوز دةو غةضؤى ٖؤظ و عةؾةةتاْةي زشي بعوتٓةوةي ضظ اضي خةواظيي  
نةةوضزي جوآلْةوتةةةوة يةةة توضنيةةا و يةةة ديَةةطإ و يةةة غةةوضيا و يةةة عيَطاقةةسا نةةة  
منوْةةةةيإ ظؤضة يةةةة َيَةةةصووي نةةةوضزا. دةةةةّ ٖةغةةةتة ْاوةنيةيةةةة وا زةنةةةا؟  

بةسويَٓيت بةة   نوضزغتاْي  ةوضة زوضغت بيَةت نةوْهة ٖةضيةةى يةة نوضزةنةإ      
ضؤشدةةاوا و ضؤشٖةةةآل؟ و باؾةةوض و بةةانوض و نوضزةنةةاْي يةةةضيعإ و يوبٓةةإ و      
ديػطاديٌ و ... تازة ٖةَوويإ خؤيإ بة نوضز زةظأْ غةضةضاي جيةاواظي ظاض  
و خاى و داي  و ضةنةيرةى و ... تازة واتة ٖةةَوويإ ٖةةيريطي يةةى ٖةغةت و     

يَهةةةي  ؿةةةيت ٖةةةةَوو ؾةةةعوضٕ دةةةةويـ نوضزبوْةةةةة دةةةةّ ٖةغةةةتة وةى ضؤذ
 جياواظييةنإ زة طيَتة خؤي.
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 تيؤزةكاني ضةزهةهَداني شًان
دة ةض باغي غةضةتاناْي غةضٖةيرساْي ظَاْي َطؤظة بهةئ دةوا زةنةويٓة 
بةضزةّ نؤَةيريَو بةوضدا و ضيَباظي جيةا جيةاوةة نةة ٖةضيةنةةيإ بةة ؾةيَواظيَو       
باغي غةةضٖةيرساْي ظبةإ زةنةةٕة ٖةْةسيَهيإ ظَةإ زةبةْةةوة غةةض دةةوةي         

هي زيهةةف َطؤظةة   خوزا وةى بةٖطة و تواْػتيَو بةخؿيويةتي بة َطؤظة  طوةيَ
زةنةْة غيَٓتةض و نؤَةيريَو تيؤضي جيا جيا ٖةض يةةّ  طوةةةزا نةة جيةاواظي و     
ٖةْسيَو جاضيـ زشايةتي بةزيسةنةئ ية ْاوياْسا  طْيرتئ دةةو ضيَباظاْةةي نةة    

 باغي زضوغت بووْي ظَإ زةنةٕ دةَاْةٕ:  
 

 طسوثي يةكةم: 
وايةة نةة غةةضةتاي ٖةةَوو     ظَإ ةيَسضاويَهي خوايية:دةّ  طوةة باوةضديإ 

ؾةةتيَو و يةنةةةّ ؾةةت نةةة بةةووْي ٖةةةبوة )وؾةةة بةةووة وؾةةةف خةةوزي خةةوزا  
خؤيةتي( ٖةضوةى )زي بوْايس( زةيريَت: )َطؤظة ْاتواْيَت ظَةإ زضوغةت بهةا؟ة    

.ٖةةةةضوةٖا داضًْةةةسيع ظَةةةإ (1)بةةةةيرهو ظَةةةإ خةةةةآلتيَهي خواييةةةة بةةةؤ َطؤظةةةة(
نيَؿةةي ظَةإ خةوزي وؾةة ْيةة      زة ةضديَٓيَتةوة بؤ ةي خوا و ةيَةي وايةة )نةة    

بةةةيرهو نيَؿةةةنة ةةيوةْةةسي  بةزضوغةةت بةةووْي خةةةيكي َطؤظةةةوة يةةة  ةةةأل      
فيَطبووْي قػةنطزٕ بؤ ٖةَوو ناتيَو بهةض ةيَويػتة ية ةيَـ ناضةنةوة بووْي 
ٖةةةبيَتة ظَةةاْيـ زاٖيَٓةةطاوي خوزايةةة ةةةيَـ َطؤظةةة بؤيةةة َطؤظةةة و ظَةةاْيـ      

يةي ظاْا َوغًرُاْةناْيـ دةوةي نة خوا . بةير(2)َةخًوقٔ ية بةضاَبةض خوزايا(
( يةغةض ؾةضذي دةّ دايةتةةف زوو ضاي  وعّمَم األدم األمساء كمًازةفةضَويَت: )

                                                           

 ( إظكالية الفرة فى الٍعاة واالصن, د. خالا ٌعيي العٍاو .0)
 ( ٖةَإ غةضناوةي ةيَؿوو. 2)
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جياواظ بووْيإ ٖةية يةنةَيإ واي زةبيينَ نةة خةوا وؾةةناْي فيَةطي دةازةّ      
نةةطزوةة زووةَيةةإ: زةيريَةةت ْةةةخيَط خةةوا وةعيةةةني وا ي زاوةتةةة دةةازةّ        

ةنةا ظَاْى ٖةبووةتواْيويةتى ْاو يةة ؾةتةناْي زةضوبةةضي    نةجؤضيَهة ية َةي
 بٓيَت.

 
 طسوثي دووةم: 

ظَإ نطزةيةني َطؤييةة دةّ  طوةة يةْاو َطؤظسا بة ؾوئَ غةضناوةناْي 
ظَاْسا زة ةضدئَ و تيؿو زةخةْة غةض دةو تواْةا ؾةاضاوةي َطؤظةة ٖةيةةتي بةؤ      

ضييةي َطؤظةة خاوةْيةةتي بةؤ     زاٖيَٓاْي ظَإ ياخوز دةو تواْا نؤَةآليةتي و شيا
زضوغةةتبووْي ظَةةإ دةةةو تيَوضاْةةةي زةنةوْةةة ْةةاو دةةةّ  طوةةةةوة زياضتطيٓيةةإ  

 دةَاْة: 
ظَإ زياضزةيةني غةضيعيية: دةَةف بطيتيةة يةة عةةضيعةني تايبةة؟      -1

نة َطؤظة بة غطوؾيت خؤي ناضزاْةوةي ٖةية يةغةض دةو ضووزاواْةي 
ٓةةةةي زيةةةاضيهطاوي ضووزةزةٕ يةةةة زةوضي بةةةة وؾةةةة يةةةاخوز بةةةة ويَ

 ْايؤشيهي.

ظَإ زياضزةيةني نؤَةآليةتيةة نؤَةةيريا زةبيَةت ضيَهةةوتين ٖةةبيَت      -2
يةغةةةض دةةةوةي ظَاْيَةةو زابٗيَٓطيَةةت نةةة تانةةةنإ بتةةوأْ ةيَهةةةوة     

 ٖةيربهةٕ بؤية ظَإ زياضزةييةني نؤَةآليةتية.

تيةةةؤضي ْةةةويَ: ظَةةةإ زابةؾةةةسةنةْة غةةةةض غةةةيَ قؤْةةةاغة قؤْةةةاغي  -3
ةي َٓةةساألة ييَهؤيريٓةةةوة يةةة ظَةةإ يةةة نؤَةةةيريا  ةؾةةةنطزْي ظَةةاْي 

غةةةةضةتاييةناْسا ؾةةةطؤظة ظَاْيةةةةنإ يةغةةةةض َيَةةةصووي ظَةةةإ و     
  ةؾةنطزْي ظَإ بة زضيَصايي َيَصوو.
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ظَةإ زياضزةيةةني يةة خؤوةيةة: نةة َطؤظةة  وظاضؾةت يةة خؤؾةةي و          -4
ْاخؤؾي و ٖةَوو ذايرةتةناْي خؤي زةنا؟ بيَ دةوةي بة بهاتةةوة  

 .(1)َةي بؤ زابٓيَتياخوز بةضْا

ية ضاغتيسا ضواْ  بؤ تيؤضةناْي ظَإ و ةةيسا بووْي زةَا اتةة بةةضزةّ   
نؤَةيريَو ضاو غطدمي جياواظ جياواظ ديَُة بؤ تيَيةيؿ  يةّ بابةتة منوْةيةةني  
غازة زةٖيَٓيٓةوة نة زواتةط ياضَةةتيُإ زةزا؟ بةؤ تيَيةيؿة  يةة غطوؾةيت       

  ٔ نةةة بةةة تةةةْٗا يةةة   ظَةةاْي نةةوضزية منوْةنةةة دةوةيةةة ويَٓةةاي َطؤظةةةيَو بهةةةي
زووض ةيةى زةشيت و دةّ نةغة ٖي  نةغيَهي زيهةي ْةةبيٓيوة و تةَةْيؿةي   
نةوتؤتةْاو ٖةضظةناضي و بةضةو ناَو بووٕ زةضدوا؟ ةطغةياضةنة دةَةيةة دايةا    

 دةّ َطؤظة ةيَويػيت بة ظَإ ٖةية  ياخوز ظَإ بةناضزةٖيَٓيَت  
اضئ بةة يةة جؤضةنةاْي    ية ضاغتيسا ية وةآلَي دةّ ةطغةياضةزا ديَُةة ْانة   

ظَإ بهةيٓةوة ياخوز ظَإ نةْس زؤخي ٖةيةة دةّ َطؤظةة ْانطيَةت ؾةعوض بةة     
ٖةَوو دةو ضووزاواْةي يةة زةوضوبةةضي ضووزةزةٕ وةةبٓيَةت وةى جوآلْةةوةي     
زاض و زضةخةةت و  ياْةةساضإ و دةةةو ةطغةةياضاْةي بةةؤ زضوغةةت زةبيَةةت خةةؤي و   

ْابطديَةت و وةنةو زةْةي ييَةي      زةوضوبةضي ٖةَوو دةَاْةة دة ةةض نةي زةضيؿةي    
ْابيػرتيَتة بةآلّ ٖةَووي قػةةنطزْة ية ةةأل خةؤي يةة زةضةوةي زةْةي و و      
وَيٓة و ٖيَُةا بةةيرهو َؤْؤيؤ ةة و ٖةغتةةيهي ؾةاضاوةية يةةْاو خؤيةسا بةَةةف         
زةيرئَ )ظَاْي خوزي( و نةغةنة ية ةأل خؤي قػة زةنةا؟ و  ةويَ يةة خةؤي     

ي دةّ ظَاْة بيطئ ياخوز بتواْ  بةة ٖيَُةا و   زة طيَت بيَ دةوةي بتواْ  ويَٓة
زةْي ضةْيي بهةئ. تا ديَطة ظَاْيَو ية داضازايةة نةة ظَةاْيَهي خةوزي و تانةة      

                                                           

 www.agavgam.com( ْؿأة ايًػةة 1)
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نةغةةية و َؤْؤيةةؤى بةضٖةةةّ زةٖيَٓيَةةتة بةةةآلّ بةياْيةةةى ٖةيرسةغةةتيَت يةخةةةو 
َطؤظيَهةةي زيهةةة زةبييَٓةةت يةغةةةض زووض ةنةةةي ةةةاف بةةطديين َةةاوةي تةةطؽ و  

يةيةةةى ْعيةةو بووْةةةوة ْانةةاضٕ دةةةّ زوو نةغةةة دة ةةةض نةغةةي      زيرةةةضداونيَ و
زوةَيـ ٖةَإ دةظَوْي نةغي يةنةةَي ٖةةبيَت واتةة دةةو ظَةاْيَهي زيهةةي       
ْةظاْيبيَت و ؾاضةظا بيَت دةةو ناتةة نةغةي زووةّ زةوضي َاَؤغةتا زةبيَةت و      
نةغةةي يةنةةةّ ْانةةاضة فيَةةطي ظَةةاْي دةةةو بيَةةتة بةةةآلّ يةةة ذايرةةةتي دةةةوة       

ٖةةةَإ دةةةظَوْيإ ٖةيةةةة ْانةةاضٕ يةةةى بةةسويَٓٔ و ية ةةةأل يةةةى   ٖةةةضزوونيإ 
بئاخ ٔ دةوا وا ةيَويػت زةنةا؟ دةةو وؾةاْةي نةة بةناضيةسةٖيَٓٔ بةضيَهةةوتٔ       
بيَةتة واتة ْانطيَت ٖةضيةى بة ؾعوض و ٖةغيت خؤي ْاو زابٓيَت بةؤ ؾةتةنإة   

و بةةوة   بةيرهو زةبيَت ضيَهةوتٓيَو ٖةبيَتة دةّ ضيَهةوتٓةف خةؤي بةة ضيَهةوتةة   
ْيةة زاْيؿةة  زاْةةة زاْةةة ْةةاو يةةة ؾةةتةنإ بٓةةئَ ْةةةخيَط  بةةةيرهو يةةة دةةةدماَي  
دةظَووٕ و ةيَهةوة شيةإ ةيَهةةوة زةنةوْةة ْةاو ذايرةةتي ٖةاوز ؤخةي و ْةاوي         
ؾةةتةنإ زيَتةةة غةةةض ظاضيةةإ. ظَةةإ يةةةّ ذايرةتةةةزا يةةة داغةةتة خةةوزي و تانةةة  

)ظَةاْيَهي نؤَةآليةةتي(   نةغيةنةي زة واظضيَتةوة بؤ داغيت نؤَةآليةتي واتة 
فةضاٖةّ زيَت نة زايةيؤى بةضٖةّ زيَٓيَتة زايةيؤنيـ زةبيَت زةْةي و ٖيَُةا و   
و داَاشةنإ داؾهطاو ضووٕ بٔ و َاْا بة زةغتةوة بسةٕ بؤ دةو زوو نةغةة ية 
ذايرةتي ظيازبووْي نةغةنإ بؤ غيإ و نواض و تا زةبيَتة خيَةعإ و  وْةس ...   

ظياز زةبٔ و ظَاْةنة زةويرةَةْةس زةبيَةت تةانو زة اتةة     تازة شَاضةي وؾةنإ 
دةو داغتةي دةَطدؤ ظَإ ةيَي  ةيؿتوةة جا دة ةض ةيَٓاغةي ظَةإ بهةةئ بةة    
ةيَةةي نةغةةةنة بةةة تةةةْيا و بةةةو تواْايةةةي ٖةيةةةتية دةةةوا زةبيَةةت بًرةةئَ ظَةةإ  

 بةضٖةَي بةي َطؤظة و َطؤظة زةناضيَت خوزإ خايكي ظَإ بيَت.
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ض بة باضا زووةّ غةيطي ظَإ بهةئ دةوا زةبيَةت بًرةئَ ظَةإ    بةآلّ دة ة
 طيَبةغةةتيَهي نؤَةآليةتيةةة يةةة ْيَةةوإ تانةناْةةسا. بةةؤ يةةة يةةةنرت  ةيؿةةتين      
تيؤضةنإ و زضوغت بووْي ظَاْيـ بةة ةيَةي دةةّ منووْةيةة زابةةف بةووٕ بةؤ        
غةةةض زوو بةةةضةي جيةةاواظ يةنةةةَيإ زةيرةةئَ ظَةةإ بةضٖةةةَي بةةةي َطؤظةةة وة  

ةَيؿيإ زةيريَت نؤَةيريا بةضٖةّ ٖيَٓةةضي ظَاْةةة وةآلَةي ةطغةياضةنةف     زوو
يةْاو دةةو منووْةيةزايةة نةة ةَيؿةرت َٖيٓاَاْةتةةوة. جؤضةنةاْي ظَةاْيـ بيٓةا         
يةغةض دةّ منوْاْةة جيانطاوْةتةةوة وةى زةضبةطديين نةاو يةإ  ةوَي يَيبةووٕ و        

 .(1)ياخوز ٖةغتةنيةنإ و ظَاْى جةغتة و ... تاز
 

 كوزدي:شًاني 
دة ةض باغي َيَصووي ظَةاْي نةوضزي بهةةئ دةةوا زةبيَةت بيةضدَيٓةةوة بةؤ        
زابةف بووْي دةو غؤي ةيَػتاْةي نة ةي بانوضي زةضياضي خةظةض ْيؿةتةجيَ  
بووٕ و ةَيـ ية ٖةظاض غةاأل بةةض يةة َةغةيب زابةةف بةووٕ بةة زوو بةؾةةوةة         

زووةَيؿةةيإ  يةنةةةَيإ ضوياْهطزؤتةةة ضؤشدةةاوا يةةة دةةةوضوةا بآلوبوْةتةةةوةة     
نووْةتة ٖيٓس و دةويرتيإ ية ديَطاْةي ديَػةتازا  ةغةاوْةتةوةة يةنةةّ  ةطوث      
ْاوياْطاوة ٖيٓسؤ دةوضوةي ة زووةَيؿيإ ْاوْطاوٕ ٖيٓةسؤ دةاْةية ةةيَـ دةةّ     
زابةف بووْة  ةوضةية ٖيٓسؤ دةوضوةيةنإ و دةاْيةنإ بةيةى ظَإ زاخةاوتٔ  

ي و ديٓيًيعي و ديتايري َاوْةتةوة نة و تا ديَػتاف ظؤض وؾةي نوضزي و غويس
ْة ؤضداوٕة ةةيوةْسي ْيَوإ ظَاْةة ٖيٓةسو ديَطاْةيةةناْيـ بةة تايبةة؟ نةوضز و       
فاضؽ زواي زوو ٖةظاض و ةيَةٓخ غةةز غةاأل تةةفٓوتوْا بةووٕ و ةاؾةهؤ بةووْي        

                                                           

( ظاْػيت ظَةإة ز. عبةس ايواذيةس دةةيوال و ز. إبةطاٖيِ ععيةع إبةطاٖيِة نةاةي يةنةةّة          1)
 .112 -111ة ة 2007ناةداْةي ضؤؾٓبةة ٖةوييَطة 



43 

نوضز َٖيؿةتا شَاضةيةةني ظؤضي وؾةةي ييَهضةوو يةة ْيَةوإ فاضغةي و نوضزيةسا         
 ٕ يَعاْةةي ظَاْةةة ديَطاْيةناْةةةوة بةةة تايبةةةتي نةةوضزية ظَةةاْي ة يةةة ضووي خ(1)ٖةة

نوضزي غةض بة خيَعاْي ٖيٓةسؤ دةضوةيةة يةة خيَعاْةي ظَةاْي ظيٓةسووي ديَةطايين        
ة (2)ية ةأل ظَاْي فاضغةي و دةةفػاْي و بًةوجي و تةاجيهي و تاغةيت و ... تةاز      

 يةغةضيةى ٖيًَري ظَأْ.
ضةي ظَةةاْي غطوؾةةيت ظَةةاْي نةةوضزي: يةةة ضاغةةتيسا قػةةةنطزٕ يةةة بةةا      

نوضزييةوة ٖةضوا غازة و داغإ ْيةة نوْهة ظَاْي نةوضزي خةوزإ نؤَةةيريَو    
ظاضي جيةةةاواظة وةى )غةةةؤضاْية بةةةازيينة ظاظاية ٖةةةةوضاَية يةةةةنية يةةةؤضية   
...............تةةاز( نةةة ٖةضيةنةةةيإ بةةؤ خةةؤي خةةوزإ خاغةةية؟ و غةةي ةتي 

وضزئ و يةة ضووي  تايبةتي خؤيأْة بةآلّ ية ةأل دةَةؾسا ٖةةَوويإ ظَةاْي نة   
غيٓتانؼ و َؤضؤيؤجي و غطوؾيت ظَاْةوة ويَةو زةنةٔ و بةة ظَةاْي نةوضزي      

 ْاوظةْسزةنطئَ.
ٖةضوةٖا ْووغ  يةغةض دةّ ةيةْةي ظَاْي نةوضزي ظؤض نةَةة و دةةوةي    
نةةة زةبيٓطيَةةت باغةةهطزْة يةةة ضيَعَةةاْي نةةوضزي يةةاخوز ظَآْاغةةية و نةةةَرت     

ةي نوضزْاغةةيـ دةةةّ جةةؤضة باغةةة ةنطاوةتةةةوة يةغةةةض دةةةّ بةةواضةة بةةؤ واْةة 
ةطداوةطدي خؤيةتي و دةواْي زيهةة ظيةاتط باغةي ةػةؤؤضدي وضزٕ و يةة َةبةغةتة       
 ؿةةتيةنة زوضَةةإ زةخةْةةةوةة بؤيةةة ةةةيَـ دةةةوةي باغةةي غطوؾةةيت ظَةةاْي   
نوضزي بهةئ زةبيَت شياْي غةضةتايي  ةيي نوضز بةة بةة خؤَةإ بٗيَٓيٓةةوة     

                                                           

ضيَهدةطاوي  ( ظَاْي نوضزية َةغعوز حمُسة و ذةةنيِ نانةة ضةفة يةة بآلونطاوةنةاْي     1)
 .17 -16ة ة: 2014ة ٖةوييَطة 27ظَآْاغية شَاضة 

( وؾةي ظَاْي نوضزية ز. دةةوضةمحإ ذةاجي َةاضفة نةاةي نةوضدي ظاْيةاضي نةوضزة        2)
 .30 -29ة ة: 1975بةغساة 
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ايةةني داشةيرةساضي و نؿةتونايري بةووة و     نة باداْهطز نوضز يةة نؤْةسا نؤَةيري  
ٖةةضوةى   غةضناوي ظَاْةنةؾي زة ةضديَتةوة بؤ دةو ناتةي شياْي نةوضزةواضي 

دوٍ ) فيًضَيعػهى( باغةى زةنةا؟ نةة نةوضز يةة دةغةًساخةيرهى ظةوا ْاونةة        
ؾاخاوييةناْى داغياا بضونٔ و ظَاْى نوضزا يةّ ْاونةية زضوغةتبووة ْةةى   

ة دة ةةض غةةيطي ظَةاْي نةوضزي بهةةئ يةاخوز       1ٗاْةية ؾويَٓيَهى تطا دةّ جي
)وؾةناْي( ظَاْي نوضزي ٖةَووي زة ةضديَتةوة بؤ دةو ناتةي نة نوضز َصويرى 
نؿتوناأل بووة  ياخوز غةضقايرى داشةيرساضي بةووةة دةوناتةة نةوضز يةة بةاضيَهي      
وازا بووةة نة ضاغتةوخؤ َاَةيرةي ية ةأل غطوؾت نطزووة بةة ةيَةي ةيَويػةيت    

اَةيرةي ية ةأل )زاضة بةضزة بايرٓسةة َاغية ضووةىة زاض ٖةْاض و غةيَو و  ضوشاْة َ
قةيػي و ؾووتي ... ( ٖةَو دةو ؾتاْة نطزوة  ةض زيكةةتيـ بةسةئ ٖةةَوو    
دةو وؾةاْة وؾةةي نةوضزئ و ٖيضةي وؾةةي بيَياْةة ْة ة نةؤٕ نةوضز خةؤي           

و يةة  َاَةيرةي ضاغتةوخؤي نطزوة ية ةةأل دةةو زةوضوبةةضةزا و ْانةاض بةووة ْةا      
ؾتةناْي زةوضوبةضي بٓيَةتة دةةو نةةٍ و ةةةْةةف نةة زضوغةيت نةطزووٕ بةؤ         
داغاْبووْي شيةاْي ضؤشاْةةي وةى )نةةقؤة خةدمةةضة جةوةْةة ضيؿةُةي وآلغة       
نوضتإة نطاؽة نالرف ... تاز( ٖةَوو دةو نةٍ و ةةةْةف بةة زةغةيت خةؤي    

نةوضزي يةة   زضوغتيهطزووٕ ٖةَوويإ ْاوةناْيإ ْاوي نوضزييةة بؤيةة ظَةاْي   
بٓةضدةتسا ظَاْيَهي نؿتونايري و داشةيرساضيية جياواظة ية ظَاْي ديٓيًيعي ياخوز 
ظَةةاْي دةةةيرُاْي نةةة ظيةةاتط ظَةةاْيَهٔ غةةةض بةةة نؤَةيريةيةةةني ةيؿةغةةاظي و     
تةنٓةيؤشئ و وؾةناْيؿيإ غةض بةو جيٗاْةٕة ديَُة بة ظَاْةنةَاْسا زةظاْ  

                                                           

( ٖةْةةسيَو بةةة و ضاا ٖةيةةة يةةةباضةا ظَةةإ و َيَةةصووا نةةوضزةوةة قةةةْاتى نةةوضزؤ)       1)
ة 1973ضفة نةا نةؤضا ظاْيةاضا نةوضزة بةغةساة      نوضزؤيغ( و: دةوضةمحاْى ذاجى َةا 

 77ة
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ةيَؿةهةوتٔ و تةنٓةةيؤشي  ةةض غةةيط     نة ية نويَي جيٗاْةائ يةة ضووي داغةيت    
بهةةةئ دةةةو وؾةةاْة نةةة ٖاتوْةتةةة ْةةاو ظَةةاْي نوضزييةةةوة بةةة ٖةةؤي دةةةو          
نةضةغةةتاْةي نةةة ضؤشاْةةة بةناضياْةةسةٖيَٓ  ٖةةةَووي بيَياْةةةٕة نةةوْهة ديَُةةة 
خؤَإ زضوغتُإ نطزووٕ و ْاناضيؿ  بةناضيإ بٗيَةٓ  واتةة بةة ظَاْةنةةزا     

ُةة زضوغةتُإ ْةةنطزووةة بةةآلّ )نوضتةإ(      ( ٖي ديَُة ْية و ديTVَزةظاْ  )
ياخوز )نالرف( زةظاْ  ٖي خؤَاْة و واتة ظَةإ  ةدميٓةيةنةة بةؤ ةاضاغةتين     
داغةةيت ضؤؾةةٓبةي و ظاْيةةاضي دةةةو  ةيةةة. بةةةآلّ وة ْةةةبيَ ظَةةاْي نةةوضزي       
ْةيتواْيبيَت خؤي يةّ تةْيصة قوتاض بها؟ة بةيرهو تواْيويةتي خؤي بيودميَينَ 

بيَ بؤ وةض ةطتٔ و زاتاؾة  و زضوغةتهطزْي وؾةةي ْةويَ تةا       و زةض اي نطاوة 
بهاضيَت ية ةأل  ؤضداْهاضية تاظةييةناْي غةضزةَسا بةطدوا؟ة وا باؾةة باغةي زوو    

 نةَهي  طيٓي بهةّ ية زياضيهطزْي غطوؾيت ظَاْي نوضزيسا.
 
  ناوضةي هةضيت شًاني: -1

ظَإ ية َطؤظسا يةنةَ  ؾتيَهة نة َاَةيرة ية ةأل زْياي تةاظة و ؾةتيَهي   
ْويَ زةنا؟ ٖةض ؾتيَو ْويَبيَت و يةنةَ  جاض َطؤظة بهةويَتة بةضنةاوي دةةوا   
ةطغياضي ْاوةنةةي زةنةا؟ واتةة دةةوة زةةطغةيَت دةةّ ؾةتة يةة غيػةتةَي          

ظةنةة بيَةةت  ظَاْةسا   ؾةوَيٓيَهي  طتةوةة جةا دةةو ؾةتة  زاَٖيٓةاْي خةوزي َطؤ        
ياخوز نةٍ و ةةييَهي ْويَ بيَت نةغةنة َاَةيرةةي ية ةةأل بهةا؟ة بةؤ منووْةة      
نوضز ناتيَو )نآلف(ي زضوغتهطزوة ْاوةنةؾي بؤ زاْاوة نة ٖةةض بةة نةوضزي    
ظَاْةنة دةو ؾةتةي  طتؤتةة خةؤة يةاخوز  يايةةني زؤظيوةتةةوة نةة بةةناضي         

ونةةيةنة ٖةةض ؾةويَٓيَو    ٖيَٓاوة ْاوي ييَٓاوةة واتة ْاونةةي ٖةغةيت ظَةاْي ْا   
بهةويَتة ْاوي زةبيَت ضةْيي ظَإ بة بةضخؤيسا بها؟ة جا دةو ؾةتة وةض ةةاو   



 --------كوزدؤهؤذى  --------                47       

بيَت وةى )نؤَؤيتةض( ياخوز ضةغةٕ بيَت وةى ) ياي تؤيرية( يةاخوز نوضزاْةة   
(ي عةضةبيةةوة وةض ةةاوةة  ةطيٓي    ضْةبيَت وةى ووؾةي )قةضظ( نة يةة )قةط  
نةيةني نةاآلنة و بةة ةيَةي ةيَويػةيت و     دةوةية نة ْاونةي ٖةغيت ظَاْي ْاو

ؤيٓةتةةوةة    داوضدييَساْةوةي َطؤظة ية ؾتةنإ ظَإ و ؾتةنإ زةخاتة ْةاو ٖاضَد
بةَةةةف زوو ضيَيةةة ٖةيةةة بةةؤ ةةيةةسابووْي وؾةةةناْي ظَةةاْي نةةوضزي ضيَيةةةي    
ضاغتةوخؤ نة دةويـ ٖةيريَٓحاْي وؾةي نوضزي ضةغةْة يةْيَو ظَاْي نوضزيسا 

 .  (1)ية نة دةويـ وةض طتين وؾةية ية ظَاْي بيَياْةوةضيَيةي زووةّ ةوةن
 

 شًاني كوزدي و عةقوَي داهيَهةز:  -2

يةغةةةةةضزةَي بةةةةاظزاْي نؤَةةةةةيريا يةةةةة نؤَةيريايةةةةةني نؿةةةةتونايري و   
ؾةةواْهاضييةوة بةةؤ نؤَةيريايةةةني ةيؿةغةةاظي و تةنٓةةةيؤشي ظَةةاْيـ  ةةؤضداْي 
بةغةةةضزا زيَةةتة نةةوْهة جيٗةةاْي َطؤظةةة زة ؤضديَةةت و نؤَةةةيريَو نةضةغةةتة و     
ة زياضزةي نؤَةآليةتي ْويَ زيَتة داضاوةة ظَاْةنةف دةّ  ؤضداْة زة طيَتة خؤي

ظَاْي نوضزي ظَاْيَهي ٖةوئَ داغاية تواْاي دةوةي ٖةية نةة ية ةةأل  ةؤضداْي    
ؾتةناْسا بطدوا؟ة بةةآلّ نَيؿةةيةى ٖةيةة دةةويـ دةةو نةقبةغةتٓةي نؤَةةيري        
نوضزةواضيية نة ية ةأل ٖةَوو  ةةْي زْيا ةيَهةوة نؿتونايري يةإ ؾةوْهاضيي   

وضز خةؤي ؾةتةناْي خةؤي    ياخوز باظض اْي بووة يةو قؤْاغةزا يةبةض دةوةي نة 
بةناضَٖيٓاوة و ْاناض بةووة نةضةغةتةناْي شيةاْي خةؤي زضوغةت بهةا؟ ظَاْةة        
ضةغةةةةْةنة تةبايةةةة ية ةةةةأل شيةةةاْي نؤَةةةةيريازاة نةةةوْهة عةقًرةةةة زاٖيَٓةةةةض و 
زضوغتهةضةنةذعوضي ٖةةبووة نةة نةوضز خةؤي بةووةة بةةآلّ ناتيَةو نؤَةةيريا         

وضز توؾةةي بةةووة نةةة   ضازةوةغةةتيَت ٖةةةضوةى دةةةو ضاوةغةةتاْةي دةةةَطدؤ نةة    
                                                           

( وؾةي ظَةاْي نةوضزية ز. دةةوضةمحاْي ذةاجية نةا نةوضدي ظاْيةاضي نةوضزة بةغةساة          1)
 .26ة ة: 1975
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ْةيتواْيوة وةى بةضٖةّ ٖئَ و زاٖيَٓةض ية قؤْاغي ةيؿةغاظي و تةنٓةيؤجيةسا  
بصيت ة بةناضٖيَٓةض و نطدياضي دةو جيٗاْةيةة ظَاْي نوضزي ضووبةةضدووي دةةضني   
قةةوضؽ بؤتةةةوةة يةةة ةيةةةى نؤَةةةيريَو وؾةةةي َاوْةتةةةوة نةةة ٖةةي غةةةضزةَي   

ةوة َوتوضبةةةةةة  ويربةةةةصيَطة  نؿةةةةتونايري و ؾةةةةواْهاضيية وةى )ؾةةةةةٕ و نةةةة  
يةوةضداْسٕةختو  ... تاز( ٖةَوو دةو وؾاْة بؤ خؤيإ بطيتيبةوٕ يةة نةاضنطزٕ    
يةةة نؤَةةةيرياي نؿةةتونايري و ؾةةواْهاضةيية بةةةآلّ يةةة ذايرةةةتي  واغةةتٓةوةي    
نؤَةةةيريا بةةؤ نؤَةيريايةةةني ةيؿةغةةاظي و تةنٓةةةيؤشي ٖةةي  نةةاّ يةةةو ناضْةةة   

ْةتةوة ةطغياضةنة دةوةي دايا دةّ وؾاْة ْةَاوٕة بةآلّ وؾةنإ بة تةْيا َاو
فطديَبسضئَ يإ ني ية ةيةنى تطةوة زةبيَت نؤَةيريَو وؾةا ْواَ وةضبيطيَةت و  
زةغتهاضيؿيإ ْةنا؟ نةوْهة خةؤا زاٖيَٓةةضيإ ْةةبووة. زيةاضة غيػةتةَي       
ظَاْي نوضزي خوزإ تواْايةنة نةة دةةّ وؾةاْة بةناضزةٖيَٓيَتةةوةة بةةآلّ بةؤ       

اتة ظَاْةنة تووؾي ضانيَؿإ زةبيَةت و َاْاي زيهة بةاض زةنطيَةت   واتاي زيهة و
يةّ وؾاْةي دةَطدؤ ناتيَو زةْوغ  )نابطا ية ٖةَوو ةيةى زةيةوةضديَ( يةاخوز  
) ويربصيَطي بابةتةنةّ نطز( ياخوز )تواْيِ بةنطزْةةوةي خةؤّ َوتوضبةة بهةةّ     

ضغةةتاْةزا يةغةةةض بةنطزْةةةوةي ْةةويَ ... تةةاز( ٖةةةَوو دةةةّ وؾةةاْةي يةةةو      
بةناضٖاتووٕ ية قؤْةاغي يةنةةَي نؤَةةيريازا َةبةغةت يةة  ويربةصيَطزٕ خةوزي        
 ويربصاضزٕ بووةة بةة َةبةغةيت يةوةضداْةسْي خةوزي يةوةضداْةسْي َةةضد و َةاآل؟        
بووةة بةآلّ بة ٖؤي )ضانيَؿاْي ظَإ(ةوة َاْاي زيهة باضزةنطيَت يةةو وؾةاْة   

 و ية ظَاْسإ بة )ديسيؤّ( ْاوْطاوة. 
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 ةضوةى دةّ ضغتاْةي خواضةو نة ٖةَوويإ ديسيؤَ .ٖ
 يةبةضناوي ْية. -1

  ويَي َػي تيَهطاوة. -2

 غةط بؤْي ةيَوة ْانا؟. -3

دةّ ضغتاْة نؤٕ ديسَؤَٔ َاْاناْيإ ية وؾةةنإ يةاخوز يةة فؤضَةناْةسا     
ة بةيرهو ية خوزي َةبةغيت قػةة نطزاضيةة دةَةةف خاغةيةتيَهي زيةاضي      (1)ْية

 ظَاْي نوضيية.
 
 توانطتةكاني شًاني كوزدي و بةكازهيَهاني وشة:ـ 3

دةَطدؤ ديَُة ية نؤَةيريايةني ةيؿةغاظي تةنٓةيؤشيسا شيإ زة وظةضيَٓ  
بة جؤضيَو دة ةض نؿتوناأل و ؾواْيَتيـ بهةئ ٖةض بة ياضَةتي و ية شيَط 
نةتطي جيٗاْي تةنٓةيؤشيسايةة جا ظَاْي نوضزي دةضني  ةوضةي نةوتؤتة 

ْٗا دةغتؤ نؤٕ ديَُة وةى نوضز و بةؾيَو ية ضؤشٖةآل؟ تةْٗا و تة
بةناضٖيَٓةضي بةضٖةَي ضؤشداوائة بؤية ظَاْةنةمشإ ْاناضة وؾةي ضؤشداوايي 
و زةوضوبةض بيطيَتةوة خؤي بة ةيَي تواْػت و ؾياْي خؤي. غةضةنيرتئ 

 ضيَياناْيـ دةَاْةٕ: 
ووؾةي نوضزي ضةغةٕ: نة ةةيوةْسي ٖةية بة خوزي زاٖيَٓةضةوة جا  (1

ت ياخوز زاٖيَٓةضي نةَهيَو بيَت نة دةو زاٖيَٓةضة زاٖيَٓةضي داَيَطيَو بيَ
دةو نةَهة  وظاضؾت ية زياضزةيةني نوضزةواضا بها؟ وةى وؾةا ) 
ةيَؿُةض ة(نة زياضزةيةنى نةنساضي نوضزة و تايبةتة بة  ةيي نوضزة 
ْاتواْطيَت وةضبييَطزضيَةتة غةض ظَاْي عطبي بة )اجلٓسا( ياخوز 

(soliarي ديٓيًيعي نوْهة زياضزةيةني نوضزةو).اضية 

                                                           

( ديسيؤّ نةؾةٔ و ةيَهٗةاتين يةة ظَةاْي نوضزيةساة ؾةيالٕ عوَةةض ذػة ة نةا ضةْةخة           1)
 .50ة ة: 2009َةيربةْسي نوضزؤيؤجية غًيَُاْية 
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زاضدؾ : ضيَيايةنة ظَاْي نوضزي زةييطيَتة بةض بؤ زاضدؾتين وؾةي ْويَ  (2
وةى وؾةي ظاْا نة نؤَةيريَو وؾةي زيهةي ييَ زاضديَصضاوة )ةيَعاْ ة 

 زةظامنة ظاْطاو .... تاز(.

خواظة )ديسؤّ(: نة ضانيَؿاْي ظَاْة بؤ َاْايةني زيهة وةى )نابطا   (3
يةْاو نيًَرية دةواْةي زةغتيإ نوض؟ زةغيت نوضتة( زياضة ناتي خؤي 

بووة ناضوباضيإ ييَ ظةمحة؟ بووةة بةآلّ ديَػتا بة نةغيَو زةيرئَ نة 
 ٖةشاض بيَت و زةغيت ْةضدوا؟.

 زاتاؾ : زاتاؾيين زوو وؾةية بؤ وؾةيةني ْويَ وةى:  (4

 ظاْهؤ= ظاْ  + نؤنطزْةوة
 وؾهاوي= وؾو + داو

ي بؤ وؾةي نوضزي بة ةيَي داؾٓايي وةض يَطدإ: وةض يَطداْي وؾةي بياْ (5
وؾةنة ية نوضزيسا وةى ووؾةي )ايهاتب(ي عةضةبي بووة بة )ْوغةض( 
دةَةف زةنةويَتة غةض تواْاي وةض يَطد نة   وؾةيةى زازةْيَت بؤ دةو 

بةّ وؾاْة وةض يَطدزضاوة  اإلسعافات األوليةوؾة بياْية بؤ منووْة وؾةي )
( االعزاض املزضيةتاييةنإ( يإ ))فطيايي بةضايية فطيا وظاضي غةضة

بوة بة )بةضةشةْي ة زياضةنإة ْيؿاْةنإ( جا خويَٓةض ياخوز  ةٍ 
 خؤي يةى زاْة بةناضزةٖيَٓيَت بة ةيَي غيػتةَي ظَاْي خؤي.

: وةض ةةطتين وؾةةة وةى خةةؤي وةىة نؤَؤيتةةةضة تةيةةةفعيوٕة  (1)وةض ةةطتٔ (6
زة ؤضديَ بة جؤضيَةو  ناضةبا ... تاز( ياخوز ظؤض جاض ية وةض طتٓسا وؾةنة 

ية ةأل غيػتةَي ظَاْي نوضزيسا بيودميَت و داغةإ بيَةت بةؤ قػةةنطزٕ     
دةويـ بة  ؤضديين ٖةْسيَو وؾة و ةيتة وةى )نٗطبا(ي بووة بة )ناضةبا( 

 ( ديٓيًيعية ياةطارة )ياةطام(ي توضني.Etymologyديُؤيؤشي )

                                                           

ة ة: 2004 طفتةناْي ظاضةوة زاْإ ية ظَاْي نوضزيساة حمُةس وةدةإة ٖةةوييَطة    (  ةو1)
 .61ة 60 -59



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 ئةدةب
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 )ًيَرووي ئةدةبي كوزدي(
َيَصووي دةزةبي نوضزي بطيتية ية َيَصووي )قػةةي جةواْي نةوضزي( دةةو     
قػةةة جواْاْةةة بةؾةةيَو يةةة نةةةيتوض و ؾاضغةةتاْية؟ و َةزةْيةةةتي ْةتةوايةةةتي 

 زضوغت زةنا؟.
قػةي جوإ ٖةَوو شيةإ زة طيَتةةوة )ْيؿةتُإ ةةةضوةضي نوضزايةةتية      
ْةتةوايةتي َطؤظايةتية زيرساضية بةغةضٖاتي ْةتةوةة غاَاْي ْةتةوايةتي .... 

 تاز( 
وَيٓةي ضاغتةقيٓةي دةةو شياْةةف ؾةاعة و ْوغةةض زضوغةيت زةنةةٕ بةة        

دةةز ة  و  ؾيَواظيَهي ٖوْةضي جوإة دة ةض بةّ ؾةيَواظة ْةةوتطيَ يةة خاْةةي     
ٖوْةةةض زةنةةيَتة زةضةوةة َيَةةصووي دةةةزةبي نةةوضزي يةنسة طيَتةةةوة ية ةةةأل    
َيَصووي دةزةبي َيًًةةتاْي نةؤٕ ةةَيـ بةة ْةتةةوةبووْي  ةةةْي ديَطاْةية يةة         

( زةتةواْي َيَةصووي دةةزةبي    األمةة nationغةضزةَي زضوغتبووْي ْةتةوة )
 نوضزي زياضيبهةئ.

َةةاْي نةةوضزا غةةةضةتاو غةةةضزةَي  تيَهػةةيت بةةاوةضدةيَهطاوي ؾةةيعط بةةة ظ 
ؾيعطا نوضزا زضيسةنا؟. نوَْرتئ دةةّ ضايةةف زووبةيتةةناْى بابةة تةاٖةا      

يةةة . ظ ( ؾةةيعطا نةةوضزا دةةايٓى يةيهةةى   1010ة 937ٖةَةةة زاْيةةة يةغةةا  )   
زياييهتى  وضاْسا نوْرتئ ؾةيعطا ظَةاْى نوضزييةيةغةةزةناْي ْاوةضداغةتةوة     

ية زياييَهيت نطَةادمي غةةضووزا يةة ةةاف     ةةيسا بووةة ؾيعطي دايين و يةيهي 
ظ( ةةيسا بوةة ؾيعطي يةيهي 1514ضووزاوة ٖةض  طْيةنةي جةْيي نايرسيَطإ )
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)غةةةظةٍ و قةغةةيسة( يةةة زيةةاييَهيت نطَةةادمي خةةواضو يةةة ةةةاف زضوغةةتبووْي   
 .(1))غًيَُاْي( ةةيسا بوة

غةضةتاي دةزةبي نوضزي غةضةتاييةني ؾيعطي دايٓةة نوْهة دةةو نةا؟   
واْي دةةايين خةةوزإ خويَٓةةسةواضي و ظاْػةت بةةووٕ و يةةة ضيَيةةةي ؾةةيعطةوة  ةيةا 

 وظاضؾتيإ ية تةال خؤيةإ نةطزوة يةة ةًةيةةني بةاآلي ٖوْةضيةسا   يةة ضووي         
ضوخػاض و   ية ضووي ْاوةضدؤنةوة. ية زياييَهيت  ؤضإ بابة تاٖةي ٖةَةةزاْي  

ؤْرتئ منوْةةي  نة يةنيَو بووة ية ةيَؿةْياْي دايين دةًٖي ذةم )ياضغةإ( نة  
 دةّ دةزةبةية و غؤفييةني  ةوضة و فهط فطاوإ بووة.

 خوضةّ داْإ نة ٖةض ؾاَإ تةويٓوٕ
 غوخوٕ واتة نطووٕ واتة ْؿيٓوٕ

 دة ةض زةغتوّ ْةوي نايوّ ْةويٓوٕ
 بؿوّ داتووٕ بويِٓ نة دةويٓوٕ

 واتة:  
 بةختياضي بؤ دةواْةية نة ؾةوإ تؤ زةبيٓٔ

 ة تةنتسا زازةْيؿٔية ةيرتسا قػة زةنةٕ و ي
 دة ةض بؤّ ْة ودميَ تو ببيِٓ

 .(2)زةنِ دةو نةغاْة زةبيِٓ نة تؤيإ زةيوة
 

                                                           

( َيَصووي دةزةبي نوضزية ز. َاضف خةظْةزاضة زةظ اضي داضاؽة نةا يةنةةّة ٖةةوييَطة    1)
 .160 -159ة ة 2001

 .208( ؽ. ثة ة: 2)
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 بةشةكاني ئةدةبي كوزدي
دة ةض بةؾةناْي دةزةبي نوضزي زياضيبهةئ زةبيَةت ييهةيٓةة زوو بةةف    
يةنةةةَيإة دةةةزةبي غةةةضظاضي )ْةْوغةةطاو( زووةَيؿةةيإ دةةةزةبي ْووغةةطاوة  

ظياتط دةزةبيَهي َيًًي ية و يةة ضؤذةي  ةيةةوة ْعيهةة و يةة      دةزةبي غةضظاضي 
يازةوةضي  ةيسا زةَييَنَ و غةةضةتاي دةةزةبي ْوغطاويؿةةة ٖةةضوةى )َةةّ و      
ظئ(ي دةمحةزي خاْي نةديًٗاَى ية )َةَي داةٕ(ي فؤيهًؤضةوة وةض طتةوةة  
زةتةةواْ  بًرةةيَ  دةةةزةبي غةةةضظاضي و دةةةزةبي فؤيهًةةؤض و دةةةزةبي َيًًةةي      

إ يةنٔ و جياواظييةنةي دةوةية نة  ْةْوغةطاوةة بةةيرهو زةَةا و زةّ    ٖةَووي
 يَطزضاوةتةوةة نة بة دةزةبي  ةةٕ يةاخوز ضؤذةي  ةةٍ بةْاوباْيةةة نةوْهة      
دةّ دةزةبة ضةْيساْةوةي ْار و شيإ و نةغايةتي  ةية و دةةزةبي فؤيهًةؤضي   

 اْة:نوضزيـ ظؤض زةويرةَةْسة و نةْسئ بةف و خاْة زة طيَةتةوة يةو
 

  ئةفطانة: (1

دةفػاْة غةضةتاتطئ بةنطزْةوةي َطؤظي نؤٕ بةووة  زةضبةاضةي زيةاضزة    
غطوؾتيةنإة ناتيَو وةآلَي ظاْػيت ْةبووة بؤ باضإ باضئ ياخوز ةفةاو دةةوا   
بةةة دةفػةةاْة و ذيهايةةة؟  وظاضؾةةيت يةةةّ ْةظاْيٓةةةي خةةؤي نةةطزووةة يةةاخوز 

واتة جؤضيَهي بةنطزْةةوةي   بةٖؤي دةفػاْةوة باغي َطزٕ و شيإ و ... تازة
فةيػةةةل بةةووة زةضبةةاضةي زياضزةنةةإ. يةةة نوضزيؿةةسا دةفػةةاْة ظؤضٕ وةى     
دةفػاْةي )َةَةح(ي يةظيسيةنإة يةاخوز دةفػةاْةي زضوغةت بةووْى خةوزا      
ةا نانةييةنإة ياخوز دةفػاْةي )زيةوو زضغ( و )خةسضي ظيٓةس(ة و )ؾةاضؤر     

 ؾا( و ...تاز.
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  داضتان: (2

ٕ ظياتط  يَطداْةوةيةنة نة باؽ يةة شيةاْي واقعةي زةنةا؟ و     )ةؤيةّ(ة زاغتا
نةَرت خةيايرئاَيَعة وةى دةفػاْةة واتة ضاغةتةوخؤ باغةي شيةإ و  ةوظةضإ و     
ٖةيرويَػيت نةغةنإ زةنا؟ة زاغتإ ية ضووي  يَطداْةوةا ةيةْي ٖوْةضييةوة 
ضيَهةةةرتة يةةةة دةفػةةةاْة و غةةةةضةتاي )ضؤَاْيؿةةةة( زاغةةةتاْي نةةةوضزي خةةةؤي  

ةةة زاغةةتاْي قاضةَةةاْيَيت وةى: )ضؤغةةتةّ و   1سةناتة غةةةض زوو جةةؤض:  زابةؾةة
ةة زاغةتاْي زيرةساضي: وةى    2ظؤضا (ة )ؾةضيف ٖةَةوةْةس( )خةاْي يةةةعيَطدئ(ة    

زاغتاْي )فةةضٖاز و ؾةةئ(ة )يةةيال و َةةجٓوٕ( )ظةَيةٌ فةطؤف(ة )خةةد و        
 غياَةْس(.

 

  طؤزاني: (3

اضي ٖةةؤْطاوةي نةةؤْرتئ بةؾةةي دةةةزةبي فؤيهًةةؤضة ٖةةةضوةى بةؾةةيَهي زيةة 
يةيهةة  ؤضاْي نوضزيـ ٖوْةضيَهي بةضظة نة بة ةيَي ْاونةنإ زة ؤضديَ وةى 
)ٖةةؤضة( يةةة ٖةةةوضاَإة )ذةةةيطإ( يةةة ٖةةةوييَط و )قةةةتاض و دةيالوةيػةةي( ةي   
نةةةضنوىة َةةةقاّ يةةة غةةًيَُاْي و ... تةةازة نةةة ٖةةةَوويإ زةضبةةطدي ٖةغةةت و  

 خؤيإ.ْةغيت دةو ْاوناْةية بة ؾيَواظ و  وظاضؾيت 
 

 : ثةندي ثيَصهيان و قطةي نةضتةق (4

نةةؤْرتئ نتَيبيَةةو نةةة ةةْةةسي ةَيؿةةٓاْي نؤنطزؤتةةةوة نتةةييَب )قػةةةي        
(ي 603نة ديػُاعيٌ ذةةقي ؾةاويؼ ْوغةيويةتي و )    1933ةيَؿيٓإ( غايري 

ةةْةسي )غياغةةية دةةزةبية دةةابوضية  ايرتةةةة .... تةاز( نؤنطزؤتةةةوة ةةْةةسي    
ةيَؿيٓيإ نؤَةيرة وتةيةني نوض؟ و ةوختة و غةي ةتيَهي  ؿةيت و ٖةضَةةني    
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ة نة ظياتط ةطدة ية ذيهُة؟ و زاْايي و ناضظاْي و زووضبةيين يةة َةغةةٍ و    ٖةي
 .(1)نا؟ و ؾوييَن جيازا بةناضزيَت

 ٖةضوةى دةّ منووْاْةي خواضةوة:
 ظَإ بيةيريَ غةض ضةذةتة. -

 ةةتي زضؤ نوضتة. -

 زةغيت َاْسو يةغةض ظ ي تيَطة. -

 

  طاهَتةوطةث: (5

ةيَهةةةْيٓاوي و غةةاتة  ايرتةو ةةةث قػةةةي خؤؾةةة يةةة ؾةةيَوةي نةةةدؤني  
داَيَعزاة ظؤضجاض نةؤنةنإ ٖةةَووي بةةْاوي يةنيَهةةوة ضيَةو زةخطيَةت وةى      
)َةةي َةؾٗوضة دةذؤٍ ... تةاز( دةَةةف بةؾةيَهة يةة دةةزةبي غةةضظاضي و       
غاَاْي ْةتةوةيي نوضز نة زةضخةضي ضؤذي ؾازي خؤؾويػتين و ةيَهةْيٓةة  

بةاوةة ظؤض ؾةت ْوغةطاوٕ يةةّ      ةي نوضز ٖةضوةى نؤٕ يةْاو  ةةْي زيهةؾسا
بابةتة وةى )ضؾتةي َةطواضي( عةةدةةزئ غةوجازي و )َةةةي َةؾةٗوض( ....      

 تاز.
  ًةتةأل: (6

ياضييةنة نةوا ية بيٓةةض زةنةا؟ بةبهاتةةوة و وضزةبيَةةتةوة يةؾةتةناْي      
زةوضوبةضي دةَةف ٖةض بؤ خؤؾي و ظاخاوي َيَؿو بووةة زياضة دةّ ٖوْةةضة  

 ةَي ةيَـ تةنٓةيؤشيا و بؤ نا؟ بةغةضبطزٕ بووة وةى: زة ةضديَتةوة بؤ غةضز

                                                           

ةفا ضغةوٍة نةا زووةّة   ( ييَهؤيريٓةوةي دةزةبي فؤيهًؤضي نةوضزية ز. عيةعةزئ َػةت   1)
 .213 10ة ة: 1979ظاْهؤي غًيَُاْية غًيَُاْية 
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غايةقةي غاَاأل ٖةوضي فةضةْيي زوو داو ية جاَيَ ٖةضيةى يةة ضةْيةي.       -
 )ٖيًَهة(.

 ضةزضاوةكاني بريي ئةدةبي كوزدي
دة ةض مباْةويَت غةضنةاوةناْي بةةي دةةزةبي نةوضزي زياضيبهةةئ دةةوا       

ْةْوغطاوة وة ويَٓابهةةئ دةةونا؟   زةبيَت ٖةَوو دةزةبي نوضزي بة ْوغطاوةو 
ةًة بةْسي بهةئة بةآلّ دةّ ناضة ظةمحةتة و ْاناضئ غةضةتا غةضناوةناْي 
بةي َطؤظة بة  ؿيت و َطؤظي نوضز بة تايبةةتي بٓاغة . دةةوجا يةغةةض دةةو      
ْةخؿةية دةزةبي نوضزي زابةف بهةئة بةؤ دةةّ بةؾةةف بةة تةةْٗا ؾةيعطي       

نةْس ٖؤيةى يةواْة غةضةتاي يةزايو بةووْي   نوضزي وةضزة طئ دةويـ يةبةض
دةزةبي نوضزي ْةْوغطاو و ْوغطاو ٖةض ؾيعط بووة و تا ٖةْونةف ؾةيعط ؾةا   
ضةط و بةؾي ؾيَطي دةزةبي نوضزيةة ٖةضوةٖا َطؤظي نوضز جيا ية شاْطةناْي 
زيهةةة يةةة ؾةةيعطزا ظؤض جةةواْرت و باؾةةرت  وظاضؾةةيت يةةة خةةوزي خةةؤي نةةطزوةة  

دةزة  َاَةيرة ية ةأل زيوي ْاوةوةي َطؤظة زةنا؟ و  ؾيعطيـ وةى بةؾيَو ية
تؤَاضيَهة ظاْياض إ زازةْيَت يةغةض بٓةَاناْي بةنطزْةوةي َطؤظة و قويررت ية 

 ضؤَإ و نةدؤى و ... تازة دايٓسةي بةي َطؤظة ويَٓا زةنا؟.
نؤٕ شاْطةناْي زيهة ةيةْي ٖوْةضي و ةيَهٗاتةيإ وازةنا؟ نةدةةو بةةة   

ةَةنيةي ٖةياْة زةضيبدٕ. يةة ؾةيعطزا بةة يةةى ضغةتة زةوتطيَةت. يةة        نطد و ٖ
ضؤَإ ياخوز ؾاْؤ ياخوز نةدؤى بة ضووزاويَهي  ةوضةي نةةْسئ ناضةنتةةض و   
ذيواض  وظاضؾيت ييَبهطيَتة بؤية ؾيعط ظياتط زؤغتة ية ةأل بةوباوةضدي ؾةاعة  

ض دةو بةؾاْةي ية و داغاْرت ظاْياضي بة زةغتةوة زةزا؟. ٖةض بؤية بيٓا يةغة
َطؤظسا زةتوأْ ببٓة جيَيةة و ؾةويَٓيةي بيةٓ  و بةنطزْةةوة غةضنةاوةناْي      
بةي ؾيعطي نوضزي بة تايبةتي و دةزة  بة  ؿةيت زياضيسةنةةئة دةةواْيـ    
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)جةغةةتةة زةضووٕة عةةةقوة زٍ(ٕة نةةة ٖةضيةنةةةيإ زةنةةاضٕ ببٓةةة ضوييةةاو      
خؤي و جيٗإ بها؟ة ٖةةضوةٖا  ناويًَهة بؤ َطؤظة ٖةتا َطؤظة يةواْةوة غةيطي 

زةتواْ  ٖةض بةّ بٓةَاياْة ضؤَإ ياخوز ؾاْؤ ياخوز زاغتإ ياخوز نةدؤني 
 نوضزي ةًةبةْس بهةئ و باغي غةضناوةي ٖعض و دايسيايإ بهةئ.

 
 ـ جةضتة وةن ضةزضاوةي بريي شيعسي كوزدي: 1

ظةةة  ٖةضواَإ بيػتوة نة جةغتةي بايةةيؤشي بةؾةة داشةيريةةني ْةاو َطؤ    
بةآلّ دة ةض ووضزتط باغي جةغتة بهةئ دةو نا؟ زةظاْ  نة جةغتة خةوزإ  
غيػتةَيَهي ضيَو و ةيَو و ياغا و ضيَػاي تايبة؟ بة خؤيةتي و زةناضيَةت وةى  
غةضنةةاوةي بةةةي َطؤظةةة ناضبهةةا؟ة نةةوٕ جةغةةتة ةيَويػةةيت بةةة خةةواضزٕ و   

يَط دةةةةّ ذةواْةةةةوة و تيَطنطزْةةةي غةةةةضيعةناْي ٖةيةةةةة َطؤظةةةة ْانةةةاضة يةةةةش  
زاخواظيياْةي جةغتة بة بهاتةوةة ٖةضوةى بةنطزْةوة ية زضوغةتهطزْي جةٌ   
و بةضط و خاْوو و خواضزٕ و شْٗيَٓإ و زاٖيَٓاْي ظاْػيت ةعيؿهي و وةضظف و 
ٖةَوو دةو ناةنياْةي تايبةتٔ بة جةغةتةي َطؤظةةوة دةةوةي َةٔ زةَةةويَت      

ةى ؾةةويَٓيَهة و ييَةةطةزا جةةةخيت يةغةةةض بهةَةةةوة دةوةيةةة نةةة جةغةةتة و      
ناويًهةضيَو َطؤظة داضاغتة زةنا؟ة نوْهة جةغتة خاوةْي نؤَةةيريَو ٖةغةيت   
جيةةةاواظة وةى: )بيةةةٓ ة بيػةةةت ة تةةةاَهطزٕة زةغةةةت ييَةةةسإة بةةةؤْهطزٕة   

 ٖةغتهطزٕ(.
ية ضيَيةي دةّ ٖيَعاْةةوة زةتواْيةت ويَٓةاي ؾةتةناْي زةوضبةةضي بهةا؟ و       

ةيةة نةة وا زةنةا؟ َطؤظةة داضداغةتة      بيآْاغيَت و زوو ؾيَواظي زياضي جةغتة ٖ
 بها؟.
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  أـ اليةني غةزيصي جةضتة وةن ضةيسطة:
دة ةض ٖاتوو َطؤظيَو نةوتة ْاو دةةّ ذايرةتةةوة دةةوا بةنةاوي ذايرةتةنةة      
غةيطي ؾتةناْي زةوضوبةضي زةنا؟ة بؤ منووْةة دة ةةض بطغةي بيَةت دةةوا بةة       

غةةةضيعةي نةةاوي خةةواضزٕ غةةةيطي ؾةةتةنإ زةنةةا؟ة يةةاخوز دة ةةةض ٖةةاتوو    
غيَهػي ذعوضي ٖةبوو دةةوا دةةو َطؤظةة بةة نةاوي غيَهػةي غةةيط ضة ةةظي         
بةضاَبةض زةنا؟ة واتة ضة ةةظي ْيَةط دةافطة؟ وةى جةغةتة زةبةيينَ ْةةى وةى       

 َطؤظة و بةنطةوة و َاَؤغتا و.... تاز.
ٖةَوو دةو ظَإ و نطزاضاْةي ية زواي دةّ ذايرةتةوة ية زايو زةبيَت 

تيَطنطزْي دةو غةضيعةية ية ظَاْساة نوْهة يةوةية ْةتواْيَت  وظاضؾتهطزْة ية 
ية واقعسا بةضجةغتةا بها؟ة دةو ؾاعةاْةي يةّ غةضناوةوة ؾيعط 
زةْووغٔ ية ؾيعطي نوضزيسا وةى )قوبازي جةييعازة( نة جةغتة زةناتة 
غةيط ة بؤ بيٓيين دافطة؟ة ٖةضوةٖا ية ةي ؾاعةاْي زيهةف بووْي ٖةية 

هسا بةّ زؤخة ؾيعطيإ ْووغيوة ٖةضوةى قةغيسةي نة ية ؾيعطيَ
  )َةغتوضةي( ْايية ياخوز بةختياض عةيي ية قةغيسةيةنسا زةْوغيَت.

 ثَلنطَيك لةمنداية غةريزةى بةدى هةموو جانةوةرةكانى خوَينددووة 
 حددددددةرى بةمةدنددددددة لددددددةناو لدددددددة بددددددةررةكانى درةخ دددددددا        

 نَيضدددر حدددةرى بةبارداندددة لةسدددايةةةى  دددةوةوة كدددة ر ح َي دددانى  
 لةسدةر رةنطددى  ددةور ديدارة    بددةرةو بددارانى بدةيانى كددة خةندددةى   
 راوضددددياس لةسددددةر دَلةثددددةكاس هةَل ددددةنةاوس دةر وا   ددددا لددددةنزيك  
 طةمدددددة بَينندددددةكانى مندددددةوة رةَيدددددن    ضدددددةمةخةر ةكانى مددددد   
 بانطيدةكدددةس و  دددةو  ادَيدددن نزي دةبَي دددةوة    دَيدددن و  ادَيدددن م   

 و سداديية ةوة    دَيدن و  ادَيدن   ريا ة دةضدةة نداو طةمدةكانى ضدَي      
 مدد  ريددا ة حددةر بددةخواردنى كددةر َي ى مددانة دةكددة     كددة دةطا ددة 
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 بةردةمى ثةرس طا  خوارةكار لةناكاو بدةرر دةبندةوة    خدوَينة بدة    
 رووى  ددةوةرةنطدا دةر ََيددن     ددا نددزي ة دةبَي ددةوة ثددة حددةر لددة    
  ددددددام ةدنى  ينشدددددداس دةكددددددة     ثددددددة حددددددةر لددددددة خددددددةو نى 

 ة دةكددة     لةطددةَ مَيينددةى هددةموو مةخلوةا ةكاندددا        وةح دديان 
 1دَيدددن و ادَيدددن مددد  ريدددا ة    لدددةرة  لدددة وَيةاندددةيى دةبيدددنة       

 

دةو ةًرٓيةي ْاو ؾاعة نة ذةظ بة نوؾ  و خةوتٔ زةنا؟ ية ةأل ٖةَوو 
َيَيةنسا بةضدةآلنطزْي غيَهػة يةو ؾيعطةزاة نوْهة جيٗاْي ؾةعة جيٗةاْيَهي   

و وةُٖيةةة و َطؤظةةة دةةاظازة نةةيسةنا؟ و نةةي ْانةةا؟ بؤيةةة دة ةةةض  ويَٓةة دةةاَيَع 
غةيطي ََييٓة بهةئ يةةّ ؾةيعطةزا بابةتيَهةة بةؤ خةةوتٔ و غةيَهؼة دةَةةف        
غةضناوةي بةي ؾاعةة يةو ؾيعطةزا واتة جةغةتة بؤتةة عةةقًري ؾةاعة بةؤ      
بةنطزْةةةةوة يةةةة ؾةةةتةنإ و زيةةةتين ؾةةةتةنإ بةَةةةةف غةضنةةةاوةيةنُإ    

 ض ناوةناْي بةي دةزةبي نوضزي.زياضيهطزوة يةغة
 ياخوز )قوبازي جةييعازة( ظؤضتط يةّ ةاْتاييةزا ناضزةنا؟: 

 ييَِ ببوضٕ شْة ؾؤخةناْي وآلتةنةّ...
  ةض ية ْيَوإ َٔ و ديَوةزا

 ٖةظاضإ زيواضي بةضي  ٖةبيَ  
 َٔ ٖةض بة ضووتي زةتاْبيِٓ

 .(2)بة ضووتي ...   

                                                           

 411ة410تاَاتةَى  وٍ تا خويَٓى فطيؿتةة بةختياض عة ة ٍ  -1

ؾةٖيس بة تةْيا ةياغة زةنا؟ة قوبةازي جةةييعازةة زةظ ةاي نةاث و بآلونطزْةةوةي       -2
 .425ة ة: 2007داضاؽة ٖةوييَطة 
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 ب ـ اليةني جوانهاضي جةضتة وةن ضةيسطة: 
يةنيَهي زيهة يةو غةيط اْةي جةغتة زةناضيَت زْيا ويَٓا بها؟ بةة ٖةؤي   
ٖةغتةناْي )بيٓ ة بيػ ة بةؤٕة زةغةت ييَةسإة تاَهطزٕ(ةوةيةةة نةة دةةّ       
ٖةغةةتة زةبيَتةةة غةضنةةاوة بةةؤ زاٖيَٓةةاْي دةةةزةبية بةةةآلّ بةةة با يطاوْةةسي       

دافطة؟ ويَٓا بهطيَت بةّ ةيَوةضة دةةوا وةى ؾةتيَهي    جواْيٓاغياْةة واتة دة ةض
جوإ و غةةضْخ ضانةَيـ وَيٓةا زةنطيَةتة يةاخوز َاَةيرةةنطزٕ ية ةةأل غطوؾةت         
ياخوز زةوضوبةضة نوْهة ؾاعة دةّ بٓةَايةةي ٖةيةة بةؤ غةةيطنطزْي ٖةةَوو      
ؾتةنإ بةجوإ زةبيينَ ياخوز جواْي ؾتةنإ زةضزةنا؟ ٖةةضوةى )عبةس اهلل   

بة ؾاعةي دافطة؟ و غطوؾت ْاغطاوةة ية وةغي جواْي دافطةتسا   ؤضإ( نة
 زةْوغيَت:  

  ّ  ظؤض قةةةةةةةةةصي ظةضز غةةةةةةةةةةضدمي ضانيَؿةةةةةةةةةاو
    ّ  ظؤض نةةةةاو ؾةةةة  زاويةةةةة ةطؾةةةةٓي يةةةةة نةةةةاو
 ؾةةةةةإ و َةةةةةٌ و  ةةةةةةضزْي ضووتةةةةةي بيَيةةةةةةضز    
 غةةةٓيي ْةةةةضّ و َةةةةَهي قةةةوتي توْةةةس وةى بةةةةضز 
 بةةةةةشٕ و بةةةةاآلي نةيرة ةةةةة؟ و ؾةةةةؤر و ؾةةةةةْي   

  ؤؾةةةة  نةَةةةةةض تةةةةةْي يةةةةةف و ةضي نةةةةةَيَو 
 ةيَػةةةيت غةةةؤي بةةةة خةةةويَين  ةةةةف َةيًةةةة و دةةةاأل 
 نةةةةويرُي قةيرةةةةة و نةةةةةْا ةي ْاوةضداغةةةةت نةةةةاأل   
 ٖةةةةَوو يةةةةى يةةةةى يةةةاخؤ زةغةةةتة بةةةة زةغةةةتة   
 ْةةةةاخي  ياْيةةةةإ بةةةةؤ ةطدنةةةةطزووّ يةةةةة بةغةةةةتة   
 دةَاْةةةةةّ  ؿةةةةت ة جةةةةوإ بةةةةووة و ة جواْةةةةة    
 بةةةةةةةآلّ ٖةةةةةةةض يع تةةةةةةةْيا جةةةةةةواْي دةَاْةةةةةةة  
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 ضةظووي زألبةةةةةؤي ْةؾةةةةةهاْوزّ توْيةةةةةةتي و دةةةةةا
 ٖةةةةةةض  ةةةةةةضدا و َةةةةةةيي بطغةةةةةيِ نةةةةةآل و نةةةةةو 

 

 66زيواْي  ؤضإة ٍ: 
 :ية وةغ ي غطوؾتسا زةْوغيَت        

 يةةةةةة شيَةةةةةط ظةضزي خؤضةتةةةةةاوا
 

 بةةةةة ْةةةةاو نةةةةيُةْي  ةةةةويَ دةةةةاوا 
 

 نةْس بة داٖةْي نةٕ غيرطاوي
 

 دة ةةةةةةضديَ قةةةةةاظ يةةةةةإ َةةةةةطاوي   
 

 يةةةا نةةةةو يةغةةةةض بةةةةفطي ْةةةعاض
 

 بةةةؤ يوتهةةةةي ٖةةةةظاض بةةةة ٖةةةةظاض    
 

 نةٕ ديَػو و نةٕ  وضد و  ؤأل
 

 دةنؿيَ ةؿت ية ْةويَ تةةخيت زؤأل   
 

 يةةةا نةضويَؿةةةهي تيَةةةط و قةيرةةةةو 
 

 يةبةةةةةةةض تطي ةةةةةةةي َاْيةؾةةةةةةةو  
 

   ٕ  نةٕ جوإ دةضدوا بةة قوْةة قةو
 

  ٔ  غةةةطى و  ةةةوضد و غةةةؤي و خةةةطة
 

 (44)ز.  ؤضإة  
 
 دةزوون وةن ضةزضاوةى بريى شيعسى كوزدى: _2

تايبة؟ بيَت بؤ زةضبطديٓى زةضووٕ. دةوا دة ةض ظَإ زةضيضةيةنى 
ْاتواْ  ؾيعط بهةيٓة زةضةوةا دةّ ٖاونيَؿةيةة نوْهة ؾيعط ٖةَوو 
ناةنيةناْى خؤا يةظَاْسا بةضجةغتة زةنا؟. دةوا بةّ ةيَوزاْية ؾيعطيـ 
وةى بووْةوةضيَهى ظَاْى خؤا بةٖطةَةْسزةنا؟ يةٖةَوو ضة ةظةناْى 

جؤضيَو يةؾيعط ٖةية نة نت وَت زةضبطدا باضا زةضووٕة بةيرهو ظياتطيـ يةَة 
زةضووْى َطؤظة و زةتواْ  يةضديَيةا دةو ؾيعطةوة ٖةْياو ٖةيرٓيَ  و يةباضا 

 زةضووْى ؾاعة بهؤيريٓةوة و ؾاضةظاا خةياأل و باضة زةضووْيةناْى ب .
خؤ ةض بٓؤضديٓة ناضةناْى فطؤيس دةوا ظؤض بةداغاْى دةّ ضةوتة ية 

اْيسا زةزؤظيٓةوةة نة فطؤيس بةزوو داضداغتة ناضيهطزووة يةنيإ ييَهؤيريٓةوةن
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يةشياْى ْووغةضةنةوة ضؤؾتؤتة غةض زةقة دةزةبيةنإ بؤ زؤظيٓةوةا شياْة 
خوزا و تانة نةغيةناْى ْووغةض يةْاو ةايرةوإ و ناضةنتةض و ْووغيٓةناْيسا 

او شياْى بة ؿتى. زووةَيإ يةزةقى ْووغيٓةناْةوة زةضنووْى ٖةبووة بؤ ْ
ْووغةضةنإة ٖةضزوو ضيَيانةؾى بةَةبةغتى زؤظيٓةوةا باضا زةضووْى و 

 نؤنطزْةوةا ظاْياضا بووة يةغةض زةضووٕ بة ؿتى.
))َاَوغتاا زةضووْؿيهاضا ْوآ فطؤيس زاْى بةوةزا زاْاوة نة 
دةزة  ناضييةضا ظؤض ٖةبووة يةغةض بةنطزْةوةناْى.فطؤيس ية ٖةفتا ٖةَ  

ووْيسا دةوةا ضةتهطزةوة نة دةو زاٖيَٓةضا نةَهى غايرى يةزايو ب
)ْةغت(بيَت و وتى )ؾاعةةنإ و فةيًةغووفةنإ ةيَـ َٔ ْةغتيإ 
زؤظيوةتةوة.دةوةا َٔ زؤظيوَةتةوة ضيَباظيَهى ظاْػتية بؤ ييَهؤيريٓةوة 

 ((1يةْةغت(
واتة فطؤيس باف دا ازاضة يةزةضنةوتٓى زةضووْى يةناضا ٖوْةضا و 
زةقةناْسا يةزيَط ظةَاْةوة نوْهة ية ةأل ةةيسا بووْى َطؤظ زةضووْيـ 
زةغتى بةزةضنةوتٓةناْى خؤا نطزووة يةناية جياواظةناْى شياْسا. ؾيعطيـ 
وةى نايةى بةزةض ْية يةّ ضيَػاية. زياضة ناتيَو ؾيعط بةزةضووْة وة 
زةضزةنةويَت خؤا يةبةضزةّ نؤَةيريَو ناضا جياواظزا زةبيٓيَتةوةة نة 
ْووغةضإ و ضةخٓة طإ ٖةضيةنةيإ بةؾيَواظيَو دةّ دةضنةيإ باغهطزووة. 
واتة ؾيعط ناتيَو ةةيوةْسا خؤا بةزةضووْةوة زضووغتسةنا؟ يةبةضزةّ 

قيعةنإ نؤَةيريَو دةضنسا خؤا زةبيٓيَتةوة نة بةةيَى باضة زةضووْى و وا
جياواظا يةخؤا زة طيَت و َةضد ْية يةى دةضى ٖةبيَت ؾيعط دةدماَى بسا؟. 

                                                           

 252, ص0792االوروبى,ب ط,وكتبة اطمض,دوعق,د.حصاً اخلطيب,االدب  -0
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ذايرةتى توضدةيى ؾاعة  ؾيعطيَهى ذةَاغى و بةض طا زيَٓيَتة داضاوة نة دةّ 
دةضنة ييَطةزا ظؤض جياواظة ية ذايرةتى بووْى غؤظ يةزةضووْى ؾاعةزا نة 

هطزْةوةا ؾتةنإ. ٖةض يةغةض ةيَسةنيَت ؾيعطةنة ةطدبيَت يةبةخؿ  و داؾت
بٓةَاا دةّ جياواظية ضاا جياواظيـ ٖاتؤتة داضاوة يةْيَوإ ضةخٓة طإ و 

 بةَةْساْسا.
))ةةيوةْسا ٖةيرضووْة ؾيعطا و غتاتيهيةنإ نيية بةٖةيرضووْةناْى 
شياْى واقعى و داغايى دةّ ةطغياضة  طاْة يةزيَط ظةَاْةوة ية   تو ؤا 

ية ية)ةانبووْةوة(ا دةضغتؤ ٖةتا)غةضغوضدَإ(ا ضةخٓة طاْسا بووْى ٖة
يوْيحٓوؽ ٖةتا ذايرةتى ضيَيةةيَسإ و ٖاوناضيهطزٕ ية ظاْػتى زةضووْى 
ضيتؿاضزظة ٖةتا ذايرةتى دةو ةايرةواْاْةا نة ٖةيريطا نةةيَٓطاوة جياواظةنأْ 

 1ةا فطؤيس((
زيهةا بةآلّ فطؤيس يةةاأل دةّ ناضةيسا ٖةْسيَو جاض نؤَةيريَو دةضنى 

بةغةض ؾيعطزا زاباضاْسووة نة تاضدازةيةنيـ ةيَهاويةتىة واتة بةةيَى ذايرةتة 
زةضووْيةنإ و واقيعةجياواظةنإ دةضى و َاْاو بةٖاناْى ؾيعطيـ بةةيَى دةّ 
َيتؤزة  ؤضداْيإ بةخؤياْةوة زيوة. ٖةض بؤية ةا فطؤيس ظؤض جاض ضووبةضدووا 

 وْةض بة ؿتى.ضاا جياواظ زةبيٓةوة يةغةض ؾيعط و ٖ
ةؿةت بةْةغةت    زاٖيَٓاْى ؾيعط وةى زاٖيَٓاْى )ْونتة( وةٖايةة نةة  ((

و ْونتةةةة جؤضيَةةةو يةةةة وظة زةبةخؿةةةٔ بةَاْايةةةةى      زةبةغةةةتيَتة  ؾةةةيعط 
و خةؤْ نةزةبيَت  يةَاْانإ.ظؤضبةا تةنٓيهةناْى ؾيعط وةى تةنٓيهى  ايرتة

خؤا ةيَوةْس بةنا؟ بةةجؤضيَو يةضاٖاتٓةةوة فطؤيةس زةيريَةت: نةيَـ و ضة ةةظ و       
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زضنهطزٕ و ؾيَواظةناْى تطا زووباضة نطزْةوةا زةْي و وؾة يةيةنضووةنإ 
 1ية ؾيعطزا نيَص زةبةخؿٔ((
و خةوٕ و بةغتٓةوةيإ بةْةغتةوة  و ْونتة ويَهضوواْسْى ؾيعط

وة ْية يةٖةضغآ بابةتةنةزا جية يةداَازة ى زةضووٕ ٖةضوا بآ بٓةَاو يةخؤ
بة ؿتى.نؤَةيريَو ضة ةظا زيهةف ٖةٕ بةؾساضا زةنةٕ يةّ زاٖيَٓاْةزاةوةى 
ضةَع و خةياألة نة ؾيعط و ْونتة  ٖةضزوونيإ زوو زْياا ضةَع 
داَيَعٕ.يةؾيعطزا يةْيَوإ زاٍ و َةزيويسا بةجؤضيَو ية جؤضةنإ ةةيوةْسا 

ية وةى نؤتطا غؤى و داؾتىةؾيَط و داظايةتى.بةآلّ يةْونتةزا داؾٓايةتى ٖة
زاٍ و َةزيوٍ زةبيَت ةيَضةواْةا يةنرتبٔ وةى زةضنةوتٓى ٖةيرػونةوتى 
َٓساآلْة يةةياويَهى خاْةزإ و خاوةٕ ةًةو ةايةزا. واتة ٖةتا نةْس زاٍ و 

ة َةزيوٍ زووضبٔ يةيةنرتةوة زاٖيَٓاْةنة ظياتط خؤا زةغةةيَٓآ ٖةض بؤي
تاضدازةيةى ةةيوةْسا ٖةية يةْيَوإ دةّ بابةتة يةيةى جياواظاْةزاة دةوةا يةّ 
ْيَوةْسةزا جيَيةا بايةخةةبةخؿيٓى جؤضيَهة يةنيَصة جا نيَصا ؾاعة 
بؤخؤا بيَت يإ بؤ خويَٓةض )وةض ط(بيَت جياواظا ْية  طْي بةخؿيٓى نيَصةة  

صيَهى زةضووْى و غايهؤيؤشية.  دةّ جيَصةف جيَصيَهى بايةيؤشا ْيةة  بةيرهو جيَ
ضاغتة ؾيعط وةى ٖةبوويةى َاززةية و يةْووغيٓسا خؤا بةيإ زةنا؟ة  بةآلّ 
وةى خواضزٕ و خواضزْةوة ْية ٖةتا جيَصا بايةيؤشا ببةخؿيَت بةَطؤظ.بةيرهو 
ظياتط ؾيعط ةةيوةْسا ٖةية بةٖةغتةوةة دةّ ٖةغتةف  ٖةغتيَهى زةضووْية 

بةزةضووٕ و ضؤذةوة  طآ زةزا؟.بؤية دةضغتؤ بة و  ةةيوةْسا خؤا ظياتط 
َايةا ةانبووْةوةا زةضووْى زةظاْى يةٖةَوو خةيايرة دايرؤظ و خطاةةناْى 
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َطؤظةبةتايبةتى تطاشيسيا نة زةبيَت تطؽ و بةظةيى ببعويَٓآ ية َطؤظسا ٖةتا 
ببيَتة ٖؤا ةانبووْةوة و بةخؤزا نووْةوة.))ٖةضوةنو بيٓيحإةتطاجيسا 

و دةوةية نٓيٓةنةا زاضشاوبآةْةى غازة و زةبآ ةغاا نطزةوةا ٖةضة تةوا
وابهاتةوة نةتطؽ و بةظةيى بطووشيَٓآة نوْهة دةضنى تايبةتى دةّ جؤضة 

 1تطاجيسية يةَةزاية((
بةغتٓةوةا ؾيعط بةٖةغت و غؤظ و زةضووْةوةة ظؤض جاض دةّ 

يَُة دةوة ةةيوةْسية  ؿتية زةنطيَت بةغةض تةواوا ؾيعط و دةزةبسا بةآلّ د
ْانةيٓة ضايةنى ضةٖا و وةغتاوة  ْةخيَط ؾيعط ٖةَيؿة ٖةويرى خؤ زةضباظ 
نطزْى ٖةية تةْاْة؟ يةخوزا خؤؾىة واتة ؾيعط ياخيية و ٖةَيؿة ؾؤضف 
زشا خؤا بةضةا زةنا؟. بةّ ذايرة وازةنا؟ نة غاتةنإ و ظةَإ و 

سوو بووٕ بةآلّ غةزةنإ تيَؤةضديَٓيَت و نؤ بةنؤ بطدوا؟ بآ ضاوةغتإ و َاْ
بؤناضا ييَهؤيريٓةوة يةؾيعط ضووبةضدوو زةبيٓةوة ية ةأل ضاية نؤْهطيَتى و 

  ؿتيةةنإ.
))َاْاا دةزة  وا ييَهسةزةْةوة نة ؾيهطزْةوةا شيإ و زؤظيٓةوةا 
َاْاية. دةّ زةضٖيَٓإ و زؤظيٓةوةيةف  ةضداْةوةية بؤ ٖيَعا غؤظ )عاتي ة( 

 2يةَطؤظسا((
ى ةواظة غةباضة؟ بةةةيوةْسا ْيَوإ َاْا و دةّ ضاية دة ةض ن

غؤظةبةآلّ جؤضيَو يةؾيعط و يةدةزة  ٖةٕ خايرى ْ  يةغؤظ و خايرى ْ  
يةوةا بةغؤظ و َطؤظ ؾتةنإ ةيَواْة بها؟ و بة نيَؿاْةا غؤظ ؾتةنإ ييَو 
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بساتةوة.نوْهة بةؾيَهى ظؤض يةؾيعطزا غةضوناضا ية ةأل غؤظا َطؤظسا 
خؤا بةؾيَهى ناةنة يةزةضووْى َطؤظسا.واتة زةضووٕ ٖةية.نة غؤظيـ بؤ

بةضديَياو بةؾيَواظا جياجيا و ٖةض جاضة و يةضيَيةا ةيَهٗاتة و ضة ةظيَهةوة 
خؤا زاويَتة ْاو ؾيعطةوة.بةةيَى دةّ َيتؤزة ؾيعط و ٖوْةض بة ؿتى 
ضةْيساْةوةا زةضوؤْ وازةنةٕ زةضووٕ بسضةوؾيَتةوة يةَةؾدةيرةناْى 

يؿة و زةّ و غا؟ زةضووٕ بٓووغٓةوة بةؾيَواظ و ضيَياا جياجيا خؤياْسا ٖةَ
دةّ ٖةغتة زةضبددٕ و عةيٓى بهةْةوة.يةضداغتيسا زةضووٕ بةوةا خةغًرةتى 
زضةوؾاْةوةا ٖةية.خاوةْى نؤَةى و ٖاوناضية بؤ ؾيعطةٖةضوةٖا بؤ 
بةنطزْةوة و خةوٕ و ٖةَوو ناةنيةناْى َطؤظ بة ؿتى.واتة زةضووٕ 

ةيةْى ضؤذى َطؤظ زةزا؟ بةوةا ٖةيرسةغتيَت بةزضوغتهطزْى ويَٓة و ياضَةتى 
خػتٓة بةضزةغتى نةضةغتةا زةضووْى بؤ دةوةا ضؤح بتواْيَت خؤا 
زابطديَصيَت.ٖةضوةٖا ياضَةتى بةنطزْةوة زةزا؟ بؤ منووْة ناتيَو َطؤظيَو 
بةزةناتةوة يةزضوغتهطزْى ؾتيَو نة يةغةضا زابٓيؿيَت.دةوا زةضووٕ 

ةنى دةّ بةنطزْةوةية زةنا؟ بةوةا ؾتةناْى بؤ داَازة زةناتةوة نة نؤَ
دةو َطؤظة ةيَؿرت دةظَووْى نطزووة.بؤ منووْة بةضزيَو نة يةغةضا زاْيؿتووة 
يإ زاضيَوةٖةتا دةو ويَٓةية داَازة زةنا؟ و زايسةٖيَٓآ نة بةنطزْةوةنة 

 يةخؤا زة طيَت دةويـ ويَٓةا )دايسيا(ا نوضغية.
طؤظةنة بةةيَى ويَٓةا )دايسيا(ا نوضغيةنة زة ةضديَت بةؾوئَ زواتط َ

نةضةغتةا  ودماو و ناضةنةا زةخاتة بواضا جآبةجيَهطزْةوة. دةَةف 
بةؾساضيهطزْى ةيةْى بايةيؤشا َطؤظة يةّ ناضةزا واتة غآ ةيةٕ بةيةنةوة 
 ٖاوناضا يةنرت زةنةٕ يةزضوغتهطزْى نوضغيةنسا.ةيةْى عةقًرى و زةضووْى و
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بايةيؤشيية.بةَةف  طْيى نؤَةنى ةيةْى زةضوومنإ بؤ زةضزةنةويَت 
 يةناةنيةناْى َطؤظساة  نة ٖوْةض و ؾيعط بةتايبةتى بةزةضْ  يةّ ضةوؾة.

))بةبطدواا غايهؤيؤشيػتة ْويَيةنإ ْاونةا ْةغت ناضا زيهةا ٖةية 
خةوٕ و  دةويـ بةٖةوئَ بووْيةتى بؤ ةيَيةياْسٕ و بةضةو ةيَؿدزْى ويَٓةو

بةنطزْةوة نة بةضٖةَى ٖوْةضيـ خواضزْى خؤا ييَوة وةزةغت 
 ((1زةٖيَٓيَت

 ةض دةّ بٓةَاية ببةيٓة ْاو ؾيعطةوة و دةوة ضؤؾٔ بهةيٓةوة نة 
نؤٕ زةضووٕ و ضة ةظة غةضةنيةناْى نؤَةنى ؾاعة زةنةٕ يةغةض 

ؾتة ية ْووغيٓى ؾيعطةديَُة دةوة واظ ييَسةٖيَٓ  نة ؾيعط بةّ َيتؤزة  وظاض
زةضووٕ.ظياتط يةَةف ناتيَو ؾاعة زةْووغيَت.دةو ناتة يازةوةضا ظَإ بؤ 
ؾاعة داَازة زةنا؟ يةداغتة نؤَةآليةتيةنةيسا و زواتط ؾاعة دةّ ظَاْة تيَو 
زةؾهيَٓيَت و يةداغتة خوزا و ؾيعطيةنةيسا زةضيسةبطديَت.ٖةضوةٖا ياز ة 

ؾتةنإ داَازة زةنا؟.واتة  يازةوةضا زةخاتة بةضزةغتى ؾاعة و خةيايريـ
يةغةض داغتى ظَإ ؾاعة تةْاْة؟ ةةيوةْسا ْيَوإ زاٍ و َةزيوٍ تيَو 
زةزا؟ و جاضيَهى تط بةغيػتةَيَهى تط نة ؾيعطةنة خاوةْيةتى  زاٍ و 
َةزيوٍ بةيةنةوة زةبةغتيَت و َاْانإ زة ؤضديَت.ييَطةزا دةو زةضنووٕ و 

ةّ نؤَةنة ةيَؿهةف بة ؾاعة زةنا؟ بةظاْسْى ضابطزوو يةؾيعطزاةزةضووٕ د
ية ةأل ظؤضيَو يةنؤَةنى تط نة زواتط بةوضزتط باغيإ ييَوة زةنةئ.بةختياض 

 عة  ية باغى ظَاْى ؾيعطزا زةيريَت :
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))وؾة يةؾيعطزا ٖةَإ دةو ؾتاْة ْاوْاْيَت نة ظَإ وةى غيػتةَيَهى 
ةوةة بةيرهو داَاشةية داَاشة ْاويإ زةْيَت وؾة يةؾيعطزا داَاشةا ْية بؤ زةض

بؤ ْاوةوةةداَاشةية بؤ جوويرةا ظَإ بة داضداغتةيةى ةيَضةواْةا َيَصووا 
 1خؤا((

ؾاعة ٖةض زةبيَت غةضةتا بةنؤَةنى يازةوةضا داَاشةنةاْى زةضةوة  
بعاْيَتةٖةتا جوويرة و ضةوتةى خةؤا بيؤضديَةو بةداضداغةتةا ةيَضةةواْةا دةةوةا       

وةْةةةسا ْيَةةةوإ زةضووٕ و ؾةةةيعطزا ديَُةةةة  يةياز ةةةةزا داَةةةازة ى ٖةيةةيةةةي
بةؾيَوةيةنى  ؿتى ظؤض بواض و زةةقةا جياواظَإ نطزةوة يةةْيَوإ دةةّ زوو   
نةةةَهةزاة نةةة بةةةةيَى غطوؾةةتى ٖةةةضزوونيإ دةةاويَعاْى يةةةنرت بةةٔ و يةةةنرت    
زةْووغةةٓةوة و يةةةى بةةؤ يةةةنيإ زةبيَتةةة بًرٓةةس ؤ بةةؤ زةضبطَيٓةةى ٖاواضةنةةاْى  

ضووا زةضووٕ داواظةنةاْى خةؤا زةنةطديَت و جاضيَةو     خؤا.جاضيَو ؾةيعط بة ةة  
 زةضووٕ بة ةضووا ؾيعط خؤا زاويَتة ْاو  ةَة ظَاْةواْيةناْى ؾيعطةوة.

 ))دةا وآلمت... يةْابةيٓى ةةدمةناْى تؤزا  ةوضة بووّ
 قةيرةَيَهى بضهؤيةبووّ... ية ةفاْةناْى تؤوة ٖامتة زةضآ

 ةضداّغةضَا ؾهػتيهطزبووّ... نؤآلْةو نؤآلٕ زة 
 بةآلّ ْةتسةبيِٓ... دةو َطزوة؟ ْةزةبيٓى نةزةَى ةطد بوو يةبةفط

فطَيَػهةناْيؿى وةنو تهةا َؤّ... بةضدووَةتييةوة بةغتبووا... 
 ْةتسةبيِٓ

نةْس بةغةض زةغت و زاويَٓتسا ؾهاَةوة/ بةززإ بةضدةؾةباناْتسا ْووغاّ 
 فطد ٓةزةٕ/ بةآلّ وةنو
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 1وة بابطزَى و  ويَت ةيَٓةزاّ...((جًهيَهى تةْو بةتةْافيَهى بةضظة
يةّ ةاضنة ؾيعطةا بةختياض عةييسا  ةض بٓؤضدئ خةَيَهى غايهؤيؤشا 
داَازة ى ٖةية و ٖةض دةّ خةَةف ةةْيى خواضزؤتةوة يةزةضووْى 
ؾاعةزا.دةويـ خةَى )ٖةغت ةيَٓةنطزْة( يةةيةٕ خةيرهةوة. واتة َطؤظ  
ٖةَيؿة ذةظيَهى ٖةية بؤ دةوةا نةغاْى زةوضووبةضا بيبيٓٔ.جا يةٖةض 

ةوة بيَت.نة بيَتة َايةا غةضْخ ضانيَؿاْى نؤَةيريا ناتيَو ؾاعة ضيَيةيةن
زةيريَت َٔ قةيرةَيَهى بضووى بووّ  َةبةغتى دةوةية نة دةو ْةيتواْيووة 
يةبواضة واقعى و شياْيةناْيسا وابها؟ بووْى خؤا بػةمليَٓيَت.بؤية ٖاْاا 
بطزؤتة بةض ْووغ  زياضة ْووغ  ةا ؾاعة جؤضيَهة يةخؤ 

غتهطزٕةضيَيايةنى تطة بؤ داَازةبووْةوة يةظةيٓى دةواْيرتزا.ؾاعة بةّ زضو
ضيَيايةزا زةضدوا؟ و  بطيٓى دةوةؾى يةزةضووْساية نة ْابيٓطيَت.دة ةضنى خؤا 
بةنوضدا وآل؟ و ْيؿتُاْيـ زةظاْيَتةبةآلّ وآل؟ يةداغتى دةّ ْةوةيةا خؤيسا 

ةبؤية دةّ ٖةغتة بآ بانة و بانى ْية بة طيإ و ٖاواضو فيػاْةناْى
بطيٓساضنةضة ٖةيرسة طيَت يةْاو خؤيسا و ْايةويَت ياخى ببيَتةبةآلّ ناتيَو 

  زةظاْيَت ٌَ نةنهطزٕ بؤ دةو ٖيَعة نؤَةآليةتى و غياغيةا ظؤضيٓةا خةيرو
 ٖةيريطيةتى  بةجؤضيَو يةجؤضةنإ ضاظيبووْة بةَطزٕ.ٖةضبؤية زواتط ؾاعة زةيريَت:

 ))ْاتوامن بةّ جؤضة بصيِ
 بؤية زةبيَت. دةّ يةَؤةضاْة بددّ و

 2(( ؾاْاظا بةياخيبوومنةوة بهةّ
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ؾاعة يةؾيعطزا ياخى زةبيَت و ٖةَوو ؾتةنإ زةةؿهٓآ و ضووا 
ضاغتةقيٓةيإ بةزياض زةخا؟ و دةو َاْاياْةيإ ييَسةغتيَٓيَتةوة نة يةواقعسا 

ٕ و دةو ٖةيرياْيطتووة. دةَةف ٖةَإ تيَو ؾهإ و خايبووْة ية خوزا ظَا
دةضنةا نؤَةيريا زاويةتى بة وؾةنإ  بؤية ييَطةزا زاٍ و َةزيوٍ ٖةَيؿة 
زة ؤضدئَ و َاْاا تط و واتاا تط يةخؤيإ باضزةنةٕ نة زةبيَت وابيَت.نوْهة 

 دةو َاْايةا يةواقعسا ٖةيرييطتووة ٖى خؤا ْية و ةيَضةواْةنةا ضاغتة.
 سةبطدٕ)) دةواْةا ديَػتانة ت ةْي بةضدووَاْسا ٖةير

 يةغايرؤٕ و نتيَبداْةناْسا... جيةضةَإ ييَكةزةغةزةنةٕ   
 ْاٖيًَرٔ بضيٓة داٖةْي و غيٓةَانإ   
 ٖةض دةواْة بووٕ نة جاضإ  وأل و بونة ؾوؾةيإ ةيَبوو   

 َٓيـ ديَػتا دةو  وأل و بونة ؾوؾاْةّ زةويَت
 1يةَٓايريُسا... شووضةنإ ظدميَهى ديَحياض  ةوضة بووٕ... ((

 ةض دةّ قةغيسةية تاوتؤا بهةئ نة قةغيسةا ))ْيؿتُإ((ة ةطدة يةو غا؟ 
و ذايرةتة زةضووْياْةا نة ؾاعة يةو ناتاْةزا بةٖؤا ْايةباضا نةف و ٖةواا 
غياغى وآلتةوة و ْةبووْى داظازا و بةظيٓساْيهطزْى باخضة و ؾةقاّ و ظاْهؤ 

َوو دةَاْة وةى و... تاز.يةةيةٕ زةغتةآلتى تانطدةوا دةوناتةوةةٖة
ناضزاْةوة و خؤ بةتايرهطزْةوة يةّ ؾيعطةزاةظؤض بةضدووْى بةضناو زةنةوٕة  
نة ؾاعة ظؤض جاض ؾتةنإ زةؾهيَٓآ و زووباضة غاظيإ زةناتةوة.ياخوز 
باضة زةضووْيةناْى خؤا زةْووغيَتةوة و جؤضيَو ية بةتاأل بووْةوة بةزةغت 

َاا دةو ْاذةقى و دايرؤظية زةٖيَٓآ يةّ ؾيعطةزاةٖةضوةٖا يةغةض بٓة
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زة ةضديتةوة بؤ َٓايرى و زةيةويَت ٖةَيؿة َٓاأل بيَت و ية ةأل بونة ؾوؾة و 
ٖةيرُا؟ و َةتاضةا داو و َوفةضنى ناوةظاضزا بصيت و ٖةغت بةّ ٖةَوو 
قةٖطة ْةنا؟.دةضنى ؾيعط يةّ قةغيسةيةزا َاْاا جياواظ وةضزة طيَت دةويـ 

خؤيةوة بةوةا نة ن  و ؾاض و نؤَةيريا و زيرساْةوةا ؾاعةة يةةيةٕ 
زةغةآل؟ و غياغة؟ ْايبيٓٔ و َافى ْازةْآة بؤية ؾاعة يةّ ؾيعطةزا وةى 
بًرٓس  ؤيةى ٖاواضةناْى زةضووْى خؤا تيا زةْووغيَتةوةو ةةدمةضةيةى 
زةزؤظيَتةوة بؤ بيٓيٓةوةا خؤا.يةةاأل دةَةؾسا ْايةويَت َٓساأل بيَت و نةؽ 

يةويَت  ةوضةبيَتة دةّ  ةوضة بووْةف ٖةغتؤيَهطزْة يةةيةٕ ْةيبٓآ بةيرهو زة
دةويرتةوةة واتة ؾاعة  ةَةيةى دةدماّ زةزا؟ دةويـ دةوةية ناتيَو تطؽ و 
زيرةضاونآ ٖةية زةيةويَت َٓاأل بيَت بؤ دةوةا خؤا ضظ اض بها؟ يةو باضة 

 -ْاخؤؾية بةٖؤا َٓايريَتيةنةيةوةةوةى زةيريَت :
ابيةضديَُةوة َٓسايريِ/ بةزواا جًهى نؤٕ و ديًَرى ))  زةييَُيةضدآ ب
 زةغتهطزو تةباؾةة

بضهؤةْةنامنسا زة ةضديَِ/ بةزواا دةو جيَياياْةزا زة ةضديَِ نة غةْي و بةضزّ 
 تيانطزووٕ/

 1بةزواا فطَيَػو و جٓيَوةنامنسا زة ةضديَِ... ((
بيَت و زةيةويَت بةآلّ ناتيَو ٖةغت زةنا؟ بووْى ْية.دةوا ْايةويَت َٓساأل 

 ةوضةبيَت  ةوضةيـ ةا ؾاعة ٖةغتهطزْة يةةا دةويرتةوة بةدةّ.ٖةضوةى 
 زةيريَت :

 )) ديرت بةغة وةنو َٓساأل غةضّ ْاْيَُة ْاو نؤؾِ
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 وةنو َٓساأل يةبةض داويَٓةيةنى ضووْسا قصة تةضدة خوَاوييةنةّ   
 زاْاٖيًَرِ

 1ةٕ... ((ْاٖيًَرِ نةؽ ةيَُبًريَت بؤ زةغتةناْت وا  ضه
دةّ ياضيةف ياضيةنى غايهؤيؤشية بؤ ةاضاغتٓى ٖاوغةْيى ؾاعة يةْيَوإ 
ٖةيرضووْةناْى ْاو واقيع و ٖةيرضووْة زةضووْيةناْى خؤاة دةّ ؾيعطة 

 ؾيعطيَهى زةضووْية و بةؽ.
 
 عةقى وةن ضةزضاوةى بريى شيعسى كوزدى: _3

ناتيَو ديَُة ضووبةضدووي نةَهي )عةقو( زةبيٓةوة: خيَطا ضووبةضدووي 
نؤَةيريَو زةض اي زاخطاو زةبيٓةوة نة ضيَيةَإ ييَسة طيَت ٖةتا بعاْ  عةقو 
نييةة بةآلّ وةآلَيَهي غازة و ةيَـ وةخت نة بةضزةغتة دةوةية عةقو 

خؤبةضديَوةبطزْسا. يةنيَهة ية تواْاناْي َطؤظة نة ياضَةتي َطؤظة زةزا؟ ية 
بةآلّ دةّ وةآلَة ٖيَؿتا قايًهةض ْية و بةّ ؾيَوةيةف ْانطيَت بٓاغطيَتة 
نوْهة عةقٌَ زةيإ جيَهةوتةي جياجياي ٖةية. بؤية ٖةض زةبيَت 
بةغةيطنطزْيَهي خيَطاف بيَت بطدؤيٓةوة بةضزةّ فةيًةغوفةنإ و ية ضيَيةي 

بسؤظيٓةوة عةقو ية نويَساية  دةو َيَصووة بةضزةغتةي ٖةية بؤ فةيػةفة دةوة
و نؤٕ ناضزةنا؟  فةيًةغوفةناْي ةيَـ غونطا؟ بةؾيَهي ظؤضي دةواْة 
بووٕ نة بؤ  ةضدإ بة ؾوئَ بٓةضدةتي ؾتةناْسا "بابةتة غطوؾتيةناْيإ بة 
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بٓةضدةتي ؾتةنإ زاْاوةة بة زواي بابةتيَهسا  ةضداوٕ نة ٖةبووة و يةويَوة بةو 
 5.1ى ْة ؤضدة و  ؤضدإ تةْٗا بةغةض ؾيَوةزا زيَت"باضة  ةيؿتوٕ ْاوةضدؤ

واتة ةيةْي َاززييإ بة جةوٖةض ظاْيوة جا ةي ٖةضيةنيَهيإ بة 
جياواظي نةوتوتةوةة بؤ منووْة تاييؼ )داو( بة بٓةضدةتي ٖةَوو ؾتةنإ 

 زةظاْيَتة نوْهة داو ياخوز ؾيَ ية ٖةَوو ؾتيَهسا بووْي ٖةية.
زيهة غةيطي دةوةياْهطزوة ية ؾتةناْسا نة ْةخيَط فةيًةغوفةناْى 

جياواظة ية داو. وةى )دةظ ػيُةْيػت و زيَوخيؼ( ٖةوايإ بة بٓةضدةتي 
ؾتةنإ ظاْيوة )ٖيؤاغؤغي َيتاةؤْتؤّ ٖةانًيتؼ( دا ط زةنةٕ بة 

بة ضةناوي نطزْي دةو غيَ ضة ةظةي 2ة6بٓةضدة؟ة ةاؾإ )ديؤا زؤنًيؼ(
؟ ٖةية خاى ية ةأل غيَ بٓةضةتةنةي ةيَؿوو ةيَؿوو باوةضدي بة نواض بٓةضدة

نة بادإ نطز. ةاؾإ فةيًةغوفةناْي ةاف دةّ نؤَةيرةية وضزة وضزة بؤ 
 ةضدإ بة ؾوئَ بٓةضدةتسا ضوويإ وةض يَطدا ية َاززة و ٖةويرياْسا ؾتيَو 
بسؤظْةوة جياواظ بيَت ية َاززةة نوْهة بيٓيإ َاززة  ؤضداْي بةغةضزا زيَت و 

ت بهطيَتة َاٖية؟ ياخوز جةوٖةضي ؾتةنإ وةى )ةاضاَيٓسؽ( نة ْانطيَ
 خؤؾةويػيت و داضةظووي بة بٓةضدةتي بووٕ زاْاوة.

دةَة بةضزةواّ بوو ٖةتا ناتيَو )غونطا؟( ية زواي غؤفػتايةناْةوة 
زيَتة ْاو َةيساْةنةوة و دةوةي ضةتهطزةوة نة بٓةضدة؟ َاززة بيَتة زياضة 

غونطا؟ ية ضيَيةي  يَطداْةوةناْي دةفالتوْةوة بةؾيَهي ظؤضي ضايةناْي 
بةزةغت ٖاتووٕ نة ظةمحةتة جيانطزْةوةيإ. دةوةي دةفالتووٕ دةدماَيسا 
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دةوةبوو نؤٕ بيا؟ بة بٓةَايةى ةيَؿرت ةةي ةيَي ْةبطاوة دةوة بوو غونطا؟ 
خؤي بة نيَؿة ضةوؾتيةناْةوة َاْسوو زةنطز بة زواي ةيَٓاغة بٓةضدةتة 

دةفالتووٕ )دايسيا(ي نطزة 1ؤ ضةوؾت زة ةضدا ْةى غطوؾت.  ٖةَةنيةنإ ب
بٓةضدةتي ٖةَوو ؾتيَو ية  ةضزووْساة ٖةتا ناتيَو دةضغتؤ ٖا؟ و ضةخٓةي ية 
باوةضدي َاَؤغتانةي  ط؟ و بؤ  ةيؿ  بةٖؤا يةنةَيٓى ؾتةنإ بووْي 

 ضووتي نطزة داَاْخ ْةى تومخةنإ. 
َيَصووي عةقو ياخوز َيَصووي  دة ةض ديَُة ةيَسا بطدؤئ غةيط زةنةئ

فةيػةفة تا زة اتة زيهاض؟ و ٖييٌ و ... فةيًةغوفاْي غةززةي بيػتةّة 
غةيط زةنةئ ٖةَوو فةيًةغوفيَهي تاظة ؾتيَهي تاظةي ٖيَٓاوةتة داضاوة نة 
ةيَؿرت بةو ضازةية ناضي يةغةض ْةنطاوةة دةوةي َٔ َةبةغتُة يةّ 

يإ بهةئة ةاؾإ ناتيَو عةقو زةبيَتة .ةيَؿةنيية دةوةية غطوؾيت عةقو بة
غةضناوةي َةعطي ة نؤٕ َاَةيرة  ية ةأل دةّ َةعطي ةية بهةئ. بة 
داوضدزاْةوة بؤ قؤْاغةناْي عةقو ية َيَصووي خؤيسا زة ةيٓة دةو باوةضدةي نة 
َةعطي ةي عةقو ظياتط دةوةي ييَ بةضداغت زة ةضيَ نة ْةيوتوة يةغةض 

يةتي. ٖةضوةى بة بٓةَاي ظاْيين َاززة ةي ؾتةنةة ْةى دةوةي وتو
فةيًةغوفاْي ةيَـ غونطا؟ة خؤ زيرٓياّ يةغةض دةوة باوةضداْةي خؤيإ 
داَازةبووٕ تةْاْة؟  ياْي خؤؾيإ بةخت بهةٕ. بةآلّ دةَطدؤ ٖةَووَإ 
دةوة زةظاْ  نة ْانطيَت َاززةيةى نة بؤ خؤي تةَاي بة ؾيت زيهةية بؤ 

ة ٖؤي يةنةَي ؾتةنإ. واتة دةو َةعطي ة عةقًريةي يةْاو ْةنووْية بهطيَت
وةزةغت ٖاتووة نيَؿةا تيَسايةة بةيرهو دةوةي ْةوتطاوة يةغةض دةو ؾتة ية 

                                                           

ة غةًيَُاْىة ٍ  2014ضةخٓةي عةقًري ةةتىة ديُاْويٌ ناْتة و غةؤضإ عوَةةضة غةايرى    0-
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ضاغتييةوة ْعيهرتة بةو َاْايةي عةقو ٖةَيؿة ةةيوةْسي ية ةأل ْةوتطاو و 
ي ْةبيػرتاوةناْسا ٖةية ْةى زيرتاو و بيػرتاوةنإ. واتة دة ةض مباْةويَت خوز

عةقٌَ بٓاغ  دةوا زةبيَت دةو دة ةضاْة ضةناو بهةئ نة ٖيَؿتا ية زايو 
 ْةبووٕة نوْهة ٖيَعي عةقو يةواْةزا خؤي َاْي يَػتسةنا؟.

دةّ ذايرةتة دة ةضديَٓيٓةوة ْاو فةيًةغوف غةيط زةنةئ فةيًةغوف 
يةبةض دةوةي عةقٌَ زةناتة بٓةَاي ضواْ  و غةضناوةي َةعطي ةي خؤي 

ت تةْاْة؟ ؾتة باؾةناْى ْاو زةوضوبةضيؿي ٖةغت ةيَبها؟ة نوْهة ْاتواْيَ
دةو بةضزةواّ بة ؾوئَ دةوةزا زة ةضديَت نة يةو ؾتةزا ْية. دةَةف بة زوو 
ٖؤ: يةنةَيإ جؤضيَو ية زةغةآلتي َةعطي ي ةةيسا زةنا؟ بةغةض زةوضوبةض 

اَبةضة بة جؤضيَو  بةضاَبةضةنةي زةخاتة ْاو ْةظاْيٓةوة بةَةف دةو بةض
زةنةويَتة غةض ٖةواو دةو بٓةَايةي خؤي ية زةغت زةزا؟ نة ةيَؿرت 

 يةغةضا وةغتاوة.
بةَةف فةيًةغوف زةغةآل؟ ةةيسا زةنا؟ة نوْهة تواْيويةتي 
جةوٖةضي ٖيَعي بةضاَبةض يةنػإ بهاتةوة بة غ طة ةاؾإ دةّ زةغةآلتةي 

و وةى ؾاضةظايةى ظياز زةنا؟ ناتيَو ةطغياضي دةو ْةظاْيٓة داضاغتة زةنا؟ 
ةياغة زةنا؟ بةْاو دةو ؾتةزا و بةضاَبةض يإ تةغًيِ زةبيَت ياخوز زةبيَتة 
زوشَٔ. ٖؤي زووةَيإ دةوةية فةيًةغوف ياخوز خوزي )عةقو( عةؾكى 
ْةظاْيٓة بة ٖؤي بةضاَبةضةنةيةوة خؤي ية ْةظاْ  ْعيو زةناتةوة بةَةف 

ٖةيرسةبصيَطيَت و ْةظاْيٓيـ بؤ  فيٌَ ية بةضاَبةض زةنا؟ بةوةي ظاْ  بؤ خؤي
بةضاَبةضةنةية دة ةض وضز غةيطي شياْي غونطا؟ بهةئ زةبيٓ  غونطا؟ 
ناتيَو داوضدي زايةوة ٖةَوو دةغيٓا ببوة زوشَينة نوْهة ناتيَو بة )عةقٌَ( 
َاَةيرةي ية ةأل زةوضوبةضةنةي زةنطز عةقًريـ نة بووة ذانُي ٖةغتةنإ و 
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واّ ناوي يةغةض زةغةآلتي ظاْيٓة و زةيةويَت دةو ضةَةنةناْى َطؤظة بةضزة
ْةظاْيٓةي خؤي ناضة بها؟ بة بةضاَبةضةناْي. ناتيَو غونطا؟ زةيريَت 
)دةوةْسة زةظامن نة ْاظامن( زاْؤياْيَهي فةيَآلوية بةضاَبةضةناْي ضازة طيَت. 
دةوةبوو غونطا؟ ؾاعةةنإ و غياغيةنإ و ٖوْةضَةْسةنإ و ... تاز 

ْة زوشَينة نوْهة َاَةيرةي عةقٌَ َاَةيرةيةني بةضشةوةْسي ٖةَوو بوو
خواظةة َاَةيرةيةنة بة تةْٗا غوزي خؤي ضةناو زةنا؟  ويَ ْازا؟ بة 
زةوضوبةضةنةي بةضةو ني زةضدوا؟ة خةخمؤض ْية بؤ بةضاَبةضةناْي 
غةضيعةنإ بةضةو خؤي زةبا؟ة ٖةض بؤية يؤْإ ية زوا جاضزا تؤيرةي خؤي ية 

اتةوةة نوْهة غونطا؟ ٖةَووياْي نوؾتة ياخوز ظاْيين ٖةَوو غونطا؟ زةن
بةضاَبةضةناْي يةنػإ نطز بة غ طة بؤية  ةيي دةغيٓاف غونطاتيإ نطزة 

 غ ط و شياْيإ ييَ غتاْسةوة.
َيَصووي عةقٌَ َيَصووي دةو فةيًةغوفاْةية نة ةيَيإ بة يةنرتزاْاوةة 

ت نة َطؤظةنإ ْياْة. ياخوز دةَةف خاغيةتي عةقًري َطؤظة. دةوةي زةيةويَ
زةيةويَت دةوة ية بةضاَبةضةناْيسا ببيٓيَتةوة نة خؤي ٖةيةتي بؤ 
 ةوضةنطزْي زةغةآلتي خؤي. ٖييٌ نة زيَتة غةض باغي ضؤشٖةآل؟ ٖيَٓسة 
بضوني زةناتةوة تا زة اتة دةوةي بًريَت ضؤشٖةآل؟ تاني داظازي تيَسا 

نة ظةَيٓةي غةضٖةيرساْي ضؤذي ٖةيرٓةنةوتةوة بة ةيَةضةواْةي ضؤشداواوة 
 َطؤظايةتية.

ٖييٌ ٖيَٓسة خؤي بة  ةوضة زةظاْيَت ية َيَصووي عةقًرسا نة  ايرتة بة 
ٖةَوو فةيًةغوف و بطدوازاضإ زةنا؟ة دةوة ٖي  نة فةيًةغوفاْي َاززييةضا 
ناتيَو زةنةوْة بةضاَبةض دايسيا ييػتةنإ  يةغةض ْةخؿةي عةقٌَ 

تيَو ديَُة  وتةي )َةعطي ةي عةقًري( زةبةئ زةبيَت زةياْػطدْةوة. بؤية نا
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دةوة بعاْ  دةو َةعطي ةية جيَيةي  وَاْةة نوْهة ية جةوٖةضةنةيةوة 
 ٖاتووة نة يةغةض  وَإ خؤي بيٓا زةنا؟ دةويـ خوزي )عةقًرة(.

ةطغياضةنة دةوةية ية بٓةضدةتةوة واظ ية عةقٌَ بٗيَٓ  ياخوز وابهةئ 
تة َةيساْةنةوة ةيَويػيت بة َاَؤغتايةى ٖةية بؤ دةوةي عةقٌَ بة تةْيا ْةية

زأل(ة. زياضة دةّ َةعطي ةية ٖةض ية  –ضاغتة ضديَيبها؟ة نة دةويـ )قةيب 
غةضةتاوة ْةخؿة بؤ نيَؿطاوةة نوْهة داَادمةنةي داضاغتةي بةنةضةوةنة 
زياض زةنا؟. نيَؿةي دةّ جؤضة يةّ َةعطي ة بؤ ْيؿاْساْي نةّ و نوضدي 

ة ية ةيةى و ةاؾإ زياضخػتين دةو ؾتاْةي ية جيٗاْسا بووْيإ ْيةة بة جيٗاْ
َةبةغيت ةواظنطزٕ و زاؾهاْسْي بةٖاي َاززي و َةعٓةوي دةو ؾتة. ديَُة 
ناتيَو زةنةويٓة بةضاَبةض )َةذوي( نة زةتوامن بًريَِ يةنيَهة ية  ةوضة 

ي ؾيعطي َةذوي ؾاعةاْي نوضز نة ديَػتاؾي ية ةأل بيَت ْةتواْطاوة جيٗاْ
تيَؤةضديَٓطيَت ة بةةرّ َةذويـ وةى ؾاعة بيَ نةّ و نوضدي ْية و دةوةؾي 
بةٖا زةزاتة َةذوا دةوةية ٖةَيؿة دةّ ذايرةتة ْاتةواويةي خؤي باؽ 

 زةنا؟ و زةيةويَت بةضةو نةَاٍَ بطدوا؟.
  ٖةض   تو ؤَةة نةني ٖةض دةيريَِ و تيَ ْا ةّ

 ض دةضدؤّ ةيَ ْا ةّٖةض جوغت و جؤَةة نةني ٖة   
 ناوّ ضوا و  ؤؾةي دةو دةبطووةّ ْةزي

 زأل بوو بة بةذطي عويووّ و ية دةيف و ةيَ ْا ةّ   
دةّ زاْؤيٓاْة بؤ خؤي زياضيهطزْي نةّ نوضديةنة ية نةغايةتي خؤي 
واتة يةنةّ  ٖةْياو ْاغيين ْةخؤؾيةنةية ةاؾإ ناضةغةض زةغت 
ةيَسةنا؟ة بةةرّ َةضد ْية ٖةَوو نا؟ دةّ وةعية يةْاو َةذويسا باآل زةغت 

تة بيَت نة دةو خةضيهي خؤ ةةضوةضزةنطزْة بةيرهو ناتيَو دةّ وةعية بعض زةبيَ
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واتة ناتيَةو قةييب جيَ ي زةٖيًَريَ ٖةض عةقًري خؤي بة زةغتةوة زةَييَنَ و 
دةوجا بة َيعاْي عةقو زةنةويَتة بةضاَبةض ؾتةنإ و زةغت زةنا؟ بةو 
ةطؤغة عةقًرية و ؾةضد بةضةا زةنا؟ ية ةأل عايةَسا. دةّ ؾةضدةف ٖةض بؤ 

 بؤ خؤي و بؤ زوْيا.خوزي نوؾتين عايةَة ْةى ٖيَٓاْةزي داؾيت و داضاَي 
 ضيؿيَهي ةإ و تووني بٓا ويَ زضيَص و يووٍ

 غؤل ية زيين ةزة بة ز ةٕ ية جوو زةنا؟   
  ةض عاؾكي ية خووْي جيةض قوّ زةة زةّ َةزة

 وةي خواضةة خاّ ناضة ٖةتا ٖاو و ٖوو زةنا؟   
َةذوي ة زةناتةوة بة ةا غؤفييةضيسا و دةو جؤضة ية غؤل 

ة ضيـ  زةٖيًَريَتةوة و وةى جويةنة ز ةْيَهي ْاؾطئ ضةتسةناتةوة ن
ْيؿاْسةزا؟ة ياخوز زةيهاتة ٖا؟ و ٖاواض و بةّ ٖا؟ و ٖاواضة يازي خوا 
زةنا؟ة ضةتهطزْةوةي َةذوي بؤ دةّ ذايرةتة ةايرؤؿتة بةو َةعطي ة 
عةقًرييةي ةيَؿرت ٖةيةتي زةضباضةي خوزاةةضغيتة نة َطؤظة زةبيَت خويَين 

خبوا؟ و ٖي  قػة ْةنا؟ و خؤي داؾهطا ْةنا؟   بة جيةضي خؤي 
باغهطزْي  ذايرة ضوذيةناْي خؤي و   بةو غةضوغيُايةي دةَطدؤ بؤتة 

 ْاغٓاَةي خةيرهي ديُاْساض و خاوةٕ ةةياّ.
ديَػتا ديَُة با دةو ةطغياضة بهةئ نؤٕ بعاْ  دةّ َةعةي ةيةي 

اضة دةدماَةنة خؤي قًب( زي –َةذوي زة ةضديَتةوة بؤ عةقٌَة ْةى )زأل 
ؾاٖيسي زةزا؟ يةغةض غةضناوةنةة نوْهة َةذوي زيرطدةقاْة دا يةّ جؤضة 
غؤفية زةزا؟ و ٖةيي شياْي ْازاتيَ. واتة ظاْيٓةنةي بؤ دةوةية ْةظاْيين 
غؤفيةنإ زةضخبا؟ و بةَةف غؤفيةنإ ية زةغةآلتي ضوذاْي خؤيإ 

و غؤل ْاناضة بة  زةنةوٕة نوْهة َةذوي ضيَيةي خوزايإ  َ زة طيَت
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ضيَيةي َةذويسا خوزا ةةضغيت بها؟ة دةَةف جؤضيَهة ية خؤويػتى ية فهطي 
َةذويساة نوْهة دة ةض َةذوي يةّ باضةزا نة دةّ ؾيعطةي تيا ْوغيووة 
يةغةض ضيَية ضاغتةقيٓةنةي خوزاْاغي و خوزاةةضغيت بيَتة ْانيَتة دةو 

غؤفيةنإ يةنػاْة بة  ؾويَٓةي بطدياضبسا؟ نة دةّ جؤضة خوزاةةضغتيةي
جويةنةيية نوْهة خوزي بطدياضةنةي َةذويـ بطدياضيَهي غةضظاضةني و 
ٖةغتةنيةة َةذوي بةنيسا زةظاْيَت خوزا دةّ ٖا؟ و ٖاواضةي ْاويَت. دايا 
دةو ْويَٓةضي خوزاية ٖةتا ضيَية زياض بها؟ بؤ  ةيؿ  بة خوزا... بة 

طي ةيةي َةذوي ٖةَوو زيرٓييايةوة ْةخيَط ...  دةّ بطدياض و َةع
غةضناوةنةي ية عةقًرةوة ٖاتووةة َةذوي بة عةقو ية زْيا ْعيو زةبيَتةوة 
بؤية تةْٗا زةيةويَت دةوةي خؤي َةبةغتيةتي بياتة َةبةغت و غةيطي 
بةضاَبةضةنةي ْانا؟ ني ييَ بةغةض زيَت. دةَةف ةيَضةواْةي داناضي دةو 

 يا؟.جيٗاْةية نة َةذوي خؤي َةبةغتيةتي ةيَي ب
 بيَ نةؽ َِٓ نةغىَ ية ظوبامن بيا؟ ْية

 ٖةَسةّ خوزا ْةْاؽ و زةّ ةطد ية يا خوزا
 (36)ز.ّ ٍ

ناتيَو َةذوي يةّ ذايرةتةزا زةَيَٓيَتةوة تووؾي ٖةَإ تةْيايي  
زةبيَتةوة نة غونطا؟ تووؾي ٖا؟ة نوْهة بٓةَاي دةّ جؤضة ية بةنطزْةوة 
نوْهة غةض بة بٓةَاناْي عةقًرة دةوةتا َاَةيرة ية ةأل دةو نةغاْة زةنا؟ نة 

ةْاغٔ ية ٖةَيؿة ٖاواضي خوزا زةنةٕ و ياخوزا ياخوزاياْةة بةآلّ خوزاْ
زيسا َةذويسا. زياضة ديَُة باف دةوة زةظاْ  نة دةّ باوةضةي َةذوي بؤ 
ظؤضيَو ية خوزاةةضغتةنإ ضاغتةة بةآلّ َاَةيرةا زضوغت ية ةأل دةو خوزا 
ةةضغتاْةي خوزاْةْاغٔ بةو ؾيَوةية ْية نة َةذوي ةةيطةوا زةنا؟ة 
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يٓةنةزا ية ةأل دةّ نوْهة داَادمةنةي تةْياييةة بةيرهو ية َاَةيرة ضاغتةق
نةغاْةة )َةذوي( زةيتواْي بياتة دةو نةغاْة بة )ياضإ( وةغ يسةنا؟. 
واتة ناتيَو وةى َطؤظة زيرػوتاْي خؤي زةناتة بٓةَاة دةو ناتة خةّ زةخوا؟ 
يةوةي نة بؤني خوزاةةضغتةنإ خوزاْاْاغٔ. دةو نا؟ ٖةويري دةوةي زةزا 

يةغةض ظاضيةتى باض ؤضدي ةيَبها؟ بؤ  نة َطؤظة زةتواْيَت دةوةي زةيعاْيَت و
زأل و ببيَتة خةغًرةتيَو يةْاو نةغايةتي خؤيساة ناتيَو دةّ نانةية دةدماّ 
زةزةيت زؤغت زةزؤظيتةوة ْةى تةْيايية تةْيايةنة ْيؿاْةي دةوةية 
َةعطي ةي عةقًري يةَةذويسا ظايرة بؤية تةْيايي زةبيَتة غةضةدماّ. ناتيَو 

دةوة بطدياض زةزا؟ نة نةؽ ْية تيَي بيا؟ة ةاؾإ )َةذوي( يةغةضةتاوة 
زيَت بةّ َةعطي ة ةيَـ وةختةوة ْعيو زةبيَتةوة ية خوزاةةضغتةنإ بة 
زيرٓيايةوة جية ية تةْيايي ٖيضي زيهةي بةْػيب ْابيَتة نوْهة َاَةيرةنة 
عةقًريةة َةذوي بةضةو دةوة زةضدوا؟ نة ية خوزاةةضغتةناْسا ْية ْةى دةوةي 

سايةة زواتط دةو ْةظاْيٓةي خوزاةةضغتةنإ بةضاَبةض زةنا؟ بةو نة تياْ
ظاْيٓةي خؤي ٖةيةتية غةيط زةنا؟ َةوزا ْية بؤ   تو ؤ ية ةأل 

 خوزاةةضغتةناْساة ٖةغت زةنا؟ تةْيايية وة نةغىَ تيَى بيا؟ بووْي ْيية.
زياضة دةّ تةْيايية ويػتاْةية. واتة )َةذوي( خؤي ٖةيريبصاضزوة ْةى 

يَت و بةضاَبةضةنإ بةويإ زابيَتة نوْهة تةْيابوْةوةنة ٖةض تووؾي ب
يةغةضةتاوة زياضة و ةيَويػت بةوة ْانا؟ وةى ؾتيَهي يةْاناو غةيطا 
بهةئة دةّ جؤضة َاَةيرةية ٖةض ةي َةذوي بوْي ْيية بةيرهو ةي ظؤضبةي 
ا دةواْةي بة غؤل ْاوياْسةضنطزةوة وةى ؾةاظي و ؾةَػي تةبطيعي و َةوةْ

... تاز ضةْييساوةتةوةة نوْهة دةّ جيٗاْة خؤي ية غةض تةْيايي بيٓازةنا؟ 
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بة جؤضيَو َطؤظةنة ديؿي بة تةْيايةنةية بؤية بةضيٓازا؟ و ية ٖةَوو 
 دةظَووْيَهسا ٖةض دةوة ٖةيرسةبصيَطيَتةوة.

 ٖي ظةَةةةإاتةيرةةةةبي ضةذةةةِ و َةةةطووة؟ يةةةة زيرةةةي دةةة     
 دةةةةةةةةةاوي ذةياتةةةةةةةةةة يةغةضابػةةةةةةةةةتاْا  تةيرةةةةةةةةةةبي

 زةبةةةةةةيين  ةيةةةةةةاوة يةغةةةةةةةض دةةةةةةةّ دةةةةةةةضظةقةةةةةةاتي 
 يةةةةة بةةةةٔ ظيٓةةةةساْا  ذوالٍةةةةوُبةغةةةةةضي زاضةوة  َةْػوض

 

 (66_65)ز.ّ ٍ
جيٗاْي عةقٌَ جيٗاْيَهة تا غةض ديػكإ ةيَويػيت بة ضةذِ و بةظةييةة 
نوْهة عةقٌَ خؤي بطيٓساضة بةوةي نةؽ بة ضةذِ َاَةيرةي ية ةأل ْانا؟ة 

تةوةة نوْهة َةذوي ةةةَاضي بةآلّ نيَؿةنة ٖةض بؤ خوزي خؤي زة ةضديَ
ٖةَوو دةواْة زةزا؟ نةغةض بة ضيَباظي خوزاةةضغ  بة َةة و ؾيَذ و غؤل و 
خةيرهي غازةؾةوةة يةوةؾةوة ناوةضديَ ي دةوة زةنا؟ ضةمحي بةضاَبةض 
بٓويَٓٔ. بؤية َةذوي بةضزةواّ ية نيَؿةزا زةشيتة نيَؿةي دةوةي ْاتواْيَت 

. غازة بة ية دةًٖي ظةَإ بهاتةوة غازةف خةيرو وةى خؤي قبوٍَ بها؟
بصيت غازة بة َاْاي دةوة ْا َطؤظة  ويَ ْةزا؟ بة ؾتةنإ و ياخوز جؤضيَو 
بيَت ية بيَ دا ايي ... ْةخيَطة بةيرهو دةوةية ضةذِ بٓويَٓيَت ية ةأل دةًٖي 
ظةَإ و خؤبةخؤ و تةْيا زةضزة زأل تةْٗا ية ةأل خوزا بهةيت. واتة ناتيَو 

ة  ةيؿتة دةو قؤْاغة ضؤذية باآلية نة تةْٗا خوزاي َةبةغت بيَتة دةو َطؤظ
نا؟ دةو ضةذِ بة دةًٖي ظةَاْة زةنا؟ ياخوز دةو زةبيَتة ةياوي ظةَاْة و 
َةضزاْة زيَتة َةيسإ و بة ٖاْاي دةًٖي ظةَاْةوة زةنيَت. زياضة قؤْاغي 

ٖيَؿتا  ضؤذي َةذوي يةّ غاتةيسا نة دةو ؾيعطةي تيَسا بةضٖةّ ٖاتوة
ْة ةيؿتؤتة دةو داغتةي ناضةغةضي ؾتةنإ بها؟ة بةيرهو زيَت توضدة زةبيَت 
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و ياخي زةبيَت ية دةًٖي زْيا بةو ضازةيةي نة ديرت وا زةظاْيَت تاقة ةياويَو 
ْةَاوةة خؤ ناوةضديَهطزْي ضةذِ و َطوة؟ ية خةيرهي خةياأل ةآلوية و وةى 

ػاتاْا. نيَؿةي دةّ جؤضة ية  دةوةية زاواي داوي ذةيا؟ بهةيت يةغةضا ب
عةقٌَ دةوةية بةضزةواّ زازةخطيَت و َةوزاناْي بيٓيين نةّ ضةوتةة ْاتواْيَت 
بة داغاْي تيَهةأل بيَت ية ةأل ؾتةناْسا. دةَةف بضوني زيري َةذوية نة بة 
نة َرتئ وةزيٓةٖاتين ناوةضدواْيةى بيَ ٖيوا زةبيَت  و ؾتة ْانؤنةناْي زْيا 

وةى ية غيَساضةزاْي َةْػوضي ذةةد و ظيٓساْيهطزْي ظةْوٕ. ويَٓا زةنا؟. 
يةوةؾةوة غةزإ تاواْاباض و ْاةياو زةبيين بة داظازي زئَ و زةنٔ. 
شياْهطزٕ يةغةض دةّ ْانؤنياْة َطؤظة بةضةو ؾةضديَهي بة نؤتا ْةٖاتوو زةبةٕة 

 ةوة.ؾةضديَو نة خوزي َةذويـ تيَ ا ْا ا؟ و ضيَيةي زةضباظبووٕ ْازؤظيَت
زياضة ويَٓانطزْي دةّ ويَٓاْةف ةيَضةواْةي دةو جيٗاْةٕ نة َةذوي 
خةوي ةيَوة زةبيينَة نوْهة جيٗاْي خوزاةةضغيت ضاغتةقيٓة خةيايري َطؤظة 
ٖيَٓسةاى زةناتةوة ْاتواْيَت ويَٓاي ؾتة خطاةةنإ بها؟ و توضدة بيَتة بةيرهو 

انإ زة واظيَتةوةة ضةمحي زةجويريَت و ٖئَُ زةبيَتةوة و َةضٖةّ داغا ويَٓ
بؤية َةذوي بؤ خؤي ٖؤناضة بةوةي ياض بة ةةيةوة ْةضدوا؟ و بةضزةواّ 
َةذوي فةضاَؤف بها؟ة نوْهة َةذوي بة عةقًري خؤي َاَةيرة زةنا؟ ْةى 
بة زيري ياضة ياضيـ َةضجي ٖاتين دةوةية َةذوي واظ بٗييَنَ ية عةقًري خؤيي 

ـ دةّ ناضة ْانا؟ ياض داوضدي ييَ و عةقًري بساتة زةغت زيري ياض. ناتيَهي
 ْازاتةوة. 

 بووَة خاني غةضي ضيَية ةيَيةني تا ةةيَُاْا
 ووتي: غةز زةفعة خبؤ دةي ذةضيهةي بيَ َاْا
 ("65)ز.ّ ٍ 
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تةْاْة؟ َةذوي خؤؾي زةظاْيَت دةّ ٖةَوو ؾةضد و داؾوبةي زةضز 
زيَتة بةضناوة ْاخوا؟ و ياض ةيَي ضاظي ْييةة بؤية خؤي بة بعؤظ و نةّ  عةقٌَ 

ناتيَو بةو ؾيَواظة َاَةيرة زةنا؟ نة عةقٌَ تيَيسا غةضزاضةة دةّ َةعطي ة 
عةقًريية زواجاض دةوة بةزةغت َطؤظةةوة زةزا؟ نة ٖي  ْاظاْيَت واتة نؤتايي 
خوزي عةقٌَ ْةظاْيٓةة دةّ ْةظاْيٓيةف تةْٗا بؤ خوزي َةعطي ة ْية تةْياة 

ٖي  ْاظاْيَت زةضباضةي شيإ و خوزاةةضغيت  بةيرهو َطؤظة دةو نا؟ زةظاْيَت نة
و ٖةَوو دةو ؾتاْةي زةوضي َطؤظيإ زاوةة نوْهة وةى  ومتإ ضؤيؿتين 
عةقٌَ بةّ داضداغتة ية َطؤظة زةباتة غةذطايةني ةإ و بةضئ و بةؽة نة ٖةض 
زةبيَت خةوٕ بةوة ببيٓيَت يةنيَو زةضنةويَت ناتيَهيـ زةضزةنةويَت دةّ 

 و زةغت زةناتةوة بة ياضية نؤْةنةي جاضاْي. ةيَي ضاظي ْية
 

 واعيع و غؤل بة جةْٓة؟ بةٕ  ةز و  يباأل و نة ؾيَذ
 زةبيَ دةَػايي ديَُة بؤ جةٖةْةّ بةٕ غطد و غيؤاأل

 (244) ز.ّ ٍ: 
َةذوي دةةاضة زيَتة غةض داخةة؟ و يةويَـ واظ ية غؤل و ؾيَذ و 

ضٓة بةٖةؾتةوةة نوْهة  ةض دةواْة نة واعيع ْاٖييَنَ و باوةضد بةوة ْانا؟ نة ب
ؾةو ضؤش خةضيهي ْاؾطيٓهطزْي دايٓٔ بطدؤْة بةٖةؾتةوة دةوا زياضة نة 
َةذوي و منووْةي وةى دةو بةضةو جةٖةْسةّ زةضدؤٕ.  ةض ٖةضوا بة غازةيي 
غةيطي دةّ بةيتة بهةيت دةوا ذةم زةزةيت بة َةذوي نة دةو باوةضدةي 

طدؤئ و تيَب هطئ غةيط زةنةئ َةذوي ٖةبيَتة بةآلّ دة ةض وضزتط ب
 ةياْسؤتة داغتيَو ضةخٓة بيطيَت  ةض ٖاتوو دةواْةي دةّ ةةغةْسي ْانا؟ 
بطدؤْة بةٖةؾتةوةة واتة بطدياض زةزا؟ يةغةض دةوةي نيَ بةٖةؾتية و نيَ 
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جةٖةْةَيية و دةّ باوةضدةف نيَؿة ية ةأل خؤي باضزةنا؟ة نوْهة َةذوي 
تيَٓة ةيؿتوة نة نةْس فطواْة نة زيرٓياّ جيَيةي ٖيَؿتا ية ضةمحي خوزا 

تاواْباضةناْيؿى تيَسا زةبيَتةوة   جاي غؤل و ؾيَذ و ... تاز. َاَةيرةنطزْي 
َةذوي يةّ بابةتاْةزا َاَةيرةيةني عةقًرية بة عةقٌَ ةيَواْةي خةيرو زةنا؟ 
ض بؤية ظؤض دةغتةَة نةؽ قوتاضي بيَت ية زاز انةي َةذويساة بةآلّ خؤ  ة

بةزٍَ غةيطا عايةّ بهةيت يةى نانةا بضووى بةغة بؤ دةوةا ية خةيرو 
خؤؾبيت. دةّ باضة بؤ َطؤظة دةغتةَةة نوْهة دةوةي َةذوي  وظاضؾيت 
ييَسةنا؟ خوزي َطؤظةة َطؤظيَهة عاقو و ضؤؾٓبةة بؤية ويَٓاي دةوة ْانا؟ نة 

َبةضةناْيـ دةّ دةو جؤضة ية َطؤظة بطدؤْة بةٖةؾتةوةة تةْاْة؟ ية ْاو ةيَػة
ذايرةتة ٖةيةة جية ية ةيَػةَبةض ديػالّ ظؤضبةي ظؤضي ةيَػةَبةضةناْي ةيَـ 
خؤي زوَعايإ ية قةوَةنةي خؤيإ نطزوة نة بة ٖيالى بطدؤٕة بةآلّ ناتيَو 
دةًٖي )تاديف( بةضز باضاْي حمُسيإ نطز و خوزا جوبطيًي ْاضز نة دةَطي بة 

دةو زاواي يةيَدؤؾبوْي نطز و  وتي دةوإ نيية ٖةتا يةْاويإ ببةئة بةآلّ 
ْاظأْة زياضة ويَٓانطزْي دةّ جؤضة ية ضةذِ ية َطؤظسا ٖةضوا غازة و غاناض 
ْية. دةوة َطؤظةي  ةوضة  ةوضةي زةويَتة نؤٕ غاْسي ٖيٓسي باغي 
خؤؾةويػيت زوشَٔ زةنا؟ة بةةّ دة ةضيَهي نطاوةف يةبةضزةّ َطؤظسا ٖةية 

 ةيَ ا بيا؟.  ةض بيةويَ زةتواْيَت
نيَؿةي ديَُة ية ةأل َةذوي دةوةية زةيةويَت بطدواتة ْاو دةّ عايةَةوة و 
ٖةَيؿة خةَباض و ضةف ةؤؾي دةوةية زووضة يةو ضةذِ و وةفاية نة دةو 
عةوزايريةتية بةآلّ خؤؾي بةٖةَإ ٖةيرة و زةضزةوة زةْايرييَنَ نة خةيرو 

زةخةيٓة غةض ةيَوةي زةْايريَٓيَت. بؤية ديَُة ضيَي ييَسة طئ و  وَإ 
عةؾكةنةي بؤ خوزا و جاضيَ ضيَ ْازةئ غاغي بهةيٓةوة ياضي َةذوي 
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بةضاغيت خوزا بيَتة نوْهة  ةض دةوةي ظاْي دةوا ديرت ييَدوؾبوْي ٖيَٓسة 
 ةوضة زةبيَ دةّ جاضة تووؾي زيرػوتإ زةبيَت ْةى دار ٖةيرهيَؿإ و خةّ 

 زؤغيت بة ْاضديَهي عايةّ.
 وف و زةديب دازةَي يةّ ؾاضةزا خؤ ٖةَوو ضة

 يةنباضة باضي نطزووةة زئ و ذةيا خوغووؽ      
 ْاَةضز دةوةْسة َوعتةبةضٕ يةّ ظةَاْةزا

 َةضز ديعتباضي نةّ بووةة َةضزي خوزا خوغووؽ    
 (191)ز.ّ ٍ 

َةذوي ٖةض ية شيَط تيؿهي دةّ باضة زةضووْيةي خؤيساة نة ْاتواْيَت 
وي تاضيو زةبيَت بة جؤضيَو غةيطي ؾتة توضةبووْةنةي زاَطنيَٓيَتةوة بةضنا

 ْاؾطئ و ْانؤنةنإ ْاتواْيَت ؾيت زيهة ضةناو بها؟.
ياخوز وةغتاْيَو بها؟ و ةطغياضيَو ية خؤي بها؟ة دايا تانة نةغيَو 
بووْي ْةَاوة ٖةتا خؤي بة بيَ نةغرتئ نةؽ بعاْيَت. بة جؤضيَو ية ؾاضيَهي 

ي باف بووْي ْةَابيَت ية ضاغتيسا وا  ةوضةزا ْة زئ و ْة ذة  يا ٖي  ؾتيَه
ْيية ...   دةّ جؤضة بيٓيين ؾتةنإ ةةيوةْسي بة زؤخي زةضووْي 
َةذويةوة ٖةية ْةى ْاؾطيين باضوزؤخةنة. َطؤظة نة توضدة زةبيَت ْاتواْيَت 
ؾتةنإ بة ضووْي ببيٓيَت. بؤية ٖةض ويَٓانطزْيَو يةغةض دةّ باضة زةضووْية 

ٖةض  وتةيةنيـ نة زةنطيَت  وتةنة تا داغتيَو ضاغتة  ْاٖةَواضة تةواو ْية و
ياخوز ية ةيةنةوة ضاغتة ية ةيةني زيهةوة زةنةويَتة ْاو ٖةيرةوة. َةذوي 
باغي دةوة زةنا؟ نة نةغاْي ْاَةضز بووْةتة َةضزي ظةَاْة دةّ  وتةية 
تةواوةة بةآلّ ةي نيَ ْاَةضز َةضزةة زياضة ٖةض يةْاو دةو خةيرهةزا نة 

وي بة ْةظإ و  يٌَ ْاوياْسةبا؟. واتة ْاَةضز ْاتواْيَت َةضز بيَت ية ةي َةذ
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نةغي ٖؤؾياض و خوزاْاغي ضاغتةقيٓة. نوٕ توضدبوْةنةي َةذوي ية 
بٓةضدةتةوة ْاتةواوةة ناتيَهيـ زيَتة غةض باغي )َةضزي خوا( نة بةٖاي 

ْهة نؤَةآليةتي و غياغي و ... تاز ْية. زيػإ  وتةنة تةواو ْيةة نو
َةضزي خوزا بةٖاي خؤي ية ناوي خةيرهةوة ْابيينَة بةيرهو ية خوزاوة 
زةيبيينَ. بؤية باني بةضديَع و ديعتباضي خةيرو ْيةة دةو دةوةي َةبةغتة ةي 
خوا ضيَعي ٖةبيَت ْةى خةيرو. زيػاْةوة عةقًري َةذوي زيَتة غةض ضيَي 

خؤية دةويـ نة  َةذوي و ْاٖيًَريَت زيري َةذوي بياتة َةبةغت و َةضاَي
خوزاي ضاغتةقيٓةية و ضوو ةي ضاغتةقيٓةي زيرةناْةة واتة: َةذوي بة 
ياغايةى زةجويريَتةوة زشي قةزةضي خؤية ٖةضوةى يةعكو  ةيَػةَبةض ناتيَو 
زةيويػت يوغ ى نوضدي بؤاضيَعيَتة بةآلّ ياغاي ةاضاغتٓةنةي زشي دةوة بوو 

اضيَعيَت خوزا َةوزاي بة يةى نة يوغف بؤاضيَعضيَتة ٖةتا ويػتباي يوغف بؤ
 ةيؿتٓةوةي زووض زةخػتةوةة َةذويـ ٖةتا ية غةض دةّ بةظَة بةضزةواّ 
بيَت ٖةضزةبيَت خؤظ ةي دةجةٍ خبواظيَت ٖةتا بياتة ياضاْيَو نة زيري دةو 
زةخيواظيَت و َةذوي دايروزةي بووة. بؤية َةذوي غةضةتايةني  ةوضةية بؤ 

ةو ٖةَوو نةّ و نوضدياْةي زةضووْي خؤَإ خؤْاغيين تاني نوضزة نة نؤٕ د
ناضةغةض بهةئ و بةضةو نةَاأل بطدؤئة نوْهة َةذوي ٖيَٓسة داظاية 
تواْيويةتي فيَةًرةناْي عةقًري زضى ةيَ بها؟ نة ية بةؾي زووةَسا بة زضيَصي 
باغي ييَوةزةنةئ. نة نؤٕ تةضيكةي  ؤؾة ةي بةضزةزا؟ و دةةاضة ضيَي 

ي خؤي يةنػإ زةناتةوة بة ويػيت خوزا. دةو ناتةف ٖةيرسة طيَت و زير
خوزا َةعطي ةي زيهةي زةزاتيَت نة بتواْيَت ةيَي داغوزة بيَت و ضاظي زيري 
زاَطنيَٓيَتةوةة نوْهة بيَ نوْة غةض تةضيكةي ذةظضةتي ةةضواْة َطؤظة 
ْاتواْيَت ضؤذي غةضيب و تةْيايي بيةيَٓيَتةوة دةو غةضناوةيةي ييَوةي 
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و بؤ زواجاض داضاّ و داغوزة و خانةضدا بصيت. زوض ية ؾةضد و ؾؤضد و ٖاتووة 
 جةدمايري عايةَى بيَ وةفا.

 
 دي وةن ضةزضاوةى بريى شيعسى كوزدى: _4

قةيب( بهةئة زةبيَ دةوة يةبةض ناو  –دة ةض مباْةويَت باغي )زأل 
بيطئ نة دةّ وؾةية ضةٖةْسيَهي دايين و ضوذي ٖةيةة نوْهة باغهطزْي 
)زأل( زةنةويَتةوة زةضةوةي باظْةي فةيًةغوفةنإ و ضؤؾٓبةإ بة  ؿيتة 
بيطة ضؤشداوا ية داغيت دةّ نةَهةزا زؤؾساَاوة و داوضدي ييَٓةزاوةتةوة   
دةواْةي ظاْاي زةضووْٓاغي بووٕ   دةواْةؾي فةيًةغوف بووٕ 

شٖةآل؟ و بةغةضيساْةنةوتووٕ و ةيإ ييَٓةنطزؤتةوةة بةآلّ ناتيَو زيَٓٓةوة ضؤ
زْيايي غؤفيةنإ و عاضي ةنإ و خوزاْاغةنإ زة ةضديَيت بةضزةواّ 
ضووبةضدووي دةّ نةَةنة زةبيٓةوة. بة تايبةتيـ يةْاو غؤفيعَي ديػالَيسا 
ظياتط دةّ نةَهة بطةوي ةيَسضاوة دةويـ زة ةضديَتةوة بؤ خوزي قوضداْي 

يَِ باؾة غةضةتا ( دايةتسا باغي )قةيب( زةنا؟ة بؤية ة159ةةؤظ نة ية )
بطدؤئ ٖةْسيَ ضاوبؤنووْي ضؤؾٓبةإ و ظاْاياْي عةضة  وةضبيطئ زةضباضةي 

 دةوجا زواتط دةوة بسؤظيٓةوة نة َةعطي ةي قةييب نيية 
 
 بريوزِاجياواشةكان دةزبازةي ديَ: _ا

يةنيَهة يةو ظاْاياْةي نة ٖةَوو شياْي خؤي  زاْا ية  ديُاَي غةظايي
ةيَٓاوي زاواناضيةناْي زيريسا بة جؤضيَو  ةؾيت شياْي بطيتبوو ية تيَيةيؿ  ية 
خوزي عةقو و ةاؾإ بةجيَٗيَؿتين جيٗاْي عةقٌَ و باوةؾهطزٕ بة جيٗاْي 
ض زيرساة نة جيٗاْي غؤفيةنإ بووة ز يري بةوة زاَطنايةوة نة نووة غة
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غةضناوةناْي زيرٓيايي دةويـ قةييب َطؤظة بووة ٖةض يةّ غةفةضةيسا 
جاضجاضة دةو دةظَووْة ضوذي و قةيبياْةي خؤي باغسةنا؟ و وةى 
َةعطي ةيةى زةياْسضنيَٓيَت بؤية بةضداغيت ظؤضي  وتووة يةغةض زأل و 

 ْاغيٓةناْي و خاغية؟ و ذاأل و َةقاَةناْى.

؟ جيةاي ْاناتةةوة يةة ضؤح و ْةةفؼ و     ديُاَي غةظايي نة باغي زأل زةنا
جيٗاْي ْاَاززي َطؤظةة "ضاغةتةقيٓةي تةؤ دةوةيةة نةة  يةاْي ةةةيَي زةيرةئَ و         
بيَحية يةوةف ٖةضني ٖةية ؾويَٓهةوتووي  ياْة و ةاغةوإ و غةضباظي وئة 
ديَُة بةّ غةضؤنة زةيريَ  )زأل( بعاْة ناتيَ باغي زأل زةنةئ َةبةغتُإ دةةّ  

ةْسيَ جاض )ْةفؼ(ي ةةيَسةيرئَ وة بطديَ جةاض ) يةإ( ْةةى دةةو     ضاغتييةية نة ٖ
 .1ةاضنة  ؤؾتةي نة ةي نةةي غٓي زاية"

ديُةةاَي غةةةظايي ٖةةةَوو جيٗةةاْي ضؤذةةي َطؤظةةة ْاوزةْيَةةت زأل و جيايةةإ  
ْاناتةوة ية ةأل يةنرتية نوْهة دةو   َطؤظة زابةؾةسةناتة غةةض زوو جيٗةإة    

جيٗاْي ضؤذيـ ْاوزةْيَت زأل. نةة ةةيَ    جيٗاْي جةغتة و جيٗاْي ضؤح ٖةَوو
ي واية  ةض َطؤظة تواْي زيري خةؤي بٓاغةيَت دةةوا ضيَيةاي نةووْة ةي خةوزاي       
زةغةتسةنةويَت و ٖةةَوو تواْةةا َطؤيةي و عةقًريةةةناْي تةطي َطؤظةةة ٖةةَوو بةةة      
غةضباظ و ناضبةزةغيت زأل زةظاْيَت و ةيَي واية ٖةَوو بؤ دةةوةٕ خعَةة؟ بةة    

واتط دةوةف ضووْسةناتةةوة نةة ْاغةيين زأل ٖةةضوا غةازة و      زأل بهةٕة بةآلّ ز
غةةاناض ْيةةة و َطؤظةةة ْانطيَةةت بةةة باؾةةي زأل بٓاغةةيَت. ةاؾةةإ زيَةةت )زأل(         
زابةؾةسةناتة زوو ةاضنةة" يةنةةّ ٖةةَوو نةةؽ زةتةوأْ بيٓاغةٔ زووةٖةةّ         
دةوةية نة ؾاضاوةية ٖةضنةةؽ ْةايعاْيَة بووْيؿةي ٖةةض دةةوةة بةةآلّ دةةوةي        
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نة زأل ٖيَٓسة بة تواْاية نة زةتواْيَ ٖةةَو ظاْػةت و ةيؿةةنإ    زياضة دةوةية 
 .1بعاْيَ"

زياضة غةظايي بة تيَيةيؿ  ية قوضدةإ و دةةو دةظَووْةة ضؤذييةةي خةؤي      
زيَةةت زأل ةيَٓاغةةة زةنةةا؟ نةةة تةةا  داغةةتيَهي باؾةةيـ ةيَهاويةةةتية بةةةآلّ يةةة   

ويَػةةةتة يةنػةةةاْهطزْي زأل بةةةة ضؤح و زةضووٕ و دةةةاوةظ ييَةةةطةزا جيَيةةةةي ٖةير
يةغةضنطزْة و ْانطيَت ٖةضوا داغإ دةّ ضايةي ةةغةْس بهطيَتة نوْهة ٖةةَوو  
دةةةةو بةؾةةةاْةي َةةةطؤظ  خةةةاوةٕ خاغةةةية؟ و بةةةؤٕ و بةضاَةةةةا جيةةةاواظٕ و   

عًوّ ايةسئ(زا   ءييَهؤيريٓةوةي وضزي  ةضةنةة ٖةضوةٖا غةظايي ية نتييَب )أذيا
؟ ؾةيَواظي يةنةةَيإ   زيَتة غةض باغهطزْي زأل و بةة زوو ؾةيَواظ ضاظةةي زةنةا    

دةوةية زأل "ةاضنة  ؤؾتيَهة يةغةض ؾةيَوةية زاض غةٓوبةض نةة زةنةويَتةة ةي     
.ؾيَواظي زووةّ: زأل 102نةةي غٓيي َطؤظةوة و ْاوةوةؾي بةتاأل و بؤؾايية"

"ٖؤ طيَهي بةغةؤظي خوزاييةة نةة ةةيوةْةسي ٖةيةة ية ةةأل زيرةي جةغةتةزا و         
؟ و قػة زةنا؟ و بيَعاض زةبيَةت و  جةوٖةضي َطؤظة نة ٖةغت بة جيٗإ زةنا

. زياضة بةوضدانةاْي غةةظايي ظؤض قةوأل و ةةطد َاْةإ نةة زةنطيَةت        11زاوا زةنا؟"
َطؤظة وةى غةضناوةيةني  ةوضة غةيطيبها؟ة نوْهة بةضداغيت ةيَهاويةتي يةة  
ٖةْسيَ نيَؿةزا نة نةّ نةؽ ٖةية بتواْيَت خؤ ية قةضةي دةّ بابةتاْة بةسا؟.  

تةوة بؤ دةظَووْي تانة نةغي خؤية نوْهة ْووغ  ية غةةض  دةَةف زة ةضديَ
دةّ بابةتاْة بة تةْٗا نتيَب و ْاَيًهة زةضز ْاخؤٕة بةيرهو زةبيَت َطؤظة خةؤي  

 بةو قؤْاغاْةزا بطدوا؟ و ضاغيت دةو بابةتاْةي بؤ ضوْبيَتةوة.
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 ًوزتةشاى ًوتةهةزى 
ضؤذةي َطؤظةة    دةّ ظاْاية نةاتَي: زَيتةة غةةض باغةهطزْي َطؤظةة بةة  ؿةيت       

زابةؾسةنا؟ بؤ غةض زوو غةضناوةي  طْي دةواْيـ  عةقو و زيرٔة نةة زيَتةة   
غةضباغةةي عةةةقو ٖةةةَوو نةةطزةي "بةنطزْةةةوةة بةةةة جيٗةةاْبيينة يؤشيةةوة     
بةيرياْسٕة ظاْػت و فةيػةفة ٖةَوو دةَاْة  زةضنةوتي خوزي عةقًرٔ يةة ةةاأل   

 يت و خؤظ ةة و ٖةيرضةووٕ.  دةَةزا زةضنةوتين زأل بطيت  ية ذةظ و خؤؾةويػة 
ةاؾإ زيَتة غةض باغهطزْي زأل و ةيَي واية ٖةضني جويرة و  ةضَيةى ٖةية ية 1

يةةةةة ْةةةةاوةوةي َطؤظةةةةة زة ةضديَتةةةةةوة بةةةةؤ زأل و ٖةضنةةةةي ضيَؤيؿةةةةاْسإ و    
ضؤؾةةٓهطزْةوةف ٖةيةةة ٖةةةَووي زة ةضديَتةةةوة بةةؤ ضةٖةْةةسي عةةةقًري. ةاؾةةإ 

 وةٖايةة نةة ٖةةض َطؤظيَةو     باغي  طْيي زيري ظيٓسوو زةنةا؟ة نةوْهة ضواْةيين   
خةةاوةْي زيريَهةةي َةةطزوو بيَةةت دةةةوا بةةة زيرٓييايةةةوة دةةةو نةغةةة ٖةةةوأل و          
تيَهؤؾاْيؿي ْية ية زْيازا. ية ةاٍَ دةَةؾسا باغي  طْيي عةقٌَ زةنا؟ة  ةةض  
ٖاتوو  َطؤظة عةقًري خؤي وةةْا وةى دةوةيةة يةة ؾةةويَهي دةْيوغةتة نةاوزا      

)ةيةت(ي ٖةةبيَت ٖةةتا ضيَٓةويي بهةا؟. ةاؾةإ        دوتوَبيٌَ ييَدوضديَت بيَ دةوةي
ْووغةض باغي دةو ذايرةتة زةنا؟ ية َطؤظةسا نة ٖةضزوو بةؾة غةةضةنيةنة    
عةقٌَ و    زألة زةنةوْة ٖاو زؤخيةوة و بة ٖيًَي تةضيب بة تةْيؿت يةةنرتزا  
زةضدؤٕ بةةيَ دةةةوةي  يةةةنرت بةةددٕة نةةوْهة ناتيَةةو زأل عاؾةةكي ؾةةتيَو زةبيَةةت  

ةيريةي بؤ زةٖيَٓيَتةوة و زةنيَتة ةاأل زألة بةآلّ دةو ذايرةتةة ٖةةضوا   عةقًريـ ب
غازة و داغإ ْييةة نوْهة ظؤضبةي جاض زأل و عةقٌَ زةنةوْة ْةاو نيَؿةةوة و   
ية يةنرت ْا ةٕة ظؤضجاض زأل ؾتيَهي خؤف زةويَتة بةةآلّ عةةقٌَ ْاظاْيَةت بةؤة     
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ة ةيَضةةواْةوة عةةقٌَ ؾةتيَو    واتة ةايرٓةضةناْي ْاظاْيَت و تيَى ْا ا؟ة يةاخوز بة  
 ةةغةْس زةنا؟ة بةآلّ يةغةض زٍَ   طاْة و بة داغاْي ةةغةْسي ْانا؟.

دةّ ْانؤنية وايهطزووة بةؾيَو ية ظاْايإ خايري جيانةضةوةي ْيَوإ 
َطؤظة و  ياْةوةضإ بة عةقٌَ يةناليبهةْةوة و ٖةْسيَهيـ جةوٖةضي َطؤظة 

ني غازة باغي دةوة  زةنا؟ نة ببٓةوة غةض زألة ْووغةض بة منووْةية
زةبيَت دةّ ةيَسضاواْة)زٍَ و عةقٌَ( بهةوْة ْاو ٖاضَؤْيةتةوة دةويـ ية 
بةخيَونطزْي َٓسايرسا. نة زايو و باوى زةبيَت بةض ةي زووضي َٓايرةناْيإ 
بيطٕ ناتيَو زةخويَٓٔة نوْهة  ةض بةؽ بة زأل َاَةيرة بهةٕ دةوا ْابيَت بٗيًَرٔ 

وضبهةوْةوة دةَةف ناضزةناتة غةض ةاؾةضدؤشييإ ياخوز ٖةض بة َٓايرةناْيإ ز
عةقٌَ َاَةيرة ية ةأل َٓايرةناْيإ بهةٕ و بةؾي زأل فةضاَؤف بهةٕ. دةوا 
بةؽ َٓايرةنإ  ةوضة زةنةٕ و غؤظ و خؤؾةويػيت وةةزةْطيَتة بؤية ية ةأل 

تةنإ دةوةية نة ٖةضزوو ٖيَعةنة دةضظؾي ٖةبيَت و ةيَهةوة ضووبةضدووي ؾ
ببٓةوة. دةوةي دةّ ظاْاية زةخاتة ْاو نيَؿةوة ْاتواْيَت بة باؾي ية زأل 
بيا؟ بةو تيَيةيؿتٓةي غةظايي ٖةيةتي بؤ زألة نوْهة غةظايي نة باغي زأل 
زةنا؟ َةبةغيت ٖةَوو ٖيَعةناْي زيهةؾة وةى عةقٌَ و خةياأل و ... تازة 

غةيط زةنا؟ة بةآلّ َوضتةظا   بةيرهو ٖةَوو دةواْة وةى غةضباظ و   ٖاوناضي زأل
ْاتواْيَت بةو  ؿتة غةيطي زأل بها؟ و ٖةض بة تةْٗا ويَٓايي زةنا؟ بؤية 

 زةنةويَتة ْاو نيَؿةوة.
)زٍَ( بة ٖؤي َاٍَ ويَطاْي و غةض ةضزاْي زةظاْيَت و عةقًري ةيَ ؾياوتطة 
بؤ يةناليهطزْةوةي ؾتةنإ. "دة ةض عةقًري َطؤظة داظازبوو ةاؾإ نةوتة 

ونُهطزٕ دةوا باؾة بة باؾة و خطاةة بة خطاةة زةبيينَة بةآلّ دة ةض ٖاتوو ذ
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نةوتة شيَط ناضييةضي زيرةوة دةو نا؟ بة ذةظي زأل بطدياض زةزا؟ نة خؤؾي ية  
 .1نيسيَت و ية ني ْاية؟

ْووغةض َةبةغيت دةوةية نة ْابيَت بهةويٓة شيَط ناضييةضي زأل و دةو 
ة نوْهة دةواْة ْاٖيًَرٔ عةقٌَ ذةقيكة؟ ؾعوضاْةا غةض بة ْاونةي زيرٔ

 ببيٓيَت و بةَةف زةنةويَتة ْاو ٖةيرةوة.
بؤية باؾرتئ ضيَية ةي ْووغةض دةوةية نة زابددئَ ية يةنرت و 
غةضبةخؤبٔة زياضة دةّ قػةيةي ْووغةض ةيَضةواْةي بؤنووْي خؤيةتية 

ية بؤية ْاتواْيَت بةآلّ يةبةض دةوةي  ٖيَؿتا زٍَ ةي ضؤؾٔ ْةبؤتةوة بة تةواو
زغتبةضزاضي عةقٌَ بيَتة دةوةؾي بة زأل باغيسةنا؟ دةو جؤضة خؤؾةويػيت 
و ةيةْيةيةية نة بؤ ؾتةنإ ٖةية و ةةيوةْسييإ بة زةضووٕ و ضةَةنةناْى 
)ايػطادع( َطؤظةوة ٖةية ْةى )زٍَ(. نوْهة ديَُة زةبيَت دةوة يةبةضناو بيطئ 

ا بيَتةوة ية ةأل خوزي قوضداْساة نوْهة ية نة ْاغاْسْي )زأل( زةبيَت ٖاوت
بٓةَازا دةّ نةَهة نةَهي قوضداْة و ضةٖةْسيَهي ضؤذي و دايين قويري ٖةية. 
بؤية زةبيَت بؤ زازوةضيهطزٕ ٖةض بطدؤيٓةوة ْاو قوضدإ دةو بة زازوةض قبوأل 
بهةئة بةآلّ جاضيَ بةضزةواّ زةب  يةغةض منايؿهطزْي ضاي ييَهؤيرةواضإ و 

 ْايإ يةغةض زأل.ظا
ية باغي زيرسا زةيريَت "خوزا زيري بةؽ بؤ دةوة  ديب  تة يةؾيدي ديػالّ 

ة نوْهة بطدواي واية نة بؤ دةوةي 2زضوغتهطزوة ٖةتا يازي خؤي ةيَبهةئ
َطؤظة بياتةوة َةعؿوقي ضاغتةقيٓةي خؤي نة خوزاية زةبيَت بيةضيَتةوة بؤ 
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خوزايا بها؟ة نوْهة يازنطزْةوةي خوزا ةي زيري و يةو ويَع ةوة قػة ية ةأل 
ية زيرسا وةى خواضزٕ واية بؤ جةغتةي َطؤظةة نؤٕ جةغتةي َطؤظة تاّ ية 
خواضزٕ ْانا؟ ية ةأل شةٖطزا. زيريـ ؾةيين يازنطزْةوةي خوزا تاّ ْانا؟ 
دة ةض خؤؾةويػيت زْيايي تيَسابيَتة بيطة دة ةض ٖاتوو زيريَو وابةغتة بوو بة 

ٖةَاْهاتيؿسا عاقآلْة  وظاضؾت ية ذةقيكة؟ زةنا؟ و  يازي خواوة ية
زاٖيَٓةضيؿة ية ظاْػتساة بةآلّ َةضجي دةوةية دةو زيرة تةْٗا و تةْٗا غةضقايري 
يازي خواي َةظٕ بيَت. ية ضاغتيسا دينب تيُية ويَٓاي جيٗاْيَو زةنا؟ نة 

هةؾي َطؤظة تيَيسا خاوئَ زةبيَتةوة خوزا وةى ضؤؾٓايةى ٖةَوو ؾتةناْي زي
زةخاتة بةضزةّة دةو جيٗاْة خاويَٓةف نة جيَيةي ضم و ْةظاْ  و نةّ و 
نوضدي تيَسا ْابيَةتةوة بة زيري َطؤظي زةظاْيَت. دةوةؾي ة يةقيٓة  ةض ٖاتوو 
َطؤظة بووة خاوةْي دةّ زيرة دةوا عةقًريـ ْاتواْيَت بةناوي ضةخٓةوة 

بؤنوْةؾيسا ظؤض باف َاَةيرةي ية ةٍ بها؟ و ْاناضة ًَهةني بيَتة يةّ 
 ةيَهاويةتي يةغةض زأل و َاْا ؾاضاوةناْي.

ية باغي زيرسا زةيريَت "خؤؾةويػيت خوزا و  زنتوض عبس االيس بةياْوْى
ةيَػةَبةضةنةي حمُس  ةوضةتطئ ةاية و بةضظتطئ ةًةية ية ديُاْسا نة 

ي عاؾكاْي ضاغتةقيٓة خةضيهي ةيَؿددنئَ تيايسا نة بةضاغيت دةَة خواضزْ
 1ضاغتةقيٓةي زيرة و داضاَي ضؤذة بؤ َطؤظة.

ةاؾإ ضاغتةوخؤ دةّ خؤؾةويػتية قوويرة زةبةغتيَتةوة بة ديُإ و 
داناضي ناى نة ضاغتةوخؤ زأل تيايسا بةؾساضيسةنا؟ بةو َاْايةي ناتيَو زأل 
زةنيَتة غةض دةّ تةضيكةتةة ديرت ضاغتةوخؤ دةّ عؿيكة تةجةيي زةبيَت ية 
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ٖةضني دةو َطؤظة بيها؟ بة زيري َةعؿوقة ياْي بيَ نةّ شياْي َطؤظسا و 
 نوضدي دةدماَساْي دةو ؾتةية ية دةوةةضدي نةَايري خؤيسا.

بةؾيَهي تطي ظاْاياْي ديػالَي نة باغي زأل زةنةٕ ية ضووي نةَهةوة 
ٌّ ؾيء( واتة )ُيبُة وخايكُة(  1ييَ زةضدوأْ بؤ منووْة ناتيَو زةيرئَ )قًب ن

ةيرئَ  زيري ؾتيَو  بة َاْاي جةوٖةض و غةضةنةتطئ بةؾي دةو ةواتة ناتيَو ز
ؾتةة ياخوز )قًب( بة َاْاي خوزي عةقٌَ ييَهسةزةْةوةة ياخوز بة واتاي 
تطوَؤايةى نة ةةيوةْسي ٖةية بة ْيةتةوةة ياخوز )قًب( ية )تكًبة(وة ٖاتووة 
و بة َاْاي )باض  ؤضدئ(ة نوْهة ظوو ٖؤ طي ؾتيَو زةبيَت ةاؾإ ضو

ياخوز بة َاْاي )فؤاز( ييَهسضاوةتةوة بة  ة2وةضزة يَطديَت بؤ ؾتيَهي زيهة
ٌِ ُفَؤاَدَك[بةيريةي دايةتي ] ة نة ٖةَوو دةّ ضاياْة ؾايةْي 18َكَذِلَك ِلُهَثبَِّت ِب

 ؾطؤظةي جياواظٕ نة ةيَويػت ْانا؟ ديَُة زضيَصةي ةيَبسةئ.
ؾةضعييةوة ية نيَؿةي زيريإ بةؾيَهي زيهةي ظاْايإ ٖاتووٕ ية ضووي 

 نؤيريوةتةوة نة دةواْيـ زابةؾسةبٔ بةغةض غيَ  طؤةسا.
 طوةي غؤفيةنأْ يةغةض دةو باوةضدةٕ نة ديسضاني زأل   طوةي يةنةّ: -1

بؤ ؾتةنإ ْوضيَهي ْاوةنية و َةعطي ةي باآلتطة يةو ظاْػتاْةي 
زةفةضَويَت ٖةضوةى ية ةيَػةَبةض حمُس )عمم الظايزي(  زةخويَٓطيَت 

ة دةّ  طوةة غوغةناْى  زأل ظؤض 19واتة ضاويَص بة زيرت بهة استفت قمبك()
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باآلتط زةبيٓٔ ية ظاْػت و ية خوزي ؾةضعيـ. زأل بة يةنالنةضةوةا  
 ناني و خطاةي ؾتةنإ زةظأْ.

:  طوةي ؾةضع خواظةنأْ نة جية ية قوضدإ و غوْٓة؟  طوةي زووةّ -2
 هي زيهة ضةتسةنةْةوة.ْةى )زأل( بةيرهو ٖةَوو ؾتيَ

:  طوةيَهٔ يةْاو ؾةضع خواظةناْساة بةآلّ ٖةض )زأل( بة  طوةي غيَيةّ -3
نةقي َطؤظة زةظأْ و زةيهةْة غةْيي َةذةى يةو ظاْاياْةف نة يةغةض 

 دةّ باوةضدةٕ وةى ) دي ة غةظايية ضاظي و .....تاز(

 
 ئةمحةدي ًوفيت شادة

نة خاوةْي جيٗاْبيين تايبةتي  ناى دةمحةز يةنيَهة يةو ظاْا نوضزاْة ا
خؤيةتي يةغةض زئ و نؤَةيريا و َطؤظة بة  ؿيتة نة جيَيةي دةوةية 
ؾطؤظةي  ةوضة  ةوضةي بؤ بهطيَتة نوْهة تاظة ةضي ية فهطي دةّ ظاْايةزا 
ْةى ٖةض زئ بةيرهو زةغيت  ةيؿتؤتة ظؤض بواضي زيهةؾة. دةوةي ديَُة 

ةضباضةي زأل و خوزاْاغيي ْعيهة ية ناضَإ ةيَيةتي دةوةية نة بؤنووْي ز
)َةذوي(يةوةة ياخوز باؾرت يةَة بًريَِ دةوةية نة دةّ ةياوة نوضزاْة 
خوزاْاغي و خوزاةةضغيت نطزوة و َةذويـ نوضزاْة  وظاضؾيت ية ٖةغيت 
قويري خؤي نطزووة زةضباضةي جيٗإ و َطؤظة و خوزا. نة ٖةغت زةنةئ 

زاْاغي و خوزاةةضغيت نوضزي خاوةٕ خايري ٖاوبةؾي ظؤض ٖةيةة نوْهة خو
َؤضى و تايبةمتةْسي خؤيةتي و جياواظة يةو خوزاْاغي و خوزاةةضغتةي ةي 
فاضغةنإ و عةضةبةنإ و  ةةْي تط ٖةيةة نة دةّ جياواظية ظؤض بة ضووْي 
ضةْييساوتةوة يةْاو ؾيعطةناْي َةذويسا تا دةو جيَيةيةي ضةخٓة ية )ذةةد(  

 ْابيَت ذةةد ْاظي يةيال بها؟ بةغةض عايةَسا.زة طيَت و زةيريَت 
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 "باذةقيؿى بيَ يةبؤ َةْػووض )اْا احلل( ذةم ْية
 ؾيَتيةة َةجٓووٕ دة ةض بىَ ْاظا يةياليى بها"

 51ز.ّةٍ
دةوةي دةمحةزي َوفتيعازة زةيًريَت يةغةض زأل و جيٗاْي زأل تةواو 

ٖةيةة واتة دةمحةزي  ويَهسيَتةوة ية ةأل دةو َةبةغتة قوويرةي ية قوضداْيؿسا
َوفيت ظازة بةوةي نوضزاْة باغي زأل زةنا؟ ٖاوناتيـ يةنٓويَٓة ية ةأل دةو 
زيرةي قوضدإ داَاشةي بؤ زةنا؟ و زةيةويَت نة ديُاْساضإ ٖةويري بؤ بسةٕة 
بؤ دةوةي بؤنوْي دةمحةزي َوفيت ظازة ؾطؤظة بهةئة ْاناضئ ٖاْا بةضيٓة 

اييت يوتوبسا بآلونطاوةتةوة يةو ظيسيوَيةزا بةْاوي بةض نؤَةيريَو ظيسيؤ نة ية غ
)نةغايةتي َطؤظة( ية غاييت يوتوبسا باغي زأل زةنا؟ ديَُةف بيٓا يةغةض 

ناى دةمحةزي جيٗاْي زأل بة نةقي َطؤظة  دةوة بؤنووْةناْي منايـ زةنةئ
زةظاْيَت و  بة جؤضيَو  ةض ؾياوي دةوةي ٖةبيَت نة َطؤظة بياتة داغتة 

ي َطؤظايةتي و ضةذِ و خؤؾةويػيت بآلوبهاتةوة دةوا زةبيَت دةو باآلناْ
 َطؤظة خةيرهي ؾاضي زأل بيَت ياخوز دةًٖي زأل بيَت.

ٖةَوو ةيَسضاوةناْى زيهةف وةى )عةقٌَة بيٓايية بيػ ة تيَيةيؿ ة 
ٖةوو ٖةغتة جةغتةيي و زةضووْيةناْي زيهةف( وةى غةضباظ و بةضزةغيت 

  ٖةَيؿة ذةقيكة؟  ؤ بيَت و ْةنةويَتة ْاو زأل غةيط زةنا؟ ٖةتا زأل
))افمم يسريوا نيَؿةوةوةة زياضة دةّ بؤنوْةؾي ية خوزي قوضداْوةض طتوة 

 .46ة أية: فى االرض فتكوى هلم قموب يعقموى بًا(( حج
دةّ دايةتة باغي نطزةي عةقالْي زةنا؟ نة ية زيرسا دةدماّ زةزضيَتة 

ٌَ جيا زةناتةوة ية ةأل يةنرت بة نوْهة ناى دةمحةز جيٗاْي زأل و عةق
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ةيَضةواْةي ضاي بةؾيَهي ظؤضي ظاْاياْي عةضةبي نة خيَطا ٖاتووٕ ية تةفػةي 
 دةّ دايةتةزا  وتوياْة زٍ و عةقٌَ يةى ؾ .

زياضة ناى دةمحةز قويررت بؤ بابةتةنة ضؤيؿتوةة نوْهة ناى دةمحةز زأل 
تيَتةوة بةو ظاْياضي و زةبةغتيَتةوة بة داناضي َطؤظةوةة عةقًريـ زةبةغ

ظاْػتةي وةزةغتيٗيَٓاوةة بؤنوْي وةٖاية نة زةبيَت َطؤظة ناضبها؟ بؤ دةوة 
دةوةا بة عةقٌَ زةيعاْيَت بييواظيَتةوة بؤ زيري و يةويَؿةوة ببيَتة بةؾيَو ية 
نة غايةتي دةو َطؤظةة نوْهة )زأل( ةي ناى دةمحةز ةيَويػيت بةوةية 

يَت تةْاْة؟ ناضي َطؤظ يةوةزا زةبيينَ نة خةضيهي بةخيَو بهطيَت و  ةوضة بهط
ةةضوةضزةنطزْي زيري بيَت ٖةتا ببيَتة دةو نةغةي نة خوزا ةةغةْسي زةنا؟ 
و ٖاوناضي زةنا؟ة نوْهة ضاي واية دة ةض  زيري ْةبووة با خاوةْي ظاْػت و 
عةقًريَهي  ةوضةف بيَت دةوة ْاتواْيَت ضةذِ بة َطؤظايةتي بها؟ و نانةي 

ناوةضدإ بهطيَت. دةوةي ناى دةمحةز زاواي زةنا؟ ية َطؤظايةتي دةو ييَ 
باضة غطوؾتيةي َطؤظةة نة زيري ٖةَيؿة ية داَازةباؾيساية بؤ دةوةي دةوة 
بها؟ نة خوزا دةيةويَتة نوْهة بة تةْٗا زأل زةتواْيَت ةاضيَع اضي ية َطؤظة 

 بها؟ بةوةي خوزا وٕ ْةنا؟.
ةئ َةبةغيت يةّ زيرة دةو زيرةية نة بة زياضة زةبيَت دةوةف ضةناو به

ةيَي غيػتةَي خوزا ةةيسا بووةة وة دة ةض ْا زيريـ ٖةية وةض ةضداوة و خوزا 
 ييَي بيَ بةضية

ٖةضوةى ية قوضداْسا منووْةي ظؤض ٖةية نة بة ْاوةناْي )قًب األعُى 
 )زيري نويَط(ة ايكًب ايػافٌ )زيري بيَ دا ا(ة ايككوة ايكًب .... تاز(.

ٖةَوو دةو زآلْة بةْاو غيػتةَيَهي زيهةزا ضؤيؿتووٕ نةزووضٕ ية خوزا 
و زوضٕ ية فهط و بيٓ  و بيػ  و تيَيةيؿ . دةوةي ناى دةمحةز زةيةويَت 
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دةو زآلْةٕ نة ية قوضداْس بة )قًب غًيِة قًب َٓيبة قًب امليُئٔة ايكًب 

ة نة 27ذسيس:  [ورمحة قموب الذيو اتبعوة راءفة]املٗتس .... تاز(ة 

ضيَياي بةزةغتٗيَٓاْي دةّ زيرة ٖةض دةو ضيَياياْةٕ نة  ةوضة خوزاةةضغتاْي 
َيَصوو ةيَيةيؿتووٕ زياضة )َةذوي(يـة ضيَبواضي دةّ ضيَيةيةية و زةيةويَت 
بياتة دةو داغاتة باآلية ٖةتا ية خوزا ْعيو ببيَتةوةة نوْهة َةذوي باف 

ؤؾي تيا ْية دة ةض ْةتواْيَت بة ؾوئَ يةوة تيَيةيؿتووة نة زْيا جيَيةي خ
دةّ زيرةزا بيةضديَت.  ةضداْي َطؤظة و شياْي َطؤظة بؤ وةزةغتٗيَٓاْي دةّ زيرة 
شياْيَهة زةتواْ  ْاوي بٓيَ  شيإة بةآلّ دةّ ضيَيةيةف بؤ َةذوي ٖةضوا 
غازة و غاناض ْية. يةنةّ ٖةْياوي دةوةية نة دةو بةؾةظاْ  و َةعطي ة 

نة ٖةيةتي و جؤضيَو ية زةغةآلتي َةعطي ي ةيَ ةةيسانطزوة زةغت  عةقًريةي
بةضزاضي بيَت و فطيَى بسا؟. دةو نةغايةتيةؾي بة ٖؤي دةّ َةعطي ةيةوة 

ياض( بة ةةيةوة بضيَت و  –بةزةغتى ٖيَٓاوة يةْاوي بةضيَت. ٖةتا )خوزا 
 داوضا ييَساتةوة.

 
  -خؤنةويطنت هةبةز ياز ويطنت: _ب
دةوةي ؾةضدةناْي تةواو زةنا؟ و بةو َةعطي ة عةقًرية نة َةذوي زواا  

ٖةيةتي  خؤويػتاْة َاَةيرة زةنا؟ و بةضزةواّ بةضاَبةضةنإ ضةتسةناتةوة 
خوزا ( ييَ ي زووض زةنةوتةوة. جةوٖةضي –يةبةض دةّ ٖةيرويػتاْةؾي ) ياض 

ةنةوة ضيَيانةؾي دةوة بوو بياتةوة بةياض. بؤية ديرت زيري َةذوي زيَتة َةيساْ
و جاضيَ وةى يةنةَي  ٖةْياو زةغت زةنا؟ بة خؤْةويػ  و يةخؤزإ.  
بةجؤضيَو ٖةَوو دةو زةغةآل؟ و نةغايةتي و ؾوْاغةا ٖةيةتي نة بةٖؤي 



 --------كوزدؤهؤذى  --------                000       

َةعطي ة عةقًريةنةوة وةزةغيت ٖيَٓاوة وةةي بينَ و يةنػاْي بهاتةوة بة 
تيَساْية. غ ط. نوْهة َةضجي ياض ياخوز جيٗاْي زٍَ جيٗاْيَهة ؾةضدي 

 زةغةآلتي تيَساْية ضةتهطزْةوةي تيَساْية .
َطؤظ زةبيَت خؤي ةاى بهاتةوة يةٖةَوو دةو شةْي و شاضة بؤ دةوةي      

داَازةي دةوةبيَت ياض ذعوض ةةيسابها؟. جةوٖةضي زئ و خوا ةةضغتيـ 
دةوةية َطؤظ بةضزةواّ دةو ضايةآلْة بؤضطَيَٓيَت نةزةيبةغ  بةزْياوة خؤي 

ةي جيٗاْي ياض بهاتةوة. نوْهة شياْيَو نةذةقي شيإ بيَت دةوةية وابةغت
َطؤظ ية ةٍَ خوزايابيَتة بةيرهو ناوةضدواْي َطؤظ دةوناتة َاْا ةةيسازةنا؟ 
نةٖةَيؿة ناوةضيَي غاتي ٖاتين ياض بها؟. بؤية َةذوي ديرت ضاَ زة طيَت و 

ةَوو دةوبةؾاْي داظاياْة قؤيري ييَ ٖةيرسةَاييَت و زةغت زةنا؟ بةنوؾتين ٖ
نةغايةتي وبووْي خؤي نة عةقٌَ تيَيسا ذانُةة بةيرهو نةغايةتيةى 
ٖةيرسةبصيَطيَت نةياض قبويريةتي با دةو نةغايةتيةف يةزةضةوةضا بة ظةييًي و 
زاَاوي زةضنةويَت. نوٕ َةذوي عةؾكي ياضة ديرت نووْة غةضزاض بةةي 

خوزا( تيَسا ذعووضي  -اضدةوةوة  نةَطزْة ظؤض بةبةٖاتطة يةشياْيَو نة )ي
 ْةبيَت .

 غةضزاض عيؿكةزاباَضووْة دويهةي ية

 غةضزاض نووْة َةظاْة داغاْي بة

 يةغةضتا غةضزاضي عيؿكى  ةض ٖةية

  غةضزاض نووْة يةواْةي َةؾكيَ بهة
 (175ٍ ّ ز)

َةذوي باف زةظاْيَت  ةض بيَت و َطزٕ ية ةيَؿي خؤي زاْةْيَت دةوا      
ْاتواْيَت بةضيَياي عيؿكسا بطوا؟ة نوْهة عاؾل زةبيَت واظ يةَةعؿوم 
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ْةٖييَنَ بؤ ٖي  ؾتيَو و زةبيَت دةّ بةيريَٓةؾي بباتة غةض. واتة  ةض نةوتة 
ٌَ يةَطزٕ ْةناتةوةة ْيَوإ َطزٕ و ياضةوة. ٖةض زةبيَت ياض ٖةيربصيَطيَت و غ

بؤية ةةتي غيَساضة و ٖةيرواغ  عاؾل غاضز ْاناتةوة يةعيؿكةنةي. 
َةذويـ يةبةض دةوة ٖةواي دةوة يةغةضيايةتي نةببيَتة غةضزاضيَو ية عيؿكسا 

 وْاوي ٖةبيَت دةوا زةبيَت غيَساضةف ضةناوبها؟ يةّ ضيَيةزا.
 وضَوذةقكةم ٖةض نةغىَ َةغًةنيية ذةقل و ذةقكية َةْعو

 غًونى نووْة غةضزاضةة تةضيكةا ةةية َةْػووض
 (162)ز ّ ٍ 

دةَة دةوبطياضة غةختةية نةٖةَوو ديُاْساضيَهي ضاغتةقيٓة  ةيَيسا      
زةضدوا؟ بؤ دةوةي ؾايةْي دةوةبيَت خوزا وةنو عاؾل قبويري بها؟. ْةى ٖةض 

اْيي دةوة بةيرهو عاؾكإ ضيَيةي خوزا زيرساضي ية ةٍَ َطزْسا زةنةٕ و ب
دةجةٍ زةنةٕة نوْهة دةوةي ياضاْي ضاغتةقيٓةا ييَية  بةضظةخة و َطؤظ 
بةَطزٕ زة اتة دةو جيَيةية و ية ةٍَ عاؾكاْي خوزايا زةشيَت. بؤية َطزٕ 
جيَيةي تطؽ ْيةة بةيرهو زيردؤؾية بؤعاؾل  و عاؾل دةو َطزْة ةةؤظ زةنا؟ 

. 
ْيَهي ضةَعيـ ٖةية ةاؾإ َةذوي زيَتةوة ْاو واقيع و زةبيَت َطز     

بيضيَصيَت . دةويـ نةوتٓة بة غةض ةيَي ياض و ذػا  ْةنطزْة بؤ خوز. نة 
بةدةْساظةي ةوؾهيَو غةْي وقوضغايي ْية و َطؤظيَهى بيَ نةيرو و ظيازة و 

 َة ةض ٖةض خوزا خؤي داوضدي ييَبساتةوة .
 ةطغطا ذايرِة نة َٔ نةومت ية بةض ةيَيازضيَص

 زيوّ بووة غةضغاّ و  يَصدةو وتى ٖةض غيَبةضا 
 (183)ز ّ ٍ
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ييَطة قؤْاغيَهي تاظة زيَتة داضاوة دةويـ دةو َطزْة ضةَعيية نة َطؤظ      
ٖةغت زةنا؟ ٖي  ْية يةغةض دةّ ٖةغاضةية و تةْاْة؟ بةنةيرهي خؤؾي 
ْاية؟ ْةى زةوضوبةض . دةّ ذايرةتة ذايرةتي تةغًيِ بووْي َطؤظة بةضاَبةض 

زيهةف . َطؤظ بةض طي تيا ْاَيَٓيَت. دةو ناتة خوزا  خوزا و بة َطؤظةناْي
وةى تاضَاييةى خؤي ْيؿإ زةزا؟ يةزيري َةذويسا. َةذوي ٖةض بةو تؤظة 
ٖةغتهطزْة َةغت زةبيَت و خةضيهة ٖةَوو شإ و داظاضةناْي بةزةنيَتةوة. 
دةو زضيَص بووْة ذايرةتي تةغًيِ بووْي َةذوية ةاؾإ زةغت بةضزاضْييةتي ية 

غايةتي خؤي و دةو زةغةةرتة ضةَعيةف نة ٖةيةتي يةنؤَةيريازا. بةّ نة
تةغًيِ بووْة َةذوي ناْػي  دةوةي بةضزةنةويَت نةياض ذايرى بؤطغيَت و 
داوضدي ييَبساتةوة. َةذوي بةضزةواّ وةضظؾيَهي زةضووْي دةدماّ زةزا؟ 
 دةويـ دةوةية ذيػا  بؤ خؤي ْةنا؟ يةبةضاَبةضي خوازاة بةيرهو دةوة
زةزؤظيَتةوة نة ٖةتا نةْس َطؤظ ذػا  بؤ خؤي ْةنا؟ و ظةييٌ ظةييٌ 
زابٓيؿيَت دةوة خوزا دةوةْسة بةةة َطؤظةوة زةضدوا؟. دةّ خؤْةويػتية 
ٖةضوا غازة وغاناضْيةة بةيرهو داظايةتي زةويَت نةَطؤظ واظ يةخؤي ية) 

إ دةّ ذةظ و خوييا...تاز( بٗيَٓيَت. ةاؾ –ضةَةنةنإ -زةضووٕ –داضةظوو 
ْٗيَٓيةف بؤاضيَعيت  بؤ دةوةي نةؽ بة ةةيوةْسي ْيوإ دةّ وخوزا ْةظاْيَت 

 دةّ ضيَيةية ضيَيةي َةضز و ناوْةتطغاْةناْة .
 زياضّ زةيطا عيؿكة جىَ بة غووتٔ بىَ ية واَ زة طّ

 نة َٔ َؿتىَ نٌَ و نيَوّة بةنى مبة نةيرهى نىَ زة طّ
 (260)ز.ّ.ٍ  

 



003 

يةغةض خؤيةنػاْهطزْةوةي بة غ طة نوْهة زةظاْيَ  َةذوي بةضزةواّ زةبيَت
خوزا َطؤظي بة ضووتي زةويَت ضوو؟ ية ٖةَوو خؤ بةؾت ظاْييَو ية بةضزةّ 

 خوزا و َطؤظيؿسا .
واتا ٖةض دةوةْية َطؤظ يةبةضزةّ خوزايا خؤي بةٖي  ذيػا  ْةنا؟ة بةيرهو 

يبة؟ دةو ظؤضجاض تاقيهطزْةوةي َطؤظ يةوةزاية نةيةبةضاَبةض خةيرو بةتا
نةغاْةؾى نة دةّ ذػابيإ بؤ دةنا؟ و يةناويإ زةتطغيَ. زةبيَت 
يةوناتةي ياخوز يةو ؾويَٓةي دةو ةيَي تيَهسةنيَت و غةضغةختة بؤي . 
يةويَسا خؤي ْةويَت و غ ط بهاتة خايري وةغتاْية نوْهة ظؤضجاض خوزا 

وتيَ. بةْسةي خؤي بةو تاقيهطزْةوةزا زةبا؟ و زةيةويَت يةودا طةزا بػ
تةغًيِ بووٕ بةخوزا يةْاو َطؤظسا داغاْرتة ية تةغًيِ بووٕ بةخوزا 
يةواقيعسا. ٖةضني ٖي ْاو َطؤظة واقيعي ْية وداظايةتي  ةضةى ْية. بةآلّ 
يةواقعسا داظايةتي  ةضةنة. بؤية َةذوي زةنيَتة دةو جيَيةيةي نةغوتاْي 

طزْةوة قوضغةناْة ييَية و دةوة ٖةيرسةبصيَطيَت. واتة َةذوي ذةظي بةتاقيه
.دةَةؾي بؤ دةوةية نةباف زةظاْيَت خوزا يةو جيَياْةي َطؤظ ةيَي قوضغة . 
يةويَسا   باؾرت و ضووْرت ْوضي خؤي تةجةيًي زةنا؟. َةذويـ ضيَبواضيَهي 
َاْسوة و عاؾكي خوزاية. بؤية َةيًى يةوةية خوزاي يةة بيَ با ٖةَوو عايةَيـ 

 خوزاية ديرت با عايةّ ٖةض غايب بيَت . وةةي ْئَ.  طْي بؤ دةو ذعوضي
 عيؿل دا طيَهة بةضبووة ٖةض نةؽة زةبىَ بة نةؽ
  ةض ضؤشة ضةف وةنو ؾةوة بىَة بوو بة ؾةونطاغ

 (212)ز.ّ.ٍ
ديرت َةذوي بةضؤني دةو ذيهايةتة بةضْازا؟ة ذيهايةتي باْيٗيَؿيت      

وةي خوزا خوزا بؤ غةض عةضؾي زٍَ. ديرت بةْسة زةنةويَتة ْاو زؤظيٓة
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يةٖةَوو نطنةغاتيَهسا. بةجؤضيَو دا ط ونوؾ  وْةَإ غاضزي ْانةْةوةة 
نوْهة  ةض ؾتيَو يةَطؤظسا وةزةغتبيَت بةضٖةَي  دةو غوتإ ونوؾ  و 
بطديٓةية. واتة َةذوي ناتيَو زةغوتيَت بة طدي عيؿلة زووبةف يةَةذويسا 

 َيؿيإ زيرييةتي .زةنٓة ْاو دةّ دا طةوة. يةنةَيإ عةقًري َةذوي وزووة
دةوةي دةغوتيَ وْاَيينَ عةقًرة. بةآلّ دةوةي زةبيَتة ) نةؽ( بةو َاْاية 
زازةَةظضيَت و زةضزةنةويَت )زٍَ(ة. دةّ )زأل(ة ةايرؤؿيت ؾوْاغي نةغةنة 
زةنا؟ وْاغٓاَةي ةيَسةبةخؿيَ و ضيَُٓوويي زةنا؟ة نوْهة ةيَؿرت )عةقٌَ( 

صي زةنطز بؤ َةذوي بةوةي نؤٕ يةغاذةنةزا بووْي ٖةبوو بةضْاَةضيَ
بةناتةوة نؤٕ بصيَتة بةآلّ نةدا طي عيؿل زا ةغا ديرت عةقٌَ بةض ةْا طيَ 
و ٖةةطووٕ بة ٖةةطووٕ زةبيَت و ْاَييَن. دةوةي زةَيَٓيتةوة زيريَهي غاف و 
بيَيةضزةة نة وةى ديداٖيِ داغا يةدا طزا ٖةَيؿة بةغةةَةتي زيَتةزةضةوة 

ةقًريةناْيـ ٖةض غوتإ بهةْة نؤتايية بةآلّ زٍَ خوزإ باٖةَوو داَاشة ع
ياغاي خؤيةتي و دةوةا عةقٌَ بةؾةوي زةظاْيَت يةنطنةغاتيَهسا زةبيَتة 

 ؾةونطاغ و ضؤشي ضووْاى .دةَةف ْٗييَن زيرة و داؾهطابووْي غةختة .
َةذوي ديرت يةّ عيؿكة تيَسة ا و زةظاْيَت زةبيَت دةّ عايةَة بطدواتة ْاو     

ةضغتؿةناْيؿةوةة نوْهة ةيَي واية  ةض َطؤظ خةضيهي دةّ باْيٗيَؿتة ب
 ْةبيَت و دا اي ييَ ْةبيَت ديرت عيبازةتةناْيؿى بيَ ضوح وبيَ َاْا زةَيَٓيَتةوة 

 بةخوزا قةغةّ ية ةٍَ زيرى خايرى ية غؤظا عيؿل.
 تةنطاضا ذةضفة بةؽ زةَى ةط ية ياخوزا خوزا

 (39)ز ّ ٍ
َةذوي ٖاونيَؿةيةني دايرؤظ زازةْيَت نةبةو ٖاونيَؿة َطؤظ زةتواْيَت      

بياتة َاْاو نطؤني ٖةَوو دةو عيبازةتاْةي خوزا بؤ بةْسةناْي زاْاوة 
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َةذوي بطواؾي واية بيَ ذاظضبووْي تومخةناْي دةو ٖاونيَؿةيةة دةو 
اضة عيبازةتاْة وةى )ْويَص ةزوعا ةظيهطنطزٕ .....تاز( ٖةَووي زووب

نطزْةوةي نؤَةيرة وؾةيةنٔ نة ضؤشاْة زةياًْريَيٓةوة. ٖاونيَؿةنةف ) زٍَة 
غؤظي عيؿل (. زياضة َةذوي غةْتةضي دةّ ٖاونيَؿةية زياضيسةنا؟ دةويـ 
)زٍَ(ة. دةّ زيرةف زةبيَت )غؤظي عيؿل ( تيَسابيَت . بةناضٖيَٓاْي )غؤظ( 

يةخوزاة ةاضداْةوة و  جيَيةي ٖةيرويَػتهطزْةة نوْهة خؤؾويػتين خوزاة تطؽ
ؾعوض(زا دةدماّ زةزضيَت.  –تةَابووٕ ية خوزا ٖةَوويإ يةباظْةي )غؤظ 

يةبةض دةوةي ةةيوةْسي يةْيَوإ خوزا وَطؤظ ةةيوةْسيةني عةقًري ْية  وَإ 
وةى تومخيَو بووْي ٖةبيَتة بةيرهو ةةيوةْسيةني غؤظزاضي ؾعوضية. نةَطؤظ  

ةزةنيَتةوةة بةآلّ ية ةةيوةْسي عةقًريسا ةويَت خؤي يةبسٖيَٓس  خوزاي خؤؾ
َطؤظ خؤي خؤف دةويَت و دةويرت يةبةزةباتةوة. بؤية َةذوي غؤظي زيري 
داضاغتةي خوزا زةنا؟ و عيبازةتةناْيـ ةطدزةنا؟ يةو غؤظة ٖةتا بةضزةواّ 

بسا؟.  ديرت نة دةّ خؤؾية  ىبيَت يةو ةايرةواْيَتيةي َةبةغتيةتى دةدماَ
ٖةيرسةبصيَطيَت بةغةض )بووٕ(زاة نوْهة ية )بووٕ(زا َطؤظ دةبيينَ)عةزةّ( 

قوضباْي ْانا؟ بؤ ؾتةنإة بةيرهو ؾتةنإ زةناتة قوضباْي خؤية بةآلّ ية 
)عةزةّ(زا قوضباْي دةدماّ زةزا؟ بةْةفػي خؤي بةَايري خؤي بؤ ني   بؤ 
دةوةي بةضةو نةَاٍَة بةضةو دةوة بطدوا؟ ؾايةْي دةوةبيَ  خوزا وةى 

يػتيَهي خؤي قبويري بها؟. دةَةف جيانطزْةوةي جيٗاْي َاززة و خؤؾةو
ضوَذة. جيَ ٖيَؿتين َاززةية بؤ ضؤح. بؤ  ةوضةبووْي ْاوةوةي َطؤظ . بؤ 

  ةوضةنطزْي دةو ةاْتاييةي ية زةضووْيسا خوزا ةةضغيت تيَسازةنا؟.
 بىَ نووْة عةزةّة ةةا بة غؤضاغى زةَى ْابةا

 (287)زّ ٍ ذطة بة ضؤنووٕفايع ببة بةّ  ةوٖةضة يةو بة
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 ضةزضاوةكان
 كوزدييةكان/

 .2012ز. إزضيؼ عبس اهللة نوضزْاغية ناةداْةي َٓاضةة ناةي يةنةّة ٖةوييَط:  (1

ز. دةوضةمحإ ذاجي َاضفة وؾةي ظَاْي نوضزية ناةي نوضدي ظاْياضي نوضزة  (2
 1975بةغساة 

 ةْخة خاْةا دةضةغتؤة ٖوْةضا ؾيعط )ؾيعط ْاغى(ة و: عةظيع  ةضزاةناةداْةا  (3
 .2004ناث و ةةخؿى ضيَُٓاةغًيَُاْىة

ديسيؤّ نةؾٔ و ةيَهٗاتين ية ظَاْي نوضزيساة ؾيالٕ عوَةض ذػ ة ناةداْةي  (4
 .2009ضةْخة َةيربةْسي نوضزؤيؤجية غًيَُاْية 

ديُاَي غةظايية نيُياي بةختةوةضية و: فةخطي داَيَسيإة ْاوةْسي بآلونطزْةوةي  (5
 ٖةتاوي. 1388ة غٓةة ؾةَيِة غٓٓسدة ناةي يةنةّ

ة 2014ديُاْويٌ ناْتة ضةخٓةي عةقًري ةةتىة وةض يَطدإ: غؤضإ عوَةضة غايرى  (6
 .غًيَُاْى

 ية بةختياض عة ة تاَاتةَى  وأل تاخويَٓى فطيؿتةة   ناة ناةداْةا ضةْخة (7
 2006بآلونطاوةناْى ْيَوةْسا ضةٖةْس بؤ ييَهؤيريٓةوةا نوضزاة 

 2002ة72ْاناْى زيهةا ؾيعطة ط  ضاَإة ش  بةختياض عة ة  ةضدإ بؤ َا (8

بةختياض عًية تا َاتةَي  وألة تا خويَين فطيؿتةة بةضٖةَة ؾيعطييةنإة  (9
 .2006ناةداْةي ضدةْخة غًيَُاْية 

جيػٓى تيػُةٕة و نٓوض فة ى و غةعيس ناْىة فةيػةفة بة ظَاْي غازةة  (10
 ة ٖةوييَط2009نايةنةّة غايرى 

ضزغتإ و نوضزة و : عبس اهلل ذػٔ ظازةة ناةي ز. عبس ايطمحٔ قادًوة نو (11
 2014ٖةؾتةّة زةظ اي ناث و بآلونطزْةوةي ضؤشٖةآل؟ة ٖةوييَطة 

ز. عبس ايواذيس دةيوال و ز. إبطاٖيِ ععيع إبطاٖيِة ظاْػيت ظَإة ناةي يةنةّة  (12
 2007ناةداْةي ضؤؾٓبةة ٖةوييَطة 
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داضاؽة نا يةنةّة ٖةوييَطة ز. َاضف خةظْةزاضة َيَصووي دةزةبي نوضزية زةظ اضي  (13
2001 

ض إ خؤؾٓاوة ث.ي. ْاوخؤفة ز. ديسضيؼ عبساهللة نؤضزؤيؤجية ناةداْةي ةز. ْ (14
 .2014ٖيَعية ناةي غياظزةٖةّة ٖةوييَطة 

ز.عيعةزئ َػتةفا ضغوٍة ييَهؤيريٓةوةي دةزةبي فؤيهًؤضي نوضزية نا زووةّة  (15
 1979ظاْهؤي غًيَُاْية غًيَُاْية 
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 2006وةظاضةتي ةةضوةضزةة بةضديَوةبةضايةتي ضؤؾٓبةي ضاَإة ٖةوييَطة 
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 2007داضاؽة ٖةوييَطة 

 بةختةوةضيةغةظا ة و فةخطةزئ داَيسيإةنا يةنةّة غٓة نيُاي (21
ػٔة داغا و ؾيَذ و زةويرة؟ة بةض ي يةنةّة وةض يَطداْي: نوضزؤة َْاضت  ظإ بطؤ (22

 .2003ناةي نواضةّة غًيَُاْية 

َةغعوز حمُسة و ذةنيِ نانة ضةفة ظَاْي نوضزية ية بآلونطاوةناْي ضيَهدطاوي  (23
 2014 ة ٖةوييَطة27ظَآْاغية شَاضة 
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