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 جؤرةكانى زمان
 

ظَإ زياناضييةنة يةزياناضييةناْى َطؤظ، نة ية زضوغتثهطوووْى ز  زيتا    
بةخؿؿيَهة يةاليةٕ ختدزو  ةتةوضةوة بتة َتطؤظ      زةناتةوة، زطة يةوةف ظَإ

بةخؿطووة، َطؤظ بةٖؤ  ظَاْةوة ظؤض ؾثى يةزةغتج زيَتج، نتدْهة ةتةض ظَتإ      
ْةبدووية ْة ظوْػج و ْةفيَطبدوٕ و ْة قدتاخباْةو ْة ظوْهؤ ية ئاضوزو زةبدو، ةتةض  
ظَإ ْةبدوية ْة خةخؿإ و ْة ؾيعطو ْة نريؤى ْةزةبدوٕ، ةةض ظَتإ ْةبدويتة   

ضوزيؤ و ْة تةيةفعيؤٕ و ْة ٖيض بةضْاَةيةى ْةزةبدو، ةةض ظَإ ْةبدويتة، ْتة   ْة 
خةضتدوى و ْة ضؤشْاَةو ْة ةؤظاض ية ئاضوزو ْتةزةبدوٕ  ةتةض ظَتإ ْةبدويتة ٖتيض      
نةيثدضو َيَصوويةى تؤَاض ْةزةنطوٕ، بةآلّ ظَإ نةْسةٖا زؤضو نةْسةٖا تةضظو 

 نة يةظَاْسو بةز  زةنطئَ  نةْسةٖا ؾيَدة  ٖةية، ئايا ئةّ ؾيَدوْة نني
  ظَاْى غةضناوة<

ظَاْى غةضناوة ئتةو ظَاْةيتة نتة نتةْسةٖا ظَتاْى ز  ييَهةوتؤتتةوة، بتؤ        
مندوْة، ظَاْى غاغاْى غةضناوة  ٖةضزوو ظَاْى فاضغى و ئةفغاْييتة، ظَتاْى   
التيٓيـ ظَاْةناْى خدضتدةاىل و ئةغداْى و فةضةْػى و ئيثاىل و غؤَايَى بةز  

 َاْى غةْػهطيثيـ ٖةضزوو ظَاْى ئدضز  و ٖيٓس  زضوغج نطزووة ٖيَٓاوة، ظ
  يكة ظَإ<

يكة ظَإ ئةو ظَاْةية نة يةظَاْى غةضنتاوة خةيتسوبدوة، ظَتاْى فةضةْػتى     
نة يكة ظَاْى التيٓيية، ظَاْى ئةيَُاْى يتة ئتةيَُاْى ضؤشئاووييتةوة زةضنتةوتدوة،     

يـ يكة ظَتاْى غتىظى   ظَاْى غديسيـ يكة ظَاْى زةضَاْى باندوضو ظَاْى ضوغ
 ضؤشٖةآلتيية 
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 بطو< ةظَاْ
بطو ئةو ظَاْةية نة يةضِةنةيَةنسو يةةةأل ظَاْةنى ز  يةنسةةطيَثتةوة،   ةظَاْ

بؤ مندوْتة ظَتاْى زوْيُتاضنى يةةتةأل ظَتاْى ْةضوبيتسو بتطو  يةنتسئ، نتدْهة          
ٖةضزوونيإ غةض بةئةيَُاْى باندوضٕ  ظَاْى ئيثاييـ بطو  ظَاْى فةضِةْػتيية،  
ندْهة ٖةضزوونيإ يةالتيٓيتةوة خةيسوبدوْتة، ٖتةضوةٖا ظَتاْى خؤيَةْتس  بتطو        

 بدٖيُية، ندْهة ٖةضزوونيإ زةنٓةوة غةض غآلظى ضؤشئاوو 
 ظَاْى غطوؾثى< 

ظَاْى غطوؾثى ئتةو ظَاْةيتة نتة بتةبس زةغتثيَدةضزوْى َةضوَتسوض يةاليتةٕ        
يٗتتإ َطؤظتةوة زضوغتتج بتتدوة، ئتةّ وةغتترةف يةغتتةض غتةضزةّ ظَاْتتةناْى ز   

خطونثيعة زةبيَج، ض ئتةو ظَاْاْتة  نتة يةخيَؿتدوزو غتةضيإ ٖةَيتسووة و ض ئتةو        
 ظَاْاْة  نة ئيَػثا بآلوبدوْةتةوة 

 ظَاْى زةغثهطز< 
ظَتتاْى زةغتتثهطز ئتتةو ظَاْتتة ْاغطوؾتتثيةية بةَةبةغتتثى ئاغتتتاْهطزْى       
فيَطنطزْتتى ظَاْيَتتو يتتةضِيَطا  ٖةيَىتتصوضزْى نتتةْس وؾتتةو نتتةْس خيَهٗاتةيتتةنى      

ة، يةووْةؾة زضوغج نطزْى ئتةو ظَاْتة يتةضِيَطا  ٖةيَىتصوضزْى وؾتةناْى      ةطْطةو
نتتةْس ظَاْيَتتو بةَةبةغتتثى زوٖيَٓتتاْى ظَتتاْيَهى ز  بةضٖتتةَىٗيَٓطيَج، ئتتةويـ    
بةَةبةغثى زضوغثهطزْى ظَاْيَو بىيَثة ظَاْيَهى زيٗاْى ئاغتإ، وةنتد ظَتاْى    

 )ئيػدطوْثؤ( 
 ظَاْى زةْطى<

  َ اْانتإ يتةضِيَطا  زةْطتةناْى ئاخافثٓتةوة     ظَاْى زةْطى ئةو ظَاْةيتة نتة 
خةيسو زةبٔ، خاؾتإ وؾتةو ضِغتثةنامنإ زضوغتج زةبتٔ و بةؾتيَدة  ؾتةخؤيَى        
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زةْطى بؤ ةديَيةنامنإ زةةدوظضيَٓةوة و ةديَطط ةديَى ىلَ زةبيَج و ييَى تيَسةةاح 
ةةض بيةوآ، وةى ئةو ظَاْة  نة ية ناغتيَج و ضوزيتؤ و تةيةفؤْتةوة بتةضةديَُإ     

 ويَج زةنة

 
 ظَاْى ْدغطوو<

ظَتتتاْى ْدوغتتتطوو ئتتتةو ظَاْةيتتتة نتتتة َاْانتتتإ يتتتةضِيَطا  ئتتتةو خيثاْتتتةوة  
زةةدوظيَثةوة، نة ئةو وؾتةو ضِغتثة زضوغتج زةنتاح نتة زةيآْدغتني، خاؾتإ        
يةغةض ؾيَدة  ؾتةخؤيَى ضووْتانى بتؤ نتاوةنإ ضةووَيتة زةبتٔ، ئتية خديَٓتةض         

ةو ظَاْة  نة ية خةضتدونتةنإ  زةيىيٓيَج و ةةض بيةوآ ييَى تس زةةاح، وةند ئ
 و ضؤشْاَةناْسو زةياخنديَٓيٓةوة 

 ظَاْى ئاَاشةيى<
ٖةْسيَو ظَإ ٖةٕ نة ْة ةديَُإ ىلَ زةبيَج و ْةوةند خيثيـ يةغةض ناغتةظ  
زةياْىيٓني، ندْهة وةند ٖيَُا بةٖؤ  خةجنة يإ ٖتةض ئتاَطوظيَهى تتطةوة بيَتج     

ةنإ ئتةجناَى زةزةٕ، ٖتةضوةٖا   زةيىيٓني، وةنتد ئتةو ئاَاشوْتة  نتة نةضِواليَت     
ٖيَُاناْى ضِيَطاو بإ نة ٖيض زضناويَهيإ ْيية، تةْٗا ٖةض ئاَاشةٕ، بةآلّ يةةةأل 
 ئةوةؾسو َاْايةنى تايىةح زةبةخؿٔ نة ؾدفيَطو ضِيَىدوضةنإ ييَى تس زةةةٕ 

 ظَاْى زةغثةيى<
قػتة   ظَاْى زةغثةيى ئةو ظَاْةية نة يةةةأل ظَاْة زةْطيةنةزويتة، ناتيَتو  

زةنةئ، ناو و خةجنة و زةغج و غتةضو ةتةضزمنإ زةزديَيَٓتةوة، بتس ةدَتإ      
ٖتتةَدو خيَهتتةوة ْازديَيَٓتتةوة، بتتةآلّ زاضْتتا زاضيَتتو زةغتتثيَو يتتإ نتتاويَو يتتإ 
خةجنةيتتةى يتتإ غتتةضيَو يتتإ باغتتهيَو زةزديَيَثتتةوة و ٖتتةض زديةيتتةى َاْايتتةى 
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ةناتتةوة يتإ زتةخثى    زةبةخؿس يإ قػةيةى ٖةيَسةوؾيَٓيَثةوة يتإ ضِةتتى ز  
 يةغةض زةناح 

 
 

 ظَاْى َٓسوآلٕ< 
( غايَى قػة  ختس  59ظَاْى َٓسوآلٕ ئةو ظَاْةية نة َٓسوآلٕ خيَـ تةَةْى )

زةنةٕ، نة ظَاْيَهتة شَتاضة  وؾتةناْى و فطيَعةنتاْى نتةَٔ و ضِغتثةناْى ظؤض       
ندضتٔ، ٖةضوةٖا ظَاْيَهتة فؤْتةتيهيَهى تايىتةتى ٖةيتة يتة ئاخافثٓتسو، ظؤضزتاض        

ٓسوأل زةْطةنإ ٖةآلوةةيَطِ زةناح، و خيثى )ؽ( بة )ف( و )ض( بتة )ٍ( و )ص(  َ
)ظ( زةزضنيَٓيَج، ٖةضوةٖا ظَاْى َٓسوأل خيَدوْة  بةغةض ظويَة وةى يةظؤض ضايَةتسو 

 زةضزةنةويَج 
 ظَاْى ٖةضظةناضوٕ<

ظَاْى ٖةضظةناضوٕ ئةو ظَاْةية نة ةةوضةنإ قػة  ختس زةنتةٕ و يةةتةأل    
ْتسو زيتاووظ  ٖةيتة، نتدْهة ظَتاْى ٖتةضظةناضٕ وؾتةناْى نتطِتطو         ظَاْى َٓسوآل

 ضِغثةناْى زضيَصتطو خيَهٗاتةناْى فطوووْةٕ و ضِوغثةٕ يةزضناْسْيسو 
 ظَاْى ؾيَدةظوض< 

ظَاْى ؾيَدةظوض ئتةو ظَاْةيتة نتة ؾتيَدةظوضيَهى تايىتةح بتة قػتةنةضةنة         
ج يةؾتتيَدةظوض  تيتتازو زةضزةنتتةويَج، زتتاض  ووف ٖةيتتة ظَاْتتةووْيَو زةتدوْيَتت   

نةغيَهةوة ْاوْيؿاْى و وآلتةنة  و بططة ؾةقاّ و بايَةخاْةنتة  نتة تياؾتيسو    
زةش  بسؤظيَثةوة، ئةَةف تةضضيَهة يتة ةايَثتةزاض ، بتةآلّ ئتية َةبةغتج يتةّ       
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قػتتتةية ئةوةيتتتة نتتتة ظَتتتاْى نةغتتتيَو زةاليتتتةح زةناتتتتة غتتتةض ؾتتتيَدةظوضة   
 زدةطوفيةنة  و ئاغثة ضؤؾٓىريييةنة  

 دةظوض<ظَاْى ْاؾيَ
ظَاْى ْاؾيَدةظوض ئةو ظَاْةية نة َطؤظ بةؾيَدةيةى قػتة  ختس زةنتاح نتة     
زةاليةح ْاناتة غةض ؾيَدةظوضيَهى تايىةح، بة بتةناضٖيَٓاْى ئتةّ ظَاْتة ؾتديَٓى     
زدةطوفى ئةو نةغة ْاظوْطيَج، ظؤضزاضيـ ئتةّ ؾتيَدوظة يةبتةضناضٖيَٓاْى ظَتاْى     

 خةتيسو بةضزةغثة زةبيَج 
 ظَاْى خةتى<

ْى ختتتةتى ظَتتتاْى ئتتتةزةة و ظوْػتتتثة، نتتتة ظيتتتاتط بتتتؤ فيَطنتتتطزٕ      ظَتتتا
بةناضزةٖيَٓطيَج، و ية وتٓتةوة  ووْتةناْى ظوْهتؤ و قدتاخباْةناْتسو قػتة  ختس       
زةنطيَج، ظَاْيَهة ئةّ ظَاْة نة وؾة  غازةو بتاظوضِ  و ْةؾتياو  تيتازو ْييتة،     
زطتة يةَاْتتةف ئتةّ ظَاْتتة غيػتتثةَيَهى تايىتةتى ختتؤ  ٖةيتة يتتة زضناْتتسٕ و     
ضِةناونطزْى بٓةَا ضِيَعَاْييةنإ زةناح و خؤ  يتة ةدظوضؾتثةناْى ضِةَتةنى و    

 زضناْسْة باظوضِييةنإ زةخاضيَعيَج 
 ظَاْى ضِةَةنى<

ظَتتتاْى ضِةَتتتةنى ئتتتةو ظَاْتتتة غتتتازةيةية يتتتة َاَةيَتتتة ْافةضَييةناْتتتسو     
بةناضزةٖيَٓطيَج، ئتةّ ظَاْتة يتةْيَدوٕ زؤغتج و بتطوزةضوٕ و يتةْيَدوٕ ئةْتسوَاْى        

عوْسو بةناضزةٖيَٓطيَج، زطة يةوة  ئةّ ظَاْة ظَتاْى ضِغتثة  نتدضح و وؾتة     خيَ
ناضتيَهطووةناْتتة، ٖتتةضوةٖا ظَتتاْى خيَهٗاتتتة غتتازةو غتتاناضةناْةو زةاليتتةح      
زةناتةغتتتةض ؾتتتيَدةظوض  زتتتدةطوفى قػتتتةنةضةنة، يةيتتتةى ظَاْيؿتتتسو نتتتةْس  

 ؾيَدةظوضيَهى ضِِِةَةنى بةناضزةٖيَٓطيَج 
 ظَاْى ظيٓسوو< 
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وو ئةو ظَاْةية نة ضِؤشوْة يةقػة  ْاو خةيَهيسو بةناضزةٖيَٓطيَج، ظَاْى ظيٓس
ئةو ظَاْةية نة خةيَهاْيَو تاند ئيَػثا قػة  خس زةنةٕ، زا ظَاْيَو بؤ ئتةوة   
نة ظيٓسوو بيَج بةؽ ْيية تةْيا ية بؤْة ئاييٓى و ظوْػثييةناْسو بتةناضبٗيَٓطيَج،  

 ناض  بٗيَٓٔ بةيَهد خيَديػثة يةشياْى ضؤشوْةؾسو خةيَهى بة
 ظَاْى يةْاوندو<

ظَاْى يةْاوندو ئةو ظَاْةية نة خيَؿة بةناضزةٖيَٓطو، بةآلّ يةةتةأل ْتةَاْى   
ئةووْة  نة قػتة  ختس زةنتةٕ، ئتةويـ ْتةَاوة و يةْاونتدوة، يتإ يتةِضوو          
تيؤضييةوة يةووْةية ئةو ظَاْة ٖةضَابس، بتةبس ئتةوة  يتة ْدوغتني و خديَٓسْتسو      

َاْى غاغاْى و ظَاْى قتدْى، ظوْايتاْيـ ئتةّ ظَاْاْتةيإ     بةناضبٗيَٓطآ، وةند ظ
يةضِيَطة  ْةخـ و ْدوغيٓة َيَصووييةنإ و ؾديَٓةووضو خةضتدونة زيَطيٓةناْتةوة  

 ظوْيدة 

 
 ظَاْى ْيُضة ظيٓسوو<

ظَتتتاْى ْيُضتتتة ظيٓتتتسوو ئتتتةو ظَاْةيتتتة نتتتة يتتتةشياْى ضِؤشوْتتتة  خةيَهيتتتسو  
ى و ظوْػتثييةناْسو بتةناضزةٖيَٓطيَج،   بةناضْاٖيَٓطيَج، بةيَهد تتةْٗا يةبؤْتة ئتاييٓ   

وةند ظَاْى )التيٓتى(، ظَتاْى ْيُضتة ظيٓتسوو يةةتةأل ظَتاْى ظيٓتسوو  تتةوووزو         
زياووظ  ٖةية، نتدْهة يتة ئاختافثٓى ضؤشوْتةزو بتةناضْاٖيَٓطيَج، يةةتةأل ظَتاْى        
يةْاوندوؾسو يةو ضِووة زياووظ  ٖةية، نة ئتةّ ظَاْتة تتاند ئيَػتثا ٖتةض َتاوة،       

هى ْاوةْس  وةضةطتدوة، يةبةض ئتةو ٖؤيتة ْتاوّ ْتاوة ظَتاْى ْيُضتة       ووتة ئاغثيَ
 ظيٓسوو، زةؾثدوْى ْاو  بٓيَى ْيُضة َطزوو، ئةةةض ويػثج 

 ظَاْى ْاوةنى< 
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ظَتتاْى ْتتاوةنى ئتتةو ظَاْةيتتة نتتة بتتةبس زضناْتتسٕ و بتتةبس ؾتتةخؤىل زةْطتتى 
ةيَة بتة  بةناض  زةٖيَٓيَج، ووتة يةْاو زةضووْى خؤ  و يةناتى برينطزْةوةزو َاَ

وؾةناْى زةناح، ئةو ظَاْة ظَاْيَهة نةؽ ْاتدوْيَج ةتديَى ىلَ بططيَتج و بتةٖيض    
 خيَدةضيَهى زةْطى بييَديَج، و بة ظَاْى )ةدآ ىلَ ْةبدو(ف ْاوظةز زةنطيَج 

 ظَاْى يةنةّ< 
ظَاْى يةنةّ ئتةو ظَاْةيتة نتة َتطؤظ يةنتةياض فَيتط  زةبَيتج، ئتةو ظَاْتة          

باونييتتةوة وةض  زةةطيَتتج، ختتيَـ ئتتةوة  بضتتيَثة  يةنتتةياض َٓتتسوأل يتتةزويو و 
قدتاخباْة، ئةو ظَاْةية نة َٓسوأل بةبس ضنابةض  يةاليةٕ ظَاْيَهى زييةوة فيَط  

 زةبيَج 
 ظَاْى زووةّ< 

ظَاْى زووةّ ئةو ظَاْةية نة َٓتسوأل ختاف فيَطبتدوْى ظَتاْى يةنتةّ فيَتط        
ز قدتاخباْتة يتاخدز   زةبيَج، غةضناوة  فيَطبدوْى ئةّ ظَاْتةف يتا َتاأل يتاخد    

نؤَةيَطايتة، ئتتةّ ظَاْتتة َٓتتسوأل فيَتتط  زةبيَتج، خاؾتتإ بتتؤ  زةضزةنتتةويَج نتتة   
يةزةضةوةؾتتتسو بتتتةناضزةٖيَٓطيَج، بتتتؤ مندوْتتتة َطؤظيَهتتتى نتتتيٓى، ظَاْةنتتتة  
يةغةضةتاوة ٖةض نيٓيية، بتةآلّ ةتةض نتؤض بهتاح بتؤ ئةَتةضيهاو فَيتط  ظَتاْى         

سو زةبيَتج نتة ئيٓطًيعييةنةيتة،    ئيٓطًيع  بىيَج، ئةوة ظَتاْى زووةَتى بتؤ خةيت    
 ندْهة ئةّ ظَاْى زووةَة يةشياْى ضؤشوْةيسو بةناضزةٖيَٓطيَج 

 ظَاْى بيَطاْة<
ئةو ظَاْةية نة َطؤظ زطة ية ظَاْةنة  خؤ ، ئتةويـ فيَتط زةبيَتج، بتةبس     
ئتتةوة  نتتة يتتةشياْى ضؤشوْتتةزو و يتتة زةضةوة  قدتاخباْتتة بتتةناضٖيَٓطووبيَج،       

ْتة يةةتةأل ظَتاْى زووةَتسو زيتاووظ  ٖةيتة، بتؤ مندوْتة         بةَؿيَدةية ظَاْى بيَطا
َٓسويَى ندضز نة ية وآلتةنة  خؤ  ظَاْى ئيٓطًيع  فيَط زةبيَج وةنتد ظَتاْيَهى   
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بيَطاْة فيَط  زةبيَج، ْةى وةى ظَاْيَهى زووةّ، بةآلّ ةتةض يتة ئةَتةضيها فيَتط      
 بيَج، ئةوو زةبيَثة ظَاْى زووةّ 

 ظَاْى برينطزْةوة<
اْى نةغيَو ندضز  بَيتج، بتةآلّ ناتَيتو نتة بتري زةناتتةوة يتإ        يةووْةية ظَ

زةْدوغيَج يإ ؾطؤظة زةناح، ئةوو بة ئيٓطًيع  ئةّ ؾتثاْة زةنتاح، ئةَتةف    
َاْتتا  ئةوةيتتة نتتة ظَتتاْى يةنتتةَى ندضزييتتة، بتتةآلّ ظَتتاْى برينطزْتتةوة         
ئيٓطًيعيية، ئةَةف ية ضايَةتيَهسو ضووزةزوح نتة ئتةو نةغتة بتة ضؤؾتٓىري ، و      

يثدض  نؤَةيَطايةنى ز  ناضيطةض بدوبيَج، بةتايىةتى ةةض َاوةيةنى ظؤض يتةو  نة
نؤَةيَطاية شياْى بطزبيَثةغةض، يإ يتةو ضايَةتتةزو زضوغتج زةبيَتج نتة ظوضووة و      

 ةدظوضؾى خيَديػج بة ظَاْةنة  يةنةَى بؤ زةغثةبةض ْةبيَج 
 
 

 ظَاْى فيَطبدوٕ<
هسو ظَاْى فيَطبدوٕ يةةةأل ظَتاْى  ئةَةف يةضايَةتيَهسو ضووزةزوح نة يةوآلتيَ

يةنةَى خةيَهةنتة زياووظبتس  ئةَتةف ظؤضزتاض يتةشَيط ناضيطتةضيى زوةرينطزْتسو        
زضوغتتج زةبيَتتج، ٖتتةضوةى يتتة زتتةظوئري يةغتتةضزةَى ئيػتتثيعُاض  فةضةْػتتى   
ضوويسو  ئةوناتة ظَاْى فيَطبدوٕ ظَاْى فةضةْػى بدو، نةنتى زتةظوئري وآلتيَهتة    

عةضةبى بدو، يةووْةؾة ئةّ ضايَةتة يتةال  َيًًتةتيَو   ظَاْى يةنةَى خةيَهةنة  
ضووبسوح نة فطة ظَإ بَيتج، ئتةو ناتتة زةوَيتةح ختةْا زةباتتة بتةض يةندػتثٓى         
ظَاْى فيَطنطزٕ، بؤ ئةوة  ظَاْيَو بهاتة ظَاْى بتاآل زةغتج يةوآلتتسو، ٖتةضوةى     

 ظَاْى ضووغى ية )يةنيَثى غؤظيةح( ووبدو 
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 ظَاْى ٖاوبةف<
ةو ظَاْةية نة ٖةَدو يإ ظؤضبتة  ظؤض  وآلتيَتو زةيتعؤْ،    ظَاْى ٖاوبةف ئ

نة فطة ةةٍ و فطة ظَإ بٔ، ئةّ ظَاْتةف بتؤ يتة يةنطةيؿتثٓى ْيَتدوٕ ةتةالْى       
يتتةى وآلح بتتةناضزةٖيَٓطيَج، بتتؤ مندوْتتة يةوآلتتتة يتتةنططتدوةناْى ئةَتتةضيها      
نتتةْسةٖا نةَيٓتتة ٖتتةٕ نتتة ظَتتاْى تايىتتةتى خؤيتتإ ٖةيتتة، بتتةآلّ ظَاْتتة         

ة  ظَتتاْى ئيٓطًيعييتتة، يةيتتةنيَثى غؤظيةتيؿتتسو نتتةْسةٖا ظَتتإ و   ٖاوبةؾتتةن
نتتةْسةٖا نةَيٓتتة ٖتتةٕ، بتتةآلّ ظَتتاْى ضِووغتتى ظَتتاْى ٖاوبةؾتتياْة، يتتة وآلتتتة  
عةضةبييةناْيؿتتسو نتتةْسةٖا ظَتتإ و نتتةْسةٖا نةَيٓتتة ٖتتةٕ، بتتةآلّ ظَاْتتة      

 ٖاوبةؾةنةيإ ظَاْى عةضةبيية 
 ظَاْى فةضَى<

هدَتةح يتة ْاَتة ْتاضزٕ و تؤَاضةنتإ و      ظَاْى فتةضَى ئتةو ظَاْةيتة نتة ض    
بةيَطةْاَةو تؤَاض ْاَةناْيسو َاَةيَة  خس زةناح، ئتةّ ظَاْتةف يةةتةأل ظَتاْى     
باو  وآلتةنتة يةووْةيتة يةناويتةى بهاتتةوة، بتةآلّ يةووْةيتة ئتةو ظَاْتة ظَتاْى          
نةَيٓةيةى بيَج نة خاوةٕ زةغةآلتة، يإ يةووْةية ئةو ظَاْتة ظؤض ةتطْب بيَتج    

ْةية ظَاْةنة تةْيا تايىةح  بتس بتة َاَةيَتة فةضَييتةنإ، و خةيدةْتس       يإ يةوو
 بةظَاْى بةناضٖيَٓطوو  ةةيةوة ْةبيَج 

 ظَاْى خاى )بيَطةضز(<
ئتتةّ ظَاْتتة ظَاْيَهتتة نتتة ْةنةوتؤتتتة شيَتتط ناضيطتتةض  ٖتتيض ظَتتاْيَهى ز ، و  
ظؤضبة  ظؤض  وؾةناْى بةضِةنتةيَةى زةةةضِيَٓتةوة غتةض ختدز  ظَاْةنتة، ئتةّ       

 يَةتةف يةغةض ظَاْى عةضةبى زيَىةزس زةبيَج ضا
 < ظَاْى بةضٖةَٗاتدو
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ئةو ظَاْةية نة ية زوو ظَإ يإ ظياتط خيَو زيَج، ٖةْسيَو خيَى زةيَئَ ظَاْى 
)زوو ضِةط(  زةنتتطآ ئيَػتتثا ظَتتاْى ئيٓطًيتتع  تتتاظة بتتةظَاْيَهى بةضٖتتةَٗاتدو   

ظَاْى فةضةْػتييةوة  ٖةشَاض بهةئ، ندْهة ظَاْيَهتة يتة ئيٓطًيتع  ْاوةْتسو يتة     
بةضٖةَٗاتدوة  ٖةضوةٖا ظَاْى ئدضز  يةووْةية بةضٖةَٗاتدوبيَج، ئةويـ يةبتةض  

 ئةو ضيَصة ظؤضة  وؾة ٖيٓس  و فاضغى و عةضةبياْة  نة يةْاويسو ٖةٕ 
 ظَاْى ْاوخؤيى<

ظَاْى ْاوخؤيى ئةو ظَاْةية نة تايىةتة بة يةى َيًًةح، ئةو ظَاْة ظَاْيَهى 
 ةوة  وآلح، وةند ظَاْى ئةيىاْى و ظَاْى ضؤَاْى ْةْاغطووة ية زةض

 ظَاْى زيٗاْى< 
ظَتاْى زيٗتاْى ئتةو ظَاْةيتة نتة يةزيٗاْتسو ظؤض بتةضبآلوة، ئتةّ ظَاْتتة ظؤض         
بةناضزةٖيَٓطيَج و ية نةْس وآلتيَهسو وةند ظَاْى يةنةّ يتإ ظَتاْى زووةّ يتإ    

نإ و ٖتةضزوو بتدوض    ظَاْى بيَطاْة بةناضزةٖيَٓطيَج، ظَاْيَهة يةبدوضة ظوْػتثيية 
باظضةتتاْى و غياغتتةتسو ظؤضبتتةناضزةٖيَٓطيَج ئتتةّ ؾتتثةف يةغتتةض نتتةْس ظَاْيَتتو 
خطونثيعة زةبيَج، ٖةضنةْسة ية ئاغثةناْياْسو زؤضيَو ية زياووظ  ٖةيتة، وةنتد   

 ظَاْى ئيٓطًيع  و فةضةْػى و ئةملاْى و ضوغى و عةضةبى 
 

 ظَاْى زيَططةوة< 
ة زيَطا  ظَاْيَهى ز  زةةطيَج و وضزة وضزة ظَاْى زيَططةوة ئةو ظَاْةية ن

يةباظْة  بةناضٖيَٓاْى ئةو وآلتة زةض  زةنتاح، ئتةّ وةغترةف يةغتةض ظَتاْى      
ئيٓطًيعيسو خطونثيتعة زةبَيتج، نتدْهة ظَتاْى ئيٓطًيتع  زَيتى ظَتاْى ٖيٓسييتة         
غدوض خيَػتثةناْى ةطتتةوة يتة ئةَتةضيها  بتاندوض، ٖتةضوةٖا ظَتاْى ئيػتداْى         
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ظَتتاْى ةطتتتةوة يتتة ئةَتتةضيها  باؾتتدوض، نتتةْسةٖا ظَتتاْى    ؾتتديَٓى نتتةْسةٖا
عةضةبيـ يةناتى ٖاتٓى غدخا  ئيػتىَى يةغتةضزةَى خةييرتةناْى ضِوؾتيسئ     

 ؾديَٓى نةْسةٖا ظَاْى ةطتةوة ية ؾاّ و باندوض  ئةفطيكا 
 ظَاْى البطوو<

ظَتتاْى البتتطوو ئتتةو ظَاْةيتتة نتتة بةضوَىتتةض بتتةظَاْى يتتةزيَططةوة ٖةضةغتتى   
ظَاْى ئةو َيًًةتةية نة بةضوَىةض َيًًةتيَهى ز  بةٖيَع يةضِووةناْى  ٖيَٓاوة، نة

شياض  يا غةضباظ  يا ئابدوض  يا ضؤؾٓىري  ٖةضةغتى ٖيَٓتاوة، ئتةّ وةغترةف     
يةغةض ظَاْةناْى ٖيٓسية غدوضةناْى ئةَةضيها خطونثيعة زةبيَتج، نتدْهة ئتةّ    

 ظَاْة الندو و ظَاْى ئيٓطًيع  ٖاتةزيَى 
  زةغج<ظَاْى باو و باآل

ظَاْى باآل زةغج ئةو ظَاْةية نة يةظَاْةناْى ز  بتةض بآلوتتطة يةوآلتيَهتسو    
نة فطةظَاْة، ئةّ ظَاْة يةةةأل ظَاْى زيَططةوة زياووظة يةو ضووةوة نة ظَاْى 
زيَططةوة ظَاْةناْى ز  ال زةباح و زيَتى ظَاْتة البطووةنتة زةةطيَثتةوة، بتةآلّ      

ج زةبيَج بةغةض ئةووْى تطزو غةضزةنةويَج، ظَاْى باآل زةغج يةوآلتسو باآل زةغ
بتتةآلّ ظَاْتتةناْى ز  ٖتتةض زةََيتتٓٔ، بتتؤ مندوْتتة ظَتتاْى فاضغتتى يتتة ئيَتتطوٕ        
يةٖةَدويإ باآل زةغثةة، ٖةضنةْسة ية ئيَطوْسو ظَاْى تتطيـ ٖتةٕ نتة ظَتاْى     

 نةَيٓةنأْ 
 ظَاْى ةؿثى< 

نى ظَتتاْى ةؿتتثى يةةتتةأل ظَتتاْى ضةَةنيتتسو زيتتاووظ  ٖةيتتة، ظَتتاْى ضةَتتة 
بةضوَىةضةنتتة  ظَتتاْى خةتييتتة، بتتةآلّ ظَتتاْى ةؿتتثى بةضوَىةضةنتتة  ظَتتاْى     
)تايىةح(ة، َةبةغج ية ظَاْى ةؿثى ئتةو ظَاْةيتة نتة ٖتةَدو ختةيَو يةوآلتتسو       
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بةناض  زةٖيَٓٔ، ئةّ ظَاْة تايىةح ْيية بة خاوةٕ خيؿةيةنى زياض  نطوو يتإ  
 بدوضيَو يةبدوضةناْى َةعطيرةوة 

 
 ظَاْى تايىةح<

تايىةح ئةو ظَاْةية نة بؤ بدوضيَهى ظوْػثى تايىةح بتةناضزةٖيَٓطيَج،   ظَاْى
بؤ مندوْة وؾةناْى ظَاْةووْى يةةةأل وؾةناْى ئةْسوظياض  زياووظة، وؾتةناْى  
ظوْػتثى خعيؿتهى يةةتتةأل وؾتةناْى تايىتةح بتتة ظوْػتثى ختةضوةضزة زيتتاووظٕ،       

اووظ  ٖةيتة،  زيت  ةٖةضوةٖا وؾةناْى زةضووْعوْى يةةةأل وؾتةناْى ظوْػتثى فكت   
وؾةناْى ظوْػثى نؿثدناأل زياووظة يةةةأل ظوْػتثةناْى باظضةاْيتسو، وؾتةناْى    
ظوْػثى نيُيا يةةةأل وؾةناْى )ضووةنعوْتى( زدزويتة، ئتية بتةّ ؾتيَدةية ٖتةض       
ظوْػثيَو وؾةةةىل تايىةح بةخؤ  ٖةية، نة نتةّ و ظؤض يةةتةأل وؾتةناْى زيتسو     

تايىةح ٖتةشَاض زةنتطئَ، نتة نةغتيَو     زياووظ  ٖةية، ئةّ وؾاْةف بةظَاْيَهى 
ؾاضةظويى يةو بدوضة ياخدز ئةو ظوْػثةزو ْةبيَج، ئةوو ييَى تيَٓاةاح، بتؤ مندوْتة   
ةتتتةض خعيؿتتتهيَو ختتتةضتدنيَهى يةظوْػتتتثى ئةْسوظياضيتتتسو بةضنتتتاونةوح، ئتتتةوة  
يتتةظوضووةناْى ئتتةو ظوْػتتثة تتتس ْاةتتاح، ٖتتةضوةٖا ةتتةض ئةْتتسوظياضيَو ختتةضتدنيَو  

ْةووْى ياخدز زةْطػاظ  خبديَٓيَتج، ئتةوو تدوؾتى غتةخثييةى     يةبدوضةناْى ظَا
 زةبس 

 ظَاْى مندوْةيى<
ظَاْى مندوْةيى ئةو ظَاْةية نة ٖةض بةو ؾيَدةية  نة زةخديَٓتسضيَج، ووف  
زةْدوغطيَج و ٖةض بةو ؾيَدةيةف زةْدوغطيَثةوة نة زةخديَٓتسضيَج، ظَاْتةنإ   

زؤضووزؤضٕ، بتؤ مندوْتة ظَتاْى    يةّ بدوضةزو و ية ةةيؿنت بة تطؤخهى مندوْةيى 
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ئيٓطًيتتع  ظَتتاْيَهى مندوْتتةيى ْييتتة، نتتدْهة ظؤضزتتاض بةخيَضتتةووْة  ْدوغتتيٓى 
زةخيديَٓيثةوة، يةبةض ئةوة  ٖيض زؤضة تةباييةى يةْيَدوٕ زةْتب و خيثةناْيتسو   

( زةخديَٓطيَثتةوة،  z( زةْدوغني، بةآلّ وةنتد خيثتى )  sْيية، بؤ مندوْة خيثى )
( خبديَٓسضيَثتةوة، زتاض  ووف ٖةيتة نتة     k( يتإ ) sبتة )  (cيةووْةؾة خيثةنتة ) 

خيثةنة زةْدوغطيَج، بةآلّ ْاخديَٓسضيَثةوة، بةضوَىةض بةَتةف ظَتاْى نتدضز  و    
ظَاْى عةضةبى زةتدوْني بًَيَني ظَاْيَهى مندوْةيني ندْهة يةى خيتج ئاَتاشة بتؤ    

يَتو  زةْطيَو زةناح و ٖةضوةند خؤؾتى زةْدوغتطيَثةوة و ٖتةض زةْطيَتو بتة خيث     
 ئاَاشة  بؤ زةنطيَج 
 ظَاْى وةغرى<

ظَتتاْى وةغتترى ئتتةو ظَاْةيتتة نتتة يتتة وةغتترهطزْى ظَتتاْيَهى زيتتسو بتتةناض   
زةٖيَتتٓني، بتتؤ مندوْتتة ظَتتاْى عتتةضةبى بتتؤ وةغتتئ نطزْتتى ظَتتاْى ئيٓطًيتتع     
بةناضزيَج، نة ناتيَو زةَاْةوآ ئيٓطًيع  فيَطبني، يةّ ضايَةتةزو ظَاْى عةضةبى 

هاض و ظَاْى ئيٓطًيعيـ زةبيَثة ظَاْى خديَٓطوو، ظوْايتاْى  زةبيَثة ظَاْيَهى وةغر
ظَإ بةةؿثى خةْا زةبةْة بةض ئةّ ضايَةتتة، ئتةويـ يةناتيَهتسو نتة زةياْتةوآ      
ظَاْى خةضتدنةنة زوو ظَإ بيَج، ئةووٕ ظَاْى خديَٓةض بؤ وةغرهطزْى ظَاْيَهى 

ى فيَتط بهتاح،   ز  بةناضزةٖيَٓٔ، ةةض ظوْايةنى ئةَةضيهى خديَٓتةضيَهى ئةَتةضيه  
ئةوو ظَاْى ئيٓطًيع  بةناضزةٖيَٓيَج بؤ وةغترهطزْى ٖتةض ظَاْيَتو، بتؤ مندوْتة      

  ظَاْى عةضةبى 
 ظَاْى خديَٓطوو< 

ظَاْى خديَٓطوو ئةو ظَاْةية نة بؤ خديَٓسْةوة و ييَهسوْةوة بةناضزةٖيَٓطيَج، 
ووْةيتة  يةووْةؾة زةضةجناَى خديَٓسْى ظَاْةنة بةظَاْيَهى ز  بسضنيَٓتسضيَج، ية 
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ظَاْةنة ظَاْى عةضةبى بَيتج، بتةآلّ بتةظَاْى ئتةيَُاْى يتإ فةضِةْػتى وةغتئ        
 بهطيَج، يةووْةؾة ئةّ ضايَةتة بةخيَضةووْةوة بيَج 

 < بةندضتى
بةيؤضة زةبيٓني ظَإ نةْسةٖا زؤضة، يةووْةية ظَاْى غةضناوة بس يتإ  

خديَٓسضوو يتإ  يكة ظَإ بس يإ بطو يإ غطوؾثى يإ زةغثهطز يإ زةْطى يإ 
ئاَتتاشةيى يتتإ زةغتتثةيى بيَتتج، ظَتتإ يتتا ظَتتاْى َٓتتسوآلٕ يتتإ ةةوضوْتتة، يتتإ  
ؾيَدةظوضية يإ ْاؾيَدةظوضية، يإ خةتيية يإ ظَاْى ضِةَةنيية يإ ظيٓسووة يإ 
ْيُضة ظيٓسووة، ظَإ زةضةنيية يإ ْاوةنيية، ظَاْى يةنةَة يإ زووةَة يتإ  

نطزْةوة يإ بؤ فيَطبدوْتة، يتإ ظَتاْى ٖاوبةؾتة     ظَاْى بيَطاْةية يإ ظَاْى بري
يإ فةضَية، ٖةضوةٖا ظَإ يا خاى و خانصة يإ يةزويو بدوة يإ ْاوخؤيية يتإ  
زيٗاْييتة، ٖتةضوةٖا ظَتإ يتا زيَططةوةيتة يتإ البتطووة يتإ بتاآل زةغتثة يتإ            
تايىةتة يإ ةؿثيية يتإ مندوْةييتة يتإ مندوْتةيى ْييتة يتإ وةغترهاضة يتإ         

 ٓسضووة خديَ
 

 ية الخةضِة)( بآلونطووةتةوة  * ئةّ وتاضة ية ةؤظاض  )ظَآْاغى(،شَاض)(
 
 

 : شيَسةض

، ص 8991حمند على اخلولي، دراسات لغوية، دار الفالح للنشر والتوزيع،،  
 .     43ع  52
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 ئامرازةكانى طوزارشت كردن لة بريوبؤضوونة
 جؤراوجؤرةكامناندا

 
ػةنطزٕ ية ئاشةأل زدزوبيَثةوة، ْةتةوةناْيـ بة ٖةَإ ؾيَدة، ٖتةض  َطؤظت بة ق

ئتةوة   ،ٖةض َطؤظيَو ئةةةض قػة ْتةناح  ،بةو تدوْاية  قػةنطزٕ خؤيئَ زةنطئَ
ندْهة خيَديػثى و بةناضٖيَٓإ ظَاْى وآلتةنتة  ختؤح    ،ْاظوْطيَج خةيَهي نديَية

ظَاْى باوي وآلتةنتةَإ  بتؤ   بةآلّ ض ٖيَعيَو ووزةناح ظَاْيَو بىيَثة  ،فيَطزةناح
خيَديػثة بطةضِيَيٓةوة غةض ئةو ٖؤناضوْتة  نتة يتة     ،وةآلَسوْةوة  ئةّ خطغياضة

ضِوو  خدزي و غطوؾثةوة خيَؿدةخنت، قػةنطزٕ ية ضِوو  ئتةوة  نتة يةنتةّ    
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 ،زةظةا  نؤَةآليةتيية، ْانتيَثة غتةض ؾتيَدة و ؾتيَدوظة ضِوغتثةقيٓةنة  ختؤي      
 ي غطوؾثى ْةبيَج َةةةض يةبةض نةْس ٖؤناضيَه

ٖةضناتيَو نتة َطؤظَيتو ؾتاضةظو  َطؤظيَهتي زي زةبَيتج و بتة َطؤظايتةتي ئتةو          
ئةوة ئةو غاتة ٖةغج و برينطزْتةوة و ؾتيَدة  ئتةو زةضى ختيَ      ،ئاؾٓا زةبيَج

ٖتتةض يةبتتةض ئتتةو ٖؤنتتاضة زةغتتج زةزوتتتة ةةياْتتسْي ٖتتعض و بتتريو         ،زةنتتاح
ؾتسو بتة زوو  ئاَطوظةةييَهتسو    بؤندوْةناْى خؤي بؤ نةغي زووةّ و يةّ خيَٓاوة

بةآلّ ْاتدوْيَج ئةّ ئاَطوظوْتة   ،تاند ئةّ خطِؤغةية  خس ئةجناّ بسوح ،زةةةضِيَج
بة زةغج بيََٓيتج، َةةتةض يتة تدوْتا ٖةغتثييةناْى خؤيتةوة ْتةبيَج، نتة تانتة          

ييَتتتطةوة بؤَتتتإ  ،ئتتتاَطوظيَهٔ بتتتؤ نتتتاضتيَهطزْي يتتتة تانتتتةناْى زي نؤَتتتةيَطا  
ندْهة ية  ،ٖةغج خيَهطووةنإ زضوغج زةبٔ و خيَهسئَ زةضزةنةويَج نة ئاَاشة

زوٖيَٓاْى ظَاْسو )ووتا خدوظي( ئتةجناّ ْتةزووة، بتةآلّ غتةضيعة  غطوؾتثى ئتةو       
 زةضةجناَاْة  خيَ بةخؿيدٕ 

ئةو ئاَطوظوْة  نتة بتة ٖؤيتةوة زةتتدوْني نتاض يتة ٖةغتا ختةيَهاْى زي                
ٕ بهتتةئ، تتتةْيا زوو ئتتاَطوظ زةةطيَثتتةوة، نتتة )ز    نتتدْهة  ،دويَتتة( و )زةْتتب(

ناضيطةض  زدويَة ضِوغثةوخؤ و بة ٖتؤ  زةغتج ييَسوْةوةيتة، زتاض  ووف ٖةيتة      
زةغج ييَتسوٕ ْاتدوْطيَتج يتة زووضةوة     ،ْاضِوغثةوخؤية و بةٖؤي زدويَةناْةوةية

ناض  خيَ بهطيَج، ندْهة تةْيا بة زضيَص  باغو)قؤأل ( ئةجناّ زةزضيَتج و يتةوة   
ٖةضنتتى  ،ج بيطاتتتس و ئتتةو زةغتتج ييَسوْتتة ئتتةجناّ بتتسوح زووضتتتط قتتؤأل ْاتدوْيَتت

زدويَةناْى زيية بةةؿثى غةضتاخا ية زووض  و بة زضيَصويي تيؿهي ناو ئتةجناّ  
بةَؿيَدةية بيٓني و ةديَططتٔ زةبٓتة زوو ئتاَطوظي ئةْتسوَى ٖةَيؿتة،      ،زةزضئَ

 ٔ يةو ةؤضِوْهاضيية ظَاْةووْيياْة  نة ية ْيَدوٕ خةيَهيسو ئةجناّ زةزضيَ
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ٖةضنتتةْسة ظَتتاْى زدويَتتةنإ و ظَتتاْى زةْطتتةنإ ٖتتةضزووى ظَتتاْيَهي           
نةنى ظَاْى زدويَةنإ غاْاتطة و بتة نتةَة يتة     ،غطوؾثني و ية يةى ئاغثسوٕ

ئةويـ يةبةض ئةوةي نة ئتةو ؾتثاْة  نتة     ،يةى نطنة خةيدةغثة بة ظوضووةنإ
   ٕ ويَٓتتةناْيـ  ،غتتةضْش ضِونيَؿتتٔ ظيتتاتطٕ يتتةو ؾتتثاْة  نتتة بتتةض ةتتدآ زةنتتةو

بططة خة ةدظوضؾتج زةنتةٕ و يتة َاوةيتةني      ،ٖةَةزؤضتطٕ وةى ية زةْطةنإ
    ٕ  –بتؤ مندوْتة خؤؾةويػتا     ،نةَةزو ةدظوضؾج يتة ؾتثطةييَهي ظؤضتتط زةنتة

ٖدْتةض  ْيطاضنيَؿتى زوٖيَٓتاوة، ٖتةضوةٖا قػةؾتى       –ٖةضوةى ٖةْسيَو زةيَتئَ  
غتج ْتةٖيَٓاوة  زتا يةبتةض     زوٖيَٓاوة، بةآلّ غةضنةوتٓى يةو بتدوضةزو ظؤض بتة زة  

ئةوةي ظؤض قػةي ية ال خةغٓس ْيية ئةوة بة نةَي زةظوْيَج و نةْسةٖا ضِيَطتا   
زؤضووزؤض  ظيٓسووي ٖةية بتؤ ئتةوة  ةدظوضؾتثيإ ىَل بهتاح  بتؤ مندوْتة ئتةو        

ةتةض   ،ئافطةتة  نة ظؤض بة خةضؤؾةوة خةيايَي خؤؾةويػثةنة  ْيطتاض زةنتاح  
وضؾتج يتةو خؤؾةويػتثيية  بهتاح ض زةْطيَتو      بيةوي تةْيا بة وؾتةةةييَو ةدظ 

 ٖةيَسةبصيَطيَج بؤ ةدظوضؾج نطزٕ يةو زدويَة ئةفػدْاوية  خؤي 
زدويَتتةنإ ٖتتيض َاْايتتةني ئتتةوتؤيإ ْييتتة زطتتة يتتة زيَتتةضِوونىَ و ضِوضِوييتتة         

     ّ تتتةْيا  ،ندؾتتثييةنامنإ، َٓتتيـ ييَتتطةزو ْاَتتةويَ بتتاؽ يتتةو زدوآلْتتة بهتتة
ٕ  ئةوضوخييتتةنإ ناتيَتتو قػتتةزة   بؤيتتة  ،نةٕ نتتةْس زدويَةيتتةى ئتتةجناّ زةزة

يةغتةض   ،خةيَهاْيَو بةو ضايَةتةيإ زةيَئَ ٖيَعي ظَاْيتإ ٖتا يةغتةض باظوياْسويتة    
ٔ   –ئةوةؾةوة ٖيَعي ْةف ػيؿيإ   ،ٖةْاغةيإ ية ناتى قػتةنطزْسو بتةناضزيَٓ

ية ناتيَهسو نة فةضِةْػييةى خؤي ؾني و غدوض زةناتةوة بؤ ئتةوةي قػتةناْى   
هاح نةنتتى تدضنيَتتو نتتطنة غتتاتيَهي بضتتدوى ْيَطةةيةنتتة  يتتة زةّ       تتتةوووب

 زةضزةناح و زوو وؾة زةنديَٓىَ و ضِغثةيةى بةو خةضِ  ٖيَُٓييةوة زةزضنيَٓىَ 
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ٖةض يةو غاتةوة  نة بة ٖؤي زدويَةناْةوة ةدظوضؾتج فيَطبتدوئ ئيتسي            
ُتتا و َتتإ فتتةضوَؤف نتتطز، ٖتتةضوةى ئيَُتتة ْتتاتدوْني يتتة ٖيَ     (ٖدْتتةضي )ٖيَُتتا 

 ،ْيؿتاْةناْى َيػتتطييةنإ تيَىطتتةئ ئتةويـ بتتةٖؤي ضِيَػتتا ناضخيَهطووةناْتتةوة  
زاضوٕ ةةض بياْديػثاية ؾثيَو بة ضةَاغةتةوة بًَئَ ئةوو بة ٖيَُا ئاَاشةيإ بتؤ  
زةنطز ْةى بة وؾة  ووتة بة قػة و بة وؾة ْتةيإ زةوح بتةيَهد ئاَاشةيتإ بتؤ     

 زةنطز 
نتتاوةناْسو باؾتتة قػتتةزةنةئ وةى يةةتتةأل     بةَؿتتيَدةية ئيَُتتة يةةتتةأل       

ٖةض يةنيَهيـ ية ئيَُة ٖةغج بتة ضِوغتج و زضوغتا بؤنتدوْةنةي      ،ةديَيةناْسو
)ٖؤضوؽ( زةناح، بة ٖةَإ ؾيَدةف تيَىيين زةنتةئ نتة ئتةو ةدتاضوْتةي نتة      
ظيتتاتط ضِةووْىيَتتصئ و ظيتتاتط ةدظوضؾتتج ئتتاَيَعٕ،  ئتتةو ةدتاضوْتتةٕ نتتة ضِيَصةيتتةني 

ناضيطتتةض  زةْطتةناْيـ ضِةووْتة زةبيَتج ةتتةض     ،ة ويَٓتة ٖتةيَططتدوة  ظياتطيتإ يت  
يةةتتةأل ناضيطتتةض  ويَٓةناْتتسو ٖةَاٖتتةْب بٔ بتتةآلّ ناتيَتتو نتتة َةغتتةيةنة بتتة   
بعووْتتسْي ْةغتتج و وضوشوْتتسْي ناضزوْتتةوة خةيدةغتتج بتتيَ ئتتةوة َةغتتةيةنة      

ّ و ضِةٖةْسيَهى تط وةضزةةطيَج ندْهة ناضيطةض  قػة  خةيثا خةيثا و بتةضزةوو 
ختاوةٕ ِضيثُيَهتي زوووْتةيى، ٖةغتثيَهُإ يتة ال زضوغتج زةنتاح نتة زدوزويتة          

 يةةةأل ئةو ٖةغثة  نة ية بيٓيٓى خدز  ؾثةنةوة خةيسوزةبيَج 
وو ةطمياْة بهة نة بتاضيَهى ْيطتةضوٕ بيٓيٓتى وةنتد خطغتة و غةضةخؤؾتي             

بيتج، بتةآلّ   ناتيَو نة نةغة ْيطةضوْةنة زةبيين ئةوو ئةوناتة خيَى ناضيطتةض زة 
بةآلّ ةةض زةضفةتي ختاوةٕ خطغتةنة بتسةيج بتؤ ئتةوة        ،ْاةةييَية خةىل ةطيإ

    ٕ نتدْهة   ،ٖةغج خؤيج بةَؿيَدةية ويَٓة تطوشيسييةنإ نتاض يتة بيٓتةضوٕ زةنتة
ٖيَُتتا و ْيؿتتاْة بتتةبس قػتتة ناضيطتتةضييإ ْييتتة، بتتةآلّ قػتتة و ةدتتتاض بتتةبس     



  سةالم ناوخؤش و نةرميان خؤشهاو
 

 21 

 

ؾة تايىةتي خؤيتإ ٖةيتة و بطتطة    بةناضٖيَٓاْى ٖيَُا ناضيطةضييإ ظؤضة و يةووْة
ئةّ ْةبطةيتةف ووَتإ ىلَ زةنتاح نتة ٖةَىتةض       ،ْةبطة  تايىةتي خؤؾيإ ٖةية

 ئةو وضوشوْسْة بًةضظيَني و بةؾيَدةيةني باضةاو  ْةبطةناْى بضٓة زيَُاْةوة 
خدخثة  قػةنةمشإ ئةوةيتة نتة ٖيَُتا بيٓطووةنتإ الغتايى نطزْةوةنتة             

ْطييةنتةي ظيتاتط بتةٖؤ  زةْطةناْتةوة زةوضوشيَٓطيَتج       بةآلّ ةط ،وضزتط زةناح
ئةَةف ووَإ ييَ زةناح نة بري يةوة بهةيٓةوة نتة ئيَُتة تتةْيا بتاؽ يتة ؾتج       

ٔ   ،ةةييَو بهةئ ةةض خيَديػثى َاززميإ ٖةبيَج  ،تةْيا زدويَةنإ ية يتةى بطتةي
يتتةّ ضايَةتةؾتتسو زةبدوويتتة نؤَتتةيَطانامنإ نؤَتتةيَطا  زتتؤضي زي بدوْايتتة و     
بةؾتتتيَدةيةني نتتتاضوتط ناضيتتتإ بهطزيتتتا و َاَةيَةيتتتةني ئتتتةوتؤيإ بهطزيتتتا      
بةؾتتيَدةيةني باؾتتة ختتةييإ بتتؤ ئاَاجنتتةناْى خؤيتتإ بهيَؿتتاية  بتتةآلّ ئيَُتتة   
زةتدوْني ياغا ةةييَو زوبطِيَصئ و غةضؤنةناْى خؤَتإ ٖةيَىتصيَطئ و زوٖيَٓهتاض     

بهةئ بة ياضَةتي زدويَتة و  ية تةضظة ٖدْةضييةناْسو بهةئ و َاَةيَة  باظضةاْي 
ندْهة ظَاْى  ،ووتة ية باتي قػة و وؾة ٖةَدو ئةو ناضوْةَإ بهطزيا ،بعوووْسٕ

ضةغتدزي ٖتةَدو ضِوظةنتاْى     –ئاؾثى خةياّ ئاغا ختةياّ ئتاَيَع بتةبىَ بتةغيًي     
خؤؾةويػا ضِؤشٖةآلح ية ضِيَى ئافطةتاْتةوة زةةدوظيَثتةوة نتدْهة خاغتةووْيإ     

اْيـ بة ٖةَإ ؾيَدة بةٖؤ  ٖيَُا و ْيؿتاْةناْةوة يتة يتةى    اليَةن ،يةغةض ْيية
 زةةةٕ  

يةّ تيَىيٓياْةوة بؤَتإ زةضزةنتةويَج نتة زوٖيَٓتاْى ٖدْتةضي ةةياْتسْي ٖتعض و        
بريةنامنإ، بة تدوْا تايىةتييةناْى َطؤظةوة خةيدةغثة، ظيتاتط يتةوةي نتة بتة     

دزي ئةو تدوْايتة  ئةْسوَةناْى يةؾى َطؤظةوة خةيدةغج بيَج، ئةّ تدوْايةف خ
 نة بؤ ئةجناَسوْى خطِؤغة  ةةياْسٕ، ئةّ ئةْسوَاْة بةناضزةٖيَٓيَج 
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زا ئةةةض يةنيَو يةّ ئةْسوَاْة  يةؾى َطؤظت نة خطِؤغة  ةةياْتسٕ ئتةجناّ       
زةزوح يةْاوندو، ئتةوة ئتةو تدوْايتة  نتة يتةال  َطؤظتت ٖةيتة، وو زةنتاح نتة          

ئةةتةض غيػتثةَيَهي زي بتة َطؤظتت      ،يَجئةْسوَيَهي زي ية زياتي ئةو بةناضبٗيَٓ
بىةخؿطيَج نة تؤغكايَيَو ضِةقدتةم بيَج، ئةوة ضِيَصةيةني نةَة  يةو بريوضِونإ 
بؤ زةغثةبةض زةبيَج، بةآلّ َةضزة ية ْيَدوٕ تاى و تتانيَهي زي ٖتةَإ ضِِِةةتةظ    
      ٔ  ،ئاَطوظةةييَو ٖةبٔ، نة بتة ٖؤيتةوة َاَةيَتة و ٖةغتج و ْةغتثةنإ بطةيتةْطيَ

ْهة تاى يةوةزو غتةضنةوتدو زةبَيتج نتة بثتدوَْي غتةضزةّ ٖتعض و بريةنتاْى        ند
 خؤ  بطةيةْيَج 

نتتتتة  ،بةٖتتتةَإ ؾتتتيَدةف ئتتتتاشةآلٕ غيػتتتثةَيَهي ةةياْتتتتسْيإ ٖةيتتتة        
   ٕ بطتطة تدوْتا  ظياتطيؿتيإ ٖةيتة، بتةآلّ       ،خيَسوويػثييةناْى ختيَ زوبتني زةنتة

  نتة شيتاْيَهي ٖاوبتةف    بتةضِوي َتٔ ئتةو ئاشةآلْتة     -ٖةَدويإ بةناضْةٖيَٓاوة، 
زةشئ وةند َيَطووية و َيَؿٗةْطدئ و )ويكٓسؽ( ظَاْى ٖاوبةؾيإ ٖةية بؤ يتة  

ييَطةؾسو نتةْس بةيَطتة و ئاَاشةيتةى     ،َٔ ٖيض ةدَامن يةوةزو ْيية ،يةى ةةيؿنت
ٖةٕ نةووَإ يَي زةنةٕ قةْاعتةح بتةوة بَيتٓني نتة ظَتاْى )ويكٓتسؽ( و ظَتاْى        

يَتتةنطزٕ و بتتةٖؤ  نتتاوةوة ئتتةجناّ زةزضئَ ئتتية  َيَطوويتتة ٖتتةضزووى بتتة زدو 
ٖةضني نؤْيَو بيَج ئةّ ظَاْاْة نة بة غطوؾثى زةْاغطئَ، َاْتا  غطوؾتثيـ   

بةيَهد ٖتةض يتة زضوغتج     ،فيَطنطزٕ ئاشةآلٕ فيَطي ْابٔ –ئةوةية نة بة فيَطبدوٕ 
بتتة ٖتتةَإ ؾتتيَدةف ظَاْةنتتةيإ  ،بدوْييتتةوة ئتتةو ظَاْتتةيإ يتتة تدوْتتازو ٖةيتتة

ْهتتاض  بتتة غتتةضزو ْايتتةح و ٖتتةضوةى ختتؤ  زةَيَٓيَثتتةوة  ٖةضنتتي ظَتتاْى  ةؤضِو
ظوضووةؾة تةْيا ٖةض ية ال  َطؤظسو ٖةيتة، يةبتةض ئةوةيتة زةبتيين َطؤظتت يتا يتة        

نةنى ئاشةآلٕ ٖيض خيَـ ْانتةوٕ، ئتةّ    ،بدوضي خيَط يإ ؾةضِزو خيَـ زةنةويَج
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 ،زةَاْىتاح  زياناضييةف ٖةض ختدزي ختؤي بتة تتةْيا بتةضةو َةوزويتةني زضَيتص       
َٓتيـ بتؤ    ،ٖةْسيَو ظوْاف وو ؾطؤظة  زةنةٕ نة بة ئةْسوَةناْةوة خةيدةغثة

 ضِووْهطزْةوةي ئةّ ؾطؤظةية ظؤض بة خةضؤؾِ 
 

 * ئةّ وتاضة ية ةؤظاض  )ظَآْاغى(،شَاض)( ية الخةضِة)( بآلونطووةتةوة 
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 داهيَهان لة زماندا
 

ظؤض يتتة ظوْايتتإ تيَىتتيين ئتتةوةيإ نتتطزووة نتتة ظوَٓتتة غطوؾتتثييةنإ يتتة          
  ٕ ئتتةّ قةْاعةتتتةف يةغتتةض تيَىتتيين نطزْتتي      ،ةدظوضؾتتج نطزْتتسو زةويَةَةْتتس

 ووة<زياضزةناْى خيَهٗاتٓى يةّ زؤضة بدْيازْط
( نة بةٖؤ  زةغثٓيؿتاْهطزْي تتدَيَهي ةطووختةناْى    5ضِغثةةةىل ْةخؿة  )

قػتتة بدْيتتازْطووة نتتة زوو نةووْتتة  نتتةَاوة غتتٓدوضزوض  زةنتتةٕ )زةضةنتتي   
خاؾتتاْيـ ْتتاوخؤيي بتتؤ باضوزؤختتةنإ ))ظؤض((    ( نتتة يتتة ضِوو  َاْتتاوة ظؤض   

ٕ  8944نة ْعيهة   ،ْعيهٔ ةتةييَهي  يتة وؾتة  )بتة ئاغتإ(يـ  تدَة     ،ضِغتثة
تتتتاظة يتتتة تتتتديَى ئتتتةو نةووْاْتتتة زةضزةنتتتٔ نتتتة ظيتتتازةبدوْيَهي بةيَطتتتةيني    

(croissance exponentielle>ٕية شَاضة  ضِغثة بةضوْىةضةنا ) 
 ،زضووغتيَيةنة  ،ْاظزوضةنتة  ،زدوْةنة ،) نضةنة ،ئافطةتةنة( ،ئةو ،ةنة ،)ئةَة)

ّ  ،ة)بطِووّ ووي ،خعَةنة ( ،ئافطةتةنة ،بطوزةضةنة ،قدتابييةنة  ،وو ةدَإ زةبتة
ٔ  ،بة باوةضِ  َٔ ،يةو باوةضِةزوّ ،ية ضِوغثيسو ،بيَ ةدَإ بتة ضِو    ،بة ةدَاْى َت

ٔ   ،َتتٔ ْاغتتهةنة، ؾتتاناضة،   ،)زدوْةنتتة،بتتة بتتري  َتتٔ (   ،بتتة بؤنتتدوْي َتت
زتتؤضيَهي ،)ظؤض ،نةَةْسنيَؿتتة، ضِةوْةقتتسوضة، زضةوؾتتاوةية، غتتةضْش ضِونيَؿتتة ( 

 تا َةوزويةني زووض ( ،ة ضِوزةبةزةضبةؾيَدةيةني ؾاناض، ظؤض ي ،تايىةح
 

 ،نؤَػهي ةطمياْةيةني وضزي غةباضةح بة غةضنتاو  زوٖيَٓتإ زوَةظضوْتس        
ئةو خيَى ووبدو نة ظَاْة غطوؾتثييةنإ نتةْس نؤَةيَةيتةني بتىَ ٖتةشَاضٕ )نتة       
زةتدوْطآ بة خيَى نةَهي تدَي ةةضِووة ٖةشَاض بهطئَ( ٖةضوةٖا تايىةمتةْسي 

 بطِووّ ووية
 وو ةدَإ زةبةّ

 بيَ ةدَإ
 ية ضِوغثيسو

 يةو باوةضِةزوّ
 بة باوةضِ  َٔ
 بة ةدَاْى َٔ

 بة ضِو  َٔ
 بة بؤندوْي َٔ

 بة بري  َٔ

 ضِغثة
 ْاغهة
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نة )ية غةض  ،(  خيَهٗاتة  فطةزؤض  خيَهسئَئةويةوياحية بدوْي )بىَ ٖةشَاضٕ 
    ٔ  ،نةَهي تدَي ةةضِووة بؤْيازْطووة( و ضِغثةنإ يتة ْيَتدوٕ خؤياْتسو خيَهتسيَٓ

نؤَػتتهي زوٖيَٓاْهتتاضي يتتة ظَاْتتسو بتتؤ تايىةمتةْسييتتة بتتيَ ٖةتصَاضييةنتتة        
وة  نة يةغةض نتةَهي  (وْة  زةةةضِيَٓيَثةئةويةوياحزةةةضِيَٓيَثةوة ووتة بؤ ئةو )

تدَي ةةضِووة بدْيازْطووٕ  ئةّ ةطمياْةيةف نة بة ةطْب ٖةشَاض زةنطيَتج بتة   
ئتتةضنيَو زةظوْطيَتتج نتتة ناضيطتتةض  بتتة غتتةض نتتةْس تديَصيٓةوةيةنتتسو ٖتتةبدو نتتة  
خؿتتتثيإ بتتتة تيتتتؤض  بةضٖةَٗيَٓييتتتةوة بةغتتتثىدو  ئتتتةَيـ يتتتة ندظةضةتتتا   

نتدْهة شَتاضة     ،  ضِغثة ئايَؤظةنإئاضِوغثةبدوْي بةضةو تديَصيٓةوةي خيَهٗاتة
 ئةو تديَصيٓةووْة  نة باؽ ية ضِغثة  غازة زةنةٕ ظؤض نةَٔ 

ئيَُة وةزوو  ئةّ ؾطؤظةية  نؤَػهي و فؤضَةيةنطزْةنة  ْانتةوئ يتة         
بتةيَهد ختاف ئتةوة  نتة ضيػتاة بتؤ تدوْانتاْى         ،بدوض  نتةَطي زوٖيَٓاْهتاض   

ئاغتتثى ضِغتتثة  غتتازة زوَتتةظضووٕ   خيَهٗيَٓتتإ زةنتتةئ نتتة يةغتتةض بٓتتةَا     
نتتيَدة  ندوضووزوزةْتتيَني نتتة زةؾتتيَج نتتةَهي زوٖيَٓاْهتتاض  ؾتتديَٓطةيةى يتتة  

 ضِيَضهة تةوووبدوةناْسو زوةريبهاح 
ئيَُة زةتدوْني خاغاويَو بةّ ٖةيَديَػتثة بتسةئ ئتةويـ يتة ندظةضةتا  ئتةّ           

   ٔ ( وؾتتة 64نتتة يتتة )  ٖةيَػتتةْطاْسْةوة نتتة بتتؤ ضِغتتثةةةييَو ئتتةجناَى زةزةيتت
( وؾتة خيَهٗتاتدوة )نتة    64444با تيَىيين فةضٖةْطيَو بهةئ نة يتة )  ،خيَهٗاتدوٕ

ئتةوة ئتةو ناتتة شَتاضة  يتةى يتة زوو         ،ئةّ شَاضةيةف ية ووقيعةنة نتةَةة( 
 ،( ْعيتتو زةبٓتتةوة :547( وؾتتة خيَهٗتتاتدوٕ يتتة ) 64يةنتتةناْى قػتتة نتتة يتتة ) 

ة زوو  يةناْتة ْتةبيَج نتة    ٖةضنةْسة ييَطةزو زطة ية بةؾيَهي نةَي ئةّ يةى يت 
ضِغثة زضوغتج زةنتةٕ ئتةوة شَتاضة  ئتةّ ضِغتثاْة بتة بتةضظي زةَيَٓٓتةوة يتة           
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اليةني تطيؿةوة زةتدوْني ضِوزةي ئةّ بةؾة  ضِغثة خبةًََيَٓني بؤ ئةوة  تةْيا 
 ئةو ضِغثاْة بصَيَطئ نة ؾهًَي يةّ زؤضة وةضزةةطٕ 

 ْاو            ناض   ْاو
 ؤظت()َط    )بيَ ٖةشَاض(

يةّ زؤضة )ناض(ة و بططة ظياتطيـ ٖةٕ نة زةتدوْطآ يتة نتدوض ظَتاْى غتازةزو     
( ْاو زةؾيَج نة بىٓة )بهةض(  ئةّ )ناض(وْة و 54ٖةضوةٖا ظياتط ية ) ،بطؤضِزضئَ
)ئاوةيَٓتاو( يتإ )ْتاو  بهتةض( يتإ )بتةضناض( نتة زةؾتيَثًة نتتةْس          54ظيتاتط يتة   

 )ْاو(يَهي ئةّ ْاووْةوة خيَهىئَ 
ةٖا زةتدوْني ٖةض )ئاوةيَٓاو(يَو يإ )ْاو  بهةض( و )بتةضناض(يَو يةووْتة بتة    ٖةضو

ةنتةيإ  ي(يـ نةَيخيَٓتاؽ )ئاوةيَهاض( ٖةَدوضبهةئ  شَتاضة  )  54بةناضٖيَٓاْى 
( )ْتتاو(  َطؤظتتت ٖتتةٕ نتتة زةتتتدؤْ يةةتتةأل شَاضةيتتةني  547ظيتتاتط يتتة ) ،(ة64)

ٕ زةةاتتتة ئتتةو شَاضةيتتة  نتتة نتتة شَاضةيتتا ٔ)ئاوةيَٓتتاو( و )ئاوةيَهتتاض( خيَهىيَتتٓ
ضِغثةَإ زةغتج زةنتةويَج نتة ئتةّ     x54:5بةّ ؾيَدةية  ،ئاَاشةَإ بؤ  نطز

 ؾيَدةيةي خدوضةوة وةضزةةطيَج<
 

خيَٓاغتت
 ة

 ْاو
بتتتتتتيَ 
ؾتتدَا

 ض

ئاوةيَهتتا
 ض

ئاوةيَٓتتا
 و

خيَٓاغتت ناض
 ة

 ْاو 
َطؤظ

 ت

ئاوةيَهتتا
 ض

ئاوةيَٓتتا
 و

64 54 54 54 54x

8 
64 54 54 54 
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ةةض بدوض بتؤ ئتةوة بطِةخػتيَني     ،( وؾة خيَهسيَج=غثاْة ية )ٖةض ضِغثةيةى يةّ ضِ

 ةنة )ناض(يَهي خةيدةغج بة ؾيَدوظةناْى )ناض( يإ )َػتاعس( تيَىدتعيَٓني ))ووتت   
ووتتة ٖتةض يتة بتدوض  ئتةّ       ،ناض ية نتاوط يتإ ْتاو  بهتةض يتإ بتةضناض بهتاح(       

هي بتىَ ؾتدَاض   ووتة نتة ييػتثيَ   ،ٖةيَيإ بصيَطئ ناض 54ضِغثاْةزو زا ةةض ييػا 
ةتتةض  ،(x 54ٕ :5وؾتتة خيَهتتسئَ و شَاضةيتتإ ) 54ضِغتتثة ٖةَىتتةضةنإ يتتة  ،بتتٔ

تةضظيَهي تاظة  ضِغتثةنإ بتةٖؤي ئتةّ زوو زتؤضة  ضِغتثة غتازةناْةوة و يتة        
( خةيدةغتج بتدوٕ   54ئاَطوظي خةيدةغج بدوٕ زضوغج بهةئ نة يتة شَتاضة  )  

( وؾتة بتةّ   64وٕ زةةةْة )ئةوة ئةو ضِغثاْة  نة زةغثُإ زةنة ،وةضةريوبيَج
( وؾتة  64زؤضة شَاضة  ئتةو ضِغتثاْة  نتة ةطمياْتة  خيَهٗيَٓاْيتإ ٖةيتة يتة )       

زضوغج زةبٔ  نةووتة زةتدوْني زوٕ بةوة زوبٓيَني نة ئةّ منطوْة بس ؾدَاضٕ ية 
ضِوو  َاَةيَتتةنطزْي َامتاتيهتتةوة ئتتةويـ يةةتتةأل شَاضةيتتةني ظؤضي َةغتتةية    

( ضايَتةح زةتتدؤْ نتة بتة ؾتثيَهي      5494ٓدوضزوض  )فيعيهييةنإ زوٖيَٓاْيَهي غ
بةبس ةةضِوْةوة بؤ )ئةويتةوياح(يَهي بتيَ    ،ئاغايي و بيَ ؾدَاض ية قةيَةَي بسةئ

ؾتتدَاض بتتؤ ؾتتيثةيَهطزْي نتتطِييةنةي  غتتةضباض  ٖتتةَدو ئةَاْتتةف ئةويةوياتتتة  
خيَهٗاتةييةناْى نة ية غتةض تتدَي ةتةضِووة بدْيتازْطووٕ نتة ضِغتثةنإ ظيتاتط        

زووْةييتتةنإ( يةووْةيتتة بةؾتتسوضي يتتة خطؤغتتة     خةيدةْسييتتةيَصزةنةْتتةوة )زض
 هاضييةناْسو ْانةٕ اْزوٖيَٓ
ئةّ تيَىيٓيياْة ووَإ ييَ زةنةٕ نة بًَيَني  زةؾتيَج اليةْتة ظَاْةووْييتةنإ         

ٖةَةزؤض و بٓضيٓةييةنإ ْةنتٓة ْتاو ئتةو ئةويةوياتاْتة  نتة يةغتةض نتةَهي        
 بةيَهد زةنٓة تديَى ئاغثى ضِغثة غازةناْةوة  ،وٕتدَي ةةضِووة زوَةظضو
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 * ئةّ وتاضة ية ةؤظاض  )ظَآْاغى(،شَاض)( ية الخةضِة)( بآلونطووةتةوة 
 شيَسةض <

د. ميشال زكريا، االلسنية )عله اللغة احلديث(، املؤسسة اجلاميية للدراسعات و  
 .43-43، ص8912التوزي،، بريوت، لبنان،

 

 

 

 

 ى ئاذةألزمانى مرؤظـ و زمان
، نتة ْتاو  زةْطتي )زةْطتي     W. H. Thorpeيتة وتاضةنتة  )غتؤضة(         

ئاشةآلٕ و ةةياْسٕ(ة، تديَصيٓةوةيةني ضِووْطمتتإ يتة بتدوضي خةيدةْتسي ظَتاْى      
 َطؤظ و غيػثةَةناْي ةةياْسٕ ال  ئاشةآلٕ بةضناوزةنةويَج 

            ٕ ئتةو   )غؤضة( يتةّ وتتاضةزو ئاَتاشة بتةوة زةنتاح نتة ئاشةَيتة ؾتريزةضةنا
 ٕ ٖتتةض يةبتتةض ئتتةّ  ،تدوْايتتة  َطؤظيتتإ ْييتتة يتتة الغتتايي نطزْتتةوةي زةْطتتةنا

بٓةَايةية ظؤض نةؽ خيَيإ ووية نؤيةنة )نة ٖةْسيَهيإ تا ضِوزةيتةى تدوْتازوضٕ(   
ئتةويـ بتة َاْتا  ضِوغتثةقيٓة  ئتةّ       ،ئةو ةطوخةية نة ظَاْيتإ يتيَ زةضنتدوة   

ضغتج نتطزووة، )غتؤضة(    ووتتة ؾتريزةضةنإ ْتني، نتة ظَاْةنتةيإ زو      ،وؾةية
ْايَيَج نة ظَاْى َطؤظ يتة نتةْس غيػتثةَيَهي غتازةوة زضوغتج بتدوة، نتة يتة         

بةآلّ )غتؤضة( َهتدضِة يةغتةض ئتةوةي      ،غيػثةَي ظَاْةووْى غاْا و غازةتطٕ
نتتة زيانتتاضة تايىةتييتتةناْى ظَتتاْى َتتطؤظ زةتدوْطيَتتج يتتة نتتةْس غيػتتثةَيَهي  

زةبيَتتج ئتتةوةف بتتعوْني نتتة  ،ةوةةةياْتتسْي ئتتاشةآلْيـ ٖاوؾتتيَدةنة  بسؤظضيَثتت
 زةؾيَج بًَيَني نة ئةّ زياناضياْة ية ال  يةى ئاشةيَسو زةغج زةنةويَج 
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ظَتتاْى َتتطؤظ و ظَتتاْى ئتتاشةآلْيـ يتتةو ضِووة  نتتة َتتةضوّ و خيَهٗاتتتة و            
 ،ظَإ َةضوّ ئاَيَعة، ندْهة قػة ئاَاجنسوضة ،ضِووْهاضٕ، يةو ضِووةوة ٖاوبةؾٔ

بؤ ةةياْسي ؾثيَو ية نةغتيَهةوة   ،و ية ٖةَدو ضايَةتيَهسوئةويـ بة بةضزةووَى 
ٖتتةضوةٖا بتتؤ ةتتؤضِيين ضِةفثتتاض و بريوبؤنتتدوْةنإ و زةغتتج  ،بتتؤ نةغتتيَهي زي

ْيؿتاْهطزْي ٖةيَديَػتتثةناْى يتتة باضوزؤختة زؤضووزؤضةناْتتسو  ٖتتةضوةٖا ظَتتاْى   
َتتطؤظ ظَتتاْيَهي خيَهٗاتةيتتة، نتتدْهة ٖتتةَدو ةدتاضيَتتو نطزةيتتةني قػتتةية، نتتة  

ٖتةضوةٖا ظَتاْى    ،ػثةَيَهي ْتاوخؤ و بدْيتازيَهي زيتاضيهطووي يتةخؤةطتدوة    غي
ئتية بتةّ َاْايتة     ،َطؤظ ظَاْيَهي ضِووْهاض ئاغاية، نتدْهة ظوْيتاض  زةةةيتةْيَج   

ظَاْى َطؤظ و غيػثةَي ةةياْسٕ و ييَو ةةيؿنت ية ال  ئاشةأل ئةّ تدَاْةيإ 
 تيَسوية< َةضوّ و خيَهٗاتة و ضِووْهاض 

ؾة ئةّ بؤندوْة ضِوغج و زضوغتج بيَتج، بتةآلّ يةةتةأل ئةوةؾتسو تتةْٗا       يةووْة  
ئةويـ يةبةض ئةوةي نتة ئيَُتة بتاؽ     ،نةْس ؾثيَهي بضدونُإ بؤ زةغةمليَٓيَج

يتتة ؾتتثيَهي ضِووح و ضِةٖتتا زةنتتةئ نتتة ظَتتاْى َتتطؤظ و ظَتتاْى ئتتاشةآلتي تيتتا     
بتا غتةيطي   زتا   ،ندْهة ٖةَدو ئاناضةناْى زيهة  تيَيسو نؤزةبٓةوة ،ٖاوبةؾٔ

 ٔ ضِيَضتتتهةنطزٕ ئانتتتاضيَهي َةضوَتتتة بتتتة َاْتتتا    ،خطِؤغتتتةي ضِيَضتتتهةنطزٕ بهتتتةي
ٖتةضوةى   ،ٖةضوةٖا ضِيَضهةنطزٕ خيَهٗاتةيتة بتةو َاْايتة  خيَؿتدو     ،ةؿثييةنة 

( ظووتتط يتة تديَصيٓتةوةي ةطْطتى  ضِيَهدػتثين      karl lashley)نتاضٍ يؿتًي( )  
ةنتتتةَي ئتتتةّ ظجنريةيتتتي ئانتتتاضزو ئاَتتتاشة  بتتتؤ نتتتطز، َٓتتتيـ يتتتة ووْتتتة  ي 

 تديَصيٓةوةيةَسو ئاَاشةّ بؤ نطز 
بتؤ   ،يةغةض ئةَةؾةوة ناض  ضِيَضهةنطزٕ بؤي ٖةية نةْس ظوْياضييةى بىةخؿيَج

مندوْة َٔ زةتدومن ئاَاشة بة ةطْطيسوْى ختؤّ بهتةّ يتةو ضِووةوة نتة زةَتةوآ      
 بطةَة خايَيَهي زياضيهطوو، ئةويـ بةٖؤي ئةو خيَطويةي نة ضِيَضهة  خيَ زةنةّ 
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مندوْتةناْى ةةياْتسْي ْيَتدوٕ ئتاشةآلٕ نتة )غتؤضة(        ،يةّ ةؤؾتة ْيطايتةوة      
خيَؿهةؾى نطز ِضووْهتاض ئتاََيعٕ، نتدْهة ئتةو ةتؤضوْي و ئتاووظي ئتةوضوخي بتة         

نة يةّ ضايَةتةزو ضِيَصة  يةى بة زوو  يةنى بةضظبدوْةوة   ،مندوْة زةٖيَٓيَثةوة
ةطيهطزٕ زةنتتاح   زةْطتتي نتتؤيةنةنة ئاَتتاشة بتتؤ َهدضِبتتدوْي يةغتتةض بتتةض       

ٖةضنةْسةف ضِيَصة  زةْتب بةضظبدوْةوةنتة بةضظبىيَثتةوة، ئتةو بةضظبدوْةوةيتة      
ئاَاشة بؤ غدوضبدوْي نؤيةنةنة زةناح يةغةض بةضةط  نتطزٕ  ئتةّ مندوْةيتة    
غتتتةضجنُإ ضِوزةنيَؿتتتيَج و بتتتة ضِو  َتتتٔ ظؤض بتتتة ئاؾتتتهطويي ئتتتةوةَإ بتتتؤ    

يتو نطزْتةوةي ظَتاْى َطؤظتت و     زةغةمليَٓيَج نة ٖةوٍَ و نؤؾؿةناْى يةَتةضِ ْع 
غيػثةَي يَيتو ةةيؿتنت ال  ئتاشةأل ض غتدوزيَهي ْييتة  ٖتةَدو غيػتثةَيَهي        
ةةياْسْي ال  ئتاشةآلٕ نتة ظوْتطوو و ْاغتطوو بَيتج )بتَي يتةو ختةياأل خديَٓسْتةوة          

( نة بتة ))زؤيرتني((ةوة خةيدةغتنت(    science fictionظوْػثياْةي ئايٓسة )
 يازو بةناضزةٖيَٓطيَ نة ئةَاْةٕ<ٖةَدو زوو بٓةَاي غةضةنيإ ت

ية شَاضةيتةني زيتاضيهطوو و غتٓدوضزوض  ئاَاشةنتإ خَيتو زَيتٔ، نتة ٖتةض            أ
يتتةنيَهيإ بتتة ئانتتاضيَهي تايىتتةح و بتتة ضايَتتةتيَهي وضوشيَٓتتةض  تايىةتتتةوة      

ٖتتةضوةى ئتتةو ييَهؤيَيٓتتةوة ةؿتتثطريوْة  نتتة ظوْتتا شوخؤْييتتةنإ    ،خةيدةغتتنت
 ة ئةجناَيإ زووٕ و زةضيإ خػثدو

ئتتتةّ غيػتتتثةَة شَاضةيتتتةني زيتتتاضيهطوو و غتتتٓدوضزوض يتتتة ضِةٖةْتتتسة        ة
ظَاْةووْييتتةنإ بتتةناضزةٖيَٓيَج نتتة ٖةضيةنتتة و بتتة ضِةٖةْتتسيَهي ْاظَاْتتةووْى 

ئةَيـ بؤ زةغج ْيؿتاْهطزْي خطِؤغتة  ٖةيَىتصوضزْي     ،تايىةتةوة خةيدةغثة
ي زي زةغج نة ئةّ خايَة خايَيَه ،خايَيَو ية زووضي ضِةٖةْسة ظَاْةووْييةنةوة

ْيؿإ بهاح ية زووضي ضِةٖةْتسة ْاظَاْةووْييةنتة نتة خيَتدة  ْتةيهاوة و بتة       
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 ٖةَإ ؾيَدةف ئةّ خايَة ٖةض ية ٖةَإ ناتسو ئاَاشة  بؤ بهاح 

خطِةْػيدي زووٖتةَني ٖتةض ختؤي ٖةَيؿتة زةضزةنتةويَج، نتة بتؤ مندووْتة             
صة  يتةى بتة زوو    ةؤضوْي نؤيةنة نة )غؤضة( بة مندوْة زةيٗيَٓيَثتةوة زا ضِيَت  

يةنى بةضظبدوْةوةي زةْب ضِةٖةْسيَهي ظَاْةووْيية نة خةيدةغثة بة ضِةٖةْتسي  
    ٕ  ،ْاظَاْةووْييةوة نة ئةويـ غدوضبدوْة يةغةض بتةضةط  نتطزٕ يتة ؾتديَٓطةنا

نتتؤيةنة ئاَتتاشة بتتة غتتدوضبدوْي ختتؤي زةنتتاح يةغتتةض بتتةضةط  نتتطزٕ يتتة       
ْي ئةو خايَتة  نتة يتة زووضي    ظةوييةنة  خؤي، ئةويـ ية ةدظةضةا  ٖةيَىصوضز

ضِةٖةْسة ظَاْةووْييةنةوة ةدجناوة )ييَطةزو وؾة  ٖةيَىصوضزْي بةناضٖيَٓاوة نتة  
 ظؤض وضز ْيية( 

ضِةٖةْسي ظَاْةووْى ضِةٖةْسيَهي ضِووتة، بةآلّ يةةةأل ئةوةؾسو خطِةْػيدةنة      
ٖتا و  ضِووٕ، ندْهة غيػثةَيَهي ةةياْسْي ية زتؤض  زووةّ بتة ؾتيَدةيةني ضِة   

ٖتةضوةى ٖتةض    ،بىَ نؤتايي خؿثةيةني ةةوضةي ية ئاَتاشة ئةةتةضةنإ تيازويتة   
بتتةآلّ يةةتتةأل ئةوةؾتتسو بتتةضويى و خطةْػتتيدةناْى يةةتتةأل   ،ظَتتاْيَهي زي َتتطؤظ

   ٕ ئتةويـ بتؤ    ،بةضويي و ئةو خطةْػيداْةي نة َطؤظ بتةناضيإ زةٖيَٓيَتج زتدوزو
ني ظؤض  بريوبؤنتدوْة  ةدظوضؾج نطزٕ بة ؾتيَدةيةني بتيَ ٖتةشَاض يتة شَاضةيتة     

 تاظةنإ و ية ْييةح و ٖةغج و غؤظ و َةبةغثةنإ   ٖثس 
ئةو بؤندوْةف ضِوغج ْيية نة ية ناتى قػتةنطزٕ يةغتةض )خةوؾتةناْى           

غيػتتثةَي ةةياْتتسْي ئتتاشةآلٕ ةدظوضؾتتثى )خؿتتثةناْى ئاَتتاشة ئةةتتةضةنإ(    
ئتةويـ يةبتةض    ،وغثةةبةناضبيَٓٔ، بةيَهد خيَضةووْة  ئةّ ةدظوضؾثة بةناضبيَٓٔ ضِ

ئةوةي نة غيػثةَي ةةياْسْي ئاشةآلٕ بدوض بؤ خطِةْػيدي ةؤضِوْهتاض  يتةى يتة    
زووي يةى بؤ ضِةٖةْسي ظَاْةووْى زةضةخػيَٓيَج )ئةويـ بة ضِوزةي نة قػتةنة  
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ييَتتطةزو خةيدةغتتثة بتتة َاْتتا  يتتة زوو  يةنتتةوة نةنتتى ظَتتاْى َتتطؤظ ظَتتاْيَهي  
 غةضبةخؤ و زدزو زدزوية( 

ئيَُة ْاتدوْني بطةيٓة ئةو زةضةجناَة  نة وؾة  )ظيتاتط( يتا )نتةَة( بتؤ           
ئتتةّ َةبةغتتثة بتتةناضبيَٓني، بتتةيَهد زةبتتيَ بطةيٓتتة ئتتةو زةضجناَتتة  نتتة نتتةْس 

 خطِةْػيديَهي غيػثةّ ئاغا و ضِيَو و خيَو بة ؾيَدة  تةووو ية ئاضوزو ٖةٕ 
ؤظسو زتةخج زةنةيٓتةوة،   ناتيَو نة يةغةض نؤْيةتي ؾثيَو ية ظَاْيَهي َط      

وةند< )ئةو زوٖيَٓاْة تاظوْة  تةنٓؤيؤشيا َةتطغييةى و قةيس و بةْتسيَو زةخاتتة   
غتتةض ئتتاظوزي َطؤظتتت(  يتتةّ ضايَةتتتةزو ختتاييَهي ةدجنتتاو زوْتتاْيَني بتتؤ زضيَتتصي      

ٖتةضوةٖا ئاَاشةيتةى يةغتةض ييػتا ئانتاضي زةغتج        ،ضِةٖةْسيَهي ْاظَاْتةووْى 
 ا ئيسي ئةّ ييػثة غطوؾثى بيَج يإ فيَطي بدوبيَج ْيؿاْهطوو ٖةيَٓابصيَطئ، ز

دو ئةَاْتتةف ظؤض ٖةيَةيتتة بريبهةيٓتتةوة يتتةوة  نتتة     َغتتةضباض  ٖتتة           
بةناضٖيَٓاْى ظَاْى َطؤظ بتةوة زيانتاضة نتة تدوْتا  ختةيهيَـ نطزْتي ظوْيتاض         

بتتتةيَيَ ئيَُتتتة زةتتتتدوْني ظَتتتاْى َتتطؤظ بتتتؤ بةخؿتتتيين ظوْيتتتاض ، يتتتإ   ،ٖةيتتة 
ْسٕ و بؤ ضِووْهطزْةوة  ٖعض و بريةنامنإ بتؤ زةضخػتثين ناضوَتةيي    ٖةيَدةيَةتا

ةتةض قػتة بهتةّ بتةبس      ،ييَٗاتدوةناْى خؤَإ و بؤ ةةَتة و بتاظي بتةناضبٗيَٓني   
ئةوةي نة َةبةغتثِ ٖتةَدوضنطزْي ضِةفثتاض و بؤنتدوْةناْثإ بَيتج، ئتةوة يتةو        

يتة  نتة َةبةغتثِ    ضايَةتةزو َٔ ظَإ بةو ؾيَدةية بةناضْاٖيَِٓ، ووتتة بتةو ضِوزة  
زتتا ةتتةض واْتتةويَج ظَتتاْى َتتطؤظ و ئتتةو تدوْتتا   ،وتتتين ؾتتثيَهي زيتتاضيهطوو بيَتتج

يةنةّ زاض خيَديػثة  ،غايهؤيؤشيياْة تيَ بطةئ نة يةغةض خايةناْى ضِوزةوةغنت
نة ية خؤَإ بدطغني ئايا ظَإ نيية  ْةى ئةو خطغياضة ية خؤَإ بهةئ ئايتا  

 ض ئاَاجنيَو بةناضزيَج  نؤٕ ظَإ بةناضزةٖيَٓطيَج و بؤ
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ةةض ئةو خطغياضة بهةئ نة ئايا ظَإ نيية  ئةوة يةو ضايَةتةزو ٖيض تتةبايي و  
يتةو ضايَةتتةزو    ،ٖاوؾيَدةيةى يةةةأل غيػتثةَةناْى ةةياْتسي ئتاشةآلٕ ْتابيٓني    

ؾثيَهي غدوزَةْسَإ زةغج ْانةويَج بيًَيَني، ئةويـ ية بدوض  ئاناضي َطؤظ و 
ندْهة يةو ضايَةتةزو زةتتدوْطيَ   ،ية ئاغثى ضِووٕ و ضِةٖازو ،اْسوية بدوض  بريوضِون

ئةو  ،ظَاْى َطؤظت و غيػثةَي ةةياْسْي ْيَدوٕ ئاشةآلٕ وةى يةى تةَاؾا بهطئَ
مندوْاْة  نة بؤ ةةياْسْي ئاشةآلٕ ٖيَٓاوَاْةوة يتة ووقيعتسو يةةتةأل ضِيَهدػتثٓة     

يةووْةؾتتة ئتتةو ؾتتثة ظؤض  ،زدويَةييتتةناْى َطؤظتتسو يتتة ٖةْتتسيَو خايَتتسو ٖاوبةؾتتٔ
َةعكدٍ بَيتج، نتة ئيَُتة يتة ئةةتةض  بتدوْي خةيدةْسييتةني ضِوغتثةوخؤ  ئتةّ          

بةآلّ ظَاْى َطؤظ يةغتةض بدْيازةتةييَو زوَتةظضيَٓطووة نتة ظؤض      ،ضايَةتةزو ضِؤبضني
زدوزوية يةةةأل غيػثةَي ةةياْسْي ئاشةيَسو  ئةّ َةغةيةيةف بتة ضِو  َتٔ ظؤض   

زياضزةيتتتةني بتتتايؤيؤشي باغتتتى ظَاْيتتتإ نتتتطزووة،  يتتتةو ظوْاياْتتتةي نتتتة وةى
فةضوَؤؾتتيإ نتتطزووة  ووّ بتتؤ زةضزةنتتةويَج نتتة تيَتتطِووْيين يتتة خيَؿعةنتتدوْي  
ظَتتاْى َتتطؤظ يتتة ضِووْطتتة  غيػتتثةَة غتتازةناْييةوة، نتتة يتتة ختتؤ  غتتازةتطٕ 
َةغةيةيةني ْاخةغتٓسة وةنتد ِضووْتني يتة ئتةتؤّ، ئتةويـ يتة ِضووْطتة  نتةْس          

 ةوة خاضنةيةنى ظؤض غاز
خاوةْتسوضيَا ظَتاْى َتطؤظ     ،ئةوة  نة غةباضةح بةّ َةغةيةية ظوْيدَاْة      

ئتةويـ ْتةى بتة     ،يةةةأل زؤضيَهي تايىةح بة غيػثةَي عةقًَييةوة ٖةَاٖةْطتة 
ئةو بريؤنةي نة زةيَيَج ظَاْى َتطؤظ يةووْةيتة بتؤ     ،خًةيةني ظؤض بةضظي ظيطةني

ةض ؾتديَٓيَهي زيٗتاْى ئاشةآلْتسو بتةزي     مندوْة ظؤض ئايَؤظتط بيَج و يةووْةية ية ٖت 
 ئةّ بريؤنةية ٖيض خايةيةني ْيية يةغةض  ضِوبدةغثيَج  ،بهطيَج

 * ئةّ وتاضة ية ةؤظاض  )ظَآْاغى(،شَاض)( ية الخةضِة)( بآلونطووةتةوة 
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 خيَؿةنى
يةنيَهتة يتة زيدوْتة ؾتيعطييةناْى      ،*زيدوْة ؾتيعط  )ؾتةضِ  نتٌ غتايَة(         

ؾتتاعري  ْديَدتتدوظ  ةةيةنتتةَإ )غتتةباح ضِةجنتتسةض(  ؾتتاعري يةزةغتتثديَهى   
زووتط نةْسئ ؾيعط   ،ظَدوْى ؾيعط  خؤ  تيَسو بآلونطزؤتةوةزيدوْةنةيسو ئة

زدوٕ و ْديَىاو  خػثؤتة ضِوو، نتة بةٖؤيتةوة نتةْسئ ويَٓتة و زميتةْى فتطة       
نتة ٖةَيؿتة خديَٓتةض بتؤ ال  ختؤ  نةَةْتسنيَـ        ،ضِةٖةْس فطة خديَٓسْةوةٕ

يى زةناح   ئَيُتة يتةّ يَيهؤَييٓةوةيةَاْتسو ٖةوَيُاْتسووة اليتةْى ظَتاْى ؾتيعط       
بةتايىةح بةؾة ئاخاوتٓى ئاوةيَهاض ية ضِوو  ووتاوة ية ؾيعطةناْى زةضخبةئ، 
ييَهؤيَيٓةوةنةَإ ية خيَؿةنيةى و زوو بةف خيَهٗاتدوة، يةبةؾى يةنةَسو، نة 
اليةْى تيؤض  باغةنةَاْة، تيايسو نتةَو و خيَٓاغتة  ئاوةيَهتاض و زؤضةنتاْى     

 ،ٖؤوَةبةغتج  ،نتةْسيَثى  ،نؤْيةتى ،ؾديَٓى ،ئاوةيَهاض ية ضِوو  ووتاوة)ناتى
زووباضةنطزْةوة (  زةخةيٓةضِوو، بة ووتايتة    ،زةخثهطزٕ،ْةضيَٓى ،ضِيَهدػنت

 ،ييَهسضوو ( و ية ضِوو  ئةضى )ْيٗاز ،زوضِشوو ،ئاوةيَهاض ية ضِوو  خيَهٗاتٔ )غازة
تةووونةض  ناض  ْاتةووو    ( ْاخةيٓة ضِوو    ،تةووونةض  ناض  تةووو ،ةدظوضة

نة اليةْى خطونثيهى ييَهؤيَيٓةوةنةية،بةٖؤيةوة ئاوةيَهاض ية  ،بةؾى زووةَسوية 
زيدوْة ؾيعط  )ؾةضِ  نٌ غتايَة(خطووةتة شيَتط ؾتيهطزْةوة  اليتةْى ظَتاْى      
ؾيعطييةوة، ووتة ئاوةيَهاضةنإ ية ْيَد بؤتة  ؾيعطةناْى ؾاعري زةضٖيَٓطووٕ  

 ةضناوةنإ خطووْةتة ضِوو  ية زوَاٖيؿسو ئةجناَى ييَهؤيَيٓةوةنة و ييػثى غ
 
 

 بةؾى يةنةّ< ئاوةيَهاض و زؤضةناْى
 < نةَو و خيَٓاغة  ئاوةيَهاض 5ت5
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يتتتة ظَتتتاْى ندضزيتتتسو زطتتتة يتتتة ظوضووة  ئاوةيَهتتتاض، نتتتةْسئ ظوضووة  تتتتط     
بةناضٖاتدوٕ، يةووْة )ئاوةيَهطزوض، ئاوةيَرطَإ، ظةضف، ٖاويَهاض، ئتازظيَطة،       

يـ ٖتتتةَإ َةبةغتتتج و ووتتتتا زةةةيتتتةْٔ   نتتتةَهى ٖثس( ٖتتتةَدو ظوضووةنتتتاْ
بتة   ،ئاوةيَهاضيـ ية ظَاْى ندضزيسو زةنةويَثة ْيَد ندوضنتيَدة  ووتتا  ضِغتثةوة   
تتاند   ،ووتايةنى تط بةؾة ئاخاوتٓى ئاوةيَهاض ٖيض ْيؿاْةيةنى َؤضفؤيؤش  ْيية

 بةٖؤيةوة ية ضِوو  ضِووخػاضةوة زةغج ْيؿإ بهطيَج  
ْاْى نتتدضز نتتةْسئ خيَٓاغتتة  زؤضووزؤضيتتإ يتتةباضة  ْدوغتتةضوٕ و ظَاْتتةوو   

ئاوةيَهاض خػثؤتة ضِوو، بؤية ييَطةزو ئيَُتة ٖةْتسيَهيإ زةخةيٓتة ضِوو، زووتتطيـ     
 -خيَٓاغة  خؤمشإ بؤ ئةّ نةَهة زةغج ْيؿإ زةنةئ <

تتت تؤفيتتل وةٖىتتى يتتة نثيَىتتى )زةغتتثدض  ظَتتاْى نتتدضز (زو زةيَيَتتج< )) ظةضف  
وونطزْى َتةعٓا  فيعًتَى يتا غتيرةتس يتإ ظةضفيَهتى تتط        نةييُةيةنة نة بؤ تةو

  (5)بةنةيَو ئةٖيَٓط َ((
ت ْدوض  عةىل ئةَني ية نثيَىى )ضِيَعَاْى ندضز (زو زةيَىَ< ))ئاوةيَهاض ئةو ووشةية 

نتة وةغترى بةؾتىَ يتة      ،يا ئةو زةغثةووشةية يا ئةو خاضنتة ؾتدئَ نةوتدوةيتة   
  (6)وْاو((بةؾةناْى ئاخاوتٔ ئةنا، زطة ية ْاو و ضِ

حمةَةز ئةَني ٖةوضوَاْى ية نثيَىى ) غةضةتاييَو ية فيًؤيؤش  ظَاْى ندضز   -
نة تاضيرى فطَإ ياخدز ئاوةيَٓاو زةنتةٕ   ،(زو زةيَيَج ))ئاوةيَهطزوض ئةو وؾاْةٕ

))(7)  
ت ز  ْةغطئ فةخط  و ز  ندضزغثإ َدنطياْى ية نثيَىتى )ضِيَعَتاْى نتدضز (زو    

ض ئةو ظةضفةية نة ضِووزووةنة  تيَسو ضِووزةزوح، ووتة زةبيَج بتة  زةيَئَ<))ئاوةيَها
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ظةضف بؤ ، يإ ئةو  ندوضنيَدةية  زةوض  زةزوح، زا ؾدئَ بيَج، يتإ نتاح   
  (8)بيَج يإ ضاأل و ٖةيئةتيَهى تايىةتى بيَج((

تتت نتتؤضزؤيغ يتتة نثيَىتتى )ضِيَعَتتاْى نتتدضز (زو زةيَيَتتج< ))ئاوةيَهتتاض يتتة ضِغتتثةزو  
ٖتتةضوو اليتتةْى   ،نتتاتى و ؾتتديَٓى ضِووزوٕ زةغتتج ْيؿتتإ زةنتتاح   نتتؤْيةتى و

  (9)نةْسيةتى ضِووزوْةى خيَؿإ زةزو ((
ت غازم بةٖائةزئ ئاَيَس  يتة نثيَىتى )ضِيَعَاْتا نتدضز (زو زةيَيَتج< ))ٖتةظايَهاض       
زبيَصْة و َ خؿها ئاخعثٓىَ ياند ٖاظًيتةنا ئيَهػتةض ة نطْتىَ ظتة ٖتةبيَج ش اليتىَ       

ّ و ز٘ و زؤض َ ضِويتسوٕ و ضِويٓتةزوْىَ يتإ ش  ٖتةض بتاضةنىَ ز       نةووْيىَ يا زة
  (:)بيج ((

تتتتت ز  ئتتتتةوضِةىاْى ضتتتتازى َتتتتاضف يتتتتة نثيَىتتتتى )ئاوةيَهتتتتاض و شَتتتتاضة(زو 
زةيَيَج<))ئتاوةيَهطزوض ئتتةو بةؾتتة ئاخاوتٓةيتتة نتتة بتتاضوزؤر و ؾتتيَدة  ضِووزوٕ و  

يةوة ختاوةْى  زؤض  نؤْيةتى ْيؿتإ زةزوح ئتاوةيَهطزوض يتة ضِوو  ضِغثةغتاظي    
ئتتةو تايىتتةتيَثى يةيتتة، نتتة يتتة ضِغتتثةزو بتتةنطزوضة وة، يتتإ ئاوةيَٓتتاوةوة، يتتإ   

  (;)ئاوةيَهطزوضيَهى ز يةوة بةْسة((
(زو زةيَيَتج ))ئاوةيَهتاض بتةو    6_ئةىةز نانة َةَى يتة نثيَىتى ) ةديَىتةٖاضة     -

  (>)وؾاْة زةةدتط َ، نة نًؤْايةتى بدوٕ يا نطوْى ناضيَو زياض  زةنةٕ((
ْيعُةح عةىل غاية ية نثيَىتى ) ضِيَعَتاْى نتدضز  ظوض  نتةيَٗدضِ  (زو زةيَيَتج       -

ئاوةيَهاض ْتةى   ،وةغرى نؤْيةتى ضِووزوْى ناض زةناح ،))ئاوةيَهاض وةى ئاوةيَٓاو
  (=)بةيَهد وةغرى ئاوةيَهاض و ئاوةيَٓاويـ زةناح (( ،ٖةض وةغرى ناضزةناح

طى ضِيعَتاْى نتدضز (زو زةيَتىَ< ))ئتةو     ز  نةَاٍ َتريووزةىل يتة نثيَىتى )فةضٖتةْ    
ضِغثة و قػة و بةؾة ضِغثةية نة ئاوةيَى نطزوضة، ووتتة نتؤْيةتى نتطزوض زيتاض      

  (54)زةناح((
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تتت غتتةالّ ْتتاوخؤف و ْتتةضميإ خؤؾتتٓاو يتتة نثيَىتتى )ظَاْتتةووْى(زو زةيَتتئَ<       
))ئاوةيَهتتاض بةؾتتيَهة يتتة بةؾتتةناْى ئاختتاتٔ، بتتة ٖؤيتتةوة خةيدةْتتس  خثتتةو    

  (55)ة ٖةية، زا ناضةنة تةوووبس ياخدز ناضةنة ْاتةوووبس((بةناضةو
زوو  خديَٓسْتتةوة و تيَطِوَتتاْى ئتتةو خيَٓاغتتاْة  نتتة بتتؤ ئاوةيَهتتاض نتتطووٕ،         

نتة   ،زةةةيٓة ئةو ئةجناَة  نة بًَيَني< ئاوةيَهاض بةؾيَهة ية بةؾةناْى ئاخاوتٔ
يَٓى، ْةضيَٓى نتتتاتى، ؾتتتد  ،نتتتةْسيَثى ،وةغتتترى ناضيَتتتو زةنتتتاح و نؤْيةتى   

ضِيَهدػنت، زةخثهطزٕ و زووباضةنطزْةوة  ناضيَو ية ْيَد ضِغثةزو  ،ٖؤوَةبةغج
 زةخاتة ضِوو 

 < زؤةناْى ئاوةيَهاض ية ضِوو  ووتاوة 6ت5
 ت ئاوةيَهاض  ناتى<5

بةو ئاوةيَهاضوْة زةوتطيَج نتة نتاتى ِضووزوْتى ناضةنتإ زةغتج ْيؿتإ زةنتاح        
 ،بتةياْى  ،ئيَػتثا  ،يتسو بتطيثيني يتة ) وو    ئاوةيَهاضة ناتييةناْيـ ية ظَاْى ندضز

، (56)َاْطيَهى تط     ٖثتس(  ،يةخاؾإ ،زووتط ،زوويى ،غايَيَهى تط ،ٖةفثةيةنى تط
 وةند<
 زةنِ بؤ ئاٖةْطةنة  زوويى

 ضِؤيؿج بؤ ظوْهؤ  ئيَػثائةىةز 
 
 ت ئاوةيَهاض  ؾديَٓى<6

ْيؿتإ زةنتةٕ    بةو ئاوةيَهاضوْة زةوتطيَج، نة ؾديَٓى ضِووزوْى ناضةنة زةغتج  
ئاوةيَهاضة ؾتديَٓييةناْيـ يتة ظَتاْى نتدضزي بتطيثني يتة )غتةض، شَيتط، ضِوغتج،          

 ،وةند<(57)نةر، يةغةضةوة، يةخدوضةوة، يةشيَطةوة، ال،      ٖثس(
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 زوضةنة خةوتدوة   يةشيَطؾيىٕ 
 زوْيؿثدوة  يةغةضةوة ؾيَطظوز 

 
 ت ئاوةيَهاض  نؤْيةتى<7

تى ضِووزوٕ يتتإ زةاليتتةح ْيؿتتإ زةزو    ئاوةيَهتتاض  نتتؤْيةتى ووتتتا  نتتؤْية   
ئاوةيَهاضة نؤْيةتيةناْيـ ئةَاْةٕ< )خيَطو، ٖيَس ، ٖئَُ، زدوٕ، باف، خطور، 
بةةدضزى، بةخؤؾى، بةخةية، بةندأل، يةغتةضخؤ، يةغتةض خؿتج، ؾتار وؾتار،      

 وةند<(58)ئاضوّ، باْةوبإ، يةغةضال، بةشيط ،     ٖثس(
 ضِؤيؿج   بةخيَطويى ت ئاظوز
 زةضِووح  زدوٕظ ت بةْا

نتة ئاوةيَهتاضة نتؤْيةتييةنإ يتة بٓةنتةزو       ،زةبىَ ييَطةزو ئاَاش بؤ ئةوة بهةئ
ئاوةيَٓتتاو  نتتؤْيةتني، يتتة ضايَةتيَهتتسو زةبٓتتة ئاوةيَهتتاض  نتتؤْيةتى ئةةتتةض يتتة  

 ضِغثةزو وةغري ناض بهةٕ، ٖةضوةى يةّ مندوْاْة  خدوضةوة زةضزةنةوٕ<ت
                )ْاو(نضيَهى قةؾةْطة              زدوٕ
 ة                                         )ئاوةيَٓاو  نؤْيةتى(زدوْضِيَعوٕ 
 (59)زةضِووح                               )ئاوةيَهاض  نؤْيةتى( زدوٕغؤظوٕ 

 ت ئاوةيَهاض  نةْسيَثى<8
 ،ضِووزوٕنتتتة نتتتةْسيَثى ضِووزوٕ، ضَِزة  تدْتتتسيى  ،بتتتةو ئاوةيَهاضوْتتتة زةوتطيَتتتج

ئةْتتتسوظة  نتتتةْسيَثى ئاوةيَٓتتتاو و ئاوةيَهتتتاض زيتتتاض  زةنتتتاح   ئاوةيَهتتتاضة      
نتتتةْسيَثييةناْيـ بتتتطيثني يتتتة)ظؤض، نتتتةّ، نتتتةَيَو، تؤظيَتتتو، فتتتطة، ةتتتةييَو، 

 ، وةند<(:5)ةةىلَ،    ٖثس(
 خدوضز  نةَيَو ْاْةنةّ
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 خيَطو ضِؤيؿج  ظؤض ناضووٕ
 
 ت ئاوةيَهاض  زةخثهطزٕ )زيَٓيايى(<9
اوةيَهاضوْة زةوتطيَج نة زةخج يةغةض ئةجناَسوٕ و زتس بتةزس نطزْتى    بةو ئ   

ناضةنة زةناح  ئتةو ئاوةيَهاضوْتة ، نتة بتؤ َةبةغتثى زتةخثهطزٕ بتةناضزَئ،        
 ، وةند <(;5)بطيثني ية )ٖةض، ٖةيَىةح، بيَطدَإ، بيَؿو، بس غس و زوو    (

 زةنِ بؤ ئةو َايَة  ٖةض
 ناضةنة ْانةئ  ٖةيَىةح

 
 اض  زووباضةنطزْةوة<ت ئاوةيَه:

ئةو ئاوةيَهاضةية، نة خةجنة بؤ زووخاح بدوْةوة  ضِووزوْى ناضةنة ضِوزةنيَؿىَ  
ئاوةيَهاضة زووباضةبدوْةوةناْيـ وةى< )زووباضة، زيػإ، غةضيةْدآ، زاضيَهى 

 ، وةند<(>5)ز ، ٖةضزاضيَو، ٖةضزاآ، ٖةضزاضة، ئةياضةف،     ٖثس(
 ة  ووْةى زةغثى خيَهطزةو زيػإ ت
 زةنيٓةوة ةةؾثةنةوة  زووباضة ت
 ت ئاوةيَهاض  ْةضيَٓى )ْةفى(<;
نتة ْتةضيَٓى ناضةنةنتة زةغثٓيؿتإ زةنتاح  ئاوةيَهتاضة        ،ئةو ئاوةيَهاضةيتة    

ْةضيَٓييتتتةناْيـ وةى< )ٖتتتةضةيع، ٖةضةيعووٖتتتةضةيع، بتتتةٖيض زتتتؤضآ، بتتتةٖيض 
 ، وةند <(=5)نةؾٓس، بةٖيض ؾيَدةيةى،  بةٖيض ضِةْطس،     ٖثس(

 ْانُة ئاٖةْطةنة  ةضةيعٖ
 ووْةنة ْاخديَِٓ   ٖةضةيعووٖةضةيع
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 ت ئاوةيَهاض  ٖؤوَةبةغج<>

ئاوةيَهاض  ٖؤو َةبةغج خةجنتة بتؤ ضِووزوْةنتة ضِوزةنيَؿتس و َةبةغتثى بتةزس       
ٖيَٓاْى ناضيَو زةضزةخا  ئةو ئاوةيَهاضوْتة  بتؤ ئتةّ َةبةغتثة بتةناضزئَ، وةى      

طغتتا، يةبطغتتا، يةخؤؾتتيسو بتتةخؤضِويى،    )يتتةبس ئةقًَيتتسو، يتتة تدوضِةييتتسو، يةت   
يةبةضئتتةوة ، نتتدْهة، بتتةزةّ ختتةوةوة، يتتةزوخا، يتتةقيٓا، بةئةْكةغتتج         

 وةند< ،(64)ٖثس(
 َطز  يةزوخاخريةَيَطزةنة 

 خةوح  يةبطغآَسويَةنة 
 ت ئاوةيَهاض  ضِيَهدػنت<=
 بةو ئاوةيَهاضوْة زةوتطيَج نة ؾيَدةيةى يإ زتؤض  زتىَ بتةزس نطزْتى ناضيَتو      

ْيؿتتاْسةزو  ئتتةو وؾتتاْة  نتتة بتتؤ َةبةغتتثى ئاوةيَهتتاض  ضِيهدػتتنت بتتةناضزئَ، 
بطيثني ية )شْاْة، خياووْة، َةضزوْة، َٓسوآلْة، ةدضط ئاغا، تاقِ تاقِ، نةّ نةّ، 

 ،وةند<(65)زةغثةزةغثة،      ٖثس(
 ضِوخةضِ    ؾيَطوْةناضظوٕ 

 زوْيؿثدوٕ  خؤٍ خؤٍَٓسويَةنإ 
 

يتة زيدوْتة ؾتيعط  ) ؾتةِض  نتٌ غتاَية (  غتةباح         بةؾى زووةّ < ئاوةيَهاض
 ضِةجنسةضزو

 < ئاوةيَهاض  ؾديَٓى 6-5
 )يةغةض(
 خيَػثى ةايةنى زووضِةْب خؿهدتدوة  يةغةض
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 نة غدى ظؤضتطة ية ضِةف  
 ئةو بايَٓسةية   

 (>6خدو خةجنةناْى خؤ  نطزووةتة خةضِو نآلو            )ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ 
 
 )يةْاوةضِوغج( 

 يَٓياييةى نةزيٗإ زةناح بةزؤغثى خؤ   بةز
 ئامسإ ضِوزةوةغثيَج  يةْاوةضِوغثىٖاووضيَو 

 ئازةّ ئة  ْاضنيَـ ٖةض ٖةَدوَإ
 (>6ئامسإ يةناو  خطِ ٖةغثج غاضزتطة               )ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ  
 
 )يةشيَط،يةغةض( 

 خانى زوةرينطووزو يةشيَط َطزوو
 ْىْةوةناْى بةضِؤؾٓى ْايةْة خةو

 بةبةبةضناويةوة ْاوةناْى بةزيَثةْطى شونإ
 ويَٓة  خعَة ْعيهةناْى يةشووض  زوْيؿنت 

 ضةظيإ ندوةتة خدوضزْةوةناْى
 (75َيَعزيَُإ                          )ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ  يةغةض 
 
 )يةشيَط( 

 يةئةفػدوْى ئاويَٓةزو زةتدوْيَج
 غاباح يةشيَطخطنى ئةو نيصة  
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 ةنسو خةوتدوةيةزؤالْةي
 (79ْكدَى ضِةْب بهاح                             )ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ 

 )ْاو(
 يإ بيَعوض و نةَسوو

 زاْثا زةغثييةنة ْاو ناويًهةنة  خػثة 
 يةغةضظةْؿثهطزْى بس زةْب ْكدّ بدوٕ

                 (       :7ئةضآ زةفثةض  ْاوْيؿاْةنامن يةنديَية              )ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ 
 )يةْاو(

 غيَىةض يةْاوْدوغثٓى ٖةتاو 
 ضةظ  ظيٓسووبدوْةوةية

 بري يةناو  خؤ  زةناتةوة
نةْس زةبيٓس و يةبيٓيٓسو ٖةظايَةناْى نئَ                   )ؾتةضِ  نتٌ غتايَة<    

ٍ:8) 
 

 )يةغةض، بةغةض(
 َيَعيَهى ئاغٓيٓى نؤٕ

 زةفطؤؾطآ يةغةضةديَى بؤخنؤف و ةةؾاوة  
 ج ياض  نطِياض و فطؤؾياضةبةخ

ؾتإ و ًَةويتة                 )ؾتةضِ  نتٌ غتايَة< ٍ       بةغتةض  َٓسويَيَو مسؤضة 
:9) 
 

 )يةْاو(
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 ناوزيَط  ئاةط  زةنطز
 ئاو زؤظييةوة يةْاو خيَى نٓاض و ؾؤضِةبيى

 بةخيَى خؤ  بةضووضز  نطزٕ
 (;:نٌ غايَة< ٍ يةةؿج خاى خايَيية خس                                  )ؾةضِ  

 
 )يةغةض، يةْاو(

 ظةَني ْيؿثةزس ْيِ يةغةضَٔ 
 زةضووْى خؤّ يةْاو

 نة ؾدئَ خيَى خدوية
شيتتإ بتتةضِيَدة زةبتتةّ                                        )ؾتتةضِ  نتتٌ غتتايَة< ٍ 

:;) 
                         

 )يةْاو، يةْاو(
 غٓسوقيَهى ةةوضة زوضزو يةْاو

 ةْطى بةخيَدزةنطزؾاْؤناض ٖ
 ٖيَع  خطِؤظة ؾاْؤييةناْى 

 يةغةَاو ٖؤةطبدوْى ئةووٕ وةضزةةطيَج 
 شووضيَهى ؾدؾةيى ئاويَٓةزوضزويةْاو 

 (8;ضِةْس  و غةز ضِةْطى ئاؾكىدوٕ                         )ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ 
 
 )ييَطة( 
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 ْياظَةْسيَو زاْثا 
 خطِ بؤْى نةغدناض  ىلَ ْعيو زةناتةوة 

 ْيية ييَطةنةؽ 
 (==ضِؤؾٓايى و َؤغيكا                                  )ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ 

 
 ال( ،)زةوضوبةض، ئيَطة، ئةوآ

 ظةْطؤيَةف يةًَى مسؤضة و نةضويَؿهى َايَى
 ناو وةى خاؾايةنى يدوتىةضظ

 وة ةطيٓب ْةبدوالبةئةويَى و  ئيَطةو  زةوضوبةض
 دة بدو ئةغثيَطةيةى نةْاظوْني يةنديَ

 (544بةخاْةخؤ  و ناوغاغ                                  )ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ 
 
 < ئاوةيَهاض  ناتى6-6

 )غىةيٓإ، ْيدةضِؤ(
 ْاغهة غىةيٓإخؤض 

 ضِوظ  ياضوْى يةزةغثى خطِ َيٗط  ْاوة
 ويطز زةخديَٓس و بةْيطا غؤظزةناح

)ؾتةضِ  نتٌ غتايَة< ٍ                  يإ زةّ ونتاويَهى                      ْيدةضِؤ
76) 

 
 )زوويى(

 ٖةَدوَاْى خديَٓسةوة
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 ية نطنةيةنسو ئاَازة  نطزئ
 بةقازضَة  فطِؤنةنةزو غةضنةوتني

ْةبيٓى                        )ؾةضِ  نتٌ غتايَة< ٍ    زوويى نيص  ْاو فيًُةنةّ تا
7:) 
 
 )ظوو( 

 ةدضط بةنطوغى غدوضةوة
 يَةنة  تةْيؿثُإ زيَج و يةغةض ندضغيية نؤ

 زوزةْيؿيَج
ف نطوغةنة  فطِآ زةزو                                 )ؾةضِ  نتٌ غتايَة< ٍ   ظوو
96) 
 

 )بةياْى، ئيَدوضة، غىةيٓةيةى(
 خايَثؤيةنى فةضزوف

 ضِوزةةةيةْس ئيَدوضةو  بةياْى غةضةتا 
 نة ْةبدوة ناتيَهى خؤف غىةيٓةيةى 
)ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ                           ندضغيى باخضة يةخؤؾٗاتُٓإ     

;<) 
 )بةياْى، ؾةو(

 ضِؤش  بةخثهطزْةوةية بةياْى 
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بةظؤض ضِةْب ةؤضِو                                        )ؾةضِ  نتٌ غتايَة< ٍ    ؾةو
544) 
 
 < ئاوةيَهاض  نؤْيةتى<6-7

 )ْائاغايى(
 نةوتة ييَسوٕ ْائاغايىظةو  زيَى بة
 يَٓى بةضظ بدوةوةتةوشَى خد

 ئامسإ نةتطةنة  زوزةخاح
 (76ؾثيَو وةى زووخػثٓى                                   )ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ 

 
 )بةتاو، بةةدضِ(

 يؤنى تدضِةيى ْاونةووْى َٓسوأل
 ياغا  خطِ ظةبط و ظةْطى وآلتيَهة

 خةضيَؿإ بةزةغثى زضووغس 
 زةَاْضة  بس زةْطيـ فةضَاْطِةوو

 ىلَ زةزو ةدضِو  بةتاوى زيَة زدوْ
بري يةئاَاْةتةناْى غةضنتاوة زةناتتةوة                  )ؾتةضِ  نتٌ غتايَة< ٍ      

78) 
                             

 )بةْاظ(
 نيصة غةضخةضؾثياضةنة   

 زوناْى بضدنى ْاو  
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 خانةح و ؾداتة و ؾري و قاوة 
 (:7)ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ      ةوة زةفطؤؾج                 بةْاظبةخةْسةيةنى 

 
 )بةتيٓةوة،بةتاغةوة(
 زةباضيَج بةتيٓةوة باضوٕ بة ئاضةظوويةنى

 ظةويـ زووو  ٖيضى ْةنطزووة
 ئةّ نانة يةخؤضِوييية نيية

 ةؤضوْيِ بؤ ييَُد 
 بةيهةوة ؾدوضووة تةضخاْة

 بري يةخيَـ نةوتٓة خدوضةوة  زةنةَةوة
 ظةو  زيَدؤؾة بةغةض  تيَىدةضِآ

 َى خؤضِغهى خؤ   بةضووبدو
 (=7خيَؿهيَؿج زةناح                         )ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ  بةتاغةوة

 
 )بةناو(

 بةةديَى ْةضَة با زوزةٕ
 ندشضوو  ْديَص

 زوو زيَط  يازوؾثى يةغةض خةيهى ةديَع 
زةْدغيَج           )ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ  بةناوبةضزةّ مسؤضةيةنى بةٖطةَةْس 

7;) 
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 )بةباؾى(
 تةَةْى ةدوَىةظ  ضِووْة

 زةةةيةْس بةباؾى زةْب
 ؾثةناْيـ نؤٕ ٖةٕ ئاوٖا ىلَ زةضزةنةوٕ 

نةٖةقيكةح َاغديهة زةظبةزضووةناْى خؤ                  )ؾتةضِ  نتٌ غتايَة<    
 ٍ=9) 
 

 )بةزدوْى(
 زياضنةوح بةزدوْىَةيسوْى ؾةضِ  نٌ غايَة 

)ؾتةضِ  نتٌ غتايَة<                   خِطخايَى يةخيَى َٓسويَةنامنإ يةضوْسةوة        
 ٍ544) 
 
 < ئاوةيَهاض  ضِيهدػنت6-8

 )ْةضّ ْةضّ(
 الزةزوتة َايَُإ

 نيَؿثيَهُإ يةةةأل زةخدو 
بةغةض َطوويةنامنإ زوزةباضآ                )ؾةضِ  نٌ غايَة<  ْةضّ ْةضّباضوٕ 

 ٍ88) 
 

 )قدوأل قدوأل(
 ؾةقاّ بؤْيَهى خؤف زةبةخؿس

 خهةيإ خؿهدتدوٕزضةخثةناْى ةؤ
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 ئاضوغثة  ناضِؤةة  نةؾثيِ وةضةطح
زةنُة ْاو نؤنيَو                                 )ؾةضِ  نتٌ غتايَة<    قدوأل قدوأل

 ٍ8=) 
 )ٖيَس  ٖيَس (

 ةدَإ زةبيَثة ْاَةيةنى نطووة
 زةْطى َؤغيكا

 يةةةيَُاْسو زيَج و زةنيَج
)ؾتةضِ  نتٌ غتايَة< ٍ                بتةضظَإ زةناتتةوة                 ٖيَس  ٖيَتس  

;;-;<) 
 

 )ةةف ةةف(
 َطؤظ تطغيَٓسضوو َايةوة

 ؾثةناْيؿى يةبري ْةنطزووة
 بةؾةقاَةناْسو زيَج و زةنيَج ةةف ةةف

ٖيَىْة  َاأل خطِ ٖيًَهة و خدوف زةنتاح                   )ؾتةضِ  نتٌ غتايَة< ٍ     
=5) 
 

 )ٖيَدوف ٖيَدوف(
 آنة باضوْاو  خيَسو زيَثةخدوض

 خةضزةناْى ٖةيَسةزوتةوة ٖيَدوف ٖيَدوف
 َطؤظة ْاظزوض و غازةنإ
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-;=باضؤْ ظةَني زةخدييَٓٓةوة                             )ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ 
=<) 
 
 < ئاوةيَهاض  ْةضيَٓى6-9

 )ٖيض(
 غةضغاَييةنإ ضِووةنى بةخيج و فةضِ  َٓٔ 

 ٖةيَةيةنى ظؤض ندؾٓسة 
 تيَسو ْاةدتطآ ٖيضىنة 

 (  4:خبةوضِيَصْةية                                            )ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ 
 )ٖيض(

 زوو  بةزؤف خػثٓى ئةو خدووةْسة  
 غةضجنةناْى تؤَاضنطز و ٖيَؿثةوة

 ْابيٓسضيَج ٖيض
 ( 9;زطة يةو ٖةَدو غايَة ئاضوَططتٓة                     )ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ 

 )ٖيض(
 ةض و بدوشووة  ضِْطةناْى تابًؤَٓى ةةوٖ

 ؾازَاْى زيسوض و فطِيد بةغةض
 زوضغثاْى بةخيج و ظةضيا  خطِ خثدونة

 (:;ئاضةظوويةنى خدوضزمن ْةبدو                      )ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ  ٖيض
 

 )ٖيض(
 ْةؾسوئَ وةى ئةوة ووية
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 نةيةبةضظتطئ بةضظوييةوة
 يإ بةزووضوييى ندوض خةجنة

 (:=ْةزوبيَج                                       )ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ  ضِوو  ٖيض
 
 
 < ئاوةيَهاض  زووباضةبدوْةوة:-6

 )زووباضة(
 ناش  ٖةتاو  تاظطة بدؤؾيَج
 خةظيَٓة  ظةو  بهاتة ئاووظيَو

 ٖةيَيسوتة ْاوَإ
ة< ٍ   بهةيٓتتةوة                                        )ؾتتةضِ  نتتٌ غتتايَزووبتتاضة

78) 

 

 
                                                          

 )وةى زاضوٕ(
 قةضةبايَغيى غطوؾثِ خاو نطزةوة

 بؤ ٖةَيؿة خدوّ يةؾدئَ ناوّ زوْا
 ةياْسوض  زةْسوونسوض ٖاتٓة ْاو 

ختةضوةضزة ْتةنطز                )ؾتةضِ  نتٌ غتايَة< ٍ       وةى زاضوٕتةَىتةيَيُإ  
=:      )               
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 )زووباضة(

 ئيَػثا منةية
 زةنيَثة ْاوبص  ئةغذ و زوض غٓةوبةضةنامناْةوة

 زةؾج ية ئةْسوَةناْى زيهة زيًدةزوتطة
زةناتةوة                             )ؾةضِ  نتٌ غتايَة< ٍ    زووباضةئاووظ  خؤ  

;6) 
 
 < ئاوةيَهاض  نةْسيَثى;-6

 )تاويَو(
 غايَى تاظة

 ْاونةووْى بةخثى خاْدوةنةَإ يؤنيَهى خػثة
 ئةَيـ تةبا  ئيَُة

 َاْب يةنع  و زضةوؾاوةيى و ئاووبدوٕ
 غةضجنى ضِوزةنيَؿيَج

 (;7يةْاو زةنيَج                                )ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ  تاويَوزوو  
 

 )ٖيَٓسة(
 ضِؤشْاَة فطؤؾيَهى ةةضِؤنى 
 خةضيَؿاْى زةغثى ْةخؤؾى

 بدوويةٖة ٖيَٓسةخاضة  
 (  86يةخؿثى زةغثى زيَى بىدويةوة                          )ؾةضِ  نٌ غايَة< ٍ 
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 ئةجناّ

 
          ٔ نتدْهة زةَيَهتة ئتةّ اليةْتة      ،ئيَُة ييَطةزو باغى اليةْى تيؤض  ْانتةي

    َ ى بةؾيَدةيةنى ظؤض ظوْػثياْة ئةجناَةنةيإ خػتثؤتةضِوو  بؤيتة تتةْيا ئتةجنا
 اليةْى خطونثيهى باغةنةَإ زةخةيٓة ضِوو  

ٖؤْيتتاض بةؾتتيَدةيةنى ظؤض فتتطوووٕ ئاوةيَهاضةنتتاْى ؾتتديَٓى و نتتاتى و    -5
 نؤْيةتى بةناضٖيَٓاوة  

ٖؤْيتتاض ٖتتةضزوو زتتؤض  ئاوةيَهتتاض  ٖؤوَةبةغتتج و زتتةخثهطزْى يتتةّ  -6
 زيدوْة ؾيعطيية  خؤ  بةناضْةٖيَٓاوة  

 ،ة ( فتتطة خديَٓسْتتةوةٕزةقتتةناْى زيدوْتتة ؾتتيعط  )ؾتتةضِ  نتتٌ غتتايَ -7
 ٖةضبؤيةف تؤ ْاتدوْى بطِياض  ضِةٖا بة ووتا  زةقةناْسو بٗيَٓى  

بتةيَهد ييَتطةزو ئتةّ     ،وؾة  )ؾةضِ( يةّ زيدوْةزو بةووتا  زةْب ْاييَتج  -8
تةْاْةح بؤ خؿج ضِوغتثهطزْةوة  ئتةّ    ،وؾةية بة ووتا  ًًََُاْىَ زيَج

زتةخثى يةغتةض   ئتةويـ   ،بؤندوْةَإ خةيدةْتسميإ بتة ٖؤْيتاض نتطز    
ٖتةض بؤيةؾتة يتة ندضتتة  ييَهؤييٓةوةنتةزو بةٖتةضزوو        ،ئةَة نتطزةوة 

وؾتة  ًًََُاْيَُتإ    ،ية بط  وؾتة )ؾتةضِ(   ،ظَاْى عةضةبى و ئيٓطًيع 
  وةضةيَطِووة

 
 

 خةضوويَعةنإ



  سةالم ناوخؤش و نةرميان خؤشهاو
 

 55 

 

زةظةتا    ،نثيَىتى ؾتني   ،زيدوْتة ؾتيعط   ،ؾتةضِ  نتٌ غتايَة    ،*غةباح ضِةجنتسةض 
   6449،ئاضوؽ، ٖةوييَط

دار الطباعععة وةٖىتتى، زةغتتثدض  ظَتتاْى نتتدضز ، زيعَتتى يةنتتةّ، ) تتت تؤفيتتل5
  ;5، ٍ=6=5بةغسو،  احلديثة(.

، 4:=5ت ْدض  عًى ئةَني، ضِيَعَتاْى نتدضز ، نتاخداْة  ناَتةضوٕ، غتًيَُاْى،     6
ٍ5<:   
نتتاخداْة  ،غتةضةتاييَو يتة فيًؤيتؤش  ندضز     ،حمةَتةز ئتةَني ٖتةوضوَاْى    -7

   5:9، ٍ 8;=5 ،َةعاضيئ، بةغسو
ندضزغثإ َدنطياْى)ز( و ْةغطئ فةخط )ز(، ضيَعَاْى ندضز ، ناخداْة   -8

  ;:5، 6ٍ>=5ظوْهؤ  غةآلضةزئ، 
بتتة نةضةغتتثة  زيتتاييَهثى نطَتتاجنى و     -نتتؤضزؤييغ< ضِيَعَتتاْى نتتدضز    -9

، 6>=5وةضةيَطِوْتى يتة ضِووغتييةوة ز ندضزغتثإ َدنطيتاْى، ٖتةوييَط،       ،غؤضوْى
ٍ748   
نطَتاجنى يتا شوض  و شيَتط  يتا      -س < ضِيَعَاْا نتدضز  ئاَيَ الدينصادق بهاء -:

، 4==5،(، بةغتتسو دار الشععؤن الثفاةيععةٖةظىتتةضنط ، نتتاخا يتتةنىَ، نتتاخداْة  ) 
ٍ85:  
ئتتتةوضِةىاْى ضتتتازى َتتتاضف)ز(، ضِيَعَتتتاْى نتتتدضز ، بتتتةضةى يةنتتتةّ       -;

)وؾةغتتاظ (، بةؾتتى نتتدوضةّ، )شَتتاضة و ئتتاوةيَهطزوض(، نتتاخداْة  )و طيتتة(،  
   577، ٍ  >==5بةغسو، 

زةظةتا  نتار    ،،ناخى زووة6ّ-ةديَىةٖاضة، نثيَىى  ،ئةىةز نانة َةَى ->
  687، 6447ٍٖةوييَط،  ،و بًَاونطزْةوة  َدنطياْى
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يتة نتاخهطووةناْى     ،ضِيَعَتاْى نتدضز  ظوض  نتةيَٗدضِ     ،ْيعُةح عتةىل غتاية   -=
   >:، ٍ 6448 ،غًيَُاْى ،بةضِيَدةبةضيَثى ةؿثى ضِؤؾٓىرييى غًيَُاْى

نةَاٍ َريووزةىل)ز(< فةضٖةْطى ضِيَعَاْى ندضز ،بًَاونطووةناْى َةيَىةْتس    -54
   :55، ٍ;644ناخداْة  تيؿو، غًيَُاْى،  ،ندضزؤيؤزى

غتتةالّ ْتتاوخؤف و ْتتةضميإ خؤؾتتٓاو، ظَاْتتةووْى، بةضةتتةناْى )يةنتتةّ،    -55
  585، ٍ>644زووةّ، غيَيةّ(، ناخى يةنةّ، ناخداْة  َٓاضة، ٖةوييَط، 

ت ْةضميإ عةبسويآَل خؤؾٓاو، ضِيَعَاْى نتدضز  )بةؾتةناْى ئاختاوتٔ(، نتاخى     56
  =;، ٍ=644يةنةّ، ناخداْة  َٓاضة، ٖةوييَط، 

    4>ٍ  ،ٖةَإ غةضناوة -57
  585-584ت ئةوضِةىاْى ضازى َاضف)ز(، غةضناوة  خيَؿدو، 58ٍ
  4>غةضناوة  خيَؿدو، ٍ ،ْةضميإ عةبسويآَل خؤؾٓاو -59
  586وضِةىاْى ضازى َاضف)ز(، غةضناوة  خيَؿدو، ٍئة -:5
  5>غةضناوة  خيَؿدو، ٍ ،ْةضميإ عةبسويآَل خؤؾٓاو -;5
 594ئةوضِةىاْى ضازى َاضف)ز(، غةضناوة  خيَؿدو، ٍ ->5
   5>غةضناوة  خيَؿدو، ٍ ،ْةضميإ عةبسويآَل خؤؾٓاو -=5
  =58ئةوضِةىاْى ضازى َاضف)ز(، غةضناوة  خيَؿدو، ٍ -64
  587ئةوضِةىاْى ضازى َاضف)ز(، غةضناوة  خيَؿدو، ٍ -65

 

 غةضناوةنإ
زةظةا  نار و  ،،ناخى زووة6ّ-ةديَىةٖاضة، نثيَىى  ،ئةىةز نانة َةَى -5

  6447ٖةوييَط،  ،بًَاونطزْةوة  َدنطياْى
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ئتتتةوضِةىاْى ضتتتازى َتتتاضف)ز(، ضِيَعَتتتاْى نتتتدضز ، بتتتةضةى يةنتتتةّ       -6
 احلريععة(،شَتتاضة و ئتتاوةيَهطزوض(، نتتاخداْة  ))وؾةغتتاظ (، بةؾتتى نتتدوضةّ، )

  >==5بةغسو، 
)دار الطباعععة تتت تؤفيتتل وةٖىتتى، زةغتتثدض  ظَتتاْى نتتدضز ، زيعَتتى يةنتتةّ، 7

   =6=5(  بةغسو، احلديثة
زةظةتا    ،نثيَىتى ؾتني   ،زيدوْتة ؾتيعط   ،ؾةضِ  نٌ غايَة ،غةباح ضِةجنسةض -8

   6449،ئاضوؽ، ٖةوييَط
خؤؾتتٓاو، ظَاْتتةووْى، بةضةتتةناْى )يةنتتةّ،   غتتةالّ ْتتاوخؤف و ْتتةضميإ   -9

  >644زووةّ، غيَيةّ(، ناخى يةنةّ، ناخداْة  َٓاضة، ٖةوييَط، 
نطَتاجنى يتا شوض  و شيَتط  يتا      -قازم بٗاء ويسئ ئاَيَس < ضِيَعَاْا ندضز  -:

   4==5،(، بةغسو )دار الشؤن الثفاةيةٖةظىةضنط ، ناخا يةنىَ، ناخداْة  
(، فةضٖةْطى ضِيَعَاْى ندضز ، بًَاونطووةناْى َةيَىةْتس   نةَاٍ َريووزةىل)ز -;

   ;644ناخداْة  تيؿو، غًيَُاْى،  ،ندضزؤيؤزى
ندضزغثإ َدنطياْى)ز( و ْةغطئ فةخط )ز(، ضيَعَاْى ندضز ، ناخداْة   ->

  6>=5ظوْهؤ  غةآلضةزئ، 
بتتة نةضةغتتثة  زيتتاييَهثى نطَتتاجنى و     -نتتؤضزؤييغ< ضِيَعَتتاْى نتتدضز    -=

  6>=5وةضةيَطِوْى ية ضِووغييةوة ز ندضزغثإ َدنطياْى، ٖةوييَط، ،ىغؤضوْ
نتاخداْة   ،غتةضةتاييَو يتة فيًؤيتؤش  ندضز     ،حمةَةز ئةَني ٖتةوضوَاْى  -54

  8;=5 ،َةعاضيئ، بةغسو
ت ْةضميإ عةبسويَآل خؤؾٓاو، ضِيَعَاْى نتدضز  )بةؾتةناْى ئاختاوتٔ(، نتاخى     55

  =644يةنةّ، ناخداْة  َٓاضة، ٖةوييَط، 
  4:=5ناخداْة  ناَةضوٕ، غًيَُاْى،ْدض  عًى ئةَني، ضِيَعَاْى ندضز ،  -56
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يتة نتاخهطووةناْى     ،ضِيَعَتاْى نتدضز  ظوض  نتةيَٗدضِ     ،ْيعُةح عةىل غاية -57
  6448 ،غًيَُاْى ،بةضِيَدةبةضيَثى ةؿثى ضِؤؾٓىرييى غًيَُاْى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظَاْى زويو

 ةٖةيَططي ظَاْى ْةتةوةيي

 زةضووظة<

(  بتتىَ  تتتةْٗا    Home _ٖتتةتا  يتتة  )َتتاٍَ       Language_ظَتتإ      
ندََةآليةتيتة  بتةآلّ ٖةضنتة يتة ندوضنتيَدة  َتاأل        Dilmma _ئاضيَؿةيةنى 
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زةضنتتدو ئاضيَؿتتة  تتتط و ) ووتتتا ( و )َتتةزيدٍ( تتتط  يتتة ختتؤ  زةةطيَتتج   يتتة     
ئتةّ زياضيسةيتة     زةضةوة  َاأل ظَإ زةبيَثة ْاغتٓاَةيةنى غدَغتيدَ غياغتى     

ئتتةو ندوضنتتيَدة وْاغتتٓاَةية ئتتةو ناتتتة ظيتتاتط  ٖتتةبدوْى زةبتتيَ       نتتة ئتتةو  
 ندََةيَطا

بيَتج و غػتثةَى    multi-lingual-ظَاْةووْيية  ندََةيَطايةنى نةْس ظَاْيى
 _وآلح زنثاتدَض  ٖةضوةٖا فةيػةفة  غياغى وآلح تا نتطِةو  ْةتتةوةيى بتيَ    

يعَى ْةتتةوةيى يتة وآلح باآلزةغتج بتيَ < ئتةوو      بة ووتايهى تتط  ٖةضنتة ؾتدَظيٓ   
ؾدَظيٓيعَيى ظَاْيـ بةضقةزوض زةبيَج   ية و ْيَدة ظَاْى زويهتى ْةتتةوة  شيَتط    
زةغثة زوناض  ئاغثةْطيَهى غايهدَيدَش  زةبيَ   ٖةض ية زويةْطاوة ئتةو زتدَضة   

 يَ !  َٓسوآلْة ) عةقأل( و ) ظَإ ( و ) برينطزْةوة  ( َٓسوآلْةيإ زوةري زةنط
ئةّ ندضتة ْدغيٓة ٖةويَسةزوح  خديَٓسْةوةيةى بدَ نةَهى )ظَاْى زويو( تيؤضة 
 بٓةضِةتيةنإ بهاح ٖةضوةٖا ية ضِةوؾى ظَاْى زويو ية ندََةيَطا  ندضز  بسو َ  

 

 نةَهى ظَاْى زويو

َةزيدية   ية ظَاْى ئيٓطًيع   نةَهى ظَاْى زويو نةَهيَهى فطةضةٖةْس و فطة 
نةْس ْاويَو نتة ٖتةَدو ووتتا  وضز  ظَتاْى زويهتيـ ْابةخؿتٔ وةى ٖتاو ووتتا         

 nativeظَتتاْى يةنتتةّ< _ First languageبدَظَتتاْى زويتتو بتتةناضزئَ< 

Language  _> ٕظَاْى ضِةغة cradle  Language_    ظَاْى ْتاو الْهتة
 !  ظَاْى زويو _mother tongueٖةضوةٖا        

ظَاْى زويو زةغثةووشةيةنة تتةووو ئانتاّ ْتاخيَهىَ، نتدْهة وةضةط،خديَٓتةض نتة       
خةيعى) زويو (  زةبيٓىَ ظةْى بدَ ئةوة زةنىَ نة َةبةغج يةو ) زويهتة( زويهتى   

)  -ضِةغةْى ظَاْةنة بَيتج   يتاخدز َةبةغتج يَيتى َيَيتة  غتةضةنى ختاْدوزة       
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ةْٗا يتة يتةى ضايَةتتسو،ظَاْى زويتو     زويو( بةضوَىةض ) باوى( بيَج ! ية بٓةضِةتسو تت 
ووتا  ئةو ظَاْتة زةبةخؿتَى نتة زويهتى ضِةغتةٕ َٓسويَةنتة  يتة نَدَةيَطايتةنى         

 تانعَاْيسو فيَط  ظَاْى خدَ  زةناح   
 

 ظَاْي زويو و تيؤضة غايهؤيؤشييةنإ
يةّ بةؾة ئاَاشة بة ؾدْاغي ئايني و ظَاْي ظةُاني َٓتسوٍَ زةنةئ بةضيتةوة    

س و بؤندوْيَهي زةضةوةي باظْتةي زيتني بهتةئ  بتة خيَديػتا      قػة ية غةض زي
 زةظوْيني ةدتاضي زيني ئاَاشة خيَىهةيني   

ية قدضئاْسو   ية ئايةتيَهسو بة ضِوؾهاوي قػة يةغةض) باوةضِي( َتطوظ نتطووة بتةض    
يةوة  بيَثة ْاو زيٗاْي زةضةوة<خدزو َطؤظتي يتة غتةض غطوؾتا زيتين ختؤي       

ةضوةٖا يتة فةضَدزةيتةى ٖتاتدوة<" ٖتةَدو ظوضؤنيَتو بتة       ٖ 74ئافطوْسووة   ضِؤّ<
ضِةَةني ية غةض غطوؾا زيتين ختدزو يتة زويتو زةبتَي   ئتةوة زويتو و بتاوى و         
زةوضوبتتتةضة يتتتةو غطوؾتتتثة زووضي زةنةْتتتةوة و بتتتة زديةنتتتة و ةتتتاوضي و     
ئاةطخةضغا زةنةٕ " ئةّ زوو زةقة تةووو ئةوة زةضزةخةٕ نتة َتطؤظ يتة شيَتط     

نؤَةآليةتي و ئاييين و غياغتي زوية    ٖةضنتي َةغتةيةي     ناضيطةضي شيٓطةي
( زةقتتسو  بتتة ووتتتاي زتتدزو باغتتي يتتة )ظَتتإ(    69ظَاْتتة  ئتتةوة قدضئتتإ يتتة )  

نطزووة زطة ية ووتا نؤظَاْةووْي و ئةتٓيهييةناْي  ئةوة ية نتةْس زةقيَتو بتة    
وةى ظبإ<ئةْتتسوَي ئاختتاوتٔ و تتتاَهطزٕ و -ضِووٕ و ئاؾتتهطو ئاَتتاشة بتتة )ظَتتإ

صوةضةطتٔ زةنا   بة تايىةتي ية َةغةية  ئافطوْسْي َطؤظسو بة ووتتاي َتطؤظ   نيَ
بتتة ظَاْتتةوة يتتة زويتتو زةبيَ<ٖتتةَدو ظوضؤنيَهتتي غطوؾتتا ختتاوةٕ غيػتتثةَي   
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وةضةطتين ظَاْة ئةو غيػثةَة ية تةَتةْي زوو غتايَيةوة تتةووو ئاَازةيتة ْتةى      
 دوْي( ظَاْي تط!!ٖةض تةْيا بؤ )وةضةطتين( ظَاْي زويهي   بةيَهد ٖةتا )فيَطب

ظَإ ية قدضئاْسو ْاغٓاَة  ئازةَييين َطؤظ زةةةيةْيَ!! ٖةبدوْي غيػتثةَي  
وةضةتتطتين ظَتتإ ٖتتةض تتتةْٗا )زةغتتثةيي( ْييتتة   بتتةيَهد )َةعٓةوي(يؿتتة يةّ  
ضِووْطةوة زةنطيَ باْطةؾةي ئةوة بهةئ نة )باوةضِ( و )ظَإ و ظبإ( بةؾيَو ية 

ٓٔ   بةآلّ ئةوة  يةنةّ ْاغٓاَةيةني ٖةية يتة  غطوؾا ئافطوْسي َٓسوٍَ خيَهسيَ
ٖةضزوو زْياي نؤْهطيثيتسو  ٖةضنتي ظَاْتة يتة بتةضويي ضِةَةنييتة و يتة خاؾتإ         
نؤَةيَطا ْاغٓاَةيةني ْةتةوةيي يإ ئاييين بة َتٌ زوزةبطِيَ!!ٖةضنتي ٖتعضي    

 َطؤظة ئةوة ئيَُة قػة يةغةض زوو تيؤضي زش بةيةى زةنةئ 

 
 تيؤضي يةنةّ
 غثيعٔ خيٓهةضتيؤضةنة  

خيٓهةض ية غيَ نثيَىسو ية خصوْي ظَإ و ئةزةاضةناْي زةزويَ  غةضةتا  خيٓهتةض  
بة خايدؿا تيؤضةناْي ْؤّ نؤَػهي و تيؤضي خةضةغةْسٕ  تيؤضةنتة  ضتؤ    
فؤضَةيتتة زةنتتاح< ظَتتاْي ضِةَتتةني َٓتتسوٍَ يتتة ئانتتاَي خطؤغتتةي ٖةيىتتصوضزْي    

ٖتةيَططي زيٓيَهتي ضِةَةنييتة و     غطوؾثةوة خةيسوزةبيَ َٓسٍَ نة ية زويو زةبتيَ 
 ئةو زيٓة ؾياْي ئاخاوتٔ و فيَطبدوْي ية خؤ ةطتدوة 

خيٓهةض باوةضِي بة َةغةية  تابًؤي غتدي َيَؿتهي َٓسويَتةوة ْييتة !!نتدْهة      
ئةّ تيؤضة ٖةض تةْٗا زتةخج يتة غتةض خطؤغتة  فَيطبتدوٕ زةنتاح و ٖتةبدوْي        

 ةوة غيػثةَي وةضةطتين ظَإ ية َيَؿهي ظوضؤى ضِةتسةنات
ية غيَيةّ نثيَب باؽ ية ظَاْي ٖعض زةناح و زةيَيَ ٖةَدو َطؤظيَ ٖتةيَططي ئتةو   
زؤضة ظَاْةيةنة  ئةو زؤضة ظَاْة خةجنةضةيةنة بة غةض غطوؾتا َطؤظتةوة و   
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ٖةض بةو ٖؤيةوة ٖةوٍَ زةزةيتٔ ضِوَاْيَتو بتة زيٗتاْي زةوضوبتةضَإ بىةخؿتني        
ٓتتيني و نتتاض و ْاوةنتتإ    خيٓهتتةض زةْدوغتتيَ<"ئةو وؾتتاْة  بتتة ناضيتتإ زةٖيَ 

َيثافؤض و خيَهٗاتة ضِيَعَاْييةنإ زةتتدؤْ ظؤض ؾتثُإ خيَىًَتئَ< يتة بتاضة  ئتةو       
نؤَةيِِطاياْة  تيَيإ زةشيني ٖةضوةٖا ية باضةي عةقٌَ و َيؿتهُإ و نتؤْيةتي   

 ناضنطزْيإ  
 

 تيؤضي زووةّ
َتتاْي ةيتتؤفطي غاَدػتتؤٕ يتتة "ختتةضوةضزةنطزْي ضتتةوو" بتتة ؾتتيَدوظيَهية يتتة ظ  

ضِةَةني زةزويَ  غاَدػؤٕ ية غةض بٓتةَا و ؾةْطػتثةناْي تيؤضةنتاْي نتاضٍ     
خؤخةض ية خطؤغتة  فَيطبتدوٕ زةزوَي<"نتة يتة زويتو بتدوئ ٖيضتُإ ْتةزةظوْي         
 بةآلّ ؾياْي ئةوةَإ ٖةية فيَطي ٖةَدو ؾثيَو بىيني" ٖةض يتةو باضةيتةوة يتة    

زاٖيتٌ بتدو  بتةآلّ    ضةوو زةزويَ<"ضةوو نة زضوغتج بتدو ٖيضتي ْتة زةظوْتي        
فيَطخدوظ و وةضةطيَهي باف بدو!"ٖةضزوو تيؤضةنة نيَُاغيإ ظؤضة  ندْهة ٖةض 
يةنةو اليةْيَهي وةضةطتدوة ٖةضنتي قدضئاْتة زتةخج يتة ٖتةضزوو ال زةناتتةوة       
<َطؤظ ٖةّ خطؤةطوّ نطووة بة غيػثةَي وةضةطتين ظَتإ ٖتةّ ختؤي نائيٓيَهتة     

 تدوْاي فيَطبدوْي ٖةية 
 ني و ظَاْي زويوظَاْي ضِةَة

ظَاْي ضِةَتةني ظَتاْيَهي بتايؤيؤشيي و َةعٓةوييتة ظبإ بةؾتيَو يتة خيَهٗاتتة         
زةغثةيي َطؤظ خيَهسةٖييَنَ و ٖؤناضيَهي زيانةضةوةي َطؤظة ية ٖةض نائيٓيَهي 
تط  ٖةضني ظَاْي زويهة   زيتديَهى تتطي ظَتاْي ضِةَتةني َطؤظتة  ظَتاْي زويتو        

ظَاْة ٖةضوةى ية بةضويي ومتإ يتة ْتاو نؤَتةيَطا    ْاغٓاَةي َطؤظ خيَهسييَنَ  ئةو 
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–بة ْاوي تط و ووتاي تط بة ناضزيَ< ووتايةنى تط  ظَتاْى زويو،ظَتاْى َٓسويَييتة   

ٍَ يةنتةياض يتة َاَيتةوة فَيتط  زةبَيتج  ئتةو زتدَضة            بةووتا  ئتةو ظَاْتة  َٓتسو
ْتاغى  ظَاْةف نطووةتة نةْس قدَْاغيَو <ظَاْى الْهة < ئةو ظَاْتة  َٓتسوٍَ يتة قدَ   

غاوويى،نة ٖيَؿثا ية ْاو الْهة فيَط  زةبىَ  زووةّ   ظَتاْى زوو  قدَْتاغى ْتاو    
الْهة، نة ٖةض تتةْٗا زويتو ِضوََيتى غتةضةنى تَيتسو ْتابيَٓى  بتةيَهد زةوضوبتةضيـ         
ٍَ ظَتتاْيَهى ِضيَػتتايى         بةؾتتسوض زةبتتٔ يتتة فَيطنطزْتتى   يتتةو زوو قَدْاغتتة َٓتتسو

_Regular َٓىَ ٖةضنى خطةْػيدة ْاضيَػتاييةناْى  بة عةقًَى خدَ  زوزة َةظضي
_ Principles of Irregularities      ظَاْى زويهة َٓسوٍَ  يتةو قؤْاغتة بتة

 ضِيَػاييإ زةناح ! ِِِِ

ويَطِو  ئةَةف، ظَاْى زويو بة ظَاْى ضِةغةٕ ؾطِوَظة زةنط َ ئتةو زتدَضة ظَاْتة    
بتة ضِةووْتى يتة     ية ةةٍَ َٓسوٍََ يةزويو زةبىَ   ئةَتة ظَتاْيَهى بٓةضِةتييتة َٓتسوٍَ    

زويو و باوى و زةوضوبتةض  فَيطزةبَيتج  ئتةو زياضزةيتة و ئتةوة  خيَؿتدوف يتة        
ندََتةيَطا  تانعَاْيتسو َٓتتسوٍَ بتةبىَ ةطفتتج  فيَتط  زةبتىَ! يتتة ندََتةيَطا  فتتطة       
ظَاْييسو ْاغٓاَةي ظَاْي زويو،ْاغٓاَةي ْةتةوةيي وٕ زةناح ية تاضووةة ئتةو  

  ٖ اوغتتةضةري  يتتة ةتتةٍَ ئتتافطةتى ضِوَشئتتاوو    ندضزوْتتةي بتتة ٖتتةض بةٖاْةيتتةى   
خيَهسيَٓٔ، َٓسويَةناْيإ ية ْيَدوٕ ظَاْى باونيإ و زويهيإ غتةضةةضزوٕ زةبتٔ     
بَد ئيَُتة  نتدضز نتاّ ظَتإ، ظَتاْى باوى،يتإ ظَتاْى زويهةنتة زةبيَثتة ظَتاْى           
ندضز  ياخدز ظَاْى ْةتةوة  !بيَطدَتإ ٖتةضزةّ ظَتاْي زويتو ظَتاْي ْةتتةوة       

ينَ ْةى ظَاْي باونيَهي نة خؤي ظَتإ و زيتٔ و نتةيثدضي ْةتتةوةي ختيَ      خيَهسيَ
زوونةوتدو بيَ    يةّ ضِووْطةوة بةؾيَهي زويةغدؤضوي ندضزي خؤي ٖةضةؾتة يتة   
ئايٓسةي ظَاْي ندضزي زةناح!!نتدْهة ظَتاْي ْةتتةوة وٕ زةبتيَ ْتةى تتةْٗا       

 ةيي!!وةى بدوًْيهي ضِؤشوْة  بةيَهد وةى بدوْيَهي َةعٓةويي و ْةتةو
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ية اليةنية،يةو نؤَةيَطاياْةي َٓسويَي بيصي بة ضيَصةيةني يةنساض ظؤض ٖةٕ زويتو  
و باوني ئتةو َٓسوآلْتة ضاَيتةتيَهي زةضوْتي غتآَاى بتؤ ئتةو َٓسوآلْتة  زضوغتج          
زةنةٕ،ندْهة ئةووْة بة ْانتاض  بتة زةوَيتةح زةغتثدَيطزضَئ يتة غتيَدَ  خاْتة        

وْةية ٖيض خيدةْتس  بتة ظَتاْى ْةتتةوةيى     )ٖةتيد خاْة (  ظَاْيَو فيَطزةبٔ ية و
 خدَياْةوة ْةبيَج !

ظَتتاْي زويتتو  ظَتتاْيَهي ٖتتةيَططي نطؤَؤغتتؤَي  ْةتتتةوة ْيية بتتةيَهد َٓتتسوٍَ يتتة 
زةوضوبتتةض فيَتتطي زةبيَ بؤيتتة ظؤض ةطْطتتة َٓتتسوٍَ يتتة ندونتتيَدة  وآلح  يتتة ْيَتتد  

 باوةؾي ةةضَي زويو و باونيَهي ندضزةوة ظَاْي بدصيَ!!!
 

 و و ظَاْي ْةتةوةظَاْي زوي
ظَاْى زويو نةْسوٕ ووتا  تط ٖةيَسةةط َ، بةالَّ ئةوة  ئتةّ ْدوغتيٓة نتاض         

(   ؾتدباتى  65ية غةض زةناح ظَتاْى ْةتةوةيتة  يتة زوو  ضِوزوو  خديَٓتاو  )    
ية بةْطىزيـ ظَاْى زويو بدوة ظَاْى ْةتةوة، ظَتاْى ْيؿتثيُإ! زوو     96=5

بة ْطىزيـ( -ضِوَشئاووو خانػثاْ طِوَشٖةالَح  زيابدْةوة  خانػثإ  )خانػثاْى
ية ٖيٓس زيابدَوة غةضوْى خانػثاْى ويػثيإ ظَاْى )ئدَضزو ( بتة غتةض تتةووو     
خانػثاْى ةةوضة بػةخيَٓٔ، بةآلّ بةؾى خانػثاْى ضِوَشٖةآلح، نة ئيَػثا ختيَ    

هؤ و زةوتطيَج بةْطىزيـ بةو خطؤغة ؾؤظيٓية ضوظي ْةبدوٕ،بؤية قدتابياْي ظوْ
بةضوْىتةض بتة    96=5ي ؾتدباتي  -65غياغةمتةزوض و ناآلندوْاْي بةْطىزيـ يتة  

زةغتتتةآلتي عةغتتتهةضتاضيةتي خانػتتتثاْي ضوختتتةضئ و زووويتتتاْهطز نتتتة ظَتتتاْي  
بةْطىزيؿتيةناْة يتةو بةؾتةي وآلح بهطيَثتة ظَتاْي       >=)بةْطاال(،نة ظَاْي ية%
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ئةو زووو غطوؾا و فةضَيي و غثاْسةض؛ زةغةآلتي خانػثإ بة )نةى( وةآلَي 
 يةظزوْييةي بةْطةالزيؿيةناْي زويةوة!!

ِِنةْسةٖا قدتابي و ناآلندوٕ بدوْة ؾةٖيسي ظَتاْي زويو يتةو ْيَتدة ْتاوي ئتةو      
 ندوض نةغة ظؤض ية َيسيهاْسو زيَج<غةالّ،ضةفيل،زةباض،بةضةناح 

 ;5ْعيهةي ْيد غةزة ية زووي ئةو ئؤخطوغؤْية ؾؤظيين و فاؾية، يؤْيػهؤ ية)
بطيتتاضيَهي زيٗاْييتتسو يةَتتةض َافتتة ظَاْةووْييتتةناْي ةتتةالْي    ===5(   55)( ي

(ي ؾدباح،وةى ضيَعيَتو يتة بعوظتي ظَتاْيي     65وآلح!!ضؤشي )-خاوةٕ وآلح و بيَ
 بةْطىزيؿييةنإ،نطوية ضؤشي زيٗاْيي ظَاْي زويو 

ظَاْي ْةتةوويتةتي ْاغتٓاَةيةني غياغتي ظَاْتة ٖتةضوةٖا ئتةو ظَاْتة غتٓدضي         
دةضِوْتتسووة و بتتة ٖتتيض زتتؤضيَ ئتتةو ظَاْتتة يتتة ندوضنتتيَدة  ٖتتؤظ و       )ظوضي( تيَ

عةؾتتريةح ْتتةَاوة تتتاند بتتة ظوض زوبٓتتسضيَ يتتإ بتتة ظوضيَتتو بتتةضووضز بهتتطيَ  يتتةّ  
ضِووْطةوة ظَاْي ْةتةوويةتي ظَاْي ٖةَدو تتانيَهي ْةتةوةية)ئةةتةض ٖةْتسيَ يتة     

!( ضِوغتثة ظَتاْي   تانةناْي ْةظؤْ بة ناضيؿي بيَٓٔ يإ ْةياْةويَ بة ناضيىيَٓٔ!
ْةتةوويةتي ية ضِووي غياغيةوة ئةو ظَاْةية نتة يتة غتٓدضي زتدةطوت وآلتيَهتي      
تانٓةتةوةزو بة ناضزيَ  بةآلّ ظَاْي ْةتةوويةتي ية زةضةوةي غتٓدضي زتدةطوت   
وآلتيـ ٖةض ْاغٓاَة  تاى زةخاضيَعيَ! ية ْتاو نتدضزوٕ، ظَتاْى زويتو ظيتاتط بتة       

ظيَس،ظَاْى ْيؿثيُإ زيَج، بدَية ظَاْى زويتو يتة    ووتا  ظَاْى ْةتةوويةتي،ظَاْى
بة ضدنُى ئةوة  نتدضز  –ال  تانى ندضز ظياتط َةزيدييَهى غياغى زةبةخؿىَ 

ية َيَصة ٖةضِةؾةيةنى ةةوضة  يةغةضة ٖةتا بة زدَض َ زطة يةبةؾتى باؾتدض    
ندضزغثإ، ظَإ ية تانةنإ ظياتط ٖةضةؾةي ييَسةنطيَ زوةريناضوْي ندضزغثإ 

ناض ية غةضْاوبطزْي ظَاْي ندضزي ْانةٕ،بةيَهد ٖةتا بة َهدضي ناض يةغةض  ٖةض
 ندؾثين نةغايةتى و َيَصوو و زدةطوفيا ٖةتا زيٗاْىيٓيسيٓى ندضز  زةنةٕ!
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 خدخثة 
يةنةّ ظَإ ية شياْى َطوَظسو بةٖايةنى ندََةآليةتى ٖةتا ية خاؾتإ ) غياغتى(    

ةْطػتثةناْى ْاغتٓاَة  ظَاْتةووْى    ؾي زةبيَج   نتدْهة يتةنيَ يتة بٓتةَا و ؾ    
ندََةآليتتتةتى   ْاغتتتٓاَةنةي نةغتتتةنة خيَهتتتسيَٓىَ  ويَتتتطو  ئتتتةو ْاغتتتٓاَة      
نَدَةآليةتيية، يةنةّ ظَتاْى َتطَوظ ) ظَتاْي زويتو ْتةى ظَتاْي ضِةَةني(يتة ْتاو         
نؤَةيَطا ْاغٓاَةيةنى ْةتةوةيى و غياغيـ ٖةيَسةةط َ،نتة يتة ندََةيَطايتةنى    

ظوَض  يتتة بتتةٖا ندََةآلتيةنتتة ظيتتاتط زةبيَتتج   يتتةّ    نتتةْس ظَاْيتتسو بةٖايةنتتة  
( بةْسةنتةي زاضْاَتةي زيٗتاْيي َافتة     96خيَدةزوْطةوة، بة غدز وةضةطتٔ ية )

ظَاْييتتةناْي يؤْيػتتهؤ باٖةويَىتتسةئ ظَتتاْيَهى )غتتثاْسةض( بدَ)خديَٓتتسٕ ( و       
ظَاْيَهى )فةضَيى( بدَ ضهدَةتى ندضزغثإ فةضوٖةّ بيَٓني  ندْهة يةى ظَتاْي  

اْسةض و يتةى ئتةيرَ  و يتةى ِضيَٓتدوؽ بدْيتاتي زوَةظضوْتسْي يتةى ْةتتةوة و         غث
 زةويَةتي ْةتةوةيي ييَسةنةويَثةوة    

ٖيَؿتتثا زةضفتتةح َتتاوة !! ئةةتتةض يتتة ضووي زيتتين يتتإ ْةتتتةوةيي يتتة            
َةغةيةي ئةو غيَيٓة ييَهسياْتةبؤوة  وضز بيٓتةوة  ٖتيض بعوظيَهتي ْةتتةوةي يتة       

ةضزوضي  ئةو ئاَاجناْة بيَ !!  بعوظيَهي ْاغتيؤْاييعَي ْييتة   زيٗإ ْيية زةغثى
 ظَاْي ْةتةوويةتي  و زةويَةتي ْةتةوةيي ال خريؤظ ْةبيَ !! 

ْةتةوة و ئيَػثاي خطِ ئاؾدة زةغتةآلتي نتدضزي ختةَي    -ئةةةض ية عريوقي فطة
ظَاْي ْةتةوويةتي  ْةبيَ و نتاضي بتؤ ْتةناح و ٖتةض ختةضيهي بضتدونهطزْةوةي        

ةتةوويتتةتي بتتيَ و  بتتةيج و بتتايؤضةي )يةنػتتاْي ظوضةنتتإ!!(  بتتة       ظَتتاْي ْ
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َدَاضةغةي زميدنطويةح تيَىطا ئتةوة ؾتيُاْة  ئتةوة زةنتط َ زةغتةآلتسوضوْى      
بةغسو ية ْاغيٓى ظَاْى ندضز  وةى ظَتاْى زووةَتى عيَتطوم خةؾتيُإ بىٓتةوة      
!! زا،نتتتة زةويَتتتةتيَهى وةى خانػتتتثإ ْهتتتدَىل يتتتة ْاغتتتٓاَة  ْةتتتتةوةيى و 

ثُاْى ظَاْيَهى وةى بةْطاىل بهاح نة ظياتط ية زووغةز ًَيدَٕ قػتةخيَهةض   ْيؿ
ٖةبىَ، ئةوة ندَٕ ؾدَظيٓية غياغيةناْى بةغتسو، ئةةتةضزاضيَهى تتط زةغتةآلتى     
ضِةٖايإ  ية بةغسو خةيتسونطزةوة ْهتدىَل يتة ظَتاْى ةتةييَهى ؾتةف ًَيتَدْى يتة         

 ةتة ْةقؤظيٓةوة<ئةوة ندضززغثاْى باؾدض ْانةٕ    ئةةةض )ٖةَدو( ئةو زةضف
 ئيَُةف وةى زوةريناضوٕ بةؾسوضزةبني ية نةوغاْسْةوة  ظَاْةنةَإ !!  
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 ية خةضوويَع  نؤْرطوْػةنة  ئةَطيها  باندوض يةباضة  ظَاْى ندضزييةوة
 

 غثاْسةضيى و ةةضِوْةوة بؤ ٖةشَدوْى عةقًَيةتى َري  َؤزيَطٕ -نةْس
 

 <* زةضووظة
ْتتسآ تديَتتصةض  نتتدضز، بةتايىتتةتى ز  ئتتةَري  ضةغتتةٕ ختتدوض ، ضةغتتةْى     ٖة

قاظ     ٖثس، باْطةؾة  ئةوة زةنةٕ نة غطوؾثى ظَاْى ندضز  ووضِيَهةوتدوة 
نتة زدوتػتثاْسةضبس! ئتةوة  ؾتتاضةظويةنى ظَاْتةووْيى نتةَى ٖتةبس زةظوْتتس       
َةغتتةية  تتتاى غتتثاْسةض  و زدتػتتثاْسةض  و نتتةْس غتتثاْسةض  خةيدةْتتس    

ؾثى ظَاْةنتةوة ْييتة، نتدْهة ختدز  خطغتى غتثاْسةض، َةغتةيةيةنى        بةغطو
َطؤظهطزةيةوة خةيدةْس  بةغطوؾثى ظَاْةنتةوة ْييتة! ئتةوزؤضة تديَصةضوْتة،     
وةى يةقػتتةناْيإ زةضزةنتتةوآ ٖيَؿتتثا زيتتاووظ  يتتةْيَدوٕ نتتةَهى )ظَتتإ( و  
نتةَهى )ظوض( ْانتةٕ، ظوض و ظَتإ يتةى ْتيني و ٖةضيةنتة  َتةزيدىل غياغتى و         

َةآليتتةتى و ئتتةتٓيهى ختتؤ  ٖةية!ٖتتةضوةٖا خطغتتي زدتػتتثاْسةضي يتتإ      نؤ
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فطةغثاْسةضنطزْي ظَاْيَو يإ نتةْس ظوضيَهتي ظَاْيَتو ختطؤشة  ةةييَهتة ٖيَؿتثا       
قؤْاغتتةناْي ْةتتتةوةبدوْي ْتتةبطِي بتتيَ يتتإ ٖتتةوييَهي زوةريناضوْتتة بتتؤ خاضنتتة   

 خاضنةنطزْي ْةتةوةيةى ية ضِيَطاي ظَاْةنةيةوة!
ٓةزو ٖتتةوأل زةزةيتتٔ، قػتتة يةغتتةض قػتتةناْى ز  ئتتةَري    يتتةّ ندضتتتة ْدوغتتي 

ضةغةٕ خدوض و زةعرتةض  ؾتيَذ يئيػتيىّ و نتةْس بةؾتسوضبدويةنيسي يةنتةّ       
 نؤْرطوْػى ئةَطيها باندوض يةباضة  ظَاْى ندضز  ت يةوة بهةئ 

 * ضيعة و ْةتةوة
نتتة بتتاؽ يتتة )ظَتتإ( زةنتتطآ، بتتاؽ يةْةتتتةوةو ْاغتتيؤْاييعّ و غتتةوتيصيةتى   

اييعّ زةنتتطآ، غتتةوتيصيةتى ٖتتةض بعوظيَهتتى ْاغيؤْاييػتتثى بطيثييتتة     ْاغتتيؤْ
يةزةويَةتى ْةتةوةيى و ظَاْى ْةتتةوةيى، يتةى ْةتتةوة، يتةى ظَتإ، ئاَتاجنى       
غتتةوتيص  ٖتتةض ْاغتتيؤْاييعَيَهى ْتتاو قتتةووضة  يتتةى ْةتةوةيتتة، ئتتةو زتتؤضة     

إ ْاغيؤْاييعَة، ْاغيؤْاييعَيَهى زضوغج و غطوؾتثيية، نتدْهة ْةتتةوة و ظَت    
 نؤيَةةة  قةووضةنةٕ ٖةضوةٖا ْاغٓاَة  قةووضةنةف خيَهسيَٓٔ 

يةنس ية نيَؿة بٓةضِةتييةناْى ْاغيؤْاييعَى ندضز  ئةوةية ٖيَؿثا خؤ  تتةووو  
بتتةو ضِوئيتتا و زيٗتتاْىيين و َيثتتتؤزةوة فؤضَةيَتتة ْتتةبدوة، بؤيتتة َةغتتتةية        

هتتى )ْةتتتةوة(ف يتتةال  ئةو ئتتةو ندوضنتتيَدة غياغتتيية ْييتتة نتتة ٖتتةض بعوظيَ    
ْاغؤْاييعَى ناض  يةغتةض زةنتاح! وةبتعومن فؤضَةَيتة ْتةبدوْى ئتةو )ِضوئيتا( و        
)خةياَة( ظياتط خةيدةغثة بة ئايسيؤيؤشيا  ْاغتيؤْاييعَى ندضزييتةوة، زضوغتج    
بتتتدوْى ضيعبتتتى نتتتدضز  يتتتةعريوم و باؾتتتدض  ندضغتتتثاْةوة ٖتتتةض ظوو بتتتة     

ةَييتة، خةتايتةنى   ئايسيؤيؤشيايةنى )ئؤَةَى(يةوة ةطيَسضو، ئةو ئايتسيؤيؤش  ئدَ 
غياغى يةٖةْاو  ندضزغثاْةوة ناْس  ٖةَيؿتة ئةيثتةضْاتيعى خاؾتهؤبدوٕ بتة     
زةويَةتى زوةريناضي نطزة يةنس ية ئاَاجنتة غتةوتيصييةناْى ختؤ !! ْةتتةوة     
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يتتةْاو ئتتةو غتتةوتيصيةتةوة ْتتةى ٖتتةض نتتاأل بتتؤوة، بتتةيَهد يتتة ئانتتاَى ًَُىْيَتتى 
ةغتتج زوو بتتدوة َةغتتةيةيةنى غياغتتيى و ْتتاوخؤوة تتتةووو نتتةَهى ختتؤ  يةز

 زدةطوفى ْةى ئةتٓيهى!!
ئةو بعوظة ئايسيؤيؤشية، ٖةضوةى بتةزيًى خاؾتهؤبدوْى قتةبدأل نتطز و نتاض  بتؤ       

 نطز، زطة ية خاؾاةةضزوْى ْةتةوةيى ٖيضى تط  بؤ ْةتةوة ْةنطز!!
ئتتةظَدوْى ضتتدنُطِوْى نتتدضزيى، ضهدَتتةتى ٖتتةضيَُى ندضزغتتثإ، بةتةَتتةْةئ 

ى ضيعبى ندضزيية! ئةو ضهدَةتتة، خةضيتةَإ و زةغتثدض و    ئةظَدوْى زةغةآلت
ئاآل  خؤ  ٖةية، بةآلّ بةضِةمسى زدضئةتى ئةوة  ْةنطزووة )ظَاْى فةضَيى( 
و )ظَاْى غتثاْسةض ( ختؤ  ضِوبطةيتةْس! ئةَتةف ضِةْطسوْتةوة  غةةنضتةض        
خيَهٗاتة  غياغتةتى ضيعبتى ندضزييتة ت بةووتايتةنى تتط، ٖةآلتٓتة يتة قؤْتاغى          

ةوة ية )َريْؿيٓى( بتؤ )ْةتةوةْؿتيٓى( بةٖتةَدو زوّ و زةظةاناْييتةوة،     خةضِيٓ
ئةةتتةضْا، ئةةتتةض ضهدَتتةح و خةضيتتةَإ، زيتتاضزة  زوَتتةظضووةيى و زةويَتتةتيى   
زةةةيةْٔ ض ضهدَةح و خةضيةَاْيَو ٖةية ظَتاْى فتةضَيى و ظَتاْى غتثاْسةض      

 خديَٓسْى ْةبس !
باضةتةنطوو بتة ئايتسيؤيؤشياي     يةو الوةف بةؾيَ ية بعوظي غيهيدالضيعَي نتدضزي 

ئدَةَييتتةوة نتتاض بتتؤ ٖةيَدةؾتتاْسْةوة  ئتتةو ٖةويَتتة ْةتةوةييتتةف زةنتتاح نتتة 
زةيتتةويَ يتتة ضِيَطتتاي ظَاْتتةوة تانتتةناْي ْةتتتةوة بتتة يتتةى ئاؾتتج بهاتتتةوة        

ْةتةوةييتتتة ظؤضبتتتةيإ -ناضةغتتتاتةنةف يةوةزويتتتة غتتتةضوْي ئتتتةو بعوظتتتة زشة
 ؾةٖازةزوضي ظوْهؤناْي ضؤشئاووٕ!!

 اْسةض     تانٓةتةوةيى<* تانػث
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ٖةض بعوظيَهى ْاغيؤْاييػثى زةبس ناض بؤ زؤظيٓةوة  فانثةضةناْى نؤنةضةوة  
ْةتةوة بهاح! زةغةآلتى ْاغيؤْاييػثى ندضز  يتة باؾتدض بتةضِةمسى نتاض بتؤ      
قتتةبديَهطزْى تانػتتثاْسةضيى ْانتتاح، ئةَتتةف ختتؤ  يةخؤيتتسو ٖةآلتٓتتة يتتةشياْى 

و، نتتدْهة يتتةٖيض زةغتتةآلتيَهى ْةتةوةييتتسو، زوَتتةظضووةيى و زةويَتتةتى َؤزيَطْتتس
َةغةية  ظَاْى ْةتةوة ئةوٖا فةضوَؤف ْتانطآ    ٖتةضوةٖا يةختةْا ئتةو )بتس      
زةْطيية ضهدَيية(زو خةضيهة بةضةبةضة ية نؤيةةةناْى ْةتةوة زةزضآ و تايرتة  
ْا َؤغتًُاْةناْى ْةتتةوة  نتدضز بتةْاو  خؤيتإ ئَيعيتس ، نانتةيى، ؾتةبةى         

زيا زةنطيَٓةوة، يةقؤْاغى تط، خيَٓاغتة  ضهدَتةتى بةغتسو     يةزةغثة  ْةتةوة
 بؤ ندضز تةْٗا عةؾريةتةناْى باندوض  عريوم زةبس!!

ز  ئةَري  ضةغةٕ خدوض، ئةو تانػثاْسةضيية  ظَاْى ندضز  خس قةبدأل ْييتةو  
ندضزيَو بتةةدضِتط نتاض يةغتةض ندؾتثٓى يتةى ظَتاْى نتدضز زةنتاح! ز          -ية ْا 

َة  زضناْسووة و تانػثاْسةض  ندضز  بتة "ؾتؤظيٓيعَى   ئةَري يةظؤض ؾدئَ ئة
غؤضوْى" زوْاوة،ئةو بريؤنةية ٖي غةضزةَي ًَُىْيَي َريوْي نتدضزة ٖتةضوةٖا   
غةزوّ ضػئَ ظؤض خيَـ ئةَريي ضةغةٕ خدوض بة بةضْاَةيةني غةوتيصي ناضي 
ية غةض الووظنطزْي ٖةشَدوْي ظَاْي ندضزي يتة باؾتدض  ندضزغتثإ نتطزووة و     

يَي زووة ْاغٓاَة  " ظَتاْي" ييَىػتيَٓيَثةوة و وةى ظوضيَتو بةضوْىتةض بٓتعوضي      ٖةو
بازيين بيٓاغييَنَ!! ٖةضوةٖا ضِشيَُي ئيَطوْيـ يتة ضِيَطتاي ضوزيتؤ ندضزيةنةيتةوة     
ٖتتةويَي تريؤضنطزْتتي "ظَتتاْي نتتدضزي" زةزو بتتةوةي بةضْاَتتةي بتتة "ظؤض ظوض و   

 ْاو ظوضةناْي بعض ب َ!! بٓعوض" خيَؿهةف زةنطز بؤ ئةوةي ظَاْي ندضزي ية
غتتةيطةنة يةوةزويتتة ئتتةو تديَتتصةضة  نتتدضز بتتةظَاْى ئيٓطًيتتع  ئتتةو بريؤنتتة      

زدوتػتتثاْسةضييةي يةيةنتتةّ نؤْرطوْػتتى ئةَتتةضيها  بتتاندض يتتةباضة  ظَتتاْى   
 ندضزييةوة زوخاتهطزؤتةوة!!
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يةو نؤْرطوْػتة، ز  ئتةَري ضِةخٓتة يةزوَةظضوْتسْى ضهدَتةتى نتدضز  زةةتطآ،        
زةغةآلتة يةضِوو  ظَاْةوة ٖةْتسآ ْتانؤنى خديَكاْتسووة، ز  ئتةَري      ندْهة ئةو

يتةباضة  غتتس خايَتتةوة يتةو نؤْرطوْػتتةوة ضِةخٓتتة يتة تانػتتثاْسةض  زةةتتطآ و    
 خةغةْس  زدوتػاْسةض  زةناح<

ةتتتةض بعوتٓتتتةوة  ْاغيؤْاييػتتتثى نتتتدضز  ئيَػتتتثا يةندضزغتتتثاْى عتتتريوم  -5
ميتدنطوتيهى وةبتةضةطتدوة   زةغةآلتى بةزةغتثةوة ةطتتدوة بتؤ نتدوْيَهى ْتا ز     

يةَةضِ نيَؿة  ظَاْى ضِةمسى، يةٖسة  غثاْسوضز و ْهدويَى زةنتا يتة تةبيعتةتى    
 زدوتػاْسوضز و فطة يةٖسةيةتى ظَاْى ندضز  

ت غياغةتيَهى تيصبتةض  خةتيطتةض  يتةةؤضِآ زويتة نتة نؤَيتة  ظَتاْى نتدضز          6
ة ئةةةضنتتى ندتتتاوة  بةزيَٓيايتتةوة ئتتةوة غياغتتةتيَهى ضِةمستتى زةويَتتةح ْييتت  

يةٖةَدو ئاغثة ضِةمسييةنإ زو بةضِيَدةزةنس و زيَى ئاَاشةية ئةو خةتيطةضييتة  
ناْتتةوة  64=5بتتةض يةزوَةظضوْتتسْى ضهدَتتةتى ٖتتةضيَُى ندضزغتتثإ و يةغتتاآلْى  

 زةغثى خيَهطزووة 
 ت ضةوٍ زوٕ بؤ خىٕ زوضِؾثٓى ظَاْى نأل و ؾيَدة نأل و بس نةيَهٔ 7

ضويى ناض يةغةض ئتةو قػتاْة  ز  ئتةَري ضةغتةٕ     ئةةةض بةَيثؤز  ٖةيَدةؾاْطة
ختتدوض بهتتةئ ئةوةْتتسة نتتةيَيَٓى تيَسويتتة بتتؤ تتتةووو ٖةيَدةؾتتاْسْةوة  تتتةووو     
تيَهػتتتثةنة! ٖتتتةضوةٖا ئةةتتتةض يةضِووْطةيتتتةنى ْةتةوةييتتتةوة يتتتة قػتتتةناْي  
بهؤيَيٓتتةوة  ئتتةوة ئتتاخيَدةضي قػتتةنإ ٖتتةَدو ْاغتتٓاَةيةنى ْةتتتةوةيى وٕ    

ضيَهى "ؾؤظيٓى" زش بة ندضزَإ ية ئةْسيَؿتةزو زضوغتج   زةنةٕ و ويَٓة  تديَصة
 زةبيَثةوة!
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ئةةتتةض يتتةضِوو  زيٓيتتةوةف يةَةغتتةيةنة وضزبيٓتتةوة، ئتتةوة ختتدوض، َتتافى        
ْةتةوةبدوٕ، نة خدزو بة ندضز  و ظَتاْى نتدضز  زووة زةغتيَٓيَٓةوة!ئةَةف    

ي َإ وةبريزيَٓيَثةوة نة زةيدوح ية نتاتي  زوبةؾتهطزْ  –ئةفػاْة  ئةملدغًي 
ظَاْةنإ بة غةض ْةتةوةنإ  ندضز زضةْب ٖتاتٔ بؤيتة ٖتيض ظَتاْيَ بتؤ ئتةووٕ       

 ْةَابدو ٖةضبؤيةف ندضز ظَاْي ْةتةوةييإ ْيية!!
بةخيَديػتتثى زةظومن قػتتة يةغتتةض زيَتتط بتتةزيَط  )قػتتةناْى( ز  ئتتةَري بهتتةّ     
زةضباضة  خايَى يةنةّ  يةّ بةؾةزو نةْس َةغةيةيةى خيَديػثيإ بةٖةيَدةغثة 

 ةضنطزْة<يةغ
 ت بؤندوْى ْازميدنطوتيهى

ئةةةض نتاضنطزٕ يةغتةض زؤظيٓتةوة  ئةةتةضةناْى يةندػتثٓى ْةتتةوةو ظَتاْى        
ْةتتتةوةو ضِظةتتاضبدوٕ يةبرينطزْتتةوةو ٖتتةشَدوْى عةؾتتريةح و ٖتتؤظو و َتتري و    
َريْؿيٓى بؤندوْيَهى ْازميدنطوتيتو بتس، ختؤّ ؾتاْاظ  زةنتةّ نتة بابايتةنى        

ةية  زميدنطوغتتى و ْةتتتةوة و ظَتتإ ظيَتتة    ْازميدنطوتيتتو  ! وةبتتعومن َةغتت  
خةيدةغتتنت بتتة زةويَتتةح و برينطزْتتةوة  تانتتةناْى ْتتاو زةويَتتةح، بةووتايتتةنى  
ئاغتتاْة زميدنطوغتتيةح و ْةتتتةوةو ظَتتإ ْاغتتٓاَةٕ بتتؤ قؤْتتاغيَهى َيَتتصوويى،  
ندْهة ئةو )غس( ية يةقةيَةَطةو  َريْؿني فؤضَةية ْابٔ تةْٗا يةْاو زةويَةتتسو  

زوَةظضووةيى بةضزةغثة زةبٔ!ية ْاو زةويَةتي تانٓةتةوف قػة ية  و عةقًَيةتى
 غةض تانعَاْي زةنطيَ ْةى زدوتػثاْسةضي!

 بؤندوْى ْازميدنطوتى زةغةآلتى ندضز ت 
يةَةضِ نيَؿة  ظَاْى ضِةمسى، يةٖسة  غثاْسوضز  تا ئيَػثا زةغةآلتى نتدضز    

شة زةغتتثدض  زوو ختتطِؤشة زةغتتثدوض  زةضنتتطزووة< يةبةْتتس  ٖةؾتتثةَى ختتطؤ  
ٖةضيَُى ندضزغثاْى عريوم زوٖاتدوة ظَاْى ندضز  ظَاْى فةضَى يتة يةٖتةضيَُى   
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خةضيتتةَاْى  =644ندضزغتثاْسو، نةنتتى يتة ختتطؤشة زةغتثدوض  زووةَتتسو نتة يتتة     
 ندضزغثإ خةغةْس  نطزووة يةبطِةةيةنى َاززة  ندوضزةزو ٖاتدوة<

 " ندضز  و عةضةبى زووظَاْى فةضَيى ٖةضيَُى ندضزغثأْ"
يتتةّ زوو بةْتتسةزو خةضيتتةَإ و ضهدَتتةح ْاغتتٓاَة  ظَتتاْى فتتةضَيى و ظَتتاْى   
غثاْسةض  ندضزيإ زياضْةنطزووة بةخيَضةووْةوة، بؤندوْى ضهدَةتى ٖتةضيَِ و  
خةضيةَاْى ندضزغثإ يةَةضِ ظَاْى فةضَى و غثاْسةض ْتا زميدنطوتييتة، نتدْهة    

ةضيةَإ و ضهدَتةتى  بة ؾةفافى ْاغٓاَة  ظَاْةنة زياض  ْانةٕ  ئةوةتة ية خ
عريوقى زو غةضؤى نؤَاض و ْديَٓةضوْى ندضز بةندضز  قػة ْانةٕ، ندْهة ؾةضّ 
ية )ظَاْةنةيإ( زةنةٕ ئةةةضْا زةغثدض  عريوقى و ٖةضيَُى ندضزغثإ َتافى  

 ئةوة  خيَسووٕ بةظَاْى خؤيإ قػة بهةٕ و ييَسووٕ بسةٕ!
 * يةٖسة  غثاْسوضز و ظَاْى غثاْسةض

ظؤض يةيةى زدزوٕ ٖةض نة يةٖسة بةضةو ظَإ زةنس، نى تتط بتة    ظَإ و يةٖسة
يةٖستتة ْاَيَٓيَثتتةوة! يةٖستتة  يةْتتسةٕ و يةٖستتة  ختتاضيؼ، نتتة بدوْتتة ظَتتاْى  
ئيٓطًيع  و ظَاْى فةضةْػى، ئيَػتثا ئتةو زووة يةٖستة ْتيني، ظَتأْ! يةٖستة،       
 ظَتاْى ئاخاوتٓتة، ظَتاْى ْةتتةوة ْييتة، ٖتةضوةٖا ظيتاتط ظَتاْى زويهتة، ظَتاْى          
زويهيـ ظَاْى غثاْسةض ْيية، ئةو ظَاْى ْدوغيٓة  نة نتةْس قؤْتاغيَهى بتطِ     
وةى ظَاْي ندضزي َةاليي   ظَاْى ئةزةبيى، ظَاْى ئةزةبيى يةنططتدو، ظَاْى 
ؾيَدةغثاْسةض، ئيَػثا ئةةةض ٖيَؿثا تةووو بةخيَدةض  خىْتى ظَتإ و غياغتةتى    

بٓعوض  غؤضوْى ية ْة بٓتعوض   ظَإ وةى ظَاْيَهى غثاْسةض ؾةنًَى ْةةطتىس، ْة 
 غًيَُاْى !
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غتتةيطةنة يةوةزويتتة، ز  ئتتةَري ختتدوض زةيتتةوآ ضهدَتتةتى نتتدضز  تدوؾتتى       
"خياْتتتةتيَهى ظَاْتتتةووْيى" بهتتتاح بتتتةوة  )ظَاْيَتتتو!( بتتتةضة و)يةٖستتتة(      
بطةضِيَٓيَثةوة!! ٖةَدو ضهدَةتتةناْى عتريوم، بةوختةضِ  ؾتؤظيٓياْةوة، يتة ز       

وْةٕ بةضوْىتتةض ظَتتاْى نتتدضز  ئتتةووٕ يتتة  ئتتةَري زميدنطوغتتى تتتط، غتتيٓة فتتطوو 
زةغثدوضةناْيإ )يةخاؾإ يةْدوغيٓيَهى تط بةزضيَص  بتاؽ يتةو زةغتثدضوْة و    
ظَاْى ندضز  زةنةّ( ْاغٓاَة  )ظَإ( بتؤ ظَتاْى نتدضز  بتةناضزيَٓٔ نةنتى      
ناى زنثؤض ضهدَةتى ندضز  بة ْازميدنطوتيو و ئةووْتة  باوةضِيتإ وويتة نتدضز     

ض  ٖةيتتة، نتتة يةغتتةض ظوض  نطَتتاجنى ْاوةضِوغتتج ؾتتةنًَى    ظَتتاْيَهى غتتثاْسة 
 ةطتدوة، بة "ؾؤظيٓعَى غؤضوْى" ْاوظةزيإ زةناح!!

 * تةبيعةتى زدوتػثاْسةض  و فطة يةٖسةيةتى ظَاْى ندضز 
ييَتتطةزو ز ئتتةَري نةوتؤتتتة ٖةيَةيتتةنى ةةوضةوة!غتتثاْسةضبدوٕ يتتاْى بتتةتؤبع   

ؾتتثى ظَاْتتةوة  ٖتتيض   بةغتتثاْسةضنطزٕ خةيدةغتتثة بةغياغتتةتةوة ْتتةى غطو   
ظَاْيَهى ْةتةوةيتةى ْييتة ختؤ  قتةبديَى زدوتػتثاْسةض بهتاح، بتةآلّ زةنتطآ         
ظَتتاْى ْةتةوةيتتةى بتتة )ظةبتتط( ْتتةى بتتةضةو زوو غتتثاْسةض  ، بتتةيَهد نتتةْس       

 غثاْسةض  بربزضآ!!
بةآلّ ةطْطة ئةوة يةبري ْةنةئ، بةو خطؤغتةية ظَاْتة ْةتةوةييةنتة زةنتدشئ،     

ةتتةأل َٓسويَتتةنامنإ ةتتةوضة زةبتتس، ئتتةو ظَتتاْى     نتتدْهة ظَتتاْى غتتثاْسةض ية  
خةضوةضزةية، ظَاْى نثيَىة بةؾيَو ية نةغتيَثى نتةيثدض  تانتةنإ خيَهتسيَٓس        
يةٖتتةض ؾتتديَٓيَو نتتاض يةغتتةض ئتتةو زووغتتثاْسةضيية نطوبتتس ْةتتتةوةنإ بتتةضةو     

 خةضتةووظةيى ندوٕ 
ظؤضزتتتاض فانثتتتةض  َةظٖتتتةبى، ئتتتاييٓى و غياغتتتى زةبٓتتتةٖؤ  زضوغتتتثىدوْى 

ووغثاْسةض، يةْاو ندضززو نيَؿة  َةظٖةبى و ئتايٓى ْييتةو ئتايني ٖؤنتاضة بتؤ      ز
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تاى ظَاْى ْةى زووبةضةنى ندْهة بةضِوغثى زدوتػتثاْسةض  ٖتةّ زووظَتاْى و    
ٖةّ زوو بةضةنى ييَسةنةويَثةوة ٖتةضوةى ئيَػتثا يتة ئتةو نيَؿتةية ظؤض بتةظةقى       

 زووةتةوة!يةال  نطووح و غطبيةناْى ْاو بؤةػىفيا  نؤٕ ضِةْطى 
فطة يةٖسةيةتى ظَاْى نتدضز  ٖتيض خةيدةْتس  بتة زدوتػتثاْسةضييةوة ْييتة        
ئةةةض َةغةية  فطة يةٖسةيى ٖؤناضبدووية ئةوة ٖتةضةيع عتةضةة و ئيٓطًيتع و    

 فةضةْػى ظَاْى تانػثاْسةضيإ يةْاو خانى ْةتةوة خس زضوغج ْةزةنطو!!
سةض زضوغتج ْانتاح   زياضزة  فتطة يةٖستةيى ٖتيض ئاضيَؿتةيةى بتؤ ظَتاْى غتثاْ       

بةخيَضةووْةوة ٖؤناضيَهة بؤ زةويَةَةْسنطزْى ظَإ، ضهدَةتى ٖةضيَِ ْتةى ٖتيض   
بؤندوْيَهى ْا زميدنطوتيهى يةباضة  فطة يةٖسة  نتدضز  ْةْدوْتسووة بتةيَهد،    
يةبةْس  زووةَى َاززة  نتدوضزة  زةغتثدض  خةغتةْهطوو  ٖةضيَُتسو ظَتاْى      

ةمستى يةتتةى ظَتاْى نتدضز  و عتةضةبى      تدضنُاْى و غطياْى وةى زوو ظَاْى ضِ
ْاغاْسووة! ٖةضوةٖا يةشيَط فؿاض  زةظةض  بازيٓإ، ئةوة خةضيهتة بتةضِةمسى   
و بةفتتةضَاْيَهى وةظوض  زوٕ بةٖتتةشَدوْى ؾتتيَدةظوض  بتتازيٓى و ْتتاو نطَتتاجنى  

 غةضوو يةقؤْاغةناْى خديَٓسْى ْاوةْسيـ زوبٓس!!
طآ نة باوةضِيتإ بتة تانػتثاْسةض     يةخايَى زووةَسو، ضِةخٓة يةو تديَصةضوْة زةة

نتدضز  ٖةيتتة و زةيَتس< "غياغتتةتيَهى تيصختةضِ  خةتيطتتةض  يتةةؤضِآ زويتتة نتتة     
نؤيَتتتة  ظَتتتاْى نتتتدضز  ندتتتتاوة" يةْتتتةظةض نتتتاى ز  ختتتدوضةوة ئتتتةو بعوظتتتة  
ظَاْةووْيية  يةغةضزةَى زةغةآلتى ؾيَذ َةىدوزةوة نتاض يةغتةض فةضوٖتةّ    

آ ندضز يةٖةشَدوْى زةغتةآلتى ظوضةنتإ   ٖيَٓاْى ظَاْى ندضز  زةناح و زةيةو
ضِظةاض  بىس و بدْياتى ْةتتةوة و يتةنيَثى ْةتتةوةيى يتةضِيَطا  يتةى ظَاْييتةوة       
بةضخا بس، ئةو، ئةو ئةظَدوٕ و بعوظة  خس ٖةضؽ ْانطآ، بةيَهد بة ٖةضِةؾة بؤ 
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غةض ظَاْى ندضز  ْاوزةباح!! ْاظومن َةبةغتج يتةظَاْى نتدضز  ال  ز  ختدوض     
بةةدَيطة  تيؤضةنة  ختدوض بتس نتدضز ظَتاْى ْييتة، بتةيَهد نتةْس        نيية ! خؤ 

"يةٖسة"يةنى ٖةية!!ظؤضيَو ية ندضزْاغةنإ و تديَتصةضة فاضغتةنإ قػتةيإ    
يةو َةغةيةوة نطزووة! زياووظي ز خدوض ية ةةٍَ ئةووْة ئةوةية<ئتةووٕ يتإ يتة    

ْتاظومن ئتةوة    بيَئاةايي و بيَعوْياضي ئةنازميي يإ زوشَٓهاضياْتة بتدوة   بتةآلّ    
 خدوض ية ض ضِوووْطةيةنةيةوةية  !!

ز  خدوض تةْٗا يتةوة ضِوغتج زةنتاح نتة ئتةو بعوظتة  نتاض بتؤ فةضوٖتةّ ٖيَٓتاْى           
ظَاْيَهى غثاْسةضو فةضَيى بؤ ندضز زةناح يةزةضةوة  غةوتيصيةتى و خىٕ و 
غياغتتةتى ضهدَتتةتى ٖتتةضيَِ ناضزةنتتاح!! بةزيَٓياييتتةوة ئتتةوة غياغتتةتيَهى  

زةويَةح" ْيية! َٓيـ زةيَيَِ تةووو زيَٓيابتة نتاى زنثتؤض، ٖتيض زوّ و     ضِةمسى "
زةظةايتةنى زةغتةآلتى ضتتدنُطِوْي نتدضز  نتتاض بتؤ ظَتتاْى غتثاْسةض  نتتدضز       
ْاناح، بةيَهد وةظوضةتى خةضوةضزة وةى )تؤ( بري زةناتةوة و خطِؤةتطوّ زوزةْتس   

دوزو    ئةوة بؤ زوبةؾهطزْى ْةوة  ْدآ   ندضز بؤ زوو ْةوة  تةووو يةيةى ز
زتتتتاضوٕ، ضِؤؾتتتتٓىري  ٖتتتتةضزوو زةظتتتتةض زةيتتتتاْثدوْى يتتتتةضِيَطا  ؾتتتتيَدة     
"غؤضَاجنى"يةوة يةيةى بطةٕ يإ عةضةبى زةبتدوة ييٓطتدو فطوْهايتةى، بتةآلّ     
ئةّ ْةوة  ْديَية زطة يةظوْيٓى زياييَهثةنة  خؤ  ٖيضى تط ْاظوْس!!بةَتةف  

ةية ْاَيَينَ  ندْهة يتة ْتاو   ٖيض ْاوةْسيَهي يةيةنطةيؿنت ية ْيَدوٕ ئةو زوو ْةو
 ئةو خطؤغةيةوة بةضةو زوو ْةتةوة زةنٔ!!

ٖةْسآ ْدوغةض، باوةِضيإ ووية، بتا ٖتةضزوو يةٖستة بتةضةو )زوو ت ظَتإ( بضتٔ،        
ئيَُة خؤَإ بة ندضز زةظوْني، ئةووْيـ ئاظوزٕ خؤيإ بةندضز زةظوْتٔ يتإ ْتة     

!  
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تديَصةضوْتة يتةْاو نتدضززو ٖتةٕ،     بةزيَٓياييةوة زةيَيَِ غةزوّ بيعوْيىا ئتةو زتؤضة   
ٖةضةيع ؾةضِ  نةنسوض  يةةةأل ندضز ْةزةنطز، بةيَهد ٖةضوةى نتؤٕ بةٖةْتسآ   
ْدوغتتتةض  ختتتؤ  )ئاغتتتؤ( و )بتتتعوظ(ي زضوغتتتج نتتتطز ئتتتةوة يتتتة بةؾتتتةناْي  
ندضزغتتثاْيـ بطِيتتاضي خديَٓتتسٕ بتتة ظَتتاْي زويتتو < َٓتتسويَي ٖتتةض عةؾتتريةح و    

زةغتةخاْس و ٖتةضوةٖا نتةْس    –ينَ ٖؤظيَهي ندضزي بة ظوض و بٓعوضي ختؤي خبتديَ  
 زةظةايةنى زوزةْا بؤ تاووْسْةوة  ظَاْى ندضز  بؤ نةْس ظَاْيَهى تط!!

زةغتتتةآلتسوضوْي ئيَػتتتثا  بةغتتتسو، ٖتتتةض نتتتة عتتتريوم بتتتةضةو )َةضنةظيتتتةح( و  
)زنثاتؤضيةح( بضيَثةوة ؾةضِ  ظَإ يةةةأل ندضز زةنةٕ!!ئةَةف بتة نتاضيَهي   

ية تديَصةضي ندضز باوةضِي ووية نة ضِيَِِططتٔ يتة   زيَُدنطوتي زةظؤْ  ندْهة بةؾيَ
ظوضؤني بازيين ية خديَٓسٕ بة ظَتاْي زويهتي )بٓتعوضي بتازيين(  خطؤغتةيةنة يتة       

 ٕ !!زتتا بتتؤ ئتتةوة  ئةَتتة ضِووْتتةزوح   ئتتةوة     linguicide_ندؾتتثين ظَتتا
ضهدَةتي عريوقي بؤ ٖةض زةظةضيَهي ندضزي ظوض و بٓتعوضة ندضزييتةنإ زةناتتة    

 يَٓسٕ!!ظَاْي خيَدد
 

 يةنؤْرطوْػةنة نةْس وتاضيَهى تط خديَٓسضوْةوة، وةى<
 ت ظَاْى ندضز  و غياغةتى ظَاْى يةْيَدوٕ زةعرةض  ؾيَذ يئيػىّ 5
 ت تطنيية، غياغةتى ظَاْى َيسياو ظَاْى ندضز  نطيػثيإ غيٓهًيَط 6
 ت باضوزؤخى ظَاْى ندضز  يةتدضنيية< ئؤخٓطني، ئةضةني 7
 يةضِؤَاْة ندضزييةناْسو< ز  ٖامشى ئةىةز ظوزة  ت بةناضٖيَٓاْى ظَا8ٕ
 ت ناضزوْةوة  ظَاْى ندضز  يةغةض ظَاْى ئاضوَيى ْدآ< خؤْا غاباض 9
 ت خةوْى َٔ يةَةضِ غيػثُى خةضوةضزة  ندضز < َكايٌ ٍ ؾايةح :
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زةعرةض  ؾيَذ يئيػىَى يـ يةنيَهة يتةو تديَصةضوْتة  وةى ئتةَري  ضةغتةٕ     
اْسةض  ٖةيتة، يتةو وتتاضة  بتةبس ئاةتايى ئاَتاشة بتة        خدوض باوةضِ  بة زدوتػث

ٖةضِةؾة  فطة ظَاْى يةغةض يةنداضنتةيى ختاى و يتةنيَثى ْةتتةوةيى زةنتاح       
ييَطةزو ية ؾيَذ يئيػىّ زةخطغِ ئةةةض ية وآلتيَهى فطة ْةتتةوةيى وةى ئيَطوْتسو   
فطة ظَاْى ٖةضِةؾةبس ئتة  نتؤٕ يتةْاو يتةى ْةتتةوةزو زيتاضزة  فتطة ظَتاْى         

از  ْةتةوة ٖةيَٓاوةؾتيَٓيَثةوة !ئةَة ض ئاضةيدَيَٓثيَهتة  نتة زوةرينتاضوْي     بدْي
ندضزغثإ ية خيَٓاو خاضوغثين ظَاْي خؤيتإ ئتةوة قتةبدويَي ٖتيض ظَتاْيَهي تتط       
ْانةٕ ية وآلح   ئةزي ية غةض ض بٓةَا و ؾةْطػاَ ٖةويَ ييَ بؤ ظَاْي ندضزي 

ندضزيسو فطةظَتاْي نتدضزي   زاضِ زةزةٕ !بؤ ني ية ْاو زوَدزةظةاي ضهدَةتي 
 ٖةبيَ !

ئؤخٓطني ئةضةيٓى ظوْهؤ  غس   خاضيـ يةنؤتايى ييَهؤيَيٓةوةنتة  باْطةؾتة    
 بؤ زوو ظَاْى زةناح و زةيَس<

ٖةأل و َةضزى ظَاْى ندضز  يةتطنيية ويَسةنس مندوْةيةى بس ية "زوو ظَاْيَثى 
ة ئةو ضِويتة   بةبس زوو ظوضيَثى"  ز  ٖامشى ئةىةز ظوزةف يةوتاضةنة  زةةات

نة بًَيَج< "شوْتط  ِضؤَآْدغتى نتدضز  ٖاوؾتاْى يتةنة  بتة )غتس( زيتاييَهثى         
 ندضز  بةضةو خيَـ زةنس!!

َيهايٌ ٍ  ؾايةح يتـ يةنثيَىداْتة  نتؤْططة  ئتةَطيها بتةْاو  ختةوْى َتٔ        
يةَتتةضِ غيػتتثُى ختتةضوةضزة  نتتدضز  زةيَتتس< يتتةو غيػتتثةَة ندضزييتتةزو ٖتتةّ 

ضزوونيإ فيَطة َٓسويَة َةزضةغةيى نتدضز بهتطآ "   ندضَاجنى و ٖةّ غؤضوْى ٖة
َهايتتٌ، يتتةنؤتايى زةيَتتس< ئةووْتتة بؤنتتدوْى َتتٓٔ ْتتةى نثيَىداْتتة  نتتؤْططة   

 ئةَةضيها!! 
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ْاظومن بؤ يةقدتاخباْة َٓسويَة ندضز فيَتط ندضزَتاجنى و "غتؤضوْى" بهتطآ  نتُا      
طتتةيَى قدتاخباْتتة عةؾتتريةياْةية ! يتتإ ختتاووْى ئاقتتاض  َتتايَى زوو ئاغايتتة َيَ

 ٖةضزووال  تس بهطآ !
يةقدتاخباْة َٓسويَى ندضز زةبس فيَط  "ظَإ"  ندضز  بىس، ْتةى ظوضو بٓتعوض    
و نؤآلٕ و ةةضةنى ندضز !! ئةو ظوضو بٓعوضوْة، ظَاْى زةضةوة  قدتاخباْتةٕ!  
با ظَاْي ضِوةةياْسْي ضيتعة و ئتةزةبي ْاونتةف بتَي   بتةآلّ ْتةى قدتاخباْتة!        

 نإ ظوض  َيػري  زةخديَٓٔ يإ ظَاْى عةضةبى !ئةضآ عةضةبة َيػطيية
ئةضآ زةنطآ بتةظَاْى الوى و ضتةيطوٕ َامتاتيتو و فيعيتاو نيُيتاو غياغتةح و       

 ناضةيَطِ  بدوتطيَثةوة !
ئةووْة نؤٕ بريزةنةْةوة ! ئةضآ ئةو نؤْرطوْػة بؤ يةنيَثى ظَاْى ندضز  بدو 

 يإ بؤ زوو يةتى ظَاْى ندضز  !
 

 خدخثة<
نةّ ٖيض تديَصةضيَهى ضِةغةتى ْةتةوةيةى ٖةبس باْطةؾتة بتؤ زووض   خؤّ باوةضِْا

 ظَاْى بؤ ْةتةوةنة  بهاح!!
يةووْةيتتة، ئتتةو ندضزوْتتة  يتتةزةضةوة  وآلح نتتاض بتتؤ زوو غتتثاْسةض  و غتتس     
غثاْسةض  زةنةٕ، بًَيَني ئيَُة َةبةغثُإ زضوغثهطزْى زوو ظَإ و غس ظَتإ  

ٓتسٕ و فيَطنطزْتة!! بةضِوغتثى ئةةتةض     ْيية، بةيَهد تةْٗا َةبةغثُإ ظَاْى خديَ
ووبس، ندضز ووتتةْى، بياْدوةنتةيإ ختطوخةة عدظضةنتةيإ قتةباضةة، نتدْهة       
ئةووٕ يةزةضةوة، زةبس ئةوةْسة يةظَاْى غثاْسةض  ْةتةوةيى ةةيؿج بتٔ نتة   
ظَاْي خديَٓسٕ بدْيازي ْةتةوة زضوغج زةنتاح، ئتةوزا نتة زووغتس غتثاْسةض      
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وة زووغس ْةتةوة يتةندضز زضوغتج زةبتٔ و تانتةناْى     يةخديَٓسٕ خةيطِةونطو ئة
ٖةض ٖيض يةيةى ْاةتةٕ، ٖتةضناتيَهيـ تانتةناْى زوو ظَتإ يةيتةى ْةةةيؿتنت،       

 ئةوة ظَاْى ئةو زوو تانة، ظَاْى زدزوٕ ْةى زوو زياييَهثى يةى ظَإ!!
خايَيَهى تط، ٖيَٓسة "ةةوضة" نطزْتى ظوضَيتو ٖتةض ظوضَيتو زطتة يةةةضِوْتةوة  بتؤ        

ى َريوتتتى، ئاغايتتةتى و زةضةبةةايتتةتى ٖيضتتى تتتط ْاةةيتتةْس، نتتدْهة غتتةضزةَ
َتتتةوزو  زياييَهتتتج يةَتتتةوزو  ٖتتتؤظو عةؾتتتريةح تيَٓاختتتةضِآ!! يةغتتتةضزةَى 
عةويةَةزو، ئةوة خةضيهة ظَاْة ٖةشَدْسوضةنإ ظَاْة ْةتةوةييتةنإ يةَايَتةوة   
تتتريؤض بهتتةٕ، نةنتتى ٖةْتتسآ تديَتتصةض  ئيَُتتة زةٖتتؤأل بتتؤ غتتةضوةض  زياييَهتتج 

 ييَسةزةٕ!!
بةزوختتةوة، ختتةيَهى عتتةووّ ٖتتيض نيَؿتتةيةنى ظَتتاْى ْييتتة غتتؤضوْى بتتازيٓى،     
ةتتةضَياْى ٖتتةوضوَى يتتة "ئاختتاوتٔ" و "َاَةيَتتةنطزٕ" يةيتتةى زةةتتةٕ، نةنتتى 
ؾةٖازة زوضةنإ غياغةتيَهى ئةوٖا بؤ ْتةوة  زوٖتاتدو زوزةضِيَتصٕ بتؤ ئتةوةي      

خاؾتتإ ْةتتتةوة   ٖةضيتتةى يتتةو ظوضو بٓعوضوْتتة بتتى بتتةظَاْى غتتةضبةخؤ و ية     
غةضبةخؤ    غةيطةنة يةوةزويتة، ظؤضبتة  نؤْرطوْػتةناْى نتدضزيـ بتؤ ظيتاتط       

 نةْس )يةح( نطزْى ظَإ و ضِيَٓدوؽ و برينطزْةوة و ٖعض  ندضزيية!
يةنؤتايى ٖيَٓسة زةيَيَني، ةطْطة ندضز وةى ٖةض ْةتةوةيةنى تتط يتةى )ظَتإ(     

ية )ظوض( ضِظةاض  بىس و بىس بتة   ٖةبس زا ناَة )ظوض( و )بٓعوض  ندضز ( زةتدوْس
)ظَإ(  ْةتةوةو غثاْسةض و فةضَيى وآلح، الّ ةطْب ْيية، ندْهة ئةو )ظَإ( 
ة، زةبيَثة )باونى( ٖتةَدو ظوضةنتإ و يتةى َايَىتاتى نتدضز  خثتةو خيَهتسيَٓس و        

 ٖةَدويإ ية يةنة و زوةريناضوٕ زةخاضيَعآ!! 
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 ضزيْاغيؤْاييعَى ندضز  و ظَاْى ند
 زةضووظة

ظَتتإ و ْةتتتةوة زوو خيَهٗيَٓتتةض و ئاَتتاجني غتتةوتيصي ٖتتةض بعوتٓةوةيتتةني       
 ضِظةاضخيدوظي ْةتةوةيني 

ظَإ، ٖةض ئاَطوظيَهي خةيدةْسي ْيية َطؤظةنإ يةو نةْايةوة يةيةنةي بطتةٕ،  
بةيَهد ويَطوي ئةو ضِةٖةْسة نؤَةاليةتيية، ظَإ ضِةٖةْسيَهي ئاييين و ْةتتةوةيي  

ييَنَ  يتتتة َيَتتتصووي َطؤظايتتتةتي و قدْاغتتتةناْي ةةؾتتتةنطزْي ٖتتتعضي  خيَهتتتسةٖ
نؤَةآليتتةتي و ْةتتتةوةيي يتتة ختتاٍ ٖتتعضو بتتاوةضِة ئاييٓيةنتتةزو، خةيدةْتتسي        
زياييَهثيَهي َْيتدوٕ ظَتإ و ئتايني ئاؾتهطوتط زةبتَي و ظَتإ زةبيَثتة ْاغتٓاَةي         

ظ ضوةتطتٔ  ئاييٓةنة و زةقي ئاييٓيةنةف ٖؤناضيَو زةبيَ ية خاضوغنت و ٖةتا خريؤ
ظَاْةنة  ٖةضني ظَاْة وةى ْاغٓاَةيةني ْةتةوة، يةندوضنتيَدةي تيَتطضووْيين   
ظوْػثيسو نةَهيَهي ظؤض ْديَ ية بة ٖيض زؤضيَ بةضووضز ْانطيَ بة َيَصووي ئتايني  

 شيإ   وةى باوةضِ و َيثؤزي
يةّ ْدوغيٓةزو ٖةوأل زةزةئ خديَٓسْةوةيتةى بتؤ )) ْاغتيؤْاييعَي نتدضزي( و     

ناْي و ٖةضوةٖا ئاَاجنة غةوتيصييةناْي بهةئ بؤ ئةوةي بعوْني ظَإ و قؤْاغة
 ْةتةوة و ئايني و زةويَةتي ْةتةوةيي ية نديَ ي ئةو بعوظة زوية 
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 ئاييين ْةتةوةيي و ظَاْي ْةتةوةيي
 نةَهي ْةتةوة

ٖتتةضوةٖا وةى بتتدوْيَهي غياغتتي  نتتةَهي ْةتتتةوة، وةى نتتةَهيَهي ئتتةتٓيهي
Political entity. َصويَهي نؤْي ْيية     بةووتايةني تتط، ئةةتةض ْةتتةوة    َي

ئتتةو خةيَهاْتتة بططيَثتتةوة  نتتة ظَتتاْي ٖاوبتتةف و نتتةيثدضي ٖاوبتتةف و ئتتابدضي 
ٖاوبتتةف و زدةطوفيتتةني ٖاوبتتةف  نؤيتتإ بهاتتتةوةو وةفتتازوضي بتتؤ ْةتتتةوة    
خريؤظييةناْي يةغةضةوةي ٖةَدو ؾثيَهي تطي ضِوضي و َاززي بيَج، ئتةوة ئتةو   

 ةْي ية زووغةز غاأل تيَدةض ْاناح نةَهة تةَ
ية قدضئاْي خريؤظزو، غيَ وؾة )قدّ، ًَة، ويٓاؽ( بؤ ختةيهاْيَهي زدةطوفيتةني   
ٖاوبتتةف، ئتتايٓيَهي ٖاوبتتةف )ختتدزويي يتتإ َطؤظهتتطزة( و ئتتابدضي ٖاوبتتةف    
ٖاتدوة  ةدتاضي قدضئإ يةباضةي ٖةضيةى يةّ غيَ يتة، ةدتتاضيَهي ٖةَةاليةْتةو    

يَهد ٖةضيةنةي، ئةةةض يتة ٖةْتسيَ تيَهػتثسو يةيتةى ْعيتو      يةني ْيية، بة –وةى 
بٔ، ووتتا و َتةزيديي تايىتةح بةخؤيؿتي ٖةيتة  بتؤ مندوْتة وؾتةي ))ويٓتاؽ((          

( غدضةتي )و سطوح( ) ياويٗا ويٓاؽ وْتا  57َةزيدييَهي فطة ضِةٖةْسة يةئايةتي )
تتاي  خًكٓانِ َتٔ شنتط ووْدتى وزعًٓتانِ ؾتعدبا و قىائتٌ يثعتاضفدو   (( يَيتطة وو        

))خةيَو((ي عةووّ ْاةةيينَ، بةيَهد ووتاي )) ئدَة((ف زةةةيينَ، ندْهة )ةةٍ( 
َيًًتةح(( يةئايتةتي ))    -و )قةبيًة( بةؾيَهٔ ية )ئدَة(  ٖةضني وؾةي ))ًَة 

ًَتتة وبتتطوٖيِ ضٓيرتتا (( َتتةزيدييَ غياغتتي و بتتاوةضِيي ٖةيتتة ْتتةى َتتةزيدييَهي    
يةوةي  يةٖةْسيَ زةم ٖةض  ٖةضني وؾةي )قدّ( زطة  ْةتةوةيي يإ ئةتٓيهي

تتتةْٗا بتتة ووتتتاي )ختتةيَو( زيَ، ئتتةوة ئتتةو وؾتتةية بتتؤ ٖتتؤظو خيًَتتي ٖتتةَدو       
خيَغةَىةضةنإ، زطة ية ٖؤظو قةبيًةي خيَغةَىةضي ئيػىّ، بتةناضٖاتدوة  ٖتةض   
يةويَدةف ئاييين ْةتةوةيي و ظَاْي ْةتةوةيي بةضخابدوة  ةدتاضي ئةو زةقاْتة  
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زيتاضنطوو ٖتةضوةٖا نتةْسئ زةقتي تتط بةئاؾتهطو        تايىةح نطووة بة )قتةوّ(يَهي 
يةْاغتتٓاَةي ْةتتتةوةيي خيَغةَىةضةنتتة و ظَتتاْي خةياَةنتتةي زةزويَتتٔ  ئةوةتتتة 

(ي غدضةتي )وبطوٖيِ( بةضوؾهاوي يةو َةغةيةية زةزويَ )وَا وضغتًٓا  8ئايةتي )
ئيَُتة ٖتيض خيَغةَىتةضةنُإ ضِةووْتة      –َٔ ضغدٍ وال بًػإ قدَتة  ييتىني  تِ (    

ووة تةْٗا بةظَاْي قةوَةنةي ْةبيَج و بةو ظَاْة خةياَةنتةي ختدزوي بتؤ    ْةنطز
ضِووْهطزوْةتةوة(( يتتةّ ضِووْطتتةوة   زطتتة يتتة ئيػتتىّ ٖتتةَدو ئايٓتتةناْية وةى 

 يةٖدزيةح و َةغيطيةح    ئايين ْةتةوةيني !
 َةزيديةناْي نةَهي ْةتةوة 

ٕ  Nationيةغةضزةَي ْديَسو، ئيٓطًيعةنتإ وؾتةي     Nation وفةضةْػتيةنا
La  ٕو ئةملاْيتتتةناVolk   و فاضغتتتةنإ و تدضنتتتةنإ و نتتتدضزيـ َيًًتتتةح

بةناضزيَٓٔ ئةو ٖةَدو ْاوة، ئةةةض بةووتاي )ْةتةوةف(بيَ، ئتةوة بعوظتة ْاغتيؤ    
يتإ ةطوختي     ْاييػثيةنإ، بةتايىةتي ئةووْةي ئةوضوخا ٖةض بتةووتاي ئتةتٓيهي  

 ئةتٓيهي بةناضي ْاٖيَٓٔ 
شة بؤ ئةوة زةنةٕ، نتة بعوظتي ْاغتيؤْاييعّ يتةزووي     ظؤضبةي غةضناوةنإ ئاَا

ٖةضزوو ؾؤضؾي ئةَطيهي و فةضةْػي خةيسوبدوة  ْةتةوةف يةو زوو ؾؤضؾةزو 
ْةتةوةيتةى ْييتة نتة     –ئةتٓيهي ْةبدوة  ية ئتةَطيها   –َةزيدييَهي ْةتةوةيي 

يةى ظَإ و يةى ضِةةةظي ٖةبيَ، بؤية يتةويَ يتةبطيا قتةوَي ئتةَطيهي، ةتةيي      
ا، يإ ئدَةتي ئةَطيها بةناضزيَ  بةووتاي فانثةضي فطة ضةةةظي، ظَاْي ئةَطيه

و ئةتٓيهي تةووو ناضيطةضي بةغةض ةدتاضي ؾؤضؾتي ئتةَطيهي زو ٖتةبدوة ٖتةض     
ئةَيـ وويهطزووة، زةويَةتي ئةَطيها بة ضِةمسي ٖةتا ظَاْي ئيٓطًيعي بةظَاْي 

 ضِةمسي وآلتةنةي ْةْاغييَنَ! 
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( زةضبتتاضةي ةدتتتاضي ختتةيَهي بةضٖةيَػتتثهاضي :5و 59=  6446فطيَتتس ٖاييتتسوؽ )
 nationغيػثةَي خاؾاناْي فةضةْػا و قةؾةناْي وآلح، خؤيإ بتة ْةتتةوة   

La  ْاوزةبطز 
يةضِوغثيسو زةغثةووشةي )َيًًةح( بؤ ٖةَدو ختةيَهي فةضةْػتا، بتيَ زيتاووظي و     
بتتتيَ يةبتتتةض نتتتاوةطتين ؾتتتؤضِف و ختتتؤ ضوةطييتتتةناْي خيَؿتتتدو ختتتةيَهي نتتتة   

زةٖيَٓطو، بة ووتايتةني تتط، نتةَهي )ْةتتةوة( نتة يةاليتةٕ ؾؤضؾتطَيطوْي        بةناض
فةضةْػيةوة بةناضزةٖيَٓطو، ْيؿتاْسةضي يتةنيَا ةتةٍ و ختةيَو بتةناضزةٖيَٓطو،      
ْيؿاْسةضي يةنيَا ةتةٍ و ختةيِِو )ٖتاو وآلتيىتدوٕ( بتدو نةتتةوووي تانتةناْي        

 نؤَةيَي تيازو خؿهسوض و يةنػإ بدوٕ 
بؤ )ْةتتةوة( خةيدةغتثة بةبٓتةَاناْي ختةمياْي نؤَةآليتةتي      ئةّ خديَٓسْةوةية 

  Civic nationalismزإ زاى ضؤغؤ و بٓةَاناْي ْاغيؤْاييعَي َةزةْي 
نتتدْهة يتتةو ضِووْطةيتتةوة ْةتتتةوة يةغتتةض ئثٓيهتتي ٖاوبتتةف زوْاَتتةظضيَ، بتتةيَهد 

ضِوْتإ يتة      ئيَطْػتج political entityْةتةوة ٖةض خؤي بتدوْيَهي غياغتي   
 ?What is a nationبةْاوي ْةتةوة ني يتة   6>>5ضةيةني غايَي َدضاظة

خيَٓاغتتتةي ْةتتتتتةوةي ئتتتتةوٖا نتتتتطزووة = ْةتتتتتةوة زةْطتتتتسوْيَهي ختتتتةيَهي  
ضِؤشوْةية ئةَةف بة ويػا خةيَهةنةوة خةيدةغثة و ٖةويَيَهة بؤ خيَهةوة شيتإ  
    ئةّ زؤضة زيثٓتةف بتؤ ْةتتةوة ختؤي زؤضَيتو يتة عةقىْيتةح و ييربوييتةح         

 ةيةْيَ زةة
بتيَ ْتةى بتدوْيَهي     Cultural entity –ْةتةوة زةنطيًَ بدوْيَهي نتةيثدضيي  

غياغي  فةيًة غدفيَهي بدوضي ْاغيؤْاييعّ زةْدوغيَ ) ْةتةوةنإ خيَهٗاتتةي  
 ْاغطوؾثني و زةغثهطزٕ 
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غتتٓدضي ْيَتتدوٕ ْةتتتةوةنإ يتتة ختتدييَن ؾتتةضِةناْي ضِوبتتطزوو ضِونيَؿتتطووٕ  ٖتتيض  
وي ْيية، ْيؿثُاْي تانة ْةتةوةيتةى بتيَ و ْةتتةوةي زي    ْيؿثُاْيَو يةغةض ظة
 زدزو ييَ ي ْةشيابيَ( 
خديَٓسْتةوةيهي ئةتٓيهيتة بتؤ نتةَهي      falkيتإ    volkتيؤضي خةيَو يتاخدز 

( يتتتة بتتتاضةي تيتتتؤضي خةيَهتتتةوة  ;5و  :5= 6446ْةتتتتةوة، فطيَتتتس ٖاييتتتسوي ) 
 ْيؿتتاْسةضي نؤَةيَطةيةنتتة نتتة بةؾتتيَدةيةني غتتةضةني   Volk زةْدوغتتيَ،

يةزةوضي تةوةضةي َيَصوو، ْةضيج و فةضٖةْطةوة زيَطريبتدوٕ، ْتةى ْاغتٓاَةي    
بطِوويتة زوبتدوٕ نتة     ،ٖةضزةض و فيؿتة، يتةو   Volkغياغي  زوضيَصةضوْي تيؤضي 

َطؤظايةتي زوبةف بؤتة غةض نةْس ْةتةوةيةني زيتا زيتا نتة زةؾتيَ يتة ضِيَتي       
اْيتإ بىتةئ  بتةبطوويي    ييَهؤيَيٓةوة و ٖةيَػةْطاْسْسو ختةي بتة اليةْتة زياووظةن   

ئةووْتتة، وةى نتتؤٕ ظوْانتتإ زةتتتدؤْ ةيتتاو ةتتؤٍ و ضِووزووةنتتإ، ةياًْةبتتةضو ) 
نإ(ةناْي ؾديَٓة زيا زياناْي زْيا يةغةض ْةخةؾتي ةتؤي ظةوي ْيؿتاْىسةٕ    
يإ وةى نؤ ظَآْاغتإ زةتتدؤْ ظَاْتة زيازيانتاْي زوْيؿتثدوْي غتةض ةتؤي        

دوْي ْةتتتةوة زيازيانتتإ بةٖتتةَدو ظةوي زيتتاضي بهتتةٕ، ئتتةووف زةتتتدوْطيَ بتت
 تايىةمتةْسيية زياضيهطووةناْياْةوة ْيؿإ بسضئَ و زياضي بهطئَ  

ئةّ تيؤضة، تيؤضيَهي ئةملاْية بؤ ْةتةوة، ٖةض يةغةض ئةو بٓةَايتةف، بعوظيَهتي   
ْةتةوة خةغةْسي ية ئةوضوخاوة بةضةو ضِؤشٖةآلح ضِةووْةنطو و فاؾيعّ و ْاظيعّ و 

 ضةبيعّ بدوْة بعوظيَهي ضةةةظ خةضغثاْةي ٖؤظاْيي!تدضنايةتي و عة
   ئاييين ْةتةوةيي و ظَاْي ْةتةوةيي  5 6

)ئتتايني( و )ظَتتإ( يةخةيدةْسييتتةني زيتتاييَهثيهي زوٕ ٖتتةضزووى يةةتتةأل َتتطؤظ   
يةزويو زةبٔ و يةةةأل ةةؾةي نؤَةيَطازو بة ئاضوغثةي زيازيا زوزةنتٔ  ئتايني   
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ـ    يتتة فيةةتةوةيتتة، بتتةآلّ زيتتاضنطزْي    يتتة فيةةتةوةيتتة ٖتتةضوةٖا ظَتتإ يتت
ْاغٓاَةي ئتايني و ظَتإ و ْةتتةوة يةغتةض بٓةَايتةني ئتةتٓيهي يةغتةض ظةوي        
بةضخابدوة بة ووتاي ظَاْي زويو ٖتةيَططي ْاغتٓاَةي ظَتاْي ْةتتةوة ْييتة  ئتةو       
خطؤغةية، يةزووي قدْاغي ةةؾةنطزْي نؤَةيَطاي َطؤظايةتيدوة زضوغج بتدوة   

ة، زةضنةوتين ْةتةوةنإ يةزووي زيَطريبدوْي نةؾثيةنةي ية ضِووْطةي ئاييٓةو
ْتتدح خيَغةَىتتةض يتتة ندضزغتتثاْةوة زةغتتا خيَهتتطزووة ٖتتةض ئةَتتةف ووي يتتة     
Edgarwgiram W . A . Wigram: the cradle of mankind  
ندضزغثإ بةالْهي َطؤظايةتي ْاو بىةٕ ٖتةضوةٖا تديَتصةضوْي بتدوضي ظَآْاغتي     

 يؼ بطةضيَٓٓةوة! فضغيَ ندضِةنةي ْدوح < غاّ،ضاّ، ياٖةَدو َطؤظايةتي بؤ ٖة
ية قدضئاْسو، ظؤض زةخج يةغةض )ظَإ( نطووة بةزؤضيَو ية بيػج و خيَٓش زةقتي  
قدضئاْيسو وؾتةي  )يػتإ( ٖاتدوة يةظؤضبتةي تيَهػثةناْيؿتسو بتةووتاي ظَتاْي       

ةى قةوّ ٖاتدوة  بة ةديَطةي ئةو زةقاْة، ظَاْي قتةوّ و ظَتاْي ئتايني قتةوّ يت     
بدوة  ئةَةف، ئةو ناتتة بتدوة نتة نؤَتةيَطاي َطؤظايتةتي ةةؾتةي نتطزووة و        
بةضةو قدْاغي ؾاضو َةزةْيةح ندوة و ٖةض قةوَيَو وةى  بدوْيَهي ئةتٓيهي و 
يةنةيةني غياغي ية  ْاونةيةني زدةطوت زيَطري بدوة  ئايني ْةتةوةيي يةنيَ 

اض بتةضخابدوة ٖتةض يتةوخيَـ    يةو زياضزة نؤَةآليةتياْةية نة يةْاو نؤَةيَطاي ؾت 
ظَاْي ئاييين ْةتةوةيي ةةؾةي نطزووة  قدضئإ زووخاتي ئةوة زةناتتةوة نتة   

 ظَاْي خةياَي ٖةض فطيازةغيَهي ئةوغا، ظَاْي خةيَهي زةظةضةنة بدوة 
ٖةبدوْي ئايني ْةتةوةيي و ظَاْي ْةتةوةيي زوو زياضزةي ظؤض غطوؾا بدوْة، 

ةضوييةوة، نة خاوةْي تةْٗا نةيثدضيَهي بتةضويي  ندْهة َطؤظ ٖةض ية نؤَةيَطاي ب
و ٖعضيَهتتي غتتازةبدوة، ئتتايني بةٖتتةضزوو ضِةٖةْتتسي ئامستتاْيي و ْتتا ئامستتاْيي  
بةؾيَو بدوة ية بدوٕ و برينطزْةوةو غيػثةَي غياغي و فةيػتةفةي غياغتي   
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زةويَتتتةتي  ظؤضبتتتةي ٖتتتةضة ظؤضي ْةتتتتةوةناْي ؾتتتاض، ئتتتاييين ئامساْيتتتإ     
ة زةقةنتتة وظَاْةنتتة تايىتتةح بتتدوة بتتة خؤيتتإ، ٖتتةض  ضِةزنطزؤتتتةوة ٖةضنتتةْس

خةيدةغج بدوْة بة نةيثدضي بتاة و باخريوْيتإ     ئتةو نتةيثدضةف  زطتة يتة       
 خاؾعةبطزٕ ٖيضي تطي بؤ ْةنطزووٕ!

يةغةزةي ْديَسو، زؤضة ْةتتةوة خةغتةْسييةى خةيتسو بتدو، نةيةغتةض ئاغتثيَهي       
 Ethno [     -يهي َتةعطيريي زونتؤني  يةبٓتةَاناْي ْاغتيؤْاييعَي ئتةتٓ     

nationalism      زةنتاح  َديتةض زيَتطي يتة" -Us and them"   ئيَُتة و
ئةووٕ" ئةوٖا ئةو زؤضة ْاغيؤْاييعَة زةْاغييَنَ < ؾيَدةيةنة ية ْاغتيؤْاييعّ،  
نة ْةتةوة يةغةض بٓةَاي ئتةتٓيهي خيَٓاغتة زةنتاح    غتيُاي بٓتةضِةتي ئتةو       

زةةتطيَ ) ظَتاْي ٖاوبةف،نتةيثدضي    ؾيَدة ْاغيؤْاييعَة ئةو ضِةةةظوْتة يتة ختؤ    
ٖاوبةف، ْةشوزيَهي ئةتٓيهي ٖاوبةف ( ٖتةضوةٖا ) ٖتاوخدئَ( و  )خعَايتةتي(    

 بةبةؾيَو ية خيَهٗيَٓةضةناْي ئةو ْاغيؤْاييعَة زوزةْيَ 
 –يةاليتتةني تتتط، ئتتاْثين مستتيؼ، ئتتةو ْاغتتيؤْاييعَة بتتة ْاغتتيؤْاييعَيَهي ْتتا   

ي ئتةتٓيهي بتةةطْطة يتة فانثتةضي     ضؤشئتاوويي خيَٓاغتة زةنتاح نتدْهة فانثتةض     
زدةطوفيتتا زوزةْتتَي    ٖتتةضوةٖا بتتة ةتتدَيطةي بٓتتةَا و ؾةْطػتتثةناْي ئتتةو        

نةغاْي زةضةوةي زدةطوفياي  – غدؤضو ْاغيؤْاييعَة خةيَهاْي نؤَةيَطاي زوية
بةبةؾيَو ية تانةناْي ْةتةوة زوزةْيَ، ندْهة يةةتةٍَ تانتةناْي ْتاو     –ْةتةوة 

 َإ و ٖاو خدئَ و ٖاو نةيثدضٕ زةويَةتي ْةتةوة ٖاو ظ
 –وةى يةغتتتتةضةتاف ئاَاشةَتتتتإ بتتتتؤ نتتتتطز، ْاغتتتتيؤْاييعَي ضِؤشٖتتتتةآلتي    

ْاغيؤْاييعَيَهي ئةتٓيهية ٖةضوةٖا بة ضدنُي ئةوةي ٖةضغيَ زةويَةتي قةوَي 
عةضةبي، تدضني و فاضغي بةؾيَو ية خاني ندضزيإ وةبةضنةوتدوة، ئتةوة ئتةو   
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هيـ زةؾيَدييَنَ و بيةويَ و ْةيتةويَ َتؤضنيَهي   ْاغيؤْاييعَة زدةطوفياي ئة تٓي
نؤيؤْياييػا وةضزةةطيَ! يةو ْيَدةف، ْاغتيؤْاييعَي نتدضزي نتة ٖتةض تتةْيا      
بعوظيَهي َيًًية نؤخي بٓةَاناْي ْاغيؤْاييعَي ضِؤشٖةآلتي نطزووة و ْةيثدوْيدة 
بٓتتةَاناْي ْاغتتيؤْاييعّ يتتة ٖتتعضي تانتتةناْي زضوغتتج بهتتاح بتتةوةي ختتاوةٕ   

 و ْةتةوة و ظَاْي خؤي بيَج   زةويَةح
 ْاغيؤ ْاييعَي ندضزي 6-5-6

 عةؾريةح  –ئاضيَؿة  ْةتةوة 
ية قدْاغي غةضٖةيَسوْي ْاغيؤْاييعّ، تانةناْي نؤَةيَطا وةفازوضو زيَػتؤظ بتدوٕ   
بؤ )غةضنطزة(و عةؾريةتةنةيإ  َيَٓثاييا خيٌَ بةغةض تتةوووي برينطزْتةوةو   

و ظوٍَ بتتدو  خةيدةْسييتتة زعانييتتةنإ غيػتتثةَي نؤَةآليتتةتي و غياغتتي ختتةيَ
يةغةض خطةْػيدةناْي عةؾريةتطةضي زوَةظضوبدوٕ  يةْاو نؤَةيَطاي عةؾريةتسو 

 –زؤضي خعَايةتيةناْيـ يةيةنة زدزوٕ< ئتةو خةيدةْسييتةي يتة ْيَتدوٕ ختاٍَ      
خدوضظوزو ٖةية، خةيدةْسييةنة ية ضيَطاي ٖاوغةضةرييةوة زضوغج زةبيَ، بؤية ية 

 ناْي عةؾريةتةوة بة ناويَهي ْعَة غةيطزةنطيَ!! تةضةف تانة
زا ئةةةض يةْيَد خيَعوْيَهسو، خةيدةْسيية زعانيتةنإ بتةو زتؤضة بتدوئ، زةبتيَ      

 يةْيَدوٕ زوو خيَعوْسو نؤٕ بدوبيَ ! 
 يإ يةْاو عةؾريةح و عةؾريةتيَهي تط نؤٕ بدوبيَ !

ْتة بةعةؾتريةتةوة   ئايني و ْةتةوةةةضي ْةياْثدوْي ظؤضيَتو يتةو خةيدةغتا بدو   
ناضةغةضبهةٕ، خةيَو ٖيَٓتسةي وةالو خؤؾةويػتا بتؤ عةؾتريةح و ئاغانتةي      
ٖةية، ئةوةْسة خؤؾةويػثيةي بؤ )) ْةتةوة(( ْيية! ئةَةف زةةةضيَثةوة بتؤ  
ئةوةي تانةناْي ْةتةوةيةى، نة عةؾريةح و عةؾريةتطةضي بةؾيَو ةتطْب يتة   

ضِظةتتاض ْةبدوْتتة يتتة تةييػتتُي   شيتتاْي نؤَةآليتتةتي خيَهتتسةٖييَنَ ٖيَؿتتثا تتتةووو  



بةرطى                                                                     زمانةوانى 
 هةشتةم

 

 01 

نتتتتتتتتةوو  عةؾريةتطةضي! زوو خايَي ظؤض ةطْب ٖةية بةضةو ئةوةَإ زةباح 
ووظةٕ بىةئ نة عةؾتريةح ئاَتازةةي ظيتاتط ٖةيتة يتة ْةتتةوة، برينطزْتةوةي        
ئيٓثُاي تانةناْي ْةتةوة يةاليةى ٖةضوةٖا غيابي ضدنُطِوْيةتي ضهدَتةتهاضي  

  ئتتتةو ضايَةتتتتةي زوووة ٖيَؿتتتثا ٖتتتةض  زةضبتتتاظ بتتتدوٕ يتتتةئاقاضي ْاونتتتةةةضي
زياضزةيتتةني ظويَتتة يةغتتةض برينطزْتتةوةي ٖتتةتا ضِؤؾتتٓىري و غياغتتةناْي وآلح،   
ؾتتيَدوظيَو يتتة َريْؿتتيين، نتتة يةغتتةض بٓتتةَاي ْاونتتةةةضي زوَةظضووة،يتتة ْتتاو    
قةيَتتةَطِةوي ضهدَتتةتي ٖتتةضيَُي ندضزغتتثاْي ٖةغتتا ختتيَ زةنتتطيَ  ٖتتةضوةٖا  

(( وةى ْةتتتةوة، زةخطيَثتتة شيَتتط ةدَاْتتةوة ٖتةضوةى نتتؤٕ َةغتتةيةي ))ْةتتتةوة 
ظَاْي ْةتةوويةتيـ زةخطيَثتة شَيتط خطغتياضةوة بتةوةي ْتةى نتاض بتؤ ظَتاْيَهي         
غثاْسةضو فةضَي بتؤ زةغتةآلتي نتدضزي ْتانطَي، بتةيَهد بعوظَيتو ٖةيتة نتاض بتؤ          
ةةضوْتةوةي ٖتةشَدوْي ظَتاْي عةؾتريةح و َريْؿتيٓةنإ زةنتاح يةٖتةَدوف        

وةي ظَاْي غتثاْسةض غتةخاْسْي ظَتاْي ْاونتةةةضي بتة      غةيطتط، ٖةيَدةؾاْسْة
 خيَتدي بةؾيَو يةخيازةنطزْي زميدنطوغيةح تيَسةةتةٕ!! ئةَتةيإ زةغتةآلتي    

 عةؾريتطةضي بةغةض ْةتةوةةةضي ْازوح !
، عةؾتتريةتطةضي و خةيدةغتتج بتتدوٕ   زتتاضِي بتتؤ زةزضيَ ئةَتتة يةغتتةضزةَيَو  

 ٕ زْيتتاي َةزةْيتتةح و  بةبٓتتةَاناْي عةؾتتريةتطةضي تتتةْٗا يةؾتتديَٓة زووضةنتتا
ضةظوضةح خةضيهة زةخدنيَثةوة نةني يةْاو نؤَةيَطاي ندضزيتسو، بةؾتيَو يتة ))    
ضِؤْانىريوْي(( نتدضزو غياغتةمتةزوضوْي بتة بتةضةيَهي زميدنطوغتيةوة ظيٓتسووي       

 زةنةْةوة!! 
 زؤضةناْي ْاغيؤْاييعَي ندضزي 547
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ْاغتتؤْاييعَي شَاضةيتتةى يتتة ْاغتتيؤْاييعّ يتتةْاو ْةتةوةناْتتسو ختتةيطةونطووة<     
َتتةزةْي، ْاغتتيؤْاييعَي ئتتةتٓيهي، ْاغتتيؤْاييعَي نتتةر يتتإ ْاغتتيؤْاييعَي    
غؤؾياييػتتا، ْاغتتيؤْاييعَي فطوووخنتتدوظي   ٖثتتس زطتتة يتتة ْاغتتيؤْاييعَي      
َةزةْي، ئةووْي تط ظياتط بعوظيَهٔ ئايسيؤيؤشيا ئاضوغتثةيإ زةنتاح و َيَتصوويَهي    

ٖاوآلتيىدوٕ(( بة ْةتةوةناْي ْيَد ضِةؾيإ ٖةية، ندْهة ظؤضبةيإ ٖةتا َات )) 
قةيَةَطِةوي ظؤضة ًَيَ ي خؤيإ بةضِةوو ْابيٓٔ  ئتةوضوخا نتطيَثةئ َيَتصووي يتة     
شياْي غياغي خؤي ية ضِيَطاي ) فاؾيعّ( و )ْاظيعَةوي( تؤَاضنطزووة ٖةضوةٖا 
ندضز تدوؾتي ةتةوضةتطئ ٖةضِةؾتةي يتةْاوبطزٕ بتدوة يةاليتةٕ ْاغتيؤْاييعَي        

 ضني و فاضغي عةضةبي و تد
 زةنطيَ ْاغيؤْاييعَي ندضزي بؤ زوو زؤضو زوو قدْاغ زوبةف بهةئ<

ئةّ زتؤضة ْاغتيؤْاييعَة ْتة ضؤشئاووييتة يتةْاو نؤَتةيَطاي        ْاغيؤْاييعي َيًًي<
غةضَايةزوضي غةضيٗةيَسوبيَ و يتة ئانتاَي ةتؤضوْيَهي نؤَةآليتةتي وغياغتييةوة      

) ئيػتتتثعُاضي(( و )) ضةةتتتةظ  بتتتةضخابدوبيَ ْتتتة ضِؤشٖةآلتيتتتة ْتتتاوةضِؤنيَهي )   
 خةغةْسي(( ٖةبيَ و ْةتةوةي تط بة )) نةَة ية خؤي(( خبديَٓيَثةوة 

ئةّ زؤضة ْاغيؤْاييعَة، ْاغيؤْاييعَيَهي زضوغج و غاخًةَة ئايني ئاضوغتثةي  
زةناح و بٓةَاناْي ةدظضوؾج ية بٓةَاناْي ئايني و نةيثدضي زضوغا نؤَتةيَطا  

ئةىسي خاْي فةيًةغدف و ؾاعري بة بٓياتٓةضي  زةناح  ية ضِووي تيؤضييةوة،
زوزةْتتطيَ ٖتتةضوةٖا ضتتازي قتتازضي نتتؤي بتتة )) ؾؤضؾتتطيَطيهطزْي ئتتةو تيتتؤضة  
زوزةْتتطيَ زةتتتدوْني ؾؤضؾتتةناْي بتتةزضخإ، عدبتتةزيَىي ْتتةٖطي و عىسويػتتىّ  
باضظوْي و ؾيَذ َةىدزي ضةفيس و ؾيَذ غتةعيسي ختريوٕ بتة خيازةنتةضي ئتةو      

زوبٓيَني، ندْهة ئةو ؾؤضؾاْة زةْطي ْةتةوةيتةني ْتاضِوظي   زؤضة ْاغيؤْاييعَة 
 بدو ية خيَٓاو ضدضَةتي زئ و َات ْةتةوةييةناْي ْةتةوةيةى 
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 ْاغيؤْاييعَي َيًًي و ظَاْي ندضزي   647
 9;=5-=5=5ية خدوضووي ندضزغثإ زوو بعوظي ضِظةاضخيدوظي ية َاوةي غاآلْي 

ضويتتةتي )) ْاغتتيؤْاييعَي َيًًتتي(( يةاليتتةٕ زوو غتتةضنطزةي نىغتتيهييةوة ضوبة
ندضزيإ زةنطز  ئةو زوو بعوظتة، ئةةتةض يتة زوو قدْتاغي زتدزو و بتَي خايدؿتا        
يةنسي بدوٕ، َةغةيةي ظَتاْي ندضزيتإ بتة بةؾتيَو يتة َافتة ْةتةوةييتةناْي        

، غتًيَُاْي  74=5->5=5ندضز زوْاوة  يةغةضزةَي زةغتةآلتي ؾتيَذ َتةىدزو    
يَهي ضوْتتانىريي  ٖةضنتةْس ضهدَتتةتي عيَطوقتي بتتة   زتاضيَهي تتط بتتؤ وة َةيَىةْتس   

ٖاوناضي ٖةَةاليةْي ئيٓطًيع تتدوْي نؤتتايي بتة زةغتةآلتي ؾتيَذ َتةىدز يتة        
غًيَُاْي بٗيَينَ، بةآلّ ضهدَةح و ئيٓطًيع ْاناض بدوٕ زوٕ بة ٖةْتسيَ يتة َافتة    

 ْةتةوةييةناْي ندضز بٓئَ يةنيَ يةووْة ظَاْي ْةتةوةيي ندضز 
ضهدَةتي عيَطوم و ضهدَتةتي بتةضيثاْيا يتة بتاضةي ضهدَتةتي       66=68/56/5ية 

ندضزييةوة ئةو ضِوةةياْتسيإ بآلونتطزةوة< ضهدَتةتي خاوةْؿتهؤي بتةضيثاْيا و      
ضهدَتتةتي عيَتتطوم زوٕ بتتةَات ئتتةو ندضوْتتة زةْتتئَ نتتة يةغتتٓدضي عيَطوقتتسوٕ بتتؤ 

 زوَةظضوْسْي ضهدَةتيَهي ندضزي يةْاونةنةياْسو   ((
ئةو بطيتاضةي   :6=5ي وةظيطوْي عيَطوقي ية ناْدْي زووةَي ٖةضوةٖا  ئةجندَةْ

خدوضةوةي زةضنطز< زةبيَ َات ندضزةنإ بتسةئ، ناضَةْتسةناْيإ يتة خؤيتإ     
بٔ، ظَاْيإ ظَاْي ضةمسي بتيَ، َٓسويَتةناْيإ يتة قدتاخباْةناْتسو زةبتيَ فيَتطي       

 ظَاْي خؤيإ بى و بة ظَاْي خؤيإ خبديَٓٔ   (( 
ؾةف خةضيةَاْثاضي ندضز ية ئةجندَتةْي ْديَٓتةضوْي    :6=6/6/5يةو الوةف، ية 

عيَتتتطوم يةةتتتةأل ٖةْتتتسيَ يتتتة خيتتتاو َتتتاقدآلْي غتتتًيَُاْي و نتتتةضندى، نتتتةْس    
 زوووناضيةنيإ< يةغةضؤى وةظيطوْي عيَطوم  نطز، زوووناضييةنإ ئةَاْة بدوٕ< 
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 ظَاْي ندضزي بىيَثة زووةّ ظَاْي فةضَيي ية خةضيةَاْي عيَطوقيسو  -5
 بةضخطؽ ييدو ندضزييةنإ، ندضز بٔ  ٖةَدو -6

يةنيَو ية غتَي ْديَٓةضةنتةي غتةضؤى وةظيتطوٕ، نتدضز بَيتج ٖتةضوةٖا         -7
 يةبةضخطغاْي ضهدَةتي ْاوةْسيـ ندضز ٖةبيَ 

ئةوةيإ زةنطز، عيَتطوم يتة شيَتط َاْتسيَا      خيَهؤيَيغياغةمتةزوضوْي عيَطوقي ٖةض 
ي غتتةضبةخؤ يتتة نؤَةيَتتةي )ئيٓثتتسوة(ي بتتةضيثاْي زةضبضتتيَ و بىيَثتتة زةويَتتةتيَه

ةتتةالٕ  يتتةزووي ؾتتةضِي يةنتتةَي زيٗتتاْي نيَؿتتةناْي زووي زتتةْطي يةنتتةَي    
زيٗاْي ية عريوقسو ظؤض بدوٕ و ٖةضِةؾةيإ ية زةغةآلتي بةضيثاْيا يتة ْاونتةنة   
زةنطز  بةضشةوةْسييةناْي بةضيثاْيا ية زةظةضةنةزو بة ئاضوغثة  خدوغتثةناْي  

بطِياضي يهاْسْي باؾدض  ندضزغثاْيإ بة عريوقي ندضز ْةبدو بؤية ئيٓطًيعةنإ 
عتتتةضةبي زوبتتتدو  بتتتةآلّ ئتتتةو ختتتطؤشة ئيػتتتثعُاضية خيَديػتتتا بتتتة بطِيتتتاضيَهي 
ْيَدْةتتتتةوةيي ٖةبدو َةغتتتةيةنةيإ ةةياْتتتسة نؤَةيَتتتة  ةتتتةالٕ  ئتتتةووْيـ   
ييَصْةيةنيإ خيَهٗيَٓا بؤ ئةوة  ية ئًيٓسة  ئةو َةغةيةية بهؤيَيَثةوة و غٓدضي 

غياغتتي زةويَةتتتة ْديَيتتةنإ زيتتاضي بهتتاح، نؤَةيَتتةي ةتتةالٕ نتتةْس   زتتدةطوت 
بؤ ئةوةي عيَطوم) بة باؾدضي ندضزغتثاْةوة( بىيَثتة زةويتةتيَهي    َةضزيَهي زوْا 

غةضبةخؤ، يةنيَ يةووْة< زةبيَ خدوغثةناْي ندضز بؤ زوَةظضوْتسْي فةضَاْىتةضي   
ةضي، خديَٓتسٕ  ندضز بؤ بةضيَدةبطزْي ْاونةنةيإ زوبةؾهطزْي زةغتةآلتي زوزو 

بة ندضزي ية قدتاخباْةناْسو ٖةضوةٖا بةضِةمسيهطزْي ظَاْي نتدضزي يتة ةؿتج    
زوّ زةظةاناْي ْاونةنةياْسو، يةبةض ناوبطريئَ    (( ْاناضي ضهدَةتي عيَطوقي 

( 8;خةمياْي ياغاي ظَاْة ْاونةييةناْي بةْاوي ياغاي شَاضة ) 75=67/9/5ية 
 75=5/:/5( ويدقتتائا ويعطوقيتتة، يتتة  =>=)بآلونتتطزةوة  ئةوياغتتاية يتتة شَتتاضة   

 بآلونطووةتةوة 
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ئتتةو َافتتة )) زةغتتثدضي(( و ))ْيَدزةويَةتياْتتة(( بدوْتتة بٓتتةَا و ؾةْطػتتج بتتؤ  
 زوووناضييةناْي ؾؤضؾةناْي باضظوٕ 

، َةال َػتثةفا يازوؾتثيَهي يةغتةض َتات نتدضز بتؤ ضهدَتةتي        87=5ية ؾؤضؾي 
 ية غةضةنيةنأْ<عيَطوقي ْاضزوو، نة ئةّ نةْس خاية، ية خا

خيَهٗيَٓتتاْي ويىيتتةتي ندضزغتتثإ يتتة ؾتتاضة ندضزييتتةناْي نتتةضندى،     -5
غًيَُاْي، ٖةوييَط، قةظو ندضزييةناْي َدغٌَ، ئتةو ويىيةتتةف يةاليتةٕ    

 وةظيطيَهي ندضزييةوة بةضيَدةبربيَ 
 زوْاْي بطيهاضي ندضزي بؤ ٖةَدو وةظوضةتةناْي عيَطوقي   -6

 يَطي و فيَطنطزٕ ية ندضزغثإ ظَاْي ندضزي بىيَثة ظَاْي ناضة  -7

ية زوو ضِوخاْي زةغةآلتي خاؾايةتي ية عيَطوم، ضهدَةتي نؤَتاضي عيَطوقتي   
زةغثدضيَهي ناتي زةضنطز  يتةو زةغتثدضةزو زطتة يةزووخاتهطزْتةوةي يتة      
ْاغاْسْي ظَاْي ندضزي وةى ظَتاْي زووةّ يتة عيَتطوم و ظَتاْي يةنتةّ يتة       

ثدضةنة زو ٖاتدوة< عةضةة و نتدضز  ندضزغثإ، ئةوة ية بةْسيَهي تطي زةغ
ٖاوبةؾٔ يةّ ْيؿتثُاْةزو و زوٕ بةَافتة ْةتةوةييتةناْيإ يتة ْتاو يتةنيَا       
عيَطوم ْطووة     ٖةضوةٖا يةزووي غةضٖةيَسوْي ؾؤضِؾي ئتةيًدٍ، نتةْسةٖا   
ضِيَههةوتٓاَة ية ْيَدوٕ غةضنطزويةتي ندضز و ضِشيَُةناْي عيَطوقي نطووة َافة 

ييتتتتةنإ يتتتتةنيَ يتتتتة بةْتتتتسة غتتتتةضةنيةناْي ئتتتتةو ظَاْتتتتةووْي ونةيثدض
، 7:=5ختاضتي   –ضيَههةوتٓاَةية بدوة بةتايىةتي يتة ضِيَهةوتٓاَتةي بتةعؼ    

   ::=5ضيَههةوتٓاَةي بةظوظ ضدظةيطوْي 
زوو زةغتتتتثهةوتي َيَتتتتصوويي   4;=5ضِيَههةوتٓاَتتتتةي يتتتتاظزةي ئتتتتاظوضي  

وْي ْاغتتيؤْاييعَي َيًًتتي نتتدضزي بتتدو، بتتة زؤضيَتتو غتتةضنطزويةتي ندضزتتتد
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غةضوْي ضهدَةتي عيَطوقي   نة يةغتةض بٓتةَاي ْاغتيؤْاييعَي ئتةتٓيهي و     
ئايسيؤيؤشي  غؤؾياييعَي!، زوَةظضو بتدو ْانتاضبهاح، يتة بةضوْىتةض ظَتاْي      

 ْةتةوةيي ندضز بة نؤى زوبيَ و بطِياضبسوح<
)) ظَتتاْي نتتدضزي ٖاوؾتتاْي ظَتتاْي عتتةضةبي زةبيَثتتة ظَتتاْي ضةمستتي ئتتةو 

ْيؿثدوْةناْي ندضزٕ  يةو ؾديَٓاْة، ظَاْي نتدضزي  ْاوناْةي نة ظؤضبةي زو
زةبيَثة ظَاْي خيَدديَٓسٕ و فيَطنطزٕ ٖةضوةٖا ظَاْي عتةضةبي يتـ زةبيَثتة    
َاززةيتةى يتةو قدتاخباْاْتة زةخديَٓتتسضيَ  ٖتةضوةٖا ظَتاْي نتتدضزيـ وةى      
ظَاْيَتتتتو يةغةضوْػتتتتةضي قدتاخباْتتتتةناْي عيَطوقتتتتي وةى ظَتتتتاْي زووةّ  

ياضةي بةْاو ئةجندَتةْي ؾؤضؾتي عيَطوقتي ٖؤناضيَتو     زةخديَٓسضيَ((  ئةو بط
بدو ظَاْيَهي ْيُضة غثاْسةض ية ٖةضزوو ؾاضي ٖةوييَط و غتًيَُاْي زضوغتج   
ب َ ٖةضوةٖا  ٖةض بةو ظَاْتةف نتةْسةٖا ةؤظتاضو ضِؤشْاَتةي نتدضزي وةى      
ضِؤؾتتٓىريي ْتتديَ، بتتةيإ، نتتاضووٕ، نتتؤضِي ظوْيتتاضي و ٖاونتتاضي     ٖثتتس     

 زةضبضٔ 
 عَي ئايسيؤيؤشي  ْاغيؤْايي

خيَٓاغةنطزْي ْاغيؤْاييعّ وةى ئايسيؤيؤشيايةني ضِووح تةووو يتة ؾتدييَن ختؤي    
ْييتتة، نتتدْهة ْاغتتيؤْاييعّ يةنتتةْس بدوضيَهتتةوة ؾتتطؤظة نتتطووةو ٖتتةض بتتدوضةو   

اغتيؤْاييعّ  خيَٓاغةيةني بؤ ٖةية  َايهٌ فطيسٕ باوةضِي ووية نة خؤيَني نطزْي ْ
ية ييَهؤيَيٓةوة غياغةناْسو ييًََتي و تاضَاييتةني    ( ٖةضزةّوةى )ئايسيؤيؤشيا يةى

بؤ ختؤوة ٖيَٓتاوة  ٖتةتا بتةّ زوويياْتة، ْاغتيؤْاييعّ ٖتةض زيَطتةي ةطْطيتي و          
ختتةَي َيَصووْدوغتتإ و نؤَةيَٓاغتتإ بتتدوة و َدْتتةظيطوْي غياغتتي خؿتتثطديإ 

  خػثىدو 
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ة تةبتةْي  ْاغيؤْاييعّ خؤي ئايسيؤيؤشيا ْيية، بةيَهد يةاليةٕ ئايسيؤيؤشياي تطةو
 زةنطيَ 

  patriotismٖةضوةٖا ييَطةو يةويَ تاغيؤْاييعّ يةةةأل نتةَهي ْيؿتثُاْيي    
تيَهتتةأل يتتةى زةنتتطئَ، بتتةآلّ ئتتةّ زووةف تتتةووو يةيتتةى زيتتإ ٖتتةتا ٖةْتتسيَ   
ْدغةضي وةى خطؤفيػؤض يتد نتانؼ بتة زوو ؾتا ٖةظتسشي يتةنةيإ زوزةْتَي،        

ة خؤؾةويػا ختةيَو بتؤ ختاى و    ندْهة ية زيسي يدنانؼ، ْيؿثُاْيي بطيثية ي
َيَصووةنتتتةي ٖةضنتتتي ْاغتتتيؤْاييعَة بطيثيتتتة يتتتة نتتتيُةْثؤيةني يةظةتتتة نتتتة 

 ندتًةيةني بيَ ؾةنٌَ خيَهةوة زةبةغثيَثةوة (( 
يةيةنيَا غؤظيةح و ضِؤشٖةالَتي ْاوةضِوغج، ْاغيؤْاييعَي ئايسيؤيؤشي خؤي يتة  

نةر زةةةيةْيَ  يةْاو خؤيسو ووتاي ْاغيؤْاييعَي غؤؾياييعَي، ْاغيؤْاييعَي 
 –ندضزوٕ، ئةّ زتؤضة ْاغتيؤْاييعَة يةةتةٍ زضوغتثىدوْي نؤَةيَتةي َاضنػتي       

 ييٓيين ) نؤَةيَةي ضِةجنسةضوْي ندضزغثإ خةيسوبدو  
ييٓتيين بتدوٕ يتإ وةى     –ضِوبةضوْي ئتةو بعوظتة ٖتةيَططي ئايتسؤيؤشياي َاضنػتي      

 ية َةغةيةنإ زةضِوؤْ   ييٓيٓعّ –ٖةْسيَهيإ زةيَئَ يةبةض ضؤؾٓايي َاضنيػعّ 
، زطتة يتةخاضتي غؤؾياييػتا نتدضز     9;=5يةزووي ٖةضةغتي ؾتؤضف ئتةيًدٍ    

ْاغتتطوو بتتة ) خاغتتؤى( ٖتتةَدو ضيعبتتة عةملاْيتتةناْي تتتط، باْطةؾتتةيإ بتتؤ        
ْاغيؤْاييعَي ئايسيؤيؤشي )َاضنػيةح وةى ناضةغتةضيَو بتؤ َةغتةيةي نتدضز،     

 زةنطز 
ة بؤ )َاضنػيةح!( و بٓةَاناْي ٖيَٓسة ئةو زؤضة ْاغيؤْاييعَة ٖيَٓسةي زيَػؤظ

زيَػؤظ ْيية بؤ زؤظة ْةتةوةييةنةي  ٖةض يةو ضِووْطةوة، غتاضزي يتة َاضنػتيعّ    
 ٖةْطاويَو بدوة بؤ ٖةض ئٓؿكاقيَو يةْاو بةضةي نةخةناْي ندضزغثإ!
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ٖيض ضيَههةوتٓاَةيةني ْدوغطوو يةْيَدوٕ  5==5ةوة ٖةتا غايَي – :;=5يةغايَي 
ي و ضهدَتتةتي عيَطوقتتي زوْتتة بتتدوة  ةرثدةؤنتتاْي بتتةضةي    ضيعبتتةناْي نتتدضز 

ندضزغثاْي و ضِشيَُتي عَيطوقتي ٖتةض زتةخج نطزْتةوة بتدوة يةغتةض بةْتسةناْي         
 !!  4;=5ضِيَههةوتٓاَةي ياظزةي ئاظوضي 

يةو َاوةية يةاليةى ئةو ضيعباْة، ؾةضِي ؾتاخيإ ةدوغتثةوة بتؤ ْتاو ؾتاض بتؤ        
 ضيعبة ندضزيةنإ بطاح! ئةوةي ) ْةوةي ْديَ(ف ية خةباتي ؾاخي 
، زةغتتةآلتي نتتدضزي 6454 – 6==5يتتة َتتاوةي زةغتتةآلتي ضهدَتتةتي ٖةضيَُتتسو 

زدضئةتي زةغةآلتي خاؾتايةتي عَيتطوم و ضهدَةتتة يتةى يتة زوو يةنتةناْي بتة        
غسوي ْةبدوة بةوةي ظَاْي ندضزي بهاتة ظَاْي ضِةمسي ضهدَةتةنةي و ظَاْي 

 غثاْسةضي وةظوضةتي خةضوةضزةي!!  
ةّ غاضزيةي ضهدَةتي ٖةضيَِ ية زياضنطزْي ظَاْي ضِةمسيتي ضهدَتةح و   ئةو خ

ظَاْي خيَدديَٓسٕ ية ٖةضيَُي ندضزغثإ، زةضفةتي بؤ ٖةْتسيَ نتةؽ خؤؾتهطز،    
 غؤضوْي ٖةيَىطريغيَثةوة!   –فيثٓةي بازئ 

ئةوةتة ئيَػثا بة )) ضِةمسيي(( ناض بتؤ بتة زوو غتثاْسةضنطزْي ظَتاْي نتدضزي      
 زةنطيَ!!  

ظتتة ٖتتةض زةضٖاويَؿتتثةي ْاغتتيؤْاييعَي ئايسيؤيؤشيتتة، نتتة زطتتة يتتة ))    ئتتةو بعو
 َايَديَطوْي، خاؾا ةةضزوْي(( ٖيضي تطي بؤ ندضز ْةٖيَٓا!! 

ئتتةو خاؾتتا ةةضزوْيتتة، تطغتتٓانةئ ٖةويَتتة زةضضتتةم بتتةندضز زةنتتطيَ، نتتدْهة  
زياووظي غياغي ٖيَٓسة ةتطْب ْييتة، بتةآلّ باْطاؾتةنطزٕ بتؤ زوو غتثاْسةضي       

ْةتةوةزو ضِيَطا بؤ زضوغثىدوْي زوو ْةتتةوة ختؤف زةنتاح ٖتةضوةٖا      يةْاو يةى 
ئتتةو زووةف ْةتتتةوة تتتريؤض زةنتتا و ضتتدنُطِوْي نتتدضزي بتتةضةو غتتةضزةَي       

 زةغةآلتي عةؾريةح زةباتةوة!!
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 ظَاْى ندضز  ية ْاو زةغثدوض  عيَطوم
 خطؤشةيةى بؤ خةضيةَاْثاضة ْديَيةناْى ئةجندَةْى ْديَٓةضوْى عيَطوم

 
 

ؤَةيَطا  نطووةزو، نة َطؤظ وةى بدْةوةضيَهى خطِ ضِيَع نةقى فةيػتةفة   ن ية
غياغى زوّ و زةظةانإ خيَهسيَٓس، ناوةضِآ زةنطآ زةَاضةنتاْى زنثاتؤضيتةتى   
غياغى، ْةتةوةيى ٖةتا نةغيى خاو بىٓةوة، بةؾيَدوظيَهى تط، َطؤظ ْاتدوْس بة 

بتة بتدوْى غياغتى     ئاظوز  ختؤ  وةى بدْتةوةضيَهى ظَاْتةووْى ئيٓػتاْى زةضى    
خؤ  بهاح ٖةتا يةَدتةضةناْى بتةضزةّ نؤَتةيَطا  نتطووة الْتةبطئَ  ئةْعميتة        
عةضةبى ية عريوم ْتةيثدوْيدة ٖتيض ةؤضِوْهاضييتةى يتة ظٖٓيتةتى تتانى عتةضةبى        
بهاح، ندْهة ضيعبى عةضةبى خاوةٕ ٖةض فةيػةفةيةنى غياغى بس يإ ٖتةتا  

ٕ )ْتا ت عتةملاْى( ْتةيثدوْيدة     ٖتةض ضةوتيَهتى غياغتيـ بَيتج عتةملاْى بتس يتا       
يةبةضوْىةض ندضز ةتِط يتة نتةيثدوض  ؾتؤفيَٓعَى غياغتى و ْةتتةوةيى بةضبتسوح         
يةٖةْسآ قؤْاغى غياغيسو، ضيعبى عةضةبى وةى ضيعبيَهتى نتةَاىل ئتةتاتدضنى    
ية ئاغتج نتدضززو ْتةى ٖتةض ؾتؤظيٓيةح بتةيَهد بتةضةو فاؾتيةح نتدوة  نتدضز           

ةؾتتسوض  غياغتتى( يةةتتةأل عتتةضةبى عيَطوقتتسو يةَيَتتصوو  عريوقتتسو بتتةزوو زتتؤض )ب
نتتطزووة  يةغتتةضزةَى خاؾتتايةتيسو بةؾتتيَو يتتة نتتدضز بةؾتتسوض  غياغتتى يتتة     
ئةجندَةْى ْديَٓةضوْى عيَطوقى زونطزووة  بةؾتيَهى تتط يتةزوو  ضوختاْى ضشيَُتى      

 بةعػى وةى خاضتى غياغى بةؾسوضيإ يةو ئةجندَةْة نطزووة 



  سةالم ناوخؤش و نةرميان خؤشهاو
 

 99 

 

يتتةى زيتتإ< ئةووْتتة  غتتةضزةَى ئةةةضنتتى ئتتةو زوو )بةؾتتة( يتتة نتتدضز ية
خاؾتتايةتى )تتتةووو( ْديَٓتتةض  نؤَتتةآلْى ختتةيَهى ندضزغتتثإ ْةبدوْتتة، بتتةآلّ     
ئةووْتتتة  زوويتتتى يتتتةضِيَطا  ٖةيَىصوضزْتتتةوة، وةى ْديَٓتتتةض  ضيتتتعة و ختتتةيَو   
بةؾتتسوضبدوْة، ئتتةّ ْدوغتتيٓة ٖتتةوأل زةزوح ئتتةو ضوغتتثية ضووٕ بهاتتتةوة نتتة     

ٓى ضايَةتى زوةرينطزٕ ية ندضزغتثإ و  زةغةآلتى ندضزيـ َهدضِ بدوة يةخاضوغث
زيتاض ْتتةبدوْى ْاغتتٓاَة  ْةتتةوةيى نتتدضز يتتة عريوقتسو، ويَتتطِو  ئةَتتةف تتتةووو    
زةخج يةغةض )ظَإ(  ْديَٓةضوْى ندضز زةناح، نتة نةغتيإ زدضئتةح ْانتةٕ     

 بةظَاْى خؤيإ بسوئَ  زةبس ٖؤناضو خاغاوةنإ نني 
)عةملاْى(يةوة باوةضِيإ بتة   عةضةبةناْى زةغةآلح بة )ؾيعة( و )غدْة( و

بٓةَاناْى غيػتثةَى فيتسضوىل ْييتة، ئتةووٕ بتةضدنُى )ظؤضبتة( و )زةغتةآلح(        
ٖةتا )زئ( خديَٓسْةوةيةنى عةضةبايةتى بؤ ْاغتٓاَة  عتريوم زةنتةٕ، ئتةووٕ     
عتتريوم وةى ٖتتةض زةويَتتةتيَهى ز  عتتةضةبى زةبيتتٓٔ، نتتدضزيـ وةى )ْةتتتةوة  

خديَٓيَثةوة، ندضز ية ْةظةض ئةووٕ )ئةقةييةتى زووةّ و خاوةٕ َاأل و ؾةضيو( ْا
قةوَية( ْةى ْةتةوةيةنى زدزو يةعتةضةة و ختاوةٕ ختاى يتةعريوقى ظؤضةًَتىَ      
ظؤضبة  خةضيةَاْثاضةناْى نتدضز يتة بةغتسو )غياغتى( و )ْةتتةوةيى( ْتني و يتة        
َةغتتةية ْةتةوةييتتةنإ، وةى )ظَتتإ( و )زدةطوفيتتا(  ْةتتتةوةيى بتتس ئاةتتإ   

  غياغتتى يتتة عتتريوم بتتة )ئاضوغتتثةيةى(زو بتتطزووة، نيَؿتتة    ئةَتتةضيها ةةَتتة
زةغةآلتى غياغى ندضز ية بةغسو ٖةض تةْيا بؤتة قػتةنطزٕ يةغتةض بدززتة!!    
بةزؤضيَو ناضةْدوغى غياغى ٖةضيَُى ندضزغثإ بةضةوؾى بدززة  عريوقةوة 
بةغةووةتةوة، ٖةض نيَؿةيةنى غياغى ية خاؾإ عةغهةض  يةْيَدوٕ )بةغسو( و 

ييَط( زضوغتتج بىتتس و بةغتتسو بدززتتة  ٖتتةضيَِ ْتتةْيَطآ، ئتتةوة ةتتةوضةتطئ  )ٖتتةو
نيَؿة  غياغى و ئابدوض  يةندضزغثإ بةضخا زةبيَج ندضز ية بةغسو عةضةة بة 
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)بطو ةةوضة( زةخديَٓيَثةوة، بةةدفثاضو ضةفثاض  خؤيإ يتة خةضيتةَاْى عريوقيتسو    
 زةخج يةغةض )يةى ةةىل(  عريوم زةنةْةوة!

  ظَاْى زتدزو نتاض  يةغتةض ْتةنطآ، نتؤٕ بعوْتطآ يتةعريوم        ئةةةض فانثةض
 ظياتط ية ْةتةوةو ةةييَو ٖةية 

ئتتةوة زوو ختتدىل خيَؿتتدو تتتةْيا ناضيتتإ يةغتتةض ْاغتتٓاَة  نتتدضز يتتةضوو    
ظَاْتتةوة ْتتةنطز ئتتةياضة نتتة ْديَٓتتةضوْى ندضزغتتثإ )ْتتةى نتتدضز( ٖتتةض تتتةْيا  

قةباضةيتةنى ةتةوضةتط    ْديَٓةض  زةغةآلتى ندضز ْني، بةيَهد ئؤخؤظغيؤْيـ بتة 
يتتةزاض  خيَؿتتدو بةؾتتسوضة، بؤيتتة زةتتتدؤْ َةغتتةية  ظَتتإ وةى خطؤشةيتتةى    
خيَؿهةؾى خةضيتةَاْى عريوقتى بهتةٕ، ختطؤشة  ظَتاْى نتدضز  بتؤ زيتاضنطزْى         
ٖةقيكةتى زوو ْةتةوة ية عريوم َةغةيةيةنى فانثةض  ظَإ ضؤيَيَهى ظؤض ةتطْب  

و بدْيتاز  ْةتتةوة يتةوآلتيَهى فتطة      زةةيَطِآ يةضؤْاْى زدزويى ْةتةوةزو، ظَإ
ْةتةوةزو خيَديػثييةنى ضةمتيية بؤ خاضوغثٓى نةيثدض و ظَتإ و زيٓتى ْةتتةوة    

Language and nation – building   ظَتتإ يتتةنس يتتة ئةغتتثدْة
خثتتةوةناْى ْاغتتٓاَة  ْةتةوةييتتة، بؤيتتة ةطْطتتة ْتتةى ٖتتةض ْديَٓتتةضوْى نتتدضز    

زو، بةيَهد تانةناْيـ َةغتةية  ظَتإ   يةٖةضِةَى زةغةآلتى ئةو زؤضة زةويَةتة
بة ئاَاجنى غةوتيص  خؤيإ بعؤْ و بة بةؾيَو يتة ئاغايؿتى ْةتتةوةيى بتعؤْ     
ْديَٓةض  ندضزغثإ زةتدؤْ يةغةض نتةْس بٓتةَاو ؾةْطػتثيَو )ؾتةضِ  ظَتإ(      

 يةةةأل ْديَٓةضوْى )باؾدض( و )ْاوةضِوغج(   عريوم بهةٕ 
ْتة بتةناضزةٖيَٓٔ ٖتةتا عةملاْييتةناْى     عةضةة فانثةض  زئ ظؤض زمياةؤشيا

عةضةبيـ بة بةٖاْتة  ظَتاْى قدضئاْتةوة )خطؤغتة  تتةعطيب( بةغتةض )غتةيطة        
عتتةضةة( ختتةيطِةو زةنتتةٕ  ٖتتةض يةزوَةظضوْتتسْى يةنتتةّ ضهدَتتةتى عريوقيتتسو،    
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نةغيَهى وةى )غاتا ئة ةغةض ( وةظيتط  َتةعاضيرى ئةوغتا، ؾتةضِ  تؤفيتل      
 ٓ او زضوغتتثهطزْى ئتتةو زةْطاْتتة  يتتةظَاْى وةٖىتتى زةنتتطز بتتةوة  ْابتتس يتتةخيَ

عتتةضةبى ْتتيني و يتتةظَاْى نتتدضز  زوٖتتةٕ يةغتتةض ؾتتيَدة  خيثتتى عتتةضةبى       
ةؤضِوْهاضييتتإ تيَتتسو بهتتطآ!! ئتتةو وةظيتتطة  ضهدَتتةتى شيَتتط غتتاية  ئيٓطًيتتع   
زةيطتتدح< ْابتتس زةغتتهاض  خيثتتةناْى ظَتتاْى عتتةضةبى بهطيَتتج، نتتدْهة ظَتتاْى 

ةض ( زةيعوْى ئةّ ةؤضِوْهاضية خةيدةْتس   قدضئاْى خريؤظة!! بيَطدَإ )ئة ةغ
بتتةظَاْى قدضئاْتتةوة ْييتتة، نتتدْهة ظيتتاتط يةغتتةضزةَى )ئيُتتاَى عتتةىل( ْتتةى    
خيَغةَىةضو غس خةييرةنتة  تتط ئتةو خيثاْتة  ظَتاْى قدضئتإ غتةضة و بتؤض( و         

 ْدخثةيإ بؤ نطووة!!
يةاليةنى تطةوة )ظَاْى قدضئإ( و )ئاخاوتٓى عةضةبى( ظؤض يةيةى زتدزوٕ   

يَدة  ئاخاوتٓى عريوقى ٖيض خةيدةْسييةنى بةظَاْى قدضئاْتةوة ْييتة ئةَتةو    ؾ
ظَاْى قدضئإ، ظَاْى قدضئاْةو ظَاْيَهى )ئدَةَى(ية ْةى )ْةتةوةيى( زوو زيٓى 
خدزو زيٓيَهى زيٗاْييتة ْتةى ْةتتةوةيى، بؤيتة ظَاْةنةؾتى ظَتاْيَهى ضؤضتاْى        

 زيٗاْيية 
ْةتتةوة ٖتةضوةٖا بتة ئايتةتيَهى     قدضئاْى خريؤظ فانثةض  ظَإ بتة بدْيتاز    

خدزو  ةةوضة زوْاوة< )وزعًٓانِ ؾعدبا وقىائى   ؤَ وياتة وختثىف ويػتٓثهِ(   
زتتدزويى ئتتةّ )زووة ت ظَتتإ و ْةتتتةوة( زةغتتةآلتى ختتطِ ٖتتةشَدوْى ختتدزو يتتة     
ئافطوْسْى َطؤظى يةى ؾيَدوظ  ظَإ و ْةتةوة  زدزو زةغةمليَٓس  َطؤظ ختؤ   

  ئةو ٖةقيكةتةف ئةوناتة تةووو زةضنى خيَتسةنطآ نتة   بدْةوةضيَهى ظَاْةووْيية
تةووو يةخطغى تايدؤيؤشيا  ظَاْةنإ بطةئ نة ٖتيض زوو )ظَإ(يَتو ٖةضنتةْسة    
يةٖتتةَإ خيَعوْتتة ظَتتإ بتتٔ بتتةةديَطة  تيؤضةنتتاْى )فتتؤْيِ( و )َتتؤضفيِ( و       
)غيَٓثانؼ( وةى يةى ْيني! يةّ ضِووْطةوة ْديَٓةضوْى ندضزغثإ زةتدؤْ تةووو 
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زونتتؤنى يتتة قدزغتتيةتى ظَتتاْى خؤيتتإ بهتتةٕ و ئتتةو ئةفػتتاْة  عةضةبتتةناْى  
زةغةآلح خدنةيَة بهةْةوة و ؾاْاظ  بةظَاْى خؤيتإ بهتةٕ، نتدْهة ختدزو      
ةةوضة ؾاْاظ  بة ظوتى خؤ  زةناح بةوة  ئةو ٖةَدو َطؤظة  يةيةى )َتطؤظ ت   

 ئازةّ( زضوغج نطزووة و خاوةٕ ئةو ٖةَدو ظَاْة زدزويةٕ 
زةغثدوض  نتاتى عريوقتى غتةضزةَى ؾؤضؾتى نتدوضزة  تتة دظ،       بةخيَى 

ندضز ية عةضةة زدزويتة يةةتةأل عتةضةبى عتريوم ٖاوبةؾتة يةزةوَيتةتى عتريوم،        
يةغتتةضزةَى خاؾتتايةتيـ بتتةةديَطة  بٓتتةَاناْى بطِيتتاض  غتتةضبةخؤيى عتتريوم  
ئاَاشة بةندضز نطووة وةى ْةتةوةيةنى زياووظ يةعريوم نة زةبتس ظَتاْى ختؤ     

ختةمياْى "ياغتا     75=67/9/5ى خؤ  بةناضبيَٓس ضهدَتةتى عريوقتى يتة    يةوآلت
( ئتتةّ ياغتتاية 8;ظَاْتتة ْاونتتةييةناْى بآلونتتطزةوة بتتةْاو  ياغتتا  شَتتاضة )  

بآلونطووةتتةوة  يةزةغتثدوض     75=5/:/5( ويدقتائا ويعطوقيتة يتة    =>=يةشَاضة )
ة و ظَتاْى  ئيَػثا  عريوقسو ظَاْى ندضز  يةٖةضيَُى ندضزغثإ ظَاْيَهى فةضَييت 

يةنةَة، ٖةضوةٖا يةباؾدض و ْاوةضِوغثى عريوقيـ ظَتاْى زووةَتة، ئايتا )زةم(    
يةَة ضوؾهاوتط زةبس ! ئايا فةضوَؤؾهطزْى ئةّ زةقة يةاليتةٕ ختدز  غتةضؤى    
نؤَتتاض و وةظيتتطة ندضزةنتتإ و خةضيتتةَاْثاضة ندضزةنتتإ ٖتتةآلتٔ ْييتتة يتتة        

ةو بيَسةْطييتتة  ئتتةو )نتتدضزيَثى(  زةبتتس بيتتاْدو  ئةووْتتة نتتى بتتس ! ئايتتا ئتت  
)خؤغثسوضوْة( بة عةضةة ْاغاْسْى عريوم ْاةةيةْس ! خؤمشإ زةظوْني، ئةةةض 
غةضؤى نؤَاض ةدتاضيَهى ْيؿثُاْى بة )ندضز ( بسوح و يةشيَطةوة قػتةناْى بتؤ   

% عةضةبةناْى عريوم بة )ظط زةزةٕ!( بةآلّ ئةةةض 4>عةضةة وةضبطيَطِزضآ ية 
سوح ٖيض ضووْازوح ! غةضؤى نؤَاض و ندضزةناْى ٖةَإ ةدتاض بة )ئيٓطًيع ( ب

تط بةةديَطة  زةغثدض  عريوقى بؤيإ ٖةية بتةظَاْى ظةُتانى خؤيتإ بتسوئَ و     
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بٓدوغٔ، يةّ ضووْطةوة بةناضٖيَٓاْى ظَاْى نتدضز  يتةو زوّ و زةظةاياْتة تتةووو     
ئةو ضوغثيية غاغ زةناتةوة نة ية عريوقسو زوو ْةتةوة  زياووظ زةشيتٔ  ئةةتةض   

دضز خؤ  ئةو ٖةْطاوة ْاويَج، ٖةضةيع عةضةبةنإ ض عةملاْى ض )ْا عةملاْى( ن
 ْةى ئةو ٖةْطاوة ْاوئَ بةيَهد ْاؾٗئًََ 

 ظَإ زدزويى بةيَطةية يةغةض ندضزغثاْيَثى ْاونة زس ْانؤنةنإ 
(  فةضوَؤؾهطوو بةضِيَطا  زياض  نطزْى 584(   نؤٕ و )>9ٖةضزوو بةْس  )

ة ناضةغتةض زةنتطئَ، ٖتةَدو عتةضةبيَو زةظوْتس ئتةوة       خطؤغة  ظَتاْى زتدزوو  
زةغةآلتى عةضةبى بدوة نة يةغةضزةَى ضهدَةتةنة  ْدض  غةعيسةوة ٖتةتا  
ئيَػثا خةضيهى بةعةضةبهطزْى ندضزغثأْ ئةَة ضوغثيةنة ٖيض نةغيَو ْاتدوْس 
ْهتتديَى يتتَي بهتتاح، زةغتتةآلتى نتتدضز  زةتدوْتتس بتتاْطى ٖتتةَدو ِضيَهدتتطووة        

هاح يةغةض بٓةَا  ظَإ ناضةْدوغى ئةو زيَياْة زياض  بهتطآ،  زيٗاْييةنإ ب
زةغتتةآلتى عتتةضةبى بتتاوةضِ  بتتة فانثتتةض  َيَتتصو و غياغتتى ْييتتة، زةغتتةآلتى  
ندضز  يةو ضووْطةوة ٖتةويَى يةةتةأل زوٕ، بتةؽ ئتةو عةقًَيةتتة ئةَتة  قتةبدأل        

يةغتةض   ْيية، بةآلّ ندضز بة خايَدؿثى ٖةض ضِيَهدطوويَهتى ْيَدْةتتةوةيى زةتدوْتس   
بٓةَا  ظَاْةوة ئةو ْاوناْة بطيَطِيَثةوة غةض ندضزغثإ  عةضةبى عريوم ئةةتةض  
بؤ َةغةية  ٖةوويَطط  يإ ْاناض  ْتةبس ْايتةوآ )نتدضز ( فيَطبىتس، ٖةضنتى      
ندضزة بةتايىتةتى نتدضز  ئتةو زيَياْتة نتدضز  و عتةضةبى نتاى زةظوْتس، يتةو          

  Testظَاْةوة تيَػج بهطئَ  خيَدزوْطةوة زةنطآ خةيَهى ئةو ْاوناْة يةضِوو 
ظَاْى ندضز  بدْياز  ْةتةوة  ندضز  زةةةيةْس، ظَإ و ْةتةوة ٖاوتا  
يتتةنةٕ، ٖتتةض بةظَاْتتةوةف ْاغتتٓاَة  ْةتتتةوة زةضزةنتتةويَج، ئتتةو زووةف    
ٖةضزووى ئايةتى ةةوضةيى خدزو زةغتةمليَٓٔ، بةنتةَعوْى ظَتاْى ئتةوية، يتإ      

 ؾتتؤظيَٓيعَى ظَتتاْى ىلَ بتتةضخا زةبيَتتج، ٖةويَتتسوٕ بتتؤ غتتطِيٓةوة  ظَتتاْى ئتتةوية
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ٖةضوةٖا خيَهؤيَة، ٖةويَيَهة بتؤ غتطِيٓةوة  ئايتةتيَهى ختدزو  ةتةوضة ٖتةضوةٖا       
 ضِةتهطزْةوة  نةْس ئايةتيَهى قدضئاْى خريؤظة 

ْديَٓتتةضوْى ندضزغتتثإ يتتة خةضيتتةَاْى ئايٓتتسة  عتتريوم يةغتتةضياْة وةى      
ةضيةَاْى عريوقى بة )ندضز ( )َدغًُإ( وةى )ندضز( يةٖةَدو زوْيؿثٓةناْى خ

قػة بهةٕ بةَةف ٖةّ خةياَيَهى خدزو زيَىةزس زةنةٕ، ٖةّ تةووو بةْتسيَهى  
زةغثدوض  عريوقتى زيَىتةزس زةنتةٕ نتة زوٕ بتة ْاغتٓاَة  قتةوَى و ظَتاْى         

 ْةتةوةيى ندضز زوزةْيَج 
ئةةةض يةّ خدية  خةضيةَاْى عريوقى ْديَٓةضوْى ندضزغثإ ْتةتدؤْ يةغتةض   

ْى )ظَتإ( و )ْةتتةوة( غتٓدوض  زتدةطوفيى ندضزغتثاْى باؾتدض )ْتةى        بٓةَانا
ٖةضيَُى ندضزغثإ( يةةةأل زةغةآلتى عةضةبى بةغسو يةنى بهةْتةوة، ئتةوة يتة    
خديةناْى ئايٓسة ضِةوؾةنة ظؤض ئايَؤظتط زةبيَتج و بتةزووض ْتاظوْطآ عةضةبتةنإ     
َةغتتتتةية  غتتتتاغ ْةبدوْتتتتةوة  ظَتتتتاْى فتتتتةضَيى يةندضزغتتتتثإ و بعوظتتتتى  

دوتػتتثاْسةض  يتتة ندضزغتتثإ بكؤظْتتةوة و ظَتتاْى نتتدضز  تتتةْيا بتتةظَاْى      ز
 )ٖةوييَط( و غًيَُاْى ؾطؤظة بهةٕ!!

 
 


