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 :ثَيشةكيجياتي  لة
ُٓنإ و ًثًَـ ؾاضغتاًُْت و َُزًَُْت و ثًَـ زَضنُوتين ٓاي, ُٓطُض َطؤظ وَنى خؤٍ

غُقاَطريٍ نؤَُآليُتٌ وَنى بىوُْوَضيَهٌ ويٌََ بُزواٍ غُضيعَو ٓاضَظووَ  ثًَـ
, ُوَضيَهٌ بايؤيؤشٍ و نًَىٍ َاَيٌ ُْنطاوٍ ناخُناٌْ بُغتَُيُىوَى بىوْ, ُٖوَغباظيُناًْسا

يإ ناخٌ بُضزئ َاََُيٍُ يُطَُيسا بهطيَت ُٓوا ناضيَهٌ غازَو غاناض زَبٌَ بُٖؤٍ غازَو 
وَيٌ , نُ ُٖوَيُناٌْ تُْٗا بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ شََُخؤضانًَو بىوَ, غاناضٍ ثًَىيػتًُناًُْوَ

غاٍَ طًاٌْ ظَبطوَؾاْسٕ و ضَؾتاضٍ ضاونًًاُْ تًايسا 03444ثًَـ يُطٍَُ زَضنُوتين ضاونًَيت 
قؤْاغٌ ضاووؾهاض ضؤَيٌ طُوضٍَ بًين يُزابُؾهطزٌْ ناض نُ ضَطُظٍ ثًاو , بُضدُغتُ بىو

خؤٍ نطز بُضاونٌ و شُْنُؾٌ نؤنُضَوٍَ بُضوبىوّ و ضيَهدػتين ٓاططو ثاضاغتين 
ضٍ و ًَٖعو زَغُآلوخىاظٍ ٖاتُ َُيساُْوَ بؤ ًٓسٍ يُوغاتُوَ زَغُآلتٌ ًَْطغاال, َٓساَيُناٌْ

, خؤغُثاْسٕ و بُياغانطزٌْ ُٓو زَغُآلوخىاظيُ بؤ قاظاجنٌ ًَٖعوباظو يُشيَط ْاوٍ ٖؤظ
قُآلٍ ُّٓ زَغُآلتُ , زَوَيُت يإ ُٖض ْاويَهٌ تطٍ زَغُآلت, بَُٓاَيُ, تايؿُ, عُؾريَت

خؤ ُٓطُض يُشيَط غايٍُ , بُضِيَىَنىوَيُغُض بَُٓاٍ ًَٖعو باظوو و ؾطت و ؾًٌََ و تُْاؾباظٍ 
وَيٌ , زَغتىضيَهٌ يؤشيهًاُْ بُضِيَىَ نىوبٌَ ُٓوا دؤضَ غاغًًَُُنٌ ثًَىَ زياض زَبًَت

نُتاَىنًَصٍ ضاونٌ يُططتين , نًَؿهُ يُوَزايُ غايهؤيؤدًاٍ ضاونٌ زَغُآلت بُضِيَىَببات
يُ زَغُآلتساضإ يُغايٍُ بؤ, ًَْهريَنُيسايُو زوَاًٖـ ُٖض ًَهُنجًَهطزٕ و نىؾتًٓيَت

ُْبىوٌْ زضيىنطاغٌ و ياغا زَياُْوٍَ تاى نىيَطاُْ ًَهُنٌ خىاغيت ُٓوإ بٌَ و ضَؾتاضٍ بُو 
ُٓوَؾٌ يُو , نُ يُبُضشَوَْسٍ ُٓواْسا بٌَ و بُويػت و خىاغيت ُٓوإ بٌَ, ٓاضاغتُيُ ببُٕ

نُيُباظاضِزا , و مشُناٍُْزَغُآلتُوَ بُضُّٖ بًَؿو نُغًَتًَهٌ باظاضٍِ زَبٌَ وَنى ُٓو ناآل
نُبُتُواوٍ ُٓو نُغُ , غُوزاغُضيًإ ثٌَ زَنطٍَ ُٖضوَنى ُٓضيو ؾطؤّ ثٍُ بؤ زَبات

بهُويَتُ شيَط ضنًَؿٌ زَغُآلتُوَو زاوا ْاضَِواناٌْ ُٓوإ دًَبُدٌَ بهات و يُشياًْسا ٓاَاجنٌ 
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نُ زَغُآلتساضإ , ُُْٓبًَت تازَطاتُ َاَيًهطزٌْ غؤظو ًٓسضاى و قُْاعُتجًَهطزٌْ بُو نُؾ
بؤخؤياٌْ تاثؤٍ بهُٕ و وؾًاضٍ و ُٓظَىٌْ بؤ خعَُتٌ خؤيإ بٌَ و يًَهساُْوٍَ عُقًٌَ يٌَ 

نُغًػتُُنُ زَيُوٍَ و واُٖغت بهات , بػًَُٓٓوَو واٍ يًَبهُٕ بُو ؾًَىَيُ بطِواًَْتُ خؤٍ
آلتُ زَبٌَ بَُىضخٌ بُو ؾًَىَيُ شيإ بؤ ُٓو زَغُ, ُٓو َُٖيُيُ ُٓطُض يُطٍَُ ُٓواْسا ُْبٌَ

ْططؤٍ ثًَىيػتًُ , زَغُآلتساضإ زَياُْوٍَ َطؤظ يُغطوؾتسا ْططؤبٌَ, َاٌٖ و غازَو غاناض
ٓاواف بٌَ نُواتُ , بايؤيؤشيُنإ بٌَ خىزيَهٌ َطؤيٌ و بٌَ ؾىْاؽ و ْاغٓاَُو بٌَ خُياَيهطزٕ

ُٓوا , ضيؿُ نًًُنُ ْاظأْ ٓا, وؾًاضٍ بىوٌْ ًًُْو تانُنإ يُٓاغىزَيٌ خؤضِغهًسا زَشئ
غُيطاْطانإ و بَُىَيههطزٌْ تًَهساٌْ غطوؾتًـ يُتاى زاطري زَنطٍَ يُثًػبىوٌْ شيٓطُو 

نُيُغطوؾتُوَيُ َىَيهٌ َُٖىاُْو َُٖىو , ظَوٍ و ظاضٍ نؿتىناَيٌ و َُٖىو ُٓو ؾتاٍُْ
ُٓوٍَ ضيَدؤؾهاضٍ ُٓو دؤضَ , ؾتًَهًؿُإ ُٖضوَنى ناضٍ يؤْط زََيٌَ يُغطوؾتُوَيُ

طزُْواٍُْ زَغُآلت بٌَ ٓاَطاظو خؤؾهطزٌْ نُؾىُٖواٍ يُودؤضٍَ بؤ تُختهطزبٌَ برين
نُنايُيُنٌ ُٓوتؤٍ ًٓهؤْؤٌَ وازيًََٓتُ ٓاضاوَ ُٓغتَُُ تاى , ضووزاوَ غًاغٌ و ٓاشاوَناُْ

دًاواظٍ ًَْىإ ٓاشٍََ و َطؤظ يُضووٍ , نُْاَؤنطزٌْ خىزَناُْ غُضزَضبًَينَ, يُو قاوغُ ْاَؤيُ
وَ ُٖضوَنى َػتُؾا سذاظٍ زََيٌَ َاَيًهطزٌْ ٓاشٍََ بُْسَ بُضَؾتاضٍ دىَيُوَ بؤ َاَيًهطزُْ

بُآلّ َطؤظ يُوَ ثرتَ واتُ َاَيًهطزٌْ َطؤظ يُاليُٕ , ُٓجناَساٌْ ُٓضنُ ثًَىيػتُناٌْ
زَغُآلتُوَ ضَؾتاضٍ بًٓطاوو زَططيَتُوَ تازَطاتُ ًٓسضاى و ٖعضو قُْاعُت و غؤظَوَ بُو 

يُْاوَوَ نؤْرتؤٍَ زَنات و يُغُض ٓاغيت وؾًاضٍ خىزٍ َاَيٌ زَنطٍَ و نَُطؤظ , ؾًَىَيٍُ
نُنًرت , نُغًيَت زَغطِزضيَتُوَ وَى َاَيًهطزٌْ ثُيُوَض ُٖض يُزَضنىوٌْ يُْاو ًًَٖهُوَ

, يُنؤََُيطاٍ وَنى عًَطام و نىضزغتإ, ُٖغيت ٓاظازٍ يُال ْابٌَ نىْهُ تاٌَ ُْنطزووَ
َوَ تا 0958ٍ تَُىظٍ 00خؤيُوَ ُْبًًٓىَ ُٖض يُؾؤضِؾٌ نُُٖضطًع غُقاَطريٍ غًاغٌ بُ

نُُٖض يُو غاتُوَ ًٖض زَيُيُى تُواو ُْبىوَ ُّٓ وآلتُ ٓاشاوَيُنٌ غًاغٌ , ْٗا
بًَطىَإ باضٍ غايهؤيؤشٍ َطؤظًـ ضَْطساُْوٍَ ضَوؾٌ ٓابىضٍ و , تًَهُوتؤتُوَ
َضنُضخاُْ ُْضيًَُٓناٌْ خاَيُ و, نُُٓويـ يُغًَبُضٍ ضَوؾُ غًاغًُنُيسايُ, نؤَُآليُتًُ

و 0958عًَطام و نىضزغتاًْـ ضووٕ و ٓاؾهطإ يُواُْف ؾؤضِؾُنٍُ عُبسويهُضيِ قاغِ يُ 
و زواٍ ُٓويـ 0968و زيػإ نؤزيَتاٍ بُعػًُنإ غاَيٌ  0962نؤزيَتاٍ بُعػًُنإ 

ضاغتُوخؤ ؾُضٍِ سهىَُت بُنىضزو ْػهؤٍ ؾؤضِؾٌ ُٓيًىٍ و غُضَُٖيساٌْ ؾؤضِؾٌ طىآلٕ و 
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ؤضؾٌِ ْىٍَ وُٓودا َُٖيطريغاٌْ ؾُضٍِ عًَطام و ًَٓطإ و زواتط زاطرينطزٌْ وآلتٌ نىيَت ؾ
و زواتط 0990يُاليُٕ غىثاٍ عًَطام يُغُضزٌََ غُزاّ سػًَٔ و ُٓودا ضاثُضيين بُٖاضٍ 

وٍَ ٓاغُواضٍ ؾُضِ بُْاخٌ تانُناْسا و ُٓابًَىقٍُ ٓابىضٍ و ؾُضٍِ ْاوخؤو ؾؤضِبىوْ
ُٖضوَغا ضوخاٌْ ضشيٌَُ ؾاؾًػيت , ض َاََُيٍُ غًاغٌ و ضَؾتاضٍ ضؤشاُْضَْطساُْوٍَ يُغُ

نُيًَُْىإ ُٖض خاَيًَهٌ ًََصوويٌ يُواٍُْ ٓاَاشََإ ثًَسإ َاوَنٍُ , غُزاّ سػًَٔ
ُْطُيؿتؤتُ يُى زَيُو ًَٖؿتا بطيًَٓهٌ تاى غاضِيَص ُْبؤتُوَ بطيًَٓهٌ زيهُ دُغتٍُ نىٕ 

بُوؾًَىَيُف باضٍ , ؽ ًًُْ بؤ غُقاَطريٍ باضٍ غًاغٌُٓو َاوَيُف ُٖضطًع بُ, نطزووَ
ٓابىضٍ ؾًَُشاوَو باضو ٓاغايؿٌ نؤَُآليُتٌ و زَضووٌْ تانُناًْـ ضَْطساُْوٍَ ُٓو باضَ 
ؾًَُشاوو ْاَُٖىاضَيُو ْاغُقاَطري زَبًَت و ثُضوَضزَو ؾًَطنطزيـ ْاغُقاَطري زَبًَت و 

ٕ زَبًَت و ْآاغىزَيٌ زَضوٌْ و زَيُضِاونٌَ ناضيطُضٍ خؤٍ يُغُض نُغًَيت و ضَؾتاضٍ تانُنا
ثُيىَْسٍ زَغُآلتًـ يُطٍَُ خَُيو ْاٖاوغُْط و التُضيبُو , بُضؤنٌ نُغًَيت تانُنإ بُضْازا

نُ يُدًاتٌ ُٓوٍَ ططْطٌ , بُطىيَطٍَ ثُضَغُْسٌْ غطوؾتًاٍُْ نؤَُآليُتٌ ْابًَت
ُطٍَُ نري و تىيَصَناٌْ نؤََُيطازا بُزضوغتبىوٕ و نُغًَيت تاى بسضيَت ٓاوَشوواُْ َاََُيُ ي

نُ ٖؤظيَو بُضظ , نُ ططْطٌ بُ ظيٓسوونطزُْوٍَ ثايُو ثًٍُ عُؾايُضٍ زَزضيَت, زَنطيَت
زَنُُْوَ ُٖض داضَو بُْاويَو ططْطٌ ثٌَ زَزَٕ و طًاٌْ عُؾايُضنًيَت و تايُؾُطُضٍ و ْاظ 

ٕ يُزَضَوٍَ ياغاو زازطا ظؤضداضيـ نًَؿُ نؤَُآليُتًًُنا, ْاو و يُقُب ظيٓسوو زَنُُْوَ
ناضَغُض زَنُٕ و ياغاناٌْ ْاو ُٓجنىوٌَُْ ياغازاْاًْـ تُثىتؤظٍ يٌَ زًَْؿٌَ و ًٓسٍ 

ياغا يُوآلتٌ ًَُُٓ ُٖضوَنى ثُْسيَهٌ َُٓطيهٌ زََيٌَ وَنى , ثًَؿهُوتٔ بُخؤيُوَ ْابًينَ
ناًْـ ًَٖالُْنُ نُباَيٓسَ بهىنُنإ زَططٍَ و باَيٓسَ طُوضَ, ًَٖالٍُْ داَيذاَيؤنُ وايُ

ُّٓ دؤضَ ضَؾتاض زضوغتهطزُْ يًَُْىَْسٍ ضاغتهطزُْوٍَ تُنٓؤيؤشياٍ ضَؾتاضزا , زَضِؾًَٓٔ
ُٓطُض تاى بُو ؾًَىَيُ َاَيٌ بهطٍَ و , ؾهػتًَهٌ طُوضَيُ بؤ تاى و باضَ غايهؤيؤشيُنٍُ

ُو دؤضَ نىْهُ ٓ, ُْظاٌَْ ٓاظازٍ نًًُ ُٓوا شيإ ظؤض غازَو غاناض زَنًَتُ غُض بؤ ُٓوإ
غتايًٍُ شيإ ؾًَطبىوٌْ تًَسا ًًُْو ُٖوٍَ ْ تُقُالٍ ْاوٍَ و يُبُؾُ ثُْٗاُْناٌْ َطؤيًُوَ 

ُٓو غتايًُ ُٓزطاضيَهٌ خؤضِغهاُْ زَبًَت وَنى , زووضَو ًَٖؿتا ًٖهٌ ُْنُثاْسووَ
َطؤظًـ ُٓطُض , نُبٌَ ثُْٗأْ, ُٓزطاضَناٌْ نطّ و سُيُظوٕ و خؿؤنُنإ وثُيُوَض

بٌَ َؤَيُتٌ نًَؿاٌْ بؤضٍِ ٓاو بؤ , َاََُيُ يُطٍَُ شياْسا بهات بٌَ َؤَيُتٌ ؾؤؾًَطٍخؤضِغهاُْ 
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, زوانُوتٔ يُ زاَىزَظطاناٌْ زَوَيُت, بٌَ َُٖيهطزٌْ طًَؤثٌ غُوظ يُتطاؾًهُناْسا, َاَيُوَ
ًَهُنهطزٕ و ضياناضيٌ بؤ طُيؿذي بُثايُو ثًٍُ بافْ نىوُْ ثًَؿُوَ بُْاوٍ ْىيَُٓضايُتٌ 

ًَٖٓاُْ زَضَوٍَ ٓؤتؤَبًًٌَ سهىٌَ بؤ ناضوباضٍ تايبُتٌ و خُضدهطزٌْ , ُؾريَتٖؤظو ع
غىوتًَُُُْنٌ ظؤضٍ بٌَ ثاضَو ْاغًين بُضثطغًَهٌ طُوضَ بؤ وَضططتين ثؤغتًَو و طؤضِيين 
شَاضٍَ ظَوٍ بُ شَاضَيُنٌ باؾرتو طىٍَ ُْزاُْ ثاضاغتين شيٓطُو نُْسئ ؾيت زيهُ يُّ 

ُٓوا شيإ بُو ؾًَىَيُ ُٖوٍَ و تُقُالٍ ؾًَطبىوٌْ ْاوٍَ و َطؤظ , اُْدؤضَ ناضَ غازَو غاناض
َاْسوو ْابًَت و ثًَىيػيت بُتُضنًع ْابًَت و ثًَىيػت بُوَ ْانات ًََؿهٌ خؤٍ بُضْاَُ 
ضيَصبهاتْ بطِواْاَُو ثػجؤضيَيت بٌَ َُُٓى زَبًَت و شياًْـ بُو ؾًَىَ ٓاشََيًاُْ ثٌَ ثُغُْسَْ 

َُيٓاغإ خؤيإ بُنؤَُآليُتًبىوٌْ َطؤظُوَ خُضيو ْانُٕ و ُْغًطُؤْس نًرت ظاْايإ و نؤَ
بؤيُ ُْٖسٍَ داض , ؾطؤيس و ُْناضٍ طىغتاف يؤْط بُزواٍ ثُْٗاُْناٌْ َطؤظسا ُْزَطُضِإ

طًًًََيتْ غاويًهُيٌ زَضَاُْ بؤخَُؤنٌ و ضَؾبًينْ ُٖغتهطزٕ بُ بٌَ وآلتٌ و تطغإ و 
ض َطؤظ طًٌَ و غاويًهُ بًَت خٌَُ ضووزاو زياضزَناٌْ نىوٕ ُٓطُ, زَيُضِاونًٌَ زواضؤش

نُ ُْخؤؾًـ ُْنُوت ثًَىيػيت بُ زاوو زَضَإ , زَوضووبُضٍ ْاخىات و ُْخؤف ْانُويَت
ُٓطُض ؾًَتًـ بًَت ُٓوا ُٖغيت زازثُضوَضٍ ْاًََينَ و ُٖغت بُطُضَاف ْانات و , ْابًَت

وَ ططْط ًًُْ ناضَباو ٓاو بُُٖزَض بُضيَت بُاليُ, نُ ناضَباٍ بؤ نُتاٍَ بهات, غجًًيت ْاوٍَ
ُٓوغا َطؤظ ُٓوَؾٌ بُالوَ ططْط ًًُْ ُٓطُض زَوَيَُُْسيَو ثطؤشَيُنٌ خًَطخىاظٍ بهات يإ 

نُثًَؿرتيـ ظيَطِو ظيىٍ , يُ زَيٌ ُْيُت خىيَٓسْطُيُى بؤ َٓساآلٌْ وآلتُنٍُ بهاتُوَ, ْا
نُ دىوتًاضيَهٌ , َف ططْط ًًُْيإ ُٓو, زَغيت شُْنٍُ ثًَؿهُف دُْطٌ قازغًُ زَنطز

غاٍَ ظَوٍ وظاضٍ بُدٌَ ًَٖؿتيبَ و زَغُآلتساضيَو زَغيت  25ْاونُ زابطِيَٓطاوَناٌْ نىضزغتإ 
بُغُض ظَوٍ و ظاضَنُيسا بططٍَ و ياغايُى ُْبٌَ دىتًاضو طُزا ثُْاٍ بؤ ببُٕ ُٓطُض ُٖؾبىوبٌَ 

و تًًَإ طُياْسبٌَ نُُٓو َُٖيُيُ  يإ وايإ َاَيٌ نطزبٌَ, ُٓوا يُتطغإ خؤٍ َات نطزووَ
زاواٍ َاؼي خؤٍ بهات و ظَويُناٌْ ُٓوإ بؤ بُضشَوَْسٍ طؿتًًُو بُالؾًًُوَ ططْط ًًُْ 
زَغُآلتساضيَو نىضَِنٍُ خؤٍ يُنُّ بهات و ثًٌَ عُيب بٌَ ُٓطُض نىضَِنٍُ ُٓو يُنُّ ُْبٌَ 

ُٓطُض َطؤظ ثابُْس بٌَ وَنى  بُآلّ, و ُْخطيَتُ خىيَٓسٌْ ًٌُٖٓ و زواداضيـ زَضَوٍَ وآلت
ُٓوَ وايُ يُ قػٍُ َُٓطيها يإ وآلتاٌْ ُٖضيٌَُ زَضُْنًت و ظؤض عاقٌَ بًَت و طًاٌْ 

, ؾؤضِؾطًَطٍِ بىوٌْ ُْبًَت و طىضِوتًين تانًَيت َطؤظ بُُٖزَض بهٌَ تانات يُنات ُٓتطاظٍَ
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بُآلّ ض , تؤ ٓاقًٌَ وَيٌ ُٓطُض ثابُْس بٌَ بٌَ ظَإ و بٌَ طىٍَ و بٌَ ٖؤف بٌَ ُٓو نات
ٓاقًًًَُى؟ُٓطُض ٓاقًٌَ ْاو ؾًَتُنإ بٌ ُٓوا بُ طىيَطٍَ تُْسضووغيت زَضووٌْ تؤ نُغًَهٌ 

ثًاو ُٓطُض شٕ نىوَ ؾاضٍ نىيَطإ زَبٌَ زَغت , ًَُٓـ ْابًَت, ْاَؤٍ نىْهُ تُْٗا تؤ ٓاقًٌَ
او يُو خَُيهُ بهٍُ نُ زَبٌَ ن, بُناوٍ خؤيُوَ بططٍَ واتُ تؤ ُٓوَ بٌ نُُٓوإ زَياُْوٍَ

نُ  ,0976نُؾُضَايؿتًإ ْىاْسووَو ًَهُض بىوُْ وَنى َُضيىُْناٌْ طؤضزٕ غتًؿٓػىٕ  
يُْاوَضِاغيت قُؾُظَنُ ثًُناُْيُنٌ دًَطري , ثًَٓر َُضيىٌْ ًَٖٓاو يُقُؾُظيَهسا ٓاخًٓين

ٕ ُٖوَيًسا ناتًَو يُنًَو يَُُيىُْنا, نطزبىو يُبًُٓهٌ قُؾُظَنُف بطِيَو َؤظ َُٖيىاغطابىو
غتًؿٓػىٕ و يًَهؤَيُضَواٌْ , بُثًُناُْنُزا غُضبهُوٍَ بؤ ُٓوٍَ َؤظَنٍُ زَغتبهُوٍَ

ٖاوضِيٌَ يُو ناتُزا نَُُضيىُْنُ غُضزَنُوت ٓاوٍ ظؤض غاضزيإ زَضِؾت بُغُض َُضيىُْناٌْ 
ؿت بؤيُ َُضيىُْناٌْ تط ُْياًَْٗ, زواٍ َاوَيُنٌ نىضت ُّٓ غًٓاضؤيُ زووباضَنطايُوَ, تطزا

ًٖض َُضيىًَْهٌ تطغُضبهُوٍَ بؤ َؤظَنُو ُٖض َُضيىًَْهًـ غُضبهُوتايُ تًَط يًَساٌْ زَخىاضز 
ثاؾإ , يُاليُٕ َُضيىُْناٌْ ٖاوضِيًَُوَ بؤ ُٓوٍَ نًرت ٓاوٍ غاضزيإ بُغُضزا ُْنطٍَ

, يًَهؤَيُضَوإ ُٖغتإ بُطؤضِيين ُٖض َُضيىًَْو غُضزَنُوت بَُُضيىًَْهٌ زيهُ يُزَضَوَ
َُضيىٌْ ْاو ( 5) ْهُ ُٓو َُضيىُْ تاظَيُ ْاظاٌْ َُغُيُ نًًُو يًَسإ ُٖيُ ثاؾإنى

قُؾُغُنُ وا ضاٖاتٔ بٌَ ُٓوٍَ ٓاويإ بُغُضزا بهطٍَ يُ ُٖض َُضيىًَْو بسَٕ نُغُضزَنُوت 
..ًٓسٍ ُّٓ ؾًَىَيُ ُٖض بُضزَواّ بىو واٍ يٌَ ٖات بىوَ ضَؾتاضيَهٌ ثُيطَِونطاو وَنى ضَؾتاضٍ 

نُ زووباضَنطزُْوٍَ ضابطزووٍ باوباثرياُْوَ بٌَ ُٓوٍَ بريٍ يًَبهُُْوَ ( قطيع) ًََطٍُ
ٖاونات ْاؾىيَطٕ طؤضِاٌْ بُغُضزا بًَٓٔ يُبُض ُٓوٍَ يُغُضٍ ضاٖاتىوٕ نُ , نَُُٖيُيُ يإ ْا

نُُٖضوَنى يُْاو قُؾُظَنُ  ,وَنى ُٓوَيُ يُطؤضِيين ضؤتري برتغًَٔ و بُو ؾًَىَيُ ضَؾتاض بهُٕ
طابىوٕ و وَنى خؤيإ سيًَُٓٓوَ وَنى ُٓوٍَ طُيًَو يُُٓؾهُوتسا بصٍ بٌَ ُٓوٍَ طؤضِاًْإ ؾًَطن

 بُغُضزا بٌَ و ُْظأْ َُغُيُ نًًُو يُوَف برتغٔ نُخطاثرت ضووُْزات.
يَُُيساٌْ ؾًهطزُْوٍَ زَضوووًْسا تُْسضوغيت زَضووٌْ تاى يَُُتطغًسايُ ُٖضوَنى ؾطؤّ 

ثابُْس بىوًْـ يُّ , َيو ؾًَت بىوٕ ُٓوا زَبٌَ تؤف ؾًَت بًتواتُ ُٓطُض َُٖىو خُ, زََيٌَ
زَغتَُؤٍ غُضوٍ خؤيُتٌ وَى ٓاؾٌ بٌَ ( egoَٔ  ) ؾًَىَيُ ًْؿاٍُْ ُٓوَيُ ويصزإ َطزووَو

وا يُّ خىزاُْ زَنطٍَ زووناضٍ خَُؤنٌ و زاًَٖعضاْيبَ و تؤظقاَيٌَ وظٍَ غايهؤيؤشٍ , ٓاو وايُ
ُّٓ , زاٌْ ثُضزٍَ خَُؤنٌ غُض غُضٍ خؤٍ و َٓساَيُناًْؿٌخؤٍ ُْخاتُطُضِ تُْاُْت بؤ ال
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نُواتُ تؤ , طَُصَف ْري وَيٌ بًَٗؤؾهطاوٕ, يإ تاثؤ نطاوَ( َٔ) نُغاُْ غايهؤثاتٌ ْري بُآلّ
ُّٓ , نىْهُ تؤ خُياَيت واؾًَطنطاوَ نُوا بٌ, ُٓطُض ُٓوَ ُْبٌ ُٓوإ زَياُْوٍَ زٍَ يُ زٍَ َُزَ

نُ ْاويإ ُٖيُو ْاونًًإ ًًُْ وَنى , ُْ وَنى ُٓو ياغاياُْ ْريٖاونًَؿُيُ ياغاٍ غطووؾتًً
تطٍِ بٔ طؤّ تُْٗا ُٓو غاتُيُ نُبُثُجنُ َُٖيربِئ زَْطٌ بؤ زَزضٍَ و يُغُض ناغُظ زًًََََٓتُوَ 
تا تؤظٍ يٌَ زًَْؿٌَ و زَغُآلتٌ دًَبُدًَهاضيـ يُطَُيٌ زَْىٍَ و تا خَُيو يُخُوٍ خؤف 

ُٓطُض بُنَُيهٌ شياٌْ خؤٍ ُْيُت و شياٌْ خؤٍ ضيَو ُْخات و ُْظاٌَْ نؤٕ َطؤظ , ضايسَثُضِييَنَ
غىوز يَُىنُنٍُ و ناتُنٍُ زَنات واؾًَط ُْنطابٌَ ُٓوا بؤخىزٍ خؤٍ نُغًَهٌ طُْسٍََ 

نُ بىوبًَتُ ضيَباظيَهٌ ثُيطَِونطاو و يُويصزاُْوَ , ُّٓ طُْسََيًًُ ناتًو َُتطغًساضَ, زَبًَت
نُ زضؤو زظٍ و طعٍ بىوبًَتُ ُْخؤؾٌ , و بَُٓساَيٌ ؾطنهٌ ططتيبَ غُضناوٍَ َُٖيططتيبَ

, يُطًاًْساو ضَقًيب زَضووٌْ زَغُآلتٌ بُغُض ُٓو نُغُوَ َُْابًَت و ٖاوغُْطٌ تًَههىو بٌَ
بُٖؤٍ ثاَيجؿيت و ثايُو ثًُو ظًََُٓ خؤؾهطزٕ ُٓو , ُّٓ دؤضَ ويصزاُْ نُ َٓساَيساٌْ طُْسََيًًُ

ضَْطُ يُْاخٌ نؤََُيطازا ثري بىوبٌَ و , بًَت ُٓو ويصزاُْ ناى زاَُُْظضاوَطُْسََيًُّ يُزايو زَ
بُٖؤٍ بىوٌْ زَضؾُت و ثاَيجؿتًهطزًُْوَو ظًََُٓبؤ خؤؾهطزٌْ ظياتط , ضَطٌ زانىتابٌَ

بُآلّ ُْٖسيَذاض ٓاؾهطا ْابٌَ بُٖؤٍ بهىونٌ ناض , طُؾُزَنات و ًٓدتبىتًاُْ ثٍُ زَٖاوٍَ
, ضَنٍُ يإ ثًؿُنٍُ يُثايُو ثًُيُنٌ بُضظزايُ ُٓوا زَضنُوتين ظياتطَبُآلّ نُ نا, وؾىيَُٓنٍُ

, ُٓطُضٍ زَضنُوتين طُْسََيٌ ظياتط زَبٌَ ضَْطُ بُضِيَىَبُضيَهٌ بهىونًـ طُْسََيًٌ خؤٍ ُٖبٌَ
طُْسََيًًـ بُظؤضو , بُآلّ بُٖؤٍ نًٌَُ ثاضَو ثىيٌ بُضزَغيت طُْسََيًُنٍُ نَُرت زَضزَنُوَّ

نُواتُ طُْسََيًٌ ويصزإ ناضيطُضتطئ دؤضٍ , ُناًْـ وضزَ وضزَ طُوضَ زَبٔنَُ, نٌَُ ًًُْ
ُٓو ناتُ قىضَِنُ خُغرت زَبًَت نُطُْسََيٌ , طُْسََيًًُ نُ يُْاوَوَ ُٖضَؽ بُ َطؤظ زييَنَ

نُنُغًَو ظؤض بُاليُوَ ٓاغايًُ واغًتُ زَنات بؤ ناضيَهٌ ْاضَِواو , بىوبًَتُ ناضيَهٌ ضنابُضٍ
سُغابٌ نُغًَهٌ زيهُ ناضَنٍُ بؤ ضايٌ بهطيَت و نُغٌ ُْؾًاو يُؾىييَن ؾًاو  ْاُٖم يُغُض

تانٌ نؤََُيطٍُ ًَُُٓ واؾًَطنطاوَ نُؾاْاظٍ بُوَوَ زَنات نُغًَو يُزَغُآلت زَْاغٌَ , زابٓطٍَ
ظؤضٕ ُٓواٍُْ نُغٌ ويصزإ طُْسٍََ ُٓطُض ثايٍُ ُٖضنًُى بٌَ يُ , و ناضيَهٌ ْاُٖقٌ زَنات

, يإ ُْنات, ُٓطُض ُٖغت بُو ًْاظخىاظيًُ بهات, ُيطَِوٍ ًْاظخىاظٍ خطاخ بهاتناضَنٍُ و ث
, طُض ُٖغتًؿٌ ثًَُٓنطز ُٓوا طًًًََهٌ طُْسََيهًُ, بُالّ تاواْباضيَهٌ طُوضَؾُ, ُٖض طُْسََيُ

يُّ ثُضتىونُ غازَيُزا خىيَٓسُْوَيُنٌ غايهؤنؤَُآليُتًاُّْ بؤ ضَؾتاضَناٌْ تاى نطزووَ 
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بُضاَبُض َطؤظُنإ نُبُؾًَىٍَ وتاض يإ و تًَطِواًْين دًاواظَ  ضو تًَطُيؿذينُظازٍَ ٖع
يًَهؤَيًُٓوٍَ ُٓنازضيٌ ُْٖسيَو يُّ بابُتاُْ يُطؤظاضو ضؤشْاَُناٌْ نىضزغتإ بُْاوٍ نَُاٍ 

وَيٌ ثًَِ خؤف ًًُْ ْاظْاويَو يإ يُقُبٌ  تُوَؤبآلونطزطايسئ ؾاضوم ْكؾاضوم يإ نَُاٍ 
اونُيُى بُخؤَُوَ بًَِٓ تُْٗا وَى ُٓضنًَهٌ ُْتُوَيٌ و ًْؿتُاٌْ نُبُؾساضٍ ٖؤظيَو يإ ْ

طًاٌْ تايُؾُطُضٍ و ْاونُطُضٍ و عُؾريَتطُضٍ ُْنُئ نُتؤوٍ ًَُالٌَْ و نًَؿُُنًَـ بىوَ 
يُزيطؤنٌ نىضزغتاْسا و ُٖضوَنى نؤٕ تُقُبىيٌ طؤضِاٌْ تُْهٓؤيؤشيا زَنُئ زَبا طًاٌْ 

ُْوٍَ خًًََُنًًاُْف يُْاوببُئ و ُٖوييَن تايُؾُطُضٍ و زََاضطريٍ تايُؾُطُضٍ و برينطز
ُْطىظايُٓوَو نًرت طا بُطىُْوَ ُْْاغري و َطؤظ وَى نُغًيَت خؤٍ بٓاغطٍَ و يُغُض بَُٓاٍ 

بُثًَىيػتِ ظاٌْ ُٓو , َطؤظبىوًُْوَ َاََُيٍُ يُطَُيسا بهطٍَ ُْى ٖؤظو تايُؾُو ثًَطٍُ نًٓايُتٌ
نُُٖضطًع بٌ نَُىنىضتٌ , اُْ ببُٓ بٓاغٍُ ُّٓ ثُضتىنٍُ بُضزَغيت خىيَُٓضإوتاضو يًَهؤَيًُٓو

ًًُْو نًَؿٍُ طُوضَف يُْىغًين بىاضٍ نؤَُآليُتٌ و غايهؤيؤشٍ ُٓوَيُ ٖعضَنإ زووباضَ 
نًَؿُيُى ) زَبُٓوَ نُُٓوَف ثًَىيػتبىوٌْ زووباضَبىوُْوَيُ ُٖضوَنى ُٓضيو ؾطؤّ زََيٌَ

بُطىيَطٍَ , َبىوُْوٍَ ٖعضَناٌْ و تًَهَُيبىوًْإ يُطٍَُ يُنرتَنُناضَغُضٍ ًًُْ زووباض
نىْهُ ُٖض يُْاوًْؿاٌْ , ثًَىيػتًـ ضؤ ُْنىوَُتُ قىآليٌ ْاخٌ َطؤظُنإ و ظاتٌ ُٓوَؾِ ًًُْ

نتًَبُنُوَ نُيُثُضاويَعٍ نُغًَتًسايُ ُٖض يُثُضاويَعٍ نُغًَتًُوَ قػُّ نطزووَو ضيَطُ بُخؤّ 
واُْؾُ اليٌُْ ُْضيًَِٓ يَُطؤظُناْسا ظياتط ظَقهطزبًَتُوَ نُٖاونات َطؤظٌ ُّٓ يُ, ْازَّ ثرت بًًََِ

نؤََُيطايُ خاغًُتطُيًَهٌ ُٓضييَن باف و َطؤيًاُْيإ تًَسا بُضدُغتُ بىوَ يُٓاضاَططتٔ و 
ٖاضيهاضٍ و بُتُْطُوَ ٖاتين يُنسٍ غُضَضِاٍ غُزضو دُوضو غتٌَُ ًََصو و ناضَغاتٌ طُوضٍَ 

ٓؤغايسو نًًُاباضإ و ُْٓؿاٍ و ؾُضٍِ ْاوخؤو ثُضتُواظَنطزٕ و يًَهسابطِاٌْ دُضطربِ يُدً
ضَْطُ , نُغىناضو ٓاواضَيٌ و خٌَُ شيإ و ًٓػتػاليهطزًْإ يُاليُٕ زؤخٌ غًاغًُوَ

خىيَٓسُْوَناٌْ ْىوغُض بؤ تانُنإ َُٖإ خىيَٓسُْوَو ُٖغيت خىيَُٓض ُْبًَت بُقُز ُٓوٍَ 
ُضاَبُض نؤََُيطُو واُٖغتًـ زَنُّ ُٖض بابُتًَو يُبابُتُناٌْ ُّٓ ُٖغيت ْىوغُض خؤٍ بًَت ب

ثُضتىونُ غازَو خانُضِايًُ خؤٍ يُخؤيسا ثُضتىنًَهٌ غُضبُخؤ بًَت و ُٓطُض بىاض ُٖبًَت و 
تَُُٕ َُوزا بسا ثُْا بُخىاٍ طُوضٍَ تاى و تًُْا ثُضتىنٌ زيهُ يُّ ثُضتىنُوَ يُزايو زَبٌَ و 

يبُتٌ ُٓو بابُتاٍُْ نَُايٍُ ثطغًاضنطزٕ و َُٖيىَغتُنطزُْ بُتايبُتٌ ضووْانٌ زَبًينَ بُتا
نُ , غُباضَت بُاليٌُْ ؾاضاوَو غُضَُٖيُٓزضاوٍ ُْغيت نؤَُآليُتٌ تانُناٌْ ُّٓ نؤََُيطُيُ
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ضشيَُُ غًاغًُنإ وَى بُضزاف ٖاضِيىوٌْ و غُقاَطرييإ يُشياًْاْسا بؤ ًَُْٖؿتؤتُوَو وايإ 
نُ , بُزواٍ ْاْسا ويٌََ بٔ َُُْٓسَ خىيًاٍ زؤظيُٓوٍَ خىزٍ خؤيإ ُْبٔيًَهطزووٕ َُُْٓسَ 

ُٖضوَنى ظاْاياٌْ بىاضٍ زَضووٌْ ٓاَاشَيإ ثًَساوَ نُ غٌَ ناضَنٌ نُغًيَت َطؤظ يُثُْٗاْسايُو 
نىْهُ بُؾًَهٌ نُغًيَت , ُٓو بُؾٍُ نُٓاؾهطاو ضووُْ ضيَصَيُنٌ ظؤض نٌَُ نُغًيَت تانُ

بُؾًَهًؿٌ ضَْطُ خؤٍ بًعاٌَْ و بُؾًَهٌ تطيؿٌ , و ُْخَُيهاٌْ زَوضوبُضٍُْتاى خؤٍ زَيعاٌْ 
بُآلّ ًٖض اليًَُْو تُواو ثٍُ بُؾاضاوَيٌ ًْٗيَن و , ضَْطُ خَُيهٌ تط بًعاٌَْ و ُٓو ُْيعاٌَْ

نىْهُ تانٌ نؤََُيطٍُ ًَُُٓ َُُْٓسَ ٓاضَظوو و سُظَناٌْ , ُْغتُناٌْ ُٓو تانُ ْابُٕ
ُٓو ُْزضناْسُْف , زٌْ زَوضوبُضٍ خؤٍ َُُْٓسٍَ بُٓاؾهطا ُْزضناْسووَنُثاْسووَ بؤ ضاظيهط

بىوَتُ خُوًَْو يُخُوُْ بُزيُٖٓاتىوَناٌْ نُضؤشيَو يُضؤشإ ويػتبًيَت بًاْتُقًًََٓتُوَو ُٓوَؾٌ 
ُٖض ثًَُٓنطاوَ يُبُض َُضغىبًُتٌ نؤَُآليُتٌ و غٓىضُْبُظاْسٌْ َين باآلو ًَٖؿتُٓوٍَ 

بؤيُ يُثاٍَ ُٓو سُظَ ؾاضاواُْو خُوو خُياٍَ و َُيًُ دؤضاودؤضو , يُنؤطاٍ ثُْٗاْسا
نُثًَٓطاوَناٌْ خؤٍ ثُْاٍ بؤ ضَؾتاضطُيًَهٌ زظيىو ؾطت و ؾًًٌََ زَضووٌْ بطزووَ نُٖؤناضَنٍُ 
يُزووتىيٌَ زَضوٌْ قىَيًسا ثُْطٌ خىاضزؤتُوَو بُُٓغتُّ ظاْايُى بتىاٌْ بطاتُ قىآليٌ ُٓو ُْغت 

ُٖض , هٌ ثُيىَْسَ بُُٓظَىٌْ تاى خؤٍ و بُؾًَهًؿٌ ثُيىَْسَ بُنؤََُيطاوَنُبُؾًَ, و ثُْٗاُْ
ُّٓ ُْزضناْسُْو ُٖض ُّٓ تًَٔاخًٍُٓٓ زَضووُْ يُثؿت ُٖض زوو ضوويًُى و ُٖض تطاظاًَْهٌ 
زَضوٌْ و نؤَُآليُتٌ و ُٖض خاغًُتًَهٌ نُغًيَت تانُنإ نُزَضَجناٌَ ثُغتإ و طىؾاضٍ 

نُتا , َناًْإ خػتؤتُ ًَْىإ ُٖضزوو بُضزاؾٌ خؤياُْوَ( َٔ) نُ, زايَُين باآلو سُظَناٌْ ُٓو
ثًًَإ نطابٌَ تانًإ طىؾًىَو يُخؿتُيإ بطزووَو ناضيطُضٍ ُّٓ طىؾري و يُخؿتُبطزُْؾٌ 

 طىاغتؤتُوَ بؤ ُْوَناٌْ زواتط نُناضٍ طؤغتاف يؤْط بُثُْٗاٌْ نؤَُآليُتٌ ْاوظَزٍ نطزووَ.
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 امؤستاي دةروونناسيم

 ثةميانطةي ثةروةردةي وةرزشي هةوليَر
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 : مةدةنيةت

 

 
ضاشاى و دادثةزوةزي و يةكطاني ضيناي 
كؤمةَلطةي مةدةنني، بةآلم ممنالنَي و 

 كَيشنةكَيشيش ثَيويطتة.

 
زَبٌَ بعاْري نؤََُيطٍُ ثًَـ بطِيين , ًُثًَـ ُٓوٍَ بعاْري نؤََُيطٍُ َُزٌَْ نً

بُآلّ , نًَُٖؿتا قؤْاغٌ ثًَىيػتُإ بُضَو َُزًَُْت ُْبطِيىَ, قؤْاغُناٌْ َُزٌَْ نًُ
بُضَخػاْسٌْ باضوزؤخُ بابُتٌ و خىزيًُنإ طًإ و وظٍَ زَضووٌْ ُٓوتؤ ؾو زَبُئ 

َآلَسَضَوٍَ ياغاو تانصٍ نؤٕ و, نُثًَؿىاظٍ يُطؤضِإ ُْٖطاو بُضَو َُزًَُْت بهُئ
نؤََُيطٍُ ثًَـ قؤْاغُناٌْ َُزٌَْ واتُ نؤََُيًَو بُٖاو ٖعضو ٓايسؤيؤشيا , نؤََُيطُ زَبًَت

نُتاى تًايسا ضَؾتاضٍ تانطَِوٍ و زووض يُنؤَُآليُتٌ بىوٕ زَْىيًََٓت يُبُضَْطاضبىوُْوٍَ شيإ 
, زَو نؤٍََُ يُاليُنٌ زٍو ضَظاَُْسٍ ٓاضَظووَ خؤضِغهًًُ بايؤيؤشيًُنإ يُاليُى و ثُضوَض

نؤََُيطٍُ ثًَـ قؤْاغٌ َُزٌَْ بُظَبطوظَْط و بًًًَُتاضيهطزٌْ نؤٍََُ و بىوٌْ ياغاٍ 
غُضنىتهاضو ظاَيبىوٌْ بُٖا تايُؾُطُضيًُنإ و بعضبىوٌْ َاؼي َطؤظ و ظوَيُهطزٕ يُشٕ و 

َو ثؤؾاى و نُبُزَخايُت يَُُٖيبصاضزٌْ ؾىيَين سُواُْو, ُْبىوٌْ ٓاظازيُناٌْ تانُ نُؽ
تاى زَبًَت ُٖوَيٌ ضَظاَُْسٍ ُْغيت , بُٖا تايبُتًُناٌْ خؤٍ و خًَعاُْنٍُ دًا زَنطيَتُوَ
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نُتٌَُُْ يُتٌَُُْ ُٓو ظؤض ثرتَو يَُٓساَيساٌْ نؤََُيطُنٍُ زيَتُ , نؤَُآليُتٌ بسات
ُٓو  ,نايُوَو يًََُصووٍ غُضوَضٍ و ُْٖاَُتًُناٌْ ؾطنو زَططٍَ و َُآلؾىوٍ َُٖيسَزضيَتُوَ

ُْغتٍُ نُ ُٓقآلًْعّ ْاتىاًَْت يُؾُوو ضؤشيَهسا بًًًََٗٓتُ ضووْانٌ و دًٌَ بططيَتُوَو ببًَتُ 
واتُ , ثطزيَو بؤ ثُضِيُٓوٍَ بُضَو نؤََُيطاٍ َُزٌَْ ُٓقآلٌْ و َاؾدىاظو ياغاثاضيَع

خىَيكاْسٌْ ناوزيَطو غاْػؤض يُخىزٍ تانساٖاضيهاضٍ و بطايُتٌ و غاظاٌْ نؤَُآليُتٌ و 
ثاف نًَهطزٌْ ُٓو ياغاو ناوزيَطيًاُْ ُٓقآلًْعّ , ًاغٌ وٓابىضٍ و تُْاُْت زَضووًْـغ

ًَُالًَْهاٌْ ًَْىإ خىزو , نُنؤََُيطاٍ َُزًَُْ, زَبًَتُ غًُاو ُْغتًَهٌ ْىيٌَ نؤََُيطا
نًَصو يُظَت َُٖىاض زَنات و ضيَطٍُ ْازاتٌَ ببًَتُ ؾانتُضٍ َُٖيىَؾاْسُْوٍَ نؤَُآليُتٌ 

, ُٓوا غاظإ و ُٓقآلًْعَُ طُوُٖضٍ نؤََُيطاٍ َُزًًَُْ, غاناًْـ يُٓاضازاُْبُٔٓطُض يا
نُياغاو بُٖا ْىيًَُنإ يُْاخٌ تانُناٌْ نؤَُأل زَخىَيكًًََٓت و ٖاوغُْطٌ ًَْىإ تاى و بُٖا 

ٖاونات ضؤَيٌ زَوَيُتًـ زَبًًَٓت يُزَغتًٓؿاْهطزٌْ ٓاظازيًُ , نؤَُآليُتًُنإ نٌَ زَنات
ٕ و بُظاْسٌْ ًًََُٖ غىضَنإ بٌَ ُٓوٍَ ثُْا بُضيَتُ بُض ياغايُى يُزَضَوٍَ خىزٍ َُزًَُْنا

ُْخامسُ يُناتًَهسا , نىْهُ ياغانإ بُُٖوَيٌ ُٓقآلًْعّ يُْاخسا ُْخؿٍُ زَضِيَصيَت, تانُنإ
نًرت ُٓو تاناُْ يًَُُالًَْسا ُْبٔ بؤ زاضِؾتين ُْخؿٍُ وَزَغتًَٗٓاٌْ ْإ و زؤظيُٓوٍَ 

 تاقًَُو بؤ ثاضاغتين َاؾُناًْإ., زازطايُى, ثُْاطُيُى, ًَوزَغُآلت
غُضيعَناٌْ َطؤظ بُٖؤٍ غطوؾيت نؤََُيطاٍ زَضَبُطايُتٌ و غًػتُُ ٖؤظطُضيُناٌْ 

نًَُُٖؿُ وَى عُيٌ وَضزٍ زََيًَت , نؤٕ و ْىٍَ و يؤشيهٌ ًَٖع غًُايُنًإ بُتاى بُخؿًىَ
وَيٌ ُٓو َاف ضانًَؿإ و , ََُيُو ضَؾتاض بهاتَاف بؤ الٍ خؤٍ ضازَنًَؿًَت و ُْضطعياُْ َا

ضَؾتاضَ ُْضطعيًاُْ يُنؤََُيطاٍ َُزٌَْ نًرت ْابًَتُ غًُاٍ تاى بُتايبُتٌ نُ َاف و 
ُٓوثُضٍِ نؤَُآليُتٌ بىوٌْ , ٓاظازيُنإ ثاضيَعضاو بٔ و نًَؿُُنًَؿٌ بًَُٖع يُٓاضازا ُْبًَت

ى تُْٗا سُغابًَو بؤ ُْٓطًعََناٌْ خؤٍ َُبُغت يُنؤَُآليُتٌ بىوًْـ ـ واتُ تا) َطؤظًـ
, بٓىيًََٓت( بَُيهى نؤَُأل و زَوضوبُض بُُْٖس وَضبطرييَت و تىاْاٍ ثُيىَْسٍ ُٖبًَت, ُْنات

نُغًُاٍ نؤََُيطٍُ َُزًَُْ يُناتًَهًؿسا نُزَوَيُت قُضَبىوٍ ْإ و ٓاغايؿٌ بؤ بهاتُوَ 
بُبٌَ تطؽ و بٌَ خؤبُنُّ ظاْري ًَهُنٌ  ,نُيُباظٍُْ ًَُالًَْهاٌْ تاى و نىٍََُ ضظطاضٍ بًَت

ضاغتًُنإ بًَت و ُٖغت و غؤظٍ بُضاَبُض ًْؿتُإ َُٖإ ُٖغت وغؤظٍ بًَت بؤ دطُض 
ُٖضوَنى نؤٕ َطؤظ ًَهُنٌ ُٖغيت ٓايًُٓو خانًًُ يُٓاغتًساو يُْاخًسا ٓائ , طؤؾُنٍُ
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اف و ويصزإ بُضِيَىٍَ وَى غايهؤيؤشيايُنٌ نُم بُغتىو بُضَو ضاغتًُنإ و بًَطُضزٍ و ًٓٓػ
ٓاغايـ و , ويصزإ و ناوزيَط و ياغايُ نُيُُْغتًسا وَى زَوَيُت ضٍَ ثًؿاْسَضييَت, زَبات

, زَيًٓايٌ بَُطؤظ زَبُخؿًَت و غهاآلناٌْ بًَُُالٌَْ يُطٍَُ تانُناٌْ تطزا طىظاضؾت ْانات
ُٓو ياغا , ناتبَُيهى ثُيىَْسيُنٌ بٌَ طُضزٍ ضؤسٌ يُطٍَُ خىاٍ ثُضوَضزطاض زضوغت زَ

بٌَ ُٓوٍَ , ضؤسًًُ بُضاَبُض َُزًَُْت نُياغاو زازطا يُْاخٌ َطؤظ خؤٍ يُخؤيسايُ
نؤََُيطا نُْس , ُٓو ٓاشاوَيُ بُخًَطو خؤؾٌ وَآلّ زَزاتُوَ, ياغاناٌْ غُض ظَوٍ بًرتغًَينَ

ْسيًُ بُضَو تُنٓؤيؤشياو نُضَغتُغاظٍ ُْٖطاو بينَ ثُيىَْسيُ ضؤسًُنإ زَبُٓ قىضباٌْ ثُيىَ
َُتطيايًُنإ و خُياٍَ بُضَو زوًْايُنٌ بًَٗىزَ نؤض زَنات و يَُطؤظ زَتؤضيَت تا تَُُٕ تريٍ 

بؤيُ ًَُٖؿُ َطؤظ ُٖضنُْسَ ُٖم , خؤٍ زَٖاويَت و ُٓو َطؤظُ ضَْر بُخُغاض غُض زًََْتُوَ
ت بؤ بؤ الٍ خؤٍ ضازَنًَؿًَت ثًٌَ خؤؾُ ًَٖعيَو ُٖبًَت يإ ياغايُى ُٖبًَت ثُْاطُيُى بًَ

ًَٖعيَو يإ زازوَضيًَو , بُاليٌُْ نَُُوَ ُٖغيت طُؾبًين بساتٌَ و ؾطيازضَِغٌ بٌَ, ُٓو
ُٖبًَت يَُُٖىو ياغا تؤظ يُغُض ًْؿتىوَناٌْ غُض ظَوٍ و ثًَـ نؤََُيطاٍ َُزٌَْ بًَُٖعتط 

ُٓويـ ًَهاًْعٌَ ٓايًٌٓ ْاغًاغٌ و َُزًَُْت و وؾًاضيًُ نُغاْػؤض يُخىززا نٌَ , بًَت
ُٓوشٍ بَُاْا ُٓخالقٌ و ضوسًُنٍُ ُْى , ات ُْى تطغٌ غعاو طىظَضإ و ثايُوثًُزَن

غًاغًُنٍُ نَُطؤظ يُْاَؤبىوٕ و ًَُالًَْهإ ضظطاض بهات و بُضَو َُزٌَْ بىوٕ بًبات و 
يُباظٍُْ تًَطنطزٌْ غُضيعَنإ و ًَُالًَْهاٌْ ضيَػاناٌْ نؤََُيطاٍ ْاَُزٌَْ زَضباظٍ بهات 

نُ , ٌ زَضووٌْ بًطُيًَُْتُ ٓاغيت تًَطبىوٕ و يُْآاغىزويٌ ؾطيازضَغٌ بٌَو وَى ثًَىيػتًُن
ٓاغايؿٌ تانٌ َطؤظ زََاْطُيًَُْتُ ٓاغايؿٌ نؤٍََُ , ُٓويـ ٓاغايـ بىوٌْ تانٌ َطؤظُ

نؤََُيطٍُ َُزٌَْ بطيتًُ يُ : )نُيُثًَٓاغًُنٌ نؤََُيطٍُ َُزًَْسا زَضزَنُويَت نُزََيًَت
ُٓويـ , ظاز نُبىاضٍ طؿيت ًَْىإ خًَعإ و زَوَيُت ثطِ زَناتُوَنؤََُيًَو ضيَهدػتين ٓا

بُٓاَاجنٌ بُزيًَٗٓاٌْ بُضشَوَْسٍ تانُناٌْ بُضيَعططتٔ يُبُٖاو ثًَىَضَناٌْ يُنػاٌْ 
 غُضَجناّ ضيَهدػتُٓناٌْ نؤََُيطاٍ َُزٌَْ بطيتري يُ, يًَبىضزَيٌ و بُضِيَىَبطزًَْهٌ ٓاؾتًاُْ

ََُيُ ُٖضَوَظيُنإ و ُٖض نؤََُيُو ضيَهدػتًَٓهٌ ْاسهىٌَ و نؤ, ياُْنإ, نؤََُيُنإ)
نُضؤَيٌ خؤيإ بطًَطِٕ يُوؾًاضنطزُْوٍَ تانُنإ غُباضَت بُٓاظازٍ و َاؾُناًْإ و , ْاخًَعاٌْ

ٖؤبع يُنتًَبُنُيسا بُْاوٍ ايًًؿًتإ زََيٌَ ضظطاضنطزٌْ َطؤظ  ,(ضيَعططتٔ يُياغاو زَغتىض
نؤََُيطٍُ َُزًًَْـ , ٍَ ُٖيُ يُغُض بَُٓاٍ واقًع وَغتا بٌَثًَىيػيت بُؾُيػُؾُيُنٌ ْى
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َاؼي , واثًَىيػت زَنات باضيَهٌ ٓاغايٌ بًَت زشٍ غُضنىتهطزٕ و زيهتاتؤضيُت و ضَٖايٌ
غطوؾت الٍ ٖىبع ٓاظازٍ تانُ نُغُ يُبُناضًَٖٓاٌْ تىاْا خىزيًُناٌْ بؤُٓوٍَ شياٌْ 

نُضَْطُ زَيإ , ظيُٓوَو زاْاٌْ ياغا ْاوَغيتَٖىبع تُْٗا يُغُض زؤ, تايبُتٌ خؤٍ بجاضيَعٍ
ياغا يُ ُٖض ثُضيَُاًَْو زَضبهٌَ بُآلّ ططْط ُٓوَيُ نؤٕ ُٓو ياغايُ غُيتُ طُضِ بؤ زَوَيُتٌ 

يُثًَٓاغُنُزا بؤَإ ضووٕ زَبًَتُوَ نُتاى نؤَيُطُيُنٌ نؤََُيطاٍ , ٓاظازو ٖاوآلتٌ ٓاظاز
ُناًْسا نؤََُيًَو ضيَهدػتين ٓاظاز يُٓاضازايُ نُيُثًَٓاو بُزيًَٗٓاٌْ ٓاَاجن, َُزًَُْ

بَُُبُغيت بَُُزٌَْ بىوٌْ تاى و يُُٓجناَسا ُٓو تاناُْ زَبُٓ بُضزٍ بٓاغٍُ نًَهطزٌْ 
ُٖض بؤيُؾُ ثًَىيػتُ ٓاظازيُ َُزًَُْناٌْ تاى بُْاًْؿُوَ زابري , نؤََُيطٍُ باْطُؾُبؤنطاو

نُزووناضٍ نؤََُيًَو وَى نؤََُيٌ نىضزغتإ بهطيَت و ُٓو ظاآليًُ طُوضَيُف ثطِ بهطيَتُوَ 
نُالوٍ , بىوَ بؤ ُٓوَ يُُٓجناٌَ بًَهاضٍ و ثُضتُواظَبىوٌْ الوَناٌْ و بطغًُتٌ ؾاضغتاٌْ

نىضز يُُٓجناٌَ خؤبُضاوضزنطزٌْ يُطٍَُ الواٌْ زيهٍُ زوًْاو زَوضوبُض يُضيَطٍُ ُْٓتُضًَْت و 
ؾُضنطزٌْ بُوآلتاٌْ ضؤشاوازا ُٖغت بُو ًَٖطؾٌ بُضبآلوٍ نُيتىضَناٌْ طُالٌْ زيهُو غُ

 نًَُاغًًُ زَنات و بؤؾايُنٌ ضؤسٌ تًَسا زضوغت بىوَ.
َُٖىو ياغاناٌْ غُضظَوٍ بؤ زَغتَُؤنطزٌْ و بُنؤَُآليُتًهطزٌْ تانُناٌْ نؤٍََُ ٖاتىُْتُ 

َو نُنًرت َُٖيهىوُْنإ , ٓاضاوَ و غطوؾيت بُآلّ بابجطغري ناّ بُنؤَُآليُتٌ بىوٕ؟!نؤَُآليُتٌ بىوًْ
إ ُْزَٕ ُْتًل بطِياضٍ وَزَغتًَٗٓاٌْ ثًَساويػتًُناًْ بَُيهى , بايؤيؤشٍ تاى يُدًاتٌ ُٓقٌَ و َ

َ ُٓوٍَ يُنرت ببُظيَٓٔ غُضثؿو ٔب يَت وَزَغتًَٗٓاٌْ ُٓو ثًَساويػتًاُْ ٌب ُٖضوَٖا , تانُنإ يُنؤًْ
َىإ( َٔ) بؤ ُٓوٍَ ُْسٍ ًْ ُْطًًُى د( َين باآل) و( ُٓو) َنإ بتىأْ ضَظاَ ًَبُدٌَ بهُٕ و ٖاوغ

ًاْسا زضوغت بهُٕ و ُٖض خؤؾًإ غُضناوٍَ ويصزإ ٔب َىْا ًُْ ًإ , ي ُْى زَوَيُت و زَغُآلت ويصزْا
ُبىوٌْ زَوَيُت و زَغُآلت ُٓوإ ؾرياظٍَ نؤََُيطا تًَو ُْزَٕ و , بؤ زاضِيَصٍَ بؤ ُٓوٍَ بُزياضْ

هاضيُ ًَْاُْ َُٖيػىنُوت يُطٍَُ طؤضِْا ُبُغتُف ُٓضنٌ زَوَيُت , نإ بهَُٕطؤظُنإ َُز بؤ ُٓو َ
يُوَزا زَضزَنُويَت نُٓاغايـ يإ ضاغرت ُٖغيت ٓاغايـ بُتانُنإ ببُخؿًَت و تىوؾٌ زَيُضاونٌَ و 

اتىويإ ُْنات ٓاغايؿًَو نُغايهؤيؤشياٍ تاى بطِياضٍ يُغُض بسات و , خٌَُ ُْوَناٌْ زٖا
َبٔ ُٓو زشٍ ؾُثؤيُناٌْ َُزٌَْ نُبٌَ ُٓوٍَ ياغاو ز, يُضَؾتاضيسا ضَْطبساتُوَ َغُآلت ٓاَاز

ُُْنات ُضَِتًُناٌْ َطؤظُ , َُي ىَتًَطنطزٌْ ثًَساويػتًُ ٓب َطىَإ ُٓو ٓاغايؿُ بُتًَطنطزٌْ يإ ًْ ًب
ُوَو دٓؼ و ُٖغيت ًٓٓتًُاو خؤؾُويػيت و خؤبُزيَٗٓإ بؤُٓوٍَ , وَنى خؤضاى و ثؤؾاى و سُوْا
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َ غُضَتايُنإ ثُيهًَـ ُْنات و نُؾىنىَيٌ  خٌَُ ْإ زيػإ تانُنإ بُضَو باظٍُْ ًَُالٌْ
ُْتًل ُْضِوخًَٓٔ َت, َُٖيهىوٕ و غُضيعَنإ ثطزٍ ُٓقٌَ و َ نُواتُ تاى , ُٓطُض واف ًُْب

ُبىو ُبىو يإ بَُُزٌَْ ْ َبُغتًَت و واتاٍ , بُنؤَُآليُتٌ ْ ُباظٍُْ طًاْساضيَهٌ بايؤيؤشٍ نُم ز ي
َ َْط و زَوَيُتٌ  ,زضيىنطاغًُتًـ بؤ ُٓو ًٖض ْاطُيٌُْ َبطوظ بؤيُ يًَطَزا زَغُآلت ثُْا زَباتُ بُض ظ

ُبىوٌْ تاى بُو ثًَساويػتًُ شياٌْ , عُغهُضو ياغاٍ قُضَقىؾًٌ قؤْاغٌ ٓاغايـ و بُنؤَُآليُتٌ ْ
ٓهطاوٍ غُقاَطري بًَت ىَ زاًب ُبًَت ًْ يًَطَؾسا َطؤظ ُٖغت بُْاَؤبىوٕ ْانات و , و شياضيًاُْ ًٖض ْ

َ ُٓوٍَ زاضٍ يًََُٗيربِٕ ُٓو ًَهُنٌ ياغاناُْ, وَويصزاٌْ زَسُويَتُ واتُ , ًَهُنبىوٌْ ياغاف, ٌب
نُ , زَضباظبىوٕ يُباظٍُْ َُٖيهىوُْنإ ًَهُنٌ بؤ ًََؿهٌ باآلٍ بًَُٖعتطو ؾاضغتاٌْ تطو بُضَِظيرت

طىاظيَتُوَ بُض ُت زاسيطنًًََٓتُوَو ًب ًَْ ًَت َُٖيهىوُْناٌْ تاى زش بُ َُز َو قؤْاغٌ ظؤض ٓاقآلُْ زَتىْا
َ عّ و ًٓرت يًَُُالًٌَْ ْاَؤبىوٕ يَُاَيٌ خؤٍ و ثًَساويػتًُ ضوسٌ و شياضيُنإ ضظطاضٍ ٌب , ُٓقآلًْ

َىإ غًػتٌُ  ًُْ َت ي ًَب ُْطٌ تًَسا زضوغت ز َ ٖىزَزا شيا ٖاوغ بُآلّ ٓايا ُٓطُض تاى يُظاآليًُنٌ ٌب
 َُٖيهىوٕ و غًػتٌُ عُقًَسا!. 

َيُٓضيَهٌ نؤَُآليُتٌ ُٖيُو خؤضغهاُْ بىوُْوَضيَهٌ َطؤظ يُضواْطٍُ ًٓدي خُيسوُْوَ ثا
ًًَُْ , واتُ ثًَىيػيت بُنؤبىوووُْوَُٖيُ يُطٍَُ زَوضوبُضٍ و ثًَىيػيت بُٓاوَزاْهطزُْوَ ُٖيُ, َُز

ُْسَيُ نُثًَىيػتًُناٌْ خؤٍ زابري بهات بؤيُ ثًَىيػيت  نىْهُ تىاْاٍ تانًَهٌ َطؤظ َُٓ
اناٌْ ُٓو تاناُْ ُبُٖاوناضٍ و ُٖضَوَظٍ ثًَىيػتًُناٌْ خؤيإ زابري زَنُٕبُنؤنطزُْوٍَ تىْا , يُ ن

ُٖضوَٖا ُٖضتانًَو ثًَىيػيت بُواٌْ تط ُٖيُ بؤ بُضططيهطزٕ يُيُنرت نًَُُٓـ بُنُغجاْسٌْ قؤْاؽ 
َت و خُياَيٌ تانًـ بُو ؾًَىَيُ بًَت  بُقؤْاغٌ زضيىنطاغًُت و نُغجاْسٌْ َاؾُناٌْ تاى زًَب

ُْساٌْ , وبُضٍ بهاتنُُٖغت بُخُياَيٌ زَوض ُٖضنُْسَ ٓاوايُ نؤَُيهطٍُ َُزٌَْ و ٖعضَ
ُت نَُُٖىوؾًَىَيُنٌ غاظاٌْ نؤَُآليُتٌ و غًاغٌ و  ُ َُزًَْ تؤباويـ بُو ؾًَىَيُ زَضِوآْ
َ بُآلّ ظؤض ضاٍ زيهُ ُٖيُ زََيٌَ ُٓطُض ْاخٌ نؤََُيطُ  بطايُتٌ يُطًاٌْ تاى و نؤََُيطُ نٌَ بىوٌب

وتٔ و بطايُتٌ و بٌَ نًَؿُ بٌَ ُٓوا نؤََُيطُ بُضَو ثًَؿُوَ ْانٌَ بؤيُ َُٖىوٍ غاظإ و ضيَههُ
ُف عٌُي وَضزٍ و ًٓدي خُيسووٕ  ُْساٌْ نؤٕ و ْىيَـ يُوْا شَاضَيُى يُنؤََُيٓاغإ و ٖعضَ
ُبًَت يُثًَٓاو بُضَو ثًَؿعُنىوٕ و زَقُٓططتٔ بُوٍَ  ُبىوٌْ ْانؤنٌ زاوَ يُنؤََُيها نُٖ ٓاَاشَيإ ب

 يت تاى و نؤََُيطُف.باوَ يُنُغًَ
 



 24 

 

 

 

 : هةَلوَيسيت سايلؤزاميازي
 

يةَلوَيطت لةذياني ئادةميصاددا  
دووضةزضاوةي يةية، ياى يةضتة 
لةبةزامبةز زوداوَيكدا  كةتاشة ضةزي 
يةَلداوة، ياى نةضتة بةزامبةز زوداوةكاني 

 زووداوة يةنوكةيةكاى. وزوذاندني مَيروو بة

 
ُ يُبَُٓاناٌْ بريزؤظٍ غًطُىْس ؾطويس نَُُٖىو ٖؤناضيَو ْاناضبىوٌْ غايهؤيؤشٍ يُنًَه

ُٓطُضنٌ ُٓو , َُُٓ ياغاٍ شياُْ, ُٓجناًََهٌ ُٖيُو َُٖىو ُٓجناًََهًـ ٖؤناضيَهٌ ُٖيُ
بُآلّ ْاناضبىوٌْ بُزيًَٗٓاٌْ ُٖيُو يُواُْؾُ ناضزاُْوَنٍُ ظؤض بًُٖعَتط , ُٓجناَُ زوابهُويَت

ضوويسابىايُ ُٓوَف َُٖيىيَػتُ يُبُضاَبُض َُٖيىيَػتًَهٌ  يُوٍَ ُٓطُض يُناتٌ خؤيسا, زَبًَت
يإ ُٖغتُ يُبُضاَبُض , َُٖيىيَػتًـ يُشياٌْ ٓازًََعاززا زووغُضناوٍَ ُٖيُ, يُثًَؿًُٓ

يإ ُْغتُ بُضاَبُض ضوزاوَناٌْ ًََصوو بُوضوشاْسٌْ ضووزاوَ , ضوزاويَهسا نُتاظَ غُضٍ َُٖيساوَ
, اظٍُْ ضاًَاضيسا يًَهؤَيًُٓوَو بُزوازانىوٕ و ضَخُٓططيًُُٖغتُ ضَؾتاض يُب, ُْٖىنُيُنإ

وَنى َُٖيربِبًين زضومشُ , يُبريزؤظو ضَوتُ ضاًَاضيُنإ و ؾًَىاظٍ باْطُؾُنطزٕ بؤٍ
غؤؾًاٍ زضيىنطات و ؾطَ , زضيىنطاغٌ, يًربايًعّ, ؾًسضايًعّ, َاؼي ناضٍَ خؤْىغري) ضاًَاضيُنإ
ضاًَاضٍ , ًْؿتُاٌْ, وَْسيُنإ وَنى بُضشَوَْسٍ ُْتُوَيٌبُآلّ زَضنُوتين بُضشَ( اليٌُْ..تس
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نَُُبُغيت ظؤض يُسهىَُت و طُالٕ بىوَو يُثًَٓاويسا خُباتًإ نطزووَوو نُوتىُْتُ 
 : ًَُالًَْىَ يُغُض ؾًَىاظٍ ٖاونًَؿٍُ

 
 . ( تىيٓيب) ُٖضَِؾُ        بُضَْطاضبىوُْوَ

زانىوُْوَيُ نُنري و تىيَصَناٌْ نؤٍََُ ُّٓ نُوغاْسُْوَ زَضووٌْ و نؤَُآليُتٌ و بُطص
يُواُْف طُيٌ نىضز , زَبًَـتُ َُٖيىيَػتًَو زشٍ ْايُباضٍ زَضوٌْ طُيًَو, تىؾٌ زَبٔ

نُُٖغيت ُْتُوَيٌ يُالزا زضووغت بىوَ ُٖض يُغُضزٌََ ظوساى  و زَوَيُتٌ ًَسياو 
اناَُنٍُ ؾؤضِؾُنٍُ وايهطز طًاٌْ بُضَْطاضبىوُْوَ يُو طُيُزا زضوغت ببًَت نُٓ, زواتطيـ

 ناوَو غُضدُّ ؾؤضِؾُ يُى يُزواٍ يُنُناٌْ ُّٓ طُيُ بىوَ.
ُٓو طًاُْ ُٖويَين ثًَهًَُٗٓضٍ زَضووٌْ ُْتُوَيٌ يُتانٌ نىضززا ض ًَْط و ض ٌََ 

ُٖضَِؾُناٌْ غُض ُْتُوٍَ نىضز نُتانٌ نىضزٍ خػتؤتُ َُٖىو دؤضَ , زضوغتهطز
طًاٌْ , ُضِئ داضيَو بُنؤضَِو داضيَو بُنؤنهطزٕداضيَو بُؾؤضِف و ضاث, ًَُالًًَُْنُوَ

َُٖىو بُطصزانىوُْوَيُى ) يُغُض بٓهًٍُٓ, بُضَْطاضبىوُْوٍَ زضوغتهطزووَ
ُٓو نُغايُتًُ ظياتط يُطٍَُ غُضَُٖيساٌْ بريٍ ُْتُوَيًسا  ثُيسابىوَ ( بُضَْطاضبىوُْوٍَ ُٖيُ

ضٍ ُْتُوَيٌ يُدؤضيَهٌ تطٍ بُآلّ ثًَـ بُضدُغتُبىوٌْ ٖع, بؤ ثاضاغتين ُٓو ُْتُوَيُ
ًَُالًَْسا بىوَو تىاْىيَيت ْىيَُٓضايُتٌ زَوضوثؿيت خؤيؿٌ بهات و وَآلَساُْوٍَ تًَسا 

 زضووغت بًَت. 
ُٓطُض , يَُُٖىو ناتًَهسا تانٌ نىضز بؤ َاُْوَ تىاًْىيَيت خؤٍ بطىجنًًََٓت

تُنُ يُنُغايُتٌ ُٓوا زََاْطىت ططؾ, غُضبُخؤبىوٌْ نىضز تُْٗا خؤطىجناْسٌْ نَُبىايُ
 تانٌ نىضززايُ.

, عُقًٌَ ؾاضاوٍَ تانٌ نىضز زَضٖاويؿتٍُ ًَُالًَْهاٌْ زَضَبُطايُتٌ و بًَطاُْ بىوَو
ويَطاٍ , يازَوَضيًُ تاَيُناٌْ غُضزٌََ غُؾُوٍ و عىمساًٌْ و عُضَب نُغُضنىتًإ نطزووَ

ُّٓ ُْتُواُْ : تزا زََيًَ( االنطاز) ُٓوَف ُٖضوَنى زنتىض ؾانط خُغباى يُنتًَبُنٍُ
, نىضزَناًْإ زَنطزَ زاضزَغيت خؤيإ و  تؤَُتٌ نىؾتين َُغًشًُناًْإ زَخػتُٓ ثاٍَ

بُتايبُتٌ ثاف ؾُضٍِ يُنٌَُ دًٗاٌْ و , بُوَؾُوَ ُْوَغتإ تازابُؾهطزٌْ وآلتُنُيإ
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ثاؾإ ثُْاؾًإ زَبطزَبُض يُباضبطزٌْ ُٖوَيُناٌْ نىضزو خاوَٕ ويصزاْاٌْ دًٗإ يَُُضِ 
 ثُضياْاٍَُ غًعُض.

ويَطِاٍ نُوغاْسُْوَناٌْ غُضزٌََ ْىيٌَ ثاف ؾُضٍِ دًٗاٌْ زووَّ نُبُغُضزٌََ ضظطاضٍ 
نُْسئ وآلت و ُْتُوَ غُضبُخؤيًإ وَضططت و يُبُضاَبُضيسا نىضز , ُْتُوَيٌ زيَتُ ُٓشَاض

يُالٍ ُٓواُْ َُٖىوٍ ُٖغيت ثُيىَغتبىوٌْ ُْتُوَيٌ , سُغطَتٌ ضظطاضبىوٌْ َُٖيسَنًَؿا
نىْهُ , ُٓو ُٖغتُف الٍ َُٖىو تاى و الويَهٌ نىضز بُضدُغتُ بىو, تانٌ نىضز ناْس

, يُٓاناٌَ ُٓو ُٖضَِؾُو نُوغاْسُْواُْ يُى ثًَهًَُٗٓضٍ زَضوٌْ يُاليإ زضوغت بىو
ُْى تُْٗا , نًَُُٓـ بؤتُ ُٖوييَن ؾؤضِف و ضاثُضيُٓناٌْ نىضز يَُُٖىو ثاضنُناْسا

بَُيهى غُضتاثاٍ شياًْؿٌ ططتؤتُوَ يُويَصَو , ا ضَْطًساوَتُوَيُنُغايُتٌ تانُناْس
نُٖعضظاْإ ٖىُْضَُْساٌْ غُزٍَ ثًَؿىو خؤيإ بؤ بُضٌَُٖ ضاًَاضٍ و , ٖىُْضَناًْسا زياضَ

, يُطؤضاٌْ وتابًؤ ٖىُْضيُناًْؿسا ضَْطًساوَتُوَ, ُْتُوَيٌ و ًْؿتُاْجُضوَضٍ تُضخاْهطزووَ
اٌْ تىضَِيٌ و ؾؤضِؾٌ تًَسا بُضدُغتُيُ نُصيىوٍُْ ُٓزَبٌ غطوزٍ ٍُٓ ضَقًب بُٓاؾهطا طً

, نُبُبًػتين َىوٍ ضاغت زَبًَتُوَ, بُضَْطاضبىوُْوَو واقًعٌ بُضَْطاضبىوُْوٍَ تانٌ نىضزَ
بُٓاؾهطاف زَضزَنُويَت نُطًاٌْ خؤبُختهطزٕ و ؾؤضِف و ضاثُضِئ يَُُٖىو تانُناًْسا 

خؤؾُويػيت زَظطريإ و خؤؾُويػيت ًْؿتُإ  بُٓاؾطَت و َٓساَيًؿُوَ ضَْطًساوَتُوَو
 ُٓوَتا ؾاعريٍ َُظٕ زََيًَت..., ًَُٖؿُ زَغت يَُالًٌَْ يُنرت بىوُْ

 
 بًًََٔ بُبىونٌ تاظٍَ يُى ؾُوَّ نُٖاتُ غُض ُْعؿِ

 َُْيٌَ خؤٍ بؤ وَتُٕ نىؾت و يُضيٌَ عُؾكٌ ثانٌ َٓا ُْشيا
 وَظيؿُّ بىو يُثًَٓاو وآلتًَهسا غُضّ بُخؿِ

 ثُضوَضزَنطز يُزاًََين نًاو نُشيا نُتؤٍ
 عاؾكٌ ناوٍ نُشاٍَ و طُضزٌْ ثطِ خاَيٌ ًِْ

 عاؾكٌ تُالضو بُْسَمن َُضزّ َُٓٔ
 قُز يُزَغت ُّٓ نُضخُ غجًَُيُ ْابُظّ َُضزّ َُٓٔ...تس.
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, تُْاُْت نُغايُتٌ ًْؿتُاْجُضوَضٍ ُٓو تاناُْ يُبُضاَبُض زوشَٓسا ُٓوَْسَ بًَُٖعَ
يُغُض ًْؿتُاْجُوَضٍ و خؤ ضازَغت ُْنطزٕ و َُٖيبصاضزٌْ شياٌْ ًَُٖؿُ غىوضبىوَ 

 نىيَُُضطٌ و بٌَ زَضَتاٌْ و َُٖيبصاضزٌْ شياٌْ ٓاواضَيٌ و زَضزَغُضٍ.
نُزووناضٍ تاى زَبًَت و غايهؤيؤشيُتٌ , ويَطاٍ نُوغاْسُْوٍَ ُْتُوايُتٌ و ًْؿتُاٌْ

ُتٌ و ضَطُظَثُضغيت نُزووناضٍ ظؤض نُوغاْسُْوٍَ نًٓاي, بُضَْطاضبىوُْوٍَ يُالزَخىَيكًَت
يُواُْف , بُضَْطاضبىوُْوٍَ يُطًاٌْ ُٓواًْؿسا زضوغتهطزووَ, يُطُالٌْ طُضزووٕ بىوَ

, ضَؾجًَػتُناٌْ ُٓؾطيهًا نُبُزَغيت ضشيٌَُ ثطيتىضياٍ ضَطُظ ثُضغتُوَ زَْاَيًَٓٔ
ىٕ َاْسيالٍ بُضَْطاضبىُْوَيُنٌ يُطًاٌْ ُٓو تاناُْزا زضوغتهطزوو نُغاٌْ وَنى ًًْػ

ُٖض , نًَُُٓـ زضيَصَثًَسَضٍ ضوبُضوبىوُْوَناٌْ ًََصووٍ نًٓايُتٌ بىو, ًَٖٓايُ غُض ؾاْؤ
يُغُضزٌََ ًُٓجطاتىضيُتٌ ضؤَاٌْ نُبىوَ ٖؤٍ َُٖيطريغاٌْ ؾؤضِؾٌ نؤيًُنإ بُضيَبُضايُتٌ 

نىضزٍ بُآلّ يُغُض ؾًَىٍَ ُْتُوايُتٌ ؾؤضِؾُناٌْ , غجاضتانؤؽ ُٖض َُٖإ نُوغاْسُْوَيُ
, ُٖضوَٖا نُوغاُْوٍَ ُْتُوايُتٌ و ٓايين زووناضٍ ظؤض يُطُالٌْ دًٗإ بىوَ, َُٖيطريغإ

ُٓوا بُضثُضنًَهٌ ُْغتًاُْ , يإ بؤزاطرينطزٌْ ًْؿتُإ, ُٓطُض بؤ ظَوتهطزٌْ ٓابىضٍ بىوبٌَ
, َُْوَُٓطُض ُْياْتىاييبَ زَغتبُدٌَ وَآلٌَ زاطرينُضإ بس, يُْاخٌ قىضباًْاْسا زضوغتهطزووَ

يُٓاناٌَ ُٓوَؾسا يُنًَتًُنٌ زَضووٌْ يُطًاٌْ ُْتُوَو ٓاؾتًدىاظو ُٓو طٍُ و نؤَُآلْسا 
ُٖض بُو ؾًَىَيُف شيٓطُيُنٌ زَضووٌْ بُضثُضنسَضَوَ يُطًاٌْ تانُناْسا , زضوغتبىوَ

ُٓويـ ضظطاضنطزٌْ ًْؿتُاُْو , نًَُُٖؿُ ُٓو تاناُْ يُى خُوٕ زَبًٓٔ, زضوغت زَبًَت
ًْؿاٍُْ بآلوبىوُْوٍَ ُٓو شيٓطُ زَضووًُْ الٍ َُٖىو خَُيهًـ , ٓاآلنُيُتٌؾُناُْوٍَ 

نُ ظؤض يُخًَعاُْناٌْ ُٓو ُْتُوَيُ ْاوٍ َٓساَيُناًْإ بُْاوٍ ؾؤضِؾطًَطو غُضنطزَ , ُٓوَيُ
ضظطاضخيىاظَناًْإ زًََْٔ و ُْٖسيَذاضيـ طًاٌْ تىضَِيٌ ثاَيًإ ثًَىَ زًََْت ْاوٍ ُْؾًاوو 

ٌْ يَُٓساَيُناًْإ بًَٓٔ وَنى ضيَططو دُْطاوَضو غُضباظو َُٖيُُت و غُْطُضو بُباضٍ زَضوو
ُٓو خُوُْ بؤتُ بىيُضيَو نُْاوَو زَضَوٍَ ُٓو تاناُْ يُى زَخات و بؤؾايٌ , دُْطٌ و ...تس

نَُُٖىو تانًَهٌ ُٓو طُيُ يإ ُٓو ُْتُوَيٍُ ثٌَ , ًَْىإ ُٖغت و ُْغت ظؤض نُّ زَبًَتُوَ
َُُٓف ًْؿاٍُْ ُٓوَيُ ُٖض َُٖىو بُزَغيت ٓاظاضيَهُوَ زَْاَيًَٓٔ , دًازَنطيَتُوَ

خؤضِغهاُْ , بؤيُ ُٖض تانًَو يُو تاناُْ زَنُوُْ َُتطغًُوَ, نُنُوغاْسُْوٍَ ُْتُوَيًُ
 يُنسَططُْوَ.
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ُٓو َاوَيٍُ نُنُغًَتًُنٌ ؾؤضِؾطًَطٍِ تىضَِ زَطىاظيَتُوَ بؤ نُغايُتًُنٌ ؾاضغتاٌْ 
بُؾًَىَيُنٌ , باضٍ زَضووٌْ نُغًَو نُسعبًَو يإ نؤََُيًَو ثًَهسيَٓٔ نىْهُ, طُيٌَ ظؤضَ

, نًَُُٓـ ثاؾهؤٍ شيَطخاُْ نؤَُآليُتًُنُيُ, ثًُبُْسٍ و ُْوَ يُزواٍ ُْوَ طُؾُزَنات
تاى , دطُ يُباضٍ ضؤؾٓبريٍ و نؤَُآليُتٌ خًَعإ نُدًاواظٍ يًَُْىإ تانُنإ زضوغت زَنات

يإ يُثًَطٍُ ًَُالًٌَْ سعبايُتًسايُ يُطٍَُ , طٍِ زَططيَتُ زَغتدًَُوٍ ضاًَاضٍ يإ ناضطًَ
ُٓوا ُْٓطًَعَ ُٖغيت و ُْغتًُناٌْ ُٓو نُغُ بعويَُٓضٍ , يإ اليًَُْهٌ تطزا, نُغًَهٌ تطزا

بُتايبُتٌ يُوآلتاٌْ ضؤشُٖآلت نُنُغجاْسٌْ سُظو ٓاضَظووَناٌْ خؤٍ , ضَؾتاضٍ ُٓو نُغُٕ
ًَػتاف َاف و بريوضِاٍ خَُيهاٌْ تط بُضَِواو ثُغُْس زَظاًَْت و ٓ, بُؾًَو يُشياٌْ ططتؤتُوَ

 باْطُؾٍُ ثًَهُوَ شيإ زَنات يُطَُيًاْسا.
َاوٍَ ًَْىإ ُٖغت و ُْغيت تاى يُنًُٓناٌْ شيَطَوَ تا نُّ بًَتُوَ ُٓوَ زَطُيٌَُْ 

بٌَ تانُناٌْ ُٓوا زَ, ُٓطُض طؤضَِثاٌْ زضيىنطاتٌ واآل بًَت, نُوؾًاضٍ زضيىنطاتٌ بىوٌْ ُٖيُ
واتُ , نىْهُ ُٓواُْ زَبُٓ ثًَىَض بؤ زضيىنطاغًُت يُو نؤََُيطُيُزا, نًين شيَطَوَف بططيَتُوَ

نىْهُ ُٓو , بُزضيىنطاتًُتٌ ُٓو نُغاُْ زَظاْري زضيىنطاتًُت نُْس ُْٖطاوٍ ْاوَو بىوٌْ ُٖيُ
ُ بؤ َُٖيػُْطاْسٕ و تانُ غازاُْ ظؤضتطئ ناتًإ زَوٍَ بؤ ُٖضغهطزٌْ ضَؾتاضٍ زضيىنطاغٌ بؤي

 يًَهؤَيًُٓوَ زَبٌَ يُواُْوَ زَغت ثٌَ بهُئ ُٖضوَنى نؤََُيٓاغإ دُختًإ يُغُض نطزؤتُوَ. 
ُٓو َاوَيٍَُ نُيًَُْىإ ُٖغت و ُْغتًاْسايُ واتُ ُٓو َاوَيٍَُ نَُطؤظ زَطىاظيَتُوَ 

زوَضٍ بطِياضَناٌْ يُطًاْساضيَهٌ غؤظزاضيُوَ بؤ طًاْساضيَهٌ عُقآلٌْ تط نُعُقٌَ و ٖؤف زا
وَنى سُظ يُظاَيبىوٕ يإ , ُْى سُظو ٓاضَظوَناٌْ شيَطَوَ نُيُُْغتُوَ غُضَُٖيسَزَٕ, بٌَ

دطُ يُباضَ زَضوًُْ ضووتُناٌْ نُغًَو بؤَاوٍَ نؤَُآليُتًـ نُيُخًَعاًَْهُوَ , يُزَغُآلت
ُٖيُ يُغُض نؤًْيَت ناضيطُضٍ , بؤ خًَعاًَْهٌ تطو يُزَوضبُضيَهٌ ْايُباضو ؾُضِو ٓاشاوَ زَشيت

واتُ غطوؾيت َطؤظ و ُٓو غطوؾتُ نؤَُآليُتًٍُ تًًَسا شياوَ ضؤَيٌ , برينطزُْوٍَ ُٓو نُغُ
يَُُٖاْهاتسا ثًَىيػتًًُ , يُزضوغتهطزٌْ بؤنىُْناٌْ غُباضَت بُزضيىنطاتًُت, خؤٍ ُٖيُ

تًؤضٍ  بُٓضَِتًُناٌْ َطؤظ يُخؤضاى و سُواُْوَو ًْؿتُدًَبىوٕ نُ ظاْا َاغًؤ خاوٌَْ
زََيًَت تا ُٓو ثًَىيػتًاُْ تًَط ُْبٔ يإ ًْىَ تًَط ُْبٔ َطؤظ , ثًَىيػتًُناُْ ٓاَاشٍَ ثًَساوَ

نىْهُ زؤخُ , ْانًَتُ قؤْاغٌ ٓاضاٌَ زَضوٌْ و ْاتىاٌَْ بري يُٓاظازٍ و زضيىنطاتٌ بهاتُوَ
ضٍ ًَُٓـ بُضَو ُْغت ثُيهًَؿٌ زَنات و يُضَؾتا, َُٖيهىوُْناٌْ َطؤظ ظياز زَنات
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ْاوَظٍَ ضاًَاضٍ و زضيىنطاغٌ زووض زَنُويَتُوَو بؤنىُْناًْؿٌ بُضاَبُض ؾاضغتاًُْت و 
 دًٗاْطريٍ زَطؤضِيَت.

زَبٌَ ٓاَاشَف بُوَ بهُئ نُقؤْاغٌ بآلونطزُْوٍَ ٖعضٍ زضيىنطاغًُت يُنىضزغتاْسا ٖاونات 
ػتبىو يُطٍَُ ٓابًَىقٍُ ٓابىضٍ و زَضٖاويؿتُ ُْضيًَُناٌْ و ططؾتُناٌْ ُْ بؤيُ , وَزَناٌْ غُزٍَ ًب

نىْهُ وَنى ططيَساٌْ , َُٖيػىنُوت و ضَؾتاضٍ زضيىنطاغًاُْ ُٖضؽ ُْنطٍَ, ؾتًَهٌ ٓاغايًُ
يإ , زضيىنطاتًُت و ٓاظازٍ بريوضِا يُطٍَُ ٓابًَىقٍُ ٓابىضٍ واٍ بُخَُيهٌ غازَو ُٖشاض ثًؿاْسا

ُُْغتًاْسا نُنُضٍَ نطز َبًَت و ُٓو تاٍَ و نُزضيىنطاتًُت ظؤض ت, بُؾًَىَيُى  ي اٍَ و تطؾٌ يُطَُيسا ز
َبًَت يُخىزٍ زضيىنطاتٌ ُبىوٌْ ٓاضاٌَ و ٓاغايـ و , تطؾًُ طُوضَتط ز ؿتُدٌَ و ْ وَنى قُيطاٌْ ًْ

غُضباضٍ ُٓوَف ًٖض قُواضَيُنٌ ضاًَاضٍ غُضبُخؤ , ثًَهسازاٌْ ُْٖسٍَ بُٖاو زابىُْضييت طىْسو ؾاض
ُهُ غُضبُخؤ يُٓاضازا ُْبًَت ُْطيَتي, يإ ًْ بُّ ؾًَىَيُف ُٓضنٌ ثاضاغتين , إ ُْٖطاوٍ بؤ ْ

َت َ طًاٌْ بُضَْطاضبىوُْوَ يُتانٌ نىضززا زضوغت بًَت, ُْتُوَيٌ ناضيَهٌ غتُّ زًَب , نىْهُ زٌَب
َ بُضثُضنٌ زوشَٓاٌْ  َ بُتىضَِيٌ و طىضِوتري و ضنىنًُٓف ٌب ٌُب َ َُٖىو ناتًَو ًٖض ْ واتُ بتىاٌْ

َْطاضبىُْ, بساتُوَ ُؾُوَ يُباضيَهٌ , وَيُف طُوُٖضٍ ْاوَضِؤنٌ طًاٌْ ُْتُوَيًُُّٓ بُض بُثًَهُوْا
يُُٓجناٌَ باضططشٍ و َُٖيهىوُْ , ُْظؤى و نُقًىو يُزَوضوبٍُ خؤَاْسا زَغىضِيَتُوَ

َىإ ضَؾتاضٍ زضيىنطاتٌ و  َىإ ُٖغت و بىيُضو ُْغيت ًٖىاخىاظٍ َاوٍَ ًْ غايهؤضاًَاضيُناٌْ ًْ
ُ وَنى , واتُ ُٓو باْطُؾُيُيُ بؤٍ زَنطيَت, دًَهطزٕ زووض زَنُويَتُوَوَنى يُدًَبُ, ؾاضغتاًْ

َو يإ ضيَهدطاويَو ُت طُيٌَ زووضَو ظؤضٍ َاوَ بؤ , زضومشٌ سعًب ُباضَت بُخؤطىجناْسٕ و ؾاضغتاًْ غ
ُٖوَيسَزَٕ خىزٍ خؤيإ ضاظٍ , نىْهُ تانُنإ نُنؤٍََُ يإ ُْتُوَ ثًَهسيَٓٔ, بُضدُغتُنطزًْإ

َ ًُْ نُُٓوَ زَخىاظيَت َطؤظ , ىإ ًَُالًَْهاٌْ خؤيإ و ثًَساويػتُيهاٌْ طُضزووْطُضايٌبهُٕ  ي
َىزَوَيُتٌ بُؾساض بًَت ُبًَت و يُٖاضيهاضٍ ًْ َت طًاٌْ ُٖضَوَظٍ ٖ ض وَنى ُْتُوَ ض وَنى , بتىاًْ

ُْطٌ غاضزو بريوباوَضِخىاظٍ زووض نُويَتُوَ, سعب و اليُٕ , يَُباضَيُؾُوَ ثًَىيػتُ يُٓاواظٍ د
ُبىوَ, نىْهُ طؤضِاْهاضيُناٌْ شيإ خًَطايُو ُْس ْ ُؾُوَ ضاغتُ, ُٓوٍَ زوييَنَ ثُغ َُُٓف , بُثًَهُوْا

َْسٍ) ٖاوتُضيبُ يُطٍَُ ٖاونًَؿٍُ  بؤ ُٓوٍَ ؾىييَن ٖاونًَؿٍُ( بُضشَوَْسٍ-بُضشَو
صيُتٌ واتُ بُضشَوَزٍ طؤضِيُٓوَو ضَناونطزٌْ غرتاتً, بططيَتُوَ( ًَهُنبىوٕ-زَغتبُغُضزاططتٔ)

 ُْتُوَيٌ بُتايبُتًـ بؤ ُْتُوَ شيَطزَغتُناٌْ وَنى نىضز غًُاٍ غُضزٌََ دًٗاْطُضايًُ. 
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ُّٓ ٖاونًَؿُيُف تىاُْوٍَ بُغتَُيُنٌ ُٓو زيىاضَ زَضوًُْيُو عُقًًَُتٌ ُْطؤضٍِ ثٌَ 
نُيُغُض تًؿهٌ ضابطزوو و اليُُْ ُْضيًَُناٌْ غُضزٌََ ثُهلاويؿذي و , دًازَنطيَتُوَ

ْابٌَ ُٓوَمشإ يُيري بهًَت نُنىضزغتإ ظؤضداض يًََُصووزا ًَٓػتاؾٌ , اظٍ بُضِيىَزَنٔؾطاواخنى
ويَطاٍ ثُيىَْسيُناٌْ , يُطَُيسا بٌَ طؤضَثاٌْ ؾُضِ و يُنالنُضَوٍَ سُغاباتٌ زاطريناضإ بىوَ

زَضَبُطايُتٌ و تايُؾُطُضٍ و ؾُضَِناٌْ ْاوخؤو ُْبىٌْ قُواضَيُنٌ ضاًَاضٍ و ْاَؤبىٌْ 
ؾُضِوؾؤضِ و ًَُالًٌَْ تايُؾُطُضٍ و سعبايُتٌ ْاتُْسضووغت , ًؿتىإ طىَاًْؿٌ تًَسا ًًُْزاْ

ؾىيَُٓواضو ٓاناٌَ خطاثٌ يًَسَنُويَتُوَ يُزابُؾهطزٌْ نًتىضو دىططاؾًاو بُضِيَىَبطزٕ و وتاضٍ 
يُواُْف ططْطرت ُٖغيت ْاَؤبىوٕ الٍ تانُنإ و َُْاٌْ َتُاُْو ضَؾبًين , غًاغٌ

 .( نُضنىى و خاُْقري و...) نًَؿُ ُْتُوَيًُناٌْ وَنى خاى وٓاو بُضاَبُض
بَُيهى سُظو ٓاضَظوويُنٌ يًََُصيٍُٓ , نؤنهطزٌْ الواًْـ وَُْبٌَ ُٖغتًَهٌ تاظَ بًَت

, َطؤظًـ نُنؤنٌ نطز, بُآلّ زواٍ ضاثُضِئ ثرت ضيٌَ بؤخؤف بىوَ, الواٌْ نىضزغتإ بىوَ
زَنًَت ْاو , ت و بُٖاو ٓاناضَناٌْ نؤَُآليُتٌ بُدٌَ زيًًَََتواتُ نؤََُيٌَ ضيَىضَغِ و زابىُْضي

غُضباضٍ ُٓواُْف َؤضنٌ ُْتُوايُتٌ , نؤََُيٌَ زابىُْضييت ْىٍَ و ظياتط ْاَؤبىوٌْ تانُنإ
نىْهُ ُٖض ُٓو نًَؿُ ُْتُوايُتًُ بىوَ سُظٍ زَضباظبىوٌْ بٓسَغيت , خؤيإ يُزَغت ْازَٕ

ُٓوَف دؤضيَهُ يُضَغُْايُتٌ و ثُضتُواظَُْبىوٌْ , ٓسضاوَزاطرينُضإ نُيُنُغايُتًاْسا نًَ
ؾُضٍِ ْاوخؤو بطانىشٍ نُٓاظازٍ و زضيىنطاغًُتٌ خػتُ شيَط ُٖضَِؾُوَ , ُٓو تاناُْ

ؾانتُضيَهٌ ُْضييَن بىو يُُْضَِويُٓوٍَ ؾىيَُٓواضٍ ثُضوَضزٍَ زاطرينُضإ و ضَخػاْسٌْ 
نًَُُٖؿُ غُضقاَيٌ ٓابىضٍ نؿتىناَيٌ بىوَ يُْاخًؿُوَ تانٌ نىضز , نُغايُتًُنٌ غُضبُخؤ

بُآلّ زاطرينُضإ وايإ بؤ , نُطًاٌْ ُٖضَوَظٍ و نؤَُآليُتٌ زَْىيَينَ زشٍ ؾُضِو ؾؤضِ بىوَ
 ضَخػاْسْىوَ ؾُضِوؾؤضِ يُْعيهًاُْوَ ُٖبًَت و تًؿهٌ ٓاططَنٍُ بُض َُٓاًْـ بهُويَت.

داْتاٍ غُؾُضيإ بُزَغتُوَيُو  بؤيُ زَبًٓري الواٌْ نىضز يُوآلتٌ خؤياْسا ًَىأْ و
نُ ض وَنى تىيَص ض وَنى قؤْاغٌ , ُٖغيت ْاَؤبىوٕ و ٓاواضَيٌ يُْاخًاْسا نُنُضٍَ نطزووَ

بؤ َاوَيُنٌ زوضوزضيَصو ًَُٖؿُ , تَُُٕ زووناضٍ ُْٖاَُتٌ زَغيت زاطرينُضإ بىوُْ
ُزضيَصايٌ ًََصووٍ ويَطاٍ خؤبُختهطزًْإ ب, يُزَضواظَيُى طُضِاوٕ ٓاضاٌَ تًَسا بسؤظُْوَ

 ًًًَُتُنُيإ.   
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 : زاطواسنت

 
كؤضكسدني دانيشتواى لةالدَيوة بؤ شاز 
ثةزةضةندني كؤمةآليةتية، بةآلم زاطواضتين 
شؤزة ممَي قةيساى دةخوَلقَيهَيت و ثَيكداداني 

 بةياكاني لَيدةكةوَيتةوة.

 
سُشيًُ يُُٓجناٌَ  نؤنهطزٕ يُالزيَىَ بُضَو ؾاض زياضزَيُنٌ ًٓهؤْؤٌَ نؤَُآليُتٌ

نُزَبًَتُٖؤٍ طؤضِاٌْ وؾًاضٍ , ثُضَغُْسٌْ ًََصوويٌ ٖؤيُناٌْ بُضًََُٖٗٓإ غُضَُٖيسَزات
واتُ ٓاضَظوويُى ُٖيُ بؤ , نؤَُآليُتٌ و ٓاَازَباؾٌ زاًْؿتىإ و ٓاضَظووٍ يُطَُيسايُ

ًٓسٍ , ُبىونُبٌَ ُْخؿُو ثالًْـ ْ, َُٖيبصاضزٌْ طىظَضاٌْ ؾاض بؤيُ بٌَ ُْخؿُو ثالٕ ًًُْ
, زاًْؿتىإ زووناضٍ ططؾيت ًْؿتُدٌَ بىوٕ و ْانؤنٌ بُٖاو ثًَىَضَ نؤَُآليُتًُنإ ْابُٓوَ

بُثًَهُواُْوَ بُؾًَىٍَ ضاطىاغتين ظؤضًًٌَََ ثرت زووناضٍ ُٓو ططؾتاُْ زَبُٓوَ نىْهُ 
اٌْ نؤنهطزٌْ ٓاغايٌ و غطوؾيت خَُيو يُُٓجناٌَ ناضيًَههطزٌْ نؤَُآليُتٌ يُطٍَُ زاًْؿتى

بُآلّ نؤنهجًَهطزٌْ ظؤضًًٌََ الزيَهإ و ضاطىاغتًٓإ زاًْؿتىاُْنٍُ , ؾاضزا زَتىيَُٓوَ
زووناضٍ ططؾيت ًْؿتُدٌَ و ٓاو ناضَباو خعَُتطىظاضيُنإ و ضووبُضووبىُْوٍَ بُٖا 

 دًاواظَناٌْ نؤَُآليُتٌ زَناتُوَو ضَوؾٌ ْايُباضٍ زَضووًْإ يُالزضووغت زَنات. 



 32 

ظضاوٍ غُزإ طىْس بُضَو ؾاضَنإ يُبُٖاو ضَوؾتًاْسا دًاواظيًإ زاًْؿتىاٌْ ضاطىا
( ًَُالٌَْ) غُضَضِاٍ دًاواظٍ ُٓوإ يُطٍَُ زاًْؿتىاٌْ ؾاضَنإ نُُٓواُْ نًَؿُُنًَـ, ُٖبىوَ

 ٍ بُٖا نؤَُآليُتًُنإ زضوغيت زَنُٕ.
َٓساآلٕ و , ًَٔبُٖا نؤَُآليُتًُناٌْ ؾاضو الزٍَ ُْٖسيَهًإ ثاٍَ بُُْٖسيَهٌ تطياُْوَ زَْ

دًٗاٌْ بُٖاو زابىُْضييت زَضَوٍَ ؾاضو , ًََطزَٓساآلًْـ زَنُوُْ ًَْىإ ُٓو زوو دًٗاُْوَ
بُؾًَىَيُنًـ ثًَىيػتُ ضَؾتاض بهُٕ بُالٌْ نَُُوَ , دًٗاٌْ ياغا نؤَُآليُتًُناٌْ ؾاض
َ نؤُْنُ نىْهُ بُٓاضَظووٍ خؤٍ و يُغُض ضَوتٌ ثًَىَض, ُْبُٓ ططؾت و ٓاضيؿُ بؤ ُٓواٌْ تط

يإ باوَنٍُ خؤيإ ًَُالٌَْ يُطٍَُ بُٖاناٌْ ؾاضزا زضوغتسَنُٕ و ُٓوشٍ زَبًَتُٖؤٍ 
بُتايبُتٌ نُناتٌ ظاآل ظؤضَو دًاواظَ يُنات , نًَهطزٌْ ُٖغيت ْاَؤبىوٕ و ضووبُضوبىوُْوَ

ْطرت يُوَف طط, بُغُضبطزٌْ الزٍَ نُبُخًَعاُْوَ غُضقاَيٌ نؿتىناٍَ و ٓاشٍََ بُخًَىنطزٕ بىوُْ
زاًْؿتىاٌْ طىْسَنإ بُثًَهُواٍُْ ؾاضَناُْوَ زاًْؿتىاًْإ نَُرتَو َُٖىوإ يُنرت زَْاغٔ 
و نَُرت ثُيىَْسٍ نؤَُآليُتٌ بًَُٖعتطَ نًَُُٓـ ضيَططَ يُبُضزَّ ضووزاٌْ ضَؾتاضطُيًَو 

, ضَْطُ ُْٖسٍَ داضيـ ُٖغت بُظاآليٌ ُْنُٕ, يُاليُٕ تانُوَ نُضَْطُ يُؾاض ضووبسات
 ُ ناتٌ ًٓـ وثؿىزإ تًَهَُيُو ُٖغيت ثًَٓانطيَت.نىْه

ويَطِاٍ ُٓوٍَ نُضووبُضيَهٌ ؾطاواًْإ بُزَغتُوَ بىوَ نُناوزيَطٍ خًَعإ و بُٖا 
يُطٍَُ ضاطىاغتين ُٓواُْو , نؤَُآليُتًُناٌْ ناضاتط نطزووَ يُضووٍ ضَؾتاضٍ تانُناُْوَ

ٖاونات , ا ضاٖاتبىوٕ يُزَغتساٖاتًٓإ بُضَو ؾاضَنإ ثًؿُو ُٓو خَُيهٍُ يُطَُيًاْس
 طىظَضاٌْ ؾاضيـ ططاْرتَو خؤطىجناْسٌْ زَضووٌْ و نؤَُآليُتٌ و قًٌَُ زَوٍَ.

غُباضَت بًََُطز َٓساآلًْـ نىنُو نؤآلُْنإ تُغهرتٕ و طيىدىَيًَهٌ نَُرت زَخىاظيَت و 
, ت زَبًَتزضوغ( ايؿدكًُ اهلاَؿًُ) يُٓاناَسا نُغايُتٌ ثُضاويَعَيٌ, بُٖاناًْـ دًاواظٕ

يُناتًَهسا ٖؤيُنإ و نُيىثُيُنإ يُؾاضزا ظؤضتطو قُضَباَيػرت سُظو ٓاضَظوَنإ ظياتط 
دطُ يُ ؾؿاضو ططؾتُناٌْ تطٍ , ُٓو نُغاُْف يُثًَـ ناوْري ؾُضًَإ يًَبهات, زَدىَئًَ

 وَنى ًْؿتُدًَبىوٕ و نٌَُ ُٓو ضووبُضٍَ ًَٓػتا يُغُضٍ زَشٍ.
اآلٕ ضووبُضوٍ نؤََُيٌَ ًََطزَٓساَيٌ ؾاض زَبُٓوَ يُ ضيٌَ يُُٓجناٌَ ُٓواُْ ًََطزَٓس

نُ ؾيت ْىيٌَ ناوَضِوآُْنطاو زيَتُثًَؿٌ , قىتاغاُْنإ بًَت يإ يُ ضيٌَ باظاضِو نؤآلُْنإ
يُواُْيُ ظَبطٍ زَضووٌْ يُال زضوغتبهات و ثاؾإ ْآىًََسٍ و ْاَؤبىوٕ باٍَ بُغُضيسا 
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يُٓاناَسا بؤ ُٓوٍَ غُضجنٌ , يإ ضيَعٍ يًَٓاطريٍَ, اناتزَنًَؿًَت و ُٖغت بُبىوٌْ خؤٍ ْ
بؤُٓوٍَ بهًَتُ ْاويإ , زَوضوبُض ضابهًَؿٌَ طؿتىطؤٍ تىْسوتًص يُطٍَُ نؤََُيٌ ْىٍَ غاظزَزات

و زاًْجًَسابًَٓٔ و بىوٌْ نُغًيَت خؤٍ بػُغيًًََٓت ططْطًـ ًًُْ ُٓو بىوُْ ُٓضييَن بًَت يإ 
نىْهُ بُٖؤيُوَ , ٌ ثُيىَْسٍ بُضاطىاغتين خًَطاو بُنؤٍََُ ُٖيُتطاظاٌْ نؤَُآليُت, ُْضييَن

زاًْؿتىاًَْهٌ ظؤض يُطُضَِنُ ًًًًَُنإ نؤزَبُٓوَو ًَُٓـ زَبًَتُٖؤٍ خطِبىوُْوٍَ ظؤض 
نُقُيطاًَْهٌ نؤَُآليُتٌ و ضَوؾيت , يُزابىوُْضيتُنإ و ضووبُضووبىُْوَيإ يُطٍَُ يُنرتزا

ٍَ ُٓو شَاضَ ظؤضٍَ زاًْؿتىإ و ًََطزَٓساآلٕ طىٍَ ْازَُْ بُٖؤٍ خطِبىوُْو, زضوغت زَنات
نىْهُ ْاْاغطئَ و , خَُيهٌ تطو بُالياُْوَ ططْط ًًُْ بُٖا نؤَُآليُتًُنإ ثًَؿًٌَ بهُٕ

 يًًَإ ْاثًَهُٓوَ.
ثاؾإ ؾًَطٍ ُٓو , غُضَضِاٍ ُٓوٍَ نًَُٖؿتا يُقؤْاغٌ طُؾُو دًَطري ُْبىوْسإ

دطُ يُوَ يُثًَـ ناوٍ نُغىناضيإ زووضٕ و , ُضزاضٍ ْابَُٖٔيػىنُوتُ زَبٔ و زَغتب
 َُُٓف ضيَدؤؾهُضيَهُ بؤ تطاظاٌْ نؤَُآليُتٌ., زَغبُدٌَ غعا ْازضئَ

بؤ , بُو ؾًَىَيُ ُٓو زياضزَ بعيَى و الغاضاُْ تُؾُُْ زَنات و ثًَىيػيت بُناضغُض زَبًَت
بؤُٓوٍَ ؾؿاض يُغُض , يُتٌنَُهطزُْوٍَ ضووبُضووبىُْوٍَ نؤَُآليُتٌ و الزاٌْ نؤَُآل

ًَُٓـ بُزاْاٌْ , ؾاضَنإ نَُبًَتُوَو قُضَباَيػٌ نىنُو نؤآلُْناًْـ غىونبهطئَ
ضٍَ بؤ ٖاْساٌْ , بُضْاَُيُنٌ ًْؿتُدًَبىوٕ و ٖؤيُناٌْ شيإ و طىظَضاٌْ الزيَهإ بطَِخػٌَ

غُضقاَيهطزٌْ طُضِاُْوٍَ الزيَٓؿًُٓنإ و نطزُْوٍَ ناضطٍُ طىجناو يُْعيو طىْسَنإ بؤ 
ْابٌَ ُٓوَف يُيازبهطٍَ نُالزيَٓؿًُٓناًْـ تاَىنًَصيإ يُطىظَضاٌْ , خَُيهُنٍُ خؤؾبهطٍَ

ؾاض وَضططتىوَو يُغُضٍ ضاٖاتىوٕ و غُضَضِاٍ ُٓوَف خىزٍ طًؤبايًعّ دًاواظٍ ُٓوتؤٍ 
تُاليت يًَُْىإ ؾاضو الزٍ ًَُْٖؿتىوَ نُُٓوٍَ يُؾاضزا ُٖبٌَ يُتُنٓؤيؤشياو ًٓٓتُضًَْت و غُ

و ثًَىيػتًُ ؾاضغتاًُْناٌْ غُضزَّ يُ تُوايًَت و طُضَاوٍ ضؤشاوايٌ و ياضيطاٍ َٓساآلٕ و 
غىثُضَاضنًَت و بٓهُ وَضظؾٌ و ٖؤَيُناٌْ َىظيو و دازَو باٌْ قريتاونطاوو تا ضازَيُى 

نُثًَىيػتُ َُٓاُْ ظياتط بطىاظضيَُٓوَ بؤ طىْسَنإ بؤ ُٓوٍَ َُٖإ , يُطىْسَناًْـ ُٖؽ
ُاٍ ؾاضيإ ُٖبٌَ و زاًْؿتىإ يُغُْتُضٍ ؾاضَنإ نؤُْبُٓوَو ٖاونات زاًْؿتىاٌْ ُٓو غً

نُُٓطُض , طىْساُْف غُضقاَيٌ نؿتىناٍَ و بُخًَىنطزٌْ ٓاشٍََ بٔ يُغُض ؾًَىاظٍ َؤزيَطٕ
دىتًاضيـ طؿتهاضيٌ ُْنات نُضاٖاتىوَ يُغُض طىظَضاٌْ ؾاضو نًرت زَغتبُضزاضٍ ْابًَت 
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ؤض ُٖيُ يُنًًََطٍُ بُخًَىنطزٌْ ٓاشٍََ ناضبهات و بُضوبىوٌَ نؿتىناٍَ و ُٓوا نطيَهاضٍ ظ
بُٖؤٍ , ٓاشََيًـ بُضازَيو ؾُضاُّٖ بهطيَت ثًَىيػتُإ بُٖاوضزٍَ زَضَنٌ ُْبًَت

ٓاوَزاْهطزُْوٍَ طىْسَناٌْ نىضزغتإ و ٖاْساٌْ طُضِاُْوَ بؤ الزيَٓؿًين َؤزيَطٕ ضَْطُ 
ًؿتىإ تاضازَيُنٌ باف زابًٓبهطٍَ و يُوَف ططْطرت بتىاْطٍَ ٓاغايؿٌ خؤضاى بؤ زاْ

نُؾىُٖواٍ الزيَٓؿًين باضيَهٌ زَضووٌْ غاغًَُرت بؤ تانُنإ زضووغت زَنات و 
, يًَهؤَيًُٓوَناًْـ غُغياْسووياُْ قُضَباَيػٌ ْاوؾاضَنإ ُْخؤؾٌ زَضووٌْ ظياتط يُخؤ زَططيَت

ٌ و ططؾت و نًَؿُ زَضوًُْنإ بىوُْ يُنىضزغتإ خَُيهًَهٌ ظؤض زووناضٍ ًَٖسٍَُ زَضووْ
نُزَنطٍَ شيٓطٍُ الزٍَ ْؿري نايُو ؾُظايُنٌ وا بطَِخػًًََٓت يُو نًَؿُو ططؾتاُْ نُّ ببًَتُوَ 
بُتايبُتًـ بؤ ْاونُ زاطرينطاوَناٌْ نىضزغتإ يُنُضنىى و خاُْقري و ؾُْطاٍ و ُٓواٌْ 

ًَطو غًًَُاٌْ و ؾاضَناٌْ تط زيهُف نُخَُيهٌ ُٓو ْاوناُْ نًَُٓػتا يُؾاضَناٌْ ُٖوي
ًْؿتُدًَٔ بُآلّ ُٓوإ الؾعىضياُْ ُٖغت بُزابطِإ زَنُٕ و بادٌ ٓاواضَيٌ و غىضبُت زَزَٕ 

ُّٓ ُٖغتُف ظياتط يُناتٌ بؤُْ ْاخؤؾُناٌْ , نُيُظيَسٍ باوباثرياٌْ خؤيإ زووضنُوتىُْتُوَ
اضزوغطٍِ ثًَىَ زياضَو وَنى ثطغُو ُْخؤؾٌ تًاياْسا زَضزَنُوٍَ نُثطغُو بؤُْناًْإ غ

يُوناتُؾسا ُٖغت بُغىضبُت و ْاَؤيٌ ظياتط زَنُٕ و ظؤض يَُطزووَناًْؿًإ ثًَـ َطزًْإ 
َُُٓ ضاغتًُنٌ , وَغًُتٌ ُٓوَ زَنُٕ بًاْبُُْوَ بؤ ظيَسٍ خؤيإ بُخانًإ بػجًَطٕ

ُْاَؤيٌ و بؤيُ  ُٖغت ب, ساؾاَُٖيُٓططٍ َطؤظُ يُُٖض ضَطُظيَو و يُُٖض ٓائ و ضَْطًَو بٌَ
نىْهُ بؤٌْ خانٌ ؾىيَين يُزايهبىوٕ ًَُٖؿُ يُخُياَيٌ , غىضبُت زَنُٕ

 تانسايُ,بريَوَضيُناٌْ َٓساَيًٌ ًَُٖؿُ يُياززايُ.  
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 زةفتازي سياسي
 

زةفتازي ضياضي زةنطدانةوةي بازي 
دةزوونية كةئةميش ثةيوةندي 
بةنةضتةوةيةيةو بةكسدةوة لةكازي 

    ضياضيدا دةزدةكةوَي.

 
بُو ثًًَُف ناضو , نؤََُيٓاغإ زََئًَ ضَؾتاضٍ غًاغٌ دؤضيَهُ يُضَؾتاضٍ نؤَُآليُتٌ

نُ ُٓويـ , ًَُالٌَْ غًاغٌ و سعبًُناًْـ ضَْطساُْوٍَ باضٍ زَضووٌْ و نُغًيَت تانُ
ضَؾتاضٍ زضيىنطاغًـ وَى ُٖض دؤضَ ضَؾتاضيَهٌ غايهؤغًاغٌ الٍ , نىضٍِ نؤََُيطانُيُتٌ

ويَو و وَنى ُٖض نَُهًَهٌ زيهٍُ غًاغٌ و ٓايسؤيؤشٍ زووقؤْاؽ يإ ُٖض سعب و ضيَهدطا
اليًَُْهٌ تًؤضيًُ نُزياضيهطزٌْ ثطَْػًبُنإ و ضؤؾٓبريٍ و ثطِوثاطُْسٍَ , زوو اليٌُْ ُٖيُ

اليٌُْ , نُُٓو سعب و ضيَهدطاواُْ ُٖضيُنُيإ بُؾًَىَيُى بآلوٍ زَنُُْوَ, زضيىنطاغًُتُ
نُنات و غاتًَهٌ ظؤضتطٍ ثًَىيػتُ بؤ بُضدُغتُنطزٌْ زووًََـ ثطانتًعَنطزًَْيت 

نىْهُ ُٓو بُضدُغتُنطزُْ يُوآلتًَهُوَ بؤ , نىاضنًَىٍَ ْاوَضِؤى و ثُيىثؤٍ بريزؤظَنُ
ُٓو َاوَيٍُ , وآلتًَهٌ زيهُ بُثًٌَ دًاواظٍ شيَطخإ وغُضخاٌْ نؤَُآليُتٌ زَطؤضٍَِ

يٍُ نُنُغًَو َُٖيططٍ تًؤضٍ زضيىنطاغًُ واتُ ُٓو َاوَ, نُيًَُْىإ تًؤضو ثطانتًهسا زَبٌَ
نىْهُ باضٍ زَضوٌْ تاى نُُّٓ تاناُْف , تازَبًَتُ نُغًَهٌ بُضَؾتاض زضيىنطاغٌ طُيًَو ظؤضَ

, سعبًَو يإ نؤََُيًَو ثًَهسيَٓٔ بُؾًَىٍَ ثًُبُْسٍ و ُْوَ يُزواٍ ُْوَ طُؾُ زَنات
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ؤؾٓبريٍ و نؤَُآليُتٌ خًَعإ نًَُُٓـ ثاؾهؤٍ شيَطخاُْ نؤَُآليُتًُنُيُ دطُ يُباضٍ ض
يَُاُْف ططْطرت نُزَبًَتُ زَضواظٍَ غُضناوٍَ , نُدًاواظٍ يًَُْىإ تانُنإ زضووغت زَنات

ضَؾتاضٍ تاى ناتًَو ُٓو تانُ دًَُوٍ ناضيَهٌ غًاغٌ يإ ًٓساضٍ زَططيَتُ ُٓغتؤ يإ 
يإ يُناتٌ طىضِوتًين  ,يَُُوقًعٌ ًَُالًٌَْ سعبايُتًسايُ زطٍُ نُغًَهًرت يإ سعبًَهٌ تطزا

ؾؤضِؾطًَطٍ و تىْسضَِوٍ سعبايُتٌ زا َُٖيػىنُوت زَنات ثاَيُٓضَ ُٖغيت وُْغتًُنإ 
بعويَُٓضٍ ضَؾتاضٍ ُٓو نُغُٕ يإ بُالٌْ نَُُوَ ضؤَيٌ ناضيطُضيإ ُٖيُ يُغُض ُٓو 

بٌَ  َاوٍَ ًَْىإ ُٖغت و ُْغيت نُغًَو با ُٓو نُغُف يُتىيَصيَهٌ ظؤض غازَف, ضَؾتاضاُْ
َُبُغت يُتىيَصٍ غازَف نُيُْعَرتئ ٓاغيت بصيَىٍ و ضؤؾٓبريٍ و نؤَُآليُتٌ و شياضيسا 

 نىْهُ طؤضَِثاٌْ زضيىنطاغٌ ُٓطُض واآل بًَت ُٓو تىيَصاُْف بططيَتُوَ., بٌَ
واتُ ُٓو َاوَيٍُ نَُطؤظ زَطىيَعيَتُوَ يُطًاْساضيَهٌ غؤظياضيُوَ بؤطًاْساضيَهٌ عُقآلٌْ 

دطُ يُباضَ زَضووًُْ ضوتُناٌْ , ٍ ُٓو نُغُ يُنؤََُيسا( تطويض) بُ ضازٍَ َاَيًهطزٕبُغرتاوَتُوَ 
بؤَاوٍَ نؤَُآليُتٌ واتُ غطوؾيت َطؤظ و ُٓو غطوؾتُ نؤَُآليُتًٍُ وَضيططتىوَ , تاى

يُباواُْوَ ضؤَيٌ خؤٍ ُٖيُ يُزضوغتبىوٌْ بؤنىوُْناٌْ غُباضَت بُشيإ و ناالنًًُ 
 تًَطِواًْين بؤ زضيىنطاغًُت و َاََُيُنطزٌْ يُطٍَُ ضاٍ دًاواظ. نؤَُآليُتًُنإ يُواُْف

ُٖضوَٖا ثًَىيػتًُ بُٓضَِتًُناٌْ َطؤظ يُخؤضاى و ثؤؾاى و سُواُْوَو ْىغذي و غًَهؼ و 
خىز ضَناونطزٕ و خىز , ثًَىيػتًُ الوَنًُناًْـ وَنى زَضووٕ ٓاضاٌَ خؤؾُويػيت و ًٓٓتًُا

ُْ يُى يُزواٍ يُى تًَطُْبٔ يإ ًْىَتًَط ُْبٔ ُٓوا َطؤظ تانى ُّٓ ثًَىيػتًا, بُزيًَٗٓإ
نُبتىاٌَْ ظيطَنٌ و تىاْاٍ خؤٍ , ْانًَتُقؤْاغٌ بُزيًَٗٓاٌْ نُغًَيت و َطؤيًاٍُْ خىزَوَ

بَُيهى ظياتط بُضَو ساَيُتُ َُٖيهىوٌْ و , غاتُطُضِو بري يُٓاظازٍ و زضيىنطاغٌ بهاتُوَ
ٓاضَظووَ غُضَتاٍ و نُثًَٓطاوَناٌْ ضَؾتاض زَنات و  ْآاغايًُناٌْ زَبات بُثًٌَ خىيًاو

, يُيؤشيو زووض زَنُويَتُوَو بؤنىوُْناًْؿٌ غُباضَت بُ زضيىنطاغًُت و ٓاظازيـ زَطؤضٍَِ
ُٓطُض باضٍ غُضْر بسَيُٓ ضاٍ طؿيت خَُيهٌ نىضزغتإ باؽ يُطُْسََيٌ و ثامشاوَناٌْ ؾُضٍِ 

نُغُضغىضَِاٌْ خؤيإ يُزضيىنطاغًُت ,  يًَسَنُٕبطانىشٍ زَنُٕ و بُؾًَىٍَ دًاواظ طىظاضؾيت
زَضزَبطِٕ!نىْهُ يُغُضَتاوَ ٓابًَىقٍُ ٓابىوضٍ و ثطِوثاطُْسٍَ زضيىنطاغًُت يُيُى ناتسا 

غطوؾيت َطؤظًـ ٓاوايُ ناتٌَ تىوؾٌ زوو ؾت ثًَهُوَ زَبًَتُوَ ُٓوا , ٖاتُٓ ٓاضاوَ
ُٖضوَنى يُبريزؤظٍ ثُيىَْسٍ َُضدساضٍ  يُزواضؤشيؿًسا يُنًَهًإ ُٓوٍ زيهُ وَبريزيًََٓتُوَ



 37 

ناتٌَ ظَْطُنٍُ يٌَ زَزا يًهاوٍ زَضِشٍَ بٌَ , باؾًؤؾسا ضووْهطاوَتُوَ يُُٓظَىوٌْ غُطُنُزا
نىْهُ يُُٓجناٌَ ضآًَٖإ يُغُض ثًَهُوَ ططيَساٌْ ظَْط و , ُٓوٍَ خىاضزًْؿٌ بؤزابٓطٍَ

, ٍ بؤ يًَسَزضا بٌَ خىاضزٕناتًَهًـ ظَْطُنُ, خىاضزُْنُ غُطُنُ يًهاوٍ زَٖاتُوَ
 خىاضزُْنٍُ وَبري زَٖاتُوَ زيػإ يًهاوٖاتُٓوَ زَغيت ثًَسَنطزَوَ.

ناتٌَ باؽ يُسهىَُتٌ ْاوَْس زَنطيَت َطؤظ واُٖغت زَنات غُضزٌََ زيهتاتؤضيُتُو  
ُٖضوَٖا ناتًَو باغٌ زضيىنُطاغٌ ؾطَسعبٌ و , تاى زَخاتُ ساَيُتٌ تطؽ و ٓاَازَباؾًُوَ

ُٓو ٓابًَىقُ , ٓابىضٍ ثًَهُوَ نُوتُٓ غُض ظَإ غُضَضِاٍ ضاَاَيًين زيهتاتؤضيُت ٓابًَىقٍُ
نىْهُ تانى خَُيهٌ بطغٌ بٔ و , ٓابىضيٍُ زوو اليُُْ ناضيَهٌ ظؤضٍ نطزَ غُض خَُيو

نَُرتئ ضازٍَ تًَطنطزًْإ ُْبٌَ ُٓوا ْاتىأْ بري يُٓاظازٍ و زضيىنطاغٌ بهُُْوَو يُباضيَهٌ 
َوضٍ خؤيسا زًَََُٓٓوَو زَنُوُْ باضططشٍ  و َُٖيهىوٌْ زَضوًُْوَ بَُُف نُقبُغتىو بُز

يُٓاناٌَ َُُٓؾسا َاوٍَ , َاوٍَ ًَْىإ ُٖغت وُْغت طُوضَتط زَبًَت بُقاظاجنٌ ُْغت
ًَْىإ زضيىنطاغًُت وَنى ضَؾتاض طُوضَ زَبًَت واتُ ُٓوٍَ باْطُؾٍُ بؤ زَنطيَت وَنى زضومشٌ 

اويَو غُباضَت بُ زضيىنطاغًُت طُيٌَ زوضَو ظؤضٍ َاوَ بُضَو غًاغٌ سعبًَو يإ ضيَهدط
َُٖإ نًَؿُ زووناضٍ َاضنػًُنإ زَبؤوَ ناتًَو وَى ؾُيػُؾُ , بُضدُغتُ بىوٕ بطِوات

ُٓو خَُيهُ زَغبُدٌَ باغًإ يُوَ زَنطز نُ نؤٕ , باغًإ يَُاضنػًُت زَنطز بؤ خَُيو
ُطٍَُ واقًعٌ نؤَُآليُتًسا ْاطىجنٌَ نىْهُ يُواقًعسا دٌَ بُدٌَ زَنطيَت و زَياْىت و ي

ثاغاويؿًإ بؤَُُٓ بُثًؿُغاظٍ ُْبىوٌْ عًَطام بىو وَى وآلتاٌْ ُٓوضوثاو وآلتاٌْ زيهٍُ 
 ُّٓ ْانؤنًُ يُضَؾتاضٍ تانى نؤٍََُ ضَْطٌ زَزايُوَ., دًٗإ

و ( االعًِ االْا) و ؾؿاضٍ َين باآل( اهلى-ُٓو) يًَُُالًٌَْ ًَْىإ ثاَيُٓضَ ُْغتًُنإ نُ
ُّٓ ويصزاُْف يُُٓجناٌَ زَغُآلت و ثُضوَضزٍَ نؤَُآليُتٌ و ٓايين , زضووغتبىٌْ ويصزإ

بًَت ( اهلى) نُواقًعًاُْ ٓاطازاضٍ ُٓو( االْا) يُُْغتسا زضوغت زَبًَت و ؾؿاض زَخاتُ غُض َٔ
تُضاظووَنُ  ُٓو ًَُالًًَُْ تا بًَُٖع بًَت يُقاظاجنٌ ُْغتسايُ واتا تاٍ, و ظيازَضؤيٌ ُْنات

بُالٍ ُٓوزا زَؾهًَتُوَو ضَؾتاضو َُٖيػىنُوتٌ ُٓو تانُ ْايؤشيهًاُْو ْاشيطاُْتط زَبًَت 
نىْهُ تانًـ وَنى ؾطؤيس زََيٌَ ظياتط َُيًٌ بُضَو بَُٓاٍ نًَصَ ُْى بَُٓاٍ واقًع نىْهُ 
بَُٓاٍ يُنُّ ظياتط تاَىنًَص بُتاى زَبُخؿًَت ُّٓ ساَيُتُف ظياتط َُيًٌ ُْغتُو 
يُوناتاُْزا زَضزَنُويَت نُزوو ضاٍ غًاغٌ دًاواظ يإ زش بُيُى يًَُُالًَْسا بٔ ُٖضيُنُو 
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ُٓطُض ُٖغتًؿٌ نطز ضانٍُ ْاثُغُْسَ تازَطاتُ , زََاضطريياُْ ثٌَ يُغُض ضاٍ خؤٍ زازَططٍَ
َ ُٖض ُّٓ دؤض, تىضَِبىٕ و َُٖيهىوٕ ظياتط غىضزَبٌَ يُغُض ُٓو ضايُ نىضز واتٌُْ بؿؿطٍَِ بعُْ

ًٓرت , زََاضطرييًًُ زَضووًْاُْؾُ زَبًَتُ َايُيُ ْانؤنٌ و ؾُضِو نىؾتاضو ُْغاظاٌْ غًاغٌ
سُظ يُظااَيبىوٕ يإ سُظ يُزَغُآلت يُو دؤضَ ًَُالًًَْاُْ ضَْط زَزاتُوَ ُٓطُض يُْاو يُى 

تا  ُّٓ دؤضَ ساَيُتاُْ ضَْطُ بطاتُ ناو يُيُى غىضنطزُْوَو ظَبطظ ظَْطًـ, ضيَهدطاويؿسا بٌَ
بططَ ضَؾتاضٍ ْايؤشيهًاُْو زووض يُُْضييت , بُْاو نؤٍََُ و زاَىزَظطا ثُضوَضزَيًُناًْـ

نىْهُ يُثاَيُٓضَ ُْغتًُناُْوَ نُُٖغيت ثًَٓانطٍَ , غًاغٌ باوٍ ْاو نؤضِو نؤََُيٌ غًاغٌ
ضَْطُ يًَُسياؾسا ضَْط بساتُوَ وَنى ؾُضَِدىئَ و تىاْر و ثالضٍ , غُضناوَ َُٖئُططٍَ

غٌ و تُْاُْت نؤَُآليُتًـ يُزواداضيؿسا بآلوبىُْوٍَ يُْاو تىيَصَناٌْ نؤََُيسا َُُٓف غًا
 ضَؾتاضٍ ْازضيىنطاغًًاُْو ْاَُزًَْاُْيُو ُْضيًَاُْ ناضيُ طُؾٍُ زضيىنطاغٌ زَنات.

نىْهُ َاََُيُ يُطٍَُ ثُضوَضزٍَ , يًَطَوَ ثاَيُٓضَ ُْغتًُنإ ظاَيرتٕ يُسىنٌُ يؤشيو
نُنُضَنطزٌْ طًاٌْ زضيىنطاغٌ وَالْطاوَو َطؤظ يُقؤْاغٌ ْاوؾًاضٍ زضيىنطاغًاُْو 

نُ َُٖىو ؾتًَو زَظاٌَْ نُٖؤناضَنٍُ زََاضطريٍ و , زًًََََٓتُوَو واُٖغت زَنات
نىْهُ شيٓطُيُنٌ تايبُت بُخؤٍ زضوغت زَنات َُُٓف تًَههىوٌْ , خؤبُثُغُْس ظآًُْ

غهسا زَشٍ ًَُٓـ ُٓو نُغُ زَطُيًَُْتُ يإ يُشيٓطُيُنٌ سعبايُتٌ تُ, باضٍ زَضوًَْيت
َُُٓف زَبًَتُ , اليُْطريٍ نىيَطاٍُْ ضاٍ نُغًَهٌ غًاغٌ يإ سعبًَو بٌَ ُٓوٍَ يًَهبسضيَتُوَ

غُضَتايُى بؤناْسٌْ طًاٌْ زََاضطريٍ سعبايُتٌ و ثُغُْسُْنطزٌْ بريو ٖعضٍ بُضَُٖيػتهاضو 
و وضزَ وضزَ زَنُغجٌَ بٌَ ُٓوٍَ ُٖغيت ًَُٓـ َُيًٌ تانطَِواُْيُ, بَُيهى زشايُتًهطزًْؿٌ

ثًَبهطٍَ و بُؾًَىٍَ ًًَْٗٓـ ُٖوٍَ زَزضٍَ بؤيُْاوبطزٌْ نُغاٌْ الٍ زووٌََ ًًَُالٌَْ يإ 
نُغاٌْ َُٖإ ال نُيًَُُالًَْسإ يُ ًَْىخؤياْسا يُغُض ؾًَىٍَ تريؤضٍ غًاغٌ يإ ُْخؿٍُ 

ُٖض ُّٓ ساَيُتُ , ٍ ُْتُوَيٌغًاغٌ طآلو و ؾُضٍِ ْاوخؤ و ُْبىوٌْ وتاضٍ يُنططتىو
َُٖيهىًْاُْ َاوَ ْازَٕ ثطَْػًبُناٌْ زضيىنطاغًُت يُطًاٌْ خَُيهًسا بهُغجًَٓٔ و ؾؿاض 
زَخُُْغُض نُغاٌْ ٓاؾتًدىاظو و غىاظٍ زضيىنطاغٌ بؤُٓوٍَ يُواقًع ضابهُٕ و باضٍ ططشٍ و 

ٕ يُبُض تطؽ يإ يُبُض ْآاضاٌَ سيًَينَ و ثُضَبػًَينَ و ضَتُٓنطزُْوٍَ ضاٍ خؤغُثًَٔ يا
خؤؾُويػيت َُُٓف خؤٍ يُخؤيسا ثُغُْسُْنطزٌْ ُْغتًاٍُْ خؤغُثاْسُْ بؤ بُضشَوَْسٍ 
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خىزٍ و َاُْوٍَ ثايُوثًُو تُناَىيبىوٌْ ُٖضزووال بُيُنرت واتُ الٍ خؤغُثًَٔ و ًَهُنبىو 
 نُثُغُْسنُضو قبىيهطزٌْ ضاٍ خؤغُثًَُٓ.

ساَيُتٌ تًَطبىوٕ يُسُظَُْغتًُناًْإ بُضاَبُض زَطُُْ ( ًَهُنبىو_خؤغُثري) ُٖضزووال
زووًََإ ثُغُْهطزٌْ ُْغتًاٍُْ ُٓو , يُنًَُإ زَغتبُغُضزاططتُٓ بؤٍ زيَتُزٍ, بُيُنرتٍ

ُّٓ ساَيُتُ , ضَْطُيُغُض ؾًَىٍَ ضيايًهطزٕ و نُْسَٖا دؤضٍ تط بًَت, زَغتبُغُضططتُٓيُ
, نطٍَ تازَطُُْ زيهتاتؤضيُت و تانطَِوٍبُُٓغجايٌ زَنُغجًَٔ و بُضَضزَواٌَ ناضيإ ثًَسَ

ُٓطًٓا ًٖض ضشضيًَهٌ زيهتاتؤضٍ يُدًٗاْسا زضومشٌ زيهتاتؤضٍ بُضظُْنطزؤتُوَ يُزشٍ 
, خَُيهًسا بَُيهى ناضٍ زيهتاتؤضياُْ ُٖض بُّ ؾًَىَيُ خؤٍ غُثاْسووَ يُضووٍ زَضوًُْوَ

ضظزَناتُوَو يُزواداضيؿسا َُٖىو سعبًَو يإ َُٖىو ضشضيًَو زضومشٌ باؾى طىجناو بؤخؤٍ بُ
بُآلّ , ضشضيًَهٌ زيهتاتؤضٍ يُزايو زَبٌَ نُثًَؿرتيـ بُغاوايٌ يُْاو نؤَُآلٌْ خَُيهسا زَشيا

يُبُض ضَؾتاضٍ نُواؾُيٌ و زضيىطؤدًاٍُْ ُٓو سعب و ضشيَُاُْ خَُيهٌ نُواؾُ بىوُْو 
ٌ و ٖاوؾًَىَناٌْ ناوثؤؾًإ يَُُٖيُو نُّ ونىضتًًُناًْإ نطزووَ يُغُض ؾًَىٍَ طُْسََي

نىْهُ ُْتىاْطاوَ زَغتبُدٌَ بُضنُضض بسضيَُٓوَ يُبُض بُضشَوَْسٍ تانُنُغٌ و ضيَعو تطغٌ 
َُنًاؾًًًاٍُْ نُغاٌْ بُضظتط نُزَبُٓثُضزَيُى بؤ ُْزيتين ُْغتًاٍُْ بُضاَبُض 

ضاغتًُناًْـ نُثًَىيػت بىو بىتطئَ يُغُض ؾًَىٍَ ضَخُٓو ضَخُٓ , نَُهىضيُناًْإ
 طتٔ زواخطإ و ناضيإ ثًَُٓنطاوَ.يُخؤط

: ظاْاٍ زَضوْٓاغٌ َُٓطيهايٌ ُٓيجؤضت غُباضَت بُناضٍ ثُضوَضزَيٌ زَضووٌْ زََيٌَ
ظؤضبٍُ ُٓو سُظو َُيالٍُْ نَُطؤظ وَضيإ زَططٍَ يُُٓجناٌَ ناضٍ ًَْىإ تاى و زَوضوبُض 

اغُناٌْ طُؾُزا زَبُٓ ثاَيُٓض  يُُْغيت ُٓو نُغُزاو َطؤظًـ يَُُٖىو قؤْاغًَو يُقؤْ
ُْٖسٍَ بريوبؤنىوٕ و زابىُْضيت نُتىوؾٌ زَبٔ يُضيَطٍُ نؤََُيُوَ زَبُٓ ثاَيُٓضو زَنُٓ 

ُٓو نُغُ زَيتىاٌْ ؾًَىَيُنٌ تط بًَت , ُْغتُوَ نُثًَؿرت بىوًْإ ُْبىوَ يُونُغُزا
ىنطاغٌ ُٖض بُّ ؾًَىَيُف ثُضوَضزٍَ زضي, يُُٓجناٌَ ناالنٌ نؤَُآليُتٌ و يُطٍَُ زَوضوبُضزا

ناضٍ خؤٍ ُٖيُ يُزضوغتهطزٌْ َُيًٌ زضيىنطاغٌ و ٓاؾيت وثاضاغتين َاؼي َطؤظ و 
برينطزُْوٍَ يؤشيهًاُْو ثًَهُوَ شياٌْ ٓاؾتًاُْ يُّ ضواْطُيُؾُوَ ثُضوَضزٍَ زضيىنطاغًاُْ 
بُؾًَىَيُى دٌَ ثًٌَ خؤٍ زَناتُوَ نُ ثطِوثاطُْسَ ُْٖطاو ْإ بُضَو نُغجاْسٌْ ضَؾتاضٍ 

نىْهُ نؤٍََُ غُباضَت بُ , يإ بُضشَوَْسٍ تاى يإ نؤََُيٌ تًا سُؾاض زضابٌَ, ٍَثًَسَنط
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ُٖضغهطزٌْ ثطَْػًبُناٌْ زضيىنطاغًُت و ُٖض غًاغُتًَهٌ تطٍ ًْٗيَن و ٓاؾهطا وَنى 
َٓساٍَ وايُ غُضَتاناٌْ تٌَُُْ ظياتط يُُٖض قؤْاغًَهٌ تطٍ تٌَُُْ طىيَطِايُيٌ زَبٌَ و 

و غاظو ٓاَازَيُ بؤ ( نؤَُآليُتٌ غًاغٌ ضؤؾٓبريٍ..تس) ثُضوَزٍَزَنُويَتُشيَط ناضٍ 
يُباوَف ططتين ْاوَضِؤنٌ ضاغتُقًٍُٓ زضيىنطاغٌ نُثًٌَ ٓاؾٓا زَبٌَ بُزووض 

ُّٓ , يُتًَهَُٗيهًَؿاٌْ بُضشَوَْسٍ تُغهٌ ضشيَُُنإ و نُغاٌْ تاَُظضؤٍ ثايُو ْاوباْط
زَبٌَ بُباؾٌ بكؤظضيَتُوَ بؤ ناْسٌْ تؤوٍ  قؤْاعُ ططْطُو ُٖغتًاضٍَ نؤٍََُ نُ َٓساَيًًُ

زضيىنطاغٌ و ضَؾتاضٍ زضيىنطاغًاُْ بُو ؾًَىَيٍُ نَُطؤظ زيًََٓتُ ٖؤف و بُضزٍ بٓاغٍُ 
ؾاضغتاًُْتًَو يُزضيىنطاغٌ و نؤََُيًَهٌ يؤشيهًاُْو وضيا نُ زضيىنطاغًُت و َاؼي َطؤظٌ 

 تًَسا ظأَ بهطٍَ.
ُتُوَيٌ و ٓايين نُوا ٓاَاحنٌ نؤَُآلٌْ خَُيهُو زَضنُوتين بُضشَوَْسٍ ًْؿتُاٌْ و ْ

ٍ نَُيُنُبىوٍ نُوغاُْوٍَ ( ايالؾعىض اجلُعٌ) نؤُْغت, يُثًَٓاويسا ناضزَنُٕ بؤ بُزيًَٗٓاٌْ
نُنؤٍََُ , زَضووٌْ و ثامشاوَناٌْ ثُضوَضزَو ُٓو بُطصزانىوُْوَ زَضَنٌ و نُوغاُْوَيُ

نُتىوؾٌ ظؤض ٓايٓعاو ُْتُوَ , يٌبُطؿيت تىوؾٌ زَبًَت وَنى نُوغاُْوٍَ ُْتُوَ
شيَطزَغتُنإ بىوَ وَنى نُوغاُْوٍَ نىضز يُاليُٕ ضشيَُُ يُى يُزواٍ يُنُنإ و بُتايبُتٌ 
ضشيٌَُ زيهتاتؤضٍ بُعؼ و ضشيَُُ غًاغًُناٌْ ثاضنُناٌْ تطٍ نىضزغتإ نُُٖغيت 

, وَ غًاغًُنإُْتُوايُتٌ الٍ نىضز بًَُٖعتط نطزوو بىوَ ٖؤٍ زَضنُوتين سعب و ضيَهدطا
ُٖضوَٖا نُوغاُْوٍَ نًٓايُتٌ و ضَطُظٍ نُنؤيًُناٌْ ًُٓجطاتؤضيُتٌ ضؤَا نطا يُاليُٕ 
ًُٓجطاتؤضيُتُوَ بىوَ ٖؤٍ طُآلَيُنطزٌْ تؤوٍ ؾؤضِؾًَهٌ طُوضَ يُاليُٕ نؤيًُناُْوَ 

, بُضابُضايُتٌ غجاضتانؤؽ ُٓو ؾؤضِؾُ تُقًُوَ بُطًاٌْ زَغُآلتساضاٌْ ًُٓرباتؤضيُتُوَ
ضوَٖا نُوغاُْوٍَ ضَطُظٍ ضَؾجًَػتُناٌْ ًَٓػتاٍ ُٓؾطيهًا ُٖضبُضزَواَُو َُٓاًْـ ُٖ

بَُُٖاْؿًَىَ نُوغاُْوٍَ ؾًعُناٌْ عًَطام يُاليُٕ ضشيٌَُ زيهتاتؤضٍ , يُخُبات ُْوَغتاوٕ
ُّٓ نُوغاُْوَيُف , عًَطام و َُٓاظيػًُنإ يُدُظآريو َُغًشًُناٌْ باؾىضٍ غىزإ و ًٖرت

ُٓويـ بُثًٌَ ُٓو , زَنُٕ بُضثُضنٌ بسَُْوَو ًَُالًٌَْ يُطَُيسا بهُٕوا يُخَُيهٌ 
نُثًَؿرت اليإ زضوغت بىو و بىوَ بُضدُغتُنطزٌْ ضاٍ طؿيت و بؤنىوٌْ زَضووٌْ , نؤُْغتًُ

ُٖضنُْسَ ُٓو ساَيُتُ زَضوًُْ بُنؤََُيًُ نُوا , طؿيت يُضووٍ غُضناوٍَ ُٓو نُوغاْسُْواُْ
 شيٓطٍُ زَضوٌْ, ُْتُوَو ٓايًٓاُْ بُؾًَىَيُنٌ طؿيت زضووغت بىوَيًََُؿهٌ ُٓو نؤٍََُ و 
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َنُوا تاى بؤخؤٍ زضوغيت زَنات و سىنٌُ يُغُض نُغايُتًُنٍُ ُٖيُو ( ايبًُٔ ايٓؿػًُ)
بُتايبُتٌ ناتًَو بُثطغًُٓوَيُنٌ غًاغٌ يإ ًٓساضٍ زَخطيَتُ ُٓغتؤو طؤضِاْهاضٍ يُ شياًْسا 

طىيَطٍَ ُّٓ شيٓطُيُ نؤََُيٌَ بؤنىوٕ و يًَهساُْوَو ُٖغيت بُثًٌَ ُٓوَ زضوغت زَبًَت و بُ
يُْاوَوٍَ ُّٓ نُغُ زضووغت زَبًَت و زَبًَتُ بعويَُٓضٍ ناالنًُناٌْ نَُُٖىوٍ واقًعٌ 
ْاوَوٍَ يإ زَضووٌْ زضوغت زَنات و ُٓوٍَ تَُُْاٍ زَنات نُبُثًٌَ ُٖغت و َُؾاعطٍ 

بؤ سُظو تًَطنطزٌْ ( ايتشكل اهلًىغٌ) اٌْ خُياَيًٌيًَهساُْوٍَ ُٓبًَت نُزَبًَتُ ٖؤٍ بُزيًَٗٓ
ٓاضَظوو و ٓاَاجنُ زَضوًُْناٌْ ُٓوَيـ يُُٓجناٌَ ُٓوٍَ بؤٍ َاوَتُوَ يُُْوَ يُى يُزواٍ 

نُثًَـ خؤٍ يُْاوَْسيَو نُثًَـ نُوتين نؤَُآليُتٌ و ظاْػيت بُخؤيُوَ ُْبًًٓىَ , يُنُنإ
تاضو خطِنطزُْوَو سُظ يُظاَيبىوٕ و سُظٍ زَغُآلت بؤ ثاَيُٓضَ ثُضوَضزَ ُْبىوَناٌْ وَنى نىؾ

و ثُْٗاُْناٌْ ُْغت ُٖضنُْسَ ثًَؿهُوتين ؾاضغتاٌْ و ثُوضَضزٍَ بريٍ َطؤظايُتٌ 
ًَٖؿتا ُٓوٍَ دًَُوٍ غًاغٌ يإ ناضطًَطٍِ يُُٓغتؤزايُ ًَُالٌَْ زَنات بؤ , بُضثابىوَ

ٍُ بًَُٖعنطزٌْ ْؿىظٍ غًاغٌ ًَهُنهطزٌْ واقًع يُغُض سًػابٌ ثانٌ و ضاغيت خؤٍ يُضيَط
ُٓطُض يُضيَطٍُ ْاؾُضعًؿُوَ بًَت بؤ بًَُٖعنطزٌْ ثًَطٍُ غًاغٌ و زَغت بُغُضزضاططتين 
نُغاٌْ تطو يُضيَطٍُ خؤزَضخػذي و خؤغُثاْسٕ بُُٖض ؾًَىَيُى بًَت ُٓطُض ناض يُؾرياظَو 

يُزشٍ بُضشَوَْسٍ َُغُيُ غًاغًُ غُضَنًُنُف بهات وَنى طىاغتُٓوٍَ ًَُالٌَْ 
نُوغاُْوٍَ زَضَوَ بؤ  ًَُالٌَْ يُطٍَُ اليُُْناٌْ ْاوَوَ يُواُْف ؾُضٍِ بطانىشٍ يإ ؾُضٍِ 
ْاوخؤيٌ و ضيَهُٓنُوتين غًاغٌ و ُْبىوٌْ وتاضيَهٌ يُنططتىوٍ غًاغٌ و ًْؿتُاٌْ و 

نُؾىيَُٓواضَنٍُ طىاظضايُوَ بؤ ْاو دَُاوَضو زاَىزَظطانإ و خىيَٓسْطاو ؾُقاّ , ُْتُوَيٌ
ُٓويـ بُٖؤٍ زاضَِاٌْ زَضووٌْ نُُٓطُضِيَتُوَ بؤ شياٌْ َٓساَيٌ خؤٍ نُ , بُطؿيت

يُالؾعىضٍ زايُو ضَؾتاضيَهٌ ؾُضِاْطًَعٍ بؤ زضوغت نطزووَ يُُٓجناٌَ ُٓوٍَ نُتىوؾٌ بىوَ 
يُُْبىوٌْ خؤؾُويػيت و نُوغاُْوَو بُزٍ ُْٖاتين سُظو ٓاضَظوَناٌْ و بُضبُضَناٌْ ُٓو 

شٍ شيٓطُنُيُتٌ بُتايبُتًـ بُضبُضَناٌْ يُطٍَُ زَغُآلتٌ وَنى زَغُآلتٌ ًَُالًًٍَُْ نُز
زايو وباوى و ُٓودا زَغُآلتٌ ًٓساضٍَ قىتاغاُْو تازَطاتُ زَغُآلتٌ طُوضَتط يُواُْف 

ُٖضناتٌَ زَضؾُتٌ بُزَغت نُوت ثُالَاضٍ ُّٓ زَغُآلتاُْ زَزاتُوَ , زَغُآلتٌ غًاغٌ
, طُْسََيٌ و بُضبُضَناٌْ خًًََُنٌ و سعبايُتٌ تُغوُٓويـ بُطصزانىوُْوٍَ خَُيو و 

ظؤض يُغًاغتُُزاضإ يإ زَغُآلتساضإ نُوتىُْتُ ُّٓ طًَصاوَوَ , نُيُواُْؾُ ُٖغيت ثًَُٓنات
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, نًَُُالًٌَْ ْاوَوٍَ خىزَ بُزَضَوَزا زَتُقًَتُوَ بُتايبُتٌ ناتًَو زَغُآلت يُزَغت زَططٕ
تساضاٌْ نؤَاضَنٍُ نطز بُزابًٓهطزٌْ شياًْإ و ُٓؾالتؤٕ ضَناوٍ باضٍ زَضوٌْ زَغُآل

ضظطاضنطزًْإ يُتَُيعطٍُ سُظو ٓاضَظو و ثاَيُٓضَناًْإ بؤ زووض خػتُٓوَيإ يُتُضاظوونطزٌْ 
َُغُيُنإ بُؾًَىٍَ نُغٌ و تايبُتٌ و زازوَضٍ يًُٓؿىناضَناًْإ بؤخعَُتهطزٌْ 

ُْط و التُضيبُ بُزواٍ بُضشَوَْسيًُ نىْهُ ًَُالًٌَْ ْاوَوٍَ تانُنإ ْاٖاوغ, نؤَاضَنٍُ
نَُُيًٌ بُضَو ُٓو , تايبُتًُناًْإ نُيُواُْيُ غًاغٌ بٔ يإ ُٖض ؾتًَهٌ تط بؤ ُٖضنُغًَو

نُيُناتٌ نُوغاُْوٍَ زَضووٌْ و نؤَُآليُتٌ و وضوشاْسٌْ , غؤظو شياُْ ُْططيػُ بًَت
َضَضَُْس بًَت بُبُضشَوَْسٍ نُضَْطُ ظ, َُٖيهىوُْنإ و ُٓودا بطِياضَ نُغٌ و تايبُتًُنإ

طؿيت ُٓو ًَُالًٌَْ غًاغًٍُ َُٓطِؤ يُٓاضازايُ يُغُض َُٖىو ٓاغتُ دًٗاٌْ و ُٖضيٌَُ و 
نُدًٗاٌْ خػتؤتُ طًَصاوَوَو ضشيَُُنإ زيَُٓ غُض تُخت و زَضِوخًَٔ و زيػاُْوَ , ْاوخؤيًُوَ

ضؤَيٌ , و غاَاُْوَ ضازَنُٕضشيٌَُ تاظَيُو نُوتىُْتُ زواٍ ُٓو نُغاُْوَ نُبُزواٍ زَغُآلت 
 الغُْطٌ نُغاٌْ زَغُآلتـساضَ بؤتًَطنطزٌْ َُيًُغازيُنإ يُزَغُآلت و خؤغُثاْسٕ.

دُْطٌ دًٗاٌْ ْىٍَ , ؾطؤّ زََيٌَ بؤدُْطُ ْاوخؤيًُنإ ناضيطُضتطَ يُدُْطُ دًٗاًُْنإ
ناٌْ يإ ٓاَاجنٌ يُْاوبطزٌْ زوشَٔ ًًُْ بَُيهى ٓاَاجنٌ ْاناضنطزٌْ زوشَُٓ نُبَُُضدُ

زاواناٌْ ضاظٍ بًَت و ُٖضوَٖا ُٖضَِؾُ ًًُْ بؤ غُض طُيٌ زوشَٔ صيىوُْف بؤ َُُٓ َُٓيُاًْا 
َُُٓ دطُ يُو ؾُضِاٍُْ نُٓاَاجنٌ , نُ زواٍ زؤضِاْسٕ ظؤض ُْضّ بىو يَُُٖيىيػتُناًْسا

ٕ يُؾُضٍِ وَنى ُٓو ؾُضِاٍُْ نُضؤَاًُْنإ ُٓجناًَاْسا بؤ يُْاوبطزٌْ زوشَُٓناًْا, يُْاوبطزُْ
ْاوخؤ ٓاَاجنٌ ُٖضزووال يُْاوبطزُْ ُٓطُض يُْاوبطُْنُف دُغتُيٌ ُْبًَت ُٓوا يُْاوبطزٌْ 

يُدُْطٌ ْاوخؤزا اليًَُْو يُو وآلتُ ُٖض زًَََينَ و , ٓابىضٍ و نؤَُآليُتٌ و غًاغًُ
ضنىنًُٓو ْانؤنٌ غًاغٌ و سعبايُتٌ و زَغُآلوخىاظٍ ُٖض زًَََينَ بَُاُْوٍَ اليُُْ 

نُضَنإ و ٓاغُواضٍ ُّٓ ْانؤنًاُْ زَطىاظضيَُٓوَ بؤ ْاوخؤو ْاو ٖاوآلتًإ و زابُؾبىوٌْ ؾُضِ
 زَضووًٌْ ًَْىإ خَُيو و زابُؾبىوٌْ نًتىضو ظَإ و زاب و ُْضيت و ظَقهطزُْوَيإ.
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 بةزةنطازبوونةوةو طياني شؤِزشطَيِسي
 

مسؤظ خؤِزضكانة ئةطةز بةيةضتيش بَي 
ي دةبَيتةوة، بةوةش بةزةنطازي ثةالمازدان

طوِزوتيين نةتةوةيي لةنةوةكاني خؤيدا 
 دزووضت  دةكات

 
 

, ؾانتُضَ بؤَاوَيًُنإ ًَهاًْهُ وَآلّ بُغُضدُّ طًاْساضإ يُواُْف َطؤظ زَبُخؿٔ
نُبُضووزاويَهٌ ثًَؿرت زَوضوشئَ و , ُٓويـ ُٓو نطزاضاُْيُ, نُثًٌَ زَوتطٍَ ضَؾتاضَ وَآلَطؤ

ناتًَو تًَُْو زَنُويَـتُ طُضووتُوَ زَغتبُدٌَ خؤت , يَُٓضٍ وَآلَطؤثًًَإ زَوتطيَت وضوش
يإ ثُجنُضَنُت نطزَوَ , يإ ُٖض نُ يَُاٍَ ٖاتًتُ زَضَوَ, نىضِ زَنُيتُوَ بؤ ؾطِيَساُْوٍَ

بُؾًَىَيُنٌ ًَهاًْهٌ طؤؾُناٌْ ناوت يُُٓجناٌَ يًَساٌْ تًؿهٌ خؤض بهىوى زَبًَتُوَو 
ٍَ ٓاطات يٌَ بًَت و زَضظيًُنٌ تًص يُزَغتت ضابهٌَ زَغتبُدٌَ يإ بٌَ ُٓو, زَنُٓوَ يُى

, غُضناوٍَ ُٓو وَآلَطؤياُْ, ٓاوضِ زَزَيتُوَ ُٓويـ ثًٌَ زَوتطيَت ثُضنُنطزاضٍ َُضدساض
َطؤظ ُٖض يُيُنُّ ضؤشٍ , يإ ُٓو ثُضنُنطزاضاُْ خؤضِغهري و َطؤظ يُشيٓطُوَ ؾًَطيإ ُْبىوَ

نُظاْا باؾًىف بُّ ٖاونًَؿُيُ , ؤٍ تًؿو و زَْطُناٌْ ُٖيُيُزايهبىوًُْوَ تىاْاٍ وَآلَط
 : بُضدُغتٍُ نطزووَ
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 ( respondent) وَآلَطؤ                     (  stimulus) وضوشيَُٓض

 ( وَآلَطؤ) بهىنبىوُْوٍَ طؤؾٍُ ناو                     ( وضوشيَُٓض) تًؿهٌ خؤض
 : ٍُ خىاضَوَ  دًازَنطيَُٓوَُٓو ضَؾتاضَ وَآلَطؤياُْ بُّ خاغًُتاْ

ضَؾتاضيَهُ يُزَضَوٍَ ويػيت َطؤظُو ُٖض يُ يُزايهبىوُْوَ يُطَُيًسايُ خؤضِغهاُْ -0
 ؾًَطيإ زَبٌَ.

 : ُٓو ضَؾتاضاُْ وضوشيَُٓض  بُضِيَىَيإ زَبات يإ بُغُضياْسا ظاَيُ -3
 وضوشيَُٓض                     وَآلَساُْوَ

 بهىونطزُْوٍَ طؤؾٍُ ناو     تًؿهٌ خؤض            
 بَُُبُغيت ثاضاغتين يُيُؾٌ َطؤظسا  خؤضِغهاُْ بُضْاٍَُ بؤ زاْطاوَ.-2

, ُْٖسٍَ طًاْساض ُٖٕ وَى نًػٍَُ بؤ ثاضاغتين يُؾًإ غًؿُتٌ تايبُتٌ خؤيإ ُٖيُ
, يَهٌ ْاخؤف زَضزَزات نُؽ ْعيهٌ ْانُويَت( بؤٕ) ناتًَو نُُٖغت بَُُتطغٌ بهات دؤضَ

 ا شووشى بُدؤضيَو طًاٌْ زاثؤؾطاوَ ًٖض طًاْساضيَهٌ تط بُٓاغاٌْ ثُالَاضٍ ُْزات.ُٖضوَٖ
بُّ ؾًَىَيُ ًَُُٓ زَتىاْري يُشياٌْ ضؤشاَُْاْسا بُضْاَُيُى بؤ وَآلَطؤ َُضدساضَناٌْ 

يُطٍَُ يإ يُدًاتٌ ضَؾتاضَ وَآلّ بؤ  نُواتُ زَتىاْري َُضدُ وَآلّ, شياصيإ زابًَٓري
يُبىاضٍ ثُضوَضزَ وَنى غتايـ و خؤؾُويػيت بؤ , شياصيإ بطىاظيُٓوََُٖيىيَػتُناٌْ 

يإ غعاو , خؤؾىيػتين خىيَٓسٕ يإ وَنى يًَسإ و ضنىنًُٓ بؤ زووضنُوتُٓوَ يُخىيَٓسٕ
يإ  ُٖض دؤضَ ؾًَطنطزًَْهٌ ثُضوَضزَيٌ , ثًَبصاضزٕ بؤ غُضثًَهًُٓنطزٕ يُياغاناٌْ ٖاتىونؤ

يإ يُُٖض ثُياًََهٌ ًَسيايٌ , ٍ و خؤؾُويػيت ًْؿتُإيُشيٓطُثاضيَعٍ و ياغاثاضيَع
 نُبُخَُيو بطُيُْطٍَ ..تس.

نُزَبًَـتُ ٖؤٍ وَآلَساُْوٍَ , َُبُغت يًَطَزا ُٓوَيُ غُضَضِاٍ وضوشيَُٓضَ غطوؾتًُنُ 
زَتىاْري وضوشيَُٓضيَهٌ ْىٍَ , غطوؾيت  نُيُشيٓهُو زَوضوبُضَوَ َطؤظ بُضْاٍَُ بؤ زاُْضِؾتىوَ

نُوضوشيَُٓضٍ َُضدساضٍ ثٌَ زَوتطيَت بؤ ُٓوٍَ , يإ غىَيكًَٓري, ُئزضووغتبه
بؤصيىُْ ُٓطُض سياُْويَت  َٓساَيًَو ؾريٍ : بُّ ؾًَىَيُ, وَآلَساُْوَيُنٌ َُضدساض غىَيكًَٓري

 : زايهٌ غىات
 .( ضَؾتاضَ وَآلّ) ُْخىاضزٕ                     ثًَـ َُضداْسٕ( وضوشيَُٓض) ؾري 

وَ ايو +ؾريٍ ز سُْ ُضدساض) الوْا  ٍَ ُضداْسٕ( وضوشيَُٓض وَ) َُضدُ وَآلّ           ثافَ   ( خىاضزُْ
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ُٓو ثطؤغٍُ ؾريثًَساُْ يُطٍَُ الٍ اليٍُ زايو بؤ َٓساَيُنُ زَيإ داض زووباضَ زَنطيَتُوَ 
ُ ثاؾإ نُ الٍ اليُف َُٖيبطريٍَ ُٓوا َٓساَيُن, تا بُتُواوٍ ؾًَطٍ خىاضزٌْ ؾريَنُ زَبًَت

 يُغُض ؾريَنُ ضاٖاتىوَو زَخيىات.
بَُيهى , ططْطٌ ُّٓ تًؤضَ زؤظيُٓوٍَ ياغاٍ وضوشاْسٕ و وَآلَساُْوَ ًًُْ تُْٗا

ططْطًُنٍُ يُوَزايُ يُ ناضو شياٌْ ضؤشاَُْاْسا زَتىاْري وضوشيَُٓضَ ْىيًَُنإ غىَيكًَٓري بؤ 
سإ طريوططؾيت زَضووٌْ و نُنُْ, ُٓوٍَ بؤ ُٓوٍَ وَآلَساُْوٍَ خىَيكاوَإ زَغت بهُويَت

نؤَُآليُتًُإ ُٖيُ بُتايبُتٌ غُباضَت بَُٓساآلٕ و  ؾًَطبىوٕ و تطغاْسًْإ و ططؾتُناٌْ 
 : َُٓاُْف بُنُْس ثطَْػًبًَو زضوغت زَبًَت, ٖاتىونؤو تًَهساٌْ شيٓطُو ثًَؿًًَهطزٌْ ياغا

نُثًٌَ , ؿتًهطزٕ و ٖاْسإيُطٍَُ بُناضًَٖٓاٌْ بًَُٖعنطزٕ يإ ثاَيج( : ؾًَطبىوٕ) وَضططتٔ -
نُ ظؤضداض , زَوتطيَت ثطؤغٍُ ططيَساٌْ وضوشيَُٓضَ غُضبُخؤنإ يُطٍَُ وضوشيَُٓضَ غطوؾتًُنإ

 ضووزاٌْ زووباضَ زَبًَتُوَ تا َُضدُ وَآلّ بُؾًَطبىوٕ زضوغت زَبًَت.
, يإ ثاؾرت, ٖاونات يُطٍَُ وضوشيَُٓضَ غطوؾتًُنُ, ظؤضداضيـ وضوشيَُٓضٍ غُضبُخؤ

 simulancous) ضزوونًؿًإ ثًَهُوَ نؤتايٌ زيَت و ثًٌَ زَوتطٍَ َُضداْسٌْ ناتٌُٖ

conditioing),  ٍَُُٓف زَبًَتُٖؤٍ َُضداْسٌْ دًَطريو زاؾسَْطيَت بُناضيطُضتطئ ضيَطا
َٓساٍَ خؤضِغهاُْ يُزَْطٌ : بؤصيىوُْ, ضآًَٖإ بُ ًْػبُت تانٌ َطؤظ و ٓاشََيُ ٓاَيؤظَناُْوَ

ظؤضداض ُٓو , يُغُضَتاٍ تًَُُْاْسا ٖاوغُْطًًإ تًَهسَنًَت و زَبًَتُ تطؽ طُوضَو ٓاظاض
يُواُْؾُ ُْٖسيَو يُو تطغاُْ ُٖض , تطغُف يُُٓجناٌَ ؾيت ْاَؤو ْاَاقىٍَ زضوغت زَبًَت

نؤٕ , بُآلّ تطغُناًْرت نُيُشيٓطُوَ تىؾٌ َٓساٍَ زَبًَت, يُظطُانًُوَ بُضْاَُضيَص نطابًَت
بؤ : ناضَغُض زَنطيَت بُثًٌَ تًؤضٍ َُضدُ ؾًَطبىوٌْ باؾًىف؟!صيىوُْ زضوغت زَبًَت و نؤٕ

ُٖض نُزَغيت بؤ بطز زايو , ُٓوٍَ َٓساٍَ يُوَ برتغًَت نُزَغت بؤ نتًٌ غُض ٓاططَنُ ُْبات
يإ باوى زَْطًَهٌ وا يإ ُٖض ٖاواضيَهٌ واٍ بُغُضزا زَنُٕ ضازَنَُيُنٌَ بؤ ُٓوٍَ ثاؾُنؿُ 

يإ , ُٓطُض ُٓو نطزاضَف زووباضَنطايُوَ, ُٓو نتًًُ طُضَُ ُْباتبهات و نًرت زَغت بؤ 
بًَُٖع نطا ُٓوا تطؽ يُو َٓساَيُزا نُنُضَ زَنات و نًرت ْعيهٌ ُٓو غُضناوَيُ ْانُويَت 

ُٓو تطغُف ناضيطُضٍ خؤٍ زَبًَت , نُتطغاْسُْنٍُ يًَىَ ٖاتىوَ يُواُْف نتًٌ ٓاططَنُ
 : بُّ ؾًَىَيُ, يُغُض نُغايُتٌ
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 .( وَآلَساُْوَ ) ضَؾتاض           ( وضوشيَُٓض) نتًٌ ٓاوٍ طُضّ 
ُضدساض) ٖاواضنطزٕ  ٍَ ُوَ               ( وضوشيَُٓض ٍ َُضدساض) تطؽ و زووضنُوٓت وَ  .( وَآلَساُْ

 غعازاٌْ ؾؤؾًَط                                      ثابُْسبىوٕ 
 ثابُْسبىوٌْ بُثاضاغتين شيٓطُ            غعازاٌْ تًَهسَضٍ شيٓطُ               

 ثازاؾتهطزٌْ ثاضيَعَضٍ شيٓطُ                     ثاضاغتين شيٓطُ   
بًَُٖع ُْنطزًْؿٌ , تا ُٓو تطغُ بًَُٖع بهطيَت بُزووباضَ نطزُْوَ ُٓوا ظياتط زَنُغجًَـت

 الواظٍ زَنات.
تطغاُْ نُ بىوُْتُ ٖؤٍ ًَٖسٍَُ نُواتُ زَبًَت ضيَطايُنًـ ُٖبًَت بؤ ُٓوٍَ ُٓو دؤضَ 

نىْهُ ظؤضبٍُ ُٓو َُتطغًاُْ يُُٓجناٌَ خُياٍَ و نريؤنٌ , زَضووٌْ الٍ َٓساآلٕ زَضنُئ
, يإ ُْٖسٍَ دؤضَ ؾًًِ ُٖيُ بُزضيُُْ تطغٓانُناٌْ َٓساٍَ زَتطغًيَنَ, تطغٓانٌ طىيٌَ ٓاططزإ

ت بُنتًًًُ طُضَُنُ تطغًَهٌ ُٖض با ُٓو صيىُْيٍُ ثًَؿُوَ وَضبططئ نَُٓساَيُنُ غُباضَ
 بؤ ُٓوٍَ يًٌَ ضظطاض بًَت ثطؤغُيُى بُناضزيَٓري ثًٌَ زَوتطٍَ غطِيُٓوَ, غطوؾيت الٍ خىَيكا

(extinction), ُُٓودا يُدُشٌْ , نُيًَسإ و ٖاواضنطزٕ بىو, نُيُطُأل وضوشيَُٓضَ غُضبُخؤن
, هٌ خٓذًالٍُْ بؤ غاظزَزَئيُزايهبىوًْسا نطاغًَهٌ دىاٌْ بُزياضٍ بؤ زيَٓري و ٓاُْٖطًَ

غُضَتا , يُنُ نُٓاططَنٍُ نىشابًَتُوَ زازًََْري( نتًٌ) ثاؾإ ؾيت خؤف و دىإ يُْعيو
ٖاوضيَهاٌْ ْعيو زَبُٓوَ ثاؾإ ًَُٓـ ناو يُوإ زَنات و وضزَ وضزَ ْعيو زَبًَتُوَ يُطٍَُ 

بُو ؾًَىَيُ , زَبًَتُوَ بُآلّ بُؾًَىَيُنٌ نؤًَسياُْ تا ٓاغايٌ, زوباضَنطزُْوٍَ ٖاواضَنُ
 : بُّ ؾًَىَيُ: نتًٌ و ٖاواضنطزٕ يُطُأل ٓاُْٖط تًَهٍَُ زَبٔ و زَبُٓ َايٍَُ خؤؾشاَيٌ

 ( َُضدُ وَآلّ) زَْط و ٖاواضنطزٕ          زضوغتهطزٌْ تطؽ: يُنُّ
 ( تطؽ و خؤؾٌ) زَْط وٖاواضنطزٕ يُطٍَُ ٓاُْٖط و ؾرييين            تًَهَُيبىوٕ: زووَّ
 تس .( َُضدُ وَآلّ) غطِيُٓوٍَ تطؽ         زَْط و ٖاواض يُطٍَُ ٓاُْٖط و ؾرييين: غًًَُّ

نُتطغُنُبىو تاضازَيُى سيًَينَ تانى وضوشيَُٓضَ , يُواُْيُ َاُْوٍَ َُضدُ وَآلّ
ُٖض نُْسَ داضداضيَو , بُوضوشيَُٓضَ غطوؾتًُنُوَ بُغرتابًَت( ٓاُْٖط) َُضدساضَنُ

نُ ضوزاٌْ يُناتٌ ثًَـ , ُٓويـ وضزَ وضزَ الواظ بًَت بُؾًَىَيُى زَضبهُوٍَ يُواُْيُ
 : يُ( reinforment) ًَُٓـ زياضزٍَ غطِيُٓوَ, َُضداْسٌْ ظياتط ُْبًَت
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, بُآلّ بُيُنذاضَنٌ ْاغطِيَتُوَ, ُٖضنُْسَ َُضدُ وَآلَُنإ بُتًَجُضِبىوٌْ نات ْآًََٔ
ًَُٓـ ثًٌَ , بُآلّ ُْى بُيُنذاضٍ, تُوَواتُ ُٓو تطغٍُ نُتىؾٌ َٓساَيُنُ بىو زَضَِوَيَ

بؤ ُٓوٍَ ثطؤغٍُ َُضداْسٕ  ,(respontuneous recovery) زَوتطٍَ طُضِاُْوٍَ ٓاغايٌ
ُٓطًٓا باضوزؤخُنُ ٓاغايٌ ْابًَتُوَ , بُضزَواّ بًَت ثًَىيػتُ ُٓو ناضَ ظؤض زووباضَ بهطيَتُوَ

واتُ , زَبًَت(  inhibition) ضاططتٔثاؾإ تىؾٌ نطزاضٍ , تا دًَطري بًَت و بُضزَواّ بًَت
 زَضنطزٌْ تطؽ يُو َٓساَيُ زَوَغتًَت.

نُيُشياٌْ , خاغًُتًَهٌ زيهٍُ َُضدُ وَآلَُ( ايتعًُِ) طؿتًهطزٕ: طؿتًهطزٕ-
بؤ صيىوُْ وضوشيَُٓضَ غُضَنًُنإ نُ زَْط و ٖاواض بىو وَبري , ضؤشاَُْاْسا زووناضٍ زَبًُٓوَ

يُواُْيُ ُٓو دؤضَ , ُٓو نُف و ُٖواو َُٖيىيَػتٍُ بؤ ضَخػايُوَ ُٓو َٓساَيُ زيَتُوَ ُٖضناتٌَ
, يإ ُٓو دؤضَ نتًًُ يُُٖض دًَطايُى ببًًَٓتُوَ باضوزؤسٌ داضاٌْ وَبري بًَتُوَ, زَْطُ

ُٓطُض نُغًَهُإ خؤف بىيَت و دؤضَ , ًَُٓـ يُظؤض ؾيت تطٍ ضؤشاَُْاْسا زَضزَنُويَت
دًَطايُى ُٓو دؤضَ نطاغُ ببًٓري يإ يُبُضٍ ُٖض  ُٓوا يُُٖض, نطاغًَهٌ يُبُضزا بًَت

ظؤض داضيـ طىيَُإ يُٓاواظيَو يإ ثاضنُ , نُغًَهسا بًَت ُٓوا ُٓو نُغَُإ خؤف زَويَت
 نُثاؾرت طىيَُإ يًَسَبًَتُوَ َُٖإ نُؾى ُٖواَإ زيَتُوَ ياز .....تس, َىظيَهًَو بىوَ

ىوُْ ُٓطُض باونٌ ُٓو َٓساَيُ داَاٍُْ ُٓو ؾتُالٍ َٓساَيٌ غاواف بُزٍ زَنطيَت بؤ صي
, يُغُضزابىو ُٓو  ُٓو َٓساَيُ ُٖضنُغًَهٌ تط بُنآلو داَاُْوَ ببًينَ وا زَظاٌَْ باونًيَت

ظؤضداضيـ نُغًَهُإ خؤف زَويَت يإ ضنُإ يٌَ زَبًَتُوَ ٖؤيُنٍُ ُٖض بؤ ُٓوَ 
ُيُ نُ يُنًَهُ ٖ( discrimination) ُٖضوَٖا ثطؤغٍُ دًانطزُْوَ, زَطُضِيَتُوَ

نَُُٖيىيَػتُنٍُ , نُدًانطزُْوٍَ ُٓو وضوشيَُٓضاُْ زَطُيًَُْت, يُثطاْػًبُناٌْ ُّٓ تًؤضَ
وَآلٌَ , َٓساَيُنُ زَتىاًَْت َُٖيىيَػتُنإ يًَو دًابهاتُوَ نُتىوؾٌ بىوَ, زضووغت نطزووَ

ط و زَْ) ُّٓ وضوشيَُٓض ظياتط زَزاتُوَ نُيُناتٌ ثطؤغُ َُضدساضَنُ زضووغت بىو
بُآلّ ُٓو وَآلَساُْوَيُ ْاناتُ ُٓو وَآلٍَُ نُبؤ وضوشيَُٓضيَهٌ ْعيو  ,(ٖاواض+ٓاطط
, يإ بطِيَو ظياتط نطزَوَ, ناتًَو باؾًىف زَْطٌ ظَْطُنٍُ بطِيَو نَُرت نطزَوَ, زَيساتُوَ

بَُُٖإ ؾًَىَف ضيَصٍَ يًَهٌ غُطُنُ نُّ و ظيازٍ نطز واتُ غُطُنُ تىاٌْ ُٓوَ 
نُواتُ تا دًاواظٍ ًَْىإ وضوشيَُٓضَ َُضدساضَ ُٓغًًَُنُو وضوشيَُٓضَناٌْ تط , دًابهاتُوَ

 ُٖبًَت ضيَصٍَ دًانطزُْوَنُ ظياتط زَبًَت بَُُٖإ ؾًَىَف بُغُض َطؤظسا زَنُغجًَت.
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نُوَآلَساُْويُنٌ َُضدساض , ًَُٓـ دؤضيَهٌ تايبُتُ يَُُضدُ وَآلّ: زشََُضداْسٕ -   
نُزش بُيُنٔ بؤ صيىوُْ سُواُْوَ , ساضٍ زيهُ ٓاَيىطؤضِ زَنطيَتبُوَآلَساُْوَيًُنٌ َُضد
تطغاْسٌْ َٓساَيُنُو , بُختُوَضٍ و غَُطًين ثًَهُوَ ْاطىجنًَٔ, يُطٍَُ زَيُضاونٌَ ْاطىجنٌَ

, ُّٓ دؤضَ َُضداْسُْ بُؾًَهٌ ظؤضٍ شياصياٌْ زاطرينطزووَ, ٓاُْٖطٌ يُزايهبىوٕ ْاطىجنًَٔ
ُّٓ دؤضَ َُضداْسُْ بُالواظنطزٌْ , ىيَػيت واَإ تىوف بىوبًَتيُواُْؾُ ضؤشاُْ زَيإ َُٖي

نُبُ ؾًَىَيُنٌ ؾطاوإ ؾًهُضَوٍَ زَضووٌْ دىظيـ , ْاغطاوَ( املنظم االضعاف) ضيَهدطاو
زويب يُخىاضووٍ ُٓؾطيهًا بؤ ناضَغُضنطزٌْ ُْخؤؾُناٌْ بُناضًَٖٓابىو ُٓويـ بُزاْاٌْ 

ُّٓ , بَُُبُغيت نَُهطزُْوٍَ زَيُضاونٌَغرتاتًصيَو بُْاوٍ البطزٌْ سُغاغًُت 
 : ضيَطُناضَيُف ثؿيت بَُُضدُ وَآلّ بُغتىوَ بؤ صيىوُْ

زَيُضاونٌَ بؤ ُْخؤف َُضدُ وَآلّ زَنطٍَ بُسُواُْوَ يُدًٌَ تطؽ زابٓسضيَت ُٓويـ 
 بؤ صيىُْ ططيَساٌْ ُْضيتًَهٌ خطاخ وَى دطُضَنًَؿإ بُتُوشًََهٌ ناضَباوَ., بَُُؾكهطزٕ

ت بُ ياخًبىٕ و بُضَْطاضبىوُْوَف َُٖإ ياغانٍُ باؾًىؼي بُغُضزا دًَبُدٌَ غُباضَ
ُٖضَِؾُ غُضناوَنٍُ ُٖضنًًُى بًَت ٓاَاجنٌ الواظنطزٕ و يُْاوزاٌْ ُٖضَِؾُ , زَبًَت

( قُواضَ.., ؾاضغتاًُْت, ٓائ, ُْتُوَ) ُٓطُض زش بُتاى بًَت يإ نؤٍََُ, يًَهطاوَنُيُتٌ
ُٓوا ُٖضَِؾُ وَآلَطؤ , غطوؾت َُٖىو ناضيَو ناضزاُْوَيُنٌ ُٖيُبُآلّ بُثًٌَ ياغاناٌْ 

ُْٓؿايهطزٌْ خَُيهٌ غعًًٌ طُيٌ نىضزو , يُاليُٕ ُٖضَِؾُ يًَهطاوَوَ زَخىَيكًًََٓت
ظيٓسَبُناَيهطزٌْ ضؤَيُناٌْ و نًًُاباضاْهطزٌْ خَُيهٌ غعًًٌ َُٖيُظُو قُتًىعاَهطزٌْ 

طاْهطزٌْ ؾاضٍ يًًٓٓططازو ظوَيُهطزٕ يُطُيٌ ؾُيُغتري ُٓضَُُْنإ و ٖاضِيين دىيُنُنإ و ويَ
و زَيإ ناضَغاتٌ زيهٍُ يُو دؤضَ وَآلَطؤٍ خاوَُْنٍُ يٌَ بُضُّٖ زيَت ُٖضوَنى ًََصوو 
ْىوغٌ طُوضَ ُٓضْؤَيس تىيٓيب زووثاتٌ زَناتُوَ نَُُٖىو زَغتسضيَصيًُى وَآلَطؤيُنٌ 

 : زَبًَت
 

 وضوشيَُٓض              وَآلَطؤ
 زَغتسضيَصٍ          وَآلَساُْوَ: اتُو
, ُٖضَِؾُناٌْ غُض ُْتُوٍَ نىضز نُتانٌ نىضزٍ خػتؤتُ َُٖىو دؤضَ ًَُالًًَُْنُوَ 

داضيَو بُُٖضَِؾُو داضيَو نؤضَِو داضيَو نؤنهطزٕ و ُْٓؿاٍ و...تس وَآلَطؤٍ يُنُغًيَت 
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تىو ُٖغت بُٓاظاضٍ تانٌ نىضززا زضوغت نطزووَو َُٖىو تانُنإ وَنى دُغتُيُنٌ يُنطط
ُٓو نُغًَتًُ ظياتط يُطٍَُ غُض َُٖيساٌْ ٖعضٍ ُْتُوَيًسا ثُيسا بىوَو قُواضٍَ  ,يُنرت زَنُٕ

بُآلّ ثًَـ بُضدُغتُبىوٌْ , بىوٕ بُزَوَيُت يًََُؿهًسا وضوشاوَ بؤ ثاضاغتين ُْتُوَنٍُ
ايُتٌ زَوضوثؿيت ٖعضٍ ُْتُوَيٌ نىضز يُدؤضيَهٌ تطٍ ًَُالًَْسا بىوَو تىاًْىيَيت ْىيَُٓض

خؤيؿٌ بهات و وَآلَطؤٍ تًَسا زضووغت ببًَت يُضظطاضنطزٌْ قىزؽ بؤ يُنَُري داض 
نىضز ْاناض بىوَ , بُآلّ ثاف بُضدُغتُبىوٕ و خؤبُظيعاًْين ُْتُوَناٌْ تط, يًََُصووزا

بهُويَتُ قؤْاغٌ بُضططيهطزُْوَ بؤ ثاضاغتين خؤٍ و زضوغتبىوٌْ ُٖويَين ؾؤضِف يُطًاٌْ 
ُٓوا يُْاخًسا وَنى غُضيعٍَ , ُٓطُض بؤٍ ُْضَِخػابٌَ ؾؤضِف بُضثا بهات, ناًْساتانُ

ًْؿتُاْجُضوَضٍ يُْاخًسا ثُْطٌ خىاضزؤتُوَو ٓاَازَباؾٌ ثرت بىوَ بؤ وَآلَطؤٍ ُٖضَِؾُ 
ٓاَاشٍَ بؤ نطزووَ ( تىيٓيب) ُٓو ٖاونًَؿُيُ نُٖعضظاٌْ  طُوضٍَ ضؤشاوا, زَضَنًُنإ

زَنُويَتُ زاوٍ ًَُالًَْىَ ُٓوا وَآلَساُْوَ يُؾؤضِؾُنُيسا بُضدُغتُ يُناتًَهسا نُنؤٍََُ 
يؤضْتؼ ُٓوَ زووثات زَناتُوَ نُزََيٌَ يُنًَيت نؤَُآليُتٌ نُ خىز يُطَُيًسا , زَنات

يُنسَططيَتُوَ ُٖضزَبٌَ خؤٍ قًت بهاتُوَ ناتًَو زوناضٍ َُتطغًُنٌ زَضَنٌ زَبًَتُوَ .
   

 

 طؤُٖضَِؾُ           وَآلَ 
  ثُالَاض            ؾؤضف

 ثًالٌْ غُضنىتهطزٌْ ؾؤضِف           غُضَُٖيساُْوٍَ ؾؤضِف  
ُْٓؿايهطزٕ          وؾًاضبىوُْوَو طُضِإ بُزواٍ زضيىنطاغًُت و ثاَيجؿيت و ظََاُْتٌ 
ًَْى زَوَيُتًىَيساٌْ و ُٖوَيسإ بؤ بُدًٓؤغايسْاغاْسٌْ ُْٓؿاٍ و نًًُاباضاْهطزٌْ 

 ُيًُناٌْ يًَهُوتُوَ.َُٖيُظ
ضاطىاغتين ظؤضًٌَََ و ويَطاْهطزٕ          ٓاوَزاْهطزُْوَو شياُْوٍَ نىضزغتإ غُضَضِاٍ 

 نَُتُضخٌَُ وغػيت يُناضَناًْسا.
غُضُْنُوتين يًَُُالًَْهإ , َُُٓف ُٓوَ زَطُيًَُْت نُشياٌْ ُْتُوَ يًَُُالًَْسايُ

ؾاضغتاًُْتُ بهىنُنإ يإ الواظَنإ  نىْهُ ًَُٖؿُ, واتاٍ تىاُْوَ زَطُيًَُْت
ؾؤضِف و بُضططيهطزٕ و وَآلَطؤٍ زَغت زضيَصيًُنإ , يُؾاضغتاًُْتُ طُوضَنإ تىاوُْتُوَ
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وؾًاضٍ تانُناٌْ ُٓو ُْتُوَيُ زَطُيًَُْت نُغُضنطزايُتٌ ؾؤضِف زَنُٕ و ًََصوو زضووغت 
ٍُْ غُضنُوتًٓيَت يُو تانٌ نىضز ًَُٖؿُ يًَُُالًَْسا بىوَو َاُْوَؾٌ ًْؿا, زَنُٕ

بُآلّ , ُٖضنُْسَ نىضز نىوبًَتُ ؾاضٍ نىيَطاًْـ زَغيت بُناويُوَ ططتىوَ, ٖاونًَؿُيُ
ناوَناًْؿٌ ُْزؤضِاْسووَو نُغايُتٌ تانُناٌْ نُغايُتٌ خؤطىجناو بىوٕ و  َُضدُناٌْ 

بًَبُف ُٖضنُْسيؿُ تانُناٌْ يُْاظٍ زَوَيُتٌ خؤيإ , زضووغت زَضوٌْ تًَسا بُزٍ زَنطيَت
بُآلّ نُغايُتًُنٌ ثؿتبُغتىو ُْبىوَو ؾًَىاظٍ ؾؤضِؾُناٌْ و غُضنطزاتًإ يُ , بىوٕ

ًَٓػتاف يُو قؤْاغُزايُ نُٓاغايؿٌ زَضووٌْ , ُٓظَىٌْ ؾؤضِؾُناْسا صيىوُْيُ بؤ ُٓوَ
, بُطىيَطٍَ قؤْاغُناٌْ بؤ خؤٍ ثُيسا بهات وُٖغتًَهٌ واؾٌ بُدًٗاٌْ زَوضوبُض ببُخؿٌَ

ىضز قؤْاغٌ بًَٓاظيٌ زَوَيُت و ثًَـ غُضبُخؤبىوٌْ خىزٍ ُٖضظَناضيٌ بطِيىَو نُُّٓ واتُن
ًََبىوٕ زَنًَت يَُُٖيهىُْناًْساو ظَبطوظَْطٌ ْاثًَىيػيت ؾُضاَؤف نطزووَ , بُضَو قؤْاغٌ نا

بؤيُ نًرت بطِواٍ بُوَ ًًُْ َاَيُنٍُ خؤٍ يُزَضَوٍَ باظٍُْ زيبًؤَاغًُتٌ دًٗاٌْ 
, هُوتٓٓاَاُْف َؤضٍ زَنات زَبٌَ بُوؾًاضٍ و ٓاطاٍ ًًٌَ بًَتضيَهبداتُوَو ُٓو ضيَه

بَُيهى قؤْاغٌ بُضَْطاضبىُْوَؾٌ نطزؤتُ وَآلٌَ ًَُٖؿُيٌ زَغت زضيَصيًُنإ و ضَؾتاضو 
 َُٖيػىنُوتٌ واٍ يُتانُنإ زضووغت نطزووَ نُغايُتٌ ُٓوتاناٍُْ ٖاوغُْط نطزووَ.

ٓاَاجنًؿٌ يَُُ  ,(ٖٓسغُ ايػًىى) َؾتاضزَضووْٓاغٌ الٍ غهُٓض بطيتًُ يُُْٓساظٍَ ض 
يُدًاتٌ ُٓوٍَ , زؤظيُٓوٍَ ثاَيجؿيت طىجناوَ بؤ بُضًََُٖٗٓاٌْ ُٓو ضَؾتاضٍَ نُ ثُغُْسَ

 ,ثازاؾيت ضَؾتاضٍ َُضدٌ بهُئ وَنى َُضدًُناٌْ باؾًىف زَنطٍَ َُضدٌ ناضيطُض زابًًََٓٔ
يًَطَزا غهُٓض ثًًَىايُ  ,ؾت زَنطٍَواتُ ضَؾتاضيَهٌ ْاَُضدًـ ُٓطُض ثُغُْس بىو نُواتُ ثازا

زَضَجناًَـ ُٓو َطؤظُ بُضزَواّ زَبًَت يُغُض  ,ثازاؾت يُغعا باؾرتَ بؤبُضًََُٖٗٓاٌْ ضَؾتاض
ضَؾتاضَنٍُ بؤ صيىُْ ُٓطُض سهىَُتٌ عًَطام يُدًاتٌ ُٓوٍَ طىْسيَهٌ نىضزغتإ بطِوخًيَنَ 

خىاضزُْوَو خعَُتطىظاضٍ ثًَىيػيت  ٓاوَزاٌْ بهطزايُتُوَ بؤ قريتاونطزٕ و ضانًَؿاٌْ ٓاوٍ
بىاضٍ خىيَٓسٕ و ُٖض خعَُتطىظاضيُنٌ زيهٍُ َطؤيٌ ويَطِاٍ ضَناونطزٌْ َاؼي ُْتُوَيٌ و 
ضيَعططتٔ يُٓريازٍَ بعوتُٓوٍَ نىضزايُتٌ ُٓوا غُضجنٌ تانٌ نىضزٍ و تًَطِواًْين زَضَنٌ ظياتط 

ٌ ضَؾتاضٍ باف يُناتٌ خؤيسا بىو غهُٓض زََيٌ ُٓطُض ثاَيجؿتًُناْ, بؤ الٍ خؤٍ ضازَنًَؿا
ضشيَُُ غًاغًُناٌْ ضؤشُٖآلتٌ ْاوَضِاغت , ُٓوا ضَؾتاضٍ ٓاشٍَ و َطؤظًـ طؤضِاٌْ بُغُضزا زٍَ

بُتايبُتٌ ُٓواٍُْ نىضزو نَُُ ُْتُوَناٌْ زيهُيإ تًَسايُ زَتىأْ خؤؾُويػيت تانٌ نىضز 
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ؤ خؤيإ بُضَِواٍ زَظأْ و ثُْا بؤ بؤ خؤيإ ضابهًَؿٔ و ضَناوٍ ُٓو َاؾاُْ بهُٕ بؤ نىضز نُب
نىؾذي و زاطريناضٍ و تطغاْسٌْ نىضز ُْبُٕ و ُٓو ثاضَو ثىيٍُ بؤ ُٓو َُبُغتُ خُضدٌ 
زَنُٕ ُٓطُض نَُرت يُوَ بؤ ضانًَؿاٌْ غؤظو خؤؾُويػيت نىضز خُضز بهُٕ ُٓوا زَتىأْ 

اغاُْناُْوَ ُٓو ُٖض يُقؤْاغٌ َٓساَيٌ و يُضيطٍُ ثُضوَضزٍَ قىت, يُنىضز ْعيو ببُٓوَ
ضشيَُاُْ زَتىإ يُدًاتٌ زََاضطريٍ و ضَطُظ ثُضغيت زَتىأْ طًاٌْ خؤؾُويػيت و ثًَهُوَ 

, شيإ الٍ َٓساآلٕ زضووغت بهُٕ و ضؤش زواٍ ضؤش ُٓو ُٖغتُ ُٓضيًَاُْ زضووغت زَبًَت
يُزايو  بُثًَهُواُْؾُوَ نُْس بُضْطاضٍ تانٌ نىضز ببُٓوَ بُتىْسوتًصٍ ُٓوا ُٖض تىْسوتًصٍ

زَبًَت نىْهُ بُضَْطاضبىوُْوٍَ تانٌ نىضز بُضْطاضبىوُْوٍَ بُضططيهطزُْ يُخىز و 
خؤثاضاغذي و ُٖوَيُناٌْ َاُْوَيُ بؤ َاُْوٍَ خؤٍ و غًاغُتٌ ضَطُظثُضَغيت طىَإ يُْاخٌ 
تانُناٌْ ُٓو وآلتُ زضووغت زَنات و ًَُٖؿُ بري يُوَ زَنُُْوَ نؤٕ بتىأْ خؤيإ 

اتىيإ يُو غًاغُتُ بجاضيَعٕ بَُُٖإ ؾًَىَف ُٓطُض غًاغُتٌ نىضزٍ بُضاَبُض وُْوَناٌْ زاٖ
تىضنىَاُْناٌْ عًَطام و ُْتُوَو ٓايٓعانإ بُؾًَىَيُى بٌَ خؤؾُويػيت ُٓوإ بؤالٍ خؤٍ 
ضابهًَؿٌَ ُٓوا بًَطىَإ وَآلَطؤٍ ُٓواًْـ خؤؾُويػتاُْ زَبًَت و ُٓو خؤؾُويػتًُ ضؤش 

تُْٗا , يُبُض ُٓوٍَ َطؤظ تىاْاٍ ثًَؿبًين وخُياَيهطزٌْ ُٖيُ, زواٍ ضؤش طُؾُ زَنات
وَآلَطؤٍ ُٖضَِؾُناٌْ ًَٓػتا يإ بريوَضٍ َُتطغًُنإ و ُٖضَِؾُناٌْ ْابًَت بَُيهى 

 ,(ؾطؤّ) وَآلَطؤٍ ُٓو َُتطغٌ و ُٖضَِؾاُْف زَبًَت نُويَٓاٍ زَنات يُٓايٓسَزا ضوو بسَٕ
ٌْ يُشيَُُ غُضنىتهاضيُناٌْ وآلتُنٍُ ُْبٌَ و ُٖض باوَضِ ْانُّ تانًَهٌ نىضز ُْبٌَ طىَا

يُبُض ُٓوَؾُ ًَُٖؿُ ْآاغىزَيُو زَتطغٌَ بؤيُ ُٖوَيٌ ُٖآلتٔ يُوآلتُنٍُ زَزات و بٌَ 
نُّ تانٌ نىضز  ,نُّ َاَيٌ نىضز ُٖيُ نُنٌ يَُاَيُوَ ُْبٌَ, َتُاُْيٌ يُال زضوغت زَبًَت

ٓايٓسٍَ ُْنات و تطغٌ يُٓايٓسٍَ  ُٖيُ يُخُضدهطزٌْ ثاضَو نطِيين خاْىو ضَناوٍ
بؤيُ وتىييَت َاَيٌ غجٌ بؤ ضؤشٍ ضَف نىْهُ بُزَغت بًَطاُْو بُزَغت , َٓساَيُناٌْ ُْبًَت

ًَُٖؿُ تانٌ نىضز ضَؾبًًٓاُْ بري يُزواضؤشٍ زَناتُوَ ُٓويـ , دىططاؾًاوَ غتٌَُ بًًٓىَ
 و ُٖضَِؾُو زاطريناضيُوَ.نُبؤٍ زضووغت بىوَ بُٖؤٍ ؾُضِ, زَضَجناٌَ ُٓو باضَ زَضوًُْيُ
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 : زةفتازي شازستاني
 

كةضَييت مسؤظ مؤزكَيكي ديهاميكي يةية و 
لةطةَل طؤِزاندا يةَلدةكات ومؤزكي 

  شازضتاني وةزدةطسَيت

 

نُثاؾهؤٍ , يُشياٌْ َطؤظسا ًٖض ؾتًَو ضَٖا ًًُْ بُتايبُتًـ ضَؾتاضَ نؤَُآليُتًُنإ
ىضٍ و غًاغري و ُْخامسُ يُغُضزٌََ طًَؤباَيًعَسا طؤضِاْهاضيُ طُوَضَناٌْ غًػتٌُ ٓاب

, نُغٓىضَ غايهؤيؤشيًُنإ ضووَو زضظبىوٕ ٌَ زًََْٔ ُٓطُض َُْيًرَي بُضَو تىاُْوَ ٌَ زًََْٔ
بؤيُ ْابٌَ بُضَٖايٌ ضَؾتاضو َاََُيُ يُطٍَُ زؤخٌ غايهؤيؤشٍ تانُنإ بهطيَت بُتايبُتًـ 

نُبُضزَواّ ًَُالٌَْ يًَُْىاًْاْسا ُٖبىوَو  ,(نىضِ) ايُطٍَُ ُْوٍَ ًَٓػت( باوى) ُْوٍَ ثًَؿىو
نًَُٓػتا ُٓو ًَُالًًَُْ خُغرتَو بًَُٖعتطَ بُٖؤٍ غُضَُٖيساٌْ زؤخًَهٌ زَضووٌْ , ُٖيُ

ؾجطظَ يُطٍَُ طؤضِاْهاضيُنٌ يُثطٍِ تُنٓؤيؤشياٍ ًٓٓتُضًَْت و َؤبايٌ و ؾُيػبىى و تىَيتُض و 
ُٓو ًَُالًًَُْ ًَْىإ , اضثًَهطزٕ و خؤطىجناْسٕ يُطَُيًساتؤضَِنؤَُآليُتًُناٌْ تط ًَهاْعٌَ ن

زوو ُْوٍَ دىزا ضَْطساُْوٍَ ًَُالًٌَْ ًَْىإ زوو دؤض نؤََُيطُيُ نؤََُيطٍُ ؾاضغتاٌْ و 
تًَطِواًْين ضَٖايٌ بؤ شيإ يُبُغتَُيهبىوٌْ ٖعضو بريٍ تانُناْسا خؤٍ َُآلؽ , ْاؾاضغتاٌْ

ٍ باوَضِ ُْبىوًْإ بُطؤضِاٌْ شيإ و ُٖضغُٓنطزٌْ زاوَ ٖانا بُو تاناُْوٍَ زا بُٖؤ
بُوآلتاٌْ ) ًٖض نؤََُيطُيُنًـ ًًُْ يُغُض ُّٓ ظًََُٓ, طؤضِاْهاضيُناٌْ َُٓطِؤ

بُتُواوٍ صيىوٍُْ نؤََُيطٍُ َُزٌَْ بٔ ُٓطُض يُغُض سُغابٌ بُٖاو نًتىضٍ ( ضؤشاوَؾُوَ
اُْوٍَ ثاطريٍ نؤََُيطُيُنٌ تُشٍ ًَُُٓ نُسي, َتبىوٍ نؤََُيطٍُ باو غاالضٍ َاََُيُ بهات
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يُبُٖاو زاب و ُْضيت بري ُٓغتَُُ نؤََُيطُيُنٌ ْىٍَ بري نُقؤْاغٌ ًََصوويٌ دًٌَ 
بططيَتُوَ تُْٗا يُو ناتاُْزا ُْبٌَ نُبُٖاو زاب و ُْضيت و نًتىضٍ َُآلغسضاو بدي بُقىضباٌْ 

نُواتُ ضَْطُ , ًًََٓتُ نايُوَُٓو نؤََُيطُ ْىيًٍَُ نُطًَؤباَيًعّ ضيٌَ بؤ خؤف زَنات و زَيٗ
َُُٓف بطُضِيَتُوَ بؤ خىزٍ َطؤظ و نُغًَيت نُ َؤضنًَهٌ زيٓاًَهٌ ُٖيُو يُطؤضِاٌْ 

نىْهُ , ظؤض ُٓغتًَُؿُ ويَٓاٍ نؤََُيطُيُنٌ تُواو َُزٌَْ بهُئ يُٓايٓسَزا, بُضزَواَسايُ
بًَت بٌَ نًَؿُُنًَـ و تاى وَنى بىوُْوَضيَو ُٓطُض نٌ يُوثُضٍِ تايبُشيُْسٍ نؤَُآليُتًسا 

ض , ض ًَُالًَْهاٌْ ْاوَوٍَ خىزٍ خؤٍ بًَت بؤتًَطنطزٌْ سُظو ٓاضَظووَناٌْ, ًَُالٌَْ ْاشٍ
ًَُالًًَُْناٌْ يُطٍَُ زَضَوَيسا بؤ ضاظيهطزٕ و ثابُْسبىوٌْ بُزابىُْضيت و ياغا طؿتًُنإ 

ضؤسٌ باوباثرياٌْ بٓىييَنَ واتُ تاى زَبًَت ُٖوَيٌ ضَظاَُْسٍ ُْغيت نؤَُآليُتٌ بسات و , بًَت
ضَناوٍ زاب وُْضييت ُٓوإ , و يُضووٍ غايهؤيؤشياوَ ضَناوٍ ثُضيإ ُْؾهاْسٌْ ُٓوإ بًَت

ُٓو ُْغتٍُ نُُٓقآلًْعّ ْاتىاًَْت يُؾُو و ضؤشيَهسا , نُثًَؿرت يُنؤََُيطُزا خىَيكاوَ, بٌَ
إ ناتسا ثًَىيػيت بُزَيإ دًٌَ بططيَتُوَو ببًَتُ ثطزيَو بُضَو نؤََُيطٍُ َُزٌَْ و يَُُٖ

غاٍَ زَبًَت تا بطاتُ ُٓو قؤْاغٍُ نُقؤْاغٌ ثًَطُيؿتين نؤَُآليُتًُو بَُُٖىو ُٓو 
قؤْاغاُْزا بطِوات نُنؤََُيطا ثًَؿهُوتىوَناٌْ زيهُ ثًًَسا طىظَضيإ نطزووَو شيَطخاٌْ 

زٌْ ُٓو ياغاو ثاف نًَهط, نؤَُآليُتًإ بُؾًَىَيُنٌ ضازيهايًاُْ طؤضِاٌْ بُغُضزاٖاتىوَ
ُٓقآلًْعّ , شيَطخاُْ غايهؤيؤشٍ و غؤغًؤيؤشياُْ نُضوخػاضٍ نؤََُيطٍُ ؾاضغتاٌْ زَيُوٍَ

ًَُالًَْهاٌْ ًَْىإ خىزو , نُ نؤََُيطٍُ َُزًًَُْ, زَبًَتُ غًُاو ُْغتًَهٌ ْىيٌَ نؤََُيطُ
ُٓطُض , ثطَْػًيب تاَىنًَصو َُٖىاض زَنات و ْابًَتُٖؤٍ َُٖيىَؾاْسُْوٍَ نؤَُآليُتٌ

نُياغاو بُٖا , نُواتُ ُٓقآلًْعّ طُوُٖضٍ نؤََُيطٍُ َُزًًَُْ, ياغاناًْـ يُٓاضازا ُْبٔ
ْىيًَُنإ يُْاخٌ تانُناٌْ نؤٍََُ بًٓات زٌََْ و ثؿهًَهٌ ظؤضٍ زَنُويَتُ ُٓغتؤٍ 

, ثاضتُنإ, غُْسيهانإ, نؤََُيُ و ططوُٖنإ) ضيَهدػتُٓناٌْ نؤََُيطٍُ َُزٌَْ
نُ ظياتط ضٍَ خؤؾسَنات بُضَو , ضؤَيًإ يُزضوغتهطزُْوٍَ تاى و نؤٍََُو ( ياُْنإ...تس

ْاؾهطيَت يُُٖض نؤََُيطُيُى تانُنإ تًُْا بري يُبُضشَوَْسٍ طؿيت , نؤََُيطٍُ َُزٌَْ
َُُٓف ثًَىيػيت بُبُٖاٍ ْىٍَ ُٖيُ بؤ , ُٓو دؤضَ برينطزُْوَيُ ُْظؤى و بٌَ طًاُْ, بهُُْوَ

َ نإ ( َٔ) نىْهُ, سُظوو ٓاضَظووٍ خىزثُضغيت و َٓايُتٌظاَيبىوٕ بُغُض ُٖوَؽ و 
 ,(ُْٓ) بُضزاؾٌ ُٖوَؽ, زَبًَت ضَظاَُْسٍ ُٖضزووال وَضبططٕ, زْاظبُض زوو بُضزاؾسإ



 54 

نُسُظو ٓاضَظووَناُْو بُغرتاوَ بُطؤضِاْهاضيُناٌْ شيإ و غتايًٌ قصو دًىبُضطٌ ٖؤبعيًاُْو 
نُ ُْوٍَ ثًَؿىوٍ ُٖضاغإ , ًَْىإ ضَطُظَنإ دؤضٍ دًىبُضطٌ ْىٍَ و دؤضيَو يُثُيىَْسٍ

ُٖضوَٖا , ُٖضوَغا بُضزاؾٌ َين باآل نُْابًَت تاى يُياغاناٌْ زَضبهًَت, نطزووَ
زيػإ ُْظؤى و بًَطًاُْ بؤ شياٌْ , بُثًَهُواُْؾُوَ برينطزُْوَ تًُْا يُخىزو ًٖهٌ زيهُ

( خىز) يُطُضِإ بُزواٍ ْانؤنٌ يًَُْىإ خَُيهٌ و زَغتجًَؿدُضٍ تانُناٌْ, ٓايٓسَ
نىْهُ ْانطٍَ نؤٍََُ , ثًَىيػت و تىيَؿُبُضٍَ شيأْ, وًَُالًَْهاٌْ يُطٍَُ ُٓو زووبُضزاؾُزا

بُثًَهُواُْؾُوَ نؤٍََُ يُدًٌَ خؤٍ , بٌَ ًَُالٌَْ و ضنابُضٍ بُضَو ثًَؿُوَ ُْٖطاو بًَٓت
بهاتُوَ بؤ غُضَُٖيساٌْ زَوَغتًَت و َاضنؼ ٓاغا تؤويَو زَبٌَ بُضَط بؤ ُٓوٍَ خؤٍ ُْؼي 

زَتىأْ بُؾًَىاظٍ ؾاضغتاًْاُْو , ُٓو ًَُالٌَْ ضنابُضياٍُْ بامساْهطز, طىَيًَو و تؤويَهٌ ْىٍَ
نُثًَىيػيت بُقىضباًْساُْ بؤ ُٓوٍَ , زَضنىوٕ يُباظٍُْ بىُْوَضٍ بايؤيؤشٍ ضَؾتاض بهُٕ

ؤشياُْو بايؤيؤشياُْف خؤبػاظيَٓٔ يُطٍَُ نؤٍََُ بُضدُغتُ بيبَ و َطؤظ بتىاٌَْ غايهؤي
َُبُغت يُقىضباًْسإ زَغتبُضزاضبىوُْ يُ دًَبُدًَهطزٌْ ْاَُزًَْاٍُْ ُْٖسيَو , َُٖيبهات

ظؤضداضيـ ُٓو ًَُالًًَْاُْ زَطُُْ ْاو ظاْهؤو غُْتُضَناٌْ ضوْانبريٍ و , يُٓاضَظووَنإ
دًاواظ خؤيإ ضَوتُ دًاواظَناٌْ غًاغُتًـ بُضيَطٍُ , ٓؤضطاُْناٌْ  نؤََُيطٍُ َُزًَْـ

بطِياضو ضاغجاضزَ يُ ظاْهؤناٌْ َُٓطيهاو ُٖضوَٖا ظاْهؤناٌْ , يُو نًَؿُيُ زَزَٕ
نىضزغتاًْـ ثرت يُُٖض زاَُظضاويَهٌ زيهُ زَنُويَتُ شيَط ناضيطُضٍ ضاغتُوخؤ يإ 
ْاضاغتُوخؤٍ سعب و نُغاٌْ سعبٌ ْاو سهىَُت و سُظٍ زَغُآلت و خؤغُثاْسًْإ ثًَىَ 

ُْٖسيَهًؿًإ , َ بُو زاواياٍُْ نُوا يُسًػابٌ بُضشَوَْسٍ ططوثُناٌْ زيهُيُزياضَو ثُيىَْس
اليُْطريٍ َُٖيىيَػتًَهٌ ْاؾاضغتاٌْ زَنُٕ و ْهىَيٌ , يُناتٌ واُْ وتُٓوَيإ يُْاو ظاْهؤ

بىوٌْ نؤََُيطُيُنٌ َُزٌَْ زَنُٕ و بَُيطُف بؤ َُُٓ ثؿتطرييهطزٌْ ياغا وَنى تًؤضو 
تُْاُْت ظاضاوَناٌْ ُٓزَب و وتُٓوٍَ يُّ غُضزََُزا , زاضٍ واقًعٌثًَؿًًَهطزٌْ وَنى نط

يُظؤض يُظاْهؤناٌْ نىضزغتإ بىوُْتُ سعبايُتًُنٌ ْاؾاضغتاٌْ و ثامشاوٍَ خؤٍ يُُْغيت 
يُبُض ُٓوَ ظؤضيَو يُضوْانبريإ و نُغاٌْ ٓاغايٌ ْاو ُٖوييَن , تانُناْسا دٌَ ًَٖؿتىوَ

ُوَ نُنُوغاْسُْوَ يُبُٓضَِتسا يُظَإ و ناضَ ُٓزَبًُناْسا نؤََُيطا دُخت يُغُض ُٓوَ زَنُْ
ُٖضوَٖا وتُٓوٍَ ُٓزَب يُظاْهؤناْسا بىوَتُ سعبايُتٌ غًاغٌ زش بُضَؾتاضٍ , ُٖيُ

ُْٖطاوٍ ضَؾتاضٍ ؾاضغتاٌْ بُٖعضٍ خًًََُنًاُْ و ظَاٌْ زيبًؤَاغًُت  ْايُتُ , ؾاضغتاٌْ



 55 

و نًَهطزٌْ نؤََُيطٍُ َُزٌَْ ضؤَيٌ تاى و  بَُيهى ُْٖطاوْإ بُضَو ؾاضغتاًُْت, نايُوَ
ضؤؾٓبريٍ و غًػتٌُ غًاغٌ و ٓابىضٍ و نؤَُآليُتٌ زَوٍَ نًَُُٓـ َؤضنًَهٌ ًََصوويٌ 

 : زََيًَت ٍ َُظٕبابُتًاٍُْ طُضَنُو َُٓطِؤ يا غبٍُ غُضَُٖيسَزات ُٖضوَنى ؾاعري
 

 ٍُٓ زضِى و زاَيٌ غُض ضيَِ
 زاُْ دريٍَِ نًتاُْ يًَِ 

 ض َُُْٓسَ بٔغُز ُٖظا
 بُغُضتاْا ُْٖطاو زًََِْ. 

 
ُباتٌ شيَطظََري و غُض ظًََين طٌُي نىضزغتإ  زش بُنُوغاُْوَو , يُٓاناٌَ زَيإ غاَيٌ خ

ُبٓاغُزا ُٖوَيٌ ضَويُٓوٍَ  ُُْتُوٍَ نىضزيـ ي ُنإ ٖاتؤتُ ٓاضاوَو تانًـ ي ًَْ سهىَُتُ ْاَُز
ىَظٍَُ تطؽ و زَيُضاونٌَ و ضانًَُناْسٕ ثُْا بؤ َُتطغًُ ُْغتًُناٌْ زَزات و بؤ ضظطاضبىوًْـ يُزيَ

ظاْهؤناٌْ نىضزغتإ يُطٍَُ , نُؼي ٓاويـ زَبات و زَيُوٍَ ثاثؤضَِنٍُ يُنُْاضٍ ٓاضاًَسا بطريغًَتُوَ
ُْسٕ و نُم بُغتين ًََصوويٌ بُضاوضز ْانطئَ هؤناٌْ ُٓواْسا يُضووٍ ثُضَغ ويَطِاٍ ُٓوٍَ , ظْا

َ ثاغاوٍ ُٓوَ بسَئ نُضَؾتاضٍ ؾاضغتاٌْ , تا يُغُضَاوَؾىيَُٓواضٍ زاطرينُضاٌْ ًَٖؿ ُبُضُٓوَ ْاٌب ي
ُْىيَٓري هؤناْسا ْ ُبُضُٓوٍَ بُٓاغاٌْ ُْطُيؿتىيُٓتُ ُّٓ ضؤشَ, يُظْا َ ثرت ضَؾتاضٍ , بَُيهى ي ٌَب ز

ُتًإ  ا ؾُقًٌَ سعبايُتٌ بُظاْهؤناُْوَ ًًََُْٖري و َؤضنٌ َُزًَْ ىيَٓري و بُثًٌَ تىْا ؾاضغتاٌْ ٓب
ُٓو سعبايُتًُ , ببُخؿري و بطِيَو قىضباٌْ بسَئ بُزَغهُوتٌ َازٍ ؾُخػٌ و ثايُو ثًُثًَ

ؾاضاوَيٍُ ْاو زَغُآلتًـ ناض يُضَوتٌ خىيَٓسٕ و ثطؤططاَُناٌْ خىيَٓسٕ زَنات بُٖؤٍ خىَيكاْسٌْ 
َ َتُاُْ بُخىز اف نُغُزإ غاٍَ يُثًَ, زؤخًَهٌ غايهؤيؤشٍ ْاَُٖىاض و ٌب ـ ظؤض يُوآلتاٌْ زوًْ

هؤناًْاْسا بىوُْتُ سعبايُتٌ غًاغٌ زش بُضَؾتاضٍ ؾاضغتاٌْ َ , ًَُُٓوَٕ ُٓزَب يُظؤض يُظْا زٌَب
َتُ نؤََُيطٍُ َُزٌَْ يُناتًَهسا ري ًٖض نؤََُيطُيُى بُتُواوٍ ْاًب ُْٗا , ُٓوَف بعْا نَُطؤظ ت

ًُ بُتُْٗا غتًَُؿُ بًُٖض , ُبَُيهى تا ضازَيُى بىُْوَضيَهٌ بايؤيؤشيؿ, بىوُْوَضيَهٌ نؤَُآليُتٌ ًْ
َ ضَؾتاضٍ ؾاضغتاٌْ و ُٓو ثُيىَْسياٍُْ ثاَيجؿيت زَنُٕ َت ٌب ًُب ٖ ٌَْ , ؾًَىَيُى نؤََُيطُيُنٌ َُز

َت بؤ ْىاْسٌْ ضَؾتاضٍ ؾاضغتاٌْ وَنى ثابُْسبىوٌْ  َْطُ تاى يًَطَزا ضؤَيٌ ناضيطُضٍ خؤٍ ًُٖب ض
ُْس بىوٕ بُنؤًْيَت بُناضًَٖٓاٌْ َؤزيَطْاٍُْ  تانُنإ بُضيَُٓايٌ ؾاضَواٌْ و ٖاتىنؤو ٓاغايـ و ثاب
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هؤ بؤ َُضاٌَ  ُبىاضٍ خىيَٓسٌْ ظْا َت  و ُْقؤظتُٓوٍَ تًَهَُيبىوٌْ ُٖضزوو ضَطُظ ي َؤبايٌ و ًٓٓتُضًْ
يَت  ؾُخػٌ و ثًَؿًًَهطزٌْ ُٓخالقٌ نؤََُيطٍُ َُزٌَْ و بىوٌْ بُضْاٍَُ تاى بؤ نؤًْ

ػ َت ُٖض يُيًَهؤَيًُٓوٍَ ظْا يت تا زَطاتُ ْاغًين ٖىُْضو ُٓزَب و غًاغُتٌ بُناضًَٖٓاٌْ ًٓٓتُضًْ
ؿاٍُْ بُؾاضغتاٌْ بىوٌْ ُٓو , طُالٌْ زوًْاو ؾًَىاظٍ شياًْإ ُْسبىوُْف يُُٖض وآلتًَهسا ًْ ُٓو ثاب

با يُخؤَإ بجطغري ٓايا ًٍَُُٓ نىضز تا ض ٓاغتًَو ثابُْسٍ ُٓو ضيَُٓايًاُْئ؟ بُضغعٌ ُٓو , تاناُْيُ
ُ ُٖض, ثطغًاضَف ثًَىَضيَهُ َت تا ض ٓاغتًَو ؾاضغتاًْ َت , تانًَو بؤخؤٍ زَظاًْ ُٖض تانًَهًـ زَتىاًْ

ُت ًَْ َت بؤ نُغجاْسٌْ َُز ًُب واتُ ضَؾتاضٍ ؾاضغتاٌْ بُو ثًًَُف سهىَُت , ضؤَيٌ خؤٍ ٖ
ُ زَنات ُٖض يُضيَُٓايٌ ياغاناٌْ ٖاتىنؤوَ تا زَطاتُ ثُضوَزَو ؾاضَواٌْ , ثاَيجؿيت ُٓو زاَُظضاوْا

ُْس بطِياضيَهٌ تايبُت بُ باضٍ شْإ وَنى وَغتاْسٌْ ياغاٍ شَاضَ ويَطاٍ زَضنطز ٍ غاَيٌ 089ٌْ ن
َىَشٕ بىو) نُضيَطُ بُثًاو زَزات شٌْ زووَّ بًًََٓت 0984 َ وَضططتين ( ُٓطُض شُْنُ ًب بٌُب

ُْسٍ زازطا ٍ َازَ 0ُٖوضَٖا بطِطٍُ , 0980غاَيٌ 300وَغتاْسٌْ  ياغاٍ شَاضَ , ضَظاَ
نُتايبُت بىو بَُُغُيٍُ , و َُٖىاضنطاوَناٌْ البطا0969غاَيٌ 000ٌ شَاضَ يُياغاٍ غعانا00ْ

ُْسٍ شٌْ ( تازيب) تًََُهطزٕ ٍ شٕ يُاليُٕ ًََطزَنُيُوَو قُزَغُنطزٌْ ًَٖٓاٌْ شٌْ زووَّ بٌَ ضَظاَ
ُْسئ بطِياضٍ زيهُ...تاز.  يُنُّ و ن

و بُْس يُغُض  بؤ نُغجاْسٌْ ُٓو ياغاياُْف ؾتًَهٌ غطوؾتًُ سهىَُت ُْٖسٍَ نؤت
بُآلّ غٓىضٍ , ٓاظازٍ َُٖيػىنُوت نطزٕ و غاْػؤض يُغُض ُْٖسٍَ يُبىاضَناٌْ شيإ زابًَٓت

ُْٖسٍَ نُؽ يُو باوَضَِزإ , نىْهُ زَبًَتُ ظيإ بؤ ضَؾتاضٍ ؾاضغتاٌْ, خؤٍ ُٖبًَت
ثًَساٌْ نًَُُْٖؿتين َىَيهايُتٌ تايبُتٌ يُوآلتاٌْ نؤَؤًْعَسا  َُضدًَهُ وَالْاْطيَت بؤ ثُضَ

ضَؾتاضٍ َُزًَْاٍُْ ضاغتُقًُٓ غُباضَت بَُىَيهايُتٌ , نؤََُيطٍُ ؾاضغتاٌْ َُُٖ اليُٕ
ُٓوَيُ ثاَيُٓضٍ َىَيهايُتٌ يإ َىَيهساضٍ الواظ بٌَ بؤ ُٓوٍَ غُضَايٍُ تانًـ بُؾساضٍ 

يُنىضزغتإ َىَيهايُتٌ و َىَيهساضٍ بىوَتُ ثًَىيػتًُنٌ , بىًْاتٓاٌْ نؤََُيطُ بهات
ًاٍُْ زَضووٌْ ظؤض نُؽ و ضنابُضٍ شَاضٍَ طُوضٍَ باَيُخاُْو نؤَجاًْاو ٖىتًٌَ و ُْخؤؾ

نُنٌ , َىتًٌَ زَنُٕ و نُؽ ٓاَازَ ًًُْ قىتاغاُْيُى يإ ُْخؤؾداُْيُى بهاتُوَ
يُوآلتًَهٌ وَنى َُٓطيها بُثًٌَ ُٖواَيٌ ضؤشْاَُنإ زَيإ طُوضَ زَوَيَُُْسٍ ُٓو وآلتُ 

ٌ ظؤضٍ غُضَايُيإ  ثًَؿهُف وآلت بهُٕ بؤ طُؾُثًَساٌْ ظياتطٍ بطِياضيإ زاوَ بُؾًَه
ثُضوَضزَو ؾًَطنطزٕ و زؤخٌ نؤَُآليُتٌ و ثطغٌ َٓساٍَ و ُٖضوَٖا نُْسئ ياضيعاٌْ دًٗاٌْ 
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و ضوْانبريٍ طُوضٍَ وآلتاٌْ زوًْا ثؿهًَو يُغُضوَتٌ خؤيإ تُضخإ نطزووَ بؤ ياضَُتًساٌْ 
ُّٓ بُخؿًُٓ  ,ٍُ ثًَؿدػتين ثُضوَضزَيٌ وآلتُناًْإُٖشاضإ و بُؾساضيهطزٕ يُثطؤغ

دؤضيَهُ يُضَؾتاضٍ ضاغتُقًٍُٓ َُزًَُْت نىْهُ ؾيت ؾاضاوَ يُنُغًَتًسا ْاًَيَن 
بُآلّ واقًعٌ نؤََُيطٍُ نىضزٍ و , نُٓاَاجنٌ طُؾُغُْسٌْ َطؤظ و ضَؾتاضَ َُزًَُْنٍُ بٌَ
 ظؤض يُالٍ بًَُٖعَ بؤ ظآَهطزٌْ ُٓو بُٖؤٍ تطؽ يُٓايٓسَ ٓاضَظوٍ نؤنطزُْوَو َىَيهساضيَيت

َُُٓف ُٓوَ زَطُيًَُْت َاَيًهطزٌْ تاى ًَٖؿتا  ,(ُْوَ-نىضِ) ٓايٓسَيُ يُغُض ٓاغيت تاى
تاى َُٖيططٍ ُٖض ٓايسؤيؤشيايُى بٌَ ُٓوَ , َاويَيت بؤ َُزٌَْ بىٕ و ضَؾتاضٍ ؾاضغتاًْاُْ

بهات و بٌَ زضِى يُْاو  ضَت زَناتُوَ ْاخٌ خؤٍ يُخًَتُو خُوؾٍُ خؤثُضغيت زَضباظ
نؤََُيطانٍُ شيإ بطىظَضيَينَ و ُٖضوَٖا زَبٌَ بًَُٖعو ناضاَُ بٌَ ُٓطًٓا نؤٍََُ ضَتٌ 

بُآلّ , تاى نُْس بُاليُوَ ططْطُ نُبُؾًَط ْاوٍ زَبُٕ و ؾاْاظيؿٌ ثًَىَ زَنات, زَناتُوَ
اضيَهٌ بٌَ ًَٖع ناتًَو ناوٍ بُظَيٌ و غؤظ و َطؤيًاٍُْ ؾًَطيَهٌ زضِْسَ زَبًينَ طًاْس

, زَثًًؿًًََٓتُوَ ُٓودا َىوٍ َُزًَُْت و نًتىضٍ زازثُضوَضٍ الٍ ضَْطُ تؤظيَط ببعوٍَ
قبىَيهطزٌْ زَغُآلتٌ ًَٖعو خؤ بُؾًَطظاْري زؤخٌ  , غُضباضٍ ُٓوَف ُٖض ضاظٍ ًًُْ ؾًَط ُْبٌَ

ؤٍ بُغُض غايهؤيؤشٍ تانُ و يُُْغتًسا َت بىوَ ًَُٓـ دؤضيَهُ يُزيهتاتؤضيُتٌ ؾاضاوَ خ
خؤٍ و زَوضوبُضزا غُثاْسوَو ًَهُنهطزًَْهٌ ؾاضاوَف يُاليُٕ خَُيهُوَ زَضطٍُ خػتؤتُ 
غُض ثؿت و تا يؤشيهٌ ًَٖعيـ يُٓاضازا بٌَ ضَؾتاضٍ ؾاضغتاٌْ يُْط و ثطِ زَيُضاونٌَ و 

ُٓطُض ٓاظازيـ ُٖبىو َاقىوٍَ ًًُْ َُٖىو تىيَصو نًُٓناٌْ نؤَُأل بُيُى ؾًَىَ , ثُؾًَىَ
بؤيُ ؾطَ اليٌُْ و ؾطَ ٓايسيا يُزاَُظضاوَ ؾاضغًتاًُْناْسا ضاغتًُنُ ْهىَيٌ , بهُُْوَبري

ُٓو ؾًَىاظٍَ نُثُضيَُإ و سهىَُتٌ , ضَخُٓو ضَخُٓ ططتًٓـ ضَناو زَنطئَ, يًَٓانطٍَ
نىضزغتإ ضَناو نطاوَ بُبُضاوضز يُطٍَُ ثُضيَُإ و ياغاناٌْ يُوآلتاٌْ نُْساوٍ عُضَبٌ 

بىضٍ و غًاغًُوَ يُثًَـ ًَُُٓوَٕ َُضدًَهٌ ططْطُ بُضَو نؤََُيطٍُ نُيُضووٍ ٓا
ُٓطًٓا زَغُآلتساضٍ  تانطَِوٍ بريوضِاٍ ُٖضنًًُى بًَت نؤََُيٌ نىضزغتإ , ؾاضغتاٌْ

نُوايإ يًَٗات يًََُصووٍ دًٗاْسا , بَُُٖإ زَضزٍ نؤََُيطٍُ غًػتٌَُ نؤٕ زَبُٕ
ُٓو نؤََُيطاياُْ يَُُٖىو خَُيهاٌْ زيهُ نَُرت , بُتايبُتٌ يُغُضَتاٍ نُضخُناٌْ ْىيَىَ

بُثًَهُواٍُْ نؤََُيطُ غُضَايُزاضَناُْوَ بُتايبُتٌ , ضَؾتاضٍ ؾاضغتاٌْ بططُْ بُض
يُبُض ُٓوَ , نُنؤََُيطُيُنٌ وؾًاضو خىز بعوئَ و َُُٖاليُُْ, نؤََُيطٍُ يًرباٍ زضيىنطاغٌ
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باؾرتئ , يُٖىؾًاضٍ بُنؤٍََُ ُٖبًَتؾتًَهٌ غطوؾتًُ ُٖض نؤََُيًَو بطِيَهٌ زياضيهطاو 
, ؾاضَواٌْ, َُٖيبصاضزُْناٌْ ثُضيَُإ, غُضناوَف بؤ ُٓو ٖؤؾًاضيُ َُٖيبصاضزُْناُْ

ططْطٌ ُٓو َُٖيبصاضزْاُْ ُٓوَ ًًُْ اليًَُْو غُضبهُويَت بَُيهى ثطؤغٍُ  ,غُْسيهانإ
َ ٖىؾًاضيُنٌ َُٖيبصاضزُْنُو ثًَؿىاظٍ دَُاوَضو بُؾساضيهطزًْإ خؤٍ يُخؤيسا دؤض

زَيدؤؾهُضَ يُنىضزغتاْسا نُبُضَو زضيىنطاغٌ و َُزًَُْت و طؤضِيين زَغُآلت بُؾًَىٍَ 
نُ ظؤضبٍُ  ,ٓاؾتًاُْو ياغاياُْ ُْٖطاو زًََْري غُضَضِاٍ نُنىنىضتٌ و بُضشَوَْسٍ سعبايُتٌ

, زا نطزتانُناٌْ بُناوثؤؾري يُو بريوباوَضٍَِ غًاغٌ يإ سعبايُتٌ بُؾساضيإ يُو ثطؤغُيُ
َُُٓف الٌْ نٌَُ ضَؾتاضٍ ؾاضغتاٌْ تانٌ نىضزَ ُٖض نُْسَ غًػتٌُ ؾاضغتاٌْ 

بُآلّ ُّٓ ٖىؾًاضيُ بُنؤََُيًًُ ُٖويَين ضَؾتاضيَهٌ ؾاضغتاًًُْ , يُنىضزغتاْسا يُٓاضازاًُْ
زَبًَت الٌْ نُّ زَضاَُتًإ تاضازَيُى بُضظ : بؤصيىُْ, ُٓواٍُْ نُ ُٓو ٖؤؾًاضيُ زَياْططيَتُوَ

, ًَُٓـ بُغرتاوَ بُزاٖاتٌ نُضتُ دًاواظَناٌْ ٓابىضٍ يُنىضزغتاْسا نُ ظؤض الواظَ, ًَتب
بُآلّ وَنى ُْٖطاويَهٌ ضيَدؤؾهُض ناضطُ بُضًََُُٖٗٓنإ , بُتايبُتٌ نُضتُ بُضًََُُٖٗٓنإ

يُنىضزغتإ و ناضٍ غُضَايُطىظاضٍ وَنى قىتىبُْسٍ و ثطؤشَناٌْ زضوغتهطزٌْ خاْى 
ٍ ًٌُٖٓ و غُْتُضٍ ضؤؾٓبريٍ و ضيَهدطاوَناٌْ نؤََُيطٍُ َُزٌَْ و نطزُْوٍَ ظاْهؤ

, زَضًَٖٓإ و ثاآلوتين ُْوت َىشزٍَ ٓايٓسَيُنٌ طُف زَبُخؿٔ بُزاًْؿتىاٌْ نىضزغتإ
ُٓويـ غٓىضيَهٌ بُٓضَِتٌ , بُضظبىوُْوٍَ بُضٌَُٖ ُٓو نُضتاُْ زَضاَُتُنإ ظياز زَنات

يُواُْيُ زإ , اٌَ ُٓو الٌْ نٍَُُ نُضاَُتُ واتايًُيُُٓجن, يُنُضاَُتٌ واتايٌ زَبُخؿًَت
بُآلّ ططْط ُٓوَيُ ُٓو زاًْؿتىاٍُْ نُٓاَاشََإ , بُدًاواظيُنٌ بُٖاٍ ُٓو زَضاَُتاُْ بًٓرَي

ُٓو وؾًاضيُ بُنؤََُيُ تايبُشيُْسيُنٌ بُٓضَِتًُ , بؤ نطز ُٓو وؾًاضيُ بُنؤََُيُ بًاْططيَتُوَ
نَُُْاؼي َطؤظ و , زَغُآلتساضٍ غُضزٌََ نؤٕ, ٍ ْىٍَيُتايبُشيُْسيُناٌْ نؤََُيطُ

تُْٗا , ْايُنػاٌْ تًًَسا ضَناو زَنطا بًُٖض ؾًَىَيُى برييإ يُزاًْؿتىإ ُْزَنطزَوَ
يُوناتاُْزا ُْبًَت نُٓاضاٌَ بٓىيَٓٔ و بًاْهُُْ زاًْؿتىاًَْهٌ ًَهُض و بُضًََُٖٗٔ و 

ُض زاًْؿتىاٌْ عًَطام بُطؿيت و َُُٓف َُٖإ زؤخُ بُغ, غُضناوٍَ ًَٖعٍ غُضباظٍ
غُضَضِاٍ ططْطًُٓزإ بُْاونُنُ يُضووٍ ثُضَثًَساٌْ نؿتىناٍَ و , نىضزغتإ بُتايبُتٌ ٖاتىوَ

بُآلّ نؤََُيطٍُ يًربايٌ و زضيىنطاتًُنإ ُٓو , طُؾتىطىظاض و ناْعا زَضًَٖٓإ و ..تس
, وَضٍ يُبُضزَّ ياغابريؤنٍُ زازثُض, باضزوزؤخُيإ بُؾًَىَيُنٌ بُضناو َُٖىاض نطز
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غٓىضزاضنطزٌْ زَغُآلتٌ ْاوَْسٍ يُبُغُضباظيهطزٌْ تانُنإ و بآلونطزُْوٍَ ٓاظازٍ 
بُتايبُتٌ وآلتاٌْ تاظَ غُضبُخؤو , ضَخُٓططتٔ يُْاوَْس ُٖضنُْسَ يُنؤََُيطٍُ ضؤشُٖآلتًسا

, ضٕتاَُظضؤٍ زَغُآلتًَهٌ غُضبُخؤو غُضوَ, ُٓواٍُْ ًَٖؿتا ُْطُيؿتىُْتُ غُضبُخؤيٌ
ْايُٕ ضَخُٓ ( ُْى عُقٌَ) َُُٓف بىوَتُ ٖؤٍ ُٓوٍَ ُٖضنُْسَ ٓاظازيًـ ُٖبًَت يُزَيًإ

ٓاضاغتٍُ غُضاًْإ بهُٕ تا واٍ يًَسيَت غُضنطزايُتٌ بُؾًَىَيُنٌ ًَهاًْهٌ ضَؾتاضٍ 
 زيهتاتؤضيُت زَْىيًََٓت و ثُضزٍَ خؤؾُويػيت نىيَطاُْ ُٓو ضَؾتاضَ ْابًًَٓت.

شياٌْ تايبُتٌ دًاواظيًُنٌ بُٓضَِتٌ يُطٍَُ ضَؾتاضٍ ؾاضغتاٌْ ضَؾتاضٍ ؾاضغتاٌْ يُ
بؤيُ يًَطَزا ثًَىيػتُ تانُنإ , يُثُيىَْسيًُ ضاغتُوخؤناٌْ بُؾساضبىواٌْ شياٌْ طؿتًسا ًًُْ

ٖؤؾًاضبهطيَُٓوَ يُزاَىزَظطاناٌْ زَوَيُت يُقىتاغاُْنإ و ؾًَططُنإ و ضيَُٓايٌ ٖاتىنؤ و 
ُضنُف زَنُويَتُ غُضسهىَُت نُيُضيَطٍُ زاَىزَظطا ظاْهؤنإ و ...تس ُّٓ ٓ

بُتايبُتًـ يُزَظطاناٌْ ًَسياٍ وَظاضَتٌ ضؤؾٓبريٍ , ثُضوَضزَيُناُْوَ ظياتط ططْطٌ ثًَبسات
غطوؾيت تاى و خاغًُتُناٌْ , و زَظطاناٌْ ًَسياٍ ثاضت و سعبُنإ و ًَسياٍ ًٌُٖٓ

ُٓو , غتُنطزٌْ ضَؾتاضٍ ؾاضغتاًْسانُغايُتٌ تانُنإ ناضيطُضٍ طُوضَيإ ُٖيُ يُ بُضدُ
غطوؾتٍُ نُغٌ ٓاؾتًدىاظ ُٖيُتٌ ظؤضططْطُ يُبىاضٍ يًَبىضزٌْ غًاغٌ و ثًَهُوَ شياٌْ 

تانٌ نىضز بؤ زَضبطِيين نانُخىاظٍ و زَيجانٌ بُتايبُتٌ بُضاَبُض بًَطاُْ ًَُٖؿُ , ٓاؾتًاُْ
ُو ؾُضًَُٓ زَغتبُضزاضٍ َاؼي خؤٍ بىوَو وازَضنُوتىوَ نُغًَهٌ ؾُضَُٓو ٓ

َُٖيًدَُيُتاْسووَو واٍ يًَهطزووَ ناوَضِيٌَ زَغيت زاطرينُض بٌَ تا ُٓو ناتٍُ زاطرينُض 
بًَُٖعتط بىوَو طىضظٍ خؤٍ وَؾاْسووَ َُُٓف زَيإ داض يًََُصووٍ غًاغٌ تانٌ نىضز زا 

بُآلّ بُزاخُوَ َُُٓ خاغًُتًَهُ زاٌْ  ,ضوويساوَو بُزاخُوَ نىضز ثُْسٍ يٌَ وَضْاططٍَ
ضَوؾت و ضَؾتاضٍ باف يُواُْيُ  ,ثًَساْاْطيَت و غُضَضِاٍ ُٓوَف نُْسئ ثاغاوٍ بؤ زيَُٓٓوَ

طىظاضؾت يُضيَعو ُْواظف زَنات و زوضيـ زَنُويَتُوَ , ُٓطُض باويـ ُْبًَت, ظؤض ٓاَيؤظ بًَت
بُغُزإ خًَعإ ُٖبىوَ يُنىضزغتإ و يَُاوٍَ ثاف ضاثُضئ , يُظياْطُياْسٕ بُنُغاٌْ زيهُ

نُباضٍ طىظَضاًْإ ظؤض غُخت و زشواض بىوَو ٖاونات باضوزؤخًإ بؤ ضَخػاوَ بُؾًَىَيُنٌ 
بُآلّ ُٓوَيإ ُْنطزووَو يُبطغا َطزًْإ بُثُغُْستط , ْاياغايٌ طىظَضاٌْ خؤيإ باف بهُٕ

بؤيُ ضَؾتاضٍ باف يإ غطوؾيت باف , واتُ ويصزإ و ضَوؾيت خؤيإ نطزؤتُ غاْػؤض, ظاًْىَ
ظؤضداض , ططؾيت نؤََُيطٍُ ًَُُٓ يًَطَزايُ, زَبًَتُ ٖؤٍ غٓىضزاْإ بؤ خطاثُناضٍ يَُطؤظسا
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ُٓطُض تانًَو َُٖيجٍُ وَزَغتًَٗٓاٌْ ثًَىيػتًُناٌْ ُْبًَت بُطَُصَو نَُتُضخٌَُ يُقَُيُّ 
يإ ُٓطُض ُٓو َطؤظُ ناوثؤؾٌ يَُُٖيُناٌْ زَوضبُضٍ بهات و تؤَيُ غُْسُْوٍَ , زَزَٕ
يإ , ُدُضط يُقُيُّ ْازضيَت و ُْٖسيَو داضيـ بُتطغٓؤى و خىيَطٍِ زازَْطيَتٓاظاو ب, ُْبًَت

 زَغُآلتًـ بٌَ َطؤظٌ ,واتُ بُبٌَ زَغُآلت زَيصًََطٕ, بُ بُغتُظَإ ْاوظَزٍ زَنُٕ
 غًؿُتاُْ ُٓو ثًَهُواٍُْ ُٓوَ يُبُض دا ,زَطُيٌَُْ ًَٖع بٌَ نُغايُتٌ نؤََُيُوَ يُضواْطٍُ
 خؤيإ يُزَوضوبُضٍ تط نُغاٌْ نؤنطزُْوٍَ ْىاْسٕ ٓاغايُتٌ و اضٍنُتاواْه ,ثُغُْستطَ
 زَنات. تط بًَُٖع زَغُآلتًإ
 و زازَثؤؾًَت ؾتُْاؾرييُٓنإ ,وايُ دًىبُضى وَنى تاى بؤ باف ضَوؾيت و غطوؾت

 تانٍُ ُٓو نىْهُ ,ْا ناتًَو َُٖىو بُآلّ ,زَنات غُضنىت خطاخ يُغطوؾيت طىظاضؾتهطزٕ
 غُضنىت خؤيؿٌ تاى وَنى زَنات ؾاضغتاٌْ يُنؤََُيطٍُ ثًَؿىظاٍ تُيُوضَوؾ  ُٓو خاوَٕ

 نُ ,باف ضَوؾيت ,طؿتًُناْسا و غًاغٌ يُزاَُظضاوَ ًًُْ زَغُآلتٌ ُٓوٍَ يُبُض ,زَنطيَت
 بريوضِايإ نُغاٍُْ ُٓو ًَْىإ بُٖاوناضٍ زَزات ضيَطُ ,ؾاضغتاًُْ ضَؾتاضٍ َُبُغتُإ يًَطَزا

 ُٖضوَنى طىتىيَيت غًاغتىإ ٍ (ٖاضنؤت ويًُّ) ,بُيُنٔ زش داضيـ ظؤض دًاواظَو
 ,ُٖيُ بُوَ ثًَىيػيت ثُضيَُاٌْ غًػتٌُ َاُْوٍَ :زَيطًَطِيَتُوَ (ت.ؽ.ُٓيًىت)

 ُٓوَ بُْاناضٍ َُٓطِؤ ُٓطُض ,بهات ٓاَازَ ٓؤثؤظيػؤْسا يُطٍَُ ًَٓىاضَ خىاٌْ نًَُُٖؿُْاٌْ
 زَنطيَت ثُيطَِو و نىضزغتإ يُُٖضيٌَُ غًاغٌ َؤضنٌ زَبًَتُ ُٓوَ  يُٓايٓسَزَزا ُٓوَ بهُئ

 طُوضتط ًٓٔتالؾًَهٌ ُٖوَيٌ نًَُُٖؿُ  طُف ٓايٓسَيُنٌ و يُثًَؿهُوتٔ بُؾًَهُ نُُٓويـ
 و ٖعضٍ ْاوخؤٍ ًَُالًٌَْ ُٖضنُْسَ ,نىضزغتإ ْاو ْانؤنُناٌْ اليُُْ و ثاضت يُطٍَُ زَزَٕ

 نىضزغتاًُْنإ سعبُ باضَيُؾُوَ يُّ ,يُيُٓاضازا سعبُنإ يًَُْىإ بُضشَوَْسٍ و ٓايسيايٌ
 ,زاوَ زضيىنطاغًُتًإ شياٌْ ثًَهُوَ و غًاغٌ ٓاؾتبىوُْوٍَ ُٖوَيٌ ٓايؤيؤشيايإ بُدًاواظٍ
 بىوَ زضووغت يًَُْىاًْاْسا زَضوًُْ زيىاضَ ُٓو ُٓوٍَ بؤ بُوَ بىوُْوَ خؤؾشاٍ ُٓواًْـ
 زَغتتًَىَضزاٌْ بُ بُْسَ ًْؿٌنُغجاْس ,زؤغتايُتًُ بىوٌْ ًْؿاٍُْ َُُٓف ,بتىيَتُوَ

 ثًَىيػتُ بُضزَواّ يُنَُيُطايُتٌ (تٓاظٍ) زَغتبُضزاضبىوٕ و قىضباًْسإ يًَطَزا بؤيُ ,زوشَٓاُْوَ
 ٓاَازَيُ نٌَ بُآلّ يُنسٍ ثُغُْسنطزٌْ و َُزًَُْت و زضيىنطاغًُت بُضَو غُوظَ ًْؿاٍُْ و

 ُٓو بُضاَبُض خَُيو بٌَ ٓاغايٌ يُوَبُال ُٖبٌَ ظاتٍُ ُٓو و بًَينَ خؤٍ يُنَُيُطايُتٌ واظ
 بُضَوؾتُ زَتىأْ تاى وَنى اليُْططاًْؿٌ و ضؤؾٓبريإ تطغٓؤنُ؟ بًًََٔ ثًٌَ واظًَٖٓاُْ
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 ُٓو ُٖضنُْسَ ,ببًٓٔ خؤيإ ضؤَيٌ سعبايُتٌ ُْظؤنٌ َؿتىَطٍِ يُ زووضنُتُٓوَ و باؾُناًْإ
 تاناُْ ُٓو ًَْىإ ضاغتُوخؤناٌْ َْسيًُيُثُيى ُٖيُ خؤٍ ناضيطُضٍ بُآلّ ,زياضًًُْ بًًُٓٓ ضؤٍَ

 خاوَٕ نُغاٌْ يُاليُٕ خطاخ ضَوؾيت يُواُْؾُ ,ؾاضغتاٌْ ضَؾتاضيَهٌ وَنى ,ضؤشاُْزا يُشياٌْ
 يُضَؾتاضٍ خؤٍ ضؤَيٌ تاى يًَطَزا نُواتُ ,بهات ظياز ْاؾاضغتاًْسا يُضَؾتاضٍ بُضشَوَْسيًُوَ

 يُثًَٓاو زَنات ثرت ؾاضغتاٌْ بُزاَُظضاوٍَ وخَُي ثُيىَغتبىوٌْ َُُٓف ,زَبًًَٓت ؾاضغتاًْسا
 و باف ضَوؾيت ًُْ َُضدًـ ,ٖاضيهاضٍ طًاٌْ خىَيكاْسٌْ و تانطَِوٍ زووضخػتُٓوٍَ

 يُنؤََُيطٍُ نُبُؾًَهُ ,ؾاضغتاٌْ ضَؾتاضٍ يُطٍَُ يُندي تُواو ُْضّ وتاضٍ و زََُتُقٌَ
 ,ؾاضغتاًُْ نؤََُيطٍُ ُنٌنؤََُيطُي تاى نُواتُ ,ضاغتُوخؤيًُنإ يُثُيىَْسيًُ َُزٌَْ
 ؾاضغتاٌْ بَُُبُغيت ٓاضازايُ يُ ٓاظاز ضيَهدػتين نؤََُيًَو ٓاَاجنُناًْسا بُزيًَٗٓاٌْ يُثًَٓاو
 ُٖض ,ؾاضغتاٌْ نؤََُيطٍُ نًَهطزٌْ بٓاغٍُ بُضزٍ زَبُٓ تاناُْ ُٓو يُُٓجناَسا ,تاى بىوٌْ

 طُوضَيُف بؤؾايًُ ُٓو و بًٓبهطيَتزا بُْاًْؿُوَ تاى َُزًَُْناٌْ ٓاظازيًُ ثًَىيػتُ بؤيُؾُ
 بًَهاضٍ يُُٓجناٌَ بؤتُوَ نىضزغتإ وَى بُطؿيت نؤََُيطُ  زووناضٍ نُ ,ثطِبهطيَتُوَ
 زًْاو زيهٍُ الواٌْ يُطٍَُ خؤبُضاوضزنطزٌْ يُُٓجناٌَ نىضزغتإ نُالواٌْ ,بىوٕ ثُضتُواظَ
 بُو ُٖغت ًَُيًُتإ زيهٍُ نًتىضَناٌْ بُضبآلوٍ ًَٖطؾٌ و ُْٓتُضًَْت يُضيَطٍُ زَوضوبُض
 ضاظيَُُْس و باف ضَؾتاض الوٍ ضَْطُ ,بىوَ زضووغت تًَسا طًاٌْ بؤؾايًُنٌ و زَنات نًًَُُ
 سًػابٌ يُضاًَاضيسا تانُنُؽ خطاثٌ ضَوؾيت و باف ضَوؾيت بُآلّ ,ًَُُٓزا يُوآلتٌ بٔ ظؤضيـ

 ٓاضاغتٍُ بُ زيطؤى وٍَضَوَضَ و نؤٍََُ ضيَطَِوٍ بؤغُض ظؤضَ ناضيطُضٍ ٖاونات ,ْانطٍَ بؤ
 يُوآلتاٌْ تُْاُْت ؾاضغتاًُْت غُز زَض غُز ُْزاوَ ضيَطٍُ ضَوَؾتُيُ ُّٓ ُٖض ,ؾاضغتاًُْتسا

 ُٓطُض واتُ ,بػطُِْوَ ؾاضغتاًُْت ْاتىأْ ضَوؾتاُْ ُٓو ُٖضنُْسيؿُ) بطَِخػًَت ُٓوضثاؾسا
 بُٖاٍ نُتاى تإنىضزغ وَنى يُوآلتًَهٌ بُتايبُتٌ ( ْابٔ زضِنًـ ُٓوا ُْبٔ طىَيًـ

 و ؾاضغتاٌْ ضَؾتاضٍ بٓاغٍُ بُضزٍ ثاضاغتُٓف ُّٓ ,ثاضغتىوَ  باف ضازَيُنٌ تا نؤَُآليُتٌ
     ببًَت. بُضدُغتُ الٍ طُضزووٕ طؤضِاْهاضيُناٌْ ُٖضغهطزٌْ ُٓطُض ,َُزًَُْتُ
 ؾاضغتاٌْ بُضَؾتاضٍ ثًَىيػتًإ دؤضَناًُْوَ قُباضَو بَُُٖىو زًْا نؤََُيطاناٌْ َُٖىو

 ٓاشاوَو تىؾٌ ُٓطًٓا بططيَتُوَ ؾاضغتاٌْ نؤََُيطٍُ ظؤضٍ بُؾًَهٌ ثًَىيػتُ ًَُٓـ ,ُٖيُ
 ٖاوغُْطٌ ُٖوَيسَزات ,ناضَ ؾًَىاظٍ و َُٖيىيَػت ؾاضغتاٌْ زَبًَت.ضَؾتاضٍ طُوضَ ًَُالًٌَْ

 ,تزَطُيًَُْ ُٓوَ ًَُٓـ ,ضابططيَت بُيُنُنإ زش بُضشَوَْسيًُ و بُيُنُنإ ْانؤى زاوا ًَْىإ
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 ,ُْٖىونُيٌ بُضشَوَْسٍ يُثًَٓاو بهًَت تًَو زيبًؤَاغًُنإ و طؿتًُنإ ثُيىَْسيًُ نُْانطيَت
 ٓايسؤيؤشيا بسضيَتُ طىٍَ ْابٌَ واتُ ,سعبايُتٌ ٓاغيت يُغُض يإ بًَت تاى ٓاغيت يُغُض ض

 يُواُْيُ ضواْطُيُوَ يُّ ,زَنطيَت طؿيت بُضشَوَْسٍ بؤ سًػاب يُناتًَهسا ,دًاواظَنإ
 بُضشَوَْسٍ يُوَزا نىْهُ ,زَنُئ ثُغُْسيؿٌ و بًَت َُٓطِؤَإ زؤغيت زويًََُٓإ زوشَين
 زيبًؤَاغًاُْ ضَؾتاضٍ ثًَىيػتُ ,تانًؿسا ؾاضغتاٌْ يُضَؾتاضٍ تُْاُْت زَثاضيَعئ طؿتًُإ

 بُضشَوَْسٍ تانًـ ٖاونات بُآلّ ,ُْبُظيَٓٔ نؤٍََُ غٓىضالٍ تانُنإ بؤُٓوٍَ ,بهطيَت ضَناو
 نىْهُ ,بًَت طؿيت بُضشَوَْسٍ بؤ ضَؾتاضَناٌْ َُٖىو زَضغُز غُز ًًُْ َُضز ,ُٖيُ ٍخؤ

 ضاًَاضيُوَ يُضووٍ نُغًـ ُْٖسٍَ بىوٌْ ,بهات تًَطٍ زَيُوٍَ ُٖيُو زَضووٌْ ثاَيُٓضٍ
 واظ بُتُواوٍ واًًُْ َاْاٍ َُٖىوإ يُبُضشَوَْسٍ واتُ ,زَنُٕ ؾاضغتاًْاُْ نَُُٖيػىنُوتٌ

 سعبايُتًإ نُغاُْ دؤضَ نُُٓو ,زَطُيًَُْت ُٓوَ َُُٓ يُضاغتؿًسا ,بًَت تٌسعبايُ يُناضٍ
 نطزَوَيإ قػُو نُغاُْ ُٓو ,تط ضاًَاضيُناٌْ ضنابُضَ و تطيإ سعبًًُناٌْ يُٖاوضٍَِ نَُرتَ

 ,ُٖبًَت ؾاضغتاٌْ ضَؾتاضٍ زَنطيَت نىضزغتاْسا ؾىيًََٓهٌ يُُٖض ,طؿتًُ بؤبُضشَوَْسٍ ظياتط
 يإ ,ْازؤظضيَُٓوَ نُغاُْ ُٓو داض ظؤض بُآلّ ,ثًَؿهُوتىو يإ ُٖبًَت غُضَتايٌ ؾًَىٍَ ُٓطُض

 يُبُضُٓوَ ,ًًُْ عُؾايُضيإ يإ ٓابىضٍ ثًَطُيُنٌ نًُٖض ,ْاْاغطئَ نُغايُتًُوَ يُضواْطٍُ
 زَطُضِيَتُوَ َُُٓف ٖؤناضٍ ,بٔ شيَطَوَ يُنًُٓناٌْ ُٓطُض بُتايبُتًـ زًَََُٓٓوَ يُثُضاويَعزا

 بىاضيإ بًًٓىَو زَوضوبُض بؤ دًَُونًَؿإ ضؤَيٌ نًَُُٖؿُ عُؾايُضيًٍُ ؾرياظَ ُٓو بؤ
 َُُٓف ,تايُؾُطُضيًُوَ و عُؾريَت بُ بُغتُٓوَيإ بُبًاْىٍ زَضغُٕ خؤيإ ُْزاوَ بُتانُنإ
 و بؿهًًََٓت ثُيىَْسيًاُْ ُٓو سهىَُت يُغُض ثًَىيػتُ بؤيُ ,يًَهطزووَ ثاَيجؿتًإ زوشَٓإ

 بطُضِيَت. عُؾايُضٍ يُْاغٓاٍَُ ُٓوٍَ بٌَ بسؤظيَتُوَ ثًَؿُْط الوإ َْسٍيُْاو
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  :هةستلسدن بةكَيناسي

 
كسانةوةي كوزد بةضةز زووي دونياو ياتهة 
كايةي طَمؤباَليصم وتةكهؤلؤذياي بةيَيص 
كةبةدونياي دةبةضتَيتةوة بووة يؤي ئةوةي 
تاكي كوزد ثرت يةضت بةكَيناضي بكات 

 بووني دةوَلةتي خؤي.بةزامبةز نة

 
غُضباضٍ نطاُْوَو بىوٌْ طُضزووٕ بُطىْسيَو ًَٖؿتا يُنىضزغتإ غايهؤيؤشيُت و ضَؾتاضو  

عُقًًَُتٌ خًًََُنٌ بُضزَواَُ ُٖض يُضَؾتاضٍ تانُوَ بًططَ تا زَطاتُ خًَعإ و نؤََُيطاو 
ُ يإ خًَعاًْإ تُْاُْت ظؤض يُضؤؾٓبريإ و ْىوغُضاًْـ ْاظْاوٍ خًٌََ يإ ْاون, زَغُآلت

يُنًَو يُؾانتُضَناٌْ ُّٓ ضَؾتاضو , بُخؤياُْوَ يهاْسووَ بؤ ُٓوٍَ ظووتط زَضبهُوٕ
برينطزُْوَيُ زَطُضِيَتُوَ بؤ بٌَ زَوَيُتٌ و ُّٓ بٌَ زَوَيُتًُف يُُٖض نىيًَُنٌ طُضزووْسا بًَت 

, ًَصوويًؿُوَُْى تُْٗا يُضوٍ غًاغًُوَ بَُيهى يُضضووٍ نؤَُآليُتٌ و َ, َُُٓ ساَيًيَت
نًََُصووٍ نؤَُآليُتٌ نؤََُيطٍُ نىضزَواضٍ يُغُض بَُٓاٍ ٖؤظو عُؾريَت و ثُيىَْسٍ ُٓو 

نُ ًَُٖؿُ غُضؤى ٖؤظو , ٖؤظاُْيُ ثًَهُوَ يُناضَغُضنطزٌْ نًَؿُو ططؾتُ نؤَُآليُتًُنإ
بًًُٓوَ  ثًاو َاقىآلٌْ ٖؤظ و ْاوزاضإ و تريَ ضؤَيًإ يُناضَغُضنطزٌْ نًَؿُ نؤَُآليُتًُنإ

واتُ يُبُض خاتطٍ ُٓو غُضؤى ٖؤظو ُٓو ٓاغاو ُٓو زَضَبُط و ثًاو َاقىٍَ , بُؾًَىٍَ خاتطاُْ
 ,نؤتايٌ بُنًَؿُيُى ًَٖٓطاوَو خاوَٕ نًَؿُف زَبٌَ ضاظٍ بيبَ و ياغاف ًٖض ضؤَيًَهٌ ْابٌَ
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ض  بطِطُيُنًـ ُٓطُ, نُزَنطا ُّٓ نًَؿُيُ بهًَتُ زازطاوَو زاطا ضيَطٍُ ياغايٌ بؤ بؤبسؤظيَتُوَ
يُياغا غُباضَت بُو دؤضَ نًَؿُيُ ُْبىايُ زَنطا بري يُزاضِؾتين دؤضَ ياغايُنٌ وا بهطيَتُوَو 

نُُٓضنٌ  ,زازطاٍ ثٌَ زَوَيَُُْس بٌَ و عُقًًَُتٌ ثابُْسبىوًْـ بُياغا ؾىيَين خؤٍ بهاتُوَ
َ ثؿتهطزٕ يُياغاو بُثًَهؿُواُْؾُو, زَوَيُتُ ُٓوَف زَبًَتُ بَُٓايُى بؤ ثًَؿهُوتين ياغا

تا , شيَطثًَدػتين ياغا ؾهاْسٌْ ؾهؤٍ زَوَيُتُو بُضظنطزُْوَو َُْطنطزٌْ ياغاٍ خًًََُنًُ
بَُٓاٍ ٖؤظايُتًـ بٓاغُ بٌَ بؤ يُناليًهطزُْوٍَ نًَؿُنإ ُٓوا ياغا ْانًَتُ ثًَؿُوَو وَى 

آلتاٌْ ُٓوضوثاو ُٓطُض بطِوآًُْ وآلتاٌْ وَنى ًٓٓطًتُضاو َُٓطيهاو و, خؤٍ زًًََََٓتُوَ
وآلتاٌْ زيهٍُ طُضزووٕ ياغا ًٖض زَضؾُتًَهٌ بؤخًٌََ و ٖؤظ ًَُْٖؿتؤتُوَ نُببًَتُ نَُيُطاو 
بطِياضبسات و تُْاُْت زَغت بُغُض غاَاٌْ وآلتًؿسا بططيَت و بؤ َُٖىو ؾتًَهًـ ياغايُى 

ُشيَط يُوَتٍُ نىضز ي, ُٖيُو بؤ َىونُو زابُؾهطزٌْ زاٖاتٌ وآلتًـ ياغاٍ خؤٍ ُٖيُ
بَُيهى بُياغاٍ زَوَيُتٌ , زَغيت زَوَيُتٌ زاطرينُضاُْ بُياغاٍ زَوَيُتٌ نىضز ُْنىوَ بُضِيَىَ

زاطرينُض بُضِيَىَ نىوَ ضَْطُ يَُُزا زازاطا َاؼي نؤَُآليُتٌ و َُزٌَْ بؤ تانًَهٌ نىضز وَى 
ُزَضَوٍَ ياغاف ُٓطُض ي, ُٖض تانًَهٌ زيهٍُ ُٓو وآلتُ طُضِاْسبًَتُوَ نىْهُ ياغاٍ زَوَيُتُ

ثُْاٍ بطزبٌَ بؤ ٓاغاو غُضؤى ٖؤظَنٍُ ُٓوا بُعىضؼي عُؾايُضٍ نًَؿُنُيإ بؤ نؤتايٌ 
 بُو نؤََُيطُنٍُ تانُناٌْ غُضدُّ نىْهُ, ثًًََٗٓاوَ ُٓطُض بُُٖم بىوبٌَ يإ بُْاُٖم

 ؤٍخ زَوَيُت بىوٌْ ,بىوَ ضاظٍ بُوَ ُْبىوَو زَغتىضٍ و ياغايٌ نُناضَغُضيًُنٌ ناضَغُضيُ
 و زََيًَت ضؤغؤ داى دإ ُٖضوَنى نؤَُآليُتٌ ططيَبُغتًَهٌ وَى ٓاضاوَ ٖاتؤتُ ُٓوَ بؤ يُخؤيسا
 بطيتًُ ططيَبُغتُ ُّٓ ,زَطُضِيًََٓتُوَ ططيَبُغتُ ُٓو بؤ زَوَيُتًـ زضوغتبىٌْ بٓاغٍُ

 ضوَنىُٖ يإ ,زَوَيُت غايٍُ يُشيَط  غُضزَّ بُطىيَطٍَ ٖاوآلتًَيت َاؼي و ُٓضى يُزياضيهطزٌْ
 ثًٌَ خىا ُٓطُض ًٓالًُٖو َاؾًَهٌ زَوَيُت زضوغتبىوٌْ بَُٓاٍ زََئًَ زيهُ بريزؤظٍ ُْٖسٍَ

 يإ ,زيهٍُ يُنًَهٌ شيَطزَغيت ًَُٖؿُ ُٓوا ْا ُٓطُض و زَشيت غايُيسا يُشيَط تؤ ُٓوا بُخؿًت
 َُاٍبٓ زَوَيُت بىوٌْ ,زَبُٕ  بُضِيَىَت سعب نؤََُيٌ يإ زَبا بُضِيىَت خًٌََ ياغاٍ

 يإ بٌَ زيهىَطاغٌ زَوَيُتٌ ُٓودا ,َطؤظُ غُقاَطريٍ و بىوٕ نؤَُآليُتٌ زضوغتبىوٌْ
 دُْطٌ يُزواٍ نىضز ,زَوَيُت غًػتٌُ زيهٍُ ؾًَىَيُنٌ ُٖض يإ ٓايين يإ تؤتايًتاضٍ

 زَوَيُتًَو زَغُآلتٌ يُشيَط بُؾًَهٌ ُٖض عىمساًٌْ ًُٓجطاتؤضيُتٌ زابُؾبىوٌْ و يُنُّ دًٗاٌْ
 ثُْاٍ خؤٍ َُٖيىيَػيت بُثًٌَ نىضزيـ تانٌ بطزوَو بُضِيَىٍَ وآلتُ ُٓو ياغاٍ بُآلّ ,نىوَ ؤَبُضِي
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 تؤَاضبهات خؤٍ زاواٍ ُٓوٍَ بؤ ُٖيُ زازاطايُى نُ نطزووَ بُوَ ُٖغيت ضازَيُى تا ,بطزووَ بؤ
 يهُيُوز ؾًَىَيُنٌ خًٌََ ٖؤظو الٍ زازطايُ ياغاو دؤضَ ُّٓ نُ بسات نًَؿُنٍُ يُغُض بطِياض و

 ُٓو بؤ ًَهُنبىوٕ و نًَؿُناٌْ يُيُنالنطزُْوٍَ بىوَ خًٌََ زابىُْضييت ياغاو ًَهُنٌ ْاناض
 طًَؤباَيًعّ نايٍُ ٖاتُٓ زوًْاو ضووٍ بُغُض نىضز نطاُْوٍَ بُآلّ ,ٖؤظ يُياغاناٌْ بىوَ بُؾًَو

 ُٖيُو زَوَيُتبُ ثًَىيػيت نُوا نطايُوَ ناوٍ زَبُغتًَتُوَ نُبُزوًْاٍ بًَُٖع وتُنٓؤيؤشياٍ
 و يُغُضبُخؤيٌ ُٖيُتٌ ٓاضَظووٍَ و خىاغت ُٓو ططؾتاُْو نًَؿُو ُٓو نطزووَ بُوَ زضنٌ

 عُؾايُضٍ عىضؼي ٖؤظو يُْاو نؤَُآليُتٌ و زَضووٌْ ثًَىيػتًُنٌ وَى زَوَيُتًَو بؤ ًٓٓتًُاٍ
 نُٓاغاو ,هاتب ناضَغُض نًَؿُنٍُ زَضَبُطًَو ثرتَ يُوَ ظؤض تانُنإ وؾًاضٍ و ْاضِؤٕ بُضِيَىَ

 و بُنٌَُ ُٖغتهطزُْ زَوَيُت ُْبىوٌْ غؤْطُيُوَ يُّ ,ططتؤتُوَ زَوَيُتٌ دًٌَ  زَضَبُط
 و زَضوٌْ ُٖضَِؾُ وَآلَطؤٍ نىضز تانٌ بؤ زَوَيُت ,خًٌََ ياغاٍ يُْاو َاُْوٍَ و طؤؾُطريٍ

 وايُ إشي ياغاٍ ,نطزووَ نًٌَ يُُْغتًسا  زَوَيُتٌ بٌَ نُ غُزضَيُ ُٓو و نؤَُآليُتُنإ
 بؤ غًػتًَُو ُْبىوٌْ واتُ زَوَيُت ُْبىوٌْ ,زَبًَت وَآلَطؤيُنٌ ُٖضَِؾُيُى نَُُٖىو
 وَى ُٖيُ خؤٍ وَآلَطؤٍ ُٖضَِؾُيُف ُّٓ و تانُنإ غُض بؤ نُُٖضَِؾُيُ َطؤظُنإ ثاضاغتين
 يُوآلتٌ ْاَؤبىوٕ و ؾهػت و غتُّ بُدُوضو ُٖغتهطزٕ و ظاْري بُنُّ خؤ و نًَُاغٌ ُٖغيت

 سىنٌُ ظؤض يُنذاض غاآلًَْهٌ عىمساًًُْوَ زَوَيُتٌ بُْاوٍ ُٓوٍَ زواٍ تىضنُنإ ,ساخؤي
 غُضَضِاٍ ,زاَُظضاْس ُْتُوَيًإ زَوَيُتًَهٌ ًُٓجطاتؤضَنُيإ ضووخاٌْ زواٍ نُنٌ نطز زوًْايإ

 و ضؤشُٖآلت طُالٌْ بُضاَبُض زَنُٕ بُنًَُاغٌ ُٖغت ُٖض ُْتُوَيًؿًإ زَوَيُوتٌ بىوٌْ
 بُضدُغتُ ًَُٓـ ,ًٓػالَُوَ بُْاوٍ و َؤزيَطٕ و ْىٍَ بُؾًَىَيُنٌ زَزَٕ ٖاويؿذي ثٍُ ُٖوَيٌ
ثًَىيػيت تانٌ نىضز بؤ زَوَيُت و  ,بُزَوَيُت غُباضَت تىيٓبًُ ُٓضْؤيس بريزؤظَنٍُ بىوٌْ

ًٓٓتًُابىوٌْ بؤ خاى غُضيعَيُنٌ نؤَُآليُتٌ ضَط زانىتاوَ يُثًَهٗاتٍُ زَضووٌْ 
ٍ َطؤظ زضووغت بىوَو ُٖوَيٌ غُقاَطريٍ زاوَ يُؾىيًََٓو بؤ ًْؿتُدًَبىوٕ يُوَتُ ,َطؤظُنإ

ُٖغيت بُوَ نطزووَ ثًَىيػيت بُؾىيًََٓو ُٖيُو خؤٍ يُغُزضو ظوَيِ بجاضيَعٍَ و غًػتًَُو 
ُٖبٌَ غُضثُضؾيت بهات نُ بُٖؤٍ بٌَ زَوَيُتًُوَ يُعىضؼي ٖؤظو خًٌََ بُوالوَ ًٖهٌ زيهٍُ 

ؤْاؽ  ُٖغيت ًٓٓتًُاٍ بؤ بىوٌْ زَوَيُت يُالزضووغت بىوَو بىوتُ قؤْاؽ زواٍ ق, ُْبىوَ
ثًَىيػتًُنٌ بُضزَواّ و يُثًَٓاويسا خُباتٌ نطزووَو بؤٍ تًَهؤؾاوَو قىضباٌْ زاوَو ُٖض 

ثًَىيػتًُناٌْ َطؤظ بُ زَوَيُت , ُٖغيت ًٓٓتًُايُ َطؤظ بؤ خانُنٍُ خؤٍ بُنىؾت زَزات
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طؤظ ثًَىيػيت ثًًَُتٌ يُثًَٓاو ضيَهدػتين شيإ و ثُيىَْسٍ تاظَ ًًُْ بَُيهى ُٖظاضإ غاَيُ َ
بىوٌْ زَوَيُت بىوٌْ ياغايُنُ بؤ زازثُضوَضٍ نًَُُٖؿُ زازثُضوَضٍ و  ,ًَْىإ ًَٖعو بٌَ ًَٖع

ْازازثُضوَضٍ يُّ غُضزََُزا ًََؿهٌ َطؤظٌ دُجناٍَ نطزووَو بُزوايسا ويًََُ بؤ ُٓوٍَ ضظطاضٍ 
زَوَيُت بىوٌْ ًَٖعيَهُ بؤ ثاضاغتين , ت بَُُٖىو ؾًَىَناًُْوَبيبَ يُدُوضو غتٌَُ زَغُآل

زَوَيُت زضوغتهُضٍ نؤََُيطايُنُ بؤ تًَطنطزٌْ ثًَىيػتًُناٌْ تانى تًَطنطزٌْ , يَُُتطغٌ
غايهؤيؤشٍ و ُٖغتهطزٕ بُٓاغىزَيٌ زَضووٌْ و بُضدُغتُبىوٌْ زاَُظضاوَطُيًَهُ بؤ 

َى ُْتُوَيُى و ثاضاغتين َاؼي ُْوَناٌْ زاٖاتىو زابًٓهطزٌْ شيإ و بؤ ظآَهطزٌْ بىوٕ و
بُثًَهُواُْؾُوَ ُْبىوٌْ زَوَيُت بؤ تانٌ نىضز , يُخًَطوبًَطٍ غُض خانُنٍُ و شيَط خانُنٍُ

ُٖغتُٓنطزُْ بُٓاضاٌَ و بىوٌْ ُٖضَِؾُ ض ُٖضَِؾٍُ ْاوخؤيٌ و ض ُٖضَِؾٍُ زَضَنٌ و 
بىوٌْ نًًإ و ُٖغتُٓنطزٕ بُ  ُٖغتُٓنطزٕ بًُٓٓتًُا وَى ثًَىيػتًُنٌ زَضووٌْ و

ضيَعيُخؤْإ و نُغًَيت خىز و نًَصوَضُْططتٔ يُخىزو دىاًُْناٌْ شيإ و ُٖغتُٓنطزٕ بُتىاْاو 
يًَٗاتىويٌ و خىز بُزٍ ًَُْٖٓإ وَى ُْتُوَيُى و بُُٖزَضنىوٌْ وظٍَ الواٌْ و ْاَؤبىوًْإ 

ُزَوَيُت زََيًَت زَوَيُت بطيتًُ يُ ًٓدي خُيسوٕ غُباضَت ب ,يًُْؿتُاٌْ بٌَ زَوَيُتٌ خؤياْسا
 ,بىوُْوَضيَهٌ ظيٓسوو غطوؾيت تايبُتٌ خؤٍ ُٖيُو ياغاٍ ٖؤناضو ُٓجناّ بُضِيَىٍَ زَبات

ُٖضوَٖا يُنُيُنٌ غًاغٌ و , بطيتًؿُ يُزاَُظضاوَيُنٌ َطؤيٌ غطوؾيت و ثًَىيػت
ضووزاوَ الٍ ًٓدي خُيسوٕ , نؤَُآليُتًُ و بُبٌَ ُّٓ ؾاضغتاًُْت زضووغت ْابًَت

يُ ضواْطٍُ ُّٓ , نؤَُآليُتًُنإ ناضيَهٌ سُشيًُو ُٖض زَبٌَ  بدي ُْى غىزؾُ زضووغيت بهات
ُْى يُاليُٕ ٓاشََيٌ زضِْسَوَ بَُيهى يُاليُٕ بطاٍ , ًََصووْاغُوَ َطؤظ ظوَيٌُ يٌَ زَنطٍَ

 نًَُُٓـ بًَطىَإ زَوَيُت و زَغُآلتُ بؤ ,َطؤظًُوَ بؤيُ ثًَىيػيت بُزَغُآلت ُٖيُ
بُآلّ تآًَػتا تانٌ نىضز ُٓو زَغُآلتٍُ ُْبىوَ وَى  ,ضيَططتٔ يُنىؾذي و بطِئ و ْايُنػاٌْ

زَغُآلتٌ زَوَيُت ُٓوٍَ ُٖبىوَ تُْٗا ضَؾتاضيَهٌ تريَطُضياُْيُ يُْاخٌ زَغُآلتسا زضووغت 
بىوَو ُٖضنُْسَ باؽ يُياغا بهطٍَ و بٓىوغطيَتُوَ زَغُآلتٌ دًَبُدًَهاض ُْيتىاًْىَ 

 غجًَينَ و ُْيتىاًْىَ يُوَظيطيَو بجطغًَتُوَ نَُُُٓت يُنىٍَ بىو؟   بًهُ
ُٓطُض ثاضَف ظؤض بىو , غُضباظو ثاضَ: بَُٓاٍ زَوَيُت الٍ ًٓدي خُيسوٕ يُغُض زوو ضَطُظَ

ُٓوا ضابىاضزٕ ظؤض زَبٌَ نُزَبًَتُٖؤٍ ُٖضَغٌ زَوَيُت بُتايبُتٌ ناتًَو زَغُآلت ُٖض دؤضَ 
ٌ ضنابُضٍ طريؾإ ثطِنطزٕ و ضابىاضزٕ بٌَ و ثاضَ بؤ ُٓوَ نؤبهاتُوَ نُ زَغُآلتًَو بٌَ غُضقاَي
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َُٖإ بريوضا غُباضَت بُطُْسََيبىوٌْ  ,ضؤشيَو يُضؤشإ زَغُآلت بُدٌَ بًًٌَََ و ًََُْينَ
ف زََيٌَ ( ؾًهؤ) بَُُٖإ ؾًَىَ, زَوَيُت بُثاضَو ثىٍ ٖىؾٌ َُٓ زووثاتٌ نطزؤتُوَ

َُيو ظؤض زَنات بؤيُ ٓاشَوَنًًُنإ زَغتًإ زَطاتُ بًٓا قاقاٍ زضيىنطاغٌ ثًَىيػتًُناٌْ خ
بُآلّ زيػإ زَبٌَ بجطغري , زَغُآلت و زَخيٓهًَٓٔ بؤ طُيؿذي بُتًَطنطزٌْ ثًَىيػتُناًْإ

َُبُغيت ؾًهؤ يُزَغُآلت ض زَغُآلتًَهُ؟ُٓطُض َُبُغيت زَغُآلتٌ زَوَيُت بٌَ ُٓوا 
ُٓوٍَ  ,و زَغُآلت بطِوخٌَ زَوَيُت ُٖض زًََيَنَزَوَيُت غٓىضٍ بؤ زضيىنطاغًُت زَبٌَ 

قىضَِنُ خُغرت زَنات ُٓوَيُ تؤ ُْظاٌْ يُشيَط غايٍُ ض زَغُآلتًَهساٍ؟ زَغُآلتٌ سعب يإ 
زَوَيُت؟ ُٖغتهطزٌْ تاى بُنٌَُ و دُوضو غتُّ بًَطىَإ يُزَغُآلتٌ زَوَيُتسا ْابٌَ بَُيهى 

ُنإ يًَُْى خؤياْسا زابُف زَنُٕ و َُٖيبصاضزًْـ ناتٌَ غُضدُّ زَغُآلت, يُزَغُآلتٌ سعبسايُ
َُُٓ ناضَغاتٌ , ُٖض يًَُْى خؤياْسا زَبٌَ ُْى يًَُْىإ زَغُآلتٌ سعب و زَغُآلتٌ زَوَيُت

خؤبُنُّ ظاْري و ُٖغتهطزٌْ تاى بُنًَُاغٌ زيًََٓتُ نايُوَو وَآلَطؤٍ خؤٍ زَبٌَ ض 
, ظغًؤٕ ض غُضَيساٌْ ٖعضيَهٌ زيهُبُؾًَىٍَ تىْسوتًصٍ ض بُؾًَىٍَ غُضَُٖيساٌْ ٓؤثؤ

يُاليُنٌ زيهُوَ ناضٍ َاضنؼ بىوٌْ زَوَيُت زَبُغتًَتُوَ بُ ًَُالًٌَْ نًٓايُتًُوَ تا 
ًَُالٌَْ ُٖبًَت زَوَيُتًـ ثًَىيػتُو يُطٍَُ نؤتايٌ ٖاتين ًَُالٌَْ ثًَىيػيت َطؤظًـ 

َوَيُت بَُيهى غُضيعَناٌْ َطؤظ بُآلّ ًَُالٌَْ تانُ ٖؤناض ًًُْ بؤ بىوٌْ ز, بُزَوَيُت ْاًَيَنَ
يُزَغُآلت و نؤنطزُْوَو ًَٖعو خؤثُضغيت و ؾُضِاْطًَعٍ و زَضَبُطايُتٌ و خؤزَضخػذي  
َُٖىو ٖؤناضٕ بؤ ثًَىيػتبىوٌْ َطؤظ بُزَوَيُت يُثًَٓاو طُضِاُْوٍَ َاف بؤ خاوَُْنٍُ و 

و بُبٌَ َُٓاُْ َطؤظ طُضِاُْوٍَ غًػتِ و ًْعاّ نَُُٓاُْف َطؤظ بُضَو ؾاضغتاًُْت زَبُٕ 
ُٖغت بُنٌَُ زَنات و خؤٍ بُبىوُْوَضيَهٌ الواظ زَظاًَْت بُضاَبُض خاوَٕ زَغُآلت و 

ُٖض ُّٓ ٖؤناضاُْؾُ وا يُتانٌ , زَضَبُط و باظضطإ و َؿُخؤضَناٌْ زَغُآلتٌ بٌَ زَوَيُت
نىضز زَنات وَى ُٖض تانًَهٌ َطؤظايُتٌ ُٖغت بُنٌَُ بهات ض يُٓاغت ْاوخؤو ض 

ٓاغت زَضَوَزاو ُٖغتهطزٕ بُنٌَُ ُٖضوَنى ُٓزيُضٍ َُٓطيهايٌ زََيٌَ بىوًْاتُٓضٍ يُ
ؾاضغتاًُْتُ نىْهُ تاى و نؤََُيطُ يُٓاغتًسا ْاوَغذي بَُيهى ُٖوَيٌ خؤ ضظطاضنطزٕ زَزَٕ 
يُو ُٖغتُو ًٖض زَغُآلتًَهًـ ُٓبُزٍ ًًُْ بَُيهى بُطىيَطٍَ ثُضَغُْسٌْ نؤَُآليُتٌ و 

يُاليُنٌ  ,ت و طؤضِإ سُشيًُتٌ ًََصوو زَبٌَ و ًََصووف ضَسِ بُنُغسا ْاناتزَضووٌْ زَطؤضِيَ
تطَوَ ُٓضغتؤ زََيٌَ زضوغتبىوٌْ زَوَيُت ناضٍ غطوؾتُو َطؤظًـ بُغطوؾت بىوُْوَضيَهٌ 
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نؤَُآليُتًُو ُٓوَيؿٌ بُزضِْسَيٌ زًًََََٓتُوَ زَضَجناٌَ ًْعاّ و غًػتُُ ُْى زَضَجناٌَ 
زَوَيُت ثًَىيػتًُنٌ غطوؾيت و خؤضِغهًٌ تانٌ نىضزَو يُُٓجناٌَ  نُواتُ بىوٌْ, غىزؾُ

ناتًَو َطؤظ زَوَيُتٌ ُْبًَت ُٖغت , طُْسََيٌ تانُنإ ُٖغت بُو نًًَُُ زَنُٕ
نُ زَيُويَت يُْاو , بُيُزَغتساٌْ ٖاوغُْطًُنٌ زَضووٌْ زَنات بُضاَبُض غطوؾت و شيإ

تهطزٌْ َاؾُناٌْ نىْهُ ُٖضنٌ يُزَضَوٍَ ًْعاّ ًْعاًََهسا بصٍ و زووض بٌَ يُطُْسََيٌ و ظَو
و زَوَيُت بٌَ بىوُْوَضيَهٌ زضِْسَ زَبٌَ و بًَُٖعو زَغُآلت بٌَ ًَٖعو بٌَ زَغُآلت يىوف 
زَزات وَنى شياٌْ ْاو زَضياو دُْطَُيػتإ و زووضَ يُؾُضيعُتٌ َطؤظايُتٌ نُزَوَيُتٌ بؤ 

ََيٌ و ْازازثُضوَضٍ و ُْبىوٌْ زازوَضيَو يإ نُواتُ طُْس, زَناتُ ناوزيَط و ضيَهدُضٍ شياٌْ
غًػتًَُهٌ خاوَٕ زَغُآلت يإ زضيىنطاغًُتًُنٌ زازثُضوَضاُْ شياًَْهٌ زضِْسايُتٌ زضووغت 

نُيُزشٍ ُٖشاضو بٌَ زَغُآلت و بٌَ , زَنات بُواتاٍ ثُْابطزٕ بؤ ؾُضيعُتٌ دُْطَُيػتإ
ؾُضِخىاظٍ زضووغت زَبًَت و ثاؾاطُضزاٌْ نُغُضَجناّ ضنىنًُٓو , ثؿت و ثُْا يُنالزَبًَتُوَ

بُو ثًًَُ نؤََُيطٍُ ًَٓػتا ُٖظاضإ غاٍَ يُؾاضغتاًُْت و  ,ًَىاٌْ ًْؿتُإ و ُْتُوَ زَبًَت
زَضَجناٌَ ُْبىوٌْ زَوَيُت بؤ تانٌ , يُنػاٌْ و َاؼي َطؤظ و زازثُوضَضٍ زووض زَنُويَتُوَ
يُالٍ , ىوَو بُْاناضٍ ثُْاٍ بؤ بطزووَنىضز غُضؤى خًٌََ و ياغاٍ خًٌََ  ثُْاطٍُ نىضز ب

خؤيُوَ ُٓؾالتؤٕ ثًًَىايُ باؾرتئ شيإ بؤ َطؤظ ْايُتُزٍ ُٓطُض يُغايٍُ زَوَيُتسا ُْبًَت بؤيُ 
شياًْـ يُ ضووٍ ٓابىوضٍ و , بٌَ زَوَيُتًـ ؾانتُضٍ ططْطٌ ُٖغتهطزٌْ تانُناُْ بُنًَُاغٌ

ىَناٌْ بؤ تاى يُشياٌْ ثُيُوَضو َاؼي نؤَُآليُتٌ و غًاغٌ و َُعطيؿٌ و َُٖىو ؾًَ
ًْؿتُاٌْ بٌَ , بىوُْوَضَناٌْ ْاو زَضياو َؿُخؤضَناٌْ غُضظَوٍ بُوالوَ ًٖهٌ زيهُ ًًُْ

زَوَيُت تًايسا َطؤظ ُٖغت بُتطؽ و ًْطُضاٌْ و زَيُضاونٌَ زَنات ض يُزَضَجناٌَ ًَُالٌَْ 
باوَضِ ْانُّ تانٌ نىضز , ريْابُضابُضَنإ ض يُٓاغت ُٖغتهطزٕ بُدُوضو غتُّ و خؤ بُنُّ ظاْ

يُغايٍُ غًػتًَُهٌ غُضَايُزاضياٍُْ زَضَبُطايُتٌ و غُضَايُزاضياٍُْ يًربايًعَاُْو 
بًَطىَإ ُّٓ دؤضَ ُٖغتهطزُْ , َؿُخؤض ُٖغت بُ تطوغهايُى بهات بؤ ٓايٓسٍَ ُْوَناٌْ

اونىوٌْ ُٖغتهطزٕ بُنٌَُ بؤ ُْوَناٌْ زاٖاتىو زَخىَيكًًََٓت و ظَْطٌ َُتطغٌ بؤ يُْ
بؤ ضَويُٓوٍَ , زَغُآلتٌ ْاوخؤيٌ و طُضِاُْوَ بؤ ثرت نىغجاْسٌْ زَغُآلتٌ خًٌََ يٌَ زَزات

عُقًًَُتٌ خًًََُنًاٍُْ نىضزو بٌَ زَوَيُتًٌ تانٌ نىضز ثًَىيػيت بُزَوَيُتًَهٌ ُْتُوَيٌ 
ًدي بَُُٖإ ؾًَىَف ٓ, زضيىنطاغٌ ُٖيُ تا قؤْاؽ بُقؤْاؽ غُزضٍ ًََصووٍ يُبري بهًَتُوَ
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بًَطىَإ  ,خُيسوٕ زووثات يُوَ زَناتُوَ نَُطؤظ بىُْوَضيَهٌ َُزًَُْ بُغطوؾيت خؤٍ
نُغًَيت خىزٍ نىضز و غًػتٌُ عُؾايطٍ و , يُُْبىوٌْ زَوَيُت ُٖغت بُنًَُاغٌ زَنات

خؤبُنُّ ظاْري بُضاَبُض بًَطاُْو ُْبىوٌْ ٖعضَُْساٌْ نىضزو ظاَيبىوٌْ عُقًًَُتٌ 
و ًَُالٌَْ و بطزُْوٍَ ططَوو خؤبُغتُٓوَ بُ ضابطزوو و  عُغهُضتاضٍ و خؤويػيت

بريُْنطزُْوَ يُٓايٓسَو ناضيطُضٍ زاطرينُضإ و نؤْرتؤَيهطزٌْ عُقًًَُتٌ نىضزو 
زووضخػتُٓوَيإ يُبريٍ ُْتُوَيٌ و زضووغتهطزٌْ ُٓسعابٌ غُيطٍ ُْتُوَيٌ ططيٌَ خؤ بُنُّ 

ػيت بُزَيإ غاٍَ ُٖيُ تا غُقاَطريٍ و ًَُٓـ ثًَىي, ظاْري الٍ تانٌ نىضز زضووغت زَنات
ٓاغىزَيٌ زَضووٌْ الٍ ُٓو تانُ زضووغت ببًَت و يُزَيُضاونًٌَ بٌَ زَوَيُتٌ ضظطاضٍ بيبَ و 

 ُٖغتهطزٌْ بُنٌَُ ببًَتُ ُٖويَين ؾاضغتاًُْت. 
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  :نامؤبووني كةسَييت
دؤشيهةوةي خودي كوزدي لةباوةِزي نةتةوةييدايةو 

 كسدني خةياَلي داية  نامؤبوونيشي لةداطري

 
تانٌ نىضز ُٓطُض بُدُغتُو يُثًَٓاو بُضشَوَْسٍ ُْٖىونُيٌ يُزَضَوٍَ نًَؿُناًْسا 
شيابٌَ ُٓوا بُطًإ و ٓاضَظووٍ ُْغتًًُوَ ٖاوبُؾٌ يُنًَؿُنُيسا نطزووَو يُغُض نُغًيَت و 

ٌ ُْتُوَيٌ باضٍ غايهؤيؤشٍ ضَْطٌ زاوَتُوَو  يُٓاناٌَ زاطريناضٍ و نُوغاُْوٍَ بُضزَواَ
و ُْبىوٌْ ٓاغايؿٌ نؤَُآليُتًـ ْاَؤبىوٌْ بُخؤيُوَ بًًٓىَو ْاغٓاَُؾٌ يُُْوَناٌْ 
بُؾًَىَيُى بعضنطاوَ نُتُْٗا يُضابطزووزا بصٍ و ظَإ و ًََصووؾٌ خؤٍ نُزووبَُٓاٍ بُٓضَِتٌ 

ؾُونُضٍَ  ُْتُوَيري يٌَ ْاَؤ بهطٍَ و ضابطزووٍ زاطريناضٍ بؤ ُٓو بىوبًَتُ تىيَؿُبُضٍَ شيإ و
ٍ نىضزَ ( َٔ) بُضدُغتُُْبىوٌْ ُٓو ؾىْاغُ يإ ُٓو ْاغٓاَُيُ نُْاغٓاٍَُ, ظغتاُْ

ًْؿاٍُْ ْاَؤبىوٌْ نُغايُتٌ نىضزَ نُيُباظٍُْ نًَؿُيُنٌ ُْتُوَيًُوَ يُثًَطُيُنٌ 
دىططاؼي ْاَؤو شيَط ضنًَؿٌ زاطرينُضإ غُناوٍَ َُٖيططتىوَو ُْوَ زواٍ ُْوَ نًَؿُ 

بُظَإ و ًََصووَنُؾًُوَ ًَُالًٌَْ بُضَْطاضبىوُْوٍَ يُنُغايُتٌ تانٌ ُْتُوَيًُنٍُ 
َناٌْ نىضز يُبُضْطاضبىوُْوٍَ ًَٖطؾُناٌْ غُض نًَؿُنٍُ بٔ ( َٔ) تا, نىضززا خىَيكاْسوَ

اُْزا ( َٔ) بُآلّ طًاٌْ بُضَْطاضبىوُْوَ يُو, ُٓوا نُغايُتًؿٌ ضَْطساُْوٍَ ُٓو نًَؿُيُيُ
ببًَتُ قُيطاًَْهٌ غُخت وا خؤٍ بسؤضِيَينَ ُٓطُض نٌ ٓايسؤيؤشياٍ  ُْيًَٗؿتىوَ نُغايُتٌ

ٖاوضزٍَ ْاُْتُوَيٌ و ْاَؤ بُنُغًَيت ُْتُوَ يُشيَط ْاوٍ دًادًا ًَٖطؾًإ بؤ ًَٖٓاوَ بؤ 
ُٓطُض طؤضِإ بُغُض ُٓو باضَزا و , غطِيُٓوٍَ ظَاٌْ زايو و ُٖغيت ًََصووٍ ُْتُوَيٌ

يُنؤَيُإ ُْبًَتُوَو نؤََُيطا يُخًَتُو خُوؾٌ تاضيو ضظطاضٍ زاطرينُضٍ ظَإ و ضؤؾٓبريضيإ 



 71 

نُ ُْياضاٌْ نىضز بُناوٍ ضابطزوويُنٌ ظؤض زووضَوَ زَضِوآُْ ُٓو ظاتُ نىضزيُ بؤ , ُْبًَت
ُٓوٍَ ضؤَيٌ ُٖبًَت يُخعَُت بُخؤيإ و ُٖض ٓايسؤيؤشيايُنٌ غىاوو ْاَؤو خًًََُنٌ و زووض 

ُٓوا ُٖغتهطزٌْ , ضطًع ْاتىاٌَْ خؤٍ زووباضَ بهاتُوَيُٓايسياو ُٖغيت ُْتُوَيٌ نُُٖ
 تانُنإ بُْاَؤبىوٕ ظياتط زَبًَت.

ُٓطُض نانػاظٍ ٓايين و ٓابىضٍ و ثًؿُغاظٍ يُُٓوضوثا ُْٖاتبايُتُ ٓاضاوَ ضَطُظٍ ٌََ 
, نُغٓطٌ نىٕ زَنطاو بُغُض دازَزا ضايإ زَنًَؿا, ًَٓػتاف ُٖض يُو قاوغُزا َابؤوَ

نىْهُ زووباضَ بىوُْوٍَ , ُضَْػاو ثًَـ غُضزٌََ ضيًَٓػاْؼ تًايسا زَشيإنُثًَـ ؾؤضِؾٌ ؾ
بَُُٖإ ؾًَىَ تانٌ , ًََصوو زووباضَ بىوُْوٍَ نُوغاْسُْوٍَ غايهؤيؤشٍ تانُنإ زَبىو

نىضزيـ زووناضٍ َُٖإ غايهؤيؤشيا زَبًَتُوَ بُٖؤٍ ُٖغتُٓنطزٌْ بُٓاغايؿٌ زَووٌْ 
باضَ ٓاظازيًُ نُتاى خؤٍ زَزؤظيَتُوَ ظاتٌ نىضز ُٓطُضنٌ  نىْهُ يُو, نُيُٓاظازٍ تانسايُ

يُْاَؤبىوًْؿسا بصٍ نًرت بٌَ وؾًاضٍ ُْتُوَيٌ ْاشٍ نًََُصووٍ ثٌَ زووباضَ بهطيَتُوَو 
بُضزَواَبىوٌْ ظاتٌ نىضزٍ يُٖىؾًاضبىوُْوٍَ , خعَُتٌ زاطريناضاٌْ ًْؿتُاُْنٍُ بهات

يسا ضَتهطزُْوٍَ ضؤَيبًًٓين ْاُْتُوَيًُتٌ نُ بُضاَبُض نُوغاْسُْوٍَ غايهؤيؤشٍ خؤٍ يُخؤ
نُيُٓاناٌَ ٖؤناضَ ًََصوويًُ دىططاؾًُناٌْ ْاونُنُو ثًَطٍُ , ضابطزوو ثًٌَ طًَطِاوَ

نُوايهطزووَ ُْتىاًَْت , ًْؿتُاُْنٍُ و زووضٍ يُزَضيانإ ضَوضَوٍَ ًََصوويإ ثٌَ طؤضِيىَ
َو ْاناض بىوَ واقًعًَهٌ نؤَُآليُتٌ واٍ ُٓيتُضْاتًعٌ نُوغاْسُْوٍَ ًََصوويُنٍُ بسؤظيَتُو

ُٓو ٖؤناضَ ًََصوويٌ و , َناٌْ تًَسا بؤ َاوَيُنٌ زضيَص بعضبٔ( َٔ) بُغُضزا بػُثٌَ نُ
ٍ نىضززا ضَْطٌ ( َٔ) دىططاؾًايٌ و غًاغٌ و نؤَُآليُتًاُْف يُغُض باضٍ زَضوٌْ و

 اضبىوٕ يُو قُيطاُْو ضظطاضنطزٌْبسؤظيَتُوَ بؤ ضظط( خاَيًَهٌ وَضنُضخإ) بؤيُ زَبٌَ, زاوَتُوَ
نىْهُ ناوَضِوإ بىوٕ بؤ تاٌَ ٓاغىزَيٌ يُو واقًعُ , َناٌْ نىضز و ٓاغىزَبىوٌْ( َٔ)

نُُٖظاضإ غاَيُ ُٓو ثًَهٗاتُ زَضوًُْ نُقبُغتىوٍَ بؤ زضوغت نطزووئ ناضيَهٌ ُْظؤنُو 
ُْغيت تانٌ نىضززا ُْغطِيُٓوٍَ ُٓو يازَوَضياُْف نُيُ, ُْظؤنًـ بىوَو ُْظؤنًـ زَبًَت

نُنُضٍَ نطزووَ َُٖسيؼ ثابُْسبىوٌْ تانٌ نىضز زَطُيًَُْت بُو ْاَؤيًُ نُُٖضطًع ضؤَيٌ 
نُواتُ خاَيٌ وَضنُضخاٌْ , ُٓوََإ ْازاتٌَ ُْتُوٍَ ُْى غُض زَغت بَُيهى شيَط زَغتًـ بري
ُْتُوَيًُإ  نُبُضَو ظاتٌ ,ُٓو ضَوضَِوَ ًََصوويًُ بُغرتاوَ بُٓاظازٍ و ؾىْاغٌ تانُنإ

نىْهُ , ٍَ ًََصووف نُبُضَو طُضزووْبىوصيإ زَبات زواْانُوئوَضضَو نُواتُ يُ, زَبات
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َناٌْ تانٌ نىضز يَُاُْوٍَ َُٓناٌْ ْاو خًٌََ و عُقًًَُتٌ خًًََُنٌ ( َٔ) طُضزووْبىوٌْ
ظاتٌ  ٓاغىزَتطَو ُٓطُضٍ ضظطاضبىوٕ يُغايهؤيؤشٍ زوانُوتىوٍ ُٓو ًََصووَ خًَط يُخؤُْزيىٍَ

نُواَإ يًَسَنات بُبٌَ ؾًىو , نىضز ثُغُْستطَ يَُاُْوٍَ ناوَضِوإ بىوٌْ ناغٍُ زضاوغٌَ
بُزاَُظضاوَنطزٌْ وآلت , ُٓو خاَيٌ وَضنُضخاُْف زَؾٌَ بُدًٗاٌْ بىوٕ بٌَ, غُض بًًَُٓٓوَ

بُزضوغتهطزٌْ نُغًَيت تانُنإ بٌَ يُضيَطٍُ ثُضوَضزَو , بُؾًَطنطزٌْ تانُنإ بٌَ, بٌَ
ُٖضوَغا ضظطاضبىوٌْ , ضظطاضبىوٌْ تاى يًَُُالًٌَْ سعبايُتٌ و بُسعبًهطزٌْ ثُضوَضزَ

تانُنإ يُُٖغيت زابُؾهطزٌْ خَُيو بُغُض سعبُنإ و زووض خػتُٓوَيإ يُطًاٌْ 
بؤُٓوٍَ غايهؤيؤشياٍ وا يُنُغايُتٌ نىضز , ُْتُوايُتٌ و زابًٓهطزٌْ ٓاغايؿٌ نؤَُآليُتٌ

ضيَو ثًَؿهُف بُزَوضوبُض بهات نُتُواو دًاواظ بٌَ يُو وتاضٍَ ( تاضو) زضوغت بهات بتىاٌَْ
نُُٖظاضإ غاَيُ نىضز ُْيىيػتىوَ ثؿت يُزَوضوبُض بهات , بؤٍ و بُْاويُوَ ثًَؿهُف زَنطا

نُنٌ زَوضوبُضيـ ًَُٖؿُ خًاُْتًإ يًَهطزووَو نُغايُتٌ ُٓويإ بُضَو ؾُْابىوٕ ثُيهًَـ 
يُقُيطاٌْ ( َٔ) بؤيُ ضظطاضبىوٌْ, ُبؤتٍُ خؤياْسا بطزووَنطزووَ يإ بُضَو تىاُْوَ ي

نُغايُتٌ تانٌ نىضز , نُغايُتٌ تانٌ نىضز زا ناوَضٍَِ ُْبىوٌْ زَغيت نُضٌََ ُْٓاُْ
تُْٗاو تُْٗا يُباظٍُْ قُواضٍَ ُْتُوَيًسا زووض يُعُقًًَُت و غايهؤيؤشياٍ خًٌََ و ٖؤظو 

, ًَت ْاغٓاٍَُ ظاتٌ ُْتُوَيٌ خؤٍ بسؤظيَتُوَعُؾريَت و تايُؾُطُضٍ زَضزَنًَت و زَتىاْ
بُو ثًًَُف , نىْهُ ُٖضوَنى نؤٕ غُضبُخؤبىوٌْ تاى يُخًَعإ زؤظيُٓوٍَ ْاغٓاَُيُ

غُضبُخؤبىوٌْ تانٌ نىضزو ضظطاضبىوٌْ يُُٖض باظُْيُنٌ غايهؤيؤشٍ ًََصوويٌ يُُْغتُوَ 
هُواُْؾُوَ بعضبىوٌْ بُثًَ, ٖاتىوٍ خًًََُنًَيت و زؤظيُٓوٍَ ْاغٓاٍَُ ظاتٌ نىضزَ

, نُنُغاٌْ تط دًَُويإ ططتؤتُ زَغت, ْاغٓاَُنٍُ و تىاُْوَيُتٌ يُبؤتٍُ زويًََٓسا
ٓاغىزَيٌ تانٌ نىضز يُُٖض ضَوتًَهٌ زَضَوٍَ ُْتُوَيًسا ٓاغىزَيٌ ناتٌ ُٓو َٓساَيُيُ 

 ُٓو ٓاغىزَيًُف يُزَغت, بُآلّ يُطٍَُ ُٖضاؾبىوٌْ, نَُؤضنٌ ُْتُوَيٌ يٌَ بعضنطاوَ
 بُو ثًًَُف نىضز, نىْهُ قؤْاغٌ غُضبُخؤيٌ وَنى نطزَيُنٌ ًََصوويٌ زيَتُ ٓاضاوَ, زَزات

َُُٓف , ٍ نىضز بًَت( َٔ) ٍ خؤٍ ْابٌَ تا زوانُوتىويٌ ُٓو ًًََُٖ ًََصوويًُ زَضَوٍَ( وتاض)
بُآلّ , ُٓطُض نٌ زضنًؿٌ ثٌَ ُْنطزبٌَ, ناوطٌ نًَؿٍُ نُغًَيت و ضَؾتاضٍ تانٌ نىضزَ

بؤ زَضباظ بىوٕ يُو قُيطاُْف ثًَىيػت بُغُضيُْىٍَ , ٍ ُْتُوَيٌ ثٌَ ظَضَضَُْس بىوًَََصوو
بًٓاتٓاُْوٍَ ظاتٌ نىضزَ ُٓويـ بُبُخؤزا نىوُْوٍَ ُٓو ظاتُو تُقاْسٌْ ُٓو بُضبُغتُ 
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نُظاتُنإ بُضابطزوَوَو ثابُْس زَنات و يُقؤْاغٌ بُدًٗاًْبىوٕ زوا زَنُوٍَ , غايهؤيؤشيٍُ
يُتانُنإ ْاَؤ زَبًَت و ْاناض بُدٌَ زًًَََٖطيَت و بَُُف نُغًيَت ظياتط و ًْؿتُاًْـ 

ٍ نىضزيـ تا يُو ُٖغيت بُٓاغىزَيٍُ ضابطزو و تا ٓاغىزَيٌ ( َٔ) زَنُويَتُ قُيطاُْوَو
ٓايٓسَ ضظطاضٍ ُْبًَت و ؾؤضَاتٌ غايهؤيؤشٍ بؤ ُْوَناٌْ يُخىيَٓسْطاناُْوَ ُْنات ًَُٖؿُ 

يُاليُنٌ تطيؿُوَ ُٖض , بؤ خؤٍ زضوغت بهات( وتاض) اتىاٌَْ غُنؤٍيُْاَؤبىوْسا زَشٍ و ْ
يُغُضَتاٍ ًََصووَوَ تا ًَٓػتاف وٌَُٖ زَضووٌْ ًَْىإ ًَْطوٌََ يُطُضِإ بُزواٍ ْاغٓاَُزا 

( َٔ) ٍ ٌََ يُباظٍُْ ُْتُوَيًسا يُطٍَُ( َٔ) نؤغح بىوَ بؤ ُْزؤظيُٓوٍَ ْاغٓاٍَُ َٔ نُ
انطاوَتُوَ َُُٓف غطوؾيت غايهؤيؤشٍ ُْتُوَيٌ ثُغُْسٍ ْانات ٍ ًَْط يَُُٖإ باظُْزا دً

نىْهُ بُٓنٍُ َُٓنإ  يًَو دىزا ْري , اُْ زَنات( َٔ) و ثًَىيػت بُبُخؤزانىوُْوٍَ ُٓو
بَُيهى وَُٖري و زَغتهطزٍ غايهؤيؤشيايُنٌ زَضَوٍَ غطوؾيت نُغًيَت تانٌ نىضزٕ و 

و خعَُت بُعُضَب يإ تىضى يإ ؾاضؽ و  بُغُضيسا غُثًَٓطاوَ نُثاؾهؤٍ نُغاٌْ تط بٔ
يًَطَزا غٓىضَناٌْ ًَْىاصيإ تُْٗا  يُغُض نات و ؾىئَ , بًاٌْ بهُٕ بُْاوٍ ُٖض ؾتًَهُوَ بٌَ

بُْسَو بُطؤضِيين نات ؾىيًَٓـ يُو باظُْ وًََُُٖزا زَطؤضٍَِ و ُٓو طؤضِاُْف ناضيطُضيإ 
بُآلّ تانٌ نىضز بُؾًَىَيُى , غتًَٓطٍََنإ زَبًَت و ضَوضَوٍَ ًََصووف ْاوَ( َٔ) يُغُض

ُٖوَيسضاوَ يُخؿتٍُ ببُٕ بُْاوٍ ُٖض ٓايسؤيؤشيايُنُوَ بىوبٌَ نُضيَطُ يَُُٓناٌْ بعضبهطٍَ و 
ُٓو خؤُْْاغًُٓوَ ٓاَاجنٌ غايهؤيؤشٍ و ؾتُٓوٍَ ًََؿهٌ تانٌ نىضز , خؤٍ ُْْاغًَتُوَ

ٍ تانٌ نىضز ثابُْس ( ٌََ) ًُٓوٍَنىْهُ خؤ ُْْاغ, بىوَ بًَُْطوٌََ و يُاليُٕ زَوضوبُضوَ
ُٓو ٓايٓسَيٍُ نُُٖضطًع ثًَؿىاظٍ , بىوٌْ ضؤَيُناٌْ زَطُيًَُْت بؤ تًَُٓضِواْري يُٓايٓسَ

بؤيُ ثًَىيػتُ يُضَوتٌ بُقُيطإ ُْبىوٌْ , َ ًَْطوًََهإ ْانات( َٔ) يُدًانطزُْوٍَ
ُؾٍُ ْىيٌَ زَوَيُتُ بؤ َنإ خؤيإ بٓاغُٓوَ ًَُٓـ بُزاضِؾتين ؾُيػ( َٔ) نُغايُتٌ نىضز

 ثُضوَضزَو نًَهطزٌْ ظات و غايهؤيؤشياٍ ُْتُوَيٌ يُتانُناْسا.   
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 :زاثةِزين و ئاشادي
توندوتيريةكاني مَيروو بؤضةز تاكي كوزد شةبسياى 
طةياندؤتة كةضايةتي ئةو تاكانة بؤية ئازةشو ي 
دةزواشةيةك دةكات ئةو شةبسانةي  لَيوة دةزثةِزَييَن 

 ةزواشةي دميوكساضيةت و ئاشادييةئةويش د

 
 ضَؾتاضٍ) :بًًََري زَتىاْري تاى زضيىنطاتٌ ضَؾتاضٍ بطِوآًُْ غايهؤيؤشياوَ يُضواْطٍُ ُٓطُض
 ُٖض يُبُضاَبُض خؤيؿٌ ضَتٓاناتُوَو زٍ خَُيهاٌْ بريوضِاٍ نُيُْاخُوَ ضَؾتاضَيُ ُٓو زضيىنطاتٌ

 ُٖض يُطٍَُ تُْسضوغتًاٍُْ خؤطىجناْسٌْ تىاْاٍ و ْانات بُنًَُاغٌ ُٖغت تطزا بريوضايُنٌ
 . (نؤََُيطُُٖيُ ثًَؿعُنىوٌْ بُضَو طؤضِاْهاضيُنٌ

 تانٌ زضيىنطاتٌ ضَؾتاضٍ يًَُهاًْعٌَ نُظياتط نَُىنىضتًُناًْـ ويَطِاٍ ضاثُضِئ ثاف
 يُ خؤٍ تؤوٍ ٓاضَظووَ ُٓو ُٓوا ضَؾتاضَزا ُٓو ثًازَنطزٌْ يُٓاضَظووٍ ُْى زَضزَنُويَت نىضززا

 نُخىيًاو يُباضَ ُٓوَ بؤ نىضز تانٌ ٍ (الؾعىض-ُْغت) يُ ظًََُٓف ناْسووو ضزغتاْسانى
 وَى ضؤشيَهٌ ناوَضِواٌْ  َاوَتُوَو ْاظ بٌَ يُْاخًسا زَيًٓايٌ و ٓاظازٍ و خؤؾطىظَضاٌْ ٓاضَظووٍ
 ايُْاخًس نُتُْٗا يُٓاظازٍ نىضز تانٌ بًَبُؾبىوٌْ  يُضووٍ َُٖيٗات بٌَ َىشزَ بىوٕ ضاثُضِئ
 زووناضٍ يُشياًْسا َطؤظًـ ُٓطُض ,نطزووَ زضووغت يُطًاًْسا زَضووٌْ ظَبطيَهٌ زاوَو سُؾاضٍ
 يُزَضواظَيُى بَُيهى ,زَضْانًَت يُطًاًْسا بُٓاغاٌْ ًَٖسَُيُ ُٓو ُٓوا بىوبٌَ زَضووٌْ ًَٖسٍَُ
 ياْسؤتُطُ ظَبطيإ نىضز تانٌ بؤغُض ًََصوو تىْسوتًصيُناٌْ ,ثُضِيًََٓت نُزَضٍ زَطُضِيَت
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 ظَبطاٍُْ نُُٓو زَضواظَيُنُوَيُ بُزواٍ ضاثُضِيُٓوَ يُثاف بُنطزَوَ بؤيُ تاناُْ ُٓو نُغايُتٌ
 ُٓطُضنٌ ,زَنات ٓاضَظووٍ نُيُُْغتُوَ زضيىنطاغًُتُ زَضواظٍَ ُٓويـ زَضثُضِييَنَ يًَىَ

 ىضزغتاٌْن نايٍُ زَضَوٍَ ٖؤناضٍ يُٓاناٌَ زضيىنطاتٌ زاَُظضاوَناٌْ ضواَيُتًؿُوَ يُضووٍ
 و تًَطِواْري خؤيُوَ نىضز يُضواْطٍُ ضَْطُ ,زضيىنطاغٌ ثًازَنطزٌْ ٓاغيت ُْطُيؿتؤتُ
 باضوزؤخًَهٌ ٓاضَظووٍ و بًَت دؤضاودؤض يُنىضزغتإ بُزضيىنطاغًُت غُباضَت برينطزُْوَ

 ,ًََصووزا تؤظٍ و يُتُخ زَنات خؤظطاضنطزًَْو بُ ُٖغت ؾًَىاظَ يُو نىْهُ ,زَنات بُضظتط
 زووض يُخؤٍ ظَبطَنإ تطغٌ و بهات بُضدُغتُ ضظطاضنطزُْ ُٓو زَيُويَت تطيؿُوَ يُنٌيُال

 بُبريوضاٍ زإ غًَبهاتُوَ بًَُٔوٍَ يُْاخُوَ و بُضاؾهاوٍ زَظاٌَْ بُضَواؾٌ ظؤض زَخاتُوَو
 زَشٍ وازا غًاغٌ و دىططاؼي يُؾىيًََٓهٌ ُْتُوَ وَنى نىضز ,بًَٓت نىضزغتاْسا تطٍ ُْتُوَناٌْ

 زَوَيُتاُْو ُٓو تانُناٌْ يُطٍَُ بهات بُضاوضز خؤٍ ُٓطُض خؤ زَوَيُتٔ غاَيُ زَيإ ضوبُضٍزَو
 ُٓواْسا نُيُناو ُٓزضٍَ بؤ ؾايُزٍ نُُٖيُتٌ ,ثًَطُيُ بُو بًَطىَإ ُٓوا سهىَُتاُْ ُٓو

 نُنٌ بُظاْهؤؾُوَ نطاوَتُوَ تىضنىَاٌْ خىيَٓسْطاٍ زَيإ يُنىضزغتاْسا ُٖض ,باؾرتَ
 و ُٓوإ بُغايهؤيؤشيُتٌ ثُيىَْسٍ َُُٓ ,بهات قػُف خؤٍ بُظَاٌْ ًًُْ بؤٍ نىضز يُتىضنًا
 ,زَوضوبُضَإ ُْتُوَناٌْ يًََُصووٍ زضيىنطاغٌ يُضَؾتاضٍ زَطُُُْ نُضَؾتاضيَهٌ ,ُٖيُ ًَُُٓوَ

 وَنى بهات ٓاضَظووٍ َطؤظ ؾتًَو نُُٖض ثًَسَنطيَت ُٖغت طؿتًهطزًَْو ضَؾتاضَ دؤضَ يُو
 ؾتًَهًـ ُٖض ,زَنات نىوَناًْـ يُو ؾتُ ٓاضَظووٍ ُٓوا ثُضيَُاٌْ غًػتٌُ و زضيىنطاغًُت

 ,َطؤظُ ُٓو ضنىنًٍُٓ ثُالَاضٍ بُض زَنُوُْ نىَناًْـ ؾتُيُو ُٓوا بهات يَُطؤظ ُٖضَِؾُ
 ُٖضؾتًَو يُبُضُٓوَ ,طُياْسووَ بُنىضز زَضوًْإ ظَبطٍ وتانطَِوٍ زيهتاتؤضيُت و ظَْط ظَبطو

 ؾُضاَُٖهطزٌْ ,ضازًًَََٖٓت خؤٍ يُطَُيًسا بُثًَهُواُْؾُوَ ,زَنات ضَؾتاض ٍزش نىضز يُوبهًَت
 يًَطَزا ,ضاغتًُٕ ُٓو طُواٌٖ نىضزغتإ يُُٖضيٌَُ نىضز غُيطٍ غًاغٌ ناضٍ و خىيَٓسٕ

 نىضزغتإ ُٓوا بسضيَت بىاض ُٓطُض بؤيُ ,نىضزَ تانٌ زَضوًُْناٌْ ظَبطَ ضَويُٓوٍَ زضيىنطاغًُت
 زَضواظٍَ ضَؾتاضَ ُٓو ,َطؤظ َاؾُناٌْ ثاضاغتين و ضؤشُٖآلت زضيىنطاتٌ َؾتاضٍض ثًَطٍُ زَبًَتُ

 بؤ وُْغيت ُٖغت يًَبًَت زضيىنطاغٌ بؤٌْ ُٖضؾتًَو ُٓوَ يُبُض نىضزَ تانٌ ضظطاضبىوٌْ
 بُثًٌَ ,نىضززا شياٌْ و غًاغُت بُغُض ظاَيُ ضازَيُى تا خًٌََ عُقًًُتٌ نٌ ُٓطُض زَدىَيًَت

 ضَؾتاضٍ بُبٌَ نىضز تانٌ ُٓوا ,ؾًَطبىوٕ بريزؤظٍ يُبَُٓاناٌْ ُبَُٓايُنُن طؿتًهطزٕ ياغاٍ
 ثاف ضَؾتاضَ يُو نَُىنىضتًـ ,َُٖيٓانات يًَسَنات ثؿىزاٌْ و طُؾبًين نُبؤٌْ زضيىنطاغٌ
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 ؾًَطبىوٌْ و ضآًَٖإ و زضيىنطاغًُت دًَبُدًَهطزٌْ ًَهاًْعٌَ بؤ زَطُضِيَتُو0990َ ضاثُضِيين
 نىضز نُتانٌ زضيىنطاغًُت طًاٌْ ُْى زَوَيُتٌ ًَْى نؤََُيطٍُ ويػيت و نطاتٌزضيى زابىُْضييت

 ظَبطَ ضَويُٓوٍَ بَُُبُغيت زَظاًَْت خؤٍ شياٌْ بُُٖويَين طؿتًهطزٕ ياغاٍ بُثًٌَ
 نىضز تانٌ زضيىنطاتٌ ضَؾتاضٍ ثًًَُف بُو ,ًْؿتىوَ نىضززا نُيُُْغيت ظََاُْنُ زَضوًُْناٌْ

 ضَؾتاضطُضٍ  و دًَبُدًَهطزٕ ًَهاْعٌَ و يُاليُى زضيىنطاغًُ تًاٍُُْْغ ٓاضَظووٍ يًَُْىإ
 خًَطايٌ يُُٓجناٌَ و ضاثُضَِئ ثاف يُْاناوٖاتىوٍ زضيىنطاغًُتٌ ضووزاوٍ بؤ نىضزَ تانٌ

  ْاونُنُ. ضوزاوَناٌْ
 ,بًَت يُٓاضازا ٓاضَظوويُى ثًَىيػتُ غايهؤيؤشياوَ يُغؤْطٍُ ضَؾتاضيَهًـ ُٖض بؤؾًَطبىوٌْ

 ثُيىَْسيُناٌْ ثتُونطزٌْ و يُزضيىنطاغًُت نىضز تانٌ ضوْانبريو ثًَؿىاظيهطزٌْ ُٓوَ ُضيُب
 بؤتُ نُ ,َُٖيططتىوَ غُضناوٍَ طُيُوَ نُيُْاخٌ ُْبىوَ ٓاضَظووَ ُٓو بٌَ زَضَوَ يُطٍَُ

 تانٌ ٓاظاضَناٌْ ًَٓؿى زَضٖاويؿتٍُ زضيىنطاغًُت نُواتُ ,زضيىنطاغًُت ضيَطاٍ تىيَؿُبُضٍَ
 ُْبىوئ زضيىنطاغًُت غُضتاناٌْ ؾًَطٍ بُضواَيُتًـ ُٓطُض ,ٓاضاوَ ُْٖاتؤتُ بُضيَههُوت نىضزو

 زَنُئ. ٓاضَظووٍ يُْاخُوَ ُٓوا
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   :زةفتازي مَيطةل

 
لةنَيو حةشامةتي جةماوةزيدا تاك جَمةوي 
زةفتازةكاني خؤي ناكات و ضايكؤلؤذيةتي مَيطةل 

 بةِزَيوةي دةبات

 
وَٕ خىزٍ خؤيُتٌ و خؤٍ خؤٍ بُضِيَىَزَبات و زَثطغًَت و بؤ تاى بُدُغتُو عُقٌَ خا

بُضشَوَْسيُ زووضو ْعيهُناٌْ ضيَههٍُ عُقآلًْعّ زَططيَت و بؤ بُزيًَٗٓاٌْ خىاغتُناٌْ 
يؤشيهًًاُْ ُْٖطاو زًََْت و دًَُوٍَ بعاظُ ويصزاٌْ و ُٓخالقًُناٌْ خؤٍ زَنات و 

نتًغ و ناضا بٌَ و ضَؾتاضَناٌْ زشٍ ؾُثؤيٌ ٖاوغُْطاُْ خؤٍ زَغاظيَين بُو ؾًَىَيٍُ نُُٓ
تاى ضيَطُ خؤف ْانات غُضيعَو ضََُنُ ُٖوَغباظَناٌْ بُضِيَىٍَ ببُٕ و , عُقٌَ و ٖؤف ُْبٌَ

بُٖؤٍ ُٓو غُضيعَو خؤف ُٖوَغًًاُْ نُغًَيت و ٖؤف و خىزٍ َطؤيًاٍُْ خؤٍ يُبريْانات 
ُ يًَُْى سُؾاَاتٌ عُواٌَ خَُيهسا بُآلّ ُٖض ُٓو تان, و بُظوضِْاٍ ظؤضيُٓف َُٖيٓاثُضٍَِ

عُقًٌَ خؤٍ يُزَغت زَزات و بُظوضِْاٍ ُٓوإ َُٖيسَثُضٍَِ و بُباٍ ُٓوإ ؾُٕ زَنات و 
ًََطُالُْ ضَؾتاض زَنات و نىيَطاُْ الغايٌ زَناتُوَ بُو ؾًَىَيُف يُٓاغت برينطزُْوَزا 

تاى , ثًَؿرت بامساْهطزنُغًَهٌ بٌَ زَغُآلت زَبًَت ُٖض وَنى َُضيىُْناٌْ غتًؿٓػىٕ نُ
يُْاو سُؾاَاتٌ وَنى ضاثُضِئ يإ دَُاوَضٍ وَضظؾٌ يإ ٓاُْٖط و بؤُْنإ يإ ُٖض دؤضَ 
سُؾاَاتًَهٌ تطزا وَنى ُٓوإ زَنات و نىيَطاُْ الغايًإ زَناتُوَو ْاعُقآلُْو ْاٖؤؾًاضاُْ 

عاٌََ بهؤ ؾاٌََ و بُآلّ َُُٓ ُٓوَ ًًُْ نُ زََئًَ يُطٍَُ , ضَؾتاضَناٌْ ُٓوإ زَنات
نىْهُ ُّٓ زَغت بُناوططتُٓ بؤ خؤطىجناْسٕ , نُنىويتُ ؾاضٍ نىيَطإ زَغت بُناوتُوَ بططَ
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و خؤيُطٍَُ خػتُٓو تاى بُٖؤؾًاضيًُوَ زَغت بُناوٍ خؤيُوَ زَططٍَ و يَُُٖاْهاتسا 
ُآليُتٌ و ضَؾتاضٍ بٌَ دًَُوٍ تاى يًَُْى سُؾاَاتسا زياضَ ثُيىَْسَ بَُؤضنًَهٌ نؤَ, زَبًينَ

الغايًهُضَوَيًاٍُْ تانُوَ نُ يًَُْى َٓساآلْسا بُضدُغتُ زَبٌَ و ظؤض بُضووٌْ يًَُْى نؤََُيٌ 
بؤ صيىوُْ ناتًَو نُْس َٓساَيًَو بُزواٍ نُغًَو بهُوٕ و بًًََٔ َُُٓ , َٓساآلْسا زَضزَنُوٍَ

َإ ضَؾتاضٍ ُٓوإ ؾًَتُ َُٖىو َٓساآلٌْ طُضَِى خؤيإ يُطٍَُ ُٓو نُْس َٓساَيُ زَزَٕ و ُٖ
زَنُٕ و بَُُٖىو نًًإ و ٖؤؾٌ خؤياُْوَ ُٓو نُغُ بُؾًَت يُقَُيُّ زَزَٕ بٌَ ُٓوٍَ 

زواٍ تُواوبىوٌْ , ًٖهًؿٌ يُباضَوَ بعأْ تُْٗا الغايًهطزُْوَيُنٌ نىيَطاُْ ُٓجناّ زَزَٕ
ُْباضإ و  غًٓاضيؤنُف َُٖىإ بُثًَهًُُْٓوَ ثُضت وبآلو زَبُٓوَ وَى بًًٌََ ُْبايإ زيىَ

ُٖضوَٖا يُياضيُ وَضظؾًُناًْؿسا , زواتط وَى بُغُضٖات و ضووزاوٍ ضاغتُقًُٓ زَيطًَطُِْوَ
نُزَنطا , نُتىْسوتًصٍ بُٖؤٍ نُْس نُغًَهُوَ غُزإ نُؽ يُطٍَُ خؤيسا ثُيهًَـ زَنات

ُّٓ غُزإ نُغُ بُؾساضٍ ُٓو تىْسوتًصيُ ُْنُٕ و ُٖض ُٓواُْؾٔ نُنُغٌ ضؤؾٓبريو خاوَٕ 
طواْاَُو ثًؿٍُ دؤضاودؤضًْإ تًَسايُ بُآلّ َُٖىيإ زَنُٓ ُٓو ُٖوَغُوَ نُُٖوَغٌ ب

ُٖض ُّٓ الغايًهطزُْوَو َؤضنُ نؤَُآليُتًُيُ تاى يَُُٖيىيَػيت , تىْسوتًصٍ ًََطُيًاُْيُ
, غًبًسا ثُيطَِوٍ زَنات و بُضَو ْاو ضَؾتاضٍ عُواٌَ خَُيو و سُؾاَات ثُيهًَـ زَبًَت

ُضَو سُؾاَاتٌ خَُيو َؤضنًَهٌ نؤَُآليُتٌ َاَيٌ ُْنطاوَو ثُيهًَؿبىوٕ ب
نُغُضيعَناًْإ , الغايًهطزُْوَيُنٌ نىيَطاٍُْ َٓساٍَ ٓاغايُ وَى ًََطُيَُُضِو ضَوٍ باَيٓسَ

ُّٓ َؤضنُ , بُضَو ضَؾتاضٍ بُنؤٍََُ ثُيهًَؿًإ زَنات يُ نؤنهطزٕ و َؤَيسإ يُؾىيًََٓهسا
زَنات نُ َُيًٌ ضَؾتاضو َُٖيػىنُوتٌ ُٓو سُؾاَاتُ  غايهؤيؤشيايُنٌ واٍ بؤ زضووغت

يُطؤضَِثاٌْ وَضظؾسا وَى بامسإ نطز , بهات ُٓطُض ُٓو سُؾاَاتُ يُخؤؾًسا بٌَ يا يُْاخؤؾٌ
يُنؤتايٌ ياضيًسا نُ زؤضِاْسٍ اليُنٌ تًَسا زَبٌَ ُٓطُض ُْٖسيَو يُ ٓاَازَبىوإ ثُْا بؤ 

بُؾًَىٍَ واتايًـ بٌَ ثُْا بؤ تىْسوتًصٍ زَبُٕ و  تىْسوتًصٍ ببُٕ ُٓوا ظؤضبٍُ ظؤضٍ ُٓطُض
تًٌُ بُضاَبُض و دَُاوَضَنُيإ بُضز باضإ زَنُٕ يإ ضنىنًُٓيُى بُضاَبُض تًٌُ بُضاَبُض 
تًاياْسا زضووغت زَبًَت و يُضَؾتاضٍ زََاضطريياْسا ضَْط زَزاتُوَو َُوزاٍ ُٓو زََاضطرييًُ 

بَُُٖإ ؾًَىَ ُٓو , وَ يُ ؾاضو وآلتٌ تًجُ وَضظؾًًُنُفؾطاواْرت زَبًَت و زَطاتُ ضى يًَبىوُْ
زََاضطرييًٍُ ًَْىإ خَُيهٌ زووؾاض يإ زوو ُْتُوَ يإ زوو طُضَِى  يإ زوو ٓائ ثُيسابىوَ 

يإ يُضاثُضِيين نىضزغتاْسا خَُيو ويَطاٍ ُٓوٍَ , َُٖإ ناضيطُضٍ عُواَُ يُغُض تاى



 79 

َناٌْ بُعؼ ُْٖسيَهًؿًإ زاّ و زَظطا ًَٖطؾًإ بطزَ غُض زَظطا زاثًَؤغًَُٓض
َُزًَُْناًْؿًإ بُتاآلٕ بطز ُٓو بُتاآلٕ بطزُْ يُبُضْاٍَُ نُغسا ُْبىوَ نُُٓجناٌَ بسات 
بُآلّ نُدَُاوَض ًَٖطؾًإ بطز تُضِو وؾهًإ ثًَهُوَ غىتاْسو ُْٖسٍَ خَُيو نتًَبداُْناٌْ ْاو 

و زَيإ نتًَيب بُْطر و بُٖازاضيإ خػتُ ُٓجنىوٌَُْ بُْاو تُؾطيعٌ نىضزغتاًْإ تاآلٕ نطز
باظاضٍِ ؾطؤؾتُٓوَو بؤ بَُيطُف خؤّ يُنًَو يُو نتًَبُ بُتاآلٕ بطاوَّ يُتًُْؿت قُآلٍ ُٖويًَط 

( ايىثآل ايػطيُ حلطب ؾًتٓاّ) نهُزواٍ َاوٍَ ضاثُضِئ زَؾطؤؾطا نطٍِ بُْاوًْؿاٌْ
ٌ و بُضشَوَْسٍ طٍُ و ًْؿتُاًْإ ُْٖسيَهًؿًإ غىتاْسو ثُيطَِوٍ ًٖض ًْعاًََهٌ َُزَْ

ُْنطزو يَُُٖإ ناتسا ُْٖسٍَ نُغًـ ُٖوَيٌ ثاضاغتين ُٓو نُيىثُالٍُْ زَزا نُتىاًْإ 
يَُاوَيٌ ضاثُضِئ و سُؾاَاتٌ , نؤْرتؤَيٌ خؤيإ بهُٕ و ُٖغت بهُٕ ُٓوَ َىَيهٌ طُيُ

ًهُضَواُْوَ زَبٌَ و خَُيهسا ساَيُتٌ َُٖيهىوٌْ غًاغٌ تًَهٍَُ بُُٖوَؽ و ضَؾتاضٍ الغاي
ُّٓ دؤضَ ُّٓ ساَيُتاُْ , بُٖاو زاب و ُْضيت و ثًَىَضَ عُقآلًًُْنإ ثؿتطىٍَ زَخطئَ

زووثاتٌ زَناتُوَ نُزََيٌَ ضَؾتاضٍ تاى يُ ْاو  0940-0802نؤََُيعاٌْ ؾُضَْػايٌ تاضز
تًَت واتُ سُؾاَاتسا  عُقآلًْعّ يُ زَغت زَزات و ثؿت بُ طًَطِاُْوَو الغايًهطزُْوَ زَبُغ

ؾتًَو زََاو زَّ زَطًَطِزضيَتُوَ خَُيهٌ ٓاغايٌ بطِواٍ ثٌَ زَنُٕ بٌَ ُٓوٍَ يًَهٌ بسَُْوَ 
ُٓطُض ثُيطَِويؿٌ ُْنُٕ ُٓوا ناض يُباضٍ زَضووًْإ و بؤنىوُْناًْإ زَنات بُتايبُتًـ 

زواٍ ًَُٓـ ظاْايُنٌ غؤغًؤيؤشٍ طىغتاف يىبىٕ , يُناتًَهسا خَُيو خؤف باوَضِ بًَت
َُٖإ ضاٍ ُٖبىو نُ ٓاَاشٍَ بُ ْانؤنٌ ًَْىإ عُواٌَ خَُيو و ْىخبُ 0800-0920
ًْؿاٍُْ بُٓضَِتٌ سُؾاَات بطيتًُ يُ غًابٌ تانًَيت و بُضثُضنساُْوَو : نُزََيٌَ, زَزات

ُٖضوَٖا ٓاَاشَ بُ يُزَغتساٌْ يؤشيو زَزات نُ , غُضَُٖيساٌْ غُضيعَ غُضَتايًُناٌْ
هطزٕ بُ بُضثطغًاضيَيت ؾُخػًًُ بُضاَبُض  بُضشَوَْسٍ طؿيت و ًَُٓـ يُزَغتساٌْ ُٖغت

ُّٓ غًؿاتاُْف وا يُسُؾاَاتٌ خَُيو زَنات ببًَتُ نًاًَْهٌ , ثًَىَضَناٌْ نؤٍََُ
 ٓاشاوَطًَطِيٌ بٌَ ًْعاّ و ثاؾإ ثًَىيػت بىوٌْ بُ ْىخبُ بؤ ضيَهدػتُٓوَيإ.

ًََينَ و بُضَؾتاضَناًْسا زَنًَتُوَ تاى ناتٌَ َاؼي تُْٗايٌ بُخؤٍ زَزات و يُخؤٍ ضازَ 
اليٌُْ عُقًٌَ ظاَيُ بُغُضيساو ُٖوَؽ و سُظو ٓاضَظووَناٌْ زَخاتُ نىاض نًَىٍَ برينطزُْوٍَ 

َطؤظ يُّ ناتُزا ُٓو ثُضٍِ ثابُْسَ بُياغاوَو ْايُوٍَ ٓاشاوَ بًَٓتُوَ بُآلّ ناتٌَ , عُقآلًُْوَ
ُْوَيٍُ ْاًَيَنَ و بُؾًَىاظيَهٌ ًََطُيًاُْ زَنُويَتُ ًَْى سُؾاَاتٌ خَُيهُوَ ُٓو بًهطز



 81 

ضَؾتاض زَنات بؤ صيىُْ ناتٌَ دَُاوَضٍ ٖاْسَضٍ تًجًَهٌ وَظضؾٌ ًَٖطف زَنُُْ غُض 
دَُاوَضٍ ضنابُضيإ يُنىاضنًَىٍَ ياغا زَضزَنٔ و ٓاشاوَ زًََُْٓوَو َُٖىو ضَؾتاضيَهٌ غًيب 

ضاثُضِيُٓ دَُاوَضيُنإ نُ , ىؾذي و بطِئزَططُْبُض يُتريوتىاْر و ُْٖسيَذاضيـ ؾُضِو ُٖضاو ن
يُوآلتإ ضووزَزات و الٍ خؤَاًْـ وَى بامسإ نطز يُناتٌ ضاثُضِاًْؿسا خَُيو نُ ًَٖطؾٌ 
زَنطزَ غُض زاّ و زَظطاناٌْ زَوَيُت َُٖىو ؾتًَهٌ تًَهسَزاو تُْاُْت نُيىثٍُ و تؿاقٌ 

ٍ ُْخؤؾًإ يُنؤآلُْنإ ضازَنًَؿا و ؾايٌ قىتاغاُْو ُْخؤؾداُْناًْإ بُتاآلٕ بطز و قُضَويًََُ
و زؤغًُ تايبُتٌ و طؿتًُناٌْ زاّ زو زَظطاناٌْ زَوَيُت و ُٓواٍُْ ثُيىَْسٕ بُبُضشَوَْسٍ 
خَُيهُوَ بىو غىتاو شيَط ثٌَ خطإ و ُٖضنُْسيؿُ يُضازيؤناُْوَ ٖاواض زَنطا بؤ ثاضاغتين ًْعاّ 

ٓاَاشَيإ بُنُغًَو بهطزايُ نُ ثًاوٍ ضشيَُُ يُوغُضزََُزا ُٓطُض , و ٓاضاٌَ غىوزٍ ُْبىو
نىْهُ يُو , ُٖض َُٖىو بُواُْؾُوَ نُ ُٓو نابطايُيإ ُْزَْاغٌ ًَٖطؾًإ زَنطزَ غُض

سُؾاَاتُيُ َطؤظ يًَهساُْوَو يًَهؤَيًُٓوَ زَزاتُ زَغت َُٖيهىوُْوَو الغايًهطزُْوٍَ 
يُناتُ خؤف و ْاخؤؾُناْسا ُٓو تاى ًَُٖؿُ َُيًٌ نؤٍََُ زَنات , نىيَطاُْ دًَُوٍ زَنات

ناتاٍُْ نُ طىيَبًػيت ٓاواظٍ غَُايُى  زَبٌَ و زَبًينَ خَُيو بُو ٓاواظَ غَُا زَنُٕ 
ُٓطُض نؤََُيًَو نُثًَُ يٌَ بسَٕ ًَُٓـ بٌَ ُٓوٍَ , ُٓويـ زوو زَيٌ ْانات و بُؾساضٍ زَنات

او زَنات نُ بُزَيًؿٌ ًُْ تاى َُيًٌ ضَؾتاضيَهٌ ب , بعاٌَْ َُغُيُ نًًُ نُثًَُ يٌَ زَزات
يإ بُضاغتًؿٌ ْاظاٌَْ بُآلّ يُبُض قػٍُ خَُيو ُٖض زَيهات صيىوُْف بؤ َُُٓ ناتٌَ نُغًَو 
ُْخؤؾًُنٌ زَضووٌْ زَبًَت يُؾىيًََٓهٌ ْاضَمسٌ و ضيَجًَُٓزضاو ناى بؤتُوَ ُٓواٌْ تطيـ ضوو 

واْطُيُوَ يًَهؤَيُضَوإ يُّ ض, يُو ؾىيَُٓ زَنُٕ ُٓطُض ساَيُتُنُف َُٖإ ساَيُت ُْبٌَ
نىضغًإ ًَٖٓا ْؤ  04نُؽ ُٓجناّ زا نُ  04ُٓظَىًَْهًإ يُباضٍَ ناضيطُضٍ تانُوَ يُغُض 

بُُٖض ْؤنُغُنُ ضاطُيُْطابىو , يُو نُغاُْ يُغُض ْؤ نىضغٌ زاًْؿذي بٌَ ُٓوٍَ زَيُّ بعاٌَْ
ضيإ يًَهطا َُٖىوؾًإ نُ يُزَضَوٍَ شووضَنُوَ طًَؤثًَهٌ غىوض َُٖيسَنطيَت و ُٓطُض ثطغًا

بؤيُ نُغٌ زَيُّ نُيُغُض نىضغٌ زاًْؿتبىو ٓاطاٍ يَُُغُيُنُ , بًًََٔ طًَؤثٌ غُوظ بىوَ
ًًُْ ُٓويـ ناتٌَ ثطغًاضٍ يًَهطا طًَؤثُنُ غُوظ بىو يإ غىض ُٓويـ وَنى ْؤ نُغُنُ وتٌ 

نُغُوَ نُ ُّٓ وَآلَُ َُٖيُيُ ناضيطُضٍ ْؤ نُغُنٍُ تطَ بُغُض ُّٓ , طًَؤثُنُ غُوظَ
 يُبُضُٓوَ تُْٗا بىوَ نُوتؤتُ شيَطناضيطُضٍ ُٓواُْوَ.
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بُ ثًٌَ ضواْطٍُ ظاْا تاضز , ُّٓ صيىوُْيُو زَيإ صيىٍُْ تط يُنؤََُيطٍُ نىضزَواضٍ
الغايًهطزُْوٍَ نىيَطاٍُْ تاى بؤ نؤٍََُ يُزَغتساٌْ ُٓو عُقًَُيُ يإ خؤف باوَضٍِ خَُيو 

يإ نُْس نُغاًَْو بًاْطًَطِايُتُوَ نُغاًَْهٌ تط باوَضِيإ  بُضاَبُض ُٖض ضووزاوو نُ يُنًَو
ثًٌَ زَنطز بٌَ ُْٓوٍَ بُعُقٌَ يًَهٌ بسَُْوَ نُ ُٓو ضووزاوَ يإ ُٓو ُٖقايُتُ ْانًَتُ 

عُالُٓزئ غُدازٍ يُضؾتٍُ َطواضيسا بُٓاؾهطا ٓاَاشٍَ بُّ , عُقًَُوَو زووضَ يُضاغيت
و زاوَ نُوا ضؤشيَو ثطِوثاطُْسَ بآلوببىَوَ طىايُ بعًَْو ناويًَهُضيٌ و خؤف باوَضِيًٍُ خَُي

ًٓسٍ ثطغًاضيإ ُْزَنطز نُنؤٕ بعٕ , خَُيو َُٖىو نُوتُٓ ضٍَ بؤ بًًٓين بعٕ, طؤضاٌْ زََيٌَ
ٍُٓ نُواتُ نؤٕ زَتىاٌَْ , زَتىاٌَْ طؤضاٌْ بًٌََ يُناتًَهسا ُٓوَ ٓاشََيُو تىاْاٍ ْىتكٌ ًًُْ

اتٌ خَُيهسا تاى بُٖؤٍ الغايًهطزُْوَوَ تاى ُٓو ضَؾتاضاُْ ُٓجناّ يُْاو سُؾاَ ,طؤضاٌْ بًٌََ
زَزات نُنُغاٌْ تط ُٓجناٌَ زَزَٕ ضَْطُ بؤ ُٓوإ تا ضازَيُى ٓاغايٌ بٌَ بُآلّ بؤ ُّٓ 

ُْٖسٍَ يُّ ضَؾتاضاُْ زَطُضِيَتُوَ قؤْاغٌ َٓساَيٌ نُ َٓساٍَ نىيَطاُْ الغايٌ , ٓاغايٌ ُْبٌَ
يًَُْى شْإ و ٓاؾطَتاًْـ ضَؾتاضٍ الغايًهطزُْوَ بٌَ يًَهساُْوَ ظؤضَ , َٓساآلٌْ تط زَناتُوَ

ؾايٌ و ظََاوَْسٍ نىضزَواضيـ , نُ َُٖيسَغذي بُطؤضِيين تؿاقٌ ْاوَاٍَ ُٓطُض بُقُضظيـ بٌَ
ضَوؾًَهٌ تطَ نُ تاى تًايسا زَنُويَتُ باضيَهٌ زَضوٌْ ُٓوتؤوَ بَُُٖىو نًاًٌْ قُواضٍَ 

بُطُضٌَ َُٖيسَثُضٍَِ و يُو َُٖيجُضِيُٓ خؤٍ يُبري زَنات بُتايبُتًـ خؤٍ الغايٌ زَناتُوَو 
نُُْٖسيَذاض غُضنؤثًططتٔ بىوَتُ َايٍُ ؾُضِو ُٖضاو نُغٌ يُغُض نىشضاوَو , غُضنؤثٌ طط

نُغاًَْو ُٖٕ ُٓطُض نُغًَهٌ تط غُضنؤثًَهُيإ يًَبػًًََٓتُوَ ثًًَإ ْاخؤؾُو ْايسَٕ يإ 
ُٓطُض يُبُضزٌََ , و خَُيو زَنىشضيَت و ؾايٌ زَبٌَ بُؾايًؤغإؾُضِيَهٌ طُوضَ زًََُْٓوَ

غاتٌ نىؾتًٓـ , خَُيو و يُْاو سُؾاَاتسا ُْبٌَ  ُٓو ساَيُتُ ضووْازات يإ غىوى تط زَبٌَ
ُّٓ دؤضَ نُغاُْ ْىخبُ ْري و نُغاٌْ , َاْاٍ وايُ ُٓو نُغُ غُضيعَ بُضِيَىٍَ زَبات

ظاْا تاضز نُغاٌْ خؤف باوَضِو ُٓواٍُْ بُطًَطِاُْوٍَ بُثًٌَ بريوضاٍ , ْىخبُف ُٓوَ ْانُٕ
ؾتطُيًَهٌ بٌَ بَُٓا غُضغاّ زَبٔ و يُوإُْ نُظوو ؾطيى زَخؤٕ و ْاَُْتًكٌ بُغُضياْسا 

غُضَضِاٍ ُٓوٍَ باغٌ تاى زَنُئ بُآلّ تانٌ ْىخبُ ْاططيَتُوَ واتُ نُغاًَْو نُ ْانُٓ , ظاَيُ
يًَطَزا ْىخبُ , طيى ْاخؤٕ ُٓواُْ ْىخبُٕ يإ زَغتبصيَطٕشيَط ُٓو باضَوَو يُْاو سُؾاَاتسا ؾ

َُضز ًًُْ خىيَٓسَواض بٌَ بؤيُ ظؤض ثًَىيػتُ ثطؤغٍُ ثُضوَضزَيٌ دُخت يُغُض يًَهساُْوٍَ 
 يُنىٍَ؟. , نٍُ؟, نؤٕ؟, بؤ؟, عُقًٌَ و برينطزُْوَ بهات و َٓساٍَ واضابًَٗٓطٍَ  نُبجطغٌَ نٌَ؟
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 :دةنطدان
زطصيةت و نةخؤشية دةزونيةكاى زةطةشثةزضيت و نة

 زوضتيةك بؤ ثسؤضةي دةنطداى نايَيَمو.دييض 

 
بؤ نىضتهطزُْوٍَ ضيَطاٍ زووضوزضيَصٍ ؾُضِو نُنساضٍ و بؤ زووضنُوتُٓوَ يُتىْسوتًصٍ و 

, ؾًَطبىوٌْ ثًَهُوَشياٌْ ٓاؾتًاُْو طُؾُثًَساٌْ طًاٌْ يًَبىضزَيٌ و نَُهطزُْوٍَ زَيُضاونٌَ
وَيٌ نًَؿٍُ زَْطسَض يُباضٍ زضووًْسايُو , ئ زَضَاخناُْيُو زازوَضيَهٌ بًَسَْطَُُٖيبصاضزٕ ْعيهرت

ثًَىيػتُ ضووٕ بهطيَتُوَ نىوٕ ثطؤغٍُ َُٖيبصاضزٕ بطيتًُ يُثُضوَضزَنطزٌْ غايهؤيؤشيًاٍُْ تاى و 
 ُٖض ُٓو غايهؤيؤشيًايُ زَبًَتُ ثاَيُٓضٍ ٓاضَظووٍ بُؾساضيهطزٕ يإ بُؾساضيُٓنطزٌْ ُّٓ ثطؤغُ

ُْخؤؾٌ و ططؾتُ زَضوًُْناٌْ زَْطسَض يُبؤنىوٕ و ُْضطعيُت و خؤثُضغيت و ضَطُظ , زضيىنطاغًُ
ثُضغيت وزََاضطريٍ بَُُٖىو ؾًَىَناًُْوَو غازييَت و َاغؤؾًيَت و نُيًُضَقٌ و بُضشوَْسٍ 

او بُثًٌَ بريوضِاٍ ظاْاياٌْ غايهؤيؤشٍ نىووُْ ْ, ؾُخػٌ ناض يَُُٖيبصاضزٌْ ناْسيسَنٍُ زَنات
 _بؤنىوٕ ) ثطغٌ َُٖيبصاضزُْوَ يُاليُٕ تانُوَ يُزوو اليٌُْ زَضووًُْوَ غُضناوَ زَططيَت ُٓويـ

attitude )و ( ( ٕبطِياضزا_making decision ) ) ٌْنُناضيطُضيإ يُغُض نؤًْيَت َُٖيبصاضز َ
ُتٌ و زَضووٌْ ُٓو ناْسيسٍَ َُٖيسَبصيَطزضٍَ ُٖيُ ُٖضوَنى نؤٕ ناضيطُضيًإ يُغُض شياٌْ نؤَُآلي

وَى ُٖض ناضيًَههطزًَْهٌ تطٍ يُطٍَُ نؤََُيطا بؤنىوُْناٌْ ناضٍ يًَسَنات , و ضَؾتاضٍ تاى ُٖيُ
يُثُيىَْسيًُناٌْ يُطٍَُ زَوضوبُضو تًَطِواًْين بؤ خىزو ُٖغتُناٌْ بُضاَبُض نُغاٌْ زٍ و 

ض وَى تانًَو بؤ نُواتُ بُؾًَو يَُُيًٌ زَْطسَ, ؾًَىاظٍ برينطزُْوَو نؤًْيَت َُٖيهىوٌْ
َُٖيبصاضزٌْ ناْسيسيَو ثُيىَْسَ بُباضٍ غايهؤيؤشٍ زَْطسَضَوَ نًَُُٓـ يُْاوَضِؤنسا ثُيىَْسٍ 

يُغُضَتاوَ َٓساٍَ بؤ بُزيًَٗٓاٌْ , بُثُضوَضزٍَ قؤْاغٌ َٓساَيٌ و ضؤؾٓبرييُوَ ُٖيُ
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زايهىباوى و ثًَىيػتًُناٌْ تا ُٓو ناتٍُ بىوُْوَضيَهٌ بايؤيؤشيٌ ْانؤَُاليُتًُ ثؿت بُ
ثطؤغٍُ زضيىنطاغٌ ثًَىيػتًُ ُْتُوَيٌ و نؤَُاليُتٌ و شياضيُناٌْ بؤ , زَوضوبُضَوَ زَبُغيتَ

بُٖؤيُوَ ثُْا بؤ تىْسوتًصٍ ْابات وَى ٍَُْٓ يَُٓساَيًسا ثُْاٍ بؤ زَبطز يُططيإ و , بُزٍ زًَٖيَنَ
بؤيُ , اشاوَطًَطٍِ و خؤثُضغيتْاظنطزٕ و غريَو سُغىزٍ و ُْضطعيُت و نُيًُقٌ و ؾُضِاْطًَعٍ و ٓ

بُؾساضيهطزٕ غُضَضِاٍ ُٓوٍَ ظَضوضَتًَهٌ غًاغٌ غُضزََُ يَُُٖإ ناتسا ظَضوضَتًَهٌ 
ثُضوَضزَيٌ و غايهؤيؤشيًًُ بؤ طؤؾهطزٌْ ُْوَناٌْ زاٖاتىو وَى بُٖايُنٌ تطٍ ٓايين و خًَعاٌْ 

نُ تاى يُساَيُتٌ َُٖيهىوٕ نىْهُ بُبُؾساضيهطزٕ يُ ثطؤغُ, و نؤَُآليُتٌ ظَضوضَتٌ ثًَىيػتُ
ضظطاضٍ زَبًَت نُبُٖؤٍ نًَؿُ َُٖيجػًَطزضاوَناٌْ بريوباوَضِو شياٌْ غًاغًُوَ تىوؾٌ زَبًَت نُ 
بُؾًَىَيُى شياٌْ ضَْططِيَص نطزووَ باضططشيؿٌ خػتؤتُ شياٌْ نؤَُآليُتًؿُوَ يُغُض ؾًَىٍَ 

تًَههىوٌْ ثُيىَْسٍ غًاغٌ و ناضٍ تًَههىوٌْ ثُيىَْسٍ نؤَُآليُتٌ يُطٍَُ نُغاٌْ تطزا بُٖؤٍ 
ُٓوٍَ , نُواتُ َُٖيبصاضزٕ ضؤَيٌ خًَعإ زَبًًَٓت يُطؤؾهطزٌْ دطُضطؤؾُ, سعبايُتٌ و زََاضطريٍ

خًَعإ يَُاوٍَ زَيإ غاَيسا زَيطًَطٍَِ بؤ ثُضوَضزَنطزٌْ تانًَو و زَيإ غاَيُ بًٓىييَت بؤ 
نىْهُ ثًَىَضيَو زازًََْت و , نَُسا زَيبًينََُٖيبصاضزٕ يَُاوَيُنٌ , ثُضوَضزَنطزٌْ ُْوَناٌْ

وَيٌ ُّٓ َٓساَيُ نًَُٓػتا , ياغايُى زازَضِيَصٍَ بؤ ُٓوٍَ ثُيطَِوٍَ بهطٍَ يُشياٌْ ضؤشاٍُْ طُالْسا
نُواتُ , ْاوٍ نؤََُيطُيُ بؤ تًَطنطزٌْ ُٓو ثًَىيػتًاٍُْ ثُْا بؤ غٓسوقٌ زَْطسإ زَبات

غجًؿُوَ ثُضوَضزَنطزٌْ تانُو زؤظيُٓوٍَ ضيَطايُنٌ بٌَ  بُؾساضيهطزٕ يَُُٖيبصاضزٕ بُ ثػىيٍُ
َُُٓف , نًًُٓنإ وتىياُْ بؤ بطِيين ُٖظاض ًٌَ يُيُى ُْٖطاوَوَ زَغت ثًَسَنُيت, تىْسوتًصيًُ

ُٓو ُْٖطاوَيُ تانٌ نىضز وَى طُيًَهٌ نُوغاوٍَ زَغيت غًػتٌُ تىتايًتاضٍ زَيُويَت و 
ُٓو ضؤشَيُ زَيإ غاَيُ تانٌ نىضز بؤٍ , ازٍَ زَْطسَض بططيَتثًَىيػتُ ثُيطَِوٍ بهات و ضيَع يُٓري

بطِيين غُزإ غاَيٌ خُبات و قىضباًْساُْ تُْٗا بُبُؾساضيهطزٕ و نىوُْ غُض , زَدُْطٌَ
بؤيُ ثًَىيػتُ تاى خىزٍ خؤٍ ثُضوَضزَ بهات و بُناوٍ ضووٕ و زَّ وطىيٌَ , غٓسوقُناٌْ زَْطسإ

بهات و بؤنىوُْ زَضووًُْناٌْ و زََاضطريٍ و نىضتبًين و غاغًَُُوَ بُؾساضٍ َُٖيبصاضزٕ 
ُْضطعيُت و ططؾتُ زَضووًُْنإ يُغازيعّ و َاغؤؾًعّ و الغايًهطزُْوٍَ نىيَطاُْ ناضٍ يًَُٓنات 

نُواتُ ضَؾتاضٍ زَضووٕ زضوغيت تانٌ , و يؤشيهاُْ بتىاًَْت بطِياضبسات و يُبطِياضزاْسا زوو زٍَ ُْبًَت
ٌْ َُْتًكًاُْو ظاْػتًاُْ زَضزَنُويَت و تاى يُخؤٍ بجطغًَت ٓايا بؤنىوٕ و زَْطسَض يُ زَْطسا
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بطِياضزاٌْ زضووغتُ؟ ٓايا غؤظو طىؾاض ناضٍ يًَُٓنطزووَ؟ٓايا زََاضطريٍ سعبايُتٌ و تاى ثُضغيت و 
 الغايًهطزُْوٍَ نىيَطاُْ ؾطيىيإ ُْزاوَ؟

اضيطٍُ خؤٍ يُغُض ضَؾتاضٍ بؤنىوُْناٌْ َطؤظ ُٖض يَُٓساَيًًُوَ زضووغت زَبًَت و ن 
ُٓو تانُ زَبًَت بُتايبُتٌ يُنؤََُيطُيُى نُ ثطؤغٍُ َُٖيبصاضزٕ ُٓظَىوًَْهٌ ْىيًَُ وًَٖؿتا 

بؤنىوُْناٌْ تاى يُزََاضطريٍ ُْتُوَيٌ و ٓايين و سعبايُتٌ , ثطَْػًبُناٌْ ُٖضؽ ُْنطاوٕ
َؾتاضو طًاٌْ زضيىنطاغًُت َُُٓيإ يُطٍَُ ض, و عُؾريَتطُضٍ و تايُؾُطُضٍ خؤٍ زَزؤظيَتُوَ

ْاطىجنٌَ ضيَو وَى ُٓوَ وايُ تؤ يُ ضنٌ نُغًَهٌ تط زايهًَهٌ خطاخ يإ يُنًَهٌ تط بهُيتُ 
, نىيَطاُْ نُغًَو َُٖيسَبصيَطٍ بُثًٌَ ُٓو بؤنىوٍُْ يُالت زضووغت بىوَ, زايهٌ َٓساَيُنُت

ًَُٓـ , يًَُْهٌ تطيإ خؤؾُويػيت تُواو بؤ اليُٕ و نُغًَو يإ ضنىنًُٓت بؤ نُؽ وال
زَنًَتُ نىاضنًَىٍَ زََاضطرييُوَ نُضَؾتاضيَهٌ ضَتهطاوَو قًَعَوَُْو زشٍ خىاغتُناٌْ 

ُْٖسيَذاضيـ تانٌ زَْطسَض ْاتىاٌَْ بطِياضبسات نُ زَْط بُنٌَ , زضيىنطاغًُت و َطؤ زؤغتًًُ
ٍ يُالًًُْ نُبُٖؤيُوَ زَزات و زووزَيًٌ ثًَىَزياضَ يإ زوو زَيٌ زَْىيًََٓت و ثًَىَضيَهٌ ُٓوتؤ

ضَْطُ ًَُٓـ ثُيىَْسٍ بُ ُْظعٍُ تُناَىيًُوَ ُٖبًَت نُ , نُغًَو يإ اليًَُْو َُٖيبصيَطٍَ
, تاى ُٖيُتٌ و ضَْطساُْوٍَ يُغُض شياٌْ ضؤشاٍُْ ُٖيُو ناض يُ ثطؤغٍُ َُٖيبصاضزًْـ ُٖيُ

خىاغتُناٌْ بُزٍ نُ زَْطسَض زَيُويَت غُز زَض غُز ُٓو نُغٍُ بُزٍَ بًَت يإ غُضدُّ 
زَْطسَض زَبٌَ بعاٌَْ يُّ قؤْاغُزا , بًًََٓت وططؾتًَهٌ زَضووٌْ بؤ زَْطسَض زضووغت زَنات

واتُ قىضباٌْ بُو ُٖغتُ بسات , بُؾساضيهطزٕ باؾرتَ يُو ُٖغتُ نُيُالٍ زضووغت بىوَ
تُ ْاو يُّ ساَيُتُزا زَنطٍَ بُغجًَيت ثػىيُنٍُ غا, يُثًَٓاو برينطزُْوَيُنٌ ظاْػتًاُْ

بُآلّ طُيًَو قاظاْر زَنات و , نىْهُ يًَطَزا ُٖضنُْسَ ناْسيسيَو ظَضَض زَنات, غٓسوقُنُوَ
, ٖاونات خىزٍ َُٖيبصاضزًْـ غُضنُوتىو زَبًَت نُُٓو نُغُ ثًَؿىاظٍ يًَهطزووَ, ؾًَطزَبًَت

تاى  ناويًَهُضيًـ يإ ناضيطُضٍ ظؤضيُٓ يُغُض تاى ضؤَيٌ خؤٍ ُٖيُ يُغُض اليٌُْ زَضووٌْ
, و َُٖيبصاضزًْـ بُضَو زووضِياًَْهٌ َُتطغًساض ثُيهًَـ زَنات و ضؤسٌ ثانٌ زَضزيًََٓت

نىْهُ ُٓطُض زَْطسَض ثؿت بُثطِوثاطُْسَو ظؤضيُٓ ببُغيتَ يُزَغتًٓؿاْهطزٌْ ناْسيُنٍُ 
َُُٓف بؤ ُٓو قؤْاغٌ , خىزٍ خؤٍ وٕ زَنات و ْاظاٌَْ بؤ بُؾساضٍ َُٖيبصاضزٕ زَنات

َُٖيبصاضزُْو قُتًػبىوُْ يُْاو ظَيهاوٍ بُغتَُيهبىوٌْ نُغًَيت و ظياْطُياْسٕ نطنىناَيًٌ 
غٓسوقٌ زَْطسإ بؤ تانٌ نىضزو عًَطاقٌ طىظَضْاٍَُ نىوُْ شووضَوٍَ , بُٓاغايؿٌ زَضووٌْ
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دًٗاٌْ ْاغًُٓوٍَ ُٓضى وَاف و ظآَهطزٌْ ٓاغايؿٌ زَضووٌْ تانُناًْيَت نُويٌََ و 
غٓسوقٌ زَْطسإ دًٗاٌْ يًَبىضزٕ و زؤظيُٓوٍَ , ْازضيىنطاغًُ غُضطُضزاٌْ زَغيت غًػتٌُ

ضيَطاناضَناُْ ُٓو ضيَطُناضَيٍُ نُتانًَهٌ ثُنهُوتُو نىؾتٍُ تطؽ و تؤقري بُؾًَىَيُنٌ تط 
ُٓو ضيَطُيُيُ نُ دؤٕ زيىٍ و ضؤغؤو ظؤيتًَط زَيإ غاٍَ ُٖوَيًاْسا , ْاتىاٌَْ ُٓجناٌَ بسات

َُزًَُْت و يُنػاٌْ و زازثُضوَضٍ و زضووغتهطزٌْ نُغٌ  َطؤظ ثًٌَ بطات يُثُضوَضزَو
بؤيُ ثًَىيػت ْانات تانٌ نىضز , خاوَٕ برينطزُْوٍَ ظاْػيت و خاوَٕ ٓايسيايُنٌ ضؤؾٓطُض

يإ عًَطاقٌ خؤ غاتُ زَيُضاونٌَ و زََاضطريٍ و زوضَثُضيَعيُوَ يُناتًَهسا نُ غُْسوقُناٌْ 
ضَخػاْسووَ بؤ يُناليًهطزُْوٍَ نًَؿٍُ ُْتُوَيٌ و  زَْطسإ ُٖيًَهٌ ًََصوويٌ و ؾاضغتاٌْ

سعبايُتٌ وبُزَغتًَٗٓاٌْ َاؾُنإ يُثًَٓاو ظآَهطزٌْ شياٌْ ٓاؾتًاُْ بؤ َٓساٍَ وٓاؾطَت و 
نُوغاواٌْ وآلت يُثًَٓاو غُضخػتين شياٌْ يًَبىضزَيٌ و تًَطُيؿذي يُثًَٓاو زووض 

, ؼي ُْتُوٍَ تطو يُنػإ ُْبىوٌْ ًَْطوٌََنُوتُٓوَيَُُٖيهىوٌْ سعبايُتٌ و ثًَؿًًَهاضٍ َا
يُثًَٓاو بُُٖزَضُْنىوٌْ غُضوَت و غاَاٌْ ًْؿتُإ بُؾُضٍِ تايُؾُطُضٍ و ناضٍ 

بؤيُ بُؾساضيهطزٕ يَُُٖيبصاضزٕ ثُضوَضزَنطزٌْ َطؤظُ بؤ زضوغتبىوٌْ ويصزإ و , تريؤضيػيت
ٌْ نُغايُتٌ زَضووٕ زضووغت ُٓخالقٌ يًَبىضزٕ و زووضنُوتُٓوَ يُتؤَيُغُْسُْوَو زضووغتهطز

ًََبىوٌْ عُقٌَ و بُنؤَُآليُتًهطزٌْ َطؤظ ُٓوٍَ ؾطؤيس ٓاَاشٍَ ثًَساوَ , و نا
يُزضووغتبىوٌْ نُغًَيت َٓساٍَ يُثُيىَْسٍ َٓساٍَ بُزايو و باونُوَ ُٓوَتا زضيىنطاغًُت 

َنات باؾرتئ نُؾىُٖواٍ يًَبىضزٕ و ًَُْٖؿتين زَيُضِاونٌَ بؤ زايو و باوى زضووغت ز
بؤُٓوٍَ َٓساٍَ يًًَاُْوَ ؾًَطبيبَ و ُٓواًْـ  بتىأْ َاؼي َٓساَيُنُيإ زابري بهُٕ و ُٓو 
تاَىنًَصٍَ ؾطؤيس ٓاَاشٍَ ثًَساوَ يُْاوُٖويَين زضيىنطاغًُوَ زواٍ ًَٓؿى ٓاظاضٍ نُوغاُْوٍَ 

 ُْتُوَيٌ و نًٓايُتٌ تاٌَ يًَبهات .
يإ نطزؤتُ غُض زشَ زضيىنطاغًُت نُ ُٓويـ ظاْايإ يُثُجناناٌْ غُزٍَ ضابطزووَ تُضنًع

َالٍ تاى و ُٖغتهطزُْ ( اْا) ُّٓ خؤغُثاْسُْف َاْاٍ الواظٍ ًَٖعو تىاْاٍ َٔ, خؤغُثاْسُْ
بُؾُضِاْطًَعٍ و الواظٍ زإ بُخؤزاططتٔ و نؤْرتؤَيُٓنطزٌْ بًَىيصزاٌْ و ظيازَضِؤيٌ 

يُّ ضواْطُيُوَ ظاْايإ َاْاٍ , ُوَيُخىزثُغُْسيٌ نُتُْٗا بُضيَطٍُ زضيىنطاغًُت زَضَِويَٓ
بؤيُ ثًَىيػتُ , نَُهٌ غًاغٌ زضيىنطاغًًإ طىاغتُوَ بؤ نَُهٌ زَضووٌْ و نؤَُآليُتٌ

تُضنًع يُغُض بؤنىوٕ و بطِياضزإ الٍ تاى بُُْٖس وَضبطريٍَ و ؾًَىاظٍ ثُضوَضزَ طؤضِاٌْ 



 86 

ُّٓ اليٍُُْ , وَيُتُنًَُُٓـ ُٓضنٌ خًَعإ و قىتاغاُْو ؾُيػُؾٍُ زَ, بُغُضزا بًَت
َُٖيبصاضزًْـ بؤ تانٌ نىضز يُْاو عريَاقًَهٌ ؾطَُْتُوَو ؾطََُظَُٖبسا ُٓضنًَهٌ ثُضوَضزَيٌ 
و نؤَُآليُتٌ و ؾاضغتاٌْ ًَسياناضإ و ضؤؾٓبرياُْ نُُٖوَيبسَٕ يُطًاٌْ تانُناٌْ نؤََُيسا 

وؾًاضٍ , ًْسابُضدُغتٍُ بهُٕ يُثًَٓاو بُضشوَْسٍ زووضوْعيهٌ ُْتُوَيٌ و ًْؿتًُا
ُٓضنٌ , ؾانتُضيَهٌ ططْطُ بؤ َُٖىاضنطزٌْ ضَؾتاضٍ تانٌ ثًَـ ثطؤغٍُ زضيىنطاغٌ

وؾًاضنطزُْوَف زَنُويَتُ ُٓغتؤٍ زوو دَُػُض يُنًَهًإ خىزٍ تانُ بُُٖوَيُ خىزيُناٌْ 
خؤٍ يُضيَطٍُ ثطؤغٍُ ؾًَطبىوٕ و خؤضؤؾٓبرينطزٕ و ُٖغتهطزٌْ بُٓاغايؿٌ زَضووٌْ و 

اى و تُْاُْت ثؤؾاى وٓانٓذًبىوًْـ بطاتُ زؤخٌ نؤَُآليُتًبىوٕ و ٓاغايؿٌ خؤض
بُو ثًًَُف تاى يُثطؤغٍُ زَْطساْسا ٓاغايؿٌ ُْتُوَيٌ , زؤظيُٓوٍَ نُغًَيت ُْتُوَيٌ

 نُقىضباٌْ زَزات بُبُؾًَو يُبُضشَوَْسيًُ ؾُخػًُناٌْ خؤٍ., ضَناو زَنات
ًاُْ بؤ بُزيًَٗٓاٌْ َاؾُ دَُػُضٍ زووَّ زَغُآلتُ نُبتىاٌَْ باضوزؤخٌ بابُت

ًٖىَاًْػتًُناٌْ ُٓو تانُ زَغتُبُض بهات و بُوَف ُٖغيت ْاَؤبىوٕ نُُٖغتًَهُ 
يُُٓجناٌَ َُوزاٍ ؾطاواٌْ ًَْىإ تاى و زَغُآلت زَضَِويَتُوَ و بُثًَهُوَاُْؾُوَ ًٖض ناتًَو 

ُٓبىوُْوَ ُّٓ ٓاؾت, َطؤظ يُو ْاَؤبىوٍُْ يُطٍَُ زَغُآلت و ًْؿتُإ ٓاؾت ْابًَتُوَ
تاى بُزَيًٓايًُوَ ثًًَىايُ ُٓو , ُٖغتًَهُو دًَُوٍ برينطزُْوَو ٖؤف و بريٍ تاى زَنات

ُٓطُض , ْاَؤبىوُْوٍَ يُزَغُآلتُوَ غُضناوَنٍُ ططتىوَو زَبٌَ زَغُآلتًـ ٓاؾيت بهاتُوَ
ُٓويـ , زَغُآلت غُضناوَنٍُ طٍُ بًَت بًَطىَإ تىاْاٍ ُْؾىصيانطزٌْ تانُناٌْ زَبًَت

 دؤؾهطزُْ بؤ بىًْاتٓاٌْ خىزيَهٌ غُغًُّ و خاوَٕ بُضثطغًاضيَيت ُْتُوَيٌ و ًْؿتُاٌْ.ضيَ
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  :كلتوزي توندوتيري
توندوتيري ضجي و زةضةى بؤ بةزطسيكسدنة لةخودو 

 توندوتيري زةش و ناِزةضةى بؤ ثةالمازدانة. 

 )فسؤم( 

 
ظٍ شيإ و نؤًَْيت برينطزُْوَو نًتىض واتُ ؾًَىا, غُضَتا زَبٌَ بعاْري نًتىض نٌ زَطُيٌَُْ

ُٖض نؤََُيطاو تُْاُْت ُٖض خًَعاًَْهًـ , نؤًَْيت طىظاضؾتهطزٕ يَُُٖيهىوٕ و ُٖغت و غؤظ
نًتىضٍ شياٌْ نىضزَواضٍ , نًتىضٍ تايبُتٌ خؤٍ ُٖيُ بؤ َاََُيُنطزٕ يُطٍَُ نايُناٌْ شيإ

ٕ يإ بًىشغتإ و ٌٖ بًَطىَإ دىزايُ يُطٍَُ نًتىضٍ شيإ و طىظَضاٌْ خَُيهٌ ثانػتا
, ُٓواًْـ دىزايُ يُطٍَُ نًتىضٍ ُٓوضوثاٍ ًَٓػتاو ُٓضوثاٍ غُضزٌََ ًُٓرباتؤضيُتٌ ضؤَاٌْ

ُٓطُض غُيطٍ نًتىضٍ شياٌْ نؤَُآليُتٌ ؾُضَْػايُناٌْ ثًَـ ؾؤضِؾٌ ؾُضَْػا بهُئ 
غُباضَت بُنًتىضٍ شياٌْ , دىزايُو ٌٖ ُٓواًْـ دىزايُ يُطُأل ناوبؤناٌْ َُٓطيها

ُٓطُض يُتانًَهٌ نىضز , ىضزَواضٍ زَنطٍَ يُؾًَىاظٍ برينطزُْوٍَ تانٌ نىضزَوَ بًعاْرين
بجطغٌ نؤٕ َاََُيُ يُطٍَُ شٕ زَنٍُ و َٓساٍَ نٌ زَطُيٌَُْ الٍ تؤ؟ بًَطىَإ وَآلَُنٍُ 

خؤ ُٓطُض َُٖإ ثطغًاض يُنُغًَهٌ , دؤضيَهُ بُغرتاوَ بُؾًَىاظٍ برينطزُْوٍَ ُٓو نُغُوَ
ـ بهٍُ ُٓويـ وَآلَُنٍُ بُغرتاوَ بُ نؤًَْيت برينطزُْوٍَ و ؾًَىاظٍ شياٌْ ُٓوضوثايً

عُضَب ُٓطُض بًٌََ َٓساَيُنامن زََيٌَ دٗايٌ واتُ ُْظاُْنامن و بُشُْنُؾٌ زََيٌَ , خؤيُوَ
نُواتُ َاََُيُؾًإ و دؤضٍ ثُضوَزَؾًإ يُو ضاوْطُيُوَ غُضناوَ َُٖيسَططٍَ و , ظَعًؿُ

نىضز زََيٌ َٓساٍَ ُٓطُض ناوٍ غىضٍ يُغُض , ٕ بُو ؾًَىَيُ ضَْططِيَص زَبٌَنُغًيَت تانُناًْا
ُٖضوَغا وتىياُْ ؾُضعٌ َاض , يإ زََئًَ َٓساٍَ قىٌْ بسَضٍَ ضووٍ َُزَضٍَ, ُْبٌَ ثًاو زَخىا
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ُّٓ زوو ثُْسَ ُٖضزوونًإ يَُٓساَيساٌْ نؤََُيطٍُ نىضزَواضٍ غُضٍ َُٖيساوَو , بُزاض
ُّٓ ؾًَىاظٍ برينطزُْوٍَ تانٌ نىضزٍ ضَْطُ , زَضوٌْ خَُيهُنُيُتٌ ضَْطساُْوٍَ باضٍ

ًَٓػتا بُدؤضيَهٌ زيهُ بٌَ يُغايٍُ طًىبايًعّ نُدُخت يُغُض َاؼي َٓساٍَ و شٕ و 
ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًُناٌْ تانٌ نىضز ٓاويَُٕٓ بؤ نًتىضَنٍُ , نؤََُيطٍُ َُزٌَْ زَنطٍَ

, نًتىضٍ تىْسوتًصٍ بُْسَ بُضَؾتاضٍ تانُناُْوَ, شيإ غُباضَت بُُٖض زياضزَو ضواَيُتًَهٌ
تىْسوتًصٍ ُٖض ضَؾتاضيَهُ َطؤظ بُظَبطو ًَٖع ُٓجناٌَ بسات بؤ ٓاظاضزاٌْ نُغاٌْ زيهُ يإ خؤ 
ٓاظاضزإ ض زَضوٌْ بٌَ يإ دُغتُيٌ و ٓايا ُٓو تىْسوتًصيُ تا ض ضازَيُى يًَُْى نؤََُيطُزا 

 َطؤظ زشٍ خؤؾًَيت نُ ُٓوثُضَِنٍُ خؤنىؾتُٓ.ُْٖسيَذاضيـ تىْسوتًصٍ , زياضَ
نُغًَو زشٍ نُغًَو يإ نُغًَو زشٍ نؤََُيًَو يإ , تىْسوتًصٍ دُغتُيٌ يإ زَضووٌْ 

ُٓو نُغٍُ تىْسوتًصٍ بُناضزًََٖينَ و , نؤََُيًو زشٍ نؤََُيًَهٌ زيهُ بُناضٍ ًَٖٓاوَ
ًَُٓـ بُظؤض ( ايعسواٌْ) خىاظتىْسوتًصٍ نطزؤتُ ضَؾتاضٍ ضؤشاٍُْ ثًٌَ زَوتطٍَ نُغٌ ؾُضِ

ؾًَىَ ؾُضِخىاظٍ خؤٍ بُناضزيَينَ نُ يًُُْتُوَ زَغت ثًَسَنات تا ُٓوثُضٍِ تىْسوتًصٍ 
ؾُضِخىاظٍ يُواُْيُ بًُُْت بٌَ وَنى سُغىزٍ يإ ضنىنًُٓ يإ دًَٓىزإ يإ , نُنىؾتُٓ

ظُوَ زَغت ثًَسَنات غًطُىْس ؾطؤيس ثًًَىايُ تىْسوتًصٍ يُضووخاٌْ َطؤ, ٓاظاضزاٌْ دُغتُيٌ
و ثًًَىايُ ُٖض تانًَو نُيُشياًْسا تىوؾٌ ؾهػت بٌَ يُتًَطنطزٌْ ثًَىيػتًُناٌْ و 

ُْٖسٍَ يُظاْاياٌْ زيهُ ثًًَاْىايُ , بهُوغًَتُوَ ُٓو نُغُ ضَؾتاضٍ ؾُضِخىاظاُْ زَبٌَ
 ؾُضِخىاظٍ يُخىزٍ َطؤظسايُو شيٓطٍُ نؤَُآليُتٌ ثُيىَْسٍ ثًَىَ ًًُْ.

 

 توندوتيري لَيلدانةوةي

ُٖض يُطٍَُ بىوٌْ َطؤظايُتٌ تىْسوتًصٍ بُؾًَىٍَ دؤضاو دؤض ُٖبىوَو َطؤظ ثُْاٍ بؤ  
ظؤض يُظاْاياًْـ غًطُؤْس ؾطؤيس زََيٌَ ٓاضَظووٍ َطزٕ و يُْاوبطزٕ بُؾًَىٍَ , بطزووَ

خؤضِغهاُْ يَُطؤظسا ُٖيُو ُّٓ غُضيعَيُ الٍ ؾطؤيس يُنػاُْ يُطٍَُ غُضيعٍَ شيإ و 
ُٖضوَٖا نىْطاز يىضْتؼ ثًًَىايُ  ؾُضِاْطًَعٍ َطؤظ خؤضِغهاُْيُو ُٓغتَُُ , خؤؾُويػيت

, ُْٖسٍَ يُظاْايإ ثًًَاْىايُ يُثؿت ُٖض ضَؾتاضيَهٌ َطؤيًُوَ غُضيعَيُى ُٖيُ, نؤْرتؤٍَ بهطٍَ
ُٓضيو ؾطؤًَـ ثًًَىايُ زوو دؤض ؾُضِاْطًَعٍ ُٖيُ ؾُضِاْطًَعٍ غجٌ نُبُضططيهطزُْ يُخىزو 
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 ,ًُ بؤ ُٖآلتٔ و ُٖضوَٖا ؾُضِاْطًَعٍ ضَف نُثُالَاضزاٌْ خَُيهٌ زيهُيُٓاَازَباؾ
ثًًَىايُ تىْسوتًصٍ خؤضِغو ًُْو َطؤظ يُشيٓطٍُ ٓابىضٍ و نؤَُآليُتٌ و ( غهًُٓض)

نىؾتين ٖابًٌ بُزَغيت قابًًٌ , بُضشَوَْسٍ نُغٌ ؾًَطٍ بىوَو بُغُض َطؤظسا غُثًَٓطاوَ
ُْٖسٍَ يُيًَهؤَيُضَواٌْ ًََصوويٌ , ؤ بُضشوَْسٍ نُغٌ بىوَبطاٍ تىْسوتًصٍ زَغُغيًَينَ نُ ب

زََئًَ يُخىزٍ َطؤظسا تىْسوتًصٍ ُْبىوَ تُْاُْت َطؤظ ُٓؾهُوتُناًْؿٌ يُتطغٌ َطؤظًَهٌ 
نىْهُ تىْسوتًصٍ زش بُيُنسٍ ُْبىوَ يُناتًَهسا نُ َطؤظٌ عاقٌَ يُ , زيهُ ُْثاضاغتىوَ

تىْسوتًصٍ ظياتط يُقؤْاغٌ نؿتىناَيٌ ثًَؿهُوتىزا , % شياٌْ يُضاوؾهاضزا بُغُض بطزوو94َ
غُضٍ َُٖيساوَ َُُٓف ًْؿاٍُْ ُٓوَيُ يُطٍَُ غُضَُٖيساٌْ َىَيهساضييَت تىْسوتًصٍ غُضٍ 

, َُٖيساوَو يُطٍَُ طًاٌْ غُضَايُزاضٍ و َُٖيجُنطزٕ بؤ قاظاجنٌ ظياتط ثُضٍَ غُْسووَ
وتًصٍ ناضيَهٌ خؤضِغهاُْيُو ثُيىَْسٍ بُ يُو باوَضِزايُ تىْس( يىضاْتؼ) ُْٖسيَهًـ يُواُْف

 غُضيعٍَ َطؤظُوَ ُٖيُو ضَؾتاضيَهٌ ضََُنًاٍُْ َطؤظُ.
ؾطؤيسو يؤْط و ؾطؤّ ٖاَطِإ نُتىْسوتًصٍ زوو دؤضَ دؤضيَهًإ َطؤظ و ٓاشٍََ تًَسا 
بُؾساضٕ و ثًٌَ زَوتطٍَ تىْسوتًصٍ بُضططٍ بؤ َاُْوٍَ بىوُْوَض خؤيُتٌ و دؤضٍ زووًََـ 

يُتىْسوتًصٍ ْاضَِغُٕ نُخؤٍ يُغازيعّ و ٓاضَظووٍ َطزٕ و ويَطاْهطزٕ و تايبُت  بطيتًُ
ٍ َُٓطيهايٌ خاوَٕ ( َانسؤنٌ) يُاليُنٌ زيهُوَ, بُضَطُظٍ َطؤظايُتٌ زَزؤظيَتُوَ

قىتاغاٍُْ غُضيعَيٌ ثًًَىايُ تىْسوتًصٍ ضَْطساُْوٍَ غُضيعَناٌْ َطؤظُو ثُيىَْسٍ 
 بُشيٓطُوَ ًًُْ. 

سوتًصٍ وَى ُٖض نًتىضيَهٌ زيهُ نُ ُٖويَين ثًَهٗاتٍُ باضٍ زَضووٌْ َطؤظُو نًتىضٍ تىْ
طيىدىَيُناٌْ ضؤشاٍُْ َطؤظ يُطٍَُ زَوضوبُضٍ يُغُض ُٓو بَُٓايُ زضووغت زَبًَت و ُٖض 
نؤََُيطاو طُيًَهًـ بُثًٌَ نًتىضٍ ؾاضغتاٌْ و نؤَُآليُتٌ تانُناٌْ طؤف زَنات و ثًَـ 

تًَٓهٌ نؤَُآليُتٌ غًػتًَُهٌ نؤَُآليُتٌ زازٌََْ و ْابٌَ تاى يُزايهبىوٌْ وَى ضيَههُو
يإ يُشياٌْ , يًَُْى طُالٌْ زوًْازا بُظؤض ؾًَىَ تىْسوتًصٍ بُناضٖاتىوَ, يًٌَ زَضباظ بيبَ

ضؤشاُْيإ ضَْطٌ زاوَتُوَو يُثُيىَْسيُ نؤَُآليُتًُنإ بُضدُغتُ بىوَو بؤتُ َؤضنٌ 
ظؤضنُغٌ تىْسوتًص بُٓاظاو دُضبُظَ ْاوبطاوَو غًُبىيٌ  يإ, َُٖيػىنُوتٌ شياٌْ نطزاضيإ

زاًْؿتىاٌْ َؤْسؤطؤَط يُباؾىضٍ ُٓؾطيهًا نُيُشياٌْ نؤَُاليُتًاْسا , ثًاوَتٌ بىوَ
نىْهُ تىْسوتىتًصٍ بىوَتُ نًتىضٍ , تىْسوتًصٕ يُثُضوضزَنطزٌْ َٓساَيًؿسا ُٖض تىْسوتًصٕ
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هًإ بَُٓساَيُنُياُْوَ ْاوَ نُظؤض تىْسو ظاَيِ تُْاُْت ْاوٍ نُغًَ, شياًْإ و ثُيطَِوٍ زَنُٕ
يإ ًْؿاٍُْ ؾُضٍِ ثًَىَ بٌَ وَنى ْاوٍ ٖطقٌ يإ ٖتًُض يإ دُْطًعخإ يإ ضيَطط يإ , بىوبٌَ

بُثًَهُواٍُْ ُٓوَؾُوَ طُالًَْو ُٖٕ , غُضباظ يإ ُٖض ْاويَو نُغًُبىيٌ ٓاظايُتٌ بىوبٌَ
عٍ و تىْسوتًصٍ تًَسايُو يًَُْى تانُناًْاْسا ُٓو دؤضَ خَُيهاٌْ ٓاؾيت خىاظو زووض يُؾُضِاْطًَ

ثُيىَْسيُ باوَو يُغُض شياًْإ ضَْطٌ زاوَتُوَ يُواُْف ٖؤظٍ ٓاضابـ يُباؾىضٍ ُٓؾطيهًا 
نُظؤض ُْضّ و ٓاؾيت خىاظٕ و يُطٍَُ يُنسيسا يًَبىضزَو بُبُظَيري و َٓساَيًإ ظؤض 

ْاظو خؤؾُويػت بٌَ و ظوو بُثرييُوَ بهٌ و يُالخؤؾُويػتُو ثًًَاْىايُ َٓساٍَ زَبٌَ بُ
ٓاؾتًدىاظٍ و ُْضٌَ ْىاْسٕ يُشياٌْ ضؤشاُْيإ بىوتُ نًتىضيَو , ثًَساويػتًُناٌْ زابري بهٍُ

ضَْطُ ُٓو نًتىضَ نؤَُآليُتًُيإ بُٖؤٍ ؾًَىاظٍ شياٌْ ٓابىضياُْوَ بٌَ , ثًَىٍَ زَْاغطيَُٓوَ
يًَُْى , َطاظَناٌْ بُضًََُٖٗٓإ َىَيهٌ َُٖىواُْنَُىَيهساضٍ تًًَسا ًًُْو ُٖضنٌ ُٖيُ يُٓا

نىضزَواضيؿسا ُٖض يُشياٌْ ضاوؾهاضيُوَ تا شياٌْ نؿتىناَيٌ ؾًَىاظٍ تىْستىتًصٍ ُٖبىوَ 
ُٓطُض بؤ بُضَْطاضبىوُْوٍَ غُخيت شيإ بىوبٌَ وَنى بُضَْطاضبىوُْوٍَ ٓاشََيٌ زضِْسَو 

نًَُُٓـ بىوتُ نًتىض بؤ ُْوَناٌْ , ىَثًَىيػتبىوٌْ تاى بُتؿُْط و خُجنُضو ؾيت ٖاوؾًَ
, زاٖاتىو طىاظضاوتُوَو ظؤْض داض  تاى ْاظْاوٍ خُجنُضٍ َُٖيططتىوَ و ثًًَإ وتىَ ؾآلٕ خُجنُض

, يإ وتىياُْ ثًاو نىؾذي و وٓاو خىاضزُْوَ يُالٍ وَى يُى وايُ, يإ ؾآلٕ زََاْهُ
يإ ؾآلُْنُؽ , ًىاٍ ُٓوَ زَخىاظٍَنَُٓساَيًـ طىيٌَ يَُُبٌَ بًَطىَإ بريٍ يًَسَناتُوَو ٖ

ُّٓ زضِبىوُْف , بُؾًَط ْاوباْطٌ زَضنطزووَ يُبُضُٓوٍَ وَنى ؾًَط زضِو ثُالَاضزَض بىوَ
يُثُضوَضزَزا ضَْطٌ زاوَتُوَو نُغًَو ظؤض خؤؾشاَيُ نُثًًَإ وتىوَ تؤ ؾًَطٍ يَُُٖإ ناتسا 

طٍ ثًَدؤف ًًُْ نىْهُ بُياغاو ضيَػا نُنٌ تانٌ ًَٓػتا ْاظْاوٍ ؾًَ, ؾًَطيـ ٓاشََيُو زضِْسَيُ
ٖؤناضَناٌْ , َاؼي خؤٍ وَضزَططيَتُوَو نًرت ثًَىيػيت بًَُٖع ًًُْ وَنى ؾًَط خَُيو يًٌَ برتغٌَ

نُ يؤشيهٌ ًَٖع , تىْسوتًصٍ ظؤض داض زَطُضِيَتُوَ بؤ خىزٍ تاى و بؤنىوُْناٌْ بُضاَبُض شيإ
, بًَُٖع الواظ زَخىات و بُو ثًًَُ ضَؾتاض زَناتضؤَيٌ ُٖبىوَ يُيُنالنطزُْوٍَ بؤنىوُْنإ نُ 

ُٓو دؤضَ نُغاُْ ُٓطُض بعأْ نُغٌ بُضاَبُضيإ الواظ و بٌَ زَغُآلتُ ُٓوا ظوَيٌُ يًَسَنُٕ و 
خًَعاًْـ نُالْهٌ تانُ ظؤض داض غُضناوٍَ تىْسوتًصيًُ , ُٓوٍَ بًاُْوٍَ بُغُضيسا زَغُثًَٓٔ

زٌْ نُغًَيت يُْاو خًَعاْساو ُٖضوَٖا باضوزؤخٌ بُٖؤٍ الغايهطزُْوٍَ َٓساٍَ و طُؾُنط
تىْسوتًصٍ غًاغٌ نُغٌ ؾُضِخىاظ , ٓابىضٍ و غًاغٌ نُغٌ ؾُضِخىاظ زضووغت زَنات
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زضوغت زَنات و ًَسياناٌْ ظَاحناَيٌ ُٓو غًاغُتُ ٖاْسَضٍ نًتىضٍ تىْسوتًصٍ زَبًَت و 
ىضزَواضٍ ُٓطُض يُنًَو بٌَ يُن, يُغُض نُغًَيت تانُناٌْ بُتايبُتٌ َٓساٍَ ضَْط زَزاتُوَ

نًَُُٓـ تىْسوتًصيُنٌ ؾاضاوَيُ زش بُشٕ و , زَغُآلت و ًَٖع بٌَ زََئًَ وَنى شٕ وايُ
بُؾًَىَيُنٌ ٓؤتؤَاتًهٌ ناضيطُضٍ يُغُض ثُضوَضزَنطزٌْ َٓساٍَ ُٖيُ ض َٓساَيٌ نىضِ 

ت و يُبُضاَبُض نُزَيُوٍَ بُضَؾتاضٍ تىْسوتًصٍ و ؾُضِاْطًَعياُْ ثًاوبىوٌْ خؤٍ ثًؿإ بسا
ُٓوَؾسا َٓساٍَ نض نُطىيٌَ يًًَُ ْاظْاوٍ شٕ بُنُّ تَُاؾازَنطٍَ و وَنى دىئَ بُضاَبُض 

اليُنًإ خؤٍ ضَطُظٍ ًًََُو , باونٌ بُناضيإ ًَٖٓاوَ يُزووالوَ ُٖغت بُنٌَُ زَنات
ًٖىاٍ ُٓوَ زَخىاظٍَ ًَْط بىايُو اليُنٌ زيهُ باونٌ وَى ثًاو تَُاؾا ْانطٍَ ُٖغت 

ْانؤنٌ ًَْىإ شٕ و ًََطزو زؤخٌ َُٖيهىوٌْ بُضزَواٌَ , بُنَُىنىضتٌ خًَعاًٌْ زَنات
ًَْىاًْإ ناضٍ َُْتًكٌ ًَٖعٍ ًَٖٓاوتُ ٓاضاوَ بؤ ناضَغُضنطزٌْ نًَؿُناًْإ و بىوَتُ 
نًتىضيَو ثُيطَِونطاوَو صيىُْف بؤ َُُٓ ناتًَو ثًاويَو ُٓطُض شُْنٍُ غُضنىت ُْنات ُٓوا 

ًَُٓـ ناضٍ يُغُض , نىْهُ وَآلّ ْازاتُوَ, َيُّ ْازضٍَ و ثًٌَ زََئًَ ٖؤَُضبُثًاو يُقُ
نىْهُ َٓساٍَ الغايٌ , ثُضوَضزٍَ َٓساٍَ و زضوغتبىوٌْ نُغًَيت بُو بؤنىوُْ نطزووَ

زَناتُوَو َُٖإ نطزَوَ بُناضزًََٖينَ و وَنى قُضَبىنطزُْوٍَ ُٓو شياُْ بٌَ َُٓاٍُْ 
ُٓطُض بُناضيؿٌ ًُْٖيَنَ , تىْسوتًصٍ ًَُٓـ ُٓوَ بُناضزًََٖينَ نُتًايسا شياوَ يُغًَبُضٍ

 ُٓوا يُغُض باضٍ زَضوٌْ خؤٍ ضَْط زَزاتُوَو ناض يُناضو بُضٌَُٖ زَنات.
ويَػتطُناٌْ زضوغتبىوٌْ نًتىضٍ تىْسوتًصٍ يُٖعضٍ نىضزاو ضَْطساُْوٍَ يُغُض 

 : تُوَثُضوَزٍَ َٓساٍَ يُّ ثُيىَْسيُ نؤَُآليُتًاُْ خؤٍ زَبًًَٓ
 

 8 ةكةي( كوزِ) و ثةيوةندي لةطةلَ ثياو( دايك) ذى8 يةكةم

ثُيىَْسٍ ثًاو يُطٍَُ شُْنٍُ بًَطىَإ يُغُض بَُٓاٍ باونػاالضيُ يًَُْى نؤََُيطٍُ 
نىضزَواضٍ و ثُيىَْسٍ ُٖض نؤًَْو بىوبٌَ يًَُْى خؤياْسا ُٓوا يُبُض ناوٍ خَُيو ُٖض بُو 

ٍ ًَٖعو ثُْاٍ ٓاؾطَتُو ٓاؾطَتًـ ؾُضَف و ْاَىغٌ ثًاوَو يؤشيهُ بىوَ نُ ثًاو ثًاوَو ضََع
ُّٓ زَْط , بؤٍ ًًُْ ًٖض ؾتًَو بًٌَ تا ثًاوَنٍُ يُٓاضازا بٌَ ُٓطُض َاؼي خؤيؿٌ بٌَ

ُْنطزٍُْ شٕ ثُْط زَخىاتُوَو يُضيَطَويَط زَطُضٍَِ زَضباظٍ بٌَ ُٓويـ بًَطىَإ خؤغىتاُْ 
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, ضيطُضٍ زَناتُ غُض ثُضوَضزٍَ َٓساٍَيإ خؤنىؾذي نُضاغتُوخؤو ْاضاغتُوخؤ نا
ٖؤناضَناٌْ خؤنىؾتين شٕ ثُيىَْسَ بُنًتىضٍ نؤَُآليُتٌ شٕ نُ نُؽ طىيٌَ يًَُٓططٍَ 

, ُٖوَيٌ غُضجنطِانًَؿإ بُتىْسوتًصٍ زش بُخؤٍ زَزات نُ تُْٗا ٖؤناضَ ضاغتُوخؤنُ ًًُْ
تًايسا نؤبىوُْتُوَو ثُْطًإ بَُيهى ٖؤناضطُيًَهٌ نَُيُنُ بىوٍ نُْسئ غاَيٍُ ضابطزووؾُ نُ 

نُ ُٓطُض غُضْر بسَيُٓ ُّٓ , خىاضزؤتُوَو زَطُضِيَتُوَ بؤ نًتىضٍ ٖعضٍ تىْىتًصٍ نؤََُيطا
 : ٖؤناضاُْف ُٓوا يُزوو تىيًَسا ٖعضٍ تىْسوتًصٍ خؤٍ سُؾاضزاوَ بُّ ؾًَىَيُ 

ٍُْ ٓاؾطَت نًتىضٍ ُٖغتُٓنطزٕ بُ ٓاغايـ و ٓاضاٌَ بٌَ ثًاو و تًَطِواًْين ضَؾبًٓا -0
بُآلّ ُّٓ يُبُض ثًَطُ , بُضاَبُض شيإ وَى ُٖض تانًَهٌ زيهُ ض ًَْط بٌَ ض ٌََ

نؤَُآليُتًُنٍُ نًتىضٍ نؤََُيطٍُ ًَْطغاالضٍ ُْيتىاًْىَ وَنى ًَْط طىظاضؾت يُو ضَؾبًًٍُٓ 
نُ ظياتط خؤغىتاُْ نُ يُ ضووٍ , خؤٍ بهات بُ خؤنىؾذي ُْبًَت نُُٓوثُضٍِ تىْسوتًصيًُ

ثًاو , ًْهًُوَ ناضيَهٌ ٓاغاْرتَ يُبُض ُٓوٍَ ٓاَطاظَناٌْ ُٓجناَساٌْ يُبُض زَغتسايًَُها
شٌْ زووَّ زيَينَ تؤَيٍُ خؤٍ يُ شُْنٍُ خؤٍ زَناتُوَ و طىظاضؾت يُ بًَعاضبىٌْْ خؤٍ 
زَنات و زَطىاظضيَتُوَ بؤ َٓساَيُنُو ُٓويـ ُٖض بُّ ؾًَىَيُ طىظاضؾت يُو بؤنىوٍُْ خؤٍ 

ىَإ تىْسوتًصٍ ُٖويًَٓيَت و ثطغٌ زووشًًْـ يُنىاض نًَىٍَ نًتىضٍ زَنات نُبًَط
نؤََُيُطٍُ نؿتىناَيٌ نىضززا ُٖبىوَو ًَٓػتاف بُضزَواَُ ُٖضنُْسَ نًَُـ بؤتُوَو 

نُ بُّ ناضَ ُٖيًَو يُ طُضِاُْوَ يُ , بُآلّ شٕ َُُٓ ْانات, غُضناوَنُؾٌ ُٖض نىيًَُى بٌَ
شٕ ْاتىاٌَْ وَى ثًاو طىظاضؾت يُ ًَٓؿى ٓاظاضَناٌْ ُٖضوَٖا , خؤنىؾذي يُ زَغت زَزات

دطُضَ , َىبايٌ بُخؤيُوَ ببُغيتَ, نُ بؤٍ ُٖيُ زََاْهُ َُٖيبططيَت, ضؤشاٍُْ بهات
َُٓاُْف بُ بطِواٍ خؤٍ , بُبٌَ َٓساٍَ بػىضِيَتُوَْ بطُضٍَِ, بهًَؿٌَ و غىاتُوَ و طُؾت بهات

ُٖغتٍُ شٕ ناض يُثُضوَضزٍَ َٓساَيًـ زَنات و ُّٓ , نًََُو يُ خَُُناٌْ زَضَِوَيًََٓتُوَ
َٓساٍَ بُغاْايٌ ُٖغيت ثٌَ زَنات و ظاْاياٌْ غايهؤيؤشيـ ٓاَاشَيإ بُوَزاوَ نَُٓساٍَ ُٖض 

بُو ثًًَُف ُٓو دؤضَ ثُضوَضزَ , يُغاوايًُوَ ُٖغت بًُْطُضاٌْ و زَيُضاونًٌَ زايهٌ زَنات
 يًَسَنُويَتُوَو زَبًَتُ نًتىضيَهٌ ثُيطَِونطاو  .تىْسوتًصيُ زش بُ ٓاؾطَت بًَطىَإ تىْسوتًصٍ 

شٕ يُ نىاض نًَىٍَ َاَيُنٍُ خؤيسا ُْبًَت ثًَىيػيت بُوٍَ نُ  ططْطٌ ثٌَ بسضٍَ وَى  -3
ُْٖسيَو داض يُ َاَيُنٍُ خؤيؿًسا ُٓو ثًَىيػتًُ , ُٖض تانًَهٌ نؤََُيطُ تًَط ْانات

, بًًََت زَغت خؤف نًَؿتُنُت خؤف بىو زَضووًٍُْ تًَط ْانطيَت نُ بُاليٌُْ نَُُوَ ثًٌَ
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تًَطُْبىوٌْ ُّٓ ثًَساويػتًُ , يإ َُٓطِؤ بُ زَواّ و ناضٍ ْاوَاَيُوَ ظؤض َاْسوو بىوٍ
نُغُضناوَنٍُ نًتىضٍ تىْسوتًصٍ نؤََُيُ بُضاَبُض ٓاؾطَت زَبًَتُ ُٖغتهطزٕ بُ 

نَُىونىضتٌ و  نَُىونىضتٌ و ضَؾتاضٍ ؾُضِاْطًَعٍ نُ ُٖضزوونًإ واتُ ُٖغتهطزٕ بُ
يإ ُٓوَتا , ؾُضِاْطًَعيـ ثاَيٌ ثًَىَ زًََْت غُضجنٌ زَوضووبُض ضابهًَؿٌَ بُ ُٖض ٖؤيُى بٌَ

يإ ؾُضِو ُٖضا زًََْتُوَ طىيٌَ , ضؤشاُْ ؾُضِو ُٖضا يُ َاَيُوَ زًََْتُوَ و طىيٌَ يًَسَططٕ
ضظطاض بىوٕ زَزات و يًَٓاططٕ بؤيُ بًَعاض زَبٌَ و شيإ يُ الٍ بٌَ َاْا زَبًَت و ُٖوَيٌ 

َٓساَيًـ بُوَ ناضيطُض زَبًَت ُٓطُض زايهٌ ٓايٓسَ بٌَ يإ باونٌ ٓايٓسَ ُٓويـ ُٓو نًتىضَ 
واتُ ُْوَ زواٍ ُْوَ ُٓو نًتىوضَ زَطىاظضيَتُوَو ناض , بؤ َٓساَيُناٌْ زيهُ زَطىاظيَتُوَ

 يُثُضوَضزَ زَنات. 
ووٌْ ٓاؾطَتُ ُٓوثُضٍِ ُٖوَيٌ بؤ دُختهطزٕ يُغُض خىوزبُزيًَٗٓإ ثًَىيػتًُنٌ زَض-2

بُآلّ ُّٓ نىاضنًَىَيُ ُٓو ظًََُٓيٍُ بؤ , زَزات يُو نىاض نًَىَيُ نُ تًًَسا زَشٍ
نُ بطاتُ ُٓو ٓاَاجنُ ُٓوَ ُْبًَت نُ ثُْا بؤ ٓاضايؿت و خؤدىاْهطزٕ ببات بؤ , ْاضَِخػًيَنَ

ػت بؤٍ ْانًَتُ غُض بُ ٖؤٍ ُْٖسيَو داضيـ َُُٓيإ بُ طىيَطٍَ ثًَىي, ضاظيهطزٌْ زَوضووبُض
ضنابُضٍ ُٖغيت دىاٌْ يُ اليُٕ ٓاؾطَتاٌْ زيهُو زَيجًػٌ ثًاوَنٍُ نُتىْسوتًصٍ 
يًَسَنُويَتُوَو ناض يُثُضوَضزَنطزٌْ َٓساٍَ زَنات و بؤٍ زَطىاظضيَتُوَو ُٓويـ بَُُٖإ 

 ؾًَىَ زَيطىظايَتُوَ.
نُضَْطُ يُبُض ُٓوَ بىوبٌَ , وبُضتًَطُْبىوٌْ ُٖغيت ًٓٓتًُابىوٌْ بؤ خًَعإ و زَوضو -0

يإ ضيَع يُ خؤٍ ٌَُْْ , يإ ثُيىَْسٍ يُطَُيهُغىناضٍ ثًاوَنٍُ الواظبٌَ, َٓساَيٌ نىضٍِ ُْبٌَ
َُُٓف دًاواظٍ يًَُْىإ , بُٖؤٍ ُٖغتهطزٌْ نُ ُٓو طؤؾُطريَو زَوضووبُض يًٌَ ضاظٍ ْري

بُناضزًََٖٓطٍَ و وَى نًتىضيَو نىضو نض زضوغت زَنات و وَنى تىْسوتًصٍ بُضاَبُض ٓاؾطَت 
 ناض يُثُضوَضزَنطزٌْ ُْوَناٌْ زاٖاتىيإ زَنات .

نُثًَؿرت بُبٌَ ناضَغُض بُدًٌَ , نَُيُنُبىوٌْ نًَؿُ زَضووٌْ و نؤَُآليُتًُنإ-5
نًَؿُ , ًَٖؿتىوٕ و يُ ُْغتًسا باوى غاالضيَيت طَُاضؤٍ زاوَو ثُْطٌ خىاضزؤتُوَ

, ْاغٌ ثًَؿىوتط نُ ُٖض نض بىوَ يُ َُٖإ نؤََُيطٍُ ًَْط غاالضٍزَضووًُْنإ زَطُضِيَُٓوَ قؤ
نىْهُ تا طُوضَتط بٌَ زَبٌَ ظياتط ثابُْسٍ زابْ , نُ يُطَُيطُوضَبىوٌْ ظياتط طُوضَ زَبًَت
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ُْضييت نؤََُيطٍُ بًَت و طىيَطِايَُيٌ نىيَطاٍُْ ُٓو نًتىضَ بٌَ ُٓطًٓا بُتىْىتًصٍ وَآلّ 
 َضزَنطزٌْ َٓساَيُناًْؿٌ ضَْط زَزضيَتُوَو يُناضٍ ثُضو

 زَزاتُوَ . 
ُٖآلتٔ يُ شيإ و بُضطُُْططتين بُٖؤٍ َاْسووبىوٕ و ٓريٖام و غىتاٌْ زَضووٌْ -6

وُْبىوٌْ ناتًَو بؤ بُخؤزانىوُْوٍَ خىوزو نًَصوَضُْططتٔ يُشيإ و ُٖغتهطزٕ بُبٌَ واتايٌ 
نَُُُٓف خؤٍ يُخؤيسا  ,شيإ و ٖاوناضيُٓنطزٌْ يُاليُٕ ُْٓساٌَ زيهٍُ خًَعاُْوَ

تىْسوًْصيُنٌ ؾاضاوٍَ زيهُيُ زش بُٓاؾطَت و َٓساَيٌ نض نُُٖض يُغُضَتاوَ ُٓو ياضيًاٍُْ 
بؤٍ َُٖيسَبصيَطٕ ُٖض زَبٌَ ناضٍ ْاو َاٍَ بًَت و ُٖض يُو غاتُوَ بطا طهطُنٍُ ؾُضَاٌْ 

نٍُ يُزَواٌَ نُ خىاضزٌْ بؤ ٓاَازَ بهات ُٓطُضنٌ خىؾهُ, بُغُضزا زَنات و ثًٌَ زََيٌَ
َُُٓف زَبًَتُ َؤضنٌ نُغًَيت و بُؾًَو , قىتاغاُْف بًَتُوَو ُٓويـ يَُاَيُوَ بًَت

نُثًَىيػيت بُثًَسانىوُْوَ ُٖيُو خًَعإ و ثُضوَضزَو , يًََُصووٍ نؤَُآليُتٌ ُّٓ طُيُ
 ثطؤططاٌَ خىيَٓسٕ ضؤَيًإ تًَسا ُٖبًَت. 

بىضزٕ يُطىؾاضَناٌْ زَوضووبُض وَى ثُضنُ ثُْابطزٕ بؤ نًتىضٍ تؤَيُغُْسُْوَ ُْى يًَ -7
نطزاضيَو بؤ ُٓو نُوغاُْوَ نُ ضؤشاُْ زَيبًينَ و نُغًَو ُْبىوَ طىيٌَ يٌَ بططٍَ و خَُُناٌْ 

 بُبازا بهات . 
ُٖغتهطزٕ نُ ُٓو وَنى ثًَىيػت ًًُْ بؤ نؤََُيطُ بُتايبُتٌ يُ ناتٌ خؤ  -8

 ىتىوَ .نىْهُ نًتىضٍ نؤَُآليُتٌ وايط, بُضاوضزنطزْسا
 

 8 ثةيوةندي نيَواى دةزةبةط و جووتياز8 دووةم 

شياٌْ نؤَُآليُتٌ نىضزَواضٍ بطييت بىوَ يُثُيىَْسٍ ًَْىإ دىتًاضو زَضَبط و ًٖض 
َاََُيُو طيىدىَيًو يُنىضزَواضيسا بُبٌَ ٓاطازاضٍ ٓاغاوزَضَبُى ُْنطاوَو تُْاُْت ناضو 

, َضَبُط بىوَو دىتًاض تُْٗا ضَجنهًَـ بىوَتُقُالٍ دىتًاضاٍُْ دىتًاض بُؾًَهٌ ظؤضٍ بؤ ز
ُّٓ زَضَجناٌَ ُّٓ ثُيىَْسيُ طىاغرتاوتُوَ بؤ ثُضوَضزَو َٓساَيًـ يُطٍَُ طُوضَبىوًْسا 
ظاًْىيَيت باونٌ و زايهٌ يُشيَط ضنًَؿٌ زَضَبُطسإ و ُٓويـ يُٓاغت ُٓوَزا ُٖغيت بُنٌَُ 

ظؤضداضيـ , ناٌْ طىاغتىيُتًُوَنطزووَو يُغُض نُغًَيت ضَْطٌ زاوَتُوَو بؤ َٓساَيُ
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زَضَبُط زَغيت ُٖبىوَ يُنض بُؾىزاٌْ دىتًاضإ و شًَْٗٓاًْإ و ُٓطُض ناضيَو بُزَيٌ ُٓو 
تُْاُْت ُٓطُض زَضَبُط ٖاوناضٍ , ُْبىبٌَ غُضٍ ُْططتىوَو ُٖضَِؾٍُ َُٖيىَؾاْسُْوٍَ زاوَ

َٓساآلٌْ ُّٓ دىتًاضَف  ,دىتًاضيؿٌ نطزبٌَ يُو ضواْطُيُوَ بىوَ نُدىوتًاض ثاؾهؤٍ ُٓوَ
, يُٓاغت ُٓوزا ُٖغتًإ بُنٌَُ نطزووَو طًاٌْ تؤَيُغُْسُْوٍَ ؾاضاوَيإ يُال زضوغت بىوَ

بُآلّ يُناضونطزَوَيإ ضَْطٌ , ُٖضنُْسيؿُ ُّٓ ُٖغتُ ًَْطُتًعٍُ خؤيإ ُْزضناْسووَ
َضَبُى و نهًـ بؤصيىُْ نىضٍِ دىتًاض بُضاَبُض نىضٍِ ز, زاوَتُوَو ُٖغتًإ بُنٌَُ نطزووَ

 بَُُٖإ ؾًَىَ.  
 

 8دةمازطريي8 ضيَيةم

ُٖغيت زََاضطريٍ ُْتُوَيٌ و تايُؾُطُضٍ و ْاونُطُضٍ يُْاو نؤََُيطاٍ نىضزٍ وَى  
ُٖض نؤََُيطايُنٌ زيهُ بُضدُغتُو ضووٕ و ٓاؾهطايُو ْىنتُ طًَطِاُْوَو ْاونُطُضيَيت صيىٍُْ 

ضٍ غًاغٌ سهىَُتُ يُى يُزواٍ يُنُناٌْ ُٖضنُْسَ ُّٓ زََاضطرييُ بُٖؤٍ طىؾا, ُٓوَٕ
بُآلّ تانٌ نىضزيـ وَى ضَْطساُْوَيُى يُضَؾتاضيسا ثُْاٍ بؤبطزووَو , عًَطام زضوغت بىوَ

باوَضٍِ بُؾؤضِؾٌ نُنساضٍ ُٖبىوَ وَى ضيَطُناضَيُنٌ بؤطُيؿذي بُٓاوات و ٓاَاجنُناٌْ و 
ٌ َٓساٍَ ضَْطٌ زاوَتُوَو ثُيطَِوٍ ُٓو دؤضَ بؤنىوُْ يُغُض باضٍ زَوضْ, َاؾُ ظَوتهطاوَناٌْ

نطزووَ نُُْٖسيَذاض يُغُض ؾًَىٍَ ْىنتُطًَطِاُْوَ بُغُض طُالٌْ زيهُ بُناضٍ ًَٖٓاوَو 
طىاغرتاوَتُوَ بؤ زََاضطريٍ تايُؾُطُضٍ و ْاونُطُضيـ نُتانُناٌْ ْاونُيُى بُغُض 

ّ يُُْوَيهُوَ ْاونُيُنٌ زيهٍُ َُٖإ ًْؿتُإ و نؤََُيطُ زَيطًَطُِْوَو زََاو زَ
بؤُْوَيُى زَطىاظضيَتُوَو تُْاُْت زََاضطريٍ خًَعاًَْو بُضاَبُض خًَعاًَْو و تاى بُضاَبُض 

 تاى ناضزاُْوٍَ خؤٍ طىاغتؤتُوَو بىوٌْ ُٖيُ.   
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 8 ثةيوةندي و بريوبؤضووني عةشايةزي8 ضوازةم

يُغُض  ُْٖسٍَ بريوبؤنىٌْ عُؾايُضٍ يُبُٖاو زاب وُْضيتُنإ ناضيطُضٍ خؤيإ
يُواُْف طًاٌْ تىَيُغُْسُْوَو ناضيطُضٍ يُغُض , ثُضوَضزَنطزٌْ َٓساأل بُدٌَ ًَٖؿتىوَ

يُبُض بآلوُْبىوُْوٍَ  ضؤؾٓبريٍ ْاتىْسوتًصٍ و شياٌْ ضََُنًاٍُْ خَُيو طًاٌْ , َٓساٍَ
 نىضِ نىيَطاُْ زَبٌَ بُطىيٌَ بابٌ بهات قػُ, تؤَيُغُْسُْوَ يًَُْىإ تانُناٌْ نؤٍََُ ُٖيُ

يُقػٍُ ُْزات ُٓطُض ُٓو قػُيُف بُزَيًؿٌ ُْبًَت بٌَ و ُٖضوَٖا نهًـ بَُُٖإ ؾًَىَ 
نُوا باو بىوَ زَبٌَ خعَايُتٌ و ؾىنطزٕ و شٕ ًَٖٓإ زَبٌَ يُنىاضنًَىٍَ عُؾريَت يإ 
خعَاْسا بٌَ و ُٓطُض ناضَنُف ْابُزَيًـ بىوبٌَ ُٓوا بؤنض ُْبىوَ قػُ بهات و بُضططٍ 

, ُّٓ نًتىضَ يُثُضوَضزَنطزٌْ َٓساأل و دؤضٍ نُغًَتًإ ضَْطٌ زاوَتُوَ, يَُاؼي خؤٍ بهات
بَُُٖإ ؾًَىَ ثُيىَْسٍ ًَْىإ بىى و خُغىو بَُُٖإ ؾًَىَ طىاظضاوَتُوَو ُٓو بىونٍُ 
نُبىوى بىوَو بىوتُ خُغى خُغىَنٍُ نٌ يًَهطزووَ ُٓويـ بُبىنُنٍُ خؤٍ نطزووَ وَنى 

َ ثُيىَْسيًُ زواًًْاُْ ناضزاُْوٍَ يُغُض باضٍ زَضووٌْ َٓساٍَ ُّٓ دؤض, طًاٌْ تؤَيُغُْسُْوَ
بُآلّ , ضَْطُ خىيَُٓض بًٌََ نىا باوٍ ُٓوَ َاوَ, ُٖبىوَو يُُْغتًاْسا َاوَتُوَو ناضٍ ثًَسَنُٕ

ضاغتًُنٍُ ُٓطُض بُيًَهساُْوٍَ عُقًٌَ يًَهٌ بسَيتُوَ نُخاغًُتًَهٌ ُّٓ غُضزََُيُ بُآلّ 
ًُْوَ ُٓوَ باضَ غايهؤيؤشيًُ ُٖض يُتانُناْسا َاوَ صيىوُْف بؤ يُضووٍ نُثاْسٌْ زَضو

 ( تس ...نُيُخىاضَوَ ٓاَاشََإ ثًَساوَ َ (ناواناٌَ) غُغياْسٌْ ُّٓ ضاغتًُ تاقًهطزُْوَنٍُ
 

 8طيَسِانةوةي بةضةز يات و ضريؤكةكاني طويَ ئاطسداني كوزدةوازي8 ثيَهجةم

ٌْ ثؿت زَبُغيتَ بُو نريؤى و ضَؾتاضاُْ نُشياٌْ طىَاٌْ تًَساًُْ ثًَهًَٗٓاٌْ باضٍ زَضوو 
باوباثريإ ُٖياْبىوَ يُواُْف نريؤنُناٌْ طىيٌَ ٓاططزإ نُ طُوضَنإ بؤ َٓساَيُناًْإ 
طًَطِاوتُوَو باغٌ ثاَيُواًَْيت باو باثرياًْإ نطزووَو يإ طُوضَنإ يًَُْىإ خؤياْسا بُغُض ٖاتُ 

َيًـ طىيٌَ يًَبىوَو ٓاضَظوٍ ُٓو ثاَيُواًَْتًٍُ ُٖض واقًعًُناًْإ طًَطِاوَتُوَو َٓسا
يَُٓساَيًُوَ تًَسا نُنُضٍَ نطزووَو بؤ ٓايٓسَ بُناضٍ ًَٖٓاوَ ض وَنى طًَطِاُْوَ بؤ ُْوَناٌْ 
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نىْهُ ُٓو طًَطِاُْواُْ بُؾًَو بىوَ يُثًَهًَٗٓاٌْ , يإ وَنى ثُيطَِونطزٌْ يُشياٌْ ضؤشاُْياْسا
ُٖغيت ْاغهُ و ًٖهٌ , ٓساٍَ يُبُض ُٓوٍَ َٓساٍَ الثُضَِيُنٌ غجًُباضٍ زَضوٌْ و نُغًَيت َ

نُواتُ ٓاَازَباؾُ بؤ وَضططتٔ و طىاغتُٓوٍَ ُٓوٍَ ؾًَطزَنطٍَ و ُٓو َُٖىو , زيهٍُ ثٌَ ًُْ
دؤضَ ثُيىَْسياُْ يُو ضيَطُيُوَ ناض يُثُضوَضزَنطٌْ زَنات و ُْوَ زواٍ ُْوَ زَطىاظضيَتُوَو 

 ثًَهسيَت. نُغًَيت تانُناٌْ يٌَ
 

 8نةضت وكازيطةزي لةضةز ثةزوةزدة8 شةشةم

بُتايبُتٌ , بًَطىَإ َٓساٍَ وَى َطؤظ طُيٌَ سُظو ٓاضَظووٍ ُٖيُو بؤٍ ْايُتُزٍ 
يُنؤََُيطُيُى نُنًتىضٍ تىْسوتًصٍ تًَسا ثُيطَِو نطابٌَ و زوانُوتىو بٌَ و ضؤؾٓبريٍ 

ُوضَ بىوَ ناضيطُضٍ يُغُض طيىدىٍَ و ثُضوَضزَنطزٌْ تًَسا نُّ بٌَ ُْغيت ُٓو َٓساَيُ نُط
َُٖىو نُغًَو , ناالنًُناٌْ ُٖبىوَو بُضِيَىٍَ بطزووَو يُطُأل خُوُْناًْسا تًَهُآلو بىوَ

بُؾًَهٌ ظؤض يُبؤنىوُْ زَضوًُْناٌْ زَطُضِيَتُوَ بؤ قؤْاغٌ َٓساٍَ و ُٓوٍَ طىيٌَ يٌَ بىوَو 
ؤض نُؽ ْاوٍ باثرييإ بَُٓساَيُناًْاُْوَ بؤٍ َاوَتُوَو بُضازَيُى ُٓو بؤنىوْاُْ ناضيطُضَ ظ

 زًََْٔ و تُْاُْت بريوبؤنىوُْنإ وَغًُت و بَُيًُٓناًْؿًإ دًَبُدٌَ زَنُٕ . 
نؤًَْيت شيإ و بُزَغتًَٗٓاٌْ بصيَىٍ , غُخيت شيإ و بُدًًََٗؿتين تىْسوتًصٍ: سُوتُّ

نطزووَ بؤ صيىوُْ ْاونٍُ  شيإ و غُخيت ناضٍ ضؤشاُْ تىْسوتًصٍ يُتانُناًْسا نؤٍََُ زضوغت
ؾاخاوٍ يإ بًابإ َطؤظٌ ْاناض نطزووَ ًَُٖؿُ خؤٍ قايِ بهات بؤ بُضَْطاضبىوُْوٍَ 
ٓاشََيٌ نًَىٍ و زضِْسَو ُٖضوَٖا بُزَغتًَٗٓاٌْ بصيَىٍ ضؤشاُْ يُضاوؾهاضو ناضٍ نؿتىناَيٌ نُ 

ٍ زَضووٌْ َٓساٍ َو نُ ًَُٓـ يُغُض باض, َؤضنٌ تىْسوتًصٍ زَبُخؿًَتُ تانُناٌْ نؤََُيطُ
تانٌ نىضزيـ بُٖؤٍ غُخيت , نُغًَيت ضَْط زَزاتُوَو يُشياٌْ ضؤشاُْ ثُيطَِو زَنطٍَ

شيٓطُو بُضَْطاضبىوُْوٍَ نُؾىُٖواٍ ْايُباضو غُخيت دىططاؾًُنٍُ ْاناضٍ نطزووَ بُ 
 تىْسٍ بُضَْطاضٍ بًَتُوَ .



 98 

  
 

دني مهدالَ و ضاو شيَواشي بريكسدنةوةي طةوزةو يةلَضووى و تسضان8 يةشتةم
 8ضوزكسدنةوة

نًتىضٍ ثُضوَضزٍَ نىضزَواضٍ ًَٖؿتا ُٖض يُغُض ٖعضٍ باوباثرياُْ غُباضَت بَُٓساٍ و  
َُبُغت يُوَف ُٓوَيُ َٓساٍَ ًَهُنٌ تُواوٍ , طىيَطايَُيبىوٌْ و وتىياُْ َٓساٍَ زَبٌَ عاقٌَ بٌَ

ٌَ ُٓوا زَغت بُدٌَ زَبٌَ زابًٓؿٌَ ياغاناٌْ زَوضوبُضٍ بٌَ و ُٓطُض ؾُضَاًْإ ثًَهطز نُ زاًْؿ
يَُُٖإ ناتسا َٓساَيًيَت َٓساَيًـ تاَىنًَصٍ ُٓو تَُُُْيُ يُ , ُٓطُض ْا ُٓو َٓساَيُ عاقٌَ ًًُْ

بؤيُ , بُآلّ نؤََُيطٍُ نىضزٍ وتىييَت ؾُضعٌ َاض بُزاض, َُٖيبُظو زابُظو ضانطزٕ و ٓاشاوَ ْاُْوَ
, إ تَُاؾايإ نطزووَو تىْسوتًصيإ يُطَُيسا بُناضًَٖٓاوَناوغىضنطزُْوٍَ يَُٓساٍَ وَى ُٓضنٌ خؤي

ؾُضَاْهطزٌْ ظؤضزاضيًـ ناضزاُْوٍَ ًَْطُتًعٌ بُغُض نُغًيَت ُٓو نُغُزا زَبٌَ نُؾُضَاٌْ 
بُثًٌَ يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ َُٓطيهايٌ يَُباضَيُوَ ؾُضَاْهطزٕ بُغُض نُغاٌْ زيهُ , ثًَسَنطٍَ

يًَُْى طُالٌْ زوًْا بُنىضزيؿُوَ بُالياُْوَ الواظيُو , زَناتطًاٌْ ؾُضِخىاظٍ الٍ تاى زضوغت 
ثُيىْسٍ ًَْىإ باوى و نىضِ ُٓو , نَُىنىضتًُ ُٓطُض َٓساٍَ نىيَطاُْ بُقػٍُ نُغاٌْ طُوضتط ُْنات

دؤضَ ؾُضَاٍُْ تًَسابىوَو ًََصووٍ تُوتًَُُتًـ ُٓوٍَ غُغياْسووَ نُباوى نىضَِناٌْ يَُاٍَ 
َُٖيىيَػيت , ؤٍ َُٖىو شُْنإ قؤضؽ بهات و بُضٌَُٖ شُْناًْـ بؤ ُٓو بٌَزَضزَنطز بؤ ُٓوٍَ خ

, ُّٓ ُٖغتهطزُْ ضَْطساُْوٍَ بُغُض باضٍ زَضوٌْ زَبًَت, نىضِ يًَطَزا ُٖغتهطزُْ بُنَُىنىضتٌ
نُُٓو نُغُ بؤ ثطِنطزُْوٍَ ُْٖسيَذاض ثُْا بؤ ضَؾتاضٍ غُضجنطِانًَـ زَبات ُٓطُض ًَْطُتًعًـ بٌَ 

ثًاوٍَ نُيُغُض ناٌْ شْإ خؤٍ بُتاٍَ زَنات بؤ ُٓوٍَ ثًٌَ بًًََٔ ُٓو غُطبابُ نٌَ بىو  وَنى ُٓو
ُٖض بُوؾًَىَيُف زَيإ , بُّ دؤضَ ضَؾتاضَ ُٓو نُغُ زووثات يُخىزٍ خؤٍ زَناتُوَ, ٍَُُٓ نطز

 ضَؾتاضٍ زيهٍُ ضؤشاُْ ُٓجناّ زَزضٍَ بؤ غُضجنطِانًَؿإ يُواُْف زضؤنطزٕ و قىَاضو تطاظاٌْ
ُٖض بُثًٌَ تؤشيُٓوَيُنٌ , نؤَُآليُتٌ و ..تس َُٓاُْف ناضزاُْوٍَ يُغُض ضَؾتاضٍ َٓساٍَ زَبًَت

, زيهٍُ َُٓطيهايٌ ًَهُنهطزٕ بؤ ؾُضَاٌْ نُغاٌْ غُضوتط َطؤظ زَناتُ طًاُْوَضيَطٌ زضِْسَ
ًهُنٌ خَُيو نٌ زَنات ُٓطُض زاوايإ يًَهطا َ ..تاقًهطزُْوَيُنًإ ُٓجناّ زا.  يَُباضَيُوَ
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, ظؤَييت 054زاوا يُنؤٍََُ نُغًَو نطا ثُجنُبًَٓٔ بُزوطُُيُنٌ ناضَبايٌ بًَُٖعٍ , ؾُضَاًَْو بٔ؟
 نًَُٓـ و ٓاظاضيَهٌ ظؤض بؤُٓو نُغُ زضوغت زَنات نُ يًٌَ زَزضٍَ.

ُْاًْإ بُزوطُُنُ َُٖيبصاضز ُٖضنُْسيؿُ ناضيطُضٍ ٓاظاض بُغُض : وَآلّ ظؤبٍُ ُٓو نُغاُْ ثُجن
َُُٓ ُٓجناٌَ ُٓو , يإ ٖاواضٍ زَنطزو زاواٍ ؾطيانُوتين زَنطز, ط تاقًهطزُْنُوَ زياضبىونُغٌ شيَ

ُباضَت بُ غايهؤيؤشياٍ ؾُضِخىاظٍ و َُيًٌ ظؤضبٍُ َطؤظايُتٌ بؤ , يًَهؤَيًُٓوَيُيُ نُغ
َ طؿتىطؤنطزٕ ُٓجناّ زضاوَ( االوامر اطاعة) طىيَطِايَُيبىوٕ ُْاُْت ُٓطُض ؾىيَٓ , ٍ ؾُضَاٌْ ٌب ُواضٍ ت

َ ٌُب ىياُْ ُٓو , َُٖيػىضِيَُٓضاٌْ تؤشيُٓوَنُ ضاياْطُياْس, خطاثًـ بُغُض نُغاٌْ زيهُزا ٖ نُ تىاًْ
َ ُْسٍَ زيهُف ثاَيُوإ ٌب ُْسٍَ نُؽ زَنات زضِْسَ بٌَ و ٖ ُّٓ , غاتاُْ زياضٍ بهُٕ نُ وا يُٖ

غتاًٌْ ) ُْاوباْطتؤشيُٓوَيُ ضاغيت ُٓظَىًَْهٌ ٖاوؾًَىَ زووثات زَناتُوَ نُظاْاٍ زَضووٌْ ب
يَت َُٖيػىنُوتٌ َطؤظ يُشيَط طىؾاضٍ ( ًًَططّا ثًَـ نُْسئ زَيُ ُٓجناٌَ زاوَ غُباضَت بُنؤًْ

ُٓظَىُْنٍُ ًًَططاّ نُ ثطغًاضٍ يُ ُٓطُضٍ ُٓشَاضنطزٌْ ْاظيُنإ , ؾُضَاٌْ ضاغتُوخؤ
ُْطٌ زووٌََ دًٗإ ُبُؾساضيإ يُنىؾتين دىوَنإ نطزووَ يُد ُْٗا ٖاوبُ, ن , ؾٔ يُؾُضِخىاظٍنُ ت

ُْٗا بؤ دًَبُدًَهطزٌْ ُٓو ؾُضَاٍُْ  ُبُض ُٓوٍَ بُؾساضيإ يُو نىؾتُٓ بُنؤََُيًُ نطز ت ي
ات ْطاوَ, ثًًَاْسضاوَ  نُ ثًَىيػتُ يُغُض يُنُّ, ُٓظَىُْنُ يُغُض بريؤنٍُ َاَؤغتاو قىتاٌب بىًْ

ُنُ) ُْٖسٍَ وؾُ ٓاضاغتٍُ زووَّ( َاَؤغتانُ) َبايٌ يُطٍَُ غع, بهات( قىتاًب ازاٌْ بًَُٖسٍَُ ناض
ُبُض بهات ُبُغرتاوَ , يُٓاًََطيَهُوَ ُٓطُض ُْيتىاٌْ  ُٓو وؾاُْ ي َبايُنُف يُضاغتًسا ْ ٓاًََطَ ناض

ُنُ ُنُ) بُقىتاًب ينَ, وَ( قىضباًْ ًَب نُٖاواضنطزٌْ تًَسا تؤَاض نطوَا , بَُيهى ضيهؤضزَضيَو ُٓو ضؤَيُ ز
ُنُيُ ٓٔ يُُٓظَىوُْنُ ٓاطايإ ب, طىايُ ٓاظاض و ٖاواضنطزٌْ قىتاًب ٍُ نُضؤَيٌ َاَؤغتا زًَب ُآلّ ُٓوْا

ُبىوَ يُطٍَُ ُٓوٍَ نُ ٓاًََطَنُ غىضَ يُغُض ٓاضاغتُنطزٌْ ؾُضَإ بؤيإ بُ بُزوازانىوٌْ , يُوَ ْ
ُنُوَ.   ُٓظَىوُْنُ غُضَضِاٍ زَضنُوتين ًْؿاٍُْ ٓاظاض يُقىتاًب

نُبُؾساضيإ 65نُ ضيَصٍَ غُزا , َبىوُٓوٍَ يُُٓظَىوُْنُ َايٍُ غُضجنطِانًَؿإ بىو ُٓو
يُُٓظَىُْنُ نطزوَ ضاظٍ بىوٕ يُ ٓاضاغتُنطزٌْ ًَٖسَُ ناضَبايُنُ بؤ قىتابًُنُ بٌَ طىيَساُْ 

ؾطؤظٍُ نطزووَ َُيًٌ ( زنتؤض تىَاؽ بالؽ) َُُٓ ُٖضوَنى, ٖاواضنطزٕ و ًَٓؿى ٓاظاضٍ
 يَعيإ يًَسَططٕ.َطؤظ  زَغُغيًَينَ بؤ ًَهُنهطزٌْ ؾُضَاٌْ ُٓو نُغاٍُْ نُض

يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ زيهُ ضَطُظ ثُضغيت َطؤظٌ غُغياْسوَ بٌَ ُٓوٍَ ُٖغيت ثًَبهات و 
خاتىو ) يَُباضَيُوَ, يَُُٖإ ناتسا خؤياًْـ بُيًَبىضزَو ضيَعطط يُبُٖاٍ يُنػاٌْ زازًََْٔ
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ٌْ ُٓوَ غُضثُضؾتًاضٍ تؤشيُٓوَنُ وتىيَيت ُّٓ تؤشيُٓوَيُ و ظؤضيُؾًَىَنا( نريٍ ناواناٌَ
 نًَُٖؿتا بريوباوَضِطُيًَهٌ ًَْطُتًغ غُباضَت بُ ضَف ثًَػت يُٓاضازايُ., زووثات زَنُُْوَ

يُيًَهؤَيًُٓوَيُنٌ زيهُ زَضنُوتىَ نُوا زايهىباوى ناضيطُضٍ ظؤضيإ بُغُض بريوبؤنىوٌْ 
ػتُنإ ُٓو زايهىباوناٍُْ نَُُٖيىيَػيت ًٓذابًإ بُضاَبُض ضَف ثًَ, زَضوٌْ َٓساَيُوَ ُٖيُ

ُٖيُو ثُيىَْسٍ ُّٓ زايهىباوناُْف يُطٍَُ َٓساَيُناًْإ باف بىوَ بؤيُ ُٓو َٓساآلُْ 
 َُٖيىيَػيت ًٓذابٌ تطيإ بُضاَبُض ُٓو ضَف ثًَػتاُْ زَبًَت و طُؾٍُ ثٌَ زَزَٕ.

بُآلّ يُضاغتًسا , ناوا ناٌَ زََيٌَ ُْٖسٍَ نُؽ باوَضِيإ وايُ ظؤض يًَبىضزَٕ و بًَالئُْ
رييٌ ؾاضَويإ ُٖيُ و خَُيهًـ يُثًَؿبًًٓهطزٌْ ضَؾتاضيإ يُ َُٖيىيَػتُ نؤَُآليُتًُ اليُْط

زايهىباوى يُنؤََُيطٍُ ًَُُٓ بُٓاؾهطا ًَٖطف زَبُُْ غُض , ُٖغتًاضَنإ ظؤض خطاثٔ
نُغاًَْو و بُتىْسٍ ضَخُٓيإ يًَسَططٕ يُبُضاَبُض َٓساَيُناًْإ و ُٖض خؤيؿًإ بُطُضٌَ 

ُّٓ زوو , ُغاُْ زَنُٕ و َٓساَيًـ ٓاطاٍ يُُٖضزوو َُٖيىيَػتُنٍُ زايُو بابُيُثًَؿىاظٍ يُو ن
َُٖيىيَػتُ زش بُيُنُ ًَُالًٌَْ زَضووٌْ و زَيُضاونٌَ الٍ َٓساٍَ زضووغت زَنات و يُغُض 

 نُغًَيت و تًَؿهطيين ضَْط زَزاتُوَو ناض يُضَؾتاضٍ ضؤشاٍُْ زَنات. 
 

بريكسدنةوةي عةشايةزي 8 لةضةز مهدالَ بةياي عةشايسي و كازيطةزي8 يةشتةم
 .بةزامبةز مهدالَ

زَغُآلتٌ عُؾايُضٍ ناضيطُضٍ ظؤضٍ يُغُض بريوبؤنىوٌْ تانُناٌْ ُٖبىوَو ُْياْتىاًْىَ 
ُّٓ زَغُآلتُ نُ ضَط و ضيؿٍُ يُْاو زَضوٌْ تانسا زانىتًىَ , بُٓاغاٌْ يًٌَ زَضباظ بٔ

َضٍ نؤَُآليُتٌ َاََُيٍُ يُطٍَُ زَنطيَت و بُٖاطُيًَهٌ بؤ خؤٍ زضوغت نطزووَ نُوَى ثًَى
ُٓو دؤضَ بُٖاياُْ يُضيَطٍُ خًَعإ و طُوضَناُْوَ ناضٍ يُثُضوَضزٍَ , سُغابٌ بؤ زَنطيَت

ؾُضِوؾؤضٍِ , َٓساَيًـ نطزووَو نُغًَيت يُشيَط طىؾاضٍ ُٓو بُٖاياُْزا زضووغت بىوَ
َوٍ و ظاضو َُضِوَاآلت عُؾايُضٍ يُطٍَُ عُؾريَتُناٌْ زَوضوبُض يُغُض َُغُيٍُ ظ

ًٖض تانًَو ُْيتىاًْىَ خؤٍ يُو ْانؤنًُ عُؾايُضياُْ , ناضزاُْوٍَ يُغُض تانُناٌْ ُٖبىوَ
نُزَبٌَ دُضبُظَيٌ خؤٍ ًْؿإ بسات ض بُتؿُْط و خُجنُض بٌَ ض بُوَؾازاضٍ بؤ , زووض بططيَت

و شخنىاظٍ  داضٍ واف ُٖبىوَ نًَؿٍُ عُؾايُضٍ بُ شٕ, ٓاغاو ثًاوَاقىآلٌْ عُؾريَت
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نؤتايٌ ٖاتىَو ُّٓ شٕ و شٕ خىاظيُف يُغُض سُغابٌ ضَطُظٍ ٌََ بىوَ ُٓطُض ضاظٍ بىوبٌَ يإ 
يإ نض يُ , ْا ًَُٓـ دؤضيَهُ يُتىْسوتًصٍ بًَسَْط نُزشٍ ُٓو ضَطُظَ يإ خًَعاُْنٍُ نطاوَ

تًعٌ يُغُض بًَطىَإ ُٓو دؤضَ ثطؤغُيٍُ شٕ و شخنىاظٍ ناضزاُْوٍ ًَْطُ, دًاتٌ خىئَ زضاوَ
ٖاوغُضَنإ و َٓساَيُناًْؿٌ زَبٌَ نَُُُٓف خؤٍ يُخؤيسا بُضدُغتُبىوٌْ نًتىضٍ 
تىْىتًصيًُ الٍ تانٌ نىضزو يُُْغتًسا ثُْطٌ خىاضزؤتُوَو ُٓو ٖعضٍ تىْسوتًصيًُ يُو 
نُغُوَ طىاغرتاوَتُوَ بؤ َٓسَيُناٌْ ُٓواًْـ يُضيَطٍُ خؤياُْوَ بؤ ُْوَناٌْ زواتطيإ.بُآلّ 

يُبريَإ بهٌَ نُطؤضِاٌْ نؤَُآليُتٌ ناضيَهٌ سُشيًُ ُٖضزَبٌَ ضووبسات ُْخامسُ  ْابٌَ
يُناتًَهسا ضَؾتاضٍ َطؤظ خاغًُتًَهٌ زيٓاًَهٌ ُٖيُ نُتىاْاٍ ضاغتهطزُْوَو بُضَو 

تانٌ نىضزيـ وَى َُٖى تانًَهٌ زيهٍُ طُالٌْ زوًْا بُثًَؿهُوتين , ثًَؿهىوٌْ ُٖيُ
بُضظنطزُْوٍَ ٓاغيت زاٖاتٌ تاى و ناضيطُضٍ تُنٓؤيؤشيا  باضوزؤخٌ غًاغٌ و ٓابىضٍ و

ُٓويـ بُضَو ثًَؿُوَ زَنًَت و نًتىضٍ َُزًَْاُْو َاؼي َطؤظ ؾىييَن نًتىضٍ تىْسوتًصٍ 
بؤيُ ثًَىيػتُ يُغُض زَظطا ثُضوَضزَيٌ و نؤَُآليُتًُنإ نًتىضٍ ْاتىْسوتًصٍ و , زَططيَتُوَ

بهًَٓٔ و تؤشيُٓوٍَ ظاْػيت غُباضَت بُ طًاٌْ يًَبىضزَيٌ يُتانُناٌْ نؤٍََُ 
بُضَْطاضبىوُْوٍَ نًتىضٍ تىْسوتًصٍ ُٓجناّ بسَٕ و ضيػىاٍ بهُٕ و يُضيَطٍُ ًَسياناُْوَ 

يُنُْاَيُ نىضزيُنإ ُٖض يُبآلوْاٍَُ , ضؤؾٓبريٍ غايهؤيؤشٍ بؤ َُٖىو تانًَو بآلو بهُُْوَ
ٌ و زؤبالدهطاوَنإ نُضؤشاُْ طُوضَنإ ُٖواَيُناُْوَ بًططَ تا زَطاتُ ضيهالّ و ؾًًُُ ْاوخؤي

بُزوايسا زَنٔ بُٓاؾهطاو يُزووتىيًًَاْسا تىْسوتًصٍ ُٖيُو ناضزاُْوٍَ ضاغتُوخؤو 
ْاضاغتُوخؤٍ يُغُض نُغًَيت َٓساٍَ و باضٍ زَضوٌْ طُوضَف ُٖيُو ٓايٓسَيُنٌ ًَْطُتًعٌ 

ٍ بٌَ يإ دىططاؼي يإ ُٓو ؾانتُضاٍُْ بامسإ نطزٕ ض ًََصوو, يُغُض باضٍ زَضووٌْ زَبٌَ
نُؾىُٖوا يإ ؾًَىاظٍ طىظَضإ و بصيَىٍ شيإ بُؾساضيُنٌ ظؤض زَنُٕ يُثًَهًَٗٓاٌْ نًتىضو 

 ًَُٓـ ضَْطساُْوٍَ يُغُض باضٍ باضٍ زَضووٌْ تاى زَبًَت.  .  
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 :تاواني كؤمةآليةتي

 
دانيشتواني كؤآلى و طةِزةكة يةذاز نشيهةكاى شياتس 

 ىبةشدازي تاواى دةكة

 )لَيكؤَليهةوةيةكي ئةمسيكايي( 

 
غػتٌُ نؤَُآليُتٌ غىضَ يُغُض ثاضاغتين بُضشَوَْسٍ تانىنؤٍََُ بُطىيَطٍَ ُٓو ياغاياٍُْ 

بُوثًًَُ تاوإ بُطىيَطٍَ , الزإ يُو ياغايُ يإ غُضثًَهًهطزٌْ غعاٍ تايبُتٌ خؤٍ زَبٌَ, زايٓاوَ
 قُزَغٍُ نطزووَو غعايُنٌ بؤزاْاوَ.َاْا ياغايًُنٍُ ُٓجناَساٌْ ُٓو نطزَوَيُ نُياغا 

زياضزٍَ تاوإ يُغُضَتاٍ شياُْوَ بُؾًَىاظٍ دًادًا ُٖبىوَ وَنى نىؾذي يُواُْف 
نىؾتين ٖابًٌ يُاليُٕ قابًًٌ بطايُوَ نًَُُٓـ ؾًَىَيُنُ يُؾًَىَناٌْ تىْسوتًصٍ نُزشٍ 

يُواُْف , يهُ دًاواظَبُضشَوَْسٍ تانُناٌْ نؤََُيُو تاواًْـ يُؾىيًََٓهُوَ بؤ ؾىيًََٓهٌ ز
تاوإ يُؾاضَ طُوضَنإ نُبُؾًَىَيُنٌ طؿيت يُوؾاضاُْ ظؤضتطٕ ُٓطُض بُضاوضز بهطٍَ يُطٍَُ 

ٖؤناضٍ , يإ ُٓو ؾىيَٓاٍُْ نُزاًْؿتىاًْإ نَُرتَ, ؾىيَُٓناٌْ زيهٍُ وَنى الزيَٓؿري
إ بُسىنٌُ ظؤضٍ نُيُؾىييَن قُضَباَيؼ و نطِزا نًَؿُوططؾتُن, َُُٓف بؤ ُٓوَ زَطُضِيَتُوَ

ثًَساويػتًُنإ و َُُٖنُؾين نري و تىيَصَناٌْ نؤٍََُ نُظؤض داض يًَُُالًٌَْ نًٓايُتٌ 
خؤٍ زَبًًَٓتُوَ بُآلّ ًَُُٓ ْاَاُْوٍَ خؤَإ يُقُضٍَ ًَُالًٌَْ نًٓايُتٌ بسَئ نىْهُ 

, ٍُٖضوَٖا يُؾىييَن قُضَباَيؼ بُتايبُتٌ يُو ؾىيَٓاُْ, يُٓاَاْر زووض زَنُويُٓوَ
نُالزيَٓؿًُٓناٌْ بؤ طىاظضاوَتُوَ بُٖانؤَُآليُتًُ دًاواظَناٌْ ؾاضو الزٍَ خؤيإ بُيهرتزا 
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نُيُنًَهُ يُٖؤناضَناٌْ تاواٌْ ( اقطساّ ايكًِ االدتُاعًُ) زَزَٕ نُثًٌَ زَوتطٍَ
ُٖضوَٖا دًاواظٍ ثًؿُو دًاواظٍ باططِاوْسٍ تانُنإ وٓاغيت خىيَٓسٕ و ضؤؾٓبريٍ , تىْسوتًصٍ

بُطىيَطٍَ , َو بطٍِ زاٖاتٌ خًَعإ و ؾًَىاظٍ شيإ ٖؤناضٕ بؤ بآلوبىوُْوٍَ تاوإضاز
يًَهؤَيًُٓوَنإ طُضَِنُ قُضَباَيػُنإ نُٖاوتُضييب نؤَُآليُتٌ بُطىيََطٍَ ثًَىيػت ًًُْ 

 زَبًَتُ غُضناوَيُى بؤ ؾًَطبىوٌْ تاوإ يُؾاضَناْسا.
ٌْ تىْسوتًصٍ ُٓوَبىو نُيَُُٓطيها يُنؤتايٌ يُططْطرتئ ُٓو يًَهؤَيًُٓواُْف يُبىاضٍ تاوا

ؾُغتُناٌْ غُزٍَ ضابطزوو يًصُْيُى بُْاوٍ يًصٍُْ ًْؿتُاٌْ بؤ تاواٌْ تىْسوتًصٍ 
 : ُٓجناًَاْسا بُطىيَطٍَ ُٓو يًَهؤَيًُٓوَيُ

 تاواٌْ تىْسوتصٍ زياضزَيُنُ بُغرتاوَ بُؾاضَوَ بُتايبُتٌ ؾاضَ قُضَباَيػُنإ. -0
 ُٓجناٌَ زَزات.( نىضِ-ًَْط) ًصٍظؤضبٍُ تاواٌْ تىْسوت -3

 غاَيُ( 30-05) ظؤضبٍُ ُٓواٍُْ تاواٌْ تىْسوتًصٍ ُٓجناّ زَزَٕ تًَُُْإ -2

 ظؤضبٍُ ُٓواٍُْ تاوإ زَنُٕ غُض بُو خًَعاْإُْ نُزاٖاتًإ ْعَُ -0

 زاًْؿتىاٌْ طُضَِنُ ُٖشاض ْؿًُٓنإ بُؾساضٍ ظياتطٍ تاوإ زَنُٕ-5
ُض بَُُٖإ ُٓو تىيَصَ نؤَُآليُتًإُْ نُتاواْهاضٕ ظؤضببٍُ قىضباًْاٌْ تىْسوتًصٍ غ-6

 يًَىٍَ ٖاتىوٕ
 ظؤضبٍُ تاواُْناٌْ تىْسوتًصٍ ُٓو نُغاُْ زَيهُٕ نُثًَؿرت تاواًْإ ُٓجناّ زاوَ -7

ُٓو ُٓجناَاُْ ُٖضنُْسَ تايبُتُ بُنؤََُيطٍُ َُٓطيهٌ بُآلّ بُطىيَطٍَ قػٍُ ظاًْإ 
 َنُغجٌَ.بُغُض ظؤضبٍُ نؤََُيطُ َطؤيًُناْسا ز

بُطىيَطٍَ يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ زيهُ ثًَىَضٍ نؤَُآليُتٌ ناضيطُضٍ يُغُض ضَؾتاضٍ 
تاواْهاضٍ ُٖيُ نُيُضيَطٍُ ُٓو ثًَىَضاُْوَ ضيَع يُياغا زَطريٍَ يإ ثًَؿًٌَ زَنطٍَ و ُٖض ُٓو 

عاٍ واٍ بؤ صيىوُْ باْسَ تاواْباضَ طُوضَنإ نُغ, ثًَىَضَ غعا بُغُض ثًَؿًًَهاضإ زياضٍ زَنات
تاواٌْ تىْسوتًصٍ , بُغُض ُْٓساَاٌْ زاْاوَ بُٓاغاٌْ ْاتىاٌَْ ثًَؿًًٌَ ياغاناٌْ بهُٕ

يَُُٖىو زوًْازا ظيازٍ نطزووَ ظياتطيـ بُٖؤٍ نٌَُ غعا يإ الواظٍ باضٍ ٓاغايـ و بىوٌْ 
 نُيُضيَطٍُ الغايًهطزُْوَ نُغاٌْ ْىٍَ زضوغت زَنُٕ. , ؾُضِوؾؤضِو زظٍ و ضاوَضووت

ُنإ و طؤضِاٌْ خًَطٍا نؤَُآليٌُت ُٓو ٖ ًت ٌَ ثًَىَضَ نؤَُآلُي ُ ٖؤٍ تاوٕا ًَُالًْ َٓب ٍ نُز ؤناضُْ
َىإ تىيَصَنإ زضوغت زَنات, و نؤنهطزُْ يُالزيَىَ بؤؾاض ٌَ ضؤؾٓبريٍ ًْ ًَُالًْ ـً , نُ خًَعْا
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َبىوٕ يإ  ضيَطٍُ الغايًهطزُْوَ يإ ٓايىز ُيُ بؤ طىاغتُٓوٍَ تاوٕا ُي ناضيطُضٍ خؤٍ ٖ
خؤؾٌٖ ُُي , َُيىَؾاْسُْوٍَ خًَعٕا و ْاٖىؾًاضٍ و ُْزاضٍ و ُْ ُتًـ ناضيطُضٍ خؤٍ ٖ ؾاضغتاًْ

صٍ طىاغتُٓوٍَ ضَؾتاضٍ تىْسوًت صتطٕ و , ُي ُيُ تىْسوًت إ ٖ َُيطاياٍُْ نُضَؾتاضٍ ْاؾاضغتاًْ ُٓو نؤَ
صٍ ظياتط تًاياْسا ضوو زَزات دي خُيسوٕ و, تاواٌْ تىْسوًت ػالٌَ ًٓ ٌَب ًٓ ُْسٍ عُض  تىييَتبريَ

ُت ) َت يُؾاضو ؾاضغتاًْ ُْس زووض ًب ٌَ نؤَُآليُتٌ و َطؤظ ن ًَُالًْ وَسؿًطُضٍ ؾانتُضٍ غُضَنًُ ُي
َت  ًَب صٍ ظياتط ز تٌ نطزووَ( ضازٍَ تىْسوًت َ نؤَُآلُي ًَُالٌْ بٓدُيسوٕ باؽ ُي ُو , ضاغتُ ًٓ بُآلّ ٓ

ـ نؤٍََُ زَططُْوَ غُضناوَ زَططٍَ ُتانُناًْ ًَُ يُضَؾتاضٍ تاى ن َؿرتيـ ٓاَاشََإ  ًَُالًْ َُُ ًث نًُٓ
ُنإ زياضزٍَ  ًت ٖا نؤَُآلُي بُوَزا نُطىاغتُٓوَّ الزيَٓؿري بؤ ْاوؾاضَنإ بُٖؤٍ ثًَهسازاٌْ ُب

صٍ زضوغتهطز تٌ ضَؾتاضٍ تىْسوتًصٍ , تىْسوًت ٌَ نؤَُآلُي خىزٍ ًَُالًْ ُُي َيُ ن َيطٍُ ُٓو ًَـ ُب ُٓ
َْىييَنَ, زَضزَنُوٍَ ُُي طًاٌْ تانُناْسا خؤٍ ز صٍُي, ن اياُْوَ تىْسوًت طٍُ ظْا ـي ( دىئَ) ضوْا

ُُي ُو غعٍا خؤٍ ٖ َىٕا نًُٓ دًاواظَناٌْ , زَططيَتُوَ نُواتُ دىيًَٓـ تاوْا ًُْ ُ دىئَ ي طىَاٌْ تًَساًْ
َُيطاناْسا  ُْاو نؤَ ُْس ي ُيُ وَنى تىاجنططٔت و ثالضططتٔ يإ قػٍُ ْاؾرئي يإ بُؾًَىٍَ ث نؤََُيسا ٖ

ُْاو عُض ُيُ بؤ صيىوُْ ي َُيطٍُ نىضزـي , َبسا زََئًَ زوشَُٓنُت بهىشَ ثًَـ ُٓوٍَ بتهىشٍَٖ يُنؤَ
َبُٕ ُْاٍ بؤز ُياْسا خَُيو ث شياٌْ ضؤشْا ٓري و ُي ًَب َيُ زوشَين , ُٓو دؤضَ ضَؾتاضَ ظؤض ز و ُباوَضِيإ ُب ن

َسا., زوشَٔ زؤغتُ طٍَُ ُٓ َ ُي َْطُ ُٓو زؤغتُف يُوثُضٍِ دًاواظٍ ٖعضٍ و برينطزُْوَزا ٌب  نُض
وَٖا ضنىنًُٓو ؾُضِخىاظٍ ضَطىضيؿُيُنٌ نؤَُآليُتٌ ُٖيُ زَنطٍَ ْاوٍ بًًَٓري ُٖض

نُيُناتٌ تؤَيُغُْسُْوَزا نؤََُيطُنإ ثُيطَِوٍ زَنُٕ بؤ صيىوُْ نؤََُيطٍُ , تاوإ
نىضزَواضٍ ُٓطُض نُغًَو بهىشضٍَ نُغاٌْ ُّٓ نىشضاوَ زَنٔ بهىشَنُ يإ نُغًَهٌ بهىشَنُ 

طىؾاضو , ظاْػيت و وؾًاضٍ نؤَُآليُتٌ ُّٓ ضَؾتاضَ ضَتسَناتُوَ نُبرينطزُْوٍَ, زَنىشٕ
, ضنىنًُٓ يُْاو نؤََُيطُوَ بُغُض تانسا زَغُثًَٓطٍَ يُغُض ضَؾتاضٍ ُٓو تانُ ضَْط زَزاتُوَ

يَُباضَيُوَ ظوًَٖط سُتُب و عباؽ َهٌ نُزوو يًَهؤَيُضَوٍَ بىاضٍ نؤَُآليُتري ثًًَاْىايُ 
خػتُ شيَط ضنًَؿٌ بُٖاناٌْ خؤيإ و ُْغُقٌ نؤَُآليُتًإ  زَوضوبُض ُٓطُض َٓساَيًإ

يُضيَطٍُ ؾؿاضو ظؤضزاضٍ ُٓوا تانُناٌْ ُٓو نؤََُيُ ْىيَُٓضايُتٌ تىْسوتًصٍ زاَُظضاوَ 
 نؤَُآليُتًُناٌْ وَنى خًَعإ زَنُٕ يُثُيطَِونطزٌْ تىْسوتًصيسا. 
ُ ؾؿاضٍ زَضووٌْ غُض , ؾانتُضٍ نؤَُآليُتٌ و ٓابىضيـ يُو تىْسوتًصيُف ظياتط زَنات نُزَٓب

ٌ , تاى ُُْ تطغٓاى و ؾًًُُ ٖاْسَضَناٌْ تىْسوتًصٍ تُيُظعيؤًْـ ٖؤناضيَهٌ زيهٍُ تاوْا زضي
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ُ , نؤَُآليُتًُ يُثُيطَِونطزٌْ تىْسوتًصٍ يإ الغايًهطزُْوٍَ تىْسوتًصٍ تُْاُْت طؤضاًْ
ٌ ؾُضِاْطًَعٍ  نًًجهطاوَنإ نُنىؾذي و بطِيين تًَسايُ ناضيطُضٍ خؤٍ يُغُض باضٍ زَضووٌْ و ٖاْسْا

ُناًْـ .  , ُٖيُ اًْ َ و ضثؤضتاشَنإ و نىضتُ ؾًًِ و ظجنريَ ؾًًُُ نىضزٍ و ًب  دطُيُوَف ُٖوٍا
نٌَُ ثؿىزإ و سُواُْوَو ًَٖىضبىُْوَ بُٖؤٍ ظؤضٍ ناضنطزٕ و َاْسوبىوٕ و ؾؿاضَناٌْ 

, خطاثٌ ؾىييَن ًْؿتُدٌَ شيإ ٖؤناضٍ تىْسوتًصئ نُغُضناوٍَ زَطُضِيَتُوَ بؤ ُٖشاضٍ و
نُُٖيٌ ناضنطزًْإ نَُُ َُُٓف , ناتٌ ظاآليٌ نؤَُآليُتٌ بُتايبُتٌ يُو نؤََُيطاياٍُْ

ؾُضِ : يُغُضنًتىضٍ نؤََُيطُ ضَْطٌ زاوَتُوَ ُٓوَتا يُنؤََُيطاٍ نىضزَواضيسا زََئًَ
اَيُتٌ َُبُغت يَُُف ُٓوَيُ ناتٌَ َطؤظ َاوٍَ ظاآليٌ ظؤضبىو س, يُبُتاَيٌ باؾرتَ

, ثًَهسازاٌْ نؤَُآليُتٌ يُطٍَُ شيٓطٍُ زَوضوبُض ظؤضتط زَبًَت و ؾُضِوُٖضاٍ يٌَ زَنُويَـتُوَ
 نًَُُٓـ دؤضيَهُ يُتىْسوتًصٍ.

ًسا يُيىبٓإ يُغُض الواٌْ تاظَثًَطُيؿتىوٍ  َػتُؾا سذاظٍ يًَُاٍُْ يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ َُيسْا
آليُتٌ بُغرتاوَ بُتًَههىوٌْ ؾرياظٍَ نؤَُآليُتٌ يىبٓإ طُيؿتُ ُٓو ُٓجناٍَُ نُوا تطاظاٌْ نؤَُ

ُْسٍَ يُٖؤناضَنٍُ زَطُضِيَتُوَ  ؿتىإ نُٖ و ٓابىضٍ وزابُظيين ٓاغيت ضؤؾٓبريٍ و ثُضوَضزَيٌ زاًْ
ين ُٓو نُغاُْ بؤ شيإ دًاواظٍ بُٖا نؤَُآليُتًُنإ و دًاواظٍ وؾًاضٍ و , بؤ دًاواظٍ يُتًَطِواًْ

ؿتىا َباح ؾانتُضٍ شيٓطُؾٌ زَغتًٓؿإ , ُٕٓقًًَُت و نًتىضٍ زاًْ يُاليُنٌ زيهُوَ ز.غػإ ض
َتُ ٖؤٍ ظيازبىوٌْ تاوإ و بُضَآلبىوٌْ تاى, نطزووَ ؿتُدًٌَ , نُخًَعإ تًايسا زَشٍ و زًَب ؾىئَ ًْ

ـ زَنات  ُْٗا ؾًَُشإ و ثُؾًَىٍ نؤَُآليُتٌ زضوغت ْانات بَُيهى ناض يَُُٖيىيَػتُناًْ ُٖشاض ت
 يًٌ تىْسوتًصٍ و تاوإ ُٓجناَسإ .وَنى تًصنطزٌْ َُ

َىإ ثًاو ٓاؾطَت ٖؤناضٍ  َ وٓاؾطَت و ُْخامسُ ًْ ًـ بُتايبُتٌ زشٍ َٓسٍا تىْسوتًصٍ خًَعْا
َ ْاناض زَنطٍَ ضووبهاتُ زَضَوٍَ َاٍَ و يُُٓجناًَسا  زيهٍُ ُٓجناَساٌْ تاواٌْ نؤَُآليُتري نَُٓسٍا

َبًَتُوَ بُتايبُتٌ يُش يٓطُيُنسا نُوؾًاضٍ نؤَُآليُتٌ و ضؤؾٓبريٍ زووناضٍ نًَؿُ و ططؾت ز
نؤَُآليُتٌ يُٓاغتًَهٌ ظؤض ْعَسإ و ؾُضِو بٌَ باونهطزٌْ َٓساٍَ و غُقُتبىوٌْ يُنًَهًإ 

ُْتُضٍ , بُؾًَىَيُنٌ ْاضاغتُوخؤ زياضزٍَ تىْسوتًصٍ ظياتط زَنات هُو غ نىْهُ ُٓو نُغاُْ نُٓب
ُ ًَْهري َٓب ُبىو ُٓوا ز  ٍ نُوضٍ نُغاٌْ ُْؾؼ ْعٌَ نؤآلٕ و دازَو باُْنإ.ؾًاْسٌْ نؤَُآليُتًإ ْ

بُُٖض ساٍَ غًُاٍ ٖاوبُؾٌ نُغاٌْ تىْسوتًص بطيتًُ يُُْبىوٌْ طًاٌْ نؤَُآليُتٌ 
 نُضيَطٍُ ثًَسَزات ٓاَاجنُناٌْ خؤٍ بٌَ ثُضنساُْوَ دًَبُدًَبهات.
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زَواٍَُ َطؤظ ؾُضِاْطًَعٍ الٍ يؤضْؼ ُٖضوَنى ؾطؤيس غُضيعَيُنُ يُُٓجناٌَ ُٓو وظَ بُض 
يؤضْتؼ , خؤٍ و َُضدًـ ًًُْ ُٓو ؾُضِاْطًَعيًُ وَآلَطؤٍ وضوشيَُٓضَ زَضَنًُناٌْ َطؤظ بٌَ

ثًًَىايُ وظٍَ تايبُت بُ نطزاضٍ غُضيعَيٌ بُضزَواّ نَُيُنُ ُٓبٌ يُغُْتُضَ غطوؾتًُناٌْ 
بتُقًَتُوَ بٌَ  ُٓطُض وظٍَ ثًَىيػت نَُيُنُ بىو ُٓوا يُواُْيُ, ُٓو دؤضَ َطؤظُ نُؾُضِاْطًَعٕ
بُُٖض ؾًَىَيُى بٌَ َطؤظ و ٓاشٍََ و بىوُْوَضإ ظؤضداض يُو , ُٓوٍَ وضوشيَُٓض بىوٌْ ُٖبٌَ

ناوَضِيَـ ْانُٕ نُوضوشيُٓضٍ , وضوشيَُٓضَ زَطُضِئَ نُوظٍَ ثُْط خىاضزوويإ بتُقًًََٓتُوَ
 ,(ايػًىى اغيؿتٌٗ) ُّٓ دؤضَ ضَؾتاضَ يؤضْتؼ ثًٌَ زََيٌ ضَؾتاضٍ بطغٌ, طىجناو زَضبهُوٍَ

زووثاتًؿٌ زَناتُوَ نُ َطؤظ سعبٌ غًاغٌ زضووغت زَنات بؤُٓوٍَ ُٓو وظَ ثُْط 
 يُدًاتٌ ُٓوٍَ ُٓسعابٌ غًاغٌ ٖؤناضٍ ؾُضِاْطًَعٍ بٔ., خىاضزووٍَ خؤٍ بىضوشييَنَ

ُتٓهاضيًُ ُٖض  َؿًًَهطزٌْ ياغاٍ نؤَُآليٌُت و ن ًٍَُ ًث نُواتُ تاواٌْ نؤَُآليٌُت بُو ًث
ُتُ ًُْ وَ ُٖغيت ضنىنًُٓ زَططيَتُوَ تا زَطاتُ دىيَٓسإ و ٓاظاضٍ دُغتُيٌ و نىؾذي و زظٍ و ي

ُيًَو ٖؤناضزا خؤٍ  ط َْسٍ نؤٍََُ ُي ضشَو َهساٌْ ُب َاََُيٍُ خطاخ و زَغتسضيَصٍ غًَهػٌ و ًت
ُف ٖؤناضٍ زَضووٌْ تاى ًَٓتُوَ يُوْا ًَب ٖؤناضٍ ضؤؾٓبريٍ , ٖؤناضٍ ٓابىضٍ و طىظَضاٌْ خًَعٕا, ز

ٍ , عإ و نؤٍََُ و وؾًاضٍ نؤَُآليٌُتخًَ َههىوٌْ ؾرياَظ ًت ٌت خًَعٕا ُي ٖؤناضٍ نؤَُآلُي
وٍَ زايهىباوى َُيىَؾاْسُْوٍَ بُٖؤٍ تُآلم و دًابىوُْ ناٌْ خًَعإ و ٖ َْسُي بآلوبىوُْوٍَ , ثُيى

خؤؾٌ نإ, ُْ َباَيػٌ ؾىيَُٓنإ و تُغهٌ نؤآلُْ الزيَىَ بؤؾاضو قُض َغاٌت ؾُضِو ؾؤضِو ناض, نؤنهطزٕ ُي
ططتين ...تس, غطوؾيت  خطاثٌ ضَوؾٌ ثُضوَضزَو ؾًَطنطزٕ و ظؤضٍ ناتٌ ظاآليٌ و غىز يًَىَضُْ

ُٓطُض ًٓعزحياّ َُضدًًَهٌ ططْط بٌَ بؤ ؾُضِاْطًَعٍ ٓاشٍََ ُٓوا ثطغًاضيَو خؤٍ قًت 
ُّٓ بريؤنُيُ , زَناتُوَ ٓايا ًٓعزحياّ بَُُٖإ ؾًَىَ غُضناوٍَ ططْطُ بؤ ؾُضِاْطًَعٍ َطؤيٌ

يَُباضَيُؾُوَ يًٗاوظٕ نُبَُيطُ زًًَََٖٓتُوَ نُوا , بُؾًَىَيُنٌ ؾطاوإ باوَضٍِ ثٌَ نطاوَ
ناضَغُضٍ ياخٌ و تىْسوتًصٍ ًًُْ بٌَ زضوغتهطزٌْ ٖاوغُْطٌ شَاضٍَ زاًْؿتىاٌْ 

 ,نؤََُيطاناٌْ َطؤيٌ و ثُيُنطزٕ يُزؤظيُٓوٍَ ٓاَطاظٍ غُضنُوتىو بؤ نؤْرتؤَيهطزٌْ
بُآلّ يًٗاوظٕ  ,عزحياّ و نطٍِ زاًْؿتىإ تًَهَُيبىوًَْهٌ زضووغت نطزووَبُؾًَىَيُنٌ باو ًٓ

نُدؤضَ ْعيههطزُْوَيُنٌ يُُٖضزوو ظاضاوَنُ نطزووَ ُٓوٍَ ؾُضاَؤؾهطزووَ نُ ططؾيت 
ُٓواًْـ يُْاوبطزٌْ بىًْازٍ نؤَُآليُتٌ و ُْطىجناْسٌْ ًَْىإ , ًٓعزحياّ  زوو ضووٍ ُٖبٌَ
 ٍ ٓابىضٍ و نؤَُآليُتٌ بىوٌْ ُٓو زاًْؿتىاُْ.قُواضٍَ زاًْؿتىإ و بَُٓا
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َْسيؿٌ بُنُغاٌْ تطَوَ تاضازَيُى  عاًََو ُٖيُ نُثًَطٍُ تًازا ُٖبٌَ و ثُيى ًُْ َطؤظ ثًَىيػيت ب
ُْس ثاَيجؿيت بهات بُآلّ يُنؤََُيطاٍ ثًؿُغاظٍ تاظَ زاب , دًَطري بٌَ و بُٖاو ٓايسياٍ ثُغ

ُٓو , يُ نُغٌ و نؤَُآليُتًُنإ تاضازَيُنٌ ظؤض يُْاونىوٕوُْضيتُنإ و بُٖا ٖاوبُؾُنإ و ثُيىَْس
ُْٗاو طؤؾُطريَ َباَيػٌ تاظَوَ ت ُٖضنُْسَ خؤيؿٌ بُؾًَهًـ , َطؤظٍُ نُٖاتؤتُ ْاو نؤََُيطٍُ قُض

ُْٗا ُٓو زضوؾِ و , بٌَ يُو قُضَباَيػًًُ ًُ نُثًٌَ بصٍ يُطٍَُ نُغاٌْ تطزا ت بُآلّ ُٓو بريوباوَضٍِ ثٌَ ًْ
َت نُيُضيَطٍُ ًَسياوَ زَغيت زَنُويَتٓايسؤيؤشياي ًُب َ , اُْ ْ تانًـ ُٓطُض بؤ بُضشَوَْسٍ ٌُْب

ُْسيؿُ ظؤضداض بُضَُٖيػتهاضَ ُبىوٌْ , يُنٓاططيَتُوَ ُٖضن ًٌَُٓ زوضنٗايِ ُّٓ زياضزَيٍُ ْاو ْا ْ
عاٌَ ًْ َ عّا يإ ٌب ًْ (anomie )ثًَؿًىابىو ُٓوَ ططْطرتئ ٖؤناضٍ خؤنىؾتُٓ نُيُطٍَُ ثًؿُغاظ ٍ

عّا يُْاونىوٌْ َُٖىو ثُيىَْسيُ نؤَُآليُتًُ  ُبىوٌْ ًْ ُْ ُبُغيت زوضنٗايِ ي َ.َ ظياز زٌَب
ُبُٖؤٍ ُٓوٍَ نَُُٖىو غًػتًَُهٌ نؤَُآليُتٌ ضاغتُقًُٓ بىوَتُ ؾتًَهٌ الوَنٌ  تُقًًسيُناُْ ن

ُْػًبُت زَوَيُتُوَو شياٌْ نؤَُآليُتٌ ضاغتُقًُٓف يُْاوبطزضا و نُوا زوضنٗايِ باوَضِيؿٌ وابى, ب
َ ُباضيَهٌ غًاغٌ تاظَ زَشئ وَنى تُثىتؤظيَهُ نُيُتاى زضوغت بىوٌب بَُُٖإ ؾًَىَف , خَُيو نُي

طًعٍ َطؤيٌ ًًُْ, ف. تىًْؼ َُٖإ ضاٍ ُٖيُ ُْٗا ٖؤناضٍ ؾُضِْا ؿتىإ بُت , نُواتُ نطٍِ زاًْ
اتٌ نؤَُآليُتٌ و ثُيىَْسيُ ٖاوبُؾُناًْـ بُؾساضٕ ُبىوٌْ بىًْ وَنى بُجلًهاو  وآلتاٌْ, بَُيهى ْ

إ ظؤض نطَِ ؿتىاًْ ُْسا نُزاًْ ُنُؾًإ ؾُضِاْطًَع ْري, ٖؤَي ؿتىْا ُٖضوَٖا ُٖضزوو , بُآلّ زاًْ
ًَٗطَداٌْ الوإ يُ ووزغتىى و زوضطٍُ وايت يُُْٓطًتُضا نُظؤضيـ بىوٕ بُؾًَىَيُنٌ ظؤض 

 .غُضجنطِانًـ ٌب ؾُضِاْطًعٍ بىٕ يُناتٌ خؤيسا
بَُيهى ضَوؾٌ نؤَُآليُتٌ و , ٖؤناضٍ ؾُضِاْطًَعٍ ًًًُْٓعزحياّ خؤٍ يُخؤيسا تُْٗا 

ٓاؾهطاؾُ نُوا  ,غايهؤيؤشٍ و ًٓهؤْؤٌَ نُزَبُٓ ٖؤٍ ؾُضِاْطًعٍ بُضثطغًاضٕ يُؾُضِاْطًَعٍ
ظؤضٍ زاًْؿتىإ و نطِيُنٍُ يُباضوزؤخٌ ُٖشاضيسا زَبًَتُٖؤٍ تىْسوتًصٍ و ؾُضِاْطًَعٍ 

نُواتُ  ,يُضَؾتاضٍ ضاغتُوخؤٍ نُغاٌْ َؿُخؤضبُتايبُتٌ يُو ؾىيَٓاٍُْ نُثاضيَعضاو ْري 
ثًَىَضٍ طىجناو بؤشياٌْ ٓاغايٌ طُضِاُْوٍَ ًْعاَُ بؤ ُٓوٍَ يُبٌَ ًْعاٌَ ضظطاضَإ بًَت 

ٓاشٍََ , ًَُٓـ طؤضِاٌْ ضازيهايٌ نؤَُآليُتٌ زَوٍَ, ُٖضوَنى زوضنايِ ٓاَاشٍَ ثًَساوَ
ّ َطؤظ ُٓو تىاْايٍُ ُٖيُو تىاْاٍ ْاتىاٌْ طؤضِاْهاضٍ يُبىًْازٍ نؤَُآليُتٌ بهات بُآل

بُغتين ثُيىَْسٍ نؤَُآليُتٌ و بُٖاٍ ٖاوبُؾٌ ُٖيُ بؤيُ ناضَغُضٍ َطؤظ بؤ ططؾيت 
 بُآلّ ٌٖ ٓاشٍََ ناضَغُضٍ غُضيعَيًُ., ًٓعزحياّ ناضَغُضيَهٌ غًاغٌ و نؤَُآليُتًُ
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ُظضاوَنإ ب َْطاضبىوُْوٍَ ثًَىيػتُ يُغُض زَا ُظضاوٍ بؤناضَغُضنطزٌْ تاوإ و بُض ُتايبُتٌ زَا
طٍَ بؤ ًَُْٖؿتين ناتٌ ظاآليٌ و زؤظيُٓوٍَ  ُْطاو ٓب ٌَْ نُظَضوضَتٌ ُّٓ نُضخُُي ثًَىيػت ٖ َُز
ُتًساٌْ ُٖشاضٕ و  ٌُٖي ناضنطزٕ و وؾًاضنطزُْوٍَ خَُيو و ٓاطازاضنطزُْوَيإ يَُُتطغٌ تاوإ و ياضَ

َ َ غُضثُضؾتإ و ثريو ثُنهُوتُو َٓساآلٌْ ًب َىَشْإ و ٌب ُّ ًب سَضَتإ بؤ ُٓوٍَ ؾؿاضٍ شيإ يُغُضيإ ن
إ ثًٌَ َُٖيسَغذي  ببًَتُوَو زاَُظضاوَنإ يُو زياضزَيُ نُتُواونُضٍ ُٓو ضؤآلُْيُ نُخاُْناٌْ ُْودُوْا
يُ زؤظيُٓوٍَ ٌُٖي ناضنطزٕ بؤُٓو تؤَُتباضٍَ طرياوَو ٓاظازنطاوَّ يإ بؤ ُٓو نُغٍُ نُطرياوَ 

ُ ُْنُٕ بؤ  خَُيهًـ, نانػاظٍ يُغُض نطاوَ وؾًاضبهطيَتُوَ نُ بُناوٍ نُّ تَُاؾاٍ ُٓو طرياوْا
ظيازنطزٌْ بىاضٍ , ُٓوٍَ َتُاُْيإ ثٌَ بسضيَتُوَ نُُٓوإ نُغاٌْ ثًَىيػيت ْاو نؤََُئ

اٍُْ نَُٓساَيًإ ظؤضَ يإ ضَوؾٌ  إ و ٖاوناضٍ ُٓو خًَعْا ُتًساًْ ُنإ و ياضَ خعَُتطىظاضٍ ظيٓسْا
ؿتُدًٌَ ظؤض بؤ ٓابىضيإ خطاثُ يُضيَطُ ُوَو ُٓجناَساٌْ يإ زضوغتهطزٌْ ؾىييَن ًْ ٍ ناوزيَطٍ خًَعْا

ُنإ و نَُهطزُْوٍَ ؾؿاض يُغُض ُٓو  تٌ و بُٖا نؤَُآليًُت نَُهطزُْوٍَ ثًَهسازاٌْ نؤَُآلُي
اُْ ؿتُدًًَإ ظؤض خطاثُ, خًَعْا ثًَىيػتًؿُ ياضَُتٌ يًَهؤَيُضَواٌْ نؤَُآليُتٌ و , نُؾىييَن ًْ

ؿاْساٌْ ٖؤناضَناٌْ زَضووٌْ ب ػيت نؤَُآليُتٌ و زَضووٌْ و ًْ سضٍَ بؤ ُٓجناَساٌْ يًَهؤَيًُٓوٍَ ظْا
هاضٍ و ناضَغُضنطزٌْ غُضَضِاٍ ُٓوَف ظؤض ططْطُ نُ ًَسيا ضؤَيٌ ناضيطُضٍ خؤٍ , تاوإ و تاوْا

ؿاْساٌْ ُٓو َُضطُغات و  ببًينَ يُظؤضنطزٌْ بُضْاٍَُ نؤَُآليُتٌ و وؾًاضنطزُْوٍَ خًَعإ و ًْ
جناٌَ تاوإ زيَتُ نايُوَو ثُضَثًَساٌْ نُغاٌْ خاوَٕ ثػجؤضييَت و ؾُضاَؤف , نىيَطَوَضيٍُ نُيُُٓ

إ ُظضاوَناٌْ , ُْنطزًْ َىإ ثػجؤضإ و قىتاغاُْنإ و زَا ًُْ َْسٍ تىْسوتؤٍَ ي ُٖضوَغا زضوغتهطزٌْ ثُيى
ٌَْ و ًَسيا يُزَضوَزاٌْ تاوإ و وؾًاضنطزُْوٍَ خًَعإ و بآلونطز  ُْوٍَ خىيَٓسَواضٍ.َُز

يُوبريزؤظاٍُْ نُٓاَاشَيإ بُتاوإ زاوَ بريزؤظٍ دىططاؾًا نُٖؤناضٍ تاوإ زَنُضيًََٓتُوَ 
ُٖضوَٖا بريزؤظٍ ٓابىضٍ , بؤ ٖؤناضٍ دىططاؾًاو وَضظَناٌْ غاٍَ و نُؾىُٖواوشيٓطُ

بريؤزظٍ , نُثًًَىايُ تاوإ و تاواْهاضٍ ٖؤناضٍ ُٖشاضٍ و زَغتهىضتٌ بًَهاضٍ يُثؿتُوَيُ
بايًؤشٍ نُيَُُٖىوإ باوتطَو يؤَربؤظوٍ ًٓتايًُوَ زاْطاوَ زََيٌَ ؾًَىٍَ دُغتُ تاوإ 

يُو , ناضيطُضٍ يُغُض تاوإ ُٖيُو ٖؤناضٍ بؤَاوَف ناضيطُضٍ يُغُض ُٓو دُغتُيُ ُٖيُ
 ,ؾًَىاُْف نُتاواْهطزٌْ ثًَىَ زياضَ ٖاوؾًَىَ ُْبىوٌْ ُٖضزوو ًْىَ طؤٍ ناغٍُ غُض

 ُْاطُو ؾػبىوٌْ يىوت و نٌَُ َىو يُشيَط نُْاطُو نٌَُ ُٖغتهطزٕ بُٓاظاض.  طُوضَيٌ ن
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ُٓو  بُثًٌَ يًَهؤَيًُٓوَ زَضووًُْنإ َُٖىو, زياضزَيُنٌ زَضوٌْ تاواْهاضيًُ نُقؤنًَؿٌ

نُنُغًَو ُٓجناٌَ زَزات بٌَ ُٓوٍَ ضَناوٍ ياغاو ؾُضع و , ناضونطزَواُْ زَططيَتُوَ
بًَُٔوٍَ ضيَع يَُاؼي , زَغتىوض بهات و بًَُٔوٍَ ضيَع يًُْعاّ بططيَت و طىيَطِايَُيٌ نؤٍََُ بًَت

ْس نُغاٌْ زٍ بططيَت و بُغًػتُّ و عىضف و زابىُْضيت و بُٖا نؤَُآليُتًُنإ و ٓائ ثابُ
يُبُضُٓوَ طُْسََيهٌ و ُٓو نُغٍُ نُياغا ثًَؿًٌَ زَنات و َاؼي خاوَٕ َاف زَخاتُ , بًَت

شيَط ثًَىَو بُضتًًدؤضٍ زَنات و ُٖم و ْاُٖم يًَو دًاْاناتُوَو طىٍَ ْازاتُ ًْعاّ و ياغا و 
غعاٍ تاوإ و ثابُْس ْابًَت بَُاف و زازوَضٍ و ويصزاُْوَ زَنًَـُ ضيعٍ نُقؤنًَؿًُوَو 
بُوناضاٍُْ ُٓجناٌَ زَزات زشٍ بُضشَوَْسٍ باآلٍ نؤٍََُ و زَبًَتُ َايٍُ ظَضَض و ظيإ 

 طُياْسٕ بُبُضشَوَْسٍ طؿيت. 
, نُقؤنًَؿٌ ضَناوُْنطزٌْ ويصزاٌْ ُٓخالقٌ و بُٖاو ثًَىَضٍ نؤَُآليُتٌ و ياغاناُْ

ُٓ ضوو نُضَؾتاضٍ نُنطاوٕ ُْٖسٍَ يُو نُغاُْ زَخُي, نُواتُ بُطىيَطٍَ ُٓو يًَهؤَيًُٓواُْ
 نُقؤنًَؿًًإ بُغُضزا زَنُغجًَت.

, ُٖضوَٖا  ُٓطُض غًاغُت ثطؤشَيُى بٌَ بؤ خؤزَوَيَُُْسنطزٕ ُٓو ثُضٍِ نُقؤنًَؿًُ *
 . ًَُالًٌَْ سعبايُتٌ يُغُض سًػابٌ ُْتُوَيٌ و ًْؿتُاٌْ 

 ُٓوٍَ خُضيهٌ بُضتًٌ و بُضتًًدؤضيُ نُقؤنًَؿُ. *
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ض سهىَُت بٌَ يإ سعب , ٌْ تط زاطريزَنات نُقؤنًَؿُُٓوٍَ َىَيو و َاَيٌ نُغا *
 يإ ُٖض زَغت وتاقِ و نُغًَو. 

ُٓو بَُيًَٓسَضٍَ دازَو نؤآلُْنإ َُٖيسَنؤَيًَت و ضَناوٍ َاوٍَ ثطؤشَنُ ْانات و  *
ُٓوَيؿٌ بُضططٍ يُو بَُيًَٓسَضو , بُدًٌَ زيًًَََت تا باضإ يًٌَ زَزات نُقؤنًَؿُ

 ت نُقؤ نًَؿُو ويصزاٌْ َطزووَ قؤْتُضاْهًًاُْ زَنا
 زَنات نُقؤنًَؿُ.( وٌَُٖ) ُٓو ؾُضَاْطُيٍُ َؤَيُتٌ بًٓاغاظٍ ططيَبُغيت خُياَيٌ *
خؤزَوَيَُُْسنطزٕ يُضيَطٍُ ثايُو ثًُ و ثؤغيت سعبٌ و سهىٌَ بُؾًَىٍَ ْا ؾُضعٌ  *

 نُقؤنًَؿًًُ.
ُخؿُو ُٓواٍُْ يُناضٍ بًٓاغاظٍ غُف زَنُٕ و غُضثًَهٌ زيهؤضات و ْ *

 ويَُُْٓٓساظياضيُنإ زَنُٕ نُقؤنًَؿٔ.
ُٓو ؾُضَاْبُضٍَ بُُْٓكُغت يُناضَنٍُ زوا زَنُويَت نُقؤنًَؿُو غُضؤنٌ  *

 نُقؤنًَؿُ. ؾُضَاْطُنُف نُيًٌَ ْاثطغًَتُوَ
 ُٓو بُضِيَىَبُضٍَ بُُْٓكُغت ناضٍ خَُيو زواغات نُقؤنًَؿُ. *
ٍُ ناوَضٍِ زَنُٕ يُبُضُٓوٍَ نهًَهٌ وٍَ ْىغًٓطُنَُٓو وَظيطٍَ ٖاوآلتًإ يُزَض *

 دىإ يإ باظضطاًَْو ًَىاًْيَت نُقؤنًَؿُ.
ُٓو بُضثطغُ سهىًٍَُ نُبُُٖؾتُ ناضَنٍُ بُدٌَ زيًًَََت و نُؽ يُؾىييَن خؤٍ  *

 زاْاًَْت بؤ ضاثُضِاْسٌْ ًٓؿى ناضٍ ٖاوآلتًإ ُٓوَ نُقؤنًَؿُ.
ُٖتًىو و بًَىَشٕ و ثريو  ُٓو ؾُضَاْبُضٍ نؤغح زَخاتُ بُضزَّ بُضشَوَْسٍ *

 ثُنهُوتىإ و خاُْْؿًٓإ و نُغىناضٍ ؾًُٖساُْوَ ُٓوَ نُقؤنًَؿُ.
 ُٓو بُضِيَىَبُضٍَ ظًََُٓ بؤناضٍ واغًتُو زَغتُانهطزٕ خؤف زَنات نُقؤنًَؿُ.

ُٓو نُغاٍُْ ظَوٍ ؾاضَواٌْ و َُتطونُ زَؾطؤؾٔ بؤطريؾاٌْ خؤيإ و ظَوٍ بُظَوٍ  *
 نًَؿٔ.زيهُ زَطؤضُِْوَ نُقؤ

ُٖض بُضثطغًَو ٖاوآلتًُى زَناتُ ٖاوبُؾٌ خؤٍ بؤوَضططتين ظَوٍ و ؾطؤؾتُٓوٍَ  *
 بُٖاوبُؾٌ ُٓوَ نُقؤنًَؿُ.

 ُٓوٍَ ناضٓاغاٌْ زَنات بؤ نُغاٌْ تط نَُىَيو وَاَيٌ سهىَُت غؤٕ نُقؤنًَؿُ. *
 ُٓوٍَ يُغعاو ياغاٍ زَوَيُت ُْتطغٌَ نُقؤنًَؿُ. *
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اُْوَ بُُْٓكُغت ُْخؤف ضَواٍُْ ْؤضيٓطٍُ خؤٍ زَنات ُٓو ثعيؿهٍُ يُُْخؤؾداُْن *
نُقؤنًَؿُو ؾطؤؾتين زَضَاٌْ ًَٓهػجايُض بُٖاوآلتًإ و باظضطاًْهطزٕ ثًَىٍَ ناضٍ 

 نُقؤنًَؿًُ . 
ُٓو نُغٍُ ظؤثاو َىبُضيسَو نُيىثُيٌ ؾُضَاْطٍُ بَُُٓاُْتًـ بًَت بباتُوَ بؤَاَيٌ  *

 خؤٍ نُقؤنًَؿُ.
ؾُضَاْطُ سهىًَُنإ زواٍ زَواٌَ ضَمسٌ بُناضزيَٓٔ بؤ ُٓواٍُْ ٓؤتؤَبًًٌَ  *

 بُضشَوَْسٍ خؤيإ نُقؤنًَؿٔ.
 * ُٓوٍَ زشٍ طُؾُثًَساٌْ ًْؿتُاُْنٍُ بًَت نُقؤنًَؿُ. 

 ُٓوٍَ زشٍ غعازاٌْ تاواْباضيَو بًَت و بُضططٍ يًَبهات نُقؤنًَؿُ. *
 ُٓوٍَ زشٍ ؾاضغتاًُْت وٓاظازٍ خَُيو بًَت نُقؤنًَؿُ. *
 ٍُْ ُٖوَيٌ غاختُناضٍ زَزَٕ يَُُٖيبصاضزٕ نُقؤنًَؿٔ.ُٓوا *
ُٓو بُضِيَىَبُضٍَ نُيىثُيٌ تاقًطُناٌْ قىتاغاُْنإ يُقىتابًإ بؿاضيَتُوَو ثاضٍَ  *

ؾطؤؾطاٍ قىتاغاُْ غىات و بُضيَههُوتٔ يُطٍَُ بُضثطغاٌْ طُوضتط ؾطؤؾطاٍ قىتاغاُْ 
 وَضبططيَت نُقؤنًَؿُ. 

ًَـ تُوابىوٌْ زَواٌَ خؤٍ ناضٍ ٖاوآلتًإ بؤغبُيينَ زواغات ُٓو بُضِيَىَبُضٍَ ث *
 نُقؤنًَؿُ.

 ُٓو ثُضتىى و نتًَباٍُْ نُبُؾٌ قىتابًاُْو يُباظاضَنإ زَؾطؤؾطئَ ناضٍ نُقؤنًَؿًُ. *
 ُٓوٍَ زَخىاتُوَو َٓساَيُناٌْ يَُاٍَ زَضزَنات نُقؤنًَؿُ. *
ظياز زَنات بُْاوٍ يًصٍُْ ( توقىال) ُٓوٍَ ْطخٌ مشُنُناٌْ ؾُضَاْطُنٍُ يُغُض *

 نطِيُٓوَ نُقؤنًَؿُ.
ُٓو َاَؤغتايٍُ يُْاو ثؤيسا خؤٍ بُؾيت البُاليُوَ خُضيو زَنات و تىاْاناٌْ تُْٗا  *

 بُناضزيًََٓت ُٓوَ نُقؤنًَؿُ.( خكىقٌ) بؤ واٍُْ تايبُتٌ
َيُت ُٓوٍَ بؤضٍِ ٓاوٍ غُضَنٌ زَؾهًَينَ و بؤَاَيُنٍُ خؤٍ ضايسَنًَؿٌَ بُبٌَ َؤ *

 نُقؤنًَؿُ.
ُٓوَيؿٌ بُبٌَ بىوٌْ ياغايُى , ُٓوٍَ ناضَبا ؾىٍ زَنات بُبٌَ َؤَيُت نُقؤنًَؿُ *

 َؤيُت زَزات ُٖض نُقؤنًَؿُ.
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ُٓواٍُْ ثاضاغتين شيٓطُيإ بُالوَ ططْط ًًُْ نُقؤنًَؿٔ وَنى ُٓواٍُْ ثامشاوٍَ  *
طٍَِ زَزَُْ زَضَوَو ُٓواٍُْ خىاضزُْوَناًْإ و ُٖض ثامشاوَيُى يُْاو ٓؤتؤَبًًُناًْاُْوَ ؾ

بُٓاوٍ ثانٌ خىاضزُْوَ بُُٖض ؾًَىَيُى بُؾريِؤ بسَٕ يُؾىؾتين ٓؤتؤَبًٌ و ؾىؾتين دازَو 
 نؤآلُْنإ. 

ُٓواٍُْ ُٖضَِؾُ يُزَضنطزٌْ يإ طىاغتُٓوٍَ َاَؤغتايُى زَنُٕ بؤ بُضشَوَْسٍ  *
بؤ قىتاغاُْيُنٌ تط خؤٍ و  خؤيإ نُقؤنًَؿٓٔ ُٓوٍَ َاَؤغتايُنٌ ْاثًَىيػت زَطىظاظيَتُوَ

 َاَؤغتانُف نُقؤنًَؿٔ.
* ًَسيايُى ضَناوٍ ٓاغايؿٌ نؤَُآليُتٌ و ضَوؾٌ زَضووٌْ تانُنإ ُْنات 

 نُقؤنًَؿُ.
نَُىنٍُ بٌَ زَواّ وَضزَططٕ ناضٍ نُقؤنًَؿًُو يٌَ , ؾُضَاْبُضاٌْ بٔ زيىاض *

 ُْثطغًُٓوَ يًًَإ ُٖض ناضٍ نُقؤنًَؿًُ.
ٔ وَظيؿُو ثؤغتًإ ثٌَ زضاوَ يُناتًَهسا نُزَنطٍَ ُٓو وَظيؿُو ُٓواٍُْ نُْسي *  

 ثؤغتاُْ بُنُغاٌْ تط بسضٍَ ناضٍ نُقؤنًَؿًُ.  
ُٓواٍُْ بطِواْاٍَُ غاختُ زضووغت زَنُٕ نُقؤنًَؿٔ و ُٓواٍُْ ثطغًاضَناٌْ  *

 تاقًهطزُْوَ ٓاؾهطا زَنُٕ بَُُبُغيت دًاواظ نُقؤنًَؿٔ.
و ؾطت و ؾًٌََ و زظٍ و زضؤ زَنُٕ و زاَيسٍَ ثًاو خطاثإ َُٖىو ُٓواٍُْ ناضٍ غاختُ *

زَزَٕ و يُضيَطٍُ تىْسو تًصيًُوَ َُضاَُناًْإ دًَبُدٌَ زَنُٕ و زشٍ بُضشَوَْسٍ وآلت و 
يَُُٖىو , نىْهُ ُٓو دؤضَ نُغاُْ ضَناوٍ ويصزاٌْ ُٓخالقًٌ ْانُٕ, طُيُنُيأْ نُقؤنًَؿٔ

بُُٖزَض زَبُٕ و يُدىتًاضاٌْ زَنطِٕ و تُيبُْسٍ  نُقؤنًَؿرت ُٓوإُْ نُظَوٍ نؿتىناَيٌ
, زَنُٕ و غىزٍ يٌَ ْابًٓطٍَ و زشٍ دىاٌْ غطوؾت و ًَُْٖؿتين بُضٌَُٖ نؿتىناَيًًُ

بُُٖزَضبطزٌْ غُضوَت و غاَاٌْ ُْوَناٌْ ٓايٓسَ بُُْٓكُغت و بُبُضشَوَْسٍ ؾُخػٌ 
ُيًهرتؤًْات و ْىوغري و ُٖضوَٖا نُقؤنًَؿٌ يُبىاضَناٌْ ًٓٓتُضًَْت و ٓ, نُقؤنًَؿًُ

 بآلونطزُْوٍَ و ٓاَاشَُْزإ بُغُضناوٍَ ْىوغري ثُضٍَ غُْسووَ.
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  :كساونةوةو داخسان

 
كةضي كساوة وشةي دةزووني دةبةخشَيتة دةزةوة، 
بةآلم كةضي داخساو وشةي دةزووني لةجيًاني 

 دةزةوة وةزدةطسَي )يؤنط(

 
نُ باؽ يُ نُغًيَت بهطٍَ و بىاضٍ بسضييَتَ  نٌَ ُٖيُ يُ غُض ُّٓ ظًََُٓ ثًٌَ خؤف ُْبٌَ

ثطغًاض يُ نُغًيَت خؤٍ بهاو يُ خاغًُتُناٌْ نُغًيَت خؤٍ ٓاطازاضٍ بهُُْوَ؟ ُٖضيُنُ يُ 
ًَُُٓ ُٓطُض بعاْري نًًًٌ ْاغًُٓوٍَ نُغًَتًُإ يُ باظاضَِو زَؾطؤؾطٍَ ُٓوا بُبٌَ زووزَيٌ 

بُآلّ زَنطٍَ بٌَ ثاضَ , ٌ ًًُْ تا يُ باظاضِزا  بًهطِئوَيٌَ نُغًيَت وَنى ناآلٍ باظضطاْ, زََاْهطٍِ
ُٓطُض ُٖض خؿتُو , نُغًيَت ْانطِزضٍَ بُآلّ  وَى زيىاضٍ خاْىو زضووغت زَنطٍَ, يُ زَغيت بسٍَ

ؾىييَن خؤٍ بططٍَ ُٓوا بٌَ غًًََُُٓوَ ُٓو خؿتٍُ يُ زواٍ ُٓو زٍَ ؾىييَن خؤٍ زَططٍَ و خىاض 
ٓايا نؤٕ زَضِوآًُْ , َوَ( خىز) ُُ زََاُْوٍَ زضووغت بيبَ ثُيىَْسَ بُُٓو نُغًَتًُ ًَٓ, ْابًَتُوَ

خىزٍ خؤَإ و نؤٕ يُطَُيذًٗاٌْ زَضَوَزا ناضيًَهسَنُئ؟ خَُيو نؤٕ زَضِواًَْتُ ًَُُٓ؟ ٓايا 
ناًَإ بهُيُٓ ثًَىَض؟ َُٖيػُْطاْسٌْ خؤَإ بؤ نُغًَتًُإ يإ َُٖيػُْطاْسٌْ خَُيو؟بُثًٌَ 

%نُغًيَت خؤٍ زَْاغًَتُوَو َُٖإ ضيَصَف يُنُغًيَت ُْخؤٍ 24تًُنإ َطؤظ تُْٗا بريزؤظَ ظاْػ
واتُ ناتًَو تؤ زَيًٓاٍ , و ُْنُغاٌْ تطيـ ْايعأْ و َُٖإ ضيَصَف نُغاٌْ تط زَيعأْ

نٌَ زََيٌَ وايُ!يإ ناتًَو تؤ , نُنُغًَتًت بُؾًَىَيُنٌ زياضيهطاوَ ضَْطُ ُٓوَ ُٖغيت خؤت بٌَ
ُغًيَت نُغًَو زَزٍَ نٌَ زََيٌَ وايُ!ُٓطُض َُٖيػُْطاْسٌْ خؤَإ نطزَ ثًَىَض ٓايا ُٓو بطِياض يُن
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َُٖيػُْطاْسُْ تُواوَ؟يإ َُٖيػُْطاْسٌْ خَُيو تُواوَ؟يإ ثؿت ببُغتري بُ بريزؤظو تًَطواًْين 
نُ ظاْايإ؟ُٓطُض يُ ضواْطٍُ ظاْاياُْوَ بٌَ ُٓوا زَيإ دؤض نُغًَتًإ زَغت ًْؿإ نطزووَ 

ُٖضيُنُيإ و خاغًُت و ًْؿاٍُْ خؤٍ ُٖيُ و ُْٖسيَو يُو ًْؿاْاُْ زووباضَيُو ُْٖسيَهًؿًإ 
, يُواُْف نُ زنتؤض عُيٌ نَُاٍ ٓاَاشٍَ ثًَساوَ وَنى نُغٌ ؾًعيعّ, ضووٕ و ٓاؾهطا ْري

, زغاض, ْا ٓاضاّ, ٖػتريٍ, غايهؤثاتٌ, طىَاْهاض, خؤغُثًَٔ, خىزإ زَيُضاونٌَ, زوو ضوو, خَُؤى
يُ ؾُضُْٖطٌ غايهؤيؤشيؿسا ظؤض ٓاَاشَ بُ زوو دؤض نُغًيَت زضاوَ نُ , َُٖيهىو .....تس, نُّ

 و زاخطاو( extraveration) ضؤشاُْ يُ خؤَاْسا يإ يُ خَُيهًسا بُزٍ زَنُئ ُٓواًْـ خانُضِايٌ
(introveration )َ ,ٌو واقًعٌ ٓاضاغتُيُنُ َطؤظ بُضَوَ دًٗاٌْ بابُتطُضاي( نطاوَ) خانُضِاي ٌ

ضووزاوَناٌْ زَضَوٍَ خؤٍ ناضٍ , ناضٍ خؤف زَويَت, خانُضِا نُغًَهٌ نؤَُآليُتًُ, زَبات
يًَسَنات بؤ صيىوُْ ضووزاويَو ببًينَ زَغت بُدٌَ َُٖيىيَػيت خؤٍ ُٖيُو بُؾساضٍ يُ 

ا بريزؤظٍ ظاْ, يـ بُ ثًَهُواٍُْ نطاُْوَيُ( introveration) زاخطإ, ناضَغُضنطزًْسا زَنات
ودؤضٍ ( خانُضِا) يؤْط و ظاْا ٓايعْط نُ زوودؤض نُغًيَت َطؤظًإ زياضٍ نطزووَ دؤضٍ نطاوَ

ثعيؿهٌ ُْخؤؾًُ ُٓقًًَُنإ ظاْا يؤْط يُ , يُّ باغَُاْسا تًؿهًإ زَخُيُٓ غُض( ٓاَيؤظ ) زاخطاو
ًَُالًٌَْ  باضٍَ نُغًيَت زاخطاوَوَ ٓاَاشٍَ بُوَ زاوَ ُّٓ دؤضَ نُغاُْ ناتٌَ يُ ثطِ زووناضٍ

َُٖيهىوُْنإ و طىؾاضٍ زَوضوبُض زَبُٓوَ َُيًٌ ططَؤَيُنطزٕ و خؤنؿاُْوَيإ ُٖيُ بؤ ْاو خىزٍ 
ناتٌَ بُ تُْٗإ , ُّٓ دؤضَ نُغاُْ بُ ضاٍ يؤْط ؾُضَٓٔ و يُ خَُيو زووض زَنُوُْوَ, خؤيإ

ىؾإ نُغاٌْ زاخطاو يؤْط يُو باوَضَِزايُ نُ زَؾٌَ ظاْايإ و ؾُيًُغ, ُٖغت بُ ٓاغىوزَيٌ زَنُٕ
نُغٌ خانُضِا , الٍ ُّٓ ظاْايُ بُ ثًَهُواٍُْ نُغٌ زاخطاوَ( نطاوَ) بُآلّ نُغٌ خانُضِا, بٔ

ظيطَناُْ يُطَُيدَُيهسا يُ َُٖيىيَػتُ نؤَُآليُتًُنإ , ضووزَناتُ دًٗاٌْ زَضَوَ ُْى ْاوَوٍَ خؤٍ
تاضو ضؤح غىوى و زَيدؤف و طُؾبًٓٔ ُّٓ نُغاُْ ثابُْسٕ بُ ثًَىَضَ باوَناٌْ ضَؾ, َاََُيُ زَنات

ُّٓ دؤضَ وَنى نُغاٌْ غًاغٌ و , و ْاتطغٔ و ناض يُ نُغاٌْ زيهُو بىاضٍ نؤَُآليُتٌ زَنُٕ
بُ طىيَطٍَ بريوضِاٍ ظاْا يؤْط نُغًَو يُواُْيُ يُ ؾتًَهسا نطاوَ , بُضِيَىَبُضو خاوَٕ زاَُظضاوَنأْ

يًَهؤَيُضَوإ يُ ًَْىإ , يُ ثًَؿبًًٓهطزْسا زاخطاوبٌَبُآلّ يُواُْيُ َُٖإ نُؽ , بٌَ وَنى ويصزإ
نطاُْوَو زاخطاْسا ٓاَاشَيإ بُ نُغايُتٌ ٖاوغُْط زاوَ نُ َُٓاًْـ ُٓو نُغإُْ نُ َُٖإ 

يًَُْىإ نطاوٍَ ظيازَضِؤ و زاخطاٌْ ظيازَضِؤزا , خاغًُتًُناٌْ نطاوَو زاخطاو تًاياْسا نؤزَبًَتُوَ
, هطاوَنأْ ُْ يُطَُيساخطاوَنأْ نُ ثًًَإ زَوتطٍَ نُغايُتٌ ٖاوغُْطُٓو نُغإُْ نُ ُْ يُطَُي
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بُ ؾًَىَيُنٌ طؿيت نُغاٌْ دؤضٍ نطاوَو دؤضٍ زاخطاو ًْؿاُْو خاغًُتٌ خؤيإ ُٖيُ ثًٌَ 
 : دًازَنطيَُٓوَ نُ يًَطَزا ٓاَاشَيإ ثٌَ زَزَئ

 

 (: introvert) كةسي داخساو
ا يؤْط زََيٌَ نُغٌ زاخطاو وظَ آلّ نُغٌ نطاوَ ظْا ٍ زَضووٌْ خؤٍ يُدًٗاٌْ زَضَوَ وَضزَططٍَ ُب
ٍُ زَضَوَ زَنات ُوٍَ  ,وظٍَ زَضووٌْ ضَوْا اٍ نطْا ُيُ نُ زاخطاوَو تىْا نُغٌ زاخطاو ُٓو  دؤضَ نُغ

ُناٌْ ُي ْاوَوٍَ خؤيسا غُضناوَ َُٖيسَططٍَ ا زَضووًْ ًُو وظَو تىْا واُت , ُب غُض دًٗاٌْ زَضَوَزا ًْ
طُض خؤٍ زَ بعويَٓٔ بؤ صيىوُْ ُٓطُض ُٓ ُبعوٍَ نُغاٌْ زيهُ ْاتىأْ ًب َؿدُضٍ و دىَيُ ُْنات و ْ غت ًث

جناّ بسَٕ َ ٖاوضِيًٌَُت يُطَُيدَُيهًسا بهات ُٓوا نُغاٌْ زيهُ ْاتىأْ ُٓوٍَ بؤ ُٓ تىاٌْ غىوز , ُْ
ٍُ بُٖؤٍ ناضيًَه ينَ بؤ ٖاْسإ و ثاَيُٓضَناٌْ شياٌْ ضؤشْا دًٗاٌْ زَضَوٍَ خؤٍ ْاًب ُٓنطزٌْ يُطٍَُ ُي

ضيسا َؿى ٓاظاضو ططؾتُناٌْ , زَوضووُب َْط يًٌَ تًَسَطُٔي نىْهُ ُب غاْاٌي طىظاضؾت ُي خؤؾٌ و ًٓ زض
ُيؿتُٓ نُغًيَت زوو ؾاقًُو , ؾُضَُٓ ,,خؤٍ ْانات و ظؤض داض ثطؤغٍُ نُثاْسٕ ٖؤناضَ بؤ ُٓو تًَُٓط

ُتُ يإ ظؤض , ؾتًَهٌ زيهُ بُ قػُ ؾتًَو زََيٌَ و بُ نطزَوَ, بريوضِاٍ ظوو ظوو زَطؤضٍَِ يإ ظؤض تايب
دؤف و خطؤؾُ, طؿتًُ َىإ نطزٌْ ؾتًَو برينطزُْوَ يُو ؾتُو ُي , يُ ضووٍ غؤظَوَ ُب زووزَيُ يُ ًْ

جناَساٌْ ؾتُنُ ى ُٓ َت, زواداضزا زَطُضِيَتُوَ بؤ برينطزُْوَ ُْ ينَ ؾًَطٍ ْاًب ًُب َىيػيت ُب , تا ؾتًَو ْ ًث
َثًَـ  ُيُ بؤ برينطزُْو َ بهٍُ ُب نات ٖ ُٓوٍَ بطِياض بسات واتُ ناتًَو زاواٍ ؾتًَهٌ غازَو غاناضٍ ٌي

اٍ ُُٖي بؤ تُضنًعنطزٕ, ٓاغاٌْ بطِياض ْازات ت , تىْا ُْاُْ َْىييَنَ و ت َْطٌ ز َس َُيهًسا ظؤض ًب يُ سعوضٍ خ
ُتًَو نُ باؽ زَنطٍَ ُٓو ضٍا خؤٍ زَضْابطٍَِ َ بُضاَبُض باب ٌُب طُض ضايُنًؿٌ ٖ , ُٖاوضِيٌَ نَُ, ُٓ

تٌ نُغاٌْ تط زَنات طُض نُغًَو قػُ بؤ , ُٖغت بُ ضابُضاُي ُْسٍ زَنات بؤ صيىوُْ ُٓ ٓاضَظووٍ تايبُشي
و قػُ بهات ُْٗا بؤ ُٓ يُ سعوضٍ نُغاٌْ زٍ , َُٖىوإ بهات ُٓو ٓاضَظووٍ ُٓوَ زَنات ُٓو نُغُ ت

ُّ واتُ ثًٌَ خؤ, زَتطغٌَ نٌ ن َ بُآلّ بؤ َاوَُي َُيىيَػتُنإ ظوو سُظ زَنات يُطَُيدَُيهًسا ٌب ؾُ ٖ
َ و خَُيو ثُضف  َ ٓاضَظووٍ ُٓوَ زَنات ظوو نؤتاٌي ٌب ُْطًَهسا ٌب َ بؤ صيىوُْ ُٓطُض يُ ٓاٖ َ ٌب نؤتاٌي ٌث

ُْسٍَ ناالنٌ , و بآلوَ بهُٕ وٍَ ٖ ُْٗا سيًًََٓتُوَ بؤ ُٓ ُْسٍَ نات بُ ت ٓاضَظووٍ ُٓوَف زَنات بؤ ٖ
جناّ بسات وَنى خىيَٓسُْوَ َْ, خؤٍ ُٓ َ ز آلّ , طبىوٕيإ ٌب ًَطات ُب ناوَضٍَِ زَنات ُٖواَيٌ خَُيهٌ ًث
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 َ طُض نُغًَو ضووزاويَهٌ بُغُض ٖاتيبَ ناوَضٍَِ زَنات ُٖواَيُنٍُ ٌث خؤٍ ُٖوَيٌ بؤ ْازات واتُ ُٓ
ُْٔ ُْى خؤٍ بُ زوايسا بطُضٍَِ ُي َُي , بط و ٖؤناض ًَـ ُٓ نُغًَهٌ خؤ ثاضيَعَ بُ ٓاغاٌْ قػُ ْانات ُٓ

َْط طؤضِإ بُ غ ضطُناٌْ ْاطؤضٍَِنُ زض َؤزيًٌَ ثطض , ُض ضَؾتاضيسا زٍَ بؤ صيىوُْ بُ ٓاغاٌْ َؤزيًٌَ دًىُب
اٍ خؤٍ , تاؾًين ْاطؤضٍَِ ـ ُي زَغيت ْازات و وظَو تىْا بُ ظَظيُت ٖاوضٍَِ ثُيسا زَنات و ُب ٓاغاًْ

ؾؤٕ ُب ٓاغاٌْ قػُ ْانات, زَثاضيَعيَت و بُ ُٖزَضٍ ْازات ُُي ُتُ بُ ٓاغاٌْ ٓب, يُ ت نىْهُ , اغطٍََظَظي
ُْط  خؤؾٌ و ٓاٖ ساضٍ و ؾري و ؾايٌ و ُْ خؤٍ ُي قُضٍَ َُٖيىيَػتُ دًاواظَناٌْ شيإ وَنى ًَىْا

َو , ْازات َُيُو ٖاوبُؾٌ خَُىثُشاض َه ُو يُطٍَُ خَُيهسا ًت ًت بُآلّ نُغٌ نطاوَ نُغًَهٌ نؤَُآلُي
إ زَنات ؿاُْ ططْطُناٌْ نُغٌ نطاوَ, ْاخؤؾٌ و خؤؾًُناًْ ًُْ نطزٕ يُطَُيهُغاٌْ زيهُزا يُ ناض: ي

ايٌ زَنات ًُْ ُت َ ُٓوإ ُٖغت ب ٌُب سا , تاّ و نًَص وَضزَططٍَ و ب وْا ٓاضَظوو زَنات ناتٌ ظاآليٌ يُطٍَُ ُٓ
ٓاغاٌْ ٖاوضٍَِ ثُيسا , بُغُض ببات ظَىوُْوَ قػُ زَنات و ُب ُُٓ َْطٌ وَضْاططٍَ و ب َس تاّ ونًَص يُ ًب

ض زَناتزَنات و طىظاضؾت يُُٖغت وُْغيت خؤٍ بؤ زَ َ تاقٌُت ْانات , وضوُب َعاضٍ و ٌب ُٖغت بُ ًب
َُيهسا زَنات َْسٍ يُطٍَُ خ ُيى ؾؤٕ ث ُُي َ زَناتُوَ واتُ ظؤض , ناتٌَ بُ ت زواٍ ضووزاٌْ ؾتُنإ برييإ ٌي

جناٌَ زَزات آلّ ظوو ُٓ َ , بري يُؾتًَو ْاناتُوَ ُب نُغٌ نطاوَ ُٓطُض نُغٌ زاخطاو ُي زَوضاو ثؿيت ٌب
َعاض ب َُٖغت بُ ًب َْطى باغٌ خَُيهٌ , ىوٕ زَنات و ٓاغىزَ ْاٌب َ وز وَ زَنات طىٍَ يُُٖوٍا ٓاضَظووٍ ُٓ

ين ثاَيُٓضييَت يُ دًٗاٌْ زَضَوَ بُزَغت زييَنَ, زيهُ بططٍَ ُوَ ططِوًت دًٗاٌْ , نُغٌ نطاوَ بُ ثًَهُوْا
َيُ ُضَِتٌ ُي زَضَو ٌَ تًَسَطٍُ, ٓب َت, ُب ٓاغاٌْ ًي ًَب ُْتًك, ظوو تًَهٍَُ ز ًُو نَُرت زَنُويَتُ ظياتط َ

َىٕا برينطزُْوَو نطزَوَزا, شيَط ناضيطُضٍ غؤظَوَ ًُْ جناّ , زوو زَيُ ي َت ناضَنُ ُٓ َو ًب بُآلّ ُٖضنؤًْ
َت بؤ برينطزُْوَ يًٌَ يُزواداضزا زَطُضِيَتُوَ بؤ نطزَوَنُ َىيػيت بُناتًَهٌ ظؤض ًب َ ُٓوٍَ ًث , زَزات ٌب

َت ًَب َُيُنطزٕ ؾًَط ز ّ, بُُٖوَيسٕا و ٖ ضَجناٌَ  ُٓ َُيهى ُب َ ب طٍَُ يُزايهبىوٌْ َطؤظ يُزايو ْاٌب ؿاْاُْ ُي ًْ
َْط زَزاتُوَو ضؤشاُْ  ُيُ نُ ؾًَىاظٍ ثُضوَضزَيإ يُ غُض نُغًيَت تاى ض َُيط ثُضوَضزٍَ خًَعإ و نؤَ

خؤيسا زضووغت بهات و بُ غُض دًٗاٌْ , ثُيطَِوٍَ زَنُٕ َ تا ٓاغتًَو طؤضِٕا ُي َتىاٌْ بؤيُ َطؤظ ز
ُناٌْ زَوضووبُض زَضواظَٕ بؤ , بهطيَتُوَ زَضَوَزا ًُت َُيىيَػتُ نؤَُآلي ؾساضيهطزٌْ ٖ َُيبىوٕ و ُب َه ًت
ُوَ َىٕا خؤٍ و , نطْا وا ظاآلٌي ًْ ُٓ ًُ ضظتط ًْ وَ بهاتُوَ نُؽ يُو ُب طُض َطؤظ ًَُٖؿُ بري ُي بُآلّ ُٓ

ينَ ًَب َت و طؤؾُطريٍ ُب خؤيُوَ ز ًَب  خَُيو ُي ؾطاوٕا بىوْسا ز
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 و زةفتازكةش و هةوا

 
خاكي بةثيت ضيطتني ديكتاتؤزي و ثاشايةتي 

 دَيهَيتةكايةوة )مونتطكيو(

 
َطؤظ غُضَضِاٍ ُٓوٍَ بىوُْوَضيَهٌ ُٓنتًغْثطِنىغت و ناالنًًُ يُ طؤضِيين نُفْ ُٖوا  

بُو ٓاضاغتُيٍُ نُ بؤخؤٍ ثًَتعًبُ ٖاونات بىوُْوَضيَهٌ ناضيًَههطاوَ و باضٍ زَضووٌْ و 
تُ بُض ظَبطٍ ُٓو نُفْ ُٖوايُ نُ بطيتري يُ غُضَاو طُضَا و ثًػبىوٌْ تُْسضوغيت زَنُويَ

ُٖوا و قُضَباَيػٌ و قُتًػبىوٌْ طُضٌَ و ؾٌَ و باضإ و ضَؾُباو تاضيهٌ و ضووْانٌ و َاْط 
نُ بُ طىيَطٍَ يًَهؤَيًُٓوَ ظاْػتًُنإ ُٖض يُى يُو تىعياُْ , و ُٖتاوو ُٖغاضَناٌْ زيهُف

ُٓطُض َطؤظ يُ ٓاغتًسا بىوُْوَضيَهٌ بٌَ , باضٍ زَضووٌْ تاى ُٖيُ ناضيطُضٍ خؤٍ يُ غُض
زَغُآلت بىايُ ُٓوا تىاْاٍ خؤطىجناْسٌْ يُ طَُيًسا ُْزَبىو و ٖاوغُْطٌ زَضووٌْ و 

بؤيُ باضٍ غايهؤيؤشٍ و باضٍ عُقًٌَ َطؤظ يُ بُضاَبُض طىؾاضٍ ُٖوا , تُْسضوغيت تًَهسَنىو
  :تيُّ ٖاونًَؿُيُزا بُضدُغتُ زَنطيَ

 
 ( ٖاوغُْطٌ) ٍ  زَضووٌْ           ( طؤضِإ ) ٓاوو ُٖوا          ( ُٓنتًغ بىوٕ ) عُقٌَ

 
نىْهُ , ُّٓ ٖاونًَؿُيُ يُطٍَُ َُٖىو تاى و َُٖىو ظََهاًَْهسا َُٖإ ُٓجناٌَ ْابٌَ

 ُٖضوَٖا بُ, خؤطىجناْسْٕ ٖاوغُْط بىوٌْ تاى  بُ ثًٌَ تىاْاو ًَٖعٍ بُضططٍ تاى زَطؤضٍَِ
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نُ زَنطٍَ , زَطؤضٍَِ( طُضَاو غُضَاو ؾٌَ و باضإ و .....تس) ثًٌَ تىعيُناٌْ ٓاووُٖوا
صيىوٍُْ طُضَاو ثًػبىوٌْ ُٖوا  يًَهبسَيُٓوَ نُ نؤٕ ناض يُ باضٍَ زَضووٌْْ نُغًيَت َطؤظ 

 : زَنُٕ

 : طةزما
ا طُضَا دؤضَ ْ, ناض يُ باضٍ دُغتُيٌ و زَضووٌْ و ُٓقًٌَ و غؤظييَت تاى زَنات

َطؤظ زَوضوشييَنَ و وضٍَ زَتُثًيَنَْ , ٓاغىوزَيًُى بؤ َطؤظ و تىْسٍ ًَعاز زضووغت زَنات
ثًٍُ طُضٌَ ناض يُناضنطزٌْ َطؤظ زَنات و , ُٖغت بُ غُخًَُتٌ و طىؾاضٍ زَضووٌْ زَنات

, ُٖض ناضيَهًـ يُطٍَُ ثًُ طُضَايُنٌ زياضيهطاوزا زَطىجنٌَ بؤ صيىوُْ وَنى ضغذي و نٓري
ثًٍُ طُضَاٍ ٖاوئ زَبًَتُٖؤٍ , ضاونطزٕ ....تس, ناضٍ غُضباظٍ, ْىوغري, ُوَخىيَٓسْ

بطِواُْ باظاضِو , تىضَِبىوٌْ َطؤظ ْ تًَههىوٌْ ثُيىَْسيُناٌْ يُطٍَُ خىزٍ خؤٍ و زَوضوبُضيسا
ؾىيَُٓ قُضَباَيػُنإ نُ نؤٕ َطؤظُنإ خًَطا زَضِؤْٕ تىضَِو غُخًَُتٔ وَى بًًٌََ نُْسئ ناضٍ 

ُٖض ثًٍُ طُضَاف , و ثًَىيػت ناوَضِيًَإ زَنات و يُ ضاغتًؿسا ًٖض يُ ٓاضازا ًًُْططْط 
ظؤضبٍُ ؾؤضِؾُناٌْ دًٗإ , َطؤظ زَخاتُ باضططشٍ زَضووٌْ و ْىاْسٌْ ضَؾتاضٍ ؾُضِاْطًَعٍ

ؾؤضِف و ضاثُضِيُٓنإ ظياتط يُو ناتاُْزا غُض َُٖيسَزَٕ نُ , يَُاْطُ طُضَُناْسا ضووياْساوَ
ٖؤٍ طُضَاوَ يُ دؤف و خطؤؾسايُ بُ تايبُتًـ وَضظٍ بُٖاض نُ َطؤظ قاوغٌ غُضَاٍ َطؤظ بُ

ؾهاْسووَو ضَؾتاضَناٌْ ثطِدؤف و خطؤؾُو طًاٌْ زَخىضٍَ و ٓاَيؤف زَططٍَ طىضِوتري زَنُويَتُ 
ُٓو يًَهؤَيًُٓواٍُْ نُ ُٓجناَسضاوٕ ُٓوَ ًْؿإ زَزَٕ , ضَؾتاضَناًًُْوَو ًَعادٌ تىْس زَبًَت

 ظاْايإ ُّٓ ثُيىَْسيًُ, تاوإ و تىْسوتًصٍ ثُيىَْسَ بُبُضظبىُْوٍَ ثًٍُ طُضَاوَنُوا 
نُ ضاثؤضتٌ بآلونطاوٍَ , ظ زؤظيُو0822َيإ غاَيٌ ( ثُيىَْسٍ ًَْىإ ثًٍُ طُضَاو تاوإ)

ثؤيًػًإ غُباضَت بُ تاوإ يُْاونُيُنسا بُضاووضز نطزووَ يُطٍَُ ضاثؤضتٌ نُؾٓاغٌ َُٖإ 
َت بُثًٍُ طُضٌَ نُبؤيإ زَضنُوتىوَ نُوا ثُيىَْسٍ ًَْىإ طُضٌَ و تاواٌْ ْاونُ غُباض

, نُ تا ثًٍُ طُضَا و ؾٌَ ظيازٍ نطزبٌَ ضازٍَ تاواًْـ ظيازٍ نطزووَ, زَغتسضيَصٍ ُٖبىوَ
ُْٖسٍَ يُ ظاْاياٌْ زَضوْٓاغٌ نؤَُآليُتٌ يُو باوَضَِزإ نُوا ظيازبىوٌْ ثًٍُ طُضَا زَبًَتُ 

, يُ يًَهؤَيًُٓوَيُنسا يُطٍَُ نُغًَهٌ بًاًْسا نطاوَ, ضَؾتاضٍ غًيبْ ؾُضِاْطًَعٍٖؤٍ ضنىنًُْٓ 
نُ يُ شوضيَهٌ طُضَسا زايآْاوَ بًًٓىياُْ ُٖغيت ضنىنًٍُٓ ظياتط بىوَ بُضاَبُض خَُيو بُ 
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طُضٌَ ٖاوئ , بُضاوضز يُطَُيساْاٌْ يُ شوضيَهٌ زيهُزا نُ ُٖوانٍُ ؾًَٓو و َآَاوَْسيٌ بىوَ
نُف و ُٖوا ظياز يُ ُٖض ؾانتُضيَهٌ زيهُ ناضيطُضٍ يُ , شٍ زََاضَنإ ظياتط زَناتباضطط

ثُيىَْسٍ ًَْىإ نُف و ُٖوا يُ نُْسئ , غُض شياٌْ َطؤظ و بىوُْوَضَناٌْ زيهُف ُٖيُ
بُ طىيَطٍَ , زياضزٍَ زَضووٌْ و طؤضِاٌْ ؾػًؤيؤشٍ و زََاضٍ و زَضووٌْ َطؤظ زَضزَنُوٍَ

ُٖض , ظياز زَنات( الشاُْ غُض ) ػتًـ طُضٌَ ُٖتاوٍ ٖاوئ ْؤضٍَ ؾكًكُيًَهؤَيًُٓوٍَ ظاْ
بُطىيَطٍَ يًَهؤَيًُٓوٍَ ظاْػيت ثًٍُ طُضٌَ باضططشٍ زََاضَنإ ظياز زَنات نُ ناض يُ 

ظيازبىوٌْ وظٍَ ظيًٌٗٓ ناضزاُْوٍَ عُقًًٌَ زَبًَت , ْاوَْسٍ َُٖيهىوٕ زَنات يُ ْاو ًََؿهسا
ًَُٓـ ثًٌَ زَوتطٍَ وضيابىُْوٍَ ُْخؤؾًاٍُْ ظَئ , ُض دُغتُ زَبًَتنُ يُ باضططشيًُناْسا ب

نُ زَبًَتُ ٖؤٍ ناضزاُْوٍَ خًَطاٍ ًََؿو بُضاَبُض غازَتطئ ضووزاو نُ ضَْطُ َطؤظ ًَٖٓسَ 
بايُخٌ ثًَُٓزات بؤ صيىوُْ يُ ناتٌ طُضَازا ثًَىيػتًت بُ نُغًَو ُٖبًَت ناضيَهت بؤ ُٓجناّ 

يًَطَزا ثطغًاضيَو خؤٍ , ُ زَْطتُوَ بًَت بُ بُضاوضز يُ ناتًَهٌ ؾًَٓهسابسات ضَْطُ زضَْطرت ب
نُ بؤنٌ زََاضَنإ يُ وَضظٍ ٖاويٓسا ظياز يُ ُٖض وَضظيَهٌ زيهُ زَوضوشئَ؟ , قًت زَناتُوَ

ٓايا َُغُيُنُ طُضَايُ؟ٍُٓ َطؤظ نؤٕ خؤٍ زَثاضيَعيَت؟ؾتًَهٌ غطوؾتًُ نُوا طُضَاو عُضَم 
طُضٌَ ناض يُ ْاوَْسٍ َُٖيهىوٕ , ََاضَنإ و نؤُْٓساٌَ زََاضٍ بهاتو ٓريٖام ناض يُ ز

زَنات يُ ْاو ًََؿهسا و ثاؾإ ُٓوَف ناض يُ زََاضَنإ زَنات و ْاوَْسٍ َُٖيهىوًْـ 
ُٖضوَٖا باضططشٍ و َُٖيهىوٕ , ٖؤضَؤٌْ غريؤتؤْري زَضزَزات نُ ناض يُ ضازٍَ َُٖيهىوٕ زَنات

بُطىيَطٍَ يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ , نُ ظيإ بَُطؤظ زَطُيٌَُْ, َٕازٍَ نؤيًػرتؤيًـ ظياز زَنُ
الٍ ( ؾكًكُ) ُْضويصٍ ُٖتاوٍ بًَُٖعٍ ٖاوئ يُواُْيُ ببًَتُٖؤٍ ظياتط وضوشاْسٌْ الشاُْ غُض

ٖاوغُْط بىوٌْ َطؤظ بُضاَبُض ثًٍُ طُضَاو ؾٌَ , ُٓواٍُْ نُ تىوؾٌ ُْسؤؾًًُنُ بىوُْتُوَ
ناض يُ نُغًيَت ُْنات و ُْبًَتُ نؤغح يُبُضزَّ ناضنطزْٕ ضاٖاتُٓ يُطَُيًسا بُو ؾًَىَيُ 

ُٓطُض َطؤظ عاقآلُْ ضَؾتاضٍ يُطَُيطُضَاو غُضَازا , ؾًَُشاٌْ ضَؾتاضو تًَههىوٌْ باضٍ زَضووٌْ
ُْنطزايُ ُٓوا ُْيسَتىاٌْ ظاٍَ بٌَ بُغُض ُٓو طىؾاضاُْ نُ طُضَاو غُضَا بؤٍ زَخىَيكًَٓٔ و 

 ٖاوغُْطٌ تًَو زَنىو.
ثًػبىوٌْ ُٖوا ناضيطُضٍ يُ غُض ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًُنإ بُ : ىوٌْ ُٖواثًػب 

نىْهُ تُخ و تؤظو زونَُيٌ ٓؤتؤَبًٌ و َىَيًسَنإ , ؾًَىَيُنٌ ْاضِاغتُوخؤ زضووغت زَنات
طىَاٌْ تًَسا ًًُْ باضٍ , وثامشاوَوظبٌَْخاؾاى ناض يُ دُغتُو ؾػًؤيؤشياٍ تاى زَنات
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ثًػبىوٌْ ُٖوا , ُوٍَ اليٌُْ دُغتُيٌ و بُثًَهُواُْؾُوَ ضاغتُغايهؤيؤشياٍ َطؤظ ضَْطساْ
طىؾاض يُ غُض يُف و ؾػًؤيؤشياٍ َطؤظ زَنات يُواُْف نؤُْٓساٌَ غًًُنإ و ناوو طىٍَ و 
ُٖغيت بُضنُوتٔ و تًَهساٌْ ًَعاز و ًَُٓـ ناض يُ ًٓسضاى و باضٍ زَضووٌْ و ناالنٌ 

نىْهُ ناتٌَ َطؤظ , ٍ و يًَبىضزٕ و ضنابُضٍ زَناتنؤَُآليُتٌْ ثُيىَْسيًُناٌْ وَنى ٖاوناض
تُْسضووغيت تًَهبهٌَ تىاْاٍ ناضيًَههطزٌْ نؤَُآليُتٌ الواظتط زَبٌَ و ضَْطُ يُبُضخؤيؿٌ 

يَُباضَيُوَ يًَهؤَيًُٓوَيُى ُٓجناَسضاوَ نُتًايسا ناضيطُضٍ , نُغاٌْ زيهٍُ وَبري ًَُْيَنَ
ا نُ زَبًَتُٖؤٍ زابُظيين تىاْاٍ تاى بؤ دطُضَ نًَؿإ ًْؿاْسَزات يُثًػبىوٌْ ُٖو

تاقًهطزُْوٍَ ظيطَنٌ و َُعطيؿٌ نًَُُٓـ واتاٍ زابُظيين ٓاغيت ظيطَنٌ و وضيابىوُْوٍَ 
نىْهُ ُٓو ؾىيٍَُٓ نُزوونَُيٌ دطُضٍَ تًازا بآلوبؤتُوَ ضازٍَ , ُٓو َطؤظُ زَطُيٌَُْ

, يُباضٍ زَضووٌْ َطؤظ زَنُٕٓؤنػذًين نَُرتَ يإ زووَّ ٓؤنػًسٍ ناضبؤٌْ ظؤضتطَ نُ ناض 
ُٖضوَٖا يُضووٍ نؤَُآليُتًُوَ تاى نَُرت وضيايُ بُضاَبُض ثطؤغُ نؤَُآليُتًُناِْ 

ثًػبىوٌْ ُٖوا بُُٖض ٖؤيُنُوَ بٌَ ناض يُثُيىَْسٍ تاى زَنات يُطٍَُ , زَوضوبُضٍ
طُؾت زَوضوبُضٍ نُتىاْاٍ ناالنًُ نؤَُآليُتًُناٌْ يُطٍَُ زَوضوبُض الواظَو ٓاضَظووٍ 

يُ ضؤشٍ خؤَيباضيٓسا نُخؤٍَ و تُثىتؤظ يُ , وطىظاضو غُضزإ و طُضِاًْؿٌ الواظ زَنات
ْاونُناٌْ زيهُوَ بُضَو الٍ ًَُُٓ َُٖيسَنات خَُيو نَُرت ُٖغت بُ ٓاغىزَيٌ زَنُٕ و 
تُْاُْت ُٖوٍَ زَزَٕ طيىدىٍَ ُْنُٕ و ُْطُضِئَ و ُْٖسٍَ داضيـ ناضوناالنًُناٌْ خؤيإ ثُى 

نىْهُ َُٓاُْ َُٖىوٍ ناض يُتُْسضوغيت يُف زَنُٕ وضٍَ َطؤظ و طُؾبًين , ٕزَخُ
زازَبُظيَينَ و َُُٓف ًْؿاٍُْ الواظبىوٌْ باضٍ زَضووٌْ زَطُيٌَُْ و خَُؤنٌ و ضَؾبًين يٌَ 

ُٖضوَٖا بؤٕ و بُضاٍَُ ْاخؤف و شَٖطاوٍ ناض يُ ثُيىَْسٍ و خؤؾُويػيت ْ , زَنُويَتُوَ
بُ ثًٌَ يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ ظاْػيت ُٓو قىتابًاٍُْ نُ يُضيعٍ ثًَؿُوٍَ , تيُطٍَُ زَوضوبُض زَنا

, ثؤٍ زازًَْؿذي بُٖؤٍ تُخْ تؤظٍ تُباؾريَوَ ظووتط بًَعاض زَبىوٕ و خَُؤنٌ زايإ زَططت
ناتٌَ َطؤظ يُ ؾىيًََٓهسايُ بؤٌْ طاظيَهٌ شَٖطاوٍ زَنات ضنٌ يُو ؾىيَُٓ زَبًَتُوَو تُْاُْت 

ُٓو نُغٍُ دطُضَ زَنًَؿٌَ بُٖؤٍ , ٌ زووض بهُويتُوَ بَُطؤظُناًْؿُوَُٖوٍَ زَزَات يًَ
ظؤضنطزٌْ زووَّ ٓؤنػًسٍ ناضبؤٕ يُو ؾىيَُٓ نُغاٌْ زَوضوبُض بًَعاض زَنات و ُٖغت 

ُٓو ؾىيَُٓو ُٓو ناتٍُ نُ َطؤظ تًايسا ُٖغت بُ بًَعاضٍ , بُضنىنًُٓ زَنُٕ بُضاَبُضٍ
ؾىئَ و ناتُ زَبًَتُ يازَوَضيًُنٌ ْاخؤف نُزواٍ  زَنات يإ تًايسا تاَيٌ نُؾتىوَ ُٓو
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ُٓطُض , نُْسئ غاَيًـ يُ َُٖإ نات و ؾىيَٓسا ُٓو يازَوَضيًُ ْاخؤؾٍُ وَبري زيَتُوَ
ضووزاوَ ْاخؤؾُناٌْ ُٓو ؾىيَُٓؾٌ وَبري ُْيُتُوَ ُٓوا ناضيطُضٍ ْاخؤؾًُنُ يُ ُْغتًسا 

ضَ نُف و ُٖوا ْايُباضَ ضَوؾٌ زَضووٌْ َطؤظ نُْس خؤٍ زووض بططٍَ يُو دؤ, ُٖض زًَََينَ
باؾرتو ٓاغىزَتط زَبٌَ بُ بُضاوضز يُطٍَُ ُٓو َطؤظاٍُْ نُ يُ ؾىيَين ثًؼ و تُثى تؤظزا شيإ 

 بُغُض زَبُٕ. 
بُثٌَ ضاثؤضتًَهٌ ظاْاياٌْ بُضيتاًْا طؤضِاْهاضٍ نُؾىُٖوا زَبًَتُٖؤٍ طؤضِاْهاضٍ ضَؾتاضٍ 

ضاثؤضتٌ نؤََُيٍُ ؾاْؿري بؤ ثاضاغتين , ؤٍ ًًَٖهُ بهُٕظؤض يُباَيٓسَنإ نُ ثًَـ ناتٌ خ
باَيٓسَنإ وزاَُظضاوٍَ بطيتايٓا  بؤ تؤشيُٓوَ يُغُض باَيٓسَنإ زَضياخنػتىَ نُوا ُٓو طؤضِاُْ 

بُثًٌَ يًَهؤيًَُٓوَنإ  ,(0( ؾُضؾىض و ُٓبىحلُْا) بىوَتُ ٖؤٍ طؤضِاْطاضٍ يُباَيٓسَناٌْ وَنى
ضؤش ثًَـ وازٍَ خؤٍ ًًَٖهُ زازٌََْ يُناو ؾُغتُناٌْ غُزٍَ  9ا  باَيٓسٍَ ؾُضؾىض بُ تًَهطِ

َُُٓ ًْؿاٍُْ ُٓوَيُ , ضؤش ثًَـ ناتٌ خؤٍ زايس6ٌََُْٖضوَغا باَيٓسٍَ ُٓبىحلُْاف , ضابطزوو
يُاليُنٌ زيهُوَ  ز.غتًىاضت , نُؾىُٖوا ناض يُضَؾتاضو َُٖيػىنُوتٌ طًاًُْبُضإ زَنات

بريزاليـ ٓٓرتْاؾًىْاٍَ زََيٌ ظَظيُتُ بتىاْري بُوضزٍ ُْٖسٍَ  بىتؿاضت ضيَهدُضٍ زاَُظضاوٍَ
بُآلّ زَيًٓائ نُوا نؤََُيٌَ , طؤضِاْهاضٍ يُباَيٓسَنإ بؤ طؤضِاْهاضٍ نُؾىُٖوا بطُضِيًَُٓٓوَ

يُواُْف , تُواو باَيٓسَ ُٖيُ يُشيَط ُٖضَِؾٍُ يُْاونىْسإ بُٖؤٍ طؤضِاْهاضٍ نُؾىُٖواوَ
 ٍ و ؾًىضياْا يُزوضطٍُ طاالباطىؽ.بُبُغا  يُزوضطٍُ ٖاوا

بُثًٌَ ضاثؤضتًَهٌ زيهُ غُباضَت بُقُتًػبىٌْ ثًٍُ طُضٌَ يًَهؤَيُضَ ٓىغرتايًُنإ 
, زووثاتًإ نطزؤتُوَ نُوا طؤضِاْهاضٍ نُؾىُٖوا ُٖغيت بًػتين الٍ َاغٌ الواظ نطزووَ

صٍَ ناضبؤٕ يُُٖوا ظؤضبىوٌْ ضيَ, نُبُو دؤضَف ْاتىاٌَْ ؾىييَن سُواُْوٍَ خؤٍ بسؤظيَتُوَ
ثاؾإ ناض يُُٖغيت بًػتين , واتاٍ نَُبىُْوٍَ ضيَصَّ نايًػًؤّ زَطُيٌَُْ يُْاو ٓاوزا

بُ ثًٌَ , نُظياتط ثؿت بُبًػػذي زَبُغذي يُناضو ناالنًُناًْاْسا, َاغًُنإ زَنات
و  دؤض ٓاشٍََ( 054) ضاثؤضتًَهٌ وَظيطاٌْ شيٓطٍُ ُٖؾت وآلتُنُ قُتًػبىٌْ طُضٌَ ضؤشاُْ

                                                 

دؤضَ باَيٓسَيُنُ يُْاوَضِاغيت غًربياو ضؤشُٖآلتًساو يُبانىضو ضؤشاواٍ َُٓطيهاو ْاونُ ؾاخاويُنإ زَشٍ  1
ؾًىٍَ و قُباضٍَ يُنؤيُنُ زَنٌَ زَشٍ و ُٓبىحلُْاف دؤضَباَيٓسَيُنُ يُُٓوضوباو ٓاغًاو ُٓؾطيها زَشٍ و 

 ضازَيُى يُنؤيُنُ زَنٌَ.  غِ و غٓهٌ غىضَ تا 00زضيَصيهٍُ ْعيهٍُ
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 ٍ نريت يًعري( اجملاٍ) ظؤض يُبريزؤظَ زَضووًُْنإ يُواُْف  بريزؤظٍ بىاض, ضووَى يُْاو زَبات
, زَضوْٓاغٌ ُٓظَىطُضٍ ,(نًٗط و نىؾها) و ُٖضوَغا بريزؤظٍ طُؾتايت( 0894-0907)

 ,ناضيطُضٍ شيٓطُيإ يُغُض َطؤظ  نؤَيًىَتُوَ وَنى ناضيطُضٍ ضوْانٌ و ؾؿاض يُغُض َطؤظ
عري يُنُّ نُؽ بىوَ شيٓطٍُ بُناضًَٖٓاوَ يُتؤشيُٓوَ زَضوًُْناًْسا ُٖضنُْسيؿُ نريت يً

( ش) و شيٓطُ( ى) نُغًَيت( ض) نُ باوَضٍِ وابىو ضَؾتاض, شيٓطٍُ نؤَُآليُتٌ بُناضًَٖٓاوَ
 : نُٖاونًَؿُنُ بُّ ؾًَىَيُ زَبًَت ,زياضيٌ زَنات

   
 ض= ُٓضى 

 ( ش x ى) ُٓضى=
 ( شيٓطُ x غًَيتنُ) واتُ ضَؾتاض=ُٓضى  
 

بُناضًَٖٓاٌْ بًَصٍَ شيٓطُ ظؤض يُوَ ظياتط بىوَ نُظاْا ( 0974-0954) يَُاوٍَ ًَْىإ
ثاؾإ يًَهؤَيًُٓطُيًَهٌ ظؤض غُضٍ َُٖيسا غُباضَت بُنؤًَْيت ثًَهٗاتين , يًعري ويَٓاٍ زَنطز

غاظٍ يُغُض ٖاوضِيًَُتٌ و ضووزاٌْ طُؾٍُ نؤَُآليُتٌ و نؤًَْيت ناضيطُضٍ زيعايين تُالض
 وَآلَطؤٍ َطؤيٌ.

نُؾىُٖوا ناضيطُضٍ يُغُض ضَؾتاضٍ ٓايًين تانُنإ زَنات يُناتٌ باضإ ُْباضئ و وؾهُغاَيٌ 
ُُْ َعطُوت و نًًَػانإ بؤ ُٓوٍَ يُخىا  و بىَُيُضظَو تؤؾإ و ُٖوضَ تطيؿكُزا َطؤظ ثرت ضووزَن

َ ْاونُ , دؤضٍ دىَيُو ياضيهطزٌْ تاى ُٖيُنُؾىُٖوا ناضيطُضٍ يُغُض , بجاضِيَُٓوَ بُٖاْاياُْوَ ٌب
َبُٕ نُدىَيُو بعاظٌ تًَسايُ وَنى تؤثٌ ثٌَ و تًَٓؼ و طؤَيـ و  ُْا بؤ ُٓو ياضياُْ ز غاضزَنإ ظياتط ث

ىظيٓسَ ظؤض باوَو  ,دؤضَ ياضيُنٌ بُنؤََُيُ) rugbyضَديب  او ٓىغرتايًاو ًْ َْػاو بطيتاًْ يُؾُض
َٔب05يإ 02ِ ؾًىٍَ تؤثُنٍُ ًًَٖهُيًُو ظَاضٍَ تً ُٖوضَٖا ْاونُ طُضَُنإ ثُْا بؤ ( نُؽ ز

هات وَنى ؾُتطَْر و ُٓو ياضياٍُْ نُثًَىيػيت  َ ًب ؿتُٓوَ َطؤظ زَتىاٌْ َبُٕ نُ بُ زاًْ ُٓو ياضياُْ ز
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ؿتُٓ و ظؤض ياضٍ زيهُ  يُنىضزَواضٍ الٍ خؤَاًْـ ظباتط نآلوئَ و غٌَ ضغهإ و قَُهإ, بُزاًْ
 نُطُوضَو بهىوى زَيهُٕ. 

, زاًْؿتىاٌْ ُٓوضوثا بُٖؤٍ ظوقِ و غُضَاوَ غجٌ ثًَػذي ثطنًإ ظَضز و يىتًإ زضيَصَ
بُآلّ زاًْؿتىاٌْ ْاوَضِاغيت  ,نُياضَُتًسَضَ بؤ طُضَهطزٌْ ُٖوا ثًَـ ُٓوٍَ َُٖيًُصٕ

ُٓؾطيهًا نُيُنُف و ُٖواٍ طُضَا زَشئ ثًَػتًإ ضَؾُ بؤ ثاضاغتًٓإ يُطُضٌَ ُٖتاو و 
, ثطنًإ ضَف و يىت ؾؼ و ؾؿٔ بُٖؤٍ ؾًَساضٍ و طُضٌَ ُٖواوَ ,ضَناًْإثاضاغتين زََا

, زاًْؿتىاٌْ ْاونُ غاضزَنإ تىؾٌ دؤضَ ُْخؤؾًُى زَبٔ دًاواظَ يُْاونُطُضَُنإ
زاًْؿتىاٌْ ْاونُ غاضزَنإ بُٖؤٍ ظوقِ و ناضيطُضٍ يُغُض غًًُناًْإ تىؾٌ ضؤَاتًعّ 

ُٖضوَٖا ؾًََساضٍ  ,ضووٌْ تىؾٌ خَُؤنٌ ظغتاُْ زَبٔيإ ُْٖسيَهًإ وَنى ساَيُتٌ زَ ,زَبٔ
ظؤض يُْاونُطُضَُنإ زاًْؿتىاٌْ تىؾٌ ُْخؤؾٌ ثَُيٍُ ثًَػت و ضؤَاتًعّ و ُٖونطزٌْ 

بُآلّ ؾًٌَ نُّ ثًَػت زووناضٍ قًًَؿإ زَنات و يًَىَناًْـ بَُُٖإ , دىَطُنإ زَنات
 ؾًَىَو يىت ثعاًْـ تًاياْسا ضوو زَزات. 

نُناض يُبُضٌَُٖ  ,وُٖوا ناضيطُضٍ يُغُض زاٖاتٌ خؤضاى زَبًَت ُٖضوَٖا نُف
طُضَا ناض يَُُٖيػىنُوتٌ نؤَُآليُتًـ زَنات وَنى تاوإ و تىْسويصٍ و  ,نؿتىناَيٌ زَنات

نُيُواُْيُ ببًَتُٖؤٍ , بُٖؤٍ بُضظٍ ضازٍَ ُٓزضيٓايري يُْاو خىيَٓسا, نىؾذي و بطِئ
اٍ ُٓوَف ضيَصٍَ تُآلقسإ و تًَههىٌْ ًَعادٌ تانُنإ غُضَضِ ,بُضظبىوُْوٍَ ضازٍَ باضططشٍ

 بُآلّ غُضَا ناض يُٓاضاٌَ زََاضَنإ زَنات.   ,و باضططشٍ ضَؾتاض
باغٌ يُناضيطُض ٍ نُؾىُٖوا يُغُض َطؤظ ( ضوح ايكىاْري) َىْتػهًى يُنتًَبُنٍُ

ٍَ نُؾىُٖواو نطزووَو ُٖوَيٌ زاوَ ثُيىَْسٍ ًَْىإ زاب و ُْضيت و ضَوؾت و ياغانإ يُطُ
غُباضَت بُناضيطُضٍ نُؾىُٖوا يُغُض ًَعادٌ خَُيو , بُضظو ْعٌَ و ٓائ بسؤظيَتُوَ

نُؾىُٖوا ناضيطُضٍ َازٍ ضاغتُوخؤ يُغُض زََاضَنإ و َاغىيهُنإ و ثاؾإ : وتىيَيت

                                                 

 ُبُضزٍ بهىوى ًَٖٓسٍَ ًًَٖهُ نـؤيُنُيُى   5قَُهإ:دؤضَ ياضيُنٌ ًًًًَُ َٓساٍَ و طُوضَف زَيهات ن
بُضزَنُ يُْاو َؿت قايِ زَنطيَت و ثاؾإ يُنًإ بـُضَو غـُضَوَ بُبـُضظايٌ َرتيَـو     5ٓاَازَزَنُٕ نُ ُٖض 

بُضزَنُ َُٖيسَزَيت و ْابٌَ ًٖهًإ بهُوٍَ 5و ؾًَىَيُ تا ُٖض َُٖيسَزٍَ و ُٖض بُو زَغتُف زَيططيتُوَو بُ
 زواٍ قؤْاغًَهٌ زيهٍُ ياضيُنُ زٍَ تا نؤتايٌ , ُّٓ دؤضَ ياضيُ يُْاونُناٌْ خاُْقري باوَ.
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نىغت وناالنٌ خَُيهٌ ْاونُ غاضزَنإ ظياتطَ , يُغُض َُٖيػىنُوتٌ خَُيو و ضَوؾتًإ ُٖيُ
ًَتُٖؤٍ ظياتط زَغهُوت و زآًَٖإ و باوَضِ بُخؤ بىوٕ و تىاْاو  ُٖغيت ظياتط نُزَب

بُآلّ يُْاونُ طُضَُنإ طُضَا , بُغُنُوتٔ و ًٓشػاغٌ نَُرت يُغريَو طىَإ و ضياناضٍ
, نُزَبًَتُٖؤٍ ضَؾتاضٍ ُْضييَن, ناض يُدُغتُ زَنات و يُويؿُوَ زَطىاظضيَتُوَ بؤ ًََؿو

ٕ و سُظيإ يُطُضِإ ًُْ و تىاْايإ ًُْ بؤ تُواونطزٌْ ناضَناًْإ و نُٓاضَظووٍ ناض ْانُ
تَُبَُيٌ ظاَيُ , غعاف ناضيإ يًَٓانات و َُيًٌ ًَهُنهطزٕ و نؤياليُتًإ بؤ غًاغُت ُٖيُ

نُطًاٌْ خؤثاضيَعٍ و تطؽ , بُغُض طُالٌْ ْاونُ طُضَُنإ نُضَؾتاضٍ ُْضييَن يًَسَنُويَتُوَ
 .بُآلّ ْاونُ غاضزَنإ سُظٍ ْىيَبىوُْوَو طؤضِإ تًاياْسا ُٖيُ, َنُويَتُوَيُْىيَبىوُْوٍَ يٌَ ز

ظؤض يُبريزؤظَ زَضوٌْ و نؤَُآليُتًُنإ ٓاَاشَيإ بُناضيطُضٍ شيٓطُو ْاشيٓطُ يُغُض 
( االختًاضيُ) وبريزؤظٍ بصاضخىاظٍ( احلتًُُ) ضَؾتاضٍ تاى زاوَ يُواُْف بريزؤظٍ ُٖضبىوٕ

ُّٓ بريزؤظَ ثًًَىايُ َطؤظ , غُباضَت بُبريزؤظٍ ُٖضبىوٕ ,(الستُايًُا) وبريزؤظٍ ؾًُاُْيٌ
شيٓطُ بُنُف وُٖواو و شياٌْ , يُشيَط ضنًَؿٌ شيٓطُزايُو ُْى شيٓطُيُشيَط زَغُآلتٌ َطؤظ

ُٓطُض  ,شيٓطُ ناض يًَُٓػهٌ َطؤظ زَنات, ٓاشََيُوَ يَُُٖىاليُنُوَ ناض يُ َطؤظ زَنات
ُٓطُض , صٍ ُٓوا َاغًىنُناٌْ قانٌ بًَُٖع و تىْسوتؤٍَ زَبًَتَطؤظ يُشيٓطُيُنٌ ؾاخاويسا ب

يُو ظاْاو  ,شيٓطٍُ زَضيايٌ بٌَ ُٓوا َاغًىنُناٌْ ُٖضزوو زَغيت بًَُٖع زَبًَت
 : ؾُيًُغىؾاٍُْ نُثاَيجؿيت ُّٓ ضايُ زَنُٕ

ثًًَىايُ زاًْؿتىاٌْ ْاونُ ( اجلى واغياْ و االقايًِ) ًٖبؤنطات يُنتًَبُنُيسا بُْاوٍ
, خاويُنإ نُباضإ و باٍ ُٖيُ بُٓاظايُتٌ و بُشٕ و باآل بُضظٍ و خُغًَُتٌ باف زَْاغطئَؾا

 بُآلّ زاًْؿتىاٌْ ُٖضيَُُ ضووت و وؾهُنإ بُباضيهٌ و سُظ يُظاَيبىوٕ ْاغطاوٕ.

َىْتػهًى نُؾىُٖواٍ نطزووَ بُغٌَ بُؾُوَ نُُٖض نُؾًَٓو يُنُؾىُٖوا دؤضيَو 
 : ووغت زَنات بُّ ؾًَىَيُضَؾتاضو خُغًَُتٌ َطؤيٌ زض

 ًَٖعو تىاْا بؤ يُف يَُطؤظُناْسا نٌَ زَنات., زَضووٕ ثانٌ, ٓاظايُتٌ: نُؾىُٖواٍ غاضز
 الواظٍ يَُطؤظُناًْسا نٌَ زَنات., َُنطباظٍ, تطغٓؤنٌ: نُف و ُٖواٍ طُضّ

خاى ناضيطُضٍ يُغُض : يُباضٍَ خانًؿُوَ َىْتػهًؤ خانٌ بُّ ؾًَىَيُ باغهطزوَ
 : ُيُ بُّ ؾًَىَيُغًاغُت ٖ

 غًػتٌُ ثاؾايُتٌ و زيهتاتؤضٍ زيًََٓتُ ٓاضاوَ.  : خانٌ بُثًت
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 غًػتٌُ نؤَاضٍ و زضيىنطاغٌ زيًََٓتُ ٓاضاوَ.: خانٌ ُٖشاض
 غُضبُخؤيٌ و غُقاَطريٍ تًايسا زضووغت زَبًَت.: زوضطُنإ

طٍُ غطووؾيت و ناضيطُضٍ غطوؾت ي: زاضؤي سؤتُوَ بؤ شٓي اغٍُ َطؤٌظ طُضِْا ٌ ٓب ُغُض زضوغتهطزْ
طؤظ  ٌَ ُناْ ًُي ُُت دُغت َطؤظسا زضوغت زَنات, خُغًَ    .نُُٖض غطوؾتُو دؤضيَو خُغًَُت ُي

بؤ غُغياْسٌْ بريزؤظَنٍُ غُباضَت بُنُؾين َطؤظُنإ و ضَؾتاضو ناضو : buckleبىنٌ
نُُٖضغًَهًإ ُٓو , خاى, خؤضاى, نُؾىُٖوا: نطزَوَيإ ثؿيت بُغٌَ ؾانتُض بُغتىوَ 

 : إُْ نُناض يُؾاضغتاًُْت زَنُٕ بُّ ؾًَىَيُؾانتُض
نُبُو ؾًَىَيُ بٌَ نُُٖيُ يُضووٍ , ؾاضغتاًُْت يُُٓؾطيكًا و ٓاغًا خاى ناضٍ يًَهطزووَ

 تؤبؤططاؼي ْاونُنُو شياٌْ طؿيت َطؤيٌ.  
, طُضٌَ ظؤض ضيَططَ يُناضنطزٕ, ؾاضغتاًُْتٌ ُٓوضوثا نُوتؤتُ شيَط ناضيطُضٍ نُؾىُٖواوَ

ىُٖواٍ ؾًَٓو نىغت و ناالنٌ بؤ َطؤظ زيًََٓت و يُطٍَُ بىوٌْ خؤضانًـ ناضو ثًؿُ بُآلّ نُؾ
 ظؤض زَبًَت. 

ؾاضغتاًُْتٌ ًَػطٍ و ٖٓسٍ و نًين  يَُُٖى ؾاضغتاًُْتُناٌْ تط ثًَؿهُوتىوتطَ 
 بُٖؤٍ بىوٌْ طُضٌَ طىجناو و خانٌ بُثًت.

ُْخؿٍُ وآلتًَهِ : نُزََيٌَ بريوضِاناٌْ يُوَزا زَضزَنُوٍَ victor cousin: ؾًهتىض نعٕ
بسٌََْ نُظاًْاضٍ تًَسا بًَت غُباضَت بُ ثًَطُو نُؾىُٖواو ضواَيُ غطوؾتًُناٌْ و زاٖاتُناٌْ 
ُٓوا زَتىامن زَغتًٓؿاٌْ بهُّ نُ ض دؤضَ َطؤظًَو يُغُض ُٓو خانُ زَشٍ و ض دؤضَ 

 زَوَيُتًَو و ض ضؤَيًَهٌ يًََُصووزا زَبًينَ .

ٌ دازَو باُْنإ بُٓؤتؤَبًٌ زَبًَتُٖؤٍ بُضناو تُغهٌ َطؤظ و قُضَباَيػٌ و دُجناَي 
بُؾساضٍ زَنات يُبُضظبىُْوٍَ ؾؿاضٍ خىئَ و غُضَُٖيساٌْ ُْخؤؾٌ ؾُنطَ و وا يَُطؤظ 

 زَنات ظوو بتُقًَتُوَو و ضيَدؤؾهُض بًَت بؤ ناضٍ غاويًهاُْ و بايُخسإ بُؾيت ثطوثىض.
ُثُضتىنٌ  ُيري  0900نُغاَيٌ  ( ا ؼي ايتاضيذ ططيكُ عٌُ عىاٌَ اجلػطاؾً) ي ٓ ٕ زَضنىوَ يُالُي

ُبريوضِاناٌْ َىْتػهًى زووثات زَناتُوَ نُزََيٌَ ظَوٍ ناضيطُضاُْ ناض  ُْسٍَ ي تؿريؾًٌ مسًبًُوَ ٖ
ُوٍَ  َ غُضن نإ َطؤظ َاغىيهُناٌْ بًَُٖعَ بؤ ُٓوٍَ بتىاٌْ ُْاونُ ؾاخاوُي ضَؾتاضٍ َطؤظ زَنات ـ ي ُي

ضظَناْسا ي ُُب ؿسا َاغىيهُناٌْ غًٓطٌ و ُٖضزووباَيٌ َطؤظ بًَُٖعتطٕ بؤ بُؾىيَٓ ُْاضاوَناًْ ُْاونُ ن
ُُي بهات و َاغٌ ضاو بهات َ َ اٍ َاغىيهُناٌْ  ,ُٓوٍَ بتىاٌْ آلّ يُغُض قُضاغٌ ضوباضَنإ تىْا ُب
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ُثًيت ظَويُناٌْ وَضبططٍَ بؤ نؿتىناٍَ ُب َ غىز ي وٍَ بتىاٌْ نػأْ بؤ ُٓ ًَُ غًؿاتُناٌْ َطؤ, ُي ظ بُو ًث
ري نُؾًَىاظٍ شيإ و دؤضٍ شيإ  ُ بعْا َىيػتُ ُٓو ؾانتُضْا ثًٌَ َُٖيهُوتُ دىططاؾًُنٍُ زَطؤضٍَِ بؤيُ ًث ُب
ناوثؤؾري ُي ؾىييَن يُزايهبىوٕ و  ُيًٌ َطؤظٔ ُب ُّ ؾانتُضاُْ َ زياضٍ زَنات بؤ ُٖضنُغًَو  ٓ

ٍُ طُضٌَ ُّ ؾانتُضاُْ يُطٍَُ يُزا, غطوؾيت دىططاؼي ْاونُنُو ًث ُْسٍَ ي يهبىوٌْ َطؤظسا ُٖٕ و ٖ
ُف َ يُوْا ٌَب ُْسيَهًؿًإ َطؤظ ؾًَطيإ ز َٓر ُٖغتُوَضَنُ: ٖ , بريوباوَضِ, ُٖغتىُْغتُنإ, ًث

َىيػتًُنإ اضٍ...تس , بُٖانإ, سُظو خىاغتُنإ, ؾًَطبىوٕ, خىزخؤؾىيػذي, خًَعٕا, ًث غُضناوٍَ ظاًْ
ُوَ؟ ُب و ؾانتُضْا َهؤَيًُٓوَنإ ؾانتُضَ دىططاؼي ٓايا غًؿاتُنإ زَنُوُْ شيَط ناضيطُضٍ ُٓ ثًٌَ ظؤضبٍُ ًي

ُثًَهًَٗٓاٌْ نُغًيَت َطؤظ زَنُٕ َت , و ًََصوويُنإ ناض ي َت ثطِ ًب ؾىيًََٓو يُزايو ًب ُٓو َطؤظٍُ ُي
ٓاوو ضووَى و ٓاشٍََ ُٓوا يُ برينطزُْو ظياتط خاوتطَ بؤ طُضِإ بؤ ناضَغُضٍ ظيطَناُْ بؤبُزَغتًَٗٓاٌْ  ُي

َىيػتًُناٌْ شيا ُْاونُ ُٖشاضو وؾو و ضَقُناْسا زَشٍ نَُطؤظ ْاناض زَنات ًث ٍ ُٓوٍَ ي ُثًَهُواُْ ٕ ب
يَت طىاغتُٓوَ ُوٍَ ٓاوو خؤضاى و نؤًْ ُّ ضاغتًُف , بُزواٍ ناضَغُضزا بطُضٍَِ يُزؤظٓي بؤغُغياْسٌْ ٓ

ُف ُيُى زاوَ يُوْا ُْس صيىْ ن ػتًُنإ ٓاَاشَيإ ُب ُنإ نُغطوؾيت وآلتُنُي: غُضناوَ ظْا ٕا شاثؤًْ
ٍ ناتُناٌْ غاَيساو ظؤضٍ ٓاو يُضوباضو زَضيانإ و ظؤضٍ باضإ وٍا  ظؤضُب ضظَ ُي ُو ضازٍَ ؾًٌَ ُب غُوظاًي

َ ٌُب َ يُنُغًَهٌ تطزا ْ ُيًَهٌ تًَسا ٌب ُتط نُغٌ شاثؤٌْ نطزووَ خاغً ضووٍ دًىبُضطًٌ , ُي ُٖض ُي
اُْوَ وَنى نًُىْى نُنٌَُ تًَسَنٌَ و ُٖضوَٖا  (يؤنُ) يإ دؤضيَهٌ تط وَنى بىناْا( ٓاوضيؿِ) تايبًُت

َطؤٌظ شاثؤٌْ نطزوَ ططْطٌ ظياتط , يؤنُ بؤ وَضظٍ ٖاؤي غطوؾيت غُوظاٌي ُٓو وآلتُ وٍا ُي
َإ , بُغُوظاٌي و باخهٍُ َاَيُوٍَ بسات اْسا زَضزَنُوٍَ نُتايبُت ُب ضٍ باخهُناًْ ٖىُْ ًَـ ُي ُٓ

ُباخهٍُ تُالٕ و ُب ُتُ ُب ب ُف باخهٍُ تػىنًاَا نُ تايب وْا نإ باخهُناٌْ ناضيػاْػىٍُي , ضظاُي
ُتُ بُضيَىضَمسٌ ناخىاضزُْوَ. ىا تايب ُباخهٍُ ْاونُ وؾو و غياويُنإ باخهُناٌْ تؿاًْ ُتُ ب  تايب

غُباضَت بُناضيطُضٍ نُؾىُٖوا يُغُض خاْىٍ شاثؤٌْ و ظؤضٍ باضٕ باضئ يَُاوٍَ غاَيًَهسا 
ُٖضوَٖا , ُغُض باضُْناًْإ ضظطاضيإ بيبَخاْىَناًْإ نُواُْيٌ نطزووَ بؤ ُٓوٍَ يُوَغتاٌْ ٓاو ي

 ,بؤ ُٓوٍَ يُظَوٍ يُضظَف ضظطاضيإ بٌَ نُضَغٍُ غىى و ُٖضظاًْإ بؤ خاْىوَناًْإ بُناضًَٖٓاوَ
َاوٍَ تُضنًعنطزٕ  ,غُباضَت بُبُضٌَُٖ ُٓزَبًًـ ظؤضبٍُ زاْطاوَ نؤُْناًْإ باؽ يُؾُضِ ُٓنُٕ

بُثريؤظ ظاْري يُُٓزَبٌ ْىغُضو ُٓزيباًْإ يَُاوٍَ  يُغُض ُٓزَبًاتٌ غاَىضاٍ نُطُيؿتُ ٓاغيت
ظ زَضزَنُويَت بُٖؤٍ ُٓو بريوضايُيُ نُُٖض يَُٓساَيًًُوَ تًاياْسا زَنُغجًرَتيَت 0867تا  0644
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ُٖغت زَنُئ شاثؤًُْنإ زَيػؤظٕ يُناضو ثًؿُيإ و ًْؿتُاًْإ خؤف زَويَت ُٖض يُبُضُٓوَؾُ 
 ٍ زاطرينطزووَ.بُضَُُٖ تُنٓؤيؤشيُناًْإ زوًْا

َُٓاُْ يُبًاباٌْ َهُؾُضَزا زَشئ ُٖض ( طُالٌْ َُغطييب عُضَبٌ) تُواضم
يُغُضثؤؾًاُْوَ تا دًىبُضطًإ نَُُٖىو دُغتُيإ زاثؤؾًىَ ناضيطُضٍ غطوؾيت خاى و 

ثًَىيػتًُناٌْ , غُضثؤؾٌ غُضيإ يُ طُضزَيىيٌ غياوٍ زَياْجاضيَعٍَ ,نُؾىُٖوا زَضزَخات
, ؤ ُٓوٍَ بتىأْ نؤض و نؤنبُضٍ بهُٕ نُ ضَؾتاضٍ ًُْهُ ًَُٖؿُيًاُْشياًْإ غىنٔ ب

, َُٓاُْ ضَؾتاضيإ تىْسَ بُٖؤٍ باضوزؤخٌ ضَم و تُقٌ بًابإ و ثًٍُ بُضظٍ طُضٌَ ْاونُنُ
بُٖؤٍ ُٓو ْايُباضيُوَ تىاْاٍ غُبطو تُسَُىيًإ ُٖيُ بؤيُ يُضوٍ ٖعضيؿُوَ ظؤض 

 ,بَُُٖإ ؾًَىَ يُضووٍ غؤظو خؤؾُويػتًؿُوَ, ُالٌْ تطبُغتَُيُنهطاوٕ بُبُضاوضز يُطُأل ط
يَُُٖإ ناتًؿسا تىاْاٍ برينطزُْوَو زآًَٖاٌْ ظَاُْواًْإ ُٖيُ ًَُٓـ يُو ثُْسو ٖؤْطاواُْ 

 زَضزَنُيَت نُ يُُٓزَبًاتًاْسا ُٖيُ.

َُٓاُْ يًَُْىإ نُْس وآلتًَهسا شيإ زَطىظَضيَٓٔ يُواُْف ضوغًاو َُٓطيهاو : ُٓغهًُى
وؾٍُ ُٓغهًُى بُواتاٍ  ,يُوثُضٍِ بانىضٍ طؤٍ ظَوٍ نُغاضزتطئ ؾىيَين ظَويُ, نُُْزا

نُبُضاغتًـ طؤؾيت خاو زَخؤٕ و ْايهىَيًَٓٔ بؤ ُٓوٍَ َازٍَ , غؤضٍ طؤؾيت خاو زَطُيٌَُْ
خؤضانٌ تُواويإ زَغت بهُويَت بَُُبُغيت بُضطُنطتٔ يُو غُضَاو غؤَيُيُ نُتىوؾًإ 

يُْاو خًَىَتٌ , ُنإ ثؿت بُضاوؾهاض زَبُغذي يُضاوََاغٌ و ؾُقُُو سىتُٓغهًُؤي ,زَبًَت
غُخيت شيإ و ٓاوُٖوايإ واٍ  ,زضوغتهطاو يُثًَػيت ؾُقُُ زَشئ نُطُضَُ بؤ ظغتإ

 يًَهطزووٕ نُدًاواظ بٔ يُطُالٌْ زيهٍُ زوًْا.
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 :طةنج

  
ئاضايشي كؤمةآليةتي بةزدي بهاغةي يةضيت 

ى، بةثَيضةوانةوة نامؤبووى ئيهتيناية الي طةجنا
 يةميشة ميواني طةجنانة

 
ُٕ نُيًَطَو يُوٍَ يُْاو خًَعإ , ططؾيت الوإ, قُيطاٌْ الوإ ثًَساويػيت الوإ ُٓو ظاضوْا

ُضاٌْ سهىَُت و ًَسيانإ ثطغًاضٍ يُباضَيُوَ زَنطٍَ  يُنؤََُيطاو الٍ غًاغُشيُزاضإ و ُْخؿُزْا
بَُيهى يُطٍَُ بىوٌْ زَوَيُتسا ُٖضنطاوَ بؤ ُٓوٍَ الو وَى , ًُُّٓ ثطغًاضنطزُْف ؾتًَهٌ ْىٍَ ًْ

بُآلّ يَُباضَيُوَ خؿتًَو ُْخطاوتُ غُض خؿتًَو بؤ , تىيَصيَهٌ ظيٓسوو ناالى بؤ الٍ خؤيإ ضابهًَؿٔ
ًاتٓاٌْ نؤََُيطُ ُبىوٕ و ؾىْاغٌ خؤيإ بهُٕ بُتايبُتًـ يُنؤََُيطاٍ , ٓب نُالوإ تًايسا ُٖغت ب

ُبُ , باضوزؤخًَهٌ ْاَُٖىاضو ْاٖاوغُْطسا تًَجُضِيىوَ يُضووٍ غًاغٌ و ٓابىضٍ و نؤَُآليُتًٌَُُٓزا ن
سا نُتًَطُْنطزٕ  نُ َُٖيجٍُ بُزوازا زَنطٍَ و خؤؾٌ يَُُٖيجُزايُ بُزواٍ غازَتطئ ثًَساويػتًُناًْ

ُْٗا باغهطزٕ ( قُيطإ) ُبًَت يَهٌ طُوضٍَ يُزَضوًْسا زضوغت نطزووَ ُْسهىَُت و ُْنؤََُيطا ت ْ
ىَ ناضَغُضٍ بهُٕ ُبُضْاَُو بؤُْناْسا ُْيتىاًْ زياضَ ٖؤناضٍ ُٓو ناضَغُضُْنطزُْف ظؤضَ , ي

ُبىوَ بَُيهى بؤ غازَتطٔي  ُُْى ُٖض يُضووٍ قُيطاٌْ الوإ ثالٕ ْ ُبىوٌْ ثالُْ ن ططْطرتيًٓإ ْ
ُت يُضيَطاو بإ و غًػتٌُ ٖاتىونؤو بًططَ تازَطاتُ خىيَٓ سٕ و شًَْٗإ و ثًَىيػتًُناٌْ ؾاضغتاًْ

ًإ برينُوتؤتُوَ ُْٗا بؤ ؾُضِ الوْا ُبىوَ بُتايبُتٌ يُزَوَيُتٌ عًَطاقسا ت ْاظامن , ؾىنطزٕ ثالٕ ْ
ُُْ الوإ  َب سهىَُتُ يُى يُزواٍ يُنُناٌْ بؤ يُناتٌ تُْطاُْ بؤغُضباظٍ و ثًَؿُُضطايُتٌ ٖاواض ز
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ُُْوَ يُط ُنُيُنٌ الوإ يًَطَو يُوٍَ زَن ُْس نىضغٌ و ُٖض ُٓو ناتاُْف ٓب ٍَُ ثطِنطزُْوٍَ بُن
او يًَٗاتىويٌ و , ًََعيَو ُ؟!يإ خىزٍ الواٌْ وآلتٌ ًَُُٓ ُْظأْ نُتىْا ٓايا سهىَُت بُو ضازَيُ ُْظْا

؟!نُواتُ ُّٖ سهىَُت و ُّٖ الوإ ثًَىيػتًإ بُؾؤضِف ُٖيُ ؾؤضِؾًَو  وظٍَ  خؤيإ ْاظأْ
ًـ بعأْ نًًإ , ُنٌ ناضَغُضْانطٍَنُسهىَُت زضى بُوَ بهات الوإ بُنطزُْوٍَ بٓهُي الوْا

َُْ سهىَُت و زاواناٌْ خؤيإ زياضٍ بهُٕ زَغبُدٌَ زََئًَ  زَويَت الوإ ُٓطُض ُٓضظَوساَيًَو بس
هُيُى بؤ الوإ خىيٌ َىظيو و خىٌي ؾًَطبىوٌْ ؾؤؾًَطٍ بهطيَتُوَ نَُُٓاُْ ًٖهًإ ناضَغُض ْري , ٓب

ُُْوَو َُُٓ زَوضيَهٌ نىؾٓسَيُ نىْهُ َُُٓي ُْس الويَو نؤزَن إ بؤناضٍ  غًاغٌ و سعبايُتًُ نُن
ُنُوَ خؤيإ زَوَيَُُْس بهُٕ, ُٖوَيسَزَٕ ثايُيُنٌ سعٌب وَضبططٕ , بؤ ُٓوٍَ يُضيَطاٍ ثايُ سعًب

َت يإ  ًَُٓـ واقًعًَهُ يُوآلتٌ ًَُُٓ ُٓطُض بؤ بُضثطغٌ نؤًَتُيُى يإ بُضثطغٌ ْاونُيُى ًب
َبًَتنىضٍِ بُْاو ثًاو َاقىَيًَ ُْس ز َتُ ُْٓساّ ثُضيَُإ و زَوَيَُ ًَب َت ُٓوا ز بُآلّ ُٓوٍَ , و ًب

َتُوَ  ثًَساويػيت زَضوٌْ تًَطبهات نًَؿٍُ غُضَنٌ ناضَغُض بهات و يُزَضنىوٕ يُقُيطإ ْعيو ًب
ُ ُ وَى َطؤظ بؤ نَُهطزُْوٍَ ُٓو قُيطْا ُضَِتًُناٌْ الوْا ٌُْ ثًَىيػتًُ ؾىْاغٌ و زَضوٌْ و ٓب , الي

ُُْوَ نُغازَضتري َاؼي َطؤظُ نُغُط و  نىْهُ ُنإ ْان ُضَِتٌ و زَضوًْ نًرت بري يُ ثًَىيػتًُ ٓب
بُآلّ يُضووٍ , ُٓو ثًَىيػتًاُْ وَى واقًعًَو ُٖغتِ ثًَهطزووَ, ثؿًًُ بُٓاغاٌْ ثًٌَ زَطُٕ

ُْسا طىظَض زَنُٕ ُٖض قؤْاغًَو ثًَىيػيت زَضوٌْ و  ُْس قؤْاغًَهٌ تَُ تًؤضيؿُوَ الوإ بُن
َُآليُتٌ و ٓابىضٍ خؤٍ ُٖيُ نًَُُٓـ بُغرتاوَ بُثُضَغُْسٌْ ًََصووٍ ضَوؾٌ تانُوَ نؤ

قؤْاغُنإ يُضووٍ بايؤيؤشيُوَ , نُباضوزؤخٌ غًاغٌ و ٓابىضٍ و ؾُضِوؾؤضٍِ ْاوخؤ ناضٍ يًَسَنات
إ نطزووَ ؿاًْ انإ بُنُْس ؾًَىَيُى زَغت ًْ ؾًَىَ , بُؾًَىٍَ طؿت و ؾًَىٍَ تايبُتًـ, ظْا

نٍُ ُٓوَيُ َطؤظُنإ بُطؿيت نؤََُيٌَ ثًَساويػتًإ ُٖيُ نُ زَبٌَ يُى يُزواٍ يُى طؿتًُ
ُوَ ْىغذي و غًَهؼ نٍَُُُٓ زوايًإ الواٌْ غُضقاٍَ  تًَطبهطئَ وَنى خىاضزٕ و خىاضزُْوَو سُوْا

سايُ نىْهُ ؾُضِو ؾؤضِ و  ,نطزووَ الو ُّٓ ثًَساويػتًاٍُْ بُتايبُتٌ غًَهؼ يُو ثُضٍِ قُيطْا
ُغهُضتاضيُت و ٓابىضٍ وآلت واٍ يُالوإ نطزووَ نُٓاغتُْطٌ طُوضَو قُضظاضٍ يُالٍ الوإ ع

ػتًُوَ َطؤظ 35زضوغت نطزووَ بُظؤضٍ زواٍ  غاَيٌ يإ شٕ زًًَََٖٓت يإ ؾىوزَنات نُيُضووٍ ظْا
يُغُضَتاٍ ُٖضظَناضيُوَ بري يُثطؤغٍُ غًَهؼ زَناتُوَ بؤيُ ظؤضداض زووناضٍ ططؾيت ؾُوٍ 

َتُوَ نُيُزوايًسا زََئًَ بُغرتاوَ يإ ْىؾتٍُ يًَهطاوَظاوا َُُْٓسَف تاَُظضؤٍ ُٓو , يُتٌ زًَب
ُبُداضيَو زَيُويَت ُٖقٌ  َتُوَ ن ٌَ زَضوٌْ زًَب غاَيٌ ضابطزووٍ خؤٍ يُو 34ؾُوَيُ زووناضٍ ًَُالًْ



 131 

و زووناضٍ  بَُُٖإ ؾًَىَ بىنٌ بُزبُختًـ يُثطِ ظاواٍ  تًٓىو ثُالَاضٍ زَزات , ؾُوَ بهاتُوَ
َت ًَب و ُٖض يُو ؾُوَؾسا ظؤض زَتطغًَت ُّٓ َُغُيٍُ شٕ ًَٖٓإ و ؾىنطزُْ وَى ثًَىيػيت , ًَٖسَُ ز

ًََٓت و , بايؤيؤشٍ و زَضوٌْ و نؤَُآليُتٌ غُضناوٍَ قُيطاٌْ الوَ َت بُناضًب نُسهىَُت زَتىاًْ
ُْا بؤ واغًتُو ؾ ىيًََٓت بؤ ناضيَهٌ وَى زاَُظضاْسٕ  ث ُٓوَ , طت وؾًٌََ زَباتنُغًيَت خؤٍ ٓب

بُؾًَىَيُنٌ طؿيت بُآلّ بُؾًَىٍَ تايبُتٌ ُٖض قؤْاغُو ثًَىيػيت خؤٍ ُٖيُ نُيُتًَطُْنطزٌْ الو 
َ ٓىًََسيُوَ َبُطىيَطٍَ , زَخاتُ باظُْيُنٌ َُتطغٌ و ٌب ُّٓ ثًَساويػتًاُْف بُيُنُوَ بُغرتاوٕ و

غاٍَ نؤََُيٌَ ( 34-03) ُ نُغُضَتاٍ الويَتًُقؤْاؽ ظاْايإ ٓاَاشَيإ ثًَساوَ واتُ قؤْاغٌ ُٖضظَناضي
َ نؤٍََُ و  ُف ثًَىيػيت ضؤٍَ بًٓري و طىظاضؾت نطزٕ يُو ُٖغتُو ْاٌب ثًَساويػيت خؤٍ ُٖيُ يُوْا

نُظؤضداض نًتىضٍ نؤٍََُ ضيَطٍُ ُْزاوَ بُتايبُتٌ ٌََ طىظاضؾت , زَوضوبُض ُٓو ضؤَيٍُ يًَبػًًََٓـُوَ
ُْسٍَ داضي ُوٍَ يُخىزٍ خؤٍ بهات و ٖ َْىوغٌ نُغًَهٌ تط بؤٍ زياضٍ زَنات و ناضزْا ـ ناض

َبًَت و ثًَىيػيت بُٖاوضِيًَُتٌ ُٖيُ َطُتًعٌ يُٓايٓسَزا  بؤ ز بُآلّ يًَطَؾسا نُغىناضَ ٖاوضِيٌَ بؤ , ًْ
ؿإ زَنُٕ و ثُيىَْسيُ نؤَُآليُيتُناٌْ يٌَ تًَهسَزَٕ و يُطٍَُ ضَطُظٍ زيهُ زووناضٍ  زَغت ًْ

َت بُٖؤٍ ًَب ُبىوٌْ ثُيىَْسٍ يُطَُيسا ؾُضّ ز نُزايهىباوى يُّ تٌَُُْ ُٖضظَناضَزا ضيَطٍُ ْازَٕ , ْ
َ, غُضبُخؤيٌ نُغًيَت بُزَغت بًًََٓت ُباضٍَ غُضبُخؤيٌ , نًَُُٖؿُ زَياُْوٍَ ثابُْسٍ ُٓوإ ٌب ي

ينَ ناضَغُضٍ بهات بُغىيؿُيُنٌ ظؤضناى يُو  ًَب ٓابىضيـ نُ الو بُٖؤيُوَ خؤٍ بُغُضؾطاظٍ ز
ُوَناضَغُ , ضنطزُْ ُٓوَيُ ٓاؾطَت و ثًاو زواٍ ٖاوغُضطريٍ زَنُٓ قؤْاغٌ غُقاَطريٍ زَضوًْ

َ ُْس زٌَب ُوَ ثاب َٓساَيًإ خؤف زَويَـت و ٓىًََسٍ ْاواقًعٌ طُوضَ يَُطؤظ زَخاتُ  بُخًَعْا
َىَ ُ , ًَُالًْ ُٓودا ُٓطُض بهًُٓ غُض ثًَىيػيت قؤْاغٌ زووَّ نُُٓويـ ثًَىيػيت ٓاغايؿٌ زَضوًْ

ُبىٌْ ُٖضَِؾُو َُتطغٌ بؤ غُض نُو ا ثًَىيػت زَنات الو ُٖغت بُو ٓاغايؿُ بهات يُضيَطٍُ ْ
ؿتُدٌَ و ٓاضاٌَ و زووضخػتُٓوٍَ يَُُتطغًُناٌْ زيهٍُ  شيإ و ٓايٓسٍَ و بىوٌْ ؾىييَن ًْ
َ نؤََُيطُو سهىَُتٔ  ُبعاٌْ َ ن ُبعاٌْ زَوضوبُضٍ ُٖوضَٖا بَُُٖإ ؾًَىَ ُٖغتهطزٌْ الو بًُٓٓتًُا ن

 بُضططٍ يًَسَنُٕ و يُخعَُتٌ ُٓوٕ و ُٓويـ ُٖغت بُوَ بهات نُغًَهُ يُوإ بُآلّ ناّ ًٓٓتًُا؟!
طُْر ُٖغت ُْنات سهىَُت سهىَُتٌ ُٓوَ غًػتِ و نؤََُيطا ٌٖ ُٓوٕ نَُُٖىو 
غاتٌَ ُٖضَِؾٍُ يًَسَنطٍَ و ٓىًََسَناٌْ خاَؤف زَبًَت و يُثُضاويَعزا زَشٍ و ُٖضطًعيـ 

بُضيَعو خؤؾُويػيت نؤٍََُ و زَوضوبُضٍ بهات و ْاؾتىاًَْت  وَى نُغًَو ْاتىاًَْت ُٖغت 
خاوَٕ بىوٕ و نًًإ و تىاْاناٌْ خؤٍ بًَت زوناضٍ ؾهػت زَبًَت نُاليٌُْ نٌَُ 
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ثًَىيػتًُناٌْ خؤٍ زابري ْانات و ٓاَازَباؾٌ بؤ ثًَهُوَْاٌْ خًَعإ و ثًاوَتٌ تًا زضوغذي 
نىْهُ بؤ زضوغتهطزٌْ ُٖغيت , ُوضَيُ الو تًٌَ زَنُوٍَْابًَت و َُُٓيـ تَُيُظطُيُنٌ ط

بُآلّ يُوآلتًَهسا نُؾُو و , بُضثطغًاضيَيت نؤَُآليُتٌ زَبٌَ ٓاَازَباؾٌ تًَسا زضوغت بهطٍَ
ٍُٓ نؤٕ , ضؤش ضَخُٓ و ؾهػت بٌَ بؤ الو نؤٕ زَتىاْطٍَ ُٓو ُٖغتاٍُْ طُؾُ بهات

, هات و خًَعإ ثًَهُوَ بينَ و َاٍَ بُضِيَىَبباتزَتىاًَْت بري يُوَ بهاتُوَ شٕ بًَينَ يإ ؾىب
 نًَُُٓـ ثًَىيػتًَيت الوَ.

غاَيٌ و خؤٓاَازَنطزٕ بؤ ثُضوَضزٍَ َٓساٍَ و ثًَهُوَ شيإ يُطٍَُ ٖاوغُضو َُٖيهطزٕ 30-35
يُطٍَُ ثًؿُو ناضزا نُؾُو و ضؤش قُيطاٌْ ٓابىضٍ الٍ بىوُْتُ نؤغح يُبُضزَّ ُٓو قؤْاغُزا الوٍ 

غاَيٌ الو ظؤض 04-35ُض زووضياًَْهٌ غُخت و زشواضَوَ ثاؾإ يُتٌَُُْ زواتطزا خػتؤتُ غ
بُتىْسٍ ثًَىيػيت بُوَ ُٖيُ  ضؤَيٌ َُزًَْاُْو بُضثطغًاضييَت طُوضٍَ نؤَُآليُتٌ ببًينَ و 
ٓاغتًَهٌ دًَطريٍ طىظَضإ ُٖبًَت و تطغٌ يُغُض ُْبًَت و ثاؾإ بتىاًَْت وَنى باوى يإ زايو 

بُآلّ ٓايا , ٓساَيُناًْإ بٔ نُبُختُوَضو زَيدؤف بٔ و ُٖغت بُبُضثطغًاضييَت بهُٕٖاوناضٍ َ
غُز زَضغُز بؤ ُٓوَ طىجناوَ زايهىباوى بتىأْ طًاٌْ نؤَُآليُتًبىوٕ و بُضثطغًاضييَت يَُٓساَيسا 

نُظؤضبٍُ ثًَىيػيت َٓساٍَ ؾهػيت خىاضزووَو ظؤض يَُٓساَيُنإ يُنىنُو , زضوغت بهُٕ
بُآلّ بًَهاضَ َاوُْتُوَو ُٖوَيٌ ثطِنطزُْوٍَ , ٕ بُضَآلٕ و زايهىباونًـ ُٖغيت ثًَسَنُٕنؤآلُْنا

ٓايا ثُيىَْسٍ ًَْىإ خؤيإ وَى شٕ و ثًاو ُٓوَ زَغتُبُض زَنات نُزووناضٍ , ناتٌ ظاآليٌ زَزَٕ
إ قُيطاٌْ زَضووٌْ ُْبٔ بُٖؤٍ غُخيت شيإ و ُْبىوٌْ ٓاغايؿٌ زَضوٌْ؟ ُّٓ ثطغًاضاُْو زَي

ثطغًاضٍ زيهُ يُالوإ و زَغُآلت  بهطيَت نُ تاض ضازَيُى الو ُٖغت بُتًَطنطزٌْ اليٌُْ نٌَُ 
ثًَساويػتًُناٌْ نطزووَو سهىَُتًـ تا ض ٓاغتًَو ُٖوَيٌ زابًٓهطزٌْ ُٓو ثًَساويػتًاٍُْ 
زاوَ؟بىًْاتٓاُْوٍَ نُغًيَت تاى و ضَويُٓوٍَ ُٖغيت ؾهػتدىاضزٕ ُٓضنًَهٌ طُوضٍَ ًَسياٍ 
نىضزيُ نُتاُْٖىنُف ًَسياٍ سعب و ططوخ ظاَيُو ُّٓ ًَسيايُ خؤٍ يُقُيطاْسا زَشٍ 
نُضَْطساُْوٍَ باضَ ؾهػتدىاضزووَناٌْ نؤََُيطايُ يُؾُضٍِ ْاوخؤوو زابُؾهطزٌْ نًتىضٍ 

نُظؤض ثًَىيػتُ ٓاغايؿٌ نؤَُآليُتٌ , نؤََُيطا نُبًَطىَإ الواًْـ يُزَضَوٍَ ُٓو ضَوَؾُ ْري
 ٍ نىضزٍ بطُضِيَتُوَو دُْطٌ غاضز نؤتايٌ ثٌَ بٌَبؤ نؤََُيطا
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 :بةضتهةوةي زابسدوو بةئايهدةوة
 

مسؤظ دةزةجنامي بريوةزية تاَل و شرييهةكاني 
 زابسدوَييت )طيدو موتسي(

  
نٌَ ُٖيُ غاتًَو يُغاتُناٌْ شياٌْ ٓار َُٖيُٓنًَؿٌَ بؤ غاتُ خؤف و ْاخؤؾُناٌْ 

يت و ضنىنًُٓو طيىدىَيٌ نؤَُآليُتٌ و ؾُو ْؿًين تٌَُُْ بابطزووٍ يُغؤظو خؤؾُويػ
داضاٌْ َاآلٕ و ضَوؾٌ ٓابىضٍ طريؾإ و غاتُناٌْ ٖاوضِيًَُتٌ و برينطزُْوَو خُياَيٌ طُجنًيَت 
ياخىز َٓساَيٌ و ثُيىَْسيُناٌْ يُطٍَُ شيإ و ضَؾتاضَ دؤضاودؤضَناٌْ يُطٍَُ زَوضوبُض؟ُٓو 

ٕ ُْٖسيَهًإ ْعيهٔ و ُْٖسيَهًؿًإ زَطُضِيَُٓوَ ٓار َُٖيهًَؿاٍُْ بريَوَضيُناٌْ تَُُ
قؤْاغُناٌْ ثًَؿرتٍ تٌَُُْ َطؤظ نُضَْطُ تًَُُْإ زَيإ غاٍَ بًَت بُيازَوضٍ 

ُٓو , باوباثرياًْؿُوَ نُُٓواًْـ طًَطِاوياُْتُوَو بؤتُ بُؾًَو يُيازَوَضٍ ُْوٍَ زواٍ خؤيإ
ى و َطؤظ خىزٍ خؤٍ تًَسا زَبًًَٓتُوَ بريوَضياُْ طا تاٍَ طا ؾريئ بٌَ زَبُٓ ٓاويَُٓيُ

نُُْٖسيَهذاض , يُضوخػاضٍ ُٓو نُغاُْ زَخيىيًََٓتُوَ نُزيَُٓ خُياَيٌ يإ زيسًَْإ زَنا
خُياَيٌ خؤؾٌ يُؾُقٍُ باٍَ زَزات بُضَو ُٓو َُْعَيطُيُ نُناٌْ يازَوَضيُناًَْيت زَؾطٍَِ و 

نات و تاو تاوَف بُظَيٌ بُخؤيسا زيَتُوَو يُدٌَ شواًَْو زًَْؿًَتُوَو ًَٖالٍُْ خُياٍَ نٌَ زَ
و ُْٖسيَهذاضيـ ًٓػكاتًاُْ يؤٍَُ بريوَضيُنٌ تاٍَ زَخاتُ , خؤٍ بُغاويًهُ زَظاًَْت

ُٓغتؤٍ نُغًَهٌ زيهُو بُضازَيُى ٓاخٌ سُغطَت َُٖيسَنًَؿٌَ نُُٓو غاتُ زَبًَتُ 
ٖاتىوٍ و زَبًَتُ ثُْسيَو ُٓظَىوًَْو يُشياًْساو زَبًَتُ واُْيُى و َرياتًَو بؤُْوَناٌْ زا

غُضدُّ ُٓو ثُْساٍُْ نىضزَواضيـ ُٖض يُو غاتُ , نُغاٌْ زيهُ يًَىٍَ ؾًَط زَبٔ
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نُيُُٓزَب و نريؤى و ؾًعط و ٖىُْضٍ طؤضاٌْ , يازَوضياُْوَ غُضناوَيإ َُٖيططتىوَ
بطزووٍ بُضدُغتُ زَبٌَ نُبُزَّ ٓاواظَنٍُ عُيٌ َُضزاُْوَ زَيًًًََُٓوَو ٓار و سُغطَت بؤ ضا

خؤَإ و يازَ تاٍَ و ؾرييُٓناصيإ َُٖيسَنًَؿري ض بُزَْطٌ بُضظ يإ يُْاو غٓطٌ خؤَاْسا 
 : نُزََيًَري

 نٍُ زيَتُوَ نٍُ زيَتُوَ
 ناتٌ الوّ نٍُ زيَتُوَ

 يُزَغتِ نىو بُخىا ُٖضطًع ْايُتُوَ ْاياتُوَ 
 ُٓو طىَيٍُ نُ يُْاو ضَظا ُٓؾٓايُوَ ُٓؾٓايُوَ 

 تس ىيبىٍ ْانٌَ بُاليُوَ بُاليُوَ...ًَٓػتا وؾو بىو ب
 

 : يإ نُزََيًَري
 ؾُضتُ وَى َُدٓىٕ عُغاو قىَيًٓطٌَ َُٖيططّ

 تس تابُزاخٌ يُيًُوَ زًَََُٓٓ قُبطٍ تُْط و تاض...
 

بريوَضيُناٌْ َطؤظ بُظؤض ؾًَىَ يُاليُٕ ٖعضَُْساُْوَ يًَهسضاوتُوَ يُواُْف ؾُيًُغىؼي 
يُ َطؤظ زَضَجناٌَ بريوَضيُ تاٍَ و ؾريُْنإ و ضابطزويَيت و ٖٓسٍ طًسؤَىتطٍ نُيُوباوَضَِزا

زووثاتٌ زَناتُوَ نُ ضَؾتاضو َُٖيػىنُوتُناٌْ ًَٓػتاَإ ضَْطساُْوٍَ غات و ضوزاوو 
ُْى  ,نُضؤش زواٍ ضؤش نَُيُنُبىوٕ و يُناًَْهسا نؤبىوُْتُوَ, ُٓظَىُْناٌْ ضابطزووزَاُْ

ظَناًْؿُإ بُْسَ بُضابطزووَوَو يُغُض بَُٓاٍ ضابطزوو ُٖضُٓوَ بَُيهى ظؤض داض ثُيىَْسيًُ تا
بُغُض ثطزٍ ْاَُضز زا : َاََُيُ زَنُئ و ظؤضيَهًـ يُو يازَوَضياَُْإ نطزؤتُ ثُْس وَنى

َُثُضَِوَ...طًا يُغُض بٓذٌ خؤٍ ُٓضِويَتُوَ...ُٓطُض ًَٖعت ُْبىو بُزؤغيت زايهت بًٌََ 
يازَوَضٍ و بُغُضٖاتُناٌْ شياٌْ ضابطزووَ و ًَٓػتا  نانُ..تس ُٓو ثُْساُْ َُٖىوٍ زَضَجناٌَ

يازَوَضيُناٌْ زؤغت و ٖاوضِيًَاٌْ باو باثرياًْؿُإ نُبُزؤغيت خؤَاًْإ , ثُيطَِوٍ زَنُئ
زَظاْري و نطزؤتُ ثًَىَضو بَُٓا تُْاُْت دؤضٍ خىاضُْناًْؿُإ نًَُُٖؿُ ٓار بُزؤو َاغت 

ُٓطُض , اظئ و ٌٖ ًَٓػتا بُالَاُْوَ ططْطًٌ ًًُْو نُضيٌَ داضإ و زؤغتايُتٌ داضإ زَخى
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يُٖؤناضٍ َُُٓ بهؤَيًُٓوَ ُٓوا زَبٌَ بطُضِيًَُٓوَ بؤ ؾًهطزُْوَ زَضووًُْناٌْ غًطُؤْس 
ؾطؤيس و ؾًهُضَوَاٌْ غايهؤيؤشٍ و باؽ يُوَ بهُئ نُ قؤْاغٌ َٓساَيٌ ناضيطُضٍ يُغُض 

, ُضٍ باو باثرياصياُْ ُٖض يُغُضَاُْنُغًَيت تانسا ُٖيُو ُْغيت نؤَُآليُيتـ نُ ناضيط
ُٓظَىٌْ تاى خؤٍ بُتُْٗا ُْغيت يُو تانُزا زضووغت نطزووَو ناضيطُضٍ زابطًَطِاٌْ 
ُْوَناٌْ ثًَؿىو ُْغيت نؤَُآليُتٌ بؤ ًُُٓ زضوغت نطزووَو بُخؤؾٌ و ْاخؤؾُيهاًُْوَ 

ى ضَْط و بؤٕ و بريوَضيُناٌْ َطؤظ تُْٗا نُغُنإ ْاططيَتُوَ بَُيه, ناضٍ يًَهطزووئ
وَضظَناٌْ غاٍَ و نُؾىُٖواف زَططيَتُوَ نُيًََُؿهٌ َطؤظسا زَنُغجًَٔ و زَبُٓ ٓاَطاظٍ 

نًَُُٓـ ثُيىَْسٍ بُ تؤَاضطٍُ ًََؿهُوَ ُٖيُ نُُٓو  ,وَبريٖاتُٓوٍَ بريَوَضٍ
نُؾىُٖوايٍُ يإ ُٓو ضَْطٍُ يإ ُٓو بؤٌْ طىَيىطىَيعاضٍَ بُٖاضٍ يإ بؤٌْ زَغٌَ و زاٌْ 

ُٓطُض يُبُٖاضٍ , ضإ و ؾُونُضٍَ طىيٌَ ٓاططزاٌْ بُغتىوَ بُبريوَضيُنٌ تاٍَ يإ ؾرييُٓوَدا
ُٖض غاَيًَهسا يُْاو طىَيُ ًَْططعزا يُطٍَُ نُغًَهسا شياصيإ طىظَضاْسبٌَ ُٓطُض بؤ َاوٍَ تُْٗا 

, ُوَناتصًََطيَهـ بىوبٌَ ُٓوا بُبؤْهطزٌْ ُْضطع يُُٖض ناتًَهسا ُٓو غاتَُإ وَبري زيَت
يَُاوٍَ خُيُو خُضَاْسا يُُٖض َُٖيىيَػتًَهسا بىوبري ُٓوا ُٓو َُٖيىيَػتَُإ وَبري زيَتُوَ 

َُُٓف ثُيىَْسٍ بُؾًَطبىوٌْ َُضدًًُوَ ُٖيُ نُبُٖؤٍ  ,ُٓطُض ثاف نُْسئ غاَيًـ بىوبٌَ
َضٍ ظؤضداضيـ ضابطزوو نُزَبًَتُ بريو, ظَْطُنُوَ خىاضزُْنُ وَبري غُطُنٍُ باؾًىف زيَتُوَ

تاٍَ بؤ ًَُُٓ ُٓوا وَنى ُٓظَىوٕ غىزٍ يٌَ وَضزَططئ و َُٖيُناٌْ ضابطزوَإ وَى بريوَضيُنٌ 
ُْٖسيَذاض نُغاٌْ زَضوبُض يازَوَضٍ زَطًَطُِْوَ ُْوٍَ زواٍ خؤيإ , تاٍَ زووباضَ ْانُيُٓوَ

وَضٍ بري, نُتُْٗا بًػتىياُْ غىزٍ يٌَ وَضزَططٕ و ُٓو َُٖيُيٍُ ُٓوإ زووباضَ ْانُُْوَ
ُْٖسٍَ داض زَبًَتُ خُياَيٌ زآًَُٖض بؤ ْىغُضإ و ؾاعريإ و زَبًَتُ غُضناوَو ًًٓٗاٌَ 

يازَوَضيُناٌْ َطؤظ ُْٖسيَذاض وَنى خُوٕ وإ و ُْٖسيَهذاضيـ , ؾًعطٍ و ناضٍ ٖىُْضٍ
َطؤظ بُُْٓساظَيُى غىوز يُبريوَضيُناٌْ ضابطزووٍ خؤٍ وَضزَططٍَ , زَبُٓ خُوٕ بؤ َطؤظ

ُ ثُْسو عًربَت بؤ خؤٍ و خؤٍ زََُظَضز زَناتُوَو بُنُؾًَٓهٌ ْىٍَ خؤٍ دؤف زَيهات
 ُٓزات و ظاخاوٍ ًََؿهًـ ُٖض تاظَطُضياُْ ُٓزاتُوَ.

َطؤظًـ بؤ ُٓوٍَ خؤٍ يُضابطزووٍ تاٍَ ضظطاضبهات و ناضٍ ُْضيَين ُْناتُ غُضٍ ُٓوا 
ووَ بُُٖويَين ُٓظَىًَْهٌ ْىٍَ و ثًَىيػتُ يُطٍَُ خىزٍ خؤيسا بسوٍَ نُُٓو بريوَضيُ تاَيٍُ نطز

ُٖضطًع ْاؾهطٍَ بريوَضَيُناٌْ ضابطزوو , بُضًََُٖهٌ باؾرتٍ َُٖيػىنُوت و ضَؾتاضٍ
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بػطِزضيَتُوَو وَنى ُٓزيبإ زََئًَ ُْٖطاويَو بؤ زواوَو زوو ُْٖطاو بؤ ثًَؿُوَ بُٓاَاجنٌ 
َٓساَيًًُوَ نُوَنى  بريَوَضيُناٌْ َطؤظ بُؾًَهٌ ظؤضٍ بُغرتاوَ بُقؤْاغٌ, ثًَؿهُوتٔ

بُآلّ َطؤظ زيٓاًَهًاُْ غؤظ زَيىضوشيَينَ و , نؤَجًىتُضيَو َُٖىوٍ تًَسا نؤطا نطاوَ
 نؤَجًىتُضيـ ًَهاًْهًاُْ َطؤظ نًًهٌ يُغُض زَنات و بُٓاضَظووٍ خؤٍ ناضٍ ثٌَ زَنات.    

 : ناضيطُضٍ يازَوضيُنإ
نُؽ زَبٌَ شياٌْ ويَطإ زَناو  يازَوضيُ تاَيُنإ بُضازَيُى ناضيطُضٍ يُغُض ُْٖسٍَ

يُضَؾتاضو َُٖيػىنُوتٌ ضؤشاٍُْ ضَْط زَزاتُوَ وَنى يازَوضٍ شًَْو نُنىضَِنٍُ يُبُضزٌََ 
يازَوضٍ ُْٓؿاٍ نًَُٖسٍَُ زَضووٌْ بؤنُغىناضٍ قىضباًْاٌْ ُْٓؿاٍ زضووغت , نىشضابٌَ
ُض تانُناٌْ ُْى تُْٗا يازَوَضٍ نًًُاباضاٌْ َُٖيُظُ نُ ؾىيَُٓواضٍ ُْضيَين يُغ, نطزووَ

َُٖيُظُ بَُيهى يُغُض ظؤضبٍُ تانٌ نىضز ُٖيُو زوشَٓاٌْ نىضز ُٓطُض ُٖغت بُطىْاه بهُٕ 
ُٓوَ خُغًَُتًَهٌ َطؤيًُو ُٓطُض ْا ُٓوا ُٓو دؤضَ نُغاُْ نُغاٌْ غايهؤثاتري نُبُضاَبُض 

زَضنطإ يُُٖؾتاناٌْ دىتًاضاٌْ نىضز نُيُْاونُ زابطِواَنإ , نىضز ويصزاًْإ ٓاظاضيإ ْازا
غُزٍَ ضابطزوو ًَٓػتا ُٖغت بطيين يازَوضَيُناًْإ زَنُٕ ُْخامسُ يُناتًَهسا ًَٓػتاف ظَوٍ 

غُضدُّ يازَوَضيُناٌْ نىضز يَُاْطٌ ٓاظاضو ُْوضؤظزايُ يَُُٖيطريغاٌْ  ,و ظاضيإ زاطرينطاوَ
اغٌ نُؾىيَُٓواضيإ ؾؤضِف و يُْػهؤٍ ؾؤضِف و يُنًًُاباضإ و نُْسئ ويَػتطٍُ زيهٍُ غً

يُغُضباضٍ تانٌ ُّٓ ُْتُوَيُ ًَٖؿتؤتُوَ دا خؤف بٌَ يإ ْاخؤف بؤيُ يُّ َاْطُزا ُٖغيت 
ُْتُوَيٌ و ًْؿتُاٌْ و ؾؤضِؾطًَطٍَ زيَتُ دؤف و خطِؤف و نُيًََُؿهٌ تانٌ نىضززا 

قُتٌ و عاٌَ ُٓضَُُْنإ وَى يازَوَضيُى يُْاخٌ ُٓضَُٕ و زوشَٓاًْإ , نُغجاوَ
بَُُٖإ ؾًَىٍَ نىضزو ُٓضَُٕ َُٓاظيػًُناًْـ وَى  ,َتُوَو ْىنىَيٌ يٌَ زَنَُٕاو

ُْتُوَيُى يازَوضٍ تاٍَ و ؾرييًٓإ ُٖيُ. يازَوضيُنإ ناضيطُضٍ ظؤض يُغُض َُٖيهىُْناٌْ 
, َطؤظ زَنُٕ نًَُُٖؿُ َطؤظ زَخُُْ زَيُضاونٌَ و ؾؿاضٍ زَضوًُْوَو ؾجطظٍَ زَنُٕ

َْسٍ نؤَُآليُتًـ زَنات نُوَنى ُٓظَىًَْهٌ تاٍَ ثُيىَْسٍ بُدؤضَ يازَوَضيُنإ ناض يُثُيى
نُغاًَْهٌ تايبُتُوَ ُٖبٌَ بؤصيىوُْ نىؾذي و ؾًُٖسنطزٌْ تانًَو بُزَغيت ضشيٌَُ بُعؼ 

 وايهطزووَ نىضز ُٖغيت ُْضيَين بُضاَبُض عُضَب زضو غت بهات.
اضٍ َطؤظًؿُوَ ُٖيُ يازَوضَيُنإ ناضيطُضٍ يُغُض باضٍ دُغتُيٌ و نؤُْٓساٌَ زََ

ٖاونات يازَوضيُ خؤؾُناًْـ , نُناض يُ وَبريٖاتُٓوَو ُْخؤؾٌ غايهؤغؤَاتٌ زَنات
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ناضيطُضٍ ُٓضيَين بُغُض َطظُوَ ُٖيُو وايًًَسَنات ًَُٖؿُ زَيدؤف  بًَت و ناضٍ ًٓذابٌ 
ظؤضٍ بُؾًَهٌ , بهات و ُٓضيًَاُْ بري يُشيإ بهاتُوَو ثُيىَْسٍ يُطٍَُ زَضوبُضٍ باف بًَت

ظؤض يُبُضَُُٖ ؾًعطيُناٌْ نؤٕ و ْىٍَ يُضؤَإ , خُو و خُياَيٌ َطؤظ بُْسَ بُيازَوضَيهاُْوَ
و ؾاناضَناٌْ ُٓزَب ثُيىَْسٍ بُيازَوَضيُوَ ُٖيُو ُٓطُض بًًَرَي ُٓزَب و خُياَيٌ ُٓزَبٌ بٌَ 

ٍ شياٌْ بُو ؾًَىَيُف يازَوَض, يازَوَضٍ ناضيَهٌ غاْايُ ُٓوا طىَإ يُو ُٓزَبُ زَنطيَت
نُزَنطٍَ بًهُيُٓ ُٖويَين بُضَو ثًَؿربزٌْ شياصيإ ُْى , غايهؤيؤشٍ تانُناٌْ ثًَهًَٗٓاوَ

 خؤَإ ضازَغيت يازَوَضيُنٌ تاٍَ بهُئ.
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 وزدةكازي زةفتازي زؤذانة ثاَلهةزَيكة بؤ شيهدوو زاطستين ويرداى
سيًُ نؤَُاَلتًُنإ يُظؤض يُثًاوإ بُٖطََُْستطو وضزَناضتطو شْإ يُضووّ غؤظو ثُيىَْ

َُُٓف ثُيىَْسٍ بُظيطَنًُوَ , يُضووٍ ويصزاًْؿُوَ ظووتط بُخُبُض زئَ و وضيإ, ُٖغتًاضتطٕ
ظيطَنِ ويصزاًْـ نؤََُيُ , ظيطَنِ تىاْايُنِ ُٓقًَِ َطؤظُ يُ َُٖىو بىاضيَهسا, ُٖيُ

بُٖؤّ ُٓو , اليُتِ و زَضووِْ و َُٖيهىوِْ َطؤظُُٓزطاضيَهِ اليُِْ نُغًَتِ و نؤَُ
َطؤظ ُٖغت بُنًَُاغٌ و طىْاه , نؤََُيُ ُٓزطاضَوَ َاََُيُ يُطٍَُ خؤّ و زَوضوبُضزا زَنات

و ُْٖسيَهذاضيـ ُٖغت بُ تاوإ و خؤَُٖيهًَؿإ و خؤ بُظيعاْري و خؤثُضغتِ و تطِظيًًـ 
نُ , ُّ ُٓو ظيطَنًًُوَ نؤْرتوٍَ زَنطيَتُّٓ ُٖغتاُّْ خىز تُْٗاو تُْٗا يُضيَط, زَنات

ٓاغتِ , نُغُضَجناّ زَبًَتُ ضاغتهطزُْوَّ ضَؾتاضَناِْ ضؤشاُّْ, ويصزاِْ َتبىو بُضِيَىَزَبات
, ُٓو نؤْرتؤَيهطزُْؾِ بُغرتاوَ بُٓاغتِ بُطُضِخػذي وبعواْسِْ ُٓو ظيطَنِ و ويصزاُْوَ

يُطٍَُ شيإ و شيٓطُّ َطؤيِ و  نًَُُٓـ بُغرتاوَو ثُيىَْسَ بُغُوزاو َاََُيُنطزٕ
يُ , غطوؾتِ و ٓاو وُٖواوو زَوضوبُضو َُعطيؿُو زيٓاًَهًعَِ زَضووِْ خىزيؿُوَ

َُٖيىيَػتُ دًاواظَناِْ شياْسا ضؤشاُْ َطؤظ ظيطَنِ ويصزإ بُناضزًَََِٖٓ بؤ ُٓوَّ بتىاَِْ 
 .  يُطٍَُ خؤّ وزَوضوبُضيؿسا َُٖيبهات و يُطٍَُ غُضَاو طُضَازا َُٖيبهات

يُطٍَُ زضاوغَِ و بًَهاضَبايِ و ُْزاضّ و ُْخؤؾِ بُو ؾًَىَيُ نُناضَغُضّ طىجناويإ بؤ 
بسؤظيَتُوَو زووناضّ ُٖآلتِٓ نؤَُآليُتِ و زَضووِْ ُْيُت و ْاَؤبىوٕ و سُغطَت ُْناتُ 
ْاغٓاَُّ خؤّ و بؿتىاًَْت يُطٍَُ ثًَىيػتًُ غًَهػِ و خؤؾُويػتِ و ًَُالًَْهاِْ يُطٍَُ 

زَوضوبُضزا بػاظٍَ و بُو ؾًَىَيُ يُ ُْخؤؾٌ و َُيُٓتِ و زَضزَغُضيًُناِْ ضؤشاُْ خؤّ  خىزو
نىْهُ داضّ وا ُٖيُ َطؤظ ُٖض يُخؤيُوَ , ظؤض ططْطُ َطؤظ يُطٍَُ خؤيسا بطىجنًَت, ُْؾاضيَتُوَ

ُوَ بؤ نُ ْاظاَِْ نٌ بهات و نُيًًََٓو بسؤظيت, بًَعاضَو ْاظاَِْ نٌ بهات و نؤٕ خؤٍ بُضِيَىَببات
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زَضباظبىوٕ يُو بًَعاضيًُ نُ ثاغاويَهِ ُٓوتؤّ ًًُْ نُواتُ ُٓو َطؤظُ ُْيتىاًْىوَ ظيطَنِ 
ويصزاًْاُّْ خؤّ بُناضبًََِٗٓ و ُٓو تىاْاو ظيطَنًًُّ ُٖيُتِ وَنى ُٓو ثاضَوثىيُ وايُ نُ َطؤظ 

 يََُُهًسا وَنى ُٓو زايهُوايُ نُ ؾري, ًٖض غىزيَهِ يٌَ ْابًًَٓت بؤ شيإ وطىظَضاٌْ خؤٍ
وَنى ُٓو دىتًاضَ وايُ نُزاغٌ بُزَغتُوَيُو , ُٖيُو بُزواّ خىاضزِْ َٓساَيُنُيسا ويًََُ

َطؤظ ُٓطُض ُْتىاَِْ ٖاوغُْطِ , زَغًَُنُّ يُضَطُوَ َُٖيسَنًَؿَِ و ظيإ بُخانُنُّ زَطُيَُِْ
ًُ وٓاغتِ بؤ خؤّ زضوغت بهات و ًَُٖؿُ يُططيإ و ثُشاضَزا بصٍ نُواتُ برينطزُْوَّ ًْ

ُٓطُض َطؤظ تىضَِبىوو ُْيتىاِْ خؤّ نؤْرتؤٍَ بهات و ٓاقآلُْ , ظيطَنِ وَى خؤّ بُناض ُْٖاتىوَ
ُْتىاَِْ بُضَْطاضّ نًَؿُناِْ خؤٍ ببًَتُوَ ُٓوا ُْيتىاًْىَ يُتاضيهسا ضووْانِ بُناضبًَِٓ و 

سا ظيطَنِ ويصزاٌْ ويصزاٌْ ُٖضَغِ ًَٖٓاوَ ... ضَؾتاضنطزٕ يُطٍَُ خىز و يُطٍَُ زَوضوبُضيؿ
ضَْطُ ُٓو , زَويَت و ثُيطَِوُْنطزِْ ُٓو ويصزاُْ َايُّ زَيُضاونَِ و ُٖغتهطزُْ بُطىْاه

وَزيَ زواّ ضَؾتاضنطزُْناِْ نًَض , ُٖغتهطزٕ بُطىْاُٖ َطؤظ ُْظاِْ بؤنٌ زَيطُضِيًََٓتُوَ
زَْىيََِٓ  0ًٓػكاتًاُْ زَنُويَتُ نُوَيِ و نًٓطٌَ زَزات وغُضّ زيَ زَؾىيًََٓت و ظؤضداض ضَؾتاضّ

نُ ًَُٓـ وَى ؾًًًَََهِ زَضووِْ , بُضاَبُض خَُيو و يؤَُّ خؤّ و خَُيهًـ زَنات
ًَُٓـ ثُيىَْسّ بُخىزَوَ ُٖيُ بؤيُ ثًَىيػتُ , بُناضزًًَََٖٓت بؤ غطِثؤؾهطزِْ ُٓو ُٖغتُ

زات و طىضِوتري َطؤظ ضؤشاُْ بُخؤيسا بهًَتُوَو وبطِياض يُغُض ضووزاو ناضنطزُْناِْ ٓايٓسَّ ُْ
نىْهُ طىضِوتري بُتُْٗاو بَِ طُضِاُْوَ بؤ خىز ُْخؿُّ غُض ٓاوَو , ُْناتُ ُٖويَِٓ ناضَناِْ

غىزّ يًَٓابًٓطيت و تُْاُْت ُٓو َطؤظُ خؤيؿِ ْاظاًَْت ض ُْخؿُيُنِ نًَؿاوَ بؤ خؤّ و 
غاَيُٖا َطؤظًَو نُ يُ ساَيُتِ َُٖيهىوْسا طؤظَ ثطِ ُْٖطىيُٓ , ُْٖطاوَناِْ زوا ضؤشّ

, غاَيًُنُّ بؿهًََِٓ ُٓوا ناضَغاتِ بُغُض ويصزاٌْ خؤيسا ًَٖٓاوَو ثُؾًُاِْ ؾطياّ ْانُويَت
ثُضوَضزَ ناضيطُضّ ظؤضّ ُٖيُ يُغُض بُطُضِخػتِٓ ظيطَنِ ويصزاٌْ َٓساٍَ و ثُضَثًَساِْ تا ُٓو 

و تًًَسا نًَُُٓـ بايُخسإ بُخىز, ٓاغتُّ نًًًِ غُضنُوتُٓناِْ شيإ بُزَغتُوَ بططيَت
بُطىيَطَّ يًَهؤَيًُٓوَنإ ظيطَنِ ويصزإ زَنطيَت َُؾكِ , طُؾُثًَساِْ ويصزإ بُضدُغتُ زَبًَت

ضَْطُ ُْٖسيَو , يُغُض بهطيَت و طُؾُّ ثًَبسضيَت وضاغت بهطيَتُوَو بُو ؾًَىَيُّ نُ زََاُْوٍَ

                                                 

" ُٓو دؤضَ نُغإُْ نُيُناتِ ؾهػتسا ٖؤناضّ ُٓو ؾهػتًٍُ  الشخصية االسقاطيةنُغًَتِ ًٓػكاتِ " 1
 َيهِ زيهُو يؤَُّ نُغاِْ تط زَنُٕ .خؤيإ زَزَُْ ثاٍَ خُ
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َٓساَيًُوَ زضوغت نُغًـ يُّ ضِووَوَ يُطَُيُاْسا نؤى ُْبٔ يُبُض ُٓوَّ ويصزإ يُغُضَتاّ 
زَبًَت و زَخطيَتُ غُضثٌَ و بُناضًَٖٓاِْ ُٓو ويصزاُْف ثًَىيػتِ بُظيطَنِ و تىاْاو ضآًَٖإ و 

بُآلّ ُٓظَىوُْناِْ َُٓطِؤٍ شياِْ ضؤشاُْوغىوز وَضططتٔ يُ , ثُضوَضزٍَ خًَعإ و زَوضوبُض ُٖيُ
يُّ ضووَوَ , ظيطَنِ ويصزإ ُٓظَىوِْ نُغاِْ زيهُ زَغتًَهِ باآلٍ ُٖيُ يُبُضَو ثًَؿربزِْ

ٓاؾطَتًـ بُطىيَطٍَ ُْٖسيَو يًَهؤَيًُٓوَ ظياتط ظيطَنٔ وتىاْاّ بُضِيَىَبطزِْ َُٖيهىوُْناًْإ 
ظياتطَو يُضووّ غؤظو و ثُيىَْسّ نؤَُآليُتًُوَ بُٖطََُْستطٕ و ظيرَت و ظووتط ثٍُ بُو ُٖغتُ 

ىاْاّ ظَيِٓ ٓاؾطَت يُطٍَُ بُغاآلنىوٕ بُطىيَطَّ يًَهؤَيًُٓوَيُنِ َُٓطيهايِ ْىَّ ت, زَبُٕ
ًَُٓـ ثًَهُواُّْ ُٓو بؤنىوُْ باوَيُ نُ زَيطىوت ٓاؾطَت زواّ تَُُِْ , ظياتط زَبًَت

ُٓو تىاْا ظَيًُّٓ شًْـ , بًَعاضبىوٕ برينىوُْوَّ ظياتط زَبًَت و تىاْاّ ظَيِٓ نُّ زَبًَتُوَ
 ٓاِْ ظيطَنِ ويصزإ. بًَطىَإ ناضيطُضّ ُٖيُ يُغُض َاََُيُنطزٕ و بُناضًَٖ
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 :خةمي ذى
با ذنةكةت طوشازشت لةدةزدو خةمي الي تؤ بكات، 
ئةوة ثستةو بؤَلة نيية بةَلكو دةزوشايةكة بؤ 

 بةباكسدني خةمةكاني.

 
زياضزٍَ خؤنىؾذي تطغٓانرتئ ًْؿاُْناٌْ خَُؤنًُ نُزَضَجناٌَ ُٓوثُضٍِ بًَعاضٍ و 

 تُْٗا ُْى خؤنىؾذي زياضزٍَ ,شياُْ واتايٌ بٌَ وؤٍ شيإ ْآىًََسٍ و ويًََبىوٌْ َطؤظ بؤ ٓاغ
 ثرت َطؤظسا يًَُْى  نُضخُزا يُّ ,زَزات ضوو باَيٓسَناًْؿسا يًَُْىإ بَُيهى َطؤظُناْسا يًَُْى

 ,زَنات يُخَُُناٌْ طىظاضؾت نُنَُرت ُٓوٍَ بُٖؤٍ زَبات خؤنىؾذي بؤ ثُْا ٌََ ضَطُظٍ
 ٖؤيُناٌْ بَُيهى ًًُْ زياضيهطاويـ ناتًَهٌ تُْٗا ضزَيُزيا ُٓو بؤ ًًُْ ٖؤناضيَهًـ تُْٗا

 نُْاتىاٌَْ ,َطؤظُ ُٓو شياٌْ غُضاثاٍ نَُيُنُبىوَناٌْ ٖؤناضَ بؤ زَطُضِيَتُوَ خؤنىؾذي
 ,زَنىشٍَ خؤٍ بؤُْططتين طىٍَ و ُْٖاتٔ بُزَْطُوَ و يُبًَسَغُآلتٌ ثاؾإ ,ببًَتُوَ بُضَْطاضيإ

 ٖؤيُنٌ غُضَُٖيساٌْ يُطٍَُ َطؤظُنُ نُغايُتٌ ْاٖاوغُْطٌ و ٍْآىًََس و بًَعاضٍ ٖؤياُْ ُٓو
 خؤٍ ٖؤ ؾآلُْ يُبُض ؾآلُْنُؽ نُزََئًَ ًًُْ ضاغت ,ضووزَزات ناضَغات ضاغتُوخؤ و ْىٍَ

 زوايري يُضاغتًسا ,نُغُ ُٓو خؤنىؾتين بىوَٖؤٍ نُزََئًَ ٖؤناضٍَ ُٓو بَُيهى ,نىؾتىوَ
 بؤ زَطُضِيـَتُوَ ٓاؾطَتإ خؤنىؾتين ,زَنات ثًَؿرت اٌْنَُيُنُبىوَن ٖؤيُ نُبُؾساضٍ ٖؤناضَ

 و يُبُضًََُٖٗٓإ شٕ بُثًَطٍُ نُتايبُتٔ بابُتًُنإ ٖؤناضَ نؤََُيٌ ,ٖؤناض نؤََُيُ زوو
 ثًَؿىاظيهطزٌْ وَآلَساُْوَو نؤًْيَت يُغُض ناضيطُضيُناٌْ ثًَطُيُو ُٓو زَضٖاويؿتُناٌْ

 و َُٖيهىوٕ بؤ شُْ ُٓو نؤْرتؤَيهطزٌْ نؤًَْيت ًََطزو ٍُبَُٓاَي يًََُطزو زَوضوبُض طىؾاضَناٌْ
 و شٕ يًَُْىإ ضيَعططتُٓ و نُضاَُت َُغُيٍُ بٌَ ططْط ُٓوٍَ ,ضيًًََططتين و زَضووًُْناٌْ باضَ
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 ثًاو ظياتط نُضاَُت ضيَعو ٖاوغُضيَتًسا يُشياٌْ بًًََري زَتىاْري ُٓوا بًَت واقًعًاُْ ُٓطُض ,ثًاوزا
 دىئَ وَآلٌَ شْاُْ يُو ظؤضيـ زَزَٕ بُشُْناًْإ دىئَ ثًاوإ : صيىوُْ بؤ نطزووَ قؤضخٌ

 بُنُغًَهٌ دىئَ ًَْط ضَطُظٍ يإ ثًاو ناتًَهًـ ,زَخىاتُوَ ثُْط يُْاخًاْسا بُآلّ ,ْازَُْوَ
 بؤ نُدًَٓىَنٍُ بُناضزيَينَ نُغُ ُٓو زايهٌ و خىؾو ْاوٍ ُٖض شُْنٍُ يُبُضزَّ زَزات زيهُ

 دًَٓى زَبٌَ ياخٌ يٌَ ؾتًَهٌ داض ظؤض بَُيهى َطؤظُ يُطٍَُ دًَٓىَنإ تُْٗا ىُْ ,زًََْطٍَ
 ناى ثٌَ ناضَباٍ ثالنًَهٌ ناتًَو صيىوُْ بؤ غًَهػٌ ُْٓساٌَ بؤ بطزٕ بُثُْا زَزا بُوؾتُف
 . بُّ نري يُوٍَ ٍُٖ نطزووَ زضووغيت نري َُُٓ َُٓيٌَ ْانطيَتُوَ

 ٓاؾطَتُنُزا يُزَيٌ بُضؤش ضؤش ,ثُيىَْسيًُ دؤضَ ُٓو ثًاوَنُيُتٌ ًَهُنٌ بُضاغتىَُٖيُ شٕ
 َٓساٍَ شَاضٍَ ظؤضٍ و خطاخ طىظَضاٌْ باضوزؤخٌ غُضَضِاٍ ,زَخىاتُوَ ثُْط زًًََََٓتُوَو

 زَيساُْوٍَ بؤ ناتًَو ُْبىوٌْ و يَُىبُم ناضنطزٌْ بُضزَواٌَ بُٖؤٍ عُضَقهطزٌْ و وثؿىُْزإ
 غُضزٌََ زَغتُخىؾهُناٌْ يُطٍَُ ٖاوضِيًَُتٌ وٌُْْبى و بُخؤزانىوُْوٍَ  و خؤٍ زَضووٌْ
 تَُُٕ...تس بُٖاضٍ يُتٌَُُْ طىظاضؾتهطزٕ و َٓساَيٌ

 زيهُ ٖؤيُناٌْ يُطٍَُ زَبًَتُوَ ٓاؾطَتُ ُٓو زووناضٍ ْىٍَ َُٖيىيَػتًَهٌ ناتًَو
 خؤنىؾذي. ؾًَىٍَ يُغُض زَتُقًَتُوَ  ثطِبىوَنُ ْاخُ و َُٖيسَٓاوغًَٔ

 ,ٓاؾطَت يُغُض دؤضاودؤضٕ ظؤضو نؤٍََُ باوٍ ُْضيَُٓناٌْ بؤنىوُْ سوزي ثًاوو ؾؿاضَناٌْ
 بًَِٓ واظ ,نًًُ ناض قُيٓانا) زََيٌَ و ْايسضنًَينَ ٓاؾطَتُنُ ضؤشإُْ و  وضزٕ يُبُضُٓوٍَ بُآلّ

 وَآلًَـ ُٓطُض ( ًًُْ...تس ناض ُٖض زاًْؿِ...ُٓويـ و بطاشٕ الٍ بهُُ ...زَبٌَ  يُثًاوَنُّ
 ًَُُٓزا يُنؤََُيطٍُ تُآلقساُْف ُّٓ ,تُآلقسإ دًابىوُْوَو بطاتُ ساٍَ ُْيُيُوا بساتُوَ

 ُٓو ,تطَ ُٖٓىَٕ تاضازَيُى ثًاوَنُ بؤ بُآلّ ,تُآلقسضاو ٓاؾطَتٌ غُيطنطزٌْ غىى زَبًَتُٖؤٍ
 زَبًَتُ ًََؿًَو واتٌُْ نىضز نؤزَبًَتُوَو ُٖيُو خؤٍ ناضزاُْوٍَ شُْنُ يُْاخٌ ُْزضناُْ

 َُٓسا نُبُغُض  ًََطزَنٍُ وَنى ,بطِيَصٍَ بُغُضزا خؤٍ زاخٌ ًًُْ ُغًَهًـن ,طاًََؿًَو
 بًًََت ثًٌَ ثًاوَنٍُ ناتُزا يُّ يُواُْؾُ زَبات بؤ ثُْاٍ ؾطًََػهُ و ططيإ تُْٗا ,زَيطِيَصٍَ
 ٓاؾطَتُنُ ظؤضداض ,ٓاؾطَتُ بُو غىنايُتًُ ُٓوَف زيػإ ,بططٍ ُٖض شٕ... ًََُْينَ عَُطت

 ضَتٌ ثًاوَنُ ُْبًَت ظاٍَ شُْنُ قػٍُ ُٓوٍَ بؤ بُآلّ بًَت ضاغتًـ يُواُْيُ طِيَتزَضزَب ضايُى
 ُٓو ,ْابطٍَِ زَضٍ ُٖضنُْسَ ,شُْنُ زَضووٌْ يُغُض ُٖيُ خؤٍ ضَْطساُْوٍَ َُُٓف ,زَناتُوَ

 يًَُْىإ ظؤضداض ,ٓاؾطَت غايهؤيؤشٍ ٓايٓسٍَ يُغُض ُٖيُ خؤٍ ناضيطُضٍ زيػإ زَضُْبطِيُٓف
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 ثًَؿًٓاًْـ شُْنُيُو يُغُض نُظياتط َاَيساضيًـ تُْاُْت ْانطيَت بؤشٕ سًػاب ًََطز ًٌَخًَ و شٕ
 وايُ تؿُْطُ ُٓو وَنى شُْنُ الٍ ْاوَاَيُ نُثًَىيػيت نايُنًـ نُونهُ واتُ شْىَاٍَ وتىياُْ

 ٓاؾطَت ضاغتُوخؤ ظؤضتًَسايُو وضزَناضٍ  َاَيساضٍ ُٓوٍَ غُضَضِاٍ ,ططْطُ  ثًاو الٍ نُ
 ُٓو زَضِواًَْتُ تطَوَ بُزيسوبؤنىوًَْهٌ ثًاوَنُ بُآلّ ,ظؤضططْطُ زَنات يُطَُيسا ىنُوتٌَُٖيػ

 خَُُ بؤيُ ,نؤزَبُٓوَ وضزَناضياُْ ُٓو ُٖض ,ُٓو الٍ ًًُْ بايُخًَهٌ ًٖض وضزَناضيًُو
 و زَبٔ نَُيُنُ يُى يُغُض ُٓوا ثُضِيًََٓت زَضٍ ضؤشاُْ ُْبًَت زَضواظَيُى ُٓطُض َطؤظ وضزَناٌْ

 تاواٌْ يُواُْف زَزؤظيَتُوَ خىاضوخًَض الضِيًَُنٌ يُزواداضزا و سُغطَت و زار ٖؤٍ زَبُٓ
 غايهؤيؤشٍ خؤضانًَهٌ نُ ثًَهُْري ,زَضووٌْ ؾًَُشاٌْ و ُْخؤؾٌ زَضنُوتين يإ  خؤنىؾذي
 يُىدًَطا يَُُٖى ْابٌَ ,يًَبسا قاقا ْابٌَ :وَنى  زاْطاوَ يُغُض ياغاٍ  ٓاؾطَت بؤ نُنٌ ضؤشاُْيُ
 َُٖيطِؾذي بؤ ططْطُ زَضواظَيُنٌ ثًَهُْري غايهؤيؤشيُوَ يُضووٍ ُٖضنُْسيؿُ ,ثًَبهٌَُْ

   خَُُنإ. وبُبانطزٌْ
بَُيهى ٖؤناضطُيًَهٌ , ٖؤناضَناٌْ خؤنىؾتين شٕ تُْٗا ٖؤناضَ ضاغتُوخؤنُ ًًُْ

ُوَ نُ تًايسا نؤبىوُْتُوَو ثُْطًإ خىاضزؤت, نَُيُنُبىوٍ نُْسئ غاَيٍُ ضابطزووؾُ
نُ يُّ , بُٖؤناضيَهٌ ضاغتُوخؤ زَتُقُٓوَو ًٖض ٖؤناضيَهًـ بُ تُْٗا ضؤَيٌ غُضَنٌ ْابًينَ

 : نُْس خاَيُزا نؤٍ زَنُيُٓوَ
ُٖغتُٓنطزٕ بُ ٓاغايـ و ٓاضاٌَ زَوضووبُضْ تًَطِواًْين ضَؾبًٓاٍُْ ٓاؾطَت  -0

بُض ثًَطُ بُآلّ شٕ يُ, بُضاَبُض شيإ وَى ُٖض تانًَهٌ زيهُ ض ًَْط بٌَ ض ٌََ
نؤَُآليُتًُنٍُ نؤََُيطٍُ نىضزَوَاضٍ و ًَْطغاالضٍ ُْيتىاًْىَ وَنى ًَْط طىظاضؾت يُو 

نُ يُضووٍ ًَهاًْهًُوَ , نُظياتط خؤغىتاُْ, ضَؾبًًٍُٓ خؤٍ بهات بُخؤنىؾذي ُْبًَت
ناضيَهٌ ٓاغاْرتَ يُبُض ُٓوٍَ ٓاَطاظَناٌْ ُٓجناَساٌْ يُبُض زَغتسايُ وَنى نُضَغُناٌْ 

, م و طُضَاو يُتُبار و ثُضًَََعو غُضناوَناٌْ غىتٌَُُْ و ٓاطط و نُقؤو ؾيت زيهَُىبُ
ثًاو شٌْ زووَّ زيَينَ تؤَيٍُ خؤٍ يُ شٌْ يُنٌَُ زَناتُوَو طىظاضؾت يُ بًَعاضبىٌْْ خؤٍ 

, نُ بَُُف ُٖيًَو يُ طُضِاُْوَ يُخؤنىؾذي يُزَغت زَزات, بُآلّ شٕ َُُٓ ْانات, زَنات
نُ بؤٍ ُٖيُ , ىاٌَْ وَى ثًاو طىظاضؾت يُ ًَٓـ و ٓاظاضَناٌْ ضؤشاٍُْ بهاتُٖضوَٖا شٕ ْات

, دطُضَ بهًَؿٌَ و غىاتُوَو طُؾت بهات, َىبايٌ بُخؤيُوَ ببُغيتَ, زََاْهُ َُٖيبططيَت
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َُٓاُْف بُ بطِواٍ خؤٍ نًََُو يُ خَُُناٌْ , بُبٌَ َٓساٍَ بػىضِيَتُوَْ بطُضٍَِ
 زَضَِوَيًََٓتُوَ.

ىاض نًَىٍَ َاَيُنٍُ خؤيسا ُْبًَت ثًَىيػيت بُوَيُ نُ ططْطٌ ثًَبسضٍَ وَى شٕ يُ ن -3
ُْٖسيَو داض يُ َاَيُنٍُ خؤيؿًسا ُٓو ثًَىيػتًُ , ُٖض تانًَهٌ نؤََُيطُ تًَط ْانات

, زَضووًٍُْ تًَط ْانطيَت نُ بُاليٌُْ نَُُوَ ثًٌَ بًًََت زَغت خؤف نًَؿتُنُت خؤف بىو
ضٍ ْاوَاَيُوَ ظؤض َاْسوو بىوٍ نىْهُ ُّٓ دؤضَ غؤظثًَساُْ الٍ يإ َُٓطِؤ بُضزَواّ و نا

ثًاوٍ نىضزَواضٍ زَطُُُْو ُٓطُض غؤظيؿٌ بؤٍ ُٖبٌَ ُٓوا ْايسضنًَينَ نُشُْنٍُ زَيٌ ثٌَ 
خؤف بٌَ َُُٓف ٖؤناضٍ غايهؤيؤشٍ خؤٍ ُٖيُ يُواُْف ُْوَى نُغىناضٍ ثًاوَنُ 

تًَطُْبىوٌْ ُّٓ ثًَساويػتًُ واتُ زاْاٌْ ثًاوَنُ , زابُثًاوَنُ بًًََٔ تؤ ظاٍَ ًْت بُغُض شُْنُتُ
بُغؤظو خؤؾُويػيت بؤ شُْنٍُ زَبًَتُ ُٖغتهطزٌْ شُْنُ بُنَُىونىضتٌ و ضَؾتاضٍ 

نُ ُٖغتهطزٕ بُنَُىونىضتٌ و ؾُضِاْطًَعيـ ثاَيٌ ثًَىَ زًََْت غُضجنٌ , ؾُضِاْطًَعٍ
شاُْ ؾُضِو ُٖضا يَُاَيُوَ زًََْتُوَو يإ ُٓوَتا ضؤ, زَوضووبُض ضابهًَؿٌَ بُ ُٖض ٖؤيُى بٌَ

بؤيُ بًَعاض زَبٌَ , يإ ؾُضِو ُٖضا زًََْتُوَ طىيٌَ يًَٓاططٕ, ثطتُو بؤَيُ زَنات و طىيٌَ يًَسَططٕ
 و شيإ يُ الٍ بٌَ َاْا زَبًَت و ُٖوَيٌ ضظطاض بىوٕ زَزات. 

ٍ ُٖوَيٌ بؤ ُٓوثُضِ, دُختهطزٕ يُغُض خؤبُزيًَٗٓإ ثًَىيػتًُنٌ زَضووٌْ ٓاؾطَتُ-2
بُآلّ ُّٓ نىاضنًَىَيُ ُٓو ظًََُٓيٍُ بؤ , زَزات يُو نىاض نًَىَيُ نُ تًايسا زَشٍ

نُ بطاتُ ُٓو ٓاَاجنُ ُٓوَ ُْبًَت نُ ثُْا بؤ ٓاضايؿت و خؤدىاْهطزٕ ببات بؤ , ْاضَِخػًيَنَ
ٖؤٍ  ُْٖسيَهذاضيـ َُُٓيإ بُ طىيَطٍَ ثًَىيػت بؤٍ ْانًَتُ غُض بُ, ضاظيهطزٌْ زَوضووبُض

 ضنابُضٍ ُٖغيت دىاٌْ يُاليُٕ ٓاؾطَتاٌْ زيهُو زَيجًػٌ يُ ثًاوَنٍُ .
نُ ضَْطُ يُبُض ُٓوَ بىوبٌَ , تًَطُْبىوٌْ ُٖغيت ًٓٓتًُابىوٌْ بؤ خًَعإ و زَوضووبُض -0

َٓساَيٌ نىضٍِ ُْبٌَ نىْهُ بىوٌْ ضَطُظٍ ًَْطيُٓ يُُْغيت نؤََُيطٍُ نىضزَواضٍ ضَطٌ 
ُوَ طىاظضاوَتُوَ ُٖضنُْسيؿُ تانُنإ واْاَئًَ ُٓوَ تُْٗا بؤ ُٓوَيُ زانىتاوَو ُْوَ زواٍ ْ

نُيُطٍَُ غُضزََسا زَطىجنًَٔ بُآلّ يُغايهؤيؤشيُتٌ َطؤظسا غُضزَّ يُطٍَُ ُْغيت 
يإ ضيَع يُ خؤٍ ْاٌَْ , يإ ثُيىَْسٍ يُطٍَُ نُغىناضٍ ثًاوَنٍُ الواظبٌَ, نؤَُآليُتٌ ْانؤنٔ

 طؤؾُطريَ وزَوضووبُض يًٌَ ضاظٍ ْري.بُٖؤٍ  ُٖغتهطزٌْ نُ ُٓو 
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نُثًَؿرت بُبٌَ ناضَغُض بُدًٌَ , نَُيُنُبىوٌْ نًَؿُ زَضووٌْ و نؤَُآليُتًُنإ-5
نًَؿُ , ًَٖؿتىوٕ و يُ ُْغتًسا باوى غاالضيَيت طَُاضؤٍ زاوَو ثُْطٌ خىاضزؤتُوَ

, َيطٍُ ًَْط غاالضٍزَضووًُْنإ زَطُضِيَُٓوَ قؤْاغٌ ثًَؿىوتط نُ ُٖض نض بىوَ يُ َُٖإ نؤَُ
نىْهُ تا طُوضَتط بٌَ زَبٌَ نىيَطاُْو ظياتط ثابُْسٍ , نُ يُطَُيطُوضَبىوٌْ ظياتط طُوضَ زَبًَت

َََُيطٍُ بًَت.   زابىُْضييت نؤ
ُٖآلتٔ يُ شيإ و بُضطُُْططتين بُٖؤٍ َاْسووبىوٕ و ٓريٖام و ُْبىوٌْ ناتًَو بؤ -6

إ و ُٖغتهطزٕ بُبٌَ واتايٌ شيإ و بُخؤزانىوُْوٍَ خىوزو نًَصوَضُْططتٔ يُشي
 ٖاوناضيُٓنطزٌْ يُاليُٕ ُْٓساَاٌْ زيهٍُ خًَعاُْوَ . 

تؤَيُغُْسُْوَ يُزَوضووبُض وَى ثُضنُ نطزاضيَو بؤ ُٓو نُوغاُْوَ نُ ضؤشاُْ زَيبًينَ و  7
 نُغًَو ُْبىوَ طىيٌَ يٌَ بططٍَ و خَُُناٌْ بُبازا بهات . 

ػت ًًُْ بؤ نؤََُيطُ بُتايبُتٌ يُ ناتٌ خؤ بُضاوضز ُٖغتهطزٕ نُ ُٓو وَنى ثًَىي -8
 نطزْسا .

 بُْاظثُضوَضزَنطزٌْ يُ قؤْاغٌ َٓساَيٌ و يُ زَغتساٌْ ُٓو ْاظَ يَُاَيٌ  ثًاوَنُيسا .  -9
ًَسياوزَظطاناٌْ و بآلوبىوُْوٍَ ُٖواَيُناٌْ خؤغىتإ ٖؤناضيَهُ بؤ برينطزُْوٍَ  -04

 ىؾذي ُٓطُضَناٌْ ُٓجناَساٌْ ْعيو زَناتُوَ. برينطزُْوَف يُ خؤن, شٕ يُخؤنىؾذي
الواظٍ نُغًَيت ُٓو شٍُْ خؤٍ زَنىشيَت و ززإ بُخؤزاُْططتين و  -00

ْابٌَ ُٓوَمشإ يُبري بهًَت نُ ُٖض شُْو  , خؤنؤْرتؤَيُٓنطزٌْ بُضاَبُض نًَؿُناٌْ ضؤشاُْ
بُآلّ غُضدُّ , ٌ زيهُضَْطُ دًاواظ بًَت يُ نُغًَه, نؤََُيُ ٖؤناضيَو ثاَيٌ ثًَىَ زًََْت

نُ ثًَىيػتُ خؤٍ بسؤظيَتُوَو خؤٍ بُزٍ , زا زَخىيًَتُوَ( خىز) ٖؤناضَنإ يُزَوضووبُضٍ
 بًَٗينَ ....تس 



 147 

 

 

 

 :نصيكرتيو دادطاي ذى و مَيسد
 

 كةضي ضَييةم، نَيواى ذى و مَيسد ئاَلؤشتس دةكات

 
بىضٍ بًَت يإ نؤَُآليُتٌ يُواُْؾُ ُٓو ططؾتُ ٓا, ًٖض خًَعاًَْو بٌَ نًَؿُو ططؾت ًًُْ

 يإ تُْسضوغيت ...تس
ًَُْت ًٓرت ثًاوَنُ إ , ُٓطُض ُٓو ططؾتاُْف ناضَغُض ُْنطإ ُٓوا ُٓوَ ْاطُي َىاًْ يإ شُْنُ ًْ

َت واتُ ططؾت بُططؾت ناضَغُض , نىْهُ بُو ْانؤنًُ ُٖضطًع نًَؿُنُ ناضغُض ْانطيَت, ْانؤى ًب
َىإ شٕ , ْانطيَت ُوَ ُٖيُ وَىبُآلّ ططؾيت باوٍ ًْ  : و ًََطز ظياتط ثُيىَْسٍ بُباضٍ زَضوًْ

واتُ ؾًَىاظٍ باوٍ ) ُْبىوٌْ زيبًؤَاغًُت, زيىاضٍ زَضوٌْ, يًَهشاَيٌ ُْبىوٕ, ُْطىجنإ
 َُُٓف ظياتط ثُيىَْسٍ بُ نُغًَيت شٕ و ًََطزَوَ ُٖيُ.( غُضزَّ

شٕ و ًََطز بُبٌَ  ُٓوٍَ يُّ دؤضَ نًَؿُ غايهؤيؤشيًاُْزا قىضَِنُ خُغرت زَنات ُٓوَيُ
يُضاغتًسا ْاوبصيىإ , زَبُٕ بؤ ناضَغُضٍ نًَؿُنُيإ( ْاوبصيىإ) بُضْاَُ ثُْا بؤنُغٌ غًًَُّ

ُْى زابُؾهطزٌْ , بؤ ُٓوَ زَبًَت خُضَاًَْو يإ َرياتًَو يًَُْىإ زوونُؽ بُف بهات
ُٓو ُٖغتٍُ , ٕنًَؿٍُ غايهؤيؤشٍ ًَْىإ شٕ و ًََطز نُزَبًَتُ ٖؤٍ زابُؾهطزٌْ ُٖغتُناًْا
, بىوٕ بُيُى, نُُٖض يُطٍَُ ثُضيإ بُغتين ٖاوغُضيَتًُوَ نُ زووثاضنُ ُٖغت بىوٕ

يًَهشاَيٌ ُْبىوُْ , يُغؤْطٍُ ُٓوَوَ نُؾُضٍِ ًَْىاًْإ غايهؤيؤشيًُ نُواتُ ضيَع ُْططتٔ
نىْهُ ُٖغتُنإ , تُْٗا خؤؾًإ يُظَاٌْ ُٓو ُٖغت و ُْغتُ تًَسَطُٕ, ٖاتؤتُ ٓاضاوَ

نُواتُ نٌَ , ٗاتٍُ تٌَُُْ ٖاوغُضيَيت و واتايًُوَ ظَاٌْ ٖاوغُضيَيت ضَْط زَزاتُوَثًَه
زََيٌَ ْاوبصيىإ يُو ظَاُْ تًَسَطا؟!ظَاٌْ ُٓوإ بًَسَْطُيُبُضُٓوَ بؤُٓوَ ْازوٍَ تا نُغٌ 
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زيهُ يًٌَ تًَبطات ْاوبصيىاًْـ نُظَاٌْ ُٓوإ ُْظاٌَْ زَبٌَ شٕ و ًََطز زَغتبُضزاضٍ ُٖغت 
نُيُو باظُْيُف زَضنىوٕ َاْاٍ وايُ , غيت خؤيإ بٔ بؤ ُٓوٍَ ْاوبصيىإ يًٌَ تًَبطاوُْ

ثريؤظٍ ٖاوغُضيَيت ثًَؿًًَهطاو نًًًٌ ناضَغُضٍ نًَؿُناًْإ زايُ زَغيت نُغاٌْ زيهُو 
بُآلّ باثطغري شْىًََطز بؤ يُو باظُْيُ زَضزَنٔ؟َُٖىو , َاوَيُنٌ زووض يُخؤياٌْ بعض زَنُٕ

 نُواتُ نٌَ يُغُض ُٖم ًًُْ؟, م بؤالٍ خؤٍ ضازَنًَؿٌََطؤظًَو ُٖ
يُضاغتًسا ٖاوغُضيَيت قىضباًْساُْ يُثًَٓاو خًَعإ و نؤَيُطٍُ ططْطٌ نؤََُيُو ثريؤظٍ ثٌَ 
زَبُخؿًَت و ثاؾإ بُٖؤيُوَ تانُنإ ٓاضاّ زَبُٓوَو ٓؤقطَ زَططٕ و نؤض ْانُٕ بُضَو 

يُى زَغتبُضزاضٍ ُْٖسٍَ يُزاخىاظٍ و ؾتُناٌْ بؤيُ ثًَىيػتُ شْىًََطز تاضازَ, ْاَؤبىوٕ
نُواتُ ثًَىيػت ْانات ثُْا بؤ نُغٌ غًًَُّ , خؤيإ بٔ يُثًَٓاو بًٓاتٓاٌْ ُٖغيت خًَعاْساضٍ

يُبُضُٓوَ , نىْهُ نًَؿُناًْإ ُْ ٓابىوضيُو ُْباظضطاٌْ و ُْ تُْسضوغيت دُغتُيٌ, ببُٕ
زَخايُتٌ ْاوبصيىإ شٕ و ًََطز ْاناض زَبٔ  نىْهُ يُٓاناٌَ, ْاوبصيىإ يُو ظَاُْ تًَٓاطات

نىْهُ ْاوبصيىإ يًٌَ تًَٓاطات , ظَاٌْ ُٖغت و ُْغت نُؾًَىاظٍ ثُيىَْسيُناًْاُْ بؿاضُْوَ
بؤيُ يُنرت تاواْباض زَنُٕ بؤُٓوٍَ ُٖضيُنُيإ ظووتط ضَظاَُْسٍ ْاوبصيىإ بؤ خؤٍ 

ُْخامسُ يُبُضزَّ نُغٌ , ٓاغإ ًًُْثاؾإ زآْإ بَُُٖيُنطزٕ ناضيَهٌ ًَٖٓسَ , وَضبططيَت
ناتًَو شٕ يإ ًََطز ُْتىاٌَْ طىظاضؾت يُزَضزو , غًًَُّ نُْاوبصيىاُْ بؤيُ يُنرت تاواْباضزَنُٕ

خَُُناٌْ بهات ثُْا زَباتُ بُض ؾتُ نؤٕ و ضابطزووَنإ نىضز واتٌُْ ناٍ نؤٕ بُبازا 
تُوَ نُواتُ يُبُضزَّ ْاوبصيىإ اليٌُْ زووًََـ ْاناض زَبًَت وَآلٌَ نؤُْنُ بسا, زَنات

 بُو ؾًَىَيُ ُْٖطاويَو طُضِاُْوَ زواوَ., ؾتُنؤُْناًْـ ظيٓسوو بىُْوَ
ُٖوضَٖا ُٖضيُنُ يُشْىًََطز يُناتٌ غُضُْنُوتًٓإ يُ بُضزَّ ْاوبصيىإ ثُْا بؤ ؾيت 

ياتط زووض ْاضِاغت و َُٖيبُغرتاو زَبُٕ َُُٓف زَبًَتُ ٖؤٍ ُٓوٍَ يُنسٍ ثرت بطيٓساض بهُٕ و ظ
باؾرتيـ , نُواتُ زإ بُخؤياْسا بططٕ و َاَيٌ خؤيإ باؾرتئ و ْعيهرتئ زازطايُ, بهُوُْوَ

ُٓطُض تىضَِبىوّ َُٖىو ) وايُ ُٖضزوونًإ ثطؤتؤنؤيًَو يًَُْىإ خؤياْسا َؤضبهُٕ بُْاوًْؿاٌْ
ًَىَيُى بؤُٓوٍَ تىاْاٍ ثاؾطُظ بىوُْوَت ُٖبًَت و اليٌُْ زووًََـ بُؾ( ؾتًَو ْاَيًِ

نىْهُ تىضَِبىوٕ ضَؾُبايُ ثًَـ ُٓوٍَ َاَيُنُت , بطيٓساض ُْنُيت طُضِاُْوٍَ ُٓغتُّ بًَت
داضْاداضيَهًـ ؾُضٍِ شٕ وًََطز ثًَىيػتُ بؤُٓوٍَ , تُؾطوتىْا بهات خؤت قايِ بهٍُ باؾرتَ

 زَيٌ ثطِبىٍ شياًْإ خاَيٌ بًَتُوَو نُؾىنىوَيًـ زاَطنًَُٓٓوَ.       
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 :ذىباشزطاني 

 
دةزكسدني نَيسةكاى لةاليةى باوكي تةوةتةميةتةوةو 
يَيشتهةوةي مَييةكاى لةماَلةوة ذني لةباشزطاني و 

 كازي دةزةوة دووزخطتةوة.

 
زابُؾهطزٌْ ناض يًَُْىإ شٕ و ثًاو يُطٍَُ غُضَُٖيساٌْ َىَيهساضيَيت تايبُتًُوَ 

ٍُ غُضَتايٌ نُ َىَيهساضييَت غُضيَُٗيساوَ ُٓطًٓا يًََُصووزا و يُقؤْاغٌ غُضَتاٍ نؤَؤْ
تايبُتٌ ُْبىوَو غُضدُّ ٓاَطاظَناٌْ ناضنطزٕ َىَيهٌ َُٖىوإ بىوَو زَغهُوت و زاٖاتٌ 
ضؤشاُْف َاَيٌ َُٖىوإ بىوَو وَنى يُى زابُؾهطاوَو نُؽ بًَبُف ُْبىوَو نُؽ ُْيطىوتىوَ 

تط نؤيًُ ُْنات  ُٖض َُُٓف بىو وايهطز َطؤظ َطؤظًَهٌ, َُُٓ ٌٖ َُٓو ُٓوَيإ ٌٖ تؤيُ
بُآلّ يُطٍَُ نؤتايٌ قؤْاغٌ نؤَؤٍُْ غُضَتايٌ و غُضَُٖيساٌْ , بؤ ناضَنٍُ يإ غاَاُْنٍُ

قؤْاغٌ نؤياليُتٌ و نؤيًُنطزٌْ َطؤظسا ٓاؾطَتًـ وَى ُٖض َطؤظًَهٌ تط نؤيًُيُى بىو يُو 
زَنطزو ضَوتًَهٌ نؤيالُْ نُنُغاٌْ بًَُٖعو بُتىاْا يُثًَٓاو ناضو غاَاًْسا بؤ خؤيإ قؤضغًإ 
بَُيطُف بؤ ُّٓ , غايهؤيؤشيٌ وايإ بُباآليسابطٍِ نُزَبٌَ ثاؾهؤٍ ثًاو بٌَ يُثًَٓاو زاٖاتُنٍُ

( ًَْطَنإ) ثاواْهطزُْف يُنؤََُيطٍُ تُوتًَُعَسا زَضزَنُوٍَ ناتًَو باوى َُٖىو نىضَِنإ
بؤ خؤٍ قؤضؽ نطزو ٍ وَزَض ْا بؤ ُٓوٍَ نُغًإ تىخين شُْناٌْ ُْنُوٍَ و َُٖىو شُْناٌْ 

َُٖىو زاٖاتٌ ُٓو شْاُْف ُٖض بؤ خؤٍ بىو َُُٓف ضنىنًُٓيُنٌ غايهؤيؤشيًاٍُْ ًَْىإ 
باوى  نىضِ زضووغت نطز نُ ُٖويَُٓنٍُ ظَوتهطزٌْ غايهؤيؤشيًاٍُْ شٕ بىو يُاليُٕ باونٌ 

 بَُُف قؤْاغٌ نؤياليُتٌ ظياتط, زياضَ زاٖاتُنُف ظياتط َُبُغت بىوَ, زَغُآلتساضَوَ
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بُضدُغتُ بىو يُ نؤيًُنطزٌْ َطؤظ و بُتايبُتًـ ٓاؾطَت و بُغتُٓوٍَ بُ ثاضيَعطاضيهطزٌْ 
و ( شٕ و َاٍَ و َٓساٍَ) َٓساٍَ يَُاَيُوَو نطزٌْ شٕ بُاليُنٌ ٖاونًَؿٍُ زضووغتهطاوٍ

بُغتُٓوٍَ شٕ , زووضخػتُٓوٍَ ًَْطَنإ بؤناضنطزٕ يُزَضَوَ يُاليُٕ باونٌ تُوتًَُعَُوَ
بَُيطٍُ ( ثًاو و َاٍَ و َٓساٍَ) ؿُيُوَو ُْبُغتُٓوٍَ ثًاو ثًَىٍَ نُ ُْوتطاوَبُو ٖاونًَ

بُغتُٓوٍَ غايهؤيؤشيًاٍُْ ٓاؾطَتُ بُ ؾًَىَيُنٌ نُوغًَُٓضاُْ بُ َاَيُوَو زووضخػتُٓوٍَ 
يُباظضطاٌْ و زَضَوَ ُّٖ يُزيسٍ خؤيُوَو يُزيسٍ ًَْطيؿُوَو بىوَتُ بُؾًَو يُالؾعىضٍ 

و تا ُّٓ قؤْاغُف ًَٖؿتا ُٖض ناضيطُضَو ْاظاْطٍَ تانُْس غُزٍَ زيهُف  ثًاوٍ ضؤشُٖآلتٌ
 بطِزَنات َُُٓ ضَْطُ ثطغًاضيَهٌ بٌَ وَآلّ بٌَ .

يُقؤْاغٌ زَضبُطابُتًؿسا ناضٍ َطؤظ بُؾًَىٍَ طؿيت قؤضؽ نطاوَو ناضٍ ٓاؾطَتًـ  
ظَوتهطزٌْ  يُنًَو بىوَ يُو ثطؤغٍُ قؤضغهطزُْ بؤ ظَوتهطزٌْ غُضوَت و غاَاُْنٍُ  و

وَنُناٌْ يُاليُٕ زَغُآلتٌ ثًاوَوَو َُُٓف زَضواظَيُنٌ تط بىو بؤ نُغجاْسٌْ ٖعضٍ 
نُبُؾساضٍ نطز يُٓاوانطزٌْ خؤضٍ ٓاظازٍ ٓاؾطَت و  و خػتًًُٓ شيَط ضنًَؿٌ , ًَْطغاالضٍ

بُآلّ يُطٍَُ , ثًاوَوَو زضووغتهطزٌْ ُٖغيت خؤبُنُّ ظاْري و ُٖغيت َاُْوَ يَُاَيُوَ
هاٌْ زَضَبُطايُتٌ وضووخاٌْ ًُٓرباتؤضيُتُناٌْ زوًْا بُتايبُتًـ ًُٓرباتؤضيُتٌ ضؤَا تًَهؿ

و غُضَُٖيساٌْ دؤضيَو يُٓاظازٍ و ضظطاضبىوٌْ نؤيًُو ُْبُغتُٓوٍَ بُ ظَويُنُوَو  
نُ تًاياْسا  , غُضَُٖيساٌْ ثًؿُغاظٍ بهىوى و نؤنهطزٌْ تانُنإ بؤ ناضنطزٕ يُؾاضَنإ

بُٖؤٍ ُّٓ ثًؿُغاظيُؾُوَ دؤضَ ٓاظازيًُى , ُى يُؾًَىَنإ زَضنُوتبىوثًؿُغاظٍ بُؾًَىَي
بؤ شٕ ٖاتُ نايُوَ يُناضنطزٕ و ضظطاضبىوٌْ يُنؤياليُتٌ و غُضبُخؤيٌ يُزاٖات و ثاؾإ 

بُآلّ َُُٓ ظياتط يُنؤََُيطا ضؤشاوايًُناْسا بىو نُ ظووتط , غُضبُخؤيٌ يَُُٖيهىوٕ و غؤظ
نُٓاؾطَت  , او بُغُضزٌََ ضيًَٓػاْؼ واتُ ضاثُضِئ ْاغطاثًؿُغاظٍ تًايسا غُضٍ َُٖيس

ٓاظازٍ ناضنطزٕ و غُضبُخؤيٌ زاٖاتٌ بؤ ٖاتُ ٓاضاوَونًرت ثاؾهؤٍ ثًاو َُْا بؤ بصيَىٍ شيإ 
و خؤٍ تىاٌْ خؤٍ بصيَينَ و بُتايبُتًـ زواٍ غُضزٌََ ضيًَٓػاْؼ و ثهطِاٌْ ثُيىَْسٍ 

تًُناًْؿسا ًَٖؿتا ؾىيَُٓواضٍ نؤياليُتٌ و تطغاْسٌْ يُنؤََُيطا ضؤشُٖآل, وابُغتُبىوٕ بُثًاو
يُاليُٕ ثًاوَوَ بُْاوٍ ٓابطِووَوَ و نُوتُٓ شيَط ضنًَؿٌ ثًاو ُٖض تًايسا َاوَو ُْيتىاًْىَ ٓاظاز 

بُآلّ ضَْطُ ٓاظازيًُنٌ , بٌَ و بؤ باظضطاٌْ زووض بهُويَتُوَ و يُؾىيًََٓهٌ زووض ناض بهات
يسابىوبٌَ يُناضنطزٕ ؾإ بُؾاٌْ ثًاو يُبىاضٍ ثُضوَضزَو ثعيؿهٌ و ضيَصَيٌ يَُالو ُٓوالوَ ثُ
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نُنٌ ثطغٌ باظضطاٌْ غٓىضَنٍُ , تُْسضوغيت و بؤؾايًطُضٍ و غُضباظٍ و نُْس بىاضيَهٌ تط
نُ باظضطاٌْ زَضَوَ ظياتط  غٓىضزاضَ , ظؤض زياضيهطاوَ بُتايبُتًـ يُوآلتاٌْ ضؤشُٖآلت

زا ٓاؾطَت تىاًْىيَيت تاضازَيُى بُؾساضٍ دؤضَباظضطاًًُْنٌ نىْهُ يُْاوخؤ, يُباظضطاٌْ ْاوخؤ
, ْاوخؤ بهات بُثًٌَ ُٓو غُضَايٍُ زَغيت نُوتىوَ َُُٓف بؤ ضيَصَيُنٌ نٌَُ ٓاؾطَتإ

نىْهُ ٓاؾطَت يُنؤََُيطٍُ نىضزغتاْسا ًَٓػتاف بُزواٍ ظََاُْتٌ َاُْوَو ضَويُٓوٍَ تطؽ 
َُيططتٔ و نؤنطزُْوٍَ ظيَطِو ظيىَ بؤ ضؤشاٌْ يُدًابىوُْوَ زَطُضٍَِ نُ ُٓويـ بؤ ُٓو ٖ

ُٓو َُٖيططتُٓف  يَُاَيُوَ ظيإ بُغاَاٌْ وآلت زَزات يُدًاتٌ باظضطاًْهطزٕ و , تُْطاُْ
ناضٍ غُضَايُطىظاضٍ ثًَىٍَ نُ ٓاؾطَت يُوَ زَتطغٌَ ُٓوَف يُزَغت بسات و تطغًـ 

 ضَْطٌ زاوَتُوَو بىوَتُ باضيَهٌ زيَىَظَُيُنُ بُٓاغاٌْ يُنؤٍَ شٕ ْابًَتُوَو يُغُض نُغًَيت
غايهؤيؤشيٌ و بُغُضيسا ظاَيُو ُٓوَيؿٌ يًََُؿهًسا طُآلَيُ نطزووَ نُ غُوزاغُضٍ و 

ثًاويَهٌ باظضطإ ُٓطُض , باضظطاًُْنٍُ َػؤطُض ْابًَت بُبٌَ ضيَٓىيَين ثًاوَنٍُ و  وَنى ثًاو
نُ َُُٓ ساَيٌ ساظض بُٓاؾطَت زَتىاٌَْ زاواٍ قُضظ بهات ( زََيٌَ بُطىصيُوَ) ظَضَيـ بهات

بؤ ٓايٓسَف وَآلَُنُ يُغُض  , يُ نؤََُيطاٍ ًَٓػتازا( زَبٌَ ٓاؾطَتًـ ُٖض وا بًٌََ  ) ْانطيَت
نىْهُ ُٓو ثاضَو ظيَطٍَِ يُضووٍ وَبُضًَٖٓاُْوَ بًَهَُيهُو غىوزٍ يًَٓابًٓطٍَ و , ٓايٓسَخؤيُتٌ

اًْىَ ُٓو ظيَطٍَِ بؿطؤؾٌَ و بًداتُ َٔ ثًَِ وايُ ٓاؾطَت يُّ ضواْطُيُوَ ًَٖؿتا ُْيتى
باظضطاًًُْو ُٓطُض بؿًداتُ باضظطاًًُْوَ ضَْطُ وَى ثؿو بُؾساضٍ ُٓو ناضيٌ باظضطاًًُْ 
بهات و ُْتىاٌَْ ُٓزاٍ وَى ُٓزاٍ ثًاو بٌَ ًَُٓـ زَطُضِيَتُوَ بؤ نًتىضٍ نؤَُآليُتٌ و ُٓو 

َباضَيُؾُوَ ظيَطو ظيىٍ ْىوغتىوٍ قؤْاغُ نؤَُآليُتًٍُ نُ تانٌ نىضزٍ تًايسايُو ُٓطُض يُ
ًًَََٓري ضيَصَيُنٌ ظؤضَو طىجناوَ بؤ ناضٍ  وَبُضًَٖٓإ  و غىوزٍ بؤ  ٓاؾطَتإ يُنىضزغتإ غُ

بُآلّ َُُٓ تُواو ثًَهُواُْيُو ٖؤناضَنُؾٌ ُٓو قؤْاغُ , زاٖاتٌ ًْؿتُاًْـ ُٖيُ
َُغُيُ باظضطاًًُْف ضيَو نُ نؤََُيطاٍ نىضزغتإ تًايسايُو ُّٓ , نؤَُآليُتًُ ٓابىضيًُيُ

وَى َُغُيُ نؤَُآليُتٌ و زَضووًُْنٍُ ٓاؾطَتُ نُ ثًَطُو ضؤَيٌ يُنؤََُيطٍُ ًَُُٓزا ًَٖؿتا 
ُْطُيؿتؤتُ ٓاغيت ثًَىيػت و ًَٖؿتا يَُباضَيُوَ َؿتىَطِ ُْبطِاوَتُوَو ًََصووٍ 

ىَْسٍ نؤَُآليُتٌ قػٍُ خؤٍ زَبٌَ و خىزٍ قؤْاغُنُ ؾًَىاظيَو زَغُثًَينَ نُ ثُي
 بُباضزؤخٌ بابُتًاُْوَ زَبٌَ  .
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نُواتُ قؤْاغٌ نؤَُآليُتًـ ؾًَىاظٍ برينطزُْوَو ضَؾتاضٍ نؤَُآليُتٌ و ٖعضو تًَطِواًْين 
َطؤظ و ٓاغؤو بىوٕ و ؾًَىاظٍ َُٖيهىوُْنإ و غؤظو ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًُنإ زياضٍ 

نُ ضَْطُ ًْىٍَ ظياتطٍ  بُو ثًًَُف شٕ يُنؤََُيطٍُ ًَُُٓزا يُقؤْاغًَهسايُ, زَنات
يُضَطُظٍ ًَْط يُُْٖسٍَ بىاضزا ناضبهُٕ يُُٓجناٌْ دؤضيَو يُثًَؿهُوتٔ و طىجناْسٌْ بُطىيَطٍَ 

بُآلّ ٓايا ُّٓ ضيَصَيٍُ شْإ بُضاَبُض , قؤْاغُنُ يُبىاضٍ ثُضوَضزَو تُْسضوغيت و ؾيت تط
بُآلّ يُبىاضٍ , يـ ْاب5ٌَبًًََري %بُثًاوٍ باظضطإ زَبٌَ نُْس بٌَ؟ ظيازَضِؤيًِ ُْنطزووَ ُٓطُض 

, ثُضوَضزَو تُْسضوغيت و زاّ و زَظطا خعَُتطىظاضيًُناٌْ زَوَيُت ُّٓ ضيَصَيُ ظؤض دًاواظَ
نىْهُ يُبىاضٍ ثُضوَضزَو تُْسضوغيت شٕ يُثًاوَوَ ْعيهُو زَطُضِيَتُوَ َاَيُوَو ثًاو غريٍَ 

خؤؾُويػيت خؤٍ بُوإ زَزات و  يًَٓانات و ٓاطازاضٍ َٓساٍَ و َاَيُنٍُ زَبٌَ و غؤظو
خؤيؿٌ يُو غؤظ بُخؿًُٓ تًَطزَبًَت نُ ثًَىيػتًُنٌ زَضووٌْ َطؤظُو ٓاؾطَت يَُاَيُوَ تًَطٍ 

ثطغًاضَنُ يًَطَوَ غُضَُٖيسَزات ٓايا ناضٍ باظضطاٌْ ضيَطُ يُّ تًَطبىوُْ ْاططيَت و وا , زَنات
ُضاونٌَ بٌَ ؟ ٓايا ثًاو بُنطزَوَ ُْى يُشٕ ْانات بريوٖؤؾٌ الٍ َاٍَ و َٓساَيٌ بٌَ و ثطِ زَي

بُبؤنىوٌْ تًؤضٍ نُ َُٖىَإ وَى ثًاو بَُيٌَ بؤ ناضٍ شٕ زَنُئ بريوٖؤؾٌ الٍ شُْنٍُ 
ْابٌَ و بُٓاغىوزَيٌ زَخُوٍَ نُ شُْنٍُ بؤ ناآليُنٌ باظضطاٌْ نُْس ضؤشيَو يًٌَ زووض بًَت؟  

ًَٖؿتا قبىٍ ُْنطاوَ بُتايبُتٌ  شٕ زَبٌَ زَغتبُضزاضٍ بُخًَىنطزٌْ َٓساٍَ بٌَ َُُٓف
يُزَوَيُتٌ ًَُُٓزا نُ ًَٖؿتا زَوَيُت ُْيتىاًُْوَ وَنى وآلتاٌْ غؤغًاٍ زضيىنطات بُخًَىنطزٌْ 
َٓساٍَ يُُٓغتؤ بططٍَ و شٕ بريَٖؤؾٌ الٍ َٓساَيٌ ُْبٌَ و ثًاوَنٍُ يُسُياو سىضَُتٌ 

 ُْتطغٌَ و بُضطٍُ تريوتىاجنٌ زَوضوبُض بططٍَ ؟
غُيُيُف بُغرتاوَبُضازٍَ طؤضِاْهاضٍ و ٓاغايًبىٌْ ثطغٌ باضظطاٌْ وَنى يإ ُّٓ َُ

ثطغٌ ثُضوَضزَو ًَسيا و غًهٌ ثؤيًؼ و غًاغُت و ثُضيَُإ نُ شٕ نُّ تا ظؤض ضؤَيٌ خؤٍ 
ٓايا نؤََُيطُ نؤٕ غُيطٍ ثطغٌ باضظطاٌْ شٕ زَنات؟ٓايا تًَطِواًْين ثًاو بؤ ناضٍ شٕ , ُٖيُ

ُبىاضٍ ًَسيا نُ تآًَػتاف شَاضَيهٌ نٌَُ شْإ ُٖضنُْسيؿُ َُٖإ تًَطِوآًًْيَت ي
ٓاضَظووٍ زَنُٕ خؤيإ يُقُضٍَ ناضٍ ًَسيا بُثًٌَ ثًَىيػت ْازَٕ؟ٓايا نؤًْيَت برينطزُْوٍَ 
شٕ ناض يُُٓزاٍ باظضطاٌْ زَنات؟ناضنطزٌْ شٕ يُُٖض بىاضيَهسا يُغُضَتاوَ نؤٕ ثًاو تًٌَ 

اتىوَ يُواُْف بىاضٍ ًَسيا و ثُضوَضزَو غُضباظٍ و ثعيؿهٌ ضواًًُْوَ و يُنؤتايؿسا يًٌَ ضاٖ
و ُٖواَيططٍ و نؿتىناٍَ و ثًؿُغاظٍ و ..تس ٓاواف يُطٍَُ ثُضَغُْسٌْ نؤَُآليُتٌ و بطِيين 
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قؤْاغُ نؤَُآليُتًُ ٓابىضيُنإ تًَطِواًْين بُضاَبُض باظضطاٌْ شْإ زَطؤضٍَِ و يُٖعضو زَضووٌْ 
وَيٌ ُّٓ ُٖويطَ ٓاو ظؤض زَنًَؿٌَ!نىْهُ شٕ ًَٖؿتا , ًَتُوَثًاوو نؤََُيطُزا دًٌَ زَب

غُضقاَيٌ بُخًَىنطزٌْ َٓساَيُو ُٓو ُٓضنٍُ يُغُض ؾاُْ نُ يُظؤض نؤََُيطُناٌْ زوًْازا 
ُٓضنٌ بُخًَىنطزٌْ َٓساٍَ تاضازَيهٌ ظؤض يُغُض ؾاٌْ شٕ النىوَو ططْطٌ بُزايُْطُو 

اَيٌ ُْبٌَ و نُؽ ؾؿاضٍ ْاخاتُ غُض و يُبُض باخهٍُ غاوايإ زضاوَو بؤ شٕ ٓاغايًُ َٓس
ُٓوَف نات و َاوٍَ ظؤضَ بؤ ناضنطزٕ و غُؾُضنطزٕ و ٓاظازيؿٌ ظياتطَو زَيُضاونًَؿٌ 

ٖاونات بُزيًٌ , بُآلّ َُُٓ الٍ ًَُُٓ ًًُْ, نَُرتَو زَتىاٌَْ ٖعضو تىاْاٍ خؤٍ بُناضبًَينَ
ضطُيُنٌ زووضَإ يإ نطزُْوٍَ َُُٓ ُٖيُ يًُُْهُ باظضطاٌْ ْاوخؤ وَنى نطزُْوٍَ نا

نًًََطٍُ بُخًَىنطزٌْ ثُيُوَض يإ نطزُْوٍَ ؾابطيكُيُنٌ زضووغتهطزٌْ ٓاَطاظٍ ثًؿُغاظٍ و 
بُآلّ باظضطاٌْ بُو َُؾٗىٍَُ نُباوَ وَى , ضغذي و نٓري يإ نطزُْوٍَ ناضطُيُنٌ ضغذي

وآلتإ بُغرتاوَ ثُيىَْسٍ بُدًٗاٌْ زَضَوَو ضاثُضاْسٌْ ناضٍ باظضطاٌْ و ضوونطزُْ 
بُثُضَغُْسٌْ نؤََُيطُو طُيؿذي بُو قؤْاغٍُ نُ ُٓو وآلتاُْ ثًًَطُيؿتىوٕ يُضووٍ باظضطاٌْ 

نىْهُ نًتىضٍ نؤََُيطٍُ ًَُُٓ , شْاُْوَو  باوَضِْانطٍَ يُو ضووَوَ ًَُُٓ بطُيُٓ ُٓوإ
ٌ زَضَوَ دًاواظَو ثًاوٍ ضؤشُٖآلتٌ قبىٍ ْانات شُْنٍُ يإ خىؾهُنٍُ بؤ باظضطاًْهطزْ

نىْهُ ثًاوٍ نؤََُيطٍُ ًَُُٓ ُٓطُض , بهٌَ بؤ وآلتًَهٌ ُٓوضوثاو يُوٍَ نُْس ضؤشيَو سيًًََٓتُوَ
بؤيُ , ٓاضَظووٍ غًَهػٌ نطز ْاتىاٌَْ بهٌَ ضابىيَطٍَ يُطٍَُ يُنًَهٌ تطزا و َُُٓف خًاُْتُ

ُؾٌ وَى ُٖض بُاليُوَ ٓاغايٌ ًًُْ شُْنٍُ بؤناضٍ باضظطاٌْ بهًَتُ زَضَوٍَ وآلت و شُْن
ُّٓ زَيًٓاُْبىوٕ و , َىَيهًَهٌ تط بَُىَيهٌ خؤٍ زَظاٌَْ و زَيًٓا ًًُْ نُ نُؽ تىخين ْانُوٍَ

طىَاُْ يًََُؿهٌ ثًاوٍ ضؤشُٖآلتٌ زَخىيًَتُوَو ًٖهًؿًإ زاٌْ ثًَسا ْأًَْ وُٖض َُُٓؾُ 
 َ بُٓايٓسَوَ.وايهطزووَ شٕ زووض بٌَ يُناضٍ باظضطاٌْ و خؤٓاخٓري يُناضٍ باظضطاًًْـ بُْس
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 :ذى و ثياو
 

مسؤظبووى، نةك مَيبووى ياى نَيسبووى جياواشي 
لةنَيواى ذى وثياو دزووضت دةكات، ئةميش 

 نةك زةطةش.   يةثةيوةندة بةجياتاكييةوة

 
ُْى شٕ و ًََطز بَُيهى َُٖىو زوو َطؤظًَو يُشياْسا يُُٖض نىيًَُى و يُُٖض غُضزًَََهسا 

ُض نًًو بٌَ دًاواظيإ ُٖيُو َُضز ًًُْ غُز زَضغُز ثًَهُوَ بطىظَضيَٓٔ بريوضِايإ ٖ
نُ شْىًََطز وابعأْ زَبٌَ غُز زَضغُز , غُضناوٍَ نًَؿُنإ يُوَوَ  غُضَُٖيسَزَٕ, َُٖيبهُٕ

, نىْهُ َُٖيهطزٌْ ثًَهُوَ غُز زَضغُز َُساَيُ, َُُٓ ُٖغتًَهٌ َُٖيُيُ, ثًَهُوَ َُٖيبهُٕ
بُآلّ شٕ بُٖؤٍ , ضاغت ًًُْ, اوَضِيٌَ ُٓو ثًَهُوَ َُٖيهطزُْ بُٔٓطُض ُٖض شٕ و ًََطزيَهًـ ن

ظؤضداضيـ زوو , ٖؤضَؤْاتٌ ًًََُٓ ظياتط ْاظ زَنات و َُٖيططتين ُٓو ْاظَ يُغُض ثًاوَ
, َٓساَيٌ طيهًـ يُبُضُٓوٍَ دًاواظيإ نَُُ نَُرت ٓاضَظووٍ ياضيهطزٕ يُطٍَُ يُنرت زَنُٕ

َٓساَيٌ ْاطيو يَُٓساَيٌ طيو باؾرت ثًَهُوَ َُٖيسَنُٕ نىْهُ تؤشيُٓوَنإ ُٓوَيإ غُغياْسووَ 
ُٖضوا ( ًَْطوٌََ) يُبُٓضَِتًؿسا ُٖضزووى, تُوانُضٍ يُنرت زَبٔ بُٖؤٍ ُٓو دًاواظيٍُ ُٖياُْ

ٖؤناضٍ ْانؤنٌ ًَْىإ شْىًََطز تُْٗا ُّٓ دًاواظٍ و بؤنىوٌْ بُضاَبُض دًاواظيًُ , خىَيكاووٕ
ضٍ زيهٍُ غُضزًََاُْ ُٖيُو ناضيطٍُ خؤيإ زَنُٕ يُواُْف بَُيطُطُيًَو ٖؤنا, ًًُْ

نُثًَىيػتًُناٌْ ؾاضغتاًُْت و غُضزٌََ تُنٓؤيؤشياو , نًَؿٍُ نَُىنىضتٌ ٓابىضٍ
ْايُنػاٌْ ٓاغيت , طُؾتىطىظاض تًَطُْبٔ و ناغُنُ بُتاٍَ بٌَ ثًَهًًُْٓـ ْايُتُ ٓاضاوَ

 ضدُغتُ زَناتططؾيت زَضووٌْ نُخؤٍ يُّ ُٖغتاُْ بُ, نؤَُآليُتٌ
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ناتًَو شٕ يإ ثًاو وَى تاى طؿت و ضَؾتاضٍ بُضاَبُضٍ بَُُٖيُ زَخىيًََٓتُوَ , ُٖغيت َُٖيُ-
نُضَْطُ دؤضَ نطزَوَيُى يإ ضَؾتاضيَو , يُُٓجناٌَ دًاواظٍ برينطزُْوَو نًتىضٍ شياًْإ

خؤُٓطُض , يؿتىوَيُبُٓضَِتسا َُٖيُ ُْبًَت يإ ُٓو َُبُغتُ ُْبًَت نُبُضاَبُض بَُُٖيُ تًًَطُ
 يًَدؤؾُٓبىوًْـ ْانؤنٌ ظياتط زَنات , َُٖيُف ُٖبٌَ ُٓوا بُضاَبُض َُٖيُ يًَدؤؾبىٕ ُٖيُ

َُُٓف زَطُضِيَتُوَ بؤ نًتىضٍ تاى و نًتىضٍ نؤٍََُ , يًَدؤؾُٓبىوٕ يَُُٖيٍُ يُنسٍ-
ًٖض ُْبٌَ نُظؤض يُتانُنإ باوَضِيإ بُيًَدؤؾبىوٕ ًُْو ٓاضَظووٍ تؤَيُغُْسُْوَ زَنُٕ يإ 

يإ , يُطٍَُ ُٓو نُغٍُ َُٖيٍُ نطزووَ بُضاَبُضيإ ٓاؾت ُْبًَتُوَو طُضزٌْ ٓاظاز ُْنات
نًتىضٍ ُٓو نؤََُيُيٍُ تًًَسا زَشٍ واثًَىيػت زَنات يًٌَ الُْزات و طىيَطِايَُيٌ ُٓضيًَاٍُْ 

ظؤضداض وا  ًَُٓـ ثُيىَْسَ بُبرينطزُْوٍَ ُْضيًَاٍُْ تانُوَ نىْهُ ُٖغيت تاى, ُٓوإ بًَت
زَخىاظٍ يإ واؾًَطنطاوَ ُْضيًَاُْ بريبهاتُوَو ًَُٓـ يُضَؾتاضَناًْسا ضَْط بساتُوَو 

ُٓو نُغاُْؾٌ يإ ضاغرت ُٓو شٕ وًََطزاٍُْ نُبرينطزُْوٍَ , َُٖىؾتًَو بُُْضيَين وَضبططٍَ
ُْضيَين نُغًَو نىْهُ برينطزُْوٍَ , ُْضيَين بُغُضياْسا ظاَيُ ُٓوا ْانؤنٌ ًَْىاًْإ ظياتط زَبٌَ

بُآلّ شٕ وًََطز بُٖؤٍ طىظَضاٌْ , ضَْطُ ناض يُنُغًَهٌ زيهُ ُْنات ُٓطُض شٕ و ًََطز ُْبٔ
بُضزَواٌَ يُطٍَُ يُنسٍ  ُٓوبرينطزُْواُْ ثرت زَضزَنُٕ وناض يُشياٌْ عَُُيٌ زَنات و ضٍَ 

ٕ و ًََطزاٍُْ خؤف زَنات بؤ زَغتتًَىَضزاٌْ نُغاٌْ زيهُيُشياًْاْساو تًَهساٌْ ثُيىَْسٍ ش
نىْهُ زَغتتًَىَضزاٌْ نُغاٌْ زيهُ زَنًَتُ ْاو ُٓو ُٖغتاٍُْ شٕ و ًََطزايُتٌ , ًَْىاًْإ

نُتُْٗا خؤيإ زَيعأْ ُٓطُض نُغًَهٌ زيهُ ٖاتُ ْاوَُغُيُنُوَ بُُٖٓىاٍ خؤٍ ُْٖطاوٍ 
ُٖغيت  بُآلّ, ضَْطُ نُغٌ غًًَُّ َُبُغتًؿٌ ُٓضيَين بٌَ, بؤزٌََْ و يَُاًْؿٌ تًَهسَزات

بؤيُ ُٖض زَخايُتهطزٌْ َُغُيُنُ , شٕ و ًََطزايُتٌ ُٓو ُٖغيت غًًََُُ قبىٍ ْانات
ٓاؾهطايُ يُنًَو يُُٓضنُناٌْ ٖاوغُضطريٍ , طُوضَتط زَنات و ًَْىاًْإ ؾطاواْرت زَنات

بُآلّ , اليٌُْ غًَهػٌ و تًَطنطزًَْيت نًَُُٓـ ثًَىيػتًُنٌ بُٓضَِتًُ يُثًَىيػتًُناٌْ َطؤظ
ُْنطزٕ و ؾُضاَؤؾهطزٌْ ُّٓ اليُُْ ضَْطُ ْاٖاوغُْطٌ يًَبهُويَتُوَ ُْخامسُ ُٓطُض تًَط

ُّٓ ْاٖاوغُْطٌ يُخىزٍ , اليًَُْهًـ غاضزٍ غًَهػٌ ُٖبٌَ ُٓوا ُٓوٍ زيهُ ضَْطُ واُْبٌَ
بُآلّ ضَْطُ , خؤياْساو يُثًَىَْسٍ ًَْىإ ُٖضزووال ْانؤنٌ وُْخؤؾٌ غًَهػٌ زضوغت زَنات

باوَضِيـ ْانُّ يُنؤََُيطاٍ ًَُُٓ ُٓطُض , ُْطيَت نًَُُٓـ خؤٍ يُخؤيسا ططؾتُزإ بُوَؾسا ْ
بَُُٖإ , ساَيُتٌ يُو دؤضَف ُٖبٌَ تاى ظاتٌ ُٓوَ بهات غُضزاٌْ ثعيؿهٌ تايبُت بهات
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ؾًَىَ ثًَىيػتًُ َازيُنإ ُٖض يُثًَىيػتًُ نَُايٌ و دَُايًُناُْوَ تاتُواوٍ ثًَىيػتًُ 
ًٌَ و خاْىو و ؾيت زيهُ ٖؤناضٍ ْاضاغتُوخؤٍ ْانؤنٌ ثُيىَْسٍ ؾاضغتاًُْنإ يُٓؤتؤَب

ُٖضنُْسَ يُواُْيُ شٕ وًََطز زإ بُوَزا ًَُْْٔ نُثًَىيػتًُ َازيُنإ , ًَْىإ شٕ و ًََطزٕ
بُآلّ طىؾاضٍ تًَطُْنطزٌْ ُّٓ ثًَىيػتًاُْ زَنًَتُغُض ثًَىيػتًُناٌْ , ططؾت بٔ يُضيًَاْسا

, زَضوٌْ شٕ وًََطز زَنات و بُضَؾتاضٍ ضؤشاُْياُْوَ زياضزَبًَت زيهُ ناضيطُضٍ خؤٍ يُزٍَ و
ثًاو يإ شٕ ُٓطُض وؾًاضبٔ غُباضَت بُ واتاٍ شيإ بُطؿيت و واتاٍ شياٌْ ٖاوغُضييَت 
بَُٓساٍَ و بٌَ َٓساَيًـ و ؾُيػُؾٍُ خؤيإ ُٖبًَت بؤشيإ و ُْنُوُْ شيَطناضيطُضٍ غًًَُّ نُ 

َتىأْ بُٓاغاٌْ ظاَيدي بُغُض ْانؤنًُناًْاْساو ُٓو ْانؤنًًاُْ يُزَضَوٍَ ُٓوإ زيَت ُٓوا ز
ثًاو يإ شٕ نُْس نطاوَبٔ و ثُيىَْسيُ نؤَُآليُتًُناًْإ يُٓاغت , زَبًَتُ ؾتًَهٌ ٓاغايٌ

وؾًاضياْسا بٌَ باوَضِ بُوَف زيَٓٔ نُْانؤنٌ يإ دًاواظٍ بريوضِا ؾتًَهٌ ٓاغايٌ و دىظًُٓ 
شٕ يإ ًََطز ثًَىيػتُ ظاَيدي بُغُض َُٖيهىوُْناًْاْسا و يُطٍَُ  ,يُشياٌْ شٕ و ًََطزايُتٌ

نىْهُ َُٖيهىوٕ وا يَُطؤظ زَنات زووضبًَت يُعُقآلًْعّ و , غًَبُضٍ خؤياْسا ؾُضِ ُْنُٕ
بهُويَتُ شيَط ضنًَؿٌ اليٌُْ ُٖوَؽ و غُضيعَو ًَُٓـ وايإ يًَسَنات ُٖوَيٌ ُٓوَ ُْزَٕ 

قُْاعُت ُْنطزٕ بُوٍَ ُٖيُو ُٓوٍَ , ُناضَيإ بؤ بسؤظُْوَْانؤنًُنإ يًَهبسَُْوَو ضيَط
ضَْطُ نُغًَهًإ نؤََُيُ خعًََهٌ , يُواقًعٌ شياٌْ نؤَُآليُتٌ َُٓطِؤياْسا بُضناو زَنُوٍَ

ُٖبٌَ يُنًتىضو برينطزُْوَ يُخعَاٌْ ُٓوٍ زيهُ دًاواظ بٌَ بُآلّ ْابٌَ َُُٓ وا يُوَ بهات 
نىْهُ زَبٌَ قُْاعُت بُوَ بهات ُٓوإ بُؾًَهٔ , بهات بُناوٍ نُّ تَُاؾاٍ ٖاوغُضَنٍُ

ُٖضوَٖا قُْاعُتهطزٕ بُوٍَ ُٖيُ غُباضَت بُطىظَضإ و بصيَىٍ , يُّ نؤََُيطُيُو واقًعُنٍُ
شيإ نىْهُ شيإ بُتُناَىيٌ ْايُتُ بُضزٌََ َطؤظ بَُيهى بُؾًَىََيُنٌ ثاضنُنطاوَ زَبٌَ 

اْسا و يُيُى غُضزََُزا وَى خؤٍ ًًُْو ْابٌَ يًٌَ زضوغت بهٍُ و َُٖىو ؾتًَهًـ يُشي
 َطؤظ ضَنٍُ تُناَىيٌ بؤشيإ ُٖبٌَ.

ٖؤناضيَهٌ ظؤضططْطٌ زيهُ نُضؤشاُْ يُشياٌْ شٕ وًَََطزايُتًسا ُٖيُ ُٓويـ ؾُضِاْطًَعيًُ 
نُُّٓ دؤضَ , نُُْٖسيَذاض شُْنُو ُْٖسيَذاض ثًاوَنُو ُْٖسيَهذاضيـ ُٖضزوونًإ ؾُضِاْطًَعٕ

دا ُٓو ؾُضِاْطًَعيُ َُضز ًًُْ يًَسإ و ؾُضٍِ , تُ تا غُض ثًَهُوَ َُٖيبهُٕظؤض ظَظيُ
يإ ُٖض , ضاغتُقًُٓ بٌَ بَُيهى ظؤضداض اليٌُْ زَضوًًُْ وَنى ًْاظخطاثٌ يإ ُٖغت ْاغهًٌ

ْاظنطزًْـ ٖؤناضيَهٌ زيهٍُ ْانؤنٌ و تًَهساٌْ ثُيىَْسيُ نُُْٖسيَذاض , ؾًَىَيُنٌ زيهُ
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ًُتٌ وَنى ثًَىيػتًُنٌ زَضوٌْ َُٖىو َطؤظًَو و ُْٖسيَهذاضيـ ثًاوَنُ شُْنُ ثًَىيػيت ثًَ
 طىيَُٓططتًٓـ بؤيُنرتو ثًَىيػيت يُنرتو ضَناوُْنطزٌْ بُضشَوَْسٍ يُنسٍ., بُآلّ نَُرت

ثىختٍُ , طىيَُٓططتٔ بؤ ططؾيت خًَعاٌْ زَبًَتُ ٖؤٍ ْانؤنٌ و ثهطِاٌْ ثُيىَْسٍ ًَْىاًْإ-
نىْهُ تُْٗا , إ و ْعيهرتئ زازطاٍ شٕ و ًََطز َاَيُنٍُ خؤياَُُْبُغت باؾرتئ ْاوبصيى

 خؤيإ يُُٖغيت خؤيإ تًَسَطُٕ. 
 

 :يةَلبرازدني ياوضةز
غطوؾيت شيإ وَى خؤٍ و ثًَـ ؾاضغتاًُْت و برينطزُْوٍَ ظاْػيت و بُنؤَُآليُتٌ بىوٌْ 

سووَو تاَىنًَصٍ تاى خؤٍ يُطٍَُ شيٓطٍُ غطوؾيت و نؤَُآليُتٌ ُٖضََُِنٌ غاظاْ, َطؤظ
نُطًاٌْ خؤٍ يُغُض زاْابٌَ , ُٓوٍَ بُدُغتُو طًاٌْ خؤؾبىوبٌَ غًٌَ ُْنطزؤتُوَ, يًَىَضططتىوَ

ُْخامسُ يُو غُضزََُ نُدطُ يُياغاٍ , وَنى ًَُالًٌَْ ًَْىاًْإ بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ شََُخؤضانٌَ
ياغاٍ خىزاوَْس بؤ طُضزووٕ نُٓاظازاُْ بىوَو باوَضِ بُ, َُٖيبصاضزٌْ غطوؾيت ًَْىإ طًاْساضإ

بُآلّ يُطٍَُ , ياغايُنٌ ُٓوتؤٍ نؤَُآليُتٌ و ٓايين و ؾاضغتاٌْ ًَْىإ تانُناْسا ُْبىوَ
غُضَُٖيساٌْ زَوَيُت و ؾاضغتاًُْت و ٓائ و ياغا نؤَُآلتًُنإ بصاضزٌْ ٖاوغُضيـ نؤََُيًو 

ساُْ خىوٓاغا بىوُْ باظطٍُ نُ ُٓو َُضز ونؤت و بُْ, ضيَػاو َُضز و نؤتىبُْسٍ بؤ ثُيسا بىو
, تانًـ ثًَىيػيت بُوَ ُٖبىو ْاغٓاَُيُى َُٖيبططٍَ بؤ َُٖيبصاضزٌْ ٖاوغُض, ًَْىإ َطؤظُنإ

, ُٓو ْاغٓاَُيُف دؤضاودؤضو ضَْطاوضَْطُ, ٖاوغُضيـ زَبٌَ ًْؿاٌْ بسات يإ بُضظٍ بهاتُوَ
ًتُوَ ُٓوا ثًَت زََيًَِ تؤ ض ثًَِ بًٌََ نٌ زَخىيَٓ: ) )يُاليُنُوَ غىنطاتٌ ؾُيًُغىف زََيٌ

يُاليُنٌ زيهُوَ بًهؤٕ و ٖؤبعو ( ( يإ ثًَت زََيًِ تؤ نًٌَ؟, ْاغٓاَُيُنت َُٖيططتىوَ
برينطزُْوٍَ ظاْػيت تؤ ْاغٓاٍَُ وؾًاضٍ : ) )ؾُيًُغىؾاٌْ ٖاوغُضزٌََ خؤيإ زََئًَ

 .( ( ْا وؾًاضٍ تؤيُ نؤَُآليُتٌ بُتؤ زَبُخؿٌَ.تؤ نؤٕ بريبهُيتُوَ ُٓوَ ثًَىَضٍ  وؾًاضٍ و
تًَطِواْري و بؤنىوٌْ ًًًٌَ طُالًْـ ْاغٓاَُنُيإ يُخى و زابىُْضييت نُغجاوو زانىتطاوٍ 

نُتؤ َُغًشٌ بٌ بٌَ برينطزُْوَ ٓاضاغتُت بؤ , ْاو غًػتٌُ غايهؤيؤشٍ نؤََُيطُيُ
ُوَ بٌَ برينطزْ, ُٓطُض َىغًَُإ بٌ, يإ نهًَهٌ َُغًشٌ ضَوت بهات, نىضِيَهٌ َُغًشٌ
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يإ يُظيسيًُى يإ دىيُنُيُى...تس , ًََؿهت بؤ نهُ َىغًَُاٌَْ يإ نىضَِ َىغًَُاٌَْ بهٌَ
نىْهُ تًَهَُيبىوٌْ زوو ُٖغت يُيُى , َُبُغتًـ ُٓوَيُ زَبٌَ ُٖغتُنإ يُنرت بٓاغٔ

بؤتُزا ْاتىيَُٓوَ ُٓطُض وَنى زوو دؤض خىييَن دًاواظ بٔ نُنَُيُنُ زَنُٕ و تاَاوٕ ُٓو 
 ُ يُنرت بطيٓساض زَنُٕ و ًَُٖؿُ يُٓاظاضزا زَشئ.ُٖغتاْ

بؤ زَغتًٓؿاْهطزٌْ ُٓو نُغُف يُنىاض نًَىٍَ ٓايسؤيؤشيًُ ٓايين يإ ُْتُوَيٌ يإ 
ًَُٓـ , زَنطٍَ بريبهُيُتُوَ نُبتىاٌْ ُٓو ُٖغتُ بسؤظيتُوَ نُيًَتُوَ ْعيهُ, َُظَبًُنُ

ٍُْ غُضَوَ نُبامساْهطزٕ ُٖغتُنإ يُٓاوٍ بُٖؤٍ بىوٌْ تؤ يُو ٓايسؤيؤشياو باوَضَِ تًَهُآلوا
نُواتُ تؤ يُنىاضنًَىَيُنٌ , ٖاونات نًتىضٍ ُٖض خًَعاُْ ؾتًَهٌ زيهُ زََيٌَ, يًًََسا زَبٔ

يإ يُنىاضنًَىَيُنٌ , ُٖضنُْسيؿُ ٖاواض بهٍُ و بًًٌََ َٔ ٓاظازّ, ُٖغتجًَُٓنطاو ٓاظازيت
ُوَو بٌَ باظطُ بُْاخًسا طىظَض بهٍُ و باوَضِزا تؤ غُضبُغيت نُُٖغيت ٖاوغُضٍَ بسؤظيَت

تطغٌ زَغُآلتًـ ُٓو زَغُآلتٍُ نُُْوَ زواٍ ُْوَ يُُْغتُوَ طىاظضاوَتُوَو , طىظَض بهات
, وَضططتُٓوٍَ ٓاظازٍ ضَٖايٌ بٌَ زََاضطريٍ يُ تاى, تًؿهٌ غُوظو غىضت بؤ َُٖيسَنات

ٕ نًٓايُتٌ ياخىز نًتىض و بُضاَبُض بُٖايُنُ نُبُٖاٍ ُْتُوَيٌ يإ َُظَبٌ يإ ٓايين يا
نُُْوَ زواٍ ُْوَ ٖاتىوَو ضيَههٍُ خؤٍ وَضططتىَ بُضاغت و نُخ , ؾُضُْٖطًًُ...تس

بُآلّ , سىنٌُ خؤٍ زَنات و ُٖغت بَُُٖيُناًْـ ْانطٍَ و َُٖيطُضِاُْوَ يًٌَ ٓاغاُْ
ًـ نَُُٓ, ثًَىيػيت بُ طؤضِاٌْ غايهؤيؤشٍ ونؤَُآليُتٌ و ؾُضُْٖطٌ و برينطزُْوَ ُٖيُ

 بُغرتاوَ بُقؤْاغٌ ًََصوويًُوَ.
بُآلّ ثًَُاْىايُ نىضِ يإ نض نُيُنىاض نًَىَيُنسا زَشٍ ُٓو نىاض نًَىَيُ ؾطاواُْ ُٓطُض 
بتىاٌَْ بُؾًَىَيُى ظاْػيت بريبهاتُوَو بٌَ ناضيطُضٍ ُْغتًاٍُْ غًَهؼ و بٌَ ناضيطُضٍ 

نطزُْوَ بريبهاتُو بؤ َُٖيبصاضزٌْ زََاضطريٍ خاُْوازَيٌ و ُْتُوَيٌ و نًٓايُتٌ و ُْظؤنٌ بري
بُآلّ تًَطِواًْين يُنُّ غاتٌ غايهؤيؤشٍ باضطُنطاو بَُُٖيهىوٕ و وظٍَ غًَهػٌ , زَظطريإ

ًَْىإ نىضِو نض بُتايبُتًـ نىضِ بؤ نض بابُتُنإ بابُتُنإ غُضاوشيَط زَنات و 
بطِياضزإ و ْار و ٓاوَظو  بَُُٖيطُضِاوَيٌ زَبًبٓطٍَ و ضوخػاضو ضواَيُتٌ زَضَوَ زَبُٓ غُنؤٍ

نُغًَيت و َُٖيىيَػيت زَضووٌْ و َُٖيهىوٕ بؤ زواضؤشٍ ٖاوغُضطريٍ ثاف َٓساَيبىوٕ و يُغُض 
بُآلّ ضَؾُباو طُضزَيىويٌ زَضووٌْ ُٓو ضَؾُيُ , ضَؾُ تؤظ يُغُض ًْؿتىَناٌْ شيإ َُٖيسَطريٍَ

غاتُ غايهؤيؤشٍ و غطوؾيت يُم زَنات و يُؾىييَن خؤٍ زَيبعويَينَ و تُثىتؤظٍ زواخطاوٍ 
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َٓساَيًَيت و ناغٍُ ثطِوبُتاٍَ و ضاغرتَِوٍ و نُثطَِوٍَ نًتىضٍ نؤَُآليُتٌ يُْار نُغجًىٍ 
خىزو زَوضوبُضو نُغًَيت بَُُٖىو ضَُْٖسَ غًَهػٌ و َُٖيهىوٌْ و زَضوووٌْ و 

ًَطوٌََ و ثًَىيػيت بَُاوَيُنٌ  ظؤض ُٖيُ يُضاؾهاويٌ ًَْىإ ْ, نؤَُآليُتًُناُْوَ نٓطاوَ
نُُٓو زاوَ زَظوواُْ نُتؤضٍِ , خًَعاٌْ ُٖضزووالو ًَُْٖؿتين ثُضزٍَ خؤؾُويػيت زََاضطريٍ

بُْاغًين ُٓو زَظوواُْ خىز زَْاغطٍَ و زَظاٌَْ , زَضووٌْ و نُغًَيت زضوغتهطزووَ بٓاغُٓوَ
ُْ , وُْدىاٌْ نض و ُْ زَوَيَُُْسٍ و ثايُو ثًٍُ غىاضنانٌ ناوَضِواْهطا, َُٖيبصيَطٍَ و

, ضؤَاْػًُتًـ ْابُٓ ثًَىَض بؤ وضزيٌ و ناضاَُيٌ و ظاْػيت َُٖيبصاضزٌْ ٖاوبُؾٌ شيإ
 نىْهُ تانٌ ْآاظاز بُدُغتُ يُنرت زَْاغٔ  ُْى بُ ضؤح.
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 طوماى و دَلجيطي
 

طوماني بونياتهةز ثَيويطتة، كةاليةني مةعسيفي و 
كةضَييت و ثةزةثَيدانَييت، بةآلم  طوماني نةخؤشي 

 ويطيت بةيةَلوةضتةية.  ثَي

نُضؤشاُْ يُخٍُ , طىَإ و زَيجًػٌ ططؾتًَهٌ زَضووٌْ و نؤَُآليُتًؿُ يَُُٖاْهاتسا
نىْهُ طىَإ يُشياْسا , َُٖىو تىوؾبىًَْهًـ بُُْخؤؾٌ زاْاْطيَت, َطؤظ زَططيَت

ٕ ُٖضُٖبىوَو ؾتًَهٌ ٓاغايًُ نُزَبًَتُٖؤٍ غىضبىٕ و طُضِاٌْ َطؤظ بُزواٍ ضاغيت و زَضنىو
يُنًَهًإ ٓاغايًُو زَبًَـتُ , نُواتُ طىَإ بُؾًَىَيُنٌ طؿيت زوودؤضٍ ُٖيُ, يُطىَإ

نُغًَو نُطىَإ , بىًْاتٓاٌْ اليٌُْ َُعطيؿٌ و نُغايُتٌ و ثُضَثًَساٌْ تىاْانإ
يُظاًْاضيُناٌْ خؤٍ بهات غُباضَت بُبابُتًَو ُٓوا يُو بابُتُ خؤٍ ثًَؿسَخات و ظاًْاضٍ 

خؤٍ , َطؤظ نُطىَاٌْ يُوَبىو تُْسضوغيت ْاتُواوَ ُٓوا ُٖوَيسَزات, سا زَناتيُباضَيُوَ ثُي
دىتًاضيَو نُطىَاٌْ يُباضاْباضئ بىو ُٓوا , بطُيًَُْتُ  الٍ ثعيؿو بؤناضغُضنطزٕ

دؤضٍ زووًََإ , ُٖوَيسَزات يُنُْاَيًَهٌ زيهٍُ نؿتىناَيًُوَ بُضَُُٖنٍُ ثرت بهات
ُزَض ناضزاُْوٍَ زَضوٌْ و نؤَُآليُتٌ زَبًَت و نُغايُتٌ ُْخؤؾًُ نُبُؾًَىَيُنٌ يُضازَب

َطؤظ يًَهَُٗيسَوؾًًََٓت و ثُيىَْسٍ خًَعاْساضٍ تًَهسَزات و بًُٖض ؾًَىَيُى غىزٍ ًًُْ 
يُبُضُٓوَ زَتىاْري بًًَرَي طىَإ و زَيجًػٌ ُٖغتًَهٌ َُٖيُيُ يُاليُٕ , يُظيإ بُوالوَ

 ابُتًَهٌ تط زضوغت زَبًَت. نُغًَهُوَ بُضاَبُض نُغًَهٌ تط يإ ب
يُاليُنُوَ ناض يُدُغتُو غىضٍِ خىئَ و يًَساٌْ زٍَ , زَيجًػٌ ظياٌْ زوو اليٌُْ ُٖيُ

يُاليُنٌ زيهُوَ َطؤظ , زَنات و َطؤظ بُٖؤيُوَ زَنُويَتُ ساَيُتٌ ؾجطظَيٌ و باضططشيًُوَ
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ىاضزٌْ ثًَٓاخىضٍَ و زووناضٍ خَُؤنٌ زَنات و بُضاَبُض شيإ ضَؾبري و بٌَ وضَ زَبًَت و خ
 ضؤش زواٍ ضؤش الواظتط زَبًَت بُضاَبُض ضوزاوَناٌْ شيإ .

طىَإ ُٓطُض يُو غٓىضَ زَضبهًَت نُزَطُضِيَت بُزواٍ ضاغتًسا ُٓوا ثًَىيػيت بُناضَغُضو 
ُٓطُض ؾىيَين ناضنطزٕ بٌَ يإ ؾىييَن , طىَاٌْ َطؤظ ثُيىَْسٍ بُؾىيًَٓؿُوَ ُٖيُ, تًَطِاَاُْ

ضَْطُ بُطىاغتُٓوٍَ , ُٓو َطؤظُ ؾىيَُٓنُ بُدٌَ زيًٌَََ و زَنًَتُ ؾىيًََٓهٌ زيهُ, ًْؿتُدٌَ
, بؤ ؾىيَين زووَّ باضٍ ًَعاز و زَضوٌْ باؾرت زَبًَت و ُٓو نُغُ َتُاُْ بُخؤٍ ثُيسا زَنات

يُضاغتًسا ُٓو , نىضزواتٌُْ ُٓطُض زَضطايُى خًَطٍ ُْبىو زَضطايُنٌ تط يُخاْىَنُت بهُضَوَ
َطؤظًـ واُٖغت , زُْوَيُ ُٖغيت بطِوابُخؤبىوٕ و طُؾبًين بَُطؤظ زَبُخؿٌَزَضطانط

َطؤظ ناتٌَ طىَإ زَنات خؤٍ ظؤض , زَنات ُٓو زَيدؤؾًُ ثُيىَْسٍ بُزَضطانُوَ ُٖيُ
طىايُ ُٓو نُغًَهٌ ظؤضباؾُو ظوَيًُإ يًَهطزووَو خَُيهٌ باف و , ثاَيُوإ زيَـتُ ثًَـ ناو

اْهاض يُٖاوضٍَِ و نُغاٌْ زَضوبُضيؿٌ طىَإ زَنات بُتايبُتٌ نُغٌ طىَ, ثًاوَتٌ َُْاوَ
ُٓطُض ُٓو ٖاوضِيًَاٍُْ بريوضِاو بؤنىوًْإ يُطٍَُ ُّٓ دًاواظبًَت نُثًًَىايُ دًاواظٍ بريوضِاٍ 
نُغًَهٌ زيهُ ثُيىَْسٍ بُزشايُتًهطزٌْ َُُٓوَ ُٖيُ.ٖاونات ُٓو نُغٍُ تؤطىَاٌْ 

طىَإ بُطىَاًْـ يُواُْيُ ببًَتُ َايٍُ , يُتؤ بهاتيًَسَنُيت ُٓويـ يُواُْيُ طىَإ 
ُّٓ ًَُالًًَُْ ثاَيُٓضيَهٌ غايهؤيؤشٍ ُٖيُو نانبىوُْوٍَ ُٓغتَُُ , ًَُالًًَُْنٌ غُخت

 نىْهُ زووضَ يُقُْاعُت  ثًَهطزٌْ يُنرت.
بؤ صيىوُْ ُٓطُض زوو نُؽ , نُغٌ طىَاْهاض تُْاُْت طىَإ يُخؤيؿٌ زَنات    

داضٍ واُٖيُ غىاضٍ ثاغًَو , ْٔ ُّٓ واُٖغت زَنات ُٓو ثًَهًُُْٓ زشٍ َُُٓيُزوضَوَ ثًَبهُ
زَبٌ يإ يُتًُْؿت نُغًَهُوَ زازًَْؿٌ ُٓو نُغُ بُؾًَىَيُى خؤٍ الزَزات و زضَْط 

نىْهُ طىَإ يُنُغًَيت خؤٍ زَنات و َتُاٍُْ , زَدىَيٌَ نُؾىيَين تؤ بهاتُوَ زابًٓؿٌ
 بُخؤٍ ًًُْ.

الًًَُْنٌ ُٖيُ و شيإ بُتُْسضوغيت دُغتُيٌ و زَضوٌْ و يُطىَاْسا َطؤظ ًَُ
ضؤشاُْ ساَيُتٌ طىَإ يُْاو خَُيهسا زَضزَنُوٍَ بُآلّ يَُُٖىوٍ , نؤَُآليُتٌ خؤٍ زَطُيٌَُْ

نىْهُ , ْايُباضتط طىَإ و زَيجًػٌ ًَْىإ شٕ و ًََطزَ نُُٓطُضٍ دًابىوُْوٍَ يًَسَنطيَت
ضٍ بًَُٖعو ظيٓسووٍ تًَهساُْ ناتًَو شٕ يإ ًََطز طىَإ طىَإ يُّ ثُيىَْسيُزا يُنُّ ٖؤنا
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زَنات يُٖاوغُضَنٍُ اليٌُْ زووَّ بري يُتؤَيُغُْسُْوَ زَناتُوَ وَنى زضوغتبىٌْ ثُيىَْسٍ 
 ُٓطُض شٕ بًَت يإ ثًاو. , زيهُ

ناتٌَ َٓساَيًَو خؤٍ , خًَعإ ًَٖالٍُْ زضوغتبىوٌْ تؤوٍ زَيجًػًُ يَُٓساَيُناٌْ
و بابُر بُتىاْاٍ ْازات و بُنُّ تَُاؾاٍ زَنات و َتُاٍُْ بُخىزٍ خؤٍ زَؾهًَتُوَ

يُالزضوغت ْانات و ُٓو نات طىَإ زَنُويَتـُ طًاٌْ ُٓو َٓساَيُوَ زش بُخؤٍ و زَوضوبُضٍ 
يُناتٌ طىَاْسا ثًَىيػتُ َطؤظ بطِياتط ُْزات و يًَهساُْوٍَ ظاْػيت بؤ , و نؤََُيَطا

نىْهُ ُٖغتُناٌْ خًاُْت , تُْٗا ثؿت بُُٖغت ببُغيتَضووزاوَنإ ُٖبًَت و ْابٌَ 
 يُخاوَُْنٍُ زَنُٕ.   
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 :خؤشةويطيت

 
خؤشةويطيت بانطةواشَيك نيية بؤ خود بةَلكو 
بانطةواشَيكة بؤ خودَيكي باشرت، ضونكة ئةو كةضة 
خودةكةي خؤي بةكةم ئةشانَي و حةضوديشي 
 بةخودة باشرتةكة دَي، كةدةيةوَي خؤشي بوَي بؤ

  ئةوةي داطريي بكات )......( .

 
ٓايا سُظ زَنُيت خؤؾُويػت بٌ؟ُٓطُض وايُ نُواتُ زَوضوبُضيؿت وَنى تؤ سُظ زَنُٕ 

ٓايا ويَٓاٍ ُٓوَ زَنُيت نُغًَو ُٖبًَت سُظ بهات خؤؾُويػت , خؤؾُويػت بٔ
ٍ سُغىز, ُْبًَت؟نُواتُ خؤؾُويػيت ثًَىيػتًُنٌ زَضووٌْ َطؤظُ ْاتىاٌْ زَغتبُضزاضٍ بٌ

بؤيُ زَتىاْري بًًَرَي , اليًَُْهٌ تًَبًين ُْنطاوَ يُنُغٌ خؤؾىيػرتاو نُزَيىضوشيَينَ
خؤؾُويػيت ًَٖعيَو , خؤؾُويػيت يُطًاٌْ سُغىزٍ و غريٍَ ُْغتًُوَ غُضناوَ َُٖيسَططٍَ

يإ , ُٓطًٓا يُثطؤغُيُنٌ غًَهػٌ بُوالوَ ًٖهٌ زيهُ ًًُْ, بُضِيَىٍَ زَبات ُٓويـ عُقًَُ
يُُٖضزوو ساَيُتُنُزا تاَىنًَصٍ خؤٍ , ٌ ضؤَاْػًاُْ بُو الوَ ًٖهٌ زيهُ ُْزَبىوثطؤغُيُن

بُآلّ ٓايا ثًاوإ , ُٖضيُنُ يُثًاو يإ شٕ بُٓاَاجنٌ َُْطيٌ بُزواٍ خؤؾُويػتًسا ويًََُ, ُٖيُ
ظيع ْابٔ نُبًًَرَي ُٓوإ غُضثًًَاُْيُو شًْـ ُٓبُزياُْ خؤؾُويػتًإ زَوٍَ!ضَْطُ غُضناوٍَ 

غُضثًًَاُْو ُّٓ ُٓبُزيُتًاُْ بؤ تًَطِواًْين نؤََُيطا بطُضِيَتُوَ بُتايبُتًـ يُنؤََُيطاٍ  ُّٓ
بُآلّ شٕ , نُثًاو يُؾهػيت خؤؾُويػيت تطغٌ ًًُْو ثًَىٍَ يُنُزاض ْابٌَ, باونػاالضٍ
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نىْهُ نُؾهػيت ًَٖٓا ُٓوا بادٌ , نُنُوتُ زاوٍ خؤؾُويػتًُوَ ناضيَهٌ غُضنًَؿًاُْيُ
نىْهُ تًَطِواًْين نؤََُيطا بؤ ُّٓ ؾًَىاظيَهٌ ُْضيًَاُْيُو , ُنُ ُّٓ زَيساتخؤؾُويػتً

نؤض ( بُٖاوغُض ُْبىوٕ) تاَىنًَصٍ خؤؾُويػيت يُطٍَُ ؾهػيت خؤؾُويػيت, يُنُزاض بىوُْ
نُنٌ غُيطَ يُنًَهٌ وَنى طؤتُ تًَطِواًْين بؤ خؤؾُويػيت يُؾًعطيَهسا زَضزَبطٍَِ , زَنا

 : نُزََيٌَ
 

 اخًَهسا تًَجُضِيِ بُالٍ ب
 ًٖهِ ُْزٍ غُيطٍ طىَيًَهٌ ظَضزٍ وضزيًُ ُْبٌَ 

 ثًَِ طىت ...ٍُٓ طىَيُ وضزيًُنُ ..بتهَُُوَ
 بؤ زََهُيتُوَ؟: طىَيُنُ طىتٌ

 خؤؾِ زَويٌَ : طؤتُ طىتٌ
 غُيطَ .. نؤٕ خؤؾت زَويَِ نُزََهُيتُوَ؟: طىَيُنُ طىتٌ

 تا يُنبططَُوَ.يَُاَيُوَ زَتًَٓصّ بؤُٓوٍَ يُطَُي: طؤتُ طىتٌ
 

خؤؾُويػيت الٍ طؤتُ تىاُْوَيُ يُْاو يُنساو بىوٕ بُيُى و ًٖض ٖؤناضيَهٌ دىاٌْ و 
نىْهُ زووضَ , ْاؾرييين و ٓاغيت نًٓايُتٌ ناضٍ تًَٓانات و تاَىنًَصٍ تُواو ْابٌَ
يَُُٖإ ناتسا , يُتاَىنًَصٍ ُٖوَغباظٍ غُضثًٌَ نُُْٖسٍَ ثًاوٍ ضؤشُٖآلتٌ بُزوايسا ويًََُ

طؤتُ سُغىزٍ  بُو طىَيُ دىاُْ زٍَ و زَيُوٍَ يَُاَيُوَ زاطريٍ بهات سُغىزٍ اليًَُْهٌ 
بؤيُ خؤؾُويػيت يُطًاٌْ سُغىزٍ , تًَبًُٓٓنطاوَ يُو ًٓعذابٍُ نُخؤؾُويػت زَيىضوشييَنَ

ُٓو نُغًَهٌ خؤف زَويَت زَيُوٍَ زَغت يًٌَُ  ,و غريٍَ ُْغتًُوَ غُضناوَ َُٖيسَططٕ
بُآلّ َُيًُ ُْغتًُناٌْ يُنُّ , ٌَ و غؤظياْاُْ َاََُيٍُ يُطَُيسا بهاتخؤؾُويػتُنٍُ ب

داض تَُاعتًَهطزُْ يُطٍَُ ٓاضَظووٍ زَغتبُغُضزاططتٔ و بىوٕ و تاثؤنؤزٌْ و يُزواداضزا 
ْاناضنطزٌْ نُبؤ ُٓو بٌَ..ببىضٕ ظؤضيؿٔ ُٓو شْاٍُْ نُخُجنُضٍ ظوَيِ بُطًاٌْ ثًاوزا 

و َطؤظُ وايُ نُ بُعُقٌَ خؤؾُويػتًُنٍُ بُضِيَىَزَبات و طؤتُ ضيَو وَى ُٓ, زَٓاخصْٔ
نُزَيُوٍَ يُنبططيَتُوَو طىَيُنُف غًؼ , ْايساتُ زَغت غؤظيَهٌ ناَيىنطنٌ بٌَ دًَُو

الٍ طؤتُ يُطططتُٓوَيُو الٍ , ُْناتُوَ.نُواتُ خؤؾُويػيت ًَهاْعضيًَهٌ ضيَصَيًُ
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ُثًَٓاو قُيطَ ُْبىوٕ و الٍ ُْٖسٍَ شُْنىضزيَهًـ ٖاوغُضطريٍ و زؤظيُٓوٍَ ثاَيجؿتًُ ي
ثًاويـ ُٓطُض ٓاؾهطا بىو ُٓظّ ُٓطًٓا زظّ.الٍ دإ ثؤٍ غاضتُضٍ ؾُضَْػًـ خؤؾُويػتًِ 

خؤؾُويػيت دؤضيَهُ يُخؤخَُيُتاْسٌْ غًػتُاتًهٌ ...بؤيُ زََيٌَ : خؤخَُيُتاْسُْ نُزََيٌَ
زََُوٍَ نُغًَهٌ تط  واتُ, ناتًَو نُغًَهِ خؤف زَوٍَ زََُوٍَ ُٓويـ َين خؤف بىيَت

زياضَ غاضتُض خؤؾُويػيت بُُٓضى زَظاٌَْ و ضَْطُ ُّٓ تًَطِوآًٍُْ , بًُوٍَ َٔ خؤؾِ بىٍَ
غاضتُض بؤُٓوَ بطُضِيَتُوَ ؾُيػُؾًاُْ بري يُخؤؾُويػيت بهاتُوَ ُْى تىؾٌ بىوبٌَ يإ تاٌَ 

ضاو بهات و خؤٍ َُُٓ وَنى ُٓوَ وايُ ثًاويَو َاغٌ بؿطؤؾٌَ و ثًاويَهًـ َاغٌ , نطزبٌَ
بًَطىَإ ُٓوٍَ زَيؿطؤؾٌَ تاَُنٍُ يُزَغتهُوتُ , بًربشييَن و خؤيؿٌ بًدىات

بُآلّ ُٓوٍَ ضاوٍ زَنات و , َازيُنُيسايُو يُبرييؿٌ زَنا نُضؤشيَو يُضؤشإ َاغٌ ؾطؤؾتيبَ
 زَيربشيَينَ و زَخيىا ًَُٖؿُ تاَىنًَصٍ زََاو زَّ زَطًَطِيَتُوَ.

بىومن ظياتط , ُٖضنُْسَ خؤؾُوغيت نُغًَهٌ تط بؤ َٔ ظياتط بٌَ :ُٖضوَٖا غاضتُض زََيٌَ
ُٖضوَغا زََيٌَ , وٕ زَبٌَ و ثاؾإ زووزَيًِ بؤ ُٓضنُنامن و تىاْا تايبُتُنامن ظياتط زَبٌَ

خؤؾُويػيت ًَُالًًَُْنٌ بُضزَواٌَ ًَْىإ زوو ٓاظازيُ ُْى بُؾساضيُنطزًَْهٌ ُٓنتًعٌ 
زٍ نَُرت بُويػتًَهٌ تُواو خؤٍ زَوٍَ بٌَ ُٓوٍَ ٓاظازٍ ًَْىإ زوو ويػت ُٖضنُْسَ ٓاظا

 نُغاٌْ تطٍ بىٍَ. 
نُُٖضَِؾُ يُخؤؾُويػيت زَنات بَُيهى , َطزٕ تانُ َُتطغٌ ًًُْ: ُٖضوَغا زََيٌَ

: غاضتُض زََيٌَ, َُتطغٌ طُوضَتط ُٖغتهطزُْ بُتُْٗايٌ تُْاُْت يُْاو خؤؾُويػتًؿسا
بُآلّ زضاَاٍ شياٌْ َطؤيٌ ْاناضَإ , زٕ زَشٍخؤؾُويػيت ًَُٖؿُ يُغُض يًَىاضٍ َط

 بؤ ُٓوٍَ بصئ., زَنات بؤ خؤؾُويػيت
ًَُُٓ زَظاْري نُ يُواُْيُ بؤ ثًاو ٓاغإ تط بًَت يُثًَٓاو ُٓو شُْ سيطيَت نُخؤؾٌ زَويَت 
يُوٍَ بؤٍ بصيَت. خؤؾُويػيت الٍ شٕ واتاٍ بُختُوَضٍ و غُقاَطريٍ زَطُيٌَُْ و 

ُويػيت الٍ شٕ ظياتط َاْاٍ ُٖيُو نؤََُيًَو ثاَيُٓضٍ نؤَُآليُتٌ يُبُضُٓوَؾٌ نُ خؤؾ
نىْهُ ْىؾػيت , يُثؿتُوَيُ بؤيُ بٌَ ٓىًََسٍ الٍ شٕ ظياتطَ يُثًاو غُباضَت بُخؤؾُويػيت

وَيٌ بؤ ثًاو ؾتًَهٌ , يُخؤؾُويػيت بؤ شٕ وْبىوٕ و يُنُزاضبىوُْ يُنؤََُيطاٍ ًَُُٓزا
شٕ نُ ًٖهىثىنٌ ُٓو ثًاوٍَ نُخؤؾٌ زَويَت بؤٍ ُٖضوَٖا غاضتُض زََيٌَ , زيهُيُ

خؤؾُويػتًـ الٍ ثًاو واتاٍ يُظَت و , زَضزَنُويَت تىؾٌ ُٖغتًَهٌ ٓاظاض بُخـ زَبًَت
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طُضِإ و ؾُٖىَت و تاَهطزٌْ غُضثًًٌَ زَطُيٌَُْ...ثًاو بُخًَطايٌ عاؾل زَبٌَ و بُخًَطايـ 
 ُت ُْبٌَ.واظٍ يٌَ زيَينَ بُآلّ شٕ خؤؾُويػيت ْانات بُظَظي

خؤؾُويػيت يُضواْطٍُ ناضٍ َاضنػُوَ ْاوَضِؤنًَهٌ نؤَُآليُتٌ ُٖيُو ُٓو ثًًَىايُ 
خؤؾُويػيت بىًْازيَهٌ عُقًٌَ غُضخاًْاُْيُ وَنى غًاغُت و ُٓخالم و ظاْػت و ٖىُْضو 

 ,واتُ ضَْطساُْوٍَ ثطؤغٍُ ٓابىضيُ, ضَْطساُْوٍَ ناضيًَههطزٌْ زيٓاًَاٍُْ شيَطخاُْ ٓابىضيُنُيُ
بُثًٌَ بريوضاٍ َاضنؼ ْاوَضِؤنٌ ثُيىَْسٍ ًَْىإ شٕ و ثًاو ثًُيُنُ يُثًُناٌْ ثُضَغُْسٌْ 

 نؤَُآليُتٌ َطؤيٌ و ُٖوضَٖا زَضَجناٌَ بعاظٌ ؾػًؤيؤشٍ و غؤغًؤيؤشٍ َطؤظُ.
ٖاوغُضطريٍ ُٓطُض يُنػاٌْ و ٖاوًَٖعٍ و طؤضِيُٓوٍَ خؤؾُويػيت ُْبًَت ُٓوا دؤضيَهُ 

ُٓو , غُ نُوغاوَ زَبًَت نُ بٌَ زَغُآلتُ بُضاَبُض نًتىضٍ نؤََُيطُُٓو نُ, يُنُوغاُْوَ
نًتىضٍَ نُزَتىاٌَْ ٓاؾطَت وا برتغًيَنَ نًُٖض ُْزضنًيَنَ بؤ ُٓوٍَ ٓابطِوٍ ُْنًَت ُٖضنُْسَ 
َُُٓف يُغُض سُغابٌ باضٍ زَضوٌْ ٓاؾطَتًـ بٌَ.بُو ثًًَُف بٌَ  خؤؾُويػيت بُواتا 

 وَ.َطؤيًُنٍُ ًَٖؿتا ضووٍ ُْزا
ُٓضيو ؾطؤّ ثًًَىايُ خؤؾُويػيت ًَٖعيَهُ بؤ ضوخاٌْ ُٓو زيىاضٍَ نَُطؤظ يُٖاوضِيًَاٌْ  

وا يَُطؤظ زَنات ظاٍَ بًَت بُغُض , خؤؾُويػيت ًَٖعيَهٌ ناضيطُضَ يَُطؤظسا, دًازَناتُوَ
نُواتُ , نُغٌ زَوَيَُُْس الٍ ؾطؤّ ُٓوَيُ ؾت ببُخؿٌَ ُْى ُٓوٍَ ُٖيُتٌ, ُٖغيت زابطِإ

ُٓوٍَ خؤؾُويػيت زَبُخؿٌَ زَوَيَُُْسَ , اضيـ زَوَيَُُْسَ ُٓطُض ببُخؿٌَُٖش
نُوا يُو , بُبُخؿًين ظاْػت يُخؤؾٌ يُ خٌَُ يُٓاغىزَيٌ يُثُضؤؾًٌ, بُخؤؾُويػيت

بَُُضدًَهًـ ناوَضيٌَ , نُغُ بهات ُٖغت بُزَوَيَُُْسٍ بهات ُٖغت بُشيإ بهات
بُضُّٖ بًَينَ ُْظؤنًًـ ُٓوَيُ نُُْتىاٌَْ  خؤؾُويػيت ُٓوَيُ خؤؾُيػيت, ثازاؾت ُْنات

نُواتُ خؤؾُويػيت طؤضِيُٓوٍَ خؤؾُويػتًُ بُخؤؾُويػيت و , خؤؾُويػيت بُضُّٖ بًيَنَ
نُواتُ ُٖض دؤضَ خؤؾُويػتًُى يُطٍَُ َطؤظًَهٌ تط طىظاضؾتهطزُْ , َتُاُْ بَُتُاُْ

بٌ نُواتُ  يُشياٌْ ُٓو َطؤظُ خؤٍ واتُ ُٓطُض ُْتىاٌْ خؤؾُويػيت خؤؾُويػت
تىاْاٍ خؤؾُويػيت ُٓوَيُ طًاٌْ ظاٍَ بىوٕ ببُظيَين بُو , خؤؾُويػتًُنُت ُْظؤنُ

ؾًَىَيُؾُ ضَنٍُ مشىيًُت و ُْضطعيُت و ٓاضَظووٍ ًٓػتػاليٌ نُغاٌْ تط و نؤنطزُْوٍَ 
ثاضَ زَبُظييَن ٓاواف ُٓو َطؤظُ زَبًَتُ خاوٕ باوَضِنطزٕ بُتىاْا َطؤيًُناٌْ و ٓاظايُتٌ 

ُّٓ بُخؿًٓاُْ نُْس نَُىنىضت , بُغذي بُ تىاْاو ًَٖعَناٌْ بؤ طُيؿذي بُٓاَاجنُناٌْيُثؿت 
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بٔ َطؤظ بُو ضازَيُ تطغٓؤنُ يُوٍَ زَيبُخؿٌَ زواتط يُخؤؾُويػتًـ زَتطغٌَ.يُثاٍَ تىعيٌ 
بُخؿري َؤضنٌ ًٓذابًاٍُْ خؤؾُويػيت ضوٕ زَبًَتُوَ نُتىعيُ ططْطُنإ َُٖىو دؤضَ 

 تُوَ وَنى ضيعايُو بُضثطغًاضيَيت و ضيَعو َُعطيؿُت.خؤؾُويػتًُى زَططيَ
َُبُغتًـ يَُُعطيؿُت ظاًْين , ؾُضَْػايًُنإ زََئًَ خؤؾُويػيت بًَهىوٍ ٓاظازيُ

يُنًَو يُزَضواظَناٌْ ُٓو نىوُْ , ًَْٗين َطؤظُنٍُ تطَ بؤُٓوٍَ ضيَطاٍ نىوُْ شوضَوٍَ بعاٌَْ
 شوضَوَيُ خؤؾُويػتًُ.

هاٍَ زََيٌ ضنىنًُٓ يُخىزو طىَإ يُخىزو ُٖغتهطزٕ بُنٌَُ و يُاليُنٌ زيهُوَ باغ, 
, ٓاضَظوو بؤ خىزيَهٌ باؾرت باؾرتئ ُْٖطاوٍ ضٍَ خؤؾهُضٍ ثًَىيػتُ بؤ ثُضَغُْسٌْ خؤؾُويػيت

بُآلّ ُٓطُض يُخؤَإ ضاظٍ بري , نُ ُٖوَيٌ َطؤظُ بؤ ثتُونطزٌْ ضيَعططتين َطؤظ يُخىزٍ خؤٍ
خؤؾُويػتًـ زواٍ ضنىنًُٓ يُخىز  ,ؾرت زَزَئ و بُزوايُوَ ويًََرينُواتُ بؤ ُٖوَيٌ خىزيَهٌ با

ُٓؾالتؤٕ  ,خؤؾُويػيت زواٍ غاضزبىوُْوَو ُْٖسيَذاض زواٍ ياغبىوٌْ َطؤظ زيَت يُشياًْسا, زيَت
ثًًَىايُ خؤؾُويػيت بَُٓاٍ زآًَٖإ و طىضِو تري و دىاًًُْو زََيٌَ وظٍَ زَضووٌْ يُطٍَُ غُضيعٍَ 

طؤتُف زََيٌَ ظؤض يُٓاضيؿُناٌْ شٕ و ظياُْناٌْ بُخؤؾُويػيت , هٍَُ زَبًَتخؤؾُويػيت تًَ
ظؤض يُبريزؤظَنإ و تًَطِوآًُْنإ ططْطًًإ بُاليٌُْ نؤَُآليُتٌ زاوَ يُثطغٌ , ناضَغُض زَبًَت

خؤؾُويػيت بُآلّ ُٓوٍَ ظياتط دُخيت يُغُض اليٌُْ غًَهػٌ نطؤزتُوَ يُخؤؾُويػيت غًطُؤْس 
ُضيو ؾطؤًَـ يَُباضَيُوَ ضَخٍُٓ يٌَ ططتىوَ نُ ثًًَىايُ ؾطؤيس اليٌُْ زَضوٌْ نُ ٓ, ؾطؤيسَ

بَُُٖإ ؾًَىٍَ ؾطؤيسيـ , بايؤيؤدٌ يُدٓػسا ؾُضاَؤف نطزووَو ظؤض ططْهًؿٌ بُدٓؼ زاوَ
 ,ؾىبٓٗاوَضو ًْتؿُ ططْطًًإ بُ ططْطٌ بُ شياٌْ غًَهػٌ زاوَ يُثُضَثًَساٌْ نُغًيَت َطؤيٌ

ُضٍ ٓائ و نؤَُآليُتٌ َُغُيٍُ شياٌْ غًَهػٌ بُٓاَيؤظٍ َاوَتُوَو ظؤض بُآلّ بُٖؤٍ ناضيط
يُيًَهؤَيُضَواٌْ زَضوووٌْ و نؤَُآليُتًـ ْاتىأْ يُيًَهؤَيًُٓوَناًْاْسا بطُُْ باوَضِيَو يإ 
دىضُٓتٌ ُٓوَيإ ًًُْ ثطغٌ خؤؾُويػيت بهُُْ يًَهؤَيًُٓوٍَ ظاْػيت ضَْطُ ٖؤناضٍ ُٓوَف 

َُيطانإ بًَت نُتاى ْاتىاٌَْ بُٓاؾهطا ضؤبهًَتُْاخٌ خؤيُوَو باغٌ نًتىضٍ ظؤض يُنؤَ
, خؤؾُويػيت بهات يإ ضاظٍ ْابًَت خؤٍ بهاتُ بابُتٌ يًَهؤَيًُٓوَ بُتايبُتًـ ضَطُظٍ ٌََ

 ُٓوَؾٌ وتطاوَ تُْٗا يُيًَىاضو ثُضاويَعٍ َُغُيٍُ ُٓويٓساضيًُ.  
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 :شويسبووى
 

تاكة، بةآلم  شويسبووى شةنطي بةخؤدا ضوونةوةي
 مةتسضي لةوةداية تاكؤتايي بَيت  

   
ظويطبىوٕ يإ ظيعبىوٌْ زوو َطؤظ يُيُنرت زياضزَيُنٌ زَضوٌْ و نؤَُآليُتٌ باوَ 
زَغُآلتٌ خؤٍ يًَُْىإ ُٓو زوو نُغُزا قًت زَناتُوَو ُٖض يُنًَهًإ زضوغتهطزٌْ ُٓو 

ُْٖسيَو يُو , ُْؾُ ثًَهُواُْ بًَتزَغُآلتُ يإ ُٓو زيىاضَ زَخاتُ ُٓغتؤٍ ُٓوٍ زيهُو يُوا
ظويطبىوُْ ظوو ناى زَبًَتُوَ بُتايبُتٌ الٍ ُٓو نُغاٍُْ نُدؤضٍ يًَبىضزَو نطاوَو زَيجانٔ و 

ُْٖسيَذاضيـ ثُيىَْسٍ بُغطوؾيت و نُغًَيت يُنًَهًاُْوَ , ؾت يُْاخًاْسا ثُْط ْاخىاتُوَ
زيهُو بُيُوَ ططْط ًًُْ خَُيو يًٌَ  نُتىضَِو نُيًُضَِم و خؤثُضغتُ طىيَٓازاتُ َاؼي نُغاٌْ

, بابُتٌ ٓابىضٍ و نؤَُآليُتٌ و نًتىضٍ دًاواظيـ ٖؤناضٕ بؤ ظويطبىوٕ, ظويط بًَت يإ ْا
بُآلّ ُٓوٍَ َُتطغًساض بًَت ُٓوَيُ ثُيىَْسٍ بُاليٌُْ غايهؤيؤشٍ نُغًَهُوَ بًَت 

خؤيُوَ زياضزَنإ و نُيُُٖغت و ُْغتُناًْسا نطؤٍ نطزووَ نُيُزيسوبؤنىوٌْ غايهؤيؤشٍ 
يإ يُنىٌْ زَضطاٍ , نُغاٌْ زَضوبُض زَثًَىيَت يإ يُنىجنٌ زَيٌ خؤيُوَ زَوضوبُض زَبًًَٓت

َاَيُنٍُ خؤيُوَ زضاوغًٌَ زَبًًَٓت بٌَ ُٓوٍَ ضَُْٖسَ دؤضاودؤضَناٌْ زَضووٌْ و 
وا بُخؤُْبىوٕ يُضواْطٍُ غايهؤيؤشيًُوَ بطِ, نؤَُآليُتٌ يُبُضناو بططيَت و يًًَإ ساَيٌ بًَت

ُْٖسيَذاضيـ , ٖؤناضيَهٌ ططْطُ نُنُغاٌْ بًَربِوا و َتُاُْ بُخىز ظووتط ظويط زَبًَت
ٖؤناضَنإ واقًعري نُزوو نُؽ بَُيًين يُنرت ثًَؿًٌَ زَنُٕ يإ بٌَ بَُيًَين زَْىيَٓٔ بُضاَبُض 

و ظياٍُْ ثًٌَ بُآلّ بُُْٖس وَضططتين نُغًَيت بُضاَبُض ضَْطُ َطؤظ طىٍَ ُْزاتُ ُٓ, يُنسٍ
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طُيؿتىوَ بُٖؤٍ نُغًَهٌ زيهُوَ يُبُض ُٓوَ يًٌَ خؤف زَبًَت و ثُيىَْسيؿًإ باؾرتيـ 
, نىْهُ يُيُنرتقبىَيهطزٌْ َُٖيُناٌْ ثًَؿرتٍ يُنرتيـ يُْاخسا ثُْط زَخىاتُوَ, زَبًَتُوَ

َطؤظ  بؤيُ زواٍ زَضبطِئ و طىظاضؾتهطزٕ يًٌَ زٍَ و زَضووٌْ, ثًَىيػيت بُزَضبطِئ ُٖيُ
نُواتُ ُٖشَاضنطزٌْ زَوضوبُض ظويط بىوٕ زووض زَخاتُوَ يُبُض ُٓوٍَ بُٖا , ٓاغىزَ زَبًَت

ُْٖسٍَ يُٖؤناضَناًْـ ثُيىَغذي بُبُٖاناٌْ , ضؤسًُنإ يُنؤََُيطٍُ ًَُُٓ ضَطًإ زانىتاوَ
ٍ ًَُُٓ نُبُؾًَهُ يُنًتىض, خًَعاُْوَ وَنى شٕ و شخنىاغذي و نًتىضٍ نؤٍََُ و طًُيٌ و طاظَْسَ

بُآلّ ُٓطُض طًُيٌ و طاظَْسَف ظؤض بًَت ُٓوا الواظٍ نُغًيَت ُٓو نُغُ , و بُثرييُوَ زَنري
زَْىيًََٓت و ثًَىيػتُ َطؤظ ظؤض ثُْاٍ بؤ ُْبات و َُضدًـ ًًُْ َطؤظ َُٖىو نُغًَو 

نىْهُ يُنُغًَيت و غايهؤيؤشيُتٌ خَُيو دًاتانٌ ُٖيُو َُٖىو َُجنَُيًَو , بٓاغًَت
َُتطغًساضتطئ ظويطبىوٌْ زَضوًْـ ُٓوَيُ يًَُْىإ شٕ و ًََطززا , خٌ خؤٍ ُٖيُغُضقُبا

نىْهُ ظويطبىوٌْ بُضزَواّ بؤؾايٌ ًَْىاًْإ ثرت زَنات و يُوَف خطاثرت ُٓوَيُ نُغٌ , بًَت
 نىْهُ باؾرتئ و ْعيهرتئ زازطاٍ ًَْىإ ظويط بىوإ ُٖض خؤيأْ.     , غًًَُّ بهطيَتُ زازطا
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 :َيساىنةو
 

بؤية ناوَيسي لةوة دةتسضي بةدَلي ئةواى نةبي، 
 ئةميش دةزةجنامي شةزمهية.

 
يإ ؾُضًََو ُْنات , يإ ُْتطغًَت, نُغًَو ًُْ يُتُواوٍ شياًْسا نُّ تاظؤض غًَُٓناتُوَ

وَنى نىوُْْاو ٓاُْٖطًَو يإ ؾىيًََٓهٌ قُضَباَيؼ نُثطِبًَت , يَُُٖيىيَػتُ نؤَُآليُتًُنإ
نٍُ زيهُ يإ نُغاٌْ زيهٍُ  خاوٌَْ بريوضِاٍ دًا يإ َُٖيىيَػيت وَنى يُضَطُظَ

َُٓإ تاضازَيُى ٓاغايري بؤ , يإ ًَىاْساضيَهٌ ؾطاوإ, بُؾساضيهطزٕ يُضيَىضَمسٌ َاتًَُين
بُآلّ يَُُٖإ ناتسا نُغاًَْو ُٖٕ ُٖضطًع ْاويَطٕ خؤيإ يُقُضٍَ ُٓو , َطؤظٌ ٓاغايٌ

ًاُْ بسَٕ نُزَضواظٍَ ناضيًَههطزٌْ نؤَُآليُتٌ وخؤطىجناْسُْ دؤضََُٖيىيػتُ نؤَُآليُت
يإ ُّٓ ُٖغتاُْ نُزَبُٓ بُضبُغت يُبُضزَّ َطؤظسا , ُّٓ دؤضَ ضَؾتاضاُْ, يُطٍَُ زَوضوبُض

ثُيىَْسٍ بُتًَطِواًْين َطؤظُوَ ُٖيُ بؤخىزٍ خؤٍ يإ ثُيىَْسٍ بُُٖغيت ُّٓ َطؤظُوَ ُٖيُ 
ُغتُ زَبًَت نُُٖغت بهات َُٖى خَُيهٌ ُٓو ؾىيَُٓ نُُّٓ بؤنُغاًْرت ًَُٓـ يُوَزا بُضد

ُّٓ بؤنىوُْف غُباضَت , بؤٍ زَنًَت زيكُتٌ دًىبُضط و طيىدىٍَ و ضَؾتاضٍ ُٓو زَزَٕ
يَُُٖيجٍُ ُٓوَزإ ( بٌَ دىضُٓت) نُغاٌْ ُْويَط, بُخىوز بؤ قؤْاغٌ َٓساَيٌ زَطُضِيَتُوَ

ُّٓ ُٖغيت ْاضَِظايًُ بؤ , ٔ بُزَيٌ زَوضبُض ُْبٔضَظاَُْسٍ زَضوبُض بُزَغتبًَٓٔ و يُوَزَتطغ
نُُْٖسٍَ يُٖؤناضَناٌْ زَطُضِيَتُوَ بؤ ثُيىَْسٍ بُخًَعاُْوَ , خىوز يُخىززا بُضدُغتُ بىوَ

يُضَخُٓططتٔ و نؤغح خػتُٓ بُضزَّ بُزيًَٗٓاٌْ ٓاضَظووَناٌْ َٓساٍَ ُٖض يُياضيهطزُْوَ تا 
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, غُتٌ تىْىتًصٍ و يًَساٌْ يُاليُٕ زايو وباونُوَزَطاتُ َُٖيبصاضزٌْ دًىبُضطُناٌْ و غًا
َطؤظًـ نُُٓو ُٖغتٍُ يُال زضوغت بىوبًَت خؤٍ بُنُّ زَظاًَْت و ًَٖؿتا ُٖض بُُٖغيت 
َٓساَيًًُوَ زَضِواًَْتُ خؤٍ نُوا ُٖغت زَنات خَُيهاٌْ تطيـ وَنى زايهىباوى ثًٌَ ضاظٍ ْري 

يُغُضزٌََ َٓساَيٌ يًٌَ ضاظٍ ُْبىُْ ٓاوٖاف  و بُنُّ تًٌَ زَضِوأْ ُٖضوَنى نؤٕ زايهىباوى
يُبُض ُٓوَ ْاويَطٍَ ُْٖطاو بًَٓت تُْاُْت تُوقُنطزًْـ يُطٍَُ نُغاٌْ , خَُيو ثًٌَ ضاظٍ ْري

زيهُ بًَُتُاُْو بٌَ بطِوا بُخؤبىوُْوَ يُناالنٌ نؤَُآليُتٌ ضؤشاُْ وَى زَغتجًَؿدُضٍ و 
اضيهطزٌْ يُبؤُْ خؤؾىْاخؤؾُنإ غٌَ زواْسٕ و طؿتىيؿت و ٖاوناضٍ زَوضوبُضو بُؾس

بُآلّ ْاويَطٍَ ُْٖطاو بًَٓت ُْوَى ؾهػت , نُثًٌَ خؤؾُ بُؾساض بًَت يُو بؤْاُْ, زَناتُوَ
نىْهُ تاَيٌ وتؿيت ؾهػتًَٗٓاٌْ َٓساَيٌ نُؾتىوَ نُبىوَتُ , بًَينَ يإ بُزَيٌ خَُيهٌ ُْبًَت

نُيُوَ نُيُبُضاَبُض ؾهػتُناًْسا َايٍُ غىنايُتٌ ثًَهطزٌْ يُاليُٕ ُْٓساَاٌْ خًَعاُْ
غاٍَ يُثُضياْطٍُ ثُضوَضزٍَ وَضظف 33يُضاثطغًُنسا نهًَهٌ تَُُٕ, غىنايُتًإ ثًَهطزووَ

 : يُُٖويًَط بُّ ؾًَىَيُ باؽ يُبُؾساضيهطزٌْ بؤُْ نؤَُآليُتًُناٌْ خؤٍ زَنات
نُّ زَبًَت  نىْهُ ظؤض نات يُنُغايُتًِ, ُْخًَط بُؾساضيِ ُْنطزووَو بُؾساضٍ ْانُّ) 

وَنى نؤََُيطٍُ ًَُُٓ ًَٖؿتا ُْطُيؿتىئ بُو ٓاغتُ تانى نهُناًْإ بُؾساضٍ َُٖىو 
 .(بؤُْنإ بهُٕ

 : غاٍَ زََي32ٌَيُنًَهٌ زيهُ تَُُٕ 
بَُيٌَ ُْٖسٍ ٓاُْٖط بُٓاغاٌْ بُؾساضٍ زَنُّ بُآلّ ُْٖسيَهٌ تط ُٖيُ ْاتىامن بُؾساضٍ ) 

 (.عًََهٌ زووض يإ سُؾًُنُ ٌٖ ُٓوَ ًًُْ بُؾساضٍ بهُّبهُّ يُبُض ُٓوٍَ  ٓاُْٖطُنُ ٌٖ خ

 : غاٍَ زََيٌَ 30يُنًَهٌ زيهُ تَُُٕ 
يًُٖض ؾت ْاتطغِ ظؤض سُظ زَنُّ يُطٍَُ نُغاٌْ زَوضوبُضّ تًَهٍَُ مب  , بُؾساضٍ زَنُّ) 

 ( بُؾساضٍ يُبؤُْ نؤَُآليُتًُنإ بهُّ
ؾُضّ زَنُّ بُآلّ زوايٌ الّ  غُضَتا نًََُو: )غاٍَ زََي09ٌَنهًَهٌ زيهٍُ تَُُٕ 

 ( ٓاغايٌ زَبًَت

بَُيٌَ بُؾساضٍ زَنُّ نىْهُ ُٓنُض نُغًَو ؾُخػًُتٌ ) غاَيًَو زََيٌ 32نهًَهٌ تَُُٕ 
يُوضاثطغًاُْ وازَضزَنُويَت َُغُيٍُ خىز ْاوَضِؤنٌ  ,(ُٖبٌَ قُز ْاتطغٌَ و ؾُضّ ْانات

ؤُْنإ ونُيُوَزَتطغٔ خَُيو نًَؿُناُْ يُبُؾساضيهطزٕ وبُؾساضيُٓنطزٌْ ٓاُْٖط و ب
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بُتًَطِوآًًَْهٌ زيهُ َاََُيُيإ يُطَُيسا بهات يإ ُّٓ دؤضَ ثاغاوو ًَٖٓاُْوَ بؤ 
بُؾساضيُٓنطزٕ ثُيىَْسٍ بُتُغُوضٍ ُٓو نُغُ خؤيُوَ بًَت نُضَْطُ ُٓضيًَاُْ غُيطٍ 

 زَوضوبُضٍ خؤٍ بهات يإ ُْضيًَاُْ.
نُؽ يُنًَهًإ تطغٌ نؤَُآليُتًإ ُٖيُو ( 04) ُبُطىيَطٍَ يًَهؤَيًُٓوَ زَضوًُْنإ ي  

نًُْؿاُْناٌْ , ْاويَطٍَ بُٓاغىزَيٌ تًَهٍَُ بًَت و يُبؤُْ نؤَُآليُتًُنإ بُؾساضٍ بهات
ؾُضَهطزٕ يُغىض َُٖيطُضِاٌْ زََىناو ؾًَُشإ و ؾجطظَيٌ و زووزَيٌ زَضزَنُويَت ُّٓ دؤضَ 

ين و نؤَُآليُتًُنإ ُْنُٕ و ُٓو ُٓضناُْ زَخُُْ نُغاُْ واخؤيإ ضآًَُٖٓٔ نُبُؾساضٍ بؤُْ ٓاي
ُْٖسٍَ داضيـ بؤ قُضَبىونطزُْوٍَ ُٓو ُْويَطاُْف ثُْا بؤ , ُٓغتؤٍ نُغاٌْ يُخؤيإ طُوضَتط

خىاضزُْوَ زَبُٕ نُبُٖؤيُوَ ًََؿهًإ غطِ زَبًَت و بىيَطاُْ قػُزَنُٕ و تًَهٍَُ زَبٔ و نىٌْ 
ُْٖسٍَ يُيًَهؤَيًُٓوَ زَضوًُْنإ ثًًَإ , بُتاّ و نًَص زَنُٕ قػُو ثًَهًًُْٓإ زَنطيَتُوَ نُُٖغت

وايُ تطغٌ نؤَُآليُتٌ ظياتط يُقؤْاغٌ ُٖضظَناضيسا زَضزَنُويَت ناتٌَ َطؤظ زَنًَتُ قؤْاغًَهٌ 
ْىيٌَ نؤَُآليُتًُوَ بُزواٍ ْاغٓاَُو ثايُو ضيَعٍ نؤَُآليُتٌ زَوضبُض زَطُضِيَت و زَوضوبُضٍ 

نُضَْطُ يُضووٍ قُباضٍَ يُؾُوَ واُٖغت بهطٍَ تىاْاٍ ُٓجناَساٌْ ُٓو زاوا ؾيت واٍ يًَسَنُٕ 
بُآلّ يُضووٍ زَضووٌْ و ٖؤف و تىاْاٍ ُٓقًًًَُوَ ًَٖؿتا َاوييَت يُبُض , نؤَُآليُتًاٍُْ ُٖبًَت

ُٓوَ زَنُويَتُ ًَْىإ ًَُالًٌَْ ٓاضَظووَناٌْ خىزو نؤٍَُ َو ُٓو ُٖغتٍُ نُزضوغت بىوَ بُٖؤٍ 
ُزَغُنطاوَناٌْ زَضوبُض وَنى اليٌُْ غًَهػٌ و تًَهَُيبىوٕ يُطٍَُ ضَطُظٍ زيهُو سُياو ظؤضٍ ق

يًَطَزا ُٓوٍَ ثًَىيػتُ ضيَُٓايٌ زَضووٌْ ُٓو نُغاُْ , طُضِإ بُزواٍ ٖاوغُْطٌ يُو ٖاونًَؿُيُزا
نًًُ بهطيَت بؤ ُٓوٍَ وؾًاض بهطيَُٓوَو ظاَيدي بُغُض ُٓو تطغُ نُ بىوتُ ضيَطط يُبُضزَّ ناال

نؤَُآليُتًُناًْإ نَُتُاُْو باوَضِ بُخؤبىوٕ تًايسا زضووغت بهطيَت ًَُٓـ ثُيىَغتُ بُخًَعإ و 
 ؾًَىاظٍ ثُضوَضزَوَ نَُٓساٍَ تًايسا ُٖغت بُبىوٕ وضَظاَُْسٍ و ططْطٌ خؤٍ بهات.
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 ثياو كَيية؟
ثَيوةز بؤ ثياو بووى لةكؤمةَلطةوة يةَلدةقوَلَي، 

االزيدا ثياو ئةو كةضةية ماَل و لةكؤمةَلطةي باوك ض
مهداَلي بكاتة قوزباني يةَلوَيطتَيك كة ثَيي دةوتسَي 

 ثياوةتي.

 

, ُْى بُو واتايٍُ نُ ًَْطَ, بَُيهى ُْٖسيَذاض شًْـ ثًاوَ, ثًاو بىوٕ تُْٗا بؤ ثًاو ًًُْ
ُ بَُيهى بُو واتايٍُ نُ ُٓزطاضَناٌْ ثًاو يُضواْطٍُ نىضزَواضيُوَ يُ نُغايُتًسا ُٖي

ُٓو ُٓزطاضاُْف ضَْطُ يُ نؤََُيطُيُنُوَ بؤ , ًَُٓـ نَُهطزُْوَيُ يًًََُُتٌ ٌََ
يُواُْؾُ نُغًَو يُ نؤََُيطُيُنٌ زياضيهطاوزا نُْس ُٓزطاضيَهٌ , يُنًَهٌ زيهُ دًاواظ بٌَ

بؤ صيىوُْ ُٓو ثًاوٍَ نُ شُْنٍُ ٖاٌْ بسات يُ , تًَسابٌَ ُٓو ُٓزطاضاُْ َُضدٌ ثًاو بىوٕ بًَت
ًًََٓو يإ ُٖض ناضيَهٌ زيهُ بُضاَبُض نُغًَهٌ زيهُ ثُؾًُإ ببًَتُوَ ثًٌَ زََئًَ ثًاو بَُي

يإ ُٓطُض ٖاوناضٍ شُْنٍُ بهات يُ طػهسإ و خاويَٓهطزُْوٍَ َاٍَ و يُنًَو بًبًينَ , ًًُْ
يُنًَو ُٓطُض يُ بؤُْيُنٌ وَنى تاظيُ , واتُ ًَهُنٌ شُْنُيُتٌ, ثًٌَ زََئًَ ٖؤَُضَ

يإ ؾًًََباظ , يإ زضؤظٕ بٌَ, يإ زوو ضوو بٌَ, يُنًَو بَُيري ؾهًَٔ بٌَ, ٍَ زََئًَ ثًاو ًًُُْْبًٓط
يإ ُٓطُض نُغًَو يًٌَ بكُوٌََ و , يإ ُّٓ دؤضَ ُٓزطاضاُْ يُ ثًاوزا ثُغُْس ًًُْ, بٌَ

خؤٍ يإ زََئًَ ثًاوَتٌ , نُغًَهٌ زيهُ ُْيٓاغٌَ و ٖاوناضيًُنٌ نانٌ بهات زََئًَ ثًاوَ
ظؤضداضيـ بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ ْاظْاوٍ ثًاوَتٌ نُغٌ واُٖيُ يُغُض سُغابٌ َٓساَيٌ , نطز
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يإ يُ َُٖيىيَػتًَهسا ُٓو ثًاوَ ضؤَيٌ نانٌ طًَطِاوَ ًٓسٍ , خؤٍ ياضَُتٌ نُغٌ زيهُ زَزات
يُ ْاو خىزٍ طؤََُيطايُنًؿسا غًؿاتُناٌْ ثًاوبىوٕ ضَْطُ , غًؿُتٌ ثًاوَتٌ ثًَىَ زًَََينَ

َوَ بؤ نُغًَهٌ ( نًتىضونؤََُيطُ...تس, ٓائ, ياغا, زايو, باوى, شٕ) ُ ضواْطٍُ نُغًَوي
, يُّ ضواْطُيُوَ َطؤظ ُٖضنُ ًَْط بىو, يُضووٍ بايؤيؤشيًُوَ ثًاو واتُ ًَْط, زيهُ دًاواظ بًَت

بَُُٖإ ؾًَىَف ٌََ نُ بًُْؿاُْناٌْ ضَطُظٍ ًًََُٓ يُثًاو  دًازَنطيَتُوَ , واتُ ثًاوَ
ًْؿاُْناٌْ تطٍ دُغتُيٌ نُ ًَْطو ٌََ يُ يُنرت دىزا , ضيـ و مسًٌََ, َنى نؤُْٓساٌَ ظاوظٍَو

بُآلّ يُضواْطٍُ نؤَُآليُتًًُوَ ثًاوبىوٕ َُضدٌ خؤٍ ُٖيُو َُضز ًًُْ ُٖض , زَناتُوَ
نىْهُ نُ زََيًَري ثًاو يُضواْطٍُ , نُغًَو ًْؿاُْناٌْ ًَْطيَيت ثًَىَ بىو ًٓسٍ ُٓوَ ثًاوَ

يإ يُو ضواْطُيٍُ نُ يُ الؾعىضٍ نؤَُآليُتٌ تانسا ُٖيُ ًْؿاٍُْ خؤٍ ُٖيُ , َُيطُوَنؤَ
َُضز ًًُْ ُٓو , نُ ضَْطُ يُ َُٖيىيَػتُ نؤَُآليُتٌ و َُٖيهىوٌْ و ٓابىوضيًُناْسا زَضبهُوٍَ

, بُآلّ يُنُغايُتٌ ُٓو تانُزا تىاوَتُوَو بُ ٓاغاٌْ يًٌَ ضظطاض ْابٌَ, ضواْطُيُ ٓاؾهطا ببًَت
نىْهُ َُٖىو تانًَو زإ بُوَزا ْاًَْت نُ ُٓو باوَضٍِ بُ ؾتُ باوَناٌْ نؤََُيطُ ُٖيُ يإ 

يإ يُطَُيطؤضِاْسايُ بُ , نىْهُ ُْٖسيَو وا خؤٍ ًْؿاٌْ زَوضوبُض زَزات نُ ضؤؾٓبريَ, ْا
ثًاوبىوٕ ظؤضداض زش بُ , َُْتًل و قػُنطزٕ ُٓو نُغًَهٌ ْىٍَ خىاظَو ضاغتًُنُؾٌ واًًُْ

زشٍ َطؤظ خؤيُتٌ ُٓطُض يُو ضواْطُيُوَ بٌَ نُ يُنؤََُيطازا , زش بَُاٍَ و َٓساَيُ, غايُيا
يُضووٍ غايهؤيؤشيًُوَ َطؤظ خاوَٕ ُٖغت و غؤظ و ويصزإ ويًَبىضزٕ و بُظَيٌ و , ُٖيُ

نُ ُّٓ خؤطىجناْسُْف يُنًَهُ , ثابُْس بىوُْ بُ بُٖاناُْوَو زَبٌَ يُ طَُيًسا بطىجنٌَ
نُغًَو ُٓطُض بًَىيصزاٌْ بهات بُ ثاضٍَ سهىَُت , تُْسضووغيت زَضووٌْ يَُُضدُناٌْ

باَيُخاُْيُنٌ خطاخ زضووغت بهات و غاختٍُ تًَسا بهات و خؤٍ زَوَيَُُْس بهات و بُو 
زَوَيَُُْسيًُ وَى زََئًَ ثًاوَتٌ بهات ُٓوَ ثًاوَ ًٓرت ططْط ًًُْ نُ زظٍ نطزبًَت و يُنىٍَ 

يإ تُْٗا نُْس نُغًو , نىْهُ ناضٍ زظيهطزُْنُ ؾاضاوَتُوَ, و نؤٕ ثُيساٍ نطزبًَت
يإ ُٓطُض ْاغطاو بًَت ُٓطُض ُٓو ْاغًُٓف بُ خطاثُناضيـ بىوبًَت بُاليُوَ ططْط , زَظاًَْت

بؤيُ نىضز وتىيَيت يُ غُض ناٌْ , نىْهُ ُٓوَ ثُيىَْسٍ بُ ْاخُوَ ُٖيُو ٓاؾهطا ًًُْ, ًًُْ
ْاو ًَٖٓإ يًَطَزا ٓاَاجنٌ ,  ُٓ غُطبابُ نٌَ بىوشْإ زازًَْؿٌَ بؤ ُٓوٍَ بًًََري

, بُآلّ ُٓو نُغُ ُٓطُض َُضدٌ تُْسضووغيت تًَسا بىو ُٓو ضَؾتاضَ ْانات, خطاثُناضيًُنُيُ
ًٖض ناضيَهٌ غُضجنطِانًَـ ْانات , نُواتُ ْاؾًٓاغٔ يُبُض ُٓوٍَ تُْسضووغيت زَضوٌْ تُواوَ
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نىْهُ ُْٖسٍَ زَغتُو ططوخ بُالياُْوَ ططْطُ , و وَنى خؤٍ زًًََََٓتُوَو نُؽ ْايٓاغًَت
يُنؤََُيطٍُ , ططْط ًًُْ غُضناوٍَ ُٓو ْاغطاو بىوُْ نٌ بًَت, نُغًَو ْاغطاو بًَت

نىضزَواضٍ يُنًَو ْاغطاو بًَت بُتايبُتٌ بُنانُو ثًاوَتٌ واتُ يَُُٖيىيَػتُ نؤَُآليُتًُنإ 
يُْاو نؤضِو نؤٍََُ يإ بُٖؤٍ َُٖيىيَػتُ زياض بًَت بُٖؤٍ بَُٓاَيُنٍُ يإ بُٖؤٍ قػُنطزٌْ 

دىاًََطيُناٌْ نُٖاوناضٍ خَُيو زَنات و يًَبىضزَيُو يُقػُو قػُيؤى ْانؤَيًَتُوَو ٖاونات 
ؾإ و ؾُونُتًَهٌ ناضيَعَايٌ ُٖيُ ُٓوَ ثًاوٍ تُواوَو خَُيو سُغابٌ بؤ زَنات و ًَُٖؿُ 

هُ ًَُٖؿُ زَوضوبُضٍ قُضَباَيؼ بؤُْناٌْ ُّٓ نُغُ يُثطغُو ؾايٌ و ُٖض بؤُْيُنٌ زي
ناضيطُضٍ بَُٓاَيُو ٓاغايُتٌ و غُضؤى ٖؤظييَت بؤ ُْوَناٌْ زواتط زًًََََٓتُوَ , زَبًَت

نُزَبًين نُغًَو خؤٍ ًٖض ًًُْ بُآلّ نُيُو بَُٓاَيُيُيُ ُٖض بُو ناوَوَ تَُاؾا زَنطٍَ 
 نُتَُاؾاٍ ضابطزووٍ بَُٓاَيُنٍُ نطاوَ.

بُآلّ ُٖض ُٓو ُٖشاضَ ُٓطُض , ضَْطُ تاظيُنٍُ غاضزو غطِبًَت نابطايُنٌ ُٖشاض سيطيَت
يإ يُْاناو زَوَيَُُْس بٌَ ُٓوا خَُيهًَهٌ بٌَ ؾىَاض , يُناو تطوناْسًَْهسا بىوَ وَظيطيَو

يإ , َُُٓف ُٓوَ زَطُيًَُْت نُ وَظيط بىوُْ, ضوويإ تًَسَنطزو ثطغُيُنٌ طُضَىطىضٍِ زَبىو
َُُٓ ثًَىَضٍ نؤََُيطٍُ , َُيَهٌ ضانًَؿاوَ ُْى خىزٍ نُغُنُزَوَيَُُْس بىوُْ غُضجنٌ خ

 : يُضاثطغًُنسا خَُيو بُّ ؾًَىَيُ زَضِوآُْ ثًاو, نىضزَواضيًُ بؤ ثًاو بىوٕ يُ ضووٍ زَضووًُْوَ
ثًاو , ثًاو يًَبىضزَيُ, ثًاو ُْتطغُ, ثًاو َُوقًؿُ, ثًاو غُضوَضَ: َاَؤغتايُى زََيٌَ

 ( ثًاو بُخًَىناضَ, ثًاو ٓاضاَططتُٓ, ثًاو نُغايُتًُ, شياُْثًاو تُواونُضٍ , ٖاوناضَ
ثًاو ُٓو تانُيُ نُيًَُْى نؤََُيطُزا نُغايُتٌ ُٖبٌَ يُضووٍ : غا27ٍَثًاويَهٌ تَُُٕ 

وَثًاو وَُْبٌَ تُْٗا بُضَطُظٍ ًَْط , ثُضوَضزَو بصيَى نًَؿُ نؤَُآليُتًُناٌْ ناضَغُضنُض بٌَ
يإ , يُْاو نؤََُيطُزا بُشًَْهٌ يًَٗاتىو يإ ثًاواُْيُبىتطٍَ بَُيهى ظؤض شًْـ ُٖيُ 

يُواُْيُ ظؤض ضوزاوَإ طىٍَ بًػت بىوبٌَ , يابُناضَغُضنُضٍ نًَؿُناٌْ زازَْطٍَ, بُُٖيبُت
نُُٓوٍَ شٕ نطزويَيت ثًاويـ ثًٌَ ْانطٍَ نُواتُ ثًاو بطيتًُ يُو تانٍُ نُ َاٍَ بُضِيىَ زَبات 

 ُضبُخؤبىوٕ.يُضووٍ بصيَىٍ ثُيسانطزٕ و غ
ثًاو بُضاٍ َٔ نُغًَهُ نُزٍَ طُوضَو ؾطاوإ و يًَبىضزَ بٌَ و ضيَعو : )شًَْهٌ َاَؤغتا

خؤؾُويػيت بؤ خًَعاُْنٍُ و زَوضوبُضٍ ُٖبٌَ و بُبُظَيٌ بًَت و صيىوُْ بًَت يَُُٖيػىنُوت و 
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اتسا غىضبٌَ ضيَعيًََٓإ بؤ يُنُّ خًَعاُْنٍُ بُتايبُتٌ و نؤََُيًـ بُطؿيت بُآلّ يَُُٖإ ن
 ( يُغُض بطِياضَ ضاغت و زضوغتُناٌْ و واقًع بًٓاُْ بًَت

بُضاٍ َٔ ثًاو ُٓو نُغُيُ نُبُضيَع بًَت واتا ضيَع يُخًَعإ و َاٍَ و : )يُنًَهٌ تط زََيٌ
ُْى يُْاو نؤََُيطٍُ ًَُُٓ ثًاو بُوَ زازًََْٔ , َٓاَيٌ بططيَت ضيَع يُنُغاٌْ زَوضوبُض بططيَت

َُت بهطيَت يُاليُٕ شُْنُيُوَ يإ عآًُنٍُ و َُٓط بهات بُغُض نُغاٌْ نُُٓبٌَ بُؽ خع
تط بُتايبُت ٓاؾطَت نىْهُ ثًاويـ َطؤظًَهُ ثًَىيػتُ طًاٌْ ٖاوناضٍ ُٖبٌَ طىٍَ ُْزا 
بُوٍَ نُياضَُتٌ خًَعاٌْ بسات بًًََٔ ُٓوَ ٓؤَُضَ نىْهُ ثًَػَُبُضيـ زضوزٍ خىاٍ يٌَ بًَت 

 ( َياضَُتٌ خًَعاُْناٌْ زاو
ضاغتطؤيُ يُطٍَُ زَوضوبُضٍ و ضيَعٍ خؤٍ و غُيطٍ , شٌْ ًَٖٓاوَ, ثًاو ًَْطَ: )ؾُضَاْبُضيَو

 ( خؤٍ زَظاٌَْ نُْس باؾرتئ يُطٍَُ خَُيو ُٓوَْسَ ثًاوتطَ
نُ ُٖض نُغًَو بُ , بُآلّ يًَهساُْوٍَ يؤشيهًاُْ بؤ ثًاو بىوٕ ؾتًَهٌ زيهُ زََيًَت

نُغًَهٌ َىغًَُإ نُ غُضٍ بطِوا ْىيَصٍ ُْضِوا , ًًََٓتطىيَطٍَ باوَضٍِ خؤٍ َُٖيًسَغُْط
, يُواُْيُ نهُنٍُ خؤٍ بسا بُنُغًَو نُ وَنى خؤٍ بًَت و ُٖض يُو دؤضَف بُثًاو زَظاًَْت

 بَُُٖإ ؾًَىَف بؤنُغًَو ثًَهُواٍُْ ُٓوَ بًَت.  
يُٓاؾطَت ثًاو بىوُْوَضيَهٌ خىاٍ طُوضَيُ يُضووٍ تىاْاو تاقُتُوَ : َاَؤغتايُنٌ ثًاو

 بُآلّ يًَُٓػتاٍ نؤََُيطا ًْى ناضَنٌ نؤََُيطايُ., بًَُٖعتطَ
 بُضِاٍ َٔ ثًاو دىاٌْ َاَيُو ثًَىيػيت غُضَنٌ َاٍَ و شياُْ: َاَؤغتايُنٌ ٓاؾطَت
بُؾًَىٍَ طؿيت ثًاو يُنؤََُيطاٍ ًَُُٓ باآلزَغتُ خؤٍ ظاٍَ : َاَؤغتايُنٌ ٓاؾطَت

 ًاوٍ باؾًـ ُٖيُ بُآلّ زَطُُُْ.زَنات بُغُض ضَطُظٍ بُضاَبُض بُآلّ ث
ثًاو َطؤظٌ ًَْطٍ تًَطُيؿتىوَ يُضووٍ دُغتُيًُوَو ًٖهٌ زيهُ : َاَؤغتايُنٌ ثًاو

َُطُض , ُْثًَىَضَ بؤ ًٖض بُٖايُى ًُْٖض ُٓويُويُتًَهٌ ُٖيُ بُغُض ضَطُظٍَ ٌََ, ْا
َطؤظ , س بًَتيُضيَطٍُ ُٓو خاغًُتُ تايبُتًاٍُْ نُزَؾٌَ ُٖض ضَطُظيَو يًًَإ بُٖطَ َُْ

 ًَٖؿتا يُقؤْاغٌ نؤضثُيُيًسايُو َاويَيت بطات بَُطؤظايُتٌ . 
بُضاٍ َٔ ثًاو ُٓوَيُ نُزَغُآلتٌ بُغُض َُٖىو ؾتًَو ُٖيُ : َاَؤغتايُنٌ ٓاؾطَت

 زَتىاٌَْ ؾتُنإ ناى بهات و ًَْهٌ بسات زوًْاف بٌَ ثًاو ْابٌَ.
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ًَهٌ طُوضٍَ ُٖبًَت يُْاو خًَعاْسا ثًاو ُٓو نُغُيُ نُزَبًَت زَغُآلت: َاَؤغتايُنٌ شٕ
 بتىاٌَْ خًَعإ ثُضوَزَ بهات و ضيَطاٍ ضاغت ثًؿاٌْ َٓساَيُناٌْ بسات.

ثًاو ُٓو نُغُيُ نُثًاوَتٌ خؤٍ بجاضيَعٍَ و بُناضٍ بًَينَ يُضووٍ : َاَؤغتايُنٌ ثًاو-
ضووٍ  يُ, زَضووًُْوَ ٖاوغُْط بًَت و خؤطىجناو بًَت يُطٍَُ زَوضوبُضو ضَطُظَنٍُ تط

نؤَُآليُتٌ و ًٓساضٍ و ًٓؿٌ ْاوَاَيُوَ بُطىيَطٍَ ثًَىيػت و ثُضوَضزٍَ َٓساَيُناٌْ بهات 
. 

 ثًاو ُٓو نُغُيُ نُيُخًَعاُْنٍُ تًَبطات و يًَبىضزٌْ ُٖبًَت.: َاَؤغتايُنٌ شٕ
بُؾًَىَيُنٌ طؿيت خًاُْتهاض و خؤبُظيعأْ و وازَظأْ َُٖىو : َاَؤغتايُنٌ شٕ

 ُؾًَهٌ نًَُؿًإ باؾٔ زَتىاٌْ َتُاٍُْ ثًَبهٍُ و ثؿيت ثٌَ ببُغيت.بُآلّ ب ,ؾتًَهٔ
يُنؤََُيطٍُ ًَُُٓ ثًاو َُٖىو ؾتًَهُو بطِياضزَضَ طُوضٍَ َاَيُ تاضازَيُى : شًَْهٌ َاَيُوَ

 زيهتاتؤضَ  ُٖضض خؤٍ بًُوٍَ زَيهات طىٍَ ْازاتُ ظؤض ؾت وَنؤََُيطُف ضيَطط ًًُْ يًٌَ.   
ُٓو ثًاوَيُ غًؿُتٌ شْاٌْ ُْبًَت الغايٌ شْإ ُْناتُوَ وَنى ثًاو : ثًاويَهٌ ناغب
 ثًاو ُٓو ثًاوَيُ يُضَؾع ُْتطغًَت., بُضزاُْوٍَ قصٍ زضيَص

ثًاو ُٓو نُغُيُنُوا شٕ زًًَََٖٓت و زَبًَتُ غُضؤى  خًَعإ و : ثًاويَهٌ َاَؤغتا
و ٌٖ ٖاوغُضَنُؾٌ بًَُٖعتطٕ يُشْإ و يُشُْنٍُ ُٓتطغًَت و بعاٌَْ نُوا ًٓؿٌ ُٓو زياضَ

 ُٓو ًٓـ ُْنات و ٖاوغُضَنُؾٌ غُيطٍ زضاَا بًاًُْنإ بهات.        , زياضَ

 طىَامن يُّ ثطغًاضَ ُٖيُ...تؤ بًًٌََ ثًاوٍ ًَٓػتا ُٓوَ بٌَ نُداضإ زَياْىيػت! : ثًاويَو
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 :كازكسدني ثياو لةماَلةوة
 

شؤز ئاضايية ثياو كازي ناوماَل بكات، بةآلم لةبةز 
طةي خةَلك زايهاطةيةنَي كةلةماَلةوة كاز دةكات، ق

زؤذَيكيش دَيتةكايةوة بةاليةوة ئاضايية زايبطةيةنَي 
 كةلةماَلةوة كاز دةكات

 
ثًَىيػتُ باضوزؤر و ُٖيىَُضدُ ظاتٌ و َُوظوعًُنإ , بؤُٖض زياضزَيُنٌ نؤَُآليُتٌ

ًٌَ غُضَنٌ و ثًَـ طؤضِاٌْ ًٖض ناتًَهًـ باضوزؤخُ خىزيُنإ ُْبىوُْتُ ًَٖ, يُبُضناو بطريٍَ
ُٖضنُْسَ ٓاؾطَتٌ ) ,ثًَؿرت ٓاؾطَت ثُنُو عُباٍ ُْبىايُ يًٌَ زَبىوَ ؾىضَيٌ, شيإ بهُوٕ

ُٓطُض ًَٓػتا  ,(نىضز ُٖضطًع ثُناو عُباٍ ُْبىوَ بَُيهى يُ زَضوبُضيُوَ وَضيططتىوَ
ُٖضوَٖا , وَف ُْبىوَشَاضَيُى يُثًاوإ يَُاَيُوَ ٖاوناضٍ شُْناًْإ زَنُٕ ُٓوا ثًَؿرت ُٓ

نُْسَ , شَاضٍَ ؾُضَاْبُضإ و َاَؤغتاياٌْ ٓاؾطَت بُضازَيُنٌ يُنذاض ظؤض ثُضٍَ غُْسووَ
ُٓو ٖاونًَؿاٍُْ , ُٓو شَاضَيُف ظياز بهات ُٓوَْسَ ثًاو ْاناض زَبًَت يَُاَيُوَ ناضبهات

و اليًَُْو غُضَوَ يُُٓجناٌَ طؤضِاٌْ ُٖيىَُضدُناٌْ شيإ ٖاتىُْتُ ٓاضاوَو ًٖض نُؽ 
طؤضِاْهاضيُناٌْ ٓايٓسَف بُتايبُتٌ يُبىاضٍ ثًَؿهُوتُٓ نؤَُآليُتًُنإ و , ُْيػُثاْسووَ

بُثًؿُغاظيهطزٌْ نىضزغتإ بَُاْا ؾطاواُْنٍُ نُؾتًَهٌ سُشيًُو يُقاظاجنٌ َُغُيٍُ 
ٌ ساؾا بُتُواوَتٌ ناضٍ ْاوَاٍَ يًَُْىإ شٕ و ًََطز زَناتُ واقعًَه, يُنػاٌْ ثًاو ٓاؾطَتسايُ

بُآلّ غُباضَت بُباضوزؤخُ خىزيُنإ ًَٖؿتا ظؤض نُؽ ثًًَاْىايُ تُْاُْت نُٓاؾطَت , َُٖيُٓطط
يَُُٖاْهاتًؿسا ُٖضثًَؿًاْىايُ نُزَبًَت ٓاؾطَت بُتُواوٍ يَُُٖىو , ُْنًَتُ بُض خىيَٓسًْـ
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ُالٍ بىاضيَهٌ شياْسا بُؾساضٍ ثًاو بهات بًَطىَإ ضَوتٌ طؤضِاْهاضيُنإ تُضاظوَنٍُ ب
يُُٓجناَسا ناضنطزٌْ ثًاو يَُاَيُوَ وَى ناضنطزٌْ ٓاؾطَت زَبًَتُ , زووََسا زَؾهًًََٓتُوَ

ؾتًَهٌ ٓاغايٌ ...ضَْطُ َُٖىو ثًاويَو سُظ بهات يَُاَيُوَ خعَُتبهطٍَ بٌَ ُٓوٍَ 
بُآلّ يُطٍَُ ثُيسابىوٌْ َٓساٍَ و ٓاَيؤظبىوٌْ شيإ و ظؤضبىوٌْ , ٖاوناضٍ شُْنٍُ بهات

بُثًٌَ يًَهؤَيًُٓوَنإ ضَطُظٍ َطؤظ يُبٓهًُٓزا , اٌْ خًَعإ ٖاونًَؿُنُ زَطؤضِيَتُٓضنُن
ٖاوناضٍ ُْنطزٌْ ٓاؾطَتًـ يُاليُٕ ثًاوَوَ يُٓاناٌَ غُثاْسٌْ , بىوُْوَضيَهٌ ٖاوناضَ

َوَيُ ُٓطًٓا تُْٗا ضَطُظٍ َطؤظُ نُ يُضَؾتاضيسا طًاٌْ ٖاضيهاضٍ ( باو) زابىُْضيتًَهٌ
ُٓو َٓساَيٍُ نُثًاو ناوَضِواٌْ , يُثًَطٍُ خؤيُوَ ناض يَُٓساَيُنٍُ زَناتُٓويـ , ُٖبًَت

, نُغايُتٌ ٓاؾطَتًـ يُغُض زَضوٌْ َٓساٍَ ضَْط زَزاتُوَ, زَنات و ثًٌَ ؾاطُؾهُ زَبًَت
بُططؾتُزَضوًُْناٌْ , زا زضوغت زَبًَت( ُٖقًكُت) و( باو) ططؾيت نؤََُيطاٍ ًَُُٓف يًَُْىإ

يُطٍَُ ُْضييت باووزا ضاٖاتىئ و نُنٌ نُْسإ ثًاو يُطٍَُ ٖاوغُضَناًْإ ًَُُٓ , ثًاويؿُوَ
يُواُْؾُ ُٓطُض , بُآلّ يُبُض زيَىَظٍَُ ُْضييت باو زاٌْ ثًَسا ْأًَْ, يَُاَيُوَ ناضزَنُٕ

ناضنطزٌْ ثًاو يَُاَيُوَ غُثاْسٌْ ؾُضَإ ًًُْ , زَوضوبُضَنٍُ بعأْ غُض ظَْؿتًؿٌ بهُٕ
ُٖغيت ثًاوَتٌ , تُْٗا يُناتًَهسا غُثاْسُْ نُثًاو ُٖغت بُنٌَُ بهات, َيُاليُٕ ٓاؾطَتُو

بُطؤضِاٌْ نُيتىضَ باوَنإ , ثًاويـ وا ضاٖاتىوَ يُطٍَُ باضوزؤخُ باوَناٌْ نؤََُيطا بطىجنًَت
, تآاؾطَتًـ يَُاَيُوَ بًَت ًٓػتًعابٌ بؤ شيإ نَُرت زَبًَت, ُٖغت وُْغتًـ زَطؤضِئَ

يُٓاؾطَتإ ثًًَإ خؤؾُ ثًاوَنإ يَُاَيُوَ ناضبهُٕ نُناتٌ ظاآليٌ ظؤض  يُناتًَهًؿسا بُؾٌَ
بُآلّ ٓايا ُٓطُض ٓاؾطَتُنُ يُؾُضََاْطُ بىو يإ يُؾىيَين ناضنطزْسا بىو ثًاوَنُ ثُْا , بًَت

ُٓوَ , زَباتُ بُض شٌْ زضاوغًَهٍُ بؤ  بؤ خعَُتهطزٌْ خؤٍ يا َٓساَيُناٌْ؟!بًَطىَإ ُْخًَط
ناضٍ , َغُغيًَينَ نُباضوزؤح ُٖشَىوٌْ خؤٍ بُغُض شياٌْ َطؤظُنإ زَغُثًًََٓتصيىُْيُنُ ز

ْاوَاَيًـ ُٓطُض يُنُغًَيت ثًاو نُّ بهاتُوَ ُٓوا ثًاوَنُ يُبُٓضَِتسا خؤٍ نُغايُتٌ الواظَو 
َٓساَيًـ نُزَبًًَٓت باونىزايهٌ ٖاوناضٍ يُنرتٍ زَنُٕ ُٓويـ , ُٖغت بُنٌَُ زَنات

بُآلّ ُٓطُض باونُنُ يُزايهُنٍُ زاو غىنايُتٌ ثًَهطز ُٓوا , سا نٌَ زَبًَتطًاٌْ ٖاوناضٍ تًَ
يُُٓجناَسا ؾًَطٍ زَغتسضيَصٍ و تىْسوتًصٍ زَبًَت و ُٓو , َٓساٍَ الغايٌ ُٓوَف زَناتُوَ

 غىنايُتًُف بؤ ٓايٓسٍَ َٓساَيُنُف زَبًَتُباو.
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ٓابىضٍ و غًاغًُناٌْ ناضنطزٕ و ناضُْنطزٌْ ثًاو بُغرتاوَ بُقؤْاغُ نؤَُآليُتٌ و 
َُٓطِؤف بُٓاغاٌْ , نؤََُيُوَ نىْهُ ُٓو ناضنطزٕ و ناضُْنطزُْ يُزايهبىوٍ َُٓطِؤ ًًُْ

نىْهُ زضوغتبىوٌْ بؤنىوُْنإ الٍ َطؤظ َاوَيُنٌ ظؤضٍ نًَؿاوَو , ٖاونًَؿُنُ ْاطؤضِيَت
, ًْـ زَطؤضِئَيُطٍَُ طؤضِاٌْ بؤنىوُْنإ ُٖغتُنا, َاوَيُنٌ ظؤضيؿٌ زَويَت ُٖتا زَطؤضِيَت

نىْهُ زابىُْضييت ُٖض , قػُف يُغُض ُٓوضوثاو ٖاوضزٌْ زابىُْضييت ُٓوإ ضاغت ًًُْ
ُٓطًٓا ُٓواًْـ يُغُزَناٌْ ْاوَضِاغت و ثًَـ , ًًًَُتًَو ضَْطساُْوٍَ قؤْاغُنُيُتٌ

ـ طؤضِاٌْ شياًْ, ضيًَٓػاْؼ َُٖيػىنُوتًإ يُطٍَُ ٓاؾطَتسا ؾًَىَيُنٌ تط بىوَ يُناو ًَٓػتا
يُنؤََُيطٍُ نىضزَواضٍ ثًاو ُٖيُ ياضَُتٌ , يُنُؽ ؾُضّ ْانات و سُشيًُتٌ ًََصووَ

شُْنٍُ زَزات بُتايبُتٌ يُناتٌ ُْخؤؾٌ و ثًؿُو ُٖضناتًَهٌ ثًَىيػت بُتايبُتًـ ُٓو شٕ 
غُباضَت بُّ بابُتُ يُضاثطغًُنسا , و ثًاواٍُْ نُُٖضزوونًإ يُزَضَوٍَ َاٍَ ناضزَنُٕ

ثًاو ُٓجناّ زضا بُّ ؾًَىَيُ بىو 044شٕ و 744طزٌْ ثًاو يَُاَيُوَ نُيُغُض غُباضَت بُناضن
 غُباضَت بُ شُْنإ  

 نُغًإ زََئًَ ناضنطزٌْ ثًاو يَُاَيُوَ ْآاغاي04ًُشٕ تُْٗا 744يُ 
 زََئًَ تاضازَيُى ٓاغايًُ 004
 نُغًإ زََئًَ ناضنطزٌْ ثًاو يَُاَيُوَ ٓاغاي554ًُ

نُؽ ضاثطغٌ نطاوَ ٓايا يَُاَيُوَ ناضزَنُٕ و 044وإ نُ يُغُض بُآلّ غُباضَت بُثًا
 ثًًَإ ٓاغايًُ بُّ ؾًَىَيُ وَآلًَإ زاوَتُوَ

 نُغًإ بُالياُْوَ ٓاغايًُ ناض يَُاَيُوَ بهُٕ 240
 ظؤض بُنٌَُ , نُغًإ زََي99ٌَ

 ناضنطزٌْ ثًاو يَُاَيُوَ بُْآاغايٌ باؽ زَنُٕ 2نؤٍ طؿيت ضيَصٍَ %
 ثًًَاْىايُ ٓاغايًُ ثًاو يَُاَيُوَ ناضبهُٕ 97ضيَصٍَ %

ًَُُٓف وَنى خؤٍ ُْٖسيَهٌ , يُضاثطغًُنسا ُٓو شٕ و ثًاواُْ ٓاوا ضاٍ خؤيإ زَضزَبطِٕ 
 : زَخُيُٓ ضوو

بُالَُوَ ٓاغايًُ ناضٍ ْاو َاٍَ بهُّ....شياٌْ َٔ نىاض غاٍَ : َاَؤغتايُنٌ ثًاو - 
بُزَغيت خؤت خعَُتٌ خؤت بهٍُ ُٖضيُبُض يُبُؾُْاوخؤيٌ بىوَ يُبُؾُْاوخؤف زَبٌَ 
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ُٓوَف ظاًْىَُ ُّٓ ُٓضنٍُ ْاوَاَيُإ نُْسَ ظَظيُتُ بؤ ناباُْنإ بُآلّ بُخؤؾشاَيًُوَ 
 ٓاَازَّ نُياضَُتٌ خاُْوازَنُّ بهُّ بؤناضٍ ْاوَاٍَ .

ٌ بَُيٌَ شٕ و ثًاو تُواونُضٍ يُنرتٕ ُٓو َاَيٍُ نُتًَسا زَشئ ٖ: غا02ٍَثًاويَو تَُُٕ  -
ُٖضزوونُاُْ ياضَُتًساٌْ ٓاؾطَت بُُٓضنٌ غُضؾاٌْ ثًاو زَظامن بُُٖضزوو اليُٕ زَتىاْري َُٖىو 

 ثًَساويػتًُناٌْ شيإ بُزٍ بًَٓري شٕ و ثًاو تُوانُضٍ يُنرتٕ يُشيإ و بُضِيَىَبطزٌْ َاٍَ. 
ٌ بَُيٌ ظؤضناضّ نطزووَ بؤوٍَ خًَعامن بعاٌَْ نُُّٓ َاَيُ َاَي: َاَؤغتايُنٌ ثًاو

ُٖضزوونُاُْ بؤ وٍَ ضَْطساُْوٍَ يُغُض َٓساَيُنامن ُٖبٌَ بؤوٍَ نُؾىُٖواٍ ضَؾاًُٖت و 
ُٓطُض شٕ و ًََطز يُطٍَُ يُنرت , ياضَُتًساٌْ ٓاؾطَت ؾتًَهٌ ثريؤظَ, خؤؾٌ بؤ َاَيُنُّ بًَت

 بُضيَع بٔ و ٖاوناضبٔ َٓساَيُنإ ثُضوَضزٍَ باف وَضزَططٕ.
طىَإ ظؤضبٍُ نات ياضَُتٌ شُْنُّ زَزَّ نىْهُ دًاواظٍ بَُيٌَ بًَ: ؾُضَاْبُضيَهٌ ثًاو

 ( ًًُْ يًَُْىإ ثًاووٓاؾطَت ُٓطُض ُٓو ناتٍُ ُْبًَت ناضَنُ ُٓجناّ بسات خؤّ زَيهُّ
, بَُيٌَ تآًَػتاف دًٌ خؤّ بُخؤّ زَؾؤّ و ظؤض داضيـ ؾًى يٌَ زًََِْ: َاَؤغتايُنٌ نىضِ

بًُْػبُت , اضزمن بؤ َُٖىإ ٓاَازَنطزووَظؤضداضيـ ًٖض شٕ يَُاٍَ ُْبىوَ بؤ خؤّ خى
 دًؿؤضئ ثًَِ ططْط ًًُْ ُٖض بُخؤّ ُٓؾؤّ ْاَُوٍَ زايو و خىؾهِ َاْسوونُّ ٓاغايًُ. 

ثًَىيػيت ُْنطزووَ نىْهُ َاَيُإ غُضبُخؤ ًًُْ بُآلّ ُٓطُض ثًَىيػت , ظؤض نُّ: ثًاويَو-
 بٌَ ياضَُتٌ زَزَّ.

ٓاغايًُ نىْهُ ًَُُٓ وَنى ًٓػالّ خىاٍ طُوضَ يُغُض ظؤض ؾتًَهٌ : ثًاويَو زَضنىوٍ ظاْهؤ
 ًٍَُُٓ زاْاوَ وَنى َاؾًَهٌ زياضيهطاو بُضاَبُض ٓاؾطَت زَبٌَ ضيَعٍ بططئ و َاؼي بسَئ .

 ظؤض الّ ٓاغايًُ., ظؤض قُْاعُت بُزَغيت وإ ْانُّ  ثًَِ وايُ ْايعأْ بؿؤٕ -طُجنًَو

واُْ بسضٍَ ُٖغت بُطؤضِاْهاضٍ زَنطٍَ يُضاغتًسا ُٓطُض زيكُتٌ ضاوبؤنىوٌْ ُٓوثًا
يُضَؾتاضٍ ثًاو غُباضَت بُناضنطزٕ و ٖاوناضيهطزٌْ ٖاوغُضَنٍُ يَُاَيُوَ بُبُضاوضز يُطٍَُ 

 ُْوَناٌْ ثًَؿرت. 
 : غُباضَت بُضا وَضططتين شْايـ نُٓايا ثًاوَناًْإ يَُاَيُوَ ياضَتًإ زَزَٕ 

زاوّ يُظؤضبٍُ ناتُناْسا يُبُضُٓوٍَ  بَُيٌَ ثًاوَنُّ ياضَُتٌ: شًَْهٌ َاَؤغتا -
ُٖضزونُإ زَواػيإ ُٖيُ ؤََ بًَشطُ يَُاَؤغتايُتٌ ناضيَهٌ تطيـ زَنُّ و ُٓضنٌ 

 َاَيُوَف زَنُّ بؤيُ بُظؤضبٍُ ناضَناصيإ ٖاوناضيُنرتٍ زَنُئ.
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ُٓطُض َُٓٔ يَُاَيُوَ ُْمب ُٓوا ُٓو قاثىؾتاٍُْ ثًؼ زَنات : شُْ َاَؤغتايُى زََيٌَ -
اويَين زَناتُوَ بُآلّ ُٓطُض خؤّ يَُاَيُوَ مب ُٓوا يُزَغت يُثُضزاخُنٌ ْازات و تُْاُْت خ

 ًٓؿٌ زَضَوَف ُٖض بُخؤّ زَنُّ.
بَُيٌَ ُْٖسٍَ داض ياضَُتٌ زاوّ يُناتٌ ثًَىيػت بُآلّ خؤّ سُظْانُّ ثًاو : شًَْهٌ تط  -  

ُْ بُآلّ يُناتٌ ثًَىيػت يًُٓؿىناضٍ ْاوَاٍَ ياضَُتًِ بسا ُٖضنُغُو بًُٓؿٌ خؤٍ دىا
 ( ياضَُتًِ زَزات.

بَُيٌَ ظؤض ظؤض ياضَُتٌ زاوّ نىْهُ ًٖض ناضيَو ًًُْ تايبُت بٌَ بُشٕ و ) يُنًَهٌ تط -
 ( مشىيٌ ثًاو ُْنات وَخؤؾُويػيت بَُٓايُنٌ ياضَُتًساٌْ ٖاوغُضَنَُُ بؤ َٔ 

َٔ ناضيَهٌ ططْطرتّ ُْٖسيَذاض ياضَُتًساوّ بُتايبُتٌ يُناتٌ ُْخؤؾٌ يإ : )شًَْو -
 ( ُٖبىوبٌَ

ُْٖسيَذاض بُآلّ ظؤضداض ياضَُتٌ ُْزاوّ نىْهُ تَُبَُيُ سُظ يًُٓؿىناضٍ : )شًَْو -
 ( بُؽ زاوا زَنات بؤٍ ببُّ, ْاوَاٍَ ْانات

ُْخًَط ثًاوَنُّ ياضَُتًِ ْازات يُبُضُٓوٍَ : غُباضَت بُشُْنإ َاَؤغتايُنٌ شٕ زََيٌَ
و خىؾهٌ ثًاوَنُّ ياضَُتًِ زَزَٕ يًُٓؿٌ َاٍَ و  يُطٍَُ َاَيٌ خُغىَِ خُغىّ

 بُخًَىنطزٌْ َٓساَيُنُّ.
ُْخًَط نىْهُ يُْاو نؤََُيطٍُ ًَُُٓ ٓاؾطَت ًٓؿٌ خؤٍ : شُْ َاَؤغتايُنٌ زيهُ زََيٌَ

ُٖيُو ثًاويـ ًٓؿٌ خؤٍ ُٓطُض ُْٖسيَو ناضٍ ظؤض ثًَىيػت بىو ُٓطُض ياضَُتٌ ٓاؾطَت 
إ يإ يُناتٌ ُْخؤؾٌ ياضَُتٌ ٓاؾطَت بسَ ُٓطُيٓا ثًَىيػت بسضٍَ ٓاغايًُ تُْٗا ناضٍ طط
 ْانات ياضَُتٌ ٓاؾطَت بسٍَ.

 ُْخًَط تُْٗا ًٓؿٌ غازَو غىى ُْبًَت: شَُْاَؤغتايُى

ُْخًَط بُزَطُُٕ تُْاُْت ًٓؿٌ خؤيؿٌ بَُٔ زَنات بُؽ ُْٖسيَشاض ُْبٌَ بُياًْإ 
ُوٍَ ُْنطز َُُٓ بَُٓساَيٌ َُٖىو ًًَٖهُو ضؤٕ زَنات بُضاٍ َٔ ُٖض ثًاويَو ناضٍ َاَي

 ناضيَهٌ بؤ دًَبُدٌَ نطاوَ تا طُوضَف بىوَ ْاظٍ َُٖيطرياوَ بؤيُ ْاتىأْ ناضٍ َاَيُوَ بهُٕ. 

 بُآلّ ُْٖسيَو ناضُٖيُ ُٓطُض ياضَُتٌ َاَيُوَ بسات ظؤض ٓاغايًُ., َُٖىو ناضيَو ْا

ىيػتُ ثًاو ٖاوناضٍ خًَعاٌْ بَُيٌ تاضازَيُى ٓاغايًُ نىْهُ ظؤضداض ثًَ: َاَؤغتايُنٌ شٕ
 بهات ُٓويـ يُناتٌ ْاتُواوٍ تُْسضوغيت 
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, ثًاوَنُّ ُْٖسيَو داض ياضَُتًِ زَزات بُآلّ ظؤضداض ياضَُتٌ ُْزاوّ: َاَؤغتايُنٌ شٕ
 نىْهُ تَُبَُيُ سُظ يًُٓـ و ناضٍ ْاوَاٍَ ْانات بُؽ زاوا زَنات بؤٍ بًَِٓ .

 غايًُ ثًاوناضٍ ْاوَاٍَ بهات.بُبؤنىوٌْ خؤّ ظؤض ٓا: َاَؤغتايُنٌ شٕ

 بُالَُوَ ٓاغايًُ ٖاوناضٍ ياضَُتٌ خًَعاٌْ خؤٍ بسات: َاَؤغتايُنٌ نض

 بَُيٌَ ظؤض ٓاغايًُ نىْهُ ثًاو بًُٓؿُوَ دىاُْ: َاَؤغتايُنٌ شٕ

بُالَُوَ ٓاغايًُ ثًاو ناضٍ ْاوَاٍَ بهات و دًاواظٍ ُْبًَت يًَُْىإ : َاَؤغتايُنٌ شٕ
و بًُٓؿٌ ْاوَاَيُوَ دىاُْ زَبًَت ظؤض ظؤض ٖاضيهاضٍ ٓاؾطَت بهات نىْهُ ثًا, ثًاو شٕ

 بُتايبُتٌ يًُٓؿٌ َاَيسا.

نىْهُ ًَٓػًتا دًاواظٍ يًَُْىإ , ظؤضٓاغايًُ ثًاو ناضٍ ْاوَاٍَ بهات: َاَؤغتايُنٌ شٕ
 ثًاو و شْسا ًُْ 

ُْبًَتُ ظؤض ٓاغايًُ ناضوباضٍ ْاوَاٍَ بهات بُآلّ َُٖىو دؤضَ ناضيَو ْا بؤ ُٓوٍَ 
 يُزَغتساٌْ نُغًَيت ثًاوَنُ يُنؤََُيطٍُ ًَُُٓ.  

ٓاغايًُ ثًاوَنُّ يَُاَيُوَ ياضَُتًِ بسات نىْهُ شياٌْ ًَٓػتا طؤضِاوَ : َاَؤغتايُنٌ شٕ
نُٓاؾطَت و ثًاو ُٖضزوونًإ بُيُنُوَ يُزَضَوَ ناضزَنُٕ بؤيُ ثًاوَنُف ياضَُتًِ زَزات 

بُؾًَىٍَ طؿيت ثًاوٍ ؾُضقٌ ؾًَط ًًُْ ناضٍ ٓاؾطَت بهات بُآلّ , يُْاو َاٍَ يُناتٌ تُْطاُْ
 نىْهُ يَُٓساَيًًُوَ ؾًَط ُْنطاوَ. 

باونِ ياضَُتٌ زاوئ بُآلّ بطانُّ ُْخًَط ْاتىاٌَْ ثُضزاخًَو ٓاويـ بؤ : َاَؤغتايُنٌ نض
هِ بُآلّ باونِ ياضَُتٌ ظؤضٍ زاوئ ناتٌَ زاي, خؤٍ بًَينَ زاوا يًَُُُٓ زَنات نُبؤٍ بًَٓري

 يُُْخؤؾداُْ بىوَ ُٓو َُٖىو ؾتًَهٌ بؤ نطزووئ . 

نىْهُ ظؤضنات ُٖبىوَ بُتُْٗا , بَُيٌَ بامب و بطانُّ ياضَُتًإ زاوئ: َاَؤغتايُنٌ نض
ؾطياٍ ًٓؿُنإ ُْنُوتىئ يإ ُٖض َُْتىاًْىَ ًٓؿُنُ بهُّ بُضاغيت خىاضزٌْ بطانُّ 

 ظؤضخؤؾرتَ يٌُٖ َٔ.

اضٍ ْاوَاَيِ نطزووَ تآًَػتاف دًٌ خؤّ خؤّ زَيؿؤّ و زََيٌَ ن: َاَؤغتايُنٌ ثًاو
 ظْؤضداضيـ ؾًى يًَسًََِْ .

بَُيٌَ زَبٌَ ثًاو ياضَُتٌ خًَعإ و زايو و خىؾهٌ بسات َٔ خؤّ ظؤض : َاَؤغتايُنٌ ثًاو
 ياضَُتًِ زاوٕ ظؤضٓاغايُ بُآلّ نىْهُ ُٓوَ زَبًَتُ ٖؤٍ خؤؾُويػيت ًَْىاًْإ.
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ُْٓساَاٌْ زيهٍُ , ٍَ ناضٍ خؤّ بُنُغاٌْ زيهُ بهُّْاَُو: َاَؤغتايُنٌ ثًاو
 خًَعاُْنُّ ُٓواًْـ وَنى َٔ سُظ زَنُٕ تُْٗا ناضٍ خؤيإ بهُٕ.

 بَُيٌَ نىْهُ بُضظتطئ و ٓاظيعتطئ نُغٌ غُض ظَوٍ نُثًَػَُبُضَ: َاَؤغتايُنٌ ثًاو
ٌَ عىَُض ُْٖسٍَ ناضٍ ْاوَاَيٌ نطزووَ بَُُٖإ ؾًَىَ سُظضَتٌ ُٓبىبُنط و ًُٓا( م)

ضَظاٍ خىايإ يٌَ بًَت ناضٍ ْاوَاَيًإ نطزووَ بؤيُ َٔ ناضٍ ْاوَاٍَ بُواديب ثًاو زَظامن ُْى 
 ٓاؾطَت

َٔ ًٓـ و ناضٍ ْاوَاٍَ زَنُّ نىْهُ ؾتًَهٌ ٓاغايًُ َطؤظ : َاَؤغتايُنٌ نىضِ
زَنُّ ياضَُتٌ خًَعاُْنٍُ بسات يُاليُى بُآلّ يُاليُنٌ تط َٔ ُْخؤؾِ ُٖيُ َُٖىو ناضيَو 

 نىْهُ ياضَُتٌ و ٖاوناضٍ بُضِاٍ َٔ زَبًَتُ َايٍُ خؤؾٌ و زَيدؤؾٌ خًَعإ. 

بَُيٌَ نىْهُ ياضَُتًسإ ٖاوناضيهطزٕ يًُٓـ و ناضٍ ْاوَاٍَ بٓاعٍُ : َاَؤغتايُنٌ ثًاو
خًَعإ ثتُوتط زَنات و ضيَعو خؤؾُويػيت ظياتط زَنات يُشياٌْ ٖاوغُضٍ نىْهُ 

ُْ ُٖغت بُوَ زَنات نُوا ياضَُتٌ زَضٍ ُٖيُو ضيَعو ٖاوغُضَنُت يُّ ياضَُتًسا
 يَُاْسووبىوٌْ زَططيَت ضاثُضاْسٌْ ناضٍ ْاوَاٍَ.  

ثًاو بُضاٍ َٔ ناضٍ ٓاغايًُ نُياوَضٍ َاَيُوَ بسَئ نىْهُ َُٖىو ناضيَو بُُٖضَوَظٍ 
 بُآلّ ُْطاتُ ُٓو ضازَيٍُ نُظاٍَ بٔ يُغُضت ياخىز غٓىض ببُظيَٓٔ., ٓاغإ زَبًَت

ياضَُتًساٌْ َاَيُوَ ٓاغايًُ نُوا ياضَُتٌ بسَيت بُآلّ بُُْٓساظَيُنٌ : ًاويَهٌ نطيَهاضث
 زياضيهطاو نىْهُ ُْٖسيَو ًٓـ ُٖيُ تايبُتُ بُ ٓاؾطَتإ ُْى ثًاوإ.

بُالَُوَ ظؤض ٓاغايًُ نىْهُ ًَُُٓ َىغًَُاْري ٓايُٓنَُإ ٖاصيإ : ثًاويَهٌ ناغبهاض
يَُُٖىبىاضَناٌْ شيإ ٖاوغُضٍ شياًْـ ْعيهرتئ نُغُ زَزات بؤياضَُتًساٌْ يُنرتٍ 

بًُْػبُت ٖاوغُضَنٍُ يُْاو َاٍَ ُٖتا ُٖتايُ بُيُنُوَ ُٓبٔ بؤيُ ثًَىيػتُو وادبًؿُ نُوا 
ناضٍ ْاوَاٍَ يُطَُيٌ بهٍُ و ياضَُتٌ بسات خؤؾُويػت حمُس ز ر زَؾُضَىيَت باؾرتيٓتإ 

 ُٓو نُغُيُ نُيُطٍَُ َاَيُوَتإ باؾدي 

بَُيٌ ظؤضناضّ نطزووَ بؤُٓوٍَ خًَعامن بعاٌَْ نُُّٓ َاَيُ َاَيٌ : اويَهٌ زَغطًَطِثً
ُٖضزوونُاُْ بؤوٍَ ضَْطساُْوٍَ يُغُض َٓساَيُنامن بًَت ياضَُتًساٌْ ٓاؾطَت ؾتًَهٌ ثريؤظَ 

 ُٓطُض شٕ و ًََطز يُطُأل يُنرت بُضِيَع بٔ و ٖاوناض بٔ َٓساَيُنإ ثُضوَزٍَ باف وَضزَططٕ.
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بُآلّ ظؤضْا نىْهُ زَيًإ , َٔ تاضازَيُى يُناضٍ بهىونسا ياضَُتٌ َاَيُوَّ زاوَ: يَوثًاو
ْايُ ًٓؿِ ثٌَ بهُٕ بُآلّ يُساَيُتٌ ُْخؤؾًسا ُٓوا زَبٌَ ياضَُتٌ َاَيُوَ بسَّ يُنؤََُيطاٍ 

 ًَُُٓزا ُٓطُض ثًاويَو ًٓـ بؤ خًَعاٌْ ياخىز بؤزايهٌ بهات زََئًَ ُٓوَ ٓؤَُضَ.

نىْهُ خًَعاُْنُّ وَنى َٔ وَظيؿٍُ , بَُيٌَ ناضٍ ْاوَاَيِ نطزووَ: ُضَاْبُضثًاويَهٌ ؾ
ُٖيُو ُٖوضَٖا ٖاوناضيهطزٌْ خًَعامن بُوادب زَظامن ٓاؾطَت بطييت ًُْ يُخعَُت ناضيَو 

 بَُيهى ُٖضزونًإ تُوانُضٍ يُنرتٕ.

ُآلّ نُبُتًُْا ناضٍ ْاوَاَيِ ظؤض بُنٌَُ نطزووَ نىْهُ ظؤض نُّ يَُاَيِ ب: ؾُضَاْبُضيَو
 مب ناضٍ َاَيٌَ بُتًُْا زَنُّ و َُٖىو ناضيَهٌ ْاوَاَيًـ زَظامن. 

 ُْٖسيَذاض بؤخؤزَضخػذي ناضٍ ْاوَاَيِ نطزوَ: َاَؤغتايُنٌ طُْر

 َاَيُإ دًا ًُْ بؤيُ ظؤضنُّ ناضٍ َاَيِ نطزووَ: َاَؤغتايُى

 ضٍ ْاوَاٍَ بهُّبُؾُ ْاوخؤيٌ ناتٌ قىتابًَيت ؾًَطٍ نطزّ نا: َاَؤغتايُنٌ ثًاو

َٔ وَنى ٓاؾطَتًَو قبىٍ ْانُّ ُٓضنٌ َاَيُوَ بُتًُْا يُُٓغتؤ بططّ بؤيُ ثًاوَنُّ : شًَْو
 ياضَُتًِ زَزات

ثًاوٍ ناى ُٓوَيُ ياضَُتٌ خًَعاْهٍُ بسات ًَٓـ سُغابٌ ُٓوَ : َاَؤغتايُنٌ شٕ
 زَنُّ نُ ثًاوو ثًاوَو شًْـ شٕ

وَ ُٓوٍَ زَبًَتُ ٖاوغُضّ بًَطىَإ زَبٌَ َٔ ٖاوغُضطرييِ ُْنطزو: َاَؤغتايُنٌ شٕ
 ياضَُتًِ بسات ُٓطًٓا ؾىٍ ثًَٓانُّ

بَُيٌَ بُٓاغايٌ زَظامن ثًاوَنُّ ياضَُتًِ بسات نىْهُ ٓاؾطَت بُتًُْا بُناضٍ : شًَْو
 َاَيُوَ ضاْاطات 

 ٓاغايًُ بؤُٓوٍَ خؤؾُويػيت يًَُْىاًْاْسا ُٖبًَت

دٌ ؾىؾذي و َٓساٍَ ؾىؾذي و قاخ ؾىؾذي و َاؾىض ؾىؾذي بؤ : شًَْهٌ َاَؤغتا يُضاًُْ
 ثًاو ٓاغايٌ ًُْ بُآلّ ُْٖسٍَ ًٓؿٌ زيهُ ٓاغايًُ

 ُٓطُض ثًاو ناضٍ ْاوَاٍَ بهات ثٌَ زََئًَ شْاًُْ: شًَْهٌ َاَؤغتا يُضاًُْ

 زًَََهُ الٍ َٔ ٓاغايٌ بىوَ يَُاَيُوَ ناضبهُّ: ؾُضَاْبُضيَهٌ تُْسضوغيت يُزَضبُْسخيإ

ٖاوناضيهطزٌْ شٕ ظؤض ٓاغايًُ بُآلّ شٕ : نهُ زَضنىويُنٌ ثُضياْطٍُ وَضظؾٌ
 يُنؤََُيطاٍ ًُُٓ بؿُطٍَ ُٖض زَبٌَ ًٓـ بهات
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بُآلّ َٔ ٖاوغُضَنُّ ًٓؿِ بؤْانات نىْهُ , ظؤض ظؤض بُالَُو ٓاغايًُ: شُْ ؾُضَاْبُضيَو
ٌ ثًاو يَُاَيُوَ ٓاضاٌَ بُآلّ ناضنطزْ, زايهٌ ًٖض ًٓؿٌ ثًَُٓنطزووَ ًَٓػتاف ؾًَط ْابًَت

 بُٓاؾطَت زَبُخؿٌَ.
نُُٖض , ُٓطُض يُثطغٌ ناضنطزٌْ شٕ يَُاَيُوَ وضزبًُٓوَ شٌْ نىضزَواضٍ ظؤض َُظَيىَُ

يُبُياًُْوَ زَدىَيٌَ تا زضَْطٌ ؾُو و ًٖض ثؿىزاًَْهٌ ًًُْو بُضزَواّ عُضَم زَنات و بًَعاض 
نىْهُ َطؤظ , ثطتُو بؤَيُ زَنات ُٖض ُٓو عُضَقهطزُْيُ نُبًَعاضٍ زَنات و, زَبًَت

ضَطُظَنٍُ ُٖضنًًُى بٌَ ثًَىيػيت بَُاوٍَ ثؿىوزاٌْ يُف و سُواُْوَو بُخؤزانىوُْوَ 
ثًاو 04ُٓطُض  ,بُآلّ ُّٓ يُّ ثؿىوزاُْ دًاواظيُنٌ يُنذاض ظؤضٍ يُطٍَُ ثًاو ُٖيُ, ُٖيُ

ت بٌَ ُٓوٍَ بؤ يُى نُغُ ٓاَازَ زَنا04يُشوضيَهسا زاًْؿتدي ُٓوا شُْنُ خىاضزٕ بؤ ُٓو 
تا 2ٓاَازَنطزٌْ خىاضزًَْو بًَطىَإ , داضيـ بٌَ ُٓو ثًاواُْ ياضَُتٌ ُٓو شُْ ْازَٕ

ناتصًََطٍ زَويَت ويَطِاٍ ؾىؾذي و َُٖيططتين قاخ و تؿاقٌ تط نُ بؤ ُٖض قاثًَهٌ خىاضزٕ ُٓو 0
ضٍ ُٖيُو يُزَضطاف شُْ نُْس داضيَو َُٖيسَغيتَ و زازًََْؿٌَ و َٓساَيُنُؾٌ يُو الوَ زاوانا

بسضٍَ ُٖض زَبٌَ ُٓو بًهاتُوَو َٓساَيُنُؾٌ قانٌ الض بًَتُوَ يُنػُض ثًاوَنُ ٖاْا بؤ شُْنُ 
زَبات و خؤٍ ْابٌَ قػٍُ ًَىاُْنٍُ بربٍَِ ضَْطُ ُٓو شُْ زَواًَؿٌ ُٖبًَت و ثًاوَنُؾٌ بؤ 

زَنات و ُْزَظاًَْت غبُيَينَ دًىبُضطٌ خاوييَن زَوٍَ ...بُو ؾًَىَيُ ُٓو شُْ خؤٍ يُبري 
ًَٖؿتا وَوعٌ , ثًاغُنطزٕ نًًُ ُْزَظاًَْت دًهٌ دىإ نًًُ ُْزَظاًَْت طُؾتىطىظاض نًًُ

شٌْ الزيَٓؿري و نىضزَواضٍ و َاَيُ دىتًاضٍ داضإ ظؤض باؾرت بىو يُوٍَ ًَٓػتا نُغُضَضِاٍ 
  زَواَهطزٌْ ناضَناٌْ ْاَاَيًـ ُٖض زَنات بٌَ ُٓوٍَ ياضَُتٌ بسضٍَ...تس  
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 :ثؤشاكي ثياو

 
جموبةزط زةنطدانةوةي ناوةوةي مسؤظةو كاز 

 لةكةضي بةزامبةز دةكات

يُقؤْاغِ ؾريَخؤضيسا , يُ َُٖىو قؤْاغًَهِ تَُُٕ َؤزيًًََو ُٖيُ بؤدًىبُضط و ثؤؾاى
يُقؤْاغِ ُٖضظَناضّ َؤزيًِ تاظَطُضّ و بطِوا بُخؤبىوٕ و , َؤزيًَِ ٓاغىوزَيِ يإ ثؿىزاُْ

 يإ  الغايهطزُْوَّ ٖاوضِيًَاُْ..تس., ُ يُخىزطىظاضؾتهطزْ
ُيُ خاوَٕ ٖطظ و برينطزُْوَّ   َْهُ نُغًَو دًىبُضطًَهِ ظؤض غازَ وغاناض بجؤؾَِ بُالّ يُوْا ض

َت ًُ, طُوضَ ًب هاضّ و طُضِإ , بايُر بُْاخٌ خؤّ زاوَ ضواَيُتِ زَضَوَّ يُال ططْط ًْ ٓاضايؿت ودىْا
سُْوَّ ْىغًٓطُو ٓؤتؤَبًٌ يُنًَهُ بُزواّ ؾانتُضّ دىاِْ زَضَوَ  الّ ثًاو وَنى ضاظْا

ُٓو ثًَساويػتًاُْ زواّ , بُالّ ُٓطُض تًَطُْنطَّ َطؤظ ْاضِوخًَِٓ, يُثًَساويػتًُ الوَنًُناِْ َطؤظ
ُضَِتًُنإ وٓاغايؿِ زَضووْري ظيازَضِؤيٌ يُدًىبُضط و ظووطؤضِيِٓ و , تًَطنطزِْ ثًَساويػتًُ ٓب

َبًَت خُضدهطزِْ ثاضَيُنِ ًُ تاى , ظؤض بؤّ خىويُنِ نىؾٓسَيُ زووناضّ تاى ز ٓاناَُنُّ ُٓوَ ًْ
بَُيهى واّ يًَسَنات نُ بؤ بًَُٖعنطزِْ نُغًَتِ خؤّ بؿت بُ ضواَيُت و دًىبُضى ببُغتَِ , بهىشيَت

 بؤ بُ زَغت ًَٖٓاِْ ضَظاَُْسّ زَوضوبُض و ضظناض بىوٕ يُ زَيُضاونَِ.
خؤٍ ُٓطُض ؾُضاَؤف ُْنات ُٓوا ُٖوَيِ نانػاظّ و طؤضِيِٓ خؤّ بُو ثًًَُف ْار و ْاوَضِؤنِ  

ْازات بؤ ضاغتهطزُْوَّ خىوَ خطاثُناِْ يإ طؤضِيِٓ دؤضّ برينطزُْوَّ ؾًَىاظيَهِ يؤشيهاُْو 
داتُ شيَط ضنًَؿٌ ُٓقًَُوَ. َ بُغُضيسا وًب َ ِب َ ظٍا ًاتٓاِْ خىزيَو نُ بتىاِْ َ بؤ ٓب  غُضزًََاُْ ِب
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َت يُثًَٓاو خىزّ خؤيسا ُٓوا بُؾًَو يُ نُغًَتِ ُٓو تانُ زَخاتُ شيَط ثؤؾاى ُٓطُض ٓاَا  ْر ًب
َت و يُدًاتِ ُٓوَ ثُضَ , ضنًَؿِ خؤيُوَ ُّ قاتُنُّ خؤّ بُنُّ زَظاًْ ُبَِ طؤضِيِٓ ضؤشْا ُٓو تانُ ب

او ٖعضّ خؤّ بسات زَنًَت قاتًَهِ زيهُ زَنطِيَت نىْهُ يُو باوَضَِزايُ بُو ضواَيُتُ ناض يُ  بُ تىْا
ُٓطُض ناضيطُضّ نُغًَتِ تاى يُ غُض نُغاٌْ تط بُ دًىبُضنُوَ بَِ , زَوضوبُضّ خؤٍ زَنات

نُواتُ َطؤظ ثًَىيػتِ بُوَ ًًُْ نُغًَتِ خؤٍ يإ ْاخِ خؤٍ ثُضَ ثًَبسات و طؤضِاْهاضّ بُغُضزا 
ًََٓت يُ نُ تاى ُٓطُض دًىبُضى وضواَيُتِ زَضَوَّ  َطؤظ بؤ ثطِنطزُْوَّ ُٓو "نَُِ" يُ بىا, ًب

َبىو ُت ُٖضطًع زضوغت ُْز بؤيُ ظاْاّ زَضووِْ ُٓزيُض دُختِ , ُٖغتِ ثًَسَنطز ُٓوا ؾاضغتاًْ
ُت ًاتٓاِْ ؾاضغتاًْ ري ٖؤناضيهِ ططْطُ بؤ ٓب نىْهُ , يُغُض ُٓو نطزووَ نُ ُٖغتِ خؤ بُنُّ ظْا

و  َطؤظ ًَُٖؿُ ضَنُ "ْععُ"ّ بُضنَُاَيبىوٕ "تهاٌَ"ّ ُٖيُ بؤ تُواونطزِْ نُغًَتِ
ُبىوِْ ْار وْاوَضِؤى زيَتُ ٓاضاوَ .  خؤضظطاضنطزٕ يُو ُٖغتُ ُْضيًَُٓ نُ بُٖؤّ نؤَُاليُتِ ْ

َطؤظ ُٓطُضغُضقاَيِ ثُضَثًَساِْ ْار و تىاْاناِْ خؤّ بَِ بؤ بُضَو ثًَؿذىوٕ ُٓوا 
بَُيهى ٓاَطاظيَهُ بؤ زاثؤؾري و دىاِْ دًىبُضطًـ يُ ثاى , َُغُيُّ دًىبُضى ْابًَتُ ٓاَاْر

ظؤضٕ ُٓواُّْ غاالُْ ثاضَّ غُزإ نتًَب بُ نطِيِٓ "قات" , و خاويَِٓ و ٓىتىونطزًْسايُ
زَزَٕ و َاوَيُنِ ظؤضيـ بؤ باغهطزِْ قاتُناًْإ بُ ؾريِؤ زَزَٕ تُْاُْت َُٖيػإ و 

, بَُيهى بؤ تًَهُٓنىوِْ قُزّ قاتُناًْاُْ, زاًْؿتًٓإ بُ ؾًَىَيُنُ ْا بؤ خعَُتِ ناضنطزٕ
يِٓ دًىبُضى بىوَتُ ضنابُضّ ًَْىإ ُْٖسَّ يُ ثًاوإ يُ دًاتِ ُٓوَّ ضنابُضّ ظؤض طؤضِ

خُضيهبىوِْ َطؤظ بُدىاِْ وٓاضايؿت و خؤضِظاْسُْوَّ يُ , ًَْىاًْإ يُ غُض ناضَناًْإ بًَت
غُض سًػابِ برينطزُْوَو ناضَغُضنطزِْ طُْسََيًُ يإ يُغُض سًػابِ بًٓاتٓاِْ ُٓقٌَ و 

ُناِْ دًىبُضط ًٖر ناتًَو ناضنطزٕ وبرينطزُْوَّ صيايؿهطزٕ بؤ خىزّ ُٓضن, َُعطيؿُتُ
 ُٓضنِ ثاضاغتِٓ يُ غُضَاو طُضَا ., ُٓضنِ ؾاضزُْوَّ دُغتُّ تاى, خؤّ

َطؤظًـ نُْس ُٖغت بُ بهىونِ ْاخِ خؤّ بهات , نُواتُ قات ٓاَطاظَ ُْى ٓاَاْر
 ُٓوَْسَ ضواَيُتِ خؤّ طُوضَ زَنات .

ضط يإ ثؤؾاى ُو  دٌ و ُب َْطُوَ ناضيطُضٍ يُغُض ٓ ضووٍ ض ضووٍ ؾًَىَوَ ض ُي وَ ض ُي يُزيَط ظََاُْ
ضاَبُضزا زيكٌُت زَزات ُُب ُبُضٍ زَنات و ُٖضوَغا يُغُض ُٓوَف نُ ي ُبىوَ نُ ي و , َطؤظُ ٖ ُٓ

ُؾَُو  ُثًَهُوْا ُباضٍ زَضوٌْ َطؤظ يُضَؾبًًُٓوَ بُضَو طُؾبًين و ب نُ ن َُي ناضيطُضيُف بُضاز
ؿاُْ بىوَ بؤ بطٍِ ظؤض د, زَطؤضٍَِ ُْسٍَ نؤََُيطا ًْ ُْاو ٖ ضط واتُ شَاضٍَ ثاضنُناٌْ ي اض بطٍِ دًىُب
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َُْنٍُ طرياَو َ ظياتط ضيَع يُ خاو َُْنٍُ تا شَاضٍَ ثاضنُناٌْ ظياتط بىوٌب , غُضوَت و غاَاٌْ خاو
طُض دًُناصيإ نؤٕ بىؤب ُٓوا ُٖغت ب ُالواظٍ غُالَُ َىغا طُوضَ ْىغُضو ضوْانبريٍ ًَػطٍ زََيٌَ ُٓ

طُض دًُناصيإ ؾايػتُ بىؤب ُئ ُٓ ُت و ؾهؤيٌ زَن , و وْبىوٕ زَنُئ و ُٖضوَٖا ُٖغت بُ نُضَا
ٍُ نُ زنتؤض ػتًٌ ضٍا) ُٓو تؤشيُٓوْا هؤٍ دؤضز تاوٕ ( ًٓ ظْا ُنإ و ٖؤضَؤُْنإ ُي ثعيؿهٌ ضشٓي

َيُنٌ ُْغتً إ زَزَٕ ُٓوا بُؾًَى ٍ نُططْطٌ بُدًُناًْ اُْ طىظضاؾت زَضخيػتىوَ نُوا ُٓو شْاُْ
إ بُخؤيإ زَزَٕ ٓاغيت بايُخساًْ َت و , ُي ًَب ض ناضيطُض ز ؾانتُضَناٌْ زَوضوُب باضٍ زَضوٌْ َطؤظ ُب

ضٍ ضٍ زَنات ض يُغُض وضٍَ زَوضوُب ُُب ُ ض يُغُض ُٓو نُغٍُ ي ضطًـ يُنًَهُ يُو ؾانتُضْا , دًىُب
إ و دًٌ ٖاوضِيَهاًْ  ,إ يُؾىييَن ناضو يُزَضَوَفوضٍَ نُغُنإ زَنُويََتُ شيَط ناضيهُضٍ دًُناًْ

ضنٌ ثًاو و دًٌ غُضجنطِانًَؿٌ ٓاؾطَت  ُنإ زَضياخنػتىوَ نُؾدُيٌ دًىُب ًُت ُوَ نؤَُآلي تؤشٓي
ضًَُٖإ ظياز زَنات بؤُي  ضناو ُب نٌ ُب َُي ضظزَناتُوَو و بُؾًَى إ ُب ؾىييَن ناضنطزٕ وضٍَ ٖاوضِيًَاًْ ُي

ا ُْساًْ َْهاضإ غىضٕ يُغُض ُٓوٍَ ناضَ خاو ض بهُٕظؤض ُي ُُب و , ٕ دًٌ باف و نُؾدُ ي نىْهُ ُٓ
 َ َت نُ ُب طىيَُٓزٕا طىظاضؾيت ٌي ًَب نُغٍُ نُ ططْهٌ بُدًىبُضنٌ ْازات ُٖغيت ضوخإ الٍ زضوغت ز

ض زَنٍُ ُٖغت ُب طىضِوتري وناالنٌ زَنٍُ, زَنات ُُب ضنٌ وَضظؾٌ ي آلّ , بؤ صيىُْ ناتًَو دًىُب ُب
ذاَُ يإ زؾساؾُ ُٓوا ُٖغت ناتًَهًـ دًىبُضنٌ ْىغذي يإ َاَيُوَ ي ض زَنٍُ وَنى ًب ُُب

خاوبىُْوَو تَُبَُيٌ زَنُيت ض زَنٍُ وَنى نانُت و ثاْتؤٍَ, ُب ُُب َو دًٌ ضَمسٌ ي ( قات) ُٖضوَٖا ناًت
ُْسٍَ   ُ وَنى نابؤو تٌ ؾًَطت نُ ٖ ٍ دًٌ ضؤشْا ُثًَهُواُْ ٌَب بُغُضتا ب َ ز ُْس بىٕ و دسييَت ظٍا ُٓوا ثاب

تايبٌُت بؤ ثًاو ُٖغتهطزُْ بُغريَت , داض عٌَُُي زَضزَنُوٕ ثؤؾًين دًىبُضطٌ نىضزيـ ُب
ُ نىْهُ دًٌ شْإ  ًُي َػتاٍ شٕ بؤ دىاٌْ و نُؾد ضطٌ ًٓ آلّ دًىُب تٌ و نىغت و ناالنٌ ُب وٓاظاُي
ُوَ غُضجنٌ غًَهػًاٍُْ ثًاو ضازَنًَؿٌَ و  َْطٌ و ٓاآلو واآلًي َْطاو ض َثؤؾٌَ و بُٖؤٍ  ض ُيب زاز ع

ُزَياْىضوشييَنَ و  ضطٌ نىضزيُوَ دىْا دًىُب َهًـ ُب ضط وَنى ؾتُناٌْ زيهُ , َُٖىو شًْ دًىُب
َٓساَيًًُوَ زَضزَنُويَت وَنى ؾتُناٌْ زيهٍُ شيإ وَ تؤشَضيَهٌ زَضوٌْ , ناضيهُضٍ ُي َُي َباض ُي

ُيػٍَُ زََيٌَ ُيًو ؾ هؤٍ َ ظْا ُْسَ بؤ : ُي ًُ ُٖضن َْسَ ططْهٌ ًْ يُغُضَتاٍ شياٌْ َٓساَيًٌ دًىبُضى ُٓو
َْطُنإ غُضجنٌ ضازَنًَؿٔ و , ؤض غُضجنطِانًَؿُؾريَخ طاضو ض سا ؾًَىَو ًْ َبىوًْ بُآلّ يُطٍَُ طُوض

خٌ ثًَسَزاو زَياْجاضيَعٍَ و بؤُي ظؤض نُؽ  َت يًٌَ و باُي ًَب آَلوو ياضيُناٌْ بُؾًَهٌ ططْط ز ضى و ًث دًىُب
خؤب ضثطغًاضييَت و ثؿت ُب غُض ُب َهٌ باؾُ بؤُٓوٍَ ضايبًيَن ُي ضنطزٕ و ثًًَىايُ ًُٖي ُُب ُغذي يُناتٌ ي

سا ُْسًْ َْطٍَ الٍ ٖاوضٍَِ و ًَىإ و نُغىناٍض , زان َىَنطزٕ زاز غُضَضِاٍ ُٓوَف بُغُضناوٍَ ؾاْاظٍ ًث
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طاضَناٌْ بسَٕ َ زَنات زيكُتٌ ويَُٓو ًْ ؿاٌْ بطازَضَناٌْ زَزات و زاوايإ ٌي ًُْ ُٖضوَٖا ُٓو تؤشََض , ن
ضى و قؤْاغٌ َٓس ُباضَت ُب ناضيطُضٍ دًىُب  : اَيٌ زََيٌَغ

يُيُنًَو يُوتؤشيُٓواُْ نُيُباخهٍُ غاوايإ نطاوَ زَضنُوتىَ نُوا َٓساآلٕ يُدًىبُضنٌ 
َاَؤغتا ضازَنُٕ و بًَعٍ يًَسَنُُْوَ نُبًٓىيًاُْ قاوَيٌ يُبُض نطزووَ و ٓاضَظوٍ ُٓوَ ْانُٕ 

ُٓواٍُْ ُٓو  يُو َاَؤغتايُ ْعيو ببُٓوَ نًَُُٓـ ْآاغىزَيٌ زَطُيٌَُْ و ُْطىجنإ يُنٍَُ
 دؤضَ دًىبُضطُ يُبُض زَنُٕ. 

 نُغًيَت ُٓو غًػتُُ تُواوناضَيُ يَُُيٌ و ٓاَازَباؾٌ دُغتُيٌ و ٓاوَظٍ: بريت زََيٌَ
بُطىيَطٍَ ُٓونُغًَتًًُ ؾًَىاظٍ , ٍ نُ تاضازَيُى دًَطريَو دىزانُضَوَيُنٌ تايبُتٌ تانُ( عُقٌَ)

ٌَُْ نُ , نؤَُآليُتٌ زياضٍ زَنطٍَتايبُت بؤخؤطىجناْسٕ يُطٍَُ شيٓطٍُ َازٍ و  َُُٓف ُٓوَ زَطُي
ًُ يُضووٍ نُغًَتًُوَ يًَهبهٔ , ُٖضنُغُيإ ؾتًَهٌ ُٖيُ يُوٍ زيهُ دىزاٍ بهاتُوَ, زوونُؽ ًْ

َ نَُُٓإُْ َ بُيًَهسإ و ناضيًَههطزٌْ ثًَهٗاتُناٌْ ٌُْب  : نُغًَتًـ تُواوناض ْاٌب
 اليٌُْ دُغتُيٌ.-
 اليٌُْ ٓاوَظٍ .-
 ٌ ًَعادٌ.اليُْ-
 اليٌُْ ٓاناضٍ .-
 اليٌُْ شيٓطُيٌ.-

طايًٓؤؽ يُنُّ نُؽ , واتُ زَنطٍَ يُضيَطٍُ شياٌْ دُغتُيًُوَ يُشياٌْ ٓاوَظٍ تًَبطُئ
طؿتُاًْـ زضى بُوَ , بىو دًاواظيًُناٌْ نُغًَيت و دًاواظيُناٌْ ًَعاز ثًَهُوَ بُغتُوَ

يُواُْؾُ ٓاَطاظيَو بٌَ , طىاظضاوَتُوَ زَنُئ نُوا ًَعادٌ نُغًيَت ظؤضداض يُضيَطٍُ دًهُوَ
ضَْط و نُؾدُيٌ دًىبُضط و ثاضاغتين ُٓوٍَ , يُٓاَطاظَناٌْ ؾًؿاٍ ُْٖسٍَ يُُْخؤؾًُنإ

دًىبُضطًـ , نُغُنُ يُبُضيسَنا طُوضَتطئ بَُيطُيُ نُُٓو نُغُ خاوَٕ ًَعادًَهٌ باؾُ
 بىوَتُ ٓاَطاظيَو يُٓاَطاظَناٌْ َُٖيػُْطاْسٌْ نُغًيَت.

نُ نؤَُآليُتًُناٌْ دًىبُضط ضؤَيًَهٌ ططْط زَطًَطٍَِ غُباضَت بُيُنُّ تًَطِواْري  ُٓض
بؤ , بؤدىزابىوُْوَ, وَى ثاَيُٓضيو بؤغُضجنطِانًَؿإ, دًىبُضط وَى ٓاَطاظيَو بؤ ثُيىَْسٍ

 غًػتِ و ياخًبىوٕ بُناضزًََٖٓطٍَ.
 ُضٍ زَنا. ُٖغتهطزٕ بُدًىبُضط ثؿت بُ ضاٍ نُغًٌ ُٓو تانُ زَبُغيتَ نُيُب
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ُٓواٍُْ نُدًٌ ٖاوؾًَىَ , خَُيهًـ دؤضٍ دًُناًْإ بُثًٌَ ؾًَىاظَناًْإ زَطؤضِٕ
بُآلّ ُٓواٍُْ نُدًىبُضطٌ دًاواظ يُبُض زَنُٕ , يُبُضزَنُٕ بُؾًَىٍَ طؿيت يًَهُوَ ْعيهٔ

 ظؤضداضيـ َُُٖدؤضٍ دًىبُضط ضووبُضووٍ ضَخٍُٓ تىْسو ظبط زَبًَتُوَ., يُيُنسيُوَ زووضٕ
 : يطُضٍ دًىبُضط يُّ زَغتُواشَيُ ضووٕ زَبًَتُوَناض

يُواُْيُ ؾًاوبىوٕ و ُْؾًاوبىوٌْ ُٓو تانُ بؤ  , دًىبُضط بَُيطُيُنُ بؤ تاى
, دًىبُضط َطؤظ زضوغتٓانات, ناوثًَهُوتًَٓو بؤ بُزَغتًَٗٓاٌْ ُٖيٌ ناضيَو زياضٍ بهات

ى بٌَ وَى ثاتطيًُى يُ تًَػتُناٌْ يُواُْؾُ ًَُٖايُ, بُآلّ ثُيىَْسٍ ًَْىإ خَُيو ثًَهسيَينَ
 زَضوْعاٌْ ثؿيت ثٌَ ببُغرتٍَ.

يُباضٍَ زَضخػتين ناضيطُضٍ دًىبُضط يُغُض ثًَهًَٗٓاٌْ  connerتؤشيُٓوَيُنٌ 
تًَطِواًْين يُنُجماض ٓاؾهطاٍ نطزووَ نُوا دًىبُضط ناضيطُضيُنٌ ظؤضٍ يُثًَهًَٗٓاٌْ 

َاجنٌ ًْؿاْساٌْ ضازٍَ ناضيطُضٍ دًىبُضط يُغُض ُّٓ تؤشيُٓوَيُ بُٓا, تًَطِوآًُْناْسا ُٖيُ
 تانُنإ و ضازٍَ ناضيطُضيٌ ُٓواًْـ يُغُض دًىبُضط ُٓجناّ زضاوَ.   

ُنطزٌْ ناضيطُضٍ تاى ناضيًَههطزٌْ تاى و -ناضيطُضٍ دًىبُضط-يُ تاقًهطزُْوَيُنسا بؤ ثًَىْا
َى304تًًَسا , دًىبُضط هؤٍ ُٓضيعؤْا يُتٌَُُْ ًْ  غاٍَ بُؾساضياْهطزووَ.30-08إ نهُ قىتاٌب يُظْا

ُٓجناٌَ ُٓو تاقًهطزُْوَيُ زَضخيػتىوَ دًاواظٍ تاى ناضيطُضٍ بًَُٖعٍ يُغُضتًَطِواًْين 
و ناضيطُضٍ ظؤض نَُرت يُغُض تًَطِواًْين نؤَُآليُتٌ و ( االْطباع ايعهًٌ) َاغىيهُيٌ

 ناضيطُضيُنٌ  ظؤض نًَُـ يُغُض تًَطِواًْين ظَيين ُٖيُ.
ُوت دًاواظٍ دًىبُضط ناضيطُضٍ بًَُٖعٍ يُغُض تًَطِواًْين نؤَُآليُتٌ و بُآلّ زَضن

 ناضيطُضيُنٌ نَُرت يُغُض تًَطِواًْين َاغىيهُيٌ و ظَيين ُٖيُ.
, نايًَههطزٌْ ًَْىإ تانىدًىبُضط ناضيطُضٍ بًَُٖع يُغُض تًَطِواًْين نؤَُآليُتٌ زَنا

 غىيهُيٌ و ظَيين ُٖيُ.ُٖضوَغا ناضيطُضيُنٌ نَُرت يُغُض تًَطِواًْين َا
cornner  ُّثًًَىايُ ُّٓ يًَهؤَيًُٓوَيُ ناضيطُضٍ دًىبُضط يُغُض ثًَهًَٗٓاٌْ يُن

ضازٍَ ثُيىَْسيـ يًَُْىإ دًىبُضط و ثًَهًَٗٓاٌْ , ضووٕ نطزؤتُوَ( االْطباع االوٍ) تًَطِواْري
 .تًَطِوآًُْنإ بُدًاواظٍ ضَُْٖسَناٌْ تًَطِواًْين يُنُّ دًاواظ زَبٌَ

Kliner ٌَنُْسئ تؤشيُٓوٍَ ُٓجناّ زاوَ نُ ثاَيجؿيت ُٓو ثُْسَ نؤُْ زَنا نُزََي :
ُٓواٍُْ بُثٌَ ) تؤشيُٓوَنُ ُٓوٍَ ًْؿإ زاوَ نُوا ثًازَناضإ, دًىبُضط َطؤظ زضوغت زَنا
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يُواُْيُ بهُوُْ بُض ناضيطُضٍ دًىبُضطُوَ يًَُهُنبىوًْإ يإ غُضثًَهٌ نطزًْإ بؤ ( زَضِؤٕ
 ناٌْ ٖاتىونؤٍ ثًازَ.ًَُٖا

ناتًَو ثًاويَهٌ ناٌََ ثاَيتؤيُى و بؤيٓباخًَو يُبُضزَناو بُؾًَىَيُى زَضزَنُوٍَ نُ 
ُٓوا ظؤضبٍُ خَُيو يُغُضثًَهًَهطزٌْ ًَُٖاٍ ٖاتىنؤ بُزواٍ زَنُوٕ ظياتط , نُغًَهٌ بُضناوَ

 يُوٍَ ُٓطُض دًىبُضطًَهٌ زاضِظاوٍ يُبُضبىوايُ. 
ًَصَناٌْ زَضوْعاٌْ ُٓظَىًَْهًإ غُباضَت بُناضيطُضٍ دًىبُضط َاَؤغتاياٌْ زوو يُنؤي
( ناٖري) يُداضٍ يُنُّ بُدًىبُضطٌ ثًاويَهٌ ٓايين ناغؤيًهٌ, يُغُض قىتابًإ ضيَهدػت

زَضنُوت نُوا قىتابًإ يُداضٍ يُنُّ نَُاَؤغتايإ  ,زَضنُوتٔ و ثاؾإ بُ بُزيُو بؤيٓبار
ْاوباْطًًإ , ا نُُٓو َاَؤغتاياُْ ظياتط خاوَٕ ضَوؾذيبُدًىبُضطٌ ناٖري بًين واثًؿاًْاْس

 ُٖضوَٖا ثرت  خانُضِإ يُواٍُْ نُ بُبُزيُو بؤيٓبار خؤيإ ثًؿاْسا., ٓاغايٌ ْري, باؾُ
 zuninٔوتىيَيت ٓاغإ ًًُْ يُّ ضؤشطاضَزا يُضيَطٍُ دًىبُضطُوَ ثًَؿبًين خَُيو بهُي ,

ضيَهٌ زياضيهطاوٍ دًىبُضطٌ ناضيَهٌ نىْهُ ظؤضداض بُٖؤٍ دًىبُضطٌ ؾُضٌَ يإ دؤ
 زياضيهطاو َُٖيسَخَُيُتًرَي.

نىْهُ ُْٖسٍَ زاَُظضاوَ ثًَىيػيت , ُٖضوَٖا يُواُْؾُ تًَهَُيىثًَهَُيًًُى زضوغت بيبَ
ٖاونات ُٖض ُٓواُْ يُشياٌْ تايبُتٌ , بُناضَُْساًَْو ُٖيُ دًىبُضطٌ نؤٕ يُبُض بهات

 ىيَرتئ َؤزيٌَ يُبُض بهُٕ.خؤياْسا وابُباؾٌ زَظأْ دًىبُضطٌ ْ
وتىيَيت ُْٖسٍَ بَُيطٍُ َاقىٍَ ُٖيُ نُوا خؤُْطىجناْسٕ يُطٍَُ دًىبُضطسا  zuninُٖضوَٖا 

 َُبُغتًـ يُوَ ٓاظازٍ تانُ. ,زَطُضِيَتُوَ بؤ ؾًَىاظيَهٌ يُثطٍِ شيإ
صيىوٍُْ غًُاٍ نُغًَيت غُباضَت بُدًىبُضط ظؤضَ يُواُْف ٌٖ واُٖيُ بُبُضزَواٌَ 

ٓاؾطَت , نُغًَهٌ زيهُ زواٍ َُْاٌْ َؤزيًَُنُ يُبُضٍ زَنا, َتطئ َؤزيٌَ يُبُض زَناتاظ
ثًاو ُٖيُ ضيؿٌ نُْاطٍُ يإ مسًًٌََ , ُْٖسيَهًإ ثطنٌ بُضَآلنطزووَ, ُٖيُ ثطنٌ زآًَٖاوَ

 ثًاو بُدًىبُضطٌ تًَٓؼ., نهطُيًَهًـ ُٖٕ بُدًٌ وَضظؾُوَ  زَضزَنُوٕ, ُٖيُ
نىْهُ َؤزيًٌَ باو ثرت يُبُٖا نُغًُنإ , ًَُٖؿُ دًَطري ًًُْ غًُبىيُناٌْ دًىبُضط

 ناض يُظَوم زَنا
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َبُخؿًَتُ زيعايين دًىبُضط ٌ ز َُاياُْ بىو نُدىْا , ُّٓ تؤشيُٓوَيُ غُباضَت بُططْطرتئ ُٓو ٓب
ُبُغتُ نؤََُيًَهٌ ٓاَازَنطز نُنطزٌْ بُزووبُؾُوَ غًإ ثػجؤضبىوٕ يُ ٖىُْضٍ ن22ُ: بؤ ُّٓ َ

ُبىو 66زيعايين دًىبُضط و  َْسيًإ بُاليٌُْ ثػجؤضيُوَ ْ ُباضٍَ بابُتُنُوَ ثطغًاضٍ , يـ ثُيى ي
َُاو طؤضِاوَناُْوَ يًٌَ , ٓاضاغتُنطزٕ ُٓويـ بُصيايؿهطزٌْ زيعايٓطُيًَو نًًََُُٖناٌْ يُضووٍ ٓب
ت بُ ًًََُٖنإ و ؾًَىَنإ و قىَاف و تؤشَض ضووْهطزُْوٍَ ثًَىيػتًؿٌ غُباضَ, نؤَيسضاوَتُوَ
َْطُناْسا َُا نُ دىاٌْ , ظؤضبٍُ وَآلٌَ بُؾساضبىوإ دُختًإ يُغُض ُٓوَ نطزَوَ, ض نُ ظؤضتطئ ٓب

ُْطٌ و ثاؾإ ٓاواظ ُٓجناٌَ تؤشيُٓوَنُ  ,(االيكاع) زَزاتُ زيعايين دًىبُضط بطيتًُ يُ ٖاوغ
ُْ نُ , ًَىإ ثػجؤضإ و ْاثػجؤضإ يُزيعائ زا ُٖيُزووثاتًؿٌ نطزَوَ نُوا دًاواظٍ بَُيطُزاض ي

 .ثػجؤضإ ظياتط ططْطٌ بُ دىاٌْ و زيعايين دًىبُضط زَزَٕ
 

 : 6391silvermanتؤذيهةوةي ضيمفسماى 

نهٌ ( 034) غًًؿطَإ تؤشيُٓوَيُنٌ يُغُض زوو نؤََُيُ ُٓجناّ زا ُٖض يُنًَهًإ يُ
إ بؤ نُغًيَت و يُنًَهٌ زيهُف بؤ ظيطَنٌ ثًَىَضيَهً, يُنًَو يُنؤيًَصَنإ ثًَهٗاتبىو

َُٖيػُْطًَُٓضاٌْ تاقًهطزُْوَنُ بؤ ثًَىاُْنطزٌْ زضيٌُْ نُغًٌ  بؤُٖضيُنًَو يُ , بُناضًَٖٓا
بُثًٌَ ُٓجناَُنإ ُٓو  ,نهُنإ يُضيَطٍُ دًىبُضطًاُْوَ َاَؤغتاياٌْ َُٖإ نؤيًَص بىوٕ

ططْطٌ , اٌْ زاخطاوٕ و يُخَُيو زَتطغٔنؤََُيُيٍُ نُ زضيٌُْ نُغًٌ خطاخ زَْىيَينَ نُغ
 ظيطَنًؿًإ نَُُ., زَتطغٔ تًَهَُيٌ ضَطُظَنٍُ زيهُبٔ, بُدًىبُضطٌ خؤيإ ْازَٕ

َْىيَٓٔ وضَ بُضظ بىوٕ ُوَ , بُآلّ نؤََُيٍُ زووَّ نُ زضيٌُْ نُغًٌ باف ز بُوَ دىزازَنطْا
َٔبيُطٍَُ ضَطُظَنٍُ زيهُ تًَ, نُٓاضَظووٍ تًَهَُيبىوٌْ خَُيو زَنُٕ  ثًٍُ ظيطَنًًإ بُضظَ., هٍَُ ز

يُو تؤشيُٓواُْ نُيُغُض ناضيطُضٍ ضواَيُتٌ نُغًٌ و غُضنُوتين نُغُنُ يُشيإ نطاوَ 
بُو ثًًَُف , ضووٕ بؤتُوَ نُوا نُغٌ خاوَٕ زضيٌُْ باف يُطٍَُ خَُيو بُٓاغاٌْ تًَهٍَُ زَبٌَ

, زَبٌَ يُشياْسا( طُىح) ٌ غىاظنُغًَه ,ؾاضَظايٌ ظياتط ثُيسا زَنا و ٖعضوبريٍ بُثًيت ُٖيُ
 ًَُٓـ يُطٍَُ بايُخٌ دًىبُضط بؤتاى ونؤٍََُ طىجناوَ. , وضٍَ بُضظَ
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 : ضَيروةزطستو لةجموبةزط
نُبتىاٌَْ وَآلٌَ َُٖىو دؤضَ , َُبُغت يُنًَصوَضطذي طُؾُثًَساٌْ ُٖغيت دىاٌْ تانُ

خىات يُواُْيُ دىاٌْ يُو ُٓو نُغٍُ نُيُضووٍ تُْٗا غىوزَوَ ؾت زَ, ثُيىَْسيُى بساتُوَ
 نىْهُ ؾتُنإ يُضواْطٍُ ُٓوَوَ َُزيىيٌ واقًعٌ ُٖيُ., ؾتاُْ ُْبًينَ

 : ُٓو ثًَىيػتًاٍُْ نُناض يُضَؾتاضٍ ثؤؾًين دًىبُضط زَنا
دًىبُضط تًَطنطزٌْ ثًَىيػتًُ نؤَُآليُتًُنإ نُناض يُضَؾتاضٍ نؤَُآليُتٌ دًىبُضط 

 : يػتًاُْف َُٓإُْثىختٍُ ُّٓ ثًَى, زَنا بُزٍ زيَينَ
 

 : ثَيويطيت بةئيهتينا
ثًَىيػيت الوإ بًُٓٓتًُا بُتىْسٍ زَضزَنُوٍَ نُنؤََُيُ تايبُتًُناًْإ بُدًٗاٌْ 

دًىبُضطًـ ٓاَطاظيَهُ َطؤظ بُٖؤيُوَ زَتىاٌَْ طىظاضؾت يُ , ضاغتُقًٍُٓ خؤيإ زَظأْ
ُناٌْ يُضيَطٍُ ضَؾتاضٍ ُٖغتهطزٌْ بًُٓٓتًُاٍ بُ نؤََُيُنٍُ و ُٖضوَٖا يُغؤظَ نُغًً

تاى دًىبُضطٌ باو يُبُض زَنا بؤ ُٓوٍَ وَنى ُٓواٌْ زيهُ , يُبُضنطزٌْ دًىبُضط بهات
 نُجماضيـ بًًٓىَاُْ َطؤظ يُغُض بريؤنٍُ نُغًٌ, زَضبهُوٍَ  ُٓطُض نٌ ظَظيُتًـ بٌَ بؤٍ

 وتايبُتٌ خؤٍ دًىبُضطٌ َُٖيبصاضزبٌَ.( ؾدكٌ)
يػتًُ ُٓو َؤزَيُ َُٖيسَبصيَطٕ نُ يُاليُٕ نؤََُيُنُياُْوَ الوإ بؤ طىظاضؾتهطزٕ يُو ثًَى

نىْهُ ًٓٓتًُا بؤ نؤٍََُ يُدًىبُضطسا زَبًَتُ َايٍُ ُٓو بطِوا بُخؤبىوٍُْ , غتايـ زَنطٍَ
 نُتاى يًَُاٍُْ ًٓٓتًُاٍ بؤ ُٓو نؤََُيٍُ َُٖإ دًىبُضط يُبُض زَنُٕ بُزَغيت زيَينَ.    

 : ثًَىيػيت بُ َىَيهساضيَيت 
ُٓويـ غُباضَت  ,ٓاضَظووٍ َىَيهساضيَيت ظؤضداض بؤ طُؾٍُ زَضووٌْ تاى ثًَىيػتُ

بُدًىبُضط يُ غىضبىوٌْ نُغًَو يُنطِيين شَاضَيُنٌ ظؤضٍ دًىبُضط زَضزَنُوٍَ ُٖضنُْسَ 
 ظؤضيؿٌ يُو دًىبُضطاُْ ُٖيُ وَى ُٖوَيًَو بؤغُضجنطِانًَؿإ و ؾازَاًٌْ نُغاٌْ زيهُ.
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, زواٍ دًىبُضطٌ ططإ بُٖازا زَطُضِئَ بؤ ُٓوٍَ دًاواظ بُْٖٔسٍَ نُؽ ظؤضداض بُ
َُضز ًًُْ , غىضبىوٌْ بُضزَواًَـ يُنطِيين ُٖض دؤضَ دًىبُضطًَو بُثاَيُٓضٍ َىَيهايُتٌ

 ُٓوٍَ ُٖياُْ بُناضٍ بًَٓٔ.
 

 : ثيََويطيت بة ثايةوثمة
دًاواظٍ ثًَىيػيت َطؤظ بؤ ثايُوؾهؤ بُ بُضثطغًاضٍ يُنُّ زازَْطٍَ يُ يُبعاظٌ 

ظؤضداض خَُيو ثؤؾاى بؤ خؤدىزانطزُْوَ يُيُنسٍ بُناضزيَٓٔ و ُٖضوَٖا , نؤَُآليُتٌ نؤٍََُ
ثاضاغتين دًاواظٍ نًٓايُتٌ يُغُزَناٌْ , وَى ٓاَاشَيُى بؤ ْاغاْسٌْ نًين نؤَُآليُتًإ

اٌَ ُْياْسًََٖؿت عُو( ايٓبالْ) بؤ صيىوُْ نًين خاُْزاُْنإ, ًَْىَضِاغت بُظَبطٍ ياغا بىو
َُُٓ غُضَضِاٍ دًىبُضطٌ ًٖبع بُزيعايُٓ , خَُيط الغايٌ دًىبُضطُناًْإ بهُُْوَ

, دؤضاودؤضَناٌْ و زضيُُْ ْاَؤناًُْوَ نُغًُبىيًَهُ بؤ الوإ يُغُضزٌََ ًَٓػتاَاْسا
 ُٖضوَٖا بًُْؿاٍُْ دًاواظيٌ نُغًَتًإ ُٓشَاض زَنطيَت.  

 ( : عسب االغتطال) ثًَىيػيت ٓاضَظووٍ بُزوازانىوٕ
وَى ُٖض ثًَىيػتًُنٌ زيهٍُ نؤَُآليُتٌ ( بُزوازا نىوٕ) ثًَىيػيت ٓاضَظووٍ طُضِإ

يُبُض دًاواظٍ ًَٖعَنٍُ يُالٍ تانُناُْوَ بُدًاواظٍ شيٓطٍُ َطؤظ دًاواظَ ُٓويـ 
طُجنإ غىضٕ يُغُض , بُٖؤٍ زياضزٍَ َؤزَو بآلوبىوُْوٍَ, يُدًىبُضطسا زَضزَنُوٍَ
يإ و ًْؿاْساٌْ ْاغاَُُْيإ يُضيَطٍُ غًُبىيطُيًَهٌ تايبُتُوَ زووثاتهطزُْوٍَ دًاواظ

نُبُزواٍ َؤزٍَ ْاَؤٍ ْىٍَ زَنُوٕ و ٓاضَظووٍ ْعيهبىوُْوٍَ و , يُواُْف َؤزٍَ دًىبُضط
 ظاًْين ٓايسؤيؤشيا و زاٖاتُناٌْ زَنُٕ.

, يطَِو بهُٕالوإ زَياُْوٍَ ظؤض يُاليُُْناٌْ شيإ ظياتط يُوٍَ باوباثرياًْإ نطزوياُْ ثُ
دًىبُضطًـ ُٓو ٓاَطاظَيُ بؤ بُزيًَٗٓاٌْ ٓاضَظووٍ طُضِإ بُزواٍ ُٓظَىوٌْ ْىٍَ و تاقًهطزُْوٍَ 

 زؤظيُٓوٍَ َؤزٍَ تايبُت نُزيعايُٓضإ بُْاوٍ طُجناُْوَ بٌَ ُٓواٌْ زيهُ بُضٌَُٖ زيَٓٔ.
ضِاًْإ بؤ بآلوبىوُْوٍَ َؤزَ بُٖؤٍ ثاَيُٓضٍ الواُْوَ غُضناوَزَططٍَ يُٓاضَظووٍ طُ

ُٖضوَٖا ُٖوَيٌ الغايهطزُْوٍَ َُٖىو تاظَيُنًـ زَزَٕ غُضَضِاٍ , ٓايسؤيؤشياٍ ضؤشاوايٌ
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ُٓوإ بُثاَيُٓضٍ –ُٓوٍَ ظؤضداض زيعاُْناٌْ زيهُ طىجناوَ بؤ دُغتُو زاب و ُْضيتُناًْإ
 ٓاضَظووٍ بُزوازانىوٕ و زؤظيُٓوٍَ ؾيت ْىٍَ و ُٖوَيٌ الغايهطزُْوَ زَطُضِئَ.

نُ تايبُتُ بُؾًَىٍَ , ُٓوٍَ زآًَٖإ يُُٖض دؤضيَو بٌَ يُواُْف دًىبُضطيُبُض
نُواتُ , صيايؿهطزُْوَ زَبًَتُ َايٍُ ضَخػاْسٌْ زَضؾُتٌ وضوشاْسٕ و ٓاضَظووٍ طُضِإ

 دًىبُضطٌ زآًَٖطاويـ ثًَطٍُ خؤٍ يًَُْىإ ٓاضَظوَُْساٌْ طُضِإ و بُزوازانىوٕ زَزؤظيَتُوَ. 
َْطٌ دًىبُضط واتاٍ زَضوٌْ خؤٍ ُٖيُ بُّ ؾًَىَيُزَضيـ نُوتىَ بُثًَ  : ٌ يًَهؤَيًُٓوَنإ ض

ضَْطٌ غىضيـ ظياز يُضَْطُناٌْ تط , ضَْطٌ ظَضزٍ بطيكُزاض ُٖغتهطزُْ بُٓاغىزَيٌ 
غُضجنطِانًَؿُو ناض يُوضوشاْسٕ و  ٖاْسإ زَنات ضَْطٌ ؾًين ٓاضاّ و تُواو و بُُْوؾُيُيٌ 

غؤظو ٓاضاٌَ و ثؿىزاُْ غجًـ ظياز يُضَْطُناٌْ تط  غُوظيـ َايٍُ ُٖغيت, ويكاضَ
ناضيطُضو ُٓضيَين و ْىضاٌْ وبُضآُت زَطُيٌَُْ يُبُض ُٓوَ نُغًَيت َٓساٍَ زَنُويَتُ شيَط 

 ناضيطُضٍ ؾًَىَو ضَْطٌ دًىبُضنُوَ .
َهٌ خؤضِغهُ ناض يَُطؤظ زَنات َْط ظَاًْ ُباضَت بُضَْطُنإ زَضوْاغٌ نؤٕ وتىييَت ض , ُٖض غ

َْطُنإ ناتًَو ضوْانٌ َُٓ ُبىاضٍ خؤضِغهًيَت ناضيطُضٍ ض ُ زَضووْٓاغٌ ْىيَـ زووثاتٌ نطزؤتُوَ ي
ُبُؾًَهٌ ًََؿهُ  ُوَ زَطاتُ ناو يُويَىَ بُٖايبؤغالَؤغسا تًَسَثُضِيَت ن َْط بَُُٖىو زوضيُناًْ ض

ُبُضُٓوَ وَآلَطؤنإ بُوؾًَىَيُ ضَ, زَغيت بُغُض ضشيُٓنإ و ٖؤضَؤُْناْسا ططتىوَ ْططِيَصزَبٌَ ي
َْطُ يُغُضيعٍَ َطؤظسا وَنى غىض نُبؤٖاْسإ و وضوشاْسٕ بُناضزٍَ ُبطىجنٌَ يُطٍَُ زَاليُتٌ ُٓو ض , ن

َْطُ , غُوظيـ بؤ طُؾبًين و ثؿىزإ ظؤض يُخاغًُتُناٌْ نُغًَتًـ بُغرتاوَ بُنؤََُيٌ ض
ظيىٍ يُغُض ُٓو  طُضَىُٖغتًاضَنإ وَنى قطَعٍ َُضداٌْ خؤخٌ غُوظٍ ظوَطزٍ و ؾري و ٓامساٌْ

َُايٍُ نُوا نُغًَتًُنٌ طُؾبري و ضوخؤف و خؤؾشاَيُ ثانًعَو نؤَُآليُتٌ و خَُيهٌ خؤف  ٓب
 : زَوٍَ يًَطَزا بُنىضتٌ ناضيهُضٍ ضَْطُنإ زَضزَخُئ

وا يُزَوضوبُض زَنات البهُُْوَو , ضَْهٌ غىض ُٖغت بُناالنٌ و نطاُْوَ زَنطٍَ: غىض
ُض ضَْطٌ غىض بجؤؾٌ ٓاضَظووٍ ُٓوَ زَنٍُ خَُيو بتبًينَ نُ غُضجنًإ ضابهًَؿٌَ بؤيُ ُٓط

 خاوَٕ طىضِوتري و َُٖيهىوٕ و ًَٖعيت      
ُٓطُض سُظت يُثؤؾًين ُّٓ , بُآلّ بُضازٍَ غىض ْا, ضَْطًَهٌ ظيٓسوو و ٖاْسَضَ: ثطِتُقاَيٌ

ثًؿإ  ضَْطُ نطز َاْاٍ ُٓوَيُ تؤ َُيًٌ بىيَطٍ و غُضنًَؿٌ زَنٍُ و طىضِوتري و غريَت
 زَزٍَ يُُٖض ؾيتَ ُٓجناٌَ زَزٍَ. 
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ناضيهُضٍ , ضَْطًَهُ بُغرتاوَ بُضؤشَوَ, ثؤؾًين ضَْهٌ ظَضز ضوْانٌ بُخؿُ: ظَضز
 نُيُبُضٍ زَنُٕ., ُٓضيَين و طُؾبًين بُو نُغاُْزَبُخؿٌَ

, ياضَُتًسَضٍ ًَٖٓاُْ نايٍُ ٓاضاٌَ و بًَسَْطٌ و ٖاوٓاُْٖطٌ يُطٍَُ زَوضوبُض: غُوظ
 سُظيإ يُّ ضَْطُيُ غطوؾت و ُٖغتهطزٕ بُٓاضاًَإ خؤف زَوٍَ    ُٓواٍُْ

نُغًَيت ُٓو نُغُ , ُّٓ ضَْطُ نُيُبُض زَنٍُ زَوضوبُضت ططْطًت ثٌَ زَزَٕ: ثريؤظَيٌ
ُٓنُض تؤ يُٓاضَظوَُْساٌْ ُّٓ , زَضزَخات نُ زَّ بُثًَهًُُْٓو َاََُيُنطزٕ يُطَُيًسا ٓاغاُْ

 اُْوٍَ خؤت ثًؿإ زَزٍَ.   ضَْطٍُ ُٓوا طُجنًَيت و زضَوؾ
ُٓوٍَ يُبُضيسَنات , ُّٓ ضَْطُ اليٌُْ ضؤسًاٌْ و ثابُْسبىوٌْ ًْعاٌَ تًَسايُ: ؾري

ُٓوٍَ , طىظاضؾت يُٓاضَظوَُْسيإ زَنُٕ بؤ شيإ و ٓاؾيت و زَيًٓايٌ و تُْاُْت تُْٗايًـ
 يُبُضيسَنات بُاليٌُْ نَُُوَ وَؾازاضٍ و ضاغتطؤيٌ زَْىيًََٓت.   

و ُُْ ٌُيب .: ؾ خؤْإ زَططيَتَُو ُت و ضيَع ُي خؤنطزٕ و نُضَا تُاُْ ُب ُغيتَ   ٖ ٌُي وَؾ ُُْ ضنطزٌْ ب ُُب  ي
 يُبُضنطزٌْ ُٖغيت ُْضّ و ًًْاٌْ و ؾإ و ؾُونُتٌ و  يىتـ زَبُخؿٌَ .: ُٓضخُواًٌْ

ُٓطُض ٓاضَظوٍ يُبُضنطزٌْ ُّٓ ضَْطُت نطز ُٓويـ بُٖؤٍ ٓاضَظووتُ بؤ طىظاضؾتهطزٕ 
  يُُٖغت ْاغهًت.

إ بهات.: ضَف ضٍ زَنُٕ بؤُٓوٍَ طىظاضؾت ُي ًَٖعو زَغُآلًت ُُب ظؤضٍ بعْػُاَإ ي َْطُ ُب  ُّٓ ض
يُدًىبُضطسا ًْؿاٍُْ ثانىخاويَين زَطُيٌَُْ ُٓوٍَ يُبُضٍ زَنات يُطُضَاٍ ضؤش : غجٌ

 زَثاضيَعضٍَ.
ُٕ تىاْاٍ ُٓواٍُْ ٓاضَظوٍ زَن, ًْؿاٍُْ ثابُْسبىوُْ بُناضو خًَعإ و ٖاوضِيًَإ: قاوَيٌ

ؾؤضِبىُْوَيإ بُْاخسا ُٖيُ يُناضَغُضنطزٌْ نًَؿُنإ بُو ثُضٍِ غازَيًُوَ و ُٓوإ نُغاًَْو 
 سُغابًإ بؤ ُْنطٍَ . 

َُٓيبُتُ ناضيطُضٍ , دًىبُضى َطؤظ زضوغت زَنات: ؾهػجري يُباضٍَ دًىبُضطُوَ زََيٌَ
بُآلّ بريوضاٍ , َطؤظُناُْوَ دًىبُضط الٍ ؾهػجري بُضِازَيُنُ دًاواظٍ زَبًَتُ ٖؤٍ دًاواظٍ

ظاْايإ ُٖض نؤًَْو بًَت عُقٌَ و َُْتًل ُٖضطًع يُطٍَُ ُٓوَزا ًًُْ ُٓو نُغٍُ دًىبُضطٌ 
بُثًَهُواُْؾُوَ , نُؾدُو ططإ بُٖاٍ يُبُض طىظاضؾت يُْايابٌ ْاخٌ خاوَُْنٍُ بهات

نٍُ نُغًَو بٌَ َُضز ًًُْ ُٓوٍَ دًىبُضطٌ ُٖضظإ بُٖاو دؤضٍ خطاخ بجؤؾٌَ ًٓسٍ خاوَُْ
 وَنى ُٓو دًىبُضطٍُ زَيجؤؾٌَ. 
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  :مسدني جطةزطؤشة

 
لةدةضتداني مهداَلَيك كازدانةوةيةكي طةلَي 
طةوزةي بةضةز بازي ضايكؤلؤذي دايكةوة يةية، 
كة واي لَي دةكات بري لة جواني خؤي نةكاتةوة، 
تامي خوازدى نةكات، تامي جموبةزطي جواى 

ضةيساى نةكات، نةكات، تامي طةشتو طوشازو 
 دونيا لةالي وةكو ثووش وابَي.

 
غُضيعٍَ خؤؾُويػيت بًَهىوَناًْإ بُ ؾًَىٍَ دًاواظ , َُٖىو  طًاْساضإ بَُطؤظ ْٓاشََيًؿُوَ

َطؤظ بُ عُقٌَ و غُضيعَ بُضططٍ يُ َٓساَيُنٍُ , يُالُٖيُو ًَُٖؿُ يُ ثاضاغتين بًَهىوَناًْاْسإ
ُٓو ُٖغت ثًَُٓنطزُْ غٌَ ٓاَاجنٌ , يـ ُٖغيت ثًَٓاناتُْٖسٍَ داض, زَنات و ُٖغيت ثًَسَنات

َ نُ ُٖوٍَ زَزات سيًًََٓتُوَو َٓساَيُنُؾٌ ( سب ايصات) يُنًَهًإ خؤؾُويػيت خىز, يُثؿتُوَيُ
َهىوَنُيسا زَيبًَٓتُوَ( َُْطٍ) ُٓوٍ زيهُيإ, خؤف زَويَت نُ يُخؤيُتٌ غًًًََُـ , َ نُ يُ ًب

ضووَى بؤ بُضططيهطزٕ يُ خؤٍ و ثاضاغتين طًاٌْ , وَيُنٌ َُٓطيهايٌبُ ثًٌَ يًَهؤَيًُٓ, غُضيعَيُ
ٌ نطّ و ُٓو  ُْاوزْا خؤٍ يُ زوشَُٓناٌْ ثًٌَ خؤؾُ ًََطوويُ يُ زَوضوبُضٍ نؤببًَتُوَ بؤ ي

ُْٔ ٍُ نُ ظياٌْ ثًَسَطُي ُْسيؿُ ُٓطُض ُٓو زضَختُ بُضٍ ططت ُٖض ُٓو ًََطووالُْ , بىوُْوَضْا ُٖضن
ُبُضَنٍُ زَزَ نىْهُ ُٓطُض ًََطوويُ بُضَنٍُ , بُآلّ ضووَنُنُ َاُْوٍَ خؤٍ يُالططْطرتَ, ٕظيإ ب

ًَُٓـ َُْطيٌ ْ , بُاليٌُْ نَُُوَ زضَختُنُ زًًََََٓتُوَ بؤ خػتُٓوٍَ بُضٍ زيهُ, غىات
َت, َاُْوَيُ سا بُضثا زًَب ُٖضوَٖا ٓاشََيًـ بُ َُٖإ ؾًَىَ , نُ بُٖؤيُوَ نًَؿُُنًَؿًَو يُ شياًْ
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َهىوَن ٌَ ُٓوَ بهات , بُ ضَؾتاضيَهٌ غُضيعياٍُْ تُواو, اٌْ خؤٍ خؤف زَويَتًب َْطُ ُْتىْا بُآلّ ض
ُْٗا , يُ بُناضًَٖٓاٌْ ثُجنُو زَغتْثٌَ و ظَإ ْ عُقٌَ, نُ َطؤظ زَيهات ٓاشٍََ ُٓوٍَ ُٖييبَ ت

طُض ُٖغيت ُٓ, ُٓوٍَ َطؤظ يُ شياًْسا ثُيطَِوٍ زَنات, زَْسوى و قؤض و ثُضِو باٍَ و نًو و ضانطزُْ
ًَْرَي خؤؾُويػيت عُقآلٌْ, ثًَبهات َ ثُجنُناٌْ, يإ ُْيهات ْاوٍ ز , ظَاٌْ, نىْهُ زَتىاٌْ
يَنَ و بُ طًإ بُضططٍ يُ بًَهىوَناٌْ خؤٍ بهات, ْاويُثٌ ُْٖسٍَ داض خؤٍ زَناتُ قىضباٌْ , بُناضًب

َهىوَنٍُ عٌَ بُضططيهطزٕ عُقٌَْ تىاْاناٌْ بُناض زيَ, ًب ؾُوخنىوٌْ ثًَىَ , ينَنىْهُ بؤ ًَهاًْ
َت, زَنًَؿٌَ ا زَنًَصٍَ بؤ ُٓوٍَ بًَهىوَنٍُ ثاضيَعضاو ًب , بطغًيَت و غُضَاو طُضَاو َُيُٓتٌ زوًْ

َ ُبُضزًََسا ٌب ثاضووٍ , َانٌ بهات, بؤٌْ بهات, ًَُٖؿُ ٓاضَظوٍ ُٓوَ زَنات بًَهىوَنٍُ ي
َ اٌْ غاغًَُّ ٔب و َُضطًإ خٌَُ طُوضٍَ زايهٌ َطؤظ ُٓوَيُ َٓساَيُن, زٌََ خؤٍ بؤ ُٓو ٌب

ينَ َ, ًُْب ٌُب بُؾًَهٌ ظؤض ُٖغتًاضو , دُضط واتُ بُؾًَط يُ َطؤظ, نىضز واتٌُْ دُضط غىتاو ْ
ُْس بُ ٓاظاضو نُْس بُ غؤيُ, ْاغو ٓاظاضٍ َُضطٌ  َٓساَيًَو بؤ زايو وَنى ُٓو غىتاُْ , غىتاٌْ ن
َت, وايُ ًُْ يإ , اناٌَ َطزٌْ َٓساَيًَوٓ, نُ ض ُٓؾهُجنُيُنٌ دُغتُيٌ و زَضووٌْ زَطُي

َ طُوضٍَ بُغُض باضٍ غايهؤيؤشٍ زايهُوَ ُٖيُ ُوَيُنٌ طٌُي نُ واٍ , يُزَغتساٌْ َٓساَيًَو ناضزْا
َ زَنات بري يُ دىاٌْ خؤٍ ُْناتُوَ  تاٌَ ,ُْنات دىإ دًىبُضطٌ تاٌَ ,ُْنات خىاضزٕ تاٌَ, ٌي

َ ُٓوَؾسا عُقًَِ َطؤظ يُطٍُ بُآلّ ,ٌَواب ثىوف وَنى يُالٍ زوًْا ,ُْنات غُيطإ طىظاضو طُؾتى
ويصزإ و بُٖاٍ ٓايًين و , زيػإ دًاواظٍ َطؤظ يُطَُيبىوُْوَضاٌْ زيهُ زَضزَنُويَت, ًَُٖؿُ ظاَيُ

نُ ًَُٖؿُ زٍَ و زَضووٌْ خؤٍ , نؤَُآليُتٌ ًَُٖؿُ قَُيػاٌْ ثاضيَعَضٍ بطيين غايهؤيؤشٍ زايهٔ
َبُض زيَتُوَو طىضِوتىاْا بُخؤٍ زََُظَضز زَناتُوَْ ُْٖاغُيُنٌ ثًَـ َُض طٌ ٓاظيعٍ و

َبُخؿًَتُوَ ٓاوَٖاف زضنٌ , نىْهُ زايو ُٖضوَنى نؤٕ بُضاَبُض ٓاظيعَناٌْ ُٖغيت ْاغهُ, ز
اٍُْ بُّ نُْس خاَيُ زَنات  : عُقآلًْ

ناضَْىوغٌ ظؤضبٍُ زايوْ باونٌ َطؤظايُتًُ نُ دطُض طؤؾُناًْإ يُ زَغت زَزَْٕ  -0
 ُٓوإ ْاوَغيتَ.   ًَهاًْعٌَ شيإ زواٍ

ؾتًَهٌ , يإ زضَْط بُضؤنٌ َطؤظ زَططٍَ و طُوضَو طههُ ْاظاٌَْ, َطزٕ قُزَضَو ظوو -3
 بَُيطُ ُْويػتُ نُ َُٖىو زَضووًَْو ٓاضَظووٍ َطزٕ زَنات. 

 بؤ ظاَيبىوٕ بُغُض باضٍ ْاَؤيٌ زَضووْسا. , َطؤظ عُقًٌَ ُٖيُو زَتىاٌَْ بُناضٍ بًيَنَ-2
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ُٖيُو ْايُوٍَ بُٖؤٍ نُغًَهُوَشياٌْ نُغاٌْ زيهُؾٌ ْاخؤف و َطؤظ ويصزاٌْ  -0
نُواتُ ظؤض , ُّٓ ويصزاُْ ُٖض يُ َٓاَيًًُوَ ثُضوَضزَ زَنطٍَ, َُضطُغات ٓاًََع بهات

َُٖإ ُٖغت الٍ , ثًَىيػتُ زايو ٓاطازاضٍ ُٓوَ بٌَ يُ ناتٌ َُضطٌ دطُض طؤؾُيُنٌ
نًَو َطز ُٓواٌْ زيهُ زَبٌَ ضَؾجؤؾٌ نُ ُٓطُض يُ, َٓساَيُناٌْ زيهٍُ زضووغت ُْنات

نىْهُ ُٓو دؤضَ ُٖغتُ ثاَيُٓضَ بُضُّٖ ًَُٖٓناٌْ , تُواوٍ شيإ بٔ و زَغتُ وَغتإ زابًٓؿٔ
, يُواُْف ثاَيُٓضٍ ُٓجناَساٌْ ناض الواظ زَنات و بُو ثًًَُف َطؤظ دىَيٍُ نُّ زَبًَت, َطؤظ

, يُواُْف خُّ, َيهىوًُْناٌْ َطؤظنٌَُ دىَيُف زَبًَتُ ٖؤٍ ثُْط خىاضزُْوٍَ باضطُ ُٖ
 نُ ًَُٓـ زَبًَتُٖؤٍ ًَُالًٌَْ زَضووٌْ .

بؤيُ ثًَهُواٍُْ غطوؾيت , َطؤظ يُبرينىُْوٍَ ُٖيُو َُٖىو ناتًَو َطزوو يُبري ًًُْ -5
ضيَدؤؾهُضٍ ُّٓ , ثُْا بؤ وَبريًَٖٓاُْوَ بربزضٍَ, َطؤظايُتًًُ ُٓطُض يُ دًاتٌ يُ برينىوُْوَ

 ًٌْ بىوٌْ ناتٌ ظاآليًُ.   ُٖغتُف بٌَ ًٓؿ
بؤ ُٓوٍَ خؤٍ بُو ناضَوَ غُضقاٍَ بهاتْ , َطؤظ زَغتُ وَغتإ ْاوَغيتَ و ناض زَنات-6

بُو ثًًَُف شياٌْ خؤف زَويَتْ بُ , ثاَيُٓضٍ ضاثُضِاْسٌْ ناض يُالٍ ًَُٖؿُ ظيٓسوو بًَت
 طُؾبًًُٓوَ تًٌَ زَضِواٌَْ 

بُتايبُتٌ , ٌَ شيإ ُْوَغتاوَو ْاوَغيتَنُ زَظاْ, َطؤظ خاوَٕ ناْطاٍ َُعطيؿُتُ-7
 ناتٌ تًَهَُيبىوٌْ يُطَُيسَوضوبُضو بُؾساضيهطزٌْ خؤؾًُناًْإ. 

ُٓو , بؤيُ طُؾبًين ثًؿإ زَزات, َطؤظ ًَُٖؿُ زَيُوٍَ خؤٍ بًَُٖع ثًؿإ بسات -8
 زَبًَتُ طُؾبًين ضاغتُقًُٓ بُضاَبُض شيإ., طُؾبًًُٓ ثًؿاْساُْ

ظاآليٌ ظؤضو برينطزُْوٍَ بُضزَواّ يُ َُضطٌ ٓاظيعإ ؾهػت بُ  زَغت بُتاَيٌ و ناتٌ
نُ برينطزُْوَ يُ َُضطٌ ٓاظيعاًْإ يُ بُض نُْس , زَبٌَ زايهىباوى ُٓوَ بعأْ, َطؤظ زًََٖينَ

َطزٕ طُضِاُْوٍَ بؤ ًًُْْ ٓاضَظووٍ َطؤظُ  –يُنًَُإ : يُواُْف, ٖؤناضيَو بٌَ ٖىوزَيُ
َطؤظ بُو برينطزُْوَيُ ضٍَ بؤ : زووًََإ, ؤ ْاوغهٌ زايوبُضَو ٓاضاٌَ ْ طُضِاُْوَ ب

, ثُيىَْسٍ يُطَُيصياْسا ثُيىَْسٍ غًيب زَبًَت: غًًًََُإ, ؾهػتدىاضزٌْ خؤٍ خؤف زَنات
نُ َطزٕ , زَبًَت باوَضِيـ بُوَ بهات, ُٓطُض َطؤظًـ باوَضٍِ بُ خىاوًَٖعٍ قُزَض ُٖبًَت

ُ ؾىيَُٓواضٍ َطزو و يازَوَضيًُناٌْ ؾىئَ بعض بهطئَ باؾرت واي, ُٖض زَبًَت, يإ زضَْط, ظوو
و ُٓو قُْاعُ زضووغت ببًَت نُ َُٓاُْتًَو يُالٍ َطؤظ بىوَو ًَٓػتا زَطُضِيَتُوَ ؾىييَن 
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ُٓضيو ) ُٖضوَنى, َطؤظٌ ظيطَى و بُتىاْاو عُقآلٌْ ُٓوَيُ يُشياٌْ خؤٍ بُضزَواّ بًَت, خؤٍ
 ُٓطُض تؤف يًَطَ بىيت َطزٕ يًَطَ ًًُْ. , ؤ يًَطَ ًْتزََيٌَ ُٓطُض َطزٕ يًَطَ بىو ت( ؾطؤّ
زايهٌ دُضط غىتاو ثُْاٍ , بُزاخُوَ ثؤؾًين دًٌ ضَف بىوَ بُ غًُبىيٌ ٓاظيع َُضزَ 

يإ ؾري ثؤؾًُٓ , ُٖض ُّٓ ضَف ثؤؾًُٓ, ُْٖسٍَ داضيـ ثُْا بؤ دًٌ ؾري زَبات, بؤ زَبات
نىْهُ ضَْطٌ ضَف زَبًَتُ ٖؤٍ , تغُضناوٍَ خَُؤنًًُ بؤ َطؤظ و خَُُنٍُ ظياتط زَنا

نُ ضَْطُ ُْٖسٍَ خُّ يُبريٍ َطؤظ , زَيتُْطٌ و ْآىًََسٍ بؤ َطؤظ بُ ثًَهُواٍُْ ضَْطٌ نطاوَ
ًٓرت ْاظاْري بؤ ثُْا بؤ دًٌ ضَف زَبطزٍَ يُ ناتٌ َطزٌْ ٓاظيعاْساوثُْا بؤ دًٌ , زَباتُوَ

ُخؿٌَ؟زواداض ثًَىيػتُ بريٍ نُ طُؾبًين و خؤؾٌ بُ َطؤظ زَب, ضَْطاو ضَْط ْابطزضٍَ
غُضناوٍَ يُزَغتساٌْ , نُ نَُهٌ َطزٌْ دطُض طؤؾُ, َطؤظايُتٌ بُو ٓاضاغتُيُ ُْبٌَ

 يإ يُغُضخؤَطزٌْ نُغًَهٌ زيهُ بٌَ.   , خؤؾًًُناٌْ شيإ بٌَ
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 :شةمكسدى
 

خؤشرتيو كات الي مسؤظة غةيبةتكازةكاى ئةو 
كاتةية كةغةيبةتي كةضَيكي ديكة دةكةى و 

ةئةويش يات ثَيكةوة غةيبةتي يةكَيكي ديكة ك
 دةكةى، ئةمة زةنطدانةوةي ناوةوةية

 
, ظََهطزٕ يإ غُيبُتهطزٕ زياضزَيُنٌ نؤَُآليُتٌ و زَضووًُْ يَُُٖاْهاتسا

يُبُضُٓوٍَ ُٓو نُغُ بُضِيَطٍُ الغايًهطزُْوٍَ زايو و باوى و نُغاٌْ زَوضوبُض ؾًَطٍ 
ًؿُ يُبُضُٓوٍَ ْاضَِظايٌ و نَُىنىضتٌ و ُْبىوٌْ  تىاْاٍ زَضووْ, زَبًَت و ثُيطَِوٍ زَنات

ضاؾهاواُْ يُخؤيسا زَبًًَٓتُوَ ثُْا بؤ ظََهطزٌْ نُغاٌْ زوضوبُض زَبات ُْٖسٍَ داضيـ 
ُٓو نُغاٍُْ  , ًَهُنهطزٌْ نىيَطاُْ بؤ ُٓو نُغٍُ ثًَهُوَ ظٌََ نُغًَهٌ تط زَنُٕ

ٍ ُٓو نُغُف زَنُٕ نُ وَنى خؤيإ نُظٌََ نُغاٌْ تط زَنُٕ ُٖض خؤيؿًأْ غُضنؤُْ
( خىو) ظََهطزٕ زَضزيَهٌ نىؾٓسَيُ َُٖإ ناضيطُضٍ ُٖض, َُٖإ زياضزَ ثُيطَِو زَنُٕ

 يإ قىَاضنًَيت يإ ...تس, يُنٌ تطَ بؤغُض زَضووٌْ َطؤظ وَنى ناضيطُضٍ دطُضَنًَؿإ
يُو خىوَ تاّ و و ( ُٓوٍَ ظَّ زَنات) واتُ زياضزَيُنُ بؤتُ بُؾًَو يُنُغًَيت ظََهاض

نًَص وَضزَططيَت نُظؤضداض نىيَطاُْ ًَٖطف زَناتُ غُض زَوضوبُض ْاضاظيًُ يُزضاوغٌَ 
يُ...تس نىْهُ واُٖغت زَنات بُو , يُؾُضَاْطُنٍُ خؤٍ يَُٓساَيُناٌْ, يُسهىَُت

ظََهطزُْ تاٍ تُضاظووَنُ يُو ٖاونًَؿُيُزا يُقاظاجنٌ خؤيساو ثًًَىايُ ُٓو ؾىئَ و ثايُيُنٌ 
ُّٓ نُغاُْ نُثُيطَِوٍ , بًَٓسٍ ُٖيُ الٍ ُٓو نُغٍُ نُثًَهُوَ ظٌََ نُغٌ غًًَُّ زَنُٕ
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يُو زياضزيُ زَنُٕ يُساَيُتٌ َُٖيهىوٌْ غًبًسإ ُٓو َُٖيهىوُْ نُ بىوتُ ؾُقٌَ و َؤضنٌ 
نُغًَتًإ زَبًَتُ ثُضزَيُى يُبُضزَّ ُٓو زوونُغُ نُاليُُْ نانُناٌْ نُغٌ ظََهطاو 

ض بؿًبًٓٔ ْايسضنًَٓٔ بؤ ُٓوٍَ ُٓو ؾهػتًٍُ خؤيإ نُُٖغيت ثًَسَنُٕ ُٓطُ, ْابًٓٔ
ُٓطُض ُّٓ ساَيُتُ ثًَهُواُْف بهُيُٓوَ ناتًَو نُغًَو غتايؿٌ نُغًَهٌ تط , بؿاضُْوَ

زَتىاْري بًًََري ُّٓ دؤض نُغاُْ , زَنات بَُُٖإ ؾًَىَ اليُُْ خطاثُناٌْ ُٓو نُغُ ْابًٓٔ
يإ غتايـ زَنُٕ بُضَؾًَيت يإ غجًَيت زَضوآُْ شيإ واتُ نُيُضازَبُزَض  ظَّ زَنُٕ 

, ظيَسَضِؤيٌ زَنُٕ  يُُٖضزوو دَُػُضَنُزا شياًْـ ُْضَؾُ بُداضيَو ُْ غجًؿُ بُداضيَو
َُُٓف زَضزٍ نؤََُيطٍُ ًَُُٓيُ يإ خىاظياضٍ زَغُآلت و ثايُو ثًُئ يإ نىيَطاُْ 

سَغتًَت يُناضٍ ظََهطزٕ واُٖغت زَنات ُٓو نُغٍُ نُ َُٖي, ًَهُنٌ ُٓو زَغُالتُ بٔ
يُغُْط و بُٖاٍ نُغٌ ظََهطاو نُّ زَناتُوَو ثًًَىايُ خؤٍ ثٌَ بُضظ زَبًَتُوَ ًَُٓـ 
زَطُضِيَتُوَ بؤ ُٖغتهطزٕ بُنٌَُ بُآلّ ُّٓ دؤضَ نُغاُْ ُٓطُض ُٖغت بُضَظاَُْسٍ خؤيإ 

اٍ ُٓو نُغاُْ نُّ زَنُُْوَ بهُٕ ثُتا بؤ ُٓوَ ْابُٕ نُظٌََ نُغاٌْ تط بهُٕ طىايُ يُبُٖ
زواٍ َاوٍَ ظََهطزُْنُ ظََهُض ُٖغت بُطىْاه زَنا , و يُبُٖاٍ خؤيؿًإ ظياز زَنُٕ

ُٖضزوو نُغُ ظََهُضَنُ , يُبُضُٓوَ نُغًَهٌ يُضظؤى و بٌَ َتُاُْ بُخؤٍ زَبًَت
زَضنىوٕ  يُغُضَتاوَ ثُيىَْسيإ  بًَُٖع زَبًَت نُيُو ناضَيُ ٖاوبُؾٔ و ٖاَطِإ بُالّ زواٍ

 يُو ضَوَؾُ زَضوًٍُْ خؤيإ و بُٓاطا ٖاتُٓوَيإ  بًَعيإ يُيُنرت زَبًَتُوَ
باؽ 98نُغسا ُٓجناَِ زا يُؾاضٍ ُٖويًَط ضيَصٍَ يُغُزا ( 054) يُضاثطغًُنسا نُيُغُض

َُُٓف صيىوُْيُنُ , يُوَزَنُٕ ُٓطُض بؤداضيَهًـ بىوبٌَ ظٌََ خَُيهًإ نطزووَ
 : يُوضاثطغًاُْ

يُبُض ُٓوٍَ : )نُثًؿُنٍُ َاَؤغتايُ بُّ ؾًَىَيُ باغٌ زَنات 20هٌ تَُُٕثًاويَ -
َٔ وَنى ًٓػالّ َُْعاًْبىو ظَػيٌ خَُيو تاواُْو ُٓجناٌَ زَزَيت بؤيُ ططْطٌ ظؤض ُْبىو 
يُالّ بُآلّ ثاف ُٓوٍَ يُضواْطٍُ ًٓػالَُوَ ظاًِْ بًُٖض ؾًَىَيُى باغٌ يًَىَ ْانُّ ُٓطُض 

 ( نُغُنُ بؤ يًَدؤؾبىوُٕٖؾيبَ زَنِ بؤ الٍ 
بَُيٌَ ظٌََ خَُيهِ نطزووَ بُآلّ  ) غاٍَ نَُاَؤغتايُ زََي27ٌَثًاويَهٌ تط تَُُٕ  -

بُثًٌَ زابىُْضييت ٓايين ظََهطزٕ ناضيَهٌ خطاثُو تاواُْ بُضزَواّ ويػتىَُ خؤّ بُزوض بططّ 
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يَو نُيُواُْيُ ُٓو يُّ غًؿُتُ بُآلّ ُْٖسيَذاضيـ تىف بىوَُو ظََِ نطزوَ يُبُض نُْس ٖؤناض
 ( نُغُ باغهطابٌَ بُخطاثُو نُغًؿُتًَهٌ خطاثٌ ُٖيُ ًَٓـ باغٌ خطاثًُنُيًِ نطزووَ....

يُبُض ُٓوٍَ نُيَُُدًًؼ زاًْؿتىوّ ُٖض باغٌ : )غاٍَ زََي37ٌَيُنًَهٌ تط تَُُٕ -
ّ نُغًَو بىوَ ًَٓـ يُطٍَُ ُٓوإ بُؾساضيِ نطزووَو يُنؤتايًسا ثُؾًُإ بىوّ نىْهُ ظَ

 ( ؾتًَهٌ ظؤض خطاثُو طىْاُٖ
بَُيٌَ ظٌََ خَُيهِ نطزووَ بُآلّ نُّ ظٌََ ُٓو : )غاٍَ زََي38ٌَيُنًَهٌ تط تَُُٕ  -

نُغاُّْ نطزووَ نُوا ظياًْإ ثًَطُياْسووّ وَياخىز ُٓو نُغاٍُْ نُوا زياضزَيُنٌ ْاؾريئ 
يُبُض ُٓوَ بىوَ  ُٓجناّ زَزَٕ  يُنؤََُيطاو ُٓيآْاغِ وَبؤيُف ظََِ نطزووٕ ظؤضداض

 ( ْعيهُنامن ٓاطازاض بهُّ بؤ ُٓوٍَ خؤيإ بجاضيَعٕ يُو نُغُ
بَُيٌَ بُآلّ نُّ َُُٓف يُبُضُٓوٍَ داضوايُ خَُيهًَهٌ خطاخ ) غاٍَ زََي23ٌَيُنًَو تط  -

زَبًِٓ ْاناض زَمب ظٌََ بهُّ نىْهُ ظؤض خطاثُو ظؤض ظَضَضٍ خَُيهٌ ُٖيُ يإ يُيُنُى 
ُ نُظٌََ زَنُّ بُآلّ ظؤضبٍُ داض ُٖض وايُ نُٓاطاّ يُوَ ًًُْ نُظََُ يإ تىضَِزَمب بريّ ًْ
 ( يُبريّ ًُْ... 

يُبُضُٓوٍَ ظَإ ظؤض ظَظيُتُ ضاوَغيتَ نُغًـ ًًُْ ظٌََ خَُيهٌ ) غاَيًَو زََي20ٌَ -
ُْنطزبًَت نىْهُ ضؤشاُْ يُشيإ تىؾٌ َُٖىو ناضونطزَوَيُى زَبًت واتًًَسَنات نُظَإ 

 ( ٖت بهاتتىؾٌ طىْا
يُبُض ُٓوٍَ بُضَو ضوو ُْنطاوَ َُٖىو ؾتًَهٌ يُطٍَُ باؽ ) غاَيًَو زََي28ٌَتَُُٕ -

بهُّ يُناتٌ ٓاَازَبىٌْ ُٓوإ بُٖؤٍ تطؽ و ؾُضّ بُضشوَْسٍ ُْنطاوَ ُٓوٍَ يُْاو زَيُُ 
 . ( ُٖيٌ بطِيَصّ بؤيُ ثامشًُ قُضَبىوّ نطزؤتُوَ

زَنُٕ بؤ ُٓوٍَ خؤيإ يُو زَضزَ نىؾٓسيُ ُٓو دؤضَ نُغاُْ نُغُيبُتٌ زَوضوبُضيإ 
ضظطاض بهُٕ زَنطٍَ بُضَخُٓضٍ بىًْاتُٓض ضووبُضووٍ ُٓو نُغُ ببُٓوَ يُدًاتٌ ُٓوٍَ ظٌََ 

, بهُٕ نىْهُ يُواُْيُ ضَخُٓنإ بُغٓطٌ ؾطاواُْوَ وَضبططيَت و  ثُيىَْسيؿًإ بًَُٖع بًَت
سَ ُٓوا بٌَ خؤخَُيُتاْسٕ زَنطٍَ بعاٌَْ َطؤظ بؤُٓوٍَ بعاًَْت ٓاغيت تُْسضوغيت  زَضووٌْ نُْ

يإ نُْس غتايؿًإ زَنات و نُْس بُضاؾهاوٍ , يُضؤشيَهسا نُْس ظٌََ خَُيو زَنات
ضووبُضوويإ زَبًَتُوَ و بُُٓقٌَ و َُْتًل قُْاعُتًإ ثًَسَنٍُ  ُٓو ناتًـ تؤ نُغًَهٌ 

ُ بُخؤ زَنُيت َتُاْ, ظَاْت ثاضاو زَبًَت, ًَهُض ْابٌ نُغًَهٌ ناو ؾؤضِ ْابٌ
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ُٖض بؤيُؾُ بؤ ثُضوَضزَنطزٌْ ُْوَيُنٌ , َٓساَيُناًْؿت وَنى خؤت خاوَٕ َتُاُْ زَبٔ
َُزٌَْ و زَضووٕ زضوغت ثًَىيػتُ بُُٓقٌَ و ضاؾهاوٍ بُضَْطاضٍ ططؾتُناْت ببًًتُوَ بؤ 

نُواتُ ظََهطزٕ ًْؿاٍُْ , ُٓوٍَ َٓساَيُنُت قىتابًُنُت ناضَُْسَنُت الغايًت بهُُْوَ
واظٍ و زَيُضاونٌَ و بًَىضَيٌ َطؤظُ و زَتىاٌَْ يُو دؤضَ َُٖيىيَػتاُْ بُتُْٗا زابًٓؿٌَ و يًٌَ ال

ضاسيًَينَ بؤُٓوٍَ ؾًَطٍ ُٓوَ بًَت نؤٕ نؤْرتؤَيٌ خؤٍ زَنات و نؤٕ دًَُوٍ ٓاضَظووَنإ 
 زَخاتُ شيَط ضنًَؿٌ خؤيُوَ. 

ىوَناٌْ تاى ُٓويـ زاْجًَساْاُْ ظََهطزٕ زَطُضِيَتُوَ بؤ يُنًَو يُثًَىيػتًُ بُزٍ ُْٖات
 يُاليُٕ نُغاٌْ تطَوَ.

ُٓطُض غُيطٍ , ظََهطزٕ بُبطِواٍ ُْٖسٍَ يُتؤشيُٓوَنإ زَطُضِيَتُوَ بؤ زََاضطريٍ 
, يؤشيهٌ زََاضطريٍ بهُئ ُٓوا يُبُٓضَِتسا بُْسَ بُ ضووبُضووبىوُْوٍَ زوو ْانؤى بُيُى

هؤنطزٌْ و ؾاْاظٍ ثًَىَنطزُْ بُخىز يُاليُنُوَ ظيازَضِؤيٌ يُخؤغتايؿهطزٕ و ثطِؾ
ُْٖسٍَ , يُاليُنُوَو ظيازَضِؤيٌ يُ ظََهطزٌْ نُغاٌْ تطو نَُهطزُْوَ يُططْطًٌ و ْطخًإ

يًَهؤَيًُٓوَف ثًًَاْىايُ نَُهطزُْوَ يُْطر و بُٖاٍ نُغاٌْ تطو يُنُزاضنطزًْإ زَطُضِيَتُوَ 
ىايُ نَُهطزُْوَ يُْطخٌ نُغاٌْ تط ُْٖسٍَ يًَهؤَيًُٓوٍَ تطيـ ثًًَ, بؤ خؤبُطُوضَ ظاْري

ُّٓ نُغاُْ , يُنًَهُ يًُْؿاُْناٌْ خَُؤنٌ نُتىؾٌ ُٓو نُغُ بىوَ يُقؤْاغٌ َٓساَيٌ
يُناتًَهسا نُطُوضَٕ يُنطزاضو طؿتاضيإ زشٍ خَُيهٔ و ناوزيَطٍ قػُو نطزاضٍ خَُيو زَنُٕ و 

َُيو نُّ زَنُُْوَو ًْاظيإ خطاثُ و طىَإ زضوغت زَنُٕ بُضاَبُض خَُيو و يُْطخٌ خ
يُاليُنٌ زيهُوَ ُْٖسٍَ يُثًَهُْري وَى  ,يُبُضاَبُضزا يُْطخٌ خؤيإ بُضظ زَنُُْوَ

طاَيتُنطزٕ و طاَيتُداضٍ بُنُغاٌْ تط دؤضيَهُ يُضَؾتاضٍ ُْضييَن بَُُبُغيت نَُهطزُْوَ 
ًٖض نًَصوَضططتٔ يُضَخُٓططتٔ يُنُغاٌْ تطو ظََهطزًْإ , يُْطخٌ خَُيو و ظََهطزًْإ

نُغًَهٌ نؤٍََُ ضظطاضٍ ْابٌَ و تُْاُْت يًَُْى طُالٌْ زوًْاف ُّٓ زياضزَيُ ُٖيُ يُواُْف 
يًَُْى طُيٌ عُض َب  بؤ صيىُْ ًٓدي زوضَيس ؾاعريٍ عُباغًُنإ زََيٌَ سُظٍ خَُيو بؤ 
ضَخُٓططتٔ يُنُغاٌْ تط  نَُهطزُْوَ يُْطخٌ يُنرت و ظََهطزٌْ بؤيُنرت نُؽ ضظطاضٍ ْابٌَ 

 : نُيُؾًعطيَهًسا زََيٌَ, يًٌَ
 نُؽ ًًُْ يُظَاٌْ خَُيو بُغاؽ و غُالَُتٌ ضظطاضٍ بٌَ

 ُٓو نُغُ ُٓطُض ثًَؿُواف بٌَ زََئًَ بٌَ عُقًَُ
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 ُٓطُض خاوَٕ نانُف بٌَ َُٓئًَ زَغت بازَ
 ُٓطُض بٌَ زَْط بٌَ زََئًَ نُضِو الَيُ

 ُٓطُض قػُنُضيـ بٌَ زََئًَ زَّ بُتاَيُ.....تس
واضٍ ُٓطُض يُنًَو زَوَيَُُْس بٌَ زََئًَ يُنىيٌَ بىو؟ ُٓطُض يُنًَو ُٖشاض بٌَ يُنىضزَ

ًٓسٍ يَُُدًًػٌ نىضزَواضٍ ظؤضبٍُ باغُناًْإ باغٌ , زََئًَ ْإ ًًُْ بًدىا غىاٍَ ُٓنا
خَُيهُو زؤظيُٓوٍَ خاَيٌ الواظٍ نُغُناُْو ُْٖسيَذاضيـ غتايؿٌ نُغاًَْهًـ زَنطٍَ 

ُباغهطزُْنُزا ُٖبٌَ ....تس واتُ خَُيو بًُٖض ضاظٍ ًًُْ زياضَ َُُٓف ُٓطُض بُضشَوَْسٍ ي
زَضوْٓاغإ زََئًَ نًَصوَضططتٔ يُ ضَخُٓططتٔ , ٖؤناضٍ زَضووٌْ و نؤَُآليُتٌ خؤٍ ُٖيُ

, يُخَُيو غُضناوَنٍُ زَطُضِيَتُوَ بؤ ططيٌَ خؤ بُنُّ ظاْري يإ ُٖغتهطزٕ بُنٌَُ
نىْهُ ُٓو نُغٍُ , ُ غُضناوٍَ خؤؾٌ و نًَصَنُضَخُٓططتٔ يُنُغاٌْ تط بؤُٓواْ

نَُىنطوتٌ يُخَُيو زَزؤظيَتُوَ ثًًَىايُ نَُىنىضتًُناٌْ خؤٍ زَؾاضيَتُوَو ثًًَىايُ ُٓوَ 
ًَُٓـ وَى ٓاَطاظيَهُ بؤ ضظطاضبىوٕ يُططٍَ زَضوًًُْ , بَُيطُيُ بؤ غُالَُتٌ خىزٍ خؤٍ

زَنات ضاغتُوخؤ بُو نَُىنىضتًٍُ نُ ظَّ , ضَْطُ يَُُزا ُٓو نُغُ, ؾاضاوَناٌْ ْاوَوَ
يُ يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ زيهُؾسا ٓاَاشَ بُوَ , نىْهُ غُضناوَنٍُ يُُْغتُوَيُ, خؤٍ ُْظاٌَْ

نىْهُ ُٓو ُٖواَيُ نَُىنىضتٌ بؤ , زضاوَ نُوا ُٖواَيٌ ْاخؤف ًَُٖؿُ ظوو بآلو زَبًَتُوَ
نَُىنىضتًُى يُيُنًَو ضوو واتُ ُٓطُض , نُزَبًَتُ خؤؾٌ ُْٖسيَهٌ زيهُ, خاوَُْنٍُ زيَينَ

بسا بؤ صيىوُْ نُغًَو نهًَهٌ خؤٍ ُٓزا بُنُغًَو بُزَيٌ خَُيو ًًُْ ُٓوَ يُنػُض بآلو 
خَُيهًـ يُنريؤنٌ ٓابطِوٍ نُغاٌْ تط , زَبًَتُوَو زَبًَتُ بًَٓؿتُ خؤؾٍُ غُض ظاضٍ خَُيو

و ظياتط يُُٖواٍ َو  تاَىنًَص  وَضزَططٍَ و تا ثًٌَ بهطٍَ طُوضٍَ زَناو باوَضٍِ ثٌَ زَنات
 نريؤنٌ خؤف و غُضنُوتٔ.

واتُ نُغًَو نُظَّ ( االغكاط ايٓؿػٌ ) 0ظََهطزٕ يًَطَزا دؤضيَهُ يُيهاْسٌْ زَضووٌْ 
زَنات ُٓو ؾتُ باؽ زَنات نُنَُىنىضتًُ يُخؤيسا ضَْهُ َُُٓ بُالٍ ُٓو نُغُوَ خؤ 

ظََهطزٕ بُضازَيُى بآلوَ بؤتُ  ,ثانهطزُْوَ بٌَ يُو ؾتُ يإ خؤ بًَبُضيهطزٕ بٌَ يُبابُتًَو

                                                 

ُٓو ساَيُتُيُ نُنُغًَو ٖؤناضٍ ؾهػت و نَُىنىضتٌ خؤٍ )االسقاط النفسي( يهاْسٌْ زَضووٌْ 0
 بًهًًََٓت بُنُغاٌْ زيهُوَ.
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يًَُْى ثًاوإ , ثُْسٍ ضؤشاُْ وَنى ظََهطزٌْ شْإ يُاليُٕ ثًاواُْوَو ثًاواًْـ يُاليُٕ شْاُْوَ
شٕ وَنى زَضيا وايُ بؤ ُٓو نُغٍُ , زََئًَ شٕ َُخًىقًَهٌ َُظُْ ُٓطُض قُزضٍ خؤٍ بعاٌَْ

شٕ نٌ غاٍَ , و نُغٍُ يُشٕ زَتطغٌَُٖوضَٖا  ظؤض بًَُٖعَ بؤُٓ, زَنُويَتُ شيَط ضنًَؿًُوَ
ؾُيتإ َاَؤغتاٍ ثًاوَو , خؤؾُويػيت زَؾاضيَتُوَ بُآلّ يُى ناتصًََط ضنىنًُٓ ْاؾاضيَتُوَ

زَضطاٍ بُختُوَضٍ زاغُ ُٓطُض يُو , ُٓطُض شٕ ضوبهاتُ خطاثُ ًٖض طًٌ ْازاتُوَ, قىتابٌ شٕ
او ُٓناتُ ثًاو و ثًاويـ يُثًاوَتٌ شٕ ثً, شٕ شاُْ, َاَيُ شًَْهٌ تًَسا بىو زَْطٌ َُٖيربٍِ

: زوو خىؾو ثًَهُوَ َُٖيٓانُٕ...تس. ُٖضوَٖا شْاًْـ بُّ ؾًَىَيُ ظٌََ ثًاو زَنُٕ , ُٓخا
بًَُٖعيٌ ثًاوٍ ٓاغايٌ , ثًاو ظَويُنٌ غياويُ نَُيهٌ ٓاوزاٌْ ًًُْ بُزَيؤثُ ُْبٌَ

, إ يُغُيطٍ ؾىييَن خؤٍيُبُناضًَٖٓاٌْ زَغُآلتًسايُ يُؾىيَين خؤٍ ُْى بُناضًَٖٓاٌْ ظَ
ضَظيُت , غًَبُضٍ زيىاضيَهٌ ضوخاو يُثًاويَهٌ ْاثاى بؤ شٕ باؾرتَ, ثًاو َٓساَئ بُآلّ طُوضَٕ

شًْـ ثًاو بؤَاٍَ زضوغت , ثًاو َاٍَ بؤ شٕ زضوغت زَنات ,يُو ثًاوٍَ قُزضٍ خُغىٍ ظاٌْ
ٍ خؤٍ بصٍَ ُٓطُض ثًاو ًََصووَ شًْـ دىططاؾًا يُبُضُٓوَ ُٓغتَُُ ثًاو ًََصوو, زَنات

خطاثرتئ ضَظيٌ ضَظيًٌ غؤظو , يُغُض باُْنإ و نُْاضاوَناٌْ و نُؾىُٖواٍ شٕ ُْبٌَ
 خؤؾُويبػتًُ.

نُ يُبُٓضَِتسا ناضزاُْوَيُنٌ َطؤظُ بُٖؤٍ , ظََهطزٕ ثُيىَْسٍ بُ ضنىنًُٓوَ ُٖيُ 
ُ طىظاضؾتًَهٌ ضنىنًٓ, الواظٍ و تطغٓؤنًُوَ ُٖضنُْسيؿُ ظوَيِ يًَهطاو بٔ يإ قىضباٌْ بٔ

َُٖيهىوًًُْ زَضَجناٌَ الواظٍ و ُْبىوٌْ تىاْاٍ بُضَْطاضبىوُْوٍَ ضاؾهاواُْو وَضُْططتُٓوٍَ 
زَبُٕ و ( تٓؿًؼ) بؤيُ ُْٖسٍَ نُؽ يًَطَو يُوٍَ ثُْا بؤ دؤضَ بُبانطزٕ, ُٓو َاؾٍُ ظَوتهطاوَ

ٍ ضنىنًُٓ يُضيَطٍُ ُٖوٍَ زَزَٕ بؤ بُتاَيهطزُْوٍَ خَُُناًْإ يُضيَطٍُ َُٖيطريغاٌْ ٓاطط
ظََهطزُْوَ وَى طىظاضؾتًَهٌ ٓاؾهطا بؤ ُٓوٍَ يُْاوَوَ زَخىيًَتُوَو وؾهىتُضِ ثًَهُوَ 

يُثُيطَِونطزٌْ ضنىنًُٓزا ُٓو نُغاُْ طىظاضؾت يُو ؾؿاضَ ظؤضَ زَنُٕ , زَغىتًَينَ
 : نُضووبُضِوويإ زَبًَتُوَ بُٖؤٍ ٖؤناضطُيًَهٌ ْاوَوَ يإ زَضَوَ يإ ُٖضزونًإ

يُُٓجناٌَ الواظٍ و يُدًاتٌ ثُضَبُخؤزإ و طُؾُثًَساٌْ بُٖطَنإ : ٖؤناضَ ْاوَنًُنإ
ُٓودا نُغٌ  ,...ثُضَ بُضنىنًُٓو غريَ ُٓزضٍَ نُيُضيَطٍُ ظَإ و ظَصيهطزُْوَ بُضثا زَنطٍَ

نَُُٓاُْف زَبُٓ ٖؤٍ ؾؿاض يُغُض نُغُنُ نُيُنؤتايًسا , ضى يُزٍَ ٓاطاٍ يُخؤٍ بٌَ يإ ْا
بُآلّ غُباضَت بُ ٖؤناضٍ زَضَنٌ ظؤض , نُغُنُ زَنات ْاناض بًَت ضنىنًُٓ بُناضبًًََٓتوا يُ
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 نُغًَو خؤٍ بُباؾرت زَظاٌَْ يُنُغاٌْ تط و ثُْا بؤ ُّٓ دؤضَ ضَؾتاضَ زَبات.

ضنىنًُٓ نُضيَههٍُ خؤٍ يُظَْهطزْسا زَزؤظيَتُوَ وظَيُنٌ نىيَطاٍُْ ُْضيًَُٓ ٓاَاجنٌ 
 : ىاُْ زَضزَنُويَتتًَهساُْ يُغُض ُّٓ ؾًَ

زؤظيُٓوٍَ َُٖيُو نَُىنىضتٌ , طاَيتُنطزٕ و نَُهطزُْوَ يُنُغاٌْ تط وَنى ظََهطزٕ 
نُغاٌْ خاوَٕ ضنىنًُٓ زَبُٓ َُتطغٌ بؤغُض باضٍ , اليُْطريٍ نىيَطاُْ و ْابابُتًاُْ ,خَُيو

, َ زَضيسَخُٕنُ يُضاثطغًُنسا ْىوغُض ُٓجناٌَ زاوَ خَُيو يُظَاٌْ خؤياُْو, زَضووٌْ خؤيإ
 : بابعاْري نؤٕ باغٌ خؤيإ زَنُٕ غُباضَت بُظََهطزٌْ زَوضوبُضيإ

بَُيهى ظَّ بؤ , بَُيٌَ ظٌََ خَُيهِ نطزووَ يُبُض ْاوَنُ ًًُْ: غا53ٍَثًاويَهٌ  تَُُٕ -
وًٓٓؿَُيآل ْابًُٓ , نىْهُ تؤ يًَُْىإ نانٌ و خطاثًسا ؾايُزٍ زَزَيت, نانهطزٌْ نُغُنُيُ

 ٌْ نُغايُتٌ ُّٓ َطؤظُ.ناضٍ تًَهسا
نىْهُ يُشياٌْ , بَُيٌ ظٌََ خَُيهِ نطزووَ: غا29ٍََاَؤغتايُنٌ ثًاو تَُُٕ  -

 ضؤشاَُْإ بُضزَواَري يُناضٍ ُْؾًاو ُّٓ دؤضَ نُغاُْ تا َطزٕ ناى ْابٔ
بَُيٌَ ظٌََ خَُيهِ نطزووَ يُبُض ظؤضٍ ْاُٖقٌ : غا59ٍَغُضثُضؾتًاضيَهٌ ثًاو تَُُٕ -

ؾًاو يُؾىيَين ؾًاو ْابًٓطيَت يإ ُٓطُض زويَينَ نىضٍِ باف بىو َُٓطِؤ نىوَ غُض واتُ خَُيهٌ 
 نىضغٌ و ثؿت ًََع  يُنػُض زَطؤضِيَت واتُ نىضٍِ زويَينَ ًًُْ.

بَُيٌَ ظٌََ خَُيهِ نطزووَ يُبُض ُٓوٍَ ُٓوٍَ ظََِ : غا27ٍََاَؤغتايُنٌ ثًاو تَُُٕ -
 َ نُباغٌ اليُُْ غًبًُناًْإ بهُئ.نطزووَ نُغٌ ُْؾًاو  بىوَُْ ثًَىيػت بىو

بَُيٌَ ظٌََ خَُيهِ نطزووَ يُبُضُٓوٍَ يُْاو : غا05ٍََاَؤغتايُنٌ شٕ تَُُٕ -
نؤََُيطٍُ ًَُُٓ ُٓطُض ُْتُوٍَ تىوف زَبٌ ...داخؤٍ ْاؾريئ و دىإ ًًُْ....بُآلّ زََيًَِ 

 ُ يإ ْا؟ ْاظامن.نُْاو َُدًًػًَو باغًَو زَنطيَت تؤف قػُى ُٖضزَنٍُ ٓايا ُٓوَ ظََ
ُْخًَط ظٌََ نُغِ ُْنطزووَ َٔ يُشياصيسا ثاف ًَُ : غا26ٍَؾُضَاْبُضيَهٌ ثًاو تَُُٕ -

نىْهُ ثًَِ خىوضَِوؾتًَهٌ ْاؾريئ بىوَ ضوو بُ ضوو ُٖضنٌ ُٖبٌَ , باغٌ نُغِ ُْنطزووَ
 بُخؤيًِ طىتىوَ.

ض ؾتًَو يُزَيِ بًَت ُْخًَط ظٌََ نُغِ ُْنطزووَ و ُٓطُ: غا09ٍَقىتابًُنٌ نض تَُُٕ -
 ُٓوا ضوو بُضوو ثًٌَ زََيًَُُوَ ُٖضطًع ظٌََ ْانُّ الٍ نُؽ.   



 219 

بَُيٌَ ظٌََ خَُيهِ نطزووَ ُْٖسيَهًإ : غا00ٍَغُضثُضؾتاياضيَهٌ ثُضوَضزَيٌ تَُُٕ 
َىغتُسُقٌ ظََهطزْٔ يُبُضُٓوٍَ غًؿُتٌ خطاثًإ ُٖيُ ثًَىيػتُ يُْاو خَُيو ٓاؾهطا 

زواضؤشزا ُّٓ غًؿاتاُْ تُضى بهات يُاليُنٌ تطيؿُوَ ُْٖسٍَ خَُيو ُٖٕ بهطئَ بؤ ُٓوٍَ يُ
بُآلّ َٔ يُطٍَُ , يًُٖض و خؤضِا زَنُوُْ ويَعٍَ خَُيو ُٖض ضؤشٍَ ظٌََ خَُيهًَو زَنُٕ

 ُٓوَزاّ ظٌََ خَُيو بهُّ بؤُٓوٍَ واظ يُغًؿُتُ خطاثُناٌْ بًيَنَ.
بُآلّ ضَخٍُٓ ضووبُضووٍ نطزووَ , ووَُْخًَط ظََِ ُْنطز: غا08ٍَخىيَٓسناضيَهٌ تَُُٕ 

 ُٓويـ بؤ نانهطزٌْ نَُىنىضتًُناٌْ ُٓو نُغُ.
ظٌََ خَُيهِ نطزووَ يُبُض ُٓوٍَ ؾايٌُْ ُٓوَ بىوَ : غا22ٍََاَؤغتايُنٌ ثًاو تَُُٕ

 نُباغًإ بهُّ
نىْهُ ُٓو , ُْخًَع ظٌََ خَُيهِ ُْنطزووَ: غاٍَ 24ناضَُْسيَهٌ ٓاؾطَت تَُُٕ 

َُيػىنُومت يُطٍَُ نطزووٕ خَُيهٌ باف و زَيػؤظ بىوُْ يُبىاضَنإ خَُيهاٍُْ نُٖ
 يَُُٖيػىنُوتهطزٕ يُطٍَُ زَوضوبُضيإ َايٍُ ظََهطزٕ ُْبىوُْ.

يُظؤضبٍُ زضناْسٌْ ُٓو نُغاٍُْ نُ ضِاٍ خؤيإ زَضخػتىوَ غُباضَت بُظََهطزٕ ُٖغت 
ٕ يإ ظََهطزًْإ زَطُضِيَتُوَ زَنطٍَ ثُؾًُأْ يُو دؤضَ ضَؾتاضَ بُآلّ ٖؤناضٍ باغهطزُْنُيا

بؤ زَم ثًَىَططتٔ و ؾًَطبىوًْإ يَُُدًًػٌ خًَعاٌْ و ُٓو ٖؤناضَ زَضوًْاٍُْ تط نُيُغُضَوَ 
نُزَنطٍَ ثُضوَزَو زاَُظضاوَ ثُضوَزَيًُنإ يُخًَعإ َو قىتاغاُْو ؾىيَين زيهُ , بامساْهطزٕ

ُناًْإ باغٌ خَُيو ُْنُٕ بٌَ َُْتًل َُٖيىَغتُ يُغُض ُٓوَ بهُٕ و ٓاطازاضٍ ُٓوَ بٔ َٓساَي
نىْهُ ظؤضبٍُ ؾًَطبىوٌْ طُوضَناًْـ ُٖض , و يؤشيو و ُٖضوا ثُالَاضٍ نُغاٌْ تط ُْزَٕ

 زَطُضِيَتُوَ بؤ قؤْاغٌ َٓساَيٌ و ضاٖاتًٓإ يُغُض ُٓو دؤضَ ضَؾتاضاُْ.  
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 :دزؤكسدى
كةضي دزؤشى زاضتةوخؤ تةماشات ناكات و 

تةماشاي شتَيكي ديكة ئةطةز لَيي بِسواني 
دةكات، كاتَيكيش دادةنيشَي بة ئاضودةيي 

 دانانيشَي و شؤز دةجوَلَي.    

 
واتُ , زضؤنطزٕ الٍ يًَهؤَيُضَواٌْ غايهؤيؤشٍ طىاغتُٓوٍَ ُٖواَيُ بُ ثًَهُواٍُْ واقًع

و ُْٖسيَو داض بُتُواوٍ ثًَهُواٍُْ واقًع زَطىاظضيَتُوَو ُْٖسيَ, ثًَهُواٍُْ ُٓوٍَ نُ ُٖيُ
داضيـ بُؾًَو يُو ضووزاوَ يإ ًْىٍَ زَطىاظيَتُوَو ُْٖسيَو داضيـ زضؤظٕ خؤٍ ظيازٍَ بؤ 

زضؤنطزٕ ُٖض , زَخاتُ غُضو ُْٖسٍَ داضيـ بُو دؤضٍَ نُ خؤٍ زَيُوٍَ زَيٗؤًَْتُوَ
يُطَُيبىوٌْ بُضشَوَْسٍ يُنؤََُيطٍُ َطؤظايُتٌ ُٖبىوَو ضؤشاُْ َطؤظ بًَُٔوٍَ ُٖغيت 

بؤ , ت ُٓويـ يُناتٌ ظيازَضِؤيٌ يُضووزاوَنإ يإ يُناتٌ باغهطزٌْ ؾتًَوثًَبهات زضؤزَنا
يإ زََيري ضَم بىويُٓوَ , صيىوُْ ناتٌَ باغٌ طُضَاٍ ٖاوئ زَنات و زََيٌَ نىضَ نىآلئ نىآل

زضؤنطزٕ بُ غرتاوَ بُ ثًؿُوَ يُواُْف زضؤنطزٕ يُناتٌ دُْطسا بؤ ُٓوٍَ وضٍَ زوشَٔ , ضَم
زضؤنطزٕ يُبىاضٍ زيبًؤَاغًسا ناتٌَ وآلتًَو ٓاَازَيٌ , غىثا بُضظ بهطيَتُوَ بطِؤخٌَ يإ وضٍَ

يإ اليًَُْو باْطُؾٍُ ُٓوَ زَنات نُوا بُزٍَ و , خؤٍ زَضزَبطٍَِ بؤ ثؿتطريٍ وآلتًَهٌ زيهُ
, ُٓو دؤضَ ثؿتطريياُْ تُْٗا جماَُيُيُو ًٖهٌ زيهُ, بُطًإ يُطٍَُ اليًَُْهٌ زيهُزايُ

زضؤ , زضؤ بهُ) طٌ زضَضووًْسا ُٖض وَنى طؤبًَع وَظيطٍ ؾُضٍِ َُٓيُاًْا زََيٌَزضؤنطزٕ يُ دُْ
 زضؤنطزٕ َطؤظ ؾًَطٍ زَبًَت ., ُٖتا خَُيهٌ بطِوات ثًَسَنُٕ( زضؤ بهُ, بهُ

 ٖؤناضَناٌْ زضؤنطزٕ 
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ظؤضداض َطؤظ ضؤشاُْ ثُْا بؤ زضؤزَبات بؤ : بُضشَوَْسٍ و بُزَغتًَٗٓاٌْ قاظاْر-0
ُضشَوَْسٍ و طُيؿذي بُ ٓاَاجنُناٌْ خؤٍ بؤ صيىُْ بؤ ُٓوٍَ خؤٍ الٍ نُغًَو بُزَغتًَٗٓاٌْ ب

ؾريئ بهات و جماَُيٍُ بهات نُوا ُٓو نُغًَهُ خَُيو غتايؿٌ دىاًََطٍ و ثًاوَتٌ ُٓو 
بَُيهى , نىْهُ ًٖض نُغًَو غتايؿٌ ٌَُٓ ُْنطزووَ, زَنات نُ َُُٓ ثًَهُواٍُْ واقًعُ

 ُوَ ُٓوَ زََيًَت .ُّٓ زضؤظُْ بؤ خؤ ْعيو نطزْ
ُْٖسيَذاضيـ َطؤظ بؤ ُٓوٍَ ضظطاضٍ بٌَ يُ غعايُى يُ ؾُضَاْطُنٍُ : تطؽ يُ غعازإ-3

يإ غُضؤنٌ ؾُضَاْطُنٍُ ُٓوا ُْٖاتُٓنٍُ بؤ زَواّ بؤ ُٓوَ زَطُضِيًََٓتُوَ نُوا زايهٌ 
ثاغاو ُْخؤف بىوَ يإ خُغىوٍ ُْخؤف بىوَ يُضاغتًؿسا واُْبىوَ ٓاَاجنًـ يُوزضؤضنطزُْ 

ُٓطُض َٓساَيًـ بٌَ بؤ ُٓوٍَ َاَؤغتانٍُ غعاٍ ُْزا ُٓضنٌ , ًَٖٓاُْوَيُ بؤ ُْٖاتُٓنٍُ
 َاَيُوٍَ بُدٌَ ُْطُياْسووَ زََيٌَ باونِ ًٓؿٌ ثًَِ ُٖبىو . 

َطؤظ ُْٖسٍَ داض يُ دًٗاٌْ ضؤَاْػًات و خُياَيسا زَشٍ و ُْٖسٍَ داضيـ ُٓو : خُياٍَ-2
ضيسا زَيهاتُ بُؾًَو يُ واقًعٌ خؤٍ و قػٍُ خُياَيٌ زَنات نُ خُياَيٍُ ُٓوَْسَ ظاَيُ بُ غُ

 ثًٌَ وايُ ُٓوَ ضاغتًُ 
ُٓطُض نُغًَو ضنٌ يُنُغًَهٌ تط ببًَتُوَ يُبُضُٓوٍَ : تؤَيُغُْسُْوَ يُنُغاٌْ زيهُ-0

نُ تؤَُتًَو غاتُ ثاٍَ نُغاٌْ زيهُو , زشٍ بُضشَوَْسيُناٌْ بىوَ ُٓوا ُّٓ بُ ُٖيٌ زَظاٌَْ
 بؤ َُٖيبُغيتَ و تؤَيُيإ يًَبهاتُوَ . زضؤيإ 
بؤ ُٓوٍَ َطؤظ ضؤشَ تاَيُناٌْ شياٌْ : زووضنُوتُٓوَ يُيازَوَضٍ تاٍَ و ْاخؤف-5

يُبريبهًَتُوَ ثُْا بؤ زضؤنطزٕ زَبات و خؤٍ زَخاتُ دًٗاٌْ خؤؾرتَوَو ضَْطُ باغٌ ُٓوَف 
 جناّ زاوَ بهات نُ غُضزاٌْ وآلتاٌْ زوًْاٍ نطزووَو نُْسئ ناضٍ نانٍُ ُٓ

ؾًَطبىوٕ و ضاٖاتٔ يُغُضزضؤنطزٕ زَطُضِيَتُوَ بؤ : ؾًَطبىوٕ و ضاٖاتٔ يُغُض زضؤنطزٕ -6
قؤْاغٌ َٓساَيٌ ًٓرت ُٓو َٓساَيُ ُٓطُض طُوضَف بًَت بُظَظيُت ُٓتىاٌَْ زَغتبُضزاضٍ 

, زضؤنطزٕ ببًَت.ًَُٓـ بُٖؤٍ نُغىناضو ُٓواٍُْ ٖاتىونؤٍ خًَعاٌْ ُٓو َٓساَيُ زَنُٕ
ُنطزَوَو قػُناًْاْسا زضؤ بُٓاؾهطا زَضزَنُويَت و يإ قػُو نطزَوَيإ يُى ًًُْو نُي

 َٓساَيًـ ُٓو قػُو نطزَواُْ يًَهسَزاتُوَ.    
نُغًَو يُبُض ُٓوٍَ خؤٍ ًٖهٌ تًا بُغُض ًًُْو : خؤ زَضخػذي و خؤَُٖيهًَؿإ -7

, ؾاخساض زَنات نُؽ طىيٌَ ْازاتٌَ و بؤ ُٓوٍَ زَوضوبُض ٓاوضٍِ يًَبسَُْوَ زضؤٍ
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نُبُظيازَضِؤيٌ باغٌ ثاَيُواًْيَت خؤٍ و باوباثرياٌْ زَنات يإ ُٖض باغًَهٌ زيهُ نُ 
يُبُٓضَِتسا باغُنُ ُٖبىوَ ُّٓ ؾيت تطٍ بؤ ظياز زَنات نُ ببًَتُ َايٍُ غُضجنطِانًَؿاٌْ 

 زَوضبُضٍ .   
ًَطز َٓساَيٌ ًَُٓـ ُٖض زَطُضِيَتُوَ بؤ قؤْاغٌ َٓساَيٌ و َ: الغايًهطزُْوَ -8

نُبهىنُنإ الغايٌ طُوضَنإ زَنُُْوَ يإ الغايٌ ُٓو ضوزاو بُغُضٖاتاُْ زَنُُْوَ نُبؤيإ 
زَطًَطِزضيَتُوَ يإ غُيطٍ ؾًًِ زَنُٕ نُغُضغأَ بُثاَيُواٌْ ؾًًُُنُو زَياُْوٍَ وَى ُٓو 

ُوَ ضووْازات بؤيُ ثاَيُواُْ بهُٕ يإ خؤيإ غُُْ دًٌَ ُٓو ثاَيُواُْ نُيُُٓضظٍ واقًعًؿسا ٓ
 ثُْا بؤ زضؤ زَبُٕ.  

ضؤشاُْ َطؤظ زضؤ زَنات بٌَ ُٓوٍَ ُٖغيت ثًًَهات و ُْٖسٍَ داضيـ زضؤ زَنات و 
ُٓو زضؤياٍُْ نُ َطؤظ ُٖغيت ثًَٓانات ُٓوَيُ ظيازَضِؤيٌ يُ وَغؿٌ , َُبُغيت ُٖيُ

إ ضَقبىويُٓوَ يُ ي, ؾتًَهسا زَنات بؤ صيىوُْ ُٓطُض طُضَا بًَت زََيٌَ َطزئ يُ طُضَاْا
ُٓو زضؤياُْف نُ َطؤظ َُبُغتًيَت , يإ زََئًَ ُٓوَْسَ يًًَاْسا نىؾتًإ بُ نىؾذي, غُضَاْا

ُٓوَيُ بؤ ٓاؾتُوايٌ ًَْىإ زوو نُؽ بُناضبًَٗٓطٍَ نُ زََيٌَ نانُ تؤ يًَبىضزَيت و خَُيو وا 
ُْنات و نًسيهُ  ؾُضَُِبُغت يُو باغهطزُْ بؤ ُٓوَيُ ُٓو نُغُ ٖإ بسات نُ , زَتٓاغٌَ

يإ نُغًَو نُغًَهٌ زيهُ يُ َاَيُنٍُ خؤيسا زَؾاضيَتُوَو , بُ زواٍ نًَؿُنُزا ُْضِوات
, ُٓطُض يًٌَ بجطغٔ ؾآلُْ نُغت ُْبًًًٓىَ؟ زََيٌَ ْاظامن بؤ ُٓوٍَ ؾُضِو ُٖضا زضووغت ُْبًَت

, ًَري ضاغت زَنٍُضؤشاُْ ُٖض نُغٌَ قػَُإ بؤ بهات بٌَ ُٓوٍَ يُ قػُنٍُ بهؤَيًُٓوَ زََي
 ُّٓ دؤضَ قػاُْ َُٖىوٍ زضؤٕ و ضؤشاُْف َطؤظ زَيهات ., قػُنُت دىاُْ, قػٍُ تؤيُ

 ضَؾتاضٍ نُغٌ زضؤظٕ و ٓاؾهطابىوٌْ 
: يًَهؤَيُضَواٌْ زَضووٌْ  زََئًَ نُغٌ زضؤظٕ بُ نُْس ًْؿاُْيُى زَْاغطيَتُوَ يُواُْف

ت و ُٓطُض يًٌَ بطِواٌْ تَُاؾاٍ ؾتًَهٌ ناتٌَ قػٍُ يُطَُيسَنطٍَ ضاغتُوخؤ تَُاؾات ْانا
زيهُ زَنات و ناتًَهًـ زازًَْؿٌَ بُ ٓاغىزَيٌ زاْاًْؿٌَ و ُٖضزوو قانٌ يُ غُضيُنرت 

نىْهُ يُ َُٖيىيَػيت بُضططيسايُ وَى ُٓوٍَ يُ غُْطُضزابٌَ و ًَٖطف زَنطيَتُ , زازٌََْ
, ٍ بهىوى زَناتُوَيُ ًْؿاُْناٌْ زيهٍُ نُغٌ زضؤظٕ ُٓوَيُ نُ طؤؾٍُ ناو, غُضٍ

نىْهُ زضؤنطزُْنٍُ زَبًَتُ َايٍُ زَيُضاونٌَ بؤٍ و ُٖضوَٖا زَغتًؿٌ يُغُض ضووٍ خؤٍ 
نىْهُ ُْغيت ٓاضاغتٍُ زَنات نُ زضؤنٍُ زاثؤؾٌَ و , زازٌََْ يإ يُ غُض زٌََ زايسٌََْ
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طزْسا ُٖضوَٖا بُ خًَطايًـ قػُ زَنات بؤ ُٓوٍَ يُو طىؾاضَ ضظطاضٍ بيبَ نُ يُ ناتٌ زضؤن
زووناضٍ زَبٌَ و ُٖوَيًـ زَزات ظيازَضِؤيٌ يُ ضاغتًُناًْسا بهات يإ خؤٍ بُ ٓاغىزَ 

نُغٌ زضؤظٕ ُٖوٍَ زَزات يُ , ثًؿإ بسات بؤ ُٓوٍَ بُضاَبُضَنٍُ ؾطيى بسات و بًدَُيُتًيَنَ
ينَ نُ بُضثطغًاضيَيت زووض بهُويَتُوَ بؤيُ ؾًَىاظٍ طؿيت بُناض زيَينَ ْ ُٓو وؾاُْ بُناض زًََٖ

غىنايُتٌ بُ خَُيو زَنات و ْاوْاتؤضٍَ ْاؾريئ بساتُ ثاٍَ نُغاٌْ زيهُ بُتايبُتٌ ْاوٍ 
زضؤظٕ ظوو ؾيت يُبريزَنٌَ يُ بُض ظؤضٍ زضؤ خؤٍ خؤٍ ضيػىا , زضؤظٕ نُ خؤٍ تىوؾٌ بىوَ

نُغٌ زضؤظٕ نُغًَيت ظؤض الواظو بٌَ بُٖايُو ًَُٖؿُ زَيُوٍَ بُ زضؤناٌْ نؤؾهٌَ , زَنات
ؤٍ زضووغت بهات و ثايُو ثًُ بؤ خؤٍ زابري بهات و خؤٍ بُ نُغًَهٌ بُ تىاْاو بؤ خ

زَضووٌْ ) نًؤزئ بًالٕ شُْ زَوضْٓاغٌ ؾُضَْػايٌ و زاُْضٍ نتًَيب, تًَطُيؿتىو ًْؿإ بسات
زووثاتٌ زَناتُوَ نُوا زضؤنطزٕ ناضزاُْوَيُنٌ خطاثٌ يُ غُض تُْسضووغيت ُٖيُ ( زضؤظٕ

, يإ تطؽ يُ ٓاؾهطابىوٕ, زضؤنطزُْوَ ُٖغت بُ طىْاه زَناتنىْهُ زضؤظٕ بُ ٖؤٍ 
ًَُٓـ ناضيطُضٍ غًيب يُ غُض تُْسضوغيت طؿيت , زَبًَتُٖؤٍ ؾؿاضٍ زََاضٍ بُضزَواّ

شاُْغُضو ؾيت زيهُ يُو بابُتُ نُ , زَيُضانٌَ, خًَطايٌ َُٖيهىوٕ, ُٖيُ وَنى ؾًَُشاٌْ ْىغذي
يُنٌ زيهُوَ ز ًٓرباًِٖ ؾُقٌَ زََيٌَ َطؤظ ضؤشاُْ يُ ال, بُٖؤٍ ُٓو ُٖغتُوَ غُض َُٖيسَزَٕ

ثُياٌَ غًيب زَبًَتُوَ يُ اليُٕ زايهى  008زضؤ زَنات و َٓساَيًـ ضؤشاُْ ضووبُضووٍ  60
ُٖضوَٖا  داٍ داٍ ًْى بري يٌ نُ , باونًُوَ َُُٓف يُنًَهُ يُ ٖؤناضَناٌْ زضؤنطزٕ
ّػاَيُ يُوٍَ ناض زَنات و  24َاوٍَ  يُنًَهُ يُ ضآًَُٖضاٌْ ٓاشاْػٌ ؾًسضاَيٌ َُٓطيها و

غاٍَ وَى ُٓؾػُض يُو ؾىيَُٓ ناضٍ نطزووَو خاوَٕ ٖىُْضو ناضاَُيًُنٌ  5َاوٍَ 
ضيَطا  04غُضنُوتىوَ يُ بىاضٍ ٓاؾهطانطزٌْ زضؤزا نُ يُو باوَضَِِِِِِزايُ نُوا زضؤنطزٕ بُ 

 : ٓاؾهطا زَبًَت نُ َُٓإُْ 

ُ غُضْر ضابهًَؿٌَ يُ قػُناٌْ زضؤظٕ ُٓوَيُ نُ يُنُّ ؾت ن: يُنُٓبىوٌْ قػُناٌْ -0
طًَطِاُْوَناٌْ نُْس ْا َُْتًكٌ بٌَ َُُْٓسَ ْاضاغيت ُٓو قًػاُْ , قػُناٌْ زش بُ يُنٔ

يُبُض ُٓوَ باؾرتوايُ بُزواٍ طُغًَهٌ ضاغتطؤزا بطُضِيٌَ يُ دًاتٌ ُٓوٍَ ناتٌ , زَضزَنُوٍَ
 خؤت بُ ؾريِؤ بسٍَ .

 نطاو ثطغًاضٍ ناوَضِوإ ُْ -3
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بؤيُ ثًَىيػتُ غطِثؤف , %ٍ زضؤظُْنإ زَتىأْ زآًَٖإ يُ زضؤناًْاْسا به0ُٕتُْٗا ضيَصَ 
و زآًَُٖضو يًَٗاتىو بٌَ يُ زضؤناًْإ و ناوَضِيٌَ وَآلٌَ زضؤ َُنُ بَُيهىخؤت ؾًَطٍ ُٓوَ بهُ 

 نُ ٖىُْضٍ ٓاؾهطانطزٕ بُ ؾًٌََ بؤ بُناض بًَين 
 ٌ َُٖيىَغتُ يُ غُض ؾيت غُضَن-2

ز.َىضئ ٓىغىيًؿإ َاَؤغتاٍ زَضووْٓاغٌ يُ ظاْهؤٍ غإ ؾطاْػًػهؤ زووثاتٌ 
ُٓطُض , زَناتُوَ يُنُّ ًْؿاٍُْ زضؤنطزٕ و ُْثاضاغتين َُٓاُْت طؤضِاْهاضيًُ يُ ضَؾتاض

ويػتت غُضجنٌ نُغًَو ضانًَؿٌ نُ َايٍُ زَيُضاونًًَُ ُٓوا زَبٌَ خؤت بُ ًَُٖين ثًؿإ 
ز. غىيًؿإ ثًًَىايُ ؾًٌََ ثًَىَضٍ نُغٌ زضؤظُْ يُ غُض , ٌَ ثُيطَِو بهُبسٍَ واتُ ؾًَىاظٍ ؾًَ

نىْهُ ضَؾتاضٍ بُضزَواٌَ ُٓو نُغُ زووضَ يَُُٖيػىنُوتٌ ٓاغايٌ نُ , ؾتُ بُٓضَِتًُنُ
َُُٓ ًْؿاٍُْ ُٓوَيُ نُوا ؾتًَو يُ ٓاضازايُ نىضز واتٌُْ ُٓو َاغتُ بٌَ َىو , ثًَىيػتُ وابٌَ

 ًًُْ 
 ؤظٕ ُٖغيت زض -0

ز. غىيًؿإ زََيٌَ نىْهُ ناتٌ ظَضزَخُُْنُ , ظؤض خَُيو ْاتىأْ ظَضزَخٍُُْ زضؤ بهُٕ
يإ تًَهُآلوَ يُ ًَْىإ , طىجناو ًًُْ يُطَُيطووزاوَنُ يإ يُطَُيؿيت زيهُ تًَهَُيُ

نىْهُ يًَىَنإ زَتىأْ ُٓوَ ٓاؾهطا , زََىوناويَهٌ تىضَِو زََىوناوَيَهٌ بُ ظَضزَخُُْ
ووثاتٌ زَناتُوَ نُوا ظَضزَخٍُُْ ضاغتُقًُٓ ثُيىَْس ًًُْ بُ قُباضٍَ يًَى يإ ز, بهُٕ

 بًَطىَإ ُٖغتُ زضؤظُْنإ بَُيطُيُنٌ ضاغتُقًُٓيُ بؤ بىوٌْ ؾتًَهٌ زش بُيُى , ثطُِْبىوٌْ
 ططْطًساٌْ غاختُ  -5

ثُيىَغت ٍ شٕ يُواُْيُ زضؤو تطاظاُْناٌْ ( سسؽ) ز . غىيًؿإ زََيٌَ خَُيو زََئًَ ُٖغت
ٖاونات نُغًَهٌ ٓاغايٌ ُْٖسٍَ داض نُغٌ زضؤظٕ ٓاؾهطا زَنات و , بُ غؤظ ٓاؾهطا زَنات

 غؤظَ غاختُنإ ًَُٖايُنٌ باؾُ بؤ ٓاؾهطانطزٕ., بُ وضزٍ زَتىاًَْت زياضٍ بهات
 : وؾُيُى نُ ظياتط يُ َاْايُى َُٖيسَططيَت  -6

ُ طىظاضؾتًَو ظياتط يُ يُى َاْا ز. بىٍ ًٓهُإ زََيٌَ زَنطٍَ زضؤ يُ ًَاٍُْ ُٓوٍَ ن
ُْٖسٍَ داض ُٓو نُغُ وا , ظؤض داض طىظاضؾتُنُ ظؤض نىضتُ, َُٖيبططيَت ٓاؾهطا زَنطيَت

 زَضزَنُوٍَ بُختُوَضَو يُ َُٖإ ناتًؿسا وازَضزَنُوٍَ بًَعاضَ .
 طُضِإ بُ زواٍ ؾتُ ْانؤى بُيُنُنإ -7
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بهٌَ وَنى تُتَُيٍُ ظَإ يإ زَْط ضيَػاٍ طؿيت ُٓوَيُ ُٖض ؾتًَو يُ نُغًَهُوَ زَض
ًٓهُإ بؤ صيىُْ زََيٌَ خاوَٕ زَْطٌ , ُٓوَ ًْؿإ زَزَٕ نُ ُٓو نُغُ ضاغتطؤيُ يإ زضؤظُْ

وا زضؤ زَنات بُ وَآلٌَ ُٖض ثطغًاضيَو ؾتًَهٌ ْانؤى بُيُى يُ ( اغيٓسٖـ) سُثُغًَُٓض
زَزاتُوَ ثُيىَْسٍ ًَْىإ زَْط ًٓهُإ ُّٓ زش بُيُناُْ وا يًَو , نطزَوَو قػُيسا زَضزَنُوَّ

و وؾُو ًَُٖايُ َُٖىو ُّٓ زشبُيُناٍُْ ضَؾتاض يُ ُْٖسٍ نُغسا زَضزَنُوٍَ و بُ ٓاغاٌْ 
 ٓاؾهطا زَبًَت  .

 ُٖغتهطزٕ بُ ْاضَِسُتٌ  -8
ُٖض نُغًَو نُوا ناو وَى ظَاًَْهٌ ثُيىَْس بُ ؾًَىَيُنٌ غطوؾيت بُناض ًُْٖيَنَ  

يَُباضَيُوَ زَضوْٓاؽ بطَإ دري زََيٌَ غُيطٍ زووض , هاو ًًَُْاْاٍ وايُ ُٓو َطؤظُ ضاؾ
غُيطنطزًْإ غطوؾيت ًًُْ و ؾًَُشاًًْإ  ثًَىَ زياضَو َُٖىو , عُضَم زَنُٕ, زَنُٕ

 ضَؾتاضيَهًإ ْا غطوؾتًُ و ًْؿاٍُْ زَيُضاونًًَُ   .
 ظياز يُ ثًَىيػت زََيًَت  -9

بُ زووضو زضيَصٍ و َُٖىو ؾتًَو باؽ زَنات نُ ناتٌَ بُ يُنًَهًإ بًًٌََ يُ نىٍَ بىوٍ؟ 
 ثًَىيػت ْانات   

 ضاغتًُنإ ؾُضاَؤف َُنُ -04
ططْط ُٓوَيُ ضاغتًُنإ ٓاؾهطا بهُئ ظياتط يُوٍَ بُ زواٍ زضؤناْسا بطُضِيَري نىْهُ يُ 

 ضواْطٍُ تؤوَ خَُيو زضؤظٕ زَضزَنُوٍَ بُآلّ يُ َُٖإ ناتًؿسا ضاغتًـ زََئًَ.
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 :زمكسدىشة
كةضي شةزمو ثَيي خؤشة ئةو كازةي بؤ كةضَيكي 
تسي دةكات بةشيادةوة بيكات، كاتَيكيش كةضَيك 

 كازَيكي بؤدةكات شؤز شةزمةشاز دةبَيت.

 
, بُغتَُيُنبىوٕ, الواظٍ زَضووٌْ, بًَتىاْايٌ, بًًََٗعٍ, يإ بًَربِغيت, ؾُضَهطزٕ

, واتُ ُْنطزٌْ قػُوضَؾتاض, ٍ ُْنطزُْنُُٖضَُٖىو, بًَُتُاُْيٌ وغطِبىوٕ و تطغٓؤنٌ ..تس
نُ نعزَبٌَ , ؾُضَهطزٕ وَنى َُْاٌْ ُْوتُ يُنطا, نُثًَىيػت بٌَ يُناتىؾىيَين خؤيسا بهطٍَ

نُواتُ ؾُضَهطزٕ َُٖيهىوًَْهٌ , و ضووْانٌ ْاًََينَ ُٖضنُْسيؿُ ُٓو نطايُ نانًـ بٌَ
نُ تىاْاناٌْ , غُ طُؾُ بهاتنىْهُ ضيَطُ ْازات ُٓو نُ, ًَْطُتًعُو ُْخؤؾًُنٌ نىؾٓسَيُ

خؤٍ ثًؿإ بسات و ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًُناٌْ ؾطاوٕ بهات و زَْط بؤ َاؼي خؤٍ َُٖيربِيَت 
ُٖغيت نُغٌ ؾُضَٔ ُٖضوَنى تؤشَضاٌْ زَضووٌْ زََئًَ , و يُٓاغت دُوضو غتُّ بُطؤ بًَت

اضٍ زَنُّ و ناتًَهًـ ناتًَو نُغًَهٌ تط ناضيَهِ بؤ زَنات ُٖغت بُؾُضَُظ) بُّ ؾًَىَيُيُ
ؾُضَُٓنإ ظؤض ُٖيٌ شياٌْ  ,(ناض بؤ نُغًَو زَنُّ ُٖغت زَنُّ ًٓؿُنُّ تُواو ُْنطزووَ

خؤيإ بُٖؤٍ ؾُضًَٓاُْوَ يُزَغت زَزَٕ بُٖؤٍ تطغإ يُنىوُْ ثًَؿُوَو ُٖغتهطزًْإ 
خًَط ؾُضّ ُٓطُض يُخَُيو بجطغٌ ٓايا ؾُضّ زَنُٕ ُٓوا ضيَصَيُنٌ ظؤضيإ زََئًَ ُْ, بُنٌَُ
نىْهُ ُٓو نُغٍُ نُيُوَ زَتطغٌَ , بُآلّ بُضَؾتاضياْسا زَضزَنُوٍَ نُُٓوإ ؾُضَٓٔ, ْانُئ

نُخَُيو بعاٌَْ ُٓو ؾُضَُٓ ثًًَىايُ ُٓو ؾُضَهطزُْ ناض يُنُغًَيت و ؾايػتٍُ نؤَُآليُتٌ 
ُ وا ُٖض ُّٓ ٖؤناضَؾ, ُٓو زَنات بُتايبُتًـ و ظؤض بُتايبُتًـ بُضاَبُض ضَطُظَنٍُ تط
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يُُٖضظَناضإ بهات خؤؾُويػتًًإ بؤ ضَطُظٍ زيهُ بؿاضُْوَو ُْيسضنًَٓٔ يإ خؤيإ وا 
 بؤيُ ظوو زَنُوُْ زاوٍ خؤؾُويػتًُنٌ نطنىناَيُوَ., ثًؿإ بسَٕ نُُٓوإ ؾُضَٔ ْري

نُبطيتًُ يَُُيًٌ ُٖغتهطزٕ , واثًَٓاغٍُ ؾُضَهطزًْإ نطزووَ( واتػٔ) و( ؾًو) 
, نٌَ و ُْبىٌْ تىاْا يُناتٌ َُٖيىيػتُناٌْ ناضيًَههطزٌْ نؤَُآليُتًسابُؾًَُشإ و زَيُضاو

ؾُضَهطزٕ بُوَوَ بُغرتاوَ نُنُغٌ ؾُضَٔ تىاْاٍ نؤَُآليُتٌ ُْبًَت ظياتط يُوٍَ تطؽ 
 نُ ضَْطُ ُْظاٌَْ نًًُ. , يُُٖغيت ُْضيَين ْاوَوٍَ خؤٍ بًَت

نىْهُ , نؤَُآليُتٌ ُْبًَتُْٖسٍَ يُيًَهؤَيُضَوإ زََئًَ َُضز ًًُْ نُغٌ ؾُضَٔ 
نؤَُآليُتٌ بىوٕ ُٓوَيُ تؤ ٓاضَظووٍ ناضيًَههطزٌْ نؤَُآليُتًت ُٖيُ تُْاُْت ُٓطُض 

بُآلّ ًٖض , نىْهُ نُغاًَْو ُٖٕ بًُٖض ؾًَىَيُى ؾُضًَـ ْانُٕ, يُْاخًؿُوَ بٌَ
تٌ و نؤَُآليُتٌ ْري يُٖاوناضيهطزٕ و يُضنابُضييَت و يُياضَُتًساٌْ خَُيو و يُٖاوضيًَُ

نَُطؤظ زَغتُوَغتإ , ؾُضَهطزٕ ساَيُتًَهٌ زَضووٌْ ُٓوتؤيُ, يُخعَايُتٌ و زضاوغًًَُتًـ
زَوَغيتَ و ًٖهٌ ثًَٓانطٍَ و تُْاُْت ظؤض داض تًَط ْاخىات بُتايبُتٌ يُسعوضٍ نُغاٌْ تطزاو 
 ُْٖسيَذاض يُناتٌ ْاخنىاضزًْـ نُونهُنٍُ يُزَغت بُضزَبًَتُوَو ُٓطُض زَغت بؤ ثُضزاخُ
ٓاويَهًـ ببات ثؿيت زَغيت يُثُضزاخُنُ ُٓزات و ٓاوَنُ ُٓضِشٍَ و ظياتط غىوض َُٖيسَطُضٍَِ 
و ُٓو خىاضزٍُْ نُْعيهٌ ُْبًَت زَغيت بؤْابات زَبٌَ يُثًَؿٌ زابًٌَٓ ُْخامسُ يُسعوض 

 ضَطُظَنٍُ تطزا.
و بًَينَ و نًتىضٍ نؤٍََُ بطِياضٍ زاوَ َٓساَيٌ عاقٌَ نُّ دىَيُ بًَت و شٌْ ؾُضَٔ ؾاضيَ

ُٓطُض يُضووٍ غايهؤيؤشيًُوَ بطِوآًُْ نُغًَيت َطؤظ , ثًاوٍ ؾُضًَٓـ ؾاُْيُى ًَُْٖينَ
ُٓوا ططْطرتئ تٌَُُْ يُبٓسَغيت زايهٌ بُغُض زَبات نَُٓساَيًًُو ُٖض يُّ تَُُُْف 

ٍُٓ نؤٕ ؾُضَٓبىوٌْ زايهٌ ناضٍ , نُغًَيت زضوغت زَبًَت ُٓطُض ؾُضَٔ بًَت يإ ْا
نىْهُ يُّ ساَيُتُ سُياو , نُنؤٍََُ زاواٍ يًَسَنات نُ زَبٌَ نىيَطاُْ ؾُضَٔ بًَت, يًَٓانات

ؾُضّ تًََهٍَُ زَبًَت و يًَو دًاْانطيَُٓوَ واتُ نُغًَو سُياو سىضَُتٌ خؤٍ زَثاضيَعٍَ ُٓوَ 
ثًَىيػتًُنٌ نؤَُآليُتٌ و َطؤيًُو ؾُضَهطزًْـ ؾتًَهٌ زيهُيُ ناتًَو شًَْو َاؼي 

ضَْطُ ُٓو بُطؤٖاتٍُٓ شٕ يإ نُغٌ , َيٌُ يًَسَنطٍَ و بًَسَْط زَبٌَ يُٓاغتًسازَخىضٍَ و ظو
ؾُضَٔ دؤضيَو بٌَ يُغُضنًَؿٌ ُٖضوَنى ظاْا ناتٌ ٓاَاشٍَ ثًَساوَ نُثًًَىايُ ؾُضَهطزٕ 

 خؤثاضيَعٍ بٌَ بُضاَبُض غُضنًَؿٌ يإ ُٖض ؾتًَهٌ ْىٍَ. 
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يإ بُؾُضَهطٌْ ٓاؾهطاو ؾُضَهطزٌْ ٓاَاشَ( ظضيباضزو) و( بًهىًْع) ظاْايإ يُواُْف
نُُْٖسيَهًإ بُٖؤٍ ثًؿُنُياُْوَ بُغُض , نُيُ نُغُناْسا زَضزَنُويَت, ًَْٗين زاوَ

ؾُضًَُٓنُياْسا ظاٍَ زَبٔ و ُٖغت ْانطٍَ ؾُضَٓٔ ُٖضنُْسيؿُ يُضاغتًسا ؾُضَٓٔ وَنى 
َبًَت بُنطزَوَ ثًؿٍُ َاَؤغتايُتٌ ُٓطُض َاَؤغتانُف ؾُضَٔ بًَت ضؤش زواٍ ضؤش ْاناضز

, نىْهُ وا ثًَىيػت زَخىاظيَت, بُغُض ُٓوَُٖيىيَػتُيسا ظاٍَ بًَت و تىاْاٍ بُغُضزا زَؾهٌَ
ُٓو زوو ظاْايُ يُيًَهؤَيًُٓوَيُنًاْسا بؤيإ زَضنُوتىَ نُوا ؾُضَهطزٕ ثًَٓر اليٌُْ ُٖيُ 

 : نَُُٓإُْ
نُخَُيو بُخطاخ تطؽ يُوٍَ , ُٖغتهطزٕ بُؾًَُشإ يَُُٖيىيػتُ نىَُآليُتًُنإ

غُضُْنُوتٔ , َُيٌ بؤ زووضنُوتُٓوَ يَُُٖيىيَػتُ نىَُآليُتًُنإ, َُٖيًبػُْطًَٓٔ
 يَُاََُيهطزٕ بُؾًَىٍَ طىجناو يإ ُٓجناَساٌْ  ضَؾتاضيَهٌ ْاؾايػتُ.

يُنًَو يُخاغًُتُ باوَناٌْ زياضزٍَ ؾُضَهطزٕ تاى ُٖغت بُوَ زَنات ؾتًَو ًًُْ 
ىضزَواضيسا زياضَ بؤيُ ُٓو نُغُ ؾيت ُٖيُقىبُيُم زََيٌَ و َُُٓ يَُُدًًػٌ ن, بًًٌََ

, ُٖضوَغا ُٖغتهطزٕ بُطُضَاو غىضَُٖيطُضِاٌْ زََىناو, بُاليُوَ ُٓوَ ططْطُ ؾتًَو بًٌََ
ُْتىاْري يُطُياْسٌْ ُٓو , ٓاضَظوٍ ضانطزٕ يَُُٖيىيػتُنإ, ظؤض برينطزُْوَ يُوؾتاٍُْ زَيًًََت

, خؤغُضقاَيهطزٌْ ظؤض بُ غُيطنطزٌْ خَُيو بؤٍ, ًطُيٌَُْثُياٍَُ ثًَىيػتُ بُخَُيهٌ ب
وؾُناٌْ نُغٌ ؾُضَٔ بُغتَُيُى نطاوَو غاضزوغطِٕ و تُْاُْت ْىنتُ طًَطِاُْوَناًْؿٌ غاضزو 

بؤيُؾُ ظؤضداض , نىْهُ زَيُوٍَ ظوو قػُناٌْ تُواو بهُٕ ُْوَى ثًٌَ بربِٕ, غطِو بٌَ تأَ
 ضِيَصٍَ.نُقػُ زَنات قػُناٌْ بُداضٍَ َُٖيسَ

 ؾُضَهطزٕ ُٓو ناتُ تىؾٌ تاى زَبًَت نُيُطٍَُ نؤََُيًَو بًَت ُْى يُطٍَُ تانًَو.

نُبطيتًُ يُساَيُتٌ وَغتاٌْ , ُْٖسٍَ يًَهؤَيًُٓوٍَ ظاْػيت واثًَٓاغٍُ ؾُضٌَ نطزووَ
ضَؾتاض ظياز يُثًَىيػت نُنؤََُيٌ غًؿات يُطَُيًسايُ يُواُْف غىضَُٖيطُضاٌْ زََىناو 

نُ ثًَىيػت ًُْ , و يُضظئ و غًػبىوٌْ ضووَُت و نطزٌْ ُْٖسٍَ دىَيُ وعُضَقهطزٕ
يُواُْف ثُجنُ تُقاْسٕ و تًَهاآلٌْ زَغتىثُجنُنإ و خىضاْسٌْ يىوت و  َُٖيُٓنطزٕ بٌَ 

يُطٍَُ ٓاضَظوٍ ظؤضًَعنطزٕ و ُٖغتهطزٕ بُنٌَُ و َُْاٌْ تىاْاٍ , تُغبًح و ؾيت زيهُ
زوودؤضٍ تط ؾُضَهطزٕ ُٖيُ ؾُضَهطزٌْ نؿاوَ : ُْٖٔسٍَ نُغٌ تط زََيًَ, قػُنطزٕ
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نُُْنطزٌْ ضَؾتاضو بًَسَْطٌ و نٌَُ قػُنطزُْ ُٖضوَٖا ؾُضَهطزٌْ ثؿتبُغذي نُ 
 خؤخػتُٓ تُى نُغاٌْ تطو ًَهُنهطزُْ بؤيإ  بُؾًَىَيُنٌ نىيَطاُْ.

يصزاٌْ ظاْايإ و تؤشَضاٌْ زَضووٌْ يُو باوَضَِزإ نُزياضزٍَ ؾُضَهطزٕ ٓاَازَباؾًُنٌ و
ؾُضَين , يُثُيىَْسٍ ًَْىإ نُغٌ ؾُضَٔ و نُغاٌْ تط زَضزَنُوٍَ, يإ َُٖيهىوُْ

ُْخؤؾًُنٌ وَظيؿًُو ثُيىَغتُ بُُْطىجناْسُْوَ ُٓطُض ناتٌ بًَت يإ ًَُٖؿُيٌ نُزَبًَتُ 
 : ٖؤٍ زَضنُوتين نؤََُيٌ ًْؿاُْ يُنُغٌ ؾُضَٔ وَنى
, خ و شيَطثٌَ و وؾهبىوٌْ زََىيًَىؾًَُشاٌْ طالْسَنإ وَنى عُضَقسَضزاٌْ ْاويُ

ؾطاواْبىوٌْ َىويىويُ خىيَُٓنإ نُزَبًَـُٖؤٍ غىضَُٖيطُضِاٌْ زََىناو يإ نىُْوَ يُنٌ 
 نُزَبُٓ ٖؤٍ ظَضز َُٖيطُضِاٌْ زََىوناو., َىويىويُ خىيَُٓنإ

, تًَهَُيهبىوٌْ قػُنطزٕ و ُْٖاغُزإ و ططشبىوْىٍَ غًٓط و ؾًَُشاٌْ زَْطُ شيَهاٌْ
َبُٓ ٖؤٍ ثهطِاٌْ قػُو ُْٖاغُتُْطٌ و ظَاْططتٔ و طؤضِيين ٓاواظٍ زَْط و ضَقبىوٌْ نُز

نُزَبُٓ ٖؤٍ ؾًَُشاٌْ بعاظُ ٓريازيُنإ و َُْاٌْ ٖاوغُْطٌ ويُضظيين , َاغىيهُنإ
ُٖضوَٖا , زَغتىثُجنُو ططشبىوُْوٍَ ْاونٍُ زٍَ نُُٖغيت زَيىَغتإ بُؾُضَٔ زَبُخؿًَت

ًَُٓنُ َاْسووبىوٕ و ٓاضَقهطزٕ و خُّ والواظٍ يُنُغُنُ زوابُزواٍ ساَيُتٌ ؾُض
بؤ صيىوُْ , نعبىوٌْ ناوو نَُبىوُْوٍَ ٖؤف و نَُبىُْوٍَ ظيطَنٌ يُو ناتُزا, زَضُٓنُوٍَ

بُآلّ نُثُجنُ َُٖيسَبطٍَِ بؤ وتُٓوٍَ ؾًعطَنُ , قىتابًُى ثاضنُ ؾًعطيَهٌ يُبُضنطزووَ
ػتُناٌْ باضوزؤخُنُ يًََُؿهٌ ؾُضَٔ زَخىيًَتُوَو َُٖيىيَ, يُواُْيُ ًْىٍَ يُبري بهًَتُوَ

تطؽ وتؤقري و ُٖغتهطزٕ بُخٓهاْسٕ و بُضظبىوُْوٍَ ثًٍُ طُضَاو , ْاظاٌَْ نؤٕ ضَؾتاض بهات
 خاوبىوُْوَو يُبرينىوُْوَ....تس

ؾُضَهطزٕ ناضيطُضٍ َُٖيهىوُْ بُضاَبُض : ُٓيػُازوٌْ واثًَٓاغٍُ ؾُضٌَ نطزووَ
 ػتُ نؤَُآليُتًُناْسا.نُغاٌْ زيهُ يَُُٖيىيَ

يُواُْيُ تطغٌ يُطَُيسا بٌَ ناتًَو ُٓو نُغُ , ؾُضَهطزٕ باضيَهٌ نؤَُآليُتًُ: ُٓيبٌُٖ
 يَُُٖيىيَػيت ًَٓػتاٍ زَوضوبُضٍ زَتطغٌَ. 

ثًًَاْىايُ ؾُضَهطزٕ يُؾًَىٍَ تطؽ يإ تؤقري يإ بًَسَْطٌ ( بىيطع) و( دىْع) 
 يُقػُنطزٕ زَضزَنُويَت .
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نُغٌ ؾُضَٔ يُغُض غُضيَهٌ , طزٕ زَنُويَتُغُض ًًًَََٖهٌ ثًُثًُؾُضَه: ؾُْاوٍ
ُٖضزوونًإ زوو , َ يُغُضَنٍُ تطيَيت( َتهرب) ُٓوٍ بُضاَبُضيؿٌ نُ تطِظٍ, ًًََٖهُيُ

نَُُُٓ غًؿُتًَهٌ باؾُ يُضواْطٍُ ٓايين , يُْاوَضِاغيت ًًََٖهُف سُيايُ, غًؿُتٌ خطاثٔ
سُياٍ يُضازَبُزَضَ زَبًَتُ ٖؤٍ غُضغىضَِإ و ثريؤظٍ ًٓػالَُوَ ؾُضَهطزٕ باضيَهٌ 

نىْهُ زَبًَتُٖؤٍ , ًَُٓـ ناضيَهٌ خطاثُو بَُيطٍُ الواظيًُ ْابٌَ يَُطؤظسا ُٖبٌَ, باضططشٍ
 بُزيًَُٖٓٓاٌْ خىاغت وٓاَاجنُنإ يُضووٍ ثًؿُيٌ و خىيَٓسًْؿُوَ. 

و زَضووٌْ  الٍ زَضوْٓاغإ و نؤََُيٓاغاًْـ ؾُضَهطزٕ بُُْخؤؾًًُنٌ نؤَُآليُتٌ
نُزَبًَتُ ٖؤٍ , نُ ظاٍَ زَبًَت بُغُض ُٖغت وُْغيت تاى ُٖض يَُٓساَيًُوَ, ُٓشَاض زَنطيَت

 يُزَغتساٌْ وظَّ و تىاْاناٌْ و ظاَيُٓبىوٕ بُغُض ضَؾتاضَناٌْ خؤيسا.
ؾُضّ َُيًٌ تانُ بؤ زووضنُوتُٓوَ يُ ناضيًَههطزٌْ نؤَُآليُتٌ : سػري ُٓيسضيين

 . بُؾًَىَيُنٌ ُْطىجناو
, غاَهطزٕ: تؤشَضاٌْ زَضووٌْ ؾُضَهطزًْإ بُطُيٌَ نَُهٌ زيهُوَ بُغتؤتُوَ يُواُْف

, زَيُضاونًٌَ دَُاوَض, خؤزوضططتٔ, تطغٓؤنٌ, بٌَ َُٖيىيَػيت, ًٓشطادبىوٕ, خانُضِايٌ, سُيا
 تطغٌ نؤَُآليُتٌ. 

و  نُؽ ُٓجناٌَ زاوَ يُؾاضٍ ُٖويًَطو خاْكري035يُضاثطغًُنسا نُ ْىوغُض يُغُض 
ٍ بُؾساضبىوإ 94زَوضوبُضيإ يُُٖضزوو ضَطُظٍ ًَْطو ٌََ غُباضَت بُؾُضَهطزٕ ضيَصٍَ يُ

: ًََٔ 0ٍ ًَْطٕ و %6ٍ بُؾساضبىوإ زََئًَ ؾُضّ ْانُئ نُ% 04ؾُضّ زَنُٕ تُْٗا ضيَصٍَ %
 : نُبُّ ؾًَىَيُ باؽ يُؾُضَين خؤياْسَنُٕ و ًَُُٓف وَنى خؤٍ ْىغًىَاُْتُوَ

بُآلّ ُْٖسٍَ نات ؾُضّ , َُٖىو نات ؾُضّ ْانُّ: غاٍَ زََي29ٌَتَُُٕ  = ؾُضَاْبُضيَو
 ظؤض ثًَىيػتُ. 

نُُٖض , ٖؤناضٍ ؾُضَهطزٕ الٍ َٔ يُنذاض ظؤضَ: غاٍَ زََي28ٌَ=ضؤشْاَُْىغًَو تَُُٕ 
, يَُٓساَيًُوَ يُطَُيُسا  شياوَو ُٖغت زَنُّ تا ثري زَمب ُٖض يُطَُيُسايُ ُّٓ زَضزَ ُْعًُتًُ

ىنُوتٌ زايهىباوى و زَوضوبُضَوَ بًططَ تا زَطاتُ نًتىضٍ نىضزٍ و غًػتٌَُ يَُُٖيػ
زوانُوتىوٍ ثُضوَضزَو ظاَيبىوٌْ باوى غاالضٍ و ُْبىوٌْ شياٌْ ؾاضغتاٌْ بُثًَىَضٍ 

 دًٗاًُْوَو تُْاُْت ٓايًٓـ ضؤَيٌ ُٖيُ ًَٓـ بُؾًَهِ يُّ نًتىضَ ؾُضًَُٓ. 
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ىْهُ ؾُضَت ن, ط ُٖغت بُ ؾُضّ ْانُّخًَ ُْ: غا33ٍَزَضنىويُنٌ ثُضياْطا تَُُٕ -
طٍ ٌ ؾًََُ يَُٓساَينؤََُيطٍُ يُ شياْتا بُآلّ بُزاخُوَ ٍ يُ ُو بهًَتُٖبٌ ْاتىاٌْ ًٖر ؾ

, وؾتىْانُّ نُ ؾُضّ بهُٕ يُ َُِٖ طٍ َٓساَيو ؾًَيّ يُناتٌ ببُُ زاآلؾتُ زَبري بُُٓو 
ُٓوٍَ شرتاّ وادبُ يُ غُضَُ ًٓبُآلّ , بُ ؾُضّ ُٖيُثًَىيػيت ض ؾت نُّ ُٖيُ ؤىْهُ ظن

 وََُنُو يبُُعوؾٍُ طٍ ؽ ؾًََُُ ببُآلّ يُنؤََُيطٍُ ُإ بهُئ طٍ َٓساَينُ ؾًَ, َُضدُ
يبُو ُع َٓساٍَزَظأْ ثُضوَضزٍَ ؽ واُطَ بيًَ ؤْاظامن ي, ض ؾت زَبٔؤزواٍ تىؾٌ ظ, بىوئ
 يُ.َُنُ
 : هطزُْوَ زََيٌَغاٍَ يُباضٍَ ؾُض30َشُْ َاَؤغتايُنٌ زواْاوَْسٍ تَُُٕ  -

َٔ ؾُضّ زَنُّ يُبُضُٓوٍَ يُظؤضبٍُ شياٌْ ضؤشاَُْاْسا ؾت ضوو زَزات ؾُضّ زَنُئ 
يإ ظؤض ؾت ُٖيُ يُطٍَُ زايهِ و باونِ و خىؾو و بطاو ًََطزّ ؾُضّ زَنُّ , دىاب بسََُوَ

 نُبًًًََِ.
ٖؤٍ غاٍَ زََيٌَ خؤّ بُؾُضَٔ زَظامن َُٖىوؾٌ ب30َُاَؤغتايُنٌ ثًاو تَُُٕ  -

نُظؤضبٍُ داض ثًًَإ وتىّ تؤ قػُ ْاظاٌْ تىاْاٍ ُّٓ , ناضيطُضٍ خًَعاُْنُّ يُغُضّ زَظامن
ناضَت ًًُْ بؤيُ ًَٓػتاف نُيَُاٍَ زََُوٍَ قػُ بهُّ ُّٓ قػُيُّ وَبري زيَتُوَ نُزََيًَت تؤ 

 يُباضٍَ ٓاضيؿُؾُوَ نُزََُوٍَ, قػُْاظاٌْ بؤيُ قػُنُ يُْاخٌ خؤَسا زوباضَ زَنَُُوَ
بُآلّ , ناضَغُضٍ بهُّ ُٓو قػُيُّ وَبري زيَتُوَ نُثًَِ زََئًَ تؤ تىاْاٍ ُّٓ ناضَت ًًُْ

ناتًَهًـ ُْٓساَاٌْ خًَعاُْنُّ يُؾىيًََٓو ْري َٔ يُوٍَ بُٓاظازٍ قػٍُ خؤّ زَنُّ بٌَ 
 ؾُضَهطزٕ.

و َٔ نُغًَهٌ ؾُضَِٓ ُٖضنُْسَ يُْاو خًَعاًَْ: غاٍَ زََي30ٌََاَؤغتايُنٌ شٕ تَُُٕ -
ٖؤناضٍ ُٓو ؾُضًَُّٓ زَطُضِيَتُوَ بؤ نؤََُيطاو , ثُضوَضزَنطاوّ نُغٌ ؾُضَين تًَساًًُْ

, نىْهُ نؤََُيطانٍُ ًَُُٓ تانى ًَٓػتا ؾُضّ و سُيا يُيُنرت دًاْانُُْوَ, نُغاٌْ زَضوبُضّ
ُٓطُض تًَهُآلوٍ ْاو خَُيو بًت و ٖاوضِيًَُتٌ ضَطُظَنٍُ تط بهُيت و ياخىز طؿتىطؤنطزٕ 

طٍَُ نُغاٌْ يُخؤت طُوضَتط يإ زَضبطِيين ضاٍ خؤت يُبطِياضيَو ُٓوا بُنُغًَهٌ بٌَ ؾُضّ يُ
 يُقَُيَُت زَزَٕ وات يٌَ زَنُٕ نُغًَهٌ زاخطاو ؾُضَٔ بًت.
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َٔ ظؤض : غاٍَ بُّ ؾًَىَيُ باؽ يُؾُضَين خؤٍ زَنات39َاَؤغتايُنٌ شٕ تَُُٕ -
بُآلّ وضزَ وضزَ , و يُو ؾىيَُٓ نَُين يًَِؾُضَِٓ يُوَزَتطغِ َُٖيُ بهُّ يُسعوضٍ ُٖضنُغًَ

 ظاٍَ زَمب بُغُض ؾُضًَُٓنُزا .
غاٍَ بَُيٌَ خؤّ بُؾُضَٔ زَظامن نؤََُيطُ ُْٖسيَذاض 30ناضَُْسيَهٌ شٕ تَُُٕ -

َُُٓ , َُُٓ يًُٓؿٌ َُ ْاوَؾًَتُوَ, بُضثطغًاضَ بُضاَبُض بُؾُضَُنامن وَنى َُُٓ عُيبُ
بُآلّ زَتطغِ , ض خؤّ ؾُضّ ْانُّ يُؾتًََو نُزََُوٍَ بًهُّضَْطُ دىإ ُْبًَت و ُْٖسيَشا

ُٓطُض ُّٓ ؾتُّ نطز قػُّ يُغُض ُٓنطٍَ يُناتًَهسا نُؾتُنُ يُبُٓضَِتسا خؤٍ , يُنىاضزَوضوّ
ٖؤناضٍ ُّٓ ؾُضَُ زوو ؾتُ بُثًٍُ يُنُّ ُٓو , ُْعُيبُيُو ُْدًَطاٍ ؾُضَُظاضيًُ

 وَّ ُٓو نؤََُيطايٍُ ًَٓػتا تًَسا زَشيِ.بُثًٍُ زو, شيٓطُيٍُ تًَسا ثُضوَضزَ بىوّ

نىْهُ يُشيَط ياغاوزاب و ُْضييت , غاٍَ زََيٌَ خؤّ بُؾُضَٔ زَظامن30شًَْهٌ تَُُٕ -
بُآلّ يُبُض ضَخٍُٓ زَوضوبُضَنُت , بؤصيىوُْ يُواُْيُ سُظت يُظؤض ؾت بٌَ, نؤََُيسائ

 ْايهُيت نىْهُ عُيبُ.

نىْهُ ناضيطُضٍ شيٓطٍُ , بُؾُضَٔ زَظامن بَُيٌَ خؤّ: غا30ٍَثًاويَهٌ تَُُٕ  -
يُاليُنٌ تط نؤََُيُ زاب وُْضيتًَهٌ بؤَاوَيٌ , نؤَُآليُتًُ واٍ يًَهطزووّ نُوا ؾُضّ بهُّ

ياخىز , بؤ صيىوُْ ناتًَو بُضاَبُض نؤََُيُ نُغًَو قػُزَنُّ ُٓو ناتُ ؾُضّ زاّ زَططٍَ
 بُآلّ ؾُضَُنُ ضيَططَ., اغايًُُْٖسٍَ نطزاض ُٖيُ ْاتىامن ُٓجناٌَ بسَّ نُؾتًَهٌ ٓ

نىْهُ ُٓتطغِ نُغٌ بُضاَبُضّ  , بَُيٌ ؾُضّ زَنُّ: غا35ٍَؾُضَاْبُضيَهٌ شٌْ تَُُٕ -
َعًىَاتٌ ظياتط بًَت ئَُ و طاَيتُّ ثٌَ بهات ُٓو نات ُٖغت بُؾُضّ زَنُّ وَُٖضوَٖا 

يَُُٖىو نُغًَو يَُٓساَيًًُوَ تًَهَُيٌ خَُيو ُْبىيُٓ بُسىنٌُ ُٓوٍَ نهري بؤيُ ؾُضّ 
 زَنُّ ُٓطُض َعًىَاتًؿِ ُٖبًَت ْاتىامن زَضيربِّ.

نىْهُ ظؤض باوَضِّ بُخؤَُ وَبُضزَواّ , غاٍَ ؾُضّ ْان38َُّاَؤغاتايُنٌ شٕ تَُُٕ -
 زََُويَت  بُؾًَىاظيَهٌ دىإ و يُ غُضخؤّ تُعبري يُْاوَوٍَ خؤّ بهُّ.

َيُت ؾُضّ زَنُّ بؤ صيىوُْ ُٖضيُو بَُيٌَ يُُْٖسيَو سا: غا35ٍََاَؤغتايُنٌ شٕ تَُُٕ 
قاعُيُ يُبُضاَبُض غجًًت زاًْؿتىّ ضؤشيَهًإ َاَؤغتا زَضغٌ زَوتُوَ ُٖغتِ 

ُٓويـ ويػيت ثًٌَ بًٌََ نُدًَطَُإ , بُغُضَايُنٌ ظؤض زَنطز بُٖاوضِيَهٍُ تًُْؿِٓ وت
َويػت نىْهُ ٖؤناضَنٍُ َُْس, نىْهُ ؾُضَِ زَنطز, بُآلّ قبىَيِ ُْنطز, بطىاظيُٓوَ
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بُؾساض ) يإ ُْبازا قىتابًإ, زَضغُنُ بجهطِيَِٓ و ٖؤغُيُنٌ بهىوى زضوغت بٌَ يُقاعُ
بُدؤضيَهٌ تط يًَِ بطِوأْ.ُٖضوَٖا َٔ ؾُضّ يَُطؤظٌ بُغاآلنىإ و بُتَُُٕ ( بىواٌْ خىٍ

نىْهُ ُٓواُْ طُوضَتطٕ.وَؾُضّ زَنُّ تُْاُْت قػُف بهُّ يُطٍَُ بُضِيَىَبُضٍ , زَنُّ
اُْنُّ نىْهُ َطؤظًَهٌ بُضِيَعو خاوَٕ نُغايُتًُنٌ تايبُتُو ُٓو ظؤض بُضِيَعَوَ غُيطٍ قىتاغ

ُٓطُض يُنُّ داضّ بٌَ بهُُ ْاو خَُيهاًَْهٌ غُضيب ؾُضّ زَنُّ تا , َٔ و ٖاوضِيَهامن زَنات
نىْهُ ؾاضَظاٍ ْاخٌ ُٓوإ ًِْ , ٓاؾٓايُتًـ زضوغت ُْبٌَ ْاتىامن ضاغتُوخؤ تًَهُآلويإ مب

 ض دؤضَ غطوؾتًَهًإ ُٖيُ. نُ

غاٍَ بَُيٌ ظؤضداض ؾُضّ زَنُّ ُْوَى ؾُضَُظاضببِ يإ 33َاَؤغتايُنٌ ثًاو تَُُٕ -
بؿهًَُُوَ يإ غىنايُتًِ ثٌَ بهُٕ بُتايبُتٌ بُضاَبُض ُٓو نُغاٍُْ نُضيَعٍ خَُيو ْاططٕ 

يُغُضَوَ  ؾُضّ زَنُّ نىْهُ خؤيإ ُْخىيَٓسَواضو بٌَ ؾُضَٔ غىنت زَنُٕ ........ُٖض
 ُٖتا خىاضَوَ     

غاٍَ زََيٌَ تا ضازَيُى بَُيٌَ نىْهُ ضَْطُ يَُُٖىو 37َاَؤغتايُنٌ نىضِ تَُُٕ -
ؾىيًََٓو ُْتىامن قػُبهُّ و ضاٍ خؤّ زَضبربّ بُضاَبُض بابُتًَو يإ ُٖض قػُيُى بؤيُ 

ِٓ بُٖؤٍ يُُْٖسٍَ ؾىئَ يُناتٌ طؿتىطؤنطزٕ يُغُض بابُتًَو َٔ ثًَُباؾُ ؾُضَين بٓىيَ
 ظؤضٍ طؿتىطؤٍ بابُتُنُ بابُتًَهٌ بٌَ غىز بٌَ بُٖؤٍ قػٍُ ْابُدٌَ وَ بؤيُ .... 

 نىْهُ ؾُضَين, ُضّ ْانُّخري ؾُْ: غاٍَ يُنُضنىى26نهًَهٌ ضؤشْاَُْىوؽ تَُُٕ -
 ُخؤؾًًُْ

غاٍَ زََيٌَ ُْخًَط ؾُضّ ْانُّ نىْهُ َُٖىو نات ثطغًاض 35َاَؤغتايُنٌ نىضِ تَُُٕ -
َنُّ ٓايا ُٓو نُغٍُ يُبُضاَبُضَُ وَى َٔ َطؤظ ًُْ؟؟؟ َازاّ وَى َٔ َطؤظُ نؤٕ يُخؤّ ز

زَنطٍَ َٔ ؾُضّ يُخؤّ بهُّ... غطوؾيت َطؤظُنإ وا زَضنُوتىوَ ُٓطُض بعأْ نُغًَو 
ؾُضَُٓ ُٓوا َاؼي ُٓو نُغُ زَخؤٕ يَُُٖىو اليُنُوَ زيػإ ُٓو نُغٍُ نُزَيُوٍَ َاؾِ 

ازاّ وايُ زيػإ ْاًًََِٖ َٔ َاؼي خؤّ غؤّ ...وَْاًًََِٖ نُغًـ غىا وَنى خؤّ َطؤظُ...َ
 َاؾِ غىات .

َٔ باوَضِّ وايُ شيإ َُٖى ضآًَٖاُْ َازاّ شيإ َُٖىوٍ : غا05ٍَنُغًَهٌ تَُُٕ 
ضآًَٖاُْ زَنطٍَ يُطٍَُ َُٖى ُْٖطاوَناٌْ شيإ ؾُضَٔ مب؟ َٔ ُٓطُض ؾُضَِ يُ ضآًَٖاًَْو 

( قُضَباَيعٌ) ٓايَهٌ تط يُزواٍ زٍَ ...ُٓطُض بهُُ ْاو نؤََُيًَو نُغُوَبؿهٌَ زَيًٓاّ ضاًَٖ
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بؤنٌ ؾُضّ يُقُضَباَيعٌ بهُّ..ُٓطُض َٔ خؤّ نُغًَو مب يُو قُضَباَيعًُ؟؟بؤؾُضّ يُخؤّ 
 بهُّ؟؟؟      

ظؤض بُنٌَُ ؾُضّ زَنُّ بُآلّ ُْٖسٍَ ساَيُتٌ , ُْخًَط: غاٍَ 35َاَؤغتايُنٌ شٕ تَُُٕ-
ىوَ ؾُضَِ نطزوَ بُٖؤٍ ُٓوٍَ يُنؤبىوُْوَيُى بُؾساضيِ نطزووَ نُغُنامن تايبُت ُٖب

بؤيُنُّ داض ْاغًىَ بُآلّ ُٓطُض نؤبىوُْوَنُ زوباضَ بًَتُوَ بؤنُْس داضيَو ُٓوا ؾُضّ ْانُّ 
 بطِياضٍ خؤّ زَضباضٍَ ؾتُنإ زَزَّ. 

بعامن  ُْخًَط يُو ناتٍُ نُخؤّ بُضاغت: غا36ٍَؾُضَاْبُضيَهٌ باْو تَُُٕ  -
بُآلّ , يُبريوضاناصيسا ُٖضطًع ؾُضّ ْانُّ ياخىز ناتًَو ثًَىيػت بهات  قػُ بهُّ زَيهُّ

ُْٖسيَهذاض يُُْٖسيَو بابُتسا ثًَىيػتُ بٌَ زَْط بٌ و ضاٍ خؤت زَضُْبطٍِ بًَسَْط زَمب 
 نىْهُ نًتىضو بُٖانإ بُؾًَهٌ شياٌْ ًَُُٓيُ. 

  ناتًَو ْا. َىوَُٖيٌَ ؾُضّ زَنُّ بُآلّ َاَؤغتايُى نُيُوآلتٌ ُْضويَص زَشٍ زَ -
َيًُ بؤيُ ٓاغايًُ َُٖىو صغُضيعَيُنِ ضيَؾُضّ : َاَؤغتايُنٌ ثًاو يُنُضنىى - 
بُثًَِ نُغُناِْ بُضاَبُضّ يُاليُى , َيُى ؾُضّ يُ َُٖيػُنُوتُٓناًْسا ُٖبًَتصًو ضيَظَطؤ

 و ُٓو ناضَّ ُٓجناَِ زَزات يُاليُنِ زيهُوَ.
ُٖضوَنى َطؤظًَو زَتىامن بًًََِ : غاٍَ يُُٖويًَط زََي36ًٌَاو تَُُٕ ناَُْسيَهٌ ث -

يُُْٖسيَو ناتسا ؾُضّ زَنُّ يُو ناتٍُ نُيُؾىيًََٓو مب نُنُغاٌْ يُخؤّ طُوضَتط زَبًِٓ 
وَنى َاَؤغتانامن ُٖوضَٖا ثًاوَ طُوضَنإ يإ بهُُ ُْٖسيَو َاٍَ بًَُىاْساضٍ زَتىامن بًًََِ 

ططيَت ُٓويـ وَنى زابىُْضيت نًَُٓػتاف ظاَيُ بُغُضَاْسا بُآلّ دؤضَ ؾُضًََو زاَسَ
يُظؤضبٍُ ناتُناٌْ شيامن ُٖغت بُؾُضَهطزٕ ْانُّ بَُيهى ظؤض نؤًَسياُْ ضَؾتاض زَنُّ بؤيُ 

 يُؾىيًََٓو بؤ ؾىيًََٓهٌ تط دًاواظٍ ُٖيُ. 
زَظامن بَُيٌَ َٔ خؤّ يُْاخٌ خؤَسا خؤّ بُؾُضَٔ : غا36ٍََاَؤغتايُنٌ شٕ تَُُٕ -

بُوَزا ُٖغيت ثًَسَنُّ يُؾىيًََٓو يإ َُدًًػًَهسا نُ ناتًَو زََُوٍَ ضًَُٓنٌ خؤّ زَبطِّ 
ظؤض ظَخت يُخؤّ زَنُّ تا زَتىامن زَضٍ بطِّ و ُْٖسيَذاضيـ ُٖض زَضٍ ْابطِّ بُبًَسَْطٌ 

ًَهطزٕ زًَََُُٓوَ نىْهُ زَتطغِ ُٓو ضًَُٓيُّ َٔ الٍ ُٓوإ قبىٍَ ُْبٌَ ببُُ َايٍُ طاَيتُث
ٖؤناضٍ َُُٓف ُٖغتسَنُّ ُٓوَبٌَ نُ َٔ نهٌ بهىنِ بىوَُ يَُاَيُوَ َُٖىناتٌَ ضٌَٓ 
َُٖى طُوضَنإ ظاٍَ بىوَ بُغُضَٔ و بؤّ ُْبىوَ بُٓاظازاُْ قػٍُ خؤّ بهُّ وَُٓطُض 
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نطزبًَتًؿِ بُناوٍ َٓساَيٌ تَُاؾا نطاوّ نىْهُ تَُُمن ظؤض دًاواظ بىوَ يُطٍَُ ُٓواٌْ تط 
ػتانُ ُّٓ ؾتاُّْ ظاًْىَ ُٖوَيِ زاوَ ُّٓ ؾتاُْ ًََُْينَ نُُّٓ َُٖيػىنُوتٍُ بُآلّ ًَٓ

زَوضوبُضّ واٍ يٌَ نطزوّ بطِوا بُخؤبىومن يُزَغت بسَّ بُآلّ ًَٓػتا ُٖضزَّ يُُٖوَيسإ زاّ بؤ 
ُٓوٍَ نُثًَطٍُ نؤَُآليُتٌ خؤّ بًَُٖعبهُّ يُضيَطاٍ خىيَٓسُْوَوَ ُٖوَيِ زاوَ ُٓو ُٖغتُ 

ًًََُْٖ     .ِ 
َٔ تاضازَيُى خؤّ بُؾُضَٔ زَظامن نىْهُ يُُْٖسيَو : غا35ٍَناغبهاضيَهٌ تَُُٕ  -

ؾىئَ و َُٖيػىنُوتا ضَْطُ ثًَىيػت بهات نُؾُضّ بهُّ بُآلّ ظؤضداض ُٓو ؾُضًَُٓ ظياتط ظاٍَ 
زَبًَت بُغُضَسا بُتايبُتٌ يُْاو َُدًًػًَهسا نُيُخؤّ بُتَُُْرت بٔ ُٓواٍُْ نُزاًْؿتىٕ 
قػُزَنُٕ ياخىز يُْاو نؤََُيُ نُغًَو نُوا ُٖغت زَنُّ ئَُ ظاْاتطو ظيطَى و بُتىاْاتطٕ 

 ياخىز واُٖغت زَنُّ نُضَْطُ قػُو بؤنىُْنُّ بُُْٖس وَضُْططٕ.  
%ؾُضَِٓ نُظؤضبٍُ ساَيُت يُْاو ثؤيسا 84بَُيٌَ : غاٍَ 33َاَؤغتايُنٌ نىضِ تَُُٕ  -

زووَ بًًًََِ تًَهَُيبىومن يُطٍَُ زَوضوبُض يُزضوغتهطزٌْ ظؤض ثطغًاضّ الزضوغت بىو ؾُضَِ نط
بطازَض ْاتىامن ٖاوضِيًَُتٌ بهُّ يُطٍَُ ٖاوثؤٍ و ٖاوناضامن ؾُضّ زَنُّ قػُبهُّ ُْوَى غَُيُت 
بهُّ ًَُٖؿُ وآُظامن  خَُيو غُيطٍ َٔ ُٓنات  ًَُٖؿُو َُٖىنات حماغُبٍُ ْؿػٌ خؤّ 

ِ يُدًىبُضط و ضَؾتاضَنامن  ُْوَى خَُيو ضَخُٓ بططٕ يًَِ زَنُّ بُبُضزَواّ يُطٍَُ خؤّ خُضيه
 ْاتىامن يُطٍَُ نؤََُيُ نُغًَو قػُيُى بهُّ يإ بُغُضٖات بطًَطَُِوَ ُْوَى غَُيُت بهُّ.

ٖؤناضٍ ؾُضَين َٔ زَطُضِيَتُوَ بؤ خًَعإ بُٖؤٍ غُضنىتهطزمن يُاليُٕ بطا : ثؤيًػًَو_
ٌْ بُضزَواّ بَُٔ دًاواظٍ نطزٕ يُطٍَُ بطاناٌْ تط  طُوضَنامن ُْنطزٌْ ًٖض قػُيُى ناضنطز

 ُْبىٌْ باوى ظؤض ناضيطُضٍ يُغُض شيامن ُٖبىو َٔ بُٖؤناضيَهٌ غُضَنٌ زَظامن.  
بَُيٌَ ؾُضّ زَنُّ نىْهُ واُٖغت زَنُّ طُض قػُ بهُّ ُٓوا : غا24ٍََاَؤغتايُنٌ -

 ضَخُّٓ يٌَ زَطريٍَ وَتا زََطّ ُٖض ؾُضّ زَنُّ 
خؤّ بُؾُضَٔ زَظامن نىْهُ ظؤضداض نؤََُيًَو سُظو : غا35ٍَيُنٌ تَُُٕ ثًَؿُُضطُ-

ٓاضَظوّ ُٖيُ ْاتىامن زَضيإ بربِّ يُواُْيُ يُنؤََُيطاٍ ًَُُٓ عُيبُ بٌَ بؤصيىُْ سُظّ يُضَْطٌ 
غىضَ يُدًىبُضط بُآلّ َٔ ًَُٖؿُ يُاليُٕ بطاو زايهِ ثًَِ وتطاوَ عُيبُ خؤتؤَٓاٍَ ًْت ُٓو 

 َنٍُ.ضَْطُ يُبُضز
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َٔ ؾُضّ زَنُّ يُبُضُٓوٍَ غًػتٌَُ ثُضوَضزَيٌ : غا37ٍََاَؤغتايُنٌ ثًاو -
خًَعاًِْ واٍ يًَهطزووّ ؾُضّ بهُّ َُٖىو ُٓو تىْسوتًصيٍُ يُاليُٕ باونِ و زايهِ و خىؾو و 
بطانامن نُيُخؤّ طُوضَتطٕ بُضاَُبُضّ ُٓجناّ زضاوَ َُٖىو ُٓو نؤبىُْوَ خًَعاًْاٍُْ نُبىاضّ بؤ 

ُٖضوَٖا , َخػاوَ قػُ بهُّ ثطغًاض بهُّ نُثطغًاضيِِ نطزبٌَ ظؤضداض بؤّ ضووٕ ُْنطاوَتُوَُْضِ
َاَؤغتاّ وَى , غًػتٌَُ قىتاغاُْ ُٓو ناتٍُ قىتابٌ بىوّ يُوٍَ تىْسوتًصٍ ظياتط بىو

زيهتاتؤضيَو زَبًين زاضَنٍُ زَغيت و ظَاُْ ُْطىجناوَنٍُ نُبُناضٍ زًََٖٓا ُٓوَ ُْى 
 تىاْاٍ قػُنطزْت ُْبًَت. , يًَِ برتغُ, َِ بؿهٌَ بَُيهى ثًٌَ طىمت ظياتط ؾُضّ بهُٖاًْساّ ؾُض

غاٍَ ؾُضّ ْانُّ نىْهُ باوَضِّ بُخؤّ ُٖيُ زَتىامن ظاٍَ 27ؾُضَاْبُضيَهٌ ثًاو تَُُٕ  -
, يُخًَعاًَْو ثُضوَضزَ بىوّ نُوا تًَهَُيٌ ظؤض بىوَ يُطُأل خَُيهسا, مب بُغُض زَضووٌْ خؤَسا

 ظؤض ثًَِ ٓاغايًُ يُُٖض ؾىيًََٓو مب ظاٍَ مب بُغُض زَضووٌْ خؤَسا. بؤيُ
َاَؤغتايُنٌ ثًاو زََيٌََ ظؤضؾُضّ زَنُّ بُآلّ دًاواظٍ ُٖيُ يُؾىيًََٓو بؤ ؾىيًََٓهًٌ -

تط داضٍ واُٖيُ نًَُىاًَْهٌ زوضَإ زيَت ؾُضّ زَنُّ نُبُخًَطٖاتًٓإ بهُّ ظؤضداض وابىوَ 
بُؽ بؤُٓوٍَ بُخًَطٖاتًٓإ ُْنُّ وَ ظؤضداض يُثؤال زاًْؿتىّ ؾُضّ نُخؤّ نطزووَ بُخُوتىو 

 ُٓنُّ نُبُٖاوثؤيٌ خؤّ بًٌََ نُؾتًَهِ زَويَت
 ظؤضداض يُطٍَُ ثًاوٍ خؤّ ظؤض قػُ ُٖيُ ْاتىامن بًًًََِ ؾُضّ زَنُّ.: .َاَؤغتايُنٌ شٕ 
 تا ًَٓػتاف بؤّ ضووٕ ُْبؤتُوَ بؤ ؾُضّ زَنُّ.  : طُجنًَهٌ ناغبهاض -
غاٍَ زََيٌَ ُٖض يُغُضَتاٍ ُٖضظَناضضيُوَ ؾُضَِ زَنطز 30َاَؤغتايُنٌ شٕ تَُُٕ  -

يُناتٌ ْاخنىاضزٕ بُتًَطٍ ْامن ُْزَخىاضزو يُناتٌ طؿتىوطؤٍ خًَعاًْؿسا َىزاخُيُّ ُْزَنطزو 
 بُآلّ ًَٓػتا ظؤضباف بىَُ َُُٓف زَطُضِيَتُوَ بؤ ظياتط تًَهُآلوبىومن يُطٍَُ, زووضَ ثُضيَع بىوّ

 نُغاٌْ زَوضوبُضزا. 
غاٍَ نىْهُ ُٓتطغِ نُغٌ بُضاَبُضّ ظاًْاضٍ ظياتط بًَت ئَُ 36َاَؤغتايُنٌ شٕ -

طاَيتُّ ثًَبهات ُٓو َات ُٖغت بُؾُضّ زَنُّ و وَُٖضوَٖا يَُٓساَيًُوَ تًَهَُيٌ خَُيو 
ت ُْبىَُ بُسىنٌُ ُٓوٍَ نهري بؤيُ ؾُضّ يَُُُٖوو نُغًَو زَنُّ ُٓطُض ظاًْاضيؿِ ُٖبًَ

 ْاتىامن زَضيبربِّ.
 بَُيٌَ ؾُضّ زَنُّ ُْوَى ضَخُّٓ يٌَ بطرييَت.: ُْٓساظياضيَهٌ ثًاو-
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نىْهُ ُٓتطغِ َُٖيُ بهُّ يإ بؤُٓوٍَ , ؾُضّ زَنُّ يُظؤضبٍُ َُٖيىيَػتُنإ: شًَْو-
 ضَخُّٓ يًَُٓططٕ و خاَيٌ الواظّ بسؤظُْوَ .

, عُيبُ, َ ثًًَإ وتىّ ؾُضّ بهُظؤضيـ ؾُضّ زَنُّ نىْهُ ُٖض يَُٓساَيًُو: ثًاويَو-
 نُّ بًٌََ., ظؤض قػُ َُنُ, واََُهُ, واْابٌَ

ؾُضّ زَنُّ نىْهُ ُٖغت زَنُّ زَتطغِ يَُُٖيُنطزٕ وَ خاَيٌ الواظّ -غُوظَ ؾطؤؾًَو 
 زَضنُوٍَ .

 ؾُضّ زَنُّ نىْهُ زَتطغِ َُٖيُبهُّ. : غا32ٍَطُجنًَهٌ -
زَنُّ يُخىاٍ طُوضَ ؾُضّ زَنُّ  ؾُضّ, ؾُضّ زَنُّ: غا37ٍََاَؤغتا تَُُٕ -

يُزَضبطِيُٓنامن نُببُٓ َايٍُ تاُْيًَساٌْ زَوضوبُض ٖؤيُنُؾٌ ظاَيبىوٌْ تطغًَهُ يُتاُْو 
نؤََُيطاٍ نىضزٍ وا ؾًَطٍ نطزووئ يَُٓساَيًًُوَ ُٓبٌَ نض ؾُضّ , تُؾُضو قػٍُ نؤََُيطا

 بهات.
 ؾُضّ زَنُّ يُوٍَ سيؿهًَُٓٓوَ.: نهًَهٌ َاَيُوَ -
 ؾُضّ زَنُّ زَتطغِ ُٓو ؾتٍُ َٔ زَيًًََِ ضاغت ُْبًَت يإ َُٖيٍُ تًَسا بًَت : يهًَوزا-
ُٓتطغِ نُغًَو ضَخُٓيُنٌ ضوخًَُٓضّ يٌَ بططٍَ يإ ُٓتطغِ َُٖيُ : نهًَهٌ ؾُضَاْبُض-

 بهُّ يإ يُنًَو ثطغًاضّ يًَبهات ُْتىامن وَآلّ بسََُوَ. 
 ُضاَبُض ُٓو نُغٍُ قػٍُ يُطُأل زَنُّ.ُٓتطغِ َُٖيُ بهُّ يُب: ناضَُْسيَهٌ شٕ -
بَُيٌ ؾُضَِٓ بُتايبُتٌ بُضاَبُض نُغًَو خؤؾِ زَوٍَ : طُجنًَهٌ ؾُضَاْبُض-

 يُضَطُظَنٍُ تط
بَُيٌ ؾُضّ زَنُّ ظؤضداض ُّٓ ؾُضَُ واّ يًَسَنات ظؤضبٍُ قػُنامن يُبري : َاَؤغتايُى -

 بهًَت يإ ُٓتطغِ ْىتكِ بطريٍَ.
ؾىيَُٓ قُضَباَيػُنإ ؾُضّ زَنُّ يُناتٌ ضؤيؿذي نُخَُيهُنُ غُيطّ يُ: شًَْهٌ َاَيُوَ -

 زَنُٕ. 
ؾُضّ زَنُّ يُناتٌ قػُنطزٕ بُضاَبُض خَُيو ٓاضَقُزَنُّ : غا22ٍَ: ثًاويَهٌ ناغبهاض -

 ضَْطِ تًَو زَنٌَ.
 يُوَ زَتطغِ قػُنُّ ضَوادٌ ُْبٌَ.: غا30ٍَثًاويَهٌ ناغبهاض-
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, يَُُٖيُ زَتطغِ, ؾُضّ زَنُّ يُناتٌ قػُنطزٕ غا36ٍََاَؤغتايُنٌ ثًاو تَُُٕ 
 تاناتٌ ُّٓ ضاثطغًُ  ؾُضَٔ بىوّ بُآلّ يًَطَ بُزواوَ بطِياض زَزَّ نًرت ٖاوضِيًَُتٌ ؾُضّ ُْنُّ

بُآلّ ُٖض , يُطٍَُ ُٓوٍَ نُخؤّ نُغًَهٌ نؤَُآليُتًِ يُطٍَُ خَُيو تًَهٍَُ زَمب: طُجنًَو-
 َؾسا يُْاو خًَعاًَْهٌ نؤَُآليُتًؿِ.ؾُضَُنُ يُغُضّ ظاَيُ و يُطٍَُ ُٓو

ؾُضّ زَنُّ ناتًَو زَنُُ ؾىيًََٓو سُظ زَنُّ ٖاوضِيًَُنِ يُطُأل : قىتابًُنٌ ٓاَازَيٌ-
 بٌَ نىْهُ ؾًَط ُْبىوَُ ثؿت بُخؤّ ببُغتِ.

بُضازَيُى ؾُضَِٓ تآًَػتا ثاضَّ يُباونِ وَضُْططتىوَ ثُيىَْسيِ : َاَؤغتايُنٌ ثًاو -
 هُسا ُٖبىوَ.  بُؽ يُطُأل زاي

ُٓطُض تًَبًين بهٍُ ظؤضبٍُ ُٓواٍُْ ضاثطغًًإ يُطَُيسا نطاوَ ٖؤناضٍ ؾُضَهطزُْنُ 
يإ , يإ يُوَ زَتطغًَٔ ضَخُٓيإ يًَبطريٍَ, زَطُضِيَُٓٓوَ بؤُٓوٍَ نُيَُُٖيُنطزٕ زَتطغًَٔ

ضاوضز زَنُٕ و واتُيُظؤضبٍُ ساَيُتُناْسا َطؤظُنإ خؤيإ يُطٍَُ يُنرت بُ, طاَيتُيإ ثًَبهُٕ
َُُٓف زَطُضِيَتُوَ بؤ باوَضِ , نُغًَهٌ بُضاَبُضيإ زَنُُْ ثًَىَض ُٓطُض ُٓو نُغُف َُٖيُبٌَ

َُُٓف ضاغيت ُٓو بريزؤظَ زَضزَخات , نُيَُٓساَيًًُوَ تًاياْسا ُْنًَٓطاوَ, ُْبىوٕ بُخىز
وَ زووثات نُزََيٌَ ؾُضَهطزٕ بُتُْٗا ْابًَت واتُ بُبىوٌْ نُغًَهٌ تط ضوزَزات و ُٓ

نُواتُ تًَهَُيُٓبىوٌْ زَوضوبُض ُٖض , زَناتُوَ نُؾُضَهطزٕ بُتُْٗا ضوو ْازات
نىْهُ يُو تَُُُْ , يَُٓساَيًًُوَو بُتايبُتًـ تًَهَُيهطزٌْ َٓساٍَ بُيُنرت يُتٌَُُْ غاوايٌ

امسُ َٓساٍَ تطغٌ زَؾهٌَ و ؾًَطٍ طؿتىطؤو ْاخنىاضزٕ يُطٍَُ نُغاًْرتو َاََُيُنطزٕ زَبًَت ُْخ
 يُناتٌ ياضيهطزٕ.

: دإ ثؤٍ غاضتُضٍ ؾُيًُغىؼي ؾُضَْػايٌ زََيٌَ, ؾُضَهطزٕ يًَهساُْوٍَ ظؤض َُٖيسَططيَت 
واتُ تؤ وؾًاضبىويتُوَ نُبريت ُْنطزَوَ يُو ) ؾُضَهطزٕ واتُ وؾًاضبىوُْوَ يُبريُْنطزُْوَ

غًَهًرت ثًَىيػتُ بؤيُ يًَطَزا ؾُضَهطزٕ وَى بىوٌْ ُٖغت بُضاَبُض بىوٌْ نُ, ًٓؿُ خطابُ
نىْهُ ُٓنُض ؾُضَهطزٕ ُْبًَت َٔ ُٖغت بُ تؤ ْانُّ و تؤف ُٖغت بَُٔ , بؤ َطؤظ

ناتًَو نُغًَو ناضيَهٌ ْاثُغُْس زَنات بُضاَبُضت ُٓو ناتُ ؾُضّ زَنات نُتؤ , ْانٍُ
واتُ وؾًاضبىوَوَ , زَبًًَٓتُوَ َُُٓف سُيايُ ُْى بَُاْاٍ ؾُضَهطزٕ وَى ُْخؤؾًٌ

 ُٓوَف طًًًََتًُ., وؾًاض بىوَوَ نُ بريٍ ُْنطزَوَ, واُْنٍُبُضاَبُض تا
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ؾُضَهطزٕ يُغُض ًًًََٖهُ َُٓػُضٍ ًًََٖهُ : ُْٖسٍَ يُتؤشَضاٌْ بىاضٍ زَضوٌْ زََئًَ
واتُ ؾُضَهطزٕ بُتٌَُْ , َ و ُٓو غُضَنٍُ نُغٌ ؾُضَُٓ نُخانُضِايًُ( تهرب) تطِظيًٌ

تطِظيًَو ؾُضّ زَنات يُواُْؾُ ُٓو نُغُ تطِظٍ ُٓو نُغٍُ ؾُضّ زَنات بُضاَبُض , ضووْازات
بُآلّ نُغٌ ؾُضَٔ يُبُضُٓوٍَ خؤٍ بُنُّ زَظاًَْت بؤيُ نابطاٍ بُضاَبُضٍ بُتطِظٍ , ُْبًَت

بؤيُ يُبُضاَبُضيسا زَيُضظيَت و ناض يُظَإ و ضؤيؿذي و غىضٍِ خىئَ و َُٖىو , يُقَُيُّ زَزات
يَُباضَيُؾُوَ ز.ؾاخط عاقٌ , ًَسا زَضزَنُويَتنًُْؿاُْناٌْ ؾُضَهطزٌْ ت, دُغتٍُ زَنات

ثًًَىايُ ؾُضَهطزُْ ناتًَو زَبًَتُ غًؿُتًَو يُغًؿتُناٌْ نُغًَو ُٓطُض زيكُتٌ ُٓو نُغُ 
بسٍَ دؤضيَو ًٓؿًًذبىوٌْ ثًَىَ زياضَ تىوؾٌ اليٌُْ دُغتُيٌ و زَضووٌْ و ظَإ و طؿتىطؤو 

وو ْازياضو قػٍُ ثهطِ ثهطِو طىظاضؾيت بٌَ يُٖعضٍ ؾًَُشا, َُٖىو ؾتًَهٌ ُٓو َطؤظُ زَبًَت
ُٓطُض واظ , واتاو غىضبىوُْوٍَ زََىناو بُٖؤٍ َُٖيطُضِاٌْ خىئَ بُضَو الٍ غُض

نُظؤض بامساْهطزووَ ُٓوا يُْاوَوٍَ ُٓو نُغُ , يُضواَيُتُناٌْ زَضَوٍَ نُغٌ ؾُضَٔ بًَٓري
بَُُٖىو ؾًَىَيُى  نُ نُغٌ ؾُضَٔ ُٖوٍَ زَزات, نٌ زَبًٓري؟ٓاظاضَنُ يًَطَوَيُ
بؤيُ تىوؾٌ ؾًَُشاٌْ عُقًٌَ و غُضغاَبىوٌْ زَضووٌْ و , يُؾُضًَُٓنٍُ زووض بهُويَتُوَ

ز ؾاخط عاقٌ ثًًَىايُ ؾُضَهطزٕ يُشياٌْ , تًَههىوٌْ ٖعض و برينطزُْوَ زَبًَتُوَ
, نؤَُآليُتًُوَ غُضناوَ َُٖيسَططٍَ و قُيطاٌْ ؾُضَهطزٕ ضووْازات بُبٌَ بىوٌْ نُغاًْرت

بؤيُ يُظؤضبٍُ ضاثطغًُناًْؿسا نُ ْىوغُض ُٓجناٌَ زاوَ ُٓوَ زَضزَنُويَت نُٓاَاشَ بُوَ 
ُٖضوَٖا بىوٌْ ٓاطاٍ نُغاٌْ زَوضوبُض زيػإ ؾُضَين زضووغت , زَزَٕ زَتطغٔ َُٖيُبهُٕ

 زَنات بُتايبُتٌ يُو نُغاٍُْ نُ ْايٓاغٌَ.
َيُضاونٌَ و سُظٍ غُضنُوتٔ و ؾُضَهطزٕ ناضيًَههطزٌْ ًَْىإ ؾاْاظٍ بُخؤوَنطزٕ و ز

بُآلّ , غُضيُْىٍَ ز. ؾاخط زََيٌَ نُغٌ ؾُضَٔ سُظ زَنات غُضبهُوٍَ ,ُْبىوٌْ َتُاُْيُ
نُواتُ ؾُضَهطزٕ ساَيُتًَهٌ ثُنهُوتُٓ  ,ُٖظاض و يُى سُغاب بؤخَُيو زَنات

يَهٌ يُنؤََُيطٍُ نىضزَواضٍ ًَُٖؿُ َٓساَيًَو نُضَؾتاض, يُخؤطىجناْسٕ يُطٍَُ زَوضوبُض
ُْضيَين ْىاْسووَ بُضاوضز زَنطٍَ يُطٍَُ َٓساَيًَهٌ تطزا َُُٓ وا يُو َٓساَيُ زَنات ٓاواتٌ ُٓوَ 

ُٖض َُُٓؾُ َطؤظ زَتطغٌَ َُٖيُ بهات يُنُغٌ بُضاَبُضٍ , غىاظٍَ ُٓو َٓساَيُ يُوٍَ ُْبٌَ
و نَُٓساَيُنٍُ ظؤضداض زاي, يَُُٖيىيَػتُ دًاواظَناٌْ شياْسا وَى يُضاثطغًُناْسا زَضزَنُوٍَ

ْإ ْاخىات باْطٌ َٓساَيًَهٌ تط زَنات نُبًَت بُؾُنٍُ ُٓو غىات َُُٓ واٍ يًَسَنات 
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زَضووْٓاغإ ثًًَاْىايُ ؾُضَهطزٕ زَضَجناٌَ تطؽ و زَيُضاونٌَ و , يُيُنًَهٌ تط برتغٌَ
 الواظيًُ. 

هطزًْإ ٍ َٓساآلٕ َُيًٌ ؾُض05َتا04بُثًٌَ ضاٍ ؾاضَظايإ ْعيهٍُ تُْٗا ضيَصٍَ %
يإ , يإ يُبُض ُٓوٍَ ؾاضَظايًإ ًًُْ, ُٖيُ بُؾًَىَيُنٌ ْآاغايٌ و ُٓواٌْ زيهُ ؾُضَٓٔ

نًَُُٓـ زَبًَتُ ٖؤٍ يُزَغتساٌْ , يإ تطؽ يُطاَيتُثًَهطزٕ, زَتطغٔ يُخَُيهٌ بُضاَبُض
 َتُاُْ بُخىز.

بُويَُٓنطزٌْ بُثًٌَ تؤشيُٓوَيُنٌ ظاْايإ يُظاْهؤٍ ٖاضؾاضز نؤيًصٍ ثعيؿهٌ غُباضَت 
نؤُْٓساٌَ زََاضٍ زَضنُوتىوَ نُوا ؾُضَهطزٌْ ْآاغايٌ َٓساآلٕ يُواُْيُ بُٖؤٍ 

ظاْايإ ويَُٓنطزُْنُيإ بُ يُضٍَ َىطٓاتًػٌ , طؤضِاْهاضٍ بًَت نُ يًََُؿهًاْسا ضووبسات
بُناضًَٖٓاوَ بؤ ثؿهًٓين شَاضَيُى يُنُغاٌْ ؾُضَٔ نُ ُٖض يَُٓساَيًًُوَ بُؾُضَٔ 

ناتًَو ويٍَُٓ نُغاًَْهٌ ُْْاغطاو ًْؿاٌْ ُٓو نُغاُْ زضا زَضنُوت نُوا دؤضَ , ىوُْْاغطاوب
ناالنًُى يُطؤٍ ًََؿو يإ ًُٖ بُبُضاوضز يُطٍَُ ٖاوضِيَهاًْإ نُ ُٖض بَُٓساَيًٌ خاوَٕ 

 نىغت و ناالنٌ نؤَُآليُتٌ بىوُْ. 
اّ زضاوَ زَضنُوتىوَ يُتؤشيُٓوَيُنٌ زيهُزا نُيُاليُٕ ناضٍ ؾىضتع و ٖاوضِيَهاٌْ ُٓجن

ظؤضغُضقاَيبىوٕ , ظؤض ٓاطازاضبىوٕ يُخؤٍ: نًَؿٍُ يُطٍَُ خؤٍ ُٖي0ُنُوا نُغٌ ؾُضَٔ 
َُٖىو ُّٓ ًْؿاْاُْ نُ ناضٍ ؾىضتع , تُْٗايٌ زَضووٌْ ,خؤَُٖيػُْطاْسٌْ ُْضيَين, بُخؤيُوَ

ُْف يُو ٓاَاشٍَ ثًَساوَ نُغٌ ؾُضَٔ تُضنًع يُغُض خىزٍ خؤٍ زَناتُوَ ُّٓ تُضنًعنطز
 ناتُزا زَضزَنُويَت نُنُغًَهٌ تط يإ نؤََُيُ نُغًَو يُٓاضازابٔ.    

ؾًًًب ظضيباضزو يُظاْهؤٍ غتاْؿىضز يَُُٓطيها ٓاَاشٍَ بُؾُضَهطزٌْ ُٓضيَين زاوَ 
يُبُض ُٓوَ ُٓو , ؾُضَهطزٌْ ُٓضيَين ُٓو ؾُضَهطزُْيُ نُطىجناوَ يُطٍَُ َُٖيىيَػت: نُزََيٌَ

نىْهُ ضَْطساُْوٍَ , نُُٓو ضَؾتاضَ زَططيَتُ بُض, ُضيًَُٓ بؤ ُٓو نُغٍُغًؿُتُ غًؿُتًَهٌ ٓ
يإ ٓاويٍَُٓ بُٖاٍ ُٓزَب و ثُضوَضزَو ضَوؾت زَطُيٌَُْ ويَطاٍ غًؿاتٌ ظَوم و خانُضِايٌ و 

بُآلّ ؾُضَهطزٌْ ُْضيَين بُثًٌَ بريوضِاٍ ظضيباضزو تًَههىوًَْهُ يُضَؾتاضٍ , يىتؿبُخؿًٌ
ْهُ ؾُضَهطزًَْهٌ بٌَ ثاغاوَو نُْسئ ٓاناٌَ زَضووٌْ خطاثٌ بؤ غُض نى, نؤَُآليُتٌ تاى

 تانُنُ ُٖيُ يُواُْف ُٖضَغًَٗٓاٌْ تُْسضوغيت زَضووٌْ.
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قىتابٌ خؤيإ  844%يُنؤٍ 04ضيَصٍَ 0975بُثًٌَ يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ ؾًًًب غاَيٌ 
ياُْوَ غُضقاَئ و بُثٌَ يًَهؤَيًُٓوَنُ ؾُضَُٓنإ خُضيهٌ خؤيأْ و بُخؤ, بُؾُضَٔ زَظأْ

 ظؤضبٍُ ؾُضَهطزُْناًْؿًإ ؾاضاوَيُو نٌَُ بُزَضَوَيُ.   

 : ٖؤناضَناٌْ ؾُضَهطزٕ
ؾًَىاظٍ ثُضوَضزٍَ ْاواظَ بُبُضزَواٌَ وَنى ْاظثًَساٌْ ظؤض يإ تىْسوتًصٍ يُضازَبُزَض -0

ظَقىزياضَ َُُٓ يُنؤََُيطٍُ ًَُُٓ , يإ تؤقاْسٌْ َٓساٍَ و ؾهاْسُْوٍَ و َتُاُْثٌَ ُْزاٌْ
نُبؤ داضيَهٌ زيهُ , ناتٌَ ناضيَو بَُٓساَيًَو زَغجًَطٕ و ُٓجناٌَ ْازات ًٓسٍ ضيػىا زَنطٍَ

نؿاُْوَ زواٍ , خؤٍ يُو َُٖيىيَػتاُْ ُْزات و زوض بهُويَتُوَ واتُ يُنؤٍََُ زَنؿًَتُوَ
َإ ضَؾتاض نؿاُْوَ زَبًَتُ خىويُى ًٓسٍ ْاتىاٌَْ زَغتبُضزاضٍ بٌَ و زَقٌ ثًَىَ زَططٍَ وُٖ

ُّٓ ساَيُتُف بُضووٌْ , نُيُطَُيًسا نطاوَ ُٓويـ يُطٍَُ َٓساَيُناٌْ خؤٍ ثُيطَِوٍ زَنات
 يُضاثطغًُناْسا زَضزَنُويَت.   

يُنىوُْ زَضَوَو , ناوزيَطٍ يُضازَبُزَضٍ َٓساٍَ يُاليُٕ زايهىباوى و نُغىناضيُوَ-3
بُضنطزٌْ دًىبُضطٌ و وضزبىوُْوَ غُضدُّ ضَؾتاضَناٌْ يُْاخنىاضزٕ و ٓاو خىاضزُْوَو يُ

ُٖضوَٖا طًَطِاُْوٍَ ُٖض ؾتًَو َٓساَيُنُ زَيهات , نُثًَىيػت ْانات, يَُُٖىو ؾتًَهٌ
 يُالٍ ًَىإ و بطازَضَناٌْ. 

َٓساٍَ ظؤضبٍُ تٌَُُْ يُْاو طُوضَنإ بُغُض بُضيَت و ضيَطُُْزضٍَ ٖؤف و تىاْاناٌْ -2
ضيهطزٕ و َُٖيبُظو زابُظو ُْنطزٌْ ًٖض دىَيُيُى طىايُ واتُ زووض نُوتُٓوَ يُيا, ثُضَثًَبسات
 ُٓو عاقًَُ.

َطزٌْ زايو يإ باوى يإ ُْزاٌْ ُٓو غؤظو , بًَبُؾبىوٌْ َٓساٍَ يُغؤظو خؤؾُويػيت-0
ناتًَو زايهىباوى ُٖغيت ْاضاظٍ بىوٕ بُضازَيُنٌ ظؤض , خؤؾُويػتًُ يُاليُٕ زايهىباونُوَ

نىْهُ زَبٌَ َٓساٍَ ُٖغت , واُٖغت زَنات ضنًإ يًًَُتٌ بُضاَبُض َٓساَيُنُ زَضزَبطِٕ و
 بهات نُخؤؾُويػتُ.  

تًَُٓطُيؿتين زايهىباوى يَُٓساٍَ يإ دًاواظٍ غطوؾيت زايهىباوى يُطٍَُ غطوؾيت -5
ُْٖسٍَ داض زايو نُغًَهٌ تىضَِيُو باوى بُثًَهُواُْوَو ُْٖسيَهذاضيـ ثًَهُواٍُْ , َٓساَيُنُ

ُ ُْٖسٍَ داض ؾًَىاظٍ ُْضّ و ثُضوَضزَيًاُْ يُطٍَُ َٓساَيُنُ ثُيطَِو زَنطٍَ و وات, ُٓو ساَيُتُيُ
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ُْٖسيَذاضيـ ؾًَىاظٍ تىْس بُتايبُتٌ الٍ ُٓو نُغاٍُْ نُضؤؾٓبريٍ غايهؤيؤشيًإ نَُُو 
 ثُضوَضزَيٌ ْري.  . 

شيَطثًَدػتين َٓساٍَ يُاليُٕ زايهىباونُوَو ؾُضاَؤؾهطزٌْ بُتايبُتٌ غُباضَت -6
 يًاو ٓاضَظووَناٌْ.بُخى
 ُٖغتجًَساٌْ َٓساٍَ نُُٓو ظؤض ظيطَنُو يُضاغتًسا واُْبًَت.-7
, طًًَُ, يىوت ؾـ ,ْاوَظَزنطزٌْ َٓساٍَ بُغًؿُتٌ ْاؾريئ و خطاخ وَنى يىوت طُوضَ-8

 ....تس, بًذٌ, غٍُ, زََاغػع, سُيىإ ,بٌَ عُقٌَ, ْاؾريئ
ٌْ و زَغت نىضتًُ ٌٖ ُٓو نُغُ َُضدًـ ًًُْ ُٓو ُْبىو, زَغتهىضتٌ و ُْبىوٌْ -

بًَت نُؾُضَُٓ بَُيهى ُْبىوٌْ و زَغتهىضتٌ باوباثرياًًْـ ناضيطُضٍ يُغُض ُْوَناٌْ 
نىْهُ ُٓو زَغتهىضتٌ و ُْبىويُف واٍ يُوإ نطزوووَ ُْنُٓ ثًَؿُوَو , زاٖاتىوف ُٖيُ

زٕ بُنٌَُ ُٖغتهط, ؾُضّ بهُٕ و ُّٓ ؾُضَهطزُْف ُْوَناًْـ يُى يُزواٍ يُى ؾًَطٍ بدي
نؿاُْوٍَ , و خؤبُضاوضزنطزٕ يُطٍَُ نُغاًْرتزا وا يَُطؤظ زَنُٕ خؤٍ بهؿًًََٓتُوَ

بُضزَواًَـ زَبًَـتُ ؾُضَهطزٕ و بَُطؤظُوَ زَْىغٌَ و يَُُ َُتطغًساضتط بُضاوضزنطزٌْ 
 َٓساَيُ بُنُغاٌْ زيهٍُ ٖاوتَُُتٌ .

 : ٖؤناضٍ غىضَُٖيطُضِاٌْ زََىناو يُناتٌ ؾُضَهطزْسا
ؾٌ َطؤظ ويَطِاٍ بىوٌْ نؤُْٓساٌَ بُضططٍ ٓاَطاظٍ زيهُف يُخؤ زَططٍَ نُيُناتٌ يُ 

يُناتٌ , بُضَْطاضبىوُْوٍَ َُتطغٌ يإ َُٖيىيَػتًَهٌ وضوشيَُٓض ثًَىيػيت ثًٌَ زَبٌَ
َُتطغًسا ثًَىيػيت بُٖؤضَؤٌْ تايبُت بُٖاوناضيهطزٌْ زَبًَت بؤ بُضَْطاضبىوُْوٍَ ؾًَُشإ 

تُؾسا دُغتٍُ َطؤظ زووناضٍ زوو ًَُالًٌَْ ْاوَوَ زَبًَتُوَ ٓاضَظوٍ يُّ ساَيُ, و ؾُضّ
 ضانطزٕ يإ خؤضاططتٔ و خؤزَضخػذي بؤ دًَطريبىوٕ يُضيَطٍُ ظاَيبىوٕ بُغُض ُّٓ َُٖيىيَػتُزا.

يُباضوزؤخٌ بُضَْطاضبىوٍُْ َُتطغًُنُ ٓاغاُْ ناًَإ َُٖيبصيَطٍ بُضَْطاضبىوْىَ يإ 
تُ نؤَُآليُتًُ بُ ضانطزٕ يإ ًَُالٌَْ غُضنُوتىو ْابٌَ ُٖضنُْسَ بُآلّ يُّ ساَيُ, ضانطزٕ

نؤُْٓساٌَ زََاضٍ نُبُضثطغًاضَ يُ غُض نؤْرتؤَيهطزٌْ ًَٓؿىٓاظاضَناٌْ ؾؿاضٍ زَضووٌْ يُو 
 ثُضٍِ ناالنًسا بٌَ.

ُّٓ ساَيُتٍُ ؾُضَٔ وا يُخىئَ زَنات يُزَوضوبُضٍ َاغىيهُناٌْ يُف و ًََؿو 
, يُضانطزٕ يإ بُضَْطاضبىوُْوَ, ُغيت طُضِإ بُزوواٍ ناضَغُضيَهٌ طىجناوزانؤببًَتُوَ بَُُب
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زَضَجناٌَ نؤتايًـ , يُّ ناتُزا نُغُنُ زَيُوٍَ خؤٍ ضابططٍَ بُو ثُضٍِ ُٖوَيساًُْوَ
واتُ بُضَو غُضَوٍَ بؤُٓوٍَ بتىاٌَْ ظاٍَ بٌَ بُغُض , زَضثُضِيين خىيَُٓ بُؾًَىٍَ ثًَهُواُْوَ

      ؾُضَهطزُْنُزا.
 : بريؤظَناٌْ ؾُضَهطزٕ

ُّٓ بريزؤظَ ثًًَىايُ ؾُضَهطزٕ زَطُضِيَتُوَ بؤ : بريزؤظٍ ؾًهطزُْوٍَ زَضووٌْ
بُخىزٍ خؤٍ بؤُٓوٍَ ؾًَىَيُنٌ ُْضطػًاُْ وَضبططيَت و نُغٌ ( َٔ) غُضقاَيبىوٌْ

 ؾُضًَٓـ بُؾُضِاْطًَعٍ و ؾُضِخىاغذي ْاغطاوَ
زؤوظَ ؾُضَين زَطُضِيًََٓتُوَ بؤ زَيُضاونًٌَ ُّٓ بري: بريزؤظٍ ؾًَطبىوٌْ نؤَُآليُتٌ

نؤَُآليُتٌ نُنُْسئ ؾًَىَ ضَؾتاضٍ خؤنؿاُْوٍَ يًَسيَتُ ُٓجناّ ُٖضنُْسَ ُٓجناٌَ 
غطوؾتًاٍُْ نؿاُْوَو زووضططتٔ يُنَُهطزُْوٍَ ضازٍَ زَيُضاونٌَ نُّ زَناتُوَ ثاؾإ 

بَُيهى , طىجناوَنإ يُزَغتسَزاتبُآلّ ُٖيٌ ؾًَطبىوٌْ ناضاَُيًُ نؤَُآليُتًُ , يُؾُضَهطزٕ
يُوَف ثرت زَبًَـتُ نؤغح و ضيَططََُعطيؿٌ نُيُؾًَىٍَ ثًَؿبًًٓهطزٌْ ؾُؾٍُ يُضووٍ 
َُٖيىيَػتُ نؤَُآليُتًُنإ زَضزَنُويَت يُطٍَُ ُٖغتًاضبىًَْهٌ يُضازَبُزَض غُباضَت بُ 

َيػُْطاْسًْـ بُؾًَىٍَ َُٖيػُْطاْسٌْ ُْضيًَاُْ يُاليُٕ نُغاٌْ تطَوَو ُٖضوَٖا َُيًٌ خؤُٖ
 ُْضييَن. 

ُْٖسٍَ يُٖؤناضَناٌْ ؾُضَهطزٕ زَطُضِيَتُوَ بؤ ٖؤناضَناٌْ : بريزؤظٍ شيٓطُيٌ خًَعاٌْ
ثُضوَضزٍَ زايهىباوى و ؾًَىٍَ ثُضوَضزَنطزٌْ َُٖيٍُ َٓساَيُناًْإ وَنى ظياز ثاضاغذي و 

ثًًَاْىايُ ( يًط و ضوضظ) ,تىْسوتًصٍ و ضَخُٓططتٔ و ُٖضَِؾٍُ بُضزَواّ و غعاٍ بُزٌَْ
 ؾُضَهطزٕ يُضيَطٍُ زضنجًَهطزٌْ شيٓطُوَ ناض زَنات وناضٍ يًَسَنطيَت.

, ٖؤناضٍ ؾُضَهطزٕ زَطُضِيًََٓتُوَ بؤ ؾانتُضٍ ثًَهٗاتٍُ بؤَاوَيٌ: بريزؤظٍ بؤَاوَيٌ
نُُْٖسٍَ يَُٓساآلٕ َُيًٌ ضووْانٌ زَنُٕ و ُْٖسيَهًإ بًَسَْطٌ و تُْٗايٌ و تا طُوضَف 

بؤيُ َٓساَيٌ ؾُضَين بؤَاوَيٌ ؾُضَٓرت زَبًَت ُٓطُض زايهىباوى , ُٖضوا زًَََُٓٓوَ زَبٔ
ٓاَاشٍَ 0987َُُٓف بُثًٌَ يًَهؤَيًُٓوَيُى غاَيٌ , َاََُيٍُ زياضيهطاويإ يُطَُيسا نطز

      نُ يُضيَطٍُ وَآلَطؤٍ ؾػًؤيؤشياُْوَ ًْؿاٍُْ ؾُضَين يُ َٓساَيُنإ زَضخػتىوَ.          , ثًَسضاوَ

نُغٌ 34نُ, يُظاْهؤٍ ٖاضظاضز يُيًَهؤَيًُٓوَيُنًاْسا( ناضٍ ؾىضتعو ٖاوضِيًَاٌْ) 
بؤيإ , ططتؤتُوَ يَُطؤظُ بُتَُُُْنإ نُيُتٌَُُْ َٓساَيًًإ بُؾُضَٔ ْاغطاو بىوُْ
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زَضنُوت نُوا طؤضِاْهاضيُناٌْ ًََؿو نُزَبُٓ ٖؤٍ ؾُضَهطزٕ زَنطٍَ يُضيَطٍُ يُضٍَ 
 يُطُؾٍُ ُٓو َٓساآلُْ ببًٓطٍَ. ( غا34ٍَ) ُٓبهطئَ و زواٍ زوو زَيَُىطٓاتًػًُوَ ويَ

ؾؤضتع بؤ طؤظاضٍ ًْى غٓتًؼ وتىيَيت َطؤظ بُٖؤٍ تُنٓؤيؤشياٍ ْىيَىَ زَتىاٌَْ وضزتطئ 
 طؤضِاْهاضٍ ظوو وَخت بعاٌَْ.

ٓاَاشٍَ بُوَزاوَ نُوا ؾُضَهطزٌْ نؤَُآليُتٌ تطغٓؤنًًُ ( kagan) ناطإ
بؤٍ زَضنُوت نُوا , َُآليُتًُنإ و بَُٓايُنٌ بايؤيؤشٍ ُٖيُ يَُطؤظسايَُُٖيىيَػتُ نؤ

غاٍَ وازَضزَنُوٕ نُٓاضأَ و تطغًإ 2-3%ٍ َٓساآلٌْ غاغًُّ يُتٌَُُْ 05-0ضيَصٍَ 
َُٓاُْ وَنى ثؿًًٍُ بًَهىو وإ , ُٖيُ ناتًَو ضووبُضووٍ َُٖيىيَػتًَهٌ  ْآاؾٓا زَبُٓوَ

ُٖضوَٖا ؾُضَين َٓاَيًٌ زياضَ , ػتًَهٌ تاظَ ْعيو زَبُٓوَنُيَُُٖيىيَ, ؾُضَٔ و بُسُظَضٕ
زَطُضِيَتُوَ بؤ زوو ضَُْٖس يُضَُْٖسَناٌْ نُغًَيت وَنى ٓاغيت ْعٌَ خانُضِايٌ و ٓاغيت 

 .( ايعكبًُ) بُضظٍ تىضَِيٌ
َاْط تا 30) ظاْا ناطإ زوو نؤََُيٍُ بؤ تاقًهطزُْوَ َُٖيبصاضز نؤََُيًَهًإ تٌَُُْ

ىوٕ نُنؤََُيٍُ ؾُضَٓٔ ًْؿاُْناٌْ خؤزوضططتٔ يَُُٖيىيَػتُنؤَُآليُتًُناًْإ إ ب( َاْط20
, ثًَىَ زياضَو ٖؤططٍ زايهًأْ و بًَسَْطٔ و غُضْانُوٕ يُْعيو بىوُْوَيإ يُنُغاٌْ ُْْاغطاو

بُآلّ نؤََُيٍُ زووَّ ؾُضَٔ ْري وَنى ُٓواٌْ زيهُ , واتُ يُو َُٖيىيَػتاٍُْ نُثًٌَ ٓاؾٓا ْري
زووض ْاططٕ و يُنُغاٌْ ُْْاغطاو و ْعيو زَبىوُْوَو شيُٓطٍُ ْىيًَإ ظوو زؤظيًُوَو ظوو خؤيإ 

ُٓو , زَضنُوت نُوا ؾُضَهطزٕ غًُُيُنُ َطؤظ ؾًَطٍ زَبٌَ, َُٖيىيَػيت تاظَيإ ْاغًىَتُوَ
غاٍَ و ًْى 7َاْطإ يُؾُضَهطزُْناًْإ بُضزَواّ بىوٕ تا ( 20-30) َٓساآلٍُْ نُؾُضَٔ بىوٕ

ُٖضوَٖا َٓساآلٌْ ُٖضزوو نؤََُيُنُ ناضزاُْوٍَ , هُواٍُْ ُٓو نؤََُيُيٍُ نُؾُضّ ْانُٕبُثًَ
َٓساَيُ ؾُضَُٓنإ يًَساٌْ زَيًإ يُواٌْ , ؾػًؤيؤشيإ يُباضوزؤخٌ تاقًهطزُْوَنُ تًَسا زَضنُوت

تًُنإ ُٖضوَٖا َٓساَيُ ؾُضَُٓنإ ُٓوَيإ يًَسَضنُوت نُوا َُٖيىيَػتُ نؤَُآليُ, زيهُ ثرتبىو
 بُآلّ َُُٓ يُواٌْ زيهُزا زَضُْنُوت., بؤ ُٓوإ ؾؿاضًَُٖٓ

يُواُْف , ُّٓ يًَهؤَيًُٓويُ دُخت يُغُض بَُٓاٍ بايؤيؤدٌ نُغًيَت زَناتُوَ
ؾُضَهطزٌْ نؤَُآليُتٌ ُٖضوَٖا ٓاَاشَؾٌ بُوَزا نُوا ُّٓ ضَُْٖساٍُْ نُغًَيت يُاليُٕ 

َإ ُٓظَىوُْنُ غُضجنٌ دًاواظيٌ ًََؿهٌ غًػتٌُ زََاضٍ َطؤظُوَ زياضٍ زَنطيَت بًَطى
 َٓساَيُناٌْ ُْزاوَ.   
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 :  ضازةضةزكسدني
ُٖضوَٖا زَبٌَ , ٓاطازاضبىوٕ يُو ٖؤياٍُْ بامساْهطزو ثُيطَِوُْنطزٌْ يُثطؤغٍُ ثُضوَضزَزا

نىْهُ ًَٖٓسٍَ نُغاٌْ ؾُضَٔ , بؿعاْري ناضَغُضنطزٕ بُطىيَطٍَ ساَيُتٌ ؾُضَهطزُْنُ زَبٌَ
بَُيهى بُثًٌَ , ضًَٓـ ُٖيُو ضيَطاو ضيَػايُنٌ زياضيهطاو ًًُْ بؤ ناضَغُضنطزٕساَيُتٌ ؾُ

نُغُضَتا ثًَىيػتُ بعاْري ٖؤناضَناٌْ , ساَيُتُنُو غُضناوٍَ زضوغتبىوٌْ ؾُضًَُٓنُيُ
يإ زَطُضِيَتُوَ بؤ بىًْازٍ نُغُنُ؟بُآلّ , زياضزٍَ ؾُضَهطزٕ نًًُ؟يُزَوضوبُضَوَ وَضطرياوَ

ضبٍُ يًَهؤَيًُٓوَناٌْ زَضوْٓاغٌ ٓاَاشَ بُوَ زَزَٕ نُزياضزٍَ ؾُضَهطزٕ يُبُض ُٓوٍَ ظؤ
وَضطرياوَو َطؤظ ؾًَطٍ زَبًَت نُواتُ ناضَغُضٍ غايهؤيؤشٍ باؾرتئ ضيَطايُ نُُٓضنٌ خًَعإ 
و زاَُظضاوَ ثُضوَضزَيًُنإ و بُنًتىضبىوٌْ ثُضوَضزٍَ زضوغيت َٓساَيُ وَنى طؤضِيين 

ساٌْ بؤ تًَهَُيبىوٕ يُطٍَُ َٓساآلٌْ تطو بُؾساضيهطزٌْ بُؾًَىٍَ شيٓطٍُ َٓساَيُنُو ٖاْ
غايهؤزضاَا نُضؤَيٌ واٍ بسضييَتَ بُبٌَ ُٓوٍَ ُٖغيت ثًَبهات يُطَُيًسا بطىجنٌَ..بؤ صيىوُْ 
ٓاظاز نُقىتابًُنٌ ؾُضَُٓ ثًَىيػتُ يُغُض َاَؤغتايإ و زايو وباوى ضؤَيٌ ظياتطٍ بسٌََْ 

, ُٓوٍَ ططيَهاٌْ بهاتُوَو بُضبُغتُ زَضوًُْناٌْ بتىيًََٓتُوَيُبؤُْ دًاواظَناْسا بؤ 
يُقىتاغاُْ َاَؤغتا زَتىاٌَْ ُٓو قىتابًُ ؾُضَُٓ بهاتُ ناوزيَطٍ ثؤٍ يإ ضؤشاٌْ ثًَٓذؿُػيُ 
نُُٖؾتاُْ قىتابًإ يُطؤضَِثاٌْ قىتاغاُْزا نؤزَبُٓوَ ضؤَيًَو بسضيَتُ ُٓو قىتابًُ وَنى ؾًعط 

ض ؾتًَهٌ تط يإ زَتىاٌَْ يُناضَ ٖىُْضيُنإ يإ وَضظؾًُنإ بُؾساضٍ خىيَٓسُْوَ يإ ُٖ
ُٓطُض ُٓو دؤضَ بُؾساضيهطزُْ بُضزَواّ بىو ُٓوا ضؤش يُزواٍ ضؤش ُٓو قىتابًُ ظاٍَ , ثًَبهطٍَ

بُآلّ خؤثاضاغذي يُناضَغُضنطزٕ , زَبًَت بُغُض ؾُضًَُٓنُيساو تىاْاناٌْ خؤٍ بُناضزيًََٓت
ُ ُٓو ٖؤياٍُْ بامساْهطزٕ ثُيطَِو ُْنُئ يُثُضوَضزَنطزٌْ َٓساَيسا بؤُٓوٍَ نُثًَىيػت, باؾرتَ

 زووناضٍ ُٓو باضَ زَضوًْاُْ ُْبٔ.
 : ُْٖطاوَناٌْ بُضَْطاضبىوُْوٍَ ؾُضَهطزٕ

ٓايا يُوَ زَتطغًٌَ نُؾتًَو , غُضَتا زَغتًٓؿاْهطزٌْ ٖؤناضَناٌْ ؾُضَهطزٕ بعاُْ
 ؟ نُ ضَْطُ ثُيىَْسٍ بُدًىبُضطتُوَ ُٖبٌَ. غُباضَت بُ ضوخػاضو ضواَيُتت وتطابٌَ



 236 

غُضت , وا ضَؾتاض بهُ نُ يُبُٓضَِتسا تؤ ؾُضَٔ ًْت و ُٓو ثُضٍِ َتُاُْت بُخؤت ُٖبًَت
بُضظبهُضَوَو غًٓطت زَضثُضِيَُٓو تؤظيَو بُطىضدىطؤَيٌ بطِؤبُضِيَىَو يُطؿتىطؤزا يُنالنُضَوَ 

 باؾٌ زَبًَت بؤت.بُ ُٖضنُْسَ بُالتُوَ ْاخؤؾُ بُآلّ زَضجناٌَ 

بطِيَو ناوَناْت بُضاغت و نُثسا بػىضِيَُٓوَو ظَضزَخُُْ يُطٍَُ زَوضوبُضتا بٓىيَُٓويُطٍَُ 
نُغاٌْ ُْْاغطاو نُيُطَُيت ضاوَغتاوٕ باؽ يُنُؾىُٖواو ُٓو ؾتاُْ بهُ نُيُو ضؤشَزا يُْاو 

 خَُيهسا باؽ زَنطئَ

ُو ؾانتُضاٍُْ نُبطِوا بُخؤبىْت نىْهُ يُنًَو ي, بُناويَهٌ ُٓضيَين غُيطٍ خؤت بهُ
, ظياز زَنات زؤظيُٓوٍَ خاَيٌ ُٓضيًَُٓ يُخؤتساو َُُْٓسَ ُٖغت بُتاوإ و ؾُضَُظاضٍ َُنُ

بري يُو , يُوَ َُتطغُ نُغًَو يَُُٖيىيَػتًَهسا ؾتًَو زَنات بُزَيٌ تؤ ًًُْو ضَتت زَناتُوَ
طزَضاُْ بهُٕ نُؾُضَٔ ْري و يًًَاُْوَ خؤت ضابًَُٓو ناوزيَطٍ ُٓو ٖاوضٍَِ و ب, بابُتُ َُنُضَوَ

 ؾًَط بُ.

بُناويَهٌ ُٓضيَين يُخؤت بطِواُْو غىز يُناتُناْت وَضبططَ و وا يُخؤت َُنُ ُٖغت بُ 
 بٌَ ٓىًََسٍ بهُيت.  

%بُؾساضبىإ 84يُيًَهؤَيًُٓوَيُنٌ ظاْهؤٍ غتاْؿؤضز يَُُٓطيها زَضنُوتىَ ضيَصٍَ  
يُيًَهؤَيًُٓويُنٌ زيهُف , شياًْإ ؾُضَٔ بىوُْ ؾُضَٓٔ و يُقؤْاغًَو يُقؤْاغُناٌْ

 زياضتطئ تطؽ الٍ ظؤضبٍُ خَُيو قػُنطزُْ يُبُضزَّ نؤََُيًَهٌ زيهُ. 
بُثًٌَ يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ زيهُ يُغُض طيهُنإ نطاوَ ؾُضَهطزٕ بَُٓايُنٌ بؤَاوَيٌ 

ُؾٌ ًَْىاًْإ ُٖيُ ُٓطُض بُضاوضزٍ ًَْىإ طُوضَو بهىى بهُئ يُؾُضَهطزٕ خاَيٌ ٖاوب, ُٖيُ
 بُآلّ بهىوى ُٓوَ ْاتىاٌَْ. , بُآلّ طُوضَ زَتىاٌَْ ساَيُتُنٍُ بؿاضيَتُوَ, يُ زَيُضاونٌَ و تطؽ

%يإ 34َٓساَيٌ تاظَ يُزايو بىو نطاوَ ضيَصٍَ  544يُيًَهؤَيًُٓوَيُنسا يُغُض 
ىٍَ ُٓو بُوَدًازَنطاُْوَ نُنؤُْٓساٌَ زََاضٍ ظؤض ُٖغتًاضيإ ُٖيُو زَضيـ نُوت ًْ

ًْىٍَ زووٌََ ُٓو َٓساآلُْ خىزإ نُغًيَت , َٓساآلُْ يُتٌَُُْ زووغاَيًُوَ ؾُضَٓٔ
دًاواظٍ ًَْىإ ُٓو َٓساآلُْف , نؤَُآليُتٌ نطاوَ بىوُْو بُٓاغاٌْ ضاٍ خؤيإ زَضزَبطِٕ

زَطُضِيَتُوَ بؤ نُغىناضيإ نُضآًَٖاًْإ ثٌَ نطزووٕ و ضايإ ًَٖٓاوٕ يُغُض ؾيت تاظَو 
دًاواظيهطزٌْ ضَطُظياُْ ناضيهُضٍ خؤٍ ُٖيُ يُزضوغتهطزٌْ ؾُضّ , وزؤخٌ ْآاغايٌباض

 %ُٓواٍُْ ؾُضّ زَنُٕ ضَطُظٍ ًََٔ.65نُزَضنُوتىَ ضيَصٍَ 
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ُٖظاض نُؽ يُغُضدُّ نري 04يُيًَهؤَيًُٓوَيهٌ ظاْهؤٍ غتاْؿؤضزٍ َُٓطيها نُيُغُض 
ُواُْ ظؤض بُسُيإ ُٖضوَٖا ْعيهٍُ %04ٓوتىيَصَناٌْ نؤٍََُ نطاوَ زَضنُوتىَ نُوا ضيَصٍَ 

َُٖإ ضيَصَف يُوإُْ  نُ ُْنىوُْتُ ضيَعٍ ُٓو نُغاُْوَ بُآلّ ظؤض ؾُضَٓٔ ٖؤناضٍ 
ؾُضَين ظؤضو سُياٍ ظؤض بطيتًُ يُ بؤَاوَو ُْبىوٌْ ناضاَُيٌ نؤَُآليُتٌ و تًَطِواًْين 

 ُْضيَين بؤ خىز.  
%ٍ َٓساآلٕ َُيٌ و 05-04صٍَ بُثًٌَ يًَهؤَيًُٓوَناٌْ ؾاضَظاياٌْ زَضوٌْ ضيَ

باؾرتئ ؾًَىٍَ ثُضوَضزَيٌ , ٓاَازَباؾٌ ؾُضَهطزًْإ بُؾًَىَيُنٌ ْاغطوؾيت يُطَُيسايُ
بؤُٓوٍَ َٓساٍَ ؾُضَٔ ُْبًَت ُٓوَيُ نُُٖض يُغُضَتاٍ غاوايًُوَ بُتايبُتٌ ُٓو ناتٍُ 

زابٓطيَت بؤ ُٓوٍَ َٓساٍَ خُضيهُ زازًََْؿٌَ يإ طاطؤَيهٌَ زَنات يُطٍَُ َٓساآلٌْ زيهُ 
تطغٌ يُنُغاٌْ تط بؿهٌَ نىْهُتطغُ نُوا يَُٓساٍ َزَنات ُْنًَـُ ثًَؿُوَ يإ تًَهٍَُ 

 ُْبًَت.
 
 



 238 

 

 

 

 

 :جهَيو و تانةي ناوضةطةزَييت

 
جهَيوي كوزدةوازي ثاَلهةزَيكي ضةثَيهساوي 

 لةثشتةوةية  

 

جنٌ ظياْطُياْسُْ بُنُغاٌْ دًَٓىزإ و ثالضو تىاجنططتٔ ضَؾتاضٍ ؾُضِاْطًَعٍ َطؤظٔ نُٓاَا
ُّٓ زوو ؟زياضزَيُ اليٌُْ ٓاغايٌ و ْآاغايٌ ُٖيُ بُطىيَطٍَ قؤْاغُناٌْ تٌَُُْ , زيهُ
يُتٌَُُْ َٓساَيًسا نؤََُيُ ٖؤناضيَو ُٖيُ نُثاٍَ بَُٓساَيُوَ زًََْت ثُْا بؤ دًَٓىزإ , َطؤظ

بُضثُضنُزاُْوٍَ , طزُْوَالغايًه, ببات يُواُْف غُضجنطِانًَؿاٌْ زايهىباوى و زَوضوبُض
ُٓطُض بُضزَواًَـ , بُآلّ دًَٓىزاٌْ َٓساٍَ بُضزَواّ ْابًَت, تىْسوتًصٍ و تؤَيُغٓسُْوَو...تس

بىو تازواٍ قؤْاغٌ َٓساَيًًـ ُٓوا زَبًَتُ بُؾًَو يُنُغًيَت َطؤظُنُو خىوٍ ثًَىَزَططيَت و 
, يهُ يإ يًَُْىإ زووْاونُزا ُٖيًُٓسٍ ُّٓ دًَٓىزاُْ ْآاغايًُ نُ يُ ًَْىإ ؾاضو ؾاضيَهٌ ز

ٖؤناضٍ ظَم و زياض , ٖؤناضٍ نؤَُآليُتٌ و زَضووٌْ يُزواٍ ُّٓ دؤضَ ضَؾتاضَوَٕ
, نُبُٓاضاغتُيُنٌ غايهؤيؤشيسا طىظَضزَنات ؾانتُضٍ زََاضطرييًُ بَُُٖىو ؾًَىَناًُْوَ

ُزووْاونٍُ دًاواظ يإ نُنىيَطاُْ دًَٓىزإ يإ تىاجنتًَططتٔ وَنى دًَٓىزاٌْ ًَْىإ زوونُؽ ي
يُاليُنُوَ , ًَْىإ زوو ٖؤظٍ يإ زوو...تس بُناضزًََٖٓطيَت و تُضِووؾو ثًَهُوَ زَغىتًَٔ

نُتىاْر يإ دىئَ بُنُغاٌْ ْاونُيُنٌ تط زَزات يُبُضُٓوٍَ , اليُْططٍ ُٓو نُغُ زَنات
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ٍ نُدًَٓىٍ ثًَسضاوَ يإ زَنًَتُ ثاٍَ ُٓو نُغُ, يإ ؾآلُْ عُؾريَتُ, خَُيهٌ ؾآلُْ ْاونُيُ
يُبُضُٓوٍَ خَُيهٌ ْاونُنٍُ يإ ؾاضَنُيُتٌ بُبٌَ ُٓوٍَ ٖؤناضٍ ًَٖطؾهطزُْنُ بعاٌَْ 

بُطىيَطٍَ بريزؤظٍ ؾًهطزُْوٍَ زَضووٌْ ُٓو دؤضَ , تُْٗا يُبُضُٓوٍَ خَُيهٌ ْاونُنُيُتٌ
ضِواًَْتُ زََاضطرييًـ نىيَطاُْو ْاظاْػيت و ْازضووغتاُْ زَ, بُضططيهطزُْ زََاضطرييًُ

واتُ ضاغيت بُضاَبُضَنٍُ ْاخىيًََٓتًُوَو َُٖيٍُ خؤٍ و اليُْططاًْؿٌ ْابًيَنَ , ضووزاوَنإ
ُْزاض زَبٌَ بَُاؾُ ُْنىضز : تىضى بُٖؤٍ زََاضطرييُ زشٍ نىضز زََئًَ, يإ ْايُوٍَ بًاْبًينَ

 زَبًَتُ ثاؾا.

ز دطُ يُوٍَ ثاؾاٍ خؤٍ ُٖضنُْسَ نىضز يًََُصووزا ثاؾايُتٌ بُخؤيًُوَ بًًُٓوَو نىض
يًََُصووؾسا نىضزيَو بُْاوٍ غُآلسُزئ ُٓيىبٌ , بىوَ ثاؾاٍ نُغاٌْ تطيـ بىوَ يًََُصووزا

يُو ثُْسَ تىضنًُزا زََاضطريٍ بُناو , ثاؾاٍ طؿت ُْتُوَناٌْ ًٓػالّ بىو بُتىضنًؿُوَ
إ واتُ نىضزيـ بَُٓساَيٌ تطغٓؤى زََيًَت ٍُٖ تىضنىَ, زَبًٓطٍَ و ُٖغيت ثًَسَنطٍَ

بُآلّ َُضدًـ , ضَْطُ يُبُضُٓوٍَ نىضز نُْس تىضنُاًَْهٌ بًًٓيبَ تطغٓؤى بىوبٔ, تطغٓؤى
يإ ُْٖسٍَ نُؽ , نىْهُ ُّٓ ْاوظَزنطزُْ دؤضيَهٌ زََاضطرييًُ زشٍ تىضنُإ, ًًُْ وابًَت

ُٖضوَٖا ؾاضؽ و , نىيَطاُْ ًَٖطف زَنُُْ غُض خَُيهٌ َىغٌَ و زََئًَ َىغآلوٍ ضَظئً
َب و عُدُّ و َُٖىو طُالٌْ ضؤشُٖآلت و ضؤشاواف زشٍ يُنرت ثُْسيإ ُٖيُ نُزووضَ عُض

, تُْٗا وَنى طىظاضؾتهطزٕ يُْار و َُٖيىيَػتُوَ ُٓو ثُْساُْ ضؤشاُْ بُناضزيَٓٔ, يُواقًعُوَ
بُآلّ بؤنٌ ًَُُٓ , عُضَبًـ زََيٌَ نىضز قػٍُ يُنُو ْابٌَ بُزوو واتُ نىضز  نُيًٍُ ضَقُ

ُٓو دؤضَ ,  تا ًَٓػتا تؤشيُٓوٍَ ظاْػيت بؤُْنطاوَ يُاليُُْ ُٓواُْوَنُيًُضَقري
 تؤَُتباضنطزٍُْ طُالٕ زشٍ يُنرت زََاضطرييًُ. 

ظاْاياٌْ ؾًهطزُْوٍَ زَضووٌْ ثًًَاْىايُ زََاضطريٍ ُٓضنًَهٌ زَضووٌْ زَبًينَ 
ضنىنًُٓو  وَنى, يإ نَُيُنُبىوَ, نُخاَيًهطزُْوٍَ ُٓو ُٖغتُ ُٖآلُْيُ نُزضوغت بىوَ

ًَُٓـ وَى بُضططيًُى , باضططشٍ و ؾُضِاْطًَعٍ نُثًَٓطاوو يُضيَطٍُ ًَٖطؾهطزٕ يإ تىاجنططتٔ
نىْهُ نُغٌ زََاضطري , يُخىز يإ بُضططيهطزٕ يُو نُغٍُ يإ ُٓو ؾاضٍَ نُخؤؾٌ زَوٍَ

وَنى , بُناويَهٌ نَُرت زَضِواًَْتُ نُغاٌْ زيهُو زاًْـ بُاليُُْنٍُ زيهُزا ْاًَْت
ََاضطريٍ ْاظيُنإ بُضاَبُض طُالٌْ زيهُ نُخؤيإ يُيىتهٍُ ُٖضََُنُ زاْاو طُالٌْ ز

َُٖىو ُٓو زََاضطرييًاُْ نُُٖيُو وَنى , زيهُف بُتايبُتٌ عُضَب يُبٓهٍُ ُٖضََُنُ



 241 

يإ , يإ طُيًَو زشٍ طُيًَهٌ زيهُ, زََاضطريٍ خَُيهٌ ْاونُيُى بُضاَبُض ْاونُيُنٌ زيهُ
ُٓو تؤَُتاُْ ًٖهٌ بُيًَهؤَيًُٓوٍَ ظاْػيت ُْٖاتؤتُ , ض غجٌ ثًَػتضَف ثًَػت بُضاَبُ

بَُيهى بُٖؤٍ ضنىنًُٓو ُٖغيت َُٖيُوَ غُضٍ َُٖيساوَو زواتط ثُيطَِونطاوَو بىوَتُ , ٓاضاوَ
يإ تىضى تطغٓؤنُٕ يإ َىغآلوٍ , ثُْس ُٓطًٓا نٌَ يًَهؤَيًُٓوٍَ نطزووَ نُ نىضز نُيًُضَقُ

, ًـ يُٓاضزابًَت ُٓوا ْانًَتُ نىاضنًَىٍَ ضاغيت بَُيطُُْويػتُوَُٓطُض ضاغتًُن, ضَظئً
ٖؤناضيَهٌ زيهٍُ دًَٓىزإ و تىاجنططتين ًَْىإ خَُيهٌ زووؾاض يإ زوو طٍُ بطيتًُ يُ ُْغيت 
خَُيو بُتايبُتٌ خَُيهٌ ضؤشُٖآلتٌ دًٗإ يُواُْف نىضزغتإ و عًَطام نُظؤضبٍُ 

هُ نُضاغتُوخؤ ًَٖطف زَنطيَتُ غُض ُْٓساَُناٌْ يُؾٌ و دًَٓىزاُْنإ ْاوًَٖٓاٌْ خىؾهى زاي
نىْهُ تاى نُٓاضَظووٍ , ًَُٓـ زَطُضِيَتُوَ بؤ ثطؤغًػٌ نُثاْسٌْ غًَهػٌ, ْاوطٍَُ

ُٓو ٓاضَظووَ َت زَنات نُزواتط ( الؾعىضٍ) غًَهػٌ ُْؾهٌَ ُٓوا بُؾًَىَيُنٌ ُْغتًاُْ
, ضَؾتاضيَهٌ زيهُ طىظاضؾيت يًَسَناتبُؾًَىٍَ دًاواظ وَنى خُوٕ يإ دًَٓىزإ يإ ُٖض 

بُثًٌَ ؾًهُضَواٌْ زَضووٌْ َاوَيُى دؤضَ , نُُْٖسيَذاض ٓاؾطَتًـ ُٓو دًَٓىاُْ بُناضزيَٓٔ
بُآلّ نُٓؤتؤَبًًُنُيإ طؤضٍِ بُدؤضٍ باضيو و , ٓؤتؤَبًًًَو زَٖاتُ ًَػط نطِياضٍ نُّ بىو

, غتًاُْ الؾعىضٍ َُيًٌ نطِيًٓإ زَنطزبؤيُ خَُيو بُؾًَىٍَ ُْ, تًص يُُْٓساٌَ ًَْطيُٓ زَنىو
نُواتُ دًَٓىزاًْـ بُْاوًَٖٓاٌْ ُْٓساٌَ غًَهػٌ دطُ يُوٍَ ثُيىَْسٍ بُؾُضَف و 

َُيًٌ غًَهػٌ َطؤظُ نُٓاضَظووٍ ُْؾهاوَ ُٓطًٓا بؤ يَُُٖىو دًَٓىَناٌْ زيهُ , ْاَىغُوَ
ٖؤناضٍ زيهٍُ ُّٓ , ضَظياتطَو خىؾهى زايهًـ ثُيىَْسيإ نًُ بُ نُغًَهُوَ نُخؤٍ تاواْبا

نىْهُ َطؤظ يُُٓجناٌَ تىْسوتًصٍ نُزوناضٍ زَبًَتُوَ , زياضزَيُ طًاٌْ تؤَيُغُْسُْوَيُ
ُٓو ؾُضِاْطًَعيًاٍُْ بُٓاظاضزاٌْ , ٓاضَظووٍ تؤَيُغُْسُْوَ يُطًاًْسا خؤٍ َُآلؽ زَزات

يإ زَضووٌْ  نُغاٌْ زيهُ زَضزَبطٍَِ و بُتايبُتًـ يُو ناتٍُ نُنُف و ُٖواٍ نؤَُآليُتٌ
ُٓو ٓاظاضزاُْف يإ ظاضَنًًُ وَنى دًَٓىزإ و تىاجنططتٔ يإ , ضيَدؤؾهُض زَبٌَ بؤٍ

نُنُغٌ ؾُضِاْطًَع , يإ ًْاظخىاظيًُ, دُغتُيًُ وَنى يًَسإ و ظيإ طُياْسٕ بُنُغاٌْ زيهُ
ُ ُٓطُض خؤٍ ثًٌَ ُْنطٍَ ظيإ بطُيٌَُْ ُٓوا يُزَيُوَ ٓاواتٌ ُٓوَ زَخىاظٍَ ُٓو نُغ

, ؾانتُضٍ خؤبُنَُعاْري و ْاٖاوغُْطٌ ٖؤناضٍ زيهٍُ ُٓو زياضزَ ْاؾرييُٓيُ, ظَضَضَُْس بٌَ
نُدًَٓىزَض زَيُوٍَ بُدًَٓى يُططْطٌ خَُيهٌ زيهُ نُّ بهاتُوَ بؤ ُٓوٍَ تاٍ تُضاظوَنُ 

ُّٓ دؤضَ نُغاُْ ظوو زَنُٓ ثاٍَ نُغاٌْ , يُقاظاجنٌ خؤٍ بًَت و ٖاوغُْطٌ بؤ بطُضِيَتُوَ
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ؾًَطبىوٕ , ىزَضو يُطَُيًاْسا ًَٖطف زَنُُْ غُض خَُيهٌ ؾاضيَهٌ زيهُ يإ ٖؤظيَهٌ زيهُدًَٓ
نَُٓساٍَ يُْاو خًَعإ و نؤآلُْوَ ؾًَطيإ , والغايًهطزُْوَف ؾانتُضٍ زيهٍُ ُٓو زياضزاُْيُ

ىوُْ ظؤض زَبًَت و يُطَُيًاْسا طُوضَ زَبٌَ و ثاؾإ يًٌَ زَبًَتُ خىو و ثًَىٍَ ٓاَيىزَ زَبًَت بؤصي
, نُؽ يُنؤََُيطٍُ ًَُُٓزا ُْٖسٍَ دًَٓىٍ ضؤشاُْ ُٖيُيُطٍَُ َُٖىو ؾتًَهسا بُناضٍ زييَنَ

نُزََيًَت عُضظٍ بطًَِ....ًٓبازٍَ نطز...زايهٌ طا.....تس تُْاُْت ُٓطُض ؾتًَو يًًَإ ببًَتُ 
يَهٌ َُُٓف ُْخؤؾًُنٌ نىؾٓسَيُو نًتىض, ططؾت يإ نُغًَو يًًَإ ياخٌ بٌَ يإ ..تس

, بؤنىوُْناًْـ ناضيطُضيًإ ُٖيُ يُغُض غُضَُٖيساٌْ دًَٓىو تىاجنططْذي الٍ خَُيهٌ, غُقُتُ
ًَٓػتا , غُطبابُ زََيًٌَ بُضخُ : )بؤ صيىوُْ ُٓطُض نهًَهٌ دىإ بُؾىيًََٓهسا تًَجُضٍَِ زََئًَ

يَهٌ شيإ ُٖيُ يُضووٍ بؤنىوُْناُْوَ خًَعإ باوَضٍِ بُدؤضَ ؾًَىاظ ,(ُْيسٍَ بُعُضظا.....تس
بؤصيىوُْ ُْٖسٍَ دؤضٍ , يُبُض ُٓوَ ًَٖطف زَناتُ غُض ؾًَىاظيَهٌ زيهُ نُباوَضٍِ ثًٌَ ًًُْ

ُٓو ًَٖطؾهطزُْ يُطًاٌْ , ناضنطزٕ ُٖيُ باوَضِيإ ثًٌَ ًًُْ زََئًَ بُطُوازٍ ْإ ثُيسا زَنا
نُبُؾًَىَيُنٌ , طعٍغًؿُتٌ ُْض, َٓساَيسا نُنُضَ زَنات و ُْوَ زواٍ ُْوَ بُناضزًََٖٓطيَت

َتبىو يُطًاٌْ خَُيهسا ُٖيُ وايإ يًَسَنات خؤٍ يُزَوضوبُضو خَُيهٌ ؾاضَناٌْ زيهُ 
ُٖض بؤيُ دىاٌْ و ثًاوَتٌ و ْاونٍُ خؤٍ و زاًْؿتىاٌْ ؾاضَنٍُ , بُنانرت بعاٌَْ

ُٓو بُباؾرت ظآًُْو ُٓو بُباف ُْظآًٍُْ , بُزاًْؿتىاٌْ ؾاضيَهٌ زيهُ بُباؾرت زَظاٌَْ
, نُبُٖؤيُوَ دىئَ زَزضٍَ يإ تىاْر زَطريٍَ, خَُيهاٌْ زيهُ زَبُٓ ثاَيُٓضٍ نُثًَٓطاو
نُزَبًَتُ َايٍُ زضوغتبىٌْ ُٖغتًَو نُبُٖؤٍ , ُٖضوَغا نُيًُضَقٌ غُضناوَيُنٌ زيهُيُ

: عُيٌ وَضزٍ زََيٌَ, ُٓو ُٖغتُوَ دىئَ بُنُغاٌْ زيهُ يإ ْاونُيُنٌ زيهُ بسضٍَ
اغتسا زوو غىاض بُالٍ ثُيهُضيَهسا تًَسَثُضِئ يُنًَهًإ زََيٌَ ُّٓ ثُيهُضَ يُغُزَناٌْ ْاوَضِ

ُّٓ زََيٌَ ظَضزَو ُٓو زََيٌَ , ُٖضزووى زَبٌَ بَُؿتىَطِيإ, ظَضزَ ُٓوٍ زيهُيإ زََيٌَ ؾًُٓ
نىْهُ اليُنٌ ثُيهُضَنُ بُظَضز ضَْط , يُضاغتًؿسا ُٖضزوونًإ ُٖض ضاغت زَنُٕ, ؾًُٓ

ُٖض يُنُ يُو غىاضاُْ يُبُض نُيًُضَقٌ زَياْىيػت بُوٍ تطٍ , ٍ زيهٍُ بُؾرينطابىو اليُنُ
تا يُزواداضزا ُٖضزوونًإ بُمشؿًَط , بػُغيًَين نُ ثُيهُضَنُ ُٖض ُٓو ضَْطُيُ نُخؤٍ زَيًٌََ

ُٓطُض غايهؤيؤشياُْ ُٓو ؾُضَِ دىئَ و مشؿًَطَ يًَهبسَيُٓوَ , و دًََٓىزإ بُضزَبُٓ طًاٌْ يُنرت
, نُيًُضَِقٌ و بُضاغت ظاًْين بريوضِاٍ خىز زَطُيٌَُْ ُٓطُض بريوضِانإ َُٖيُف بٔ واتاٍ

نُزوو نُؽ ظؤض ( بؿؿطٍَِ بعُْ) يُنىضزَواضٍ خؤمشاْسا بُغُضٖاتٌ ظؤض ُٖيُ يُواُْف نُزََئًَ
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ٖاوضِيٌَ يُنرتٍ زَبٔ يُْاناو قُيُضَؾًَو زَبًٓٔ يُنًَهًإ زََيٌَ ُٓوَ قُيُضَِؾُو ُٓوٍ 
, ُٓوٍ زيهُيإ زََيٌَ بؿؿطٍَِ ُٖض بعُْ, يُنُّ زََيٌ ُٓوَتا ؾطٍِ قُيُضَِؾُ, إ زََيٌَ بعُْزيهُي

ُّٓ َؿتىَطَِ ُْظؤنُ ُٖغيت ضنابُضٍ و زََاضطريٍ و نُيًُضَِقٌ يَُطؤظسا ًْؿإ زَزات 
يُواُْف دًَٓىزإ و ًَٖطؾهطزٌْ ظاضَنٌ نُزَطاتُ , نُبُظؤض ؾًَىَ طىظاضؾت يُخؤٍ زَنات

ُّٓ دؤضَ ضَؾتاضاُْ بَُٓايُنٌ غايهؤيؤشٍ ًََصوويٌ , عُؾريَت و ْاونُو طُيًـٓاغيت 
ضَطىضيؿٍُ يُْاو خَُيهًسا زانىتاوَو يُْاو َُٖىو طُالٌْ زوًْازا بُؾًَىٍَ , زوضوزضيَصٍ ُٖيُ
طؤضِاْهاضٍ تًايسا بُغرتاوَ بُطؤضِاْهاضٍ يُشيَطخاٌْ ٓابىضٍ و َُْاٌْ بًَهاضٍ , دؤضاودؤض ُٖيُ

ظاآليٌ و ُٖضَٖا طؤضِاٌْ غًػتٌُ غًاغٌ نُبتىاٌَْ زضيىنطاغٌ و ٓاظازٍ بؤ تانُنإ  و ناتٌ
, ؾُضاُّٖ بهات و ُّٓ طؤضِاُْف يُنؤََُيطُيُنُوَ بؤ نؤََُيطُيُنٌ زيهُ دًاواظٍ ُٖيُ

نؤََُيَطٍُ ضؤشُٖآلتٌ نُخاوَٕ نًتىضيَهٌ زَوَيَُُْسَ يُ دًَٓىو تىاْر و تُؾُض بُٖؤٍ 
, َ ناوَضٍَِ ْانطٍَ وَنى نؤََُيَطُيُنٌ ضؤشاوايٌ طؤضِاٌْ بُغُضزا بٌَنُثاْسٌْ غًَهػًُو

ُْخامسُ يُنؤََُيطٍُ ضؤشُٖآلتٌ بُتايبُتًـ يُعًَطام و نىضزغتإ ضاثُضيًََٓهٌ ثًؿُغاظٍ 
نُشيَطخاٌْ ٓابىضٍ بطؤضٍَِ و ثاؾإ ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًُنإ طؤضِاٌْ , بُخؤو ُْبًًٓىَ

بؤيُ يُوآلتًَهٌ وَنى تىضنًا زواٍ ضوخاٌْ , طؤضِإ تًايسا غػت والواظَبُغُضزا بٌَ يُبُضُٓوَ 
زَوَيُتٌ عىمساٌْ يُغُضزٌََ َػتُؾا نُاٍ ُٓتاتؤضى نُبُغُضزٌََ نَُايًعّ ْاغطاوَ 

يُواُْف يُغُضُْنطزٌْ , بطِياضزضا نًتىضٍ غىاو و نؤٕ نُباضَ يُغُض نؤََُيطُوَ بطؤضٍَِ
يًُتىضنُنإ يُغُضيإ زَنطز يُطُأل نُْسئ طؤضِاْهاضٍ تُضِبىوف نُدؤضَ نآلويَهٌ يىويُ

, نىْهُ ُٓوإ ثًًَاْىابىو طؤضِإ يُضواَيُت طؤضِإ يُغايهؤيؤشٍ تانسا زضضوغت زَنات, زيهُ
نىْهُ نًتىض ناضيطُضٍ طُوضٍَ , بُآلّ ًََصوو ُٓوَؾٌ زَضخػت نُطؤضِإ بُضواَيُت ًًُْ

زَنطٍَ ًٍَُُٓ نىضز يُضيَطٍُ ًَسياوَ بَُُٖىو  ,زَضوٌْ يُُْغيت ُْوَناْسا بُدًَسيًٌَََ
دؤضَناًُْوَ بُٖاوناضٍ يُطُأل ثُوضوَضزَو ؾُيػُؾٍُ ثُضوَضزَيٌ زََاضطريٍ يُتانسا 
بطَِوًًَُْٓٓوَو بُضْاٍَُ تايبُتٌ بؤ زابطِضيَصئ ُٖضنُْسيؿُ ظؤض يُزضاَا نىضزيًُنإ ثطِ 

ثُضوَضزَو زضووغتهطزٌْ طًاٌْ َُزًَُْت تىْسوتًصٍ و ثالضو دًَٓى زأْ نُتًاياْسا ضَناوٍ 
 ُْنطاوَ. 
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 دةزووى دزووضيت خؤطوجناندى و
 

يةموو خؤطوجناندنَيك ضاغمةم نيية،ضونكة ئةطةز 
 وابَيت كةواتة خود يةزوةكو خؤيةتي.   

 
خؤطىجناْسُْ نُثًَىيػتُ , زضووغيت  يُنًَو يُبَُٓاناٌْ نُغًيَت غُضنُوتىو يإ زَضووٕ

ات تىاْاٍ خؤطىجناْسٌْ يُالزضوغت بيبَ و ُٖض ناتًَهًـ تىاٌْ خؤٍ بطىجنًيَنَ َطؤظ ُٖوٍَ بس
, َاْاٍ وايُ نُغايُتٌ تُواو يإ ظًََُٓيُنٌ يُباضٍ ُٖيُ نُ نُغايُتًُنٌ غُضنُوتىو بٌَ

واتُ َطؤظ نُنىوَ , بُآلّ ُّٓ خؤطىجناْسُْ ُٓوَ ْاطُيٌَُْ نُغايُتٌ خؤت يُزَغت بسٍَ
خؤطىجناْسٕ ُٓوَيُ , بُآلّ ْابٌَ ناوَناٌْ بسؤضِيَينَ, َغت بُناويُوَ بططٍَؾاضٍ نىيَطإ زَبٌَ ز

َطؤظ ُٖوٍَ بسات ٖاوغُْطٌ خؤٍ ضابططٍَ يًَُْىإ ثًَىيػتًُناٌْ خؤٍ و ثًَىيػتًُناٌْ 
خؤطىجناْسٌْ خًَعإ َُٓطِؤ ُٓوَيُ نُثًَىيػتُ زايو و باوى بعأْ و بتىأْ خؤيإ , شيٓطُزا

, نُنًرت يًَسإ و تىْسوتًصٍ ؾًَىاظٍ ضاغت و زضوغيت ثُضوَضزَ ًًُْ, ٓٔيُطُأل ُٓوَزا ضابًَ
, نَُٓساٍَ ثًٌَ طىيَطِايٍَُ بٌَ و يَُُٖإ ناتسا باضٍ زَضوٌْ و نُغايُتٌ ٓايٓسَؾٌ تُواو بٌَ

بؤيُ ثًَىيػتُ باوَضِ بُوَ بًَينَ نُُٓويـ وَنى , ثًاو زَبٌَ ُٓوَ بعاٌَْ نُ شٕ نؤيًٍُ ُٓو ًُْ
يُواُْؾُ ُْطىجناْسٌْ َطؤظ ًَٓػتا ظياتط بؤ ُٓوَ بطُضِيَتُوَ , و نؤياليُتٌ قبىٍ ْاناتُٓو وايُ

بُآلّ يُطٍَُ ُٓوَؾسا , نُ طؤضِاْهاضيُنإ خًَطاو نتىثطِٕ و ثًَساويػتًُناٌْ َطؤظ ظيازٍ نطزووَ
طؤظ يُو نُواتُ بُُٖض ؾًَىَيُى بٌَ ثًَىيػتُ َ, ُٓقًٌَ َطؤظٌ ًَٓػتاو وؾًاضٍ ظياتطَ يُضابطزوو

ض خؤطىجناْسٌْ شٕ و ًََطز بٌَ , زَضزَ نىؾٓسَيُ خؤٍ ضظطاض بها نُُْتىاٌَْ خؤٍ بطىجنًَينَ
يإ زضاوغٌَ و زضاوغٌَ...تسزَتىاْري بًًََري خؤطىجناْسٕ , يإ بىى يُطُأل خُغىو, يُطُأل يُنرت
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اظٍ نًرت دًٌَ نىْهُ عُقًٌَ ؾطاواخنى, واتُ قىضباًْسإ بُُْٖسٍَ ؾت يُثًَٓاو ُْٖسيَهٌ زيهُ
, خىطىجناْسٕ تُْٗا ُٓوَ ًًُْ, ْابًَتُوَو زَؾٌَ زإ بُنُغاٌْ تطٍ زَوضوبُضيؿُاْسا بًٓرَي

واتُ ُٓطُض ؾتًَهت زَوٍَ زَبٌَ زَغت , نُبتُوٍَ بَُيهى ُٓوَؾُ نُ ُٓواًْـ زَياُْوٍَ
َُيبُتُ ٖ, بُآلّ ُْى يُغُض سُغابٌ نُغايُتٌ و بُٖا َطؤيًُنإ, بُضزاضٍ ؾتًَهٌ زيهُ بٌَ

نُثًَىيػتُ َطؤظ ظاٍَ بٌَ بُغُض  ,(ثًَىيػتًُناُْ) َُبُغتُإ يًَطَزا ٓاَيىطؤضِنطزٌْ ؾتُناُْ
بُآلّ ُٓطُض  ُٓو , نؤغح و تُطُضَ ؾُخػٌ و نؤَُآليُتًُنإ نُزَبُٓ ٖؤٍ ضوخاٌْ َطؤظ

تُٖؤٍ َطؤظُ ظاٍَ ُْبىو يإ ُْطىدا زَبًَتُ ٖؤٍ بًَعاضبىوٕ وخَُىثُشاضَو ُْٖسيَذاضيـ زَبًَ
بطِوابُخؤبىٕ , خؤنىؾتًٓـ يىتهٍُ بًَعاضبىوٕ و ُْطىجناٌْ َطؤظُ يُطُأل زَوضوبُضزا, خؤنىؾذي

و ضَظاَُْسٍ يُغُض ناضوثًؿُ زَبًَتُ ٖؤٍ ٖاوغُْطٌ و خؤطىجناْسٕ غُضَتا يُغُض َطؤظ 
ناًْسا ثًَىيػتُ بُتايبُتٌ يُغُض خًَعإ نُثًَىيػتُ تؤوٍ بطِوا بُخؤبىوٕ و َتُاُْ يُطُأل تانُ

يُشياٌْ ضؤشاَُْاْسا ظؤضٕ ُٓواٍُْ طًُيٌ و طاظَْسَ يُزَوضوبُضٍ خؤيإ زَنُٕ , بهًَينَ
طُض تؤ زَتىاٌْ , يإ ناضَنُيإ بُطىيَطٍَ زَيٌ ُٓوإ بُضِيَىَْانٌَ, نُناضَنُيإ بُزٍَ ًًُْ

, يتُوَخؤت بطىجنًيَن ُٓو خؤطىجناْسُْ بؤ بًَُٖعنطزٌْ نُغايُتٌ خؤتُو يُضوخإ زووض زَنُو
يُّ ضواْطُيُوَ ثًَىيػتُ ُٖوٍَ بسضٍَ نًَؿُ , بُثًَهُواُْؾُوَ ُْطىجناْت زَبًَتُ ٖؤٍ ضوخاْت

زَضوًُْناٌْ ًَْىإ ُْٓساَاٌْ خًَعإ ًًََُْٖسضٍَ وَنى نُيًُضَقٌ و قُْاعُت ُْنطزٕ بُتايبُتٌ 
يُغطوؾتًاْسا  يًَُْىإ ٖاوغُضاْسا نُُٖضيُنُيإ يُشيٓطُيُنٌ دًاواظَوَ ٖاتىوٕ و دًاواظٍ

بُآلّ ضاغيت شيإ , ُٖيُو ُٖض يُنُيإ زَيُوٍَ ُٓوٍَ يًََُؿهٌ خؤيسايُ دًَبُدًٌَ بهات
واتُ , ُٓو واظًَٖٓاُْ قىضباًْساُْ, ُٓوَيُ ُٓطُض ؾتًَهُإ بىٍَ زَبٌَ واظ يُؾتًَهٌ تط بًَٓري

, نى يُى ًًَُُْٖىو شٕ و ًََطزيَو زاب وُْضيت و ؾًَىاظٍ برينطزُْوَيإ وَ, خؤطىجناْسُْ
بُآلّ بؤ خؤطىجناْسٕ ُٖضيُنُيإ ؾًؤاظيَهٌ تاظَ زيًََٓتُ ٓاضاوَو واظ يُُْٖسٍَ يُؾًَىاظَناٌْ 

نُواتُ بؤ ُٓوٍَ َطؤظ بتىاٌَْ نُغايُتًُنٌ , شياٌْ ثًَؿرتٍ زيَينَ بؤ ُٓوٍَ بطىجنٌَ
ُضِوآُْ بُضظتط خؤطىجناْسٌْ ُٖبٌَ ثًَىيػتُ يُنُّ داض تًَطِواًْين بؤ شيإ واقًعًاُْبٌَ و ْ

ثاؾإ ٓاغيت خىاغتُناٌْ َطؤظ زَبٌَ بُثًٌَ تىاْاٍ َطؤظُنُ , يُخؤَإ بُزاخُوَ زََطئ
, ؾطاواْبىوٌْ ٓاغؤف ًْؿاُْيُنٌ تطٍ خؤطىجناْسٌْ َطؤظُ, خؤٍ بٌَ و ُٖوَيٌ بؤ بسات

ًؿاتُناٌْ نُْابٌَ َطؤظ بُضَِٖايٌ بطِواًَْتُ ُٓضيًَُٓناٌْ شيإ و وَى نؤٕ ْاؾيبَ بُضَٖايٌ يُغ
 شيإ بطِواًَْت.  
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 :كةضي نةزطصي
كةضي نةزطصي شيهداني خودي خؤيةتي، بؤية 

 ئةويرت زةتدةكاتةوة )مطتةفا حجاشي(

 
 

ُ ن, بُثًٌَ يًَهؤَيًُٓوَنإ ُْضطعيُت ُٓؾػاُْيُنٌ يؤْاًُْ يُوؾٍُ ْاضغًػُوَ ٖاتىوَ
ُّٓ نهُ يُزاخٌ ؾُضاَؤؾهطزٌْ يُاليُٕ ُٓو , ْاوٍ الويَو بىوَ نهًَو ظؤض خؤؾٌ ويػتىوَ

( ْاضغًؼ) بؤيُ بُثًٌَ ُٓؾػاُْنإ خىاوَْس تؤَيٍُ ُٓو نهٍُ يُنىضَِنُ, الوَوَ َطزووَ
, ْاضغًؼ بُضازَيُنٌ ظؤض عاؾكٌ خؤٍ زَبًَت, نطزؤتُوَ نُواٍ يًَهطزوَ عاؾكٌ خؤٍ بًَت

و زَضِواًَْتُ ْاو برييَو و ويٍَُٓ خؤٍ زَبًينَ ويَُٓنٍُ خؤٍ ظؤض ثٌَ دىاُْو ْاضغًؼ ناتًَ
عاؾكٌ ويَُٓنٍُ خؤٍ زَبًَت و يُثطِ خؤٍ بؤ َُٖيسَزاتُ ْاو بريَنُوَو يُٓاناَسا زََطيَت و 

زوابُزواٍ ُٓوَ غًؿُتٌ ُْضطعٍ زَبطِيَتُ باآلٍ ُٓو , يُؾىيَُٓنٍُ طىَيُ ُْضطعيَو زَضِويَت
ؾطؤيس , خؤيإ ظؤض خؤف زَويَت و خؤيإ ظؤض ثٌَ دىاُْو و عاؾكٌ خؤيإ زَبٔنُغاٍُْ نُ

يُباضٍَ ُْضطعيُتُوَ زََيٌَ ُٓؾػاٍُْ ْاضغًؼ نُنُوتؤتُ زاوٍ خؤؾُويػيت خؤيُوَ ٖؤناضٍ 
ثًَىَ يهاٌْ ُٓو غًؿُتُيُ بُو نُغاٍُْ نُ خؤيإ ظؤض خؤف زَويَت و يُؾُضُْٖطٌ 

هطاوَو بُؾًَىَيُنٌ ظاْػتًاُْ يًًَهؤَيسضاوَتُوَو َؿتىَطٍِ زَضووْٓاغًؿسا ُٓو غًؿُتُ زياضي
بُآلّ غُضَضِاٍ ُٓو َؿتىََطَِ ُٓوَ يُو ؾُضُْٖطُزا دًَطري , يًَُْىإ ظاْايإ زضووغت نطزووَ

ُّٓ , بىوَ نُنُغاًَْو خؤيإ يُضازَبُزَض خؤف بىيَت زَنُٓ قاَييب نُغًَيت ُْضطعيُوَ
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يُ يُطَُيًسا ْططؤبىوٕ و ثًًَإ وايُ ُٓو نُغٍُ يُطَُيٌ نُغاُْ يُخىزٍ خؤياْسا نُغًَو ُٖ
بُثًٌَ يًَهساُْوٍَ ؾطؤيس ُّٓ ساَيُتُ طىظاضؾتُ يُ قؤْاغًَهٌ , ْططؤبىوٕ تُواونُضٍ خؤياُْ

طُؾُنطزٌْ غًَهػٌ نَُٓساٍَ يُيُنُّ غاَيٌ تًَُُْسا يُزَوضوبُضٍ خىزٍ خؤيسا نُقٌ 
بُثًٌَ يًَهساُْوٍَ ُْٖسٍَ يُيًَهؤَيُضَوإ , ثُضٍَِبُغتىوَو بُنُْسئ قؤْاغٌ غًَهػًسا تًَسَ

خاغًُتٌ ُْضطعيُت يُساَيُتٌ ٓاغايًسا طىظاضؾتُ يُضيَع يُخؤْإ و ًَُٓـ ثًَىيػتًُنٌ 
 زَضووٌْ َطؤظُو زَبٌَ تًَطبهطٍَ .

ناتٌَ َطؤظ زووناضٍ ُّٓ ساَيُتُ زَبًَتُوَ يُُٖض ثًؿُيُنسا ناض بهات ناضيطُضٍ يُغُض 
َوضوبُضيُوَ زَبًَت تُْاُْت ُْضطعيُت ناض يُناضٍ ضؤشْاَُْىغٌ و ْىوغًين ثُيىَْسٍ بُز

نُغاٌْ ضؤؾٓبرييـ زَناتُوَويُْىغًُٓناًْاْسا ضَْط زَزاتُوَ تُْاُْت ؾاعطاٌْ طُوضٍَ 
غًاغُشيُزاضاٌْ , زوًْاف يُٖؤْطاوَناًْاْسا بًَُْٗين و ٓاؾهطا طىظاضؾتًإ يُو ساَيُتُ نطزووَ

َيبصاضزُْناْسا زَزؤضِئَ ْاضَِظايٌ خؤيإ بُضاَبُض ُٓجناَُنإ زَضزَبطِٕ و ُْضطعيـ ناتٌَ يُُٖ
ثًًَإ غُيطَ نُغُضُْنىتىوٕ نىْهُ ُٓوإ غُضَضِاٍ َاََُيُو غًاغُتٌ خطاثًإ ُٖض ناوَضٍِ 

زيهتاتؤضَناٌْ زوًْا ُٓوٍَ خؤؾشاَيٌ زَنطزٕ ُٓو ثًَساَُٖيسإ و , ُٓوَٕ نُغُضبهُوٕ
نُغاٌْ ُْضطعٍ ُٖضطًع , اعريإ و ْىغُضإ وَغؿًاًْإ زَنطزوَغؿهطزْاُْ بىو نُؾ

نىْهُ بريوضِاٍ نُغاٌْ تط بُثُغُْس ْاظأْ واتُ بٌَ ُٓوٍَ , ْابُٓنُغاٌْ زضيىنطاغدىاظ
نىْهُ باوَضِيإ , ْاتىأْ طؤضِإ يُخؤياْسا زضوغت بهُٕ, غًاغُت بعأْ خؤيإ زشَ زضيىنطاغري

يُنٌ زََاضطرييًاُْ َاََُيُ يُطٍَُ ٖعضو بريوضِاٍ خؤيإ زَنُٕ بُوٍَ خؤيإ ظؤض قاضيُو بُؾًَىَ
ًَُٓـ زَبًَتُٖؤٍ ُٓوٍَ يُؾىيَين خؤيإ نُم ببُغذي و ثًَإ غُيطَ خَُيو زاواٍ طؤضِاًْإ 

نُغاٌْ ُْضطعٍ تُْاُْت ُٓطُض بهىنرتئ زَغُآلتًـ ُٖبٌَ ُٓو زَغُآلتُ َُٖىوٍ , يًَبهات
, بُؾساضٍ زَغُآلتٌ بٌَ ٍُٓ نُواتُ نؤٕ زضيىنطاغدىاظ زَبٌَ يُخؤيسا زَناتُوَو ْايُوٍَ نُؽ

ؾطؤيس زووثاتٌ نطزؤتُوَ نُوا , نُغاٌْ ُْضطعٍ نًَؿٍُ خىزيإ ُٖيُ وَنى ْاَؤبىوٕ
ثُيىَْسٍ يًَُْىإ ُْضطعيُت و َُيًٌ ُٓو نُغُ تطاظاواُْ ُٖيُ نُغًؿُتٌ َاغؤؾًاٍُْ 

ًَؿٌ نًٓايُتٌ بَُٓاٍ زضوغتبىوٌْ ُٓو يُاليُنٌ تطَوَ و نًَؿُُن, ٖاوضَِطُظيًإ ُٖيُ
ظياتط َُُٓ ضووٕ ( ناضئ ٖؤضٌْ) ْاَؤبىوُْيُ نُ بُُْضطعيُت الٍ ُْٖسٍَ نُؽ شُْ زَضوْٓاؽ

زَناتُوَ نُوا ُْضطعيُت طىظاضؾت ًًُْ يُ خؤ خؤؾىيػذي بَُيهى طىظاضؾتُ يُْاَؤبىوٕ يُخىز 
يُٕ َاضنؼ و ًٖطًًَؿُوَ ٓاَاشٍَ بَُُٖإ ؾًَىَ ْاَؤبىوٌْ زَضووٌْ و نؤَُآليُتٌ يُال, زا
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زياضَ بُثًٌَ بريوضِاٍ ُْٓإ ضَطىضِيؿٍُ نؤَُآليُتٌ و ٓابىضٍ , ثًَسضاوَ نُ نًَؿٍُ خىزَ
ناتًَو َطؤظ ُٖشاض بٌَ ًْؿتُإ بؤُٓو ًٖض ْاطُيٌَُْ نىْهُ ُٓو يُوآلتٌ خؤيسا , ْاغطاوَ
, ُٓو ُْطؤضٍَِ ضَتٌ بهاتُوَُٖض ُّٓ ْاَؤبىوُْيُ ُٓو نُغُ َُٖىو ؾتًَو نُشياٌْ , ْاَؤيُ

يَُطِواْطُيُوَ يُّ نًَؿُُنًَؿُ نًٓايُتًُوَ بُضزٍ بٓاغٍُ ضَؾتاضٍ غايهؤيؤشٍ تاى زياضٍ 
نُنٌ بُثًَهُواٍُْ ًَُٓؿُوَ قىتاغاٍُْ ؾًهطزُْوٍَ زَضوٌْ يُو باوَضَِزايُ ُٓو , زَنطيَت

َٓساَيًُوَو ُٖض ُٓو ًَُالًًَْاُْ ثُيىَْسَ بُقؤْاغٌ طُؾٍُ غًَهػٌ تانُوَ يُقؤْاغٌ 
ُٓطُض يُو َؿتىَطَِّ ًَْىإ ؾطؤيس و َاضنؼ و , قؤْاغُيُ تابًؤٍ شياٌْ غايهؤيؤشٍ زَنًَؿٌَ

ٖؤضٌْ وضزبًُٓوَ خاَيًَهٌ ٖاوبُف ُٖيُ ُٓويـ ططؾيت زَضووٌْ تانُ دا ُٓو ططؾتُ ُٖض 
 غًَهػًُ.يُنُيإ زَيطُضِيًََٓتُوَ بؤ غُضناوَيُى َُٓا ٓابىضيُ يإ نؤَُآليُتًُ يإ 

يُاليُنٌ تطَوَ خىز ًَُٖؿُ َايٍُ َؿتىَطِ بىوَ يًَُْىإ ظاْاياٌْ زَضووٌْ و 
نؤََُيٓاغإ يُو باوضَِزإ نؤََُيطا و خًَعإ ُٓو زَغُآلتُٕ نُغُضناوٍَ , نؤَُآليُتٌ

ثًَهٗاتٍُ غايهؤيؤشٍ تانٔ و ضيؿاَيُ زَضوًُْناٌْ بؤ زضوغت زَنُٕ و زَبٌَ ُٓو تانُ بهطيَتُ 
نُنٌ زَضوْٓاغٌ ثًًَىايُ , ٌ نؤٍََُ و ًَهُنٌ ٓريازٍَ زَغُآلتٌ نؤَُآليُتٌ بٌَقىضباْ

ضَْطُ ُّٓ بريؤنُيٍُ , ظياتط ططْطٌ بُباضٍ زَضووٌْ تاى بسضيَت و نؤٍََُ يُخعَُتٌ تانسا بٌَ
زَضووْٓاغٌ يُنبططيَتُوَ يُطٍَُ ٖعضٍ يًربايٌ ضؤشوايًسا نًَُُٖؿُ ٓاظازٍ تاى يُثًَؿُوَ 

ياغاناٌْ يُخعَُت تانسا زازَضِيَصٍَ و ضَٖايٌ ضَؾتاضٍ ثًَسَبُخؿٌَ و ُٖض  زازًََْت و
يُويَؿُوَ ياغاٍ ٖاوغُضطريٍ ًَْىإ تطاظاواٌْ غًَهػٌ ٖاوضَِطُظيٌ يُثُضيَُاٌْ وآلتُناًْاْسا 

ُّٓ ياغايُ ُٓوثُضٍِ بُضدُغتُنطزٌْ َُيًٌ ُْضطعياٍُْ تانُ يُنىاضنًَىٍَ , زاضِيصضاوَ
زا ضاغتًًُنٌ ساؾا ( ُٓو) و( َٔ) و( َين باآل) ًَُالًٌَْ ًَْىإ, ضيساضَٖابىوٌْ ضَؾتا

( ُٓو) و( َين باآل) ُٓوَيـ بُضزاؾٌ, نُخىز ًَُٖؿُ يًَُْىإ زوو بُضزاؾسايُ, َُٖيُٓططَ
بهات ( ُٓو) بٌَ  و يُاليُنٌ تط زَبٌَ دًَُوٍ( َين باآل) زايُ نُيُاليُى خىز زَبٌَ ًَهُنٌ

ُّٓ ًَُالًًَُْيُ غُضناوٍَ ثُؾًَىٍ خىزَو , طِايَُيًـ بٌَ بؤيإو يَُُٖإ ناتسا طىيَ
يَُُٖإ ناتسا ناضئ ٖؤضٌْ ْاتىاٌَْ , غُضناوٍَ ُٓو ُْضطعيُتُيُ نُ ؾطؤيس ٓاَاشٍَ ثًَسَزات

نىْهُ ُْضطعيُت ُٓطُض ْاَؤبىوًْـ بٌَ نُواتُ غُضناوٍَ ُٓو , يُّ ضواْطُيُزا ضابهات
تاى , زا( ُٓو) و( َين باآل) نًَؿُُنًَؿٍُ ًَْىإ خىز يًَُْىإ ْاَؤبىوُْ زَطُضِيَتُوَ بؤ ُٓو

ناتًَو ضَٖاو ٓاظازَ غُضيعَو سُظَٓاشََيًُناٌْ ُٓو تًَط بهات و طىٍَ ُْزاتُ َين باآلو 
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ًَُٓـ عُقٌَ و يؤشيهٌ نؤَُآليُتٌ , ُْضطعياُْ ضَؾتاض زَنات و سُغاب بؤنُؽ ْانات
هُنبىوٌْ تُواوٍ َين باآل ُْٖطاو بًَٓت ُٓوا خؤ ُٓطُض تاى بُضَو ًَ, ثُغُْسٍ ْانات

نُغًَهٌ غؤؼي زَبًَت و يُخَُيىَتسا شيإ بُغُض زَبات و يُثًَٓاو ُّٓ غؤؾًطُضيَتًُزا 
يُُٖضزوو ساَيُتُنُزا ُْضطعيُت ُٓطُض عًؿكٌ خىز بًَت و ُٓطُض , نُغًَهٌ ْاَؤ زَبًَت

بُآلّ , ُْطصَيُنٌ قىضؽ زَناتْاَؤبىوٕ بًَت ظاْايإ نؤَُآليُتٌ و زَضووٌْ زووناضٍ ت
ْاوَْسٍ ظيَطِيَين ُٓضغتؤ نُباْطُؾٍُ زشايُتٌ ظيَسَضِؤيٌ زَنات و زَيُوٍَ تاى يُثًَٓاو 

بُ ثًٌَ وتُناٌْ ُٓضغتؤ شيإ , غُقاَطريٍ زَضووٌْ ُْضَؾبًين تُواو بٌَ و ُْ طُؾبًين تُواو
ُّٓ , ػُضٍ بهاتخؤَيًََُؿًُو ثًَىيػت ْانات َطؤظ خؤٍ زووناضٍ تُْطصٍَ يُنذَُ

تًَطِوآًٍُْ ُٓضغتؤ ظاْاياٌْ ُٖضزووال ُٖٓىَٕ زَناتُوَو يُو َالَالًًَْاٍُْ ًَْىاًْإ ضظطاضيإ 
يَُُٖإ ناتسا ُٓطُض بُثًٌَ ُٓؾػاُْنُ بٌَ نُ يُتؤَيٍُ نهُ عاؾكُنٍُ ْاضغًؼ , زَنات

تُزَضوًُْنإ بٌَ ْاضغًؼ َطزبٌَ نُواتُ زَبٌَ ضنىنًُٓو تؤَيُغُْسُْوَ ُٖويَين نًَؿُو ططؾ
بُآلّ , وازياضَ ًَٓػتاؾٌ يُطَُيسابٌَ تؤَيُغُْسُْوَ يُتاى ُٖض زَنطيَتُوَ, ُْى ًَُالًٌَْ شيإ

يُطٍَُ ُٓوَؾسا تُْٗا ُٖض ًَْط ًًُْ تىوؾٌ ُْضطعيُت بىوبٌَ بَُيهى ُْضطعيُت غًؿُتًَهُ 
 زووناضٍ َُٖىوتانٌ َطؤظايُتٌ زَبًَتُوَ. 

اواظَيٌ و تطاظاُْ يُاليُى و قؤْاغٌ طىاظَضَوٍَ خىز ؾطؤيس ثًًَىايُ ُْضطعيُت ْ
نريْربط غًػتًَُهٌ غُباضَت بُنُغًَيت ثؤيري نطزووَ نُ , خؤؾىيػتُٓ يُاليُنٌ زيهُوَ

نريْربط ٓاَاشٍَ بُنُغًيَت ٓاغت بُضظو , ثؿت بُ باتؤيؤدٌ َٔ و َين باآل زَبُغيتَ
ُيُنسٍ دًانطزؤتُوَ بُثًٌَ ثًٍُ ُٖضزوو ٓاغتُنُؾٌ ي, نُغًَيت ٓاغت ْعٌَ ثُؾًَىٍ زاوَ

بُثًٌَ ُٓو ثؤيًَٓهطزُْ نُغًيَت , ًَهاًْعَُناٌْ نُباْسٕ يإ ًَهاًْعَُناٌْ ًٓٓؿكاقٌ
بُآلّ نُغًًَتًُ ْاطُيىوَنإ ٓاغيت , ٖػتريٍ ٖاوتايُ يُطٍَُ غًُاناٌْ عىغابٌ ٓاغت بُضظ

َُٖىو , ًُتسايُنُنٌ نُغًيَت ُْضطعٍ يُٓاغيت ْعٌَ غًُاناٌْ عىغاب, َاّ ْاوَْسئ
نُغًَو ثًَهًَُٗٓضَناٌْ ُْضطعيُتٌ يُنُغًَتًسا ُٖيُ َُُٓ ثًٌَ زَوتطٍَ ُْضطعيُتٌ 

َُبُغت يًٌَ ضيَعططتٔ يُخىز بُثًَهُواٍُْ ُْضطعيُتٌ healthy narcissismتُْسضوغيت 
نُ تاى َين خؤٍ ثـ ُٓزات واتُ طُوضٍَ ( pathological narcissism) باتؤيؤدٌ

ْط َُُٓ يُيًَهؤَيًُُْوَيُنٌ خؤيسا زووثات زَناتُوَ نُيُغُض ؾىغاًَُنإ ظاْا يؤ, زَنات
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و عىغابًُنإ و نُغاٌْ ٓاغايٌ ُٓجناٌَ زاوَ نًَُُٓـ يُغُض بَُٓاٍ تًؤضَنٍُ ؾطؤيس 
 نطاوَ نُبُوَ دًازَنطيَتُوَ نُ يًبًسؤٍ تاى تُضنًع زَناتُ غُض خىز .

ضَت بُ ُْضطعيُتٌ تُْسضوغيت نُ بُؾًَهُ ُٖضوَٖا دانىبػىٕ ٖاَطِايُ يُطٍَُ ؾطؤيس غُبا
دانىبػىٕ ٓاَاشَ , يُخىزٍ ُٓضيَين نُتًايسا ًَٖعٍ يًبًسؤ بُغُض خىزو بابُتًؿسا زابُؾهطاوَ

, بُوَ زَزات نُوا ظؤضٓاغايًُ خىزٍ خؤَإ خؤؾبىيَت ُٖضوَنى نُغاٌْ تطَإ خؤؾسَويَت
يىَْسٍ خؤؾُويػيت دًَطريو بُضاٍ ُّٓ نابطايُ ُْضطعيُتٌ زضووغت بَُٓاٍ ثًَىيػيت ثُ

غُباضَت بُ ُْضطعيُتٌ ( ثؤٍ ؾًسضئ) ُٖضوَٖا ظاْاو يًَهؤَيُضَوٍَ زَضووٌْ, بُضزَواَُ
 : تُْسضووغت وُْضطعيُتٌ ُْخؤف طُيؿتُ ُّٓ ُٓجناَاُْ

ُْضطعيُتٌ تُْسضووغت وَى زشَ ؾُسُٓيُنٌ زَضووٌْ بُضاَبُض ُٖوَيُناٌْ بابُتُنُو -0 
ُٖضنُْسَ , بُناضزيَت بُآلّ ُْى وَنى دًَططَوَ( وَنى ًٖىاو خىاغتبؤصيىُْ ) ياضَُتًساٌْ

 ُْضطعيُت وَى دًَططَوَ بُناضبًَت َُُْٓسَ ويَُٓنُ ُْخؤؾًاُْتط زَبًَت

يُناتًَهسا َٔ بُتُواوٍ دًَطريَ , غٓىضٍ َٔ يُساَيُتٌ ٓاغايٌ بُضططٍ زَنات  -3
 بُثًٌَ زشَ ؾُسٍُٓ طىجناو

ىْس زَتىيَُٓوَ واتُ بُبٌَ وَبُضًَٖٓاٌْ غُضيُْىيٌَ ساَيُتٌ ناضيطُضيُنإ بُبٌَ غؤظٍ ت-2
 ُْضطعيُت

ٓاغيت نًَصوَضططتٔ يُؾُسٍُٓ زَضوٌْ ُْضطعٍ ظؤض بُضظ ًُْ يُناتًَهسا ٓاغيت وَنى    -0
 ُّٓ نًَصَ سُؾاضزضاوَ يُُٖغيت َين دًَطري بُضظَ بُثًٌَ تىاْا.

َ بُ بُتاَيهطزُْوٍَ يًبًسؤٍ ضَظاَُْسٍ يُخُياآلتٌ ُْضطعٍ ُٖغيت و ُْغيت بُْس-5
 ضاغتُقًٍُٓ بابُتُنُ

ْاوَضِؤنُناٌْ خُياآلتٌ ُْضطعٍ ُٖغيت و ُْغيت ظياتط ٖاوتايُ يُطٍَُ ضاغيت و نَُرت -6
 َٓساآلُْيُ.

نُ ظياتط , خاَيٌ ؾُؾُّ ظياتط بُٖؤٍ خُياَيٌ َىشزَبُخؿٌ غُضنُوتىو ثاَيجؿت زَنطٍَ-7
َُُٖإ ُٓو ثًَىَضٍَ نُٓاضاغتٍُ ُْضطعٍ ْآاغايٌ َُظٕ زَبًَت و ظياتط ُٓغتُّ زَبًَت ب

 الزَزات. 
دؤض نُغًَيت ُْضطعٍ زياضيهطزوووَ نُُٖضنُيإ خاغًُت و غًؿاتٌ خؤيإ 0بريغذي 

 : ُٖيُ
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نُغًَيت ُْضطعيُتٌ تىْس نُ   paranold personalitiesنُغًَيت باضاْؤيٌ: يُنٌَُ 
خؤبُغتُٓوٍَ تىْس , َنطيَُٓوَبُُٖوَؽ و ؾًَيت خؤ بُطُوضَظاًْين زضؤيُٓ دًاز

زيايؤطى ثًَؿبًًٓهطزٌْ ؾًٌََ يُغُضيإ و َُٖيدَُيُتاْسًْإ يُاليُٕ , بُبرينطزُْوٍَ عُقآلٌْ
بُغريَو , ُٖضوَٖا تىاْاو ناالنٌ عُقًًًَإ غُباضَت بُغهاآل ضيَهدطاوَ, نُغاٌْ تطَوَ

يُْطخٌ باواًْإ نُّ , نطئَْازَيػؤظٍ و قابًًُتٌ بطيٓساضبىوٕ و ُٖغتهطزٕ بًَُٖطف وَغـ زَ
خؤيإ بُظاٍَ زَظأْ بُغُض نُغاٌْ , زَنُُْوَو يؤٍَُ خَُيهٌ زَنُٕ ظؤض بُؾًَىٍَ ضنىنًٓاُْ
زووض , ظؤض ططْطٌ بُخؤيإ زَزَٕ, الواظو ُْخؤف و ُٓواٍُْ نَُىنىضتٌ خُيكًًإ ُٖيُ

ٔ و ضنًإ ثًَؿًإ خؤؾُ يُثًَطٍُ بُضظو زياض ب, زَنُوُْوَ يُناالنٌ نؤَُآليُتٌ
 يُونُغاُْؾُ نُ ثًَطٍُ بُضظيإ ُٖيُ. 

غُف و ؾطتىو ؾًٌََ و : نُغًَيت ياخٌ و زش بُنؤٍََُ: نُغًَيت ُْضطعٍ: دؤضٍ زووَّ
ؾاْاظيهطزٕ بُخىزو , ضيَعُْططتٔ يُخَُيو, تُْاؾباظٍ و ْاتُواوٍ يُُٖغتهطزًْإ بُطىْاه
 نَُهطزُْوَو يُْطخٌ باونإ نُبُخؿؿًإ ًًُْ.

 dependent) نُظؤضبٍُ خَُيو ُٖيُتٌ نُغًَيت ثؿت بُغتىوَ: ًُّدؤضٍ غًَ

personality),  َُٓاُْ ُْؾؼ ْعَٔ و برينطزُْوَيإ بُؾًَىَيُنٌ الواظَو زَغتجًَؿدُضٍ و
, خؤيإ يُبُضزَّ ُٓو نُغاٍُْ غُضثُضؾتًإ زَنُٕ بُغًيب زَضزَخُٕ, غُضبُخؤيًإ ًًُْ

 ئ نًَُػايٌ و بُخؿٓسَٕ. ُّٓ نُغاُْ ًَُٖؿُ يُو باوناُْ زَطُضَِ
َُٓاُْ غًُاٍ ُْضطعٍ بًَُٖعيإ ُٖيُ و ( avoldant( نُغٌ ًٓشذاٌَ: دؤضٍ نىاضَّ

نُواتُ , بُْعٌَ خؤيإ َُٖيسَغُْطًَٓٔ و بُغىى تَُاؾاٍ زَنُٕ, طىظاضؾيت يًَٓانُٕ
ـ غًؿاتُناٌْ نُغاٌْ ُْضطعٍ وَنى نُغٌ باضاْؤيٌ و زشَ نؤٍََُ و ثؿت بُغتىو و زواداضي

طؤؾُطري ُٖضيُنُيإ دًاواظٕ يُيُنرت يُضازٍَ ُْضطعيُتٌ ًَُٓـ يًَُاٍُْ ُٖغتهطزٕ 
 بُخىز.
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 :مسؤظ لةنَيواى وَيهةي خؤي و خةياَليدا
 

طسفت نيية مسؤظ نةشانَي، طسفت لةوةداية  خؤي 
 نةناضَي.  

 ؤْاغرينىْهُ خ, َطؤظ بؤ ؾًتَُيهطزُْوٍَ ْاغًين خىزٍ خؤٍ ضؤْانًَتُ قىآليٌ خىزَوَ
بُآلّ ٓاَؤشطاضيهطزٌْ نُغاٌْ زيهُ , وَى ُٓضغتؤ زََيًَت ظؤض ُٓغتَُُ( َعطؾُ ايٓؿؼ)

نىْهُ َطؤظ نُخىزٍ , نُواتُ ضَْطُ خَُيو ْاغًًٓـ يُخؤْاغري ٓاغاْرت بًَت, ناضيَهٌ غاْايُ
وا ُٖغت زَنا َُٖىو ؾتًَو  ,(نُ ْاظاٌَْ, ْاظاٌَْ) خؤٍ ُْضطعياُْ خؤف بىٍَ واٍ يٌَ زيَت

َطؤظ ًَُٖؿُ ُٖم بؤ الٍ خؤٍ : )ز. عُيٌ وَضزٍ زََيٌَ, َظاٌَْ يُاليُنٌ زيهُؾُوَز
دا يُتطغٌ ُٓو ُٖم ُْزاُْ َطؤظ ثًَؿرت , نىْهُ ُٖم ْازضيَت بَُيهى وَضزَطرييَت( ضازَنًَؿٌَ

بؤ , نُيًَُاُْيسا نُْس ويَُٓو ضؤَيًَو زَبًينَ بَُُبُغيت غُضنُوتٔ, زَنُويَتُ ًَُالًَْىَ
ُْٖسيَهذاض ُٓو , خؤٍ يُظؤض ويٍَُٓ دًاواظزا زَبًًَٓتُوَ( عكابٌ) ْىوغُضٍ ًْىضؤغٌصيىوُْ 

وابطِواف زَنات ُٓوَ ويٍَُٓ ضاغتُقًٍُٓ خؤيُتٌ يُواُْيُ , ويَٓاُْ سُظو ٓاضَظووٕ يإ ُٖغذي
بُآلّ خؤٍ وَى طؤتُ يإ ثىوؾهري زيَتُثًَـ , ؾًعطيَو يإ ثُخؿاًَْو بٓىوغٌَ ظؤض غازَف بٌَ

ُٖض ضَخُٓيُى يُبُضَُُٖنٍُ بطريٍَ الٍ ُٓو ضَخُٓيُنُ يُ ُٖغتًَهٌ تايبُتُوَ , ناو
َُُٓف ُٓطُض ُٖضوا بُضزَواّ بًَت ُٓوا زَبًَتُ بُؾًَو يُنُغًَيت ُٓو , غُضناوٍَ َُٖيططتىوَ

ًَُٓـ يُويٍَُٓ ُٓو ْىغُضَزا زَضزَنُوٍَ نُخؤٍ بُخىزإ قَُيًََُهٌ بًَُٖعو , ْىوغُضَ
يإ يُواُْيُ ْىوغُضيَهٌ وا , ٓىًََسيَهُ ُٓو ْىوغُضَ ٓاضَظوو زَنا وابٌَ, ٌََْبطِؾت و ٖعض زاز
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, ُٓو ويَُٓيُف ْاواقًعًُ, يُضاغتًسا ُٓوَ ًًُْ, غُضجنٌ ضانًَؿابٌَ دؤضَ خاغًُتًَهٌ ُٖبٌَ
واتُ , نُْس ْاواقًعًًـ بٌَ َُُْٓسَ غُضْر و ضاوبؤنىوٌْ خَُيهٌ غُباضَت بُخؤٍ الثُغُْسَ

ُّٓ , نا نُغاٌْ زيهُ باغٌ بهُٕ و ُٓو نُغاُْؾٌ خؤف زَوٍَ نُباغٌ زَنُٕٓاضَظوو زَ
خؤؾُويػتًُف زَبًَتُغُضناوٍَ خؤؾُويػتًًُنٌ ًْىضؤغٌ بُغُض ُٓزَب و ْىوغًٓسا ضَْط 

, ُّٓ دؤضَ ويَٓاُْ نُ ُٓو دؤضَ ْىغُضَ خؤٍ تًَسا زَبًًَٓتُوَ بُوَ دًازَنطيَتُوَ, زَزاتُوَ
يإ ُٓو , ُضَضِاٍ ُٓو خؤ بُظٍ ظاْري و ُٓو تطِظيًًُ ُٓو َطؤظُغ, نُزياضزَيُنٌ ُْغتًُ

ُٖضوَٖا ٓاطاؾٌ يُٓاناضَ ْانؤنُناٌْ , ُْخؤؾُ ْاؾعاٌَْ نُ خؤٍ بُنُغًَهٌ صيىُْيٌ زَظاٌَْ
بُآلّ َُٖيُف , ُٖغتًَهٌ واٍ الزضوغت زَبٌَ نُ ُٓضنًَهٌ ظؤضٍ يُغُض ؾاُْ, خؤٍ ًًُْ

نىضز , يًَطَؾسا تُْٗا َُبُغيت خؤَُٖيهًَؿاُْ, بٔزَنات نُُّٓ ُٓضناُْ بُٖاٍ ضَغُٕ 
 .( بهُُ ؾاضٍَ نُؽ َُْٓاغٌَ خؤّ َُٖيربِّ ثطِ بُنطاغٌَ) واتٌُْ

ُٓطُض َطؤظ َُٖىو بايُخًَهٌ بؤ ُٓوَ بٌَ خؤٍ ضاظٍ بها نُُٓوَ ويٍَُٓ خؤيُتٌ ُٓوا ُٓو 
ُضيَهٌ نانُ يإ باوَضَِف يُخؤيسا بُضدُغتُ زَنا نُُٓقًٌَ ناضاَُيُو خاوَٕ ٖعضَو ْىوغ

ُٓطُض َُٖيُف بها ُٓو َُٖيُيُ بُثريؤظ زَظاٌَْ و نُْسَٖا بَُيطٍُ , غًاغُشيُزاضيَهٌ بًًُُتُ
نىْهُ , بىوٌْ َطؤظًـ يُُٖض ؾتًَهسا خؤٍ يُخؤيسا ًَشُٓتُ( ْاياب) ,بٌَ َاْا زيًََٓتُوَ

 بُضاغيت ْايابُ. زَبٌَ يًَُُالًٌَْ بُضزَواَسا بٌَ بؤ ُٓوٍَ بؤ خَُيهٌ بػُغيًَينَ نُُٓو 
ُٓطُض َطؤظ يُخىزٍ ضاغتُقًٍُٓ خؤٍ وضزبًَتُوَو يُطٍَُ ويَُٓ خُياَيًُنُيسا بُضاوضزٍ 

ُٓو ناتُ ضَخٍُٓ طاَيتُثًَهطزٕ بُخىزٍ خؤٍ , بها ُٓوا تٌَ زَطا يُض طاَيتُ بُخؤنطزًَْهسايُ
زيَتُ نايُوَ نىْهُ ويٍَُٓ خىزٍ نُ يُُٓجناٌَ ُّٓ يُخؤنَُهطزُْوَيُ , زَنُويَتُ ثًَؿُوَ

 زَؾتىاْطيَت ثًٌَ بىتطٍَ ويٍَُٓ طاَيتُداضٍِ., وَى زووضٍ ويٍَُٓ خُياَيٌ, زووض زَبًَت يُواقًع
يُنؤتايًسا ُٓطُض غُضْر بسَيُٓ ًَُالًٌَْ ًَْىإ ويٍَُٓ خُياَيٌ و خىزٍ ضاغتُقًُٓ ُٓوا 

ُٓوَ ثاف , ُٖض ؾتًَو نُ ُٓو ُٖغيت ثًَسَنات و ُٖض ؾتًَو خَُيو تًَبًين بهات
يُُٖوَيًَهٌ بُضزَواّ ثرت ًًُْ بؤ ثطِنطزُْوٍَ ُٓو نُيًَُٓو طىؾاض خػتُٓغُض خؤٍ نُبطاتُ 

 ٓاغيت بُضنَُاَيٌ.
ثًَىيػتُ واّ , يُغُض يُى زووباضَ زَناتُوَ( ثًَىيػتُ) يُّ ناتاُْزا ُّٓ َطؤظُ وؾٍُ

 تس.يإ وابريّ ُْنطزايُتُوَ...., زَبىايُ ؾًعطَنُّ وا يًَبهطزايُ, بهطزايُ
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ًَُٓـ يًَُاٍُْ ُٓو , يُْاخٌ زَيًؿُوَ بُتُواوٍ قُْاعُتٌ غاويًهاٍُْ نُغًَهٌ ُْضطعٍ
 ُٓطُض ظؤض ٖىؾًاضتط بٌَ يُطٍَُ خؤيسا., باوَضٍَِ نُ يُتىاْايسايُ بُضنَُاٍَ بًَت زَضزَنُوٍَ

ُ ويٍَُٓ خُياَيٌ نُ نُغًَو زَيُوٍَ غًُايُنٌ دًَطريٍ زَبٌَ بُثًَهاواٍُْ ويَُٓ ُٓغًًَُن
نُْادًَطريَ بُزواٍ خُياَيًَهُوَيُ بؤ ُٓوٍَ , نىْهُ ويَُٓ ضاغتُقًُٓنُ, يإ ضاغتُقًُٓنُ

بَُيهى , َُبُغت يُو ويَُٓ خُياَيًًُ ُٓوَ ًًُْ نُ ُٖوٍَ بسا بؤ ُٓوٍَ بًطاتٌَ, دًَطري بٌَ
ُ يإ نىْه, بريؤنُيُنٌ دًَطريَ يًََُؿهًسا زَغىضِيَتُوَو زَبًَتُ ضيَططيَو يُثًَـ طُؾُنطزٕ

ويَُٓ ضاغتُقًُٓناًْـ غازَو , يإ زووضيإ زَخاتُوَ, ْهىَيٌ يُبىوٌْ خُوؾُنإ زَنات
بُآلّ ويَُٓ خُياَيًًُنإ بُؾًعو يىوت بُضظٕ ُّٓ زياضزَيُ ظؤض يًََُصَ ُٖغيت , غاناضٕ
ؾطؤيس بؤ يُنُجماض يُتًؤضٍ , يُؾُيػُؾٍُ َُٖىو ظََاًَْهسا ٓاَاشٍَ ثًَهطاوَ, ثًَهطاوَ
( ُْضطعيعّ) ,(َٔ) ًْىضؤغٌ ٓاَاشٍَ ثًَهطزووَ نُ بُظؤض ظاضاوَ ْاوٍ بطزووَ وَى ُْخؤؾٌ

ُْى تُْٗا ؾطؤيسو ُٓزيُض , ُّٓ زياضزَيُ ططضياٍُْ تًؤضَنٍُ ُٓزيُض ثًَهسيًََٓٔ ,(بُضظَ َٔ)
بَُيهى يُاليُٕ نُغاٌْ زيهُف وَى ؾطاْؼ ُٓيهػاْسَض و بطْاضز , بايُخًإ ثًَساوَ

 ثًَسضاوَ. نًؤيو...تس بايُخٌ
 نُواتُ بابعاْري وَظيؿُناٌْ ُّٓ زياضزَيُ ناَإُْ؟

ُٖضوَنى نؤٕ ظؤضبٍُ ْىوغُضإ , وازَضزَنُوٍَ نُثًَىيػتُ ظيٓسَطًًُنإ زابري بها
نُ ُّٓ , ُٖضوَٖا َُٖىيإ يُغُض يُى خاَيٌ ضيَههُوتٔ, بَُُٖىو ؾًَىَيُى ؾًًإ زَنطزَوَ

 هسيًََٓت نُ ضوخاٌْ يإ الواظنطزٌْ ظَظيُتُ.زياضزَيُ ْاودُضطٍُ ُْخؤؾٌ ًْىضؤغٌ ثًَ
ؾطؤيس نُيُنًَهُ يُواُْ َُٖيىيَػيت ُْضطعياٍُْ ضَط زانىتطاو بُيُنًَو يُنؤغجُ 

 َُتطغًساضَناٌْ غُض ناضَغُضنطزٌْ ؾًهطزُْوٍَ زَضووٌْ زازٌََْ.
 ُٓو نُغٍُ نُيُنؤتايًسا زَبٌَ بُنُغًَهٌ ًْىضؤغٌ ُٖيًَهٌ نٌَُ يُشيَط زَغتسايُ بؤ

 ُٓويـ يُُٓجناٌَ ُٓو ُٓضنُ قىضغاٍُْ نُ زوناضٍ بىوَ., ضؤْاٌْ باوَضِ بُخؤبىوٕ
ُّٓ دؤضَ باوَضَِ نُتًًَسا َاوَتُوَ يُٓاناٌَ ثُضَغُْسٌْ ُْخؤؾًُ ًْىضؤغًُنُ ظياتط 

نىْهُ ُٓو ساَيُتٍُ نُْاتىاٌَْ واظٍ يٌَ بًَينَ بؤ بًٓاتٓاٌْ ُٓو باوَضَِ ؾًُاٍُْ , يُْط زَبًَت
ضَنُ , ظَظيُتًؿُ ُّٓ ساَيُتاُْ يُناتًَهٌ نَُسا ناى بهطيَُٓوَ, وٌْ ُٖيُويَطاْبى

نىْهُ ُٓو نُغُ بُو ؾًَىَ ًْىضؤغًُ , ًْىضؤغًُنإ زَبُٓ نؤغح يُثًَـ ُْخؿُزاْاٌْ خىزٍ
غُضَضِاٍ َُٓاُْ تىاْاٍ ُْخؤف بؤ ضيَههُزاْاٌْ , بُضِيَىَ زَنٌَ ُْى خىزٍ خؤٍ بُضِيَىَبُضٍَ
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, وَى ياخًبىٌْ نىيَطاُْ, الواظ زَبٌَ بُٖؤٍ ثؿت بُغتين بُنُغاٌْ زيهُخؤٍ بُبُضزَواٌَ 
ُٓوَف زَبًَتُٖؤٍ , يإ ؾُيساٍ زآًَٖإ و .. بُؾًَىَيُى نُدًا ُْنطيَتُوَ يُطؤؾُطريٍ

ُٓو َُٖىو , ًٓؿًًذبىوٌْ تىاْاو ناالنٌ بُٖؤٍ نُثاْسٌْ بُؾًَهٌ ظؤضٍ وظَو غؤظَناٌْ
يُنؤتايًسا ُّٓ , ُٓوٍَ نُثُضَغُْسٌْ ُٓو ساَيُتُ غتُّ بٌَؾانتُضاٍُْ غُضَوَ زَبُٓ ٖؤٍ 

يُبُض ُٓوَ ُْخؤف ُٖغتًَهٌ بًَُٖع , ًَُالًًَُْ بُٓضَِتًًُ زَبًَتُٖؤٍ نُضتبىوٌْ نُغًيَت
نىْهُ باوَضٍِ بُتىاْاٍ طؿيت خؤٍ تىعيًَهٌ ناضيطُض ثًَهسييَنَ , زَنات بُتىاْاو بايُر

َيُى ًَُٖؿُ ُٓو ُْخؤؾًًُ ًْىضؤغًُ ُٖغت بُالواظٍ يُتىعيُناٌْ ويٍَُٓ خُياَيٌ بُؾًَى
بَُيهى يُدًٗاًَْهٌ ثطِ يُزوشَٔ زايُ نُ خؤيإ ٓاَازَنطزووَ ُّٓ , خؤٍ ْانا يُبؤؾايًُنسا

يُبُض ُّٓ ٖؤيُ ًَُٖؿُ , نابطايُ ؾطيى بسَٕ و طاَيتٍُ ثًَبهُٕ و ظياٌْ ثًَبطُئُْ
ضاوضز زَنا ُْى يُبُض ُّٓ ٖؤٍ خؤ بُظٍ بُضَُُٖناٌْ خؤٍ يُطٍَُ بُضٌَُٖ نُغاٌْ زيهُ بُ

بَُيهى يُبُض ثًَىيػيت و ُٖغتهطزٕ بُالواظٍ و بٌَ زَغُآلتٌ و , ظاْري و يىوت بُضظيُ
يُؾتًَهًـ زَطُضٍَِ ُٖغتًَهٌ واٍ ثًَببُخؿٌَ نُبُضَُُٖناٌْ باؾرتو بُْطخرتَ يُبُضٌَُٖ 

 ُٓواٌْ زيهُ.
ىوغُض نؤٕ غُيطٍ ُٓو َُٖيُو خُوؾاٍُْ يًَطَزا ثطغًاضيَو خؤٍ قًت زَناتُوَ نُٓايا ْ

خؤٍ زَنات؟!ضواًْين ْىغُض بؤُٓو دؤضَ خُوؾاُْ ثؿت بُثُغُْسنطزٕ و ضَتهطزُْوٍَ 
 ْاتُواوٍ خىز زَبُغتًَت.

ُٓويـ بُطىيَطٍَ باضوزؤخٌ ؾاضغتاٌْ و باضٍ ًَُالٌَْ بٓهًُٓيًُ ظاَيُنُ بطِياض زَزات 
 نُُٓوَ ثُغُْسَ يإ ْا؟

, ٍ بُظيىو تطؽ و بٌَ زَغُآلتٌ بُعُيب و عاض يُقَُيُّ ْازا( دؤض) ؽيُو ًَُالًًَُْ نُ
يُبُض ُٓوَ ُٖوٍَ زَزا ُٓو خُوؾاٍُْ بُضَُُٖناٌْ يإ ناضَناٌْ يُخؤٍ و خَُيهاٌْ زيهُ 

َطؤظٌ بٌَ بَُيطُو بُظيىو بريوضِا , بؿاضيَتُوَو بَُُٖىو ؾًَىَيُنًـ ثاغاوٍ زَزا
بُآلّ دؤضٍ زَغتسضيَصناض , شٍ ياخًبىَناٌْ ضيَطايُتٌزَغتسضيَصناضيُناٌْ ثاغاو زَزا نُز

ُٖضزوو دؤضَنُف , ُٖغتُناٌْ خؤٍ ظؤض بُْاغهٌ زيَتُثًَـ ناو نُظؤض الواظو ثُضِثىوتُ
 : ُٓوٍَ واقًع بٌَ ضَتٌ زَنُُْوَ تُْٗا يُبُض ُٓوٍَ بُطىيَطٍَ زَيٌ خؤيإ ًًُْ

اتُوَ نُ ُٓو نُغًَهٌ خؤؾُويػت و بؤ صيىوُْ نُغٌ بُظيىو ْاناض زَبٌَ ُٓو ضاغتًُ ضَت به
بُآلّ نُؾين زووضَ ثُضيَع ْايُوٍَ يىت بُضظيُنٍُ واثًؿإ بسا , ضَغُٕ و زَغت ثاى ًًُْ
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يُبُض ُٓوٍَ ْاتىاٌَْ يُطٍَُ , نُيُخىزٍ خؤيُوَ َُٖيكىآلوَو زَبٌَ خؤيؿٌ زووضَثُضيَع ضابططٍَ
, إ ضَنُ غازيُنإ ضَت زَنُُْوَوَى زَغتىضيَو ُٖضزوونً, خَُيهاٌْ زيهُ َُٖيػُونُوت بها

بُّ ؾًَىَيُ ُٓوٍَ بُخُوف زازَْطيَت و ضَتسَنطيَتُوَ ُٓوَيُ نُْاطىجنٌَ يُطٍَُ ويَُٓ دًَطريَنُ 
 نَُُٖيىيَػيت باو زضوغيت نطزووَ يُبُضاَبُض خَُيهاٌْ زيهُزا.

َناتُوَو زَتىاًْري بًًََري ؾُضَاٌْ بُضططياٍُْ ويٍَُٓ خُياَيٌ بىٌْ ًَُالًَْهاٌْ ضَتس
نىْهُ ُْخؤف ْاتىاٌَْ تؤظقاَيًَو , يُبُضُّٓ ٖؤيُ زَبًَت ُّٓ ويَُٓيُ دًَطريو بُضدُغتُ بٌَ

 نُواتُ زَتىاْري بًًََري تىْسٍ ًًَُالًَْهإ و نُيًُضَقٌ ويَُٓ خُياَيًًُنُزا ُٖيُ., ضاغيت بًٌََ
بًَُُالٌَْ دطُيُو ُٓضناٍُْ بامسإ نطز ويٍَُٓ خُياَيٌ ُٓضنٌ زيهُؾٌ ُٖيُ ُٓويـ 

نُويَُٓيُنُ اليٌُْ ًٓذابًؿٌ ُٖيُ ُْى تُْٗا ؾاضزُْوٍَ , يبٓهًُٓيُنُيًُوَ بُغرتاوَتُوَ
 ًْؿاُْ ْاثُغُْسَناٌْ ًَُالٌَْ نُدؤضيَو يُُٓؾطاْسٌْ ٖىُْضٍ زَْىيَينَ و تًًَسا ْانؤنُنإ

ٕ ثًؿإ يُبُضشَوَْسٍ خؤياْسإ يُؾًَىٍَ ًَُالًَْـ يُضوخػاضٍ ُٓو نُغُ خؤيا( تٓاقهات)
بؤ صيىوُْ نُغًَو ًْؿاُْيُنٌ خؤغُثًَين تًَسا زَضزَنُوٍَ ُٓويـ بُظيُٓ نُثًَىيػيت , ْازَٕ

, بًَُٖعيـ ُٖيُ يُثًَٓاو بُظَيٌ و نانُخىاظٍ و ُٖضوَٖا خؤؾُويػت و بُخؿٓسَ بٌَ
طؤؾُطرييـ بُثًٍُ زووَّ زئَ يُططْطًسا غُضَضِاٍ سُظ يُتًَهَُيبىوٌْ خَُيهاٌْ زيهُو 

ُٖضوَنى , تهطزُْوٍَ غُضبُخؤيٌ و تطؽ يُثابُْسبىوٕ و ُٖغتهطزٕ بُ ضنىنًُٓزووثا
ْعيهبىوُْوٍَ ًَْىإ طؤؾُطريٍ و ثًَىيػيت ًَٗطو غؤظٍ َطؤيٌ غُضَضِاٍ خىَيكاْسٌْ ؾًَُشإ 

ُْٓطًَعَ زَغتسضيَصناضيُناًْؿٌ يُخؤ غُثاْسٕ و , و زَيُضاونًٌَ بُضزَواّ يُطٍَُ شياْسا
بًَطىَإ ُّٓ َُيًُ زَغت زضيَصناضيًاُْ ُٖيًَهٌ طُوضٍَ , ىضزٕ زَضزَنُوٕظَوتهطزٕ و يٌَ ُْب

ٓاَازَباؾٌ بؤ خؤؾُويػيت و ضووخؤؾٌ ظَوتهطزووَو يُطٍَُ َُُٓؾسا ضووبُضووٍ 
 طؤؾُطرييًُنٍُ زَبًَتُوَ.

بٌَ ُٓوٍَ ٓاطازاضٍ ُّٓ ثاَيُٓضاُْ بٌَ ويَُٓيُنٌ خُياَيٌ ًٖهىثىونٌ غُباضَت بُ خؤٍ 
َاقىَيًـ ًًُْ ًٖض , ٖاوضِيًَُنٌ َُظُْ, ُٓو نُغًَهٌ خؤؾُويػتُ: بًَت وَى الزضوغت زَ

 ( ٓاؾطَتًَو غُيطٍ ُٓو نُغٌ زيهٍُ خؤف بىٍَ ...تس.
ُٓو غُضنطزٍَ , ًٖض نُغًَهًـ ًًُْ وَى ُٓو بًَت يُضووٍ بُظَيٌ و غؤظو خًَطخىاظٍ

هٌ غُضغىضِيَُٓضَو يًَٗتاووَ يُناتٌ خؤيساو غًاغتَُُزاضيَهٌ بًًُُت و ضؤَإ ْىغًَ
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ثاؾإ ُٓو ؾُيًُغىؾًَهٌ َُظُْو ثًاوٍ زاْايُو يُنًَهُ , زآًَُٖضَو ُٖظاض سًػابٌ بؤ زَنطٍَ
 يَُطؤظُ زَطُُُْنإ.

بُآلّ َُُٓ تُْٗا , ويٍَُٓ خُياَيٌ يُواُْيُ ثًٌَ بىتطٍَ خىزٍ خُياَيٌ يإ خىز ؾطيىزَض
بريؤنُناٌْ خؤظطُخىاظٍ , ُضطُضزإ زَبٌَٓايا يًَطَوَ ويٌََ و غ, ًْىٍَ ضاغتًُنُ زَطُيٌَُْ

يُطَُيًسا زَشٍ يُضاغتًسا غُضْر ضازَنًَؿٌَ بُتايبُتٌ يُبُض ُٓوٍَ يُطٍَُ نُغاًَْو ضووزَزات 
ُٓو نُغُ , بُآلّ َُُٓ خُياَيًَهٌ تُواوًًُْ, نُيُاليُنٌ زيهُٕ و يُواقًعًَهٌ تاَيسا زَشئ

ُٖضوَٖا يُضاغتًؿسا ثامشاوٍَ , ٕ ضغتىوٌْؾانتُضَ واقًعًُنا, َُخًىقًَهٌ خُياَيٌ ًًُْ
ُٓو ناتُ تىاْػتُ , يُناتًَهسا زَغهُوتُ طُوَضنإ خُياَيري, نُغُ ضَغُُْناًْـ زَططيَتُوَ

, ُٓوٍَ ظياتط ثُيىَْسٍ بَُُغُيُنُوَ ُٖبٌَ, ؾاضاواَناٌْ شيَطَوٍَ ظؤضداض ضاغت زَضزَنٔ
َُٓصٍ ؾُضَاُْ ضاغتُقًُٓنإ , ُنايُوَُٓوَيُ نُ يُثًَىيػتًُ ْاوَوَيًُ ضاغتُقًُٓنإ زيَت

يًَُاٍُْ , بُدٌَ زيَينَ و ناضيطُضيًُنٌ بًَُٖعٍ ضاغتُقًٍُٓ بُغُض زآًَُٖضَنُيُوَ زَبٌَ
طُضِإ بُزواٍ ًْؿاُْتايبُتًُناٌْ زَتىاْري بطُيُٓ ُٓجناًََهٌ وضز غُباضَت بُ بىًْازٍ 

ُياَيٌ بًُْػبُت نُغٌ ًْىضؤغًُوَ بُآلّ ويٍَُٓ خ, نُغايُتٌ نطزَيٌ بؤ نُغُ زياضيهطاوَنُ
نُْس ضَط , بُٖايُنٌ واقًعًِ ُٖيُ بُناو ثؤؾري يُبطٍِ ُٓو خُياَيٍُ نُتًًَسا زضوغت بىوَ

زانىتطاوو بٌَ َُُْٓسَ ويٍَُٓ خُياَيٌ خىزٍ بؤ زَضزَنُوٍَ يُناتًَهسا خىزٍ ضاغتُقًٍُٓ 
ُشيُٕ بُٖؤٍ غطوؾيت َُٖيطُضِاُْوٍَ ويٍَُٓ ضاغتُقًٍُٓ غُضَوخىاض س, زَؾاضيَتُوَ

ُٖض ؾُضَاًَْو ُٖوَيٌ , ُٓضنُناٌْ خؤياُْوَ نُ ويَُٓنٍُ يٌَ زَنُويَتُوَ ضوو زَزات
غطِيُٓوٍَ ًْؿاُْ نطزَيًُناٌْ نُغايُتٌ زَزات و ثاف ناو ثًَدؿاْسُْوَ بُشيًآْاٍَُ ظؤض 

, ى َاْايُىيُ ُْخؤؾُنإ تا ًَٓػتاف وابطِوا زَنطٍَ بًٓاتٓاُْوٍَ ضظطاضبىوٌْ شياُْ بَُُٖ
, يُبُضُٓوٍَ ُٓو بُضططيًُيُ نُُْخؤف تُبُْاٍ زَنات ُٓطُض نٌ ًَٖطؾًؿٌ بهطيَتُ غُض

نىْهُ ُٖضنُْسَ ويَُٓنٍُ ضاغت , يإ بُاليٌُْ نَُُوَ يؤشيًهًًُ, ُٓوا ثاغاوٍ خؤٍ ُٖيُ
غُضَضِاٍ , و زضووغت بٌَ ُٓوا زَتىاٌَْ ُٖغت بُططْطٌ و غُضنُوتٔ و ٖاو ٓاواظٍ بهات

يُّ ناتُزا يُتىاْايسايُ خؤٍ بُغُض ثؿو زابينَ ,  ؾطيىزَضاٍُْ ُٓو ُٖغتاٍُْغطوؾيت
نَُُٖىو دؤضَ ؾُضَإ و بطِو بًاْىو يُغُض ُٓغاغٌ ُٓو غُضنُوتُٓ باْطُؾُزضاوٍَ 

 ثًَؿهُف بهات.
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بُآلّ ُٓطُض بىاض زضا ويَُٓنُ بكؤظيَتُوَ ُٓوا ضَْطُ ُٖضَِؾٍُ ضووبُضووبىُْوٍَ 
, سا يٌَ بهطٍَ بٌَ ُٓوٍَ ُٖقٌ ُٖبٌَ ثَُيجٌ ًٖض ؾتًَهٌ تايبُتُ بططٍَُٖضالواظيًُى يُخؤي

تطغًَهٌ وا طُوضَف يًََُؿهًَسا , بُوٍَ نُنُغًَهٌ بٌَ ْطخُ تُْاُْت يُزيسٍ خؤؾًُوَ
بُآلّ ُّٓ ناضَ يُواُْيُ ُٖيًَهٌ ثٌَ ببُخؿٌَ , زَخىيًَتُوَ نُُٖض ًَٓػتا ثاضنُ ثاضنُ زَنطٍَ

ظؤض باؾرتو ْطخٌ تايبُتٌ خؤٍ ُٖيُو بُْطخرتيؿُ يُويَُٓ  نُزَبًَتُ بىُْوَضيَهٌ
بُآلّ ُّٓ ُٖغتُ ْىيًَُ َاْايُى ْابُخؿٌَ تازَضباظٍ بٌَ يُو تاضيهًٍُ يًٌَ , خُياَيًًُنٍُ

ُٖض يٌَ ثطغًُٓوَيُى يإ ُٖض ضَخُٓيُنٌ زَضَنٌ يإ ُٖض ناويَو بُزواٍ ؾهػت , زَتطغٌَ
 يُواُْيُ واٍ يًَبهات بتُقًَتُوَ يإ بطِوخًَت., ويَُٓنٍُ ًَٖٓاًُْوَ بٌَ يُبُضظنطزُْوٍَ ٓاغيت

نُواتُ ثًَىيػتُ شياٌْ خؤٍ ضيَو غات بؤ ُٓوٍَ زووناضٍ ُّٓ دؤضَ َُتطغًًاُْ 
ُْبًَتُوَو ثًَىيػتُ ساؾا يُو باضوزؤخُ بهات نُغُضجنٌ ضازَنًَؿٌَ و غًُاٍ خؤٍ تًاًُْو 

ُٖنُْسَ ويَُٓ , ُ غُضٍ يٌَ زَضنٌَ يُنؤتايًسازووض بهُويَتُوَ يُو ناضوباضاٍُْ نُبطِواٍ ًْ
تاضازَيُى , خُياَيًُنٍُ بَُُبُغيت ًَُْٖؿتين ًَُالٌَْ بٓهًُٓيُنُ ٖاتؤتُ ٓاضاوَ

بُآلّ يَُُٖإ ناتسا نُضتبىًَْهٌ ْىٍَ يُنُغايُتٌ زضوغت زَنات يُنُضتبىوُْ , غُضزَنُوٍَ
, خُياَيٌ بؤ خؤٍ زضوغت زَنات َطؤظ ويٍَُٓ, بُؾًَىَيُنٌ طؿيت, ُٓغًًًَُنُ تطغٓانرتَ

بُآلّ , ويَُٓنُ وَى زَضزَنُوٍَ زشٍ ُّٓ ناضَغاتُ زَوَغيتَ, نىْهُ ْاتىاٌَْ واقًعًاُْ بصيَت
بُٖؤٍ تًَطِواًْين بؤ خؤٍ يُغُض بٓهًُٓيُنٌ زياضيهطاو تاضازَيُى ُْبٌَ ْاتىاٌَْ خؤٍ 

ايُتُزٍ ؾؤضِؾًَهٌ طُوضَ نُوا يُشيَط ؾؿاضٍ زاواناضيًُ تايبُتًُناٌْ نُبؤٍ ْ, ضابططٍَ
 زَنات.

واتُ بٌَ ُٓوٍَ بتىاٌَْ دًَطري , ثاؾإ يًَُْىإ خىزثُضغيت و قًَع يُخؤنطزُْوَ زَغىضِيَتُوَ
 بٌَ!.

بُّ ؾًَىَيُ ًَُالًٌَْ ًَْىإ ُٖوَيُ نُوغاْسُْوَيًُ ْانؤنُنإ يُاليُى و ًَْىإ دؤضيَو 
 اوَوٍَ يُاليُنٌ زيهُوَ زَخىَيكًَت.يُزيهتاتؤضيُتٌ خىزٍ غُثًَٓطاو بُٖؤٍ ؾًَُشاٌْ ْ

بُضثُضنساُْوَف يُزشٍ ُّٓ زيهتاتؤضيُتُ خىزيًُ ُٖضوَى بُضثُضنساُْوٍَ نُغًَهُ زشٍ 
واتُ ُٖغت بهات ُٓو , يُواُْؾُ ثُيىَْسٍ يُطَُيسا ثُيسا بهات, زيهتاتؤضيُتٌ غًاغٌ

َغيتَ بؤُٓوٍَ يُٓاغيت نُغًَهٌ ْايابُو صيىوُْيًُو بُزَيٌ زيهتاتؤضَو يُغُض ثُجنُناٌْ زَو
زاًْـ ًَُْْت , يإ ياخًبىوٌْ ضابطُيٌَُْ زشٍ ضنىنًُٓ, ثًَىيػتًُناٌْ ُٓو زيهتاتؤضَزا بٌَ



 261 

ُّٓ دؤضَ نُغاُْ ظؤضٕ تًًَاْسا ُٖيُ خؤٍ , بُو ثابُْسيٍُ نُبُظؤض بُغُضيسا غُثًَٓطاوَ
ض نُغًَو ْازات و َُيًٌ بُبُضنَُاٍَ زَظاٌَْ و يُثؤيٌ َين باآلزايُ تًَؿًاْسا ُٖيُ طىٍَ بًُٖ

ؾؤضؾطًَطِيـ ُٖيُ نُوا بطِوا زَنات ٓاظازَو يُشيَط ( بُطىضِ) دؤضٍ, َُٖيهىوٕ زَنات و ًَٗىضَِ
ُٖضنُْسَ ًَٖؿتا زيًٌ ويَُٓ , باضٍ بُٖا غُثًَٓطاوَنإ زَْاَيًَينَ و ًَٓػتا زَيُوٍَ بريِوخًَينَ

 خُياَيًُنُيُتٌ .
سا وَى ُٓوٍَ نُوتبًَتُ ًَْىإ زوو دَُػُضٍ زش ُْٖسيَهذاض َطؤظ ضاضِايُ يُقؤْاغًَه

يإ بًُوٍَ , ُْٖسيَهذاض زَيُوٍَ نُغًَهٌ خًَطخىاظ بٌَ ُْٖسيَهذاضيـ بُثًَهُواُْوَ, بُيُنُوَ
بُآلّ , يُخىز ثُضغتًُوَ بهًَتُقؤْاغٌ بُضنَُاَيٌ ُّٓ دؤضَُٖوآلُْ يُنؤتايًسا ؾهًػت زييَنَ

زشواضتطئ ٖؤناضيـ بُناضزيَينَ ُٓطُض , ُنٌ بٌَ نؤتاُٖوَيًَهُ بؤ زَضباظبىوٕ يُتَُيُظطُي
 يُنًَهًإ ؾهػيت ًَٖٓا ُٓوا ثُْا بؤ ُٓوٍَ زٍ زَبات.

ُّٓ ٓاناَاُْ َُٖىويإ يُزوايًسا يُنسَططُْوَ بؤ زضوغتهطزٌْ ثُضشيًَٓهٌ بًَُٖع زشٍ 
ثُجنٍُ  يُتىاْاٍ نُغًَهًؿسا ًًُْ, ُٓو ضيَطَِوَ ضاغتُ نُُٓو نُغُ زَيُوٍَ بًططيَتُبُض

 نىْهُ ُٖغت بَُُٖيُناٌْ ْانات. , ثُؾًُاٌْ بطُظٍَ غُباضَت بَُُٖيُنإ
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   :نةخؤشيةكاني نووضةز
 

نوضةزي دةمازي لةنوضيهةكانيةوة يَيناي وا 
بةكازدَييَن كوتومت يَيناي تساذيديياي خودي 

 خؤيةتي بَي ئةوةي يةضيت ثَيبكات.

 
ًَطٍَ نُ ثًَىغػتُ َطؤظ ُْٖسٍَ زَم ُٓزَبٌ وَنى ُٓضيو ؾطؤّ ؾطؤظُناضاٌْ زَضوٌْ ضازَغج

نُتًَطِاَاٌْ قىَيٌ َطؤظٌ تًَسايُ , ؾاناضَناٌْ بًعاى و زوغتىيؿػهٌ و ناؾها غىيًََٓتُوَ
نىْهُ ُٓوٍَ ؾاعريإ و ضؤَآْىغإ زَيعأْ , نُيُنتًَبُناٌْ ؾًهطزُْوٍَ زَضوًْسا ًًُْ

, يؿتىوَ بؤيُ ؾطؤيس وتىيَيت ُٓوإ ؾًَدٌ ًَُُُٕٖٓضوَنى ؾطؤيس زََيٌَ ظاْػت ُٖضطًع ثًٌَ ُْطُ
يُطٍَُ ُٓوَؾسا ْىوغري ضَْطساُْوٍَ باضٍ زَضووٌْ ْىوغُض خؤيُتٌ و ضَْطُ ُٓوَف ثُيىَْسٍ 

( ْىغُض) ُٓطُض يُضووٍ زَضوًُْوَ َطؤظ, بُاليٌُْ ُْخؤؾًًُ زََاضيًُناٌْ ْىوغُضَوَ بًَت
ؤزٍَ خُوو خُياَيُ ُٓؾػىُْْاويُناًَْيت نُ ؾًبهُيُٓوَ زَنطيَت بًًََري َطؤظ يا ْىغُض طري

ُٓطُضنٌ ُّٓ خُوو خُياآلُْف بُضَو ثًَؿُوَ بٌَ يإ بُضَو زواوَ , يُواقًعسا بؤٍ ْايُتُزٍ
ناتًَو ُّٓ , باضٍ َُٖيهىوٌْ َطؤظ ثًَهسييَنَ بَُُٖيهىوُْ ُٓضيًَُنإ وَنى خؤؾُويػيت

ضيًَُناٌْ بُضٌَُٖ نُغًَهٌ خؤؾُويػتًُ زَبًَتُ ثُضزَيُى بؤ ُْزيتين اليُُْ ُْ
ُٖضوَٖا َُٖيهىوُْ ُْضيًَُناًْـ وَنى ضنىنًُٓو , خؤؾُويػًت نُزَبًَتـُ بابُتٌ ضَخُٓ

ناتًو ُّٓ ضنىتىضَِيًُ زَبًَتُ ثُضزَيُى بؤ ُْزيتين اليُُْ ًٓذابًُناٌْ بُضٌَُٖ , تىضَِيٌ
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ُٓطط يا ْىوغُض ُٖغيت واتُ ضَخُٓيُى يَُُْتًكُوَ زووض بٌَ ُٓوٍَ ضَخ, نُغٌ ضَخُٓيًَطرياو
بًَطىَإ ُّٓ َُٖيهىوُْ , ثًَبهات يُبُض ُٓغتىضٍ ثُضزٍَ ضنى تىضَِيٌ يإ سُظو خؤؾُويػيت

ًٓذابٌ و غًبًاُْ بُؾًَهٌ طُوضٍَ شيآْاٍَُ ُْغيت َطؤظ ثًَهسيَٓٔ و ضؤَيًَهٌ باآل زَبًٓٔ 
ىوُْناٌْ ُٖض يُّ يُزياضيهطزٌْ ضيَطَِوو بؤنىوُْناٌْ َطؤظ غُباضَت بُ شيإ و زيسو بؤن

ضاواْطُيُؾُوَ يُطٍَُ ضَطُظَناٌْ شيإ يإ زَوضوبُض ضَؾتاض زَنُٕ... بًَطىَإ ْىغُضيـ 
نُغًَهُ يُخُووخُياَيًَهٌ تايبُتُوَ نُنؤََُيًَو باضو ٖؤناض زضوغيت زَنات يُْطُض زَططيَت 

و شيٓطُ يإ بُضواْطٍُ ُٓ, بؤ تًؿهُ خػتُٓ غُض ضوزاوَناٌْ شيإ و َُٖيػُْطاْسًْإ
يإ يُضواْطٍُ ُٓو , غايهؤيؤشيٍُ نُ َطؤظ بُسُظو ٓاضَظووٍ خؤٍ بؤ خؤٍ ويَٓاٍ زَنات

شيٓطُ واقًعًٍُ نُُٖيُ بٌَ ُٓوٍَ ْىوغُض بتىاٌَْ بًطؤضِيَت يإ ُّٓ زوو شيٓطُيُ ثًَهُوَ يإ 
وتٌ ُٖض يُنُيإ بُدًا نُالٍ َطؤظ زضووغت زَبًَت و سىنًُإ يُغُض بريوبؤنىوٕ و َُٖيػىنُ

ْىوغُض نُّ تاظؤض ُٖيُ... ْىوغُضيـ نُغًَهُ وَنى خَُيهًرت تىوؾٌ ُٓو زَضزاُْ يُشياٌْ 
ضؤشاٍُْ خَُيهاٌْ عُواًَـ بُؾًَىَيُى يإ ُٓوٍ زيهُ زَضزَنُويَت بُآلّ بُبُضدُغتُيٌ 
ْابًٓطيَت وَنى يُوْىغُضزا زَبًٓطيَت ُٓويـ يُنآلوضؤشٍُْ ْىغًُٓناًُْوَ بُثًٌَ باضوزؤخٌ 

بُض و خًَعإ و نُْسيَيت ٓاغايـ و زَيًٓايٌ و ضازٍَ بًَبُؾبىوٕ و نُوغاُْوَو زَضزَغُضٍ زَوض
 و ْآىًََسٍ نُيُغُضَتاناٌْ تَُُْسا تىوؾٌ زَبًَت زَضزَنُويَت.

يُُٖغتهطزٕ بُنُوغاُْوَ ( احلاالت ايعكابًُ) ْىوغُضٍ تىف بىو بُساَيُتُ زََاضيُنإ
ناتًَو ْىوغُضٍ زََاضٍ , ٔ زَضزو ساَيُتُ وضوشيَُٓضَنإُٖغتًاضَ بُضاَبُض غازَتطي, زَشئ

زَبًٓري ويٍَُٓ تًَطِواًْين خؤٍ يُغُض ضووزاويَو زَضزَخات يإ , يإ تىؾبىو بُو ساَيُتُ
بًُويَت ويٍَُٓ ضاغيت ضووزاويَو بهات تطاشيسياٍ ْىغًُٓنٍُ وَنى طُيُُْضيَو بؤ ُْوَناٌْ 

 زاوَ سُؾاض زَزات.   زاٖاتىوٍ يُضِيٌَ ويَُٓنطزٌْ ُٓو ضوو
بَُيهى بؤُٓوٍَ زَْىغًَتُوَ نُناض , َطؤظ ًََصوو ْاْىغًَتُوَ يُثًَٓاو ظاْػت بؤ ظاْػت
ُٓويـ بؤ ثًؿاْساٌْ ُٓو زياضزَو , يُزَوضوبُضو ُٓو خَُيهاٍُْ َُبُغيت ْىغُضٕ بهات

آْاٍَُ نىْهُ يازَ ُٖغتُوَضيُناٌْ نُغًَو نُبُْسَ بُ شيً, ضووزاواُْ نُُّٓ َُبُغتًيَت
ُٖضوَٖا ُٓو يازَوَضيًٍُ تٌَُُْ َٓساَيٌ , خؤيُوَ زَنطيَت بُضاوضز بهطيَت بًََُصووْاَُيُى

يُضَطىضيؿُوَو زضوغت  ْازضوغيت بُضابُض زَنطيَتُوَ يُطٍَُ ًََصووٍ غُضَتايٌ ًًًَُتًَو 
 نُيُٓايٓسَزا زَْىغطيَتُوَ.  
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إ بهطٍَ يُغُض بابُتًَو يإ تطغٓانرتئ زياضزَف يُضوزاويَو يإ ْىغًًَٓو ناوَضِو
بُضٌَُٖ ْىغُضٍ زََاضٍ يإ َُٖيططٍ غُضوغًُاٍ نُغايُتًُنٌ زََاضٍ مسبىيًًُ يُظاضواَو 

وَنى ٓاًََطيَهٌ غايهؤيؤشٍ وايُ ضَْطُ ببًَتُ ٖؤٍ ( غًُبىٍ ) ْاوَضؤنٌ ضغتُناْسا
ُغًيَت طىاغتُٓوٍَ ناالنٌ يإ وظَو َُٖى زياضزَيُنٌ غايهؤيؤشٍ يإ ًْؿاُْناٌْ ن

ططضيإ ُّٓ غًُبىيُ َاْاٍ ؾتًَو يُخؤٍ طُوضَتط , َنُ( ًَُٖا) ُْخؤف زَبًَتُ غًُبىٍ
واتُ ًَٖؿتا ؾتًَهٌ ؾاضاواَو ُْظاْطاوَ بُتايبُتًـ ناتًَو دُغتٍُ َطؤظ خؤٍ , زَطُيًَُْت

ُٖضوَٖا ضؤؾٓبرييًـ ٓاًََطيَهٌ , يُخؤيسا ٓاًََطيَهُ زَبًَتُ ٖؤٍ طىاغتُٓوٍَ ناالنٌ
 ًاُْ زضوغت زَنات واتُ غًُبىيًَو بؤ طىاغتُٓوٍَ ناالنًًُ غُضيعَيُنإ وَنىٓاواظي

بُؾًَىٍَ ًَُٖاو ًَُٖاطُضٍ ؾتًَهٌ ْىٍَ ًُْو ( وظٍَ غًَهػٌ ؾاضاوَ– libidoيًبًسؤ)
بُآلّ ظياتط , ؾًَىاظيَهُ ُٖض يُغُض َُٖيساٌْ َطؤظُوَ ُٖبىوَو تا ًَٓػتاف ناضٍ خؤٍ ُٖيُ

نٌ زاخطاوٍ وَنى نؤََُيطاٍ نىضزَواضٍ نُبُضبُغتًَهٌ طُوضَ ًَُٖاطُضٍ يُنؤََُيطايُ
يًَُْىإ ٓاطاو بٌَ ٓاطايٌ بُضدُغتُيُو زضناْسٌْ ُٖض نًَؿُيُنٌ زَضوٌْ يُُْغتُوَ ؾتًَهٌ 

ُٓويـ يُبُض ثُغُْسٍ و ْاثُغُْسٍ نؤَُآليُتٌ ُٓو نًَؿُيُ نًُٖض نُغًَو زإ , ُٓغتَُُ
ًَت ؾًًًَََو بُناض بًَينَ بؤ طىظاضؾتهطزٕ يُزَضزَناٌْ و بُغًبًاتٌ خؤيسا ْاًَْت و ْاناض زَب

واتُ ْايُوٍَ , نُغاٌْ زَوضوبُضيـ ثًٌَ ُْظأْ ًَُٓـ بًَُُٖا طىظاضؾت يُخؤٍ زَنات
بُٓاؾهطا ْاخٌ خؤٍ زَضغات يإ ُّٓ طىظاضؾتُ نح زَناتُوَو ثاف غُضزًَََهٌ تط 

ضَْطُ خؤيؿٌ ُْظاٌَْ ُّٓ , زَبطِيَت بُؾًَىَيُنٌ ْاضِاغتُوخؤ و يُغُض ؾًَىٍَ ًَُٖا زَضٍ
 ًَُٖايُ طىظاضؾت يُو ؾتُ نجبىاٍُْ ضؤشاٌْ ضابطزووٍ زَنات.

ْىغُضٍ زََاضٍ يُْىغًُٓناًُْوَ ًَُٖاٍ وا بُناضزيَينَ نىتىَت ًَُٖاٍ تطاشيسيًاٍ خىزٍ 
ناتًَو سُظ زَنات خًًََُنٍُ يإ سعبُنٍُ ضؤَيٌ , خؤيُتٌ بٌَ ُٓوٍَ ُٖغيت ثًَبهات

تٔ يُْىغًُٓنُزا يإ ضوزاوَنُ بٓىيَٓري نىْهُ نُغايُتٌ بعضبىٍ خؤٍ نُ ضؤشيَو غُضنُو
يُضؤشإ ُْيتىاًْىَ طىظاضؾت يُخؤٍ بهات يُنُغايُتٌ ُٓنتُضَناٌْ ْاو ضووزاوَنُ بُضدُغتُ 
زَنات يإ الغايٌ باونٌ بهاتُوَ نُضؤَيٌ غًَهػٌ و ٓابىضٍ بُو زضاوَ نُزَغُآلتساضَ 

ُّٓ سُظو بُغُضنُوتٔ و ططيًَاُْ زَبًَتُ سُياَيًَو يُُْغتًسا , ُنُؾًسايُْاوخًَعإ و خًًََ
( ُٓزيُض) نُيُاليُٕ ظاْاٍ زَضوٌْ, ْاوزَبطيَت( neurotic fiction) نُبُُْٓسيَؿُ زََاض

خُياَيًَهُ نُيُواقًعسا ْايُتُزٍ يإ ظؤض زووضَ يُبُزيًَٗٓاٌْ و ) َوَزآًَٖطاوَ َُبُغتًؿٌ
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ْىوغُض ْاناض زَبٌَ ُٓو  ,(اَاجنُ َٓايُتًُ ْاواقًعًُناْسا زَطُضِيَتخاوَُْنُؾٌ بُزواٍ ٓ
نُغايُتًُ يُْىغًُٓناًْسا بُضدُغتُ بهات يإ ضوزاويَو غىَيكًًََٓت نُٓاًَٖهٌ وَبُضزا 

يإ ثاَيُواٌْ ضوزاوَنُ , بًَتُوَ يُبطٍ ُٓو سُغطَت و ٓاضَظوَ بُزٍ ُْٖاتىاٍُْ شياٌْ واقًعٌ
ايُتٌ خؤٍ تًَسا بُزٍ بهات بُتايبُتٌ بًَُُٖانطزٌْ ُٓو ططٍَ زََاضيٍُ ببًَتُ ًَُٖايُى نُغ

يُّ غؤْطُيُوَ ْىوغُض يُزَضَوٍَ خىيَٓسُْوٍَ ضووزاوَنُ , يإ ُٓو زَضزٍَ نُتىؾٌ بىوَ
بُٓاؾهطا تىوؾٌ ْىؾىغيت زَبًَت نىْهُ زَغُآلتٌ ًَُٖاطُضييَت يُضوزاوَنإ و بًَُُٖانطزٌْ 

رتَ يُو دًَطريبىوٕ و بٌَ زَْطٌ و نجبىوُْ نُيُغُضو غًُاٍ نُوغاُْوَ يُويصزاٌْ ظاَي
 زَضزَنُويَت. 

ُْضطعيعّ ساَيُتًَهُ نُ ْىغُض تىؾٌ زَبًَت و يُْىغًُٓناًْسا ضَْط زَزاتُوَ بٌَ ُٓوٍَ 
زاٌْ ثًَسا بًَٓت بَُيهى ُْٖسيَهذاضيـ ُٖغيت ثٌَ ْانات يُبُض ططٍَ نؤٍُْ خؤؾُويػيت يإ 

, ُْضططيعّ بطيتًُ يُخىز خؤؾىيػذي يإ ظيازَضِؤيٌ يُو خؤؾُويػتًُ, َيٌططٍَ نؤٍُْ ضنى تىضِ
ُٓويـ يُظياز , يُؾًهاضَ زَضووٌْ قؤْاغًَهٌ غُضَتايًُ يُقؤْاغُناٌْ طُؾٍُ زَضووٌْ

بُآلّ ُْضطعيعّ يُطٍَُ تانسا , بايُر ثًَسإ و نُّ بايُخسإ بُ خَُيهاٌْ زيهُ زَضزَنُويَت
واتُ , ُٓطُض ُٓو قؤْاغُؾٌ بطِيبًَت نىْهُ تًايسا نُنُضٍَ نطزووَبُضزَواّ زَبًَت ُٖضنُْسَ 

ناضوؾطَاٌْ يُغُض ُٓو َطؤظُ نُّ تاظؤض زًًََََٓٔ بُو ثًًَُ َطؤظ خؤؾُويػتًُنٌ ُْخؤف 
ٓاًََع بُخؤٍ زَبُخؿٌَ نُناض يُدُغتُو ٖعضوبريوباوَضٍِ زَنات و تىؾٌ تطاظاٌْ غًَهػٌ 

 زَُْخؿًَينَ و يُناضَناٌْ ضؤشاُْيسا ضَْط زَزاتُوَ زَنات ًَُٓـ ٓاناٌَ غًيب يُنُغًَيت
 بُتايبُتًـ يُناضٍ ْىغًٓسا.

ْىوغُض نُوَغؿٌ ضوزاويَو زَنات ؾتًَو ْابًينَ ُٓطُض خىزٍ خؤٍ ُْْىيَينَ و َُيًُناٌْ 
ثاؾإ ُٖض ضووزاويَو يُغطوؾت و بؤنىوُْناٌْ ْىوغُض دًاواظٍ ُٖيُ , تًَسا بُضدُغتُ ُْبٌَ

يُضوزاويَهٌ غاناضزا ُْى ُٖض وَالٍ زًََْت , ًُ ُْضطعٍ وثًَىيػتًُ تايبُتُناٌْيُ يُطٍَُ َُي
بَُيهى بُؾًَىَيُنًـ زَغتسضيَصٍ يًَسَنات تاضازَيُى بُؾُضِخىاظيـ تاواْباضٍ زَنات يُغُض 

 َاؾُناٌْ و ٓاظازٍ  يٌَ غُْسُْوٍَ يُشياْسا.
نٌ ضاغتُقًُٓ غُيُٓطُضِ بؤ ُٓوٍَ تًَهػتُناٌْ ضوزاويَو يإ ْىوغًًَٓو بُؾًَىَيُ

ثًَىيػتُ زازطايٌ تىؾبىوٌْ ُْضطعيعّ يُْىغري خؤٍ بهُئ و ُٓطُض طُيؿتًُٓ ضاغيت ُٓو 
تىؾبىوُْوٍَ ُٓوا ًَُُٓ بطِواَإ ًًُْ بُتىاْاٍ ويَٓانطزٌْ ضووزاوَنُ يُاليُٕ ُٓو ْىغُضَوَ 
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ًَطبىوٌْ خىزٍ بايُر بُت, نىْهُ تىاْاٍ ُْضطعيعّ تىاْايُنٌ َُٖيكىآلوٍ ْاخٌ َطؤظُ
ثًَىيػتًُناٌْ ُٓزإ ُْى بُثًَىيػيت خَُيو و زَوضوثؿت غُباضَت بُو ضوزواَ نىْهُ 
خؤبُظيعآًًَْو يإ ضايُخؤبىوًَْو يُاليُٕ ْىغُضَوَ بؤؾايًُنٌ طُوضَ بُدًَسيًٌَََ نُُٖضطًع 

اُْف ناوَضِيٌ ُّٓ دؤضَ نُغ, بُثًَسا َُٖيسإ و بُخؤ بُضاوضزنطزٕ يُطٍَُ خَُيهًسا ثطِْابًَتُوَ
خؤؾُويػيت و ضايًَبىوٌْ خَُيهًًُ بُضاَبُض غًُايُنٌ ًٖض و ثىوض نُُٓو نُغُ بُخُياٍَ 
يُخؤيسا زَيبينَ و ُٓو خؤؾُويتػًُ ًًُْ نُزاواٍ زَنات َُُٓيـ زَبًَتُٖؤٍ 
زووضنُوتُٓوٍَ يُخَُيهٌ و واٍ يًَسيَت نُُْخىزٍ خؤٍ خؤف بىيَت ُْخَُيهٌ تط بُداضيَو 

بُآلّ ُٓزَب , ٌ زَبًَتُ نؤََُيًَو ضَخُٓ  يُخىزٍ نُغاٌْ زيهُ ُْى ُٓزَبُنُيإَُٖيػىنُوت
 وَنى طؤضَِثاًَْو بؤ ثالضتًَططتٔ و ضَخُٓ يًَططتٔ بُناضزيًََٓت.

نُ يُنًَهُ يُو ساَيُتاٍُْ ناض يُْىغُض زَنات و ( sadism) ُٖوضَٖا ساَيُتٌ غازيعّ
زَزاتُوَ...ُّٓ ساَيُتُ نًَصوَضططتًَٓهٌ  سىَهٌ بُغُضزا ُٓزات و يُْىغًُٓناًْسا ضَْط

 ؾًَتاُْيُ يُٓاظاضزاٌْ خَُيهاٌْ زيهُ و ؾًَىاْسٌْ َُيًُ بُٓضَِتًُناٌْ نُ يُبىوٌْ َطؤظسايُ.
ُٓطُض ْىغُض بُضَُُٖنٍُ بؤناضٍ ًََصووْىوغٌ ضوزاويَو غاتُطُضِو خؤيؿٌ ْىغُضيَهٌ 

اتُوَ تُْٗا بؤ ُٓو ضووزاوو بابُتاُْ ُْبًَت غازخيىاظ بًَت يَُُيٌ و بؤنىوُْناٌْ ُٓوا ٓاوضِ ْاز
نَُُيًُ غازيُناٌْ تًَط زَنات و يُطٍَُ ُٓو ْىغًٓاٍُْ نُضَْطساُْوٍَ نُغًَهٌ غازيػت 

ُٖضوَٖا  طىٍَ ْازاتُ ياغاو زاب و ُْضيتُ ؾاضغتاًُْنإ بؤ ُٓو نُغاٍُْ , تًا زَضزَنُوٍَ
, ًََصوويٌ نُثًَىيػتُ غُضظَْؿت بهطٍَنُزَبُٓ ثاَيُواٌْ ضوزاوَنُو ثؿتطىيَدػتين َُٖيٍُ 

ُٖضوَٖا ْابٌَ تؤَيُو ؾُضِو ويَطاْهطزٕ و تاوإ بُزاغتاًَْو ويَٓا بهات نُثاَيُواًَْيت و 
 قىضباًْسإ و تىاْػيت َطؤظايُتٌ يُو بُز ضَؾتاضيُ ثاغاو بهات.

بىوُْوَيإ ْىغُضٍ غازخيىاظ َُٖيىيَػتُ َطؤظايُتٌ و ٖعضيُنإ يُطٍَُ ٖاوزشَناًْإ و بآلو
و تىاْػيت بآلوبىوُْوٍَ زووضياٌْ ؾًهطٍ بُغُضطُوتين ؾُضَُظاضٍ و خاوبىوُْوَ 

ُْى يُبُض ُٓوٍَ ضوزاوَنُ يإ ضَْطى ضووٍ ضوزاوَنُ ْاتىاًَْت ضووزاوٍ , يُضوزاوَنإ زَبًينَ
شياضٍ غىَيكًَينَ بَُيهى يُبُض ُٓوَيُ نىْهُ غُضوغًُايُنٌ غازياٍُْ تًَسا  زياضَ وَنى 

ثاؾإ ُّٓ زَضزَ زَبًَتُ , زَضزيَهٌ زَضووٌْ ضيَطٍُ ضاغت ببًينَ َُٖىو ضوزاوَناٌْ ْازاتٌَ
نؤغجًََو يُبُضزَّ ضاغرت ويَٓانطزٌْ خَُُ ضاغتُقًُٓناٌْ ضووزاوَنُو ظياتط ثؿتطرييهطزٌْ 
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ُّٓ ؾًَىاظَف , خَُُناٌْ خؤٍ نُ يُ ضَطىضِيؿٍُ غايهؤيؤشيًاٍُْ خؤيُوَ زضووغت بىوَ
 طٌ ْىغًٓسا َُٖيُيُنٌ نىؾٓسَيُ.يُؾُضُْٖ

( ْىغُضيَو) بُطىيَطٍَ زابُؾهطزُْنٍُ ُٓضيو ؾطؤّ بؤ نُغايُتٌ غازيعّ  َُٖىو نُغًَو
ُْٖسيَهًإ سُظزَنُٕ , نُّ ْا ظؤض بُؾًَو يُغًؿاتٌ نُغايُتٌ غازخيىاظٍ تًَسا بُزٍ زَنطٍَ

خُٓ ططتُٓ تاٍ تُضاظووَنُ خَُيهٌ ٓاظاض بهًَصٍَ يإ ضَخُٓيإ يٌَ بطريٍَ ًٖض ُْبٌَ يُو ضَ
خؤ ُٓطُض بؤٍ بطَِخػٌَ ُٓوا خؤٍ ( واتُ يُقاظاجنٌ نُغٌ غازيػتسا زَبٌَ ) يُقاظاجنًسا زَبًَت

َطؤظ واُٖغت زَنات نُغٌ ضَخُٓطط بًَُٖعو خاوَٕ , َُٖيسَغيتَ بُناضٍ ضَخُٓططتُٓنُ
ُٓو بٌَ , تُبُآلّ يُضاغتًسا نُغٌ غازيػت الواظو بٌَ زَغُآل, تىاْػت و غُضبُخؤيًُ

, زَغُآلتًُف يُزَغت بُغُضزاططتين نُغًَهٌ تطو ضيػىانطزٌْ ُٓو نُغُ قُضَبىو زَنات
ُٖغت ( ضَخُٓطط) بُبٌَ ُّٓ ناضَ واتُ بٌَ ٓاظاضزإ و ضَخُٓططتٔ يُنُغاٌْ تط ُٓو نُغُ

ُٖضوَٖا نُغٌ غازيػت ُٖيُ سُظ زَنات خَُيهٌ ثؿيت , بُْاَؤبىوٕ و طؤؾُطريٍ زَنات
,  يإ زَغُآلتٌ ضَٖاو بٌَ نؤت و بُْسٍ ُٖبًَت و خَُيهٌ يُشيَط زَغتًسا بٔثٌَ ببُغذي

ُٖضوَٖا ؾًَىاظيَهٌ تطٍ ُّٓ نُغايُتًُ بُثًٌَ زابُؾهطزُْنٍُ ُٓضيو ؾطؤّ ُٖوَيساُْ بؤ 
زَغت بُغُضزاططتين دُغتُيٌ و ضؤسٌ و ُْٖسيَهذاضيـ ظَوتهطزٌْ غؤظو عُقًٌَ نُغاٌْ 

بىو بُّ زَضزاُْ ظياتط خؤٍ بُضدُغتُ بهات ُٖوٍَ زَزات بؤ ُٓوٍَ َطؤظٌ تىوؾ, زيهُ
ٓاضَظووَناًْؿٌ بُضدُغتُ بًَت َُُٓف ظياتط يُْىغري و ناضٍ ضَخُٓططاُْ زَنُغجٌَ و سُظ 

بُالؾًُوَ ططْط ًًُْ غُضزَنُوٍَ يإ شيَط , زَنات بهُويَتُ ًَُالًًَُْنٌ بٌَ نؤتاؾُوَ
ُٓطُض  ,(تا طىيَعيَهٌ َابٌَ طىيَع طىيَعإ بهات) نىضز واتٌُْ, زَنُوٍَ بَُيهى ططْط ُٓوَيُ
ُْٖسيَهذاضيـ بؤ ُٓوٍَ ؾريئ ُْبًَت و غىضٍَ بُثًَىيػيت , نٌ ُٓو طىيَعَف بسوؤضِيَينَ

زَظاٌَْ زضِنٌ ُٖبٌَ و بهًَتُ طًاٌْ خَُيهاٌْ زيهُ يُناتًَهًؿسا ُّٓ زضِى زاضيًُ ثًَىيػت 
ُٖوَضنى ؾطؤّ زََيٌَ غُضوغًُاٍ , ضَؾبًٓٔ ُّٓ دؤضَ نُغاُْ ًَُٖؿُ َطؤظٌ ْاَؤو, ًًُْ

ُّٓ زَضزاُْ يَُجُضٕ يُبُضزَّ ثًَؿهُوتٔ و تىاْػيت َطؤظ و زاَاَيًين يُبُختُوَضٍ و 
الٍ ؾطؤّ ُّٓ دؤضَ ناضاُْ ُٖوَيساًَْهُ بؤ ضظطاضبىوٕ يُنُغٌ ضنابُض , ُٖوضَٖا ْآىًََسبىوٌْ

ٌ بٌَ و بًًًََٗٓتُ شيَط باض ًَُٓـ َاْاٍ يإ نًَؿُيُى بؤ ُٓوٍَ ًَهُنٌ بهات يإ طىيَطَايَُي
وايُ بُضَخُٓططتٔ يإ ًَٖطؾهطزُْ غُض ُٓزَبُنٍُ نُغٌ زووَّ زيًََٓتُ ثايُيُى 

 نُيُخىاضَوٍَ خؤيُوَ بٌَ.
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ُٖوَضٖا ؾطؤّ زََيٌَ ضووخاٌْ دًٗإ زوا ُٖوٍَ و تًَهؤؾاٌْ نُغٌ ضووخًَُٓض نُ 
 إ بؤ ُٓوٍَ دًٗإ بُغُضيسا ُْضِوخٌَ .ضَخُُْططَ يًَطَزا َُٖيسَغيتَ بُضووخاٌْ دًٗ

ُٖضنٌ , ضووخاٌْ َُْتًكٌ و ضووخاٌْ ْاَُْتًكٌ, ؾطؤّ زوو دؤض ضووخإ زياضٍ زَنات
بُآلّ َُيًٌ ضووخإ ُٖيُ نُيُُٓجناٌَ , ضووخاٌْ َُْتًكًُ ُٓوَيُ نُيُثًَؿسا بامساْهطز

َضَوَ بؤ غُض ُٓو نُغُو شيإ و وَنى بُضثُضنساُْوٍَ ًَٖطؾُناٌْ ز, ساَيُتًَهُوَ غُض َُٖيسَزات
 يـ بُضوخاٌْ َُْتًؿٌ ْاوٍ زَبات.( ؾطؤّ) نُضاَُت و بريوباوَضٍِ ًَُٓـ ؾتًَهٌ ٓاغايًُ

ٍ تًا بُضَدُغتُ بىوبٌَ ( masochism) يُواُْؾُ ْىغُض غًؿاتٌ نُغايُتٌ َاغؤؾًعّ
َططٍَ نُيُاليُٕ نُغٌ َاغؤؾٌ تاَىنًَص يُو ٓاظاضَ وَضز, بُثًَهُواٍُْ نُغايُتٌ غازيعَُوَ

نُغاٌْ تطَوَ زَيهاتٌَ و يُْىغًُٓناًْؿًسا نُغايُتٌ وابُضدُغتُ زَنات نُُْخؤؾًُنٍُ 
تًا بُضدُغتُبهات و ُٖضوَٖا ُٓو ضووزاواٍُْ نُ ويصزاُْ نؤَُآليُتًُنٍُ ٓاظاض زَزات 
زَغت ًْؿإ زَنات يُطٍَُ زَضخػتين ُٓو ؾًَىاظاُْ نَُُٖيسَغيتَ بُنُوغاُْوٍَ تىيَصَ 
نؤَُآليُتًُنإ نُويٍَُٓ دىإ بؤ ْىغُض يإ ويَصَوإ زضوغت زَنات نىْهُ يُو ؾًَىاظَزا 
تاَىنًَصٍ ُٓو ٓاظاضاٍُْ ٓاضاغتٍُ زَنطٍَ يُساَيُتٌ ٓاغايًسا بؤٍ ْايُتُ زٍ َُطُض تُْٗا 

بُثًٌَ ُّٓ , بُنًَصوَضططتين ُٓو غعايٍُ نُنُغٌ ضنابُض يإ بابُتُنُ بُْىوغُضٍ زَطُيًَُْت
ىاظَ ُْخؤف ٓاغايُ تىعيُناٌْ نُوغاُْوَو تىْسوتًصٍ نُ غُضنطزَناٌْ ًََصوو يُغُض ؾًَ

ضؤَيُناًْإ زَيػُثًَٓٔ ٖؤيُناٌْ تاَىنًَص وَضططتٔ زَبًينَ نىْهُ ثًَىيػيت بًَُهُنهطزٌْ 
ُّٓ ْىغُضَ ُٓو , بؤ ضووزاوَنإ و تىْسوتًصٍ و ؾًَُشإ و خىئَ ضؾذي و بُْسخياُْنإ تًَط زَبًَت

ُٓويـ بًُْػبُت خؤيُوَ ُْى ) ريَوَضيًاُْ بُؾًَىَيُى باؽ زَنات نُثًَىيػيت ظَضوضئب
بُويٍَُٓ ويَصٍَ دىإ ويٍَُٓ زَنات و بؤٕ و بُضاَُو خُياَيًَهٌ واٍ ( بًُْػبُت خَُيهُوَ
ًَُٓـ يُ زَضزاُْ , الٍ خَُيهٌ و ُْوَناٌْ ُٖضنُْسَ تؿتىتاَيًـ بٌَ, زَزاتٌَ نُثُغُْس بٌَ

نُئ ضَْطُ ْىغُض يُناتٌ ْىوغًين ًََصووٍ ُٓزَبُنٍُ بؤ ضوزاوَناٌْ ببًَتُ قىضباٌْ بُزٍ زَ
ُّٓ بُقىضباٌْ بىُْف يُثًَٓاو غاغهطزُْوٍَ بابُتُنُ ًًُْ بَُيهى , يُضووٍ غايهؤيؤضشياوَ

يُطٍَُ َُُٓؾسا ْانطٍَ ْاوَضِؤنٌ ٖعضٍ و , دؤضيَهُ يُخؤٓاظاضزإ نُبُطًاٌْ ْىوغُض خؤؾُ
ُيتىضٍ الٍ ْىوغُض وَالبٓطيَت نىْهُ ْىوغُض بٌَ ثؿت بُغذي بُعُقٌَ و َُْتًل ٓاوَظٍ و ن

ويَٓايُنٌ ويصزاٌْ ؾطِوثطَِ ثًَىيػيت بُتُوْهُضيَهُ نُبتىاٌَْ ضيؿاَيُ ٖعضيًُ ٓاوَظيُنإ 
 ُٓو تُوُْف بُتًَطِواًْين بابُتًاُْيُ بؤ َُغُيُنإ ُٓطُض ٓاظاضيؿٌ بسات. , بٗؤًَْتُوَ



 268 

زَضزَنُوٍَ نُغًؿاتُناٌْ ُٖضزوو نُغًَيت غازٍ و َاغؤؾٌ ثطِ بُثًَػيت  يًَطَزا بؤَإ
ُٖضيُنُؾًإ بُؾًَىَيُنٌ ُْغتًاُْ ثًَىيتػٌ بُوٍ زيهُ , واتُ يُنرت تُواو زَنُٕ, يُنرتٕ

ُٖيُ بُتايبُتًـ ناتًَو نُغٌ ضَخُٓطط نُغًَهٌ غازيػت بًَت و ضَخُٓ يًَطرياويـ 
زو نُغايُتًُنُ  يُُْغتُوَ بُيُنرت ؾاز زَبٔ بٌَ ُٓوٍَ ُٓوا ُٖض, نُغًَهٌ َاغؤؾًػت بٌَ

نُغٌ َاغؤؾٌ ُٖضنُْسَ ضَخٍُٓ يٌَ زَطريٍَ شيٓطُ , بُٓاؾهطا  زاٌْ ثًجَسا بًَٓٔ
غايهؤيؤشيهٍُ ؾازَاُْ بُو ضَخٓاُْ نىْهُ ْاوٍ زَنُويَتُ ْاواُْوَو يُطؤضَِثاٌْ ْىغري يإ 

 ,(ناٌْ ٓاو ط... زَنات بؤ ُٓوٍَ ْاوٍ بًَٗٓٔيُغُض ) نىضز واتٌُْ, غًاغُت ْاوٍ زًََٖٓطٍَ
بُآلّ ُّٓ تُواوناضيُ , نُواتُ ثُيىَْسٍ ًَْىإ ُٓو زوو نُغايُتًُ ثُيىَْسيُنٌ تُواو ناضيُ

واتُ تُواوناضيُنٌ ٓاغايٌ , يُغؤْطُيُنٌ غايهؤيؤشٍ ُْخؤؾساضيُوَ غُضناوَ َُٖيسَططيَت
يُبُضٌَُٖ ْىغُض ُْنات زَبًَت ْىوغُض  ًًُْ بؤ ُٓوٍَ ُٓو ساَيُتاُْ يإ ُْخؤؾًاُْ ناض

نُْس ؾانتُضيَهٌ خىزٍ تًا بُضدُغتُ بيبَ بؤُٓوٍَ ضاغتطؤيٌ يُبُضَُُٖنٍُ بُضدُغتُ 
بهات يُساَيُتٌ َُٖيهىوٌْ ًٓذابٌ وَنى خؤؾُويػيت يإ اليُْطريٍ نىيَطاُْ بؤ َُغُيُيُى 

ىوٌْ غًيب وَنى ًَٖطؾهطزُْ غُض يإ َُٖيه, يإ بابُتًَو يإ زَغُآلتًَو نُطىجناوَ يُطَُيًسا
ناضَناًْؿٌ بُؾًَىَيُى زَخاتُ طُضِ , زَغُآلتًَهٌ زيهُ يإ بابُتًَهٌ طىجناو نُويَهٓاطىجنًَٔ

وَنى بُؾًَهٌ ًََصووٍ ْىغطاو يُغُض ضوزاوَنإ و بُطىيَطٍَ ُٓو َُٖيهىوْاُْ نُبامساْهطز 
ناتًَو خؤؾُويػيت , زَنات ضَْطُ تىؾٌ نُْسٖا ُْخؤؾٌ و ططؾت بٌَ نُناض يُْىغًُٓنٍُ

تًا ( ْىغُض) ُٖيُ بُضاَبُض ضووزاويَو نُنُغاًَْو تًايسا بُؾساض زَبًَت نُغايُتٌ خؤٍ
يإ ضنًَهٌ , ببًينَ و ًَُٓـ اليُْطرييَهٌ نىيَطاُْ يإ زََاضطريياٍُْ ال زضوغت زَبٌَ

ا ُّٓ دؤضَ ُٓو, تؤَيُخىاظٍ بُضاَبُض ضوزاويَو نُباثريَ طُوضٍَ تًا ؾهػيت ًَٖٓابٌَ
 َُٖيهىوْاُْ زَبُٓ ُٖويَين بُضَُُٖنُو َُضدٌ بابُتٌ تًا بُضدُغتُ ْابٌَ.

ُٓو ْىغُضٍَ يُطٍَُ َُغُيُنٍُ يإ بُضَُُٖنٍُ َُٖيُٓنٌَ و بُبُضظيسا َُٖيُٓؾاخٌَ و 
َُٖيهىوًْـ زوا ضَؾتاضٍ , بُْاخًسا ضؤُْنٌَ يُطَُيًسا ناضيًَو ْانات و ُٖقٌ خؤٍ ْازاتٌَ

, نُ نُغُ بؤ ططْطًَيت بُضُّٖ و ظيٓسويَيت ُٓو بُضَُُٖو ضاغيت ُٓظَىُْنٍُٖؤمشُْسٍ تا
, ُٓو ُٖغت و ُْغتاٍُْ نُيُْىغُضزا خؤٍ َُآلؽ زاوَ يُساَيُتٌ َُٖيهىوْسا زَضزَنُوٍَ

ُٓطُض ُٓو ُٖغت وُْغتٍُ بُثًَهُواٍُْ بابُتُنُيإ ضوزاوَنُ بٌَ وَنى غُضنُوتين ُٓو 
ًَتُوَ يُو زَوضوثؿتٍُ تًا زَشٍ ُٓطًٓا زووض زَنُويَـُوَ نُغايُتًٍُ نُخؤٍ تًا زَبًٓ
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يُثطَْػًبُناٌْ و ُٓويـ تًَهىثًَهٌ ُٓزات بُؾًَىَيُنٌ زضؤظْاُْو ؾطيىخىاضزواُْ يإ يٌَ 
زَطُضٍَِ و بُثىخت و ثانٌ بُزَغتُوٍَ زَزات يإ ُٓطُض ْىغُض ٓاغايـ بصيَت و زَيًٓا بٌَ 

اضَت بُضوزاوَنُ ُٓوا ويَٓانطزُْنُؾٌ ضاغت و ضَوإ ناتًَو غُضبُغتُ يُوٍَ زَيًٌََ غُب
بُآلّ ُٓطُض يُغايٍُ ُْبىٌْ ٓاغايـ و زَيًٓايٌ و ٓاضاٌَ و ُٖغت بهات ناوزيَطٍ , زَبٌَ

بٌَ تطؽ و يُضظ يُؾتًَو واظبًَينَ و يُيُنًَهٌ زيهُ بسوٍَ  ُٓوا ُٓو دؤضَ بُضَُُٖ , يُغُضَ
وٍَ بابُتًَهٌ ؾًَىاو ؾًَُشاو ثًَؿهُف زَنات طىظاضؾت يُضوزاوَنُ  ْانات بُطىيَطٍَ ُٓ

ناتًَهًـ ْىغُض , نُخعَُتٌ ْانات و ضووٍ ضاغيت بُضَُُٖنُو ضَطىضيؿٍُ زَضْاخات
بُضًََُٖو زَْىغٌَ بؤ غىزو ٖاْسَضيَهٌ زَضووٌْ و زَيساُْوٍَ نُغًَو يإ زَيطاظيهطزٌْ 

, زضوغت ثًَؿهُف زَنات ُٓوا بُضًََُٖهٌ ضاغت و, نُغًَو يإ تىضَِنطزٌْ نُغًَو ًًُْ
ضوزاويَهٌ ضاغت ويَٓا زَنات و الثُضَِناٌْ ًََصوو ضوْاى زَناتُوَو ًَُٖؿُ ُٓو بُضَُُٖ 

 َُْطَ.
ُٖضوَٖا ضؤؾٓبريؤٍ ْىغُض ناض يُْىغًًَٓو نُيُغُض بابُتًَو يإ ضووزاويَو ْىغطابٌَ 

ٌ يُنُْس ساَيُتًَهٌ بًَطىَإ ُّٓ ساَيُتاُْ و بُضدُغتُ بىوٕ و بُضدُغتُ ُْبىوًْؿ, زَنات
ْآاغايٌ نُيُْىغُضزا زَبًَت زَضزَنُويَت و ناض يُبُضَُُٖنٍُ زَنات يُواُْف زَضزَ 

نُ ثُؾًَىيُنٌ َُٖيهىًُْ يُُٓجناٌَ ًَُالًَْهاٌْ ( neurosis) زَوضًُْنإ وَنى زََاضزاضٍ
ؿٌ ًْطُضاًًُْ ًْؿاُْناًْ, ْاوَوٍَ َطؤظ و ثُضتبىوٕ و يًَهرتاظاٌْ ثُيىَْسيًُ نُغايُتًُنإ

يُُٓجناٌَ ُٖغت بُ ٓاغايًؿُٓنطزٌْ َطؤظ بُٖؤٍ ؾؿاضو ثاَيُثُغتؤٍ زَوضوبُضَوَ ثُيسا 
بُآلّ ظياتط بُضدُغتُ بىوٕ و ُٖغتجًَهطزٌْ , ُّٓ زَضزَف نُّ تاظؤض يَُطؤظسا ُٖيُ, زَبٌَ

ـ بٌَ يُاليُٕ نُغاٌْ تطَوَ يُْىغًٓسا زَضزَنُوٍَ نىْهُ ْىغري ُٖضنُْسَ بابُتٌ و ظاْػتً
 بؤٕ و بُضاٍَُ خىزٍ ْىغُضٍ ثًَىَ زَبًَت  .
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دانيشتين يةكةجماز لةطةَل مةخيؤزاى، 
كةتاموضَيضي دةزووني و طسنطيجَيداني بؤ طةنج 

 يةية يؤكازي ضةزةكي فَيسبووني خوازدنةوةية.

 

, باوٍََُ ْؤؾٌ يإ ٍَُ خىاضزُْوَ زياضزَيُنُ ُْى تُْٗا يًَُْىَْسّ طُجنإ و الواْسا 
بُالّ بُؾًَىَيُنِ , بَُيهى يًَُْىَْسّ نُغاٌْ طُوضَ تَُُٕ و بُغاالنىواًْؿسا بُزٍ زَنطيَت

نُ زواتط , َُٓيبُتُ ٓاَيىوزَبىوِْ بُغااَلنىواًْـ ُٖض زَطُضِيَتُوَ بؤ قؤْاغِ الويَتِ, نَُرت
ِْ تُْٗا ٖؤناض ُٖض نُْسيؿُ ٖؤناضّ زَضوو, ْاتىاَِْ واظّ يًَبًَِٓ و زَبًَتُ ثريّ َُخياُْ

وَزيَ , بَُيهى ٖؤناضّ نؤَُاليُتِ و ٓابىوضيـ ضؤَيًإ ُٖيُ يُّ زياضزَ نؤَُاليُتًًُ, ْري
تُْٗا ٓاَاشَ بُؾانتُضَ زَضووًًُْنإ زَزَئ يُواُْف الغايًهطزُْوَو تًَهَُيبىوٕ يُطٍَُ 

ضَناًْؿِ يَُاَيُوَ خىاضزُْوٍَ باوى و بطازَ, َُخيؤضإ و نًَص وَضططتٔ يُزاًْؿتِٓ خىاضزُْوَ
نُ بؤ , قؤْاغِ َٓساَيِ وتًَط َُْصيِٓ ََُهِ زايو, زَبًَتُ ٖؤّ ؾًَطبىوِْ َٓساَيُناًْؿِ

, قُضَبىو نطزُْوٍَ قؤْاغٌ الويَيت ُٓو نُغُ ثُْا بؤ خىاضزُْوَ زَبات بُٓاَاجنِ تًَط بىوٕ
بُبانطزِْ خُّ  ُْٖسَّ نُؽ ثُْا بؤ خىاضزُْوَ زَبات بَُُبُغتِ, َُُٓ ٖؤناضيَهِ ُْغتًُ
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و ًٓـ و ٓاظاضَناِْ تا بُتُواوّ ؾًَطّ زَبًَت و زواتط ْاتىاَِْ زَغتبُضزاضّ ببَِ بُتايبُتِ 
طُْر ٓاضَظووّ ُٓوَ زَنات بعاًَْت تاَِ خىاضزُْوَ , ُٓطُض نُغًَهِ بٌَ ٓريازَبَِ

ّ ضَِْطُ خؤؾًًُنِ زيَ ببًَِٓ ثاؾإ زووباضَ, نُتاَِ نطز, نًًُوؾتًَو ٓاؾهطا بهات
ٓاضَظووّ خؤ بُ ثًاو ظاْري و ؾاْاظّ ثًَىَنطزٕ و خؤ , زَناتُوَو خىوّ ثًَىَ زَططيَت

ُْٖسَّ نُؽ ثًًَاْىايُ خىاضزُْوَ , َُٖيهًؿإ بُضاَبُض ضَطُظّ زيهُو نُغاِْ زَوضووبُض
, بؤيُ ثُْاّ بؤ زَبُٕ يُضاغتًؿسا ثًَهُواُْنُّ ضِاغتُ, ُٖوَغٌ غًَهػِ ثًاو زَناتُوَ

هَُيبىوٕ يُطٍُ نُغاِْ زيهُ ُٓواُّْ ُٖغت بُتًُْايِ زَنُٕ و واُٖغت زَنُٕ ٓاضَظووٍ تً
, َاََُيُنطزِْ ُٓو نُغُ يُطٍَُ زاووزَضَاِْ زيهُ, بُوخىاضزُْوَ يُتًُْايِ ضظطاضيإ زَبًَت

ٓاغاِْ , نُبُضَو خىاضزُْوَ ضايسَنًَؿَِ ض يُبُض بؤُْنُّ يإ خىو ثًَىَططتِٓ زَضَإ بٌَ
ُٖبىوًِْ وا يُ ُٖضظَناض زَنات بري , اغذي و طىاغتُٓوَّ َُّ وُٖضظاًُْنَُُّٖيططتٔ و ثاض

ُْبىوِْ ٖؤؾًاضّ تُْسضوغتِ غُباضَت بُ ظياِْ , نُثاضَنُّ يُنًسا خُضز بهات؟!, بهاتُوَ
َُّ خىاضزُْوَوناضيطُضّ يُغُض خًَعإ و ثُضوَضزَنطزِْ َٓساٍَ و ضَناوُْنطزِْ ٖاوغُض 

نُوا دطُضَنًَؿإ ُْٖطاويَهِ , يًَهؤَيًُٓوَ ٓاَاشَ بُوَ زَنُٕ ُْٖسٍَ, وثريؤظيِ خًَعإ
ُّٓ خىوَ زَطُضِيَتُوَ بؤ ( اغيسضغُ ايػًىنًُ) بريزؤظّ ضَؾتاضطُضّ, ضِيَدؤؾهُضَ بؤ خىاضزُْوَ

ضيَهدطاوّ  ,(ٖىُْضَُْسٍ ْاوزاض..تس, يُثًاوّ ْاوزاض, ؾًَطبىوٕ يُباوى) ؾًَطبىوٕ يُ زَوضوبُض
يُيًَهؤَيًُٓوَيهسا زَضخيػتىوَ نُوا بُؾًَىَّ عُقًَِ يإ زَضووِْ تُْسضوغتِ دًٗاِْ 

ٖؤناضيَهِ ثاٍَ بَُطؤظُوَ زًََْت خؤّ تًَط بهات بٌَ ُٓوَّ بعاَِْ عاقًبُتِ ُٓو ضَؾتاضَ 
بؤ ُْٖسَّ , نًًُ؟ُٖضوَٖا تاوإ و الغاضّ وتطاظاِْ نؤَُآليُتِ ٖؤناضّ زيهُّ خىاضزُْوَيُ

ياخًبىوٕ يُزَغُالت يإ تؤَيُغُْسُْوَ يُ زايهىباوى و زابىُْضيتِ  َٓساٍَ ضَْطُ بًَعاضبىوٕ و
ُْٖسَّ نُؽ بُٓاَاجنِ غُضجنطِانًَؿإ ثُْا بؤ خىاضزُْوَ , نؤََُيهُ ثُْا بؤ خىاضزُْوَ ببُٕ

ُٓطُض داضيَو , يا َتُاُّْ بُخؤٍ ُْبًَت, ُٖغت بُنَُِ بهات, ضَْطُ يُبُضُٓوَ بَِ, زَبُٕ
ؾًَط بىوُْنُف زَبًَتُ خىويُى , ُٓوا ؾًَطّ زَبًَت, ُٓضَوَ ثُْاّ بؤ بطزيإ زووداضيـ بُو ثاَي

يإ يُبُض تًَهَُيبىوِْ َازَّ ُٓيهٗىٍ يُ خىيًَٓسا يإ يُبُض ثطِنطزُْوَّ ناتٌ ظاآليِ 



 272 

ُٖغتهطزٕ بُ , يُشياِْ ضؤشاُْو َُٖيٗاتٔ يُ بًَعاضّ, نُٖؤناضيََهِ ناضيطُضَ بؤ خىاضزُْوَ
نُ زَظاًَْت , ِ ًَُالًَِْ زَضووِْ ُٓو نُغُ ثُْا بؤ خىاضزُْوَ زَباتطىْاه يإ يُُٓجناَ

خطاثُ وَى ٓاَطاظيَو بؤ خؤنىؾتِٓ ْاضِاغتُوخؤ وثاؾإ زَبًَتُ خىو يُضَؾتاضيساو ْاتىاًَْت 
نُ يُ ٓاناَِ ُّٓ ٖؤناضَ زَضووًْاُْف غًُاو ًْؿاٍُْ غايهؤثاتِ , واظّ يًَبًًََٓت

برينطزُْوَؾٌ , يإ تاوإ ُٓجناّ بسات, ُ الغاضّ بٓىيََِٓيُونُغُزا زَضزَنُوٍَ و ضَْط
يُضووّ َُٖيهىًْؿُوَ ُٓواُّْ ٓاَيىزَّ خىاضزُْوَ بىوُْ زووناضّ , َُْتًكِ و يؤشيهًاُْ ْابٌَ

ؾًَُشإ و باضططشّ يُناضَناٌْ ضؤشاُْيإ زَبُٓوَ ٓاضَظووّ ُٓو نُغُ بؤخىاضزُْوَ ظياتط 
ًٓؿالغبىوٕ و , ًَت و بُضاَبُض شيإ زَغتُوَغتإ زَوَغتَِويػتىٓريازَّ الواظ زَب, زَبًَت

الواظبىوِْ يُطٍَُ نؤٍََُ و َاَيىَٓساَيِ و دًابىوُْوَو َُٖيىَؾاْسُْوَّ و ثُضتُواظَبىوِْ 
يُنََُُيطٍُ ًَُُٓ ُٓواٍُْ زَؾدؤُْوَ ظيازَضِؤيٌ زَنُٕ يُخىاضزُْوَو زَغتبُضزاٍ , خًَعإ

قُزَغُنطزٕ و ياغاغهطزٌْ ٍَُ ظياتط وا يَُطؤظ , ُْبٔ ثًَهُنُيإ ْابٔ تابُتُواوٍ غطِ
زَنات ُٖوٍَ بسات تاقٌ بهاتُوَو تاٌَ بهات نىْهُ َطؤظ ًَُٖؿُ ُٖوٍَ زَزات ظياتط بعاٌَْ 
و خؤٍ ثًَىَ ثًؿإ بسات ُّٓ ضاغتًُف قىتاغاُْ زَضوًُْنإ غُغياْسووياُْو ُٖض بؤيُ طُْر 

غٌ َٓساَيٌ يُدًٗإ و ؾُظايُنسا زَشٍ ظياتط ُٖوَيساُْ ثُْاٍ بؤ زَبات نىْهُ طُْر زواٍ قؤْا
 بؤ ظاًْين ًًَُْٗٓناٌْ شيإ و ثٍُ ثٌَ بطزٌْ.  
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 :تمياك خؤزةكاى

 
مسؤظ ئةيةوَي بصانَي ئةوديوي ثةزدة ضي يةية بؤية 
تمياك تاقيدةكاتةوة، كة يةكةجمازيش تاقيكسدةوة 

 يَبخووي ثَيوة دةطسَي و ناتوانَي دةضتبةزدازي ب

 

َتُ ثطغًَهٌ  َىٍَ بىو َبىوٕ ًث ُْابطزٕ بؤ َازَ ٖؤؾبُضنإ و ٓاَيىز ري نُوا ثطغٌ ث َُٖىوَإ زَظْا
تُوٌَي ُتُوَ يُنططتىَناُْوَ ْاوَ ُٖض , دًٗاْطريٍ و ُْ ُيٌُت ثاَيٌ بُ ْ دًٗاٌْ بىوْ ُّ ُب ُٖض ٓ

ُباضَوَ  ُْسئ طؤْططَو نؤضِو مسًٓاضٍ ي ظووَوَ ُٖوَيٌ ضٍَ يًَططتين بساو ن جناّ بساُي ويَطٍا زَيإ نؤضِو , ُٓ
َيُو , غًُٓاضٍ ْاوخؤٍ وآلتاٌْ دًٗإ ثطغٌ َازَ ٖؤؾبُضَنإ يُُٖضيٌَُ نىضزغتإ ُٓضنًَهٌ طُوض

ُتُ َإ و سهىَ ُياغاٍ ثُضُي َىيػيت ب ُُْنطزٌْ بططيَت بؤُٓوٍَ طُجنإ و الوٕا , ًث ُتُؾ نُ ضيَطُ ي
ُٔب خُغاض ْ َْر ُب ُٔب و نُغىناضيإ ض طٍُ نؤَُآليٌُت ثط, طريؤزٍَ ْ ضوْا َُُ ُي ًٓ َ َو ٌب غُنُ ُٖض نؤًْ

ٌَي و نؤَُآليٌُت و ياغاٌي واقًعًًاٍُْ خؤَٕا  اٍ ثُضوَضز ٌَ تىْا ًُث رَي و ب ًَْ ُْطاوٍ بؤ ز خؤَاُْوَ ٖ
َسَططٔي ضَُُٖنٍُ بؤ ٓايٓسٍَ , ضيٌَ ًي ُُب ًَٓت ن ُْطاويـ نُسهىَُتٌ ُٖضيٌَُ نىضزغتإ ًب باؾرتئ ٖ

َ ناْسٌْ ضووَنٌ ٖؤؾبُضنإزووضو ْعيو بُضدُغتُ ًب ُ ُي ًًُ , ت ضيَططٓت نىْهُ نىضزغتإ ُٓؾػاْػتإ ْ
َ نؤْرتؤَيٌ بها ُتىاٌْ نُغُضناوٍَ ناْسٌْ ضووَنٌ سُؾًؿُو ُٓؾًؤٕ و زَيإ َازٍَ , سهىَُت ْ

ُُي هات زاضِؾذي و دًَبُدًَهطزٌْ , زيه َ سهىَُتٌ ُٖضيٌَُ نىضزغتإ ًب َيُوَ ُٓوٍَ ثًَىيػت ٌب َباض ُي
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ض ُْابطزُْ بؤ خىاضزٌْ ُٓو ٖؤؾبُضاُْياغاٍ ُب هطزٕ و ث طُض , ْطاضبىوُْوٍَ ناْسٕ و باظضطاًْ نىْهُ ُٓ
ُو  ُٓاؾهطا نًًََطٍُ سُؾًؿ ُب ؾػاْػتإ ن ظَىوٌْ ُٓ ظَىوٌْ طُالٕ وَضبططئ ُٓوا ُٓ ُُٓ سياُْوٍَ غىوز ي

ُْسَ ُُي باؾرتئ ث اى و ُٓؾًؤٕ و نؤنايين ٖ و, تًً ُتُ بهطيَتُوَ نُ ضيَطُ ُْزضٍَ يُنىضزغتإ بري ُي , باب
َُٓطريٍَ ثرت ثٍُ  َُي ُٓطُض ضيٌَ ًي َ بُظَيٌ و زضِْس ُيُنٌ ٌب نىْهُ ثطغٌ ثاضَو ثىوٍ و باظضطاٌْ زيَىَظَ

َهًَتُوَ َو بُ ثطؤغٍُ , زَٖاوٍَ و ضاغت و نُخ زًَث نًَت غُضقاَيبىوٌْ ُٖض سهىًَُت ُبرييؿُإ ُْ ي
تٌ َْطُ باُب ُْس وَضُْطريٍَ و  غًاغٌ دُجناٍَ و ثطؤشٍَ ٓابىضٍ تايبُت ض ُ بُٖ ناْسٌْ ُٓو َازَ ٖؤؾبُضْا

ُيُت ًََؿهٌ ظؤض نُغسا ْ َيُوَو دًَبُدًَهطزٌْ ُٓضنًَهٌ ثريؤَظ, ُب , بؤيُ زاضِؾتين ياغايُى يَُباض
ًَت و ٓؤؾًػٌ تايبٌُت  وَ زآب َُي َباض ُٖضوَٖا ُٓضنٌ سهىٌَُت ُٖضيٌَُ نىضزغتاُْ غاْػؤضٍ تىْس ُي

وٍَ َازَٖؤؾ َْطاضبىوُْ ض َ زؤخٌ غايهؤيؤشٍ و ضَؾتاضو , بُضَنإ زاسيُظضيًََٓتبؤ ُب بُآلّ ُٓوٍَ ططْط ٌب
ُباضَت بُ َازَ ٖؤؾبُضنإ اُْ غ َْطاضٍ ُٓو ثطغُ , نُغًيَت تانُنإ و بريوبؤنىوًْ ض ري ُب وٍَ بتىْا بؤ ُٓ
ري ُتُنُ بطِوْا ُباب ُوَ ي ضووٍ غايهؤيؤشًي َ ُي ٌَب ُْابطزٕ بؤ َازَ ٖؤؾبُض, ططْطُ ببًُٓوَ ز َنإ نىْهُ ث

ازٍ نُغًيَت و ثُضوضَزٌَي  َهًَٗٓإ و بىًْ ًث َْسٍ ُب ُيى ُث ُْابطزُْ بؤ قىَاضو قىَاضنًيَت ن ُٖض وَى ث
ُُي َو , تانُناٌْ نؤََُيطُوَ ٖ ًُي ُبريزؤظو ًَتؤزط ُئ ب َ خؤَإ غُقاٍَ به بؤيُ ْاٌب

َ اُْ ٌب ُْا بريزؤظًي َْطاضبىوُْوٍَ ٖؤؾبُضَنإ ت ض ُُب اٍ , ن تىْا َئ ُٓوٍَ ُي خؤَاُْ بُناضٍ ُٖوٍَ بس
َٓري ُبري يُدًَبُدًَهطزٌْ ثطؤشَ , ًب َاٌْ نىضزغتإ ْ َ ناوَضِيٌَ سهىَُت و ثُضُي ٌُْ ُي و ْاط ًَـ ُٓ ُٓ

 ياغايُى يُّ َُٖبُضَزا.
بُثًٌَ تىاْا زَنطٍَ يُّ نُْاآلُْوَ بُضَْطاضٍ بآلوبىوُْوٍَ ٖؤؾبُضَنإ و ٓاَيىوزَبىٕ  

 : ثًَىٍَ ببًُٓوَو تانُناٌْ يٌَ بجاضيَعئ
غُضَتاٍ تٌَُُْ َٓساَيٌ , ًَهاًْعٌَ ثًَهٗاتٍُ غايهؤيؤشٍ تاى و بُٖاٍ خًَعإ-0

ظؤضططْطُ بؤ ثابُْسبىٌْ َٓساٍَ بُبُٖاٍ خًَعإ و نؤََُيطانٍُ و باوَضِبىوٌْ بُٓاظازٍ تاى 
نُتاى يُثطغُ ٓاَيؤظو ْاَؤناٌْ , يُنىاضنًَىٍَ غٓىضٍ نؤَُآليُتٌ و زضوغتهطزٌْ بُٖايُى

بطُضِيَتُوَ بؤ خًَعإ و وا طؤف بهطٍَ نُ ضَناوٍ بُٖاناٌْ خًَعاُْنٍُ  وَى ٖؤؾبُضنإ
ًَُٓـ ثًَىيػيت بُٖؤؾًاضنطزُْوٍَ خًَعإ ُٖيُ ثًَـ ُٓوٍَ نًتىضٍ ثُْابطزٕ بؤ , بهات

بُو ؾًَىَيُ بٓاغٍُ نؤًَْيت برينطزُْوٍَ غاغًُّ الٍ تاى , ٖؤؾبُضَنإ ثرت بآلو ببًَتُوَ
ٍ َُٖىإ نُخًَعاٌْ نؤََُيطٍُ نىضزَواضٍ نًتىضٍ خؤٍ ُٖيُو ٓاؾهطايُ ال, زضوغت زَبًَت

تا بُزيطؤنٌ خًَعاٌْ , ثاضاغتين ُٓو نًتىضَف ثاضاغتين تانُناًَْيت يُضَؾتاضٍ ْاَؤو زظيَى
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نىضزَواضيؿسا ؾؤضِبًُٓوَ بؤَإ زَضزَنُوٍَ نُوا ضَؾتاضٍ ْاَؤ ظؤض نَُرت بىوَ بُ بُضاوضز 
َزا ُٓوَيُ نًَهطزٌْ نؤًَْيت برينطزُْوَو نؤًْيَت َُبُغت يًَط, يُطٍَُ ُْٖىونُزا

 طىظاضؾتهطزٕ يُباضٍ زَضوٌْ ٓاويٍَُٓ ثابُْسبىوٌْ تانُ بُبُٖاٍ خًَعاُْوَ.
3-َ نىْهُ , زووضنُوتُٓوٍَ خًَعإ و قىتاغاُْ يُ ثُضوَضزٍَ تىْسوتًصو و ؾُضاَؤؾُٓنطزٌْ َٓسٍا

ٓساٍَ زضوغت زَنات و بؤُٓوَ ثُْا بؤ ضَؾتاضٍ بُناضًَٖٓاٌْ تىْسوتًصٍ طًاٌْ تؤَيُغُْسُْوَ الٍ َ
َْسٍ , غُضجنطِانًَـ زَبات نُُٓويـ الغاضٍ و قىَاضو ٖؤؾبُضَناُْ ثًَىيػتُ خًَعإ و َاَؤغتا ثُيى

غؤظو خؤؾُويػيت يُطٍَُ َٓساٍَ زضوغت بهُٕ و ُٖغيت ًٓٓتًُاٍ بؤ نؤٍََُ و خًَعإ الٍ بًَُٖع 
َ ُْنُٕ ُٖغت بُنٌَُ بها, بهُٕ َتواٍ ٌي ٍُ يُالزضوغت ًب نىْهُ بؤ , ت و ضَؾتاضٍ ؾُضِخىاظْا

َبًَت.    تُشيهطزٌْ ُٓو ُٖغتاُْ ضَؾتاضٍ الغاضو زشَ نؤٍََُ ز
ُوٍَ غًػتٌُ خؤضانٌ قىتاغاُْ بؤ ُٓوٍَ  -2 ظؤضنطزٌْ َاوٍَ زَواٌَ قىتاغاُْو طُضِْا

َ نُّ ببًَتُوَو بُو  َاُْوٍَ َاوَيُنٌ ظياتط يُقىتاغاُْ بهُغجٌَ بؤ ُٓوٍَ ُٖيٌ ناتٌ ظاآليٌ َٓسٍا
َتُوَ ُبُٖانإ نَُرت زًَب َُُٓف ُٓضنٌ وَظاضَتٌ , نَُهطزُْوَيُ ُٖيٌ زووضُْنُوتُٓوَ ي

َ يُزَضَوٍَ , ثُضوَضزٍَ سهىَُتٌ ُٖضيٌَُ نىضزغتاُْ ري ُٓو َاوَيُ َٓسٍا نىْهُ َُٖىَإ زَظْا
ُ ظًََُٓ خؤؾهُضَ بؤ ثطِنطزُْوٍَ قىتاغاُْيُ يإ يُزَضَوٍَ َاَيُ ظؤض ظياتطَ يَُاوٍَ قىتاغاُْ ن

إ يُطٍَُ ططوٌٖ ٖاوضِيٌَ  ُٓو َاوَيُ بُؾيت غُضجنطِانًَؿٌ وَنى دطُضَو ٖؤؾبُضَنإ و تًَهَُيبىوًْ
بَُُٖإ ؾًَىَ زَبٌَ بُؾًَهٌ ثطؤططاَُناٌْ خىيَٓسٕ تُضنًع يُثطغٌ نؤَُآليُتٌ , بُزؾُضِو ْاثاى

ٍُ ضيَُٓايٌ زَضووٌْبهات يُثاضاغتين بُٖاٍ نؤَُآليُتٌ و بىوٌْ  ٍُ ضؤشْا نُ بػجًَطزضيَت بُ , وْا
اغٌ يإ ضابُضٍ ثُضوَضزَيٌ َ , َاَؤغتاٍ زَضووْٓ َ بؤ ُٓوٍَ َاَؤغتا بتىاٌْ ثًَىيػتُ ياغايُى ٌُٖب

جطغًَتُوَو بُوزوايسا بهٌَ و وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ ثاَيجؿيت ُٓو  ُنٍُ ًب يُزَضَوٍَ قىتاغاُْ يُقىتاًب
ًـ  ُْسٍ بهاتثطغُ بهات و خًَعْا َ , ثُغ َبٌَ ؾاْؤو ضازيؤو ضؤشْاٍَُ ثُضوَضزَيٌ ٌُٖب يُقىتاغاُْ ز

َ بُو , و خىزٍ قىتابًإ بُؾساضٍ تًَسا بهُٕ و خؤيإ بُضِيَىٍَ ببُٕ نُظؤضبٍُ بابُتُناٌْ تايبُت ٌب
 . َ  ثطغُو ثطغطُيًَطٌ ططْط نُثُيىَْسٍ بُنُغًَتًُوَ ٌُٖب

ًُنإ تاوتىٍَ بهات و بُضْاَُ نؤَُآليُتًُنإ ُٓضنٌ ًَسياَ ثطغُ نؤَُآليُت: ًَسيا-0
نطِبهاتُوَو بايُر بَُاَؤغتاياٌْ ٓايين و زَضووٌْ و ثعيؿهاٌْ زَضوٌْ بسات بؤ 

 بآلونطزُْوٍَ نًتىضٍ زشَ َازٍَ ٖؤؾبُضو وؾًاضنطزُْوٍَ خًَعإ يُو باضَيُوَ.
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يَهدطاوَناٌْ زاَُظضاوَ نؤَُآليُتًُناٌْ وَظاضَتٌ ناضوناضوباضٍ نؤَُآليُتٌ و ض -5
نؤََُيطٍُ َُزٌَْ ناضبهُٕ بؤ طًَطِاٌْ نؤضِو غًًُٓاضٍ بُضزَواّ يُطؿت زاَىزَظطاٌْ 

 يُُٖض ؾىيًََٓو بٌَ, زَوَيُت بُؾًَىٍَ غًػتُاتًو و غاظنطزٌْ نؤبىُْوٍَ زايهإ وباونإ
 زَضنطزٌْ ياغايُى بؤ غعازاٌْ ُٓو نُغاٍُْ باظضطاٌْ بُو بابُتُوَ زَنُٕ. -6
ضؤشيَو بؤ بُضَْطاضبىوُْوٍَ َازٍَ ٖؤؾبُضو زَغتدؤؾٌ يُو نُؽ و اليُْاُْ  زاْاٌْ -7

 بهطيَت نُططْطٌ بُ بُضَْطاضبىوُْوٍَ ُٓو بابُتُ زَزَٕ.
 ٖاْساٌْ خىيَٓسُْوَو غُضظَْؿتهطزٌْ ُٓو نُغاٍُْ ثُْا بؤ ٖؤؾبُضَنإ زَبُٕ.    -8
 : نؤًَْيت ناضَغُضنطزٌْ تىوؾبىاٌْ َازَ ٖؤؾبُضَنإ-

ٍُ نُ ٓاَيىوزٍَ َازٍَ ٖؤؾبُض بىوٕ بًَطىَإ يُضووٍ ثعيؿهٌ و زَضوٌْ و ُٓواْ
ثًَـ َُٖىوؾتًَو ُٓو , زَبٌَ يُو ضواْطُيُوَ بُضَْطاضٍ ببًُٓوَ, نؤَُآليُتًُوَ تىوف بىٕ

نُغُ زَبٌَ زووض غطيَتُوَ يَُازٍَ ٖؤؾبُض بؤ ُٓوٍَ يُغُض شياًَْهٌ ْىٍَ ضابًَٗٓطيَت و تا 
زَضوٌْ و نؤَُآليُتٌ بطؤضِيَت باؾرتَ بؤ يُبرينىوُْوٍَ ُٓو ضَوؾُ بهطيَت نُؾىُٖواٍ 

ُٓواٍُْ بُٖؤؾبُضناُْوَ ٓاَيىزَ , نُتًًَسا شياوَو ٖؤناضيَو بىوَ بؤ ٖاْساٌْ بؤ َازٍَ ٖؤؾبُض
نىْهُ بُزواٍ , زَبٔ ناضَغاتًَهٌ طُوضَيإ بُغُض خؤيإ و خًَعإ و نؤََُيطازا ًَٖٓاوَ

ُٖض بُضْاَُيُنًـ بؤ ُٓواٍُْ بطِياضٍ واظًَٖٓاٌْ يُنذاضَنٌ , ُٓواًْؿسا نُغاٌْ زيهُف
 : زَزَٕ يُ ٓايىزَبىوٕ بَُازَ ٖؤؾبُضَناُْوَ ثًَىيػتُ ضَناوٍ ُّٓ خاآلُْ بهطيَت

َبىو نًَُُٓـ  ُ بسضيَت يُغُض يُؾٌ ٓاَيىز غُضَتا ُٖوَيٌ البطزٌْ ناضيطُضٍ ُٓوٖؤؾبُضْا
ٕ ُٖيُ نُثػجؤض بٔ يُو باضَيُوَ و زَنطٍَ يُُٖضيٌَُ ناضيَهٌ ثعيؿهًُو ثًَىيػيت بُتًٌُ ثعيؿها

ُبٌَ بؤ بُزوازانىوٌْ  ُُْخؤؾداُْناٌْ ُٖضيٌَُ نىضزغتإ تًٌُ تايبُت ٖ نىضزغتإ يإ ي
َبىوُْ ُبُض زَغت , نُيًَطَزا ًَُُٓ ُٓوَ بؤ ثعيؿهإ بُدًَسيًََري, ناضَغُضنطزٌْ ُٓو ٓايىز بُآلّ ُٓوٍَ ي

اَإ بُغُضزا بؿهٌَ نُ ٌ و و تىْا ٌُْ زَضووٌْ و خًَعْا ـ الي َو زَططيَتُوَ ُٓواًْ ًُْ ْس الي
 : بؤيُ ٓاَاشَ بُُْٖسٍَ خاٍَ زَزَئ, نؤَُآليُتٌ و زَغتٍُ ٖاوضِيًَاٌْ ُٓو نُغُيُ

ناضَغُضٍ ثعيؿهٌ بؤ ضظطاضبىوٕ يإ ثانبىوُْوٍَ يُؾٌ ُٓو ٓاَيىوزَبىوَ يُثامشاوٍَ  -0 
ٌ ُٓو نُغُ نُبُٖؤٍ َازٍَ ٖؤؾبُضَوَ َازٍَ ٖؤؾبُضو نانطزُْوٍَ نؤُْٓساَُناْ

 ًَُٓـ ثًَىيػيت بُتًًَُهٌ ثعيؿهٌ زَبًَت., تًَههىوَ
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ناضَغُضٍ بُٓضَِتٌ ٓاؾهطانطزٌْ ٖؤناضٍ ططؾتُنُيُو ؾؤضِبىوُْوَيُ بُقىآليٌ ْاخٌ -3
نُغٌ ٓاَيىزَبىو و ُٖوَيسإ بؤ ناضَغُضنطزٌْ زَضووٌْ و ناضَغُضنطزٌْ ضَطىضِيؿٍُ ططؾتُنُ 

ًَعإ وٓاؾٓا نطزٌْ ُْخؤف بَُُتطغًُناٌْ َازَ ٖؤؾبُضَنإ و ياضَُتًساٌْ نُ يُضووٍ خ
بؤيُ يًَطَزا , قؤْاغٌ ٓاضَظوٍ بؤ ٖؤؾبُضنُ ببُظيَينَ و بهًَتُ قؤْاغٌ زَيًٓايٌ بٌَ ٖؤؾبُض

 ثًَىيػتُ ثُيىَْسٍ زؤغتايُتٌ و َتُاُْ يُطٍُ ٓاَيىوزَبىو نٌَ بهطيَت .
تىطؤنطزٌْ ضابطزووٍ ُٓو نُغُو  ثاَيجؿتًهطزٌْ بعاظٌ بُزوازانىوٌْ زَضووٌْ بؤ طؿ -2

ٓايٓسٍَ و ٖاوناضٍ زَضوٌْ بؤ بُضْطاضبىوُْوٍَ ٓاضيؿُنإ يُضيَطٍُ بُضْاٍَُ ؾًاْسٌْ 
زَضووٌْ و ناضَغُضٍ زَضوٌْ و طُؾُثًَساٌْ بُٖطٍَ نؤَُآليُتٌ و بُٖطٍَ ظاَيبىوٕ بُغُض 

ٍَ ُٖيٌ ناض بؤ ُٓو نُغاُْ بَُُبُغيت طىؾاضٍ ٖاوضِيًَاٌْ بُزؾُضِ و ْاثاى و زؤظيُٓو
 غُقاَيهطزًْإ و ًَُْٖؿتين ناتٌ ظاآليًإ.

َبىو-0 خؤف) طؤضِيين ٖعضو نَُهُناٌْ ٓاَيىوز الٍ( ُْ ُباضَت بُشيإ و زضوغتهطزٌْ َتُاُْ ُي , غ
و تانُوَ  ُبريوبؤنىوٕ و نَُهٌ ُٓ َْسٍ ب ُيى ُْابطزٌْ تاى بؤ َازَ ٖؤؾبُضَنإ ث َتسا ث ُضِ ُٓب نىْهُ ي

شيإ ُباضَت ُب ُُي غ غ بىو ظياتط , ٖ َطًُت ضاَبُض خىزٍ خؤٍ ًْ ين ُب َطِواًْ َطىَإ تاى ُٖض ناتًَو ًت ًب
َبات ُْا بؤ ُٓو ضَؾتاضاُْ ز ضَ, ث ين ُٓو تانُ , نَُايٍُ غُضجنطِانًَؿاٌْ زَوضوُب َطِواًْ َىيػتُ ًت بؤُي ًث

َُيطُنٍُ بطؤضِٔي و َتُاُْ يُال ؿتُإ و نؤَ ضاَبُض خىزٍ خؤٍ و ًْ ُو , ٍ زضوغت بهُٔيُب نُ ٓ
ٌت ُيُو خاوَٕ نُغًيَت خؤُي ضًََُٖٗٓاٌْ ٖ اٍ ُب ُّ ًَُٖٓو تىْا ضٖ َ بُوَ ٓاؾٓاٍ , نُغًَهٌ ُب ٌَب ز

غُض ُٖوَؽ و ٓاضَظووَناٌْ َت ُب َ ًب ضيَت و ظٍا ضِيَىَ ُب َ خؤٍ خؤٍ ُب ٌَب , بهُئ نُخاوَٕ زَغُآلتُو ز
ًَُو ًت َىيػيت ُب ًَـ ًث ى ٖاوضٍَِ) ُٓ ُبؤ ض( زَغتُُي ُي هطزٕ. ٖ  يَُٓاًي

خًَعإ ضؤَيٌ غُض يُْىٍَ بًٓاتٓاُْوٍَ ُٓو نُغٍُ ُٖبًَت و ُٖوَيٌ طؤضِيين ؾىئَ و -5
ٖاَىنؤٍ ُٓو خًَعاْاُْ بهات نُزووضٕ يُ نًَؿُو ٓاضيؿُ و طىيَبًػيت زاواناضٍ و ُٖغت 
وُْغيت ُٓو نُغُ بٔ و نُؾىُٖوايُنٌ واٍ بؤ زضوغت بهُٕ نُُٓو يُبريٍ بهٌَ و بَُُٖيٍُ 

 بعاٌَْ ثُْاٍ بؤ ُٓو َازَ ٖؤؾبُضاُْ بطزووَ. 
ثًَىيػتُ يُغُض خًَعإ َتُاُْ الٍ نُغُنُ : زضووغتهطزٌْ َتُاُْو خؤ زؤظيُٓوَ -6

زضوغت بهات و ضَؾتاضيَو ُْنات ًْؿاٍُْ بٌَ َتُاُْيٌ بٌَ بُضاَبُض ُْخؤؾُنُو و طىَإ 
ُواُْوَ زَبٌَ َتُاٍُْ بَُيهى بُثًَه, يُضَؾتاضَناٌْ بهُٕ و ُٓويـ ُٖغيت ثًَبهات
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يُالزضوغت بهُٕ بؤ بًَُٖعنطزٌْ ٓريازَو ؾهؤٍ زَضووٌْ و خؤٍ يُخؤؾُويػيت و ثطِبايُخٌ 
 بسؤظيَتُوَ ُْى يُثُْابطزٕ بؤ ٖؤؾبُضَنإ. 

يًَهؤَيُضَواٌْ زَضووٌْ : ظيازَضِؤيٌ ُْنطزٕ يُناوزيَطٍ يُناتٌ وَضططتين ناضَغُضٍ -7
نىضَِنُيإ ُْنُويَتُوَ زؤخٌ ثًَؿرتٍ ظؤض ْاظٍ ُٓزٌََْ و  ثًًَاْىايُ خًَعإ يُتطغٌ ُٓوٍَ

نُ , يُضازَبُزَض ناوزيَطٍ زَنُٕ و ضيَطٍُ ْازٌََْ ثؿت بُ نُغًيَت تاظٍَ خؤٍ ببُغيتَ
ضَْطُ ُٖض ُّٓ ٖؤناضَف بىوبٌَ ثاَيٌ ثًَىَْابٌَ بؤ ثُْابطزٕ بؤ َازٍَ ٖؤؾبُض و َُٖإ نُف 

 ٓاَيىزَبىو  بىوَ. و ُٖواٍ وَبري زيَتُوَ نُيُغايُيسا
ْابٌَ خًَعإ ثًًَىابٌَ ثطغٌ نانبىوُْوَنُ يُنذاضيُو : ثًَؿبًين ْاواقًعٌ خًَعإ-8

ُْخؤؾُنُيإ ثؿت طىٍَ غُٕ و يُبرييإ بهًَتُوَ نىضَِنُيإ بَُازَ ٖؤؾبُضَناُْوَ 
بهات بُو ؾًَىَيُف ثاَيجؿيت نانبىوُْوٍَ ْانُٕ.يُواُْؾُ خًَعإ واثًَؿبًين , ٓاَيىزَبىوَ

بؤيُ , ناوَضٍَِ بهُٕ نُنىضَِنُيإ زَطُضِيَتُوَ بؤ ُْخؤؾًُنُ يإ بُتُواوٍ ْهىَيٌ يًَسَنُٕ
 ثًَىيػتُ دًَُوٍ خًَعإ ُْ تىْسو ُْ ؾٌ بًَت.

زووضنُوتُٓوٍَ خًَعإ يُ غُضظَْؿتهطزٌْ ُْخؤف و طًَطِاُْوٍَ  بابُتُنٍُ يُبُضزَّ  -9
طٍُ ًَُُٓ زَغتىض وايُ نُُٖض زاًْؿذي ؾُوإ يإ ًَىإ و خعّ و بطازَضاٌْ نىْهُ يُنؤََُي

يُناتٌ غُضزاٌْ يُنرت وضزو زضؾت باؽ زَنطٍَ يُواُْف بابُتٌ ُٓو ضؤش و زووباضَنطزُْوٍَ 
, نىْهُ ُْخؤؾُنُ زَوضوشييَنَ بؤ زؤخٌ ٓاَيىزَبىوُْنُ, بُبُضزَواّ يُبُضزٌََ ٓاَيىوزَبىو

 نطزويَيت وَى تاُْو تُؾُض زشٍ بُناضٍ زيَٓٔ. يُواُْف ُٓو ضَؾتاضاٍُْ نُثًَؿرت ٓاَيىزَبىو
ثُيىْسٍ ًَْىإ خًَعإ و نؤٍََُ زَبٌَ باؾرت بهطٍَ بؤ زؤظيُٓوٍَ زؤخًَهٌ يُباضٍ -04

خًَعإ ُٖوَيٌ ُٓوَ , نؤَُآليُتٌ و زضوغتهطزُْوٍَ ؾُظايُنٌ نؤَُآليُتٌ ْىٍَ بؤ ُْخؤؾُنُ
غيتَ نُ َٓساَيًإ ٖاوتٌَُُْ َٓساَيُنٍُ بسات ثُيىَْسٍ خًَعاٌْ يُطٍَُ ُٓو خًَعاْاُْزا ببُ

َُٓاُْ بؤ ُٓوٍَ ٖاوضِيًَُتٌ تاظَ زضوغت بٌَ و ُٓو ٓاَيىزَبىوَيإ زَغتبُضزاضٍ ٖاوضٍَِ 
 نًَُٖؿتا بُضزَوأَ يُغُض ثُْابطزٕ بؤ َازَٖؤؾبُضَنإ.  , نؤُْناٌْ بٌَ

ؤتايٌ ُٖبٌَ ُٓوَيُ بُآلّ ُٓوٍَ ن, ٍَُُٓ بامساْهطز َؿتًَهُ يُخُضواضيَو و بٌَ نؤتايًُ
َطؤظ خؤٍ و َٓساَيٌ بجاضيَعٍ ُْى زوناضٍ ُْخؤؾًٌ بيبَ نىْهُ وَى وتىياُْ خؤثاضاغذي 

 يُناضَغُضنطزٕ باؾرتَ.
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 :ضةفةز

 
ضةفةزكسدى و طةِزاى بةدواي ئةو ديوي تازيكي يا 
ئةوديوي ضهوز خولياو ئازةشووي دَيسيين مسؤظةو 

 يةميشة ويطتوَييت ئةو ضةفةزة بكات

 
غُؾُضنطزٕ يَُُْعَيًَهُوَ بؤ َُْعَيًَهٌ تط َاوَنٍُ ُٖضنُْس بًَت و بؤ ُٖض غُضَظيَو 
بًَت يُنًَهُ يُثًَىيػتًًُ غايهؤيؤشٍ و نؤَُآليُتًُنإ و َطؤظ ٓاضَظووٍ ُٓجناَساٌْ زَنات 
و بُظؤض ؾًَىَ ضيٌَ بؤ خؤف زَنات يُثًَٓاو طُضِاُْوٍَ باضٍ ٖاوغُْطٌ و بًَعاضبىوٕ و 

تين ُٖغتُ ُْضيَين و َُٖيهىوُْ نجهطاوو َُيًُ نُثًَٓطاوَناٌْ شياٌْ ضؤشاٍُْ نُ ًَُْٖؿ
 يُُٓجناٌَ زَقططتٔ بُ ظََهاًَْهُوَ يًٌَ ثُيسا بىوَ.

ثاَيُٓضٍ غُؾُضنطزٕ و طُضِإ بُزواٍ ُٓو زيىٍ تاضيهٌ يا ُٓوزيىٍ غٓىض خىيًاو ٓاضَظووٍ 
اّ بسات ُٓطُض بؤ ؾىيًََٓهٌ زووضبًَت يا زيَطيين َطؤظُو ًَُٖؿُ ويػتىيَيت ُٓو غُؾُضَ ُٓجن

يُٖاوغُْطٌ زَضووٌْ و بُزَغتًَٗٓاٌْ َُعطيؿُت و , ْعيو و يُُٖض ثًَٓاويَهسا بٌَ
ٓاؾطانطزٌْ ًًَُْٗٓنإ و تًَطنطزٌْ ٓاضَظووٍ طُضِإ و ضَويُٓوٍَ زَيُضاونٌ و خَُؤنٌ و 

ُناٌْ َادُالٕ و نطيػتؤف غُيطنطزٌْ زوًْاو خؤبُضاواضزنطزٕ و زؤظيُٓوَ طُؾتُ ًََصوويً
نؤَيُبؼ بُزَوضٍ ظَوٍ و زؤظيُٓوٍَ نًؿىَضٍ َُٓطيهاو ُٓواٌْ زيهُف غُغياْسٌْ ُٓو 

طُضِاٌْ ظاْايإ بُ بؤؾايٌ و نىوُْ غُض َاْط و ُٖغاضَناٌْ تط وٓاوات خىاغذي بؤ , ضاغتًُٕ
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ُؾُضنطزٕ و زؤظيُٓوٍَ شيإ يُغُض ُٖغاضَناٌْ تط بَُيطٍُ ٓاضَظوو و خىيًاٍ َطؤظٔ بؤ غ
وَيٌ يُّ ظََُُْ بٌَ غٓىضَزا نُ , وٓاؾهطانطزٌْ ًًَُْٗٓنإ و زؤظيُٓوٍَ ضاغتًُنإ

بُطًَؤبايًعّ ْاوظَز نطاوَو بىوَتُ ثاغُثؤضتٌ غُؾُضنطزٕ بُؾًَىَيُنٌ ٓاغإ و طىاغتُٓوٍَ 
يُنٌ خًَطا بُؾطِؤنُو ثاثؤضِو ؾَُُْسَؾُضو ْٓؤتؤَبًٌَ َطؤظ غُؾُضَناٌْ ظياتط نطزووَو ضيَصَ

ُْٖسٍَ نُغًـ بُٖؤٍ ُٖشاضٍ و تَُبَُيٌ و تطؽ , ظياتطٍ خَُيهًـ ُٓو ٓاضَظووَ بُزٍ زيَٓٔ
و خُّ وخُؾُت و ُْخىَيكاْسٌْ ٓاضَظووٍ غُؾُضنطزٕ و زَقططتٔ بُ باضيَهٌ زَضووٌْ ُْطؤضِو 
ضَوؾًَهٌ نؤَُآليُتٌ و شيٓطُيٌ دًَطريَوَ بُخُياَيًسا ْايا غُؾُضيَو بهات وَى خىيًاو 

 ضَظوو.ٓا
غُؾُضنطزٕ ُْٖسيَهذاض بؤ باظضطاًًُْ و ُْٖسيَهذاضيـ بؤ زؤظيُٓوٍَ ُٖيٌ ناضو طُضِإ  

زواٍ طُضِاُْوَ َطؤظ , و غىضِاُْ بُزوًْازا و طؤضِيين نُف و ُٖواو بؤ خؤؾٌ و ضابىاضزٕ
بُآلّ ُْٖسيَذاض غُؾُضنطزٕ , زَنًَتُ باضوزؤخٌ ٓاغايٌ نؤَُآليُتٌ و زَضووٌْ خؤٍ

ؤٍ يُغُض َطؤظُنُ زَبًَت و ثًَىَضيَهُ بؤ ضَؾتاضٍ َطؤظ و بُضَوثًَؿربزٕ ناضيطُضٍ خ
وثاضاغتين طًاٌْ ضَغُْايُتٌ و ُْٖسيَذاضيـ تاقًهطزُْوَيُ بؤ َطؤظ خؤٍ و نُغاٌْ تطيـ 

َُبُغت يًٌَ طؤضِإ و ُْطؤضِإ و , نىضز واتٌُْ غُؾُضو َُعاَُيُ غُْطٌ َُسُنٔ
تًَطِاَاًَْهٌ غايهؤيؤشيًاُْ يُّ ثُْسَ ططْطٌ , زَنُويَتَُٖيىيَػيت َطؤظ يُو َاوَيُزا زَض

ناضيطُضٍ غُؾُضنطزٕ يُغُض َطؤظ زَضزَخات و زياضَ َطؤظ زَنُويَتُ باظٍُْ ُٓطُضٍ طؤضِإ 
, ُٖض َُُٓؾُ وايهطزووَ يُ نؤنهطزٕ و غُؾُضنطزٕ بهؤَيسضيَتُوَ, طا بُُْضيَين طا بُُٓضييَن

ََُيطايُنٌ تُشٍ يُزاب و ُْضيت نُ بهًَتُ ؾىيًََٓو و نىْهُ َطؤظ بُتايبُتٌ َطؤظًَو يُنؤ
 نُؽ ُْيٓاغٌَ ضَْطُ خؤٍ َُٖيربٍَِ ثطِ بُنطاغٌَ.

َطؤظ يُنؤََُيطايُنٌ ثطِاوثطِ يُزاب و ُْضيت و بُٖاٍ نؤَُآليُتٌ و ثًَىَضٍ دًادًا  
اُْت دٌ و سياُْوٍَ و َُْاُْوٍَ ثابُْسَو ْاتىاٌَْ بُٓاضَظووٍ خؤٍ َُٖىو ضَؾتاضيَو بهات تُْ

نىْهُ يُنىاضنًَىَيُنسا ٓاظازَو بُٖؤٍ تطغٌ , بُضطًؿٌ بُزَيٌ خَُيو يُبُضزَنات
بُآلّ ُٖض ُّٓ نُغُ نُبُغُؾُض , يُزَوضوبُض ْاتىاٌَْ بُٓاضَظوٍ خؤٍ َُٖىو ضَؾتاضيَو بهات

 نىوَ وآلتًَهٌ بًَطاُْ ٓايا خؤيُتٌ نُ بُضطٍُ ُْطؤضِإ ْاططٍَ وَُٖىو ضَؾتاضَناٌْ زَنُوُْ
يإ نُف و ُٖواٍ ُٓو شيٓطُ تاظَيُ , بُض ضَظيُتٌ ُٓو شيٓطُ ْىيًٍَُ نُ بُغُؾُض بؤٍ نىوَ

نؤيًُو الغايًهُضَوٍَ ( تاى) بًَُٖعَو وضوشٌَ بؤ ُّٓ ًَٖٓاوَ؟َٔ ثًَِ وايُ يُاليُى َطؤظ
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نؤََُيُ واتُ ُٓطُض ببًينَ ُٓو نؤََُيُ نآلوَنُيإ ؾطٍَِ زاوَ ُٓوا ًَُٓـ نآلوَنٍُ ؾطٍَِ 
, يإ ببًػيتَ خَُيهٌ ُٓو وآلتُ بُثٌَ خاوغٌ زَطُضِئَ ًَُٓـ وَنى ُٓوإ زَنات, َزاتز

نُغًَو نُ زَبًينَ يُوٍَ ٓاظازيًُو نىضِيَو نهًَو بالويًََٓتُوَو ؾىيًََٓهٌ زَغت بهُوٍَ بؤ 
غًَهؼ نطزٕ يُطُيًَساو ًَُٓـ وَنى ُٓوإ بهات و وَنى ُٓوإ ٓاشََيٌ وَنى غُط و ثؿًًُ 

يإ ببًينَ طُجناٌْ ُٓو وآلتُ غُنػىنُو خُْاؾػًإ زاْاوَو طىاضَ يُطىٍَ , ى زَناتبُخًَ
زَنُٕ و ًَىاْهُ يٌَُ زَنُٕ و ُْٓطىغتًًٍُ دؤضاودؤضو غُيط يُثُجنُ زَنُٕ ًَُٓـ 

, ُّٓ الغايًهطزُْوَيُ ضَْطُ بؤخىطىجناْسٕ بٌَ يإ بؤ الغايًهطزُْوَ, الغايٌ ُٓوإ زَناتُوَ
ْاَؤ زَظاًَْت يًَُْى سُؾاَاتٌ ُٓواْسا بؤ قُضَبىونطزُْوٍَ زَضووٌْ ثُْا بؤ يإ ُٓو خؤٍ بُ

ناتًَهًـ , ُْٖسٍَ داضيـ زَنُويَتُ شيَط ناضيطُضٍ سُؾاَاتٌ خَُيهُوَ, ُٓو زياضزاُْ زَبات
َطؤظ نُوتُ شيَط ناضيطُضٍ خَُيهُوَ وَنى ُٓوإ زَنات ُٓطُض ؾيت ْاَُْتًكًًـ بٌَ 

يؤبؤٕ زََيًَت تاى يًَُْى سُؾاَاتسا ٖعضٍ عُقٌ و َُْتًل يُزَغت ُٖضوَنى  ظاْا طؤغتاظ 
يإ وَنى نىضز زََيًَت ُٓطُض زووطا يُزؤَيًَهسا , زَزات و زَطؤضِيَت و وَنى ُٓوإ زَنات

ُٓودا ُْخامسُ نُغًَو غُؾُض , بًُوَضِئَ ُٓطُض خىوٍ يُنرت وَضُْططٕ ضَْطٌ يُنرت وَضزَططٕ
خَُيهُ ببًينَ ثطنًإ بُدؤضيَو نانهطاوَو طىاضَ يُطىٍَ و خاوَٕ  بهات بؤ وآلتًَو ُٓو َُٖىو

غُنػىنُو دؤضَ ضَؾتاضيَهٔ ُٓوا ُّٓ بؤ ُٓوٍَ ُٖغت بُدًاوظٍ و ْاَؤبىوٕ ُْنات زَنٌَ 
, ضَْط و ضووٍ خؤٍ زَطؤضٍَِ و ُْٖسٍَ داضيـ ضَؾتاضو نؤًَْيت برينطزُْوَؾٌ زَطؤضٍَِ

يُٓ ؾًَطبيبَ يإ بُو ضابىاضزْاُْ نُ نطزويَيت ؾًَطبيبَ يإ ططؾتُنُف يًَطَزايُ نُبُو ضَؾتاض طؤضِ
بُو َازَ ٖؤؾبُضَ نُثُْاٍ بؤ بطزووَ ؾًَطبيبَ و ُْتىاٌَْ واظيإ يٌَ بًَينَ و بًَتُوَ وآلتُنٍُ 

ُّٓ نُغُ , خؤٍ َُٖإ ضَؾتاض بٓىيَينَ و خؤٍ واثًؿإ بسات ُٓو دًاواظَو نُغًَهٌ َؤزيَطُْ
ظؤضداضيـ بُثًَهُواُْوَ نُغاًَْو غُؾُض زَنُٕ , ًَتُوَ يإ زَطؤضٍَِٓايا وَنى خؤٍ زًَََٓ

ؾًَطٍ ؾيت ناى زَبٔ يُ ثُيطَِونطزٌْ ياغاو ؾًَطبىوٌْ ظَإ و ٖىُْضٍ َىظيو و ًْطاضنًَؿإ 
و غًَُٓاو ؾاْؤو وَضظف و ثًؿٍُ دؤضاودؤضو ثًؿُغاظٍ و ناضٍ زضوَإ و زاضتاؾٌ و 

اَُو ؾًَطبىوٌْ ناضٍ ضؤشْاَُطُضٍ و بىاضَ دؤضاودؤضَناٌْ باظضطاٌْ و بُزَغتًَٗٓاٌْ بطِواْ
ًَسياو زَيإ ثًؿٍُ زيهٍُ بُْطر و نُ زَطُضِيَُٓوَ غىوز بُخؤيإ و خًَعإ و نؤََُيطُ 

ُْٖسٍَ نُغًـ يُبىاضٍ ثُضوَضزَ ؾت ؾًَطزَبٔ و ُٓظَىوٕ و ؾاضَظايٌ وآلتإ , زَطُئُْ
ُْٖسيَذاض ناضيطُضٍ , ُزَوضوبُضٍ خؤٍ زَطُيٌَُْزَطُضِيًََٓتُوَ بؤ وآلتُنٍُ خؤٍ و غىوز ب
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نُغاًَْو , غُؾُضنطزٕ بُطىيَطٍَ نُغًَيت َطؤظ و ُٖوَيىيَػت و بريوباوَضٍِ بُشيإ زَطؤضِيَت
نُ ناى زَُظضابٔ و خاوَٕ بُٖاو زاب و ُْضييت خؤيإ بٔ و ُٓخالؾًاتٌ خؤيإ بجاضيَعٕ ُٓوا 

ؤَُآليُتٌ خؤيإ زَنُٕ وزَيطىاظُْوَ بؤ ضَؾتاضٍ ناى ًٓعاؾٍُ نُغًيَت زَضووٌْ و ن
غُؾُضنطزٕ ناض يُزاب و ُْضيت و ظَإ و نًتىض و , وآلتُنُيإ ونُغاٌْ تطيـ ؾًَطزَنُٕ

دًىبُضط و ؾًَىاظٍ ٓاضايؿػت و خؤدىاْهطزٌْ َطؤظ و نَُهٌ دىاٌْ الٍ َطؤظ زَنات 
َ غىوز يُغُؾُضنطزٕ نُغاًَْو زَتىأْ يُنُْسئ ضووٍ دًاوَظَو, ُٓطُض ٌََ بٌَ يإ ًَْط

ببًٓٔ ًَُٓـ بُطىيَطٍَ نُغًيَت و ؾًَىاظٍ ثُضوَضزَيٌ ُٓو نُغُو بريوباوَضٍِ زَطؤضٍَِ وَنى 
زَيُوٍَ نٌ , يُغُؾُضنطزْسا زَبٌَ َطؤظ يُخؤٍ بجطغٌَ بؤ غُؾُضزَنات, ٓاَاشََإ ثًَسا

َاًََو بًَٓصٍَ نىْهُ ضَْطُ ؾًَطٍ ُٓوَ بٌَ ُْ, بُزياضٍ بؤ خؤٍ خًَعإ و زَوضوبُضٍ بًًََٓتُوَ
يإ واظ يُدطُضَنًَؿإ بًيَنَ نُ بًٓىييَت , يُوٍَ وآلتًَهٌ خؤؾٌ بًًٓىَ ثطِبىوَ يُغُوظايٌ

ُٓوٍَ وآلتًَهٌ ثاى و خاويَُٓو ٖاوآلتًاٌْ ُٓو وآلتُ وآلتٌ خؤيإ خؤف زَويَت و ططْطٌ 
ىْهُ نُغًَو نَُهٌ غُؾُضنطزٕ و نؤنهطزٕ يُضووٍ ظََُُْوَ دًاواظَ ن, بُشيٓطُ زَزَٕ

نُ بؤَاوٍَ زوو ُٖؾتُ طُؾتًَو بؤ وآلتًَو زَنات و نُغًَهًـ َاوٍَ زَ غاٍَ يُوٍَ 
سيًًََٓتُوَ طىَاٌْ تًَساًًُْ ُٓطُضٍ طؤضِاٌْ نُغًَيت يُُٖضيُنُياْسا  طا بُُْضييَن طا 

و نُواتُ يُغُؾُضنطزْسا زَنطٍَ َطؤظ ضَؾتاضو ُٓظَىوٌْ ثُغُْس, بُُٓضيَين يُيُنرت دًاواظَ
بُثًَهُواُْؾُوَ َطؤظ نُغًَيت و , َُعطيؿُتٌ ثطِ بُٖا بؤ خؤٍ و ًْؿتُاُْنٍُ بطىاظيَتُوَ

 ضَغُْايُتٌ خؤٍ يُزَغت زَزات و يُ وآلتٌ خؤيؿًسا ْاَؤ زَبًَت.
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 :مَيروو

 

مَيروو مسؤظ دزووضت ناكات، بةَلكو مسؤظ لةناو 
 ثسؤضةي مَيروودا خؤي دزووضت دةكات )فسؤم(

 
 ناتًَهٌ ؾتًَهًـ َُٖىو غُضَضِاٍ ,ُٖبًَت غُضَتايُنٌ زَبًَت ًََصوويٌ ضوزاوٍ ٕبًَطىَا
 خىيكًَُٓضٍ و زَنات ًْؿإ زَغت غُضَتا ظََُٕ يإ نات نُواتُ ,ُٖيُ خؤٍ زياضيهطاوٍ

 نًًَُ؟ ظََُٕ ضوسٌ خىَيكًَُٓضٍ نُوابىو ,ًََصووَ ضؤسٌ
 َنُيُتٌ (ظََُٕ) ًََصوويًُى َُٖىو ,ُظََُْ خىَيكًَُٓضٍ (احلطنُ) دىَيُ بًًََري زَتىاًْري

 تاضيهُ ُٓغتًَطٍَ خىالُْوٍَ يُنًـ (دىَيُ) َُٖىو دىَيُنُيُتٌ يَهًـ (ظََُٕ) َُٖىو
 طُوضٍَ يُخىالُْوٍَ َُبُغت  ُٓطُض ,خؤضَ نُُٓويـ ضوْانسا ُٓغتًَطَيُنٌ بُزَوضٍ نُظَويُ

 (دىَيُ) نُوا بسَئ بطِياض ىاْريزَت نُواتُ ,بؤخؤض ظَوٍ خىالُْوٍَ يُغُضؾًَىٍَ بًَت (ظََُٕ)
 ناووطٌ يُنُّ يُزضوغتهطزٌْ ٖاوبُؾٔ ًَْىاًْاْسا يُثُيىَْسٍ ُٖتاو و ظَوٍ ,ضووْانًُ يُنُّ

 . ظٌََُْ يُزَضنُوتين بًَت يُنُّ بًَكٌ ُٖتاو ضووْانٌ ناتًَو (ظََُٕ)
 ,ٓاناَُ بُو غُباضَت تطَ ٖاوبُؾًًُنٌ نًَُُٓـ ,(زَبًَت طُضَا) ُٓجناَُنُؾٌ ًََصوو

 ) ,ؾًَُشاٌْ و زابُؾبىوٕ و زابُظاْسٕ و تًصٍ تىْسو و ْاويُنٌ نىوُْ و بُنؿإ ٍ (طُضَا)
 زشَ ٓاَطاظَناٌْ ًََصووف ,ًََصوو يُزضوغتهطزٌْ زَنات بُؾساضٍ ناضيطُضاُْ (دىططاؾًا

 . (دىططاؾًا) نُوغاُْوٍَ بؤ زَنات زضوغت نُوغاُْوَ
 ُّٓ ,دىططاؾًا ناضٍ بؤ ضَتهطزُْوَؾُ نطزاضيَهٌ ,ُٓجناَُ خؤٍ ُٖضنُْسَ ًََصوو نُواتُ

 ضيَطَِويَهٌ وَى ًََصووف ضَؾتاضَو َُُٓف ,ناضزاُْوَيُ خؤٍ يُضاغتًسا بُضثُضنساُْوَيُف ناضَ
 و زَبًَت ضَؾتاضَ ُٓو بىوٌْ نؤٕ َطؤظ نُواتُ ْاشًََطزضئَ بُنُغًَو غُباضَت ضَؾتاض ظيٓسووٍ
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 ضَؾتاضَ؟ ُٓو ضَُْٖسَناٌْ تًَطُيؿتين بؤ ططْطُ ٓاَطاظيَهٌ ٓاوضِزاُْوَ بؤ ُٓقآلًْعّ بىوٌْ نؤٕ
 نُوغاُْوٍَ ضووبُضووبىوُْوٍَ بؤ َطؤظٔ بُٓضَِتٌ ٓاَطاظٍ زوو (خؤؾُويػيت) و (تطؽ)

 دىططاؼي.
 تطغٍُ ُٓو ناتًؿسا يَُُٖإ و تطغاْسويَيت غطوؾت زياضزٍَ غُضَتايٌ َطؤظٌ 

 ُٓو ضَتٓانطيَتُوَو تىضَِيٌ و بُضِى اًْىيَيتظ نىْهُ ,ضَتهطزؤتُوَ ضوونُف بُخؤؾُويػتًُنٌ
 خؤف ْازياضَناًْؿٌ ًَٖعَ َُتطغًُنإ بُغُض ظاَيبىوٕ بَُُبُغيت زاوَ بُخؤٍ ُٖغتٍُ
 خؤطىجناْسُْ ُٓو يُْاخًؿسا طىجناْسووَو يُطَُيسا خؤٍ واتُ ,زَشيا يُطَُيًسا و زَويػت

 ْازياضاُْو ًَٖعَ ُٓو ؤب زَطُضِاْسَوَ َُيُٓتًؿٌ و تطؽ بىوَو زإ خؤبُزَغتُوَ
 ُٓو ُٓيتُضْاتًعٌ نطزَ خؤؾُويػتًٍُ ُٓو ,خىَيكاْس ًَٖعَ ُٓو بؤ تهاناضٍ خؤؾُويػتًُنٍُ

 غُضناوٍَ (خؤؾُويػيت) و (تطؽ) واتُ بُٓضَِتًُ ؾانتُضَ زوو ُٓو يًَُْىإ دًاواظيهطزٕ تطغُ
 ثًَؿهُؾٌ نًََُصوو تٌنؤَُآليُ يُزَضووْٓاغٌ ططؾت طُوضَتطئ زضوغتهطز يُزَضوْسا ًََصوويٌ

 زضؤ ثُتٌ نىْهُ ,زَناتُوَ ضَتًإ زَضوٕ ًََصوو زضؤناٌْ ضووزاوَ يُ (زضؤ) ططؾيت زَنات
 ,ٓايٓسَ زازطاٍ يإ تاقًهطزُْوَ طًاٌْ يُبُضزَّ بُتايبُتٌ  ْاوَغيتَ ثٌَ يُغُض زضؤ واتُ ,نىضتُ

 يُبُضزَّ بهٌَ نُسُياٍ بُغُ وَُٓ زضؤ بؤ ,ْازؤظُْوَ بُزتط و الواظتط زضؤ يًََُصوٍ تؤشيُٓوَنإ
 ضاْاططٍَ خؤٍ زاٖاتىو ضاغتًُناٌْ يُبُضزَّ خىضاؼي ًَػؤيؤشياٍ نؤٕ ُٖضوَنى ,ًََصووزا زازطاٍ

 نىيَطاُْ نُخؤؾُويػيت ناتُزا يُو ,زازَزَٕ نؤى ضاغيت يُبُضزَّ زضؤنإ ضووزاوَ ٓاوَٖاف
 الٍ زَضوٕ قُْاعُتٌ ثًَططتُٓ ُوٓ ,ثًَسَططيَت ًْؿتُاًَْو ,غُضنطزَيُى ,نًَؿُيُى بُضاَبُض
 بُؾًَو زَبُٓ زضؤنإ نىْهُُٖغتُ ,دًاْانُُْوَ ضاغت نُزضؤو زَنات زضوغت تانُنإ
 ضابطزوو ضووزاوٍ بُ غُباضَت  زَبًٓٔ طىيَعَضَوَ ضؤَيٌ ُٖغتُناًْـ نُغاُْ ُٓو يُطًاٌْ

 بُؾُناٌْ تًؿسايُُْغ ,ُٓقآلًْعّ دًٗاٌْ بؤ واقًعًُوَ يُدًٗاٌْ  طىاغتُٓوٍَ بَُُبُغيت
 يُبُضُٓوَ ,يُُٖغيت طُوضَتطَ َُُٖاليُْرتو َطؤظًـ ُْغيت ,زَضووٌْ واقًعٌ زَبُٓ ضووزاو

 بُتانُوَو تايبُتُ واتُ ,تانًًُ ويَٓانطزًَْهٌ  ؾتًَو َُٖىو ثًَـ ًََصوو خىيَٓسُْوٍَ
 ,يَعضيَتُوَزَطى ثًَهطاوَ واتُُٖغت ,بُناوزَبًٓطٍَ ,دًاواظَ زيهُ يُنًَهٌ بؤ يُيُنًَهًؿُوَ

 وَى غُزَنإ بُزضيَصايٌ بُناضًَٖٓاوَ ؾطاواْسا يُٓاغتًَهٌ زضنهطزٌْ بُوؾًاضيًُوَ َطؤظ
 خؤثاضاغذي و يُتطؽ  ضظطاضنطبىوٕ بَُُبُغيت (تاى َين) بًَُٖعنطزٌْ بؤ ضؤؾٓبرييًُى
 ناتًَو ,ٓاظاضبُخؿُناٌْ ٖؤيُ دىططاؾًاو غُخيت يُبُضاَبُض (االْا-َٔ) يُنُضتبىوٌْ
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 خُؾُقاٌْ يُُٓجناٌَ ُٓطُض ضتبهطيَُٓوَ ناالنًُناٌْ ْانطيَت زَبًَت يُٓاَازَباؾًسا اضٍْاوؾً
 ْاوؾًاضٍ بؤُٓوٍَ ,بهات ضَؾتاض ٖؤف ٓاضَظووَناٌْ سُظو بُؾُضَاٌْ يًَبهطيَت واٍ وؾًاضٍ
 ثطِنطزُْوٍَ بؤ تًَطبهطيَت بَُاضيؿُت وؾًاضٍ ثًَىيػتُ ُْنات ضَؾتاض ؾًَىَيُ ُٓو يُغُض ُْغت

 نىوُْثًَػت َُٖيُو ضيَطُيُنٌ ُْبًَت ْاناض ْاوؾًاضيُ ُٓو بؤُٓوٍَ ْاوؾًاضٍ ؾايًُناٌْبؤ
 تًَطنطزٌْ بَُُبُغيت بًٓىيَيت َطؤظ ناض طُوضَتطئ ,بططيَتُبُض ثطِوثىض ساَيُتٌ و (ايتكُل)

 ضابطزوو يُواُْيُ ظََُٕ بُظَاٌْ ُْظاْطاوَنإ و تطؽ ؾانتُضٍ بُغُض غُضنُوتًَٓيت ,وؾًاضيٌ
  بُخىيَٓسُْوٍَ بطُضِيَت ضابطزوزا بُزواٍ ثًَىيػتُ ُْتطغًيَنَ َطؤظ تطؽ بؤُٓوٍَ ,بًَت ُظاْطاوْ

 وؾًاضٍ. بؤ ضَظاَُْسٍ  بُطًاًَْهٌ ضابطزوو ضووزاوَناٌْ
 يُغؤْطٍُ َؿتىَطَِ نُدًَطٍُ ؾانتُضاٍُْ يُو يُنًَهُ (االغرتاب-ْاَؤبىٕ) 

 يُناتًَهسا ؾانتُضَ ثًَىيػت..ُّٓ نطزَو وَى َوَبًََُصوو ثُيىَْسٍ بُ غُباضَت زَضووْٓاغًُوَ
 و يًَهسابطِإ يُساَيُتُناٌْ ساَيُتًَو يُطَُيًسا زَبًَت زضوغت  ويصزاٌْ يا ُٓقًًٌَ ُٖغتًَهٌ وَى

  يُدُغتٍُ ْاَؤ ,َُٖيسَزات غُض زووباضَ ُْغتسا دًٗاٌْ و ُٖغت دًٗاٌْ يًَُْىإ نُضتبىوٕ
 ْكىوَبىوٕ باضٍ زووناضٍ زَبًَت دؤضَ بُو تاى تًَونا ,يُضوزاوَنإ ْاَؤ ,نؤَُآليُتٌ

  ثُيىَْسيـ ,نؤَُآليُتٌ يُٓٓتًُابىوٌْ زووبُف زَبًَتُ ظََهإ ,زَبًَت خىززا يُخُياَيٌ
 غُضباضٍ ,تط تطيُنؤََُيطايُنٌ ْاَؤٍ دًٗاًَْهٌ يإ خىزٍ دًٗاٌْ :زَنات دًٗاُْوَ بُزوو

 يُبُضُٓوٍَ خىزيُوَ دًٗاُْ بُو ىَْسيهطزٌْيُثُي زَبًَت نُزووناضٍ ٓاظاضاٍَ و ًَٓـ ُٓو
 ,َُتطغًًُ ُّٓ غُضَضِاٍ ,ٖعضيٌ ؾًعؤؾطيٓاٍ يُساَيُتُناٌْ ساَيُتًَو بؤ بٌَ ثاَيًَىضاو نُيُواُْيُ

 ٍ (ايتكُل) ثًَػت بُنىوُْ ْاَؤ خُياَيطُيُنٌ بؤ ًٓٓتُانطزٌْ يإ ثُيىَْسيهطزٌْ َُتطغٌ
 ْاْىيًََٓت خىاغتُناًُْوَ يُضووٍ نُغُ نُُّٓ ,طت نؤََُيطايُنٌ بؤ بىوٕ ثًَىيػت ساَيُتٌ

 تًَطبىوًْىيَيت. نُبُزواٍ ْانات بُضدُغتُ ثًَىيػتًُناًْؿٌ
 اليُُْ يُطٍَُ تاى نُُْغيت زَبًَت زضووغت يُناتًَهسا خىز يُدًٗاٌْ بُْكىَبىوٕ ْاَؤبىوٕ

 ْاوؾًاضٍ َتٌخَُيى زَنًَتُ تاى ثاؾإ زَزَٕ بُيُنسا غاويًهُ وؾًاضٍ غىيَطَناٌْ و تاٍَ
 يُطاَيتُثًَهطزٕ نُؾًَٓو وَى ًََصووٍ ضووزاوٍ خَُُناٌْ و زَشٍ ْاَؤبىوْسا يُخىز تايبُتًُوَ

 تىعيٌ ضؤشاوا ثًؿُغاظٍ َُظٌْ غُضنُوتين و تُنًٓهٌ طُؾبًين ,ناو ثًَـ زيَتُ ؾؿكًات و
 و آلتٌضؤشُٖ تانٌ سُغطَتٌ نُبىوَتُ زضوغتهطز ضؤشاوايٌ َطؤظٌ يًََُؿهٌ ثُيىَْسيهطزٌْ
 بُضدُغتُ بُضووخإ ُٖغت يُُٓجناَسا و ضنابُضايُتٌ غُضَُٖيساٌْ و  خؤطىجنإ شَٖطاويهطزٌْ
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 ؾانتُضٍ ضووخاُْ ُٖغتُ ُّٓ ,ضؤشاوايٌ ؾاضغتاٌْ ضؤؾٓايُنٌ َُٖىو يُبُضاَبُض زَبًَت
 ُْؾطَتٌ نُتاى  زضوغتهطز ًََصوو يُغػُض (االدتُاعٌ االغكاط) نؤَُآليُتٌ يهاْسْين

 ,نطز زوانُوتىويُ بُو غُباضَت خؤٍ ًََصوويٌ ُْؾطَتٌ نؤََُيًـ ُٖضوَٖا ,نطز خؤٍ ٍيًََُصو
 و طىظَضإ ُٓيتُضْاتًعٌ بؤتُ زَضزَغُضٍ يُواقًعٌ ْاَؤبىوٕ ,نطزوو زضوغيت ًََصوويُ نُُٓو

 ْاَؤبىٌْ يُواُْيُ ,بُغُضيسا غُضنُوتٔ بؤ ُٖوَيًَو وَى زَضزَغُضيُ ُٓو بُؾُناٌْ يًَهرتاظاٌْ
 ْىيًَاٍُْ ؾتُ بُو وؾًاضٍ دؤؾساٌْ نُبؤتُٖؤٍ بًَت ْاَؤبىٕ دؤضٍ َُتطغًرتئ ًٌُٓقًَ

 ْاَؤبىوٌْ ُٓوا زضوغتبى ُٓقًٌَ ْاَؤبىٌْ ُٓطُض ,ٓاضاوَ ٖاتُ ْاَؤبىوُْ ُٓو نُيُُٓجناٌَ
 تَُيذ ٖعضيٌ ساَيُتٌ و زَبًَت ظاٍَ ويصزاْإ بُغُض ٓاضاوَ نُٖاتُ ْىيًٍَُ نىاضنًَىَ ُٓو و ويصزاٌْ

 بُضدُغتٍُ خؤٍ ْاَؤبىوٕ نىْهُ َُٖيسضاواَوَ َُآلؾىوٍ بُْاَؤبىٕ ٖاونُضر ًََصووٍ ,َناتز
 غُنُوتىو بُُٓظَىًَْهٌ ضؤشُٖآلتٌ نؤََُيطُيُنٌ وَى شاثؤٕ ُٓظَىٌْ زَنطٍَ ,ويصزاُْ

 بُزوشَٓإ ُْزاوَ بىاضيؿٌ ْاَؤُْبىوَو شاثؤٌْ َطؤظٌ ,بسَئ يُقَُيُّ ْاَؤبىوٕ بُغُضباضٍ
 نُُٖغت ضَخػاْسووَ واٍ  بىاضيَهٌ بَُيهى ببُخؿٌَ بَُطؤظُناٌْ اَؤبىوْٕ نُُٖغيت

 بُناضيطُضيُناٌْ ضؤؾبري نؤََُيطاٍ ,بهات بًَُٖعتط يُخؤٍ زَوَيُتاٌْ يُطٍَُ بُضنابُضايُتٌ
 ْابًَت. ْاَؤ َُزًَُْت و تُنًٓو ثاَيُٓضٍ

 ناتًَو ,زَنُٕ ًََصوو يُضوزاوَناٌْ نُناض ؾانتُضاٍُْ يُو زيهُيُ ؾانتُضيَهٌ (ُْضطعيعّ) 
 ضوزاوٍ ,ضوازوَ ُٓو زضوغتهُضٍ يُنُغاٌْ بًَُٖع يُنٌ (عكاب) ْريؤ زَبًَتُ ُْضطعيعّ
  ُٖغتًَهٌ بَُُٖىاليُُْناًُْوَ ُْضطعٍ ضوزاوٍ ,زَبًَت زضوغت يُناليُٕ ًََصوويٌ

 بؤ ,اتىوزاٖ ُْوَناٌْ بؤ ثًَهسيًََٓت خؤٍ وَى ظجنريَيُنٌ زضوغتهطزٌْ بؤ ثاَيجؿت ُْضطعياٍُْ
 زيَطيُٓناٌْ ًََصوويًُ ضووزاوَ ,زَبًُٓٓوَ نُؾُٓنُغايُتًُ يُّ نُخؤيإ نُغاٍُْ ُٓو

 ناض تًابُضدُغتُبىوَو  تطزا خَُيهاٌْ بُغُض غُضوَضٍ نُطًاٌْ يُُْتُوَنإ ُْتُوَيُى
 زَطىاظيَتُوَ. ُٖغت َُٖإ زَناو زاٖاتىو يُُْوٍَ

 ,قىضباًْسإ ُْى خؤويػيت بُؾًَىاظٍ طًيَت ضٍِؾُ َُٖيطريغاٌْ ٖؤٍ بىوَ ْاظيعّ ُْضطعيُتٌ
 ضووزاوَنُ ,بىوٕ ُْضطعٍ و ْريؤيٌ نُغاٌْ بُضزَواّ طًَتًُ ضووزاوَ ُّٓ خىَيكًَُٓضاٌْ نىْهُ

 ُْضطعايُتٌ طًاٌْ ويػيت َُٓيُاٌْ نُغًَهٌ ُٓطُض ,بىوٕ ْريؤيًاُْ ؾؿاضٍ ضَؾتاضٍ يُُٓجناٌَ
 شيَط زَنُويَـُ ُٓوا ,ؾُضِ َُٖيطريغاٌْ نُبىوُْٖؤٍ توَضططيَ ْاظيًُوَ نُغُناٌْ يُضَْطساُْوٍَ

 يُضووٍ تُْٗا ْاظيُتا بُغُض  غُضنُوتٔ بؤ ًًُْ بىاضيَو ًٖض ,ُْضطعيُتُوَ تاظٍَ ناضيطُضٍ
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 زوًْاو تطٍ يُؾاضغتاًُْتُناٌْ ثًَسإ غطوف و ؤضؾٓبرينطزٕ بُٖؤٍ ُٓويـ ُْبًَت ضَتهطزُْوٍَ
 ُّٓ بؤنىٌْ زيسو نُيُغٓىضٍ ُٓوٍَ ,تط ضؤؾٓبريَناٌْ ْاغٓاٍَُ و وُْغت يُُٖغت ؾاضَظابىٕ

 ضووزاوٍ زضوغتهطزٌْ يُ ناض زَضووْٓاغًُوَ نُيُضواْطٍُ ؾانتُضاٍُْ ُٓو ,يًَهؤَيًُٓوَيُزايُ
 نؤًْيَت ,ُٖيُ غًيب ؾًَىاظٍ  ًٓذابٌ ؾًَىاظٍ يُُٖضيُنُؾًإ و زَنُٕ ًََصوويٌ

 خطاخ نُوا زَنًَت وابؤٍ زَضووْٓاغٌ ,ًْٓسايُتًَطِوا و تُوظيؿهطزٕ يُنؤًَْيت غىزيًَىَضططتًٓـ
 ٖؤٍ نُزَبًَتـُ تاضيو ًََصوويُنٌ بُزضوغتهطزٌْ بُغرتاوَ ؾانتُضاُْ ُّٓ  بُناضًَٖٓاٌْ

  ؾانتُضاُْف ُّٓ  بُُْٖسَُٖيططتين ُٖوضَٖا ,زاٖاتىو ُْوَناٌْ بريوضِاٍ شَٖطاويهطزٌْ
 يُغُض نَُطؤظايُتٌ وا ًََصوويٌ ضووزاوٍ بُزضوغتهطزٌْ بُْسَ ضووٕ ٓاؾهطاو بُطًاًَْهٌ

 و ويَطاْهاضٍ بُتىعيُناٌْ ًَٖٓإ نؤتايٌ و ؾُضِاْطًَعٍ يُْاوبطزٌْ و ؾاضغتاًُْت و ضاغت ضيَطاٍ
 زازًََْٔ. ناويهطزٕ
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 :ضوتاني دةزووني

 
ثِسوكاني عةقَمي و دةزووني و جةضتةيي لةكازو 

ي فسماندا دةبَيتة يؤي يةضتكسدى بةزةنج بةخةضاز
 ياى ضوتاني دةزووني

 

ظاْاٍ ؾًهُضَوٍَ زَضوٌْ َُٓطيهايٌ يُنُّ نُؽ بىو ( ٖريبطت ؾطيسْبريطط) 
ظاضاوٍَ غىتاٌْ زَضووٌْ ًَٖٓايُ بىاضٍ بُناضًَٖٓاُْوَ ناتًَو غُضقاَيٌ 0970يُغاَيٌ

ٓاَازَنطزٌْ تؤشيُٓوَيُى بىو بؤ طؤظاضيَهٌ ثػجؤض بُْاوٍ طىضْاٍ ٓؤف غؤغًاٍ اغًىؽ 
بُآلّ , ظَىُْ زَضوًُْناٌْ خؤٍ يُطٍَُ ُْخؤؾُناٌْ يُؾاضٍ ًْىؤضى خػتبىوَضووتًايسا ُٓ

َاَؤغتاٍ زَضووْٓاغٌ يُظاْهؤٍ برينطيٌ َُٓطيهايٌ ( َاغالى نطغتري) تؤشيُٓوَناٌْ
 تؤشيُٓوَناٌْ غىتاٌْ زَضوٌْ ظياتط بُضَو ثًَؿريز. 

ُتبىوٕ و تُقًُٓوٍَ َاغالى ثًًَىايُ غىتاٌْ زَضوٌْ بطيتًُ يُنؤََُيٌَ ًْؿاٍُْ ؾُن
َُٖيهىوٌْ بًَعاضبىوٌْ نُغًٌ ُٖغتهطزٕ بُْاضَِظايٌ غُباضَت بُزَغتهُوتُ نُغًًُنإ و 

ُٖضوَغا زَتىاْري واثًَٓاغٍُ غىتاٌْ زَضوٌْ بهُئ نُبطيتًُ يُ يُقؤْاغًَو , ُٓزاٍ ثًؿُيٌ
َؽ و نُ تىوؾٌ َطؤظ زَبًَت بُٖؤٍ ظيازَ ؾؿاضٍ شيإ نُيُزواداضزا زَبًَتُٖؤٍ ُٖض
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نُ وا يُنُغُنُ زَنات تىوؾٌ غىتاٌْ زَضوٌْ بًَت نُيُضَؾتاضو َُٖيػىنُوتٌ , ٓريٖاقبىوٕ
 ضؤشاُْيسا زَضزَنُويَت.

َُبُغت يُغىتاٌْ زَضوٌْ ُٓوقؤْاعُيُ نَُطؤظ بُٖؤٍ ُٓو ؾؿاضاُْوَ تىؾٌ زَبًَت 
 نُزَبُٓ ضيَطط يُبُضزَّ ناضو ناالنٌ و ثًؿٍُ ضؤشاٍُْ .

بؤ , و يًَُْىإ غىتاٌْ زَضوٌْ و ؾؿاضٍ زَضوٌْ زضوغت زَبٌَظؤض داض تًَهَُيبىًَْ
 : يُغٌَ خاغًُتُزا بُضدُغتٍُ نطزووَ نَُُٓإُْ( ًْىٖاوؽ) ضووْهطزُْوٍَ ُّٓ تًَهَُيبىوُْ

غىتاٌْ زَضوٌْ زَضَجناٌَ ؾؿاضٍ زَضوٌْ ناضَ بُٖؤٍ تًَهَُيبىوٌْ ضؤَيُنإ و ظيازبىوٌْ 
 قُواضٍَ ناض.

ُٓواُْ زَبًَت نُظؤض ًَػايًاُْ غُيطٍ ناض زَنُٕ و خؤيإ  غىتاٌْ زَضوٌْ تىوؾٌ
 زَخُُْ شيَط باَيٌ بُضثطغًاضيَتًُوَ.

 غىتاٌْ زَضوٌْ بُو ُٓضنُوَ بُغرتاوَتُوَ نُنُغُنُ ْاتىاٌَْ بُزٍ بًَينَ.

, ُْٖسٍَ يُظاْاياٌْ زيهُ زََئًَ غىتاٌْ زَضوٌْ ًْؿاُْيُنُ يًُْؿاُْناٌْ ؾؿاضٍ زَضوٌْ
نُثاَيُٓضٍ ناضنطزًْإ بًَُٖعَو ٓاوات و ٓاَاجنًإ ظؤضَو َُٖىو ناتٌَ خؤٍ ُٓو نُغاٍُْ 

تُضخإ زَنات بؤ ضاثُضِاْسٌْ ناضَناٌْ و يُُٓجناَسا تىوؾٌ غىتاٌْ زَضوٌْ زَبًَت يُبُضزَّ 
بؤيُ تىؾٌ خُو ظضِاْسٕ و ؾُنُتبىوٕ و بٌَ تاقُتٌ زَبًَت و ُٖضوَٖا تىؾٌ نُّ , نُغاٌْ تطزا

و نطزاضٍ زَبًَت و زوو زَيٌ و ؾُضِاْطًَعٍ و غُضيَؿُو زابُظيين ؾؿاضٍ خىئَ  تُضنًعٍ ظَيين
غىتاٌْ زَضووٌْ ثًٌَ زَوتطٍ , زايسَططٍَ  دطُ يُُٖغتًاضبىوٌْ بُضاَبُض نُغاٌْ زيهُ

وَغتاٌْ زَضووٌْ ناتًَو َطؤظ ْاتىاٌَْ طىجناْسٕ يًَُْىإ غطوؾيت خؤٍ و غطوؾيت ناضَنٍُ 
نُْس دًاواظٍ يًَُْىإ ُٓو زوو , تاٌْ زَضووٌْ زضوغت زَبًَتزضووغت بهات بؤيُ غىو

 غطوؾتُ ببًَت ُٓوا غىتاٌْ زَضوٌْ ظياتط زَبًَت.
 : ٖؤناضَنٌ غىوتاٌْ زَضووٌْ

تًَهَُيبىوٌْ ضؤٍَ و ثًؿٍُ ضؤشاُْو ظؤضٍ ُٓضى وناضَنإ و ُْطىجناْسٌْ يُطٍَُ  -0
 تىاْاناٌْ َطؤظ.

ىيٍَُٓ ناضٍ يًَسَنات و ُٖضوَٖا بُضاَبُض ُٓو بؤنىوٌْ ناضَُْس بُضاَبُض ُٓو ؾ -3
نُغاٍُْ يُطَُيًسا ناضزَنُٕ وخاغًُتُناٌْ ناضو بىوٌْ ضؤتري و ُْطىجناْسٕ يُطٍُ ُٓو 

 ؾانتُضاٍُْ زَوضوبُضٍ غىتاٌْ  زَضووٌْ زيَتُ نايُوَ.
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يُزَغتساٌْ نؤْرتؤٍَ يإ ُْبىٌْ غُضبُخؤيٌ غُباضَت بُو ناضاٍُْ نُثًَىيػتُ  -2
 ييَنَضايجُض

 ُٖغتهطزٕ بُطؤؾُطريٍ و ُْبىوٌْ ثاَيجؿٌ و ٖاوناضيهطزٕ.-0
نٌَُ ثازاؾت و نٌَُ يإ ُْبىوٌْ ٖاْسَضو ضاظٍ ُْبىوٕ و غتايـ ُْنطزٕ و ضيَع -5

 ُْططتٔ و ضَخُٓططتٔ ُٖض َُٖىويإ بُؾًَىٍَ ُْضيَين ناض يُؾُضَاْبُض زَنُٕ.
 : ًْؿاُْناٌْ غىتاٌْ زَضوٌْ

ُٖغتهطزٕ بُؾهػت و تىضَِبىوٕ و خَُؤنٌ و بًَعاضبىٕ و غؤظٍ ُْضييَن وَنى  -0
 زَيُضاونٌَ و ُٖغيت ُْضيَين وَنى طاَيتُداضٍِ و ضَؾبًين بُضاَبُض بابُتُناٌْ ضؤشاٍُْ.

ًْؿاٍُْ زَضوٌْ وَنى ُْبىوٌْ تىاْاٍ ناضو يُُٓغتؤُْططتين بُضثطغًاضيَيت و َُْاٌْ -3
 ٌ غُبط.طىضِوتري و تُْطُتاوٍ و ؾُضِاْطًَعٍ و َُْاْ

خُوظضِاْسٕ و ُٖضَغًَٗٓإ و بُضظبىُْوٍَ ؾؿاضٍ خىئَ و ْايُباضٍ تُْسضوغيت و نٌَُ -0
خىاضزٕ و ٓريٖاقٌ ظؤضو غُضيَؿُو َاْسوبىٕ و غهاآلنطزٌْ ظؤض و نَُبىوُْوٍَ غًػتٌُ 

 بُضططٍ ُْخؤؾًُنإ.

ٓاَاْر : إُْبؤ خؤثاضاغذي يُغىتاٌْ زَضووٌْ زَبٌَ َطؤظ غٌَ ؾت يُشياًْسا بعاٌَْ نَُُٓ
نًَؿُو ططؾتُناْت نري و بُطىيَطٍَ , ٓاَاجنٌ تايبُتٌ يُشياْتا, يُو ثًؿُ ناضٍَ زَيهات

ُٓطُض ًٖض نؤغجًَو , طُوضٍَ و بهىنٌ ضيعبُْس بهطئَ بؤُٓوٍَ بتىاٌْ ظاٍَ بٌ بُغُضياْسا
ََُيٍُ ٖاتؤتُ ضيَطُت بؤ بُزيًَُٖٓٓاٌْ ُٓو ٓاَاجناُْ ُٓوا زَتىاٌْ ظاْػيت ويؤشيهًاُْ َا

يُطَُيسا بهُيت و زَبٌَ ُٓوَف بعاٌْ دُجناَيٌ و قُضَباَيػٌ شيإ و ظؤضبىٌْ ثًَىيبػتًُ َازٍ و 
نَُايًُناٌْ َطؤظ تا ظؤضبٔ ؾؿاضٍ زَضوٌْ و غىتاٌْ زَضوًْـ ظؤضزَبٔ و نُغًـ يًٌَ بُزَض 

 بؤيُ زَبٌَ ُٓو ُٖغتُالٍ خؤت زضووغت بهٍُ نُتؤ تُْٗا ًْت . , ْابٌَ
 : اٌْ زَضووًٌََْصووٍ غىت

يُنًَو , ضَطىضِيؿٍُ نَُهٌ غىتاٌْ زَضوٌْ زَطُضِيَتُوَ بؤ غُضَتاناٌْ غُزٍَ ُٖشزَ
ظايين ٓاَاشٍَ بُوَزاوَ نُ غىتاٌْ زَضوٌْ بطيتًُ 0704يُثًَٓاغُناٌْ غىتاٌْ زَضوٌْ غاَيٌ 

ّ ُّٓ بُآل ,يُ زَضنىوٌْ ْاناضٍ تاى يَُاَيُوَ بُٖؤٍ ُٖضاو ٖىضياو ؾًَُشإ و َُٖيهىوُْوَ
بَُيهى يُْاوَضِاغيت نًُناٌْ غُزٍَ ضابطزوو , نَُهُ بُيًَهؤَيًُٓوٍَ ظاْػيت ُْبىوَ

نؤََُيٌَ وتاضٍ بآلونطزَوَ غُباضَت بُّ  0970ؾطؤزْربطط غاَيٌ , تؤشيُٓوٍَ يُغُضنطاوَ
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نَُهُ تًايسا ٓاَاشٍَ بُوَ زاوَ نُوا ثًؿُطُضإ نُتىوؾٌ غىتاٌْ زَضوٌْ زَبٔ ضَؾتاضٍ 
ُّٓ خاغًُتاُْ وا , طاَيتُ بُظَبىُْناًْإ زَنُٕ, برينطزُْوَيإ وؾهُ, َْىيَُْٓٔضيَين ز

َاغالى , يُعُقٌَ زَنات ُْضٌَ ُْْىيَينَ بُضاَبُض طؤضِإ نُ ًَُٓـ زَبًَتـُٖؤٍ زآًَُْٖإ
ثًَؿُْط يُّ بىاضَ زوثاتٌ نطزؤتُوَ نُوا غىتاٌْ زَضوٌْ بُؾًَىٍَ ًْؿاُْ زَضزَنُوٍَ 

ُْٖسَوَ ُٓواًْـ َُْاٌْ وظَ يإ ؾُنُتبىوٌْ َُٖيهىوٌْ و ُٖغت غاضزٍ و يًَُاٍُْ غٌَ ضَ
نُثًٌَ زَوتطٍَ نٌَُ ُٖغتهطزٕ , وَآلَطؤٍ ُْضييَن بؤ خىزو زَغهُوتُ نَُُ خىزيُناُْ

 بؤ ُّٓ َُبُغتُف ثًَىَضيَهٌ زاْا., بُزَغهُوتٌ نُغًٌ

 : بريزؤظَناٌْ غىوتاٌْ زَضووٌْ

نُيإ يُضواْطٍُ خؤيُوَ يُغىتاٌْ زَضوٌْ نؤَيًىَتُوَ قىتاغاُْناٌْ زَضوْٓاغٌ ُٖضيُ
 : بُّ ؾًَىَيُ

 : قىتاغاٍُْ ضَؾتاضطُضٍ 
يُبُض ُٓوٍَ قىتاغاٍُْ ضَؾتاضطُضٍ دُخت يُغُض ٖؤناضٍ شيٓطُيٌ زَناتُوَ غُباضَت 
بُو ضَؾتاضاٍُْ َطؤظ ؾًَطٍ زَبٌَ نُواتُ ُٖغت و ُْغتُناٌْ تاى زَنُوُْ شيَط ناضيطُضٍ 

يُبُضُٓوَؾٌ غىتاٌْ زَضوٌْ ساَيُتًَهٌ ْاوَنٌ َطؤظُ وَنى زَيُضاونٌَ و ُٖغت و , شيٓطُوَ
ُْغتُنإ نُواتُ بريزؤظٍ ضَؾتاضطُضٍ وازَضِواًَْتُ غىتاٌْ زَضوٌْ نُ باضيَهٌ ْاوَوٍَ تانُو 
زَضجناٌَ ٖؤناضَ شيٓطُيُناُْ ُٓطُض ُٓو ٖؤناضَُْإ زياضيهطز نُواتُ غىتاٌْ زَوضًْـ 

بؤيُ ُّٓ بريؤزظَ ُٓوَ ضَتسَناتُوَ غىتاٌْ زَوضٌْ تاى بطُضِيَتُوَ بؤ , ٔزياضٍ زَنُي
َاََُيٍُ تاى يُطُأل تانٌ ٖاوضِيٌَ بَُيهى بؤ غُضدُّ ٖؤناضَ شيٓطُيُنإ و ؾؿاضَ 

 زَوضًُْناٌْ شياٌْ ضؤشاُْؾٌ زَطُضِيَتُوَ. 
 : قىتاعاٍُْ َُعطيؿٌ

ُوَ بَُُٖيىيَػتًَهٌ ضاغتُوخؤ نُ ُّٓ بريزؤظَ ثًًَىايُ ضَؾتاضٍ َطؤيٌ ُْبُغرتاوَت
َطؤظ ًَُٖؿُ , بَُيهى َُعطيؿُ ؾانتُضيَهُ يًَُْىإ َُٖيىيَػت و ضَؾتاض, ضووزَزات

ثاؾإ بُثًٌَ , واتُ بَُُٖيىيَػتُنُ بريزَناتُوَ, بريزَناتُوَ ناتًَو يَُُٖيىيَػتًَهسا زَبًَت
زؤظٍ َُعطيؿٌ بؤيُ بري, غطوؾيت تًَطُيؿتين يَُُٖيىيَػتُنُ وَآلَطؤٍ زَبًَت

بُآلّ ُّٓ بريزؤظَ  ,غُضبُخؤيًُنٌ ظؤض يُضَؾتاضو برينطزُْوَ بَُطؤظُنُ زَزات ظياتط يُشيٓطُ
بَُيهى زياضيهُضَناٌْ ضَؾتاض و  ,تُْٗا ُْبُغرتاوَتُوَ بُ ًٓسضانُوَ يُؾًهطزُْوٍَ ضَؾتاض
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ٌ ُّٓ بريؤزظَ يُبُضُٓوَ غىتاٌْ زَضوٌْ بُثًَ, بُتايبُتًـ ثاَيُٓض و ٖاْسَضٍ بؤ ظيازنطز
يُوناتُزا زضوغت زَبًَت ُٓطُض َطؤظ ًٓسضانٌ بؤ َُٖيىيَػتُنُ ُْضيَين بىو و ثاَيُٓضيؿٌ الواظ 

 بىو. 

 : بريزؤظٍ ؾًهطزُْوٍَ زَضووٌْ
بُثًٌَ ُّٓ قىتاغاُْيُ ضَؾتاضٍ َطؤظ بُغرتاوَتُوَ بُاليٌُْ بايؤيؤشٍ و ُٓو اليٌُْ 

 ُّٓ قىتاغاُْيُ زََيٌَ نُغًَيت َطؤظ غٌَ بُؾُ, ظبايؤيؤشيُ ضؤَيٌ ُٖيُ يُضَؾتاضَناٌْ َطؤ
ُٓو  َطؤظ بُضَو ضَؾتاضٍ غُضيعَياُْ زَبات و َٔ يـ ضَؾتاضٍ َطؤظ ( َين باآل, َٔ, ُٓو)

بُآلّ َين باآل بُضثطغًاضَ يُضَؾتاضٍ ُٓخُالقٌ واتُ نؤََُيطا ثًَىَضٍ بؤ , يؤشيهًاُْ زَنات
ضوزاويَهٌ ) ,ثًَهُوَ بُغرتاوَوَ تًَسَثُضٍَِ يُبُضُٓوَ ضَؾتاض بُغٌَ قؤْاغٌ ,زازًََْت
, َُٖيهىوًَْو يإ بريؤنُيُى ,زَبًَتُ ٖؤٍ ساَيُتًَهٌ عُقًٌَ ْاوَنٌ( ُٓظَىًَْو, شيٓطُيٌ

نُضَؾتاضيَهٌ زياضٍ يًَسَنُويَتُوَ يُبُضُٓوَ غُضناوٍَ ضَؾتاضٍ زَضَنٌ , يإ ًَُالًًَُْى
ٌْ زَضوٌْ زَْىيَينَ نطزاضطُيًَطٌ زَضوٌْ وَنى بًًََُؿهٌ و نٌَُ ُٖغت و ًٓذٗاز نُغىتا

 ْاوَنري وَنى َُٖيهىُْنإ و زَيُضاونٌَ و باضططشٍ ُْى ضوزاوطُيًَطٌ شيٓطُيٌ.

نىاض غُضناوٍَ ؾؿاضًًَٖٓإ زياضٍ نطز يُغُض َاَؤغتايإ ( نرييانؤ و غىتهًًـ) 
طاخ و ؾؿاضٍ نُزَبًَتُٖؤٍ غىتاٌْ زَضوٌْ ُٓويـ خطاثٌ ضَؾتاضٍ قىتابًإ و باضوزؤخٌ خ

   نات و الواظٍ غًػتٌُ خىيََٓسٕ .
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 :ثَيكةنني

 
ئةو كةضةي لةييض نةتسضَيت لةثَيكةنني دةتسضَيت 

 )طؤطؤل(

  

ُٓوا ثًَهُْري بُضزَواٌَ بُبُختُوَضٍ َطؤظ , ُٓطُض ُْٖاغُ بُضزَواٌَ بُشيإ بسات
ًَتُوَو ططِوتًين يُبُضُٓوٍَ ثًَهُْري َُٖىو خاُْناٌْ يُؾٌ َطؤظ زَبىشيَٓ, زَزات

غًطُؤْس ؾطؤيس , ثًَسَبُخؿٌَ و يُخَُؤنٌ زَضيسَنات و بُضَو دًٗاٌْ بًَدُّ زَيؿطِيَينَ
َ نُيُغُض بَُٓاٍ نًَص وَغتاوَ نَُطؤظ بُؾًَىَيُنٌ ( اهلى) ثًًَىايُ ثًَهُْري بُضاَبُضٍ ُٓو

ضو َُيُٓتٌ زوًْا طؿيت ثًَىيػيت بُوَيُ تاَىنًَص يُشياًْسا وَضبططٍَ بؤ ُٓوٍَ يًَُٓؿىٓاظا
ثًَٓانُْري يُبُض ُٓوٍَ : وتىيَيت( دًَُؼ الْط) يُاليُنٌ زيهُوَ ظاْا, زووض بهُويَتُوَ

ثًَهًُْٓـ بُزَوَيَُُْسٍ و ُٖشاضٍ , بُختُوَضئ بَُيهى بُختُوَضئ يُبُضُٓوٍَ ثًَسَنُْري
ُضوَنى ثًَهُْري ثُيين طًاٌْ َطؤظُو ٖ, زَوَيَُُْسٍ بُثًَهًُُْٓ ُْى بَُاٍَ, ًًُْ

واتُ ناتٌَ َطؤظ خُّ , ثًَهُْري ُٖغيت ؾهؤٍ زَضوًُْإ بُٓاطا زيًََٓتُوَ: نريْؤؾػهٌ زََيًَت
زايسَططٍَ تًُْا ثًَهًُُْٓ خٌَُ زَضَِويًََٓتُوَو يُنًَو يُٓاَاجنُناٌْ ؾاْؤٍ نؤًَسيـ ُٖض 

اَاشٍَ ناضيطُضٍ ثًَهُْري طؤطؤٍ ٓ, ُٓوَيُ َطؤظ بُضَو دًٗاًَْهٌ بًَدُّ َُٖيؿطِيَينَ
نُواتُ ثًَهُْري ًَٖعَ بؤ , ُٓو نُغٍُ نُيًُٖض ْاتطغًَت يُثًَهُْري زَتطغًَت: ثًَساوَنُزََيًَت
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ُّٓ ضاغتًُف يُوَزا بُضدُغتُ  ,ُٓوٍَ ثًَسَنٌَُْ و وضوشَُ بؤ ًَُْٖؿتين خَُؤنٌ و بًَعاضٍ
زَغبُدٌَ ُٓو نُغُ , زَبًَت ناتٌَ زوو نُؽ ثًَهُوَ ضووزَنُُْ نُغٌ غًًَُّ و ثًَسَنُْٔ

طىَإ يُخؤٍ زَنات و يُخؤٍ ضازًَََينَ ٓاخؤ ض نَُىنىضتًُنٌ ُٖيُ نُُٓووزوونُغُ ثًٌَ 
ُْٓاتؤيٌ يؤْاتؿاضغهٌ ُٓو طىتُيٍُ طؤطؤيٌ ثؿت ضاغت نطزووَ نُزََيًَت , ثًَسَنُْٔ

بؤيُ ثًَىيػتُ ثًَهُْري بُٓاضاغتُيُنٌ , ثًَهُْري تًُْا ًْؿاٍُْ ًَٖع ًًُْ بَُيهى خؤٍ ًَٖعَ
َطؤظ , اغتسا بربزضيَت بؤ نُغجاْسٌْ َتُاُْ بُخىزو بُضدُغتُنطزٌْ طىضِوتري يَُطؤظساض

يُناتٌ ثًَهُْري يُساَيُتٌ َُٖيهىوْسايُو ًْؿاُْناٌْ َُٖيهىوٌْ يٌَ زَضزَنُويَت و 
َطؤظ بؤ ُٓوٍَ بُختُوَض بًَت و , زَنُويَتُساَيُتٌ ٓاَازَباؾٌ و وضيا زَبًَتُوَو بُٓاطا زيَت

يهُ زَيدؤف بهات و نىضز واتٌُْ زَضَاٌْ سُوت زَضزإ بًَت ثًَىيػتُ َُٖيىيَػيت نُغاٌْ ز
يإ تًَهَُيٌ زضيُُْ , ختىنُ بسات, ُٓطُض ُٖض ُْيتىاٌْ, ثًَهُْري وَنى ْىنتُ زضوغت بهات

نىْهُ َطؤظ يُو , بؤيُ ثًَىيػتًؿُ بايُر بُؾاْؤٍ نؤًَسيـ بسضيَت, نؤًَسيُنإ بًَت
او ضابطزووف يُبري زَنات و ُٓطُضَُٖيىيَػت زواٍ  َُٖيىيَػتًـ غاتاُْزا خٌَُ ًَٓػت

ضابطزووٍ تاٍَ ؾُضاَؤف نطا ُٓوا ُٓو تاَيًًُ بُضزَواّ يُبري زَنطيَت و يُزَضووٌْ َطؤظ 
ُٓطًٓا َاتًَُين و خُّ و ثُشاضَ زَبًَتُ بُؾًَو يُنُغًَيت َطؤظ و دًٌَ , زَغطِزضيَتُوَ

ثًَهُْري طُؾبًين و خؤؾشاَيٌ و خؤف َُعؿُضٍ بَُطؤظ  ,ْاًًًَََٖت و زَبُٓ زؤغيت يُنسٍ
زَبُخؿًَت و ًَُٖؿُ ٓاغىزَيٌ زَضووٌْ زَناتُ ًَىاٌْ خؤٍ و خىيَين زََاضَناٌْ طىضِتط 

ثًَهُْري يَُطؤظًَهُوَ بؤ َطؤظًَهٌ زيهُ , طىظَض زَنات و نىضٍَ خُّ بُدٌَ زًًًََََٖت
نُبُضواَيُت َُٖىوإ , ُتٌ تاى زَطؤضِيَتبُطىيَطٍَ ٓاغيت وؾًاضٍ و ضؤؾٓبريٍ و ؾاضغتاًْ

ُٖض يُبُضُٓوَؾُ ُٓوٍَ نُغًَهٌ وؾًاض زيًََٓتُ , بُآلّ يُْاخسا دًاواظٕ, ُٖض ثًَسَنُْٔ
ثًَهُيٓٔ ضَْطُ َُٖإ ؾت ُْبًَتُ َايٍُ ثًَهُْري بؤ نُغًَهٌ زيهُ يإ بُثًَهُواُْوَ 

 بُو نَُطؤظ َُٖيسَططيَت غُضناوَ هُوَؾتًَ يُنُثاْسٌْ زََئًَ ظاْايإ وَى ثًَهُْريظؤضداضيـ 
 نُوغاُْوٍَ و غًاغٌ تىْسوتًصٍ و غُضنىتهطزٕ ُٖضوَغا ,ثًَسَنٌَُْ خؤٍ نُثًَٓطاوٍَ ؾتُ

 ضاغتُقًُٓ ثًَهًُْين ,زيًًَََت بُدٌَ نؤٍََُ يُْاو ثًَهُْري ؾىيَُٓواضٍ ًَُالًَْهإ و نًٓايُتٌ
 نُيُٓاناٌَ ثًَسَنُْٔ ٓاشَآلًْـ :زََئًَ يًَهؤَيُضَوإ ,نُيُويصزاُْوَيُ ثًَهًُُْٓيُ ُٓو

 يًَُْىإ نطزووَ دًاواظٍ زاضوئ ناضيؼ يَُباضَيُوَ ,ُٖيُ خؤيإ ظَضزَخٍُُْ خؤؾًسا
 ,ُٖيُ يًَُْىاًْاْسا نُيًَههىوًَْو َطؤظ يُطٍَُ زَزضٍَ ختىنُ ناتٌَ  باآل َُضيىٌْ ثًَهًُْين
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 (ُٓه ُٓه ُٓه) َُيُٓىًْـ و سَنٌَُْثًَ (ٖاٖاٖا) َطؤظ وتىييَت ثطؤظري ضؤبُضت ُٖضوَٖا
 ناتًَهٌ يُُٖض و بًَت بُضزَواّ و بسات بُثًَهًُُْٓنٍُ زضيَصَ زَتىاٌَْ َطؤظ واتُ ,ثًَسَنٌَُْ
 ُٖيُ. ثًَهًُْين تىاْاٍ بًَتُوَ وَبري َُٖيىيَػتٍُ ُٓو زيهُف

ين ز.يىتؿٌ  ُْري زََيٌَ زَضووٌْ ثعيؿهًيَت ضاويَصناضٍ ؾُضًب ُْٗا ثًَه  و يُخؤؾٌ ًًُْ ؾتطىظاض ت
ُنإ ُٓوَتا تط نُغاٌْ َىداَُيٍُ بؤ نؤَُآليُتًؿُ ُٓضنًَهٌ بَُيهى بُختُوَضٍ  يُنرت يُناتٌ شاثؤًْ

ٓري ُُْ يإ ثًَسَنُْٔ يُنرتَوَ بُزَّ ًب ُْري ,زَنُٕ ظَضزَخ ًَٓٗٓاٌْ يإ ثًَه ًُْ  بىوَتُ خَُيو بُثًَه
ػيت بُخؿؿًَهٌ ُبُناضًَٖٓإ بُناضزيَت نؤًَسيُنإ و تٌنؤَُآليُ زضاَا ؾاْؤو و يُتًعًُنإ ظْا  و ي

ؿاْساٌْ ٌُْ تطٍ ؾيت و ٓاشَآلٕ و وَضظؾىاْإ و َطؤظُنإ خؤؾٌ ؾيت ًْ  ؾاضٌي ؾاناضَناٌْ وَنى زَطُ
َ طُوضَو بؤ زيهُ نُغاٌْ و ٖاضزٍ و بري َػتُض و ؾاثًٔ ُبُغيت بُطؿيت َطؤظًَو َُٖىو َٓسٍا  بَُ

ُُْ زضوغتهطزٌْ  نُتاى غُضزََُ يُّ بُتايبُتٌ ًَسيايُ زيهٍُ ُٓضنًَهٌ َُُٓنُ يًَىَ يُغُض ظَضزَخ
  تُنٓؤيؤشياوَ. ظؤضو بًُٓؿهطزٌْ غُضقاَيُ

 يَُُٖإ َطؤظ زيهٍُ ُْخؤؾًُناٌْ و خَُؤنٌ بؤ ناضَغُضَ ُٓوٍَ غُضَضِاٍ ثًَهُْري
 و غو ُْؾتُضطُضٍ زواٍ بُتايبُتٌ بسا يٌَ قاقا و بهٌَُْ ثٌَ ْابٌَ ناتسا يُُْٖسٍَ َطؤظ ناتسا

 نُغُنُ ُٓطُض ,ُْؾتُضطُضيُنُ زاوٍ َُٖيىَؾاْسُْوٍَ ببًَتُٖؤٍ يُواُْيُ نىْهُ ضخيؤَيُنإ
  يُناتٌ ُٖضوَغا ,ُْخؤؾًُنُ يُغُضَتاٍ بُتايبُتٌ بىوبٌَ َايُغريٍ تىوؾٌ ُٓطُض يإ بٌَ ؾتل

 غًٌ ٌُْخؤؾ بىوٌْ يُناتٌ  ,ًًُْ باف ظؤض قاقاٍ زووطًاًْـ شٌْ بؤ ,ناو ثُؾًَىٍ و ؾًَُشإ
 باؾرتَ. ُْنٌَُْ ثٌَ تىْس َطؤظ غًُنإ بُضزَواٌَ ُٖونطزٌْ يُناتٌ ُٖضوَٖا يُنُغًَهساو
 بُضططٍ بًَُٖعنطزٌْ ٖؤضَؤًَْهُوَو زَضزاٌْ يُضيَطٍُ بُناضزيَت ناضَغُضيَو وَى ثًَهُْري

 ,زَنات ظياز يُخىيَٓسا غجًُنإ خطِؤنُ خاُْناٌْ ضيَصٍَ يُثًَهُْري داضيَو نُْس زواٍ ,يَُطؤظسا
 نُزَبًَتُٖؤٍ زٍَ خىيَين غىضٍِ و غو زََىناوو َاغىيهُناٌْ بًَُٖعنطزٌْ زَبًَتُٖؤٍ ثًَهُْري

 َاغىيه07ُ ثًَسَنٌَُْ َطؤظ ناتًَو ,ٓؤنػذري ضيَصٍَ ظيازبىوٌْ و خىئَ ؾؿاضٍ بُضظبىُْوٍَ
 زَدىَيٌَ. يُيُف َاغىيه84ُ يُزََىناوو

 ثًَسَنُْري؟ بؤ
 ثًَسَنُْري بُواُْ ُٖضوَغا و نَُرتٕ نُيًُُُٓ ثًَسَنُْري اُْبُو ًَُُٓ زََيٌَ ُٓضغتؤ
 بُضظئ. نًًَٓهٌ بهُئ نُُٖغت زٍَ بؤَإ يُوناتُ خؤؾًـ ,نُْاؾرييٓٔ
  َُٖيسَططٍَ غُضناوَ خىزَوَ يُؾُضاَؤؾهطزٌْ طاَيتُداضٍِ :زََيٌَ غىنطات
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 ,نَُهُيُ ُٓو ٍُٓضاغتُقً واتاٍ و نَُهًَو ًَْىإ ْانؤنٌ زَضَجناٌَ ثًَهُْري :ًٖطٌَ
 زَنطٍَ. بىوٌْ ًٓٓهاضٍ بُثًَهُْري زَضَوَو ضواَيُتٌ واتُ نَُو نُ زَنات بُ ٓاَاشَ ًٖطٌَ

 يإ نطاوَ نؤطا نُبَُُٖيُ زَضووًُْ وظٍَ زَضثُضِاْسٌْ ُٓضنٌ زياضزَيُ ثًَهُْري :ؾطؤيس
 َُٖيطرياوَ زضؤيًُٓ بُتُوَقىعٌ

 طىظاضؾت يُدؤضَناٌْ دؤضيَو وَى ُٖيُ شٍبايؤيؤ بَُٓاٍ َطؤيٌ ثًَهًُْين :َىضياٍ دىٕ
 َُتطغًًُى. تًَجطِبىوٌْ يُناتٌ

 نؤَُآليُتٌ بىوٌْ نُوا ُٓزا نُبطِياض ًٓسضانُ وَآلَطؤٍ ثًَهُْري :َاضتًٓػؤٕ ثًتُض
   ًُْ. ضاغتُقًُٓ ؾتًَهٌ

 و إغًَهػًُن نًٌَ؟ْىنتُ تؤ زََيًَِ ...ثًَت ثًَسَنٌُْ بُنٌ بًٌََ ثًَِ زََيٌَ باًْؤٍ َاضغًٌ
 و يُيُنُوَْعيهٔ نُيُتَُُُْوَ ُٓونُغاُْيُ يًَُْىَْسٍ ظياتط ؾاضاوَٕ و يُشيَطَوَٕ ُٓواٍُْ
 َُخيؤضو تًًاندؤضو يًَُْىَْسٍ ظياتطيـ ,ْعيهٔ يًَهُوَ نؤَُآليُتًُوَ ٓاغيت يُضووٍ

 نُضَخٍُٓ ُٖيُ غًاغًـ ْىنتٍُ ُٖضنٌ ,باوَ باظضطاْاْسا و غٓعُتهاضإ و ثًؿُطُضإ
 زآًَٖاٌْ و نُظيطَنٌ ُٖيُ ًَسياناضاْسا و غًاغٌ يًَُْىَْسٍ تًَسايُ ُٓخالقٌ و تٌنؤَُآليُ

 ؾُضِاْطًعٍ دًَٓىو و ًَٖطؾهطزٕ و نُطاَيتُداضٍِ ُٖيُ نؤَُآليُتٌ ْىنتٍُ ُٖضنٌ ,تًَسايُ
 غتٌَُ بُدُوضو نُُٖغت ُٖيُ ؾهػتدىاضزوزا و َُقٗىض نُغاٌْ يًَُْىَْسٍ تًَسايُ

 ُٖيُ. ؾُضَاْبُضاًْؿسا و َاَؤغتايإ يًَُْىَْسٍ ُٖضوَٖا ْىنتاُْ ُّٓ ,زَنُٕ نؤَُآليُتٌ
طًعٍ ْىنتاُْف ُٓو ُْسُْوَو و نُؾُضِْا َبىوٌْ تؤَيُغ َْسٍ تًَسايُ تىضِ َى ًُْ  .باوَ ناضطُضاْسا نًين ي

ُْىنتُ ؾاضْؿًًٓـ نُغاٌْ ُْىنتُناًْاْسا و زَنُٕ بُزَؾتُنٌ طاَيتُ ب  ,زَنُٕ تَُاؾايإ بُنُّ ي
ُْىنتُ طىْسْؿًُٓناًْـ خَُيهٌ ُٖضوَٖا  و دُغتُيإ زَضخػتين يُخؤ زَنُٕ ُٓوإ بُشياٌْ ؾؿُ ب

ُْس و بؤضشوظاٍ نًين زشٍ ظَظيُتهًَؿًـ نًين ,ْاباو ؾيت و غؿىضيُت ْاَؤو بُضطٌ دًى  زَوَيَُ
ُبُغىى ُٖيُ ْىنتٍُ  نؤٕ ُٖضوَغا طؿتًإ ضَؾتاضٍ و وُْضيتًإ بُزاب بُتايبُتٌ زَنُٕ تَُاؾايإ ن

ُوَو ؾًَىٍَ شياٌْ ؾًَىٍَ طُيُو ُٖض ؾًَىَيُف بُو ,بُزَغتًَٗٓاوَ وغاَاُْيإ غُضوَت ُٓو  ْىنتُطًَطِْا
ين دؤضٍ ؿسا يُنىضزَواضٍ ,ُٖيُ خؤيإ ثًَهًُْ ًُُْٓناـْ ططتىوَو زَقًإ ْىنتُنإ خؤَاًْ  ثًَه

ُوٍَ َْطسْا ؿتىاٌْ سًٍٓ نطز خُغىٍ باغٌ نات نُُٖض ثًاو صيىُْ بؤ ,نؤَُآليُتًُ باضٍ ض  ُٓو زاًْ
ُْري َغت ؾىيَُٓز ًـ بؤ و زَنُٕ بُثًَه   وايُ. ُٖض َُٖىْا
 



 297 

 

 

 

 

 :توِزةبووى و ضةبسنةطستو
 

توِزةبووى لةيةموو مسؤظَيكدا يةية، بةآلم يةموو 
 مسؤظَيك شازضتانيانة طوشازشيت لَي ناكات

 

ُ َُٖىو يُو باضاٍُْ نُ َطؤظ يُ شياٌْ ضؤشاُْيسا تىوؾٌ زَبًَت باضٍ َُٖيهىوُْ ب
 ...تس , زَيُضاونٌَ, تطؽ, دؤضَناًُْوَ بُتايبُتٌ ضووَ ُْضيَُٓناٌْ َُٖيهىوٕ وَنى تىضَِبىوٕ

نُ وَنى ُٓغح َطؤظ ثُيهًَـ , يَُباضاُْزا َطؤظ يُشيَط نؤْرتؤَيٌ دُغتُو ٖؤضَؤُْناًْيَت
وٍ زَنات نُ ٓاناَُنٍُ ثُؾًُاًٌْ و ًَٓاُْ بُضَو َُٖيسيَطو ظيإ طُياْسٕ بُخىز يُضو

ضَْطٌ ثًَػت , يُ ضووٍ دُغتُيًُوَ ناو نع زَبًَت, دُغتُيٌ و زَضووٌْ و نؤَُآليُتًُوَ
ظَضز َُٖيسَطُضٍَِ و يًَساٌْ زَيٌ ظياز زَنات و زووناضٍ يُضظئ عُضَقهطزٕ و نُْسئ باضٍ 

يُضووٍ زَضووًْؿُوَ زووناضٍ زَيُضاونٌَ و خَُباضٍ و ؾجطظَيٌ و , ْآاغايٌ زَبًَتُوَ
ٌ و ُٖغتهطزٕ بُ طىْاه و ثُؾًُاٌْ زَبًَت و يُضووٍ نؤَُآليُتًؿُوَ يُ خَُيو ًْطُضاي

زووض زَنُويَتُوَو بُناويَهٌ زيهُ خَُيو تًٌَ زَضِوأْ و ثًَطٍُ نؤَُآليُتٌ خؤٍ يُ زَغت 
ُّٓ َُٖىو طؤضِاْهاضيًُ دُغتُيٌ و زَضووٌْ و نؤَُآليُتًاُْ ناض يُناالنًُ , زَزات

اْاٍ يًَهساُْوَو برينطزُْوٍَ بُطىيَطٍَ ثًَىيػت ْابًَت و ناض ُٓقًًَُناٌْ زَنات تى
يُضَؾتاضَناٌْ يُطٍَُ زَوضوبُض زَنات و يُنًَؿُ ٓاغايًُناٌْ ضؤشاٍُْ يُطَُيهُغاٌْ زيهُو 
زَوضوبُضٍ ثُْا بؤ تىْسوتًصٍ زَبات بُتايبُتٌ يُطٍَُ ٖاوغُضو َٓساٍَ و نُؽ و ناضيسا وَنى 
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ُْٖسيَذاضيـ ضنىنًُٓ , بُناضًَٖٓاٌْ تؿُْط و نُقؤو ؾيت زيهُ بُناضًَٖٓاٌْ دًَٓىزإ يإ
َُٖيططتٔ نُ ًَُٓـ ٓاناٌَ خطاثٌ بُغُض نُغًَتًُوَ زَبًَت و ُٓو َطؤظُ يُ ضووٍ ُٓقٌَ و 
باضٍ زَضووٌْ و نؤَُآليُتًُوَ ظؤض خطاثرت زَبًَت يُ داضاٌْ و يُ خطاثُناضٍ بُوالوَ ًٖهٌ 

ض ُٓو َطؤظُ غُبطو ٓاضاٌَ بططتايُ زوو ططَوٍ زَبطزَوَ بُآلّ ُٓطُ, زيهٍُ زَغتٓانُويَت
يُنًإ ظيإ ُْطُياْسُْ بُخىزو ثاضاغتين نُغًَتًُو ُٓويرتيؿًإ تًَطِواًْين ُٓضيَٓاٍُْ 

نُواتُ يُ ًَُالًٌَْ ًَْىإ َُٖيهىوٕ و ُٓقًَسا زَبٌَ ُٓقٌَ بًباتُوَو غُضيعَ , بُضاَبُضَ بؤٍ
ٓاقًَُُْسٍ يُو دؤضَ زَبٌَ بهطيَتُ ثًَىَض يُشياٌْ , ُزَٕغُضَتايًُنإ ُٓقًٌَ َطؤظ تاو ْ

نىْهُ بؤ ناضَغُضططتين نًَؿُنإ ُٖض زَبٌَ , ضؤشاُْزاو َطؤظ بتىاٌَْ خؤٍ ؾًَطبهات
بُآلّ زَبٌَ وضيا بًت نُظؤض نُؽ ُٓو , بطُضِيًَُٓوَ بؤ غُبطططتٔ و زؤظيُٓوٍَ َُْتًل

غٓؤنت يُقَُيُّ زَزَٕ و ناضٍ خؤيإ بُتط, غُبطططتٔ و ُٓقآلًُْتٍُ تؤ زَقؤظيَتُوَ
يًَطَزا بىوٌْ زضِى بؤتؤ , نىْهُ زَظأْ زضِنت ًًُْ بُطًاًْاْسا بهُقٌَ, بُضاَبُضت زَنُٕ

َُُٓ ُٓطُض باوَضٍِ ثٌَ بهٍُ يإ ْا ُٓوا يُنؤََُيطٍُ ًَُُٓزا , قَُيػاُْو بؤُٓواًْـ بُضبُغت
ثُضوَضزٍ َٓساَيًٌ و ضاُْٖاتٔ يُغُض ُٖيُو زَقؤظضيَتُوَ ٖؤناضٍ َُُٓف زَطُضِيَتُوَ بؤ 

َٓساَيٌ نُغاٌْ ضوْانبري ثًًَإ وتطاوَ نُؾُضِ , ٓاضاٌَ و ُٓظيُت ُْزاٌْ نُغٌ بُضاَبُض
يُطٍَُ نُؽ ُْنُٕ ُٓو ؾُضُِْنطزُْو ُٓظيُت ُْزاٍُْ نُغاٌْ تط زَبًَتُ َُيُٓتٌ بؤ َُٓإ 

زَبٌَ ُٓو , ُبطططتًٓإ زَقؤظضيَتُوَنىْهُ نُؽ يًًَإ ْاتطغٌَ و يًًَإ ُٓزَٕ و بًَسَْطٌ و غ
بًَسَْطٌ و غُبطططتُٓ بهطيَتُ ضيَطٍُ ثُضوَضزٍَ َٓساٍَ و زضوغتهطزٌْ ُْوٍَ زَضووٕ 

تُْاُْت يُنطِيين ؾتىَُى يُباظاضِزا نُظاًْإ تؤ َاََُيُ ْانُيت و بًَسَْطٌ , زضووغت
 ؾتُنُت بُططاْرت ثٌَ زَؾطؤؾٔ. 
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 :يةَلطةنطاندني خةَلك

 
ي زوخطازو زواَلةتي دةزةوة كاز جوان

 لةيةَلطةنطاندمناى دةكات ضةبازةت بةكةضاني تس

 

يُثُيىَْسيُ نؤَُآليُتًُناصياْسا يُطٍَُ نُغاٌْ زيهُو نؤًَْيت َُٖيػُْطاْسًْإ بٌَ 
, ُٖض نُغُ بُؾًَىَيُى بُضاَبُضٍ خؤٍ َُٖيسَغُْطًيَنَ, بُناضًَٖٓاٌْ ثًَىَضيَهٌ ظاْػيت

ضَْطُ ضؤشيَو , وٌْ ؾُخػٌ و ًَعادٌ نُغٌ َُٖيػُْطًَُٓض زَبُغيتَنُظياتط ثؿت بُبؤنى
يإ , يُضؤشإ ثطغًاضٍ ُٓوَت يٌَ نطابٌَ نُ ؾآلُْ نُؽ نُغًيَت نؤُْ يإ نؤٕ زَيٓاغٌ

بُنَُيهٌ ُٓوَ زٍَ شٌْ بسٌََْ يإ بؤ نىضَِنُياٌْ غىاظٕ ـ يإ خاْىوٍ ثٌَ بؿطؤؾٔ يإ 
يإ , ٌَ ُٓوَزا ضَْطُ غُضَإ غىضِ سيًينَ وَآلّ بسَيُٓوَيُوَآل ,َاََُيُيُنٌ يُطَُيسا بهُٕ

خؤؾُويػيت نُغًَو ضيَطُْازات : بؤ صيىوُْ, طىٍَ ْازَيينَ و بُُٖوَغٌ خؤَإ زَيجًَىئ
يإ بُٖؤٍ دىاٌْ ضوخػاضٍ نُغًَو و , اليُُْ خطاثُناٌْ زَضبهُويَت بُثًَهُواُْؾُوَ ضاغتُ

ناضئ ) ظاْاٍ زَضووٌْ, ُٓو نُغُ َُٖيسَغُْطًَٓري ضيَهىثًَهٌ ؾًَىٍَ زَضَوٍَ بُُٓضيَين
ناتًَو , دىاٌْ ضوخػاضٍ نُغًَو ناض يُبريوبؤنىوٌْ نُغًَهٌ زيهُ زَنات: وتىيَيت( ٖؤضٌْ

نُغًَهٌ ضيَهجؤف و بُشْىباآل دىإ بُٓؤتؤَبًًًَهٌ دىاُْوَ بُضَو ثريت زيَت ثًَؿىاظيت بؤ 
نُيُواُْيُ دًًَهٌ ؾطِوثطٍِ يُبُضزا بًَت , يهُُّٓ نُغُ دًاواظَ يُثًَؿىاظيت بؤ نُغًَهٌ ز

ًَُٓـ َُٖيُيُنٌ َُٖيػُْطاْسٌْ ًَُُٓيُ نُاليٌُْ  ,يإ ضوخػاضيَهٌ ْاؾرييين ُٖبًَت
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نُواَإ يًَسَنات بُضوونُؾٌ و غُضثًٌَ نُغاٌْ  ,غؤظَإ ظاَيُ بُغُض اليٌُْ ُٓقًَُاْسا
ؤ نُغاٌْ زيهُ بُؾًَىَيُنٌ خؤُٓطُض َُٖيػُْطاْسصيإ ب, بُضاَبُض َُٖيبػُْطًَٓري

ُٓوا يُواُْيُ ْاخِ َطؤظًَهٌ ُٖشاض و ثًؼ و ثؤخٌَ و دٌ ؾطِ ثطِ يُبُظَيٌ , زازثُضوَضاُْ بًَت
نًٍَُُُٓ َطؤظ يُناتٌ َُٖيػُْطاْسصيإ بؤ نُغاٌْ زيهُ ؾطيى , و خؤؾُويػيت و يًَبىضزٕ بًَت

ُّٓ اليُُْ , ٌْ ُٓقٌَ و َُْتًكساَإ ظاٍَ زَبًَت بُغُضاليُ( زَضووٌْ) زَخؤئ و اليٌُْ غؤظ
بؤ , زَضوًُْمشإ بُؾًَىَيُنٌ ُٓوتؤ ظاَيُ زَنُويَتُ شيَط ناضيطُضٍ زضيُٕ و ويَُٓناٌْ شياُْوَ

صيىوُْ ناتٌَ باغٌ ضووزاويَهُإ بؤ زَنُٕ ناضيطُضٍ باغهطزٌْ ُٓو ضووزاوَ ظؤض نَُرتَ 
ظؤض يُضؤشْاَُناٌْ , َنُ زَبًٓرييُناضيطُضٍ ُٓو ناتٍُ نُبُناوٍ خؤَإ زضيُُْناٌْ ضووزاو

زوًْا طؤؾُيُى بآلو زَنُُْوَ بُْاوٍ ويَُٓنإ يُخؤيإ زَزوئَ ُٓطُض باغٌ ُٓو ويَٓاُْ 
ْىغًُٓنإ يُباضَيُوَ نُْسيـ ظؤض بًَت ًَٖؿتا ناضيطُضٍ ًَٖٓسٍَ , بٓىغطيَتُوَ ظؤضٍ زَويَت

( ضوبري ُٓنطيت, اضغُضٓ) يَُباضَيُوَ ظاْايإ, ناضيطُضٍ ويَُٓنُ ًًُْ يُغُض َطؤظ
ثًؿاْساٌْ ٓاؾطَتًَو ) يُتؤشيُٓوَيُنٌ ظاْػتًًاْسا يُغُض نؤََُيُ نُغًَو غاظزاوَ يُناتٌ

ُٓطُض ٓاؾطَتُنُ بُٖؤٍ ظسيؤوَ ثًؿإ بسضيَت  ,(نُبُتُيُؾؤٕ يُطٍَُ ثًاويَهسا قػُزَنات
ىيَبًػيت قػٍُ بُآلّ ُٓطُض تُْٗا ط, زَغبُدٌَ ُٓوَ زَضزَخات نُيُطٍَُ ثًاوزا قػُ زَنات

, ٓاؾطَتُنُ بٔ بُبٌَ ويَُٓ يُواُْيُ وا زَضبهُويَت قػُ يُطٍَُ ٓاؾطَتًَهٌ زيهُزا بهات
نُزضيٌُْ نُغًَو ببًينَ يُضيَطٍُ غًُاو , َُبُغيت ظاْايإ يُو تاقًهطزُْوَيُزا ُٓوَيُ

 بُتٌَُْ بُآلّ بًػذي, ؾًَىاظٍ زََىناوٍ تًَسَطٍُ و َُٖيىيَػتُناٌْ شيإ ثرت ناضت يًَسَنات
, نُ زوو َٓساَيٌ ُٖتًىٍ ُٖيُ, ُٓطُض بًًََري ياضَُتٌ ُٓو زايهُ بسَ, ناضيطُضٍ نَُرت زَبًَت

, يُواُْيُ ْاخت نَُرت بُٗشييَنَ يُو ناتٍُ نُزَيبًين زَغيت ُٖضزوو َٓساَيُنٍُ ططتىوَ
, تُ زَبٔنُواتُ زضيُُْنإ يإ ويَُٓنإ ناضيطُضيًإ ظياتطَو ظياتط يًََُؿهٌ َطؤظ بُضدُغ

نؤضَِنٍُ بُٖاضٍ , َُُٓف ٖؤناضيهُ بؤ زَضنُوتين ويَُٓو بايُخجًَساٌْ يُضؤشْاَُنإ
نُْاخٌ سهىَُت و طُالٕ وآلتاٌْ , خُباتٌ زَيإ غاَيٍُ نىضزٍ بُضدُغتُ نطز0990

بُآلّ ُٓو نؤضَِوَ ُٓطُض بُْىغري سيٓاخػتايُتُ بُضزَّ خىيَُٓضإ طىَاٌْ تًَسا , ضؤشاواٍ ُٖشاْس
بؤيُ ثًَىيػتُ َُٖيػُْطاْسصيإ , ناضيطُضٍ ًَٖٓسٍَ ناضيطُضٍ زضيُُْناٌْ بُضناو ُْزَبىو ًًُْ

, ُْخؤؾُويػيت ببًَتُ ثُضزَيُى بؤ ُْزيتين اليُُْ خطاثُنإ, بؤ زَضوبُضَإ ظاْػتًاُْ بًَت
 ُْ ضنىنًُٓ ببًَتُ ُٓو ثُضزَيُ بؤ ُْزيتين اليُُْ باؾُنإ و ُْ قػٍُ خَُيو ببًَتُ ثًهىَضو
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ظاًْاضٍ غُباضَت بُبابُتًَو يإ نُغًَو بَُيهى زواٍ َُٖىو ظاًْاضٍ و زاتايُى َطؤظ زَبٌَ 
يًَهساُْوٍَ يؤشيهاٍُْ بؤ ُٓو ؾتاُْ ُٖبًَت .ظؤضداضيـ يُشياٌْ ضؤشاَُْاْسا َُيًٌ ُٓوَ 

بؤيُ يُناتٌ َُٖيُنطٕ ٖؤناضَنإ , زَنُئ غُباضَت بُخؤَإ طىيَُإ يُُٖواَيٌ ْاخؤف ُْبًَت
نٌ بهُّ : ُٓطُض يُناضنَُإ زوانُوتري زََيًَري: َطُضِيًَُٓٓوَ بؤ باضوزؤر بؤ صيىوُْز

بُآلّ ُٓطُض , يإ َٓساَيُنُّ ُْخؤف بىو, يإ زضَْط خُبُضّ بؤوَ, ٓؤتؤَبًًُنَُإ ُْٖات
يَُباضَيُوَ نُغاٌْ زيهُ َُٖيبػُْطًَٓري نُبؤ زوازَنُوٕ ُٓوا زََيًَري خؤيإ تَُبَُئ يإ 

ُٓطُض باغٌ باضوزؤخُنٍُ , ووٍ ًٓؿُنُيإ ًًُْ.يإ ُٖغت بُبُضثطغًاضيَيت ْانُٕٓاضَظ
نىْهُ َطؤظ ُٓطُض , بهات نُبؤ خؤَاٌْ بُضَواٍ زَظاْري يُواُْيُ بطِواٍ ثٌَ ُْنُئ

َُٖيىَغتُيُى ُْنات يُشياًْساو بُُٓقٌَ يًَههساُْوٍَ ُْبًَت ُٓوا ًَُٖؿُ خؤٍ بُخىزإ 
اُٖم زَظاًَْت يُبُض ُٓوٍَ َطؤظ بُطىيَطٍَ ثًَىيػت خؤٍ ْاْاغًَت ُٖم و نُغاٌْ زيهُف بُْ

ُٓطًٓا ُٖقٌ خَُيهٌ زيهُؾٌ زَزا.يُّ ضواْطُيُوَ ُٓؾالتؤٕ ٓاَاشٍَ بُزَضووٌْ ؾُٖىاٌْ 
سًهُُت يُوَزايُ نُْس زَتىاٌَْ ظاٍَ , زاوَ نَُطؤظ يُضووٍ ٓاضَظووَ ٓاشََيًُناًُْوَ بطغًًُ

ُوَنٍُ بُوزَغتُوَ بططيَت و يُبُضاَبُض ؾُٖىاًُْتسا َػُيُض بٌَ بُغُض ُٓو اليُُْزاو دًَ
بؤيُ يُناتٌ َُٖيػُْطاْسصيإ بؤنُغاٌْ زيهُ ًْؿاُْ زياضَناٌْ ُٓوإ غُضجنُإ , ُْبًَت

, ٓاؾطَت بؤ ثًاو ثًاويـ بؤ ٓاؾطَت, ضازَنًَؿًَت يُواُْف دىاٌْ ضَطُظَنٍُ زيهُ
ََُيُ خَُيهًَو ُٓجناَسا يُناتٌ يًَهؤَي( ًًٓري وايػرت) يَُباضَيُؾُوَ ظاْا ًُٓوَيُنٌ يُغُض نؤ

ٓاَازَبىوًْإ يُٓاُْٖطًَهسا زَضنُوت ُٓوٍَ ثرت غُضجنٌ ٓاَازَبىواًْإ ضانًَؿاوَ ظياتط 
بُآلّ نُيًَؿًإ , غًُاٍ دىاٌْ ضَطُظَنٍُ زيهُ بىوَ ُْى ظيطَنٌ و بُٖطَو تىاْاو نُغايُتٌ

بُآلّ باثطغري بؤنٌ خَُيو يإ , تًؿسا واُْبىوَنُيُضاغ, ثطغًىٕ باغٌ دىاًًْإ ُْنطزووَ
ُٓواٍُْ تاقًهطزُْوَيإ يُغُض نطاوَ يُاليُٕ ظاْا ًًٓري وايػتُضَوَ ظياتط ثُْايإ بؤ ضواَيُتٌ 
زَضَوَ بطزووَ ُْى ْاوَوَ؟َُُٓ يُناتًَهسا نَُطؤظ بُضشَوَْسٍ خىزٍ خؤٍ بىيَت بؤ ناتًَهٌ 

, بُآلّ غًُا ُٓضيًَُٓ طؿتًُنإ, اٌْ زَباتنًَُـ ثُْا بؤ ُٓو غًُا تايبُتًٍُ دى
نىْهُ , نُبُضشَوَْسٍ طؿيت تًَسايُ وَنى ظيطَنٌ تىاْاو نُغايُتٌ بًَُٖع ثؿت طىٍَ زَخات

ُٖضوَٖا َطؤظ يُّ ناتُزا اليٌُْ غؤظو زٍَ ناضيطُضٍ يُغُض , بُضشَوَْسٍ خىزٍ خؤٍ تًَسا ًُْ
ظؤض يُيًَهؤَيًُٓوَنإ ٓاَاشَ بُوَ , و ْابًَتتاى ظؤضَ بؤيُ َُٖيػُْطاْسٌْ بؤنُغاٌْ زيهُ تُوا

زَزَٕ ًٍَُُٓ َطؤظ بُو نُغُ خؤؾشاٍَ زَبري نُضاٍ يًَُاُْ ُٓطُض بعاًْت نُغًَو ظياتط ضاٍ 
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بُآلّ ُٓطُض نُغًَو بُاليُوَ ططْط ُْبًَت ْابًَتُٖؤٍ , يًَتُ ُٓوَ ظياتط غُضجنت ضازَنًَؿًَت
ٌ ظاْا يًؤٕ ؾػتٓطُض زَضنُوتىوَ نَُطؤظ ظياتط بُثًٌَ يًَهؤَيًُٓوَناْ, غُضجنطِانًَؿاٌْ

ٓاضَظوٍ ُٓوَ زَنات ٖاوضِيًَُتٌ نُغاًَْو بهات نُيًَىٍَ ْعيهٔ يُضووٍ ؾىيَُٓوَ بؤ صيىوُْ 
َطؤظ  ٓاضَظووٍ ُٓوَ زَنات يُطٍَُ نُغاًَْهسا َاََُيُ بهات نُزضاوغًٌَ بٌَ وَنى نطِيين 

نىْهُ نىضز واتٌُْ زؤٍ تطف يَُاغيت , غٌغؤثايُى ثًَتدؤؾُ الٍ ُٓو نُغُ بًَت نُزَيٓا
نىْهُ ُٓو نُغُ نُزضاوغًَتُ , ُٖضوَٖا زووناضٍ تطؽ و زَيُضاونٌَ ْابٌَ, تاقًُٓنطاوَ باؾرتَ

, واُٖغت زَنٍُ يًٌَ ؾاضَظايت و زضؤت يُطٍَُ ْانات و نؤْرتؤَيت نطزووَ يُواُْؾُ واُْبًَت
 َُُٓف ثُيىَْسٍ بُاليٌُْ نؤَُآليُتًُوَ ُٖيُ.

نىْهُ ُٓواٍُْ ظؤض , ضباضٍ ُّٓ ًٓذابًاتُ يُيًَهٓعيهبىوُْوَ اليٌُْ ُْضيًًَٓـ ُٖيُغُ
عُضَبًـ , يُيُنُوَ ْعيهٔ غٓىضٍ ُٖغتُناٌْ يُنرت زَبُظيَٓٔ و يُنرت بطيٓساض زَنُٕ

يًَههىوًْـ , طىتىوياُْ يًَُْىإ زؤغتإ و بطازَضإ غٓىضٍ ياغاو زاب و ُْضيت ْاًََينَ
, نًَُُٖؿُ ثًَُإ خؤؾُ يُو نُغاُْوَ ْعيو بري, ُضجنُإ ضازَنًَؿًَتًْؿاُْيُنٌ زيهُ غ

بُآلّ بريٍ , ُٓطُض نُغًَو يُطَُيًؿُإ باف بًَت, نَُُٖإ بُٖاو بريوبؤنىوٌْ ًَُُٓيإ ُٖيُ
يُبُض َُٖإ ٖؤيُ َُٖيػُْطاْسٌْ , يإ ٓايين وَنى خؤَإ ُْبًَت بُططْطٌ ْاظاْري, غًاغٌ

بؤ ُٓوَ بؿعاْري ناَُ ضاغتُ ثًَىيػتُ َطؤظايُتٌ ٓاَاجنٌ , زَبُئ زَوضوبُضَإ بَُُٖيُزا
غُضَنًُإ بًَت يُغُضٍ بطِؤئ بؤُٓوٍَ بُو َُٖيُيُزا ُْنري و َُٖيػُْطاْسًْؿُإ يُغُض 

 بَُٓاٍ ُٓقًَُُْسٍ و ضاغيت شيإ بًَت.  
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 :دةمازطريى

 
  عةقَمي تةضك ضةزضاوةي دةمازطرييية )مانؤ( 

 
نؤَُاليُتًبىوِْ َطؤظ , خُغًَُتًَهُ يُخُغًَُتُناٌْ ُْضطعٍ بُنؤَُألزََاضطريٍ 

بُالّ ضَِْطُ ثطغًاضيَو , ثطؤغُيُنٌ ٓاوَظياُْيُو َاَيًبىوِْ ٓاشََيًـ ثطؤغُيُنٌ ُْٓطًَعاُْيُ
( تؤبُّ طىضى َُضطُ) ُّٓ غُباضَت بُ طًاْساضّ زضَِْسَ؟!نىضز واتُِْ, خؤٍ قًت بهاتُوَ
ونِ زيهتاتؤض وزايهِ خؤغُثًَٔ و نىضِّ باوى نىؾتُو َطؤظِ زََاضطريٍ وَزيَ َطؤظايُتِ با
غُباضَت بُ نؤَُاليُتًبىوِْ َطؤظ زَؾَِ بًًََري َطؤظ تىاْاّ ُٓوَّ ُٖيُ , تًَسا غُضَُٖيسَزات

غُضتاثاّ ثاَيُٓض و ُْٓطًَعَناِْ بُ ُْٓطًَعَّ ظايُْسّ وزايهايُتِ و  بُؾًَىَيُنِ 
 ؿِ بَِ ُٓوَّ ؾرياظَّ نؤَُاليُتِ تًَهبهَِ. ؾاضغتاًْاُْ ُْخؿُ بهًَ

, خاوَْهاضو نطيَهاض, ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًُناِْ ًَْىإ خىزٍ تانُنإ وتاى و نؤٍََُ
بىى و خُغىو..تس ُٖويَِٓ نؤَُآليُتِ , باوى و نىضِو, شٕ و ًََطزو, قىتابِ و َاَؤغتا

 يإ ؾاضغتاِْ و طؤضِاوَ؟!, ََاضطرياُْيُٓايا ؾًَىاظّ ُْضيَين و ز, نُ بُ ض ؾًَىاظيَهُ, بىوُْ
زََاضطريّ نؤَُآليُتِ ُٖوضاظيَهِ غُخت و زشواضَ نُ ثُيىَْسيًُ نؤَُاليُتًًُناِْ 

نُغِ , ًَْىإ تاى و خًَعإ و بؤنىوُْ زَضووًُْناًْإ يَُُٖبُض يُنرتزا بُغتَُيُى نطزووَ
زََاضطريّ الواظبىوٕ و  نىْهُ, زََاضطرييـ ًَُٖؿُ ُْٖاغُغىاضَو يُزَيُضاونًَسايُ

نُ بُٖؤيُوَ , ُْدىآلٌْ ُٖغتِ َطؤيًاُّْ َطؤظُو بُغتَُيُنبىوِْ ُٖغيت نؤََُيطايُ
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نىيَطاُْ زَضِوآُْ نىيتىوضّ ضِؤؾٓبريّ و نؤَُاليُتًِ يُنرتو يُ ثُيىَْسيُناِْ شٕ و شخنىاظّ 
يُتِ و نُ ُٖضنُْسيؿُ زاَُظضاوَ غًاغِ ونؤَُال, و خعَايُتًسا ضَِْهِ زاوَتُوَ

ثُضوَضزَيًُنإ خًَطا بطؤضِئ ُٓوا بُطىيَطٍَ ياغاناِْ ثًَؿعُنىوِْ نؤَُآليُتِ ٖؤؾًاضّ 
نُ ًَُٓـ زَبًَتُ َايُّ قُيطاًَْهِ , تانُنإ يُ ٓاغت نًَؿُناًْاْسا زضَْطرت زيَُٓ طؤضِإ

اضزَ زَضووِْ و غُضَُٖيساِْ ُْطىجناْسِْ نؤَُآليُتِ و بُضَِٖا بًًِٓٓ ضووزاوَنإ و زي
 ُْتُوَيِ و َُظُٖبِ و نؤَُآليُتِ و تُْاُْت ْاٖاوغُْطبىوِْ تانُناًْـ. 

ًَهُنبىوِْ تاى بؤ ُٓو زََاضطرييًُ نُبًُٖض نًؤدًَو اليُُْ ُْضيَُٓناِْ ُٓو نُؽ و 
, ُْتُوَو خًَعإ َُظُٖبُ خؤؾُويػتاُّْ خؤّ بُزّ ْانات و ٓاَازَ ًًُْ زاًْإ ثًَسا بًَٓت

يُتًِ ُٓوتؤ زضوغتسَنات نُثُضَغُْسٕ ضووُْزات بَُُٖإ ثًَىَضيـ طؤؾُطرييًُنِ نؤَُآل
نُغِ زََاضطري اليُُْ ُٓضيًَُٓناِْ زشَنُّ ْابًَِٓ يإ ْايُوٍَ زاًْإ ثًَسابًَٓت بؤيُ 
ثًَىيػتُ تاى وضيا بًَت و زضى بُوَ بهات نُزََاضطريّ ُْبًَتُ بُؾًَو يُنُغًَتِ ُْتُوَيِ و 

ُو ثًًَُف ُْٖسيَذاض زََاضطريّ خؤزظيُٓوَيُنِ ُْغتًاُّْ تانُ ب, َُظُٖبِ و نؤَُآليُتِ
, يُناضَغُضنطزِْ ططؾتُناِْ ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًُنإ بُؾًَىَيُنِ ٓاوَظياُْو ُٓقآلًْعّ

نىْهُ خىزٍ زََاضطريّ ضَْطساُْوَّ ُّٓ زَيُضاونًًَُيُ نَُطؤظ يُغُضَتاٍ َٓساَيًُوَ بُٖؤٍ 
وضَؾتاضّ ثًَسَنات و ُٓو ضَؾتاضَ ؾًَطبىوٕ و خىو ثًَىَططتُٓو  ؾهُغتُناًُْوَ تىوؾٌ زَبًَت

زََاضطريّ ُٓضظؾِ بؤ خىزّ نُغِ , ضؤشاُْ يُثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًُناْسا بُضدُغتُ زَبًَت
زََاضطري ًًُْ ُٓوَُْبًَت نَُُٖيهىوٕ بُبانطزٕ و زَيساُْوَيُنِ ُٓو غاتُوَختاُْيُ نَُطؤظ 

بُضَْطاضبىوُْوَّ زشَ تُوشَُناِْ شياِْ نؤَُآليُتِ و غًاغِ  تًًَسا بًَسَغُآلتُو تىاْاّ
ُٖض بُٖؤّ زََاضطريّ نؤَُآليُتًُوَ ثُيىَْسّ نؤَُآليُتًًُناِْ ُٓو تاناُْ , ُْبىوَ

نُ ضَْطُ يَُُيساُْناِْ ثُضوَضزَيِ وضؤشْاَُواِْ وناضطًَطِّ و سعبايُتِ , يُنُزاض زَبًَت
تاضَ زََاضطريياُْ يُ شيَط ؾؿاضّ بَُٓاّ تاّ و نًَع و ُّٓ دؤضَ ضَؾ, و..ٖتس ثًازَيإ بهات

ؾُضاَؤؾبىوِْ يًَهساُْوٍَ ظاْػتًاُْ زَبًَتُ ُْضيت و خىو نُوا زَخىاظَّ يُّ ساَيُتُزا 
زاَُظضاوَ نؤَُآليُتًُناِْ يُضيَطُّ بآلونطزُْوَّ نَُهٌ ؾاضغتاِْ وضِؤؾٓبريّ تانُنإ 

ُْخامسُ نُتاى قابًًِ , ّ زََاضطريّ ٌَ ًَُْْٖٔؤؾًاض بهاتُوَ نُ بُضَو َُٖيسيَطّ ظياتط
, طؤضِإ و نانػاظيُ نُ زَؾَِ بُٖؤيُوَ ثُيىَْسيًُ نؤَُآليُتًُناِْ ًَْىإ ضَطُظو ضَطُظ

خًَعإ و خًَعإ ْاونُو ْاونُ...ٖتس بُو ٓاضاغتُيُ ببُئ نُزََاضطريّ دًَُوّ ضَِؾتاضّ 
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ُْبات َُٖىو دؤضَناِْ زََاضطريّ نؤَُاليُتِ و ًَهاًْعَُ زَضووًًُْنإ بُضِيىَ 
نؤَُاليُتِ و ْاونُطُضّ و ُٓخالقِ وُْتُوَيِ و...ٖتس يُزازطاّ ٓاوَظزا ٓاَازَيًإ 

ّ غاغًُّ ؾايُز ساَيِ ضَؾتاضَ زََاضطرييًُنإ بًَت بؤ ُٓوَّ نُغًَتِ ( خىز) ُٖبًَت و
ِ زاٖاتىو زابطِيَصضّ نُ يُ غاغًَُّ يُتانُناْسا زضوغت بًَت وٓايًٓسَيُنِ ُٓقالًْعّ بؤ ُْوَناْ

نُ ؾاْبُؾاِْ , ٓاغت ثًَساويػتًُ نؤَُآليُتِ و ُْتُوَيًُناِْ نؤََُيطُزا بًَت
طؤضِاْهاضيًُناِْ زوًْاّ طًؤبايًعّ ضَوت بهات و باونِ زيهتاتؤض و نىضِّ باوى نىؾتُ 

نؤغح و طريؤزَّ ططيَِ ٓؤزيب و خؤبُنَُعإ يُ ٓاغت ثُضَغُْسُْ نؤَُآليُتًُناِْ خًَعإ 
نىْهُ زََاضطريّ ْابًٓاو نُيًُضَقُ بُضاَبُض طؤضِإ و باوَضِّ بُزيايؤط , تُطُضَ ُْْىيََِٓ

ًًُْ وٓاَازَف ًًُْ زَغتبُضزاضّ نُيًُضَقِ خؤّ ببَِ ُٓطُض ظياًْؿِ ثٌَ بطات وَنى ُٓو 
ُٓو  باونُّ نُ ٓاَازَ ًًُْ نهُنُّ بُ ًََطز بسات تُْٗا يُبُض ُٓوَّ ُٓو ؾىونطزُْ بُزَيِ

, ًًُْ ُٓو زَيُّ نُ ضَِطىضيؿُّ يُْاو ُْٖاوّ زََاضطريّ خعَايُتِ و نؤُْثُضغتًسا زانىتاوَ
طؤضزٕ ُٓيبؤضت زََيٌَ زََاضطريَنإ يُبؤنىوُْناًْاُْوَ يُيُنُوَ ْعيهُ و غًُاٍ 

 نُغًَتًؿًإ ٖاوؾًىَٕ.
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 :ثريي

 
بةنةماني مادةي كوالجيين نَيواى شانةكاني لةش 

 َلدةدات )لَيكؤَليهةوةكاى(ثريي ضةزية

 

-64) بُغاآلنىوٕ يإ ثايعٍ تَُُٕ قؤْاغًَهُ يُقؤْاغُناٌْ طُؾٍُ َطؤظ نُتٌَُُْ
يُواُْيُ يُغُضَتاٍ ثُجناناٌْ تَُُُْوَ ضواَيُتُناٌْ , غاَيٌ بُضَو غُضوتط زَططيَتُوَ( 65

ززإ و ُْٖسٍَ زَضبهُويَت وَنى ناونعٍ و نُبًػذي و نُّ خىاضزٕ و ثؿتؿًَٔؿُو ثىناُْوٍَ 
ْايُباضٍ زيهُـ نُيُواُْيُ ثريَنإ خؤيإ ضؤشاُْ طىظاضؾتًإ يًَبهُٕ نُزََئًَ ثريٍ و غُز 

ويَطِاٍ نؤنطزُْوٍَ سُب و زَضظٍ و زاووزَضَإ و , ناوّ نعبىوَ, بُخىا نَُيهِ يًَربِاوَ, عُيب
 ْاظنطزٕ بُغُض نىضِو نهُناًْاْسا. 

ٓايا تىاْاٍ شيطٍ نُّ زَبًَتُوَ؟ٓايا ثًَىيػتُ  بُغاآلنىو ُٓطُض ثًاو بًَت يإ شٕ
 ضاويَصناضيإ بهُئ  يًُٓؿىناضَناًْاْسا؟

ُٓويـ ُْى , ثريبىوٕ يإ بُغاآلنىوٕ زياضزَيُنُ ُٖض زَبًَت بىُْوَض ثًايسا تًَجُضِببًَت
 تُْٗا يُْاو َطؤظسا بَُيهى يُْاو طًاْساضاٌْ زيهُف ثريبىوٕ ُٖيُ. 

َازَيُى يُيُؾٌ َطؤظ ُٖيُ ثًٌَ زََئًَ نؤالدري : نإ زََئًَيًَهؤَيًُٓوَ بايؤيؤشيُ
ؾاُْناٌْ يُف ثًَهُوَ زَبُغتًَتُوَ بَُُْاٌْ يإ بُوؾهبىوٌْ ُّٓ َازَيُ ثريبىوٕ بُتُواوٍ 



 317 

تؤشَضاًْـ , نىْهُ ُّٓ َازَيُ وَنى طُض وايُ بؤبُغتُٓوٍَ ؾاُْناٌْ يُف, زَضزَنُويَت
ناتٌَ ُٓو َازَيُ وؾو زَبًَتُوَ يُواُْيُ ناض : ُيُباضٍَ َازٍَ نؤالدًُٓوَ وتىياْ

 يُُْٓساًََو يُُْٓساَُناٌْ يُف بهات وَنى زٍَ يإ طىضدًًُ يإ ًََؿو و زَبًَتُٖؤٍ َطزٕ.
غاٍَ يُشٕ ظووتط ثري 54ثريبىوٕ يُنُغًَهُوَ بؤ نُغًَهٌ زيهُ زَطؤضِيَت بؤ صيىوُْ ثًاو تا 

غاٍَ ظووتط 5يا ثًاوٍ ضَف ثًَػت , َت خًَطاتط زَبًَتغاآلٕ ثريبىوٌْ ٓاؾط54بُآلّ ثاف, زَبًَت
 يُثًاوٍ غجٌ ثًَػت ثري زَبًَت يإ طىْسْؿًُٓنإ يُؾاضْؿًُٓنإ ظووتط ثريزَبٔ.

ُْٖسٍَ ضواَيُتٌ ثريبىوٕ ُٖيُ نُغًَو يُنُغًَهٌ تط ثًرت ًْؿإ زَزات وَنى ظووتط 
خىزٍ دطُضَنًَؿإ نُوتين ززاُْنإ  بُٖؤٍ ُْخؤؾٌ يإ دطُضَنًَؿإ ُٖضوَٖا 

 ويَطِاٍ غجٌ بىوٌْ َىوٍ ضيـ وغُض., نُزَبًَتُٖؤٍ تُْطُُْؾُغٌ و ُْخؤؾًُناٌْ زٍَ
غُباضَت بًَُٓؿى ٓاظاضيؿُوَ ثًاوٍ ثري ظياتط يُٓاؾطَتٌ ثري قاضيرتو خؤضِاططتطَ يُواُْؾُ 

 َُُٓ بؤ ُٓوَ بطُضِيَتُوَ نُٓاؾطَت َٓساَيٌ زَبًَت و ظياتط ناضٍ يًَسَنات. 
ٍَ يًَهؤَيًُٓوٍَ بايؤيؤشٍ زََئًَ ضيَصٍَ ٓاو يًََُؿهسا نَُرتئ ضازٍَ يُتٌَُُْ ُْٖس

ُٖضوَٖا ثاف , ثاف ُّٓ تَُُُْ بُدًَطريٍ زًًََََٓتُوَ, غاآلْسايُ( 24-34) ًَْىإ
يُضووٍ , غاآلًْـ قُباضٍَ ًََؿو وضزَ وضزَ نُّ زَبًَتُوَو ؾاُْناًْـ زَنُٓوَ يُى24

زياضزَيُنٌ ْىٍَ ًًُْو يُُٖض نؤََُيطُيُنسا ضؤٍَ و ضيَعٍ تايبُتٌ نؤَُآليُتًُوَ ثريبىوٕ 
, نىْهُ ثريٍ نُثايعٍ تَُُُْو ًَٓػتا طُآلناٌْ ظَضز َُٖيطُضِاوٕ و زَوَضئَ, خؤيإ ُٖيُ

بًَطىَإ ُٓو ثايعَو يُخؤيُوَ ُْٖاتىوَ بَُيهى يُبُٖاضيَهُوَ ٖاتىوَ نُطُآلٍ غُوظَو 
واتُ ظؤض , َيٌ خؤٍ يُشياْسا بًين و ظآًُْناٌْ بؤ خؤٍ نؤنطزَوَبُآلّ ضؤ, شياُْوٍَ تًَسابىوَ

ؾت زَظاًَْت بُآلّ تىاْاٍ دُغتُيٌ نُّ بؤتُوَو ْاتىاًَْت ناضَناٌْ ُٓجناّ بسات بؤيُ 
واتُ طُْر , ٓايا ُٓطُض طُجنُنإ ُْظأْ ٓايا ُٓطُض ثريَنإ ُْتىأْ: يُنىضزَواضيسا وتىياُْ 
 بُآلّ ثريو بُغاآلنىو زَظاٌَْ بُآلّ يُواُْيُ ُْتىاٌَْ.  , اظاٌَْزَتىاٌَْ بُآلّ يُواُْيُ ْ

ظاْايإ و يًَهؤَيُضَواٌْ زَضووٌْ ظؤض بايُخًإ بُقؤْاغٌ ثريٍ زاوَو ُٖوَيٌ ناضَغُضنطزٌْ 
يُّ باضَيُؾُوَ يكًَهٌ ْىٍَ , ُٓو ُْخؤؾًاُْيإ زاوَ نُيَُاوٍَ ثرييسا زووناضٍ َطؤظ زَبًَت

نُزَضيإ خػتىوَ ثريٍ يُغُضَتاٍ ( ُْخؤؾًٓاغٌ ثريٍ) ٓاضاوَ بُْاوٍيُبىاضٍ ثعيؿهٌ ٖاتُ
, غاَيٌ زَغتجًَسَنات بُآلّ ًْؿاُْناٌْ يُتٌَُُْ ثاؾرت زَضزَنُويَت34غاَيٌ تا 05شياٌْ 

 بَُيهى ُْٖطاوَناٌْ يُتًََُُْهٌ ثًَؿىَختسا زَغتجًَسَنات., نىْهُ ثريبىوٕ يُْاناوزا  ًًُْ
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اضَت بُخىزٍ خؤٍ قؤْاغٌ ثرييَيت يُضووٍ نؤَُآليُتٌ و زيسوبؤنىوٌْ ثري خؤٍ غُب
واتُ ُٓطُض َطؤظ  َىوٍ غُضٍ غجٌ بىو تطغاو ززاٌْ نُوت و , زَضوًُْوَ زيًََٓتُ ثًَؿىَ

بُآلّ ُٓطُض خؤضِاططو نىغت و , تطغاو خؤٍ بُزَغتُوَزا َاْاٍ وايُ ثرييَيت ًَٖٓايُ ثًَؿُوَ
بُآلّ ُٓطُض َطؤظ ًٖض  طىضِوتري , ضاَبُضٍ زَطؤضٍَِناالى بىو ُٓوا زيسو بؤنىوٌْ خَُيهًـ بُ

ؾُيػُؾٍُ , و ًٖض ًٖىايُنٌ بُشياٌْ خؤٍ َُْابىو ُٓوا ُٓو َطؤظُ خؤٍ بُزَغتُوَ زَزات
ثريٍ , شياٌْ نؤََُيطُف غُباضَت بُثريٍ ناضيطُضٍ ُٖيُ يُغُض تًَطِواْري بؤ ثريوٓايٓسٍَ

ثًَسَنطٍَ و بُؾساضٍ نؤٍََُ زَنُٕ و ضيَعيإ  وآلتاٌْ ُٓوضوثا ُْخؿُ زَنًَؿٔ و ضاويَصناضيإ
يًَسَططٍَ و ؾىيَين سُواُْوٍَ ؾايػتُيإ ُٖيُو ثايٍُ نؤَُآليُتًإ بُضظو بًَٓسَو 

نىْهُ َتُاُْيإ , ثُيىَْسيُنإ يُطٍَُ خَُيهًسا ثتُوَو ُٖغت بًَُٖعو تىْاٍ خؤيإ زَنُٕ
اوَ بًَُٖعو وظَوَ ُْخامسُ ًَٖعٍ يُف يُنؤََُيطٍُ ًَُُٓؾسا تىاْاو ٖعض بُغرت, بُخؤيإ ُٖيُ

َُُٓف بؤَاوٍَ نؤََُيطٍُ نؿتىناَيًُ نىْهُ ظياتط ًَٖعٍ دُغتُ ضؤَيٌ ُٖبىوَ 
ُْٖسٍَ ثرييـ ُٖٕ يُنؤََُيطٍُ ًَُُٓزا بُؾساضٍ خؤؾٌ و , يُُٓجناَساٌْ ناضَنإ

ُالوٍ يٌَ نُغٌ ثري ظؤض بُاليُوَ ططْطُو زَيٌ خؤف زَبًَت  غ, ْاخؤؾًُناٌْ خَُيهٌ زَنُٕ
ُٖض يٌ ُْثطغًُٓوَؾُ زَبًَتُٖؤٍ طًُيٌ و طاظَْسٍَ ثريإ , بهُيت و يًٌَ بجطغًتُوَ
ثريو بُغاآلنىوإ ظؤض زَيدؤؾٔ بُوٍَ ُْوَيإ خاوَٕ زَغُالت و , نُيُُْوٍَ ْىيرَت ضاظٍ ْري

يت غُيط يُوَزايُ يُنؤََُيطٍُ نىضزَواضٍ ثرييَ, ْاوزاض و خاوَٕ ثايُو ثًٍُ نؤَُآليُتٌ بٌَ
يُنػُض زَبُغتُٓوَ بُ يُزَغتساٌْ تىاْاٍ غًَهػٌ و ُٖض ُٓوَؾُ ثًاو يإ شٕ ثًًَإ ْاخؤؾُ 
نُثًًَإ بًًََٔ ثريبىوٍ بُآلّ َُغُيٍُ غًَهػهطزٕ يُوآلتاٌْ ُٓوضوثا ُٖضوَنى تىاْاٍ طُزَو 

ًَُْيَنَ  تىاْاٍ ززإ و ناو وايُ و ظؤض ٓاغايًُو َطؤظ َات و َُيىوٍ ْابٌَ ُٓطُض ُٓو تىاْايٍُ
 و ُٓوَ ْابًَتُ ثًَىَض بؤ تىاْاو ضيَعططتٔ .
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 :خةوى
 

مسؤظ لةشيكسدنةوةي خةونةكانيدا ضةند قوَل 
بَيتةوة، ئةمةندة شوَيهةوازي شانيازيةكاني 
تةمةني مهداَلي بةشَيوةي شانيازيةكي نوَي بؤ 

 دةزدةكةوَي )فسويد(.

 
 ,(ُٓو) نٍُ ؾطؤيس بطيتًُ يُبُؾٌ ططْطٌ نُغايُتٌ َطؤظ بُطىيَطٍَ زابُؾهطزُْ

ؾطؤيس ثًًَىايُ غُضناوٍَ خُوٕ , نُضؤَيًَهٌ ططْط زَطًَطٍَِ يُثًَهًَٗٓاٌْ خُوُْناٌْ َطؤظ
 ٓاضَظوويُنُ يُٓاضَظووَناٌْ ثطؤغٍُ ْىغذي و نؿاُْوٍَ بُُْٓكُغتًؿُ يُزًْاٍ زَضَوَزا.

ؤٕ و غُضَتايُناٌْ يُنًَُإ بىاضزإ بُناالنًُ ن, بُو ثًًَُف زوونطزاض زيَتُ ٓاضاوَ
, نُثًٌَ زَطىتطٍَ طُضِاُْوَ بؤ غُضزٌََ َٓساَيٌ, بؤطىظاضؾتهطزٕ يُخىز, تٌَُُْ َٓساَيٌ

, زووًََإ غػيت و الواظٍ بُضططيهطزٌْ ناضَ نُثًَٓطاوَنإ نُباضٍ ُْغت قىضغرت زَنات
نُناض , ضَوَغُباضَت بُخاَيٌ زووَّ بىاض بُخُوٕ زَزات يُُٓجناٌَ وضوشيَُٓضَناٌْ ْاوَوَو زَ

يُْىغتىو زَنُٕ و بُضِيَىٍَ زَبُٕ ؾًَىاظيَو وَضبططيَت ُٓو خُوٍُْ نُبُّ ؾًَىَيُ زازَضِيَصضيَت 
ثًَهًَٗٓاًَْهٌ زَضوًُْ يُقايًهطزٕ وناضَغُضٍ ٓاضَظو َُْساُْ زضوغت زَبًَت و زوو ؾُضَاٌْ 

تٌ ْىغتٓسا ضاشٍَ َُٖاُْٖط زَبًَت نىْهُ يُنا( َٔ) يُاليُنُوَ يُطٍَُ ,يًَهسضاوٍ زَبٌَ
 ٓاضَظووَناٌْ زَنات يُاليُنٌ زيهُؾُوَ بىاض بُتًَطنطزٌْ ضَنُيُنٌ نُثًَٓطاو زَزات.
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ؾطؤيس بُواقًعٌ زَضووٌْ ضاغتُقًُٓ زَيصًََطيَت و ُٖضوَٖا , ُْغت غُضناوٍَ خُوُْناُْ
, ُنإبُؾًَهٌ ؾطاواٌْ ٓاوَظ زَططيَتُوَو يَُُٖاْهاتسا بطيتًُ يُنؤطايُى بؤ غُضدُّ ضََُن

 و َُٖىو ؾًَىاظَناٌْ ُٖوَيسإ يُثًَٓاو شيإ و ضََُنٌ َطزٕ( ٓايطؤؽ) ضََُنٌ خؤؾُويػيت
 نُ َُٖىو ؾًَىاظَناٌْ ُْٓطًَعَو زَغت زضيَصناضيًُنإ زَططيَتُوَ.  ,(غاْاتؤؽ)

ْاوَضِؤنٌ ُّٓ دًٗاُْ ؾاضاوَيُ واتُ ُْغت بطيتًُ يُظاًْاضيُناٌْ تٌَُُْ َٓساَيٌ و 
خُوُْناًْـ ويَُٓو ضووٍ ضاغتُقًٍُٓ بىيُضٍ , سَيٌ و ؾىيَُٓواضَ زَضوًُْنإٓاضَظووَ ظايٓ

َطؤظًـ يُ ؾًهطزُْوٍَ خُوُْناًْسا نُْس قىٍَ بًَتُوَو , ُْغيت َطؤظ ٓاؾهطا زَنُٕ
, ًَٖٓسَ ؾىيَُٓواضٍ ظاًْاضيُناٌْ تٌَُُْ َٓساَيٌ بؤ زَضزَنُويَت, بُْاخًاْسا ؾؤضِبًَتُوَ

, ًَهٌ تٌَُُْ َٓساَيًًُو بُؾًَىٍَ ظاًْاضيُنٌ ْىٍَ زَضزَنُويَتخُوًْـ دًَططَوٍَ زضيُْ
نُبُؾًَهٌ َطؤظايُتٌ يُخُوْسا خؤٍ , ًْتؿُ ضاغيت طىتىَ: ُٖضوَغا غًطُؤْسؾطؤيس زََيًَت

الٍ غطويايًُنإ , زََاُْوٍَ بُضيَطُيُنٌ ضاغتُوخؤ بًطُيينَ, سُؾاضزاوَو ثٌَ ُْطُيًىَ
بُططْطرتئ زؤظيُٓوَؾٌ زازًََْٔ غُباضَت بَُُعطيؿٍُ ْاوَضِؤنٌ خُوٕ ظؤض ثطِ بايُخُو 

يُاليُنٌ زيهُوَ ؾطؤيس ثًًَىايُ غُضتاثاٍ نطزاضٍ خُوٕ صيىوٍُْ طُضِاُْوَيُ بؤ تٌَُُْ , َطؤظ
, ُٓوٍَ خُوُْنُ زَبًينَ بؤ نؤْرتئ باضوزؤخٌ ضابطزووٍ شياٌْ خؤٍ زَطُضِيَتُوَ, َٓساَيٌ

بُآلّ غُباضَت , ىوضَ غُضَتايُنٍُ ًْؿإ زَزاتنُشياٌْ ضابطزووٍ َطؤظايُتٌ و نُيُث
ُٖضزوو , نطِنطزُْوَو طىاغتُٓوَٕ: ُٓواًْـ, بُتُنًٓهٌ خُوٕ زوونطزاضٍ ثًَىيػت زيَُٓٓاضاوَ

نطزاضَنُ ًَٖعيَهٌ زَضوًْإ ُٖيُ يُناتٌ خُوٕ بًًٓٓسا وَى ًَٖعيَو طىظاضؾت يُخؤيإ زَنُٕ 
يُو تىعياٍُْ بُٖايُنٌ زَضوٌْ بُضظيإ ُٖيُ بؤ زوو ٓاَاْر يُنُّ زاَاَيًين تىْسوتًصٍ 

واتُ ٓاَيىطؤضِو , زووَّ زضووغتهطزٌْ بُٖايُنٌ ْىٍَ بؤ ُٓو تىعياٍُْ بُٖايُنٌ ْعًَإ ُٖيُ
دًاواظيـ يًَُْىإ , طىاغتُٓوَيُى يُتىْسوتًصيًُ زَضوًُْنإ يُناتٌ خُوْسا زضوغت زَبًَت

يُُٓجناٌَ ُٓو ٓاَيىطؤضِو طىاغتُٓوَيُ ثُيسا  زَقٌ ْاوَضِؤنٌ خُوُْنإ و زَقٌ ٖعضَناٌْ خُوٕ
ؾطؤيس ثًًَىايُ ُٓوٍَ بُٓاؾهطا زَضزَنُويَت بطيتًُ يُثًَهٗاتٍُ ْاوَضِؤنٌ ٖعضَناٌْ , زَبًَت
ٓاَاجنٌ خُوًْـ تىاْاٍ ويَٓاْسًَْهٌ بٌَ غاْػؤضَ بؤ طُيؿذي , ُْى يُخىزٍ خُوُْنإ, خُوٕ

ُٓو , ثًَؿرت يُاليُٕ ُْغتُوَ بؤٍ خؤؾهطاوَنُ, بُّ ٓاَاْر و ُٓوضيَطُيُف زَططيَتُبُض
, ٓاَيىطؤضِاُْف ناض يَُازَ نُثًَٓطاوَنُ زَنُٕ نُؾًُاٍُْ زَضنُوتين يُبىاضٍ ُٖغتسايُ

ؾطؤيس يُو , يُغُض ؾًَىٍَ ْىنتُو ُٓو ًْؿاْاٍُْ نُيُخُياَيٌ نُغاٌْ ًْىضؤغٌ زايُ
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تُْٗا , اٍ ضَٖاٍ ٖعض تًَسَضِواْريبطِوايُزايُ ٖىُْض تانُ َُيساُْ تا ًَٓػتا بُٓاويٍَُٓ تىاْ
زآًَٖاٌْ ٖىُْضيًـ , يُٖىُْضزا َطؤظ بؤ تًَطنطزٌْ سُظَناٌْ يُُْغتُوَ ؾؿاضٍ زَخطيَتُ غُض

, ٖىُْض وَى نُغًَهٌ ْريؤغٌ يُقَُيُّ زَزات, بُنُثاْسٕ و ظايُْسَو ًْىضؤغًُوَ زَبُغتًَتُوَ
ضَُْس زَظاًَْت نؤٕ ؾتًَهٌ نؤٕ بُآلّ دًاواظٍ يُطٍَُ نُغًَهٌ ًْىضؤغٌ ُٓوَيُ نُٖىُْ

بُضَُُٖناًْؿٌ وَى خُوُْناٌْ , بهُغجًًَََٓت بؤ ُٓوٍَ يُو بىيُضَزا خؤٍ بطىجنًًََٓت
بؤ , يإ وَى خُوُْنإ ُٖوَيٌ خؤطىجناْسٕ زَزات, تًَطنطزٌْ ُْٓسيَؿٍُ سُظَ ُٖغتًُناًْيَت

, ّ ُٖوَيُناٌْ ُْضطعَ خُوٕبُآل, ُٓوٍَ يًَُُالًَْهإ يُطٍَُ ًَٖعَناٌْ نُثاْسٕ ضظطاضٍ بًَت
نُٓاَاجنٌ وضوشاْسٌْ خَُيهاٌْ زيهُيُ دًاواظَو يُتىاْاؾًسايُ سُظَ ُْغتًُنإ بىضوشيَينَ و 

 قايًًإ بهات.
ُٓضنٌ ؾُضَاٌْ زَضوٌْ يُضَؾتاضٍ زآًَُٖضاْسا ٓاظازنطزٌْ , ًَُالٌَْ غُضناوٍَ زآًَٖاُْ

يىَْسيساضَنإ بُظيٓسَخُوٕ و طَُُو ياضيُناٌْ نُثًَٓطاوَناُْ  بُُْٓسيَؿُ ضَٖانإ و ٖعضَ ثُ
ناتًَو نطزاضَ , تُْٗا نُغٌ زآًَُٖضَ ُّٓ ٖعضَ ٓاظازاُْ ثُغُْس زَنات, غُضزٌََ َٓساَيٌ

ُٓوا يُطٍَُ بُزيًَٗٓاٌْ ُٓو بُضَُٖاُْزا , ُْغتًُنإ يُطٍَُ خؤياْسا َُٖاُْٖط زَبٔ
ؾطؤيس ٓاَاشَ بُوَ زَزات , َخػًيَنَنُبىاضٍ غُضنُوتٔ بؤ وَزَغتًَٗٓاٌْ بُضنَُاَيٌ زَض

تُْٗا نُوغاوَنأْ ٖعضَ بطغًُنإ زَنُُْ , نُخَُيهاٌْ بُختُوَض ثُْا بؤ ُْٓسيَؿُ ْابُٕ
 نىْهُ َُٖىو ُْٓسيَؿُيُى زَبًَتُ ٖؤٍ تًَطنطزٌْ يُنًَو يُسُظَنإ.  , غُضناوٍَ ُْٓسيَؿُ

ُٓو ًَٓػتا زإ بُوَ , ُوٕ ُٖيُُٓو ظاْاياٍُْ نُطىَاًْإ يُتًؤضَناٌْ ؾطؤيس غُباضَت بُخ
بُآلّ ظاْايإ , زازأًََْ ؾطضيس ضاغيت وتىوَ نُغُضناوٍَ خُو سُظيَهٌ ؾاضاوَيُ

يإ زؤظيىَتُوَ نُثُيىَْسٍ بُخُوَوَ ( نات) يُؾُغتُناْسا طاَيتُيإ ثًَهطزو وتًإ ظؤضَاوَ
بُضِيَىٍَ زَبات نُبُؾًَو يًََُؿو , ُٖيُ نُثًٌَ زََئًَ غاتُناٌْ دىَيٍُ خًَطاٍ ناو

نُنٌ ظاْايإ ًَٓػتا زََئًَ دىَيٍُ خًَطاٍ ناو , ثُيىَْسٍ  ًًُْ بُ نطزَناٌْ ُٓقًَُوَ
نُثػجؤضٍ زََاضَناُْ ( َاضى غىمل) ثُيىَْسٍ ًًُْ بُخُوَوَ.يُيًَهؤَيًٓىَيُنٌ ْىيَسا

ُؾًَهٌ ْاوَْسٍ خُوَنإ يُب: يُخُغتُخاُْناٌْ غاْت باضغىيىٌَ و ؾاٖاُْ يُيُْسَٕ زََيًَت
 ًََؿو زايُ ثًٌَ زَوتطيَت يُنُناٌْ زؤباًَين زََاضٍ.

: غىمل يُنؤْططَيُنٌ غاآلٍُْ نؤََُيٍُ ثًَؿهُوتين ظاْػيت َُٓطيهايٌ يُُْٓاٖايِ زََيًَت
ُْخؤف نطاوَ يُُٓو بُؾٍُ 36ُٓوٍَ نُُٖتا ًَٓػتا نطاوَ بطيتًُ يُو تًَػتاٍُْ نُيُغُض
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تىؾبىو نطاوَ 254بُآلّ يُنؤبىوُْوَيُى نُيُغُض  ,ًََؿهٌ تىؾٌ ظيإ بىوَ نُبامسإ نطز
نُْاوَْسٍ خُويإ نُبطيتًُ يُتؤضِيَو يُيًُـ يُبُؾٌ ثًَؿُوٍَ ًََؿو ظياٌْ ثًَطُيؿتىوَ 

 زَضنُوتىوَ نُُٓو  تىؾبىواُْ خُو ْابًٓٔ.
, ُٓو بُؾٍُ ًََؿو نُتىؾٌ ظياًَْو بىو ُٓوا نًرت ُٓو نُغُ خُو ْابًًَٓت: غىمل زََيًَت

يُنُناٌْ زؤباًَين زََاض نُيُبُؾٌ ثًَؿُوٍَ ًََؿهسايُ غًػتُُناٌْ : ٖا زََيًَتُٖضوَ
واتُ غًػتٌُ ٓاضَظوَنإ ٓاطازاض زَناتُوَ َُُٓف , سُظو ٓاضَظوَنإ و ثاَيُٓضَنإ

: طُضِاُْوَيُ بؤ تًؤضَنٍُ ؾطؤضيس..ُٖضوَٖا غىمل ٓاَاشَ زَنات نُوا تًؤضَنٍُ ؾطؤضيس زََيًَت
ظاْايُنٌ تط نُْاوٍ َؤضتىٕ ضايعَضَو ثػجؤضٍ زََاضَ , َ ٖاْسَضٍ خُوَثطؤغٍُ برينطزُْو

يُظاْهؤٍ يًٌ زََيًَت غُضَضِاٍ ُٓوٍَ يًَهؤَيُضَوإ زََئًَ تًؤضَنٍُ ؾطؤيس ناتٌ بُغُض نىوَو 
يُاليُنٌ زيهُوَ يًَهؤَيُضَوإ زَضياخنػتىوَ نُوا ُٓو , يُطٍَُ زََاضْاغٌ ْىيَسا ْاطىجنًَت

يُواُْيُ خُو : ُٖضوَٖا ضايعَض زََيًَت, يُطٍَُ زََاضْاغٌ ْىيَسا زَطىجنًَت تًؤضَ بُتُواوٍ
 ضؤَيًَهٌ ططْط ببًًَٓت يُؾًهطزُْوٍَ زَضوًْسا.
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 :تةكهؤلؤذياي زةفتاز

 
زةفتازي ضةزثَيضي ياى بةفَيسبووى و 
وشيازبوونةوة زاضت دةكسَيتةوة ياى بةضصا، 

اي ئةو نةوةيةك ضصا ئةدزَي بؤ ئةوةي نةوةي دو
 لَيوةي فَيس بَيت.

   

, ثابُْسبىوٕ بُ ضيَػاو ياغاناٌْ شياٌْ نؤَُآليُتٌ و ؾاضغتاٌْ و َُزٌَْ بىاضٍ ٖاتىنؤ
شيٓطُو  زاضايٌ و ناضطًَطٍِ و...تس ًْؿاٍُْ ضَؾتاضٍ َاَيًهطاوٍ َطؤيًُو ٓىًََسبُخؿٌ , ثُضوَضزَ

زَوَيُت يُضيَطٍُ زَغُآلتُ , ُغًَتُوَنُزَوَيُت و نؤٍََُ و تاى يُغايُيسا ع, ٓايٓسَيُنٌ ضووْانُ
زاَُظضاوَناًُْوَ َاؼي خؤيُتٌ ياغانإ بُؾًَىَيُنٌ تىْسو ناضيطُض بػُثًيَنَ يُثًَٓاو ؾًَطنطزٌْ 

ُّٓ دؤضَ ؾًَطنطزُْ الٍ ظاْاياٌْ , زاًْؿتىإ نُنُْس ثًَىيػتُ ثابُْسٍ ياغابٔ يُُٖض بىاضيَهسابٌَ
ضٍ بىاضٍ ضَؾتاضْاغٌ زيهُف ثًٌَ زَوتطٍَ تُنٓؤيؤشياٍ زَضووٌْ وَنى غهُٓضو باظًىف و ظاًْا

نُزَنطٍَ زاَُظضاوَناٌْ زَوَيُت وَنى غُضثًَهًهاض يإ بؤ ناضَغُضنطزٌْ ضَؾتاضو , ضَؾتاض
, نُْابٌَ زَوَيُت ناوثؤؾٌ يًَبهات, َُٖيػىنُوتٌ غُضثًَهًهاضاٌْ بىاضٍ زاضايٌ و ناضطًَطٍِ و..تس

غاَيُ زَوَيُتُ غًػتٌُ غعازاٌْ ظؤضناضاَُو 244ايبُتًـ نُظياتط يُوآلتاٌْ ُٓوضوثاو بطيتاًْا بُت
نىْهُ بُضزَواَبىوٕ يُغُضغعازاٌْ , ُٓنتًعُ يُغُضدُّ بىاضَناٌْ دًادًاناٌْ شياٌْ ٖاوآلتًاًْسا
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وَى نؤٕ ُٓطُض َٓساٍَ , غُضثًَهًهاضإ  زَبًَتُ ضيَههُيُى و بُٓاغاٌْ و بُبٌَ تطؽ ثُيطَِو زَنطٍَ
بُو , و بؤٍ ضاغت ُْنطيَتُوَ ُٓوا خىوٍ ثًَىَ زَططٍَ و زَبًَتُ بُؾًَو يُنُغًيَتَُٖيُ بهات 

ؾًَىَيُف غُضثًَهًهاضاٌْ ْاو زاَىزَظطاناٌْ زَوَيُت وَى خؤيإ زًَََُٓٓوَو طؤضِاْهاضِيًإ 
بُغُضزا ْايُت و ياغاناٌْ غعاف وَنى سًربٍ غُض ناغُظ زًَََُٓٓوَ بٌَ ُٓوٍَ ثُضَغُْسٕ 

 ٓٔ.بُخؤوَ ببً
بُتايبُتٌ , ثاظًىظ و غهُٓض ضؤَيٌ خؤيإ بًًٓىَ يُناضَغُضنطٕ و ضاغتهطزٍَُْ ضَؾتاض

ُٓو ناضَغُضنطزُْف ثًٌَ زََئًَ , يُوآلتاٌْ وَنى َُٓطيهاو ضوغًاو بُضيتاًْاو ظؤض يُوآلتاٌْ زيهُ
ثُيطَِو  نُ يُضيَطٍُ ثًَبصاضزٕ يإ ُٖض غعايُنٌ زيهُ ,(ايعالز باالنطاَ) ناضَغُضنطزٌْ بُظؤض

يإ ُٓجناٌَ ُٓو غعايُ َايٍُ زَيتُْطٌ و ْاخؤؾٌ , َطؤظ ُٓطُض ضنٌ يُو ياغايُف ببًَتُوَ, نطاوَ
بًَت بؤٍ ُٓوا ُٖوَيسَزات يُو ًَٓـ و ٓاظاضَ ثًًَطُيؿتىوَ بُٖؤٍ ُٓو غعايُوَ زووض بهُويَتُوَ تا 

يإ يًَبًًٓىَ بؤ ثابُْسنطزٌْ خىو بُضَؾتاضٍ ضاغتُوَ زَططٍَ و تىخين غعازاٌْ ثُيطَِونطزووَو غىوز
نًُْؿاٍُْ ؾاضغتاًُْت و , بُتايبُتًـ ياغاناٌْ ٖاتىونؤ, تاى بُياغاو ضيَػهاُْوَ

بُتايبُتٌ يُّ زوًْا ثطِ ُٖضاو دُجناَيٍُ ٓؤتؤَبًٌ و ضيَطاوبإ و , بَُُزًَْبىوٌْ غُضثًَهًهاضاُْ
ٓاضَظووَُْساُْو بُبٌَ ناوزيَطٍ  ُٓو ثابُْسبىوُْ بؤتُ نًتىضو زابىُْضيتًَهٌ ,ؾىيَُٓ طؿتًُنإ

ًْٗيَن ُّٓ ثُيطَِونطزُْف , ضاغتُوخؤٍ غًػتٌَُ زاَىزَظطاناٌْ زَوَيُت َطؤظ ثُيطَِوٍ زَنات
, يُوَزايُ نُُْوَيُى بُظَبطو تىْسوتًصٍ ياغاو ضيَػاناٌْ بُغُضزا غُثًَٓطاوَو ثُيطَِوٍ نطزووَ

سبىوُْ زَبٔ و ًٓسٍ زَبًَتُ نًتىضيَو ُْوٍَ زواٍ ُٓويـ بُالغايًهطزُْوَ ؾًَطٍ ُٓو ثابُْ
 يُضَؾتاضياْساو ٓاضَظووَُْساُْ ضَؾتاضٍ ثًَسَنُٕ.

بُآلّ بُزاخُوَ يُنؤََُيطٍُ ًَُُٓزا غًػتٌُ ٖاتىونؤ يإ ُٖضغًػتًَُهٌ زيهٍُ 
نىْهُ ُْيتىاًْىَ , زاَُظضاوَناصيإ ياغاو ضيَػانإ بُتُواوٍ ُْغُثاْسووَو دًَطري ُْبىوَ

نُواتُ ثًَىيػيت بُزَغُآلتٌ دًَبُدًَهاض و ؾًَىاظٍ تىْس , ٍ خؤٍ بػُثًيَنَزَغُآلتٌ تُواو
ُٖيُ نُبُيُنػاٌْ غًػتَُُناٌْ خؤٍ بُغُض َُٖىو نُغًَهسا بػُثًَينَ وَنى ُٓو ثؤيًػُ 

ٍ غُضؤى وَظيطاٌْ خؤيسا ( نُضنٌ) ًٓٓطًًعيًُ نُتىاٌْ ياغاٍ ٖاتىنؤٍ وآلتُنٍُ بُغُض
ُيط ًًُْ ُٓطُض بًًََري نُغًَو بُ ؾًَت يُقَُيُّ زَزضٍَ ُٓطُض وَنى يُوآلتٌ ًَُُٓ غ, بػُثًَينَ

يإ ُٓطُض  وَى خَُيهٌ زيهُ ناضَبا , نُغاٌْ زيهٍُ زَوضوبُضٍ تطاؾًهٌ غىوض ُْبُظييَنَ
يإ ُٓطُض َٓساَيًَو يًَُْى نؤََُيُ َٓساَيًَو زَغتىَؾًَٔ ُْبًَت ُٓوا بُضِيَىٍ و , نُتاٍَ ُْنات
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واتُ , نُغٌ غُضثًَهًهاض ًََطُيًاُْ ضَؾتاض زَنات, بسَٕ يُّ ساَيُتُزا تطغٓؤنٌ يُقَُيُّ
بٌَ ُٓوٍَ يًَهٌ بساتُوَ بؤيُ , ُٓطُض خَُيهاًَْو غُضثًَهٌ بهُٕ ُٓويـ وَنى ُٓوإ زَنات

ثًَىيػتُ ياغاٍ ظؤض تىْس ُٖبًَت و ثُيطَِو بهطيَت بؤ غُثاْسٌْ ياغاو ضيَػاناٌْ 
بُتًـ ياغاناٌْ ٖاتىونؤ و ثاض اغتين شيٓطُ نُ غعايُنٌ  بُتاي, زاَُظضاوَناٌْ زَوَيُت

ًٓسٍ ُّٓ تطؽ و بُتىخٔ , ُٓوتؤ ثُيطَِو بهطٍَ نُؽ تىخين غُضثًَهًهطزٕ ُْنُويَتُوَ
ًََصووف غُغياْسوييَت , ُْوَناٌْ زواتطيـ ٓاقٌَ زَبٔ, ُْنُوتُٓ زَبًَتُ ضَؾتاضيَهٌ ثُيطَِونطاو
اْسٌْ ياغانإ ظَضوضَ يُثًَٓاو بُضشَوَْسٍ طؿيت تا نُوا قؤْاغًَو يُزيهتاتؤضيُت بؤ غُث

 بُتُواوٍ تانُنإ ثُيطََوٍ زَنُٕ و تانُناٌْ ُْوَيُنٌ زيهُف ؾًَطٍ زَبٔ.     
نُؽ ُٓجناٌَ زاوَ يُٖاويين  024بُثًٌَ ضاثطغًُى نُْىوغُض يُؾاضٍ ُٖويًَط يُغُض

نطزووَو ظؤضبٍُ ظؤضٍ  غُضثًَهٌ ياغاناٌْ ٖاتىنؤيا94ٕزَضنُوتىَ ضيَصٍَ %3400غاَيٌ 
% بُؾساضبىواٌْ ضاثطغًُنُ غُضثًَهًهطزٌْ 65غُضثًَهًهطزُْناًْـ ضَطُظٍ ًَْطٕ و ضيَصٍَ 

نُباؾرت , ُٓو ضيَصاُْ ضيَصَطُيًَهٌ َُتطغًساضٕ ُٓطُض ُٖضوا بُضزَواّ بًَت, زووباضَيإ ُٖيُ
يًَدىضِيين ٓؤتؤَبًٌ بُو وايُ وؾًاضٍ ياغاثاضيَعٍ و ثابُْسبىوٕ ثًَىٍَ ثًَـ ثًَساٌْ َؤَيُتٌ 

 نُغاُْ بسضيَت.   
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 :يةكةم يةضيت دَلةِزاوكَي
 

كَيشنةكَيشي نَيواى )مو( و )ئةو( ضةزضاوةي 
دَلةِزاوكَيية، تا ئةو كَيشنةكَيشةش بةزدةوام 

 بَيت يةزطيص بَي دَلةِزاوكَي نابي.

 

َ َ ثاغ( anxiety) زَيُضاوٌن ُتطغًَهٌ ٌب طؤُظ ب ُتطؽ, اوُٖغيتَ  َو , يٕا تطغٌ َطؤظُ ي َتطغٌَ ؾًت ز
َت ٓاضازا ًب وٍَ ثاغاويَو ُي ُٓ َ ًَتُوَ ٌب ضوٍو تطؽ بب َتطغًَت ضووُب ٍ , ضووبسات يٕا ز ًَتُ َاُي َب َُف ز ُٓ

ٌَي زَضووٌْ و باضططشٍ ى , ْآاغىز ُُي ُض قىتاغْا اوٖ  زَيُضاونٌَ نُُٖض ظْا ت ُب ُباَض ُُي غ ًاواظٖ  بريوضٍِا د
ُض بريزؤظيَو  ٖ ًَتُوَ بؤ  يإ َ زَطُضِيَٓ َهسَزاتَُو يٕا ُٖض نُغُو زَيُضاوٌن َ ًي ًا زَيُضاوٌن ؾًَىٍَ د ُب

ٌُت يإ زَضووٌْ نٌ نؤَُآلي ُُي ن ًَىاُي زَيُضاونٌَ زَطُضِيَتُوَ بؤ , ؾانتُضيَو يإ َض غًطُىْس ؾطؤيس ًث
ُو) ُٖوَيُناٌْ ٓسا( ٓ  َ َطنطزٌْ غُض َين باآلو ًت َ بىوٕ ُب ًًَ, بؤ ظٍا ضيو ؾطّؤ ث ُٓ ٌ ُبىوْ َطْ ىاُي ًت

ُاو ٓاغايؿٌ زَضووٌْ غُضناوٍَ زَيُضاونًَٔ ًٓت ُناٌْ َطؤظ ُب ًٓ َىيػًت ٕ , ًث ُغيت زَيُضِاونٌَ يا  ُّٖ ن ُي
 ٌ ْاغ ًَٗؿتين قؤْاغًَو وَنى قؤ دًَ خؤبىوٌْ تاى و ُب طؤظ زَطُضِيَتُوَ بؤ غُضُب َُيساٌْ الٍَ  ُّ غُٖض ن ُي

زايهبىٕو ُُي, ُي َ قؤْاغٌ نؤضث اوَ( يوْاوغهٌ زا) نَُٓسٍا دًَسيًٌَََ و زيَتُ زوًْ ٌ و , ٍ ُب ٓاضَا و  ُٓ
ًَتَُو َب ُناٌْ شيإ ز ًُت ُٓي ٓاظاضوَ  َـ و  زَغت زَزات و زووناٍض ًٓ ٓساَيسٕا ُي طٍَُ  ُْطًٍُ شٓي , ٖاوغ

ُضطُغاتُ  َ ُوا شيإ ُغىؾإ بؤٍ زَنٔ ن ًُي او ؾ ظْا ُْسٍَ ُي َُؾُ نُٖ ُ , ُٖض ُٓ خؤبىْو ُو غُضُب ٓ
ُْاو ُُي ي ُي وٍَ نؤضث ُ دًابىوُْ ضيَطٍُ نْى ؤنػذري ُي َُيُصيينٓ  ٖ ٌُت ُي ُتايب غذي ب خؤُب ُثُت و ثؿت ُب ن
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وَ ٌ , يىوت و غًُناُْ ؤٍ ططياْسْ  ٖ ًَتُ َب َسَطات و ز ٓاظاضٍ ًث نُجماضَوَ  َُيُصيين ُي ُوا ٖ  ٖ ٖؤٍ ُُب ن
َ شيٕا تاٍَ و , َٓساَيُنُ َ زَظاٌْ َو طىاُي َٓسٍا َُْ َهسَز و َاْاُي ًي و ططياُْ ُب َُيهٌ ُٓ خ نُ ظؤض ُي

ُوََُض ؾريبطِٓي ٍ , طُغاُت ثاؾٕا قؤْاغٌ ُي ُبؤ طُ ن شٓي زايو و ُي َهٌ زيهٍُ َٓساَيُ ُي خؤبىوًْ نُغُضُب
 ٍ خؤ َ ثؿت ُب ٌَب وَ ز ُناٌْ زابري زَنطٍَ  و زوٍا ُٓ َساويػًت َُُنُ زَطاُت زٌََ ًث  َ َ ضَخػاَو ناٌت

َُٖاْهاتسا تطغ, ببُغيتَ ُنُو ُي خؤًي نُغاٌْ زيهُ دؤَض غُضُب ُ ُب غٓت ُُب ُّ ثؿتْ  َُيساُيٓ ط , ًؿٌ ُي
ُو   ٓ ًَٓاٌْ زٗي ُيًَسا ضازيَت تا ُب ط َتطغٌَ تا ُي ىٍَ َطؤظ ز َُٖىو ؾتًَهٌْ  ىيًَُو ُي ُو قؤْاغًَهٌْ  نىْهُ بؤٓ 

وتؤُي ضَوؾتًَهٌ زَضووٌْ ُٓ و َطؤظُ ُي ُٓ ُ آت َ., ضٖا ٌَ زَوتطٍَ زَيُضِاوٌن ًُث  ن
َهٌ زيه دًًََٗؿتين شيٓطٍُ َاٍَ دؤضَ زابطِاًْ ٍ نُ نىوُْ قىتاغاُْو ُب ُُي ٍُ َٓساَيُ يُو شيٓط

اتىوَ َُيًسا ضٖا ط ضَو قىتاغاُْ, ُي ًَُٓػتا ُب آلّ ن طٍُ ْىٍَ) ُب َُيًَو ( شٓي ضووٍ نؤَ زَنُويَتُضٍَِ ضووُب
َُيًسا خؤٍ ضازًَٖيَنَ ط ُُي تا ُي َيُى ٖ َاو َتُوَو ثًَىيػيت ُب ًَب ظَىوٌْ تاظَ ز بؤُي زوناٍض , ُٓ

َتُوَ ًَب نىوُْ ْاو ثؤٍ ُٖض يُّ قؤْاغُزا ث, زَيُضاونٌَ ز َت بُياغاو ضيَػاناٌْ قىتاغاُْ ُي ُْسًب ًَىيػتُ ثاب
سٕ و  َْطٌ ْىْا َس ضنُناٌْ خىيَٓسٕ و ًب و ٖاتُٓ زَضَوَو ٖاتين َاَؤغتاو نىوُْ زَضَوٍَ وُٓجناَساٌْ ُٓ

َ زَنًَتُ قؤْاغًَهٌ , ضيَعططتٔ يُنات نَُُٖىوٍ بؤ ُٓو ْىيًَُ زواٍ ُٓو قؤْاغٌ زَيُضاونًًَُف َٓسٍا
خؤٍزيهُ دًًََٗؿذي وؾطِيَساٌْ نؤََُيٌَ زابىُْضيتُ نُتايبُت بىو ُب بُآلّ نُشياٌْ , ٍ شياُْوَ ُٓويـ ُب

يَنَ َُيًسا خؤٍ ضاًب ط طٍَُ شياٌْ بطىجنٌَ و نؤٕ ُي َتطغٌَ نُنؤٕ ُي ُّ , ٖاوغُضييَت ثًَهسييَنَ يُوَ ز ي
َتُوَو تطغٌ شياٌْ ْىيٌَ ًَب شياٌْ ظطىضزييَت دًا ز ُتُواوٍ ُي ؿٌَ قؤْاغُزا ب ًَْ َس ط , ًي ُٓىضتىضٓي دطُ ي

َؿرتيـ ٓاَاشََإ ثًَساو  ُف ؾطؤيس نًُث ُ زَيُضاونٌَ يُوْا طُوَ زَضِوآْ اياٌْ زيهُف يَُُٖإ ضوْا ظْا
َو  َهٌ زيهُ زيَتُ نايُو َؿىٓاظاض َطؤظ يُوَ وؾًاض زَناتُوَ نُشياًْ ًَىاُي زوٍا يُزايهبىوٕ ًٓ ٖاونات ًث

ُْطٌ و ٓاضاٌَ ب َؿرت نُٖاوغ َبطٍَِشياٌْ ًث ُتُواوٍ يًٌَ زاز ًٓىَ بُغُض زَنٌَ و َطؤظ ب ُْى , ُخؤيُوَ ًب
َتُوَ ًَب وٍَ يُزايهٌ دًاز ُبُضُٓ ُتٌ و ٓاظاضَوَ, ي َيهى بُٖؤٍ َُٓي ُ تاى , ُب ًَاٍُْ ُٓو زابطِْا ُي

َتُوَ ًَب َ زواٍ يُزايهبىوٕ , زووناضٍ زَيُضِاونٌَ ز ًَإ واُي يُنُّ ططياٌْ َٓسٍا ـ ًث ُغىؾاًْ ًُي ؾ ُْسٍَ ُي ٖ
ؿاٍُْ َاتُّ و خُّ بىو نُشياُْ ْىيًَُنُ ناوَضِيٌَ زَنات ضيو , ًْ َطيهٌ ُٓ اٍ ُٓ نٌ زيهُوَ ظْا يُالُي

خؿٌَ َُب ٓتًُاو خؤؾُويػيت و ٓاغايؿٌ ثًَس َ بُزايو و ُٖغتهطزٕ ُب ًٓ َْسٍ َٓسٍا ُيى , ؾطؤّ ثًًَىاُي ث
ٓهطزٌْ ثًَىيػتًُناٌْ  غذي ثًٌَ يُزاًب ُُب َبىوٕ و ثؿت ْ آلّ يُطُأل طُوض َٓساَيسا ُب تؤوٍ زَيُضاونٌَ ُي

َ ٌَب َتطغٌَ , زضوغت ز ٓهطزٌْ ثًىيػتًُناٌْ يُوَف ز َبُغيتَ يُزاًب َهًـ َٓساأل ثؿت بُخؤٍ ز ناًت
ُتطغًُناٌْ شيإ ببًَتُوَ ٍ زَيُضاونٌَ بؤٍ, نُضووبُضووٍ َ َتُ َاُي ًَب ُتطغًُ ز َ بُٖؤٍ , ُٓو َ َٓسٍا

ُثًَ اناٌْ خؤٍ زَن ض تىْا َْطٌ نُغاٌْ زَوضوُب َبطوظ َىيػت بىوٕ , ينَظ ناٌت ًث آلّ يُزوايسا ُي ُب
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َتُوَ ًَب ايُ زوناضٍ زَيُضاونٌَ ز ؿاْساٌْ ُٓو تىْا ًُْ زياضَ ُّٓ ُٖغتهطزٍُْ بُزَيُضاونٌَ بؤ ُٓوَُي ُْى , ب
يَنَ سا ؾهػت ًب اناًْ دًَبُدًَهطزٌْ تىْا َُي بؤ , ُي طًَعٍ غُضناو ًَىاُي ثاَيُٓضٍ ؾُضِْا ناضٔي ٖؤضٌْ ًث

 ُٓضَ غًَهػًُنإ.زَيُضاونٌَ ُْى ثاَي
َُيىيَػيت  َطبىوٕ و ٖ ًؾ َْسٍ ُب ُيى ُٓٓوَ بؤ بؤَاوَو طىاُي ث ُغيت زَيُضاونٌَ زَطُضِيَ ـٖ  اياًْ ظْا ُْسٍَ ُي ٖ

َت ًَب زايو ز ُيًَسا ُي ط زايهبىوٌْ زَيُضاونًَـ ُي طٍَُ ُي ًًُو َطؤظ ُي  ْ ُوَ ٌُت و زَضوًْ ُ , نؤَُآلي وات
نَُو زَطىاظضيَتَُو بؤ ُْ َُي و ُُْ َ ي نٌ زيهُزَيُضاوٌن َُي ُو , و جن ُوضَنى نؤٕ خَُؤٌن و ؾُنطَو ؾًَطُث ٖ

َو ٖؤٍ دًُٓناُْ خؤؾٌ زيهُ زَطىظاضيَتُوَ ُب ُْ , َ و ضيَطٍُ نطؤَؤغؤَُناُْ َ ُي ٓاوٖاف زَيُضِاوٌن
ُُي, زَطىاظضيَتَُو َطؤظسا ٖ َباؾٌ ُي ٓاَاز َسا , زَيُضاونٌَ  و َطؤظُ غًؿاتُناٌْ ًت ُٓ ًًُ  ْ آلّ َُضز ُب
َ طُض ش, زَضبهٍُو َُيسَزاتخؤ ُٓ ايسا غُضٖ وا زَيُضاونٌَ ًت ُباضو طىجناو بىو بؤ زَيُضاونٌَ ُٓ طُنٍُ ي , ٓي

َ َسا زَضبهٍُو ناٌت ًت ًًُْ غًؿاُت ُضز  آلَّ  َساُي ُب َباؾٌ زَيُضاونًٌَ ًت ٓاَاز ُْسيَذاضـي َطؤظ  ٖ , ُ نىْه
ُبىٕو بؤٍ ُتُناٌْ ضيَدؤؾهُضْ  طُ ٓابىوٍض و زَضووٌْ و نؤَُآلي اياٌْ , شٓي ظْا ُْسٍَ ُي ٖ ٍ بىاٍض غايهؤيؤش

ًَْىٕا تانُنٕا ُنإ ُي َْسًي ُيى ُٓاناٌَ ث ُ ي ًُت َهٌ نؤَُآلي ضَِزٕا نُزَيُضاونٌَ ؾًَطبىوًْ وباَو ُ , ُي َْط نُض
ض طٍَُ زَوضوُب طىجناٌْ تاى ُي َت وَنى خؤُْ ضييَن ًب َْسٍ ُْ ُيى ٌ , ث ٖؤناضَنْا نًَهُ ُي ثاَيُٓضٍ غًَهػٌ ُي

َ ُو ثايَُٓضَ , زضوغتبىوٌْ زَيُضاوٌن ٓ َ ٌَ ناٌت ُثاْسُْ زَيُضاون و ن ُبطٍ ُٓ ًَتُوَ ي َب سٕ ز ُثْا زووناٍض ن
ُوٍَ و نُغُزا زَضزَن ضَؾتاٍض ُٓ ٍ , ُي ُثاْسٌْ ظؤض طىيَطٍَ ن َُيطٍُ نىضزَواٍض خؤَاْسا ُب نؤَ ُواُت ُي ن

ُوَ َٓب َُيطُ زووناضٍ زَيُضاونٌَ ز ُتانُناٌْ نؤَ ُ , غًَهػٌ ظؤض ي َ ٍ طُجنُناٌْ ُٓ نىْهُ ظؤضُب
َُيطاُي زوٍا خىيَ ٍ 34ٓسٕ يإ زوٍا نؤَ ُضِ وث َإ ُي َطى ف ًب ُُْ َ و ُت َهسيَٓٔ تا ُٓ غاَيٌ شياٌْ ٖاوغُضٍ ًث

ُقُضٍَ غًَهػٌ قُزَغُنطاو بسَٕ ُو تاناُْ خؤيإ ي ٓ ُّ ضـِي ْان و باَو ُثاْسْساُي ٌُت ن ُ , ساَي نىْه
َُيطا ضيتُناٌْ نؤَ وٍَ زابىُْ ضووبىوُْ ضووُب رتَ ُي زَيُضاونٌَ ظؤض ٓاغْا ًًَ, تىؾبىوٕ ُب و ث ٕ ُب ُثاْس ُف ن

َ, ظؤَض ٌُت زَيَُضاوٌن َُيساٌْ ساَي غُٖض ضٕا و ٓابىوضٍ ظؤض ناضيطُضَ ُي ٌُْ طىَظ نىْهُ َطؤظ بؤ , الي
َتُوَ ًَب ًـ زوناضٍ زَيُضاونٌَ ز ٍ و ظَوم و دىاًْ ُناٌْ شياٌْ ضؤشاُْ َىيػًت َطنطزٌْ ًث ٌ , ًت َ ًُث ٍ ب َو ضُٓ ُُب ي

َطيإ بهات َ ًت َىيػت ْاتىاٌْ َطيه, ًث ٍا زَضوٌْ ُٓ الواظٍ زَنات و ظْا َ نُُٖغت ُب َٓسٍا ًًَىاُي  ض ث زُي ُٓ ٌ
َت ُّ زَظاًْ ن سوٍو زَيُضاونًَٔ, خؤٍ ُب ًُٓ غُضناوٍَ ظٓي ُّ ظْا ن ُغت و خؤُب ُوٖ  ٓ , ٍ ضوَضزَ ُٖضوَٖا ُث

 ٌَ ؤؾهطزٌْ َٓساَيًَهٌ زيهٍُ ضيَدؤؾهُضَ بؤ ناْسٌْ تؤوٍ زَيُضاون ْاظنطزٕ يٕا ؾُضَا ُُب زايهٌ ي
َٓساَيسا طىيطٍَ ضاو, ُي ٍ ُب شيإ و باض َْسٍ ُب ُيى َ ظياتط ث َ نُوا زَيُضاوٌن اُي وا زَضزَنٍُو ُو ظْا  ٓ بؤنىوٌْ

 ٍ زايهبىوٕ صيىوُْ و باوَضَِزٕا ًَٖسٍَُ ُي ـ ُي اياًْ ٍ ظْا و ظؤضُب ُُي وَٖ  َتاٍ شياُْ زَضووٌْ قؤْاغٌ غُض
 .ًًَُ ٌَت زَيُضاون ُضِ ًُٓو ٓب  ضاغتُق
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 :شَيوةناضي

  
ي شليش ضةزشلي نيشانةي شيسةكي نييةو ثَي

 مةيهةتي نيية!

 

ُٖض يُزيَط ظََاُْوَ َطؤظ ُٖوَيٌ ْاغًين تانُناٌْ زَوضوبُضٍ زاوَ بؤ ُٓوٍَ بتىاًَْت 
بؤ ُٓو َُبُغتُف طُيٌَ , َُٖيػىنُوت و ضَؾتاضيإ يُطَُيسا بهات و يُدًٌَ ؾًاو زاياْبًَٓت

( physiognomy) وَى ؾًَىَْاغٌ, ضيَطٍُ ططتؤتُ بُض نُ زووضَ يُُٓظَىوٕ و ظاْػتُوَ
: ُْٖسٍَ يُزَضووْٓاغإ زََئًَ, ضيَٓىوؽ و ًُٓعاو ُٖغيت ْاوَوَ....تاز, تًَبًين نطزٕ

َطؤظُنإ  َُيًٌ ُٓو نُغاُْ زَنُٕ نُُٖغت زَنُٕ ظياتط ٖاوؾًىٍَ خؤيأْ يُواُْؾُ ُٓو 
تطيإ  ظْضداضيـ ُْٖسٍَ خَُيو ظياتط يُُْٖسيَهٌ, ٖاوؾًَىَبىوُْ ؾطيىزإ بًَت يإ ضواَيُت بًَت

, َؤضنًَو غُباضَت بُنُغًَو وَضزَططٕ ُّٓ َؤضى وَضططتُٓ ثُيىَْسٍ ًًُْ بُظيطَنًُوَ
سُزَغًـ بطيتًُ يُ  ثُياًََو يُْاخٌ , َوَ ُٖيُ( احلسؽ) بَُيهى ثُيىَْسَ بُسُزَؽ

ُٓو ناتُف ثُْاٍ بؤ زَبات نُؾتًَو ْاظاٌَْ بٌَ , نُبُُٖغت ُٖغيت ثٌَ ْانات, َطؤظُوَ
, سُزَؽ ُٖغتهطزُْ بُؾتًَو نُْابًٓريٍَ و ؾطؤظُ ْانطيَت, نُنؤٕ زَيعآٌَُْوٍَ بعاٌَْ 

ظؤضداضيـ  ُٖغيت غؤظٍ و َازٍ بًَُٖعٍ يُطَُيسايُ واغُيط زَنطيَت نُ ظَْطًَهٌ 
 ًَٖعٍ زَاليُت يُتًَطِواًْين يُنُجماض بؤنُغًَو., ٖؤؾساضيًُ



 321 

ُْساًََو بُُْٓساًََهٌ تطَوَ ؾًَىَْاغٌ ظؤض نؤُْ نُزاُْضاٌْ ُٖوَيًإ زاوَ بُيهاْسٌْ ٓ
يُواُْف ؾًَذ ًٓبٓىٍ , ثُيىَْسٍ ًَْىإ ؾًَىٍَ دُغتُو ًَعادٌ زَضووٌْ و ضَوؾت بسؤظُْوَ

عُضَبٌ نُزََيٌَ غجٌ ثًَػت و ناو ؾري و ثطض ظَضز ًْؿاٍُْ خًاُْت و غُف و نُّ عُقًًًَُ 
بجاضيَعٍ ُٖضوَنى نؤٕ ُٓطُض تُويًًََؿٌ ثإ و نُْاطٍُ تُغو بىو ُٓوا ثًَىيػتُ خؤتٌ يٌ 

ُٖضوَٖا يُغُض ظاضٍ سُنًُإ زََيٌَ ثطنٌ ظبط ًْؿاٍُْ ٓاظايُتٌ و , خؤت يَُاض زَثاضيَعٍ
ظؤضٍ َىوف يُغُض غًٓط , زضوغيت ًََؿهُو ثطنٌ ُْضًَـ ًْؿاٍُْ طُودًَيت و دىضُٓتُ

و ظؤض ثطنٌ ظَضزيـ ًْؿاٍُْ طُودًَيت , و غو ًْؿاٍُْ زضِْسَيٌ و نُّ تًَطُيؿذي و غتَُُ
, ثطنٌ ضَؾًـ ًْؿاٍُْ عاقًَُُْسٍ و  ٓاضَظووَ بؤ زازثُضوَضٍ, تىضَِبىوٕ و ظوو ظاَيبىووُْ

ُٓواٍُْ ًًَإ نىضتُ سُغىزو ؾًًََباظٕ و , يًَُْىإ ُٖضزوونًؿًإ ًْؿاٍُْ َاّ ْاوَْسيًُ
 ُٓواٍُْ ًًَإ زضيَصَ ًْؿاٍُْ طُودًَيت و تطغٓؤنًُو ُٓطُض غُضيؿٌ يُطَُيسا بهىوى بىو

ٌَ ُٓغتىضيًـ ًْؿاٍُْ نُضيَيت و ظؤضخىضيًُو غو طُوضَف , ُٓوَ طُودًَيت و ًٖهىثىنًًُ
غهٌ بهىى و غٓطٌ تُغو ًْؿاٍُْ , واتُ وضطٔ ًْؿاٍُْ طُودًيَت و نُضييَت و تطغٓؤنًًُ

ثاٌْ ؾإ و ثؿت ًْؿاٍُْ ٓاظايُتٌ و نُّ عُقًًًَُو ُٓواٍُْ , عاقًَُُْسٍ و دىاْطِايًُ
ؿاٍُْ خطاثُو ثؿت ضاغتًـ ًْؿاٍُْ باؾُو بُضظٍ ُٖضزوو ؾاًْـ ًْؿاٍُْ ثؿتًإ خىاضَ ًْ

ُٖضزوو قؤَيًـ ُٓطُض زضيَصبىوٕ تا غُض ُٓشْؤ ًْؿاٍُْ ٓاظايُتٌ و , ًُْوخطاثٌ و ْاؾرييًُٓ
ظاْا , نُضَّ و زَضوووٕ ثانًًُو ُٓطُض نىضتًـ بىو ًْؿاٍُْ تطغٓؤنٌ و ؾُضِخىاظيًُ

بُآلّ ًَُٓـ , ػتىياُْ يُؾًَىَوَ خَُيو بٓاغٔنطتؿُُضيـ يُو ظاْاياْايُ نُوي
بريوضِاناٌْ  ,(بُضَُٖيػتهاضٍ ظؤض بىو و بريوضانايـ نؤزيتايُى بىو بُغُض ٖعضٍ ظاْػتًسا

بُآلّ يَُُٖإ ناتسا يَُُيساٌْ ثعيؿهًسا غىزٍ , نطتؿُُض نَُىنىضتٌ تًَسا زؤظضاوَتُوَ
و باضيهُيُ يُو نُغاُْيُ يًَبًٓطاوَ بُثًٌَ بريزؤظَنٍُ نطتؿُُض َطؤظٌ الواظ 

نُٓاَازَباؾًُنٌ ظؤضٍ تًَسايُ بؤ ُْخؤؾًُناٌْ غًٌ و ُٖونطزٌْ طُزَو ُْخؤؾًُناٌْ 
ُٖضوَٖا بؤ ثعيؿهًـ ططْطُ بعاًَْت نُغٌ قَُيُو يُوإُْ , طىضنًًُ و نُْس ُْخؤؾًُنٌ تط

قبىٌْ ضَ, ؾُنطَ ,ثُْهطياؽ ,ُٖونطزٌْ ظضاو: ُٓطُضٍ ظؤضيإ تًَسايُ بؤُّٓ ُْخؤؾًاُْ
 خىيَٓبُض و ُْخؤؾٌ تط.

بريزؤظَنٍُ نطتؿُُض بُثًٌَ غُضناوَنإ تُْٗا يُتُؾدًػهطزٕ ُْوَغتاوَ بَُيهى يُضوٍ 
 ناضَغُضيؿُوَ غىزٍ ُٖبىوَ.
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بريزؤظٍ نطتؿُُض تُْٗا يُضووٍ ثعيؿهًُوَ ُٓغجٌ خؤٍ تاو ُْزاوَ بَُيهى يُضووٍ 
ُٖضوَٖا ظاْا بابًٓػهٌ , ناٌْ دُغتُنؤَُآليُتًؿُوَ ُْٖطاوٍ ْاوَ يُٓاؾهطانطزٌْ ًًَُْٗٓ

غُباضَت بُنؤُْٓساٌَ زََاضٍ زََيٌَ ُٖض غاْتًُُتطيَو يُقُباضٍَ زَغت و ُٖض ثًُيُى 
 يُطؤؾٍُ نُْاطُو ُٖض َىويُى يُدُغتُ واتاٍ خؤٍ ُٖيُ و ططْطًٌ خؤٍ ُٖيُ. 

 ُٖضوَٖا ًُٓطغىٕ زََيٌ ُٓوٍَ ناو زَيًًَت ظؤض ظياتطَ يُوٍَ ظَإ زَيًًََت. 

بُآلّ ُْٖسيَهٌ تطيإ باوَضِيإ بُؾًَىَْاغٌ ًًُْو زََئًَ ؾًَىَْاغٌ ظاْػت ًًُْو بُظاْػت 
 باؾرتئ بَُيطُف بؤ ُٓو ْاظاْػتًُ يًَهؤَيًُٓوَناٌْ, ْاشًََطزضيَت و ْاؾطاتُ ٓاغيت ظاْػت

ظؤض  ؾًَىَْاغٌ, نَُُٖيُو ْاظاْػيت ُّٓ ؾًؤَْاغًُٓيإ غُغياْس, َ( طؤيتىٕ و بريغؤٕ و طؤضْر)
نىضزيـ بُناضٍ ًَٖٓاوَ , يًًًَُُتإ يُشياٌْ ضؤشاُْو يُْاو خؤياْسا ثُيطَِويًإ نطزووَ

يإ زََئًَ ؾآلُْ نُؽ زَْاغري ُٖض بُناويسا ( غُضٍ ظٍ زَوَيُتُو ثًٌَ ظٍ َُيُٓتُ) نُوتىيَيت
بُآلّ بُؾًَىٍَ طؿيت غًُاٍ زََىوناو و قُباضٍَ غُضو بُشٕ وباآل ناضيطُضٍ , زياضَ

نُظيطَنٌ و يًَىَؾاوَيٌ و ؾًاْسٌْ بؤ ناضو ثًؿُيُى , غتًاُْ يَُُٖيػُْطًَُٓض زَناتُْ
يُضاغتًؿسا ٖؤٍ ُٓو , يُؾُضَاْطُيُى ببُغتًَتُوَ بُغًُاٍ زََىوناو و ناغُ غُض

زيسوبؤنىوُْ زَطُضِيَتُوَ بؤ غايهؤيؤشياٍ ًََصوو و نَُاوَيُى ًَٖعو باظوو بُطىيَطٍَ تًؤضٍ 
واتُ ُٓو , ناضيطُضٍ يُغُض ُٖغيت نُغُنإ زضووغت بهات( يؤْط) ُْغيت نؤَُآليُتٌ

نَُاْاٍ ؾاضَظايٌ و ظاًْاضٍ ( phrenology) ؾًَىٍَ ًََؿو, بؤنىوُْ ًَٖؿتا َاوَ
ناتًَو نُْاونُناٌْ , غُباضَت بًَُٖعَناٌْ زَضووٕ زَطُيًَُْت بُطىيَطٍَ ؾًَىٍَ ناغُ غُض

نُؽ واٍ بؤنىوٕ نُؾًَىٍَ ناغُ غُض ؾًَىٍَ  ُٖغت و دىَيُ يًََُؿهسا زؤظضاُْوَ ُْٖسٍَ
يُُٓجناٌَ ُٓوَف ُٓزطاضَ ظطُانًُناٌْ نُغًَو بٌَ تاقًهطزُْوٍَ ُٓو , ًََؿو زَضزَخات

ططضياُْيُ زَضزَنُويَت ثًًَإ وابىو ؾىيَُٓ بُضظو ظَقُناٌْ غُض ُٖضزوو طىٍَ ٓاضَظووٍ ويَطإ 
طُض يُدًَطاٍ تطيؿسا بٔ ُٓوا َاْاٍ ُٓو ؾىيَُٓ بُضظاُْ ُٓ, نطزٕ و تًَهسإ زَضزَخات

ُْٓساٌَ ًََؿو يإ ظياتط ؾىيَين بُضظيإ ( 25) نُ, بطِواؾًإ وابىو, دؤضاودؤض زَبُخؿٔ
نُيُضيَطاٍ , ُٖضوَٖا ثًٍُ ثًَطُيؿذي, ُٖبًَت و ُٖضيُنُ يُو ؾىيَٓاُْف َاْاٍ خؤٍ ُٖيُ

ثاؾإ ُٓو , زَضزَخُٕ ُٓو ؾىيَُٓ بُضظاُْوَ وَضزَطريٍَ خاغًُتٌ ُٓخالقٌ زياضٍ نطاو
يُضاغتًؿسا ؾىيَُٓ ُٖقًكًُناٌْ ًََؿهًـ زووضٕ , باْطُؾاُْ بُظاْػيت ؾًَىٍَ غُض ْاوبطا

نُّ تا ظؤض يُزَضطاٍ , نىْهُ ظاْػيت ْىٍَ ظؤض ضاغيت زضناْسووَ, يُباْطُؾٍُ ؾًَىَْاغًُوَ
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ُْ بُضظَنإ غُغياْسُْناٌْ ؾًَىَْاغًـ يُضيَطٍُ ؾًَىٍَ غُضوٌَ ًْؿا, ؾًَىَْاغٌ ْازَٕ
, نىْهُ ْاونٍُ دىططاؼي و ٓاووُٖواو شيٓطٍُ خؤضاى ضؤَيٌ تايبُتًإ ُٖيُ, زَضْانُويَت

ُٓوَتا ٖٓسضغىٕ وتىيَيت شيٓطٍُ زَوَيَُُْس زَبًَتُ ٖؤٍ , يُؾًَىَثًَساٌْ ؾًَىٍَ غُض
يإ ُٓطُض بُؾًَىَيُنٌ طؿيت بطِوآًُْ  ,(َؿهٌ طُوضَ) ظيازبىوٌْ نًَؿٌ ًََؿهٌ دطز

 ُضٍ تانٌ نىضز غُيط زَنطيَت نُتُخت و ثاُْ ُٓويـ يُُٓجناٌَ بُخًَىنطزًَْيت يًَُْىثؿتُغ
غُزَ ( زوايري) زاًْؿتىاٌْ ًَٓػتاٍ ؾُضْػا, نُنٌ ًًًَُتاٌْ تط ؾًَىَيإ دًاواظَ ,(الْو)

غِ زضيَصتطٕ يُبُشٕ و باآلزا ٖؤٍ ُٓوَف بؤ ضازَو 6يُزاًْؿتىاٌْ ثًَؿرتٍ ؾُضَْػا ْعيهٍُ 
 اى زَطُضِيَتُوَ.     نُؾين خؤض

ثؿهًُٓٓناٌْ تىيَهاضيعاٌْ نُيُغُض ًََؿو ُٓجناّ زضاوٕ ُٓوَيإ زَضخػتىوَ نُؾًَىٍَ    
 زَضَوٍَ ناغُ غُض يُطٍَُ ضووٍ ًََؿو دىوت ًًُْ.

ؾًَىَْاغإ ُٖوَيٌ بُضزَواّ زَزَٕ بؤ ظاًْين بٓهًُٓناٌْ خاغًُتٌ نُغايُتٌ وَنى يىتـ 
نُنٌ ُٓو خاغًُتاُْ َطؤظ يُشيٓطُوَ ؾًَطٍ زَبًَت و ؾًَىٍَ , ىزٍو ضيَعو  ثًاَُٖيسإ و سُغ

ُٓطُض واف ُْبىايُ ُٓوا دًاواظٍ يًَُْىإ , زَّ وناويـ ًٖض ثُيىَْسيًُنٌ بُوَوَ ًًُْ
غُضباٍ ُٓوَف ُٓو , َطؤظٌ ًْاْسضتاٍَ و َطؤظٌ نطؤَاًْىٕ و َطؤظٌ ًَٓػتا ُْزَبىو

ًُناٌْ ًَٓػتاو  ضابطزووو تُْٗا ٖؤيُى وَى بؤ َاوَ خاغًُتاُْ زَضٖاويؿتٍُ َُٖيىيَػتُ زَضوْ
غطوؾيت : خ.ظ وتىيَيت( 078-550) يُوباضَيُوَ نُ نؤْؿؤؾًؤؽ, يًٌَ بُضثطؽ ًًُْ

, بُآلّ زابىُْضيتُنإ يُيُنًإ زووضزَخاتُوَ, زاًْؿتىإ و خَُيو َُٖىو ُٖض يُنٔ
غُباضَت بُغًؿاتُ  ,نُبٓاغُيُنٌ يُيُنهىو ُٖيُ, تًَػتُناًْـ ُٓوَيإ زَضخػتىوَ

نُبىوٌْ دًاواظٍ , ًٖض بَُيطُيُنٌ يُنالنُضَوَ ًًُْ( ًَعاز) بُآلّ غُباضَت بُ, ظَيًُٓنإ
ُٓو دًاواظيُف ُٓطُض ُٖبًَت ُٓوا ظؤض , ظطُانٌ يإ بؤَاوَيٌ يًَُْىإ ططوثُناٌْ بػُغيًَٓٔ

وزؤخٌ دىططاؼي و نىْهُ باض, نَُرتَ يًَُْىإ تانُنإ و ططوثُناٌْ نُشيٓطُ زضووغت زَنات
ُْى , ٓابىضٍ و ٓايين ضؤَيٌ يُدىآلْسٌْ َُٖيهىوُْناٌْ َطؤظ وَى ضنىنًُٓو خؤؾُويػيت ُٖيُ

, َُٖىو خَُيهًـ نُيُزايو زَبٔ َُٖإ بٓاغٍُ زآًَٖاًْإ ُٖيُ, دُغتُو ؾًَىٍَ زََىناو
ًؿُتٔ ُٖضوَٖا نُغايُتٌ و غطوؾت زوو غ, تُْٗا شيٓطُيُ دًاواظيًإ تًَسا زضوغت زَنات

, يَُُٖىو ططوًَٖهٌ َطؤيًسا َُٖىو نُؾُٓ نُغايُتًُى ُٖيُ, ثُيىَْسيإ بُضَطُظَوَ ًُْ
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ًٖض بَُيطُيُنٌ ظاْػيت ًًُْ ثؿتطريٍ ُٓوَ بهات ططوًَٖهٌ َطؤيٌ يُططوًَٖهٌ تط يُضووٍ 
 دطُ يُضؤَيٌ شيٓطُ ُْبًَت., نُغايُتًُوَ بًَُٖعتط بًَت

يُثاضيؼ ًٖض بَُيطُيُى ًًُْ ُٓوَ بػُغيًًََٓت نُ  بُطىيَطٍَ ؾاضَظاياٌْ تايبُتٌ يؤْػهؤ
ططوُٖ َطؤيًُنإ يُضووٍ خاغًُتُ ظَيين و ظطُانًُنإ يُيُنُوَ دًاواظبٔ ُٓطُض يُضووٍ 

نَُُوزاٍ , َُٖىو بَُيطُ ظاْػتًُناًْـ ٓاَاشَ بُوَ زَزَٕ, ثًٍُ ظيطَنٌ بىوبٌَ يإ ًَعاز
ُٓواٍُْ ًْؿاٍُْ دُغتُيٌ , ازَيُى يُنٔتىاْػتُ عُقًًُنإ الٍ ضَطُظَ دًاواظَنإ تاض

, ؾًَىاويإ ثًَىَيُ وَى يًَى قًًَؿإ نُ يؤَربؤظؤ ٓاَاشٍَ ثًَساوَ طىايُ ُٓو نُغاُْ ثًاو نىشٕ
ُٖضوَغا , ُٓوَف ضاغت ًًُْ ُٓطًٓا َاقىوٍَ ًًُْ نىؾذي بطُضِيًَُٓٓوَ بؤ قًًَؿاٌْ يًَى

ُٓو غًؿاتاُْ , طٌ غُضَوَيإ ظؤض ْاؾرييٍُٓ ْآاغايًإ ثًَىَيُ يإ ؾُويال( طىٍَ) ُٓواٍُْ
يُُٖض نُغًَهسا بًَت ُٓوا يُُٓجناٌَ ُٖغتهطزٕ بُنٌَُ و برينطزُْوَ يُو ساَيُتُ زووناضٍ  

ُٓطًٓا ْانطٍَ ُْ يُضووٍ ياغايًُوَ ُْ , ؾًَُشاٌْ زَضووٌْ زَبٔ و ناض يُضَؾتاضيإ زَنات
ُٓواٍُْ يُضووٍ , يٌ بًَتُ ُٓشَاضزٕيُضووٍ ٓايًُٓوَ ُٓو دؤضَ نُغاُْ بُنُغاٌْ ْآاغا

دُغتُيًُوَ خُوؾساضٕ زَتىاْري يُضيَطٍُ ٖؤؾًاضنطزُْوَ ُٖغتًَهٌ ُٓضيًَٓإ بسَيينَ نُُٓو 
نىْهُ ناضيطُضيًُ نؤَُآليُتًُنإ ُْى بؤَاوَيًُنإ , خُوؾُ ْابًَتُ نؤغح بؤ ثًَؿهُوتٔ

ابٌ نُيًََُؿهسايُ زَططٕ و ظؤض ظياتطٕ بؤ تًَههىوٌْ ًََؿو و ضيَطُ يُطُؾٍُ َازٍَ غٓذ
نًرت ؾًَىٍَ زََىناو و ناغُ غُض ثُيىَْسٍ بُنُغايُتٌ , ناالنٌ ُْٓعضيًؿٌ نُّ زَنُُْوَ

 بَُيهى شيٓطُو بؤَاوَ ثًَهُوَ نُغايُتٌ َطؤظ زضووغت زَنُٕ., َطؤظُوَ ًًُْ
َ ُّٓ زياضيهطزٌْ ضَوؾت و نُغايُتٌ يُضيَطٍُ زََىناوَوَ باوَضِيَهٌ يُْط و ؾًَُشاو    

صيىوُْيُف نُ يُ بالنؿىضزو ًْىناَبُوَ وَضطرياوَ صيىُْيُنٌ تطَإ زَزاتٌَ  غُباضَت بُ 
نُوا ظيَسَضِؤيٌ يُٖعضزا وا , ؾًَىٍَ زَضثُضِيىٍ زَّ و ناو نًَُٖعٍ ُٓقًٌَ و دُغتُيري ثًَهُوَ

ضو وضياو ٓاطازا, يُزََىوناوٍ ظيَسَ زَضثُضِيىو  زَنات ظيطَنٌ و يًَٗاتىويٌ بُناضيًًََٗٓت
ظيازَضِؤيٌ بهات يُبطِوا , غُبطبًَت ؾُضِاْطًَعو بٌَ, ظوو دىَيُو بُطىضِوتري بًَت, ناونطاوَ بًَت

ٍ زَضثُضِيىٍ واٍ يًَسَنات بُضاؾهاوٍ بجُيعًَت و ُْٖسيَهذاضيـ ( زَّ) ُٖوضَٖا, بُخؤبىوٕ
اوٍ ناٍَ بُآلّ ؾًَىٍَ زََىن, بٌَ ُٓوٍَ طىٍَ بساتُ طؿتىطؤ و زيبًؤَاغًُت, بُتىْسٍ

, ضيَعوؾاضغتاًُْ يُبريوضِازا تىْسًًُْ, بُثًَهُواٍُْ زَضثُضِيى ًْؿاُْناٌْ ٓاناض
ظؤضبٍُ , يُضؤيؿتًٓؿسا نىغت و ناالنُ, يَُُٖيػىنُوتًسا بُزيكُت و يًَُعادسا يُغُض خؤيُ
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ٕ تًََهَُيبىوٕ و ًٖىاخىاظٍ و طُؾبًين و َاْسوبىو, ُٓواٍُْ زََىناويإ زَضثُضِيىَ غىضو غجري
يُطُأل دىَيُغىنٌ و , و ضيَهدػذي و زآًَٖإ و ُٓزطاضَناٌْ ظاَيبىوٕ غًُاٍ غىضوغجًُناُْ

ُٓو , ُٖضوَٖا اليٌُْ ظاْػيت و غًؿاتٌ ؾُضِاْطًَعٍ بؤ زَّ و ناوَ زَضثُضِيىَنإ, وضيايٌ
دؤضَ نُغاُْ يُنُؾين ناضوناالنٌ زَغتسضيَصيسإ ُٓو غًؿاتاُْ َُٖىو تايبُتٔ 

ُؾًَىَيُنٌ طؿيت ناالنٌ و ؾُضِاْطًَعٍ و ًَٖع ظياتط يَُطؤظُ ثًَػت غىضو ب, بُضوخػاضَوَ
و ludgateيؤدًُ) نُغُوَ ي087ُٖاونات يُباضٍَ, غجًُنإ زَضزَنُويَت ُْى ُٓمسُضَنإ

ثطغًاضنطا نُنؤٕ ُٓو ُٓزطاضاُْ نُبامسإ نطز بُغُض غىضو غجٌ و ( pterson يرتغىٕ
ُٖضوَٖا , َسا ًٖض دًاواظيًُى يُو باضَيُوَ زَضُْنُوتيُوَآل, ُٓمسُضَناْسا زابُف زَنطئَ

نُضوبُضووٍ ُٓو ضاغتًاُْ بىوُْتُوَ يُواُْيُ زاًْإ بُوَزا , ظاْايإ و يًَهؤَيُضَواٌْ ؾًَىَْاغٌ
بُآلّ ُٖض غىضيؿٔ , وَتُْٗا بُضوخػاضو ؾًَىَ ْاتىأْ نُغايُتٌ َطؤظ َُٖيبػُْطًَٓٔ, ْابٌَ

ُٓطُض َُُٓف ضاغت بًَت , ىناو ثًَىَوَو ظؤض ؾت زَضزَخاتيُغُض ُٓوٍَ نُغًُاناٌْ زََ
يُطُأل ُٓوَؾسا ناتًَو ُٓو َُٖيػُْطاْسُْ يُطُأل , نُواتُ ويٍَُٓ ؾؤتؤططاؼي بُٖايُنٌ ُٖيُ

يُبُضُٓوَ ثًَىيػتُ , ثُيىَْسيإ الواظَ, َُٖيػُْطاْسٌْ ٖاوضِيًَإ بُضواضز زَنُئ
, ضظٍ و ضايُخؤبىوٕ بًَبَُيطُ ٓاواضتُ بهُئَُٖيػُْطاْسٌْ دىاٌْ و ظيطَنٌ و يىوت بُ

وابطِواف زَنطٍَ ُٓو َُٖيػُْطاْسُْ نُثؿت بُُٓظَىوٌْ ضاغتُقًٍُٓ نُغًَو زَبُغتًَت ظياتط 
نُوا دًاواظيُى , َتُاٍُْ ثًَسَنطيَت يُوٍَ نُثؿت بُويَُٓيُنٌ ؾؤتؤططاؼي ببُغرتيَت

ضووبُضووٍ َُٖى دؤضَ َُٖيػُْطاْسًَْو ُٖضنُْسَ ؾاضَظاياٌْ ؾًَىَْاغٌ , يًَُْىاًْاْسا ًًُْ
, بىوُْتُوَ نُثؿيت بُويٍَُٓ ؾؤتؤططاؼي و تًَبًًٓهطزٌْ ضاغتُقًٍُٓ نُغٌ َُبُغت بُغتىوَ

ثًَىيػتُ ناوَضِوإ , ُٓوا بًَطىَإ ؾًَىَْاغٌ ثًَىيػتُ بُطىيَطٍَ تؤشيُٓوٍَ زضيَص ضيَهبدطيَت
َيُتُزا يُواُْيُ ؾًَىَْاغإ ٓاضَظووٍ ُٓوَ يُو سا, ُْنطيَت نُغٌ ْاؾاضَظا بطِياضٍ ضاغت بسات

ٖىٍ , بُآلّ تآًَػتا وازَضْانُويَت ٓاضَظووٍ ُٓوَ بهُٕ, بهُٕ نُتىاْاٍ خؤيإ بػُغيًَٓٔ
نُيُنًَهُ يُؾاضَظايإ و ظاْاياٌْ ؾًَىَْاغٌ زاواٍ يًَهطا بُطىيَطٍَ ويٍَُٓ ُٖتاوٍ خؤٍ 

بؤ تاقًهطزُْوَف ثًَؿرت يُاليُٕ , ططوثًَو يُنًصاٌْ بُؾُ ْاوخؤيًُنإ َُٖيبػُْطًيَنَ
ُٓو , غُضثُضؾتهاضاٌْ ُٓو بُؾُ ْاوخؤيًاُْ يُٖؤَيٌ ْاوخؤيٌ ُٓو نًصاُْ  َُٖيػُْطًَٓطابىوٕ

ُٓطُض يُساَيتًَهسا غُضيـ ُْنُوٍَ ُٓوا , ؾًَىَْاغُف بطِياضٍ زابىو نُْاوٍ خؤٍ ُْزضنًَينَ
ُوا ُّٓ َُٖيىيَػتُ غًُاٍ طؿتًُ الٍ ٖىٍ ٓاَاشٍَ بُوَزا  ن, ٖاوناضٍ ُٓو ُٓظَىُْف ْانات
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ُٓو بؤنىوُْ طىَاٌْ تًَسايُ ُٓوَ بػُغيًيَنَ نُوا ثؿهًٓين ؾًَىَْاغإ نُتايبُتٔ , ؾًَىَْاغإ
, بُ ثُيىَْسٍ ًَْىإ زضيٌُْ تًُْؿيت زَّ و ناو خاغًُتُناٌْ نُغايُتٌ بٌَ خًَتُوخُوف ًًُْ

زو ناَيب ثًَؿىو ًٓؿإ بُغُض ثُضؾيت يُثًَٓاو ضاغيت و زضووغيت و باْطُؾُناٌْ بالنؿىض
ُْٓساٌَ بُؾٌ ْاوخؤيٌ نطزووَ بؤ ُٓوٍَ نًصاٌْ تط ثؤئًَ بهُٕ 35ٖىٍ ثطغًاضٍ ٓاضاغتٍُ 

ْاوبصيىإ 02َُٖيػُْطاْسٌْ , بُبُضاوضزو  يُطُأل ططوثًَو يُُٓزطاضَنإ ناتًَو ُٓوَ تُواو بىو
اٌْ ًَْىإ ُٓو ططوثاُْ ُٓوَيإ زَضخػت ثُيىَْسيًُ بًَُٖعَن, نُغٌ تط بُضاوضز نطا03يُطُأل 

نُوا ُّٓ ضيَطُيُ يُثؤيًٓهطزٌْ ُٓزطاضَناٌْ نُغايُتٌ ُٓجناٌَ ضاغت بُزَغتُوَ زَزات 
َاوٍَ ثُيىَْسٍ ًَْىإ ُّٓ َُٖيػُْطاْسْاُْ زَضزَخات 0خؿتٍُ شَاضَ , يًَُْىإ ططوثُنإ

 ثؤٍ 02ثؤٍ و ططوثًَهٌ تط نُي03ُنُيُ
 

 بة ئةدطازة جياواشةكاني كةضايةتي.ثَيكًاتبوو ضةبازةت 

بُآلّ ْاوباْطٌ , زا زَضزَنُويَت بُضظتطئ ثًُ بؤ خىاظياضٍ و ظاَيبى0ُْيُخؿتٍُ شَاضَ 
َُُٓف َاْاٍ وايُ ُٓو نُغٍُ وا َُٖيبػُْطًَٓطيَت نُخىاظياضَو ٓاضَظووٍ , يُٓاغيت ْعَسايُ

ٍُ ُٓواٍُْ زَيٓاغُٓوَ يُاليُٕ ظؤضب, ظاَيبىٌْ ُٖيُ بُضِاٍ شَاضَيُنٌ نُّ زَيٓاغٔ
يُناتًَهسا يُواُْيُ نُغًَو وا َُٖيبػُْطًَٓري نُوا بُْاو , بُخىاظياضو ظاَيبىو زيَتُ ُٓشَاضزٕ

يُواُْؾُ يُالٍ ُْٖسيَهٌ تط واَُٖيػُْطًَٓطٍَ , باْطُ يُاليُٕ ُْٖسٍَ نُؽ نُوا زَيٓاغٔ
 نُْاوباْطٌ ًًُْ. 

ُٓطًٓا ًَٓػتا باؽ , اتط يُْاوباْطٌخىاظياضٍ وظاَيبىوٕ زوو ُٓزطاضٍ دًَططٕ و ظي
يإ , يُثُيىَْسيُناٌْ ًَْىإ ثؤيًَٓهطزٌْ ُٓو نُغايُتًُو ثًٍُ زَضثُضِيين ضوخػاضٍ تًُْؿت

ُٓو ثُيىَْسياُْف , زا ُٖي3ُُٓوا ثُيىَْسٍ يُخؿتٍُ شَاضَ , ويٍَُٓ تًُْؿت بهُئ
, عٍ نىاضَُزايُنُيُغؿطَوَ ْعيهٔ بؤزياضيهطزٌْ ؾًُاٍُْ ُٖض ثُيىَْسيًُى نُيُضي

نُثُيىَْسٍ ًَْىإ ُٓزطاضَ بُظيىوَنإ و زَضثُضِيين بُؾًَو يُزََىناو يًَُْىإ ؾُويالطٌ 
ثُيىَْسٍ ًَْىإ 3يُوباضَيُوَ خؿتٍُ شَاضَ , غُضَوَو ُٖضزوو بطؤ دطُ يُ يىوت زَضزَخات

 .( اجلبىضٍ) ُٓزطاضَ ؾًَىَ دًاواظَنإ ًَْىإ شَاضَيُى يُُٓزطاضَ نُغايُتًُنإ زَضزَخات
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ةموو كاتَي ئةو كةضةي خؤش دةوَيت مسؤظ ي
كةدةشانَي بةزةنطازي نابَيتةوة، يةز ئةوةشة 
كةضي ضادي و ماشؤخي ثَيكةوة دةطوجنَيو، 
كةزيش ئةو طياندازةية كةممكةضي مسؤظةو 

 داواي ييضي لَي ناكات و لةطةَليدا دةطوجنَي.

 
ؾاؾٍُ تٌ ظٌ و  ًَْٗين دىاٌْ زضيُٕ و تابًؤٍ نُض و غُضجنطِانًَؿاٌْ بؤ َطؤظ يُْاو

يُطؤظاض و ضؤشْاَُنإ و يُشياٌْ ضؤشاٍُْ خَُيو و باغهطزٌْ ثُيىَغتُ بُاليٌُْ الؾعىضٍ 
ٓاؾٓابىوٌْ َطؤظ  بُنُض و بُظَيٌ , َطؤظ و نُْس ؾتًَهٌ تط وَنى دىاٌْ نُض بؤ ُْٖسٍَ نُؽ

ٍ بًًٓىَو بىوٌْ نُض يُيازَوَضٍ َطؤظ نُيُبُٓضَِتسا َطؤظ ناوٍ نطزؤتُوَ نُض, ثًَٗاتُٓوٍَ
بُُٖنُنُ شيطيإ نطزؤتُوَو ُّٓ شيطنطزُْوَيُ ًَٖٓسٍَ غىاضبىوٌْ ؾطِؤنُيُنٌ ًَٓػتا 
تاَىنًَصٍ ثًَبُخؿًىَ وَى ؾطؤيس زََيٌَ َطؤظ بَُٓاٍ تاَىنًَص وَى بَُٓاٍ ٓاظاض تًايسا 

 بُضدُغتُيُو ضؤشاُْ بٌَ ُٓوٍَ ُٖغيت ثًَبهات بؤٍ زَبعوٍَ.
َُىو نُغًَهُوَيُو ًَهُنُ بُتايبُتًـ يُاليُٕ نُغٌَ بٌَ نُض يُشيَط تىاْاٍ زَغُآلتٌ ٖ

َطؤظًـ بُثًٌَ بريوضاٍ ظاْا َؤضاٍ ٓاضَظووٍ , زَغُآلت و ُٓواٍُْ ٓاضَظووٍ زَغُآلت زَنُٕ
نُض يُبُضاَبُض َطؤظسا ُٓو ُٖغتُ بؤ َطؤظ  بُضدُغتُ , ًَهُنبىوٕ و ًَهُنهطزٌْ ُٖيُ
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ٌَ عُقًًَـ نَُرتَو تىاْاٍ ًَهُنجًَهطزٌْ زَنات نُيَُطؤظ نَُرتَو ُّٖ يَُطؤظًَهٌ ب
بُثًٌَ بريوضِاٍ ظاْايإ َطؤظ ٓاضَظووٍ زَغُآلت و غُثاْسٌْ ُٓو زَغُآلتٍُ ُٖيُو , ُٖيُ

ُٓطُض نُؽ ُْبٌَ ُٓو زَغُآلتٍُ بُغُضزا بػُثًَينَ ُٓوا بُغُض ْعيهرتئ نُؽ و 
َنًَؿٌَ يُبُضُٓوٍَ خؤٍ بؤيُ نُض غُضجنٌ ضاز, بُغتُظَاْرتيًٓاْسا زَيػُثًَينَ نُ نُضَ

ظؤضداضيـ َطؤظ بؤ , نُواتُ يُّ ضواْطُيُوَ نُض ثًَىيػتُ بؤ َطؤظ, بُغُضزا زَغُثًيَنَ
نُضيـ بؤ ُّٓ باؾرتئ , خؤٍ بُنُغاًْرت بُضاوضز زَنات, زَيساُْوٍَ خؤٍ و بىوٌْ خؤٍ

ُنٌ بَُيهى بُؾًَىَي, نُؾىُٖواٍ بُضاوضزنطزُْ بٌَ ُٓوٍَ ُٓو َطؤظُ ُٖغيت ثًَبهات
ُٓواُْف نُخؤيإ بُنُّ زَظأْ يإ , الؾعىضٍ ُّٓ ًَهاْعَُ زَوضًُْ دًَبُدٌَ زَنات

يُضاغتًسا نَُٔ و ُٓطُض نُؽ ُْزؤظيَتُوَ خؤٍ بُغُضزا بػُثًَينَ نُزَتىاًَْت ضَمشٍُ بهات 
نىْهُ ؾُضٌَ يًَٓانات و يُوَ ْاتطغٌَ نُض , هاتُ غُضبو باضٍ يٌَ بًَٓت و زَغتسضيَصٍ 

بُثًٌَ , طًَينَ و زَغُآلتًؿٌ بُغُضزا زَؾهٌَ و بادٌ زَغتسضيَصيُنٍُ ْازاتَُٖيًػُْ
بُآلّ نُض ُٓو طًاْساضَيُ بَُُٖىو نُغًَو ْاويَطٕ ظاْاياٌْ غايهؤيؤشٍ نُغٌ تطغاو ؾُضَٔ 

 ؾُضٌَ يًَٓانات و بُٓاضَظووٍ خؤٍ زَغتسضيَصٍ زَناتُ غُضٍ. زَغتسضيَصيهاض نُ
ٖىُْضَُْسٍ , ٍ تابًؤٍ نُض ثاضَبهُٕ و ضَوادٌ ُٖبٌَنُؾًطُض, بُالتُوَ غُيط ُْبٌَ

ؾًَىَناض ظؤضدىإ زَتىاٌَْ طىظاضؾت يُشياٌْ ُْغتًاٍُْ تاى بهات و  ظيطَناُْ بُضدُغتٍُ 
بهات و الٍ ظؤض يُٖىُْضَُْسإ و ًْطاضنًَؿاٌْ طُوضٍَ ؾًَىَناضٍ طُضزووٕ ُّٓ ُٖغتُ 

و غًؿاتٌ غازيعٌَ تُْٗا يُطٍَُ ضَطُظٍ نُض نُّ ًًُْ, ُٖبىوَو ُٖيُ ضيَعيإ يُنُض ْاوَ
نُواتُ زَبٌَ و ثًَىيػتُ ثًَعآًُْإ بؤ نُض بُضدُغتُ بهُئ و باؾرتئ , خؤيسا بُناضزييَنَ

بُظؤضٍ َطؤظ و نُّ تا ظؤض غًؿاتٌ نُغًيَت , ثاضَ بُو تابًؤياُْ بسضٍَ نُنُض ؾًطُضيَيت
بُآلّ نُض تُْٗا , َطُظزا بُناضٍ زيَينَيُطٍَُ ٖاوضَِطُظو ْا ٖاوض, غازيعّ و َاغؤؾًعٌَ ُٖيُ

يُطٍَُ ًًََُنُيسا بُناضٍ زييَنَ و يُناتٌ دىتبىوْسا قُباَيٌ يًَسَزات و ٓاَازًًَُْ طًاٌْ 
غازيعَاٍُْ خؤٍ يُٖاوضَِطُظَنٍُ بُتاٍَ بهاتُوَ يإ بًَهىوٍ خؤٍ ٓاظاض بسات و قىوتٌ 

 غىات و زظٍ يٌَ بهات.
نُبعاٌَْ ظاَيُ بُغُض ُٓوٍ تطزا , تُ ظياتط بُضدُغتُ زَبًَتخؤ بُطُوضَظاًْين َطؤظ ُٓو نا

بؤيُ ضؤشاُْ يُغُض ظَاًَْيت و بؤ دىئَ , ُٓويـ بُؾًَىَيُنٌ الؾعىضياُْ يُنُضزا زَيسؤظيَتُوَ
نُ وَنى دًَٓى بُناضٍ زيَينَ و وَنى دًَٓى بُضاَبُض َٓساَيُ , و خؤؾُويػتًـ بُناضٍ زيَينَ
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)  يإ( ( ٍُٖ نُضَ) ) خؤؾُويػيت بُناضٍ زيَينَ نُزََيٌَ خؤؾُويػتُنٍُ يإ نُغًَهٌ
طًاٌْ غازيعًَاُْو , بؤيُ تابًؤنُؾٌ ببًينَ بُاليُوَ غُضجنطِانًَؿُ ,( (نُضَ طًإ واْابٌَ)

, غُضيعٍَ ؾُضِاْطًَعٍ و ٓاظاضزاٌْ نُغًرت يُاليُٕ َطؤظُوَ يُو نُضَزا تًَط زَنطيَت
ؾُويػتُو َُٖىو طًاْساضيَهٌ بُغتُظَإ و بًَسَْط نُ يُبُضُٓوٍَ نُض بًَسَغُآلتُ بؤيُ خؤ

ضَخُٓ ُْططيَت و بُزواٍ َاؼي خؤيسا ُْنًَت و ياخٌ ُْبٌَ خؤؾُويػتُ بُثًَهُواٍُْ نُغٌ 
, بَُيهى ثًٌَ خؤؾُ طىيَطِايٍَُ بٌَ وَنى نُض, ياخٌ نُبُضاَبُضَنٍُ ثًٌَ خؤف ًًُْ ياخٌ بٌَ

ؤضٍ طًَطِاوَ وَنى ٖؤناضيَهٌ طىاغتُٓوَ يُشياٌْ نُض يُضابطزووٍ تانٌ نىضززا ضؤَيًَهٌ ظ
نؤنُضييَت و َُٖيٗاتٔ يُزَغت ضشيَُُ زاثًَؤغًَُٓضَنإ و ُٖضوَغا بؤ خعَُتهطزتٌ ضؤشاٍُْ 
يُضايًهطزٌْ ناضوباضٍ نؿتىناَيٌ بُتايبُتٌ يُْاونُ غُخت و ؾاخاويُنإ و ؾإ بُؾاٌْ 

يُضابطزووٍ تانٌ نىضزَواضٍ بُٓاغاٌْ  نُضيـ ًَٓػرتو ُٓغح و ضَؾُوآلر نَُُٓاُْ بُؾًَهٔ
طىغتاف , يُبريٍ ْانات نًَُُٓـ ثُيىَْسٍ بُشياٌْ ُْغتًاٍُْ تاى و نؤََُيطاوَ ُٖيُ

يؤبؤٕ زَضووْٓاغٌ طُوضٍَ ؾُضَْػٌ زََيًَت شياٌْ ُٖغتًٌ َطؤظ بُؾًَهٌ ظؤض بهىونُ يُناو 
بَُُٖإ ؾًَىَف  ,بًَطىَإ ُٓو ُْغتُف بُضابطزوو بًٓات ْطاوَ, شياٌْ ُْغتًاٍُْ

%شياٌْ 94ُّٓ ضاغتًٍُ زووثات نطزؤتُوَ نُُْغيت خَُيو ضيَصٍَ ؾًهطزُْوٍَ زَضووٌْ 
ُْغيت نؤَُآليُتًـ نُ ظاْا يؤْط ٓاَاشٍَ ثًَساوَ بُضاَبُضَ يُطٍَُ ُْغيت , ثًَهسيًََٓت

ُْغيت نؤَُآليُتٌ ُٓو زَغهُوت و ُٓظَىوْاٍُْ نؤََُيطايُنُ نُُْوَ زواٍ ُْوَ , تاى
بُآلّ ُْغيت تاى ُٓو زَغهُوت و ُٓظَىْاُْيُ نُ ُٓو تانُ وَضيططتىوَ , طىاظضيَتُوَزَ

, يُشياٌْ ضؤشاٍُْ خؤيسا يُطٍَُ خؤٍ زَيًَٗين و ناض يُخؤٍ و ثُضوَضزٍَ َٓساَيُناٌْ زَنات
 بَُُٖإ ؾًَىَ ظاْا ٖاضشيإ ٍَُُٓ زووثات نطؤزتُوَ.

نُظؤضتطئ قػُو , نات و يُطَُيًسا زَشٍبؤيُ تانٌ نىضزيـ ظؤض ؾاْاظٍ بُضابطزووَ زَ, 
باغُناٌْ نؤََُيطٍُ نىضزَواضٍ باغٌ باو باثرياُْ ُٖض يُباغٌ ثًاوَتٌ و نانُ خىاظٍ و 
ثاَيُواًَْيت و زوشَاْايُتٌ و ًَُالًٌَْ يُطٍَُ زَوضوبُضيإ و خؤؾٌ و ْاخؤؾٌ و ُٖبىوٌْ و 

ُٓزَبًات و نىضزيسؾسا ُّٓ اليُُْ تُْاُْت يُٖىُْضٍ طؤضاٌْ و ًْطاضنًَؿإ و  ,ُْبىوًًْإ
يُثُضوَضزٍَ َٓساٍَ و بُضاوضنطزٌْ ُْوٍَ ْىٍَ بُُْوٍَ نؤٕ و شياٌْ ضابطزوو , ضَْطٌ زاوَتُوَ
ضابطزوو يُبري تانٌ نىضزَوَ ْانًَت ُٓطُض نُغًَو تطِيَهًؿٌ يٌَ زابًَت يإ , بُشياٌْ ًَٓػتاوَ

ًَُْى خعّ و نُغىناضيسا ُٖض زَوتطيَتُوَو ُٖض ناضيَهٌ ْاؾايػتٍُ نطزبًَت ًٓسٍ زََاو زَّ ي
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ُٓطُض باثرييَهٌ نُغًَو ناضيَهٌ نطزبٌَ , يُضواْطٍُ ُٓواًْؿُوَ ُْوٍَ ْىيَـ بادُنٍُ زَزات
ُٓوا ُْوَناٌْ زواتطيؿٌ بُو ناضَوَ ُٓتًًَُٓوَو يُشٕ و شخنىاغذي و نض بُؾىزاًْؿسا ناضيطُضٍ 

تُْاُْت بؤٌْ , ًـ ٓاوضِيَو بؤ زواوَ زَزضيَـتُوَتُْاُْت يَُُٖيػُْطاْسٕ و َاََُيُنطزْ, ُٖيُ
َُضِو بعٕ و ٓاشَآلٌْ تطيـ نُيُضابطزووزا تاى يُطَُيًسا شياوَ ُٓو تانُ غؤظٍ بؤٍ ُٖيُو 

داضيَهًإ يُطٍَُ نُغًَهسا , نُُٓو بؤُْ زٍَ بُغُضيسا ثًٌَ خؤؾشاَيُو زَيٌ ثًٌَ خؤف زَبٌَ
, جُضِئ يُنػُض ُٓو وتٌ َُٓياَل بؤًْإ نُْس خؤؾُبُتَُُْرت بىو بُالٍ َُضِو َاآلتًَهسا تًَ

َُُٓ ًْؿاٍُْ ُٓوَيُ نُضابطزوو نُيُُْغتسا ناضيطُضٍ خؤٍ يُغُض ضَؾتاضو نطزَوَناٌْ 
يُثُيىَْسيُ نؤَُآليُتًُناًْؿسا ُّٓ ُْغتُ ناضيطُضٍ خؤٍ ُٖيُ نُزوو , ُٓوتانُ زَبًَت

ُتًُ ناضيطُضٍ يُغُض ُْوَناٌْ بَُٓاَيُ ٖاوَاٍَ و زؤغيت يُنرت بىوُْ ُٓو زؤغتاي
خىا ُْخىاغتُ خؤ ُٓطُض يُنًَو ضَؾتاضيَهٌ خطاثٌ نطزبًَت ُٓوا , زواتطيؿًاْسا زَبًَت

بًَطىَإ وَنى يُنُ بًَُْىنُواٌْ ُْوَناٌْ زواتطيؿُوَ زَيهٌَ نًُٖض ثُيىَْسيإ بُو 
ضووٍ ثًاوَتًؿُوَ ثطغُؾُوَ ًًُْو ضَْطُ زووضيـ بٔ يُو دؤضَ ضَؾتاضو نطزاضاُْ تُْاُْت يُ

 َُٖإ ؾًَىَيُو نُضيـ وَى بُؾًَو يُضابطزوو يُُْٖاوٍ غايهؤيؤشٍ تانسا ْىغتىوَ. 
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 :ييبهؤتيصم
 

لةلةشي يةموو مسؤظَيكدا شمة يةية، بةيؤي ئةو 
شمةيةوة مسؤظةكاى ثةيوةندي ناجةضتةيي 

 (االثريبةيةكرتةوة دةكةى )بريدؤشي 

 

بطايس  0802ٌ ظاضاوَيُنٌ يؤْاًُْو بؤ يُنُّ داض غاَيٌ ًٖجٓؤتًعّ يإ ْىاْسٌْ َىطٓاتًػ
يُثُضتىنُنٍُ بُْاوٍ ًْىضؤيؤشٍ بُناضٍ ًَٖٓاو زواٍ ًَُٓـ ًَػُط ؾطاْعٍ َُٓيُاٌْ 

يًََُصووٍ نؤًْؿسا ٖٓسيُنإ و ًَػطيُنإ و بابًًُنإ , يُناضَغُضٍ زَضووًْسا بُناضٍ ًَٖٓا
غُضَضِاٍ ُّٓ ضاغتًاُْف ُْٖسٍ يُظاْايإ , َبُناضيإ ًَٖٓاوَو ظؤض غىزيإ يٌَ وَضططتىو
غاٍَ َُُٓف ُٓوَ زَطُيًَُْت نًََُصوويُنٌ 344ثًًَاْىايُ ًََصووٍ ًٖجٓؤتًعّ زَطُضِيَتُوَ بؤ 
ُّٓ ظاْػتُ ًَٖؿتا ْاضووٌْ ثًَىَ زياضَو بىوَتُ , نىضتٌ ُٖيُ يُناو بىاضَناٌْ تطٍ ظاْػتسا
َضووْاغٌ و ثعيؿهٌ زَضوًْساو تا ْٗؤف  ُٖوٍَ و َُتَُيٌ ُٓواٍُْ ططْطٌ ثًَسَزَٕ يُبىاضٍ ز
بُآلّ , ًٖبٓؤتًعّ ثًَٓاغُيُنٌ يُنططتىوٍ ًًُْ, تُقُال بُضزَواَُ بؤ ثُضَثًَساٌْ ظاْػتُنُ

( العقل الباطن) و عُقًٌَ ؾاضاوَ( ايعكٌ ايىاعٌ) ظؤضبٍُ ثًَٓاغُنإ ٓاَاشَ بُ عُقًٌَ زَضَوَ
 زَزَٕ.
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 ياى نواندني موطهاتيطي؟بؤضي ثَيي دةوتسَي ييجهؤتيصم 

 بُثًٌَ تؤشيُٓوَ ظاْػتًُنإ ُْٖسٍَ يُواٍُْ نُْىاْسٌْ َىطٓاتًػًإ بُناضًَٖٓاوَ
َازٍَ َىطٓاتًػًإ بُناضًَٖٓاوَ بؤناضَغُضنطزٌْ ُْخؤؾًُناًْإ بؤيُ ( خُويَُٓضإ)

ٕ ٖٓسيُنإ يُنُجماض بُناضيإ ًَٖٓاو ثاؾإ ًَػطيُنا, بُْىاْسٌْ َىطٓاتًػٌ ْاوبطاوَ
نُثُضغتطايإ زاْابىو بُْاوٍ ثُضغتطاٍ ْىغذي ُٓو نُغُ ُْخؤف بىايُ يُْاو ثُضغتاطانُ 

يُُٓوضوثا ظاالْتائ نُْاوٍ , ضازَنؿاو ثاؾإ بُناضَغُضنطاوٍ زَٖاتُ زَضَوَ
ثاف ًَُٓـ ضاًٖبًَو , بُخؤؾُويػتًُوَ بُغرتاوَ ثُْاٍ بؤ ْىاْسٌْ َىطٓاتًػٌ بطزووَ

اضًَٖٓا نُبُغُض ؾىيَين ٓاظاضَنُزا زَيًَٗٓا بؤُٓوٍَ ُْخؤؾُنُ زَضنُوت نَُىطٓاتًػٌ بُن
زواتط يُغُزٍَ ُٖشزَ ؾطاْع َػُط َُٖإ ضيَطاٍ بهاضًَٖٓاو ؾىيَين ٓاظاضَنٍُ , ناى ببًَتُوَ

بطيٓساض زَنطزو َىطٓاتًػُنٍُ ثٌَ زًََٖٓا و بُُْخؤؾُنٍُ زَوت ًَٓػتا َىطٓاتًػُنُ 
ُٖض ُّٓ ثعيؿهُ داضيَهًإ ضؤيؿتىَ , ُٓنُ ضازَوَغتاخىيَُٓنُ ضازَططيَت بُنطزَوَف خىيَ

بؤالٍ ُْخؤؾًًُى و َىطٓاتًػُنٍُ يُبري نطزووَ بؤيُ ْاناض بىوَ زاضيَو بُناضبًَينَ يُدًاتٌ 
َىطٓاتًػُنُ ُٓجماضَف ُْخؤؾُنُ ُٖض ناى بؤتُوَو بؤٍ زَضنُوتىوَ نانبىوُْوَنُ 

بهاضًَٖٓا بؤ ُٓو َُبُغتُ بؤ ُّٓ  ثُيىَْسٍ بَُىطٓاتًػُنُوَ ًًُْ بؤيُ ظؤض ٖؤناضٍ
بُثًٌَ ُّٓ بريزؤظَ وظٍَ  (االثري) َُبُغتُف ثؿيت بُبريزؤظَنٍُ ًْىتٔ بطز بُْاوٍ بريزؤظٍ

, َوَو ناى زَبًَتُوَ( االثري) َىطٓاتًػٌ يُناضَغُضنُضَنُوَ زَنٌَ بؤُْخؤؾُنُ يُضيَطٍُ
ًَتُ ْاو تُٕ و يُف و َاغىيهُو دًٗإ َُٖىوٍ ثطَِ يُؾًُ نُزَن: زََيٌَ(  االثري) بريزؤظٍ

زََاضَناصياُْوَ يُضيَطٍُ ُّٓ ؾًُيُوَ ًََؿو زَبُغرتيَتُوَ بُ َاغىيهُنإ و بُؾُناٌْ 
نُثًٌَ زَوتطٍ َىطٓاتًػٌ ٓاشََيٌ بُو ثًًَُف نُغُنُنإ ثًَهُوَ زَبُغرتيَُٓوَ وَى , تطٍ

تؤ ) ين و ثًٌَ زََيٌُٓوٍَ تؤ بري يُنُغًَو زَنُيتُوَ زواتط بُنطزَوَ ُٓو نُغُ زَبً
زياضَ ُّٓ زٍَ ٓاطازاضبىوُْ ثُيىَْسٍ بُو  ,(يُخُياَيُسا بىوٍ و ُٓويـ زََيٌَ زٍَ يُزٍَ ٓاطازاضَ

 . (االثري) ثًَهُوَ بُغتُٓوَ ُٖيُ نُبُٖؤٍ ؾًُنُوَيُ و دُختهطزُْوَيُ يُبريزؤظٍ
 ظاضاوٍَ ْىاْسٌْ َىطٓاتًػٌ بُتُواوٍ زَضُْنُوت تا دًُؼ بطايس زايطِؾت

ناوخػتُٓ غُض تًَُْهٌ دىآلو  ) بُثًٌَ بريزؤظَنٍُ بطايس, نُُْؾتُضطُضيَهٌ غهىتًُْسيًُ
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يإ دًَطري يُاليُٕ نُغًَهُوَ بؤَاوَيُى ُٓو نُغُ زَنًَتُ ساَيُتٌ ُْغتُوَ ًَُٓـ ثًٌَ 
و زواٍ ُّٓ زؤظيُٓوَيُ بطايس بى, ْاوتطٍَ ْىغذي بَُيهى ساَيُتٌ زابطِاٌْ ًَْىإ ٖؤف و بٌَ ٖؤؾًُ

 بُثًَؿُْطٌ ْىاْسٌْ َىطٓاتًػٌ.
نطزاضٍ ُْؾتُضطُضٍ ُٓجناّ زا بٌَ ( 544) يُُْٖسغتاًْـ ٓبعزايٌ ٖاتُٓاضاوَ نُ

ثاف ُٓويـ , بُغت بُٖؤٍ َىطٓاتًػُوَ بَُيهى ثؿيت بُ غطوؾجًَسإ, بُناضًَٖٓاٌْ غطِنطزٕ
سا ًَتىٕ يُغُضزٌََ ْىيَؿ, ؾطؤيس ٖات نُتآًَػتاف ؾًهطزُْوَ زَوضًُْنٍُ بُناضزيَت

وَى 0954ُٓضيهػىٕ ٖاتُ ٓاضاوَ نُتىاٌْ بطاتُ ْىاْسٕ بٌَ بُناضًَٖٓاٌْ وؾُو غاَيٌ 
 ناضَغُضيَهٌ ثعيؿهٌ بُناضٍ ًَٖٓا.
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 :ييجهؤتيصم لةنَيواى زاضيت و باوةِزثَيهةكسدني
بُٖؤٍ ظؤضٍ نُْاَيُناٌْ َُعطيؿُو ٓاؾهطانطزٌْ ضاغيت و ْاضاغتًُناٌْ غُباضَت 

شيإ و ثُْٗاُْناٌْ زَضووٌْ َطؤظ ناضٍ ظؤض نطاوَو بَُيطُو ًْؿاُْف ظؤضٕ بؤ بًًَُُْٗٓناٌْ 
بُناضًَٖٓاٌْ ُٖض ؾتًَو يَُُيساٌْ نطزاضيسا خؤٍ , باوَضِ ًَٖٓإ بُبابُتًَو و بُضدُغتُنطزٌْ

بُناضًَٖٓاُْناٌْ بىاضٍ ًٖبٓؤتًعًَـ بَُيطٍُ  ,يُخؤيسا ضاغيت و غُغياْسُْ بؤ ُٓو بىاضَ
بؤيُ , ُوٍَ طىَأْ بؤ غُغياْسٌْ ظاْػتًَيت ًٖبٓؤتًعّ و غىز يًَىَضططتينضاغيت و ضَويٓ

, بُزوازانىوٌْ بُناضًَٖٓطاوَناٌْ ُّٓ بىاضَ ُٖض يًََُصووَوَ تآًَػتا بَُيطُٕ بؤضاغيت بىاضَنُ
يُغُزَناٌْ ْاوَضِاغتسا ًٖجٓؤتًعّ يُاليُٕ غًشطباظو دازوطُضاُْوَ بُناضزًََٖٓطاو خَُيو 

يُبىاضٍ ُٖواَيططٍ و ؾتُٓوٍَ ًََؿو و دُْطُناْسا , ْاويإ زَبطزبُغًشطٍ ضَف 
بُناضًَٖٓطاوَ بُتايبُتٌ بؤ ٓاؾهطانطزٌْ ًَُْٗٓناٌْ دُْطٌ بُضٍَ زوشَٔ يُو غُضباظاٍُْ 

يُدُْطٌ دًٗاٌَ زووََسا وْػتىٕ نُضنٌ غُضنىَظيطاٌْ بطيتاًْا يُناتٌ , نُبُزيٌ زَطريإ
َى غطوؾجًَساًَْو بُخؤٍ نًَُُٖؿُوؾًاض بٌَ و يَُاْسوو بىٕ ؾُواْسا بُتُواوٍ بُخُبُض بىو و

زووض بهُويَتُوَ خؤٍ زَخػتُ قؤْاغٌ طؤضِإ و وَضنُضخاُْوَ يُضيَطٍُ زاًْؿتين يُغُض 
يُُٖضزوو دُْطٌ دًٗاٌْ يُنُّ و زووََسا  ,نىضغٌ و شَاضزٕ يُغُزَوَ بُضَو خىاضَوَ

ا بؤ ُٓو نُغاٍُْ بُٖؤٍ ؾُضَِوَ تىوؾٌ ًٖجٓؤتًعّ وَى ناضَغُضٍ زَضووٌْ بُناضزًََٖٓط
 ُْخؤؾٌ عىغابٌ ببىٕ.

ُْٖسٍَ يُيًَهؤَيُضَواٌْ بىاضٍ َىطٓاتًػٌ ثًًَاْىايُ ًٖجٓؤتًعّ نًًًٌ زؤظيُٓوٍَ تىاْاو 
ُٓظَىوُْناٌْ َطؤظُو زَنطٍَ وَى َُؾل بُناضبًَٗٓطٍَ بؤ بُضدُغتُنطزٌْ ُٓو تىاْاياٍُْ َطؤظ 

بُآلّ بُٖؤٍ ططيٌَ زَضووٌْ و ططؾيت , نُظيطَى و بُتىاْإظؤضيؿٔ ُٓو َطؤظاٍُْ , ُٖيُتٌ
زنتؤض  0964بؤيُ يُغاَيٌ, تايبُتًُوَ ْاتىأْ تىاْاناًْإ ًْؿإ بسَٕ يإ بُضدُغتٍُ بهُٕ

ضيهىؼي ضوغًايٌ تىاٌْ بريؤنٍُ زَضخػتين تىاْاناٌْ َطؤظ بُضدُغتُ بهات وا  يُنُغاًَْهٌ 
غىيس  0980يُغاَيٌ , ُضَُْس بُبُناضًَٖٓاٌْ ًٖجٓؤتًعّٓاغايٌ بهات ببُٓ ًْطاضنًَـ يإ ٖىْ
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بىوَ يُنُّ وآلت نَُُؾكٌ ْىاْسٌْ َىطٓاتًػٌ خػتُ بُضْاٍَُ قىتاغاُْناُْوَبؤ بُضَو 
 .ثًَؿربزٌْ ثُضوَضزَو خىيَٓسٕ و غىز وَضططتٔ يُُٓظَىٌْ ًٖجٓؤتًعّ و بًَُٖعنطزٌْ تىاْانإ

و بُزوازانىوٌْ ناضٍ تاوإ غىوز يًُٖجٓؤتًعّ يُبىاضٍ تاوإ و ٓاؾهطانطزٌْ تاواْباضإ 
وَضطرياوَ ُٖض يَُُيساُْزا ثؤيًػٌ يؤؽ ُٓجنًؤؽ َُؾل يُغُض ًٖجٓؤتًىّ زَنُٕ و ظؤض 

يُبىاضٍ تُْسضوغتًُوَ ثػجؤضٍ تايبُتٌ ُّٓ , غىزيإ يًَىَضططتىوَو ثُضَيإ بُّ اليُُْ زاوَ
ؤنٌ و ناضَغُضنطزٌْ ُْخؤؾًُ زَضووٌْ بىاضَ بُناضيإ ًَٖٓاوَ بؤناضَغُضنطزٌْ ساَيُتٌ خَُ

ُٖضوَٖا يُبىاضٍ ثُضوَضزَو خىيَٓسٕ و , و عُقًٌَ و ُْخؤؾًُ غايهؤغؤَاتًُنإ
ناضَغُضنطزٌْ ؾؤبًاو نؤًَْيت َاََُيهطزٕ يُطٍَُ زَيُضاونًٌَ تاقًهطزُْوَنإ و ططؾيت 

يُبىاضٍ ٓاغايـ ًٖجٓؤتًعّ , خىيَٓسُْوَو خؤبُنُّ ظاْري و بًَُٖعنطزٌْ ثاَيُٓضٍ خىيَٓسٕ
 بُناضبًَٓري بؤ غطوؾسإ بُتاواْباض نُنؤٕ تاواُْنٍُ ُٓجناّ زاوَو ززاٌْ ثًَسا بينَ.

َٓري ُْسٍَ ضَؾتاضٍ ْاواظَزا بُناضٍ ًب ًٖجٓؤيعّ بُؾًَهٌ  يُثُضوَضزَو بُضظنطزُْوٍَ ثاَيُٓضو ٖ
آليُتٌ و غطوؾتًُ يُضَؾتاضٍ َطؤظ و ناضيطُضٍ بًَُٖعٍ ُٖيُ يُُٓظَىوُْ زَضوٌْ و نؤَُ

ُناٌْ َطؤظ ًَْ سا بُناضزًََٖٓطٍَ نُواتُ  ,بُز ُبىاضٍ َُيساًْ بُثًٌَ ُّٓ ضاغتًاُْ بٌَ نُ ًٖبٓؤتًعّ ي
ًٖجٓىيعّ ًٖض ثُيىَْسيُنٌ بُ غًشطَوَ ًًُْو ٖؤناضٍ خػتُٓثاَيٌ غًشط بًُٖٓؤتًعَُوَ زَطُضِيَتُوَ 

َبُزَضَناٌْ نًَُٓػتا ضؤ ُْاعُتُٓنطزٌْ َطؤظ بُتىاْا يُضاز ُبىوْسايُبؤ  ق ُبُضدُغت , ش بُضؤش ي
ُْسٍ  سُْ يُغُض ٓاضَظووَ او ناضيطُضٍ نطزاضٍ ْىْا ًُ بَُيهى تىْا خُويَُٓضيـ ًَٖعيَهٌ غًشطٍ ًْ

ُبًَت َبُزَض و ضؤَيٌ خؤٍ ٖ ُ ًَٖعيَهٌ يُضاز نُخُويَُٓض تىاْاٍ ُٓوٍَ  ,خُويَٓطاو و ثاَيُٓضَناٌْ زَٓب
ًَو يُغًؿُتٌ ٓاطابىوٌْ نُغُنُ يإ ثًٍُ تُضنًعٍ ٓاطا يُو نُغُ زضووغت بهات  ُٖيُ ُٖض طؤضِْا

َتُ ٖؤٍ طؤضِإ يُ ُٓظَىٌْ ْاوَنٌ و زَضَنٌ ُٓو نُغُ ًَب ظاضاوٍَ  0803دًُؼ بطيس غاَيٌ , نُ ز
ُباضَت بُزيسوبؤنُٓناًْاُْوَ  َىإ قىتاغاُْنإ غ ًٖبٓؤتًعٌَ بُناضًَٖٓا بُآلّ غُضَضِاٍ ْانؤنٌ ًْ

زياضزَيُنٌ غطوؾتًُ وَآلَطؤ الٍ نُغٌ خُويَٓطاو زضووغت زَنات ًٖجٓىتًعّ وا ثًَٓاغُ زَنطٍَ نُ 
ت وَنى ثانبىُْوٍَ , ُّٓ وَآلَطؤيُف بُثًٌَ باوَضِبىوٌْ نُغُنُو ٓاضَظووٍ بؤ ْىاْسٕ زَطؤضِيَت داًْ

ُٖضوَٖا ؾطؤيس و بطويط بُناضيإ ًَٖٓاوَ بُآلّ ؾطؤيس يُدًاتٌ , زَضووٌْ ًٖبٓؤتًعٌَ بُناض ًَٖٓاوَ
عٌَ ًٖبٓؤتًعّ  ُْسَ ؾًهطزُْوٍَ زَضووٌْ يُضووٍ ًَهاًْ ضووٍ نطزَ ؾًهطزُْوٍَ زَضوٌْ نُُٖضن

ٓاؾهطانطزٌْ ًًَُْٗٓو تىاْاناٌْ َطؤظ دًاواظَ يُثطؤغٍُ ًٖبٓؤتًعَُوَ بُآلّ يُنؤتايًسا يُى ٓاَاجنٌ 
َت ُْٗاُْناٌْ َطؤظُ يُضيَطٍُ ؾًهطزُْوٍَ  ,زًَب بَُيطُف بؤ َُُٓ ناضَغُضنطزٕ و زؤظيُٓوٍَ ث
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ُْسٍَ يُثعيؿهاٌْ َُٓطيهايًـ ًٖجٓؤتعٌَ خىزٍ  ,َ(الؾعىض) زَضوٌْ و ٓاؾهطانطزٌْ ُْغت ٖ
بُناضزًََٖٓٔ ًَُٓـ دؤضَ تُنًٓهًَهُ وَضطرياوَ يُ غطوؾٌ خىزٍ نُياضَُتًسَضَ بؤ دؤؾساٌْ 
ُْسيَو ؾيت باف ُّٓ دؤضَ تُنًٓهٍُ  نُغًيَت و واظًَٖٓإ يُُْٖسٍ خىٍ خطاخ و وَضططتين ٖ

نإ بُناضزيَت بؤ واظًَٖٓإ دطُضَنًَؿإ و خىاضزُْوَو ططؾيت غًَهؼ و تطؽ و ُٖغيت َُٓطيهايُ
ري و ٓاظاضٍ زَضووٌْ و دُغتُيٌ ًَهٌ , خؤبُنُّ ظْا ُّٓ ضيَطُيُ بُناضزيَت بؤ زضوغتهطزٌْ تًَطِوْا

َهُ يُغُض ُٖغيت نُغٌ خُويَٓطاو ُْى , ًٓذاٌب بُضاَبُض خىز َْطٌ خُويَُٓض تانُ ظاَيبىوًْ ز
َ ٓريازَو ٓاضَظووٍ خؤٍ ًٖض ؾتًَو ْانات, طٓاتًؼَى يُناتٌ ْىاْسْسا , ُٓو نُغٍُ خُويَٓطاوَ بٌُب

بُآلّ تُْٗا وَآلٌَ ُٓو نُغُ ُٓزاتُوَ , نُغُنُ ُٖضزوو ناوٍ نطاوَتُوَو ٓاطاٍ يُزَوضوبُضٍ ُٖيُ
ضزَيىوٍ يُواقًعسا ناتًَو َطؤظ غُيطٍ ؾًًًَُو زَنات بؤ صيىوُْ وَنى طُ, نُغطوؾٌ ُٓزاتٌَ

َبطِيٌَ يُطٍَُ ُٓو ضؤشطاضَزا زَشٍ  َْسٍ بُشياٌْ غًاغٌ نىضزَوَ ُٖيُ ُٓوا تؤ يُواقًع زاز نُثُيى
يإ ناتًَو نُغًَو باغٌ بابُتًَهٌ غُضجنطِانًَؿت بؤ زَنات و , نُشياٌْ ثًَؿُُضطايُتٌ بىوَ

ؿاٍُْ ُٓوَيُ تؤ ب َبطِيٌَ ُٓوَ ًْ سٕ زَضِؤٍبُالتُوَ ططْطُ تؤف بُتُواوٍ يُزوًْا زاز , ُضَو ْىْا
ظؤضيؿٔ ُٓو صيىوْاُْ يُشياٌْ ضؤشاَُْإ ناتٌَ َطؤظ  تُضنًع زَخاتُ غُض ؾتًَو ؾتُيَهٌ زيهُ 

َبطِيَت ظؤضداض يًَطَو يُوٍَ خَُيهاًَْو ُٖٕ , بُؾًَىَيُنٌ ُْغتًاُْ ؾُضاَؤف زَنات و يًٌَ زاز
ًُ سٌْ َىطٓاتًػٌ ًْ ُْىْا سُْ َىطٓاتًػًُ بُآلّ ُٓظَىُْنإ زَضيإ , باوَضِيإ ب خػتىوَ نُوا ُّٓ ْىْا

ُُْخؤؾًُنإ  ُبىَ يُناضَغُضنطزٌْ ظؤض ي ػيت ُٖيُو ناضيطُضٍ تُواوٍ ٖ يَُٓايُنٌ ؾػًؤيؤدٌ ظْا
ـ  ,بُتايبُتًـ يُنؤْرتؤَيهؤزٌْ ٓاظاضو ُٖضوَٖا ُْخؤؾًُ غايهؤغؤَاتًُنإ يًَهؤَيًُٓوَ تاظَناًْ

ُض بُضاغيت بُناضًَٖٓطا ُٓوا ناضيطُضيُنٌ ظؤضٍ ٓاَاشَ بُوَ زَنُٕ نُ نؤٕ ًَٖعٍ غطوؾجًَسإ ُٓط
َ يُغُض َطؤظ بُثًٌَ يًَهؤَيًُٓوَنإ ُٓو نُغاٍُْ ْىاْسًْإ بؤ نطاوَ وَآلَطؤيُنٌ باؾًإ  ,زٌَب

ُبُغُض ضَؾتاضياْسا  هاضياُْ ن سُْنُو يَُُٖاْهاتًؿسا زضنًإ نطزووَ بُو طؤضِْا ُبىوَ بؤ ثطؤغٍُ ْىْا ٖ
ُبُغرتاوَ بُغًؿاتٌ بُثًٌَ يًَهؤَيًُٓ, ٖاتىوَ سٌْ َىطٓاتًػٌ ْ ًُتٌ نُغًَو بؤ ْىْا وَناًْـ قاًب

زياضيهطاوٍ نُغُنُوَ يإ غاويًهُيٌ يإ ٖػرتيابىوٌْ يإ ُْخؤؾٌ و باوَضِبُخؤبىوٕ و ؾُضِاْطًَعٍ 
َباؾٌ نُغُنُ بؤ ْططؤبىوٕ يُُْٖسٍَ ناالنٌ  و ًَهُنبىوٌْ و خُياَيهطزٕ بَُيهى بُغرتاوَ بُ ٓاَاز

ًْٗيَن ثطؤغُنُ يُوَزايُ ُٓو نُغُ يُطٍَُ خُويَُٓض , ٓسُْوَو طىيَططتٔ و ظيٓسَخُوٕوَنى خىيَ
سُْنُيُ إ , زَثهطٍَِ ُّٓ ثهطِاْسُْف نطؤنٌ ْىْا يُضيَطٍُ بُناضًَٖٓاٌْ ًٖبٓؤتًعَُوَ ظاْايإ تىاًْ

ُبرينىوُْوَيُى يُضَؾتاضٍ نُغٌ خُويَٓطاو ز ضوغت ُٖيىَغُو ؾًؤَطُيًَهٌ ضنًًَبىوُْوَو دؤضَ ي
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ُبُغُضٖاتًَهٌ غُيط زَططٍ و يُطَُيٌ تًَهسَٓاَيًٌَ ُٓوَ , بهُٕ ػيت زََيٌَ ناتًَو تؤ طىٍَ ي ضاغيت ظْا
ؿت بُوٍَ يُزَوضوبُضت ضوو زَزات ُٓو ضاغتًُ , تؤ بُؾًَىَيُنٌ دىظٌٓ زَخُوٍ و ُٖغتُٓنطزًْ

َْسيؿت بُدًٗاٌْ زَضَوَ يُناتٌ غُيطنطزْت الواظَ. بؤ غُغي, زَغُغيًيَنَ اْسٌْ ُّٓ ضاغتًُ ثُيى
ُف غًطُىْس ؾطؤيس عُقًًَإ نطزَ زوو بُؾُوَ عُقًٌَ ْاوَنٌ و زَضَنٌ يإ زياضو  ايإ يُوْا ظْا

عُقًٌَ ْاوَنٌ غُضناوٍَ ٖعضٍ خُياَيًُ واتُ ناتًَو تؤ برييُوَ زَنُيتُوَ نُزَتىاٌْ , ْازياض
ُبٌَ بؤ بُزيًَٗٓاٌْ ٓاواتُناْت ُٓوا عُقًٌَ ز ينَ و ثًَت ًَٖعيَهٌ غًشطيًت ٖ ًَب َضَنٌ ضؤَيٌ ؾًتُض ز

َـُٓ.  زََيٌ واظ يُّ بُظَاُْ ًب
ناتصًََط يُضؤشيَهسا ناضزَنات و بُباْهٌ ظاًْاضٍ و يازَوَضٍ و ٓاضَظوو 30عُقًٌ ؾاضاوَ

 ططتٍُ ُٖيُ يُيُى ناتسا. 54و خىوَنإ زازُْضيَت و تىاْاٍ تؤَاضنطزٌْ
تُ زواْسٕ يُضيَطٍُ ُْغتُوَ نىْهُ ًٖبٓؤتًعّ ظاْػتًَهُ زَضووٌْ َطؤظ زًًَََٖٓ    

, ظؤضبٍُ ظؤضٍ شياٌْ زَضووٌْ تاى ًًَُْٗٓو ٓاؾهطا ْانطيَت بُآلّ يُضيَطٍُ ُْغتُوَ زَضزَنُوٕ
ْىاْسٌْ َىطٓاتًػٌ ثطؤغٍُ نىوُْ ْاو ُْغيت َطؤظُوَيُ يُزاطاناًْـ ثؿت بُْىاْسٌْ 

ظاًْاضيُى ببُخؿًَت  َىطٓاتًػٌ ْابُغرتٍَ نىْهُ خُويَُٓض زَتىاٌَْ يازَوضٍ و دؤضَ
بُخُويَٓطاو ًَُٓـ زَبًَتُٖؤٍ تًَههىوٌْ اليٌُْ َُعطيؿٌ و ظيازنطزٌْ ظاًْاضيطُيًَو 
نُثُيىَْسٍ بُبابُتًَهُوَ ُْبٌَ و ُٖضوَٖا يُبرينىُْوٍَ ُْٖسيَهٌ زيهُ َُُٓف ثُغُْس ًًُْ 

 يُضووٍ َطؤيٌ و ؾُضعًُوَ.
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  :ئومَيدخواشي و طةشبيين
 

وةك شريةخؤزةيةك واية دةمي  ئةم ضةزدةمة
 كسدؤتةوة بؤ بَيصازبووى )فسوم(

 
ظؤض يُؾُيًُغىؾاٌْ نؤٕ و ْىٍَ ٓاَاشَيإ بًَُُالٌَْ و نًَؿُُنًَؿٌ َطؤظ يُطٍَُ شيإ 

يُواُْف ُٓضيو ؾطؤٌَ َُٓطيهايٌ نُثًًَىايُ ًَُالًًَُْنٌ بُضزَواّ يًَُْىإ , زاوَ
ضاثاٍ شياٌْ ُّٓ نُضخُف يُنجاضنُ بٌَ ٓىًََسٍ غُ, ٓىًََسوطُؾبًين و شيإ و َُضطسا ُٖيُ

و ًْطُضاٌْ و ضَؾبًين و ٓاشاوٍَ غًاغٌ و ٓابىضٍ و نؤَُآليُتٌ و ناضٍ زَغتسضيَصٍ و ؾُضِو 
نُضخٌ بؤَيب ُٓتؤّ و , ُٖضاوخًَطا بُضَو ثًَؿُوَ نىوُْ نُبُنُضخٌ خًَطا زَْاغطيَت

ُّٓ غُضزََُ وَى ؾريَخؤضَيُى , ؾذينؤََُيهىشو يًَهرتاظاٌْ َطؤظُنإ و ْاَؤبىوٕ و خؤنى
ُٖض ناالنًًُنٌ ْاوَوٍَ َطؤظ ثًَؿىاظٍ يُو ؾتاُْ , وايُ زٌََ نطزؤتُوَ بؤ بًَعاضبىوٕ

, خىاضزُْوَ, ثُْابطزٕ بؤدطُضَ, نُيُخُياَيٌ خؤيساثًؿٍُ خؤثاضاغتُٓ يُبًَعاضبىوٕ, زَنات
َطؤظُ يًُْطُضاٌْ  نُبُخُياٍَ ناضطٍُ َُٖيهًَؿاٌْ, وَضظف...تس, تُيُظعيؤٕ, ؾًًِ

َطؤظ ْاناضٍ ًَهُنهطزُْ بؤ , يُنؤََُيطُ ْىيًَُناْسا, نًَُُٖؿُ ُٖضَِؾُ يُو َطؤظُ زَنات
يإ ٓاًََطيَهٌ , اليُُْ نُضَغُيًُنإ نُيَُطؤظًَهٌ ظيٓسووَوَ زَبًَتُ نُضَغُيُنٌ َُضط
ضؤسٌ ُْيتىاًُْوَ  بًَٗؤف و بٌَ غؤظ و ُٖوٍَ و تُقُال تُْٗاو تُْٗا بؤ تًَطنطزٌْ غهُو اليٌُْ

بؤيُ َُٓطِؤ ثًَىيػتُإ بًُٖىا ثًَىيػتًُنٌ , بهًَتُ ُٓوزيىٍ غٓىضٍ نُضَغاظٍ غُضزََُوَ
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ُٓطُض خىاضزٕ و ُٖوا ثًَىيػيت بُٓضَِتٌ دُغتُ بٔ وَنى بريؤزظٍ ُٖضٌََ , زَضووٌْ ططْطُ
ٌ َطؤظٔ و ثًَىيػتًُنإ ٓاَاشٍَ ثًَساوَ نُواتُ ٓىًََسو طُؾبًين ثًَىيػيت بُٓضَِتٌ ضؤس

نىْهُ تانُ , ُٖوَيًَهُ بؤ ظاَيبىوٕ بُغُض ُٖغتهطزٕ بُضَْر بُخُغاضٍ و غىتاٌْ زَضووٌْ
ضيَطٍُ ناضَغُضَ بؤ َطؤظ ونؤٍََُ..بُآلّ ناّ ًٖىا؟!ٓايا بُغاْايٌ زيَتُ زَغت؟!يإ تُْٗا 

يإ , خؤَإ زَبًٓري بًُٖىاٍ بٌَ ًٖىايٌ؟!ًٖىاخىاظٍ يإ ٓىًََسَواضٍ ثًَهُواٍُْ ضَؾبًًُٓ
تىاْاٍ , َطؤظٌ بُزبري ُٓو َطؤظُيُ نُيُبُضزَّ َُٖىو ناضيَهسا ًَهُنُ, بُزبًين

 بُضَْطاضبىوُْوَو قىضِثًَىاٌْ ًًُْو زَضواظٍَ طًاٌْ خؤبُزَغتُوَزاٌْ يُغُض ثؿتُ.
يُطٍَُ َُُٓؾسا ْاتىاْري , ضَؾبًًًٓـ واتُ َُضطٌ يُغُضخؤ نًُٖض ؾتًَهٌ يُزوازا ًًُْ

نىْهُ َطؤظايُتٌ َطؤظ , َؾبًين بُؾًَهٌ دًاُْنطاوَيُ يُزَضووٌْ َطؤظنُ ض, بطِياضبسَئ
ُٓو ؾتاُْف نُبُختُوَضٍ بَُطؤظ زَبُخؿٔ و ضَْطُ َطؤظ , غُضَُٖيساُْوَ ْىيَدىاظٍ ُٖيُ

, خًَعإ و ثُيىَْسيًُ َطؤظايُتًُناُْ, ؾىونطزُْ, شًَْٗٓاُْ, َٓساَيُ, خؤٍ زاٌْ ثًَسا ًَُْْت
ُْٖسيَهًـ , ؤظ تًايسا غُضنُتىو زَبٌَ و بىوٌْ خؤٍ تًَسا زَبًًَٓتُوَيإ ُٓو ثًؿُيُيُ نَُط

نُْس نُغاًَْهٌ تط زََئًَ َُيُٓتٌ و َاْسبىبىوٌْ َطؤظ , زََئًَ بُختُوَضٍ ثاضَو غاَاُْ
ُْٖسيَهًرتيـ زََئًَ ٖؤٍ َُيُٓتٌ زَطُضِيَتُوَ , غُضناوٍَ ططؾتُ ًْؿتُاٌْ و دًٗاًًُْناُْ

ظؤضبٍُ َُٓطيهايُنإ ٖؤٍ َُيُٓتٌ زَطُضِيَُٓٓوَ بؤ , ؤٍ زَضَنٌبؤ طىؾاضو ثاَيُثُغت
ُّٓ , دًٗاٌْ ْاوخؤيإ و بُختُوَضٍ و َُيُٓتًإ بُثاضَو باضوزؤخٌ زَضَوَ بُغتىوَ

بُآلّ غُباضَت بُناضَغُضٍ , بؤنىوُْف زَغتًٓؿاْهطزٌْ اليٌُْ نٌَُ ْاغًين خىزَ
, ٌ زَطُضِيَُٓٓوَ بؤ ًَٖعَ زَضَنًُنإُٓواٍُْ نُٖؤٍ ٓاظاضو ُٓؾهُجنُو َُيُٓت, زَضوٌْ

باظضطإ و خاوَٕ , َُٓاُْ ثًَىيػتًإ بُناضَغُضيَهٌ زَضووٌْ ُٖيُ وَى زَوَيَُُْس
بُآلّ ُٓواٍُْ نُنُْس اليًَُْهٌ زَضوًْإ يُو ٓاظاضو ُٓؾهُجنُو َُيُٓتًُ , بُضشَوَْسيُنإ

بُتايبُتٌ ضؤؾٓبريإ و , بُزيهطزوَ ظؤضبُيإ َُيًٌ ناضَغُضنطزًَْهٌ زَضوًْإ ُٖبىوَ
ُٓو نُغٍُ نُٖؤٍ ٓاظاضو ُٓؾهُجنُ زَطُضِيَُٓٓوَ بؤ دًٗاٌْ , زاًْؿتىاٌْ ؾاضو ٓاؾطَتإ

بُآلّ ُٓوَ واْاطُيًَُْت نُضظطاضٍ , زَضَوَ يُواُْيُ ضظطاضٍ بىوبٌَ يُُٖغتهطزٕ بُطىْاه
خؤٍ ُْْاغًىَتُوَو ٖؤيُنُؾٌ زَطُضِيَتُوَ بؤُٓوٍَ نُُٓو نُغُ ًَٖؿتا , زَبًَت يًُْطُضاٌْ

ُّٓ َطؤظُ َُٖىو ًَٖعيَو يُو ؾتاُْ , وَى ًٓؿهُضيَو و ضيَهدُضيَهٌ َُٖىو ًَٖعَناٌْ
ظؤضنُغًـ َُتطغٌ , نَُىَيهٌ خؤيُتٌ ُْى يًَُٖعٍ خىزٍ و طًاٌْ, وَضزَوططيَت



 342 

يُضوبُضوبىُْوٍَ خؤيإ زَنُٕ بؤ ُٓوٍَ ؾتُ ؾاضوَناًْإ  بُضدُغتُ ُْبًَت ُٖض بُؾاضاوَيٌ 
 ًَٓتُوَ.سيًَ

َبُخؿًَت ُْاعياْسايُو خؤؾًُإ ثٌَ ز , نُواتُ ٓىًََس ياخىز ًٖىا ًَٖعيَهٌ ضؤؾٓهُضَوَيُ ي
َبىوٌْ بُضزَواَسايُ بؤ طُؾُنطزٕ و طؤضِإ يُطٍَُ  َُاٍ خؤؾُويػيت شيإ و ٓاَاز ًٖىاف يُغُض ٓب

َبًَت شيإ و ٓىًََسَوا, بُّ ؾًَىَيُ زوو ضيَطُ يُثًَؿُاْسايُ, ظََُْسا ين , ضٍ َُٖيبصيَطئيإ ز يإ بُزًب
اٍ طُؾُنطزٕ و , و َُضط ُبطِوايإ بُشيإ ُٖيُو تىْا ُٕ ن ٍُ نُ ٓىًََسَواضٍ زَططُْ بُض ُٓوْا ُٓوْا

إ ُٖيُ يَُُٖىو نات و ؾىيًََٓهسا َبصيَطٕ , طؤضِاًْ ُف نُضنابُضايُتٌ و نًُٓو ناويهاضٍ َُٖيس ُٓوْا
َ باوَضِٕ و ًٖض خؤؾًًُى بُزٍ ْانُٕ ُ ٌب  يُشياًْاْسا. ُٓوْا

يُنًَُإ وَغتاوَ واتُ ًَهُنبىوُْ بؤناضَْىؽ و , نُواتُ زوو دؤض ًٖىاَإ ُٖيُ
وَى ُٓو نُغٍُ نُيُغًَبُضٍ زضَختًَهسا بُثؿتا نُوتىوَو زٌََ , ناوَضِيَهطزٌْ بُضزَواّ

ُ زووًََإ بعويَُٓضٍ َطؤظ, نطؤزتُوَ بَُيهى بُضيَو بهُويَتُ زًََُوَو غهٌ خؤٍ ثٌَ تًَطبهات
ُٓو نُغًَهُخؤٍ بُبٌَ بُخت زَظاًَْت و , نُثطَِ يُتىاْاو باوَضِنطزٕ بُشيإ و ثًَؿهُوتٔ

ُٓوا ؾُضَاٌْ بطغًيَت و َُضط بُغُض خؤيسا , واُٖغت زَنات َُٖىو زَضطُيُنٌ يًَساخطاوَ
بُآلّ , َطؤظ غُضناوٍَ ًَٖعٍ طُؾُنطزُْو خؤغاظيَُٓ يُطُأل طؤضِاٌْ شيإ و ظََإ, زَغُثًًََٓت

خاوَٕ ًٖىا , ططْط يُوَزايُ نُُٖغت بُبىوٕ وًَٖعٍ خؤٍ بهات و ٓاَاجنُناٌْ زياضٍ بهات
 ُٓو نُغُ ًًُْ نَُُٖىو ناضيَهٌ بُبُضزَواٌَ بؤ ْاخؤؾٌ و ُْٖاَُتًُناٌْ شيإ  زَططيَت.

ُٓو َطؤظٍُ نُخاوَٕ ٓىًََس بًَت ُٓوا باضوزؤخُ ْاخؤؾُناٌْ شياٌْ بُؾتًَهٌ ناتٌ 
زَبًَت , وَى ُٓظَىوٌْ شيإ بؤ ضؤشاٌْ ٓايٓسَ غىزٍ يٌَ وَضزَططيَت, يُقَُيُّ زَزات

زَبًَت بُبُضزَواٌَ , نُخاَيٌ زَغتجًَهطزٌْ ًَٓػتا بًَت, بُؾًَىَيُى بؤ زواضؤشَإ بصئ
ُْخؤؾًو ُٓطُض بطِواٍ بُشيإ بًَت ُٓوا ظوتط ناى , ضووبُضِووٍ ْاضَِسُتٌ و ُْٖاَُتٌ ببًُٓوَ

نُواتُ ًٖىا ُٓو ٓاَطاظَيُ يإ ُٓو ًَٖعَيُ يُضَؾبًين , بُشيإ ُٖيُ نىْهُ ًٖىاٍ, زَبًَتُوَ
ضَؾبًين يُخؤؾُويػيت و , ضَؾبًين يُثًَؿهُوتٔ و غُضنُوتٔ, و بًَعاضٍ ضظطاضَإ زَنات

بُضزَواَبىوُْ , ًٖىاٍ بعويَُٓضٍ َطؤظ, ضَؾبًين يُباؾرتنطزٌْ باضٍ بصيَىٍ شيإ, نانبىوُْوَ
, ُ يُبُضبُضَناٌْ نؤغجُنإ و طُؾُنطزٌْ ُٓو ًَٖعٍَ يُْاخٌ تانسايُيُٓاواتُناصيإ و تىاْػت

 وَى خؤؾُويػيت و تىاْاو باوَضِ بُخؤبىوٕ و غُضنُوتٔ.
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, بُآلّ ًٖىاٍ وَغتاو يإ ضووخاو ناوَضِواْهطزُْ يإ ثاضِاُْوَيُنٌ ؾاضاوَيُ يُظََُْسا
ؿتبىوَ ُٓو زَضطايٍُ نُبُضَو ثًاويَو طُي: ُٓضيو ؾطؤّ غُباضَت بًُٖىا يُنريؤنًهسا زََيًَت

, نابطاف زَغيت بُثاضِاُْوَو تهانطزٕ نطز, بُآلّ ثاغُواٌْ زَضطا ضيٌَ يًَططت, ٓامساٌْ زَبطز
نابطاف ضؤشإ , ثاغُواُْنُ وتٌ ًَٓػتا ْاتىامن ضيَت بسٌَََ بهًتُ شوضَوَ زَبًَت ناوَضِوإ بًت

ّ ُٖض غىزٍ ُْبىو تًَُُْـ بُضَو ثريٍ نُبهًَتُ شوضَوَ بُآل, وغاآلٌْ زَشَاضزو زَثاضِايُوَ
يُّ زوازوايٍُ تًَُُْسا ضوٍ نطزَ , ثُيهًَؿٌ زَنطز و تا زَٖات يَُُضط ْعيو زَبؤوَ

بُخىا غُيطَ!!تا ًَٓػتا نُغًَهٌ تطّ ُْبًين غُيطٍ خؤّ بًُويَت يُّ : ثاغُواُْنُو وتٌ
ؤ ظياتط نُؽ ُْيتىاًُْوَ يُت: ثاغُواُْنُف وَآلٌَ زايُوَ و وتٌ, زَضطايُوَ بهًَتُ شوضَوَ

 بطاتُ ُّٓ زَضطايُ نىوٕ تُْٗا تؤ نطِياضيت و ُْٖىونُف زََُوٍَ زاخيُّ.
ُٓو َطؤظٍُ شياٌْ بطييت بًَت يُزضِْسايُتٌ و ُٖضَغًَٗٓإ و ُْخؤؾٌ و ضنُبُضايُتٌ ُٓوا 

نىْهُ ُّٓ بريوبؤنىوُْ بُزبًًُٓ بُضَو ُْغت , خىزٍ خؤٍ و شياٌْ زَضِوخًًََٓت
 يَتُوَو يُزواداضيؿسا ناضزَناتُ غُض تُْسضوغيت بُؾًَىَيُنٌ طؿيت.زَطىيَعض

طُض , ظؤض نُؽ ُٖغت بًُْطُضاٌْ و زَيُضِاونٌَ زَنُٕ بٌَ ُٓوٍَ بعأْ ٖؤيُنٍُ نًًُ
واف بًَت زَبًَت َطؤظ بري يُؾيت باف و طُؾبري بهاتُوَ وَى خًَطخىاظٍ و غُضنُوتٔ و 

دؤضَ تًَؿهطيُٓف ناضزَناتُ غُض ٖاوغُْطٌ ُّٓ , يُؾػاغٌ و خؤؾُويػيت و يًَبىضزٕ
نىْهُ ُٖض , باؾرتوايُ َطؤظ ثًَـ ْىغذي بري يُو ؾتُ ناناُْ بهاتُوَ, زَضووٌْ و دُغتُيٌ

ؾتًَهٌ ناى يإ خطاخ طُض يُخُياَيسا بىو ثًَـ ْىغذي ُٓوا بُضَو ُْغت زَطىيَعضيَتُوَو يُوٍَ 
 ت.دًَطري زَبًَت و ناضيطُضيؿٌ بؤ غُض ٓايٓسَ زَبًَ
تطؽ و تىضَِبىوٕ و ضَؾبًين.تطؽ يُثًَـ : يُنؤتايًسا زَبٌَ ظاٍَ بري بُغُض غٌَ ؾتسا

َُٖىياُْوَ زيَت نىْهُ ُٖضَِؾُ يُٓؤقطططتين ًًَؤُْٖا نُؽ زَنات وَى تطغٌ يَُطزٕ و 
بُآلّ , تطؽ يُثُْاطريٍ و دًابىوُْوَ, تطؽ يُؾهػتًَٗٓإ و بًَهاضٍ و دُْط, ُْخؤؾٌ

يُنؤتايًسا , ٌَ ًََؿو زَوضوشيًََٓت و يُؾٌ َطؤظًـ شَٖطاوٍ زَناتتىضَِبىوٕ نؤُْٓسا
نُويٍَُٓ خىز يُزيسٍ , ضَؾبًًٓـ ناتًَو ضوو زَزات, بُضَْطاضٍ زَضووٌْ نُّ زَناتُوَ

بُآلّ ًَٖعٍ خؤؾُويػيت و , ًٖض َاْايُنٌ ْابًَت( بىوٕ) خىزَوَ زَضوخًًََٓت يُو ناتُزا
يُزَضَجناٌَ طؿت تَُُْسا زََيًرَي َطؤظ , ًين يُْاو بُضٕٓىًََسو باوَضِ زَتىأْ تطؽ و ضَؾب

يَُُٖاْهاتسا , ظؤضبٍُ خَُيو خؤيإ بُطُؾبري و زَيدؤف ًْؿإ زَزَٕ, خاوٌَْ بريوُٖغتُ
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ُّٓ ْانؤنًُ نُيًَُْىإ ُٖغتىُْغتُ , ُّٓ خؤًْؿاْساُْ ضووبُضووٍ ٖؤناضَناٌْ تطؽ زَبًَتُووَ
, واتُ زيىَنٍُ تطٍ َُٖيهىوٕ ًْؿإ زَزات, وٕزَبًَتُ ٖؤٍ َُٖيَطُضِاُْوٍَ َُٖيهى

ُْٖسيَذاضيـ بُثًَهُواُْوَ نىْهُ ُٖغت و ُْٓطًَعَ ُْغيت و نُثًَٓطاوَنإ ناض يُ 
تانٌ , تُْسضوغيت دُغتُو زٍَ و زَضووٕ زَنُٕ بُتايبُتٌ يُزَوضوبُضٍ ناتٌ ْىغتٓسا

بُضاوضز بهات نؤََُيطٍُ ًَُُٓ ظؤض بُاليُوَ ططْطُ خؤٍ يُطٍَُ نُغًَهٌ زيهُ 
ضوويُنٌ ُٓوَيُ بُٓىًََسو طُؾبًًُٓوَ خؤٍ بُضاوضز زَنات , بُضاوضزنطزًَْهٌ زوو ضوو

نُنُغًَهٌ ْاَؤو َات و َُيىوٍ و قُضظاض زَبًينَ يُّ خؤبُضاوضزنطزُْيسا بطِيَو ُٖٓىَٕ 
ط ضوويُنٍُ ت, زَبًَتُوَو بُضاَبُض شيإ طُؾبري زَبًَت و ضؤسٌ يُٓاغىزَيًسا زَبًًَٓتُوَ

نُخؤٍ بُضاوضز زَنات يُطٍَُ نُغًَهٌ ثطِ زَغُآلت و طريؾإ ثطِ ضَؾبًين باَيٌ بُغُضزا 
زَنًَؿٌَ و ًٖض ٓىًََسيَهٌ بُشيإ ْاًََينَ و برينطزُْوٍَ برينطزُْوَيُنٌ َازياُْ زَبًَت و 
 بُو ؾًَىَيُ ُٓوٍَ ْاوٍ ٓىًََس بًَت ُٖضطًع ًَىاٌْ ْابًَت و ُٖغتهطزٌْ بُْآاغىزَيٌ ناض

ظؤض ططْطُ َطؤظ خؤٍ بُضاوضز بهات يُطٍَُ زويًٌََٓ خؤيساو , يُٖؤف و زَوضبُضيؿٌ زَنات
 بُؾًَىٍَ ضَٖاياُْ ُْضِواًَْتُ بُختُوَضٍ و ٓىًََس.   
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 :فسؤيديصم و نامؤبووني مسؤظ
 

 ماتي و مةلوولي بةضرتاوة بةضسوشيت مسؤظةوة

 )فسويد(

 
وزاضتطئ زَضوْٓاغاٌْ غُزٍَ بًػتُّ و يُنًَهُيُْا( 0929-0856) غًطُؤْس ؾطؤيس

زاَُظضيَُٓضٍ قىتاغاٍُْ ؾًهطزُْوٍَ زَضووًُْ ُٖض ُٓويؿُ تىاٌْ ُْغيت َطؤظ ْاوظَز بهات 
بُثًٌَ زابُؾهطزٌْ نؤُْٓساٌَ زَضوٌْ نُبُغُض غٌَ ٓاغيت زَضووٌْ زابُؾهطز وَنى ُٖغت 

وَنى تًؤضٍ غًَهػٌ و َُُٓ غُضَضِاٍ طُيٌ بُضٌَُٖ ططْطٌ تطٍ , وُْغت و ثًَـ ُٖغت
 زابُؾهطزٌْ ُْٓطًَعَناٌْ شيإ وَطزٕ.

, ؾطؤيس َطؤظ زَخاتُ طًَصاوو غُضغىضَِاُْوَ َُُْْٓتُ غٓهٌَ و ُْ ُٓوتُ يًٌَ زَضباظبٌَ
بُضاَبُض ًَُالًٌَْ , زَنات( َطزٕ) بَُيهى ظياتط َُيًٌ خؤبُزَغتُوَزإ و بٌَ َُٖيىيَػيت

 ْاوزَبات.( ضََُنٌ َطزٕ) ُُٓو خؤبُزَغتُوَزاُْف ب, طًَصاوَنُ
يُظؤضبٍُ تؤشيُٓوَو يًَهؤَيًُٓوَناًْسا ٓاَاشَ بُْاَؤبىوٕ و ططيَساٌْ ُٓو ْاَؤبىوُْ 

 نُ الٍ َاضنػًُنإ بُ, َ( الضياع) َُبُغتًؿٌ يُْاَؤبىوٕ, بُغطوؾيت َطؤظُوَ زَنات
إ يُطٍَُ ًَُٓـ ُٖغتهطزٌْ َطؤظُ بُنُغاغٌ وَُيىيٌ و ُْطىجن, بُناضٖاتىوَ( االغرتاب)

 زَوضوبُضٍ نؤَُآليُتٌ بُثًٌَ ثًَىيػت و زووضَ ثُضيَعٍ يُنؤٍََُ و ناضيًَهُٓنطزٕ يُطَُيًسا. 
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تًَطٍُ ْاَؤبىٕ الٍ ؾطؤيس يُْاوَضِؤنسا بطيتًُ يُثُنهُوتين َطؤظ بؤ خؤ قىوتاضنطزٕ يُو 
ُثًَؿٌ بؤ َُيىويٌ و َُيُٓتًُ نُبُغطوؾيت َطؤظُوَ بُغرتاوَ يُُٓجناٌَ ُٓو نؤغجاٍُْ زيَٓ

ضيَطا ناضَيُنٌ ًَْىإ ُٖوَيُناٌْ بؤ طُيؿذي بَُُيٌ و َُضاَُ غُضيعَيًُنإ بُؾًَىَيُنٌ 
يًَُْىإ ظَضوضَتُ نؤَُآليُتٌ و ضؤؾٓبريٍ و ؾاضغتاًُْتًُنإ , غُضبُغت و ضَٖا يُاليُنُوَ

 يُاليُنٌ زيهُوَ. 
ؤبؤتُوَ وَنى غًَهؼ و زا ن( اهلى) ُْٓطًَعَ غُضيعَيٌ و غُضَتايًُناٌْ َطؤظ نُ يُُٓو

واتُ ُٓو َُضاّ و , ثًَساويػتًُ بايؤيؤشيُناٌْ تطو بُدًًََٗٓاٌْ يُنىاضنًَىٍَ نؤٍََُ و زَوضوبُضٍ
ٍ َطؤظ ثًَهسيَٓٔ ظَظيُتُ َُٖىوٍ دًَبُدٌَ بهات بُضاَبُض ُٓو ( الؾعىض) ٓاضَظوواٍُْ نُُْغت

ُْس زَنات و زَخياتُ شيَط ضنًَؿٌ ُٓو واقًعُ نؤَُآليُتًٍُ نُُٖض يُتٌَُُْ َٓساَيًًُوَ َطؤظ ثاب
واقًعُ نؤَُآليُتًُوَ نىْهُ وَغتإ زشٍ ُٓو واقًعُو يُبُض ناو ُْططتين َطؤظ زَخاتُ طًَصاوٍ 

َبسا ) ثًَساويػتًُ بايؤيؤشيُنإ و زووبُضَنٌ ًَْىإ سُظو ٓاضَظوَناٌْ َطؤظ نُ بَُٓاٍ يُظَت
نؤٍََُ نُبَُٓاٍ واقًع زَططيَتُوَ نُشيآْاٍَُ َطؤظ  زَططيَتُوَو ًَْىإ ثًَىَضو زابىُْضييت( ايًصَ

واتُ َطؤظ تا زََطيَت يًَُُالًَْسا زَشٍ و بُسُغطَتٌ دًَبُدًَهطزٌْ , ثًَهسيَٓٔ الٍ ؾطؤيس
زَبًَت ( اسباط) ُٖض يُّ غؤْطُيُوَ نُ َطؤظ تىوؾٌ ضووخإ, ثًَساويػتًُناًُْوَ غُض زًََْتُوَ

واتُ سُظنطزٕ بُطُضِاُْوَ بؤ , ات نُُٓويـ غُضيعٍَ َطزَُُْيًًَهٌ ؾاضاوَ َطؤظ ضاثًَض زَن
 نُ ْاو غهٌ زايهُ.( ايػهىٕ) شياًَْهٌ ٓاغىزَو بًَسَْط

ُْسٍَ نُيُثًَىَضو ياغا نؤَُآليُتًُناْسا  ؾطؤيس ْاَؤبىوٌْ َطؤظ زَطُضِيًََٓتُوَ بؤُٓو نؤتىب
طٍُ زاَُظضاوَ نؤَُآليُتٌ و زَضزَنُويَت و يُغُض ناالنًُ غُضيعَيٌ و بايؤيؤشيُناٌْ َطؤظ يُضيَ

َ َطؤظ يًٌَ البسات ُّٓ ْاَؤبىُْف , ضؤؾٓبريٍ وَازيُناٌْ نؤََُيُوَ زَغُثًَٓطٍَ وَنى ثًَىَضيَو ْاٌب
( ُْنٍُ!!) ُٖض يُغُضَتاٍ تٌَُُْ َٓساَيًُوَ زَغتجًَسَنات نىْهُ يُغُضٍ ثًَىيػتُو ثًٌَ زََئًَ

َتُ تطغًَ( عُيبُ) يإ و يُزٍَ و ًََؿهٌ نُنُضَ زَنات و ْاناض سُظو َُُٓف خؤٍ يُخؤيسا زًَب
ُبُؾًَىَيُى يإ ُٓوٍ تط طىظاضؾيت يًَسَنطز زازََطنًَتُوَو ثؿتطىٍَ زَخطٍَ بؤُٓوٍَ  ٓاضَظووَناٌْ ن

ُتٍُ تًايسا زَشٍ َت يُو ؾاضغتاًْ , ُّٓ زاَطناُْوَف نُُٓيتُضْاتًعًَهٌ تطٍ ًًُْ, ٖاوبُف ًب
ُتُزا ؾاضاوَتط زَنات و تىوؾٌ زََاضطريٍ زَنات و وظَ ؾاضا وَناٌْ يُٓاغت ثًَؿهُوتين ؾاضغتاًْ

َت يُٓاغت بُؾساضيهطزٌْ نؤٍََُ  ًَب ُباو طؤؾُطري يإ ٓاَيؤظ زَخىَيكًيَنَ و زووضَ ثُضيَع ز نُغًَهٌ ْات
ُوَ.  ػت و وظَناًْ  بُتىْا
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ىت ُْٓطًَعٍَ غًَهؼ ..نُيُنًَهُ يُو ثًَساويػتًُ بايؤيؤشياُْو زازََطنًَتُوَ يإ غُضن
زَنطٍَ بُضاٍ ؾطؤيس ُٓو وظَ ثُْٗإ و ؾاضاوَيُ غطيَتُ خعَُت ناالنًُ ضؤؾٓبريٍ و 

بُآلّ ُّٓ ًَْىاُْف يُغُض سًػابٌ  ,(تكعًس) نؤَُآليُتًُنإ بُضيَطاٍ يإ ؾًَىٍَ َُٖيهؿإ
بَُٓاٍ يُظَت زا زَبًَت وَنى قُضَبىونطزُْوَو ًَهُنٌ ياغا نؤَُآليُتًُناُْ واتُ بَُٓاٍ 

نىْهُ ُْٓطًَعٍَ غًَهؼ و ُْٓطًَعَ بايؤيؤشيُناٌْ زيهُف زاواٍ غطوؾيت َطؤظٔ و  ,واقًع
بُّ ؾًَىَيُ نطزاضٍ , ضؤؾٓبريٍ نؤَُآليُتٌ نؤغجُ يُضووٍ بُزيًَٗٓاٌْ ُٓو زاواياُْ

 يإ ؾًًًََهٌ بُضططٍ, َُٖيهؿاُْوَ زَبًَتُ ًَهاًْعٌَ بُضططيهطزٌْ زَضووٌْ ْاضاغتُوخؤ
بؤ خؤضظطاضنطزٕ يُو ُْٓطًَعَو ٓاناَُناٌْ بؤضاظيهطزٌْ زاواٍ خىزو  زَضووٌْ( سًًُ زؾاعًُ)

بُو ؾًَىَيُف يُقاوغٌ غُضنىتهطاوٍ , واقًعٌ نؤَُآليُتٌ نُُٖضزونًإ زش بُيُنٔ
زووضْانُويَتُوَ ُٖضنُْسَ خؤٍ خػتؤتُ قؤْاغٌ َُٖيهؿاُْوَ واتُ ْاونطؤنٌ ْاوَوٍَ َطؤظ 

 خًسا.زًَََينَ و زَبًَتـُ زيَىَظَُيُى يُْا
ُُْ نَُرت ناضيطُض  ثاف تٌَُُْ َٓساَيٌ واتُ قؤْاغٌ ناًََبىوٕ ناضٍ نؤٍََُ يُغُض ُٓو تَُ
َت ُٓطُض بُضاوضز بهطٍَ يُطٍَُ ناضيطُضٍ يُغُض تٌَُُْ خؤطىجناْسٕ و ُْطىجناٌْ ُٓو َطؤظاُْف  زًَب

َبًَت ُٖض بُو ثًًٌَ زَطُضِيَتُوَ بؤ ضؤَيٌ َين باآل نُيُشيَط ثُضوَضزَو ثًَىَضَناٌْ نؤ ٍََُ زضوغتس
ُْاخٌ ُٓو َطؤظُزا زَنىتٌَ ُّٓ نطزاضَف وا زَنات َطؤظ , يُتٌَُُْ َٓساَيًًُوَ ضَطىضيؿٍُ ي

َت و  يُتٌَُُْ ثاف َٓساَيٌ نَُرت ناضٍ يًَبهطٍَ ًَُٓـ وازَنات طؤضِاْهاضٍ يُشياٌْ َطؤظسا ًُْب
او بُتايبُتًـ ُٓطُض غؿُتًَهٌ به( اسباط) تاضَايُنًـ غاتُ شياٌْ ُٓو َطؤظُوَو ُٖغت بُضووخإ

طؤضٍَِ بًَطىَإ ُٖغيت ْاَؤبىوٕ و  َ ًب خطاثٌ وَضططتيبَ و يإ بُو ؾًَىَيُ ُٖغت بهاو ُْتىاٌْ
 نُغاغٌ تًايسا نطؤ زَنات و ُٓو َطؤظُ زَضِوخًيَنَ.

ُٖضنُْسَ ؾطؤيس ُْٖسٍَ داض ٓاَاشَ زَنات نُطؤضِاٌْ غُضتاغُضٍ زاَُظضاوو زَظطاناٌْ 
, تُ ٖؤٍ طؤضِإ يُناضَ ْانؤى و زشواضَ زضوغتبىوَناٌْ ْاخٌ َطؤظ و ٓاناَُناٌْنؤٍََُ زَبًَ

نىْهُ طىَاٌْ تًَسا , بُآلّ ُّٓ طؤضِاْهاضيُ ْابًَتُ ٖؤٍ ضيؿُنًَؿهطزٌْ يُنذاضَنٌ ُٓو ْاخُ
ًًُْ َُٖىو ؾاضغتاًُْتًَو و َُٖىو َطؤظًَهٌ ُٓو ؾاضغتاًُْتُ بُضواَيُت باْطُؾٍُ ُٓوَ 

ؾطؤيس بطِواؾٌ , يإ واثًؿإ ُٓزَٕ نُخؤيإ ْازَٕ بُزَغتُوٍَ غُضيعَناُْوَزَنُٕ يإ خؤ
ُْبىوَ نُؾاضغتاًُْتًَو ُٖبٌَ و غُضنىتهطزٌْ تًا ُْبىوبٌَ يُغُض شياٌْ نُغاٌْ نؤٍََُ 
ُٖوضَٖا ُٓغتَُُ الٍ ؾطؤيس نُثُضوَضزَيُنٌ بٌَ غُضنىتهطزٕ ُٖبًَت نىْهُ ُٓو زاوايٍُ 
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ضنىتهطزٕ ثاغاو زَنات خؤٍ بَُُْط زَظاًَْت بُواتايُنٌ تط تانُ واتُ زاواٍ نؤٍََُ نُغُ
 نُؽ زَبًَتُ قىضباٌْ نؤٍََُ نىْهُ نؤٍََُ ُٖض زًَََينَ.

ينَ يُطُؾُثًَهطزٌْ ضووخاٌْ َطؤظ ُضَِتٌ زًَب ُّٓ ُٖغتهطزُْف , ُٖغتهطزٕ بُطىْاه ضؤَيًَهٌ ٓب
زا زَضزَنُوٍَ ( ُضاونًٌَ َين باآلزيَ) و( زَيُضاونًٌَ زَغُآلت) نُيُ, يُغطوؾيت َطؤظسا ُٖيُ

ُْطًَعَناٌْ و زووًََإ ثاٍَ  يَنَ يُضاظيهطزٌْ ٓ نُيُنًَُإ طىؾاض زَخاتُ غُض َطؤظ نُواظ ًب
ٌََْ نُغعاٍ خؤٍ بُزَغيت خؤٍ بسات نىْهُ طىْاًَٖهٌ نطزووَ واتُ ُٖغيت  بَُطؤظُوَ ز

َبُؾبىٕ , غتاًُْتُُٖضوَٖا زََيٌَ ُٖغت بُطىْٗانطزٕ ططؾيت غُضَنٌ ؾاض, ثًَسَنات نىْهُ بُٖاٍ ًب
ُت  يُبطٍ ُٓو ُٖغت بُطىْاٖهطزُْ زَزَئ.  يُثًَؿهُوتين ؾاضغتاًْ

غُضناوَناٌْ َُيىويٌ و ْاَؤبىوٌْ َطؤظ بُبؤنىوٌْ ؾطؤيس بُتُْٗا ْابُغرتٍَ بًَُُالًٌَْ 
يٌ يإ ًَْىإ ٓاوَظٍ و دُغتُيٌ يإ ٓاناٌَ تىْسضِؤ ,ًَُٖؿُيٌ ًَْىإ ضؤسٌ و َازٍ َطؤظ

بَُيهى ُٓجناٌَ , ٓاضَظووَ َطؤيًُنإ نُزَبًَتُنؤغح يُبُضزَّ َطؤظسا بؤطُيؿذي بُثانًعَيٌ
ًَُالًٌَْ دُزَيًاٍُْ ًَْىإ غطوؾيت َطؤظ بُغُضيعَيُناًْؿًُوَو ًَْىإ ثًَساويػتًُناٌْ شيإ و 

يؤشياُْو ؾاضغتاًُْت و ُٓوٍَ نؤغح زَخاتُ بُضزَّ بُدًًََٗٓاٌْ ُٓو غُضيعَو ثًَىيػتًُ بايؤ
ؾطؤيس بطواٍ بُوَ ًًُْ نُضيَطا ناضَيُى ُٖبًَت بؤضظطاضبىوٕ يُّ ْاَؤيًُ , تاَطزٕ بُضزَواّ زَبًَت

ُٖضوَٖا ٓاَاشَ زَنات بُوٍَ , نىْهُ ُٓو ًَُالًًَُْ وَنى وشيإ بُبُضزَواٌَ يُطٍَُ َطؤظسايُ
ىزا طىظاضؾيت نُُٓو ضيَطاناضَ ٖعضٍ و غايهؤيؤشٍ و نؤَُآليُتًاٍُْ نُظؤض ؾُيػُؾٍُ د

يًَسَنات ْاتىاٌَْ َطؤظ يُو ْاَؤيًُ ضظطاض بهات و ظؤض بُطاَيتُداضِيؿُوَ دُخت يُغُض ُٓوَ 
زَنات نُغىنهطزٌْ نؤتىبُْسَناٌْ شياٌْ َطؤظ و ثًَؿدػتين شياٌْ نؤَُآليُتٌ ْاتىاٌَْ 

ضوَٖا زََيٌَ ُٖ, غُضنُوتٔ بُزَغتبًَٓٔ بؤضيؿُنًَؿهطزٌْ ُٓو ْاَؤيًُ تُْٗا نَُهطزُْوٍَ ُْبًَت
زابًٓهطزٌْ شياٌْ َازٍ و نؤَُآليُتٌ َطؤظ و ضيَطاٍ بُزَغتًَٗٓاٌْ ُٓو بُضوبىوَاُْو 
بُدًًََٗٓاٌْ زاوا نؤَُآليُتًُنإ يًَُاٍُْ ؾؤضِف و زابُؾهطزُْوٍَ غُضوَت و غاَإ يُواُْيُ 

 ْاَؤبىوٕ غىوى بهات بُآلّ يُْاوٍ زَبات.
بامساْهطز وَطُضِخػتين غُضيعَيُناُْ بؤ  يـ ُٖضوَنى يُثًَؿسا( تكعًس) َُٖيهؿإ

خعَُتهاضٍ ُٓؾطاْسٕ و ضؤؾٓبريٍ و شياضٍ و ضيَطُ ناضَيُنُ يُبطٍ ًَُالًٌَْ ْاوَوٍَ 
زَضووٌْ َطؤظ بُآلّ ُّٓ َُٖيهؿاُْف ؾًَىَيُنُ يُنُثاْسٌْ ُْٓطًَعٍَ غًَهػٌ و تانُنُغٌ 

إ و ثُنهُوتين و ُْٖسٍَ داضيـ ضظطاضْانات يُزَيُضاونٌَ و ُٓو بًَبُؾًُ نُزَبًَـُٖؤٍ ضوخ
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َطزٕ يإ سُظنطزٕ بَُطزٕ بؤضظطاضبىوٕ يُو َُيُٓتًُ نُبُزواناضَ زازَْطٍَ ناتٌَ بَُٓاٍ 
 يُظَت غُضنُوت بُزَغت ْاًٖيَنَ و زَبًَتُ ٖؤٍ َُيىيٌ و نُغاغٌ و ْاَؤبىوٌْ بُضزَواّ.

بؤ َطزٕ يإ بُضَو  ُٖض ُٓو دؤضَ َطزُْؾُ نُؾطؤيس ْاوٍ زَبات بُسُظٍ ُْغتًاٍُْ َطؤظ
ٍ غهٌ زايو نَُطؤظ تًايسا غاتُوَختُناٌْ شياٌْ ( ايػهىٕ) َُْعَيطاٍ بًَسَْطٌ و ٓاضاٌَ

 زووض يًَُُالٌَْ بُغُض زَبطز نُيُثًَؿسا بامساْهطز.
ؾطؤيس..بطِواٍ واًُْ نُثُضوَضزٍَ ٓايين بتىاٌَْ ببًَتُ ضيَطا ناضَيُى بؤ قىضتاضبىوٌْ َطؤظ 

ُٖوضَٖا ؾطؤيس ًٖض سُغابًَو بؤُٓو , طوؾيت ُٓو َطؤظُوَ بُغرتاوَيُ ْاَؤبىُْ نُبُ غ
ضظطاضبىوُْ ْانات نُبُٖؤٍ ثًَؿهُوتين نؤََُيُوَ ٖاتؤتُ نايُوَ وَنى غُضَُٖيساٌْ ٓائ و و 

ُّٓ غطوؾتُ َطؤظايُتًُ ؾطؤيس , ؾؤضِؾٌ ثًؿُغاظٍ ُٓوضوثاو ٓاناَُناٌْ يُشياٌْ َطؤظ
َُظضاوو ٓؤضطاُْ نؤَُآليُتًُنإ و نُوغاُْوٍَ َطؤظ و ْايطُضِيًََٓتُوَ بؤ زاتُثًين زا

 نًُٓنإ بؤ يُنرتو يُثًَٓاو بُضَُٖىو ؾيت تط. 
بَُيهىناضٍ ؾُضِخىاظاٍُْ َطؤظ بُغًؿُتًَهٌ غطوؾيت َطؤظ يُقَُيُّ زَزات و ضؤَيٌ 

 ًَت. واقًعٌ نؤَُآليُتٌ و ثُيىَْسيًُ ٓابىضيُنإ و ؾُضِوؾؤضِو بطغًَيت و قات و قطٍِ وَال زَْ
ُٖضنُْسَ ؾطؤيس ظؤض ضَؾبًُٓ بُضاَبُض غطوؾيت َطؤظ بُآلّ ْهىَيٌ يُتىاْاٍ خؤطىجناٌْ 

ٓاًََطٍ زَضوًُْإ ثًَؿهُوتين : َطؤظ يُطٍَُ واقًع و ثًَؿهُوتين زَضووٌْ ْانات وَنى زََيٌَ
بُخؤيُوَ بًًٓىَ بُتايبُتٌ يًَُاٍُْ ُٖوَيُناٌْ َطؤظ بؤ خؤزؤظيُٓوٍَ دًٗاٌْ زَضَوَو 

ناضًَٖٓاٌْ  تُنٓؤيؤشياو ...ٖتس نُبؤتُ ٖؤٍ طؤضِاًَْهٌ نُّ يُٖاوغُْطٌ و خؤطىجناٌْ بُ
نُيُضَؾبًًُٓنٍُ ؾطؤيس , بُآلّ َُُٓ طؤضِاًَْهٌ ُٓوتؤ ًًُْ, َطؤظ و ثًَؿهُوتين ثاؾُضِؤشٍ

 نُثًًَىايُ غطوؾيت َطؤظ ُٖضطًع ْاطؤضٍَِ و وَنى خؤٍ زًَََينَ. , نُّ بهاتُوَ
  
 



 351 

 

 

 

 

  :ضوزياليصم
 

ئاماجني ضوزياليةكاى زشطازكسدني يصزي 
 ضةثَيهساوة، كةدايهةمؤي زةفتازةكاني تاكة.

 
غىضيايًعّ يإ غُضو واقًع ضيَباظيَهٌ ٖىُْضٍ و ُٓزَبٌ ؾُضَْػًُ يُناضَناٌْ ٓاَاجنٌ 

ُّٓ ضيَباظَ  ,طىظاضؾتهطزُْ يُالؾعىض بُؾًَىَيُى نًُٖض ُٖقٌ بُعُقٌ و َُْتًكُوَ ُْبٌَ
زَضووٌْ ثىختُ بؤ طىظاضؾتهطزٕ يُغُضقاَيبىوٌْ ٖعض ض بُظاضَنٌ بٌَ يإ  ًَهاًْعًََهٌ

, ُّٓ ضيَباظَ يُغُضوٍ غُضدُّ بعاظُ ؾؤضِؾطريَناُْ, بُْىغري يإ ُٖض ضيَطايُنٌ زيهُ
غىضيايًُنإ  ,غىضيايًعّ زووضَ يُ ُٖض تُسُنىًََهٌ زَضَنٌ يإ زوضَ يُناوزيَطٍ عُقٌ

طُيًَهٌ واقًعٌ بُغتىوَ نُوَنى غًُبىٍ بُناضٍ زيَٓٔ بؤ يًُْطاضَناًْاْسا ثؿتًإ بُؾت
 طىظاضؾتهطزٕ يُخُوُْناًْإ و ثُضَثًَساٌْ ؾًَىَناٌْ غطوؾت بؤ غُضوٍ واقًعٌ بًٓطاو.

َْاغطيَتُوَ نُ تُضنًع زَناتُ غُض ُٓوٍَ ْاَؤو ْانؤى و الؾعىضُي عّ بُوَ ز ٓاَاجنٌ , غىضياًي
َٓطاوو تُغُوضاٌت ناُْ ٓاظازنطزٌْ ٖعضٍ نًُث اْسا , خُياَيٌ و ظاَيبىوٌْ خُوُْ ُنإ يُناضَناًْ غىضياًي

غتىوَ ُْى بُؾًَىٍَ زَضَوَ, ثؿتًإ بُؾًهطزُْوَناٌْ ؾطؤيس بُغتىوَ ُْاوَضِؤى ُب , ُٖضوَٖا ثؿتًإ ب
إ ٓاَيؤظو ْاضووُْ ؤناًْ ُْساٌْ غُضقاٍَ نطزووَ َُٖىو , بؤُي تاًب ضَ َاُْوَ ضواَيُتٌ زَضَوَ نُٖىُْ بُالٍ ُٓ

ًُضاغ َهَُيو و , تًُنإ زَضْابطِٕ و ططْطًـ ًْ ضٍ ناغُظٍ زضِاو ًب طاضنًَؿإ و ناضٍ ٖىُْ بؤُي بؤ ًْ
غت َُب ًعّ ثؿيت ثٌَ ز ناضزيَٓا وَى ُٓوٍَ زازٓا عّ يُغُض , ؾيت ؾُضاَؤؾهطاويإ ُب نىْهُغىضياًي
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ضٍ ُٓو غُضزََُ بى ضٍ زش بُٖىُْ ويـ بعاظًَهٌ ٖىُْ ُُٓ ًعّ زضووغت بىوَ ن ُٓاَاجنٌ نُالوٍَ زازٓا وَ ن
وٍَ ؾُضِ بىوَ َتهطزُْ عًَاٍُْ , ض َُٔوٍَ يًَهبسضيَتُوَ ؾًَىٍَ غىضياًي بُو ثًًَُف ضَؾتاضَناٌْ َطؤظ ًب

َىَزياضَ َُيهى يُُٖغيت ؾاعريٕا و , ًث َ ب هاضنًَؿاْسا ٌب ُْٗا يُٖىُْضٍ ًْ ًُ ناضٍ غىضياٌي ت َُضز ًْ
َ ٌَب ضدُغتُ ز ؿسا ُب و خؤ ناضٍ ٖىُْضيـ ُٖض ٖعضَ ن, ُٓزيباًْ ـ ُٖض ٖعضَ ُب ًَب ُواتُ ؾًعطو ُٓز

ُْاخًإ ْانُٕ بؤيُ ؾطؤيس  عَاُْ طىظاضؾت ي ثًًَُف ًٖض نُغًَو وَنى ؾاعريٕا و ُٓزيبإ غىضياًي
ُيؿتىوَ ط ػت ثًٌَ ُْ َيعأْ ًَٖؿتا ظْا ىغإ ز ُُٓوٍَ ؾاعريٕا و ضؤَآْ وَ زاوَ ن ُْاُْت , ٓاَاشٍَ ُب ت

َُيهى َطؤٌظ ٓاغايًـ ظؤضد ٍض ُْى ؾاعريو ُٓزيب ب اضـي بُزَّ ضؤيؿتُٓوَ غُيطٍ ؾتُناٌْ زَوضوُب
شيَطُٓو ؾتُوَ  ُُي َُيهى ضاغتُوخؤ خُياَيٌ بؤؾتًَهٌ تط زَضِوات ن خؤٍ ْانات بؤ سىَهسإ يُغُضٍ ب

َتُوَ و , ؾاضاو ُُٓ ُّ نابطاُي وايًَهٌ بساتُوَ ن َْطُ ٓ َ ض اُْ يًٌَ بطِواٌْ طُض نُغًَو ْاَؤًي ت ُٓ ُْاُْ ت
ُبُغيت َؤضَِنطزٕ ي َت يإ نُغُ َ الٍ ُٓوَوَ ناضيَهٌ سُغىزٍ ًب َْطُ ُب ًُ ض ضييَن ًْ إ ُٖغيت ُْ

ؤ , ُٖض ُٖغتًَهٌ زيهٍُ ؾاضاوَ نٌ َْا ؤُي ُيطنطزٌْ  ٓاوا ؾتًَهٌ ْاَؤُي ُٖضوَنى تاًب غ
ُُي ُْاوَضِؤنسا ؾتًَهٌ زيه ُنإ ثًًَإ وايُ ي ضازَيُى ْعيهُ يُغايهؤيؤشياوَ , نُغىضياًي عّ ُب غىضياًي

َهبسض َْطُ وا ًي ُبريزؤظَناٌْ غايهؤيؤيا بؤيُف ظؤض ْعيهٔ ض ُبُؾًَهُ يًٌَ يإ يُنًَهُ ي يَتُوَ ن
ُنإ ُٓويإ بُطُوضٍَ خؤيإ ْاغًىَ وَ زاوَ نُغىضياًي ؾطؤيسيعَُوَو ؾطؤيسيـ ٓاَاشٍَ ُب ؾطؤيس ُي , ُي

ُبىوَ يُطُالويَصٍ ُٓو غاَيُزا0928تا غاَيٌ  ُبا ْ عَسا ت ر) يُطٍَُ غعوضياًي ؿازؤض زاٌي غً( غتًؿإ ظَظاًي
ُيُنٌ بؤغتًؿإ ْىغٌ, خػتُ تُى خؤٍ و نىوٕ بؤالٍ ؾطؤيس اتىو ؾطؤيس ْاَ  ,(قاحل) بُياٌْ ضؤشٍ زٖا

ُّ: نُزََيًَت ُنُت قُضظاض بىوّ و غىثاغت زَن نىْهُ تا ُٓو ناتُ , بُٖاتين زويًٌََٓ تؤو ًَىْا
ُنإ ًَٓإ بُطُوضٍَ خؤيإ زَظاٌْ ُّ زَزٕا, غىضياًي َُي ق ُ ,َٔ بُؾًَتِ ُي ػجاًْ و الوَ ًٓ آلّ ُٓ واُت -ُب

ُْهىَيٌ يًَٓانطيَت , غًؿازؤض زاٌي ًَىإ ا تُنًُٓنًُناٌْ ن ضاؾهاوٍ و ناوَ زضَوؾاوَناٌْ و تىْا ُب
ُباضَت بُخؤيإ ضاوبؤنىوٌْ َٔ نطز( غىضيايًُنإ ) غ ضيُناٌْ , ناضٍ ُي َُدؤؾُ ناضَ ٖىُْ ظؤض ًث

عَُو ي, ؾًبهَُُوَ َثًَسَضٍ زازآً عّ زضيَص شٌ ُٓو ضواوَ. غىضياًي  ُغُض ٓب

يَُُٖاْهاتسا وَى ثاثؤضِيَو , ُْٓسضيُ بطيتىٕ ثًًَىايُ زازايعّ طُيؿتُ يىتهٍُ ثُضَغُْسٕ
دُختًؿٌ يُغُض ثًَىيػيت طُضِإ بُزواٍ ٓاضاغتُيُنٌ ْىيَسا , يُناضَغات ْططؤ زَبًَت

و َُُٓف  زَنطزٕ بطيتىٕ ثطاْػًبُناٌْ ُّٓ ٓاضاغتُ ْىيًٍَُ يُؾًهطزُْوٍَ زَضوٌْ بًين
غاٍَ يُيُنرت بًًٓين ؾطؤيس و زايٌ 00بُضاؾهاوٍ يَُاًْعًػيت يُنٌَُ غىضيايٌ نُثًَـ 

بُٓاؾهطا زَضزَنُويَت نُتًؿو خطاوَتُ غُض ُٓو ) نُتًايسا ٖاتىوَ, زَضنىوَ زووثاتهطزَوَ
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ُٓو ُْغتٍُ نُخَُيو بايُخٌ ثًَُٓزاوَ , بُؾُ طُوضَيٍُ دًٗاٌْ ٓاوَظ نُيُدًٗاٌْ ُْغتُ
ًُنٌ َُظْرت ثًَهسيًََٓت بُضاَبُض ُٓو زؤظيُٓوَيُف ثًَىيػتُ غىثاغٌ ؾطؤيس بهطيَت ُٓو ططْط

زؤظيُٓوَيٍُ ؾطؤيس بُؾًَهٌ ططْطٌ بىوٌْ َطؤظايُتٌ ثًَهسيًََٓت نُثابُْس ًًُْ بُشيطبًَصٍ و 
, نىْهُ طُوضَتطئ زؤظيُٓوَيُ يُْاخٌ َطؤظسا, غىضيايًُناًْؿٌ وضوشاْسووَ ,عُقًَُوَ
وَى خؤيإ زََئًَ واتاٍ وؾُنإ و ظيٓسَطًًإ زَزؤظيَتُوَ بُتايبُتٌ يُبىاضٍ  بُٖؤيُوَ

نىْهُ ُٓوإ ثًًَاْىايُ َطؤظ يُشياْسا بؤ تًَطُيؿتين دًٗاٌْ بىيُض و زؤظيُٓوٍَ , ويَصَزا
ُٓطُض نٌ يُو ضيَطُيُوَ ؾتًَهٌ طُوضَ يإ بهىوى , ضاغيت نُْسإ غُزٍَ بُغُضبطزووَ

ٖاٍ زؤظيبًَتُوَ ُٓوا ثًَؿرت ُٖضطًع ْاخٌ ُٓو دًٗاٍُْ ْاوَوٍَ بُٖازاض يإ بٌَ بُ
( ًَٓػتاف ناتٌ ُٓوَ ٖاتىوَ بهًَتُ ْاخٌ ُٓو دًٗاُْو ضاغتًُناًْؿٌ زَضغات, ُْزؤظيىَتُوَ

بريؤنٍُ غىضيايًعّ وَى بطيتؤٕ زياضٍ نطزووَ ٓاَاجنٌ طُضِاُْوٍَ تُواوٍ ًَٖعَ زَضوًُْناصيإ 
ضؤنىوًَْهٌ خًَطايُ بؤ ْاوَوٍَ خىزو ضوْانهطزُْوٍَ طؤؾُ تاضيو و نُتُْٗا , ًًُْ بؤ ٖؤيُى

بطيتؤٕ ٓاَاشَ , يًًََُنإ و خؤثاى ضاططتين  يُنذاضَنٌ يُْاو دُضطٍُ ْاونُ ياغاغهطاوَنُ
بُآلّ ؾًَىاظَ يؤشيهًُناٌْ , بُوَ زَزات نًَُُُٓ تا ُْٖىنُف يُغايُّ شيطبًَصيًسا زَشئ

يًُغىؾًَهٌ غىضيايٌ بؤ ناضَغُضنطزٌْ نًَؿُ الوَنًُنإ ُْبًَت ًَٓػتاو يًَهؤَيًُٓوَناٌْ ؾُ
 دًَبُدٌَ ْانطيَت.

ٓاواظيَهٌ ضَٖا نُتا ًَٓػتا باوَ طىٍَ ْازاتُ ُٓو ضوزاواٍُْ نُثُيىَْسيُنٌ بطِواثًَهطاوٍ 
يُغايٍُ , ُٓظَىُْناًْـ يُنىاضنًَىَيُنسا زَخىَيًتُوَ, بُُٓظَىُْناُْوَ ُْبًَت

نُثؿهًَُٓضٍ , ضَوتٌ ضاٍ طؿيت ويَُٓيُنٌ نًَؿاوَ, يَُُضِ ُْغتُوَ زؤظيُٓوَناٌْ ؾطؤيس
 َطؤظ يُغايُيسا زَناضيَت يُثؿهًُٓٓناٌْ قىوٍَ بًَتُوَ.

نىْهُ ؾًاو ًًُْ ُّٓ , تايبُتهطزٌْ يًَهؤَيًُٓوَناٌْ ؾطؤيس بؤ خُوٕ ؾتًَهٌ ثًَىيػت بىو
 .( وَبُؾُ ططْطٍُ ناالنٌ زَضوٌْ وَال بٓطيَت و يًٌَ ُْنؤَيسضيَتُ

بُو ثًًَُ غىضيايًُنإ بؤ زؤظيُٓوٍَ , ُْغت الٍ غىضيايًُنإ بَُٓاٍ زآًَٖاٌْ ٖىُْضيًُ
نُٓاَاجنٌ دًٗاٌْ زَخىاظٍَ و بريوضِا , ُْغت ثؿت بُ ُٖضزوو ضََُنٌ َطزٕ و شيإ زَبُغذي

ًهٌ و نُبُزوو ضيَطُ ُْبًَت ضيَطٍُ ًَهاْ, ويَٓاْسٕ و وضِيٍَُٓ غىضيايًُنإ تًَسا زَضزَنُويَت
ُٖضزوو ضيَطُف بؤ تُنًٓهٌ ؾًهطزُْوٍَ زَضووٌْ نىوٕ يُنٔ وَى يًَطُضاٌْ , خُوُْنإ

 ٓاظازو ؾًهطزُْوٍَ خُوُْنإ. 
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بُآلّ غطوؾيت ظاْػيت ثُيىَْسيُناٌْ ًَْىإ تُنًٓو و ؾطؤيسيعّ غىضيايًعّ ثرت ٓاَيؤظَو 
نُغىضيايًُنإ , اضاْؤيا ًًُْيإ وَى ؾطؤيس تًٌَ زَضِواًَْت ؾيت ُْغتُم يُب, تًَهىوٌْ ظؤضتطَ

يُيُنُّ , بَُيهى يُضيَطٍُ خىزٍ ُٓو باْطُؾُنطزُْوَ زَضزَنُويَت, باْطُؾٍُ بؤ زَنُٕ
ُٓو باْطُؾاٍُْ , وَى قىتابًُنٌ ْؤؾساضٍ َُؾكٌ نطزووَ( بطيتؤٕ) َاًْؿًَػيت غىضيايًسا

يُطٍَُ ُْٖسٍَ تًًَسايُ نُْىغًين خؤضِغهٌ ضيَطُيُنُ ؾطؤيسيُنإ يُناتٌ ؾُضٍِ دًٗاٌْ 
ُٓو ثًًَىايُ ضيَطٍُ َؤْؤيؤطٌ ٓاظاز بُخًَطايٌ طُوضَتط زووباضَ , ُْخؤؾسا غطوؾًإ ثًَساوَ

, نُٓاوَظ ْانُويَـتُ شثَط ضنًَؿٌ ًٖض ضيَهدُضيَهُوَو ًٖض بُضبُغتًَو, زَبًَتُوَ بُؾًَىَيُى
, ؾهُضيَهَُُُٓف ضيَدؤ, يإ بُضططيُنٌ يُضووٍ ٖعضَوَ يُٓاضازا بىوَ نُزضوغت ْانات

 نُٓاوَظ بُٖؤيُوَ زَتىاًَْت ؾتُناٌْ خؤٍ غاتُ َُيساُْوَ. 
نُغىضيايًعّ يُثًَٓاو ثانهطزُْوٍَ يُنذاضَنٌ , بطيتىٕ دُخيت يُغُض ُٓوَ نطزَوَ

بطيتىٕ خؤضِغهُ  ,(يُخًَتُوخُوؾٌ ويَصَيٌ ثًَىيػتُ ثؿت بُضيَطٍُ خؤضِغهُ ْىغري ببُغتًَت
بُناضَغُضٍ ٖعضٍ َُٖىو ُْخؤؾًًُى زازًََْت نىْهُ  ْىغري و يًَهؤَيًُٓوَناٌْ خُوٌْ

بُبُضاوضز يُطٍَُ َُٖىو ؾتُناٌْ ٖاوتاٍ خؤيإ نَُرت ؾطتىؾًًٌََ يًَسَنطيَت و ظاًْين ضاغت 
غُباضَت بُتىاْاناٌْ و ثاؾإ ُٓو نًًالُْيُ نُزَتىاًَْت ُٓو بىخهُ , بَُطؤظ زَبُخؿًَت

 دُجناَيُ نُثًٌَ زَوتطيَت َطؤظ بهاتُوَ.
َُهٌ غىضيايًعّ غُباضَت بُُْغت تا ض ضازَيُى يُغُض ؾًَىٍَ نَُهٌ ؾطؤيسظّ ن

 ضؤْطاوَ؟!
ؾطؤيس ثًًَىايُ زضوغيت ٓاوَظ يُٖاوغُْطٌ زايٓاًَهٌ ًَْىإ ُٖغت و ثًَـ ُٖغيت 

نَُهٌ ُْغتُ , وَالْاوَو ويػتىيَيت بريزؤظَنٍُ بُبريؤنٍُ طُؾيت بؤُْغت زياضٍ بهات
ض غُباضَت بُو نُغاُْ بًَت نُثًَـ ؾطؤيس نُوتىوٕ يإ يًَُْىإ ُٓطُ, زآًَٖإ ْىٍَ ًًُْ

ُٓوا ؾطؤيس ٓاَاشٍَ بُوَ زاوَ ُٖغيت يُٓاناٌَ ٓاوَظو ٖىُْضٍ , ٖىُْضَُْسإ و ٖىُْضزا
نُتىاْايإ , بُآلّ غُباضَت بُنُغاًَْو وَى طؤتُو ًُٖىٖىيتع, ضَنٍُ ظيَسَضِؤيٌ ْاططيَتُبُض

نُويَت نُْاوَضِؤنٌ زآًَٖاُْناًْإ ثًَؿرت ُْخؿٍُ بؤ يُضازَبُزَض بىوَ بؤَإ زَضزَ
, ؾطؤيس دُخيت يُغُض بُغتُٓوٍَ ضاغتُوخؤٍ ًَْىإ خُوُْنإ و ُْغت نطزووَ, ُْنًَؿطاوَ

نُضيَطُيُى بُضَو خىزو , يًَُاٍُْ ُٓو خُوْاُْزا ُٖيًَو بؤ ْاوَضِؤنُناٌْ ُْغت زَضَِخػًَت
ُّٓ , ؾرتئ ٍُٖ بؤ زؤظيُٓوٍَ ُْغت زَضَِخػًًََٓتُٖضوَٖا خُوُْنإ با, ُٖغت بططيَتُ بُض
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ثاؾإ بطيتىٕ يَُاًْؿػًتُ غىضيايًُنُيسا , زؤظيُٓوَيُف غُضجنٌ غىضيايًُناٌْ ضانًَؿا
, زاواٍ َُٖيىَؾاْسُْوٍَ ُٓو نؤتاٍُْ نطزووَ نُ غٓىض بؤ ناالنٌ ٖىُْضَُْس زازًََْت

نُ يُو بطِوايُزابىوَ ناضغُضٍ , ُٖضوَٖا باْطُؾٌ داويساٌْ بؤ دًٗاٌْ خُوُْنإ نطزووَ
 َُٖىو ططؾتُنإ زَنات. 

بُو ثًًٍَُ , خُوٕ الٍ غًطُؤْس ؾطؤيس ْا ٓاوَظَنًًُو بُزيًَٗٓاٌْ سُظَ نُثًَٓطاوَناُْ
نُبىيُضٍ زَضووٌْ يُضواُْطٍُ ُٓوَوَ ويَُٓيُنُ يُويَُٓناٌْ بىوٕ و ْاؾًَت دًاواظٍ يًَُْىإ 

ًٖض ثاغاويَو بؤ زوضنُوتُٓوٍَ , ٍ نُضَغتُيٌ ُْنطيَتُٓو بىيُضَ زَضوًُْو ًَْىإ بىيُض
َُُٓف غُباضَت , نُبُضثطغًَيت ُْبىوٌْ ضَوؾت يُ خُوْسا غُُْ غُضؾإ, خَُيهٌ ًًُْ

بُغىضيايًُنإ بايُخًَهٌ َُُٖاليُٕ بؤضظطاضنطزٌْ ُٓظَىُْنُ يُتُيبُْسٍ غىوز وَضططتين 
نىْهُ ٓاوَظو ؾًاو , و ؾًاو ثًَهسيًََٓتضاغتُوخؤ و ُٖغتهطزٌْ طؿيت ططيَسضاو بُشيطبًَصٍ 

, يُضواْطٍُ غىضيايًُناُْوَ بؤ ناضَغُضنطزٌْ بُٓضَِتٌ شياٌْ ٖاونُضخِ بٌَ زَغُآلتٔ
بُآلّ ؾطؤيس , بَُيطُؾًإ بؤ ُٓوَ دُْطٌ يُنٌَُ دًٗاًًُْ, ُٖضوَٖا بُضثطغًـ ْري

ناًْـ بُو ثًًٍَُ ُٖوضَٖا خُوُْ, باْطُؾٍُ ْاشيطبًَصٍ يُثًَٓاو ْاشيطبًَصٍ ُْنطزووَ
, نُغىضيايًُنإ بُواتا ؾطؤيسيُنٍُ يًٌَ تًَطُيؿتىوٕ, نُبُزيًَٗٓاٌْ ٓاضَظووَنأْ ُٓوَ ْري

نُ يُضوخػاضزا وَى , يُنالنطزُْوٍَ ُٖضزوو زؤخٌ خُوٕ و بىيُض, بطيتىٕ يُو باوَضَِزايُ
نُظؤض , يايًعَُنُُٓويـ غىض, ْانؤى بُيُى زَضزَنُوٕ و بُؾًَىٍَ بىيُضٍ ضَٖا زيَُٓ ُٓجناّ

ثطزيَهٌ ظؤض ) يإ( نُؾًَٓهُ بؤ نًَهطزٌْ ُٓؾػاُْيُنٌ ٖاوبُف : )ثًَٓاغٍُ بؤ نطزووَ وَى
نُٓاَاجنٌ طىظاضؾتهطزٌْ , خؤضِغهبىوٌْ زَضوًًُْ) ,يإ َُُٖاليُْرت( بهىنٌ غُضَُٖيسيَطَنُ

ًَهُنٌ  يُبىيُضٍ ٖعضزا بُضيَطُيُى , ظاضَنًًُ يإ ْىغًُٓ يإ ُٖض ضيَطُيُنٌ زيهُيُ
 .    ( ٓاوَظ ْابًَت و غُض بُخؤؾُ يُُٖض بُُْٖس َُٖيططتًَٓهٌ ضَوؾيت يإ ًٓػتاتًها

َُُٓف ُٓوَ زَطُيًَُْت نُٓاوَظ يُتًَطِواًْين بطيتؤُْوَ زَتىاٌَْ بطاتُ زؤخًَهٌ 
َطزٕ يُطٍَُ شيإ تًَهٍَُ , نًَُٖعَ ْانؤنُنإ تًايسا يًَُٖعيَهسا تًَهٍَُ بُيُى زَبٔ, يُنططتٔ

 ,يُبىيُضٍ ضَٖاؾسا نُبىيُضٍ غىضيايًعَُ, خُوٕ يُطٍَُ بىيُضزا, ضابطزوويُطٍَُ ٓايٓسَ, زَبًَت
-ًَٓـ, نُؾاضاوَ ْازياضَنإ بؤ ْازياضٍ َُظْرت ظاآلبهُئ, زَتىاْري ٓىًََسٍ ُٓوَ بهُئ)

يُضوخػاضزا , باوَضِّ بُناضَغُضٍ ٓايٓسَ بؤ ُّٓ زوو زؤخُ ْانؤى بُيُنُ ُٖيُ–بطيتىٕ



 355 

واتُ بىيُضيُنٌ , يُنُؾين بىيُضٍ ضَٖا يُغىضيايًعَسا, ونًإ خُوٕ و بىيُضُٕٖضز
 غىضيايًُنإ بُناضيإ ًَٖٓا ., يُضازَبُضزَض

, دىإ بريؤ بؤَإ ضووٕ زَناتُوَ نُنؤٕ ًْطاضٍ تابًؤٍ يُزايهبىوٌْ دًٗاٌْ نًَؿاوَ
, َنًَؿِ زَغت ثًَٓانُّبُزياضيهطزٌْ ُٓوٍَ ًْطاض ز, ُٖضوَٖا زََيًَت ناتًَو ًْطاض زَنًَؿِ

يإ , يُطٍَُ زَغجًَهطزمن بُنًَؿاٌْ ويَُٓيُى ؾًَىٍَ ويَُٓنُ خؤٍ خؤٍ زياضٍ زَنات
يإ , ؾًَىَنُ يُواُْيُ ببًَتُ ًْؿاٍُْ ٓاؾطَتًَو, ويَُٓنُخؤٍ يُطٍَُ ؾًَهُنُ غطوؾِ زَزاتٌَ

 ,جناّ زَزضيَتنُبُوضزٍ ُٓ, قؤْاغٌ نؤنطزُْوَيُ, قؤْاغٌ زووَّ, يإ ...تس, ثُيُوَضيَو
يـ ظيطَنٌ و خىيَٓسُْوَ ؾطاواُْناٌْ يُبريَُْسو ؾُيًُغىؼي غىضيايٌ بطيتؤُْوَ ( َاغؤٕ)

بَُهىضِيًُوَ زَغيت يُغُض ناغُظٍ ويَُٓنُ , نُثؿيت بُبَُٓاٍ خؤضِغهٌ بُغتىوَ, ْعيهُ
ُْٖطاو ثاؾإ بؤ ثًَطُياْسٌْ ُٓو ُْٓسيَؿُيُ , تاوَنى ُْٓسيَؿُيُنٌ بؤ زيَت, زًًًََََٖتُوَ

, بُآلّ َاغؤٕ ؾًَىَيُى يُؾًَىَناٌْ تًَهٍَُ و ثًَهَُيهطزٕ يُخؤضِغهٌ زؤظيًُوَ, زًََْت
 ثاؾإ زواٍ نُْس غاَيًَو ُٓو ؾًَىَيٍُ بُدًًََٗؿت. , نُزَبًَتُٖؤٍ ضووخإ و ُْظؤنٌ
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 :ئؤديب لةنَيواى فسؤم و فسؤيددا
 

ثةيوةندي نَيواى باوك وكوِز بةزيةمي كؤمةلََطةي 
كطاالزيية، بةتايبةتي كاتَيك كوِز بةموَلكي باو

باوك دادةنسَيت و ناضاز دةبَيت كةلةخصمةتي 
بةزذةوةندي باوكدا بَيت يةزوةكو كاآليةك ياى 

 ئاذةَلَيك بؤ بازطواضتهةوة )فسؤم(

 
ُٓضيو ؾطؤّ ضاٍ وايُ نُ ْابًَت ُٓؾػاٍُْ ٓؤزيب وَى غًُبىيٌ ثُيىَْسٍ غًَهػٌ 

بَُيهى وَى ؾؤضِؾًَهُ يُاليُٕ نىضَِوَ زشٍ , نىضِ يًَهبسضيَتُوَتاثؤنطاو يًَُْىإ زايهى
يُاليُٕ ٓؤزييب نىضِيًُوَ ( دىناغتا) خىاغيت زايو, زَغُآلتٌ باوى يُخًَعاٌْ باوى غاالضٍ

واتُ تُْٗا ضََعٍ غُضنُوتين نىضَِ بؤ دًَططتُٓوٍَ باوى و , تىعيًَهٌ الوَنًًُ يُضؤَاُْنُزا
 ونُ.وَضططتين َاؾُناٌْ ُٓو با

ُٓطُض ُٓؾػاُْنُ طىظاضؾتًَو بًَت غُباضَت بُثُيىَْسٍ غًَهػٌ تاثؤنطاو ًَْىإ َٓساٍَ و 
ٍُٓ بؤنٌ ًٖض ٓاَاشَيُى يُُٓؾػاُْنُزا ُْنطاوَ نُٓؤزيب يُضووٍ غًَهػًُوَ , زايهُنٍُ

 غُضجنٌ ضانًَؿطابٌَ يإ نُوتبًَتُ زاوٍ دىناغتاوَ؟!يُطٍَُ ُٓوَؾسا زَؾًدىاظٍَ و زَنًَتُ غُض
تُخيت ثاؾايُتٌ ظؤضبٍُ ضوايُتًُناًْـ يُنًَهًإ ُْبًَت وازَطًَطُِْوَ نُٓؤزيب ُٖضطًع 

يًَطَزا ثطغًاضيَو غُض َُٖيسَزات ُٓطُض ٓؤزيب ُٓو ثاَيُواُْ ٓاظاو , زايهٌ ُْخىاغتىوَ
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زا غُضزَنُويَت نُواتُ ض ٓاظايُتًُى و ض ثًَىيػتًُنٌ  بُغُيًكُيُ بًَت نُبُغُض ُٓبٌ ٖؤٍ
 ُٓو تاواُْ ُٓجناّ بسات نُبُطُوضَتطئ تاوإ يُقَُيُّ زَزضيَت؟!   بُوَيُ

ُٓو غٌَ تطاشيسيايُ نُثُيىَغذي بُّ نًَؿُيُوَ ُْى تُْٗا ٓؤزييب ثاؾا نُؾطؤيس باغٌ 
زَبًٓري بابُتٌ ُٖضغًَهًإ بطيتًُ يُنًَؿٍُ ًَْىإ باونىنىضِ ُّٓ نًَؿُيُ يُضؤَاٌْ , نطزووَ

نًَؿُنُ  ٓؤزيب يُنؤيؤْؤؽيُضؤَاٌْ , زَضزَنُويَت( نىضِ) ؤؽيُنىؾتين الي ٓؤزييب ثاؾا
نًَؿُنُ  يُضؤَاٌْ ُْٓتًطؤُٕٖضوَٖا , يًَُْىإ ٓؤزيب و ُٖضزوو نىضَِنُيسا زَضزَنُويَت

( ايعواز احملطّ) ًٖض ططؾتًَهٌ خىاغتين تاثؤنطاو, يًَُْىإ نطيؤٕ و ًُٖؤٕ زا زَضزَنُويَت
نُواتُ ضاغتُ , يإ يًَُْىإ ًُٖؤٕ و زايهًسا ًًُْ, ا ًًُْيًَُْىإ نىضِاٌْ ٓؤزيب و زايهًاْس

 بًًََري نًَؿٍُ ًَْىإ باونىنىضِ يُضؤَاٌْ ٓؤزييب ثاؾا ططؾيت ضاغتُقًُٓيُ ُْى سُضاّ ظازَيٌ.   

ؾطؤّ زََيًَت ُٓطُض ُٖضغٌَ ضؤَاُْنٍُ ٓؤزيب ؾًبهُيُٓوَ ُٓوا زَبًٓري نًَؿٍُ غُضَنٌ 
ٌ ضَطىضِيؿٍُ ُّٓ خُباتُف زَطُضِيَتُوَ بؤ ُٓو خُباتُ نؤٍُْ خُباتُ زشٍ زَغُآلتٌ باونايُت

 ًَْىإ باوى غاالضٍ و زايهػاالضٍ نؤََُيطا.
دطُ يَُاُْ ٓؤزيب و ًُٖؤٕ و ُْٓتًطؤٕ سىنٌُ زايو زَْىيَٓٔ يُدًٗاْسا ُّٓ 
ْىيَُٓضايُتًٍُ سىنٌُ زايهًـ ًَٖطف زَناتُ غُض غًػتٌُ نؤَُآليُتٌ و ٓايين 

 عو َاؾُزاْطاوَناٌْ باوى نًَُُٓـ اليؤؽ و نطيؤٕ زَْىيَٓٔ .نُبُْسَيُغُض ًَٖ
نُثُيىَْسَ بَُاؼي زايهُوَ وَى بٓهًُٓيُى بؤ ( باخؤؾٔ) ؾطؤّ يًَطَزا بريزؤضظَنٍُ

ُٖضوَغا زََيًَت باونػاالضٍ بُيُى شٌْ و , يًَهساُْوٍَ ُٓؾػاٍُْ ٓؤزيب بُناضزيًََٓت
ًاوإ يُنؤََُيطايُنٌ ضيَهدطاو يُغُض بَُٓاٍ زَغُآلتٌ باوى يُخًَعاْساو ضؤَيٌ بٓهًٍُٓ ث

ٓايًٓـ يُطٍَُ غًػتٌُ نؤَُآليُتٌ ٖاَطِايُ يُنؤََُيطاٍ , ٓائ وَغـ زَنطيَت
ٓؤزيب يُظؤضبٍُ ضؤَاُْ ُٓؾػاُْيًُنإ نُغؤؾؤنًًؼ نتًَبُنٍُ يُغُض زاْاوَ , باونػاالضٍ

, ٌ غُضظََريًَُٖؿُ بُغرتاوَ بُغًػتٌُ ٓايين نُبُْسَ يُغُض ثُضغتين خىاناْ
ُٓوغًػتٍُُ نُ باخؤؾٔ بطِواٍ وابىو ٓائ سىنٌُ زايو زَْىيًََٓت نريؤنٌ ُٓبىهلؤٍ وَى ؾطؤّ 

                                                 

  ٌُٓبىهلؤٍ: طًاْساضيَهٌ خىضاؾًُ يُُٓؾػاُْ يؤْاًُْنإ نُغُضٍ شًَْهُو غٓط والؾٍُ ؾًَطَ يإ غُطُو باَي
بطِوا بىو ُّٓ طًاْساضَ َُٖيسَغيتَ بُنىؾتين ُٓو نُغٍُ ُْتىاًَْت نريؤنُنُ َُٖيبًًََٓت, ُٓؾػاُْنُ ُٖيُ, وا

 زََيًَت ٓؤزيب تىاٌْ َُتَُيُنُ َُٖيبًًََٓت و بىوَ ٖؤٍ نىؾتين ُٓبىهلؤٍ
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نريؤنُنُ زََيًَت , تًًَسَطات ٓاَاشَ بُثُيىَْسٍ ًَْىإ بَُٓاٍ سىنٌُ زايو و ٓؤزيب زَنات
ُٓزًََٖٓإ واظيؿٌ يًَ, ُٓبىهلؤٍ طُْر ونهاٌْ تًبٍُ ضاوزَْا( تًبُ) ناتًَو ٓؤزيب طُيؿتُ

ُٓو ؾتُ نًًُ : َُتَُيُنُف زََيًَت, َُٖيبًًََٓت( َُتَُيُنُ) تانى نُغًَو بسؤظيَتُوَ نريؤنُنُ
نُيُنُجماض يُغُض نىاض قاض زَضِوات ثاؾإ يُغُض زوو قاض و ثاؾرتيـ يُغُض غٌَ؟بطِياضيـ 

اتُ ُٓوا زَبًَتُ وابىو نُوا ُٖض نُغًَو نريؤنُنُ َُٖيبًًََٓت و ؾاضَنُ ضظطاض بهات يُو ناضَغ
َطؤظ : )ٓؤزيب ظاٌْ وَآلَُنٍُ َُٖيبًًََٓت ُٓويـ َُُٓيُ, ثاؾاٍ وآلت و ؾاشًْـ زَخىاظيَت

بُنؤضثُيٌ يُغُض ُٖضزو زَغت و ُٖضزوو قانٌ زَضِوات نُ زَناتُ نىاض ثاؾإ يُغُض ُٖضزوو 
ناتًَو ( ُغٌَقاض و و ثاؾرت نُثري بىو طؤنإ بُناض زيًََٓت يُطٍَُ ُٖضزوو قانُنٍُ زَبٔ ب

ٓؤزيب َُتَُيُنُ َُٖيسيًََٓت ُٓبىهلؤٍ خؤٍ ؾطٍَِ زَزاتُ زَضياو ؾاضٍ تًبُف ضظطاضيإ زَبًَت 
نُزانًَيت زَخىاظيَت ( دىناغتا) يُناضَغاتُنُو ٓؤزيبًـ زَبًَتُ ثاؾاٍ وآلت و ؾاشٕ

ٌ ططضيإ بُؾًَىَيُن, يُضؤَاُْنُزا دىناتػتا تىؾٌ ُٖالنُت زَبًَت يُدًاتٌ غُضنُوتٔ
بُآلّ زَبًَت بجطغري بؤنٌ تىؾٌ ُٖالنُت , ضََعٍ بَُٓاٍ زايهايُتٌ زَْىيًََٓت

زَبًَت؟ُٖالنُتبىوٌْ زَطُضِيَتُوَ بؤ ؾُؾُهلًَٓاٌْ يُضؤَيٌ زايهايُتٌ ناتًَو ٓاَازَبىو 
ًَُٓـ ناضيَهٌ ؾُضعًُ يُضواْطٍُ , نىضَِنٍُ بهىشٍَ يُثًَٓاو ضظطاضبىوٌْ ًََطزَنٍُ

دىناغتايُ ) ّ يُضواْطٍُ سىنٌُ زايهُوَ تاواًَْهُ يًَدؤؾبىوٌْ ًًُْبُآل, سىنٌُ باونُوَ
ظجنريَيُنٌ ضووزاو نُيُنؤتايسا زَبًَتُ ٖؤٍ ُٖالنُت بىوٌْ  و , نُزَغت زَنات بُو تاواُْ

ضووخاٌْ ًََطزَنٍُ و نىضَِنُؾٌ بُطىظاضؾتًَهٌ تط وازَضزَنُويَت نُوا ؾطؤّ زَيُويَت بًًََت 
, سىنٌُ زايو زَْىيًََٓت وا يُدىناغتا زَنات ُٖالنُت بًَينَغؤؾؤنًًؼ نُوا بَُٓاٍ 

نىْهُ ناضَْىغٌ زايو نُوا نىضَِنٍُ زَنىشيَت يُنؤََُيطايُنسا نُزايو سىنِ زَنات 
دطُ يَُُ ُٖضنُْسَ ُّٓ ناضَ بُطُوضتطئ تاوإ زازَْطيَت يُنؤََُيطايُنسا زايو , َطزُْ

َُُٓف يُضووٍ غايهؤيؤشيُوَ , ٍسىنٌُ زَنات ناضيػُ ضوو زَزات بؤ زَوضوبُض
 .( ناضيػُيُنٌ تطَ بًُْػبُت ُٓوَوَ واتُ دىناغتا

ُٓوٍَ ٓاؾهطايُ يُضؤَاٌْ ُْٓتًطؤْازا ُٖضزوو بَُٓانُ نُ نطيؤٕ و ُْٓتًطؤٕ تًايسا 
نطيؤٕ بَُٓاٍ , غُضزَنُوٕ ُٓو زوو بَُٓايُيُ نُ باخؤؾٔ بُزَغُآلتٌ زايو دًاٍ نطزؤتُوَ

ُوتين  ياغاٍ زَوَيُت و ًَهُنٌ زَغُآلت بُغُض ثُغُْهطزٌْ زَغُآلتٌ باوى بُغُضن
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ْاَىؽ و غطوؾيت َطؤيٌ زَْىيًََٓت و ُٖضوَٖا باؾرت ثُغُْسنطزٌْ ثُيىَْسٍ ْاظ شٕ و ًََط و 
 غُضزاضو شيَطزَغت يُغُض ثُيىَْسيُناٌْ خىئَ .

ىئَ بُآلّ ُْٓتًطؤٕ غُضزَنُويَت بؤ بَُٓاٍ سىنٌُ زايو نُبُْسَ بُ بُثُيىَْسٍ خ
نُبُثًَعْطئ و زضيَصتطئ ثُيىَْسيُو يُنػاٌْ ًَْىإ خَُيو و ضيَع بؤ شياٌْ َطؤظاييت و 
خؤؾُويػيت ثُغُْس زَنات يُبُض ُٓوَ ُْٓتًطؤٕ ُٓو زوشَُٓيُ نُغُض زاْاُْويًََٓت بؤ 

نُغًـ ْاظاٌَْ ُّٓ ياغاياُْ نٍُ , ُّٓ ياغاياُْف نُزايسٌََْ بؤ َُٖىو ناتًَهُ, نطيؤٕ
يُ ( زؾٔ) ياغاٍ ؾاضزُْوَ, َُٓاًْـ ياغاٍ زَوَيُت ْري نًَُهُنٌ بػُثًًََٓت, زاْطاوٕ

واتُ طُضِاُْوٍَ دُغتُ بؤ ظَوٍ يُغايٍُ , نُُْٓتًطؤٕ ظؤْض بُطُضٌَ ثُغُْسٍ زَنات
غطوؾيت ُٓو ياغايُف ُٖضوَى ُْٓتًطؤٕ , ثطاْػًبُ ٓايًُٓناٌْ سىنٌُ زايو زضوغت زَبًَت

غُضزَنُوٍَ بؤ يُنططتين َطؤظ  يُطٍَُ َطؤظ و , ًَبىوُْوَزََيًَت خؤؾُويػتًُ ُْى ضنً
 يُثًَٓاو خؤؾُويػيت َُُٖاليٍُُْ زايو بؤ َُٖىوإ.

بُٖاناٌْ نطيؤٕ بُٖاٍ زَغُآلتُ يُخًَعاْساو بُٖاٍ زَغُآلتًؿُ يُزَوَيُت و بُيُنُوَ 
و بٔ بؤ ُٓو ضؤَيُناٌْ خًَعإ َىَيهٌ زايهىباونًأْ وَظيؿُؾًإ ُٓوَيُ نُبُنَُي, بُغتًٓإ

ٖاوآلتًاًْـ َىَيهٌ ؾُضَاْطَِوايٌ زَوَيُتٔ و ًَهُض ُْبىًْؿًإ بَُيطٍُ , زايهىباوناُْ
ثؿت , ًُٖؤٕ يُنؤتايًسا بُغُض ُّٓ ثطاْػًباُْو زَغُآلتٌ باونسا ؾؤضِف زَنات, ؾُضِخىاظيُ

يُنؤتايٌ  ناتًَو تطاشيسيايُنُ, بُغتًٓـ بُويػيت ًًًَُت و ُٓقٌَ دىاْرتئ ؾتُ يُٓاضازابًَت
َُُٓف طىظاضؾتًَهٌ ضََعٍ تطَ يُ , ْعيو زَبًَتُوَ نطيؤٕ ظيٓسَبُناَيٌ ُْٓتًطؤٕ زَنات

 ثُيىَْسٍ بُظَوٍ و خىاناٌْ ظَويُوَ.
ُْٓتًطؤٕ و ًُٖؤٕ و يؤضبًسؽ شٌْ نطيؤٕ , بؤُٓوٍَ نطيؤٕ ُٖغت بُتاواُْنٍُ بهات

َضِوخًَت.ؾطؤّ ثًٌَ وايُ نطيؤًْـ ثطاْػًبُناٌْ ؾهػت زيًََٓت و دًٗاُْنُؾٌ ز, زَنىشٕ
بُآلّ ُٓو ضيَطُيٍُ ُّٓ , ؾطؤيس غٌَ تًَبًين ضاغيت غُباضَت بُ ططيٌَ ٓؤزيب ثًَؿهُف نطزووَ

 : غُضجناٍُْ ثٌَ ؾًهطزؤتُوَ َُٖيُٕ
 بىوٌْ َُيًٌ غًَهػًُ يُنىضِاْسا.: غُضجنٌ يُنُّ 

تُوَ ظؤضداضيـ ُٓو ثُيىَْسيًاُْيُ نُ نىضِ بُزايو و باونُوَ زَبُغتًَ: غُضجنٌ زووَّ
بُآلّ ثًَىيػتُ وَى زَضَجناًََهٌ غطوؾيت بؤ ثًَؿدػذي و طُؾُغُْسٌْ بُضَو , ْاثػٌَ

ؾطؤيس بًين نُوا ثابُْسبىوٌْ ْايؤشيهٌ نىضِإ يُغُض زايو وباوى و , غُضبُخؤيٌ بجػٌَ
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ُٓويـ يُنًَهُ يُؾانتُضَناٌْ تىوف بىوٕ بًُْىضؤغًؼ و , يَُُٖىو دؤضَ ًْىضغتًَهسا ُٖيُ
ططيٌَ ٓؤزيب نُوا ؾطويس طىظاضؾيت يًَهطزووَ ْاونٌ َُٖىو , ُزطاضٍ نُغٌ ًْىضؤغتًوٓ

 ًْىضؤغًػتًَهُ.
ُٖغيت نطزووَ نُوا نًَؿٍُ ًَْىإ باونىنىضِ يًُْؿاُْناٌْ نؤََُيَطُ : غُضجنٌ غًًَُّ

زشٍ , ُٖضوَٖا غُضجنٌ ُٓوَؾٌ زاوَ نُنؤٕ ؾؤضِؾٌ ؾهػتدىاضزووٍ نىضِ, باونػاالضيُناُْ
آلتٌ باوى و تطغٌ نىضِ يُزواداضزا زَبًَتُ ٖؤٍ ُٖآلتٔ و ثاؾإ بٓهًُٓيُى بؤ طُؾٍُ زَغُ

 ًْؤضؤغتًو زازًََْت.
غًطُؤْس ؾطؤيس ُّٓ َُٖىو غُضجناٍُْ بُططضياُْيُى يًَهساوَتُوَ نُوا ثُيىَغت بىوٕ 

اٌَ قُيطاٌْ ًَْىإ باونىنىضِ يُُٓجن, بُزايهُوَ بُغرتاوَ بَُُيًُ غًَهػًُناٌْ ظاضونُوَ
بُآلّ ُٓو ظاًْاضياٍُْ نُوا ُْٖسيَو يُؾًهُضَواٌْ زَضووٌْ و , ضنُبُضايُتٌ َُيًٌ غًَهػًُ

ُٖضوَغا ُٓو ظاًْاضياٍُْ نُوا ظاْاياٌْ , ثػجؤضإ نؤيإ نطزووُْتُوَ يُزَضوْاغٌ ظاضونإ
 طىَاًْإ زضووغت نطزووَ., ُْٓرتؤثؤيؤطٌ غُباضَت بُضاغيت ُّٓ يًَهساُْواُْ

نُزَضياخنػتىوَ نُوا تًؤضٍ ؾطؤيسيعّ نُتايبُتُ , َ بُظاًْاضيُ ْىيًَُنإ زَناتؾطؤيس ٓاَاش
ضنابُضايُتٌ ًَْىإ باونىنىضِ يُو نؤََُيطاياُْ , بُططيٌَ ٓؤزيبُوَ يُغُض َُٖىوإ ْانُغجٌَ

ثاؾإ ثُيىَْسٍ بُزايهُوَ , ضووْازات نُزَغُآلتٌ بًَُٖعٍ باونٌ تًا بُزٍ ْانطيَت
ُّٓ َُيًُ , يُساَيُتًَهسا نَُُيًٌ غًَهػٌ َٓساٍَ زاْاَطنًَتُوَ, ٌ ًًُْثًَىيػتًُنٌ غًَهػ

نُنٌ بُؾًَىَيُنٌ غطوؾيت , غًَهػًُ يُدًاتٌ ُٓوٍَ بُثًٍُ يُنُّ ضووَو زايو بًَت
غُضباضٍ َُُٓف , يُضيَطٍُ يُظَت يُخىز بًٓري و تًَهُأل بىوٕ يُطُأل نىضِاٌْ تطزا تًَط زَبًَت

وٕ يإ ثؿت بُغتين ْآاغايٌ بُزايو زَطُضِيَتُوَ بؤ بؤنىوٕ و وازَضزَنُويَت ثابُْسبى
نُزَتىاًَْت وا يَُٓساٍَ بهات ثُنهُوتُ بٌَ و ظؤض ثًَىيػيت بُثاضاغذي , تًَطِواًْين ظاَيٌ زايو

 و خؤؾُويػيت ُٓو زايهُ بًَت. 
ناتًَو  بُتايبُتٌ, بُو ثًًَُ قُيطاٌْ ًَْىإ باونىنىضِ بُضٌَُٖ نؤََُيَطٍُ باونػاالضيًُ

نىضِ بَُىَيهٌ باوى زازَْطيَت و ْاناض زَبًَت نُيُخعَُتٌ بُضشَوَْسٍ باونسا بًَت ُٖضوَنى 
يُبُضُٓوٍَ تًَطِواًْين ٓاواو َُٖيػىنُوتٌ باوى بؤ نىضِ , ناآليُى يإ ٓاشََيًَو بؤ باضطىاغتُٓوَ
اظازو غُضبُخؤ زشٍ ٓاضَظووٍ َطؤظُ نُ سُظ زَنات ٓ, نُيُغُض ُٓو تًَطِوآًُْ زضوغت بىوَ

, يًَطَوَ بُثًٌَ ثًَىيػيت نًَؿُ ُٓطُض بُضوخػاضو يإ بُ ُْغت بًَت زضوغت زَبًَت, بًَت
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ُٖضنُْسَ طىؾاضٍ باوى يُغُض نىضِ ظياز بًَت بؤ ُٓوٍَ ببًَـتُ ٖؤيُى بؤ َُبُغتُ 
 ُّٓ نًَؿُيُف ضوو يُظيازبىوْسا زَبًَت., تايبُتًُناٌْ

ى زَضَجناٌَ نًَؿٍُ ًَْىإ واقًع نُزايو و باوى و ؾطؤيس ًْىضؤغًؼ و ططيٌَ ٓؤزيب وَ
بُآلّ ؾطؤّ ططيٌَ ٓؤزيب و , نؤَُأل زَْىيًََٓت و ًَْىإ ؾاوَتُ ْاَُقىَيُناٌْ َٓساٍَ يًَهسَزاتُوَ

ًْىضؤغًؼ وَى طىظاضؾت يُنًَؿٍُ ًَْىإ خُباتٌ ضَواٍ َطؤظ يُثًَٓاو ٓاظازٍ و غُضبُخؤيٌ 
وَيٌ َطؤظ يُباض زَبات يُثًَٓاو خىزبُزيًَٗٓإ و بُختُوَضٍ ًَْىإ باضوزؤخٌ نؤَُآليُتٌ نُُٖ

 غُضبُخؤيٌ يُقَُيُّ زَزات.
ناتًَو باضوزؤخٌ نؤَُآليُتٌ نُنؤغح يُضيٌَ خىزبُزيًَٗٓإ و غُضبُخؤيٌ غُضزَنُويَت 

ثاؾإ زَبًَت غُضنىتٌ بهات , ُٓوغا زَتىاًَْت غؤظيَهٌ ضوخًَُٓض بؤ َطؤظ زضوغت بهات
 نٌ يإ ْاوَنٌ.بًَُٖعيَهٌ زَضَ

ناتًَو زَطُيُٓ ُٓوٍَ نؤََُيَطُيُنٌ واَإ ُٖبًَت نُ : ُٓضيو ؾطؤّ بُنىضتٌ زََيًَت
ًٓٓذا ططيٌَ ٓؤزيب وَى ُٓؾػاُْيُى , ضَناوٍ نُغايُتٌ َٓساٍَ و َُٖىو تانًَو بهات

 زَبًَتُ ثامشاوَناٌْ ضابطزوو.
بىوٌْ زايهىباوى يُبُضناوٍ يُزضيٌُْ تًَهَُي( َٓساٍَ) غُضَتاٍ زَغجًَهٌ ضنىنًٍُٓ نىضِ

ناتًَو ُٓو َٓساَيُ واُٖغت زَنات ُٓو زايو وباونُ يُؾُضِزإ بُتايبُتٌ , َٓساٍَ زَضنُوت
يُُٓجناٌَ ًَُالًَْهاٌْ زايهىباوى ُٓطُض , نُْاظاًَْت خؤؾٌ زَضٖاويؿتٍُ ُٓو تًَهَُيبىوُْيُ

ُٓوا ثامشاوٍَ خطاثٌ ٖؤناضيَهٌ ٓابىضٍ بىوبٌَ يإ ُٖض ٖؤناضيَهٌ تط وَى تُْسضوغيت 
ُٓطُض بُغىزؾُ ُٓو , نىوٕ بُض يُٓايُٓنإ ثُيطَِوٍ َاوٍَ بًَٓىيَصٍ ُْنطاوَ, بُدًًََٗؿتىوَ

باوى يُنُّ , زياضزَيُ الٍ َٓساٍَ بًٓطابٌَ ُٓوا ضنىنًٍُٓ ال زضوغت زَبًَت يإ زشٍ زايو
باوى َايٍُ بًَعاضبىوُْ  بىوٌْ, َٓساٍَ زَيُويَت زايو بَُُٖىو ؾًَىَيُى بؤ ُٓو بًَت, ضنابُضَ
, ناتًَو باوى يُزايو ْعيو زَبًَتُوَ تىضَِ زَبًَت و بُطصباونًسا زَنًَت, بؤ ُٓو

طىظاضؾت يُُٖغت و غؤظٍ خؤٍ زَنات , ظؤضداض ُٓو َٓساَيُ, بُزياضُْبىوًْؿٌ ؾازوَاُْ
ُّٓ , وَيُاليُٕ ٓؤزييب نىضِيُ( دىناغتا) بُبَُئًَ و وؾُ نُزايهٌ زَخىاظيَت وَى خىاغتين
, زايو, باوى) نُ يُُْغيت ثاَيُواُْناْسا, دؤضَ ناضَف ُٖض يُُٓجناٌَ ُٓو ًَُالًًَْاُْ بىو

باونُنُ بؤ َُْطٍ خؤٍ َاوَيُنٌ ظؤض بُٓاواتٌ ُٓوَوَ بىو  وَداغًَهٌ , زابىو( نض, نىضِ
باونٌ  بُآلّ, ثاؾإ يُخُوْسا ثًًَإ وتىوَ نُنىضِيَهٌ زَبٌَ, ُٖبٌَ نىوٕ شُْنٍُ ُْظؤى بىو
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بُآلّ , يُبُضُٓوٍَ نُنىضَِنٍُ زَبٌَ يُتطغٌ ُٓوٍَ ُْيهىشٍَ زووضٍ زَخاتُوَ, خؤٍ زَنىشٍَ
نُ طُوضَ زَبٌَ زَطُضِيَتُوَ بؤ وآلتُنٍُ خؤيٌ و يُضيَطُ تىوؾٌ باونٌ زَبًَت و يُؾُضِيَهسا 

ُٓو  ,ثاؾإ زايهًؿٌ زَخىاظيَت, باونٌ خؤٍ زَنىشيَت بٌَ ُٓوٍَ بعاًَْت ُٓوَ باونًُتٌ
ناتٍُ نُخَُيو يُغُض ؾًَىٍَ خًًٌََ بهىوى بهىوى نؤزَبُٓوَ ُٖض يُنُيإ ثًاويَهٌ بًَُٖع 

َُٖىو شْاٌْ ٖؤظٍ , يَُُٖإ ناتًؿسا باونًإ بىوٕ, بُضِيَىٍَ زَبطزٕ نُ طُوضٍَ خًًََُنُ بىو
ف نُُٖوَيٌ ْعيهبىوُْوٍَ شُْناًْإ زَزا ُٓوَ, غعاٍ َُٖىو ًَْطَناٌْ زَزا, قؤضخسَنطز

بُزَضنطزٕ يُخًٌََ و زووضخػتُٓوَيإ بؤ دًَطُيُنٌ زووضتط يُوٍَ نؤزَبُٓوَ ثاؾإ ُٓو ضؤَيُ 
زَضنطاواُْ ُٖغتإ بُنىؾتين ُٓو باونُ زَيطَِقُ بَُُبُغيت ظاَيبىوٕ بُغُض شْاٌْ خًٌََ و 

بؤ ثاف نىؾتين باونُنُ نًَؿُ نُوتُ ًَْىإ نىضَِناُْوَو , زابُؾهطزًْإ يًَُْىإ خؤياْسا
َُُٓف ثاَيٌ ثًَىَ ثًَىَْإ بؤ ضيَههُوتٔ يًَُْىإ خؤياْسا , دًَططتُٓوَو زابُؾهطزٌْ  شُْنإ

ياغاٍ شًَْٗٓاٌْ , يُغُض عُقسيَهٌ نؤَُآليُتٌ نُبُثًٌَ ُّٓ عُقسَ تاثؤنطزٕ ٖاتُ ٓاضاوَ
نُواتُ ُٖض خًًًَََو , زَضَنٌ زاْطاو يُُٓجناٌَ َُُٓف غًػتٌُ تُوتًَُعّ ٖاتُٓاضاوَ

نىوٕ ُٓوَ ويٍَُٓ باونٌ نىشضاو , ْابٌَ نُؽ تىخين بهُوٍَ, اْساضيَهٌ ثريؤظٍ ُٖبىوطً
ثاف نىضَِ , بَُُبُغيت ثطِنطزُْوٍَ ُٓو ُٖغت بُطىْاٖهطزُْو ظاخاوٍ زَضووٕ, زَطُيًَُْت

 زَضنطاوَناٌْ نؤََُيطٍُ  تُوتًَُعّ ُٖغتإ بُنىؾتين باونُ زَيطَقُنُ.
ْاخًَو نُبُظَيٌ , ى يُْاخٌ َطؤظسا بُضدُغتُ بىوباو ُٖغت بُطىْاٖهطزٕ و نىؾتين

ْاخًَهًـ ضنٌ يُّ باونُيُ يُبُضاَبُض ُٓو , بُباونُ زَيطَِقُنُ زيَتُوَو خؤؾٌ زَويَت
يُاليُنُوَ َطؤظ سُظ زَنات , بًَبُؾبىوُْ يُيُظَتٌ غًَهػٌ يُُْغتسا نُباوى بؤتُ يَُجُض

او غًؿُتُناٌْ غازيعَُ يُاليُنٌ ًَُٓـ تُو( باوى بهىشيَت) ٓاظاضٍ خَُيهٌ تط بسات
تطيؿُوَ سُظ زَنات تؤَيٍُ نىؾتين باونٌ يًَبهطيَتُوَ ناتًَو ُٖغت بُطىْاه زَنات واتُ 

, سُظ زَنات باضوزؤخٌ خؤٓاظاضزإ يإ بُزَغتَُؤيٌ  يإ بُزَغيت خَُيهٌ تط يُباض بهات
ٍ نُتاثؤيُى ْاناض َطؤظ طُيؿتُ ُٓوَ, نًَُُٓـ غًؿاتٌ َاغؤؾًعّ بُضدُغتُ زَنات

يًَطَزا , واتُ َطؤظ ُٖضطًع ضظطاض ُْبىوَ, تُوتًََُو زضووغت بهات نُباونٌ نىشضاو بٓىيًََٓت
 ٓايا ُٖض تًُْا باونُ زَبًَـتُ يَُجُض؟, ثطغًاضيَو زيَتُ ٓاضاوَ

ٓاخؤ نُغاٌْ تط يإ غًػتٌُ تط ْابُٓ يَُجُض بؤ ُْطُيؿذي بُو يُظَتُ؟يُنؤََُيطٍُ 
ُٓطُض داضإ , دًاتٌ زَضنُوتٔ و ُٖغتهطزٕ بُطىْاه زَيجًػٌ ثُيسا بىوًََٓػتاٍ ًَُُٓزا يُ
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َُٓطِؤ نُغاٌْ تط ُٖٕ بىوُْتُ دًٌَ َُتطغٌ و , تاثؤ زضوغت بىو يًَُْىإ شُْنإ و نىضَِنإ
بًَطىَإ , ضَْطُ ُٓو ُٖغتٍُ نؤََُيطٍُ تُوتُّ بؤ ًَُُٓ َابًَتُوَ, دًَطٍُ باوى زَططُْوَ

ُْناٌْ نؤٍََُ بُضيَطٍُ ُْغيت نؤَُآليُتًُوَ وضزَ وضزَ طىاغتُٓوٍَ َؤضنُ نؤ
واتُ ًَُُٓو نؤََُيطٍُ تُوتُّ ًٖض دًاواظيُنُإ ًًُْ يُضووٍ , زَطىاظضيَتُوَ بؤ ُْوَناٌْ تط

يُُٓجناٌَ ُٓو ًَُالًًَْاُْو َُٖىو قؤْاغُناٌْ , ًَهاًْعٌَ ثُيىَْسٍ ثًاو بُشُْوَ
ٕ وًََطز بُؾًَىَيُنٌ ضاغت وزضوغت و نؤََُيطٍُ َطؤيٌ ُْيتىاًْىَ ثُيىَْسٍ ش

نىْهُ , يُنىاضنًَىَيُى زضوغت بهات تُْٗا ٓايُٓنإ ُْبٌَ  نُُْوَ بؤ باوى زَطُضِيَُٓٓوَ
بُآلّ باوى ُٓطُض ُٖض يُى باوى ُْبًَت يُخًَعاْسا ُٓوا , زايهٌ َٓساٍَ ُٖض زَْاغطيَتُوَ
نُغجاْسٌْ يُى باوى ثًَىيػتًُنٌ نُواتُ ضؤَيٌ ٓائ بؤ , غُضوَضٍ ُٓو خًَعاُْ تًَهسَنًَت

, ُٓطًٓا دىاْرتئ و ثريؤظتطئ خاٍُْ َطؤيٌ نُخًَعاُْ َُٖيسَوَؾًَتُوَ, ؾاضغتاٌْ بىو
وَنى , بؤَاُْوٍَ ُٓو خًَعاُْف زَبًَت ُْٖسيَو يُثُيىَْسيُناٌْ تُوتًَُعّ يجاضيَعضيَت

اٍَ زَضنطاوَناٌْ و زَغتبُغُضزاططتين تانُنإ يُاليُٕ باونُوَو ًَٖٓاُْوٍَ نىضَِ يَُ
ويًََبىوٌْ ُْٖسَضإ بَُُضدًَو ثريؤظيٌ خًَعاٌْ ضَنَُيُنٌ خؤيإ ثاضغتيبَ و ثُغُْسنطزٌْ 

 غُضنطزايُتٌ خًَعإ يُاليُٕ زايو و باونُوَ بُُْٖس وَضبططٕ .
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  :خوَيهدنةوةيةكي دةزووني فسؤم بؤ كؤمةَلطاي نوَي
 

ةوةزي مسؤظايةتي لةكايةيةكداية بسايةتي و بةخت
و قةناعةتي تَيدا نيية، بةَلكو ئاذاوةي زؤحي و 
ونبووى كةلةشَيتيةوة نصيكة بةضةزماندا شاَلة، 
ئةو شَيتيةش لةشيصؤفسيهيا دةضَيت، 

 كةثةيوةندمياى لةطةَل واقيعي ناوةوةدا نةماوة 

 )فسؤم(.

 
ُٓضيو ؾطؤّ زَبًَصٍَ ًٖض ناخًَو وَى ُّٓ ناخٍُ ًَٓػتاَإ َطؤظ يُبُزيًَٗٓاٌْ 

َُٓطِؤنُ , خُوُْناٌْ ْعيو ُْبؤتُوَ بُٖؤٍ زؤظضاوَ ظاْػيت و زَغتهُوتُ تُنًٓهًُناُْوَ
, َطؤظايُتٌ نؤََُيطُيُنٌ يُنططتىو ثًَهسيًََٓت نًسيهُ يُؾًَىٍَ نًًاٌْ دًا دًا ْاشئ

َطؤظ ثًَىيػيت بُُٖظاضإ غاٍَ بىو بؤ ُٓوٍَ بُو ؾهًَُ تىاْػت و بطِغتُ ظَيًُٓنإ و 
بُو ؾًَىَيُ َطؤظ , ضيَهدػتين نؤٍََُ و وظَناٌْ بُضَو ٓاَاْر غاتُ طُضِ تىاْاناٌْ بؤ

ُٓطُض , طُضزووًَْهٌ ْىيٌَ واٍ زضوغت نطزووَ ياغاٍ تايبُتٌ و ناضَْىوغٌ خؤٍ ُٖيُ
بُآلّ نٌ زََيًَت , بطِواًَْتُ زآًَٖاُْنإ َاؼي خؤيُتٌ ؾاْاظٍ بُوَ بهات نُزضوغيت نطزووَ

ُٓو , خؤٍ ٓايا يُبُزيًَٗٓاٌْ خُوٌْ بُضنَُاَيبىوٌْ َطؤظ ْعيو بؤتُوَُٓطُض بطِواًَْتُ خىزٍ 
َطؤظٍُ نُزضاوغًَهٍُ خؤؾسَويَت بُيُنػاٌْ ْاوبصيىاٌْ زَنات و ضاغتطؤيُو َاًُٖتٌ خؤٍ 
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وضوشاْسٌْ ثطغًاضَنُ زَبًَتُ ٖؤٍ ؾُضَُظاضٍ نىْهُ وَآلَُنُ ضووٕ و ٓاؾهطايُ , بُزيًَٗٓاوَ
ٕ زضوغتهطزووَ نُنٌ خؤَإ بُؾايػتٍُ ُٓو نؤؾؿُ يُضازَبُزَضَ يُناتًَهسا ؾيت غُضغاػيا
, يُنايُيُنًؿسائ بطايُتٌ و بُختُوَضٍ و قُْاعُتٌ تًَسا ًًُْ, ْاظاْري و يُٓاغتًسا وضِئ

ُٓو ؾًَتًُف يُٖػترييا , بَُيهى ٓاشاوٍَ ضؤسٌ و وْبىوٕ نُيُؾًَتًُوَ ْعيهُ بُغُضَاْسا ظاَيُ
ثُيىَْسضيإ , بَُيهى ؾًَتًُنُ يُؾًعؤؾطيًٓا زَنًَت, َضِاغتسا بىوْانًَت نُيُنُضخُناٌْ ْاو

ُّٓ , ٖعضو برييـ دًابىوُْوٍَ خؤٍ يُويصزإ ضاطُياْسووَ, يُطٍَُ واقًعٌ ْاوَوََاْسا ًًُْ
ؾًهطزُْوَيٍُ ؾطؤّ تُواو ُٓوَ زَطُيًَُْت نَُطؤظ دُغتُو ضؤسٌ يُيُى دىزايُو برينطزُْوَ 

زَضَجناٌَ ُّٓ يًَهذىازبىوُْوَيُف , و ويصزاًْـ بُزؤَيًَهٌ زيهُزابُزؤَيًَهسا زَيبات و غؤظ
 قُيطاًَْهٌ غايهؤيؤشٍ بؤ خاوَُْنٍُ نٌَ زَنات.

ُّٓ ؾًهطزُْوَيٍُ ؾطؤّ يُوَزا بُضدُغتُ زَبًَت نُ زََيٌَ با وا يُقَُيٌَُ بسَئ نُ 
ٍ ْىيَصنطزٕ بؤ نُّ يُنُْس ُٖواَيًَو وضزبًُٓوَ نُيُضؤشْاَُناْسا بُضناو زَنُويَت ثًَؿًٓاض

ٓاوٍ يًُْىيؤضى نطاوَ نُٖاونات باضإ باضيَُٓضإ بُٖؤناضٍ نًًُاوٍ ُٖوَيٌ باضإ باضئ 
ُْٖسٍَ نُؽ , زَزَٕ...ُٖوَيُناٌْ زَؾطَ ؾطِيىَنإ تا غاَيًَو يُى يُزواٍ يُى بآلو زَبُٓوَ
ُ يُنُنُناٌْ ْهىَيٌ يُبىوٌْ زَنطزٕ ُْٖسيَهٌ زيهُ بطِوايإ ثٌَ بىو زَياْطىت بُؾًَه

اليٌُْ غًًًََُـ بَُُٖىو بطِوايُنُوَ زََئًَ ُٓو زَؾطاُْ , دُْط يإ نُنٌ وآلتاٌْ بًاًًُْ
ُْٖسيَهٌ زيهُف ثًَُإ ضازَطُئُْ ٓايٓسٍَ , ٓاًََطٕ زاًْؿتىاٌْ ُٖغاضَناٌْ تط زَيًَٓطٕ

َُُٖإ ٖاونات ي, ضووْاى ًًُْ, َُٓطيها بُو ؾًَىَيُ نُيًُْىٍَ غُزٍَ بًػتَُسا ُٖيُ
ظاْاياًْـ يُغُض ُٓوَ , الثُضَِ َؿتىَطِ يُغُض ؾًُاٍُْ َُٖيطريغاْسٌْ ؾُضِ ُٖيُ

َؿتىَطِياُْ ٓايا نُنٌ ُٓتؤٌَ زَبًَتُ ٖؤٍ تًَهساٌْ طؤٍ ظَوٍ يإ ْا؟خَُيو ضووزَنُُْ 
, نًًََػانإ بؤ بًػتين ُٓو ٓاَؤشطاضياُْو ثطَْػًبُناٌْ خؤؾُويػيت و نانُخىاظٍ زَنُٕ

ُٓطُض يُؾطؤؾتين مشُنًَو زوو زٍَ بىوٕ , ُْف خؤيإ بُطُوز يإ خطاثرت زازًَْرَيُٓو خَُيها
َٓساآلًْـ يُقىتاغاُْناٌْ يُنؿَُُزا ؾًَطٍ ُٓوَ , نُظاًْإ نطِياضَنُ تىاْاٍ نطِيين ًًُْ

زَبٔ نَُُٓاُْت و زَغتجانٌ و بايُخسإ بُضؤح ثًَىيػتُ ُٓو ثطَْػًباُْ بٔ نُضِيًَٓؿاْسَضٍ 
اونات شيإ ُٓوََإ ؾًَط زَنات نُططتُٓبُضٍ ُٓو ثطَْػًباُْ واَإ يًَسَنات خُوبري ٖ, شيأْ

ًَُُٓف يُضؤشْاَُو ًَٓػتطُو تُيُظعيؤٕ غُضغىضَِاْرتئ تىاْاٍ , بري ُْى واقًع بري
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ثُيىَْسيًُإ زَبًَت بُآلّ يُطٍَُ ُٓوَؾسا ضؤشاُْ يُغُض وضِيَُٓيُى نُظيطَنٌ َٓساٍَ ُٖضغٌ 
 يُطٍَُ ؾريخىاضزًْإ ُْبًَت يََُُهٌ زايهًاُْوَ َؿتىَطَِاُْ.ْانات ُٓطُض 

ظؤض خَُيهًـ زَْط بُضظ زَنُُْوَ و باْطُؾٍُ ُٓوَ زَنُٕ نُوا ضيَباظٍ شياصيإ َايٍُ  
 بُختُوَضضياُْ  بُآلّ نُْسٕ ُٓو نُغاٍُْ يُّ نُضخُزا بُختُوَضٕ؟

زَناتُوَ غُباضَت بُ  بؤ ظاخاوٍ ًََؿو بايُ ططتُيُنٌ غُضثًٌَ نُطؤظاضيَو بآلوٍ
ُٓوٍَ يُّ ططتُيُ , نؤََُيُ خَُيهًَو ناوَْىاضٍِ ضَْطٌ غُوظ زَنُٕ يُغُض ؾؤغتُناُْوَ

غُضْر ضازَنًَؿًَت و يَُُٖاْهاتسا ضايسَنًَُنًًََٓت ُٓوَيُ ُٓو خَُيهٍُ نًُْؿاٍُْ 
ٖاوآلتٌ ٓاغايٌ  بَُيهى, زاًَٖعضاوٕ و تطغًإ يٌَ ًْؿتىوَ ضووزاويَهٌ ٓاوا تؤقًَُٓضيإ ُْبًٓىَ

 بىوُْو بُضَو ناضَناًْإ زَضِؤٕ.
ُٓضيو ؾطؤّ بُضزَواّ زَبًَت و ًَٓصٍَ ًَُُٓ خؤَإ بُو باوَضٍَِ خؤَإ َُٖيسَنًَؿري 

واف بُطىيٌَ َٓساَيُناصيإ زَنطثًَٓري نُيُُْوَناٌْ ثًَؿرتَإ ظياتط , نُبُختُوَضئ
ؾتًَهًـ ًًُْ بُزَغتًُوَ , ُْٖاتيبَ يُزوَاًٖسا ًٖىايُنُإ َُْاوَ بُزٍ, ثًَؿهُوتىتطئ

َُٖىو ًْؿاُْناًْـ اليُْطريٍ ُٓو باوَضَِ زَنُٕ نُ بٌَ ثهطِاُْوَ , طريَإ خىاضزبٌَ
يُزَضوصياْسايُ بُآلّ ٓايا َٓساَيُناصيإ طىيَبًػيت ُٓو زَْطُ زَبٔ نُبُضَو ُٓو ٓاضاغتُيإ 

ًَىَيُى ُٖغت زَنُٕ وَى ُٓو ٓاَاجنُ نًًُ نُيُثًَٓاويسا زَشئ؟ُٓوإ بُؾ, زَنات
بُآلّ نًًُ؟ٓايا يُ ؾتُ , ُٖغتهطزٌْ  خَُيهاٌْ زيهُ نُزَبًَت شيإ واتايُنٌ ُٖبًَت

ْانؤنُنإ و وتُ زوو ضوو و خؤبُزَغتُوَ زاُْ طاَيتُثًَهطزُْناْسا زَضزَنُويَت نُوا يُُٖض 
ثُضؤؾٌ , ضاغتري تًَىَطالًَْو زَيطُيينَ؟ُٓوإ ثُضؤؾٌ بُختًاضٍ و زازوَضٍ و خؤؾُويػيت و

 ٓايا يُتىاْاٍ ًَُُٓزايُ ُٓو ثُضؤؾًُيإ تًَط بهُئ؟, بابُتًَهٔ بًجُضغذي
نىْهُ , بَُيهى وَآلَساُْوَف ْاظاْري, ؾطؤّ ثًًَىايُّ ًَُُٓف وَى ُٓوإ بٌَ زَغُآلتري

باْطُؾٍُ ُٓوَف زَنُئ نُشياصيإ يُغُض , ُٓوَمشإ يُبرينطزووَ نُثطغًاضٍَ بهُئ
خؤَإ طًٌَ زَنُئ يُؾُثؤيُناٌْ خُّ و زَيُضاونٌَ و , ثتُو زاَُظضاوَبٓاغُيُنٌ 
ُْٖسٍَ نُؽ ثًًَاْىايُ طُضِاُْوَ بؤ , نُ ُْٖىونُف باَيٌ بُغُضَاْسا نًَؿاوَ, زَغتُوَغتإ

ُْى يُبُض ُٓوٍَ ناالنًُنُ يُناالنًُناٌْ باوَضِ بَُيهى خؤ قىضتاَيهطزًَْهُ , ٓائ ناضَغُضَ
بَُيهى , ُٓو نُغاُْف ُٓو بطِياضَ ْازَٕ وَى ثُضغذي, غُضٍ زيهٍُ ًًُْيُو طىَاٍُْ ناضَ

ُٓوٍَ يُّ زضيُُْ ٖاونُضخٍُ نؤَيًىَتُوَ نَُُبُغيت نًًََػا , طُضِاًَْهُ بُزواٍ ٓاغايـ
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بَُيهى َُبُغيت ضؤسٌ َطؤظُ يُّ ُْٖطاوَ ًْؿاُْيُى يًُْؿاُْناٌْ ثُؾًَىٍ , ًًُْ
و نطزووَو يُو دًَُونطزُْ تطوغهايُى بُزٍ ُْنطٍَ ًْىضؤغتًاُْ زَبًًَٓت و ضؤسٌ دًَُ

بُآلّ ُٓواٍُْ , وُْبًٓطٍَ دطُ يُخؤبُزَغتُوزإ و ًٓٓتًشاضٍ ؾهؤٍ زَضووٌْ ُْبًَت
يُُٖتىاًَْو زَطُضِئَ بُطُضِاُْوَ بؤ ٓايين ٓاغايٌ زَنُويَتُ شيَط ناضيطُضٍ ُٓوبطِوايٍُ 

ـ ُٓوَيُ نُيًَُْىإ ٓائ و ضيَطٍُ ُٓو ُٓوي, نُظؤضداض ثًاواٌْ ٓايين باْطُؾٍُ بؤ زَنُٕ
ًَُُٓف , شياٍُْ نُ تًُْا خٌَُ تًَطنطزٌْ ثًَىيػتًُ غُضيعَيُنإ و ٓاغىزَيًُ َازيُناًَْيت

ًٖض ُٖقًؿُإ ًًُْ نُباوَضَِإ , ُٓوا ًٖض ثاغاويَهُإ ًًُْ, ُٓطُض باوَضَِإ بُخىزا ُْبًَت
ؾُو نآًُٖنإ واخؤيإ زَضزَخُٕ نُتًُْا ٓايًَطَوَ قُ, بُضؤح و ثًَساويػتًُناٌْ ُٖبًَت

تىيَصٍ يُثًَؿٔ نُبايُخًإ بُضؤح زابًَت و تًُْا ُٓوإ باؽ يُبُٖا بُضظَنإ زَنُٕ وَى 
, بُآلّ يُضووٍ ًََصوويًُوَ ًَُٖؿُ ُّٓ ناضَ بُّ ؾًَىَيًُُْ, خؤؾُويػيت و ُٖم و زازوَضٍ

ضغتاًُْتٌ ًَػطٍ نؤٕ ْىؾساضٍ نُناتًَو نآًُٖناٌْ ُْٖسيَو يُؾاضغتاًُْنإ وَنى ؾا
ضؤسٌ بىوٕ ؾُيًُغىؾُنإ بُّ ناضَ َُٖيسَغتإ يإ ًٖض ُْبىايُ بُبُؾًَو يُّ ناضَ 

يُُْٖسيَو يُؾاضغتاًُْتٌ زيهُ وَى ؾاضغتاًُْتٌ يؤْاٌْ غىنطات و ُٓؾالتؤٕ و , َُٖيسَغتإ
ى  بُْاوٍ زَغُآلتٌ بَُيه, ُٓضغتؤ باْطُؾٍُ ُٓوَيإ زَنطز نُبُْاوٍ ُٖض غطوؾًَهُوَ بسوئَ

ُٖضوَٖا بُؾًَىَيُى , عُقًَُوَ خًَُإ بؤ بُختُوَضٍ َطؤظ و نطزُْوٍَ ضؤسٌ زَخىاضز
بُو غًؿُتٍُ بابُتًَهٌ ثطِ يًَهؤَيًُٓوٍَ ثطِ , بايُخًإ بَُطؤظ زَزا نَُُبُغتُ يُخىزٍ خؤيسا

ضَت بُؾُيػُؾُو يَُُٖإ ناتسا يًَهؤَيًُٓوَناًْإ غُبا, واتايُ ظياتط يُُٖض بابُتًَهٌ تط
 ضَوؾت يًَهؤَيًُٓوَيُ يُزَضوْٓاغٌ.

ُٓو ُْضيتُ نُيُُْضيتُناٌْ نُضخُ نؤُْناُْ يُنُضخٌ ضيًَٓػاْؼ بُضزَواّ بىو يُؾتُ 
, دًانُضَوَناًْـ يُنُّ ثُضتىوى نُظاضاوٍَ زَضوْٓاغٌ زَناتُ ْاوًْؿاٌْ خؤٍ

ُّٓ ُْضيتُف  ,(وٌْ َطؤظُُٓويـ يُغُض بُضنَُاَيبى) نُْاوًْؿاًَْهٌ الوَنٌ َُٖيسَططيَت
, يُنُضخٌ ضؤؾٓطُضيسا طُيؿتُ يىتهُ يُغؤْطٍُ باوَضِيإ بُ عُقًٌَ َطؤظُوَ

ؾُيًُغىؾُناٌْ نُضخٌ ضؤؾٓطُضٍ نُٖاونات يًَهؤَيُضَوٍَ ضؤسٌ َطؤظ بىوٕ دُختًإ 
 يُغُضبُخؤيٌ َطؤظ يُنؤت و بُْسٍ غًاغٌ و نؤت و بُْسٍ  طؤؾُطريٍ و ُْظاْري نطز؟

َيإ ؾًَطٍ َطؤظ نطز نؤٕ ُٓو باضوزؤخٍُ شيإ يُْاو ببُٕ نُثًَىيػيت ُٖضوَغا ُٓو
يًَهؤَيًُٓوَ زَضوًُْناًْـ ضَطىضيؿٍُ يُْاخُوَ زانىتاوَ بؤ , بَُاُْوٍَ خُياٍَ ُٖيُ
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زَياْطىت بُختُوَضٍ ْايُتُزٍ تا َطؤظ , زؤظيُٓوٍَ َُضدُناٌْ بُختُوَضٍ َطؤظايُتٌ
, تًُْا يُّ ناتُزا يُواُْيُ يُضووٍ عُقًًَُوَ تُواو بًَت, ٓاظازٍ ؾاضاوٍَ ْاخٌ بُزٍ ًَُْٖٓٔ

بُآلّ ضَنٍُ عُقآلًْعٌَ نُضخٌ ضؤؾٓطُضٍ يُُْوَ نَُُناٌْ زواٍ ٓاظازٍ طؤضِاْهاضٍ 
يُبُض ُٓوٍَ َطؤظ تاٌَ خؤؾطىظَضاٌْ ْىيٌَ َازٍ و غُضنُوتين , يُنالنُضَوٍَ نُؾتىوَ
ُو غًؿُتٍُ بابُتٌ يُنَُُ يُشيإ و نًسيهُ ْاضِواًَْتُ خؤٍ ب, بُغُض غطوؾتسا زَنات

عُقًًَـ نؿاُْوٍَ خؤٍ ْىاْس ثاف ُٓوٍَ ٖؤيُى بىو بؤ زؤظيُٓوٍَ , تؤشيُٓوٍَ تًؤضٍ
تًُْا بىوَ ٓاَطاظيَو بؤ , ضاغيت و بُضدُغتُبىوٕ يُضونُؾُوَ بؤ َاًُٖتٌ زياضزَنإ

ُنُزضوغيت نًسيهُف َطؤظ باوَضٍِ بُتىاْاٍ عُقٌَ  ًًْ, بُناضبطزٌْ ؾتُنإ و خَُيو
 ثًَىَضَنإ و ٖعضَ تايبُتًُنإ بُضَؾتاضٍ َطؤظُوَ زاسيُظضيًََٓت.

ُٓو طؤضِاٍُْ نُبُغُض نُؾٌ ظَيين و غؤظٍ َطؤظسا ٖاتىوَ دٌَ ثُجنُيُنٌ بًَُٖعٍ 
 يُغُض ثًَؿهُوتين غايهؤيؤشيسا بُو غًؿُتٍُ ظاْػتًَهُ بُدٌَ ًَٖؿتىوَ.

ُٓوا زَتىاْري , وَنى ًْتؿُو نرينطؤضز نطزُٓطُض ناوثؤؾًُإ يُنُغايُتًُ ٓاواضَتُنإ 
, بًًََري ُٓو واقًعُ باوٍَ نُغايهؤيؤشيا وا يُقَُيُّ زَزات نُيُضؤسٌ بهؤَيًَتُوَ

ُٓو باوَضَِ بُتُواوٍ , يًَهؤَيًُٓوَيُنُ بايُر بُنانُخىاظٍ و بُتُوَضٍ ُٓو َطؤظُ بسات
ُؾاْساٌْ ظاْػتُ غطوؾتًُنإ و زَضووْٓاغٌ ُٓنازضيًـ يُُٖوَيُناٌْ بؤ ؾإ ي, ثؿتطىٍَ خطا

ُٓو ظاْػتُ واٍ يًَٗات بًَذطُ , ؾًَىاظَ ُٓظَىْطُضيُنإ يُقَُيُّ بسضيَت و سًػابٌ بؤ بهطيَت
نُوا ُٖوَيٌ تًَطُيؿتين ُٓو زياضزاٍُْ َطؤظًسا , يُضؤح َُٖىو ؾتًَو ناضَغُض بهات

ًين خًَطوؾُضٍِ نطز باْطُؾٍُ ُٖغت سىنُُناٌْ بُٖاو ظاْ, نُيُتاقًطُزا تاقًسَنطيَتُوَ
ظؤضداضيـ , نُوا ُٓواٍُْ ويَٓانطزٌْ ًَتاؾًعيهٌ زَنُويَتـُ زَضَوٍَ ططؾتُناٌْ زَضوْٓاغٌ

ُٓويـ , نُيُطٍَُ ضَوتٌ ظاْػيت باْطُؾهطاو زَضِؤيؿت, بايُخٌ بُو ططؾتُ ًٖهىثىناُْ زَزا
بُو ؾًَىَيُ , زابينَ يُبُضُٓوٍَ يُدًاتٌ ثًَطَِوٍ ْىٍَ بؤ يًَهؤَيًُٓوٍَ ططؾتُ ططْطُناٌْ َطؤظ
زَضوْٓاغٌ ظياتط , زَضوْٓاغٌ بىوَ ظاْػتًَو بُآلّ بؤ بابُتًَهٌ غُضَنٌ نُُٓويـ ضؤسُ

بٌَ ُٓوٍَ بايُر بُزياضزَ , َُبُغيت ًَهاًْعّ و ثًَهٗاتُناٌْ ثُضنُنطزاض و غُضيعَنإ بىو
, و بُٖانإعُقٌَ و ُٖغت , نَُطؤظٌ ثٌَ دًازَنطايُوَ وَنى خؤؾُويػيت, َطؤيًُنإ بسات

ؾطؤّ يُنتًَبُنُيسا ٓائ و ؾًهطزُْوٍَ زَضووٌْ زََيًَت َٔ ثًَُباؾُ وؾٍُ ضؤح يُّ بابُتُ 
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يُدًاتٌ ُٖضزوو وؾٍُ زَضوٕ يإ عُقٌَ بُناضبًَِٓ ُٓويـ يُبُض ُٓوٍَ ثًَىيػت بىوَنإ 
 يُٓاضازإ نُزَياُْويَت ًَٖعَ باآلناٌْ َطؤظ يُخؤبططٕ.

ُظٌْ عُقآلًْعٌَ غُضزٌََ ضؤؾٓطُضٍ ٖات نُيُنُّ نُؽ ثاؾإ ؾطؤيس زوا ْىيَُٓضٍ َ
ظؤض بىيَطاُْف تُثًٌَ غُضنُوتين عُقًٌَ , بىو نَُىنىضِيُناٌْ ُٓو ضَنُيٍُ ضووْهطزَوَ

ُٓوَؾٌ غُغياْس نُعُقٌَ بُْطخرتئ و تايبُشيُْستطئ ًَٖعٍ , َىدُضَزٍ يُيًَسإ خػت
تًُْا تًَطُيؿتين غؤظَناٌْ , ؤظَناُْوَدًانُضَوٍَ َطؤظُ بُآلّ زَنُويَتُ شيَطناضيطُضٍ غ

َطؤظُ نُزَنطٍَ عُقٌَ ضظطاض بهات بؤ ُٓوٍَ ُٓضنٌ خؤٍ بُؾًَىَيُنٌ ضاغت دًَبُدٌَ 
 ُّٓ ضغتًُف, ُٖضوَغا ؾطؤيس تىاٌْ ًَٖعٍ عُقٌَ و الواظٍ عُقٌَ وَنى يُى زَضغات, بهات

, اضَغُضٍ زَضوٌْنطزَ ثطَْػًيب ضيَجًؿاْسَض يُٖىُْضٍ ْىٍَ بؤ ن( ضاغيت زَبعوٍَ)
يُغُضَتاوَ ؾطؤيس ثًًَىابىو تًُْا بُنُْس ؾًَىَيُنٌ زياضيهطاو خؤٍ يُُْخؤؾٌ و 

بُآلّ وضزَ وضزَ بؤٍ زَضنُوت نُظؤض نؤتُ قىآليٌ ثاف بىاضٍ , ناضَغُضنطزٕ طُياْسووَ
بُؾًَىَيُنٌ واف زَغتجًَهطزووَ نُوا زَضوْٓاغٌ بُو غًؿُتٍُ يُضؤسٌ َطؤظ , ثعيؿهًُوَ

ثُيطَِوٍ ؾطؤيس , ًَتُوَ بٓهًُٓيُنٌ تًؤضيًُ بؤ شيإ و بُزيًَٗٓاٌْ بُختُوَضٍزَنؤَي
يُتاقًطٍُ , يُؾًهطزُْوٍَ زَضوًْسا تىاًْىيَيت يًَهؤَيًُٓوٍَ ضؤح بهاتُ يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ وضز

بؤيُ ُٓوٍَ زَزؤظضيَتُوَ , ؾًهُضَوٍَ زَضووٌْ ًٖض زَظطاو ٓاَطاظٍ تاقًهطزُْوَ ُْبىوَ
بَُيهى ُٓوٍَ وَضزَططت تًُْا يُضيَطٍُ خُوٕ و خُياَيهطزٕ و طُضِإ بُزواٍ , يَتثًَىاُْ ْانط

واتانإ بىوٕ زَطُيؿتُ ٓاضَظووَ ؾاضاوَنإ و َُٖىو دؤضَ زَيُضاونًًَُى نُزووناضٍ 
يُتاقًطُنُؾًسا نُوا تًُْا ثؿيت بُتًَبًين عُقٌَ و ؾاضَظايٌ خؤٍ , ُْخؤؾُناٌْ زَبىو

ُْوَضيَهٌ َطؤيًُ ُٓوٍَ زَضخػت نُُْخؤؾٌ عُقًٌَ بُزووض زَبُغت بُو غًؿُتٍُ بىو
ُٖضوَٖا ُْخؤؾُنُؾٌ زَضزٍ ُٖيُ نىْهُ , يُططؾتُ ضَوؾتًُنإ ضووٕ ْابًَتُوَ

, ؾًهُضَوٍَ زَضوًًْـ الٖىتٌ يإ ؾُيًُغىف ًًُْ, زاواناضيُناٌْ ضؤسٌ ثؿتطىٍَ خطاوَ
ؿهٌ ضؤسٌ بايُر بَُُٖإ ُٓو بَُيهى ثعي, يُّ بىاضاُْف ثًَىيػيت بُتىاْايُنٌ وا ًًُْ

نُُٓواًْـ ضؤسٌ َطؤظ و , نُؾُيػُؾُو الٖىت بايُخٌ ثًَسَزَٕ, ططؾتاُْ زَزا
ُٓوا بؤَإ , ُٓطُض ُٓضنٌ ؾًهطزُْوٍَ زَضووٌْ بُو ضيَطُيُظاٌْ, ناضَغُضنطزُْناًْيَت

و ُٓواًْـ قُؾُنإ , زَضزَنُويَت نُ زوو ططوخ ُٖٕ بايُر بُثًؿٍُ بايُخساٌْ ضؤح زَزَٕ
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نُواتُ ثُيىَْسٍ ٓاَيىطؤضٍِ ًَْىاًْإ نًًُ؟ٓايا ؾًهُضَوٍَ زَضوٌْ , ؾًهُضَوَ زَضوًُْنأْ
 ٓايا بُضَُٖيػتهاضٍ ًَْىاًْإ ؾتًَهٌ سُشيًًُ؟, ُٖوَيٌ زاطرينطزٌْ بىاضٍ قُؾُ زَزات

يإ ُٖضزوونًإ ٖاوثُضيأْ و بؤَُٖإ َُبُغت ُٖوَيسَزَٕ و تُوانُضٍ يُنرتٕ؟ُٖوَيٌ 
تًَطِواًْين يُنُّ يًَهؤَيُضَوَ , ىاضٍ يُنرت زَزَٕ يُضووٍ تًؤضٍ و ثطانتًهُوَظاًْين ب

بُآلّ ثُضتىنٌ ٓايٓسٍَ خُياَيٌ ؾطؤيس , زَضوًُْنإ و ْىيَُٓضاٌْ نًًََػُ ثًَهُوَ اليُْططٍ بىوٕ
, و ثُضتىنٌ ؾري واتُ ٓاضاٌَ ضؤح ُٖضزوونًإ دُخت يُغُض بُضَُٖيػتهاضٍ زَنُُْوَ

ضاٍ يًُإ ُٖوَيُناٌْ ضيَهُوتٔ يًَُْىإ ؾًهطزُْوٍَ , ط يؤْط, ناٌْ ىُٖضوَٖا ْىغًُٓ
َُُٓف ضاغتًُنُ شَاضَيُنٌ ظؤض يُثًاواٌْ ٓايين خُضيهٌ , زَضووٌْ و ٓائ زَْىيَٓٔ

َُُٓف ُٓوَ زَطُيًَُْت نُبطِوايُنٌ ظؤض ُٖيُ بؤ , يًَهؤَيًُٓوَٕ يُؾًهطزُْوٍَ زَضووٌْ
 ُوٍَ زَضوٌْ يُبىاضٍ ضيَىضَمسٌ نُٖٓىتًُنإ.تًَهَُيهطزٌْ ٓائ يُطٍَُ ؾًهطزْ

ناضٍ طىغتاف يؤْط نُزَضووْٓاغًَهٌ زياضو بُضناوٍ غُزٍَ بًػتَُُ وَنى ؾطؤيس  
غُباضَت بُُْغت نُؾطؤيس باغٌ زَنات وتىيَيت ُْغت ثًَهٗاتىيُنٌ دًاو غُضبُخؤيُ وَنى 

ُْغتُ يُغُضووٍ  ُّٓ, ُٖضوزونًإ ُٖغت و ُْغت خىزٍ َطؤظايُتٌ زضوغت زَنُٕ ,ُٖغت
ُّٓ ُْغتُ َطؤيٌ و , ُٓو تىْايُيُ نُ َطؤظ ويَٓاٍ زَنات بُآلّ ُٖيُو ناضاوُٓنتًعُ

نؤَُآليُتٌ و خؤضِغهًُ نَُُٖىو َطؤظايُتٌ تًازا بُؾساضَ يُغُض تًَطنطزٌْ ثًَىيػتًُناٌْ 
 َطؤظ بُْسَ يًَُاٍُْ باوَضٍِ ٓايين و زابطًَطِاُْناٌْ .     

َإ يُبريوباوَضٍِ خَُيهسا ًًُْ غُباضَت بُباوَضٍِ ٓايين ُٓوٍَ باوَضٍِ ظاْا يؤْط زََيٌَ طى
نُُٓويـ بَُٓايُنٌ َُظُْ بؤ شيإ بؤ واتاو دىاٌْ و ُٖضوَٖا , ٓايين ُٖيُ خًَطٍ ظؤضَ

 ضووْانٌ بُدًٗإ و َطؤظايُتٌ زَبُخؿًَت.  
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