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 ضزغتإنتًَب: خىآلقُيُنِ تاضخيِ نىضز و نى
 بُضط: ضىاضَّ

 زاُْض: حمَُُزَُٓني ظَنِ بُط
 ٓاَازَنطزٕ: ِضَفًل غاَيح

 تايح: ًٖىا غاَيح
 َؤْتاش: ِضَيٓىاض

 بُضطػاظّ: قازض َريخإ
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 *ثًَصُكِ
 

 دوكتؤر كةمال مةزهةر
 

حمَُُز َُٓني ظَنِ، نىِضّ سادِ عُبسويِطَمحاِْ نىِضّ َُمحىزّ نىِضّ 
غازقِ باثريَ، يُبَُٓاَيُيُنِ ْاغطاوّ نىضزَ نُ ُٖض يُضؤشطاضّ باباًًُْناُْوَ 

 إ زَضًَٖٓاوَو زَضنُوتىوٕ.بُؾًَىَيُنِ تايبُتِ غُضي
زا يُغًًَُاِْ يُزايو بىوَ، ْاوَنُّ ُٖض يُُٓغًَسا 1880يَُاْطِ زووََِ غاَيِ 

( ثًَهٗاتىوَ، يُبُض َُٓني( و )حمَُُزيُغُض ُْضيتِ باوّ ًٓػالّ بُٓاوَيتُيِ بىوَو يُ )
خطاوَتُ ( ظَنِظؤض ظيطَنِ و زَضنُوتِٓ يًَُْى ٖاوََيُناِْ ُٖض يَُٓساَيًًُوَ وؾُّ )

ٍَ ْاوَنُّ، تا واّ يًَٗات بُ )  ( ْاوّ بِطوا.حمَُُز َُٓني ظَنِثا
خىَيٓسِْ حمَُُز َُٓني ظَنِ غُضَتا يُسىدطَناِْ ظَيسَنُّ بىوَ، ضُْس غاَيًَو 
بُفًَطبىوِْ ْىوغني و بَُٓاناِْ ٓايني و ُٖضزوو ظَاِْ فاضغِ و عُضَبِ خُضيو بىوَ. 

ًًُوَ خطاوَتُ قىتاخباُْ، ثاف غاَيًَو يُضوؾسيُّ ًٓٓذا زواتط يُ تَُُِْ زواْعَ غاَي
زا ضؤتُ ٓاَازَيِ 1896غُضباظّ ؾاضَنُ وَضطرياوَ، زواّ زَضضىوِْ يُغاَيِ 

 ٍَ َِ غاالٕ ضىوَتُ ُٓغتُْبؤ غُضباظّ يُبُغساو غُضنُوتىواُْ ُٓوَيؿِ بِطيىَ، زواّ غ
 1902غاَيِ (ّ غُضباظّ وَضطرياوَ، يُوَيـ يُغُضَتاّ نىيًُو يُقىتاخباُْ )

ُّ ُٓضنإبَُىالظَِ زووَّ زَضضىوَ، يُبُض ثًُباؾِ يُ ) ( وَضطرياوَو يُغاَيِ نىًي
 ( تُواوّ نطزووَ.ًٓؼ ضنٔزا بُثًُّ )ض1904

                         
عُبسوَياَل ظَْطُُْ  ،يُغُض زاواّ ْىوغُض ًُوَ: ًٖىا غاَيح ُٓمحُز.وَضطًَِطاِْ يُعُضَبً  *
 ساضؤتُوَو زووباضَ زايِطؾتؤتُوَ.ًثًَ
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زَغتجًَهِ ناضو فُضَاُْناِْ حمَُُز َُٓني ظَنِ نُ يُنؤتايًُناِْ 
ؤض غُضزََِ عىمساِْ بىوَ غُضَتايُنِ ظؤضباف بىوَ يُشياِْ ُٓوزا، ضىْهُ ظ

َِ غجًَطزضاوَ، يَُُٖىويإ ثِط َُتطغًساضتط بُؾساضبىوِْ  ناضو فُضَاِْ ططْطِ ث
يُيًصُّْ زياضنطزِْ غٓىوضّ ًَْىإ تىضنًاو بىيغاضيا بىوَ، زواتطيـ يُيًَصُّْ 
زياضنطزِْ غٓىوضّ ًَْىإ ضووغًا و تىضنًا، بُو ثًًَُّ نُ يُنًَو بىوَ 

ٍَ بىوِْ بُُٓوضوثِ و (يُناِْ والت، زَضتؤثؤططافِيُباؾرتئ ) فُتِ تًَهُ
قُوقاظيًُنإ و خَُيهِ زيهُ بؤ ضَخػاوَ، يُّ قؤْاغُّ شياًْسا بُغُضزاِْ ضُْس 
داضَّ بؤ والتاِْ ُٓوضوثا ظياتط ؾاضَظايِ ثُيسانطزووَ، يُواُْ ثًَـ يُنَُني 
ٍَ ؾاْسَيهِ تايبُتِ  دُْطِ دًٗاِْ و ثًَـ َُٖيطريغاِْ دُْط بَُاوَيُى يُطُ

َّ بؤ َاو َّ غاَيًَو بؤ خىَيٓسٕ ضَواُّْ فُضَْػا نطاوَ، بُو ثًًَُّ يًَُٖٓس
ضووزاوّ دُْطِ دًٗاِْ، غُضباضّ ضووزاوَناِْ دُْطِ بُضايِ بُيكإ نُزوو 
ٍَ ثًَؿرت قُوَابىو، ٓاَازَيًُنِ بُضضاوّ ُٖبىوَو بُو ْاوَّ نُ ُٓفػُضّ  غا

( و ًَساىل دُْطواُْ )ضوونٔ بىو ضُْسئ ًَساٍ و ًْؿاُْ بُغٓطًًُوَ بهات، يُ
خاضِ ٓاغًِٓٓ ؾسا ًَساىل )1917(، بُض يُغاَيِ ًَساىل يًَٗاتىويِ و ضاثىونِ)

( بُثًُّ زوو و زواّ َاوَيُنِ نًَُـ َُٖإ خاضِ بُثًُّ يُنُّ َُٓيُاِْ
 (. ًَساىل دُْطِ َُْػاوّثًَسضاوَ، ُٓوَ غُضباضّ )

ضَيعو َتُاُّْ ُٓو  يُغُضزََِ ْىَيِ تىضنًاؾسا حمَُُز َُٓني ظَنِ دًَِ
بُضثطغاُْبىو نُ يُزواّ دُْطِ يُنَُِ دًٗإ ٖاتبىوُْ غُض سىنِ، بُضاوّ 
خؤيؿِ ضووخاِْ زَوَيُتِ عىمساِْ و زاَُظضاْسِْ ضشَيُِ نؤَاضّ 
بُغُضؤنايُتِ َػتُفا نَُاٍ ُٓتاتىضى زيبىو، نُثًَؿرت بُو ْاوَّ غُضؤنِ 

ٍَ نطزبىو ُٓضناِْ دُْط بىوَو حمَُُز َُٓني ظَنِ يُغىث اّ سُفت ناضّ يُطُ
 ٌَ نُ زواّ زاطرينطزِْ بُغسا يُاليُٕ ًَٖعَناِْ بُضيتاًْاوَ باضَطانُّ يَُىغ
ٍَ َُٖىو  بىو، زواّ ًُٓعانطزِْ ٓاططبُغتِ َؤزضؤغًـ يُغىضيابىو، يُطُ

 َُٓاُْؾسا حمَُُز َُٓني ظَنِ ثًَِ باؾرتبىو بطُِضَيتُوَ والت.
 

* * * 
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وابىو عريام، نُ ُٓو ضؤشاُْ يُقؤْاغِ بىوٕ  حمَُُز َُٓني ظَنِ ثًَِ
َّ و ُٓو  بُزَوَيُت بىو، ؾىَيِٓ غطوؾتِ خؤيُتِ، بُتايبُتِ نُ ظؤض يُٖاوِض
ُٓفػُضَ غُضباظيًُ عرياقًًاُّْ نُ ثًَؿرت يُغىثاّ تىضنِ ُٓو يُشَيط فُضَاْسَّ 
بىوٕ طُِضابىوُْوَ ًْؿتُإ و ثًُو ثايُّ ؾًاو بُخؤيإ وَضططتبىو، ُٓوَّ 
َِ ضؤشْاَُْىوغِ نىضزّ ُٖض يُْاوَِضاغتِ غاَيِ  غُضجنًـ ضازَنًَؿ

(َوَ، بايُخًَهِ تايبُتِ بُطُِضاُْوَّ حمَُُز َُٓني ظَنِ زابىو، 1922)
 (ّ ظَاِْ اليُْططاِْ ؾًَذ َُمحىوز.باْطِ نىضزغتإيًَُْىياْسا ضؤشْاَُّ )

ٍَ ُْٓسا1924َّ تُممىوظّ 24حمَُُز َُٓني ظَنِ يُضؤشّ  اِْ خًَعاُْنُّ زا يُطُ
طُيؿتُٓوَ بُغسا، بَُُف غُضَتاّ قؤْاغًَهِ ْىَيِ ظاْػتِ و غًاغِ، نُ يُظؤض 
َِ يُظاْا بُضضاوَناِْ نىضز،  َّ بىوَتُ يُن َِ زَنات. بُدؤض بىاضزا ضاالى بىوَ، زَغت ث
غُضجنِ زاَُظضَيُٓضاِْ زَوَيُتِ عرياقِ تاظَّ، يُثًَـ َُٖىوياُْوَ َُيًو فُيػَُيِ 

ىضّ غُعًس و دُعفُض عُغهُضّ، بؤ الّ خؤّ ضانًَؿابىو، ُٖض يُزواّ يُنُّ و ْ
طُِضاُْوَّ ُٓغتًَطَّ بُختِ زضَوؾايُوَ، ُٓوَبىو ثًُ بُثًُ ثايُ بُضظَناِْ زَبِطّ، 
ًَٖؿتا زوو ُٖفتُ بُغُض طُِضاُْوَيسا تًَُٓثُِضيبىو نُ ثُيىَْسّ بُغىثاوَ نطزو يُ 

( زا خاُّْ َُؾلّ ضُْس َاْطًَهِ زيهُ يُ)( زاَُظضا، زواَكسّ( بُ )قٓفِ ثًازَ)
زا بؤتُ فُضَاْسَ يُ 1925بَُاَؤغتا زاَُظضاوَ، زواتطيـ يُغُضَتاّ ؾىباتِ 

( نُ زواتط نطاوَتُ نؤيًَصّ غُضباظّ، يُبُض ؾاضَظايِ قىتاخباُّْ غُضباظّ َُيُنِ)
ؿربزِْ (َنُوَ يُبىاضّ غُضباظيًُوَ بُؾساضيًُنِ ُٓوتؤّ يُبُضَو ثًَتطبيقىتًؤضّ )

.َِ ٍَ طًاِْ غُضزََسا بطىجن َّ نُ يُطُ  خىَيٓسِْ غُضباظّ يُعريام نطزووَ بُدؤض
بُالّ حمَُُز َُٓني ظَنِ يُضُْس َاْطًَو ثرت يُّ ثايُ ْىَيًُّ َُْايُوَ، 

(ّ غًًَُاِْ يُيُنَُني خىىل ثاضَيعطاضىْهُ خؤّ وَنى ْىَيُٓضّ يًىا )
ؤضّ ُٖبىوَ يُضَيِ ضاالنِ ثُضيَُاًًُْوَ َُٖيبصاضزْسا ثاالوتىوَ، ًٖىاو ٓاواتِ ظ

َِ خعَُتِ ظؤض بُعريام و ضؤَيُناِْ ُْتُوَنُّ بهات.  بتىاْ
 

(ّ نىضزّ، نُ شياُْوَ(يُؾسا، وَنى ضؤشْاَُّ )ثَُبعىيُثًَٓاوّ ُٓو )
باؾرتئ ضؤشْاَُّ ُٓوغانُبىو، يُْاوضُنُزا زَيطرِيَيتُوَ، واظّ يَُُٖىو ثًُو 
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خػًًُناِْ ًَٖٓاو خؤّ فًساّ ٖاوؾاضيًُناِْ ثايُيُى و زَغتهُوتُ ؾُ
 نطزووَ.

ُٖض يُبُضايِ يُنَُني يُزاًْؿتُٓناِْ ُٓجنىوَُِْ ْىَيُٓضإ يًََُصووّ 
عرياقسا ُٓغتًَطَّ حمَُُز َُٓني ظَنِ زضَوؾاوَتُوَ. يُو ضؤشَ ؾهؤزاضَّ 

زا بُدًَططّ غُضؤنِ ُٓجنىوَُٕ و غُضؤنِ 1925ّ تُممىوظّ 16ضَيهُوتِ 
غُضباظّ، ططْطرتئ يًصُْناِْ ثُضيَُاِْ غُضزََِ زاَُظضاْسِْ ُٓو يًَصُّْ 

بُدًَططّ زَوَيُتُ، َُٖيبصَيطزضاوَ، يُيُنِ تؿطيِٓ َُٖإ غاَيًؿسا داضَيهِ زيهُ 
و ُٓؾغاٍ  غُضؤنِ ُٓجنىوَُٕ َُٖيبصَيسضاوَتُوَ تا ُٓو ناتُّ بُوَظيطّ طُياْسٕ

وَف بُٖؤّ ُْطىجناِْ زوو زَغتًٓؿإ نطاوَ ُٖض يُّ ثؤغتُّ َاوَتُوَ، ُٓ
ٍَ يُنسّ بُثًَِ سىنُُناِْ زَغتىوض بىوَ، بُالّ بُ بُضزَواًَـ  ثؤغت يُطُ
ضُْس داضّ زيهُ بُُْٓساَِ ُٓجنىَُِْ ْىَيُٓضإ َُٖيبصَيطزضاوَ، ُٖضوَٖا زواتط 

 بُُْٓساَِ ُٓجنىوَُِْ ثريإ َُٖيبصَيطزضاوَ.
 

ا ُٓوثُِضَنُّ ؾًًًَططاُْو يُثُضيَُاًْؿسا قػُناِْ حمَُُز َُٓني ظَنِ ت
ٍَ بىوٕ، ُٓوَف ًْؿاُّْ بُضباَلوّ ضؤؾٓبريّ و ٓاطازاضّ فطاواِْ ُٓو بىوَ،  قىو
ضؤشَيو يَُُٖيىَيػتِ ًَاِْطَواُّْ خؤّ، نُ زووض يَُُٖيطىوٕ و َاْؤضّ غًاغِ 
بىو، الّ ُْزاوَ. ُٓوَف قُْاعُتِ فًهطّ ُٓوبىوَ، نُ يُزَيبُغتُبىوِْ ظؤضّ 

شٓاواوَ ٖاتىوَ، ُٓوَّ ُٓو ٖاوناضيهطزِْ ٖاوغُْطِ زَوَيُتِ بُؾاضغتاِْ ضؤ
 1932يُطَُيسا بُثًَىيػت زَظاِْ، بُتايبُتِ بُضيتاًْا بُوْاوَّ تا غاَيِ 

زَوَيُتِ َاْسَيتِ غُض عريام و زواتط ٖاوثُمياِْ بىوَ. يَُُٖإ ناتسا ُٓو يُغُض 
ظَاًَْهِ ًَُٖٔ و بُضضاوخػتِٓ ططفتُناِْ ْاوضُّ َُٖيبصاضزٕ، بُضزَواّ بُ

َِ خؤ غُخًَُت  يُغُضخؤو بُؾًَىاظَيهِ َتُاُْ ثًَهطاو بُزَْطًَهِ قايِ و ثتُوو ب
نطزٕ يا ثُجنُ ضانًَؿإ ثًَىيػتِ نًَؿُناِْ ْاوضُّ َُٖيبصاضزِْ خؤّ 
خػتىوَتُ بُضزَّ ُٓجنىَُُْوَ، يُّ ًَْىَزا يُغُضضاوَيُنِ فهطيًُوَ، بايُخِ 

َِ َُٓالو ُٓوالّ بُخ ىَيٓسٕ، ُٖوضَٖا خىَيٓسِْ شْإ و ًَُْٖؿتِٓ ظؤضّ ب
ُْخىَيٓسَواضّ و ْاضزِْ قىتابًإ بؤ والتاِْ ُٓوضوثا زاوَ، ُٓو ثًَِ وابىوَ 

 ت



َُٖىو ْايُباضّ و ؾُِضَْطًَعيًُنِ نؤََُيطا يُُْظاِْ و زوانُوتِٓ ضؤَيُناًًُْوَيُ، ُٓو 
يُضىاضضًَىَيُنِ ُٖضضُْسَ بابُتُنُّ، بُسىنُِ ضَوؾت و ؾىَيِٓ َُٖيبصاضزِْ، 

( زَخػتُ بُضضاوإ، وَىَل يُضىاضضًَىَ طؿتًًُنُّ، وَنى ْاوضُّ نىضزّتايبُتِ )
َُٖىو عريام زايُٓبِطيىَ، يُّ بىاضَزا، ُٖضوَنى يُبىاضَناِْ يُؾػاغِ و خعَُتطىظاضّ 
ٍَ و ظَوّ و ناضوباضّ  نؤَُاليُتِ و ضَيطاوبإ و ٖاتىضؤو ٓاوزَيطّ و نؿتىنا

ئ ضاثؤضتِ بُبَُيطُوَ ثًَؿهُف نطزووَ، نُ يُُٓجنىوَُِْ ْىَيُٓضإ، غُضباظّ، باؾرت
يُثؿت ثُضزَوَ، طفتىطؤّ ظؤضيإ يُباضَوَ نطاوَ، ظؤض بُبُضباَلويـ يُغُض الثُِضَّ 

( و ايعَإضؤشْاَُناِْ ُٓوغا ؾىَيِٓ خؤيإ نطزؤتُوَ، ُٓو ضؤشْاَاُّْ وَنى )
َّ ضؤشْاَُّ زيهُ، نُ يُّ الوطن( )االخاء( و )ايعامل ايعطبٌ( و )ايبالز( و )ايعطام) ( و ُْٖس

َِ ُٖالواضزٕ يُغُض ُٖض َُٖىويإ ْىوغًىَ،  ضؤشاُْزا بُضباَلوتطئ ضؤشْاَُبىوٕ، بُب
ُٖضوَٖا اليُُْ بُضثطغُناًْـ الّ خؤياُْوَ ُّٓ ضاثؤضتاُْيإ بُؾًَىَّ ْاًًَهُّ 

َيُٓضَناًْاْسا زابُف تايبُت ضاخ زَنطزو بُض يُطفتىطؤ يُغُض نطزًْإ بُغُض ْى
زا 1929( نُ يُنؤتايِ غاَيِ غُباضَت بُغىثازَنطز، بُمنىوُْ: ضاثؤضتُ ططْطُنُّ )

الثُِضَيًسا بُضاخ طُيُْطاوَو بُغُض ُْٓساَاِْ ُٓجنىَُِْ  34يُْاًًَهُيُنِ 
نؤََُيُّ ْىَيُٓضاْسا زابُؾهطاوَ، بؤ ٓاَازَنطزِْ ثؿتِ بُ ضاثهطاوَ عُغهُضيًُناِْ )

، 1929-1928بُظَاِْ فُضَْػِ و ياغاّ بىوزدُّ سهىَُتِ ًَػط يُغاَيِ ( طُالٕ
َّ ضَيجؤضتاشّ زاضايِ يًَُٓطإ و تىضنًا، ُٖضوَٖا ضاثؤضت و ياغاّ عريام و  ُْٖس

 .(3)غُضضاوَّ زيهُّ يُباضَّ ْاوَِضؤنِ بابُتِ غىثا بُغتبىو
 

َت بُططْطرتئ يَُُٖإ ناتسا ُّٓ ْىَيُٓضََإ يُطفتىطؤّ ُٓجنىوَُْسا، غُباض
َِ و ضاغت و  طُالَيُْاَُّ ياغايِ، ٓاَازَيًُنِ بُضضاوّ ُٖبىوَو ضاّ بُد
زضوغتِ يُباضَوَ زَضبِطيىَ، يُنًَو يُو ثًَؿُْطاُْ بىوَ زاواّ زَغتهاضّ نطزِْ 

زا 1916ْاوَِضؤنِ ياغايِ نؤِْ نًَؿُّ عُؾايُضّ نطزووَ نُ يُغاَيِ 
خؤيإ و ضُغجاْسِْ بٓهُيُنِ  بُضيتاًًُْنإ بؤ بُضشَوَْسّ تايبُتِ

 نؤَُاليُتِ ناضو ثؿت ثًَبُغتِٓ يُناتِ سىنُسا، زايآْابىو.

 ج



ُٖض يُغُضَتاوَ حمَُُز َُٓني ظَنِ يُغُض ؾًَىَّ باؾرتئ ُْٓساّ 
ٍَ ُٓواُْزا زَنطز نُ زَْطًإ  ثُضيَُاِْ زميىنطاتِ ضؤشٓاوا َُٖيػىنُوتِ يُطُ

 ثًَِ زابىو.
ض يَُُٖيبصاضزٕ بُضْاَُّ خؤّ باَلونطزؤتُوَو زواتط بؤ يُنَُني داضبىو ُٓو بُ
زا غُضزاِْ ْاوضُّ َُٖيبصاضزِْ خؤّ بؤ  1928يُناْىوِْ زووََِ غاَيِ 
 ُٓجنىَُِْ ْىَيُٓضإ نطزووَ.

حماغبُّ ًْابت بى َىنًُ ْاًًَهُيُنًؿِ يُّ باضَوَ بُْاوًْؿاِْ )
وَ، يُغُضَوَّ الّ الثُِضَزا باَلونطزؤتُ 36( بُظَاِْ نىضزّ يُ حمرتَُنامن

ُٓوّ سػابِ ثانُ يُ حماغبُ بآ ضُثِ بُضطِ زَضَوَيسا ضغتُّ ثِط َاْاّ )
 (ّ ْىغًبىو.بانُ
 

 رؤذنامةنووسى كوردى ئةم ناميلكةيةى هةلَسةنطاندووة.
ُٖضوَٖا بَُيطُْاَُيُنِ ًَِْٗٓ زيجًؤَاغِ بُضيتاِْ يُباضَيُوَ زواوَو ناضّ 

 اِْ والتاِْ ثًَؿهُوتىو يُقَُيُّ زابىو.ْىوغُضَنُّ وَنى ناضّ ثُضيَُاْتاض
ضاالنًًُ زياضو بُضضاوَناِْ حمَُُز َُٓني ظَنِ يُثُضيَُاْسا، بًَطىَإ بىوَ 
َّ ثاف طُِضاُْوَ بؤ عريام ضُْس  ٖؤناضَيهِ زيهُ يُو ٖؤناضاُّْ ضايُّ بهُو

َّ، يُ  َِ بػجًَطزض زا بِطياضَيهِ 1925ّ تؿطيِٓ زووََِ 25ثؤغتًَهِ وَظاضّ ث
اٖاُّْ بؤ زَضضىو ثؤغتِ وَظاضَتِ ُٓؾغاٍ و طُياْسِْ يُوَظاضَتِ زووََِ ؾ
َّ، بُوثُِضّ يًَٗاتىويًُوَف تىاِْ عُبسوملىسػني ُٓيػُعسووٕ) َِ بػجًَطزض ( ث

ٌَ بهات، ضاثؤضت و ناضوباضَ فُضًًَُناِْ و  ناضو فُضَاُْنُّ خؤّ دًَبُد
َِ ثػاُْوَؾِ ُّٓ طُواًًُّٖ بؤ زَزَٕ، بُدؤ َِ ضاالنِ ب َّ بُضزَواّ، بُب ض

َِ، بُطًاًَْهِ بُضظّ ُٖغت نطزٕ  َّ يإ ظَيسَِضؤيِ تًَسا نطزب ُٓوَّ ثًَِ ىَل َُٖيرِب
بُبُضثطغًاضَيتِ َاََُيُّ نطزووَ، شياًْؿِ  نُ يًَىاًًَْى بىوَ بُٖىُْضّ 
َاََُيُنطزٕ يُظاْػت و خىو  ِضَفتاضو ثًاوَتِ و دىاًََطّ و خىو و ضَوؾتُ 

َ غُضضاوَّ َُٖيططتبىو، بَُُف ضَيعّ سانُإ و دىاُْناِْ زيهُو
 خؤؾُويػتِ خَُيهُنُيؿِ بؤ بُزَغت ًَٖٓابىو. 

 ض



َّ يُتًَِطوآًِْ ُّٓ و ُٓوزا ُٖضزَبىو يُضاضَغُضنطزِْ قُيطإ و  بُدؤض
 ،َّ َِ. بُثًَىاُّْ ؾىَيًٓـ ثًَـ غُضزََِ خؤّ بهُو تُْطاُْناْسا بُؾساضب

َُٓني ظَنِ، ظياتط واَُظَْسَ زَنطا، تانُ  ظَيسَِضؤيِ ًًُْ طُض بًًََني حمَُُز
ضََعَيهِ غُضزََِ ثاؾايُتِ بىو، َتُاُْو ضَيعّ نؤؾهِ ؾاٖاُْو َُٖىو 
غُضؤى وَظيطَ عرياقًًُناِْ ُٓو غُضزََُّ، بُدًاواظّ َُيٌ و ٓاضَظوو 

 ْاتُبايِ و ضَظاو قايٌ بىوًْإ، بؤخؤّ َػؤطُضنطزبىو.
ُواُْ وَظاضَتِ ُٓوَتا ُٓواُّْ ْؤ داضإ ثؤغتِ وَظاضَتِ ططْطًإ، ي

ٓابىوضّ و طُياْسٕ و ...، ثًَِ غجاضزووَ، ُٖضيُى  َُعاضيف و بُضططّ و
يُعُبسوملىسػني ُٓيػُعسووٕ و دُعفُض عُغهُضّ و ْىوضّ غُعًسو ياغني 
ُٓهلامشِ و ضَؾًس عاىل طُيالّْى ْادِ ُٓيػىيسّ و دًٌَُ َُزفُعِ و تؤفًل 
ُٓيػىيسّ بىوٕ، ُٓويـ يُناضَناًْسا، دطُ يُاليُٕ شَاضَيُنِ نُّ يُو 

َّ ْعيهُناِْ خؤؾًإ ضاظّ ُْبىوٕ، ؾؤظًًٓػتاْ َِ نُبُِٖ وَنى ٖاوِض ُ ُْب
 زووضاضّ ضَخُٓيُنِ ُٓوتؤ ُْبؤتُوَ.

ٍَ ُٓوَؾسا ُٓو بِطواّ بُيُنًَتِ عريام ُٖبىو و ضاؾهاواُْف بُُٖضزوو  يُطُ
ظَاِْ نىضزّ و عُضَبِ، يُْىوغني و يًَسوإ و طفتىطؤو زاًْؿتُٓ طؿتِ و 

ّ زَضبِطيىَ، يُاليُنِ زيهُوَ ُٓو بِطواّ تايبُتًًُناِْ خؤيسا، ضاّ خؤ
ٍَ ظؤضبُّ غُضنطزَ ْاغطاوَناِْ نىضز،  بُخُباتِ ضُنساضاُْ ُْبىو يَُُؾسا يُطُ

 يُواُْ ؾًَذ َُمحىوزو غُضنطزَناِْ باضظإ ثُيىَْسّ ُْبىو و زابِطابىو...
ضيػىا ُْنطزووَ  1930بَُيهى ُٓو تُْاُْت نىؾتاضّ ضؤشّ ؾُؾِ ُٓيًىوىل 

ض زَغتِ ًَٖعَناِْ سهىَُت يُغًًَُاِْ ؾاضَنُّ خؤّ ضوويساوَ و نُ يُغُ
(َوَ يًََُصووّ ٖاوضُضخِ نىضززا تؤَاض ضؤشّ ضَؾِ ؾُؾِ ُٓيًىوٍبُْاوّ )

نطاوَ، بُضاوثؤؾني يُضَظاَُْسّ فًهطّ غًاغِ خؤّ ُٓو َُٖىو ُٓواُّْ 
.َِ  يُغُض تؤَاضنطاوَ ُْى بؤّ تؤَاض نطاب

 

َِ بُنىضتِ ضُْس ضاغتًًُنِ زيهُ  بُالّ يُبُضاْبُض َُُٓؾسا يًَطَزا زَب
َّ ضَُْٖسَناِْ ضىاضضًَىَّ ًََصووّ ُٓو وَيُٓيُ تُواو  تؤَاضبهُئ بُواُْوَ زَنط

 ح



ٍَ زَزَئ يُباضَيُوَ بؤ خىَيُٓضاِْ بُٓخؿًَٓني، ُٖضنات ثًَىيػتِ  بهُئ نُ ُٖو
َِ ُٓو يُخعَُتهطزِْ ضؤَيُناِْ ُْتُوَنُّ و طىتِٓ ضاغتًسا زض َيغِ ُْنطزووَ، نطزب

ُٖض ُٓوَف بىوَ ظؤضداض بىوَتُ َايُّ وَِضظبىوٕ و بًَعاضبىوِْ بُضثطغإ، ُٓوَف 
غُضباضّ ؾًَىاظّ دًَطري و ثتُوو بابُتًاُْ يُخػتُِٓضووّ بريوِضاو ثًَؿًٓاظَناٌْ 

زا يازاؾتًَهِ زووضوزضَيصّ غُباضَت بُنًَؿُّ نىضزو 1930الّ ُٓو، يُغاَيِ
ؾا فُيػَُيِ يُنُّ و وَيُٓيُنًؿِ ىَل زاوَتُ َُْسووبِ غاَِ  ٓاَيؤظيًُناِْ زاوَتُ

بُضيتاِْ، تًازا بُوثُِضّ زَيػؤظيًُوَ باغِ بًَعاضّ نىضزّ نطزووَ، ُٓوَف بُٖؤّ 
َّ خػتِٓ َافُنإ و خؤزظيُٓوَّ زَوَيُت يُثُميآْاَُ ًَْىزَوَيُتًًُناِْ  ثؿت طى

ضفطاوإ يُضيعَناًْإ و يُْاخُوَف تايبُت بُنىضز نُ بىوُْتُ َايُّ ْاِضَظايًُنِ بُ
ناض يُيُنًَتِ ًْؿتُاِْ و زواضؤشّ والت زَنات، بريوِضاناِْ خؤيؿِ بُبَُيطُّ 
ضاغتِ بِطواثًَهطاو نُ ُْزَنطا بُزضؤ خبطَيتُوَ،ثؿت ُٓغتىوضو قايِ نطزبىو. غاَيًَو 

( ياززاؾتًَهِ ٖاوؾًَىَّ يُباضَّ زا1931يُٓاياضّ و ثًَٓر َاْطًـ زواتط )
طُالَيُْاَُّ ظَاُْ ْاوخؤيًُناُْوَ زاوَتُ َُْسوبِ غاَِ بُضيتاًْاو يُغُض زاواّ 
ُٓو َازَناِْ ياغاّ تاظَّ َُٖيػُْطاْسووَو نُّ و نىِضيًُناِْ زياضّ نطزوَ. 

(زا، يُغُض زاواّ ياغني ُٓهلامشِيـ ضَيو يُغُضزََِ نابًُٓنُّ )1935غاَيِ 
( 69نطزؤتُ نىضزّ و يُْاًًَهُيُنِ )ٖاوِضَيًُنِ خؤّ. ُٖضزوو ياززاؾتُنُّ 

(َوَ ضاثِ نطزووَ، َُُٓف بُضثطغاِْ زوو تُقُالّ بًػىزالثُِضَيًسا بُْاوًْؿاِْ )
ىَل ٖاضو ٖاز نطزووَو ُٖض يُْاو ضاثداُْزاو يُبُغسا زَغتًإ بُغُض َُٖىو زاُْناِْ 

ُْيُى ظياتط ُٓو ْاًًَهُيُزا ططتىوَو بُؾًَىَيُنِ ٓاوَٖا يًَُْىيإ بطزووَ نُ يُزا
يُغُض ضووّ ُّٓ ظَويًُ ًٖطِ ىَل َُْاوَتُوَ، ًَُٓـ بُٖؤّ ضانُّ 

(ّ ضاوَيصناضّ وَظاضَتِ ْاوَخؤّ بُضَطُظ بُضيتاِْ و ناضاَُو ؽ.ز.ُٓزَؤْسؽ)
نؤيًَصّ تىَيصيُٓوَّ ضؤشُٖالتِ يًَٗاتىوّ تىَيصيُٓوَّ نىضزّ طُيُْطاوَتُ )

ـ يُطؤظاضَيهِ بًبًًؤططافِ يُغاَيِ (ّ ظاْهؤّ يُْسَٕ، بؤ يُنَُني داضيُٓفطيكِ
َِ نؤََُيُّ ؾاٖاُّْ ٓاغًاّ ْاوَِضاغتزا يُطؤظاضّ )1945 ( باَلونطزَوَو ٓاَاشَّ ث

، ؾُضَفِ بًًِٓٓ ُٓو (4)نطزووَ. ثاف طُِضإ و َاْسووبىوًَْهِ ظؤضّ زَيػؤظاِْ نىضز

 خ



ُضّ نىضزّ زاُْيُف، يُاليُٕ يُنَُني نىضزَوَ، بُض غُباح غايبِ عُبسوَياَلّ ْىوغ
ثاف ًْى غُزَ  (5)عرياقِ زاًْؿتىوّ يُْسَٕ نُوتىوَ بُٖؤّ ضانُّ ُٓوَوَ

يُضاثساِْ ًٓٓذا ضؤؾٓبرياِْ نىضز تىاًْىياُْ ْاوَِضؤنِ ُٓو زوو ُٖوَيُ 
زَيػؤظاُْيُّ ًََصووْىوغُ طُوضَنُيإ خبىَيُٓٓوَ، تا ببًَتُ ضريؤنًَهِ ثُْس ٓاًََعّ 

ني يُنات و ؾىَئ، بُزَغتِ ؾؤظًًًُٓ يُخؤبايِ نُّ منىوُْ يُوَّ نىضز بُضاوثؤؾ
(، بُتايبُتًـ ُٓطُض َُبُغتِ يىوتبُضظَ ُٖضَ زوانُوتىوَناُْوَ زووضاضّ بىوٕ)

دىاًََط خاوَُْنُّ و غىوضبىوِْ يُغُض يُنًَتِ ًْؿتُاِْ ُٖضوَٖا تًَههطزُْوَ 
ٍَ بُضُٖ َيػتهاضاِْ يُظؤضبُّ تًَعَناًْسا ُٖض يُناتِ طُِضاُْوَيسا بؤ عريام يُطُ

َِ ياغني ُٓهلامشِثُضيَُاِْ نُ ) ( ؾاْاظّ بُخؤيُوَ زَنطز نُ ُٓو يُن
َِ زَظأْ حمَُُز  يُدَُػُضَناًُْتِ، يُواُْيُ نُغاًَْو ُٖبٔ ُٓبًَُم مبًَٓٔ نات

( ُْتُوَثُضغتِ بؤ يىْؼ ُٓيػُبعاوّ(زا )1939ّ سىظَيطاِْ 27َُٓني ظَنِ يُ )
 .(6)اِْ ُٓجنىَُِْ ْىَيُٓضإ ثاالوتىوَُْٓساًََتِ يُى يُططْطرتئ يًَصُْن

 
ُٓو َُٖيىَيػتُ ْاَُغٔىالُْ ضَظاَُْسّ ٖعضّ حمَُُز َُٓني ظَنِ يإ ؾًؤم 
ُْنطزووَ، ُٓو تا زواَُٖني شياِْ بِطواّ بُبطايُتِ ُْتُوَيِ ُٖبىوَ َُُٓف 
ٍَ طًاِْ غُضزََُنُّ خؤيسا طىجناوبىوَ، ثاف يُنَُني  يُٓاوَاليِ ظَيِٓ يُطُ

ِ دًٗاِْ خىيًاو َُيًِ ُٖغت و غؤظ نُ ناضيطُضيِ فًهطّ ْاظيعّ و دُْط
ٍَ بىوَ، ناضّ يُّ ُْنطزووَ، تا ُٓوثُِضَنُّ  فاؾًعيِ بُغُض ظَيِٓ ظؤض نُغسا ظا
ٍَ بىوَ، يُياززاؾتُناِْ نُغًَهِ ْعيهِ خؤيسا  بطايُتِ ُْتُوَيِ غىَيػطّ بُز

تِ ٓاغاّ عُؾريَت و ظؤضداضإ زَيطىت: طُض نىضزغتإ يُزَغُالٖاتىوَ: )
 ٍَ َِ بُضَو يُنًَتًًُنِ ٓاضَظووَُْساُْ يُطُ ؾًَدُنإ ضظطاضّ بىوايُ. ُٓوناتُ زَب
عُضَبِ عرياقسا ُْٖطاو َُٖيبًَٓتُوَ، وَى يُنًَتِ غىيػطا َُٖىو ُٓو تىمخاُّْ 

 .(7)(يُنططتٔ نُ يًَُْىإ غىيػطيًُناْسا ُٖيُ، يًَُْى عرياقًًُناًْؿسا ُٖيُ
 

ُٓفطاْسُْناِْ حمَُُز َُٓني ظَنِ ضَُْٖسَيهِ تايبُتِ زَخُُْ  زآًَٖإ و
غُض نُغايُتِ و نًَؿِ نؤَُاليُتِ و ٖعضّ خؤّ، ُٓو َُٖىو ٓاَازَناضيًُنِ 

 د



ثًَىيػتُ بؤ زَضنُوتٔ يُو طؤِضَثاُْزا تًَسا غُضباضّ ُٓو غًفاتُ 
َضو ثُغُْسنطاواُّْ نُ بُنىضتِ ٓاَاشََإ بؤيإ نطز ُٓو نُغًَهِ نؤَيُٓز

َُٖيهُوتىويُنِ زَطُُٕ بىو، يُتُى ظَاِْ نىضزيسا ظَاُْناِْ عُضَبِ و تىضنِ 
و فاضغًِ و فُِضَْػًؿِ  ظاًْىَ، ُٖضوَٖا ؾاضَظايًُنِ تُواويؿِ يُُٖضزوو 
ظَاِْ ًٓٓطًًعّ و َُٓيُاِْ ُٖبىوَ، نًََُهًـ ظَاِْ ضووغِ ظاًْىَ، ٖاونات 

ُٖض يُغُضَتاّ تًًَُُُْوَ خىَيُٓضَيهِ باؾِ غُضضاوَ ضَغُُْنإ بىوَ، 
 نتًَبداُْيُنِ تايبُتِ بؤ خؤّ ثًَهُوَ ْاوَ. 

حمَُُز َُٓني ظَنِ ُٖض يُُِٖضَتِ الوَيتًًُوَ نُوتُ ْاو َُيساِْ تىَيصيُٓوَّ 
زا، 1924َوَ تاوَنى ناتِ طُِضاُْوَّ بؤ عريام يُغاَيِ 1906ًََصوويِ، يُغاَيِ 

ووزاوَناِْ يُنَُني دُْطِ دًٗاِْ ُٖؾت نتًَبِ غُباضَت بُغىثاّ عىمساِْ و ض
بُتايبُتِ يُغُض طؤِضَثاِْ عرياقسا، بُظَاِْ تىضنِ ضاخ نطزووَ. ُٖض يَُُٖإ بىاضزا 
ضُْس نتًَبِ زيهُؾِ ْىوغًىٕ، بُالّ بُٖؤّ باضوزؤخِ ؾُِضَوَ ضاخ ُْنطاوٕ، 

ؽ ( نُ زوو بُضطُو بُزَغتٓىواهلجوم على كوت العنازة و حماصستهآُوَتا نتًَبِ )
ثًَؿهُف بُ بُؾِ ًََصوويِ دُْطِ يُيُْسَٕ نطزووَ. زواّ طُِضاُْوَف بؤ عريام 
زَضفُتِ ظؤض باؾرتّ بؤ ضَخػاوَ تا يَُُيساِْ تىَيصيُٓوَّ ًََصوويًسا ُٓفطاْسٕ بهات، 
ٍَ ُٓو ٓاَيىطؤِضَ دؤضايُتًًُ طُوضَيُّ بُغُض ضَيِطَوَنُيسا ٖاتىوَو ظياتط  ُٓوَ يُطُ

ٍَ نطزووَ نُ ْىوغًُٓوَّ بُؾًَىَيُنِ ظاْػتًًاُْ تا خؤّ بًََُصووّ نىضزَ وَ غُضقا
خالقُيُنِ ُٓو ثُِضَنُّ ثًَىيػتِ بُٖعضو قَُيَُُنُّ ُٓو بىوَ، ُٓوَؾًإ خاوَِْ )

( ظؤض بُباؾِ َُٖيًػُْطاْسبىو، يُّ ثًَٓاوَؾسا ثًَىَْسيِ تاضخيِ نىضز و نىضزغتإ
ٍَ زاّ و زَظطا ظاْػتًًُناِْ ْاوَوَ املكتبة و زَضَوَ زاَُظضاْسبىو، )ثتُوّ يُطُ

( ببىوَ باؾرتئ دًَطاّ ُٓو بُبُضزَواَِ، ُٓوناتُّ زَضزو املتنيب(ّ ؾُقاَِ )العصسية
ُْخؤؾِ و زضَيصخايُٕ و يُزوا غاَيُناِْ شياًْسا يُثًًَإ خػت و بِطغتًإ يًَِ بِطّ، 

.َّ  زَضىوَ ُٓو
 

ايبُتِ، نُوتُ بُضَو ُٖض زوا بُزواّ طُِضاُْوَّ، بُياضيسَّ َاَؤغتاّ ت
ثًَـ بطزِْ ُٖضزوو ظَاُْ عُضَبِ و ًٓٓطًًعيًُنُّ، َُٖىو ُٓواُّْ غُضباضّ 

 سِ



 َِ باؾرتئ ٓاَطاظ زياض نطاوَ، نطزووَتُ ٓاَطاظّ يًَهؤَيًُٓوَو ثؿهًُٓٓ ب
 غٓىضَنإ ُٖض خؤؾٌ ُٓوَّ يُثًَؿُنِ بؤ باؽ نطزووئ.

باؾرتئ نؤََُيُ غاَيسا حمَُُز َُٓني ظَنِ،  20يَُاوَّ نَُرت يُ 
تىَيصيُٓوَّ ظاْػتِ يُغُض ًََصووّ نىضزّ يُنؤُْوَ تا غِ غاَيِ بُضايِ 
غُزَّ بًػتُّ ثًَؿهُف ُْتُوَنُّ نطزووَو بُظَاِْ خؤيؿًإ زايِطؾتىوَ، 
بُثًَِ قػُّ حمَُُز دًٌَُ ضؤشبُياِْ خىايًَدؤؾبىو، نُ ًََصووْىوغًَهِ 

َِ  (8)يُ ؾاططزَناِْ ُٓو بىوَ نىضزّ بُضضاوَو ؾاْاظٍ بُوَوَ زَنات يُن
( بىوَ، ُٓوَؾًإ زاِضؾتًَٓهِ دىإ و غازَو غاناضّ واشَ، ثِطَاْا)

وَضضُضخاًَْهِ ططْطُو َُبُغت و واتاّ ظاْػتِ و ٖعضّ يُخؤططتىوَ، ضىْهُ 
َِ، بُضَُُٖناِْ  ًََصووْىوغُ ْاغطاوَناِْ نىضز، دطُ يُضُْس نُغًَهًإ ُْب

 ضنِ ْىوغًىَ.خؤيإ بُعُضَبِ و فاضغِ و تى
َِ ُٖالواضزٕ، يُغُض ُٓوَنؤنٔ نُ نتًَبِ  َُٖىو ُٓواُّْ ٓاطازاضّ بابُتُنُٕ، بُب

( باؾرتئ خىالقُيُنِ تاضخيِ نىضزو نىضزغتإ يُ َُبسَِٓ تاضخيُوَ تا ًُِٓطؤ)
يُ، بُؾِ يُنَُِ بُ ظَاِْ نىضزّ ْىوغًىَو بُضَُِٖ ظاْػتِ حمَُُز َُٓني ظَنِ

َِ غُزو ُْوَزو ُٖؾت الثُِضَيُ،  يُبُغسا 1931يُغاَيِ  ضاثِ نطزووَ، ُٓوَيإ غ
زا 1937بُؾِ زووًََؿِ يَُُٖإ نتًَب ُٖضبُظَاِْ نىضزّ ْىوغًىَو يُغاَيِ 

 يُبُغسا ضاثِ نطزووَ، ُٓوَؾًإ ضىاض غُزو غِ و يُى الثُِضَيُ.
بؤ زَوَيُت و َريْؿًُٓ نىضزيًُناِْ غُضزََاِْ ثًَـ ًََصوويِ تُضخإ 

اؾإ يُغُضزََِ ًٓػالَِ زاو تا نؤتايِ غُزَّ ْؤظزَيُّ يُغايُّ نطزووَ ث
( يَُُٖابازّ ًَٓطإ ُٖضزوو ًٓٓتًؿاضاتِ غُيسيإعىمساِْ و ٓرياًًُْنإ، )

بُضطِ نتًَبُنُّ بُظَاِْ نىضزّ و بَُُٖإ قُباضَ يُضاخ زاوَتُوَ، وَىَل 
( َّ َِ ُٓوَّ ثاغاوَيهنىضزو نىضزغتإبُْاوًْؿاًَْهِ ْى َِ ( بُب َِ و بُب ًإ ُٖب

.َِ  ُٓوَّ غاَيِ يُضاثساُْوَنُؾًإ زياض نطزب
 

( بُظَاِْ غًًَُاِْ وَ والتِ تاضخيِثاؾإ حمَُُز َُٓني ظَنِ نتًَبِ )
زا يُبُغسا بُضاثِ طُياْس. ُٓوَؾًإ زوو غُزو 1939نىضزّ ْىوغِ، يُغاَيِ 

 ص



و زَوضوبُضَنُّ  ُْوَزو ضىاض الثُِضَيُ. بؤ يًَهؤَيًُٓوَ يًََُصووّ غًًَُاِْ
تُضخإ نطاوَ، بُْاوضُّ ؾاضَظووضيؿُوَ نُ يُزَيطظََاُْوَ يُغُضزََِ 
َِ. تا زَطاتُ زوا غُضزََِ عىمساِْ، تًًَسا  ًٓػالًًَُوَ ثًَسا زَض
يًَهؤَيًُٓوَيُنِ تًَطو تُغُىل يُغُض َريْؿًِٓ بابإ و َريَناِْ نطزووَ، 

اُْناِْ، ُٓوَ غُضباضّ ُٖضزوو ُٖضوَٖا يُغُض عُؾريَتُناِْ ْاوضُنُو قىتاخب
تُضيكُتِ ُْقؿبُْسّ و قازضّ نُ يُو ْاوضُيُزا باَلوبىوٕ. ُٖضوَٖا شيآْاَُّ 
ظؤض يُظاْايإ و ُٓزيبإ و ْاوزاضاِْ ْاوضُّ ؾاضَظووضّ ًََصوويِ و ؾاضّ 

يؿُوَ يُطؤظاضّ 1940غًًَُاِْ و زَوضوبُضَنُّ يُخؤ ططتىوَ، ُٖض يُغاَيِ 
يُبُغسا زَضزَضىو، بُظَاِْ نىضزّ زَغتِ بُباَلونطزُْوَّ (زا، نُ طُالوَيص)

ظجنريَ وتاضَيهِ ًََصوويِ نطز نُ يُباضَّ ْاوزاضاِْ نىضزو نىضزغتإ 
 يُغُضزََِ ًٓػالًَسا بىو.

ُٖض يُظووَيهُوَ شَاضَيُى يُواُّْ غُض بُزَغتُبصَيطّ نىضز بىوٕ برييإ يُوَ 
َُني ظَنِ بؤ غُض ظَاِْ عُضَبِ نطزبؤوَ ْىوغطاوَ ًََصوويًُناِْ حمَُُز ٓ

وَضبطًَِطٕ. بايُخِ ظاْػتِ و عَُُىل ُٓو ناضَؾًإ بُِضاغت و زضوغتِ 
َّ ُٓو ناضَ  ْطخاْسبىو، حمَُُز عُىل عُوِْ يُنَُني ثًَؿُْط بىو ضاّ بهُو

خالقُيُنِ خباتُ ُٓغتؤّ خؤّ  ُٖض ُٓوَْسَبىو زاُْيُنِ يُنتًَبُنُّ )
زياضّ يُْىوغُضَوَ بؤ ضىو يُنػُض بِطياضّ (ّ بُتاضخيِ نىضز و نىضزغتإ

وَضطًَِطاِْ زابىو. بُضزَواّ ثُيىَْسّ ضاغتُوخؤّ بُْىوغُضَوَ ُٖبىو، تا 
َِ غاالْسا ناضَنُّ بُباؾرتئ ؾًَىَ، يُضووّ َُٓاُْت و زاِضؾنت و  يَُاوَّ غ
َِ نطز، َُٖىو ُٓواُْؾِ بؤيُ  ثًَؿهُؾهطزٕ و ْاغاْسٕ و ضووٕ نطزُْوَ. دًَبُد

زَغت زَٖات، ضىْهُ يُنًَو بىو يُزياضتطيِٓ ُٓو نىضزاُّْ ؾاضَظاّ ًََصووّ يُ
 ُْتُوَنُّ و شياِْ نؤَُاليُتِ و دىططافًاّ واَلتُنُيإ بىو.

 

(ّ باؾىوضّ ضؤشُٖالتِ زياضبُنط(ّ غُض بُٓاَُز )غىيطىخؤّ يُؾاضّ )
ّ تُواو ُْٓازؤَيُ يُتىضنًا، ُٖض يُوَيؿسا خىَيٓسِْ غُضَتايِ و زواْاوَْس

نطزووَ، ثاؾإ بؤ خىَيٓسٕ باضطُّ بُضَو قاٖريَ ثًَهُوَْاوَ، تا يُو ُٓظُٖضَ 

 ر



َّ زَضضىوبىو، ُٓوَبىو بِطواْاَُّ بُضظّ ىَل  َِ، نُ باونًؿِ ثًَؿرت ُٖض يُو خبىَيٓ
وَضططت، يُتُى ظَاُْ نىضزيًُنُّ خؤّ عُضَبِ و فاضغِ و تىضنِ و فُِضَْػِ 

-1917ض يُغُضزََِ ؾا فىٓازّ يُنُّ )زَظاِْ، ثاف زَضضىوِْ يُُٓظُٖ
(، بُوَضطًَِطو غُضثُضؾتًاضّ بَُيطُْاَُ عىمساًًُْنإ يُزيىاِْ ؾاٖاُْ 1936

(ّ دًَٓؿًِٓ ؾاو حمَُُز ضَظا ثًُُٖوّ 1952-1936زاَُظضاوَ، ؾا فاضوم )
َِ 1979-1941ؾاّ ٓريإ ) ( ظؤض بايُخًإ ثًَِ زاوَو زوو ًْؿاِْ بُضظيإ ثً

ّ 25(ّ ؾاناضّ ؾُضَفداِْ بُزيًػِ )ؾُضَفٓاََُني نُؽ بىو )زاوَ، ُٓو يُنُ
زا بُؾِ 1958(ّ نطزؤتُ عُضَبِ، يُغاَيِ 1604يا  1603-1453ؾىباتِ 

يُنَُِ ُٓو نتًَبُ نُ بؤ ًََصووّ نىضزو نىضزغتإ تُضخإ نطاوَ، يُاليُٕ 
ناضطًَِطّ طؿتًِ و ضؤؾٓبريّ يُوَظاضَتِ ثُضوَضزَو خىَيٓسٕ ضاخ نطاوَ، 

زا يُقاٖريَو بُغُضثُضؾتِ ناضطًَِطّ 1962ضِ بُؾِ زووََُ، يُغاَيِ ُٖض
طؿتِ ضؤؾٓبريّ يُوَظاضَتِ خىَيٓسِْ باال بُضاخ طُيُْطاوَ، َُُٓؾًإ تايبُت 
بىوَ بُيًَهؤَيًُٓوَّ ًََصووّ غىَيتاُْناِْ ٓاىل عىمساِْ و سانُاِْ ًَٓطإ و 

ّ ظايًِٓ 1597و 1289اَيِ ٓاغًاّ ْاوَِضاغتِ ُٓو غُضزََُّ ًَْىإ ُٖضزوو غ
 الثُِضَيُ(. 334)

وايإ يُ حمَُُز عُىل عُوِْ نطزبىو وَضطًَِطاِْ  (9)َُٖىو ُٓواُْ، ِٖ زيهُف
(ّ خالقُيُنِ تاضخيِ نىضز و نىضزغتاًُّْزَيطظََاُْوَ تا ًَٓػتانتًَبُنُّ )

َّ و ظؤض بُدىاًْـ يُقاٖريَ ضاثِ بهات. ْىوغُضّ نتًَبُنُ  ٌَ تُواو بهط ث
ٍَ ُٓو ضووْهطزُْواُْو ثًَؿُنِ ظاًْ اضيًُنِ ظؤضّ زابىويُ، ُٓوَؾِ يُطُ

ثاؾبُْسَناِْ وَضطًَِط، ْطخًَهِ ظاْػتِ تايبُتِ خػتبىوَ غُض وَضطًَِطاِْ 
نتًَبُنُ نُ يُثًَٓر غُزو ضٌ و ضىاض الثُِضَزا خطابىوَ بُضزَغتِ خىَيُٓضاِْ 

 ظياتط بىوَ.الثُِضَ يُضاثِ نىضزيًُنُ  146عُضَبِ ظَإ، واتُ بُ 
 

ضؤؾٓبريإ، بُتايبُتِ ُٓواُْيإ نُبايُر بًََُصوو زَزَٕ، ظؤض بُثُضؤؾُوَ 
وَضطًَِطاوَ عُضَبًُنُّ نتًَبُنُيإ قؤغتؤتُوَ، ُٖض ُٓوَف ٖاِْ حمَُُز عُىل 
عُوِْ زا تا ثُيُ يُوَضطًَِطاِْ بُضطِ زووََِ نتًَبُنُزا بهات، نُ وَضطًَِط 

 س



تأزيخ الدول واألمازات الكسدية يف العهد وًْؿاِْ )زا بُْا1945ًَُٓؿِ يُغاَيِ 
 الثُِضَزا يُقاٖريَ باَلونطزَوَ. 440( يُ األسالمي

َِ غىوز ْابًَت ُٓطُض ٓاَاشَيُنًـ بؤ ُٓوَ بهُئ نُ بُؾِ يُنَُِ  ب
َِ خالصة تازيخ الكسد و كسدستان من اقدم العصوز التأزخيية حتى األننتًَبُنُّ ) ( بُب

َّ، يُغاَيِ زَغتهاضّ، يا ثًَ زا يُبُغسا ضاخ نطاوَتُوَ، بُاَلّ 1961ؿُنًًُنِ ْى
َِ ُٓوَّ ناضزُْوَيُنِ ُٖبًَت، ضىْهُ زَضضىوِْ ٖاوناتِ تًَهطىوِْ  بُب
ضَوؾِ نىضزغتاِْ عريام و ُٖاليػاِْ يُنَُني ؾؤِضؾِ نىضز يُغُضزََِ 

 نؤَاضيسا بىو.
* * * 

 

وِضاو ضاالنًًُناًْـ ْىوغطاوَناِْ حمَُُز َُٓني ظَنِ، غُضيُبُضّ بري
غُضجنِ نُضتًَهِ بُويصزإ، ُٖضوَٖا زضى ثًَهطزووّ زَغتُبصَيطّ عُضَبِ 
بُتايبُتِ عرياقًًُناِْ بؤ الّ خؤّ ضانًَؿابىو، بؤ ضووْهطزُْوَّ َُبُغت، 
غُضَتا يًَطَزا ٓاَاشَ بُمنىوُْيُى زَنُّ نُ ظؤض َُغعاّ فًهطّ و ٓاؾهطاّ 

(ٕ، عُبسويطَظام ُٓحلُغُِْ( و )االثسىحمَُُز بُٖذُت يُخؤططتىوَ، ُٓويـ )
ُّٓ زوواُْ بىوٕ يُغُضَتاّ غاالِْ ضًِ غُزَّ ضابطزوو ضىاض زيىاضّ ظيٓساِْ 

ٍَ حمَُُز عُاضَ) ( يُطؤؾُيُنِ بُضتُغهِ ُّٓ ًْؿتُاُْ بُضفطاواُْزا يُطُ
َُٓني دًٌَُ ضؤشبُياِْ نؤّ نطزبىوُْوَ، ٖاِْ ُٓوياْسا تا نتًَبُنُّ حمَُُز 

َّ، تاضخيِ غًًَُاِْ و والتِظَنِ يُغُض ) ( نُ ثًؿرت باغِ يًَىَنطا، وَضبطًَِط
( ثًَِ وابىوَ نُ حمَُُزَُٓني ظَنِ تأزيخ الوشازات العساقيةيُوغاوَف خاوَِْ )

عُباؽ ، بَُُٖإ ثًَىزاْطًـ بُِضاّ )(10)(يُباؾرتيِٓ ظاْاو ًََصووْىوغاُْ)
اْايُنِ بُخؿٓسَ بىو، ُٖض ُٓويـ بىو ( حمَُُز َُٓني ظَنِ ظُٓيعُظاوّ

خىالقُيُنِ تاضخيِ نىضزو نىضزغتإ يُ َُبسَِٓ تاضخيُوَ تا نتًَبُنُّ )
( زَغتًٓؿإ نطزبىو، ُٖض ُٓو خؤّ غُضضاوَ ضَغُُْ ططْطُنإ(ّ يُ )ًُِٓطؤ

( غىوزّ يُّ نتًَبُ عؿآط ايعطاميُزاْاِْ بُضطِ زووََِ نتًَبُ ْاغطاوَنُّ )
 ( وَضططتبىو.تاضخيِ غًًَُاِْ و والتِ) ُٖضوَٖا نتًَبِ

 ش



ُٓوَؾِ نُ ظؤض ططْطُ يُّ باضَيُوَ ٓاَاشَّ بؤ بهُئ ُٓوَيُ ضُْسئ يُتؤشضَ 
بًاًًُْناًْـ غىوزيًإ يُتؤشيُٓوَ ًََصوويًُناِْ حمَُُز َُٓني ظَنِ 

(، نىضزو تىضى و عُضَبوَضططتبىو، يُواُْ ؽ.ز. ُٓزَؤْسؽ يُنتًَبُنُّ )
زا بُظَاِْ 1956(، نُ يُغاَيِ نىضزًْهتني يُنتًَبُنُّ )ُٖضوَٖا باغًٌ 

َِ يُزاْطاوَ غُضَنًًُناِْ  فُِضَْػِ يُثاضيؼ باَلوّ نطزؤتُوَ، غىوزّ يُغ
 حمَُُز َُٓني ظَنِ وَضططتىوَ.

ُٖضوَٖا ظؤضتطئ ثػجؤِضاِْ غؤظًُت يُتؤشيُٓوَّ نىضزيسا غىوزيإ 
منىوُْ زنتؤض فاغًًًعًا يُنتًَبُناِْ حمَُُز َُٓني ظَنِ وَضططتىوَ. بُ
( بؤ غُض ظَاِْ ؾُضَفٓاَُيُوَضطًَِطاِْ ؾاناضَ ًََصوويًُنُّ ْاوْطاو بُ )

ثؿتِ بُضىاض  (13)ضووغِ ُٖضوَٖا زنتؤض دُيًًِ دُيًٌ يُزوو يُنتًَبُناِْ
 يُزاْطاوَناِْ ُٓو بُغتبىو.

ٓاغايًُ ْىوغطاوَناِْ حمَُُز َُٓني ظَنِ يُُٖض نُغًَهِ زيهُ ظياتط 
َِ.غُضجن  ِ تؤشَضاِْ نىضز ضابهًَؿ

يًَطَزا تًُْا بؤ منىووُْ زوو يُو ؾايُزياُْ تؤَاض زَنُئ، يُنًَُإ ِٖ 
خىالقُيُنِ تاضخيِ نىضزو نىضزغتإ يُ ْىوغُضّ نىضزّ غىضيايُ نُ نتًَبِ )

(زا باَلوّ ٖاواض(ّ يُظجنريَ وتاضَيهسا نُ يُطؤظاضّ )َُبسَِٓ تاضخيُوَ تا ًُِٓطؤ
ظ ْطخاْسبىو، ُٓوَبىو بُباؾرتئ نتًَبِ زاْابىو نُ زواّ ؾاناضّ نطزؤتُوَ، بُض
َِ، بُضاّ  (14)(ؾُضَفٓاَُنالغًهِ ) بُخاَُّ ًََصووْىوغًَهِ نىضز ْىوغطاب

(ّ زازوَضو تىَيصَضّ نىضزّ عرياقًـ يُتاظَتطئ تؤشيُٓوَزا دَُاٍ بابإ)
ْاغطاوو ضىْهُ ُٓو يُوَ حمَُُز َُٓني ظَنِ ثًَىيػتِ بُْاغاْسٕ ًًُْ )

 .(15)(بُْاوباْط تطَ
 

بُسىنُِ ْاوو ْاوباْطِ ظاْػتِ، ُٖضوَٖا ثًَطُّ نؤَُاليُتِ و غًاغِ 
(َنُّ اعالّْاوّ حمَُُز َُٓني ظَنِ خطاوَتُ ظؤض يًُٓٓػهًؤثًسيانإ، يُ )

(َنُّ َري بُغِطيؿُوَ نُ يُيُْسَٕ زَضضىوَ، اعالّ ايهطز، ُٖضوَٖا )(16)ظَضنُىل
َّ ظياتط يُ  بًػت داض وَى ْاغاْسٕ و غُضضاوَ ْاوّ ٖاتىوَ، يُّ ًَْىَزا بُدؤض

 ص



، ُٖض بؤيُ (17)ْاوَيهِ زيهُ يَُُٖىو نتًَبُنُزا ْابًًًُٓوَ ؾإ يُؾاِْ بسات
( ضؤشْاَُْىوغِ ُْدُفِ سًَُس ُٓملُتبُعَِايُّ غُضغىِضَإ ًًُْ نُ )

اضو يازَوَضّ ظاْايُنِ ْاوزيًُٓػٓهًؤثًسيانُيسا يُباضَّ ظاْاياِْ عرياقُوَ بُ )
 ْاوّ زَبات. (18)(ًََصوويِ و قىتاخباُْيُنِ ًََصووّ نىضز

َِ ُْظأْ نُ ًََصووْىوغُنَُإ  َِ ضؤؾٓبرياِْ عُضَبِ ث ظؤض ضَيآ تًَسَض
ْاوبُْاو ؾًعطيؿِ بُظَاِْ زايو ْىوغًىَ، ؾًعطَناًْـ، ُٖضوَى ضُْسئ 

ووٕ و يًَىإ يًَىّ ثػجؤِض بِطياضيإ يًَساوَ، ُْٓساظَيُنِ بُضضاو زَضبِطيِٓ ض
ُٖغتِ ًْؿتُاِْ تًَسايُ، تُْاُْت عُالُٓزئ غذازّ ْىوغُضو يًَهؤَيُضّ 

( يُتؤشيُٓوَ ثًَؿُْطُنُّ يُغُض ًََصووّ نؤِضآ ظاًْاضّ نىضزْاغطاو، ُْٓساَِ )
يُضيعّ ؾاعرياِْ نىضزّ زاْاوَ، ظياتط يُيًَهؤَيًاضَيهًـ بُ  (19)ُٓزَبِ نىضزّ

(يـ ُٓو ضَفًل سًًُِيإ زاْاوَ، ُٖضوَٖا )(20)(ًََصووْىوغِ ؾاعري)
 .(21)( ؾاعري بىوَظطُاىؾايُتًًُّ بؤ زَزاو ثًَِ وايُ ُٖض بُ)

 

َّ يُباضَّ ًََصووْىوغِ طُوضَ  طُض ْىوغُضّ ُّٓ زَيطاُْف ُٖقِ ُٓوَّ بهُو
َِ ظؤض بُنىضتِ  بُ باضغتايِ حمَُُز َُٓني ظَنِ ؾايُتِ خؤّ بسات، ُٓوا زََي

َّ نُ يُو ناتُوَّ زَغتِ ْاوّ يُغُضووّ  يًػتِ ُٓو زَغتُبصَيطَ نىضزيًُوَ ز
بُ يُزَضطازاِْ تؤشيُٓوَّ ًََصوويِ نطزووَ، غُضجنًإ ضانًَؿاوَو ُٓوَ َاوَّ 
ضٌ و ثًَٓر غاَيُ، يُْىوغني و واُْناِْ ظاْهؤو طؿتًسا الّ بُضدُغتُ زَبًَت، 

ٍَ زَبًَتُوَو ضَ ُْٖسَناِْ وَيُٓنُّ ُٓوَْسَف نُ يُبىاضّ ثػجؤِضّ خؤيسا قىو
َِ ًََصووْىوغاُّْ  َِ يُو غ يُظَئ و عُقًِ ْاوَوَيسا طُوضَتط زَبٔ، ُٓو يُن

زا 1983( بىو نُ يُغاَيِ بُزيًػِ و بايُظيسّ و حمَُُز َُٓني ظَنِنىضز )
ّ خؤّ (22)(نىضزو ًََصوو-يًَهؤَيًُٓوَيُنِ ظاْػتِ ًََصوو-ًََصوونتًَبُنُّ )

ًََصووْىوغِ نىضزو غُيطَ نىضز ُٖٕ بُُْٓساظَّ ثًَؿهُف نطزووٕ. بُزَطُُٕ 
ُٓو ْاوو بُضَُُٖناِْ يُزووتىَيِ نتًَبُنُزا زووباضَ بىوبًَتُوَ،يُو بِطوايُزائ 

َِ يُغُض ثًَىيػتِ ) َِ. ث ُٓوَْسَّ ُٓو غُضبىضزَ غُضثًًََُإ ُٓو َافَُإ زَزات
َّ خبىَيُٓٓوَ، يُثًَـ ( نُضتًَهِ بُضفطاواِْ ضؤؾٓبريإ زابططئ نُ ُّٓ نتًَبُ بهط

 ع



َُٖىوياُْوَف ُْوَّ ْىَيِ ثًَِطّ ضؤؾٓبريإ، ُٓواُّْ زاْاِْ بَُٓاناِْ 
غًػتُِ زميىنطاتِ ضاغتُقًُٓيإ نُوتىوَتُ ُٓغتؤو طؿت ضؤَيُناِْ طُىل 

َِ دًاواظّ ٓايًِٓ يا تايُفُطُضّ يا ضَطُظثُضغتِ ٓاغىوزَ زَبٔ.  عرياقِ بُب
خىالغُيُنِ ًََصووّ اثهطزُْوَّ )ٓا يًَطَوَ َُٖىو ُٓواُّْ يُثؿت ض

(ٕ، ؾاياِْ ضَيعو غىثاغٔ، نىضزو نىضزغتإ يُزَيطظََاُْوَ تا ًَٓػتا
ٓىًََسَواضئ ُّٓ ُْٖطاوَ ٖاِْ بُضثطغاِْ ناضوباضّ وَظاضَتِ ضؤؾٓبريّ يُّ 
َّ بهُوُْ ضاثهطزُْوَّ نتًَبُناِْ  غُضزََُ تاظَيٍُ عريام بسات غُضيُْى

ِ، نُغاًَْهِ ظؤض يُْاوَاْسا ُٖٕ بُ ثُضؤؾُوَٕ زيهُّ حمَُُز َُٓني ظَن
.َِ  ظاًْاضيًإ يُّ باضَوَ ظياتطو فطاواْرت بب

 
 

 ثُساويَض:
( ْاطُِضَيتُوَ نُ بَُاْاّ ثًت و شكاو شكى و شكيةبَُٓاّ ُّٓ وؾُيُ بؤ وؾُّ عُضَبِ ) -1

طايِ تًَطُيؿنت و ( زَطُِضَيتُوَ نُ بَُاْاّ خًَالركاءبُضَنُت و طُؾُّ ظؤض زَيت، بَُيهى بؤ )
َّ، بُٖؤّ ُْبىوِْ ثًتِ )  ( طؤِضاوَ.ظ( يُظَإ و ُٓيف و بًَِ نىضزّ زا بؤ )ذظيطَنِ و شيطّ ز
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 سِاطتلشدنُوٍَ ضُنذ هُلَُيُكٌ مًَزوويٌ
 دَطتٍُ كىسدَوَ –لًزنٍُ مًَزووٍ كؤسٍِ صانًاسٍ عرياق لُ اليُن 

 
 بةقةلَةمي: حمةمةد مةال جةميل رِؤذبةياني

 
 يُكُم بابُت:

(ٍ نتًَبُنُيسا، َُٓـٍُ يـُ   10-9خىايًَدؤؾبىو َُٓني ظَنٌ بُط، يـــــــُ الثُضَ )     
(ّ زاْـطاوٍ كنٌـ يًػـرتْرك    بلدداٌ اخلالفدة الغدزقية   )والتاٌْ ِضؤشٖـُالتِّ خُالفـُت     

وَضططتىوَ: غىَيتإ غُجنُضٍ غُجلىوقٌ بُؾٌ ِضؤشآـاواٍ نطَاؾـاٌْ زابِطّـى ْـاوٍ     
ٍ    ْــا نىضز -227غــتإ.... ٖتــس. يًصْــُ ثًَّـِـ بــاف بــىو بطــًَتُوَ غــُض زَقُنــٍُ يــُ )

ؼك و كطـؤضطًؼ عـُووازك،     228 ( نتًَيب ْاوبطاوزا، نُ ُٖضزوو بُِضَيع كبُؾـري فطَْػًـ
         ٍُٓ ــُ بٓطـًـ ــُوٍَ غــُباضَت ب ــُاَلّ ٓ ــاتىوَ: كب ــسا ٖ ــٍُ تًَ ــُ عــُضَبٌ. َُٓ ــُ ب نطزووياْ

َّ، ُٓوَيـُ نـُ زَوضوبـ     ُضٍ ْاوَِضاغـ  غـاَيٌ ؾـُف غـُزٍ     ُٖضَيٌُ نىضزغتإ ٓـُوتط
نؤضـٌـ )ٖــُظاضو زووغــُز غــاَيٌ ظايــت(زا، غــىَيتإ غــُجنُضٍ غــُجلىوقٌ، بُؾــٌـ         
ِضؤشاواٍ ؾــاخُناٌْ )واتــُ ٓــُو بُؾــٍُ نــُ غــُض بــُ نطَاؾــإ بــىو( زابِطّــى، ْــاوٍ ْــا   
نىضزغتإ و، كغًًَُإ ؾاهكٍ ْاغٓاو كٓبىَ يا ًٓىَكٍ بطاظاّ يُغُض زاْا، نـُ زواتـط   

ــُ غــايَ  ــىوَ غــُضؤنٌ    1160-1159ى   555 -554ٌ )ي ــُوَو ب ـِـ ســاًٌَ ططت َّ ظ(زا د
. َُٓـــُيـ طًَطاُْوَنـــٍُ كَػـــتُو كيُ نـــُ وتىويـــُ:    بَُٓاَيـــُو، غـــَُيتُُْتٌ عًَطاقــٌـ
ًَُإ ؾـاٖسا، يـُ ِضازَ بـُزَض طُؾـٍُ نـطزو، زاٖاتُنـٍُ         كنىضزغتإك، يُ ِضؤشطاضٍ  غًـ

ــايٌ ًًَــؤٕ ًٓػــرت     ــط )ب ــاض ظَي ــسٍَ  زاٖــاتٌ  طُيؿــتُ زوو ًًَــؤٕ زيٓ يًت( نــُ زَ ُٓوَْ
(زا،          ـِـ ــُظاضو ضىاضغــُز غــاَيٌ ظايٓ ــُ ُٖؾــت غــُز غــاَيٌ نؤضـٌـ )ٖ ــىو، ي ــُ ب ُٖضَيُُن
ــُت        ــُ ناتًَهــسا َىغــتُو  خــؤٍ خُظَيٓــُزاضٍ زاضايـٌـ زَوَي ـٌـ ســىنٌُ َــُغؤٍ، ي ِضؤشاْ

 ق



ًَٖؿتا َـاوَو ُٖؾـت ًَـٌ يـُ بـانىوضٍ َُُٖزاْـُوَ       –بىو. غًًَُإ ؾاه ؾاضٍ )بُٖاض( 
 نطزَ بٓهٍُ خؤّى، قُاليُنٌ عاغًِ تًَسا بىو.... تُواو.ٍ -زووضَ

َِ( ٓــُو زَغــتُواشَيٍُ        بُزاخــُوَ حمَُُزٓــَُني ظَنــٌ )خــىا يًَــِ خــؤف بــ
َِ تَُاؾـانطزٕ و يُغـُض ْىوغـني وَضططتـىوَ. ٓـُبىو ٓاَـاشَ بـؤ ٓـُوَ بهـات نـُ            بُب

    ِ ــُجلىوق ــًًَُإ غـ ــىإ غـ ــُ ًَْـ ــطاوإ  يـ ــُنٌ فـ ُ   وَُوزايـ ــان ــاٌٖ سـ ــًًَُإ ؾـ ٌ غـ
ٍَ دًاواظيٌ ًَْىإ غُضزََُنُياُْ.    نىضزغتإ ُٖيُ، بُتايبُت نُ غُز غا

َِّ غُضضـاوَ ًََصوويًـُنإ،    يًصُْ ثًٌَ باف بىو ظاًْاضِّ ُٖضزوو نتًَب، بُث
:َِ  ِضاغت بهاتُوَ، بؤ خعَُتٌ ًََصوو، بؤيُ َُٓي

 

يًصْـــُ زواٍ غـــؤضار و ثؿـــهٓني ٓـــُو نتًَبـــُ ًََـــصوويّى دىططافًاْـــٍُ نـــُ بـــُ   (1)
ٍ تايبُت ىشٍة القلوب(اْاٌْ عُضَبّى فاضغّى تىضنٌ يُ بُضزَغتًسا بىوٕ و، )ظَ

َِ طىايـــُ غـــىَيتإ غـــُجنُضٍ    بـــُ دىططافًـــا، ٓـــُو غُضطىظؾـــتٍُ ْـــُبًِٓ نـــُ ٓـــَُي
ــتإ(.      ــا )نىضزغــ ــاوٍ ْــ ــى ْــ ــاخُناٌْ زابِطّــ ــُضَيٌُ ؾــ ــًَهٌ ٖــ ــُجلىوقٌ بُؾــ غــ

َِ والتاًْــإ ُٓنًَؿــا، ْاو ضــُ نىضزْؿــًُٓناًْإ دىططافًاْاغــُ َىغًــَُاُْنإ، نــات
بـالز اجلبـاٍ(، يـا طـُضًَإ و نىَيػـتاٌْ نـىضز. َُٓـُ الٍ         –ْاو ْا )والتـٌ ضـًانإ   

 ُ خــطٍك و كٓــًو سُوقــٍُك و كَُقسيػــٌك و كدًٗــاٌْك و     صددطُكبــَُيدٌك و كٓــ
َّ. ِضَْطـُ ْـعيهرتئ        كًٓسضيػٌك و كسَُُوٍك و كًٓو فًساك وٖـٌ تـط بـُزٍ ٓـُنط

َِ َِ(         بَُيطُ نؤََُيُ ُْخؿُيُى ب نُ كزنتـؤض ُٓمحـُز غىوغـُك )خـىا يًَـِ خـؤف بـ
نؤٍ نطزوَتُوَو كنؤِضٍ ظاًْاضٍ عًَطامكيـ يُ ضاثٌ زاوَ. بـُالّ تانـُ زاْـُض نـُ     
ْــاوٍ والتــاٌْ ضــًاناٌْ طــؤِضٍ بــُ )والتــٌ نــىضزإ(ٍ ٖاوتــاٍ وؾــٍُ نىضزغــتإ،   

ظ( 703ى )446كحمَُـــُز نـــىِضٍ سػـــًَٔ نـــىِضٍ حمَُـــُز ُٓيهاؾـــغُضٍك بـــىو نـــُ 
ٌ زيـاضيِّ نـطزووَ. ُْخؿـُيُنٌ خػـتُ ْـاو نتـًَيب ْاغـطاوَنٍُ )زيــىاٌْ        نؤضـ 

ظَاْاٌْ تىضى  زيىإ يغـات ايـرتى( نـُ يـُ بُغـسا زايٓـاوَ، ْـاوٍ )واَلتـٌ نـىضزإ(ٍ          
تًَسا ًَٖٓا. ضُْس غُزَيُى يُوَ بـُزوا، كسَُـسََياَل ُٓملىغـتُوفِّ قـُظوَيِٓك نـُ      

ًًََهٌ تايبـُتٌ بـؤ بُؾـًَهٌ    ظ(نؤضـٌ زوايّـِ نـطزووَ، فُغـ    1349ى  750غاَيٌ )
والتـــٌ ضـــًانإ تـــُضخإ نـــطزو، ْـــاوٍ ْـــا )بُْـــسٍ زَيـــُّ يـــُ باغـــٌ ْاوضـــُناٌْ    

 ظ



(. ُٖضوَٖا ْـاوٍ نىضزغـتإ   130-127نىضزغتاْسا(و نطزٍ بُ ؾاْعَ وياليُت )ٍ
ظ(زا ٖــاتىوَ. ثاؾــإ ٓــُبًٓني دــاضَيهٌ تــط  1334-1254يــُ طُؾــ  كَــاضنؤثؤيؤك )

  ٌ طؿــتِّ زيــاضيهطاو، بُغـــُض )والتــٌ نـــىضزإ(زا     ْــاوٍ نىضزغــتإ، وَى ْـــاوَيه
بِطاوَ. ُٖض ُٓو ْاوَ يُ ثًَؿُنِّ )ؾُضفٓاَُ(زا، وَى ْاوَيهٌ طؿـتِّ زيـاضيهطاو   
ــُتًـ يــُ ْاوضــٍُ دَُؿــطُظَى )زَضغــًِ( ْــطاوَو،        ــاتىوَو، وَى ْــاوَيهٌ تايب ٖ
ْاوضٍُ )قؤضإ(و )خُبىوؾإ(ٍ خىضاغاٌْ ًَٓطاًْـ يـُ غـُضزٌََ ْازضؾـازا بـُ     

زغــتإ ْــاوْطاوَ، وَى يــُ نتــًَيب )اُــٌ ايتــىاضيذ(ٍ زاْــطاوٍ كطىيػــتاُْكزا    نىض
ــُ ٖــُضَيٌُ ٓــُضزَالٕ       َِ نىضزغــتإ يــُ غــُضزٌََ دُْطًعيًــُوَ ي َِ بــُث ــ ٖــاتىوَ. ث

 ْطاوَو، تا ًَٓػتاف ْاوٍ ْاوضُيُنُ بُ ْاوٍ )ٓىغتاٌْ نىضزغتإ(َوَ.
، ْاغٓاوٍ كٓبىَ يـا  )ب(غًًَُاٌْ غُجلىوقٌ، وَى كنٌ يًػرتْطك َُٖيٍُ نطزووَ

ًٓىَكٍ ُْبىوَ، بَُيهىو ْاغـٓاوَناٌْ غـىَيتإ حمَُـُزٍ بـاونًِ ٖـُبىوَ. ٓـُوَتا       
ظ(ٍ خُيًفــــــٍُ عُباغــــــٌ ْاغــــــٓاوٍ   1156-ى551كَىتتــــــُفًل ئًــــــَُطيًالك ) 

ززيـٔ وَزوًْـا ....ٖتـس(ٍ ىَل ْـاوَو غـىَيتإ غـُجنُضٍ غـُجلىوقِّ َـاٌَ         ثو)غًا
ــَُيهى نــات    ــُ نىضزغــتإ، ب ــِ ططتــُوَ ي َّ ٌَ   د ــُ بُْسخياْــٍُ  َىغــ ٍَ ي َِ ســُوت غــا

َايـــُوَ، نطزيـــُ دًَٓؿـــني. ثاؾـــرت غـــىَيتإ حمَُـــُز نـــىِضٍ غـــىَيتإ َـــُمحىوزٍ  
ِضاغـــجاضز زواٍ َطزْـــٌ خـــؤٍ بًهاتـــُ غـــىَيتإ. بؤيـــُ نـــُ نؤضـــٌ زوايـــٌ نـــطز يـــُ 

ظ(زا، غـًًَُإ يــُ َىغًـَُوَ ًَٖٓطايــُ َُٖــُزإ تـا غــَُيتُُْت بططَيتــُ    1160-ى555)
. زاْــــــُضٍ ]255-250،  الثــــــُضَ 11، بثددددددريٍ ًٓبٓــــــىو ٓــــــُ)ايهاَــــــٌ([زَغــــــت. 

كطىظيسَكيًَِ ظياز نطزوَ نُ ُٖؾت َاْط غىَيتاِّْ نـطزووَ، بـُالّ غـُضباظَنإ    
 ظ(زا زَغتطرييإ نطز.1162-ى566يُ َاْطٌ ؾُووايٌ )

 

)خ( بُالّ غًًَُـــــــــإ ؾاٌٖ ْاغٓاو )ٓبـُّ يـا ًٓـىَ( نـىضزَو، َـُيًهٌ نىضزغـتإ       
ثايتُختُنـٍُ )بـُٖاض( بـىو. ٓـُّ غـًًَُاُْ َُغـُيُنٍُ يـُ ًََصووْىوغــإ        بـىوَ نـُ   

َّ ثًًَإ وايُ كغًًَُإ نىِضٍ بُضدٌَُ ًٓىاقِّ تىضنُـاٌْكٍ   ؾًَىاوَ، بؤيُ ُْٖس
فُضَاْسٍَ َىغتُعكٌَُ عُباغًًُ. ُٓوَتا ًَُُٓ يًَطَزا، ضُْس زَقًَهٌ ؾـًَىاوٍ  

 ًُٓٓوَ:ْآاؾهطاو، ثاؾإ زَقًهٌ يُناليًهُضَوَ ًَُٖٓ

 ك



(ٍ زاْـطاوٍ  1/606ظ(ٍ )دـاَ  ايتـىاضيذ:   1250-648ّ. يُ ِضووزاوَناٌْ غاَيٌ )1
َيـــالزا ٖـــاتىوَ: سًػـــاَُززئ خـــُيًًٌ نـــىِضٍ بـــُزض نـــىِضٍ   ضدددوِضَؾـــًسَززئ فـــُ

ــٍُ         ــىو، ًَهُضــٌ خُيًف ــُ َــريَ طــُوضَناٌْ نــىضز ب ــُ ي خىضؾــًسٍ بًىوضــٌ )ة( ن
غـًًَُإ ؾـاه زاواٍ يـُ خُيًفـُ     ُْنطزو، ِضووٍ نطزَ قُاَلٍ )وَٖاض(ٍ شَيـط زَغـ    

َِ طُيؿـتُ سُيـُوإ، خـَُيهًَهٌ ظؤضٍ ىَل خِطبـىوَوَ.           نطز ِضَيـِ بـسا بـِطوات. دـا نـات
خُيًٌ ًَٖعَيهٌ طُوضٍَ يُ َىغًَُاْإ و َـُغؤٍ غـاظو تـُياض نـطزو ٖـُض زوو ال يـُ       
)غُٖط( بُيُى طُيؿنت. ًَٖعَناٌْ غًًَُإ ؾاه ُّٖ كخـُيًًٌ نـىِضٍ بـُزضكيإ بـُ     

طـــطت و نـــىشضاو، ٖـــُّ ضـــىو قـــُالٍ قـــاميٌ )ؾـــًهإ و زيـــع(ٍ ْاوَِضاغـــ     زيًـــٌ
 تُواو. -ؾاضؤضهٍُ )ؾاثىوض خىاغت(يإ ططت

(ٍ زاْـطاوٍ  2/153ظ(ٍ )دًٗـإ طؿـا: ز  1224-ى621( يُ ِضووزاوَنـاٌْ غـاَيٌ )  2)
كدىَيًتكزا ٖاتىوَ: كغىَيتإ دُاليىززئ خىاضَظَؿاهك ًْـاظٍ بـىو ِضوو بهاتـُ    

َّ. بؤيــُ ًَٖعَيهــٌ يــُ ثًَؿــُوَ ْــاضزو،  )تػـتُض( تــا وَ  ضظٍ ظغــتاٌْ تًَــسا بُغــُض بـُض
ثاؾإ زوا بُ زواٍ ِضؤيؿت. بُ غًًَُإ ؾاه طُيؿت و بـُ خًَـطٍ ًَٖٓـاو، غـًًَُإ     
ؾـــاًٖـ خىؾـــهٌ خـــؤٍ ىَل َـــاضَنطز. ٓـــُاا طُيؿـــتُ  )ؾـــاثىوض خىاغـــت(، نـــُ 

َّ ٖاتُٓ الٍك. ؾاضَيهٌ َُظٕ بىو، ْعيهٍُ َاْطًَهٌ تًَسا َايُوَ. َرياٌْ يىِض  يُو
َِ ُٓوَ بُ ُٓجناّ بًَٗٓني نُ غًًَُإ ؾاه، غًًَُإ نـىِضٍ بُضدـٌَُ          يًَطَوَ ُٓب

َِ ِضَظاَُْـسّ خُيًفـُ ْـُ ثًَؿـىاظيٌ يـُ         فُضَاْسٍَ َىغتُعكُّ ًًُْ، ضـىْهُ بـُب
ــُ      َِ. ي يــُنًَهٌ ثــُالَاضزَضٍ خــانٌ خُالفــُت ٓــُنطزو، ْــُ خىؾــهٌ خــؤيٌ ٓــُزاي

ٌ عُباغــٌ ثًَؿــرت زاْــٌ بــُ زَغــُالتٌ باثرييــسا ْــُْابىو. َُٓــُو،  ناتًَهــسا خُالفــُت
 ًَُُٓ ْاغٓاوٍ )بىَ يا ًٓىَ( يُو زوو غُضَضاوَيُزا ْابًٓني.  

 

ظ( نؤضــــٌ زوايـــٌ نــــطزووَ، زوو  1349-ى750كَىغـــتُو  قــــىظويتك، نـــُ )   (2)
فُغًــٌَ غــُباضَت بــُ   ًََــصووٍ نىضزغــتاٌْ طــُوضَ يــُ نتــًَيب )ظبــسَ ايتــىاضيذ(ٍ    

ــطاو ٍ غــــُيس قــــُزضوززيت سىغــــُيِّٓ ًََصووْىوغــــٌ غــــُجلىوقًُنإ،     زاْــ
(زا وتىويُ: ناتًَـو عًـعظَززئ   555وَضططتىوَ بؤ نتًَبُنٍُ خؤٍ )طىظيسَ(. يُ )ٍ

َّـــِ كؾـــُضَفىززئ ُٓبابـــُنطكٍ بـــطاٍ  نطؾاغـــف َـــُيًهٌ يىِضغـــتاٌْ ثطـــىوى د

 ط



ــاشْ      ــاوٍ ؾـ ــُ ْـ ــا نـ ــٌ ًَٖٓـ ــٍُ بطايـ ــتاْسا، بًَىَشُْنـ ــُتٌ يىِضغـ ــُ سهىَـ ــىوَ يـ ُ ططتـ
ًَُإ ؾـاه ًٓـىَك بـىو. نـُ كسًػـاَُززئ       كخابىوٕك و خىؾهٌ كؾُٖابىززئ غً

        َّ ــساوَ بــُضَو يىِضغــتإ نُوتــُِض ــُزضك ٓــُوٍَ بًػــت. يــُ بُغ تــا  خــُيًٌ نــىِضٍ ب
َِ بؤيــُ بــىو بــُ ؾــُِضيإ و، سًػــاَُززئ خــُيًٌ     ًََُُنُتُنــٍُ يــُ ضــٓط زَضبًَٓــ

 ٍ َّهـــــطز زَغـــــت يـــــُ قـــــُاَل ٍَ بـــــىو ، زاواٍ ي )نطيـــــت(ٍ باضَطـــــاٍ  بُغـــــُضيسا ظا
َّ بؤّ، بُ َُضدًَو بًهاتُ دًَٓؿـًت خـؤٍ. عًـعظززئ ِضاظٍ     سهىَُتُنٍُ َُٖيطط

َّهطزو، زواٍ غاَيًَو بُ ْاُٖم نىؾ .  بىو، بُالّ سًػاَُززئ خًاُْتٌ ي
بؤيُ ؾاشُْ خاتىوٕ بُ خؤّى َٓاَيُناًْـُوَ ثـُْاٍ بـؤ ؾـُٖابُززئ غـًًَُإ             

ــىإ سًػــاَُززئ خــُيًٌ و   ؾــاه ًٓــىٍَ بــطاٍ بــطز. ٓــُو   َ بــىوَ َايــٍُ ؾــُِضٍ ًَْ
ؾُٖابُززئ غًًَُإ ؾاه نُ بُ غـُضيسا غـُضنُوت و ًَٖعَنـاٌْ بـُ زيًـٌ ططتًـإ       

ظ(زا بىو )ثًَؿرت يـُ كدـاَ  ايتىاضيذكَـإ    1242-ى640و، نىؾ . ُٓوَ يُ غاَيٌ )
وغهُضَوَ ى زا قُوَاوَ. ِضَْطُ َُٖيٍُ ِضووْى648وَضططت نُ ِضووزاوَنُ يُ غاَيٌ 

َِ(. بـــُزضَززئ َُغـــعىوزٍ بـــطاٍ دًَـــِ ططتـــُوَو ســـىنٌُ ًََُُنُتُنـــٍُ بـــُ  بـــ
زَغــتُوَ طــطت و، نُوتــُ غــهاالْاضزٕ بــؤ قآــإ )واتــُ كَٓهىقآــإكٍ ًُٓرباتــؤضٍ  

ٍ خاْــٍُ ًََُُنُتُنــٍُ( و يــُ خعَُتًــسا َايــُوَ تــا ٖؤالنــؤ   -خــُتا–َــُغؤٍ يــُ 
ٍَ بــؤ زاطرينطزْــٌ بُغــسا. بؤيــُ يــُ طُيَ  َّهــطز كغــًًَُإ  نُوتــُِض ًــسا ٖــات و زاواٍ ي

ٌَ غــًًَُإ ؾــاه، يــُ   ؾــاهكٍ تُغــًًِ بهــات، تــا تؤَيــٍُ بطانــٍُ ىَل بػــًَُْتُوَ. نــات
بُغسا نىشضا، بُزضَززئ َُغعىوز شُْنإ وخىؾهُنإ و نطُناًٌْ طىَيعايُوَ بؤ 

 تُواو. –يىِضغتإ و يُ زَغت وثًَىَْسو ْعيهُناٌْ خؤيٌ َاضَ نطزٕ 
 

ــُ زاْــــُضٍ نتــــًَيب )طعيــــسَ(ٍ   ٓــــُوٍ ز      ــُو يــ ــسَ ايتــــىاضيذ( وتىويــ اْــــُضٍ )ظبــ
ــىوَ        ــإ واب ــُزوا ؾــًَىاْسووَو، ثًًَ ــُوَ ب ــُ ًََصووْىوغــاٌْ ٓ ــىوَ، غــُضٍ ي وَضططت
ــُو، بُغــــُضياْسا       ــسٍَ خُيًفُيــ ــاِّْ فُضَاْــ ــٌَُ تىضنُــ ــىِضٍ بُضدــ ــًًَُإ نــ غــ

َّجُضيىَ بـؤ ٓـُوَ بطـٔ نـُ بؤضـٌ بـُزضَززئ َُغـعىوز ٓافطَتـُناٌْ فُضَا         ْـسٍَ  ت
ــطزَ الٍ     ــًَىاْسُْ وظٍَ نـ ــُّ ؾـ ــإ ٓـ ــتإة ثاؾـ ــؤ يىِضغـ ــُوَ بـ ــاًِْ طىَيعاوَتـ تىضنُـ

ٕ    ضدى  ًََصووْىوغاٌْ يُوَ بُ زواٍ وَى قـا  ضا(و َـري  آغـُفاضٍ يـُ نتًَبُنُيـسا )دٗـا

 ل



ؾُضَفداٌْ بُزيًػٌ يُ نتًَبُنُيسا )ؾُضفٓاَُ(و، ٖـُض زوو نُغـُنُيإ )غـًًَُإ    
  ٕ ٍَ نــطزووَ. غــُيط ُٓوَيــُ ٖــُواَيٌ    نــىِضٍ بُضدــُّ و غــًًَُإ ؾــاه ًٓىَ(يــا تًَهــُ

ى نتـًَيب  643نىشضاٌْ سًػاَُززئ خـُيًًٌ نـىِضٍ بـُزض يـُ ِضووزاوَنـاٌْ غـاَيٌ       
ــُِضَ احلددوادا اجلامعددة ) ــُ:    288، الث ــاز نــطزووَو وتىوي ــِ ظي ــُاَلّ يًَ (زا ٖــاتىوَ ، ب

َّ ياوَضٍ غـًًَُإ ؾـاه ططت   ًـإ  خُيًٌ نىِضٍ بُزض يُ ؾُضَنُزا ُٖالت، بُاَلّ ُْٖس
َِ. بؤيُ ُْيهىؾـت و بـُ زيًـٌ     ٍَ، بُالّ بَُيًَِٓ ثاضَيُنٌ ظؤضٍ زاي ، ويػ  بًهىش
ــاقًَُهٌ ىَل       بــطزٍ. خــَُيهاًَْهٌ تىضنُــإ زؤغــ  غــًًَُإ ؾــاه ضــىوُْ الٍ، نــُ ت
نىؾتبىوٕ، نىؾتًإ و نُيًُغُضَنُيإ بطز بؤ غًًَُإ ؾاه، بؤيُ فُضَاٌْ زا بـُ  

 و، َُٖيًاْىاغٌ...(. زَضطاٍ خاُْقًُٓوَ َُٖيٌ بىواغٔ
َّ وا يــُّ قػــُيٍُ كخــَُيهاًَْهٌ تىضنُــاٌْ زؤغــ  غــًًَُإ            يُواُْيــُ ُْٖــس

ؾــاه ضــىوُْ الٍك ســاَيٌ بــو نــُ َُبُغــت غــًًَُإ نــىِضٍ بُضدَُــُ، ُٓطُضضــٌ          
تىضنُــإ ٓــُو ناتــُ يــُ ْاوضــُناٌْ نىضزغــتاْسا زَغــت وثًَىَْــسٍ )غــًًَُإ ؾــاه    

ُ    ًٓىٍَ نىضزٍ َُيًهٌ نىضزغـتا  ٍ ك زاْـُضٍ  ظدري ٕ( بـىوٕ، بـُالّ كَىعًٓـىززئ ْـ
نتـــًَيب )َٓتدـــب ايتـــىاضيذ(، بـــُ ِضاغـــتهطزُْوٍَ طًَطاُْوَنـــُ، ًََصووْاغـــاٌْ يـــُّ 

 غُضىَل ؾًَىإ و تًَهَُيهطزُْ ضظطاضنطزووَو، وتىويُ:
خــُتاضٍ ثايتــُخ  َــُغؤٍ و –ى ِضووٍ نــطزَ  640كبــُزضَززئ َُغــعىوز غــاَيٌ 

ٍَ كٖؤالنؤخـــا   ٕكزا طُِضايـــُوَ بـــؤ ًَٓـــطإ. ناتًَـــو بُغـــساز زاطرينـــطا،      زواتـــط يُطـــُ
ًَُإ ؾـاه و نىؾـ  و         بُزضَززئ َُغعىوز بُ ًَٖعَيهٌ َُغؤيـُوَ ٖـات بـؤ ؾـُِضٍ غًـ
ًُوَ تـا َاضَيـإ بهـُٕ        ٓافطَتُناًٌْ بُغُض زَغت و ثًَىَْسو ْعيهـُناٌْ خؤيـسا بُؾًـ

 ى يُ ؾرياظ زاْطاوَ(.816ٍ َٓتدب ايتىاضيذ نُ غاَيٌ 59)ٍ 
 

ُّٓ زَقُ ِضووٕ و ٓاؾهطايُ ؾًَىاْسُْنٍُ بؤ ِضاغـت نطزيٓـُوَ. غـًًَُإ نـىضٍ          
ــتّى،     ــؤ نىؾـــــ ــُّ، ٖؤالنـــــ ــسٍَ  َىغتُعكـــــ ــاِّْ فُضَاْـــــ ــٌَُ تىضنُـــــ بُضدـــــ

ٌَ لوءلددوئىنُيًُغــُضَنٍُ ْــاض بــؤ ك َّ  -نــُ ظاواٍ بــىو –كٍ ســانٌُ َىقــ تــا يــُو
َِ. بُالّ غًًَُإ ؾاٌٖ َُيًهٌ نىضزغتإ، بُزضَ ززئ َُغـعىوز يـُوَ   َُٖيٌ بىاغ

 بُ زوا نىؾ .  
 م



        ُ ــ ززيت ْ نٍُ كَىعًٓـُـ ـُـ قػـُـ ــؤثٔكٍ  ظددريًَُٓـُـ بِطواَــإ ب ، ضــىْهُ كشٕا ٓ كٍ ُٖيـُـ
ى يُـ ضـاثِ       نًٌ بـؤ ْىوغّـ ِضؤشُٖالتٓاؽ نُ نتًَبُنٍُ زؤظيًُوَ ِضاغ  نطزَوَو ثًَؿُـ

واَيٌ          َِ ٖـُـ َي ض نؤَـُـ : زاْـُـ نٌ(زا وتىويـُـ باضَت بـُـ نتًَبُنـُـ يـُـ )ثًَؿـُـ يـُـ بــاضٍَ  زا، غـُـ
ى       ـُـ وتىوَو، شَاضَيـ ـُـ ـٌـ ُْنـ وَزا ثًَؿـ ـُـ ؽ يـ ـُـ ـُـ نـ وَ، نـ ـُـ وَ نؤنطزؤتـ ـُـ ــىوضٍ ًَٓطاْـ باؾـ
ّ نتًَبـُـ وَضططتــىوَو،     َيهًإ يُـ ِضؤشُٖالتٓاغٌـ تىَيــصَضَوٍَ ًََــصووٍ باؾـىوضٍ ًَٓــطٕا نـُـ

اٍ ْــاوَٕ    ـُـ ِضووٍ دىططافًــاٍ ٓاغـًـ ـُـ غــىوزَ، ضــىْهُ   -ْاوَِضاغــت–ي َوَ،  نتًَبًَهـٌـ ب
ُنٌ بُ ظَـاٌْ تـىضنِّ دىغتـايٌ، نُـ ًَٓػـتا ُْْاغـطاوَ، زَغـت        زاُْض ضُْس غُضضاوَي

 نُوتىوَو، ظاًْاضيُناًٌْ ىَل طىَيعاوَتُوَ.
 

 دووَم بابُت:
ط، يــُـ )ب      َني ظَنــٌـ بــُـ ز ٓــُـ وٍَ 44، ٍ 1حمَُــُـ : زواٍ ٓــُـ ( ٍ نتًَبُنُيـــسا وتىويــُـ

ٍ دعيــطٍَ     ك يـُـ ْاوضـُـ ظيعٕا تٌ نــىضزِّ كعـُـ ْاو ضــىو، سهىَـُـ تٌ ظَْطـٌـ يـُـ سهىوَـُـ
سك.ًٓ سٍ نىِضٍ وًَي  بٓىعىَُض ثُيسا بىو. َُٓئًَ ُّٓ بَُٓاَيُيُ ُٓضُٓوَ غُض خاًي

ـسٍ نىِضّـى                ض خاًي و غُضضـاواُْ بـىو نُـ ِضاغـتِّ ضـىوُْوَ غُـ صُْنُ ٓاطازاضٍ ُٓـ ًي
ــت        ـُـ ِضاغـ ّ طًَِطاُْوَيـ ـُـ ــرتا ٓـ وَ ويػـ ـُـ ض ٓـ ـُـ ــىوٕ. يُبـ ــطٍ بـ واًَْتّى زيًَـ ـُـ ــتٍُ ثاَيـ زَيبُغـ

وَ: كًٓبٓـــىو ٓــُـ ، ٍ 2، بأصدددد الػابدددة يف معزفدددة الصددد ابة يــُـ نتًكبُنُيـــسا )  كثدددريبهطَيتــُـ
َاوَ، ِضؾــاُْوَ ظيــاتط يـُـ ضـٌـ 104 ــس ْـُـ ــسٍ نــىِضٍ وًَي يُنٌ خاًي ض وَضـُـ : ٖـًـ (زا وتىويـُـ

يىب نـــىِضٍ غــُـ ْاوبطز. بؤيــُـ كٓــُـ يٌ يــُـ ناًٌْ يــُـ طددُد وَضــُـ نـــىِضٍ عُبـــسويالََهك َىَيهــُـ
َِ َـــا. يــُـ )  د ( بــُـ َـــريات  بـــؤ بــُـ ْسّسا 366ٍ  ،2، بىَايدددة االرب )َُزيٓــُـ (ٍ قُيكُؾــُـ

ُوَ       َِ ُٓضُـ وٍ بًَـ س، ِضاغـت ْانـات و، ُٓـ سٍ نىِضٍ وًَي ٖاتىوَ: ُٓوٍ بطًَتُوَ غُض خاًي
 غُضٍ زضؤ ُٓنات. ًٖض وَضُيُنٌ يُ ِضؤشُٖالت و ِضؤشاوازا َُْاوَ.

 

 طًًَُم بابُت:
ــُ )ب        (زا وتىويــُ: زواٍ َطزْــٌ غــىَيتإ  145، 1ٍحمَُــُز ٓــَُني ظَنــٌ بــُط ي

َّجًَـِ خؤيـإ يـُ نىضزغـتإ قـايِ نـطز.       589سُززئ غاَيٌ  قُال ى، ظَْطًُنإ د
ى كعًُازَزئكٍ بطاٍ بُ ًًٓتًعاّ وَضططت..... ٖتـس. يًصْـُ ثًَـِ وايـُ     607غاَيٌ 

 ن



ٍَ و ثًَهَُيــُ، بؤيــُ بــُ )ايهاَــٌ، ب       (ٍ كٓبٓــىو  293، ٍ 12ٓــُّ زَغــتُواشَيُ تًَهــُ
ــُ ّ   ثددريٓ ــُ ــؤٍ زَضنــُوت ُٖواَيُنــُ ب ــىضَززئ زََــِ    كزا ضــىوَوَو، ب ؾــًَىَيُيُ: ْ

ٓاويًهُزإ، فُضَاّْسا زواٍ نىِضَنٍُ كُٓملُيًهىٍ قاٖري عًـعظَززئ َُغـعىوزك   
ببًَتُ َُيًو و غُضباظإ و ثًاوَاقىالٌْ خَُيهًـ غـىَيٓسيإ بـؤ خـىاضز. َاوَيـُى     
َّػــجاضَزَوَو  قــُالٍ     َّ ث بُضيــُ َطزْــٌ ٖــَُإ ؾــ  نــاتٌ َطزُْنــٍُ غــُض يــُْى

ـًـ  سّى قــُالٍ )ؾىوؾــٌ(و غـُضؤناضيًاٌْ بُخؿــٌ بــُ كعًُــازَززئ  )عـُقط(ٍ سَُ
ــُو زوو        ــاضٍ ٓ ــُقط(و، فُضَاّْــسا ناضوب ــؤ )ع ــاضزٍ ب ــىضَ ثطــىونّى، ْ ظَْطــٌكٍ ن
ًََُُنُتــُو ثاضاغـــنت و ضــاوزَيطيِ بُضشَوَْـــسَناًْإ بػــجًَطزضَئ بـــُ نطــٌ َـــري     

 ( ...... ٖتس.ئىيىءكبُزضَززئ يى

 
 ضىاسَم بابُت:

َِ( وتىويـُ: ؾـًَذ قـُفًىززيت         حمَُُزَُٓني       َِّ خـؤف بـ ظَنٌ بـُط )خـىاي
         َِّ ُٓضزَبًًٌ خىاْاغـًَهٌ ؾـًعُ َـُظَب و، ثًَـطَوٍ ًُٓـاّ َىوغـاٍ نـاظّ )خـىاي
َِ نـىِضٍ ٖـُبىو: عـُيٌ، ًٓـرباًِٖ، دُْطًع....ٖتـس. يًصْـُ بـؤٍ         َِ( بىو و، غ ضاظٍ ب

ثداُْيُ، بؤيـُ  زَضنُوت ُّٓ زَغتُواشَيُ ثًَطُواٍُْ ًََصوو، َُٖيـُو ضـُوتِّ ضـا   
 بُّ ؾًَىَيُ بُ زوايسا ضىو:

عُ ْــُبىو، بَُيهــُ غــىُْٓ بــىو. كَىغــتُوفِّ قــُظوَيِٓكٍ      .1 ؾــًَذ قــُفًىززئ ؾـًـ
ٍ  ىشٍددةٖاوضـُضخٌ ؾـًَذ يــُ نتًَبُنُيـسا )    ى زاْـطاوَ، يــُ  740(زا نـُ غــاَيٌ  92ايكًـىب، 

ــُ َُظٖــُبٌ ًُٓــا      ّ باغـٌـ ُٓضزَبًًــسا وتىويــُ: كظؤضبــٍُ زاًْؿــتىاٌْ ٓــُضزَبًٌ غــُض ب
َِ، ؾــًَذ قــُفًىززئ نــىِضٍ ًٓػــشام    ؾــافعني و ثًَــطَوٍ ؾــًَذ قــُفًىزيٓٔ.... ك بــَُي
ــىِضٍ دىبطآًـــٌ يُخـــَُيهاٌْ غـــىُْٓيُو، زاًْؿـــتىاٌْ ٓـــُضزَبًًًـ يـــُ ِضؤَيـــُناٌْ        نـ
ٍَ تىضنُــاٌْ           غــىُْٕٓ، ثاؾــرت يــُ غــُضزٌََ سُيــسَضو ؾــا ًُٓػــاعًًٌ نىِضيــسا يُطــُ

ٔ قـؤفًُنٌ خىاْـاؽ بـىو، يُغـُض زَغـ       قعَيباؾسا بىوٕ بُ ؾًعُ. ؾـًَذ قـُفًىززي  
ٍَ يـُ خعَُتًـسا          ر غـا ؾًَذ ظاًٖسٍ طُيالٌْ ِضَيطٍُ تُقـُو  ططتـُ بـُضو، بًػـت و ثًَٓـ

َِّ ططتُوَ.  َايُوَ. ثاؾإ ؾًَذ ظاًٖس نطُنٍُ ىَل َاضَ نطزو د

 ه



ُْ وَضُناٌْ تا سُوتُّ ثؿت غُض ًُٓاّ َىوغاٍ نـاظّ ْـُبىوٕ، بـَُيهىو     وُْخؤّ .2
يا )غىَيتإ( باْطًإ ُٓنطزٕ و، ؾا تُُٖاغـيب نـىِضٍ ؾـا ًُٓػـاعًًٌ      خَُيو بُ )ؾًَذ(

سُوتُّ ثؿ  وَضُناٌْ بىو خؤٍ نـطز بـُ غـُيسو، ضـُْس ْىوغـُضيهٌ دازووطـُضٍ       
ٍ كٓبًٓـــىو بـــُظظاضك نـــُ بـــؤ صددد وة الصددد وة(قػـــُ َُٖيبُغـــ  بـــُناضًَٖٓاٌْ نتـــًَيب )

عطو وتــُو   شيًاْاَــٍُ ؾــًَذ قــُفًٌ ؾــًَذ و َُبُغــتِ خــؤيٌ زاْــابىو، بــُيت        و ؾـًـ
ًَهًإ ىَل ظيـاز          َِ ْـُبطزوَناٌْ تًَـسا نؤنطزبىوْـُوَٕ ُٓواْـُ فُغًـ ناضاَاتُ عُقٌ ثـٍُ ثـ
نــطزو بــُ زضؤو غــاختُ خؤيــإ بــطزَوَ غــُض ًُٓــاّ َىوغــاٍ نــاظّ. يــُ ناتًَهــسا ؾــًَذ      
ذإ(و الٍ خــَُيو ْاغــطاو بــىوَ، بــُالّ ؾــا تُُٖاغــب فــُضَاٌْ بــُو    َّـِـ )غـٓـ خــَُيهٌ ز

 )صد وة ُٓواًْـ ُٓو طًَطاْـُوَو ٓـُو بـاؽ و خىاغـاُْيإ يـُ نتـًَيب        ْىوغُضاُْ زاوَو
َّ  الص وة ٕ ثطيـإ نـطزوَ يـُ طًَطاْـُوٍَ     و( غطيىَتُوَ نُ بـؤٌْ غـىوُْٓخىاظيًإ ىَل ز

ؾًعُ خـىاظِّ زضؤو، ْـاظأْ زاُْيـُنٌ زَغـتدُتٌ ٓـُو نتًَبـُ بطاوَتـُ ًٖٓسغـتإ و،         
ّ ؾـتُ تًََُٗيهًَؿـهطاواٍُْ تًَـسا ْـني.     زواداض يُ غُضزٌََ قاداضيسا يُ ضاخ زضاوَو، ُٓ

َّ، يهًَهٌ ٖاو ؾًَىٍَ ثًُُٖوٍ   طؤضاًًُْ.–ؾًَىٍَ ظَاٌْ ؾًَذ، با بعاْط
ؾــًَذ قــُ  ٖــُض يــُى نــىِضٍ  كقــُزضَززئ َىوغــاك ْــاوٍ ٖــُبىو، نــُ يــُ شيــاٌْ     .3

ـٌـ بـــُط،     َِ ْاوَيؿـــُ نـــُ حمَُُزٓـــَُني ظَنـ ــ ـٌـ ٓـــُو غـ خؤيـــسا دًَــِـ ططتـــُوَ. ُٖضضـ
ٕ بــــطاٍ ؾــــا ًٓػــــُاعًًُ، بــــُالّ دــــُْطًع َُٖيُيــــُو طــــؤِضيًَٓهٌ ًَٖٓاويٓــــُوَ، زوويــــا

ــاثريٍ ؾــا ًٓػــُاعًًُ. وَضــُناٌْ ؾــًَذ قــُفًـ َُٓاْــُٕ: خىادــُ       )دىُْيــس(َ نــُ ب
ــُيٌ، غــىَيتإ         ــىِضٍ خىادــُ ع ــىِضٍ قــُزضَززئ َىوغــا، غــىَيتإ ًٓــرباًِٖ ن عــُيٌ ن

ُْيـــس، ؾـــاه دىُْيـــس نـــىِضٍ غـــىَيتإ ًٓـــرباًِٖ، غـــىيتإ سُيـــسَض نـــىِضٍ غـــىَيتإ دى 
ًٓػُاعًًٌ نىضٍ غىَيتإ سُيسَض )زوو بـطاٍ ٖـُٕ: ًٓـرباًِٖ و عـُيٌ(، ؾـا تُُٖاغـب       
نىِضٍ ؾا ًٓػُاعًٌ ُٓوَيُ نُ بُزضؤو غـاختُ خـؤٍ نـطز بـُ وَضـٍُ ًُٓـاّ َىوغـاٍ        

 ناظّ و، خؤٍ بطزؤتُوَ غُضٍ.
 

َُُٓو ظؤض ِضاغتهطزُْوَو ظيازنطزٕ و قػُ يُغُض نطزًْـ ُٖٕ، يُ نؤْىوغٌ 
ؿــتُٓناْسا تؤَــاض نــطاوٕ، بــَُيهىو ٓــُو ِضؤشَ بًَــت نــُ ِضوْــانٌ ببًــٓٔ و، وَى         زاًْ

 تُواونُضو ثاؾهؤ يُ ضاخ بسضَئ:

 و



 
 طُسضاوَكان:

 
 ابً االثري، اللامل. -
 ابً االثري ، اصد الػابة. -
 ايكًكؿٓسٍ، ْٗايُ االضب. -
 املػتى  ايكعويت، تاضيذ طعيسَ. -
 ، داَ  ايتىاضيذ.رعيدالديً فطل اهلل -
 ، دٗإ طؿا.دىيت -
 .ابً القوطي، احلوادا اجلامعة -
 ضا.آغفاضٍ، دٗإ  ضى ايكا -
ازواضز بــطاوٕ، تــاضيذ ازب ايــطإ اظ غــعسٍ تــا دــاٌَ، تطمجــُ عًــٌ          -

 اقغط سهُت.
 املعاضف، فاضغٌ، بهىؾـ غالّ سػني َكاسب. دائزة -
 امحس نػطوٍ، ؾًذ قفّى تباضف. -
  ضُْس نتًَبًَهٌ تط. -

 
 

ٍ 
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 ئُم كتًَبُم ضؤن نىوشِ
 

         ٛ  فعااْٟةةٞ   يةة١ مثاا ) ةةٛ ٢َ٠ٚيةة١زٚ ٣ ١٥َةة١  نةة١ يةة١ ةٝبريةة١ٟ  ةة١   ٟ  ُةة
ةٝعةةة١و  ٠ٚنةةةٛ ٥ةةة١ ط زٟ  طااإ ) ةةةٛضى ٚ ) ةةةبض ْٞ   يةةة١  ٛضنٝةةةدز  ةةةةدٟٚ غةةة١ْس  ةةةة١   

ؼ نةةطز  ٠ٚ ٝخةةبّ نةدن   ةة  تااٟ ةط  َٓةةٝـ يةة١ْدٚ ٥ة١ٚ نب١َيريةة١ز   ة ٠   ُاا١ًًَٟٝ ة١ند 
١ٟ خةبّ  ٝػػة ية١ ٖة١َٛٚ  طقة١ ٝبهس  ٥ة١ّ        ١َة ٛٚضٟ نطزّ ن١ ًٟضٟ ق١ٚٚ طٚ

ٌب ٚ  ةة٥١ط ٢ٚعٔاا  ق١َٚ١نةة١ّ ٖٝهةةِ ْةة١ ٥ةة١ظ ْٞ    ٟيااض ةهةة١ّب ةةة١ةريّ ز٠ض ةة١م ةةة١ ١٥قةة
        ٛ ٚ ٚنْٛه١  ةد ٥ة١ٚ ٠ٚق ة١ ْة١ ية١ ١َند  ةس   هطٜبهةٞ ٚ َةدٕ زض ة ْة١ ية١ زٚ ٜٝؿةس       ٜة١

ِٚض٠ ةةةةٞ  ةةةة١زقٝكٞ  ةةةة٥١طىٞ نٛضزَةةةةدٕ ز٣ ةةةةةٛٚ  ٠ٚ ن١يُٝةةةة١ٟ ةدَٝعةةةة١ٟ       ضااااِ 
  ٠ٚ٠ٖٚةةة١ََٛٚدْٞ  ةةةد ز٠ض٠ة١ٜةةة١ى خةةةدٚنطزةٛ ١٣ٝةةة كةةةدةٞ ق١َٚٝ   ١٥)ع٘مثااا ُوٟ

 ةدضٖد ١٥ّ غ٥ٛدي١ّ ي١ خبّ ١٥نطز:
 ة١ غ١ضٖد ٠ٚٛ ؟ ٢ٝق١َٚٞ نٛضز ي١ ن١ ١ْ ١ٜ٠ٚ١ن١  ن

ةةة١ةريّ ْةة١ّ ٥ةة١ ٛ ْٞ ةةة١ٚ ةٝبهٞ ةدؾةةٞ ةةةب ةساظَةة٠ٚ١  ةةة١ ْةةد ٝتةٞ يةة١ نةة١ْس          
ٕ  ط١ٚض١ٜ٠نٞ نٛضزّ ثطغٞ   ١ د ي١ٚ ١ْ زٚ ْٝؿٝدٕ ي١ َدَبغ دندْ   ٞ  ة٥١طٜذ ةةٛٚ

  َ ؾة٠ٚ١ف ةةطز٠ٚ٠ غة١ض نةٛضزٟ نةِٛضٟ      ١ٜٛنٝبهٝدٕ ١٥قرًيٞ نٛضزٟ ةة١ ِضٜٛ ٜة١ ٝبهٞ 
دغدز ٜدٕ ن طٜؿٝدٕ نطزٜين ة١ ١ْ ٠ٚ١ٟ زٜبٜٛبو ن١ ) ْٞ  ٠ٚ ١٥ٟٚحط  ١َطاٟ ق١

ٍب  ٞخٝبةةةط٠ ظاض غةةة١ رًي١ بباااٟٚ ةةةة١ ٠ٚ١  ة١ِض غةةةة ٥ةةة١ّ زٚٚ ةٛثةةة٢ طٛ ةةة ز ّ ٚ  ي١طةةة١
  ٍ َ   ٚةةطِٜ نةطز   ٚجيةس ْٞ خبَةس  قةة١ٚ ّ  ١مم ٛنةة١ خةبّ  ة١زقٝكٞ ٥ةة١ّ    ةةٞ ذ  دٜة١ ةهة١

س   طقةة١ ٝبهٞ ةةةدف ةةةٛٚ  ٠ٚقةةة ةةة٢ب ٥ٝؿةة٢ٝ خةةبّ  ةةةب ٥ةة١ّ       ةةةٛٚل يةة١ ١٥غةة دَٛيري  
 ٚ ٠ٚ١ ز٠غةةةةِ نةةةةةطز ةةةةةة١ظٜدض٠ ٞ  ٝةةةةةٟ ِضا1231َٝس ٣ ٝةةةةة  ٝيةةةة١ ٥    ١زقٝكد ةةةة١ ز ْةةةةةد

ٍب ب  طق١ ٞ ١٥ّ خس١َ ١ّ ن١ّ ةةٛٚ  نةْٛه١ ٖة١َٛٚ غةديريٝبو     ن ٝب دد١ْندْٞ ١٥غ دَب
ٍب قبَٝػةةٝب ؾةة١ف  ةة١ٚو َةة   ْٛٞ  ةةسٚز يةة١ ز٠ض٠ٚ٠ خةة١ضٜو ٥ةة١ةّٛٚ  يةة١ّ    دْط ي١طةة١
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اَةةٞ نةة١ْس ٟ ِض1231 طقةة١ ١ ن١َةة١ ظاضّ ٥ٝػةة ٝردز٠ نةةطزٚ   ةةد ٥ةة١ٚ خ ٟ غةةديريٞ  
ٚ   ٜبااااا طبضٜبهِ َٛ دةري نطزٚ  ْٕثق١ز ١٥ ز  ةة١  1231يرية  ية١   طا   هة٢ ظاضّ طةطوب ةة١خ  

١ز  ظاض ن ٝب ددْة١ٚ  ُدْٝدٚ  ١ض ْػة ٠مسٞ ط١ٜدْس١َٝ ٥ة١ٚضٚثد  ية١ ٥ة١يري   ١ٜنٞ ِضظٚف٠ٕٚ
ٚ ٜضٟ ْةةدزثاا َةةٛظ٠ّ ظٜةةدض٠و نةةطزٚ  ظاض ٥ةةد    ظاضّ  كااٟةةةبطٚاااْةةٛ  ط٠ّ نةةدٚ ث٣بهةة١ٚو 

نطز٠ٚ٠ٚ  ز٠ض ةة١م ةةة١ نٛضز ٜةة١ ٞ غة٢ نةةٌ ن ٝب ٝبهةةٞ ةدؾةةٞ َٛغ ١ؾطٜكٝٓؿةةِ  بنة 
نِطٟ  ة١ةريّ ي١ زٚ ٟ ط١ِض ٠ٚ١َْدٕ ظاضٟ ث٢ب ١ْنٛٚ ؾ١ِضٟ ط١ٚض٠ ز٠غٞ ثة٢ب نةطزٚ    

زٚ خػةة ِب يةة١زٚ ٟ ؾةة١ِضٟ طةة١ٚض٠  نةة١ نةة٠ٚ١َٚٛ       ٥ةة١ّ  ١زقٝكد ةة١ٟ ثةة٢ب   ظٚفاا٠ٕٚ
ٍب  نةدل ِضٜبةو  طٕ  غ١ضي٣ْٛ١ب ز٠غِ ث٢ب نطز  ن ٝب ١  دظ٠ندل ةدف َٛ دةري نطز  ْب١٥غ دَب

نةطزب ٠ٚ١٥ْةس٠ٟ ثة٢ب     ضا  ز٠غِ نطز ة١ ْٛٚغني ٚ  زٚٚ قة١ز ةث١ض٠ٜة١نِ  ةد     خػ  ٚ
) ٟ ِض١ْ1221نةةةٛٚ يةةة١ غةةةديريٞ   تزٟ 1111اَةةٞة ٛٚؾةةٞة يةةة١ ةةةة١شْٞ قٛضةدْةةةس     ٟٚ َةةٝة

ط١ِض٠ن١نة١َدٕ ٥ةدططٟ  ة٢ب      َٛقٝ ١ ٝبهٞ ط١ٚض٠ ةّٛٚ  ي١ ٠ٚق ٝبهس  ن١ ي١ َديري٠ٚ١ ١ْةّٛٚ
ٕ  ٖٝهةُدٕ ةةب ز٠ض١ْنةٛٚ  ةة١     ٚخد٠ْٛن١ٟ َٓٝـ ي١ٚ ْد٠ٚز  غٛٚ د ٠ٚ  ة١ضةٛٚ ةٝعة١و  طا

َدٚ ١ْ ن ٝبة.ب ٥ة١ّ َكٝة ١ ١ ط١ٚض٠ٜة١      ٕطِض٠زلٞ ثٝبٓج ؾ١ف غديريِ ي١ز٠ؽ نٛٚ  ١ْ ْب
 نطزّ ٚ  ندض ْدندض ٚ ظّ ىلب ٖٝبٓدب ٢غة١ ِض غة ظاض ٥١َٝٛ
ٍب  ٜة١ ين ية١      ٛي١زٚ ٟ ١٥ّ ٥١َٝ ٟ َٝتزٜةس   ِضاشٜبةو ية١    1131ٚغة١ ١  ةة١ ز٠ غةد

ةةةب ٚ   ١زٜدٟ ٥ٝػةةتّ ّ نةةدٚ ث٣بهةة١ٚو ثن ٝب ددْةة١ٟ ١َةًٝػةةٞ ْٛ ةةةس  )١٥ْػةةٝكًب  
ٕ َٛ دةرينطزٕ ة١ ١٥َد١ْو ٠ٚضّ ططو   ١َدؾدّ نطز ٥ة١ّ ٥ة١   ض٠  ْدٜةد  ٚ  دظ٠ٜة١  نة١    ثا

ِض٠ف ٦ٜ١ٖةة١ ٝبهٞ َٛ ١خ١قٝكةة٠ٚ١ ز٠غةةٞ ثٝبهةةط ٠ٚٚ  ٖٝبؿةة د    طاإز  يةة١ 1191يةة١ 
ٕ ٜبه٢ ١َخكٛقٞ نٛضزٟ  ٝد١ٜ ية١ حثاا ١ٚ ٚ ١ْة٠ٚٛ  ي١ ةرًيسٟ ز٠َٚٚٝس  ة١ ِض٠ف طا

ْٛٚغةط ٠ٚب ةة١     ضغةهٞ ١ٜ بٕ َٝٓبَٛغ ١ؾطٜل ٚ  دملٝبهٞ ظاض ة١ْدٚةدْري٠ٚ١ ن١ ) 
 دةريٜةة١ َةة١ًٜٞ نةةبْٞ  ةةدظ٠  ٥ةة١ّ َٛ بزٚٚ غةة٢ب ةةةدض خٜٛبٓسَةة٠ٚ١  ؾةة١ٚقٝبهٞ ظٜةةدز٠ٚ٠

ز  ن١ ي١غ١ض ١٥ٚ ١٥غدغة١  )خٛةريقة١ٜ١نٞ  ة٥١طىٞ     غ١ضي٣ْٛ١ب ق١ض ضّ  نطز٠ٚ١َٚ
 نٛضزٚ نٛضزغ دٕ  ةٓٛٚغِب

 

ٍب نةٛضزٚ نٛضزغة دْس       ثا  ي١ثٝبـ ١َٖٛٚ ؾ ٝبهس  ٖٝبٓدّ  ١٥ٚ ٥ة١اد  ْة١ٟ نة١ ي١طة١
  ٚ ١ٝنةة١ٟ  ٖةة١َّٛٚ  ١ضةَٛة١ نةةطز ية١ ثدؾةةس   ةة١طٜٛبط٠ٟ ةٝ ًب ط       َْٛدغة١ة١ ٞ ةةٛ
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ٕ ١٥ٚ ٥ة١  ٟ ٥ٝؿةدض٠ ٞ ةةب نةطز ةةٛٚ  ٖة١ٚيريِ ةةب ثة١ٜدنطز        ض ْة١ٟ نة١  ثا ٜببهةِ  عضاااا ز   ةة١ ُا
ب يةة١ زاغةة دْٝـ يةة١ عضااٟضٟ  دظ٠ؾةةِ ثةة١ٜد نةةطزب ةةة١ثاا٥ٕةة١ بعضااٟةةة١ ٚ  ز٠ؽ نةة١ٚو

نٞ ظاضٜةةدٕ ز ّ يةة١ ٥ ؾةةدزٚ ٜةة١ب نٛ ٛةةة٠ٚ١  ٜدض١ٜٝعضااٟٚقةة٢ ثةة١ٜدنطزْٞ ةةة١ٛخك
ٚ مسٚا  م ن١ غٝبط) غٝس١ْٟ   ضٟ  ث ١٥ هدضٟ  دملد١ْٟ َٛزٜطٟ ز ٥ ٠ٟ ٥د     ةةٛ

ٍب ةةة١ثاإظاضّ ٥ٝػةة ٝردز٠ نةةطزب ٥ةة١ ةةةب  ضٟ  ةةطز ثاا ب ٥ةةدعضااٟض٠ ْدٜدة١نةة١ٟ خةةبٟ ي١طةة١
 ١ ١ٜ١نٞ ةدؾٝؿٞ ز٠ض ١م ة١ نٛضزغ دٕ ةب ْٛٚغِٝب  يريط َٛ ْدضزّ ٚ
ض٠  نة١ ْد٠ٚندْٝةدل ية١ ْٝٗدٜة١ ٞ ٥ة١ّ ةرًيةس٠ز        ثا  ي١زٚ ٟ نبنطز٠ٚ١ْٟ ١٥ّ ٥د     

ز  ز٠غةةةِ نةةةطز ةةةة١ غةةة١ ٞ نةةةطزٕب ْةةة١ةْٛٚٞ  1129ٞ ْٛٚغةةة٠ٛٝ  يةةة١ ٥ٝ  ةةةس ٟ غةةةديري 
نٞ ةةة١ضز٠ٚ ّ ْعٜهةة٢  ٠١ٝمس١ٝؾةةِ  طقةة١ ٝبهٞ ةةةدف ةةةٛٚ  ٠ٚ ة١غةة١ ٝ  ٟ ِضظٚفاا٠ٕٚ

نةٛضزٚ   ٠٠ ١ز  ٥ة١ّ ةرًيةس٠  نة١ ظٚةس٠ٜة١نٞ  ة٥١طى٢     زغديريٝبو خ١ضٜو ةّٛٚب ي١ّ َٛز
ٍب ة١ؾةةةٝبهٞ ةرًيةةةسٟ ز٠ّٚٚ  نةةة١  ةةة٥١طىٞ  هَٛةةةد ٞ نةةةٛضز٠         نٛضزغةةة د١ْ  ي١طةةة١

 ة١ؾٝبهٞ ن ٝبيب )ثٝد٠ٚ ط١ٚض٠ندْٞ نٛضز  ث٢ب ط١ٜ١ْط ب  ُٟٚ ٞ غًٝبُد ٥١طىٞ ٚةري
ب ي١ زاغ دٕ ٜٚػ ٝدٕ ن١ ١٥ّ نٝ دةد١ْ ٜد ة١  ١ض٠ةٞ ٠ٜٚد ةة١  ةٛضنٞ   عضٟة١     

ةٓٛٚغةةِب ةةة١ةريّ ةةة١ ِض غةةة ةّ َْٛدغةةٝ. ْةة١ةٛٚ  نةة١  ةة٥١طىٞ نةةٛضزٚ نٛضزغةة دٕ     
ٚ طاإيةة١   ةةة١ ظَةةدْٝبهٞ  ةة١ٜط٠ نةةٛضز  ظٜةةد ط ةةةب نةةٛضز   ٣ِض٠ف نٛضزٜبهةة٠ٚ١ٚ  يةة١ ٖةة١َٛ

ةٓٛٚغةةط٣بب َةة١ة ٥ٝسضٜػةةٞ ة ًٝػةةٞ  ن ةةٝبيب )١ٖؾةة  ة١ٖ١ؾةة  ٟ ةةة١  دضغةةٞ ةةةب      
ْةةٞ ةةةٛٚب مثاا ِض٠ِضٟ ْةة١ةٛٚ  نةةْٛه١  ةة٥١طىٝبهٞ  ةةٛضاإٕ ةد١ٜظٜةةس ْٛٚغةةٞ  طاا ةةةةغٛيري

ة١ةريّ ة١  ١قٝس٠ٟ َٔ ؾ١ض٠ ددْٞ ة ًٝػٞ  ٥١ْة١ةٛٚ) ؾة١ض٠ ٓد١َ   نة١  ة٥١طىٝبهٞ     
ب خٛحق١ ة١ّ ق١ْد ١ ١  ةة١ نةٛضزٟ ْٛٚغةِٝ  ةة١ةريّ ية١ّ      نٛضز٠  ة١  دضغٞ ةٓٛٚغ٢ب

 ْٛٚغ١ٓٝز  زٚٚ ؾ ِ ة١ ١٥غدؽ ز ْد:
 

(1  ٛ ْٛٚغةةة٢  ةةةة١ةريّ ٥ةةةُٝتٟ    نةةةبٕ ١٥ةٝبةةةصض٣ب  ٚ   ٚ  نةةة١يُٝد ٞ نةةةٛضزِٜ  ٠ٚنةةة
ٚ  بٟن١يُٝد ٞ  ١ض٠ ْٝة١ٕ ِض٠ْرية١   ثا    ٚ  دضغِٝ  ٝبو ١ْز   نْٛه١ ٠ٚ١٥ي١ٕ  ة١قِ ْة١ةٛ

  بغ١ضٜـ ي١ خٜٛبٓس٠ٚ ض ٕ  ٝبو ةس
 ة١ )٣ ٚ ية١ ةٝبرية١ٟ غة١ض )٠ ٚ ية١ةد ٞ ةةبض )ٚ ّ ز ْةد         ٢ٚضا    ي١ ةةد ٞ شٜبةط٣   3)

 ١َْٜٛػ   ١ضيف ظٜدز٠ ز ةٓٝبِب ٚ قٝع١ٕ  
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)ٍ ٚ )ض  ٚ)ٚ يةة١ ظةةةدْٞ نٛضزٜةةس   نةة١ْس ١ْٚ ٝبهةة١  ةةة١ةريّ ١٥َدْةة١ يةة١    ظااٟ ١يةة١ ٛ
 ١َٚقٝعٞ خبٜس  ة١ غ١ضزلس ٕ  ١ضم ١٥نط٣بب

ٚ زٜعدٟ ٥ةة٠ٚ١ ْدنةة١ّ نةةسَةةٔ قةة١و ٥ٝةة      ةةة٢ب   ١ ٥ةة١ّ نٝ ٝب ةة١   ةة٥١طىٝبهٞ  ةة١ٚ ٚ
ٍب ١٥َة١ز  نة١    ٛٚضٟ نٛضز٠  ة١يريهٛ ة١  ١نػةٞ ١٥َة١ ٥ة١يريٝبِ قكة    ٛقك ٚضٟ ظاض٠  ي١طة١

ٛ ٣ٛ  ١ض ْػةةٝع٣ةةضٟ ٥ٝٓريًٝعثاا ١ْ ٝجةة١ٟ  ةة١زقٝكٞ زٚٚ قةة١زٚ ثةة١زلد ةرًيةةسٜبو ٥ةةد   
  زٜػد٠ٚ١ْ ْٛقكد١ْ  ٠ٚ  ١ْٝد ١٥غدغةٝبه١ ةةب   ٕٚٚسٚ  دضٟكٚ  ٛضٟبٚ  ١ض١٥ُٟ٠يريُد

٥ةةةةة١ ٛ ْني ة١ؾةةةةةٝب١ٜٓٞ ٥ٝهُةةةةةديٞ ةهةةةةة١ٕب ةةةةةةب   ٠ٕ ٚ خٜٛبٓةةةةةس٠ٚ ض ْٞ نةةةةةٛضز  ٚةٚ 
 ٚ ظٜةد ط ١ٖٚيريُةس   ٠ٚ نةٛ ض ةةدض ٥ة١ّ       ٣غد هطز٠ٚ١ْٟ  ٥١طىٞ ق١زميٞ نٛضز  ي١ ٖة١َٛ

ٕ ة١ ضٟ  ةدظ٠ٚ ة١قُٝة١و    ثا  ١ ٜدضَة١ ٞ ٥ةد  ةة ّ غة١ضي٣ْٛ١ب ْٛٚغة٢  ٠ٚ ةة١ ز٠ض٠ة١ٜة١ى      حثا
ٚ    ٠غد ِ نطز٠ٚ٠  ٚ ٚ   –غةد  ١ْنط ةٝب ة٠ٚ١   ٕ حثا ٥ة١ّ ةة١   ٛ ةة١ة٢ب ؾةٛة١ٗ  ١٥٣طة١ض ةة١  ة١ٚ 

٥ٝكٞة ٥ٝبػة د ٖة١ض ٠ٚ١٥ْةس٠ َٛغةد ١ز٠ٟ      ثا  ٠ٚ  ضٚثا  ٟ َٔ ١ْٝٝ  نْٛه١ ٥ةد ط خ١ -١٥ظ ل
ضٟ ثاا ١٦ٜ ةة١ندْٞ ٥ةةد ١ةةة١ز٠ٚ َٞ ٖ  ٣ طةة١ضّ ٚعااٟنةةطزب ةةة١ةريّ ٥َٛٝبةةسّ ١ٖٜةة١ نةة١ ١َغةةد     

 ظٜد ط  ١ْٜٛط ١٥ندبحثٕ يٝبهٞ ْعٜهس  ١٥ّ ة١١غ ك َٛق١زمي١  ي١ 
ضزٚ نٛضزغ دْٝؿةةةس   ةةدز  يةة١ ة١ؾةةٞة ٚقٛ ةةةد ٞ    طٚ ٝبهةةٞة َةةة١ضةٛثااا ٙ ٥١طىٝٝةة١ٟ نةةٛة

١ َْٛٚ ٕ ١َخكٛقة١ ز٠ض ة١م ةة١     ٟكا ةةب حثٚاا ّ ْةدةٝٓط٣بب غة١ة١ةٞ ١٥َة١ف ْة١ةْٛٚٞ َة١ةد     ظا
ٟ ضٟ ؾ١ضق١ٝٝٚ  ١ضة١ٝٝ  ةدغٞ نٛضزٚ َدة١ض ٟ ةة١ ث ق١َٚٞ نٛضزب ٥د ّ عضا ٠ٚ ٜةد    ب ١٥قػةد

ٟ ثٝد٠ٚ ط١ٚض٠ندْٞ نٛضزٜٝدٕ  ١ْٝد ةة١ َْٛدغة١ة١ ٞ ةة١    ٠ٚ ٥ة١ّ    ة٠ٚ١ نةطز٠ٚٚ   ثا ٙب  ةدز عضا
يةة١ٕ ثإا١٥ ًةة١ةٝدٕ ْٛقكةةدٕ ٚ ثهةةط ثهةةط٠ب َةة١  ْةة١ف ٠ٚ ْٝٝةة١ ٜةة١ى يةة١زٚ ٟ ٜةة١ى ةةة٢بحثاا ةةة١

ضزو ةةةب ٥ةة١ند  نةة١ زٚٚ ز٠ عةة١ ي١ؾةةهطٟ      يهدَةٌة  ) ةدغةٞة )ة١ رةة١ض  ْةةدٜٚبهٞ طةة١ٚض٠ٟ نةٛة
ر١ٟ  ١ةدغٞ )١٥ملٛ  ١ق١ّ ٟ ية١ ؾةدخدْٞ )ز غةين ز  ؾةهدْس٠ٚٚ  ةة١ةريّ ز٠ض ة١م        خ١ٝي

ٌب  ؾ ١ٟ ٖٝض خ١ة١ضٜبو ْدز بذٚ غ١ضطٟٛاةيرياصاٚ  ١ ة١ ١٥ق
 

ٕ ١ٜٚ  ي١ )ن د  جتدض   ةَِ ٜس  ةدغةٞ )١٥ةة١ز نةِٛضٟ    ٥١ٝنب ١َغه  ةدى ٟ  ضا
ٚ       نٛضز ١٥ند  ن١ ي١ْدٚ ي١ؾهطٟ َٝكطز ٚ   ية١ قبَدْةس ٟ )٥ةٝنب ق١َكةدّ ز  ةة٠ٚٛ

يةةة١ ٠ٚق ٝبهةةةس  نةةة١ ي١ؾةةةهطٟ َٝكةةةط ة١ض َ ةةة١ض ةةةة١ ِضاّ يةةة١ غةةةٛض١ٜز  ؾةةةهد٠ٚ  ٥ةةة١ّ     
ٛ    ١ٖيري   ١ْٝد غٛ ض٠ ق١ٖط٠َد١ْ ة١   ٟٚتا ٢ٚ١ٜ نٛ د٠ٚ ة١ غة١ض غة١ضز ضٟ ِضاّ ٚ نٛؾة 



 1 

ةةةة١ةريّ ز٠ض ةةة١م ةةةة١    ٟ ٖٝجةةةطٟ 211ةةةة١ٟ ي١ؾةةةهطٟ َٝكةةةط ) ١ةب ةةة١ غةةة١ة١ةٞ  ١ي
 ٣  ١ٜد ٞ ١٥ّ ق١ٖط٠َد١ْ ١َ ًَٛد ٝبو ْدز بٟٙٚ زٚ ااٟةة١٥قرًي

نةةةٛضز  يااا١ٟز  ز٠ض ةةة١م ةةةة١  ةةةدض  ١ٝٚ ؾةةة١ضقٝٝةةةضٟ  ١ضةٝثااا يةةة١ ٥ةةةد   خٛحقةةة١
٠ٚ ةة١ زٚٚض ْٝٝة١ نة١      ٜبو ٚثٝبو ١ْٝٝ  ٜةدخٛز ةةب َةٔ ١ْزاظض ٠ٜٚة٠ٚ١    ١َ ًَٛد ٝبهٞ ِض

  ٣ٗب١ٖيريري   ي١ ْدٚ ٣ب١٥ط١ض ز٠ٚ ّ ي١ غ١ض  ١زقٝكدو ةهط٣ب  ١٥ّ ْٛقكد١ْ ن٢َ١ب ظاض
ق٠ٚ١ ظاض  هدٜدٕ ٚي١ّ خكٛ ب١ٝٝبٟ ةٚ ْٞ ٥ُِٝطاٚ غ ١ٜٓةةةظٚف١٥ّٕ خس١َ ١ف ٠ٚ

زٜٚبٓةةةةةة٢ب ٚ ٥ُٝةةطا  يةة١  ةةدضٜذ     ٜين نةةٛضزِٟضب َٛ ةة١ِضعضااٟىل ١٥نةة١ّ  نةة١ ٠ٚنةةٛ ةةة١   
ٍبٝعٞ  ةةةْٝٛٚغةةةٝٓس   ةةةدة ٍب  ؼ ٚ خةةة١ٜد  ١ْة١غةةة  ٚ ْةةة١ةٔب يةةة١ خبٜدْةةة٠ٚ١ ٖةةةٝض ٖةةة١

ٜةة١نٞ ثٚقاإٓٛٚغةةٔب ٠ْٜٚةة١ٟ نةة١ ١٥ حثاا  ةةٞ  دضىٝٝةة١ ْةة١طبضٕ ةةةب ٥ةة١ٚ ةةة١   ثاا ٙ ةةدز
ٜةة  ١٥نةة٢ب  ضاا ١٥طةة١ض ٚ  ١ْنةة١ٕ ِض٠زلٝةةدٕ ةةة١   ف ْٝؿةةدٕ ةةةس٠َٕٚةة١ طٚ    ١ةةة١ضَٚٛ

 ٛ  ي١ةٜةةةةة١نٞ  طٜؿةةةةة٠ٚ١ خبٜةةةةةدٕ ٣ٚبًُٝٝةةةةة١ٟ ْةةةةةدةْٛٚغةةةةة١ٓٝن١ٜدٕ قُٝةةةةة١ ٝبهٞ  
ق١َٚ١ن١ؾٝدٕ  ِطا ١٥ن١ٕب َٔ ة١طٜٛبط٠ٟ  ١زقٝكدو ٚ  ة١  ٛ د ٞ خةبّ  ةة١  ة١ٚ ٟٚ     
 ٝبري١ٜؿ ّٛٚ ن١ ق١َٚٞ نٛضزٚ  دضى١ن١ٟ ٖٝض َٛ  دةٞ ١٥ّ ١ْٚ ١ ؾة د١ْ ْٝٝة١    

ٕ َةةةة١ دخطٟ  دضىٝٝةةةة١ٟ ظاض٠  ٥ةةةة١ة٢ب ةةةةةبٟ ةريةةةة١ِضٜبني ٚ ةٝساظٜٓةةةة٠ٚ١  ٠ٚ      ٟ ظٚفاااا
 ؿ ٛ ْٞ نٛضز ١ٜ١َ١٥بثٝبري١ٜ

ٍبٚد٥ٝس٠ٟ ١٥ٚ ةب  ١ةطٜو        ٣ ١٥ّ ةرًيس )ةةعّ ٠ّ ةةب )ٜدْة١ٟ    ٠ةعٞ نٛضزطٕ ٠
 ّ   يريعة١ طا  ١ ٞ  ًُٝٝة١ٟ نةٛضز ٟ نة١ّ    ٝة )ة١َعٝ غ١ضن١ٚ ٔ   ١ٖز١ٜٝ نطزب ١٥ط١ض ٥ة١

 ٕ ١٥مببٚي١َ١  د٥ٝس١ٜ٠نٞ نٓط ةه٣ٚ١ب ظاض ١ََٓٛ
ُدْٞ ٚ ٥طىٞ ٚةري ةةٞ غةةةًٝب ٥ٝٓؿةةد١٥يريتري يةة١زٚ ٟ ١٥َةةة١ ةرًيةةسٟ ز٠ّٚٚ ٚ  ) ةةة١        

زٚ ٟ ١ٜى ي١ندث ١٥زض٣بب ٠ٚ ١٥َدْة١ ١٥ةٓة١   ي١ن ٝبيب )ثٝد٠ٚ ط١ٚض٠ندْٞ نٛضز   ١ٜى 
 غ١ة١ةٞ  ١ؾٜٛكٞ ق١يري١ّ ة١ز٠غ دٕ ٚ ثٝبري١ٜؿ ٛ ْٞ نٛضزب
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 فُصمٌَ ئُوَهَ
 كىردشتان و جًَطُو وًكذارٍ كىرد

 
 

 كىردشتان بُكىَّ طىتراوَ ؟
 
 ( بُطىيَرٍَ تارخيُوَ:1)

ب ةةةدضٚ  ةدخكةةٛٚم يةة١زٚ ٟ  ١قةةطٟ عضااٟةةة١طٜٛبط٠ٟ  ةةدضىٞ قةة١زِٜ  ةةة١     
ـ َةةةٝتزز   ةدغةةةٞ ٚةري ةةةٞ "نٛضز٥ٚةةة١ٕ" ٠ٚ ٜةةةد ٥ٝكًُٝٝبهةةةٞ ٚ ٜةةةدٕ    ١ٚ ةةة١َٞ ثةةةٝب

ٟ ة١ ندْٞ )غٝبط َدضى غدٜهؼ ٚٙطٕة١طٜٛبط٠ٟ خ١ِض–نطز٠ٚٚ  ٠ٚ ١٥ّ ٚةري ١ف  ب عضا
طة١ٚض٠ ٚ )زجيًة١ ز ٚ  ية١ ةٓةٛةٞ      ٥٠ة١ة٢ب ية١ ْدٚنة١ٟ غ١ضنةد٠ٟٚ )ظ٣ب     - ةط ٠ضث ٥د

 ْٞ خٛي١ د ث )طبَٞ ٚ ٕ ز  ةٛٚة٢بب   )زٚ ٜٞ ٚ ض
   ٥ةة١يري٢ب: ٚةري ةةٞ  فٚاا ٚ ةةةٛ ط يااٟض٠نةة١ٟ  ةة٥١ط خطاإض ٔ"  يةة١ َةة١ "غةةٔ َةةد      

"نٛضز٥ٚةةة١ٕ"  يةةة١ ق١زميةةةس  ةةةة١ ْةةةدٟٚ "نٛضزٚنةةةٝذ"٠ٚ٠ ْدغةةةط ٠ٚ  نةةة١ ٥ةةة٠ٚ١ف         
١ٜٚ  ١َ ٓدن١ؾٞ )١٥ضَٝٓٝة١ٟ نةٛضز ٠  ةٟ شٚٚضٟ ٥ة١ٚ ٚةري ة١      ُٟ ١   ٜبهٞ ١٥ض١َ

  ٝ ٓٝةةة١ ٚ  ٥ٝكًُٝةةةٞ )ٚ غةةة ٛض٠ندٕ   ةٟ خةةةٛ ضٟٚٚ )٥دغةةةٛٚض١ٜ   ِضاشٖةةة١ةري ٞ )١٥ضَ
ٍب ٚ       1) طكٟ ٟ )نِٛض٠ٟ َٛٚ   ة٠ٚٛب ن ٝب ٝبة ِضاش٥دٚ ٞب: َة١ْع   ية١ّ خكٛقة٠ٚ١  ٥ة١يري

 ٥١َٛ ٟ ق١َٚٞ نٛضز  ي١ خ١يٝجٞ  دضغ٠ٚ١  د ة١ طٟ خ١ظ٠ض ١٥نٛٚب
ٚ غدغةةةدْٝس   ٚةري ةةةٞ  ُاااٟيةةة١ ز٠ٚضٟ  هَٛةةةد ٞ َدنةةةساْٝدٚ ِضاَةةةدٚ ١٥ؾةةةهد        

ة١ؾٞ ْد٠ِٚض غة ز ٥ُٝة١ٕ  نٛضزغ دٕ  ة١ ْدٜٚبهٞ ١َخكٛٚق٠ٚ١ ةدؽ ١ْنط ٠ٚٚ  
                         

    دضىٞ ؾ١ضق٢ ق١زِٜب ٥بضَدٕب  1)
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ٜهةةط نةةط ٠ٚب يةة١ ٥ةة٠ٚ١يريٞ ٥ٝػةةت١َ ٝس ٚ  يةة١   ذةةة١ْدٟٚ )١٥ضَٝٓٝةة١ٚ ١٥ض١َْػةة دٕ ٠ٚ٠  
ْٞ نٛضز ي١ْدٚ ٚةري ةٞ  طٕ ز   ة١ؾٝبهٞ ٠ٚض)ض ٠ ٞ  ١َٛضض ظ٠َدْٞ خ١ة ١ ٞ  ١

٠ضةدجيةةدٕ ز ٚ  ة١ؾةةةٞ ْد٠ِٚض غ ٝؿةةٞ يةة١ ٚةري ةةةٞ )ةةة١ظٜط٠ ز  ْٝؿةةةدٕ زض ٠ٚٚ      ذ)٥ةةد 
  ضنةِٛضٟ  ١ْة١ّ  )ض  ض ٠ ةٞ ) ة١ٜد  ضا   ةد ٝيٞ ١َؾةٗٛٚض  ة١    دًَٝٞ )ٚ ىل ٜؿةٞ  

 ب 3)ة٠ٚٛ
ي١ ز٠ٚضٟ خ١ة ١ ٞ ١ٜٚ١َ١٥ٚ  ١ةدغ١ٝؾس  ة١  ١ضقٝبهٞ ن١ّ ٚ ظاض   ة١ٜين       

ٍب نط ةةةٛٚ  ٠ٚ ٚةري ةةٞ نٛضزغةة دٕ  يةة١ ٚةري ةةدْٞ )ةةة١ظٜط٠          ١قػةةُٝد ٞ ٥ٝةةس ض٠ ق ةةٛٚ
ِضاّ ز  ةةة٠ٚٛب )ن ةةد  ٠ضةدجيةةدٕ  َٛٚنةةدٕ ٚ ٥ةةدض ٕ ٚ ١٥ضَٝٓٝةة١ٚ  ذ ةة  م  ةٝ ةةدٍ  ٥ةةد 

ٕ  كِٜٛ  ي ًس ٕ ٜـ  د ز٠ضة١ٜ١ى ١٥ّ  ١قػةُٝد ٞ ٥ٝةس     ٥١ٝٝةس ٥ة١ندٚ  ٚةري ةدْٞ     رٙٚا
 نٛضز  ي١ْدٚ ثٝبٓج ٥ٝكًُٝس  ْٝؿدٕ ١٥ز  ن١ ١٥َد١ْف:

)ِضقةة١   زٜةةدضٟ   ضاا  ١ٚ ةة١َني ٥ٝكًةةِٝ  ةةة١ظٜط٠:  ٝ ةةدض٠و ةةة٠ٚٛ يةة١ زٜةةدضٟ َةة١    
ٌب     زٜدضٟ ة١نط )٥دَس ب 2)ِض٠ةٝع١ )َٛق

 ني ٥ٝكًِٝ     م   ١يٛ ٕب ١ٚ ١َ
    ٛ دزٚ غٝٛ ؽبطٕٚ ١ظس٠َني ٥ٝكًِٝ  ةٝتز ١٥يِطاّ  ١َةري

   ةة١ةطٜبع   4)ضةدجيةةدٕ  ٚ ٕ ٚ ة١ضظ٠ ةة١ذٖةة١شز٠َني ٥ٝكًةةِٝ  ١٥ضَٝٓٝةة١ٚ ٥ةةدض ٕ ٚ ٥ةةد  
 ب 1)١٥ضز٠ةٌٝ ١َٚض  ١

ْٝةةةة١  ١َٖةةةة١ز ٕ  قطَػةةةةني  ٥ةةةة١ضةٌٝ     طاااا ْةةةةبظز٠َني ٥ٝكًةةةةِٝ  ة١ةةةةة١ٍ  غٛيريةةةةةةة  
  خل ٟ  ٝد ة٠ٚٛبؾ١ٖط٠ظٚٚضببببب ٚ

 

   1)ض٠ ةدؾةة١ن١ٜس ثاإيةة١ ٥ةة١ (،Le Strangeَةةٛز٠قٝكٞ ؾةة١ٖ  )َػةة ١ض يبغةة ْج  
 ةد ٝبهٞ ةةدف ٥ة١ز ٚ  ية١     ٢ٚضا  ز٠ض ١م ة١  ١قػُٝد ٞ ٥ٝس ض١ٜٟٝ ز٠ٚضٟ خٛية١ د   

                         
 ض .١َ١ٟ  ١َٛض ض٠ ٞ  ١َٛض   ١ضةحض ٥ٝػتّ  دضىٞ   3)
ةة٠ٚٛب )َة١َديٝهٞ ؾة١ضق١ٟٝٝ    ي١  ١قطٟ نٛ ض٠َٞ ٖٝجطٜس  خ١يريهٞ َٛقةٌ ة١قةٛض٠ ٞ  ُةَٛٚٞ نةٛضز       2)

  ب11خٝت ١و  غ ٠ْج  ةث١ض٠ 
 ١٥ّ ؾدض٠ ١َضن١ظٟ )٥دضض ٕ  ة٠ٚٛٚ ي١غ١ض ٥دٟٚ "نٛض٣" ةٛٚب  4)
 ٚقٞ يٝبط٠ز  ة٠ٚٛبطٜ٘ٔ ضةدجيدٕ ة٠ٚٛٚ ١َؾٗٛٚض ض٠قسخد١ْٟ ١ْق ١٥ززذة١ٜٓٝبو ١َضن١ظٟ ٥د  1)
(1  The Iands of the eastern Calipahate  1191 يْٛسٕٚب  
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ض٠  ٚةري ةدْٞ نةٛضز   ١قطٜ ة١ٕ ٖة١ض     ثْٕٛ ْس١ٜٚٚ ٞب ة١ طٜٛبط٠ٟ ١٥ّ ١٥ ٙطٕغ١ض خ١ِض
ٞب   : ن١ٚ ب ةة١ ْةةدٚ خٛظغةة دٕ  ةٝ ةةدٍ   ةة  م  ةةة١ظٜط٠      ٠ٚنةةٛٚ )٥ةة١ةٍٛ  ٝةةس    ٥ةة١يري

  ٕ ٠ضةدجيةةدٕب ٠ٚ يةةة١ شٜبةةط  ٝٓةةٛ ْٞ نٛضزغةةة دْس      ذٚ  ٥ةةد  7)١٥ضَٝٓٝةة١  ٥ةةدض ٕ  َٛٚنةةةد
 ٠ٚ س١ٜ٠نٞ ٥ٝس ضٟ ١ْة٠ٛب

ٟب  يةةةةةة١ ِض٠ف طاااااا١٥ٕقةةةةةةرًيٞ ْةةةةةةدٟٚ "نٛضزغةةةةةة دٕ"  ٠ٚنةةةةةةٛٚ ِضٜٛ ٜةةةةةة١و ٥ةةةةةة١نط
دٕ ةة٠ٚ١ ةة١ ٚةري ةدْٞ    ضةدجيدٕ  ٚ )يِٛضغ ذٖٟ ة١ٜين )٥دُطٚقٕغ١جلٛق١ٝند٠ٚ١ْ  ة١ ١َ

ٍب  ٥ةة١ة٢ب ٖةة١ض ةةةب ٚةري ةةٞ    1) ةة١ضةٞ ظ  ةةطاؽ زض ٠ٚب ةةةد ةةة١طٜٛبط٠ٟ ِضٜٛ ٜةة١ ٞ ٥ةة٠ٚٚ١
غ١ٓ  زٜٓة٠ٚ١ض  ١َٖة١ز ٕ ٚ نطَدؾةدٕ ٚ  ةة١ طةٜٛبط٠ٟ ِضٜٛ ٜة١ ٞ ز٠َٚٚةٝـ ٖة١ض ةةب          

 ٚةري ٞ ؾدض٠ظٚٚضٚ نب١ٜ  ز ْط  ة٢بب
ٞب: يةة١  113َػةة ١ض يبغةة  ْج  يةة١ )َةة١َديٝهٞ ؾةة١ضق١ٟٝٝ خٛيةة١ د  ةثةة١ض٠         ز   ٥ةة١يري

ط٥ٟةة١ٚ  ٕ غةة١زل١ض ٟ غةة١جلٛقٞ  ةٟ  طاا  ١قةةطٟ ؾ١ؾةة١َٝين ٖٝجطٜةةس   )غٛيريةةةة   ساٚا
 ةة١ضةٞ ةٝ ةةديٞ  نةة١  ةةدةٝعٞ نطَدؾةةدٕ ةةةٛٚ  ةةة٣ٛب نةةطز٠ٚ٠ٚ  ْةةدٟٚ ْةةد )نٛضزغةة دٕ ٚ     

ٟ )غًٝبُدٕ ثدؾد ٟ ةةط ظ ٟ نةطز ةة١  ةد     ٖٝجةطٟ   ٝدَةدب    111-144ٚ  زٚٚ غةديريٝبهٞ ) كٌا
نيب ١٥َةةة١ ِضٜٛ ٜةةة١ ٞ     ي١ثدؾةةةس  يةةة١ ةٝبريةةة١ٟ َةةةدَٞ ةةةة٠ٚٛ      طةةة١ٚض٠ٟ غةةة١جلبق٢    قةةٝة

ٝبُدٕ ثدؾةةد ز   نٛضزغةة دٕ طةة١ىلب       ) ١َةة١زٚيريتري ١٥ملػةة ١ٚ ٢ ١ٜٚ  ٥ةة١يري٢ب يةة١ ظ٠َةةدْٞ )غةًة
 ةة١ض٠قٝٞ نةةطز٠ٚٚٚ  ٚ ضٜةةس  ٞ ْعٜةةو ةةة١ زٚٚ ًَٝةةبٕ )يةة ٠ٟ ٥ٝٓريًٝةةعٟ  ةةة٠ٚٛب  ةة١ٜين      

ٞب: ية١ ز٠ٚضٟ ١َ بية        ٠ٚ  ٥ة١يري س  ) ١قةطٟ  ١٥َٛضٜذ  ن١ َٛ دغةيب ٚ ضٜةس  ٞ َة١ بيٞ ةٛة
        ٚ ٝبُدٕ ثدؾةد  )ةة١ٖدض ٟ نطزةٛة ١ٖؾ ١ّ  ٚ ضٜس  ٞ  نٛضزغ دٕ ٖةد  ٠ٛ غة١ض ز٠ٜة١ىب غًة

ٕ طاا ٕ ٠ٚ٠ يةة١ )غٛيريةةةةطاا ِض٠ف )٥ةة١ٚجلدٜ ب غٛيريةةةةةطاإيةة١هٚاا   ةةة١ ١َضنةة١ظب يةة١ ز٠ٚضٟ َةة١ ب
ٛض٠ندْٞ ٥ةة١ّ نٛضزغةة د١ْ     ٥دةةةدز ٟ ن١َهةة١َديريس   ١َضنةة١ظٜبه٣  ةٝٓةةد نةةط ب ؾةةدض٠ ١َؾةٗة

ٍب  ٥ديٝؿة دض        ٚٙطٕة١طٜٛبط٠ٟ خ١ض  ١ طٜرٞ )يبغة  ْج : نطَدؾةدٕ   ة١يٛ ٕ  ن١َهة١َد
 ن١ْريدٚض  زٜٓد٠ٚض  ؾدض٠ظٚٚضٚ ة١ٖدض٠  ة٠ٚٛب

  ١٥يري٢ب: ١٥ّ  ٝٓٛ ْة١  ٖة١ض ةة١ ٚةري ةٞ )زٜبطغةِٝ        1)ي١ة١ٜنٞ  طٜؿ٠ٚ١ ؾ١ض٠ ٓد١َ
                         

 ١ٜى ة٠ٚٛبُطٚقٕي١ ة١ٜين )١٥ضز٠ةٌٝ ٚ ٥دٟٚ )نبض٣ب  ٚ )٥دض ؽ ز  ١َ  7)
ٍب ٥ٝبط ٕب  1)  غًٝػ١ًٟٝ نٝدندْٞ ة١ٜين )٥دض ض و  ٚ خٛظغ د١ْ ن١  سٚزٟ ٥ٝبػ دٟ  ٛضنٝدٚ    ق١ ي١ط١
 ١ٜببتوٚشٟؾ١ضف ١٥ززٜٔ   دضىٞ ١٥َ   1)
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ٕ زض ٠ٚ  ٥َٛةة١يٝرٞ )زلةةدو ٚ   هةةدّ   ٥ةة١يري٢ب: ٖةة١ض ةةة١ َةة١        ٟ "ن١َؿةةةه١ظى"  ُطٚقاا
ُزٓاااٞ   يةةة١ ن ةةةٝبيب ) 19)ٛ ط ٠ٚب ٥َٛةةة١ضٜذ ) ١َةةة١زٚيريتري ١٥ملػةةة ١ٚيف نٛضزغةةة دٕ  طةةة

 ٜةةةس   ٥ةةة١يري٢ب  ١َضنةةة١ظٟ نٛضزغةةة دٕ ي١ثٝبؿةةةس  ؾةةةدضٟ     هقوااا٘ر مر ًشااا هم ٗ  هااام 
 ب 13)ٕ ٥دةدز ط ة٠ٚٛب ي١ زٚ ٜٝس  ةط ٠ٚ ١ )غٛيةبةةة  11)"ة١ٖدض"

٠ٚٚ  )١ٖٚيٝبط      =٥ةة١ضةٌٝ ٚ ٚةري ةٞة ١٥ضَةة١ٕ ٚ ةةة١ظٜط٠  يةة١ْدٚ نٛضزغةة دْٞ  ١ضةٝٝةة١ز  ةةٛة
ٕ )٥دَٝبسٟ = ١ممدز١ٜٝ  ي١ غ١ض ٚةري ٞ ة١ظٜط٠ ةٕٛٚب ة١طٜٛبط٠ٟ  ة١ٜين ٥ة١   ض ية١  ١قةطٟ   ثا

 ب 12)١ٖؾ ١َٞ ٖٝجطٜس  نٛضزغ دٕ  ٝ دض٠و ة٠ٚٛ  ي١ ؾدْع٠ ١٥ٜدي١و
ٜةةس ٚ  ٙطاإٚ قٝعةة١ٕ "َةة١َديٝهٞ ؾةة١ضقٞ خٝت ةة١و"ٜـ يةة١ ثٝبٓجةة١َني خةة١ض        

ٛ   ي١شٜبط  ٝٓٛ ْٞ نٛضزغ دْس    ١ْٝد ٚةري ٞ ن  ، ظا ٓ  طَدؾةدٕ ٚ ؾةدض٠ظٚٚض ٥ة١ْٜٛب٣ٓب
ٞب ي١ نةٛ ض   ٚ ١ٜ ن١ ١َضن١ظ٠ن١ؾٞ "نطَدؾدٕ= قطَػني" ة٠ٚٛ  ١٥ّ ١٥ٜدي١ ١ف ١ٜن
١٥ٜدي١ ١نةةة١ٟ "نٛضزغةةة دٕ  ١َٖةةة١ز ٕ  ِض٣٠  ١٥قةةةر١ٖدٕ  ةٝ ةةةدٍ ٜةةةدخٛز    قةةةٞ   

 ٕ   نطْةةس  ١٥يٝؿةة دض   14) ١ةةة١ّ" ةةة٠ٚٛب ؾةةدض٠ ١َؾةةٗٛٚض٠ندْٞ ٥ةة١ّ ١٥ٜدي١ ةة١  ةة١يٛ 
ٍب    زٜٓةةةةد٠ٚض  غٝػةةةةدض ةٝػةةةةة ٕٛ    11)ٕ ٥دةةةةةةدز"  نةةةة١ْريد٠ٚض طاااا  "غٛيريةةةةةةة  ن١َهةةةة١َد

 ة٠ٚٛب  17)ٚ ؾدض٠ظٚٚض  11)ّ بشط )ٚ غ دّ=

                         
ٜةة١ يةة١ ْٛقةةرٞ ٥ةة٠ٚ١يريٞ قةة١ِضْٞ ١ٖؾةة ١َٝين  ِٙااٟقةة١ظٚ ٠ ١َةةسٚيريخ ةةةٔ ١٥ةٛةةة١نط ةةةٔ ١ْقةةط ١٥ملػةة ٛ ٢   19)

 ض٠ٟ ْٛٚغ٠ٛٝبثٕٖٝجطٜس  ١٥ّ ١٥
  ١قطٜ ١ٕ ١ٖؾ  ًَٝٝبو ؾُٝدىل ١َ١ٖز ٕ ن١ٚ  ٛٚب  11)
ٍب َط ْعٜهٞ ؾدخٞ ةٝبػ ٕٛٚ ةٛٚ  ٠ٚ ة١ غٛيريةة  13)  ١ؾٗٛٚض ةٛٚبٕ ٥دةدزٟ ن١َه١َد
١٥ّ ؾدض٠ْع٠ ١٥ٜدي١ ١: ٥دةْٞ  ١٥يٝؿ دض  ة١ٖدض  خة١  ٝدٕ  ز٠ضة١ْةسٟ  ةدا خةد ٕٛٚ  ز٠ضة١ْةسٟ ظ٠ْريةٞ          12)

   ٛ ٕ ٥دةةةدز  ؾةة١ٖط٠ظٚٚض  نطَدْؿةةدٙ  نطْةةسٚ خبؾةةدٕ  نةة١ْريد٠ٚض  َةةدٖٞ      هطاا ز ضةٝةةٌ ٚ ٜعةٝةةٌ  زٜٓةةد٠ٚض  غةة
  م ةٝبػ ٕٛٚ ةٛٚبط ّ  سط ز٠ؾ   ٚ 

ٌب"ٟ ٥ُٝةطا ةةٛٚب ي١ةة١ٜين ٥ة١ّ            ؾدضٟ  ١يٛ ٕ  ي١ةة١ٜين   14) ق١قةطٟ ؾة ٜٔ ٚ نطْةسز ٚ ية١ ةٝبرية١ٟ "غة١ضثٝب
ؾةةدض٠ٚ نطْةةسز  ١َؾةةٗٛٚض َةة١ٚقعٞ "َع ضغةة دٕ" ٖةة١ةٛٚ نةة١ قةة١ةطٟ  ٛنُةةس ضٟ غدغةةدْٞ ١َؾةةٗٛٚض ةةة١ٖط ّ     

 ٕٙ.طِٛضٟ ىلب
١ ق١نة١ٟ نة  ط ة١ّ ؾدض٠  ١٥َٛضىٝين  ١ض٠  "قكط  يًكٛم"ٜدٕ طٛ ٠ٚٛٚ  ة١طٜٛبط٠ٟ  "٥ٝنب ضٚغ د"   11)

  ١ضٖدز ةب ؾ ٜين  دؾ٠ٚٛٝٚ  د٥ٝس ة١ ظ٠َدْٞ خ١غط٠ٟٚ ث١ضٜٚبع٠ ْعٜو ١٥ّ ؾدض٠ ن١ٚ ٠ٚٛب
ٕ ْدٟٚ ٥ة١ّ ؾةدض٠ ية١      11) ٕ ِض٠ف ٥َٛة١ضىٝين  ١ض٠ةة٠ٚ١ "٥ةٝنب  ة١ٚقٌ      طا خةطٟ" ةة١ "ةٗػة ٕٛٚ"ٜـ    ٢ٚصاط

ٍب ٥ةةد   طٟ ضٟ "٥دخ١َةة١ٕ" ٚ "غدغةةدْٞ" ١ٖٜةة١ب َػةة ٛيف يةة١  ١قةة  ثاا ق١ٜةةسنط ٠ٚب يةة١ ز٠ٚضٟ ٥ةة١ّ ؾةةدض٠ز  ي١طةة١
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ِضِٚض٠ ٞ ٥ٝس ض١ٜٝ ة٢ب  ن١  ١يٛ ٕ  ز خًٞ    قٞ  ة١ض٠  ٚ  ضِٕض٠ْري١ ١ٖض ي١ة١ض 
ب ٚةري دْٞ  طٟ ٠ٚنٛٚٚ ظ٠ْريدٕ  )غدةترير=غدٚة ٛةم   يِٛضٟ طة١ٚض٠  يةِٛضٟ   عضٟة١

ةةةٛضز  خةةِٛض٠ّ ٥دةةةدز  ١٥غةة١ز ٥دةةةدز  ز خًةةٞ    قةةٞ  ١ةةة١ّ  خةةبٟ       ثهةةٛٚى  ةطٚ
طةةطزٚ  ذضةدجيةةدٕ  َةةتذٖغة١ملدؽ  ١٥ٚؾةةٓب  غةة١ض ٚ  ز٠خٛ ضنةةدٕ  َةةدنب  ز خًةٞ ٥ةةد  

 )ٚ ٕ ٜـ ز خًٞ ٚةري ٞ ١٥ض١َٝٓٝ نط ٠ٚب
 ١ضْدَةة١   نةة١ ةةةب ٚقٛ ةةد ٞ ظ٠َةةدْٞ ) ةة١ميٛٚض يةة١ْط  ْٛٚغةةط ٠ٚ     ظاإ ةةدضىٞ )

ٚ  حثااٟنةة٢َ١ب ةةة١    ٥ةة١َ ٟ ةةة١ ًٝؼ ةةة١ ١ٜنةة١ ثٝةةدٟٚ نٛضزغةة دٕ      نٛضزغةة دٕ ٥ةة١ند
٣ بتوٚشاااٟز ٥ةةة٢ْ١بب ٥َٛةةة١يٝرٞ  ةةةدضىٞ )غةةة١يِٝ ْدَةةة١   نةةة١ ةةةة١ َةةة١ة ٥ٝسضٜػةةةٞ      

ٕ  ٥ة١َطٟ ثة٢ب   طا  ١َؾٗٛٚض٠  ١٥يري٢ب نة١ ية١ ) ة١ٚضٜبع=  (ٜةع  ط١ِض ٜٓة٠ٚ١  ٜةدٚظ غٛيريةةةة       
ٕ نطزّ ن١ ي١ )ٚض٢َب= ٥ٛض١َٝ ٚ  )ؾٓب =٥ٛؾةٓب ٠ٚ٠  ةد )زٜدضةة١نط ٚ )َة١ةري     ١ض   ٖة طٚا

 ةة١و ٚ ي١غةة١ض ) ٗةةٛزٟ ٥ُٝةةدٕ ٚ ٢ٚطاا نةة١ْس ٥َٛةة١ِض ٟ نةةٛضز ١ٖٜةة١  ةٝدْٗٝبُٓةة١ شٜبةةط  
٥ٝػةتّ  قػة١ٜدٕ ىلب ٠ٚضطةطّب ) ة٥١ًٝر٢ ًَةةٛٚى ٚ ٛنةدَٞ نٛضزغة دٕ  ةة١ّ ١ْٚ ةة١ٚ        

ؾةةة١ض ٓد١َ  ٥بيٝدنةةة١ي١ةٞ  [ي١غةةة١ض ٥ةةة١ّ ١٥غدغةةة١ ٥ُٝدض٠ ةةة١ندْٞ نةةةٛضز ز َةةة١ظض ٕب 
  ٟ ٕ ب ةةة١ةريّ ٥ةةة١ّ ٠ٚ ]نٛضزغةة دٕ زٜةةدض ْةةةس٠ ز٠ٚ َةةٞ ْةة١نطزٚ  ٥ٝةةةس ض٠ٟ    ةة١ ٠ٚ١٥ ضااهٚ

ةةةة١ض٠ ةةةة١ض٠ ن١ٚ ةةة١ ز٠غةةة    –١٥نةةة١ٜٔ  حثااا٠ٟٚنةةةٛٚ يةةة١ زٚ ٜٝةةةس  ةةةة١  –نٛضزغةةة دٕ 
 ِاّبببببٚ خلبض ٚ ي١ٝٝندْٞ زٜدضة١نطٚ ٚ ٕ ٚ ة١ س زٚ ١٥ض

 
 بُطىيَرٍَ جىغرافًًُوَ:  - 2

  ١٥يري٢ب ن١ي١ُٟٝ "نٛضزغ دٕ"  ية١ٚ ةٝبريدٜدْة١    11)٥ٝٓػكًٛث١زٜدٟ ٥ٝػتّ        
ط ٠ٚ نةة١ نةةٛضزٟ  ٝةةد شٜةةد٠ٚٚ ز٠شٟ  ٠ٚنةةٛٚ نةةبٕ ٥ٝبط ْٝٝةة١ندٕ   ةةة١ ٚةري ةةٞ  ٥ٝجةةدز نةة

                                                        
١ٖؾةة ١َني ٖٝجطٜةةس  نةة١ ٥ٝبةةط٠ٟ ظٜةةدض٠و نةةطز٠ٚٚ  ٥ةة١يري٢ب يةة١ ْعٜةةو ٥ةة١ّ ؾةةدض٠ ز٣بةة٢ "غدغةةد١ْٝ" ٖةة١ةٛٚ نةة١       

 ةةة٢ب ق١ةط  د٥ٝس ة١ ؾدٖدْٞ ٥ٝبط ٢٣ْ  ٝبس  زاظض ٠ٚ ٠ٚ١بعضاة١
 ؾدضٜبهٞ ٥د٠ٚز ٕ ٚ َْٛدغٝ. ةٛٚ ٠ٚ ي١ ةٝبري١ٟ "ٜدغني  ١ث١"ٟ ٥ٝبػ د ة٠ٚٛب  17)
ٛ ض ةرًيس٠ب ةرًيسٟ ٠ٚ١٥يري٢ ي١ ثةٝبـ  ة١ضةٞ طة١ٚض٠ز ٚ ةرًيةسٟ ز٠َٚٚةٞ ية١ غةديري٢        ١٥ّ قدَٛٚغ١ ْدٜدة١ ة١ ن  11)

ٕ ز  ز٠ضن٠ٚٛب زٚٚ ةرًيس٠ن١ٟ  طٜؿٞ قٝػُٝبهٞ ز٠ضن٠ٚٛ  ة١ةريّ ٖٝبؿ د  ة١ٚ ٚ ْة١ة٠ٚٛب ٥ة١ّ ٥ة١    1137 ض٠ ية١  ثا
  ض٠ف ١٦ٜ١ٖ ٝبهٞ َٛ ١خككٞ َٛغ ١ؾطقٝين ة٢ٜٓ١ ١ًَٝي٠ٚ١ ْٛٚغط ٠ٚ ظاض ة١ ق١ُٝو ٚ ْدٜدة١بطٕ
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 نٛضزٟ خبض غدٕ )نٛضزغ دْٞ خبض غدْٞ   ١٥يريٝبٔب
٥ةةة١ّ ٥ٝٓػةةةكًبث١زٜد١ٜ  ٚةري ةةةٞ )نٛضزغةةة دٕ   ثهةةةٛى ْٝؿةةةدٕ ٥ةةة١ز ٚ  ٥ةةة١يري ٢ب       

ٜةة١نٞ زضٜبةةصٚ يه١ٜةة١ٚ  ٥ٝػةة كد١َ ٞ  َُٛٝٝةة١ٟ يةة١     ضااٟٚةري ةةٞ نٛضزغةة دٕ   ٥ةة١ض   
ٕ ١ضق٠ٚ١ٝٝ  ي١ )يِٛضغ دٕ ٠ٚ٠ ةب ؾُٝديٞ  ١ضةٝٝة١  ةد )َة١ةري   ةٓٛةٞ ؾ    زضٜبةص ٜٞ  طٚا

ًَٝةة١ٚ  ثدْةةدٜٞ ٖةة١ض٠ ظاضٟ نةة١  119 ةد   139ثدْةةدٜٞ  طااًَٟٝةة١ٚ  ٠ٚغةة١ 199ْعٜةو  
ٌب ٚ )٥دض ض و ٠  ْعٜه١ٟ   ب 11)١ًَٝب " دضىٞ ةٝٗدمند" 319ة١ٜين )َٛق

    ٞ ْٝةة١ٕ  ثاا ز ْةةط ٠ٚب  ةّ ٚ ٜةة١ نةة١ ٥ةة١ّ  ١ طٜرةة١ ْدقٝكةة١  ٠ٚ١٥يةة١ٕ يٛضغةة دٕ خةةدضة
ُديٞ  ةةد )٥ديؿةة١نطز ٚ )٥ةة١ض   ِاّ  ١٥نةة٢بب ٥بيٝةةد نةة١ي١ةٞ  نةة١ يةة١ غةةديريٞ    ضاا  ةةسٚزٟ ؾةٝة

ٟ ٖٝجطٜةةةس   ٖةةة١َٛٚ ٚةري ةةٞة نٛضزغةةة دٕ طةةة١ِض ٠ٚ  ٥ةةة١يري٢ب: نٛضزغةةة دٕ   ةةةسٚزٟ    1911
ُديٞ زٜةةةةدضٟ )٥ةةةة١ض  ِاّ ٠ٚ يةةةة١ٜٚب٠ٛ ة١غةةةة١ض )ٚ ٕ  ٚ ) ةةةة١ندضٟ ٚ )ةةةةة١ظٜط٠ ٚ  ضاااا ؾةةةٝة

ٌب ٚ )ؾةةةة١ٖط٠ظ  ٚٚض ٚ )٥ةةةة١ضزٜتٕ ٚ )ز٠ضْةةةة١ ٚ )ز٠ض ةةةة١ْط ز   ةةةةد   ) ١ممدزٜةةةة١ ٚ )َٛقةةةة
 "ب71, ةث١ض٠ ٣4 ن١َ ٠ب "ةرًيسٟ ٟٙ)ة١قط٠  ز٠ن٢بب زضٜبص ٜٞ  ١  د قبْد ١ٚ  ثدْد

ز  غة٢ب ةة١ف ةة٠ٚٛٚ  ز خًةٞ ١ًَ١َنة١ ٞ      ١ًًَٝ1114 ٞ نةٛضز  ية١ ثةٝبـ غةديريٞ     
ز  ز   ية١ ةة١ٜين  ةٛضى ٚ ِضٚؽ    1131ٟ َدض ٞ 11ٚ ٥ٝبط ٕ ٚ ِضٚؽ ة٠ٚٛب ي١ مث ُٟ ٛ

١َ د١ٖز٠ٜةة١ى نةةط   ةةة١طٜٛبط٠ٟ ٥ةة٠ٚ١ ة١ؾةةٞ ظاضٟ نةةٛضزٟ ق١ كدغةةٝد زض  ةةة١  ةةٛضى    
ض  ةةديريٞ زٚ ٜةةٞ ١َغةة١٦ي١ٟ َٛقةةرًي٠ٚ١  ة١ؾةة١ نةةٛضزٟ ٥ةة١ّ    ظاإةريةة١ ي١َةة١ف ةةة١ ْةة١ 

ٚةري ١ؾٞ ي١ ز٠ؽ نةٛٚ  ٠ٚ ن١ٚ ة١ ْةدٚ  هَٛة١ ٞ  ة  مب ية١ زٚ ٟ ٥ة١ّ  ١ةةسٜت ٞ         
   ٚ ٕ ثةةدف ؾةة١ِضٟ طةة١ٚض٠   ٟ و ٥ٚٝٓكػةةدَٞ غةةٝد  ضااهٚ ٞ نةةٛضز طةةبِض ٚ    ٣ ًًَٝةة١  ساا

  ١قطٜ ١ٕ ٠ٚنٛٚٚ ي١ خٛ ض٠ٚ٠ ةدغٞ ١٥ن١ٜٔ ٚ ٟ يٝبٗدوب 
 
 ( كىردٍ ئًَران:1)

ةةةة١طٜٛبط٠ٟ َةةة١ ًَٛد ٞ ِض٠مسٝٝةةة١ٚ   ةةة١زقٝكد ٞ َٛغ ١ؾةةةطقني  ٠ٚنةةةٛٚٚ           
"َٝٓبضغهٞ زٚق بض ِضاقب  غٝبط َديكبمل  ٖدغة١ٍ  ش٥ٚدْة١ٕ ٚ ٥ة١َ  ؾة١ض٠ ١ززٜٔ     

 ٙ   ٥ةةةة١ضزٜتٕ  ٚ )َٛنطٟ=غةةةةدٚة تم  ٚ ة ًٝػةةةةٞ"  ٚةري ةةةةٞ يبضغةةةة دٕ: نطَدْؿةةةةد
                         

 ة  نط ٠ٚبطٕز  1141ض٣٠ )١ٖةٝجٞ؟  خ١يٝر١ٜ١ٚ ي١ ١٥غ دَبيريس  ي١ غديري٢ ث١٥ٕ  11)
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ضةدجيدٕ  ة١  ١ٚ ٟٚ نةٛضز٠ٚ  ٖة١ض ية١    ذٖ ١قطٜ ١ٕ ٠ْٟٛٝ ةٓٛ  ٚةٓٛةٞ ؾ١ضقٞ ٥د
ٟ ضاا ٟ )خةةبٟ ٜـ ة١ؾةةٞ ظاضٟ نةةٛضز٠ب ٠ٚ يةة١ قةة١  ضاا ةدجيدْةةس  قةة١ ذٓاا ٚةري ةةٞ ٥ةةد 

 ٟ َدنب   ١قطٜ ١ٕ ١َٖٟٛٚ نٛضز٠بض غ١ملدؽ ٚ ٥بض١َٝٝز  ظاض نٛضز ١ٜ١ٖب ق١
ضز٠  يةة١ َةة١  ةٝبجريةة١ يةة١ّ ٚةري ةةدْٞ "ز    ١ؾةة ٠ ٞ "ثةةدظانٞ" يةة١  طإاٟ "ُطٚقإانةٛة ٖةةطٕ 

"ز       "  يةةة١ "١َٖةةةة١زٕ  "خبض غةةةدٕ"ز    ١ؾةةةد٥ ٟ "ثهةةةةد٠ْٚس" "ةةةةد٠ْٚٛٚض"ٚ "ظ٠ ط ًْةةةٞة
"ز   ١ؾةةةةد٥ ٟ "َٛز ًْةةةةب"    يةةةة١  دضغةةةةس    39) ١ؾةةةةد٥ ٟ "ةٛظنةةةةدٕ"  يةةةة١ "َدظ٠ْةةةةس٠ضٕ 

ؾة ٠ ٞ )٥ة١َ دضةٛ ٚ       ية١ "   قٞة  ١ةة١ّ"ز   ١    31)  ١ؾد٥ ٟ )ؾٛ ْهدض٠ = ؾة١ةدْهدض٠  
  ٛ   ية١ ٚةري ٞة ق١ظٜٚبٓةس ٚ      33)٠ذن١ْس  طق١ٜ١نٞ  ١ؾ ٠ ٞ )ي١ى  ١ٜ١ٖٚ ظاض َِٖٛٝ ٚ ةة١ ْرة

ي١ ؾُٝديٞ  ١ضة٢ ١٥ّ ؾدض٠ٚ  ي١ ة١ٜين ٚةري ٞة "طةٝبتٕ"ز   ١ؾة ٠ ٞ  َٛة١ضيب  ١ٖٜة١ نة١       
١يريٝبٔ ةةة١ ق ةة١قط ًْب "لهةةدًْب"  ةةة١ٖدزضيب  ؾةةدٙ نٛةًْةةب  ة١ؾةةدًْب   قةة١ٟ ٥ةة١ٕٚب ٠ٚ ٥ةة        

ِض٠ف ْدزض ؾد٠ٚ١ٖ ي١ خبضغةد٠ٚ١ْ ةةب ٥ٝبةط٠  ٖٝبٓةط ٕٚب )١َقدية١ٟ َٝبجة١ض ١٥زَبْةسؽ          طٕي١
دٟ ١َضنةةةةةةة١ظٟ  يةةةةةةة١ "نطَةةةةةةةدٕ" ٚ "طةةةةةةةٝبتٕ"ٚ  "خٛظغةةةةةةة دٕ"ٚ  ١َمجٛ ةةةةةةة١ٟ ٥دغةةةةةةٝة

  ب23"ق١ٖػ دٕ"ٜؿس  نٛضز ١ٜ١ٖب )نٛضزي١ض  ةث١ض٠ 
ةةة١ٜين ب  ةة١ضقٞ ؾةةٝب٠ٛٚ ظَةةدٕ نةة١ ي١ عضااٟٖٝبٓةةس٣ب يةة١ َٛغ ١ؾةةطقني يةة١ ةةة١ض ةةة١    

 ةةطٚ  يةةِٛضز  ١ٖٜةة١   ١ؾةةد٥ ٟ يةةِٛضٟ طةة١ٚض٠ٚ ثهةةٛٚى يةة١ قةة١َٚٞ   ٠ نةةٛضز ْٞ ةٝبريةة١
نةةةةٛضز ةةةةة٣ٛب ١٥ن١ْةةةة٠ٚ١ٚ  ةةةةة١ نٛضزٜةةةةدٕ ز ْةةةةدْٝبٔب ةّ ٚ ٜةةةة١ ٥ةةةة١ٚ غةةةة١ة١ة١ٟ نةةةة١    

ٕ َٛغ ١ؾطقٝين ةب ١٥ّ ٥ٝج ٗدز٠ غ١ٚم نطز٠ٚٚ ظاض   ٝرة١ٚ  ةةب  ٥١ةسٜيب ١٥َة١     ضا
  دو ةس٠ٜٔب٢ٚض ب عضٟةظ١َ ة١

 

 ئًفٍُ لىرِ:طا
" دضىٞ طٛظٜس٠"  ن١ ز٠ض ١م ة١ يِٛضغ دْٞ ق١زِٜ ط١ىلب َة١ ًَٛد ٞ ةدؾةٞ        

ٞب: ١٥ّ  ضٚز"٠ٚ٠ ٖد ٕٛٚ ٚ ْعٜهٞ ٥ة١ٚ  -٥ٝر١ٟ يِٛض٠  ي١ ز٠ضة١ْسٟ "َدٕط ز ٠ٚ  ١٥يري

                         
 ب]21ةث١ض٠  [ٟ ٖٝجطٜس ١ٜ 1224ةعٞ ي١ طٕنٛضزيط   دضىٞ ٚ ة ُد ٞ  سقٝكدو  زٚق بض  طٜض    39)
س   ١ؾ ٠ ٝبهٞ ط١ٚض٠ٚ ة١ ق٠ٚٛ ١ ثٝبٓج  طق١ٟ ١ٜ١ٖٚ غ١ضز٠َٝبو  ه١َٚٛ ٝبهٝؿٞ ز ١َظض ْسٚ ية١ زٚ ٜٝة    31)

 ب]341  ةث١ض٠ ٥4ٝٓػكًبث١زٜدٟ ٥ٝػتّ  ةرًيسٟ [١٥ن١ٜٔ  حثٟة١
 ب11نٛضزيط  ةث١ض٠   33)
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  ؾةةةةدضٜبو ةةةةة٠ٚٛ ْةةةةدٟٚ   32)خةةةةطٟ صااااطٕز٠ضة١ْةةةةس٠ ةٝبري١ٜةةةة١ى ٚ  ةةةةة١طٜٛبط٠ٟ )٥ةةةة١
٠ٚ ٥ة١ّ ق١َٚ١ؾةٝدٕ ْةدٚ ْةد٠ٚ )يةِٛض ب        ةد ة١ غ١ة١ةٞ ٥ة١ٚ ؾةدض٠   34))يِٛض= يًٛض  ة٠ٚٛ

  ١٥يري٢ب: يِٛض  ٥ة١ٚ قة١َٚٞ نٛضز٠ٜة١ نة١ ية١ نةٝدندْٞ         31)١٥َٛضٜذ )ٜدقٛ ٞ  ١َ١ٟٚ 
ةةة١ٜين )خٛظغةة دٕ ٚ  )١٥قةةر١ٖدٕ ز  غةةدن١ٓٝٚ  ةةة١ ٚةري ١نةة١ٟ )ةةةتز  يًةةٛض   ٠ٜٚةةد      

: )يِٛضغ دٕ   ١٥يريٝبٔب )٥ٝٓػكًٛث١زٜدٟ ٥ٝػةتّ ب قة١َٚٞ يةِٛض  نةٛ ض ة١ؾةٞ ط١ٚض٠ٜة١      
 َد١َغدْٞ  نٛٙ طًٟٛ  ة١خ ٝدضٟ  يِٛضٟ ١٥قرًيٞب

ٖةةةة١ةٞ ِض٠مسٝةةةةدٕ ؾةةةةٝع١ٜ١  ة١ؾةةةةٞ ظاضٟ  ١ؾةةةةد٥ ٟ )يةةةة١ى ٠  نةةةة١ يةةةة١      ذَةةةة١
 ٜةة١ٚ  ةٝبجريةة١ ي١َدْةة١  ٓااٟٖةة١ةٝدٕ  ) ةة١يٞ ٥ةةٝت ذْٝٝةة١ب َةة١  ضز  ٥ةةٝع  تٚااٟنٛضز ٜةة١

١ٖةةس ٕب  ذ ١ؾد٥ ٟ )غ١ط٠ٚ١ْس  )ط١ي٠ٚ١ْس  )ثدٜٞ ٚ )ةة١زض ٜٞ ف  ية١  ة١ٜين َة١    
ٟ ٛمتدٕ ن١ ة١ي١ غ١ض٠ٚ٠ ط ب َٛغ ١ؾةطقني ةة١ غة١ة١ةٞ  ة١ضقٝبهٞ نة١َٞ ؾةٝب٠ٛٚ       عضا

ظَدٕ  قة١َٚٞ يةِٛض  ية١ ًًَٝة١ ٞ نةٛضز ةة٣ٛب ٥دن١ْة٠ٚ١ٚ ٥ة١يريٝبٔ  نةْٛه١ ظَد١ْنة١ٜدٕ           
 ز٠ؾٛةٗٝب ١  دضغٞ ١٥ة٢ب خبؾٝدٕ ١ْ ٠ٚ١ٟ ق١َٚٞ  دضؽ ةٔب

١٥ّ ٥ٝسٜعد١ٜ ةّ ٚ ١ٜ ق١ ٝح ١ْٝٝ  نْٛه١ ٠ٚ١٥يري١ٕ ظَةدْٞ ة١ؾةٞ نةٛ ض٠َٝين    
  ة١ٕ خبؾةٝدٕ ٥ة١يريٝبٔ نةٛضزٜٔب     ذٜة١ٚ   ٠يِٛض ) ١ًٜٞ  ي١  دضغٞ ْعٜه  ْعٜهٞ نةٛضز 

ٜةة١نٞ ِض٠مسةةٞ نةةٛٚ ةَٛٚةة١ يِٛضغةة دْٞ ثهةةٛٚى نةة١   ظٚفاإز   ةةة١ ٠ٚ 1111يةة١ غةةديري٢ 
ٟب يةةة١ ز ٜٚبٓةةة٢ )نةةة١ة نبٙ ز  يةةة١ ) دًَٝةةة١ ز         )ثؿةةة هٛٙ ٟ ثةةة٢ب ٥ةةة١يريٝبٔ  ٠ٚ ز٠ ِضاش

)٥ةة١ ٓٛ ط يف ّ نةةطزٚ  ١٥ ًةة١ةٞ    ب  ةة١زقٝكد ٞ ظَةةدٕ ٚ ق١َٚٝةة١و  عضااَٟدَةة٠ٚ١ٚ  ةةة١ 
ٍب ٥ةة١نطزٕ ٚ ةةة١ ٥دغةةدْٞ ٜةة١ن ميدٕ  ةةديري٢ ٥ةة١نطزب         ٠ٚقةة  ةةة١ نةةٛضزٟ قكةة١ّ ي١طةة١

   ة١ضقٝبو ١ٖٜة١ٚ  ٖةٝض ٠ٚق ة٢ب     ُٚا   ٚ قٝع١ٕ  ي١ ة١ٜين ظَد١ْنة١ٜدٕ ٚ  ظَةدْٞ غةًٝبُد   
١٥ّ  ١ضق١ ي١  ١ضقٞ ظَدْٞ ةدزٜٓدٕ ٚ ظَدْٞ غًٝبُدْٞ ظٜد ط ١ْٝٝب )ي١ّ خكٛقة٠ٚ١  

ٟب  حثٟي١ ة١   دو ١٥زض٣ب ب٢ٚض يٝػدْس  ن٢َ١ب ظاض

                         
١ٜ ي١ ٠ْٟٛٝ زٚ ٜةٞ قة١ِضْٞ غةٝب١َٝٞ ٖٝجطٜةس      ٠خطصطْٕدٟٚ ١٥ةٛ ٥ٝػيدم ٥ٝ( ِٖٝ ةٔ ذل١مم١ز ١٥ي١٦  32)

 ز  )ن د   ةقديِٝ ٟ ْٛٚغ٠ٛٝب297 ١ٚيٝسٟ نطز٠ٚٚ ي١ 
   ن١ٚ ٠ٚٛبةٟ ضاش١ٖةري ٞ )زٜع ٍٛ  34)
ٕ ٟ ٖٝجطٜس ٜة١ب "َعجةِ  ي ًةس ٕ" ٥ة١    114ْدٟٚ ٥ة١ةٛ  ١ةةسٚيريتري ؾة١ٖد  ١٥ززٜٓة١ب  ة٠ٚ١يٛزٟ ية١         31) ضٟ ٥ة١ّ  ثا
   ١ٜ١بذ
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  قة١َٚٞ يةِٛض  نةٛضزٟ ٥ٝبط ْٝٝة١ٚ        31)  ٞ ة١طٜٛبط٠ٟ  ١زقٝكد ٞ )زق بض  ةطٜج  ذ
نةةٛضز ْٞ ٥ٝبةةط ٕ  يةة١ خكٛقةةٞ ظَدْةة٠ٚ١ زٚٚ ة١ؾةةٔ: )نٛضزظَةةدٕ ٚ )يِٛضظَةةدٕ   يةة١     

٠ٚٚ  ي١ ة١ٗٝو ٥ة١ختم ٚ  ظٕة١ٜين ١٥ّ زٚٚ قٝػ١ُز  ي١ خكٛقٞ ي١ٖج١ٚ  ١ي١ ٛ
ٜةةةة١نٞ ظاض ةةةةة١ قةةةة٠ٚٛ ٞ ١ٖٜةةةة١ب ٠ٚ قػةةةة٢ُب يةةةة١ بطاااإةدٜعةةةة٠ٚ١  ِض طاااإْدو ٚ  ١ْعةةةة١

َٛغ ١ؾةةةطقٝين ١َؾةةةٗٛٚض  ٠ٚنةةةٛٚ )غةةةٝبطَديريكبمل   )يِٛضٜةةة١   )ٖدغةةة١ٍ   )ةةةةط ٕٚ     
ٍب نطز٠ٚٚبت٠ٟٚ س٠و ٚ نٛضز ١ٜ  ٣ ١٥ّ زٚٚ قٝػ١ُٜدٕ ق ٛٚ

      ٛ ِضٚ ١٥َٛضىٞ َٛ  ١ض٠ّ ة١ٚز٠و ثدؾد  ية١ ةرًيةسٟ ٥ة٠ٚٚ١يريٞ  دضى١ن١ٜةس   ٥ة١يري٢ب: "ية
ة١خ ٝدض٣ٛ طةبضٕ  ٚ ية١ى  ٖة١َٛٚ قة١َٚٝبهٔ ٚ  ١٥قةرًيٝدٕ ١ٜنة١ٚ  ٖة١ض ١ٜنة١ ي١َدْة١ نة١ْس           

٣ ١٥قرًي١ٟٝٝ ٥ٝبط ْٔب ي١ ٚةري ٞ ٖٛضَع )ية١  ةدضؽ ٠ٚ٠   ىلقبيريٝبهٞ ىلب ةب ٠ٚ١ٚ  ١٥َد١ْ ي١ ١٥ٖد
  234ةتريٚة٠ٚ١ْٚٛب  ١ؾ ٠ ٞ ظ٠ْسٜـ ي١ َد١ٜ١ْ"ب )ةث١ض٠  طٕٚ  د ١َض ١ف ٚ ١َةري

ٟب  ١ضقٞ ظَدٕ ةةب طةبِضٜين ًًَٝة١ ٝبو نةديف ْٝٝة١  ٥ة١ّ ١ْٚ ة١        خٛةريق١ ن ١ّ ٚ ظاض
 ١ضقة١ ٖة١ض ٠ٚنةٛٚ ية١ ةة١ٜين ١٥قػةدَٞ ية١ ٜة١ى زٚٚضٟ ١ًًَٝ ٝبهةس  ٥ة١ة٢ب ية١ ةة١ٜين             

ٕ ١٥قػةدَٞ ْعٜهٝؿةس  ةة١    ٕ ٕ ٥ة١ةٝٓط٣بب َة١  عضا ية١ٕ  ٥ة١ ٛ ل  ةرًيةٝبِ نة١ ية١ ْرٛٚغةةٞ      ثا
 ٞ ٞب نةةٛضزٟ ١ٖٜةة١  غةةًٝبُدْ ٥ةة١يري٢ب )ةٝٗٝبٓةة١ =ةةة٢ ٥ٝٓةة١   يٝةةٛ ٟ غةةًٝبُدْٞ نةة١ْس ْةة١ٚ 

٠ٚ١َ١ْٖةةس ٥ةة١يري٢ب )ةةةدض٠  ٚةزٜبٝةة٢ ٥ةة١ىلب )ةةة٢ب ٖٝبةةط٠ ب ٥ةة١ّ  ةة١ضقٞ ي١ٖج١ٜةة١  ٠ٚنةةٛٚ         
يةة١ٕ  ٠ٚنةةٛٚ  ةة١ضقٞ ي١ٖجةة١ٟ    قةةٞ   ثاإنةةٛضزٟ يةة١ ظَدْةة١ندْٞ  طٜؿةةس  ١ٖٜةة١  َةة١ 

 غٛٚضٟ  َٝكطٟ   ٝجدظ٣ٛ  ١ضقٞ ي١ٖج١ٟ ِضٚغ٣ٛ قطة٣ٛ ةٛيريغدضٟببببب  خلب
٣ ١َ دضٜرةة١ب  يةة١ٚ ًاا٥ٟٝدةة تف ٚ  طٚقةة١ ١ْ ٝج١ٜةة١نٞ نةة١  ةّ ٚ ٜةة١ ٥ةة١ّ ١ْٚ ةة١ 

يةٞ  ًٚثا  ٚةري د١ْز  ن١ ١َ دضٜف ثٝبؿه١ٚ ٠ٚٛ   ١ضم ٚ  طٚم ١َْد٠ٚ ٠ٜٚد ن١ّ ةة٠ٚٛب  
١٥َةة١ف  ظَةةدْٞ )يْٛةةس٠ض٠ ٚ غكٛنةةٝد  ظَةةدْٞ )ثةةدضؽ  َٚٝةةسٟ  ظَةةدْٞ )ةةة١ضيني ٚ     

      ٗ ١ ْٝٝة١  نة١   ةدٜٚط ١ٜ  ن١  ة١ضقٞ ظاضٟ ثٝبؿةٜٛٚدٕ ٥ٝبػة دن١ ظاض نة١ّ ةب ة٠ٚ١ب ؾةٛة
ٟب ية١ ثةدف َٛزز٠ ٝبةو ٥ة١ّ  ١ضقدْة١ ظاض نة١ّ         ١٥ط١ض ١َ دضٜرٞ نٛضز ١ُٖٝ ٞ ةب ةهةط

 ِضٜبو ٚثٝبوب٠٘ ١٥ة٣بٛ ١ًًَٝ ٞ نٛضز ١٥ةٝب ١ قد ٝبيب ظَدْٝبهٞ  ٢َُٚٛ
 

                         
ٕ  ١زقٝكد ٞ ١٥ّ َٛغ ١ؾطٜك١ ية١    31) ٟ ؾة١ض  ٠ض٠ف ١َمجة١ ٞ  ًُٝة٢  طا ٕ ٜة٠ٚ١ ية١ "ةةطيني"     قا ٠ٚ ية١    طا ٕ ةة  نةطٚ  ِض٠ف طا

٠ب1224َٛزٜطٟ َٖٛدةطٜين  ٛضنٝد٠ٚ  ١ضة١َ١ٚ ي١ غديري٢  ٞ "نٛضزيط"ز  ١ْؾطنطٚ   ْٛ  ز  ي١ شٜبط  ٝٓ
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ْرٛٚغةةٞ يةةِٛض  َٝكةةس ضٟ يةةِٛضٟ طةة١ٚض٠ٚ ثهةةٛٚى  ٜةة١ ين خةة١يريكٞ )ثؿةة  نةةبٙ      
ز  ةةةةة١ 1111ٕ ٠ٚ٠ يةةةة١ غةةةةديريٞ ِض٠ف َٛغ ١ؾةةةةطٜل )نةةةةٛضظٚطاااإٚ)ثٝبؿةةةةهبٙ ٕ  يةةةة١ 

 ٟ 41999ٜةةة١  )٠ ٟ ةةةة١خ ٝدض179999 ةةة١كني نةةةط ٠ٚب يةةة١ّ َٝكةةةس ض٠ ) 431999
ز   1194ٜةة١ب يةة١ غةةديريٞ ٙوااٟ ٟ  يةةِٛضٟ ثهةةٛٚى  ٜةة١ ين  ةة١ 319999"نٛطًٝةةٟٛ" ٚ)

 ةةة١ كٝل نةةةطز٠ٚٚٚ  يةةة١ "ثؿةةةهبٙ"ز     ٙواااَٟٛغ ١ؾةةةطٜل " ض ةٝٓةةةب"  ةةة١ز٠زٟ  ةةة١ 
ٍب " ١قطٜ ة١ٕ  21119) ٍب  19999ٚ  ية١ "ثؿة هبٙ"ز   )  " ْرةٛٚؽ  129999  َد   َةد

 ن١ؽ"ٟ  ١قسٜط نطز٠ٚٚب 19999" ١قطٜ ١ٕ 
ْرٛٚغٞ نٛضزٟ ٥ٝبط ٕ  ٥ٝٓػكًبث١زٜدٟ ٥ٝػةتّ  ٥ة١يري٢: نةٛضزٟ ٥ٝبةط ٕ  ية١ ْٝةٛ       
ًَٕٝٛ ظٜد ط ْدة٢بب ٠ٚحلدٍ يٝج١ٟٓ  ٛق ١ ١٥ٛي١َٛ٦ّ ن١ ةب ٥ٝػة ر دٚ  ة١زقٝكدو    

ٌب  يةة١ ضِ 1131يةة١ غةةديريٞ   ثبض٠ن١ٜةةس  ٥ةة١يري٢ب: نةةٛضزٟ ٥ٝبةةط ٕ   ز  ٖةةد  ٠ٚٛ ٚةري ةةٞ َٛقةة
 حثااااااٟن١غةةةةةة١ب ٖةةةةةة١ض ٥ةةةةةة١ّ ٥ٝٓػةةةةةةكًبث١زٜد١ٜ يةةةةةة١ ةةةةةةة١    799999 ١كٝٓةةةةةة١ٕ )

ن١غةة١   399999)غدةترير=غةةدٚة ٛةم ز ٕ  ٥ةة١يري٢ب ٥ةة١ّ ٚةري ةةٞ نةةٛضز٠  ْرٛٚغةةٞ       
ٟ    ي١ ةة١ 111  ةث١ِض٠ 2)ةرًيسٟ  ٕ  حثا نطَدْؿةدٙ ز   ٥ة١يري٢ب ْرٛٚغةٞ ٥ة١ّ     -)نطَدؾةد
   ٠ٚ ٚةري ةٞ  1921  ةثة١ِض٠  3ٞ ظاضٟ نةٛضز٠ )ةرًيةسٟ   ن١غ١ٚ  ة١ؾ 299999ٚةري ١  

ضةدجيةةدٕ  نةة١  ١قطٜ ةة١ٕ ْرٛٚغةة١ن١ٟ زٚٚ ًَٝبْةة١  قٝػةة٢ُ  ةة١ض  ٚ ةٓةةٛ  ٚ  ذٖ)٥ةةد
 ٛ ٟ ؾ١ضقٞ ةٓة ٟ ٥ٛضَٝٝة١   ٠ٚ  –٣ طةبَٞ )٥ةٛض٢َب   با ٟ ضا  نةٛضز٠  ٠ٖٚة١ض ية١ قة١     طِا

ٟ )خةةبٟ  ٚ)َةةدنب ف نةة١  ضاا قةة١ ىلنةةٛضز ١ٖٜةة١ب ظاضٟ ٥ةة١ٖد  12999)غةة١ملدؽ ز  
ٞب  ن١ٚ ٠ٚٛ  زٜػةدٕ نةٛضز٠ب ةة١طٜٛبط٠ٟ ١٥َة١ ْرٛٚغةٞ       بٟؾُٝدىل  ١ض طبَٞ )٥بضَ
ٟ ضةدجيدٕ   ة١ةٟ نة١ ذٖنٛضزٟ )٥د ٜة٠ٚ١ٚ  ةٝبجرية١ ية١ يٝةٛ ٟ "غةدةتر"  ِض٠ْرية١ ية١        ًا

زٚٚ ق١ز ١ٖظ ض ظٜد ط ة٢بب ٚةري ٞ "١٥ضزٜتٕ=١٥ضز٠حٕ" ن١ ١َضن١ظ٠ن١ٟ "غ١ٓ"١ٜ  
 ٠  ٠ٚ  ة١ز٠زٟ  119999 ١قطٜ ١ٕ ٖة١َٟٛٚ نةٛضز٠ٚ ْرٛٚغةٞ غةدن١ٟٓٝ نةٛضزٟ )     

   ٜةة١ ين َةة١مجٛ ٞ ْرٛٚغةةٞ 33399خدْةة١ٟ  ١ؾةةد٥ ٟ غةة١ٜدضٚ ْٝةة٠ٛ غةة١ٜدضٟ ) 
  ٚ ز٠ض١٥نةةة٣ٚ١ب نةةة١  331  ةثةةة١ض٠ 4نةةة١ؽ ظٜةةةد ط٠ )ةرًيةةةسٟ   319999نةةةٛضزٟ يةةة١  

ْرٛٚغةةٞ نةةٛضز يةة١ّ نةةٛ ض ٚةري ةة١ز  ْعٜهةة١ٟ ًَٝبْٝبهةة١ب ٠ٚ ١٥طةة١ض ْرٛٚغةةٞ نةةٛضزٟ   
ٚ  ُااٟٚةري ة١ند  ٕ " ةةدضؽ"ٚ "  ةط ٠ٚنٛٚ"خبض غةةدٕ"ٚ "نطَةدٕ"  ٖةةط ٕ"ٚ  "قةةعٜٚبٔ"ٚ طا
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ٍب ْرٛٚغةةٞ "يِٛضغةة دٕ"  ةة١ة٠ٚ ةهةة١ٜٔ ِض٠ْريةة١ يةة١ زٚٚ ًَٝةةبٕ     "١َٖةة١ز ٕ"ٜـ ي١طةة١
نةٛضزٟ ٥ٝبةط ٕ َة١ ًّٛ     ٠ ٝبث١ِضٜب٢ٓب  ة١ةريّ ِض غ ٝبه١ٟ ١َ١٥ٜة١ نة١ ْرٛٚغةٞ  ة١قٝك٢    

١ْٝٝٚ  ١٥ٚ َكس ض٠ٟ ن١ َٛغ ١ؾةطٜكني ةة١ٜدْٝدٕ نةطز٠ٚٚٚ  ٥ة٠ٚ١ٟ نة١ ية١ غة١ض٠ٚ٠        
طز ية١ ز ٥ة ٠ٟ  ة١كني ز٠ضْدنة٢بب  ة١ ٝٝين َٝكةس ضٟ  ة١قٝك٢  ْرةٛٚؽ         ةدمسدٕ نة 

 ََٛهني ١٥ة٢ببضب٘ط ٥ٝٓجد ي١ زٚ ٟ شَدض١ٜ٠نٞ  ٣ًُٝٝٛ ١َ
 

 ( كىردٍ تىركًا:2)
٢ْ  ة١غ١ة١ة٢  ١ضةٞ  َُٛٚٝٝة٠ٚ١  مث ١٥قٛ َٞ  ١ٜط٠  ٛضنٞ  ه١َٛ ٢  ٛ     

ٍب ٜٚبط ْٝةةة١نٞ ظاض ةةةةٕٛٚب ةٝبري١نةةة١ٜدٕ طةةةب     ِض ب ةطغةةةٝبة   ٛٚؾةةةٞ ة١زةةةة١خ ٣ٛ َةةةد
يريةة١ةد ٞ ٜةة١ى يةة١زٚ ٟ ٜةة١ن٢  هَٛةة١و ٥ٚةةبضزٚ   طاا١ْٕخبؾةةٞ  ٥ٝػةة ٝتٟ زٚلةةٔ   

ث١ضٜبؿدْٞ نطزٕ  ظاضٜدٕ ىلب َطزٚ  ةتريٚنط ٠ٚ١ْب ية١زٚ ٟ  ة١ضةٞ طة١ٚض٠ف  ٛٚؾةٞ     
ٍب ٜٚبط ْٞ ةٕٛٚب ي١ْدٚ ١٥َد١ْز  نٛضز ي١ ١َٖٛٚ ق١َٚ١ندْٞ  ١٥ْٛ  ٞ َٛقٝ ١و ٚ َد

ز   نةةة١ ٥ةةةبضزٟٚ ز٠َٚٚةةةٞ 1117ب يةةة١ غةةةديريٞ  ةةةط ظٜةةةد ط َٛقةةةٝ. ٚ ث١ضٜبؿةةةدْٞ ز٣
ِض يف طْةةةٞ  ٛٚؾةةةٞ ةطغةةةٝب ٣ٛ ث١ضٜبؿةةةدْٞ ةةةةٛٚ  ة١ؾةةة٢ ظاضٟ نةةةٛضزٟ ٥ةةة١     مثااا  ةةةٛ

ٍب ط  ٚ ْٝبةطض  ةةب    ٕ )زٜدضة١نط  ١ٖ ٌب ٚ ) ١ية١  ٚ )٥ة١   طا ٕ ِض٠يف )َٛقة ْة١   طة١ىلب ية١ّ    طا
ٌب    ٗة١غةة١ظَدْد١ْ ي١ةةة١ض ةطغةةٝب ٢ غةة١ضَد َةةطزٕب ١٥ٚ ْةة١ٟ نةة١ يةة١ٚ ٠ٚق ةة١ز  يةة١ َٛقةة

 ١ ة١ زٜٜٛٚدْةة١ٚ ةٝػة ٜٛٚد١ْ نة١ يةة١ نبةريْدْةس   ديريٝةدٕ نةةبٕ ةة٠ٚٛب ةٝبجريةة١       ةةٕٛٚ ١٥يري 
ٟ )زٜبطغةةةةةِٝ ٠ٚ٠  ٛٚؾةةةةةٞ  ٙثااااإز  ة١غةةةةة١ة١ةٞ  ةةةةةدز 1131ي١َةةةةة١ف يةةةةة١ غةةةةةديريٞ   

ز  1131غ١ضط١ضز ١ْٝٝنٞ  ط ةٕٛٚ ٚ نٛضز ْٞ ٣ٚ١٥ب  ة١ٖج  نةط ٕ  ٠ٚ ْٝٗدٜة١و ية١     
ْةةٛضٟ ثدؾةةد ز  ٥ٝد ٝتيةةٞ ٥ٝيػةةدٕ 1129ٟ َةة١ض ّٛ )ؾةةٝبذ غةة١ ٝس ٚ يةة١  ٙثاإ ةةدز

ٍب ٜٚبةةةط ٕ نةةةطز  طةةة١يٝبهٝدٕ نةةةٛشض ٚ    ِض٣ٚٚةةةس  ٚ نةةةٛضز ْٞ ١َضنةةة١ظ٣ ث١ضٜبؿةةةدٕ ٚ َةةةد
ة١ؾةةٝبهٞ ظاضٜةةدٕ ةةة١ّ ةٚةز  ةتريٚنط ٜةة٠ٚ١  ٠ٚ ة١ؾةةٝسز٠و غٝدغةة١ ٞ  ةة١ طٜهٝدٕ       

 نط ٚ  ز٠نط٣بب طبٚقز٠ض ١م  ١
ةةةد ي١ةةة١ض ٥ةة١ّ ١٥ ٛ يريةة١ ظاض ظ٠ة١ ةة١ نةة١ ٥ٝٓػةةدٕ ة ةةٛ ٢ْب ةرًيةة٢ب يةة١  تريْةة١ ةٝبريةة١    

٠ْٚس٠ نٛضز ١ٜ١ٖ  ة١ةريّ ةب ة١ٜدْٞ ١َ ًَٛد ٝبو ن١ ة١ ز٠ضة١ٜ١ى ْعٜو ِض غ  ة٢ب  ١٥
ة١ ١َة ٛٚضٟ ١٥ة٢ب َط ة١ ١ ٞ ١َ ًَٛد ٢ ثٝبـ  ١ضةٞ ط١ٚض٠ ةه١ٜٔب َٛ ة١ضضٟ  
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  نةة١ َٛغ ١ؾةةطٜكٞ ١َؾةةٗٛٚض )غةةٝبط   THE CAPLIPHE, LAST HERITAGن ٝب ةة٢)
١  ١ؾةد٥ ٟ نةٛضزٟ  ٛضنٝةد    َدضى غدٜهؼ ٠ب ية١ّ ن ٝب ة١ َٛ  ١ة١ض٠ٜةس  ز٠ض ة١م ةة     

ب ةةة١ةريّ ةدغةةٞ ْرٛٚغةةٞ نةةٛضزٟ    37)َةة١ ًَٛد ٝبهٞ ظاض ةةةدف ٚ  ةةة١  ١ كةةًٝٞ ز ٠ٚ  
نةةة١ٟ ٚ  ز٠ض١٥نةةة٣ٚ١ب نةةة١  ةةةسٚزٟ  ٙطااإ ةةة١ٜط٠  ١ؾةةةد٥ ٟ ْدنةةةدب ةةةة١طٜٛبط٠ٟ خةةة١ض  

ِاّ  ٥ةة١ضظزلدٕ  ظ ظ   ضاا ْةةٞ )١٥يؿةة١نطز  ٥ةة١ضمثاا  ةة١ ٞ  ١ؾةةد٥ ٟ نةةٛضزٟ  ةةٛثاا نةة١
ٕ ١٥نني  َة١ةري   ٠اض دةةسٜٔ  ١َْكة١ةٞ ظ٣ب  طةةو  ٥بض ة١  ةٓةٛةٞ      ة١ٖػةة  ة ٠ طٚا

  ٥ة١يري٢ب   TWO YEARS IN KURDISTANنب١ٜ ٜة١  ةةب قٝػة٢ُ زٚ ٜةٝـ َٛ ة١ضضٟ )     
ةٝةةبةةه٢ َٛغة ١ق١ُٝ ي١ةة١ٜين ١َقة١ةٞ ظ ةة٢ قة١  ٚ       ط سٚزٟ نةٛضزٚ  ة١ض٠  خة١   

 ٚ ٥ٝبط ١ْبمث ُٟةٝع١و  سٚزٟ  ٛطٕ)١َْس٠ىل ز ب  سٚزٟ ؾ١ضقٝؿٞ ة١ 
 يف  طةةةبَٞ ٚ ٕ ) ِطااا   ٥ةةة١يري٢ب  يةةة١ ٥ةةة144١  ةثةةة١ض٠ RITTERَٛغ ١ؾةةةطقٝبهٞ  ةةةط)

 ة١ ٞ نةٛضز ية١    ثا  ةٛ  ٠ٟ ٚ ٕ   ١٥ض١َٕ ٚ نٛضز  ٝبه١ةريٕٚ  ٠ٚ  ةسٚزٟ ةٓةٛةٞ نة١   
  ٥ةةة١يري٢ب  TRAقدَكةةةدز ٠ب َٛغ ١ؾةةةطم)-) ٝؿةةةددثٛٚض طاااٟة١ٜٓٛي١ٖٓطٜبٓةةةس   خةةة١

ٟ  ١ ٞ نةٛضز خة١  ث  سٚزٟ ؾُٝدىل ن١ ِاّ  قةدضم ٚ )٥ةدضٜٛ ٕ    ضا  )زٜٛضٜةو  ٥ة١ض   طا
ٍب  ةةٛضى ٚ  ضاا ةةة١ضظٟ )٥ةة١ض  ضاا٠ٟب ة١ؾةةٝبهٞ نةةٛضز  نةة١ يةة١ ٥ةة١ض     ةةةٛٚ ِاّ ز ٕ ي١طةة١

 َٖٛدةطٜين ق١ كدغٝد )ن١ضن١ؽ  ١٥ٚغ١و ز    ٝبه١ةريٕٚب
 

ط١ٚض٠ٜة١  نةةٛضز ةةة١ ؾةةُٝدٍ ٚ ة١ض  ٚ  ةة١ضةٞ ةٓةةٛة٢ ٥ةة١ّ    ُطٚقاإةٝبجرية١ يةة١ّ َةة١ 
ٟ )ق١َٚٞ نةٛضز ز   ٙطٕ ٞ  َُٛٚٝٝدٕ ي١ خ١ضضهٕٚق١ٜ١ز  ةتريٚة٠ٚ١ْٚٛٚ  ٠ُٚط١َٕ
ز٠ضة١ٜةةة١ى ْٝؿةةةدٕ زض ٠ٚب ٥ٝٓػةةةكًٛث١زٜدٟ ٥ٝػةةةتّ  ٥ةةة١يري٢ب ْرٛٚغةةةٞ نةةةٛضزٟ    ةةةة١

ز  يةةةة١ )َٛغةةةةكب  ز   1131 ٛضنٝةةةةد ةةةةة١طٜٛبط٠ٟ ٥ٝبػةةةة د ٝكٞ )٥ةةةة١ي ٛي ني  نةةةة١ يةةةة١      
٥ٝكةةٞ  ةةٛضى  ْرٛٚغةةٞ  ١ؾةةد٥ ٟ ثاا   ١٥ططٜب ةة٠ٚ١ب ةةة١ةريّ ١ْ1199999٠ٚؾةةطنط ٠ٚ )

ز٠ض ةة١م ةةة١   ةٝعةة١و  ٥ةة١ّ  ةة١ز٠ز٠  طاإق١ٜةةس ٥ةة١ند  ةةة١    11999غةة١ٜدضٟ نةةٛضز ةةة١   
ْرٛٚغ٢ نٛضزٟ ٣ٚ١٥ب  هطٜبهٞ ةدف ْدز ٚ ١َٖٛٚ ١٥ٜع ْني ن١ ة١ؾةٞ غة١ٜدضٟ ظاض   

 ةةٞ ٥ٝج ُد ٝٝةة١ٚ  ١ٜد ٝةة١   ضااهٕٚن١َةة١ٚ ضِذاش ةةة١ِضاش نةة١َ ٜـ ٥ةة١ة٢ب  نةةْٛه١ ٠ٚ    
                         

٥ةةة١ّ َٛغ ١ؾةةةطٜك١ ز٠ض ةةة١م ةةةة١ نةةةٛضز يةةة١ ٖةةة١َٛٚ نةةة١ؽ ظٜةةةد ط  ةةة١زقٝكدو ٚ  ةةة١ طٜد ٞ نةةةطز٠ٚٚ ٥ةةة١ّ    37)
 ٌَٝ ٚ ثطغٝدضٜبهٞ ظاضٚ  ١ٚو غٝد ١ ١ب ١َ7199 ًَٛٚد ١ٟ ن١ ز ١ٜٚ ٞ ١ْ ٝج١ٟ  ١ ١ةٛ د ٝبهٞ 
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ٍب ١َ١٥ؾةس   ة١كني ٥ة١نط٣ب نة١ ِض٠قة١َٞ ًَٝةبٕ ٚ        ١َة ٛضٟ  ٥ٝػهدْٝدٕ ١٥ندب ي١ط١
كًبث١زٜدٟ ٥ٝػةةةتّ  خةةة٣ٛ يةةة١ ةرًيةةةسٟ   ْٝةةةٛ قةةة١ ٝح ْةةة١ة٢ب  نةةةْٛه١: ٖةةة١ض ٥ٝٓػةةة   

ِاّ  ٚ ٕ  ة ًةةةٝؼ ٚ ضااا   ٥ةةة١يري٢ب  ْرٛٚغةةةٞ ٚةري ةةةدْٞ )٥ةةة١ض   449نةةةٛ ض٠َٝد )ةثةةة١ض٠  
ٟ ٥ٝػةةتّ 1131999نةة١ؽ ةةةٛٚ  ٠ٚ ي١َةة١   3143999  يةة١ ثةةٝبـ  ةة١ضةد  طخةة١ضةٛ

ِاّ  ٠ْٟٛٝ نةٛضز٠ٚ  ٚةري ة١ندْٞ   ض ةٛٚب ١َ ١ًَٛ ن١  ١قطٜ ١ٕ ْرٛٚغٞ ٚةري ٞ )١٥ض
 ٗ ٛٚضٕ ٚ ةع٥ة٢ ٜة١ى  ةٛضنٞ  ٝةدةٛٚب ي١ةة١ض ١٥َة١ ََٛهٝٓة١ نة١          طٜـ ة١ نٛضز ١َؾة

ج ٚةري ةة١ ًَٝةةبٕ ْٜٚٝٛبةةو نةة١َ  ْةة١ة٢بب ةةة١طٜٛبط٠ٟ  ةة١زقٝكد ٞ )غةةٝبط َةةدضى   ضزٟ ٥ةة١ّ  ثٝبةٓة نةٛة
 غدٜهؼ ٚ )زق بض  طٜض   ي١  ٚةري دْٞ  طٟ  ٛضنٝدؾس  َٝكس ضٜبهٞ ظاض نٛضز ١ٜ١ٖب

١ْكةة١ض٠ ٚ )قبْٝةة١ ز   ةة١ز٠زٟ  ٟ )قعٜةٌة ٥ َةةدم ز ٚ  يةة١ ز خًةٞة ٚةري ةةدْٞ )٥  ضإايةة١  ةٛة
ٛ ؽ ٚ ية١    17999 ٚ  ١ز٠زٟ خد١ْٟ ْعٜهٞ 11 ١ؾدٜطٟ نٛضز) ٠ب ي١ ز خًٞ ٚةري ٞة )غٝة

ج  طقةةةة١ٟ     ٛ ؽ ٚ )ظ ض  ز   ١ؾةةةة ٠ ٞ )قبنةةةةري ٟ  ١ٖٜةةةة١ٚ  ثٝبةةةٓة ؾةةةة١ضقٞ ؾةةةةدضٟ )غةةةٝة
ب ية١     13999 ١ة ١ز٠ؾٞ ي١ة١ٜين )٥ة١ضظزلدٕ ٚ )ظ ض  ز ٜة١ب ةة١   ق١ندْٝة٠ٚ١      َديريٝبةو ز٠ةٔة

ٛ ندْٞ جٞ ١٥غةه١ْس٠ضإ        َطٕٚ)١َض ١ف ٚ )١َة ٝي ُديٞ  ة١ضة٢ خة١ٝي ُدٍ ٚ ؾٝة  ٚ ية١ ؾٝة
ٛة ٟ )٥بض ة١ ز        13999  ١ؾ ٠و ١ٖٜة١ٚ   ة١ز٠زٟ خدْة١ٜدٕ ية١     14) ظٜةد ط٠ب ية١ ز خًٞة ٝي

٠ب )غةٝبط  17399 ١ؾ ٠ ٞ )ة١ض ظٟ  ١ٜ١ٖ ن١ زٚ ْع٠  طق١ٜة١ب  ة١ز٠زٟ خدْة١ٟ  ١قطٜ ة١ٕ     
  ب173:111ث١ِض٠ ْٞ خٛي١ د  ةث َدضى غدٜهؼ  زٚ ٜٞ ٚ ض

 

ٞب   11َةة١مجٛ ٞ ْرٛٚغةةٞ ٥ةة١ّ )   ٖةة١ظ ض َديريةة١  ْعٜهةة١ٟ غةة٢ب قةة١ز ٖةة١ظ ض ن١غةة
١٥ة٢بب ١٥ط١ض ْرٛٚغةٞ نةٛضزٟ ١٥ٜدية١ ٞ )قةدضم ٚ )٥ة١ضز٠ٖدٕ ٜـ  ة١ة٠ٚ ةهة١ٜٔ         
ةري١ ي١ نٛضز ْٞ    م ٚ غٛٚض١ٜ  ١ٖض ية١  ٛضنٝةدٟ ٥ة١َِطاز  ْرٛٚغةٞ نةٛضز ْةدة٢ب       

ظ٠ضز٠نة١ٟ  هَٛةة١ ٞ  ١ض ْػةة١ز   نة١ يةة١ غةةديريٞ    ية١ زٚٚ ًَٝةةبٕ نة١َ  ةةة٢بب ي١ن ٝب ةة١  
 ةة١كني  2913117ٟ َٝتزٜةةس  نةةدث نةةط ٠ٚ  ْرٛٚغةةٞ نةةٛضزٟ  ٛضنٝةةد ةةة١    1113

ٟ ِضٚٚؽ ْرٛٚغةٞ نةٛضزٟ  ٛضنٝةدٟ ثةٝبـ      ZELENDJI)ظ٠ةزلةٞ  (نةط ٠ٚب ةة١ْط ٍ   
ٛ بواا  ١قةةسٜط نةةطز٠ٚٚب   3199471 ةة١ضةٞ طةة١ٚض٠ ةةة١    ْةةٞ يةة١  مثاا  و  هَٛةة١ ٞ  ةة

ٌب  ةةة١  ز  ٥ةة١ّ ْرٛٚغةة١ٟ )ةةة 1114  ١3137149ة٢ب ْرٛٚغةةٞ يٝةةٛ ٟ ظاض ٚةري ةةٞ َٛقةة
  41ن١ؽ  ١كني نطز٠ٚٚب )نٛضزغ دٕ ة١ض َ ١ض ة١  ٛضى  ةث١ض٠ 

 



 33 

ٍب ١َ١٥ؾةس  ةظَة١ ٥ةٝع  ف ةهةط٣ب نة١  ١قةسٜطٟ ْرٛٚغةٞ نةٛضزٟ  ٛضنٝةدٟ           ي١ط١
٥ُٝةةةِطا ظاض ظ٠ة١ ةةة١  ٠ٚٚ١٥يريةةة١ٕ  ٠ٚنةةةٛٚ قػةةة١ٟ ىلب ٥ةةة١نط٣ب ٥ٝيكةةةد٥ٝد ٞ زٚ ٜةةة٢ 

ْٝةةة١ٕ  يةةة١ّ ٥ٝيكةةةد٥ٝد ١ز  ١َغةةة١ً٦ٟ ق١َٚٝةةة١و ٚ  ثااا ْةةة١ة٠ٚٛب   طواااَ٘ٛ  ٝةةةل َةةة١
ةدخكٛم ق١َٝٚ١ ٞ نٛضز ٖٝبرًيط ٠ٚ ٠ٚ١  ٠ٚ ة١ هطٜبهٞ غٝدغٞ ٥ُٝٗدٍ نط ٠ٚب ةد 
ي١ةة١ض ٥ة١ّ ١٥غةة دة١ ز٠ض ة١م ةة١ َٝكةةس ضٟ نةٛضزٟ  ٛضنٝةد  هطٜبهةةٞ قة١ ٝح ث١ٜةةس         

      َ ٛ  ةةل  نةةطزٕ ظ٠ة١ ١ب٠ٚٚ١٥يريةة١ٕ ٠ٚنةةٛٚ قػةة١ٟ ىلب ٥ةة١نط٣ب ٥ٝيكةةد٥ٝد ٞ زٚ ٜةةٞ 
ْٝةة١ٕ  يةة١ّ ٥ٝيكةةد٥ٝد ١ز  ١َغةة١ً٦ٟ ق١َٚٝةة١و ٚ ةدخكةةٛم  ثاا   ْةة١ة٠ٚٛب طوااَ٘ةة١

ق١َٚٝةة١ ٞ نةةٛضز خةةدضا ٖٝبرًيط ٠ٚ ةة٠ٚ١  ٠ٚ ةةة١ ٝهطٜبهٞ غٝدغةةٞ ٥ُٝٗةةدٍ نةةط ٠ٚب ةةةد   
ي١ةة١ض ٥ة١ّ ١٥غةة دة١ ز٠ض ة١م ةة١ َٝكةةس ضٟ نةٛضزٟ  ٛضنٝةد  هطٜبهةةٞ قة١ ٝح ث١ٜةةس         

 نطزٕ ظ٠ة١ ١ب
ز  ةةة١ٜدمندٕ نةةطز حثاإيةة١ ٥ةة٠ٚٚ١يري٢ ٥ةة١ّ ةةة١ي١ةةة١ض ٥ةة١ٚ ١٥غةة د  ٚ  ١ٚ ًَٝةة١ٟ نةة١ 

ةٝع١و نة١ّ ةب ة٠ٚ١ب   طْٕرٛٚغٞ نٛضزٟ  ٛضنٝد  ٠ٚنٛٚ ثٝبـ  ١ضةٞ ط١ٚض٠ ١ْٝٝ ة١
   ٥ة١يري٢ب: ية١ ثةٝبـ ؾة١ِضٟ     331  ةثة١ض٠  3ي١ٕ: ٥ٝٓػكًبث١زٜدٟ ٥ٝػتّ )ةرًيسٟ ث١َٕ

 تاااٟةةةة٠ٚٛ  ٠ٚحلةةةدٍ ٥ةةة١ملٓدى ةةةةٛ 299999طةةة١ٚض٠ز  ْرٛٚغةةةٞ يٝةةةٛ ٟ ) ةةة١ندضٟ  
 1137غةةديريٞ  ٠  ٥ةة١يري٢ب  ةةة١ طةةٜٛبط٠ٟ ٥ٝيكةةد٥ٝد ٞ ِض٠مسةة٢    ١1221ض٠   ةثةة1131)

  ١ْThe statesman`s year-book  1131 ػة١ب )  31999ْرٛٚغةٞ ٥ة١ٚ ٚةري ة١ ٖة١ض     
  ز  ٢ْ١٥بب11121   ١٥ّ ْرٛٚغ١ ة١) 1291ةث١ض٠ 

 

ٚةري ٞ )ة ًٝؼ  ن١ ي١ ثٝبـ ؾ١ِضٟ ط١ٚض٠ز   نٛ ض يٝةٛ  ةة٠ٚٛ )ة ًةٝؼ  َةٛٚف      
  ةثة١ِض٠  1نة١ؽ ةةٛٚ )٥ٝٓػةٝكًبث١زٜد  ةرًيةس      211ض٠ٚ199 ْرٛٚغةٞ  غعطز  نٓج   

   ةةةة١طٜٛبط٠ٟ ٥ٝيكةةةد٥ٝد ٞ  ةةةدظ٠ٟ ْرةةةٛٚؽ ٥ةةةِ نةةةٛ ض يٝٛ ٜةةة١ ٖد ب ةةة١ غةةة١ض    711
ْرٛٚغةةٞ  21999  ٠ٚ ؾةةدضٟ )ة ًةةٝؼ  نةة١ يةة١ ثةةٝبـ  ةة١ضةٞ طةة١ٚض٠ز    313ض171

  ب1131ن١ّ  ١ةدٚظ ١٥ندب)١٥ملٓدى ةٛ ٢  1999ةٛٚ ٥ٝبػ د َٝكس ضٟ غ١ن١ْ١ٟ ي١ 
يةةةة١ زٚ ٟ َٛ دٖةةةة١ز٠ٟ ةةةةة١ضيني  قبَٝػةةةةْٝٛٝبو نةةةة١  ٝ ةةةةدض٠و يةةةة١ ةٝهةةةةط ثدؾةةةةد 
)٥ٝٓريًٝةةع   ِض٥٠ٝػةةٞ ؾةةٛض ٟ ز٠ٚيريةة١و غةة١ ٝس ثدؾةةد )نةةٛضز   ٠ٚ َٝٓةةدؽ ١٥ ١ْةةسٟ    
)١٥ض١َْٞ  ةٛٚ  ةةب  ة١ ٝٝين  ة١ز٠زٟ ٥ة١ٖديٞ ْٝبةط  ةةٛٚ ةةب نٛضزغة دٕب ةة١طٜٛبط٠ٟ          
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ةةةٛٚ  ٠ٚ ْرٛٚغةةٞ   149999ِض ثةةبضٟ ٥ةة١ّ قبَٝػةةب١ْ ْرٛٚغةةٞ ٚةري ةةٞ )زٜدضةةة١نط     
ٟ ِضاَٝةةس  ْرٛٚغةةٞ 1219نةة١ؽ ةةٛٚب ٥ةة١ّ ٚةري ة١  ١قطٜ ةة١ٕ ية١     ٥199999ٝػةتَٞ  

) ة٥١طٜذ ٚ ةٛ ط  ٝةدٟ يٛ ةد ٞ   ْرٛٚغةٞ ثةدف  ة١ضةٞ        413ض149ٖد  ٠ٚٛ غة١ض  
  ٖد ب ةةة١ غةةة١ض 1137)يٝةةةٛ ٟ زٜدضةةةة١نط  َةةةدضزٜٔ  ١َ ةةةس٠ٕ  ةةةة١طٜٛبط٠ٟ  ٝعةةةس زٟ  

قةةسميٞ قبْرط ْػةةٞ قةةٛيريح نةةط      ض٠ٟ ؾةة١ضٜف ثدؾةةد نةة١  ١  خطاإب )َةة277١ض199
ي١ ز٠ض٠ة١ٟ ٠ٚٚ١٥يري١ٕ  ١ٖج ٚ  ية١   ظٌٕٚ ب  ١٥غ دةٞ ١٥ّ  ١ْعٚي١  1111١ثدضؽ  

ضٟ ظاض  ةة١ةٝ  يةة١ نٛضزغةة دْٞ   ثاا ز٠ض٠ةةة١ٟ ز٠َٚٚةةس  قٝ ةةدٍ ٚ ١َقةةد٥ٝ ١  ٠ٚ ٥ةةد    
ٍب ١َ١٥ؾةةس  ِض٠ْريةة١ ْرٛٚغةةٞ ةدقٝٝةة١ٟ نةةٛضز يةة١ ًَٝةةبٕ ٚ   ١َضن١ظٜةةس  ٥ةة١ةٝٓط٣بب ي١طةة١

 د ط ة٢ببْٜٝٛبو ط١ىلب ظٜ
 
 كىردٍ عًَراق: (3)

  )٥ٓػكًبث١زٜدٟ ٥ٝػةتّ   1134-1132ة١طٜٛبط٠ٟ شَدض٠ٟ ٥ٝيكد٥ٝد ٞ غديريٞ 
 414997  ْرٛٚغةةٞ نةةٛضزٟ ٚةري ةةٞ َٛقةةرًيٞ قةة١زِٜ  ٥ةة١ة٢ب  1121  ةثةة١ض٠ 3ةرًيةةسٟ 
ِض٠ف يٝجٓةةة١ٟ ٥ٝػةةة ر دٟ طااإ ةةةط يف  يةةة١ ثِاااٜ٘ةةةدٕ )٥ةةة١ًٚٚااإ ةةةٞ قةةة١ٚضاااهٕٚةةةة٢بب ٠ٚ

  1 1ٜةةةس  )ْةةةَٛطٚ ٙطااإز   يةةة١زٚٚ خةةة١ِض1131ٞ ) ٛقةةة ١ ١٥ٛي١َٛ٦ّ ٠ٚ٠ يةةة١ غةةةديري 
ِض ثٛض٠ن١ٜدٕ نط ٠ٚب قٛض٠ ٞ ٥ٝٓكػةدَٞ ْرٛٚغةٞ نةٛضزٟ ٥ة١ّ      بط٥ٟٝؿدض٠و ٚ ِض٠

  12ة١ طٜٛبط٠ٟ  ١زقٝكد ٞ يٝج١ٟٓ  ٛق ١  )ةث١ِض٠  ٕٙنٛ ض يٝٛ ٟ  ٝبط قٞ ؾُٝدىل
   ي١ شٜبط٠ٚ٠ ْٛٚغط ٠ٚ:11  14

 )*  12999  ي١ ز خًٞ يٝٛ ٟ َٛقرًيةةةةس                 
 179119ي١ ز خًٞ يٝٛ ٟ ١ٖٚيٝبطز                    
 47199ي١ ز خًٞ يٝٛ ٟ ن١ضنٛنس                   
 111199ي١ ز خًٞ يٝٛ ٟ غًٝبُدْٝس                  

                                      َٟٚٛ١ٖ411919  

                         
ٛ ض٠َٞ  دضى١ن١   )*  ٟ ٜةس    ة١   بٕ ٖدمم١ض  ية١ ةرًيةسٟ نة  ١٥٠ند ة١ غة١ض  ةدضىٞ )ةٗدُْٓةد ٚ ٥ة١يري٢ب: "١ْ ػٞة ٥ة١ٖدىل        طفا

    دضغٝـ قػ١ ١٥ن١ٕ"ب ٗؾدضٟ )َٛقٌ ٜـ ١َٖٛٚ نٛضزٕ ٚ ١٥َد١ْ ةٝبجري١ ي١ نٛضزٟ  ة١ ١ض٠ةٞ ٚ  ٛضن٢
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نة١ؽ  ة١ضم    41999    قًفصاى غر  فٚاٞ  هها    ي١ ة١ٜين ١٥ّ  ١قسٜط٠ٚ ق١ٜسٟ )
    ٠ٚ غ١ة١ة١ن١ٟ ة١ٜدٕ ١ْنط ٠ٚب١ٜ١ٖ17 )ةث١ِض٠  

ًفصاااى غر  فٚاااٞ  ةّ ٚ ٜةةة١ نةةة١  ١قةةةسٜط  ٞ يٝجٓةةة١ٟ ) ٛقةةة ١ ١٥ٛي١َٛ٦ّ  ٚ )    
 عٚوٌٕٚٚ: ثٚقَٚلٟز  ة١ ِض غة َٛ  دةٞ  ١زقٝل ٚ  ١ٚقطٕب ْٛعضٟ  ي١ ة١ هه  ق

 

  َٝكةةةس ضٟ ١12ض٠    ٥ةةة١يري٢ب )ةثةةةًفصاااى غر  فٚاااٞ  ههااا  ق٠ٚنةةةٛٚ ) ئُووَلَةةةُن:
ْة١نط ٠ٚب ٠ٚ ٥ة١ٚ ْرٛٚغة١ٟ     ثبٚا  ْرٛٚغٞ    م  د ٥ٝػ د ة١ ؾةهرًيٝبهٞ  ًُٝةٞ  ة١   

ب ن ٝب ةةس  ٥ةة١ٟ ةٝةةٓني ة١ْ١ ٝجةة١ٟ ٖةة١َٟٛٚ ١٥نةةٝب ٠ٚ١ عضااٟنةة١ يةة١ غةةديريٓد١َندٕ ٚ ةةة١
ٚ  1139ِض٠ف َةة٥١ُٛضٜين ٥ٝٓريًٝةةع٠ٚ٠ يةة١ غةةدةريْٞ   طاإغةة١ض ٥ةة١ٚ  ١كٝٓدْةة١ نةة١ يةة١  

ةب يٝٛ ندْٞ ؾُٝدٍ  ْة١ د٥ٝجٞ  ة١زقٝكد ٞ يٝجٓة١ٟ     زٚ ٜٝس  نط ٠ٚٚ   ١ة٠ٟٚ ١َ١٥
 ) ٛق ١ ١٥ٛي١َٛ٦ّ ٜـ ١ٜ١ٖ ن١ ي١ ةٟ َٔ ي١  ١كٝٓد ١ندْٞ ثٝبؿٟٛٚ ةدؾ ٠ب

ةٝبجري١ ي١ّ زٚٚ ١٥غدغ١ ١ْ دجيٞ  ١غجًٝٞ ِض٠مسة٢  هَٛٚة١و ١ٖٜة١  نة١ ي١غةديريٞ      
ٌب ١ْٝٝٚ  خٛةريق١ن١ٟ ية١ ) 1137-1131 صاى  ًفز  نط ٠ٚٚ  ْرٛٚغٞ  ١ؾدٜطٟ  ٝد ز خ

ز   ز٠ضا نةةط ٠ٚب ٚ  ٥ةة١ظ ل  نةة١  ةة١ د َٛزٜطٜةة١ ٞ ْرٛٚغةٞة  ةةدَٝـ     غر  فٚاٞا  ههاا  ق( 
ع  ف ٥ةة١ند نةة١ ٥ةة١ّ  ١غةةج١ًٝ ظاض ْٛقكةةد١ْ  ٠ٚ ةةة١طٜٛبط٠ٟ  ةة١ كٝكد ٞ خةةبّ  يةةٝبِ        ٥ةٝة
١َ ًّٛ ة٠ٚٛ  ن١ ٠ٚ١٥ٟ  ١غجًٝٝـ نط ٠ٚ  ة١ ة١ٚ ٟٚ ِض غة  ْٝٝة١  نةْٛه١ ٥ة١ٖديٞ ةة١       

ٟ ي١  ١غجٌٝ ٥ة١ثدضٜبع٣ب  ٠ٚ ١٥طة١ض ظاضٟ ىلب نةط     ٠ٚ١ٜ خب١٥٠ْسٜبؿ١ٟ قٛض ١ ٚ ١غه١ض
ة١زضا ٥١َُٛٚض  ١ ط٠ ١٥ز ب ١٥ّ قكٛض٠ ية١ زٚٚ ١٥غدغة١ن١ٟ ثٝبؿٛٚؾةس  ١ٖٜة١ب ٠ٚنةٛٚ      

ـ ٚ  ٥ةةة١ظ ل نةةة١ ْرٛٚغةةٞة  ةةة  م يةةة١ٚ    ًفصاااى غر  فٚااٞا  ههااا  ق يةةة١ )  ز   ٥ةةة١يري٢ب: َٓةةٝة
       َ ١ كٛٚية١ ز٠ض ةة١م   ١كٝٓد ة١ٟ نة١ د ٥ٝبػة د نةةط ٠ٚ  ٥ة١ة٢ب ظٜةد ط ةة٢ب  ٠ٚ ٥ةة١ّ ٥ٝع   ة١ 

 ْرٛٚغٞ نٛضزٜـ ١٥ة٢ب ٚ ضز ة٢بب
 
 ط يف  ١٥ن١ٜٔ ْدة٢ب   ١َدؾدٟ ٥ٝدة تيف  ثِ٘ق١َٝٚ١و )١٥ حثٟنْٛه١ ة١ ن:ُنًثا

 يعةط م   قػةُٞ نًةس ٣ْٛ    ًفصاى غر  فٚاٞ    ١قٝس٠ٚ ٥ٝج ٗدز ةهط٣بب ٖة١ض ٠ٚنةٛٚٚ )  
غةةطٜد٣ْٛ ةٛي١نةة١ٚ  ١ْدقةةطٟ  ةةطٟ    قةةٞ يةة١ظَٚط٠ٟ قةة١َٚٞ  ةة١ض٠   ٝػةةد       

٥ٝرة١ٟ )١ٜظٜةسٟ ٚ طةدٚٚضٚ ةٛي١نة١ندْٞ ْةدٚ      طا     ٚ  ةظّ ةٛٚ نة١  11)ةث١ض٠ ١٥ندب 
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نٛضزٜـ ية١ ١٥قةرًيٞ خبٜةدٕ نة١ نةٛضز٠ ةة٣ٛب ١ْنطٜب ة٠ٚ١  ٠ٚ ٠ٚنةٛٚٚ )غةٝبط َةدضى           
 ط  ١ٝن١ٟ خبٜس   ْٝؿدْٞ ز ٠ٚٚ ١ٖض ٠ٚنةٛٚ َٛ ة١ضضٟ )زٚٚ   ثِ٘غدٜهؼ   ي١  ١٥

ٍب ي١ نٛضزغ دْس    ١٥يري٢بب )ةث١ض٠   ي١ ْدٚ نٛضزز  ةٜٓٛبٓط ١ٜب   ١٥ةٛ 21١ٜغد
 ٟ ِض ثبض٠ن١ٜةس   ٥ة١يري٢ب: ١ٜظٜةسٟ    11يٝج١ٟٓ ) ٛق ١ ١٥ٛي١َٛ٦ّ   ي١ ةث١ض٠ٟ )

ة١نٛضزٟ قػ١ ١٥ندٚ  ة١ نٛضزٟ  ٝ دز٠و ١٥ندٚ  ١ د ة١ ٥ٝع كةدزٟ خبٜةدٕ خةٛ ف    
١٥ند ةة١ غةة١ض ٥ٝرةةدز٠ٟ    طفااٟ ز    ةة11١ةةة١ نةةٛضزٟ قػةة١ ٥ةة١ند"  ٠ٚ يةة١ ةثةة١ض٠ٟ )     

غدٜهؼ   ن١ خبٟ نةب ١ )غةٓجدض ٚ ية٣ٚ١ب ز٠ض ة١م ةة١ّ       َٛغ ١ؾطٜل )غٝبط َدضى
٥ٝر١ٜ١  ١زقٝكد ٝبهٞ  ٢ًُٝ ةدؾٞ نةطز٠ٚٚٚ  ٥ة١يري٢ب: "٥ة١ّ ١ٜظٜسٜدْة١ ةة٢ب ؾةٛة١ٗ       ط 

نةةةٛضزٕ ٚ نٛضز١ٜ ٝؿةةةٝدٕ ٖةةة١ض ي١ةةةة١ض ظَدْةةة١ نٛضز١ٜٝنةةة١ٜدٕ ْٝٝةةة١   ١ؾةةةهٝت ٞ        
 ٝتٟ ة١ز١ْٝؾٝدٕ ظاض ي١ نٛضزٟ )زٜبطغِٝ  ١٥ن٢ب  ٠ٚ ِض٠ْري١ ية١زٚ ٟ ٖجةّٛ ٚ ٥ٝػة   

) ةة١ميٛٚض يةة١ْط  ٖد  ٓةة١ ؾةةدخٞ )غةةٓجدض ب )غةةٝبط َةةدضى غةةدٜهؼ  ةةة١ّ ق١ْد ١ ةة١      
ٕ ٥ٝر١ٟ ١ٜظٜسٟ ة١  ١ٚ ٟٚ ز خًٞ يٝػة ١ٚ خة١ض  ط  ٟ  ١ؾةدٜطٟ نةٛضز نةطز٠ٚٚب    ٙطا

  ب111-112ْٞ خٛي١ د  ةث١ِض٠ ث )زٚ ٜٞ ٚ ض
ي١ ة١ٜنٞ  طٜؿ٠ٚ١ َٛغ ١ؾطٜل )زٚق بض  طٜج ٜـ  ١٥يري٢ب: " ية١ْدٚ  ١ؾةدٜطٟ   

ضٜكةة١ ٞ ٠ٚنةةٛٚٚ ١ٜظٜةةسٟ  قعيري ةةدفبببٚ خل ١ٖٜةة١" ٠ٚةةة١ّ ١ْٚ ةة١     طاإ  طةة١ىلب نةةٛضزز
ًفصااى غر  فٚااٞ   و )بواا  ب ١ٜ7ظٜةةسٟ يةة١ نةةٛضز ةةة٣ٛب ْدند ةة٠ٚ١ب )نةةٛضزيط  ةثةة١ض٠    

   ٥ة١ّ  ٝهةط٠  ٥١ٝٝةس ٥ة١ندب     ٜ ٜـ  ة١  ٝ دض٠ٟ ) يٝعٜسٜٕٛ َٔ  يؿع.  يهطز هه  ق
  191)ةث١ِض٠ 

٥ٝرةة١ٟ )غةةدضيٞ    طاا يٝةةٛ ٟ َٛقةةرًيس   ٥ٝرةة١ٟ ١ٜظٜةةسٟ  ٖةة١ض يةة١    طاا ةٝبجريةة١ يةة١  
)ةةةةدةٛض ٕ ٚ )ؾةةةدةدى ٜـ ١ٖٜةةة١  نةةة١ ١٥َدْةةة١ف نةةةٛضزٕ ٚ  ةةة١زقٝكد ٞ )يٝجٓةةة١ٟ        
 ٛق ١ ١٥ٛي١َٛ٦ّ ٜـ  ١٥ّ ة١ٗٝ ١  ٥١ٝٝس ٥ة١ندٚ  ٥ة١يري٢ب: ظَد١ْنة١ٜدٕ نٛضزٜة١نٞ     

ٍب ٚثٝبه١يري١ٚ  ٥ٝع ٝكدزٜؿٝدٕ ة٣ٛب ٟب  ٝبه١   19ب )ةث١ض٠ ٕٙ بظ
 

ٍب نةطز٠ٚٚٚ  ية١       ٥ٝٓػكًبث١زٜدٟ ٥ٝػتَٝـ  خ١يري هٞ )غةٓجدض ٟ ةة١ نةٛضز ق ةٛٚ
٥ٝرةة١ٟ زٚ ٜةةٞ ٥ةة١ندٚ  ٥ةة١يري٢ب: "ؾةةدةدى"      طاا  َةةدز٠ٟ )ؾةةدةدى ز   ةدغةةٞ ٥ةة١ّ غةة٢ب     

١ٖةٞ قػ٢ُب ي١ نٛضز ْٞ َٛقرًي١ٚ  ة١طٜٛبط٠ٟ  ة١كٝٓد ٞ َة٥١ُٛضٜين ٥ٝٓريًٝةع    ذ١َ
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ْرٛٚغٝدٕ ز٠ ١ٖظ ض ن١غٝبه١ب َٛغرًيُدْٞ ١٥ٚ ْةد٠ٚ )٥ة١ ٠ٛا  ٜة١ ين نة١ٚ ٝدٕ ثة٢ب      
ٟ )غٓجدض ز  ي١ زٜبٗد ٞ ) ١يٞ ِض٠ف   )١ٜنٝجة١   )خ١ظْة١     ض ٝبٔب ١٥َد١ْ ي١ ق١٥١يري

ٍب ١ٜظٜةةةةسٟ ٜةةةة١ندْٞ زض ٚغةةةةٝبٝدْد ٜةةةة١نٔب       ) ةةةةديتض ببببب ٚ خل ز  غةةةةدنٓٔ ٚ  ي١طةةةة١
 بطّة١طٜٛبط٠ٟ )١٥  ١٥ْػ دْؼ   ١٥َد١ْ ؾٝع١ٜ١نٞ َٛ ط

 

 ٥ة١ٚ ْٔب ٖة١ض   ١ٖ  ٚ ٥ةدٜٝين ذة١ؾٞ )قدضيريٞ   ي١  ١ؾ ٠ ٞ "ندن٢ٜ١"ٕ  ٠ٚ دةعٞ ١َ
ضزٜـ ١ٖٜةةة١ٚ   ١قدٜةةةسٚ َةةة١   ٖةةة١ةٝدٕ َةةة١ن ّٛ ذيةةة١ٚ ْةةةد٠ٚز   ١ؾةةة ٠ ٞ )ةةةةدةٛضٕ  ٟ نةةٛة

"ٕب يةةة١ زٜبٗد ةةةدْٞ " َٛةةة١ضندٕ"         اثةةةط ر ظٜةةةدض٠و  " ةةةة١ٍ   طٚ ١ضٜ ةةة١ٚ  " ةةة١ىل ٥ٝتٖةةٞة
جٓةةةةةة١ٟ        "ب ةةةةةةة١طٜٛبط٠ٟ  ةةةةةة١قطٜطٟ ٝي ٜةةةةةة١ كٛ "  "ةةةةةةةدف ثٝ ةةةةةةد"بببب  خل ز ١٥ْٝؿةةةةةٔة

ٍب ١ٜظٜس١ٜٝندْد )٥ط ) ٛق ١ ١٥ٛي١َٛ٦ّ   ْرٛٚغٞ ١٥ّ غ٢ب    ٠ب31999ٝر١ٜ١ ي١ط١
ٟب ن١ نٛضزٟ  ة  م  ٖة١ض     ن:ثاليثه ة١ْدٟٚ  ًِٝ ٚ ١قٝك١ ٠ٚ١  ١٥ة٢ب ٥ٝكط ض ةهط

ٌب  ١ْٝٝ  ٠ٚ ي١ يٝٛ ٟ )ة١ س  ٚ )زٜدية١ ٚ    ٝ دض٠و ي١ نٛضزٟ ٚةري ٞ ق١زمي٢٣ )َٛق
ّ   ًفصى غر  فٚاٞ  هها  ق(،  )نٛو ٜؿس  َٝكس ضٜبهٞ َٓدغ. نٛضز ١ٜ١ٖب )  ٠ٚنةٛٚ ٥ة١

قٝػةة١ُٟ ٥ُٝٗةةدٍ نةةطز٠ٚٚٚ  ي١ ةة١ ٝٝين  ةة١زٟ  دقةةًٝٞ ٥ةة١ٚ ١٥ ٓٛ ط  ١ٝؾةةس  يةة١    
ضٟ  ١قٝك١و ٥ة١ة٢ب ةدغةٞ ٥ة١ّ زٚٚ    ٢ٚعٔ ٕ ةب حضٕ ١قٝك١و زٚٚض ن١ٚ ب ٠ٚ١ب ١َ

 ١ٜ ةه١ٜٔ:قطْٕٛ
ْرٛٚغةةةٞ نةةةٛضزٟ يٝةةةٛ ٟ ة١ ةةةس ز   ١قطٜ ةةة١ٕ ٖةةة١َٟٛٚ يةةة١ ؾةةةدضٟ ة١ ةةةس ز   -1

ْٝٝةةة١  ةةةة١ةريّ ِض٠ْريةةة١ ي١ةةةة١ٜين نبةب ةةة٠ٚ١  َٝكةةةس ضٟ  ةةة١قٝك٢ ٖةةة١ض نةةة١ْس٠ َةةة١ ًّٛ 
   ١ٖظ ض ن١غٝبهس  ة٢بب31ٚ29)

ةٛة ٟ زٜديةة١  ةدؾةة   ةة١  ضزٟ ٝي نةةط ٠ٚب ْد ٝةة١ٟ )ٖةةبضٜبٔ =ؾةةٝبددٕ ٚ  ثبٚاا ْرٛٚغةٞة نةٛة
ٕ )قبض٠ ٛٚ  ة١ ١ٚ ٟٚ نٛضز٠ب ْد ١ٟٝ ١َضن١ظٚ ْرٛٚغٞ ؾةدضٟ خدْة١قٝٓٝـ ٥ة١    ضٜة١ ٞ  كثا

ضز٠ب يةةة١ ْد ٝةةة١ٟ "قعيِطةةةةد   ْد ٝةةة١ز ٚ نةةة١ يةةة١  "ٜؿةةةس   نةةة١ يةةة١ ١َضنةةة١ظٟ  طقةةةدٖ ٠ٟ نةةٛة
 ب 31)ٟ "ؾ١ٖط٠ةدٕ"ٜؿس  ة١ؾٝبو نٛضز ١ٜ١ٖض خدضةٝس ٚ  ي١ ق١

                         
ٕ ة١طٜٛبط٠ٟ ٥ة١ٚ ةة١ز٠ٚيٞ  ١ؾةدٜط٠ نة١ ية١        31) ِض٠ف  هَٛٚة١ ٞ ذل١يٝٝة٠ٚ١ ثةدضٚ ثٝبةط ض  ة١ض ٝ. نةط ٠ٚٚ       طا

 ١ؾة ٠ ٞ نةٛضز    31ٟ )خد١ْقني ز  ثهٛٚى ٚ طة١ٚض٠  ض  ٝبهٞ ي١ ز خ١ًٝٝز  ١َٚةٛٚز ة٢ب  ي١ ق١٥١ة٢ب قٛض٠
ن١ؽ  ١كني نط ٠ٚب ي١ ١ْ ػ٢ ق١قة١ة١ٟ خد١ْقٝٓةس  طة١ض٠نٞ ) ١َٝسٜة١  ةة١       ١ٜ١ٖ11999ٚ ْرٛٚغٝدٕ ة١ 
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َديريٝبهةة١   199ٟ ١َْس٠يٝؿةةس    ١ؾةة ٠ ٞ قةة١ض٥٠ٛيٛؽ  نةة١  ١قطٜ ةة١ٕ ضاا يةة١ قةة١
َٟنةةٛضز٠ب يةة١ ْد ٝةة١ٟ قع ْٝةة١ز   ةةة١ ؾةةٝبذ ٚ  ٠)ز٣ب ٠ ١ؾةةدٜطٟ يةةِٛض ١ٖٜةة١ب ز٣ب بعضاا

ٛضز٠ٚ  ية١  طقة١ٟ قع ًْةبٟ    )ز٠ضٚ  نٛضز٠ٚ  ْرٛٚغٞ ١َضن١ظٟ ْد ١ٝف ة١ؾٝبهٞ ن
 ةدة١ة١ْب ي١ ق١ق١ة١ٟ ١َْسيٝس  ن١ غ٢ب ط١ض٠ن١ ١ٜنٝبهٞ ة١  ١ٚ ٟٚ نٛضز٠ب

ٚ  يةةة١ ْد ٝةةة١ٟ ؾةةةٝبذ غةةة١ سز   يةةة١  طٚااإٟ ةةةة١زض٠ز   ْد ٝةةة١ٟ ظضةةةةدضااا يةةة١ قةةة١
 ب  ١ؾدٜطٚ ظ ض ٞ يِٛض ١ٖٕبعضٟة١نػد١ٜٚ  ةد  ؾدٖٝس   ة١

ةدٕ ٚ ةةة١زض٠ٚ ؾةةٝبذ ؾةة١ٖط٠ ٟٗ خدْةة١قني ٚ ١َْةةس٠ىلضاا ِض٠ْريةة١ ٥ةة١ّ نةةٛضز ْٞ قةة١ 
 غ١ س ي١ نٌ ١ٖظ ض ن١ؽ ن١َ  ١ْة٢بب

   ًفصاى غر  فٚاٞ  هها  ق   نٛضز  ة١طٜٛبط٠ٟ ) ثِ٘غ  فٟئة ٠ سٚزٟ ةٓٛة٢ -3
ب طاإنةة١ضنٛى نرةةطٟ ةةة٢بب ٠ٚحلةةدٍ ٥ةة١ّ خةة١ -ؾةة١ضقٞ ٖةة١ٚيٝبط –ظ خةةب  طاا٥ٟةة١ة٢ب خةة١

ٍب  ١زقٝكدو ٚ خة١ضِ  ٕ ١ْي١ط١   ٠ٚ   31)ٟ  ١ؾةد٥ ٟ نةٛضزٟ )غةٝبط َةدضى غةدٜهؼ      ٙطا
ٍب َةةةة١ ًَٛدو ٚ ٥ٝع   ةةةةد ٞ )نةةةةدث  ٖةةةة١ٟ     ٍب خةةةة١ض   29)١ْي١طةةةة١ ٟ ٙطاااإٚ ١ْي١طةةةة١

٘ )٥ة١    ٜةة١ى ٥ة١طط٣ب  ٠ٚ َةةٛ  ٝكٞ    21) ةةط يف  َةٛزقٝكٞ َٛ  ةة١ضّ )َٝبجةط يبْريطٜةو    ثِا
  ٞ  ١قٝك١ٝبضهٕٟٚ ق١َٝٚ١ ٞ يٝج١ٟٓ  ٛق ١ ١٥ٛي١َٛ٦ّ ٚ ٠ٚٙطِٕرخ١

 

)ٖة١ٚيٝبط ٚ   ٠ٞ ٥ة١ٖدىل ٠ن١ٟ خبٜس   ١٥يري٢ب: ةٝبجري١ ي١ ة١ؾٝبهث ندث  ١ٖٟ  ي١ ١٥
 ٝػ٢ٜٚ١ ) ٝبٔ ند٠ٚ ٚ )ؾة١قت٠ٚ ٚ )نبٜة١ ٚ  نة١ْس طْٛةسٜبهٞ  ة١ض٠  ية١        َعضٟة١

ٍب يةة١        ؾةة١َدَو ٚ ق١ض٠نةةٛخس   ٖةة١َٛٚ خةة١يريهٞ يٝةةٛ ٟ )ٖةة١ٚيٝبط  نةةٛضزٕب )زٚٚ غةةد
  ب21نٛضزغ دْس   ةث١ض٠ 

                                                        
ٞ  طٜؿةةس   ةة١ٚ ٣ٚ  ط١ض٠نةة١ندْٞ ) ١ةةةسٚيريتري ةةة١ة ٚ ) ةة١ض٠   ٚ )٥د ةةد  ة١ؾةة٢ ظاضٟ نةةٛضز٠ٚ يةة١ ط١ض٠نةة١ندْ   

 ١ٟ " ١يٝد٠ٚ"  "ةد٠ٚ ثتٟٚ" ٚ "ز٠نه١" ةة١  ة١ٚ ٟٚ  "خدْة١قني"    طٕنٛضز ١ٜ١ٖب ي١ ْد ١ٟٝ ١َضن١ظ  َٛقد
 ٚ "ن١ٖطٜبع" ٚ " دةٞ ق١ض٠"ٚ "قٛي١" ة١ؾ٢ ظاضٟ نٛضز٠ب

" زٚٚ ط١ض٠نةة١ ٜةة١نٝٝبهٞ "نةةٛٚي١ى"٠ٚ نةةٛضز٠  يةة١ ز خًةةٞ ٥ةة١ّ ْد ١ٜٝةة١ز   ١ؾةة ٠ ٞ     طق١قةة١ة١ٟ "قعيطةةةد
يةة١  ١ؾةةد٥ ٟ ز٠يبؾةة٢  ٝدٜةة١ب قةةبيريٝبهٞ  ١ؾةة ٠ ٞ )غةةٛٚض٠َ ٟ  يةة١ ةةة١ٜين    عضااٟٚ ةةة١"ظ٠ضنةةٛف" نةةٛضز٠

   )ؾ١ٖط٠ةدٕ ٚ )١٥ةٛ ة١غط٠  ز ١ٜب
(31  The Caliphs` last Heritage  1111يْٛسض٠ب   
(29  Two years in kurdistan  1131  Hay١ ٝؿٞ ٥ٝس ضٟ ١ٖٚيٝبط ة٠ٚٛب َٛ   
(21  Four Centuries of modern Iraq   1131يْٛسض٠ب   
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ٞب ؾةدض٠ظ  ةة   ض ةٝبجري١ ي١َ١ف  ١ٖضن١غ٢ب ي١ ق١ ٟب ط١ض  ةة ٠ٚٛ  ٟ ١َكٛضز   ن٢َ١ب ظاض
ةة١ٜين زٚٚ ظ   ةة١ز٠ؽ  ١ؾة ٠ ٞ زظ٠ٜٞة نٛضز٠ٚ٠ٜة١  نة١ ية١ظَدْٞ َػة ١ض         ضٟ ن١ ١٥ض 

)١ٖٟ ز  ْرٛٚغ١ن١ٟ ةة١ غة٢ب ٖة١ظ ض نة١ؽ  ة١كني نةط ٠ٚٚ  ةة١طٜٛبط٠ٟ  ة١كٝٓد ٞ ٥ة١ّ          
ٍب  ًفصاااى غر  فٚااٞا ّ  ٥ةةة١ة٢ب نةةة١ْس ٖةةة١ظ ضٜبو ظٜةةةد ط ةةةة٢بب ٠ٚحلةةةدٍ ةةةة١طٜٛبط٠ٟ )1129غةةةد
ضزٚ ١ْ ١ؾةة ٠ ٞ زظ٠ٜٞة ة ةة٢ب  ٠ٚ    ٟ ةة١ٜ ُطقإا   ٥ة١ة٢ب يةة١ّ َة١   هها  ق  ين زٚٚ ظ ةة١ز  ْةة١ نٛة

تيف ٚ قٝعةة١ب ١٥طةة١ض  ١َدؾةةدٟ خةة١ض جٓةة١ٟ ثِا٘اٟ )٥ةة١ٙطإا١٥َةة١ف ة١ ةة١ٚ ٟٚ خةٝة  ةةط يف ٟ ٝي
ٟ )زٚ ٜةٞة ٙطإاٟ )نةٛة ض  ١قةةطٟ زٚ ٜةٞة  ٝبةةط م ٚ خةة١ض  ٙطإا ٛقةة ١ ١٥ٛي١َٛ٦ّ ٚ  خةة١ض

ٍب ي١ نٛضزغ دْس   ةهة١ٜٔ  ٥ة١  ط ْٞ خٛي١ د   ٠ٚ َٛث ٚ ض ةٝٓني نة١  ةسٚزٟ   يري١ ١ٟ )زٚٚ غد
ة٢  ضز   ٠ةٓٛة ٞ  –قة١َٚٞ نةٛة َ ض ٞ  ُةٛة ٟ خة١  -ة١قٛة  ٠ٚ ١َْكةةيب ظ٣بىلةةة١ٜين ١َْةس٠  طا
 ٟ ق١َٝٚ١ ٞ نٛضز  ن١ ي١ْٝٗد١ٜ ٞ ١٥ّ ةرًيس٠ ز ١ٜ  ةه١ بٙطٕ) ١َدؾدٟ خ١ض نب١ٜ١ٜب

نةط   ظاض ِض٠ْرية١ نة١    ض خٛةريق١  ة١طٜٛبط٠ٟ ١٥ٚ  ١ كٝت ١ ن١ ي١ غ١ض٠ٚ٠  ة١ض 
ن١ؽ ظٜد ط٠ٚ ١٥ط١ض ْرٛٚغٞ  ٝبط م ةة١ غة٢ب    199999ْرٛٚغٞ نٛضزٟ    م  ي١ 

ٍب ةهط٣ب ْػ ١ ٞ نةٛضزٟ  ٝبةط م ةة١طٜٛبط٠ٟ ْرٛٚغةٞ  َُٛٝٝة٠ٚ١ ٥ة١ة٢ب        ًَٕٝٛ ق ٛٚ
 % ة٢بب39ي١ ز٠ٚضٟ 

 

 ( كىردٍ رِوشًُ: 4)
ّ ز   يةة١ ٚةري ةةٞ ق١ كدغةةٝدٚ يةة١ يٝةةٛ ٟ )٥ةة١ضٜٛ ٕ ٚ )قةةدضم ز     1119يةة١  ةةدضىٞ  
ٚغة١ٝ نةٛضز ٢ْ يٝةٛ ٣ )٥ًٝٝع ةة١و     ن١ؽ ةٛٚب هَٛة١ ٢ ضِ  131999ْرٛٚغٞ نٛضز 

ثبٍ   ١ٜ ين نٛضز ْٞ )ظ٠ْري١ظٚض   )ةٛ ْؿ    )ة( ٥ٝةٌ   )٥ةدض ف ٟ ز خًةٞ ٥ة١ّ     
ٜة١نٞ غة١ضة١خب١ٜب ةة١    ضا   ٝػدة١ ١ْنطز ةٛٚب ٥ُِٝطا نٛضزٟ ١٥ّ نٛ ض ْد ١ٜ١ٝ قة١ 

ٍب  ٛضنةدْٞ )٥ةد    طٟغ١ة١ةٞ ٥ٝد ت ضةدجيةدٕ ٟ ِضٚٚغةٞب ظَد١ْنة١ٜدٕ    ذٖظاضٜدٕ ي١طة١
 ٝبهةةة١ٚ ٠ٚٛب َٛغ ١ؾةةةطٜل )ةٛضغةةةني    ةةة١ْٝد     ٠يُٝةةة١ٟ  ٛضنُةةةد٢ْ ب ن١عضاااٟةةةة١

ز  ية١  1131ز٠ض ١م ة١ نٛضزٟ ١٥ّ نٛ ض ْد ١ٜ١ٝ  ن ٝب ٝبهةٞ ْٛٚغة٠ٛٝٚ  ية١ غةديريٞ     
 ) ١ ًٝؼ ز  ي١ ندث زض ٠ٚب

ٟ ) ١٥خػد١ ؾةةةس  َٝكةةةس ضٜبهٞ َةةةِٖٛٝ نةةةٛضز ُطٚقااإيةةة١ طٛضةػةةة دْس ٚ يةةة١ َةةة١
 ٠و   نةة١ مجٗٛضٜةة١ ٞ ١٥ضَةة١ٖ٢ْ١ٜةة١ٚ  يةة١ ْةةبظز٠ ْد ٝةة١ز ٕب  هَٛةة١ ٞ )ةبيؿةة١ٜٚ
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ية١ نٛضزٜؿةٞ ز خًةٞ ٥ة١ٚ نةطزب ٠ٚ ية١ ةًَٛة١ٟ         َعضٟ)١٥ضٜٛ ٕ ٟ  ١ؾهٌٝ نطز ة١
١٥َد١ْ نٛضز ْٞ )قة١ض٠ةد  ٠  نة١ نة١ْس خٝبرًيٝبهةٞ  ١ؾة ٠ ٞ )ظ٠ٜةتٕ ٠ٚ  ةٓة١ٟ ٥ة١ّ         

  ١ؾ ٠ ١ ي١ ٚةري ٞ )ةد١ٜظٜس ز ١ٜب
)٥ةةة١ضٜٛ ٕ ٚ ٥ٝبػةة د نةةة١ ْرٛٚغةةٞ نةةةٛضزٟ  ق١ كدغةةٝد نةةة١ يةة١ ْةةةدٚ مجٗٛضٜةة١ ٞ      

ًفصاى غر  فٚاٞ   ضةدجيدٕ ٚ طٛضةػ دْس ١ٜ ة١  ١ٚ ٟٚ ١َ ًّٛ ْٝٝة١ب ٚ قٝعة١ٕ )   ذ)٥د
ٜهةٞ ز ْةد٠ٚ  ةة١ةريّ ةةد٠ٚضِ ْدنة١ّ ِض غة  ةة٢ب  نةْٛه١  ة١ْٝد ٥ة١ٚ            19999  ةة١   هه  ق

ٍب ٚةري ٞ )قدضم ز  ز٠ؽ  ٛضنٝد ن١ٚو  ة١طٜٛبط٠ٟ ْرٛٚغٞ ٚةري ةٞ   ة١ؾ١ٟ ن١ ي١ط١
ٖةة١ظ ض ٥ةة١ة٢بب ةةةدقٞ ْرٛٚغةةٞ  ةةة١طٜٛبط٠ٟ  29-34ٝٓجةةد ٠ٚ٠  ٥  23) 12197قةةدضم )

 ن١َ  ١ْة٢بب 119999ّ  ١٥ة٢ب ي١ ٥1119ٝيكد٥ٝد ٞ 
 

 كىردٍ شىريُ: (5)
س  يةةة١  ةةةديريٞ        ُدٝي ٢ ؾةةٝة م يةةة١ قٝػةةُة ض١ٜز ٚ ةدخكةةٛة ضز  يةةة١ غةةٛة يةةة١ ق١زميةةة٠ٚ١ نةةٛة

  37ٜةةة١ ٠ٜٚةةةد ؾةةةدضٜس  شٜةةةدٕٚبزٚق بض) طٜج   ٥ةةة١يري٢ب  يةةة١ ٚةري ةةٞة  ١ي١ةةةةس  )      تااٟا ١ؾةةة ٠
ةةٛة ٟ  ١ي١ةٝؿةةةس  طةةة١ىلب   ١ؾةةة ٠ ضز ١ٖٜةةة١ب)ثٝبـ  ةةة١ضةٞ طةةة١ٚض٠ ب يةةة١ ْرٛٚغةةٞة ٝي  ٞ نةةٛة

ضزٜبهٞ َٓدغةةةيب  ٝدٜةةة١ب يةةة١ ) ةةةدضّ   )ةةةة١ةٌ    ١ؾةةة ٠و ١ٖٜةةة١ب ٠ٚؾةةةدضٟ  ١يةةة١ةٝـ نةةٛة
   )ةٝتٕ ٚ ي١ ز٠ٚضٟ )٥دٟٚ  دقٞ ٚ ي١ )ة١ة١ٍ ١٥ي٦ة١نط ز ز  طة١ىلب  ١ؾة ٠ ٞ    ط١٥ي٠ٛغ١

 ب 22)ٓدغيب نٛضزٟ  ٝد١ٜنٛضز ١ٜ١ٖب ١ْ ػٞ ؾدضٟ )ؾدّ ٜـ َٝكس ضٜبهٞ َ
ض١ٜٟ        ُدىل غٛة ضزٟ ؾٝة ب ظميُطَةدٕ  َٝكةس ضٟ نٛة قْٛػًٛغٞ ِضٚغٞ ) ١ي١    َٛغٝة

ٚ           131999ة١    ١قةسٜط نةطز٠ٚٚب ية١ ةٜة١نٞ  طٜؿة٠ٚ١ ٥ٝةس د ٥ة١نط٣ب نة١ د )٥ةدٟٚ  دقٞة  
 نٛضز ١ٜ١ٖب 39999)ةٝتٕ   ي١ شٜبط ٥ٝٓ س ةٞ  ه١َٛ ٞ  ط ْػ١ز  ١ٖض 

 

ٟ ٢ٚشاتثِ  ٟ ثٝبـ  ١ضةٞ َٛغٝب )ظميُطَدٕ ٚ ةة١  خٛةريق١  ة١طٜٛبط٠ٟ  ١قسٜط
نةةٛضزٟ ٥ةة١ٚ قػةةُٞ ٚةري ةةٞ ) ١يةة١  ٠  نةة١ يةة١  ٛضنٝةةدز  َدٜةة٠ٚ١  زٜػةةدٕ ْرٛٚغةةٞ    

 ن١غٝبو ة ٢بب 19999 -79999  ِض٠ْري١ ط٠ٚ١ٜٟ ٠ٚغ١ىلنٛضزٟ غٛض١ٜ )ؾُٝد

                         
(23  The Statesman`s year-book  ب1291  ةث١ض٠ 
 ب74:71نٛضزيط  ةث١ض٠   22)
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 كىردٍ بمىجصتان وههذشتان و ئُفغانصتان:(6)
٠ٜٚةةد ة١ؾةةٝبهٞ ظاضٟ ةةة١ نةةٛضز  يةة١ ةًٛةػةة دْس    ١ؾةةد٥ ٟ )ةط خةةبٟ  ٖةة١َٟٛٚ

ز ْط ٠ٚ ١٥ّ  ١ؾ ٠ ١ ظاض٠ٚ ة١ؾٞ ط١ٚض٠ٟ ي١ ةًٛةػة دْس ١ٜ ١َضن١ظ٠نة١ٟ ؾةدضٟ    
ةةة١ّ  ٗة١ة ١٥نةة٢ب-)٥ٝةةة ٠   ةةسٚزٟ ؾةةُٝديٞ )ندْ د ٜةة١ٚ ة١غةة١ض )نةةتو ز   ةةد )ةؽ  

١ًَٝب ١٥غدغ١ٕ زٚٚ ةة١ف ٚثٝبةٓج  طق١ٜة١:    319ن١ٟ ْعٜو ُطٚقٕ ١ض ١ زضٜبص ٜٞ ١َ
ٚ – ة١ؾٝبهٞ )غ١ض ٚ ٕ  ةطٟ )ةةدٖتٚ ٕ=ةط خبٟ خةٛض ٚٚ ٠     ٠ةط خبٟ غ١ضٚٚ ٚ ٥ة١

 ١ٜبُٟ طق١ندْٞ: ندّ ة١ض ْٞ  َ ٚ ْٞ  طٛضنٓدضٟ  ؾَٛدةْٞ قًٓسض 
 ةدو ز٠ض ة١م   ٢ٚضا   َعضٟ   ة129١  ةث١ِض٠ ٥1ٝٓػكًٛث١زٜدٟ ٥ٝػتّ )ةًسٟ 

ةةة١ّ  ١ؾةة ٠ ١ ٥ةة١ز ٚ  ٥ةة١يري٢ب: )ةط خةةبٟ  ٠ٚنةةٛٚ )ةًةةٛا   ِضٜٛ ٜةة١و ٥ةة١نط٣ب نةة١ يةة١        
٠ف ) ١ي١  ٠ٚ٠ ٖد ٠ٚٛب ٚ قٝع١ٕ ِض٠ْري١ ي١  ١ضة٠ٚ١ ٖد  ١ٓ ١٥ّ ٚةري ة١ ٚ ِض٠ْرية١   ِضطٕ

١٥َدْةة١ ١٥قةةرًيٞ )نةةبة  ة١َةة١ ٓد )طةة١ِضاى ٠ب )٥ٝسضٜػةةٞ   ٥ٝةةس د ٥ةة١ند نةة١ ١٥َدْةة١ف 
١ْٚ ةة١ نةةٛضزٜبهٔب ٚ قٝعةة١ٕ ٥ةة١ةٝٓط٣ب نةة١ ْةةدٟٚ ١َؾةةٗٛٚضٟ ٖةة١َٛٚ )ةط خةةبٟ   يةة١     

١َة١ ََٛهٝٓة١ ٥ٝٓػةدٕ ةرًية٢ب نة١ ١٥قةرًي٢       ة١ة ز  )نةٛضز ط١ىل ٜة١ٚ ةة١طٜٛبط٠ٟ ٥   -)ةؽ
٥ةة١ّ  ١ؾةةدٜط٠  نةةٛضزٟ  ةة١ضةٞ ٥  ْةةٔ ٚ يةة١ٜٚب٠ٛ ةةةب ةًٛةػةة دٕ ٖةةد ٕٛٚب َٝكةةس ضٟ     

 ن١غ١ب 299999ْرٛٚغٞ )ةط خبٟ  ةًٛةػ دٕ ْعٜه٢ 
 

ن١غةة٢  41191يةة١ ٖٓسغةة دٕ  يةة١ ٚةري ةةٞ "غٓس"ٜؿةةس  يةة١  ١ؾةة ٠ ٞ ةط خةةبٟ     
 ١ٜ١ٖ )٥ٝٓػكًٛث١زٜدٟ ٥ٝػتّ ب

"  يةةةة١ ةةةةة١ٜين قةةةة١َٚٞ ةًةةةةٛا ٚ نٛضزٜؿةةةةس  Tedsxoغةةةةكٛ َٛغ ١ؾةةةةطٜل " ١ز٠
 ب    3ن١ؾةةةةف نطز٠ٚٚب)٥ٝٓػةةةةكًٛث١زٜد  ةًةةةةس   بطااااٟ ب َٓدغةةةة١ة١و ٚ ِض٠ٚ عضااااٟةةةةة١

ب  ١ؾةةدٜطٟ "ظ٠ْري١ْةة١" ةةةب   عضااٟةةة١طٜٛبط٠ٟ "ؾةة١ض٠ ٓد١َ"  يةة١ ١٥ غدْػةة د٠ٚ١ْ ةةة١   
  ةة١ٕ ذةًٛةػةة دٕ ٖةةد ٠ٚٛ  ةةة١طٜٛبط٠ٟ ١٥َةة١ ٥ةة١ة٢ب يةة١ ١٥ غدْػ دْٝؿةةس  نةةٛضز ة ةة٢بب   

 َعضااِٟض٠ف  ةة١ضةٞ "ٖةة١ض و"ز  ةةة١طاإْػةة  ٕ"ٜـ  ٥ةة١يري٢ب: َٛ  ١َ١يةة١ يةة١  "َٛض ١
و ضاااه٥ٕٚةةة١ٖدىل نةةةٛضز ظَةةةدٕ ة ةةة٢بب ةةةةب ثةةة١ٜدنطزْٞ  هطٜبهةةةٞ  ُةةةَٛٞ ز٠ض ةةة١م ٠ٚ 

ٕ نٛضز ةظ١َ  ١َدؾدٟ "خ١ض ٠ٚةتري٣ٚ ٟ قة١َٚٞ نةٛضز" ةهةط٣ب نة١ ية١ ْٝٗدٜة١ ٞ       ٙطا
 ١٥ّ ةرًيس٠ ز ١ٜب
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 نٛضز ١َ١٥ ة٢ب: ٢َُٚٛ٠ د ١ ِض٠ْري١ ْرٛٚغٞ  ٢ٚض ة١طٜٛبط٠ٟ ١٥ّ      
    3999999نٛضزٟ ٥ٝبط ٕ                                     
 1199999نٛضزٟ  ٛضنٝد                                    
 199999  نٛضزٟ    م                                   
 219999 نٛضزٟ ةًٛةػ دٕ ٚ ٖٓسغ دٕ                
 329999  ٟ ِضٚغ١ٝٚ غٛض١ٜ             نٛضز           

                                       َٟٚٛ١ٖ   4119999(24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
"ز   هقضاااٚٞ  هلي مٙاااٞيةةة١ ضٜػةةةدي١ن١ٟ "زٚق ةةةبض ةًةةة١ة ؾةةة نبٙ"ز  نةةة١ ةةةة١  ةةة١ض٠ةٞ ٚ يةةة١شٜبط  ٝٓةةةٛ ْٞ "    24)

ٕ ز  ية١ َٝكةط   1129ْٛٚغط ٠ٚٚ ية١   ٕ ٥ة١ز ٚ ٥ة١يري٢ب   ةة  نةط ٠ٚ  ٥ة١ّ ٜهْٛة١ ةة١ ١ٖؾة  ًَٝةبٕ ٚنػةٛٚض ْٝؿةد         طا
ٟ َٝتزٜةس  ية١   ١ٜ1119 ن١ ي١ غديري٢   Alexandre Zabaض٠ن١ٟ َٛغٝب "١٥يػه١ْس٠ض ش ثد ثٕة١طٜٛبط٠ٟ ١٥

 ٥ٝكٞ  ط  ٥١ٝٝس ْدنط٣ببث ة  نط ٠ٚب ة١ةريّ ١٥ّ ٥ٝسٜعد١ٜ ة١ ٠ٚطٕث غ بض  
: ةةة١طٜٛبط٠ٟ   ٥ةة١يري٢ب41 طٜؿةة٠ٚ١ ضٜػةةدي٣١ "١َغةة١٦ي٣١ نٛضزغةة دٕ" ة١ض َ ةة١ض ةةة١  ةةٛضى ةثةة١ض٠       كااٟي١ةٜةة١

ٚ ية١    قةس    311149ٚ ية١ غةٛض١ٜز    3117119َس ٝد ٞ نٛضز  ١٥ة٢ب ي١ ثٝبـ  ١ضةٞ ط١ٚض٠ز  ي١  ٛضنٝةدز   
 1217319نٛضزٜبةةةو ةةةةٛٚة٢ب نةةة١ ٜه١ْٛنةةة١ٟ  19999ٚ يةةة١ ١٥ضَٝٓٝةةة١ز  1299999ٚ يةةة١ ٥ٝبط ْةةةس  741219

 ١٥ططٜب ٠ٚ١ب
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 فُصمَِ دووَم
 

 وُنعُئٌ كىرد
 

  ة١ؾٞ ١ٖض٠ ظ٠ة١ ٞ ١٥ّ نٝ ٝب ١ٜ١ب نْٛه١ ١ْ ٝج١ٟ ٥ٝه ؿةد د ٞ  حث١٥ّٕ ة١
ٞ قةةة١َٚٞ نةةةٛضزٚ ١ْ ػةةةٞ نٛضزغةةة دٕ ز٠ض ةةة١م     ضٟ ق١زميةةة١ٟ زض ٚغةةةٝبهدْ ثااا ٥ةةةد

ْةة١ز ٠ٚب ي١ةةة١ض ١٥َةة١ ةةةب ةةة١ٜدْهطزْٞ     طهٚااٟة١َ١ْؿةة٥١ٞ نةةٛضز  َةة١ ًَٛد ٝبهٞ قةة١   
 ز٠ض ١م ة١ّ ١َغ١٦ي١ٜ١ ٖٝبؿ د ٠ٚق  ١ْٖد ٠ٚٛب طهٟ هطٜبهٞ ق١

ٍب ١َغةةد٥ًٝٞ نةةٛضزٚ   ًثاا ثطا ٝػةةبض " ةةبٕ َٝٓبضغةةهٞ"  يةة١ ٥ةة١   يةةٞ ظٜةةد ط ي١طةة١
كٛق٠ٚ١ ة١ِض غة قةٛزض٠و ٚ ٥ٝد كدقةٝبهٞ   نٛضزغ دْس  ١َؾغٍٛ ة٠ٚٛٚ  ي١ّ خ

 ةدضىٞ نةٛضز خٛةريقة١ٜ١نٞ    ١ ٗ  ١ٚق١يعدز٠ٟ ١ٜ١ٖب ١٥ّ ةدض٠ ز٠ض ة١م ةة١ ١َْؿة١   
  ١ٕ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ةةب ْٛٚغةٝين   ذظاض ة١ق١ُٝ ٞ ةب ٥ٝٓػكًٛث١زٜدٟ ٥ٝػتّ ْٛٚغ٠ٛٝب 

١٥ّ ن ٝب ة١ف َةين  ١ؾةٜٛل نةطز ٥ة١ٚ خٛةريقة١ٜ١ ةةٛٚ نة١  ١قطٜ ة١ٕ ١٥غدغةٞ ٥ة١ّ            
ؾةةهٌٝ ٥ةة١ندب قٝػةة٢ُ  د٥ٝةةس ةةة١ ١٥قةةرًي٢ نةةٛضزٟ ة١ِض غةةة ١َ كةةٛيٞ         ن ٝب ةة١  ١

ضٚ ١٥ هدضٜبه١ ن١  د ٥ٝبػة د  ث يري١ٚ  ١قطٜ ١ٕ خٛةريق١ٟ ١َٖٛٚ ٥دط٘غ١ ٝبهٞ ظاض ة١ 
 ز٠ض ١م ة١نٛضز ْٛٚغط ٠ٚٚ طٛ ط ٠ٚب

ضٟ ق١زمية١ٟ  ثا  ي١ة١ٜنٞ  طٜؿ٠ٚ١ ٜٚػ ِ ن١ ي١ ١َ ًَٛد ٞ َةسٜطٟ ز ٥ة ٠ٟ ٥ةد   
  ةة١ف َٛ ١خككةة٢  ذ ٜةةـ ٥ٝػةة ردز٠ ةهةة١ّب ٥ةة١ّ    مسٚاا ةة  م )غةةٝبط غةةٝس١ْٟ  

     ٛ ٚ ةرًيٓةةسٟ  صااٟ ةةدضىٞ ؾةة١ضقٞ ق١ضٜ ١ٚ يةة١ْدٚ َٛغ ١ؾةةطقٝٓس  َةة١ٚقعٝبهٞ خكةة
  ةة١ف يةة١ّ خكٛقةة٠ٚ١ َٛغةةد ١ز١ٜ٠نٞ ةدؾةةٞ نةةطزٚ ز٠ض ةة١م ةةة١        ذ١ٖٜةة١ب ٥ةة١ّ  

 ةبٟ ْدضزّب ٗيري١ ١ٟ خبٟ ْٛٚغ٢ط نٛضزغ دْٞ ق١زِٜ َٛ
 ١ٜٓةة١ٕ ١٥ْٛٚغةةِ ٚ يةة١   ةةة١ هطٟ ٥ةة١ّ زٚٚ َ د١قٝكةة١ ١َؾةةٗٛٚض٠  يةة١شٜبط٠ٚ٠   
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   ٛ يري١ ةةة١ٚ ق١ْد ةة١ ٞ خبؾةةةِ  نةة١ ١ْ ٝجةةة١ٟ   طاا  زٚ ٟ ٥ةة١ٚ ٕ يةة١ َةةةدز٠ٟ غةةٝب١َٝس  َةةة
ضٟ ١َؾٗٛٚض١ٜ٠  ةة١ٜدٕ ١٥نة١ّب ٥َٛٝبةسّ ٚ ٜة١ نة١ ةة١ّ  ١ض ة١        ث ب ٥دعضٟ ١زقٝكٞ ة١

 ز٠ض ١م ١َْؿ٥١ٞ نٛضز  هطٜبهٞ  َُٛٚٞ َٚٓدغٝ. ث١ٜد ١٥نط٣بب
 

 لَُعٍُ فؤن وًهؤرشلٌ( مطا1) 
١  ١٥يري٢ب: ظاض َٛ  ١َ١ي١ ن١ ق١َٚٞ نٛضز ية١ ؾة١ضق٠ٚ١ "ٜة١ ين    ١٥ّ َ د١قٝك

 ةة١ضةٞ ٥ٝبةةط ٕ"  ةةةب  ةة١ضةٞ "نٛضزغةة دْٞ ٥ٝبػةة د" ٖةةد  ٣بٛ ةةةٝبري  ةةةٛٚة٢ب  ةةة١ةريّ         
٠ٜٚةد نةة١ْس   تاا ،ٖةد ين ٥ةة١ّ ق١َٚة١ َةةدْعٞ ٥ة٠ٚ١ ْٝٝةة١ نة١ يةة١ ٖةد ين ٥ةة١ٚ   قة١َٚٝبه٢      

١٥ٚ ةهة٢ب ية١ نٛضزغة دْٞ     ق١َٚٝبهٞ  ٝبه١ةريٚ  ة١ْدٜٚبهٞ  ٠ٚنٛٚ "ندضزا" ن١ ي١ْدٟٚ
ٍب ١٥ٚ   ٝبه١ةريٚ ةٛٚة٢بب ٗ،١َضن١ظٜس  شٜدة٢ب  ي١ ثدؾس  ي١ط١

ضٜبيةبشٟ"ز    ث٘" ي١ "١َمجٛ ١ٟ Tureau Dangin١٥َػ ١ؾطٜل " ٛضٚؾدْريني 
ٍب ثةةٝبـ َةةٝتز٠ٚ   زٚٚ ي١ٚ ةة١ٟ ْٛٚغةةط ٟٚ زٜةة٠ٚٛ  نةة١  دضى١نةة١ٟ زٚٚ ٖةة١ظ ض غةةد

" ةة٠ٚٛ  نة١    Suزض ٚغٝبٞ ١٥ًٖٞ "غٛ ند"ٚ  ١٥ّ ٚةري ١ف -ز -ةدغٞ ٚةري ٝبهٞ "ندض
ٟ ُطٚقاإةٓةةٛةٞ "طةةبَٞ ٚ ٕ" ز ْٝؿةة ٕٛٚب ؾةة١ض ٓد١َ  ٥ةة١يري٢ب: يةة١ َةة١     ضااٟي٥١ةة١ض 

   ١ٜ١ٖب Suy)ة ًٝؼ ز  ق١ةري١ٜنٞ نبْٞ )غبٟ 
ٍب ) ٝرتو ثًٝص٠ض  ٍب    Tiglath Pileser  (21ي١زٚ ٟ ١٥ّ  دضى١ ة١ ١ٖظ ض غد   ي١طة١

ٚ ةةةٛٚ Kur-ti-e)-نةةٛض ٞ(قةة١َٚٝبو نةة١ ْةةدٟٚ    ز  غةةدنٔ  ٠Azuٚ يةة١ ؾةةدخ١ندْٞ )٥ةةدظ
  ٥ةة١يري٢ب ٥ةة١ّ   Driver)ةةة٠ٚٛٚ  ؾةة١ِضٜبهٞ نةةطز٠ٚٚٚ  ؾةةهد٠ٚب َٛغ ١ؾةةطٜل )ز ضٜةة٠ٛض   

 ؾدخدْٞ )٥دظٚ ١ٜ  ؾدخٞ )ٖدظٚ  ١ٜ ين )قدقٕٛ ٟ ٥ٝبػ د١ٜب
  ٞ  ١قطٟ ثٝبٓجة١َٞ ثةٝبـ َٝتزٜةس   ةدغةٞ  ْةدٜٚبهٞ      ط )١ٖض٠زٚو   ي١ خد 

خةةةةةةبٟ  غةةةةةةٝدْع٠َني ٚةري ةةةةةةٞ  هَٛةةةةةة١ ٞ  ٚ ْدنةةةةةةد  ةةةةةةة١ةريّ ةةةةةةة١طٜٛبط٠ٟ قػةةةةةة١ٟ  
١٥ض١َٝٓٝ نةط   )ثٛخ ة١ٜٚج ةٛٚ  نة١     بطٟ  ن١ ي١زٚ ٜٝس  ِض٠ Achaemenid)١٥ك١ْٞ

ٍب  ثةةة١طٜٛبط٠ٟ َٛغ ١ؾةةطٜل )ْٛيةةس٠ى ٚ )نةة٢ ثةة١ض   ٚ )ّب ٖدضمتةةدٕ   ٥ةة١ّ ْةةد٠ٚ ي١طةة١

                         
ٍب يةة١ ةةة١ٜين  ٠ذ ٠ٚ٠  ةةٝغتو ثًةةةة ثاا٘ٗرضٟ ق١زميةة١ٟ )٥ةةد ثاا ةةة١طٜٛبط٠ٟ ٥ةةد   21) ٟ ثةةٝبـ 1911-1911ضٟ ٥ةة٠ٚ١

 َٝتزز   ٛنُٞ نطز٠ٚٚب
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 ْدٟٚ )ةٛخ دٕ =ةٖٛ دٕ ز  ١ٜن١ب
 

ٚ 499  نةةة١ ي١غةةةديريٞ    يةةة١ ةدغةةٞة ِض٠ةعةةة١ ٞ ز٠ ٖةةة١ظ ض٠ز  Xenophon)١٥نػةةة١ْٛ بٕ
٠ٚ  قػةةةة١ يةةةة١ قةةةة١َٚٞ )نةةةةدضزاى   ٥ةةةة١ندٚ  ٥ةةةة١يري٢ب:         491 تزز   ٚ قٝةةةة  ةةةةٛة ٟ ثةةةةٝبـ َةةةٝة

ٟ ١ًَ١َن١ ١ن١ٜدٕ ١ٖ د )ةٖٛ دٕ  ١٥ن٢بب ي١ٚ ٠ٚق ٠ٚ١ ٥ٝ  ي١ ق١ض  ٞ ن١ثٞ ؾة١  زةًة١ٚ   طا
ِض٠ف َٛ ةةةة١ضض٠ طااإايةةةة١ز٠ٚضٟ ؾةةةةدخٞ )ةةةةةبزٟ    ١قةةةةدزٚيف ٥ةةةة١ّ ْةةةةد٠ٚ نةةةةط ٠ٚ  ٠ٚ يةةةة١

ٛٚض٠ند٠ٚ١ْ ٥ةة١ٚ َةة١  ٕ ُٕطقاا١َؾةٗة   ْةةدْٚط ٠ٚ )َٛ  ١َ١يةة١ نةة١   Cordueneٜةة١ ةةة١ )نٛضزٜٚةة١
٠ٚ  ٙإا٥ةة١ّ ْةةد٠ٚ  يةة١ ظ٠ةةة١ ٞ ٥ٝك  ةةدؽ نطزْةٞة  ةة١ضيف )ى ٟ غةةد٢َ  ظاٟاطةةبِض ْٞ  ١يةة١ ٛ

ٚة٢بب )زض ٠ٚض ب ةةةة١ ظَةةةدْٞ )٥ةةةدض َٞ  ةةةة١ّ ٚةري ةةة١ ) ةةة١ٚ ٌب ةةةٛة ٟ ندضزٚ ٜةةةدٕ ثةةة٢ب ضاإا دقةةة
ضزاظ     ضٟ ٚ      ٚ ي١ةة١ٜين  ١ض٠  ١٥Kordudhطٛوب ية١ْدٚ ١٥ض١َْٝة١ندْد )نٛة ٚ ةتةٛة ةةس  )٠ٚنٛة

ٟ ة١ضٟ ١٥يريٝبٔ   ةة١ ية١  طٕ  )نةدضز ٟ  ْدغةط ٠ٚب )ٜةدقٛو  ١َة١ٟٚ        Bamarda-)ةدنةدضز   فعا
نب ٥ةة١ طفاٟا نةة١ ِضٜٛ ١ٜ ١نةة١ٟ  ةة١  ٝبهٞ ٚةري ةٞة    ثاا )٥ةٝة   ٥ةة١ند  ٥ةة١يري٢ب ٚةري ةٞة )ةدنةةدضز   قٝػةُة

٠ٚٚ  زٚٚ قةة١ز  ز٣ب      نب  َٛةة١ض   ةةٛة ني  هثٌاا  ٖةة١ةٛٚ  ٠ٚ ؾةةدض ْٞ )٥ةة١    ٠)ةةة١ظٜط٠ٟ ٥ةٝة ْةةٝة
ٟ ٟ    اظ  ؾدثٛض  ي١ ق١ض  ٞ ن١ثٞ ؾة١ ةٛز   Bazabdaزجيًة١ٚ  ة١ض َ ة١ضٟ )ةدظ ةةس       طا

ةٛٚ )ةدظ ةس  ي١ ق١ض  ٞ ِض غة زجي١ً ة٠ٚٛ ب ي١ثدؾس  ١٥ّ ْةدٟٚ )ةدندضز  ٜة١ نة١ ةةب ٚةري ١نة١      
نب  َٛةة١ض           ٠ٚٚ  ي١ةٝبريةة١ٟ ٥ةة١ٚ ْةةدٟٚ )ةةة١ظٜط٠ٟ ٥ةٝة ٚ  يةة١ ن دةةةد ٞ ٥ٝػةةتَس  ٕٚ ةةٛة ةةٛة

 ١ٜس  ة٠ٚٛب)ةٖٛ دٕ ببببب ٚ خل ث
)ندضزا   َة١زيٛيٝبهٞ   ضٟة١طٜٛبط٠ٟ ٥ٝسٜعدٟ  ٛي١َدٟ  ١ض٠  ٚ ١٥ض١َْٞ  ١٥ض 

ظاض َٛ ١ز٠زٟ ١ٜ١ٖ  ٚ قٝع١ٕ غ١ض ١زٚ غٓٛٚضٟ )نٛضز٥ٚة١ٕ َدٕ ة١ ة١ٚ ٟٚ ية١ة    
 ٚ  Stalka ٚ )غةة ديهد Sareisa-َةة١ ًّٛ ْٝٝةة١  ٖةة١ض ي١غةة٢ب ؾةةدض٠ن١ٟ نةة١ )غةةدضٜع   

زجيًة١ ةةةٛٚ  ةةدؽ نةةط ٠ٚب ةةة١ةريّ    طااٟقةة١ض   ؾة١   ) ٝب ٓةةو  ةة٠ٚٛٚ   ي١  Pinaka)ثٝٓدنةد 
 نةةةةة١ يةةةةة١ّ خكٛقةةةةة٠ٚ١ زض ٠ٚ  ظاض   Straboِض ثةةةةةبضٟ َٛغ ١ؾةةةةةطٜل )غةةةةة  ةب 

ة١ٖ١٥١َٝ ةةةة١ٚ  ةةةةة١طٜٛبط٠ٟ ٥ةةةة١ّ ِض ثةةةةبض٠   ةةةة١   ٟ )نٛضزٚ ٜةةةة١  َٛز٠ ٝبةةةةو ْةةةةدٟٚ   
 ؾدخ١ندْٞ ة١ٜين )زٜدضة١نط ٚ )َٛٚف ٟ ٥ٝبػ د ة٠ٚٛب

  ٖةةٝض ؾةةٛة١ٗ ْٝٝةة١ نةة١ ْد٠ٚنةة١ٟ  خٛةريقةة١  )نةةدضزاخبٟ  يةة١ ٖةة١ض ةٜةة١ى ةةةٛٚة٢ب 
ِض٠ْري١ ي١ ةٝبري١ٟ   -خبٟ-زٚ ٜٞ فعٟة١ؾهًٝبهٞ  ط زٜػدٕ ١ٖض ١َٚةٛز ة٠ٚٛ  )ي١
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Kh         ٟ٥ٝػةة عُدٍ نط ةةة٢ب نةة١ يةة١ظَدْٞ ١٥ض١َْٝةةس  ٥ةة١ز  ٞ ة١َعةة١  ٥ٝٓجةةد ةةة١طٜٛبط٠
 ١َ١٥  ِض٠ْري١ َٛز٠قكٝين ِضاّ ١٥ّ ْد٠ٜٚدٕ ي١ ن ٝب ٝبهٞ ١٥ض١َْٝس  زٟ ة٢ب؟ ب

–١ بٕ  ٚ ٜةة١ نةة١ قةة١َٚٞ )ندضزاؾةةٟٛ   ْةة١ دةعٞ )١٥ض دنػةة١ضؽ  يةة١ةٟ )١٥نػةة
٠ٚ  ْةةة١ دةعٞ  هَٛةةة١ ٞ ١٥ضَةةة١ْٞ ةةةةٕٛٚ  ي١ ١قةةةطٟ ٥ةةة٠ٚ١يٞ    21)١٥ضز٠ؾةةة ٠ندٕ 

ٕ ثٝبـ َٝتزز  ن١ ٚةري ٞ )نٛضز٥ٚة١ٕ  ية١    ِض٠ف )زٜهةط ٕ ٟ ز٠َٚٚة٠ٚ١ ظ٠ٚو نةط      طا
   ةٛٚ نٛؾ ب Zarbi nusقِط يري١ن١ٜدْٞ ن١ ْدٟٚ )ظ ضةْٝٛٛؽ 

ٟ ثةةةةةةةةةةةدف َةةةةةةةةةةةٝتزز   قِط يريةةةةةةةةةةةٞ )نٛضز٥ٚةةةةةةةةةةة١ٕ  ْةةةةةةةةةةةدٟٚ    111ي١غةةةةةةةةةةةديريٞ 
  ةةةةٛٚب ةةةة١طٜٛبط٠ٟ قػةةة١ٟ َٛغ ١ؾةةةطٜل )ٖدةؿةةةُدٕ      Manisarus)َدْٝػةةةدضٚؽ

نةةةطز ةةةٛٚب يةةة١ ظَةةةدْٞ  ضااإ باا    هَٛةة١ ٞ ١٥ضَةةة٢ْ١ ٚةري ةةٞ نٛضز٥ٚةةة١ْٞ ٥ٝػةة١ُٕ    
)١٥نػةة١ ب ٕٛ ز   ١٥طةة١ض  ١ؾةة ٠ ٝبهٞ ٥ٝبط ْةةٞ ي١ؾةةُٝديٞ زجيًةة١ز  غةةدنٔ ةةةٛٚة٢ب     

  ةةة١ةريّ ةةة١ ةةةْٛٚٞ ٥ٝػةةُٝبهٞ ٚ ٠ٚ ةةةب ق١َٚٝةة١ ٞ )نٛضزٚؾةةٞ    ٖةةٝض  ةة١ةد٥ٝ. ْٝٝةة١
ةةة١ظَدْٞ  {  ١ٖٜةة١ب (73)٠ ةةٛنِ ْةةدنط٣بب ٥ةة١ّ ٥ٝػةة١ُ ١٥غةةدؽ ٚ قٝدغةةٝبهٞ غةةد٢َ      

 .٠}ضٟ"ندضزٚ"١ٜ ين )ة١ق٠ٛو  ٠ٜٚد )ثديري١ٚ ٕ ٚ "ندض زٚ"ف ة١ق٠ٛو ةٕٛٚث٥ٗ٘د
 

ٟب َؿةدة١ٖ١ ٞ ية١      ٕ ي١ ةٜة١نٞ  ةط٠ٚ٠ ٖٝبٓةس ٍب ْةدٟٚ ٥ة١ًٖٞ )خ   فعٚٚا ديةسٟ  ٟ ي١طة١
Khaldi   ١ٖٜةةة١ٚ  ٥ةةة١ّ )خديسٟ ٜدْةةة١ يةةة١شٜبط  ٝٓةةةٛ ْٞ )٥بض ض ةةةب Urartu  ٜةةةدخٛز  

(Urashtu ضٜس  ةدؾ  ْدغط ٕٚ ٚ  ية١ز٠ٚضٟ )٥ةدض ض و ز  غةدنٔ ةةٕٛٚب ٥ة١ّ      ث٘ٗ ٟ ٥د
قةة١َٚٞ )خديسٟ ٜةة١ يةة١ ٥ةة١ٚ خ ٟ قةة١ضْٞ ْبٜةة١َٝين ثةةٝبـ َةةٝتزز  يةة١ ١٥ضَٝٓٝةة١ز      

 هَٛةةة١ ٝبهٞ ةةةة١ ق٠ٛ ٝةةةدٕ  ١ؾةةةهٌٝ  ةٝٓةةةط ٕٚ ٚ  يةةة١ ثدؾةةةد يةةة١ز٠ٚضٟ طةةةبَٞ ٚ ْةةةس 
نطز٠ٚٚٚ  د ١َةدز٢ٜ ق١ِضْٞ ؾ١ؾ١َٞ ثٝبـ َٝتز ز٠ٚ َٞ نةطز٠ٚٚب  َٛغ ١ؾةطٜل   

ز  ز٠ضنةة٠ٚٛ  ٥ةة١يري٢ب: 1197   ةةة١طٜٛبط٠ٟ ن ةةٝبيب )طٛ ٝٓريةة١ٕ  ن١يةة١  ٓ٘ثاا )يةة١ُٖدٕ 
ٟ ي١ْدٚ ١٥ّ خديس٣ٝد١ْز  ة١ ب َٖٛةدةطٜين  ١ضٜ ة١ ةٝٓةط ٠ٚب "َدٜة١ض"  ١٥غدغةٞ      عضا

 ١َٟٚ ي١ "٥دض نؼ =٥دض ؽ"ٟ ١َضن١ظٜس   ١ طٟ نطز٠ٚٚبْٞ ١٥ّ ق١ط٠ٕٚ
 

                         
ٍب ١٥ضز٠ؾ ٚ ١٥ختق١ٝ ٞبي١ ١٥ضز٠ؾ ٠ندٕ ١َقك  21)  ١زٟ قط 
نة١   ٚضٟ  نًةس ْٞ   ة١ض٠    ( ْةٞ     ١   ث٠٘ ٞ ْٛح )ع ٠ ن١ )٥دض ١ٜ ين ١ْ ٠ٚ١ٟ "غدّ"ٟ نٛض٣  ١  27)

 قدض دا ٜـ ي١  ٢ٜٓ١ ١ْ ٠ٚ١ٕب
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خٛةريقةة١ يةة١  ١قةةطٟ  ١ٚ ةة١َٞ ثةةٝبـ َةةٝتزٚ  يةة١ز٠ٚضٟ ٖةةد ين ١٥ضَةة١ْٞ ةةةب    
   21)ِ فطاا نٛضزغةة دٕ  ٥ةة١ّ خديس٣ٝدْةة١ ةتريٚةْٛٚةة٠ٚ١ٚ  نةة١ْٚٛ ؾةةدر ٚ نٝبةةٛ ْٞ ٥ةة١  

ٕ ةةة١ةريّ ْدٜٚةةدٕ يةة١ َةة١    " نةة١  طٟ طةةبَٞ ٚ ٕ ز   ٖةة١ض شٜةةد٠ٚٚ  ؾةةدضٟ "٥ةة١خت     ُطٚقاا
 ب 21)ٜد١ْ ة٢ب٠ضٟ ١٥ّ خديسث١ٕض  ٞ غ١ضٟٚٚ "طبَٞ ٚ ٕ"٠  ١٥ة٢ب ١٥ي١ق

١ٟٝٝ ٥ةة١ٚ ٚةري ةة١ ةةة٢ب  ١٥َةة١     ٠نةة١ ٥ةة١ٖدىل  ٗقةة١َٚٞ )نةةدضزا   نةة١ غةةد٢َ ةةة٢ب    ١٥قةًة
نةٛضز٠ب نة١ٚ  ةةٛٚ     ٠َٛ كٝك١ ن١ ٚةري ٞ )ندضزٚؾةٛ ٟ قة١زِٜ  ٥ُٝةِطا ١َضنة١ظٟ ١٥قةرًي٢     

ٍب ي١ ز " ٥ٝػةُٝبهٞ َٛؾة ١ضٜه١ٚ    "نةٛض فعاٟ  ١٥ة٢ب  ١غًِٝ ةهط٣ب ن١ )نٛضزٚؾٟٛ  ي١ط١
 ١٥ّ  هط٠ف ي١ ٥ٝ  س ٥ٞ  ١قطٟ ةٝػ ٠ٚ١َ١ ن١غيب ة١ز ١ٖ ٞ نطز٠ٚٚب

١٥طةة١ض  ةةبظٜبهٞ  ةةطٜـ يٝبهةةٞ ةس٠ٜٓةة٠ٚ١ ٥ةة١ةٝٓني نةة١ قةة١َٚٞ نةةٛضز ةةة١  ةة١ٚ ٟٚ       
ٍب "خديةةةسٟ"ز  ٜةةة١نٔب َٛغ ١ؾةةةطٜل )ضٜبػةةةو   يةةة١ ؾةةة١ض ١ن١ٟ نةةة١  Rieske)ي١طةةة١

ٞب: "خديسٟ ٚ نةٛضزٟ   ز٠ض ١م )قْٛػ دْ ني ثٛضٚ   ٚظ ١ْ ٛؽ  ْٛٚ غ١ٜٛٝ ٞ  ١٥يري
ٍب "نٛضزٜدٟ" ١٥مسد٥ٞ َٛؾ ١ض٠ن١ٕ"  ٠ٚ هطٟ ١ٜن ٟ ٚ ف ية١ َٛق١زمية١ٟ    ي١ط١

 ز  ة١ٜدٕ نط ٠ٚب  Lerch  (49ن ٝب ١ن١ٟ )ي١ضا
٥ةةة١ّ ١َغةةة١٦ي١ٜ١ٟ  ]ّب ٖدضمتةةة١ٕ  ْٛيةةةس٠ى ٚ ٜٚػةةة در [ ةةة١زقٝكدو ٚ ةةة١ طٜد ٞ 

ظ ْةٝين  ة١ضقٞ ةة١ٜين ؾةٛ  ١ٟ        د١ْ ١٥يريٝبٔ  ةةب ذخػ ب ١ ١َةط ١ٜنٞ  دظ٠ٚ٠ب ١٥ّ 
ٕ )نٛضز ٚ )ندضزا   ١زقٝكد ٞ يٝػد١ْٝ ةظ١َ  ٠ٚ ةة١ ٚ   ضٟ ١َؾةٗٛٚض٠ٟ  ثا  ٟ ٥ةد ساٚط

 ٞ  ز  نةٛضز   Syrtiiَٛز٠قٝكٝين )َٝسٜد ٚ )٥ٝبط ٕ ٠ٚ٠ ةظ١َ ي١ْدٚ )نٛض ٟٝٛ ٚ ) غة  
                         

 ُةة٢َٛ"ز  ١٥ةةة١ز  ٛ ٝةةل ةةة١ة  ٥ةة١يري٢ب قةة١َٚٞ )خديةةسٟ  يةة١ ةٝبريةة١ٟ خبٜدْةةد          يةة١ "َٛ ١قةة١ٍ  ةةدضٜذ    21)
ٍب ١٥ض١َٝٓٝندْد ٥ٝ يدزٚ ٥ُٝ ع ةٝدٕ  "ب247  ةث١ض٠ 1نطز٠ٚٚب "ةرًيسٟ  َد٠ٚ١ْٚٚ ي١ط١

 ةةعٕٚ ٠ب ٠ٚحلةدٍ ١٥َة١ ض غة  ْٝٝة١      طا    ْعٜهةٞ ) ط٥ٝٓػكًبث١زٜدٟ ٥ٝػتّ ١٥يري٢ب: )خٝتو  ٠ٜٚةد )٥ةٝدت    21)
 ه١َٚٛ ٞ "خديسٟ"ز   ١٥يري٢ب: ظَدْٞ ١٥ّ خديسٟ ٜدْة١   حثٟدضٜذ  ٢َُٛ" ي١ قط٠ٟ ة١َٛ ١ضضٟ "َركٌ  

ٍب ظَةدْٞ غةدَٝس  ٖةٝض َٓدغة١ة١ ٝبهٞ ْٝٝة١ب ١َضنة١ظٟ  هَٛٚة١ ٞ          ١٥ؾٛةٗٝب ١ ظَدْٞ طٛضةٞ ٠ٜٚد ةظ  ي١طة١
  ٟ ثةةٝبـ َةةٝتز742ٚضٟ" يةة١ غةةديري٢ ثاا٠٘ضٟ ز٠ّٚٚ "قط يريةة٢ ٥ةةدٙاا خديةةسٟ "طٛؾةةثد=ٚ ٕ" ةةة٠ٚٛب  ةةٝغتو ثًةةةة 

ٖجةةَٛٞ نطز٠غةة١ض ٥ةة١ّ خديسٜٝدْةة١  ةةد "طٛؾٝد=ةٛضغٝثد= ٛضٚؾةةثد" ٖةةدوب ةةة١ةريّ ٥ةة١ّ ق١َٚةة١ نةة١  دؾةةكٞ            
٥ٝػةة ٝكتٍ ٚ  ٛضٜٝةة١و ةةةٕٛٚب ظاض ة١غةةٛٚض ١ْ َٛز  ١ ةة١ٟ خبٜةةدٕ نةةطزٚ ْٝٗدٜةة١و  ه١َٚٛ ١نةة١ٜدٕ يةة١         

 "ب241  ةث١ض٠ 31ض٠ف "َٝسٜد"٠ٚ ١َ ٛٚ نط ٠ٚ١ٜٚ ١٥ٖدي٢٣ ن١ٚ ١ ؾدرب"ةرًيسٟ طٕ
 ة  نط ٠ٚٚ  ٝٓٛ ْٞ ١ٜ١َ١٥:طٕز  1111ن ٝب ١ ي١ ١٥ّ   49)

Re churches sur les kurds et sur leurs ancetres, les Chaleens Septentrionanx. 
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  ١ٕ ي١ ظَدْٞ غدغةد١ْٝندْس  ةةْٛٚٞ  ١ؾةدٜطٟ ظاضٟ نةٛضز ية١      ذ ١ؾدٝل ةهط٣بب 
 ب 41) ةدة١ندٕٝٝسٟ ١٥ّ  هط٠ ١٥ند )ندضمندٟ ١٥ضز٠ؾ ٟ  دضغس   ٥١

 

١٥ط١ض  ة١ضقٝبو ي١ةة١ٜين ٥ٝػةُٞ )نةٛضز ٚ )نةدضزا ز  ٖة١ة٢ب ٥ة١ّ  ١ضقة١  ٠ٚ١٥ْةس٠          
ٟ ةةةةب  ةةة١يًٞ ٥ةةة١ّ ١َغةةة١٦ي١ ط١ٚض٠ٜةةة١ ْةةةدة٢بب يف ١٥حل١قٝكةةة١ نةةةبٕ ٚ نةةة١ٟ   ٢اااث  ةةة١

دٚ  ية١  )غ  ٞ=نٛضزٟ ٥ٝبط ٕ  ٖد ١  ١ضةٞ )ظ  طاؽ ٚ ي١ةٝبرية١ٟ )نةدضزا ٟ قة١زمي   
ؾةةُٝديٞ غةةٛض١ٜٚ ؾةةدخ١ندْٞ )٥ةة١ْة طةةبضاؽ ز  ةةةٝبري  ةةةٛٚ؟    ٥ةة١ّ ١َغةة١٦ي١ٜ١    
ٖٝبؿةة د ظاض َٛ  ةةدةٞ  ١زقٝكةة١ب ٠ٚٚ١٥يريةة١ٕ    ٛ ةةد ٞ َٝةةسٜدٚ ٥ٝبةةط ٕ َةةَٛهني ةةةٛٚ   

يةةةٞ ١٥َةةة١ف ًٚثااا ٥ٝبةةةط ٕب ٠ٚ  ٠ة ٝب ةةة١ غةةة١ة١ةٞ ْةةة١قرًيٞ َةةة١ندْٝبهٞ ظاض ةةةةب ٥ةةة١ٖدىل  
١٥قةرًيٞ ١َغةه١ْٝدٕ )غٝػة دٕ  ةة٠ٚٛ      َٖٛدة١ض٠ ٞ قٝػ٢ُب ي١ )٥دغد دضٜ د ١ٜ نة١  

ضٜةة١ندْد ٥ةة١ّ  ١ؾةة ٠ ٞ )٥دغةةد دضٜ د ١ٜ يةة١ قةة١ ط ٟ      ثاا٠ٚٗ٘حلةةدٍ يةة١ ظَةةدْٞ ٥ةةد   
ضٜةة١ز ٚ  يةة١ز٠ٚضٟ )٥ةة١ضةٝت =٥ةة١ضةٌٝ  ةةة٠ٚٛ  ٠ٚ ِض٥٠ٝػةة١ن١ٜدٕ )نةة  ٕ  دكةةد ثاا٥ٗ٘ةةد

Citran takhma ِض٠ف )ز ض  ٠ٚ٠ نةةٛشض ٠ٚٚ  ض٠ِِمس١نةة١ٟ نةة١ ي١غةة١ض طاإ  ةةةٛٚ نةة١ يةة١
ٍب ِض٠مسةٞ )ز ض  ٚ ١ٖؾة        دؾ١ ة١ضزٜب هٞ ط١ٚض٠ٚ  ةرًيٓس ية١نٝبٟٛ )ةٝبػة ٕٛ ز   ي١طة١

 The Sceulpture of ِض٥٠ٝػةةٞ  ةةط ِض٠غةةِ نةةط ٠ٚ غةةُٝد١ٜنٞ نةةٛضزٟ خديٝكةة١)    

Bihiston    1197يبْسٕٚ ب   
ٟ ثةةٝبـ َةةٝتز  يةة١ ؾةة١ِضٟ ةةة١ٜين ِضاَةةدٚ غةةًبق١ٝندٕ ٚ  117 ةةد  339يةة١ غةةديريٞ 

ط٣ب ط  ٟٚ )غ  ٞ  ١َةٛز ة٠ٚٛ )يٝةٛ ٟ  ثةٍٛ   قِط يريٞ )ث  دَٕٛ ز    ١غه١ضٟ ة١ن
 ١قةةةطٟ  ١ٚ ١َةةس  قةةة١ ي١ٜ١نٞ   ٠،ةٝةةٛظ  ٜٚػةةة در ب يةة١ ةٛ ط  ٝةةةدٟ ١٥ضَةة٢ْ١   

ب  ية١ظَدْٞ ) ٛغة ٝٛؽ    43)  ةٝٓةط ٠ٚ   Korcekh ١ضٜ. ز٠ض ١م ة١ ٚةري ةٞ )نٛضنة١ر  
ٜةة١ى ةةة٠ٚٛ ْعٜةةو  ضاا ةٝع ْ ٝةةٛؽ ز   ٜةة١ ين يةة١  ١قةةطٟ نةةٛ ض٠َد "نٛضنةة١ر"  قةة١  

ٚ ٜةةس  ةةة٠ٚٛ ةةة١ ٚةري ٝبةةو نةة١ يةة١ ةٛيري١َ١ضطةة٠ٚ١  ةةد ةةة١ظٜط٠ٟ ٥ةةٝنب       غةة١ملدؽ  ٠ٚ ي١ز

                         
ةةة  طاإز  1171ض٠ف َٛغ ١ؾةةطٜل )ْبيريةةس٠ى  ٚ ) ٛ ٓٝهةة١ٕ ٠ٚ٠  ١ضة١َةة١ٚ يةة١ غةةديري٢ طاإض٠ يةة١ ثاا٥ٕةة١ّ ٥ةة١  41)

 نط ٠ٚب
٥ةةة١ح ٠ٚ٠ -ٛغ ١ؾةةةطٜل ٥ةةة١زْٚ ؼ ن١يُٝةةة١ٟ نٛضنةةة١ر يةةة١ )نةةةٛضٜ ض ةةةة١طٜٛبط٠ٟ ن ةةةٝبيب )١٥ضَٝٓٝةةة١ ٟ َ  43)

 ١٥يري٢ب "نٛضٜ ض" ة١ ١َ ٓد نٛضز٠بٖد ٠ٚٛٚ يٝبط٠ز  
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ٜدْةة١ٟ  ٝةةدة٠ٚٛ: نةةٛضزٚر  غةة٢ٝ نةةٛضزضٜذ    ضاا  َٛةة١ض  ٠ٚغةةع١ ٞ ةةة٠ٚٛٚ  ٥ةة١ّ قةة١  
نةةةٛضزٜذ  ٥ةةةدٜ ٛ ْذ  ٥دٜريةةةدضر  َٛثٛيٛر"٥ٛثةةةٛةْذ"  ١٥ٚضغةةة ٚر "٥ٛضغةةةٝدْذ"      

 ندض ثْٛٝذ"غدض ْٜٛٝذ"  ندٖٛى ٚ ١٥ي دنٞ ةهٛٚى "ٖدضمت١ٕ  ٖٛثؿ١ُٕ"ب
١٥ٚ  ١ ٛةو ٚ ٥ٝٓكتةد ١ٟ ن١ ة١ ١زضجيٞ يٝبط٠ز  ٚ قٝ  ة٠ٚٛ زميدٕ ي١٥١ٚ غة٢ب  

"  Faustusنةة١ َٛغ ١ؾةةطٜل " بغةة ٛؽ ٜةة١ "نةةٛضزار  نةةٛضزٜذ  متةةٛضٜذ"ضاا قةة١
ٟ ضا  ي١ةٝبري١ٟ "نٛضزٜٚة١ٕ"ٟ قة١زِٜ ْٝؿةدْٞ ز ٠ٚ  "نٛضزار"ٜةدٕ ةةب ة١ٜ١نة١ قة١       

    ٞ ٍب "نٛضزضٜذ"ٜة١ن طةطو ٚةة١ّ  ١ض ة١     "نٛضن١ر"  ٚ" ١َٛضٜذ" ية١ ْدٚنةٛٚٚ ي١طة١
 ٟ ْد٠ٚض غ  ٚخٛ ض٠ٚ٠ ١ٜنٞ ططوبض ن١ٟ ةٟ شٚٚضٚ  ٠ٚ ق١ض ق١

"  ةةةةةب زاظٜٓةةةة٠ٚ١ٟ  ةةةة١ضقٞ ةةةةة١ٜين    Hibschmannَٛغ ١ؾةةةةطٜل "١ٖةؿةةةة١ُٕ  
ٍب ١َ١٥ؾةس      ٠"نٛضزضٜذ =نٛضزٜج"ٚ "نٛض ٟٝٛ" ١قةطٟ ١َغةد ٢   نةطز٠ٚٚ  ي١طة١

نةط ٠ٚ   بٚا  ثِض٠ف "ٖدضمتدٕ ٚ ْبيس٠ى"٠ٚ٠  ة١ ط١٥ٕغدغ١ٕ ١٥ٚ  ١ضقٞ يٝػد١ْ ن١ ي١
  ٛ  و "ْبيةس٠ى"  خةبٟ  طٚثٝبهةٞ    بوا  ْةدة٢ب    طزٜػدٕ َدْعٞ ةْٛٚٞ ؾةهرًيٝبهٞ َة١خً

ٞب ١َٜٝين زاظ٠ٜٛ ٠ٚ١ٚ ١٥يري٢ب: ٥دض َٞ "ندض ١ٚ ٟ  "ٚ  ة١ض٠ةٞ ندض دٜٚة١    Kartuayغ
  ب Aszigeة١  ١ٚ ٟٚ ق١َٚٞ نٛضز ٥ٝردز٠ ١٥ند )ٖٛ ُدٕ

 

هٞ َةٛ ط٠زٟ )نةٛضز    ي١َ١ ٚ  ز٠ض١٥ن٣ٚ١ب ن١ ي١ز٠ٚضٟ   ٛ ةد ٞ  ١ضةةس  ٥ٝػةُٝب   
     ٛ ٥ٝبط ْةةٞ ٠ٜٚةةد   طااٟنةة١ ة١َع١نةة١ٟ )٥ةة١نط ز٠   ةةة٠ٚٛ ةةة١  ةةًِٝ ةةةب قةة١َٚٝبهٞ َةة١خً

ٟ زض ٚغةٝبٞ ٥ٝبةط ٕب يةة١ْدٚ ٥ة١ّ ق١َٚة١ز  ةةة١     ١٥قةةرًي١ٝٝف ةة٠ٚٛ )٠ٚنةةٛٚ   ٠ب ٥ة١ٖدىل عضا
١ٜنس  غدنٔ ةٕٛٚ ن١ ١َضن١ظ٠ن١ٟ )٥ةديهٞ   ُطقٕندضزا  متٛضٜذ=  دَٛض ١ٜ ن١ ي١َ١

ٟ )خٜٛة  ٟ )غدقةٕٛ  ز    ض ي١ ق١ ] ٙثٕٟٚ =١٥خلٛٙث ١)١٥يو  ة٠ٚٛ  خٜٛ[ٜدخٛز 
ٟ   ي١ ق١ض    ط و ةٛٚ  ة١ط ١ْٜ =١٥ي١٦ض٠ةٛٚ  )٥بض د ب ية١ّ ق١َٚة١ غةد٢َ ةةٕٛٚ     عضا

ٕ ِض٠ْرية١ ١٥ضَة١ٕ   عضٚلٚظاٚ   ١ؾةدٜطٟ نةٛضز   ٠ٚ ةة١    ٠ضٟب ١٥ْػدةٞ  ٢َُٛثٕ)١٥
 ٠ٚٛبةٛٚةٔ ١٥يريٝبٔ ١٥قرًيٞ  ١ؾ ٠ ٞ )َد١َندٕ ٟ نٛضز )َدَٝهْٛٝدٕ ٟ ١٥ض١َٕ ة

ي١ّ  ١قطٟ ةٝػة ١َٓٝ١ز  ١َٚةٛزٜة١ ٞ  ْٛكةطٜبهٞ ٥ٝبط ْٝة٢  ة١ٜطٟ نةٛضزٟ       
ٟ نةط ٠ٚ ية١ ةة١    ثبٚ )٠ٚنٛٚ طبض ٕ ٚظ ظ   ي١ ْدٚ نٛضز  ة١ ١ٚ ٟٚ  ١ ب ةٝبريدٜةدْٞ  عضا

ب غٛةي١ٚ  ١ؾ ٠و عضٟض ببببب ٚ خل  ة١ط٘ طٜؿس   ٠ٚنٛٚ )غًٝبُدْٞ  غدةترير  قٛ
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٘ ب )٠ٚنةٛٚ ية١   ٠ٚ ١َٚةٛز٠د ٕٛٚ ٚ   ٛنُٝدٕ نطزٚن١ ي١ خدضجي٠ٚ١ ٖ ضز  ية١ْدٚ  قطا
 ؾهدى ز  ة١قدٜدٟ نٛض٠غًٝٓٞ؟ ةٝٓط ٠ٚ ب  

خٛةريقةة١   ةة١زقٝكدو ٚ ن١ؾةةرٝد ٝبهٞ ٥كةةٛيريٞ ظاض َٛ  ١َ١يةة١ نةة١ ؾةةٜٛب٢ٓ ٥ةة١ٚ 
ٖة ٟ  ظا  ق١َٚ١ ق١زمي١  نة١ ٥ُٝةِطا ية١ ثة١ْدٟ قة١َٚٞ نةٛضزٟ ٥ٝبػة دز  ٕٚ ةة٠ٚٛ ةة١          

 ١ٜنٔ  ةساظ٠ٚ١ْب
 

 (و لُ كىيَىَ هاتىوَ ؟)ئُنصابٌ يهكىرد نُتُوٍَ كَِ
ٌب ٚ       ثاا ٥ةةد ضز  ةةةب  ةة١يهطزْٞ ١َغةة١٦ي١ٟ ١٥قةة ضٟ ٥ٝػةةتّ ٚ ِضٚ ٜةةدو ٚ  هدٜةةد ٞ نةٛة

ضز    ٓا  ٠ها  ٥ة١   ١قرًيٞ ١٥ّ ق١َٚ١ ٠ٚ١٥ْس٠ ة١ ن١يريو ْد١ٜب ١َغعٛزٟ ي١ )َطٚا  ز  ٥ة١يري٢ب: نٛة
 ٟ خٛخنٛة ض ِض ٜةدٕ نةطز٠ٚ  ٥ة١ّ ِضٜٛ ١ٜ ة١      ضاخ ن ١ْ ٠ٚ١ٟ ١٥ٚ ٥ٝبط ْٝد١ٜ١ْ  نة١ ي١ز٠غة  )  

 ب 42)ِض٠ف ) طزاغٞ ٠ٚ١ٜ ة١ ؾٝعط ةدؾ   ١قٜٛط نط ٠ٚطٕؾدْد١َز  ي١ ي١ 
 ز  ةدغةةةٞ 217  ةثةةة١ض٠ ( Second Journeyز   )َٛضٜةةة١  يةةة١ 1113يةةة١ غةةةديريٞ 

ٟ ٥ب ػ ٛغةس  ةة١ َٓدغة١ة١ ٞ    21ظ٠َد٠ْٚسٟ )ز٠َد٠ْٚس  ١٥ند ن١ ١َٖٛٚ غديريٝبو ي١ 
١نطآٚ ٥ةةة١ّ يريةةةِ ٥ٝجةةةط  ٥ةةةظااا  ةةةدى =ةٝٛض غةةة. ٟ  ضااإْةةة١ةدو ةةةةْٛٚٞ ٥ٝبةةةط ٕ يةةة١ )
 ب 41)يريٝب٢ٕٔث٢ب  44)ظ٠َد٠ْٚس٠ )ة١شْٞ نٛضزٟ 

                         
يري١ُ زٚٚ َدض ي١غة١ض ؾةدْٞ ث١ٜةس  ةة٠ٚٛٚ ةة١ َٝبؿةهٞ ٥ٝٓػةدٕ ثة١ض٠ٚضز٠         ظ ة١طٜٛبط٠ٟ ؾدْد١َ  ١٥ّ ؾد١ٖ   42)

   ٕ ب ي١ طغةةد ٥ةة١ٖدىل    ضٜةةدٕ نةةطز٠ٚ٠ٚ  ٥ةة١نط ٕ ي١ةةة١ض ١٥َةة١ ٖةة١َٛٚ ضاشٜبةةو َٝبؿةةهٞ زٚٚ ٥ٝٓػةةدْٝدٕ ةةةب ٥ةة١ةطز
 دنٝةةدٕ خةة١ي  ٚ ز٠ ةة  نةةطز٠ٚب   ضاا٘ي١زٚ ٜٝةةس  نةةد٠ٟٚ ٥دغةةٓري١ض ِض غةة  ةب ةة٠ٚ١ٚ ٥ةة١ٖدىل ٜدض٣ٝةة١ٜدٕ ز ٠ٚٚ     

٘  ١زقٝكد ٞ ١٥َٛضخٝين  دظ٠ ٚ ٜة١ نة١     ةدى ؾ١خكةٝبو ْة١ة٠ٚٛ ةة١يريهٛ خدْة١ز ْٝبهٞ  ٛنُةس ضٟ ةة٠ٚٛ نة١         ضا
٘ )٥د ٍب  ٛنُٝةدٕ ة     ثا ١غة١ض  نةطز٠ٚٚب ية١ّ ز٠ٚ٠ض٠ز  َٛقدةٝةٌ ةة١  هَٛٚة١ ٞ       ٚضٜة١ ٟ ظ٠ٚو نةطز٠ٚٚ ٖة١ظ ض غةد

ٚ  ث٘)يٛضزٖٛ  ن١ ي١ ؾُٝدىل ٥د ٘  ٚضٜٝة١ز  ةة٠ٚٛ ٟ  دنة١ندْٞ ْدض٠ ة١و نةطز٠ٚٚ ةة١    ضا  ١ؾةد٥ ٟ ٥ٝبط ْٝةدٕ    عضا
ٖٝبٓد٠ٚ ةة١ نٛضزغةة دٕ ٚ ةٝبري ٜةةدٕ نةةطزٕٚٚب ٠ٚ ٥ةة١ّ  ١ؾةةد٥ ٠ ةةة١ض٠ ةةة١ض٠  هَٛٚةة١ ٞ يٛضزٖٜٛةةدٕ َةة١ ٛٚ       

 ؾهٌٝ نطز٠ٚبنطزا ٠ٚ١ٚ ١٥ةس زٟ نٛضزٜدٕ  ١
 ١ْ ) ملٗطةدٕ  ١٥يري٢ببٖ.  ة١ّ ة١شه َطٚا    44)
ذلةةطضٟ  ةةدضىٞ ٥ٝبةةط ٕ )غةة ةٕٛ َةةديكّٛ  ٥ةة١يري٢ب ٥ةة١ّ ضٜٛ ٜةة١ ٞ )ةةة١شٕ =نؿةةٔ نطزٟ ٜةة١  ةة١يعدز٠               41)

 من١ٜ١ْٚٛنٞ ٥ٝػ  س ز٠ٚ نٛضز ي١ ٥ٝبط ٠ٚ١ْ  ٝبط ة٠ٚٛب
ٟ ةةةة١شْٞ نٛضز٣ٝةةة١  ١قةةة١ض٠ٜٝبهٞ ٥َٛةةة١ضىٞ ١َؾةةةٗٛٚضٟ ٥ةةة١يريُدٕ ) ةةةٕٛ ٖدممةةة١ض  ٥ةةة١يري٢ب: "٥ةةة١ّ ١َغةةة١٦ي١  

ٕ ث١ضغ ٣ٛ ضاشث١ضغةة ية١ ٥ة١زٜدْٞ    طٚط  دضى١ٝ٣ ةب ق١َٚٞ نٛضزٚ ١٥ّ  ١ق١ض١ٜ٠ ١٥ة٢ب ٚ يٝبو ةسضٜب ٠ٚ١: 
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ٕ ي١ ة١ٜنٞ  ط٠ٚ٠  ١٥قرًي٢ نٛضز ١٥ةطٜب ٠ٚ١ غ١ض  ١ض٠   َة١  ٠ٖة.    ها  ية١ٕ )َةطٚا ٥ة١   ثا
ٟ ض ةٔة َٝعةدز ٠ب ٠ٚ ية١ةٟ ةة١    ذ١٥يري٢ب: ةدث ٠ ط١ٚض٠ٟ نٛضز )ِض٠ةٝع١ ةٔة ْة١   ب ٥َٛة١ضخٝين  عضا

ٝةدٕ ٥ة١َ ٟ ٚةري ٞة ِض٠ةٝعة١ )زٜدضةة١نط ٚ       ١ ١ٖض زٚٚنذ ٠ض ٠ب ٠ٚ ١٥ّ زٚٚ ذةٔ ١ْ ض  ط )١َ
ضز  يةة١      ضاا زٜدضَةة١ ٕٚ  ٠ٚ ٥ةة١ّ  ٛيةة١َدٟ  ١ض٠ةةة١ ٥ٝةةس د ١٥نةة١ٕ نةة١ قةة١َٚٞ نةٛة ٠ )ِضقةة١  ةةٛة

ٍب  ١غةةد 41)١ٜنةةس ثإا١ْ ٝجةة١ٟ  ةةدز ٣ب ةْٛٚةة٠ٚ١ٚ   ُاٟا  ي١طةة١ ٜةة١ندٕ يةة١ نبَةة١يريٞ  ةة١ض٠  ةةٛة
ٍب ة١ ٍب ةٕٛٚ ٚ ظَةدْٞ  عضٟن١ْٚٛ ؾدر ٚز ر ٚ ي١ط١  ة١ض٠ةٞ ٜةدٕ ية١    ب ١٥قٛ َٞ ةٝبريد١ْ  ٝبه١

ضز ةةةٔة َةةةدضز )     ضز   نةةٛة ة نةةةب ٠ٚ١ب ٖةةة١ض٠  ةةة١ضٜيب ١َ١٥ٜةةة١ نةةة١ ي١قةةةط٠ٟ ١٥ةةةةس زٟ نةةٛة
ضز٠  ةةٔة غ١ ػةة١ ١ ةةٔة  ةة١ض٠   ةةٔة ٖبظ ْةة١  ٠ٚ ةةة١طٜٛبط٠ٟ          َةةدضزٟٚ  زض ٚغةةٝبهدْٞ نةٛة
ضز ةٔة َةدضز ةٔة           نب  دٚنةدٍ  ٥ة١يري٢ب نٛة ١َغعٛزٟ  نٛضز ةٔ ١٥غر١ْسٜدض ةٔة ١َْٛنة١ٖط٠ )٥ٝة

ٚ      ٠ٚ ١٥ّ ١ٖ  47) ١َٛض  ٞب  ١قدٜكٞ  دضىٝٝة١ٟ  ٝةدة٢ب )٠ٚنٛة َٛٚ ١٥ْػدة١ ََٛه١ٓٝ ةٛظ٥

                                                        
ق١زميةة٣١ ٥ٝبةةط ٕ ةةة٠ٚٛ ضاشث١ضغةةة يةة١ ٥ٝبط ْةةس  ١٥ٖٚطميةة١ٕ ث١ضغةةة يةة١ ٥ةة١زٜدْٞ ق١زميةة١ٟ ٥ٝبةةط ٕ ةةة٠ٚٛب            

١ نٛضزغةة دْس  ةتريٚةب ةة٠ٚ١ب يف ١٥حل١قٝكةة١ ٥ةة١ّ ١ٜظٜسٜٝدْةة١ٟ   ِضاشث١ضغةةة يةة١ ٥ٝبط ْةةس  ١٥ٖٚطميةة١ٕ ث١ضغةة ٢ يةة  
 ٛ ي١ ١ٜة١ ١٥َة١  ٝب١٦طة١ٜٔ نة١ ية١ ٥ٝبط ْةد قػةُٝبهٞ خة١يريو  ٝ ةدز٠ ٞ          طا  نٛضزغ دٕ ي١ ٥ٝبط ٠ٚ١ْ ٖد ٕٛٚ ٚ ي١ّ َة

ٍب ية١ زٚ ٜٝةس  َة١ة ٛٚض٣          ١٥ٖطمي١ْٞ ٚ قػ١ُن٣١  طٜـ  ٝ دز٠ ٞ ٖةٛضَع٣ ٥ٝدٝةدض نةطز٠ٚٚٚ قػة٢ُ ٥ة٠ٚ١
 ب]11ٚضزيط  ةث١ض٠ [د ١ْٚٛ نٛضزغ دٕ" ٖٝجط٠و ةٕٛٚ ٚ ٖ

 ةدضٜذ  ُةَٛٞ َط زٜةو  ةًةسٟ     [ض٣ة ٠ٚ٠ ٠ٚنةٛٚ    ثا  ةة٢ب ٥دعضاض١ٜٟٝ " بٕ ٖدمم١ض"٠ ة١طٜٛبط٠ٟ ة١ظ١٥ّٕ ١ْ
٘ ٠ٚ١٥ْس٠ ِض غ  ٚ َة١ كٍٛ ْٝٝة١ب ٚ قٝعة١ٕ ية١ ز٠ٚضٟ ٥ة١      ]311  ةث١ض٠ 1 ٚضٚ نًةس ْد ٥ٝبةط ٕ َٛ ة١ز ٜة١ ين     ثا

)ٖٛضَعٚ ١٥ٖطمي١ٕ ٜـ ٠ٚنٛٚ َعدٕٚ ١َ  ٛٚزٟ خٝبطٚ ؾ١ِض ةةٕٛٚب ية١    )١ٜظز ٕ ث١ضغ   ة٠ٚٛٚ  ت٠ٟٚ ١٥ّ
٥دٜٚبػة د ةة١ض٠ ةة١ض٠  ٥د ة١ف ث١ضغةة ث١ٜةس  ةةٛٚ ٠ٚ  ةدز٠ٚضٟ ٥ٝػةت١َٝٝو          -زٚ ٜٝس  ي١غ١ض  ١يكٝٓد ٞ ظ٠ْس

ٚضٚ نًس ْد ةٛٚ ٠ٚ ةب ١َ١٥ َة١  ٛٚزٜبهٞ ظاضٜةدٕ   ث٘ز٠ٚ َٞ نطزب زٜد١ْ ٞ ضاشث١ضغة ١٥غدغ١ٕ ي١ ٚةري ٞ ٥د
٠ب ةدََٛه١ٓٝ ن١ )ةؿٔ نٛضزٟ  ٠ٚنةٛٚ زٚق ةبض   <ٛٚب )ةعٌ  ٚ )ةٌ  ١ٖض٠ ط١ٚض٠ٜدٕ  ةٛٚ ن١ ة١ ١َ ٓد ضا١ٖة

  دى ة٢ببض٘يريُٞ ظ٘ طٜض )نٛضزيط  ١٥يري٢ب ؾد٢٣ٜ ١ْةدو ةٕٛٚ ي١ 
 ؾهدْٞ غ١زٟ ٥١َط٠  ٚ ٥ٝػ ٝت ٟ غٌٝ ١٥يع١ضّب  41)
ةدغةة٢  ]141  ةثةة١ض٠ 1ةع٥ةةٞ [دْٞ ز  َةة١ض ّٛ ٥ديٛٚغةة٢ َةة١ةٛٚز ١٥ ١ْةةسٟ  يةة١  ١ ػةة ٟ )ضٚح  ملعةة   47)

١٥قرًي٢ نٛضز ١٥ندٚ ة١طٜٛبط٠ٟ قدَٛٚؽ ١٥يري٢ب غًٝػ١ًٟٝ نٛضز ٚ ْٝؿدٕ زض ٠ٚ: نٛضز ةٔ  ١َطا َة١ظٜكٝد ةةٔ   
ٕ ٜةل ةةٔ   هبط ٜف ةٔ ٥َٛطئ ١٥يك١ٜؼ ١٥ط ١٥يغ١ ثٕٚ ٜد  دَط ةٔ  دض ١٥١يػُد ١ دَط َد  ١ًةة١ ةةٔ َةدظٕ ةةٛ     ثا

ٕ ةةٔ  حطا  و ةٔ ظ٠ٜس ةٔ ن١ٖتٕ ةٔ غة١ةد ةةٔ ١ٜؾةج. ةةٔ ٜة١ ط  ةةٛ قة١       ةٔ ١ْة  ةٔ َدي ث١٥ي١٦ظز ةٔ ١٥يع١ٚ
ٟ  دَط ) ٠ٜٚد ؾدخل  ةٔ ١٥ض دؿس ةٔ غدّ ةةٔ ْةٛح  ٠ٚةة١    ضٜٛ ٜة١ ٞ  ةطٜـ ١ٖٜة١ ةة١ة بّ ٖٝهةٝدٕ ِض غة         عضا

 ١ْٝٝب َٛ ١ضض
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  ١ؾد٥ ٟ ظ  طاؽ ٚ  دضؽ ق١َٚٝبهٞ غدَٞ ةٛٚة٢ب ة١ ٥ٝبط ْٞ ب طٛي١ ٥ٝد ت
١٥حلدقةةٌ يةة١  ةة١ طٟ ٥ٚٝجةةدزٟ ٥ةة١ّ ١٥ْػةةدة١ز  قكةةٛض ْةة١نط ٠ٚٚ  ٠ٚنةةٛٚ يةة١        

ٍب نطزْةةٞ ٥ٝػةةُٞ نةةٛضز ي١طةة١باا ٖةة. ز   ٥ةة٣١ ةٝةةٓني  ةة١ د غةة١ ٞ ةةةب ِض٠  هاا )َةةطٚا 
ٟ )نط ز٠ ز  نط ٠ٚ ن١ ن١ي١ُٜٝة١نٞ  ة١ض٠   فعٟي١ ٟ ٜة١ب ٠ٚ ة١ د ةة١ طةٜٛبط٠ٟ ةة١     با ب عضا

٥ٝةس د ٥ة١ة٢ب قة١َٚٞ نةٛضز ١ْ ة٠ٚ١ٟ ١٥غةةط ٟ ةدٖٝةٌ ٚ ةدغةدزٟ زٜبةٛ ةة٢ب  نة١ ٥ةة١ّ           
ٕ ٥ٝػةُٞ  عض٠ٕ ٞ غًٝبُدٕ ) ١ًٝ  يػتّ ٠ٚ٠ ز٠ضنط ٠ٚب ة١ض ِض٠ف  ١طٕزٜب٠ٛ ي١ 

ٍب قٝر١ ٞ  دضغ٢  ٕ   ١ٚ ٝس نةطز٠ٚٚٚ ٥ة١ّ  هةط٠ف    )طٛضز=ثدي١ٚ ٠نٛضزٜدٕ ي١ط١
ٌب ة٠ٚٛب٠ي١ ةْٛٚٞ "ة" ٟ ث١ًٖ١ٚ  ٠ٚ١ٜ  دق

 

ي١ ظ٠َدْٞ زٚ ٜٝس  ط١ىلب ةدض  ١ؾ ٠و ة١ ْدٟٚ ط١ٚض٠ن١ٜد٠ٚ١ْ ْةدْٚط ٠ٚ  ٠ٚ ةة١   
طٜٛبط٠ٟ ؾ١ض ٓد١َ  ١٥ة٢ب ق١َٚٞ نٛضز ن١  ٝ دض٠و ة٠ٚٛ ي١  ١ؾ ٠ ٞ )ةدةٓدٟٚ ٚ 

٥ٝػةُٞ )ةدةٓةدٟٚ   ِض٠ْرية١ ية١ )ةدغةٔ       ةٛخة  ي١ )ةدةدٕ ٚ )ةٛخ   ث١ٜس  ةٛٚ ةةٔب 
ٞب يةةة١  ١ؾةةةدٜطٟ زجيًةةة١ٟ قةةة١زِٜ  ةةةة٠ٚٛب ةةةة١طٜٛبط٠ٟ          =٥ةةةدٚ ٠ٚ٠ ٖةةةد  ٢ب نةةة١ ٜةةة١ن
ٍب ةٕٛٚ: َٝتٕ ٚ ظٜتٕب )َةٝتٕ  ية١    ١٥ ػد١ْٜهٞ  ط  ق١َٚٞ نٛضز  ي١ثٝبؿس  زٚٚ قب
ٍب             ١ضةػ د٠ٚ١ْٚ  )ظٜةتٕ  ية١ ؾة١ضق٠ٚ١ ٖةد ٠ٚٛٚ  ٥ة١ّ قةبيريٞ زَٚٚة١ ٠ٚ١٥ْةس٠ َةد قةٛ

 ٠ )َٝتٕ  َٛ  ١ةط ة٠ٚٛب١ْةٛٚ
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(3  

  41)*مسيث لَُعٍُ شًَر شًذنٍُطاوى
 

٥ةة١ٚ ١َ ًَٛد ةة١ٟ نةة١  ةةد ٥ٝبػةة د ز٠ض ةة١م  ةةة١ نٛضزغةة دٕ ز٠غةة  نةة١ٚ ٠ٚٛ ظاض    
ٍب ٚ ن١َ١ٚ ةب ث١ٜس نطزْٞ  هطٜبهٞ ق١ ٚ ة١  ١ كًٝٞ نديف ١ْٝٝ ية١ ز٠ٚضٟ  طهٟ ٝبه١

ٜةة١ى ةةةٛٚ نةة١   ُطقاإْٝٝةة١  َةة١  ق١زميةةس  نةة١ َةة١ ًَٛد ٝبهٞ نةة١ّ ٚ ظاضَةةدٕ ز٠ض ةة١م    
 ةةسٚزٟ ؾةةُٝدىل غةةد ًٞ )طةةبَٞ ٚ ٕ  ةةةٛٚ  يةة١  ١ضةةة٠ٚ١  ةةد ٚ زٟ )خةةدثٛٚض   يةة١         

 ؾ١ضق٠ٚ١  د )ن١ضنٛى  ٚ ي١ ةٓٛة٠ٚ١  د  سٚزٟ ةدةًػ دٕ ١٥نٛٚب
  ١َ طٚٚ ةة١  Shubariِض٠ف قةة١َٚٝبو نةة١ ةةة١ ) ؾةةٛةدضٟ   طاإ ٜةة١ يةة١ ُطقاا٥ٕةة١ّ َةة١ 

ةدض ةةدض٣ب نة١ٚ  ٠ٚٛ شٜبةط  ةٛنُٞ      ١ٜ ٠ٜٚد ة١ؾٝبهُٞطٚق٥ٕٝؿغدٍ نط  ةٛٚب ١٥ّ ١َ
 ب 41)  ن١  ٛنُس ضٟ ؾدض٠ ط١ٚض٠ندْٞ ةٓٛ  ةٕٛٚ Sumeriar)غب١َضٟ 

ٍب يٛ ةة١ ٞ  ُطٚقاا٥ٕةة١ٚ ظَدْةة١ٟ نةة١ خةة١يريهٞ ٥ةة١ٚ َةة١  ٜةة١ قػةة١ٜدٕ ثةة٢ب ٥ةة١نطز  ي١طةة١
  ٚ ٥ةة١ٚضٚثدٜٞ  ٠ٚ ٜةةد ظَةةدْٞ غةةب١َض١ٝ٣ندْد ٖةةٝض    -)غةةد٢َ   ٠ٜٚةةد يٛ ةة١ ٞ )ٖٝٓةةس

ٕ ظاإب  ٛيةة١َدٟ  ١قةةط٣ ٥ةة١يريُدٕ ٚ ٜةةدٕ عضاا١ٟٜةة١نٞ ْةة١ةٛٚب ةةةبطاإَٓدغةة١ة١و ٚ ِض 
ٜةة١ب يةة١ ثةةٝبـ غةةديري٢  سااٟةةةطز٠ٚٚ نةة١ ظَةةدْٞ )ؾةةبةدضٟ  يةة١ قةةْٛرٞ ١٥يػةة١ٟٓ قبقةةد  

ضٟ ٚ  ةةة١ةريّ ثااٟ٘ٗ ثةةٝبـ َةةٝتزز   ًًَٝةة١ ٝبو نةة١ ظَد١ْنةة١ٟ غةةد٢َ ةةةٛٚ )٥ةةد    3199
ِض٠ْريةةة١ نةةة١ خةةةبٟ غةةةد١َٝٝنٞ خةةةديريل ْةةة١ة٢ب ٖةةةدو ٚ يةةة١ ة١ؾةةة٢ خةةةٛ ضٟٚٚ ٚةري ةةةٞ   

ٕ ية١ َة١  )ؾبةدضٟ ز   ٜة١ ين   ٟ ز٠ٚضٟ )٥دؾةٛٚض  ٜةدخٛز ق١يعة١ٟ ١٥يؿة١ضقد٥ٞ     ُطٚقا
ثةةٝبـ َةةٝتزز   ٖةة١َٛٚ ٚةري ةةٞ نٛضزغةة دٕ      ٥3131ٝبػةة دز  ةةةٝبري  ةةةٛٚب يةة١ز٠ٚضٟ    

  ّ غةني ٟ خ١ية١يف ية١    -ة١ؾٝبو ةٛٚ ي١ ١ًَ١َن١ ٞ  )غدض بٕ ٟ قِط يريٞ )٥دقةدز  ٚ )ْةدض 

                         
ٞ      ط١٥ّٕ َٛ ١خ١قٝك١ ١َؾٗٛٚض٠ ١٥ّ ١َقدي١ٜ١ٟ ي١غ١ض   41)  يرية١ةٞ خةبّ ٚ ية١شٜبط  ٝٓةٛ ْٞ ) ةدضىٞ قة١زمي

 نٛضزغ دٕ ز  ة١ خكٛق٢ ةب ْدضزّب
  يةة١ ؾةدض ْٞ غةب١َضٚ ٥دقةدزز   هَٛٚةد ٞ غة١ضة١خب ٖةة١ةٛٚ       طٚقا  ية١ ثةٝبـ  ١ؾةهًٝٞ  هَٛٚة١ ٞ َة١ْد       41)

ٍب ثٝبـ َٝتزب ٠ٚ3199نٛٚ  ه١َٚٛ ٞ نٝـ  ة دف  ٥ٛٚضبببب  خل   غد
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ٟ ثةٝبـ  3119-3299 ز  ٜة١ ين  ١قطٜ ة١ٕ ية١     Or-ز٠ٚضٟ غٝب١ّٝ  هَٛة١ ٞ )٥ةبض  
ٟ َٝتزز  نة١ْس قةبيريٝبهٞ ْٝبط ٠ٚ ة١ غة١ض ةة١      ب ١٥قػةدَٞ ثهةٛٚنٞ نٛضزغة دٕ نة١     عضا
ٟ ز٠ٚضٟ ُطٚقاإ  نةة١ ِض٠ْريةة١ َةة١ Simurruي١ؾةة١ضقٞ زجيًةة١ ةةة٠ٚٛ  ٠ٚنةةٛٚ )غةةُٝبضٚ

    ٚ  ٚ )٥بضةًًٝةّٛ   Sasru  ) ة١يٛ ٕ   )غدضغةطا   Lullubu)٥ةديري ٕٛ نةبثطٟ ةة٢ب  )يبيبةةٛ
Urbillum ١ٜ ن١ ١ٖض ن١ْس٠ ٥ة١ًٖٞ ٥ة١ّ َة١    ٖ ظ    ١ٜ ين )١٥ضةٌٝ ب ٠ٚ ٚ ٕ ٜة١  ُطٚقا

 ١ًًَٝ ٝبهٞ ٚ  ٝس٠ ةٕٛٚ  ة١ةريّ ١ٜنٝب ٝدٕ )٠ٚ س٠و  ي١ ة١ٜٓد ١ْة٠ٚٛب
دٟ قةٛة ط ز      تزز   يةة١ ةةة١ٜين ٥ةة١قٛ َٞ ٥دغةٝة يةة١  ١قةةطٟ ْةةبظز٠ٚ ٖةة١شز٠ٟ ثةةٝبـ َةٝة

َٚٞ     ٢اث  ِضٟٚٚ ز ٠ٚٚ   ة١  ضا   ب  ة١ضندو ٚ ١ْٖة١  عضٟة١ ٟ نطزا ة١ ٖة١َٛٚ ؾة١ضمب  ُٛة
ٚ  ١٥ّ  ١ضند  ر١ٟ ٥ة١قٛ َٞ )ٖٝٓةس ٥ة١ٚضٚثدٜٞ  ٟ   -١  ٚ ز٠ض١٥ن٣ٚ١ب ن١ ١٥قػدَٞ َٛخ ١ٝي

   نة١ ظَدْٝةدٕ َٛ ة١قٝل ية١ ؾٛة  ١ٟ       Hittite-طة١يٞ  ٝتقة١ز ض نةطز٠ٚٚب قة١َٚٞ )ٖٝ ٝة      
 ٠  غٛض١ٜٜدٕ ظ٠ٚو ٚ ةدةًٝةدٕ  ةدةريٕ نةطزب قة١َٚٝبهٞ      Latin  ٠ٜٚد )ة ني Centum)غ١ْ ّٝٛ

ٍب ظَٚةط٠ٟ   Umman, mandn -س َدْ –٥ٝ  س ٥ٞ ن١ ْدٟٚ )٥ٛممدٕ   ةٛٚب ٠ٚ ي١زٚ ٜٝس  ي١طة١
ٚب ٠ٚ ي١قةة١ض  ٞ ؾةة١ضقٞ ةةة١ طٟ   Sythians –  )غةٝة   Mede)َٝةةسٜد )َةة١ز    ١ٜنةةسط  ةةٛة

ٚى ِضٜبرية١ٟ     –ِض٠ف )ة١ طٟ غٝدٙ  ةٝبري  ةٛٚب ي١  ة١ضقٞ )ٖٝٓةسٚ    ٥ٝبط ْٞة   طق١ٜة١نٞ ثهٛة
ٚ ٠ٜٚةة١  ٞب يةة١ خد١ْز ْةة١ندْٝدٕ ةةةب خةةبٟ نةةطز٠ٚ٠ٚ   ةةد  ةة١ضةٞ نٛضزغةة دٕ ٖةةدو  ةةةٝبري  ةةٛة ن

   هَٛةةة١ ٝبهٞ  ١ؾةةةهٌٝ نةةةطزٚ  ١َضن١ظ٠نةةة١ٟ ي١غةةة١ض ٥ةةةدٟٚ   Mitanniةةةة١ْدٟٚ )َٝ ةةةدْٞ
ٞ )خةبضٟ       )خدثٛٚض  ةٛٚب ي١ ٥ٝع  دضٟ ١٥ّ ز٠ٚض٠ٚ٠ قٝػُٞ  ١ضةٞ ؾةبةدضٟ ية١ شٜبةط ٥ٝػُة

khurri       ّ٠ٚٚ  ظَد١ْن١ؾةٞة ٖةة١ض ةةة١ٚ ْةةد٠ٚ٠ٚ  ْةةدْٚط ب يةة١ ٣ب ةةٛة ٞ ؾةة١ضقٞ ةةٛة  ز  يةة١ قٝػةُة
ض٠ف قةة١َٚٞ طإاب ٥ٝٓكتةةةدو  يةة١ عضاٟاْٛ ةة١ٖدٟ ؾةة١ضقٞ نٛضزغ دْٝؿةةس  ةةة١ ة١ٜٓةة١ز  يةة١ َ

ب يةة١ ٥ةة١ضندْٞ ٥ةة١ّ ق١َٚةة١ يةة١ ثةةدف ٜةة١ ُدٚ   عضاٟا ٜةة٠ٚ١ ةةة١ضثد نةةط ٚ  ةةة١  Kassites)ندغةٞة
ٟ  ١خطٜيب ٖٝ ١ٝندٕ  ٛ ْٝدٕ ي١ )ةدةٌ ز   ه١َٛ ٝبو ز مبةعضٜبٓٔ  ِض٠ْرية١ ةة١    ُة١ٟ  عضا ب ن١ٝي

ػدْٞ ٥ٝب ٍب ٝي  ٚ َْٛدغ١ة١ ٝبهٞ ة ٢بببٚطٕط ْٝس  ض ظَدْٞ ١٥ّ ق١َٚٞ )ندغٞ ١ٜ ي١ط١
 

ي١  ١قطٟ ؾدْع٠َٝين ثةٝبـ َةٝتزز    ٛنُةس ض ْٞ )َٝ ةدْٞ  َةٛز٠ ٝبهٞ نة١ّ       
=  Arraqkha دز٠ ةةة١ٕ ة١غةةة١ض ٖةةة١َٛٚ نٛضزغةةة دْس ٚ   ١قطٜ ةةة١ٕ ٖةةة١ د )١٥ضثةةة١خد  

ضٜةة١ٚ )قةة١ ط ٟ  ثاا٘ٗنةة١ضنٛى  ٥ٝجةةط ٟ  هَٛةة١ ٝدٕ نةةطز  ٠ٚ  دنُٝةة١ ٝدٕ يةة١ ٥ةةد     
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ة١ةريّ ؾ١ِضٚ ١ٖض ٟ ة١ضز٠ٚ َٞ  ه١َٛ ٞ  ة١ ١ْ ٝجة١ٟ ٥ة١ّ   ١٥ضةٌٝ ؾس  ةدضٟ ةٛٚب 
 ه١َٛ ٞ )َٝ دْٞ ١ٜٟ ز٠ضن١ٚو نةطز: ١٥قةرًيٞ )َٝ ةدْٞ  ٜةدخٛز قٝػة٢ُ ز٠ؾة        

 اض دةسٜٔبطٟ ز ٜٚب٢ٓ ؾدخ١ندٕ ٚ ُطٚقٕٚٚةري ٞ )خٛضٟ  ٜدخٛز ١َ
 ةةط  ٜةة١ ين غةةٛةي١ٟ )خةةدْٞ    كااٟٖةة١ض يةة١ّ قةةط١ٜ٠ز  خدْةة١ز ْٞ  ٛنُس ض٣ٝةة١   

ضٟ نةةةطزٚ   هَٛةةة١ ٝبهٞ غةةة١ضة١خبٟ ز ١َظض ْةةةسٚ   ظٔااا٘    Khanigalbatطديري ةةةدو
ضٜة١ز   ةٛنُط ٕ ةةٛٚ  ثدٜ ة١خة ٥ة١ّ  ه١َٛ ة١ )ْػةٝ ٝؼ         ثَ٘ٗٛز٠ ٝبو ة١ غ١ض ٥د

 ةٛٚ  ن١ ي١ زٚ ٜٝس  ةٛٚ ة١ )ْك١ٜ ني ب
ٍب          ه١َٛ ٞ )َٝ دْٞ   ية١ ٥ة١ٚ ٥ًٝٞ  ١قةطٟ نةٛ ضز٠َٝين ثةٝبـ َةٝتزز  ي١طة١

ٛ  )ٖٝ ٝ  ٠ندْد ي١غ١ض )غٛض١ٜ ن١ٚ ١ ؾ ٗ ٟ )٥ةد ذ١ِض٠ٚ٠ٚ  ي١ّ  ٛضقة١ ١ز  ْرة ضٟ  ثا٘
ة١ض٠ ة١ض٠ ظٜدز ةٛٚ ٠ٚ ية١ ١ْ ٝجة١ز  ِض٠قٝ ١نة١ٟ َة١ ًٛ  نةطزٚ   دز٠ ة١ٕ ة١ؾةٝبهٞ        

ٕ نٛضزغة دٕ ٜة١ ين َةة١   ض٠ف ًَةٛن٢ )ندغةةٞ ٟ  طاإنةة١ ية١  ٠ٟ ةٓةةٛةٞ ؾة١ضق٢ ُطٚقا
)ةدةةةٌ ٠ٚ٠ ٥ٝةةس د ٥ةة١نط   ٖٝبٓدٜةة١ شٜبةةط  ةةٛنُٞ خةةبٟب ةةة١ةريّ يةة١ ٥ةة١ٚ خ ٟ  ١قةةطٟ   

 طااٟؾةة١ ٠د قةة١َٚٝبهٞ  ةةدظ٠ ث١ٜةةس  ةةةٛٚ  ٠ٚ ٜٚػةةة يةة١ قةة١ض  ٞ  ةة١ضة٢   نةةٛ ضز٠َٝٓ
ٟ زجي١ًٚ ْعٜهٞ ؾدخٞ ةٛزٟ ةٝبري  ة٢ب  ةة١ّ ١َقكة١ز٠ قة١َٚٞ ٥ةدض ٣َٛ ةة١      ب عضا

ٍب )٥ةةةد      ٚضٟ ٜةةة١ندْد ن١ٚ ٓةةة١  ثااا٘ ْٛكةةةط٣  ةةةطٟ قةةة١ ط ٟ ؾةةةُٝدىل غةةةٛض١ٜ ي١طةةة١
ٞ ةٝبري  ةْٛٚة١ غة١ضٟ ْة١ططو ٚ غ١ة١ةٝؿة     ٗثٟؾ١ِض٠ٚ٠ٚ  ي١ ١ْ ٝج١ز  ١٥ّ  ١ؾ١ةٛ

ضٟ يةة١  ١قةطٟ غةةٝدظ٠َٝٓد ةةة١ قةة٠ٛو ةةةٛٚ ٠ٚ  ثاا٘ٗقػة١ُٕ ١٥َةة١ ةةةٛٚ نةة١ ٥ةبضزٟٚ ٥ةةد  
غ١ة١ة١ن١ٟ  طٟ ي١ٚ ٠ٚق ١ز  ةٝبري ةْٛٚٞ قة١َٚٝبهٞ  ةدظ٠ ية١ ةة١ٜين )طةبَٞ ٚ ٕ ٚ      

ٞب  ةٛٚ  ٠ٚ ي١ ٥ٝع  دضٟ ١٥ّ ٠ٚق ٠ٚ١ ٥ة١ٚ َة١   ٕ )طبَٞ ٥ٛضَ ٜة١ ْةدْٚط  )٥بض ض ةٛ    ُطٚقا
–Urartu       َٞٛق١ز٠غةس   ٠ٚ ٥ة٠ٚ١ٍ ز٠ عة١ ية١      ٠ٜٚةد )٥ةدض ض و ب نة١ ية١ نٝ ةدة ٕ ِض٠يف طا

نةط ٠ٚ   حا   ٟ ثٝبـ َٝتزز  ة1319١ ٟ ٠ٚ١٥ي٠ٚ١  ي١  Shalmaneser)ؾ١ملد١ْغ١ض
ٕ ١ٜن١ ة١ ١ٚ ٟٚ ١َ ًّٛ ١ْٝٝ  ةة١ةريّ  ىل٥ٝػُٞ ١٥ٖد ْةٞ  ُةَٛٚٞ ٚ ٜة١ نة١ نةْٛه١      ظا

١ٜن١ٜؿةةةٞ ١٥ٚ ْةةة١ٕ نةةة١ ِضاَةةة١ندٕ  ىل١َ  ٛز٠نةةة١ٜدٕ ْةةةدٟٚ )خديةةةسٜدٕ  ةةةة٠ٚٛ  ٥ةةة١ٖد 
   Chaldasans ٜدٕ ْدْٚدٕٚ ٚ  ١٥َد١ْ ةظَة١ ظاض ةة١ زٜكة١و ية١     Chaldioi)خديسٜٟٛ 

١ٜ ين نًس ْٞ  ١ طٜل ةهط٣ب  ٠ٚ ١٥ٚ ظَد١ْ ن١ ١٥ّ )خديس ٜد١ْ قػة١ٜدٕ ثة٢ب ٥ة١نطز     
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٥ٝكةٞ ٥ة١ٚ   ثا  ةٟ َٛ ١خ١قٝك١ندٕ ٚ ١ٜ  ن١ ؾٛ  ١ٟ قبقدغٞ ةٛٚب ةة١طٜٛبط٠ٟ ٠ٚ 
اثةط م ق١يعة١  نة١ ْعٜةو     طزميٞ )ض٠ ق١زميد١ْ ن١ ي١ ١ْ ػٞ )ٚ ٕ ٚ ية١ ؾةدضٟ قة١   ث ٥د

ٍب ١َز٠ْٝةة١ ٞ غةةٛ  ًٞ   19))ٚ ٕ ٠    زاظض ٠ٚ ةة٠ٚ١  َٛ  ١َ١يةة١ نةة١ ٥ةة١ّ ق١َٚةة١ ي١طةة١
ٟ ١٥َةةة١ يةةة١ ثاا  ٚ  تق١ٜةةة١نٞ ة ةة٢بب  ةةة١  طةةة١ طٟ غةةةثٞ )ةةة١ طٟ غةةةرٝس ز  ٥   ةةد   
١٥ق١ًٟٝٝ ٣ٚ١٥ب ن١ ية١ ةٓةٛةٞ "طةبَٞ     ٠ؾُٝديٞ نٛضزغ دْس  ٠ٚ١٥ ةٛٚ ن١ ١٥ٖدىل

ةٓةةٛ  ٚ  ةة١ض   ةة١ٖج  نةةط ٕ ٚ  ٥ةة١ّ  ديريةة١ ةةةٛٚ ة١غةة١ة١ةٞ     ٚ ٕ"٠ٚ٠ ةةةب ةٝٗةة١ ٞ  
ض١ٜند٠ٚ١ْ ة١ ْدٟٚ ٚةري دْٞ "ْدٜطٟ ثِ٘ٗض٠ف ٥دطٕب ٥ُٝدض و ن١ ي١ عضٟ ١ؾهًٝٞ ة١

Nairi     ٞ ْدغةةةط ٠ٚٚ ٥ةةة١ّ ٥ُٝدض٠ دْةةة١ ة١قةةةٛض٠ ٞ  ُةةةَٛٞ ِضٜدغةةة١و ٚ  دنُٝةةة١ "
ٍب نطز ةٛٚب  "٥بض ض  ٛ"ٜدٕ ق ٛٚ

ٟ َةٝتز ٚ  ية١ ٥ٝٓكةط    ١َ ١َد ٝٗٞ ي١  ١قطٟ ٜدْع٠َٝين ثٝبـ  اضٟ ط٥ُٝة(   ضا
ِض٠ف قةة١َٚٞ )َٛؾةةهٞ طاإ"ٖٝ ٝةة "ز   ٖةة١َٛٚ ٥ةة١ّ ٚةري ةةٞ ؾةةُٝدىل نٛضزغةة د١ْ يةة١  

Mushki         ٠ٚ١ٜ ظ٠ٚو نط ٚ ْعٜهة١ٟ ثة١زلد غةديريٝبو ة١ز٠غة ٝد٠ٚ١ْ ةةٛٚ  ٥ة١ّ ١ًًَٝ ة١ 
 ؾةةٞ ز طةة   Cilicia ٚ )نًهٝةةد Capadsciaةٓٛةٝٝةة١ٟ )قثدزٚقٝةةد  ضااٟ دظ٠ٜةة١  ٥ةة١ض 

 ب Moschoi  غدنٔ ةٛٚ  ٠ٚ ِضا١َندٕ ةة١ّ ١ًًَٝ ة١ٜدٕ ز٠طةٛو )َٛؾةٟٛ     نطزٚ   ٝبٝس
يةة١ ثدؾةةس  ٥ةة١ّ )َٛؾةةهٞ ٜد١ْ ٜٚػةة ٝدٕ غةةٓٛٚضٟ  دنُٝةة١ ٞ خبٜةةدٕ  ةةد ؾةة١ضقٞ        

ٕ "طةبَٞ ٚ ٕ" ةة١ضٕ  ةة١ةريّ ية١      ٘ ِض٠ف  ٛنُةس ضٟ ٥ةد  طا ٚض ) ةٝغتو ثتٜةع٠ض ٠ٚ٠ ية١    ثا
 ٟ ق١ة١ً ١٥ملٝتزز   ١َ ًٛ  نط ٕب1199ثٝبـ غديريٞ 

 

 ٟ ز٠ٜةة١َني ٚ ي٥١ةة١ٚ ٥ًٝٞ قةة١ِضْٞ ْبٜةة١َٝين ثةةٝبـ َةةٝتزز   قةة١َٚٞ      يةة١  ١قةةط
نةةةةطز٠ غةةةة١ض ٚ ز٣ )خةةةةدثٛٚض   ٠ٚ ْٝٗدٜةةةة١و  ضااااٟ ٟ  ةةةة١ طAramaeanٚ)٥ةةةةدض َٞ 

)خةةةٛضٟ ٟ قةةة١زِٜ ٜةةة١ ين )ؾةةةٛةدضٟ ٟ  ةةة١ضةٝدٕ ةةةة١  ةةة١ٚ ٟٚ ز طةةة  نةةةطزب ةةةة١ةريّ     
 ضٟ  ٠ٚ١ٜ ي١ّ َٛز٠ ١ز  ٜة١ ين ية١  ثِ٘ٗض٠ف  ه١َٛ ٞ )٥دطٕ)ؾٛةدضٟ ٟ ؾ١ضقٞ ي١ 

ٍب ١َ١٥ؾةةةس          ١قةةةطٟ نةةةٛ ضز٠ٚ١َٓٝ٠  ةةةد  ١قةةةطٟ ْبٜةةة١َني  ُٝدٜةةة١ نةةةط   ي١طةةة١
 ١ٜط  دةع١ٟ ؾة١ضقٞ نٛضزغة دْس  نة١     طٚقٟٚضٟ   ة١غ١ض ١٥ّ ١َْدث٘ ه١َٛ ٞ )٥د

                         
ٍب  ض اثط م ق١يع١  ١َضن١ظٟ ق١ط  19) ٚ ْةس  ْعٜه٣ةٛ  ١ةق١ٜة١نٞ    ٟ ١٥يؿري١ضز٠ٚ  دةعٞ ٚةري ٞ ةدٜعٜس٠ب ي١طة١

 اثط م ق١يع١ٜ١ ١َٚقعٝبهٞ  ط٠ٚ ي١ ْعٜو "ٚ ٕ"٠بط١ْٝٝب ٚ  ز٠ض١٥ن٣ٚ١ب ن١ ٥ِ 
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١٥ٖدي١ٝنةةة١ٟ ز ٥ُٝةةة١ٕ َٛقدة١يةةة١ٜدٕ ٥ةةة١ططو  ٖةةة١ض َٛض ق١ة١ٜةةة١نٞ ةةةةٛٚب ةةةة١طٜٛبط٠ٟ 
٣ٚب نةةةة١ يةةةة١ّ  ١قةةةةطٟ غةةةةٝدْع٠َني ٚ  ز٠ض١٥نةةةة١ ٠ض٣ثاااا٘ٚ قٝةةةةٛز  ٞ ٥ةةةةد ثاااا ٢ٚق٠ٚ
   ١ةسٚة ٝبهٞ  ط  ١ٜPaphiز  ة١ ١ٜطٟ ز٠ضن١ٚ ين ق١َٚٝبهٞ  دظ٠ٟ )ثدثٗٞ ُطق١َٕ

  ١٥خٜٛبٓط ٜةة٠ٚ١ٚ  Qurti)ٜةة١ )نةةٛض ٞ  ٙااْٟةة١ة٠ٚٛب ٥ةة١ّ ٥ٝػةة١ُ  ةةد ٥ةة١ّ ظ٠َةةدْٞ زٚ    
ةةٝبو ز٠ٜدٕ ةةطز٠ٚ٠ غة١ض ٥ٝػةُٞ )نةٛضز   ةة١ةريّ ٥ة١ٚ غةجت ٞ ق١زمية١ نة١ ية١           عضااة١

   Papanhiق١َٚٝبهٞ  ةط ٥ة١ند نة١ ْةدٟٚ )ثدثةدخنٞ       ٟحث)ةٛ دظنب٣  ن١ؾف نط ب ة١
ٍب )ثدىٞ ز  ٥ٝػةُٝبهٞ َٛؾة ١ض٠ى ةة٢ب    ية١ ثٝبؿةس     ٗ،ة٠ٚٛ  ٠ٚ َٛ  ١َ١ي١ ١٥ّ ي١ ط١

 خٜٛبٓط ةٝب ٠ٚ١ب طة١ ١يري١
قةةةة١َٚٞ )ٖٝ ٝةةةة    يةةةة١ّ ز٠ٚض٠ز    ٜةةةة١ ين يةةةة١  ١قةةةةطٟ غةةةةٝدْع٠َٝين ثةةةةٝبـ  

 ١ْةةس ٚ ١٥ْ ٜكةة١  ةةة١ةريّ   ضٟ  ز٠غةة ٝدٕ نةةطز ةةة١ ثطٚثد ثااَ٘ٗةةٝتزز   يةة١  ةة١يٝٗٞ )٥ةةد  
نٛضزغةة دْٞ  ٠ٚ١٥٠ْةةس٠ ٠َٛ ةة١م ْةة١ةٕٛٚب ١٥َةة١ف ةظَةة١ ي١ة١ضنةةدٚ ةةة٢ب نةة١ ٥ةة١ٖدىل    

  ٛ ضٟ ز  ثااٟ٘ٗ ١َز٠ْٝةة١ ٞ )ؾةةٛةدضٟ   )نًةةس ْٞ ٚ )٥ةةد ذؾةة١ضقٞ يةة١ شٜبةةط  ةةٛنِ ٚ ْرةة
ٜةةة١ نةةة١ يةةة١ )نةةة١ضنٛى ز     ٥٠ٝكةةةٞ  كٛقٝٝةةة١ٚ جتةةةدض   ثااا ةةةةٕٛٚ  ٠ٚ ١٥َةةة١ف يةةة١ٚ ٠ٚ  

٥ٝكةة١  د٥ٝةةس ة١ ١قةةطٟ ثةةدْع٠َني  ثاا ٞ ٥ةة١ّ ٠ٚزاظض ٠ٚ ةة٠ٚ١ٚ  ز٠ضنةة١ٚ ٠ٚٛٚ   ةةدضى
ٟ ٚؾدْع٠َٝين ثٝبـ َٝتز٠ب ٚ قٝعة١ٕ ي١ةة١ٜين ١٥ٖديٝةس  ةة١     ب ْٝرةدم ٚ ٥ٝدة تف   عضا

ٖةة١ةٛٚ  ةةة١ةريّ زٜةةٔ ٚ قةةدْٕٛ ٚ  ةةدز  ٞ ٥ٝج ُد ٝةة١ ٥ةة١ًٖٞ ٥ٝبةةط٠ٟ يةة١شٜبط ٥ةة١مسد٣        
 ٟ ١ْٖط٣ )زجي١ً ز   ١ٚ ٝس نطز ةٛٚبض١ْٕٝز ٚ  ي١ْدٚ ١َز١ْٝ٠ ٞ  ١ٚط٠ٕٚ

 

ضٟ ٚ ْٝؿةةدٕ ٥ةة١ز  نةة١ ثاا٘ٗ ١قةةطٟ ْبٖةة١ّ ٚ ١ٖؾةة ١ّ ٚ  ١ٚ ةة١َٞ ٥ةةد  غةةجت ٞ
ةٛ ط  ٝةةةدٟ غٝدغةةة٢ نٛضزغةةة دْٞ ؾةةة١ضقٞ  ة١غةةة١ة١ةٞ َٖٛةةةدةط٠ ٞ قةةة١َٚٝبهٞ       

ٟ ١٥ٚضٚثد٥ٞ  ي١ ؾة١ضقٞ ةة١ طٟ ِض٠ؾة٠ٚ١ ةةب َة١ْد      -)ٖٝٓسٚ ةٓٛةٝة١   ٛٚؾةٞ    طٚقا
ٍب ز٠ عة١ ية١     Medes ١ ٝ  و ةٛٚ  ْدٟٚ )َٝةسٜد   ٕ    ٥ة٠ٚٚ١ ٟ ِض٠ف )ؾ١ملدْدغة١ض  طا

ثبّب   ٚ يةةةة١ثدف ١٥َةةةة١ ةب ةةةة١ غةةةة١ة١ةٞ    119-132نةةةةط نةةةةط ٠ٚ ) ) ذثٝبٓج١َةةةة٠ٚ١ 
ٕ ضٟب ١٥ّ ق١َٚ١ ٠ٚ١٥ي١ٕ ؾ١ضقٞ ١َث٘ٗ ١ٖسٜسٜبهٞ ز ٥ُٝٞ ةب  ه١َٛ ٞ ٥د ٟ ُطٚقا

)َٝةةسٜد ٜدٕ ٥ٝؿةةغدٍ نةةطز  ةةة١ةريّ يةة٥١ٝع  دضٟ  ١قةةطٟ  ١ٚ ١َةة٠ٚ١ ثطْػةة١ن١ٜدٕ       
ٛ  ١َٖٛٚ ١٥ٚ ٚةري ١ٟ  ن١ ي١ثدؾس  َٝسٜد ْدْٚط   خػ ١ ش ٍب  خةبٟب   ذٜبةط ْرة ٟ )قةْٛ ٚ
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ٕ   ْةدٚ قة١َٚٝبو  نة١ ظَدْٝةدٕ ١َةٗٛية١  ٥ة١ض        Mannaiي١ّ قةط١ٜ٠ز  )َدْة١ٟ    نةٞ  ضاٚ
)ثدضغةةٛ ؽ  ضااٟثهةةٛٚنٝدٕ يةة١ ةٓةةٛةٞ ؾةة١ضق٢ )طةةبَٞ ٚضَةة٢ب  ٥ٝؿةةغدٍ نةةطزب ٥ةة١ض 

Parsuas    ِض٠يف قةةة١َٚٞ طااإ  نةةة١ يةةة١ةٓٛةٞ  ةةة١ضةٞ )طةةةبَٞ ٚض٢َب ٜةةة١  ِض٠ْريةةة١ يةةة١
 ٜةة٠ٚ١ ٥ٝؿةةغدٍ نةةط  ةةة٢ب  نةة١ ٥ةة١ّ ق١َٚةة١    Perthian  )ث١ضغةةدْٞ Parsloi)ثدضغةةٟٝٛ 

غدنٔ ةٕٛٚب ٥ة١ّ    11)ِض٠يف ؾ١ضقٞ )٥هػدضو طٕ ٠ندْد ي١  Parthian  ي١ظ٠َدْٞ )ثدض
ٜةةة١  ةةةدظ٠  َٛق١زميةةة١ٟ ٖجط٠ ةةةٞ ٥ةةة١قٛ َٞ طةةة١ٚض٠ ط ةةةةٕٛٚ  يف  ساااٟ ١ْدقةةةط٠ غةةةٝد

١٥حل١قٝكةةةة١ ي٥١ٝ  ةةةةس ٟ  ١قةةةةطٟ  ١ٚ ةةةة١َٞ ثةةةةٝبـ َةةةةٝتزز   قةةةة١َٚٞ )غةةةةٝؼ       
Seythiansضٜةة١ندْٞ ثاا٘ٗضٟ  ٠ٚ ٥ةةدثاا٘ٗٞ نةةطز ةةة١  ةةدةريْهطزْٞ ١ًَ١َنةة١ ٞ ٥ةةد   ز٠غةة

  ٕ ٍب نةةطزٕ ٚ ةة١ّ ١ْٚ ةة١     Esarhadden)٥ٝػةط ٖةدزز٠   َٛ د١ٖز٠ٜة١نٞ زاغةة ٢ ي١طة١
 ٛغين َٛ د١َي١ٜدٕ  د ْٝٗد١ٜ ٞ  ١قطٟ  ١ٚ ١ّ ز٠ٚ َةٞ نةطزب ةة١ةريّ ية١ ز٠ٚضٟ     

خبٟ ةة١َٛيريهٞ    ن١   Nahopolassor  (13ٟ ثٝبـ َٝتزز  )ْدةٛثٛةغ١ض 131غديريٞ 
ٍب )َٝةسٜد ٚ )غٝػة٢ ز   ة١ض َ ة١ض ةة١          غ١ضة١خبٟ ةدةًػ دٕ ٥ةٝعتٕ نةطز ةةٛٚ   ي١طة١

ٟ ثةٝبـ َةٝتزز  َٛ دض٠ةة١    111ض  ٥ٝ ردقٞ نطزٚ ية١ز٠ٚضٟ غةديريٞ   ث٘ٗ ه١َٛ ٞ ٥د
ز  ةة١ ٜٚبط ْهطزْةٞ ؾةدضٟ ) ١ْٜٓة١ٚ  ٚ َة١ ٛٚ نطزْة٠ٚ١ٟ       113ز٠غة ث٢ب نطزٚ ي١ 

 ضٟ ْٝٗد١ٜ ٞ ٖدوبث٘ٗ ه١َٛ ٞ ٥د
ٗ ي١ ٠ٚقة َة١ ٛٚ ةْٛٚة٠ٚ١ٟ ٥ةد    ٟ ةة١   12)ضٜة١ٚ ية١ ثدؾة ز    ثا٘ ب ز٠ عة١ ةدغةٞ   عضا

 ٠ٚ٠ يةة١  ٝهدٜةة١ ٞ  Xenophonِض٠ف )٥دنػةة١ْٛ ٕٛ طاإنةةٛضز نةةط ٠ٚٚ ةًددقةة١ يةة١    
ٟ ثةٝبـ َةٝتزز  ٚ قٝة  ةة٠ٚٛب ةةدؽ نةط ٠ٚ       491ِض٠ةع١ ٞ ز٠ ١ٖظ ض٠ز  ن١ ية١ غةديريٞ   

ف َٛز٠ ٝبهٞ ن١ّ ١ْٝٝ  ٠ٚ ي١ّ ة١ٜٓ١ز   دقرًٝي١ٜ١نٞ زٚٚ ق١ز غديريٞ ١ٜ١ٖٚ  ١َ١٥
ٟ ةة٢ب ةًددقة١ ٥ة١يٛ  ٞ    ٢ث ١ٜند١ْ ز٠ة٥ًٝٞ  دضى١ٝٝ ن١ ةب  دضىٞ نٛضزغ دٕ  ١

                         
 ١ٜنٞ ْعٜو ٥دٟٚ ةٝيٕٛٚ ةٛٚبُطٚقٕ  ١َ Yaxartes)ٜدنػدضو   11)
ةدةةةٌ ٚ نةة١  ١َدؾةةدٟ نةةطز  هَٛٚةة١و     ٠ٚض٠ٚ٠ نط ةةةٛٚ ةةة١ ٚ ىل ثاا٘ض٠ف  هَٛٚةة١ ٞ ٥ةةد طاإ  ةة١ يةة١  ذ٥ةة١ّ   13)

  ٝر١ بضٕ
ٚض ةدْدثةةدٍ نةة١ ٥ةةدخ     ثااٟ٘ ز  ٥ةة١يري٢ب ٥ةةد 111قةة١زميٞ ؾةة١ضقٞ قةة١ضٜ.ب ةثةة١ض٠    ٠َػةة ١ض ٖةةبٍ يةة١ دضى٢   12)

ٚضٟ ةةةب قط يريةة٢ َةةدْٞ ٟ  ٥١ةةسٜ. نةةطز ةةة١ةريّ ْةة١ٜ ٛ ْٞ ٖةةٝض يةة١ نةةطٚز٠ ة١غةةٛٚض٠ندٕ ةهةةدب    ثاا٘ ٛنُةةس ضٟ ٥ةةد
 ٟ ثٝبـ َٝتز ب131)
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ٟ    ٥ٝبةط   Achaemeniaْٛٚغةط ٣ٚ  ةدضى٢ ًَةٛى )٥دنُة١ْٞ      ٜة١ نة١ ةة١ قة١ض  ١و     ُا
 ١َغ١ً٦ٟ ١٥قرًيٞ نٛضز ْدندب حثٟة١

 

 ٠ٚ١ نة١ ةةب ٥ة١ٚ    ٥ٝٓػدٕ ن١ ةدغٞ ١٥قرًي٢ نٛضز ١٥ند ْدة٢ب ٥ة٠ٚ١ٟ ية١  ٝهةط ةهةٝب    
ٍب ٥ة١ٖدىل ١٥قةرًي١ٝٝ             ١ْدقةطٟ َٛخ ١يٝر١ٜة١ نة١ ية١ ؾةدر ٚز خةٞ نٛضزغة دْس  ي١طة١

ضٟ ٠ٚ نةة١ ٛضنُدْٞ ةةة٢ب  ١٥قةةرًيٞ  ثاا٘ٗغةةدنني ةةةٕٛٚ  نةة١نٛضز نةة١٥١ض١َْٞ   نةة٥١د  
 ٛ ٟ  ةةةطم ْٝٝةةة١  ةةةة١يهٛٚ ةٝٗةةة١ ٞ ظَد١ْن١ٜةةة١ب )نةةةدضزا خةةةبٟ    قطااا١َٕغةةة١٦ي١ن١ ْةةة

Kardouchoi يةٞ ٥ٝػة كتيٞ ًًَٝةٞ ةةٕٛٚ      ٙا  َة١   ٟ )٥دنػ١ْٛ ٕٛ   نٛضز ةٕٛٚ  ٠ٚ
 نْٛه١ يٝػدْٝبهٞ ة٣ٛب ٚ غ١ضة١خبٜدٕ ةٛٚب

ض١ٜٟٝ ظَدْٞ نةٛضزٟ ظاض طةبِض ٠ٚب ةة١طٜٛبط٠ٟ ٥ة١ هدضٟ ٥ة١ٚ      ظٕي١ّ  ١قط٠ز  ١ْ
َٛ ١خ١قٝكةةةد١ْ نةةة١  ََٛهٝٓةةة١ ٥ٝٓػةةةدٕ ةِطٚ ٜةةةدٕ ثةةة٢ب ةهةةةد  ظَةةةدْٞ )نةةةةٛضزٟ          

ٝػةةةةدْٝبه١ ي١ٖج١ٜةةة١نٞ َٛؾةةةة ١م  ٠ٜٚةةةةد َؿ٠ٚ١ؾةةةةٞ ) دضغةةةٞ  ْٝٝةةةة١  ةةةةة١يهٛٚٚ ي  
ٚض  ٝبهٞ  ١قٝك٣ٛ ق١زميٞ ١ٜ١ٖٚ ي١ ظَدْٞ  دضغ٢ قة١زميٞ ي١ٚ ١نة١ٟ )ز ض    طٕ ١

Darius     ق١زمي ٠ب ١٥ط١ض ١َ١٥ ِض غة  ةة٢ب  ةة١   ٕ ةٝعة١و  ٛية١َدٟ  ةدضٜذ  ١قٝدْة١     طا
ةرًيٝبٔ ن١ ظَدْٞ نٛضزٟ  ي١  ١قطٟ ؾ١ؾ١َٝين ثةٝبـ َةٝتزز  ٖة١ة٠ٚٛٚ  ظَةدْٝبهٞ     

ثدضغةٞ  ةةب ٥ٝبةط ٕ  ٥ة١ٜٚـ ٖد ب ة١ نٛضزغة دٕب       غ١ضة١خب ة٠ٚٛب ق١َٚٞ )َٝةسٜد ٚ ) 
ةد ي١َ١ ٚ ز٠ض١٥نة٣ٚ١ب نة١  ةدضىٞ  ة١قطٜ ٢ ٖةد ين نةٛضز ةةب نٛضزغة دٕ  ٥ة١ة٢ب ية١           

ضٟ ثةةٝبـ ٥ةة١ّ  دضىةة١ ٖةةٝض ةدغةةٞ     ثاا٘ٗثبّب ةةة٢بب نةةْٛه١ غةةجت ٞ ٥ةةد   119زٚ ٟ 
  14)١ْنطزٕٚٚب

 

٥ةةةة١ٚضٚثدٜٞ ف ةةةةةب ١٥ضَٝٓٝةةةة١   -)ٖٝٓةةةةسٚ ٠ِض٠ْريةةةة١ ٖةةةةد ين قةةةة١َٚٞ ٥ةةةة١ض٢َٓ   
ية١  ة١ٜين ٠ٚق ةس  ٚ قٝةة      ٜٗة١نٞ  ١ض٠نة١ ٝبهٞ ٠ٚنةٛٚ ٥ة١ٚ َٖٛدة١ض٠ ة١ ةة٢ب      ١ْ ٝج١

ٍب ١َ١٥ؾةةس  ٥ةة١ة٢ب ةع ْةةط٣ب نةة١ ٥ةة١ّ ْةة١          ٕ ةةةٛٚة٢بب يةة١ طةة١ ض١ٜٜةة١ ةةة١طٜٛبط٠ٟ ظَدْةةة١   ظاا

                         
ْةة  ضٟ  غةةٝب١َٝٞ قط يريةة٢   -  ٥ةة١يري٢ب ) ز زز411قةة١ضٜ.  ةثةة١ض٠   ٠ؾةة١ضق٢ ٠َػةة ١ض ٖةةبٍ  يةة١  ةةدضىٞ قةة١زمي٢      14)

ٚضٟ يةة١   ٜبط٠ٟ ٠ٚ        ٥113دغةٛة ُديٞ  ٥١ةةسٜ. نةةطزٚ ٥ةة١ّ ٠ٚقع١ٜ١ؾةٞة ةةة١ طةٛة ضزٟ ؾةٝة ٥ٝكةٞة  ثاا ثبّب ز   ١ؾةةدٜطٟ نةٛة
ُدىل  ٥١ةةسٜ. نةةطزٚ ٥ةة١ّ ٠ٚقع١ٜ١ؾةٞة ةةة١طٜٛبط٠ٟ ٠ٚ   ضز ؾةٝة ْٚٞ  ١ؾةةد٥ ٟ نةٛة ٚ ٥ةة١ة٢ب ةةٛة ٚض٠  نةة١ٚ  ةةٛة ٥ٝكةٞة ثاا ٥دغةٛة

 ثب ّب ة٢بب 119ٜطٟ نٛضزٚ نٛضزغ دْس  ظاض ي١ ثٝبـ  دضىٞ ٥دغٛٚض٠  ن١ٚ ةٛٚ ١٥ة٢ب ةْٛٚٞ  ١ؾد



 19 

ٍب ٚ ثٝبه١يرية١     سٟ)يٝػدٕ ١ٜ٠ٚ٠  ٚ ١٥ٚ ١ْٟ ن١ ١٥يريٝبٔ ظَدْٞ نٛضزٟ   دض ٜة١نٞ  ٝبهة١
  دضى١ٝ  ١نػ٢ ٥ٝع كدٜد١ْب١٥ة٢ب ة١  ١ٚ ٟٚ ةع ْٔ ن١ ١َةط ٟ  ١زقٝكد ٞ 

ٍب نةةٛضز  ٖةة١ض   ٠نطزْةةٞ ٥ةة١ٖدىل باا ضٜٝةة١ٟ ِض٠ظاإْةة١ ١٥قةةرًي١ٟٝٝ )٥بض ض  ةةب  ي١طةة١
ٚ ١َقةةهط ْٞ  ًثٚااىو ْٝٝةة١  ةةة١ةريّ يةة١ ٥ةة١زٚ ضٟ ق١زميةة١ز   ةة١  ٢ٚثباا نةة١ْس٠ قةةدةًٝٞ 

 ض١ٜ١ٜٝنٞ ة١ ق٠ٚٛ ١بظِٕض٠ف ق١َٚٞ نٛضز٠ٚ٠ ١ْط١٥ٕقٛ َٞ َٛخ ١يٝر١ ي١ 
 

3 
ٍب         ٛ  يةة١ َةةدز٠ٟ ٥ةة٠ٚٚ١ يري١ ةة١ٟ زٚٚ َٛ ١خ١قٝكةةٞ  طاا ٚ ز٠َٚٚةةس   هةةطٚ َةة

١َؾةٗٛٚضَدٕ ز٠ض ة١م ةةة١ نةٛضزٚ نٛضزغةة دٕ  ١ٜٓة١ٕ ْٛٚغةةٞ  ية١زٚ ٟ ١٥َدْةة١ ٚ ّ      
 ضة١َٓدغةة١ة١و ظ ْةةٞ نةة١ ١ْ ٝجةة١ٟ  ةة١زقٝكد ٞ خبؾةةِ يةة١ّ َةةدز٠ٟ غةةٝب١َ١ٝز   ةة١ض 

ةٓٛٚغة٢ب  ٠ٚٚ١٥يرية١ٕ    تا  ةه١ّب ن١غٝبو ة٣ٚ١ٝب  دضىٞ قة١َٚٞ خةبٟ ٠ٜٚةد قة١َٚٝبه٢    
ٌب ٚ َْٛؿةةةد١٥ٟ ٥ةةة١ٚ ق١َٚةةة١ ١٥طةةة١ِض٣ب ي١ؾةةٜٛبين  يةةة١ّ خكٛقةةة٠ٚ١  ٛٚؾةةةٞ  ١٥ٗقةةة

ٌب ٚ  ١قةةرًي١ َةة١ ًَٛد ٝبهٞ   ظ٠ةةة١ ٝبهٞ نةة١ّ ٠ٜٚةةد ظاض ٥ةة١ة٢ب  نةةْٛه١ ةةةب ٥ةة١ٚ ١٥قةة
ِضٜبهٛثٝبو ٚ ة١ضز٠ٚ َٞ نٓط ْدن٣ٚ١بب ٚ قٝع١ٕ ١ْ ٝج١ٟ غ١ ٢ ١ُٖٝٚ ٞ  ٛي١َدٟ 

ا ة٠ٚ١  ةةد ي١ةة١ض ١٥َة١     ضٚ  دضٜذ ٖٝبؿ د ١٥ّ ة١ٗٝ دْة١ ة١ ة١ٚ ٟٚ ِضْٚٚةدى ١ْنطز   ث ٥د
ب  ٛيةةة١َدٚ عضاااٟضٟ ةةةة١ظااإِض٠ِضٜبهةةةٞ  ةةةدةعٞ  ٝهةةةطٚ ْةةة١  ضااإ ةةةدضٜذ ْةةةٜٛٚؼ  ةةةة١   

٠ٚ١ْٜةة١  ٚ ظاض ةةةدض ٥ةة١ّ طاإَٛغ ١ؾةةطقني ٥ةة١ة٢ب نةة١ ةةة١طٜٛبط٠ٟ  ةةطم ٚ يٝػةةدٕ ٚ ٠ٚ 
 غ٢ب ز٠ي١ًٝ ي١ َْٛؿ٥١ٝبهس  نب ْدةٝب ٠ٚ١ٚ ١ٖض٠ ة١ق٠ٛ ٞ ١٥ّ ز٠يٝت١ْف  ظَد١ْب

َ    ث١َٕ ٞ ١٥ي١٦قةٌ ية١ ةة١ظٜط٠ٟ ١٥يع١ض٠ةٝة٠ٚ١ ِضٟٚٚ     ية١ٕ ٥ة١ةٝٓني قة١َٚٝبهٞ غةد
ٍب   3331نطزا ةةةةة١ ةدةًػةةةةةة دٕ )  ثبّب   ٚةري ةةةةةٞ ٥دنةةةةةةدزٟ ظ٠ٚو نةةةةةطز٠ٚٚٚ )٥ةةةةةة٠ٚٚ١

ٟ  ه١َٛو ٟ  ٝد ز ١َظض ْس٠ٚٚب ق١َٚٞ  ١ض٠   ة١َ١ ٖةد ين ٥ة١ٚ ق١َٚة١ نبْة١      حعا
ي١ ة١ظٜط٠ٚ٠ٚ ي١  طقٞ غدَٞ ةةْٛٚٞ ١٥قةرًيٞ خبٜةدٕ ١٥ة١ْة٠ٚ١ غة١ض ٥ة١ٚ  ٠ٚ ٖةٝض         

  ن١ ؾةٛ  ١ٟ )٥دنةدزٜـ  نة١ نة١ْس  ١قةطٜبو ية١ ثةٝبـ ٥ة١ٚ ق١َٚة١ز           ة١زٚٚض ١ْٝٝ 
ةدةًػةةة دْٞ ز ط نةةةطزٚ   هَٛةةة١ ٞ )٥دنةةةدز ٟ ز ١َظض ْةةةس  يةةة١   قةةةٞ غةةةدَٞ ةةةةٛٚ  

ٍب ١٥قرًيٞ  ١ضةس  َٓدغ١ة١ س ض ة٢بب  ١٥َٝـ ي١ط١
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ضنٝـ  ة١غة١ة١ةٞ َٛؾةدة١ٖ١و ٚ َٓدغة١ة١ ٝبهٞ      ةٝبجري١ ي١َ١ف ١٥ةٝٓني ن١ ق١َٚٞ  ٛة
٠ٚ١ْ  ١٥قرًيٞ خبٟ ١٥ةد ٠ٚ١ غ١ض  ْٛكطٟ )ٖبٕ  ٠ٜٚد ) بٕ  ن١ ١ْغًٞ ن١ّ ٚ ظاضٟ ظَد

ٕٚ ٚ يةة١ ز٠ٚضٟ ٥ةةدٟٚ )٥بضخةةبٕ ز  شٜةةدٕٚ  ةةة١ّ  ١ض ةة١   ُديٞ نةةني ةةٛة )ؾةةدْغْٝٛة ندْٞ ؾةٝة
 ١ٖؾ ١َٝين ثٝبـ َٝتز ة٢بب ١َةس٥ٞ  دضىٞ ق١َٚٞ  ٛضى ١٥ة٢ب  ١قطٟ ةٝػ  ٚ

ٚةري ةةٞ نٛضزغةة دٕ نةة١   ز  ٖةة١ض ي١غةة١ض ٥ةة١ٚ ؾةةٜٛب١ٓ ٥ةة١ِضأٜب حثاا٥ٕٝبُةة١ف يةة١ّ ةةة١ 
و  ٥ةة١ة٢ب ةٝبريةة١ٟ ثةة١ٜدةٕٛٚ ٚ ةخٚةْٛٚةة٠ٚ١ٟ ١ْغةةًٞ ز٠َٚٚةةٞ     ثاا ةةة١طٜٛبط٠ٟ  ةةدز 

٥ٝٓػدٕ ة٢ب  ي١ ١َةس٥٠ٞ  دضىس  )١٥قٛ َٞ ظ  ةطاؽ ٟ  ٝةد ةٝٓةط ٠ٚٚ ٥ة١ّ ١٥قٛ َة١:      
يبيًةةٛ  طةةب ٞ  ندغةةد٣  غةةٛةدضٚ ٖةةبضٟ ةةة٠ٚٛٚ يةة١ َْٛ ةة١ٖدٟ ةٓةةٛةٞ ؾ١ضقٝؿةةٝدْد    

ب َٓدغةةةةة١ة١و ٚ َٛؾةةةةةدة١ٖ١ ٢  عضاااااٟط٠ٟ ةةةةةة١قةةةةة١َٚٞ ) ةةةةةٝتّ  ةةةةةة٠ٚٛب ةةةةةة١طٜٛب   
ب َٛغ ١ؾطقني ١٥يريٝبٔ ي١   قٞ )ق١ كدؽ ٕب ٠ٚ ١٥ّ ١٥قٛ َة١  عضٟظَد١ْن١ٜد٠ٚ١ْ  ة١

)ةٝبجري١ ي١  ٝتَٞ  ١٥ة٢ب ١٥قةرًيٞ ٖة١ض نةبْٞ نةٛضز ةةٔ  ٠ٚ ية١ ٥ة١زٚ ضٟ غةبمم١ضٟ         
 ٥ٚدندز٣ ي١ َ دزٜٞ ز٠ٚضٟ ٥دغٛٚضٜس   ١ دي١ٝ ٞ غٝدغ١ٜٝدٕ ةٝٓط ٠ٚب

١٥ِٚضٚثٞ   ٠ٜٚد ٥دضٜدٜٞ ةب )ظ  طاؽ ٚ -طٜين  ْٛكطٟ )ٖٝٓسٚة دٟٚ َٖٛدة
ؾةة١ضقٞ ٚ ةة١ضةٞ ي١ثدؾةةس  )ِض٠ْريةة١ يةة١ ٥ٝع  ةةدضٟ  ١قةةطٟ ز٠ٖةة١ّ ٚ ْبٜةة١َٞ ثةةٝبـ     

١٥قةةةرًي١ٟٝٝ ظ  ةةةطاؽ   ٠ةةةة٢ب   ٥ةةة١ة٢ب ةةةة١قدٜدٟ ٥ةةة١ٖدىل  كااا مَةةةٝتز٠ٚ٠ ز٠غةةة٢ ثةةة٢ب  
    ٛ نةطزةين ةة٥١دضٟب  ْٛكةطٟ     ٟٗ خةب٣ ذٚنٛضزغ دْٞ ة١ض٠ ةة١ض٠ خػة  ٝب ١ شٜبةط ْرة

١ٖض٠ ظاض ٚ ة١ق٠ٛ ٞ ١٥ّ ٖٝجط٠ ١ )َدز  ة٠ٚٛب ٠ٚ١٥يري١ٕ ية١ ؾة١ضقٞ )طةبَٞ ٥ةبض٢َب      
 ٚ ثز َةةة١ظض ٠ٚٚ يةةة١ زٚ ٟ ٥ةةة١ٚ ٥ةةة١قٛ َٞ )ثدضغةةةٞ   )َدْةةة١ٟ  )ثدضغةةة٣ٛٝ   )ثةةةدض     

ٜةةة١ ٜةةة١ ين ٙاااٟ)ندضزٚؾةةة٣ٛ بببببببٚ خل ٖةةةد ٕٛٚب ِض٠ْريةةة١ ٖةةةد ين ٥ةةة١ّ قةةة١َٚٞ زٚ   
ز   ١قةدزٚيف نةطزٕٚٚ  ية١    ٟ ثةٝبـ َةٝتز  491)ندضزٚؾ٣ٛ   ن١ )٥دنػة١ْٛ ٕٛ   ية١   

  بمسٚ  ١قطٟ  ١ٚ ١َٞ ثٝبـ َٝتزز  ة٢ب )غٝس١ْٟ 
ٌب ٚ  ١قةرًيٞ نةٛضز  ٠ٚنةٛٚ ةة١     ٟ ن١ٚ  ةٛٚ  ١٥ق ض طٛ ٜٛدْة١   ثا  ب  ٛية١َدٟ ٥ةد  عضا

ٍب ِ  ُعاااٜ٘ةةة١ ين َةةة١ –ة١قةةة١ٟ ٠ٚٚ١٥يريٝؿةةةس   طااإ ي١طةةة١ ظاض  -َةةة١ٟ ظ  طاغةةة٢ قةةة١زٜ
ٕ َٛ ةدةريٟ    ٝتق١ز ضٕ ة١طٜٛبط٠ٟ ١َ١٥ ي١  ١ ١ضٚضٟ ١٥قرًيٞ نٛضزز  ١٥ة٢ب ة١قة١ٟ  طا

ٍب ٚ ز٠ّٚٚ ةدف ةه١ٜٔب ٠ٚٚ١٥ 
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 وٍُ زاغرؤط:نظوبُقٍُ ئُووَهَ، وُطه)أ( 
 ـ وَ يا لؤللؤبىوم: Lollu( لؤللؤ 5)

ٕ ١٥ّ ق١َٚ١ ي١ َة١  ؾةدض٠ظٚٚض  غةًٝبُدْٞ  ز  ةٝٓةط ٕٚب  ةدضىٞ      –ٟ )ظ٠ٖةدٚ  ُطٚقا
ٟ طٚقاإُٖد ٓٝةةدٕ ةةةب ٥ةة١ّ ٚةري ةة١ ْةة١ظ ْط ٠ٚب  ٝبهةة١يريٞ قةة١َٚٞ )طةةب ٞ  ةةةٕٛٚ ٚ يةة١ َةة١   

ضٟ ثاا  غةةًٝبُد٢ْ ٥ُٝةةِطاز  شٜةةدٕٚ ٚ ٚةري ةةٞ )ٖدملدْٝؿةةٝدٕ ز٠ؽ نةة١ٚ ٠ٚٛ ب ٥ةة١ٚ ٥ةةد       
ب ز٠ض ةة١م ةةة١ّ ق١َٚةة١ َةة١ ًَٛد ٞ   11)٥ٝكةةٞ  ةةطثاا ب ٠ٚعضااٟزاظض ٠ٟٚ نةة١ضنٛى ٚ ةةة١

ةدؾٞ  ٝد١ٜ )ي١ َٛق١زمي١ٟ ةرًيسٟ ز٠َٚٚةس  ظٜةد ط  ١ كةٝتو ٥ة١زض٣ب , ةة١طٜٛبط٠ٟ      
ب  ةةدنِ ٚ  ٛنُةةس ض ْٞ  عضااٟنةة١ ةةة١  ٕ ٥ةة١ةط٣بظاإب ٥ٝػةة سةة ٞ ظَةةدْٞ  ٚ  عضااٟةةة١

ٗ  ١قطٟ ْةبظز٠ٚ ٖة١شز٠ٟ ثةٝبـ َةٝتزٟ ٥ةد      ض ية١ قة١َٚٞ يبيًةب ةة٠ٚٛ  ٠ٚ ِض٠ْرية١      ثا٘
 ب ي١ّ ق١َٚ١ ي١ غٛٚض١ٜؾس  ةٛٚةٔب ) ١٥قٛ َٞ ١َظاثب دَٝد  غثدٜع٠ض بعضٟة١

ٍب قةةة١َٚٞ يبيًةةةبز         دْع٠ٚ١َٓٝ٠ ي١طةةة١ ٚضٟ يةةة٥١ٝع  دضٟ  ١قةةةطٟ غةةٝة ٥ةةةبضزٟٚ ٥دغةةٛة
ٞب َة١ ًَٛدو ز٠ض ة١م      ثا  ١ٜٟ ٠ٚ١َ١٥ ية١ ٠ٚ  ١َدغٞ نطز٠ٚٚ  ي١ غد ٚض٣س  طة١ي ٥ٝكٞة ٥دغٛة

ٜبط٠ٟ  ةة١زقٝكد ٞ َٛغ ١ؾةةطٜل       ٥ةة١ّ ق١َٚةة١ٚ ٚةري ١نةة١ٟ زض ٠ٚب ظَةةدْٞ ٥ةة١ّ ق١َٚةة١  ةةة١ طةٛة
ض ظإا٥ةة١ّ  ٛنُةة١ف ةةة١ ْةة١   ٗ  ٥ةة١ة٢ب يةة١ ظَةةدْٞ نبَةة١يريٞ  ٝتَةٞة ةةة٢ب    Hunsing)ٖٛظٜٓةةة 

ٍب ١َ١٥ؾةس  ي   عضٟة١ ١ةة١ٜين ظَةدْٞ ٥ة١ّ ق١َٚة١ٚ     ب ١٥مسد٥ٞ خدق١ٟ يبيًةب٠ٚ زض ٠ٚ  ي١طة١
 ةٝٓط ٠ٚب ) غثدٜع٠ض   ظب َٛؾدة١ٖ١ ٞ ١٥يردعضٟ)ٖبضٟ  ز  ة١

ٚض ْدقةط ثةدٍ ٟ ز٠ّٚٚ  ٚةري ٞة يبيًةب ظاض ٥ةد٠ٚزٕ        ث ة١طٜٛبط٠ٟ ٠ٚ ٥ٝكٞ ز٠ٚضٟ )٥دؾٛة
ٕٚ ة١ز٠ض٠ة١ٜة١نٞ ٚ  نة١ ٥ة١ّ قِط يريٞة           ٚ خ١يريه١ن١ٟ ي١ ١َز٠ْٝة١و ٚ قة١ْدٜعس  ية١ ثةٝبـ ةٛة

 ٥بملػ ٝس ٚةري ٠ٚ١ ةطز٠ٚ٠ ةب ٥دغٛٚض١ٜب ) ١ْع١ ٞ ي٥ّ١دغٛٚض١ٝ٣ ظاض ١٥ًٖٞ ق
 ثطا ٝػبض غثدٜع٠ض  ١٥ّ يبيًب ١ْ ة١ ١٥ةس زٟ )يِٛض ز  ٢ْ١٥بب

                         
ّ    ثا  ١٥ّ ٠ٚ  11) ٕ غةني ٟ قط يرية٢  )٥دنةدز ٠ نة١ ية١       -٥ٝكة١ ي١ٚ ١ٜة١نٞ ْٛٚغةط ٠ٟٚ ز٠ٚضٟ )ْةدض  ِض٠ف َٝبجة١ض  طا

١٥زَبْسغ٠ٚ١ ي١ ز٠ضة١ْسٟ طدٚٚض  ن١ ي١ ؾدخٞ ق١ض٠ز   ز ٜة١  زاظض ٚ ة٠ٚ١ ز٠ض ة١م ة١َة١ ية١ ١َمجٛٚ ة١ٟ       
 ضْدٍ ز  ١َقدي١ٜ١نٞ َُٖٛٝٞ ْٛٚغ٠ٛٝب)ش٠ْب ط  ٝو شا

ٛ       ١ٜن٢ثٚق٠ٕٚ ٠ٚ ةدْٝين ٜة١ نة١ ية١ )ظ٠ٖةدٚ  زاظض ٠ٚ ة٠ٚ١ب      - طٜؿةٞ ةة١ضزٜبهٞ ْٛٚغةط ٟٚ قِط يرية٢ يبيًةب )٥ةدْٓ
 ٟ ثٝبـ َٝتز ة٢بب31ِض٠ْري١ ز٠َٚٚٝدٕ  د٥ٝس ة١ ق١ِضْٞ  ٠ٚ١٥39يٝدٕ  د٥ٝس ة١ ١قطٟ 

بيًةةب )٥ةةدْٓٛ ةدْٝين ٜةة١ نةة١ يةة١ ظ٠ٖةةدٚ زاظض ٠ٚ ةة٠ٚ١ب  ٜةة١نٞ  طٜؿةةٞ ةةة١ضزٜبهٞ ْٛٚغةةط ٠ٟٚ قط يريةة٢ يثٚقاا٠ٕٚ ٠ٚ
 ٟ ثٝبـ َٝتز ة٢بب31ٚ ض٠ْري١ ز٠َٚٚٝدٕ  د٥ٝس ة١ ق١ِضْٞ  ٠ٚ١٥37يٝدٕ  د٥ٝس ة١  ١قطٟ 
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 : Guti( طؤتٌ 2)
٥ةةةة١ّ ق١َٚةةةة١ف  ي١نبَةةةة١يريٞ طةةةةة١ٚض٠ٟ ظ  ةةةةطاؽ ٠ب ٠ٚ ةةةةة١ٜٓٝبهٝـ ٚةري ةةةةةدْٞ      

 ة٠ٚ١ب  )غبمم١ض ٚ ) ٥دندز ٜدٕ ظ٠ٚو نطز٠ٚٚ  َٛز٠ ٝبهٞ ظاض ية١شٜبط  ٛنُٝدْةد َد٠ٚ  
١َؾةةةٗٛض قِط يةةةٞ ٥دنةةةدز )ْةةةدض ّ غةةةني   ة١ض َ ةةة١ضٟ ةةةة١ ٥ةةةبضزٟٚ )طب ٞ ؾةةةهد٠ٚٚ        

 ٜةـ   Lagash ه١َٛ ١ن١ٟ ية١ ز٠ؽ نة٠ٚٛب  ٛنُةس ض ْٞ ٖة١ض٠ ةة١ٖٝبعٟ )ة ةدف       
 ب 11)  ة٠ٚٛ Tirigau دةعٝدٕ ة٠ٚٛ ٠ٚ ٥دخ  قِط يريٝدٕ )  ٜهدٕ 

٢ب يةة١ز٠ٚضٟ ثطا ٝػةةبض غةةثدٜع٠ض  ٥ةة١يري٢ب: ةةة١طٜٛبط٠ٟ َٛؾةةدة١ٖ١ ٞ ١٥مسد٥ةة١ ةةة     
ية١ زٚ ٟ   ٗ هَٛةد ٞ ٖة١ض٠ ق١زمية١ز   ١ْدقةطٟ )طةب ٞ  ز خًةٞ )غةبمم١ض  ةةٛٚة٢ب        

ٜبهةٞ ظاض  ٚةري ةٞ ١٥ندزٜؿةٝدٕ ظ٠ٚو نطزةة٢بب  ُةط ٕ ٚ غة١ دز٠ ٞ       ذث١ٜدنطزْٞ ْرٛ
ٞ ()ة ةدف  ية١شٜبط ٥ٝةس ض٠ٟ     ثبّب   نة١ ي١٥١ ًة١ةٞ ٥ٝي ُةةدٍ    3199ز  ) Gotea)طةب 

ضٜبهةةةٞ  ١قةةةدزٚف ْٝٝةةة١  ثااإز٠ٚ٠ ٥ةةة١ ١قةةةدزٚيف ز٠ٚضٟ  هَٛةةة١ ٞ "طةةةب ٞ"ٟ نةةةط 
  ب11)١٥قٛ َٞ ١َظٚثب دَٝد  ةث١ض٠ 

 ٠ِض٠ف قِط يريةةٞ ٥ةةبض٠ٚ٠ٚ يةة١ َةة١ةدز٣طاإ هَٛةة١ ٞ ٥دنةةدزٟ  ١ؾةةد٥ ٟ طةةب ٞ يةة١  
 ١قطٟ ةٝػة  ٚ ثٝبٓجة١َٝين ثةٝبـ َةٝتزز  ية١ْدٚةط ٚ  ١ؾةد٥ ٟ طةب ٞ ية١ زٚ ٟ         

ـ َةٝتزز  نة١   ق١ِضْٞ ٖة١شز٠َٝين ثةٝب   سٚط١٥ّٟ ؾهد١ْ ط١ِض ٠ٚ١ْ ظ  طاؽب ي١ ١٥ٚ 
ٍب ةٛٚب   ١ؾد٥ ٟ ندغدٟ ١ٖيريٝدٕ نٛ د١ٜ غ١ض ةدةًػ دٕ  ١ؾد٥ ٟ طب ٝؿٝدٕ ي١ط١

يةةة١ ٥ٝ ع  ةةةدضٟ ٥ةةة١ّ ز٠ٚض٠ٚ٠  ةةةد ثةةة١ٜدةْٛٚٞ  هَٛةةة١ ٞ ٥دغةةةٛٚضٟ ز٠ض ةةة١م        
ة١طب ٞ  ةةدؽ ٚخ١ةة١ضٜبو ْٝٝة١ب  ةد  ١قةطٟ غةٝدْع٠َٝين ثةٝبـ َةٝتز  ٥دغةٛٚضٟ          

                         
ٍب  ي١ةةة١ز٠ٚيٞ  ٛنُةةس ض ْٞ ق١زميةة١ز  )ةثةة١ض٠    11) قةةد ٝب ٢ ) ةةدضىٞ قةة١زمي٢ ؾةة١ضقٞ قةة١ضٜ.   َػةة  ٖةةب

ٍب قط يري Annatum  ٥دْٓد ّٛ 319 ٍب  ٝتَةس  ؾة١ضٟ نةطز٠ٚٚ  قطْةٞ      ٟ ة١ ٠ٚ١٥  ٢21 طب ٢ ْٝؿدٕ ز ٠ٚ ن١ي١طة١
ٛ  31ثٝبـ َٝتز  ي١  ١قطٟ  ةةدْٝين  ةة١ قط يريةٞ طةب ٞ ٥ة١ْٜٛب٢ٓبب ةة١طٜٛبط٠ٟ ١٥َة١ نة١         -ٟ ثٝبـ َةٝتز  )٥ةدْٓ

ٚةري ٞ ٥دندزٜدٕ ي١ )ْدض ّ غني  ظ٠ٚو نطز٠ٚ٠ٚ )طبزٟ ثد ١غ٢ ٟ  ٛنُس ضٟ ة دف ية١ ز٠ٚضٟ  هَٛٚة١ ٞ   
 و خبؾٞ طب ٞ ة٠ٚٛ  ١٥ة٢ب ز٠ٚضٟ  ه١َٚٛ ٞ طب ٞ ي١ ٥دندز ٠ٜٚد ةدةًػة دْس  ية١   بو ٚ ة١يريهٛ طب ٞ ز ة٠ٚٛ

  ز٠ٚ َٞ نطزة٢ب ٚ قٝع١ٕ ي١ ة١ز٠ٚيٞ  ٛنُس ض ْٞ ٥دندزز   ية١ زٚ ٟ ْةدض ّ   37ٚ31زٚٚ  ١قط ظٜد ط قطْٞ )
ثبّب  31غةةةةني  ةةةةد  ١ي ةةةة١ٟ قط يريةةةة٢ )٥ةةةةٛٚض  ة١غةةةة١ض  هَٛٚةةةة١ ٞ ٥دنةةةةدزٟ  طب ٝةةةةس  )َةةةة١ةدزٜٞ  ١قةةةةطٟ     

  ٛنُس ض٣ٜ  ق١ٜس ١ْنط ٠ٚب



 14 

اغةةٞ ْدِض٠ ةة١و ةهةةد  ةةة١يهٛٚ خةةبٟ   قةةٛزض٠ ٝبهٞ ٚ ٟ ْةة١ةٛٚ نةة١ زض ٚغةةٝبهدْٞ ظ  ط 
 ١َ د١ْٚو ٚ ةد١ٜٟ يبيًب ٚ طب ٞ ةٛٚب

ٍب قةة١َٚٞ         )ؾ١ملدْدغةة١ضٟ ٥ةة٠ٚ١ٍ ٟ قِط يريةةٞ ٥دغةةٛٚضٟ  يةة١ غةة١ي١يف ظٜةةد ط ي١طةة١
ضٟ زاظض ٠ٟٚ ٥ةة١ّ قِط يريةة١   ١ؾةةد٥ ٟ طةةب ٞ  ثا  طب ٝةس  خةة١ضٜو ةةة٠ٚٛٚ ةةة١طٜٛبط٠ٟ ٥ةةد 

١َٜٝٓٝة٠ٚ١  ةد )نة١َٛخٞ=    ْٝدٕ ي١  سٚزٟ ٥بض  طٟ ١٥ضطٕظاض زِضٚ ١ْة١ظ ةٕٛٚ ٚ ٠ٚ
طبِضٟ  دةسٜٔ  ز٠ٚ َٞ نطز٠ٚٚ ) ١ كٝت ٞ  دضىٝٝة١ٟ ية١  ١قةرًيٞ ١َخكٛقةس      

ضٟ قِط ةْةةةٞ ٥دغةةةٛٚضٟ ٚ   ثااا ةةةةدؽ ٥ةةة١نط٣ب ب خٛةريقةةة١ ةةةة١طٜٛبط٠ٟ ِضٜٛ ٜةةة١و ٚ ٥ةةةد   
 ْٞ ق١َٚٞ)طب ٞ = نب ٞ  ة٠ٚٛبطٕز٠ضن١ٚ ٠ٚٛ ن١ ١َضن١ظٟ ظ  طاؽ  ٠ٚ

 : يةة١ زٚٚ ي١ٚ ةة١ٟ    Qurtiنةةِٛض ٞ  ٚ ) Qutiة١ٝٓٝغةة١ض  َٓدغةة١ة١ ٞ )طةةب ٞ   
٥ٝٓٛض ةةةد ٟ قِط يريةةةٞ ٥دغةةةٛٚض٣س  نةةة١ ز ٥ةةة  ة١ ةةة١ٜين  -زاظض ٠ٟٚ ظَةةةدْٞ ) ٛنةةةٛية

   ٚ ٜدْةد ْةدٟٚ )طةب ٞ  ْٛٚغةط ٠ٚ ي١َة١      ٠ا  ٠ٚقع١ٜ١ ي١ ١ٜنٝبهٝدْد ْةدٟٚ )نةٛض ٞ ٚ ية١
ٚ ز٠ض١٥نةة٣ٚ١ب نةة١ ٥ةة١ّ زٚٚ ْةةد٠ٚ ٖةة١ض زٚٚنةةٞ ْةةدٟٚ ١ًًَٝ ٝبهةة١  ٠ٜٚةةد نةةٛض ٞ ٠ٜٚةةد   

 بٕٙ  ْدٟٚ ة١ؾٝبهٞ ط١ٚض٠ٟ طب ٢ Kurhi)نٛضٖٞ
 ٜةةةدٕ  نةةة١ يةةة١   Kurtioiة١ؾةةةٝبهٞ ظاضٟ َٛغ ١ؾةةةطٜكني ن١يُٝةةة١ٟ )نٛض ٝةةةٟٛ   

ٟ بٚط٠ٕٚ ظاض ي١ نٛض ٞ ١٥ن٢ب   ١زقٝل نطز٠ٚٚ  ي١ ن ٝبيب )ض ظٕخكٛقٞ  ١ي١ ٛ
)نٛض ٝةةةٟٛ ٠  ةةةةب ١٥قةةةرًيٞ خةةة١يريهٞ   فعاااٟيغةةة٣ٛ ٥ٝػةةة١ُ نةةةٛضز ز  ٥ةةة١يري٢ب  ٥ةةة١ّ يةةة١  

  هةطٟ خةبٟ    Driver –ُٝة١ب َٛغ ١ؾةطٜل )زض ٠ٚض   نٛضزغ دٕ ١٥غدغٝبهٞ ظاض َٖٛ
خٛةق١ ١٥ندٚ  ١٥يري٢ب: " ندضز   ندضزاخٞ  نٛض ٛخٞ   ةٛضزٟ  ندضز نة١  غة   ٞ     
 ٛضزٜد٣ٛ  ٛضز١٥ْٚٞ  ندضزاٚ ندضز   ندضز ١ٜٚ  ندض دٚ ٜة١ ٠ٜٚةد نٛضز ٜٝةد بببب  خل    

 ١ؾةطٜك١  ١َٖٜٛٚدٕ ة١ ِض٠ ُةٞ ي١ٜة١ى ١ْنةْٛٚٝدٕ  ٜة١نٝبهٔ ٚ ةة١ّ ١ْٚ ة١  ٥ة١ّ َٛغ       
نةةةةةةٛضزٟ ٥ُٝةةةةةةِطا ١٥ةد ةةةةةة٠ٚ١ غةةةةةة١ض ) نةةةةةةدضزاخبٟ  )١٥نػةةةةةة١ْٛ ٕٛ ٚ )نةةةةةةدضز  ٟ 
غبمم١ض١ٜندٕ  ن١ ة١ طٜٛبط٠ٟ ِضٜٛ ١ٜ ٝبهٞ ز٠ٚضٟ غةٝب١ّٝ  هَٛة١ ٞ )٥ةٛٚض  ْةدٟٚ     

 ب 17) ١ؾ ٠ ٝبو ة٠ٚٛ
                         

 ٠ْدْةدض"ٟ قِط يرية٢ ة دؾة١ نة١ ية١ َة١ةدز٣      -١٥ٚ ي١ٚ ٣١ٜ١ ن١ ١٥ّ ِضٚ ١ٜ ٞ ث٣بٓٛٚغط ٠ٚ  د٥ٝس ة١ "٥ةدض ز   17)
 ١قةةطٟ ةٝػةة  ٚ نةةٛ ض٠َٞ ثةةٝبـ َةةٝتزز  ةةة٠ٚٛ  ْةةدٟٚ ٥ةة١ٚ  ١ؾةة ٠ ١ نةة١ ةةة١ "نةةدضز "  ١ؾةةدٝل نةةط ٠ٚ     

 ََٛه١ٓٝ ن١ "ندضز  ند" ف خبٜٛبٓطٜب ٠ٚ١ب
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ٕ  د ة١ ٚ  ة٢ب ١٥طة١ٜٔ نة١ ض     ٢ٚضا  ي١ّ  ٍب ْةدٟٚ قة١زميٞ       بٚطا ٟ ْةدٟٚ نةٛضز ية١ طة١
"نةدضزٚخبٟ" ٚ "نٛضز٥ٚة١ْٞ" ٚ    ٠ٜرد ٞ ةةٛ ط  ٢ )نٛض ٟٝٛ ز  َٛ ١قٝك١ب  ١ ط

ٍب َْٛس٠ض٠ةد ٞ ٠ٚفعٕٚيٞ َٛؾ ١ض٠ن١ٟ ي١ًث ١٥ ٥ٝكٞ ق١زمي١ٟ نٛض ٞ" ث ٟ  ي١ط١
ة١ق١ ن١ ة١ؾٝبهٞ َُٖٛٝٞ ١٥َٛضخني ي١ ق ٛٚيريهطزْٞ ١٥ّ ن١يُٝد ١ ةة١  ط ٠ٚ١٥ْس٠ َٛ

ٍب ١َ١٥ؾةس  نةْٛه١ ةة٣ٛب     ٟ كا  ١٥مسد٥ٞ َٛؾ ١ض٠ن١  ١ضززٜدٕ ١ْنطز٠ٚ ي١طة١  زْة٠ٚ١
نٛض ٞ ية١ طةب ٞ َةَٛهني ْٝٝة١ ٥ة١ة٢ب ١ْ ة٠ٚ١ٟ طةب ٞ  ية١ ْةدٚ خة١يريهٞ نٛضزغة دْٞ            

 ٥ُِٝطاز  ة١َٛ ١قٝكٞ ة٢بب
١٥ند " ١٥قٛ َٞ َة١ضاثب دَٝد  ةثة١ض٠   حثٕ زٚق بض غثدٜع٠ض  ز٠ٚ ّ ي١غ١ض ١٥ّ ة١

ٞب: ١٥ٚ  ٝتو ٚ خ١ٜتري ة١ٟ نة١ ٥ُٝةِطا ية١ شٜبةط ْةدٟٚ  ُة٢َٚٛ       117 نةٛضزز    ٠"ٚ ١٥يري
ق ةة٢ يةة١ ٥ٝبػةة د ظٜةةد ط قبقةةدظٟ  ْةة١ةٝٓط ٕٚب ٥ةة١ّ  ١ؾةةدٜط٠ نةة١ يةة١        ٥ةة١شٜٔ  ٖةةٝض ٠ٚ 

ٕ خكٛق٢ ظَد٠ٚ١ْ ٠ٚ نة١ ية١ ةٝٗة١و  ةدز٠و ٚ      ٟ ةٝع١ ة٠ٚ١ ةة١  طا ب  ة١ضقٝدٕ ية١   عضا
ٍب ٖةةةدٚ قةةة١َٚٝبهٞ ةدزٜٓةةةد٢ْ         م ةةةة١ٜٓد ١ٖٜةةة١  نةةةٛضزٜبهٞ خةةة١يريهٞ غةةةًٝبُدْٞ  ي١طةةة١

ٟ ٥ٝبػة دز   ةٝعةٞ ية١ ةة١ٜين نةٛضز    طٕة٥١دغدْٞ ْد ٛ ٢ْب قػ١ ةهد  ة١طٜٛبط٠ٟ  دضٜذ  
ب ١٥ضَةة١ْٞ  غةةد٣َٛ ٥ةةدضٟ ١ٖٜةة١ب ةةةد نةة١ٚ ةٛٚ ْةةد ٛ ْني ةرًيةةٝبني نةة١ نةةٛضز        عضااٟةةة١

١ْ ٠ٚ١ٟ ١ٜى ١٥قةرًي١ب ٠ٚ ظاض ِض٠ْرية١ نة١ ٥ة١ٖدىل ق١زمية١ٟ نٛضزغة دٕ نة١ْس قبيريٝبةو         
ٍب ة١  ٗ،ةٛٚة٢ب  ٗب قةبيريٞ طة١ضانٞ ٥دغةٛٚض٣   عضٟي١ ١٥زٚ ضٟ ١٥ٚي١ٟٝٝ  دضىس  ي١ط١

خبٜدْد شٜد ةٔب ٠ٚ ي١ زٚ ٜٝةس   ية١ ثةدف  ١ي ١غة١ْسْٞ     ١٥ض١َْٝس  ي١ ؾدر ٚ نٝبٛ ْٞ 
ٟ )٥دضٜة١ ٞ  ة١غة١ض ٥ة١ّ ٚةري ة١ز   ةة١      ب  ١ْدقةطٟ ٥ٝبةط ْٝـ ٖةد نب ٚ  ٝبهة١ةريٜٚدٕ     عضا

 ٠ٟ ١ًَ١َن١و ٚ ظَدْٞ نٛضز٠بض  د طٟض١ٜ١ٜ  ة١طٜٛبط٠ٟ ؾطٚظٕةٛٚةٔب ١٥ّ ١ْ
 

ٍب ١َ١٥ؾةس  ةةْٛٚٞ ةة١    ٟ ي١ط١ ١ْدٚ ب  ١ْدقة  ية١ ٥ة١ٖدىل ق١زمية٣١ ظ  ةطاؽ ية      عضا
 د ةة١ ٚ نة١ ية١  ة١زقٝكد ٞ يٝػةةد١ْٝ ٚ     ٢ٚضا  نةٛضزز  قةدةًٞ ٥ٝٓهةدض ْٝٝةة١ٚ  نة١ ية١ّ      

 ديريٞ ١٥ةني ن١ ق١َٚٞ نٛضز ي١ ١٥غدغس  قبيريٝبهٞ نب١َيري١ طة١ٚض٠ٟ)ظ  طاؽ ٠  ٖة١ض   
نةة١ْس٠ ظاض  ٛٚؾةةٞ ٥ٝػةة ٝتٟ  ةة١ٜط٠ ةةةٕٛٚ  ةةة١ةريّ يةة١ ٠ٚقةةة  ١ْريدْةة١ز  نؿةةد١ْٚ     

ٞب ِٚض٣بنةةةٝدندٕ ٚ يةةة١زٚ ٟ ِض ةةةةٛضزْٞ ة ةةةدٟٚ ٥  خبٜةةةدٕ ٚ  ٠ٝػةةة ٝت ط١ض ْٚةةة٠ٚ١ ةةةة
 ٚةري ١ندْٝدٕ غ١ض ي١ ٣ْٛب ٥د٠ٚز ٕ نطزا ٠ٚ١ب
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 :Kassites –( كاساٍ 9)
ٍب ةةةدض يةة١ َةة١   ٟ نطَدؾةةدْس  ةٝٓةةط ٕٚب ُطٚقاإقةةبيريٝبهٞ نبَةة١يريٞ ظ  طاغةة١  ٥ةة٠ٚٚ١

 ةةدضىٞ ٖد ٓٝةةدٕ ةةةب ٥ةة١ّ ٚةري ةة١ َةة١ ًّٛ ْٝٝةة١ٚ  ةةة١يهٛٚٚ ٖةة١َٛٚ نبَةة١يريٞ ظ  ةةطاؽ  
ٕ ٜةة١ ين ٠ٚنةةٛٚ غةةدَٞ ٚ ةةدَٞ ٖٝجط٠ ٝةةدٕ ْةة١نطز٠ٚٚ يةة١ ثةةدف       ٥ةة١ٖدىل ١٥قةةرًي١ٝ 

ةةة١ٜٓٝبو ٚضز٠ ٚضز٠ ٖد ْٛٚةة١ ظ  ةةطاؽ ٚ ِضٜٚٚةةدٕ نطزا ةة١ ؾةة١ضقٞ ةدةًػةة دٕ ٜةة١ ين  
ةٟ نةةة١ثٞ زجيًةةة١ ٚ ةةةة١ ظض  ةةةة١و ٚ  ١ة ةةة١و ١َؾةةةغٍٛ ةةةةٕٛٚب )٥دندزٟ ٜةةةة١ندٕ       

ٞب ١٥طٛ ٔ ٚ ي١ نٛ يب َٛق١زٜػ١ز٠ ة١ )نٛٚف  ْدٚ ْط ٕٚب  )ندؾٛٚ ٜدٕ ث
ق١ِضْٞ ١ٖشز٠َٝين ثٝبـ َٝتزز  ةدةًٝدٕ ظ٠ٚو نطزٚ  ه١َٛ ٝبهٞ  سٚطٟ ي١٥١ٚ

ةةة١ق٠ٛ ٝدٕ يةة١ غةةبمم١ضٚ ٥دنةةدزز  ز ١َظض ْةةس نةة١  هَٛةة١ ٞ ندضزْٚٝةةدف ٜةةدٕ ثةة٢ب         
٥ةةة١طٛوب ْعٜةةةو ؾةةة١ف  ١قةةةط ز٠ٚ َةةةٞ نةةةطزٚ  ٖةةةٝض  هَٛةةة١ ٝبو ١َ١٥ْةةةس٠ ةةةةدةًٞ    

 ١ْنطز٠ٚٚب ظَٕٛ د ١
١ٜدٕ ط١ِض ْةة٠ٚ١ ظ  ةةطاؽ  ١ؾةةدٜطٟ ندغةةدٟ  يةة١زٚ ٟ يةة١ ْدٚنةةْٛٚٞ  ه١َٛ ١نةة 

)يبضغ دْٞ ١٥ميِطا    ٚ )غةٓدخطٜ.  ية١ َ ةدز٣  ١قةطٟ  ١ٚ ة١َٞ ثةٝبـ َةٝتزز         
ٍب نةةطزٕٚب يةة١ز٠ٚضٟ  هَٛةة١ ٞ )١٥كةة١ْٞ ز   ٥ةة١ّ      ٖد ب ةة١ غةة١ضٜدٕ ٚؾةة١ِضٟ ي١طةة١
 ١ؾةةدٜطٟ )ندغدٟ ةةة١  ة١ض َ ةة١ض ةةة١ ٥د١َؾةةبنطزٕ يةة١ ِضٜبريةة١ٟ )ةدةةةٌ= ٥ةة١ق د دٕ           

 َ ٛ ١ٜةةةة١ٕ ثدض٠ٜةةةةدٕ ي١ هَٛةةةة١ ٞ ٥ٝبةةةةط ٕ ١٥غةةةة١ْسب    ٖةةةة١َٛٚ غةةةةديريٝبو َٝكةةةةس ضٜبهٞ 
ٍب نةةةةطزٕٚٚب غةةةة١ضز ضٟ ِضاَةةةةد )٥ةةةةة١ْ ٢         ١٥غةةةةه١ْس٠ضٟ  طةةةة١ٚض٠ف ؾةةةة١ِضٟ ي١طةةةة١

ٕ  ْٛٛؽ ٜـ ة١ْدٚ  ١ؾد٥ ٟ )ندغدٟ ز ٚ  ية١ ز٠ضة١ْةسٟ )ثةٛىل    ْريًةب   ٝبثة١ض٠ٜٛب          تا
خٛةريق١ ١٥ّ ق١َٚ١  د َٝتز ي١ يِٛضغ دْس  ١َٚةٛز ةةٕٛٚ  ٥٠ٚة١ة٢ب ١٥ةةس زٟ يةِٛضٟ     
٥ُٝةةِطا ةةةٔب ة١ؾةةٞ ةٓةةٛةٞ )ندغةةدٟ   ِض٠ْريةة١ ةةة١ٜٓٝبو يةة١ شٜبةةط  ةةٛنُٞ ) ٝتَةةٞ ز       

  دو  ١َدؾدٟ  ١قرًيٞ غٝب١ّٝ ٚ ةرًيسٟ ز٠ّٚٚ ةه١ ب٢ٚض ةٛٚة٢بب) ةب 
 

 :  Subari( سىبار4ٍ)
 َبْةةسا  -٥ةةدْٝين-٥ةة١ّ ْةةد٠ٚ ٥ةة٠ٚ١ٍ ةةةدض يةة١ ي١ٚ ١ٜةة١نٞ ز٠ٚضٟ  هَٛةة١ ٞ )يب ةةدٍ    

ضٟ )ْةدض ّ  ثا    ةٝٓط ٠ٚب ية١ ٥ةد   - Subir)هًٞ )غٛة  َٞ ثٝبـ َٝتز ز  ي١ ؾٕٙ) ١قطٟ غ٢ب
ُديٞ        ٠ٚٚ  ي١غة١ض  ة١زٟ ؾٝة غني ز  ة١ )غٛةدض ِٝ  ق١ٜس نط ٠ٚٚ   ة١   ٜبهٞ ةٛة ط يف ةٛة
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تّ ٠ٚ٠  ةةد ؾةةدخٞ )٥دَةةدْٛؽ  ز٠ٚ َةٞة نةةطز٠ٚٚب )ةةةب       ةةدو  ١َدؾةةدٟ  ٢ٚضاا  ةة١ضةٞ ) ةٝة
ب )خةة١َٛض ةٞ ف ٥ةة١ّ  ١قةةرًيٞ غةةٝب١ّٝ ةهةة١ ب ٥ةة١ّ  ةة١   ٠ يةة١ زٚ ٜٝةةس  ةب ةة١ ْةةدٟٚ قةة١َٚٝبو 

٥ٝكٞة  ثا   ١   ٠ٟ ةب ٚةري ٝبو ٥ٝػ عُدٍ نطز٠ٚٚ ن١ ق١َٚٝبهٞ غ١ضة١خبٟ  ٝد شٜةد٠ٚب ية١ ٠ٚ  
ةدضٚ  ْٛٚغةةط ٠ٚب خٛةريقةة١ ٚ ز٠ضنةة١ٚ ٠ٚٛ نةة١ يةة١شٜبط ٥ةة١ّ  ٝٓٛ ْةة١ز       ٚض١ٜز  ةةة١ )غةٛة ٥دغةٛة

ٚض١ٜٚ ٥ةة١ْد  ٠ٚ )٥ةة١قٛ َٞ َةة١ظاثب دَٝد  غةةثدٜع٠ض   طقةة١َٚٝبو يةة١ َةة١ظاثب دَٝدٚ غةٛة ايريةةس  ةةٛة
 َٛ  ١َ١ي١ ة١ؾ٢ ١َظاثب دَٝدٟ )ٖٛضٟ ف ي١شٜبط ْدٟٚ )غٛةدضا ز  ْدغط  ةٔب

ٚض١ٜز  ظاض ةةةدض ؾةة١ِضٜدٕ نةةطز٠ٚٚب يةة١        ٍب ٥ةةبضزٟٚ ٥دغةٛة ٥ةة١ّ قةة١َٚٞ )غةةبةدضٚ ٠ ي١طةة١
٠ٚٚ  ي١ةٝبريةة١ٟ ٥ةة١ٚ ْةةدٟٚ           ّ ةةٛة ةدضٚ  طةٛة ٚض١ٜز  ْةةدٟٚ )غةٛة ٥ةة١ٚ خ ٟ  هَٛةة١ ٞ ٥دغةٛة

نة١ ٥ة١ّ ق١َٚة١  دظ٠ٜة١ قةبيريٝبهٞ طة١ٚض٠ٟ       ق١َٚٞ )ْدٜطٟ  ٖد ب ١ ثٝبؿ٠ٚ١ٚ ظاض َٛ  ١َ١ية١  
ٚ ةة٢ب   ةدضا  ةةٛة ةدضا ٟ  ةة١   ٗ)غٛة ضٚ ثاا نةةطز ةة٢بب ٥ةةد  ًثٚاى ة١ْ١ ٝجةة١ٟ ٖة١َٛٚ  ١ؾةةد٥ ٟ )غٛة

 ٜٓدٕ ز  ١ٜ١ٖبً ٟ )ؾ١ُطٚق١٥ٕ ردزٟ ١٥ّ ق١َٚٞ )ْدٜطٟ ١ٜ ٥ٝبػ دف ي١َ١
ٟ غٝبط )نٝٓة ٚ ة١ ب َٛغ ١ؾةطقٝين  ةط ٥ة١يريٝبٔ َٝ ةدْٞ  قةبيريٝبهٞ )ندغةدٟ ١ٜب ةة١ةريّ        عضا

ثدضٟ ١ٜب ٥ةة١ّ ق١َٚةة١  يةة١  ط  ةٞة      ثطا ٝػةةبض )غةةثدٜع٠ض  ٥ةة١يري٢ب: َٝ ةةدْٞ ؾةٛة  ١ٜ١نٞ )غةٛة
ٚ طا  ١٥ٚغ١ ٕ   ) ة١ ٠ٚٚ ية٥١ٛ      ضا ٟ ٟ ةة١خل  ٚ )خةدثٛٚض  غةدنٔ ةٛة ز٠ّٚٚ ٖة١ظ ض غةديريٞ    ساط

 ثٝبـ َٝتزز   ه١َٚٛ ٝبهٞ ة١ق٠ٛ ٝدٕ ز ١َظض ْس٠ٚب ظَدْٝبهٞ ١َخكٛقٝدٕ ة٠ٚٛب
 

 بُقٍُ دووَم )وادو تُوابعٌ(:طه )ب(
       ٔ   يةةة١ز٠ٚضٟ   11)٥َٛةةة١ضٜذ )ٖةةة١ض٠ٟٚ ِضٚةٓػةةةٔ ٚ )ٖةةة١ْطٟ ةطٜػةةة ٝس  ٥ةةة١يريٝب

ب ةدض )٥دضٟ ٜةدٕ  عضٟثبّبز  ١٥ٚ ١٥قٛ ١َ زض ٚغٝب١ٝٚ خع١َندْٞ ة١ 3199 دضىٞ 
٥ةة١ٚضٚةٞ ٟ ىلب  دقةةٌ ةةة٠ٚٛ  يةة١ ؾةة١ضم ٚ ؾةةُٝديٞ   –ثةة٢ب ٥ةة١طٛ ٔ ٚ طقةةٞ )ٖٝٓةةسٚ  

ٍب ظض  ١ ةس     ٜبهٝةدٕ ة عضاااااؾ١ضقٞ ة١ طٟ خ١ظ٠ضز  غدنٔ ةٕٛٚب ة١ ١ز٠ضة١ٜة١ى ي١طة١
١َؾغٍٛ ةٕٛٚ  ة١ةريّ ٖٝبؿ د ي١ ز٠ٚضٟ  ١ة١ضٜس  ةٕٛٚ ٚ   ١ْٝد ة١ؾٝبهٞ ثهةٛٚنٞ  

ٍب  ةة١ٜٛ ْد ٞ َةةديري٢   َةة١ضز  ةةة١ض٠ظ٠ ٚةريخٝؿةةٝدٕ   ١َٗ ةةس٠ْٞ ٥ٝػةة عُدٍ ٥ةة١نطزب ي١طةة١
 ١٥غ  ١ٖةٛٚب  ٝبطٟ ْٛٚغني ١ْةٛٚ ةٕٛٚب

                         
 ب1134 دضىٝبهٞ  ٢٣َُٚٛ ١٥ٚضٚثد  ةٛغ ٕٛ    11)
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نةةٝدٕ نةةطز٠ٚ  يةة١ن ٝبيب ةةةب ٖٝٓسٚغةة دٕ نب  11)ب يةة١ّ خٝبت ةةٞ )٥دضٟ ٜةة١عضااٟةةة١
 ٟ ْٛٚغةةةط ٠ٚ  ٠ٚ  Sanskritَٛق١ز٠غةةةٞ ١٥َدْةةة١ز ب نةةة١ ةةةة١ ظَةةةدْٞ )غدْػةةةكطٜ   

 ٟ ثةة٢ب ٥ةة١يريٝبٔ ز٠ض ةة١م ة٥١ةة١زٚ ضٟ ٠ٚٚ١٥يريٝٝةة١ٚ شٜةةدْٞ  ةة١ٜطٟ        Vedas)ٜٚةةس ؽ 
ب ةدقٞ  ١ؾد٥ ٜـ ِضٜٚٚدٕ نةطز٠   19)ب ١َ ًَٛدو ١ٜ١ٖعض١َٟز٢ْٝ٠ ١٥ّ ١٥قٛ ١َ ة١

٥ٝرة١ٟ ٖة١ض٠ ةة١ق٠ٛو    طا  ١٥يط  ٝسٜٔ ٚ ي١ ْدٚ ١٥َد١ْز  ٚةري دْٞ ةٓٛةٞ  ١ضة٢ ٚ زٟ 
 )َدز ٚ )ثدضغدٟ  ةٛٚب

 
 : Medesمُد  (5)

٠ٚنٛٚ ي١غ١ض٠ٚ٠ ةدمسدٕ نطز ١٥ّ ق١َٚ١ )ٖٝٓسٚ ١٥ٚضٚث٢ ٠ٚ ٜةد  "٥دضٟ"ٜة١ ية١    
ؾ١ضقٞ ة١ طٟ خ١ظ٠ض "ندغث١ٕٝ"٠ٚ٠ )ِض٠ْري١ ي١ ٚةري ةٞ ةدخ ٜدْة٠ٚ١  ٚ ي١ ١قةطٟ    

 ةة١ضةٞ ؾةةُٝدىل ٥ٝبةةط ٕ ٜةة١ ين ٚةري ةةٞ "َٝةةسٜد"ٚ ةةة١ض٠  ْبٖةة١ّ ٠ٜٚةةد ثدؾةة ز  ٖد  ٝب ةة١
ب ١٥قٛ َٞ  طٜؿٞ عضٟة١ض٠ ٚةري دْٞ زض ٚغٝب١ٜٝدٕ  ز ط نطز٠ٚٚ ة١َطٚضٟ ظ٠َدٕ ة١

ٍب ةةة٠ٚٛب ٖةةد ين ٥ةة١ّ ق١َٚةة١ يةة١ غةةجت ٞ    سااٚ ٠ٚنةةٛٚٚ َدْةةدٟ   ٚ نُُٝةة١ضٟ   ٝبهةة١
  ١قطٟ ْب١ّٖ ٚ ١ٖؾ ١َٞ ثٝبـ َٝتزٟ ٥دغٛٚض١ٜز  ةدؽ نط ٠ٚب

ندٕ ةةةة١ّ ق١َٚةةة١ٜدٕ طٛ ةةة٠ٚٛ "٥دَةةةدز " ٚ "َةةةدز "ب ٥ةةة١ّ ق١َٚةةة١  يةةة١      ٥دغةةةٛٚض١ٜ
٥ةةةةة١ٚ خ ٟ  ١قةةةةةطٟ ١ٖؾةةةةة ١َٞ ثةةةةةٝبـ َةةةةةٝتزز   هَٛةةةةة١ ٝبهٞ غةةةةة١ضة١خبٟ       
ز ١َظض ْةةس٠ٚٚ قةة١َٚٞ خةةعّ ٚ زض ٚغةةٝب١ٟٝ "ثدضغدٟ"ٜؿةةٞ نةة١ يةة١ ةٓةةٛةٞ  ةة١ضةٞ     
٥ٝبط ْس  ةٝبري  ةةٛٚ ةةٛٚ   ةدةعٞ خةبٟ نةطز  ٠ٚؾةدضٟ "٥دقدة ةدٕ"ٟ زضٚغة  نةطزٚ           

ٍب ٥ةة١ّ ق١َٚةة١ز  يةة١ز٠ٚضٟ       نةةطزٟ ةةة  ٍب  ١َدغةةٞ ٥دغةةٛٚضٟ ي١طةة١ ١ ثدٜ ةة١خ ب ٥ةة٠ٚٚ١
                         

ٚ     ط   ٥ة١يري٢ب  ة١   ٟ ٥ةدضٟ  ١يرية١    ) ههص٘ر  هق ميٞذلطضٟ   11) ٥ة١ٚضٚثٞ   -ٜبهةٞ ١َؾةٗٛٚض٠ ةةب ٥ة١قٛ َٞ )ٖٓةس
٥دضٟ  ن١  ١   ٟ )٥  ٕ ٚ ٥ٝبط ْٞ ٣ ىلب ث١ٜد ةة٠ٚٛ   ة١ْٝد ٖة١ض زةية١و ية١       فع٥ٟٝػ عُدٍ نط ٠ٚٚ ١٥نط٣ب  ي١

  ب١٥121ٚضٚثٞ ٕ )ةث١ض٠ -١ند  ن١ ة١ ؾٝبهٞ ١٥قٛ َٞ )ٖٓسٚ ١ؾد٥ ٟ ٥  ٕ ٥
ٟ ١٥ّ ظَةدْٞ غدْػةكط    19) ٕ ٜة١  ية١  ٙتا ٜة٠ٚ١ٚ ية١  ١قةطٟ زٚ ْةع٠َٝين ثةٝبـ َةٝتزز        ٥٠ةدض  ٠ِض٠ف َػة ١ٚىل طا

ز خًةةٞ ٖٓسٚغةة دٕ نةةط ٠ٚٚ يةة١  ١قةةطٟ غةةٝب١َٝٞ ثةةٝبـ َةةٝتزز  ن ةةٝبيب )ٜٚةةس ؽ ٟ ثةة٢ب ْٛٚغةةط ٠ٚٚ ةب ةة١      
ٖٓسٚغةة د١ْٚ  ٠نةة١ ِض٥٠ٝػةةٞ َٖٛةةدةطٜين ٥ةةدض٣    Sacaeٟ غدْػةةكطٜ   يةة١  ظَةةدْٝبهٞ ْٛٚغةةٝٓٝـب  ةة١     

ن١ ة١َ١ ٓد )ْٛٚغةني  ٠ٜٚةد )ظ٠َةدٕ ٠  دقةٌ ةة٠ٚٛب )ة١ض َ ة١ض ةة١  ةٛضى ١َغة١٦ي١ٟ           ٠ٚKr-elٜد Kirن١ي١ُٟٝ 
  ب32نٛضز  ةث١ض٠ 
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ٍب ١٥ّ ق١َٚٞ )َة١ز ز   121ؾ١ملدْدغ١ض ) ثبّب  ز  ةٛٚ ٠ٚ د ي١ْدٚنْٛٚٝدٕ ١ٖض ي١ط١
 ي١ ؾ١ِضٚ ١ٖض ز  ةٕٛٚ ) ١ كٝت ٞ ي١ ةرًيسٟ ز٠َٚٚس ١ٜ ب

 

ٞ       Sayeeثطا ٝػبض )غدٜؼ      ٥ة١يري٢ب: "َةدز    ١ؾةدٜطٟ نةٛضز ةةٕٛٚ ٚ ية١ ؾة١ضق
٥دغٛٚض١ٜز  ةٝبري  ةٛٚ ةٕٛٚب ٚةري دْٝةدٕ  ةد ةٓةٛةٞ ةة١ طٟ خة١ظ٠ض ١٥نةٛٚب ة١ؾةٞ        
ظاضٜدٕ ي١خكٛقٞ ظَد٠ٚ١ْ )ٖٝٓسٚ ١٥ٚضٚثٞ ٚ ي١ ة١ٗٝو   ق٠ٚ١  )٥دضٟ  ةٕٛٚب 

ٟ  ب ة١٥َٛ3١ضخني  ةًس  ٠)  دضىٞ  ٢َُٛ ب ي١َٛ ١خككةني ٚ َٛغ ١ؾةطقني   عضا
٠ٜٚةد ١٥غدغةةٞ ةة٠ٚٛ ) ٥ٝبط ْةةٞ    ٥ة١يريٝبٔ: ظَةدْٞ قةة١َٚٞ )َة١ز   ظَةةدْٞ نةٛضزٟ ٥ُٝةةِطا    

  ب17ق١زِٜ  َٛؾ  ١٥يس٠ٚي١  ةث١ض٠ 
 ه١َٚٛ ٞ َٝسٜدٟ َدز٣ٛ َة١ ٟٓٛ   ضٟ ٛي١َدٟ  دضٜذ ١٥يريٝبٔ  ي١زٚ ٟ ٥ٝٓكط 

ٍب  ٢ث  ١   ٞ ق١َٚٞ ثدضغٞ  ة١ؾٝبهٞ َٝسٜدٟ  ٝبه١يري٢ خبٟ نطزٚ ة١ؾٝبهٝؿ٢ ي١طة١
ٍب ق١ّٚ ٚ قبٚطٕنٛضزز  ظاض ِض  ١ة١ًٟٝ نةٛضز ْٞ نة١ة  ةةٛٚب    ٚ زض ٚغٝب١ٝ ٞ ةٛٚ  ي١ط١

ٕ ًثٚوٚا  نةٛضزز  ٕٚٚ ةةٕٛٚ  ٠ٚ  ة١    ٗ ٟ ١ٖض ة١ّ  ١ض ١ ي١ ْدٚ ثدضغة٢ ثق١َٚٞ )ثدض
نةٛضزٟ ٥ُٝةِطاف ٥ة١ة٢ب ية١ّ ١٥غدغةٞ )َة١ز ٚ        ٗنطز٠ٚٚٚ  ق١ض ةة١ ٞ ةة١ٜين ٥ٝبط ْة٢   

 ب 31 ٠ٚ  دقةةٌ ةةةٛٚة٢ب )١َغةة١ً٦ٟ نٛضزغةة دٕ ة١ض َ ةة١ض ةةة١ ٛضى  ةثةة١ض٠       ث)ثةةدض
ٕ ٚ ظَةةدْٞ قةة١َٚٞ )َةة١ز ٠ٚ٠  طاإّ  ٝهةةط٠ٚ٠ٚ  ةةة١طٜٛبط٠ٟ ٠ٚض ٥ةة١ظاإخٛةريقةة١ ة١ْةة١

 ة١ق١ٟ ز٠َٚٚس  ي١٥١قرًيٞ ظاض ْعٜهٞ نٛضز ة٢ببط١٥ٕة٢ب ١٥ّ ق١َٚ١ ي١ 
 

 : Nairiنايرٍ  (2)
 

٥ةةة١ّ ق١َٚةةة١  يةةة١ثٝبـ َٖٛدةةةة١ض٠ ٞ زٚ ٜٝةةةس  ي١نٛضزغةةة دْس  ةةةةٕٛٚ  ٚ قٝعةةة١ٕ       
١ ٞ ٥دغةٛٚضٜس   غجت ٞ ق١زمي١  ْدٟٚ ١٥ّ  ١ؾد٥ ٠ٟ ١ْةطز٠ٚٚ  ي١ ز٠ٚضٟ  هَٛ

ةدغٝدٕ نط ٠ٚب ظاض ِض٠ْري١ ن١ ة١ؾٝبهٞ ق١َٚ١ ق١زمي١ن١ٟ )غٛثدضا  ٚ )طب ٞ  ة٣بةٛ  
ٍب ةةةٛٚة٢بتاا ةةة١ض٠ ةةة١ض٠  ١ي ةة١ٟ غةة١ْسة٣بٛ ة١غةة١ض ٖةة١َٛٚ خٝبتري ةة٢   ًثٚوااٟ ةة١ ٗ،ٜةةد ظ 

نةةطزةٔ ٚ ْد٠ٚنةة١ٟ ةٝبريةة١ٟ ن١يُٝةة١ٟ )غةةٛةدضا ٚ )طب ةةب ٟ طط  ٝب ةة٠ٚ١ب قةة١َٚٝبهٞ   
ٚ ٥دغةٛٚض١ٜندٕ ظاض ؾة١ِضٜدٕ ي١طة١يريٝدْد نةطز٠ٚب زٜبٗةدو ٚ      زِضٚ ؾ١ِضن١ض ١ْةة١ظ ةةٕٛٚ   

ضٟ َةةد٠ٟٚ )ْةةدٜطٟ  ةةة٢بب   ثاا  ٜٓةةدٕ  ٥ةة١ة٢ب ٥ةةد  ًاا خةة١ٜتري ٞ ْد ٝةة١ٟ )ْةة١ض٣ب ٟ )ؾةة١   
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َٛ ١خكٝكةةةٞ ١َؾةةةٗٛٚض ) ةةةبٕ َٝٓبضغةةةهٞ ف  يةةة١ّ  هط٠ز ٜةةة١  َٛغ ١ؾةةةطٜل     
ٞب: )ْةةدٜطٟ  ٠ٜٚةةد )ٖبثؿةةهٝد   زايريةةٞ   11)ض٠نةة١ٟ خبٜةةس ثاإ) ٛضٚز ْةةص٠ٕ   يةة١ ٥ةة١ ٥ةة١يري

 )ْدٜطٟ ١ٜ   ه١َٛ ٝبهٞ غ١ضة١خب ة٠ٚٛب ٠ةب دٕ ٠  ٠ٚ ١٥ّ ة١ؾٞ ؾ١ضق٢)
ٟ ة١ ٝهطٟ ة١ ب َٛغ ١ؾةطقني ٚ ٥َٛة١ضخني  ٥ة١ّ قة١َٚٞ )ْدٜطٟ ٜة١  ية١زٚ ٟ       عضا

ٍب نطزٕٚٚ ٚ ق١َٚٝبهٞ ط١ٚض٠ٚ  ٝبهة١يريٝدٕ  ظٔ٘ ضٟ  ه١َٚٛ ٞ )َدز   ٥ُٝ ع ةٞ ي١ط١
١ض ةٓٛ ِضٜٓة١ ز٠ٚضٟ نةبْٞ   ىلب ث١ٜد ة٠ٚٛب ي١ّ خكٛق٠ٚ١ )َٝبج١ضغبٕ   ١٥يري٢ب: "١٥طة 

ةةة١ٜين قةة١ِضْٞ ثةةدْع٠ٚ زٚ ْةةع٠ٟ ثةةٝبـ َةةٝتز  يةة١ نٛضزغةة دْٞ ١َضن١ظٜةةس  قةة١َٚٞ        
 ٗ)ْةةدٜطٟ  ٥ةة١ةٝٓني نةة١ ١٥غةةتيف )َةةدز ة٠ٚٛٚ يةة١ز٠ٚضٟ ٥ٝك ديٝةةس  ؾةةبض٠ ٞ طةة١ٚض٢ٜ٠ 

ٖةةة١َٛٚ زض ٚغةةةٝب١ٝندْٞ  طغةةةدْس ةةةةٛٚ  ٠ٚ ي١ثدؾةةةس  يةةة١شٜبط ْةةةدٟٚ نةةةٛضز     ٥٠ةةةدظ ٢ٜ
طة١ٚض٠ ٠ٚ   ٠ٟ ْد٠ِٚض غةة )ظ٣ب ضٕ  ٚةري ٞ ْدٜطٟ  ي١  ١ٚز٠ٚ َٞ نطزب ي١ّ ز٠ٚض٠ز

 ةةد غ١ضنةةد٠ٟٚ ٥ةة١ٚ نةة١َ١ ز٠ٚ َةةٞ ٥ةة١نطزب خةة١يريهٞ َٝةةسٜد يةة١ زٚ ٟ ي١ْدٚنةةْٛٚٞ      
 ب 13) ه١َٚٛ ١ن١ٜدٕ ٚضز٠ ٚضز٠ ٖد ب ١ ١٥ّ ٚةري ١ٚ  ٝدٜد شٜدٕٚ"

 
 : Kardughoi(  كاردؤخؤٍ 9)

ٖةةةةة١ظ ض٠ز  ز٠ض ةةةةة١م ةةةةةة١ّ  ١ؾةةةةةدٜطٟ )نةةةةةدضزاخبٟ   نةةةةة١ يةةةةة١ ِض٠ةعةةةةة١ ٞ ز٠  
ٕ )٥دنػ١ْب بٕ    ٛٚؾٝدٕ ة٠ٚٛ  زٚٚ ْة١  ضٜة١ ١ٖٜة١  ٜة١نٝبهٝدٕ ٥ة١يري٢ب ٥ة١ّ ٥ٝػة١ُ        ظا
ٛ طاإْةةدٜٚبهٞ طةةبض ٠ٟٚ )طةةب ٞ ٟ قةة١زميٞ   ٌب ٚ  ١يةة١  نةة١ٟ ضاإة١قةة١ٟ ٠ٚ١٥يةة١ب ؾةةه

–ةةة١َطٚضٟ ظ٠َةةدٕ طةةبض ٠ٚٚ  ةةة٠ٚٛ ةةة١ "طةةب ٞ" ٚ "نةةٛض ٞ"ٟ ظَةةدْٞ " ٛنةةٛية        
دو ٚ ٥ٝػة ٓ دةد ٞ َٛغ ١ؾةطٜكٞ   ْ  ضٟ"ٟ قِط يريةٞ ٥دغةٛٚضٟ ةة١ طةٜٛبط٠ٟ  ة١زقٝك     

ٟ َٝػة  "زض ٠ٚض "  نةة١ ٥ة١ّ يةة١   -"نٛض ٞ"ٜةة١ ٠ٚ نة١ "نةةدضز "ٟ ظَةدْٞ "٥ةةدض ز   فعا
َٛ ؿةةدة١ٟٗٝ  ةةط ٖةة١َٜٛٚدٕ ز٠ةيةة١و يةة١   ظااْٟدْةةدض"ٟ قِط يريةةٞ "ة ةةدف"ٚ نةة١ ٥ةة١يرد 

ٕ ق١َٚٞ نٛضز ١٥نة١ٕ  ٠ٚ ١٥طة١ض ٥ة١ّ ْة١     ض١ٜٜة١ قة١ ٝح ةة٢ب  ٥ة١ة٢ب "نةدضزاخبٟ"      ظا
 ٠ٟ "طب ٞ" ة٢ببة١قدٜدٟ ق١َٚٞ ١َؾٗٛٚض

 

                         
 ب١ٜ1113نٞ ١ٖؾ ١َني غ١ ١ضٟ )غدض بٕ   ثدضؽ  بٚطٕض   11)
 ب1113نٛضزغ دْس   يْٛسٕٚ  ة١  ١ةسٌٜ ي١ ١َظٚثب دَٝدٚ   13)
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  ٚ ٜةةة١ نةةة١ ٥ةةة١ّ قةةة١َٚٞ مسٚااا ضٜٝةةة١ٟ ز٠ّٚٚ  ٠ٚنةةةٛٚ  هةةةطٟ غةةةٝس١ْٟ ظااإْةةة١
"ندضزاخبٟ"ٜةة١  َٛ  ١َ١يةة١ يةة٠ٚ١قة ٖةةد ين "َةة١ز" ٚ "ثدضغةةٞ"ز  ٠ٜٚةةد يةة١زٚ ٟ 

 ١قطٟ  ١ٚ ة١َٞ ثةٝبـ َةٝتزز  ٖد  ٝب ة١ نٛضزغة دٕ ٚ ٜةد        سٚط١٥ٟٚ ٕ ٚ ي١ ١٥ٚ 
 ٗـ َةٝتزز  ٚ ةةٝبري  ةةٛٚة٢ب    ١قطٟ  ١ٚ ١َٞ ثةٝب  سٚطٟي١زٚ ٟ ١٥ٚ ٕ ٚ ي١ ١٥ٚ 

  ةة١ٕ ة١ؾةةٝبهٞ ٥ةة١ّ  ذنطزةةة٢بب  ًثٚااىي١زٚ ٜةةس  ةةة١ض٠ ةةة١ض٠  ١ؾةةدٜطٟ نٛضزغةة دْٞ  ةة١  
ق١َٚةةة١ َٛ  ١َ١يةةة١ نةةة١ ِضٟٚٚ نطزةٝب ةةة١ ٥ٝبةةةط ٕ ٚ ي١ٜٚبةةةس  ةةةةٝبري  ةةةةٛٚة٢ب  نةةةْٛه١     
ٞب  ١ؾةةةد٥ ٟ نةةةٛضز ي٥١ٝبط ْةةةس  ةةةة٠ٚٛب غةةةٝبط   يةةة١ظ٠َدْٞ  هَٛٚةةة١ ٞ غدغةةةدْٝس  طةةة١ي

ٜكٞ ٥ةةةة١ّ ة١ٗٝ ةةةة١ ٥ةةةة١ندٚ  ٥ةةةة١يري٢ب: ظَةةةةدْٝبهٞ ةةةةة٣ٛب ٚ     ١قةةةةسمسٚاااا غةةةةٝس١ْٟ 
ٍب  دضغةةٝس  َٓدغةة١ة١ ٞ ْةة١ة٠ٚٛٚ يةة١ٚ نةةبْ ٠ )  ١َدؾةةدٟ   غةة١ضة١خبٜدٕ ةةة٠ٚٛٚ ي١طةة١

 َدزز٠ٟ ز٠ّٚٚ ةه١ ب ٠زٜبط٠ندْٞ زٚ ٢ٜ
ضٜٝةة١ٟ ٥ةة٠ٚ١ٍ )نةةدضزاخٞ  ١ْ ةة٠ٚ١ٟ  ةةدئٞ غةةبمم١ضٚ ٥دنةةدز  ظاإةةة١طٜٛبط٠ٟ ْةة١

ٞ  Guti) طةةب ٞ(ٜةة١ ين  َةة١ٟ ظ  ةةطاؽ ٠  ٠ٚ ةةة١  ُعاا٘)َةة١ ٟ ق١زميةة١ٚ  ةةدةعٞ  طقةة
ٍب )َةة١ز ٚ  -ضٜٝةة١ٟ ز٠ّٚٚ   هةةط٠ٚ٠ )ٖٝٓةةسٚظاإْةة١ ٥ةة١ِٚضٚثٞ ٠ٜٚد )٥دضٟ ٜةة١ ٠ٚ ي١طةة١

ٍب ٚ طقٔب  )ثدضغٞ=ثدضغد ز  ي١  ١ٜين نب١َ
ٚى       ضزز  ١٥يري ١ ة١ طةة١ىلب ة١ؾة٢ طةة١ٚض٠ٟ ٚثهةٛة  ة١ة٠ٚ يةة١ ةة١ٜين ٥ةة١ّ قبيرية١ ط١ٚض ْةة١ٟ نةٛة

٠ٚب نةة١ يةة١ ٠ٚ يةة١ٕ )غةةٝبط ٥بملػةة ٝس   ثإادٕ نةةط ٠ٚب َةة٥١ٝكةٞة ق١زميةة١ز  ةةةدض ةةةدض ةدغةٝةثاا ةةٛة
ضٟ =َةةعٚضٟ ٟ ٥Musriةة١يري٢ب   ١ؾةة ٠ ٞ )َٛغةةطٟ    12)  نةة١ ١٥ةةةس زٟ  ١ؾةةد٥ ٟ )َٝػةٛة

دخطٜ.    ٚ   Sennacherib (  791-11 –٥ُِٝطاٜةة١  يةة١ظَدْٞ )غةٓة ثبّب  ٜؿةةس  ٖةة١ض ٠ٚنةٛة
  ب٥323ٝبػ د ي١ة١ٜين زٚٚ قبيريٞ )خدظ٠ض ز  ةٕٛٚ ) دضىٞ ٥دغٛٚض  ةث١ض٠ 

ظَةةدْٞ ٥دغةةٛٚضٜـ  ِض٠ْريةة١  ١ؾةة ٠ ٞ )غةةثطز  ةةة٢ب نةة١ )غةة  َةةدضى    )غةة  ٞ ٟ
غدٜهؼ  ي١ ؾُٝديٞ )ظ خب ز   ٛٚؾٝدٕ ةة٠ٚٛب  ة١ د ٥َٛة١ضخٝين ١٥ضَة١ْٞ ية١ ْةدٚ       

ٍب ْةةدٟٚ ةةة١    عضااٟقةة١َٚٞ خبٜدْةةد ةدغةةٞ ةةة١   ب عضااٟب  هَٛةة١ ٝدٕ نةةطز٠ٚٚ نةة١ ي١طةة١
ٕ  ١ؾدٜطٟ نٛضزٟ ٥ٝػتَٞ ٥ٝبػ دز  َٛؾدة١ٖ١ ٝبهٞ ظاضٜدٕ ١ٜ١ٖب ١َ ٕ ثا )َدَة١   ية١

نبْٝدٕ   )ةد ط  ْٛٝدٕ   )ِض٠ؾسْٝدٕ ٚ )١َْةسٜهدْٝدٕ  ية١ َؿةدة١ٖ١ ٝبهٞ  ١قةدزٚيف     

                         
 ٟ )زٖبى  زٜبٓٝب ١ ٚةٛزبض ١٥ّ  ١ؾد٥ ٠ٚ زٜبٗد ٝدٕ ْد ١ٜٝٝه٢ ق١  12)
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ٍب  ١ؾةةةدٜطٟ نةةةٛضزٟ َدَٝهةةةدًْٞ  ةةةة١  ط ًْةةةٞ           طةةة١ىلب ظٜةةةد ط َٓدغةةة١ة١ ٝدٕ ي١طةةة١
  ب313ْٞ خٛي١ د  ةث١ض٠ ث ِضٚؾهٛ دًْٞ  ١َْٚسٜهدًْٞ ١ٜ١ٖب )زٚ ٜٞ ٚ ض

 

ة١قةة١ٟ ٥ةة٠ٚ١ٍ ة٣ب٥ٛةة١ّ   طاإنةة١ ٚ ١٥قةةرًيٞ قةة١زميٞ نةةٛضز     ١خٛةريقةة١  ١َْؿةة١ 
ٟ ة١ق١ٜ١ف ٠ٚنةٛٚ ةة١  طٕ ب َٛغ ١ؾةطقني ٥ة١يريٝبٔ نة١ )قبقةدظٟ  ة٣بةٛ ي١ثدؾةس  ةة١        عضا

ة دٟٚ َٖٛدةط٠ ٞ  ١قطٟ ْب١ّٖ ١ٖٚؾة ١ّ ةةٛٚة٢ب ةة١ ٥ةدضٟ ٠ٜٚةد ٠ٚنةٛٚ ة١ؾةٞ        
ظاضٜةةدٕ ٥ٝةةس د ١٥نةة١ٕ نةة١ )٥ةةدضٟ  ٠ٜٚةةد )ٖٝٓةةسٚ ٥ةة١ٚضٚثٞ  ةةة٢ب  نةة٠ٚ١ْٟٚٛ غةة١ض       

ض١ٜ١ٜنٞ ظاض ة١ ق٠ٛ ١ٚ ةب ١َ١٥ٟ ن١ ة١  ١ٚ ٟٚ قةد   ظ١٥ٕقرًيٝبهٞ ظاض ق١زميٞ ١ْ
ضٚ ز٠ة٥ًٝة١ نة١ ٥بَٝبةس ٥ة١نط٣ب ٥ٝه ؿةد د ٞ      ثا  ب ٥دعضٟةٝب ٠ٚ١  ٖٝبؿ د َٛ  دةٞ ة١

  دظ٠ ةٝدد ١ ١َٜس ٠ٚ١ْب
ٍب ١َ١٥ؾةةس   ٥ٝع كةةدزٟ َةةٔ ٚ ٜةة١  نةة١ ْةة١  ضٜةة١ٟ ٖةةد ين قةة١َٚٞ نةةٛضز يةة١  ظاإي١طةة١

ٕ  ١قطٟ  ١ٚ ١َٞ ثٝبـ َٝتزز  ظاض  سٚط١٥ٟٚ  ٕ رة١  ةًعة١نؼ ْة١    ٝضا ضٜٝة١ٟ  ظا
١٥قةة١ًٝٚ ظاض  ٠يةةٞ  نةة١ ١٥ةةةس زٟ نةةٛضز ةةة١ ٥ةة١ٖدىلًثاا ثطا ٝػةةبض )غةةثدٜع٠ض  ٚ ٥ةة١

قةةةة١زميٞ )ظ  ةةةةطاؽ  ٠ٜٚةةةةد نٛضزغةةةة دٕ ز ٥ةةةة٢ْ١ب  طةةةة١ىلب ةةةةة١ ق٠ٛ ةةةة١ٚ يةةةة١  ةةةة١قٌ         
ْعٜه ٠بٚ قٝعةةة١ٕ ٥ةةة١ةٝٓني نةةة١ يةةة١ ٠ٚقةةةدٜعٞ  دضىٝٝةةة١ٟ  ١ؾةةةد٥ ٣ نٛضزغةةة دْس      

ٕ ٥ٝٓػدٕ ٚ   نط نط ٠ٚ  ٠ٚذب ْدٟٚ ة٣ٛب ة٣ٛب عضٟة١ ٕ ٥ة١ند نة١ ٥ة١ّ ْةد٠ٚ ةة٣ٛب      ظا
١ْ  ١ٚ ٚ ْٝٝة١   ظٕب ٠ٚحلدٍ ١٥ّ ١ْٕٙ  د٥ٝس ة١ خ١ٜتو ٚ  ٝبت ٞ ة٣ٛب ة٣ٛبٙ ة٣ٛب

ٕ ٟ ضاا نةْٛه١ طةبض ْٞ ٥ةة١ٚ ْدٚ ْة١ َٛق ة١     ةٝعة١و ٚ  ةةدز  ٞ ٥ة١قٛ َٞ ٥ة١ٚ ظ٠َدْةة١    طا
 Proper]ة٠ٚٛب ثطا ٝػبض غثدٜع٠ضٜـ  ١قسٜكٞ ٥ة١ّ  ديرية١ ٥ة١ندٚ  ١ٜٓة١ٕ ٥ة١يري٢ب:      

names are apt to be moditied vohen used by other peoples.]   َٞ ٛ٥ةة١ق
 ب]١َ111ظاثب دَٝد  ةث١ض٠ 

يف ١٥حل١قٝكةة١ ٥ةة١ةٝٓني يةة١ ةدغةةٞ قةة١َٚٞ )ٖةةبضٟ ز   ثطا ٝػةةبض )غةةثدٜع٠ض   ْةةب    
ق١ٜةةةس نةةةطز٠ٚ )ٖةةةبض يةةة١يٝت  ٖةةةبض ةف  ٖةةةبض يةةةب  ٖةةةبضٟ         ٠ْةةةدٟٚ ةةةة٣ٛب ةةةة٣ٛب  

ٟ ةة١  نٛضٖبض١ٖٚ  ٖدضٟ  َةٛضٟ  ٖٛضٜة  ٚ ية١    َٝ دْٝةس  )َٝ ةدْٞ  َٝ تْةٞ   ٠ٚ     حثا
ٟ ٖة١ض ية١ّ ةةة١   ٥َٛة١ضخني  ٥ةة١يري٢ب خة١يريهٞ َٝكةةط   ٠ٜة١ز  ) ةةدضىٞ  ُة٢َٛ  ُااَٟٝ ةد  حثا

 ّ ْدٖةةدض٠ّ  ْةةدٟٚ ةةةطزٕٚٚب -ثٝبٝةةدٕ طٛ ةةٕٛٚ )ْدٖةةدضٟ ٚ ن ةةدةٞ َٛق١ز٠غٝؿةة١ٝ )٥ةةدض 
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ق١َٚٞ يبيًب  )يبيًبةٛ   )يبيًبَٞ ٚ )ْٛيًب ؾٝدٕ ث٢ب طٛ ٕٛٚب )١َز  ٥دَدز   َةدز    
 "ندغدٟ  ندغٞ  ندؾؿٛ  نٛف"ٜـ ١ٖض ١ْ ٝج١ٟ ١٥ّ  ديري١ٜ١ب

ٟ ض٠ف ةة١ ط١ٖٕض ة١ّ  ١ض ١ ي١ ظ٠َدْٞ ق١زمي١ز  ْدٟٚ نٛضزٜـ  ي١ ب ١٥قٛ َة٠ٚ١ ةة١   عضا
٣ب ٥ٝرةةدز٠ نةةط ٠ٚٚ ةةة١طٜٛبط٠ٟ ٥ٝج ٗةةدزٟ ةةة١ ٣ب ةةٛة ب عضاٟا ةة١     ٞ  ةة١ضٜ.  ةة١ضٜ. ٚ ةةٛة

   ٛ ُد ٞ َٛ ؿةةدة١ٕٗٝ ٚ ٖةة١ض ٠ٚنةة ٚ يةة١ خةٛة ض٠ٚ٠ ْٝؿةةدٕ  َٛغ ١ؾةةطقني ٥ةة١ٚ  ١     ةة١ نةة١ٝي
ٚ ٥ٝبػةة د نةة١ نةةبٕ يةة١شٜبط  ٝٓةٛة ْٞ       ضزٟ ٥ةة١مسد٥ٞ َٛؾةة ١ض٠ن١ٕ ٠ٜٚةةد ٠ٚنةٛة زض ٠ٚ ةةةب نةٛة
رة١ ظاض  ١ؾةدٜطٚ خة١ٜتريو ١ٖٜة١ ية١ٚ ظ٠َد١ْؾةد ةة١ّ ْةدٚ ْٞ          نٛضزز ٚ ة١ ١٥مسد٥ٞ َٛخ ١ٝي

٠ٚ: ٥ةد   ٞب قبيريٞ نٛضز ةٛة ٘ خٛ ض٠ٚ٠ ط١ي ض ٞ        ثا ٚض٣ٛة ٥ةدض َٞ  طٛ ٜٛٚدْة١: طةب ٞ  نٛة ٢  نٛة
 ندضزا  ندضز ند  ندضزٕ   ندضن دٕ  ندضز ىبندض ٞ  

 ٥ٝبط ْٞ   طٛ ٜٛٚد١ْ:  طٛض  ٟٛ  غ  ٞ  نٛضزض ٖدب
ِضاّ ٚ ِضاَةةةدْٞ   طٛ ٜٛٚدْةةة١: ندضزٚغةةةٟٛ  نةةةدضزٚخبٟ  نةةةدضزٚى  نطزٚنةةةٞ       

 نطزٚخٞ  ندضزٜٚهدٕب
 ١٥ض١َْٞ   طٛ ٜٛٚد١ْ: نٛضز١٥ٕٚ  نٛضن١ر  نٛض ٝذ  ن١ضخٞ  نٛضخٞب

 زٟ  ندضزٟٚ  ةدندضز   ندض د١ٜٚ  ةٛضزٟ  ةٛزٟب ١ض٠     طٛ ٜٛٚد١ْ: نٛض
     ٛ يري١ ةة١ٟ )ثطا ٝػةةبض  طاا ١٥َةة١  ةة١ْٝد  هةةطٚ ق١ْد ةة١ ٞ خةةبّ ْٝٝةة١  ٠ٚنةةٛٚ يةة١ َةة

ٚو  طةةة١ىلب َٛغ ١ؾةةةطقني ٚ  كااإ"نةةةدَٚدٕ ثةةة٢ب 2  َةةةدز٠ٟ 3غةةةثدٜع٠ض ز  " ١قةةةرًيٞ  
َٛز٠قكٝين ١َؾٗٛٚض ٠ٚنٛٚٚ َٝػ  )زض ٠ٚض   )ْبية١ز٠ى   )ٖدٚ ُةدٕ بب خل  ة١ٜين    

دٕ  ٥١ٝٝةةس نةةطز٠ٚٚ  ةة١ د ْةةدٟٚ "نديةةسٟ  نديةةسٜٟٛ"ٜـ ة١ٜةة١ن٢ب يةة١ّ     ض٠ٜةة١ٜظاإْةة١
 ١٥مسد١٥ َٛؾ ١ض٠ن١ ز ١٥ْٝبٔب

ي١ّ  ديري١ٟ ن١ ي١غ١ض٠ٚ٠ ةدمسدٕ نطز  ١ٜ ين  دز ٞ طبِضٜين ٥ة١مسد٥ٞ خدقة١   
ِض٠ف ٥ة١قٛ َٞ َٛخ ١يٝرة٠ٚ١ ٥ٝبػة دن١ف ١ٖٜة١  ٚ قٝعة١ٕ ٥ة١ةٝٓني نة١  ة١ض٠           طٕي١

٠ْٚةةٝؼ   ةةٛضى ١٥يري٢ب"ْٚةةسٜو" ٠ٚحلةةدٍ ٖةة١ض غةةٝبهٝدٕ  ٥ةة١يري٢ب "ةٓسقٝةة١"  ة ةةني ٥ةة١يري٢ب )
 ْدٟٚ ؾدضٜبهٞ ٥ٝ ديٝد١ٜب

 

ب َٛغ ١ؾةطقني ٚ ٜة١ نة١ قة١َٚٞ نةٛضز ية١ ْٛقةرٞ ز٠َٚٚةٞ         عضٟض١ٜٟٝ ة١ظ١ْٕ
 ١قطٟ  ١ٚ ة١َٞ ثةٝبـ َةٝتزز  ية١ ٖٝٓسٚغة د٠ٚ١ْ ٖد ب ة١ نٛضزغة دٕب ٚ قٝعة١ٕ         
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 ةةدظ٠ ٖةةد ٠ٚٛ ةةة١   ض١ٜٜةة١ ة١ ةة١ٚ ٟٚ ِض غةة  ة٣بةةٛ ٖةة١ض ٥ةة١ّ نب١َيريةة١   ظاا١٥ٕطةة١ض ٥ةة١ّ ْةة١ 
 ة١ ق٠ٛو ةهط٣ب: ضَٟٓؿ٦دٟ نٛضز ز ةٓط٣ب ١٥ٚ ٠ٚق ١ ََٛه١ٓٝ زٚٚ ٥ٝع  

 ١٥ّ نب١َيريٞ َٖٛدةطٜين  دظ١ٜ٠ نبٕ ي١ نٛضزغ دْس  ةٝبري  ةٕٛٚ؟ ب1
 ١٥قٛ َٞ ١َٚةٛزٜدٕ نبٕ ي١ ْدٚةطز؟ ب3
 

١َٖٛٚ ١٥ٜع ْني ن١ ي١  كطٟ  ١ٚ ١َٞ ثٝبـ َٝتزز  نٛضزغ دٕ نةبٍ ْة١ة٠ٚٛ   
ق١َٚ١  دظ١ٜ٠ ة١غٛٚى ٥ٚدغةدْٞ ةٝبة  ٚ ةةٝبري  ةة٢بب ية١ ١ْ ػةٞ نٛضزغة دْٞ         د ١٥ّ 

١َضن١ظٜةةةس  قةةة١َٚٞ )نةةةٛض ٞ ٚ )ْةةةدٜطٟ ٚ يةةة١ ؾةةةُٝديٝس  )٥بض ض ب=خديٝةةةسٟ   يةةة١        
ؾةة١ضقٝس  )َةةدز   )َدْةةدٟ   )غةةٝ    "يبيًةةب"  يةة١ ةٓٛةٝةةس  ٥دغةةٛٚض٣ٛ يةة١  ١ضةٝةةس      

بَةة١يريٞ َٗةةدةطٜين  "َٛٚؾةةهٞ"  ٖٝ ٝةة  ٚ ٥ةةدض َٞ ٖةة١ةٛٚب نةة١ ٚ ةةةٛٚ ٥ةة١ة٢ب ٥ةة١ّ ن     
 دظ١ٜ٠ ة١ ْدٚ  ه١َٚٛ ٞ َٝسٜدٟ ة١ ؾ١ٚن١ س  ٖد  ٢ب ة١ ظاض نٛضزغة دْٞ ٥ٝؿةغدٍ   

    ٛ ٕ نطزة٢ب ٠ٚحلدٍ ١َ١٥ف ي١ ١قٌ زٚٚض٠ نْٛه١ ١٥طة١ض ؾة ٝبهٞ ٚ  ة ٛ ٜة١ َة قة١ٕ  طوا
ي١غجت ٞ ٥دغٛٚضٟ ٚخديٝسٟ ز  ةدغةٞ ٥ة١نط   نةْٛه١ ٥ة١ّ زٚٚ  ه١َٛ ة١ ٖٝبؿة د       

 ٕٚبي١ٚ  دضى١ز  ي١ْدٚ ١ْنٛٚ ةٛ
ٍب ١ٖض  ة١ْٝد ةة١ٚ ةٝبهٞ َٓدغة. ١ٖٜة١ٚ ٥ة١ة٢ب ةرًيةٝبني        ة١ هطٟ خبّ  ةب غ٥ٛديٞ ٠ٚٚ١٥
٥ةةة١ّ نبَةةة١يريٞ  ةةةدظ٠ٟ نةةةٛضز٠  ة١ؾةةةٝبهٞ زٚ نةةة١ٚ ٟٛٚ  ١ْدقةةةطٟ َةةة١ٚةٛز٠ ةةةةٕٛٚ ٚ     
ٍب ١٥قةةةرًي١ن١ٜدْد ة١غةةةٛٚى ٚ ٥دغةةةدْٞ ٚ ةةةة١ة٢ب ؾةةة١ِضٚ ز٠ ةةةٛ      ي١ثدؾةةةس  ٖةةةد ٕٛٚ ٚ ي١طةةة١

   ٞ ٍب ١٥َة١ ةة٢ب  ْة١     ١ٜنسط  ةٕٛٚ  ةد ١٥طة١ض ةة١ٚ ةٞ غة٥ٛدي ٕ ٥ة٠ٚٚ١ ٍب   ظا ضٜٝة١ٟ ق ةٛٚ
نطزْٞ ١٥قٛ َٞ ق١زمي١" طةب ٞ  يبيًةب  ندغةدٟ  َة١ز  ْةدٜطٟببب ٚ خل" ةة١ ١٥قةرًيٞ        

 نٛضز ن١غيب ق٠ٛو ١٥ندب
ْةة١ٟ ٥ةة١قٛ َٞ  ٙطاا ز٠ّٚٚ  ةٚ ّ ٚ ٜةة١  طةةط ْ ٠ ٥ةة١ٚ خةة١ض    ضااٟةةة١ٚ ةٞ ٥ةةٝع   

نٛضز٥ٚةة١ٕ"  ق١زميةة١ نةة١ يةة١ ن ةةٝبيب  ٛيةة١َدٚ َٛغ ١ؾةةطقٝٓس  ز٠ٜ ٝةةٓني  نبَةة١يريٞ " 
٠ٜٚةةد "ندضزٜٚهةةدٟ"  نةة١ ٥ةة١ة٢ب نبَةة١يريٞ َٖٛةةدةطٜين  ْٛكةةطٟ ؾ١ؾةة١َٞ ثةةٝبـ        

 ٠َةةةٝتزٟ غةةةٝبط "َةةةدضى غةةةدٜهؼ"ز   يةةة١ ةةةة١ٜين "زٜدضةةةة١نط" ٚ ١َْ ةةة١ ٞ "ظ٣ب       
 طبض ٠ٚب ٟ ثٝبـ َٝتز 111١ْط١ٚض٠"ز  ١٥ةٝٓطٜبٔ  ١٥ّٚ ٠ٚغع١ ١  د 

ٕ ية١ خة١ض     نة١  ١قطٜ ةة١ٕ  نة١ٟ ةرًيةسٟ غةٝب١َٝٞ )قةدَ ٝبطٜج   ةدضىٞ قة١زِٜ ز       ٙطا
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ٟ )نٛضز١٥ٕٚ  ية١  ُطٚقٕ ٞ  ١قطٟ ؾ١ؾ١َٞ ثٝبـ َٝتز ْٝؿدٕ ١٥ز   ١َضه٠ٕٚٚ
ؾةُٝديٞ )ؾةةدخٞ ةةةبزٟ  ٚ   ٕٗ ٠ٚ٠  ةةد ةٓةةٛةٞ ةة١ طٟ ٚضَةة٢ب ١٥نةة٢ب طٌا  ٥ةدٟٚ )ةةةد 

 )ةب دٕ  ١٥ططٜب ٠ٚ١ب
 

ٟ )نٛضز٥ٚةةة١ٕ ٠  ةةةة١طٜٛبط٠ٟ ٚةري ةةةدْٞ )َةةةدز ٚ )ْةةةدٜطٟ  ٚ )يبيًةةةب ٚ      ُطٚقاإا٥ةةة١ّ َةةة١ 
ٚ )غٛةدضٟ ٠ٚ١ٜ  ة١يهٛٚ ية١ ز٠ز  ٜة١ى ْةدة٢بب ةةد ١٥طة١ض )نٛضز٥ٚة١ٕ         )ندغدغٞ ٚ )طب ٞ 

ٚ ةةة٢ب نةةبٕ يةة١    ٚى ةةٛة ز  ٥ةة١ٚ   ظإاقةة١َٚٝبهٞ ٚ  ثهةٛة ضيف زٚٚ  ١قةةط ٠ٜٚةةد زٚٚ  ١قةةطٚ ْٝةٛة
ٟ ١َٖٛٚ ق١َٚ١ ق١زميد١ْٟ نٛضزغ دٕ ي١ْدٚ ةطزٚ ٜد نبٕ  ٛ ْٞ  ةدةعٞ خةبٟ نةدٚ  ة١      ًثٚوا

ٚ  نةةةد   ١قٝكةةة١و ٖةةة١َٛٚ ٥ةةة١ٜع ْني نةةة١  هَٛٚةةة١ ٝبهٞ ةةةة  ٠ ٞ ٠ٚنةةٛة ١ ؾةةة١ٚن١و ٚ ةةةة١ قةةٛة
ٚ  ٠ٚ ؾةة١ِضٜبهٞ        ٍب ٥ةة١ّ ٥ةة١قٛ َٞ ق١زمي١ٜةة١ز  خةة١ضٜو ةةٛة ٚضٟ نةة١ْس  ١قةةطٜبو ي١طةة١ ٥دغةٛة
ظاضٟ ي١طةة١يريٝدْد نةةطزب ةةة١ةريّ يةة١ ١ْ ٝجةة١ز  ْةة١ى ١٥َةة١ٟ نةة١ يةة١ْدٜٚدٕ ةةة١ضٟ  ةةة١يهٛٚ ْةة١ٟ        

ٍب ةهةة   ٢ٚطاا ٥ةة١ ٛ ْٞ ةةة١  ةة١ٚ ٟٚ ةٝدْٗٝبٓٝب ةة١ شٜبةةط    ٚ َةةس ضٜدٕ ي١طةة١ دب  ١ ةة٠ٚ١ٚ َةة١ة ٛٚض ةةٛة
غتو       ثاإاَةةة١ ظٜٔ  ٥ةةة١يري٢ب: " ١قٝكةةة١و  ٛغةةةين ١َ د١َيةةة١ٟ ) ةةٝة يةةة١ٕ ثطا ٝػةةةبض )ض  ةةٛة

نٞ )ْةةةدٜطٟ ز  ةةةةدييب زٜك١ ةةة١ٚ  ٥ةةة١ّ َةةةس ض ٚ   ٍب ًَةةٛة ٚضٟ ي١طةةة١ ثتٜػةةة١ض ٟ قِط يريةةٞة ٥دغةةٛة
ٚب         ٚضٟ ةةٛة َعد١َيةة١ٟ ةدؾةة١ٟ ة١ ةة١ٚ ٟٚ  ١نػةٞة  ةةدز و ٚ  ةة١ةٝد ٞ  ٛنُةةس ض ْٞ ٥دغةٛة

 ١زٟ َس ض ٚ ضٜبهه١ٚ ٔ ة٠ٚٛ"بؾٛة١ٗ ١ْٝٝ ن١ ١٥ّ  ١ةسًٜٞ  دز٠ ١ ة١ ١َقك
٘ ة١ٗٝ ٝبهٞ  طٜـ ١ٜ١ٖب )٥دنػ١ْٛ ٕٛ  ٥ٝع  ف ١٥ند ن١ ي١ٚةري ٞ ٥ةد  ٚضٜٝة٠ٚ١  ثا

ةةةعٕٚ  يةة١ز٠ؽ قةة١َٚٞ )نٛضز٥ٚةة١ٕ  ْةة١ةد ٞ ْةة١ة٠ٚٛب نةة١ ٚ ةةةٛٚ ٥ةة١ة٢ب طاا  ةةد ْعٜةةو )
ٍب ةهط٣ب ن١ ق١َٚٞ نٛضز  ي١ ١٥ٚ خ ٟ  ١قطٟ ثٝبٓج١َةس  ٖة١ض َة١    ٕ ق ٛٚ ٜة١نٞ  ُطقا

ٞ ٚ ٕ ٟ ٥ٝؿةةةغدٍ ْةةة١نطز٠ٚٚ  ةةةة١يهٛٚ يةةة١ ١َْ ةةة١ ٞ )ظ ةةةةٞ  ثهةةةٛٚنٞ خةةةٛ ض )طةةةبَ
ط١ٚض٠ ٠ٚ٠  ةد ْعٜةو ةة١ طٟ ِض٠ؾةٞ ز طة  نةطز٠ٚب ١٥َة١ف ز٠يًٝٝبهة١ ةةب ٥ة٠ٚ١ٟ نة١            

ْٝةةدٕ ةةةطز٠ٚ  ٖةة١ض  ٝ دض٠ ةة١ يةة١   ظاإب َٛغ ١ؾةةطقني عضااٟقةة١َٚٞ نةةٛضز  ٠ٚنةةٛٚ ةةة١  
دٟٚ ق١َٚٝبهٞ  دظ٠ ٖد ٛٚ ١ْةٕٛٚ   ة١يهٛٚ ط١ىلب ي١ ثةٝبـ  ١قةطٟ  ١ٚ ١َةس ٚ  ةة١ْ    

ض١ٜٟٝ ٖد ين قبيريٝبهٞ  طٟ ق١َٚٞ ظٕ ط٠ٚ٠ ي١ نٛضزغ دْس  ١َٚةٛز ة٠ٚٛ  ١٥ط١ض ١ْ
ٍب   ٠نةةٛضز يةة١ ْٛقةةرٞ زٚ ٜةة٢   ١قةةطٟ  ١ٚ ١َةةس  قةة١ ٝح ةةة٢ب  ٥ةة١ّ قبيريةة١ف ي١طةة١

 ١٥قرًي١ندْٞ ق١زمي١ٜس  ١٥ة٢ب ١ٜنسط  ةٛٚة٢بب
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      ٛ ٍب ١َ١٥ؾةةس  ةظَةة١ ةع ْةةط٣ب   نةة١ ٥ةة١ّ ٥ةة١ هدضٚ َةة يري١ د ةة١  ٝ دض٠ ةة١ يةة١   طاا ي١طةة١
ٜة١نٞ َٛ  ١ةة١ض٣ٛ  ١ْزاظض ٠ٚ ة٠ٚ١ نة١     ثٚقٕضٜدو ٚ ١٥ةٝ ٗدز و   د ٥ٝبػ د ٠ٚظ١ْٕ

ٟ ١٥ّ ١َغ١٦ي١ٟ ١َْؿ١٦ٟ نٛضز٠ ة١قة١   ة١ٍ ةهةدب ٚ قٝعة١ٕ قة١َٚٞ نةٛضز ةظَة١        طها
ض٠ ةٛ ١ْنةة١ٟ )٥ةة١قٛ َٞ  ثاإ ١ؾةةهٛٚض ةةةب زٚق ةةبض )غةةثدٜع٠ض  ةهةةد  نةةْٛه١ ةةة١ ٥ةة١      

ٟ نةة١ ي١غةة١ض  ةةدضىٞ   ٜةة١ٙلااٟ   ١قٝكةة١و ٥ةة١ٚ  ةةدض  1129َةة١ظٚثب دَٝد  ةبغةة ٕٛ   
٥ٝكةٞ َٛ  ١ةة١ض٠ٚ ز٠ة٥ًٝةٞ    ثا  ق١زميٞ نٛضز ةٛٚ ة١ ز٠ض٠ة١ٜ١ى ١ٖيريٞ ططو ٚ ة١ ٠ٚ

ٍب ١َ١٥ؾةةس          ًُٝٝة١  ١٥قةرًي١ن١ٟ ةطزٜٓةة٠ٚ١ غة١ض قة١َٚٞ )طةةب ٞ ٟ ١َؾةٗٛٚضب ي١طة١
ٖٝبؿةةة د  ةةة١ّ ٚ  َٛٚةةةدٕ ي١غةةة١ض  ةةةدضىٞ قةةة١زميٞ نةةةٛضز ة١ ةةة١ٚ ٟٚ ة ١ْنةةة٠ٚٛ          

ض٠ ق١زميةة١ ةهةة١ٜٔب يةة١ ؾةةدض ْٞ نٛضزغةة دْٞ  ثاا ضٟ  ةةط٠ٚ ةةةب ٥ةة١ّ ٥ةة١ ثاا َٛ  ةةدةٞ ٥ةةد
ق١زميةةةةةة١ز  ٠ٚنةةةةةةٛٚ )ؾةةةةةةٛضٟ   )١٥ضٜةةةةةةسٟ   )٥ةةةةةة٢ْ١   )َٝػةةةةةة    )نٝٓةةةةةةدةٛٚ         
)خٛةٛؾةةةهٝد ببب ٚ خل  ةةةة١زقٝكد ٝبهٞ ةةةةدف ةهةةةةط٣ب  ةةةة٢ب ؾةةةةٛة١ٗ ٥ةةة١ّ ١َغةةةة١٦ي١ٜ١     
ة١ ةة١ٚ ٟٚ  ةة١ٍ ٥ةة١نط٣بب ةةةد نةة١ ٚ ةةةٛٚ ٥ٝبػةة د ي١َةة١ ظٜةةد ط زضٜبةةص نطزْةة٠ٚ١ٟ ٥ةة١ّ         

 ١ب١َغ١٦ي١ٜ١ ة٢ب  د٥ٝس٠ٜ
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 فُصمٌَ شًًَُم
 

 وىختُصُر ئُحىالٌَ تارخيًًٍُ كىردو كىردشتان
 

 لُ ئُدوارٍ قُدميُوَ تا دَورٍ مُديا:  (5)
ة١ؾةةةةٝبهٞ ٖةةةة١ض٠  -ة١ِض غةةةةة –ةدغةةةةٞ  ةةةةدضىٞ قةةةة١زميٞ نةةةةٛضزٚ نٛضزغةةةة دٕ 

ظ٠ة١ ٞ ١٥ّ ن ٝب ١ٜ١ب غ١ة١ة١ن١ؾٞ ١ْةْٛٚٞ ١َ ًَٛد ٝبهٞ ِضٜبهٛثٝبو ز٠ض ١م ةة١  
دْٞ ق١زميٞ نٛضزٚ خ١ة١ض  ٞ ظَدْٝدْة١ب ٚ قٝعة١ٕ ُٖٝة١و ٚ  ٠ ةٞ زٚٚ قة١ز      ق١َٚ

ب عضااٟضٚ ةدخكةةٛم ٥ٝه ؿةةد د ٞ  ةةدظ٠ ةةة١ ثاا غةةديري٣١  ٛيةة١َدٟ  ةة١ض  ٚ  ًُٝةةٞ ٥ةةد 
ِضْٚٚدندٜٞ خػ ب ١  دضىٞ نٛضز٠ٚ٠ب ةة١ةريّ ١٥َة١ نةديف ْٝٝة١  ٚةدخكةٛم نةْٛه١       

١ٝندْٝدْد ةدغةٝدٕ نةط ٠ٚ     ١ْٝد ة١ َٓدغ١ة١ ٞ ؾ١ِض ٠ٜٚد َعد١َي١ٜدٕ ي١طة١ث زض ٚغةٝب  
ٍب ةِطٚ ٜٞ ١ْز  ن١ ةة١ّ  ذغ١ضطٛ ٍب ١َ١٥ؾس  ز ٠ؾ ١ٜ١نٞ  ١ٚ ٜٚدٕ ََٛهني ١ْٝٝب ي١ط١

ز  ةةةةِطاّ ٚ ٖةةةٝض ةدغةةةٝبهٞ ىلب ١ْنةةة١ّب ةةةة١ّ  هةةةط٠    حثااإة١ٖد١ْٜةةة٠ٚ١ ة١غةةة١ض ٥ةةة١ّ ةةةة١  
 َٛخ ١ق١ضٜبو  ١َدؾدٟ  دضىٝدٕ ١٥ن١ٜٔب

ْٚٚةةةدى ْٝٝةةة١ نةةة١ ظاض ةٝبريةةة١ٟ ١٥غةةة١ ١  نةةة١  ةةة١ةطٟ  ةةةدضٜذ ٖٝبؿةةة د ٠ٚ١٥ْةةةس٠ ِض
٥ٝٓػةةدٕ ة ةةٛ ٢ْب ز٠ض ةة١م ةةة١ْٞ ٥ةةدز٠َٞ ٥ةة١ٚ ٠ٚق ةة١  هطٜبهةةٞ ِض غةة  ٚ  ةة١ٚ ٚ ثةة١ٜد     

 ٛ ٕ ةهدب  ١َدؾد ١٥ن١ٟ ن١ ١٥َٛضى١ ١ٖض ١َؾٗٛٚض٠ندْٝـ ي١ّ ْة ٜة١ز  ؾةرًي١ش ٕٚ    قطا
ة١ ١ٚ ٟٚ ْدظ ْٔ ن١ )غبمم١ض ٟ ٚةري ٞ غد ٌ  ٚ ) ٝتَٞ ٟ )غٛغةد  نة٢ب ةةٕٛٚ ٚ    

  ٕ   ٠ٚ  ةة١ْٝد ٥ةة١يريٝبٔ   ةةدضىٞ خةة١يريهٞ )غةةبمم١ض ٟ يةة١     يةة١نٜٛب٠ٛٚ نةة٠ٚ١قةب ٖةةد ٛٚ
يةةةة١ زايريةةةةٞ )قةةةةدضٕٚٚ ز  ةةةةة٠ٚٛب ٠ٚ ِض٠ْريةةةة١ يةةةة١ ثةةةةٝبـ       ٠)غةةةةبمم١ض ز  ٚ  ٝتَةةةة٢ 

يةة١ ٚةري ةةٞ غةةد ٌ ٚ   ٗ،غةةبمم١ض١ٜندْد  قةة١َٚٝبهٞ ثةةٝبـ غةةبمم١ض )ٖةةبضٟ  ةةةٛٚ ةةة٢ب   
 ة١ٜين ١٥ي١ٖٓطٜٓس  شٜدة٢بب
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١ندْد يةةة١ ؾةةةدخدْٞ زٜػةةةدٕ ٖةةة١ض ةةةة١ّ  ١ض ةةة١ ٥ةةة١يريٝبني  يةةة١ ظ٠َةةةدْٞ )غةةةبمم١ض ٜ   
ب ٥ةة١قٛ ّ ةةة٠ٚٛٚ ١٥َدْةة١ نةة١  ٝتَةةٞ  يبيًةةب  طةةب ٞ  ندغةةدٟ     عضااٟ)ظ  ةةطاؽ ز  ةةة١ 

٘ ٖٚبضٟ )غٛة   ٜة١ )َة١   َة١ٟ طة١ٚض٠ٟ ظ  ةطاؽ  ْةدْٚط ٕٚ  ةة١ةريّ ٥ة١ّ ق١َٚدْة١        ُعا
ٌب ٚ  ١قرًيٝدٕ ن٢  ي١ نبٜب٠ٛ ٖد ٕٛٚ  ة١ ١ٚ ٟٚ ١ْظ ْط ٠ٚب ٗ  ن١٥ٕٙ٣١ق

تّ   ٖةة١ض نةة١ْس٠ يةة١ َةة١  ضزز   َةة١ُعا٘اقةة١ِْٝ ) ةٝة ٍب ١٥قةةرًيٞ نةٛة ٟ ظ  طاغةة١  ةةة١ةريّ ي١طةة١
١ٜنٞ ن١ؾةف ْة١نط ٠ٚ ي١ةة١ض ١٥َة١ ةدغٞة ْدنة١ٜٔ ٚ ية١ )يبيًةب ٚ         بطٕٖٝبؿ د َٓدغ١ة١و ٚ ض 

ضزٕ  ز٠ؽ ثة٢ب         )طب ٞ ٠ٚ١ٜ  ن١ زٚٚ قةبيريٞ طة١ٚض٠ٚ ٖةدٚٚةري ني ٚ ١٥قةرًيٞ ظاض قة١زميٞ نٛة
 ١٥ن١ٜٔب

ٝبُد٢ْ      )لؤللؤ(: (5) ٕٛٚب غة١ض ١زٜدٕ ٖة١ض نة١ْس٠    ٥ُٝةِطاز  ةة   ٥٠ة١ّ ق١َٚة١ ية١ ٚةري ٞة غًة
 ٛ ةةةدْٝين ٟ -َةة١ ًّٛ ْٝٝةة١  ةةة١ةريّ يةة١ ي١ٚ ١ٜةة١نٞ زاظض ٠ٟٚ )ظ٠ٖةةدٚ ز  نةة١  د٥ٝةةس ةةة١ )٥ةةدْٓ

تزز  ْٛٚغةةط ٠ٚ       قِط يريةٞة )يبيًةةب ٚ )طب ٞ ٜةة١ ٚ يةة١  ١قةةطٟ ةٝػةة  ١ٖٚؾةة ١َٞ ثةةٝبـ َةٝة
ٕ ٟ )ٖدملدٕ   ن١ ٚةري ٞة ) ة١يٕٛ  ٟ ز٠ٚضٟ ٥ٝػةتّ ٚ َة١    ُطٚق١٥ٕيري٢ب ١َ ٟ ٟ )ظ٠ٖةدٚ  ُطٚقا

٥ٝبػ د١ٜ ١٥ٜٚـ ة١ ز٠غ  يبيًب٠ٚ٠ ة٠ٚٛ  ة١طٜٛبط٠ٟ  ١زقٝكد ٞ زٚق ةبض غةثدٜع٠ض  ِض٠ْرية١    
ٚض٣ عضاٟاةةة١ تزٜـ يةة١ قةة١َٚٞ يبيًةةب     11ٚ11قةة١ِضْٞ  ٠ب يةة١ دنُدْٞ ٥دغةٛة ٟ ثةةٝبـ َةٝة

   َٛ  ١َ١ي١ ن١ قبيٝبهٝؿٞ ي١ غٛض١ٜز  شٜد ة٢ببٗةٛٚة٢ب
 ةة٠ٚٛ   Lasirab–    ي١ ظ٠َدْٞ )غدض بٕ ٟ قِط يريٞ ٥دندزز  ثدزؾدٟ يبيًةب )ةغة  

 ب ة١ طٜٛبط٠ٟ ي١ٚ ١ٜة١نٞ ْٛٚغةط ٠ٚ   111 دضىٞ ق١زميٞ ؾ١ضقٞ ق١ضٜ.  ةث١ض٠ [
ٟ قِط يريةٞ    11)غةني  –ز  زاظ ض٠ٚ ة٠ٚ١ٚ  د٥ٝةس ةة١ )ْةدض ّ       14)ن١ ي١ ز٠ضة١ْسٟ )طدٚٚض 

)٥دنةةدز   ٥ةةبضزٟٚ )٥دنةةدز   ي١َ١ ٝةة١ ٞ ٥ةة١ّ قِط يريةة١ز  ٖد ب ةة١ غةة١ض ٚةري ةةٞ )يبيًةةب ٚ      
 ب ةدغٞ  ١ كرًٝيٞ ١٥ّ ؾ١ِض٠ ي١ٚ ي١ٚ ١ٜ١ز  ْٛٚغط ٠ٚب 11)ز٠ٚظ٠ٚ ٝدٕ نط

 

                         
ٕ ١٥ّ ي١ٚ ١ٜ١ ي١   14) ض٠ف َٝبجة١ض ١٥زَبْةسؽ ٠ٚ٠ زاظض ٠ٚ ة٠ٚ١ٚ ز٠ض ة١م ة١َة١ ية١ ١َمجٛ ة١ٟ ) ةدضىٞ         طا

ةدؾةٞ ْٛٚغة٠ٛٝب )ز٠ضة١ْةسٟ     ضٟ ق١زِٜ ي١ نٛضزغ دْس   َكدي١ٜة١نٞ ظاض ثٕ ١ظ ١ ز ٚ ي١ شٜبط  ٝٓٛ ْٞ )زٚ  ١٥
 طدٚٚض  ي١غ١ض ؾدخٞ )ق١ض٠ز   ٠ب

 ٟ ثٝبـ َٝتزز   ٛنُٞ  نطز٠ٚٚ ٚ خ١ي١يف ١َؾٗٛٚض )غدض بٕ ٠ب١٥31ّ  ٛنُس ض٠ ي١  ١قطٟ   11)
ٞ ق١زميس  )غد 319ْٞٛذلطضٟ ) دضىٞ ق١زميٞ ؾ١ضقٞ ق١ضٜ.  ي١ )ةث١ض٠ٟ   11)    Satuni زٚ  ي١ ة١ز٠ٚىل  ٛنُس ضْ 

 غني  ز ٢ْ١٥ب ٠ٚ ِض٠ْري١ ٥بضزٟٚٚ )٥دندز   ١٥ّ قطِ يري١ٜدٕ ؾهدْسة٢بب -ٝبهٞ يبيًب ة١ ٖدٚ  ١قطٟ )ْدضّ ْدٚ قطِ يري
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 ّ غةةةني ز  ةةةة٠ٚٛ  نةةة١ ي١ؾةةةهطٟ )طةةةب ٞ  ٥ةةةبضزٟٚ    -ٖةةة١ض يةةة١ ز٠ٚضٟ ٥ةةة١ّ )ْةةةدض 
 ة١ض٠ٚ٠  ظٕ)٥دندز ٟ ؾهدْس٠ٚٚ   ه١َٛ ٞ )٥دندز ٟ ي١ْدٚ ةطز٠ٚٚ  ي١ غد١ٜٜٞ ١٥ّ 
ّ ٚةري ٞ يبيًبف ِضظطدض ة٠ٚٛٚ ٥ٝػ كتيٞ خبٟ غة١ْسا ٠ٚ١ب ية١زٚ ٟ ز٠ٚض   -ٟ )ْةدض 

غني   ٥ةٝ  ظاض نة١ّ ةدغةٞ يبيًةب نةط ٠ٚب ية١ ِضٜٛ ٜة١ ٞ قِط ةريْةٞ ٥دغةٛٚضٜس   يٛيًةب            
ٍب نةةط ٠ٚٚ  ةةة١ة٣ٛب ةدغةةٝدٕ ْةة١نطز٠ٚب   ٍب )طةةب ٞ  ٚ )ندغةةدٟ ٚ )غةةٛةدضٚ   ٝبهةة١ ي١طةة١
ٍب ٥ةة١ةٝٓني نةة١ قِط ةريْةةٞ ٥دغةةٛٚضٟ    ةةة١ةريّ يةة١زٚ ٟ  دقةة١ٜ١ًٝنٞ ْعٜةةو زٚٚ ٖةة١ظ ض غةةد

ٍب قةة١َٚٞ )يبيًةةب ز  -ْةة  ضٟ ٚ ) ٛنةةٛية- ز) ةةٝغتو ثتٜةةع٠ض   )٥ةةدز ْٝٓٛض ةةد  ي١طةة١
ٍب  ٟ ز٠َٚٚةةةةٝـ ي١ةةةةة١ٜين   ٚ 114طةةة١ىلب ؾةةةة١ِضٜدٕ نةةةةطز٠ٚ  ٚ )٥دؾةةةةٛٚض ْدقةةةةط ثةةةةد

ٍب غ١ ١ضٜس  ٚةري ةٞ  119 ثبّب ز  نٛ ض ز٠ ع١ ي١ؾهطٟ نطزا ١ غ١ض يبيًب  ي١ ٠ٚٚ١٥
ٟ ١٥ّ ق١َٚ١ٟ ة١ز٠غة   ةدنُٝبهٞ ةةد    دز ز  ٜة٠ٚ١ زٜة٠ٛٚ ْةدٟٚ ٥ة١ّ  دنُة١ )ْةٛض ٥ة       بوا

ٍب         ةةة٠ٚٛ ةةة١طٜٛبط٠ٟ ١٥َةةة١ ٥ةة١ة٢ب ٥ةة١ّ ٚةري ةةة١  ةةدةعٞ  هَٛٚةة١ ٞ ةدةةةةٌ ةةةٛٚة٢بب ي١طةةة١
١ٖة٠ٚٛب ٥بضزٟٚ ٥دغةٛٚضٟ  ي١ز٠ضة١ْةسٟ ةدظٜدْة٠ٚ١      ١َ١٥٠ؾس  ٥ٝػ كتيٞ ز خ٢ً

ٞب ١٥طٛو  ز خًٞ ٚةري ٞ )يبيًةب  ةة٠ٚٛب ٥ة١ّ ز٠ضة١ْةس٠      ن١ ي١ٚ ظ٠َد١ْز  )ةدةٝ  ٜدٕ ث
ٖة١ةٛٚ  ٥ةبضزٟٚ    Uzi)٥بظٟ(٠ٚ ي١ ثؿ ٠ٚ١ٝ ق١ةريٟ  ة١زٜٛ ضٜبهٞ ١َ ه١ّ نٝٓط  ةٛٚ 

٥دغٛٚضٟ  ي١ِضٜبري١ٟ ؾدخ٠ٚ١ ثؿ  ز٠ضة١ْس ن١ٚ ٕٛٚ ٚ طط ٜٛد١ْٚ ي١ثدؾةس  ؾةدضٟ   
  )ز ةةةدض    )ةةةةدض    )نةةةدنطٟ  ٚ ةٝػةةة  ؾةةةدضٟ  طٜةةةدٕ ظ٠ٚو نةةةطز٠ٚٚب    17))ةدةٝةةة  

بيًةب  نة١   ب قِط يريةٞ ي  11)"  ن١ ١َضن١ظٟ يبيًب ةة٠ٚٛ  ز ط ٜةدٕ نةطز٠ٚ    Zimri"ظمي ٟ 
" ةةٛٚ خةبٟ نٝبؿةد٠ٚ ١ ؾةدخدٕ "نةٝد"ٚ ةة١طٜٛبط٠ٟ "غةٝبط         Amikhaْدٟٚ  "٥دَٝدةد 

ٍب ةةةةة١   11)٥بملػةةةة ٝس" ب ِض١٥ٚغةةةةدٚ ي١ؾةةةةهطٜس  يةةةة١ قةةةة١ةريٟ "ْٝػةةةة  =    عضااااٟي١طةةةة١
نٝٓ د=ث ١َ٠ططٕٚ"ز  خبٜدٕ قدِٜ نطز٠ٚٚ  ي١ؾهطٟ ٥دغٛٚضٟ ن١ ي١شٜبط قبَدْس ٟ  

 ٕ ٍب  ١ةطٚةةة١ٟ ٖجَٛٚٝةةدٕ   ٚيٝع١ٖةةس "ؾ١ملد١ْقةةط"ز  ةةةٛٚ ٖد ب ةة١ غةة١ضٜد ٚ ٥ةة٠ٚٚ١
غ١ضٟ ١ْطط ٠ٚٛٚ  َٖٛةدمجٝين ٥دغةٛٚض٣ٝدٕ ية١ْدٚ ةةطز٠ٚٚ  ةة١ةريّ ٚ  ز٠ض١٥نة٣ٚ١ب       
ٍب" ةة١ّ  ١ي ١ٜة١ ظٚض  ة١خطٟ     ٍب َس  عني ِضٜبه١ٚ ٕٛٚب "٥دؾٛض ْدقط ثد ي١زٚ ٜس  ي١ط١

                         
 ١٥ّ ؾدض٠ ِض٠ْري١ ْعٜو ق١ةريٟ "٥ٛظٟ" ةٛٚة٢بب  17)
 زٚق بض غثدٜع٠ض  ي١ ن ٝب ١ن١ٟ خبٜس  ١٥يري٢ب ١َضن١ظٟ ٚةري ٞ ظ َٛ  "٥دض نسٟ" ة٠ٚٛب  11)
 ب11ٚ  11 دضىٞ ٥دغٛٚض  ةث١ض٠   11)
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 - ةةة١ضٟ " ةةةٝغتو ثتٜػةةة١ض"ٚ "  ٛنةةةٛية ظااإنةةةطز٠ٚٚ   ةةة١ د يةةة١ْعٜو غةةة ْٛٚٞ  
  ١ضٟ ز ْد٠ٚبظٕـ غ ْٛٚٝبهٞ ْٝٓٛض د"ز  ١٥ٜٚ

 

ثبّب ز   ٖد ب ١ غة١ض ٚةري ٞة ظ َٛة ٚ  ةد ٖة١ٚض ظٟ      111"ؾ١ملدْدغ١ض"ٟ ز٠َٚٚٝـ ي١ 
هة١ ية١        79)ؾدخدْٞ "ْٝهسِٜ"ٚ "ْٝهسٟ ٥  " ثبّب ز  144ٟ ظ٠ٚو نةطز٠ٚب ٖة١ض ٥ة١ّ ١َٝي

قِط يريٞة  ٠ٚ ِض٠ْري١ ة١ْدٚ ٚةري ٞة ظ َٛة ز  ِضاٜؿة  ٢ب      71)ي١ؾهطٟ نطزا ١ غ١ض ٚةري ٞ "ْدَطٟ"
 َٛز َٝو" ة٠ٚٛ ١ٖةري ب ١ ؾدخدٕب -ْدَطٟ ن١ ْدٟٚ "١َضزاى

ؾةةٞ ٜٚبةةط ٕ    73)٣ "نةةدضخٞ"ُطٚقاإثبّب ز   ٥ةة١ّ قِط يريةةٞ ٥دغةةٛٚض١ٜ َةة١  131يةة١ 
ٞب ي١زٚ ٟ ١٥ّ غ١ ١ض٠ ٚةري ٞ ظ َةٛ  ةةب ٥دغةٛٚضٟ قةد  ةب ة٠ٚ١ٚ ةب ة١        نطز٠ٚٚ  غديري

-112"ٟ غةٝب١ّٝ ) ٥ٝكًُٝٝبهٞ ز٠ٚيري١ ٞ ٥دغةٛٚضٟب ية١زٚ ٟ ؾةهدْٞ "ؾ١ملدْدغة١ض    
ثبّب  ة١ض َ ١ض ة١ "غةدضزٚضٜؼ"ٟ ٥ة٠ٚٚ١يريٞ قِط يريةٞ "٥ٛضٚض  ةٛ" ٚةري ةٞ يبيًةب       772

 ِض٠يف  دي.بطٕة١ٜٓٝبو ن١ٚ ١ ز٠ؽ 
 ٚ قةة١ِضْٞ ١ٖؾةة ١َٞ ثةةٝبـ َةةٝتزز  ٚةري ةةٞ )ظ َةةٛ   ن١ٚ ةة١ ز٠ؽ        سااٚطٟيةة١ ٥ةة١

١ ية١  ٥دغةٛٚضٟ ٚ ية١ ْٝٗدٜة١ ٞ ٥ة١ّ ق١ِضْة١ز  ٚةري ١نة       ٠)٥دثًٝد  ْدٚ  دنُٝبهٞ  دقة٢ 
 ةٝغتو ثتٜةع٠ضٟ نةٛ ض٠ّ       72)ِض٠ف  ه١َٚٛ ٞ ٥دغٛٚض٠ٚ١ٜٝ  ْدْٚط  )يبيًةبّ ب طٕ
ب يةة١ ٥دض َٝٝةة١ندْٞ َةة١ظاثب دَٝدٟ ْةة١قرًيٞ ٥ةة١ّ ٚةري ةة١      عضااٟثبّب   ةةة741-737١) 

  ب 42نطز٠ٚب ) ٛض٠ض  ةث١ض٠ 
 

خٛةريق١ ١٥ّ ٚةري ٞ )يبيًبّ ٠  ي١ ١٥ٚ خ ٟ  هَٛٚة١ ٞ ٥دغةٛٚضٜس  َةٛز٠ ٝبهٞ    
ْةةدٚ ؾةة١ِضٚ ؾةةبضٚ  ٛقةةٝدْٞ ٥َٛةة١ِض ٟ ٥دغةةٛٚضٜس  َةةدٚ  ْٝٗدٜةة١و يةة١زٚ ٟ      ظاض يةة١ 

ثةة١ٜدةْٛٚٞ  هَٛٚةة١ ٞ َٝةةسٜدٚ  يةة١ ْدٚنةةْٛٚٞ  هَٛةة١ ٞ ٥دغةةٛٚضٟ ن١ٚ ةة١ ز٠ؽ   
 ه١َٚٛ ٞ َٝسٜدب غٝب١ّٝ ثدزؾدٟ ١٥ّ  ه١َٚٛ ١  دظ١ٜ٠ ز٠ ع١ٟ ز٠ّٚٚ ن١ نة٠ٚٛ  

 غ١ض )١ٜٓ١ْٚ   ة١ غ١ض ١٥ّ ٚةري ٞ )يبيًبّ ٠ز  ِض ةٛٚضزب

                         
 ِض٠ْري١ ١٥ّ زٚٚ ؾدخ١ " دغًٛة١" ٚ "طرًي١ظ٠ضز٠" ة٢بب  79)
 ْدٚن١ٟ "ثؿس٠ض" ٚ "غطز٠ؾ "٠ب ٙطٕٟ "ْدَطٟ"  ة١طٜٛبط٠ٟ خ١ضُطٚق١َٕ  71)
 ٟ "ندضخٞ"١ٜ ِض٠ْري١ ز٠ؾة "ؾدض٠ظٚٚض" ة٢ببُطٚق١٥ّٕ ١َ  73)
 ب341 دضىٞ ٥دغٛٚض  ٥بملػ ٝس  ةث١ض٠   72)
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ٚ ٜة١ نة١ ٥ة١ّ قة١َٚٞ يبيًةب٠  ١َز٠ْٝة١ ٝبهٞ َٓدغةيب ةة٠ٚٛٚ           ظ ٓ  نًُتٌ:مُدَ
ٍب قةة١َٚٞ )٥دنةةدز    ظٜةةد ط ثٝبؿةةه١ٚ ٕٛٚ ٚ يةة١ ْٛٚغةةٝٓد          يةة١زٚ ٟ  ١َدغةةٝدٕ ي١طةة١

ٍب نةةةطز٠ٚٚب قةةة١ْع١ هدضٜبهٞ ةةةةدف ةةةةٕٛٚ ٚ     طااا٥ٟٛقةةةٛيريبٞ خةةة١  )٥دندز ٜةةةدٕ ق ةةةٛٚ
ٍب ٠   ١ د ٥ة١ّ قِط يرية١   ؾدٖٝبسٟ ١َ١٥ف  ِضٜٛ ١ٜ ٞ قِط يريٞ ٥دغٛٚضٟ )٥دؾٛٚضْدقط ث د

طةةة١ىلب قةةة١ْع١ هدضٟ يةةة١ّ ٚةري ةةة٠ٚ١ ةطزا ةةة١ ؾةةةدض ْٞ ٥دغةةةٛٚض٣  ٠ٚ ١َقك١زٜؿةةةٞ    
ةخٚنطز٠ٚ١ْٟ ق١ْع١ ٝدٕ ٚ  ةٛ ْهطزْٞ ؾدض ْٞ ٥دغةٛٚضٟ ةةٛٚب ٚةري ١نة١ٜدٕ ظاض    

٥ٝكةةٞ ٥دغةةٛٚضٟ ؾةةدض ْٞ ظاضٜةةدٕ ةةة٠ٚٛ نةة١    ثاا ةةة١ض٠ٚ ٥ةةد٠ٚز ٕ ةةة٠ٚٛب ةةة١طٜٛبط٠ٟ ٠ٚ  
 ١ْٝ٠ ٝد١ْب١َ١٥ف ز٠يًٝٞ ِض٠ دٙ ٚ ١َز

 

ة١طٜٛبط٠ٟ َٛغ ١ؾطٜل )ٖبظٜٓة   ١٥ة٢ب ظَدْٞ ٥ة١ّ ق١َٚة١ ية١  ة١ٚ ةعٞ       زمانٌ:
ٍب ١٥َة١ف ١٥طة١ض  ١َدؾةدٟ            ظَدْٞ  ٝتَةٞ  ٜة١ ين ية١ ؾةٛ  ١ٟ قبقةدظٟ ةة٢بب ي١طة١

ٍب ظَةةدْٞ )ٖةةبضٟ ز  ةةة١     ب عضاا٥ٟةة١مسدٟ خدقةة١ٟ )يبيًةةب  ةهةةط٣ب ٥ةة١ةٝٓط٣ب نةة١ ي١طةة١
ضٟ زاظض ٠ٚ ز٠ض ١م ةة١ ظَةدْٞ ٥ة١ّ    ث ١ ٥دَٛؾدة١ٖ١ ٞ ١ٜ١ٖب ِض غ ١ٝن١ٟ ١ٜ١َ١٥ ن

 ق١َٚ١ ١َ ًَٛد ٝبهٞ ند ١ٝ ْدز ب
 

 ةسٚزٟ ٚةري ةةٞ يبيًةب  ةة١  ةة١ٚ ٟٚ َة١ ًّٛ ْٝٝةة١  ةة١ةريّ ةةة١طٜٛبط٠ٟ       جىغرافًــٍُ:
٥ٝكةةٞ زاظض ٠ٚ ثاا ب َةة١ ًَٛدو نةة١ يةة١ ٠ٚعضااٟنةةدْٞ  ةة١ٚ ضىٞ ق١زميةة١ٚ ةةة١ٙطاإخةة١ض

ٞب ي١ؾُٝدىل )ظ َٛ   ١َ َ ُطٚقٕز٠ضٖٝبٓط ٠ٚ  ١٥ة ٕ طٟ   ية١  ٟ )ْةد ِض٠ف ِضاش١ٖةري ٝة٠ٚ١  طا
  ية١ ز خًٝؿةس      71)   )ٖدملدٕ=ْدضَدٕ  74)١ْٚ  ٢٣ )غَٛٞ  ٚ )ٖدلدض ٚ )ٖدضٖدض

ٍب   طاإب يةة١  71))ةض   ٚ )غةةُٝدف ٚ )نُٝةةدف  ةةٛٚة٢ب  ٠ْة١ٚ  ٢  ِض ة٢ ةٓٛةٝةة٠ٚ١ ي١طةة١
ِض٠ف ِضاش٥دٚ ٠ٚ١ٜ طٕٚةري دْٞ )ةدض ٖػٞ ٚ ) ٛنطٜـ ٣  ٝتَس  زض ٚغ٢ب ةٛٚة٢ب  ي١ 

 ةري ٞ )٥دضض  د=٥دض خبد   ١ٜ ين ن١ضنٛنٞ ٥ٝبػ د ١ٖة٠ٚٛبٚ

                         
َةةٝين ثةةٝبـ َةةٝتز  ةةة٠ٚٛٚ  31)غةةدض بٕ ٟ ٥دنةةدز )قةة١ِضْٞ   ضااٟٛٚؾةةٞ  ةة١ ط٥ٚةة١ّ ؾةةدضٟ )ٖدضٖةةدض ٠      74)

ْد٠ٚن١ٟ طبض ٠ٚ نط ٠ٚ ة١ )ندضؾدضٚنني  ١ٜ ين )ؾدضٟ غدض بٕ ب ض٠ْري١ ي١ ةٝبري١ٟ )١ٖيري١جب١ ٟ ٥ٝبػ دٚ ٜةد  
 ي١ ْعٜه٠ٚ١ٝ ةٛٚة٢بب

 ز  ة٠ٚٛبُطٚقِٕض٠ْري١ ْدٟٚ ١ٖٚض َدٕ ي١ّ )ْدضَدٕ ٠ٚ٠ ة٢ب ن١ ي١ ١ٜين ١َ  71)
 ة١طٜٛبط٠ٟ ١٥ز  ٞ ْٝٗد١ٜ ١ن٠ٚ١ٜ١ ض٠ْري١ ْدٟٚ )غٛضز ف ٜـ  ١   ٜبهٞ ق١زميٞ يبيًب ة٢بب  71)
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ٚض٠ ٞ )ةدةٝةةة    )ز  ةةةدض    )ةةةةدض    )نةةةدنطٟ   )ظميةةةطٟ   )ٖةةةبزٕٚ           ؾةةةدض ْٞ ة١ؾةةٛة
٠ٚب ؾةةدخدْٞ ةةة١ ْدٚةةةدْريٞ )ْٝػةة         )١َغةةب   )٥ةةدضظٜطا   ٠ٚ قةة١ةريٟ )٥ةةبظٟ  ٚ )نٝٓ ةةد  ةةٛة

Nisir  ٟ77) ٠ٜٚد )نٝٓ د= ؾدخٞ ظضطدض   ٟ ُدنٞ  ٥ةدظٜطٚ    -  ْٝهسِٜ  ْٝهةس  ٥Aziruة    غٝة

ةض    ؾةةدخٞ ٖةة١ٚض َدٕ     Nispi  ْٝؿةةثٞ   Suaui-  ةةض  غةٛة ْٞ Kullar-= ٥ةة١ظَط  نةٛة
  ٜؿٞ ١َ ١ًَٛب ) غثدٜع٠ض بAdir  -  ٚ )١٥زٜط Radnuة٠ٚٛبن١َٞ )ض زْٛ 

 
 :  Guti( طؤتٌ 2)

 

٠ٚنةةٛٚ يةة١ َةةدز٠ٟ غةةٝب١َٝٞ  ١قةةرًيٞ ز٠َٚٚةةس  ةدمسةةدٕ نةةطز  ٥ةة١ّ ق١َٚةة١ف يةة١     
ب َٛغ ١ؾطقني عضٟيري١ ط١ٚض٠ٟ "ظ  طاؽ"٠  ٠ٚ ة١طٜٛبط٠ٟ  هطٚ ق١ْد ١ ٞ ة١نب١َ

                         
ةة١ندٕ  غةة١ ١ٓٝن١ٟ  ةة١    77) ةة١ ٞ ةدةًٝ  ٜٛ ح "ضاا ةةة١طٜٛبط٠ٟ ِضٜ إا  هشاا ٠َ ةٞة ْةٛة ٟٚ  عٚو ا ةةدٕ ي١غةة١ض ؾةةدخٞ  ط"  يةة١ ز

ٚضٟ ٥ةة١يري٢ب ٥ةة١ّ ؾةةدخ١ يةة١         ٍب ٟ قطِ يريةة٢ ٥دغةٛة ٚض ْدقةةط ثةةد ؿةة ب ٠ٚ١ب )٥دؾةٛة ػةة  ٠ ْٝ ْٝ(      ٚ ٚض ةةٛة ؾةة١ضقٞ ٚةري ةٞة ٥دغةٛة
ٝةس ٥ة١ندب             ةس دٟ  ةبٕ َٝٓبضغةهٞ  ٥ٝ١ ١ ة١ ٥ٝ  ٜٛ ٚب ٥ة١ّ ضٜ ٚنٞ ِضّ  ٝةص ةٛة ٚ ْٛة ٠نٛة ٠غ١ض٠ن١ٟٚ  د )َٓرطز ٚ  ؾدخٝبهٞ  ١ْٝ
ةة١ٟ طدٚٚض٠نةةدٕ  ٥ةة١يريٝبٔ            رٝين ضٚ دْٝ زٟبببب  ٥َٛةة١ٝي ؿةةدض٠ ٞ  ةة١ض٠َٚٛ )اغةة ٛو  ًةة٢  جلةٛة ةني ٥ٝ ٚ قٛض٥ةةدْٞ َةٛة ٠ٚنةٛة

ح "ضاا غةة١ ١ٟٓٝ  ةة١ إا  ه٠ ةٞة ْةٛة ؿةة ٛٚ ٠ٚ١ب ٥ةة١ّ يةة١ شاا َعٚو ٠زٟ ْٝ ةبز٣ٝةة١ )غةة  نٝةةة  فعاٟا"  ي١غةة١ض ؾةةدخٞ ةةٛة
ةة١ى ؾةةدخس  ٥ةة٢ْ١ب  ٥ةة١ة٢ب يةة١ طب ٝٝةة٠ٚ١ ٖةةد  ٢ب  ْةةدقًٞ ٥ةة١ّ ْةةد٠ٚ نةة١  ١ض٠ةةة١     ٚض ةةة١ٜ  ثةٛة   ةة١ٕ  ةة١ضيف ذةةةبزٟ ٚ ؾةةدخٞ ْٝ

ٛ   ظ ةةة١ ا"  ١يةة١ ٛ g"ة= ين  ١يةة١  ع   ٠ٚ يةة١ٝة ةةع= ٥ةةدزلًٝ ضا  ٥ٝٓريًٝ ضة=َدةةةس٠ ةةٛة "ز"ز   "و" ٚ ظاٟا١٥نةة١ٕ )َدطةةس٠ ٛة
ٜٛبط٠ٟ ٥ة١ّ          goti-ق١ض ة١و ١ٜ١ٖٚ ة١ّ  ١ض ١ "طب ٞ ٠ٚٚ ةة١ط زٟ" ز خًٞة ن ةٝبيب  ة١ض٠ٞة ةٛة "ٟ  دضىٞ ةة١ ؾةه٢ً "ةٛة

٠        ظَٕت ١ ٜٛبط٠ٟٚ  ٚ قٝعة١ٕ ةة١ طة ضزٟ"ة٢بب  ض ٞ= نٛة ٥ٝكٞة ق١زمية١   ثا  ١ٜ ة١ة١ٍ ةةبزٟ ٥ة١ة٢ب ؾةدخٞ "طب ٞ=نٛ ٞ=نٛة
ػ =ؾةةدخٞ ظضطةةدضٟ"٠ يةة١ ٚةري ةٞة طب   طاٟا١َٖ ةة١ ٚ ٥ةة١ة٢ب َةٛةغةة١ ١ٓٝن١ نةة١ "ْٝ ٚ ٛة ٠ٚب نةة١ "ْٝػةة "ٜـ  حٚطاٟاٝةةس  ةةٛة

ز٠ ٝبهٞ ظاض            ٟٚ  َٛة ٠ ظاض َٛ  ١َ١ية١ نة١ ية١ ز ْٚة٠ٚ١ٟ ةة٢ْ١ ٥ةدز٠ّ ةة٢ببٚ  ةخٚٛة  ٕٚٚ ٕٚٚ  ظاض ةٛة ز٠ّٚٚ ةٝبري١ٟ ثة١ٜدٛة
  ٟٚ "ٚ "ٖة١ْطٟ ةطٜػة ٝس"             طة٢ْ١ ٥دز٠ّ ي١ ز ػٔة ٚ "ٖةدض٠ٟٚ ضٚٓة ٠نٛة  ٚ٠ ٚ ةة١ض٠ ةة١ض٠ ةةتري٠ٟٚ نطزةة٢بٚ  ا ةدٕ نة١ظاض ةٛة

ٚ ١٥ ة١ضٜكٝدٚ ة١ؾةٝبهٞ  طٜؿٞة ضٟٚٚ نطزةٝب ة١      ساط  ة١ؾٝبهٞ ١٥ة٢بب ضٟٚٚ نطزةٝب ١ ةٓٛة٢  ١ضٞة غٛض١ٜ   ١ي١٥١يريٝبٔ 
           ٚ ُدىل ةة١ طٟ خة١ظ٠ض٠ٚ٠  ةد  ة١ ٟ قةدف ٚ ةة١ض٠ ةة١ض٠ ي١ؾة١ضمٚ  ؾٝة ٕ ثؿ  ؾدخٞ قة١ كدؽ  نٝبٛة ٘ ٟ غٛة تٟ  ضا ْة١  طا

٠ٚ١  ٠ٚ ة١يريهٛ ة١ ٚٓة ؿٞ ي١ ةٝبري١ٟ خبٜدْد َد٠ٚ١ْٚب   عضٟةتريٚٛة ٚٝي  ق١
ز  ٥ةة١يري٢ب  ٥َٛةة١يرٝين 191  ةثةة١ض٠ 1يةة١ ٥ٝٓػةةكًبث١زٜدٟ ٥ٝػةةتَس    ةًةةسٟ    M. Streekَػةة ١ض ّب غةة ٠ى 

  ١ٕ "١ْغة "ٜـ ية١ْدٚ ٚةري ةٞ نةٛضزٚ ١٥ْةس       ذ١ْقدض  ة١ "ة١ة١ٍ ةبزٟ" ٜدٕ ؾدخدْٞ نٛضز١٥ٕٚ  طٛ ٠ٚٛ 
 ٞ نةةٛ ٞ" -قةة١َٚٞ "طةةب ٞ ةةةٛٚب يةة١ ز٠ٚضٟ ٥دغةةٛٚضٜس  ٚةري ةةٞ ةب ةةدٕ ٚ ٥دغةةٛٚضٟ ةةة١ "طب ٝةةّٛ" ٜةة١ ين ٚةري ةة
ٟ ْدغط  ةٛٚ ٠ٚ ض٠ْري١ ١٥ّ ْد٠ٚ ي١ ١َةدزٟ ٥ٝػتَس  ٖٝبؿ د ي١  هط ١ْنةٛٚةٝب ٠ٚ١ٚ ية١   "ةٛزٟ"ٜةبىلب ثة١ٜد    فعا

 ةٛٚة٢بب
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ٕ ة١ ٥دؾةهط  ١٥قةرًيٞ ظاض قة١زميٞ نةٛضز٠ب ٠ٚ ية١ ظ  طاغةس  َة١        ٜة١نٞ طة١ٚض٠ٟ   ُطٚقا
ة١ز٠غةةة ٠ٚ١ ةةةة٠ٚٛٚ   هَٛٚةةة١ ٝبهٞ غ١ضة١خبؾةةةٞ ةةةة٠ٚٛب ةةةة١طٜٛبط٠ٟ ةةةة١ز٠ٚيٞ       

ٍب قِط        يريةةٞ ْدغةةط ٟٚ   ٛنُةةس ض ْٞ ) ةةدضىٞ قةة١زميٞ ؾةة١ضقٞ قةة١ضٜ. )٥ةة١ة٢ب ٥ةة٠ٚٚ١
ٍب ) ٝتَةٞ ز  ؾة١ِضٟ نةطز٠ٚٚ  ي١ ة١ٜين ٠ٚق ةس         Annatum-)٥دْٓد ّٛ   ة٢ب ن١ ي١طة١

 ٟ ثٝبـ َٝتزز  ب21قِط يريٞ )ة دف  ة٠ٚٛ )ي١  ١قطٟ 
ٜة١َٝين  31 ١ٜين ة١ز٠ٍٚ ةدغٞ "يبطةدٍ ظ طةٝؼ"ٟ "طب ٞ"٥ة١ند نة١ ية١قِطْٞ      

يةةة١ قِط ةريْةةةٞ    ٚ "غةةةبمم١ض" ةةةة٠ٚٛب ٜةةة١ن٢ب   Erechثةةةٝبـ َةةةٝتزز  قِط يريةةةٞ )٥ةةة١ضٜذ  
)طب ٞ ف  دئٞ )ٖدملدٕ  )٥دْٓٛةدْٝين  ةةٛٚ نة١ ثةٝبـ ز٠ٚضٟ )غةدض بٕ ٟ ٥دنةدز      

  ٥ةةة١يري٢ب  11نةةة١ٚ ٠ٚٛب زاق ةةةبض غةةةثدٜع٠ض  يةةة١ ن ٝب ةةة١ ْدٜدة١نةةة١ٟ خبٜةةةس  )ةثةةة١ض٠      
ةةة١طٜٛبط٠ٟ ٥ةة١مسد٥ٞ خدقةة١ٟ )غةةبمم١ض ٟ ََٛهٝٓةة١ ٥ٝةةس د ةهةةط٣ب نةة١ يةة١ظ٠َدْٞ      

 ٞ )غبمم١ض ز   ١ْدقةطٟ )طةب ٞ  ةة٠ٚٛ  ٠ٚ     ه١َٛ ١ ١ٖض٠ ق١زمي١ندْٝؿس  ي١ ٚةري
ٜبهٞ ظاضٜدٕ ي١ٚ ٚةري ١ز  ثة١ٜد  ذي١زٚ ٟ ١َ١٥ ن١ ١٥ّ  ١ؾد٥ ٟ )طب ٞ ١ٜ قٛو ٚ ْرٛ

نةةطز ٥ٝٓجةةد ٖةة١يريٝدٕ نٛ دٜةة١ غةة١ض ٚةري ةةٞ ٥دنةةدز  ٠ٚ قِط يريةة١ ط١ٚض٠نةة١ٟ ٥دندزٜةةدٕ  نةة١    
ٟ ثةةةٝبـ َةةةٝتز  ةةةةٛٚ  ؾةةةهدْسٚ يةةة١ زٚ ٟ    ١َ37ؾةةةٗٛٚض )ْةةةدض ّ غةةةني  ) ١قةةةطٟ   

ٚةري ةةةةٞ ٥دندزٜؿةةةةٝدٕ ز ط نةةةةطزٚ  ةةةةة١يهٛٚٚ ْعٜةةةةو زٚٚ  ١قةةةةطٜبو       71)ٛز٠ ٝبةةةةوَ
ضٟ زاظض ٠ٚ ز٠ضٖٝبٓةط ٠ٚ   ثا  و  ن١ ي١ ٥ةد ث  ه١َٚٛ ٝدٕ  ٝدنطز٠ٚٚب ي١ ١َةط ٟ  دز

ٚ  ز٠ض١٥نةة٣ٚ١ب نةة١ ٚةري ةةٞ غةةبمم١ض ٚ ٥دنةةدز  َةةٛز٠ ٝبهٞ ظاض ةةة١ز٠ؽ  هَٛٚةة١ ٞ      
  ٜةةةـ  دةعٝةةةدٕ ةةةة٠ٚٛب )طب ٞ ٜةةة٠ٚ١ ةةةة٠ٚٛٚ  ٛنُةةةس ض ْٞ ٖةةة١ض٠ ةةةة١ق٠ٛ ٞ )ة ةةةدف 

ز   Gudea)ٚ قٝعةة١ٕ ز٠ٚضٟ غةة١ دز٠ ٞ ة ةةدف  يةة١شٜبط ٥ٝةةس ض٠ٟ )ثد ١غةةٞ  طةةٛزٟ  
ثبّب   ١ٚ  كٞ ز٠ٚضٟ  ه١َٚٛ ٞ طب ٞ ١٥ند  ٠ٚ ِض٠ْري١ طبزٟ ة١ ١ٚ ٟٚ 3199ث)

طٛ ٞ ة٢بب ظاض ةٝبري١ٟ ١٥غ١ ١ ن١ ز٠ض ١م ة١ ٠ٚقدٜعٞ  دضى١ٟٝٝ ١٥ّ  ه١َٚٛ ة١  
   َ ٕ د ٝبهٞ نةديف ز٠ؽ ١ْنة١ٚ ٠ٚٛ  ٠ٚ ْةدظ ْني ية١     ١ٖض٠ ق١زمية١ٟ نةٛضز٠  َة١ ًٛ ضيف ظا

                         
غني   ٚ ز٠ضن١ٚ ٠ٚٛ نة١ ٚةري ةٞ )٥دنةدز   ز٠ؽ  هَٛٚة١ ٞ )٥ة١ضٜذ  نة١ٚ ٠ٚٛ         -ي١ زٚ ٟ ؾهدْٞ )ْدض ّ  71)

ٍب       نةةة١ ١٥ ًةةة١ةٞ ٥ٝي ُةةةدٍ ةةةة١ز٠ؽ قط ةريْةةةٞ )ط     ب ٞ ٜةةة٠ٚ١ ةةةة٠ٚٛٚ ثٝبةةةٓج  ٛنُةةةس ضٟ )٥ةةة١ضٜذ  ةٝػةةة  غةةةد
 هَٛٚةةة١ ٝدٕ  ٝةةةدنطز٠ٚٚ يةةة١ زٚ ٟ ١٥َدْةةة١ ٥ٝٓجةةةد  ١ؾةةةد٥ ٟ )طةةةب ٞ   ٥دندزٜةةةدٕ ز ط نةةةطز٠ٚٚب ) ةةةدضىٞ   

    دؾ١ٝ ب111ق١زميٞ ؾ١ضقٞ ق١ضٜ.  ةث١ض٠ 
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١٥ٚ َٛز٠ ٞ  ه١َٚٛ ١ٜس  ) ْعٜو زٚٚ  ١قط  ن٢ ة٠ٚٛ  ٠ٚ نة١ْس قِط يريةٞ  ةٛنُٞ    
نةةطز٠ٚٚ ْدٜٚةةدٕ نةةٞ ةةة٠ٚٛ  يةة١ ةةة١ز٠ٚيٞ  ٛنُةةس ض ْٞ ق١زميةة١ز    نةة١ قةةد يب         
 دضىٞ ق١زميٞ ؾ١ضقٞ ق١ضٜ.  َػ  ٖةبٍ  ية١ْدٚ ن ٝب ١ن١ٜةس  ز ٜٓةد٠ٚ  ية١ ةة١ٜين       

ثبّب  3199-3799ْةةةدض ّ غةةةني ٚ ٥ٝػةةة ٝتٟ  هَٛةةة١ ٞ ٥ةةةٛٚض  ة١غةةة١ض ٥دنةةةدزز  )
ْدٟٚ ٖٝض قط يٝبو ١ْ ْٛٚغط ٠ٚب ة١ةريّ زٚق بض غثدٜع٠ض  ية١ ن ٝب ١نة١ٟ خبٜةس  ٥ة١يري٢ب     

   ة٠ٚٛب ٥Tiriganدخط  ٛنُس ضٟ  طب ٝٞ ٥دندز )  طدٕ 
ٟ   319ة١طٜٛبط٠ٟ ة١ز٠ٚي١ن١ٟ َٝػ  )ٖبٍ  )ةثة١ض٠   َةٞ  31    ٥ة١ة٢ب ية١  ١قةط

  ٞ     Shargani-Sharriؾةدضضٟ   -ثٝبـ َٝتزز ب ١َؾٗٛض )غدض بٕ  ٜةدخٛز )ؾةدضطدْ
ٍب قط يريةةٞ طةةب ٞ )ؾةةدضةى   ز  ؾةة١ِضٟ نطزةةة٢ب ٚ ديةة. ةةةٛٚة٢ب ) ةةدضىٞ   Sharlakي١طةة١

  ب111ق١زميٞ ؾ١ضقٞ ق١ضٜ.   ةث١ض٠ 
ٕ ي١زٚ ٟ ١َ١٥ ن١  ه١َٚٛ ٞ طب ٞ  ي١ ٍ –ِض٠ف )٥ٛ ٛة  طا ٞ   ٟ قِط يرية  Utu-hegal -ٖٝريةد

ضٚى ٠ٚ٠ ْةٞة قةة١زميٞ ٜةة١ ين  طإايةة١ْدٚ ةةةط ب  ١ؾةةد٥ ٟ )طةةب ٞ  ط١ِض ٜةة٠ٚ١ ٠ٚ    71))٥ٛض=٥ةٛة
       ٚ  ضاٟاؾةةدخدْٞ )ظ  ةةطاؽ   ٠ٚ ٥ةٝة  ٥ةة١ٚ ٚةري ةة١ٜدٕ ْدِض٠ ةة١و ْةة١نطز٠ٚٚب  ةة١ْٝد ي١ ةة١ ط

ٍب )يبيًب ز   ٞ "طب ٞ"ف ٜدض١َ ٝس ب )طب ٞ  ي١ط١  ١ؾد٥ ٟ )ندغدٟ ز  ةب غ١ض ةدةٌ  ق١َٚ
ٕٚ ٚ ة١ؾةةةٝب ْٚٞ ؾةةةدخٞ    ٝبهةةة١ةريٚ ةةةٛة ًةةٞة ١٥َةةة١ف ةةةٛة ٠ٚ ز٠ٝي هٞ يةةة١ٚةري ٞ )يبيًةةةب ٠ٚ٠ ةةةٛة

ْٚٞ ؾةدضٜبهٞ طةةب ٞ ية١ )ظ َٛ  ز ٜة١  ٥ةة١ّ          "١ْٜػة " ية١  ٚةري ٞة ٖةة١ض٠ زٚٚ ق١َٚ١نة١ز ٚ  ةٛة
ة  = ٥ةةدةتر  ةةة٢ نةة١ يةة١   ٚضطإاؾةةدض٠ف ٥ةة١ة٢ب )٥ٛيٛةةٛة ٜةة٠ٚ١ يةة١ ٠ِض٠ف َٛ ةة١ضضٜبهٞ ٥دغةٛة

ب يةة١ ٥ٝع  ةةدضٟ ٥ةة١ّ  دضىةة٠ٚ١  ةةد   ؾةةهًٞ ) د دة ةةد ٚ )ة ةةد   ٠ٜٚةةد ) دة ةةد ز  ْٛٚغةةط ٠ٚ   
ٚضٟ ز٠ض ةة١م ة٥١ةة١ ٛ ىل  دضىٝٝةة١ٟ )طةةب ٞ  ٠ٚ      ٜةة١ى ثٚقإاَةة١ةدز٢٣  هَٛٚةة١ ٞ ٥دغةٛة

تزز   هَٛٚةة١ ٞ        ذ١ْزاظ ض٠ٚ ةة٠ٚ١ب    ةة١ٕ يةة١ غةة٢ب ضٚةعةٞة ز٠ّٚٚ ٖةة١ظ ض غةةديريٞ ثةةٝبـ َةٝة
ب  هَٛٚد ٞ ثهٛٚى ثهٛٚى ٚة٣بٗٝبع ٠ٚ ١ْى ١َ١٥ٟ ن١ عض٥ٟدغٛٚضٟ   ٝ دض٠و ةٛٚ ي١ ة١

ٍب ق١َٚدْٞ نٝبٛ ة ٛ ْٔ ٛ  ٠ي١ط١ ٟ ٥ة١ٚ ْد  ٢اث  ٚ  ة١ ذز  خ١ضٜو ةٔ  ة١يريهٛٚ خبؾٝدٕ ية١شٜبط ْرة
ٍب  ٛنُةس ضٟ          ٕٚب ٥ة١ةٝٓني نة١ ٥ة٠ٚٚ١ نُٞ )َٝ ةدْٞ ز  ةٛة َدٕٚ ٚ َٛز٠ ٝبهٞ ظاض ية١شٜبط  ٛة

                         
ٍب ١٥يري٢ب: "٥دندز"  ز٠ؽ قِط يري٢ ة دف ن١ٚ ٠ٚٛ ن١ غبمم١ضٟ ة٠ٚٛب ٠ٚ   71) ية١ زٚ ٟ ٥ة١ّ غةتي١ٜ١    َػ ١ض ٖب

ز٠ؽ  ٛنُس ضٟ ٥ٛٚض نة١ٚ ٠ٚٛ نة١ ٥ة١ٜٚـ غةبمم١ضٟ ةةٛٚب ية١ زٚ ٟ ١٥َة١ف ز٠ؽ  هةَٛٚٞ "ْٝػةني"ٟ          
 غد٢َ ن١ٚ ٠ٚٛٚ  د ٥ٝػ ٝتٟ " دَٛٚضٟ"٣ غٛض١ٜ ي١ ةدةًس   ه١َٚٛ ٞ نطز٠ٚب
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ٚضٟ  ٚة٢ب 32نةةة١ ِض٠ْريةةة١ يةةة١  ١قةةةطٟ   –٥دغةةٛة تزز  ةةةٛة ين ثٝبؿةةٞة َةةٝة ِضٟ )٥دٜةةةد  -َةةٝة نةةٛة
ٞ طب ٞ ١٥ن٢بب )١٥ٚؾثٝد ٚ )نٝهٝد ٟ  دنُدْٞ ق١زميٞ ة٠ٚٛ ن١ ي١ْدٜٚب  Lakulabaنٛةةد ه

ٕٚ ٚ زٜةةدض٠ نةة١ )َٝ ةةدْٞ ٕب ٜةة١ن٢ب يةة١ قِط يريةة١ندْٞ         ٚضٜـ نةة١ ي١ ةة١ٜين  ١قةةطز  ةةٛة ٥دغةٛة
تز نةة١ ْةةدٟٚ )٥دز غةٞة       ٚضٟ  ١قةةطٟ ْبظز٠ٖةة١َٞ ثةةٝبـ َةٝة ٚ  ٥ةة١ة٢ب     ٥Adasiدغةٛة ةةٛة

٠ٚب       نة١ ة١ ة١ٚ ٟٚ ية١ قة١َٚٞ      ظ  طاغٞ ة٢بب ية١زٚ ٟ ١٥َة١ف )يبيًةبةٟ  ْةدٚ قِط يريٝبهٝةدٕ ةٛة
ٚضٟ ةب ة١       تزز   ٥ٝٓجةد ٥دغٛة )يبيًب ٠ب خٛةريق١ ي١ ١٥ٚ خ ٟ ز٠ّٚٚ ١ٖظ ض غديريٞ ثةٝبـ َٝة

ٍب زض ٚغٝب١ٝندْٞ ن١ٚ ب ١ ؾ١ِض٠ٚ٠ب ٗقد يب ٥ٝػ كتيٝبهٞ غٝدغ٢  ي١ط١
ٚضٟ ) -)١٥ز ز ٕ ثبّب ية١ ٥ة١  1311-1219ْ  ضٟ ٟ قِط يريٞ ٥دغٛة ضٜبهٞة زاظ ٠ٜٚةد ٥ة١يري٢ب    ثا

دغدٜط  "طةب ٞ"  "يبيًةبّ"ٚ "غةبةدضٟ"ّ ؾةهدْسب ٥ة١ّ " طب ٞ"ٜة١ٟ نة١        ٥بضز٠ٚندْٞ "ن
جت ٞ "غةبمم١ض"ٚ " ٥دنةدز" ز           يٝبط٠ز  ةدؽ نط ٠ٚ  ة١ٜين  قة١َٚٞ "طب ٞ"ٜة١ نة١ ية١ غٝة

ٍب  ) ثبّب   ز ٥ةة ٠ٟ  ١ي ةة١ٟ خةةبٟ  ةةد 1311-1319ةةةدؽ نةةط ٠ٚب )ؾ١ملدْدغةة١ض ٟ ٥ةة٠ٚٚ١
دو"  ١ٚغةةٝة  نةةةطز٠ٚ٠ٚ  ٥ةةة١يري٢ب:   ٜةةة١ ين ١٥ض١َْٝةةة١ٚ"خدْٞ طدي ةةة Uruarti""٥ٛض٥ٚةةةدض ٞ 

ٚ ١٥غة ٝبط٠ ١٥زض٠ٚؾةد٠ٚ١ٜ  ٠ٚ ْة١ى ٖة١ض       "ق١َٚٞ طب ٞ  ن١ ي٥١دمسدْٞ ١٥ّ ز٠ٚض٠ز  ٠ٚنٛة
ٚ  ة١ض َ ة١ض ةة١        ٛض ةٛة ة١ظاضٟ  ة١يريهٛٚ ة١  ١ظّ ٚ ؾٝسز٠ ٣ٛ ز٠ٖؿة  ٚ  ة١خطٜ د ٞ ١َؾٗة

ٚ ز٠ٚ َٞة نةطز"ب ٥ة١ّ ِضٜٛ ١ٜ ة١ ز٠ض ة١م ةة١ق٠ٛو        م َٔ  ٛقٝدْٞ نةطزٚ ية١ زٚلٓدٜة١ ٢   
ٜطٜبهٞ ظاض  ةةة١ٚ ٠ٚٚ  ١ؾةةةد٥ ٟ ١ْةةةة١ظٚ      زِض٣ةةٛة ٥ةةة١ختم ٚ  ةةة١ةٝد ٞ ٥ةةة١ّ ق١َٚةةة١  ١قةةٛة

 ١ْ طغٞ نٛضزغ دْٞ ٥ُِٝطا زٜبٓٝب ٠ٚ١ ة١ضندٚب
 

زٚ ٟ ١٥ّ ؾ١ِض٠ ٚ ةٛٚ ن١ ٥بضزٟٚ ٥دغٛٚضٟ زٚل١ٓنة١ٟ ةة١ َة٠ٛقة ؾةهدْسٚ     
ٞب ن١ ةب قِط ةْةٞ ٥دغةٛٚض ةةب  ة١     ٘ ز٠ض ة١قٝدٕ   ًثٚاى ة١  ١ض  يريةِ ٚ ٠ٚ ؿة١و نةط ٚ    ظا

)ؾ١ملدْدغ١ض  ١٥يري٢ب: " ي١  سٚزٟ )٥بض  طٟ ٠ٚ١ٜ  ةد ١٥طد ة١ )نة١َٛخٞ   ية١ز خًٞ     
٥ةة١ٚ ١ًَ١َن١ ةة١ ط١ٚض٠ٜةة١ز  خةةٜٛب٢ٓ )نةةب ٞ  ٠ٚنةةٛٚ ٥ةةدٚ ِضٜبةةصض "ب يةة١ّ ِضٜٛ ١ٜ ةة١ ٚ       

ٕ  ٝب١٦ط١ٜٔ ن١ َة١  اض طٟ  ٛقةٝدْٞ قة١َٚٞ طةب ٞ  ية١ ١٥ضَٓٝة٠ٚ١  ةد ؾةدخٞ )       ُطٚقا
٠ٚ١ٜٚ ن١ ة١ِضٜٛ ٜة١ ٞ ) ٛنةٛية   ثٚقٕض ١٥ّ ٠ٚظٕ دةسٜٔ  ن٠ٚٛب  خٛةق١ ن١ ة١ْ١

ٟ ظ  ةةطاؽ ْد٠ٚض غةةة ُطٚقاا٥ٕٝٓٛض ةد  ٚقِط يةة١ ق١زميةة١ندْٞ  ةةط  ٥ةة١ة٢ب ٖةة١َٛٚ َةة١ –
 ْٞ ق١َٚٞ طب ٞ ةٛٚة٢ببط٠ٕٚ
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ثطٚ ٝػةةبض غةةثدٜع٠ض  ي١غةة١ض قػةة١ٟ خةةبٟ ٥ةة١ِضٚ ٚ  ٥ةة١يري٢ب: قةة١َٚٞ طةةب ٞ ٠ٜٚةةد    
١َ١٥ ْدة٢ب ة١ )نٛ ٞ=نٛض ٞ  ي١ خكٛم ظَد٠ٚ١ْ ي١نب١َيريٞ )ظ  طاؽ ٠  ٠ٚ ي١ة١ض 

  ٚ ٟ ٥ة١ٚضٚثٞ   ١َدؾةدٟ ةهةط٣بب ٚ قٝعة١ٕ ةة١      -ندٟٚ غدَٞ ٜةد )ٖٝٓةس ب ٥ة١قٛ َٞ  عضا
ٚ    -)ٖٝٓةةسٚ ٍب ةةة٠ٚٛٚ  يةة١ ٥ةة١ ز٠ّٚٚ ٖةة١ظ ض غةةديريٞ ثةةٝبـ     سااٚط٥ٟةة١ٚضٚثٞ  ٟ  ٝبهةة١

ٍب        عضَٟٝتزٜؿس  ة١ ب ١٥قٛ َٞ ٥دضٜة١ ية١ َة١ظٚثب دَٝدز  ةٝٓةط ٠ٚ  ٠ٚ ة١ د ية١ ٥ة٠ٚٚ١
٥ة١ٚضٚثٞ   –اضٟ ظ  ةطاؽ ةةٛٚ ةةٛٚ ةة١ )ٖٝٓةسٚ      ١ٖظ ض غديريٞ ثٝبـ َةٝتزز  ة١ؾةٞ ظ  

 ٚ  طهاا٥ٟةة١ٚضٚثٞ  ز٠يًٝٝبهةةٞ قةة١-٠ٜٚةةد )٥ةةدضٟ   ةةة١ةريّ  ةةةب ةةةْٛٚٞ )نةةب ٞ  ةةة١ )ٖٝٓةةس
  111-١ْٝٝ11ب )١٥قٛ َٞ ١َظٚثب دَٝد  ةث١ض٠ 

 
 : Kassites( كاساٍ 9)

ف ٟ ٥ٝٓجٝةةٌة ٚ ةةةةدةًٞ  يةةة١           ٟ ٥دنةةةدز ٠ٜٚةةةد )نةةٛة قةةة١َٚٞ ندغةةةدٟ ٠ٜٚةةةد ندؾؿةةٛة
ٚ  ُعااَ٘ة١  ٠ب ةةة١ض٠ ةةة١ض٠ ؾة١ضقٞ ةدةًػةة دْٞ  ةد قةة١ض   زجيًة١ ز طةة  نةةطز    َة١ٟ ظ  ةةطاؽ ةةٛ

  ٞ ظ زٚ ةد ٟ قِط يريٞة   -ةٛٚب ظاض ةدض ٚةري ٞ ةدةًػ دْٞ ْدِض٠ ١و ٚ  دةريٕ ١٥نطزب  ة١ د )٥ةدَ
ثبّب  ةةةب ة١ضة١غةة  نطزْةٞة  1111-1177ةدةةةٌ  نةة١ نةةٛ ض٠ّ خ١يةة١يف  ةة١َٛض ةٞ ةةةٛٚ  )  

ٍب  ٝتَٝٝةة١ندْد   ٥ٝ رةةدقٝبهٞ  ةة١ز  عٞ نةةطز٠ٚب ٖجةةّٛ ٚ خط ثةة١ٟ قةة١َٚٞ )ندغةةدٟ   ي١طةة١
 ب  ١ؾةةةةد٥ ٟ ندغةةةةدٜٔ يةةةة١ظ٠َدْٞ 111) ةةةةدضىٞ قةةةة١زميٞ ؾةةةة١ضقٞ قةةةة١ضٜ.  ةثةةةة١ض٠  

 ٕ ظ٠ٚو ١ْنط بٙ ٥ًًْٝٛد ز  ١ٖيريٝدٕ نٛ د١ٜ غ١ض ةدةًػ دٕ ة١ةريّ ث٢ب-)غدَػٛ
  ٛ زٜ دْةةد ٟ  دَٛضٜةةس  قةة١َٚٞ  -يةة١ظ٠َدْٞ ٜةةدْع٠َني ٚ ٥ةةدخط قِط يريةةٞ ةدةةةٌ )غدَػةة

ٞ  ة ةةدٟٚ  ةةدةريٕ ٚ  ةة١خطٜ ٝدٕ ط١ٜدْةةس٠ ةدةًػةة دٕ ٚ     ايةةط ٟ ٥ةة١ْد Khatti)خةةد ٞ 
ٚةري ١نةة١ٜدٕ ٜٚبةةط ٕ نةةطزٚ  يةة١ْدٚ خةةٜٛبٔ ٚ  طَٝبػةةهس  ةةة١ة٣بٝدٕ ٖٝبؿةة  ٚ ط١ِض ْةة٠ٚ١  

ٕ ٚةري ةٞ خبٜةةدٕب ٥ة١ّ  ةةدز   ٜةة١ ةةة٠ٚٛ غة١ة١ةٞ يةة١ْدٚ نةْٛٚٞ  هَٛةة١ ٞ  ةةدَٛٚضٟب   ٙثا
    19)ةةة١ةريّ ي١ةٜةة١نٞ  طٜؿةة٠ٚ١ خسَةة١ ٞ  دٜةة١ٟ غٝدغةة١ٟٝٝ قةة١َٚٞ ندغةةدٟ نةةطز    

يةة١زٚ ٟ ٥ةة١ّ ٥ٝػةة ٝت١ٜ ِض٠ْريةة١ َةةٛز٠ٟ زٚٚ  ١قةةطٜبو زٜػةةد٠ٚ١ْ ٚةري ةةٞ ةدةًػةة دٕ    
ٞب ْٝٝة١ب ية١     ة١ز٠ؽ  ه١َٛ ٝبهٞ خبَدي٣ب٠ٚ١ٝ َدة٢بب ة١ةريّ ز٠ض ١قٞ ٖٝض َة١ ًَٛد 

                         
ٚ  311َػةة ١ض نٝٓةةة يةة١ ) ةةدضىٞ ةدةةةٌ  ةثةة١ض٠       19) قةة١َٚٞ ض٠ف طاإيةة١  ضاإ ز  ٥ةة١يري٢ب  ٥ةة١ّ ٥ٝػةة ٝتٚ  ةة١ ط

  ٠ٚ٠ ٚ قٝ  ة٠ٚٛبحٚثٚ )ٖٝ ٝ =
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ْٝٗد١ٜ ٞ ١٥ّ ز٠ٚض٠ز ١ٜ ن١ ق١َٚٞ ندغدٟ  ةة١ َعدْٚة١ ٞ  ١ؾةد٥ ٟ خةعّ )طةب ٞ       
 ٟ ِض٥٠ٝػةة٣س  ٖةة١يري٢ نٛ د٠ٚ ةة١ غةة١ض   Gandishيبيًةةب ٚ يةة١شٜبط ٥ٝةةس ض٠ٟ ) دْةةسٜـ  

 ثبّب ب1741ٚ ة١طٜٛبط٠ٟ غثدٜع٠ض 1719ةدةًػ دٕ ٚ  ظ٠ٚ ٞ نطز٠ٚب ) 
 ةةدئٞ  ةةدظ٠ٟ )ةدةةةٌ    ةةد َٛز٠ ٝبةةو ز خًةةٞ ٥ٝؿةةٛٚندضٟ غٝدغةة٢  هَٛةة١ ٞ         
ةٓةةٛةٞ ْةة١نطزب ٥ةة١ّ  ه١َٛ ةة١ ْعٜةةو غةة٢ب  ١قةةط ١َٚةٛزٜةة١ ٞ غٝدغةة١ٟٝ خةةبٟ     

يةٞ  تٌٚثا  ٥ة١ّ  هَٛة١ ٞ ةٓٛةة١ ٥ةدخط      ثبّب ب1719-3911نةطز ةةٛٚ )    ظَٕٛ د ١
) طقةةةٞ غةةةبممطٟ  قةةة١زِٜ ةةةةٛٚب يةةة١زٚ ٟ  ي١ْدٚنةةةْٛٚٞ ٥ةةة١ّ  ه١َٛ ةةة١  قةةة١َٚٞ       

ِض٠ف طاإغةةبمم١ضٜـ ٕٚ ةةةٛٚ  ٠ٚ ظَد١ْن١ؾةةٞ ةةةٛٚ ةةة١ظَدْٝبهٞ َةةطزٚ  ٠ٚ ٖةة١ض يةة١     
 نط ب ظٕق١ؾ١ندٕ )ِض٠ٖ دٕ ٠ٚ٠ َٛ د ١

 

 ٌ ١ ٞ ز   زٚ ٜةةة٢  هَٛةةة Ea-Gamil)  11)يةةة١ ظ٠َةةةدْٞ  هَٛٚةةة١ ٞ )٥ةةةٞب طدَٝةةة
ثبّب  ٥ة١ّ قِط ية١ ٜٚػةة ٚةري ةٞ  ةٝتّ ظ٠ٚو ةهةد       1719غبمم١ضٟ ٖدو ) دي ١ٕ ية١  

ةب٣ ١ْن٠ٚٛ غ١ضٚ ؾهدٚ طٝبط ٠ٚ١ٜ زٚ ٠ٚب ي١ٚ ٠ٚق ١ز  ز ٜهٞ ية١ ِض١٥ٚغةدٟ    ط ١ق١
  ةٛٚ  ٖة١يريٞ نٛ دٜة١ غة١ض )٥ة٢      Ulam-buriash-ةٛضٜدف –ندغدٟ  ن١ ْدٟٚ )٥ٛةّ 

ٛٚ  دةعٝبهٞ قةِط ىل ةدةةٌ  نة١ ةةدٚنٞ ةةٛٚ       طدٌَٝ ٚ  ه١َٛ ١ن١ٟ ي١ ز٠ؽ غ١ْس ٠ٚن
  ةةٛٚ  ٚةري ٞة غةبمم١ضٟ ٥ٝةس ض٠ نةطزب ية١زٚ ٟ         Burna burarishْةدٟٚ )ةٛضْةدةٛض ضٜـ   

 ٟ غةٝب١ّٝ   Agurِضٜٚٚس ٚ  قِط يريٞة ندغةدٟ ةدةًػة دٕ )٥ةدطبّ      ثٕن١ْس غديريٝبو  زٚ ٜٞ  دز
ٞ –نة١ )زٚٚض    ًٞن١ ةط ظ ن١ٟ )٥بةّ ةٛضٜدف  ةٛٚ  ٥دخط ق١ةريٟ خ١يريهٞ ٚةري ٞ غد  -٥ة

Dour-Ea ةٛٚ  ططوب  
ي١زٚ ٟ ١٥َة١ نة١ ٚةري ةٞ غةد ٌ ) ٚةري ةٞ غةبمم١ض  ةة١  ة١ٚ ٟٚ ظ٠ٚو نةط  قِط يريةٞ           
ندغةةدٟ   ٝٓةةٛ ْٞ )نةةدضزٚ ْٝةةدف ٟ ةةةٛٚ زٚٚ ٚةري ١نةة١ )غةةبمم١ضٚ ٥دنةةدز  ق ةةٍٛٚ        

ثبّب  ٠ٚ٠1171  ةةةةد 1741نةةةةطزٚ  ةةةةة١ّ ْةةةةد٠ٚ  دظ٠ٜةةةة٠ٚ١ ْعٜةةةةو ؾةةةة١ف  ١قةةةةط )    
٥ةةة١ّ  ه١َٚٛ ةةة١ ةةةة١ ؾةةةدٕ ٚ ؾةةة١ٚن١ ١ زٚ َةةةٞ نةةةطز  ٠ٚ        )ةةةة١طٜٛبط٠ٟ غةةةثدٜع٠ض  

٠ٚغع١ ٞ ١ًَ١َن١ ١ن١ٟ ي١ ٠ٚغع١ ٞ ٥ٝكًُٝٞ )خ١َٛض ةٞ ف ظٜةد ط ةةٛٚب قة١َٚٞ    
ٖٝ ٝ  ٜدٕ ة١ ١ٚ ٟٚ ؾهدْسٚ ةٛ ١ندْٞ ةدةًٝةدٕ ىلب غة١ْس٠ٚ١ْب ٚ قٝعة١ٕ خة١َٛض ةٞ     

                         
  ب411  ْدٟٚ ١َ  ٛٚزٟ ة١ ط ة٠ٚٛ ) دضىٞ ق١زميٞ ؾ١ضقٞ ق١ضٜ.  ةث١ض٠ Ea)٥ٞ  فعٟي١  11)
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  ١٥غتف ٚ ١٥ختيف ١ْٜدٕ  ٛ ْٝة٠ٛ نة١  ة١ د ٚةري ةٞ غةبمم١ضٜـ ةةب خبٜةدٕ قةد         ٚ
 ةه٠ٚ١ْ١ )ز٠ض ١م ة١  ه١َٛ ٞ ندغدٟ ي١ ةرًيسٟ ز٠َٚٚس   ١ كٝتو ١٥زض٣ب ب

ق١َٚٞ ندغدٟ  ٠ٚنٛٚ  ١ؾد٥ ٟ طب ٞ ية١زٚ ٟ ي١ْدٚنةْٛٚٞ  ه١َٚٛ ١نة١ٜدٕ    
ط١ِض ٠ٚ١ْٚ ظ  طاؽب ية١زٚ ٟ  هَٛٚة١ ٞ ِضاَةد )ٖٝبٓةس٣ب ية١  ١ؾةد٥ ٟ ندغةدٟ  ية١         

ميةة١ٚ  ز٠ض١٥نةة٣ٚ١ب نةة١ ضٟ ق١زثاا خٛظغةة دْس ٚ يةة١ز٠ٚضٟ غةةٛٚؽ ةٝٓةةط ٠ٚب ٠ٚ يةة١ ٥ةةد 
    ٛ ٟ  ٝتَٝةةةس  ةةةة٠ٚٛب ذة١ؾةة٢ ةٓةةةٛةٞ ؾةة١ضق٢ ندغةةةدٟ ةةةة١ٜٓٝبو يةة١شٜبط  ةةةٛنِ ٚ ْرةة

 ب  13))٥ٝٓػكًبث١زٜدٟ ٥ٝػتّ 
 

خٛةريق١ ٚ ز٠ض١٥ن٣ٚ١ب ن١ ١٥ّ ق١َٚ١  د َةٝتزٚ  ةة١يهٛٚ  ةد زٚ ٜٝؿةٞ ٖة١ض ةة١ٚ       
١ٚ ْةةد٠ٚ٠ٚ يةة١ ٚةري ةةٞ يٛضغةة دْس  ةةةٕٛٚ ٚ ةةة١ض٠ ٥ةة١ٚ ْةةد٠ٚ ٕٚٚ ةةة٠ٚٛٚ يةة١ ةٝبريةة١ٟ ٥ةة      

)ندغدٟ=ندؾٛ=نٛؾةةٞ  ٚ  فعااٟ ١ؾةةد٥ ٟ يةةِٛض ثةة١ٜد ةةة٠ٚٛب ٚ قٝعةة١ٕ يةة١ ةةة١ٜين يةة١  
ٕ "يةٛض"ز  َٛؾةةدة١ٖ١ ٝبهٞ يةة١  ضٜٝةة١ٟ ظاإْٝٝةة١  ٠ٚ  ةة١   ٟ يةِٛض ٖةة١ض ٠ٚنةةٛٚ ْة١   فعٚا

ٟ يبيًب  ة١ةريّ ٖٝض ة١زٚٚض ْٝٝة١ نة١ ية١    فعٟثطا ٝػٛض غثدٜع٠ض  ْعٜهٞ ي١ يةِٛض    فعا
 ٛٚةٝب ١  ٝٓٛ ٕ ةب ١َٖٛٚ  ١ؾد٥ ٠ن١بْدٟٚ ؾٛ  ١ٜ١نٞ ندغدٜٞ ة٣بٛ  ي١زٚ ٜٝس  ة

 
 عريق و ديانُت:

ة١ؾٞ ظاضٟ َٛغ ١ؾةطقني ية١ٚ ق١ْد ١ ة١ز ٕ نة١ ٥ة١ّ ق١َٚة١ ية١   قةٞ ٥دض٣ٝة١ب          
ٕ ٜبهٝـ ١٥يريٝبٔ ة١ ْة١ عضااااثطا ٝػبض غثدٜع٠ضٚ ة١ ٍب    ظا ض ظَد١ْن١ٜدْة٠ٚ١  ِض٠ْرية١ ي١طة١
ٛٚٚ ٚ َٓدغةةةةة١ة١ ٝدٕ ةةةةةة٢بب قةةةةة١َٚٞ "ندغةةةةةٞ"  ٠ٚنةةةةةبطااااإ  قةةةةةٞ )قبقةةةةةدظٟ ز  ِض 

زض ٚغةةٝبهدْٝدٕ ةةةٛو ث١ضغةة  ةةةٕٛٚ ٖٚةة١ض٠ طةة١ٚض٠ٟ َةة١  ٛٚز٠ندْٝدٕ "غةةطٜدف"      
 يؿُؼ" ةٛٚب ١َ  ٛز٠ندْٞ  طٜدٕ "خدض   زْٚٝدف  ؾدر  ؾةٝثدى     هل١ٜٞ ين  "

ؾةٛندَْٛد ببب  خل ٠ب  ةة١   ٟ ٥دبة١ ةةة١ظَدْٞ ندغةدٟ "ةب ةةدف" ةةٛٚ  ز٠ض ةة١م ةةة١     
  دضىٞ ق١زميٞ ؾ١ضقٞ ق١ضٜ. ٥دٜني ٚ  ٝ دز٠ ٞ ١٥ّ ق١َٚ١ ١َ ًَٛد ٝبو ١ْٝٝب )

                         
َٛغ ١ؾةةةطٜل )ض ٚيٝٓػةةةٕٛ  ٥ةةةة١يري٢ب زايريةةة٢ "ندؾةةةةردٕ" ِض٠ْريةةة١ ةةةة١ ْةةةةدٟٚ "ندؾةةةٛٚ"٠ٚ٠ ْةةةةدْٚط ة٢ب  ٠ٚ         13)

٠ٚٚ  ٥ةةة١يري٢ب: ْدٚنةة١ٟ "نةةةٛٙ طةة١يٛ"  ن١ي١ةةةة١ٜين   "١ٖضظ ١يةةس" نةةة١  ةة١زقٝكد ٝبهٞ ةدؾةةةٞ يةة١ يٛضغةةة دْس  نةةطز    
 ْٞ ١َؾٗٛٚض "نبضؾٞ ط١ٚض٠=نٝدػط٠ٚ" ١ٜ ين ٚةري ٞ "٥ٝٓؿدٕ" ة٢ببطٕ"غٛغد"ٚ ٥  ْس ١ٜ ض٠ْري١ ٠ٚ
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 زوان و وُدَنًُت:
يةةة١ٕ ٠ٚنةةةٛٚ  ثااإةةةة١طٜٛبط٠ٟ َػةةة  "ٖةةةبٍ"  ظَةةةدْٞ ندغةةةدٟ ٥ةةةدضٟ ةةةة٠ٚٛ  َةةة١      

ٜة١ٚ َٛقدة١ي١نة١ٟ ةة١ ثدضغةٞ     ٠"٥دٜٓس ةٛ دف" ن١ ةة١ قة١ض  ١و ن١ي١ُٜٝة١نٞ ٥ةدض    
  ز٠ض ةة١م ةةة١ظَدْٞ ندغةةدٟ ن ٝب ٝبهةةٞ    incher"٥ٝٓ د ١ضْةة١ؽ"٠ب َػةة ١ض )ثٝٓهةةط  

ٍب ١َ١٥ؾةةس  َٓدغةة١ة١ ٞ ظَةةدْٞ ُاا ٠ٚ١ْةةس٠ ةةةد٠ِٚضٟ ثةة٢بْٛٚغةة٠ٛٝ  ةةة١ةريّ ٥ نةةط٣بب ي١طةة١
ٍب ظَةةدْٞ نبَةة١يريٞ ظ  طاغةةس  ةةة٢ب ؾةةٛة١ٜ١ٗب )٥ةة١قٛ َٞ َةة١ظاثب دَٝد ب    ندغةةدٟ ي١طةة١

  ٥ة١يري٢ب ي١ٖجة٣١ ندغةدٟ ية١ ظَةدْٞ ؾةُٝدىل  ٝتَةٞ         Husingَٛغ ١ؾطٜل )ٖبظٜٓةة  
ْٞ "ٖبضٟ" ١٥ندب ب ١٥مسدٟ ندغدٟ ي١ْدٚ عضِٟض٠ ٝبهٞ  طٜؿ٠ٚ١ ة١طٕ ١٥ندب ٠ٚ ي١

 خٛةريق١ ة١ ١ٚ ٟٚ قد  ١ْنط ٠ٚ ٠ٚ١ب
 

ز٠ض ةة١م ةةة١ ١َز٠ْٝةة١ ٞ ٥ةة١ّ ق١َٚةة١ َةة١ ًَٛد ٝبهٞ ٚ  ْٝٝةة١ب ةةة١ ض٠ ُةةٞ ١٥َةة١         
ٚ زٜدض٠ ي١ ثٝبـ  ١ؾهًٝٞ  ه١َٚٛ ٞ ةدةًٝس  ية١ خكةٛم ظض  ١ ة٠ٚ١ قدةًٝة١ ٝبهٞ     

ٍ ةةة١ضظٜدٕ ةةة٠ٚٛ  ةٓػةةٞ ١٥غةةثٝدٕ ةةةب ١٥ض٠ةدْةة١ ِض نٝبؿةةدٕ ٚ  ةةةب غةةٛ ضٟ ٥ٝػةة عُد     
ِض٠ف ١٥َد٠ٚ١ْ ٖٝبٓط ٠ٚ ة١ ةدةًػة دٕ ية١ زٚ ٟ  ة١ئٞ     طٕنطز٠ٚب ١٥ّ ة١ضظ٠ ٚةريخ١ ي١ 

ٍب نطز٠ٚ ي١ خ١بوٟةدةٌ ١َز١ْٝ٠ ٞ ةد ١ٜ ٝؿةس  ٥ٝػة ردز٠ٜدٕ   ضا  ٚ  ط١ٜندْٝدٕ ق ٛٚ
 ىلب نطزٕٚب

 
 : Mitanni(  مًتانٌ 4)

ذلةةطضٟ ) ةةدضىٞ ةدةًػةةة دٕ   غةة  "نٝٓةةةة"  ٥ةة١ّ ق١َٚةة١ ةةةة١ قةةبيٝبهٞ ندغةةةدٟ       
 ةد ٞ )٥ة١قٛ َٞ َة١ظاثب دَٝد  ةثة١ض٠     ٢ٚضا  ٛ  ١٥يري٢ب ي١  قٞ ٥دض١ٝ٣ب ةة١ةريّ  ز ٣ْ١٥ب

  ْة١ٚ ٝبهٞ  ةط٠ٚ ٥ة١يري٢ب: ؾةةٛ  ١ٜ١نٞ قة١َٚٞ )غٛةدضٚ=غةٛةدض ب ١ٜب يةة١      121  131
ٌب طااا  ط  ةةةٞ ١٥ٚغةةة١ ةةةة١ض ةًؼ  ةةةةٕٛٚ  ١قطٜ ةةة١ٕ يةةة١  ١قةةةطٟ   –  ) ةةةة١ٜين َٛقةةة

ظض ْةس٠ٚ ) ١ كةٝت ٞ ية١    ؾدْع٠َٝين ثٝبـ َٝتزز   هَٛٚة١ ٝبهٞ ةة١ ق٠ٛ ٝةدٕ ز ١َ   
ةرًيةةسٟ ز٠َٚٚس ٜةة١ ب ٠ٚ ٜةة١ن٢ب يةة١ نةةٛ ض  ه١َٚٛ ةة١ طةة١ٚض٠ندٕ )َٝكةةط  ٖٝ ٝةة          

  ةةٛٚ ية١    Washshuganniندضزاْٝدف  َٝ دْٝـ ٠  ثدٜ ١خة ؾدضٟ )ٚ ؾؿٛ دْٞ
ٍب  هَٛٚةةة١ ٞ  Amarna-٥ةةة١ٚض قٞ )٥دَدضْةةةد  ز  ةدغةةةٞ َٓدغةةة١ة١ ٞ )َٝ ةةةدْٞ  ي١طةةة١
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  ٟ قِط يريٝةةدٕ ن١ؾةةف نةةط ٠ٚٚ     Tushratta ٜبهةةٞ ) ٛؾةةط  د ذَٝكةةطز  نةةط ٠ٚب ند ةة١  
زٜبةةط٠ب ٠ٚحلةةدٍ ظَةةدْٞ غٝدغةةٞ ٥ةة١ٚ ظ٠َدْةة١       199ةةة١ظَدْٞ َٝ ةةدْٞ ْٛٚغةةط ٠ٚٚ    

ٞب: ظَةةةدْٞ ٥ةةة١ٚ ند ةةة١   Bork)٥دنةةةدز ٟ ةةةة٠ٚٛب َٛغ ١ؾةةةطٜل )ةةةةبضى    ٠ يةةة١ ذ   ٥ةةة١يري
  ١ْدقطٟ ظَدْٞ )قبقدظٟ ١ٜب

ٟ ن١ضنٛنس  ُطٚقٕٚةري ٞ َٝ دْٞ ة١ ٝٓٛ ْٞ )غٛةدضٟ ف ١َؾٗٛٚض ة٠ٚٛب ي١ ١َ
ٜةةة١ى ز٠ض ةةة١م ةةةة١ غةةةبةدض٣ٛ َٝ ةةةدْٞ ن١ؾةةةف نةةةط ٠ٚب يةةة١       ثٚقااإنةةة١ْس ٖةةة١ظ ض ٠ٚ 

    Gensenضٜةةدٕ زاظض ةب ةة٠ٚ١ب َٛغ ١ؾةةطٜل )ةة١ْؼ  ثا  )ةب دظنبٟ ٜؿةس  طةة١ىلب ٥ةةد 
٥ةةة١يري٢ب  ةةة١   ٟ )َٝ ةةةدْٞ  ةةةةب خدْةةة١ز ْٞ  هَٛةةة١و ةةةةٛٚ  ٠ٚ ١٥قةةةرًيٞ ق١َٚ١نةةة١        

ة٠ٚٛٚ ١٥ّ  ١ ػة ٠   Hani galbat))غبةدضٟ  ةٕٛٚ ٚ ْد٣ٚٛةري ١ن١ٜدٕ )ٖدْٞ طدي دو 
ٍب ١٥يٛ  ٞ زاظض ٠ٟٚ ن١ضنٛى  ١ٚ  ل ١٥ندب  ي١ط١

 

ٍب ٟ   ااااط٥ٕةة١ّ  هَٛةة١ ٞ َٝ د٣ْٝةة١  يةة١ ز٠ٚضٟ غ١يريةةةةة    ْةة١ ٞ )٥دؾةةٛٚض ْدقةةط ثةةد
ِض٠ف ٥دغةةٛٚض٠ٚ١ٝ٣ ظ٠ٚو نةةط ٚ  ه١َٛ ١نةة١ٟ طاإغةةٝب١َٝس  ةةة١ض٠ ةةة١ض٠ ٚةري ةةدْٞ يةة١ 

سٟ ز٠َٚٚس  ٥ة٣١ ةٝةٓني ٥ة١ّ    ي١ْدٚنٛٚ ) دضىٞ  ٢٣َُٛ ١٥َٛضخني ب ٠ٚنٛٚ ي١ ةرًي
 ه١َٛ ١ ة١ٜٓٝبو ظاض ة١ق٠ٛو ةٛٚ  غةٛض١ٜ  ٚةري ةٞ  ةدَٛٚضٟ  ة١ؾةٝبهٞ نٛضزغة دٕ      

  د ٥بض دٚ  ٚة ٞ ٥دغٛٚضٟ ١َٖٛٚ ي١شٜبط  ٛنُٝس  ةٕٛٚب
 

٥ة١ٖدىل ق١زميةة١ٟ َٝكةط ةةة١ّ )َٝ دْٞ ٜدْة١ٜدٕ طٛ ةة٠ٚٛ )ْدٖةدضٟ ٚ يةة١  ٛض ْٝؿةس  ةةة١      
ٞ -)٥ةةةدض ّ  ب 211  ةثةةة١ض٠ 3 ُةةة٢َٝٛ ٥َٛةةة١ضخني  ةرًيةةةسٟ   ْدٖةةةدض٠ّ  ْةةةدٚةط ٕٚ ) ةةةدضى

 ة١طٜٛبط٠ٟ ١٥ّ ْد٠ٚ ٖٝض ة١ زٚٚض ١ْٝٝ ن١ ٥ٝػُٞ )ْدٜطٟ  ي١ّ )ْدٖدضٟ ٠ٚ١ٜ ٖد  ٢بب
 
    :subariسىبارٍ   - 1

٥ةةةة١ّ ْةةةةد٠ٚ يةةةة١ ثٝبؿةةةةد ٜةةةة١ ين يةةةة١ز٠ٚضٟ ٥دنةةةةدزز    ةةةة١   ٜبهٞ ةٛ ط  ٣ةةةٛة ْةةةةدٟٚ    
ُديٞ  ةةة١ض  ٠ٚ  يةةة١  ةةةسٚزٟ ؾةةٝة تّ ٠ٚ٠   ةةةد ؾةةةدخٞ ١ًَ١َنةةة١ ٝبهٞ ظاض طةةة١ٚض٠ ةةةٛة ةٞ ) ةةٝة

٠ٚب ي١زٚ ٜٝةةةس  ةب ةةة١  ٝٓةةٛة ْٞ  ١ؾةةةد٥ ٜبهٞ ظاضٟ نٛضزغةةة دٕ  ٥ةةة١ّ     12))٥دَةةةدْبؽ  نةةٛة
                         

  ١ي١   ة١شٜبطٜس  ١٥ِضٚ ب-١ْط٥ٕدغ٢ٓ )١٥ ط١ْٟ ز  ؾدخٝبهٞ ط١ٚض١ٜ٠ٚ خ١طٕي١ ٚةري ٞ )١٥  12)
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ٕٚب ة١ؾةةٝبهٞ ٥ةة١قٛ َٞ غةةبةدضٟ  يةة١      ١ٟ ظ  ةةطاؽ ةٝةةد ةةٛة  ١ؾةةد٥ ٠ ي٥١ةة١قٛ َٞ ١٥غدغةٝة
ض١ٜٚ ٥ةةة١ْد ٚٚ يةةة١ غةةة١ض٠ٚ٠ طٛمتةةةدٕ  ةةةة١ طَةةة١ظاثب دَٝد  غةةٛة ٠ٚب ٠ٚنةةٛة ؿةةةس  ةةةٛة ب عضااٟااٝي

ةدضٟ  ز ٥ةة١ْٝبٔ ٚ  ِض٠ْريةة١ قةةبيريٞ َةة١ظاثب دَٝدٟ  َٛغ ١ؾةةطقني )َٝ ةةدْ ٞ ف ةةة١قبيٝبهٞ )غةٛة
س١ْٟ       ٥ة١يري٢ب:  مسٚا  )ٖبضٟ ف ي١شٜبط ْدٟٚ )غبةدضٟ ز  ْدغط  ةٔب)غثدٜع٠ض ب غةٝبط )غٝة

 ٠ٚ١ٜ ْدغط ٠ٚب٠ة١ؾٞ  ١ضةٞ زجي١ً غٛةدضٟ ة١ ْدٟٚ ٖبض
٥ٝكٞة  ثا  ٥ة١ّ ق١َٚة١ َٛ ًَٛةدو ظاض ن١َة١ب  ة١ْٝد ية١ ٠ٚ       ٠ز٠ض ١م ةة١  ةدضىٞ غٝدغة٢   

غتو          عضاٟاةةة١ ٚضٟ نةة١ يةة١ طةة١يريٝدْد نةةطزٕٚ ْدٜٚةةدٕ ٖٝبٓةةط ٠ٚب ) ةٝة ب ؾةة١ِضٟ قِط ةريْةٞة ٥دغةٛة
ٛٚض٠ٟ غةةةبةدض٣ نةةة١ 1199-1119ثتٜػةةة١ض ٟ ٥ةةة٠ٚ١ٍ )  ثبّ   ٜةةة١ن٢ب يةةة١ ؾةةةدض ْٞ ١َؾةةٗة

ٍب َٛؾةه٤٢         ةدضٟ  ي١طة١ )ؾ١ضٜؿـ  ة٠ٚٛ  َٛ دق١ض٠ نةطز ية١ّ ؾة١ِض٠ز   ١ؾةد٥ ٟ )غٛة
 نٞ ١َضز ١ْٜدٕ نطز٠ٚٚب ) دضىٞ ق١زميٞ ٥دغٛٚض َٛ ١ ٝل ةٕٛٚ ٚ َٛز  ١ ١ٜ١ م ندض ٢

٠ٚٚ  ية١         ةدضٟ ١ٜ ةة١  ة١زضجيٞ ٕٚٚ ةٛة ي١ز٠ٚضٟ  ه١َٚٛ ٞ ٥دغٛٚضٜس  ٥ة١ّ ْةدٟٚ )غٛة
 ةٝبري١ٟ ١٥ٚ ْدٟٚ )ْدٜطٟ  ٖد ١ ١َٜس ٠ٚ١ْٚ ٥دغٛٚض١ٜندْٝدٕ ظاض ٖٝتى نطز٠ٚب

 
  Nairiنايرٍ   (6)

 ز  ةدمسةةدٕ نةةطز 2دزٟ ٥ةة١ّ ق١َٚةة١ زِضٚ ط١ٚض٠ٜةة١  ٠ٚنةةٛٚ يةة١  ١قةةرًيٞ ز٠ّٚٚ )َةة  
نةةةطز٠ٚٚ ةٝبريةة١ٟ )غةةةبةدضٟ ٟ ة١ ةةة١ٚ ٟٚ   ًثٚاااىٖةة١َٛٚ ٥ةةة١قٛ َٞ نٛضزغةةة دْٞ  ةة١  

طط ب ةةة٠ٚ١ب ظاض ةٝبريةةة١ٟ ١٥غةةة١ ١ نةةة١ ز٠ض ةةة١م ةةةة١  ةةةدضىٞ ٥ةةة١ّ )ْدٜطٟ ٜةةة١ف         
ٍب    َةةة١ ًَٛد ٝبهٞ زضٚغةةة ُدٕ ْٝٝةةة١ب قِط يريةةةٞ ٥دغةةةٛٚضٟ ) ةةةٝغتو ثتٜةةةع٠ض ٣ ٥ةةة٠ٚٚ١

ٍب ةٝػة  ٚغة٢ب قِط يريةٞ ْةدٜط٣ٛ  نة١ْس       طة١ضز ز   ذَٛ ة١ كٝهٝدْد ي١ز٠ؾةة )َة١ة   ي١ط١
ٕ ؾ١ِضٜبهٞ ط١ٚض٠ٟ نطز٠ٚٚ ي١ ١َْ ١ ٞ زجي١ًز  غ ْٛٚٝبهٞ   ة١ضٟ ةةب ٥ة١ّ ؾة١ِض٠     ظا

 ز ْد٠ٚٚ  ١ كٝت ٞ ي١غ١ض ْٛٚغ٠ٛٝب ) ٥ٝٓػكًبث١زٜدٟ ٥ٝػتّ 
ر ٚ ي١ةةةة١ٜين   119يةةة١ ) ٚضٟ نةةةب ١ غةةة١ض ٚةري ةةٞة )نٛمتةةٛة ثبّ ٜؿةةةس  ي١ؾةةةهطٟ ٥دغةةٛة

ٍب  ْةةةةدٜطٟ نةةةةطز٠ٚٚ  ٥ةةةة١ّ ٚةري ةةةة١ٟ ٖٝبٓد٠ٚ ةةةة١ شٜبةةةةط  )ةةةةةبزٟ  ٚ زجيًةةةة١ز   ؾةةةة١ِضٟ ي١طةةةة ١
ٍب     114-119 ١ ٠ٚ١ب ) ٛنٛية ْٝٓٝ. ٟ ز٠ّٚٚ )٢ٚط  ثبّ ٜـة زٜػةد٠ٚ١ْ ظاضٜةدٕ ي١طة١

 خ١ضٜو ة٠ٚٛب
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ٍب ٥ة١ّ  ١ؾةد٥ ٠ زض٠ٟ ْةدٜطٟ ٜة١ز        خٛةريق١ ن١ّ قِط يريٞ ٥دغٛٚضٟ ة٠ٚٛ ن١ ي١طة١
  ضا  ١ٕ ي١ ؾهرًيٞ  ١ طٚن١ّ ٠ٜٚد ظاض خ١ضٜو ١ْ ةٛٚة٢ب ٚ ١َ١٥ف ٠ٚ ١ْٝٝ ن١ ز ٥ُٝ

ْةةةدٜطٟ  ٥دغةةةٛٚض١ٜٜدٕ  ١ٖسٜةةةس نةةةطز٠ٚٚ   ٠ةةةةٛٚة٢ب  طةةة١ىلب ةةةةدض  ١ؾةةةد٥ ٟ نٝبةةة٣ٛ 
ٟ ١ًَ١َن١ ١ن١ٟ خبٜدٕ ي١ ط١يريٝدْد ن١ٚ ب ١ ظ٥ٕبضزٟٚ ٥دغٛٚضٟ  ١ْٝد ةب َٛ د ١

ثبّب ز  يةةة١ ؾةةةُٝديٞ  742ٕ ٥ةةة١ةٝٓني نةةة١  ١ؾةةةد٥ ٟ ْةةةدٜطٟ يةةة١   ثوااإؾةةة١ِض٠ٚ٠ب َةةة١
 ةةٞ ٥دغةةٛٚض٣ٛ  ةةد ْد٠ِٚض غةةة ٖةةد ٕٛٚ ٚ ) ةةٝغتو  ؾةة١ضق٠ٚ١ٝٝ ِضٜٚٚةةدٕ نطزا ةة١ ٚة

ٍب ١٥ّ  ١ؾد٥ ٠ٟ ية١ ٥دغةٛٚض١ٜ نطزا ة١ ز٠ض٠ٚ٠ب ٠ٚ     ثتٜع٠ض ٟ نٛ ض٠ّ ة١ ١ٖظ ض  د
  ب413 د ثؿ  ؾدخٞ ةبزٟ ةطزْٚٚٞ ) دضىٞ ق١زميٞ ؾ١ضقٞ ق١ضٜ.  ةث١ض٠ 

 

ثبّ ز  111ثبّ  ف ي١ 113-١َ791ؾٗٛٚض )غٓدخطٜ.  ٟ قِط يريٞ ٥دغٛٚضٟ )
٘ ؾدخٞ ةبز٣س  ؾة١ِضٜبهٞ ةة١    ي١ز٠ٚضٟ ٍب نةطزٕٚٚ ٚ ٥ة١ّ غة١ ١ض٠ٟ ةة١       طا يةٞ ي١طة١

ٟ )غ١ ١ضٟ ثٝبٓج١ّ  ق١ٜس نةط ٠ٚب َٛغ ١ؾةطٜك٢ ١َؾةٗٛٚض )َٝبج١ضغةبٕ  ية١ ةة١        حثا
طةة١ٚض٠=ظ ة٢ طةة١ٚض٠   ٠ْدٜطٜةةس   ٥ةة١يري٢ب: "ٚةري ةةٞ ْةةدٜطٟ ٖةة١ض ة١ؾةةٞ ةٟ شٚٚضٟ )ظ٣ب

ن١ ية١ ١َْ ة١ ٞ زجيًة١ٚ     ١ْةٛٚب ٚ قٝع١ٕ ) ٝغتو ثتٜع٠ض  ١٥ٚ ردزٟ  ة١ٚ ق١َٚ١ٟ
      ٛ    ط ط  ةةةس ٚ  يةةة١ ؾةةةُٝدىل )ْٝرةةةد ؼ ز  ٜةةة١ ين يةةة١ ٚة ةةةدْٞ )زٜدضةةةة١نط   )خةةة١ضة

)زٜبطغِٝ ٟ ٥ٝبػ دز ٚ  ي١ ؾدخدْٞ ة ًةٝؼ ٚ طةبضٚؽ ز  غةدنٔ ةةٕٛٚ  )ْدٜطٟ ٜةدٕ      
٥ةة١طٛو  ٠ٚ ٥ةة١ّ ٚةري دْةة١ف ٥ةة١ٚ ١ًَ١َن١ ١ٜةة١ نةة١ يةة١زٚ ٟ ي١ْدٚنةةْٛٚٞ  هَٛةة١ ٞ    

 ٟ  دضغةةةس   Achaimenes هَٛٚةةة١ ٞ )١٥كةةة١ٕز٠ٚضٟ  ساااٚطَٟٝةةةسٜدٚ يةةة١ ٥ةةة١ٚ 
ثبّ  قةة١َٚٞ )نٛضز٥ٚةة١ٕ ٟ قةة١ٖدضٟ  ٝةةد ةٝٓةةط ٠ٚٚ  ٥ةة١ّ ق١َٚةة١ يةة١ ١٥ةةةس زٟ    491)

 نٛضزٟ ٥ُِٝطا ١٥ٚ ردزٟ )١َز ٟ ١َؾٗٛض٠ٟ زٜٚب٢ٓ ةٕٛٚب
ب ٥ةة١قٛ ّ ةةة٠ٚٛ نةة١ ظَةةدْٝبهٞ قةة١زِٜ ٚ   عضااْٟةٞة ةةة١ طاإيةة١ٚ  دضىةة٠ٚ١ نٛضزغةة دٕ ٠ٚ 

ّ ٥ٝس دٜةة١ف ٠ٚ١٥ٜةة١  ن١يةة١ٚ ٚٚق ةة١ز  نةة١ نب١َيري ةة١      ١ْ ٝبهةة١ةٜٚدٕ ٖةة١ة٠ٚٛ  ز٠يًٝةٞة ٥ةة١   
ط١ٚض٠ندْٞ ١٥قٛ َٞ ٥دضٟ ي١ ةٝبرية١ٟ ق١زميٝدْة٠ٚ١ ِضٜٚٚةدٕ نةطز٠ٚ٠ ٚةري ةدْٞ ) ةدضؽ  ٚ       
)َٝةسٜد  ٚ ة١ؾةةٝبهٞ ٥ة١ٚضٚثد  قةة١َٚٞ نةةٛضزٜـ ٖد ة١ ؾةةدر ٚ نٝبةٛ ْٞ نٛضزغةة دٕ ٚ  ٝةةد     

١ْ ة٠ٚ١ٟ   قػبْةة٠ٚ١  و ٥ٝب١ُف ) ٥ٝٓريًٝع  ة١ َْٛدغ١ة١ ٞ ق١َٚٞ غدبٚو ز ْٝؿ    ٠ٚ 
ٍب     ٍب خةةٜٛبين ٥ةة١قٛ ٣َ   ٝبهةة١ ١٥ٚ ْةة١ٚ خعَةةٞ نةةٛضزٕب قةة١َٚٞ نةةٛضز  خةةٜٛبين ي١طةة١
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ٍب خةٜٛبين         ٍب ةةٕٛٚ ي١طة١ ة٠ٚٛٚ  ز ١ُٝ٥ٕ ٠ٚنةٛٚ ظَد١ْنة١ٜدٕ خٜٛب١ٓن١ؾةٝدٕ  ي١ ٝبهة١
  ١ْدقطٟ  ١ٜط٠ز  ثدضغ ٠ٚٛب

ي١زٚ ٟ ١َ١٥ ن١ )١َز ٚ )ثدضغٞ   ه١َٚٛ ٝدٕ ي١ز٠ؽ نٛٚ  ق١َٚٞ )ثدضغةٞ    
  ٟ نةطز  ةة١ةريّ قة١َٚٞ )َة١ز  خةبٟ نٝبؿةد١ٜ       ث ١ ٞ ق٠ٟٛ  دن١ُ ١ٜ ين )ثدض٢ٚط 

ق١ةٚ ؾدخد٣ْٛ ية١ ٥ٝع  ةدضٟ ٥ة١ّ ز٠ٚض٠ٚ٠  دضىٝةدٕ ةة١ ْةدٟٚ )نٛضز٥ٚة١ٕ  ٜة١ ين         
 )نٛضز ٠ٚ٠ ز٠ٚ َٞ نطزب

)١٥نػةة١ْب ٕٛ    ٛٚؾةةٞ ٥ةة١ّ قةة١َٚٞ )نٛضز٥ٚةة١ٕ ٠ ةةة٠ٚٛ  ٠ٚ )نةةدضزاخٟٛ ٢ٜ     
ٝبهٞ ظاضٟ ةةةة١ ز٠غةةة ٝد٠ٚ١ْ نٝبؿةةةد٠ٚب ٖةةة١ض ن١غةةة٢ب  ِض٠ِضٚ ظٜةةةدْضااإثٝبريٛ ةةةٕٛٚ  ٠ٚ 

ٞب نةة١ )١٥نػةة١ْٛ ٕٛ  نةة٢ ة١غةة١ض          )ض٠ةعةة١ ٞ ز٠ ٖةة١ظ ض٠  ٟ َٛ ةةدةري نطزةةة٢ب ٥ةة١ظ ْ
اضٚؽ ز  زٜة٠ٚٛ  ط١ٜ ق١َٞ )نٛضز١٥ٕٚ ٟ ي١ )٥دْة ُٟٖد ٠ٚٛ  ١٥ّ قَٛدْس ْٞ ْٜٛد

 ن١ ٥ُٝطا ٥ٝب١ُ ) ١ندضٟ  ٠ٜٚد ) نٛضزغ دْٞ ١َضن١ظٟ  ث٢ب ١٥يريٝبنيب
 

 ١َدؾدٟ ة١ؾٞ ةٟ شٚٚضٟ ٥دغةٝدٟ  ة١ضةٞ ةهة١ٜٔ  ٥ة١ةٝٓني ن١َ١ٜةس ْٞ       ١٥ط١ض
٥ٝٓكتةد ٞ طة١ٚض٠ٚ  ُةَٛٚٞ ةة٠ٚٛ  ٥ٝػة ٝتٚ   ٛ ةد ٞ قبَدْس ْة١ ١َؾةٗٛٚض٠ندٕ         
نةة١ ْدٜٚةةدٕ يةة١  ةةدضىٞ  دملةةس  ةةة١ ْدٚةدْريةة١  يةة١ّ ٚةري ةة١ز  ةةة١ض٠ٜدْٞ نةةطز٠ٚٚ  ٥ةة١ّ     

٠ٚضٟ غةةة١ دز٠و ٚ  دئدْةةة١ف ٥دغةةةٛٚضٟ  ثدضغةةةٞ  ْٜٛةةةدْٞ  ضاَةةةدْٞ ٚ ةةة١ض٠ةٞ ز 
َةةة١ٚ ٍٛ ةةةةٕٛٚ  ٚ ٥ةةة١ةٝٓني نةةة١ قةةةٛزض٠ ٞ َكد٠َٚةةة١ ٞ نةةةٛضز  ة١ض َ ةةة١ض ة١َدْةةة١ يةةة١ 

 طٟ ٥ة١ّ ٚةري ة١ز  ٖة١ض  ة١ْٝد     ًٟ ط ظٜد ط ة٠ٚٛ  ٠ٚ ي١ ة١ٜين ١٥قٛ ًَٟكد١َٚ ٞ ١٥قٛ 
ٟب       قةةة١َٚٞ نةةةٛضز٠ نةةة١  ٛ ْٜٝٛةةة١ ٞ ة١ض َ ةةة١ض ةةةة١ ٖةةة١َٛٚ ي١ؾةةةهطٜبو خةةةبٟ ِض ةريةةةط

ب عضااٟةهةةدب ة١ِض غةةة قةة١َٚٞ نةةٛضز  ةةة١  ظاإ ةة١قةةد ١ٝ ٞ ظَةةدٕ ٚ خ١ٓ٥ٛنةة١ٟ َٛ د
 ١َ دخطٟ ١ٜ١ٖ  ن١ ٖٝض ٥ٝٓػدْٝبهٞ ة١ ٥ٝٓكدف ْد ٛ ٢ْب  ١قسٜطٟ ١ْند"ب

 
ز٠ٚ ّ ٥ةة١ندٚ  ٥ةة١يري٢ب: "٥ة١ّ ز٠ؾةة  ٚ نٝبٛ ْةة١  حثإ  )َٝبجة١ض غةةبٕ   ي١غة١ض ٥ةة١ّ ةةة١  

ٌب   نةة١ يةة١ َةة١ةدز٣  دضىةة٠ٚ١ ْدغةةط ٠ٚ  ي١ةةة١ٜين  -)ةٟ شٚٚضٟ ِضٜبريةة١ٟ ٥بض ةة١ َٛقةة
ؾةةةُٝديٞ ٚةٓةةةٛةٞ ١٥جلةةة١ظٜط٠ )َةةة١ظاثب دَٝد ز  غةةة١ض ١زٜبهٞ غٝدغةةةٞ     ٚةري ةةةدْٞ

اض  دةسٜٓة١  نة١ ْةدٟٚ    طةٝعٞ ة٠ٚٛ  ٠ٚ ١٥ٚ ؾدخ١  دضٜو ٚ ة١ضظ ١ْ )١َقك١زٟ طٕٚ
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  14)ق١زميٞ )ْٝردو  ة٠ٚٛ  ٥ٝبػ د ي١ ة َدٕ نب ٠ٚ١  غ١ضند٠ٟٚ زجيًة١ ) ٝغةطٜؼ   
ثبّ   سٚزٟ ةٟ شٚٚضٟ ١ٜ1199  ي١ ظ٠َدْٞ  ٝغتو ثتٜع٠ضٟ قِط يريٞ ٥دغٛٚضٜس  )

٥دغةةةٛٚض١ٜ ةةةةٛٚ  ٠ٚ ي١ثؿةةة ٠ٚ١ ٚةري ةةةٞ ْةةة١ظ ْط ٟٚ )ْةةةدٜطٟ  ٖةةة١ضة٠ٚٛ  ٥ةةة١ّ قِط يةةة١     
ط١ٚض١ٜ٠ ز ١ُٝ٥ٕ ١ٖٚيريٞ ةب ز ط نطزْٞ ١٥ز ب ي١زٚ ٜٝس  ْدٟٚ ٚةري ٞ ْةدٜطٟ ةةٛٚ ةة١    
)نٛضز٥ٚةةة١ٕ   نةةة١ ة١ ةةة١ٚ ٟٚ ) نٛضز٥ٚةةة١ٕ  ٠ٚ ٜةةةد)نٛضز ٠ب ي١َةةة٠ٚ١  ٣ب١٦طةةة١ٜٔ نةةة١  

 ١َةدزٟ  دضىٞ   قٞ ٥دضٜس  ٖد ب ١ ١٥ّ ٚةري ١ٚ ةٝبري  ة٠ٚٛبق١َٚٞ نٛضز  ي١ 
 

)١٥ؾةةةهدْٞ ٚ ِضاَةةةد يةةة١   ث٥ةةةبضزٟٚٚ ق١َٚةةة١ طةةة١ٚض٠ندٕ  ٠ٚنةةةٛٚ ْٜٛةةةدْٞ  ثةةةدض   
ةةة١ضز٠َٞ ٥ةة١ّ نٝبٛ ْةة١ز  ِضٜٚٚةةدٕ ٠ٚضطٝبط ٠ٚ ةة١  ز٠ؾةة ١ندْٞ ةٓةةٛةٞ ٥ةة١ّ ؾةةدخ٣١       

٥دغةةٛٚضٟ ة١ضظ ْةة١ ؾةةدٖٝبسٟ ؾةةهدٕ ٚ ط١ِض ْةة٠ٚ١ٟ طةة١ىلب ًًَٝةة١ دْٞ ؾةة١ضقٔ   ةة١ْٝد      
 ٛ ْٜٝٛةة١ ٞ نةة١ ز خًةةٞ ٚةري ةةٞ ْةةدٜطٟ )نٛضز٥ٚةة١ٕ  ةةة٢ب نةة١ خ١يريه١نةة١ٟ يةة١ َةة١ًٜٞ       
غةة١ضة١خبٜٝس  يةة١ نةةٛضزٟ ٥ُٝةةِطاز  زٚ  ١ْنةة١ٚ ٕٛٚب ة١ِض غةةة ٥ةة١ّ ق١َٚةة١  نةة١ ةةة١      

ٟ شٜدْٞ ةة١  ٕ  هةطٟ خةب َٛ د ة١    ٗةة١ ٥ةدظ ٢ٜ   ساٚط نطزْةٞ ١َؾةٗٛٚض٠  ة١ ة١ٚ ٟٚ     ظا
ٍب  دئ١ ط١ٚض٠ندْٝد ة ٍب ١ْةْٛٚٞ ي١ط١   ٠ ١بببب ١٥ٚ  ٝػ١ٟ نة١ قة١َٚٞ    ٢٠ب ٝبه١

ٍب ْدنةةد          نةةٛضز ةةة١ َٛغ ١ؾةةطقني ٥َٛٚةة١ضخ٢ٓٝ ز ٠ٚ ١َ١٥ٜةة١: نةةٛضز  ةة١ هّٛ ق ةةٛٚ
ٕ  ١ظ ي١ ١َز١ْٝ٠و ٚ ثٝبؿه١ٚ ٔ ١٥ند  ٠ٚ  11)ْدؾهٝبٓط٣ٛ ي١ ْدْٚدةط٣ب ١ْنة١ٟ ةة١   طا

ن١ؽ ْدز    ١ظ ي١ ندض٠ٟ ١٥ٚ ق١َٚد١ْ ْدند  ن١ ١٥ٜد٣ٚ١ْب  ٛنُٞ ة١غة١ضز  ةهة١ٕب   
 ب 11)ةهد" ظ٣ٕب ي١ ؾدر ٚ زاةريْٞ خبٜس   ١ًًَٝٝو ٚ ظَد١ْن١ٟ َٛ د ١ٜ١٥١ٚ
 
 
 

                         
 )١َز ٠ٚ٠ ز٣ ن١ نٛضز٣ٛ  دضغ١ٝن١ؾ٢ ة١ ١َ ٓد )   ٠ب ٟ  Tughraْدٟٚ ) ٝغطٜؼ  ي١ ) ٝهط    14)
َٛ ١غةةطٜٔ ٥ةة١يري٢ب ٥ةة١ٚ  عضااَٟةة١ض ّٛ )َةة١ةٛٚز ١٥ ١ْةةس٢٣ ٥ديٛغةة٢ ف يةة١  ١ ػةة ٠ن١ٜس   ٠ٚنةةٛٚ ةةة١    11)

ق١َٚ١ٟ ن١ ي١ غٛض٠ ٞ )  ح ز ٚ ي١ ٥دٜة١ ٞ ة١يًٝة١ٟ "غة س ٕٛ  ىل قةّٛ  ٚىل ةةيؽ ؾةسٜس بببب"ز  ٥ٝؿةدض٠و        
  ١ضَٛزض ٠ٚ ق١َٚٞ نٛضز٠ب

 ب1113"ة١  ١ةسٌٜ ي١َ١ظٚثب دَٝدٚ نٛضزغ دْس "ب يْٛسٕٚ    11)
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 ورّ ئًصالمظهوتا  -2

 

 : Medes(  مُد 7)
ي١  ١قةرًيٞ ز٠َٚٚةس  ةدغةٞ ٥ة١ّ ق١َٚة١َدٕ نةطزٚ  طٛمتةدٕ   ِض٠ْرية١ ية١  ١قةطٟ           
ز٠ٖةة١ّ ٠ٜٚةةد ْب١َٖةةس  ٖد  ٝب ةة١ ٚح ةةدْٞ )َٝةةسٜد   يةة١ ٠ٚ١٥يةة١ٕ ةةة١  ةة١ٚ ٟٚ  ةة١ٜد ٞ     

 ِض ١٥ةٛ ضزٚ ١ٖض  ٝبًٝبو ةب خبٟ  ه١َٚٛ ٝبهٞ ثهٛٚنٞ غ١ضة١خب ةٛٚب خٝبخ ٝدٕ
ثبّب ز  ية١  ٥121بضزٟٚ ٥دغٛٚضٟ  ي١ ظ٠َدْٞ )ؾ١ملد١ْغ١ض ٟ ز٠َٚٚس ٚ ية١  ةدضىٞ   

ب عضاٟا ةةسٚزٟ ؾةة١ضقٝٝد٠ٚ١ْ  ٛٚؾةٞة  ١ؾةةد٥ ٟ )َةة١ز  ٖةةد ٕٛٚ  ٠ٚ ٥ةة١ّ  ١ؾةةد٥ ٠ ةةة١      
ٚضٟ ٥ةة١ّ َٛغةةد   ث      ض١ض٠ٚضٜب ٝةة١ٟ ةةة١ غةة١ض ١ْ  ةة١ض  زٜدضٜٝةةدٕ ةةةب ةةةطزٕٚٚ  قِط يريةٞة ٥دغةٛة

ٚضٟ قة١و ية١            ٚضٟ ية٣ٚ١ب ز ْةد٠ٚب ية١  ١قٝك١ ةس  ٥دغٛة نطز٠ٚٚ  ةة١ٜٓٝبو قبَدْةس ْٝبهٞ ٥دغٛة
 ٕ ىلب ١ْنطزٕٚٚبضٚ ٟ ١ْة٠ٚٛٚ  ١٥ٚ ْٝـ  ١ طٚذَٝسٜدز  ْرٛ
ٍب  712-113ْةةةة  ضٟ ٟ غةةةةٝب١َٝـ )-)٥ةةةةدز ز ثبّ  نةةةةٛ ض ثٝبةةةةٓج ز٠ عةةةة١ ي١طةةةة١

   ّ يةة١ظ٠َدْٞ ) ةةٝغتو ثتٜةةع٠ض ٟ نةةٛ ض٠َس      ١ؾةةد٥ ٟ َةة١زز  ؾةة١ِضٟ نةةطز٠ٚب ةةة١ةري
ثبّ  ة١غ١ة١ةٞ ٜدض١َ ٝدٕ ة١  ه١َٚٛ ٞ زض ٚغٝب١ٟٝ )٥بض ض  ةب   ٥ة١ّ   741-737)

قِط ي١ ي١ؾةهطٟ نطزا ة١ غة١ضٜدٕ ٚ ة١ِضٜٛ ٜة١ ٞ خةبٟ  ةد ز ٜٚبةين ؾةدخٞ ز٠َد٠ْٚةس          
  ب441ن٠ٚٛب ) دضىٞ ق١زميٞ ؾ١ضقٞ ق١ضٜ.  ةث١ض٠ 

ٍب َٛ ١ ك١ندْٝةةةس  )َةةةدْٞ  111-111يةةة١ظ٠َدْٞ )١٥غةةةدضٖدز٠ٕ ز  )  ثبّ   ي١طةةة١
ِضة١ٜةة١نٞ ةةةدف يةة١ ضاإ  ندغهدؾةةٞ  ٠ٚ ١ؾةةد٥ ٟ نٛضزغةة دٕ  ٜٚػةة ١ٜٚٛ ٞ سااٚ 

ٟب سااٚ (٥دغةةٛٚض١ٜ ةةةس ب ةةة١ةريّ قِط يريةةٞ ٥دغةةٛٚضٟ ةةة١ غٝدغةة١و  قةة١َٚٞ )       ٟ ىلب ةةةٛ
نطز٠ٚ١ْٚ نطزْٞ ة١ َٛ ة١ ٝكٞ خب٣ةٛ ةة١ّ  ١ض ة١ خةبٟ ْة١ةدو ز ب ية١زٚ ٟ ١٥َة١         

 ٛضقةة١و ١٥طةة١ِض    ةة١ د يةة١ ظ٠َةةدْٞ ز٠ّٚٚ  ٛنُس ضٜةة١ز  نةة١       )َةة١ز  ز ٥ُٝةة١ٕ يةة١   
  ةةٛٚ ٖة١يريٞ نٛ دٜة١ غة١ض ٥دغةٛٚض١ٜ  ةة١ةريّ ٠َٛ ة١م ْة١ةٛٚ          Phraortes) ط ٥ٛض ػةٔ  

ث,ٕ  ْٝٗدٜةة١و )نةةٞ ١٥قػةةدض  ٥ةةدض٠ظٟٚٚ نةةدنٞ ٖٝبٓدٜةة١ ة٣بةةٛ ٥دغةةٛٚضٟ يةة١       142)
ٌب ْةةدٚةطزب ١٥غدغةةٞ  هَٛةة١ ٞ )َةة١زٜد   ٠ٚنةةٛٚٚ يةة١ ةرًيةةسٟ ز٠َٚٚةةس  ةةة١  ١ كةة        ٝ

ثبّ ز  ز َةةة١ظض ٠ٚٚ يةةة١ ظ٠َةةةدْٞ )نةةةٞ ١٥قػةةةدض ز  ؾةةة١ٚن١ ٝبهٞ  ٥791ةةة١ٜ ٝٓني  يةةة١ 
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ةرًيٓسٟ ث١ٜد نطزب  سٚز٠ن١ٟ ي١ ةدخ ١ضٜد٠ٚ١ْ  د )قعٌٜ ٥ َل ٣ ة١ طٟ خ١ظ٠ض٠ٚ٠ 
ٕ ثبّ ية١  119 د خ١يٝجٞ  دضؽ ١٥نٛٚب ي١ ظ٠َدْٞ )٥ٝػ د  ز ٚ ي١  ةدضىٞ   ِض٠ف طا

 دٚةط ب)غ اؽ=ن١ىػط٠ٟٚ ط١ٚض٠ ٟ ١٥ك٠ٚ١ْ١ ي١ْ
 ٛ ٟ ي١زٚ ٟ غةك  هَٛٚة١ ٞ َةدز  ٖة١َٛٚ ٚةري ةدْٞ نٛضزغة دٕ ية١ ْدَٚ  ٜة١ ٞ         طا

  ٠ٚ ةةةد   17) هَٛٚةةة١ ٞ َةةةدزز  ةةةة١ض  هَٛٚةةة١ ٞ ٥دخ١َةةة١ٕ ٜةةةدخٛز نٝةةةدْٞ نةةة١ٚو    
٥ٝػ ٝتٟ ١٥غه١ْس٠ض  ١قطٜ ١ٕ زٚٚ  ١قط ةة١ ز٠ؽ  هَٛٚة١ ٞ ٥ٝبط ْة٠ٚ١ ةةٛٚ ية١      

ٍب  ية١ ةدةًػة دْس  ١َؾة      غٍٛ ةة٠ٚٛ  ٚةري ةٞ َٝةسٜد ية١     ٠ٚق ٝبهس  ن١ )ز ضٜةبؽ ٟ ٥ة٠ٚٚ١
٥ٝةةةس ض٠ٟ ) ةةة١ض٠ٚ٠ض ٝـ ز   ٛقةةةٝدْٞ نةةةطزب )ز ضٜةةةبؽ  ي١ؾةةةهطٜبهٞ ْةةةدضز٠ غةةة١ض  

 و خةبٟ نةٛٚ ةةب    بوا  َٝسٜد  ة١ةريّ ة٢ب  د٥ٝس٠ ةٛٚ ْٝٗد١ٜو ي١ثدف ٥ٝػ ز زٟ ةدةةٌ  
 ثبّ ب131َٝسٜدٚ  ٛقٝد١ْن١ٟ  ١غهني نطزب )

١ْدةدظٜؼ ز  ةدغةةةٞ نةة١ يةة١ ن ةةٝبيب )٥ةة      11)ِض٠ةعةة١ ٞ ز٠ ٖةة١ظ ض٠ٟ )٥دنػةة١ بٕ    
 ٠ٚ١ٜ ظاض  ٛٚؾٞ ١٥ظٜة١و ٚ   Karduchoiِض٠ف ق١َٚٞ )ندضزاؾٟٛ طٕةهطز٠ٚٚ  ي١ 

 ٚ ٍب       ض ة١ ط ٞب ْةة١ٟ ةٝػة  ٛٚ  ٠ٚ ٥ةة٠ٚ١ ةةة٠ٚٛب ْةدٟٚ ٥ةة١ّ ق١َٚة١  ةةد ٥ة١ٚ ٠ٚق ةة١ ن١غة
ز٠ ع١ )١٥نػ١ْب بٕ  ةدغٞ نةطزٕٚٚ ٚ ٥ة١ّ ق١َٚة١ ية١ ز٠ضة١ْةسٟ ظ خةبز  ٥ةبضزٟٚٚ        

                         
ضٟ ١٥خ ٠ٜس  )٥ٝبط ْٞ قة١زِٜ   ث١٥َٕٛضىٞ َٛ  ١ض٠ّ ) ١غ١ٕ ث ْٝد  َٛؾ  ١٥يس٠ٚي١ٟ ثٝبؿٛٚ ي١ّ ١٥  17)

١٥يري٢ب: ؾ١ف خد١ْز ْٞ )َدز   ي١ ثدٜ ١خة  ه١َٚٛ ٞ )١٥خ١َ١ٕ=ٖدخدَٓـ ز  ٖة١ةٛٚ ٠ٚ ٥ة١ّ خد١ْز ْدْة١    
٥ٝع  دض ي١ زٚ ٟ ؾ١ف خد١ْز ْٞ ثدضغ٠ٚ١ٝ٣ ١٥ٖد ٔ ٚ ١َْدقٝيب  دي١ٟٝٝ ز٠ٚيرية١و ١َخكةٛم    ة١ق١ز٠ضٚ
 ة١ق١ٜ١ ةٛٚبط١٥ّٕ زٚٚ 

ن١غٝبو ةٛٚ  ٠ٚ ي١شٜبط قبَدْس ٟ )قًة١ضخٛٚؽ ز    ١٥12999ّ ٥بضز٠ٚٚ ة١نط٣ ط  ٠ٟٚ ْٜٛدٕ ١٥غدغ١ٕ   11)
ٖ 491يةةة١  ٞ ٥ٝبةةةط ٕ )١٥ضز٠ؾةةة  ٟ ز٠ّٚٚ ٟ ثةةةٝبـ َةةةٝتزز   ةةةةب ٜدضَةةة١ ٢ )ن١ىػةةةط٠ٚ=نٛضف ٟ ةةةةط ٟ ؾةةةد

ٍب    ٖد  ٛٚب )ن١ىػط٠ٚ ٚ ي٢٣ )قثدزٚقٝد  ةٛٚ ٠ٚ ١٥ٜٜٛػ   ١خة  ه١َٚٛو ي١ ١٥ضز٠ؾ  ظ٠ٚو ةهةدب ي١طة١
٥ةة١ّ ٥ةةبضزٟٚٚ ٜبْد٣ْٝةة١ ٚ ٥ةةبضزٟٚٚ قثدزٚقٝةةد ضٟٚٚ نةةطز٠ )ةدةةةٌ ٚ يةة١ ؾةةُٝدىل ةدةًةةس ٚ يةة١ ْعٜةةو خةةد٢ْ             

ٍب ٥بضزٟٚٚ ١٥ضز٠ؾ ز   ؾ١ضٜبهٞ قٛضغٞ نطزب ١ٖضن١ْس٠ ي١ؾهطٟ ن١ىػةط٠ٚ  ١٥غه١ْس٠ض١ٜٟٝ ٥ٝبػ د ي١ط١
 دي. ةٛٚ  ة١ةريّ نةْٛه١ خةب٣ ٚ ١ٖؾة  ٖة١ظ ض ن١غةٝبو ية١ ٥بضز٠ٚٚنة١ نةٛشض   ١ي ة١ ةةٛٚ ١٥ضز٠ؾة  َدٜة٠ٚ١ب             
ةدق٢٣ ي١ؾهطٟ ْٜٛد٢ْ  ي١ زٚ ٟ ١َ١٥ن١ ١َٛ٥ض ندْٝدٕ ة١ ز٠غٝػ١ٟ ) ٝػد طٜٔ  نةٛشض ٕ )١٥نػة١ْٛ ٕٛ ٟ   

ةةعٕٚٚ  نةٕٛٚ ٚ ي١ٜٚبؿة٠ٚ١ ةة١     طا  ٥٠ٝػٞ خبٜدٕ ٚ ة١ ْةدٚ نٛضزغة دْس   ةد )    ٜدٕ نطز ة١ ضطؾدططزٟ )غٛقط 
غد ًس  ط١ٜؿ ١ٓ ١٥غ دٍَٛ ٚ ي١ ة١ ط ث١ض٠ٚ١ٜٓٚ ضاٜؿ ٠ٚ١ٓ ٜبْدْػ دٕب ١٥ّ  ١ض٠ن١ ة١ ةة١ )ض٠ةعة١ ٞ ز٠    

 ١ٖظ ض٠  ١َؾٗٛٚض٠ٚ )١٥نػ١ْٛ ٕٛ  ز٠ض ١م ١َ١٥ ن ٝب ٝبهٞ ْٛٚغ٠ٛٝب
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ةةعٕٚ   طا  ٚ ؾ١ِضٜبهٞ َٓدغة ٝدٕ ةة٠ٚٛٚ  ةد ْعٜةو )    ١٥نػ١ْب بْٝدٕ  ١ْري١ دٚ نطز٠ٚٚ
ٟ ي١ نبيٝةدٕ ١ْةب ة٠ٚ١ب ١٥نػة١ْب بٕ  ية١ ن ٝب ١ن١ٜةس  ةة١        ةد ٞ ز٠ض ة١م   ٢ٚضا  ب عضا

 ةة١ ٞ ٥ٝبط ْٝةةدٕ   ٢ٚطاا ةةة١ّ ق١َٚةة١ ز ٠ٚٚ  ٥ةة١يري٢ب: ٥ةة١ّ قةة١َٚٞ ندضزاؾةةب١ٝ٣  قةة١و       
ٖةةة١ظ ض  139ْةةة١نطز٠ٚ   ةةة١ د ز٠ ع١ٜةةة١ى ٜةةة١ن٢ب يةةة١ ًَةةةٛنٞ ٥ٝبةةةط ٕ ةةةة١ ٥بضزٜٚةةة١نٞ   

 ٠ٚ١ نب ١ غ١ضٜدٕ  ة١ةريّ ٥بضز٠ٚن١ٟ ة١ ١ٚ ٟٚ ١َ ٛٚ ةب ٠ٚ١بٜسٟن١
 

 ١ؾةةةد٥ ٟ نةةةٛضز  يةةة١ ظ٠َةةةدْٞ  هَٛةةة١ ٞ َٝةةةسٜدٚ )٥دخ١َ١ٕ ٜةةةس  ٥ٝػةةة كتيٞ    
ٕ ز خًٞ خبٟ َٛ د ١ نةطز٠ٚٚٚ ْٝة٠ٟٛ َٛغة ١قٌٝ ةة٠ٚٛٚ ٥ة١ّ  ١قة١ٟ خةبٟ ية١          ظا

ٚ غدغةةد٣ْٛ  ةة١ض٠  ٚ  ٛضنٝؿةةس  زٜػةةدٕ     ثظ٠َةةدْٞ  هَٛةة١ دْٞ َدنةةساْٝد  ثةةدض   
  ب32نطز٠ٚٚ ) ١َغ١٦ي١ٟ نٛضز ة١ض َ ١ض ة١  ٛضى  ةث١ض٠  ظ١َٕٛ د 

ٚ  يةة١     )ز ض ٟ غةٝب١ّٝ   نةة١ زٚ ْةع٠َني  ٛنُةةس ضٟ )١٥ك١ْٞ=ٖدخدَٓؿةٞة ٣ ٥ٝبةطٕ  ةةٛة
ٚ  ٠ٚ  ةةةد غةةةديريٞ  ٠ثةةةٝبـ  ٛنُس ضٜةةةس  ٚ ىل ثبّب ١٥221ضَٝٓٝةةة١ٚ ٚةري ةةٞة )نٛضز٥ٚةةة١ٕ  ةةةٛة

ٚ ةةة١  ٛنُةس ض ٥ة١ّ ٠ٚ      ٕ ٜة١ ين  ةد ةٛة ٚ  ظٚفا ٚ  ية١ّ ز٠ ض٠ز  )نٛضز٥ٚةة١ٕ=ندضزاٜهدٟ  ٜةة١ز  ةٛة
 ةدزٜٓدٕ ٠ٚ٠  د غ١ض ند٠ٟٚ زجي١ً ١٥نٛٚب ٠ي١غ١ضند٠ٟٚ )ظ٣ب

يةةة١  ةةة١ٚ دْٞ  هَٛٚةةة١ ٞ )١٥كةةة١ْٞ= نٝةةةد٢ْ ز   ٥ٝبةةةط ٕ ز٠ؽ ١٥غةةةه١ْس٠ضٟ    
ةٝع١و ٚةري ٞ نٛضزٜـ )َدز  نٛضزا١٥ٕ  ي١ْدٚ ١٥ّ َ   ة١ز   طَٕدقساْٞ ن١ٚو ٚ ة١ 

٥ةةة١ّ ٚةري دْةةة١ ن١ٚ ةةة١ ْةةةدٚ ة١ؾةةةٞ     ةةةةٛٚب يةةة١زٚ ٟ َطزْةةةٞ )١٥غةةةه١ْس٠ض  يةةة١ ةدةةةةٌ     
ٞب ةةٛٚ ية١ قبَدْةس ٕ ٚ ٚ ض     ٕ )غ١ي٥١بقٛؽ   ن١ ٜة١ن ثبّب  232نةدْٞ ١٥غةه١ْس٠ض )  ٙثا

٠ٚ ق١ز غديريٝبو ة١ز٠غ ٠ٚ١ٝ َد  ة١ةريّ ز ١ُٝ٥ٕ ؾ١ِضٚ ؾةبضٟ  ٝةد ةةٛٚب ْٝٗدٜة١و ةة١      
ٜدضَةةةةة١ ٞ )َٝٗةةةةةطز ز ٟ ٥ةةةةة٠ٚٚ١يريٞ  ٛنُةةةةةس ضٟ ١٥ؾةةةةةهدْٞ  ة١ؾةةةةةٞ ةٟ شٚٚضٟٚ  

٥ةةة٠ٚٚ١يريٞ قةةة١ِضْٞ ز٠َٚٚةةةٞ ثةةةٝبـ َةةةٝتزز  ن١ٚ ةةةة١ ز٠ؽ      نٛضزغةةة دٕ يةةة١ ضٚةعةةةٞ    
ة١ؾٞ خٛ ضٚٚؾٞ ةة١ض٠ ةة١ض٠ ٠ٚ ةد ٥ة١ٚ ٥ًٝٞ قة١ِضْٞ ٥ة٠ٚٚ١يريٞ        ٗ ه١َٛ ٞ ١٥ض٢ْ١َ

 ثٝبـ َٝتز ز٠غٞ ١٥ّ  ه١َٛ ١ ن١ٚو ٚ ١َضن١ظٜؿٞ )٥د١َز= زٜدضة١نط  ةٛٚب
 هَٛةة١ ٞ ١٥ض١َْٝةةس  ٥ةة١يري٢ب قةة١َٚٞ نةةٛضز   حثاا٥َٟٛةة١ضٜذ )١٥غةة  ةٕٛٚ   يةة١ ةةة١

ع١ هدضٚ ي١ ١َٖٛٚ ٥َٛٛضٟ ١ْٖس٠غ١ز  َدٖ  ةٕٛٚب قِط يريٞ ١٥ضَة١ْٞ ) ٝريةط ٕ     ق١ْ
ْةةة١ز  ز ٥ُٝةةة١ٕ يةةة١ نٛضز٠نةةةدٕ ٥ٝػةةة ٝردز٠ٟ ٥ةةة١نطزب )ًٜةةةٛ ط      ظٚفااا يةةة١ّ ١ْٚ ةةة١ ٠ٚ 
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  ١غ١ٕ ٜؿٞ ١٥ّ ة١ٗٝ ١  ٥١ٝٝس ١٥ندب
غ١ضز ضٟ ِضاَد )يبنبيًبؽ  ي١ ِضٚةعٞ ز٠َٚٚٞ ٠ٚ١٥يريٞ قِطْٞ َٝتزز  ٖد ١ غة١ض  

ٚ يةةة١ ْعٜةةةو زٜدضةةةة١نط قِط يريةةةٞ ١٥ضَةةة١ْٞ )زٜريةةةط ٕ ٟ ؾةةةهدْسٚ ٖةةة١َٛٚ  ١٥ض١َْػةةة دٕ 
ثبّ ز   ٛنُةةةس ضٟ ١٥ؾةةةهدْٞ  19-11ٚةري ١نةةة١ٟ ظ٠ٚو نةةةطزب ي١ةةةة١ٜين غةةةدةريْٞ )  

نةةطز٠ٚٚ ٚةري ةةدْٞ نٛضز٥ٚةة١ٕ ٚ ١٥زٜدةةة١ٕ  ةةة١ةريّ ٥ةة١ّ    ض) ةة١ضٖدزٟ غةةٝب١ّٝ    ةة١ طٚ
 ة٢ب ١ْ ٝج١ ةٛٚب ضٕ  ١ طٚ

ْٞ )٥ةةبضزٟٚ ٥ةة٠ٚ١ٍ  ز  يةة١ ةةة١ٜين    يةة١ ظ٠َةةدْٞ غةةٝدْع٠َني  ٛنُةةس ضٟ ١٥ؾةةهد    
ِضاَةدز  ية١ ْعٜةو ) ةط ٕ   ؾة١ِضٜبهٞ قةٛضؽ ةةٛٚ ٠ٚ غة١ضز ضٟ          ٥ٗبضزٟٚٚ ١٥ؾةهد٢ْ 

ثبّ ب يةةة١ غةةةديريٞ  12ِضاَةةةد )نط غةةةبؽ  نةةةٛشض ٚ ٥ةةةبضزٟٚٚ ِضاَةةةد ث١ضٜبؿةةةدٕ ةةةةٛٚ )     
ز  نٛضزغةة دٕ ن١ٚ ةة١ شٜبةةط ٥ٝػةة ٝتٟ )٥ةة١ْ ٛ ٕ ٟ غةة١ضز ضٟ ِضاَةةد  نةة١    11)ثبّب21

ٍب ٥ةةبضزٟٚ )ثةةد =١٥ؾةةهدْٞ ز  يةة١ ؾةة١ِضز  ةةةٛٚ  يةة١ ١ْ ٝجةة١ز  ٥ةةبضزٟٚٚ ِضاَةةد  ثضي١طةة١
نةةدٕ نةة١ٚو   هَٛٚةة١ ٞ َةةدزٟ ثهةةٛٚى  نةة١ يةة١     ثاإؾةةهدٚ  ةةدةريْٝبهٞ ظاض ز٠ؽ ثةةدض 

ٍب ٥ةبضزٟٚٚ ١٥ؾةهدْٞ ةةٛٚ  ٠ٚ نةْٛه١      ذ٥د ٠ضةدجيدْٞ ٥ُِٝطاز  ةٛٚ ي١ّ ؾ١ِض٠ز  ي١طة١
ٍب غةة١     ضز ضٟ ِضاَةةد يةة١ ١َغةة١٦ي١ٟ ز ة١ؾةةهطزْٞ  دةريْةةس   ةةدةع ةةةٛٚ  ة١زظٜةة٠ٚ١ ي١طةة١

)َدضى ١٥ْ ٛ ٕ  َٛخدة١ض٠ٟ نةطزٚ  ةةب ؾة١ِضٟ ١٥ؾةهدْٞ  ١ؾةٜٛكٞ نةطزٚ  ٚ قٝعة١ٕ        
ثبّ ثةٝـ َةٝتزز  ةة١ ٥بضز١ٜٚنة٠ٚ١  ٖةدو ٚ      ١٥24ّ غ١ضز ض٠ ةة١  هةطٟ ٥ٝٓ كةدّ ية١     

ةٛٚ ظ٠ٚو نطزب ي١زٚ ٟ ة١ٜٓٝبو  ٛنُس ضٟ ١٥ؾهدْٞ ث ١٥ض١َْػ دْٞ ن١  دةعٞ ثدض
  ٛ ٠ٚ غةة١ض  هَٛة١ ٞ َةةدزٟ ثهةةٛٚى ٚ يةة١زٚ ٟ  ) ة١ضٖدزٟ نةةٛ ض٠ّ  ةةة١ ي١ؾةهط٠ٚ٠ نةة

ؾةة١ضٜبو  ٛنُس ض٠نةة١ٟ ١٥غةة  نةةطزٚ ١٥ض١َْػ دْٝؿةةٞ غةة١ْس٠ٚ٠ٚ يةة١ ١َْػةةٛةدْٞ     
 خبٟ قِط يريٝبهٞ ةب  ١ ٝني نطزب

ٍب  هَٛة١ ٞ        غديريٝبو ي١ ثٝبـ َةٝتزز   هَٛة١ ٞ ١٥ؾةهدْٞ  َعد١ٖز٠ٜة١نٞ ي١طة١
ز٠ٚضٟ ةةةةة١  هَٛةةةة١ ٞ ِضاَةةةةدب يةةةة١     م ضاَةةةةد نةةةةطزٚ  ١٥ض١َْػةةةة دٕ ٚ نٛضزغةةةة د٢ْ   

ٚ ِضاَةةةدز  يةةة١ ١٥ض١َْػةةة دٕ ٚ   ث)٥ةةة١ضز٠ٚ ْٞ غةةةٝب١ّٝ ز  زٜػةةةد٠ٚ١ْ يةةة١ ةةةة١ٜين ثةةةدض  
 نٛضزغ دْس  ؾ١ِضٚ ١ٖض ١ٜنٞ ظاض ةٛٚب

                         
 )ثدبّ  ١ٜ ين ثدف َٝتزب ثبّب ١ٜ ين ثٝبـ َٝتزٚ )ّ  ٠ٜٚد  11)
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يةة١ ظ٠َةةدْٞ ق١ٜكةة١ضٟ ِضاَةةد ١َؾةةٗٛٚض )ْةة١ضٕٚ ز  ي١ؾةةهطٜبهٞ ضاَةةد ٖد ١غةة١ض      
١٥ض١َْػة دٕ ٚ نٛضزغة دٕ ٚ ٖةة١َٟٛٚ ظ٠ٚو نةطزٚ ية١ زٚ ٟ َٛ دض٠ة١ٜةة١نٞ زٚٚضٚ     

ٕ ٟ ١ٖض زٚٚ ض ٚ ِضاَد ز   )  ز ز ة١ ِض٠ ثين )ثدضزضٜبص ي١ ة١ٜ ِضف ةةٛٚ ةة١ قط يريةٞ    طا
٥ةةة١ّ ةةةةدض٠ قةةةٛيرييٞ ةةةة١ٜين زٚٚ ز٠ٚيريةةة١و ْٝةةةٛ قةةة١ِضْٝبو    19)ثبّ ١٥12ض١َْػةةة دٕ )

 ز٠ٚ َٞ نطزب
 

٠ضةدجيةةدٕ ذيةة١ّ ة١ٜٓةة١ز  ١٥ض١َْػةة دٕ ٚ نٛضزغةة دٕ ٚ ٚةري ةةٞ َةةدزٟ ثهةةٛٚى  ٥ةةد     
ٞ   11)ق١َٚٞ )٥ةدةٕ   ضٟ ٛٚؾٞ  ١ طٚ ةةٛٚ ٠ٚ ظاض  ٛٚؾةٞ  ة١خطٜ دو ٚ     ٚ نةٛضة

ٟ ْةة١نطزٕ  ةةة١ةريّ خةة١يريهٞ ١ًَ١َن١ ١نةة١    ظاإَٛ د ةة١ ث ةةدةريٕ ةةةٛٚب  هَٛةة١ ٞ ثةةدض   
١ٜ دو ثة٢ب ز ٕٚ ٚ ز خًةٞ   ض َكد١َ٠ٚو ٚ َس  ١ ١ٜ١نٞ ١َضز ١ْٜدٕ نطزٚ  ظاضٜدٕ 

 ْٞ خٛي١ د بث  ١ ٞ ٖٝهٝدٕ ١ْ ةٕٛٚب ) زٚ ٜٞ ٚ ض٢ٚط 
   ي١ؾةهطٜبهٞ ْةدضز٠    Trajanد ) ط ش ٕ اضٟ ضاَطٟ َٝتزز  ٥ُٝثط 199ي١ غديريٞ 

ٟ 111غةة١ض ١٥ض١َْػةة دٕ  ٠ٚ ) ةة ز ز ٟ قِط يريةةٞ  يةة١ْدٚةطزب ) ةةط ش ٕ   ْٝٗدٜةة١و يةة١      
َٝتزٜس  خبٟ ة١ ٥بضز١ٜٚنٞ ط١ٚض٠ٚ٠ ة١غة١ض غةٛض١ٜز  ِضٟٚٚ نةطز٠ ١٥ضَٓػة دٕ ٚ     

        ٔ   13)ٚةري دْٞ نةٛضزٚ  هَٛٚة١ ٞ ١٥ضَة٢ْ١ ةة١  ة١ٚ ٟٚ ية١ْدٚةطز ١٥جلة١ظٜط٠ٚ ٥دزٜةدة
  حلرط=ٖد ط   ٚ ةدةًٝؿٞ ز ط نطزٚ  د خ١يٝجٞ  دضؽ نٛٚب)

ٍب       طٟ َٝتزٜس  ٥ُٝ( 133ي١غديريٞ  اضٟ ِضاَةد )ٖدزضٜة١ٕ    ط  ةٞ ةة١  ةسٚز ق ةٛٚ
ٍب  هَٛةة١ ٞ )ثةةدض   ٟ َٝتزٜةةس  )ةةةتف ٟ  111 ز  قةةٛيرييٞ نةةطزب يةة١  ثنةةطزٚ  ي١طةة١

١ غةةٝب١َٝٞ  ٛنُةةس ضٟ ١٥ؾةةهدْٞ ي١ؾةةهطٟ نةةطز٠ غةة١ض ١٥ضَٝٓٝةة١ٚ  طط ةةٞ ةةة١ةريّ يةة     
زٚ ٜٝةةس  ة١ض َ ةة١ض ةةة١ )ندغةةٝبؽ ٟ غةة١ضز ضٟ ِضاَةةد ؾةةهدٚ  ة١ؾةة٢  ةة١ضة٢ ٚةري ةةدْٞ  

 نٛضزٚ ١٥ض١َٕ زٜػد٠ٚ١ْ ن١ٚ ١ ز٠ؽ  ه١َٛ ٞ ِضاَدب
                         

 ١ٖةٞ ظ٠ضز٠ؾ ١ ي١ّ ة١ٜٓ١ز  نبنط ٠ٚ١ٜبذ)زٜٔ ن١ضو  ن١ٜ١ن٢ب ي١ ن ٝب دْٞ ١َ  19)
ٍب  ز ١٥ْٝؿة  ٚ ية١ زٚ ٜٝةس  ةة١ض٠             11) ١٥ّ ق١َٚ١ ٥دض٢٣ ٥ٝبط ْٞ ةٕٛٚ ٚ ية١ ثٝبؿةس  ية١ ْعٜةو )ز٠ضة١ْةسٟ ز ضٜةد

٥ٝر١ٟ ١َ بٍ ١٥ٚ ْد٠ٟٚ ٥ٝػة ٝت  ظ َٞ ٖٝجطٜس  ن١ ة١ض٠  د ٚٚيغد ةتريٚة٠ٚ١ْٚٛب ي١ زٚ ٜٝس  ي١ ق١ِضْٞ  ١ٚ ١
 نطز )٥دةٕ ٠ندٕ ضٜٚٚدٕ نطز٠ ٚةري دْٞ  ١ض ب

ٟ ظ خةب  زٖةبى ٚ  ة١قط٠  ية١ ق١زميةس  ةة١ ٚةري ةٞ        ضا  ي١ة١ؾ٢ ؾ١ضقٞ زجي١ًٟ يٝٛ ٟ َٛقة٢ً ٥ٝبػة د  قة١     13)
 )٥دزٜدةٔ   ١َؾٗٛٚض ةٛٚب
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ٚ   ثيةةة١ ظ٠َةةةدْٞ )٥ةةة١ضز٠ٕٚ  ٟ ثٝبٓج١َةةةس  نةةة١ ٥ةةةدخط  ٛنُةةةس ضٟ ثةةةدض )١٥ؾةةةهدْٞ  ةةةٛة
ٕٚ ٚ ي١ؾةهطٟ ثةدض     ١غة١ض ٥ةبضزٟٚٚ   ةث زٜػد٠ٚ١ْ ي١ ة١ٜٓٛ ي١ٖٓطٜبٓس  ٥ٝبطٕ  ٚ ِضاَةد  ٝبههٛة

ٚب     ٘ ِضاَدز   ١ي ١ٟ نطز  ة١ةريّ ةة٢ب ١ْ ٝجة١ ةٛة ٟ ضٟ )١٥ضز٠ؾة ٟ ثدثة١ندٕ  ٚ ٥ٝٓكةط    ظٔا  ضا
ةي١ٟ ١٥ؾةةةهدْٞ  ١قةةةدزٚيف ٥ةةة١ّ ظ٠َدْةةة١ٟ نةةةطز )      ثبّ ب يةةة١ ٥ٝع  ةةةدضٟ غةةةديريٞ   334غةةٛة

ٍب )١٥ضز٠ؾة  ز  ية١ ةة١ظٜط٠ٚ ١٥ضَٝٓٝة١ز        331) ثدبّ ٠ٚ٠ ق١ٜك١ضٟ ِضاّ ١٥يػةهدْس٠ض  ي١طة١
ِضنطزٕ ٚ ي١ْ١ ٝج١ز  ) ١ضٕ  ٚ )١ْقٝ ني ٚ ية١ ثدؾةس  ١٥ضَٝٓٝة١ٚ  ٚةري ٞة     ز٠غٞ نطز ة١ؾ١

 )نٛضز١٥ٕٚ ٜـ ن١ٚ ١ ز٠ؽ ١٥ضز٠ؾ ب
ِض٠ف )١٥ضز٠ؾ  ثدث١ندٕ ٠ٚ٠ ةٛٚ ةة١  ط١ٖٕةٞ ظ٠ضز٠ؾة ي١ّ قط١ٜ٠ز ٚ  ي١ ذ١َ

ٖة١ةٞ ِض٠مسة٢ ٥ٝبةط ٕب ية١ ظ٠َةدْٞ )ؾةدثٛٚضٟ ٥ة٠ٚ١ٍ ز  ١٥ضَٝٓٝة١ ٚ نٛضزغة دٕ          ذ١َ
ؾةةُٝديٞ ١٥جلةة١ظٜط٠ف  ٝبههةةٛٚب ؾةةدثٛٚض ٥ٝد تي١نةة١ٟ  ١غةةهني  ٥ٝد تيةةٞ نةةطزٚ  

نةةةطزٚ  ) ةةةط ٕ  ٚ )ْكٝ ني ٜؿةةةٞ طط ةةة٠ٚ١  ةةةة١ةريّ ٠ٚ١٥ْةةةس٠ٟ ثةةة٢ب ١ْنةةةٛٚ ٚةري ةةةٞ    
اضٟ ط  زٜػدٕ  ٛقٝدْٞ نطزٚ  ي١ؾهطٟ "ٚ ي١ضٜدٕ"ٟ ٥ُٝ(  Cordien)طٛضز١ٜٕ=

 ِضاّ ز خًةةٞ ةةة١ظٜط٠ ةةةٛٚ  ٠ٚ  ةة١ د ) ١ٜػةة١ بٕ =١َز ٜٔ ٜؿةةٞ َٛ دقةة١ض٠ نةةطزب    
ٍب خ١يريهٞ نٛضز١ٜٕ ن١ٚ ١ٓ ؾ١ِض٠ٚ٠ٚ قِط ي١ن١ٜدٕ نٛؾة    قٝػ٢ُب ي١ؾهطٟ ِضاّ ي١ط١
ٍب ٥ٝبط ٕ قٛيرييٞ نطزٚ  ة١ّ  ١ض ١ ١٥ضَٓػ دٕ ٚ نٛضز١ٜٕ  دةعٞ  ٚ خ١ي١يف ١٥ٚ ي١ط١

ثةةةدبّ زٜػةةةدٕ يةةة١ ةةةة١ٜين ؾةةةدثٛٚضٚ  319ٚ 311ثةةةدبّ ب ي١ةةةة١ٜين ٥344ٝبةةةط ٕ ةةةةٛٚب )
ٚ  Valerien)ٚ ي١ضٜةةة١ٕ   ٍب   ط٥ُٝةةة(     ز  ؾةةة١ض ١ٖيريري غةةةةد اض يةةة١ )٥ٛز٠غةةةد ز  ي١طةةةة١

 ي١ؾهط٠ن١ٟ ١٥غ  ةٛٚب
ٕ اضٟ ِضاَد )زٜٛق١ًط٥ُٝ(  ٕ   ية١ ظ٠َةدْٞ )ْطغٞة ز   نة١  ١ٚ ة١ّ ؾةدٖٞ غدغةدْٞ        ثٚا

نطز٠ ٚةري ٞ نٛضز١٥ٕٚ ٚ ١٥ض٣١َٝٓٝ ز ط  نةطز  ي١ثدؾةس  ي١ؾةهطٟ ٥ٝبةطٕ       ضٟةٛٚب  ١ طٚ
ٍب ٥بضزٟٚ ِضاَةدز  ية١ ْعٜةو ) طٕ   ٝبةو      ٥ةدةريٕ ٚ ي١ؾةهطٟ ِضاَدٜةدٕ خةط ث     غ١ْس٠ٚ١ٜٚ ي١ط١

ثةةةدبّ ب غةةةديريٞ زٚ ٜةةٞة غةةة١ضز ضٟ ِضاَةةةد )نديةةة١ضٜٛؽ  ة١غةةة١ض ١٥ضَٝٓٝةةة١ز       311ؾةةةهدْسب)
ٚ  ي١زٚ ٜٝةس  ي١غة١ض      بوا  نطزٚ ٥بضزٟٚ ٥ٝبط ْٞ ؾهدْسٚ  ضٟ ١ طٚ  و )ْطغٞة  ةطٜٓةس ض ةٛة
 ٕ ٚى      طا ج ٚةري ٞة "٥ةة١ضظٕٚ  َٛة ُةة١  ظ ةةس٠  ض٠ةٝ   12)يرية١ةٞ ٥ٝبةةطٕ  َٛقةدي١ ١ نةط ٚ ٥ٝبةةطٕ  ثٝبٓة

                         
 ض٠ْري١ ٚةري ٞ )َدض  ٚثٛيؼ=َٝد دضقني  ة٢ب  12)
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ٍب ة١ ٍب      طٟب ؾطٚعضٟندضزا" ةب ِضاَد ة١ة٢ب ٖٝبؿ  ٚ ي١ط١ ٚ قٛضغ  زجيًة١ ةة١  ةسٚز ق ٛة
"    317نةةةط ) ثةةةدبّ ب يةةة١ ثةةةدف ٥ةةة١ّ ٠َٛ ١ق١ ٝةةة١  هَٛةةة١ ٞ ِضاَةةةد  يةةة١ز٠ٚضٟ "طةةةبَٞ ٕٚ 

١٥ضَٓػةةةة دْٝبهٞ  ١ؾةةةةهٌٝ نةةةةطزٚ " ةةةة ز ز"ٟ نةةةةطز ةةةةة١ قِط يري٣ةةةٛة ة١ؾةةةٞة ةٟ شٚٚضٟٚ       
 بنٛضزغ دْٝؿٞ  ١ة٠ٟٚ ١٥ّ  ه١َٛ ١ نطز

 

ٖةةة١ةٞ  ٝػةةة١ٟٚ ةةةة١طٜٛبط٠ٟ  ةةة١ضَدْٞ "َةةةٝتٕ" ةةةةٛٚ ةةةة١ ذيةةة١ ثةةةدف غةةةديريٝبو َةةة١
ثةدبّ ز  زٜػةد٠ٚ١ْ ؾة١ِض ية١ ةة١ٜين      221ثدبّ ب ي١ غديريٞ ١ٖ212ةٞ ِض٠مسٞ ِضاَد)ذ١َ

ٚ  ةن ةةدف ٚ  ِضاَةةدز  ز٠غةةٞ ث٣بهةةطزٚ زٚ ْةةع٠ غةةديريٝبو ز٠ٚ َةةٞ  ذؾةةدثٛٚضٟ ز٠ّٚٚ )
ًةٞ ١٥ض١َْػة دٕ ةةٛٚ ةةٛٚ  ٠ٚ     نطزب ن١ْس غةديريٝبو ي١َة١ٚ ثةٝبـ زٜةين ١َغةٝيٞ ز خ     

ٍب نةطز ) ة ز ز ٟ  ٛنُةس ضٟ       ١٥ض١ْٝٝ١َندٕ ة١  هطٜبهٞ غٝدغٞ ١٥ّ زٜٓة١ٜدٕ ق ةٛٚ
١٥ضَةةة١ْٝـ ق ةةةٛٚيريٞ نةةةطزب يةةة١ ٥ٝع  ةةةدضٟ ٥ةةة١ّ  دضىةةة٠ٚ١ زٜةةةين ١َغةةةٝح ٚ ٥ةةةدٜٝين 

ٖةة١ةٞ ذظ٠ضز٠ؾةةة ن١ٚ ٓةة١ دلدز٠يةة٠ٚ١ب خةة١يريهٞ ؾةةدر ٚ نٝبةةٛ ٕ )نةةٛضز  ي١غةة١ض َةة١    
 َ ٍب ْة١نطزب )زٚ ٜةٞ ٚ ض     ظ٠ضز٠ؾة َد٠ٚ١ْٚ زٜةين  ْةٞ خٛية١ د    ثا  ١غةٝيٞ ٜةدٕ ق ةٛٚ

ٟ ةب ٢ث ١٥٠ّٚ ز١ٜٓ  دظ١ٜ٠ ١ٖض ي١ة١ٜين خ١يريهٞ ؾدض ٕ ٚ  ٛةدضز  ةتريٚة٠ٚ٠ٚٛٚ   ١
ز٠ض٠ٚ٠ٟ ؾةةدض ٕ ٚ ق١قةة١ةدو ْةة١ ةةةٛٚب يةة١ ظ٠َةةدْٞ )ٜةةعز طةةٛضزٟ ز٠ّٚٚ ز  ٥ٝبةةط ٕ         

ٟ ضٚ دْٝٝة١ٚ  زٚ  ط١ىلب ية١ ِض١٥ٚغةد  ك ١ٖةٞ ي١ ١٥ض١َْػ دْس  ز٠ؽ ث٢بذ ١ضةٝبهٞ ١َ
ٖة١ةٞ ية١ ظ٠َةدْٞ نة١ْس  ٛنُةس ضٜبهد      ذطدٚٚض٠ندْٞ نٛؾة ب ٥ة١ّ ؾة١ِضٚ ؾةبض٠ٟ َة١     

 ز٠ٚ َٞ نطزب
ثةةةةدبّ ز   )ْٛقةةةة١ٜ ني ٟ َٛ دقةةةة١ض٠ نةةةةطزٚ ةةةةة١ة٢ب 219ؾةةةةدثٛٚض  يةةةة١ غةةةةديريٞ 

ثدبّ ز  زٜػد٠ٚ١ْ ٖد ١ غ١ض نٛضزغة دٕ  219ظ٠ٚ هطزٕ ة١ةٝبٞ ٖٝبؿ   ٠ٚ ي١غديريٞ 
ٛ دقةةة١ض٠ نةةةطزٚ  ظ٠ٚ ةةةٞ نةةةطز يةةة١ زٚ ٟ ١٥َةةة١    ٟ َ  14)قةةة١ةريٟ )٥د١َز=زٜدضةةةة١نط  

))ةدظةس=ةدظةسٟ "ْعٜو ة١ظٜط٠ٟ ٥ٝنب  ١َٛض ةٛٚ"ٟ ططوب ق١ٜك١ضٟ ِضاّ )شٚيٝة١ٕ  
Julien ( ثةدبّ  ية١  ةط و ث١ِضٜة٠ٚ١ ) ة١ٜطاظ ؾةدثٛٚض ٚ       212  ة١ ي١ؾهطٜبهٞ ط١ٚض٠ٚ٠

نةة١ْس ؾةةدضٜبهٞ ة١ٜٓٛيٓةة١ٖطٜبين طةةطو ٚ ي١زٚ ٜٝةةس  يةة١ زجيًةة١ ث١ِضٜةة٠ٚ١ ةةة١ قةة١ض  ٞ      
                         

ٕ ١٥ّ ق١ةري١ٜ ية١    14) ٕ اض )طض٠ف ٥ُٝة(  طا  ٠ ٠ٚ ةةدف  ة١ هِٝ نط ةةٛٚ ٠ٚ ة١ د ةةب زضٚغة  نطزْةٞ        طا  ْةة قشاط
 َدن١ٟٓٝ ؾ١ض ز ض ١٥يك١ْد ١ٜ١نٝؿ٢  ٝدةٛٚب
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١ثٝس  ِضاٜةةٞب زامنةةدٟ ِضاَةةٝـ يةة١  ط  ةة٠ٚ١ ةةة١ قةة١ْديٞ )ؾةةدٖٞ ز  ٖد ةة١ زجيًةة١ٚ     نةة
ٍب ٥بضزٟٚٚ ة١ضٜةس   ١ٚ ٝةسٟ  ١ض٠نة١ ٞ نةطزب شايٝة١ٕ   ةد َة١ز ٜٔ ٖةدو ٚ ية١           ي١ط١

ٕ ثدؾس  ط١ِض ٠ٚ١ٜ ةب غ١ض نٛضزغ دٕ ٚ ي١ط١ِض ْة٠ٚ١ز  ية١    ِض٠ف ٥ةبضزٟٚٚ ٥ٝبط ْة٠ٚ١   طا
 زٚٚ  ه١َٚٛ ةةةس  قةةةٛيريح نةةةط ٚ ؾةةةهٝبٓط ٚ  خبؾةةةٞ نةةةٛشض ب يةةة١ زٚ ٜٝةةةس  يةةة١ ةةةة١ٜين

ب ةة١ةريّ ية١ثٝبـ    11) ١قطٜ ١ٕ نٛضزغ دٕ ٚ ١٥ض١َٝٓٝ ة١  ١ٚ ٟٚ ن١ٚ ١ ز٠ؽ ؾدثٛٚض
ز  ةةةة١ 271قةةةٛيريح زٜػةةةد٠ٚ١ْ ؾةةة١ِض ز٠غةةةٞ ث٣بهةةةط ٚ يةةة١    ٢ٚطاااٟؾةةة١ض  طبٚقاااٟ ةةة١

 ِض٠يف ز٠ض ١م ة١ ١٥ض١َْػ دٕ ٚ طٛضةػ دٕ ِضٜبو ن١ٚ ٔبطٕٜٞ ة٢بظَٕٛ د ١
ّ ز  ١٥ض١َْػةةةةة دٕ يةةةةة١ ةةةةةة١ٜين 211-213)يةةةةة١ ظ٠َةةةةةدْٞ ؾةةةةةدثٛٚضٟ غةةةةةٝب١ّٝ  

 هَٛٚةةةة١ ٞ ِضاَةةةةدٚ ٥ٝبط ْةةةةس   ١قػةةةةِٝ نةةةةط   ٜةةةة١ ين نةةةةط  ةةةةة١ زٚٚ  هَٛٚةةةة١و ٚ    
 ٛنُةةةس ض٠ندْٝدٕ ؾةةةدٖع ز٠ندْٞ ٥ٝؿةةةهدْٞ ةةةةٕٛٚب يةةة١ ظ٠َةةةدْٞ ةةةة١ٖط َٞ نةةةٛ ض٠ّ    
)غةةةةٝدْع٠َني  ٛنُةةةةس ضٟ غدغةةةةدْٞ ز   خ١غةةةةط٠ٟٚ  ةةةةدنُٞ ١٥ضَٝٓةةةة١ٟ ٥ٝبةةةةط ٕ     

 ّب212دٟٚ ةطز  ٛقٝدْٞ نطزٚ  ي١ؾهطٟ ٥ٝبط ٕ ي١ ْ
يةةة١ ظ٠َةةةدْٞ ةةةة١ٖط َٞ ثٝبٓجةةة١ّ )ةةةة١ٖط َٞ طٛض ٜؿةةةس   ٚةري ةةةٞ نٛضزغةةة دٕ ةةةة٠ٚٛ  
ق١ ١ٟٓ  ١ض  ٚ ٖة١ض ية١ ظ٠َةدْٞ ٥ة١ّ  ٛنُةس ض٠ز   هَٛٚة١ ٞ ١٥ضَة١ْٞ ةةٛٚ ةة١          

 ّب  433ٚةري ٝبهٞ ٥ٝبط ٕ
ٍب ٟ ؾةدٖٞ غدغةدْٞ  ية١ َة١ةدز٣  ١قةطٟ ؾ١ؾة١َٞ َٝتزٜةس           )قٛةدزٟ ٥ة٠ٚٚ١

ِاّ ٚ ضااا نٛضزغةةة دٕ ن١ٚ ةةة١ شٜبةةةط ٥ٝػةةة ٝت٠ٚ )٥ةةة١ض    ي١ؾةةةهطٟ نةةةطز٠ غةةة١ض ِضاّ ٚ   
)زٜدضةةة١نط ٟ ظ٠ٚو نةةطزب زٜػةةدٕ ٖةة١ض يةة١ّ  ١قةةطٟ ؾ١ؾةة١َ١ز ١ٜ نةة١  ١ؾةةد٥ ٟ     

" ةةٛٚ    Goatanzaطبض ْٞ نٛضز  ي١ شٜبط ٥ٝس ض٠ٟ ِض٥٠ٝػ١ندٜدْد ن١ ْةدٟٚ "ط٥ٛد ةدْع   
 هَٛةةةة١ ٝبهٞ طةةةة١ٚض٠ٟ ز ١َظض ْةةةةس  ثدٜ ١خ ١نةةةة١ٟ نطَدؾةةةةدٕ ةةةةةٛٚ  ٠ٚ ٚةري ةةةةةٞ       

 ب يةة١ 34دْٝؿةةٞ  ٝةةد ز خةةٌ ةةةٛٚ )١َغةة١٦ي١ٟ نٛضزغةة دٕ ٚ ةةٛضى  ةثةة١ض٠     ضةدجيذ٥ٖةةد
ّ ز  ؾ١ِضٜبهٞ ط١ٚض٠ ي١ة١ٜين غ١ضز ضٟ ٥ٝبةط ٕ )طةٛ ظٟ  ة اظ ٚ ٥ةبضزٟٚ     193غديريٞ 

ِضاَدز  ٚ قٝ  ةٛٚ  ٠ٚ نٛضزغ دْٞ ١َضن١ظٟ ن١ٚ ١ ز٠ؽ ٥ٝبط ٕ ٚ خ١يريهٞ َٝد دضقني 
ٜط٠ٚ نٛضزغة دْٞ خةٛ ضٚٚز    ١ْقٌ نط ١ٜ خٛظغ دٕبغديريٞ زٚ ٜٞ زٜػةد٠ٚ١ْ ية١ ةة١ظ   

                         
ٍب غ١يرية 7ٚ ١٥ي١٦ن دف ذؾدثٛٚضٟ   11)  يٞ ١ْٝٝبًث ١ْ ٞ نطزٚ ي١ّ خكٛق٠ٚ١ ١٥اااطٕغد
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 ؾ١ِضٚ ز٠ ٛ ٟ ٥ٝبط ٕ ٚق١ٜك١ضٟ ِضاّ ز٠ٚ َٞ نطزب
ٍب ١٥ْٛؾةة ٚ ْٞ  ةةدزٍ   يةة١    ّ ز  نةة١ ةةةب )ةظٜهةةد  نةةٛٚ   113)خ١غةةط٠ٟٚ ٥ةة٠ٚٚ١

٥ٝرةة١ٟ خةة١ظ٠ض غةة١ ١ضٟ طاا ة١غةة١ض نٛضزغةة دْس  ِضا٣ٜةةٛ ي١زٚ ٜٝةةس  نةة١ ةةةب  ٥١ةةسٜيب 
ٟ نطز  زٜػد٠ٚ١ْ خة١  ّ ز  نة١  173ةةٛٚب ية١   ١٥حل١ض٠نة١ٟ نٛضزغة دٕ ٚ ١٥ضَٝٓٝة١     طا

ق١ٜكةةة١ضٟ ِضاّ ٖد ةةة١ غةةة١ض )ْكةةة١ٜ ني  ٚ َٛ دقةةة١ض٠ٟ نةةةطز )١٥ْٛؾةةة ٚ ٕ  ةةةة١      
ي١ؾهطٜبه٠ٚ١ ِضٟٚٚ نطز٠ ق١ٜكة١ضٚ  ٥ةبضزٟٚ ِضاَةٞ ؾةهدْسٚ  ٥ة١ّ ؾة١ض٠ ْعٜهة١ٟ        

ٍب   ِض٠ ١ٜٔ ةٛٚ ة١  د١ٜٟ ؾ١ِضبطٕيريٞ نٝبؿد  ٠ٚ ق١ةٟ )ز ض   ةب ط٘ثٝبٓج غد
ُديٞ ةةةةة١ظٜط٠ )ز ض  ٚ   ّ  ز191)خ١غةةةةط٠ٟٚ ث١ضٜٚبع ٜؿةةةٞة يةةةة١ )     ِضٟٚٚ نةةةةطز٠ ؾةةةٝة

ٟ )زٜدضة١نط  ٚ ةة١  ب ٚة ةدْٞ  ةط ية١  هَٛة١ ٞ ِضاّ ظ٠ٚو نةطزٕب ٥بضزٜٚٚة١نٞ  طٜؿٞة        عضا
ّب ٜةة٠ٚ١ ق١ٜكةة١ضٟ 133ة١غةة١ض نٛضزغةة دْٞ شٚٚضٚز  ِضاٜةٞة ةةةب )قثدزٚقٝةةد ب يةة١ ٥ٝع  ةةدضٟ  

 ٚ ٠ ٠ٚ ةةةة١ ٥بضز١ٜٚنةةة٠ٚ١ ِضٟٚٚ نةةةطز ضاإاِضاّ )١ٖضقةةة١ٍ=ٖط قًٝٛؽ  ن١ٚ ةةة١ َٛقدةةةٌة  ةةة١ ط
١٥ض١َٝٓٝٚ نٛضزغ دٕ  ٚ ي٣ٚ١ب ي١ؾهطٟ )ؾ١ٖطةط ظ ٟ غة١ضز ضٟ ٥ٝبط ْٞة ؾةهدْسٚ  غةديريٞ     

ضةدجيدْة٠ٚ١ ِضٟٚٚ نةطز٠ ٥ٝبةطٕ  ٚ ي١ؾةهطٟ ٥ٝبط ْٞة ؾةهدْسٚ ز٠غٞة        ذٖزٚ ٜٞ ي١ ة١ٗٝ ٞ ٥د
م ٥د ١ؾةةةري١ز٠ٟ ظاض         نةةةطز ةةةة١ ٜةةة١ ُدٚ  ةةة١خطٜيب ٥ٝبةةةطٕ  ٚ ٥د ١ؾةةةري١ز٠ندْٞ ةدخكةةٛة

ٚ ةدةريٕ نةطزب غةديريٞ زٚ ٜ ٜـة ية١ نٛضزغة دْس        ض طؿ دغة. ٟ  ة١خطٜ.   ذ١َٖؾٗٛٚضٟ )٥د
تزٟ ز  يةة١ ْعٜةةو ١ْٜٓةة١ٚ ٟ 137ي١ؾةةهطٟ ٥ٝبط ْةٞة ثدضنةة١ ثدضنةة١ ؾةةهدْسب يةة١ غةةديريٞ  ٟ َةٝة

 ق١زِٜ ؾ١ِضٜبه٣  ي١ ة١ٜين ٥بضزٟٚ ١ٖضق١ٍ ٚخ١غط٠ٚز  ِضٜٚٚس ٚ ِضا١َندٕ َٛ ١م ةٕٛٚب
دض٠ظٚٚض  ٛٚؾٞ ةدخكٛم ة١ؾٞ ةٓٛةٞ ٚؾ١ضق٢ ؾ  ي١  ١ٜين غديريس  ٚةري ٞ نٛضزغ دٕ

ٚ ٠ٚ د  ٞ ظاض ةٛ ّ ة١ ز٠ؽ )ٖط قًٝٛؽ ٠ٚ٠ َد٠ٚ١ٜب  ١ د ١ٖضق١ٍ ةب  ١ كٝيب 121 ١خطٜ د ٝبه
ةد      ٟ  يةة١ ؾةةدض٠ظٚضز   131 طاٟاخ١غةةطٟٚ ثةة١ضٜٚبع ة١غةة١ض ؾةةدض٠ظٚٚضز   ٝبثةة١ِضٟ َٚةةدْريٞ ؾةٛة

ٚ دْس٣   ية١ ثدؾةس  ِضٟٚٚ نةطز٠ ) ٥ة١ضز٠ةريٕ  )      ٗضِ ةٛض زٚ  ٖٝض ؾدضٚ طْٛسٟ  ٝد ١ْٖٝبؿة  ٚ غٛة
٘  ب ١٥ّ ٠ٚقد٥ٝع١  ١قةدزٚيف  1924  ةث١ض٠ ٥3ٝٓػكًٛث١زٜدٟ ٥ٝػتّ  ةرًيسٟ  ضٟ ٥ٝػةتَٞ  ظٔا

ة١و ية١ ٥ٛة كٞ َٛةةدض٠نٞ ١َنة١ٟ َٛن١ض٠َة٠ٚ١ ٖة١ةريو ٚ         نطزٚ  ي١ّ ٠ٚق ١ز  ةٛٚ ن١ ِضاشٟ ٖٝسٜ 
 ب 11)ِ يفط ة١ض٠ ة١ضز٠غٞ نطز ة١ ِضْٚٚدى نطز٠ٚ١ْٟ ٚةري دْٞ ١٥

                         
ٕ ٗسٍو٠ ٞ ذل١َ١ز )ض ٚةز٠ ٞ  ١  11) ٠ ٞ ية١     ١171قدزٚيف    صوٟ  هلل عٚو تزٟ ٥ة١ندب ز٠ ٛة ٠ٚ ةد ٞ ية١    111ٟ َٝة

٠ٚب ٖٝجط٠ ٞ َٛةدض٠نٞ ن١ ١َةس٥٠ٞ  دضىٞ ٖٝجط١ٝ٣  ١قدزٚيف 123 ٚ قٝ  ٛة  ٟ َٝتزٟ ١٥ندب133ٟ َٝتزٜس  
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٠ ةٞ  ٝػةد ةة١ ؾة١ف  ١قةطٜبو  زٜةين ظ٠ضز٠ؾةة ية١         ضا  ي١ ثٝبـ َةٝتزٟ  ة١  
ِض٠ف ٜةةة١ن٢ب يةةة١  طااا٥ٕٝبةةةط ٕ ٚ َٝةةةسٜدز  ثةةة١ٜد ةةةةٛٚ ةةةةٛٚ  ٠ٚ يةةة١زٚ ٟ ١٥َةةة١ نةةة١ يةةة١       

ٍب نةط    دز٠ ة١ٕ ةةةٛٚ ةة١ زٜٓٝبهةةٞ         ٛنُةس ض ْٞ ؾة١ضقٞ ٥ٝبةةط ٕ )طؿ دغة. ٠ٚ٠ ق ةةٛٚ
ٍب نةةةطزب زٜةةةين ِض٠مسةةٞب قةةة١َٚٞ نةةةٛضزٜـ  يةةة١ ثةةةدف ةةة١ٜٓٝبو ٥ةةة١ّ زٜٓةةة١ٜدٕ    ق ةةةٛٚ

ٟ َٝتزٜةةس  ط١ٜؿة ١ ١٥ض١َْػةة دٕ  ةة١ةريّ ٠ٚ١٥ْةةس٠ ِض٠  ةة١ ٞ   22 ٝػة١ٟٚ يةة١ غةديريٞ   
ٟ  ةةةٛٚ  ةةة١ةريّ يةة١ زٚ ٟ ٥ةة١ّ ٢ااث ْةة١ز٣ٛ  ةةد ٥ٝ  ةةس ٟ  ١قةةطٟ نةةٛ ض٠ّ ظاض نةة١ّ  ةة١ 

 دضىةةة١ ةةةة١ نبَةةة١نٞ  هَٛةةة١ ٞ ِضاَةةةد غةةة١ض يةةة١ ْةةة٣ٛب يةةة١ غةةةٛض٠ٚ١ٜ ِضٟٚٚ نةةةطز٠     
ض١َْٞ ) ة ز ز  ٚ ق١َٚ١نة١ٟ ٥ة١ّ زٜٓة١  دظ٠ٜة١ٜدٕ      ١٥ض١َٝٓٝٚ نٛضزغ دٕ ٚ قِط يريٞ ١٥

ٍب نةةطز  ةة١ةريّ خةة١يريهٞ ز٠ض٠ٚ٠ ٚ نٝدْؿةٝٓدٕ طٜٛبٝةةدٕ ١ْز ٜة١ب ٠ٚ ي١غةة١ض زٜةةين      ق ةٛٚ
ٜبهٞ ىلب ١ْنطزٕ ة١ ٢ث ظ٠ضز٠ؾة َد٠ٚ١ْٚ  غ١ ٣ٛ  ١ؾٜٛكٞ ق١ؾ١ )ض ٖٝ. ندٕ  ١

  17)ِضٜٛ ١ٜ ٝبو ة١ ؾٝبهٞ ظاض ن١ّ ز خًٞ ١٥ٚ ز١ٜٓ ة٠ٚٛب
 

ٍب ٥ٝػةةةت١َندْد    ضٟظٔااا٘يةةة١  ٍب  ١َدغةةةٝدٕ ي١طةةة١ ٥ٝػةةةت١َ ٝس ٚ  ٖةةة١ض يةةة١ ٥ةةة٠ٚٚ١
ٕ  ٣برهطٜٔ ٚ زٜٝدٕ ن١ ٥ة١ّ زٜٓة١  دظ٠ٜة١ ة١ ة١ٚ ٟٚ َةٛ  كٞ       ةة  ٚ ٚزٜٓٝدْة١ ي١ةة١ض    طا

ة١ض٠ةة١ض٠  ق ٛٚيريٝةدٕ نةطز  ةة١      ١َ١٥ٗ  ٠ٚنٛٚ )غٝبط َدضى غدٜهؼ  ١٥يري٢ب  ة١ ٥دغد٢ْ
ضنةةة١ندْٞ  ٛضنػةةة دٕ ةةةة١ٚ نةةة١ ٥ٝٓجةةةد ة١ضة١ضٜةةة١ندْٞ ١٥ ةةة١ضٜكدٚ  ٛٗ  ز٠ض٠ة١ٜةةة١ن٢

ٍب ٚ ة١ؾ١ٚم ق ٛٚيريٝدٕ نطز٠ٚب )زٚ ٜٞ ٚ ض   ب313ْٞ خٛي١ د  ةث١ض٠ ث ١ْٚ ١ ة١ز
ق١َٚٞ نٛضز  ١ٖض ٠ٚنٛٚٚ ١٥َٛضخٝين َٛ  ١ة١ضٟ  ١ض٠  ١٥يريٝبٔ  ية١ ؾةدْع٠َني   
ٍب ٥ةبضزٟٚ ٥ٝػةتَد         غديريٞ ٖٝجط س ٚ ية١ زٚ ٟ  ة١ئٞ ) ة١يٛ ٕ  ٚ ) هطٜة  ز  ي١طة١

ب  ١َدؽ ٚ عضٟثٝبٜٛػ ١ ةع ْني ن١ ي١ ثٝبـ ١٥ّ  دضى١ؾس  ة١  ١َدغٝدٕ نطزبة١ةريّ
يةة١ٕ َةة١ض ّٛ ٥ديٛغةةٞ َةة١ةٛٚز ١٥ ١ْةةسٟ يةة١     ثاا٥ٕٝٗ ةةس ٟ نةةٛضز ٚ قٝةة  ةةة٠ٚٛب َةة١   

 ز ٚ  يةة١ ْةةدٚ ١٥قةةيدةٞ ن  َةةس   ةدغةةٞ ةدةةةدٕ )ندةةةدٕ         ملهاا ُٛ ١ ػةة ٟ  )ضٚح 
                         

اضٜة٢ ٥ُٝطانة١ ض٠ْرية١ نةٛضز     سا  ز  ٥ة١يري٢ب ْة١  31ٟ نٛضز ة١ض َ ١ض ة١  ٛضى ي١ دؾ١ٟٝٝ ةثة١ض٠ٟ  ضٕٚٚق١  17)
ٍب نطزبةٔ  زٜين  ٝػ٣ٚ١ٝ  دٕ ق ٛٚ
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٠ٚب ٠ٚ ١٥ّ )١َميٕٛ  ٟ نِٛضٟ ١٥ند  ن١ْٟٝٛ ١َميٕٛ  )١٥ةٞ ة١ق   ةٛ ١٥ٗيهٛضز٣
ٟ ١٥ند ١ غ١ض ن ٝب ة١ ْدٜدة١نة١ٟ  ةد    طف١َ ًَٛد ١ف  ١ )٥ةٝنب  ١ةة١ض  نة١ ةة١      فعا

(  ٞ  ٗض٠ ز٠ض ةة١م ةةة١ َةةدض٢ٜ٠  ثاإ  ١َؾةةٗٛٚض٠  ٠ٚ ٥ةة١ّ ٥ةة١   الصاا بٞ مت يٚٚااز  هصااخ ب
ٌب ٥ة١ندب    ك با ْ  هلا م٠  ٜبةو ية١ )  ٙثااااا  طٚ ن١ْس  ة١ز تٟب خكٛقٝدعضٟة١  ٜة٠ٚ١  ْة١ق

 زٜـ ة ٢ببب ق١ دة١ٟ  طٟ نٛضعضَٟٛ  ١َ١ي١ ن١ ة١
٠ ةةٞ )غةة١ س ةةةٔ ٠ٚقةةدم  يةة١زٚ ٟ  ةة١ئٞ َةة١ز ٜٔ  يةة١شٜبط   ضاا  ةةدضٜذ ٥ةة١يري٢ب  ةة١ 

ٟ َةةةةٝتزٟ  127ٟ َةةةةدض ٞ 11قبَدْةةةةس ٟ )ٖدؾةةةةِ ةةةةةٔ  ١  ةةةة١ ز ٚ يةةةة١  ةةةةدضىٞ )  
  نةْٛه١ ةة١قدٜٝدٟ ٥ةبضزٟٚٚ  ةٛضؽ ية٣ٚ١ب طةطز        11)٥بضز١ٜٚنٞ ْدضز٠ غ١ض ة١ي١ٚة

٥ٝػتّ  ي١ ثدف ؾة١ِضٜبهٞ   ةٛٚ ة٠ٚ١ْٚٛٚ )١ٜظزةطز ٜـ ي١ ) ١يٛ ٕ  ةٛٚب ٥بضزٟٚ
٠ ٞ ق١ كدع  ؾةٜٛبٓٝدٕ نة١ٚو ٚ ) ة١يٛ ٕ ٟ    ض َٓدغ.  طغ١ ٝدٕ ز٠ضث١ض ْسٚ   ١

ٍب  ١َدغةٞ نةٛضزٚ ٠ٚ    ٕ ظ٠ٚو نطز  ٠ٚ ة١ّ ١ْٚ ١ ٥ة٠ٚٚ١ ٍب ٥ةبضزٟٚ     طا ْةٞ نةٛضز ي١طة١
٥ٝػةةتَد  ٚ قٝةة  ةةةٛٚب يةة١ثدف  ةة١ئٞ ٥ةة١ّ قةة١ةري َُٖٛٝةة١  نةة١ غةة١ض ١زٟ )غةةٛ ز ٚ     

٠ ةٞ  َٛة١ض ٠ٚ١٥ْةس٠ َة١ًٜٞ ثٝبؿةه١ٚ ين      ضا  يريٝبٔ ن١  ١٥١ عضٚام)ةٝ دٍ  ةٛٚ  ة١
ٟ ٖٝجطٜةةس  11ةةةب ٚةري ةةٞ  ١ةةة١ّ ْةة١ةٛٚب يةة١ زٚ ٟ  ةة١ئٞ ) هطٜةة   ٚ يةة١ غةةديريٞ         

ةةٔ  ١ْة١ّ ز ٚ  ةة١ ٥ة١َطٟ      ض٠ ٞ )غ١ س ٥ٝنب ٠ٚقدم   ي١ قبَدْس ٟ ) ة١ٜد ض  ١
 غ٢ب قبيريٞ ِضٜبهدػ :  11)  ةب  ١ئٞ ة١ظٜط٠عِٕ هلل  ض٠ٟ ٞ  ١َٛض )ضض  ١

 
ٍب  ي١شٜبط قبَدْس ٟ )غٌٗٝ ةٔ  ٛز٠ٟ ز   ِضٟٚٚ نطز٠ )ِضق١ بق  بيريٞ ٠ٚٚ١٥

 قبيريٞ ز٠ّٚٚ  ي١ ٥ٝس ض٠ٟ ) ١ةسٚيريتري ةٔ  ١  دٕ ز  ةٛٚ  ٠ٚ ِضٟٚٚ نطز٠ )ْك١ٜ ني ب
قةةبيريٞ غةةٝب١ّٝ  يةة١ قبَدْةةس ٟ ) ١ق١ةةة١ ةةةٔ ١٥ي٠ٛيٝةةس ز  ِضٟٚٚ نةةطز٠ )ةةة١ظٜط٠          

 ة١ئٞ ةة١ظٜط٠ٚ  ٖٚة١ّ َة١ْعٞ     ٠ ٞ  َٛة١ض ية١ّ  ١ض٠ن١ ة١ ٖة١ّ     ض ١َقك١زٟ  ١
ٍب قبيٞ ز٠َٚٚد ض٠ ٞ ) ١ٜدض نب١َنٞ ِضاّ ي١ ة١ظٜط٠ٚ٠ ةب غٛض١ٜ ةب  ١    ي١ط١

                         
 ٟ ٥ُٝطاز  ةٛٚة٢ببط(ة١ي١ٚة  ؾدضٜبهٞ ق١زِٜ ةٛٚ ٠ٚ ض٠ْري١ ي١ ةٝبري١ٟ غ دغْٝٛٞ )قعيطةد  11)
ٚ زٜدضةة١نطٚ ؾةدض٠ َُٖٛٝة١ندْٞ:  ة١ض ٕ       ًضا  ٚةري ٞ ةعٜط٠ ٜدخٛز ١َظاثب دَٝد  ٝ دض٠و ةٛٚ ية١ زٜةدض    11)

  ٥دَةس  َٝد ةدضقني  َٛقةٌببب ٚ خل ) َةِ     ض٠ٖد=٥بض ١  ضق١  ض٥٠ٛغٛيع١ٜٔ  ْكٝ ني  غٓجدض  خدثٛٚض  َدضزٜٔ
  ب1 ةغت١َٝ  ةًس 
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ن٠ٚٛ غ١ض )٥بض ١ ٚ ي١ زٚ ٟ  ١ئٞ ٖدو )ْك١ٜ ني ٟ ططو ٚ ِضٟٚٚ نطز٠ ؾةُٝدٍ  
  1  ةًسٟ  الًٍ  الس ًِٚٞض٠يف )َدضزٜٔ ٚ ) زٜدضة١نط  ٚ ١٥ض١َٝٓٝب )طٕةب 

ٍب ق٠ٛ ٝبهةس  ية١           )ض٠ ةٞ ) ٝةد  ض  ١  ة١ةٝ. ةةٔ َٛغة١ًُٝ ١٥يرة١ٖطٟ ٟ ي١طة١
ٕ نٛضزغ د٠ٚ١ْ ْدضز٠ غ١ض َة١ة  ٚ ظ٠ٚ ةٞ نةطزب ةة١ةريّ ٥ة١ّ ؾةدض٠ ية١ ثةدف ةة١ٜٓٝبو         طٚا

زٜػدٕ ية١ ز٠غةٞ ٥ٝػةتّ نة٠ٚٛ ز٠ض٠ٚ٠ب ٠ٚ ية٠ٚ١قة ٚ يٝة١ ٢ )١َ دٜٚة١ ةةٔ ٥ة١ة٢          
ط  ةةٛٚ    غٛ ٝدٕ  ي١ ؾدَس  )ي١  ١ٜين ٠ٚق د ة١ظٜط٠ٚ ١٥ض١ْٝ١َف  ١ٚ يري١ٟ ٥ة١ٚ نة  

ٕ ٟ ٖٝجطٜس   زٜػدٕ ) ة١ةٝ. ةةٔ َٛغة١ًُٝ ٟ ْةدضز٠ غة١ض )َة١ةري      21ي١ غديريٞ   ٚ طٚا
  ب2زٚٚةدض٠ ظ٠ٚ ٞ نطز٠ٚ٠ب  )٥ٝٓػكًبث١زٜدٟ ٥ٝػتّ  ةًسٟ 

ٟ ٖٝجطٜةةس  ٠ٚٚ١٥يريةة١ٕ ) َٛةة١ض  ةةعض٠ ةةٔة قةة١ٜؼ  يةة١ ) ةة١يٕٛ  ٠ٚ٠ ِضٟٚٚ    31يةة١ غةةديريٞ 
ي١زٚ ٜٝةس  ) ١ ١ةة١ ةٔة  ١ضقة١ز       نطز٠ ؾةدض٠ظٚض  ٜٚػةة  ة١ئٞ ةهةد  ةة١ةريّ ةةبٟ ْة١ٖدو         

ضؽ      ٠ ٝبهٞ َٓدغةة س  زٜػةةدٕ ِضٟٚٚ نةةطز٠ ؾةةدض٠ظٚٚض  ٠ٚ يةة١زٚ ٟ ؾةة١ِضٜبهٞ قةٛة ٍب قةٛة ي١طةة١
ضز طةة١ىلب   ٚ  ٠ٚ ٥ةةبضزٟٚ ٥ٝػةةتَٝـ نةة١ يةة١  ضاا ظ٠ٚ ةٞة نةةطزٚ  يةة١ّ ؾةة١ِض٠ز  نةٛة ٜةة١ د ٞ ةةٛة

 ) يهدٌَ ب هٞ ؾدض٠ظٚٚض ظاضٟ ىلب ؾ١ٖٝس ةٛٚبٟ زٚٚثؿ٢ث ؾ١ضز  ن١ ة١ ١
ٟ ٖٝجطٜةس ٚ ية١ َس  ١ ة١ٟ )٥ة١ٖٛ ظ ٚ ) دغةد  ٚ)ز ض جبةطز ز         32ٚ 11يريٞ ي١ ة١ٜين غد

ٚ  ٠ٚ ةةة١     ٍب ٥  ْٝةة١ندْد َٛ ١ ةة١م ةةٛة ضز ي١طةة١ ةٝعةة١و ٜدضَةة١ ٝدٕ زٕ  ي١ةةة١ض ١٥َةة١ يةة١    طإانةٛة
 ٕ ٍب ٚ ةدْةس     طا ٜعةةد ٝبهٞ ضاا ِض٠ف ٥ةةبضزٟٚٚ ٥ٝػةت٠ٚ١َ  ٥١ةةسٜ. ٚ  ١ةعٜةة١ نةطٕ  ٚ  يةة١ َةةد

ٚب ز٠ ع١ٜةة١نٞ  ةةطٜـ ٖةة١ض يةة١ ظ٠   هلل  ٓةة١ ز   )رضاٟا٠ ةٞة  َٛةة١ض ضاا َةةدْٞ  ةة١ظاضٜةةدٕ ةةٛة
ةةةٝبهٝدٕ ٚةري ٞة )نطخةةد ٟ ١َضنةة١ظٟ ٜةدٕ )ة١ؾةٞة غةةدميدض ٚ َػةدةدظٕ   ز طةة  نةةطز     عضاااااااةة١ 

ؼ ةةٔة غةة١مل١ ١٥ي١٦ؾةةج١ ٞ ٟ ْةةدضز٠ غةة١ضٜدٕ ٚ      ضاا ي١غةة١ض ١٥َةة١  ةة١   ٠ ةٞة  َٛةة١ض )قةٝة
  ب231ةث١ض٠  تأرٙذ  الًٍ  الس ًٚٞ، ٥١سٜيب نطزٕب )

ضٟ ٥ٝػةتَد ز خًةٞ ؾةدض٠ظٚض    ظٔ٘ ق١َٚٞ  ١ض٠  ي١ثٝبـ 199))٥ٝنب  يركٝ٘  ١٥يري٢ب
ٟ ٖٝجطٜةةس ٚ يةة١ ثةةدف 33ةةةٕٛٚب ةةة١ةريّ ؾةةدض ْٞ )ةدظ ةةةس ٚ غةةدَكدٕ  ٥ٝٓجةةد يةة١ غةةديريٞ 

ٟ ٖٝجطٜةةةس ٚ 31ؾةةة١ِضٜبهٞ ظاض ةةةة١ ؾةةةٝسز٠و ز٠ؽ ٥ٝػةةةتّ نةةة١ٚ ٠ٚٛب يةةة١ غةةةديريٞ    
يةة١ظ٠َدْٞ  دنُٝةة١ ٞ ) دَةةٌ  ٥ةة١ةٛ َٛغةةد ١٥ي١٦ؾةةع١ضٟ يةة١ ة١قةةط٠ز   زٚٚ ز٠ عةة١      

                         
 ٟ ٖٝجطٜس  ْٛٚغ٠ٛٝب319 ١ٝ٣ْ ن١ )ن د   ي ًس ٕ ٟ ي١ ذ١٥ةٛة١نط ١٥ة١ز ١٥ب١َ١  199)
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 نٛضز ي١ ١٥ٖٛ ظٚ  دضغس   ٛقٝدْٞ نطز٠ٚب
     ٔ ضز ٜدضَة١ ٞ )  ةس يطةٔ  ةة و ز   نٛة   191)  الطاه   ي١ ز٠ٚضٟ خ١ة ١ ٞ ) ١ةسٚملة١ٝي

ٕٚ ٚ  هثإايريةِة ٚ قةة١ٖطٟ ) ةة١ةدا ةةٔة ٜٛغةةف ٥ةة١ظا٘ا ٜدْةةس  ٚ  ي١غةة١ض ١٥َةة١  ٛٚؾةٞة قةة١يف  ةةٛة
َ 191نٛؾةة دضٜبهٞ ظاضٜةةدٕ ىلب نط بيةة١ غةةديريٞ    ةة١ ٞ ) ١ُ ز   ٟ ٖٝجطٜةةس ٚ يةة١ ز٠ٚضٟ ٚ ٝي ػةًة

ٟ ٖٝجطٜؿةةةس  َٛ  ةةةدقٞ نٛضزغةةة دٕ  ٛٚؾةةٞة ٥ٝػةةة ٝتٚ    113ضةدجيةةةدٕ ٚ يةةة١  ذٚةري ةةٞة ٥ةةةد 
ٚب ٚ ىل نٛضزغةةة دٕ )ةةةة١ض ح  يةةة١ ؾةةةدضٟ )٥ةةة١ضز٠ٌٜٚ ز       ةةة١خطٜ د ٞ  ٛضنةةةدْٞ خةةة١ظ٠ض ةةةٛة
َٛ دقةةة١ض٠ٚ ؾةةةة١ٖٝس نةةةةط ٚ  ة ةةةدٟٚ ٥ٝػةةةة ٝت  ةةةةد )َٛقةةٌة  ٖةةةةدوب يٝبةةةةط٠ز  )غةةةة١ ٝس    

٠ ٝبهٞ ظاضٟ ية١ ٥ة١ًٖٞ ٥ة١ٚ ْةد       ية١ نٛضزغة دْٞ    ٠ٚٗ نةبنطز٠ٚ٠ٚ ؾةهدْس٢ْ  ١٥جل١ضؾٞة  قٛة
ض  ةةةدضٜذ  ةغةةةتّ ب ةةةة١ةريّ يةةة١ ةٝبريةةة١ٟ        نطزْةةة١ ز٠ض٠ٚ٠ٚ   دةريْٝؿةةٞة ىلب غةةة١ْس٠ٚ٠ )َكةةٛة
١ُ ٚ ية١ثدف غةديريٝبو           رة١ ٖٝؿةدّ  )غة١ ٝس ٟ  ة١ظٍ نةطزب ٠ٚٚ١٥يرية١ٕ )َػًة َٛند ١٥١و خ١ٝي

 )ذل١َ١ز ةٔ ١َضٕٚ  ٣ نطز ة١ ٚ ىل نٛضزغ دٕب
ٝبُدٕ ٟ خةةةدضةٞ نةةة١ يةةة١     ٟ ٖٝجطٜةةةس   نٛضز131يةةة١ غةةةديريٞ   ٠نةةةدٕ ة١ض َ ةةة١ض ةةةة١ )غةةًة

رةة١ َةة١ضٚ ْٞ ز٠َٚٚٝةةدٕ ز           ٚ  ٜدضَةة١ ٞ ٥ةةبضزٟٚٚ خ١ٝي دْٞ نةةطز ةةٛة نٛضزغةة دْد  ٛٚقةٝة
ر١ٜة١ ية١    ذ ٕ   ١ٕ ٥ة١ّ خ١ٝي ة١ ٢٣ ةدٚنٝةد ية١        طا ٚ  ٠ٚ ية٠ٚ١قة ٚ ٝي ضز ةٛة ِض٠ف ز ٜهٝٝة٠ٚ١ نٛة

ٚب نٛضزغةة دْس  ٖةةد  ٠ٚٛ زْٝةةد٠ٚٚ  يةة١ ثةةدف ةةةدٚنٞ خبؾةٞة ٚ ىل )ةةة١ظٜط٠ٚ ١٥ضَٝ   ٓٝةة١  ةةٛة
    ٠ٚ ر١ ٥ٝ( ِٖٝ  ٛقٝدْٞ نطز ة١ ٥ةبضزٟٚ نٛضزغة د٠ٚ١ْ نٛة )١َضٕٚ   ن١ ة١ض َ ١ض ة١ خ١ٝي
رةةة١ٟ ؾةةةهدْسٚ  ز خًةةٞة       غةةة١ض ؾةةةدّ  ٠ٚ ي١ةةةة١ٜين )ة١ ١ًةةةة١ى  ٚ )ؾةةةدّ ز  ٥ةةةبضزٟٚ خ١ٝي

 ٟ ٖٝجطٟ 123زمي١ؾل ةٛٚ ٠ٚ خٝت ١ ٞ ٥ٝعتٕ نط ب )
ٛ ي١ ١ٖض ٟ ز٠ ٛ ٞ  ١ةدغ١ٝٝٚ خطٚةٞ )١٥ةد َٛغًِٝ خبض  ٘ غدْٞ ز  )قة ةة١  حطا

ٍب قبَدْس ْٞ   193)١٥ةٛ ١٥يعبٕ  ٍب ٥بضز١ٜٚنس  ٖد ١ غ١ض ؾدض٠ظٚٚضٚ  ي٣ٚ١ب ي١ط١ ي١ط١
ز  ز طة ٟ نةطزب غةديريٞ    121ٕ ةٔ غةٛ ٝدٕ  ؾة١ِضٟ نةطزٚ  ية١     مث خ١يٝر١ ١َضٚ ٕ ) ٛ

ٍب )٥ٝنب ١ٖة ٠ ٟ قبَدْس ْٞ َة١ضٚ ٕ ية١ ) ة١يٛ ٕ ز  ؾة١ِضٟ     حط٘زٚ ٜٞ )قٛ ة١  ي١ط١
  121  ةث١ض٠ 1ة١ضٟ   ةًسٟ طٕ ط  نطز )نطزٚ ١٥ٜٚؿٞ ز

                         
ٚ ٠ٚ ي١غديري٢ ذ١٥ّ   191) ٍب نٛضز٠نةدْٞ  ةدضؽ ٥ٝ رةدقٞ نةطزٚ      12  ١ ة١ضَ  ١ض ة١  جدا  ٛقٝدْٞ نطز ٛة ٟ ٖٝجطٜس  ي١طة١

ٞ  دضؽ ) دضؽ ٜدٕ ز ط نطزب ٖجَٛٞ نطز٠ غ١ض   ١ةدا ٚ ؾهدْس٣ٛ نٛ ١ٟ ظ٠ٚو نطزب ي١ة١ٜنٞ  طٜؿ٠ٚ١ نٛضزْ 
 َكٛض  دضىٞ ٥ٝػتّ )١٥ةٛ ١٥يعٕٝٛ  ١٥يري٢بب  193)
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يةةة١ ز٠ٚضٟ خ١ة ةةة١ ٞ )٥ةةة١ةٛ ١٥يعةةة١ةدؽ  ١ةةةةسٚيريتري ١٥يػةةة١ دح ز  ٚ ىل ةةةة١ظٜط٠    
ةدجيةةدٕ ٥ةة١ةٛ ة١ رةة١ض ١٥مل١ْكةةٛضٟ ةةةط ٟ ةةةٛٚب يةة١ّ قةةط١ٜ٠ز       ذٖنٛضزغةة دٕ ٚ ٥ةةد 

نطز٠ نٛضزغ دٕب ١٥ةد َٛغًِ   ١ةسٚيريتري ةةٔ  ة١ىل ية١ ْعٜةو      ضٟي١ؾهطٟ ِضاّ  ١ طٚ
 ٖٝجطٟ 127  ١َ ًٛ  نطزب )١ْقٝ ني

نةةةٛضز  يةةة١ز٠ٚضٟ خٝت ةةة١ ٞ ٥ةةة١ةٛ ة١ رةةة١ض ١٥ملٓكةةةٛضز   ٝبهةةة١يريٞ  ٛقةةةٝدْٞ    
ٍب    147نٛضزغةة دٕ ٚ ١َٖةة١ز ٕ ةةةٛٚب يةة١     ٟ ٖٝجطٜةةس   خةة١ٚ ضظَٞ )٥ػةة  دٕ   ي١طةة١

  ٚ نةطز٠ ؾةُٝديٞ نٛضزغة دٕ ٚ ١٥ضَٝٓٝة١ٚ ٥ة١ٚ ٚةري ة١ٟ       ضاٟ  ٥بضز١ٜٚنٞ  ةٛضى  ة١ ط
 ةةدةريٕ نةةطز  ِض٥٠ٝػةةٞ  ١ؾةة ٠ ٞ ِض٠ٚ ْةةسٟ     ةةدةريٕ نةةطزٚ ) ةة١ ًٝؼ  ٜؿةةٞ ظ٠ٚو ٠ٚ  

  ١ضةٞ نٛضٟ  ١ةسٚيريخ ط١ىل َٛقدة١ي١ٚ َٛز  ١ ١ٟ نطزٚ ي١ ١ْ ٝج١ز  نٛشض ب
ٖٝجةطٟ   ٖةدضٕٚ ١٥يِط٠ؾةٝسٟ    112خ١يٝر١ٟ ١َٖةسٟ  ية١زٚ ٟ ؾة١ِضٟ ةٝةع ْؼ )    

ضةدجيةدٕ ٚ ٚةري ةدْٞ  ة١ضةٞب قة١َٚٞ خة١ظ٠ض ية١       ذٖنٛضٟ نطز ةة١ ٚ ىل نٛضزغة دٕ ٚ ٥ةد   
ٕ نةةطز٠ نٛضزغةة دٕ ٚ ظاض ةٓدٜةة١و ٚ  ضااٚ ضٕٚ ١٥يِط٠ؾٝس ٜؿةةس   ةة١ طٚظ٠َةةدْٞ )ٖةةد

ؾةةةةةةة١ْد ١ ٝدٕ نةةةةةةةطز ةةةةةةةة١ةريّ خ١يٝرةةةةةةة١ف ةةةةةةةة١ ؾةةةةةةةٝسز٠و  ١ةعٜةةةةةةة١ٚ طةةةةةةة١ضزٟ    
 ٖٝجطٟ 112نطزٕب)

 

 يف طا  ٟ ٖٝجطٜةس  ية١ ٥ة١   331ي١ ز٠ٚضٟ خٝت ١ ٞ "َع كِ ةةدهلل"ز ٚ  ية١ غةديريٞ    
    ٟ ز ب ة١ رة١ض   َٛقٌ قٝدَٝبهٞ نٛضز ي١ شٜبةط ٥ٝةس ض٠ٟ "ة١ رة١ضٟ  ٗةطةؼ"ز  ِضٚٚ

ن١ٜ١ن٢ب ي١ خد١ْز ْٞ نٛضز ةٛٚ ٠ٚٚ١٥يرية١ٕ ية١ "ةدةةدنٝـ"ز  َة١ ًٛ  ةةٛٚ  ةة١ةريّ ية١        
زٚ ٜٝةةس  يةة١ ؾةةدخدْٞ "ز غةةني"ز  ٥ةةبضزٟٚ خ١يٝرةة١ٟ ؾةةهدْسٚ  طةة١يٝبهٞ ىلب ١٥غةة        

ٟ 331نطزٕبز٠ عةةة١ٟ ز٠ّٚٚ  يةةة١ شٜبةةةط قبَدْةةةس ٟ  ةةةٛضى "٥ٝ ةةةدر"ز ٚ يةةة١ غةةةديريٞ         
ؾة١ضٜبهٞ قةٛضؽ ِض٣ٚٚةس   ة١ رة١ض ؾةهدٚ      ٖٝجطٜس   ٥بضزٜٚة١نٞ  ةطٟ ٖد ة١ غة١ضٚ     

)٥ٝ در  نٛؾ دضٜبهٞ ظاضٟ نطزٚ  ٠ٚ ؾ١ْد ١ ٞ ط١ٜدْس٠ ز٠ضة١ٜ١ى ن١  ١قٝك١ ة١ٕ  
ب ة١ رةة١ض زٜػةةدٕ  ١غةةًِٝ ْةة١ةٛٚ  ٠ٚ خةةبٟ    192)ٜةة١تااٟةةةب  ةةدضٜذ َةةٛةيب خ١ةديريةة١  

  ب391  ةث١ض٠ 1ز٠ضَدٕ خٛ ضنطزٚ  ثٝدٚ ١ْ َطز ) يهدٌَ  ةًس
                         

ٟ يريُة١ ْٝٗدٜة١و ي١غة١ض ةة١    ظ ١٥ّ )٥ٝ در ٠   192) ٕ َٛ د١َية١ٟ ة١ةدض ْة١ ٠ٚ دقةٝد١ْٟ ية١      عضا ض٠ف خ١يٝرة١  طا
 ١ ظٜٓس ْس ٚ ي١  ٝٓٛ ْد َطزٚ ة١ظ ٟ ١٥ ُدىل خبٟ ز٣ب) مل ٛنٌ  ٢ً  هلل ٠ٚ٠  ١ثؼ نط ٚ ي
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)١٥قةةر١ٖدٕ  ٚ )ةٝ ةةدٍ  ٚ ) ةةدضؽ ز  قٝةةدَٝبهٞ  ٟ ٖٝجطٜةةس   يةة١ 321يةة١ غةةديريٞ 
ِض٠ف ٥بضزٜٚٚةة١نٞ ١َخكٛقةة٠ٚ١ نةة١ يةة١ قبَدْةةس ٟ     طاإنةةٛضزٟ  ةةط ِضٜٚٚةةس  ٚ يةة١    

ٍب  ةةةة١ض٠ند ٞ  313)ٚ قةةةةف ز  ةةةةةٛٚ  ١غةةةةهني نةةةةط ب نةةةةٛضز  يةةةة١ غةةةةديريٞ      ز   ٝبهةةةة١
ز  ز خًةةةٞ ٖةةة١ض ٟ زًٜةةةٞ ِض٠ف "غةةة١ض ٟ   313)١َْكٛض=َػةةةدٚض ٟ خةةةدضة٣ٛ يةةة١  
٠ٚ طةةة١ىلب ٥ٝؿةةةٞ نةةةطز ةدخكةةةٛم ٜةةة١ن٢ب يةةة١      ظزلةةةٞ"ٚ "ٜةةة١ كٛ  قةةة١ دض" ةةةةٛٚ    

غ١ضنطز٠ٟ نٛضز ن١ ْدٟٚ "ذل١َ١ز"ٚ  نِٛضٟ " ١ةةسٚيريخ ٖة١ظ ضَٝبطز" ةةٛٚ  ةد غة٢ب      
ٍب ي١ّ ز٠ ٛ ١ٜز  خبٟ ْٛٚ ْسٚ ١ٜن١ ثٝدٚ ةٛٚب  غد

ٟ ٖٝجطٜس   نٛضز٠ندٕ ةةب  ٥١ػٝػةٞ  هَٛة١ ٞ  ١َس ْٝٝة١  ظاض     311ي١ غديريٞ 
"ذل١َة١زٟ نةٛضٟ ةةٝتٍ" نة١ طة١ٚض٠ٟ       ٟ ٖٝجطٜةس    312نب١َنٝدٕ نطزب ي١ غديريٞ 

ٍب  ١ؾةة ٠ ١ن١ٜس   ٛقةةٝدْٞ نةةطزٚ  ةةد ْعٜهةة١ٟ           ١ؾةة ٠ ٞ "ٖةةدظةين" ةةةٛٚ ي١طةة١
َٛقةةٌ ٖةةةدوب  ةةةدظ٠  ٚ ىل َٛقةةٌ "٥ةةة١ةٛ ٥ةةة١بٝجد   ١ةةةسٚيريتري ةةةةٔ  ١َةةةس ٕ" نةةة٠ٚٛ    
غ١ضٜدٕ ٚ ي١ "١َ طٚة١" ي١ غة١ض خةدظ٠ض  ٛٚؾةٝدٕ ةةٛٚ  ٠ٚ  ٝبةو ٥ةدةريٕب ةة١ةريّ )٥ة١ةٛ         

ضٟ ثةةة٢ب ْةةة١ةطزٚ  ةةة١ د ٜةةة١ن٢ب يةةة١ خعَةةةدْٞ نةةة١ ْةةةدٟٚ "غةةةًٝبُدٕ      ةةة١( ظااا٥ٕةةة١بٝجد
١٥حل١َةةةس ْٞ" ةةةةٛٚ  يةةة١ّ ١ٖض ٜةةة١ز  نةةةٛشض ٚ  )١٥ة٥ٛةةة١بٝجد  ة١َد٥ٝٛغةةةٞ ط١ِض ٜةةة٠ٚ١  
ٌب ٚ  ٜدضَةة١ ٢ يةة١ خ١يٝرةة١ٟ  ١ةدغةةٞ "١٥مله ةة١يف ةةةًٝتٙ" ز ٚ  نةةطزب غةةديريٞ        َٛقةة

١ّ  ١ؾة ٠ ١  زٚ ٜٞ نب١َنٞ ةب ٖدو ٚؾٜٛبٔ "ٖدظةين" ن١ٚوب ثٝبٓج ١ٖظ ض َديٝبو ية 
ن١ٚ ٓة١ نٝبةةٛ ٕ ٚ نة١  ١ْريةة١ دٚ ةةةٕٛٚ ِض٥ٝػة١ن١ٜدٕ ةةة١  ٝبةٌ ز ٚ ٟ ٥دؾةة  ةْٛٚةة٠ٚ١ٟ     
نطزٚ  )١٥ة١٥ٛبٝجد ٟ ختري دْس  د  ١ؾ ٠ ١ن١ٟ ز٠ضنٛٚ  ٠ٚ ِضٜٚٚدٕ نطز٠  ٚةري ةٞ  

ضةدجيةةدٕ"ب ذل١َةة١ز خةةبٟ يةة١ ؾةةدخٞ "ق١ْةةسٌٜ"ز  َدٜةة٠ٚ١ٚ  يةة١ زٚ ٜٝةةس  ٥ةة١ةٛ    ذ"٥ةةد
نةةطز   د٥ٝةةس٠ٟ ْةة١ةٛٚ  ٠ٚ ذل١َةة١زٜـ ْةة١ةد ٞ    ضااٚٚق٥ٟةة١بٝجد َٛ دقةة١ض٠ٚ  ةة١ 

 ٠ضةدجيدٕبذخبٜس ٚ ط١ٜؿ ١ ٥د
 

ِض٠ف خ١يٝرةة٠ٚ١ ةةةب )٥ةة١ةٛبٝجد  ٖةةدو ٚ ٥ةة١ّ طاإز٠ عة١ٟ زٚ ٜةةٞ نبَةة١نٞ  ةةط يةة١  
ةةةدض٠ ةةة١ قةة٠ٛ ٝبهٞ ظاض٠ٚ٠ زٜػةةدٕ نةة٠ٚٛ غةة١ضٜدٕ ٚ يةة١ ٖةة١َٛٚ ة١ٜنةة٠ٚ١ ز٠ٚضٟ ز ٕ ٚ  

تٍ" يةة١       ِٝ ةةةٕٛٚب "ذل١َةة١زٟ نةةِٛضٟ ٖةٝة ٌب ز ْةةط ٚ ٥ةة١ّ ١ٖض ٜةة١    نٛضز٠نةةدٕ  ١غةًة َٛقةة
  ب312  ةث١ض٠ 7نٛش ٠ٚ١ٜب ) يهدٌَ  ةًس 
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ٟ ي١ ظ٠َدْٞ خ١يٝر١ )١٥ملٛق ١زض ةًٝتٙ ٜؿةس   ةة١   ب قٝةدّ  ٠ٚنةٛٚ  ٛقةٝدْٞ    عضا
) ١ةةةسٚيريتريٟ نةةِٛضٟ ٥ٝةة( ِٖٝ ٚ ز٠ ٖةة١ظ ض نةةٛضز يةة١ ز٠ٚضٟ ١٥قةةر١ٖدٕ ٚ  ٛقةةٝدْٞ  

ٌب ِضٜٚٚةةس ب  يةة١ّ ة١ٜٓةة١ز  يةة١   ٣ نةةِٛضٟ ٥ٝ( ُٖٝةة٠ٚ١ ِض٠ف )ز٠ٜػةةِٝ طاإز٠ٚضٟ َٛقةة
ِض٠ف )نةةةِٛض ْٞ ذل١َةةة١ز طااا١٥ٕغدغةةةٞ  هَٛةةة١ ٞ ٖدظةةةةدْٞ ز ْةةةط ٚ  ي١زٚ ٜٝةةةس  يةةة١  

١٥يط٠ٚ زٟ  ٠ٚ١ٜ  ٛنُٞ ىلب غٝبٓط ٚ  ه١َٛ ٞ ِض٠ٚ زٟ ىلب ث١ٜد ةٛٚ  ٠ٚ  د  ١قطٟ 
  ١ٚ ١ّ ز٠ٚ َٞ نطز ) ١َدؾدٟ ةرًيسٟ ز٠ّٚٚ ةه١ 

َةس ْٞ ز  ية١ ط١يريٝةس     ضةدجيةدْٞ ) ػةٝبٔ  ١  ذٝ ١ؾ ٠ ٞ ٖدظةين  ية١ غة١ ١ضٟ ٥ةد   
ٍب   249ٟ ٖٝجطٟ ب ي١ غديريٞ 227ةٕٛٚ ٚ  د )غ١ملدؽ  نٕٛٚب) ٟ ٖٝجطٜةس   ٥ة٠ٚٚ١

ضةدجيةدٕ ٚ ةٓةٛةٞ  ة١ضةٞ    ذٖ ه١َٚٛ ٞ نٛضز ) ه١َٛ ٞ ؾة١ز زٟ  ية١ ؾةُٝديٞ ٥ةد    
 ب 194)ٟ ٖٝجطٟ ز٠ٚ َٞ نطز111ق١ كدغٝدز   ١ؾهًٝٞ نطزٚ   د غديريٞ 

١غةةة١ٜٝٚ١ٓ=ة١ضظٜهدْٞ  يةةة١  ٟ ٖٝجطٜةةةس  ز٠ّٚٚ  هَٛٚةةة١ ٞ نةةةٛضز )   241يةةة١ 
 ز٠ٚ َٞ نطزب 491ةٝ ديس   ١ؾهًٝٞ نطزٚ   د 

 

 كىرد لُ زَوانٌ )ئالبىيه(دا
ي١ ظ٠َدْٞ ١َ ع١٥يس٠ٚي١ز  ن١ْس ةدضٜبو ؾ١ٖط٠ظٚٚض ةب ١ غ١ة١ةٞ ؾ١ِضٚ ؾةبضٚ  

ٟ ةةةة١ ٙ ز  ةةةة١  244ب  ةةة١ض٠ند ٞ  ٝةةةد نةةةط ٠ٚ   ةةة١ د قةةةد ٝبيب غةةة ه هني يةةة١       عضااا
٠ظٚٚضٚ َٛز٠ ٝبةةو َٛ دقةة١ض٠ٟ نةةطزٚ  يةة١   ي١ؾةةهطٜبهٞ ةةة١ ق٠ٛ ةة٠ٚ١ ٖد ١غةة١ض ؾةةدض  

 زٚ ٜس  ةب َعد١ْٚ ٞ ِضٚنٔ ١٥يس٠ٚي١ نٛٚ ةب ِض٠ٟب
ٟ ي١ ظَدْٞ ١َ ع١٥يس٠ٚي١ز   ًَٛنٞ  ١َة١ز ْٝـ ةة١   ب  ة١ض٠ند ٝدٕ ية١ نٛضزغة دْٞ    عضا

ؼ ٚ  ١َ214ضن١ظٜةس  نةطز٠ٚٚب )غة١ٜف ١٥يس٠ٚية١ ٟ  ةدنُٞ  ١ية١  ية١         ٟ ٖٝجطٜةس  )ة ًةٝة
٠ٚ  ٚ ىل  دقٞة       ٟ َٛ دق١ض٠ نطزب ١٥ّ ٚةريط)١٥خت  ١ ة١ ز٠غة  ةةط ٟ  ٛة١َن١ٜة٠ٚ١ ةٛة

ٚ )ن ةةد  جتةةدض   ةَةِة  ةرًيةةسٟ   ١٥يسٚيةة١ ةةةب  ضاا ٟ )٥ةة١ةٛ  ةة١ ً. ز   ةة١ ٙثإا ب  يةة١ دز3ةةٛة
ؾةدض٠ندْٞ ةة١ض٠    ٗ ١ كٝ.  )١٥ةٛ ١٥ي٠ٛ د ٟ ة١ ي١ؾةهطٜبه٠ٚ١ ْةدضز٠ نٛضزغة دْٞ ١َضنة١ظ٣    

 ًٝةة١ طةة   )قةةد .   ةةة١ض٠ ظ٠ٚو نةةطزب )َٝد ةةدضقني  يةة١زٚ ٟ غةة٢ب َةةدْط َٛ دقةة١ض٠ٚ  ةةة١  
                         

ةدغٞ  ه١َٚٛ دْٞ نٛضز ي١ ةًسٟ ز٠َٚٚٞ ١٥ّ ن ٝب ١ز  ة١ ز٠ضة١ٜ١ى  ١ كٌٝ ١٥نط٣بب ي١ةة١ض ١٥َة١ ية١      194)
 قط٠ٟ  َُٛٚس  ١ٖض ةدغٞ  ١ؾهٌٝ ٚ َٛز٠ ٞ زٚ َٝدٕ نط ٠ٚب
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٥ةة١ةٛ  ةة١يٞ ف ةةة١ ٥بضز١ٜٚنةة٠ٚ١ زٜدضةةة١نطٟ َٛ دقةة١ض٠ نةةطزٚ  يةة١زٚ ٟ  ةة  ضٟ ٥ةة١ةٛ          
 ٙ ب211 ١ ًٛ  )زٜدضة١نط ٜـ ط   )

 

١٥يس٠ٚيةة١  ٥بضزٜٚةة١نٞ  ضاا ٟ َةةٝتزٟ ز   ) ةة171١ٟ ٖٝجةةطٟ )211يةة١ غةةديريٞ 
ْةةةدضز٠ غةةة١ض نةةةٛضز ْٞ ؾةةةدض٠ظٚٚضٚ ١َقك١زٜؿةةةٞ ١٥َةةة١ ةةةةٛٚ نةةة١ يةةة١  ١ؾةةة ٠ ٞ      

ٍب ٥ة١ٚ        ٙا  دٕ ٟ  ١ض٠  ةة٣ٛب )ة١ْٛؾ١ٜ  ٕ ١٥ند ة٠ٚ١  نةْٛه١ نةٛضزٟ ٥ة١ّ ٚةري ة١ ي١طة١
ٍب ةٕٛٚب ٥بضزٟٚٚ  ة١  ١٥يس٠ٚية١ ؾةدض٠ظٚٚضٟ طةطو ٚ     ضا   ١ؾ ٠ ١ َٛ ١ ل ٚ  ٝبه١

ِض٠يف ق١ ط  زٚٚضخػ ٠ٚ١ٓٚ ؾٜٛبٓٝدٕ نة١ٚ ٔ ٚ  طٕ ١ض٠ةدْٞ )ة١ْٛؾ١ٜ دٕ  ٜدٕ ةب 
   1) يهدٌَ  ةرًيس  ك مْ. نٛؾ دضٜبهٞ ظاضٜدٕ ىلب

ٞب يةة١ ثةةٝبـ ٥ةة١ّ ١ٖض ٜةة١ز    )نةةٛضزٟ نةةِٛضٟ ة١ز٠ٜٚةة١  ْدٜٚبةةو ةةة١ ٜدضَةة١ ٞ      غةةديري
ز   ه١َٛ ٝبهٞ غ١ضة١خبٟ ز ١َظض ْةسب    191)) ١َ١ز ْٞ ١٥ةٛ  ١ ً.  ي١ ٥ٛضز َؿ 

١٥يس٠ٚية١  ة١ ط٠ٟ ز ٚ خػة ١ٝ شٜبةط  دةعٝة١ ٞ       ض ة١ةريّ ٠ٚ١٥ْس٠ٟ ث٢ب ١ْنٛٚ ن١  ١
زٜٚة١نٞ ْةدضز٠ غة١ض نةٛضز ْٞ     ٟ ٖٝجطٜةس   ٥بض ١٥279يس٠ٚية١  ية١    ضا  خب٠ٚ١ٜب  ١

 ةة١ندض٣ٛ َٛ دقةة١ض٠ٟ نةةطزٕ ٚ يةة١ ثةةدف ١٥َدْةةس ٕ  ١غةةًِٝ ةةةٕٛٚب ةةة١ةريّ خةةٝتيف     
 ق١ٍٚ ٚةِط ١َٖٜٛٚدْٞ نٛؾ  ) يهدٌَ ب

يةة١ّ قةةط١ٜ٠ز   هَٛةة١ ٞ )ةةةدظ ٥ةة١ةٛ ؾةةجدع  نةة١ ١٥غدغةة١ٕ ِض٥٠ٝػةةٞ  ١ؾةة ٠ ٞ  
  ٥ة١ضةٝـ ٚ   ١َٝس١ٜ ةٛٚ ز ١َظض ٚ ز٠ غديريٝبو ي١ نٛضزغ دْٞ ١َضن١ظٜس  )زٜدضة١نط

 يف خٛؾةةه١ظ ن٠ٚ١ٜ١ نةة١ )٥ةة١ةٛ طااِ َٝد ةةدضقني   ٠ٚ١غةةعٞ نةةطزٚ  يةة١ زٚ ٟ ٥ةة١ٚ يةة١ ٥ةة١
 ةة١يٞ نةةِٛضٟ َةة١ضٚ ٕ  ةةةٛٚ ز٠ٚ َةةٞ ثٝبهةةط ٚ  ظاض ؾةة١ٚن١ ٞ ثةة١ٜدنطزٚ   ةةد غةةديريٞ       

ٟ ٖٝجةطٟ ٜة١ ين ْعٜهة١ٟ قة١زٚ ز٠ غةةديريٝبو ز٠ٚ َةٞ نةطزب ) ةةب  ١ كةةٝت ٞ        411
  ١َدؾدٟ ةرًيسٟ ز٠ّٚٚ ةه١ ب

ٞب ية١ ِض١٥ٚغةدٟ      ي١ ز٠ٚضٟ خ ٝت ١ ٞ )١٥يكدزض ة١٦َٝط ١٥هلل ز  ١٥َٛضىة١ندٕ ةدغة٢ ٜة١ن
ضٟ   ضز ١٥نةة١ٕ نةة١ ْةةدٟٚ )١٥ةةة١زٟ نةٛة ٠ٚب ٥ةة١ّ ضا٘انةٛة ٟ 211  ةة١ يةة١  ةةدضىٞ ذ ةةدى  ةةٛة

٠ٚ )قةة١ةريٟ ٥د دَٝةة١  نةة١ ي١قةة١ض   نةة١َٞ     ٍب ي١ؾةةهطٟ َٝكةةط ِضٟٚٚ نةةطز ةةٛة ٖٝجطٜةةس   ي١طةة١
ـ      ضٟ ذل١َة١ز ١٥يكُكةد١َ  ز      ) دقٞ  ةٛٚ ي١ؾهطٟ َٝكةط نة١ ية١ ٥ٝةس ض٠ٟ )ةة١ٜ نٛة

                         
  ٣َٛ١ ١٥ة٢ب ْعٜهٞ )ة ٌ ةٛزٟ ة٢بب ١٥ّ ؾدض٠ )طدٚ ؾٞ ؾٞ ث٢ب ١٥يريٝبٔ ٚ ة١ طٜٛبط٠ٟ ٜدقٛٚو  191)
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ٚ خةةةط ث ؾةةةهدب  ةةة١ْٝد ١َضنةةة١ظٟ ةةةة١ثٝبٓج قةةة١ز غةةٛة ضٜبه٠ٚ١ ِض ٠ٚغةةة د يةةة١ٚ ٠ٚق ةةة١ز       ةةةٛة
٠ٚ        ض٘)١٥ة١زٟ نِٛضٟ  ٌ  ١ٖيريٝهٛٚ دٜة١ غة١ض قبَدْةس ْٞ ِضاّ ٚ  نٛؾة ٣ٛ ةٛة  ةدى غة١ٝي

 غ١ة١ةٞ ؾهدْٞ ٥بضزٟٚٚ ِضاّ )ن د  جتدض   ةَِ ب
 

ٚ ز٠ ةةٛ ٟ َٛيريهدٜةة١ ٞ )ةٛضةةةدٕ   ٟ ٖٝجطٜةةس ٚ يةة١ ؾةة١ضِ 211ٚ  211ي١ةةة١ٜين 
ي١ةةة١ٜين )٥ةةدٍ ةٜٛةة٘  ٚ )ظٜةةدضٟ ز  ٥ٝؿةة  نٞ نةةطز٠ٚٚب ٠ٚ )َةة١ةٛٚز  ةةدظ ٕ ٜـ       
َٛقدةٝةةةةٌ ةةةةة١  ٛضنةةةة١ندْٞ قةةةة١ض٠خدْٞ ٥ٝػةةةة ردز١ٜ٠نٞ ظاضٟ يةةةة١ قةةةة٠ٛ ٞ نةةةةٛضز        

 نطز٠ٚٚب)  ة 
ٟ ٖٝجطٟ   ه١َٚٛ ٝبهٞ نٛضز نة١ ة١ هَٛٚة١ ٞ )ة١ْٛ ة١ْدظ     219ي١ّ قط١ٜ٠ز  

طةةدٙ ةةة١  ةةدةعٞ  ةة١  د غةةديٝبو    ٗهًٝٞ نةةطزٚ طةةدٙ ة١غةة١ضة١خب٢ٜ ١َؾةةٗٛٚض ةةةٛٚ  ١ؾةة 
ز٠ٚ َٞ نطزب نٛضز  ي١ ؾ١ِضٚ ز٠ ٛ ٟ ز خًٞ )٥ةدٍ ةٜٛة٘ ز  ية١  ة١ض٠ند ٞ  ١ؾة ٠ ٞ      
ٞب              ٌب ٚ ية١ ؾة١ِضٟ )٥ةدٍ ةٜٛ٘ ية١  ةدضؽ ٚ خٛظغة دْس  طة١ي )ةة١ْٛ  ة١قٌٝ  ةةب غة١ض َٛقة

  ١ دي١ٝ ٞ ْٛ ْس٠ٚب
٥بضزٜٚةة١نٞ ْةةدضز٠ غةة١ض نةةٛضز ْٞ    ٟ ٖٝجطٜةةس   ة١ٖد١٥ٛ٥يس٠ٚيةة١ 217يةة١ غةةديريٞ  

)ة١ْسٜٓجدٕ ٚ ؾ١ِضٜبهٞ قٛضغةٝدٕ ية١ ةة١ٜٓد قة١َٚدٚ ٥ةبضزٟٚ ة١ٖد١٥ٛ٥يس٠ٚية١ ؾةهدٚ        
ز  ؾةةة١َؼ ١٥يس٠ٚيةةة١ ٥ٝد تيةةةٞ  411 ةةةدةريْٝبهٞ ظاض ز٠ؽ نٛضز٠نةةةدٕ نةةة١ٚو ٚ  يةةة١  

 ١غةةهطٟ  ةةٛضنٞ  ةة١ْٝد ةةة١ قةة٠ٛو ٚ ٜدضَةة١ ٞ نةةٛضز٠ٚ٠  ١غةةهني نةةطزٚ  ١غةةهطٟ      
  1ٌَ  ةًس  ٛضنٞ ي١ ْدٚةطزب ) يهد
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 فُصمٌَ ضىارَم
 
 (  كىرد، لُ دَورٍ فتىوحاتٌ تىركذا تا دَورٍ ئًمخانٌ:1)
 

٥ٛض ٛظ٠ندٕ  ن١ ي١ ثٝبؿط٠ٟٚ غًجٛق١ٝندٕ ةٕٛٚ ن١ ي١ ِض٠ٟ ١ٖيريػةدٕ ٚ ِضٜٚٚةدٕ   
ٟ َةٝتزٟ   ٜة١ن٢ب ية١ قبَدْس ْة١ندْٞ     1931ٟ ٖٝجةطٟ ٚ  439نطز٠ ٚةري دْٞ  ة١ض ) 
ٍب غ٢ب ١ٖظ ض غٛ ضٜبو ن١ ة١ؾةٝبهٞ نةٛضز   ف  ط  ١ظ١ْٟٚ ن١ ْدٟٚ ) ط ف  ةٛٚ ي١ط١

ةٛٚ ضٜبري١ٟ ثٝبريط ٔ ٚ ؾ١ضٜدٕ ةٛٚ ٠ٚ  ١قدزٚف طة١ٚض٠ٟ نٛضز٠نةدٕ ن١ٚ ة١  ز٠ؽ    
ٜبهٝدٕ ةب نٛضز٠ندٕ ث٢ب ْٛٚغٞ  د ز٠ؽ ي١ ؾ١ِض١ٖيريريطٕ ٚ ة١ّ ذ٥ب ٛظٚ ة١ ظاض ند ١

  ١ض ١  ١ي ١ٜدٕ غ١ْسٚ ثٝبؿه١ٚ ٔب
ؿةة ١ٓ ز٠ٚضٟ َط  ةةد  ؾةةدضٟ َط  دٜةةدٕ ٜٚبةةط ٕ    ز  ٥ب ٛظ٠نةةدٕ ط431ٜ١يةة١ غةةديريٞ  

ٚ ةةدةريٕ نةةطزٚ ظاضٜةةدٕ يةة١ خ١يريه١نةة١ٟ نٛؾةة  ٚ يةة١ زٚ ٜٝةةس  ٖةة١يريٝدٕ نٛ دٜةة١ غةة١ض          
 ١ؾ ٠ ٞ ٖدظة٣ٓٛ نٛؾ دضٜبهٞ ظاضٜدٕ يٝبهطزٕب ي١ زٚ ٜٝس   ٝبرًي١ندْٞ نٛضزٟ ٥ة١ٚ  

ٍب  ةةدن٢ُ ٥ةةد ٕ ضةدجيدْةةس  ٥ٝ ردقٝةةدٕ نةةطزٚ َٛقدة١ي١ٜةة١نٞ ةةة١ ؾةةٝسز٠ ٝدذْٖةةد٠ٚ ي١طةة١
قُٝبهٞ  طٜدٕ ن١  د ١٥ضَٝٓٝة١  ط ْٛ ْسٚ ة١ٖ١ض  ديريٝبو ةٛٚ ٥ب ٛظ٠ندْٝدٕ ط١ِض ْس٠ٚ٠ب 

نٛٚ ةٕٛٚ ي١ ٜٚبس   ق١ ٌ ٚ  ةدةريْٝبهٞ ظاضٜةدٕ نةطزٚ ط١ِض ْة٠ٚ١ زٚ ٠ٚٚ ٖد ٓة١ ز٠ٚضٟ      
)٥بض١َٝ= ٚض٢َب  ٚ غ١ض خ١ٜتري ٞ  ٝبرًيٞ )١٥ةٛ ٥ة١بٝجد ٟ ٖةدظة٢ٓ  ٥ة١ّ نٛضز ْة١ ةة١      

ٍب نةةطزٕ  ةةة١ةريّ ظٚضٟ ٥ب ٛظ٠نةةدٕ يةة١ ١ْ ٝجةة١ز    ةٝعةة١و ؾةة١ِضٜبهٞ قٛطاإ ضغةةٝدٕ ي١طةة١
 ؾثطظ٠ٟ نطزٕ ٚ ةتريٚ ة٠ٚ١ْٚٛب

ٟ ٖٝجطٜةةس   هَٛٚةة١ ٞ ِض٠ٚ زٟ نةةٛضزٟ يةة١  ةة١ٚضٜبع ) (ٜبةةةع ز        439يةة١ غةةديريٞ   
 ١ؾةةهًٝٞ نةةطزب ١٥َٛغٝػةةٞ ٥ةة١ّ  ه١َٚٛ ةة١ )ٚ ٙ غةةٛز ْٞ نةةِٛضٟ َدَةة١ةٕ ٠ب  ةةد      

ثٝبؿةةط٠ٟٚ ٥ة١ّ  ه١َٚٛ ١ٜة١ب يةة١    ز٠ٚ َةٞ نةةطزب  هَٛٚة١ ٞ )ز٠ٜػةِٝ     431غةديريٞ  
ٟ ٖٝجطٜةةةس    هَٛٚةةة١ ٞ )ؾٛ ْهدض٠=ؾةةة١ةٓهدض٠ ٟ نةةةٛضز يةةة١ ٚةري ةةةٞ     431غةةةديريٞ 
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 ٟ ٖٝجطٟ ز٠ٚ َٞ نطزب711 دضغس  ز ١َظض ٚ  ة١ ١ٖض ١ْٚ ٢ب ةٛٚ  د 
 ١ضٟ )ٚ ٙ غٛظ ْٞ نةٛضٟ َدَة١ةريٕ   ية١ زٚ ٟ ١٥َة١ نة١      ًعٕٟ ٖٝجطٜس   423ي١ 

ٍب ة١غةة  نةةةطزٚ     ٖةة١َٛٚ ِض١٥ٚغةةدٟ ٥ب ةةٛظٟ ةةةة١  ٝبةةٌ طط     زنةةطز٠ٚ٠ ٖةةة١َٜٛٚدْٞ قةةب
ٖجَٛٞ نةطز٠ غة١ض ي١ؾةهط٠ن١ٜدٕ ٚ ظاضٟ ىلب نٛؾة ب ةة١ةريّ قةبيريٞ ٚضَة٢ب ٜةدٕ ي١َة١          
ٌب ةةٛٚ ٠ٚ  ةدةريْٝبهٞ      ِضظطدض ةٛٚ  ٠ٚ ِضٟٚٚ نطز٠ ٚةري ٞ  ١ندضٟ ن١ ي١  ة١ٚ ةعٞ َٛقة

ْةد٠ٚ  ظاضٜدٕ نطزٚ  ي١ ٠ٚق ٝبهس  ن١ ي١ ة١ٜين نٝدندْس  ط ٚز٠ َةدةٕٛٚ نةٛضزٟ ٥ة١ٚ    
يةة١ ٖةة١َٛٚ ة١ٜنةة٠ٚ١ ز٠ٚضٜةةدٕ ز ٕ ٚ ٖةة١ظ ضٚ ثٝبةةٓج قةة١ز ن١غةةٝبهٝدٕ يٝبهٛؾةة  ٚ         
زًٜٝبهٞ ظٚضٜؿٝدٕ ىلب طط ٔ ٚ  دةريْٝبهٞ ةدؾٝدٕ ز٠ؽ نة١ٚو ية١ْدٚ زًٜة١ندْد  ة١ٚو     

 ١٥َ ٟ ٥ب ٛظٜـ ١ٖةٛٚب
ٍ ةةة١ة" ز  ٥ٛ ٛظ٠نةةدٕ يةة١  طغةةد ة١ ديٛنةة١  طراا يةة١ ْعٜةةو ةْٛٚةة٠ٚ١ٟ ٥ةةبضزٟٚٚ "

هٞ نةة١ يةة١شٜبط قبَدْةةس٠ٟ ١َْكةةٛض ْةةدٚ ١٥َ ٜبهةةس  ةةةٛٚ ة١غةة١ض  ثٝبؿةةه١ٚ ٔب ٠ٚ قةةبيٝب
ظٚظ ٕ ز  ِضٟٚٚ نطز٠ )ة١ظٜط٠ٟ ٥ٝنب  ١َٛض   ٠ٚ ٖٝبؿ د ي١ ؾ١ضقٞ ١٥ّ ٚةري ١ ةةٕٛٚ  
نةة١ قٛيريٝبهٝ ٜةةدٕ يةة١ قبَدْةةس٠ٟ )ةٛقد=ةٛ ةةد  ز  ِضٟٚٚ نطزةةة٠ٚٛ زٜدضةةة١نطٚ  ز٠غةةٞ    

ٚ   191)ٚ ) ػةةةة١ٝٓٝ نةةةةطز ةةةةةٛٚ ةةةةة١ دةريْٞ ْدٚنةةةة١ٟ )ندضزا=نةةةةدضزٟ  ٚ )ةدظ ةةةةةس       
 )ثٝبؿددثٛٚض=  ٝؿددةٛٚض ب

 

 دنُٞ ة١ظٜط٠ ) غًٝبُدْٞ نِٛضٟ ْدقط ١٥يس٠ٚي١ ٟ ١َِضٚ ْٞ  نة١ يٝبه٣س ٜة٠ٚ١   
ظ ٢ْ ن١ ١٥ّ ٥ب ٛظ ١ْ ي١ثٝبـ ة١ٖدض  ي١ ٚةري ةٞ ةة١ظٜط٠ ْةد ٛ ْٔ  ٝبثة١ِضٕ ي١ةة١ض ٥ة٠ٚ١       

ٚ ةة١ ٜدضَة١ ٞ    هطٟ ىلب نطز٠ٚ٠ٚ ة١  ٝبرًيٝو ١َْكٛضٟ قبَدْس ْٞ ٥ب ٛظ٠نةدْٞ طةطو   
نٛضز٠ندْٞ ةدؾٓد٣ٚ ) ٝٓو  ١ٖيريٞ نٛ د١ٜ غ١ضٜدٕ ٚ  د ز٠ٚضٟ )ْكٝ ني  ةطزْةٞ ٚ  

ِض٠ِضٜةةةدٕ ٚ ضااإ  ةةةة١ةريّ ٥ةةة١ّ  ١ض٠ن١ ةةة١ف زٜػةةةدٕ ْةةة١ة٠ٚٛ َةةةدْٝعٞ  ك٘طااانظٚضٟ ىلب
ْٝٗد١ٜو خبٜةدٕ ط١ٜدْةس٠ زٜدضةة١نطٚ ٖة١َٛٚ ةٜة١نٝدٕ ٜٚبةط ٕ ٚ  ةدةريٕ نةطز   ةدنُٞ          

ضٟ ةة١ ٥ب ٛظ٠ندْةس ٚ ية١ زٜدضةة١نط زٚٚضٟ خػة ٠ٚ١ٓب      ١َضٚ ْٞ زٜدضة١نط َديٝبهٞ ظا

                         
ةةةة١طٜٛبط٠ٟ ٜةةةدقٛ ٞ  ١َةةة١ٟٚ ٥ةةة١ّ ؾةةةدضٟ ) ػةةة١ٝٓٝ ١ٜ يةةة١ ةةةة١ٜين َٛقةةةٌ ٚ ةعٜةةةط٠ز  ةةةة٠ٚٛب َػةةة       191)

يٛغةة ٠ْج  ٥ةة١يري٢ب يةة١ غةة١ض ٥ةةدٟٚ خةةدثٛٚض ٚ ْعٜةةو ظ خةةب ةةة٠ٚٛٚ ٠ٚ ةة١ د ةةة١ّ َٓدغةة١ة١ ٠ٚ١ ثٝبٝةةدٕ طٛ ٜٛٚدْةة١   
 خدثٛٚضٟ  ػ١ٝٓٝب
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ٌب ٚ ١ْ ػٞ ؾدض٠ن١ٜدٕ زٚٚةدض ظ٠ٚو نطزٚ ط٠ٕٚ ي١زٚ ٜس  ِضٜٚٚدٕ نطز٠  ِض٠يف َٛق
ٌب ةةةب َٛز  ١ ةة١ٟ     غاا قةة١ ٌ ٚ ةةدةريْٝبهٞ ةةة٢ب   ٜةة١ ٝدٕ نةةطزب )قةةطٚ ف ٟ ٥ةة١َ ٟ َٛقةة

ٌب   يري١ةٞ َعد١ْٚ ٞ ي١ ١َٛ٥ِض ٟ  ١ض٠  ٚ نٛضز نطزبطَٕٛق
اضٟ ِضاّ طٟ َةةةةةةٝتزٟ   نةةةةةة١ ٥ُٝةةةةةة(   1971ٖٝجطٜةةةةةةس  )ٟ 412يةةةةةة١ غةةةةةةديريٞ  

طةطز ز  َة١ ًٛ  ١٥ٚغة  ةةٛٚ      ذ)ضَٚدْٛؽ=٥دضَدْبؽ ٟ نةٛ ض٠ّ ية١ ز٠ؾةة )َة١ة    
١َٖٛٚ ١٥ضَٝٓٝة١ٚ نٛضزغة دٕ ةة١ض٠ ةة١ض٠ ن١ٚ ة١ ز٠ؽ  هَٛة١ ٞ غة١جلبقٞ )٥ة١ي          
١٥ضغةة١ةٕ  ٚ ٥ةة١ٚ  هَٛٚةة١و ٚ ٥ُٝدض٠ دْةة١ٟ نةةٛضز ٖةة١ةٛٚ ٜةة١ى يةة١ زٚ ٟ ٥ةة١ى يةة١        

 ب 197)ةري ١ن١ٜدٕ ن١ٚ ١ ز٠ؽ غ١جلبق١ٝندْٕدٚنٛٚ ٠ٚٚ
=خةةٝتو ز   طٟ ٖٝجطٜةةس   ٥ةةدخط  ٛنُةةس ضٟ َةة١ضٚ ْٞ نةة١ يةة١ )٥ةة١خت      412يةة١ 

ٟ َةدة٠ٚ٠ٚٛ  ةة١ غة١ة١ةٞ غة٥ٚٛٞ ٥ٝةس ض٠ٟ خب٣ةٛ ةة١        ب ٥ة١ٖديٞ ٥ة١ٜٚـ َةة١ ٛٚ   عضا
  ٟ  ٛةَٞ ١٥ دةهٞ  ١ٚضٜبعبطبٟة٠ٚٛٚ ٚةري ١ن١ٟ ن١ٚ ١ ز٠ؽ )غٛنُدٕ قٛ

س  ٚةري ةدْٞ نةٛضز نة١ ي١غة١ض٠ ِضٜبرية١ز  ةةٕٛٚ ظاض ظاض       خٛةريق١ ي١ ٥ٝػ ٝتٟ  ٛضن
ِض٠ِضٜةةةدٕ ز٣ةةةٛ ٥ةةة١ٚ ْٝرةةةدم ٚ  ١ ط٠قةةة١ٟ نةةة١ ي١ةةةة١ٜٓٝدْد ةةةةٛٚ ْةةة١ٟ ٖٝبؿةةة  نةةة١  ضااإ

ةط ١ٜ ٞ ة١ض َ ة١ض ٥ة١ٚ ة ةد٠ٚ ةة١ ق٠ٛ ة١ ة٠ٛغة  ي١ةة١ض ١٥َة١ َٛقدة١ية١ٟ           ٗة١نب١َيري٢
ٍب ظاض  ٕ َْٛر١ضز٠ٜدٕ ة٢ب  د٥ٝس٠ ةٛٚ  ٠ٚ ة١غ١ضٚ َد ٝض قة١َٚٝبهٞ  ِض٠ِضٜةدٕ زٟ ٚ ٖة  ضا

  ة١ٕ ية١ ٥ٝ  ةس ٟ  دضىة٠ٚ١  ةد ٥ُٝةطا       ذ ط ة١ق١ز نٛضز ي١شٜبط ز٠غ  ٚثٝبةس  ١ْنةٛٚب   
ٍب ٜٚبط ْةٞ ٥ة١ّ ق١َٚة١  ٖة١َٛٚ        ١٥ط١ض ة١ زٜك١و  ٣ب رهطٜٔ ١٥ةٝٓني ن١ ث١ؾةبن٣ٛ َةد
١ْ ٝجةة١ٟ ْٝرةةدم ٚ  ١ طٜكةة١ٜدٕ ةةة٠ٚٛٚ  ةةد ٥ةة١ّ  ديريةة١ٜدٕ ز٠ٚ ّ ةهةةد ز ٥ُٝةة١ٕ يةة١شٜبط       

 ١٥نٔب م ز٠غ  ٚ ث٢ب
                         

 دض٠ ١ ي١ ةطٟ ثٝبٓج غ١ةي١: هَٛٚد ٞ غ١ةة١ق١  ٝ   197)
ٍب  12ز   ٥١ػةةٝؼ نةةطزٚ 413ب  هَٛٚة١ ٞ خبض غةةدٕ ٚ ض٠ٟ ٚ ةٝ ةةدٍ ٚ ةعٜةةط٠ٚ  ةةدضؽ ٚ ٥ة١ٖٛ ظ  يةة١   1 غةةد

 ز٠ٚ َٞ ةٛٚب
 غديري٢ ز٠ٚ َٞ ةٛٚ  119ز   ١ؾهًٝٞ نطزٚ  423ب غ١ةة١ق١ٟ نطَدٕ  ي١ 3
ٍب 71ٟ ٖٝجطٜس   ١ؾهًٝٞ نطزٚ 111ب غ١ةةك١ٟ  ط م ٚ نٛضزغ دٕ  ي١ 2  ز٠ٚ َٞ ةٛٚ  غد
ٍب ز٠ٚ َٞ ةٛٚ  3ز   ٥١ػٝػٞ نطزٚ  417ب غ١ةةك١ٟ غٛض١ٜ  ي١ 4  غد
ٍب ز٠ٚ َةةٞ نةةطز ) ةةدضٜذ  َةةِ  ةغةةت١َٝ  ةًةةس   329ٟ ٖٝجطٜةةس  ز َةة١ظض ٚ 479ب غةة١ةةك١ٟ ِضاّ  يةة١ 1   3غةةد

 ب 471-411ةث١ض٠ 
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سز٠و ةةةٛٚ  ةةة١ةريّ يةة١ّ    ٚ  قٝعةة١ٕ َٛقةٝة ١ يب ٥ٝػةة ٝتٟ  ةةٛضى ةةةب نةةٛضز ظاض ةةة١ ؾةٝة
ض       فٚط  ديري١ف ندٜٚدٕ ١ْؾهدٚ  ُٝٝ ٝدٕ ةةب ٖٝة ٠ ٞ ١٥قةرًي١ٜٝٝدٕ َةدْعٞ ٜة٥١ؼ ٚ  ١غًة

ٕ  طق١ ٝبهٝدٕ  ة١ٚو ٥١ْة١نطزٚ  ز ٥ُٝة١ٕ ةةب  ة١م غة١ْسْٞ خبٜةدٕ ٚ  ةةب َٛ د ة١          ٟ ظا
ْهط ٕ ٚ  دةريْٝةةةدٕ نةةةطزٚ  قةةة١و غةةة١ضة١خبٟ غةةة١ ٝدٕ نةةةطزٚ  نٛؾةةة ٝدٕ ٚ نةةةٛشض ٕ  ةةةدةري 

ض  ةةةٛنِ ٚ ق٠ٛ ٝبةةةو ْةةة١ةٕٛٚ يةةة١  ١قةةةطٟ ثةةةدْع٠ ٚ زٚ ْةةةع٠ٟ     ة١ ةةة١ٚ ٟٚ طةةة از٠ٟ ٖةةٝة
ٞب ؾة١ِضٚ ز٠ ةٛ ز  ةة١ٖٝبع٣     ٥ةدظ ٜٞ خبٜةدٕ ْٝؿةدْس ب     َٗٝتزٜس   خٝتيف ٥١ٍَُٛٚ  ي١ طة١ي

 خٛي١ د ًَٚٛٚنٞ  ٛضى ي١ ٠ٚقة  ١ْريد١ْز  َٛ  دةٞ ٜدض١َ ٞ نٛضز ةٕٛٚب
 نةة١ ١َيهؿةةدٖٞ غةة١جلبقٞ َٛقدةةةٌ ةةة١ )قةةدٚٚضو ٟ َةةدَٞ  نةة١  ٚ قٝعةة١ٕ ٥ةة١ةٝٓني

 دنُٞ نطَدٕ ةٛٚ ٚ ١٥ٜٜٛػ   ه١َٛ ٞ ىلب ظ٠ٚو ند  ي١ ق٠ٛ ٞ نٛضز ٥ٝػة ردز٠ٟ  
نٞ ظاضٟ ثة٢ب  ضٕٚنطز٠ٚ  ٠ٚ ١ د ة١ض َ ١ض ة١ّ ٜدض١َ ١ٜٝٝدٕ ي١ ز خًٞ نطَدْد ١٥ض 

 ة١خؿني )١َغعٛزٟ  ٥ٝنب خ١يهدٕ ب
ضزٟٚ ذل١َةةة١زٟ نةةةِٛضٟ ١َيهؿةةةدٙ يةةة١شٜبط  ٟ ٖٝجطٜةةةس   نةةة١ ٥ةةةب 411يةةة١ غةةةديريٞ 

ٌب   ةةدنُٞ ٖةة١ٚيٝبط )٥ةة١ةٛ ٥ةة١بٝجدٟ           ٥ٝةةس ض٠ٟ )ةةةدٚيٞ غةةكد ز  ٖد ةة١ غةة١ض َٛقةة
ٌب )ةهطَـ ز  ِضٜبري١ٜدٕ ثٝبريطو ٚ ؾ١ِضٜبهٞ قٛضغٝدٕ  ٍب  دنُٞ َٛق ٖدظةين   ي١ط١

ٍب نطزب ي١  ٕ )١َٚزٚز   ٖد ١غة١ض )ةةدٚيٞ   هط ٟ ٖٝجطٜس   ن١ ٥بضزٟٚ غ193ٛي١ط١
ةٛ ١٥بٝجد ٚ )١ْقطٟ نِٛضٟ ١َٖٛبٌ  )١٥ةٛ ١٥يؿ١ٚقٞ  ي١ط١ةري ةٛٚب ية١  غ١قد   )١٥

ٟ ٟ ٖٝجطٜةةةس   ٚ ي١ ةةة١ض٠ند ٞ )زةٝةةةٌ ٚ )َةةةدضزٜٔ  ٚ ةةةة١     192ٚ 417ٚ 411 ب عضااا
ٟ ٖٝجطٜةةس   ٠ٚ 194ةٝبريةة١ٟ  ةةط   ١ ديٝةة١ ٞ نةةٛضز ة١خكٛقةةٞ ةةةدؽ نةةط ٠ٚب يةة١     

     ٞ  ي١غةةة١ ١ضٟ ذل١َةةة١زٟ نةةةِٛضٟ ١َيهؿةةةدٙ ةةةةب غةةة١ض غةةةٛض١ٜ  ِض٥٠ٝػةةةٞ  ١ؾةةة ٠ 
)ِض٠ٚ زٟ ٟ نةةٛضزٚ  ةةدنُٞ َط  د)١٥ةةة١زٌٜ نةةِٛضٟ ٥ٝةة( ِٖٝ غةةدةضٟ نةةِٛضٟ ٚ ٙ      

ٚ ٥ةةة١َ  ٥ةةة١ةٛ ٥ةةة١بٝجدٟ  ةةةدنُٞ ٖةةة١ٚيٝبط ةةةة١خبٜدٕ ٚ ٥بضزٜٚدْةةة٠ٚ١     191)غةةةٛظ ٕ 
ٕ ٥ٝؿ  نٝدٕ نطز٠ٚب  ه١َٚٛ ٞ  ة١  ٜٚة١ٟ يِٛضغة دٕ ية٠ْٛٝ١ٟ قة١ِضْٞ ثٝبٓجة١َٞ      ضاو

َةٞ نةطز ) ١َدؾةدٟ ةًةسٟ     ٖٝجطٜس   ١ؾهًٞ نطزٚ  ةد ْٝة٠ٟٛ  ١قةطٟ ْبٜة١ّ ز٠ٚ     
 ز٠ّٚٚ ةه١ ب

                         
 ن٠ٚ١ ؾ١ٖٝس نط ٠ٚبطِٕٚٚض٠ف ةدطٕٟ ٖٝجطٜس  ي١  119  ١ ي١ ذ١٥ّ   191)



 197 

 :(109)( كىرد، لُ دَورٍ ئُتابلانا2) 
 

  ٝةد  هَٛة١ ٝدٕ ز ١َظض ْةةس٠ٚٚ   طا  ة١ؾةٝبهٞ ٥ة١ّ ١٥ دة١ندْة١ ية١ نٛضزغة دٕ ٚ ٥ة١      
ٍب  ةةدضىٞ نةةٛضزٚ ٜةةد نٛضزغةة دْد ظاض            طةة١ىلب ٥ٝؿةةٝدٕ  ٝةةدنطز٠ٚ  ي١ةةة١ض ١٥َةة١ ي١طةة١

) ُٝةدز٠زٜٔ ظ٠ْريةٞ   طة١ىلب ةةدض     َٓدغ١ة١ ٝدٕ ١ٜ١ٖب ي١  ٛنُس ض ْٞ ١٥ّ خد١ْز ١ْ  
ٍب نةٛضز  ؾة١ِضٚ ٖة١ض ٟ ةة٠ٚٛب ية١ غةديري٢          ٟ 131ٚة دْٞ نٛضزٟ ظ٠ٚو نةطز٠ٚٚ ي١طة١

ٟ َةٝتزٟ  ؾةدضٟ ) ةدْع  ٟ نة١ ية١ قة١ض  ٞ نة١ثٞ ٥ةدٟٚ )ةبٖ ةدٕ           1124ٖٝجطٜس  )
ٍب ) ة١ميٛٚض   بوا  ةٛٚ  ظ٠ٚو نطز  ٚ خبٟ  ف ٟ  ةدنُٞ َةدضزٜٔ نة١ْٚٛ    طا   و ي١طة١

ٝبةةو َٛ دقةة١ضٜدٕ نةةطز  ةةة١ةريّ ْةة١ٜدٕ  ةةٛ ْٞ ظ٠ٚ ةةٞ نةة١ٕ ٚ     غةة١ض زٜدضةةة١نطٚ َٛز٠  
ٕ ٖٝبؿةة ب ٖةة١ض يةة١ّ ٠ٚق ةة١ز  قةة٠ٛ ٝبهٞ  طٜؿةةٞ ْةةدضز٠ غةة١ض  ١ؾةة ٠ ٞ         ٙاا  ةةة١ة٢ب

ٟ  ١َٝسٜة١ٚ ةة١   ب قة١ةريٟ ٠ٚنةٛٚ  ة١قط  ؾةٛٚف ببب  خل ىلب ظ٠ٚو نةطزٕ  غةة١ة١ةٞ      عضا

                         
 ١ دة١ندْٞ نٛضزغ دٕ  ٠ٚنٛٚ ي١ خٛ ض٠ٚ٠ ْٝؿدٕ زض ٠ٚ ثٝبٓج  ه١َٚٛ ٥:١  191)

ٟ ٖٝجطٜةةس  يةة١ ) كةةٔ 411ب ١٥ض ك١ٝ=١٥ض هٝة١: ١٥َٛغٝػةة١ن١ٟ )٥ةة١ض ل ٟ  ةةٛةَٞ ١َيهؿةةد١ٖٚ ية١ غةةديري٢  1
ٍب يةة١   193نٝةةف ز  ز َةة١ظض ب يةة١ زٚ ٜٝةةس  )غةةديري٢   ٍب: ) كةةٔ نٝةةف  ٚ )َةةدضزٜٔ   ة١ؾةة٢ ٥ةة٠ٚ١  ةةةٛٚ ةةة١ زٚٚ قةةب

 ض٠ف  ه١َٚٛ ٞ ق١ض٠قبًْٜٛٞ ٠ٚ١ٜ ١َ ٛٚ نط ٠ٚ١ٜبطٕز٠ ي١ 111ي١  ز ٚ ز139ّ٠ٚٚ
٥ة١ززٜٔ  ق٘طا      ٛةَٞ طيبض٠ف )غٛنُدٕ قٛطٕٟ ٖٝجطٜس  ي١ 112ب ؾدٖٞ ١٥ض١َٕ: ١٥ّ  ه١َٚٛ ١ ن١ 3

ض٠ف  هَٛٚةةة١ ٞ طااإز  يةةة١ 194  ز َةةة١ظض ٚ يةةة١ طااا ٥ٝػةةةُد ًٝٞ غةةةًجٛٚقٞ  ةةةدنُٞ  ةةة١ٚضٜبع٠ٚ٠ يةةة١ ٥ةةة١خت 
 ١٥ٜٛٚة٠ٚ١ٝ ١َ ٛٚ نط ٠ٚ١ٜب

ٟ 131ض٠ف  ١َدز٥ةة١ززٜٔ ظ٠ْريةةٞ ةةةٔ ١٥قػةة١ْكطٟ  ةةٛةَٞ ١َيهؿةةد٠ٚ١ٖ يةة١  طاإبظ٠ْري١ْةة١: يةة١ َٛقةةًس  يةة١ 2
 ٖٝجطٜس  ز ١َظض ٚ ظاض  ٠ٚ١غٛ ٞ نطزٚ ن١ْس قبيٝبهٞ ىلب ث١ٜد ةٛٚ:

 ٟ ٖٝجطٟ ز٠ٚ َٞ نطزٚ ١َ بٍ ١َ ٟٛٚ نطز٠ٚ٠ب119قبيريٞ َٛقٌ:  د 
 ١٥ٜٛة٠ٚ١ٝ ١َ ٛٚ نط ٠ٚ١ٜبض٠ف  ه١َٚٛ ٞ طٕٟ ٖٝجطٜس  ي١ 177قبيريٞ غٛض١ٜ: ي١ 
 ض٠ف ١٥ٜٛة١ٝند٠ٚ١ْ ي١ْدٚةط بطٕز  ي١ 117ز  ز ١َظض ٚ ي١  111قبيريٞ غٓجدض: ي١ 
 ٟ ٖٝجطٜس  ١٥ٜٛة١ٝندٕ ي١ْدٜٚدٕ ةطزب141ز  ز٠غ٢ ث٣بهطزٚ ي١ 171قبيري٢ ةعٜط٠: ي١ 
 ز  ١٥ٜٛة١ٝندٕ ي١ ْدٜٚدٕ ةطزب129ز  ز ١َظض ٚ ي١ 121قبيري٢ ١ٖٚيٝبط: ي١ 

ٕ ز٠ٚ َٞ نةطزٚ ية١    133ض٠ف ١٥َ  )٥ًٝسنع ٠ٚ٠ ز ١َظض ٚ  د طٕز  ي١ ١121ضظزلدٕ: ي١ ب ١٥ دة١نٞ 4٥ ض٠ف طا
 خٛ ضظ١َٝند٠ٚ١ْ ١َ ٛٚ نط ٠ٚ١ٜب

ؼ نةط ٚ  ةد        ط ض٠ف نٛضز )١٥ةٛ طٕز  ي١ 142ب ١٥ دة١نٞ يٛضغ دٕ: ي١ 1 ٖةط ٟ قبَدْةس ْٞ ١٥ دةة١نٞ  دضغة٠ٚ١  ٥١ػٝة
  ب١َ3 ٛٚ نط ٠ٚ١ٜ ) دضٜذ  َِ  ةغت١َٝ  ةًسٟ ٣ ز٠ٚ َٞ نطز  ٠ٚ ي١ ط١ض٠ف  ١ميٛٚض ي١ْري٠ٚ١ 137
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٥ةةةة١ّ  ١ض٠ن١ ةةةة١ٟ  ُٝةةةةدز٠زٜٔ ١٥َةةةة١ ةةةةةٛٚ نةةةة١ ٥ةةةة١ّ  ١ؾةةةة ٠ ١ يةةةة١شٜبط ٥ٝةةةةس ض٠ٟ    
ٌب ز  ٜةةدض     ِض٥٠ٝ ٜةة٣١ خ١يٝرةة١ٟ  ٠ػةة١ن١ٜدٕ ٥ةة١َ   ٝػةةدز ٚ  يةة١ َٛ دقةة١ض٠ٟ َٛقةة

  ١ةدغٞ )١٥ملػ ١ضؾس ٜدٕ ز ةٛٚب  
 دنُٞ ١ٖٚيٝبطٚ ٥دؾٝ. ٚ ١٥ٚ ْد٠ٚ نة١ )٥ة١ةٛ ٥ة١بٝجدٟ نةٛضٟ  ١ةةسٚيريتري  ةةٛٚ        

ٌب ةٟ  ُٝدزز٠زٜٔ ٚ ي١ٜٚبس  َد٠ٚ١ٜ  د ٠ٚ ةد ٞ نةطز   ية١ زٚ ٟ )٥ة١ةٛ     119)ن٠ٚٛ َٛق
ندْٝةةد ؾةة١ِضٚ ز٠ ةةٛ  ١ٖيريري غةةدٚ  ُٝةةدز٠زٜٔ ١٥َةة١ٟ نةةطز   ثاإ ٚ ض٥ةة١بٝجد  يةة١ ةةة١ٜين

 طةةةةةة  نةةةةةةطزٕ ٚ ق١ةرينةةةةةة١ٟ   مة٠ٚ١غةةةةةة١ًٟٝ َٛز خ١يةةةةةة١ٚ ؾةةةةةةدضٟ )٥دؾةةةةةةٝ.  ٟ ىلب   
ٖٝجطٟ  ٚ ي١ّ ١ٖض ١ٜز  ظاضٟ ي١ ١َٛ٥ض ٚ  ٥د دٜةدْٞ نةٛضز نٛؾة  ٚ    127ضٚٚخدْس)

 ٗدض٣ة١ض٠ ة١ض٠ ق١ةريندْٞ  طٟ خد١ْز ْٞ )١٥ةٛ ٥ة١بٝجد ٟ ظ٠ٚو نةطز  َةٛيريهٞ  ة١ن    
ؾةدخدْٞ )ظاظ ٕ ٚ ةٝ ةدٍ ٟ غةةٛٚضٚ ٖة١ضٚضٚ ؾة١  دْٞ ٚ ِض٠ةٝةة١ ببب  خل ٜهة١ ١ٜنةة١      

 ب  ُٝةةدز٠زٜٔ يةة١ثدف  1  ةثةة١ض٠ 11ٖٝبٓدٜةة١ شٜبةةط  ةةٛنُٞ خةةبٟ ) يهدَةةٌ  ةرًيةةسٟ      
ةةة١ٜٓٝبو )قةة١ةريٟ ةةةدةةٝـ ٟ ظ٠ٚو نةةطزٚ  يةة١ ثةةدف  ةة١ ُ   ٝبو ةةة١ ْةةدٟٚ خبٜةة٠ٚ١    

 ب 111)ْدٟٚ ْد ) ُٝدز١ٜ 
ٟ ٖٝجطٜةس  ٚةري ةٞ ؾدض٠ظٚٚضٜؿةٞ ية١ )٥ة١َ       124ي١ غديريٞ   ُٝدز٠زٜين ظ٠ْريٞ

ز  قةة٠ٛ ٝبهٞ ْةةدضز٠ غةة١ض 127ف ظ٠ٚو نةةطز  ٠ٚ يةة١ طاا قثهةةدم ٟ نةةِٛضٟ ١٥ضغةة١ةٕ 
 ةة١ندض٣ٛ قةة١ةريٟ ؾةةدةدْٞ ظ٠ٚو نةةطزٚ  ةة١ ُ ٟ نةةطز٠ٚ٠ٚ  يةة١ غةةديريٞ زٚ ٜؿةةس  يةة١     

ٟ ٟ ١٥يكطْة١ٜٔ ٚ ةة١  ذ٥ ٕٚ ٚ خٝع ٕ ٚ غة١ طزٚ  ١قة١ٕ ١٥يةسٚم ٚ  ١قةٔ )     ب عضا
ب ةٝبريةة١ٟ  ةةطٟ طةةطو ٚ  عضاا١ٟةريٟ  ةةطٟ ز طةة  نةةطزٚ  يةة١ز٠ٚضٟ )َةةدضزٜٔ ٜـ ةةة١   قةة

 زٚٚةدض٠ ن٠ٚٛ غ١ض زٜدضة١نطٚ َٛ دق١ضٟ نطزب
                         

١ٜنٝبو ي١ نٛض ْٞ ١٥ّ ١٥ةٛ ١٥بٝجد١ٜ ن١ ْةدٟٚ ١٥ةة١ز ةةٛٚ  ةدنُٞ قة١ةريٟ  ٛٚؾةٞ ةةٛٚ  ٠ٚ ١َؾةٗٛٚض           119)
)٥ةة١َني غةة١ٜف ٥ةة١ززٜٔ  ةة١ىل ١٥مل١ؾةةريٛ  نةةٛضٟ ٥ةة١ّ ١٥ة١ز٠ٜةة١  يةة١ ٠ٚق ٝبهةةس  نةة١ ٥ةة١ًٖٞ قةة١يٝ. قةة١ةريٟ   

ّ ٥ةة١َ  غةة١ٜف ١٥ززٜٓةة١ يةة١ طةة١ض٠ف غةةٛيريدو قةة١ةح ٥ةة١ززٜٓد نط ةةةٛٚ ةةة١     ) ةة١ند ٜدٕ َٛ دقةة١ض٠ نةةطز  ٥ةة١ 
 قبَدْس ْٞ ق١ةريٟ  ١ندب

ةةةة١طٜٛبط٠ٟ قػةةة١ٟ  ١َةةةسٚيريتري ١٥ملػةةة ١ٚيف  ٥ٝػةةةُٞ  ُٝدزٜٝةةة١ يةةة١ ْةةةدٟٚ  ُٝدزٚيس٠ٚيةةة١ٟ ثطْػةةةٞ            111)
٥ة١يري٢ب  ٟ ٖٝجةطٟ ٥ة١ند  ي١ةٜة١نٞ  ةط٠ٚ٠ ٜةدقٛٚو  ١َة١ٟٚ       321ز٠ٚ١َٝٝ١ًٜ٠ ٖد ٠ٚٛ  ن١  ١قدزٚيف  دضىٞ 

١٥ّ ق١ة١ٜ ةة١ْدٟٚ  ُٝةدزز٠ٜٔ ظ٠ْريٝٝة٠ٚ١ ْةدٚ ْةط ٠ٚ  ٠ٚ ي١غة١ض ٜٚبط ْة١ٟ قة١ةريٟ )٥دؾةٝ.  زضٚغة  نةط ٠ٚٚ            
 خ١يريه١ن١ٟ ي١  ٝبت ٞ  ١ندض٣نيب
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ٚ ) ١ند=٥ةة١يو  َةة   ةة١يٞ ةةة١ ٥ةةدض٠ظٟٚٚ خةةبٟ  دةعٝةة١ ٞ        113) ةةدنُٞ )ض ةٝةة١  
ٍب نةةطزٚ  يةة١زٚ ٟ ةةة١ٜٓٝبهٞ  ةةط ي١ؾةةهطٜبهٞ ْةةدضز٠ غةة١ض )٥ةة١َ          ُٝةةدز٠زٜين ق ةةٛٚ

  112)  نةة١ طةة١ٚض٠ٟ  ١ؾةة ٠ ٞ )ةدؾةةٓدٟٚ ٚ  ةةدنُٞ قةة١ةريٟ ) ٝٓةةو   ٝػةةدّ ١٥يةةس٠ٜٔ
ةةةةٛٚ  ةةةة١ةريّ يةةة١ ٠ٚقةةةة َٛ دقةةة١ض٠ٜس   ُٝةةةدزز٠ٜٔ ٠ٚ ةةةد ٞ نةةةطزٚ  ي١ؾةةةهط٠ن١ٟ    

 ٟ ٖٝجطٟ 141ط١ِض ٠ٚ١ٜب) 
ٍب نةةٛضز ْٞ ٥ةة١ٚ     ٥ةة١ دةهدٕ )١٥ض ك١ٝ=٥ٛض ٛنٝةة١ ٟ زٜدضةةة١نطٜـ طةة١ىلب ةةةدض ي١طةة١

ب ةةةدض ةةةب عضااٟخٛيةة١ دٟ  ١ةدغةةٞ  ةةة١  ٚة ةة١ ؾةة١ِضٚ ٖةة١ض ٜدٕ ة٠ٚٛب)٥ةة١ةٛ ١٥يرٝةةس  ب 
 ٛ ٟ  ٛضنةةة١ندٕ ٜٚػةةة ٜٛد١ْ ٥ٝػةةة ردز٠ يةةة١ نةةةٛضز ةهةةة١ٕ ٚ    ذؾةةةهدْسْٞ قةةة٠ٛو ٚ ْرةةة

ٟ ٖٝجطٜةةةس  ةةةة١ييب ٥ةةة١َ   ٝػةةةدٟ ١َ١٥131ؾةةةٝدٕ ةًرعةةةٌ  ١ةطٚةةةة١ نةةةطز٠ٚب  يةةة١ 
يٝبهةةٞ ٥ةة١ّ ًٚثاا ِض٠ف خ١يٝرةة١ )َٛغ ١ؾةةطٜس ٠ٚ٠ طاإِض٥٠ٝػةةٞ خةة١ٜت ٞ  ١َٝسٜةة١ يةة١

 غٝدغ١ ١ٜ١ب) يهدٌَ ب
ٍب ٟ 111ز َةةة١ظض ْٞ  هَٛةةة١ ٞ ١٥ٜٛةٝةةة١ يةةة١ّ قةةةط١ٜ٠ز  ة١غةةٞة ثٝبهةةةطزٚ يةةة١   ٥ةةة٠ٚٚ١

ٖٝجطٜةةةس   يةةة١ َٝكةةةطز  ة١غةةة١ضة١خب١ٜٝنٞ  ةةة١ٚ ٚ ز َةةة١ظض ٚ  ظاض  ١ٚغةةةعٞ نةةةطزٚ يةةة١         
ضز ٖة١ةٛٚ        َهط َٛ دض٠ةد ٞ غٛ ٗ  ٛ د ٢ ٕ قة١ةح ١٥ززٜٓةس  طة١ىلب  ١ؾةد٥ ٚ ٥َٛة١ض ٟ نٛة

ظ ضٟ  يةةة١ ةًَٛةةة١ٟ ٥ةةة١ٚ    ١ؾةةة ٠ ٞ  ةةة١ندضٟ )١٥ب١ندضٜٝةةة١   َٝٗط ْةةٞة   ١َٝةةةسٟ  ظض    
ٍب غٛيريةة ٛ    ْس  ةٕٛٚ ) ط  ١ؾ ٠ د١ْٕ ن١ ي١ط١  ب 293  ةثة١ض٠  هفات   هقشٛا مت  هفات   ملق سا

           ٚ ض١ٜ  ١٥جلة١ظٜط٠  نٛضزغة دٕ ٚ ١٥ضَٝٓٝة١ ٖة١َٛٚ ز خًٞة ٥ة١ّ  ه١َٚٛ ة١ ةٛة َٝكط  غٛة
  ٛ ٚ ةةةة١ نةةة١ْس      هطااا ٠ٚ ز٠ٚضٟ ؾةةة١ٚن١ ٞ ظ٠َةةةدْٞ غةةة ٕ قةةة١ة ١زز١ٜٓب يةةة١ زٚ ٜٝةةةس  ةةةٛة

١ؾةٞة ٖةة١ض٠ ةةة١ ز٠ٚ َةٞة ١٥ٜٛةٝةة١ٟ ) ١قةة١ٕ نٝةةف  ٠نةة١  ةةد َةة١ةدزٟ ز٠ٚضٟ  ة١ؾةةٝبه٠ٚ١ٚ ة
 ْٞ شٜد٠ٚب )ةب  ١ كٝتو  ١َدؾدٟ ةرًيسٟ ز٠ّٚٚ ةه١ بمث  ٛ

يةة١ زٚ ٟ  هَٛةة١ ٞ ظ٠ْريةةٞ يةة١ ةةة١ظٜط٠ٟ ٥ةةٝنب  َٛةة١ضز    هَٛةة١ ٞ نةةٛضزٟ         
٠ ةةٞ ضاا ) ةة١ظٜع ٕ  ث١ٜةةس  ةةةٛٚب ٠ٚ ِضٜٛ ٜةة١و ٚ ٜةة١ نةة١ ٥ةة١ّ خد١ْز ْةة١ ١ْ ةة٠ٚ١ٟ  ةة١   

٠يٝس  ةٕٛٚ ١٥ّ  ه١َٛ ١  د ز٠ٚضٟ  ه١َٛ ٞ ةدٜٓسضٟ ز٠ٚ َٞ نطز ي١ )خديٝس ةٔ ٚ

                         
 ة١طٜٛبط٠ٟ ؾ١ض ٓد١َ "ةٛةم"٠ب  113)
 ق١ةريٟ  ٝبٓو ْعٜهٞ ةعٜط٠ٟ ٥ٝنب  ١َٛض ة٠ٚٛب  112)
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ِض٠ف ١٥ٚ ٠ٚ١ْ ٠َٛق١ ١ٕ ي١ْدٚ ةط   ةد ز٠ٚضٟ  هَٛٚة١ ٞ ةدٜٓةسضٟ ز٠ٚ َةٞ نةطز      طٕ
ِض٠ف ١٥ٚ ْةة٠ٚ١ ٠َٛق١ ةة١ٕ يةة١ْدٚ ةةةط   ةةة١ةريّ يةة١ ثةةدف ةةة١ٜٓٝبو زٜػةةد٠ٚ١ْ يةة١        طاإيةة١ 

ٛضزغةة دٕ ةةة١  هَٛٚةة١ ٞ ةةة١ظٜط٠ز  ث١ٜةةس  ةةةٕٛٚ ٚ ْٝٗدٜةة١و يةة١ ٠ٚقةةة  دةعٝةة١ ٞ ن 
  ب1 ١ ٝدٕ نطزب ) ٥ٝٓػكًٛث١زٜدٟ ٥ٝػتّ  ةًسٟ ٢ٚط ْٞ ١٥ٚ ْٝـ مث  ٛ

 

ٟ َةةةةةةٝتزٟ  ٚ يةةةةةة١ ز٠ٚضٟ خ١ة ةةةةةة١ ٞ  1111ٟ ٖٝجطٜةةةةةةس  )111يةةةةةة١ غةةةةةةديري ٞ 
)ْدق١ض١٥زٜٔ ١٥يريخ ز  ة١ٜين نٛضزٚ  ٛضى  ٝبههةٛٚ  ٠ٚ ةة٠ٚٛ ؾة١ِضٜبهٞ ًًَٝةٞ طة١ىلب      

ٍب ز٠ٚ َةٞ نةطزٚ     ذ٥ٖد  ٠ٚ١غٛ ٞ نطزٚ  ي١ غٛض١ٜٚ نٛضزغ دٕ ٚ ضةدجيدْةس  زٚٚ غةد
ِض٠ِضٜبهٞ ظاضٟ ةٛٚ  ي١ثدؾس  ة١  هطٜبهةٞ زٜةين قةٛيرييٝدٕ ي١ةة١ٜٓد     ضٕةب ١ٖض زٚٚة 

ض١ٜ  ١٥جل١ظٜط٠ٚ غٛض١ٜٚ قثدزٚقٝد ث٘ٗنط ٚ ةب َٛقدة١ي١ٟ طدٚٚض٠ندْٞ ١٥ض١َٝٓٝ  ٥د
نطزٚ ٥ٝ يدزٜدٕ نطزب ة١ةريّ َةٛةٝيب ١٥غة١ ١ نة١ ٥ة١ّ ٥ٝ يةدز٠ ٠ٚ١٥ْةس٠ ز٠ٚ َةٞ ْة١        

ب ز٠ ٛ ٟ َٛيةو  نةٛضزٚ  ةٛضنٞ زٜػةد٠ٚ١ْ نةطز ة١طةص ٜة١ندٚ ية١زٚ ٟ ؾة١ِضٚ          عضٟة١
ٍب نطزبط١ٖٕض ١ٜنٞ ظاض نٛضز٠ندٕ غٛض١ٜٚ )نًهٝد=١٥  ١ْ  ٜدٕ نب

ٌب ٚ ة١ظٜط٠ؾةس      ث ٥ٝنب ١٥   ي١  ١ٜين  دضىس  ي١ ةة١ٜين نةٛضز ْٞ ز٠ٚضٟ َٛقة
ق ةةديٝبهٞ ظاضٚ يةة١  ي١غةة١ض ١َغةة١٦ي١ٟ شْٗٝبٓةةدٕ ؾةة١ضٜبو ِضٜٚٚةةس ٚ ةةةٛٚ ةةة١ غةة١ة١ةٞ       

ٌب ن١ٚ ةة١ ة١ٜٓةة٠ٚ١ٚ         زٚ ٜٝةةس  َٛةدٖٝةةس )١٥يةةسٜٔ قدميةةدظ ٣ ٠ٚظٜةةطٟ  ةةدنُٞ َٛقةة
  324  ةث١ض٠ 113ِضٜبهٝدػ  ٚ ١ٖض ن١ٟ نٛش ْس٠ٚ٠ب )ةًسٟ 

ٍب  ٛضنة١ندْد        ٚقٛ د ٞ  دضى١ٝ ٚ ْٝؿدٕ ١٥ز   ن١ ق١َٚٞ نةطٚز  ١نػٞة ١٥َة١ نة١ ي١طة١
ٍب زض ٚغةةٝب١ٝ طدٚٚض٠   ٚ ي١طةة١ ندْٝةةس  ز ٥ُٝةة١ٕ ةةةدف ِض ٟ ٥ةة١ةٛ ضزٚ طةة١ىلب   ظٚٚ ظٚٚ  ٝبةةو ١٥نةٛة

  3ةدض ١ٖض زٚٚة ندن١ٜدٕ ةب ١ٜن ٟ ة٠ٚٛب )٥ٝٓػكًبث١زٜدٟ ٥ٝػتّ  ةًسٟ 
 ٛ   ٖٝجةةطٟ  ظ٠ْريٝةة١ندٕ ةٝبريةة١ٟ  111ٕ قةة١ةح ٥ةة١ززٜٔ  هطاا يةة١ زٚ ٟ ٠ٚ ةةد ٞ غةة

ٟ ٖٝجطٜس   نةٛض٠ ثهةٛٚنٞ ١٥ضغة١ةٕ ؾةدٖٞ     197خبٜدٕ ي١ نٛضزغ دْس  قدِٜ نطزب ي١ 
ض٠زٜين ةةط ٟ قة١ةٟ  ة١قطٚ ؾٛٚؾٞة غة١ْس          ْعٜهٞ  ُٝد ز٠زٜٔ ة١ ْدٟٚ َٛيريهدْة١ ية١ ْٛة

ٚ         ٠ٚ111 يةة١  ٌب  نةة١ ةط ظ نةة١ٟ ةةٛة ز   ُٝدز١ٜؾةٞة ةةة٢ب ؾةة١ِض ز طةة  نةةطز   ةةدنُٞ َٛقةة
ٕ ق٠ٛ ٝبهٞ ْدضز٠ غة١ضٟ  ةة١ةريّ    ٟ  ة١ضٟ ثة٢ب ْة١ةطزب  ُٝةدز٠زٜٔ ية١ زٚ ٜٝةس  ةة١       ظا ب ية١  عضا

ٍب خةة١يريل نةةدى قةة١ةريندْٞ  ةة١ندض٣ٛ نٛ ؾةٞة ظ٠ٚو نةةطز  ةةة١ةريّ نةةْٛ  ه١ َٛ د١َيةة١ٟ ي١طةة١
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  ٛ يةة٥ٛٞ" ْةةد٥ٝيب  ١ْةة١ةٛٚ ٥ةة١ٖديٞ ِضٜٚٚةةدٕ ىلب ٠ٚضطٝبةةط ٚ خ١ةةة١ضٜدٕ ْةةدضز ةةةب "ةةة١زض٠زٜٔ يةة
ٌب ٚ ق٠ٛ ٝبهٝةةدٕ ىلب    ٕ  ةةدنُٞ َٛقةة يريةة١  نةةطزٚ  ةةة١ ط١ٜؿةة ين ٥ةة١ّ ق٠ٛ ةة١ قةة١ةريندْٞ       طاا

ٌب ٚ يةةة١   ٗ، ةةة١ندض٣ ز  113ز  ؾةةةٛٚف ٚ يةةة١ 111ظاظ ٕ ن١ٚ ةةة٠ٚ١ ز٠ؽ  ةةةدنُٞ َٛقةةة
  ب11ُٝدز١ٜٝؾٞ ي١ ز٠ؽ نٛٚ ) يهدٌَ ب ةًس ق١ةريٟ  

 

ةةةٛٚ  ةة  م ٚ ةةة١ظٜط٠ ظاض ةةة١ َٛقةةٝ ١و ةةةٛٚ  ظ٠يع٠يةة١  طط ْةة٢          133غةةديريٞ 
ٍب ٚ ِضٚح   ِض٠ِضٜبهةةٞ ةةة٢ب  ةة١زٟ ضاإق١ض ١ْةة١ٚ ةةةدض ٕ ٚ  ةة١ضقٞ زْٝةةدٟ ؾةةٝبٛ ْسٚ ةةةب َةةد

ةٛٚب غديريٞ زٚ ٜٞ   ١ة١٥زٜٔ نٝك دزٟ غ١جلبقٞ  ٛنُس ضٟ قب١ْٝ   ة١  ة١ طٜهٞ  
َٟ ٍ ١٥زٜين خٛ ضظَؿدٙ ٖد ١ غ١ض ٚة ٞ زٜدضة١نطٚ ة١ة١ة ية١ قة١ةريندْٞ ظ٠ٚو    عضا

 ِض٠ِضٜبهٞ ظاضٟ ي١ ٚةري ١ن١ز ب ) يهدٌَ بضٕنطزٚ 
 
 ( كىرد، لُ دَورٍ خىارزوٌ و ئًمخانٌ )وُغؤه(دا: 3)

ٟ َةةٝتزٟ ز   1317ٟ ٖٝجةةطٟ )  114)ا  نةةٛضز ْٞ نةة١شٚ نٝبةةٟٛ ظ  ةةطاؽ  يةة١     
ٕ ذل١َ١زٟ خة١ٚ ضظَٞ  هط ١ٜندٕ ةٕٛٚ  غًٟٛضظ ٛٚؾٞ ٥ٝػ ٝتٚ  ١خطٜيب خ١ٚ 

٥بضزٜٚٚةة١نٞ ْةةدضزة٠ٚٛ غةة١ض خ١يٝرةة١ٟ  ١ةدغةةٞ نةة١ )ْدقةةط ٥ةة١زٜٔ ٥ةة١يريخ  ةةةٛٚ ٥ةة١ّ  
ٍب نةةٛضزز   ٝبةةو ٥ةةدةريب يةة١ ةةة١ٜين )١َٖةة١ز ٕ ٚ طاا٥ٕةةبضز٠ٚٚ  ةةة١  ةٝعةة١و ٠ٚٚ١٥يريةة١ٕ ي١طةة١

نطَدْؿةةةدٙ  ز   ٛٚؾةةةٞ غةةة١ضَدٚ غةةةبيري١ٜ١نٞ ةةةة١ ؾةةةٝسز٠و ةةةةٛٚ  ٠ٚ يةةة١ ٠ٚقةةةة         
  نةةٛضز ْٞ ةةة١ْٞ  ةة١ندضٚ  ٛضنُةةدْٞ ٥ةة١ٚ ْةةد٠ٚ ٖةة١يريٝدٕ نٛ دٜةة١ غةة١ضٜدٕ ٚ   ؾةةثطظ٠ٜس

  ٛ ٞب قةة٠ٛ ٞ ٥بضز٠ٚٚنةة١ٟ  هطاا ظاضٜةةدٕ ىلب نٛؾةة  ٚ ةٝبجريةة١ يةة١ غةة ٕ ذل١َةة١زٚ  ةةةٛظ٥
ٕ ذل١َ١ز ن١ ة١ةٍ ٥ة١زٜٔ ةةٛٚ    هط  ب نٛضٟ غ١َ13ٛ ٛٚ ة٠ٚ٠ٚٛ )١٥يهدٌَ  ةًس 

ٍب ثةدف َةد٠ٟٚ ٥بضز٠ٚٚنة١ٟ      ية١ ١َ١ٖز ْة٠ٚ١ ِضٟٚٚ   ي١زٚ ٟ ١َ ًٛة١ ٝبهٞ ظاض ي١طة١
 يف )ةة١زض٠ ٚ )ة١ كٛةة١  ٚ   طا ِ ِض٠يف  ة  م ٚ ية١زٚ ٟ  ةدةريٕ ٚ ٜٚبط ْهطزْةٞ ٥ة١     طٕنطز٠ 

 ةة١خطٜ. نطزْةةٞ قةة١ةريٟ ز قٛقةةدٚ  نٛؾةة دضٜبهٞ ظٚض يةة١ خةة١يريهٞ ٥ةة١ّ ٚةري دْةة١  ِضٟٚٚ   
 ةة١ض٠زٜٔ نةةبن(ٟ ة١ ٛغةةين  ةة١زة ٟ  ًعاإنةةطز٠ ٖةة١ٚيٝبط  ةةة١ةريّ  ةةدنُٞ ٖةة١ٚيٝبط    

ضةدجيدٕب ٠ٚٚ١٥يرية١ٕ  ذ٠ٖ زٚ ٠ٚب ي١ زٚ ٜس  ة١ةٍ ١٥زٜٔ ِضٟٚٚ نطز٠ ٥دخبٟ طٝبط ١ْٝٚ
ٟ ٖٝجطٜةةةس   ١ةطٜبعٜؿةةةٞ ظ٠ٚو نةةةطزٚ  يةةة١ زٚ ٟ ١َ131ض  ةةة١ٟ طةةةطو ٚ يةةة١ غةةةديريٞ 
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  ٚ نة١ْس ز٠ عة١   طز  ٖد ١ غ١ض ؾدضٟ )خٝتو =٥دةت 131غ١ ١ضٟ طٛضةػ دْٞ ي١ 
دةةة.  ٝػةةدّ نةةطز  ةة١ةريّ ١٥ٖدي١ٝٝنةة١ٟ ةةة١ ُٖٝةة١ ٞ  ةدنُٞ ٥ةة١ٜٛةٞ )    ضااٚٚقٟ ة١ 

يٝةةدٕ ْٛ ْةةسٚ ةةة١ةٍ ٥ةة١ززٜٓٝدٕ ةةة١ ٥١َٝٛغةةٞ   ًثاا ٥ةة١زٜٔ ٠ٚ٠ َكد٠َٚةة١ ٝبهٞ ةةة٢ب ٥ةة١ 
طٝبِط ٠ٚ١ٜب ي١ّ ؾ١ِضٚ ز٠ ٛ ١ٜز  ٚةري ٞ خةٝبتو  ٠ٚ ية١ ٖة١ض ٟ ةة١ٜين  ُٝةدز٠ززٜٔ ٚ      

 يف  ُٝدز١ٜٚ ظاظ ٕ)؟  ب  خٛةق١ نٛضزغ دْٞ ؾُٝديٞ ٚةٓةٛةٞ  ط ْٛض٠ززٜٔ ز  ١٥
ٕ ديري١ ةٛٚ ة١ غ١ة١ةٞ ٥ة١ْٛ  ٞ َٛقةٝ ١ ٞ  ةط َة١    ِضِضٜبهٞ ظاضٟ ز٣ٛ ١٥ّ  ضٕ ية١ٕ  ثا

  ب13طط ١ْٝى ث١ٜد ةٛٚ ظاض خ١يريل ي١ ةطغدْد َطزب ) يهدٌَ  ةًس 
ٟ ٖٝجطٜةس   ةة١ةٍ ٥ة١زٜين خٛ ضظَؿةدٙ زٜػةدٕ ٖد ١غة١ض خةٝبتو ٚ        131ي١ غديريٞ 

دٟ ةةةةٛزٟ نةةةٛٚ  ٠ٚ ٥ةةة١ّ      َٛ دقةةة١ض٠ٟ نةةةطزٚ يةةة١ ثدؾةةةس  ة١غةةة١ض َةةةٛٚف ز   ةةةد نةةٝة
 يريةةِ ٚ ؾةة١ْد ١ ٞ نةةطزب ٥ةة١ٖديٞ ةةة١  ظاا٣٘ب  ٜٚبةةط ٕ نةةطزٚ ٥ةة١ْٛ  ٞ  ضطدٖةة١ٟ غةة١ضي١ْٛذطةةٛ

ْةة١ٚ ٢ب نةةدٟٚ  طغةةد نةة١ ة١ؾةةٝبهٞ َٓدغةةيب ٚةري ١نةة١ٟ ةةة١ة٢ب ٖٝبؿةة  ٚ نةةٛٚ ةةةب        
ٕ  يف  ١ي١ ب  ةدنُٞ )خةٝبتو   دةة.  ٝػةدّ ٥ة١ززٜٔ  نة١ ية١        ط ١٥ ِض٠ف َة١يٝو  طا

 ةةةدزيٞ ١٥ٜٛةٝةةة٠ٚ١  ةةة١ ٝني نةةةط  ةةةةٛٚ  ٠ٚ يةةة١ َٛ دقةةة١ض٠ٟ )ةةةة١ةٍ ٥ةةة١ززٜٔ ز          
ٕ يٞ ْٛ ْس  خٝتيف ٥١ٍَُٛ ي١ ًث ١قٝك١ ١ٕ ة١غدض٠و ٚ ١َ د١ْ ٝبهٞ ة٢ب ١٥  ِض٠ف طا

١َيٝو ١٥ؾط٠ ٠ٚ١  ١ظٍ نط ٚ  ع١٥ززٜٔ )٥ٝ ٝو  ة١ ْد ١م نٛؾةب ة١ةٍ ٥ة١ززٜٔ  
ي١زٚ ٟ ٠ٚ د ٞ  ٝػدّ ١٥ززٜٔ زٜػد٠ٚ١ْ ٖد ة١ غة١ض خةٝبتوب ٚ ية١ ثةدف ْةب َةدْط        

ٝين نٛؾةة   ٠ٚ ظاض َٛ د١َيةة١ٟ َةةٛز  ع َٗٛ دقةة١ض٠ ظ٠ٚ ةةٞ نةةطزٚ ٖةة١َٛٚ ٥ةة١ٖدىل
ٍب نةةطزب ي١غةةديريٞ    ٟ ٖٝجطٜةةس   ةةة١ةٍ ٥ةة١ززٜٔ  127ِض٠ظٜتْةة١ٟ ز٠ض ةة١م شٕ ٚ َٓةةس 

 ٛ ٟ ة١ض َ ١ض ة١  ١ة١٥زٜٔ نٝك دزٟ غة ِضاّ ٚ َة١يٝو ١٥ؾةط٠يف ٥ة١ٜٛةٞ َة١يٝهٞ      هطا ُ
ؾدّ ١َ ًٛ  ةٛٚب ي١ّ ؾ١ِض٠ز   قبَدْس ْٞ ٥ةبضزٟٚٚ ؾةدّ ٜة١ ين ٥ةبضزٟٚٚ َة١يٝو      

 َٛةة١ضٟ نةةِٛضٟ  ةة١يٞ نةة١ يةة١  ١ؾةة ٠ ٞ  ةة١ندضٟ ةةةٛٚب يةة١ّ        ١٥ؾةةط٠ف  ةةع٠ززٜٔ  
ؾ١ِض٠ز  ٥بضزٟٚ ة١ةٍ ١٥ززٜٔ خط ث ؾهدٚ ث١ضٜبؿةدٕ ةةٛٚ  ٠ٚ  ةد خةبٟ ِض٠ةعة١ ٞ      

 نطزٚ ي١ ثدؾس  ة١ ْد ٝتةٞ قٛيرييٞ نطزب
 

ز   ٥ةةةةبضزٟٚ  د ةةةةدض  ةةةة١ْريٝدٕ ةةةةة١ ةةةةة١ةٍ ٥ةةةة١ززٜٔ ١ٖيريهةةةةين    131يةةةة١ غةةةةديريٞ 
١ززٜٔ ةةة١ ٥١َٝٛغةةٞ ط١ِض ٜةة٠ٚ١ ز٠ٚضٟ   ضةدجيدْٝةةدٕ يةة١ ز٠ؽ غةة١ْسٚ ةةة١ةٍ ٥ةة    ذ٥ٖةةد
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خٝبتو ٚ ٥ٝ  ١ًَٜٞ ؾ١ِضٟ ١ْةٛٚ ٠ٚ دز٠ ١ٕ ية١  طغةٞ  د ةدض خةبٟ ٖدٜٚبؿة ١ ْةدٚ       
نٛضز ٕ ٚ ٚةري ٞ نٛضز ْٞ ن١ ن١ْس ز٠ ع١ٜ١ى ٜٚبط ٕ ٚ  دةريٕ نطز ةةٛٚ ٠ٚ ة٥١ة١ْٛ  ٞ   

٠ٚ ؿ١و ٚ ؾ١ْد ١ ٞ خبٟ  ةدمل ي١ ٓة١ ٞ ىلب ٥ة١نطزب خٛةقة١      ٗيريِ ٚ ِض٠ظ ي١ ٢ظ٘
١٥ّ  ٛنُس ض٠ ي١ خٛ  ١ْ طغد١ْ ة١  ديٝبهٞ غٛٚن ٠ٚ٠  د ز٠ٚضٟ زٜدضة١نط ٖةدو ٚ  

نٛؾة دضٜبهٞ ظاضٜةدٕ ية١     ٗي١ٜٚبـ  د دض  طق١ ٝدٕ ١ْز ١ٜٚ  ز٠ٚضٜدٕ ططو ٚ  ةدةري٢ْ 
٥بضز٠ٚٚنةة١ٟ نةةطزٚ ةتري٠ٜٚةةدٕ ثةة٢ب نةةطزٕ ٚ ٥ةة١ّ ٥ةةبضز٠ٚٚ ةةة١ز ٥ةة١ عدٍ ٚ ة١زة١خ ةة١      

ٟ زٜس٠ٚ٠ ١َ ٛٚ نط ٠ٚ١ٜٚ  ةة١  يريِظ٘ ِض٠ف  ١ؾد٥ ٟطٕثدضن١ ثدضن١ ي١   عضٚلٚظا
ز٠خديةة١ ٞ نةةطز٠  ١ة٥ةة١زٜٔ نةة١ٜكٛةدزٟ غةة١جلٛقٞ  ةةدنُٞ قبْٝةة١ب ةةة١ةريّ ٚةري ةةٞ         
نٛضزغ دٕ ٖٝبؿ د ١ْةد ٞ ١ْةٛٚ ةٛٚ ي١ ِضٟٚٚ ة١ةي١ز٠ٚ١ٜٓ ٚة ٞ زٜدضةة١نطٚ ٥ة١ٚ   

ٕ ضٜبري١ٜ١ٟ نة١ ثٝةد ٖةد  ٕٛٚ ٖة١َٟٛٚ ية١       ِض٠ف  د ةدض٠ٚ٠ غة١ض ية٣ْٛ١ب ٜٚبةط ٕ نةط ٚ      طا
ٕ ١ٟ ن١ ي١ ة١ةريٟ ة١ةي١زٜٔ ١ْةد ٝدٕ ةٛٚ ةٛٚ ة١ ؾٝبهٝدٕ ية١  ١٥ٚ ْ ِض٠ف  د ةدض٠ٚ٠  طا

ٜطٚ ٝةدٕ ١ْٖٝبؿة    ٠ٚ ١٥طة١ض  ١ؾة ٠ ٞ     ذ١َ ٛٚ نط ٠ٚ١ْ  ي١ ؾةدضٟ زٜدضةة١نطز    
نطٜؿ١ٟٝ نٛضز ِضٜبري١ٟ ث٢ب ١ْطط ٓد١ٜٚ  ِضٜٚٚدٕ ث٢ب ٠ٚض١ْطٝبط ١ْٜة٠ٚ١ ن١غةٝدٕ ية١ٚ    

١٥غ١ ١ ن١ قبيٝبهٞ  د دض ي١ ِضٜبري١ٜ١نٞ  ةط٠ٚ٠  ٚةري ١ز  ١٥١ْٖٝبؿ ب ٚ قٝع١ٕ ةٝبري١ٟ 
 ةةةد َةةةدضزٜٔ ٚ ْكةةة١ٜ ني ٖةةةدو ٚ ٥ةةة١ٚ ْد٠ٚؾةةةٞ ٜٚبةةةط ٕ نةةةطزب قةةةٛيريٝبهٞ  طٜؿةةةٞ يةةة١   

ٌب ية١ ز قٛقةدز      ذ٥ٖد ضةدجيد٠ٚ١ْ ٜٚػة ةٝب ١ غ١ض ١ٖٚيٝبط  ٠ٚ  دنُٞ ٖة١ٚيٝبطٚ َٛقة
ٞب ١َ د١ْٚ ٝبهٞ نةطزٕب ةة١ةّ نةدى ةةٛٚ نة١      ض ٥بضزٜٚدٕ  د  نطزٚ خ١يٝر١ف ةٛظ٥

  د دض ١ْٖد ١ غ١ضٜدٕب
ةٝبٝٓةة٠ٚ١ غةة١ض ةدغةةٞ ة١ةيةة١ززٜٔ  يةة١زٚ ٟ ١٥َةة١ نةة١ ٥بضز٠ٚنةة١ٟ ةةةتري٠ٟٚ نةةطزٚ  

ٟ ٖٝجةطٟ  ٚ  131ن١غٞ ي١ ز٠ٚض ١َْد ْدندض خبٟ ٖدٜٚبؿ ١ ْةدٚ خٝبرًيٝبهةٞ نةٛضز )    
يريةةِ ٚ خط ثةة١ٟ ىلب زٜ ةةٛٚ ٠ٚ يةة١ ؾةة١ِضٟ     ظاا٘ةةة١طٜٛبط٠ٟ ِضٜٛ ٜةة١و  نٛضزٜبةةو نةة١ ظاض    

ِض٠ف ي١ؾهطٟ ة١ةٍ ١٥زز٠ٚ١ٜٓ نٛشض ةٛٚ ةة١ة٢ب خ١ةة١ضٟ   ٕطز  ةط ١ٜنٞ ي١  ط١٥خت
يريُة١ ية١ ْٝة٠ٟٛ ؾةٛ يٞ     ظا    ٠ٚ ة١ّ  ١ض ١ ١٥ّ  ٛنُس ض٠  114)خد١ْ خٜٛبه١ٟ نٛؾة

                         
خٛ ضظَؿدٙ ي١ ١٥ٚ خطٟ ١٥ٜدَٝةس  ظاض َٛ ة١ةٟ ؾة١ض   خةبضٟ ةةٛٚ       دضىٞ طٛظٜس٠ ١٥يري٢ب  ة١ةي١ززٜٔ   114)

 ض ْٝؿٝد ١َغ  ةٛٚب ْٛض٠ززٜين َْٛؿٞ ز٠ض ١قٞ ١٥ّ ضٚةد ١ٟٝٝ طٛ ٠ٚٛ:شةٛٚ   ١ د ي١ ٠ٚقة نٛ
 ؾدٖد ظَٞ نط ٕ ن١ ةط خٛ ٖس خٛ غ 
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 ٟ ٖٝجطٜس  ي١ ْدٚ نٛٚب )ةٜٛين  ذلُس  يكع٢ٜٓٚ   يهدٌَ ب131
َٛقٝ ١ ٞ ١٥ّ )ة١ةٍ ١٥ززٜٔ ٠ ةب نٛضز ظاض ط٠ٚ١ض٠ ةٛٚ ٠ٚ ٖةد ين  د ةدضٜـ   

يري٠ٚ١ُ ةٛٚب ٚةري ٞ زٜدضةة١نط  ٥ة١ضظٕ  َٝد ةدضقني  غةعطز      ظ  ١ ٞ ي١ ِضٟٚٚ ١٥ّ ة١  دٜ
خٝتو  َدضزٜٔ ٚ ْٛقة١ٜ ني ةة١  ة١ٚ ٟٚ ٜٚبةط ٕ ةةٛٚ ةةٛٚ ٠ٚ ة١قٝٝة١ٟ ١٥ٖدي١ٝنة١ٟ         

خبٜةةدٕ نٝبؿةةد ةةة٠ٚٛ ْةةدٚ نةة١شٚ نٝبةةٛٚ ةةة١ ؾٝبهٝؿةةٞ ِضٜٚٚةةدٕ نطزةةة٠ٚٛ        عضااٚلٟةةة١
ٍب ٚ ِضٚ ةةٞ ضاإقةة١  ١ْنةة١ٜدٕ نةةبٍ نةةطز ةةةٛٚب خٛةطاإٚةري ةةدْٞ  ةةطب ٠ٚ ٠ٚ ِض٠ِضٟ َةةد

 نٛضز ي١  د١ٜو ة١ز٠ضةٛٚب
 

مل ٚ خٛخنةةةٛ ض ٚ ةةةة١زخٛٚ  ظااا ةةةة١ةٍ ٥ةةة١ززٜٔ خٛ ضظَؿةةةدٙ  ١٥طةةة١ض ٠ٚ١٥ْةةةس٠     
١ْةٛٚ ١ٜ  ةة١ ةٛض٥ة١و ٚ ٥دظ ٜة١ ٞ خةبٟ ز٠ٜ ةٛ ْٞ ية١ةٟ نٛضز٠نةدٕ خبؾ١ٜٚػة          

ِ ظ٘ةهدٚ  ةب  ١م غ١ْسْٞ خبٟ ي١  د دض  ٥ٝػ ردز٠ ي١ ق٠ٛ ٞ نٛضز ةهدب ة١ةريّ  ٚ  يرية
 ضٟ يةةةة١ ة١ٜنةةةة٠ٚ١ ةةةةة٠ٚٛ غةةةة١ة١ةٞ   طاااا٘ةدخكةةةةٛم ٥ةةةة١ختم ٚ ٥ةةةة١   ٗؾةةةة١ْد ١ ٢

١َ ٛٚةْٛٚةة٠ٚ١ٟ خب٣ةةٛ ي١ةٜةة١نٞ  طٜؿةة٠ٚ١ نٛضزغةة دْٞ ةةة١ٜٚبط ْٞ ز ٚ قةة١َٚٞ       
ٍب ٜٚبط ٣ْٛ غ١ضط١ضز ْٞ نطزب  نٛضزٜؿٞ  ٛٚؾٞ َد

ٕ ؾةس  ز٠ عة١ٟ ز٠ّٚٚ َة١   119ز  ٚةري ةٞ ؾةدض٠ظٚٚض  ٠ٚ ية١    141ي١ غديريٞ  ٟ ُطٚقا
٘ زٜدضة١نط ي١شٜبط  ٟ ٖٝجطٜةس   141يريةِ ٚ  ةدةريْٞ ١َ بيةس  ث١ضٜبؿةدٕ ةةٛٚب ية١ غةديريٞ        ظا

ٌب ةة١ ة١ٖدْة١ٟ  ة١م غة١ْسْٞ نهة١ن١ٟ        هؤهاؤ ٕ ة١زض٥ة١ززٜٔ  هط غٛ ٟ  ةدنُٞ َٛقة
ي١ؾةةةهطٟ نةةةطز٠ غةةة١ض )َةةة١يٝو غةةةعٛز ٟ  ةةةدنُٞ ةةةة١ظٜط٠ٚ  نةةة١ ٥ةةةدخط غةةة١ةي١ٟ    
 ١٥ دة١ن١ندٕ ةٛٚب ٚةري ١ن١ٟ ي١ز٠ؽ ز ط نطزٚ  ١َيٝو غعٛزٜؿٞ ١َ ٛٚ نطز٠ٚ٠ب

ٟ ٖٝجطٜة٠ٚ١ ية١ قة١ْعد٥س     131 ه١َٛ ٞ ِض٠غٛىل ) ١ ط   ي١ ٥ٝع  ةدضٟ غةديريٞ   
ب يةةة١ عضاااٟة١ ةةة١ٚ ٟٚ ةةةةٝبري  ةةةةٛٚب ظاضٟ ٥َٛةةة١ض ٚ َةةة٥١ُٛضٜين طةةة١ٚض٠ٚ  ةةة١ د ةةةة١  

١٥َ ٠ندْٝؿةةٞ نةةٛضز ةةةٕٛٚ ٚ  يةة١ز٠ٚضٟ ١٥ٜٛةٝةة٠ٚ١ َدةْٛٚةة٠ٚ١  )٥ٝٓػةةكًٛث١زٜدٟ     
  ب111  ةث١ض٠ ٥4ٝػتّ  ةًسٟ 

                                                        
 ٚظَػة ة٣هط ٕ ن١ ةطخٛ ٖس خٛ غ                 

 ؾ١ َػ  ٚ ةٗدٕ خط   ٚزلٔ ثٝؼ ٚثٝـ
 ثٝس غ  ن١ ظٜٔ َٝدٕ ن١ ةطخٛ ٖس خٛ غ                 
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٠ٚضٟ ٥ًٝددْٞ)١َ بٍ ز  ظاض ن١ّ ةدغةٞ نةٛضز نةط ٠ٚ     ي١ ١ٖض ٚ ز٠ ٛ ٟ ز )ب(:

ي١َةة١ٚ  ز٠ض١٥نةةة٣ٚ١ب نةة١ نةةةٛضز  نةة١ يةةة١ َٛ دض٠ةةةدو ٚ  ةةة١ظ٠ٚ  ٞ ز٠ٚضٟ ١٥ٜٛةٝةةةس      
ٟب ٥ٝةةس ض٠ٟ      ٠ٚ١٥ْةةس٠ ؾةةٛض٠ ٞ غةة١ْس ةةةٛٚ  يةة١ّ ز٠ٚض٠ز  َةةَٛهني ْةة١ ةةة٠ٚٛ نةة١ يةة١زش

   ٛ ٕ قةة١ةح ٥ةة١ززٜٔ ٥ٝ يةةدز ةهةةدٚ ة١ضة١غةةة     هطاا ِض٥٠ٝػةةٝبهٞ طةة١ٚض٠ٟ ٠ٚنةةٛٚ غةة
١ ٞ ة١ةٍ ١٥ززٜٔ ٚ ة دٟٚ ١َ بٍ ةهدٚ  ١ طٜك١ٚ ْٝردقٞ ْةدٚخبٟ َةدْعٞ   َٛقٝ 

ٜةة١نٝبة ٚ َكد٠َٚةة١ ٝبهٞ  ةةدضى٢ ةةة٠ٚٛٚ  ةةة١ َةة١ة ٛٚضٟ خةةبٟ نٝبؿةةد٠ٚ ١  نةة١شٚ     
 ضٟ ز٠   ةْٛٚٞ ة١ةريٟ ١َ بيٞ نطز٠ٚب٢ِٚتع نٝب٠ٛ غ١خ ١ند٣ْٛ 

 

يةةةة١ زٚ ٟ  دقةةةة١ًٟٝ نةةةةٛ ض ثٝبةةةةٓج غةةةةديٝبو َٛقةةةةٝ ١ ٞ ٖبةنةةةةب ِضٟٚٚ نةةةةطز٠   
ٛضزغةة دٕ ٚ  ةة  مب )َةة١يٝو ةةةٔ  ةةٛز ٕ  نةة١ ةةةدٚنٞ ١َؾةةٗٛٚض )٥ةة١َ  نةةٛةدٕ  ٚ          ن

    111)ٟ ٖٝجطٜةس  111قبَدْس ْٞ ثٝبؿس ضٟ ٥بضزٟٚٚ ١َ بٍ ةٛٚ ي١ َة١ةدزٟ غةديريٞ   
ِضٟٚٚ نةةطز٠ ١َٖةة١ز ٕ ٚ نٛضزغةة دْٞ ٥ٝبط ْةةٞ  نةة١ ١َضن١ظ٠نةة١ٟ )ةةة١ٖدض  ةةةٛٚ  ٠ٚ        

ٕ ٠ ة١ ةس  )ة١ ةس ز   ةة١    ظ٠ٚ ٞ نطز  ٠ٚ ي١ ١ٜين غدةري )ٖبةنب  ِضٟٚٚ نةطز  ةٝعة١و  طا
نطَدْؿةةدٙ يةة١ غةة١ض ِضٜبريةة١ ةةةٛٚ   ٛٚؾةةٞ قةة١ ٌ ٚ  ةةدةريْٝبهٞ ظاض ةةةٛٚب قةة٠ٛ ٝبهٞ  ةةطٟ  
َةة١ بٍ ِضٟٚٚ نةةطز٠ ٖةة١ٚيٝبط   ةةدنُٞ ٥ةة١ّ ق١ةريٜةة١  نةة١ ) ةةدا ٥ةة١زٜٔ غةةدةةد  ةةةٛٚ          

ٕ ٢ٚط ٜٚػة   ة١ ٝدٕ  ٢ٚطا    ١ ٞ ١َ بٍ ةهد  ة١ةريّ َٛز  عٝين ق١ةرين١ ن١ نٛضز ةةٛٚ
ٔ   ١ْنطزٚ  ٟ  ةدنُٞ  هؤهاؤ    َٛز  ١ ١ٜ١نٞ ٥دظ ٜد١ْٜدٕ نطزب ي١زٚ ٜٝةس  )ةة١زض ٥ة١ززٜ

ٍب َةة١ بٍ ضٜبةةو نةة١ٚو ٚ يةة١ َٛ دقةة١ض٠ٟ ق١ةرينةة١ ٜدضٜةةس٠ٟ ز ٕ ٚ ةةة١ّ     ٌب ي١طةة١ َٛقةة
  ١ض ١ ١ٖٚيٝبط ي١ ثدف ة١ٜٓٝبو ن١ٚ ١ ز٠ؽ ١َ بٍب

خ١ة ة١ ٞ  ١ةدغة١ٝٝ  ٥ة١ًٖٞ ؾةدض٠ظٚٚضٚ      ضٟة١ س ٚ  ٥ٝٓكط  طٟي١ زٚ ٟ غكٛ
ٟ ةة١  ٕ  ةةط ٚةري ة١ندْٝدٕ ة١ةٝبٗٝبؿة  ٚ ٖٝجط٠ ٝةةدٕ نةطز٠    ٠ةٝبرية١  بعضا ِض٠يف غةةٛض١ٜٚ طا

  ظاض َٛ  ١َ١يةة١ نةة١ ةةةْٛٚٞ زٚٚ  ١ؾةة ٠ ٞ نةةٛضز ٠ٚنةةٛٚ     [ D. Ohssun]َٝكةةط
)ةزٜةةٔ ٚ ةةةدزٜٔ  يةة١ ةةة١ظ ٥ ز  ١ْ ٝجةة١ٟ ٥ةة١ّ َٖٛدة١ض٠ ةة١ ةةة٢بب )٥ةةٝنب خ١يةةسٕٚ           

  دضىٞ ة١ضة١ض 
                         

 ١ٜب١٥141ّ  دضى١  324ة١طٜٛبط٠ٟ  دضىٞ َٛقٌ  ةث١ض٠   111)



 111 

ضٜبع٠ٚ٠ ِضٟٚٚ نطز٠ غٛض١ٜٚ ٥بضزٟٚ ٟ ٖٝجطٜس  ي١  117ٚ١)ٖبةنب   ي١ غديريٞ 
١َ بٍ  ية١ ِضٜبرية١ٜدْد ٚةري ةٞ  ة١ندضٟ ٜةدٕ غة١ضي٣ْٛ١ب ٜٚبةط ٕ نةطزٚ ٖة١ض ن١غةٝبهٝدٕ           
نةةٓط نةة١ٚو نٛؾةة ٝدٕب يةة١ ةةة١ظٜط٠  زٜدضةةة١نط  َٝد ةةدضقني  َةةدضزٜٔ ز   ةة١خطٜ دو    

 ٚق ديٞ ١َ بٍ ي١  ١زٚ  ٝػد  ة١ز٠ض ةٛٚب
ٌب )ة١زض١٥زٜٔ     ن١  دةعٝبهٞ قدزقٞ َة١ بٍ  ؤهؤهي١ زٚ ٟ ٠ٚ د ٞ  دنُٞ َٛق

ةةةٛٚ  نِٛض٠نةة١ٟ نةة١ ْةةدٟٚ َةة١يٝو قةةدي ةةةٛٚ ٖد ةة١ ةٝبريةة١ٟ  ةةة١ةريّ ٠ٚ١٥ْةةس٠ٟ ثةة٢ب       
ٞب ٖٝبؿةة  ٚ نةة٠ٚٛ شٜبةةط       ١ْنةةٛٚ ةةة١ قػةة١ٟ ةط نةة١ٟ  ةة١ ط٠ٟ خةةٛ ضزٚ َٛقةةرًيٞ ةةة١ة
 ُٝدٜةةة١ٟ َةةة١يٝهٞ َٝكةةةط  ي١غةةة١ض ١٥َةةة١ قةةة٠ٛ ٝبهٞ َةةة١ بٍ يةةة١ ةةةة١ظٜط٠ٟ ٥ةةةٝنب     

ٌب ٚ َةةٛز  ٌب نةة١  ٝ ةةدض٠و ةةةٕٛٚ يةة١ نةةٛضزٚ    َٛةة١ض٠ٚ٠ ٖد ةة١ غةة١ض َٛقةة   عٝين َٛقةة
  يةة١شٜبط ٥ٝةةس ض٠ٟ ) ةة١مل ٥ةة١زٜٔ غةة١زل١ض ز  ؾةة١ضٜبهٞ ةدؾةةٝدٕ    111) ٛضنُةةدٕ ٚ ؾةةٍٛ

ٍب ١َ بي١ندٕ نطزب  ي١ط١
ٞب ؾة١ِضٟ   ٍب ٥بضزٟٚ ١ًََٛنس  ة١ض َ ١ض ة١ ١َ بٍ ط١ي ي١ غٛض١ٜؾس   نٛضز  ي١ط١

غةة١ضز ضٟ َةة١ بٍ  ٜبهٝةةس  نةة١ ةةةبذْةةٞ َٝكةةط )ةٝةة(ؽ   يةة١ ند ةة١هطاا نةةطز   ةة١ د غةةٛ
)خةةدٕ ة١ض٠نةة١ ٟ ْٛٚغةة٠ٛٝ  ةة١خطٟ ةةة١ ظاض٣ةةٛ ؾةة١ضن١ضٟ ٥بضزٚن١ٜةة٠ٚ١ نةةطز٠ٚ نةة١  

  ٝ دض٠و ة٠ٚٛ ي١  ٛضى ٚ نٛضزٚ  ١ض٠ ب
ٞب ي١ ٥َٛط ٟ 1311-119ٙي١ زٚ ٟ ؾهدْٞ ١َ بٍ)  ٕ ّ  ١ٜن ِض٠يف )نة١يٝهٝد  ٚ  طا

 ٚ  يةة٣ٚ١ب ز مي١ظض ْةةسٕب ٠ٚ يةة١ ةًَٛةة١ٟ  ١ةد٥ٝ د ةة١ نةة١ خةةٝتيف زٚلد١ْٜةة١ ٢ نةةٛضز
ٍب ١َ بي١ندٕ َٛ ١ ٝل ةٕٛٚ ٚ  ية١ ظ٠َةدْٞ   عض١َٟ بٍ  ة١ ب ي١ نٛضز ْٞ  دضؽ ي١ط١

ٟ ٖٝجطٜةةس  )طةةةٝبتٕ ٟ  791)٥بجلدٜ ٛخدٕ ٜؿةةس   ٥ةة١ٚ ٥ةةبضزٟٚٚ ١َ بيةة١ نةة١ يةة١       
 ظ٠ٚو نطز ة١ؾٝبهٞ نٛضز ة٠ٚٛب

ٕ ي١ّ ز٠ٚض٠ز  ٚةري دْٞ نٛضز  ة١ ٕ ةٝعة١و ية١   طا ِض٠ف ٥بَة١ض ٟ ١َ بية٠ٚ١ ٥ٝةس ض٠    طا
ٟ نط ٚ ي١ ةة١  ٌب ؾة١ِضٚ ؾةبض ظاض ز٠ٚ َةٞ نةطزب ية١          ب ةعضا ٝبريةد ٠ٚنةٛٚ ٖة١ٚيٝبطٚ َٛقة

ٞب        عض٥ٟبضزٟٚٚ ١َ بيس  ة١ ب طةدٚٚض ٖة١ةٛٚ  نة١ )نة١ٜدةٞ ٜدٕ ثة٢ب ٥ة١طٛ ٔ  ٚ ة١ؾة
ٖة١ٚيٝبط ةةٕٛٚ ة١ض َ ة١ض ةة١ ِض٥٠ٝػة١ن١ٜدٕ )ظ٠ٜةٔ        فعِٟٚي١َد١ْ ن١ ي١ ة١ًَٟٛ َٛ د

                         
 ٜد ي١ خ١يريكٞ ؾٛيػ دْٞ ) دضؽ ٕ ٠ٜٚد  طق١ٜ١نٞ ق١ؾكدٜٞ  ١ؾ ٠ ٞ  ٛضنُدْٔب  111)
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ٍب نةةٛضزٚ  ةة١ض٠ةٞ ٥ةة١ٚ ْةةد٠ٚ  ف نةة١ َٛ ١ ةة١م ٥ةة١ززٜٔ ةةةديٛ   ٛقةةٝدْٝدٕ نةةطزٚ ي١طةة١
ٟ َٝتزٜةةة٠ٚ١  ١قطٜ ةةة١ٕ غةةةٝدْع٠ غةةةديٝبو  1317ةةةةٕٛٚ  ٝبههةةةٕٛٚ  ٥ةةة١ّ ١ٖض ٜةةة١ يةةة١  

ٍب طدٚٚض٠ندْٝةدٕ ية١ قة١ةريٟ ٖة١ٚيٝبط        ز٠ٚ َٞ نطزٚ ١َ بي١ندٕ ي١زٚ ٜٝس  ة١ ٖة١ظ ض  ةد
ٕ نطز٠ ز٠ض٠ٚ٠ٚ   ١ د ية١ ٠ٚقةة َٛ دقة١ض٠ز  َة١ بٍ      ٜة١ٟ ية١ نةٛضز    ٠يرية١ةٞ ٜةدض  طا

١ْٜٜٛػ  ن١ َةٛز  عٝين ٖة١ٚيٝبط قة١ ٌ ٚ ةدّ ةهةطٜبٔ      نطز  ة١ةريّ ِض٥٠ٝػٞ نٛضز٠ندٕ 
  ب1111ي١ة١ض ٠ٚ١٥ ٜدض١ٝ٣ٟ ١ْز ٕ ) دضىٞ َدضٜد ةدةةد  ثدضٜؼ  

ةةة١ٜين ٖةة١ٚيٝبطٚ َةة١ض  د ةةةب ٥ةةبضزٟٚٚ َةة١ بٍ  دز٠ ةة١ٕ ةةةٛٚ ةةةٛٚ ةةة١ ؾةة١قدّ            
ض٠يف )٥بؾةةةٓب  ٚ طااإ  ةةة١ٕ ة١ؾةةةٞ  ذض ةةةة١ّ ِضٜبريةةة١ز  ٥ةةة١نطزٚ   كثااإٖد ٛٚنةةةبٜدٕ ٥ةةة١ 

ْةة١ ٞ )٥ٛجلدٜ ٛخةةدٕ ز   هطاا٥ٕٝةةس ض٠ٜدْد ةةةٛٚب يةة١ ز٠ٚضٟ غةة١   )غةةدةتر ٜـ يةة١ شٜبةةط 
ٕ ٥دةدز   نط ٚ غٝع١ ٞ ٥ة١ّ  هط ١َضن١ظٟ ٚةري ٞ نٛضغ دٕ ي١ )ة١ٖدض ٠ٚ٠ ١ْقًٞ )غٛ

 يكًٛ  ز  ْٝؿدٕ زض ٠ٚ  ة١ةريّ ١َٖٛٚ ة١ٜنٞ ٜٚبط ٕ ٚخةديريٞ ةة٠ٚٛ ةة١     ُزٓٞٚةري ١ ي١ )
 ٞ ز٠ٚضٟ غ١جلٛقٞ ة٠ٚٛبز٠ض٠ة١ٜ١ن٣ٛ  ن١ ٚ ضٜس  ٞ  ١قطٜ ١ٕ  ٛؾطٟ  ٚ ضٜس  

 

ٍب ١ٜنةس      ي١ ٠ٚقة ي١ْدٚ نْٛٚٞ ز٠ٚيري١ ٞ ٥ًٝددْٝس  زٚٚ خد١ْز ْٞ َة١ بٍ ي١طة١
يةة١ ِضقةة١ ةةة١ضثدةٕٛٚ  طةة١ٚض٠ٟ ٜةة١نٝبهٝدٕ )غةةٛيريسٚظ ٚ ٥ةة١ٟٚ  طٜةةدٕ ةةة١ةٜط ةةةٛٚب يةة١      

ِض٠ف ٥ةة١ٚ زٚٚ طاإٟ ٖٝجطٜةةس  ة١قٝٝةة١ٟ ٚةري ةةدْٞ َةة١ بٍ  يةة١  721زٚ ٜةةس  يةة١ غةةديريٞ 
خٛظغةة دٕ ن١ٚ ةة١ ة١ضخدْةة١ز ْٞ  ٗد ة١ؾةةهط ب نٛضغةة دْٞ ٥ٝبط ْةة٢خد١ْز ْةة٠ٚ١ ي١ةةة١ٜٓ

ز  ٥ةةة١َ  )ةد١ٜظٜةةةسٟ  711-714غةةةٛيريسٚظ نةةة١ نةةةِٛض ْٞ ٥ةةة١َ  )٥ةةةدنطْج  ةةةةٛٚ  يةةة١    
ة١ةٜطٟ  ١َيٝهٝبهٞ ط١ٚض٠ٟ ةٛٚ خةبٟ ثهةط٣ٛ ١٥َة١ف ية١ خةدضجيٞ نٛضزغة دْٞ       

 ٥ٝبط ْٞ ٚ   قٞ  ١ة١ّ ةٛٚب )ةٕ ثبٍ زٚمسدٕ ب
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 جُمفُصمٌَ ثًَه
 
 ( كىرد، تا دَورٍ صُفُوٍ:1)

َٚد ٞ  ٛضنُدْٞ ٥دغٝدٟ  ١ضةٞ  ن١ ِض٠قٝ. ٚ زٚلين ١َ بية١ندٕ ةةٕٛٚ    ٛ ه
يةةة١زٚ ٟ ي١ْدٚنةةةْٛٚٞ ٥ٝبًددْٝةةة١ندٕ ةةةة١ض٠ ةةةة١ض٠ نٛضزغةةة دْٝدٕ خػةةة ١شٜبط  ةةةٛنُٞ  
خبٜةدٕ   هَٛٚةة١ ٞ )قةة١ض٠قبًْٜٛٞ   ةةد ْد٠ِٚض غةة نٛضزغةة دٕ ٖةةدو ٚ   ١ؾةةد٥ ٟ   

ب ٠ٚ ٥ة١ّ  ديرية١ف    117)ٖة١ةٞ نةطز  ذَة١  ٠ٝ٢ٗ ٛ ١ٜنٞ غٝدغنٛضزٟ  ٛٚؾٞ ؾ١ِضٚ  ز
ٜٓٝبهٞ ظاض ةةةب ٥ةة١ٖديٞب  ًٝي١قٝكةة١ يةة١ّ ز٠ٚض٠ز  ةةةٛٚ نةة١     ةةة٠ٚٛ غةة١ة١ةٞ ةةة٢ب طةةبضِ   

 نٛضز ْٞ َٛنطٟ ةٓٛةٞ )ة١ طٟ ٚض٢َب   ١ٜ ين ٚةري ٞ )غدةتر ٜدٕ ز ط  نطزب
        ّ  يةة١ زٚ ٟ ة ةةدٟٚ َٛقةةٝ ١ ٞ َةة١ بٍ ٚ  يةة١ثٝبـ ١٥َةة١ز  نةة١ ٚةري ةةدْٞ ٥ٝػةةت

ٍب ٚ ِضٚ ةٞ خبٜةدٕ نة٢َ١ب ظاض  ة١ةيف ةهة١ٕ  ةة١ةريٟ ) ةة١مي        ضا  ة ةٛ ْٔ   ٚض ٜٛة١ د ٞ َةد
يريُة١  ية١زٚ ٟ ١٥َة١ نة١ ية١ )١٥قةر١ٖدٕ ز  ية١        ظ ي١ْط  ِضٟٚٚ  ٝبهطزٕب ١٥ّ غ١ضز ض٠ 

َني ٥ة١ٖط َٝبهٞ ٠ٚ ؿة١ ٞ زضٚغة  نةطزٚ  ية١زٚ ٟ      ظو٘ ١  د ١ٖظ ض غ١ضةِط ٟٚ ١َ
ٕ ١٥ةةة١زٟ ط ااااةين ١ٖيريػةةدْسٚ )غٛيريةة ضطةةدٖٞ خبٜةةس  ة ةةدٟٚ خةةٜٛبذ١٥َةة١ نةة١ يةة١ طةةٛ

ة١ةٜطٟ  ي١ ة١ ةس  ز٠ضث١ِض ْةس ةةب  ة١ئٞ ق١ كدغةٝد  ة١غة١ض نٛضزغة دْس  ِض ةةٛٚضزب         
زٜدضةةةةةة١نطٚ ةةةةةة١ظٜط٠ٟ ٥ةةةةةٝنب  َٛةةةةة١ضٟ ظ٠ٚو ٚ  ةةةةة١خطٜ. نةةةةةطزب ز٠ٖؿةةةةة١ ٝبهٞ   

٥ةة١ٖدىل يةة١  .ة٣بُد١ْْةةسٟ خػةة ١ ٥ةة١ٚ ْةةد٠ٚٚ  ٚةري ةةٞ نٛضزغةة دْٞ ظاض  ١ْريةة١ دٚ نةةطز  
ٚ  طغدْد خبٜدٕ نٝب ١ٕ ٥ة١َ ٟ  ة١ندضٟ ية١ قة١ةريٟ )ٚ ٕ ز      ٠يرية ٚؿدة٠ٚٛ ن١شٚ نٝبةٛب ١٥

 نطزٚ ١َٖٟٛٚ ظ٠ٚو نطزٕبضٚٚق َٛ دق١ض٠ نطزٚ  ق١ةريٚ ِضٜبري١ندْٞ  طٜؿٞ  ١
ٚ  ةة١خطٜيب ة١ ةةس ٚ  هطٜةة     ضاإ باا ٟ ٖٝجطٜةةس   يةة١ زٚ ٟ 711يةة١ غةة١ ١ضٟ 

ٖة١ٚيٝبط  ٚ:  ةدنُٞ  ٛة١غ١ض َٛقرًيس  ِضٟٚٚ نطز٠ نٛضزغة دٕ ٚ ٥بَة١ض ٟ نةٛضز  ٠ٚنة    
                         

 ةٕٛٚب ط١ٜ ة١ؾٞ ظاضٟ ؾٝع١ٜ١نٞ َٛ طُو٥ٟٝر١ٟ ق١ض٠قبٜٛط ١٥ّ   117)
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ٜٔ نةةٛضزٟ ٚ   ةةدنُٞ  ١قةة١ٕ نٝةةف     ز) ةة١يٞ   ٚ ةةدنُٞ ةةة١ظٜط٠ )٥ةة١َ   ةةع٠ز   
ٌب ٚ   زٖةة  ٥ةة١ طاا ُدٕ   ٚ ةةدنُٞ َةةدضزٜٔ ) )٥ةة١َ  غةةًٝب  ٍب  ةةدنُٞ َٛقةة زٜٔ   ي١طةة١

 ضااٟنطزْةةٞ ٚةري ١نةة١ٜدٕ نةةٕٛٚ ةةة١ ث ٜةة٠ٚ١ٚ   ةة١ض ظاإس  ةةة١ ٥بَٝبةةسٟ َٛ د ةة١ْةة١٥ضظ
ٚض يةة١ٜٚب٠ٛ ِضٟٚٚ ٛٚ  ة١مي  ة١ ٝدٕ نةطزٚ  ةة١ّ  ١ض ة١ خبٜةةدٕ ية١ ؾة١ِض ثدض غة         ٢ٚطا  

نةةةطز٠  ١يةةة١  ٚ  ةةةة١ةٍ ٥ةةة١ززٜين َةةة  ٥ٝٓؿةةةدٖٞ نةةةِٛضٟ ة١غةةة١ض نٛضزغةةة د٠ٚ١ْ      
    ٚ ٘ ة١ة٣بٗٝبؿ ب ١٥ّ ؾدظ ز١ٜ٠ ي١غة١ض ؾةٜٛبين ةةدٚنٞ ِضاٜؿة   يريةِ ٚ نٛؾة دضٜبهٞ   ظا
س  قةةة١ ٌ ٚ ٜٓةةةاض دةسطظاضٟ نةةةطز  ةدخكةةةٛم يةةة١  ١قةةة١ٕ نٝةةةف ٚ زٜدضةةةة١نطٚ     

ِ ظاا٘ ةدَٝبهٞ ظاض ٠ٚ ؿةٝد١ْٟ نةةطز  ٥ة١ّ     ٚ خةةٜٛبٔ ِضؾة ١ٓ ٥ةة١ٖدىل ية١ضٚ ٞ خةةبٟ    يرية
ٜين ة١ظٜط٠ ٜة١ن٢ب ية١ ٥بَة١ض ٟ    زدٕ نطزب ١٥َ   عظ٠زٝةٝبع ض نطزٚ  ْدندض  ٛقٝدْٝ

ٚض ٛٚضز  طة١ىلب ٥ة١ي رد ٞ ي١ ة١مي   ٛٞ  ة١مي ٠ٚيريٚ دق١ٝندٕ ةٛٚب ٠ٚحلدٍ ي١غ١ ١ضٟ ٥ة١ 
 ةة١و نةة٠ٚٛ ز٠ض٠ٚ٠ب  ٢ٚطاا يريُةةٞ  ٛض ْؿةةدٙ ةٝبةةع ض ةةةٛٚ  ٠ٚ يةة١    ظاا٘زٜ ةةٛٚ  ةةة١ةريّ يةة١   

ٟ 1491ٚض نةةة١ ١٥َةةة١ٟ ةٝػةةة  ظاض ِضقةةةٞ ١ٖيريػةةةدٚ ي١غةةة١ ١ضٟ ز٠َٚٚٝةةةس  )     ١ٛمي ةةة
َٝتزٟ  ةب ٥ٝٓ كدّ ِضٟٚٚ نطز٠ نٛضزغ دٕ ٚ ١ٖضنٞ ٥د٠ٚز ْٝة١ى ن١ٚ ة١ ة١ضز٠غةٞ    
ٌب ٚ ةة١ظٜط٠ز       ٜٚبط ْٞ نطزٚ  نٛؾ دضٜبهٞ خٛخنٛ ض ١ْٟ  ٝد نةطز  ي١ٖة١ٚيٝبطٚ َٛقة

ٌب  ١٥ذ دز٠ ١ٕ  ٕ يري٢ب: ١ٖض  ١ْٝد ز٣بٜطٚ ٞ ١ْٖٝبؿ ب قد يب  دضىٞ َٛق ى نة١  ٙا
  ٚ ٕ ية١  ة١ٚ ةعٞ ةة١ظٜط٠ ةةٛٚ ةة١ٚ        ْدٟٚ )٥ة١ضةٛ  ةةٛ ٟ ق١ؾة١ن١ٜد٠ٚ١ْ خة١ةم   ساٚط

ٌب  ةث١ض٠  بةٕٛٚ   312) دضىٞ َٛق
ٜين ة١ ًٝػةٞة  ةةةب ١٥َةة١ٟ ن١ٚةري ١نةة١ٚ ٖدٚةري ةة١ندْٞ ي١ؾةة١ِضٟ       ز٥ةة١َ  ؾةة١ض٠ف ٥ةة١ز   

٠ٚ  ٛ ١مي ٚ ةٛة ٚ    ٚض ي١ْط ِضظطدض ةهد  نٛة ٚ    ة٣ٛة ي١ةة١ٜين )زٜدضةة١نط ٚف ز   ٛٚؾٞة ةٛة   َٛة
ٚض٠ ٞ    طا   ٞ ططو ٚ  ي١ةة١ض خةد  ٠ٚض ظاض  ٛض١َو ٚ  ع٠ٚٛ   ١مي ٟ نةدن٢ ٥ة١ختم ٚ  ؾٛة

  ١ز ي١ ٞ ن١ ي١ة١ٜين نٛضز ١ٜ ٝس  ١ٖٟ ةٛٚب ي١ةٝبري١ٟ خبٜد ٖٝبؿ ٠ٚ١ٝب
 

  يةة١ 192ٚض  يةة١ّ ط١ِض ْةة٠ٚ١ٜد يةة١ ة١ ةةس ٠ٚ ةةةب  ةة١ٚضٜبع ) غةةديريٞ   ٥ٛةةبضزٟٚٚ  ةة١مي
َةٝتزٟ   1491ٚض )٠ٛندٕ ةةٛٚب ية١زٚ ٟ َطزْةٞ  ة١مي    نٛضز ضٟٜبري١  ٛٚؾٞ  ١ طِٚض

 ٜة٠ٚ١  ٚض  ة  ضٟ نةطز ةةٛٚ  ط١ضِ   ٛق١ض٠ٜٛغرٞ ١٥َ  ق١ض٠قبًْٜٛٞ  نة١ ي١ طغةٞ  ة١مي   
ززٜين ة١ ًٝػ٣ٛ نه١ن١ٟ خبٟ ىلب َةدض٠  ١نٛضزغ دٕ ٚ ٥ًٝ جدٟ نطز٠ ١٥َ  ؾ١َػ



 131 

 139ٟنةةطزٚ  ة١ٜدضَةة١ ٞ ٥ةة١ٚ غةة١ضي٣ْٛ١ب  هَٛٚةة١ ٝبهٞ ز ١َظض ْةةس  ٠ٚ يةة١ غةةديريٞ    
ٍب ٚ  ١قسٜل نطزب  ٖٝجطٜس  ٥ُٝدض٠ ٞ ة١ ًٝػٞ ِض٠مس١ٕ ق ٛٚ

ٚضٟ يةةة١ْط  ٟٛ ٖٝجطٜةةةس   نةةة١ )ؾةةةدٖطر َةةة ظ  ٟ نةةةِٛضٟ  ةةة١مي  134يةةة١ غةةةديريٞ 
ززٜين ة١ ًٝػةة٣ٛ  َةة١يٝو ذل١َةة١زٟ  ةةدنُٞ    ١ط١ٜؿةة ١ ١٥ضَٝٓٝةة١  ٥ةة١َ  ؾ١َػةة   

ٍب ١٥َ ٟ خٝع ٕ ٚ ةة١  ٟ  ١ندض٣ٛ  ١َيٝو خ١يًٝٞ  دنُٞ  ١ق١ٕ نٝف  ي١ط١ ب عضا
نةطزب نةٛضز ْٞ   ض ٟ نٛضزٟ  ط ن١ْٚٛ ة٣ٛ ٥دؾ ٣ٛ ٥ٝدتقٞ خبٜدٕ  ١ض١َٛ٥ِض 

ِض٠ِضٟ ضااإٚةري ةةةٞ )خةةةبٟ ٜـ ةةةة١ّ  ١ض ةةة١  ١ض٠نةةة١ ٝدٕ نةةةطزٚ  خبٜةةةدٕ يةةة١ ؾةةة١ِضٚ 
 ٚض ظ ز٠  ثدض غ بٛ ١مي

 هَٛٚةة١ ٞ ةدٜٓةةسضٟ  نةة١ )٥ةةدم قبًْٜٛٞ ؾةةٝدٕ ثةة٢ب ٥ةة١طٛو  يةة١ زٚ ٟ ١٥َةة١ نةة١  
  ٠ٚ  111)نطز  ة١ ةة١ٚ ٟٚ ز َةةة١ظض   هَٛٚةة١ ٞ قةةة١ض٠ قبٜةة٢ًْٛ يةةة١ْدٚةطز  يةة١ زٜدضةةةة١   

ٍب ًَٛى ٚ ١َٛ٥ِض ٟ نٛضزز  ز٠غٞ نطز ة١ ؾ١ِضٚ ١ٖض    ٝهةطٟ ٥ة١ّ  ه١َٚٛ ة١      ي١ط١
      ٚ )ؾة١ض٠ ٓد١َ  ٥ٝػة ٝتٟ    بة١ض٠ ة١ض٠ ية١ ْةدٚةطزٜين  هَٛةدو ٚ ٥ُٝةدض  ٞ نةٛضز ةةٛ

ِض٠ ةةس ضٟ ٥بَةة١ض ٟ طاا٥ٕةة١ّ غٝدغةة١ ١ٟ  طبٚقااٟخدْع زٖةةدٟ نٛضزغةة دٕ ب ٠ٚ ةةةب  ةة١ 
د١ْز ْٞ ق١ض٠قًْٜٛٛٞ نطز ةٛٚ ة١ ة١ٖد١ْب ٠ٚحلدٍ ١َ١٥ خٝتيف ٚ قٝة   نٛضزٟ ةٛٚ  خ

١ٖة٠ٚ١ ة١ٜين نٛضزٚ ق١ض٠قبًْٜٛٞ ظاض خةط ث ةةٛٚ    ذةٛٚ  ٠ٚ ة١غ١ة١ةٞ ٥ٝد تيف ١َ
٠ٚ ز ١ُٝ٥ٕ ي١ ؾ١ِضٚ ز٠ ٛ ز  ةٕٛٚب ) ١غ١ْ١ زضٜبص ٜـ ةب ة١ةٝبٗٝبٓدْٞ ٥ة١ّ  ٝهةط٠   

 ٞ نةطز  ٜة١ ين ٥ٝػة ٝردز٠ٟ ية١      ١ض٠نة١  ت خط ث١ٟ  ٠ٚنٛ َػ ١ٚي١ٝ  ١ضٜ ١ند٢ْ
ه٢ ططو ٚ نطزْٞ ة١ طةص ٥ة١ٚ ْٞ   ٜبااااعضْٝردم ٚ  ١ ط٠ق١ٟ ة١ٜين نٛضز نطز  ةٟ ة١

 طز   ١ٜ ين ة١ ق٠ٚٛ ٞ نٛضز ز٠غٞ نطز ة١ ي١ْدٚةطزْٞ  هَٛد ٞ نٛضز  ة١ِض غة 
ةٝبري١ٟ ١٥غة١ ١ نة١ ٥ة١ّ ق٠ٚٛ ة١ ةةتري٠ٟٚ نةٛضز  ة١غة١ة١ةٞ ةة١ٌٖ ٚ ْٝرةدقٞ  ة٢َ١ب           

١ةٛٚ ةٛٚ  ٠ٚ ْة١ٜع ْٞ نة١ ية١ ةة١ةريٚ َٛقةٝ ١ ٞ ض ةةٛضزٟٚٚ  ٝة(٠و ٠ٚض        خٛ ضزٚٚ ْ
ٟب ةهةدب ةة١يريه  ضٕةريط٣بٛ  ة١ض َ ١ض ة١ّ ق٠ٚٛ ١  ٚ ةة١  ة١ٚ ٟٚ   ٛ ٝف ٚ  ١ضٜ ١ ٥ٝ يدز

ةة١ز٠ؽ  ١غة١ْ١ زضٜبةص٠ٚ٠ب ٚ قٝعة١ٕ      طٚع ١نػٞ ١َ١٥ ةٛٚ ة١ ٥دي١ ٝبهٞ ٚؾو ٚ َٛ

                         
 ١غ١ْ١ زضٜبص  )٥ةبظٕٚ  ١غة١ٕ   نة١ نةِٛض٠ظ ٟ ١٥َٛغٝػةٞ ٥ة١ّ خد١ْز ١ْٜة١  ية١ ثةدف ؾةهدْسْٞ ٥ة١ةٛ              111)

 غ١ ٝس َ ظ ٟ نِٛض٠ظ ٟ  ١ميٛض ثدٜ ١خة خبٟ ةطز٠  ١ٚضٜبعب
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ٚ ة١طةةص  ظى  ةةة١ ٥ٝؿةةدض٠ ٞ َةة١يري١َؿةة٥١ةة١ةٝٓني نةة١  ١ؾةةد٥ ٟ )ن ًْٞ  نةٛة ٝهٞ )٥ةةدم قبٜةٛة
         ٚ ٌ ٕٚب قبَدْةةس ْٞ ) ١غةة١ْ١ زضٜبةةص  نةة١ قةةبيف خةة١ٝي ١ندْٝد نةة١ ٖةةدٚ قةة١َٚٞ ةةٛة زض ٚغبةٝة
ٕٚ ة١طةةص  ١ؾةةد٥ ٟ      ضز٠ٚ٠  نةٛة ٕٚ  ةةة١ ٜدضَةة١ ٞ ٥ةة١ّ  ١ؾةةد٥ ٟ نةٛة  ١ض٠ةؿةةدٙ ْدٜٚبةةو ةةٛة
)زًَٚةةٞة ٟ )ةب ةةةدٕ ز ٚ  ةةة١ندضٟ ٜةةةدٕ ظ٠ٚو نةةةطزٚ ٖةةة١ض ةةةة١ّ  ١ض ةةة١ ٚةري ةةٞة ةةةة١ظٜط٠ف  

ًْٞ نةةةة١ٚوب ٠ٚ ةةةةة١طٜٛبط٠ٟ     1479 -طٟٟ ٖٝجةةةة171يةةةة١) تزٟ ز  ز٠ؽ ٥ةةةةدم قبٜةةةٛة َةةةٝة
ٚ  ة ًٝػٞة ية١ ٥ة١َ               ٝبُدٕ ةٝةص٠ٕ  ْدٜٚبةو نة١ قبَدْةس ْٞ  ١غة١ْ١ زضٜبةص ةٛة ؾة١ض ٓد١َ  )غًة

ٕ ٥ٝ( ِٖٝ خدٕ  ظ٠ٚو نطزٚ  ١ْ ػٞ ١٥ّ ٥ة١َ ٠ ة١زة١خ ة١ف ي١زٚ ٜٝةس  ية١      ِضٟ  طا ِض٠ف نٛة
  ب3دٟ ٥ٝػتّ  ةرًيس٣ ١غ١ْ١ زضٜبص )١ٜ كٛ  ٠ٚ٠ نٛشض ب ) ٥ٝٓػكًبث١زٜ

 
 نًذا:مثا( لُ دَورٍ صُفُوٍ و ئُوَلٌ حلىووُتٌ عى2)

ٍبٚ  ي١ ١٥  111)ؾدٙ ٥ٝػُد ًٝٞ ق١ ١ٟٚ ٍب  هَٛٚة١ ٞ )٥ةدم    ٠ٚ ؾ١ِض٠ندْٞ ي١ط١
ٟ ٖٝجطٜس   ي١ ْعٜو ١َٖة١ز ٕ  191ِض٠يف ١٥ض١َٟٝٓٝ ز٠ؽ ن١ٚوب ي١ طٕقبًْٜٛٞ ز  

ٍب غٛ طة١ٚض٠ٟ نةطزٚ  )   قةٞ  ١ةة١ّ      ٜبهٞ س  ؾة١ضِ ٣ٕ َٛض زٟ ٥دم قبًْٜٛهط ي١ط١
ٟ ٖٝجطٜةةةس  191خٛظغةةة دٕ   دضغػةةة دٕ ٟ ٜةةة١ى يةةة١ زٚ ٟ ٜةةة١ى ظ٠ٚو نةةةطزب يةةة١      

)ؾةةةٓب ٣  ةةةدةريٕ نةةةطزٚ   (ٗي١ؾةةةهطٟ نةةةطز٠ غةةة١ض )قةةةدضّ ةةةة١ة ٚ ْةةة١ٚ  ٞ )ٚضَةةة٢ب   
ٛ ٣نٛؾةةةة دضٜبهٞ ظاضٟ  ٝدنطزبغةةةةديريٞ زٚ ٜةةةةٞ ِضٟٚٚ نةةةةطز٠ نٛضزغةةةة دْٞ ١َضنةةةة١ظ

يك١ز٠ضٜٝةة١ٟ ؾةةهدْسٚ  ط١ِض ٜةة٠ٚ١ غةة١ض    ٚ ١٥ذيةة١ْعٜو )١٥ي ػةة دٕ    ١ة٥ٛيس٠ٚيةة١ٟ   
 زٜدضة١نطٚ طط ٞ) دضٜذ  دمل ٥دض  ب

 

ٚ َٛ د١َيةةةةة١ٟ ٥ةةةةةدم َٛٛ د١َيةةةةة١ٟ ؾةةةةةدٙ ٥ٝػةةةةةُد ٌٝ ز٠ض ةةةةة١م نةةةةةٛضز ٠ٚنةةةةة  
ٛ ظاا ٝةة١ندٕ ظاض ٣قبًْٜٛ ين ةةةٛٚ قةة١و ١٥َٓٝةة١ ٞ ثةة٢ب  ْيريُدْةة١ ةةةٛٚ  نةةْٛه١ نةةٛضز غةة

                         
٥ةة١ّ خدْةة١ز ْٞ قةة١ ١ٝ٣ٚ١  ١ْ ةة٠ٚ١ٟ )ؾةةٝبذ قةة١يف ٥ةة١ززٜٔ ٟ )٥ةة١ضز٠ٌٜٚ= ٥ةة١ضز٠ةٌٝ ٜٔب ٥ةة١ّ ؾةةٝبد١     111)

ٍ خبٟ ة١ ١ْ ٠ٚ١ٟ ٥ُٝدَٞ  ١ٚ ١ّ )َٛغ٢  يهةد ظ ٖٝسٜبهٞ ؾٝعٞ ةٛٚ  ٠ٚ    ز ْةد ةةٛٚب ) ة١يٞ  ٥ٝة( ِٖٝ ٚ     ظا
ة١ْٜٛس  ْدٚ غ٢ب نِٛضٟ ١ٖةٛٚ  ٠ٚ ١٥َدْة١ ةة١ ظٖٚةسٚ ًًَٝ ثة١ض٠ٚضٟ خبٜةدٕ ؾةٛٚض٠ ٞ ٥ة١ّ  د٥ًٝة١ٜدٕ ةة١ضظ          

ِض٠ف ةٝٗدْؿةةةةدٖٞ طاااإنةةةةطز٠ٚ٠ب ؾةةةةٝبذ ة١ْٜٛةةةةس  ي١ٖةةةة١َٜٛٚدٕ ظٜةةةةد ط ؾةةةةٛض٠ ٞ ةةةةةٛٚ  ي١ةةةةة١ض ٥ةةةة٠ٚ١ يةةةة١      
ٝٝةة٠ٚ١  ١ٖسٜةةس نةةط ٚ  ِض ٟ نةةطز٠ زٜدضةةة١نط ةٟ  ١غةة١ْ١ زضٜبةةصب ٠ٚ يةة٣ٚ١ب نهةةٞ  ١غةة١ْ١ زضٜبةةصٟ     ق١ض٠قبًْٜٛ

 ١َض٠ٟ ١٥ّ ٥ٝعزٚ ة١ٜ١بثٕي١ ١ٜس٠ضٟ نِٛضٟ َدض٠ نطزٚ  ؾدٙ ٥ٝػُد ٌٝ 
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ٕٚب ةةةٛ طٚ َةةٛ طفضاا٥١ْٟة١نطزٕ ٚ ١٥َٓٝةة١ ٞ ٖةة١ض ةةة١  ٛضنُدْةة١ندٕ ةةٛٚ  نةةْٛه١ ض   
ي١ٖ١َٛٚ  طق١ ٝبهس  غ١ ٞ ةب ١٥ظ١ٜ س ٕ ٚ  ١ٚ دْٞ نٛضز ١٥نطزب ي١ّ ة١ٜ١ًَٛ ية١  

ٟ  ٟ نةٛضز نة١ْٚٛ ة٣ةٛ   ة١ض    ٠ٚق ٝبهس  ن١ ٖد  ٠ٚٛ خبٟ  ٜدْع٠ ن١ؽ ي١ ١َٛ٥ِض  ضا
 ١ثػةٞ نةطزٕ ٚ  ية١ ةٝبرية١ٟ      ٗ، ١ ٝدٕ نطزب ٠ٚحلدٍ خٝتيف ٥َٛٝبسٜدٕ طط ٢٢ٓٚط 

 ١٥ٚ ٕ ٚ ىل قعيري دؾٞ  ١ ٝني نطزب
َدْة١  َة١يٝو خة١يًٝٞ  ةدنُٞ ) ١قة١ٕ نٝبةف  ةةٛٚ نة١         ظو٢٘ب ي١ّ ١َٛ٥ِض  ١ٜ١َن

ٍب ي١َ١  ٛٚغةةدد١ْٟ ) ةة١ٚضٜبع ز     َٝبةةطزٟ خٛؾةةهٞ ؾةةدٙ ٥ٝػةةُد ٌٝ ةةةٛٚ  غةة٢ب غةةد
َد٠ٚ١ٜٚ  ٥ٝٓجد ي١زٚ ٟ ؾهدْٞ ؾدٙ ٥ٝػُد ٌٝ ي١ نديريسٜبط ٕ ١ْةد ٞ ةةٛٚب ؾةهدْٞ   

ٚ ؾ١ٚن١ ٞ ذزٟ  ْرٟٛ َٝت1114-ٟ ٖٝجط139ٟؾدٙ ٥ٝػُد ٌٝ  ي١ نديريسٜبط ْس  )
ٟ  هَٛٚةةة١ ٞ قةةة١ ١ٜٝٚ١ٟ ظاض نةةة١ّ نةةةطزٚ  ةةةة١     ب  ١ي ةةة١ٟ ٥ةةة١ ردزٟ ؾةةةدٙ   عضااا

ٛ ٥ٗٝػةةُد ٌٝ ١ْط١ٜؿةة ١ٓ ز٠ض٠ة١ٜةة١ن٢  ٠ ؾةةهد٠ٚ  ةة١ ُ  ةهد ةة٠ٚ١ٚ   ذ  نةة١ ٥ةة١ٚ ْرةة
  ١ضةٞ ؾدخدْٞ ظ  طاؽ ةه٢بب

ٚ  ه١َٚٛ ةةةةة١ندْٞ ٛغٝدغةةةةة١ ٞ نٛضزغةةةةة دْٞ )ؾةةةةةدٙ ٥ٝػةةةةةُد ٌٝ ٜـ  ٠ٚنةةةةة 
ٚ  ية١  ثٝبؿٟٛٚ   ٝ دض٠و ةٛٚ َةدو ٚ ٥ُٝةدض  ٞ نةٛضزٚ  ية١ ةٝبرية١ٟ      ٚةطزْٞ  هٛية١ْد
دْٞ قعيري ةةدف ةةةٛٚب ٥ةة١ّ َٛ د١َي١ٜةة١ف    ٝةة٠ ٞ ٚ يٝٚٚ قةةٛذ٥ٛٚةة٠ٚ١ ز ١َظض ْةةسْٞ ْرةة  

  ٛ ٢ رًيةةةاااااضٟ  ةةدسااٚطْٕٝٝةة١ ةةةٛٚ  نةة١ ةةة١ٚ  مثاا ة١ ةة١ٚ ٟٚ  ١نػةةٞ ٥ةة١ٚ غٝدغةة١ ٞ  ةة
نةةةط ٚ  ١ٖز٠ ٝؿةةةٞ   طبٚاااقة١غةةة١ض نٛضزغةةة دْس   ةةة١  بتوٚشاااٟٚض ٥ٝةةةسضٜؼ ١َٛؾةةةٗ

َةة١ ٞ ٚيريٝبهٞ ةةةدف ةةةٛٚ  ٠ٚ  هٛٚقةةٛٛٝجةةدزٚ  ةة١ ُُٝهطزْٞ ٥٥ ٣ب ٝ ةةدض٠و يةة١ ةةةِط
َةةد ٞ ١َ ١يٝٝةة٠ٚ١  قةة١َٚٞ  ٚب  هٛعضااٟٟ ز ١َظض ْةةسْٞ ةةة١سااٚطْٕةةٞ ةةة١ ٚ مثاا  ةةٛ

 نطزب ضٟنٛضزٟ ة١ ١ٚ ٟٚ ي١ خبٟ ِض 
 

٠ٚ١ٝ نة١ْس        ط يريةةٜدٚظ غٛ ِ  ية١ غة١ ١ضٟ )نةديريسٜبطٕ  ٜس   ية١ ٥بضزٚٚطةدٟ ٥دَدغٝة ٕ غ١ٝي
ٟ ١٥َةة١ نةة١  ١ؾةةد٥ ٚ  طاا ٞ ْةةدضز٠ نٛضزغةة دٕ   ةةةب خةةد ةدضٜبةةو َةة١ٚةْد ٥ٝسضٜػةٞة ة ًٝػةة 

ٜل ةهةدب ٚ قٝعة١ٕ ٥ ؾةدز و         د ٌٝ  ١ؾٛة ع١ندٕ ٚ ؾةدٙ ٥ٝػُة ٗٞ ؾٝة ِض١٥ٚغدٟ نٛضز ي١ ١ٝي
ٚ  ٠ٚ يةة١زٚ ٟ َٛ دض٠ةةة١ٟ   ٢ااث ٚ  ةة١ طٚند ٞ َةة١ٚةْد ٥ٝةةسضٜؼ  ةة١  ٜبهةٞة ظاض طةة١ٚض٠ٟ ةةٛة

 تٍ ز٠غٞ ث٢ب نطزبنديريسٜبطٕ  ي١ ز خًٞ نٛضزغ دْس  ي١ ١َٖٛٚ ة١ٜن٠ٚ١  ٛقٝدٕ ٚ ٥ٝد 
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ِضٟ ٥ٛغةة دةً   ٝدٕ ) ةةدنُٞ نٛضزغةة دٕ  ز٠ضنةةطزٚ  ٥٣ةة١ٖديٞ زٜدضةةة١نط  قد٥ُُكةةدَٞ نةٛة
ْٝةةدٕ نةةطزب يةة١ّ ٠ٚق ةة١ز  )ؾةة١ضٜف ةةة١ة ٜـ يةة١ ة١ ًٝػةةس   مثاا  ةة١ ٞ  هَٛٚةة١ ٞ  ةٛة٢ٚطاا 

س ة١طٞ ةط ٟ ن١  دنُٞ  ١ة١ّ ةٛٚ ز٠ضنطزبمث ةد١ٜخٞ  ٛ  ْٞ ١ٖيريس ٚ خدٝي
ٟ ١َيٝو خ١يًٝٞ  دنُٞ ٥  ٕ  ثا نٝةف  ٚ )غةعطز ٜـ  نة١ ية١ ١ْ ة٠ٚ١ٟ       ) ١قة١

ِض٠ف طٕخد١ْز ْٞ ١٥ٜٛةٞ ةٛٚ  ي١  ١يٝٗٞ ؾدٙ ٥ٝػُد ٌٝ  ٛقٝدْٞ نطز  ة١ةريّ ي١ 
  ٚ ٠ٚ َٛيريه١نةةة١ٟ زض ةةةةٛٚ ةةةة١ )قةةة١ض٠خدٕ ٟ ةةةةط ٟ      )ؾةةةدٙ ٥ٝػةةةُد ٌٝ ٠ٚ٠ طةةة   ةةةةٛ

غةةعطزٟ ظ٠ٚو نةةطزٚ  نةة١ْس ز٠ ع١ٜةة١نٝـ    )٥ٛغةة دةًٞ ظ ز٠ ب ٚ قٝعةة١ٕ قةة١ض٠خدٕ
 ١ٕ نٝف ة١ةريّ ٠َٛ ١م ١ْةٛٚبنطز٠  ١ق ضٟ ١ طٚ

يريهٞ )ٖةةة١ضظٕ ٟ يةةة١ ٥َٛةةة١ِض ٟ غةةٛة ضٟ ؾةةةدٙ   ٥ةةة١َ ٟ قدقةةةبٕ )ذل١َةةة١ز ةةةة١ة   َةةٛة
د ٌٝ ظ٠ٚو نةةطزب غةة١ٜس ١٥ةةة١ز ةةة١طٞ )ظ٠ضقةٞة  ةةة١ ٜةةد ندْةة٠ٚ١ ٙٚإاٜةة١ٟ زٜدضةةة١نطر٥٠ٝػةُة

س ةة١طٝـ      )٥د دم ٚ )َٝد دضقني   ٚ قدغِ ة١طٝـ )١٥نٌٝ ٟ ز ط  نةطزب ١َضزٜػٞة ة١َؿٝة
نب     ط ااااااةةٟ غٛيري)ثديريٛ ٟ ة١ْدٚ ٠ٚ١ُ ٠ٚضططوب ة١خة ةة١ة  قبَدْةس ْٞ ةة١ظٜط٠ٟ ٥ٝة ٕ غ١ٝي

 ١َٛضٚ  ١غه١ضٟ ٥ٝبط ْٞ ١٥ٚ ْةد٠ٟٚ ز٠ضث١ِض ْةسب ٥ة١َ ٟ غةبضٕ  )غة١ٜس ةة١ة   نة١ضنٛى        
ضزٟ  ةطٜـ       ٕ ٚ ١ٖٚيٝبطٟ ز ط نطزب خٛةق١ ةٝبجري١ ي١َدْة١ ؾةدْع٠ ٥ة١َ ٟ نٛة ِض٠ ةس ضٟ  طا

 ٛٚبُدٕ ٥ٝعتٕ نطز ةٕ غًٝبط ااايريةةغٛ
 ةة١ زٜػةةد٠ٚ١ْ َةة١ٚةْد ٥ٝسضٜػةةٞ ضااهٕٕٚ غةة١يِٝ  ة١ض َ ةة١ض ةةة١ّ ٠ٚهطاا ٜةةدٚظ غةةٛ

ٖةةة١َٛٚ ٚةري ةةةدْٞ  طٚااإَةةة٥١ُٛٚض نةةةطز  ةةةد يةةة١ قةةة١ض   )ةةةة١ طٟ ٚضَةةة٢ب ٠ٚ٠   ةةةد َةةة١ةري  
 ٕ غ١يِٝ ٠ٚ٠  ٥١ُني ةهدب  هط نٛضزغ دٕ ة١ْدٟٚ )ٜدٚظ غٛ

 

     ٚ   ؾةةدٙ ٥ٝػةةُد ٌٝ  يةة١ زٚ ٟ  ١ض٠نةة١ ٞ ٜةةدٚظ يةة١  ةة١ٚضٜبع  ٖد ةة٠ٚ١ ثدٜ ةة١خ  
قةة١ض٠خدْٞ  ةةة١ ق٠ٚٛ ٝبهةة٠ٚ١ ْةةدضز٠ غةة١ض زٜدضةةة١نطب قةة١ض٠خدٕ  ة١غةة١ض )نٝدقهةةٛض ز   

ٛ قةةٛ ٟ ١َ دْٚةة١ٟ )َةةدضزٜٔ ٚ ِض٠ٖةةدٚ  ١قةة١ٕ نٝةةف  ٜؿةةٞ خػةة ١ ١َ ٝةة١ ٞ   ٣ةةِضا
خبٜةةة٠ٚ١ٚ  ٖد ١غةةة١ض زٜدضةةةة١نطٚ َٛ دقةةة١ض٠ٟ نةةةطزب ٥ةةة١ٖدىل زٜدضةةةة١نط  ٥دظ ٜدْةةة١   

   ٝ ٛ َٝٛز  ١ ةة١ٜدٕ نةةطزٚ ثٝدٜٚةةدٕ ْةةدضز ةةةب ٥َٛدغةة ٕ غةة١يِٝ ٥ُٝةةس زٜدٕ  طاا ه١ٚ يةة١ غةة
ٟ يري١  نطزب ٜدٚظ  ي١ قبَدْس ٟ  ةدةٞ ٜة١ن دز  ةة١   طٕ ب قة٠ٚٛ ٞ ةةب ْةدضزٕ ٚ ٥ة١ّ     عضا

 ن٠ٚٛ ْدٚ ؾدض٠ٚ٠ب َٗٛ دق١ض٠ٟ زِض٣ طٟق٠ٚٛ ١ خ١
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ٟ ؾدٙ ٥ٝػةُد ًٝٝـ ةة١   ب قة٠ٚٛ ٞ  ةطٟ ةةب قة١ض٠خدٕ ْةدضزٚ  ٥ة١ّ ق٠ٚٛ ة١ ية١         عضا
     ٚ ةْد ٥ٝسضٜػةةةٞ ز٠ٚضٟ )٥ةةة١ضةٝـ ز  يةةة١ ططزةْٛٚةةة٠ٚ١ز  ةةةةٛٚب يةةة١ٚ ٠ٚق ةةة١ز  )َةةة١

ة ًٝػٞ ٜـ  ق٠ٚٛ ٞ ةتري٠ٟٚ ة ًةٝؼ ٚ خٝةع ٕ ٚ َة١نؼ ٚ قدغةبْٞ نةبنطز٠ٚ٠ٚ      
 ؾ١ةٝدْٛٞ ة١غ١ض قٛ ٞ  ١ة١َٞ )١٥ضةٝؿٞ ز  ز ٚ  ١ طٚ  ْٛدٟ نطزٕب

َٛ دق١ض٠ٟ زٜدضة١نط ي١ غديريٞ ظٜد ط ز٠ٚ َةٞ ةةٛٚ  نةٛضز ْٞ َةٛز  عٝين ؾةدض      
ةٛٚب ةة١ةريّ ٥ة١ّ ق١ٖط٠َدْدْة١ نة١     ي١ ؾ١ِضٚ ١ْخبؾٞ ثدْع٠ ١ٖظ ض ن١غٝبهٝدٕ ىلب  ١ٚ د 

ٍب ةةةةةٛٚ َٛ ةةةة١َدزٟ يةةةة١ ؾةةةة١ِضٚ ز٠ ةةةةٛ ز  ةةةةةٕٛٚ   ةةةةد زٚ ٜةةةةٞ قةةةة١ض ضٟ   نةةةةٛ ضز٠ غةةةةد
 س  ةٛٚب َْٛز  ١ ١ٜد

ٕ غةةة٠ٚ١ًُٝ ط ااااااا ةةةة نةة١ ٖد ةة١  ١قةة١ٕ نٝبةةف  يةة١ ٜةةدٚظ غٛيري       َةة١ٚةْد ٥ٝةةسضٜؼ   
ٍب     ة٠ٚٛز  ْٛٚغةةط ذٜبهةةٞ ٠ٚضطةةطو   يةة١ّ ند ةة١   ذند ةة١ نةة١ )ةٝكًٝةةٞ ذل١َةة١ز   ي١طةة١

ٜبةةو ذٜبو ةةة١ ٥ُٝةةس زٟ زٜدضةةة١نط٠ٚ٠ ْٝبةةطض ٠ٚب َةة١ٚةْد ٥ةة١ّ خ١ةةة١ض٠ٟ يةة١ ند ةة١ ي١ؾةةهط
غة١يِٝ   ط ْاا ةةةٚضٜٔب غٛيريٛة١ةديريٞ نب طٜبه٠ٚ١ٟٝ ة١غ  ٚ ط١ٜدْس١ٜ ١َ ك ْٗٛٚغ٢

 ٟ نةةةٛضز ٥ٝ يةةةدز ةهةةة١ٕب َةةة١ٚةْد   ٠ن١ٜةةةس  ٥ةةة١َطٟ نطزةةةةٛٚ نةةة١ ٥َٛةةة١ضِ   ذيةةة١ ند ةةة١ 
ذل١َة١ز ثدؾد ؾةٞ ْٛٚغةٞ    ١َٖٜٛٚدْٞ نبنطز٠ٚ٠ٚ ٥ة  ز٠ٟ  ة١ةًٝة نةطزٕ  ٠ٚ ةةب )    

ٍب ي١ؾةةةهطٟ قدغةةةِ    نةةة١ يةةة١ ) كةةةٔ نٝبف ١ٜنةةةسط  ةةةةٔ  ٠ٚ ٚ قٝعةةة١ٕ َةةة١ٚةْد ي١طةةة١
ٍب         ة١َؿةةٝسٚ  ػةةٝبٔ ة١طةةس  نةة١ ز٠ٖةة١ظ ض ن١غةةٝبو ٥ةة١ةٛٚ يةة١ ) كةةٔ نٝبةةف ز  ي١طةة١
)ةٝكًةٞ ذل١َةة١ز ثدؾةةد ز  ١ٜنةسط  ةةةٕٛٚ  ٠ٚ ِضٜٚٚةةدٕ نةطز٠ قةة٠ٚٛ ٞ )قةةٛضز ةةة١ة  ٚ    

نةةطز٠ زٜدضةةة١نطب قةة١ض٠خدٕ  ْةة١ٟ ٜٚبةةط  يةة١ ز٠ٚضٟ     ؾةةهدْسٜدٕ ٚ ي١زٚ ٜٝةةس  ِضٜٚٚةةدٕ   
زٜدضة١نط ِض ٠ٚغ ٢ب ظٚٚ ؾدض٠ن١ٟ ة١ةٝبٗٝبؿ  ٚ ة١ ي١ؾةهط٠ن٠ٚ١ٜ١ نة٠ٚٛ َةدضزٜٔ     

نٛٚ ي١ؾهطٟ ١َٚةْدٚ ةٝكًةٞ ذل١َة١ز ثدؾةد ط١ٜؿة ١ٓ زٜدضةة١نط ٚ      ٠ٚ١٥ُْٕس٠ٟ ث٢ب
 ز خًٞ ةٕٛٚب

 

 ٝ ٜؼ قة١ض ضٟ  ١ٟ َة١ٚةْد ٥ٝةسض  ٝي١ زٚ ٟ ختم نطزْٞ زٜدضة١نط  ي١غ١ض  ١ٚقة
ضْد١َٜة١نٞ ْٛٚغة٢ ةةب ٥ة١ٖديٞ َةدضزٜٔ ٚ       ٢ٚخعا  ن١ْٚٛ غ١ض َدضزٜٔ زض   َة١ٚةْد  

ٝدٕ ٣ٟ نطز٠ خ١يريه١نة١ ٚغة١ٜس  ة١ي   ٢ث ١٥ّ َٛغ ١ْ١ز٠ ة١ ٥د١ٜ ٝبهٞ قٛض٥دٕ ةٛٚ  ١
ٍب ١َيٝو خ١يٌٝ َٚة١ٚةْدز   ذغ١ٜس  ١يٞ  ي١ زٚ ٟ َٛ بةب ؾ١ د ١و ْدضز  ن١ض٠ ي١ط١
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نةةدْٞ  ١ةةة١ّ  ظاإقةةدث٢ ؾةةدضٜدٕ ةةةب ةه١ْةة٠ٚ١ٚ َٛ د ةة١  ط١ِض ٜةة٠ٚ١ب قةة١ض ض ٚ ةةةٛٚ نةة١   
ٕ ة١ ي١ؾهط٠ن٠ٚ١ٜ١ نٛٚ ةب     ١ٕ ق١ض٠خدٕذ ١غًِٝ ن١ٕب  ِض٠يف غةٓجدضب ْٝٗدٜة١و   طا

ٍب ق٠ٚٛ ٝبهٞ نةٛضز نةٕٛٚ ٚ ؾةدضٜدٕ  ١غةًِٝ ٠ٚضطةطوب       ١َٚةْدٚ ١َيٝو خ١يٌٝ ي١ط١
ٕٚب ٥ة١ّ ق١ةريٜة١ ظا       ظٕة١ةريّ َٛ د ١ ِٝ ةٛة ٚة١ْٚٛ ق١ةرينة٠ٚ١ٚ   ١غًة ض ١َ هة١ّ ٚ  نةدْٞ نٛة

 ٚض ي١ْط َٛ دق١ض٠ٟ نطزةٛٚ ٠ٚ ةبٟ ١ْط   ةٛٚبٛغ١خ  ةٛٚ  زٚٚ ةدض  ١مي
 ْةة٠ٚ١ٟ ؾةةدزٟ ثدؾةةد  يةة١ ثةةٝبـ ظ٠ٚ ةةٞ َةةدضزٜٔ  َةة١ٚةْد ٥ٝةةسضٜؼ  يةة١ زٚ ٟ ط١ِض

يري١ةٞ ٥ُٝس زٟ نطزب ي١غة١ض ١٥َة١ ٜةدٚظ     طٕٛ ٣ٕ غ١يِٝ ْٛٚغط اةٜبهٞ ةب غٛيريذند ١
ٟ َٝتزٜةةس  ب ي١ؾةةهطٟ 1111ةةة١ٖدضٟ خ١غةةط٠ٚ ثدؾةةدٟ ةةة١ ق٠ٚٛ ٝبهةة٠ٚ١ ْةةدضز )يةة١   

 خ١غطٚ ثدؾد ةٝػ  ١ٖظ ض ن١غ٢ب ةٛٚب
ق١ض٠خدٕ  ي٥١ٝد تيف ة١ٜين ةٝكًٝٞ ذل١َة١ز ثدؾةدٚ ؾةدزٟ ثدؾةد  ٥ٝػة ٝردز٣٠      

 199ٟ ق١ةريٟ َةدضزٜين  ١قٜٛة١ نةطزب ية١  ١غةدنطٟ خدقة١ٟ ؾةدٙ        ظٕنطزٚ  ذلد ١
ٍب ٥ةة١َ ٟ ١َٖةة١ز ٕ ٚ نًؿةة١ٖطز  ِضٜٚٚةةدٕ نةةطز ةةة٠ٚٛ      غةةٓجدض يةة٣ٚ١ب  قبضٚنةةٞ ي١طةة١

 ٛٚؾةةٞ )٥ةة١ةٛ ٥ةة١ملٛ ٖ. نةة١ي١ةٞ ٣ نةةِٛضٟ َةة١ٚةْد ٥ٝةةسضٜؼ ٚ ٥ةة١َ ٟ ةةة١ظٜط٠      
ي١ زٚ ٟ ؾ١ِضٜبهٞ غةٛٚى ٥ة١ةٛ ٥ة١ملٛ ٖ. ٚي١ؾةهطٟ خبٜةدٕ ْة١ةدو ز ب ٥ة١ّ         بةٕٛٚ

قةةبيريٞ  ١ة١َةة١ خةةبٟ ط١ٜدْةةس٠ َةةدضزٜٔب قةة١ةريٟ َةةدضزٜٔ ٚ  ١قةة١ٕ نٝةةف ٖٝبؿةة د ةةة١ 
 ز٠ؽ  ١ة١َ١ند١ْ ةٛٚب

ٞ ذل١َةة١ز ثدؾةةد  ١ٜنةةسط  ةةةٕٛٚ ٚ  َةة١ٚةْد ز٠ؽ ةةة١ة٢ب      خ١غةةط٠ٚ ثدؾةةدٚ ةٝكًٝةة  
ينب ذل١َةةة١ز ثدؾةةةد  ٚ ٟ ْةةة١نطز  ةةةة١يريه ضااال  ةةة١ طٚ ٚ نةةةٛ ض ٖةةة١ظ ض ٛزْةةٞة َٓدغةةة. ةةةٝة

ٍب  دنُٞ خ١ضثٛو ز  ْةدضز ةةب ٥ٝػ هؿةدف ٚ ٥ة١ّ ق٠ٚٛ ة١        ١غٔ ةة١ة )  ن١غٝبهٞ ي١ط١
ٍب ١ٖظ ض ن١غٝبهٞ ١ْةد ٞ ةٛٚب ضٟ ٛٚؾٞ  ١ طٚ   ١ة١ّ ةٛٚ  ٠ٚ ة١ٖ١ظ ض  د

 

٥بضزٟٚٚ ةٝكًٞ ذل١َ١ز ثدؾدٚ ق١ض٠خدٕ ي١ ْعٜةو )قةٛة  ١قةدض   ٛٚؾةٞ ٜة١ى      
ٍب َة١يٝو خة١يًٝٞ            ةٕٛٚب خ١غةط٠ٚ ثدؾةد ية١ ز٠غة ١ ِض غة  ٚ َة١ٚةْد ٥ٝةسضٜؼ ي١طة١

 ٟ ؾطٚ ْدو  قدغةِ ةة١طٞ ٥ٝريًٝةٞ  ؾة١ضف     ١٥ٜٛةٞ  ذل١َ١ز ة١طٞ قدغبٕ  ١َٛ٥ِض
    ٙ ٠ٚي١زةةةة١طٞ  ةةةة١طٞ ة ًٝػةةةٞ  ز ٚز ةةةة١طٞ ْةةة١َط ْٞ  ١٥ةةةة١ز ةةةة١طٞ ظضقةةةٞ  ؾةةةد

ٍب نٛ ض ١ٖظ ض ن١غٝبهس  ي١ ز٠غة ١ نة١ث ٚ ةٝكًٝةٞ ذل١َة١ز ثدؾةد ية١        غًٝبُدْٞ ي١ط١
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١َضن١ظز  ةٛٚب َٛ دض٠ة١ٜ١نٞ ة١ ؾةٝسز٠و ِضٜٚٚةس  قة١ض٠خدٕ ظٚٚ ةة١ طٛيًة٠ٚ١ ةةٛٚ        
٠ٚ  ١ؾٜٛكد ٞ ١َٚةْد ٖجَٛٞ ١َٛ٥ض ٟ نٛضزٟ  ١ؾةسٜس نةطزٚ   ١ة١َة١ندْٝدٕ  ةد     

 ْعٜو َدضزٜٔ ِض ْٚدب
ٟ ١٥ّ  ١ي ١ٜة١ز  ١٥ض ة١ْٞ  غةٓجدض  نة١ضَٝو  ة ٠ةةو  ن١ٚ ة١ ز٠ؽ       ي١ ١ْ ٝج١

ْةةٞب ؾةةدضٟ َةةدضزٜٔ زٜػةةد٠ٚ١ْ  ١غةةًُٝٞ ٥ةةبضزٟٚ  ديةة. ةةةٛٚب ةةة١ةريّ ق١ةرينةة١   مثاا  ةةٛ
١ٖضَدٜةة٠ٚ١ٚ   ١غةةًِٝ ْةة١ةٛٚب قبَدْس ١ْنةة١ٜدٕ غةةًٝبُدٕ خةةدْٞ ةةةط ٟ قةة١ض٠خدٕ ةةةٛٚ   

 د٥ٝةةس٠ٟ ْةة١ةٛٚ  ِض٠ف خ١غةةط٠ٚ ثدؾةةد٠ٚ غةةديريٝبو َٛ دقةة١ض٠نط    طاا٥ٕةة١ّ ق١ةريٜةة١ يةة١  
ٍب  اثةٞ طة١ٚض٠ٚ    طْٝٗد١ٜو ي١زٚ ٟ ؾ١ِضٟ غٛض١ٜ  ٜدٚظ ةٝكًٞ ذل١َ١ز ثدؾدٟ ي١ط١

ٌب ٜـ ثةة٢ب     ي١ؾةةهطٜبو ْةةدضز٠ غةة١ضٟ ظ٠ٚو نةةط ب ) ١قةة١ٕ نٝةةف  ِض٠ٖةةد  ِضقةة١  َٛقةة
 ِض٠ف ذل١َ١ز ثدؾد٠ٚ ز ط  نط بطٕز٠ضث٢ب ي١ 

ٟ يةة١ زٚ ٟ  ٠ٚف  ٟ ٥ةة١ٚ ْةةد ٥٣ةة١ّ قةة١ةري ١َ ه١َدْةة١ ٚة ةةدٕ ٚ ؾةةدض ْ     ضاإ بطاا
ٛ ٢ٚطاا  اؾةةين   ةة١ضٜطٟ  غةةٓجدضٟ   ٝةةدٕ نةةطزب  ١ؾةةد٥ ٟ نةةٛضزٟ ضِ  ْٝمثاا  ةة١ ٞ  ةة

  ١و ةٕٛٚب٢ٚط ٛ ١ؾد٥ ٟ  ١ض٠ةٝـ ١ٜن١ ١ٜن١ ز خًٞ ١٥٣غ دةًٞ  ة١ظٜط٠ٚ٠
 

خٛةريقةة١  ٥ةة١ّ ٚةري ةةدْٞ نٛضغةة د١ْ ةةة١ ُٖٝةة١و ٚ زض ٜةة١و ٚ غٝدغةة١ ٞ َةة١ٚةْد     
ْٞ قةد   مث ةب  ٛ ٥ٝسضٜؼ ٚ ة١ ةٛض١٥و ٚ ة١غدض٠ ٞ ذل١َ١ز ثدؾد٠ٚ ة١ّ  ١ض ١

١ٚ ٝةةةهطز ةةةة١  ١ؾةةةهٝت ٞ ٥ٝس ض٣ٜةةةة٠ٚ٠ٚٛب َةةة١ٚةْد ٥ٝةةةسضٜؼ  يةةة١ثدف ٥ةةة١ّ ز٠غةةة  
ٕ ط اااااةض٠ف غٛيريةةطاإِضٜبهدػةة ين ندضٚةةةدضٟ ٥ةة١ّ ٚةري دْةة١ٚ ٥ٝجط ٥ةةدو ٚ  ةة١ز ة ٟ يةة١  
 ١ظةس٠ ةة١ٜٝدر    ٕٚا ثٚغ٠ٚ١ًُٝ َٓدغٝ. ةٝٓط ٚ  ١ضَدْٞ ةب ٖدوب ةب  ه١َٚٛ دْٞ ٥ط

ٞ ةٝػةة  ٚ ثٝبةةٓج ٖةة١ظ ض ٥ةةديري ْٛٞ زٚقةة١ٟ ةةةب    قةةِ غةةٛٚض١َٚ  ةةةب خبؾةة  طاا   199ٚ )
 ب 139)ٖدو

                         
ٍب ٥َٛة١ض ٟ نةٛضزز  نةط   ةة١       هطا  ١٥ّ  ١ ٗٛز  ١ ن١ي١ ١َٚةْد ٥ٝسضٜػ٠ٚ١ ة١ ْدٟٚ ٜدٚظ غٛ  139) ٕ غة١يِٝ ي١طة١

 ّ ن١ْس َدز١ٜ٠ٟ  ٝد ةٛٚ: ١كٝين ١٥
 ة٢بب ظ  ٥ٝػ كتيٞ ٥ُٝدض٠ ١ندْٞ نٛضز ١َ ر1ٛ)
٥ةة١نط٣بب  ُعااٍٚ  َةة١قدَٞ ٥ُٝةةدض٠و يةة١ ةدٚنةة٠ٚ١ ةةةب ٥ةة١ٚةز ٥ةة١َٝب٢ٓب  ٠ٚ ٜةةد ةةة١طٜٛبط٠ٟ ٥كةةٛيريٞ ذلةة١يًٞ  ةة١   3)

 ٕ ة١  ط َدْٝبو  ١ ٝٝين خ١ي١ف  ١قسٜل ١٥ندبهط غٛ
 ب  نٛضز  ي١ ١َٖٛٚ ؾ١ِضٜبهس  ٜدض١َ ٞ  ٛضى ١٥ز 2)
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١َةْد ةب  ١غةًٗٝٞ ٥ٝةس ض٠  زٜدضةة١نطٟ ة١نة١ْس غةٓجد ٝبو  ١قػةِٝ نةطزٚ  ٥ة١ّ         
ٌب ٜـ نةةط ب خكٛقةة١ٝ ٞ     طبٚااققةةٛي١ ةدؾةة١ ي١زٚ ٜٝةةس   ةة١  ٥ٛ ةةة١ )ِض٠ٖةةد ٚ )َٛقةة

ٞ ١٥ّ ١ًَ١َن١ ١ٚ   هطٟ غ١ضة١خبٜٞ ِض١٥ٚغدٟ  ١ؾةد٥ ٟ  ٥ةدظ ز٠ غة١ضٟ    ١٥ ٛ يري
ُ  ٣يريه١ن١خ١ ٕ َٛغةد ١ز٠ٟ ٥ٝس ض٠ٜة١نٞ  هَٛٚة١ ٢    ٝٝةد ٛ َة١ًٜٞ ؾ١ِضٚؾةبضٟ ز ٥ٝ

ٍ ١٥ّ طِ٘ض غ ١ِٚض غ  ١ْةٛٚب نْٛه١ ١َٚةْد ة١ ١٥ظ١ٜ ٝبهٞ ظاضٚ  ة١ غ١ ١ٝنٞ ة١ 
  ٛ ٠ٚ ز٠ؽ خػةة  ٛٚ ز٠ٜٜٛػةة  ةةة١  ٛغةةين  ةة١زة ٚ     ٚٚاإمث ُٚةري دْةة١ٟ ةةة١ْدٟٚ  ةة

 طبٚقاااٟٞ  ةةة١ هَٛٚةةة١ ٞ ةهةةةدٚ ١٥َةةة١ف َٛ  ةةةدة   بطاااَٟٛ د١َي١ٜةةة١نٞ ةةةةدف ِض٠ 
 ْٞ ةٛٚبمث  دْٞ  طٟ  ٛٝبهٞ ة٣ٛب ي١ ٚةريقٛيري٥ٛ

ٕ غة١يِٝ  ية١ّ خكٛقة٠ٚ١ ظاض ١٥َٓٝة١ ٞ ةة١ َة١ٚة ةةٛٚ ٠ٚ ة١ د ظاض         ط ااااا ةةغٛيري
 ١ضَدْٞ خدىل ةب ْدضز ن١ ة١ ٥دض٠ظٟٚٚ خبٟ ثةطٟ ةهد ة٠ٚ١ٚ ةة١ ١ٖضن١غة٢ب ٥ةدض٠ظٚٚ      

ٚ ٛدْع٠ٜةةدٕ ٠ٚنةة ب  ٚةري ةةٞ زٜدضةةة١نطٟ نطزةةةٛٚ ةةة١ ْةةبظز٠ غةةٓجدم  ٜ      131)٥ةة١ند ةٝةةس  

                                                        
  ٞ خدضةٞ  ٛضى ١َ د١ْٚ ٞ نٛضز ١٥ندبض   ة١ض َ ١ض ة١  ١ ط4ٚ)
   نٛضز  ِضغَٛٞ ؾ١ض ١ٝ ة١ ةٝ  ١٥ملديٞ خ١يٝر١ ١٥ز ب1)

      ٛ ٟ َةةٝتزٟ  ز  1114ٟ ٖٝجةةطٟ )139ٕ ٚ هَٛةةد ٞ  دةعةة١ٟ نةةٛضز يةة١  هطاا ٥ةة١ّ  ١ ٗٛزْدَةة١ٟ ةةة١ٜين غةة
ٞ  ١نػٞ  ة١ ٗٛز ٚضز٠ ٚضز٠ ز٠غةٞ نةطز ةة١     ْمث نط ٠ٚ  ة١ةريّ ي١ زٚ ٟ ثدْع٠ غديٝبو  ه١َٚٛ ٞ  ٛ ثبٚ  ١

 ٟ َٝتزٟ زٚ ٢٣ٜ ٖدوب1119ي١ ْدٚةطزْٞ ١٥ّ ٥ُٝدض٠ د١ْٚ  د غديريٞ 
١ٜ ٜدظٜتٕ  طَدٕ غًُٝٝٓو ختق١غٞ: " َه ٛةةدى نًةسٟب زٜةدضةهط ٚةٜ ٓةو     بتوٚش١َٟٚةْد ٥ٝسضٜػٞ   131)

ٕ  آق  ٗهشااْ٘.  ْ طاا ١  هلل ساا   ٚيةةسٜغو  نتؾةةًسٟب ٜةةٛظى    عاا  نًٝةةد   يٓةة١ ةةةد   ٖ سااب   ز ٢  ٗالٙتواا ن فتخِاا
فو٘ر٠ ٗب  مس٘ر ٗبا  ٗطاق ٗ ٙلاٟ ً باع صا٘        زل١١ٝ  ف غه١كزي  ٙلٛ بٚم  ١ ٗه٘رس . ط٘ هٕ ق ر عو٘

ٛ ٗبُ٘و مْ غ ٠ ب مسا٘ر ٗبا  ٗطاق كا٘رن قا        ُها َ   قًةٝض  صا٘فو  مخاٟ ٗبا  ف ُلاٛ كٌدا  غ فوا٘ ًا ٓ        ثًة
تهٚ   ٗهِا ْ ساِق قو هٕ كِا ٙو ِٙم  هقا بٛ     ٗ رس ي  ٗهُ٘ ٠. مٙ ربل مْ ع ض ًت به   ٙ ْ بلو ٖ  ٗر غٕ 

سااِقٕ ًهوااَ٘  ٗه ٙرِاا ْ مٙاا ربل  بلو بلااٟ ذلٌاا ٖ  رساا ي  ٗهِاا ْ ُظاا ْ طاا ٙفٌوٕ ًهِااْ٘ بٚاا ض  حلاا َ        
ٕ    ْوط ٙفٕ ٛ  ً ساٚوٕ صا٘رتو ِٙم ب٘ر ٙا ُ ٗملشاٟ رتفصاٚ   ت٘غٚٔ تام بٚو ٙ ملشاٟ ال.ًا ر. ال.َ كواّ       نة

 ٜٓة١ ب  با  كِا ٙو    ًٜة١ كُ٘ رملظ ر.  ُه ًو  ٠بٚ ض ك غ ه م ًُْٞظ  ؾك١ٙ .ملق  ٗ.رٖ ب  ١َبلو ٖ  ستٌ هِٚ 
ًقتضٚ ر. ب٘ر مٖ ًٌٔ   سف  ًا  مَ  ٗ.رٖ ٙتظٌظا ر.  ْ طا ١  هلل     ٟتشٚ ر  ١ٗص٘رتو ِٙم ب٘ ط  يٞ رس 
كُ٘ا ر٠ٗ ٓا  ُإ ًا  م       ًٜهٞكوٕ غلٍ.  رمبٚى  ٗغوٟ  مس عٚى، حش  بم ٗبٔ  َ آغ  ُ ًِ ٖ  ٙلٟ   ١ ٗط 

ٖ ٗآمًو ِٟٙ كوٚا   زمميت٘قٕ ز٠  ًٜهًٝطٜينغلِٟ بٚ ْ  ٙوٕ صو  تلوٚف  ٙتٌع  ٙشٕ ٜس٠  ٗهُ٘٘رسٕ قب٘ي
 مرُإ )تا رٙذ    129 هبخ  مٖ حبص  ٙت ٙ مَ.  ٙ  ْ  ٙظو ٠ حقِا ٖ دلا  ٗسا عٟ  ٗهإ سا .  ٗ سا  طا٘ ي        

  ب4ض ةًس ٓ  ٕ
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٘  ١ؾةةهٝت ٞ ٥ةة١ْد  يةة١ ٥ٝةةس ض٠ٟ  ٛضنةةد ٥ةة١ةٛٚ ٖةة١ض ؾ ٝؿةةٞ       ٚ ِض غةة  ٍ ِض غةة ١ضاا
 ة١قٛض٠ ٝبهٞ  ١ة ١ز٠ ي١شٜبط ٥ٝس ض٠ٟ نٛضز ١٥َد  ١٥َد١ْف:

ٚب       ض  نةةةطَٝو ةةةٛة قةةةدَغدٕ  قٛ يةةة.  ١َٖط ْٝةةة١   دضةٝةةٌة  ٥د ةةةدم  ث١ض ةةة١ى  نٝدقهةةٛة
جد د١ْ ةةة١ز٠ؽ ٥َٛةة١ضِ  ضز٠ٚ٠ ٚ ض٥ٝةةس ض٠ٟ ٥ةة١ّ غةٓة ٛٚ ٜةة١ ين ي١ةدٚنةة٠ٚ١ ةةةب  ٥ةة١ة ثاٟا ٟ نةٛة

 جري١ ي١َد١ْف ثٝبٓج  ه١َٚٛ ٞ  دةع١ٟ  ٝد  ١ؾهٌٝ نط ٚ ١٥َد١ْف:١٥ٚةز ١٥َدب ةٝب
نب  َٛةةة١ض       هَٛٚةةة١ ٞ )٥ةةة١طٌٝ    هَٛٚةةة١ ٞ )ثةةةديريٛ    هَٛٚةةة١ ٞ )ةةةة١ظٜط٠ٟ ٥ةةٝة
ٚب ةةةةة١طٜٛبط٠ٟ ةٝٗدُْٓةةةةد  يةةةة١ زٚ ٜٝةةةةس   هَٛٚةةةة١ ٞ )خةةةةدثٛٚض ٚ        ج  ةةةةٛة )خةةةةدظٚ   )نةةةٓة

ٚ ري)َديؿةة ٠ٚٚ  يةة١     طز ٜـ  ةة١ة٠ٚ نةةط  ٠ٚ  ٥ةة١ّ  دنُةة١  دةعدْةة١ ِضٚ  ةة١ٟ َةة ٟ َ  ْٝةةدٕ ةةٛة
 ٛ دنةةة١ييب  َةةة ٕٚ )ؾةةة١ض ٓد١َ  ١٥ٚٝي ْةةةع ز٠  ٢ااا ٥ٝةةةس ض٠ٟ خبٜدْةةةد ة١ ةةة١ٚ ٟٚ غةةة١ضة١خب ةةةٛة

 ٖدمم١ض ب
٥ةةة١ّ ١ْٚ ةةة١  ١ؾةةةهٝت ١ ٖةةة١ض ١َخكٛقةةةٞ زٜدضةةةة١نط ْةةة١ةٛٚ  يةةة١ٚةري دْٞ  ةةةطٟ  

  غةٓجدم  27  )ٚ ٥ة١ةٝٓط  ية١ ٚةري ةٞ )ٚ ٕ  ٜؿةس    ٛنةط ب ٠ٚنة   طبٚاق نٛضزغ دْٝؿس   ة١ 
 ٚنٛ ض  ه١َٚٛ ٞ  دةع١ٟ نٛضز  ١ؾهٌٝ نط ةٛٚ:

 ر١ْريهةةةٞ ةةةةٛٚ  ٠ٚ يةةة١   19999   هَٛٚةةة١ ٞ  ةةة١ندضٟ  قةةة٠ٚٛ ٞ ز ٥ُٝةةة١ٟ  1)
 ٠ٚقة ؾ١ِضز  نٌ ث١زلد ١ٖظ ض  ر١ْريهٞ ز٠ض١٥ٖٝبٓدب

  ١ندضٟ ةٛٚب ٚ   ه١َٚٛ ٞ ة ًٝؼ: ي١ خكٛقٞ ق٠ٚٛ ٠ٚ١ ٠ٚن3ٛ)
ةةةةٛٚ  ٠ٚ ْعٜةةةو قةةة١زٚ ةٝػةةة   ٚزٟ: يةةة١ ؾةةة١ضقٞ ٚ ٕ ٛ   هَٛٚةةة١ ٞ َةةة١ة2)

  ٝبًٝبهٞ ١ٖةٛٚ  ز ٥ُٝٞ ؾ١ف ١ٖظ ض غٛ ضٟ ةٛٚب
   هَٛٚةة١ ٞ ةٓٝةةدْـ: زض ٚغةةٝب٢  هَٛٚةة١ ٞ َةة١ةٛٚزٟ ةةةٛٚ ٠ٚ ؾةة١ف       4)

 ١ٖظ ض  ١غهطٜبهٞ ةٛٚب
٥دٚيٝدن١ي١ةٞ  ةٝبجري١ ي١َد١ْ ةدغٞ ثٝبٓج  ه١َٚٛ ٞ  طٜـ ١٥ند ن١ ية١ ظ٠َةدْٞ   

٘ ه١َٚٛ دْة١ "  ١٥ٚز   دةعٞ ٚةري ةٞ  ة١ٚضٜبع ةةٕٛٚب ٥ة١ّ       ض  ثة ٠زاظٟ  ةةٛةْٞ    قطا
  171ث١ض٠ 2  ة4زّٚ زَٚٞ  ز٠ْ ًٞ" ةٛٚب ) ةًسٟ 

 

ٚ  ةة١ ِض غةة     ث١٥ّٕ ١ْٚ ١  ١ؾهٝت١ْ  ن١ ١٥ ضٟ ز٠ٖدٚ غٝدغ١ ٞ ١َٚةْد ٥ٝةسضٜؼ ةٛة
ٚ  ٚةري ٝبهٞة ٠ٚنة     ٚ نٛضزغة دٕ غة١خ     ٛظاض َٛ  كٞ ٥ٝي ٝدةدو ٚ ٥ٝجدةٝد ٞ َة١ ًًٞ ةٛة



 129 

ةة١نٞ ٚ ؾةة١ضن١ضٚ ٥ ٣ب ةةة١ ْةة١ٚ ٝبهٞ  ةةط ٥ٝةةس ض٠ ْةة١ ٥ةة١نط ٚ ْةةدنط٣ب ١٥ٖٚدٝي ةةة١ّ  ٗٝدةة تٍ ةةٛة
  ٥ُٝدض٠ ةة١ٟ نٛضز ْةة١ نةة١ يةة١ثٝبـ ز٠ٚضٟ ٜةةدٚظز  يةة١ نٛضزغةة دْس  ٖةة١ةٛٚ    41 ١ض ةة١ ٥ةة١ٚ )

 قدْْٛٚٞ ٖٝبرًيط ٠ٚ١ٜب ٗة١ؾ٢ َُٖٛٝٞ ة١ قٛض٠ ٝبهٞ ِض٠مس٢
ةةة١ ْةةدٟٚ  َٗةة١ٚةْد ٥ٝةةسضٜؼ  يةة١ زٚ ٟ  ةة١ٚ ٚنطزْٞ  ١ؾةةهٝتو ة١ز٠غةةٞ خةةب٣ 

ٕ ٕ غ١ي٠ٚ١ُٝ  ة١  دنُدٕ ٚ ١َٛ٥ِض ٟ نةٛضز  اط ةغٛيةبة ٌب ٚ ة١ٜةس خ٢  طا   نة١ ١٥َدْة١   مثة
     ٛ ٕ طاا يريةةة ١ةَةة١ ٞ ِض٠مسٝٝةة١ٟ ٥ُٝةةدض٠و ةةةٛٚب َةة١يٝو خةة١يًٝٞ ٥ةةدخ   ١ ٝةةسٟ )غ

 زٜٔ ٜـ ي١ْدٚ ١٥ّ ١٥َ  ١ْز  ةٛٚبزق١ةح ١٥
نةطزٚ  ٛضَة١و ٚ    هطٚاف ٕ غة١يِٝ  َة١ٚةْدٟ ةة١ قةٛض٠ ٝبهٞ ةٜةل  ة١      طا  غٛيةبةةةةة

ٍب خةبٟ ةطز٣ةٛ ية١      ٥ٝع  دض ٜبهٞ ظاضٟ ططو  ١ د ي١ زٚ ٜٞ غ١ طٟ ٥ٝبط ْٝؿةس  ي١طة١
 نةة١ض و ١َٚغةةد ٞ َدٖ  ْةة١ٟ  ًاا غةة١ ١ضٟ َكطٜؿةةس  يةة١ طةة١يريٞ ةةةٛٚب ةةة١ّ  ١ض ةة١    

١َٚةْد  ١ًَ١َن١ ٝبهٞ ظاض غة١خ  ٚ  دقةٞ  ١قطٜ ة١ٕ ةة٢ب ؾة١ِضٚ ؾةبِضٚ ةة٥١دض٠ظٚ        
 ٛ ٜةة١  يةة١ ثاإّ  ةةدزْةةٞ  ةة٥١ُني نةةطزب ٥ةة١ مثاا ٥ٝد ٝةةدضٟ خ١يريه١نةة١ٟ ةةةب  هَٛٚةة١ ٞ  ةة

ض١ٜندْةة٠ٚ١  ةةد ٥ةة١ٚ ِضاش٠ ثاا٘ٗ ة١ يةة١ ز٠ٚضٟ ٥ةةد ٜةة١  نةةْٛه١ ٥ةة١ّ ٚةريثِاا  دضىةس  َٛغةة ١ 
ة١ض َ ةة١ض ةةة١ ٖةة١َٛٚ  دئٝبةةو ٜٚبػةة د ةةةٛٚ  ٠ٚ ٖةةٝض ٠ٚق ةة٢ب ة١ ةة١ٚ ٟٚ ز٠ؽ نةة١ؽ       

  ِضاَدٚ ٜبْدٕ ق٠ٚٛ ٞ ١ٖض٠ ةدؾٝدٕ ية١ّ ٚةري دْة١ز    ثٚض  ٥ٝبط ٕ  ثدضث١ْ٘ن١ٚ  ٛٚب ٥د
ٍب ٛ ١َ١٥ٛؾس  ٠ٚن  ٛ ةٛٚة٠ٚ٠ٛٚ  ي١ط١ ٕ غة١يُٝٞ قةد    هطا  ٚ ١َٚةْد ٥ٝسضٜؼ ةب غة

 نطز٠ٚ٠ ةب ٖٝهٝدٕ قد  ١ْةٛٚ ة٠ٚ٠ٚٛب
 

ي١ زٚ ٟ ٠ٚ د ٞ ؾدٙ ٥ٝػُد ٌٝ ق١ ١ٟٚ   دنُٞ ن١بٛضٚ ١٥َ ٟ  ١ؾ ٠ ٞ 
ٚ ١٥يرة١قدض خةدٕ  ةة١ ي١ؾةهطٜبهٞ َٓدغة ٠ٚ١ ِضٟٚٚ نةطز٠ ة١ ةس ب        ذَٛقرًي١ٟٚ نٛضز )

ٕ ةةةٛٚ  نٛٚ دٜةة١ غةة١ض )٥ٝةة( ِٖٝ   هطاا  ِٖٝ غةةٛيةة١ٚ قةةط١ٜ٠ز   ةةدنُٞ ة١ ةةس   )٥ٝةة(  
  ةة١ّ  ٜٗٛبط  ة١ض َ ة١ضٟ ة٠ٛغة ٢ب  ٣ٕ  ٚ نٛؾةة ية١ زٚ ٟ ٥ة١ٚ ن١غةٞ زٟ ْة١     هط غٛ

 ١ض ةة١ ة١ ةةس  ةةة١ْدٟٚ ٥ةة٠ٚ٠ٚ١ ٥ٝةةس ض٠ٟ نةةطزب ةةة١ّ  ١ض ةة١ ة١ ةةس  ةةة٢ب ؾةة١ض ز خًةةٞ       
 ْٞ ةٛٚبمث َٛيريهٞ  ٛ
ٛ    ذ)٥ة١َ      ية١ ٥َٛةةٛضٟ  ةةةٛٚ ذٚ ١٥يرة١قدض  ٠ٚ١٥ْةةس٠ٟ نة١ ٥ةةدظ ٚ غة١ضز ضٜبهٞ ةة١ْر

٥ٝس ض٠ؾةةس  ؾةةدض٠ظ  ةةةٛٚب ٠ٚ طةة١ىلب خسَةة١ ٞ ة١ ةةس ٟ نةةطزب ةةة١ةّ  هَٛٚةة١ ٞ ٥ٝبةةط ٕ   
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س  ٜة ٟ ٖٝجط١ٜ121ن٠ٚ١ ي١ غديريٞ ُٖٚدغ. ة١ ٥بضزٚطٕز٠غٞ ىلب ١ٖيري١ٓططو ٚ ؾدٙ 
ٕ نطز  ة١ةريّ  ضٚقٟٖد ١غ١ض ة١ س ٚ َٛز٠ ٝبو َٛ دق١ض٠ٚ   ١  ٚ ة١ضٟ ثة٢ب ْة١ةطز   ظا

ٚ ١قدضخدْٞ ن١  ١يٞ ذثٝبـ ٚ ة١ زظ٠ٚ١ٝ٣ ةط ندْٞ ي١زٚ ٜٝس  ِضٜبري١ٟ  ١ًٟٝ طط ١ 
     ّ ةةةط  خةةد٥ني ٚ ةةة٢ب  ١قتريْةة١ يةة١ ٠ٚقةةة        ةةة١ة ٚ ١٥ةةة١ز ةةة١ة ةةةٕٛٚ  ةة١ ط٠ز ٚ ٥ةة١

ْٛٚغةة ٓد ةةة١  ١ ًةة١و خدْٝةةدٕ نٛؾةة  ٚ قةةدث٢ ؾةةدض٠ن١ٜدٕ ةةةب ؾةةدٙ نةةطز٠ٚ٠ب يةة١           
  ؾدض٠ن١ؾةٝدٕ  ٛٚؾةٞ قة١ ٌ ٚ  ةةدّ ٚ    ١ْٗ ٝجة١ز  خبؾةٝدٕ ٖٝهةٝدٕ ية١ ؾةةدٙ ْة١ز٣     

ب ١َغةةد٥ًٝٞ عضااٟٟ ظ٠ٚ ةةٞ ة١ ةةس ٚ  ةةة١  ٙثاإٟ ْدؾةة ٜٔ نةةطزب  ٥ةة١ّ  ةةدز  َٛ د١َيةة١
ٚ ٥ًٝ جةةةةدٟ )ؾةةةة١ض٠ف خةةةةدْٞ ة١ ًٝػةةةةٞ  ةةةةة١ ٥ٝبةةةةط ٕ ٚ )١٥ٚةَةةةة١ ةةةةة١ة  ةةةةة١ ٠ٚٛنةةةة

ْةةٞ غةة١ضي٣ْٛ١ب ةةة١ٜين زٚٚ  هَٛٚةة١ ٞ  ٝبهةةس ٚ  ةةة٠ٚٛ غةة١ة١ةٞ  مثاا  هَٛٚةة١ ٞ  ةةٛ
 ؾ١ِضٚ ز٠ ٛ ١ٜنٞ زٚٚضٚ زضٜبصب

يب )ؾة١ض ٓد١َ ١ٜ  ي١غة١ض   ٝبقةد  ٟ زة ًٝؼ  ن١ ةس ثٟؾ١ض٠ف خدٕ   دنُٞ ٥ 
ٟ ة١ ب ٥ة١ ٛ ٍ ٚ ٥ٝرػةدز  ٞ ِض٠قٝ ةدْٞ نة١ٚ  ٠ٚٛ ؾةٛة٠ٚ١ٗٚ  ٥ًٝ جةدٟ نةطز ةة٠ٚٛ         عضا

ُٖدغةة. )١٥ٚةَةة١  ٜهةةٞ ) هةة١ ف  نًةة١ ثٝبؿةةس  ِض ٟ نةةطز ةةة٠ٚٛ ٥ٝبةةط ٕ   يةة١ّ    طاإؾةةدٙ 
  ٛ ٕ غةًٝبُدٕ ٚ ة١طًة١ض ةة١طٝبة )ة ًةٝؼ ٚ  ١قة١ٕ      هطا  ة١ٜٓ١ز  ز٠خدي١ ٞ نطزةة٠ٚٛ غة

ٛ    نٝف ٟ ث٢ب ٥ٝ ٕ هطا  يػدٕ نط ةٛٚ  ٠ٚ ١٥حلدٍ ١٥ّ ٥ٝيػد١ْ خةٝتيف  ١ٖةسٟ ٜةدٚظ غة
  ةة١ٕ غةة١ة١ةٞ  ذٖةة١ةٛٚب  ثااٟغةةًِٝ ةةةٛٚ  نةةْٛه١ ٥ةة١ّ زٚٚ غةةٓجد ١  هَٛٚةة١ ٞ ٥ةة      

 ةةدةعٟ ؾةة١ض ددْٝـ ٜةة١نٝبهٞ ١٥َةة١ةٛٚ  ٠ٚ ةة١ د ٥ةة١ّ )١٥ٚةَةة١  ة١طةة١ نةة١ ٖةةدو ةةةب       
 ة١ ًٝؼ  ؾ١ض ددٕ ؾهدْس٣ٛ  ز٠ضٟ نطزب

 

 ٛ ٍب ٥ٝبط ْةةس  ٥ٝعتْةةٞ  ةة١ضةٞ نةةطزب ؾةةدٙ     ْةةٞ مثاا خٛةقةة١   هَٛٚةة١ ٞ  ةة ي١طةة١
ز٠ؽ ثٝبؿه١ضٟ نطزٚ ٖد ١ غ١ض )ٚ ٕ  ٚ َٛ دق١ضٟ نةطزب ةةب َة١ْعٞ      ُٖدغ.طٕ

ٕ ١٥ّ َٛ دق١ض١ٜ٠ زٚٚ ز٠ عة١ ية١   ٕ ي١٦ِٚض٠ف قة١زض طا َة٠ٚ١ ٥ُٝةس ز ْٝبةطض   ةة١ةريّ     ععا
ّ ٥ٝ( ِٖٝ ثدؾد  ةة١ ٥بضز١ٜٚنة٠ٚ١   عع١ٖٕض زٚٚنٝدٕ ١َ ًٛ  ةٕٛٚب ٠ٚ ق١زض ١٥ي١٦

ٍب  ١ضنة١ ٞ نةطز  ظغة دْٞ ية١  ١ية١         149عٟ غديريٞ ي١ثدٜ ٟ ٖٝجطٜس  ية١ ١٥غة دَب
شض ْٞ  ؾةةة١ض٠ ددْٞ     ِض ةةةٛة ضزٚ يةةة١ ثدؾةةةس  ِضٟٚٚ نةةةطز٠ ) ةةة١ٚضٜبع   يةةة١ ضٜبريةةة١ خ١ةةةة١ضٟ نةةٛة

ٚ   ١ؾ١َػةة ٗ،ط١ٜؿة ٢ب  ؼب ٥ةةبضز ِضٟ يةة١ ةٝبريةة١ٟ ةةدٚنٞ نةةطز ةةة١  ةدنُٞ ة ًةٝة ٟ ٚززٜين نٛة
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ٚب يةة١ثدف    ز 141ٟ َٛ ةة١ض٠َٞ 1ْةٞة ةةة٢ب ؾةة١ِضٚ ظ٠ةةة١و يةة١   مثاا  ةٛة ز خًةٞة  ةة١ٚضٜبع ةةٛة
ٕ غًٝبُدٕ ٜـ ٖد ١ ١٥ّ ؾدض٠ب ٠ٚ ي١ زٚ ٟ ٥ٝػ   ١و ةة١ ِض٠ ُٞة ١٥َة١ٟ    هط ة١ٜٓٝبو )غٛ

ٚ  ة١غة١ض ١َ١ٖز ْةس  ِضٟٚٚ نةطز٠       ة١ ةس ب ية١ ِضٜبرية١ ١٥ظٜة١ ٝبهٞ       ن١ ظغة دٕ ٚ ةة١ طٚةدضٕ  ةٛة
م يةة١ ةةة١ٜين ١َٖةة١زٕ  ٚ نطَدؾةةدٕ ز   طةة١ىلب        ْٝةةدٕ اث ةدضطططظاضٜةةدٕ نٝبؿةةدٚ  ةدخكةٛة

ز  141ة١ة٢ب ٖٝبؿ  ْٚٝٗد١ٜو غ١ضز ض )٥ة١نط٠ّ ٥ٝة( ِٖٝ ثدؾةد  ية١ ةة١َدزٟ ٥ة١ي٦ٛخط٠ٟ       
ٚب  ةدنُٞ  ١ةة١َٞ ة١ ةس  )ذل١َة١ز ةة١ة  ية١ ثةٝبـ ط١ٜؿة ين ٥ةبضزٟٚ            ز خًٞ ة١ س  ةٛة
غ١ضز ضز  ؾدض٠ن١ٟ ة١ة٣بٗٝبؿ  ٚ  ِضاٜؿ  ٛٚ ي١ةة١ض ٥ة٠ٚ١ غة١ْس٠ٚ١ْٟ ة١ ةس  ةة٢ب ؾة١ِضٚ       

 زٚ ٟ غ١ضز ض ثدزؾدف ٖد ١ ة١ س بز٠ ٛ  ََٛهني ةٛٚ  ٠ٚ ي١
ٍب ةةة١   ب قةة٠ٚٛو ةةة١ قةةٝر١ ٞ ٚ يٝةة١ ٞ  عضااٟغةةًٝبُدٕ ثدؾةةدٟ ٚ ىل زٜدضةةة١نط ي١طةة١

ٍبٚ)١٥ٚ ٛ    مث ٚ ىل  ٛ ٠ ْةٞ  ضا  ٟ ض٠َة١ 31ٕ غةًُٝدٕ ية١   هطا  ْٞ  ية١ ة١ ةس ز  ز ْةط ٚ غة
ز  ية١ ة١ ةةس  ٖد ةة١ ز٠ض٠ٚ٠ٚ ة١غةة١ض نٛضزغة دٕ ٚ َط  ةةدز  نةة٠ٚٛ  ةة١ٚضٜبعب ٜةة١ن٢ب   141

١ٚ  ١ةٝعةةة١ٟ ٥ةةة١ّ غةةة١ ١ض٠  نٛؾةةة ين )ؾةةة١ ١ق  ةةةة١ة  ْةةةدٚ    ةةةٞ  ١ضٜ ةةةثااا يةةة١ دز
٥ةةة١َ ٜبهٞ نةةةٛضزٚ  ةةة١ٚو ثٝدٜٚةةة١ ٞ  ةةةة١طٜٛبط٠ٟ  ةةةدضىٞ )ٖدممةةة١ض   ١٥غةةة دةٞ      

٘ نٛؾة ين ٥ة١ّ َةة١   ٕ غةًٝبُدٕ  يةة١ّ غة١ ١ض٠ٜس  ٖةةٝض   طاا َدْةة١ ١٥َة١ ةةة٠ٚٛ نة١ غٛيةبةة   ظوا
  ٚ ٛ      ٛٚؾةةٞ ؾةة١ض ْةة١ةٛ قةة١ٕ ةةة١ ِضؾةة ين خةةٜٛبٔ    ٕطواا٠ٚ ٜٚػةةة ٥ةة١ّ   ٛ د ةة١ٟ َةة

 هدٚ  ة١ّ  هط٠ ١٥ّ ةٝٓد١ٜ ١ٟ ٥ٝد ٝدض نطز! ١قسٜؼ ة
 

ٟ َٝتزٜةس  ٖد ة٠ٚ١ ١٥غة دَبٍب    1121ٟ نةدْْٛٞ ثةدْٞ   1ٕ غةًٝبُدٕ  ية١   هط غٛ
ٟ َٝتزٜةس   ة١ؾةٝبهٞ نٛضزغة دْٞ ٥ٝبط ْةٞ     ١٥1141ّ  ٛنُس ض٠ ي١ غ١ ١ضٟ غةديريٞ  

هةةةةطز٠  ةةةة١ٚضٜبع  ةةةةة١ةريّ نةةةةْٛه١  هَٛٚةةةة١ ٞ ٥ٝبط ْةةةةٞ ٣ظ٠ٚو نةةةةطزٚ ي١ثدؾةةةةس  ِضٚٚ
ْةٞ ة١ ة١ٚ ٟٚ   مثا  ٟٚ  ٛٚٚةري ٞ  ١ٚضٜبعٟ  ةب ١َْعٞ ٥ٝػ ردز٠ٟ ٥بضزز٠ٚضٚثؿة 

 ٛ ٕ غةةًٝبُدٕ ز٠ٚ َةةٞ يةة١ غةة١ ١ض ث٣بٓةة١نط ٚ ط١ِض ٜةة٠ٚ١ غةة١ض   هطاا ٜٚبةةط ٕ نةةطز ةةةٛٚ  غةة
قةة١ةريٟ ٚ ٕ  نةة١ ظاض غةة١خ  ةةةٛٚ ٠ٚ  ةةد ٥ةة١ٚ ٠ٚق ةة١ ةةة١ ز٠ؽ  ١ة١َةة٠ٚ١ َةةدة٠ٚ٠ٚٛ    

اّ ٠ٚ٠ نةبثٞ  ضا ِ ضْةٞ نةهين  نةٛضز ةةٛٚب ية١ )٥ة١      هط  دنُٞ ١٥ّ ق١ةري١ٜ ) ١يٞ غٛ
ٛ ٣ضيف ْةةةب ِضاشز  ظ٠ٚ ةةةٞ نةةةطز  ٠ٚ ة١غةةة١ة١ةٞ ظغةةة دْٝب ظااإطةة١ٚض٠ٟ ةةةةب ٖٝبٓةةةدٚ يةةة١  

ُٖدغ.  ي١ّ  طق١ ١ز  ق٠ٚٛ ٝبهٞ طٕٚ ظٚٚ ط١ِض ٠ٚ١ٜب ؾدٙ ٚغ١ضَدٚ غبيري٠ٚ١ ٥بضز
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 ٚ  ْدضز٠ غ١ض قدضم  ة١ٖط ّ َ ظ ٚ ٥ٝػُد ٌٝ َ ظ ؾٞ ْدضز ةة٠ٚٛ غة١ض )ةةدٜ بضز    
 ٚ  دزجلٛ ظ  ٚ خبؾٞ ِضٟٚٚ نطز٠ َٛٚفب طي١ؾهطٜبهٝؿٞ ْدضز٠ )١٥خت

ٕ غةةًٝبُدٕ  يةة١ٚ ة١ٜٓةة١ز  يةة١ زٜدضةةة١نط ةةةٛٚب ةةةب ة١ضة١غةةة ثٝبؿةةه١ٚ ين   هطاا غةةٛ
ؾدٙ  ي١ قبَدْس ٟ ١٥ة١ز ثدؾدز  ي١ؾةهطٜبهٞ ْةدضزٚ ٥ة١ّ ق٠ٚٛ ة١ ية١ ْعٜةو )نُةدر         

ٕ قبيٝبهٞ  ١ة١َٞ ؾةهدٕب ةةط ٟ ؾةدٙ       نة١   133)ُٖدغة.  ؾةدٖع ز٠ ٥ة١يكدؽ َة ظ     طا
ٍب  ٍب ثٝبةةةةةٓج ٖةةةةة١ظ ض نٛضزٜبهةةةةةس  ة١غةةةةة١ض     هطااااا غةةةةةٛي١طةةةةة١ ٕ غةةةةةًٝبُدٕ ةةةةةةٛٚ  ي١طةةةةة١

)ن١ضن١ٜٛ=ن١ضنٛى  ٚؾدض٠ظٚٚضز  ِضٟٚٚ نطز٠    قٞ  ١ة١ّ )١َٖة١ز ٕ ب )١٥ٚةَة١   
ٕ غةًٝبُدٕ  هطا  اّب ١َقك١زٟ غٛضِ ضِض٠يف ١٥طٕة١ة  ٜـ ي١ ي١ؾهطٜبه٠ٚ١ نٛٚ ةب 

 ي١ّ  ١ض٠ند ١ ث١ٜدنطزْٞ ٥ٝد تيٝبو ي١ ٥ٝبط ْس  ةٛٚب
ب ق٠ٚٛ ٞ نةٛضزٟ  عضٟٕ َ ظ   ي١ْعٜو ١َ١ٖز ٕ  ٝبث١ضٟ )قّٛ ٟ ططوب ة١ٚ قٝع١

ِض٠يف )ِض٠ٟ ٚ خبؾٞ ِضٟٚٚ نطز٠ ندؾدٕ ٚ ١٥قةر١ٖدٕب ةة١ةريّ نة١ ةٝػةة     طْٕدضز ةب 
هطز٠  دضؽ ٚ ي١ٜٚبـ ٖٝهٞ ث٢ب ١ْن١ض ٚ  ية١  ٣ي١ؾهطٜبهٞ قعيري دؾٞ زٜب ١غ١ض  ِضٚٚ

  ٠ٚ١ٜ ة١ س بزٚ ٟ قٛيريح ط١ِض
 

ُدٕ ؾةة١ٖع ز٠ٟ ةةةدْط نةةطز٠ ١٥غةة دَبٍب ةةة١ةريّ ٥ةة١يكدؽ َةة ظ      ٕ غةةًٝبااااط غٛيريةةةة
ٛ طاا ٠ٚ يةة١ غٛيريةةةةة  ١ْنةةٛٚ ٟ 141ْةةٞ يةة١ مثاا ٕ غةةًٝبُدٕ  دقةةٞ ةةةٛٚب  هَٛٚةة١ ٞ  ةة

ةط زاغةة ةةة١ ي١ؾةةهطٜد٠ٚ١ْ ْةةدضز٠ غةة١ض   ١ٗٚ  ةة١ندض٣ٝةةدزٜممٖٝجطٜةس   ٥ةة١َ ٟ  ١ 
   ٛ ٕ مثاا ؾةة١ٖع ز٠ٚ يةة١ خةةدنٞ  ةة ث١ض ْةةسب ٥ةة١يكدؽ َةة ظ  خةةبٟ ٖدٜٚبؿةة ١     ْةةٞ ز٠ضٜةةد

ٕب ٥ةة١َ  غةة١ضخد   ُٝدٜةة١ٟ نةةطز  ةةة١ةريّ ي١ؾةةهطٟ قعيري ةةدف يةة١ َةة١ضٜٛ ٕ        ٥ةة١ضز٠ةري
ية١ قة١ةريٟ ١َضٜٛ ْةس  ز٠ٚضٜدْةس   ْٝٗدٜة١و )غة١ضخد  ةة١ة          ٗ، ١ْريٝدٕ ثة٢ب ١ٖيريهة٢ٓ  

 ض ٟ   دغٞ بآ ١غًُٝٞ نطز ) دضىٞ  دمل 

                         
ٍب طاا٥ٕةة١يكدؽ َةة ظ    ةةدنُٞ ؾةةٝبطٚ ٕ ةةةٛٚب يةة١ ٠ٚق ٝبهةةس  نةة١ ؾةةدٙ        133) ؾةة١ِضٟ طٛضةػةة دٕ   ُٖدغةة. ي١طةة١

ٕ   ب ؾةةدٙم١َؾةغٍٛ ةةٛٚ  ٥ةة١ّ ؾةدظ ز١ٜ٠ ٥ٝعتْةٞ غةة١ضة١خبٜٞ نةطزٚ ةة١ ْةةدٟٚ خبٜة٠ٚ١ غةه١ٟ ىلب         ُٖدغةة. طا
 ػةة دٕ ٚ يةة١ )نرةة١  غةةٛ ضٟ طةة٢َ١ب ةةةٛٚ نةة٠ٚٛ    طاا نةة٠ٚٛ غةة١ضٟب ؾةةدظ ز٠ٟ خةةبٟ ِض ْةة١ططو ٚ ِض ٟ نةةطز ةةةب    

 ٛ ٍب  ٕ غةةًٝبُدٕ نةةطزب يةة١زٚ ٟ ٥ٝعتْةةٞ  ةة١ض ب ةةة١   هطاا ١٥غةة دَبٍ ٚ ٥ًٝ جةةدٟ ةةة١ غةة ٥َٛٝبةةسٟ ؾةةد١ٖٝ ٞ ي١طةة١
   ٕ غًٝبُدْس  ٖد  ٛٚبهط غٛ
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هطز٠ نٛضزغة دْٞ ١َضنة١ظٟ    ٣ٟ ٖجطٜس    ٝهط ض ِض111ُٖٚٚدغ.  ي١ طٕؾدٙ 
دٕ ٚزٜدضةة١نط ٥ةد٠ٚز ْٞ ١ْٖٝبؿة  ٚ  ةدةريْٞ نةطزب ية١ زٚ ٟ نة١ْس َدْريٝبةو          د ١٥ضظزل

ٚ     مث ن١  ه١َٚٛ ٞ  ٛ ٣ ْٞ ٥ٝعتْٞ  ١ضةٞ نطز  ؾةدٙ زٜػةدٕ ية١ نةٛ ض قبيرية٠ٚ١ ِضٚ
ضةٝـ َٚةٛٚف ٟ قةدف ية١    ١٥نطز٠ نٛضزغ دٕ  ٚةري دْٞ )ٚ ٕ  ة ًٝؼ   دزجلٛ ظ  

 ٟ ظ٠ٚو نةةطزٚ يةة١  طقةةدف  ةةدةريٕ نةةطزٚ  نٛؾةة دضٜبهٞ ظاضٜؿةةٞ  ٝةةد نةةطزب )٥ةة١خت    
زٚ ٟ َٛ دقةةةة١ض١ٜ٠نٞ نةةةةٛ ض َةةةةدْريٞ )١٥ضةٝـ ٜؿةةةةٞ طةةةةطو  ٚ يةةةة١ زٚ ٟ ٥ةةةة١ٚ  

 )زٜدضة١نطٟ ٟ َٛ دق١ض٠ نطزب
ِاّ ٚ ية٣ٚ١ب ١٥غةه١ْس٠ض   ضا  ض٥ٝػُد ٌٝ َ ظ ف ة١ ي١ؾهطٜبه٠ٚ١ ن٠ٚٛ غة١ض ٥ة١  

ٍب  ثدؾةةدٟ ؾةةهدْسٚ ٥ةة١ٚ ْةةد٠ٟٚ ٜٚبةةط ٕ نةةطزٚ ط١ضِ   ٜةة٠ٚ١ ةٟ ؾةةدٙ ٚ  ٥ةة١ّ ةةةدض٠ ي١طةة١
غةةْٛسٚى ز  ةةةب ٥ٝػةة تٚ ٜٚبط ْهطزْةةٞ ةةةدقٞ نٛضزغةة دٕ َةة٥١ُٛٚض  قةةبضٚةٞ ةدؾةةٞ )

نٛضزغةةة دْس  نةةةطز نةةة١    نةةةط ب ٠ٚ ة١ِض غةةةة ٠ٚ ؿةةة١و ٚ ؾةةة١ْد ١ ٝبهٞ ٚ ٜةةةدٕ يةةة١     
 ٚضٟ ي١ْط ي١  ٝهط ةطز٠ٚ٠بٛة١ ١ٚ ٟٚ ٥ٝػ ٝتٟ ١ٖةنبٚ  ١مي

ٕ غةةًٝبُدٕ قةةدْْٛٚٞ  يةة١ ظ٠َةةدْٞ  ه١َٚٛ ٝةةس  نةة١ْس ةدضٜبةةو   هطاا خٛةقةة١  غةةٛ
٘ ٥ٝبط ٕ ٚ ية١ ١ْ ٝجة١ٟ ٥ة١ّ ٖة١َٛٚ ؾة١ِض٠ ةة١        ي١ؾهطٟ نطز٠ غ١ض ةريْة١ز    ة  م ٚ   طا

ؾدض٠ظٚٚضٚ ةديهٞ ةبَد٠ٚ١ٜب ٠ٚ ة١ض َ ١ض ة١َ١ نٛضزغ دٕ ن١ ية١ّ ٖة١َٛٚ ؾة١ِض ١ْز     
ٍب ٜٚبط ْةة٢   )ز ضٚحلةة١ض٠ندو ٟ ١٥قةةرًيٞ ةةةٛٚ  يةة١  دٜةة١و    قةة١ ٌ ٚ  ٗة١ز٠ض ٛٚؾةةٞ َةةد

ْةٞ ؾة١ِضٚ   مث ٟٚ  ٛٚز دَٝبهٞ ن١ْس غديريٞ ةٛٚب ن١ ي١ؾهطٟ قعيري دف ٚ ن١ ي١ ٥بض
 ِض٠ِضٜبهٞ ظاضٟ زٟبضٕ

 

ْٞ  ة١غ١ة١ةٞ  ١ةدٚظ  ٞ ؾدظ ز٠  ١َع٠ َة ظ ٠ٚ  ٥بضزٜٚة١نٞ   مث  ه١َٚٛ ٞ  ٛ
ٕ ي١ قبَدْةس ٟ قة١زضٚي١٦   ٛ  ععا ٕ ثدؾةدز  ْةدضز٠ غة١ض ٥ٝبةط ٕ   ة١َع٠      مثا  ّ ٚ غة١ضز ض  ة
 ٚ ٝبهٞ ْةةٞ يةة١ قةةٛ ٝدْس  ظاض خةةط ث ؾةةهدْس  ٚ قةةبيري   مثاا ٟ  ةةَٛٚةة ظ   ثٝبؿةةس ضٟ ٥ةةبضز

ٌ   مث ؿٞ ث١ضٜبؿدٕ نطزب  ٛ طٜ ٚ  ٕ ثدؾد  خبٟ ط١ٜدْس٠  ١ٚضٜبعٚ  طط ٞة ٚغة٢ب ِضاش قة١ 
  دَٞ  ٝد نطزب

  ٚ ٟ ةغدي١ظ ز٠ؾةٞ ث١ضٜبؿةدٕ نةطزٚ ١٥غة ٜبهٞ ظاضٜؿةٞ ىلب      ٚ ١َع٠ َة ظ   ٥ةبضز
    يةةةة١زٚ ٟ نةةةةٛ ض ضاش  ٛٚؾةةةةٞ ي١ؾةةةةهطٟ ٠ٚ1111ٍ ٟٚ  ؿةةةةطٜين ٥ةةةة31١طةةةةط ٔ )
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٥دظ ١ٜ ي١ زٚ ٟ نٌ   ١٥ّ ؾدظ ز٠َٝـ ةٛٚ ١٥ٜٚؿٞ ؾهدْسبخٛةق١  عع١٥ٕٚق١زض
ٛ طٕٜبهٞ  دي د١ْ ة١ ١٥ٖد١ْ ٞ  ١ؾد٥ ٟ  ٛضنُدٕ  ن١ ث١زلد ؾ١ِض ْةٞ  مثا  ِض٠ س ضٟ  ة

 ٠ٚ ي١ ٠ٚق ٝبهس  ن١ ْٛٚغ  ٛٚ نٛشض بٕٙٚزظ ةٕٛٚ  ة١
ٚ     111يةة١  دٕ ثدؾةةد  يةة١ ة١ ةةس ٠ٚ ِضٚ هةةطز٠ ٥ٝبةةط ٕ ٚ  ةةد   ٣ٟ ٖجطٜةةس   ةغديةة١ظ ز٠ غةٓة

ؾةةدٙ  ةة١ةدؽ   ١ٜةةس٠ض َةة ظ ٟ  ْةةدضز٠ ١٥غةة دَبٍ ١ْٖد٠ْٚةةسٟ ز طةة  نةةطزب ي١غةة١ض ١٥َةة١ 
ٟ ٖٝجةةطٟ ز  111)ْةة١ٚضاظٟ غةةديريٞ  1119ٟ َةةدضو 31يريةة١ةٞ قةةٛيرييٞ نةةطزٚ يةة١    طاإٚ

ضةدجيةدٕ ٚؾة ٚ ٕ   ٖذَٛ د١ٖز١ٜ٠نٞ قٛيريح نط   ة١طٜٛبط٠ٟ ١٥ٚ َٛ د١ٖز٠ٜة١ ٚةري ةدْٞ ٥ةد   
    ٛ ٣ْةةٛ ١٥ةٛ ٜةة١  مثاا ٚطٛضةػةة دٕ ٚ يِٛضغةة دٕ ٚ ؾةةدض٠ظٚٚض ن١ٚ ةة١ ز٠ؽ  هَٛٚةة١ ٞ  ةة

 ١ٖةٞ ؾٝع١ٜـ ي١ ٥ٝبط ْس  ١ٖيري ريٝبط ١ٜ ٠ٚحلدٍ ١َ١٥ خ١ٜديٝبهٞ خدٚ ةٛٚبذ١َ
 ٚ ٟ 1913ٞ غةةديٞ ٠يريٚقةةٛيرييٞ ٥ةة١ّ ةةةدض٠ غةةٝدْع٠ غةةديريٝبو ز٠ٚ َةةٞ نةةطزب نةة١ ٥ةة١

ٕ ١ٖٚض  ز٠ضن١ٚوب ق٠ٚٛ ٞ َٛ د ١ ٖٝجطٜس  زٜػد٠ٚ١ْ  ١ة١َ ٞ ؾ١ِض ٟ  ة١ٚضٜبِ   ظا
ُٞ )غةة١ملدؽ ٚ ٥ةة١ٚ  ةةة١ ة١ٖد١ٜ١ْنةة٠ٚ١ ٖةة١يريٝدٕ نٛ ةةدة٠ٚٛ غةة١ض  ةةدظٟ ةةة١طٞ  ةةدن      

ٚ     ٚةري ١ٜدٕ  دةري  ٕ ٜٚبط ٕ نطز ةٛٚب  دظٟ ةة١ة  خةبٟ ٖدٜٚبؿة  ٠ٚٛ ةٟ ؾةدٙ  ة١ةدؽ 
ٛ ظي١غ١ض ١َ١٥ ؾدٙ ة١ ٥بضز ْةٞ ؾةهدْسٚ    مثا  ٠ٚن٠ٚ١ ٖد ١غ١ض  ١ٚضٜبعٚ  ي١ؾهطٟ  ة

 ٝ ١نٞ يةة١ ٝةةؾةةدض٠ن١ٟ ظ٠ٚو نةةطزٚ يةة١ زٚ ٟ ١٥َةة١ ِضٟٚٚ نةةطز٠ )ض٠ٚ ٕ ٚ ٖةة١ض ٥د٠ٚز ْ
 ٚ َ  ٣ٜبط ِْضٜبريةة١ز ةٛٚ  ةةدةريٕ ٚ  كةةس ضٜبهٞ َٓدغةة. يةة١ نةةٛضز يةة١    ٝهةةطزب يةة١ّ غةة١ ١ض٠ز  

  د ة١طٞ َدنبٚ  دنُٞ )١٥يؿريطز ز  ي١ ١َ ١ٝ ٞ ؾدٖس  ةٕٛٚبصط٥ٕٝس ض٠ٟ ١َ
 

غةة١ضز ض ةغديةة١ظ ز٠  ي١ؾةةهطٜبهٞ  ةةٛضى ٚ   132)غةةديريٞ زٚ ٜةةـ ؾةة١ض ز٠ٚ َةةٞ نةةطز
د ةةٛٚ   ةد ثدؾة  صطِٕض٠يف )خبٟ ٚ َط٠ْس ب قبَدْس ١ْن١ٜدٕ ١َطٕنٛضزٟ ْدضز ةٛٚ  ةب 

٠ٚ ةةد خةةبٟ ٖةةدو يةة١ٜٚب٠ٛ غةةًٝبُدٕ ةةة١طٞ ِض٥٠ٝػةةٞ  ١ؾةة ٠ ٞ َةة١ةٛٚزٟ ْةةدضز ةةةب   
)َطْةةس ٚ  ٥ةة١ٚ ْةةد٠ٟٚ ثةة٢ب  ةةدةريٕ نةةطزب يةة١  ةة١ٜين غةةديريس  ؾةةدٙ  ةة١ةدؽ  ي١ؾةةهطٜبهٞ   
ٍب )١٥يريتري ٜٚبطزٟ خدٕ  ز  ْدضز٠ غة١ض )ٚ ٕ  ٚ غة١ضز ضٜـ ية٣ٚ١ب ةةٛٚ  ي١ؾةهطٟ       ي١ط١

  ٠ٚ١ٜبقعيري دف ١٥ٚ ْد٠ٟٚ  دةريٕ نطزٚ ط١ِض

                         
 ١٥يري٢بب 1914ضٟ   ١ةدغٞ آٟ ٖٝجطٟ ز ٢ْ١٥ب  ة١ةريّ  دضىٞ  دمل ٥1912ٝٓػكًبث١زٟ  ٥ٝػتّ  ١٥ّ  دضى١ ة١   132)
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ٍب ي١ؾةةهطٜبهٞ ظاضز  يةة١ )خب٣ ٜةة٠ٚ١ ِضٟٚٚ نةةطز٠         ؾةةدٙ  ةة١ةدؽ  خبؾةةٞ ي١طةة١
 د ة١طٞ ِض٥٠ٝػٞ ١٥ّ  ١ؾة ٠ ١ قة١ةريٟ َةدنبٟ    ًصطٕ ١ؾ ٠ ٞ ١َةٛٚزٟ نٛضز 

ةدف َس  ١ ١ نطزب ة١ةريّ ي١ؾةهطٟ  ١ةة١َٝـ خةدنٞ َة١ةٛٚزٟ ة١ ٛض٠نة١ ةٝبةص ٚ       
ّ ةغدي١ظ ز٠  ةة١  ععٕ  ق١زضٚي١٦ظاضٟ نطزب ي١  ١ٜين غديريس  134)نٛؾ دضٚ  دةريْٝبهٞ

ٍب  ةةةةدنُٞ ةةةةة١ظٜط٠ )َةةةة  ؾةةةة١ض٠ف  ٥َٚٛةةةة١ض ٟ       ٥ٚٚبضز ٜةةةة١نٞ طةةةة١ٚض٠ٚ٠ٚ ي١طةةةة١
ٛ ظ٠ن١ضٜدخدٕ ٚ ةط ندْٞ ٚةدقٞ ٥َٛة١ض ٟ نةٛضز ية١    ٣ ١ندض ٗة١ٖػ٢ٓ ١َٗةٛٚز٣

ضةدجيةةةةدٕ ٚ  ةةةةد غةةةة١ملدؽ ٖةةةةدو ٚ  ي١ؾةةةة١ف     ذ٥ةةةةدخطٟ ثةةةةدٜعز  ِضٟٚٚ نةةةةطز٠ ٥ةةةةد   
 ةةةدف ن١ٚ ٓةةة١ ؾةةة١ِض٠ٚ٠ٚ ظاض خةةةط ث  ٟٚ قعيري١ٝٚنٞ  ةةة١ٚضٜبع ي١طةةة١ٍ ٥ةةةبضز ٝ طغةةة١خ
  1914ٟ ة١َدزٟ ١٥ي٦دخط 34ؾهدٕب )

ٛ ٚب ١َٛ٥ض ٟ نٛضز ية١ ٥ةبضز  عض٠ٟ ة١ي١ زٚ ٟ ١٥ّ ؾ١ِض ْٞة ةة٣ٛب ةْٛٚة٠ٚ١ )    مثا  ٟٚ  ة
ٚ ٕ ٚ )َ  ؾة١ض٠يف ةة١ظٜط٣٠ ٜـ نة٠ٚ٠ٚٛ ةةب ةة١ظٜط٠ب ية١         نِٛضٟ ةدٕ ثبة  ط١ِض ٠ٚ١ٜ

ز ضٟ ؾة١ضم  نةْٛه١ ةغدية١ظ ز٠     ة١ضٖدز ثدؾةد نةط  ةة١ غة١ض      ٞبز  ز٠يري1911ٟ ق١ ١ضٟ 4
     ٛ ْةٞة ةةة١ غةة١ة١ةٞ  مثاا يةة١ زٚ ٟ ؾةة١ضٟ  ةة١ٚضٜبع ٠ٚ ةةد ٞ نةةطز ةةةٛٚب ةةة١ةريّ  هَٛٚةة١ ٞ  ةة

 ايٞ ٖٝهٞ ث٢ب ١ْنط بط ٛقٝدْٞ نِٛضٟ ةدٕ ثبةريٚ  ة١ةيٞ ١٥ْد
 

 عىصًانٌ )كىرٍِ جان ثؤال(:
ٟ خد١ْز ْٞ )ةدٕ ثبة ٟ نٛضز  ةدنُٞ ٥ة    ٚب ية١ ظ٠َةدْٞ ةغدية١ ثدؾةدز ب        ثا )نًةؼ  ةٛة

ٚ  ٠ٚ يةة١  ٚ ةةة١ ععإاِض٠يف قةة١زضٚي١٦طإاطةة١ٚض٠ٟ ٥ةة١ّ خد١ْز ْةة١ )َةة   ػةةني  ةةٛة َةة٠ٚ١ نط ةةٛة
ٚ ةةةب ؾةة١ضِ   ٞب ةةٛة ٚ  ٠ٚ ي١غةة١ض ١٥َةة١  ة١ط١ًضةةة١طٞ ) ١يةة١  ب ةةة١ةريّ ٖةة١ض نةةبْ ٟ ٥ٝبةةطٕ  ١ْنةٛة

ّ ِضقةٞة ىلب ٖةة١يريريط  ٛٚب يةة١ زٚ ٟ ؾةةهدْٞ ) ةة١ٚضٜبع ٟ نةة١ ط١ِض ٜةة٠ٚ١  ةةةدْريٞ   ععإاقةة١زضٚي١٦
٠ٚ ) ١ية١   ٚ        نطز٠ ةٟ خب٣ٛ  نٛؾة )َ    ١يٞ  ةةط ٟ  نة١ ٥ة١ّ خ١ةة١ض٠ٟ ةٝػة  نٛة

ض ةًػةٞة ؾدّ ٜؿةٞة طةةطو ٚ  ز٠ٚضٟ  طإايةة١  هَٛٚةة١و ِضٟٚٚ ٠ٚضطٝبةةط ب يةة١ زٚ ٟ ةةة١ٜٓٝبو ) 
     ٚ ٜةة١نٞ ٚؾدَٝؿٞة  ةةدةريٕ نةطزٚ ة١غةة١ضة١خبٜٞ ز٠غٞة نةةطز ةة١ ٥ٝةةس ض٠ٟ  هَٛٚة١وب ٥بضز

                         
ٞب ١٥ّ  دة١ْ ٠ٚ١٥ْس٠ ظاض ةٛٚ ية١ ٥ةبضزٟٚ  ١ة١َةس  َة١ضٜبو ةة١        134) نٞ زٜٓةدض )ةٝػة  ٜة١    ١٥19غه١ْس٠ض َٓؿٞ  ١٥يري

  3زٜٓدض ١٥ طاؾط   ن١ْس ١ٖظ ض ٥د ط٠و َٚٓس يٝبو ة١ زٌٜ ط   ةٛٚب) ةًسٟ  399قط ْٝبو  ٚ َدْريد١ٜى ة١ 
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  ٛ ٚ  ٕطبااةدؾةٞة ثٝبهةة٠ٚ١ ْةةد خةة ٞبغه١ؾةٞة   ٟ ةةة١ْدٟٚ خبٜةة٠ٚ١ خٜٛبٓةةس ٍب قِط يريةٞة   ب ي١ميةة طةة١
ٚ  يةةةة١   طااا٘ا) سام  طزٜٓديريةةةةس  ةةةةٛة ز  1911ٟ ةةةةة١َدزٟ ٥ةةةة١ي٦دخ  19غةةةةكدْد  نةةةة١ ١٥ضؾةةةٝة

ٍب  ه١َٚٛ ١ندْٞ  طٜؿس  َٓدغ١ة١و ث١ٜد ةهدب  َٛ د١ٖز١ٜ٠نٞ نطزٚ  خ١ضٜو ةٛٚ ي١ط١
دْٞ ٥ة١ْد   ععٕٚض ق١زضٚي١َٛ١٦ؾٗ ايٞة  ظّ )قبٜبنٞ َط ز ثدؾد   ةب  ١غةهٝين  ٛقٝة

ٚب يةة١ ثةةٝبـ ٥ةة١ْد  ٍب   ايطَةة٥١ُٛٚض نط ةةٛة ٝةةس  ِضٟٚٚ نةةطز٠ )ةةةدٕ ثةةبةري  ٚ ٜٚػةةة يةة١ٚة ي١طةة١
ِضٟ ةةةدٕ ثةةبةري   ينبب نةٛة ٚ  ٠ٚ ةةة١  ضاا   ةة١ٕ ةةةب ١٥َةة١ خةةبٟ  ةةدذ٥ةة١ٚز   ٝػةةد  ة ةٝة نةةطز ةةٛة

ٚ     39999ي١ؾةهطٜبهٞ قٛضغة٠ٚ١    غةٛة ضٚ  ٠ٚ١٥ْةس٠ف ثٝةدز٠ ز٠ضة١ْةةسٟ )ةةد طؽ ٟ طط  ةٛة
ض ز ثدؾةةد  ةةة١ ي١ؾةةهطٜب   مثاا ضٟ ي١ؾةةهطٟ  ةٛة٢ِٚتعاا ٠ٚ  هٞ ظاض٠ٚ٠ ْةٞة ٥ةة١نطزب قبضنةٞة َةٛة

يةةة١شٜبط ٥ٝةةةس ض٠ٟ   ْٝةةةس ٚمثااا ٟٚ  ةةٛةٚهةةةطز٠ ي١ؾةةةهطٟ )ةةةةدٕ ثةةةبة ب يةةة١ ْةةةدٚ ٥ةةةبضز   ٣ِٚٚض
ض ز ثدؾةد  ةٝبرية١ٟ ي١ؾةهطٟ      ذنٛضزٟ  ١٥ٚ49999ير١قدض ثدؾدز  ذ ١٥ٚيك١ز٠ض١ٜ ٖة١ةٛٚب َٛة

يةة١ ز٠ضة١ْةةسٟ )١٥ضغةة١ةٕ ةًةٞة   ٝبثةة١ِض٣ٛ  ةٟ  ٗ،ةةةدٕ ثةةبةريٟ ةبخةةبٟ ةةة١ َٛغةةد ٝس ْةة١ز٣
ٕٚ )     ةدٕ ثبةٟ ططوب زٚٚ ي١ؾ ضٚة ز  ةة١ ِض٠ْريةدضٟ ٜة١ى ةٛة ٟ ض٠ةة١   2هط ي١ ز٠ؾة )٥ٛة

ٚضؽ ية١ ةة١ٜٓٝدْد قة١َٚد     ب ؾ١ِض1911 ٚ       ٜٚبهٞ قٛة  ٚ ٠ٟ ي١ؾةهطٟ ةةدٕ ثةبة ية١ ْدٚنٛة ٠ ْٝٛة
ؾةةهدٚ خبؾةٞة ةةة١ ْةةد ٝتةٞ ط١ِض ٜةة٠ٚ١  ١يةة١ ب ةةة١ةريّ يةة١ّ ؾةةدض٠ز  طٛزلدْٝؿةٞة ْةة١ةٛٚ        

  ٛ ٠ٚ ١٥غةةةة دَبٍب غةةةة ط١ًضةةةةة١طٝبة ٕ ١٥ةةةةة١ز   ةةةة١ ٟٛٚ نةةةةطزٚ  ة١ هطاااا ١ٖ٠ٚيريػةةةةد نةةةٛة
ٍب نةةطزب ةةة١ةريّ         طإا) ٚ َؿةٛة ض ٟ ز ٜةة١ٚ ةةةط  ثهٛٚن١ندْٝؿةٞة يةة١ ١٥ْةةسضْٚٞ ١َٖدٜبْةةس  ق ةٛة

ض ز ثدؾةدٟ خٜٛبٓدٛة ضٟ  ١غةهني ْة١نطزٚ  ٥ة١َطٟ ْةدضز نة١  ية١          هط  ١ ٟٛٚ غٛ ٕ ِضقٞ َٛة
 )ةٛيغط ز  نٛؾ ٝدٕب

 
 

 وَقعٍُ دَم دَم قُالَ
  ١ ة١ٟ قة١ةريٟ   ١٥ّ ز غ دْٞ ١َضز ٜة١ ٞ  ١ؾةد٥ ٟ )ةط زاغة  ٟ َٛنط٣ٛ َٛز   

٘  ز٠ّ ز٠ّ ةةة١طٜٛبط٠ٟ ١َقدٜػةةٞ ْٛٚغةةٝين ٥ةة١ّ  دضىةة١ ْةةد ٛ ْني      رًٝيٞ  طاا ٍ ٚ ١ كةة
ةرًيٓةةس٠ٟ ١َضز ٜةة١ ٞ   ًٚثاا ىلةةةس٢ٜٓ٠ب  ٠ٚ ة١ِض غةةة ظاض ثٝبٜٛػةة ١ نةة١ ز٠ض ةة١م ٥ةة١ّ    

  ةةب ١ْ ة٠ٚ١ٟ نةٛضزٟ ٥ُٝةِطاٚ غة ٢ٜٓ١ب ةة١       ٗن ٝب ٝبهٞ غ١ضة١خب ةٓٛٚغةط٣ب   نٛضز٠
ٟ ٟ ٥ة١ّ قة١ٖط٠َد  ٜدزطدض ة١ة٢ب ةٗٝبرًيةط٣بب خدضقة١    –ٜة١ ٠ٚ١٥ْةس٠ غة١ دضٚ ةرًيٓةس٠  نة١      ُا
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ٟ   131)١٥غه١ْس٠ض َْٛؿٞ -٠ِض٠ ري ٟ ِض٠مس٢طٕٛ ١ٖ٣ةذة١ هػٞ  ١ كٛةٞ ١َ
ٕ ١َة ٛٚضٟ َة١زح ٚ    ٟ O. Mannْةد نةطز٠ٚ  ٠ٚ َٛغ ١ؾةطٜل َػةٝب )ٚب ٥ٛممةدٕ      ثا

ٖٝبٓد٠ٚ ١ ةبف ٚ خطاف ٚ ١٥ّ ١َْك١ة١ٟ ة١ةز ١ٟ ة١ظَدْٝبهٞ  ١قسٜطندض ْة١ ثة٢ب   
 ٜٛط نطز٠ٚب ١ق

  ةة١ يةة١ ٥َٛةة١ِض ٟ   ذقةة١ٖط٠َدْٞ ٥ةة١ّ ز غةة د١ْ )٥ةة١َ  خةةدْٞ ١ٜنس٠غةة  ٠ب ٥ةة١ّ       
١َؾةةةٗٛٚضٟ  ١ؾةةة ٠ ٞ )ةط زاغةةة   ةةةة٠ٚٛ  يةةة١ ؾةةة١ِضٜبهس  نبَةةة١نٞ  َٛةةة١ض ةةةة١طٞ  
 ةةدنُٞ غةةبض ْٞ نةةطزٚ  ز٠غةةٝبهٞ ةةةِط  ةةةٛٚب ٥ةة١َ  ةةة١ة   يةة١زٚ ٟ ١٥َةة١ نةة١ ؾةةدٙ        

ى  ةةدةع ةةةٛٚ  ٠ٚ نةة٠ٚٛ ةٟ ضةدجيةةدْٞ غةة١ْس٠ٚ٠  يةة١ة٢ب َٛةةةدة ٞ  ةةٛض ذٖ ةة١ةدؽ ٥ةة١
ؾةةةدٙ ٚ  ٛضَةةة١ ٝبهٞ ظاضٟ طةةة    ز٠غةةةٝبهٞ ٥ةةةديري ْٛٞ ةةةةب نةةةط ٚ  ي١ةٝبريةةة١ٟ ز٠غةةة١  
ٍب  هَٛٚةة١ ٞ ) ١ضطةة٠ٚ١ض ٚ )١َضطةة٠ٚ١ض ٚ  ةِط ٠ٚنةة١ٟ ز ْةةط    ٝٓةةٛ ْٞ )خةةدٕ ٟ ي١طةة١
ٞب  ٚ )ؾةةٓب  ٚ ِضٜدغةة١ ٞ  ١ؾةة ٠ ٞ )ةط زٚغةة  ٟ زض ٜةة١ٚ  ٖد ةة٠ٚ١ َةةٛيريهٞ      )٥ةةٛضَ

   ق١ةري١ٜنٞ غ١خة زضٚغ  نطزب 131)١ة نبْٞ )زَسّ خبٟب ي٣ٚ١ب ي١ ةٝبري١ٟ ق
١ٖ  ٚ ق١َٚٝة١ ٞ   ة١ظٜدٕ ىلب ٥١ْة١نطزٚ    ذ١َٛ٥ض ٟ ؾٝع١  ة١ غ١ة١ةٞ خٝتيف ١َ

ي١ةٟ ؾدٙ ةبخ دْٝدٕ ث٢ب ١٥نطزب ةدخكٛم زضٚغ  نطزْٞ ق١ةرين١ٟ  ن١ ة٥١ٝعْٞ 
ؾةةةدٙ ةةةةٛٚ  ةةةة٠ٚٛ غةةة١ة١ةٞ ظٜةةةدز ةةةةْٛٚٞ ةٛخ ةةةدٕب )ثةةة  ةةةةبز م  ةةةة١طٞ  ةةةدنُٞ         

ن١ٚ ١ خبٚ ؾدٖٞ ي١ ٥ٝعْس ٕ ةةب ق١ةرينة١ٟ ث١ؾةٝبُدٕ نةطز٠ٚ٠  ٠ٚ      ٠ضةدجيدٕ  ىلبٖذ٥د
ٜٚػة ١٥َ  خدٕ ١َْ  ةهدب ١٥َ ٟ )ةط زاغ    ي١َ١ غ١ ١ًو ةةٛٚ ٠ٚ طةٜٛب٢ ١ْز ٜة١     
ق١ةرين١ٟ  ١ٚ ٚنطزبي١ٚ ٠ٚق ة١ز  ةٝػة  ٖة١ظ ض ١٥ؾةكٝد١ٜنٞ ةة١ةيٞ ية١  طغٞة )قٛضنٞة         

 ٛ  -ةةة١  هطٜبهةٞة زٚ ٜةٞة -ٖد  ْٛٚةة١  ١ةةة١ّ ؾةةدٙ ْٝٝةة٠ٚ١مثاا َةةٛض ز ثدؾةةد   يةة١ خةةدنٞ  ةة
١٥َدْةة١ٟ  ٗ،ٜٚػةةة ١ٖؾةة  ٖةة١ظ ض ن١غةةٝبو ي١َدْةة١ يةة١ْدٚ  ١ؾةة ٠ ٞ ةط زٚغةة س  ز ةٓةة٢ب  

ٍب  ١غةة١خندٕ ٚ ي١ؾةةهطٜبهس  ْةةدضز ةةةب ةٟ ٥ةة١َ خدٕ  ٠ٚخ١ة١ضٜؿةٞة ةةةب ْةةدضز نةة١       ي١طةة١
ٍب ة١ د ة١  ب ِض١٥ٚغدٟ ةط زٚغ  ٚ زٚٚ ق١ز غةٛ ضٜبهٝدٕ خب عضٟخبٟ ٠ٜٚد نِٛضٜبهٞ ي١ط١

َٛخدي١ ة١ ٞ   ٗ ١ى ٚ ةهٔ ١٥ؾكٝدٟ ة١ةيٞ ةٝبري  ةه١ٕب ١٥َ  خدٕ  ية١  طغٞة زٚ ٜة٢   
                         

 ١٥غه١ْس٠ض َْٛؿٞ  ٠ٚقع١ْٜٛٚػٞ ؾدٙ  ١ةدؽ ةٛٚ  ٠ٚ ) دضٜذ  دمل  ض غٞ   دغٞ ٣ ْٛٚغ٠ٛٝب  131)
ْٝس  ٥ةد٠ٚز ٕ ةة٠ٚٛ  ٠ٚ غة٢ب  طغة١ر     ة١طٜٛبط٠ٟ ِضٜٛ ١ٜ ٞ ١٥ٚ ْد٠ٚ  ١٥ّ ق١ةري١ٜ ي١ ز٠ٚضٟ ؾدٖدْٞ غدغةد   131)

 ي١ ؾدضٟ ٚض٢َب زٚٚض٠ب
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 ١ؾةة ٠ ١ن١ٟ ٥ةة١ّ ٥ةة١َط٠ٟ ةةة١ة٢ب ْةة١ٖٝبٓدٚ  نةةٛضزٚ ةةة١ةيٞ ٚ قعيري ةةدف ن١ٚ ٓةة١ ٚضز٠     
ٕ نط ب ي١ زٚ ٜٝس  ة٣ قبَدْس ٟ ٠ٚظٜط ٥ة١ ُٕؾ١ِض٠ٚ  ي١ؾهطٟ  ١غ١خندٕ ٖٝهٞ ث٢ب ّ ععا

هٞ ظاضٟ  ط ٖد ١ غ١ض ١٥َ  خدٕ ٚ ية١ زٚ ٟ غة١ ١ٝٝنٞ   َٛ  ١َ١ز ١٥يس٠ٚي١ز  ي١ؾهطٜب
ؾةة١  دْٞ  31نطزْةٞة ٥ةة١َ  خةةدٕ  ق١ةرينةة١ٟ َٛ دقةة١ض٠ نةةط ب )    ضااٟةةة٢ب  د٥ٝةةس٠ ةةةب ِض  

 ٟ ٖٝجطٟ 1917
ةة٠ٚٛ  ٥ة١ّ قة١ةريٟ     ضا  ة١طٜٛبط٠ٟ ١٥غه١ْس٠ض َْٛؿٞ  ن١ خبٟ ي١ّ ١ٖض ١ٜز   د

ٕ )زّ زّ ٠ ظاض غ١خ  ةة٠ٚٛٚ   ة١ْٝد ي١خكٛقةٞ ٥ةد٠ٚ٠ٚ      ةة٠ٚٛب ية١ ْدٜٚةد     ٝةف  ضا
ةةةدض ٕ ٥ةةدٚ ٚ  نةةديري١ ةةة١ طٜبهٞ ةةة٠ٚٛ  يةة١ زٚٚضٜؿةةٞ ندْٝٝةة١نٞ ةةة٠ٚٛٚ     ضااٚلٟ  ةة١ٚ

   ي١ ق١ةرين٠ٚ١  د ند١ْٝٝن١ ِضٜبري١ٜ١نٞ ة٠ٚٛبض ة١شٜبط ١٥ض
يةة١  -َةةٛز  عني ةةةٕٛٚ ًثوااٟنةة١ ةةة١  ةة١كٝين ةٝػةة  غةةٞ   –ي١ؾةةهطٟ قعيري ةةدف 

 دض  ٥ٝٓجةةةةد زٚ ٟ نةةةةٛ ض َةةةةدْط ةبَ ةةةةدض ٕ ٚ ٖةةةة١َٛٚ ؾةةةة١ٚٚ ِضٚشٜبةةةةو ؾةةةة١ِضٚ نٛؾةةةة 
ٚ    ٗ، ٛ ْٜٝٛةة١ ٞ ِضٜبريةة١ٟ ند١ْٝٝنةة١ ةريةةط٣ب    ضااٟ ةةد ٥ةة١ٚ ٠ٚق ةة١ف ةةة١ َٛقدةٝةةٌ  ةة١ ط

ٜعد ٝبهٞ ظاضٟ ز ةٛٚب ظاض ؾ١ِضن١ضٟ ةة١ْدٚةدْريٞ ية١ نةٝؼ    ض نٛضزٚ ؾ١ةٝدْٛٝدٕ 
نٛٚب ١٥ؾكٝدٟ ة١ةيٞ  ن١ غ١ة١ةٞ ١٥ّ ؾة١ِضٚ ١ٖض ٜة١ ةةٕٛٚ   ةد ٥ة١ّ  دضىة١ ٚضز٠       

 ١ د ي١ّ ط١ِض ٠ٚ١ْٜدْد ي١  ٢ْٗمث ٠ ةب خدنٞ  ٛٚضز٠ ةتري٠ٟٚ نطزةٛٚ  ٠ٚ نٛٚة١ْٛٚ
  دةريٕ نطزٕ ٚ نٛؾ ين قعيري دؾٝـ قكٛٚضٜدٕ ١ْنطزةٛٚ!

ي١ زٚ ٟ ٠ٚ١٥ نة١ ند١ْٝٝنة١ ز٠ؽ ي١ؾةهطٟ قعيري ةدف نة١ٚو  ١َ كةٛضٜٔ ْعٜةو        
ةٝػةة  ِضاشٜبةةو ةةة٥١دٟٚ ةبطةة١ْٞ ةةةدض ٕ ٥ةةدٚ ٚ ٥ةةدٟٚ نةةديري١ ة١ ط٠نةة١ ِض ٜةةدٕ ةةةٛ ضز  ٠ٚ     

ٍب ١َ١٥ؾةس  ي١خكةٛم ٥ةد٠ٚ٠ٚ ظاضةة١ٟ       ؾ١ض١ْن١ضٜدٕ ي١ ق١ةرين١ نطز٠ ز٠ض٠ٚ٠ب ي١ط١
 ز٠ؽ ةٕٛٚب

 

 ٗ،ةةة١ قةةٛزض٠ ٞ خةةٛ  يةة١ٚ ِضاش٠ز  نةة١ ٥ةة٠ٚٚ١يريٞ ظغةة دٕ ةةةٛٚ  ةةةدض ْٝبهٞ ظاض ةةةدض٣  
 ٚ ق١ةرينةة١ ثطةةةٛٚ  ٠ٚ ٥ٝي ةةدةٞ ٥ةةدٟٚ ؾةة١ف   ضااْٟعٜةةو َدْريٝبةةو ز٠ٚ َةةٞ نةةطز   ةة١

ٝتةٞ قة١ض ضٟ  َدْط  ٥١ُني نط   غة١ضز ضٟ ي١ؾةهطٟ قعيري ةدف نة١ٚ ٟ ظ ْة٢ ةة١ ْةد        
ّ ةةةب ْعٜةةو ةْٛٚةة٠ٚ١ ةةة١ ق١ةرينةة١   ظاإ   ٠ٚ ة٥١كةةٛيريٝبهٞ َْٛ ةة١ مظ٠ٚ هطزْةةٞ ق١ةرينةة٣١ 

ٜعد ٝبهٞ ظاض  ةٛضةٝبهٞ  ١ْٝد ن١ ية١  ض ١ٖٚيريٝدْس  ي١زٚ ٟ ن١ْس َدْريٝبو ١٥ظ١ٜو ٚ 
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٥ٝس ض٠ٟ )ق١ض  ةة١ة ز  ةةٛٚ ِضٚخٝبٓةط ٚ َٛز  عة١ندْٞ نةٛشض ٚ ز٠ؽ قعيري ةدف نة١ٚوب        
 دؾٞ غٛٚى نطزٚ  َٛز  عٝين خػ ١ ١َض ق٠ٚ١ب  ١قةدزٚف  ١٥ّ  ١ي ١ٜ١ ٥ٝؿٞ قعيري

ّ نةةٛثِط َةةطزب ٠ٚ ؾةةدٙ ي١ةٝبريةة١ٟ ٥ةة١ٚ ذل١َةة١ز  ععاإيةة١ زٚ ٟ ٥ةة١ّ ٠ٚقع١ٜةة١ ٚظٜةةط ٥ةة١ 
ٟ ةبَ ةدض ٕ  ةةٛٚضةٝبهٞ   ٢اث  ة١طس٠ىل نطز ة١ غ١ضز ضٚ ْدضزٟ ي١ زٚ ٟ ة١ٜٓٝبو ةة١  ة١  

ٞ ٖةةة١َٛٚ  طٜؿةةةٞ ظ٠ض٠ضز ض نةةةط ٚ  يةةة١ زٚ ٟ ؾةةة١ِضٜبهٞ ٥١َٝٛغةةةد١ْ  َٛز  ٝعةةة١ندْ    
نةةٛشض ٕ ٚ ةٛضةةة١ندٕ ن١ٚ ةة١ ز٠ؽ قعيري ةةدفب ظٚضٟ ثةة٢ب  ١ْنةةٛٚ ةةةٛضةٝبه٣  نةة١ يةة١  

ِض٠ف )ث ةةةبز م خةةدٕ ٟ  ةةدنُٞ  طاا٥ٕٝةةس ض٠ٟ نةةٛضٟ ٥ةة١َ  خدْةةس  ةةةٛٚ ٥ةة١ٜٚـ يةة١   
) ةة١ٚضٜبع ٠ٚ٠ ظ٠ٚو نةةط ب ٠ٚ ةةة١ّ  ١ض ةة١ قةةٛزض٠ ٞ َٛز  ١ ةة١ ظاض نةة١ّ ةةةٛٚ  ٠ٚ يةة١      

ث ٚ  ر١ْريس ٚ  ي١ ةٝبري١ٜة١نٞ  ١ْري١ةة١ضز    اط١َٖٛٚ ة١ٜن٠ٚ١ ي١ شٜبط ةدض ْٞ طٛي١ً ٚ
ةٛةري٠ٚ١ْ ظ٠ة١و ةٛٚةٛٚب زٜٛ ضٟ ق١ةرينة١ ي١ٖة١َٛٚ ة١ٜنة٠ٚ١ ِضٚخٝبٓةط ٚ ي١ؾةهطٟ      
 ١ة١ّ ن٠ٚٛ ْد٠ٚ١ٜٝٚ ة١  ١ٜطٟ ١َْعيٞ ٥ة١َ  خةدٕ نة١ ةة١ قة١ةريٟ ْةدضٜٔ ؾةٛض٠ ٞ        

ٕ ةٛٚ  ةٝبري١ٜ١ن٣  ة١ز٠ؽ َٛز  ع٠ٚ١ٓٝ ١َْدب ١٥َ  خدٕ  ة١ض َ ١ض ةة١ّ ٠ٚ   ة١  ضاهٚ
ضٟ يةة١ َٛز  ١ ةة١ نةةطزٚ خ١ةةة١ضٟ ةةةب غةة١ضز ضٟ  ١ةةة١ّ ْةةدضزٚ  ١غةةًِٝ  ظاإقةة١ض ١ْٛ

ةٛٚب ة١ةريّ ي١ زٚ ٟ  ١غةًِٝ ةةٕٛٚ ٜٚػة ٝدٕ ةٝةدٕ نةٛشٕ ي١ةة١ض ٥ة٠ٚ١  هةط ض ز٠غةٝدٕ          
ٍب ٥َٛة١ِض ٚ ي١ؾةهطٟ قعيري دؾةس  ن١ٚ ٓة١ ؾة١ِض٠ٚ٠ٚ         ز ١ٜ غٝتح ٚ ز٠غة ١ٜٚ١خ١ ي١طة١

ة١ ١ْ ٝج١ ١َٖٜٛٚدٕ ١َضز ْة١ نةٛشض ٕ ٚ   ظاضٜدٕ نٛؾ    ة١ةريّ ي١ زٚ ٜٞ ١٥١ْٖدو ٚ 
نطٚةٝبريةةة١ٜدٕ ْةةة١َدب قعيري دؾةةة١ندٕ ْةةة١ى ٖةةة١ض ؾةةة١ِضن١ض  ةةةة١يريهٛ ؾةةة١ِض ١ْن١ضٜؿةةةٝدٕ ذ

 ١ْٖٝبؿ  ٚ ١َٖٜٛٚدٕ نٛؾ ب
 

ضٟ ة١ةي١و ٚ ١َضز ١ٜ ٞ ث خٛةريق١  ةٛضا ٚةدضٟٚ )زّ زّ   ن١ ْعٜو غديريٝبو ٥د
َٛةةةةةدض٠نٞ ٥ةةةة١ٚ قةةةة١ٖط٠َدْٞ َةةةةٛنطٟ غةةةة١ٜط نةةةةطز ةةةةةٛٚب يةةةة١ ْٝٗد١ٜ ةةةةس  َةةةة١ٜة    

ية١شٜبط خدن١نٝةس  ١ٖضةة١ٚ ةًةٞ خبٜدْة٠ٚ١ ؾةدضز٠ٚ١ٜب        ٗؾ١ٖٝس ١ْؾٞ طط ١ةد٠ٚؾ٢
ٍب ز٠ ع١ٜةةة١نٞ  ةةةطٜـ ن١ٚ ةةة١ ز٠ؽ نةةةٛضزٟ       قةةة١ ةريٟ زّ زّ  يةةة١ زٚ ٟ ؾةةة١ف غةةةد
ةط زاغةة   ةةة١ةريّ يةة١ ثةةٝبـ ٥ةة٠ٚ١ٟ نةة١ ةةةدف خبٜةةدٕ ةةةب َٛز  ١ ةة١ٟ نبةه١ْةة٠ٚ١           

ثةة٢ب ْةة١نط ب قةة١ٖط٠َدْٞ ٥ةة١ّ  ى ةةةٕٛٚ ٚ َٛز  ١ ةة١ٜدٕضاا ٕٙطةة١ٚض٠ندْٝدٕ  ٛٚؾةةٞ قةة١
     ٚ  ٚ ةدض٠ )٥بية ة١ة   ةٛٚب ؾدٙ  ١ةدؽ ق١ةريٟ )زّ زّ  ٟ ة١ ذل١َة١ز ةة١طٞ ةٝهةسيريٞ ز ةٛة
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طٕ ١٥ٜٚـ )قٛةدزخدٕ ٟ ةط ٟ ي١ غ١ض ز ْدةٛٚب )٥بيةة ةة١ة    ةة١ٚ     ٟ ٟ ةة١ سٚا ضزٟ  عضا ب نٛة
١ ْةةدٚ ق١ةرينةة٠ٚ١ ؾةة١ٜٚبو نةة١ )قٛةدزخةةدٕ    نةة١ يةة١ْدٟٚ  ْةة١ةٛٚ  ةةة١خبٟ ٚ نةٌة ن١غةة٠ٚ١ يةة     

١ْٚ ْةدٚ قة١ةري َٚٛ د ة١     دٕ ٖة١َٛٚ نٛؾة  ٚ ق١ةرينة١ٜدٕ ظ٠ٚو      ظا  نْٛٝبه٠ٚ١ نٛة ْٞة قعيري دؾٝة
ٚن دض٠ٚ٠ خةبٟ       هطا  نطزب ي١زٚ ٟ ١َ١٥ )٥دقد غٛ ٕ ٟ  ةدنُٞ )َط  ة١   ةة١ ي١ؾةهطٜبهٞ غٛة

ضزٟ ٥ُٝةةس زٟ )٥بيةةة ةةة١ة  ٖةةدو ٚ      119ط١ٜدْةةس٠ زّ زّ ٚ  يةة١ ِضٜبريةة١  ٛٚؾةٞة    ن١غةٞة نةٛة
ٍب )قٛةدزخدٕ   ٚب )ث ةةبز م خةدٕ     ؾهدْسْٞ ٚ ي١ط١ ٟ  ةدنُٞ ) ة١ٚضٜبع  ٚ     137)١ٜنةسط  ةٛة

ٕ ٟ َٛنطٜـ ٖد ٔ ة١ ٥ُٝس ز٠ٚ٠  ق١ةريٜدٕ َٛ دق١ض٠ نةطز  ية١ ٠ٚق ٝبهةس  نة١     هط )ؾ  غٛ
)٥بية ة١ة  ةدضٚٚ ٞ ة١غ١ض ثٝد٠ٚندْٞ خبٜس  ز ة١ف ٥ة١نطز  ة١ ١قةسٜطٟ خٛة  ةة٥١دطط ز٠ّ     

ٚ دٚ  ةةة١   ٕٛٚب ٥ةٝة  ن١غةةٝبه٣ٛ  ْةة١َد نةة١    ب يةة١ ِض٠ ٝكدْٝؿةة٢ ةطٜٓةةس ض ةةة   عضاٟاٚنةةدٟٚ غةٛة
٥ٝس ض٠ٟ َٛز  ١ ١ٟ قة١ةري ةهةد ةة١ َة١ة ٛٚضٟ  ية١  ةدضٜهٞ ؾة١ٚز  )٥بيةة ةة١ة  ٜةدٕ ة١غة١ض            
ٕٚب  ةة١ْٝد ْةةب ِضاش )زّ زّ ٜةةدٕ ةةة١         ٚةري ٝبهةةدز  ة١غةة  ٚ ق١ةرينةة١ٜدٕ ة١ة٣بٗٝبؿةة  ٚ ز٠ضنةٛة

 ز٠غ ٠ٚ١ ةٛٚب
  

 قُتنَ وعاوٌ عُظائريٍ وىكرٍ:
ٙ   دنُٞ َةٛنطٟ )٥ة١َ ٠ ثدؾةد  ةةٛٚ      111  ) ث هث ٕ َٛض زٟهط ي١ ز٠ٚضٟ غٛ

ْةةٞ يةة١ ز٠ٚضٟ  ةة١ٚضٜبع ةةةٛٚ  ز٠ض ةة١م  ةةة١ ٥ةة١ٖدىل  مثاا يةة١ ٠ٚق ٝبهةةس  نةة١ ٥ةةبضزٟٚٚ  ةةٛ
يريُةةةٞ نةةةطز يةةة١ ْةةة١ٚ  ٞ  ظااا٘ب عضاااٟؾةةةٝع١ٟ )غةةةٛيريسظ ٚ َٝدْةةةسا٥د   ٚ )َط  ةةة١  ةةةة١ 

)قط نةةبم ٜـ  نةة١ َديهدْةة١ٟ ؾةةدٖٞ ةةةٛٚ   ةةدةريٕ نةةطز ةةةٛٚب ٖةة١ض يةة١ ظ٠َةةدْٞ ٥ةة١َ ٠  
ِض٠ف طاإٝبذ  ١ٜةةس٠ضٟ نةةٛضٟ ةةةٛٚ ةةة٠ٚٛ ِض٥٠ٝػةةٞ ة١ؾةةٝبهٞ َةةٛنطٟ ٚ يةة١   ثدؾةةس  ؾةة

ٍب ة١ رة١ض     مث ُٟ ه١َٚٛ ٞ  ٛ ٠ٚ١ٜ نط ةٛٚ ة١ ة١ط١ًض ة١طٞب ة١ةريّ ية١ زٚ ٜٝةس  ي١طة١
ثدؾةةدٟ  ةةدنُٞ  ةة١ٚضٜبع  ٝبههةةٛٚ  ٠ٚ يةة١ ٠ٚقةةة نةةْٛٚٞ ؾةةدٙ  ةة١ةدؽ ةةةب غةة١ض           

ٚ   ٢ٚطاا ٠ضةدجيةةدٕ نةة٠ٚٛ ة٣ةةٛ   ذ٥ةةد ٠ زض ٜةة٢بب يةة١   ةة١ ٞ نةةطز ٚةري ةةٞ ١َض  ١ؾةةٞ  ةة١ة
زٚ ٜٝةةةس  يةةة١ ١َ ٝةةة١ ٞ ؾةةةدٖس  ةةةةٛٚ  ٠ٚ يةةة١ ؾةةة١ضٜبهٞ )ض٠ٚ ٕ ز  نةةةٛشض  ةةةةٛٚب ؾةةةدٙ  

                         
ز   ةة١  ١٥1931ّ )ث ةبز م خدٕ ٠  نة١ ظا ض زٚلةين غة٣ْٛٛ نةٛضز ةةٛٚ  ةة١  ١قةسٜطٟ خةٛ   ية١ غةديريٞ             137)

ٍب خدٕ  ١٥َ ٟ نٛضزٟ ١َةٛٚزٟ نٛشض   ٠ٚ  ١قٞ )١٥َ  خدْٞ ١ٜنس٠ؽ  ىلب غٝبٓط ب  ز٠ؽ ظ١ٜٓ
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ٍب ةةٛٚ  ية١ ةٝبرية١ٟ ةةدٚنٞ ز ْةدٚ ية١           ١ةدؽ  نِٛضٟ ؾٝبذ  ١ٜس٠ضٟ ن١ ٖٝبؿة د َٓةس 
 ٕ ِض٠ف ز ٜه١ن١ٜة٠ٚ١ ٥ٝةةس ض٠ٟ ٥ُٝةدض٠و نةةط   ةة١ةريّ خعَةدْٞ ْدِض٠ ةة١ ٝدٕ نةطز  يةة١      طا

نةةِٛضٟ ؾةةٝبذ  ١ٜةةس٠ضٜـ  ةةدةع ةةةٛٚ  نةةْٛه١ ةةة١      زٚ ٜٝةةس  ؾةةدٙ يةة١ )قٛةدزخةةدٕ ٟ   
ٍب ) ١ةس ٍ خدٕ ٟ َدَٝؿةٞ  ٛقةٝدْٞ نطزةةٛٚ  ٠ٚ    ذغ١ة١ةٞ ٥ٝد تيف ١َ ١ٖ  ي١ط١

ٞب ةةةٛٚ        نةةٛٚ ةةة٠ٚٛ ةٟ ٥ةة١َ خدْٞ ةط زاغةةةب يةة١ زٚ ٜٝةةس  قٛةةةدز خةةدٕ  ٖةة١ض نةةبْ
خةٝتيف ٥َٛةة١ض ٟ ؾةةدٙ ٥ٝؿةة  نٞ غةة١ ١ضٟ غةة١ض قةة١ةٟ )زّ زّ ٜؿةةٞ ْةة١نطز  ي١ةةة١ض  

غ١ض ٥ٝرػةدز  ٞ  ةطٟ ٥َٛة١ِض ٟ ؾةٝع١  ْٝٗدٜة١و ؾةدٙ  ة١ةدؽ قة١ض ضٟ ةة١          ١َ١٥ٚ ي١ 
ز   ؾةدٙ ةة١ ١ْ ػةٞ خةبٟ     ١َ1911 ٛٚنطز٠ٚ١ْٟ  ١ؾةد٥ ٟ َٛنطٜةس ٚ  ية١ غةديريٞ     

قٛةةةدز خةةدْٞ ختري دْةةسب قٛةةةدز  طفااٚعض  ةة١ٚةٛٙ ٚ يةة٢ٛٚعٔاا ِض٣ٚٚهةةطز٠ َط  ةة١   ةةة١ 
ٕ ضٟ يٛثٕخدٕ  ة١ٚ ١٥ ٍب ةة١     طفا ٟ  ة١ ط٠ٟ خةٛ ضزٚ ي١طة١ ٟ عضا )َةٛنطٟ ز  ٚ   ب ٥َٛة١ض 

ٕٚ خةةةب٣         ٠ٚ ةٟ ؾةةةدٙ  نةةة١ ز خًةةٞة زٜةةٛة ْٞ ؾةةةدٙ ةةةٛة  ٗقةةة١زٚ ثةةة١زلد غةةٛة ضٜبهس  نةةٛة
شٕ  ةةة١ةريّ  ٝبري١ٜؿةة  ٚ      دٕ ٜٚػةة  ةهةٛة ٌب ٥ةة١ٚ ْٞ  طٜؿةٝة ثٝدَٚدقٛيريةة١ندْٝدٕ نٛؾةة  ٚ ةةة١ ٝب
٠ٚ غة١ض قة١ةريٟ نةدٚزٍٚ  ٚ      ب ؾدٙ ي١ٜٚب٠ٛ نٛة ن١ٚ ١ٓؾ١ِض٠ٚ٠ٚ ي١ زٚ ٜٝس  ١َٖٜٛٚدٕ نٛشضٕ 

نط٣  ز٠ؽ نةةط  ةةة١ قةة١ ٌ ٚ    ١٥غةة  نطزْةٞة ٥ةةد ط٠و ٚ َٓةةس يريٝدٕ ٚ     ٗ ةةدَٞ  ١ؾةةد٥ ٟ َةٛة
   نٛؾ دضٜبهٞ ؾ١ْٝ  نط ب

        ٚ قبيٝبهٝـ ِض٣ٚٚ نطز٠ )ط١ضَطٚز  ن١ ١َضن١ظٟ ٥ة١َ  خةدٕ ةة١طٞ ؾةٝبذ  ١ٜةس٠ض  ةٛة
٠ٚ ي١ ثٝبـ ٠ٚ١٥ز  ن١ ث٢ب ةع ْٔ ١٥َ  خدٕ ٚ ١َٛ٥ض ندْٝدٕ ٖة١َٛٚ نٛؾة  ٚ ن١ٚ ٓة١ قة١ ٌ     

ض ن١غةة٢ب  ةة١ ٛٚ  ْةة١ ٥ةة١نط    ٚ دَةة٠ٚ١ب ٥ةة١ْٛ  ٞ ٠ٚ ؿةة١و    ةة١ٕ ذ ٚ ؾةة١ْد ١ ٝدٕ نةةطز ٖةٝة
نطٟ ةػةةةٝبٓٔب يةةة١    ٢ْٓ َةةٛة ١ ١ندٕ يةةة١ زٟٚ ِضاشٜبهةةٞة ٚ  ١٥طةةة١ضٕ  نةةة١ ٥ٝٓ كةةةدّ يةةة١ غةةٛة ؾةةٝة

ٚب ية١    عضٟ دةع١ٜ١ز   ١ د ة١ ب  ١ؾد٥ ٟ  ١ٜط٠ٟ ْدٚ َٛنطٜدْٝـ  ٛٚؾٞ ق١ ٌ ٚ ةدّ ةٛة
 ةٞ ؾدٖٞ ق١ ١ٟٚ  ١غهني ةٛٚبضٕزٚ ٟ ن١ْس ِضاش٣ب ق١ ٌ ٚ دّ  ١

 

ي١ ١َٛ٥ِض ٟ َٛنطٟ  ١ْٝد )ؾٝبط ة١ة  ْدٜٚبو َدةٛٚ  ن١ ة١ غ١ة١ةٞ ١َْػةٛة١ٝ ٞ  
ٟ ١َقكةةٛز ةةة١طٞ ةةةط ٟ نةة١ يةة١ ١َ ٝةة١ ٞ  ؾةةدٖٝس  ٥ٝؿةةو  سااٚطٕق١زميةة٠ٚ١ٚ  ةةة١ ٚ 

ضٟ  ١ ٟٛٚ ؾدٖٞ ةٛٚ ٠ٚ َٛغد ١ز٠ نط  ١٥ٟٚ ي١ ز٠ٚضٟ ١٥ٚ ظ٥ٕٔد دغٞ ةٛٚ  ١َ
 ة١ّ  ١ض ١ زٚ ٢ٜ ٖدوبنب ١٥ةٝب ٠ٚ١ ١ْنٛشض٣بٛ  ١٥ّ  ١ةٝع١ٟ  دضى١ٝٝف 
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ز   قٜٛبنٞ َط ز ثدؾد  ٥ٝؿٛٚندضٟ ٥ٝكت د ٞ ز خًةٞ  ة١ٚ ٚ   1911ي١ غديريٞ 
نةةطزٚ ةةة١ ٥بضز١ٜٚٚنةة٠ٚ١  ِضٟٚٚ نةةطز٠  ةة١ٚضٜبعٚ   ةةد ز٠ٚضٟ ٥ةة١ّ ؾةةدض٠ ٖةةدو ٚ  ةةة١      
٥ٛقةةٛيريٞ ٥ةة١ٚ ظ٠َدْةة١ ٥ةة١ٚ ٚةري ةة١ٟ  ةةدةريٕ ٚ ٜٚبةةط ٕ نةةطزٚ  ط١ِض ٜةة٠ٚ١ب ؾةةدٙ  ةة١ةدؽ     

  ١ٕ ي١ٚ ة١ٜٓ١ز  َط ز ثدؾدف َطزٚ ذ ب ٠ٚ١1939يٞ ٟ ة١َدزٟ 31٥قٛيرييٞ نطز)
ّ ٚغةة١ضز ضب غةةديريٞ زٚ ٜةةٞ قةةٛيريح نةةط ٚ    ععاإةةةٛٚ ةةة١ قةة١زض١٥ٚ    131)ْكةةٛح ثدؾةةد 

ٍب نط ب ١٥ٚ ؾ١ضهط  سٚزٟ ق١زميٞ غٛ ؾٞ  ٝدةٛٚ نة١  طٕٕ غ١يِٝ ة١ ١٥غدؽ ق ٛٚ
  ه١َٚٛ ٞ ٥ٝبط ٕ ٜدض١َ ٢ )١ٖيريبخدٕ  ٟ  دنُٞ ؾدض٠ظٚٚ ١٥ضز٠ةريٕ ١ْندب

ز  زٜػةدٕ ٥ٝعتْٞة   1934ٟ ض٠ةٝعٛي٦ة٠ٚ١يٞ  32يريٞ ١ْنٝبؿد ية١  ط٘ي١ ٠ٚ١٥ْس٠ ١٥ّ قٛيري
ّ ٚ غةة١ضز ض ز َةةدز ذل١َةة١ز ثدؾةةد يةة١ ععإا ةة١ض  يةة١ ةةة١ٜين زٚٚ ز٠ٚيري١ ةةس  نةةط ب قةة١زض١٥ٚ

ضز )غةة١ٜس ةةة١ة  ةةة١ ي١ؾةةهطٜه٠ٚ١ ِضٟٚٚ    بب ٥ةة١َ ٟ نةٛة ٥ةة٠ٚ١يٞ ةةة١ٖدضز  ِض٣ٚٚهةةطز٠ ٥ٝبةةطٕ 
ٚ   نةةةطز٠ )١ْخهةةة١ٕٚ  ٚ ٥ةةة١ّ ؾةةةدض٠ٚ )ِض٠ٕٚ  ٟ َٛ دقةةة١ض٠ نةةةطزب ةةةة١ةريّ ظاضٟ ثةةة٢ب ١ْنةةٛة

 يٞ نٝبؿدبطٜ٘عد ٝبهٞ ظاض٣س ٚ ط١ِض ٠ٚ١ٜب خٛةق١  ؾ١ِضٟ ١٥ّ ةدض٠ ظاض ض 
تٕ  قة١ةٟ )قدضْٝةدضم ٟ          1931ي١ غديريٞ  ضزٟ ًَٝة ضٟ  ةدظٟ ةة١طٞ نٛة ٟ ٖٝجطٜةس   نٛة

ٚ ةةة١ ١َضنةة١ظٚ قةة١     ٚب )ث ةةةبز م خةةدٕ ٟ      ضاا نةةطز ةةٛة ٟ )غةة١ملدؽ ٟ ْدِض٠ ةة١و نةةطز ةةٛة
ضٟ  ةدظٟ ةة١طٝـ          دنُٞ  ١ٚ تٕ  نٛة ضز ْٞ ًَٝة ضٜبع ة١ ي١ؾةهطٟ خبٜة٠ٚ١ ِض٣ٚٚ نةطز٠ نٛة

 يري١ةٞ ٥ُٝس زٟ ي١ ِضٟٚٚ نطز٠ )ز ض١٥يػ١ةّ   ة١ؾٞ ظاضٟ نٛضز ةٛٚبطٕ
 

ز  ْةدضز٠    131)ؾدٙ  ١ةدؽ  ي١ؾهطٜبهٞ ي١ قبَدْس ٟ غ١ضي١ؾهط )قطنكدٟ خةدٕ  
ٌب ٚ ١٥ّ ق٠ٚٛ ١ ي١ زٚ ٟ َٛ دق١ض٠ٟ ١٥ّ ؾةدض٠ ِض٣ٚٚ   نةطز٠ زٜدضةة١نطٚ   غ١ض َٛق

َةةدضزٜٔ ٚ ٥ةة١ٚ ٚةري دْةة١ٟ ٜٚبةةط ٕ ٚ  ةةدةريٕ نةةطزٚ  يةة١ زٚ ٜٝةةس  ط١ِض ٜةة٠ٚ١ٚ َٛقرًيٝؿةةٞ    
ظ٠ٚو نةةةطزب  )خةةةدٕ ١٥ةةةة١زخدٕ ٟ ٥ةةة١ضز٠ةريْٝـ ةةةة١ ي١ؾةةةهطٜبه٠ٚ١ نةةة٠ٚٛ غةةة١ض       

 ؾدض٠ظٚٚضٚ )ن١ضن١ٜٛ=ن١ضنٛى ٚ ق١ةريٟ ن١ضنٛنٞ ظ٠ٚو نطزب
                         

ضزٟ              ١٥ّ ْكٛح ثدؾةد١ٜ ظا   131) ٞب ية١ قة١ةريندْٞ نٛة ة١ن  ٜٚ ٚ ىل زٜدضةة١نط ةٛة ٠قةة نة١  ٚبٚ  ٜٛبٓطٜبةص ةٛة خ ٛ  ْة١ طؽٚ  ض ية١ خة
ٗدٜة١و ٥ة١ّ            ٥٠دؾ ٢ ْٝ   ٛ ٍبٚ  ٥د ط٠ ة٠ٚ١ ية١ ْةدٚ زٚن١يريةس  خٓهدْةسب  ١ز ية١ ٞ خة ٛ ض ١ٖظ ض نٛضزٟ ة١ َٓةس  ظ٠ٚو نطزٚ ن

 ١٥ة١ز خٓريدْسٜدٕب ٕهط ْس  ة١ ١٥َطٟ غٛض ٟ ض12١َ٠زٚ  ي١ 1932 ١ز ض٠ٟ  ٛٚؾٞ ة١ظ  نطزٚ ي١ 
٥ٝٓػكًبث١زٜدٟ ٥ٝػتّ ة١  ١نػٞ  دضىٞ  دمل  ض   ٥ة١يري٢ب ي١ؾةهط ية١ قبَدْةس ٟ )قدغةِ خةدٕ ز  نة١ْٚٛ          131)

ٌبب ة١ةريّ ١٥غه١ْس٠ض َٓؿٞ ق١ضنكدٟ خدٕ ١٥يري٢ب قدغِ خدٕ ي١ شٜبط ١٥َطٟ ١٥ٚ  ة٠ٚٛب  غ١ض َٛق
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 عىصًانٌ وىكرٍ:

   ٌ   ؾةةٝبط ةةة١ة  نط ةةةٛٚ ةةة١    1911ٚ  ةةدَٞ  يةة١ زٚ ٟ ٥ٝد تيةةٞ قٛةدزخةةدٕ ٚ قةة١ 
ِض٥٠ٝػةةٞ  ١ؾةةد٥ ٟ َةةٛنطٟب ٥ةة١ّ ؾةةٝبط ة١طةة١ ةةة١ غةة١ة١ةٞ  ةة١ هَٛٞ قعيري ةةدف ٚ          

ز   ٛقةٝدْٞ نةطزٚ ٚةري ةٞ َط  ة١ٟ     ١ْ1924 ط٠ ٞ ةة١ٜين ؾةٝع١ٚ غةْٛٞ ية١ غةديريٞ      
 دةريٕ نةطزٚ نٛؾة دضٜبهٞ ظاضٟ ية١ ؾةٝع١ نةطزب ؾةدٙ  ة١ةدؽ  ية١ قبَدْةس ٟ )ظ٠َةدٕ           

 ١ؾد٥ ٠ٚ١ٜ خةبٟ نٝبؿةد١ٜ    ْٗدضز٠ غ١ضٟب ؾٝبط ة١ة  ة١ خب٣ة١ة ز  ي١ؾهطٜبهٞ 
 ةةةدةريٕ ٚ طْٛةةةس غةةةٛٚ دْسٕ    عَضاااٟنةةةٝدندٕ ٚ ي١ؾةةةهطٟ قعيري ةةةدف ةةةة١  ةةة١ٜطٟ ةةةة١     

ٕ ؾ ٝبه٣ ٟ ث٢ب ْة١نط ٚ ط١ِض ٜة٠ٚ١ب ية١ زٚ ٟ ٠ٚ ةد ٞ ؾةدٙ  ة١ةدؽ  قة١زض١٥ٚ        ّ ععا
ٟ يةة١ 1921خ١غةةط٠ٚ ثدؾةةد  ةةة١ ي١ؾةةهطٜبه٠ٚ١ ضٟٚٚ نةةطز٠  ٝبةةط م  ظغةة دْٞ غةةديريٞ   

ٍب     َ ٛقةةةرًيس  ِض ةةةةٛ ضزب ٥ةةة١َ ٟ  ١َدزٜٝةةة١ )غةةة١ٜسخدٕ ٚ َةةة ٠ ةةةة١طٞ غةةةبض ٕ  ي١طةةة١
ي١ؾهطٟ خبٜدْد ةب نب١َى ٖد ١ٓ ةٟ غ١ضز ضب ِض٥٠ٝػةٞ  ١ؾة ٠ ٞ ةدةة١ةْٝـ ةة١     

ن١غةةٝبه٠ٚ١ ٖد ةة١  ةٟ خ١غةةط٠ٚ ثدؾةةدٚ غةة٢ب ٖةة١ظ ض غةة١ض         129)نةةٌ ٖةة١ظ ض  ٗخةةب٣
 ١َِضٜبهٝؿٞ ة١ زٜدضٟ ةب ٥بضزٚٚ ٖٝبٓد ةٛٚب

ضز  ٚ ٟ ةةة١ َٓدغةة. ظ ْةٞة نةة١  خ١غةةط٠ٚ ثدؾةة ٍب ٥َٛةة١ض ٟ نةٛة د  يةة١ زٚ ٟ َؿةةد٠ٚض٠ ي١طةة١
ةهةةٝب ١ غةة١ض   م ٥ةة١ٚ ٚةري ةة١ ظ٠ٚو ةهةةدٚ  يةة١ زٚ ٜةة٢   ٠ٚٚ١٥ٗيريةة١ٕ  ةةدنُٞ ٥ةة١ضز٠ةٕ ةؿةةهٝب٢ٓب 

ة١ ةةس ب ي١غةة١ض ٥ةة١ّ قةة١ض ض٠ ةةة١ غةة١ض ؾةةدض٠ظٚٚضز  ِضٟٚٚ نةةطز٠ ٥ةة١ضز٠ةٕب ٥ةةبضزٚٚ ط١ٜؿةة ١    
ٍب  ِض٠ف طإاٟ  ةة١ ُ  نةةطز٠ٚ٠ب ٥ةة١ّ ق١ةريٜةة١ يةة١ ؾةةدض٠ظٚٚضٚ خ١غةةط٠ٚ ثدؾةةد  قةة١ةريٟ )خٛضَةةد

ٚ            هط غٛ ٛٚض ةٛة ٚب ية١ زٚ ٜةس  ؾةٝبذ  ١ةةسٚيريتري نة١ ةة١ ؾةٝبدب ١َؾٗة ٕ غًٝبُد٠ٚ١ْ ةٝٓد نط ةٛة
ٟ مل  ١يٞ  ٠ٚ١ٜ ٖة١ةٛٚ  ة١ض  ظ ق١ةري١ٜنٞ ي١غ١ض ند٠ٟٚ ظ٠يريِ ة١ ْدٟٚ )  ة١ ٞ نةطز   ٢ٚطا   ضا

  ١ ٝدٕ نطزب٢ٚط  زٚٚ غ٢ب ن١غٝبو ي١ ِض١٥ٚغدٟ نٛضزٟ  ط ٖد ٔ
خ١غةةط٠ٚ ثدؾةةد  ِضٟٚٚ نةةطز٠ ١َضنةة١ظٟ ٥ةة١ضز٠ةريٕ نةة١  ١غةة١ٕ ٥دةةةدز ةةةٛٚ  ٠ٚ         
ي١ِضٜبريةةة١ قةةة١ةريٟ )َٝٗط٠ةةةةدٕ ٟ ظ٠ٚو نةةةطزٚ  ي١ةةةة١ض ز٠َةةةٞ ٥ةةة١ّ ق١ةريٜةةة١ز  ٥ةةةبضزٟٚٚ   

ٍب خدٕ ٜؿٞ ؾهدْسٚ  د ١َ١ٖز ٕ نٛٚب ي١ غديريٞ  ٟ ٖٝجطٜةس  ية١ ٥ٝبةط ٕ    1949)ظ١ٜٓ٠

                         
 ب2 دضىٞ ْعُٝد  ةًسٟ   129)
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ز٠ض ةة١ْط ز  زٜػةةدٕ ٥ةةبضزٟٚٚ  ط١ِض ٜةة٠ٚ١ٚ ِضٟٚٚ نةةطز٠ ة١ ةةس ب يةة١ )ن١َهةة١َدٍ  ٚ ) 
 ١ة١َٞ ؾةهدْسب ي١ثدؾةس  ٖد ١غة١ض ة١ ةس ٚ نةٌ ِضاشٜبةو َٛ دقة١ض٠ٟ نةطز  ةة١ةريّ          
ةةةةبٟ ظ٠ٚو ْةةة١نط ٚ ط١ِض ٜةةة٠ٚ١ب )خةةةدٕ ١٥ةةةة١زخدٕ ٟ ٥ةةة١ضز٠ةريْٞ ةةةة١ ق٠ٚٛ ٝبهةةة٠ٚ١  

 ْٞ ن١ٚو ٚ ؾدض٠ظٚٚضٟ ز ط  نطزب )ْعُٝد   بٕ ٖدمم١ض مث ؾٜٛبٔ ٥بضزٟٚٚ  ٛ
 ٞ ِض٠ف طااإٟ َةةةٝتزٟ  يةةة١ 1121 -ٟ ٖٝجطٜةةس   1941) ة١ ةةس   ٥ٝٓجةةةد يةةة١ غةةةديري

ٍب    اااط غٛيريةةة ٕ َةةط زٟ ِض ةٝعةة٠ٚ١ غةة١ْسض ٠ٚ١ٜٚ  ٥ةة١َ ٟ  ١ممدزٜٝةة١ قٛةةةدز ةةة١ة ي١طةة١
ٌب ٚ ٖة١ٚيٝبطٚ نة١ضنٛى ٚ ؾةدض٠ظٚٚض       ٥بضزٟٚٚ ةدزٜٓدٕ ٚ ِض١٥ٚغدٟ  ١ؾةد٥ ٟ َٛقة

 ٛ ٍب ق٠ٚٛ ٝبهٞ َٓدغ س  ي١ ١َ ١ٝ ٞ غة  ضا  ٕ َةط زز  ية١  ة١ئٞ ة١ ةس ز  ةد     هطا  ي١ط١
ٟ ةةةٕٛٚب ٠ٚ غةةديريٞ زٚ ٜةةٝـ ي١ةةة١ٜين زٚٚ  ه١َٚٛ ةةس  قةةٛيريح نةةط ٚ  ٥ةة١ٚ خةة١          طاا

 سٚز٠ٟ ن١ ة١طٜٛبط٠ٟ ١َ١٥  ة١ ٝني نةط   ةد  ١قةطٟ ْةبظز٠َٝين َةٝتزٟ ز٠ٚ َةٞ        
ٟ ٥ٝبط ْٝـ ة١ ١ٚ ٟٚ ن١ٚ ة١ ؾة١ضقٞ ظ  ةطاؽب ةة١طٜٛبط٠ٟ ٥ة١ّ      ذنطزٚ  ٛنِ ٚ ْرٛ

 س  َد٠ٚ١ٜبقٛيريي١ٚ  سٚزٟ  دظ٠ٚ٠  ١ؾ ٠ ٞ ةدف ة١ؾٝبهٞ ي١ ٥ٝبط ْ
ي١ّ  دضى١ز  )ة ًةٝؼ  ٚ ) ١ممدزٜٝة١ ٚ ) ة١ندضٟ  َٛغة كٌٝ ٚ ية١شٜبط ٥ٝةس ض٠ٟ       

ّ ز   ٥ة١ّ  ه١َٚٛ دْة١  دةعٝةة١ ٞ   ٥1119َٛة١ض ٟ نةٛضزز  ةةةٕٛٚب ٥ٝٓجةد ية١  ةةدضىٞ     
ٍب نطزب )ِض ثبضٟ يٝٛ ٟ غًٝبُدْٞ  َٝبجط غبٕ مث  ٛ  ْٝدٕ ق ٛٚ

 

٘ خٛةق١ٟ ن١ةّ  ٥ة١ّ ؾة١ِض٠ طة١ٚض٠ٚ ةة١     ٟ غة١ةري  ية١ٟ ةة١ٜين  طا ٛ  طِٚا ٣ْةٛ  مثا   ة
ؾةةدٖدْٞ قةة١ ١ٟٚ  ١٥ُٖٝةة١ ٞ غٝدغةة١ٟٝٝ نةةٛضزٟ ة١ ةة١ٚ ٟٚ ةةة١ نةةٛضز غةة١ملدْس     
)٥ٝٓػةةكًبث١زٜدٟ ٥ٝػةةتّ ب ةةة١ةريّ نةةٛضز  يةة١ّ ز٠ضغةة١ ةدؾةةد١ْٟ  ةةدضٜذ ْةة١ٜ ٛ ْٞ ٠ٚ  

ٛ  ٗ،ْةة١ٜع ْٞ  ٝةة(٠و ٠ٚضةريةةط٣ب نةة١ٟ خةةبٟ ٥ٝػةة ٝردز٠ ةهةةدٚ   سااتثِ يةة١ ١َٚقٝعةة١ َةة
ٍب ز ١َظضٜب٢ٓب ة١ض َ ١ض ة١ ة دٚ ْٞ ٥ٝػة ٝتٟ ٜة١ى ية١زٚ  ٜة١ى ةة١       ٗنب١َيريٝبهٞ ١ٜى ز

نب١َيري١ٝٝنٞ ة١ ق٠ٚٛو ِض ٠ٚغة ٢بب ٥ة١ٚ ة١ةريٜدْة١ٟ نة١ نةٛضزٟ ية١ّ خبططنطز٠ٚ١ْٜة١        
١َْ  نطز  ١َٖٛٚ ١٥ٜع ْني ن١ ة١ٌٖ ٚ  ٛقطٚ ْٝرةدم ةةٛٚب ٠ٚ نةٛضز ية١شٜبط ٥ة١ّ ةةدض٠       

دْٞ   ٛٚؾةٞ  طط ١ْز  ثؿة نبَدة٠ٚ٠ٚٛٚ ة١ضٜدْٞ غٝدغ١و ٚ  ١ ط٠ٟ ندضة١ز٠غ 
َٛقٝ ١ ٞ خبخةبضٟ نطزةةٛٚب ٠ٚ ية١ ةةد ٞ ثؿة  ةس٠ْة١ ثؿةة ٜة١ى ٚ ة١زيريػةبظٟ          
١ٍٖٚ ةب ِضظطدضٟ خبٜدٕ ٚ ِضظطدضٟ ٚةري ١ندْٝدٕ ةس٠ٕ ز ١ُٝ٥ٕ ة١طص ١ٜند ١٥نةٕٛٚ ٚ  
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ؾ ٜدٕ ي١ ١ٜى ١٥غٛٚب ٚ قٝع١ٕ ٠ٚنٛ ي١ ةرًيسٟ ز٠َٚٚٞ ١٥ّ ن ٝب ١ز  ةة١ٜدٕ ٥ة١نط٣ب   
ز ١َظض ْةةس٠ٚ  طةة١ىلب ٥ُٝدض٠ ٝةةدٕ ثٝبهةة٠ٚ١ ْةةد٠ٚ  ةةة١ةريّ  طةة١ىلب  هَٛٚةة١ ٞ ةةة١ ق٠ٚٛ ٝةةدٕ

١٥َد١ْ ١َٖٜٛٚدٕ ة١ غ١ة١ةٞ زٚشَٓدٜة١ ٞ ةة١ٜين خبٜدْة٠ٚ١ٚ ظاضٜؿةٝدٕ ةة١ ز٠غةٞ       
 خبٜدٕ ي١ْدٚ ةط ٕٚب

ؾ١ض٠ ددْٞ ة ًٝػةٞ )ِض٠ةة١ ٞ خةٛ ٟ ي٣ب ة٢ب  ية١ّ خكٛقة٠ٚ١ طة١ىلب غةهدةريٟ         
دْٞ نةٛضز ز ٠ٚٚ   ة١نًٝرٞ   نطز٠ٚٚ ة١طٜٛبط٠ٟ  ديريٞ ١٥ٚ ظ٠َد١ْ ضٜبرية١ٟ ةدؾةٞ ْٝؿة   

٥ٝ يدزٜبهٞ غٝدغٞ ي١ة١ٜين  هَٛٚدو ٚ ٥ُٝدض٠ ١ندْٞ نٛضزز  نطز٠ٚ  ة١ ١ْٚ ٝبو 
) ١ز٠ض ٜػةةةةبٕ=  هَٛةةةةد ٞ َٛئٝةةةةس٠ ٟ ىل   دقةةةةٌ ٥ةةةة١ةٛٚ  ٠ٚ ١َضنةةةة١ظٟ ٥ةةةة١ّ       
 هَٛٚد ٞ َٛ ١ ٝس١ٜ٠ف ة١ظٜط٠ٟ ٥ٝنب  ١َٛض ٥ة١ةٛٚب ةة١ةريّ ةة١ ِض غةة ةٝبرية١ٟ      

 ٗز  ٞ قة٠ٟٛ  دنُة١ نة١ ةةب ظٜةدزنطزْٞ زٚشَٓدٜة١ ٢      ٟ ٥ٝرػةد ٢اث  ١٥غ١ ١ ن١ ة١  ١
 ١ ط٠ق١ٟ ة١ٜين نٛضز ق١ضف ١٥نط ٚ  د١ٜن١ؾٞ قد ٝس٠ٟ ) ١ضم  ١غةٛز=ةٜٛبٝدٕ  

ٟ ية١ ٥َٛة١ِض ٟ نةٛضز    ٢اث  ن١ض٠ٚ٠ ٚ ٥ٝػة ٝردز٠ ةهة١  ةةٛٚ  ٥ة١ّ ١ْقةٝي١ ١ ةدؾة١  ةد       
ْةة١نطز٠ٚٚ  ي١غةة١ض ؾةةٜٛبين ق١زميةة١ٜدٕ ِضاٜؿةة ٕٛٚ ٚ ةةة١ض٠ ةةة١ض٠ ٠ٚنةةٛ ٥ةة١ٟ ةٝةةٓني     

 ١َٛٚ ي١ ْدٚنٕٛٚبٖ
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 ظُظُم فُصمٌَ
 ئُورِؤ تا كىرد، ئُحىالٌَ

 
 :ظاه نادر دَورٍ تا كىرد،( 1)

 طةة١ٚض٠ ظاض خبٜةةس  ٠ٚقةةة يةة١ ؾةة١ض ٓد١َ   ةة١ طٜرٞ ةةة١طٜٛبط٠ٟ نٛضزغةة دٕ     
 غٝدغةة١ ٞ  ٝةةسزٚ ٜ يةة١ ةةة١ةريّب ةةة٠ٚٛ  ٝةةد نةةٛضزٟ ٥ُٝةةدض  ٞ ٚ  هَٛةةدو طةة١ىلب ةةة٠ٚٛٚ 

  َةةٝتزٟ 1121ٟ) 1941 غةةديريٞ َٛ دٖةة١ز٠ٟب نةةطز٠ٚ٠ هةةٛٚنٞث ةةة١ض٠ ةةة١ض٠  ةةٛضى
ٞ  ية١  ٥ٝبط ْٞ ًٞيك٘ة١ ٟ خة١   ة١ةدٚظنطزْ ّ ب ْة١نطز  َة١ْ   ظ  ةطاؽ  طا ٞ  ةة١ةري   هَٛة١ 

ٞ  ١َٖٛٚ ة١ ١زضجيٞ ق١ ١ٜٚس  ؾدٖدْٞ ز٠ٚضٟ ي١ ْٞ مث  ٛ ٞ  ٚةري ةدْ ٞ   ة١ضة  ٥ٝبط ْة
ٍب ٞ  ٚ   هِ شٜبط ٖٝبٓد١ٜ ق١ كدغٝدز  ٟقطهٕ ي١ط١ ٟ   دنُٝة١  ٕ ) خةب  ية١  ب دممة١ض ٖ  ةب

ٞ  ١ٝز ٝغٝدغة  غٓٛٚض٠ ١٥ّ  ١ةسًٜٞ ١ْ ٝج١ٟ ٚ  ظاضٟ ة١ؾة ٕ  نةٛضز  ن١ٚ ة١  نٛضزغة د
 ٥ٝبةةط ٕ يةة١ ثةة١ضٚ ٟ ٥ةةٝ  ْةةٞمثاا  ةةٛ  هَٛةة١ ٞ نةةْٛه١  ٠ٚٝٝةة١ْمثاا  ةةٛ ٥ٝةةس ض٠ٟ شٜبةةط

ٞ  نٛضزغ دْس  ي١ ة١ض٠ ة١ض٠ ١ْنطز  ٟ  غٝدغة١  ٚ  طبٚاق  ة١  ٚ  ة١ كٝ.  ١َضنة١ظ  ٥ة١نطز
 ٥ُٝدض٠ ةةدْٞ ٟذْرةةٛ ؾةةهدْسْٞ  ةة١ٜطٟ غٝدغةة١ ١ف يةة١ّ ١َقكةة١زٟ ةٝعةة١وطاإ ةةة١

  ةةةٛضى ١َنةةة١ظٟ ٟذْٚرةةةٛ  ةةةٛنِ نطزْةةةٞ قةةةدِٜ ٚ يةةة١ْدٚةطزْٝدٕ ةةةة١ض٠ ةةةة١ض٠ ٚنةةةٛضز
 ب١ْةٛٚ ت ؾ ٝبه٢

 َةة١يٝو ْٛ ْةةس٠ٚ   ١ ديٝةة١ ٞ ظاض غٝدغةة١ ١ ٥ةة١ّ طبٚقااٟ ةة١ ةةةب نةة١ ي١ٚ ْةة١ ٜةة١ن٢ب
 ة١ س    ١ئٞ ي١زٚ ٟ   ١ذ ١٥ّب ة٠ٚٛ ض ةٝ  َٛض زٟ ٕهط غٛ ظ ٚ ٟ ثدؾدٟ ١٥ة١ز

 يةة١ْدٚةطزْٝدٕ ةةةب نةةٛضزٚ ٥بَةة١ض ٟ ٟذْرةةٛ ؾةةهدْسْٞ ةةةب زٜدضةةة١نطٚ  ٚ ىل ةةة١ ةةةٛٚ
ٚ    طقة١ ٝبه٠ٚ١  ٖةٝض  ة١غ١ض  ٚ ١٥ط١ِض ةٝدْٛز  ؾٜٛبٔ ي١ ز ١ُٝ٥ٕ ٞ  ية١ ب ١٥١ْنةٛ  غةديري

ٍب ق٠ٛ ٝبهٞ زٜدضة١نط٠ٚ٠ ي١ ٖٝجطٜس   1941ٟ ٟ  غ١ض ن٠ٚٛ ةطزٚ  خبٟ ي١ط١  ٥ة١َ 
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 ٖٝبٓدٜةةة١ خبٜؿةةةٞ نةةةطزٚ  ظ٠ٚو ٚةري ١نةةة١ٟ  خةةةدٕ ٜٛغةةةف) ١ٝةةةدزٜمم ١ ٗ،َةةةعٚض٣
 نٝػةة١ 199 َةةٛض ز  ٕهطاا غةةٛ ٠ٚ ةةد ٞ يةة١زٚ ٟب  ١ثػةةدد٠ٚ١ْ خػةة ١ٝ  زٜدضةةة١نطٚ
  ن١ي١ةٞ ٥بيٝدبب )نطز ة١ض٠ةريٟ ٥ٝٓجد ي٣بػ١ْسٚ  ة١ضمي١ٟ

ٞ  غديريس  ي١ ١ٜين ٟ  ةة١  ةٝدْٜٛة١ن ٟ  ٚ طةطو  ةة١ ًٝؼ  ٥ة١َ  ٟ  نةطز٠  ي١ؾةهط ب غة١ض
 ىلب ٚ ظٟ ٥ٓجةد    121)قٛضؽ ة١ض ًٝٝبهٞ ٠ٚضطط ين  ٥َِٚٛط بعضٟة١ سطٟ ٠ٚ١ ي١زٚ ٟ

 نٛؾةة دضٜبهٞ نةةطزٚ  َٛ دقةة١ض٠ٟ غةةٓجدضٚ  غةة١ض نةة٠ٚٛ ق٠ٛ ةة٠ٚ١ ةةة١ٚ ٖةة١ضب ٖٝبٓةةد
 ب ٝدنطز  د١ٜ ٞ ة٢ب  ١خطٜ د ٝبهٞ ظاضٚ 

  هةةةط٠ٚ   ةةة١ٜين ةةةة١ ٖةةة١ض اَةةةٝـضاااِ ض٥ةةة١ ٚ يةةةٞ ٖٝجطٜةةةس   1919ٟ غةةةديريٞ يةةة١
  ٥ةةة١َ ٟ غةةة١ض نةةةطز٠ ي١ؾةةةهطٟ  ١ة١َ١ندْةةة٠ٚ١ ؾةةةهد ٞ ة١ٖدْةةة١ٟ ةةةة١ ١َقكةةة١زٚ 

ٚ  ة١ة  دًصطٕ ن١  ٚؾٝوؾٛ) ٟ ب ةةٛ ٞ  ةة١  ق١ةرينة١ ٞ  ٜدضَة١  ٚ  نةٛضز ْ  ظ٠ٚو ْةد٠ٚ  ٥ة١
  3 ةرًيس٣ ن١ي١ةٞ  ١٥ٚيٝدب )نطز  دةريٕ قدف ي١ قدف ٚةري ١ن١ٜؿٞ نطزٚ 

 ة١غةة١ض ٚ ٚ ٕ ٚ ىل ةةة١ ةةةٛٚ ٖٝجطٜةةس   1911ٟ غةةديريٞ يةة١ ثدؾةةد  ١٥ةةة١ز َةة١يٝو
 ١ٚٝة ١ٖزٜ نةطزٚ   ٟيعدز٠ٛخدضٜك خس١َ ٝبهٞ ة ًٝؼ ١٥َ ٣ب ٣ٚ١٥ب ةب نٛٚ ة ًٝػس 

 ي١غةةة١ض  ة١ٖد١ْٜةةة١ن٢ ١ْنةةةٛٚ ثةةة٢ب ٠ٚ١٥ْةةةس٠ٟ ٠ٚحلةةةدٍب ز ٜةةة١ ظاضٟ ة١ٖٝٝ١ٜةةة١نٞ
ٟ  غ١ض نطز٠ ي١ؾهطٟ زاظ٠ٚ١ٜٓٚ  ٍ ) ة ًةٝؼ  ٥ة١َ  ٕ   ١ةةس  ٞ  ب خةد ٞ  غة١ة١ة   ة١قٝك

ٞ   ١ةطٜو ةب ة١ س   ١ئٞ ي١زٚ ٟ طٛ ٜد  ضٕ ١ طٚ ١٥ّ ٍ  ١ْنةْٛٚ ٕ   ١ةةس   ةةٛٚ   خةد
ٚ   دةع ٝب٢ي َٛض ز ٕاااط غٛيريةة ٠ٚ ٞ  ْة١  خٛةقة١  ب ةةٛ ٍ  ٥ة١َ   ٥ٝػة  دَ  ْة١  ٚ  ١ةةس 

ٞ  ةة١  ١٥ة١ز  ١َيٝوب نطز ثدض٠ٟ  ط ٠ٚ١غٛ ٞ  نة١  ظاض٠ٚ٠ ٥بضزٜٚة١ن ٟ  ة١ؾة  طة١ٚض٠
 ؾةة١ِضٜبهٞ َٛ دقةة١ض٠ٚ  زٚ ٟ يةة١ب ة ًةةٝؼ غةة١ض ٖد ةة١ ةةةٛٚ نةةٛضز ٥َٛةة١ض ٟ زٜػةةدٕ
ٍبب نطز  دةريْٞ ٚ ططو ؾدض٠ن١ٟ قٛضؽ ٚ  ز٠َٝبةو  نة١   ١ةس ٍ  ١٥َ  ز٠ٚيري١ ٞ ٚ َد  ةةٛ

ٟ  ة١ نطزةٛٚ   ٝص ىلب ز ْٝدٕ  ٛضى  ١ِٟض٥َٛ ٕ  ن١ٚ ة١   ة١ٚ ٚ ٍ  ٠ٚب ز٠غةٝد  خةدٕ    ١ةةس 
 ٟ ٍب  ٚ ةةة١خب ٍ  ٖةةة١ظ ض ةةة١  َٓس يٝبٝةةة٠ٚ١ ٚ َةةد ٚ  ْةةة١ةد ٞ  ةةد  ١٥ٚيٝدنةةة١ي١ةٞ )   123)ةةةٛ

                         
ٞ   ط٠ٟطةٜٛب  ةة١  ة١ضمي١ٜ١ ١٥ّ  121) ٞ  ٥ة١ٚيٝد  ِضٚ ٜة١   1 ٥ٝػة    ضطا  قة١  19 ِضٜبرية١   ١َقةط٠يف  نٝػة١  19 نة١ي١ة

 بةٛٚ ة٣ٛب ١َ ي١ ٥بضزٚٚ ١َٛ٥ض ٟ ِض٠ؾ٠ٛ ٞب ةٛٚ ن١ْٝع٠ى ٚ   ٛةّ 19 ٚ ١٥غ  ١ًٜط٘
ٍب  وبو  خبٟ ن١ي١ةٞ ١٥ٚيٝد  123)  ١٥يري٢ب, ة٠ٚٛ ٥١َُٛٚض خدٕ  ١ةس ٍ ١َ طٚند ٞ بطٟ ضٕ ةب ١٦ٜ١ٖ ٝبو ي١ط١

 نةةٛ ض ْعٜهةة١ٟ ٥ةة١َ ز  ن ٝب ددْةة١ٟ يةة١ ْدٜةةد   ن ةةٝبيب  ٛؾةة   ةة١ٚو ةةةدضٟ  ةة١ٜطٟ ١َ طٚند ةة١ز  ٥ةة١ّ يةة١ْدٚ
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 َةة١ ٟٛٚ ةةةب ظاض ظاض ٥ةة٠ٚ١ٟ ز ضاإ ةة١ طٚ ٚ ٖجةةّٛ يةة١ّ نةة١  ١ضٜ ةة١ ظاض ب 4ةرًيةةسٟ
ٟ  ية١  ٠ٚ ةةٛٚ   نةٛضز  ٖة١ض  زٜػدٕ نطز غ١ ٞ ة ًٝؼ ١٥َ ٟ ٞ  ظٜةد ط  ٖة١َٛٚ  نةٛضز ْ

 ٥ٝؿةةٞ  ١ٚ دْسْةة١ٟ غٝدغةة١ ٞ ةةة١ّ ثدؾةةد١ٜ ١٥ةةة١ز َةة١يٝو ٥ةة١ّب ةةةٛٚ َةة١ةٛٚزٟ
 ٖد ١غةة١ض ةةة٠ٚ٠ٚٛٚ  ثهةةٛٚى  ةة١ٚ ٟٚ ةةة١ طةة١ٚض٠ نٛضزغةة دْٞ نةة١ ِض ز٠ٜةة١ى ط١ٜدْةةس٠

  2 ةرًيسٟ ٥ٝػتّ  ٥ٝٓػكًٛث١زٜدٟ ب )ٚ ٕ) ٚةري ٞ
ٕ َة١  ية١  ةٛٚ نٛضز ١ٜن١َ٠ٖٞس ضٟظٔ٘ ز٠ٚض٠ ١٥ّ  ١ةدةد ٞ ة١ًَٟٛ ي١  ُٟطٚقا

ٞ  ْٝٗدٜة١و  ٠ٚ ةٛٚ  ظ ز١ٜ٠ى ؾٝبذ ؾ١خك١ ١٥ّ   َٝتزٟ 1111ٟ) َٛقرًيس    ةدنُ
ٌب  ٥ةة١ّ نةةٛ ض٠ّ ذل١َةة١زٟ ٕهطاا غةةٛب طط ٝةةدٕ نةةطزٚ  ةة١ كٝ ٝدٕ ١ٝةةدز١ٜمم  ٚ َٛقةة
 خػة ١ٝ  ٚ  ١٥غ دَبٍ ٖٝبٓد١ٜ ط  ٟٚ ١َٖسٟ ةِط٠ٚ١ٜٚ  ؾ١ ١ق١و  ة١ ١ ٛٚ ٥ٝؿ١ٟ

  ٖدمم١ضب )خب٠ٚ١ٜ ١َ ١ٝ ٞ
تزز  ٖةة١شز٠َٝين  ١قةةطٟ َةة١ةدزٟ يةة١ ة١ةةة١   ٥ُٞٝةةدض٠  ِض٠يفطاإ يةة١ ؾةةدضةدشٜبط يةة١ َةٝة

ٝبُدٕ ٝبُدْٞ ةدةةةةد) ٠ٜٚةةةد  ةةةة١ة  غةةًة ب نةةةط   ١ؾةةةهٌٝ ١٥ةةةة١ز٠ٚ٠  ةةة١ق٢ب نةةةِٛض٠ظ ٟ  غةةًة
ٞ  ةرًيسٟ ٚ  غًٝبُدْٞ ٚةري ٞ  دضىٞ) ي١ ٥ُٝدض٠ ١ ١٥ّ ٠ٚقد٥ٝعٞ  ١ كٝت ٞ ّ  ز٠َٚٚة  ٥ة١

 يةة١ ٠ٚ ٖٝبةةعز   ةةة٢ب  ػةةٝبين ؾةةدٙ ٠َةةدْٞظ يةة١  ٝبةةط م  نةةٛضزٟب نةةط ٠ٚ ةةةدؽ  دضىةة١ز 
 ثدٜ ةةة١خة ١ْ ػةةٞة نةةةطزٚ  َٛ دقةةة١ض٠ ٜةةةدٕ ١َٖةةة١ز ٕ) ٖٝجطٜةةةس  1123ٟ  ةةةدضىٞ)

دٕ  1121ٟ) يةةة١ ز٠َٚٚةةةس ٚ ٟ ُٖدغةةة.طااإ ؾةةةدٙ) ظ٠َةةةدْٞ يةةة١ب نةةةطز  ١ٖسٜةةةس ٥ٝبط ْٝؿةةٝة
تزٟ 1733ٟ) ٖٝجةةةطٟ  يةةة١ ١٥قةةةر١ٖدٕ غةةة١ْس٠ٚ١ْٟ ةةةةب نةةة١ ٥ٟٚ٠ةةةبضزٚ ٥ةةة١ٚ ز   َةةٝة

ٞ  ١َةٛٚز ٞ  خةدْ ٟ  ية١شٜبط  ةةٛٚ   ط ْٝبة  ٥ة١ غدْ ٕ ) ٥ة١َ   قبَدْةس  ٚ   نةٛضزز   ٟ  ١ضٜةسٚ ب ةةٛ
 ز٠ؽ ن١ٚ ةة١ ٖجَٛةةس  ٠ٚقةةة يةة١ خةةبٟ ة١غةةدض٠ ٞ ٚ ةٛض٥ةة١و  غةة١ة١ةٞ ةةة١   ةة١ذ ٥ةة١ّ

ٚ  ة١ زٚ ٜٝس  ي١ ة١ةريّب ١ند١٥ٕٝ غدْٝ ٕ   ١ٖةس ٟ  ط١ِض ٜة٠ٚ١  ة١ضٜدْةس ٚ   ثة١ميد  ٗ،خةب٣  ةٝبريةد
ٛ  ١َ ٞٚ هٛ ةٟ ن٠ٚٛ ثدؾس  ي١ ٞ مثا   ة ٕ ) ْة ٕ  ة١ ةس     ىلٚ ب ٖدممة١ض ب  ةب  ثدؾةد    ١غة١
ٕ   ٥١ةسٜيب  ٚ ةرًي دؽ  ١ؾد٥ ٟ غ١ض ْدضز٠ ق٠ٛ ٝبهٞ ٖٝجطٜس  1137ٟ ي١  ةة١نط  ٠ٚب نةطز

ٚ  ٜوؾة١ضِ  ي١زٚ ٟ ةهد  ظ٠ٚو  ن١ضنٛى) ةٛٚ خ١ضٜو ن١ ةدةدٕ ة١طٞ ٞ  نةٛشض ٚ   طة    ٚةري ة
                                                        

  ةةدضٜذ  زٜةةٔ  ةةة١ ز ٥ة   ٚ طخةة١ ز٠غةة  ٖةة١َٛٚ ن ٝب دْة١  ٥ةة١ّ نةةط ٚ  ق١ٜةةس ١َؾةٗٛٚض  ٚ ة١قُٝةة١و ن ةةٝبيب ٖة١ظ ض 
ٕ  ؾٝعطٚ ٚ  ١ؾطٜح ٚ ا ط ٚ ١ْةد دو ٚ  ١ٜٛ ْدو  ًُٝٞ   يٛ ١ ٚ  زٜةٛ  ٞ  ةةٛ ٕ خة١ض  ٥ة١ْٛ    يةؼ  طا  ٥ة١   ٙطا

 بةٛٚ ق١ُٝو ة١ ة١ز٠ض  د١ٜو ي١ ٠ٚةرًيسٜدٕ ةٛٚ  ٝد ْدٜدةٝؿٞ ي١ٚ ١ٟ ٚ قٛضو
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ّ  ِض٠فطٕ ي١ ٜـ غبض ٕ) ٚةري ٞب ١َٚوٛ ه ٥ٝس ض٠ٟ شٜبط  ن١ٚ ١ ًٞنٛي ة١ ةدةدٕ  ٥ة١
ٕ  ٥ة١نطز    ١ كٝ. ٥ُٝيدٟ غٝدغ١ ٞ ن١ ٠ٚ ٕٚٚهٚ  ٕ  ٚ  ةدةري ـ ب نةط   ٜٚبةط    ١غةه١ضٜ

 ب ٝدنط  ظاضٟ نٛؾ دضٜبهٞ ز٠ ع١ٜ١ف ١٥ّ غٓجدضٚ  غ١ض ْٝبطض ١ٜ
ٞ  ية١  ٟ  ٖٝجطٜةس    ٟ 1131 غةديري ضز ٞ  نٛة ٟ  ٥ٝبط ْة ٛة  ٕ  ٝي ٞ  ية١ ب نةطز  ظ٠ٚو ةدةة١ةْٝد  غةديري
ٛ  ةة١ٜين  ية١  ز  َٝتزٟ 1732ٟ) ٖٝجطٟ ٟ 1121 ٕ   ة١ض    ٥ٝبط ْةس  ْٗة٢ مثا   ة عت ب  نةط   ٥ٝة
٠ ٞ ب نطَدؾةةدٕ) نطَدؾةةدٕ نةةطز٠ ِضٟٚٚ ثدؾةةد   ١غةة١ٕ ٥ٟٚةةبضزٚ ضزٟ  ٥َٛةة١ض ٟ قةٛة  نةٛة
ٍب ١َٖٛٚ ٕ   ١ةسٚي دقٞب )ةٛٚ ي١ط١ ٕ  ٚ ىل ٟ خةد ٟ  ؾة١ضِ  ةة٢ب  نطَدؾةد ب ة١ة٣بٗٝبؿة   ؾةدض٠ن١

دةةةدٕ  ةةة١يٞ) نةةة١ ٥ةةة١ضز٠ةٕ ٚ ىل ٚ   قٛٝي ةةة٠ٚ١ غةةة١ة١ةٞ ةةةة١ ةةةٛة  ٥ٝبةةةطٕ    ِض٠فطاإا يةةة١  ١ظٝي
ٕ  نةطزٚ   ة١ ةس   ةة١  ض ة١ ةَٛ ٞ طا ٟ  يرية١ة ٍ  نةطز   َٛغةد ١ز٠ ٕ  ية١  ٠ٚحلةد ٞ  ِض٠فطا  قبَدْةس ْ

ٞ  ةةةب ةدةةةدٕ ٟ ثدؾةةد  خدْةة١) ٥ٚ٠ٚ٠ةةبضزٚ ٚ نةةط   ٚضَٛةة٥١ُ ٥ةة١ضز٠ةٕ ظ٠ٚ هطزْةة ٞ ب )ةةٛة   ةة١ي
دةةدٕ ٍب  قٛٝي  ن١ٚ ةة١  ٥ةة١ضز٠ةريٕ  ١ض ةة١ ةةة١ّ نةةطزٚ  ةة١ ٢ٞٚطاا  خبٜةةد ٚز ٥ةة ٠ٟ ز٠غةة ١ ي١طةة١

٠ ٝبهٞب ْةٞةمثاا  ةٛة َٚةة١ ٞٛ ه ز٠ؽ  نةة١ ٥ٝبةةط٠ ٚ ىلب يبِضغةة دٕ غةة١ض ٠ْٚٛٝبط ةةة  ةةطٜـ قةٛة
ٕ  ١َضزٕ   ١يٞ) ٙ ) ةة١  ثؿةة  ٛٚةة   خةد ٕ  ؾةد ٚ  ١٥غة ٛٚض   ُٖدغة. طا ٣ب  ١٥َة١  ي١ةة١ض  ةٛة  ٠طٛة

ٞ مث  ٛ قبَدْس ْٞ .ع٘مث ُٟ ١َٚ ٞٛ ه ١ْز ١ٜ ٕ  ْة ٞ ٚةري ثدؾةد   ١ةةسٚيط٠ةد ٞ   ة  يبِضغة دْ
 نةةطز  ِض ٟ ٠ٚ١٥يةة١ٕ خةةدٕ  َةة١ضزٕ   ةة١يٞب ؾةةهدْس ٜؿةٞة خةةدٕ َةة١ضزٕ   ةة١يٞ) ز ط نةةطزٚ 

 بةٛٚ  ١و٢ٚط  ١َة ٛٚضٟ ١٥ٜٚـ زٚ ٜٝس  ي١ ة١ةريّ
 

 نةةطز٠ ِضٟٚٚ زٚ ٜةٞة غةةديريٞ ِض ةةٛة ضزٚ  نطَدؾةةدْس  يةة١ ظغةة دْٞ ْةٞة ع٘مثاا  ٥ٟٚةةبضزٚ
ٞب نةةةطزٚ  ظ٠ٚ ةةٞة ظاض ةةةة١ َٛ دقةةة١ض٠ زٚ ٟ يةةة١ ٠ٚ ١َٖةةة١زٕ   ب نةةةطز  ٝةةةد نٛؾةةة دضٟ طةةة١ي

ٞ  ّةة١ةري  م ٖة١ٚيري٢  طة١ىلب  ؾدض٠ ١٥ّ غ١ْس٠ٚ١ْٟ ةب  ١ة١ّ ٥ٟٚٚبضز   ة١ د  ْة١نط ٚ   ثة٢ب  ٖٝهة
ٚ ْةة ض  ٠ٚ٠ َةة ظ  طاافيةٛة) ؾةة١ٖع ز٠ ِض٠فطإا يةة١ نةة١ ٥ٟٚ٠ٚةةبضز ٥ةة١ٚ  خدْةة١ ِض٠فطإا يةة١ ةةٛة

ٟ  ثدؾةد٠ٚ  ٥ٝ( ِٖٝ ثدؾدٚ  ٚ  ة١ ة١ٚ ٚ ٛ ) ؾةهٝبٓط  ّ ب نةط   ١٥غة   ف َة ظ   طاف ية   ١ي ١ٜة١  ٥ة١
رةة٠ٚ١  ةة١ ٞطاا  شٜبةةط خػةة ١ ٖةة١َٛٚ ٟ ظ  ةةطاؽ)  ١ؾةةد٥ ٟ  ٥ةة١ّ  ةة١ٚ ٚنطزْٞ ةةةبب خ١ٝي

ٌب ٚ ىل  ١ض٠ ظٕ ٍب َٛق  بة١خ ٝدضٟ  ١ؾد٥ ٟ غ١ض ْٝبطض ١ٜ َٓدغ س  ق٠ٛ ٝبهٞ ي١ط١
ٞ  ي١ ٟ  1121ٟ  ةدضى ٟ  1731ٟ) ٖٝجةط تز ١ٜ١ًى  ز   َٝة  ١٥ةة١ز ب زض  ؾة١ضِ  ةة١   دقٝة

 قةة١ز ط١ٜؿةة ١ َةة١ٚةٛزٟ نةةط    ١قٜٛةة١ ٥ةةبضزٚ  ١غةةه١ضٚ  ة١غةة١ض نةةط  ة١ ةةس  ٚ ىل ثدؾةةدٟ
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 ٥َٛةة١ض ٟ ز٠ؽ ةةة١ ١ٜز قةةط٠ يةة١ّب ٥ٝبةةطٕ  ثدٜ ةة١خة نط ٜةة١ ِضٚٚ ق٠ٛ ةة٠ٚ١ ةةة١ّ ٠ٚ ٖةة١ظ ض 
ٚ  قةد يب  نة١  ٥ة١ غدْٞ   ٢خةدْ  ١٥ؾط٠فب ةٛٚ ١٥ غد٠ٚ١ْ ٞ  ٥ة١َط ٚ  ْة١ٖ ٟ   وبوا   ةٛة  ةة١  خةب

ٚ ٥بضز١ٜٚنةة٠ٚ١  يةة١ ٚ ع٘مث ُٚاا   ٥ٟٚةةبضزٚ يةة١ْدٚ ٠ٚب ْٝٝةة٠ٚ١مثاا  ةٛة ٥ٟٚةةبضزٚ ثةة  ةةة١ نةٛة
ضزٕ  ةةة١ٜين يب ْةةد ةةة١ب نةةطز ثطاثد ١ْةةس ٟ طةة١ىل نٛضز ْةةد ٥َٛةة١ض ٟ ٚ نةٛة  ؾةة١ِضٟ َْٛدغةٝة

ٍب ينْغةةٛة ١زٜـ ِضٚ  ةةة١ٚ  ٥َٛٝبةةةسٟ ةةةة١ ٚ زٕ   ةةة١ ط٠ٟ  م٢ْٓغةةٛة ي١طةةة١  ٥َٛةةة١ِض ٟ ١َغةةٓة
ٚ   ١ض ة١  ة١ّ ٠ٚ ١ٖيريد١يري١ دْس  ٚ  ية١ْد ٛ  ٥ٟٚةبضز ٕ  طة١ىل  ْٝةس  مثا   ة ٟ طا ٟ  ةةب  ِض٠ ةس ض  ثة١ٜد  خةب

ٕ  ١ٜى ة١ض٠ْريدضٟ ن١ ٚ قٝع١ٕب نطز ٚ ٞ  ةٛة ٕ  ة١ؾةٝبه ١ْٚ  نٛضز٠نةد ب ١٥ غد١ْندْة٠ٚ١  قة١يف  نٛة
ٟ  ية١  ن٥ٞٝس ض٠ٜة١  ن١  ع٘مث ُٟ ٥ٟٚبضزٚ ِض غة ةٟ ٚ  ة١ةة١ز   ٥َٛة١ض   ةة١  ة١ض َ ة١ض    122)ةٛة

ض ٥ةةة١ غدٕ ٥ٟٚةةةبضزٚ ٠ ٞ ٖةةة١َٛٚ ةةةة١ ْةةة١نطزٚ  ؾةةة١ِضٟ ٖةةٝة ب زٚ ٠ٚ ط١ِض ٜةةة٠ٚ١ خبٜةةة٠ٚ١ قةةٛة
ٞ  غ١ة١ةٞ ة١ ةٛٚ  ديري١ ١٥ّ ْٝٗد١ٜو ٟ ب َٚٞٛ ُة  ِض٠ةعة١   ية١  ن١غةٝبو  ٖة١ظ ض  زٚ ْةع٠  ْعٜهة١

ضى شض ٚ   ةٛة ٠ ٞ ٥ةة١ٚ نةةطزٚ  ِض ٟ ؾٝبهٝؿةٞة ةةة١ نةٛة ضز٠ قةٛة  ٖٝبؿةة د ٠ق ةة١ٚ ٥ةة١ٚ  ةةد نةة١ نةٛة
ٕ  ٥ٟٚبضزٚ ٥ًٝ يدقٞ ١٥ٚ ْٝـ ةٛٚ  َٛ ١ض٠زٜس ٟ  ١٥ةة١ز ب نةطز  ٥ة١ غدْٝد  يرية  طا   ةة٢ب  ثدؾةد

 قةةدث٢  ةةد ١٥ؾةةط٠ ددٕ  نطَدؾةةدٕ  ط١ٜدْةةس٠ ٚ خةةبٟ ة١ة٣بٗٝبؿةة  خةةبٟ ةةةدضطط ٢ْ ٖةة١َٛٚ
 ب١ْة٠ٚ٠ٚٛ ؾٜٛبين ي١ ؾدض٠ ١٥ٚ

 
 ْةةد  ثٝبهةة٠ٚ١ ٠ن١غةة٢ 19999 ٜةة١ن٥ٚٞبضزٚ زٚ ٜةةٞ غةةديريٞ ةةةب ثدؾةةد  ١٥ةةة١ز

ٞ مث  ٛ  ه١َٛ ٞ ٚ ١٥ؾط٠ ددٕ ة١ٜين قٛيرييٞ ١ةريّة ٞ  ةة٠ٚٛ  ْة ٞ  َةدْع ب  ةط  ؾة١ِضٜبه
 ةةةة١ زض  يِٛضغةةة دٕ ٥ةةة١ضز٠ةريٕ  نطَدؾةةةدٙ  ١َٖةةة١ز ٕ  قةةةٛيريي١ز  ٥ةةة١ّ ١ْ ٝجةةة١ٟ يةةة١

  ١قةسٜل  ١٥ؾط٠ ددْٞ ؾد١ٖٝ ٢ ف  ديٞ ةد ) ة١َ١ َٛقدة٢ٌْٗٝمث  ٛ  ه١َٛ ٞ
 ز٠ؽ ؾةة ٝبهٝدٕ ١َغةةدضٟ  ؾةة١ِض  ةة١ٜطٟ ةةة١ ٥ٝؿةة١ز  يةة١ّ نةةٛضز  ٥َٛةة١ِض ٟب  124)نةةطز

ٞ   ٥١ُٝين ةب ١٥ؾط٠ ددٕ ٠ٚب ١ْن١ٚو ٟ  َة١ٚقع ٞ  خةب ٕ  ٖة١َٜٛٚدْ ٞ  زٜػةد   ١غةًُٝ
 بنطز٠ٚ٠ ْٞمث  ٛ  ه١َٛ ٞ

                         
ضٟ ٟ ثدؾةةد خدْةة١) ةدةدْةة١ ٥ةة١َ ٟ ٥ةة١ّ  122) ٚ ةةة١ة ةةة١نط  ةةةطٟ  ٜةةدخٛز) نةٛة  َعدْٚةة١ ٞ ةةةب ن١غةة39999٠ٚ١ ةةة١ نةة١ ةةٛة

ٚ نٛٚ ثدؾد ١٥ة١ز  بٛة
َد ٞ  124) ٛ ض) يةة١ ْدزضؾةةدٙ ةدغةٞة ةث١ض٠ٜةة١ٚ ٥ةة١ّ َةة١ ًٛ ةة٢  ١قةةطٟ نةة  ٜٚ ٠ٚ َٛخ ١قةة١ض٠ٕ ٠ٚ٠  ةة  م ٠ز  ٥ةة١ّ ٠ضطةة ٚ 

٠ ة طٕ ز  ٥بنػربضز) ي١ ز 1131 غديريٞ ي١ ٚ ٠ يبْهطٜو َٝبج١ض) ضٟث١٥ٕ ق١ُٝ ١ ة١  دضى١  بنطٚ 
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 :هًجرٍ شًانسَوًين عُصرٍ سيطىئُوا تا كىرد،( 2)

 :شاه نادر
ٟ  ٕطا  يريةةة غٛ)  ه١َٛ ٞ ١٥ٚ خ ٟ ي١ ٕ ٠ٚ ز   ث ها   ١٥ةة١ز ٞ ضاهٚ  ١ٚٝة ز خًٝ  ة

 َُُٖٛٝة١ف    ١ةسٜت١ْ ١٥ّ ١٥غدغٞ غ١ة١ةٞ ٠ٚ   طبِض ًٞي٘ك ة١ ٥ٝبط ٕ ١ٟٝغٝدغٝ
 ٞ ٕ ) ؾ١خكة ٞ  ُٖدغة. طا ٕ  قةٛي ٚ   ْةدزض ) ٜة١ ين   خةد ٕ ب  121)ةةٛ  يةة١ قةٛيٞ   ُٖدغة. طا

ٟ  ضٕ زٚ ٟ ٕ ) بطا ٕ )   ١٥قةر١ٖد ٚ  ؾة  ظز   ية١  ٣ ١٥ؾةط٠ دد  ٗطط ة٢  نةطز    ١ْرية١ د
ّ  ٗنٛؾة ٢  ٞ ٛ ه  ١ض ة١  ةة١ ٞ  قةة١ ١ٟٚ َٚة١  ٟ  ةة١ق٠ٛ   يةة١ ٠ٚ نةطز٠ٚ٠   ٥ة١ ٝد  خةب

  ةةة١ضةٞ ١ٟٚةري دْةةة ٥ةةة١ٚ ز ٚ ٟ ز٠ّٚٚ  ُٖدغةةة ٢طااإ ؾةةةدٙ َٚةةة١ ٞٛ ه ١٥َةةة١ زٚ ٟ
 بْٞمث  ٛ ١َٚ ٞٛ ه ة١ ةٛٚ زض  ١٥ؾط٠ دد٠ٚ١ْ ِض٠فطٕ ي١ ن١ نطز  ٥ٝبط ْٞ
ٞ  نٛ ةٛثط  ٖٝجطٜةس    1142ٟ ية١  قةٛيٞ   ُٖدغة. طٕ ٚ  غة١ض  نٛ دٜة١  ٖة١يري  ٥ٟٚةبضز

 يةةة١ ٠ٚ٠ ١َٖةةة١ز ٕ) يةةة١شٚٚض ثدؾةةةدز  ٕمثااا  ةةةٛ قبَدْةةةس ٟ يةةة١شٜبط نةةة١ ْةةةٞ مثااا  ةةةٛ
ٞ  ؾهدْسٚ  ٥ٟٚ٠ٚبضز ١٥ّ ن١ ١َ١٥ ي١زٚ ٟب ةٛٚ طدٖس ٥ٚبضزٚ ٞ ط قة٠ٛ  ٍب  اثهة  ي١طة١
ٞ  ١َ١ٖز ٕ) ٥دغدْٞ ة١ نطزٕ ظ٠ٚو ىلب  ١ضةٞ ١٥ؾٝدٟ َدي١ظمي١ٚ  ١َٖٛٚ  طةطو  ٜؿة

 ٖةةة١َٛٚ زٚ ٠ٚٚ   ِطٜبس ٜةةة١ ؾدض٠ؾةةةٞ ٥ةةة١ّ فعاااَٟٛ ةةةد ٚ نطَدؾةةةدٕ نةةةطز٠ ِضٟٚٚ ٚ 
ٞ  ةة١  ٠ٚ ةةٛٚ   ظاضٟ هٜٞعد ٝبض   ٛضى ٥ٟٚبضزٚب نطزٕ ظ٠ٚو ىلب ةدضطط ْٞ  ث١ضٜبؿةدْ

 بزٚ ٠ٚ ط١ِض ٠ٚ١ٜ خد١ْقني ٚ ظ٠ٖد   د ١ٜ ين  سٚز ثؿة  د
يٞ  ْةةدزض ز٠غةة ٛةطز٠ٟ ٥ةة١ّ ٠ٚ ز٠ٚيري١ ةةس  زٚٚ ةةة١ٜين يةة١ ةٝعةة١وطإا ةةة١ قةٛة  غةة١ة١ةٞ ةةٛة
ٚ زٜػةةةدٕ ة١ ةةةس   ٚ ىل ثدؾةةةدٟ ١٥ةةةة١زب  ةةة١ض  ٥ٝعتْةةٞة ٍب  ١غةةةه١ضٚ ة١غةةة١ض ةةةٛة  ي١طةةة١

 نة١ْس  زٚ ٟ ية١  ١٥حل١ض٠نة١ٚ   ػٞغ٥ٛ ة١ نطز ٟ ظٖد =ظ٠ٖدٚ) نطز   ١ض٠ن١ ٞ ٚز ٥ٚبضز
ٕ =١٥ضز٠ةريٕ)  دنُٞ ٠َٛ ١ق١ ١ٝ ١٥ّب ططو ٟ نطَدؾدٕ) ِضاش٣ب ٕ  ٟ ٥ة١ضزٜت  ةة١  نةطز  زٜػةد
ٛ  ة١ ْٝٗد١ٜو ثدؾد  ١٥ة١زب  ٛضى ِض٠ س ضٟطٕ ٞ  ٖد ة١  ٜة٠ٚ١ ٥ٚبضزٚ خب٣ة ٕ  ْعٜهة ب ١َٖة١ز 
 ةٟ يةةةة١ّ قبْد ٝبةةةةو نةةةة١ ز   قٛضجيةةةةدٕ) يةةةة١ َٝتزٜةةةةس  1721ٟ غةةةةديريٞ ٥ةةةة١ًٜٛيٞ 11ٟ يةةةة١

                         
َد ٞ  121) ٙ  ةدغٞ ٚ ةث١ض١ٜ٠ ١٥ّ ١َ ًٛ ٛ ض ) ية١  ْدزضؾةد ٟ  نة ة٢   ١قةط  ٜٚ ٕ  ٠ٚ٠  ة  م  ٠ز ٚ  َٛخ ١قة١ض٠ ٠  ٥ة١ّ  ٠ٚضطة ٚ 

٠ ة طٕ ز  ٥بنػربضز) ي١ ز 1131 غديريٞ ي١ ٚ ٠ يبْهطٜو َٝبج١ض) ضٟث١٥ٕ ق١ُٝ ١ ة١  دضى١  بنطٚ 
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ٚ  ١َ١ٖز ْةة٠ٚ١  ٍب ةةةٛة ٚ  ي١طةةة١ ٞ  ُٖدغةةة س طاإا ؾةةةدٙ ٥ٟٚةةبضز ٚ قٛضغةةٞة ؾةة١ِضٜبه ٠ٟبةةةٛة  ْٝةةٛة
ٕ  ٥ٟٚبضزٚ ٚ  ٥ٝبةط  ٠ٚ٠ٚٚ   َة١ ٛ ٚ  ةٛة ٞ ط ٖة١َٛ ٞ  اثهة ٚ  ز٠ؽ ٚةةدضطط ْ ٛ  ٥ٟٚةبضز ٞ مثا   ة  ْة
ٕ  ١  ١ي ١ ١٥ّ  هػٞ ة١ ٠ٚب ن١ٚو ٟ ةة١  نة١ْس٠  ٖة١ض   ظٌٚا ٟ  ١٥ةة١ز  ٥ة١ ٛ ٍ   بعضا  ثدؾةد

يريح َةة١ة ٛٚضٟ يٞ ُٖدغةة.طإا) ّةةة١ةري نةةطز  قةٛة يريي١ ةةة١ّ  قةٛة  ٠ٚحلةةدٍب ْةة١ةٛٚ ضاٟاِض  قةٛة
يريي١ ٥ةةة١ّ ةةةة١طٜٛبط٠ٟ  ٖةةة١َٛٚ  ةةة١ٜٚبع٠ٚ نطَدْؿةةةدٙ  ١َٖةةة١زٕ   ٥ةةة١ضز٠ةٕ   ةةة١ةطٜبع  قةةٛة

 بهط ة٠ٚ٠ٚٛ ِض٠ ٥ٝبطٕ  ةب يِٛضغ دٕ
يٞ   ُٖدغة. طٕ ٞ ٥ٚبضزٚ ةة١  غةديريس    ة١ٜين  ية١  قٛة ٠ٚ١ٝ  ٖة١ظ ض  قة١ز  ٜة١ن ٕ  ن١غٝة  زٜػةد
ٞ مثا   ٛ  سٚزٟ نطز٠ ِضٟٚٚ ٟ  و بوا  ب ْة ٍب  خةب ٚ  ي١طة١ ٟ  ١٥قةرًيٝس   ٥ٟٚةبضز   ١ٖسٜةس  ة١ ةس 

 قبيريةة١ ٥ةة١ّ ْةةدضز  نةة١ضنٛى ِض٠يفطإا ةةةب ز  خةةدٕ ؼططٝبةةْ) قبَدْةةس ٟ يةة١ ق٠ٛ ٝبهٝؿةٞة نةةطزٚ 
 ٚ يريِظ٘ نطزٚ   دةريْٞ ٚ ٜٚبطٕ  ثٝبـ ٖد ١ ٚةري ٝبهٞ ١ٖض ٠ٚ ِضاٜٞ  ز  ظخٛضَد ٛٚط٘) ة١غ١ض

ٚ  ١ْةدو ز٠ؽ ي١ َٚٓس يريٝؿٞ شٕ ةٛٚ  ة١ز٠ض  ١ز ي١ ٠ خدٕ ؼططٝبْ) ١٥ّ ؾ١ْد ١ ٞ ب ْة١ةٛ
ٞ   يفطااا ِ ٥ةةة١ ٌب  نةةةطز٠  ِضٟٚٚ زٚ ٜٝةةةس  يةةة١  ةةةةطزٚ   ز٠ضز٠ ةةةة١ّ ن١ضنٛنٝؿةةة  زٚ ٟ يةةة١  َٛقةةة

ٞ  ٥ٟٚٚبضزب ط١ِض ٠ٚ١ٜ ١ْنط ٚ ث٢ب ٖٝهٞ ن١ّ  ٝبهٞضٚق  ١ َٛ دق١ض٠ٚ   ية١شٜبط  نة١  ١٥قةرًي
ٖطظ ) ية١  ز  1722 ي١ ةٛٚ ز  قٛيٞ ْدزض) ٥ٝس ض٠ٟ ٕ  ية١   ةٛة ٚ  غة ٚ  ٟ ة ز٠ٚضٟ ث١ضٜة٠ٚ١  ١ ةس 

 بططو
ٞ  ةة١  ة١ض َ ١ض ٟ  ١ضٜط)ٚ  نٜٛػٓج١م) ١٥َ ٟ ثدؾد  ١٥ة١ز ٞ  قةبيري ّ  نة١ضنٛن   ١ةة١

ٚ  غةة١ٚم ٠ ٞ ةةة١ةريّ نطزةةٛة ٚ نةة١ّ ظاض نبٜةة١ قةٛة دٕ ؾةةهدٚ  ةةٛة شض  ١٥َ ٠ن١ؾةٝة  اثةةدٍطب نةٛة
ٍب نةة١ ثدؾةةد  ٕمثاا  ةٛة ٚ  ة١ ةةس  َعدْٚةة١ ٞ ةةةب ٜةة١ى٥ٚبضزٚ ي١طةة١   ةة١ممٛظٟ 11ٟ يةة١ ْٝبطض ةةٛة

ٟ ؾ١ ١َق١ةٞ ٜوْع ي١ َٝتزٜس  1722ٟ ّ  طا ٍب  ١٥زٖة١ ٞ  ْةدزض ) ي١طة١ ي  ؾة١ِضٚ   ن١ٚ ة١  ز  قٛة
 2999 ٚ َةة١ق 29999ٍٛ ْعٜةةو ؾةة١ِض٠ز  يةة١ّ ٥ٝبةةطٕ  ٥ٟٚٚةةبضز ٜعةةد ٞضاا ب نةةطز َةة١ ًٛةٞ

ٟ  ية١  ٚ ىل  ثدؾدٟ ١٥ة١ز ٠َٛ ١ق١ ١ٝ ١٥ّ زٚ ٟ ي١ب ةٛٚ ١٥غ   ز٠ض٠ٚ٠ٚ  ٖد ة١  ة١ ةس   قة١ةري
 بنطزٕ ٚ ْٛدٟ ١ ط ٚ  ١ة١ّ َٛ دق١ض٠ٟ ق٠ٛ ٞ غ١ض نطز٠ ضٟ ١ طٚ

 

 ن١َةس   َٛز١ٜ٠نٞ ي١ نبنطز٠ٚ٠ٚ خبٟ ظٚٚ ١َ ًٛة١ٝ ١ ١٥ّ زٚ ٟ ي١ قٛيٞ  ْدزض
ٚ ب  ٝبط م نطز٠ ِضٟٚٚ زٜػدٕ ٠ٚ ثٝبه٠ٚ١ْد  ق٠ٛ ٞ ة١ ١ٜن٥ٚٞبضزٚ  غة١ض  ٠ٚق ة١ز   ية١

ٚ   نة١ضنٛى  ز٠ٚضٟ ية١  ثدؾةد  ٕمثا   ٛ اثدٍط  ١غه١ض   ية١  ٥ٚٚةبضز  زٚٚ ْٝٗدٜة١و ب ةةٛ
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 ؾةة١ِضٜبهٞ    1722 ٥ةة٠ٚ١ٍ  ؿةةطٜين 31ٟ) ةةةٕٛٚ ىٜةة١ ٠ْريدضٟةةة١ِض  يةة١ٜتٕ) ْعٜةةو
 ٥ٟٚبضزٚ ٠ٚحلدٍ ةٛٚ ق٠ٛو ة١ ١ّٖ  دظ٠ٚ ١ّٖ قٛيٞ  ْدزض ٥ٟٚٚبضزب نطز قٛضغٝدٕ

ٟ  ي١ب ةٛٚ ن١ّ ٚ ٖٝتى ثدؾد ٕمث  ٛ ْ  ؾة١ِضز   ط١ضَة١  ن١ٚ ة١  ١٥غة   ية١  ثدؾةد  ع٘مثا 
  ٝبةةو ٚن١ؾةة٥ٚٞبضز ١َ ١ٜٓٚٝةة١ٟ قةة٠ٛ ٞ ٥ٝةةس ض٠ٚ ٥ةةٝ  ٠ٚ نةةطز  ٠ٚ ةةد ٞ خةةٛ ض٠ٚ٠ٚ

 ز٠ؽ  ةٛضى  ٥ٟٚبضزٚ ةدضطط ْٞ  ٗاثه٢ط ق٠ٛ ٞ ١َٖٛٚب ؾهد خط ث ظاض ٠ٚ نٛٚ 
 ةةةب ْةة١نطزٚ  ٥ٝػةة ٝردز٠ٟ ط١ٚض٠ٜةة١  ةة١ض٠ظاإ يةة١ّ قةةٛيٞ  ْةةدزض ةةة١ةريّ نةة١ٚو   ١ةةة١ّ

 ١٥َة١  ي١ةة١ض  ٥ٝبط ٕ   ةري١ِضٜب ٠ٚ١ ٜٚػة  دضؽ ٚةري ٞ ي١  ٛقٝدٕ بعضٟة١  ١غهٝين
ٍب   ض ةةة  َةةٛض زٟ ٕط ااايريةةةغٛ)  ةةسٚزٟ ٟةةة١طٜٛبط٠ ثدؾةةدز  ١٥ةةة١ز  ة١ ةةس  ٚ ىل ي١طةة١

  بَٝتزٟ 1722ٟ) ٥ٝبط ٕ ةب ط١ِض ٠ٚ١ٜ نطزٚ  قٛيرييٞ
 ٚ قةة١ كدؽ ٚة ةةٞ نةةطز٠ ضااٟ ةة١ طٚ قةةٛيٞ ْةةدزض ٖٝجطٜةةس   1724ٟ غةةديريٞ يةة١

 نةةةٛضز 1999  ١ ًٝػةةةس  قةةة١ةريٟ نةةةدْٞظااإَٛ د ةةة١ ي١ةةةة١ٜين نةةةطز ظ٠ٚو  ١ ًٝػةةةٞ
 ْةدضز٠  ق٠ٛ ٞ بعضٟة١ د٠ٚ١ْزٜػ غديريس   ١ٜين ي١ ب ٥ٝػتّ ٥ٝٓػكًبث١زٜدٟب)١ٖةٛٚ
  غةة١ٓٝ)  ةةد  ةة١ض٠  نةةٛضزٚ قةة٠ٛ ٞ ٜدضَةة١ ٞ ةةة١ ٠ٟ ٥ٚةةبضزٚ ٥ةة١ّ ةةة١ةريّ  ةة  م  غةة١ض

ٞ  ية١  ز٠ّٚٚ  ُٖدغةيب طٕ ؾدٙب نط  ث١ضٜبؿدٕ ي٣ٚ١ب زٚ ٠ٚٚ   ِطٜبسض ١ٜ  1721ٟ غةديري
ٞ  ة١ ُٖدغيبطٕ ؾدٙ َٓس يري١ن١ٟ   قٛيٞ ْدزضب )نطز ٠ٚ د ٞ َٝتزٜس  ٙ )  ٝٓةٛ ْ  ؾةد
 ب 121)ة٠ٚ١نًٝٞ ةٛٚ خبؾٞ ةٝبري٣١ٛ ٖٝبٓد١ٜ  ّغٝب١ٝ  ١ةدغٞ

  ١ةةة١ّ  ٥ةةبضزٟٚ قةةبيريٞ زٚٚ ز   َةةٝتزٟ 1741ٟ- ٖٝجةةطٟ 1114ٟ )غةةديريٞ يةة١
ٞ  ية١ ب ؾة١ٖط٠ظٚٚض  ١َ٣ْٛس٠ي ِض٠يفطٕ نطز٠ ضٟ ١ طٚ  ْةدزض  ٖٝجطٜةس    1111ٟ غةديري

ٚ  ق١ٚيٞ ي١غ١ض  ٚم ١ ط٣٠ ة١ س  ٚ ىل ة١ةريّ    م  نطز٠ ِضٟٚٚ زٜػدٕ ؾدٙ    127)٥ة١
ٌب نةةةةطز٠ ِضٟٚٚ ؾةةةةدض٠ظٚٚضز  ة١غةةةة١ض ظاض٠ن١ٜةةةة٠ٚ١ ٥ٚ٠ٚةةةةبضز ١ةةةةة  ة ةةةةدٟٚب َٛقةةةة

  ٚ ٥َٛةة١ِض قةة٠ٛ ٞ ْٚةة١  ١غةةه١ض ْةة١ ةةةٛٚ قةة٠ٛو ةةة١ ٠ٚ١٥ْةةس٠ ؾةةدٙ  ْةةدزض خٜٛبِٓطٜبةةصٟ
 زٚ ٟ يةة١ ٥ٝبةةط ٕ ٥ٟٚٚةةبضزب نةةطز ىلب ةتري٠ٜٚةةدٕ ٚ  ِض ْةة١ططو ةةة١ضٜد يةة١ خبٜةةدٕ  ١ؾةةد٥ 

                         
ٙ  ْةدزض  ثدؾةس   ي١ َدٚ ؾدٖٝس  ١َقدَٞ ي١ َدْط ١ٖؾ  ١ٖض  ١ةدغ١ ؾدٙ ١٥ّ  121) ٟ  خ١ية١يف  ؾةد ٚ  نطزٚخةب  ةةٛ

 بنٛٚ ي١ْدٚ  ١ض ١ ة١ّ ق١ ١ٟٚ خد١ْز ْٞ ٚ ؾدٙ ة١
ٟ ٚةري  نة١  ١٥َة١  ٟطا  خد ةب ة١ س   ٚ ىل ثدؾدٟ ١٥ة١ز  127) ٟ  ٚ ١نة١ ٟ  ٥بضز٠ٚٚنة١ ٟ  ية١  خةب ٙ  ْةدزض  ؾة١ض  ؾةد

 بز   ١ ط٠ٟ ٠ٚ س٠ ة١ّ ندٚ  ١غًِٝ ة١ س ٟ نطز ظ٠ٚو َٛقرًيٞ ١٥ط١ض ن١ ز  ؾدٙ ْدزض ة١ ٠ٚ سٟ ةثدضٜبع٣ب
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  ١  ١ٜ١ى زٚ ٟ ي١ نطزٚ  ض٠َٟٛ دق١ ٚ ن١ضنٛى ط١ٜؿ ١ ؾدض٠ظٚٚض   دةريْهطزْٞ
ٕ  ية١   يفط ١٥ ١ْ ١ْؾدضٚ نطزٚ ظ٠ٚ ٞ ضٚٚق، ١ ٞ   ة١خطٜ.  ٚ  ةدةري ٚ  ْة١ةد   ٠ٚب ْة١ةٛ
 ظ  =نبٜة١  ٠ظ٣ب) ية١  ١٥َة١  زٚ ٟ ية١  ؾةدٙ   ْةدزض ب نةٛشض   طة١ىلب  َةٛز  عٝين  ١٥ٖٗدىل ي١

ٌب ط١ٜؿ ١ نطزٚ  ظ٠ٚو ٜؿٞ ١ٖٚيٝبط) ث١ِض٠ٚ١ٜٚ   يكغ  ٟ  ٚ  َٛق ٟ  ٥ة٠ٚ١  ي١ِضٜبرية١
 ٥ةة١ًٜٛيٞ َةةدْريٞ يةة١ب ز ١َظض ْةةس  ٜدضَهةة١) يةة١ خةةبٟ قةة١ض ضطدٟ نةةطز  ٜبط ْةةٞٚ ز ةةةٛٚ
 ن١غةةٞ ٟ 49999  ةةطٟ قةةبيٝبهٞ قةةط٠ٜس  يةة١ّب نةةطز َٛ دقةة١ض٠ ؾةةدضٟ ز 1742
 ب١٥نطز ٜٚبط ٕ ٚ  دةريٕ ْد٠ٟٚ ١٥ٚ ةٛٚ ة١ س  ز٠ٚضٟ ي١  ١ة١ّ
ٌب ٚ ىل  ١َضز ْةةة١ٚ  ظاض َس  عةةة١ ٝبهٞ   ثدؾةةةد  ١غةةة١ٕ  ةةةدةٞ ةةةة١يًٝٞ) َٛقةةة

 ضااٚٚقٟ ةة١ خبٜةة٠ٚ١ ؾةةٝسز٠ ٞ ق٠ٛ ةةٛٚ ٖةة١َٛٚ ةةة١ ؾةةدف ْةةدزض نةةطزٚ  ٥ٟدظ ٜدْةة١
 ٚ ىل ١ٖيريد١يري١ دْةةسْٞ ق١قةةسٟ ةةة١ زٚ ٜٝةةس  يةة١ب ةةةٛٚ  د٥ٝةةس٠ ةةة٢ب ةةة١ةريّ نةةطز  َٛقةةرًيٞ

ٌب ٟ  نطز٠ ِضٟٚٚ ٖٝبٓدٚ  َٛ دق١ض٠ ي١ ٚ ظٟ َٛق ٞ  ٚ   َٛة١ض  ٥ةٝنب ) ةة١ظٜط٠  ٥ة١ٖدي
ـ  ٚ شٕ نطز ة١ د  ٚ دّ ق١ ٌ ّ  َٓةس يريٝ ٚ  ْٕة١ةد ٝد  َٛقةٝ ١ ١  ية١ ٟ ب ْة١ةٛ ّ  ية١زٚ   ٥ة١

ٌب ط١ِض ٜةة٠ٚ١ ؾةةدٙ  ْةةدزض ٠ٚ ؿةة١ ١  ٚ ؾةة١ْد ١و  ةدضٜبةةو نةة١ْس غةة١ضي٣ْٛ١ب ٚ َٛقةة
ٟ ةة١  ة١ ٜٚػة ةهدٚ  ظ٠ٚ ٞ  ٛ ١ْْٜٞ ة١ةريّ غ١ضٟ  نطز٠ ٖجَٛٞ ٟ ؾة١ض   بعضا  ٢ٚطا

 خب٣ةةةٛ ةةةة١ ةةةةٛٚ َةةة١ة ٛٚض ٚ ْةةة١ططو غةةة١ضٟ ١٥َةةة١ف ط ١قةةة١  ةةة١ ط٠ز   ٚ ىل ةةةةدف
 ؾةةةدض٠ظٚٚض٠ز  ٚ  ةةة  م ؾةةة١ِضٟ يةةة٠ٚ١قة بة١ ةةةس  ِض٠يفطااإ ط١ِض ٜةةة٠ٚ١ ي١ؾةةةهط٠ٚ١ٜ

ٟ  ةدجيد٠ٚ١ْضٖذ٥د ة١ٗٝو ي١  طٜـ ١ٜٚن٥ٚٞبضز ّ  خٛةقة١ ب ٥ة١نطز  ؾة١ِض  ز٠ ةٛ   ٥ة١
ٞ  زٚ ٟ ية١  ؾةدٙ   ْةدزض ب ِض ٠ٚغة د  قٛيريح  ٞث  ١ؾ١ةٛ ة١ ةدض٠ف ١٥ّ ي١ط٘ ة١  ْةدضزْ

 بنٝبؿد يٞط٘ قٛيريح  ن١ض  ٞذَٛ ٚ ٥ٝبط ٕ ط١ِض ٠ٚ١ٜ ة١ س  ةب  ن١ض٠ذَٛ ١٦ٜ١ٖ ٝبهٞ
 

ٚ  خةط ث  ظاض نةٛضز  ةة١  ز٠ض ة١م  ؾةدٙ   ْةدزض  َٛ د١َي١ٟ ٕ  ٠ٚ  ةةٛ ٕ  نٛضز٠نةد  ٥ة١ٜد
ٍب ؾ١ِضٟ ة١ ز ٥   ١ دب ْسغض ةٛ ٛ  اثدٍط ي١ط١ ٟ  ةة١  ثدؾةدز    ٕمثا   ة ٕ  ي١ٖجة١  طةبض 

٘  ١ْ ط٠ ة١ف  ١٥ّ غ١ة١ةٞب ١ٖيري ١غ  ٛٚ ةب ٖج١َٛن١ٜدٕ ِ ظا ٟ  ٚ يرية ٙ  ْةدزض  خط ثة١  ؾةد
ٞ  ٟ  خدٕ ٚضزٟ غٛادٕ) نطزْٞ  ١ظٍ  ١زضٟ ة١ًَٟٛ ي١ب ةٛٚ ٕ   ةدنُ  ٚ ٥ة١ضز٠ةري

ٞ  ة٠ٚٛ ن١ ةٛٚ  خبٟ ةط ن١ٟ ز ْدْٞ ١٥ٚ ةٝبري١ٟ ي١ ٞ  غة١ة١ة ٟ   ٛقةٝدْ ٚ  نةٛضز  ٥ة١
  ١ؾةةة ٠ ٞ) خبض غةةةدٕ نةةةٛضزٟ نةةة١ ٜٚػةةةة َٝتزٜةةةس   1737ٟ غةةةديريٞ يةةة١ب ْةةةد٠ٚ
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ٕ   ٛضنُدْة١ندْد   ة١طةص  ةهد  ق١ض٠نٛضيب ٚ ى٠ظري١َؿ١ن ٕ  نٛضز٠نةد  ْة١نطزٚ   ةة١طبٜبٝد
ٞ  ية١  ٠ٚب نطزٕ ١َؾٗسٟ ١ْقًٞ ة١ظ   ةب ؾدٙ  ْدزض ١َ١٥ ي١غ١ض  ية١  ز ٚ 1747 غةديري

ٕ  32ٟ ية١  ِضٜبرية١  ي١ خبض غدٕ نٛضز ْٞ غ١ض ةب نْٛٚٞ ٞ )  ةٛظ٠ٜط    ةط  ة١ِضٜٛ ٜة١ ٝبه
                        ٥ٝػتّ ١٥ْػكًبث١زٜدٟب )نٛشض  ز  11

ٕ  ؾةدٙ   ْدزض ق١ ًٞ زٚ ٟ ي١ ٚ  ٥ٝبةط  ّ  ؾةٝبٛ  ٞ ١  ة١ٜٓة١ز   ية١ ٟ   ديٝة١  ٕ  نةٛضز  ٥ٝبةط 
ٞ  قةط١ٜ٠ز   ي١ّ ظ٠ْس نٛضزٟ ١َٚ ٞٛ ه نطزٚ  دزٟظٜ  1712ٟ ية١  نةطزٚ    ١ؾةهًٝ

 ٟ ٍب 41 ٜةةة١ ين 1714 غةةةديريٞ  ةةةد ٜةةة٠ٚ١ َةةٝتز  َةةة١ ٞٚ هٛ ٥ةةة١ّب نةةةطز ز٠ٚ َةةةٞ غةةةد
 ةةةدض طةة١ىلب ةدةدْةة٠ٚ١  ٥َٟٛةة١ِض ةدٜةة١ٟ ١َقكةة١زٟ ٥ًٝ جةةدٚ ة١غةة١ة١ةٞ  ٠  ظ٠ْةةس)

ٍب  يةةة١ ط١ٜٟٝ ١غةةةه  ةةة١ض٠ند ٞ طةةة١ىلب   ٝبههةةة٠ٚٛٚ ْٝةةةس مثااا  ةةةٛ َٚةةة١ ٞٛ ه ي١طةةة١
  ةةدضىٞ يةة١  ١ كةةٌٝ ةةة١  ١ض٠ند دْةة١ ٥ةة١ّب نةةط  ؾةة١ٖط٠ظٚٚضز  ٚ  ةة  م ُٟطٚقاإَةة١

ٞ  ي١ ١ٜن٢بب ١٥نط٣ب ةدؽ غًٝبُدْٝس   ٚةري ٞ ٞ  ١٥غة دة ٞ ٛ ه ي١ْدٚنةْٛٚ  ظ٠ْةس   َٚة١ 
 ٟ ٚ  ظ٠ْةةس  ١ؾةة ٠ ٞ نةة٢َ١ ٚ ة٣بٗٝبةع  ٥ةة١ ردزٟ ٜدضَةة١ ٞ ة١ ةة١ٚ ٟٚ ْةة١ٜدْ ٛ ْٞب ةةٛ

ّ   ة١ةيف  ةبب ةس٠ٕ خدٕ ن١ضِٜ ِ  كةد١ْ ْٛق ٥ة١ ٕ  نة١ضٜ ٟ ةة١  خةد ٟ  بعضا ٟ   ١ؾةد٥   نةٛضز
    ب            ١ؾد٥  ١ْٕ ي١ٚ طٛضْٚٞ ١٥ة١ز٠ٚ٠ْس ) نطزةٛٚ ؾ  ظ ١ْقًٞ
ٟ ٥ٝٓكط  زٚ ٟ ي١ ٞ ٛ ه ضا ٞ  ذل١َة١ز  ٥د ةد  ظ٠ْةس   َٚة١   ةة١  ز٠ض ة١م  قدةةدض  خةدْ

ٟ  طة١ىلب  نطزٚ  ١٥ْس ظ٠ٟ ة٢ب يريُٝبهٞظ٘  ظ٠ْس) ةدخكٛم نٛضزٚ  ١ؾد٥ ٟ  ِض١٥ٚغةد
ٕ   ١ةسٚيريتري) ١ٜنٝبو   ٟ ة١  خدٕ ن١ضِٜ خد١ْز ْٞ ي١ بنٛؾ  ٞ  ية١  نة١ؽ   خةد  ز٠غة

ٕ  ز٠ٚضٟ ةٝبريدندْٞ بة  ١ؾد٥ ٠ ي١ّ ظاضٜؿٞ ٠ٚ ١ْةٛٚ  ِضظطدض              نةطزٚ    ة١ٖج   ٥ٝبةط 
  بَديكٛيريِب ٥ٝبط ٕ  دضىٞب ) ٖٝبٓد١ٜة٢ب  ٛضنُدْٞ  ١ؾد٥ ٟ

 

ٟ   ١ةةةةسٚي دقٞ ٖٝجطٜةةس    ٟ 1112 غةةةديريٞ يةة١  ٌب ٚ ىل ثدؾةةد  يةةة١ ٜةةة١ن٢ب نةة١  َٛقةةة
ٞ ظ  ة١  ٠ٚ ةٛٚ  ة١ س  ١َٓ١ندْٞنبيري ٗ  يريُة ٟ  ةة١  قة١ضف  ةةٛٚ   ٚض١َٛؾة   ةدةريٕ   ق١قةس

ٟ  خب٣ٛ ثٝبـ ز ١ٜ ١ٖةٛٚ َديريٝد ٝدٕ ١ٖضنٞ دز١ٜٚ مم ١ غ١ض نطز٠ ي١ؾهطٟ  ٖٝبٓةد
ٌب ِض٠يفطااإ ةةةةب  ثةةة٢ب  ةةة١ْريٝدٕ ٗؾةةةٜٛب٢ٓ ن١ٚ ٓةةة١ ٝةةة١ٜدزمم ١ خةةة١يريهٞ ةةةة١ةريّب َٛقةةة

 ي١ ظ٠ْس ي١زٚ ٟ ن١ قدةدض  ١َ ٞٚ هٛب طٝبط ٠ٚ١ٜ ١ْن١ٜدٕ دةري ٚ نٛؾ ٝدٕ ١ٖٗيريه٢ٓ
ٍب ةةة١ٜٔ ة١ٜٓةة١ نةةطز  ١ؾةةهًٝٞ ٥ٝبط ْةةس   ةةةس يٞ ٚؾةة١ِض ْٝةةس مثاا  ةةٛ َةة١ ٞٚ هٛ ي١طةة١
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ٞ  نطزا ١ ضٟٚع  ١ ة٠ٚٛٚ ٞ ب نةٛضز  ٚةري ة ٟ  ية١شٜبط  ؾةهدى    ١ؾة ٠   قةدزم  ٥ٝةس ض٠
ٞ  طة١ىل  ِض٥٠ٝػةٝس   خدْٞ ٞ  ٜدضَة١  ٞ  ز ١َظض ْةسْ ٟ   هَٛة١  ٟ  ية١ ب نةطز  قدةةدض  ٥ٝ  ةس 

                                                                                          1311ٙب ) ةٛٚ ١َ ًٛ  ة١ةريّ نطز  ٛقٝدْٞ خدٕ قدزم خدْس    ١يٞ  ١ ح ز٠ٚضٟ
 :َٝتزٜس  ْبظز٠َٝين  ١قطٟ ٚ ١ٖشز٠َني  ١قطٟ ١٥ٚ خ ٟ ي١ نٛضز   2)

ٞ   ١غةهٝين  ةب ة١ س   ٚ ىل ٞ  ية١  ؾةدٜٚع ز٠    ٥١ةسٜيب  ٚ ١َْ ة١ ٝو  ٚقٛ ةد   قة٠ٛ 
 ةدةةةدٕ ز  1113 غةةديريٞ يةة١ ب 1713  1711  1717) نةةطز ٥ٝػةة ردز٠ٟ طةة١ىلب نةةٛضز

ٍب  نرةطٟ   ْعٜةو  ية١  ثدؾةد   ٠ةدٕ ١ةسٚيِط ٚ  ي١طة١ ٟ  ة١ ةس ز   ٚ ىل ٥ٟٚةبضز ٚ  ؾة١ِض  نةطز
                     ب                ظاضٜس  ٜعد ٝبهٞض  ؾ١ٖط٠ظٚض نٛضزٟ ٚقٛ د ١ز  ي١ّب ؾهد

 

 

 ٥بضز١ٜٚنةة٠ٚ١ ةةة١ ٥ٝبةةط ٕ  هَٛةة١ ٞ ثدؾةةد   ١ةةةسٚيط٠ةدٕ ٥ًٝ جةةدٟ ة١غةة١ة١ةٞ
 َس خ١يةةة١ٚ ٥ةةة١ّب نةةةطز  ةةةدةريٕ  ةةةسٚزٟ ْعٜةةةو ٚةري ةةةدْٞ نةةةطزٚ ة١ ةةةس ٟ  ١ٖسٜةةةسٟ

ٞ ب نطز ز٠ٚ َٞ ةدةد٠ٚ١ْ ١َٛ٥ض ٟ غ١ة١ةٞ ة١ ٥ٝبط ١ْ   ٞض  ١ طٚ  ٚضٛ ة١مي  ٚقٛ ةد 
 ي١غةة١ض ْةةٞ مثاا  ةةٛ  هَٛةة١ ٞب نةةطز ز٠ٚض٠ٟ ٥ةة١ّ  ١قةةدزٚيف ف ًًَٝةةٞ) ثدؾةةدٟ

ٟ  ٥ٝس ضٜٝة١   ١٥غ دةٞ بعضٟة١ ٔ ) يٝةٛ  ّ  ٥ة١ٖدىل  ة١ ةس    غة١ض  خػة  ٠ٚٛ  ٟ َةدضزٜ  ٥ة١
ٚ  ْة١ٚع  غ٢ب ١ُٜطٚق١َٕ ٞ : ةةٛ ٕ  ة١ؾة ٔ  ؾةدض٠ندْد  ية١   ٛضنةد ٕ  غةدن ٞ ب ةةٛٚ  ؾةدر  قػةُ

ٟ  ز٠ؽ ةة١    ط ق١ض٠ة١) ٚ اض دةسٜٔط) ٚز خٞ ٞ  ةة١   ١ؾةد٥  ٚ  نةٛضز٠ٚ٠  قة٠ٛ   ب ةةٛ
 نةةٛضز  قةة٠ٛ ٞ ٚذْرةةٛ ةةة١ةريّب ةةةٛٚ  ١ض٠ةةة٠ٚ١ قةة١ةد٥ًٝٞ ز٠ؽ ةةة١  فقةة١ ط ِض٠يفطاإ

 ْةة١ةٕٛٚ   ١ؾةة ٠ ٝبو  ةة١ْٝد ١٥َدْةة١ ٚ قٝعةة١ٕ, ةةةٛٚ  ديةة. ة١ؾةة١ن١ز  ٖةة١ضزٚٚ ة١غةة١ض
ٍب ٠ٚ١٥ْةةس٠ نةةْٛه١ ةةة١ةريّ  خبٜةةدٕ خةةٜٛبين ثدنٝٝةة١ ٞ ْةة١ةٛٚ   ٝبهةة١يريٝدٕ  ١ضةةةس  ي١طةة١

ٕ  ٠ٚ نطزةٛٚ ظَٕٛ د ١ ٕ    ٖة١َٜٛٚد ٞ  ةة١  خبٜةد ٞ َٝ)  ١ؾة ٠  ٞ  ٜةد  ٠ٚ  ًًة  ١َْػةٛة
 ٥ةةة١ّ طٜٛبط٣٠ةةةة١ب ةةةةٛٚ ٥دغةةةدٕ ظاض ِض٥٠ٝػةةةٝبهس  ةةةة١ز٠ٚضٟ ططزةْٛٚةةة٠ٚ١ٜدٕ ٥ٗةةة١ظ ٢ْ

 ١٥َٝٓٝةةس  ْةةد ٠ٚقةةة يةة١ نةة١ ١ٜنةةس ٥ٚبضزٚ ْةةدٚ يةة١ نةة١   ٜةةدٕٙاإزيريةة٢ ٜةة١ى ٗنبَةة١يري٢
 ٖةةة١ض ةةةة١ةريّ  ١ٖسٜةةةسندض  ٚ  ةةة١ دٍ ٜةةة١نٞعضااا٘ ة ٓةةة١ نةةة١ ةةةةٛٚ َةةةَٛهٔ ز ٥ُٝةةة١ٕ

 ٥ةةة١ّ ٠ٚب ةهةةةد ٥ٚٝةةةس ض٠ٜدٕ غةةة١ٚم نةةة١ ٜطةَٛٚٛق ةةة١ز ِض٥٠ٝػةةةٝبهٞ ةةةة١ ٥ٝي ٝدةٝةةةدٕ
 ْةةةةدٟٚ ٠ٚ ثةةةة١ٜدةٛٚ  ٖٝجطٜةةةةس  زٚ ْةةةةع٠َٝين  ١قةةةةطٟ ٥ةةةة١ٚ خ ٟ يةةةة١ ِض٥٠ٝػةةةة١ف

 ٠ٚ  ةةةٛٚ نةةٛضز ٚض١َٟٛؾةةٗ خدْةة١ز ْٝبهٞ يةة١ ثدؾةةد١ٜ  ٥ةة١ّب ةةةٛٚ  ثدؾةةد ٚضٛ ةة١مي)
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 ٖةة١ض زٚ ٜٝةةس   يةة١ب ةةةٛٚ نةةطز طةة١ٚض٠ٟ ١ ٞٝةة٥١َُٛضٜ طةة١ىلب ١٥غةة دَبيس  يةة١ َٛز٠ ٝبةةو
ٞب  ٠ٚ ز٠ضنةةٛٚ ١٥غةة دَبٍ يةة١ زاظٜةة٠ٚ١ ضقةة١ ٝبهٞٛ  ٚ نةة١ٚو نةةدٚ ضي١ةةة١ ةةةٛٚ نةةبْ

                    ب 121) ِض٥٠ٝػٝدٕ ة١ ةٛٚ ١ٜ٠ٚٚ ًًَٝٞ) ١ؾ ٠ ٞ   ةٟ ٖد ١
ٚ  ةة١ضز٠ٚ   نة١ْس٠  ٖة١ض  ثدؾةد   ٚضٛ ١مي: "١٥يري٢ب ةٛنٝٓغدّ  غٝبط ٞ  ثٝةد ٚ  خط ثة  ٥ة١

 َٓدغةةةيب هٞقةةة٠ٛ ٝب ظٚٚ  ١ض ةةة١ ةةةة١ّ ٗ،خةةةب٣ ةٟ ٖٝبٓدٜةةة١ ٖةةة١َٟٛٚ ٖةةة١ةٛٚ ْةةةد٠ٚ
ٟ  ١٥غدغ١ٕ خبٟ نْٛه١ نطزٕ   ١ةٗٝعٟ ثٝبه٠ٚ١ْدٚ ٞ  ؾةدض٠ظ  ٕ   ة١ٜد   ٚ  ٛقةٝد
ٞ ٙ ٚ ىل  ٚمْدٚةدْري٢ ْد٠ٚز  ي١ٚ ن١ ١ْنٛٚ ث٢ب ٠ٚ١٥ْس٠ٟ ةٛٚ ؾ١قد٠ٚو  ٚ  ١ية١   ْة

                                                         312 ةث١ض٠ ١َظاثب دَٝد " ) ي١ضظ٠ٚ٠ ٚ  طؽ خػ ١ زٜدضة١نطٟ
ٌب زٜدضة١نطٚ ٚ  ١ي١  ة١ٜين ِضٜبري١ٟ ةدخكٛم ٍب٥ٚة١  ةِط ةٛٚ   دز٠ ١ٕ َٛق ٠ٚ 

ٚ  ١ْ ٝجة١  ة٢ب  ١ًٖٛن١ٜ١ ١٥ّ ةةطزْٞ ٗثٟ ١ؾ١ةٛ ٕ ) ة١ ةس    ٚ ىل ْٝٗدٜة١و  َةد  غةًٝبُد
ٕ  ية١    ط١ٚض٠ ثدؾدٟ ٍ ) ِض٠فطا ٚ  ية١  ةةب  ٠ٚ٠ ١٥غة دَب ٞ  ْةد ٟ  ةطزْة  ٚضٛ ة١مي   ١ًٖٛنة١

ٌب  ٖد ة١  ن١ٜة٠ٚ١ ٥ٚبضزٚ ةة١  ٖٝجطٜس  1391ٟ غديريٞ ي١ نط  ٥١َُٛٚض ثدؾد  ية١  ٚ َٛقة
ٞ  ٚنطز٠ٚ٠ ططز غٛ ضٜبهٞ ١ٖظ ض غ٢ب ْعٜه٣١ ٜٚبـ ّ  ظاضٟ ة١ؾة  نةٛضز  ٥ٚ٠ٚةبضز  ٥ة١
 يةة١ّ ق٠ٛ ٝدْةة٠ٚ١ ٚ ةةة١خبٜدٕ فطٚاإَةة١ةري َ كةةطٜرٞ ِضقةة١  ٚ ىل  ١يةة١   ٚ ىلب ةةةٛٚ

ٕ  ٠ز ٥ٚبضزٚ ٕ ب ةةٛٚ ٔ ) نةطز٠  ِضٟٚٚ ثدؾةد   غةًٝبُد  ة١ض َ ة١ض  ثدؾةد   ٚضٛ ة١مي  ب َةدضزٜ
ٍب  ١ٖظ ض ة١ ١ْةٛٚ ٠َٛ ١م ط١ٚض١ٜ٠ ق٠ٛ ١ ١ّة ٟ  ية١   ةد ٚ  ةةٛٚى  قة١ةري ٚ  ٠ٚب ز٠ضنةٛ  نةٛ

 ة١ؾةةٝسز٠و ًًَٝةةٞ  ١ؾةةد٥ ٟ ثدؾةةد  غةةًٝبُدٕ  ٥ةة١ٚ  زٚ ٟ يةة١  ١يةة١  ِض٠يفطاإ ةةةب
ٔ ) ةةة١طٞ ٠ٜٚةةٛز٠  وبواا  نةةطز   ٥١ةسٜ.   نةةط   ةة١ظٍ ؾةةٛة٠ٚ١ٗٚ ن١ٚ ةة١شٜبط ٜةةـ َةدضزٜ

 ثدؾةةدٚ ٚضٛ ةة١مي ةةةط ٟ ةةة١طٞ ٕغةة١ سٚ نةةط ٕ  ٥ٝعةةس ّ ثدؾةةد ٚضٛ ةة١مي ِض٠ ةةس ض ْٞطاإ
ِ  ثدؾةس   ية١  ثدؾةد   غًٝبُدٕب ةٕٛٚ ١٥َد١ْز  ي١ْدٚ ٥دَبظ ؾٞ ة١طٞ ١َةٛٚز  ٥ٝة( ٖٝ

 ب                                                                                                              ًًَٝٞ ِض٥٠ٝػٞ ة١ نطز ثدؾدٟ  ١ميٛض ةط ٟ ة١طٞ
 

ٚ  ٥ٝةس ض٠   ر١ٝ ٞض٘ ز٠ ٛ ١ٜ ؾ١ِضٚ ١َٖٛٚ ١٥ّ ١٥غدغٞ ٞ ب ةةٛ ٛ  ةٝبري١ٜة١ن  ٠ٚنة
 ٥ٝةةس ض٠ٚ  غةة٥ٛٞ نط ةةةٛٚ  ة١ ةةس  بطااِٟض٠ ةةةٛٚ زٜدضةةة١نطز  ز٠غةةة يةة١ةٔ نةة١ َةةدضزٜٔ

 ثدؾةةدط١ضز ْٞ ز  َةةدضزٜٔ) ؾةةدضٟ ١ْ ػةةٞ يةة١ ةةة١ز٠ضةٛٚ  ةة١ز يةة١  يريةةِظاا٘ ٥  ٝهةةدةٞ
                         

 ب ٠ٚضط  ٠ٚ  ة١ٚز٠و  دضىٞ) ي١ ٚ     م ٠زٚ ٢ٜ  ١قطٟ نٛ ض)  دضىٞ ي١ ةدغ١  ١٥ّ  121)
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( ٞ ٚ  ١٥ْدضؾة ٝ  ةةة١ ة١ض َ ة١ض  ز٠ ع١ٜة١  نة١ْس  ب ةةٛ ٞ  ةة١  ِ َٛ ١غةً  ةةة٠ٚ١ ةدؾةٞ    رٓريهة
 ٥ٝدة تف   ٚ ْٝرةدم   ١ؾةد٥    ية١  َعدْٚة١و  يري١ةٞطٕب نط  ٥ٝد تٍ ٚ  ٛقٝدٕ ٠ٜٛز٠

ٌب ي١ ٠ٟض َٛ   ٢ٞث  ١ ٞ  ة١ س زز   ٚ َٛق ٔ  ٚ  ةٛضى  ةة١ٜين  زٚلٓدٜة١   ٚ نبية١َ
                                                                                           ب                      ز ةٛٚ  ٝبه١َٛندٕ ١٥ٖدىل ٥ٝػ  دَٞ ٥ٝس ض٠ٚ ١٥َٛٚضٟ ٚ خلببببببًًَٝٞ

 

 غة٢ب  ثدف ي١ ١ْن١ٚو  ة١ضز٠ؽ ثدؾد٣  ١ميٛض ة١ س ٚ ط١ِض ٠ٚ١ٜ ثدؾد  غًٝبُدٕ
ٍب ٞ  ة١ س ٚ ٖد ١ غد ٕ  ةة١  ز٠خدية١  ٚ  ثدؾةد  غةًٝبُد  ةة١ٜٓٝبو  ثةدف  ية١   ة١ ٛٚنط ٚ   نةطز
ٍب نْٛه١ ي٣ٚ١ب ةريّة١   ضق١) ٚ ىل ة١ نط   ٖة١ض ٠ٚ   ن١ٚ ة١  ق١زمي١ندْٝةس   زٚلٓة١  ي١ط١

ِ  زٚ ٟ ية١ ب نط  غٝٛ ؽ ١ْقًٞ ةٛٚ  ظ٠ة١و ٥ٝس ض٠ ٥ٝؿٞ ٞ  ةة١ة   ٥ٝة( ٖٝ  ِضٜدغة١ 
ٞ   ١ؾد٥ ٟ ٞ  ٚ ةة١ة  ٥ة١ٜٛ   ز٠ؽ ن١ٚ ة١  ًًَٝة ٚ  ة١ز٠غة ٠ٚ١ٝ  ظاض َةٛز٠ ٝبه  ةة١  َةد

ٟ  ٝةس  زٚ ٜ ية١ ب ١٥ْدغٞ ١ْ ٢ْمث  ٛ  ه١َٛ ٞ نطزٚ  ١ضن١ ٞ غ١ضة١خبٜٞ  ي١ؾةهط
ٚ  ظاض ٜبهٞؾة١ضِ  ثةدف  ية١  غة١ضٚ   ٖد ١ ٚ  ةط ٜة١  طة     ١ثػةدد١ْز   ية١  ية٣ٚ١ب  زٜدضةة١نط

 نةةِٛض٠ظ ٟ نةة١ ةةة١ة    ُٝةةد٣ٚ)  نةةطز٠ ٥ٝٓ كةةديٞ ِضٜدغةة١و زٚ ٜٝةةس  يةة١ب نةةطز ٠ٚ ةةد ٞ
ٚ  ثدؾد ٚضٛ ١مي ّ ب ةةٛ ٚ  ية١  ِض٥٠ٝػة١   ٥ة١ ٟ  ؾة١ِض ٞ  ةة١ٜين  ز٠ ةٛ  ٛ   هَٛة١   ْٗة٢ مثا   ة

ٞ  َكةطز   ٔ )  ة١ د   ٚ مثدؾةد٣   ٥ِٖٝٝةة( ١ٟٝة ٜدضٜ  ٗز٣  طقة١   ظ٠ٚو ٜؿةةٞ َةدضزٜ
 ٠ةعةةة١ ٞضِ ثةةةدف يةةة١   ةةة١ٚذ ٥ةةة١ّ زٚ ٟ يةةة١ب نةةةٛشض  َكةةةدز١ٜ١َ٠نس  يةةة١ ةةةة١ةريّ نةةةطز 

 ةةة١ نةةطزٚ  ز طةة  زٜػةةد٠ٚ١ْ ْةةد٠ٟٚ ٥ةة١ٚ ْةةٞمثاا  ةةٛ  هَٛةة١ ٞ َٝكةةط  ي١ؾةةهطٟ
ب ةةةةٛٚ  ةةة١ق ٟ ٚ ة٣بٗٝبةةةعٟ  ٛٚؾةةةٞ ًًَٝةةةٞ  ١ؾةةة ٠ ٞ قةةةد ٝبيب  ةةةة٢ب غةةة١ة١ةٞ

ٞ  زٜبٗد ٞ  ١ٖٗيريه٢ٓ ث٢ب ْريٝدٕ ١ ١ضممؾ١ ٣ٛطٕ  ١ؾد٥ ٟ  ية١ ب نةطز  ظ٠ٚو ٚةري ٝةدْ
  ١ؾةةة ٠ ١ن١ٟ ٜٚػةةةة ةةةة١ة   ُٝةةةدٟٚ نةةةِٛضٟ ةةةة١طٞ َةةة١ةٛٚز ةةةة١ٜٓٝبو ثةةةدف

 ٚ ّ  ٚ ىل نبند ة٠ٚ١ ٟ  كةس ض٣ب َٝ ؾةد ٚ   ١غةه١ض ٟ  ٚضز٠ ٚضز٠ ز ٜة١ ٞ   ١ؾةد٥   يةة١  ة١ض٠ة
ٟ  ز٠ضنةطزٚ   ًًَٝٞ ض٥ٟدض  ٚ   ١ؾة ٠ ١ن١ ٞ  ز  ٜٚبط ْؿة١ٖط ) ية١  نةبنطز٠ٚ٠  ق١ةريٜة١ن

ٟ  ١ طٚ  ٛٚؾٞ ثدؾس  ي١ب نطز ضٚغ ز ٟ   َٛة١ض  ضا ٚ  زٜدضةة١نط  ثدؾةد ٚ  ٠ٚ ةةٛ  طة  
ٟ  ةةة١طٞ ٥ٝةة( ِٖٝب زٜدضةة١نط   ١ثػةةدد١ْٟ ةط ٜة١   ةةة١ةريّ َٝكةةط  نةطز٠  ٥ًٝ جةةدٟ نةٛض

 ٞ ٍ  نةة٠ٚٛ زٚ ٜٝةس   ية١  ْةة١نط  ةةب  ٖٝهة  ٥ٝػةةُد ٌٝ خةس٣ٜٛ  ٟسااٚطٕٚ  ةة١  ٚ ١٥غة دَب
 ط١ِض ٜةة٠ٚ١  نةةطزٚ كةةد٥ٍٝػ ي  ١ةسٚيعةة١ظٜع ٕط اااايريةةةغٛ يةة١ ةةةدٚنٞ  ةة١ ٟٛٚ ثدؾةد٠ٚ 
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 َ ةةدزٟ يةة١ َةةطزٚ  ةةة١ة َةة١ةٛٚز ةةة١ٜٓٝبو ثةةدف يةة١ب ١ْةد ةةس  زٜدضةةة١نط يةة١ ةةةدٚنٞ
 ثدؾةةد ٥ٝةة( ِٖٝ ةةةب قةة٠ٛ ٞ ةةة١ ٥ُٝةةدض٠ ٝبهٞ  ١ةسٚحل١َٝةةسز  ٕهطاا غةةٛ ْةة١ ٞهطاإغةة١

ٞ  يةة١ ب ٖٝبؿةة   ةةة١ة٢ب  ٕ قةة١زضٚي١٦  ٖٝجطٜةةس    1332ٟ غةةديري ٞ  ّععاا  ذل١َةةة١ز نةةٛضة
ـ  ُٝين ة٥١  ةب ١ٜن٥ٚ٠ٚ١بضزٚ ة١ ثدؾد  ٠ؾٝسِض ٌب  ز٠ٚضٟ  ةد  ٥دغةدٜ  ية١  ٚ ٖةدو  َٛقة

ٟ  ق١ةريندْٞ ٚ  ١ٜٝدز ١مم) نطز  ١ض٠ند ٞ بعضٟة١ ةدزٜٓدْس  ٚةري ٞ ٚ  ظ٠ٚو  ةط  نةطز
ٟ  ٖة١ض ب نةطز  ١ْيف ٚ ق١ ٌ نٛضز ١َٛ٥ض ٟ ي١ ظاضٟ ٕ ) ٥ة١َ  ـ   ٥ة١ضظ  ةة١  ةة١ة   ز٠ضٜٚبة

                                                                        ب                 َٛقٌ  دضىٞ) ةٛٚ ١ْةد ٞ ؾ١ِض٠ ي١ّ   ١ ٢٠ٚ١ٚط  ٟسٚطٕٚ 
ٕ  ة١ ١٥ٖديٞب ةٛٚ ث١ضٜبؿدٕ ظاض نٛضزغ دٕ ٥ٝس ض٠ٟ ز٠ٚض٠ز   ي١ّ ٍب  ٚ خبٜةد  ٚ َةد

ٕ  ٥١َُٛضٜٔ  ١َٛ٥ِٚضب ةٕٛٚ  ١ًٖٛن١ز  ي١شٜبط ز ١ُٝ٥ٕ ِضٚ ٝد٠ٚ١ْ ٕ  ز ٥ُٝة١  ية١  نةدٜٚد
 ١٥ٖديٝدٕ َديٞ ١ٜن ٟ ضقٞ ي١ زض ٚغٝبهدٕ ٜر١َٛ ١قط ٚ ٚ ىلب ةٛٚ ِضٚٚ دْس٠ٚ١ْٜدٕ

ٍب ١ْ ػةةةد١ْٝ ٞ ثدؾةةةد  ز٠ضٜٚبةةةـ ذل١َةةة١ز  ٚ ٕ) فعاااَٟٛ ةةةدب ٥ةةة١نطز ٜٚبةةةط ٕ  ي١طةةة١
ِ   َٛٚف) َٛ ١قطٜرٞ ٞ  ية١   ةةٛٚ   ثدؾةد  غة١يٝ ٞ  ٖٝجطٜةس    1322ٟ غةديري   ١ؾة ٠ 

ٍب  طٜؿةة٢  ١ؾةة ٠ ٞ بعضااٟةةة١ ٖدْةةس ٚ ىلب ٟ غةة١ةهٞ)  بعضااٟةةة١ ٚ ِضٜبهدػةة  ي١طةة١
  ؾةٝبذ  نةثتم ) ة١َة١   ة١ض َ ة١ض  ثدؾدف غ١يِٝب نطزٕ  دةريٕ ث٢ب ٟ َٛٚف) ١ْٚ  ٞ
ٍب ة١ ْدٜٚبهٞ   ١ٟ قةدف  طِ ب ق٠ٛ ٞ نٛضز ْدضز٠ غ١ض ) دزجلٛ ظ  ٚ ١٥ٚ ١٥عضٟي١ط١

يةةة١ قةةةدف  ةةةدةريٕ نةةةطزٚ  ةةةة١ّ  ١ض ةةة١ ٥ةةة١ّ ثدؾةةةد ْدَٛةدض٠ندْةةة١ ةةةةب ٜٚبةةةط ٕ نطزْةةةٞ    
   ب                                                                                                                           39  ةث١ض٠ 11ٟ ٚةري ١ن١ٜدٕ ن١ٚ  ١ْٚٛ َٛغدة١ق٠ٚ١ب ) دضىٞ ة١ٚز٠و  ةرًيس

١٥ّ ز٠ضٜٚبـ ثدؾد١ٜ  دز٠ ة١ٕ  هَٛٚة١ ٞ ١٥١ْْدغة٢ب  ةدضةةدض ةةب ١َْر١ ة١ ٞ       
ٛٚؾٞ َٛؾهٝت ٞ غٝدغٞ ١٥نطزب ٚةري دْٞ ٥ٝبط ٕ ٚ  ه١َٚٛ ٞ   ضٟخبٟ  ١ طٚ

١٥نطزب ية١ )ٚ ٕ ز  غةه١ٟ ىلب ٥ة١ز ب ي١غة١ض ٥ة١ّ ١٥ ٛ ية١ٟ ةةب )قة  ؾة١ٖط   ة١ ٌٜٛ           
نط ٚ ١ْنٛٚ  ٠ٚ  ٛقٝدْٞ نطزٚ ة٠ٚٛ غ١ة١ةٞ ١َ ٟٛٚ خ١يرٞ )َٜٛين ثدؾد ب ي١ 

 ةة١يٞ ثدؾةةد  ةةة١ قةة٠ٛ ٝبهٞ ظاض٠ٚ٠ ٖد ١غةة١ض )ٚ ٕ  ٚ  فااغزٚ ٜٝةةس  غةة١ض  ١غةةه١ض  ةةد
         ق٢ ططو ٚ ٥ٚٝعس َٞ نطزب                                                                                                       طط ٞ  ز٠ضٜٚبـ ثدؾدٟ  د

 

 ٛقٝدْٞ ٥ة١ٖدىل زٜدضةة١نطٜـ ية١ ةة١ٖط ّ ثدؾةد ٖة١ض ية١ّ ز٠ٚض٠ز  ةةٛٚب ةة١ٖط ّ          
 ١ؾ ٠ ٞ ًًَٝٞ ٥ة١ٜٛ   يري١ةٞ ١َ د١ْٚ ٞ ي١ ِض٥٠ٝػٞ طٕثدؾدٟ ٚ ىل ١َة ٛٚض ةٛٚ 
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ب َعد١ْٚ ٞ ةةب ٖةدو ٚ  ٛقةد ٞ  ٥١ةسٜ.     عض١ْٟ ٚ غٝٛ ؽ ٜؿ٠ٚ١ ة١طٕة١ة نطزٚ ي١ )١٥
ْةٞة ةةة١ غةة١ة١ةٞ  ةة١ةدٚظ  ٞ  ١ؾةةد٥ ٚ  مثاا ز    ةةسٚزٟ ؾةة١ضقٞ  ةٛة1321نةةطزب يةة١ غةةديريٞ 

ٚب يةةة١ ضااا ١٥ؾةةةكٝدٟ ٥ٝبط ْةةة٠ٚ١ نةةة١ٚ  ٠ٚٛ  ١ًٖٛنةةة٠ٚ١ب ِضٜبريةةة١ٟ )ةد١ٜظٜس=٥ةةة١ض   اّ   ةِط ةةةٛة
ٚفب      199ة١ٜنٞ  ط٠ٚ٠  َديٝبهٞ  ١ؾ ٠ ٞ  ١ٜسض ًْٞ ية١ ٥ٝبط ْة٠ٚ١ ٖد  ْٛٚة١ ز٠ٚضٟ َٛة

سز٠و      ٠ٚ غةة١ة١ةٞ     طإا هَٛةة١ ٞ ٥ٝبةةطٕ   ١٥َدْةة١ٟ ةةة١ ؾةٝة يريةة١  ٥ةة١نطزب ٥ةة١ّ ١٥ ٛ يةة١ ةةٛة
  ةة١ٕ يةة١ّ ز٠ٚض٠ز   ٥ةة١ ٛ يٞ ٥ٝبةةط ْٝـ ظاض ذْع  ٝبهةٞة غٝدغةٞة يةة١ ةةة١ٜين زٚٚ  ه١َٛ ةةس  

ٚب ذل١َةة١ز  ةة١يٞ َةة ظ ٟ  ةةدنُٞ نطَدْ      ؿةةدٙ ٚ  ةة١ةدؽ َةة ظ ٟ  ةةدنُٞ     ةة١ةد٥ٝ. ةةٛة
ٚ   ذ٥ةةد يةة١ ٚةري ةةدْٞ  ةةسٚزٟ  ض ٠ضةدجيةةدٕ ٖةة١ض غةة١ضة١خب  ١ض٠نةة١ ٝدٕ ٥ةة١نطز  ٠ٚ ةةةب  ةة١ ط
ع ٚ  ة١ض٠ند ٞ ٥َٛة١ِض ٟ ةدةةدٕ  ةةب )ذل١َة١ز      ض ْٞ ز ١ُٝ٥ٕ ةٝدْٜٛٚدٕ ١٥ططو ٚ ١٥ٚمث  ٛ

ٚب ٠ٚ    ١ًٟ َٛز خ١يةة١ ةةٛة ع١ٖةةس  ةة١ةدؽ َةة ظ    ضااهٕٚ ةة١يٞ َةة ظ   ز ٥ُٝةة١ٕ ٠ٚغةٝة  ةٞة ٠ٚٝي
٣بز٠ض ةة١م  ض طةٛة ٚ ٖةٝة يةة١ٕ  ثإا١ْز ٜةة١ َٛ دٖةة١ز٠ٚ َٛقةةدي١ ١ب َةة١ ٠ةةة١  ٛضنٝةةد خةةط ث  ةةٛة

          ٚ ٠ ٝبهٞ  ١ةة١ّ  ية١ ثِطٜبهةد ية١  ةسٚزٟ )ٕٚ    ٣ب١٦ثة١ضٟ ٚ ق١ةريٜة١نٞ ٠ٚنٛة ١٥ةٝٓني ن١ قٛة
ْةٞة َٛ دقةة١ض٠ ١٥ندبي١ةٜةة١نٞ  طٜؿةة٠ٚ١ قبيريٝبةةو يةة١ ١٥ؾةةكٝدٟ ٥ٝبةةطٕ   ةةد  مثاا )ةةةدضٟ ٟ  ةٛة

ِ ثدؾةةةدٟ  ٍب غةةة١ٝي ٚف  ز٣ب ٚ ي١طةةة١ َٛ ١قةةة١ضٜرٝس  ؾةةة١ِضٜبهٞ زٚٚضٚ زضٜبةةةص ٥ةةة١ند!  ) )َةةٛة
  11 دضىٞ ة١ٚز٠و  ةرًيسٟ 

 

ٍب ٜبْدْةةةس  مثااا  ةةة١ةدؽ َةةة ظ   ْٝٗدٜةةة١و يةةة١ ١َؾةةةغٛي١ٝ ٞ  هَٛةةة١ ٞ  ةةةٛ ْةةٞة ي١طةةة١
ٟ ٖٝجطٜةةةس    ةةة١ةدٚظٟ 1327ٟ ١٥حلجةةة١ٟ ذ ٥13ٟٝػةةة ٝردز٠ٟ نةةةطزٚ يةةة١ ثِطٜبهةةةد يةةة١  

ٝبهٞ  ةطٟ ٥ةبضزٟٚٚ ٥ٝبةط ٕ     اٜط م ق١يع١  ٚ )ةد١ٜظٜس ٟ ظ٠ٚو نطزب قبيريط سٚزٟ نطز  )
ؼ ٟ ظ٠ٚو    121)ةةةة١ زٚ ٟ  ١ؾةةة ٠ ٞ ) ١ٜةةةس٠ض ًْٞ   ز  ِضٟٚٚ نةةةطز٠ زٜدضةةةة١نط  )ة ًةةٝة

ٚةري ١ن١ٟ ٜٚبط ٕ نطزٚ ظاضٟ ي١ ١٥ٖديٞ ة١زٌٜ ةطزب َٛ ١ق١ضٜرٞ َةٛٚف غة١يِٝ    نطزٚ 
  ١ ٞ نطزٕب قبيريٝبهٞ  طٜؿٞ ِضٟٚٚ نطز ة٠ٚٛ )١٥ضةٝـ  ٚ ظ٠ٚ ٞ نطزب٢ٚط ثدؾد 

   ق٠ٚ١  ؾة١ٖع ز٠ ذل١َة١ز  ة١يٞ َة ظ ف ِضٟٚٚ نةطز٠ ة١ ةس ٚ   ةد        ِض٠ف طٕي١ 
ٕ )ؾ١ٖط٠ةدٕ  ٖدو  ة١ةريّ ز ٚز ثدؾد ٚ ىل ة١  ٛغين  ١زة ٟ خبٟ ١َْعٞ  ِض٠ِضٟ ضا

 ٜة٠ٚ١ ٥ٝبةط ٕب غةديريٞ    ٟٚ  ١ةة١ّ ط١ضِ ٚنطزٕب ْٝٗد١ٜ ٞ ظغة دٕ ٖةدو ة١غة١ضز ٚ ٥ةبضز    
                         

ًبخض )  ١ؾد٥ ٟ ٚقٛ د ٞ غ١ة١ٞة ة١ ١٥يري٢ب ٥ٝػتّ  ٥ٝٓػكًبث١زٜدٟ  121) ١ ١٥ّ  غثٝهدٕ) ٚ  ْ   بق١َٚد ١ٖضٜ 
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ثدؾةةدٟ نةة١ ةةةب  ٟٚ ةةة١ةٍٚنةةطزٚ  ٥ةةبضز ضااٟزٚ ٜةةـ  ةة١ةدؽ َةة ظ  زٜػةةدٕ  ةة١ طٚ
اثةةةط م ق١يعةةة١  ٖةةةد  ٛٚ ؾةةةهدْسب يةةة١ زٚ ٜٝةةةس  ١ْخبؾةةةٞ ِضؾةةةد٠ٚ١ْ   طغةةة١ْس٠ٚ١ْٟ )

 ٟٚ ٥ٝبط ْٞ طٝبط ٠ٚ١ٜ زٚ ٠ٚب ) دضىٞ ة١ٚز٠و ٥ٚبضز
اّ ز  زٜػةدٕ قةٛيريح نةط ٚ ي١غة١ض  ةسٚزٟ      ضا ِ خٛةق١  غةديريٞ زٚ ٜةٞ ية١ )٥ة١ض    

 ٟ نةةبٍ ٟ )ظ٠ٖةةدُٚطٚقاإزض ب ةةة١ةريّ  هَٛةة١ ٞ ٥ٝبةةط ٕ َةة١  ٕ َةةٛض ز  قةة١ض ضهطاا )غةةٛ
 ١ْنطزٚ ١َغ١٦ي١ٟ َٛز خ١ي١ٟ ٥ٝؿٞ )غًٝبُدْٞ ف ١ٖضٚ  َد٠ٚ١ٜب

زٜػةةةدٕ ي١ةةةة١ٜين  هَٛةةة١ ٞ   ز ٟ َةةةٝتزٟ 1147ٟ ٖٝجةةةطٟ)1341يةةة١ غةةةديريٞ 
٥ٝبط ْةس  ؾة١ِض ١ٖيريري غةد  ةة١ةريّ ي١غة١ض َٛز خ١ية١ٟ  هَٛة١ ٞ ٥ٝٓريًٝةعٚ          ْٗة٢ مث  ٛ

ٞ  دظ٠ٜةدٕ  نةطزب   ِاَس  َٛ د١ٖز١ٜ٠نِض ضِضٚؽ ١ٖضزٚٚ ة ز٠غٝدٕ ١ٖيريريطو ٚ  ي١ ١٥
ٍب       ةةة١طٜٛبط٠ٟ ٥ةة١ّ َٛ د١ٖز٠ٜةة١ ٚةري ةةٞ )ظ٠ٖةةدٚ  نةةط  ةةة١زٚٚ ة١ؾةة٠ٚ١ ة١ؾةةٝبهٞ ي١طةة١

 ْٞ  ١ضى نط بمث يٝٛ ٟ غًٝبُدْٝس  ةب  ه١َٛ ٞ  ٛ
ين غةةةةديريٞ  نةةةٛة ض  ثٚواااٟاٟ َٝتزٜةةةةس   ةةةةة١ ١َ طٜرةةةة١ ٞ ََٛةةةة1113١ٚ  1141يةةةة١ ةةةةٝة

ضى ز٠ضٜٚبةـة  ٟثٚواا ه١َٛ ةة٠ٚ١  ةةسٚز  ١ سٜةةس نةةط   ةةة١ةريّ ةةة١ غةة١ة١ةٞ  ٝٓةةدزٟ ََٛةة١    ةٛة
ٟ ثدؾةد٠ٚ قة١ض ضٜبهٞ قة١    ْه١ ز٠ضٜٚبـة ثدؾةد ْة١ى ٖة١ض قة١        طها ٛ ضا  ْة١زض ب نٛة ٟٗ )قة   ض طا٘ا

ٞب ٣ ٥ةة١نطزب يةة١ ةةة١ٜين  ةةدز        ٛةةة١يريه ةٞ )ةةة١ طٟ ٚضَةة  ةٞة  ثاا ٚ ز ٚ ٟ ٖةة١َٛٚ ٚة ةٞة ةٓةٛة
ٚ َٝبج١ضغةةةةبٕ  ١٥يري٢ب)ةةةة١  ١ةةةةةسٌٜ يةةة١ َةةةة١ظاثب دَٝدٚ   ٖٛةةةة١ض ٠ٚنةةة  – ١قةةةطٟ ْبظز٠َةةةس    
ٟ  بٕ َٝٓبضغهٞ  ١قةسٜكٞ ٥ة١ند  ةة١   ٚ - 27نٛضزغ دْس   ةث١ض٠  ب ية١ ٥ُٝدض٠ ة١ندْٞ   عضا

ضز نةة١ْس ز٠ عةة١ ةةةة١  ػةةٝبهٞ ًًَٝةة٢      ةةة١ ٥بَٝبةةةسٜبهٞ ٥ٝػةة كتٍ قٝدَٝةةدٕ نةةةطز٠ٚ  ٚ     ٗنةٛة
 ٚ ي١ خٛ ض٠ٚ٠ ةدؽ ١٥نط٣ب ٚ ١ٜ:ٛخٛةق٣١ ١٥ّ قٝدَد١ْ  ٠ٚن
 ِض٠ف ١َٛ٥ِض ٟ ة١ة٠ٚ١ نط ٠ٚ:طٕ ظاضٟ ١٥ّ  ١ض٠ند ١ ي١

ٟ َٝتزٜس  ة١ض َ ١ض ة١  ه١َٛ ٞ 1711  ي١ ة١ة١)ة١نط ة١طٞ ٟ نِٛضٟ غًٝبُدٕ 
 ة١ س  ١ٖيريػد  ة١ةريّ ةبٟ ١ْن٠ٚٛ غ١ضٚ نٛشض ب

 

  ية١ زٚ ٟ ٠ٚ ةد ٞ )١٥ةٛيًٝة١ ٟ ٚ ىل ة١ ةس   ةة١      غًٝبُدٕ ثدؾةدٟ خديٝةس ثدؾةدف   
ي١ؾهطٜبهٞ َٓدغٝ ٠ٚ١ ِضٟٚٚ نطز٠ ة١ س ٚ ي١ ْعٜو )نرطٟ  ؾ١ِضٜبهٞ قٛضغٞ نةطز   

 ٜٞ  َٛطٟ  دز٠ ١ٕ  ه١َٛ ٝبهٞ غ١ضة١خبٟ نطزبة١ةريّ ةبٟ ١ْٖدو ٚ  د زٚ 
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  ١ٖض ن١ْس٠ ١ْط١ٜٝ١  ع٠ٚ١ً  ةة١ةريّ  ٕ ثدؾدٚ ١َةٛٚز ثدؾدمث  ٛ ٗثٟ ١ؾ١ةٛ
ٍب    ٕ ظاض ٚ غةةٝ  ةةةٛٚب ي١طةة١ ٘  ةةد ٥د ةةدٟ َٛ ػةة١يُٝٞ ة١قةةط٠ٚ  ؾةةٝبذ      ًصااط ٜةةين  ثاا

٥ٝ ردقٞ نطز ةٛٚ ٠ٚ  هطٜدٕ ظ٠ٚو نطزْٞ ٚةري ٞ ة١ س ٚ ة١قط٠ ةٛٚب ة١ةريّ غةًٝبُدٕ  
 ّ ب1711 ٝبو ز ٕب ) ٠ظ ْٞ ٠ٚىلب ٠دٟ ٚ ىل ة١ س  ث٢بثدؾ

: ١٥ّ ١٥َ ٠  نةِٛضٟ َة١ةٛٚز ثدؾةدٟ      ١ةسٚيط٠ةدٕ ثدؾدٟ ة١ة١ ثٟ ١ؾ١ةٛٚ
ٟ َٝتزٜةس  ةةٛٚ ةة١  ةدنُٞ ٚةري ةٞ ة١ةة١ب ظاض ٖٛؾةٝدضٚ        1711ة١ة١ ةٛٚب  ية١ غةديريٞ   

نٞ ٥ةةدظ ٚ ِض٠ؾةةٝس ةةةٛٚب ؾةة١ف ز٠ عةة١ ٖد ب ةة١ َةة١قدَٞ ٥ُٝةةدض٠و  ٠ٚ ةةة١  دقةة١ٜ١ًٝ      
ٍب  ةٛنُٞ نةطز٠ٚب ةةب  ٥١ػٝػةٞ  هَٛة١ ٝبهٞ طة١ٚض٠ٚ          ن١َٛظاض ةٝػ  ٚنةٛ ض غةد

ْةةٞ مثاا َٚةة١ ٞ  ةةٛٛٚ نةة١ْس ةةةدض ة١ض َ ةة١ض ةةة١  ه م غةة١ضة١خبٜٞ خةةبٟ ظاض ٖةة١ٚيري٢
ٍب ٥بضزٚ ٟ ة١ ةس  نةطزٚ   ٚقٝدَٞ نطزب زٚٚ ز٠ ع١ ي١ ز٠ضة١ْسٟ ةدظٜدْس    ؾ١ِضٟ ي١ط١

ٍب ٚ يٝةد َٛ ة١ ٝل ةةٛٚ       ٟ خديٝةس ثدؾةدٟ ةةط ٟ    ٢اث  ي١ ١ٖض زٚٚنٝدْد  ةة١  ة١   نة١ ي١طة١
٠َٛ ١م ١ْةٛٚ  غٝب١ّٝ ز٠ ع١ٚ ي١ ظ٠َةدْٞ  ١ةةسٚيريتري ثدؾةدٟ ٚ ىل ة١ ةس ز  زٜػةد٠ٚ١ْ       

ٍب ٥ةةبضز   ٟٚ ة١ ةةس ز  ؾةة١ِضٜبهٞ قٛضغةةٞ  ِٚضٟٚٚ نةةطز٠ ة١ ةةس زٚ يةة١ ْعٜةةو نرةةطٟ ي١طةة١
يريعةةٞ  ةة١ض   طاا  ةةة١ةريّ   ٟٚ ة١ ةةس  ةؿةةهٝب٢ٓب ٚنةةطزٚ  ٠ٚ١٥ْةةس٠ٟ ْةة١َدةٛٚ نةة١ ٥ةةبضز    

ْةة١نطزٚ يةة١ ١ْ ٝجةة١ز  ؾةةهدب  ١غةةدز٠و ٚ ْٝرةةدقٞ ةةةط ٚ خعَةة١ندْٞ        َٛغةةد ١ز٠ٟ 
َٚةة١ ٝبهٞ ١ْٛةٛٚ ٜةة١  ظاض َٛ  ١َ١يةة١ نةة١  ١ي ةة١ٟ ة١غةة١ض ة١ ةةس زز  ةهطز ٜةة١ٚ  ه   

 ط١ٚض٠ٟ ي١    قس  ز مبعض ْس ١ٜب )ةب  ١ كٝتو  ١َدؾدٟ  دضىٞ غًٝبُدْٞ ةه١ ب
 

ٛ  ذل١َ١ز ثدؾدٟ ِض٠ٚ ْسظٟ: ثٟ ١ؾ١ةٛٚ ٟ  ١ؾة١ة ٕ   ةط ية١   ثٚلا ٠ف ذل١َة١ز  ِضطا
ٟ َٝتز٣ٝة٠ٚ١ٚ ية١   1119ثدؾدٟ ِض٠ٚ ْسظ٠ٚ١ٜ نط   ١٥ّ ٥ُٝدض٠ ١ ثهٛٚن١ ي١ غةديريٞ  

ٕ ثدف )٥ب ٛظ ةة١ة  ن١ٚ ة١ ز٠ؽ    ٕ  ةد ةة١ة  ٥ة١ّ ٥ة١َ ٠ ية١      ًصاط ِض٠ف  دنُةدْٞ  طا
ٞ ث ٜةس   نةِٛضٜبهٞ نة١ ْةدٟٚ )ذل١َة١ز ةة١ة ٠ٜٚةد        ة١ة٠ٚ١ ظاض ْد ض  ١و نط  ية١  ةديري  

ز  1131ز٠ؽ غةة١ْسٚ  ةدٚنٝؿةةٞ يةة١ غةةديريٞ   َةة  ذل١َةة١ز  ةةةٛٚ  ه١َٛ ١نةة١ٟ يةة١    
٠ٚ د ٞ نطزب َ  ذل١َ١ز  ن١ ة١َ ٠ نةبض٠ ؾةٛٚض٠ ٞ ةةٛٚ ة١ِض غةة ٥ة١َ ٜبهٞ ظاض      

ٚ   ٥٠دظ ٚ  ْٛسٚ ة١ ندض ةٛٚ ١٥ٚقديف ةرًيٓسٟ  دن١ُٝ ٞ ةة٢ب  ١ٕ ٠يرية ٚؾةٛة١ٗ ْة١ةٛٚب ١٥
  ٛ )ؾةة ٚ ٕ ٚ )ةط زاغةة   ٟ ٖٝبٓدٜةة١ شٜبةةط  ةةٛنُٞ      ٚزض ٚغةةٝب١ٝ ثهةةٛٚن١ندْٞ ٠ٚنةة
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ٟ َٝتزٜس  ٥ٝعتْٞ غ١ضة١خب٢ٜ نةطزب  ةدنُٞ ة١ةة١ٟ    ٠ٚ1129  ٠ٚ ي١ غديريٞ خب١ٜ
 ْةةسٚ َٛيريه١نةة١ٟ ز طةة  نةةطزب يةة١ زٚ ٜٝةةس  ي١ؾةةهطٟ نةةطز٠ غةة١ض        ) ةة١ضٜط ٟ ز٠ضث١ِض

نةةة٠ٚٛ غةةة١ض )نبثطٟ=٥ةةةديري ٕٛ نةةةبثطٟ      ٖٗةةة١ٚيٝبطٚ يةةة١ زٚ ٟ َٛ دقةةة١ض٠ طط ةةة٢  
 ٚ ثٝةدٟٚ خةبٟ    ١٥ٜٚؿٞ ظ٠ٚو نطزٚ ٥ٝؿٛٚندضٟ ٥ٝس ض٠ٟ ١٥ّ ؾدض ١ْٟ ِضٜبهدػة  

ي١غ١ض  ز ْدٕب ي١ زٚ ٜٝس  )نب١ٜٚ ض ١ْٝ ؾٞ ي١  هَٛة١ ٞ ةدةةدٕ غة١ْسٚ ةة١ّ  ١ض ة١      
 نب١ٜ ب ٠ سٚزٟ  ه١َٛ ٞ خبٟ ط١ٜدْس٠ )ظ٣ب

ٚ ىل ة١ س   ة١يٞ ثدؾةد  ة١ض َ ة١ض ةة١ قة٠ٛو ٚ ؾة١ٚن١ ٞ َة  ذل١َة١ز ْة١ٜ ٛ ْٞ          
َة١زٟ  ٖٝض ةهدٚ  ة١ ْةد ٝتةٞ ٥ٝؿة١ن١ٟ ةة١ ؾة ٜين ةطٜة٠ٚ١ٚ  هَٛة١ ٞ َة  ذل١       

 ز ١ٜب ٠ٛ ضٚ  ١ٟ ثدؾد٣٢ٜة١ِض٠مسٞ ْدغ
ٟ َةةٝتزٟ ز   نةة٠ٚٛ غةة١ض   1121ٟ ٖٝجةةطٟ )1347ذل١َةة١ز ثدؾةةد  يةة١ غةةديريٞ    

ٌب  غةة١ة١ةٞ نْٛٚٝؿةةٞ ٥ةة٠ٚ١ ةةةٛٚ نةة١ ٥ةة١َ ٟ ١ٜظٜةةسٟ   ١ٜظٜسٜةة١ندْٞ ؾةة١ضقٞ َٛقةة
 ةةة١يٞ ٥د دٜةةة١ طةةة١ٚض٠ٟ  ) ةةة١يٞ ٥د ةةةدٟ ةةةةديهٞ  ٟ ة١ ةةة١زض نٛؾةةة  ةةةةٛٚ  ٠ٚ ٥ةةة١ّ     

  ةة١  م ١ؾ ٠ ٞ )١٥يكٛٚؾٞ  ةٛٚ  ةط ظ ن١ٟ نة١ ْةدٟٚ َة١ة ٜة١ ٝد ةةٛٚ ية١ َة١ظٚض٣       
ٚض ةةٛٚ ية١زٚ ٟ نةٛشض ْٞ َةدَٞ ية١ةٟ ذل١َة١ز ثدؾةد ؾةهد ٞ         ١َٛؾٗ ضى ًِٝ ٚ  ١

يري١ةٞ  ١م غ١ْسْٞ نطزب ١٥َ ٟ ِض٠ٚ ْسظ ةة١ ي١ؾةهطٜبهٞ طة١ٚض٠ٚ٠ ٖةدو ٚ     طٕنطزٚ 
ٚض٠  ث١ِضٜةةة٠ٚ١ٚ ٖجةةةَٛٞ نةةةطز٠ غةةة١ض ١ٜظٜسٜةةة١ندٕ ٚ  ةدزٜٓةةةدٕ= ظ ةةةةٞ طةةة١ ٜيةةة١ )ظ٣ب

نٛؾةة ٝدضٜهٞ ظاضٟ ىلب نةةطزٕ ٠ٚ ١٥ٚ ْةة١ٟ نةة١ قٛ ةةدض ةةةٕٛٚ خبٜةةدٕ خع ْةةس٠ ؾةةدخٞ    
ٕ خبٜةدٕ ٖدٜٚبؿة ١ ْةدٚ ؾةدخدٕ ٚ     عضٚلٚظاٚ  اض دةسٜٔ ٚغةٓجدض  ٠ٚ ةة١  طةبز٣ٛ 

ٌب ٌب   ةةةة١ةريّ  ةةةدنُٞ َٛقةةة يةةة١  طغةةةٞ  ز ضغةةة دْدٕ ٚ ة١ؾٝبهٝؿةةةٞ نةةةٕٛٚ ةةةةب َٛقةةة
ي١ةةةة١ض ٥ةةة٠ٚ١ ١ٜظٜسٜةةة١ندٕ ز٠ض١ْنةةةٕٛٚ ٚ   ظ ثطز٠نةةة١ٟ ةةةةِطٟ  ةةةةٛٚي١ؾةةهطٟ ِض٠ٚ ْةةةس 

ي١ؾةةةةةهطٟ ذل١َةةةةة١ز ثدؾةةةةةد ط١ٜؿةةةةة ١ غةةةةة١ضٜدٕ ٚ يةةةةة١  ١ثبيهةةةةة١ٟ )قبٜٛزلةةةةةل ز    
ٍب ةَٛٚٛ دق١ض٠ٟ نطزٕ ٚ ي١ زٚ ٟ ن١ْس ِض  ٠ٚ نٛؾ ينب    اشٜبو ة١غ١ضٜدْد ظ 

 

ذل١َ١ز ثدؾد  غديريٞ زٚ ٜٞ ِضٟٚٚ نطز٠ )ةة١ظٜط٠ٟ ٥ةٝنب  َٛة١ض  ٚ ٥ة١ٚ ْةد٠ٟٚ      
ٜبهٞ قةٛضؽ ي١طة١يريٞ   ةريٕ  نطزٚ ي١ٜٚب٠ٛ ن٠ٚٛغة١ض قة١ةريٟ )٥ة١ظر   ٚ ية١ زٚ ٟ ؾة١ضِ      د

ٌبك١ن١ٟ ط١ِضيريخ١ ٚ غة١ض ١ٜظٜسٜة١ندٕ ٚ ية١ٚ ْةد٠ٚز  نٛؾة دضٜبهٞ        ٠ٚ١ٜ ز٠ٚضٟ َٛق
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ٌب  ٚ ةة٢ب ٖٝبةعٟ ٚ ؾةٝسز٠و ٚ ز٠ٖؿة١ ٞ     ٠ي١ةة١ض ةة٢ب ي١ؾةهط    ظاض نطز   دنُٞ َٛقة
 ذل١َ١ز ثدؾد ن١ٚ  ٠ٚٛ  طؽ ٚ ي١ضظ٠ٚ٠ب

٠يف  ةةةةة١قط٠ ٚ يةةةةة١ زٚ ٟ  ِضطااااإز ثدؾةةةةةد  غةةةةةديريٞ زٚ ٜةةةةةٞ ِضٟٚٚ نةةةةةطز٠   ذل١َةةةةة١
َٛ دقةة١ض١ٜ٠نٞ نةةٛضو ظ٠ٚ ةةٞ نةةطزٚ ٥ٝػةةُد ٌٝ ثدؾةةدٟ  ةةدنُٞ ِض ٟ نةةطزب يةة١         

١ٝ )غة١ ٝس ثدؾةد ٠ٚ٠ ةةٛٚب    ٜدزممثدؾس  ن٠ٚٛ غ١ض )ظٜب دض   ن١ ة١ ز٠ؽ ١٥َ ٟ  ١
ٚ ٍ ٚ طةة١ٚض٠ غةة١ ٝس ثدؾةةدٟ ؾةةهدْسٚ يةة١ طاا٘ذل١َةة١ز ثدؾةةد يةة١ زٚ ٟ ؾةة١ِضٜبهٞ ةةة١  

دزٜٝةة١ ب ٥ةة١ّ َٛغةةد  ممٟ نةةطز ةةة١  ةةدنُٞ ) ١   149)ٚةري ةة١ٟ ز٠ضنةةطزٚ )َٛغةةد ثدؾةةد   
  ثدؾد١ٜ ي١  د١ًٝ٥ٟ ١َٛ٥ِض ٟ ةدزٜٓدٕ ةٛٚ  ٠ٚ ِض٠قٝيب غ١ ٝس ثدؾد ةٛٚ

دزٜة١ٚ  مم٠ٚخبٟ نٛ دة٠ٚٛ ةٟ ذل١َة١ز ثدؾةدب ذل١َة١ز ثدؾةد  ية١ ثةدف ٥ٝؿٞة ) ١       
١َٛٚ ٚةري ةٞة ةدزٜٓدْةةس   زٖةةبى  ظ خب ؾةٞة طةةطو ٚ َةة٥١ُٛٚضٟ خةةبٟ ي١غةة١ض ز ْةةدٚ يةة١ ٖةة    

ٚ نة١ نة١ؽ ْة١ٟ ةٝػة  ٛٚ ية١  طغٞة َة  ذل١َة١ز            ٢ٚطا  ١َٝٓ١٥و ٚ   ة١ ٝبهٞ ٚ  ثة١ٜد ةٛة
ض      ثدؾةةد ن١غةٞة ْةة٣١ ٥ةة١ٜٚبط  خط ثةة١ ةهةةدب ٥ةة١ّ ٥ةة١َ ٠ ط١ٚض٠ٜةة١ ظاض زٜٓةةس ض ةةةٛٚ  ٠ٚ ٖةٝة

ٍ  ١ض٠نةةة١ ٝبهٞ ةةةة١ة٢ب  ةةة١ ٛ ٚ ِض ٟ  ٛيةةة١َد ٥١ْةةة١نطزٚ قةةةدْْٛٚٞ ٥ةةة١ٚ قٛض٥ةةةدْٞ  ةةة١    ظااٚا
ٚ ٚ  باا ٚ ِض٠ ضاإ باا ؾةة١ضٜف ةةةٛٚب ٠ٚنةةٛ َٝبجةةط يْٛريطٜةةو  ٥ةة١يري٢ب:   ١٥يؿةة٥١ٔ ٚ ؾةة١ض ٞ

   ٚ ٠ٚ ةة١  ة١ٚ ٟٚ  ١نػٞة ٚةري ةدْٞ       ١َٝٓ١٥و ٚ ِض  ١ ٞ ٚةري ٞ ثدؾد نةبض٠ ْد١َغة ٛم ةةٛ
ٚ ة١ ةةس  ةةةٛٚ نةة١ ة١ِض غةةة يةة١ قةةدْٕٛٚ ٚ ؾةة١ضٜع١و َةة١ طّٚ ةةةٛٚب يةة١  ٛزض ٚغةةٝب١ٟٝ ٠ٚنةة

ف ٚ ةة١ظٜط٠ٚ ة١زضخدْة١ندْٞ   زٚ ٟ ظ خب زٜػد٠ٚ١ْ ِضٟٚٚ نطز٠ ةة١ظٜط٠ٚ  ١قة١ٕ نٝبة   
خػ ١ طؽ ٚ ي١ضظ٠ٚ٠ب )َدضزٜٔ  ٚ )ْٛق١ٜ ني ٜؿٞ  ١ٖسٜس نطزب ي١ ثةدف ط١ِض ْة٠ٚ١ٟ   

 ١٠  )َٛغةد ثدؾةد ٜدٕ ز٠ضنةطزٚ زٜػةد٠ٚ١ْ ذل١َة١ز ثدؾةدٜدٕ ية١ ةة٢ب        ٝة دزٜممخ١يريهٞ  ١
ز ْد٠ٚ١ٜٚ  ١٥ّ خ١ةة١ض٠ نة١ ط١ٜؿة ١ ذل١َة١ز ثدؾةدٚ غة١ضي٣ْٛ١ب ةة١ ي١ؾةهطٜبهٞ ظاض٠ٚ٠         

ٌب ٚ خةةة١يكٞ ٥ةةة١ّ ؾةةةدض٠ ن١ٚ ٓةةة١  ةةةطؽ ٚ يةةة١ض٠ظ٠ٚ٠ب ةةةة١ةريّ     ِضٟٚٚ نةةةطز ٠ ز٠ٚضٟ َٛقةةة
  ٚ ٝةة١  ٚغةة٢ب َةةدْط   ٜدزممِضٟٚٚ نةةطز٠ ) ١ ْٚةة١نطز٠ ؾةةدض٠ن١  ضااٟذل١َةة١ز ثدؾةةد  ةة١ ط

  ُٞٝ ِٝ ةةةٛٚ  ٠ٚ غةة١ ٝس ثدؾةةدٜدٕ  ١غةًة َٛ دقةة١ض٠ٟ نةةطزٚ  يةة١ زٚ ٜٝةةس  ؾةةدض٠ن١  ١غةًة
                         

ٟ  ي١ يْٛريطٜو َٝبجط  149) ٟ  نةٛ ض ) ن ٝب ١نة١  ذل١َة١ز  نة١  ٥ة١يري٢ب   خبٜةس    311 ةثة١ض٠   بة  م   ٠زٚ ٜة٢   ١قةط
ٌب  ةةدضىٞ ٠ٚحلةةدٍب  ١َدزٜةة١  ةةدنُٞ ةةة١ نةةطز ةةةط ٟ ةةة١طٞ ِض٠غةةٍٛ ثدؾةةد   ةةة١ةريّب ٥ةة١يري٢ب ثدؾةةد َٛغةةد َٛقةة

 ب دنِ ة١ ة٠ٚٛ ز٠َٚٚد ز٠ ع١ٟ ي١ ة١ة ِض٠غٍٛ ٚ ١ٜ ثدؾد َٛغد) ق١ ٝيٞ
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سز٠و ز ٚ ظاضٟ    ة١ ٞ ٥ة١ٖدىل   ٢ٚطا  ثدؾد نٜٛبط٠ نطزب ذل١َ١ز ثدؾةد  ةة١ظ ٟ ةة٢ب     ةة١ ؾٝة
ىلب نٛؾةةةة  ٚ يةةةة١ ثدؾةةةةس  )ِض٠غةةةةٍٛ ةةةةة١ة ٟ ةةةةةط ٟ نةةةةطز ةةةةة١  ةةةةدنِ  ة١غةةةة١ضٜد٠ٚ١ْٚ       

 ِض٠ٚ ْسظ نطزب بط١ٟٝ ٟ ِض٠ٜدزمم) ١
ٌب ذل١َةة١ز ثدؾةةد يةة١ ْةة١ةْٛٚٞ َةة ٠ نةةبض٠ يةة١         يةة١ّ ة١ٜٓةة١ز   َ ١قةة١ضٜرٞ َٛقةة
 ِض٠ٚ ْسظ ٥ٝػ ردز٠ٟ نطزٚ ٜٚػة ١َضن١ظ٠ن١ٟ ةريط٣ب ٚ قٝع١ٕ ٠ٚن٢ًٝ َ ٠ نةبض٠  

 ِض٠ؾٝس ة١ة نؿد١ٜ ؾدخ٠ٚ١  ة١ةريّ ي١ؾهطٟ َٛقرًيٝـ ط١ِض ٠ٚ١ٜب
   ٛ ٕ ْٝة١ قة١زضٚ ١٥ي٦ةة١  مثا  ية١ّ ة١ٜٓة١ز   هَٛة١ ٞ  ةة ٛ ؽ   ععا َٞة ثٝبؿةٛٚ  ٠ٚ ٚ ىل غةٝة

س  ثدؾةةةدٟ ةةةةب  ١غةةةهٝين ٥ةةة١ٚ ْةةةد٠ٚ َةةة٥١ُٛٚض نةةةطزٚ  ٚ ىل ة١ ةةةس         )ًصاااطٕ  ةةةد ِض٠ؾةةٝة
ٕ ز ْٝدٕ ٠ٚضططوب َٕٙٚ ١قطٜرٞ َٛقرًيٝـ ١٥َطٟ ٜدض ٞ   )ًصاط نةطز ةة١     ةد ثدؾةد  ز٠غة

ي١ؾةةهط نبنطزْةة٠ٚ١ب )ذل١َةة١ز ثدؾةةد ٟ ِض٠ٚ ْةةسظٜـ خةةبٟ نٝبؿةةد١ٜ ١َضنةة١ظٟ خةةبٟ ٚ    
  ٞ ١٥نطزبضهٕٚضٟ ٢٠ِٚٚتع 

 

ٕ ي١ؾةهطٟ   ٛ   ًصاط ٚ يةة٣ٚ١ب  ج قة ٚ ةةد ثدؾةد ةةة١ غة١ض )ةعٜةةط٠ ٚ )ظ خةب ز  ٖد ةة١ َ
ٍب ي١ؾهطٟ )٥ٝٓج١ ةد١ٜقس ض ز  ِضٜٚٚدٕ نطز٠ ِض٠ٚ ْةسظٚ ي١ؾةهطٟ ة١ س ؾةٞ ثٝةد      ي١ط١

ؾةةة  ةة١ضٜطز  ١ٖيريٝدْةةس ب نةةبض ذل١َةة١ز ثدؾةةد )طةة١ىل  ةة١يٞ ةةة١طٞ    ط١ٜؿةة  ٚ يةة١ ز٠
 ةةد ًصااطٕطط  ةةٛٚ  ٚةةة٢ب ثةة١ضٜٔ يةة١ّ ز٠ضة١ْةةس٠ غةة١خ ١  دز٠ ةة١ٕ َةةَٛهني ْةة١ةٛٚ        

ط١ىلب  ٥١ُٝٓد ٞ ةة١ ؾة١ض٠يف خةبٟ     ٟٗ ةب ذل١َ١ز ثدؾد ْٛٚغ٢ذِض٠ؾٝس ثدؾد  ند ١
خةةبٟ ثةة٢ب  ز ٜةة١ٚ  يةة١  ةةديريٞ ز٠خديةة١ ٝد  ةة١ ٟٛٚ نةةطزٕ ٚ  ْدضزْةة٠ٚ١ٟ ةةةب ةٝبريةة١ٟ     

ب ي١غة١ض ١٥َة١ ذل١َة١ز ثدؾةد ١ْٜٜٛػة  خةٜٛبٔ ية١ةٝٓد ةةطش٣ب ٚ ي١غة١ض           141)نطز٠ٚ ةس 
ٕ ق١ٍٚ ٚ ةةطٟ    ةد ِض٠ؾةٝس ثدؾةد  ٖد ة١ ٥ةبضزٚٚ  ١غةًِٝ ةةٛٚ  ٚ قٝعة١ٕ ِض٠ؾةٝس          ًصاط

                         
ٞب ِض٠ٚ ْةةسظ طٚبااٟخةة١ ةَٛعةة١ ضاشٟ  ةةط  ِضٚ ٜةة١ ٝبهٞ  ةةة١طٜٛبط٠ٟ  141)  يةة١ ةةةٛٚ ١َؾةةٗٛض  ٛيةة١َدٟ يةة١ ن١ٜةة١ن

ٍب ؾ١ِضٟ ؾ١ض ١ٝ ٞ ة٢ب ةدغٞ ن١ٜس طبٕخٛ ٟ  ذل١َة١ز  ي١ؾهطٟ نطزٚ  خ١يٝر١ز  ٥بضزٟٚٚ ي١ط١  غةدضز  ثدؾةد
 ب١ْةٛٚ ؾ١ضنطزْٞ َدْعٞ ز١ٜٟٝٓ ق١ةة١ ٞب ةٛٚ  ١غًِٝ نٛٚ ١َ١٥ زٚ ٟ ي١ ثدؾد  ذل١َ١زب نطز٠ٚ٠

ٞ  ية١       ٞ  ةةدف    ةةٞطا  خةةد ية١  نة١   طخةة١ ز٠ؽ ضٜػةدي١ٜ١ن ٞ  خةة١ٜتْٞ ِض٠ٚ ْةسظ  ٟضا  قةة١  ةدمل   َٛةة١ض  ةدة
 ٟ  ةةة٠ٚٛ  ١٥ ١ْةةسٟ طااٟخةة١ نةة١  د١ًٝ٥ٜةة١ ٥ةة١ّ ةةة١زٟ: ٥ةة١ىلب نةةط ٠ٚ ٥ٝػ ٓػةةدر ١٥ ١ْةةسٟ ١٥غةةع١ز ظ ز٠ ١٥ ١ْةس

ٞ  ١٥ٚ ة٠ٚٛٚ  َٛ  ١ض٠ّ ظاض ثدؾد ذل١َ١ز ي١ةٟ ٟ  ذل١َة١ز  ١ْقةٝي١  ِ  ةهة٢ب  نة١  نةطز٠ٚ  ثدؾةد  ٗ،ةة٢ب   ١غةًٝ
  بثدؾد ِض٠ؾٝس ّ ععٕق١زض١٥ٚي١٦ ةٟ نب ١ ؾ١ٚز  ؾ١ؾٞ غ١ دو ي١ ط١يريٝد ي١ خبؾٞ
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ثدؾةةد ْدضزٜةة١ ١٥غةةة دَبٍ ٚ يةة٣ٚ١ب  ١ ٜٛٚؿةةةٞ ةةةب غةة١ْسٚ  َٛغةةةد ١ز٠ٟ نةةط  نةةة١       
 د ِض٠ؾٝس ثدؾد ٠ٚ د ٞ نطزب  ة١يٞ  ًصطٕز  ةري١ضٜب ٠ٚ١ ةب ِض٠ٚ ْسظ  ة١ةريّ ي١ّ ٠ٚق ١

ثدؾةةدٟ ٚ ىل ة١ ةةس  نةة١ ِض٠قةةٝيب ِض٠ؾةةٝس ثدؾةةدٚ زٚلةةين ذل١َةة١ز ثدؾةةد ةةةٛٚ   ضاا ِض٠
ز٠ؽ ة١ة٢ب ْٛٚغ٢ ةةب ١٥غة دَبٍ نة١ ١٥طة١ض ذل١َة١ز ثدؾةد ةٝب ة٠ٚ١ ِض٠ٚ ْةسظ  ٥ةٝ           

  طٛزلةةدٜـ ْةةدَٝب٢ٓبب ي١غةة١ض ١٥َةة١ ١٥غةة دَبٍ  ٥ٗٝةةس ض٠ٟ  هَٛةة١و ظ٠ةةة١و ٥ةة١ة٢ب 
ٍب  ةةة١ضَدْٞ نٛؾةةة ٓس  ْةةةدضز ةةةة١ زٚ ٜةةةدٚ يةةة١ غةةةٝٛ ؽ  ز٠ؽ ةةةة١ة ٢ب  ١ ةةة١ضٜبهٞ ي١طةةة١

   ب 143)ِض٠ف ٚ ىل غٝٛ غ٠ٚ١ ١٥َطٟ ٥ٝعس ّ ة١ة٢ب ٖٝبٓط طٕط١ٜؿ  ٚ ي١ 
يةةةة١ زٚ ٟ ذل١َةةةة١ز ثدؾةةةةد  َٛيريه١نةةةة١ٟ ةةةةة١ض٠ ةةةةة١ض٠ ن١ٚ ةةةة٠ٚ١ ز٠ؽ  ةةةةٛضى ٚ       

ٕ ٥ُٝدض٠ ١ن١ٟ ِض٠ٚ ْسظ ة١ ١ٚ ٟٚ ي١ْدٚ نٛٚب ة١ّ  ١ض ة١ ؾة١ٚقٞ غة١     ْة١ ٞ َة ٠  هطا
ِض٠يف نٛ ض غديريس  ي١  سٚزٟ ٥ٝبط ٠ٚ١ْ  د )غٓجدضٚ  ١ق١ٕ نٝةف ٟ  طٕط١ٚض٠ ن١ ي١ 

ِضْٚٚةدى ةةٛٚ ةة٠ٚ٠ٚٛب ةة١ نةد٠ٚ٠ٚ ةةٛٚ  ٠ٚ نٛش ٜة٠ٚ١ب ظاض ِض٠ْرية١ ١٥طة١ض ٥ة١ّ ٥ة١َ ٠            
ة١غةةٛٚضٚ قةة١ٖدض٠ ٠ٚ١٥ْةةس٠ٟ ِضٜعدٜةة١ ٞ ؾةة١ض ٞ ٥ةة١نطز  َط  ةةد ٞ غٝدغ١ ٝؿةةٞ       

ٕ ةهطز ١ٜ ي١ّ  ١ؾ١ةٛٚ ٘  م ٥ة١ةٛٚ ٠ٚ  هَٛة١ ٝبهٞ ةة١   ٜة١ز  ةة١  ة١ٚ ٟٚ َٛ ة١    ثا ٍب ٚ طا
 غ١ضة١خبٟ ز ١َ١٥ظض ْسب

٥ةة١ّ ٥ٝػةةُد ٌٝ ثدؾةةد١ٜ  يةة١ ثةةدف   ٥ٝػةةُد ٌٝ ثدؾةةدٟ ةدزٜٓةةدْٞ: ثااٟ ١ؾةة١ةٛٚ
)ِض٠غةةٍٛ ةةة١ة ٟ ةةةط ٟ ذل١َةة١ز ثدؾةةد ) ١َدزٜٝةة١ ٟ طط ةة١ شٜبةةط  ةةٛنُٞ خبٜةة٠ٚ١ٚ    
زٜبٗد ٞ ٚةري دْٞ ْعٜه١ؾٞ ز ط  نطزٚ  ة١ غ١ضة١خبٜٞ ز٠غ٣هطز ة١  ٛنِ نةطزٕب  

ٌب )٥ٝٓجة١ ةدٜطقةس ض     1121ي١ ثدؾد ة١ٜٓٝبو ي١ غديريٞ  ٟ َٝتزٜس  َٛ ١قة١ضٜرٞ َٛقة
ٍ طااا٘يةةة١ زٚ ٟ َٛ دقةةة١ض١ٜ٠نٞ ةةةة١    ٗ،ذل١َةةة١ز ثدؾةةةد  ي١ؾةةةهطٟ نةةةطز٠ غةةة١ض٣   

) ١ممدز١ٜٝ ٟ ظ٠ٚو نطز  ة١ةريّ ٥ٝػُد ٌٝ ثدؾد ةة١ خةبٟ ٚ ق٠ٚٛ ٝٝة٠ٚ١ ز٠ضنةٛٚ      
 ١ممدز٠ٚ١ٜٝب    ٠ٚ٠ خبٟ ط١ٜدْس٠ ق١ةريٟ )ْ ٚ   ن١ ي١ ؾُٝديٞ ؾ١ضق٢

 

ٌب  يةةةة١ زٚ ٟ ةةةةة٢ب   ةٝبهطزْةةةةٞ ٥ٝؿةةةةٛٚندضٟ  ١ممدزٜةةةة١  باااإَ ١قةةةةطٜرٞ َٛقةةةة
)ن١ضذل١َ١ز  ١ض٠  ز  ِض١٥ٚغدٚ ٥د دٜةدْٞ ؾةٝبددْٞ    ٠ط١ِض ٠ٚ١ٜٚ  ي١ ِضٜبري١ز  ي١ ز٣ب

نبنطز٠ٚ٠ٚ  ١َٖٟٛٚ نٛؾ ب ي١ ثدف ة١ٜٓٝبو ٥ٝػُد ٌٝ ثدؾد  ي١ؾةهطٜبهٞ ةدؾةٞ   
                         

 بنٛشض ٠ٚ ط  ٠ٚٚ ي٣ٚ١ب ٚ  ةطظٕٚط٘) ٖد ٛٚ ١ ط٢َ١ غٛ ضٟ ة١ ثدؾد ذل١َ١ز  ط  ة١ضٜٛ ١ٜ ٝبهٞ  143)
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ٌب ٚ ند ةة١   يريةة١ةٞ طاإةةةب ذل١َةة١ز ثدؾةةد ْٛٚغةةٞ ٚ   ٟ ذثٝبهةة٠ٚ١ْدٚ ِضٟٚٚ نةةطز٠ َٛقةة
١ْز ٜةة١ب يةة١ ثدؾةةس  ٥ٝػةةُد ٌٝ ثدؾةةد     ٠) ١ممدزٜٝةة١ ٟ ىلب نةةطزب َ ١قةة١ضٜف طةة٣ٛب  

ٍب ِض١٥ٚغةةدٟ        ِضٟٚٚ نةةطز٠ )ةةة١ظٜط٠ ٚ َٛز٠ ٝبةةو يةة٣ٚ١ب َدٜةة٠ٚ١ٚ  َٛخدةةة١ض٠ٟ ي١طةة١
ٟ 1143ٟ ٖٝجةةةطٟ )1311 ١ممدزٜٝةةة١ نةةةطزٚ  يةةة١ طةةة١يريٝدٕ ِض٣ب نةةة١ٚو ٚ يةةة١ غةةةديريٞ  

ز خًةةٞ  ١َدزٜةة١ ةةةٛٚب نةة١ ٥ةة١ّ خ١ةةة١ض٠ ط١ٜؿةة ١ َ ١قةة١ضٜرٞ  َةةٝتزٟ  ز  نةةٛٚ ٠ٚ 
ٌب ز٠ؽ ٚةةةطز ي١ؾةةهطٟ نةةبنطز٠ٚ٠ٚ  ِضٟٚٚ نةةطز٠ ) ١ممدزٜٝةة١   ٥ٝػةةُد ٌٝ       َٛقةة

ٛ   ٠ثدؾدف ة١ ي١ؾهط٠ٚ٠ ٖدو ة١ ث ٜة٠ٚ١ٚ ية١ ْعٜةو ز٣ب      زٚٚ ي١ؾةهط ةة١   ثا  ) ةني  ة
 ِض٠ْريةة١ ةةة١ –ض٠ْريةةدضٟ ٜةة١ى ةةةٕٛٚب ٠ٚ يةة١ ثةةدف ؾةة١ِضٜبهٞ ظاض ي١ؾةةهطٟ  ١ممدزٜٝةة١   

ٌب ٌب ز٠غٛةطز ططزةْٛٚة٠ٚ١ٚ    - ٝب ةتري٠ٟٚ نطزٚ  ي١ زٚ ٟ ط١ِض ٠ٚ١ْٟ ٥بضزٟٚٚ َٛق
ٌب  ز٣ب       )٥ة١يكٛف   نة١ ية١ ِضٜبريدٜدْةد ةةةٛٚ       ٠ية١ ِضٜبرية١ٟ ؾةدخ٠ٚ١ ِضٜٚٚةدٕ نةطز٠ َٛقة

ب قةة١ ٌ ٚ قٝ ةةديٝـ ِض٣ٚٚةةس  ٚ  يةة١ زٚ ٜٝةةس  ٥ٝػةةُد ٌٝ ثدؾةةد      عضااٟ ةةدةريٕ نةةط ٚ ةةة١  
ِٝ ةةةةْٛٚٞ ذل١َةةة١ز ثدؾةةةدٟ ِض٠ٚ ْةةةسظٟ    ط١ِض ٜةةة٠ٚ١ ) ١ممدزٜٝةةة١ ب يةةة١ زٚ ٟ  ١غةةةً  

 ةةد ِض٠ؾةةٝس ثدؾةةد  ن٠ٚٛغةة١ض  ١ممدزٜٝةة١ٚ  َٛ دقةة١ض٠ٟ نةةطز يةة١ ًصااط٥ٕةةبضزٟٚٚ 
ثةةدف َٛز٠ ٝبةةو قةة١ةري  ١غةةًِٝ ةةةٛٚ ٠ٚ ٥ٝػةةُد ٌٝ ثدؾةةدف طةة  ٚ ْٝبطض ٜةة١ ة١ ةةس ٚ          

ْةٞ  مثا   ١ةؼ نط  ٚ ز٠ٚضٟ ١٥ّ ١٥َ ٠ٟ ةدزٜٓدْٝـ ة١غ١ض نٛٚ  ٠ٚ  ه١َٛ ٞ  ٛ
نة١ ١ٜنة١ ز٠ ة  نةطزٚ  ٠ٚحلةدٍ ١٥ةٛ ٜة١ ٥ة١ّ ١٥َ  ْة١ ٥ٝ يةدز          ْة١ٟ ١ٜ ٗثا  ١٥ّ  ١ؾ١ةٛ

 ةه١ٕ ٚ ة١ ٥ٝ ردم ٚ ةط ١ٜ ٞ َٛز  ١ ١ٜ١نٞ َٛؾ ١ض٠ن١ ةه١ٕب
٥ةة١ّ  ثاٟايةة١ زٚ ٟ نةة١ٚ ين  ١ممدزٜٝةة١   ةة١قط٠ٚ زٖةةبنٝـ ظ٠ٚو نةةط ٚ  دنُةةدْٞ ٥ةة     
ب ٠ٚ ية١ ٖة١َٛٚ ٚةري ٞة ة    دزٜٓةدٕ ٚ  ٚةري د١ْ ١ٜى ي١ زٚ ٟ ١ٜى ي١ ة١ س ٚ َٛقرًيس  ة١ ظاض ز ْطٕ 

غبض ْس  ٥ٝس ض٠ٟ  ٛضى ةٝبري  ةٛٚب ية١ّ ْةد٠ٚز  ٖة١ض ٥ُٝةدض٠ ٞ ة١ةة١ َةدةٛٚ  ٠ٚ ٥ة١ٜٚـ ةة١         
 غ١ة١ةٞ ِض٠قدة١و ٚ ْٝع  ٞ ة١طع ز٠ندْٞ ة١ة٠ٚ١ ِضٟٚٚ نطز٠ ٠ٚ  ١ٚ دٕب

 

 ةد ٝبهٞ ةدؾةٞ   ٢ٚضا  ز٠ض ة١م ةة١ّ  ١ض٠ن١ ة١    ١٥ة١ز ثدؾدٟ ة١ة١:  ثٟ ١ؾ ٛ
٠ٚ١ْةةس٠ ٥ةة١يري٢ب: نةة١ ١٥ةةة١ز ثدؾةةد ٜٚػةةة ز٠ؽ ١ْنةة١ٚو  ةةة١ةريّ َٝبجةة١ض غةةبٕ ٖةة١ض ٥

ٕ ة١ض َ ١ض ة١  ةٛضى ٥ٝدة تٍ ةهةدٚ   ة١ د ةة١ّ  هةط٠ ٥دةريٜة١نٞ َْٛ ة١         َةٞ  ١ؾةهٌٝ   ظا
ةةٛٚضٚ ٖة١ض   طا  نطزٚ  ي١غ١ض ٥ٛقٛيريٞ  دظ٠  ١ ًِٝ ٚ  ١ضة١ٟٝ نطز ١َٚةٛزٟ نةٛ ض  
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اثهٝؿةٞ ثٝبهة٠ٚ١ْدب ية١ ثدؾةس  ِضٟٚٚ     طةٛٚضٜبهٝؿٞ ١ٖظ ض َٛ دض  ةٛٚب ق٠ٛ ٞ ط 
َةةة١ ٞ ة١ ةةةس  ٠ٚضطٝبةةةط ٚ  نةةة٠ٚٛ غةةة١ض نبٜةةة١ب ةةةة١ةريّ ٠َٛ ةةة١م ْةةة١ةٛٚ ٠ٚ يةةة١  يةةة١  هٛ

ة١ضٜدْٞ ٚقٛ دو   ٚ  ز٠ض١٥نة٣ٚ١ب نة١ َةدْعٞ َٛ ١قٝة١ ٞ َة١ةٛٚز ثدؾةدٟ َةدَٞ        
ٍب ٥ةبضزٟٚٚ  ١ة١َةس  ٖد ة١ غة١ض غةًٝبُد٢ْ      ظ٠ٚ ةٞ نةطز  ٠ٚ  ١ةةسٚيريتري     ٗةٛٚ ن١ ي١ط١

ٍب ٚ ىل ة١ س  ١ْةٝ. ثدؾدز  َٛ ١ ٝل  ة٠ٚٛب ثدؾدٟ ةط ؾٞ ي١ط١
ٟ َٝتزٜس  ةٛٚ 1113   ١٥ّ ١٥َ ٠ غديريٞ  142):١٥َ  ة١زضخدٕ ة١ة ثٟ ١ؾ١ةٛٚ

ٍب ةةٛٚب ي١ة١ٜنة٠ٚ١ ٜٚػةة ة١ضة١غةة       ة١ ١٥َ ٟ ة١ظٜط٠ٚ ةب دٕ ٖٝبؿ د ١ٖشز٠ غةد
 طٚ ٝبًةةٞ  ةةٛضى يةة١ْدٚ ٥ُٝدض٠ ١ن١ٜةةس  ةهةةدٚ  يةة١ ةٜةة١نٞ  طٜؿةة٠ٚ١ غةة١ ٞ ةهةةد ةةةب         

ز٠ؽ  ٛضى ٚ  ث١ٜدنطزْٞ ١ٜن١ٝ ٣ٛ ةط ٜة١ ٞ  ١ْةدو ز ْٞ ١َٖٛٚ ٚةري دْٞ نٛضز ي١ 
ي١ ة١ٜين ٥ب١َض ٚ ِض١٥ٚغدٟ نٛضزز ب ٠ٚ ٚ قٝع١ٕ ١َٛ٥ض ٟ  ١ؾد٥ ٟ ٚةري ٞ )ٚ ٕ  ٚ 

ٍب ة١ ؾٝبدٞ ة١ْدٚةدْط ي١ّ خكٛقة٠ٚ١   بعضٟ) ١ندضٟ  ٚ )خٝع ٕ ٚ )َٛٚف  ي١ط١
 ي١ ط١يريٞ ِضٜبو ن١ٚ ٔب

ٞ  رة١ْط ٚ ةةدضٚ ٞ   نطزٕب ندضخد١ٜ١ْنض ١٥َ  ة١زضخدٕ  ز٠غٞ نطز ة١خب  د
٥ٝؿٞ ةدؾ ٜـ نةطزب ية١    عضٟةب ة١ ثٟي١ )ة١ظٜط٠ ز  ٖٝبٓد١ٜ ٚةٛز  ٠ٚ  ١ؾ١ةٛٚ

اضٜةة١ندْٞ ةب ةةدٕ يةة١ ز ْةةٞ ِضغةةَٛٞ     ُشاا ض  ةة١ز  ةةةٛٚ  نةة١   ٢ٚشتخضاا ٠ٚقةةة ٥ةة١ّ  
١٥َ ٜٝةةة١ ٥ُٝ ٓد ٝةةةدٕ نةةةطزٚ  ٥ةةة١َ  ةةةة١زضخدٕ ز٠ ٖةةة١ظ ض ن١غةةةٝبهٞ ْدضزْةةة١ غةةة١ضٚ   

    144) ٥١سٜيب نطزٕب
ٛ    ١٥ّ ٥ٝجط ٥د ٞ ٟ ْة٢ خػة ١ طؽ ٚ  ١ةؾة٠ٚ١ب ةة١    مثا  ٥ة١َ ٠  هَٛة١ ٞ  ة ب عضا

ض٣ يةةة١ ظااإ  نةةة١ قةةة١ضٚ ١ْٛمَةةة٥١ُٛضٟ ْةةةدضز٠ ةٟ ٥ةةة١َ ب ٠ٚ ٠ٚ ةةةسٟ ٚ ٝةةةسٟ ثةةة٢ب
ٍب ز ْة١ َدٜة٠ٚ١ب  ٥١ةسٜيب ْة١         اضٟ ةة٠ٚٛ  سا  ٥ٝ يدزٟ نٛضز ةهدب ةة١ةريّ ٥ةٝـ ية١ّ  ةد

 ةةةٞ غٝدغةةة١ٟٝٝ ٥ةةة١ٚضٚثد  ةةةةدةٞ  ةةةديٞ ي١َةةة١     ضاااٚٚق غةةة١ة١ةٞ َٛز خةةة١ةو ٚ  ةةة١  
ي١ ١٥َ  ة١زضخدٕ ةس ب ٥ة١َطٟ نةطز    طهٟضة١ٜ١نٞ ق١ضٕز٠ٟ نطزٚ  ٜٚػة ٥ٝػ رد

                         
 ب٠ٚضط  ٠ٚ  ؾٝبطنب٠ ة١ًة) زٚق بض ضٜػدي١ن١ٟ ي١  142)
ٌ  ةب ٚ  ٛضى ٥ٝؿدض ٞ ٚ  ١ؾٜٛل ي١غ١ض  ١ض٠ن١ ١ ١٥ّ ن١ ١٥يري٢ب ق٠ٛو ة١ ز حثٕة١ ي١ّ غبٕ  َٝبج١ض  144)  قة١ 

ٕ  ز ١ُٝ٥ٕ طدٚٚض ١ْ ة١ّ ز٠ض ١م نٛضز ق١َٚٞ ٥ٚٝت ةٛٚ  اض١ٜندٕس ١ْ  دَٞ ٚ ٚ  ةةدف  َٛ د١َية١ٜد  ية١  ةة٠ٚٛ
  111 ةث١ض٠ب ١َظاثب دَٝدز  ٚ نٛضزغ دٕ ي١  ١ةسٌٜ ة١ب ) ٕٛٚة  ضٜبو ط١يٝدٕ
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ثدؾةةد  يةة١  هةةطٟ ٥ةة١َ  ةريةةدٚ غةة١ ٞ ةةةب ٖٝبٓةةدْٞ      فااغايةةٞ ) ةةد طةةة١ َٛؾةة ٟ ٥ةة١ْد 
ثدؾةةد  َةة٥١ُٛضٜبهٞ ١َخكٛقةةٞ ْةةدضز٠ ةٟ ٥ةة١َ   ةةة١ةريّ  فااغ١٥غةة دَبيٞ ةهةةدب ) ةةد

١ؾهطٜبهٞ ْدضز٠ ْٞ يمث غ١ضٟ ١ْططوب ي١ زٚ ٟ ١َ١٥  ه١َٛ ٞ  ٛ ث١٥ّٕ  ١ؾ١ةٛٚ
غةة١ض ٥ةة١َ ب ةةة١ةريّ يةة١ّ ي١ؾةةهط٠ ؾةةهدٚ ةةة١زضخدٕ ةةة١ة ٥ةةٝ   ةة١ض٠زٚزٟ ْةة١نطزٚ            

  141)٥ٝ ػكتيٞ خبٟ ٥ٝعتٕ نطزب
ٛ م ٟ ٖٝجطٜةةس  ةةة١ ْةةدٟٚ خبٜةة٠ٚ١ غةةه١ٟ ىلب 1311يةة١  ٟ ذ  ز ٥ةة ٠ٟ  ةةٛنِ ٚ ْرةة

ٌب  ةةطز  قة١ةريٟ )غةٓجدض  غةعطز         خبٟ  د غ١ض ١زٟ )ٚ ٕ  غدةتر  ِض٠ٚ ْةسظ  َٛقة
ٛ  ٜٚبط  ٟ خةبٟ  ةد قة١ةريٟ )زٜدضةة١نط  ةةطزب ية١       ذٕ ؾ١ٖط  غ٠ٛٝض٠ى ٟ ز ط  نةطزٚ ْرة

ٌب )ؾٓب ٚ )٥بض١َٝ ؾٞ ز ط  نطزب  زٚ ٟ  ١غهٝين  ٛقٝدْٞ ز٠ٚضٟ َٛق
 ةة١ز  ي١ؾةةهطٜبهٞ ظاضٟ نةةبنطز٠ٚ٠ٚ ثاا ْةةٞ يةة١ ةةة١ٜين ٥ةة١ّ  ةةدزمثاا  هَٛةة١ ٞ  ةةٛ

  ٛ ْعٜةةةو ٕ ثدؾةةةد ز  ْدضزٜةةة١ غةةة١ض ٥ةةة١َ  ةةةة١زضخدٕ ٚ يةةة١     مثااا يةةة١شٜبط قبَدْةةةس ٟ ) ةةة
)٥بض١َٝ=ٚض٢َب ٠ٚ٠ زٚٚ ي١ؾهط ة١ض٠ْريدضٟ ١ٜى ةٕٛٚب ي١ّ ٠ٚق ة١  ١ْريدْة١ز   ٥ة١َ     
 عظ٠زٜين خعَٞ ١٥َ  ة١زضخدٕ ن١ قبَدْس ْٞ ز٠غ ١ نة١ثٞ ٥ةبضزٟٚٚ نةٛضز ةةٛٚ     
خٝدْة١ ٞ نةةطزٚ  ةة١ ز٠غةة ١ٚ ز ٥ ٠ٜة٠ٚ١ نةة٠ٚٛ ةٟ ٥ةبضزٟٚٚ  ةةٛضى ٚ ةة١ ٜدضَةة١ ٞ      

 ٟ ز طةة  نةةطزب ٥ةة١َ  ةةة١زضخدٕ  نةة١ ي١ؾةةهطٟ  ةةٛضى  ١َضنةة١ظٟ ٥ُٝةةدض٠ ٞ )ةةة١ظٜط٠
ٛ    عضٟٚ ٜع ْٞ ة١ ٕ ثدؾةد ة١ة٣بٗٝبؿة  ٚ خةبٟ    مثا  ب ي١ ٥بضز٠ٚٚنة١ٟ ة١ض َ ة١ض ةة١  ة

ٍب ي١ؾةهطٜبهس  ِضٟٚٚ نةطز٠ ةة١ظٜط٠ٚ ية١ زٚ ٟ ؾة١ضٚ ز٠ ٛ ٜة١نٞ ظاض ١َنة١ظٟ         ي١ط١
 ٥ُٝدض٠ ٞ ي١  ٛضى ٚ  عظ٠زٜٔ ؾٝبط  غ١ْس٠ٚ٠ب

 

ة٠ٚٛ غة١ة١ةٞ ؾةهدْٞ ٥ةبضزٟٚٚ     خٛةق١ خٝد١ْ ٞ ) عظ٠زٜٔ ؾٝبط   ة١ ١ْ ٝج١
  ٛ ٕ ثدؾةةدٚ ٥ةة١ّ  ديريةة١ ٥ةة١َ  ةةة١زضخدْٞ َةة١ة ٛٚضنطز نةة١     مثاا ٥ةة١َ  ة١ض َ ةة١ض ةةة١  ةة

خبٟ ةهٛ ٝب ١ ق١ةريٟ )٥ة١ضٚر ب ي١ؾةهطٟ  ةٛضى ٚ  ةعظ٠ززٜٔ      ٗة١ظٜط٠ ة١ ة٣ب ٗٝبرًي٢ب
١٥ّ ق١ةري١ٜٜدٕ ١ٖؾ  َدْط َٛ دق١ض٠ نةطزٚ  ية١ زٚ ٟ ةِط ْة٠ٚ١ٟ خٛ ضز٠َة١ْٞ ية١      

  ة١زضخدٕ ١َة ٛٚض ةٛٚ ة١ؾ١ض ةٝب ة١ ز٠ض٠ٚ٠  ةة١ةريّ ية١ّ ؾة١ِض٠ز  خةط ث      ق١ةريز   ١٥َ
                         

ٜبط٠ٟ ةةة١  141)  ٚ قٝةة  َٝتزٜةةس  1147ٟ يةة١ ةةة١ة ةةة١زضخدٕ ٥ٝػةة كتيٞ ٥ٝعتْةٞة   ٝبةةط م زٚ ٜةٞة  ١قةةطٟ نةٛة ض) طةٛة
 ب١ْة٢ب ِض غ  ز ْط ٠ٚ ١٥َ ٠ ١٥ّ ٥ُٝدض٠ ٞ ١َةس ٥ٞ ةب ن١ 1113  دضىٞ ِض٠ْري١ ة٢ب ق١ ٝح ١َ١٥ ة٠ٚٛٚ
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ٍب       ٗؾهدٚ ١َٖٛٚ ةٝٓةدٟ ١٥َة١يٞ ِضٚٚخةد خةب٣     زٚٚ نةِٛضٟ طة  ٚ ْٝبةطض  ةةب ١٥غة ١َٛ
ْٞ ةةب ٜدزطةدضٟ   مث ٟ ٖٝجطٟ  ي١ ١ْ ٝج١ٟ ١٥ّ  ١ي ١ز  ١ٜن١  ه١َٚٛ ٞ  1312ٛ)

 نطز٠ٚب ١٥ّ ٠َٛ ١ق١ ١ٝ )١َز ي١ٟٝ  ١ضةٞ نٛضزغ دٕ ٟ ٥ٝجدز
ٟ َٝتزٜةةةس  نةةة١ يةةة١ ةةةة١ٜين    1177  يةةة١ غةةةديريٞ  1يةةة١ زٚ ٟ ٥ةةة١َ  ةةةة١زضخدٕ: )  

 ٛ ِضٚغةةة١ٝز  ؾةةة١ض ١ٖيريري غةةةد   هَٛٚةةة١و يةةة١ نٛضزغةةة دٕ       ْٗةةة٢مثااا  هَٛةةة١ ٞ  ةةة
 َٛةدٖسٜبهٞ ظاضٟ نبنطز٠ٚ٠ٚ قبَدْس ٟ ١٥ٚ ١ْٜس  ة١ نِٛض ْٞ ١٥َ  ة١زضخدٕب

١و ٥ٝػة ردز٠ٜدٕ نةطزٚ   ٕ ثدؾةدٚ  ػةٝبٔ نة١ْعدٕ ثدؾةد  ية١  طقة      ع٘مثا  ي١ّ قبَدْس ١ْ )
ٍب ١َ١٥ِض ٚ  ْةس  ٥ٝ ردقٝةدٕ نةطز نة١ ةةِطإ ةةب نٛضزغة دٕ ٚ غة١ ٞ ةهة١ٕ ةةب ٥ة١ٚ            ض بط ي١ط١

ز  ة١زظٜٝةة٠ٚ١ ١َ1171قكةة١ز٠ نةة١ ٥ةة١َ  ةةة١زضخدٕ ٠َٛ ةة١م ْةة١ةٛٚب ٥ةة١ّ زٚٚ ٥ةة١َ ٠ يةة١        
نب  َٛةة١ض ٠ٚ٠ ٚ يةة١ زٚ ٜٝةةس           ١ْٚ )ةةة١ظٜط٠ٟ ٥ةٝة ثط نةٛة ِضٜٚٚةةدٕ نةةطز٠ نٛضزغةة دٕ ٚ نٛ ةٛة

دٕ نطزب ن١ْس ز٠ ع١  ه١َٚٛو ي١ؾهطٟ ْدضز١ْغة١ض  ةة١ةريّ ةة٢ب  د٥ٝةس٠     ٥ٝعتْٞ ٥ ٝػ كتٝي
  ٛ ٚ ٚةًعةةة١نؼ ز ٥ةةة ٠ٟ ْرةةة ٟ خبٜةةةدٕ  ةةةد )ةٛيريةةة١َٝبطة  ٚ )ظ خةةةب  ٚ ) ١ممدزٜٝةةة١ ٚ    ذةةةٛة

   ٛ ٚ ةةة١ ٥ةة١َ   مثاا )َةةدضزٜٔ  ٚ )َٝةةسٜدو ٚ )ْكةٝة ني  ةةةطزٚ ةةةط  طةة١ٚض٠ٜدٕ نةة١  ةة ٕ ثدؾةةد ةةٛة
 ٠ٚ١بٟ ة١ْد٠ٚ٠ٚ خٜٛبٓط ٜطب٥ٕٝعتٕ نط ٚ  خٛ

 

         ٛ ٚ ذؾهدْٞ ٜة١ى ية١ زٚ ٟ ٜة١نٞ ي١ؾةهطٟ  ةٛضى ٚ ةة١ض٠ ةة١ض٠ ةتريٚةْٛٚة٠ٚ١ٟ ْرة
ٛ مث ؾبض٠ ٞ ١٥َ   ٛ ٕ  ١ةسٚحل١َٝةسٟ َة١ة ٛٚضنطز نة١    هطا  ٕ ي١ نٛضزغ دْس   غة

غٝدغ١ ٞ  ه١َٛو ز٠ض ١م ة١ نٛضزٚ نٛضزغ دٕ ٚ خد١ْز ْٞ ةة١زضخدْٞ ةريةبِض٣بب   
  ٛ ١ٖضن١غة٢ب َة١  ٛٚؽ ةةٛٚ    ْةٞ ية١ خدْة١ز ْٞ ةة١زضخدْٞ     مثا  ٚ قٝع١ٕ  هَٛة١ ٞ  ة

   ٛ طةةٛو نةة١ ةةة١ة٢ب    ٠ٕ ٚ ثةة٢بمثاا ة١ض٣ةةس ٚ ثٝةةدٟٚ ١َخكٛقةةٞ ْةةدضز٠ ةٟ ٥ةة١َ   ةة
ٍب ةهةدب       طا  ٠ ن١ َٛض ِضش ْسْٞ خٜٛبين َٛغًُدْدٕ  د ية١ةد ٞ نةٛضز ةة١ ٥دؾةة ق ةٛٚ

ٕ ٚ ١٥َ   ػٝبٔ ة١ّ ٠ٚ سٚ ة١  ٥١ٝسٚ ؾ١ٖدز٠ ٞ خعّ ٚ ١٥قطٜ دٜة١ٜدٕ  مث ١٥َ   ٛ
ٍب ةةةةٕٛٚ       ٍب َةةة٥١ُٛضٜين  ٛضنةةةد ن١ٚ ٓةةة١      نةةة١ يةةة١ ١٥غةةة دَب ةطٚ ٜةةةدٕ نةةةطزٚ  ي١طةةة١

ٖةةة   هَٛةةة١ ٞ  ةةةٛضى يةةة١ خكةةةٛم ٥ُٝ ٝةةةدظ  ٞ ز خًٝةةة١ٟ   ظااا  نةةة١ض٠ٚ٠ب ةةةة١ ذَةةةٛ
نٛضزغ د٠ٚ١ْ ظاض  ١غٗٝت ٞ ١٥ْٛ ْسٚ ٠ٚحلدٍ ١٥َة١ قة١ضف ةةب ٥ة١َني نطزْة٠ٚ١ٟ      

ٕ ١٥َٚ   ػٝبٔ ةٛٚب ٚ قٝع١ٕ ْٝٗد١ٜو ِضاشٜبو ١٥ّ زٚٚ ١٥َ ٠ ٖةد ٔ ةةب   مث ١٥َ   ٛ
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 نةةة١ض٠ ٚ يةةة١ ثِطٜبهةةةد ٖةةة١ضزٚٚنٝدٕ طةةةط ٔ ٚ ْدضزْٝةةةدٕ ةةةةب ١٥غةةة دَبث ٚ يةةة٣ٚ١ب      ذَةةةٛ
 ١ةػٝدٕ نطزٕب ي١ ثدف ة١ٜٓٝبو ة١ضٜدٕ ز ٕ ٚ َة١ة ٛضٜدٕ نةطزٕ نة١ ية١ ١٥غة دَبٍ      

 ز ةٓٝؿٔب
ٟ َٝتزٜس  ي١ نةِٛض ْٞ ٥ة١َ  ةة١زضخدٕ  ٥ة١َني  ةديٞ ةة١ة ٚ       1111  ي١ غديريٞ 3)

ٞب ةةةةٛٚ يةةة١ ١٥غةةة دَبٍ      ِض ٜةةةدٕ نةةةطزٚ  خبٜةةةدٕ ط١ٜدْةةةس٠   ١َز ةةة١و ةةةة١ة ٖةةة١ض نةةةبْ
ٍب ِض١٥ٚغدٟ نٛضزغ دٕ َٛخدةة١ضٜدٕ نةطزٚ قة١ض ضزض  نة١     ط ) ةعٕٚٚ   ٠ٚ ي١ٜٚب٠ٛ ي١ط١

ٍب ١٥ّ ط ق٠ٛ ٝبهٞ َٛغ١ي١ ١ٟ نٛضز ةٝب ١ )ةٜٛعيو= ي١ ْعٜو  ةعا١ْ  ٠ٚ ي٣ٚ١ب ي١ط١
زٚٚ ٥ةة١َ  ظ ز٠ٜةة١ز  ١ٜنةةسط  ةةةٔب ٚ قٝعةة١ٕ ٥ةة١ّ ق٠ٚٛ ةة١ ٖةةدو ٚ ٖةة١ض زٚٚ ٥ةة١َ  ةةة١    

ةعٕٚٚ  ن١ْٚٛ ز٠ض٠ٚ٠ب ة١ةريّ ١٥ّ ١َغة١٦ي١ٜ١ ط١ٜؿة  ٠ٚٛ  هَٛة١ ٞ    ط ٠ ي١ )زظ١ٜٚ
 ةةٛضى ٚ ٥ةة١َط زض  ةةةٛٚ ةةة١ ٖةة١َٛٚ ةٜةة١ى ٚ ي١ؾةةهطٜبهٞ ظاض ِضٜبريةة١ٟ ٥ةة١ّ زٚٚ ٥ةة١َ      
ظ ز٠ٜةة١ٜدٕ ةِطٜ ةةٛٚب ٚ قٝعةة١ٕ يةة١ ةٓةةٛةٞ )ةةةدٜ ٛضز   ن١ٚ ٓةة١ ةةة١ٜين زٚٚ قةة٠ٚٛ ٞ         

١ن١ٟ ١٥َ ٠ندٕ ؾهدٚ  خبٜدٕ  ٛضن٠ٚ١ٚ ي١ زٚ ٟ ؾ١ِضٜبهٞ قٛضؽ  ي١ؾهط٠ ثههبي
 ِط٣ب ز ١ٜ ؾدخدْٞ )١٥ض ١ْٞ ٚ ) ١َ س٠ٕ   ة١ٜٓٝبو ي١ ؾة١ِضز  ز٠ٚ َٝةدٕ نةطزب ةة١ةريّ     

 زٚٚ ١٥َ  ي١ زٚ ٜٞ ْد  ٝتا َدٕ ٚ  ١غًِٝ ةٕٛٚب
 

  ةةة١ ٥ةةة١َ ٟ )ةب ةةةدٕ ٚ ِض٠قةةةٝيب ٥ةةة١َ  ذ   ٥ةةة١ّ 141)) ةةةعظ٠ززٜٔ ؾةةةٝبطٟ ةب ةةةدْٞ 
 ٞ ٠ٚ١َ١٥ٜة١ نة١ ةة١زضخدٕ ةة١ة ية١ ْدٚنةٛٚب ية١         ة١زضخدٕ ةٛٚب ٠ٚ ة١غ١ة١ةٞ ٥ٝٗدْة١ 

ٛ 1112زٚ ٟ ؾ١ضٟ قطٜبِ  ْةٞ  مثا  ّ ة١ ن١ْس غديريٝبو ٚ ي١ زٚ ٟ ٠ٚ١٥ ن١  ه١َٛ ٞ  ة
١ٖض ٟ ة١زضخدٕ ة١طٞ ةط ْةس٠ٚ٠ٚ  نٛضزغة دْٞ ١َنة١ظٟ  دز٠ ة١ٕ ية١ ي١ؾةهط خةديريٞ        
نةةةطز ) ةةةعظ٠زٜٔ ؾةةةٝبط  يةةة١ ٚةري ةةةٞ )ةب ةةةدٕ ز  ة١ض َ ةةة١ض ةةةة١  هَٛٚةةة١و ١ٖيريػةةةدب ٠ٚ   

ٝبهٞ ظاض يةة١ٚ ْةةد٠ٚز  ة١غةة١ضة١خبٜٞ ز٠ٚ َةةٞ نةةطز  ٥ةة١ّ ي١ؾةةهط٠ٟ خةةط ث        َةةٛز٠ 
 ؾثطظ٠ نطزٚ ؾهدْسٟب ز٠ّٚٚ ةدض ي١ؾهطٜبهٞ ط١ٚض٠ طٟ ٖد ١ غ١ض ٚ ي١ زٚ ٟ 

  147)ّ 1114ؾ١ِضٜبهٞ ظاض  ١٥ّ قٝد١َف نٛش ٠ٚ١ٜب )
                         

  ةة١ٚ  كٞ ٥ٝػةةتّ ٥ٝٓػةةكًبث١زٜدٟ َةة١ ًَٛد ٞ ةةة٢ب  ةةة١ة ةةة١زضخدٕ خعَةةٞ ١٥طةة١ض ؾةةٝبط٠   ةةعظ٠زٜٔ ٥ةة١ّ  141)
 بْدند  ؾٝبطنٛٙ ة١ًة) خ١ة١ضٟ

 بقٝد١ٜ١َ ١٥ّ ٜدزندضٟ نٛضزغ دٕ  ١َز يٝدٟ: ١٥ىلب ٥ٝػتّ  ١٥غٓكًبث١زٜدٟ  147)



 172 

ٛ    141)ؾٝبذ  ٛةٝسٚيريتري: ّ   ية١  1171-1177ْةٞ ِٚضٚؽ )  مثا  ي١ زٚ ٟ ؾة١ضٟ  ة
زب َةسٜطٚ َةٛز٠ةطٟ ٥ة١ّ    كا  ٜٓدٕ ٜؿةس  قٝةدَٝبهٞ طة١ٚض٠ ز٠غةٞ ثة٢ب     ًا  ٟ )ؾة١ ض ق١

 ١ض٠ن١ ١  ١َؾٗٛٚض ؾٝبدٞ ١ْقؿ ١ْسٟ ١َض ّٛ ؾةٝبذ  ٛةٝةسٚيريتري ةةٛٚب ٥ة١ّ قٝدَة١      
ٚ  دٜة٠ٚ١ ية١ قٝةدّ ٚ خطٚةةٞ ٥ٝػةُد ًٝٞ      ١ ١ْةٛٚ ي١ ة١ٗٝو ١َةس ت ٠ٚنٛٚ ١٥ٚ ٢ْ

 ق١ ١ٟٚ ١٥نٛٚ ٚ قٝع١ٕ:
ٖة١    ذ ١ٟٚ ١٥َة١ف ية١ ٥ٝدة تيف َة١    اب ٠ٚنٛٚ  ١ض٠ن١ ٞ ؾدٙ ٥ٝػةُد ًٝٞ قة١  

ق٠ٛ ٞ غ١ْس   ب  ًُس ضٚ ثٝبؿط٠ٟٚ ١ٖض زٚٚنٝةدٕ ز٠ضٜٚبؿةدٕ ٚ َٛضٜةس ٕ ةةٛٚ  اب     
١ْو ةةٛٚ  زبَٛ ة١ضٜهٞ ٥ة٠ٚٚ١يريٝدٕ ةٛض٥ة١و ٚ     هطٕ د١ٜٟ ١ٖض زٚٚنٝدٕ  ١خة غ١

 ز٠ٖدٟ ؾدٙ ٥ٝػُد ٌٝ  ٖٚٞ ز٠َٚٚٝدٕ ١َظ ٜدٟ ؾٝبذ  ٛةٝسٚيريتري ةٛٚب
ٍب  ٠نةدٟ  ذيري  َٛغد ١ز٠ٟ ةهطز ١ٜ  ٚ ١٥ط١ض ةٛض٥ة١و ٚ  ط ٚ ١٥ط١ض  ١٥ط١ض ١٥ ٛ 

ةرًيٓةةسٟ ؾةةدٙ ٥ٝػةةُد ٌٝ يةة١ ؾةةٝذ  ٛة١ٜةةسٚيريتريز  ةةة١  ةة١ٚ ٟٚ  ١ةةة١يٞ ةهطز ٜةة١  ٖةةٝض  
ؾةةٛة١ٗ ْٝٝةة١  نةة١ ١ْ ٝجةة١ٟ ٥ةة١ّ  ١ض٠ن١ ةة١ف ٖةة١ضٚ  ز٠ض١٥نةةٛٚ  ةةة١ةريّ ٖةة١ٜٗدو !       

ةة٢ب ٖٝبةعٟ    ّٗ ز ٚ ية١ ٠ٚقةة ٖٝتنة٢   1119 ١ض٠ن١ ٞ ؾٝبذ  ٛة١ٜسٚيريتري  ية١ غةديريٞ   
ٚ  ي١ةةة١ض ١٥َةة١ٟ ٠ٚنةةٛٚ  ةة١ض٠ند ٞ ذل١َةة١ز كاا مْٝةةس  ز٠غةةٞ ثةة٢بمثاا  هَٛةة١ ٞ  ةةٛ

٥ةة١َ  ةةة١زضخدْٞ ةةة١ظٜط٠ٜٞ  ٛٚؾةةٞ َٛقدة١ي١ٜةة١نٞ ةةة١ قةة٠ٛ ٞ  ٗثدؾةدٟ ِض٠ٚ ْةةسظ٣ 
ٟ ُطٚقاإ خةة١يريهٞ َةة١  141)ْةةٞ ْةة١ةٛٚ  ٠ٚ ظٚٚ ؾةةٝسز٠و ٚ  ٠ٚ١غةةٛ ٞ غةة١ْس مثاا  ةةٛ

                         
(141  ٞ ٟ  ١ةد ة١طع ز٠ٟ ٜٓدٕ ً ؾ١ ق١زميٞ خد١ْزْ  ٕ  ن١ية١   ٜة١ سا ٔ  ؾة١َؼ  ؾةٝبذ  ض٠فطا ٠  ْدٜٚبهة٠ٚ١  ٥ة١زٜ ة١ظضٚ   ية١ ب زَ 

 ٟٚ ةة١ ٥ةة١ّ ز ٞ خد١ْزْ  نِ  ْةة١ضٟ) غةة١ٜسْ  ةة١  يةة١ّ ٜةة١ن٢ب نةةطز  ثةة١ٜد ٜةةدٕذْٚرةٛة  ةٛة  ؾةةٝبذ ١ْ ةة٠ٚ١ٟ ٥ةة١يريٝبٔ نةة١ خد١ْزْ 
ٚيكدزضٟ ٚيع١ظٜع ؾٝبذ ١ٜ ُٟط١ٜت  ١ةس ٠ٚٚ  ١ةس ؿ ٠ٚٛ  ١قط٠ ي١ ٛة ٛ  ؾةٝبذ ب زْ  ٟ  ٥ة١ة ٟ  ةة١نط ض ٠ٚ  نٛة ٕ ًا  ؾة١  ةةب  نٛة  ٜٓةد

ٟ  نة١   غ ْٛٞ) ٠ز٣ب ي١ ٚ ٕ  ١٥٠قةرًي٢  ةٝبرية١ ١نة١ٜد ٚ   خد١ْزْ  ؿة ٠ٚٛ  ةٛة ٟ  ية١  ز ْٝ ٛ  ؾةٝبذ  ٥ة١ّ  ١ْ ة٠ٚ١  ؾةٝبذ  ةة١نط٠   ٥ة١ة
ٞ  نة١ْس  ٚ خةب٣  ْدٜٚبو  ١ٜس٠ض ٚ  ثؿة ٝبه ٕ  ز٣ٝة١ز   ية١ ةد ٛ ضز٠ٚ  ضٜ  ٝةس   ية١ ب ةة  ٜٚ ٞ  ية١  ز ٞ  َة١ة  ظ٠َةدْ ٟ  ز  ٖة١ةٝج  ١ْ ة٠ٚ١

ّ١ ١٥ ٞ   د ١َٖدضٚٚ ْد ١ٟٝ ن١ْٚٛ خد١ْزْ  ٕ  ية٣ٚ١ب  قةدي  َة١ة  ظ٠َةدْ ٟ  زٚٚ قةديريي١  َة١ة  ٥ّ١ة ب َةدٚٚ ِض ٠ٚ  نٛة  غة١ٜس : ةٛة
ٚيريتري ٚيريتري غةة١ٜسب ١٥ةةة١ز غةة١ٜس ٚ  ١ةةةس ةةس َةة١ٚةْد خ١يةة١يف ٚ ْؿةةني ثبغةة  ةب ةة١  ١ةةةس  ةةة١ ٥ٝٓ ػةةدٞة زَٚةةدٟ يةة١ب خدٝي

 ٕ ؿةة   ْة١ض٣ب ) يةة١ ١ْقؿة ١ْسٟ   ضٜكةة١ ٞطا ٚ  ٚ ز ْٝ ةٔة ي١ٜٚةس   ١٥ ردزٜؿةٞة ٥ة١ٚةز ٛ ضز  ضٜ  ةة١  ٥ة١ّ  ٟذْرةٛةب ةة  ٠ٚنةٛة خد١ْزْ 
ٞ  ية١  س ثٝبؿة  ي١ ٞي ًث ١٥ ٞ  ؾةهًٝبه ٚ   زٜٓٝةس   ٚ ضٚ ةدْ ٛ  ةة١ض٠  ةة١ض٠  ثدؾةس   ية١  ةٛة ٕ  ٟذْرة د ٚ  ثة١ٜد  َدزٜؿٝة ٞ  ية١  نةطز  ظ٠َةدْ

سٚيريتري ؾٝبذ ٚ ظٜدزٟ ظاض ظاض ٠ذْرٛ ١٥ّ ز   ٛٝة   ب291 ةث١ض٠   4 ةرًيسٟ ٥ٝػتّ  ٥ٝٓػكًبث١زٜدٟب )نطزٛة
 ٥ٝةةس ض٠ٟ شٜبةةط يةة١  ٛةٝةةسٚيريتري ذؾةةٝب: ٥ةة١ىلب  41 ةثةة١ض٠   خبٜةةس  ِضٜػةةدي١ن١ٟ يةة١ ؾةةٝبطنبٙ  ةًةة١ة زق ةةبض  141)

 ب١٥نطز نٛضزغ دْٞ ١َٖٛٚ ز خًٞ ٥ٝػ كتيٞ يري١ةٞطٕ ْٝس مث  ٛ
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خكةٛم زِضٟ ٚ ؾة١ِضن١ض٠ٚ١ٜٝ ةة١    ؾٝبذ ةٕٛٚ ٚ ية١   طٚهٟٜٓدٕ ١َٖٛٚ َٛضٜسٚ ًَٛ ؾ١
سٟ    ِض غةةةة يةةة١ )ْةةةدٜطٟ  ٟ ةةةةسزٟ قةةة١زميٝدٕ نةةة١َ  ْةةة١ةٕٛٚ  ةةةة١ ٥ٝؿةةةدض٠ ٞ َٛضؾةةٝة
خبؾ١ٜٚػ ٝدٕ ٠ٚنٛٚ ة دٜٚبهٞ ة١ ؾٝسز٠و ِضٜٚٚدٕ نطز٠ ٚةري دْٞ )ٚضَة٢ب= ٥ٛضَٝة١  ٚ   

ز  ٚةري ةٞة )َٛنطٜةةدٕ ٟ  نةة١ ٖةة١َٛٚ   1119) َةةٛنطٟ= غةةدةتر   يةة١  ؿةةطٜين ٥ةة٠ٚٚ١يريٞ   
 ةةةٕٛٚ ٚ ٥ٝع ٝكةةدزٜبهٞ ةةة١ ؾةةٝبذ ةةةٛٚ  ةةة١ غةةٛٚى ٚ ٥دغةةدْٞ ز طةة  نةةطزب   نةةٛضزٚ غةةْٛين

ع١ندٕ       ٍب ٚ طٝدٕ ٜدضَة١ ٞ ؾةٝبدٝدٕ ز ٚ ة١ض َ ة١ض ةة١ ؾٝة خ١يريهٞ )َٛنطٟ  ١َٖٜٛٚدٕ ة١ ز
ٜبهٞة  ٢اث  ١ٜ  ية١ ٚةري ٞة )١َض  ة١ ز   ة١    ب١ٖٟذ ١ظ ٜدٕ ٥ٝعتٕ نطزب ١٥ّ ٥ٝعتْٞ ؾ١ِضٟ ١َ

ٕ   ٠ٚ م   نٛؾة دضٜبهٞ ظاض ِض٣ٚٚ ظاضٟ ةٛٚ  ٠ٚ ي١ ة١ٜين ؾٝع١ٚ غةْٛٓٝس  ِض٠ِضٟ َةديري٢  ضا
ع١ ةةة١   ةٝعةة١و طةة١ىلب ظاض ةةةٛٚب قةة١ٚي١و ٚ قةة٠ٚٛ ٞ ي١ؾةةهطٟ َطٜةةس ٕ     طاإٚ ِضٚ ةٞة ؾةٝة

 ١ْ ػٞ ) ١ٚضٜبع=  (ٜبع ٜؿٞ خػ ١ طؽ ٚ ي١ضظ٠ٚ٠ب
 

ٟ ٚةري ةةةدْٞ خةةةبٟ ٚ َةةة١ْعٞ  ظااإ هَٛٚةةة١ ٞ ضِٚٚؽ )َٛغةةةكبف   ةةةةب َٛ د ةةة١  
هطٜبهٞ َٓدغةيب نةبنطز٠ٚ٠ٚ ي١غة١ض ١ز     ٝبث١ضٜين ي١ؾهطٟ َطٜس ٕ ي١  سٚز  ي١ؾة 

ز ٜٓدٕب  ه١َٛ ٞ ٥ٝبط ْٝـ ة١ض َ ١ض ة١ ق٠ٛ ٞ ؾةٝبذ  ٛةٝةسٚيريتري  قة٠ٚٛ ٞ غةٛ ض٠ٟ     
 ٛضنُةةةدْٞ )َةةةدنب ٚ طةةة١ىلب قةةة٠ٛ ٞ  ةةةطٟ نةةةبنطز٠ٚ٠ب ٠ٚ  ةةة١نًٝرٞ يةةة١  هَٛٚةةة١ ٞ    

ْةٝـ نةطز نة١ ق٠ٛ ٝبةو ةٓٝبةط٣ب  ةد ةة١ ٜدضَة١ ٞ ٖة١ض زٚٚة  ة١ضة١غةة ة ةدٟٚ            مثا   ٛ
١ٕب خٛةقةة١  يةة١ زٚ ٟ ةةة١ٜٓٝبو ي١ؾةةهطٟ ؾةةٝبذ  ي١غةة٢ب ة٠ٚ  ٛٚؾةةٞ       َطٜةةس ٕ ةهةة 

٘ ةٛٚ ٠ٚ ي١ زٚ ٟ ؾة١ِضٚ ز٠ ٛ ٜة١نٞ ةة١     ضٟ ١ طٚ ٍب  ؾةٝبذ  ٛةٝةسٚيريتري ْةد  ةٝتا     طا
ٍب ز٠غ ١ٚ ز ٥ ٠ٜس  ط١ِض ٠ٚ١ٜ )ؾ١ ٜٓةدٕ ٚ  ١غةًُٝٞ  هَٛٚة١و ةةٛٚ     ًا  َد  ٠ٚ ي١ط١

٠ٚ  ةةة١ةريّ ٖٝبؿةة د يةة١  هةةطٟ   ٠ٚ ْٝبطض ٜةة١ ١٥غةة دَبث  َٛز٠ ٝبةةو يةة١ ١٥غةة دَبيريس  َدٜةة١   
يري  ٥ة١ّ  ٛضقة١ ١ٟ ةةب    ط ثٝبؿٟٛٚ ٚ ظٟ ١ْٖٝبٓد ةٛٚ ٠ٚ ي١ زٚ ٟ  طق١ ٝبو ١٥ط١ض   

ٍب خةةةةبٟ ١ْةد ةةةةس ٚ ةةةةة١ غةةةة١ض ق١ كدغةةةةٝدز  ٖد ةةةة٠ٚ١  ضاااا  ةةةةد نةةةةطزٚ يةةةة١ ١٥غةةةة دَب
ٛ     ًااا )ؾةةة١ ْةةةٞ ي١ؾةةةهطٟ  مثااا ٜٓةةةدٕ ب ةةةة١ةريّ ٠ٚ١٥ْةةةس٠ٟ ثةةة٢ب ١ْنةةةٛٚ  هَٛةةة١ ٞ  ةةة

ٞب ةٛٚ ١َة ٛٚضٟ   ب 1112 ١و ٚ  ١غةًِٝ ١ْ ػةٞ نةطز)   ٢ٚط ْدضز٠غ١ض٣ٛ ١ٖضنبْ
  ب119)٥ٝف ز  ٠ٚ د ٞ نطزط ي١ثدؾس  ن٠ٚٛ  ٝجدظٚ ي١ ؾدضٟ )

                         
 ب نطز٠ٚ ٠ٚ د ٞ ٠ٚ١َٓض٠  ١َز١ٜٟٓ ي١ ١٥يري٢ب ؾٝبطنبٙ  ة١ًة زق بض  119)
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ٍب  ١ض٠نة١ ٞ ةةةدْثبةريز ) ١قةرًيٞ ثٝٓجةة١ّ         ٥ة١ّ قٝدَدْة١ٟ نةة١ ةدمسةدٕ نةةطز ي١طة١
١٥ ردزٟ  ٗ  ٚ ١٥َ  خدْٞ ةط زاغ ٣ٛ  ١ض٠ن١ ٞ  ١ميٛٚض ثدؾدٟ 3٢ًًََٝدز٠ٟ 

ْٞ زٚ ٜةةٞ ًًَٝةةٞ ٥ٝةة( ِٖٝ ثدؾةةدب ة١قةةٛض٠ ٞ      ٚ  ٛقةةٝد2  َةةدز٠ٟ 1)  ١قةةرًيٞ 
 َُٛٚٞ ٥ة١يريني ةةب  ة١ٜين ١َقكة١زٚ ٖة١ز٠ف ةةٛٚ  ةة١ةريّ ٖٝهةٝدٕ غة١ضٟ ْة١ططو ٚ           

ٍب ٚ ِضٚ ةٞ نةٛضز ةةٛٚب ١٥طة١ض  بظٜبةو ةةدف          ضٕةٝبجري١ ي١َ١ف  ِض٠ِضٜبهةٞ ظاضٟ ةةب َةد
يةةة١ّ قٝدَدْةةة١ٚ يةةة١ز٠ٚضٟ ز٠ٚ ّ ٚ نٛش ْةةة٠ٚ١ٜدٕ  ٣ب رهةةةطٜٔ  ٥ةةة١ةٝٓني نةةة١ ١٥غةةة دةٞ 

١م ١ْةْٛٚٝدٕ ي١خدضةٞ ظٜد ط ي١ز خًٞ خبٜدْس  ة٠ٚٛٚ  ٖٝبؿ د ةةب ٥ة١ّ  ١ض ة١    ٠َٛ 
 ٚ  ةةٞ غٝدغةة١ٟٝٝ ز٠ٚضٚثؿةة ٝدٕ ٠ٚ١٥ْةةس٠  ضااه٥ٕٚٝؿةةد١ْ ثةة٢ب ١ْط١ٜؿةة ٜٛٚٔ ٚ  يةة١ 

 ٥دطدٖس ض ١ْةٕٛٚب
ٚ قٝع١ٕ ةدْثبةز )َ   ة١يٞ   نة١ ية١ َةٛز٠ ٝبهٞ ن١َةس  ةٓد ة١ٟ  هَٛٚة١ ٝبهٞ        

ٍب ١َؾةةٗٛٚض )قٛضٜٛنةةٞ َةةط ز ثدؾةةد ٟ    طةة١ٚض٠ٟ ز ١َظض ْةةس  يةة١ ٠ٚق ٝبهةةس  نةة١   ي١طةة١
ٚ     ععاإقةة١زضٚي١٦ ي١ؾةةهطٜبهٞ ضااٟ ّ  ٝبةةو ١ٖيريهةةٛٚ  ٥ةة٠ٚٚ١يريٞ ةةةدض  ٛٚؾةةٞ  ةة١ ط

 ن١غٞ نٛضز ةٛٚ  ٠ٚ ١َ١٥ ةٛٚ ة١غ١ة١ةٞ ؾهدٕ ٚ ي١ْدٚنْٛٚٞب 49999ط١ٚض٠ٟ 
ةس ثدؾةدٟ   ٢اث  ؾهدْٞ  ١ةسٚيط٠ةدٕ ثدؾدٟ ة١ة١ف ي١ ز٠ضة١ْسٟ ةدظٜدٕ ة١  ة١  ٟ خدٝي

ٚ نةة١ ي١  ٚ  ٠ٚ يةة١ ٠ٚق ٝبهةٞة ظاض  ١ْريدْةة١ز  ة١ؾةٞة     ةةةط ٟ ةةٛة ٍب ٚ ىل ة١ ةةس ز  َٛ ١ ةة١م ةةٛة طةة١
ظاضٟ ي١ؾهطٟ  ١ةسٚيط٠ةدٕ ثدؾدٟ  ة١ ط٠ز ٚ  ٖٝبٓدْٝة١ ْةدٚ ٥ةبضزٟٚٚ نبي١َٓة٠ٚ١ٚ ةة١ّ       
ٍب ٜٚبط ْٞة  ١ةةسٚيط٠ةدٕ ثدؾةد  ٥ة١ّ  ١ةٝع١ٜة١ غة٣بجدض          ١ض ١ ة٠ٚٛ غ١ة١ةٞ ؾهدٕ ٚ َةد

ٝةةةدْٞ ة١ ةةةس  ) ةةة١يٞ ثدؾةةةد  ةظ   ز ٚ يةةة١ ظ1113ٚ 1191ٚ 1191يةةة١ غةةةدةريْٞ ) ٠َةةةدْٞ ٚ ٝي
ُٝدٕ ثدؾةةد   ١ةةةسٚيريتري ثدؾةةد ز  زٚٚ ز٠ عةة١ يةة١ ز٠ضة١ْةةسٟ ةدظٜةةدٕ ٚ ةدضٜبةةو يةة١ ز٠ٚضٟ        غةًة
نرةةطٟ ِضٜٚٚةةس ب ٥ٝعتْةٞة غةة١ضة١خبٜٞ ذل١َةة١ز ثدؾةةدٟ ِض٠ٚ ْةةسظٟ  يةة١ْدٚ ٥ةة١ّ قٝدَدْةة١ز        

 دةٞ غةةة١ض ٚضزةٝٓةةة٠ٚ١ ٥ةةة١ةٝٓني نةةة١ ١٥غةةة ٠َةةة١ٚقعٝبهٞ ةةةة١ضظٟ ١ٖٜةةة١ب ٠ٚ ١٥طةةة١ض ةةةةدف ىلب 
 ١ْطط ين ١٥ّ  ١ض٠ن١ ١:

 

  ٞ  ١ كٛ  ٚ ظاض ٥ٝع ُدزنطزٕ ة١  دملدْٞ ي١ غٝدغ١و ة١ خ١ة١ضبطٕ ط  -٥ة 
ٍب ٥ب١َِض ٟ زض ٚغٝب١ٝز  ة٢ب َٛةدة ٞب -   ي١ ٥ٝ ردم ٚ ٥ٝ يدزنطزٕ ي١ط١
 ِضق١ة١ض٣ٛ  ١غٛٚزٟ ١َٛ٥ض ٟ ة١ة١ٚ ةدزٜٓدٕ ٚ ة١ظٜط٠ٚ  ة٠ٚٛب -ا
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٠ٚ١ْةةةةةس٠ َةةةةة١ طٚض ١ْةٛٚ ٜةةةةة١ٚ ٥َٛةةةةة١ِض ٟ   ٚ قٝعةةةةة١ٕ ١٥طةةةةة١ض ذل١َةةةةة١ز ثدؾةةةةةد ٥ 
زض ٚغٝب١ٝندْٝؿةةٞ ٚ ظٜةةدٕ يةة١  ١غةةٛٚز٣ٜٛ ِضق١ةةة١ضٟ ةٗٝبٓدٜةة١ٚ ي١ةةة١ٜين خبٜدْةةد        

ٕ ٥ٝ ردقٝةدٕ ةهطز ٜة١ ةة١     ةٝعة١و  هَٛة١و ظ٠ةة١و ز٠ض٠قة١ ٝدٕ ٥ة١ٖدو ٚ ةة١يريهٛٚ       طا
١َٖٜٛٚدٕ ٠َٛ ١م ٥ة١ةٕٛٚب ةة١ةريّ ْٝرةدم ٚ  ١ ط٠قة١ٟ ةة١ٜين خبٜةدٕ ةة٠ٚٛ غة١ة١ةٞ         

 ٜٚدٕب١َ ٟٛٚ ١َٖٛ
ةةةةة١ ِض غةةةةة ةٝبريةةةة١ٟ  ٝ(٠ ةةةة١  نةةةة١ ٥ٝػةةةةُد ٌٝ ثدؾةةةةدٟ ةدزٜٓةةةةدْٞ  نةةةة١ يةةةة١     
زٚلٓدٜةة١ ٞ ذل١َةة١ز ثدؾةةدز  قكةةٛضٟ ْةة١نطزٚ  يةة١ ٠ٚق ٝبهةةس  ي١ؾةةهطٟ  هَٛةة١و 
ٍب ذل١َةة١ز ثدؾةةدز  خةة١ضٜو ةةةٕٛٚ ٥ةة١ٚ ةةة١ َةة١َْٓٛٚٞ غةة١ٜطٟ يةة١ْدٚ نةةْٛٚٞ         ي١طةة١

هط ٖد ة١ غة١ض٣ٛ   ذل١َ١ز ثدؾدٟ ١٥نطز  ة١ةريّ ٠ٚ١٥ْس٠ٟ ث٢ب ١ْنٛٚ ن١  ١ٜين ي١ؾ
يةة١  ١ممدزٜٝةة١ز  طط ٝةةدٕ ٚ قبيري ١غةة ٝدٕ نةةطزٚ  ْدضزٜةةدٕ ةةةب ة١ ةةس ٚ  ةةة١ّ  ١ض ةة١          

 ٥ُٝدض٠ ٞ غبض ٕ ٚ ةدزٜٓدٕ ي١ْدٚ نٕٛٚب
ٟ  ١ض٠ن١ ٞ ١٥ة١ز ثدؾدٟ ة١ة١ف زٜػد٠ٚ١ْ ية١ ِضٟٚٚ  ة١ض٠   ٚ  ١غةدز٠ ٞ  ضا

)١َةٛٚز ثدؾد ٣ َةد٣َٛ ) ١ةةسٚيريتري ثدؾةد ٟ ةط ٜة٠ٚ١ غة١ضٟ ْة١ططو ٚ ة١ْ١ ٝجة١        
 ٥ُٝدض٠ ٞ ة١ة١ؾٞ ي١ْدٚةطزب ١٥ّٕٚٙ ق١ٓٝة١ضٟ ٚ  ١غٛز

 

ٕ ةٝب١ٓٝ غ١ض ٥ٝد تيٞ ة١زضخدٕ ة١ة  غ١ة١ةٞ ٥ة١َٝـ زٜػةد٠ٚ١ْ ٖة١ض ز     ٚ خوٚٚا
     ٛ ٕ ثدؾةد ية١   مثا  نٛضز٠بٚ قٝع١ٕ ي١ ٠ٚق ٝبهس  ن١ ١٥ّ ٥ة١َ ٠ ة١ض َ ة١ض ةة١ ي١ؾةهطٟ  ة

ٍب  ٛضنةةد ٥ٝ رةةدقٞ نةةطزٚ  )ةةة١     ظٜط٠ ٟ ؾةة١ِضز  ةةةٛٚ   ةةعظ٠ززٜٔ ؾةةٝبطٟ خعَةةٞ ي١طةة١
ز طةة  نةةطزٚ ةةة١ ١ْ ٝجةة١ ةةة٠ٚٛ غةة١ة١ةٞ ؾةةهدٕ ٚ ي١ْدٚنةةْٛٚٞ ٥ةة١َ  ةةة١زضخدٕ  ٥ةة١ّ   
 ٝعظ٠ززٜٔ ؾٝبط٠ف ي١ ثدف ة١ٜٓٝبو ٥ٝد تيٞ نةطز  ةة١ةريّ ةة٢ب  د٥ٝةس٠ ةةٛٚ  نةْٛه١       
١٥ٚ ي١ؾهطٟ  ٛضن١ن١ ةةب َة١ ٟٛٚ ةة١زضخدٕ ةة١ة ي١طة١يريٝد ٥ٝ ردقٝةدٕ نطزةةٛٚ ٖة١ض         

ٟ ٥ة١ّ ْٝردقة٠ٚ١   ٢اث  ٕ ي١ْدٚةطزب زٜػةدٕ ةة١  ة١   ١٥ٚ ٕ ي١زٚ ٟ ن١ْس ؾ١ِضٜبو ١٥َٝؿٝد
  ٛ ْةةٞ ةةة١ مثاا ةةةٛٚ نةة١ يةة١ ْٝةة٠ٟٛ ٥ةة٠ٚٚ١يريٞ قةة١ِضْٞ ْةةبظز٠َٝين َٝتزٜةةس   هَٛةة١ ٞ  ةة

قةة٠ٛ ٞ نةةٛضز  ةة١ْريٞ ةةة١ ٥ُٝةةدض٠ ٞ )ة ًةةٝؼ ٜـ ١ٖيريهةة٢ٓب ٠ٚ ٥ةةدخ  ٥ةة١َ ٟ ٥ةة١ّ      
ٍب  ٛضى نطزٚ  غة١ ٢    ه١َٛ ١ ن١ )ؾ١ض٠ف ة١ة  ةٛٚ  َٛز٠ ٝبهٞ ظاض ؾ١ِضٟ ي١ط١

ٟ 1141ٟ ٥ُٝدض٠ ١نةة١ٟ نةةطز  ةةة١ةريّ  د٥ٝةةس٠ٟ ْةة١ةٛٚ ْٝٗدٜةة١و يةة١      ظاإ د ةة١ةةةب َٛ
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٥ُٝدض٠ ١نؿةةٞ ن١ٚ ةة١ز٠ؽ  ةةٛضى ٚ  ٥ةة١ٜٚـ ةةة١ّ  ١ض ةة١ٚ ةةة١       َٗٝتزٜةةس  خبؾةة٢ 
ٜدض١َ ٞ نٛضز ي١ ْدٚنٛٚب خٛةق١  ١٥ّ  ١ض٠ند ٞ َْٛر١ضٜس١ٜ٠ ١ٜن١ ١ٜن١  ة١قِٝ  

 َد٠ٚ١ٜٚ  غ١ة١ةٞ ١٥قرًي١ٝؾٞ ْٝردم ٚ  ١غٛزٟ ةٛٚب
ٕ هٞة ةة٢ب    ٝبذ ١ د  ٚ )َٝبجة١ض غةبٕ ٜـ ية١ّ خكٛقة٠ٚ١ يبَة١        طا ض٠ف ٚ  ة ٣٠ ٠ٚنٛة

٠ٚب  ة١ْٝد ةة١     ٢ٚط ١٥ندٚ  ١٥ىلب: نٛضز  ز ١ُٝ٥ٕ غ١ضنٝبـ  ١ْة١ظ  ١َ طٚضٚ زٚٚض ي١   ة١و ةٛة
      ٛ ١ندْٞ ظٜةةدزٟ  ذؾةة١ِضٚ ز٠ ةٛة ٟ ْةةدٚخبٟ ؾةةهد٠ٚ  ٠ٚ ي١غةةد١ٜٟ ١٥َةة٠ٚ١ ْرةة ٟ َػةة ١ٚٝي

  11   ةث١ض٠ نطز٠ٚٚب ) ة١  ١ةسٌٜ ي١ ١َظاثب دَٝدٚ نٛضزغ دْس
ةةة١ ِض غةةة  ةةدضٜذ ٥دٜٚب١ٜٓةة١نٞ  ٝ(٠ ةة١   ٠ٚ ٥ٝٓػةةدٕ ٚ ٥ةة١قٛ ّ ٥ةة١ة٢ب ز ٥ُٝةة١ٕ       

ٟ ٥ٝػ ٝردز٠ٟ ىلب ةه١ٕب ٠ٚ ي١غ١ة١ةٞ غة١ض١ْطط ين ةة١   ب ٥ةٝـ ٚ قٝةدّ ةةدف ٚضز    عضا
ة ٓةة٠ٚ١ٚ  ٛٚؾةةٞ  ةة١ٜين ١ْ ٝجةة١ٚ  ١ةنةة١و ْةة١ةٔب ي١غةة١ض٠ٚ٠ طٛمتةةدٕ نةة١ غةة١ة١ةٞ  

  ٛ ضز  ثةة٢ب ١ْط١ؾةة ١ٝٓ ٞب زٜٚبٓةة٢ب ٚ ةةةٛٚ  ٖةة١ض٠ ١٥غدغةةٞ غةة١ض١ْطط ين  ةة١ضند ٞ نةة
 -ةدخكٛم ية١ّ ز٠ٚض٠ز  -١٥َطاف ٚ ١ٜب ةب ثٝبه٠ٚ١ْدْٞ ٥ٝس ض١ٜ٠نٞ غ١ضة١خب:  

ضٚوب ١ٖض ق١َٚٝبو نة١ ية١ّ زٚٚ   ثٕ ي١ ثٝبـ ١َٖٛٚز  زٚٚ ؾ  ظاض ثٝبٜٛػ ١:  ًِٝ ٚ
خ١ظٜب١ٜ١ٓ ١َ طّٚ ة٢ب  غ١ضة١خبٜٞ نٓط ْدن٣ٚ١ب  ١ٖ٠ٚض ٖة١ٚيريٝبهٞ نة١ ةةبٟ ٥ة١ز      

ٍب ٚ ِضٚ ٞ ةبٟ  د١ٜن١ٟ خٝبط ْةدة٢ٓٝب ضٕ ١٥ٗن٢ب ة١ةد   ْد ١غةٝب ٠ٚ١ٚ ةة١   ِٗض٠ِضٟ َد
 ٍ ظاض٠بًٚث  ٞ ِض غ ١ٝ ٢ ١٥ّ قد ٝس١ٜ٠ ٢ٚثب ١ْٚ ٝبه٣  ١٥غ  ١٥ة٢ب  ةب 

 
 ئًصتًفادَ لُ كىرد:

يةة١ ٥ةة١زٚ ضٟ ق١زميةةة٠ٚ١  ةةد ٥ُٝةةةِطا  قةة١َٚٞ نةةٛضز يةةة١ خسَةة١ ٣ٛ ٜدضَةةة١ ٞ            
ٟ قكةٛٚضٟ ْة١نطز٠ٚب ٖة١ض ًًَٝة١ ٝبهٞ  دنُٝة١        دنُدْٞ ةدف ٚ ة١ ٥ٝٓكةديف خةب  

ن١ ِضٜعد١ٜ ٞ  كٛقٞ نطزةة٢ب ٚ ةة١  ةدزي٣ٛ ٥ٝٓػةد١ْٝو ية١ طة١يٞ ٖد  ٝب ة١ ثٝبؿة٠ٚ١          
ز ١ُٝ٥ٕ خٝبطٟ ىلب زٜة٠ٛٚ ية١ قدةًٝة١و ٚ ة١غةدض٠ ٞ ٥ٝػة ٝردز١ٜ٠نٞ ظاضٟ نةطز٠ٚ        

ض٠يف يريُةٞ ىلب ةهةدٚ جتةدٚظ ية١  كةٛم ٚ ؾة١      ظ٠ٚ٘ ١ٖض ق١َٚٝبهٞ  دنِ  ن١ ٜٚػ  ٝبة 
 ض٠ضٜبهٞ ظاضٟ ىلب ز٠ٜٚٛبضٕةهد  ةًع١نؼ 

 ٛنُةةةةس ض ْٞ َةةةة١ طٚضٟ ٥دغةةةةٛٚضٟ  نةةةة١ ز ٥ُٝةةةة١ٕ َةةةة١ٜديٞ  ١ ةةةة١نّٛ ةةةةةٕٛٚ  
ٍب        ة١غة١ضٜدْد  ية١ ٥ٝ  ةةس ٟ  ١ؾة١نٛيٞ ز٠ٚيري١ ١ن١ٜدْة٠ٚ١  ةةد ْٝٗدٜة١ ٞ ز ٥ُٝة١ٕ ي١طةة١
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ٕ نٛضز خ١ضٜو ةٕٛٚ ٚ ز ٥ُٝة١ٕ   ٕ ِض٠ِضٜةدٕ ىلب ز ٕٚ ٚ خبؾةٝدٕ ز ٥ُٝة١ٕ    ضا ِض٠ِضٜةدٕ  ضا
)١٥ؾةةةهدْٞ ٚ )غدغةةةدْٞ  ٚ  ثب يةةة١ ؾةةة١ِضٚ ز٠ ةةةٛ ٟ ةةةة١ٜين  هَٛةةة١ ٞ ثةةةدض نةةةطز٠ٚ

 هَٛٚةة١ ٞ ضاَةةدز  ١٥ ًةة١  قةة١ ١ٟٓ  ةة١ض  نٛضزغةة دٕ ةةة٠ٚٛٚ   ْٛكةةطٟ ظاض     
ٍب ٥ةبضزٟٚٚ ٥ٝبةط ٕ ةةٛٚب  ة١ د ية١         بوا  ة١ندضٟ ١٥ٚ ؾة١ِض ١ْف    و نةٛضز ةةٕٛٚ ٚ ي١طة١

بٜةةدٕ َةة١ةدزٟ ٥ٝػت١َ ٝؿةةس   ز٠ض ةة١م ةةة١  هَٛةة١ ٞ ٥ٝبةةط ٕ ٠ٚ ةةدٚ قةة١ز ق١ ٞ خ   
 ة١ة٢ب ٖٝبٓد٠ٚٚ ي١ؾهطٟ ٥ٝػتَٝدٕ ظاض ٖٝتى نطز٠ٚب

ق١َٚٞ نٛضز  ي١  ١ؾهًٝٞ خٝت ة١ ٞ  ١ةدغة١ٝٝز  خسَة١ ٝبهٞ ظاضٟ ١ٖٜة١ٚ ية١      
  111)٥بضزٟٚٚ )١٥ةد َٛغًِٝ ز 

ضةدجيةةةدٕ )٥ةةة١ةٛ ة١ رةةة١ضٟ ذٖ ْٛكةةةطٜبهٞ  ةةة١ دٍ ةةةةٕٛٚب ٚ ىل نٛضزغةةة دٕ ٚ ٥ةةةد 
 ٚ ٟ ١٥ملٓكةٛض    ةة١ ط  ٞ  ١ؾةد٥ ٟ نةةٛضز٠ٚ٠ ز٠ ةة   ٥ةةبضزٟٚٚ ِضاَةةٞ ةة١ َعدْٚةة١  ضا

ٕ ١َٚزٚز  ةب  ة١ئٞ  هط نطزب ١َيهؿدٖٞ غ١جلٛقٞ ةب  ٥١سٜيب )قدٚٚضو   ٚ )غٛ
 ٛ ٌب ٚ  غةةة ٕ ذل١َةةة١زٟ نةةةِٛضٟ ١َيهؿةةةدف ةةةةب ظ٠ٚو نطزْةةةٞ غةةةٛض١ٜ       هطااا  َٛقةةة

 ٥ٝػ ردز١ٜ٠نٞ ظاضٟ ي١ ق٠ٛ ٞ نٛضز نطز٠ٚب
ضٟ خٛةق١  نٛضزٚ نٛضزغ دٕ ةب خٝت ة١ ٞ ٥ٝػةت١َٝٝ ظاض خسَة١و ٚ  ٝةس ند    

ٟ خ١يٝر١ٟ ة١ ةس   ية١ )٥ةدٍ    ذنطز٠ٚب ٠ٚ١٥ٟ ن١ غ١ ٞ ةب غ١ْس٠ٚ١ْٟ  كٛم ٚ ْرٛ
ةبٜ٘  نطز )ةدظ ١٥ةٛ ؾٛةدع ٟ نٛضز ةٛٚب ة دٟٚ  ٛضنٞ ) ١ظ   ن١ ِضٟٚٚ نطزة٠ٚٛ 
١ًَ١َنةة١ ٞ ٥ٝػةةتّ  يةة١ نٛضزغةة دْس ٚ  ةةة١ ُٖٝةة١ ٞ  ١ؾةةد٥ ٟ نةةٛضز ٚ   ةة١زة ٟ     

 ١َٛ٥ِض ٟ  ه١َٚٛ ٞ ١َضٚ ْٞ ة١ضة١غ  ةٛٚب 
 

 ١ؾةة ٠ ٞ ) ١َٝةةسٟ   يةة١ ِضٟٚٚ خسَةة١ ٞ خ١يٝرةة١ )َٛغ ١ضؾةةٝس ٠ٚ٠  ٛٚؾةةٞ  
ِض٠ ةةةس ض٣ٛ قةةة١ز ق١ ٞ نٛضزغةةة دٕ ٚ  طااإ ١َدز٥ةةة١زٜٔ ظ٠ْريةةةٞ ةةةةٛٚب  ضاااٟ ةةة١ طٚ

ٕ غة١يِٝ ز  َة١ٚقعٝبهٞ ةرًيٓةسٟ ١ٖٜة١ب     هط  ١ضٟ )غٛظٕٜدض١َ ٞ ة١ ق١ُٝ ٞ نٛضز ي١ 
ردز٠ٜدٕ نةطز٠ٚب  ١٥ ردزٟ ؾدٙ ٥ٝػُد ٌٝ ق١ ١ٟٚ  ي١ ق٠ٛ ٞ نٛضز ظاض ظاض ٥ٝػة  

 ١ؾةةةد٥ ٟ )َةةةٛنطٟ  ةٓد ةةة١ٟ ٖةةة١ض٠ ١َ هةةة١َٞ ٥ةةةبضزٟٚٚ ٥ٝبةةةط ٕ ةةةةٛٚب يةةة١زٚ ٟ      
                         

ٙ  ةًة١ة  زق ةبض ) ةة٠ٚٛ  نٛضز خبؾٞ َٛغًِٝ  ١٥ةد ن١ ١٥نط٣ب ٥ٝس د  111) ٞ   ؾةٝبطنب ٛ ) ١َؾةٗٛٚض  ؾةٝعط٠ندْ  ٥ة١ة
 ب١٥ند  ٥١ٝٝس ١َ١٥ ١٥ملٓكٛضٜـ ة١ ر١ضٟ ١٥ةٛ ؾد  ٟ ٟ ز٠ة١َ
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ّ   ١٥ ًة١ةٞ ٥ة١ ٛ ةٞ ٥ةبضزٟٚٚ ٥ٝبةط ٕ ية١ نةٛضزٚ       ٥1134ٝكت د ٞ ؾدٙ  ١ةدؽ )
 ةدخكٛم ي١ نٛضزٟ َٛنطٜدٕ ةٛٚب

 ٛ ْةةٞ  َٛقدةٝةةٌ ةةة١ ٥ةةبضزٟٚٚ ٥ٝبةةط ٕ ز ٥ُٝةة١ٕ يةة١ قةة٠ٛ ٞ نةةٛضزٟ      مثاا ٚ يٝةةدْٞ  ةة
دز٠ٜدٕ نطز٠ٚٚ  ةب ي١ ْدٚةطزْٞ ٥ُٝدض٠ دْٞ نةٛضزٜـ ٥ة١ّ ق٠ٛ ة١ٜدٕ     ٛضنٝد ٥ٝػ ٝر

       ٛ ْٝةس ٚ ةدخكةٛم ية١    مثا  نطز٠ٚ ة١ ٥دية١وب  ٛقةٝدْٞ ةٓةٛةٞ  ة  م ية١ ظ٠َةدْٞ  ة
 ظ٠َدْٞ ٚ يٝدْٞ )نبي١َ١ٕ ز  زٜػد٠ٚ١ْ ١٥ ١ً  ة١ ق٠ٛ ٞ نٛضز  ١غهني نط ٠ٚب

    ٛ ٚ  ْةةٞ ثةةط يةة١ خسَةة١و  مثاا خٛةقةة١ٟ  ةةدضٜذ  ةدخكةةٛم  ةةدضىٞ ٥ٝبةةط ٕ ٚ  ةة
ٍب ٥ٝػةة عُديٞ ٥ةة١ّ غةةٝت ١  ٝةةصٚ ةةة١         ٝةةس ندضٟ نةةٛضز٠ب ٖةة١ض ًًَٝةة١ ٝبو نةة١ ٥ٛقةةٛ
ق٠ٛ ةة١ٟ ظ ْةةٞ ةةة٢ب خٝبةةطٟ ىلب زٜةةٕٛ ٚ ١٥ٚ ْةة١ٟ نةة١ يةة١ّ خكٛقةة٠ٚ١ ةدٖٝةةٌ ةةةٕٛٚ       

 ِض٠ِضٜدٕ  ٛٚف ٖد ٠ٚٛبضٕز ١ُٝ٥ٕ ؾ١ِضٚ 
ٍب قة١َٚٞ نةٛضز    1191-1194 ه١َٚٛ ٞ ِضٚٚؽ  ٥ٝٓجةد ية١ ؾة١ِضٟ )    ّ ز   ي١طة١

ّ  1171-1177ٚ  1131ٞ  ةةةة١ٚ ٠ٚ٠ٚب زٚٚ ؾةةةة١ِضٟ زٚ ٜةةةةٞ )  ن١ٚ ةةةة١  ١َدغةةةةٝبه 
 ٛ ْٝةةٞ  ةةد نٛضزغةة دْٞ ١َضنةة١ظَٞ  ٠ٚ١غةةعٞ نةةطزٚ قةة١َٚٞ نةةٛضز      مثاا ِضٚٚغةة٣ٛ  ةة

ِض٠ِضٜبهٞ ظاضةٕٛٚب  ه١َٚٛ ٞ ِضٚٚؽ  ظاض ة١ زٜك١و ١٥ ٛ يريٞ نةٛضزٟ  ضٕ ٛٚؾٞ 
 ١ كٝ. نطزٚ  ي١ زٚ ٟ ١َ١٥ ن١ ةدف ؾدض٠ظ ٟ قٛزض٠ ٞ  ١ضةٝٝة١ٜدٕ ةةٛٚ ٜٚػةة    

ّ ز  ٥دةريٜة١نٞ ية١ نةٛضز  ١ؾةهٌٝ     1131ردز٠ٜدٕ ىلب ةهةدٚ  ةة١ّ  ٝهةط٠ ية١ غةديريٞ      ٥ٝػ 
نطزٚ   ١ؾٜٛكٞ نْٛٚٞ نٛضز٠ندْٞ نطز ةب ٚةري دْٞ ِضٚٚغة١ٝٝب ٠ٚ ٥ة١ّ  ١ؾةٜٛكد ١    

ٟ ٟ نةطزٚ  ةة١  ٢اث  ٚ قٝع١ٕ  ١ ب  ١ؾةد٥ ٟ نةٛضز ِضٜٚٚةدٕ نةطز٠ ٚةري ةٞ قة١ كدؽب       عضا
ّ   زٚٚ ٥ةدةريٟ  طٜؿةةٞ يةة١  1111-1112 هَٛة١ ٞ ِضٚٚؽ  يةة١ زٚ ٟ ؾة١ِضٟ قةةطٜبِ )  

 نٛضز  ١ؾهٌٝ نطزب 
 

ْٞ   د ١٥ٚ خ ٟ  ١قطٟ ْبظز١ٖ٠َٞ َٝتزٟ  ١ْٝد ي١ قةٛ ٟ  مث  ه١َٚٛ ٞ  ٛ
١َٟ  ١ؾد٥ ٟ نٛضز ٥ٝػ ردز٠ٟ نطزةٛٚ   ٠ٚ ة١طٜٛبط٠ٟ ١٥ٚ ظ٠َد١ْ ظٕ ١ٜط َْٛ ١

نةة١  ةةة١ ْةة١ٚ ٝبه٣  ٥ٝػةة ردز٠نطزْٞ يةة١ نةةٛضز َةةَٛهني ْةة١ةٛٚب ةةة١ةريّ يةة١ زٚ ٟ ١٥َةة١  
ّ ٚ ٥ٛقةةةٛيريٞ ؾةةة١ِضنطزٕ ي١ةةةة١ٜين ز٠ٚيري١ دْةةةس  طةةةبِض   ي١غةةة١ض ؾةةةٜٛبين قةةة١زِٜ ُٚعااا 

    ٛ ْةةٝـ ٜٚػةةة  ١قًٝةةسٟ  مثاا ِضاٜؿةة  ةةة٢ب  د٥ٝةةس٠ ةةةٛٚ  ي١ةةة١ض ١٥َةة١  هَٛٚةة١ ٞ  ةة
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د ةهةةدٚ  ةةة١  ب  ١ؾةةهٝت ٞ  ١غةةه١ض١ٜ يةة١ْدٚ  ١ؾةةد٥ ٟ نةةٛضزز   عضااٟ هَٛةة١ ٞ ِضٚٚغةٝة
ط قةةةة٠ٛ ٞ غةةةة١ْسب نةةةةْٛه١ ّ ظٜةةةةد 1171-1177ةهةةةدب ٥ةةةة١ّ  ٝهةةةةط٠  يةةةة١زٚ ٟ ؾةةة١ِضٟ   

َٞة ةةب   ُٚعا   ه١َٚٛو ظاض ةة٢ب بٖٝبةع نة١ٚ  ٛٚ  ٠ٚ ية١ ز خًٞة نٛضزغة دْس  ١٥َٓٝة١و ٚ         
ٕ    ٥ة١ةٛ ةةب َٛ د ة١   ١٥١ْ11نط ب ة١طٜٛبط٠ٟ َٛ د١ٖز٠ٟ )ة١ضيني )َدز٠ٟ  ظَٕٛ د ١ ٟ ظا

ضزٚ نةة١ضن١ؽ ٥ٝكةةت د ٝبهٞ ١٥غدغةٞة ةهةةدب         ١٥ض١َْٝٝةة١ندٕ ة١ض َ ةة١ض ةةة١ قةة١َٚٞ نةٛة
خس١َ ٞ ١َْد عٞ ١٥ض١َْٞ نطزْٞ ةب ٥ٝػة ك ديٞ خةبٟ ةة١ ةةدف ْة١       ٠ٚحلدٍ ة١ّ  ١ض ١

٥ةة١ٚ َدز٠ٜةة١ خةةبٟ ١٥ثدض غةة  ٚ ةةة١ ٠ٚ ةةسٚ ة١ٖدْةة١   طبٚقاا٥ٟةة١ظ ْٞ  ةةة١ّ ق١ْد ١ ةة١ يةة١  ةة١ 
٠ٚقة ِض ١٥ةٛ ضزب ٥ة١ّ  ١ ة١ض٠ز ْٞ  ه١َٚٛ ة١  ةة١ ١ْ ٝجة١ غة١ضي٣ْٛ١ب قة١َٚٞ ١٥ضَة٢ْ١         

١ٚ ١٥غٜٛهةةط٠ٚ يب  ْةةسض٠ٜدٕ  ١ٚغةٝة  نةةطزٚ  ةةة١  ٖٝبٓدٜةة١  ١ض٠نةة١وب ؾةةٛ  ١ندْٞ ِضٚٚغةٝة
ت ٠ٚ١ ن١ٚ ٓةةة١  ١ ديٝةةة١وب ٥ةةة١ّ  ديريةةة١ قةةةٛيريح ٚ ٥دؾةةةة ةةةة١ٜين نةةةٛضزٚ     ق١يريةةة١ّ ٚ غةةٝة

ٕ ١٥ض٢ْ١َ  ٝبهس   ٠ٚ ١٥ض١َْٞ ٚح دْٞ نٛضز ةب َٛ د ة١  ٍب ٚ ِضٚ ٞة خبٜةدٕ      ظا نطزْٞة َةد
 ٟ نٛضز نطزبذ٥ًٝ جدٜدٕ ة١ ٥ب١َض ٟ قد ٝب. ْرٛ

ٕ ز  ٚ ي١ ١٥ٚ ٥ًٝٞ غة١  1111ّْٞ  ي١ غديريٞ مث ْٝٗد١ٜو  ه١َٚٛ ٞ  ٛ ْة١ ٞ  هطا
 ١ةسٚحل١َٝسز   ة١  هطٟ ٥ٝجدزنطزْٞ قْٛرٝبهٞ  ١غه١ض ي١ نٛضز ٠ٚنٛٚ قةبظ قٞ  

 ٛ ٟ خةةةبٟ يةةة١ نٛضزغةةة دْس ٚ ْعٜةةةو خػةةة ٠ٚ١ٟٓ   ذ١َغةةةكٛف  ٠ٚ ةٝبري نطزْةةةٞ ْرةةة
ب ٥ةةدةريٟ  ١ؾةةد٥ ٟ  ١ؾةةهٌٝ نةةطزٚ ةةة١ْدٟٚ عضااٟ ١ؾةةد٥ ٟ نةةٛضز ةةة١  هَٛةة١و  ةةة١

زْةٞ ٥ة١ّ   طبٚقلا  سٜة١ غةٛ ضٟ ٥ةدةًٜطٟ ب َة٥١ُٛٚضٟ  ة١     ٠ٚ١ْ ْدْٚط  ) ١َٝاااط غٛيةةب
  113) ١ؾهٝت ٞ نٛضز٠  َٛؾ  )ؾدنط ثدؾد  ةٛٚ

 

نطزْةةةٞ  طبٚااق ٖةةٝض ؾةةٛة١ٗ ْٝٝةة١ نةة١ ١٥طةة١ض  ةةطؽ ٚ يةة١ضظٟ  هَٛةة١و يةة١  ةة١          
٥ٝكت دو ١ْةٛٚ ١ٜ ١٥ّ  ١ؾهٝت ١ ٚ ظٚٚ ز٠غٞ ثة٢ب ٥١ْة١نط ٚ   د٥ٝةس٠ٟ ١٥َة١ف     

يةةة١ غةةةد١ٜٟ ١٥َةةة٠ٚ١  ١ؾةةةد٥  ةْٛٚةةة١  يةةة١  ١غةةةه١ضٟ ظٜةةةد ط ٥ٝةةةس ضٟ ةةةةٛٚ  نةةةْٛه١  
ِض٠ ةةةس ضٟ  هَٛةةة١وب ١٥طةةة١ض ٥ةةة١ّ  ١ؾةةةهٝت ١ ي١غةةة١ض ١٥غدغةةةٝبهٞ ةةةة١ق٠ٚٛو ٚ  طااإ

ةٝعةةة١و  د٥ٝةةةس٠ٟ ةةةةب  هَٛةةة١و ظٜةةةد ط ٥ةةة١ةٛٚب ةةةة١ةريّ ٥ةةة١ٚ  طااإ ًُٝٝةةةٞ ةهط ٜةةة١ ةةةة١ 
ٚ  ٥ةةةة١ٚ ِضٚ ةةةةٞ  م ١ُٖٝ١٥ ةةةة١ٟ نةةةة١  هَٛةةةة١ ٞ ِضٚٚؽ ةةةةة١  ١ؾةةةةهٝت ٞ قةةةةبظ ق٢    

                         
 باٍط١٥ْد ٥ٝكت ١ٟٝ ١٦ٜ١ٖ ٞ ض٥٠ٝػٞ ة١ ةٛٚ زٚ ٜٝس  ي١ ن١ ثدؾد١ٜ ؾدنط َٛؾ  ١٥ٚ  113)
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ٞ قبظ قس  ةٛٚ  ي١ّ  ١ؾةهٝت ١ٟ نةٛضزز  َة١ةٛٚز    ١َٟ ن١ ي١ ٥دةريند٢ِْٚتع   ١غه١ض٣ٛ
ٝيٝدٕ ْةة١ةٛٚ  ٠ٚ ةةةب  ةة١ ًِٝ ٚ    ْةة١ةٛٚ  ٠ٚ  ةةد ْٝٗدٜةة١ ٝـ ٖةة١ضٚ  َةةدةٛٚب  ةة١ةٗٝعٚ  ١غةًة
ض ُٖٝةة١ ٝبو قةة١ضف ْةة١نط   ةةد  هَٛةة١و ة ةٛة ٢ْب  ٥ةة١ٟٚ نةة١ ِضٚٚؽ يةة١          ١ضةٝٝةة١ٜدٕ ٖةٝة

  ١ؾهٝت ٞ قبظ قٞ ٥بَٝسٟ ١٥نطز  ١٥ٜٚـ ي١ّ  ١ؾهٝت ١ ٥َٛٝبس٣ ةهدب
٥٠ٝػةةٞ  ١ؾةةد٥ ٟ ًًَٝةةٞ )٥ٝةة( ِٖٝ ثدؾةةد ٟ ١ْ ةة٠ٚ١ٟ  ةة١ميٛٚض ثدؾةةدف ةةة١     ِض

 خبٟ ٚ ١َٖٛٚ  ١ؾد٥ ٠ٚ١ٜ ز خًٞ  ١ؾهٝت ٞ  ١َٝس١ٜٝ ةٛٚب
٥ةة١ّ  ١ؾةةهٝت ١  ةةة١ ِض٠ ُةةٞ ْةةد َةة١َْٓٛٚٞ  هَٛةةد ٞ زض ٚغةةٝب١ٝٚ  ةدخكةةٛم    

ْةٞ ي١غة١ض ٥ة١ّ    مثا   ٞ  ٛطٕٚ ه١َٚٛ ٞ ِضٚٚغ١ٝ  ١ٖض نب٢ْب ةٛٚ  دز٠ٚضٟ ١َؾطٚ
ٕ ز٠ٚ َٞ نةطزٚ  ية١ ز خًةٞ نٛضزغة دْس  ةةب َٛ د ة١        ديري١ ٛ ظا ٟ  هَٛة١و ٚ   ذٟ ْرة

ٟ  كٛم ٚ ق١ة ١ٝ ٞ ظٕٟ ١َٝٓ١٥و ط١ىل ة١ ن١يريو ٖدو  ٠ٚ ةب َٛ د ١ظَٕٛ د ١
 ةٛٚب ث ١ٜنٞ ة١ ق٠ٚٛو ٚ ١٥َٛسٚطِٕض١٥ٚغدٟ نٛضزٜـ ٚ 

ٕ نطزةةٛٚ  ٥ٝكةت ٞ  ١ؾةهٝت ٞ  ١َٝسٜٝة١ ٖةٝض      ضاٌ  ٠ٚنٛٚ ي١ غ١ض٠ٚ٠  ة١ض 
٠ٚنةٛٚ ية١ خة١ٜدملد     -ٜة٠ٚ١ ١٠و ق١ضف ١ْنط  ي١ة١ض ١َ١٥ ة١  ١نػٞ ظاضثدض٠ٚ ُٖٝ

    ٚ قُٝة١ ٝبهٞ  ١ضةٝٝة١ٟ ْة١ةٛٚ  ٠ٚ ية١ خكةٛم       -َد٠ٚ ي١ ؾ١قة  ٥ةدةريٟ ظٜةد ط ةةٛ
 خ١ةدي١ ٞ ةٛٚب عثٟ ١غًٝيدو ٚ  ١ةٗٝع  ٠ٚ١ ةب  ه١َٛو ةد

 ٚ و ْةةدٟٚ ٥ةة١ّ قةةْٛر١  ١ةةةسٌٜ نةةط  ةةة١ )خةة١ ٝف غةةٛ ضٟ       طٚاإيةة١ زٚ ٟ ١َؾةةط
ب يةة١ ٥دةرينةةدْٞ ي١ ٛنط ٜةة٠ٚ١ ٚ  ةةد يةة١ ٠ٚقةةة غةة١ ١ضة١ضٜس  ٥ةة١ّ   عضاا٥ٟةةدةًٜطٟ   ٚةةة١

ٍب     121قْٛر١  ٝ دض٠و ةٛٚ ي١ نٛ ض   ق١ٚ يٝٛ ١ٜى ٜةدخٛ   ةًةبى غةٛ ض٣ٛ ية١ ٥ة٠ٚٚ١
 غديريٞ ١٥ّ  ١ضة١ز  ي١ ٛنط ٠ٚ١ٜب
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 وهاشُباتٌ كىرد لُطُهَ ئُروهًًُدا:

      ٚ ٍب ٚ ٥ةدخ  ٥ة١ّ ٖد ٍب ١ٜنةس     ي١  ديريٞ خبٜةس  خةط ث ْة١ةٛٚ ٠ٚ ٥ة٠ٚٚ١ ةري ٝدْة١ ي١طة١
ةدؾةةٝدٕ ِض ٥ةة١ةٛ ضزٚ ١٥طةة١ض ٖدْةةس ْٞ َةة٦َ١ُٛضٜٔ ٚ ندضة١ز٠غةة دْٞ  هَٛةة١ ٞ ٚ ظٟ   

ٕ ةٗٝبٓد١ٜ ١٥ّ  ٝبه١يري٣ٛ ٥د ز٠ٚ َةٞ ٥ة١نطزب ةة١ةريّ نةْٛه١  ْٛكةطٟ  ةدنِ ٖة١ض         طاتٚٚ
زٚٚنٝدْٞ ة١  ١ٜط٠  ٝػةد  ٥ة١نطز  ١٥ٜٜٛػة  زٚلٓد١ٜ ٝة١نٝدٕ خبد ة١ ْةد٠ٚ٠ٚٚ       

١ٖض زٚٚ ةٜدٕ ة٢ب ٖٝبعٚ ي١  طغٞ ١ٜن ٟ ١ْ ٛ ْٔ ة عْٚٚة٠ٚ١ٚ   ةٝدْهد ة١ طص ١ٜند  د
ٍب ةة٢ب  ٥ة١ّ غٝدغة١ ١ ٚ قٝعة١ٕ ةة١ ْة١       ٕ ة١ ن١ٜرٞ خبٟ ة١غ١ضٜدْد ظ  ض  ه١َٛ ة٠ٚ١  ظا

َٓدغةة. ةةةٛٚ  ٠ٚ يةة١ ١ْ ٝجةة١ٟ ٥ةة١ّ  ديريةة١ز  ةةةٛٚ نةة١ يةة١ ةةة١ٜين ٥ةة١ّ زٚٚ ق١َٚةة١ز            
يةةة١ ٚةري ةةةٞ  ٟ َٝتزٜةةةس  1114ْدخبؾةةةٞ ٚ ز٠ ةةةٛ  ثةةة١ٜد ةةةةٛٚ  يةةة١ ٖةةةدٜٚين غةةةديريٞ     

)قدغةةبٕ ز  طةة١ىلب ؾةة١ِض  يةة١ ةةة١ٜين نةةٛضزٚ ١٥ض١َْٝةةس  ٚ قٝةة  ةةةٛٚ  ٠ٚ يةة١ ٖةة١ض زٚٚة   
ٜةةة١ َٛق١زميةةة١ٟ ثااا ى ٜٚبةةةط ٕ ةةةةٛٚب ٥ةةة١ّ  ةةةدزٙااإِض٠ِضٜبهةةةٞ ظاض٣ةةةس ٚ  نةةة١ْس ز٣بضااإ
 ٞ  ط ةةٛٚ  ٠ٚ ية١ ٖة١َٛٚ ٥ة١ّ ٚقٛ د دْة١ز  نٛضز٠نةدٕ  ١ ديٝة١ ٝبهٞ ظاضٜةدٕ         ٙث  دز

 ٛ  ي١  ١ندضٜس  ز٠غٞ ث٣بهطزٚ  ١٥ّ  ١ض٠ن١ ١ ز   ١ٜين ز1111٠ْٛ ْسب ي١ غديريٞ 
٥ةة١ّ زٚلٓدٜةة١ ٞ  ٙاا  ة١ض َ ةة١ض ةةة١  هَٛةة١و ٚ ةةة١ ١َقكةة١زٜبه٣  ةةةٛٚب يةة١ زٚ ٜةة٢  

ةةة١ٜين نةةٛضزٚ ١٥ضَةة١ْٞ ن١ٚ ةة١  ةةديريٞ غةةه٠ٚ١ْٛٚ   ةةد ٥ةة٠ٚٚ١يريٞ ؾةة١ِضٟ طةة١ٚض٠ ةةة١ٚ   
  ديري١ ز٠ٚ َٞ نطزب

 
 ( كىرد، لُ عُصرٍ بًصتُوًها:4)

ٟ َةٝتزٟ  ٚ ية١   1191ٝ  س ٟ  ١قطٟ ةٝػ ١َٝٓد ) ًًَٝٞ ٥ٝ( ِٖٝ ثدؾد: ي١ ٥
ثٝبـ ؾة١ِضٟ طة١ٚض٠ز  ٜة١ن٢ب ية١ ٠ٚقةد٥ٝعٞ نٛضزغة دٕ  قٝةدَٞ ِض٥٠ٝػةٞ  ١ؾة ٠ ٞ          

 ٢ًًَٝ )٥ٝ( ِٖٝ ثدؾدٟ نِٛضٟ ١َةٛٚز ة١طٞ  ُٝد٣ٚ ١ٜ
٥ٝ( ِٖٝ ثدؾد  ية١ زٚ ٟ ١٥َة١ نة١ ةةٛٚ ةة١ ِض٥٠ٝػةٞ ًًَٝةٞ ِض  ة١و ز ١ْْٝؿة  ٚ          

ٚ ندضٚ ٕ ِضٚٚ هطزٕ  ي١ ٖة١َٛٚ ة١ٜنة٠ٚ١ خط ث١نة١ضٟ ىلب     ز٠غٞ نطز ة١ خط ث١نطزٕ
ةٝعة١و  هَٛٚة١و   طٕنبة٠ٚٛٚ ِضٜبري١ٟ )زٜدضة١نطٚ َدضزٜٔ ٟ خػ ١  ١ًٖٛن٠ٚ١ب ة١ 
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ي١ؾهطٟ ْدضز٠ غ١ض٣ٛ طط ٞ ٚ ١ْيف نطز٠ )غٝٛ ؽ ب ةة١ةريّ ية١ ثةدف ةة١ٜٓٝبو ية٣ٚ١ب      
س٠ٟ ثة٢ب ١ْنةٛٚ   ِض ٟ نطزٚ  ة١ ظ٠ة١ ٝبهٞ ظاض خةبٟ ط١ٜدْةس٠ )ٜٚبط ْؿة١ٖط  ٠ٚ١٥ْة    

 ١ؾهٝت ٞ  ١َٝس١ٜٝ ي١ ة١ٜين  ١ؾد٥ ٟ نٛضزز  نط ٚ  ٥ٝة( ِٖٝ ثدؾةدف ز خًةٞ    
ٟ ظٜدزٟ نةطزٚ  ذ١٥ّ  ١ؾهٝت ١ ةٛٚ  ٠ٚ ِضٚ  ١ٟ َ ٟ َ  ْٞ زض ١ٜٚ ة١ض٠ ة١ض٠ ْرٛ

ٍب ةةةٛٚ  ٠ٚ يةة١   ز   ١ؾةة ٠ ٞ 1194ة١غةة١ض ٖةة١َٛٚ  ١ؾةةد٥ ٟ  ةة١ض٠ةٞ ٥ةة١ٚ ْةةد٠ٚز  ظ 
ٛ )قط٠نهًٝٞ ٜؿةةٞ ؾةةهدْسٚ  ةةدة  ٜبهةةٞ  ةة١ٚقٛيعدز٠ٟ ذعٞ ٥ةة١َطٟ خةةبٟ نةةطزب ٠ٚ ْرةة

ٕ ثةة١ٜد نةةطز  ١َضنةة١ظٟ ١٥قةةرًي٢ )ٜٚبط ْؿةة١ٖط  ةةةٛٚ  ٠ٚ ٖةة١َٛٚ َةة١        ٟ ةةة١ٜين  ُطٚقاا
    ةةةدةعٞ ٥ةةة١َطٚ ْةةة١ٖٞ ةةةةٛٚ يةةة١ زٚ ٟ ٥ٝعتْةةةٞ     طااا )َةةةدضزٜٔ ٚ ٥بض ةةة١ٚ ق١ض٠نةةة١  

و ي١  ه١َٛو  ٛقٝدْٞ نطزٚ ي١ؾهطٜبهٞ ظاضٟ نط ١ٜ غ١ضٚ ْٝٗدٜة١و  ط١َٕٚؾطٚ
 يع١ظٜع ز   ١ْريٞ ث٢ب ١ٖيريهٓط ٚ ط  ٚ  ١َ ٛٚ نط ٠ٚ١ٜبي١ )ة١ة١ٍ  ١ةسٚ

 

ٕ ٚ قٝع١ٟ ز٠ّٚٚ  ٥ٝؿغديٞ ٚةري ٞ َٛنطٟ ١ٜ ي١  ٛ  طا ٟ ِض٠ف  هَٛٚة١ ٞ  ة ٜة٠ٚ١ب  مثا ُ
ْٞة  ية١   مثا  ١٥ّ قػُٞ  سٚز٠ ي١ ة١ٜين زٚٚ ز٠ٚيري١ س  غد  ١ْنط ة٠ٚ٠ٚٛب  ه١َٚٛ ٞ  ٛ

١ ٥ٝػة ردز٠ٟ   ش ثبٕ  ي١ ٖٝتن٣ٛ ة٢ب ٖٝبةعٟ  هَٛٚة١ ٞ ضِ  –زٚ ٟ ؾ١ضٟ )ِضٚٚؽ  ٚٚغٝة
ٟ  ػة دْٝس  ةة١  ط نطزٚ  ي١ قبَدْس ٟ ذل١َ١ز ثدؾدٟ  َٝٝة١ٟ ْةدضزٚ    ُٚعا  ب قة٠ٚٛ ٞ  عضا

ب ٚ )غةةدةتر ٟ     ةةة١ ٜدضٜٝةة١ٟ  ١ؾةةد٥ ٟ نةةٛضزٟ ٥ةة١ٚ ْةةد٠ٚ٠ٚ ٚةري ةٞة )٥ةة١ٚض َٞ   )٥ٛؾةٓة
١ٝ  ٠ٚ ٥ةة١ّ  عضااٟز طةة  نةةطزٚ  ٥ةة١ّ  ١ض٠ن١ ةة١ ةةة٠ٚٛ غةة١ة١ةٞ ةةة١   ب  ١ؾٛٚؾةةد ٞ غٝدغةٝة

١ ةة١ ق١قةسٟ  ١ٖسٜةس        ديري١  د زٚ ٜٞ ؾ١ِضٟ ) ة١يريكدٕ  ز٠ٚ َٞ نةطزب  هَٛٚة١ ٞ ِضٚٚغٝة
ٟ )خةةبٟ  ٚ )٥ةةٛضَٞ ٟ ٥ٝؿةةغدٍ نةةطزٚ  هَٛٚةة١ ٞ  ُطٚقاإب قةة٠ٛ ٞ ْةةدضزٚ  َةة١ عضااٟةةة١
ٍب ةهةدب ْٝٗدٜة١و ية١ زٚ ٟ َْٛدق١ؾةدو ٚ          مث  ٛ نطٟ نةب ْٞ ١َة ٛٚض نةطز نة١ ٚةري ٞة َٛة

١نٞ ظاض ٦ٜ١ٖةة١ ٝبهٞ َٛخ ١يريةة١  ةةٛضى  ٥ٝبةةط ٕ   )٥ٝٓريًٝةةع  ِضٚٚؽ  طَٛخدةةة١ض  ٞ غٝدغةٝة
ٕ  ة١ض ٝ. نةط ٚ ةةة١ ٚ    ط ز  ز٠ؽ نةةط  ةة١  ١ سٜةةسٟ  1112ٟ ٥ة١ّ ١٦ٜ١ٖ ةة٠ٚ١ ية١ غةديريٞ    سٚا

 ٛ ةدخكةةٛم  ١ سٜةةسٟ ٥ةة١ٚ ة١ؾةةد١ْٟ نةة١ٚ  يةة١ ة١ٜٓةةس        ٥ٗٝبط ْةة٢ٗ ْةة٢مثاا  ةةسٚزٟ  ةة
زب كا  غ١ة١ةٞ ز٠ ٛ  ةٛٚ  ٠ٚ ي١ ثٝبـ  ١ٚ ٚةْٛٚٞ ١٥ّ ٥ٝؿ١ز  ؾ١ِضٟ طة١ٚض٠ ز٠غٞة ثة٢ب   

ٞ  ١غةةه١ضٟ نةةٛضز )قةةٍٛ ٥ةةبضزٟٚٚ ز٠ٖةة١ّ  ٖٝبٓةةط  ةةةب    يةة١ ثةةٝبـ ٥ةة١ّ ؾةة١ِض٠ز   ة١ؾةةٝبه  
 ١٥غ دَبٍ ٚ ٥ٝؿ  نٞ ؾ١ِضٟ ةديريكدْٞ نطزب
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 قًاوٌ بتمًض:
ي١ ثٝبـ ؾ١ِض ط١ٚض٠ز  ة١ غديريٝبو ي١ ٚةري ٞ )ة ًٝؼ ز ٚ  ي١ ٥ٝةس ض٠ٟ َة١ة غة١يِٝ    

ٜٚٚةةس ٚ  ٖةة١ض  ٖةة١ د ْةةدٚ ؾةةدضٟ ة ًةةٝؼ   ٥ٝد تيٝبهةةٞ  ةةط ِض م ززٜٔ ٚ  ةة١ىل١ٚ ؾةة١ٖدة
ٕ ٠ ٞ  ٛضى ظٚٚ ثٝدط١ٜؿ  ٚ ١٥ّ قٝدَة١ٟ ةة١ض   ٚز  ة١ةريّ قٟٛ نط٢ث  ١ ِض٠ف نةطزب  طا

      ٚ غة٠ٚ١ٚ   ةد   َٚٛزٜطٟ ١٥ّ  ١ض٠ن١ ة١ َة١ة غة١يِٝ  خةبٟ ٖدٜٚبؿة ١ قْٛػةًدد١ْٟ ِض
٥ٝعتْةةةٞ  ةةة١ض  ي١ٜٚب ةةةس  َةةةد يةةة١ زٚ ٟ ٥ٝعتْةةةٞ  ةةة١ض  ةةةة١ ظاض ٖٝبٓدٜدْةةة١ ز٠ض٠ٚ٠ٚ    

 نٛؾ ٝدٕب
 

 (:1918-1914ٍ طُورَ )ظُرِ
٠ ط١ٚض٠ٜةة١ف  ٠ٚنةةٛ ؾةة١ِض ْٞ ثٝبؿةةٟٛٚ ةةة١ٜين   ٟ ٥ةة١ّ ؾةة١ضِ ثطٜؿةةهٞ ٥ةةدطط      

غة١ٝ  ظٚٚ ٠ٚ ية١ ٖة١َٛٚ ؾة١ِض٠ندْٞ ثٝبؿةٛٚ ةة١ ؾةٝسز٠ ط        ٚٛ ِض٣ٚة ْمث  ه١َٛ ٞ  ٛ
 ٗ ةةةْٛٚٞ غٝدغةةة٢طااا ِض٠ِضٟ ٥ةةة١ّ ضااإٚ ٜةةة١ غةةة١ض ٚةري ةةةدْٞ نٛضزغةةة دٕب ؾةةة١ِض٠ثةةة١ِض

 ١ٜ ةب ق١َٚٞ نٛضز ن١ْس  ١ض ٝبو ةٛٚ:ع٥ٟٝج ُد
ٛ  ٠ُٟٚنٛ ق١َٚ١ند ٟ غ١ ١ضة١ضٟ: نٛضز ٠ِضِضضٕ  1) ْةٞ ةة١يريهٛ ظٜةد ط    مثا   ةطٟ  ة

١ٕ ١ٖضنةةٞ ٥ةة١ٚةزٟ ٠يريةةِٚض٠ِض ةةةٛٚ  ١٥ٚضاإيةة١ ٚ ٕ يةة١ ز٠ٚضٟ غةة١ ١ضة١ضٜس   ٛٚؾةةٞ  
ةدٌٖٝ ٚ ة١ ندضٟ ١ٖةٛٚ ة١ ظاض ٖٝبٓط ١ٜ شٜبط غٝت ٠ٚ١ٚ ظاض َديريٞ ٚ  ١ٖةٛٚ نة١ ةة١   

ٍب ٚ ث ٠َٝبطز٠ن١ؾةةٞ  ٝةةد ْةة١َدةٛٚ ١٥ٚ ْةة١ٟ نةة١  ةةبظ٣   ٍب  ةة١ٜطٟ ٥ةةد ط٠و ٚ َٓةةس   ةةد
ٟ ٠ٚق ٝدٕ ةدف ةٛٚ ة١ ْدٟٚ ة١ز٠يٞ ١ْقسٟ   هةديٝرٞ  ١ضةٝة١  ٠ٚغةد    ١  ٝة ١ْقًٝ ٢ٚطا

٥ٝعدْةة١  ةةة١ض ٌٝ ببببببب ٚ خل ٜةة٠ٚ١ ِضٚٚو نط ْةة٠ٚ١ب ٥ةة١ٚ ١٥ٚةز ْةة١ٟ نةة١ ٖٝبٓط ةْٛٚةة١  
٠يف  ١يةة١  ٚ ِضطاإاّ ٚ ة١ؾٝبهٝؿةةٞ ةةةب ضااِ شٜبةةط غةةٝت ٠ٚ١ ظاضٟ ةةةب ةٝٗةة١ٟ ٥ةة١ض  

 ه١ضٟ ي١ ز٠ؽ نٛٚب٣ة١ؾٞ ظاضٟ ندغ ١ٚ ة١قط٠ ْٝبطض ٚ  ة١ّ  ١ض ١ ٝغٛضٜ
 

ٟ 11ٚ )ِٚض٠ِضٟ ؾةةةة١ِض: قةةةة١َٚٞ نةةةةٛضز يةةةة١ّ ؾةةةة١ِض٠ز   زٚٚ قةةةةٍٛ ٥ةةةةبضز ضاااإ  3)
ٌب  ٠ٚ 13َةة١ ُٛض٠و ١٥يعةة١ظٜع   )نةةٛ ض  طقةة١ ٚ  طةًةةبى غةةٛ ضٟ ٥ٝي ٝةةد121ٟ َٛقةة

ٍب ة١ ٟ يٝٛ ١ٜى ٟ ي١ط١ ب  ١ؾةهٝت ٞ  ةسٚزٚ  ش ْسضَة١ٟ ةة١  ة١ٚ ٣ٚٛ  ة١ؾةٝبهٞ       عضا
 ٚ ٍب ٥ةةةبضز ٟ غةةةٝٛ ؽ  ٖٝبٓدٜةةة١   19اّ  ضاااِ ٟ ٥ةةة١ض1ٟ  طٜؿةةةٞ )َٚةةةُٖٛٝٞ زٚٚ قةةةب
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ةٝعةة١و ة١ؾةةةٝبهٞ ةةةةٌ ٚةةة١ضة ٚ خٛ ضز٠َةةة١ْٞ ٚ ٖةةة١َٛٚ ٚة  ٚ   طااإٚةةةٛزب ٠ٚ ةةةة١  
٠ٚ٠ نةة١ْس نٝبؿةدْٞ ؾةة١ضِ  ٍبطاا٥٘ٝي ٝدةةد ٞ ١٥َد١ْؾةةٞ  ةة٥١ُني نةطز  ٠ٚ ة١غةة١ة١ةٞ   

 ٛ ْٛ قكٞ ٥ٝهُدٍ نطزٕب٣ز٠ ع١ ة١ ِضٚح ٚ َديريٞ خب
ٟ  ةة  م  ٚيريةة١ةٞ قبَدْةةس ْٞ ٥ةةبضزٚطاإي١غةة١ض ةٝبجريةة١ ي١َةة١ف يةة١ ٠ٚقةةة  ١ْريدْةة١ز   

  ٛ ٍب ؾٝبذ ١َةٛٚزٚ ِض١٥ٚغدٟ  ١ؾةد٥  َٚة١ةع ٕ ط١ىل  ٝس ندض ْٞ نٛضز ي١ط١ نةدٕ نةٕٛٚ   ثا
 ٟ )ؾٛ ٝب ١ ٚ  ة١ض َ ١ض ة١ خس١َ ٝدٕ ط١ىلب ١٥ظ١ٜو ٚ ِض٠ظ ي١ ٝدٕ زٟبةب ؾ١ِض

   نة١َٞ ز٠ؽ ن١ٚ ة٠ٚ١  ة١ؾةٞ ظاض   نٛضز  ي١ٚ ١٥ٚةز ١ْٟ ن١ ْدضزةٟٛٚ ةب ؾ١ِض
ظاضٟ ي١ ؾ١ِضز   ي١ ١٥غدض٠ س   ي١ ةطغدْدٚ ي١غ١ضَدْدٚ ة١ ١ْخبؾٞ ي١ ز٠ؽ نةٛٚب  

ٜعد ١نة١ٟ نة١ؽ ْةدٜع ٢ْب   ةة١ةريّ ١٥طة١ض ةة١  ة١كني ةةد٥ٝع ةة٢ب ِض٠ْرية١           ض َٝكس ضٟ 
          112)َٝكس ضٟ ١٥َد١ْ ي١غ٢ب ق١ز ١ٖظ ض ظٜد ط ة٢بب

ٟ طة١ٚض٠ز   ٟ ؾة١ضِ ْةٞ  ية١ ٥  ةس    مث ِض٠ِضٟ قٛ ٟ غ١ ١ض١ٜ:  ه١َٛ ٞ  ٛضٕ  2)
٠ٚ ٚ ٟ ١٥ظ ْٞ ن١ ١٥ّ ز٠ ٛ ١ٜ  طق١ ٝبه١ ةب  ة١ئٞ  ةبض ٕ     ١٥غ ٟ خ١ٜدةو ةٛٚ

     ٚ َةةٞ ظاإٟ َْٛ ةة١ٚٚ ٥ٝبةةط ٕ ٚ  ةة١ د ٖٝٓسغةة دٕب ةةة١ّ خ١ٜديريةة١ ي١ة١ٜنةة٠ٚ١ ةةة١ ٥ةةبضز
٠ٚ٠  يةة١ ةٜةة١نٞ ؽ يةة١  ةةسٚزٟ ق١ كدغةةٝدز  ن١ٚ ةة١ ؾةة١ِضٟٚ ِضٚٚة١ض َ ةة١ض ةةة١ ٥ةةبضزٚ

ب قٛ ٟ غ١ ١ض١ٜٟ ن١ عضْٟس  ة١ث ٕ ٚ ١َةعٛض بط ب عضٟ طٜؿ٠ٚ١ ي١ قبَدْس ٟ ة١
ٕ  ٝ دض٠و ةٛٚ ي١  ١ؾهٝت ٞ  سٚز ٠ٜٚةد   يري١ةة١ٟ  كةٛم ٚ  ١ؾةد٥   ِضٜبهدػة  ٚ     طا

ٜةة١ غةة١ض ٥ٝبةةط ٕ )قةة٣٠ٛ غةة١ ١ض١ٜٟ  َٛةة١ض ْةةدةٞ  ِض٥٠ةةٛف  ٥ٝةة( ِٖٝ ٚخديٝةةس  ٠ْةةدضز
  ٚ ٍبٚة١ة ب ي١َد١ْ ق٠ٟٛ غة١ ١ض١ٜٟ ٥ة١   ٖة١ض  ٚ ز٠ّٚٚ ية١ ١ٖٚض َدْة٠ٚ١  ةد ) ة١ٚضٜبع     ٠

زٚٚ ةٟ  ةةسٚزٜدٕ ٚ ةدخكةةٛم ٚةري ةةٞ )َةةٛنطٟ  ٚ )ةدْةة١  ٜةةدٕ ةةة١ ِض غةةة  ةةدةريٕ ٚ  
ٟ ٜٚبط ٕ نطز ظاض ن١غٝدٕ نٛؾ    ػٝبٔ خدْٞ غ١ضز ضٟ َٛنطٟ  نة١ زٚ ٜةٞ ٚ ض    ثا

ٍب  ١َةة١ خةةدْٞ  ةةدنُٞ ةدْةة١ يةة١    ِض٠ف طاإخدْةة١ز ْٞ )ةدةةةدَ ٟ ٟ َةةٛنطٟ ةةةٛٚ ي١طةة١
دةريٕ نةةط ٕب ٠ٚ ةةةدقٞ زٚٚ ق٠ٛ ١نةة١ٟ ١ٟ ٥ٝةة( ِٖٝ ة١طةة٠ٚ١ ٥ٝعةةس ّ ٚ ةةٝقةة٠ٟٛ غةة١ ١ضٜ

ٟ )ِض٠ٚ ْسظ  ٚ )ةٖٝجدٕ  ٜدٕ  ٛٚؾةٞ  ُطٚقٕ طٜؿٞ ة١ٜين )خد١ْقني ٚ )نطْس  ٚ ١َ
                         

ٞ  طٜٛبط٠ٟ ة١ ط١ٚض٠ز  ؾ١ضٟ ي١  ٛضى ٥بضزٟٚ َٛخ١ْ١َ١ٟ ٜعد ٞض   112) ٞ  ْرٛٚغة ٟ  ٜة٠ٚ١   ُةَٛ  ز٠ ْعٜهة١
ٚ  ظٜةد ط  ق١ز ي١ ٞ ب)ةةٛ ٞ عثٌا   ٠ َُٛٝةس   ة١ضة ٟ  ْة  ٥ة١ة٢ب  ١٥َة١  طةٜٛبط٠  ةة١   1327 ١٥غة دٍَٛ   ٚقةد٥عٞ   ةٗة١يط
 بة٢ب ظٜد ط  ١ٖظ ض ق١ز ي١غ٢ب  ْرٛٚغٞ ًَٕٝٝٛ غ٢ب ة١طٜٛبط٠ٟ) نٛضز  ١ضة١ٟٝٝ ٜعد ٞض 
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ٗ ِض٠ِضٜبهةةةٞ ظاض نةةةطز  ةةةة١ةريّ ٠ٚ ؿةةة١و ٚ ؾةةةٝسز٠ ٞ َةةة١ ط٠ظ٠ٟ  َٛةةة١ض ْةةةدة٢ ضااإ
 ٥ٝ( ِٖٝ ة ًٝػٞ ة١ ِض غة ٠ٚقف ْدنط٣بب

 ةةدْٞ ة ًةةٝؼ ٚ ٚ ْةة٠ٚ١   ةٝبجريةة١ ي١َدْةة١ زٚٚ قةة٠ٟٛ غةة١ ١ض١ٜٟٝ  ةةطٜـ  يةة١ ٚةري     
ٕ ِضٜٚٚةةدٕ نةةطز٠ ٥ٝبةةط ٕ ٚ يةة١ ز٠ٚضٟ  ةةسٚزٚ يةة١ َةة١        ٟ ٟ )زًُٜةةدٕ  ز  ةةة١  ُطٚقاا ب عضاا

ؽ ٟٚٚ ِض٥ٚٚةةبضز ضااٚٚقٟ ةة١ض٠ند ٞ ةةة٢ب غةةٛٚزٜدٕ نةةطزٚ  يةة١ زٚ ٜةةس  ي١غةة١ض  ةة١      
 ِض٠ِضٜبهٞ ظاضٜدٕ ةب نٛضزٟ ١٥ٚ ْد٠ٚ ةٛٚبضٕط١ِض ٠ٚ١ْ نٛضزغ دٕ ٚ 

ٟ   ضااإ  4) ز  قبَٝ ةةة١ٟ َٛغةةة١ي١ ٞ  ؾةةة١ِض ِض٠ِضٟ  ةةة١ٖج ٚ  ةةة١ق ٌٝ: يةةة١ ٥ٝ ةةةس 
 ٚ ١ضزٚ ٚ ْةة٠ٚ١ ريغةة٠ٚ١ يةة١ ةٝٗةة١ ٞ ةد١ٜظٜةةسٚ ١٥يؿةة ٟٚ ِض١٥ٚٚضَةة١ْٞ يةة١ ثةةٝبـ ٥ةةبضز

ٍب ٚ ِضٚ ةٞ نةٛضزز ب ةٝبجرية١ ي١َدْة١ ٥ةبضز       ضٕ ٟٚ  ةٛضنٝـ ةة١   ِٚض٠ِضٜبهٞ ظاضٟ ية١ َةد
ٟ ١٥ْٛ  ٞ ةٝد٠ٚ٠ْٛ ي١ نٛؾ ين نٛضز قكةٛضٟ ْة١نطزٚ   ة١ د ةة١     ب ية١ ٥َٛة١ض ٟ   عضا

)خةة١يٌٝ ةةة١ة   يةة١ َةة١قدَٞ ٥ٝر دةةدضز  ٥ٝكةةط ضٟ ٥ةة١ّ        ٍب١ٚ٠ٟ ٥ةة١ٚٝقةة٠ٟٛ غةة١ ١ضٜ 
 ةٓد١ٜٜدٕ ١٥نطزب

   ية١  22ة١طٜٛبط٠ٟ ِضٜػدي١ٟ )١َغ١٦ي١ٟ نٛضزغ دٕ ة١ض َ ة١ض ةة١  ةٛضى  ةثة١ض٠     
٢َ َٖٛةةدةطٜٔ  ٚض ز٠  ةة١ضٟ َٛزٜطٜةة١ ٞ  ُةةٛظاا٥ٕ  ةةس ٟ  ؾةة١ِضٟ طةة١ٚض٠ز  ٚ ةةة١ ْةة١

ظاضٜةدٕ    اٍ ٚط١ضةٞ ١٥ْدْٝدٕ ١ٖيريري  ٕ ٚ  ةط ١ْٚ ٚةري دْٞ  طٕنٛضز ي١ ٠ٚ 79999
 ةطغ١ٝ ٞ ١ْٚخبؾٞ َطز٠ٚٚب ٗي١ ِضٜبري١ ي١ ٖٝتن٢

 

ٟ ز٠ّٚٚ نةة١ يةة١ غةةديريٞ غةةٝب١َٝٞ  ١ضةةةس  يةة١ )زٜدضةةة١نط ز   ٚةٝبجريةة١ ي١َةة١  ٥ةةبضزٚ
ٟ ١٥َة١ نة١ ٥ٝعدؾة١ٟ خةبٟ  ة٥١ُني      ط ز   ةب خد1117ططزة٠ٚ٠ٚٛ  ي١ ثدٜعٟ غديريٞ 

ٖة١َٛٚ خة١يريهٞ ٥ة١ٚ ٚةري ةٞ      ةهدٚ  خبض ى خةبضٟ  ة١ٜط٠  ١غةه١ض ية١ٚ ْةد٠ٚ ْة١ٖٝبرًي٢ب      
ب ية١ّ ة١غةة١ظَدْد١ْ ِضٜٚٚةةدٕ نةةطز٠  عضااٟزٜدضةة١نطٚ َةةٛٚف ٚ ة ًٝػةة٠ٚ١ ز٠ضنةطزٚ ةةة١  

ٌب ٚ ةةة١ ْةة١ٚ  ١يةة١  نةةط ٕب يةة١ ٠ٚقةةة ظغةة دْس  طاإهٝؿٝدٕ غةة١ٚقٞ ٥ةة١ةةةبااااااعضَٚٛقةة
ٞب ز٠ض١ْنةةةٛٚب ٠ٚ ةةة١ د       ظاضٟ يةةة١ ةطغةةةدْدٚ غةةة١ضَدْد َةةةطزٚ  دز٠ ةةة١ٕ ٖةةةٝض َٓةةةس يري

ْٞ َٛقرًيس  ةؾة١ٟ َطزٜٚٚةدٕ ٥ة١خٛ ضز  خٛةقة١     ح١ نب  ن١ يٗن١ٚ  ١ْٚٛ  ديٝبه٢
ٍب٠ٚ١٥ٟٚ ن١ ي١ ١٥ ٚ ز٠ّٚٚ غديريٞ  ١ضةس  ة١غ١ض ١٥ض١َْٝس  ٖةدو ية١ زٚ ٟ غةديريٞ     ٠ٚ

ٍب ة١غ١ض نٛضزٟ ١َ  َٝؿد ٖدوبظو٘زٚٚ غد
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١ْخبؾةةةٞ: ٥ةةة١ ٛ ل ةرًيةةةٝبِ نةةة١ َٛقةةةٝ ١ ٞ ةطغةةةٝبة     ِٗض٠ِضٟ ةطغةةةٝب ٢ضااإ  1)
٠ٚ يةة١ )ةةة١ طٟ ِض٠ف ٠ٚ٠  ةةد  ةة  م     ةةةٟٛٚ ٖةة١ض َٛزٖٝؿةةٞ يةة١ نٛضزغةة دْس٢ااث  ةة١

 ْٞ ي١شٜبط ةدضٟ ١٥ّ ة١ةري١ٜز  َد٠ٚ١ٜبمث ١َٖٛٚ ٚةري دْٞ ؾ١ضقٞ  ٛ
ْه١ ٠ٚغةةةةد مثاااا ٟ  ةةةٛة٥ٚةةةةبضزٚ ١ْقًٝٝةةةة١ٟ ظاض نةةةة١ّ ٚ  ١ؾةةةةهٝت ٞ   ٢ٚطاااٟاْةةةٞة نةةةٛة

ٚ ١٥ٜٜٛػةة  نةة١ ٠ٚغةةد  ٥ٝعدؾةة١ ي١ةٝبريةة١ٟ خبٜةةس  ةةة١  ٢ٚطاٟا٥ٝعدؾة١َٚ١ْعيٞ ظاض خةةط ث ةةٛة
يٞ ظ٠ٚ هةطزٕ      ذ١ض َ ١ض ة١ غ١ْ١ز ٠ٜٚد ثةدض٠ٟ ند ة١  ق١ُٝ ٝبهٞ ظاض ن١ّ  ٜد ة ٠ٜٚةد ةة١ ٥كٛة

يري١ ة٣ب١ُ ٓدٜة١  ة١زضٜبهٞ ظاض ية١ ٥ة١ٖديٞ نةط ٚ خة١يري هٞ        ٛةٝع١و ةة١ّ ٥ طٕث١ٜد ةهد  ٚ ة١  قٛة
ٚف ٠ٚخةة ٠ٟ ٥١ْةة١ٖٝبٓد ي١ةةة١ض ١٥َةة١ ٥ةةبضز ذزٚٚض ١٥خػةة ٠ٚ١ يةة١ ق١قةة١ة١ٚ ؾةةدضٕ   نةة١ؽ 

ٟ ٛ  نة١ ةة١  ٣ة١ ز٠ض٠ة١ٜة١ن ٚ خ١يريهٞ ؾدضٚ ق١ق١ة١  ٛٚؾٞ ةطغٝبة ةٛٚب ٠ٚٛن ب ةةدض  عضا
ٚ َديريٝةدو ١٥يرية٠ٚ١ضٜٔ  ٠ٚ ةةب ثدضنة١ ْدْٝبةو      ٛ ١غه١ض ١َة ٛٚضٟ طٝدخٛ ضزٕ ١٥ةٛٚ ٠ٚ ٠ٚنة 

 ٚ ٍ ٥ةةبضز   يةة١ 224ٟ َةةدض ٞ 31ٟ ٖة١شز٠َني ةةة١  ةةدضىٞ  ٜٚة١ن ٜدٕ ١٥نٛؾةة  )ِض ثةةبضٟ قةٛة
ٚ   ض ٟٚٚ ةطغٝب ٠ٚ١ٝ    ضٚ ِض ٍ ٥ةبضز غة٢ب  ن١ ٠1999 ط١ٜؿة ١  ٜٚعد ٞ زٚٚ َدْريٞ ٥ة١ّ قٛة

٠ٟ  ١ضةٝ ز  ٖد ةة١ غةة١ض 1224َٝـ يةة١ َةةدض ٞ ؾةة١ٟٚ ؾ١ٚ١ٟ ٥ةةبضزٝةة) ةة١ٜين  ثةةبض  ٠ٚ قةٛة
 ٟ ؾ١ؾ١ّ بٚ ر١ْط ) ١ضةٞ ة١ضٜس٠ٟ ٥بضزٚ 1294

 

ٞب خط ث  ةٛٚب ةة١  ٟٚٚ ز٠ّٚٚ )زٜدضة١نط  ٚ ٥بضزٚٚ ديريٞ ٥بضز ٕ ٟ غٝب١ّٝ ط١ي ةٝعة١و  طا
ْٚٞ ١ْخبؾةة  ٠ٚ غةة١ة١ةٞ ظاضةةٛة ٜؼ ٥ةةبضز٥٣ةة١ّ  ديريةة١ ةةٛة ٟ غةةٝب١َٝٞ ٚٚٛ غةة١ دي١وب  ٝرةٛة

 ٣ ٜعةةد ٝبهٞ ظاضضاا ٟٚ ز٠ّٚٚ ٚ ؾ١ؾ١َٝؿةةس  ٖةة١ةٛٚ  ٚة١ ةة١ٚ ٟٚ ؾةةثطظ٠ نةةطز  يةة١ ٥ةةبضز  
ب ةطغةةٝب ٢  ٚب ١٥ٚ ْةة١ٟ نةة١   ٚةٝعةة١و يةة١ ٥ةةبضز طإاؾةةثطظ٠ٜٞ خةة١يريل ةةة١   ٗي٣بةةسٕ  ٚ ظٜةةد ط ةةٛة
ٜةةةةدٕ يةةةة١ َٛقةةةةرًيس  ِض ةةةةٛة ضزة٢ب ١٥يري ١ ةةةة١ زٜٜٛٚدْةةةة١ ٠ٜٚةةةةد 1224ٚ 1222ظغةةةة دْٞ ةةةةة١ٜين 

ضز  ية١ نبةريْة١ندْد ي١غة١ضَدْدٚ ي١ةطغةدْد نةبٕ َةطزٕٚٚب ٥ة١ّ         ةٝػ ٜٛد١ْ ن١ َٖٛدةطٜين نٛة
ٌب ١ْةٛٚ ية١ ٚةري ٞة ٥ة١    ٕ  دةٝع١ٜ١ ١ٖض ١َخكٛم ة١ َٛق ٚب     طا ْة١ٚ   ١ي١ةٝؿةس  ةةدضٟ ةٛة

ٝبُدْٝس ٚ  ية١  ة١ٜين غةديريس  ةطغةٝبة ط١ٜؿة ١ ز٠ض٠ةة١ٟ ْٝٗدٜة١و ٚ ٖبقة١ٟ            ي١ ؾةدضٟ غًة
  114)١ٚق١يعدز٠ٜدٕ نطزيريُٝبهٞ  ظ٥٘دضز ط١ٜؿ ١ ي ١ٜ٠نٞ ظ٠ضزب ٥١َُٛضٜين ١َْعٍ 

                         
٠خةة ٠ٟ نةة١ ةةة١ ظاض يةة١ ٥ةة١ٖدىل ١٥غةة١ْس ةةة١ زظٜةة٠ٚ١ ةةة١ ثةةدض٠ ٥ةةة١ٟ           ذ٠ٚنةةٛٚ ١٥ٜريٝبطْةة٠ٚ١ َةة١ْعٍ ٥ةة١ٚ       114)

 َني ٚ ١َ كَٛني جتدض٠ ٝدٕ ١٥نطزبظو٘غ١ض ١٥ة١غدزٟ ١َ طاؾ ٠ٚ١ٚ  ة١ّ  ١ض ١ ي١ 
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٠خ ٠ٟ ي١ ذ٥بضزٚٚ  ة١ة٢ب  ١زة ٣ٛ غ٥ٚٛٞ ٥ٝػ عُدة ٞ خبٟ ِضٜبري١ٟ ٖد ين 
١َنةة١ ظواا٠٘خةة ٠ٟ َةةدةريْٞ ظ٠ٚو نةةطزٚ خ١يريهةة١ َةة١  ذزٜبٗد دْةة٠ٚ١ ةِط٣ةةٛ يةة١ زٚ ٜٝةةس   

 ٖٝهٝدٕ ة١ ز٠غ ٠ٚ١ ١َْدٚ  ْٝٗد١ٜو ي١ ق١ز   ١  دٟ ي١ ةطغدْد َطزب
(1   ٕ ٝػةةةدةٞ ٜٚبط ْةةةٞ ٖةةة١ض خةةةٛ  ٥ةةة١ٜع ٢ْبب ٥ةةة١ّ ِض٠ِضٟ  ةةة١خطٜ دو:  ةةة١زٚ  ضاا
ٕ ِض٠ِض٠ زٚٚ ١ْٚ ١: ١ٜنٝبهٞ ية١  ضٕ ِض٠ف زٚلٓة٠ٚ١نط ٠ٚٚ  ١٥َة١ف ٖة١ض لةٛيٞ     طا

ِِِِِِِاّ  ضااا ةةةةب ٥ةةة١ٚ ٚةريبببببببببببببب دْةةة١ ١ٖٜةةة١ نةةة١  ٛٚؾةةةٞ ٥ٝػةةة ٝت ةةةةٕٛٚب ٠ٚنةةةٛٚ ٚةري ةةةٞ )٥ةةة١ض  
ٌب )ِض٠ٚ ْسظ ب زٚلٔ  ية١ّ ٚةري دْة١ز    ١٥ضظزلدٕ  ٚ ٕ  ة ًٝؼ  ٚ ة١ؾٝبهٞ ٚة ٞ َٛق

و  ةة١خطٜ د ٝبهٞ ظاضٟ نةةطزٚ ةدخكةةٛم نةة١ ١ٟ ١٥ضَةة١ٕ ٚ  ةة١ٜط٠ طةة١ىل طبٚهاإ ةة١ 
ةٝبري١ٜدٕ ة١  هطٟ ٥ٝٓ كدّ ٜٚبط ٕ  نطزٚ غٛٚ دْسٜدٕب ز٠ّٚٚ ْة١ٚ ٢  ة١خطٜ دو ية١    

ِضِٚض٠و ٚ ضاإْٝٝةة٠ٚ١ نةةط ٠ٚٚ  ةةة١ ؾةةٝبهٞ ١٥َةة١ف ي١غةة١ض مثاا ِض٠ف ٥ةةبضزٟٚٚ  ةةٛطاإ
رٞ ةةةٛٚب خٛةقةة١  ١٥ٚ ْةة١ٟ نةة١ يةة٠ٚ١قة     ٥ٝي ٝةةدا ةةةٛٚ  ةةة١ةريّ ة١ؾٝبهٝؿةةٞ نةة١ٜ    

 ١ضة١ٝٝ ط١ِض ةٔ ز٠ض٠ة١ٟ ٥ة١ّ  ١خطٜ د ة١ ةدؾة   ١قةسٜط ١٥نة١ٕ       طٚقٟ ١ضةس  ١َْد
 ٚ ةّ ٚ ١ٜ  د ةٝػ  غديريٞ  طٜـ ْدنٝب ٠ٚ١ زاخٞ ةدض ٕب

ِضٚ ٝٝة١نٞ   ِٗض٠ِضٟ َديري٢ضٕخٛةق١  ق١َٚٞ نٛضز  ي١ ؾ١ِضٟ ط١ٚض٠ز   ٛٚؾٞ 
 ٝ دض٠ ة١ ية١ ةةطٟ ٥ة١ٚ نة١ْس َدز٠ٜة١ نة١ ي١غة١ض٠ٚ٠         ة٢ب  د١ٜو ةٛٚ ن١ ة١ؾٞ َةدز٣  

 ِض٠ِضٟ ِضٚ ٞ ْعٜه١ٟ ْٝٛ ًَٝبٕ ة٢ببضٕنط   ٠ٚ ظاض ََٛه١ٓٝ ن١  ض ١ض
يةة١زٚ ٟ َ دض٠نةة١ يةة١ طبؾةة١ٜ١نٞ نٛضزغةة دْٞ ةٓةةٛةٞ ٜةة١ ين ي١غةةًٝبُدْٝس   ةةة١   
َعدْٚةة١ ٞ  هَٛةة١ ٞ ٥ٝٓريًٝةةع ٥ٝس ض٠ٜةة١نٞ ذلةة١يًٞ ز َةة١ظض   ةةة١ةريّ ةةةدف ٥ٝةةس ض٠        

ٍب  ه١َٛ ٞ ٥ٝٓريًٝةع  ٝبههةٛٚ  ٠ٚ ن١ٚ ة١ ؾة١ِض٠ٚ٠ ْٝٗدٜة١و      ١ْنط ب زٚٚ  ز٠ ع١ ي١ط١
ز  ة١ ةة١ٚ ٟٚ ٥ةة١ّ ٥ٝس ض٠ٜةة١ يةة١ْدٚ ٖةة١يريري  ٚ  غةةًٝبُدْٞ ةةة١ ؾةةهًٞ      1131يةة١ غةةديريٞ  

 ةة  م نةةط ب )ةةةب  ١ كةةٝت ٞ ٥ةة١ّ ١َغةة١٦ي١ٜ١  ١َدؾةةدٟ  ةةدضىٞ      بطااٟيٝٛ ٜةة١ى ِض٠
 ٚة ٞ غًٝبُدْٞ ةه١ 

 

ِض٥٠ٝػةةٞ  –ٞ ٥ٝػةةُد ٌٝ ٥د ةةدٟ غةةُٝهب  ٟ َٝتزٜةةس   ةة١ض٠ند  1133يةة١ غةةديريٞ  
ية١   ٗاضٜة١ندٕ ١ٖيريهة٢ٓ  ُشا  ب ٠ٚٚ١٥يري١ٕ  ١ْريٞ ة١ ك مز٠غٞ ث٢ب - ١ؾ ٠ ٞ ؾهدى

ٞب ٟ ز طةةة  نةةةطز يةةة١ ثدؾةةةس  ٥ٝبةةةط ٕ ي١ؾةةةهطٜبهٞ ظاضٟ نةةةطز٠    زٚ ٜٝةةةس  ٚةري ةةةٞ )ٚضَةةة
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ز٠ض٣ث١ِض ْةةس ةةة١ ١ْ ٝجةة١ )غةةُٝهب  ٖد ةة١  ةة  م ٚ يةة١ ؾةةُٝديٞ ِض٠ٚ ْةةسظز       ٗ،غةة١ض٣
 ز ْٝؿ ب
ي١  ١ض٠ند ٞ  طٟ زٚ ٟ ؾ١ِضٟ ط١ٚض٠ف قٝدَٞ نٛضز ْٞ )ز٠ضغِٝ ٠  نة١   ١ٜن٢ب

ٜة١ د ٝدٕ  ضا  ي١ قبَدْس ٟ ْٛض٠ززٜٔ ثدؾدز  ي١ؾهطٜدٕ نط ١ٜغ١ضٚ غ١ضنٛو نط ٕ  
ظاض ةةةٛٚب يةة١ ٥ةة١ٚ خ ٟ ؾةة١ِضٟ طةة١ٚض٠ز ٚ  يةة١ زٚ ٟ ١٥َةة١ نةة١  ١ةَةة١ ٞ ةةة٢ب ٖٝبةةعٟ    

   نب١َيريٞ غٝدغٝٞ نةٛضز ٕ   ٞ غٝدغ١ٝٝ طبِضضهِٕٚض٠يف ١٥يريُدْٝد ز٠ضن١ٚو ٚ ٠ٚطٕ
ٕ ي١ ٖة١َٛٚ ة١ٜنة٠ٚ١ ن١ٚ ٓة١  ١ دي١ٝ ة٠ٚ١ب ؾة١ضٜف ثدؾةد  ية١ ثةدضٜؼ ََٛة١           ةٞ  ثوٚا

ز   ز ٥ة   1139ٟ َةدض ٞ  1ٚ 1111ٟ َدض ٞ 33نٛضزٟ طط ١  ٖٛس٠ٟ خب٠ٚ١ٜٚ  ي١ 
ٕ يرية١ةد ٞ نةٛضز زٚٚ َة١   طا  ة١  كٛم ٚ َٛ ٕ ض٠ٚ زٚٚ خة١ض خطا ٟ نٛضزغة دْٞ ز  ةة١   ٙطا

ز  ي١ ة١ٜين ؾة١ضٜف ثدؾةدٚ   1111ٟ ندْْٛٞ ٠ٚٚ١٥يريٞ 39قبْرط ْػٞ قٛيريح  ٠ٚ ي١ 
ٕ ١٥ض١َْٝس  ٦٥ ت ٓد١َٜة١ى نةط ٚ  ٖة١ضزٚٚ     ثٚو١ََٟٛ ِض٠ف ة١ٜ١نة٠ٚ١ ة١ض َ ة١ض ةةب    طا

  111)قبْرط ْػٞ قٛيريح  ة١ٜدْٓد١ٜ١َنٝدٕ ٥ٝعتٕ نطزب
ٟ ٥ب ػ بغةةةٞ 19ْٝٗدٜةةة١و يةةة١   - Sevedres)نةةةط ٚ ةةةة١طٜٛبط٠ٟ ٥ةةة١ّ  ٢ٌٚضااا  

 l ز  َٛ د١ٖز٠ٟ )غ٠ٛٝض1139
 

ِاّ  ٚ ٕ ٚ ة ًةةٝؼ  ضاا ةةةعٕٚ  ٥ةة١ض طاا ٥ةة١ّ َٛ د١ٖز٠ٜةة١ ١٥ةٛٚ ٜةة١ يةة١ ٚةري ةةدْٞ     
   ٠ٚ ي١ ةة١ٜين ٠ٚق ةةد ةةةب قةة١َٚٞ  12 -١٥11ضَٓػةة دْٝبو  ١ؾةةهٌٝ ةهط ٜةة١ )َةةدز٠ٟ  

ةٝبه١غٞ نٛضزٜـ ي١ َٛخ دض١ٜ ٝبهٞ ٥ٝس ض٠ ةدؽ نط  ن١ ١٥ةٛٚ ية١ ؾة١ضقٞ  ةط و ٚ    
سٚزٟ  ٛضنٝةةةدٚ غةةةٛض١ٜٚ يةةة١ ةٓةةةٛةٞ ١٥ضَٓػةةة دْٞ  ١قةةةٛضنط ٚ  ٠ٚ يةةة١ ةةةة١ٜين  ةةة 

ٟ    قس  ة٢بب ١٥ّ خ١ةري ٞ قبْرط ْػٞ قٛيريي١ف  دةعٞ ة١ ٚ عضا ٚ قٝةٛز ةةٛٚ    طب ؾةط
ٕ ٠ٚ ١٥ةٛ ١ٜ ي١ نةٛضز ْٞ ٥ة١ّ َة١    ٟب ةهط ٜة١ ٥دٜةد ١٥ٜدْة٣ٚ١ب ية١        ُطٚقا ثهةٛٚن١ ثطغةٝدض

ٟ  ٛضى ة٣ٛب ةٔ ٜدٕ ْد؟  ١٥َة١  ة١ض   ) ٛقة ١ ٛي١َٛ٦َِ  ةهةط٣ب ٚ ٥ة١ٜٚـ يٝبهةٞ      ضا
ٛضز ١ْ ة١ٜقٞ ٥ٝػة كتئ ٜةدٕ ْةد  ية١ زٚ ٟ ١٥َة١ نة١ ١َةًٝػةٞ        ةس  ٠ٚ١ب ٥دٜد ١٥ّ ن

 ٛقةة ١ قةةدْٝ  ةةةٛٚ  ةة١نًٝرٞ  ٛضنٝةةد ٥ةة١ندٚ ٥ةة١ّ  ه١َٚٛ ةة١ف ٥ةة١ة٢ب ق ةةٛٚيريٞ ةهةةدٚ  
                         

ز  1139ٟ َةدض ٞ  19ز  ي١ ثة١ٜدّ قة١ةد ٞ ١٥غة دَبيريتري  ٚ ية١     1139 طٟٟ ؾٛةد١٥34ّ ة١ٜٝدْٓد١ٜ١َ ي١   111)
 ي١ ة١ضٜس٠ٟ ) دٕ ز  ١ْؾط نط ٠ٚب
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ية١ ٥ًٝ يةدقٞ نةٛضز ْٞ     ضة١طٜٛبط٠ٟ ١٥ّ ١ْ ٝج١ٜ١   هَٛٚة١ دْٞ َٛ ١ ٝكة١ ٥ةٝع     
ٌب ة١ّ ٥ٝس ض٠ َٛخ دض٠ٟ نٛضز٠ ْدن١ٕ )َدز٠   ب14  13 -َٛق

ضز يةة١  ٛ يريةة١ٚ ط١ٚ يريةة١ ظٜةةد ط ؾةة ٝبه٣  ْةة١ةٛٚب قبْرط ْػةٞة     خٛةري قةة١  ١َغةة١٦ي١ٟ نةٛة
١ُٟ  ١ز ي١و ٚ ٥ٝٓكدف ٚ قٛ ةدضنطزْٞ ًًَٝة١ دْٞ َة١    ٘ قٛيريح  ن١ ن١ٝي َة١ٟ ية١ ظَةدٕ    ظوا

ُة١ٟ     ٢ٚثبا  ٠ن١ٚ ١ خٛ ض٠ٚ٠  ١٥دلدض٠ف ة١ض َ ة١ض ةة١ نبَة١يريٞ ة١ؾةط١ٜو       ٞة نةطز نة١ ن١ٝي
ٕ هة١ ةةب  ة١ ط٠ز ْٞ ة١ؾةط١ٜو  ٖةدٚ ضٟ       ة١زٍ ٚ ٥ٝٓكةدف ة٣ب١ُ ٓدٜة١ٚ ق١يريغدْٝب     ٝةف ٚ  ضا

َٗةةةة١ قٞ ة٣به١غةةةةدٕ  ةةةة١  ظوااا٘ا ْدند ةةةة١ ٚجيةةةةس ْٞ غٝدغةةةة١وب ةةةةة١    ٢ااااث ّ   ةةةة١م ٚ  كةةةٛة
     ْٞ ز٠ض٠ة١ٜةة١ن٣ٛ  نةةة١ ١٥ٚ ْةة١ٟ نةةة١ نةةٛة ض ٚةري ةٞة طةةة١ٚض٠ٜدٕ ثٝبؿةةه١ف ٜةةة١ى زٚٚ ًَٝةةٛة
ضز ِض ْة١ةٝين ب ٥ة١ّ            ٕ نٛة دٕ ةة١ ِض غة ١ ِض غة  ةة١ نة١ْس ًَٝٛة ١٥ض١َْٞ نطز  ١ د ٚةري ٝبهٝؿٝة

يريي٠ٚ١ يةة١ ِضٟٚٚ  ١ز يةة١و ٚ ٥ٝٓكةةدف  طإاظ٠يًةة١ٟ  ١قدض٠ ةة١ نةة١ يةة١  ِض٠ف قبْرط ْػةٞة قةٛة
ٚ ةةب غٛة يريه١ض ْٞ         ًث زض   ة١ِض غة ٠ٚنٛٚ ١٥ يٞة  دضىٝٝة١ٟ  ز٠ضغةٝبهٞ  ةطٟ  ٝة(٠و ةٛة

  ١ز ي١و ٚ ٥ٝٓكدفب
ضنٞ َةةةطزٚ  ٠ٚ    ٥ةةة١ّ َٛ د١ٖز٠ٜةةة١ ةةةة١ ١ْ ٝجةةة١ غةةة١ضٟ ْةةة١ططو ٚ ظٜٓسٚةْٛٚةةة٠ٚ١ٟ  ةةٛة

 ٚ ْٚٞ ٥ةةبضزٟٚٚ  ط ْػةةع يةة١    طٟٚ ٜبْةةدٕ يةة١ ٥ةة١ْد  ١َ ٛٚةْٛٚةة٠ٚ١ٟ ٥ةةبضز ايةةس   ٠ٚ ز٠ضنةٛة
ٍب ١٥ْكةة١ض٠  َٛ دٖةة١ز٠ٟ غةة٠ٜٛ١ضٟ يةة١ْدٚةطزٚ   طإا٥ةة١ ْةة١ٚ ِضٜبهةة١ٚ ين ٥ةة١ّ  ه١َٚٛ ةة١ ي١طةة١

ٚن١ن١ٟ  1132ةةة١طٜٛبط٠ٟ َٛ دٖةة١ز٠ٟ يةةبظٕ  )    ١٥ض١َْػةة دْٞ طةة١ٚض٠ٚ َٛخ دض١ٜ ةة١ ثهةٛة
ضز  ة١    ٌب     نٛضز ٠ٚنٛٚ ةرًيكٞ غ١ض٥دٚ نٛش ٠ٚ١ٜ  ٠ٚ ١َغة١٦ي١ٟ نٛة ْٝد ٖد ١غة١ض ٚةري ٞة َٛقة

ِض٠ف  ٛقة ١ ٠ٚ١َ١َٛ٥ٛ ١٥ةٛ ٜة١  ة١ ٝني ةهط ٜة١ب ْٝٗدٜة١و      طٕن١ ة١ٗٝ ٞ  د٥ٝس١ٜٝ ٞ ي١ 
دضٟ ٥ةدض٠ظٟٚٚ ٥ة١ٖديٞ       طا   ٛق ١ ٛي١َٛ٦ّ ةب  ١ كٝكٞ َة١  ضى ٚ ثطغٝة يب ٥ٝٓريًٝةعٚ  ٛة يريٝة

ج١ٜٓةة١نٞ  ١ كٝكةةس  )  ب ١َةًٝػةٞة 1134ٟ ٥ةة١ًٜٛيٞ 29قةة١ض ضٟ ةةة١  ١ؾةةهٌٝ ٚ ْةةدضزْٞ ٝي
ج١ٜٓةة١ٟ  ١ؾةةهٌٝ نةةطزب ٥ةة١ّ ١٦ٜ١ٖ ةة١    1134ْةٞة ثاا ٟ  ؿةةطٜين ١12 يةة١  ٛقةة  ز   ٥ةة١ّ ٝي

ة  ٚ يةةة١ ٜةةة١ن٢ب يةةة١ ثٝةةةد٠ٚ طةةة١ٚض٠ندْٞ ١َة١ضغةةة دٕ )قْٛةةة   ًٝٝهةةٞة   ١٥غةةٛة  ٝ ةةةدض٠و ةةةٛة
 )َٛغٝٛبفب ٜٚطغٔ 

 

٠ٚ ةةةة١جلٝكد )نٛيْٛةةة١ٍ ةةةةٛيٝؼ  ٚ ١٥َدْةةة١ يةةة١زٚ ٟ نةةةدٚثٝبه١ٚ ين  هَٛةةة١ ٞ    
 ةٛضنٝـ   ثٚوٟز  ط١ٜؿ ١ٓ ة١ س   1131١ََْٛٞ ث ٟ ندْْٛٞ ٥11ٝٓريًٝعٚ  ٛضى ي١ 
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ٜةةبه٢  هَٛٚة١ ٞ    قةٝـ خط ٜة١  ة١نٝدٕ ٚ      ثوااا ي١ طة١يٝدْد ةةٛٚب ٠ٚ ية١ ة١ ةس  ََٛة١     
نةةةٕٛٚ ةةةةب  ةةة١ كٝكدو يةةة١ ٚةري ةةةٞ َٛقةةةرًيس ٚ ٖةةة١َٛٚ ةٝبريةةة١ٜو طةةة١ِض ٕ ٚ يةةة١ زٚ ٟ     

ز  ِض ثةةبضٜبهٞ 1131ٟ  ةة١ممٛظٟ 11ٟ خبٜةةدٕ ط١ِض ْةة٠ٚ١ٚ يةة١   ظٚفاإ ةة١ٚ ٚنطزْٞ ٠ٚ
ز  ة١ ١َةًٝػٞ  ٛق ١ ٛي١َٛ٦ّ ٚ ي١ّ ِض ثبض٠ز  ز٠ض ١م ة١  نةٛضزٟ  َٛ ١ق١يريٝدٕ 

ٌب طٛ ٝدٕ: "١٥ة٢ب ي١ خكٛم  ة١ ٝٝين َة٥١ُٛضٜين نةٛضز ةةب ٥ٝةس ض٠ٟ       ٚةري ٞ َٛق
ٚةري ١نةةة١ٜدٕ ٚ خٜٛبٓةةةسٕ يةةة١ ١َن ١ةةةةس ٚ َٛ دن١َةةة١ٚ َٛض  ١ ةةة١ ةةةة١ ظَةةةدْٞ خبٜةةةدٕ     

ٍب   ِضٜعد١ٜ ٞ ٥دض٠ظٟٚٚ نٛضز٠ندٕ ةهط٣ب ٚ ظَدْٞ نةٛضزٟ ةة١ ظَةدْ    ٝبهٞ ِض٠مسةٞ ق ةٛٚ
ٍب ية١ ثةدف ق ةٛٚيريهطزْٞ       ةهط٣ب  ٠ٚ يٝج١ٓ ي١ٚ  هط٠ز ١ٜ ن١ ١٥ط١ض ي١ زٚ ٟ نةٛ ض غةد
َٛ د١ٖز٠ٟ ٥ٝٓريًٝعٚ    م ٚ ١ٖيريػدْٞ َٛض ق١ة١ٟ  ٛق ١ ٛي١َٛ٦ّ ةب  ٥١ػٝػةٞ  
٥ٝس ض٠ٜةة١نٞ ذلةة١يًٞ  ١ ةة١ٖٛز و ةةة١ نٛضز٠نةةدٕ ْةة١زض٣ب  ة١ؾةةٞ ظاضٜةةدٕ ٥ٝةةس ض٠ٟ      

  3   ١قة١ض٠ٟ  7  َةدز٠ٟ  111 ة١ضةٝح ١٥نة١ٕ )ةثة١ض٠      ٛضى ة١غ١ض  ةٛنُٞ  ١ضةةس   
  ١ضة١َٟٛ ِض ثبضٟ يٝج١ٓ ب

 
 عضٟز  ة١ ة1131١ٟ ندْْٛٞ ثدْٞ ١َ11ةًٝػٞ  ٛق ١ ي١غ١ض ١٥ّ ِض ثبض٠ ي١ 

ٌب ةةةة١  هَٛةةة١ ٞ    قةةةس ٚ    طٚٚااا٥ٕٝي ٝةةةد طاااٟؾةةةطٚ قةةة١ض ضٟ ةةةة١ز ْٞ ٚة ةةةٞ َٛقةةة
٥ٝٓريًٝةةةع  ةةةة١  ١ضةَٛةةة١ٟ َةةةدز٠ٟ غةةةٝب١َٝٞ ٥ةةة١ّ قةةة١ض ض٠ف ١َ١٥ٜةةة١: "  هَٛةةة١ ٞ  

قةةٝر١ ٞ ١٥َةة١ نةة١  هَٛةة١ ٞ َْٛ ١ز٠ةةة١  ٥ةة١ة٢ب ٥ةة١ٚ  ةة١زة ٠ٟ نةة١ ةةةب  ةة٥١ُٝين         
ٕ  ١ ٖٛس  ٞ ن١ ز٠ض ة١م ةة١ ٥ٝةس ض٠ٟ ١َ ١يًٝة١ ةةب نٛضز٠نةدْٞ    قة١ٚ ية١          ِض٠ف طا

 ضااٟيٝجٓةة١ٟ  ١ كٝكةة٠ٚ١ يةة١ ٥ٝػةة ٓ دةد ٞ قةة١ض ضٟ ْٝٗد٣٥ةةس  ٚ ١ٚقةة١ٝنط ٚ  ةة١ض  
١َةًٝػةةةٞ  ٛقةةة ١ ٚظٜةةةطٟ  يريةةة١ةٞ طااا١َٕةًٝػةةةٞ  ٛقةةة ١ ةهةةةد"ب  ةٝٓةةةد ي١غةةة١ض    

ٍ ٥ٝجط ٥ةةةدو ٚ طااا٘ةٝبهةةةٞ ةةةة١ خٚطااا ز   ةةةة١ 1131ٟ ٥ةةة١ًٜٛيٞ 2َٛغةةة ١ ١ُض و يةةة١ 
 ٛقةة ٣١ ضااٟ  ٛغةةين ْٝةة١ ٞ  هَٛةة١ ٞ  ةة  م ز٠ض ةة١م ةةة١ نةةٛضزٟ  ةة  م  ةة١ض  

ٍب       نةةةطزٚ   ةةة٥١ُٝٓد ٞ ز ْةةة٢بب يةةة١ّ ة١ٜٓةةة١ز  نةةة١ ١َةًٝػةةةٞ  ٛقةةة ١٥١ي١َٛ٦ّ ي١طةةة١
ٌب خ١ضٜو ةٛٚ ي١ ١َ ٚ زٜدضة١نطز  قٝدَٝبهٞ  طخ١ضثٟٛ ُطٚق١َٕغ١٦ي١ٟ ٚة ٞ َٛق

 ط١ٚض٠ٟ  ط ِضٟٚٚ ز ٚ ِض٥٠ٝػ١ن١ؾٞ ؾٝبذ غ١ ٝسٟ ١َض ّٛ ةٛٚب
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 (156)1925قًاوٌ 
ؾةةٛٚض٠ ٞ   117)"٥ةة١ّ ٥ٝد تيةة١  ةةة١ْدٟٚ َةة١ض ّٛ ؾةةٝبذ غةة١ ٝسٟ ث  ْةة٠ٚ١         

ْةةس  ثةة١زلد ٖةة١ظ ض ضاا بط   ةة١ز ٚ  يةة١ قبَدْةةس٠ٟ نبْةة١ ذغةة١ْس٠ٚٚب يةة١ ٥ٝةةس ض٠ٟ ٥ةة١ّ 
ٟ غةة١ٚقٞ ١٥جل١ٜؿةةس  قطاإب ْةةٛعضااٟ ةة١ةٗٝع نط ةةةٛٚ  ٠ٚ يةة١ ةةة١ن١غةةٝبو  ١غةةًٝح ٚ 

ز    ١ض٠نةة١و 1131ٟ َةةدض ٞ 31غةةٝتح ٚ ة ١خدْةة١ ؾةةدض ة٠ٚٛٚ  قةة١ض ضةٛٚ نةة١ يةة١   
 ةهط٣بٛ  د١ٜف ز٠ضنطزْٞ  ٛضى ةٛٚ ي١ نٛضزغ دٕب

ٟب خ١ة١ضز ض ةٛٚةٛٚ  ٠ٚ ي١  ١ دي١ٝ س  ةٛٚ  ي١ٜة١ن٢    ه١َٚٛ ٞ  ٛضى ن٢َ١ب ظاض
ٚ زٚٚض١٥ْسٜبؿةٞ نة٠ٚٛ    طض٠ٚضٜبهٞ نٛضز  خةٝتيف ٥ٝي ٝةد  ث١ طّز   1131٠َٚدض ٞ 

ةٟ ؾٝبذ غ١ ٝسٚ  ي١ ط١ِض ٠ٚ١ْٜد طة  ٚ  ةط ٜة١ قة١ض ضطدٖٞ  ةٛضى  نة١ نة١ْس ًَٝٝبةو        
م نةةط   ةةة١ةريّ ٥ٝٓهةةدضٟ نةةطز  قبَدْةةس ْٞ   ٢ٚشااتِط ٕ ثةة١ض٠ٚض٠ طاإزٚٚضةةةٛٚب ٥ةة١ّ ٠ٚ

ض ضطدٙ  ؾةٝبذ     ةدْريٞ نطز٠ قة١ ٜٗبهٞ ْدظند١ْٟ ةب ؾٝبذ غ١ ٝس ْٛٚغ٢ذ ٛضى ند ١
ٕ ث١ض٠ٚض٠نٞ نٛضز خ١ةة١ضز ض ةٛٚةةٛٚ  ٠ٚ ١٥َٓٝة١ ٞ ةة١ قبَدْةس ْٞ      طٕي١ ط  ْٞ ٠ٚ

ٍب ن١ْس ق١ز ن١غٝبهٞ ز٠ٚضٟ خبٟ قٝدَٞ نةطزب ٥ة١ّ ٥ٝد تية١      ٛضى ١ْنطزٚ  ي١ط١
 ز  ة١ضثد ةٛٚب1131ٟ َدض ٞ 7ة٢ب ٠ٚق ١ٟ نٛضز٠  ة١ّ  ١ض ١ٚ  خٝتيف ق١ض ض ي١ 

 ١يغط ف ٚ  ١ية١ بٕ ْة١ةٛٚ ظاض    طًٟٖٞ قٝدَس  خ١نْٛه١ ي١ ة١ٜين ١٥قػدَٞ ١٥
زض٠ْةةةةط ٚ ةةةةة١ قةةةةٛض٠ ٝبهٞ َؿةةةة٠ٚ١ف خ١ةةةةة١ضز ضةٕٛٚ ٚ قةةةة٠ٚٛ ٞ  ةةةةٛضى ي١َةةةة١       

نةةةطزب طااإ نةةةٛضزٟ  ١ةطٜةةةس ٥ٚٝيةةةد  ضااا٥ِٟٚٝػةةة ٝردز٠ٟ نةةةطزٚ  قةةة٠ٛ ٞ َٛ ةةة١ ط  
ِاّ  ١ٖؾة ١ّ ٥ة١ضظزلدٕ ٚ  ١ٚ ة١ّ    ض  ه١َٚٛ ٞ  ٛضى  قٍٛ ٥بضزٟٚٚ ْب١َٜٞ ١٥ض

  111)قٝٛ ٟ ١ًًَٝٝب زٜدضة١نطٟ غ١ٚم نطز٠ غ١ض
 

ةةة١ةريّ ٥ةة١ّ ق٠ٛ ةة١ ي١ؾةةهطٟ  ةةٛضنٞ ؾةةهدْسٚ ِضٟٚٚ نةةطز٠ )٥ٛض ةة١ ٚ )غةةٝٛضى ٚ       
)زٜدضةةة١نط ٚ  ظاضٟ ثةة٢ب ١ْنةةٛٚ ة١ؾةةٞ ةٓةةٛة٢ ؾةةدضٟ زٜدضةةة١نطٟ ظ٠ٚو نةةطزٚ يةة١    
ٖةةة١َٛٚ ة١ٜنةةةة٠ٚ١ ي١ؾةةةةهطٟ  ٛضنٝةةةدٕ   ١ْريةةةة١ دٚ نةةةةطزب ةةةة١ةريّ يةةةة١ زٚ ٟ ةةةةة١ٜٓٝبو    

                         
 بنط ٠ٚ خٛةق١   ٛضى ة١ ة١ض َ ١ض نٛضزغ دٕ ١َغ١٦ي١ٟ) ي١ حثٕة١ ١٥ّ  111)
 ب٠ خٓؼ) ْعٜو ز٣ب١ٝنٞ  ٕث   117)
 ٠ٚ١ٜ ٖد نببض َٛ  ١َ١ي١ ن١ ١٥ّ قٍٛ ٚ ٥بضزٚ ١ْ ة١  ١ة١ي١ ٚ ة١ ١َٚةٛزٟ  د  111)
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١ًٖٛٚن٠ٚ١  نةْٛه١ قة٠ٛ ٝبهٞ  ةدظ٠ٟ  ةٛضى  ةة١       ٞ ٥ٝد تيث١ض٠ٚض٠ندٕ ن١ٚ ١  ضه٠ٕٚٚ
ؾ١َ١ْس٠ ١ضٟ غٛض١ٜز  ٖدو ٚ ط١ٜؿ ١ ١َٜس ْٞ ؾ١ِض  ١َ١٥ قة٠ٚٛ ٞ نةٛضزٟ ؾةرًي١ش ْس     

ِض٠ف ٠ٚ١٥غ   ةة١ةريّ ٥ة١ّ ٥َٛٝبةس٠    طٕنْٛه١ ٥َٛٝبس ٚ ةٛٚ ن١ ٥ٝبط ٕ ٚ    م ٚ غٛض١ٜ ة٢ب
٥١َٝٛغةةد٠ٚ١ْب يةة١ٚ غةة١ضٟ ْةة١ططو ٚ يةة١ ةةة١ٜين زٚٚ ٥ةةدططز  َدْةة٠ٚ١ٚ ن١ٚ ٓةة١ ؾةة١ِضٜبهٞ   

ب قةة٠ٛ ٞ  ةةطٟ  ةةٛضى يةة١ قةةدضم ٚ غٝٛ غةة٠ٚ١ ٖةةدو  ٥ةٝة  ز٠ٚ ّ نةةطزٕ    عضااٟة١ٜٓةة١ز  ةةة١
ٕ ي١غ١ض ؾة١ِضٜبهٞ َْٛ ة١   ٚب ي١ةة١ض ١٥َة١           ظا ضز ٖة١ّ ظ٠ةة١و ٖٚة١ّ ةة٢ب  د٥ٝةس٠ ةٛة ّ ةةب نٛة

 ب 111)خبٜدٕ نٝبؿد٠ٚ١ٜ ؾدخدٕ ٚ ي١ َكٝدغٝبهٞ ثهٛٚنس  ز٠ٚ َٝدٕ نطز
َةة١ٟ ١َ هةة١َٞ ٥ٝػةة كتيس   ضاإ بطِاا ٚ يةة١ ٖةة١ض ٠ٚنةةٛ –١َقكةة١ز يةة١ّ  ١ض٠ن١ ةة١  

غ١ْس٠ٚ١ْٟ ٥ٝػ كتيٞ ق١َٚٞ نةٛضزٚ   ١ؾةهًٝٞ  هَٛة١ ٝبهٞ ًًَٝٞة ةةٛٚب       -َٛق١ٜس٠
 ٠ٚ ةب ١َ١٥ ي١  ١ق ١ٝٝ ٞ ق١َٝٝٚ١ٚ ز١ٜٝٝٓ ٥ٝػ ٝردز٠ نط ب

ي١ٕ  ١ض٠نة١ ٞ  ثٕملدٕ ْٝؿدٕ ١٥ز   ١ًَٚث ب عضٟ دضٜذ  ي١ّ ١ْٚ ١  ١ض٠ند ١ ة١
ٕ غة ١َؾٝد١ ٞ نطز ةة١  ة١خة غة١   ٥ٝػُد ًٝٞ ق١ ١ٟٚ  ن١ ثب ْة١و ٚنة١ْس   هطا

ٜٓةدْٞ نة١ ية١ ٥ٝ  ةس ز  ٠َٛ ة١م ةةةٛٚب      ًا   ١قةطٜبو شٜةدٚ قٝةدَٞ ؾةٝبذ  ١ةٝةسٚيريتري ؾة١      
ة١ةريّ زٚ ٜٞ ١ْٖدو  ١ٜين ٠ٚنٛٚ ١٥ّ  ١ض٠ن١ ٞ ١َض ّٛ ؾٝبذ غ١ ٝس٠ ز٠غٞ ث٢ب 

ذ نةةطز ةٛٚبِض١٥ٚغةةدٚ َةةٛزٜط ْٞ ٥ةة١ّ قٝدَةة١  ةةة١ ِض غةةة ةةة١  هطٜبهةةٞ  دقٝتْةة١ ؾةةٝب       
    ٛ ٟ ٟ  ة١ ذغ١ ٝسٜدٕ نطز ة١ غ١ضنطز٠ٟ  ١٥ّ  ١ض٠ن١ ة١ٚ ٜٚػة ٝدٕ ية١ ْرة ٥ة١ّ   ظٌٚا

ٕ  –  ١ ٥ٝػ ردز٠ ةه١ٕ  نْٛه١ ذ  ة١ز٠زٟ َٛضٜةسٚ َْٛ ١غةٝيب     -٠ٚنٛ ةدغةٞ ١٥نة١
نٌ ثة١زلد ٖة١ظ ضٜبو ةةٛٚ  ةة١ةريّ خةٝتيف قة١ٍٚ ٚ قة١ض ض ية١ة٢ب ٠ٚق ةد ز٠غةٞ ث٣بهةطزٚ            

 ٥ُٝهدْٞ  ٠ٚ١ ٝسٟ  ١ض٠ن١و ١َْدب  
 

ب عضاااااٟزٚ ٟ ؾةةةةة١ِضٚ نٛؾةةةةة دضٜبهٞ ظاض  ؾةةةةةٝبذ غةةةةة١ ٝسٚ ةةةةةة١ خٛةقةةةةة١  يةةةةة١
ي١غةة١ضنطز٠ندْٞ ٥ةة١ّ ٥ٝد تيةة١ طةة  ٚ يةة١ نةة١ْس ةٝبري١ٜةة١ند ذله١َةة١ٟ ٥ٝػةة كتٍ         

١َٖٜٛٚدٕ ١ٖيريٛ غط ٕ ٚ ١٥ٟٚ ن١ّ ٚ ظاض  طخٟز ْط ٚ  ي١ زٚ ٟ َٛ دن١ٜ١َ١نٞ غ١
 ٕ   ز٠ ةٛ   ؾٛة١ٟٗ ىلب ١٥نط ٚ ٜد ي٠ٚ١ٚزٚ  ََٛهني ةٛٚ ؾ ٢ب ةهد  ١٥ٚ ١ْف ي١ْدٚ ةةط 

                         
   زٜطغةِٝ  قدغةبٕ    طا  ٟ ٥د طٟ ُطٚقَٕٞ زض ة١ٜٚٛ  ي١ ١َظ١٥ٕٚ ق٠ٛ ٞ نٛضز٠ٟ ن١ ؾهًٝبهٞ َْٛ ١  111)

َٟٕ  َٛٚف  ةٝبجري١ ي١َ١ف ة١ط ٥دندٕ  ٚ ض-ندثدى  ؾ١ض ةٕٛٚب قبيٞ ةطةٛف ز خًٞ عض
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ب ِض٠غةةةةد٣ًٝ٥  ٚ   عضااااٟة١َةةةة١ف ١ْةِط ٜةةةة٠ٚ١  يةةةة١ ١ْؾةةةةطٜد ٞ ِضاظْدَةةةة١ندٕ ٚ ةةةةة١     
     119)ز٠ضن١ٚو

ٟ ٠ٚ زٜػةدٕ ةةة١  ب ة١ٖدْةة٣١ نةةبٕ ٚ  ةدظ٠ ؾةةٝبذ  ١ةةسٚيكدزض ١٥ ١ْةةس٣ٛ  نةةِٛضٟ   عضا
ٍب نِٛض٠ن١ٟ ي١ ١٥غ دَبٍ ط  ٚ ي١ زٚ ٟ َٛ دن١َ١ ١ٖيريٛ غط ب  ؾٝبذ  ٛةٝسٚيريتري ي١ط١

 ة١ض٠ند ٞ ًًَٝة١و ثة١ض٠ٚض ْٞ نةٛضز ية١ غةدةريْٞ         111)دي١ة١طٜٛبط٠ٟ  ة١ٜين ِضٜػة  
ٚ ية١  1137ٟ ندْْٛٞ ٥ة٠ٚٚ١يريٞ  11ز ٚ ي١ 1131زٚ ٜؿس  ز٠ٚ َٞ نطز٠ٚ٠ٚ ي١ غديريٞ 

ٚ يةةة١ ز٠ضة١ْةةةسٟ   1137ٟ نةةةدْْٛٞ ثةةةدْٞ  21  ز   ٚ يةةة١ طااا ٟ )٥ةةةد طٟ ُطٚقااإَةةة١
ٛضى ة ًٝؼ ز  ي١ ة١ٜين ق٠ٚٛ ٞ  ٛضى ٚ قٝٛ ٟ ١ًًَٟٝٝ نةٛضزز  ؾة١ِض قة١َٚد٠ٚٚ   ة    

  طٟ ؾةةةٛةد4َةةة١ ًٛ  ةةةة٠ٚٛٚ طةةة١ىلب ١٥غةةة ٚ  ١ُْٝةةة١و ز٠ؽ نةةةٛضز نةةة١ٚ ٠ٚٛب يةةة١    
نطزا ة١ ١َضنة١ظٟ قٝةٛ ٟ ًًَٝٝة١ )٥ةد طٟ       ضٟز  ٥ٝػكدزضًٜٝهٞ  ٛضى  ١ ط1131ٚ
ز  ي١ ة١ٜين قٝٛ ٟ ١ًًَٝٝٚ  1131َدض ٞ  31ٜٝدض٠ٟ ن١ٚ ٠ٚٛب ي١ طٕ    ٠ٚ زٚٚ ط 

  ؾةة١ِض ةةة٠ٚٛٚ   ةةٛضى ض٠ةعةة١ ٞ ٟ )ةد١ٜظٜةةس زُطٚقاإٜةة١َٝين  ٛضنةةد يةة١ َةة١ ٥31ةةدةريٟ 
ز   قٝٛ ٟ ١ًًَٝٝ ١َ ط٠ظ٠ٜة١نٞ ةدْس ضَة١ٟ  ٛضنٝةدٕ    1131ٟ ١٥ًٍٜٛ 2نطز٠ٚ٠ب ي١ 

ٍب  ٠ ٟ )ةٛيري١َةة١ضة ز   ةة١ طٚ ْٛٚد نةةطز٠ٚٚٚ ٚ ىل  ُطٚقاإيةة١ َةة١  )ةد١ٜظٜةةس ٜـ ي١طةة١
ٜعةد ٞ قٝةٛ ٟ ًًَٝٝة١    ض َكس ضٟ ةدْس ض١َ ١٥غ  نط ٠ٚب ١٥ّ ِضٜػدي١ٜ١ ز٠ض ١م ة١ 

 دز ب١َ ًَٛد ٝبو ْ
 

 د ٞ  ٛضى  ز٠ض ١م ة١ّ ٠ٚقدٜعة١ ٖٝهةٝدٕ ١ْنة١ٚ ٠ٚٛ ةًعة١نؼ     طب٘ٚ قٝع١ٕ ١َ
ةدغةةٞ غةةه١ْٛ ٝبهٞ ْػةة ٝدٕ نةةطز٠ٚٚ  ةةة١ةريّ ١ْؾةةطٜد ٞ ة١َعٝةة١ ٞ ًًَٝٝةة١ٟ نةةٛضز  
خةةٝتيف ١٥ٚ ْةة٠ٚ١ ٠ٚنةةٛٚ ي١غةة١ض٠ٚ٠ طٛمتةةدٕ ةدغةةٞ ز٠ٚ َةةٞ  ةة١ض٠ندو ٥ةة١ندٚ  ظاض    

 َٛةدي١ ١ٟ  ٝدة٢بب عضَٟه١ٓٝ ة١َٛ  ١َ١ي١ ن١ ق١ٚيريٞ زٚ ٜٞ ِض غ  ٠  ة١ةريّ َٛ

                         
ٞ  ي١   ٠ٌٜذ  ٛضى  ة١ ة١ض َ ١ض نٛضزغ دٕ ١َغ١٦ي١ٟ) ضٜػدي١ٟ ة١طٜٛبط٠ٟ  119)  ز 37 1131ٚ ةة١ٜين  ظغة دْ

ٍب 1112 يةة١ ةةة٠ٚٛ  ٝ ةةدض٠و طْٛس٠نةة١ 312     ذ ةة١ ٥ةة١ْٛ  ٞ ةةة١ نةة١ؽ 11913 زٜبٗد دْةة١ز  يةة١ّ غةةٛٚ د٠ٚٚ َةةد
ٞ  ْعٜه١ٟ نٛشض ٠ٚٚ  ـ  ًَٝةبْ ّ  نةٛضزٜ ٞ  ةة١   طقة١ ١ز   ية١ ٞ  ةةب  غة١ دي١و  ٚ   ذ ة١  ٥ة١ْٛ   ٞ ط٥ة١ْد   ة١ضة  اية

 بنط ٠ٚ  ١ٖج 
 ب ٛضى ة١ ة١ض َ ١ض نٛضزغ دٕ ١َغ١٦ي١ٟ  111)
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 :1930قًاوٌ 
٥ةةة١ّ  ١ض٠ن١ ةةة١  ةةةة١طٜٛبط٠ٟ ١ْؾةةةطٜد ٞ ًًَٝةةة  ثةةة١ض٠ٚض ْٞ نةةةٛضز  قٝةةةدَٝبهٞ      

ز  ز٠غةةٞ ثةة٢ب 1131َْٛر١ضٜةةس  ْةة١ةٛٚ  ةةة١يريهٛ ز٠ٚ َةةٞ ٥ٝد تيٝبهةةٞ ًًَٝةةٞ ةةةٛٚ نةة١  
نةةطزٚ قةة١و ١ْنٛش ٠ٚ ةة٠ٚ١  طةةدٙ غةةه١ْٚٛ ٝبهٞ ٠َٛقةة١ ٞ ْٛ ْةةس٠ٚٚ طةةدٙ ن١غةةيب         

ٕ ٠ب ز٠ض ة١م ةة١ّ  ةدز   ؾٝسز٠ ٞ نطزٚ ٜة١ ٖٝبؿة د َة١ ًَٛد ٝبهٞ    1129ٜة١ٟ غةديريٞ   ثا
قُدٕ ١ْٝٝب ١ْؾةطٜد ٞ َة١ْدةعٞ  ةٛضى ٚ ًًَٝة١و ثة١ض٠ٚض ْٞ نةٛضز        ث٘ ١قٝكٞ ١َٚٚ

ِض٠ْريةة١ يةة١  ةة١ طٜف ٚ َٛةدي١ ةة١ خةةديري٢ ْةة١ة٢ب ي١ةةة١ض ٥ةة٠ٚ١ يةة١ ١ْؾةةطٜد ٞ ٖةة١ض زٚٚة    
  هطٜبهٞ ِض غ  ٚ ِض٠ٚ ٕ ث١ٜدنطزٕ ظاض ظ٠ة١ ١ب

 1129ؾةطٜد ٞ ِضاظْدَة١ندٕ ٚ  ٥ة١ْٜٛب٢ٓب نة١ ١٥غدغةٞ  ١ض٠نة١ ٞ       خٛةق١ٟ ١ْ
يةةة١ ةٝٗةةة١و ؾةةةدخٞ ٥ةةةدض ض و نةةة١ ١َضنةةة١ظٟ قٝةةةٛ ٟ ًًَٝٝةةة١ٟ نةةةٛضز ةةةةٛٚ  ز٠غةةةٞ    

ٟ  ةةٛظ٠ٜط ْٞ 12ث٣بهةةطز٠ٚٚ َةةٛزٜطٟ  ةة١ض٠ندو ٥ٝيػةةدٕ ْةةٛضٟ ثدؾةةد ةةة٠ٚٛب يةة١     
ب قةةبيريٞ  ةةد  عضااٟز  ؾةةٝسز٠ ٞ غةة١ْسٚ ةةة١ طةة١ضَٞ َدْريٝبةةو ز٠ٚ َةةٞ نةةطزٚ ةةة١    1129

ٟ ْٛ ْةةسب  هَٛةة١ ٞ مجٗٛضٜةة١ٟ  ٛضنٝةةد  ي١ؾةةهطٜبهٞ    ٢ااث ٛض١ٜف  ةة١ ةةسٚزٟ غةة 
ظاضٟ )قٍٛ ٥بضزٟٚٚ ْب١ّٜ ٟ ْدضز٠ غ١ضٜدٕب ٠ٚ ي١ ز٠ٚضٟ ؾدخٞ ٥ةدض ض و ٚ  ٥ة١ٚ   

ٜةة١ز  طةة١ىلب ؾةة١ِض ةةةٛٚب  ١ كةةٝت ٞ  ةة١قٝك٢ ٥ةة١ّ ؾةة١ِض ١ْ َةة١ ًّٛ ْٝٝةة١ب       ُطٚقاإَةة١
   ٛ َة١ ٞ ٥ٝبةط ْٝـ   ْٝٗد١ٜو ِضٚٚغ١ٝ  ي١ة١ٜن٠ٚ١  سٚزٟ خةبٟ ىلب قةدِٜ نةطزٕ ٚ   ه

ب قة٠ٛ ٞ غة١ٚم نةطز٠ ٥ة١ٚ ْةد٠ٚٚ  ةة١ّ       عضٟ ٞ  ه١َٛ ٞ  ٛضى ة١ث ي١غ١ض  ١ؾ ٛٚ
نةةط ٕ ٚ يةة١ زٚ ٟ ُٖٝةة١و ٚ   ضااٚٚق ١ض ةة١ قٝةةٛ ٟ ًًَٝٝةة١ٟ نةةٛضز يةة١ غةة٢ب ة٠ٚ  ةة١    

ب ِض٠ ٝكةةد٢ْ  ٠ٚ ةةة١  عضااٟ ٝس ندضٜٝةة١نٞ ظاض غةة١ضنطز٠ٟ  ةة١ض٠ندو ةةة١ خب٣ةةٛ ةةة١     
 ٖط ٕ بط٠ٕٛ غ١ٚم نط ١ْ )١َة ٛضٟ  ١غًُٝٞ ق٠ٚٛ ٞ ٥ٝبط ٕ ةٛٚ ٠ٚ ي١ٜٚب

 

٠ٚنٛٚ ي١غ١ض٠ٚ٠ طٛمتدٕ  ١ كٝت ٞ ١٥ّ  ١ض٠ن١ ١ف ١َةٍٗٛ ٚ ٜد َؿ١ٚؾة١  
ٟبب ةةةة١طٜٛبط٠ٟ    ٥ٝرؿةةةد٥د ٞ َةةة١ْدةعٞ  ةةةٛضى ٚ ًًَٝةةة  ثةةة١ض٠ٚض ْٞ نةةةٛضز ٜةةة١ى ْةةةدطط

ٟ   ٚ ة١ٜدْد ٞ ةة١ ) هقضٚٞ  هل مِٙٞضٜػدي١ن١ٟ زٚق بض ة١ًة ؾٝبطنبٙ  ب ٥ة١ضندْٞ  عضا
 ةةٛضى يةة١ ٠ٚٚ١٥يريةةس  ثةةدْع٠ ٖةة١ظ ض ةةة٠ٚٛٚ  يةة١ زٚ ٜٝةةس       ٥ٝدةة تٍ َٝكةةس ضٟ ي١ؾةةهطٟ   

ط١ٜؿةة ب ١ ثةة١زلد ٖةة١ظ ض  قةة٠ٚٛ ٞ ًًَٝةة٢ نةةٛضزٜـ ثةة١زلد ٖةة١ظ ض ن١غةةٝبو ةةة٠ٚٛٚ      
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ب ية١ ةٜة١نٞ  طٜؿة٠ٚ١  ة١ةًٝغد ٞ ِض٠مسة٢  ةٛضى  ٥ة١ّ         113)َٛ ١قد ٞ نٛضز ظاض ة٠ٚٛ
  112)٢ٓب و ٚ ْة١ د٥ٝجٞ ظاض ةة٢ب ١٥ُٖٝة١و ٥ة١ْٜٛب    ٢اث  ٚ  ة١  تا   ١ض٠ن١ ١ ة١ ١ْٚ ٝبه٢

ٍب ١َ١٥ؾةس           ةّ ٚ ١ٜ ٥ٝرؿد٥د ٞ ٖة١ضزٚٚ ة ية١ َٛةديغة١ٚ  ة١ طٜف خةديريٞ ْٝٝة١ب ي١طة١
ٕ ٥ٝٓهدض ْدنط٣ب ن١ ١٥ّ  ١ضند ١  ه١َٚٛ ٞ ؾثطظ٠ نةطزٚ    ِض٠ِضٜبهةٞ ظاضٟ ثةدض٠ٚ   ضا

ةٝع١و ط١ىلب ظٜد ط ة٠ٚٛب ٥ٝجط ٥ةد ٞ  طِٕض٠ِضٟ نٛضز ة١ضٕ  ة١ةريّ   114) ١غهطٟ ي٣بس 
ٍب ٜٚبط ١ْٝٝنٞ ١ْةٝػ  ٟٚ خػ ١ نٛضزغ د٠ٚ١ْ  خة١يريهٞ  ة١ؾٝسز٠ ٞ  ه١َٛو  َ د

ايةةةٞ  ١ضةٝةةة١ز  طٜعةةةد ٝبهٞ ظاض ةةةة١ْدٚ ٥ةةة١ْدضااا    ٚ ذةةةة١  ةةة١ ُطٚقااإب َةةة١عضاااٟةةةة١
ٍب ٚ َٛيريهٝدٕ ي١ نٝؼ نٛٚ  ٛٚؾٞ  ٛضة١و ٚ  ١ةن١و ةٕٛٚب        ةتريٚنط ٠ٚ١ٜٚ َد

 

١ٖضزٚٚة ة١ ة١ ِض غة ٚقٛ ٞ ١٥ّ  ديري١ ظاض ةٝبري١ٟ ١٥غ١ ١  ٥دض٠ظٚٚ ١٥نط  ن١ 
٥دؾة ندض١ٜ٠نٞ  ١ٍ ةب ١٥ّ ٥ٝد تف ٚ ْٝع  ١ ةساظ٠ٚ١ْٚ  خبٜةدٕ ية١    ٗؾٝب٢ٜ١ٓ

 ٕ ٍب ٜٚبط ْةةٞ ةثةةدضٜبعٕب ةّ ٚ ٜةة١ ٥ةة١ّ ٠ٚضا ٜةة١ يةة١ نةةٛضز ظٜةةد ط   د٥ٝةةس ةةة١ ظٚفاإِض٠ِضٚ َةةد
َةةة١ ٞ نةةة١ْس  ١قةةةط٣ٛ ةدخكةةةٛم   خااا  هَٛٚةةة١و ةةةةٛٚ  ١٥ةٛ ٜةةة١ َٛقدةٝةةةٌ ةةةة١   

 ٞ مجٗٛضٜٝةةةة١  نةةة١ يةةةة١ ز٠ٚضٟ   ٝةةةس ندضٟ ٚ غةةةة١ضةدظٟ ةةةةب  ٥١ػٝػةةةةٞ  هَٛٚةةة١   
٥ٝ  س ٥ٝس ٚ ن١ ي١  ١ضةٞ ٥ٝػ كتيس   ة١ ندٜٚبهٞ  دزٌٜ ٚ ة١ ٥ٝٓكةدف  ١َدؾةدٟ   

ةٝع١ٝ نة١ ةةب   طٕيريِ ٚ خٜٛبٔ ِضؾ ١ٓ ١ْز ١ٜب ٠ٚ ١٥ٚ  كٛقٞ ظ٘ةهط ١ٜٚ  ١َٜس ْٞ ة١ّ 
زضٜبةةةة ١ْنطز ٜةةة١ٚ   ٠ ةةة١ض٠قٝٞ ٚ ٥ٝٓهؿةةةديف    ةةةدٕ ٚ  ُٝط ْةةةٞ ثٜٝٛػةةة  ةةةةٛٚ ىلب     

ٜٝةة١ٟ خةةبٟ ةةة١  دنُٝةة١و ة١غةة١ض ز٠َةةد  ٚ زيريةةٞ نةةٛضزز   ١قٜٛٝةة١      دنُٝٝةة١ ٞ َدز
ِض٠ِضٟ ةةةب قةة٠ٛ ٞ ضاإةٝع١ٜٝةة١ طاإةهطز ٜةة١  ٠ٚ ةّ ٚ ٜةة١ ْدغةةني ٚ ز ْةةٞ ٥ةة١ّ  كةةٛقٞ 

 دن١ُ ١٥١ْةٛٚ ة١يريهٛٚ  د٥ٝس٠ٜة١نٞ َةدززٟ ٚ ٥ة١ز٠ةٞ ٥ة١ةٛٚ  زيريةٞ نةٛضز  ية١ة٣ب٢        
                         

 ب1129 غٛض١ٜز  ة١ض ٥ٝسٟ ي١ ة١ة  ١يٞ  ١غ١ٕ ة١ٜدْد ٞ  113)
ٕ   ُة٢َٚٛ  َٛ ١ ٝؿٞ ثدؾدٚ قدي ضٟ ض ثب خٛةق١ٟ  112) ِ  نٛضزغة د   ة ةط ض ) ية١  نة١  ةة١ة  ية  طا   ٥ٝة( ٖٝ

 بنط  ؾط1129١ْ ي١ ز ٚ  ي  ٚ ١ٝ
 ز٠ ٛ ٜةة١ز  يةة١ّ  ةةٛضى ضاا ٙه تٟ نةة١ ٥ةة١نط٣ب ٥ٝةةس د  11 ةثةة١ض٠   هل مٙااٞ  هقضااٚٞ) ضٜػةةدي١ٟ ةةة١طٜٛبط٠ٟ  114)

  ٝؿة١ى  19999 ٚ َ يبظ 19 ٚ اثط19 ٜدض٠ٚطٕ 13 ٚ ١٥غ  ٚ ١َةطٚح ٚ ١َق ٍٛ ١ٖظ ض ن١ْس ط١ٜؿ ب ١
 قةةةٍٛ ةةةة٠ٚٛٚ ظاض ٜةةةـ   ض  ةةة١ز٠زٟ نةةة٠ٚٛٚ نةةةٝؼ ٠ ٠خ ٠ؾةةةٞذ ةةةةدض 49 نةةةدزض119ٚ ٚ  رةةة١ْط 2999 ٚ

 بة٠ٚٛ ض  د ؾ١ِض ١ْز  ي١ّ ١ٖؾ ١ّ ٚ  ١ٚ ١ّ ٥بضزٟٚٚ
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و ٥ة١ةٛٚ  ٠ٚ  ٚ ١ْ ط٠و ة١ض َ ة١ض ةة١  هَٛٚة١و ثةط ية١ ؾةٛنط ٕ ٚ ١ََْٓٛٝة١        غضةٛ
ي١ ٠ٚقةة قةٛيريح ٚ غةهْٛس ٕ خةدزَٞ ِض٠ ةدٙ        111)١٥ّ  ْٛكط٠  ٝس ندضٚ  ة١ ق١ُٝ ١

ض٠ٚ ةةةٞ  هَٛٚةةة١و ٚ يةةة١  ةةةديريٞ ؾةةة١ِضز  ةةةةٛٚ ز٠ ةةة  ٚ ؾةةةهدْسْٞ زٚشَةةةين        ثااإٚ  
 غٝت ٝبهٞ ة١ ق٠ٛو ١٥ةٛٚب

ٞب ظاض َةةة١ًٜٞ    نةةة١ؽ ْةةةد ٛ ٢ْب ٥ٝٓهةةةدضٟ ةهةةةد  نةةة١ يةةة١ ٖةةة١َٛٚ ١ًًَٝ ٝبهةةةس  نةةة١َ
ٕ ١٥َة١ف ية١  كةٛقٞ ١٥غدغة١ٝٝٚ     غ١ضة١خٜٛٞ ١ٜ١ٖٚ  ةٝعٝٝة١ٟ ٥ة١ ط زٚ ١٥قٛ َة١    طا

ٞب  ٠ٚ ٖٝض قة٢َٚ١ب ْةدة٢ب ةهةط٣ب ٠ٚ١٥ْةس٠ ١ٖٜة١        ي١ّ خكٛق٠ٚ١  ١ ٝٝيب ٖٝض ن١غ
١٥ٚ ق١َٚ١ ةدخكٛم  ٝبري١ٜؿ ٛ ْٞ ١٥ٚ ق١َٚ١ ١٥ة٢ب ي١ ثٝبـ ٖة١َٛٚ ؾة ٝبهس  ةةٛٚ    

ٍب ١ٜ ن٢ ثٝبٜٛػ ١  ٠ٚ١٥ ةه١ْ١ ١ٖز٠ف ٚ  د١ٜ  ٠ٚ ِضٜبري١٥ّٟٙ غ١ضة١خب ١ٜ١نٞ َدقٛ
قة١و ةْة١ز٠ٕ ٚ ِضٚح َٚةديريٞ خبٜةدٕ ةة١ة٢ب       ُطٚاق ١٥َٚني ةريط١ْ ثةٝبـ  ية١  ةًِٝ ٚ َة١    

 ٗةةة١ خةةبض ٜٞ قةة١ضف ١ْنةة١ٕ  ٖةةٝبُٔ ٚٚضٜةةد ةةةٔ ةةة١ ةط ٜةة١ ٢ ٠ٚٗقةة  ٚ ةةة١ ١ٖيري١ؾةة ٢
زيريػةةةبظٟ ز٠ؽ ةس٠ْةةة١ ز٠غةةة١ٝ٣ى ٚ ةةةة١ة٢ب ؾةةة١ِضٚ ٖةةة١ض  غةةة١ ٞ ةهةةة١ٕ ِضٚؾةةةسٟ         

و ٢ٚثباا ض٠ٚ ٝةةدٕ ثاإم ٚ  ةةًِٝ ٚ غٝدغةةٝٞ خبٜةةدٕ ةةة١ َةة١ندضَٞ ٥ةة١خت  ٥ٗٝج ُةةد ٢
ةهةة١ٕب نةةْٛه١ ثٝبٜٛػةةة غةة١ضة١خبٜٞ ١٥َد١ْٜةة١ ٚةظَةة١ ةع ْةةط٣ب نةة١ يةة١ّ  ١قةةط٠ز   
ٍب ةةة١ٌٖ ٚ  ٛقةة١ض ز   ْةةدشٟ ٚ  يةة١ ةةةد ٞ ِض٠ ةةدٙ ٚ غةة١ دز٠و ةةةب        غةة١ضة١خبٜٞ ي١طةة١
ق١َٚ١نةة١ ٥ٝػةة  س زٚ   ١ةنةة١و ٥ةة١ٖٝب٢ٓب  ٠ٚ ةةة١ز٠ؽ  ١ضٜ ةة١ٚ ٜةةد َٛ ١ ١يٝ ةة٠ٚ١         

 ندب٠يًٝٞ ١٥ذط از٠ٚ 
 ةةٞ قةة٠ٟٚٛ  دنُٝةة١ف ة١ض َ ةة١ض ةةة١ّ ١ْٚ ةة١ ١٥قٛ َةة١  ٥ةة١ة٢ب ٠ٚنةةٛٚ        ضااه٠ٕٚٚ

ةةةدٚنٝبهٞ ةةة١ ِض٠ ةةِ  ٠ٜٚةةد ٠ٚقةة١ٝٝنٞ ظاض ةةة١ ٚجيةةس ٕ ٚ يةة١ خةةٛ  طؽ ةةة٢ب  نةةبٕ        
حضا٘ٗر  ٠ٚق١ٝٝنٞ ظاض ة١ ٚجيةس ٕ ٚ ية١ خةٛ   ةطؽ ةة٢ ٥ٝٓكةدف ٚ  ة١قدٛ ظ ية١         

ٞ  كةٛقٞ ٥ة١قٛ َٞ   ؾ١ضع ٚقدْْٛٚس  ١َغ٦ٛي١ب ق٠ٛ ٝبهٞ  دن١ُٝف ١٥ط١ض  ِضٜعد١ٜ 

                         
 ضٚح)  ١ ػةة ٟ يةة١ ١٥ ١ْةةسٟ َةة١ةٛز غةة١ٜس ظ ز٠ ٥ديٛٚغةةٞ َةة١ض ّٛ  ةة١ض٠  ١َؾةةٗٛٚضٟ  ٛيةة١َدٟ يةة١  111)

ٟ  ز ٚ 141 ةثة١ض٠   1 ١ةةع   ملعدْٞ  ٟ  ةة١طٜٛبط٠ ٛ  ٥ٝج ٗةدز ٟ ةة١  خب٣ة ٟ  عضا ٟ   ٛية١َد : ٥ة١ٚ  ٥ة١ىل  ١َؾةٗٛٚض٠
ست عْ٘  ىل قَ٘  ٗىل با ض طا ٙ  تقا توٍُ٘ٔ    غٛض٠ ٞ َٛةدض٠نٞ  ١ئس ٚ ي١ ٥د١ٜٟ ة١ي١ًٟٝ "ق١َٚ١ٟ ن١ ي١ 

" ٥ٝؿةدض٠و   ٗ ٙشوٌْ٘ ف ْ تطٚه٘  ٙؤتلٍ  هلل  غ ً  حشًِ  ٗ ْ تت٘ه٘  كٌ  ت٘هٚتٍ ًّ قبى ٙه بلٍ ع  بً   هٌٚا ً 
  ١ضَٛٚزض ٠ٚ ١٥ة٢ب ق١َٚٞ نٛضز ة٢بب
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خةةةةٛ ٚ  حضاااا٘ر١َٚزٚ ةةةة١ٟ ْةةةة١ندٚ ي١ثٝبري١ٜدْةةةةسٕ ٚ  ةةةة١ض ٝٗٝدٕ قكةةةةٛٚض ةهةةةةد يةةةة١ 
٥ٝٓػد١ْٝ س  ةٜكٞ   د  ٚ  ٝكد   ١٥ة٢ب  ٠ٚ ١٥ط١ض  ١ْٝد ندٟٚ ي١  ١َسٜسٟ  ٛنِ 
ٚ  دن١ُٝ ٞ خبٟ ة٢ب  ١َ١٥ٟ  د ْٝٗد١ٜو ةب ْدنٝب ١ غ١ضٚ ي١ ٠ٚقة  ١ْريد١ْز   ي١ 

١َٟ ة١  ١ٜطٟ ْة١ ط٠و ٚ زٚشَٓدٜة١ ٞ   ظو١٥٘قٛ َٞ ١َةد ٞ ٜدض١َ ٣ٛ  ٝس ندضٟ ي١ 
 ؾ ٝبه٣  ْدة٢ٓٝبب
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 حُوتُم ٌفُصمَ
 
 

 :كىرد ىِكؤوُلَ ريانٌ ىّتُبًات و ظلن
 ثطغةةةةٝدضٚ خةةةة١ضٜهٞ ز٠َٝبهةةةة١ خكٛقةةةة٠ٚ١ يةةةة١ّ نةةةة١  ١ضةةةةة١  ٛيةةةة١َدٟ ٥ةةةة١ٚ

ٕ  ١ٜى ة١ ١َٖٜٛٚدٕ  ١قطٜ ١ٕ غ١ضزلس ْٔ  ٔ  ظَةد ٌب  ةةب  نة١  ٥ة١يريٝب ٟ  ٚ ؾةه  نةٛضز  غةُٝد
ٟ  ١٥ٚ ة١طٜٛبط٠ٟ ١ْٝٝٚ  ؾدٌَ ٢َٗٚ ُٛ من١ٜ١ْٚٛنٞ   َٞبْب ٝعٜ)  نة١   ١زقٝكد ة١

  111):زاظض ٠ٚ ٠ٚ١ ٌٜبَبز نٛ ض ٥ٝبػ دنط ٠ٚ  د
ٟ  ةدث ٟ ةدٚٚ ن١ ١٥ْٜٛب٢ٓب ٠ٚ١٥ ز٠ض٠ة١ٜ١ى ة١  ديري١ ١٥ّ ٚ ١ٜ ةّ  -٥ُٝةِطا  نةٛضز

 ٚ َٛ ١ ٝةةسٚيعطم ٥ٝر١ٜةة١نٞطاا  نةة١ْس -نةةطز ةدمسةةدٕ ز٠َٚٚةةس  ٞ ١قةةرًي يةة١ ٠ٚٛٚنةة
 َدْةةس  =ْةةدٜطٟ=ةدضٟبؾةة) ٚ  ندؾةةٛ=ندغةةدٟ) طب ةةب ٥ةة١ة٢ب ١٥َدْةة١ف ٚ  ظَةةدْٔ ٜةة١ى
ٌب ١٥ٚ: ١٥يري٢ب ٥ٝػتّ  ٥ٝٓػكًبث١زٜدٟب ةٔ  يبيًب) ٚ  ١َز  نة١  نةٛضز٠    ١ةٝد ٞ ٚ ؾه

 ية١ةط٣   ٝ دض٠و  ١ْٝد نط ٠ٚ  ة١ٜدٕ َٛغ ١ؾطٜك٠ٚ١ٓٝ خ١قكٝين١ َٛ ٠فضِٕط ي١
 زٖٚٚٛغةةة١و  ٠ٚنةةةٛ) ي١َدْةةة١ ٜةةة١ن٢ب ٖةةةٝض ٚ ةةة٠ٚٛٚ ٕكاااثةةة٢بب نةةةدٜٚدٕ نةةة١ ١٥ٚ ١ْٜةةة١

 ١٥غدغةةةٝبهٞ ي١غةةة١ض نةةة١  ٛ ْٝةةة٠ٛ ْةةة١ٟ  ٚ خلببببببببب ز ًْٝةةةب زٚق ةةةبض ف بخةةةدْٝه
 بةس  نٛضز  ١ؾد٥ ٣ نٛضزٚ ١َٖٛٚ ي١ غ١ضْج  ١ٚ ٚ ٢ٝ ًُٝ

 
ٟ  ز٠غ ١ٜ٠ٚ١  ة١ نٛضز  ١ؾد٥ ٟ ةدؾٞ  ١قطٜ ٢ٝ ة١ز٠ٚيٝبهٞ ٥ٝبػ د  ةة١طٜٛبط٠

ّ  ١َ ًَٛة١   ي١ة نٛضزَدٕ ٠ٟٚةتريٚة١ْٚٛ ؾهرًيٞ ١َ١٥  ٥ٝي ٝةدا  ْٝٝة١   نةديف  ١٥َة١  ةة١ةري
 غةةةة١ض يةةةة١ نةةةة١  ١ٖٜةةةة١ زضٜبةةةةص زٚٚضٚ ١ ٝبه١َٝٞؾةةةةغٛيٝ  ةةةة١ٚ ٚٚ   ةةةة١زقٝكد ٝبهٞ ةةةةة١

                         
 ٟ ١٥ضَٝٓٝةة١(ٚ غةةدٜهؼ  َةةدضى غةة  ٟ خٛيةة١ د ْةةٞثاا ٚ ض زٚ ٜةةٞ) ن ةةٝبيب َط ةةة١ ة َبزٜبتْةة١ ٥ةة١ّ ةةةب  111)

   ةظ١َ ةهط٣بب Laynch-ي١ْج) َٛغ ١ؾطٜل
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 ١٥َة١  ةةب ب ةة٢ب  ةةدف  ١ٟٝ دضىٝ ٠ٚقد٥ٝعٞ ي١غ١ض َٚٛ ١ ٝس ٜبهٛثٝبوضِ ١َ ًَٛد ٝبهٞ
 ب١ْٝٝ ة١ؽ ة١ةريّ   117)١ْة٢ب ١ْٝٝ ٠ٚ ضٕث١٥ بعضٟة١

ٞ  شٜدْٞ ٞؾهرًي ي١ ضزز   نبَة١يري ٞ  غة٢ب   نٛة ْر ٟ  ططزةْٛٚة٠ٚ١ : ١ٖٜة١  ََٛ ةدظ  قٛة  ية١ز٠ٚض
٠ٚ  ١ٝةة ١ضةٝ  ْٛكةةطٜبهٞ يةة١ ٕٕعضااةةة١ نةة١ ٥٠ٝػةةٝبهس ِض ضز  ةةةب  دز٠ ةة١ٕ  ديريةة١ ٥ةة١ّ ةةٛة  نةٛة

 بعضاٟاةةة١ نطزْةٞة ٜعدٜةة١وضِ ٥٠ٝػةة١ٚ ضِ ةةة١ّ نةةطزٕ  ةة١و٢ٚطاا   ٚٚإاي ةةدض ٜةة١ن١ْٞ ١ْع١
ر١ قٓٛٚيف ةْٛٚٞ  دضى١ٝٝٚ  ١ْع١ْد ٞ  ب  ْدٜٚدْد ي١  ظٚض ع ٚ ١٥قٓدف) َٛخ ١ٝي

 ْعٜةةو يةة١ ةةة١ظٜط٠ٚ  ضَٞطةة١ ز٠ؾةةة زٜبٓةة١ ظغةة دْس  يةة١ نةة١ طةة١ضاى   ١ؾةةد٥ ٟ
ٟ  ١ة١٥ٞ رًيةة ْةةدزٜط٠   دز٠ ةة١ٕ ٥ٝبػةة ١  ٥ةة١ةبٜبطٕ ضِ ٠ٚقةة   ةة١ض٠   ١ؾةةدٜطٟ  نةةٛضز

 اى طةة١ِض ْٝةة٠ٟٛ  ١ؾةةدٜطٟب ز َةة١ظض ٕٚ ة١ ةة١ٚ ٟٚ ٜةةد ٠ٚ طةة١ضاى  ْٝةة٠ٛ ٜةةد ٥ُٝةةِطا
ٔ  ٜدٕ ٜري١ضِ ٚةٝبري١ ١ٖٚ ٟ ة١طٜٛبط٠ٟ ٔ  ٖةدٜٚ ٚ  ةةب  ١٥نة ٚ  نة١ش  ٠ِض٣ب ٗةة٢ب  ية٣ٚ١ب  نٝبةٛ

 نٜٛبػةة دْٞ ٚ طةة١ضَٝدٕ نةة١ ةةةدف   ١ؾةة ٠ ٞ ٠ٚٛٚنةة يةة١ٕٕثااَةة١ ١ٖٜةة١  َةة١ ًَٛٝدٕ
 بزٜدض٠ ة١ ١ٚ ٟٚ

ٟٚ ز َةة١ظض ٚٚ ة١ؾةٞة      ضز  ةٝبري ةةٛة  ًثٚااى ةة١ ْد٠ٜٚةةدٕ ٥ةة١ٚ خةة١يريهٞ ٜةةد ضٕكثاا٥ةة١ نةٛة
دٕ ٜةة١ ين نةةطز٠ٚ  ضز ةةة١ نةةطز٠ٚٚ ١٥ٚ ْٝؿةٝة  ةةةب ةٝبريدٜدْةة١ ٥ةة١ٚ ١٥ٟٝ١قةةرًيٝ ٥ةة١ٖدىل ٚ نةٛة
 ٟ ٞ  ةثةةدضٜبعٜبٔ  ندْٝد١ٕٝٝبزض ٚغةة ٟؾةة١ِض ية١  خبٜةةدٕ نةة١ ١٥َة١   ةةدظ٠  ١ؾةة ٠ ١ ٥ةة١ٚ  دنُٝة١ 

ٍب ٖد ٠ٜٚٛدٕ ٞ  ية١   ١ظ نٛضز  َٚٞٛ ُ قٛض٠ ٞ ة١ب نطز٠ٚ ق ٛٚ ٞ ) ز َة١ظض ٠ٚ  شٜةدْ   ة١ٜد 
ضز ْٞب ٥ةة١ند  غةةدنٝين ةة١و ةةة١ ١٥جلةة١ظٜط٠  شٚٚضٟٚ ةٟ نةٛة  ٣١ٝةة ٝظض  قدةًٝةة١ ٞ ٚ  ١ دٝي

ٕ  خبٜةةدٕ ٚض٠ ٝد ّ   غةة١ْس٠ٚٚ ؾةٛة ٞ  ة١غةة١ض خكٛقةة٠ٚ١  يةة١ ٚ  ةةة١ز٠ٟٚ  ةة١ض٠ة  ْةةد٠ٚز   ٥ةة١
ٚى   ٖدْةس ) نةطز٠ٚ  دٕٝ ١ ١ٚقٝ ٚ  ةٛة َط ضى ) ن ةٝبيب    17 ْٛة دز   ية١   ٛة ٕ  ية١  نة١    ٥دغٝة  ِض٠فطا
 ٚ ز٠ض": ٥ةة١يري٢ نةةط ٠ٚ  ١ْؾةةط طةة١ٚض٠ٚ٠ ْٝةةدٟٙطاا ض١ةةة  هَٛٚةة١ ٞ خدضةٝٝةة١ٟ ٠ٚظ ض٠ ةٞة
 "بنٛضز ٚةري ٝبهٞ ز٠ةٝب ١ د دَٝبثا١َظ ؾُٝديٞ ي١ ن١ ١٥ن٣ٚ١ب

 

ٟ   ةدز٠ ٞ   ٥ٝؿٞ  ٠ٚٛٚن) نٛضز  ١ؾد٥ ٟ ق١َٝٝٚ١ٟ ١٥ٚقديف   ٚ خلببببب  ٜةدض
ٕ  ٠ٚ  ْٝٝة١  ١ْٚ ٝبو  ١ْٝد ٞب   ١ؾة ٠ ٝبهس   ٖة١ض  ية١   ١قطٜ ة١ ٟب نة١َ ٞ  ظاض ب ١ٖٜة١   ة١ضق

                         
(117   ٞ ٟ  ٚ ٚ خلببببب  ز ًْٝةةب  زٚق ةةبض  خةةدْٝهبف   زٖٚٛٚغةة١و  ) َٛغ ١ؾةةطٜل   ةة١زقٝكد   َٛغةةٝب  ن ٝب ١نةة١
 بنط ٠ٚ ة طٕ  ز1113 ي١ ز  نٛضز ٕ ١٥ْكدض١ٜٝٚ ةدٜعٞطٕ ٟظَٕٛة ١)  ٝٓٛ ْٞ ي١شٜبط ن١   قدْ )
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 ٖة١ض  ةةب  ٥ة١ة٢ب  ١٥ة٢ب  زٚٚض  ١قٝك١و ي١ نطزٕ َٞٚ ُٛ ٠ٚقرٝبهٞ ةدغٞ ١َ١٥ ي١ة١ض
 يةة١ نةة١   ٥ةة١ضٜٛ ٕ) ٚةري ةةٞ نةةٛضزٟ ةةةب يةة١ٕٕثااَةة١ب ةهةةط٣ب ةةة٣ٛب ةدغةةٝبهٞ  ١ؾةة ٠ ٢ب
 ٝةة٢   ةة١زقٝكد ٝبهٞ  ًُٝ Egiazarov ٥ةة١طٝٝدظ ضٚف) ثطا ٝػةةبض زٚٚض٠  نٛضزغةة دٕ

ٜةةةةض ٚ ُدْٝـ  ةةةة١زقٝكد ٞ زٚق ةةةةبض )ِضظاض ةدؾةةةٞ نةةةةطز٠ٚٚ  ٠ٚ ةةةةةب نةةةةٛضز ْٞ غةةةةًٝب 
)٥ةدض  نة١يٝدٕ     ٟ ضثا  ٚض٢َب ف ٥ةد )ٚ  َٛنطٟ) دْٞ ن ٝب ١ن١ٟ )َٝبج١ض غبٕ ٚ ةب ٚةري

 ض دٕ ٚ ْٝه ني  ظاض ١َ ًَٛد ٞ ةدؾٞ  ٝد١ٜببَ
ٚندضٟ طةة١ٚض٠ز   عضاٟاؾةة١ض ٓد١َ  ةدغةٞة ةةة١ ضز ٥ةة١ند  نةة١ يةة١ طةة١يريٞ ٥ٝؿةٛة ب ٥ةةد ط٠ ٞ نةٛة

م يةة١  ١ؾةة ٠ ٞ )ن١بِٛض=نةة١يِٛض ز  ةةة١   ٜةةةبهٝدٕ طةة١ٚض٠ٜٞ عضاااااخبٜةةدٕ ْٛ ْةةس٠ٚ  ةدخكةٛة
ُة١خدٕ ٟ  ة١ندضٟ  ) دزية١خد     ٚض٠ ٔب     ١ؾ ٠ ٝؿٝدٕ نةطز٠ٚب ) ١ٝي ٕ ٟ ١ٖيري١جبة١ ةة١ ؾٛة

 )نٜٛبدد ْٝبططؼ ٟ ؾٛ ْٝـ ْدة٢ب ي١  هط ةهٝب ٠ٚ١ب
ضز  َٛغ ١ؾةةطقٝني    ز٠ض ةة١م ةةة١  ةةدز و ٚ  ةة١ٜدو ٚ ١٥ٚقةةدف ٚ َةة١ظٜد ٞ قةة١َٚٞ نةٛة

٠ٛ  ٠ٚ ١٥ ًةة١ةٝدٕ ظاض ةةة١ة٢ب   ثاا ظاض ٥ةةد دٕ ْٛٚغةٝة دٕ طإاضٟ ةةةدف ةدؾةٝة ِض٠يف ٚ  دزةْةة١ ةدغةٝة
ٌب زٕ  طا٘انةةطز٠ٚب يةة١ّ خكٛقةة٠ٚ١  ين ن ٝب ٝبهةٞة ةبٜةة١    ٍب ٚ  ١ كةٝة َٛ  ةةدةٞ ْٛٚغةٝة

ي١ةةة١ض ١٥َةة١ ةةةب ١٥ٚ ْةة١ٟ نةة١ ١٥ٜدْةة٣ٚ١ب يةة١ّ خكٛقةة٠ٚ١ َةة١ ًَٛد ٝبهٞ ةةةدف ثةة١ٜد ةهةة١ٕ    
ب ١٥يهػةةدْس٠ض ش ةةةد ) ١َمجٛ ةة١ٟ َٛة ةة١       و ٚ ظاا ةظَةة١ نةة١  ١َدؾةةدٟ ن ٝب ١نةة١ٟ )َػةٝة

ضزبب    ثٕ   ٠ٚ 1119١٥خ( و ز٠ض ١م ة١ نٛضزغ دٕ  ض٠ن١ٟ َػٝب ْٝه ني )ز٠ض ة١م ةة١ نٛة
   ٠ٚ ةرًيةةةسٟ ةٝػةةةة  ٚ ١ٜنةةةة١َٞ )٥ٝٓػةةةةكًبث١زٜدٟ طةةةة١ٚض٠   ٠ٚ  ظااإاب َٛة ةةةة١عضاااٟا١ةةةة 

ٍب ية١      ن ٝب ١ندْٞ َػٝب ٖدْطٟ ة١ْس٠ض )غٝد ١و ي١ ٚةري ٞ نٛضز ز   )نةدث  ٖةدٟ  )زٚٚ غةد
نٛضزغةةة دْس    َٝبج١ضغةةةبٕ )ةةةة١  ١ةةةةسٌٜ يةةة١ َةةة١ظاثب دَ ٝدٚ نٛضزغةةة دْس    غةةةٝبط َةةةدضى     

  خل خبٜٛب٠ٚ١ٓٓبْٞ خٛي١ د ببببب ٚث غدٜهؼ )زٚ ٜٞ ٚ ض
 

ٞب نةة١ نةةٛضزٟ ز٣ ةةة٢ب     ٗنةةٛضو ٚ َٛخ ١قةة١ضٟ ١َ١٥ٜةة١  نةة١ ٖةة١ض  ةةدمل ٚ غةةٝد 
ٍب ِض ةٛ ضزٚ ة٢ب َٛ ١قٝل  ١قسٜطٟ ١٥ٚقدف ٚ ١٥ختقٞ نطز٠ٚ   ن١ْس ِضاشٜبهٞ ي١ط١

ٍب ٚ ْةةدٚ  د٥ًٝةة١ يةة١   ضااهٕٚيةة١ٕ ٥ٝٓػةةكًبث١زٜدٟ طةة١ٚض٠  ٥ةة١يري٢ب: "٠ٚ  ثاإَةة١  ةةٞ ْدَٚةةد
ب ِضٚٚخةةةبف  زيريثةةةدى  ةةةة١ ْةةةدَٛؽ ٚ َٛغةةةد ط  قةةة١َٚٞ نةةةٛضزز  ظاض  ةةة١ضقٝٞ نةةةطز٠ٚ 

ث١ض٠ٚ٠ضٕب ٥د ط٠ ٝدٕ ي١ ٥د ط٠ ٞ  ٛضى ٚ ٥ٝبط ْٞ غ١ضة١غ   ط٠ٚ  ِضٚٚ ية١ غةرٛٚض٠ب   
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ِض٠ ةةس ضٟ ظاض شٕ ٖٝبٓةةدٕ ْٝٝةة١ب  ةة١ظ يةة١    طاإب ز٠ٚيري١َ١ْةةس نةة١ؽ  عضااٟةٝبجريةة١ يةة١ ةةة١  
 َٛغٝكدٚ ١ٖيريث١ضٜٔ ١٥ن١ٕبببب"

 
 (وىعتُقُدات و ديانُت:2)

ٖة١ةٞ ٥ةدضٜٞ   ذ  ي١ خكٛم ٥ٝع كةدزٚ َة١   111)ط ْٞ ق١زِٜ قد ٝبيب ) دضىٞ ٥ٝب
ٖة١ةٞ ظاض  ذ٥ٝبط ٕ ٚ زض ٚغٝب١ٝندْٝدٕ  ١زقٝكد ٝبهٞ ةدؾٞ نطز٠ٚب ة١ قػ١ٟ ٥ة١ٚ  َة١  

ٍب ٖٓس٣ةةةس  ٜةةة١ى ةةةة٠ٚٛ  ٠ٚ يةةة١   قةةة١زميٞ ٥ةةة١قٛ َٞ ٥دضٜٝةةة١  ٠ٚنةةةٛٚ ظَد١ْنةةة١ٟ ي١طةةة١
ب ٥ةة١ّ زٚ ٜٝةةس ٚ يةة١ ةةة١ٜين قةة١ِضْٞ نةةٛ ضز٠ٚ ْبٖةة١َٞ ثةةٝبـ َةةٝتزز  ةةة٣ٛب ةةة٠ٚ٠ٚٛ      

   ٜةة١ ين ن ةةٝبيب   Vedas- ةةدضىٞ ٥ةة١ٚ يةة١  ةة١قطٜيب  ةةدضىٞ ْٛٚغةةط ْٞ )٠ٚز ؽ  
 َٛق١ز٠غٞ ٖٝٓسٜبهدْد ن١ ة١ ظَدْٞ غدْػكطٜة ْٛٚغط ٠ٚب

ب ي١ ٥ة١قٛ َٞ  عضٟيٝبط٠ز  خٝتيف ١٥ّ  ١زقٝكد ١ ةظ١َ ةع ْني  ن١ َٛ  ١ق١ز  ٞ ة١
   نةةْٛه١ يةة١  ٥دضٜةة١  ٠ٚنةةٛٚ طةةب ٞ  يبيًةةب  ندغةةد٣ٛ  ٝتَةةٞ )نبَةة١يريٞ ظ  ةةطاؽ       

ٍب ةةةةٕٛٚب يةةة١ ٖةةة١َٛٚ        ٍب غةةةبمم١ض٣ٛ ٥دنةةةدزٟ ظاض  ٝبهةةة١ ١َةةةةس٥دٟ  دضىةةة٠ٚ١ ي١طةةة١
٠ ٢ااث   ةةٞ ٥ةة١ٚ ٕ ةةة٠ٚٛٚ  َٛ  ١ق١ز  ٝؿةةٝدٕ يةة١ّ  ةة١   ٢ااث خكٛقةةٝبه٠ٚ١  ةةدةعٞ  ةة١ 

ٕ ٕ ١٥ةٝٓني ي١ْدٚ ١٥َد١ْز  )ندغةدٟ    ثوِٕضظطدضٟ ١ْة٠ٚٛب ١َ ةة١قٞ ٠ٚنةٛٚ خة١يريهٞ    طا
    َ ةٝعٝةةة١ من١ْٜٛةةة١نٞ  طااإض  ةةةٞ ثااا٥ٕٛةةة١ةدةةةةٌ ةةةةٛٚ  ٖةةة١َٛٚ ١ْٚ ةةة١ َةةة١ٚةٛز و ٚ 

  ب٥2دي١ٖٝٛ ٝدٕ ١ٖة٠ٚٛب ) ١قرًيٞ 
ظ٠ْةةةس ٥د٠ٚغةةة د )ن ةةةٝبيب َٛق١ز٠غةةةٞ ظ٠ضز٠ؾةةةة  يةةة١ خكةةةٛم َٛ  ١قةةة١ز  ٞ  
ثٝبؿٟٛٚ ١٥قٛ َٞ ٥دض١ٜ )َدز  ثدضؽ ٚ  ١ٚ ةعٞ   ١٥يري٢ب: " ١٥ّ ١٥قٛ َة١ ٥ٝع كدزٜةدٕ   

ن١يريهٞ ٥ٝٓػةدٕ   ة١ زٚٚ ١٥غدؽ ١ٖة٠ٚٛ: خٝبطٚ ندن١ٚ ؾ١ِضٚ  دضٜهٞب ٠ٚ١٥ٟ ن١ ة١
١٥ٖدو ٚ  د٥ٝس٠ٟ ةةبٟ ٖة١ةٛٚ ٠ٚنةٛٚ ِضظم  ِضْٚٚةدنٞ  ةةدض ٕ ١٥َدْة١ ية١ َة١  ٛٚزٟ         

ِض٠ِضٟ ثةة٢ب ١٥طدٜدْةةسٕ  ٠ٚنةةٛٚ: ١ْخبؾةةٞ     ضاإخٝبةةطٚ نةةدن١ ٥ةة١ظ ْط ٚ  ٥ةة٠ٚ١ٟ نةة١    
و  طط ٣ْةةةٛ ٥ةةة١ْٛ  ٞ ةةةة١ةري يةةة١ َةةة١  ٛٚزٟ ؾةةة١ِضٚ  ةةةدضٜهٞ ضاااٚقَٕةةةطزٕ  ٚؾةةةهٞ  

ٚ  ٝ دز٠ ٝدٕ ةب١٥نطز ي١َة١  ٛٚزٟ ز٠ّٚٚ   ١٥ظ ْط ب ١َ  ٛٚزٟ ٠ٚ١٥يٝدٕ ١٥ث١ضغ 
                         

  بث ْٝد  ١غ١ٕ) ١٥يس٠ٚي١ َٛؾ  غدةل  111)
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ٕ ١٥ طغدٕ ٚ ةب ١٥َة١ٟ نة١    ٟ ِض٠ِضٜةدٕ ثة٢ب ١ْط١ٜة٢ْ١ب  ةة١    ضا ب زٚ دٜةدٕ ١٥خٜٛبٓةس    عضا
 ن١٥١ّ زٚ دٜد١ْ ي١ زٚ ٜٝس  ةٛٚ ة١ غٝيطٚ ةدزٚط١ضٟب

٠ )َٝٗط   ١ٜن٢ب ي١ ١َ  ٛٚز  ٞ ١ٖض٠ ق١زميٞ ق١َٚٞ ٥ةدضٟ  ًٚث ةٝبجري١ ي١َ١ف 
١َ  ٛٚز٠ٟ ي١  ة١ٜين ٖٛضَعٚ ١٥ٖطمي١ْس  ز ْد٠ٚب ٠ٚ ة١  ة٠ٚٛٚ   ١ د ٥دٜٚبػ د ١٥ّ

ِض٠ف خٛ ٠ٚ ةةب ٖة١يري ريط ين ؾة١ِضٚ خط ثة١ َة٥١ُٛٚض      طٕ ١قٝس٠ٟ ظ٠ضز٠ؾة )ِضاش  ي١ 
ة٠ٚٛب  ١ د ي١ ظ٠َدْٞ )١٥ضز٠ؾٝبطٟ ز٠َٚٚةٞ ١٥خ١َة١ٕ ٟ ز  ِضاش  ةدَٞ خدْة١ز ْٞ     

ث١ضغةة غة  ١ٜ ٞ    ١ْو ة٠ٚٛٚ  ي١ زٚ ٟ ١٥غه١ْس٠ضٟ طة١ٚض٠ ٥ةدٜٝين ِضاش  اطٕغ١يريةةة
  ب31ٜبْدٕب ) دضىٞ ٥ٝبط ْٞ ق١زِٜ  ةث١ض٠  ٗاىلطنطزا ١ ١٥ْد

ب يةة١ ٥َٛةة١ضىني ٥ةة١يريٝبٔ  ث١ضغةة ين َةة١  ٛٚز  ٞ  ٠ٚنةةٛٚ ١ٖٚض٠ طٜؿةةك١  عضااٟةةة١
٠  ية١ٚ ظ٠َدْة١ز  ية١ ْةدٚ ٥ةدض٢ٜ ٥ٝبط ْٝةس  ٖة١ة٠ٚٛب ٚ ٜةدٕ         ًٚث ض٠ ٓد  ٚ ِضاش )ثٕ)٠ٚض٠

  ٚ ض٠  طٜؿةةةك١ف نةةةِٛضٟ ٥ةةة٠ٚ١ب خٛةقةةة١    ظ ْٜٝٛةةة١ نةةة١ ضاش نةةةدٟٚ ٥دمسدْةةة١ٚ  ٖةةة١
ية١ ثةٝبـ ٥ة١ٚ ٕ ٚ     ٗب  ١ْدقطٜدٕ ١٥ث١ضغة ٢ عض١٥َٟد١ْف ٠ٚنٛٚ ٥دضٜٞ ٖٝٓسٟ ة١

   ط١ٜؿ ب ١  ١قٝس٠ٟ  ١ٚ ٝسب Zaroasterة١ ز٠ةي١ ٞ )ظ٠ضز٠ؾ  
 
 هُبٌ زَردَظيت:ذوُ

ظ٠ضز٠ؾ   ن١  ١قٝك١و ٜد ثٝبغ١َ ة١ض ٠ٚ ٜةد َٛضؾةٝسٜبهٞ  ة١ٚقٛيعدز٠ٟ قة١َٚٞ      
ةةة٠ٚٛب ٠ٚ ةةة١  ةة١ٚ ٟٚ َةة١ ًّٛ ْٝٝةة١ نةة١ نةة١ ٠ٚقةةة ٖد ب ةة١ زْٝةةد٠ٚٚ      ٥ةةدضٟ قةة١زِٜ 

 شٜد٠ٚٚ خ١يريهٞ ن٣ٛبٛ ي١ ن١ ق١َٚٝبو ة٠ٚٛب ن ٝبيب ظ٠ْس ٥دٜٚبػ دٟ
  ةةة١ نةة١ ظَدْٝبةةو  ْٛٚغةة٠ٛٝب يةة١ّ خكٛقةة٠ٚ١  ٛيةة١َدٚ ٥َٛةة١ضخني  ٗنةة١ ٠ٚق ةة٢ب

 ٥ٝ ردقٝدٕ  ١ْنطز٠ٚب ي١ ْدٚ ١٥َد١ْز 
 

ٖةة١ةٞ ذ  نةة١ يةة١  ةة١زقٝكد ٞ َةة١ .١٥Jachson A. V. Wَدْةة١ز  َٝػةة  )ةدنػةةٔ 
ظ٠ضز٠ؾةة ٝس   ١قٝكةةة١و َٛ ١خكٝكةةة١ يةة١ّ  هط٠ز ٜةةة١ نةةة١ ظ٠ضز٠ؾةة   يةةة١ ْٝةةة٠ٟٛ    
ز٠َٚٚٞ ق١ِضْٞ  ١ٚ ١َٞ ثٝبـ َٝتزز  ٖد ب ١ زْٝد٠ٚٚ  ي١ ٠ْٟٛٝ ٠ٚٚ١٥يريٞ ق١ِضْٞ 

ْٝٝةة١  ةةة١ةريّ ةةة١طٜٛبط٠ٟ ِضٜٛ ٜةةد ٞ    طهااٟؾ١ؾةة١َس  ٠ٚ ةةد ٞ نةةطز٠ٚب ٠ٚ ١٥َةة١ف قةة١  
َٛضؾةٝس٠  ية١ قة١ِضْٞ  ١ٚ ١َةس  ٖد  ٝب ة١       ٗؿٞ   ١٥ة٢ب ٥ة١ّ ْة١ة٢  ظ٠ضز٠ؾة )ظ٠ضز 
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طٟزْٝةةد٠ٚٚ  يةة١ قةة١ض   ةةة١ طٟ )ٚضَةة٢ب  ز٠غةٞة نطزةةة٢ب ةةة١ ٥ ؾةةدزٚ  يةة١ ٥ةة١ٚ     ٠ٟ  ساٚا ْٝةٛة
٠ٚٚ١٥يريٞ ق١ِضْٞ ؾ١ؾ١َس  ٠ٚ د ٞ نطزة٢ب ب َػ  ٖةبٍ  ٥ة١يري٢ب: " ةدضىٞ قة١زميٞ ؾة١ضقٞ      

١  ظ٠ضز٠ؾةة  ةةة١  ةة١كني يةة١ غةةديريٞ        ةةة١طٜٛبط٠ٟ ِضٜٛ ٜةةد ٞ ق١زميةة  111قةة١ضٜ.  ةثةة١ض٠  
ِضٟ    111 تزز   ٖد ب ةة١ زْٝةةد٠ٚب زٜػةةدٕ ةةة١طٜٛبط٠ٟ ِضٜٛ ٜةةد ٞ ظ٠ضز٠ؾةةة  نةٛة ٟ ثةةٝبـ َةٝة

٠ٚب يةة١ َٓس يريٝةةس  ةةة١  ب ؾةةة  ةة١ةد٥ٝيب ىلب ِضٚٚز ٠ٚٚ  ي١غةة١ض ٥ةة٠ٚ١  عضاٟا)ثب ٚضؾ١غةة.  ةةٛة
شٕ  ةةةة١ةريّ ةبٜةةةدٕ ْةةة١يٛ ٠ٚب يةةة١ ةٝػةةة  غةةةديريٝس  خةةةبٟ       يطةدظ٠ندٕ ٜٚػةةة ٜٛٚد١ْ ةٝهةةٛة غةةٝة

ٕ نٝبؿد٠ٚ ١ ةٝبري١ٜ١نٞ  ة١ْٝد٠ٚٚ  ن١ٚ ب ة١ ِضٜةد     ة٠ٚ١  ي١غة٢ غةديريٝس ٚ  ية١ قة١ض   ٥ةدٟٚ       ضا
ٟ )ز ٥ٝة ٜةد   نة١ ةة١    ٠و         عضا ين خٛة  ز٠ ٛة ب طٛ ٜٛدْة١ )٥ةدٟٚ ٥ةدض ؽ ٠  خة١يريهٞ ةةب ْدغٝة

  يةة١ زٚ ٟ  111)ضٟ )٥دٖٛضَةة١ظز حضا٘انةةطز٠ٚب )ةةةدٚزٕ  َٛقةة١ز٠ؽ   ظ٠ضز٠ؾةةة ةطزا ةة١   
٠ٚ  ةةة١ةريّ     ١٥َةة١ ظ٠ضز٠ؾةة    يةة١ ْدٚخةة١يريهٞ  ةة    ٛضٕ  ٚ غهػةة دْس  ةةة١ ٥ ؾةةدز ١َؾةةغٍٛ ةةٛة

  د٥ٝس٠ٟ ١ْة٠ٚٛ  نْٛه١ َٛٚ دْٞ ١٥ٚ ز٠ٚض٠ َدْٝعٞ ةٕٛٚب
ي١ ثدؾس  ة١ ١٥َةةةةطٟ )٥دٖٛض١َظز   نٛٚ ةب ةٟ )ٜٚؿ دغة. ٟ خة١يريهٞ  ةدنُٞ    

 ١ق١ة١ٜنٞ زٚٚ غديري١ ١٥ٚ ثدزؾد١ٜٟ ٖٝبٓد١ٜ غة١ض زٜةين    ٗ)ةدخ  ٚ ي١ زٚ ٟ غ١ ٢
ٜٝة١ٚ ٜدضَة١ ٢ )ةدَدغة. ٟ ٠ٚظٜةط ظاض ةة١ نة١يريهٞ ٖةدوب ية١ ثدؾةس             ةد 179)خبٟ

٥ةةة١ّ )ةدَدغةةة. ٠  نهةةة١ن١ٟ ظ٠ضز٠ؾةةةة خٛ غةةة ب زٜةةةين ظ٠ضز٠ؾةةةة يةةة١ زٚ ٟ        
ق ةةٛٚيريهطزْٞ )ٜٚؿ دغةة.  ظاض ةتريٚةةة٠ٚ٠ٚٛ ةةة١ْدٚ  ةةٛض ٕ ٚ ٥ٝبةةط ٕ ٚ ٖٝٓةةسٚ ٥دغةةٝدٟ 

ٍب قٛ ط ز ب ظ٠ضز٠ؾ   ي١  ديريٞ ث ٜس ٚ  ي١ ؾ١ِضٜبهس  ن١ ةب ١ْؾطٟ ز١ٜٓ ن١ٟ ي١ط١
ٞب نطزةةةةةٛٚ  نةةةةٛشض ب غةةةة١ضز ضٟ ي١ؾةةةةهطٟ )ٖٝةةةةٕٛ    قةةةة١َٚٞ )ٖٝةةةةبٕ ز  ز٠غةةةةٞ ثةةةة

  411-314ب )٥ٝبط ْٞ ق١زِٜ  ةث١ض٠  171))١٥ضةدغ.  ةٛٚ
                         

ٖةٛضَع  ١٥قةرًي١ن١ٟ )٥دٖٛض٠َة١ظز  ةة٠ٚٛب ٥ةدٖٛض٠ ٠ٚ ٜةةد ٥دغةٛٚض٠ب ٥ديٝٗة١ٟ ٥دضٜٝة١ندْٞ ٖٝٓةسٚ ٥ٝبط ْةةٞ            111)
 ة٠ٚٛ )نْٛه١ َٛز٠ ٝبو ١َش١ٖةٞ ١٥ّ ١ٖضزٚٚ ة١ؾ١ ١ٜى ة٠ٚٛ   )١َظز ٜـ ة١ ١َ ٓد  دق١ًب

ٍب   َػةة   179) ّ  خبٜةةس   ٝب ةة١نٞن  يةة١  ٖةةب ٌ  يةة١ ظ٠ضز٠ؾةة  : ٥ةة١يري٢ب  خٛةريقةة١  خكٛقةة٠ٚ١  يةة١  يةة١  غةةديريٝس   نةة
  ةة١ضة٢ٝ ةٓةةٛةٞ يةة١ ٚ  ٛضؾةةٝع٠) ٟضاا قةة١ ز خًةةٞ نةة١ ز  نٝؿةةُدض) يةة١ ٥ ؾةةدز  ةةة١ نةةطز ز٠غةةٞ خبض غةةدْس 

ٚ ) ز ض٠ ظ٠ضز٠ؾة    ةدظ٠   زٜةين  ةة١   ٜٚؿ دغة. ) قِط يريٞ ةْٛٚٞ ز خًٞ ٜدزطدضٟ ة١ ة٠ٚٛ  ٠ٚ٠ ١َؾ١ٗز)  ٠ غة١ض
ٚ  َةد٠ٚٚ   َةٝتز  ثةدف  111ٟ   د ز ض٠ ١٥ّ ١٥يريٝبٔ ن١ ْدؾ   ١َٟ١ؾٗٛٚض٠ن ٟ   دضىة١ز   ية١ ٞ  خ١يٝرة١   ١ةدغةٝ

 بنطز ٥ٝػ عُديٞ غ١ض ن١ٜس  ةٝٓدٟ ي١ ي٣ٚ١ب ٚ غدَط ) ٖٚٝبٓد١ٜ ةِطٜٝدٕ نطز ١٥َطٟ   ١ة١٥يتري ١٥مل ٠ٚ١نٌ)
 ب ٛٚض ١ْ  ظ٠ضز٠ؾة ِضٜٛ ١ٜ ٞ ة١طٜٛبط٠ٟ  171)
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 ئايًين زَردَظيت:

ٟ ث١ًٖة٣ٚ١ ي١غة١ض ٥ة١ّ ١٥غدغة١ٜ١:     ت   ٚ نٝ دةد٢ْ 173)ة١طٜٛبط٠ٟ ن ٝبيب )٥د٠ٚغ د 
هٞ  ٥ةة١ّ زٚٚ ق٠ٛ ةة١ ز ٥ُٝةة١ٕ يةة١ ؾةة١ِض ٕ ٚ  زْٝةةد يةة١ زٚٚؾةة  ثةة١ٜدة٠ٚٛ: ِضْٚٚةةدن٣ٛ  ةةدضٜ 

ٍب ١٥ةٔب ي١غ١ض ١٥ّ ١٥غدغ١  دية١ّ ةة٠ٚٛ ةة١ زٚٚ ةة١ف: ي١ؾةهطٟ       ةدضةدض ة١غ١ض ١ٜند ظ 
ٍب )ٖٛضَع=٥دٖبض٠َةة١ظز   ٚ  ٗ،ِضْٚٚدنةةد٢ٜ ي١ؾةةهطٟ  ةةدضٜهٞب غةة١ضز ضٟ ي١ؾةةهطٟ ٥ةة٠ٚٚ١

 ط١ٚض٠ٟ ي١ؾهطٟ ز٠ّٚٚ )١٥ٖطمي١ٕ= ١٥ْريط١َ٠ٜٓٝٛ  ةٛٚب  
ٞ ١ٖٜة١ نة١ )١٥َؿ١غةٝٓ دٕ= ةدٜٚةس ْدْٞ َٛقة١ز٠ؽ ٕ       )ٖٛضَع   ؾ١ف َعدْٚ

ضٟ ٥ةةة١َط ١٥نةةة١ٕ )ٖةةةٛضَع  ةةةة١   ٢ِٚتعااا ضٟ )ٖةةةٛضَعز   ِض ٠ٚغةةة دٕٚ    حضااا٠ٚ٘ يةةة١ 
ٟ ١٥َد٠ٚ١ْ ٥ٝس ض٠ٟ زْٝةد ٥ة١ندب ٖة١ض ٜة١ن٢ب ي١َدْة١  ُٝدٜة١ٟ ؾة ٝبو ٥ة١ند          سٚطٕٚ 

 ُٝدٜةةةة١ ٥ةةةة١ند ب يةةةة١ زٚ ٟ  ضيةةةة١ٕ )ة١ُٖةةةة١ٕ  ٥ةةةةدطط  ١٥غةةةةر١ْس ض١َظ  ٥ةةةة١ضثاااإَةةةة١
=ٜةة١ظز=٥ٝعز ٟ ثةة٢ب ث ةةط ز٣ نةة١ )ةةة١ظ٠ْدْٞ َٛقةة١ز٠ؽ  ٚةةةٛزٟ َةة١ٚةٛز)ةدٜٚةةس 

ٚ ٖةة١ض ١ٜنةة١ ةةةب ِضاشٜبهةةٞ َةةدْط  ٙاإطةةٛ ط ٠ٚٚ  ظاضٕ  ةةة١ةريّ ٖةة١ض٠ ١َؾةةٗٛٚضٜدٕ غةة٢ب 
ظ٠َٝٓةةة٢ب )ٖةةةٛضَع   ي١غةةة١ض ٗ ١َخكٛقةةةٔ  ٥ةةة١ّ )١ٜظو  ْةةة١ زٚٚ ة١ؾةةةٔ:٥دمسد٢ْ 

 ٟ ظ٠َةةةةٝين  ة١قةةةة١ٟ ٥دمسةةةةدْٞ ز ْٝؿةةةة ٠ٚٛ  ٖةةةة١ض٠ نةةةةدن ٟ )ٜةةةة١ظ  طاااإغةةةة١ضٟ 
 ْةة١ ١ٖضٜةة١ن٢ب  ُٝدٜةة١ٟ ؾةة ٝبو ١٥نةة١ٕب ةٝبجريةة١ ي١َدْةة١      (ضز٠ؾةة  ٠  ٥ةة١ّ )ٜةة١ظ )ظ٠
 ة١ق١ٜ١نٞ  طٟ ٚةٛزٟ َٛة١ض٠ز ١ٜ١ٖبطٕ

  ١َ  ٛٚزٟ  دضٜهٞ )١٥ٖطمية١ٕ ٜـ ي١ؾةهطٟ    172)ة١ض َ ١ض ي١ ي١ؾهطٟ )ٖٛضَع 
١ٖٜةةة١ٚ  َعد١ْٚندْٝؿةةةٞ ْدٜٚةةةدٕ زٜبةةةٛ )ز٥٠ةةةب ٠  )١٥ٖطميةةة١ٕ  ي١غ١ضغةةة١ضٟ ١٥َدْةةة١       

ٌٝ ة١ )ةدٜٚس ْدْٞ َٛقة١ز٠ؽ  ؾة١ف )زٜبةٛ  ٠ٜٚةد ) رطٜة   ١ٖٜة١ب       ز ْٝؿ ٠ٚٛب َٛقدة

                         
(173   ٟ ٕ ) ةة١طٜٛبط٠ ٛ ٞ  ز٠ٚضٟ يةة١ ظ٠ض ز٠ؾة ١  ن ةٝبيب  ٥ة١ّ   ١٥ي(غٝة س    هَٛٚة١  ٚ  غدغةدْٝ ٠ ٚغةطٚ  ٚض٠   31) ْٛ ٠ٚ  غٛة  ةةٛة

ٞ  ٠ٚقةة  ية١ ب ٥ٝبُة١  ز٠ٚضٟ ١ْط١ٜؿة ب ١  ْة١ة٢ب  ٥د١ٜ ٝبهٞ ن١ْس ٚ غٛض ٝو  ١ٜطٟ ة١ ي١َد١ْ ةس     ة١ئ  َٛةدٖٝةسٜين  ٥ٝبطْ 
ةةدٕ ٥ةة١ًٖٞ َٛ د١َيةة١ٟ ظ٠ض ز٠ؾةة ١ٝندٕ ةةة١ ز٠ض ةة١م ٥ٝػةةتّ  ضٟظإاْةة١ يةة١ ٥د٠ٚغةة د نةة١ ٣ٚبز٠ض١٥نةة١ ي١َةة١ب نةةطز٠ٚ ن دٝة

ٚ  ١َْٛظ٠ٍ ن دةٝبهٞ ٥ٝػت١َ ٝس  ٠ٚ ٕ ْة١  ةة١  ٥ٝع  ةدض٠ف  ٥ة١ّ  ةٛة ٟ  ة١ز  ضظا ٘  : "ٙثا ٍ  سِا ا ٞ  ٔب اى  سِا  ٠ٚ٠" خلبب .. هلتا ر  ٓأ
ٚ ٠ ٠ٚ١  عبض)  ١َٛض ٠ ٞض  ١ ةب ن١ ٛة   139 ةث١ض٠  الٗي،  جلز١  ةغتّ   جطب )خٜٛبٓطٚ 

 ب٠ ١ٜظز ٕ)  طٟ  ١   ٜبهٞ ٖٛضَع   172)
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خط ثةةة١ٚ زضاٚ ٗ ٥ٝؿةةةٞ )١٥ٖطميةةة١ٕ ٚ ٥ةةة١ّ زٜبٛ ْةةة١ َةةةدْ  ةةةةْٛٚٞ نةةةدن١ٜ١ب  ةةةدضٜه٢     
 ِٗض٠ف )١٥ٖطميةةة١ٕ ٠ٚ٠ ٥ٝجةةةدزنط ٠ٚب )ٖةةةٛضَع   ةةة١ٜد ٢  طااإ ٛقةةةٝدٕ ٚ  ةةة١ن   يةةة١  

 ٚ  ١٥ٖطميةةةة١ٕ َطزْةةةةٞ خةةةة١يريل نةةةةطز٠ٚب خٛةقةةةة١ ة١ض َ ةةةة١ض ةةةةة١ ٖةةةة١َٛٚ  ١ؾةةةةهٝتو 
 ١٥غدغٝد ٞ ٖٛضَع  ١٥ٖطمي١ْٝـ  ١ؾهٝتو ٚ  ١ْدقطٟ  ١ دي١ٟ ١ٖة٠ٚٛب

)٥د٠ٚغةةة د  ز٠ض ةةة١م ةةةة١ خٛيريكةةة١ ٞ  ديةةة١ّ  ٥ةةة١يري٢ب: ٖةةةٛضَع  ٠ٚٚ١٥يريةةة١ٕ  ديةةة١َٞ   
ٍب  ةةةٛنُٞ ة١غةةة١ض  نةةةطزٚ  يةةة١ زٚ ٜٝةةةس         ٥ةةة١ضٚ  ٞ خةةة١يريل نةةةطزٚ غةةة٢ب ٖةةة١ظ ض غةةةد

 نٞ ةٛٚببببببب١٥ٖطمي١ٕ  ي١  دضٜهٞ ٖد ١ ز٠ض٠ٚ٠ٚ ة١ ظاض ز خرًيٞ  دي١َٞ ِضْٚٚد
 

ٖٛضَع  ي١ثدؾس   دي١َٞ َةدزز٣ ية١ ؾة١ف ز٠ٚضز ٚ  ية١ غة٢ب ٖة١ظ ض غةدةري خة١يريل         
نطزب ٥ٝٓػدْٞ ي١ ز٠ٚضٟ ؾ١ؾة١َس  خة١يريل نةطز  ية١ ثدؾةس  )١٥ٖطمية١ٕ ٜـ ز٠غةٞ        
ٍب    ٍب ٖةةٛضَعز  ن١ٚ ةة١ ؾةة١ِض٠ٚ٠ٚ  غةة٢ب ٖةة١ظ ض غةةد نةةطز ةةة١ خةة١يريكهطزْٞ خط ثةة١ٚ  ي١طةة١

٠ٚ  ١٥ٖطميةة١ٕ ةةة٢ب ٖٝبةةع نةة١ٚو ٚ  ١ي ةة١ٟ    ز٠ٚ َةةٞ نةةطزب نةة١ ظ٠ضز٠ؾةة  ٖد ةة١ زْٝةةد   
ٖةةٛضَع ِضاش ةةة١ ِضاش ظٜةةد ط ةةةٛٚ  ٠ٚ  ةةد "١٥ٖطميةة١ٕ" ١٥نةةٝب ٠ٚ١  ديةة١َٞ  ةةدضٜهٞ ٥ةة١ّ 

ٖة١ةٞ ظ٠ضز٠ؾة   ضٚح  ةدْٞ ْٝٝة١  ية١ زٚ ٟ      ذ ١ي ١ٜ١ ز٠ٚ ّ ١٥ندببببب ة١طٜٛبط٠ٟ ١َ
ةةدٚ  ٠ٚم ٚ ١٥ي١َٞ  ١ٜدو ١٥نٝبص٣ب  ي١ زٚ ٜٝس  ةةد ٥ة٣١   ذَطزٕ غ٢ب ضاش  زٜػد٠ٚ١ْ 

  ذلدن١َةة١ ٥ةة١نط٣ب   ضااٚ ضٟ غةة٢ب قةةدحضاا١٥٘طد ةة١ ثةةطزٟ "ةٝٓةة٠ٛو"ٚ  يةة٣ٚ١ب يةة١   
١ٜ ين ١٥ّ َٛ دن١ٜ١َ١ ١٥ ُديٞ ندن١ٚ خط ثٞ ١٥ٚ ٥ٝٓػد١ْ ة١ ة١ض ظٚ ١٥نٝبؿةٔ ٚ    
ة١طٜٛبط٠ٟ ٠ٚ١٥  ٛنِ ١٥ز٠ٕب ي١ زٚ ٟ ١َ١٥ ١٥ة٢ب ي١ ثطزٜبو ن١ قٛي١ًٟ "١٥ي(ظ"٠ٚ٠ 

ب ١٥طة١ض ٥ة١ٚ ِضٚ ة١ ٥ة١ ُديٞ ةةدف ةة٢ب  ثطز٠نة١         د ٥دٟٚ "ز ٥ٝ ٝد" زضٜبص٠   ٝبث١ضِ ة٢ب
ةبٜةةدٕ ٥ةة١ة٣بٛ  ١٥طةة١ض طْٛدٖهةةدضة٢ب  ةة١ْو ٥ةة١ة٢ب ةةة١ ز٠ض٠ة١ٜةة١ن٣ٛ  نةة١ ٥ةة١ٚ ِضٚ ةة١       

ٟ ١٥ن١ٜٚب ١ ْةدٚ  ةدض   ٜة٠ٚ١ب ِضٚح  ١٥طة١ض ٥ة١ ُديٞ ةةدف ةة٢ب ٜة١ ين غة٢ب قةٝر١ ٞ         ٙلا
ة ٢ب  ز٠طد ة١  ةدملٝبهٞ ٖة١ض٠ ةةدفب ٥ة١ّ غة٢ب قةٝر١ ١: ْٝة١ ٞ ةةدف  قػة١ٟ نةدى             

طز٠ٚ٠ٟ ندىب ١٥ٚ  دي١َ١ف ن١ ز خًةٞ ٥ة١ة٢ب )ة١ٖؿة =٠ْٛٗ١٥ ٖٝؿة  ٠ب ِضٚ ةٞ      ن
نةة١ طْٛدٖهةةدض ةةة٢ب ز خًةةٞ  ديةة١َٞ ز٠ضزٚ  ١َؾةة١ق١و ٥ةة١ة٢بب ي١ةةة١ٜين )ة١ٖ١ؾةة  ٚ     
ة١ْ١ٖ١ّ ز  ةٝبري١ٜ١نٞ ْد٠ٚزلٞ ١ٜ١ٖ  ن١ ْدٟٚ )١َ١ٖغ ١ندٕ ٠ب ٠ٚ ةٝبرية١ٟ ٥ة١ٚ   

ضٟ قٝدَة١و  ٢ِٚتعا  ٥ة١ة٢ب   ِضٚ د١ٜ١ْ ن١  ١َ١يٞ نةدى ٚ خط ثة١ٜدٕ َػةد١ٜٝٚٚ ية٣ٚ١ب    
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  ٝبةو ٥ة١ند نة١ ْةدٟٚ "غد١٥ٚؾةٝدٕ"٠  ْة١ةدو ز٠ضٟ       ذةه١ٕب ْعٜهٞ قٝدَة١و ةدغةٞ   
 دي١َ١ب ٖة١َٛٚ ٥ة١ضٚ  ٞ ظٜٓةسٚ ١٥ند ة٠ٚ١ٚ  ز٠ؽ ٥ة١ند ةة١ ١َ دن١َة١ٟ ٥ةدخط٠وب         

ز طة  ٥ة١ندٚ    ض ِضٟٚٚ ٥ة١ض  ٗي١زٚ ٟ ١٥َة١ ة ةدٜٚبهٞ  ًًة١ظ "قٛضقؿةِ"ٟ  ةٛ ٠ٚ ز٣ب     
يةة١ ةةة١ٜين ٖةةٛضَعٚ ١٥ٖطمي١ْةةس  ز٠ؽ ثةة٢ب ٥ةة١ند  ٖةةٛضَع ةةة١  يةة١ٚ ٠ٚق ١ز ٜةة١ نةة١ ؾةة١ِض

 ١ٚ ٟٚ  دي. ١٥ة٢بب ةب ١ْةدو ةٕٛٚ ي١ زٚ ٟ َطزٕ  ٠ٚ ةب ١َ١٥ٟ ن١ ١ٖض ن١غ١ ةة١  
قة١ز٠ض  ةةديريٞ خةبٟ ٜدضٜٝةة١ٟ ٖةٛضَع ةةةس   ٥ة١ة٢ب يةة١ غة٢ب ؾةة  ةْة١ز : ْٝةة١ ٞ نةةدن١        

ٜةة١ن٢ب يةة١    ب313:311)٥ٝبط ْةةٞ قةة١زِٜ  ةثةة١ض٠    174)قػةة١ٟ نةةدى ٚ نةةطز٠ٚ٠ٟ نةةدى  
َةة١ةدز٣ زٜةةين ظ٠ضز٠ؾةة ٝـ ١َ١٥ٜةة١  نةة١ ٥ٝؿةةٞ ٖةة١ض٠ ةةةدف ةةةب ٥ٝٓػةةدٕ ظض  ةة١و ٚ  
َةة١يريٝدو ٚ ثٝبري١ٜدْسْةة١ب  ةة١ د ظ٠ضز٠ؾةة  ِضاشٚطةةط ين يةة١ ظٚض ع َةة١ْ  نطزةةةٛٚ  ةةةب       

 ٠ٚ١٥ٟ ن١ ة٢ب ٖٝبع ١ْةٔب
        ٚ ي١ زٜين ظ٠ض ز٠ؾ ٝس   ٥دٚ  ١ٖٚ   ٥دططٚ خةدى نٛة ض  ْٛكةطٟ َٛقة١ز٠ؽ ٚ ثةدى ةٛة

ؼ ؼ نطزْةٞة ٥ةةدٟٚ     ٥١ْةة١ةٛٚ ثةٝة ٚ  ثةٝة ةهط ٜةة١  ي١ةةة١ض ١٥َةة١ )٥ةةدطط  ِض٠َةةعٟ ظ٠ضز٠ؾةةة ةةٛة
ٚب ةة١ ٥ٝع كةدزٟ ١٥قةةيدةٞ  ٥ة١ّ زٜٓةة١          ةةدض٣ٛ  ْدؾة ين َةةطزٚ  ية١ ٥ةدٚٚ خدنةةس   ة١ض ّ ةةٛة

ٍب ١٥نطزٚ  ٠ٚ ٞ ةب ١٥ْدضزب)  جط  ةغتّ ب  ظ٠ض ز٠ؾ   ١ْةٞ ةٛٚ  خٛ  قػ١ٟ ي١ط١
 

ٜبهةةةٞ ظاض ذ ةةةٛنِ ٚ ْرةةةٛضٟ ظ٠ضز٠ؾةةة   ظٔاااَ٘ةةة٥١ُٛضٜين ِضٚ ةةةدْٞ  يةةة١ ثةةةٝبـ 
    ٛ  ْٛٚةة٠ٚ١ٟ ٖٝٓةةس٣ٛ  ٣بطةة١ٚض٠ٜدٕ ٖةة١ةٛٚ ٖةةٝض  ةة١ضزٜبهٞ ٥ةةدضٟ   ةة١ د يةة١ ثةةٝبـ ة

ٟب  Magusضٟ )َةةةةةحضاااا٥٘ٝبط ْٝؿةةةةس   ْةةةة٣١ ٥ةةةة١ ٛ ْٞ ةةةةة١ة٢ب   ٜةةةة١ى ٠ٚ ٜةةةةد )ٖٓةةةةس
ٚ       ؟  ةب ١َ  ٛٚز ةط١َ١ْٖٝبو ٍب    قٛضةدْٞ غ١ض ةةِط٣بب َةة  ةة١ منْٛٚة١ٟ  ة١قٌ ٚ نة١َد

ٖ ٚ ٜةةة١ نةةة١ يةةة١ ظ٠َةةةدْٞ ظااا  ٝػةةةد  ٥ةةة١نط بةةةة١  ةةة١ضةَٛدْٞ ١ٜندْةةة١ٟ َةةة١  ٛٚز  
)ز ضٜبؽ ٟ ط١ٚض٠ز   ١قٝةس٠ٚ  ٥ةدٜٝين ثةٝبـ ظ٠ضز٠ؾة  ةة١  ة١ٚ ٟٚ ي١ْدٚنة٠ٚٛٚ         
زٜةةين ظ٠ضز٠ؾةةة ةب ةة١ زٜةةين ِض٠مسةةٞ ٥ٝبةةط ٕب ) ةةدضىٞ قةة١زميٞ ؾةة١ضقٞ قةة١ضٜ.      

 ب 171) 177ةث١ض٠ 
                         

 ب٠ٖٚٛضؾ ١ ٠ٖٚٛخ ١  ١َٖٛ ١ : ؾ ١ غ٢ب ١٥ّ   ٥د٠ٚغ د) ظَدْٞ ة١  174)
 ظ٠ضز٠ؾةة  زٜةين  ز  نٝدْٞ=١٥ك١ٕ)  ه١َٚٛ ٞ  ه١َٚٛ ٞ ز٠ٚضٟ ي١ ١٥يري٢ب ٥ٝبط ٕ  ق١زميٞ  دضىٞ    171)

  132 ةث١ض٠ب )ِض٠مسٞ زٜين ة ٝب ١ ن١ ز٠ض٠ة١ٜ١ن٣ٛ  ١ْط١ٜؿ  ٠ٚٛ ٖٝبؿ د
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ب يةةة١ عضااٟاْٝٝةةة١  ةةةة١ طهااٟاز٠ض ةةة١م ةةةة١  ١قٝةةةس٠ٟ قةةة١َٚٞ )َةةةدز   َةةة١ ًَٛد ٝبهٞ قةةة١ 
ٚة٢ب  ذٛز٠قكني ٥ةةة١يريٝبٔ ِض٠ْريةةة١ َةةة١  َةةة ضَع  ث١ضغةةة ٝدٕ ةةةٛة يطٚ   ٗ،ٖةةة١ةٞ )ٖةةٛة )َة ٠نةةةدٕ غةةٝة

ٚ  ٜٚػةةة          ٍب نطزةةة٢بب ٠ٚ )ظ٠ضز٠ؾةة   نةة١ خةة١يريهٞ )َةة١ز  ةةٛة خٛض  ةةد ٝبهٞ ظاضٜةةدٕ  ٝبهةة١
ٟ ٥ٝكت ٞ ةهةد  ةة١ةريّ )َة ٠نةدٕ ١ْٜدْٗٝبؿة  ٚ ي١غة١ض ٥ة٠ٚ١  ة١ضنٞ ٠ٚ        ٠ٚ    طِا نةطزٚ  نٛة

ٚ  َة١     ٚةري ٞ )ةةدخ  ب ةة١ةريّ ية١زٚ ٟ ١٥َة     ١ٖة١نة١ٟ ية١ ز٠ٚضٟ   ذ١ نة١ )ظ٠ضز٠ؾة   َٛ ة١م ةٛة
ٕ  َٚٞ  ةة١ ١ٖٛةٞ  ُة ذ ه١َٚٛ ٞ )١٥خ١َ١ٕ ز  ة١  ١ٚ ٟٚ ةتريٚة٠ٚ٠ٚٛٚ  ة٠ٚٛ ١َ ةٝعة١و  طا

٠ قٛ ةةدض ْةة١ةٕٛٚ ٚ ٢ااث نٛضزغةة دْٝـ يةة١ّ  ةة١  ٠زض ٚغةة٢ب ٗقةة١َٚٞ َةة١زٚ ٥ةة١قٛ َٞ خعَةة٢ 
 ١ٖة١ ةٕٛٚب  ذز خًٞ ١٥ّ ١َ

ٟ ١ْنطزا ة١ نٛضزغة دٕ  ٠ٚخة١يريهٞ ٥ة١ّ     ٢اث  َعز٠ى   ١ ١ٖٗةٞ َد٢ْذٖ ٚ ١ٜ ن١ ١َظ 
ٍب ١َ١٥ؾةةةس      ظٔاا٘ا ٚةري دْةةة١  ةةةد  ٕٚ  ي١طةةة١ ضٟ ٥ٝػةةةت١َٝو ي١غةةة١ض ٥ةةةدٜٝين ظ٠ضز٠ؾةةةة ةةةٛة

ٟ ب َٛز٠قكني ٚ ْٝؿدٕ ١٥ز  ن١ ة١عضٟ ١زقٝكد ٞ ة١ ٚ ٛب َٛ  ١قة١ز  ٞ ظاض قة١زِٜ )٠ٚنة   عضا
 ٠ٚبزضخ  ث١ضغة ٜـ َٛز٠ ٝبهٞ ظاض ي١ نٛضزغ دْس  َد ِٗضاش ث١ضغ ٢ ٗة  ث١ضغ ٢

ب         ٚ  زٜةةدض٠  نةة١ زٜةةين  ٝػةة٣ٚ١ يةة١ نٛضزغةة دْس  ٠ٚ١٥ْةةس٠ ٠َٛ ةة١قٝبة ْةة١ة٠ٚٛ  َػةٝة
ض ة١" ية١ "ؾةدٖريطز"ز     بض٠ن١ٟ خبٜس   ١٥يري٢ب: نة١ "َدضَدضٟ"ٜة١ نةدْٞ "٥   ثٕ)ٖب ُدٕ   ي١ ١٥

ٕٚ ةة١ طةدٚٚضٚ  ية١          تزز  ةٛة ي١ ة١ٜين ١ٖٚيٝبطٚ نبندز٠ٚ ة٠ٚٛ"  ٠ٚية١  ١قةطٟ غةٝب١َٝٞ َٝة
 ١ ةة١ خبٜةدٕ ٚ قِط يري١ن١ٜدْة٠ٚ١ ٖة١َٛٚ ز ضٜةدٕ ١٥ثطغة  ٚ قٛضةدْٝةدٕ        ثٝبؿس  خ١يريهٞ ١٥ّ ٚةري

 ةب ة ١ ي١َؼ زضٚغ هط ٠ٚندْٝدٕ ١٥نطزب  
 

ٜٚد "  ْةةدٚ ق١ؾةة١ٜ١ى يةة١ ْعٜةةو "   نب  َٛةة١ض   مثاا "٥ٝؿةٛة ْةةني" يةة١ ْعٜهةٞة ةةة١ظٜط٠ٟ ٥ةٝة
ٟ ة٠ٚٛٚ  ي١ٚ ةٝبري١ٜ١ز  ن١ نٛضز٠ندٕ ةةب ١٥ةٓة١ قٛضةةد    ٠ب َْٛدغة.  طٜبهٞة      ُا ٜةدٕ غة١ض ةِطٜٛة

ز٠ٚب ةةةة١طٜٛبط٠ٟ َٛغ ١ؾةةةطٜل "ٖب ُةةةدٕ" ٥ةةة١ٚ نٛضز ْةةة١ٟ نةةة١ "َدضغةةةدةد"   زضٚغةةة  نةةةط
 نطزْٚٚٞ ة١ طدٚٚض  ِضاشث١ضغ  ةٕٛٚب

ٕٚب             ٕٚ ةة١ طةدٚٚض ظاض نة١ّ ةٛة ة١طٜٛبط٠ٟ ِضٜٛ ٜة١ ٞ ٥ة١ّ ق١ؾةد١ْ  ٥ة١ٚ نٛضز ْة١ٟ نة١ ةٛة
ٌب    [ة١ةريّ "١َغعٛزٟ"  ١٥يري٢ب: ١َٖٛٚ ١ٜ كٛة١ٝندٕ ٚ طدٚٚض ْٞ "ةٛضطةدٕ"   ية١ ةة١ٜين َٛقة

ضز  زٜةين  ٝػة١ٟٚ       ]ةٛزٜس  ٚ ؾدخٞ   نٛضزٕب ٠ٚحلدٍ "غٝبط َةدضى غةدٜهؼ" ٥ة١يري٢ب: نٛة
ٍب ْةةةة١نطز٠ٚ )زٚ ٜةةةٞة ٚ ض ٚ  ب  ي١ةٜةةةة١نٞ  طٜؿةةةة٠ٚ١ يةةةة١ 41ْةةةٞة خٛيةةةة١ د  ةثةةةة١ض٠ ثاااا ق ةةةٛة
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ضزز  ةةة١   ٚة١ز٠ٚي١ن١ٜةةس  ٠   عضاٟا  يةة١ ْةةدٟٚ  ١ؾةةد٥ ٟ نةٛة ٠ ٥ٝػةةتّ ْٝةٛة ب  ١ؾةة ٠ ٞ ْٝةٛة
٠ ْة١      ٗاض٣ُش  ٠ ٥ٝػةتّ ْٚٝٛة ٛ اضسا  ٜةد ْٝٛة ٠ ١ٜ  ٣ة ظٜةس٣ٛ ٠ْٛٝطةدٚٚض ْٝؿةدٕ ٥ة١ز ب     ْٝٛة

  بAض  ة١ز٠ٚيٞ  ١ؾد٥ ٟ نٛضز  قٓرٞ ثٕ) ١ٜين ١٥
ٚ ةةة١ َٛغةةرًيُدٕ   ةةد ةةة١ٜٓٝبو ةةة١  ةة١ٚ ٟٚ ي١طةة١يريٞ         ضز  يةة١ زٚ ٟ ١٥َةة١ نةة١ ةةٛة قةة١َٚٞ نةٛة

ٜل ٚ  ةة١ ٟٚ ةدضةةةدض ذب َٛ ١ ١قةةيب َةة١عضاٟاٟ ةةة٢١ااث ِض ْةة١ٖدو ٚ ةةة١  ١ؾةٛة ٖةة١ةٞ ثٝبؿةٛة
دْٞ نةطز٠ٚٚ  ز       ٚ    طا  خًٞة ٖة١ض ٚ ز٠ ٛة ٟ    ة١ض َ ة١ض ةة١ ٥ٝػةتّ  ٛقٝة ٥ٝرة١ٟ خةدضة٢ ةةٛة

ةةة١  ٙإاةٝعةة٢طإاري١ٜؿةة  ٚظ ْةٞة نةة١ زٜٓٝبهةٞة ظاض َٛةةةدض٠ى ٚ ٣ةةة١ةري يةة١ زٚ ٜٝةةس  نةة١ ةةةدف  ٝب
دتم ز٠ٚ َٞة    ُٟ  ي١ ١َٖٛٚ ق١َٚد١َٖٗٛٚ ١َ ١ٜٓٚد ٠ٚ١ٝ طط ٢ سم ٚ ٥ٝة  ط ظٜد ط ة١ قٝة

يب ٠ٚ ٞ خةةبٟ َٛز  ١ ة١ٚ  خسَةة١ ٞ نةةطز  ٖة١ض نةة١ْس٠ قةةد   ٛي١غة١ضنطزٚ  ةةة١ ٖة١َٛٚ قةة  
ضز ٖةة١َٛٚ ؾةةد عٞ َة١     ةد نةة١ي١ةٝـ  ٥١ٝٝةةسٟ  ذؾة١ض ٓد١َ  ٥ةة١يري٢ب: نة١ قةة١َٚٞ نٛة ٖةة١ةٔب ٥بٝي

١٥ند  ة١ةريّ ٥ٝٓهدض ْدنط٣ب ن١ ة١ؾٝبهٞ َٓدغ ٝؿٞة نة١ ية١ ز خًٞة  ٛضنٝةدٚ نة١ ية١ ٥ٝبط ْةس          
ٍب نةةطز٠ٚ  ٠ٚ  ةة١ د ةةة١   ذَةة١ ٚ ٕ )٥ةة١ًٖٞ طٚظاٚا ب   قةة١ٟ َةٛة ط عضاٟاٖةة١ةٞ ة١ رةة١ض٣ ق ةٛة

٠ٚ  ٠ٚ ةة١ د ةةة١    ةة١م=  ةة١يٞ ٥ٝتٖةٞة   ٝةةد ثةة١ٜد     ٌب ٚ   ٝبةةةااااعضةةٛة هٝؿ٢ )يةة١ ٚة ةٞة َٛقةة
١ز   ن١ٚ ب ةةة١ ٥ٝع كةةدزٜبهٞ  ةةةط٠ٚ٠ٚ  )١ٜظٜةةسٟ ٜدٕ ثةةة٢ب ٥ةة١يريٝبٔب ةةةة١ّ َٓدغةةة١ة١ ٠ٚ١      ِضٚغةٝة

 ١ٜظٜسٟ نطزٕ ي١  د٥ٝس٠ خديريٞ ١ْٝٝب ٗ بظٜبو ةدغٞ  ١قٝس٠ٟ  ١يٞ ٥ٝت٢ٖ
 

 عُقًذٍَ عُلٌ ئًالهٌ:
 

ضٟ ٥ٝػةةةت١َ ٝس   ظٔاا٘ا١ ثةةةٝبـ   يةةة]ي١ ةةة١ضةٞ ٖط  ةةة١[خةةة١يريهٞ نٛضزغةةة دْٞ ؾةةة١ضقٞ  
ٍب        عضٟة١ ٚ ٠ٚٚ  ية١ زٚ ٟ ١٥َة١ف نة١ ٥ٝػةتَٝدٕ ق ٛة ب  ١قٝس٠ٟ  ١ةد٥ٝ.  ة١ةد٥ٝ ٝدٕ ةٛة

 ٖٝبٓدٚ  ة١ ن١ّ ٚ نِٛضٟ  ١ةسٌٜ ٖٝبؿ ٝد٠ٚ١ْب١ْنطز  زٜػد٠ٚ١ْ ٚ ظٜدٕ ي١ٚ  ١قد٥ٝس٠ 
ٍب   نةة١ يةة١ نٛضزغةة دْٞ ؾةة١ضقٝس  ةةةٕٛٚ   ١قٝةةس٠ٟ     خةة١يريهٞ )٥ةة١ضٌْٝ  ٠ٜٚةةد )ِضَةةد

خٝدٕ ةٛٚ  ٠ٚ ِضاشٜدٕ ١٥ثطغة ب ية١ زٚ ٟ ١٥َة١ نة١ ةةٕٛٚ ةة١ َٛغةرًيُدٕ  ةة١          ١ْدغٛٚ
٠ ةةٞ  ةة١يٞ  ٜٚػةة ٝدٕ  ١قٝةةس٠ٟ ثٝبؿةةٛٚ ٥ٝيٝةةد     ضاا يٖٛٝةة١ ٞ  ةة١ دةِطٚ نةةطزٕ ةةة١ ٥ 

ٜةة١  ٥ةة١يريٝبٔ: "ةةة١طٜٛبط٠ٟ ١٥َةة١ نةة١ ىل٠ ةةٞ  ةة١ضاا ةه١ْةة٠ٚ١   ٥ةة١ّ ث١ضغ ؿةةهدض ْٞ  ةة١
٘ ظ ةٝٓةط ٠ٚ   م ٠ ٞ زٚ ١ٟٝ نة١ي ٢ ٠ ٞ ةٛةط ٥ٌٝ ي١ قِٛضض  ١ ضٟ ِضٚ ةدْٞ ية١   ٔا
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 ] دؾةةةد[١٥يؿةةة٥١ٓٝـ  ظاااٍٚؾةةةهرًيٞ ةػةةةُدْٝس  ََٛٚهٝٓةةة١  نةةة١ ٚ ةةةةٛٚ خةةةٛ ٟ  ةةة١   
ض١ٜٜة١  خةٛ ٟ  ة١ةدضٚى    ظٕة١ّ ١ْ ٖٗ  ََٛٚه١ٓٝ  ًٍٛ ةهد ١ قٛض٠ ٝبهٞ ة١مسد٢ْ

ٍب ة٢ْ١ ة١ؾة١ضز  ةهةد   ًةٛيٞ نطزا ة١      طفٚلٟٚ ١ دة  ةب ١َ١٥ف ن١ يٛ ط١ٚض٠ ي١ط١
 ٠ٚ١ٜ!"بىل٠ ٞ  ١ض ةػُٞ َٛةدض٠نٞ  ١

عِ ٜـ ية١     ضا  ١ّ ةدٌٖٝ ٚ ة٣بع١قتْة١ ية١ٚ  ١قٝس٠ٜة١زٕ  نة١  ة١     ٥ ٠ ٞة ثٝبغ١َ ة١ض )قًة
٥ٝر١ٜة١ )١٥ةة١ز  ْةدٚ نة١ضٜبهٝدٕ      طا  ٜة٠ٚ١ َة٥١ُٛٚض نةط ٠ٚ  ية١ّ     ىل٠ ٞة  ة١  ضا  ِض٠ف  ١طٕ

ْه١ ٥ةة١ٚ          طٛ ٜٛٚةة١ ٞ: نةة١ ٥ةة١ّ قٛض٥دْةة١ٟ نةة١ ةةة١ ز٠غةة ١ٜ٠ٚ١ ٥ٝع  ةةدضٟ ثةة٢ب ْةةدنط٣ب  نةٛة
عِ ٟ ْةةةدضز٠ٚ  ٥ةةة١ٚ قٛض٥دْةةة١  ٠ ةةٞة  ةةة١يٞ ةةةةب ثٝب ضااا قٛض٥دْةةة١ ْٝٝةةة١ نةةة١  ةةة١  غ١َ ةةة١ض) قةةًة

ٚ د٠ٚٚ  يةة١   ٕ غٛة ٛ  ضا  ِض٠ف  ةة١طا ٕ )ضبع ٠ٚ٠  ٥ة١ّ قٛض٥ةةدْٞ  مثاا ٠ ةٞة ١٥ةٛةة١نطٚ  َٛةة١ضٚ  ة
 ٥ٝبػ دن١ ِضٜبهدط ٠ٚب

ٍخٛةقةةة١  يةةة١ ةدةةةة١و قٛض ٥ةةةدْٞ  ةةة١    ١٥ٚيؿةةة٠ٚ١ٓ٥١ ٥ةةة١ْٛ  ٞ زضاٚ ز٠ي١غةةة١ٜدٕ    ظااٚا
هٝةةةدٕ ز٠غةةةه١ٚ ٠ٚٛ  ِضٜبهدػةةة ٠ٚٛ  ٠ٚ ةةةة١ّ  ١ض ةةة١ خةةة١يريهٝدٕ  ةةة١ ط٠ز ٠ٚٚ  ٖةةة١ض قٛض٥دْٝب   

   ٚ ٚ دْسٜٚد١ْب ٥ةة١ّ  ١قٝةةس٠ نةة١ٚ ١  ١٥ ١ٕ  يةة١ ١َ ١ةةة١ ٞ ٥ةة١ًٖٞ ة١ٜ ةة٠ٚ١ ز٠غةٞة     ٠يريةةٚغةٛة
٠ ةٞة  ةة١يٞ  ٠ٚ ي١َ١ؾةةد ْةة١َد٠ٚ   ضاا ز٠ٚٚ  ةةة١ض٠ ةةة١ض٠ ٖد ب ١غةة١ض ١٥يٖٛٝةة١ ٞ  ةة١  كاا ثةة٢ب

١ٖةةة١ نةة١ٚ د١ْ  يةة١ٚ   ذٖد ب ةة١ غةة١ض  ١قٝةةس٠ٟ قةة١زميٞ )ِضاشث١ضغةةة ب ٚ قٝعةة١ٕ ٥ةة١ّ َةة١      
ٞ  ١يٞ ةة١ضظ ةب ة٠ٚ١ٚ  نةب ١ ْةدٚ ِضاش٠ٚ٠  ٠ٚ ية١زٚ ٟ ١٥َة١ نة١        ٠ ض  ١قٝس١ٜ٠زٕ  ن١  ١

٠ٚٚ  ١ْ ٝجةة١ ٖد ةة١ غةة١ض ضاشث١ضغةةة  ٥ةةدٜٝين ٥ةة١ّ     ١َقكةة١زٟ  ةة١ ط٠ز٠ض٠ندٕ  دقةٌة ةةٛة
٠ٚ ةة١    171)٣ٛة ز خًٞة ٥ٝػةتَٝب ٝدٕ نةطز    ٥ٝع كدز٠ ق١زمية١ٜدٕ شٜدْةس٠ٚ٠ٚ  ْد٠ٚندْٝةدٕ طبضِ   

ٜكٝدٕ نةطزٕ ٚ  ٥ة١ٟ نة١ٕب ٠ٚ     ةٛخ دْٝبو خ١يريهٝدٕ ي١ خٛة ضزْٞ طبؾة  َة١ْ  نةطزٚ        ١ؾٛة
ٛ    ضا  ةب خٛ ضزْٞ طبؾة َٛ  دْٞ  ١ ٜكٝدٕ  مثا   ٞة ١٥ةٛةة١نطٚ  َٛة١ضٚ  ة ٕ )ضبع   ١ؾٛة

    177)ةرًي١ف ) دؾد  ة١ قٛض٥دٕ  ٥١ٝٝس ١٥ن١ٕبٚاطانطزٕ ٚ ١٥ٟ ن١ٕ  ١٥ّ  ١قٝس٠ ةد

                         
ؿدٕ  كٝس٠ ٚ  171) ؿ  ةػس  ٣ًدهلل) نٕٛ ن١ ْػ آ ٜ  ٕ  ثٜٝٛػ     د آ ة١ ٗة ٍ نة١    دةػة  آ  نٓٛة ةع  ٚ  س    ةد  آ ْٝ  نٓة

ٔ  ظ طٜٛٓس ٚ ثٝٛغ   ٓكط ةػس ة١ ضٚظٟ ز  ٜ  ٕ  ةة١    ةد  آ نة١  ةٛة ةدةط   غة   لةؼ   ةني  ٚ  نة١  ةططؿة    ٚ   طَةد ٔ  ٓة ة  ٜ 
.مل   زةػ دٕب )ببب   غ   عدىل  ل طٜٛٓس ٚ ثطغ ٓس   د آ ٚ  زيسٍ) َط  نٗدض  ًو ٚ طٜٛٓس   هلل  ًٞ) ض    د آ   بٖ 
٘  جتعًٛ  ة: طر ١  ٣ًدهلل نٕٛ ْػعز  ض  خٛضزٕ طٛؾ  ٚ ْدضٚ غ  نؿ  ةدْس ض  ٜؿدٕ ْعز ٚ  177) ِ بطا  ْهة

ٛ  طٛؾة   غعز  ٜؿدٕ حلِ  نٌ ٚ  ٝٛ ْدو بهض نؿ  َكيف زض ْه١آ ٚب  حلٝٛ ْدو َكدةط  ٚ  ُةط  ٚ ةهةط   ةة
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 عُقًذَّ يُزيذٍ:

ٌب  ٥ةة١يري٢ب: ٥ةة١ة٢ب غةة١ة١ةٞ ْةةدٟٚ ٥ةة١ّ  ١قٝس٠ٜةة١  ٥  ١ٜٗةة١نٞ ٝديقةةد يب  ةةدضىٞ َٛقةة
٠ٚ  ٠ٚ َٓدغة١ة١ ٞ ْةدٟٚ          ١٥ّٝ ق١َٚٞ ١ٜظٜسٜ ١ ةة٢ب نة١ ْةدٟٚ )ٜة١ظز   ٠ٚ ٜةد )ٜة١ظز ٕ  ةٛة

ٍب )١ٜظٜةةس ةةةٔ غةة١ملد ٠ٚ     عضااٟٚ ةةة١ٜٛ١ظٜةةسٟ  ٠ٚنةة  ب ٥َٛةة١يرني ٥ٝةةس دٜدٕ نةةطز٠ٚ   ي١طةة١
ٌب ٚ ق١ٚ   زٚٚض٠ب ي١ ة١ٜنٞ  طٜؿة٠ٚ١ ٥َٛة١ضىٞ    )١ٜظٜس ٟ خٛي١ دٟ ١َٜٝٛ١٥ ي١  ١ق

اض طنةة١ يةة١  ١قةةطٟ  ١ٚ ةة١َٞ َٝتزٜةةس  شٜةةد٠ٚ  ٥ةة١يري٢ب: )٥ُٝةة(     ٜبْةةدْٞ ) ٝٛ ةةدٜٓؼ    
ٖط قًٝةةٛؽ  يةة١ ْعٜةةو ؾةةدضٟ )ٜةة١ظزّ  ٥بضزٚطةةدٖٞ ز ١َظض ْةةسب ةةة١طٜٛبط٠ٟ  هةةطٟ َٝبجةة١ض  

ِض٠ْرية١   ٗ،ِضٚيٝٓػبٕ  ١٥ّ ؾدضٟ )١ٜظزّ ٠ٚ٠ب ِض٠ْرية١ ية١ ْعٜةو ) سٜد =َٛقةٌ ٠ ةةٛٚة٢ب     
 ٥ٝر١ٟ ١ٜظٜسٟ ي١ّ ؾدض٠ٚ٠ ةتريٚة٠ٚ١ْٚٛبط 

ٕ ٛضز٠ٟ ن١ ي١ّ  ١قٝس٠ز ٕ ية١  ١٥ٚ ة١ؾٞ ن ِاّ ٕ ضا  ِض٠ف ) ١ية١   ٚ ٕ ٚ ٥ة١ضِ  طا
ٟ )ؾةٝبددٕ ز ٕ ْرٛٚغةٝدٕ   ضا  ة١ؾٞ ظاضٜدٕ ي١ ٚةري ةٞ َٛقةرًيس  ٚ ية١ )غةٓجدض ٚ قة١     

ٌب 299999ْعٜهةةةةٞ ) ٥ةةةة١يٝبٔ يةةةة١ ؾةةةةدخٞ   عضااااٚلٚعةةةةة١  171) ٠ ) ةةةةدضىٞ َٛقةةةة
نٝٓٝؿس   قركدغٝدز ٚ  ي١ ق١ض ر ة١ طٟ )قعٜٚٔ ٚ ي١ ؾدخٞ ١٥يري د٣ٛ  ي١ قدَهدْكدٚ

 ٠بت ١ٜظٜسٟ ١ٜ١ٖ  ة١ةريّ ٥ٝػُٝدٕ ١ْ ٝبه٢
ٜبو طٛ ٜٛٚدْة١ ١٥نةٝب ٠ٚ١ غة١ض    عضاااا١ٖةٞ َدْٞ ١ٜ  ة١ذ١٥غدغٞ زٜد١ْ ٢ ١ٜظٜسٟ )١َ

تٙ  نةطز٠ٚب ةة١طٜٛبط٠ٟ ٥ٝع كةدزٟ          ذ١َ زٟ زٚٚ )٥ٝة ١ٖةٞ ظ٠ضز٠ؾة  نة١ ٥ٝع كةدزٟ ةة١ ٚةٛة
ٖة١ةٞ ظ٠ضز٠ؾة ٝس    ذية١ َة١  ٚ نةبٕ  ٕٛ ةهةط٣ب ٠ٚنة  ٙطا  ١٥َد١ْ ١٥ة٢ب  ٝ دز٠و ةب ِضاشٚ ةب ؾ١

ضَع ٚ ةة١ ٥ٝتٖٞة ؾة١ِض )١٥ٖطمية١ٕ  نةط ٠ٚ  ٥ة١ّ          ٥ٝر١ٜة١ف  طا  ٥ٝع كدز ة١ ٥ٝتٖٞ خٝبةط )ٖٛة
٥ٝع كدزٜدٕ ة١ ٥ٝتٖٞ خٝبط ١ٜ١ٖ  ن١ َْٛ ١ٖدٟ ِض٠ةة١ ٞ ْٝٝة١ٚ  ةرًيٓةس طٜين ٖة٠َٚٛ١  ٠ٚ     

ٕ ٕ ١ٖٜة١ نة١  ةدًَٞ ؾة١ِضٚ     ٙطا  ٥ٝع كدزٜؿٝدٕ ة١ ؾة١  ةةب  ِض٠ِض٠ٚ  ية١  طغٞة ؾة١ِضٟ  ْة١ى     ضا
                                                        

ٔ  غة١   ٜٔ  ظ ضو  د طٜٛٓس ض  ذلطَدو  مجٝ  ٚ  غ   ٜؿدٕ  ٛ ة  ٚ ٕعثٌ   ٚ َةدض  ٚ  ةًةٝؼ  طٜٛٓةس  ٚ  غة    ة
ٕ  ٚ منةطٚز  ٚ ؾةس ز  ُٖهٓني ٚ  غ   ٔ غ١  ٜٔ  ظ   دضو ٚؽط   غةجس٠  ض   ٣ًةدهلل  قةٛضو  ٚ  ٜؿةدْٓس   ط ةٛ

  ٖ. مل   زةػ دٕببب ب ) غ  نؼ غ١ ةسٜٔ  ؾدضو ثطغ ٝسٕ ٚة  ؾهػ  ة  نطز  ٛ ٕ
ٕ  ضٚةة   ثٝبؿةد  ي١ ْرٛٚغٝدٕ ١٥يري٢ب  ضٚظٜ د ٛضة١ؽ) ٥ٝٓريًٝع غ١ٜد ٞ  171) ّ  ةةٛٚ   ًَٝةب  ِض٠ْرية١  نة١  ٥ٝبػة د  ةة١ةري

  ب1121 طؾٛةد 11ٟ ْٛغد١ٟ  هشٚ سٞ، غ ٙ ٝ) ة٢ب 1999 ٖط٠
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  ٛ ٛ   ذ٥ٝي  َةةٞة  ٝ ةةةدز٠ ٞ ةةةةب ١٥نةةة١ٕ ٚ ةةة دٕ ١َ١٥ٜةةة١ نةةة١ خةةٛة ٟ  ةةة١ دة يةةة ٚ  طااافضٜؿةةٝة
ْه١ قةديريي١      ٍب َةة١خًٛقدو ١ٖٜةة١  نةٛة ِض٠ِضٚ ؾةة١ِض ةةة١ ضإا١َض ١َة١ ٝبهٞ ةةة٢ب ْٝٗدٜةة١ٟ ي١طة١

ٛ  طٕٕ ٙط ٥ٝٓػدٕ ْدط٢ْ١ٜ١ب  ة١ ةريّ ؾ١ ٠  ي١ةة١ض ٥ة٠ٚ١ ١٥طة١ض ٥ٝٓػةدٕ     ضا  ةع١ٕ ؾة١ضٜطٚ َة
ْه١    زيريدبؾةٞة ةةةص  ٗةٝةة٣ٚ١ب ةةة١ ِض  ةة١ ٢   ٟ ٥ةة١ة٢ب  ٝ ةةدز٠ ٞ خةٛة ٟ قةةدي  ةة١ضى ةهةةد  نةٛة

ٕ ة١يةة١  ةهةةد  ةةد  ٙطاا   ٥ةة١ة٢ب َٛ ٝ ةة١ ٞ ؾةة١ ِٗض٠ِضٟ ىلب قةةدزض ْةةدة٢ب ضإاةعةة١ٕ ؾةة١ضِِِِِِِِِٚ  طإا
 ٛٚؾٞ ١٥ظ١ٜ ٞ ١ْة٢ب  نْٛه١ ١ٖض ٠ٚ١٥ ن١ ٥ٝٓػدٕ  ٛٚؾٞ ؾ١ِض ٥ة١ند  ٠ٚ ٜةد ٥ة١ٜثدضٜبع٣ب    

     ٗ ٠و ٚ َةة١ق يريهٝهٞ طةة١ٚض٠  ٠ٚ ٜةةد ةةة١ قةٛة ١َةةةس٥ٞ خٝبةةط   ٝ ةةدز٠و ةةةب    ٚض يةة١ٛةةة١ ْةةدٟٚ َةٛة
ٍب  هَٛٚة١و ٥ة١ندٚ  ١٥َة١ ١٥ةة١يٝبهٞ  ة١ٜط         ٙط ؾ١ ٕ ١٥ن١ٕب ١٥ّ ١َةس٥ٞ خٝبةط٠ ٖة١ظ ض غةد

٠ٚ٠ٚ ٥ٝتٖةٞة ؾةة١ِض ١٥ن١ْٚةة١ ؾةة١ضِ   ٚ َٛ ةةسٚز٠ يةة١ ْٝٗدٜةة١ ٞ ٥ةة١ّ َٛز٠ ةة١ز  ٥ٝتٖةٞة خٝبةةط     
يريح ٥ة١ندب ية١ّ ٖة١ضزٚٚ  ديرية            ٍب ٥ٝتٖٞة خٝبةطز  قٛة ١ز  ٥ٝتٖٞ ؾ١ِض ٜد  ١ي ة١ ٥ة١ندٚ  ٜةد ي١طة١

٥ٝر١  ط١ٚض١ٜ٠نٝدٕ ١ٖٜة١ )٥ة١َ ٟ ؾةٝبددٕ ٟ ثة٢ب     ط ١٥  د ٞ ١ْ عٝبهٞ ط١ٚض٠ ١٥ةٝٓٔب ١٥ّ 
٥ٝر١نة١ز  ١ٖٜة١ٚ    طا  ٜهٞ ظاض طة١ٚض٠ٟ ة١غة١ض ٖة١َٛٚ    ذْرٛ ١٥ٗيريٝبٔ ٚ ي١ ؾٝبددٕ ز ١٥ْٝؿ٢ب

َطِ     ٚى ١ٖٜةة١ب ِض٥٠ٝػةٞة زٜةةين ٖةة١ض٠    يةة١ ١َ ١ٝ ٝةةس  ةةةب  ةة١ةًٝغٞ ٥ةة١َطٚ ْةة١ٖٞ  ٥ةٛة  ٟ ثهةٛة
ٟ ذ ٟ ثة٢ب ٥ة١يريٝبٔ ٚ  ةة١   ط١ٚض٠ٜدٕ )ةدةد ؾةٝب  ١ ةس  ١ٖٜة١ٚ  ةةب  ة١ةًٝغٞ     ٝب ؾةٝبدٞ ية١ ١َ ٝ  عضا

١٥َطٚ ١ْٖٞ زٜين  )ةدة١ ؾٝبذ  ٠ ن١ ١٥ ٛ ٢ْب   ٛ  ةةس  ِضاشٚ ْٜٛبةص  ١ سٜةس ٚ ةط ّ ٚ ة١ةريٍ      
 ١ٜبثٟ ١ ٝني ةهدب ١٥ّ زٚٚ ١َْك١ة١ ط١ٚض١ٜ٠ ٥ 

 

ةٞ َةدْٞ ١٥نة١ٕب   ٖة١ ذ ١قطٜ ١ٕ ٥ٝع كدزٜدٕ ة١ ١َٖٛٚ زٜٓٝبو ١ٜ١ٖب ٥ٝةس دٟ ِض غة ٢ َة١   
ٜين ز ضٟ زايريةة٢ ٚ  ةةةِطتاا ٜةةطٚ  ةة١ٜٛ ْد ٢ طإادْٞب نٛؾةة ين ةةةةةةب ِضاش  طةةد ١٥نةة١ٕ ةةة١ قٛض  

 َٛةدض٠ى  ي١ ةٜدٕ طْٛد١ٖب ي١ ٠ٚقة ١ٖةري ٔ ٚ ٥دٚ  ةْٛٚٞ ِضاش غٛةس٠ ١٥ن١ٕب
ٟ ١ٖةة١ند ذشْس ٕ ٚ شْٗٝبٓدٕ ي١ قد ٝبيب ١َ  ةط ية١ةٜدٕ طْٛةدٖٝبهٞ ط١ٚض٠ٜة١ب ٠ٚ     ُا

بٜةةدٕ ةةة١ نةة١ؽ ْةةديريٝبٔ ) ةةةط  ب ةةة١  ةة١ضٜ. ٥ةة١يريٝبٔ قةةد .ب   ٖةة١ةٞ خذةةة١  ٣ ٖةةدٚ َةة١
 ظٜ د ٛضٜؼ ا ١ٟ َٝؼ ِض١يريًط )

 

ب  ةةدز  ٞ  ةة١ةد٥ٝ ٝدٕ ١ٖٜةة١ب ِضقٝةةدٕ يةة١ ِض٠ْريةةٞ ؾةة١ٓٝٚ  ظاض ِضقٝةةدٕ يةة١     عضااٟةةة١
ٛ طنةد٠ٖٚٛ   ةة١ضيف )  ْدنةة١ٕ  ية١ةٟ ٥ةة١ٚ ٕ َةدٜٔ ٚ ١٥غةة  ةةةدضنطزٕ   ظ   ٚ )ف   ١ية١ 

 ١٥ّ ٥كٛٚيري١ ١ْند  ٛٚؾٞ ة١ظ  ١٥ة٢ببةد٥ٝع ١ْٝٝ  ٠ٚ ١ٖض ن١غ٢ب ِضٜعد١ٜ ٞ 
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ٚ  ثإاِضاشٟ ةةة١شٕ ٚ ظٜدض٠ ٝةةدٕ ظاض٠ َةة١   ٞ نةٛة ض ؾةة١ممٟٛ َةةدْريٞ   ٠يريٚيةة١ٕ ٖةة١َٛٚ ٥ةة١
١ غة١ض قة١ةطٕ  ٚ ية٣ٚ١ب ٥ة١خبٕ ٚ ١٥خبْة٠ٚ١  ْةدٕ ةة١           ْٝػدْٞ ِضاَٞ ة١ ز٠ف ٚ ظِٚضْةد ١٥نٓة
ك١ ز ٚ ي١غةة١ض ظٜةةدض٠ ٞ )ؾةةةٝبذ        ج ؾةة١ممٛ يةة١ )ة١ ؿةةٝة   ةة١ق  ٥ةة١ز٠ٕب ِضاشٟ ز٠َٚٚةٞة ثٝبةةٓة

ك١ز   ططز١٥ةٓةة٠ٚ١ب   ذل١َةة١ز  نةةب ١٥ةٓةة٠ٚ١ب ِضاشٟ ةَٛعةة١ زٜػةةدٕ ةةةب غةة١َدنطزٕ يةة١ ة١ ؿةٝة
ز٠ض ٜٚبؿةةس ٚ  يةة١ةٟ قةة١ةطٟ ) ١غةة١ٕ    ٠ةَٛعةة١ٟ زٚ ٜةٞة زٜػةةدٕ ةةةب غةة١َدنطزٕ يةة١ ز٣ب   

قة١ةطٟ ؾةٝبذ ١٥ةٛةة١نط ظٜةدض٠و        طزاف  نب ١٥ة٠ٚ١ٓب ةَٛع١ٟ غٝب١ّٝ ة١ ز٠ٖبٍ ٚ ظٚضْةد 
ٞب ِضاش ة١ ِضاشٚ  ١٥ةٔب ١٥ن١ٕب غديري٢ غ

ٕ ١ٜظٜسٟ غٛةس٠ ١٥ةد ١ ة١ ِضٜٛ ١ٜ ٝبو ن١ ي١ ؾهرًيٞ  و   طا ٣   171)ٚٚؽ طا  ٜطز ٜة١ )َة١ٝي
١ٜ١ٗ ي١ ثٝبـ ٖة١َٛٚ ١َخًٛقد ةس  ٖة١ة٠ٚٛٚ  ية١ ٖة١َٛٚ       ث٢ب ١٥يريٝبٔ ٚ ي١ةٜدٕ ٚ ١ٜ ن١ ١٥ّ ٥دٝي

ةرييةة١و ٥ُٚٝةةدٕ يٝبةةو ضإا٠ٚ خسَةة١ هدض ْٞ ةةة١ ٖةة١َٛٚ ةٜةة١ند ٥ةة١ْٝبط٣ب  ةةد ضاا ةٝبريدٜةة١ند  ةةد
 ٠ٚ١ب ٥ٝع كدزٜدٕ ة١  ١ْدغٛخٞ ١٥ضٚ ح ١ٖٜة١ٚ  ي١ةة١ض ١٥َة١ ية١ٚ ٥ٝع كةدز٠زٕ  نة١       ة٣ٛب ةهد

و   119)ِض١٥ٚغدٜدٕ ي١ ١َٖٛٚ  ١قطٜبهد ةٕٛٚب )ؾٝبذ  ٛز٠ٟ  ٍب ١َٝي ٜة١ى   ٚٚغةس  ةة١  طا  ي١ط١
ْدنةةة١ٕ  ٠ٚ يةةة١ةٜدٕ ٚ ٜةةة١ نةةة١ ٥ةةة١ضٚ  ٞ  طااا ز ٥ةةة١ْٝبٔب ةةةةِطٚ  ةةةة١ةْٛٚٞ ة١ٖ١ْةةة١ّ ٚ ؾةةة١ٜد

 ةٝع١ٜ١ٝبطٕ  َطزٕ  ٥د دو  ٕ  طط ْٞ ٛٚط ؾ١ضٜط٠  ٠ٚنٛ ١ْخبؾٞ  
ٜةة١ٚ  ةدغةةٞ ٠ضٟ ؾةةٝبذ  ةةٛز٠ثاإيةة١ ن ةةٝبيب زٜٓٝةةدٕ )ن ةةد   جلًةة٠ٛ  ١ٖٜةة١ نةة١ ٥ةة١ 

يةة١زٚ ٣ ١٥َةة١ ) يه ةةد   ةغةةٛز  ز٣ب  نةة١ يةة١     111)قةةٛيريٞ ق١زميةة١ٟ ١ٜظٜةةس٣ ٥ةة١ند ٥ٛ
                         

ٟ ٜبْد ١٥قرًي١ن١ٟ ٚٚؽ ط  ن١ي١ُٟٝ  171) ٚ ُا ّ  ١َغةٝيٞ  ب ٠  هلل) ٜة١ ين   ث٦ٝةٛؽ ) ٜة١ ٕ ية١  ٥ة١ ٕ فعا  ِضاّ ية١  ٜةد
 يةة١ ٚٚؽطاا  فعااٟيةة١ ٗ ز٠ض٠ة١ٜةة١ن٢ ط١ٜؿةة ١  ةة١ د ٥ةة١نطز  ٥ٝػةة عُديٝدٕ زٚ ةةدز  ٚ ن ٝبةة. يةة١ ٠ٚضطط ةة٠ٚٛٚ 

  بٚٚؽط ) ْدْٚد خبٜدٕ ةٛٚ ١ن١ٟ ٚ  ٝبطةٕٛٚ ي١ٚ ٕ ١ٜظٜسٟ ٥ٝر١ٟط ٠ٚب ١٥نط  ٥ٝػ عُدٍ خٛ ز  ١َقدَٞ
ز٠ٟ ؾةةٝبذ  119) ةة١  ةٛة  ْٚ دٟ ٖد ب ةة١ ٠ٚ٠ ة١ ١ًةةة١ى) ْعٜةةو ز٣بٝةة١نٞ يةة١ ٜةة١نٝبهٝدٕ زٚ ١ٜٜٝةة١نٞ  يةة٣ٚ١ب  ةة١ندض٣ٛ نةٝة  ظٚ 

ٟٚ  يةة١ب نةةطز٠ٚ ٠ٚ ةةد ٞ َٝتزٜةةس  1119ٟ يةة١ نبةب ةة٠ٚ١ٚ  ىلب ظاضٟ خةة١يريهٝبهٞ ْةةد٠ٚٚ  ثٝبهةة٠ٚ١ ز٠ٟ ؾةةٝبذ ز ِضٟ  ةٛة  نةٛة
ٟ  ٣ٚ١َ١٥  َٛغد طٟ ٛ  ةط ظ نة١ ٔ  ١٥ي ة١ض٠ندو  ٥ة١ة ٔ  قة١خ١ض  ةة ٟ  َػةد ط  ةة ٞ  طط ة٠ٚ١ٚ   ةٝبرية١ ٚض٠  ٚ  ؾٛة ٚ ٣ ية١  غة١ْس  ز

١٥ي ١ض٠ندو ةٔ  ٛز٠ٟ ١٥مل١ دخط ١٥ٛة) ١٥ّ ٟ  ية١  نة١  نِٛضٟ ٟ ١٥ٛة ةد٠ٚ  ٖةد  ٠ٚٛ   ة١ندض ٚ  زْٝ  ٥ة١ّ  ِض٠ْرية١  ٠ٚب ذؾةٝب  ةة١  ةٛة
غةة٣ب٢  ٠نةة١ٟ زٜبةةط) نةة١  ةةة٢ب   ةة١ذ  1332ٟ) نٛؾةةة  طط ٣ةٛة  اطةةةد ) َةة١ بٍ ٥ةة١َ ٟ ١٥َةة١  ي١غةة١ض نةةطزٚ  ظ٠ٚو زضٚ 

ةيب  ن ٝب ١ن١ٟ ة١ةريّ ب َٝتزٟ ع  اضٟسا  ْة١  ضٖ  ٝؿٛة ٟ 1413) ضَ  تز ب  ٚ َٝة ٔ   ٛة   َػٝة ٟ  ؾةٝبذ  ٥ة١يٝب ز٠ م  ية١   ٛة  خكٛة
ٞ ٥ٝع كدز٠ٚ٠ ة١ٗٝو ي١ نٛضز٠ٚ  ق١َٝٚ١ ٠ٚ١ ٚ  ضز٠ؾةظ٠) ْ ٖ    بَٛقٌ  دضىٞب )ٛة

ي١ َٛق١زمي١ٟ ١٥ّ ن ٝ ب١ز  ١٥يري٢ب: "٣ٚ١٥ ة٠ٚٛٚ ١٥ة٢ب َِٓ  ٠ٚ ِضاشٟ قٝدَة١و َةٔ ة١غة١ض ٖة١َٛٚ زْٝةدز         111)
 ظ يريِ ٠ٚ ١٥َطٚ ١ْٖٞ ة١غ١ض ٥ٝؿٛٚندضٟ ١٥ٚ ١ْٟ ن١ َٔ ١٥ثطغ   ١ْٝد  د٥ٝس ة١ ١َٓب
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٥ٝرةة١ٟ ١ٜظٜةةسٟ ٥ةة١ٚ   طاا ٟ َٝتزٜةةس  ْٛٚغةةط ٠ٚٚ  ةدغةةٞ  ١ٚ ٥ٝةةسٟ     1243غةةديري٢ 
  113) ١قط٠ ١٥ندب

 
 ( زوان:3)

١َٟ ظ  ةطاؽ   ية١  ١قةرًيٞ ز٠ّٚٚ ٚ غةٝب١َٝس  نة١ْس      ُع٘ز٠ض ١م ة١ ظَدْٞ )١َ
قػةة١ٜ١نُدٕ نةةطزب ةةة١طٜٛبط٠ٟ  ةة١زقٝكدو ٚ  هةةطٟ زٚق ةةبض )غةةثدٜع٠ض    ١ْدقةةطٟ      

١َٟ )يبيًةب  ندغةدٟ  غةٛةدضٟ  ٜةد ٖةٛضٟ   ٖة١ض ١ٜنة١ ظَدْٝبهٝةدٕ         ُع١٥٘ضة١ ١ٟ ١َ
ٟ دْة١ ْعٜهةٞ ٜة١ن ٟ ةةٕٛٚب ةة١     ب ١٥مسد٥ٞ ١٥ّ ظَدْعضٟة٠ٚٛٚ  ة١ ق١ض١ٜٟٓ ة١ ب عضا

ي١ َٛغ ١ؾطقني ١٥يريٝبٔ ن١ ظَدْٞ ١٥ّ نٛ ض ق١َٚ١ ي١ ةًَٛة١ٟ يٝػةدْٞ ٥ةدضٟ ةة٠ٚٛب     
 طٜؿةٝدٕ ٥ة١يٝبٔ ظاض ِض٠ْرية١ نة١ ظَةدْٞ قة١َٚدْٞ ظ  طاغةٞ قة١زِٜ         الٟبعضٚاااة١ةريّ ة١

ضٟ زٚٚ ظ ض ٠ٟٚ  د ٥ٝبػ د ةب  ة١يًٞ  ث ١َْػٛةٞ يٛ ١ ٞ )قبقدظٟ  ة٢بب خٛةق١ ٥د
 ٥ٝكٞ  دظ١ٜ٠بث ّ ١َغ١٦ي١ٜ١ نديف ١ْٝٝٚ  َٛ  دةٞ ١٥٠ٚ

 

يةة١ ةٜةة١نٞ  طٜؿةة٠ٚ١ نةة١ؽ ْةةدٜع ٢ْب نةة١ ظَةةدْٞ ٥ةةدض٣ قةة١زِٜ نةة١ ١ْٚ ةة١ ظَدْٝبةةو 
ضٜبهةةة١ نةةة١ ةةةة١ ظَةةةدْٞ ٥ةةةدض٣ ظاض قةةة١زِٜ  ثااإةةةة٠ٚٛ  غ١ة١ةٝؿةةةٞ ز٠ؽ ١ْنةةة١ٚ ين ٥ةةة١

ْٛٚغةةط ة٢ب  ٠ٚ ِض٠ْريةة١ ي١َةة١ٚ ةٜؿةة٠ٚ١ ز٠ؽ ١ْنةة٣ٚ١ب  نةةْٛه١  ةةدضىٞ ْٛٚغةةني ٚ    
ٟ ثةةٝبـ 1499ٜةة١ندٕ  يةة١ ٠ٓةةسْٞ ٥ةةدضٟ  ةةة١طٜٛبط٠ٟ ن ةةٝبيب َٛق١ز٠غةةٞ ٖٝٓةةس  خٜٛب

 ب    112)َٝتز ة١ض٠ٚ شٚٚض ط ْدن٢ب
ة١ق١ٟ ز٠َٚٚٞ ١٥ةس زٟ نٛضز  ١ٜ ين )َة١ز ٚ  ةٛ ةعٞ  ةٝبرية١ٟ    طٕةٝب١ٓٝ غ١ض 

١٥غةةة١ ١ نةةة١ ز٠ض ةةة١م ةةةة١ ظَةةةدْٞ قةةة١َٚٞ )َةةة١ز ٜـ َةةة١ ًَٛد ٝبهٞ نةةةديف ْٝٝةةة١         
  ٥ٝس دٟ نةطز٠ٚ نة١ )٥د٠ٚغة د ٟ ظ٠ضز٠ؾة  ةة١       114)َٛغ ١ؾطٜل )ز ضَٝؼ  ٝػ  

ٕ ظَدْٞ )١َز  ْٛٚغةط ٠ٚ  ةة١ةريّ ز ٥ة  ةة١ ظَةدْٞ )َة١ز   ٥ة١        ضٜبةو ١ْزاظض ٠ٚ ة٠ٚ١  ةد    ثا
                         

رًيٞ ٖة١َٛٚ َة١خًٛقدو ٥ة١ندٚ  ةة١  دٜ ة١ ٞ ةدغةٞ       ١٥ٚ نٝ ٝب ة١ ِض٠ؾة١ ةة١ قةٛض٠ ٞ  ُة٢َٚٛ ةدغةٞ ١٥قة         113)
 ١٥قرًيٞ ١ٜظٜسٟ  ٝد١ٜب

(112   ّ ٌٝ ة١  ٥ة١ ٞ  ةدغةةٞ ٠ ُة٢َٛ  قةةٛض٠ ٞ ةة١  ِض٠ؾةة١ ن  ٚ  ١٥قةرًي ٞ  ةةة١ ٥ة١ندٚ   َةة١خًٛقدو ٖة١َٛ  ةدغةةٞ  دٜ ة١ 
 ب ٝد١ٜ ١ٜظٜسٟ ١٥قرًيٞ

  ب٥ٝبط ٕ  ١  ٛ د ٞ) ن ٝبيب قد ٝبيب  114)
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ٍب )٥د٠ٚغةة د ز  َٛقد١ٜغةة١ ةهةةط٣ب    ١قٝكةة١و َةة١ ًّٛ ةةة٢بب ٥َٛةة١ضىٞ قةة١زِٜ     ٗي١طةة١
ةة١طٜٛبط٠ٟ  َدزٟ ي١ ظَةدْٞ ٜة١ن ٟ  ة٢ب ١٥ط١ٜؿة        ٗ  ١٥يري٢ب ثدضغ٢ 111))غ  ةٕٛٚ 

 ْعٜو ظَدْٞ )ثدضغٞ  ةٛٚة٢بب )٥ٝبط ْٞ ق١زِٜ  ١َ١٥ٗ ١٥ة٢ب ظَدْٞ )١َز  ة٣ٛب
ٕٚ  يةة١ خكٛقةٞة ظَدْةة٠ٚ١         ضز ةةٛة ثطا ٝػةةبض )غةةدٜؼ  ٥ةة١ىلب: )َةة١ز    ١ؾةةد٥ ٟ نةٛة

ؼ  -)ٖٝٓةةسٚ ٍب ١َ١٥ؾةةس  ظاض ِض٠ْريةة١ نةة١ قػةة١ٟ )ز ضَةٝة   َةٛة  كٞ تٚشاا  ٥ةة١ٚضٚث٢ ٕب ي١طةة١
ٚ   ١قٝكةة١و ةةة٢ب  ةةة١طٜٛبط٠ٟ  هةةطٟ َٛ ١خ  ١قكةةني ٥ةة١ة٢ب )ظ٠ضز٠ؾةة   خةة١يريهٞ َٝةةسٜد ةةٛة

  ْٛٚغٝين ٥د٠ٚغ د٣ ةة١ ظَةدْٞ خةبٟ ٜة١ ين َةدزٟ ية١   دقٌة ظٚض ْعٜهة١ب ) ةدضىٞ          ٗة٢ب
٥ٝبط ْٞ ق١زِٜ   ١٥ىلب: ي١ٚ نٝ دة١ ْٛٚغةط ٣ٚ ز٠ٚضٟ )١٥كة١ٕ ٣ٛ  ظَةدْٞ ثدضغة٢ قة١زِٜ       

 ٍ نةةةط ٠ٚ  يةةة١  ٚ ز٠ض١٥نةةة٣ٚ١ب  نةةة١ ثدضغةةٞة قةةة١زِٜ ةةةةب نٝ دةةةة١ٚ  ةةة١ضَدٕ ْٛٚغةةةني ٥ٝػةةة عُد
ٜةةد ظَةةدْٝبهٞ ْعٜةةو ث١ًٖةة٣ٚ١ ٥ٝػةة عُدٍ نةةط ٠ٚب ثدضغةة٢       ٗ،قػةة١نطزْد ظَةةدْٞ ث١ًٖةة٣ٚ١  

ق١زِٜ ٚ غدْػكطٜة )ظَدْٞ نٛة يب َٛق١ز٠غة١ٟ ٖٝٓةسٟ ٚ  ظَةدْٞ ٥د٠ٚغة دٜٞ )نٛة يب       
ٕٚب ٠ٚ ٥ةة١ّ ظَةةدْٞ     َٛزق١ز٠غةة١ٟ ظ٠ضز٠ؾةةة   يةة١ ظَةةدْٞ َٛؾةة ١ض٠نٞ ٥دضٜٝةة٠ٚ١ ثةة١ٜد ةةٛة

 ١ ١ْٚ ١ ظَدْٝبو ة٠ٚٛبَٛؾ ١ض٠ن١ ١َ ًّٛ ١ْٝٝ ن١ ن
 

 ٛ ٕ ١ٖض  ١ٜين ١٥َٛضٜذ  ز٠ض ١م ة١ ظَدٕ ٚ خة ةةٞ ث١ًٖة٣ٚ١ طة١ىلب َة١ ًَٛد ٞ     طا
ةةةدف ٥ةة١ز ٚ  ٥ةة١يري٢ب  ة١ق١ضٜٓةة١ ٚ  ز٠ض١٥نةة٣ٚ١ب نةة١ ظَةةدْٞ ث١ًٖةة٣ٚ١ يةة١ ٥ةة١ٚ خ ٟ          

 ٚ غدغدْٝؿةس  ظَةدْٞ   ثز٠ٚضٟ )١٥خ١َ١ٕ ٜةس  قػة١ٟ ثة٢ب نةط ٠ٚٚ  ية١ ز٠ٚضٟ )ثةدض      
  َةةٛز٠ ٝبهٞ  ةةطٜـ يةة١   م غةة١ةي١ٟ غدغةةد٢ْ  ضااٟ  ١نةة١يّٛ ةةة٠ٚٛ  يةة١زٚ ٟ ٥ٝٓكةةط  

ضٜبهٞ ١ٖض٠ ق١زميٞ ْٛٚغط ٚ  ةة١ّ  ثٕةطغ دْس  شٜد٠ٚب ١٥ط٥ٕٝبط ْس ٚ  ةدخكٛم ي١ 
زاظض ٠ٚ ةة٠ٚ١  َٛ ١خ١قكةةٞ ٥ةة١ّ   -يةة١ ١٥ٚيهةة١ٟ َٝكةةطز ١ٜ  -ظَدْةة١ يةة١ ) ةة١ّٜٛ   

ب ض٠  د٥ٝةس ةة١ قة١ِضْٞ ز٠َٚٚةٞ ٖٝجةطٟ ةة٢ب       ثٕظَد١ْ ن١ )ٜٚػ  ٠  ١٥ىلب: ١٥ة٢ب ١٥ّ ١٥
نٝ دةةة١ٟ ز٠ٚضٟ غدغةةدْٞ ةةة١ّ ظَدْةة١ ١٥ْٛٚغةةط ب  ةة١ٜين َٛ ١خ١قةةٝل  ٥ةة١ىلب: ةةة١  
 ١ٜطٟ ٥د٠ٚغ د  ١٥ٚ نٝ دةدْة١ٟ نة١ ةة١ ظَةدْٞ ث١ًٖة١ٟٚ ْٛٚغةط ٕٚ  ٖة١َٜٛٚدٕ ية١         

ٜةة١ٚ  ٥ةة١ّ نٝ دةدْةة١ف غةة٢ب ْةة١ٚ ٔ:  ١ضةَٛةة١ٚ  ١ ػةة ٟ       ُااٟزٚ ٟ ز٠ٚضٟ غدغةةد
                         

(111  ّ١٥ Strabon  ْٜٞٛدْٞ ةٛٚ ن١ ي١ ٥ة١ٚ ٥ًٝٞ قة١ِضْٞ ٥ة٠ٚٚ١يريٞ َٝتزٜةس  ٠ٚ ةد ٞ       ٠  ةٛ ط  ٝد ؾْٛٚدغٝبه
  نطز٠ٚب
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ب   111)ٖةة١ةٞذ ةة١ٜط٠ َةة١ ٖةة١ةٞ  ذن ٝبةة. ٠ٜٚةةد ِضٜػةةدي١ٜ١   ن ةةٝبيب َةة١    ٥13د٠ٚغةة د )
ْٛٚغةٝين ظَةدْٞ ث١ًٖةة٣ٚ١ ظاض ظ٠ةة١و ةةةٛٚ نةْٛه١ ْعٜهةة١ٟ ٖة١ظ ض  ١ةَةة١ ٝبهٞ      

رًٝيٞ ٥ة١ّ ةة١     ٥ًٟدض  طٟة٠ٚٛٚ  ي١ خ١ ٕ ٠ٚ١ٜ ٠ٚضطة  ٠ٚب )ةةب  ١ كة خٜٛبٓسْة٠ٚ١ٟ   حثا
  دضىٞ ٥ٝبط ْٞ ق١زِٜ َٓدغ ١ ب

 

ْ ز٠ض ١م ةة١ّ ةدغة١ ةٛ ط  ١ٝنة١ٟ )    ١  ٟ ز٠ض ة١م ةة  11   ية١ ١َقدية١ٟ )  ًوطاوٗ
 ةة١ طٜرد ٞ ٥دغةةٝدز   ٥ةة١يري٢ب: "ظَةةدْٞ ٖةة١ض٠ قةة١زميٞ ٥ةةدضٟ )ظ٠ْةةس ٚ )ث١ًٖةة٣ٚ١ ٠ب        
ظَةةدْٞ ظ٠ْةةس يةة١ ن ةةٝبيب زٜٓٝٝةة١ٟ ٥ٝبط ْةةٞ ق١زميةة١ز   ٠ٚنةةٛٚ ٥د٠ٚغةة د ٥ٝػةة عُدٍ         

ضةدجيدٕ  ٖة١َٛٚ ٚةري ةدْٞ ؾةُٝدىل ٥ٝبةط ٕ ةة١ّ      ذٖنط ٠ٚٚ  ي١  ١ضةٞ )ةٛخدض   ٠ٚ  د )٥د
نةٛٚ ظَةدْٝبهٞ زٜةين ية١ْدٚ ١َةٛٚغة١ٝندْد      ظ٠َد١ْ قػ١ٜدٕ نطز٠ٚٚ  ٥ٝبػة دن١ف ٠ٚ 

٥ٝػةةة عُدٍ ٥ةةة١نط٣بب ي١َةةة١ ٚ ز٠ض١٥نةةة٣ٚ١ب نةةة١ يةةة١ ةةةة١ٜين ٥ةةة١ّ زٚٚ ظ٠َدْةةة١ز  طةةة١ىلب     
 ق١ٚ  ٝسٟ َٛؾ ١ض٠ن١ ة٠ٚٛب

ٖ ٚ ٜة١ نة١ ية١    قةٞ  ١ة١َةس ٚ  ية١       ظا  ة١ةريّ ظَدْٞ ث٣ٚ١ًٖ١ )٠ٜٚد ثديرية١ٚ ٕ    
ةةةٝبو طٛ ٜٛدْةة١  نةة١ ٥ةة١ّ عضاااا ٠ٚب ةةة١كاا َٝةةسٜدٟ طةة١ٚض٠ٚ  ٚةري ةةٞ  دضغةةس  قػةة١ٟ ثةة٢ب

ظَد١ْ ي١غ١ض ٚ زٚ ٥ ٟ ًَٛنٞ ١٥ ردزٟ )ق ٚؽ=ن١ىػط٠ٟٚ ط١ٚض٠ ز  ظَدْٝبهٞ 
ب ٥ةةةة١يٛ  ٞ ْٛٚغةةةةط ٠ٟٚ ز٠ٚضٟ غدغةةةةدْٞ عضااااِٟض٠مسةةةة٢ ةةةةة٠ٚٛب ةةةةة١ّ ظَدْةةةة١ ةةةةة١
ٟ َٝتزٟ ٚضز٠ ٚضز٠ ظَةدْٞ ث١ًٖة٣ٚ١   123 د 311زاظض ٠ٚ ٠ٚ١ب ة١ةريّ ي١ ٥ٝع  دضٟ 
ٚ  ة١ ١٥َطٟ ثدزؾد  ظَةدْٞ  ةدضؽ ٜة١ ين ي١ٖجة١ٟ     ي١ ٥ٝع  دضٚ ٥ٝػ عُدٍ ن١ٚ ٠ٚٛ

 ضاااا٥ٟٝكًُٝةةةةٞ  ةةةةدضؽ ق ةةةةٍٛٚ نةةةةط ٠ٚب يةةةة١ زٚ ٟ ٥ٝػةةةة ٝتٟ  ةةةة١ض٠  ٚ  ٥ٝٓكةةةةط    
ٟ 177 هَٛٚةة١ ٞ غدغةةدْٞ  ٥ةة١ّ ظَدْةة١ ةةة١ض٠ ةةة١ض٠ ي١ةةة١ض نةةدٚن١ٚو ٚ يةة١ غةةديريٞ     

                         
(111   ٞ ّ   ٝٓةٛ ْ ٕ  ِض غةةة ةة١  ن ٝب دْة١  ٥ة١ ّ  غة١ض  ١٥خد ة١  ٥ٝٓػةد  ١٥قةةرًيٞ ََٛهٝٓة١  ظاض ث١ًٖة٣ٚ١  نة١   هةةط٠ ٥ة١

 قةة١ِضْٞ يةة١  نةة١ضو زٜةةٔ) يةة١ٕثاإَةة١ نةةٛضزٟ  ١٥ؾةةٛةٗٝب ١ ظاض نةةدْٞفعاإيةة١ نةةْٛه١ ةةة٢ب  ٥ُٝةةِطا نةةٛضزٟ ظَةةدْٞ
 ِض٠ْريةة١ ٥ةة١ند  ظ٠ضز٠ؾةةة ٖةة١ةٞذَةة١ غةة١ْٓٛ ٞ ٚ ٥ةة١ز٠ةٝدو ٚ  ةةدضٜذ ةدغةةٞ ْٛٚغةةط ٠ٚٚ  ٖٝجطٜةةس  ١َٞغةةٝبٝ

ٍب ٞ ) ة٢ب  نٛضز زٜين)  ٝتق١ز ضة٣بٛة١يريهٛ ظاض ز  نٛضز زٜين) ي١ط١ ٞ  ية١  نة١    زٜٓٝبةو  ز  ػة دْ ٞ  قة١ِضْ  غةٝب١َٝ
ب ٥ٝبػةة د١ٜ نطَةةدزل٢ دْٞظَةة ة١ ةة١ٚ ٟٚ نةة١ ْٝٝةة١  زٜٓٝبةةو ز غةة دْٞ) َةة١ ًّٛ ة١نةة٢ نةةط ٠ٚ   ةة١زٜٚٔ ٖٝجطٜةةس 

 نةةٛضزٟ ظَةةدْٞ يةة١ ظاض ْٛٚغةةط ٠ٚ ظ٠ضز٠ؾةةة ٖةة١ةٞذَةة١ َٛز  ١ ةة١ٟ ةةةب نةة١   ةةةدض ٣ٚ طَٛدْٝةةو ؾةةٝريٓس )
 ب١٥ن٢ب
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َٝتزٜةةةس ٚ  يةةة١ ظ٠َةةةدْٞ  هَٛٚةةة١ ٞ ز١ًٜ٠َٝةةةس  ي١ٖجةةة١ٟ  دضغةةة٢ قةةة١زِٜ ٥ٝيٝةةةد       
 ةة١ٜط٠ٟ ز خةةٌ ةةةٛٚ  ْٝٗدٜةة١و  ٛيةة١َدٚ      ٗنةة١يُٝد ٞ  ةة١ض٠ة٢ نط ٜةة٠ٚ١  ةةة١ةريّ ظاض  

ب ن١يُٝد ٞ  طٜؿٝدٕ ي١ ظَدْٞ ظ٠ْسٚ ث١ًٖة١ٟٚ ٠ٚضطةطو ٚ ز خًٝةدٕ    عض٥ٟٛز٠ةد  ة١
  117)نطزٚ  ة١ّ  ١ض ١ ظَدْٞ  دضغ٢ ٥ُِٝطا خبد ١ ٚةٛز"ب

ٕ غٝبطةبٕ َديكبيريِ  ي١ ١٥   3  ةرًيةسٟ  Histary of parsiakض٠ ْدٜدة١نة١ٟ خبٜةس  )  ثا
ٕ   ١٥يري٢ب: "٥ة١ٚ  ١ؾةد٥ ٠ٟ نة١ ية١ َة١     11ةث١ض٠  ٟ نطَةدٕ ٚ  ةدضؽ ٚ ة١ؾةٝبهٞ    ُطٚقا

   م ٚ ١َٖٛٚ نٛضزغة دْس ٕ  ز٠يًٝةٞ ٖة١ض٠ ةة١ قة٠ٛ ٞ ١٥قةرًيٝدٕ ظَد١ْن١ٜدْة١  نة١         
 ٚ ٜةة١ب ي١ةةة١ٜين ظَةةدْٞ ٥ةة١ّ  ١ؾةةد٥ ٠ز  قةة٠ٛ ٝبهٞ ظاض    ٠ي١ٖج١ٜةة١نٞ  ْٛةةسٟ ث١ًٖةة١

ٞب ١ْط١ٕ"ب ١ٜ١ٖ  ة١ةريّ ١٥ّ  ١ضق١ ة١ ز٠ض٠ة١ٜ١نٞ ٚ ١ْٝٝ ن١ ي١  ظَدْٞ ١ٜن ٟ  
 

س١ْٟ          ٥ة١يري٢ب:  مسٚا  ي١ّ ة١ٗٝ ٠ٚ١ قةد ٝبيب ن ةٝبيب ) ةدضىٞ ٥دغةٛٚض   غةٝبط غٝة
ضٜٝةة١ٟ ظَةةدْٞ نةةٛضزٟ ظاض طةةبِض ٠ٚٚ  ةةة١طٜٛبط٠ٟ ٥ةة١ هدضٟ ٥ةة١ٚ     ظاإ"يةة١ّ  ١قةةط٠ز  ْةة١ 

َٛ ١خ١قٝكةةد١ْ نةة١ ٥ٝٓػةةدٕ ٥ةة١ ٛ ٢ْب ةِطٚ ٜةةدٕ ثةة٢ب ةهةةد  ظَةةدْٞ نةةٛضزٟ  ي١ٖج١ٜةة١نٞ   
ٕ َؿ٠ٚ١ؾٞة  دضغة٢ ْٝٝة١ب ةة١يريهٛ ظَدْٝبهة١ نة١  ة١        َٛؾ ١قٞ  ٠ٚ ٜد  ٗٚضٜبهٞة  ة١قٝك٢  طا

ق١زميٞ ١ٜ١ٖٚ  ي١ ظَدْٞ  دضغة٢ قة١زميٞ ي١ٚ ١نة١ٟ ز ضٜةبؽ قة١زِٜ  ةط٠ب ١٥طة١ض ٥ة١ّ         
ةٝعةة١و  ٛيةة١َدٟ  ةةدضٜذ  ١قٝدْةة١ ةرًيةةٝبٔ نةة١ ظَةةدْٞ نةةٛضزٟ     طاإ هةةط٠ قةة١ ٝح ةةة٢ب  ةةة١  

 خب ة٠ٚٛ"بي١ ١قطٟ ؾ١ؾ١َٝين ثٝبـ َٝتزز  ١ٖة٠ٚٛٚ ظَدْٝبهٞ غ١ضة١
 

َٛز٠قٝكٞ  دضىٞ نٛضز  َٝبجة١ض ١٥زَبْةسؽ  ية١ َكدي١نة١ٟ نة١ ية١ ١َمجٛ ة١ٟ        
   ْؿةطٟ نةطز٠ٚٚ  ٥ة١يري٢ب: ٥ةٝ  ة١ ة١ٚ ٟٚ      11مجع١ٝ ٞ ٥دغةٝدٟ ١َضن١ظٜةس  )ْةَٛطا    

َةةة١ ًّٛٚ ةةةة٠ٚٛ نةةة١ ظَةةةدْٞ نةةةٛضزٟ  ي١ٖج١ٜةةة١نٞ  دضغةةةٞ ْٝٝةةة١  ةةةة١يريهٛ ظَةةةدْٝبهٞ  
ظ٠ٟ ١ٖٜةةة١ب يةةة١ خكةةةٛم  ٜةةة١ ٚ خكٛقةةة١ٝ ٝبهٞ ََٛ ةةةد ١َ٠ؾةةةٗٛٚضٚ قةةةديف ٥ةةةدض 
ٔ      ١َ٠غ١٦ي١ٟ ظَدْٞ نٛضز   111)٠ٚ١ٜ  ةظ١َ  ةبظٜبهٝـ طة٣ٛب ية١ َٝبجة١ض غةبٕ  ةريةطٜ

ي١  دملٝبهٞ نٛضز ط١ىلب ظٜد ط ؾةدض٠ظ ٟ   ٗ،  ١ ن١ ة١ق١ز نٛضزٜبو نٛضزٟ ١٥ظ ٢ْبذ١٥ّ 
ظَد١ْن١َدْةة١ ةةةٛٚ خٛةقةة١  ٥ةة١ىلب: ٥ةة١ٚ ظَدْةة١ٟ نةة١ نةةٛضز قػةة١ٟ ثةة٢ب ٥ةة١ند  ٠ٚنةةٛٚ   

                         
 .ؾٝبطنبٙ ة١ًة زٚق بض  هل مٙٞ،  هقضٚٞ  117)
 بAN:11 ةث١ض٠  1111 نديه١ ١  غًٝبُدْٞ  يٝٛ ٟ ة١ ز٠ض ١م ِض ثبض  111)
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ٍب ٚ  ةة١ةد٥ٝ. ٚ   ظاضٟ غةةٝد ٝين ْةةدٚ نٛضزغةة دٕ ٥ٝةةس دٜدٕ نةةطز٠ٚ ؾةةهًٝبهٞ  ٝبهةة١
ةةة٢ب قد ٝةةس٠ٚ ْدؾةةةطٜين ي١ٖجةة١ٟ ٥ٝبةةط ٕ ْٝٝةةة١ب ةةة١  ١نػةةٞ ٥ةةة١ّ ٥ٝس دٜةة١  ظَةةةدْٞ        
نٛضزٟ  يٝػدْٝبهٞ ََٛ دظٚ قديف ٥ةدض٣ ية١ ْدٚنة٠ٚٛ  ٠ٚ ية١ٚ ظَدْة٠ٚ١ نة١  ةدضىٞ        

ٚ     ظ٥ٕٝبط ٕ ثٝبهط ٠ٚ١ٜٚ خ١ٜدةريو ٚ ١ْ  ةد ٥ُٝةِطا  ية١     ضٜٝدو ية١ ةٝبرية١ٟ ٥ة١ٚ قةد٥ِٝ ةةٛ
 نط بظٕنٝد غ١خ ١ندْٞ نٛضزز  ظاض ةدف َٛ د ١

ٍب نطزْٞة        سط  ي١ ْدٚ ظَد١ْندْٞ ؾ١ضقٞ َ ٠ٛ ٚ  ١ْٝد ١٥ّ ظَد١ْٜة١  نة١ ةة١  ة١ٜطٟ ق ٛة
ٟ ب  ١     ٞ ز١ٜٝٝٓ  خبٟ ي١ ٥ٝدة ت عضٟة١ ُد ٞ      طا ظَةدْٞ  ة١ض٠ةٞ ثدضغة ٠ٚٛ  ٠ٚ نة١ٝي

ُد ة١ ١٥غد      غة١ٕ ية١ ظَةدْٞ ٥ٝبط ْٝةس  ٥ٝػة عُدٍ      ق١زمي١ٟ ٥دضميدٕ ْٝؿةدٕ ٥ة١ز  نة١ ٥ة١ّ ن١ٝي
ٍب           ضز ٥ٝػة دف قػة١ٟ ثة٢ب ٥ة١ندب ي١طة١ ٠ٚ١ْٚ  ةة١ةريّ نٛة نط ٠ٚ  ة١ةريّ ز٠َٝبه١ ي١  هطٜةدٕ نٛة

 َٗٞ ٥ٝٓكػدَٞ يٛ ١و   طٚ ٞة ٥ة١ّ ظَدْة١ف  ة١ض٠ق٢    ُٚع ٚ ١َ١٥ؾس   ة١طٜٛبط٠ٟ  ١ض ٝ.
٢َٚ ٥ُٝةةةةةِطا ٥ةةةةة١ة٢ب ةةةةةةب ي١ٖجةةةةة١    ْٚٞ ةةةةةة١ظَدْٝبهٞ  ُةةةةٛة ٥ٝٓهؿةةةةةدف ٥ةةةةة١ند  ٠ٚ ةةةةةةب ةةةةةٛة

ٛ  ث ٟ ٝبؿه١ٚ ٠ٚٛندٕ زٚٚ ٜد غة٢ب  ١ية١  ُدو ةريةبِض٣ب     ظا ٍب  ةطٚيف نة١ٝي ية١زٚ ٟ ١٥َة١    ٗ،٥ة٠ٚ١
ؾهرًيٞ  طٚف ٚ ١ْ ٠ٛنة١ٟ  ١ ةسٌٜ ٚ ٥ٝهُةدٍ ةهةط٣ب ةة١ ز٠ض٠ة١ٜة١ن٣ٛ  نة١ ن١غةٝبو نة١          

ةريةدب نةدض٠ٟ ٥ٝكةت ٞ     ١٥٠قرًيٞ ظَد١ْن١  ٠ٚ ٜد ١ٜن٢ ي١ ي١ٖج١ندْٞ ةع ْة٢ب ة ٛة ٢ْب  ة٢ب   
ضزٟ ىلب ثةة١ٜدة٠ٚٛ ١َ١٥ٜةة١ب َةةة١ ًَٛد ٞ    ٗ دضغةة٢  طٚ ةٞة ١٥غدغةٞة ظَةةدْٞ ٥ةةةدضٟ نةة١      نةةٛة

ضز٣ ٢َٚ ٚ ٜةة١ نةة١ يةة١ ز٠ٚضٜبهةةس  ظَةةدْٞ نةٛة ٠ٚ  ٠ٚ ةةة١ض٠ ةةة١ض٠ ٖةة١ض  ٗ ُةٛة  دضغةٞة ٜةة١نٝبو ةةٛة
ٜبط٠ٟ ١٥َةة١   ٠َٛ ةة١ٜٔ  ةةد ٥ُٝةةِطا  ةة١ض٠ق٢  طٚلاٟاٜةة١ن٢ب ي١َدْةة١ ي١غةة١ض خةة١  نةةطز٠ٚ  ةةة١ طةٛة

ضزٟ ي١ٖج١ٜة١نٞ  ةدض     ٟ ْد ٛ ْني ةرًيٝبني نة١ نٛة ٚ ْةد ٛ ْ    سا ني ٥ٝةس د ةهة١ٜٔ نة١    ٜة١  ٖة١ض ٠ٚنٛة
 ١ٜب٠ظَدْٞ ٥ٝػكدْسٜٓدٜٚد ي١ٖج١ٜ١نٞ ٥ٝٓريًٝع

ةةة١طٜٛبط٠ٟ ١٥َةة١ يةة١ ظَةةدْٞ ٥ٝبط ْةةٞ ة٣ٛب ب ةة٠ٚ١  ٠ٚ يةة١ ١ٖضٜةة١ن٢ب ي١َدْةة١ نةة١ْس  
ي١ٖج١ٜ١ى ث١ٜدة٠ٚٛب ١٥ةٝٓني ن١ ةة١طٜٛبط٠ٟ ي١ٖجة١ٟ ٚةري ةدْٞ ٥ٝبةط ٕ   دضغةٞ نة١ْس       

١ةريّ ٖة١َٜٛٚدٕ ية١ ١٥غدغةس     ي١ ة١ٜين ١٥َد١ْز   ة١ضقٝبهٞ ظاض ١ٖٜة١  ةة     ي١ٖج١ٜ١ن١ٚ
  دضغني  ١ْ )يِٛضٟ  ١ْ )نٛضزٟ  ٚ ١ْ )ةًٛٚةٞ ٕب

 

زْةةٞ ظاض نةة١ّ ثبٚاا  كاا ظَةةدْٞ نةةٛضزٜـ  ظاض ي١ٖجةة١ٟ ١ٖٜةة١  ٠ٚ نةةْٛه١ ةةةب  ةة١
غةة١ ٞ نةةط ٠ٚ  ٠ٚ ةةةب ْٛٚغةةٝٓٝبهٞ َٛؾةة ١ض٠ى ٦ٜ١ٖةة١ ٝبهٞ ١َخكةةٛم ي١طةة١يري٢        
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١ّ  ديرية١ ةب ة١ غة١ة١ةٞ    خ١ضٜو ١ْة٠ٚٛ  ة١ض٠ة١ض٠ ةتريٚةب ٠ٚ١ٚ  ١ةةسًٜٞ نةطز٠ٚب ٠ٚ ٥ة   
َٛؾهٝت ٝبهٞ ظاض ةب َٛز٠قكٝين ظَدْٞ نٛضزٟ  نْٛه١ ْدظ ْني ن١ ي١ّ ي١ٖجة١ ظاض  
ٌب ٚ ١قٝكٝٞ ظَدْٞ نٛضزٜد ة٠ٚٛٚ  ١٥ٚ ٣ْ  ي١ٖج١ٜ١نٞ  ة١  ١ضقد١ْ ندَٝدٕ ي١ ١٥ق

  ط ١ٟٝٝ ١٥ٕٚب
ة١طٜٛبط٠ٟ ١٥ ٓب ط يف  ةٛ ط يف ٚ ِضٜٛ ٜدو ٚ  ١ْعة١ْدو ٚ يٝػةد٠ٚ١ْ  ١ؾة ٠ ٞ    

 ٚ ٚ ١٥ٚقةةد ١ٟ  ٝةةد ١ٖٜةة١ٚ  ة١ٜقةة١ ٥ُٝةةِطا  ط)َةٛنطٟ ٟ )غةةدةترير   ٥ةة١ّ ٖةة١َٛٚ ؾةةط
ٌب نةط ٠ٚ نة١    ة ٝب ١ من١ْٚٛ ةب ْدغٝين  طم ٚ ظَدْٞ نٛضزب  ١قطٜ ١ٕ ق١ْد ١و  دق

  ة١ ظَدْٞ زٚ ٢ٜ )َةدز  قػة١ٟ نةطز٠ٚ  ية١  ةسٚزٟ ؾةُٝدىل        Zoroasterظ٠ضز٠ؾ  )
نٞ )َةةٛنطٟ  ْدغةةط ٠ٚ  ٠ٚ ظَدْٝؿةةٞ   ٚةري ٝبهةةس  ٖد ب ةة١ زْٝةةد٠ٚ نةة١  ٥ُٝةةِطا ةةة١ خةةد    

 –٠ٚنةةٛٚ يةة١ )ظ٠ْةةس ٥د٠ٚغةة د ز  ٥ةة١ٟ ةٝةةٓني  ٖةة١ض٠ ْعٜهةةٞ ي١ٖجةة١ٟ َةةٛنطٟ  ٠ٜٚةةد     
 ظَدْٞ )َٛنطٟ ١ٜب -٠ٚنٛٚ ي١ زٚ ٜٝس   ١ طٜرٞ ١٥ن١ٜٔ

 

١٥ّ ١ْ ٕ ٕ ض١ٜٜة١ ية١   ظا   ٚ  Dormesteter ٚ )زٚض١َغة ١     Hwartِض٠ف )ٖةٛض و  طا
ٚ عضااٟةةة١ ٠ٚ  ١ْ ٝجةة١ٟ ١َ١٥ٜةة١ نةة١ ظَةةدْٞ  ب َٛ ١خكٝكةة٢  ةةط٠ٚ٠ ظاض ثةةٝبـ خةةط 

٥د٠ٚغ د٢ٜ ظ٠ضز٠ؾ  ظَدْٞ نٛضزٚ )َدزٟ ١ٜٚ  ظَدْٞ ثدضغة٢ٝ ٥ة١ٚ ز٠ٚض٠ف ٥ة١ٚ    
خط ز  ْٛٚغط ٠ٚ  ١٥ٚ  ١ضق١ٟ ن١ ية١  صطٕضٟ ثطغ١ثبيٝؼ )١٥ث ظ٠َد١ْةٛٚ ن١ ي١ ٥د

ٌب ة٠ٚٛ ١ٜ١َ١٥  ن١ نٛضزٟ ةة١  ١نػةٞ  ةدضؽ  ة١ز٠زٜبهٞ      ٥ٝٓهؿد د ٞ زٚ ٜٞ  دق
ٍب ْةةة١نطز٠ٚٚ  ؾةةةهًٞ ٥ةةة١ عديٞ ظٜةةةد ط  ةةة١ض٠قٞ  ظاضٟ يةةة١ نةةة١يُٝد ٞ  ةةة ١ض٠ةٞ ق ةةةٛٚ
 نطز٠ٚبظٕنطزٟٚٚ خبٟ َٛ د ١

ز٠ض ةةة١م ةةةة١ ظَةةةدْٞ َةةةدز   ةةة١ٜف نةةة١ َةةة١ ًَٛدمتدٕ ظاض ن١َةةة١  ةةةة١ةريّ )ظ٠ْةةةس     
ْةةةة١ ٞ خدْةةةة١ز ْٞ  طاااا٥ٕد٠ٚغةةةة د ٟ ظ٠ضز٠ؾةةةة  نةةةة١ َٛ  ١َ١يةةةة١ يةةةة١ ز٠ٚضٟ غ١يريةةةةة  

 ةة١ضم ٥ةة١ندب ةةةب   )٥دخ١َ١ٕ ٜةةس  ْٛٚغةةط ة٢ب  ظَد١ْنةة١ٟ ظاض نةة١ّ يةة١ ظَةةدْٞ َٝةةسٜد       
ٍ ظاض٠ٚ  ًٚثا  ٟ ؾهًٞ ١٥قةرًي٢ نةطز٠ٚ    ظٕ ٞ ١َ١٥ ن١ ظَدْٞ نٛضزٟ َٛ د ٢١ٚثب 

١٥ّ ن١ْس ن١ي١ٜ١ُٝ ز٠يًٝٞ ١ٜ٠ٚ١٥ب ز٠يًٝٝبهٞ  طٜـ  ١ة٠ٚنطزْٞ  ١ضيف )ٙ ٜة١ ةة١   
ف نةةط ٠ٚب ٚ  ز٠ض١٥نةة٣ٚ١ب نةة١  دضغةةٞ )ٙ  ذب نةة١يُٝدو  نةة١ يةة١  دضغةةٝس   ةة١ عضااٟةةة١

  ٟ   ةة١يريهٛ  ١ة٠ٚؾةٞ نةطز٠ٚب ٥د٠ٚغة دٚ ث١ًٖة٣ٚ١      ١ٜن١ٟ خبٟ  طٜبس ٠ٚ ْة١ى نةٛضز
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ب نةة١يُٝد ٞ ٚ ٣  ٝدٜة١ ٠ٚنةةٛٚ  ٖةة١ىُٔ  ٖةدٕ  ٖةةني نةة١ ٥ُٝةِطا يةة١ نٛضزٜةةس     عضااٟةة١ 
 ١َٚةٛز٠  ة١ةريّ ي١  دضغٝس  )ٙ ن١ٟ ىلب  ط٣ب ز ض٠ٚب

 
 فارشًِ ئًَصتا ئاوَشتا كرواجنًٌ ئًَصتا كىردٍ شمًَىانًِ

 غٓريني  ةعضة َدظ َدظٜٔ ط١ٚض٠
 ةًٓس ة١ض٠ظ  ظة١ض ة١ضظ

 َدٖٞ َدغٝد َدغٞ َدغٞ
 ؾ  ٥ٛؾ   ٥ٛؾ    ٛؾ 

 ثٌ ث١ض٠ د ث١ضو ةطز
   د آ ٖٛض خبض ِضاش

 طٛض ظ ٚضظ  ٚض ظ ة١ض ظ
 َريؼ ١َخؿٞ َٝـ َٝبـ
 ةط٠ ٚض خد ة١ضر ة١ضر
  طف  غدٔ خػد نػ١ قػ١

 خٛ غ  ٚ ؽ ٜٚػٛ ٜٚػ 
 ز ْػ  ظ ٕ ظ ْٔ ظ ْني

 َٔ ١٥ظّ ١٥ظ َٔ
 َٔ  َط  َٝٓد َٓد   َٔ هًٕٚض   )

ط١ٜٔ ن١ ظَدْٞ نٛضزٟ  ية١ زض ٚغةٝب١ٝ   ٢ٕيري١ ١ نٛضو ٚ َٛخ ١ق١ض٠  ٢بط ي١ّ َٛ
ٍب ظَدْٞ ٥دضٜةس  َٛ د ة١  بٚط١َٕؾٗٛض٠ن١ٟ  دضغٞ ظٜد ط ِض  ظإ  ١ٜنٞ ة١ ق٠ٛ ٞ ي١ط١

ٕ  د ة١  ةةب ١٥ٚ ْة١ٟ نة١ ةة١ نةدٟٚ ظَةدْٞ ٥ةدض        ٢ٚضا  نطز٠ٚب ٥ة١ّ   نةٞ ٖة١ض٠ قةدف    ٙٚا
  ٕ ٜةة١  ٠ٚ ١٥ٚ ْةة١ٟ نةة١ يةة١ّ  هةةط٠ز ٕ يةة١      فااٟة١ ةة١ٚ ٟٚ نةةد   ١َدؾةةدٟ  دضغةةٞ ١٥نةة١

  ١ ٝ   ٞ ظَدْٞ  دضغٞ ي١ ز٠ٚضٟ ٥ٝػ ٝتٟ ٥ٝبط ْس  ة٢ب خ١ة١ضٕب
  يةة١ّ خكٛقةة٠ٚ١  ظاض The  Case of Kurdstan against Turkey ةةد ٞ )٢ٚضاا 

تيف ٥ة١ هدضٟ  دظ٠ٜة١ب خٛةريقة١ٟ ٥ة١ّ         د ة١ ٚ ٜة١: "ظَةدْٞ  دضغة٢     ٢ٚضا   ١ةدٜ ة١ٚ خٝة
ٍب ظَةدْٞ ظ٠ْةسٟ ٥ٝبط ْة٢   ق١زِٜ  ي١ط غدْػةكطٜة ٖٝٓسٚغة دٕ ظاض َٓدغة١ة١ ٞ ١ٖٜة١ب      ١ٗ

تزز   ة١ضى نةط ب ةة١ةريّ            ظَدْٞ  دضغ٢ قة١زِٜ   ١قطٜ ة١ٕ ية١  ١قةطٟ نٛة ض٠َٞ ثةٝبـ َٝة
نةةٛضزٟ ٥ُٝةةِطاٟ ىلب ثةة١ٜد   ٗٚ َٝةةسٜد٢ٜثااٟظَدْةةدْٞ  دضغةٞة  ةةدظ٠ٚ ث١ًٖةة١ٟٚ ٜةةدخٛز ثةةدض  
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َٝةةسٜدٜٞ  غةة٢ب نةةٛ ض  ١قةةط يةة١زٚ ٟ ض١ٜٜةة١ ٥ةة١ة٢ب ظَةةدْٞ ظاإةةة٠ٚٛ"ب ةةة١طٜٛبط٠ٟ ٥ةة١ّ ْةة١
تيف ِض٥٠ٞة     ٌب زٚٚض٠ٚ  خٝة ي١ْدٚنْٛٚٞ  ه١َٚٛ ٞ َٝسٜد ث١ٜد ةٛٚة٢ب  ن١ ١َ١٥ف ي١  ة١ق
 ٛيَٛةةدٟ يٝػةةد١ْب يةة١ ةٜةة١نٞ  طٜؿةة٠ٚ١ ١٥طةة١ض ظَةةدْٞ  دضغةة٢ ٥ٝبػةة د نةةٛ ض  ١قةةط يةة١    

ٟ ثٝبـ َٝتزز  ٥ٝجةدز نط ةة٢ب  ٥ة١ّ نة١يُٝد ٞ  ة١ض٠      ٛ      با ٠ٚ ٜة١ٟ نة١  ٝبٝةس  ٥ة١ةٝٓني ية١ نٜٛبة
ٚ ية١ةٟ غة١ض٠ٚ٠         ن٣١  ٝب٢ ن١ٚ ٠ٚٛب  ١قٝك١و ١ٜ١َ١٥ نة١ ظَةدْٞ  دضغة٢ ٥ُٝةِطا  ٠ٚنٛة
ةدمسةةةدٕ نةةةطز  يةةة١ زٚ ٟ  ١ي ةةة١ٟ ٥ٝػةةةت١َٝو ةةةة١ غةةة١ضٜدْس  ثدٜةةةد ةةةة٠ٚٛ  ٠ٚنةةةٛٚ يةةة١       

 ز  ةةةدؽ نةةط ٠ٚ ٥ةة١ة٢ب يةة١ ز٠ٚضٟ  ١ ةة١يٛةٞ )٥ةةدٍ ةٜٛةة٘ ز      ْااااااطوةٛ ط  ١ٝنةة١ٟ )َديريةةة 
١ز   ٥ةة١يري٢ب: "قةة١َٚٞ ثةةدض32ض  يةة١ ةثةة١ض٠ ثاإةةةٛٚة٢بب  ةة١ٜين ٥ةة١   يةة١  ١قةةطٟ ثٟ  دؾةٝة

غٝب١َٝٞ ثٝبـ َٝتزز  ن١ ٚةري دْٞ نٛضزغ دْٞ ظ٠ٚو نطز  نةٛضز ْٞ َة١ة ٛٚض نةطز نة١     
ٍب ةهة١ٕ  ةة١ةريّ    سٟظَد١ْن١ٟ خبٟ  ن١ ث٣ٚ١ًٖ١ ةٛٚ  ٠ٚ ن١ ي١  دض ١ٜ ثدٜد ةٛٚةٛٚ  ق ةٛٚ

ٍب ق١َٚٞ َػ ١ٚيٞ ثدضغس  ظاض ية١  ١َدغةس     ةةٕٛٚب ي١ٖج١ٜة١نٞ   ١٥ٚ نٛضز ١ْٟ  ن١ ي١ط١
ٕ ْعٜو ة١ غدْػكطٜة ٖٝٓسٚغة دْٝدٕ َٛ د ة١   نةطز  ٠ٚ ٥ة١ٚ ة١ؾة١ٟ نة١ زٚٚض ةطٚ ية١        ظا

ٍب نةةطزب يةة١ٚ  دضى٠ٚ١ٜةة١ نةة١ غةة٢ب  ٙاا  ١ضةةة٠ٚ١ ةةةٛٚ ي١ٖج١ٜةة١نٞ ْعٜهةٞة ١٥ضَةة٢ْ١  ٕ ق ةةٛٚ
ٕ ظ ظ ٜٞ ث١ٜد ة٠ٚٛ"ب ٥ة١ّ ْة١   ٗي١ٖج١ٟ نٛضزٟ ١ٜ ين نطَدزلٞ  ةدةد٢ْ ضٜٝة١ٟ زٚ ٜٞة   ظا

ٕ ة١  ١  ب ٥ة١ّ    M. Grantيري١ ة١ٟ َٛغ ١ؾةطٜل )َدزٜػةٕٛ  ط ْة      ًطا  ض ف ١٥ند ة١ غة١  طا
ٍب ْةة١ ٙااٟيري١ ةة١ٟ زٚ طاا َةةٛ كًبث١زٜدٟ ٥ٝػةةتّ  نةة١  ظاإٜةة١ف زٜػةةدٕ ي١طةة١ ضٜٝةة١ٟ ٥ٝٓػةٝة

ض ٜة١ى ْةدطط٣ب  ٠ٚ ةة١طٜٛبط٠ٟ ٥ة٠ٚ١          ٛٚض٠  ٖٝة خٛةق١ٟ ١٥ هدضٟ  ٛية١َدٟ ٖة١ض٠ ١َؾٗة
ٕ ْة١ ن١ ٖٝض ْدٟٚ ١٥ّ َٛغ ١ؾطٜك١ ْدٖٝب٢ٓب ٚ ز٠ض١٥ن٣ٚ١ب ن١ ٥ة١ هدضٚ   ضٜةد ٞ َة١ق ٍٛ   ظا

   111)١ْٝٝٚ  ي١  ١قٝك١و زٚٚض٠ب
خٛةريق١ ١ٖض ن١ْس٠ ظَدْٞ نٛضزٟ  ٠ٚنٛٚ  دضغٞ ظَدْٝبهٞ  ة١ضةٞ ٥ٝبط ْٝٝة١  ةة١ةريّ    

ٕ ن١ ١٥قرًيٞ ٚن١ ١٥غدغٝد ٞ يٛ ١ٝ٣ٚ١ٟ ي١  دضغٞ ة١ ١ٚ ٟٚ ةب٣ب : ظَةدْٞ  ة١ضةٞ   ٙا
ٟ ة١طٜٛبط٠ٟ  ١زقٝكد ٞ ة١ -٥ٝبط ْٞ ٝ   -ب َٛغ ١ؾةطقني عضا ُديٞ )غة١ضٚٚ  ٚ  زٚٚ ة١ؾة١: ؾة

ضزٟ  ةة١ ِض٠ ُٞة ١٥َة١ نة١ ية١  دضغٞة ٥ة١ندٚ          ٜةةبه٢  طااا ٥ٝدة ت  ةٓٛةٞ )خٛ ضٚٚ ب ظَدْٞ نٛة
                         

ٟ  ة١ ز٠ض ١م ٠ٚ١٥ٟ  111) ٞ  ٥ة١ هدض ٟ  ؾةٛة٠ٚ١ٗ  ١٥خد ة١  ٥ٝبُة١   ط ْة ٞ  ١َغة١٦ي١  ٥ة١يري٢ب   ط ْة   نة١  َةدز٠   قة١َٚ
ٍب 1999 ّ  ن١ ١٥يريٝبٔ ضث ٥د  ًُٝٞ ٚ  دضٜذ  ٛي١َدٟ ١َٖٛٚ حلدٍ ٠ٚب ةٕٛٚ َٝسٜد ي١ َٝتز ثٝبـ غد  ق١َٚة١  ٥ة١
 بَٝسٜد ٖد ب ١ َٝتز ثٝبـ غديٝبو ١ٖظ ض
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٥ٝكٞة  ثا  ظاضٟ ي١ ط١ىل ١ٜ١ٖ   ١ضقٞ ي١ ط١يريس ١ٜ ة١ ٥دؾةهط  زٜةدض٠ب ٚ قٝعة١ٕ ١٥طة١ض ٥ة١ٚ ٠ٚ     
ظَةةةدْٞ نٛضزٜٝةةة١ نةةة١ ةةةة١ ز٠غةةة ١ٜ٠ٚ١  يةةة١ٚ ز٠ٚض٠ٟ نةةة١ ظَةةةدْٞ  دضغةةٞة َٛةٛز٠ٜةةة  ٚ 

ْٛ ْس  ق١زِٜ  ةط ةٛٚ ٜة١  ة١ضقٞ ١٥غدغة٢ ةة١ٜين ٥ة١ّ زٚٚ ظَدْة١ ةدؾة           د٥ٝك١ٝ ٞ خبٟ 
 ٛ   ظااٟز٠ض١٥نةة١ٚوب  ةة١ضقٞ ٥دؾةةهط ٟ ةةة١ٜين نٛضز٣ةةٛ  دضغةٞة  ١قطٜ ةة١ٕ ثٝبٓجةة١   ١يةة١ 

 ٥دغدغٞ  ؾهرًيٞ  ق١ضف ٚ ١ْ ٣ٛب
ٍب ٟ ق١يرية١ٚٚ ية١ض  )ز ٟ        ظى:  فُرقٌ تـُلوى  ١٥ ًة١  ية١  طٚ س ٜة١  ٠ٚنةٛٚ )ِض ٚ )

 يٞبًث ١٥ ٗط١ض٢ٜٚ ٗز ٢ْ
ٕ نة١ طةبِض ْٞ ية١    فرقٌ ئُساسٌ: ندْدٜة١  ٠ٚنةٛٚ ٥د ة١ف=٥دطط  َدٖٞ=َدغةٞ      فعا

 مندظ=ْٜٛبصب
 ١قةةطٜر٣ٛ  ةة١ضقٞ ْةة١ ٟٛ )طط َةة١ض   يةة١ ؾةةهٌ ٚ  ١قةةطٜف ٚ   ٗ ةة١ضقٞ ؾةةهرًي٢

 ةة١ضنٝيب نةة١يُٝدو ٚ ٥ةة١ عدٍ ٚ ة١َٛيس ٜةة١  ٠ٚنةةٛ  طغةة دز=ْدضزٟ  ٥دَةةس= ٖةةدو        
ِ= نةة١َٚٛ ةٟ ٥ةة١ٚ )ةةةةب   ٥دٚضز=ٖةةد٢ْ )٥ٝٓػةةكًبث١زٜدٟ ٥ٝػةةةتّ ب ةةة١ ْةةعز  ٚ ض ةةة     

     ٟ ظاض ةةة١   119)ؾةةدض٠ظ ةْٛٚٞ ٥ةة١ّ  ١ضقدْةة١  ١َدؾةةدنطزْٞ )ز٠غةة ٛضٟ ظَةةدْٞ نةةٛضز
 ن١يريو ز٣ب ب

ٟ  ة١ض٠ةٞ  ٚ دضغةٝـ ية١  ة١ض٠ةٞ ةة١      ٗنٛضزٟ  ي١ ظَدْٞ  دضغة٢  ب ن١يُٝة١ٟ  عضا
ةٝعةة١و طاإظَدْةة١ ةةة١   طاا٠ٟٚضطط ةة٠ٚٛٚ ٥ٝػةة عُديٞ ٥ةة١ندب ةٝبجريةة١ ي١َةة١ف ٥ٝدةة ت    

ٟ ١ْ ٝج١ٟ ٥ٝد ت ٚ ٢اث  ٥ٝةس ضٟ نة١ْس ٖة١ظ ض غةديري١ٜ١   ة١      ٥ٗٝج ُةد ٢  ٗغٝدغة٢  طا
  ١ٕ ١٥طة١ض  ١َدؾةدٟ ظَةدْٞ    ذِض٠ِضٜبهٞ ٚ ٣ ةب ١٥قرًيٞ ظَد١ْن١ ١ْة٠ٚٛٚ  ْدة٢بب ضٕ

ةةٕٛٚ  ٠ٚ نة١ّ    ثا  َٛ ة١  ٢اث  ١٥قٛ َٞ  طٜـ ةه١ٜٔ ١٥ةٝٓني ن١ ١َٖٛٚ ي١  ة١ٜين  ة١  
ٝـ ية١ّ  ديرية١   ٚظاضٟ ن١يُٝد ٞ ظَدْٞ  ١ٜط٠ٜدٕ  ٝبه١ةريٚ ة٠ٚٛ   ة١ د ظَةدْٞ  ة١ض٠ة   

ب عضااٟةةة١ ٗيةة١ٕ ظَةةدْٞ  ط ْػةةع٠ندٕ ظاض  ةة١     ٞ ٜبْةةد٢ْ ثاإْةة١ةد ٞ ْةة١ة٠ٚٛب َةة١
نةة١يُٝد ٞ  ١ض٠ةٝؿةةٞ  ٝدٜةة١ب ظَةةدْٞ ٥ٝٓريًٝةةعٜـ  نةة١ ٖةة١ََٛٚدٕ ةةةب ٥ٝػةة ردز٠ يةة١   
ٍب ةةةةب  ٝبطةةةةْٛٚٞ ٥ةةة١ز٠ٜٔ  ثةةةِط٠ يةةة١ نةةة١يُٝد ٞ ة ةةةٝين           ةةةًِٝ ٚ ١َ طٜرةةة١و  ٖةةة١ٚ

ن١ٚ ب ةة١ ؾةةهًٝبهٞ ٚ ٠ٚ نةة١ ٥ٝٓػةةدٕ    ٜبْةةدْٞب ظَةةدْٞ  دضغةة٢ ٥ُٝةةِطا     ٗة١ضَةة٢ْ١

                         
 بْٛٚغط ٠ٚ ٠ٚ٠ ١ٜة ٠ٖٚيب ل ٛ ٝ) ِض٠فطٕ ي١ ٚ ق١ُٝ ١ ة١ ٚ ْدٜد  ظاض ضٜبهٞث١٥ٕ  119)
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ْد ٛ ٢ْب ةرًي٢ب ن١ ١٥ّ ظَد١ْ ي١  دضغ٢ ق١زمية٠ٚ١ ظ ٠ٚ  نةْٛه١ ٠ٚنةٛٚ ظَةدْٞ  ةٛضن٢      
ٍب  ةدى  ةدى ن١يُٝة١ٟ  ةدض         ٟ ثٝبؿٛٚ   ١ْٝد  ٝعةٌ ٠ٚ ٜةد خ١ة١ض٠نة١ٟ ي١طة١ ٜة١  ةةدق٢   سا

ةًٛةٞ ٖٚٝٓسٟ ِٚضٚٚغٝؿ٢  ٝبه١ةريٚ ة٠ٚٛ   ٗب ن١يُٝد ٞ  ٛضن٢عض١ٜٟٚ ة١بٟ ١ض٠
ٚ  ٥ة١َطٜبهٞ  طٕٕ نطز  ١ْ ٝج١ٟ ٥ٝد تضٌ ّ  ديري١ف  ٠ٚنٛٚ ي١ غ١ض٠ٚ٠  ١ض٠ٚ ١٥
   ي١ة١ض ٠ٚ١٥ ةب ظَد١ْن١ ْدةٝب ١  ١ٜ.بٕٙةٝع٢طٕ

 

ٍب ١َ١٥ؾةةةةس   َةةةٔ يةةةة١ٚ  هةةةط٠ز ّ نةةةة١ ةةةة١ ٚ      طٕي١طةةة١ ٟ ظاضةةةةْٛٚٞ خٜٛبٓةةةةسٕ ٚ  ساااٚا
ب ن ٝبيب ةدف ةدف )٠ٚنةٛ قة١ضف ٚ ْة١ ٜٛٚبهٞ    عضٟخٜٛب١ٓزٚ ض ٠ٚ١ْٚ  ة١ ٜدض١َ ٢ ة١

يٞة   ظَةدْٞ نةٛضزٟ  ََٛهٝٓة١ ؾةهًٝبهٞ غةٛٚى ٚ       ًثا  غٝ. ٚ قدَٛغٝبهٞ  دّ ٚ ٥ة١ َْٛد
٥دغةةةدْ  ثةةة١ٜد ةهةةةد  ْٛٚغةةةني ٚ خٜٛبٓسْةةة٠ٚ١ٟ  ١ٚ ٝةةةس ةهةةةط٣ب  ة١ؾةةة٢ ظاضٟ يٛ ةةةد ٞ   

طٕ دضغ١ٝن١ؾةةٞة  ةةةة١ ٚ  ٗ ةةة١ض٠ة٢ ٟ زاظٜٓةةة٠ٚ١ٚ ق ةةةٛٚيريهطزْٞ َٛقدةًةةة١ندْٝدٕ ةةةة١  سااٚا
ن١يُٝد ةة١ٟ  ١ٜط٠ٜةة١  نةة١ طةةبِضٜين  نةةٛضزٟ  ِضاش ةةة١ض ِضاش نةة١ّ ةةة٢ب  ٠ٚ ٥ةة١ٚ  ةة١    و ٚ   

ٞب  ٝبههةةٕٛٚ  ٥ةة١ة٢ب ٠ٚنةةٛٚ      ظ٠ة١ ةة١  ٠ٚ ٜةةد طةةبِضٜين ١٥ةٝب ةة١ غةة١ة١ةٞ ؾةةرًي١ش ٕ ٚ غةة١ضي
ٍب ةب ظَد١ْن١ٟ  ٠ٚ ة١ د ةة١ طةٜٛبط٠ٟ     -١ًًَٝ ١ندْٞ  ط نطزٜٚٚد١ْ نٛضزٜـ ةٝدْهد ة١ َد

ٚ عضاا٥ٟٝي ٝةةدةٞ  ًُٝةٞة ظاض َْٛدغةٝة ١ نةة١ ةةة١  ٍب ب  ةة١     ٞ  ةةدظ٠ف  يةة١ّ ْةةد٠ٚز  ق ةةٛ
 ة١ّ  ١ض ١ ظَدْٞ نٛضزٟ ظٜد ط ز٠ٚيري١َ١ْس ١٥ة٢بب ٗ،ةهط٣ب

ب نةةةة١ؽ  ةةةة١ غةةةة١ة١ةٞ ظاضٟ ي١ٖجةةةة١ٟ نٛضز٣ٝةةة٠ٚ١  ٥ةةةة١يريٝبٔ ي١غةةةة١ض   عضااااٟةةةة١ 
ة  ٚ  َُٛٚٞ ِضاٜؿ  َٛؾه١ٜ١ًٝ  ة١يريهٛ  ١ٜط ممَٛه١ٓٝ  ةّ ٚ ٜة١  ث ١٥غدغٝبهٞ 

ٌب ة٠ٚٛ: ْة١ظ ْٝين  ة١   ٘ ن١ ١٥ّ  هط٠ ي١ زٚٚ ؾ ٠ٚ١  دق ٚ  ٠ٚ ض  ةٞ يٛ ةد ٞ ظٜٓةس   طا
 ١ْؾدض٠ظ ٜٞ ظَدْٞ نٛضزٟ:

 
ٚ قٝعة١ٕ ١٥طة١ض  ١َدؾةد١ٜنٞ  ًُٝةٞ ١٥يػة١ٓٝ ةهة١ٜٔ ٥ة١ةٝٓني  نة١ ١ًًَٝ ة١           ئة.

١ٖض٠ط١ٚض٠ندٕ ن١ ي١ّ  ١قط٠ز  ؾهًٝبهٞ َٛ ١ ٝسٚ ة١ ١ٖٜ ١و ْٝؿةدٕ ٥ة١ز٠ٕ  ية١    
 ٠ةةة١ٜين ظَةةدْٞ ١٥قػةةدّ ٚ ؾةةٛ ١ةٝد ٝد  ةة١ضقٝبهٞ ي١ٖجةة١ٟ َةةِٖٛٝ ةةة٠ٚٛب  ةة١ د ثةة٢ب 

َٝكةةط   ٝجةةدظ  غةةٛض١ٜٚ  ٝبط قةةس     ٜٔ  ٥ُٝةةِطا يةة١ ةةة١ٜين  ةة١ض٠ة٢  ْةةد٣ٚب زٚٚض ةةةِطا 
ٍب  ةة١ض٠ةٝبهٞ   قاا٠ٚ١٥ْٟةةس٠  ةة١ضقٞ ي١ٖجةة١ ظاض٠  نةة١  ةة     ٜةة١ى ظاض ةةة١ ظ٠ةةة١و ي١طةة١



 334 

َٝكطٟ ٠ٚ ٜةد غةٛضٜس  ٥ة١ ٛ ٢ْب قػة١ ةهةدٚ  ية١ ١٥ ًة١ةٞ  ة١     ٝدٕ  ةديري٢ ْةدة٢بب           
٠ٚ  ةد َة١ دضٜف     ١ضقٞ ٥ة١ْٛ  ٞ ي١ٖجة١ٟ نةٛضزٟ ٖةٝض ٠ٚق ة٢ب ي١َدْة١ ظٜةد ط ْٝٝة١         

ظٜةةةد ط ةتريٚةٝب ةةة٠ٚ١ ٥ةةة١ّ  ةةة١ضم ٚ  طٚقةةة١ نةةة١ّ ١٥ةٝب ةةة٠ٚ١ب ز٠يًٝٝبهةةةٞ ٥دؾةةةهط ٟ ٥ةةة١ّ   
 ق١ْد ١ ١ف ظَدْٞ ٠َٛ ١زٟ ٥ٝٓريًٝعٚ  ط ْػعٚ ١٥يريُدْٞ ٥ُِٝطا١ٜب

١٥ط١ض قد ٝبيب ١٥ٚ ١ْٚ ١ ١٥ هدض٠  ز٠ض ة١م ةة١ ٥ة١ْٛ  ٞ ي١ٖجة١ٟ نةٛضزٟ       ب.
١ نة١ ٥ة١ّ  هط٠ٜةدٕ  ١قةيٝح ٥ة١نطزب      ١َ ًَٛد ٝبهٞ  ١ٚ ٜٚدٕ ة ٛٚ ٜة١  ؾةٛة١ّٗ ْٝٝة   

نةةةْٛه١ ٠ٚنةةةٛٚ ٥ةةة١ٚ ٕ  ٝبري١ٜؿةةة ٕٛٚ  ةةة١ضقٞ ةةةة١ٜين ي١ٖجةةة١ندٕ ةةةة١ ز٠ض٠ة١ٜةةة١ن٢   
ٍب نٛضزٜبهٞ )يِٛض ٠ٚ ٜةد)طبض ٕ  ٠ٚ   ٚ ١ْٝٝ  نٛضزٜبهٞ خ١يريهٞ غًٝبُدْٞ ١٥ ٛ ٢ْب ي١ط١

ب يةة١ ي١ٖجةة١ندٕ ظاض ْعٜهةةٞ ٜةة١ن ٕب   عضااٟٜةةد )ةدزٜٓةةدٕ  قػةة١ ةهةةدب ةدخكةةٛم ةةة١   
ةٓةةةٛةٞ  ةةة١ضة٢ ٥ٝبةةةط ٕ  ٗنةةة١ ي١ٖجةةة١ٟ نةةةٛضزٟ ؾةةةُٝديٞ  ةةة١ضة٢ يةةة١ٕ ٥ٝبػةةة دثااإَةة١ 

ة١ ة١ٚ ٟٚ يةة١ ٜة١ى  ةة١ضم ْةةدنط٣بب ١َ ًَٛة١ نةة١ ي١ٖجةة١ٟ نةٛضزٜـ نةة١ْس ١ْٚ ٝبهةة١ٚ     
ة١ؾ٢ ظاضٟ )نطَدزلٞ ١ٜب ة١طٜٛبط٠ٟ ؾ١ض ٓد١َ  ق١َٚٞ نةٛضز   ٝ دض٠ ة١ ية١ نةٛ ض     

 قبيريٞ ط١ٚض٠: نطَدْج  يِٛض  ن١بِٛض ٚ طبض ٕب
 

ٕ        ي١َد١ْ ة١ؾٞ يةِٛض  ظا   .Oض َٛ  ١َ١ية١ نة١ ية١ نبَة١يريٞ ةٓةٛة٢  ة١ضةٞ )٥ةٛب َةد

Mman ٚنب١َيٝبهٞ ة٣ٛب ةٔب  
طةةةةبض ْٞ )ظ٠ٖةةةةدٚ   ٠ٚى ٖةةةة١ٚض َٞ )غةةةة١ٓ ٟ قةةةة١َٚٝدٕ ٚ ظ ظ ببببببب ٚ خلب  ةةةةة١   
ٍب نةةٛضزٟ  ةة١ضقٝبهٞ    ي١ٖجةة١ٟ ؾةةُٝديٞ  ةة١ضةٞ قػةة١ ١٥نةة١ٕ ٚ ٥ةة١ّ ي١ٖج١ٜةة١ف ي١طةة١

٥ة١يري٢ب ٖة ٠ٟ  ةة١ةريّ نةٛضز ٥ة١يري٢ب      ية١ٕ   طةبض ٕ ٥ة١يري٢ب ٖة١ض٣  ظ ظ      ثٕط١ٚض٠ٟ ١ٜ١ٖ )١َ
)غةة١ٝ ب ةةة١طٜٛبط٠ٟ  ةة١زقٝكد ٞ َٛغ ١ؾةةطٜل )٥ةة١زضٜؼ    ظَةةدْٞ ظ ظ   يةة١ ظَةةدْٞ       

ٕ ف  ةة١ ْة١  ض١ٜٕٚٚٚ  ١٥ّ  ١ض٠ًٟق١زميٞ ز١ًٜ٠ ِض ِضٜٛ ٜة١ ٞ ١ٖٚ ضَٝٝة١ندٕ ٥ة١ة٢ب    ظا
 ِض غ  ة٢ب )َٝبج١ضغبٕ ب

ية١ نطَدؾةدٕ ٚ   زٜػدٕ ؾ١ض ٓد١َ  ١٥يري٢ب ن١  ١ؾد٥ ٟ نة١بِٛض  ية١ ةة١ٜين غة١ٓٚ     
ظ٠ٖةةدٚ ز ٕب ٠ٚ  ةة١   ٟ نةة١بِٛض  ةةة١طٜٛبط٠ٟ ؾةة١ض ٓد١َ ٥ةة١ة٢ب  ةة١ٚ  ٛقٞ نبَةة١يري٢       

ِض٠ف طاإنةةٛضزٟ  ةة١ٜطٟ نطَةةدزل٢ ٚةري ةةدْٞ غةة١ٓٚ نطَدؾةةدٕ ةهدب٥ةة١ّ ي١ٖج١ٜةة١ يةة١    
 ٠ٚ٠   ةةة١زقٝل نةةةط ٠ٚ  ةةةة١ةريّ ٖٝبؿةةة د ١ْؾةةةط   O. mmanَٛغ ١ؾةةةطٜل )٥ةةةٛب ممةةةدٕ  
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٥ةةة١ّ َٛغ ١ؾةةةطٜك١ يةةة١ ن ٝب ١ن١ٜةةةس     د ةةة١ٟ نةةة١  ٢ٚضااا ْةةة١نط ٠ٚب ةةةة١طٜٛبط٠ٟ ٥ةةة١ٚ  
ٍب ةرًيةسٟ ن ٝب ١نة١ ز٠ض ة١م ةة١ ي١ٖجة١ٟ َة١         ٞب  ٥ة١ة٢ب ٥ة٠ٚٚ١ ٕ ز ١ٜٚ  ٟ ةٓةٛةٞ  ُطٚقا

طٛيريةة١ٜٞ  ٗ)نطَدؾةدٕ  ةة٢ب نةة١ نطَدْؿةدْٞ  نةة١بٛضٟ  ية١نٞ  ةدٖط ٚ ْةةسٟ  ْد١ْنة١ىل     
 ز خًٞ ١٥ّ قػ١ٜ١ُب

ةٝجةةدضٚ ؾةة١ضقٞ    [ةرًيةةسٜبهٞ  ةةطٟ ز ٥ةة  ةةة١ ي١ٖجةة١ٟ غةة١ٓٚ نطْةةسٚ طةة١ضٚٚؽ      
١ٜب ٠ٚ١٥ خ١يريه١ٟ ة١ّ ظَد١ْ قػ١ ١٥ن١ٕ ة١ خبٜةدٕ ٥ة١يريٝبٔ نةٛضز  ٠ٜٚةد ةة١ْدٟٚ      ]١غٓ

ي١ٖجةة١ٟ  ]يةة١ ي١ن ػةةدْس [ ١ؾةة ٠ ١ندْٝد٠ٚ١ْ ٜةةدز ١٥نةة١ضٜبٔب يةة١ ْعٜهةة١ٟ يِٛضغةة دٕ   
ةٓٛة٢ نٛضزٟ ة١ ية١نٞ ١َؾةٗٛٚض٠ب ية١ )غة١ملدؽ ٚ  ةدضؽ  ٜؿةس   ١ؾةدٜطٟ ية١ى         

 ٕ ةةةة١طٜٛبط٠ٟ  -١ةةةةسا ٟ  ةةةدضؽ  -١ٖٜةةة١  ةةةة١ةريّ ظَةةةدْٞ نةةةٛضزٟ  ١ؾةةة ٠ ٞ )نةةة١يٛ
 ١ٜبكٟي١ – ٠ٚ٠ O. mman ١زقٝكد ٞ )٥بب ممدٕ 

ي١ٖج١ٟ ةٓٛة٢ نٛضزٟ  ١ضة٢ ٥ٝبط ٕ   دز٠ ١ٕ ي١ ؾةهًٞ ظَةدْٞ نةٛضزٟ نةب ١     
ٟ ز٠ض٠ٚ٠ب ١َٚةٛزٜة١ ٞ ٥ة١ّ ي١ٖج١ٜة١  ةة١ٜطٟ نطَةد     زْةةٞ ثبٚا  كا   ٜة١  ِض٠ْريةة١  ة١  جنا

 ١َغ١٦ي١ٟ )ندضزا=ندض ٣ٛٝ ٟ ق١زمي١ز  ن٢َ١ب ١ُٖٝ١٥ ٞ ة٢بب
 

ٝبُةة١ ١٥قةةرًيٞ ن١يُٝةة١ٟ نطَةةدزلٞ  ْةةدظ ْني  ٥ةة١ٜد ١٥َةة١ يةة١  ةة١ضنٝيب ن١يُٝةة١ٟ      ٥
نٛضزٚ  ْدٟٚ  ١ؾ ٠ ٝبهٞ َٝسٜد١ٜ ٜدٕ ْد؟  ي١ ٚةري دْٞ نطَدزلس  ِض٠ْري١ ي١ٜ١ى ة٢ب 
زٚٚ نب١َيريةة١ ظَةةدٕ ةةة٢ب: نطَةةدزلٞ ؾةة١ضقٞ )ٜةةدخٛز ةٓةةٛةٞ ؾةة١ضقٞ   ٠ٚ نطَةةدزلٞ   

ة١ ١ٚ ٟٚ َعًّٛ ١ْٝٝب نطَةدزلٞ   ١ضةٞ  غ١ض ١زٚ غٓٛٚضٟ ١٥ّ زٚٚ ة١ؾ١ ٖٝبؿ د 
ٕ ؾ١ضقٞ  ي١ ٚةري ٞ َٛنط٣ٛ ةة١ٜين  ١ؾةد٥ ٟ زجيًة١ز  ٜة١ ين ية١ َة١        ٠ٟ ظ٣بُطٚقا

ٟ نب١ٜ  ؾة١  ١٥ز٠ٖة١ّ ٚ ز٠ٚضٟ غة ٚ ْس  قػة١ٟ ثة٢ب ٥ة١نط٣بٛ  ي١ٖج١ٜة١نٞ قةدف ٚ         طا
٠ٚ١ ظاض ز٠ٚيري١َ١ْةةس٠ب ٗة١يٝغةة١ٚ يةة١ خكةةٛم ١٥ؾةةهدىل نطَةةدزلٞ   ةة١ز٠زٟ ن١يُٝد ٝؿةٝة

ب  ١ ٝ   ٞ ذل١يًٞب نةٛضزٟ  عضٟة١ ٗي١ ١٥قرًيٞ ظَدْٞ نطَدزل٢ ١ضةٞ   ٝ دض٠ ١ 
اّ ٚ ٥ة١ضٜٛ ٕ ٚ  ضا ِ ٚةري دْٞ زٜدضة١نط  َدضزٜٔ  ةب دٕ  ةدزٜٓدٕ  ١ندضٟ ٚٚض٢َب ١٥ض

ايٞ ٚ نٛضزٟ ٚةري ٞ خبض غدٕ ة١ّ ظَدْة١ قػة١ ١٥نة١ٕب ٚ  زٜةدض٠ نة١ نةٛضز ْٞ       ط١٥ْد
ب عضااٟظَد١ْنةة١ٜدْد ةةة١ؾةةُٝديٞ غةةٛض١ٜ ةةة١ ٥ةة١ْٛ  ٞ ي١ٖجةة١ قػةة١ ١٥نةة١ٕ  ٠ٚ يةة١ْدٚ   

ن١ي١ُٟٝ  ٛضنٝـ ١ٜ١ٖب ١٥ٚيٝدن١ي١ةٞ  ١٥يري٢ب: ظَدْٞ نةٛضزٟ ثةدْع٠ ْة١ٚ ٞ ١ٖٜة١:     
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ظ ظ   يبيةةب   ةة١ندضٟ   ٠ٜٛٓةة١نٞ  َةة١ةٛٚز٣ٛ ؾةةٝبطٚ ْٞ  ةةة١ظٜط٠ٟٚ  ثػةةدْٞ       
 ُٝةدزٟ  ِضاظٜة١نٞب     ٗغبض ْٞ  خدي١ ٞ  نةهٛ ٢ْ  ٗغٓجدضٟ   ١ضٜط٣ٛ ١٥ضز٠ةري٢ْ

  71  ةث١ض٠ 4)ةرًيسٟ 
 ٗيب  ط َد ٝهةةدٟ ثطا ٝػةةبض  ةةدضظاْٞ  ي١ٖجةة١ٟ  ١ممدزٜةة١ يةة١ ظَةةدْٞ  ١ةًٝػةة٢ ن ٝةة ب

٣ب ١٥ند ة٠ٚ١ب )َٝبج١ضغةبٕ ٜـ ية١      ي١ٖج١ٟ ةبيري١َ١ٜبطة ي١ ي١ٖج١ٟ ةب دٕ ٚ غًٝبُدْٞ ةٛة
  ط ١َضٟ نٛضز٣س  ز٠ض ١م ة١ّ قْٛرد١ْ  ١زقٝكد ٝبهٞ ةدؾٞ نطز٠ٚب  

 ز١٥:١ٝ٣ّ  ١قػُٝد ٞ خٛ ض٠ٚ٠  خٛةريق١ٟ  ١زقٝكد ٞ ظَدْٞ نٛض
ة١ؾةةةةٞ ٥ٝبةةةةط ٕ: )ا  ي١ٖجةةةة١ٟ غةةةة١ٓ  نطَدؾةةةةدٕ: َٛغ ١ؾةةةةطٜل )يةةةة١ضة   يةةةة١   -

ةدغٞ ْٛغد١ٜ١نٞ طٛيريػ دٕ ١٥ند ن١ ة١ ي١ٖج١ٟ غ١ٓ ْٛٚغةط ٠ٚ      111)ن ٝب ١ن١ٜس 
   ي١ّ خكٛق٠ٚ١  ١زقٝكد ٝدٕ نطز٠ٚب 113)ةٝبجري١ ي١َ١ف ط١ىلب َٛغ ١ؾطقني

  

ٟ َدظْةس٠ض ٕ  نةديٕٛ   ي١ٖج١ٟ ط١ضٚغ١ندْٞ خٛ ة٠ٚ١ْةس  لُهجٍُ شاخٌ وبالَوَ: ( أ)
ٕ  ١ةساٟ  دضؽ  نةٛضزٟ خبض غةدٕ ٚ    ٟ ٖةط ٕ ٠  ي١ٖجة١ٟ ٥ة١ّ ة١ؾةٞ زٚ     طا ٜة١ ةة١   ٙا

  112)ِا١َبض ْعٜو ي١ٖج١ٟ ١٥ض
  114)ي١ٖج١ٟ غًٝبُد٣ْٛ َٛنط١ٝ٣ب كرماجنٌ شُرقٌ: -2
ي١ٖج١ٟ نٛضزٟ ١٥ضٜٛ ٕ  ظَةدْٞ نةٛضز ْٞ ةةدضٚن٢ً     كرماجنٌ شًناىل وغُربٌ:-9

اّ ٚ ةد١ٜظٜةةس  ٥ٛضَٝٝةة١   ةة١ندضٟ  ؾةةة١َسٜٓدٕ     ضاا ِ ضز٠ٚضٟ ٥ةةدض ض و ٚ ٚةري ةةٞ ٥ةة١   
  111)اض دةسٜٔ  َدضزٜٔ  زٜدضة١نط  ؾُٝديٞ غٛض١ٜبطةدزٜٓدٕ  ةب دٕ  

                         
(111  Forschungern uber die KurdenK    ب1111-1117  غٔ ث غ بض 
 ب ٛي١َد٣ ٠ بعضٟة١ ٚ ممدٕب٥ٛ َٛض دٕ  غبٕ  ة١      ٜٚ ١ض ؾٝٓسي١ض  َٛغ ١ؾطٜكد١ْ ١٥ّ  113)
(112  La dialecte guerrouei   ٟط١ضٚٚغةةةةٞ خٛ ة٠ٚ١ْةةةةسٟ َدظ٠ْةةةةس٠ض ٕب 1111  نةةةة١ضض ٚDie Tajik-

Mundarten ضٟ ٥ةة١ٜٛ ْبف  ثاا   ي١ٖج١ٜةة١نٞ نةةٛضزٟ نةةديٕٛ  ١ةةةس٠ٟٚ  ةةدضؽب ٚ ٥ةةد  1191  ٥ببممةةدٕ  ةةة١ضيني
 ة١ض٠ظٜٔ  ؾٝٓسي١ض  ةطٚٚنٝـب

(114  Etudes philologique sur la langue kurde Dialect of Sulaimaniya Collected in Paris 1857  Die 

Mundart der Mukri-Kurden  ض٠نةةدْٞ َٝبج١ضغةةبٕ  ةٝ ٓةة١ض   بغػةةبّ     ثاإ  ٥ةة1191١ضيني   ٥ةةبب ممةةدٕ  ةةة١
 ؾٝٓسي١ض ٚ َٛض دٕب

 ٥ة١ دث اؽ   ْب٥ٝبةٌ   ْٝهٝة ني   ٖدضمتةدٕ   َدنةدظ   َٛيًة١ض   ش ثد  خدند ٛٚضٚف  ١٥نٝدظ ضاف  ن ٝب ١ندْٞ  111)
 بغبٕ ٚ يٛنٛى  بٕ ةدضزٜٔ  غٛغني ب٥د ؾ١ض ٓد١َ   دضظاْٞ 
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َٛ ١خ١قٝكةةةٞ ظَةةةدْٞ نةةةٛضزٟ َٝبج١ضغةةةبٕ  يةةة١ خكٛقةةةٞ ظاضٟ ي١ٖجةةة١ٟ   
ٍب ١ٜنس  ١٥يري٢ب : "ةٝبجري١ ي١ ظَدْٞ َٛنط٣ٛ قبيري١ندْٞ ط١ىلب  111)نٛضز٣ٛ  ١ضقٝدٕ ي١ط١

نٛضزغةة دْس  ١ٖٜةة١ٚ ١٥ٚ ْةة١ٟ نةة١ قػةة١ٟ ثةة٢ب ١٥نةة١ٕ ةةة١ خبٜةةدٕ ٥ةة١يريٝبٔ   يةة١  تاا ظَةةد٢ْ
نٛضزب ي١َد١ْ ١ٖض٠ َُٖٛٝٝدٕ ظ ظ ١ٜ  ن١ نٛضزٜبهٞ ظاض ي١ ؾُٝديٞ زٜدضةة١نطز ٚ  ية١   

ايٝةس  قػة١ٟ ثة٢ب ١٥نة١ٕب ١٥َدْة١      طب ةٝبري٣١ ٟ ١٥ْدعضٟز٠ٚضٟ ١٥ضظزلدٕ ٚ  ي١ ة١
دٕ ١٥غةة ٛٚضٕ  ةةة١ ظَةةدْٝبهٞ   قةة١َٚٝبهٞ زِضٟ نٝبةةٜٛٔ  نةةٛضزٜبهٞ ن١يري١طةة١و ٚ ٥ٝبػةةك    

يةٞ ية١  ة١ٜين ؾةٛ  ١     ًثا  ٚ قػ١ ١٥ن١ٕ ن١ قةد ٢ ٥دضٜٝة١ٚ نةب ظَةدْٞ َةٛنطٟ ٚ ٥ة١      
١ْٝٝ  ١ْٚ ١ ي١ٖج١ٜ١ن١ ي١ ظَدْٝبهٞ ظاض ق١زميةس  نة١  دضغة٢ قة١زِٜ ةة٣ٛب ةب ة٠ٚ١ب       

ٍب ١َ١٥ؾس  ١٥ة٢ب ة١ ندٟٚ ظَدْٝبهٞ ٥ةدضٟ قةدف  ١َدؾةدٟ ةهةط٣ب     ية١  دضغةٞ    ٗي١ط١
ٜةة١  ٠ٚ ةةةة١ نةةٛضزٟ ظ ْٝبةةو ظاض  ةة١ضٜ. ٥ةة١ةٝٓط٣ب ٚظ ظ نةةةدٕ      ٠ظٜةةد ط ْعٜهةة١ٟ نةةٛضز   

  ١ ٔبض ١٥غدغ١ٕ قد ٝبيب ظَدْٝبهٞ َٛ
ٟ غةعطز ز٣ب نة١ ظَةدْٝبهٞ  ة١ةدٜ ٝدٕ ١ٖٜة١ٚ  ية١       ض ي١ زٚ ٟ ١٥َد١ْ خ١يريهٞ ق١

ٕ ْدٜٚد ظاض ن١يُٝة١ٟ ٥ةدض َٞ َة١ٚةٛز٠  ةة١ّ ي١ٖجة١ ةة١       ٟ عضا    Gavarnaiٕ )طدظط ْةد
ٜة١نٞ ْعٜةو   ض ن١ ١٥ّ ط١ٚض٠ ي١ ٚةري ٞ  ١ندض٣س  ق٠ٚ١ٜد ظَدْٞ ط٠ٚ١ضٟ ث٢ب ١٥يريٝبٔ 

ٜةة١  ِض٠ْريةة١ ظَةةدْٞ قةة١زميٞ  ُااٟٜةة١نٞ نةةٛضزٟ نًةةس  هٚطاإ ةةسٚز٠ب ٥ةة١ّ ي١ٖج١ٜةة١ خةة١ 
طةةةدٚٚض ْٞ ٥ةةة١ٚ ْةةةد٠ٚة٢ب نةةة١ يةةة١ زٚ ٜٝةةةس  ةةةةٕٛٚ ةةةة١ ٥ٝػةةةتّ يةةة١ ْعٜةةةو قدغةةةبٕ           
 ١ؾةة ٠ ٝبهٞ ثهةةٛٚى ١ٖٜةة١ ةةةديريهٞ ثةةة٢ب ٥ةة١يريٝبٔ نةة١ ٥١ْٝػةةتّ ٚ ْةة١طدٚٚض٠  ٠ٚ ةةةة١         

طٕٞ  ١ةد٥ٝ. قػ١ ١٥ند ن١ خ١ي١ٖج١ٜ١ن ٜة١ٚ ي١طة١يري٢   ُٟ ١ض٠ةٞ ١٥ٚض١َٗ ١ٜنٞ نٛضز٣ٚه
ٟ ةٝبرية٣١ ٟ نٛضزغة دْس  ةة١    ب  ١ؾةدٜطٚ ٥ةة١ٖديٞ  ١ضٜ ة١ ١ٖٜة١ نة١ ١ْ ة٠ٚ١ٟ ١٥قةةرًي٢      عضا

١ُٜدٕ ز خًٞ ي١ٖج١  دظ٠ن١ٜدٕ نٛضزٟ نطز٠ٚبعضٟخبٜد٠ٚ١ْ ة١    ب ن١ٝي
 

دٚ   ٝ دض٠ ة١ ية١   خٛحق١ ظَدْٞ ١٥قرًيٞ  ١٥ٚ ظَد١ٜ١ْ نة١ نةٛضز قػة١ٟ ثة٢ب ٥ة١ن     
ٍب ٚ ةدؾةةةٝدٕ ظَةةةدْٞ       ةةةةطٟ نةةةٛضزٟ ٚنطَةةةدزلٞ  ٠ٚ يةةة١ّ زٚٚ ظَدْةةة١ ٖةةة١ض٠ َةةة١ق ٛٚ

ب ؾةد  ٟ  ة١ندضٟ ٖة١ةٛٚ  ٠ٚ    عضٟ)غدةترير=غدٚة تم ٠ب ي١ ثٝبؿس  ي١ ةد١ٜظٜس ة١
                         

 ٥ة١ دث اؽ   ْب٥ٝبةٌ   ْٝهٝة ني   ٖدضمتةدٕ   َدنةدظ   َٛي١ًض  ش ثد  ضٚف خدند ٛٚ ١٥نٝدظ ضاف  ن ٝب ١ندْٞ  111)
 بغبٕ ٚ يٛنٛى  بٕ ةدضزٜٔ  غٛغني ب٥د ؾ١ض ٓد١َ   دضظاْٞ 
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ب ند ةة. ٚ ٥ةة١زٜيب نةةٛضز ١ٖٜةة١ نةة١ يةة١ َٛخدةةة١ض و ٚ يةة١      عضاا٥ٟٝبػةة دف ي١ٜٚبةةس  ةةة١ 
 دٕ ٥ٝػ عُدٍ ١٥ن١ٕبؾٝعطٚ ١٥ز٠ةٝد س  ظَدْٞ ١٥قرًي٢ خبٜ

ُدىل ٕٚ  ٚ ٥ٛضَٝٝةة١           ٥ةة١ّ ة١ؾةٞة ةٟ شٚٚضٟ نٛضزغةة د١ْ  نةة١  ٝ دض٠ ةة١ يةة١ ةةةط٣ ؾةٝة
ضزٕب قػة١ندْٝدٕ ِض٠م ٚ  ْٛةسٚ ية١ ي١ٖجة١ٟ ةٓٛة         ة١طٜٛبط٠ٟ ظَدْٝد٠ٚ١ْ  ١٥غكبنٝدٟ نٛة

ٕ زٚٚض٠  نْٛه١ ي١ةٟ ١٥َد١ْ )   ١ٜنٞ ٥دضٟ ١ٜ١ٖ ن١ ي١  ضزٟ ةٓٛةة٠ٚ١ نةط ٠ٚ    طا ِض٠ف نٛة
ٛ    ة١ )ٚ ١ٜنٞ  سز٠و  ١ية١  س  )ث  ةة١ ؾٝة ُدٝي ٟ   ية١ ةة١  ٥ٗة١نط٣ب ظ ١ْضّب ي١ ي١ٖج١ٟ ؾٝة ب عضا

  ٛ سز٠ ٞ  ١يةة١  ٛ    ظاٟاةٝبريةة١ٟ  طٜؿةةس  ؾةٝة ٍب ٥ةة١ّ  ةة١ضقٞ  ١يةة١  ب عضاٟاةةة١ ظإا١ٖٜةة١ب ي١طةة١
٥ٝدةةةة تيف ْةةةة١ ٜٛٝـ ١ٖٜةةةة١ٚ  ةدخلدقةةةة١ يةةةة١ ١٥ عديس ٜةةةة١  ٠ٚ ٥ةةةة١ّ  ١ضقةةةة١ ط١ٜؿةةةة ب ١       

 ٛ ٝبهٞ َٛ  ةةةدةٞ  ةةة١زقٝكد ٝبهٞ ة ٣ببٝةةة١ب خٛةقةةة١  ٥ةةة١ّ ز٠ض٠ة١ٜةةة١ن٣ٛ  نةةة١ ٖةةة١ض قػةةُة
ٝبُدْٞ ظ٠ةةة١و يةة١ ظَةةدْٞ خةة١يريهٞ ٥ةة١ض        ٞب ضااِ  ١ضقدْةة١ ٚ ٟ ىلب نةةطز٠ٚ  خةة١يريهٞ غةًة اّ  ةة

 ١٥ط١ٕ  ٠ٚحلدٍ ١ٖضزٚٚنٝدٕ ي١ ١٥غدغس  ة١ظَدْٞ نطَدزلٞ قػ١ ١٥ن١ٕب
 

ٟ ٟ ٥ٝػ عُدٍ نطزْةٞ ةة١  سٚطٕة١ّ  ١ضم ٚ طٚق١  ة١ ٚ  ب ن١يُٝة١ٟ  ِطٜبةسض ٚ    عضا
ٟ يةة١ ي١ٖجةة١ند   ٟ ١ٖجةة١ٟ قٝػةةُٞ ؾةةُٝدىل  ةةة١     ةةط  ظٜةةد ط ةةة٠ٚٛ  ي   ُاا ب ن١يُٝةة١ٟ  عضاا

 طااٟنةةطز٠ٚ نةة١ ٥ةة١ّ ن١يُٝد ةة١  يةة١ٚ يٛ د دْةة١ٟ نةة١ )َةةٛنطٟ  يةة١ ٠ٚغةة١    ظاإَٛ د ةة١
٥ٝبط ْةة٠ٚ١ ٠ٚض٣ريط ةة٠ٚٛ  نةةبْ ٠ب يةة١  ةة١ٜين ٠ٚق ةةس  ٥ةة١ةٝٓني نةة١ نطَةةدزل٢ ؾةةُٝديٞ  

 ةةطٟ يةة١  تااٟب نةة١يُٝدعضااٟب ن١يُٝةة١ٟ  ٕٚ نةةطز٠ٚٚ  يةة١ ةٝبريةة١ٟ ١٥ٚ ْةة١ ةةة١   عضااٟةةة١
 ضطط ٠ٚٛب ٛضن٣ٛ نًس ْٞ ٠ٚ

 
 لُن:ثهوُ

ٟ نطَدزلٞ ؾةُٝديٞ ةة١ )طةّٛ  ٥ة١ىلب زنةع ) ةٛض       ٟ ٜة١   ٠ٚ َٛنطٜةدْٞ ٚ ٥ة١ٚ    كا  ةط  ُا
 ١٥يريٝبٔ نٛةري٠ٚب

ٟ  ةٛض  ٠نطَدزلٞ ؾُٝديٞ ةة١ )ثةدثبِض  ٥ة١يري٢ب طةَٛٞ )طة٢َ١       ٜٗة١  ٠ٚ َٛنطٜةد٢ْ  كا
 ١ٜ بس١٥ٟٚ ٣ْ  ١٥يريٝبٔ ن١ؾة ) دض

٢ ٚ َٛنطٜةةد٣ْٛ  ةةٛضن ٗ) ةة١ض٠ة٢ ضنطَةةدزلٞ ؾةةُٝديٞ ةةة١ )ظ٠ٟٚ  ٥ةة١يري٢ب ٥ةة١ض    
  ط ١٥يٝبٔ ظ٠ٟٚب١٥ُٟٚ 
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 تا  ٥ة١ٚ ٢ْ  ٗنطَدزلٞ ؾُٝدىل ة١ )قٛضقٛض ط١  ١٥يري٢ب نط ٝو ) د ةدضٟ  َٚٛنطٜةد٢ْ  
 ١٥يريٝبٔ ط١يب=ط١ضٚب

خٛةقةة١  يةة١ ةةةد ٞ ةرًيةة٢ب )١٥ْٛٚغةةِ   ٥ةة١يري٢ب: )ٜةةدضَـ ١٥نةة١ّ  ٠ٚ غ١ة١ةٝؿةةةٞ         
 ١ن١ٕب١ٜ٠ٚ١٥ ن١ خ١يريهٞ زٜبٗد ٞ  ٝعًٞ )ْٛٚغني  ١٥ظ ْني ٥ٚٝػ عُديٝؿٞ ٥

   ةةة١ضقٞ ةةةة١ٜين ظ٥ةةة١ّ خكٛقةةةٝد ١ ٥ٚٝػةةة عُديٞ نةةة١يُٝد ٞ  ١ضٜ ةةة١ٚ  ١يةةة١ ٛ
 يٝبهٞ ١٥ٚ  ١ضقد١ٜ١ْ:ًٚث ي١ٖج١ندْٞ ظاض نطز٠ٚب ١٥ّ ن١يُٝد ٞ خٛ ض٠ٚ٠ 

 ٥دٟٚ نٛضزٟ ي١ ؾُٝديس  ة٠ٛ ١ ٥د  ة١ نٛضزٟ غًٝبُدْٞ ٥دٚ
 ٠ٚ طٟ نٛضزٟ ي١ ؾُٝديس  ة٠ٛ ١  ة١ضف ة١ نٛضزٟ غًٝبُدْٞ ة١ ط

 ٟ ي١ ؾُٝديس  ة٠ٚٛ ١ ٖٛضٟ  ة١ نٛضزٟ غًٝبُدْٞ خٛضٟبخٛضٟ نٛضز
 ندن١ظٟ نٛضزٟ ي١ ؾُٝديس  ة٠ٚٛ ١ ندن١و  ة١ نٛضزٟ غًٝبُدْٞ قدق١ظب

 ز ٕ ٟ نٛضزٟ ي١ ؾُٝديٝس  ة٠ٚٛ ١ زٜٛ ٕ  ة١ نٛضزٟ غًٝبُدْٞ ز ٕب
 خٜٛؿو ٟ نٛضزٟ ي١ ؾُٝديٝس  ة٠ٚٛ ١ خٛ يٝو  ة١ نٛضزٟ غًٝبُدْٞ خٛؾوب

 يٝس  ة٠ٚٛ ١ خع )قعٟ  ٛضنٞ   ة١ نٛضزٟ غًٝبُدْٞ نضبنض ٟ نٛضز ي١ ؾُٝد
  دٟٚ نٛضزٟ  ي١ ؾُٝديٝس  ة٠ٚٛ ١  دف  ة١ نٛضزٟ غًٝبُدْٞ ِضاشب

 ٥ٟٛٚ نٛضز  ي١ ؾُٝديٝس  ة٠ٚٛ ١ ١٥ٜٚـ  ة١ نٛضزٟ غًٝبُدْٞ ٣ٚ١٥بب
 ثٝدٟٚ نٛضزٟ  ي١ ؾُٝديٝس  ة٠ٚٛ ١ َٝبط  ة١ نٛضزٟ غًٝبُدْٞ ثٝدٚب

 س  ة٠ٚٛ ١ ١٥غ ب  ة١ نٛضزٟ ٌَ  ١٥غ ببٌَٝ ٟ نٛضزٟ  ي١ ؾُٝديٝ
 ْٜٛػ ٟٛ نٛضزٟ  ي١ ؾُٝديٝس  ة٠ٚٛ ١ ض نٛ    ة١ نٛضزٟ غًٝبُدْٞ ْٛٚغ ٛٚب

 ي١ّ ١ْٚ ١ ن١يُٝد ١ ظاض ١ٜ١ٖب
 

      ٚ ي١َ١ٚثٝبـ ي١ ١٥ضز٠ةريٕ ز  ة١ ١ْٚ ١ ظَدْٝبو قػ١ ١٥نط  ن١ ية١ ظَةدْٞ ٖة١ٚض َٞ ١٥نٛة
ضزٟ   ةةة١ةريّ يةة١ زٚ ٟ ٥ةة٠ٚ١ نةة١  ١ؾةةد٥  يةة١ طةة١ِضان   ٞ ٚ ظٜةةدٕ ٖٝبٓةةدٚ َٛقةةس ضٜبهٞ ظاض يةة١ نةٛة

ؾُٝديٞ ة١ ١َٝٓ١٥و ِٚض٠ دٖٞ ١٥ضز٠ةريٕ دلدٚ  ةٕٛٚ ٖٚد ٓة١ ٥ة٣ٚ١ب ٚز ْٝؿة   ي١ٖجة١ف     
نط       ٠ٚ  نة١  ةد ز٠ض٠ة١ٜة١ى ي١ٖج١ٜة١نٞ َٛة ٜة١   ٠طبِض ٚ ظَدْٞ ١٥ضز٠ةْٞ ٥ُٝطا٣ ىلب ث١ٜد ةٛة

ض    ٠ٚ ظاض  ١ضقٞ ١ْٝٝ  ي١ ة١ؾٞ ةٟ شٚٚضٟ )١٥ضز٠ةريٕ ٜؿس   خة١يري  هٝبهٞ ظاض ٖة١ةٛٚ نة١ ٖٝة
ظاإا ةةةة١ ي١ٖجةةة١ٟ  ةةة١ض ٞ ٥ةةة١ضز٠ةريْٞ قػةةة١ٟ ٥١ْةةة١نطزٚ  ظَةةةدْٞ قةةة١زميٞ خةةةبٟ َٛ د ةةة١ 
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١ٚ ٥ةة١  ٚب ي١ٖجةة١ٟ غةٓة ٚض٠ ٞ غةة١ْس٠ٚٚ  ظَةةدْٝبهٞ  طاا نطزةةٛة ِ يف ةةة١ ْةةدٟٚ نٛضزغةة دْٞ ؾةٛة
ٍب نطزْٞ ة١سٚطٕؾ ١ٜٓ  ة١ ٚ  ٠ٚ١ طة١ىلب ثةٝبـ نة١ٚ ٠ٚٛٚ      عضٟٟ ق ٛٚ ُد ٞ  دضغٝة ب نة١ٝي

 ةتريٚةب ٠ٚ١ب
ؾٞ خٜٛبٓس٠ٚ ضٟ خ١يريهٞ غ١ٓٚ غًٝبُدْٞ  ي١ ي١ٖج١ٟ نبْٞ ٥ة١ضز٠ةريٕ  ٣ب١٦طة١ٕ ٚ    ة١

ٞ ةٓٛة٢ب ي١  ٞ ةب ١ ظَدْٞ ؾٝعطٚ ١٥ز٠ةٝد ٞ نٛضزغ دْ ٟ ِٚضٜبهٛثٝبه ي١ة١ض ةٛ ٢ْ ؾٝب٠ٛن١
ٞ نٛضزٟ ١ْٝٝ  ة١يريهٛ ١ْ ي١  ١ندَٛيٞ  ١ٜٚ ١ًٖٟٚض  ٜٗبهٞ طبض ٢ْظ  ١قٝك١ س  ي١ٖج١ٜ١ن

ب ظَةدْٞ ٖة١ٚض َٞ ِض٠ْرية١ ظَةدْٞ  دةٝةو ةة٢ب نة١ ةة١ٜٓٝبو ية١ ٥ٝبط ْٞة            دضغ٢ ق١زِٜ ثة١ٜدة٠ٚٛ 
ٕ ١َضن١ظٜس ٚ ٥ٝي ُدية١ ية١ نٛضزغة دْٞ ةٓٛةٝةس  ية١       ِض٠ف قة١َٚٝبهٞ َٖٛةدةطٟ ٥  ْة٠ٚ١    طا

 ِض٠ف ق١َٚٝبهٞ ذل١يًٞ  ١ٜطٟ نٛضز٠ٚ٠ قػ١ٟ ث٢ب ١٥نط بط٠ٕٚ ٜد ي١ 
ٚ طةةبض ْٞ زٜبٗةةد ٞ  ظَد١ْنةة١ٟ خةةبٟ َٛ د ةة١    ز٠ٚ  ٠ٚ ٥ُٝةةطا نةةط ظإاٖةة١ٚض َدٕ  ٠ٚنةٛة

ِ يف طا  ؾة ٜٔ ٚ ١ْ ُة١ز ض  ٠ٚ ية١ ٖة١ٚض َدٕ ٚ ثةد٠ٚٚ ثًٓريةدٕ ٚ ٥ة١        ث ٗ،ةب ١ ظَدْٝهٞ ١٥َٛ
 ْدطدب ٠نٛضز  ٢ب ٗقػ١ٟ ث٢ب ١٥نط٣ب

 

ٍب ظَةةدْٞ نةة١بٛض  ي١ٖج١ٜةة١نٞ  ةة١ٚ ٟٚ نةةٛضزٟ ْٝٝةة١ٚ    ظَةةدْٞ نطَدْؿةةدٙ  ي١طةة١
ب ي١ة١ٜن٢  طٜؿة٠ٚ١  ١ُٜٟظاض ظاض ي١ ظَدْٞ ي١ى ١٥ند ن١ ١٥ة٢ب  ١ض ٝبهٞ ظَدْٞ ٥ٝبط 

ٍب  دضغٞ ١ٜ١ٖٚ ي١ نٛضزٟ ْعٜه ٠ٚ ََٛه١ٓٝ ن١ث٢ب ةرًيةٝبني ظَةدْٞ    ٠ظاض  ١ضقٞ ي١ط١
ي١ى ب ؾهًٞ ١٥ عديٞ ١ْ ي١  ١قطٜرٞ ي١ى ٚ  ١ْ ي١  ١قطٜرٞ نٛضزٟ ١٥ند  -)نٛضز

ٟ ي١ ٥ٝػُس  ز ٥ُٝة١ٕ ؾةهًٞ ةة١َ  ٥ٝػة عُدٍ ٥ة١ندٚ  ْٝة٠ٟٛ ية١        ٜة١ب ية١  ة١ض ٝيب    كا
ٟ ٠ٟ ظَدْٞ ي١ى  ة١ كٝ. ٥ة١ندٚ  ةة١   ة١ًَٛز  ١٥ ١ً  قد ٝس ب ةةدضٜـ قد ٝةس٠ٟ   عضا

 نٛضزٟب
ظاض ثٝبٜٛػ ١ ن١ ي١ّ ةدغٞ ظَدْة١ز   ةبظٜبهٝـ قػة١ ية١ ظَةدْٞ يةِٛض ةهة١ٜٔب         (١)

نْٛه١ ١٥ ١ًةٞ َٛغ ١ؾطقني ي١ة١ض ؾٛةٗدْٞ ظَد١ْن١ٟ ةة١  دضغةٞ قة١َٚٞ يةِٛض ةة١      
٠ٚنةةةٛٚ يةةة١ –٥ةةة١قٛ َٞ ٥ٝبط ْٝةةة١ ز ٥ةةة١ْٝبني ٚ ي١ةةةة١ض ٥ةةة٠ٚ١  ٥ٝٓػةةةكًبث١زٜدٟ ٥ٝػةةةتّ  

ةدغةةةٞ ظَةةةدْٞ يةةةِٛض ْدنةةةدب ٚ قٝعةةة١ٕ يةةة١  ١قةةةرًيٞ ٥ةةة٠ٚٚ١يريٞ ٥ةةة١ّ      -غةةة١ض٠ٚ٠ زميةةةدٕ
 ٝرٝةةةة١ ٞ ٥ةةةة١ّ  ضاااإقػةةةة١ُز ٚ  ي١قةةةةط٠ٟ نةةةةٛضزٟ ٥ٝبط ْةةةةس  ةةةةة١ نةةةة١ْس زٜبطٜبةةةةو      

 ض١ٜ١َٜدٕ ْٝؿدْس بظ١ْٕ
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قةةة١َٚٞ يةةةِٛض  ١٥غدغةةة١ٕ نةةةٛ ض ة١ؾةةة١  يةةةِٛضٟ ١٥قةةةرًيٞ )يةةةِٛضٟ ثهةةةٛٚى= ١ًٜٞ  
ٍب ٜة١ ين  ة١ًٜٞ      َد١َغ١ْٞ  نٛٙ طة١يبٜٞ  ةة١خ ٝدضٟ ب    ةة٢ب   –ظَةدْٞ ة١ؾةٞ ٥ة٠ٚٚ١

١ٜٚ  خبؾٝدٕ ١َ١٥ ١٥ظ ْٔ ٚ ية١  قٟؾٛة١ٗ ن١ ي١  دضغٞ ظٜد ط ْعٜهٞ نطَدزلٞ ؾ١ض
 نٛضزٟ خبٜدٕ ؾٛة١ٗ ْدن١ٕب

ٚ ةَٛٚةةة١ يِٛضغةةة دٕ ٚ يةةة١ةٟ ٚ ىل  ظٚفاإاز   ةةةة١ 1111٠ٚيةة١ غةةةديريٞ   ٜةةة١نٞ ِض٠مسةٞة نةةٛة
 ُةةد ِٝ نةةطزب ١٥ ًةة١  ةةة١ ٥ٝجٗ ب  ةة١زقٝكد ٞ قةة٢َٚ١عضاٟاثؿةة هبٙ  َٛز٠ ٝبةةو َدَةة٠ٚ١ٚ ةةة١

ٍب ٚ ىل  ضزٟ قػةةة١ّ ي١طةةة١ ١َ ١ٝ ٝةةةس  ٥ةةة١نطزٚ  ةةةة١ ٥دغةةةدْٞ  ةةةٝبِ ١٥ط١ٜدْةةةسٕ ٚ ٝبٝةةةدٕ      ٗنةةٛة
ٍب ظَةدْٞ  ة٢ًٜ١     ١٥٠ط١ٜؿ ِ ٚ ةّ ١َ ًّٛ ةٛٚ ن١  ة١ضقٞ ظَةدْٞ نطَةدزل٢    م  ؾة١ضقٞ ي١طة١

 ي١  ١ضقٞ ظَدْٞ نطَدزل٢  ١ضةٞ ظاض ط ١ْٝٝ ) ١َدؾدٟ ة١ز٠ٚي١ن١ٟ خٛ ض٠ٚ٠ ن١ ب
غ١ض ظَدْٞ غ٢ب ة١ؾ١ن١ٟ  طب ٥ٝٓػكًبث١زٜدٟ ٥ٝػتّ ٥ة١يري٢ب ية١ ظَةدْٞ    ةٝب٠ٚ١ٓٝ 

 طٜؿ٠ٚ١ ك٥ُِٟٝطاٚ  ي١ة١ٜ ٠ب ن١ي١ُٝ ١ٜ١ٖ ز٠ؾٛةٗٝب ١  دضغ٢عض١٥ّٟ يِٛض ١ْز  ة١
 ب  ١ضنٝ. ٚ  طٚيف ١ٜ١ٖ ن١ ي١  دضغٞ ْدندبعضٟ  ة١ظ ي١  ١ي١ ٛ

 

 َٝهِٓ ٟ  دضغٞ ي١ ظَدْٞ يِٛضز  ة٠ٚٛ ة١    ٜهِٓ
 =           =      =       =      ىطّ  َٝدطّ       

  زّ             =           =      =       =      زّٚ
 ثٌ              =           =      =       =     ثٌٝ

 َٞ زِٖ        =           =      =        =    ٜسِٖ
 خد١ْ           =           =       =       =    خْٛد

 ١          =            =      =        =   ةٛ ةدَ
 ٥ٝؿدٕ         =            =      =        =   ٥ٝػد
  ْٗد            =            =       =       =   ٥ٝريدٍ

  ٜٓط  نط      =            =       =       =  ْٜٛدطٛو
ٍب ظَةدْٞ غةًٝبُد٢ْ     عض١٥ٟط١ض ة١ َٛ ظ٠ْة١ ةهة١ٜٔ ٥ة١ةٝٓني    م  ب ية١ّ ن١يُٝدْة١ ي١طة١

  ١ضقٞ ن١َ ٠ب
 نٛضزٟ  غًٝبُدْٞ  ي١ةد ٞ  ) ٜهِٓ ٟ يِٛضٟ ١٥يري٢ب:  ٜهِ
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 =         =         =     ) ٜسِٖ ٟ    =   =  :  ٜسّ   
 =         =         =     )ْٜٛدطٛو    =   =  : ١َ١٥ٟ ططو   
 :   ٜريطّ=         =         =     ) ىطّ        =   =    

ٟ ١ْ ٝجة١ٟ ٥ٝدة ت   -ةّ ٚ ١ٜ –)خد١ْ  ة١ )خْٛد   ظٟ ١ي١ ٛ ٍب    طا ز ٥ُٝدْة١ ي١طة١
ب ز٠ ع١  ١ضيف   يةف ٥ة١ند ةة١ )ٚ :    عض٥ٟٝبط ١ْٝندْد  ٚ قٝع١ٕ  ١ة١ّ ي١ قػ١نطزْد ة١

 ْدٕ=ْٕٛ   ْٗد= ْٚٗد  ةدٕ=ةٕٛبببببب  خلب
َٛهٝٓة١ نة١ ٥ة١ّ    ١٥ّ  ١ضق١ٚ ١٥ّ َٛؾدة١ٖ١ ١ نديف ١ْٝٝ  نْٛه١ ٠ٚٚ١٥يري١ٕ: ظاض َ

ٍب خةةة١يريكٞ يِٛضغةةة دٕ  ٛٚؾةةةٞ       َٛغ ١ؾةةةطٜكد١ْ يةةة٠ٚ١قة غةةة٥ٛدٍ ٚةٛ ةٝدْةةةد ي١طةةة١
ٟ ةةةة١ ةةةةٛٚةٔ  ةةةةدف  ةةةديريبٞ ْةةة١ةٛٚةٔ ٚؾةةةهًٝبهٞ ْدِض غةةةة        طب غةةة١ٖٛ ٚ ١يريةةة١  عضااا

 ٚق١ٜس نطزة٢بب ضٕ ب ن١ي١ُٝن١ٜدٕ 
 

ة١ ١ٚ ٟٚ ؾدض٠ظ ٟ ١٥قػدَٞ ظَدْٞ نٛضزٟ ١ْةٛٚةٔ  ٠ٚ ةة١  ًُٝٝبهةٞ    نًُن:ثا
ٟ دٕ ز ة٢بب ٚ قٝعة١ٕ ١٥طة١ض ةة١   ْدقل  ٛنُٝ يةِٛضٟ  ١َدؾةد    ٗب نة١يُٝد ٞ  دضغة٢  عضا

ٍب  طٚ ةٞ ظَةدْٞ نٛضزٜةس  َكد١ٜغة١ ةهة١ٜٔ  ٥ة١ةٝٓني نة١ َٛؾةدة١ٖ١ ٞ           ن١ٜٔ ٚ ي١طة١
 ١٥ّ  طٚ د١ْ ة١  دضغٞ ي١ يِٛضٟ ظٜد ط٠:

 

كرواجنِّ  هُوراوٌ لىرٍِ )لُكٌ( لىرٍِ )فُيمٌ( فارشٌ
 ظُرقٌ)شمًَىانٌ(

 كرواجنِّ غُربٌ      
 )باديهان(

 ١ٖض٠      ةِطا      ي٠ٚٛ     ةهب     ثهٛ            ةِطا          
 ضْٚٚٞ      ز ْٝؿ١     ةٓٝؿ١ض٠     ةٓٝـ     ةٓٝـ      ةٓؿني     
 ظٚض= غ١ض    غ١ضٚ     غ١ض     ةدٕ     ١٥ٚةدٕ      ةدة              
 ض١ٖ٠ْري١  ١ْٖريٜٛٔ     ١ْٖريٜٛٔ     ػٌ      ػٌ       ْري ني     

 ٟٚ= ١ْٖريٜٛٔ
 ظٜـ=لة=ظ١ٜ٠ف ؾٛٚ ٞ     ؾٛٚ ٞ    خطٚظ٠    ؾدَٞ      خطةع٠    
 ١ٖشٜط      ١ٖزل      ١ٖزل      ٜٓج       ٜٓج       ٜٓج     
  غريطى=١ٖض٢َ ١ٖض٢َب     ١ٖض٢َب    ١٥َطٚز    ١٥ضَٛز     ضَٛز    
 غ١ٚ     غٝبٛ      غٝظ    غٝظ    غٝبٛ     غٝ.   

  ١غ     ١٥غ      ١٥غ     ١٥غ     ١٥غ      غ     
 ة١      ةٛ      ١ٜٚ    ة١ٚ   ة٠ٚ١    ةٛ    
 ز٠ِٜ     ١ّٜ      َٔ ١َٚ    ١ِْْٝ    ١٥ٜ ِ    َٞ  ِٜ    
 ض ة١=ٖٛيٛ    ١ٖيػ١     ٖٛضظ٠      ٟ    ١٥يؼ    ةعخٝع   
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  ط  =  ١ض٣     ط٣ب      ١ْٖريٛظ   ض١٥ْٛٚ    ١٥ْريٛض    ْريٛض   
 ث١ظ    ١َِض      ١َِض     ٢َ      ٢َ      نٛغرٓس   

 َٝبٛش     َٝبٛش     َٝبٛش   ١َٜٚص    ١َٜٚبص    َٜٛع    
  طاؾِ   ١٥ طاؾِ     ٚض٠ د    ١َ طٚؾِ    ١٥ طٚؾِ  ٢َ  طٚؾِ  

  )* ا=١٥ظطا٥  ٥ُٝطا     ٥دضٚ   ٥ُِٝطا    ١٥َطاش     َطٚظ   
 ١٥ٟ ؾ١ٚ=١٥ظؿ٠ٚ١ ٥ُٝؿ١ٚ   ٥ُٝؿ١ٚ   ٥ُٝؿ١ٚ   ٥ُٝؿ١ٚ       َؿ.  

 ْع ل=ْٛظ ل ْدظ ل    ١َظ ْٛ   ْدظ ل    ْدظ ل   منٞ ز ل

 
٠ٚنةةٛٚ يةة١ّ ة١ز٠ٚيةة١ز  ْٝؿةةدمندْس   ي١ةةة١ٜين زٚٚ ة١ؾةةٞ نطَةةدزلٞ )ي١ٖجةة١ٟ     

ٟ ةدزٜٓدْٞ ز   ١ضقٞ ٠ٚ١٥ْس٠ ١ْٝٝ   ١ْٝد ي١ ةة١  ٗغًٝبُد٢ْ ب ن١يُٝة١ٚ  ١قةطٜرٞ   عضا
ٕ ب ١٥ عديس ١ٜ ١َعضٟة١ ية١ٕ نطَةدزلٞ ؾة١ضقٞ  ٝعًةٞ )١ٖيريػةدٕ  ٚ  قة١ضف ٥ة١ند:        ثا

ضع   ١ٖيريػةة١ ) َةةط   ٠ٚحلةةدٍ ةدزٜٓةةدْٞ يةة١ ةةةد ٞ    ًضاا ١ٖيريػةةد )َدنةةٞ   ١ٖيري١٦غةة٢ب ) 
ضٜة     ًضا     ز٠ ِض ةٝة  ) ً ضٟ)١ٖيريػدٕ   ١٥يري٢ب )ض ةني ٚ ٚ ٟ ق١ضف ١٥ند: ِض ةٛٚ )

ؾةةة١ضقٞ  ٥ةةة١يري٢ب: ز ْٝؿةةة   ز ْٝؿةةة   ز ١٥ْٝؿةةة٢ب       ب نطَةةةدزل٢ِض ة١=ٖةةة١ضٚ ) َةةةط  
 ز ْٝؿ١  ةدزٜٓدْٞ ١٥ىلب: ضٜٚٓؿ   زٜطْٚٝ   ِض١ْٚٚب

ةةةدف غةة١ضزلٞ ىلب ةةةسض٣ب   -نةة١ من١ْٜٚٛةة١نٞ ثهةةهبي١ٜ١ –١٥طةة١ض ٥ةة١ّ ة١ز٠ٚيةة١ 
ٍب ١٥قػةدَٞ نٛضزٜةس  ية١  دضغةٞ       ١٥ةٝٓط٣ب َٛؾدة١ٖ١ ٞ ظَدْٞ ) ١ًٜٞ ٚ )ي١ى  ي١طة١

١ض ١٥َةة١  ةة١ْٝد ي١ةةة١ض َٛؾةةدة١ٖ١ ٞ نةة١َٞ ظَد١ْنةة١ٟ ْةةدة٢ب )يةةِٛض  ةةة١   ظٜةةد ط٠  ٠ٚ ي١ةةة
  ةة١ٕ ٠ٚنةةٛٚ يةة١  ١قةةرًيٞ ٠ٚٚ١٥يريةةس  طٛمتةةدٕب ة١ؾةةٝبهٞ        ذ٥ٝبط ْةةٞ  ٝػةةد  ةهةةط٣بب    

ٟب ْدن٠ٚ١ْ١ب  َٛغ ١ؾطقني )يِٛض  ي١ ق١َٚٞ نٛضز ةٛ
نطٟ    ١ٚ ٖةة١ٚض َٞ ٥ٝٓػةةكًبث١زٜدٟ ٥ٝػةةتّ  ٥ةة١ىلب: "ظَةةدْٞ َةٛة ز٠ض ةة١م ةةة١ ظَةةدْٞ غةٓة

ةٞ ٥ةةةدٟٚ )ةرةةةد ٛ ٠ٚ  )نطَةةةدْج     ةةةد )ةدْةةة١ ٚ )غةةةدقع  ز٣ب  يةةة٣ٚ١ب  ةةة١ةدٚظ ْدنةةةدب يةةة١ ةٓةةٛة
  ١ ةٞ ٚةري ةٞة )غةٓة ض  ٚ ) ًٝةة١نب   ي١ٖجةة١ٟ نٛضزغةة دْٞ ز٠ؽ ثةة٢ب ٥ةة١ندٚ   ةةد ةٓةٛة )خٛضخةٛة

 ة١ ِض غة ١٥ة٢ب ١٥ّ ظَد١ْ ة١ ٥ٛقٛيريٝبهٞ  ًُٝٞ ظاض ةدف  ١زقٝل ةهط٣بب ١٥ٗن٢ب
 

ٟ  ة١ٚ ٟٚ نطَةد  ظَدْٞ ١َضٜٕٛ   ٠ٚنٛٚ ظَةدْٞ ةد ة١ندٕ ة١   ٜة١ب ي١ٖج١ٜة١نٞ  ة١ٜطٟ    جنا
نٛضزٟ ي١ ١ٖضزٚٚ ١ٖٚض َدْس  ١ٜ١ٖٚ قػ١ٟ ث٢ب ١٥نط٣بٛ )ٖة١ٚض َٞ ٣ ثة٢ب ٥ة١يريٝبٔ ٚ ية١ةٟ     

                         
 بض=ف )* 
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ٛٚض٠ب يةة١ ةةة١   117)خةة١يل ةةة١ )َدنةةب  ب زٜبٗةةد ٞ )ثد٠ٚ ؾةةس  ٖةة١ض ةةة١ّ ظَدْةة١ قػةة١ عضاٟا١َؾةٗة
ُديٞ ظ٠ٖةدٚ ٚ ية١ ز٣ب       )ندْةسٚةري  ية١    ١٥٠نط٣بب ي١ زٜبٗد ٞ  ١ؾدٜطٟ طة١ٚض٠ٟ طةبضٕ  )ية١ ؾٝة

ِ ز   ظَةةدْٞ ظ ظ  ١ٖٜةة١ نةة١    ٠ب ز٣بعضاٟاةةة١ٜين زٜٓةةد٠ٚضٚ نطَدؾةةدْس ٚ ةةة١    ةةطٚ يةة١ )ز٠ضغةٝة
ب ممةةدٕ     ًاٟا٥ةة١ٜٚـ يةة١ ي١ٖجةة١ٟ ٖةة١ٚض     .Oٜةة٠ٚ١ ٠ٚضطةة  ٠ٚب ةةة١طٜٛبط٠ٟ  ةة١زقٝكد ٞ )٥ةٛة

mman         ٟٖطٚز   ١٥ّ ١َٖٛٚ ظَدْد١ْ )ي١ٖجة١ٟ ٥ٝبط ْٞة ١َضنة١ظٟ  ية١ قةط٠ٟ غةدَدْٞ  نٛة
 ز ةٓط٣بب ٗخل ز  ١٥ة٢بَد١ٖي١ة ٞببببب ٚ 

   ١  ٠ٚ ٜةةةة١نُدٕ ةةةةة١ ز٠غةةةة ٠ٚ١ ْٝٝةةةة١  ةةةةة١ةريّ ظَةةةةدْٞ      ثٚقااإاز ٥ةةةة  ةةةةة١ ي١ٖجةةةة١ٟ غةةةٓة
ة١ٗ         ٖٝج ٚ ثةةِط َةة١ ٓدندْٞ ؾةٛة د ٞ ٚ ز غةة د١ْ َةٛة )ٖةة١ٚ َٞ=طبض ْٞ   ةةة١طٜٛبط٠ٟ  ةة١ظ٠ٝي
ْةةدنط٣ب نةة١ ٥ةة١ز٠ةٝد ٝبهٞ ٚ غةٝة  ٚ ؾةة ٜين ١ٖٜةة١ب ٚ ىل ٥ةة١ضز٠ةريٕ يةة١ غةة١ض ٟ خبٜةةس  ةةة١         

  ٜ عطٚ ٥ة١ز٠ةٝد ٞ ٥ة١ّ ظَدْة١ ٥ة١ندٚ ةة٢ب       قٛض٠ ٞ خكٛقٞة  ١ؾٛة  طام ل ٚ  ١ؾةجٝعٞ ؾٝة
 ب١٥ّٕٙ ي١ٖج١ٟ ؾٝعط٠  ي١ ظَدْٞ خ١يريل ة٢ب

 

ٕ )َٝبج١ضغبٕ  ي١ّ خكٛق٠ٚ١  ٥ة١يري٢ب: ية١ ز٠ٚضٟ ٥ة١ٚ خة١     ٟ نة١ يِٛضغة دٕ ية١    طا
ٟ نٛضزغة دٕ ةة٣ٛب ١٥ند ة٠ٚ١ ةةة١    ب  ١ؾة ٠و ١ٖٜة١ نةة١ طةدٙ نةٛضزٕ ٚ ةة١ ظَدْٝبةةو      عضا

ٖةة  ٚ ٜةة١ نةة١ ٥ةة١ّ ٚةري ةةٞ  ظاا ٞ ٥ٝبةةط ٕ ٥ةة١ندب ٠ٚ قػةة١ ١٥نةة١ٕ نةة١ يةة١  ةةدةٝبهٞ قةة١زمي  
)طةةبض ٕ ٠  ١٥ٖديٝٝةة١نٞ ز َةة١ظض ٟٚ ةةة٠ٚٛٚ  ظَد١ْن١ؾةةٝدٕ ٠ٚنةةٛ ي١غةة١ض٠ٚ٠ طٛمتةةدٕ 
ة٣ٛب ة٣ٛب ة٠ٚٛ  ٠ٚ  ١ؾدٜطٟ )١ٖٚض َٞ ٚ ندْسٚةٚ ضٜةعٚ ف ةة١  ة١ضقٝبهٞ نة١ّ ٚ     

 ظاض ة١ ١ٜين ظَدٕ قػ١ٜدٕ نطز٠ٚب
طٚ ١٥ز٠ةٝد س  ٥ٝػ عُدٍ نةط ٠ٚٚ  ية١   ١َؾٗٛض٠ ظَدْٞ ١٥ضز٠ةريٕ  ظاض ظاض ي١ ؾٝع

غ١ٓ ة١ّ ظَد١ْ ١٥خٜٛبٓٔ ٚ ١٥ْٛٚغٔ ٚ ةة١ّ ظَدْة١ف ٖة١ٚض َٞ  ٠ٚ ٜةد ؾة١ٖط٠ظٚضٟ      
ٕ ب ْة١ عض١٥ٟيريٝبٔب ة١طٜٛبط٠ٟ ة١ ضٜٝةدو نة١ ةدغةٞ ١٥نة١ٕ  ة١ؾةٞ ظاضٟ ز َة١ظض ٟٚ       ظا

 ١ؾ ٠ ٞ طبض ٕ ة١ّ ظَدْة١ٚ ة١ؾةٞ )ط١ِضاى=غةٝدض ٟ ةة١  ة١ٚ ٟٚ ةة١ نةٛضزٟ قػة١         
  ب211 ١ةسًٜٞ قٝد ١و ي١ نٛضزغ دٕ ٚ ١٥جل١ظٜط٠ز   ةث١ض٠ ١٥ن١ٕب )ة١ 

 ١ؾدٜطٟ نٛضزٟ )ةط خبٟ   ن١ ة١ؾٞ ظاضٟ ي١ ةًٛةػة دْس ٚ  ة١ؾٝبهٝؿةٞ ية١    
ٚةري ٞ غٓسٟ ٖٝٓسٚغ دْس ١ٜ ة١ ظَدْٞ نٛضز١ٜى قػ١ ١٥ن١ٕ ن١ ةة١ ظَةدْٞ ةط خةبٟ    

                         
 ب١٥ن١ّ قػ١ َٔ ١ٜ ين  117)
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١ٚ  ١َؾةةٗٛض٠ب ٥ةة١ّ ظَدْةة١ يةة١  ةة١ضةٞ )زض ٜٚةةسٟ ٟ ١َضنةة١ظٟ ٚةٓةةٛة٢ ٖٝٓسٚغةة دْ    
ٟ  دضغٝؿٞ  ٝبه١ةريٚ ةة٠ٚٛب  ةد ٥ة١ّ ز٠ٚضٟ زٚ     ٗب ن١يُٝد ٞ ةًٛة٢عضٟة١ ٜة١ ٖة١ض   ٙا

ةةةب قػةة١ نةةطزٕ ٥ٝػةة عُدٍ نةةط ٠ٚ  ةةة١ةريّ ٥ٝبػةة د نةة١ ز٠ْٛٚغةةط٣بٛ ١٥خٜٛبٓطٜب ةة٠ٚ١          
ب  هدٜةةةدو ٚ ١٥ؾةةةعدضٟ ْٛٚغةةةط ٚ ةةةة١ّ ظَدْةةة١ ةٝٓةةةط ٠ٚب )٥ٝٓػةةةكًٛث١زٜدٟ  عضاااٟةةةة١

  ب129  ةث١ض٠ ٥1ٝػتّ  ةرًيسٟ 
 

 ، وُمجىعُو جُرائًذٍ كىردٍ:( جُوعًات 4)
ٍب ة١َعٝةةة١ ٞ غٝدغةةة٢ نةةةٛضز )نةةةٛضز  ةةة١ ديٞ ٚ ةةة١ضقٞ    4/1 ةةةة١َعٝدو: ٥ةةة٠ٚٚ١

ٟ َٝتزٜةةةةةةس  ز َةةةةةة١ظض ب  1191ة١َع١ٝ ٞ ٜةةةةةة١ٚ  يةةةةةة١ ١٥غةةةةةة دَبيريس  يةةةةةة١ غةةةةةةديريٞ    
١٥َٛغٝػةةة١ندْٞ ٥ةةة١َني  ةةةديٞ ةةةة١طٞ ةةةة١زضخد٢ْ   ةةة١ضٜل ؾةةة١ضٜف ثدؾةةةد  ؾةةةٝبذ       

ظ ٚ ٟ ثدزؾةةةدٙ َٛؾةةة  ١٥ةةةة١ز    ٛةٝةةةسٚيريتري ظ ز٠ ؾةةةٝبذ  ١ةةةةسٚيكدزضٟ ١٥ ١ْةةةس٣ٛ  
١٥ٚيهرٌ ثدؾد ةةٛٚب  ١قطٜ ة١ٕ ية١  ة١ٜين  دضىةس  ٖة١ض ية١ ١٥غة دَبث )نةٛضز ْؿةط           ذ

ف  ١َن ةة١ةٝبهٞ ةةةب  ةة١ ًُٝٞ طاا َعةةدضف مجعةةٝة   ٥١ػٝػةةٞ نةةطزٚ  يةة١ )نةةٓ(يٞ 
ِض٠ف طاا٥ٕةة١ٚةزٟ نةةٛضز نةةطز٠ٚ٠ب ةةة١ةريّ ٥ةة١ّ زٚٚ ة١َع١ٝ ةة١ ظاضٟ ثةة٢ب ١ْنةةٛٚ يةة١      

ٜةةة٠ٚ١ ي١ ٛنط ٜةةة٠ٚ١ٚ  ١َن ١ة١نؿةةةٞ ز خةةةط ب ةةةة١ةريّ قاااٟ هَٛٚةةة١ ٞ ٥ٝ يةةةدزٚ  ةةة١ض٠
ٍب ة١زظٜٝةة٠ٚ١ زٜػةةد٠ٚ١ْ يةة١ نبةْٛٚةة٠ٚ١ٚ غةة١ ٞ نةةطزٕ قكةةٛضٟ     ة١َعٝةة١ ٞ ٥ةة٠ٚٚ١

ٕ ز   ية١ ١٥غة دَبٍ )ة١َعٝة١ ٞ ٖٝة٣ٛ  ية١      ١ْ1119نطزب ي١ غديريٞ  ٕ ِض٠ف طا يري١ةة١ٟ  طا
نةةٛضز٠ٚ٠  ٥١ػةةٝؼ نةةط ٚ   ةةد ؾةة١ِضٟ طةة١ٚض٠ ز٠ٚ َةةٞ نةةطزب يةة١ زٚ ٟ َٛ دض٠نةة١ ٥ةة١ّ   

ٍب ةةةة١  هَٛٚةةة١ ٞ    ة١َع ١ٝ ةةة١ زٜػةةةد٠ٚ١ْ نبةةةة٠ٚٛٚ   ةةةد  ١غةةةًِٝ ةةةةْٛٚٞ ١٥غةةة دَب
 ن١َدي١ٝٝ ز٠ٚ َٞ نطزب

ي١ زٚ ٟ َٛ دض٠نة١ ة١َعٝة١ ٞ غٝدغة٢  ةطٜـ ية١ ١٥غة دَبيس   ١ؾةهًٝٞ نةطزٚ         
ْةةدٟٚ )نةةٛضز  غةة كتٍ مجعٝ ةة٢  ةةةٛٚ  ِض٥٠ٝػةة١ن١ٟ غةة١ٜس  ١ةةةسٚيكدزض ١٥ ١ْةةس٣ٛ     

      ٛ ٚب يةةةةة١ زٚ ٟ ةةةةةة١ٜٓٝبو  ٖةةةةة١َٛٚ ٥َٛةةةةة١ِض ٚ  ِض١٥ٚغةةةةةدٟ نةةةةةٛضزٟ  ٝةةةةةد ز خةةةةةٌ ةةةةةة
١ٜندٕ  ي١ّ ة١َع١ٝ ١ ةة٣ٛب ةْٛٚة٠ٚ١ٚ  )نٛضزغة دٕ  ؿةهٝتو  ة ُد ٝة١      ُٟة١زضخد

ٍب       مجعٝة ٜةةدٕ  ١ؾةةهٌٝ نةةطزب ةٝبجريةة١ ي١َدْةة١ف ٖةة١ض يةة١ّ ز٠ٚض٠ز ٚ  يةة١ ١٥غةة دَب
ة١ ْدٟٚ )مجعةٝة قةَٛٞ نةٛضز ٠ٚ٠ ز َة١ظض  ةةٛٚب ٥ة١ّ ة١َعٝد دْة١         ت ة١َع١ٝ ٝبه٢
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ٍب ز٠ٚ َٝةدٕ نةطزٚ  ية١ زٚ ٜٝةس          هَٛٚة١ ٞ ن١   د ٠ٚقةة ٖةد ين   َديٝٝة١ ةةب ١٥غة دَب
ية١ خةدضةٞ    تا  ةتريٚنط ٠ٚ١ْ  ي١ ثدف ة١ٜٓٝبو ة١ ْدٟٚ )خبٜ ٕٛٚ ٠ٚ٠  ة١َعٝة١ ٝبه٢ 

  ٛضنٝدز  ث١ٜد ةٛٚ  ٠ٚ  د ٥ٝبػ د ي١  ١ دي١ٝ س ١ٜب
 

: ١َمجٛ ةةة١ٚ ة١ض ٥ٝةةةس: ٠ٚنةةةٛٚ ٥ةةة١ةٝٓني ٥ةةة٠ٚ١ٍ  ١ظ٠ ةةة١ٟ نةةةٛضزٟ يةةة١شٜبط   4/3
ِض٠ف طاإٟ ٖٝجطٜةةس  يةة١ 1211ٚ يةة١ غةةديريٞ  )* ١٥غةة دَبٍ  ٝٓةةٛ ْٞ نٛضزغةة دْس   يةة١ 

١َز ةة١و ةةة١طٞ ١ْ ةة٠ٚ١ٟ ةةة١زضخدٕ ةةة١ة ١ْؾةةط نةةط ٠ٚب يةة١ زٚ ٟ ْةة١خبف نةة١ٚ ين  
ِض٠ف  ١ةةةسٚيط٠ةدٕ ةةة١طٞ ةط ٜةة٠ٚ١ يةة١ قةةدٖ ٠ٚ     طاإقةةد ٝبيب  ٥ةة١ّ  ١ظ٠ ١ٜةة١ يةة١    

       ٚ ٕ ةٓٝبف ٚ  ٛيهػ بٕ ٚ ية١ يبْةس٠ض٠ز  ١ْؾةط نةط ٠ٚب ية١ زٚ ٟ ٥ٝعتْةٞ ١َؾةط و طٚا
٠ٚ١ٜ ز٠ٚ ّ ية١ غة١ض   ُٟة١زضخد )* ضٜد ة١طٞثِ٘ض٠ف ط٠ٚ١ْٕ ي١ ١٥غ دَبيس ٚ  ي١ زٜػد

١ْؾطٟ نط ٚ  ي١ ٠ٚقة ؾ١ِضٟ ط١ٚض٠ؾس  ز٠ٚ َٞ نطزب ي١ ْٛغد١ٟ ٠ٚٚ١٥يري٠ٚ١ٝ  ةد  
 ١ٜى ي١ ن ٝب دد١ْٟ ةطٚغٝدز  ١َةٛز٠ب  ٗغ٢

ب١ْض٠ندْٞ )ٚض٢َب=٥ٛض٠َٝةةةة١  ة٣ٛبٝةةةة١ب يةةةة١ زٚ ٟ  )دلُٛ ةةةة١ٟ نٛضزغةةةة دٕ ٟ َٝػةةةٝة
ضز ٠ٚ٠  ١َمجٛ ١ٜة١نٞ ٥ٝػة ٛ ٞ      طٕو ي١ ط١َٕٚؾطٚ ٥ٝعتْٞ ٣ نٛة ة ٖٝٛة ِض٠ف )مجعٝة

ي١ ١٥غ دَبيريس  ١ْؾةطٚ  ية١ زٚٚ ْٛغةد١ٟ ٠ٚٚ١٥يريٝةس  ِض٠مسٞة       )** ة١  ٝٓٛ ْٞ )ِضاشٟ نٛضز 
ظٜطٕ   ٚ 1قةة١ةح ٥ةة١زٜٔ ٚ نةة١ضِٜ خةةدْٞ ظ٠ْةةسٟ  ٝةةد ةٛٚب٥ةة١ّ زٚٚ ْٛغةةد١ٜ١ يةة١        ٟ  ةٛة

ٝبُد  ِض٠ف  ١ةسٚيهةة١ضِٜطإاز  ٚ يةة١ 1231 ةة١ممٛظٟ  ٜةة٠ٚ١ ١ْؾةةط   ُاٟا١٥ ١ْةةسٟ خةة١يريهٞ غةًة
 ب)*** نط ٚ  ي١ ثدف ة١ٜٓٝبو ْدٟٚ طبِض ٚ ةٛٚ ة١ )١ٖ دٟٚ نٛضز 

 

ةة١ ٝدٕ ْٛ ْةةس٠ٚ  ٠ٚ يةة١    ضز  يةة١زٚ ٟ ؾةة١ِضٟ طةة١ٚض٠ ظٜةةد ط  ١ دٝي َٓةة٠ٚ١ضٜٔ ٚ ةٚ ْةٞة نةٛة
َٝكةةةطٚ ١٥غةةة دَبٍ ٚ نٛضزغةةة دْس  طةةة١ىلب  ١ظ٠ ةةة١ٟ  طٜةةةدٕ ١ْؾةةةط نةةةطز٠ٚ  ٠ٚ ٖةةة١ض٠ ةةةة١    

ٟ َٝتزٜةس  ية١ ١٥غة دَبٍ ٚ ية١     1111مجٛ ١ٟ ٥ٝػ ٛ ٢ )شٜٔ  ةٛٚ  نة١ ية١   ْدٚةدْريٝدٕ ١َ

                         
ٟ  ١ٜن١ّ)*  ٟ  شَةدض٠ ٕ  ِضاشْدَة١ ٞ  33ٟ ية١  نٛضزغة د ٞ  ْٝػةدْ ّ  ةتريٚنط ٜة٠ٚ١   ٚ نةدث  قةدٖ ٠  ية١  1111 غةديري  ية١

  بض٠ ٝلبب)٠ضن٠ٚٛمىلب شَدض21ٟ٠ ٗد ١ْ خٛي١ز 
  ض٠ ٝلب)١ْزاظض ٠ٚ ٠ٚ١ خٛي١ ١٥ّ شَدض١ٜ٠نٞ ٖٝض ٥ٝبػ د ١ٖ د )* 

  ض٠ ٝلب )ز٠ضن٠ٚٛ طبظدض٠ ي١ّ شَدض٠ نٛ ض )** 
  ض٠ ٝلب )زاظض ٠ٚ ٠ٚ١ 19 شَدض٠  د طبظدض٠ ١٥ّ )*** 
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ِ ٚ نةةة١َدٍ  ةةة١ٚظٟ ة١ة  ْةةة٠ٚ١ ١ْؾةةةط نةةةط ب  َٛةةةس٠ٟ   طاإا ِض٠ف ) ةةة١َع٠  ١ََةةةسٚح غةةة١ٝي
ٚ )نٛضزغة دٕ َةديريٞ      ١ْؾطٜد ٞ ١٥ّ  ١ظ٠ ١ٜ١ ط١ٜدْسٕ ٚ ث٢ب غ١ملدْسْٞ ١٥ّ ز٠غة ٛٚض٠ ةٛة

ٍب ٗنٛضز٠   ْٛغد١ٟ غ٢  ٟ ضاَٝس  ز٠ضن٠ٚٛب  1221 ز٠َٚٚٝين ي١ ة١َدزٟ ٠ٚٚ١٥
ز   يةةة١ )**** ١َمجٛ ١ٜةةة١نٞ ْٝةةةٛ َةةةدْري٢  ةةةطٜـ يةةة١شٜبط  ٝٓةةةٛ ْٞ )نٛضزغةةة دٕ  

ِض٠ف ةةة١زضخدْٞ )١٥ةةة١زٟ  ةة١ظٜع ةةة١ة ٠ٚ٠ يةة١ قةةدٖ ٠ز  ١ْؾةةطنط ٠ٚٚ  ز٠ّٚٚ    طاإ
 ٟ ٖٝجطٜس  ز٠ضن٠ٚٛب  1221ٟ ١٥حلج١ٟ ذٟ 1ْٛغد١ٟ ي١ 

 
ٍب  ١ظ٠ ١ٟ نٛضزٟ ن١ ي١ غًٝبُدْٝس  ١ْؾطنط  ) ٞب ية١ ثةٝبـ    ٠ٚٚ١٥ ثٝبؿه١ٚ ٔ  ةٛٚ َةدْري

ٝبُدْٞ يةة١      ٍب نطزْةٞة غةًة ٍب نةةب ٚ  ٚ يةة١ ثدؾةةس    طإا٥ةة٠ٚٚ١ ٟ 3( ِض٠ف ٥ٝٓريًٝةةع٠ٚ٠ ي١ْدٚنةٛة
 ةد ثدؾةد٠ٚ  ١ظ٠ ة١ٟ )ةةدْريٞ نٛضزغة دٕ       ًصاطٕ ِض٠ف  ةدةٞ  طٕ  ي١ 1132اغٞ غش ٥ٛ

ٍب  ٚ ٠ٚ ٥ٝة  ز٠ٚ َٞة ْة١نطزب ية١        12ز٠ضٖٝبٓط ٚ   د َدْريٞ ندْْٛٚٞ ٠ٚٚ١٥ ْٛغةد١ٟ ز٠ضنٛة
ضٟ طاااإا١٥َةةةةة١  ١ظ٠ ةةةةة١ٟ ٥ػةةةةة ٛ ٞ )ِضاشٟ نٛضزغةةةةة دٕ  يةةةةة١   زٚ ٟ ِض٠يف )ذل١َةةةةة١ز ْةةةةٛة

١٥ ١ْس٣ ٠ٚ١ٜ ١ْؾطنط ٚ  ١٥ّ  ١ظ٠ ١ٜ١ ة١طٜٛبط٠ٟ ٥ةدض٠ظٚٚ  ٠ٚ ٥ة١َطٟ  هَٛٚة١ ٞ ؾةٝبذ     
 ز٠ٚ َٞ نطزٚ ثدْع٠ ْٛغد١ٟ ز٠ضنٛٚب 1132ٟ َدض ٞ ١َ2ةٛٚز ١٥ٟ ْٛٚغ٣ٛ  د 

٢ ة١ةٝبٗٝبؿةةةة   يةةةة١ زٚ ٟ ١٥َةةةة١ نةةةة١ ؾةةةةٝبذ َةةةة١ةٛٚز  ز٠ّٚٚ ةةةةةدض غةةةةًٝبُدْ      
ز  ز٠ضنةةٛٚ 1132 ١ظ٠ ١ٜةة١نٞ  ةةطٟ نةةٛضزٟ ةةة١ ْةةدٟٚ )ةةةدْريٞ  ةة١م ٠ٚ٠ يةة١ غةةديري٢   

٠ٚ د ْٛغد١ٟ غٝب١ّٝ ز٠ٚ َٞ نطزٚ  ي١ زٚ ٟ ١َ١٥ )٥َٛٝبسٟ ٥ٝػ كتٍ  ز٠ضنةٛٚٚ   
١َ١٥ف ٠ٚ١٥ْس٠ ز٠ٚ َٞ ١ْنطزٚ  ١ظ٠ ة١ٟ  ة١ٚو ِضاش٠ )٥ػة ٛ ٞ ٟ )شٜدْة٠ٚ١  ية١      

ٟ ِض٠ف  ه١َٚٛ ٞ غًٝبُدطٕ ٖ ُا ٟ َةٝتزٟ ب ٥ة١ّ  ١ظ٠ ١ٜة١ ية١     1134ٝبٓةط  ) ٜة٠ٚ١ ز٠ض
ز  ْد٠ٚن١ٟ طبِض٣ٛ ةٛٚ ة١ )شٜدٕ  ٠ٚ  د ٥ٝبػ د ن١ ة١ّ ْةد٠ٚ٠ٚ ز٠ٚ ّ ٥ة١ندب ية١    1131
ز  قد  كط ٕ ظ ز٠ قدي ظ٠نٞ ة١ة  ١َمجٛ ١ٜ١نٞ  ١ٚو ِضاش٠ٟ ة١ 1131غديريٞ 

ٚ  ْٗدٟٚ )زٜدضئ نٛضزغ دٕ ٠ٚ٠ٚ  ة١ غ٢ب ظَدٕ )نٛضزٟ   ١ض٠ة٢    ٛضنٞ  ز٠ضٖٝبٓةد
ز٠ٚ َٞ نطزٚ  ية١ّ َٛز٠ ة١ز  ؾةدْع٠ ْٛغةد١ٟ ز٠ضنةٛٚ  ٠ٚ       1131ٟ َدٜػٞ 11 د 

                         
 ية١  1ٟ شَةدض٠  بز٠ضنة٠ٚٛ  ىلب شَدض٠ٟ 11  ١ْٗد ن١ ة٢ب غٝب١ّٝ خٛىل نٛضزغ دٕ  ِضاشْد١َٟ ١َة١غ  ١٥ة٢ب )**** 

ٟ  ٟذ 11ٟ  ِض٠ةٝعٛي٦ةة٠ٚ١يٞ 11ٟ ية١  11ٟ شَةدض٠  1221ٚ ١٥يك١ ةةس٠ٟ ٟذ 39 ية١  3ٟ شَةدض٠  ٚ 1221 ١٥يك١ ةس
  ض٠ ٝلب )ز٠ضن٠ٚٛ 1221
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ظاضٟ ْٛغةةد١ندْٞ  ١قةةٜٛطٟ ١َؾةةدٖ ٟ نةةٛضزٟ  ٝةةد ةةةٛٚب ٠ٚ ةةة١ ِض غةةة ٖةة١ض٠        
يةٞ  ٠ٚ قةد ٝبيب َٛ  ة١ض٠َٞ ظاض ٖة١ٚيري٢ ةةب  ة١ندَٛيٞ ٥ة١ز ب ية١         ًثا  ةدؾ ٜين ٥ة١ 

ٛ  1131 ١ٜين غديريس  ) ٕ ّ   ةدةٞ َة غة دٕ ٟ ية١ ة١ ةس ز      ةد ثدؾةد )ةةدْريٞ نٛضز   صاط
   ي١ زٚ ٟ زٚٚ غ٢ب ْٛغد١ ٥ٝ  ز٠ٚ َٞ ١ْنطزب 111)زٜػد٠ٚ١ْ ١ْؾطنطزٚ

 

ٟ ٖٝجطٜةةس  غةة١ٜس  ٛغةةٝبٔ َٛنطٜةةدْٞ  يةة١ ِض٠ٚ ْةةسظ ةةة١ ظَةةدْٞ نطَةةدزل٢      1244يةة١ 
ةب ةدْٞ   ١ظ٠ ١ٜة١نٞ ةة١ ْةدٟٚ )ظ ضٟ نطَدزلٞ ٜة٠ٚ١ ز٠ضٖٝبٓةد  ٥ة١ّ         ٗ ١ضةٞ )ةدزٜٓةد٢ْ 

ٚ ة١   ٠ ١ن١ٟ ة١ ِض٠ ُٞة ٖة١َٛٚ ١٥ظٜة١و    ضٚىد ٝب ١  دِضاشْد١ٜ١َ  ١ٚو ِضاش٠ ةٛٚ ق
وِٕض٠ِضٜبهةة٠ٚ١ ز٠ٚ َةٞة ي١غةة١ض نةةطزٚ   ةةد ٥ٝبػةة دف ٖةة١ض ز٠ض١٥نةة٢بب ٥ةة١ّ  ةةد  ضاإٚ  ةةة١  ضاٚا

١ُٖٝ ١ ة١  ١ٜطٟ ز٠ٚ ّ نطزٕ ي١غة١ض ١ْؾةطٟ ظ ضٟ نطَةدزلٞ ية١شٜبط ٥ة١ْٛ  ٞ  ٝٓٛ ْةس        
ز٠ٚٚ  ةةةب  ةة١ْٜٛطٚ ةةة١ قُٝةة١و ٚ ْةة١ظ ْط ٟٚ  ةةدضى٢ نةةٛضزٟ ١ْؾةةط نةةط حٚثااٟ طةة١ىلب َةة١ةد

 ١ؾةةٜٛكٞ ةٚ ْةٞة نةةٛضزٟ  ةة  م ُُٖٝةة١و ٚ   ٠ ٝبهةٞة ظاض طةة١ٚض٠ٟ قةة١ضف نةةطز٠ٚٚ    
 ١٥ٟ ندب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 1ٟ ية١  ٟ 14/2 شَةدض٠  1131ٚ ز٠َٚٚٞ ندْْٛٞ 31ٟ ي١ ٟ 1/14 شَدض٠ب ز٠ضن٠ٚٛ ىلب شَدض٠ٟ غ٢ب  ١ْٗد  111)

  لض٠ ٝب )1131 ْٝػدْٞ
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 فُصمٌَ هُظتُم
 عُظائريٍ كىرد

 
 
 :ئًصالوًُتًذا ئُوائًمٌ لُ( 1)

ٞ ط٠ٕٚ ٥ٝػتَس  ز٠ٚضٟ  ١قطٜبهٞ ن١ْس ي١ ٞ  ْة ٞ  ية١شٜبط  نةٛضز  قة١َٚ   ٝٓةٛ ْٝبه
ٕ  ١َخكٛقةةةس  ٞ  ْةةةدٚ يةةة١  ثدضنةةة١  ثدضنةةة١ ٠ْٚةةة١زض   ْٝؿةةةد ٟ   ١قػةةةُٝد   ٥ٝس ضٜٝةةة١

   ةٝ ةةةدٍ)   ضةدجيةةةدٕذ٥ٖةةةد)   ١٥ضَٝٓٝةةة١)   خةةة١ٜتو)   ظاظ ٕ) ٠ٚنةةةٛٚ خٝت ١ ةةةس  
 ب  ة٠ٚ٠ٚٛ ز  ٚ خل بببببببب ١٥يِطاّ ةٝتز)      م)   ة١ظٜط٠)    دضؽ)

 ٚ غةةٝد ني ضٟثاا ٥ةةد يةة١ نٛضزغةة دٕ نةةٛضزٚ ةدغةةٝبهٞ  دٜ ةة١ ٞ ةةة١ غةة١ة١ة٠ٚ١ ةةة١ّ
 ة١ؾةةةٝبهٞ غةةة١جلٛق١ٝندْد ز٠ٚضٟ يةةة١ ْٝٗدٜةةة١وب ْةةةدةٝٓط٣ب  ١ض٠ةةةةس   ين٥َٛةةة١ضخٝٝ

ٞ  ي١شٜبط  ؾدض٠ظٚٚض ٚ نطَدؾدٕ) نٛضز ْٞط٠ٕٚ ٚ  نٛضغة دْس    ٝٓةٛ ْ  ةدضةةدض  ْدغةط 
 بنط  ةدغٞ  دٜ ١ ٞ ة١

 ظاض نة٢َ١ب  ةٛ ط  ٝٝة٠ٚ١  ٗ ةدضى٢  َٓدغ١ة١ ٞ بعضٟة١ ة١  ١ض٠   ١٥َٛضخٝين
 خةةطٟصااط٥ٕةة١ ٚ ٖٝجةةطٟ 223ٟ) ١َٟغةةعٛز يةة١ٕثاإَةة١ زٚ ٕٚ  نةةٛضز ةةة١ ز٠ض ةة١م

ٟ ة١ ظٜد ط ١َٖٛٚ ي١ نٛضز ز٠ض ١قٞ  ٖٝجطٟ 149ٟ) ٞ  بعضا ٕ  َة١ ًَٛد   ِضٜبهٛثٝبهٝةد
       ٥ةةة١ّ ةدغةةةٞ ز   ٖةةة.هااا   َةةةطٚا) يةةة١ ١َغةةةعٛزٟ  ب ٥ٝػةةةتّ ٥ٝٓػةةةكًبث١زٜدٟ) ز ٠ٚ

 يةة١ب ؾةة١ٖجدٕ  ١ؾةة ٠ ٞ ز  ١َٖةة١ز ٕ) ٚ زٜٓةةد٠ٚض) ُٟطٚقاإَةة١ يةة١: ٥ةة١ند  ١ؾةةد٥ ٠
  ١ؾةةةد٥ ٟ ضةدجيةةةدٕذ٥ٖةةةد ُٟطٚقااإَةةة١ يةةة١  َةةةدةٛضز ٕ ز  ضنةةة١ْريد٠ٚ) ُٟطٚقااإَةةة١

ٟ  ةٝ ديس   ُٟطٚق١َٕ ي١ب  غدض و  ١ٖظة١ْٞ   َدززلةدٕ   ةظةةد   ؾةدز زلدٕ    ١ؾةد٥ 
 يةةةة١:  َٛغةةةة دندٕ ةةةةةٛ ْٞ  ةةةةة١ةدضنٞ    ةةةةة١ةيٞ) خةةةةديٞ ةدضٜػةةةةٝدٕ  َعز ْريةةةةدٕ 

ٌب ُٟطٚقاإَةة١ يةة١ب  ٚ خلبببببببب ز ةةةدةٝت  ١ؾةة ٠ ٞ غةةٛضٜدز   ُٟطٚقاإَةة١  ٚ َٛقةة
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 ٥ةة١ّ ٖةة١ضب ةٛظنةةدٕ ٜةة١ كٛةٞ  ٠ٚنةةٛٚ نةةٛضز طةةدٚٚضٟ  ١ؾةةد٥ ٟ م ةةةٛز٣ ؾةةدخٞ
 ٠ٚب ٥ةة١ند ٜةةـ ةدظٜٓجةةدٕ)  ١ؾةة ٠ ٞ ةدغةةٞ ز   ٟ  ي  ٝٓةة١) ضٟثاا٥ٕةة١ يةة١ ١٥َٛضىةة١

ٞ  111 ةثة١ض٠ )  ف خطٟصط١٥ٕ) ١٥َٛضٜذ ٕ )   ْدؾةدٜٚط  ) ةدغة ٕ ) ٚ  ةٛظٜهةد   نٝهةد
ٞ  ٥ة١ند    ١َض ؿة١  ْعٜةو  ي١ ن١ ٥ٝبػ د) ٟ  ٚ ١َٕ١غةه  ٠ٚةة١ز٠ٚيٝبه ٟ  َة٥١ٛ    ١ؾةد٥ 

 خٛض غةدٕ   غجػة دٕ   نطَدٕ   دضؽ : ة٠ٚٛ ةٝبريدٜد١ْ ١٥ّ ن١ ١٥ز  ْٝؿدٕ نٛضزٜـ
 ؾةةدض٠ظٚٚض  ١َٖةة١ز ٕ   ٕ ذَدغةةدةد ة١قةةط٠  َةةدٙ نٛ ةةد  َةةدٙ ةٝ ةةدٍ  ١٥قةةر١ٖدٕ 

 ١٥ي٦ةةة١ةٛ    ةةةةد  ةدٜتنةةةدٕ  ٥ةةةدضض ٕ  ٥ةةة١ضَٝٓٝد  ضةدجيةةةدٕ ذ٥ٖةةةد مسغةةةدٕ  ز ض ةةةةدز 
 ٥ة١ ٛ ْني  خٛةقة١   ب نًهٝد  سٚزٟ  ١ هُٝد ٞ طٟخ١) ضهثر١٥٘ غٛض١ٜ  ة١ظٜط٠ 

ّ  ة١طٜٛبط٠ٟ ٥ٝػتَس   ٚةري دْٞ ١َٖٛٚ ي١ ن١ ةرًيٝبني ٚ  ١َ ًَٛد ة١   ٥ة١  ٥ة١ٖدىل   ١ؾةد٥ 
ٕ ث١ٖٕة٠ٚٛ ١َ نٛضز ٞ  ية١  ٜة١نٝبو  ية١ ٟ  ز٠ضطدنةدْ ٞ  ي١غة١ض   )ةطظ ة١ ) قة١ةري ٟ  نة١َ  نةِٛض

 ١٥َة١  ١َغةه١ٜٛف  ٥ةٝنب  ةةٛٚ   ١َؾٗٛٚض  ١٥ي١٦نط ز ةد ) ة١  ةٛٚ  ١ ًٝؼ ي١ؾ١ضقٞ
ٟ  ٠ٚقةة  ي١: ١٥يري٢ب ١٥ندٚ   ٥١ٝٝس ّ  ة١غة١ض  ِضٚٚؽ ٥ٝػة ٝت ٞ  ية١  ؾةدض٠ز   ٥ة١  ١َ ٝة١ 

 ٚةري ٞ ي١ ١٥يريٝبٔ ١ٖضزٚٚنٝدٕ خطٟصط١٥ٕ ١ٜ كٛة٣ٛ ١ٖةٛٚ  نٛضز ق١ةرين١ز   دنُٞ
 ةدؾةةٝدٕ ؾةةدضٜبهٞ ٠ٚ ٖةة١ةٛٚ  ةدظٜٓجةةدٕ نةةٛضزٟ  ١ؾةة ٠ ٞ  طق١ٜةة١نٞ ١٥قةةر١ٖدْس 

ٚ  ؾدضٜبو  )زٜٚٔ" ١٥يري٢ب  337 ةث١ض٠) َكسغٞب ١ٖةٛٚ ٟ  غة١ض  ية١  ةةٛ  ية١   ٥ةدض ؽ  ٥ةدٚ
 ةثةة١ض٠)  طٜؿةةس  ةٝبريدٜةة١نٞ يةة١ خةةطٟ صااط٥ٕةة١ب ٥ةة١شٜدٕ زضٚغةة هط ٚز  مل خةةدْٟٛٚ

 ةةةب    ضَةةّٛ) ْةةدٟٚ ٥ةة١ّ: ٥ةة١ىلب ٥ةة١ند  ةةدضؽ ٟ ضَةةّٛ) ثٝبةةٓج ةدغةةٞ  دٜ ةة١ ٞ ةةة١  11
ٞ  ٜبةو  ضَّٛ مج١ ١ن١ٟ) ض ّ ١َٖٛٚب ز ْط ةٛٚ نٛضز ندُْٞطٚق١َٕ ٟ ١َ ؾةدضٜبه  ضنة١ظ

ٟ  ْةد٠ٚ  ١٥ٚ نٛضزٟ ط٠ٚ١ضٟ ةٛٚ  ٟ  َة٥١ُٛٚض ٟ  ٠ٚ ةةٛٚ   خة١ض ا  نبنطزْة٠ٚ١   ١َدؾةد
 ب١٥نطز ٥دغدٜؿٞ ٚ ١َٝٓ١٥و

 

 :١ٜ١َ١٥  دضؽ ٜٚت١ٜ ٞ ٟ ض ّ) ثٝبٓج ١٥ّ
 ب  ةٛٚ خٛظغ دٕ ٚ ١٥قر١ٖدٕ ٖدٚ سٚزٟ ن١   ضَٝجدٕ) ٜدخٛز ةًٜٛد .١
 ب ةٛٚ  دضغس  خ١يٝجٞ ؾ  ظٚ ة١ٜين ي١ ن١ ةدٕ  ةٚ يٞ .٢
 بةٛٚ  ؾدثٛٚض) نٛض٠ٟ ي١ ن١ زٜٛ ٕ  .٣
 بةٛٚ ٠ٚ  ٠  نطَدٕ) ة١ٗٝ ٞ ي١ ندضٜدٕ  .٤
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ٚ  ١٥قر١ٖد٠ٚ١ْ ي١ةٟ ؾ١ٖطٜدض  .٥ ٕ  ية١ ب ةةٛ ٕ )  ١ؾة ٠ ١ن٠ٚ١ٜ١  ِض٠يفطا   ةدظزلةد
 ب١٥قر١ٖدٕ ٚةري ٞ ةب ةط  ؾ١  ١ن١ؾٞ ٠ٚ ١٥طٛو  ث٢ب ٜدٕ

ٞ  22 ةدغٞ   ضَّٛ) ١٥ّ زٚ ٣ ي١ خطٟ صط١٥ٕ ٟ   ١ؾة ٠  ـ   ةدضؽ  ) نةٛضز  ٜة
 ٥ةة١ىلب   117  111 ةثةة١ض٠  ١٥يكةة١ز ق١) زٜةةٛ ٕ طةةٜٛبط٠ٟ ةةة١   ٛقةةٌ ٥ةةٝنب) نةة١ ٥ةة١ند

 ب١٥ند  ٥١ٝٝسٟ ٜـ ١َقسغٞ) ة٠ٚٛٚ ١٥َد١ْ
ٕ  ثدؾةد   نِٛضٟ ذل١َ١زٟ  ث َس ض َدْٞ  نطَدْٞ  ٞ  ٜةد ٞ  نٝبًة ٞ  َٛق١ز٠غة  غةدةٜ

    قةةةة١ةدٖٞ) قةةةة١ةد ٞ ٥ٝػةةةةيدم  نةةةةِٛضٟ ذل١َةةةة١زٟ ١َٖةةةةسٟ  ة١ْةةةةس زٟ ٥ةةةة١ىل 
 ة١ْةةس٠ز نٞ  ؾةة١ٖط ٟٚ  ظ ٜةةدزٟ   دُٖةةدز ٖٞ   نٞ ؾةة١ٖط ٥ةة١زظضطدْٞ    ٥ٝػةةيدقٞ

 ٥ٝج ُدٖةةةدضٟ  َٛةةةةدض٠نٞ  َٝٗط نةةةٞ  ؾةةة١ٖٝدضٟ  غةةةردضٟ  ظ ىةةةٞ  خ١غةةةط ٟٚ 
  طوباااَٟةةة١ زٚخةةةة  ةةةةدض ظ ٥ةةةدظ ززٚخة  غةةة ٟ  غةةةدملبْٞ  ٖ   ةةةٞ  ؾةةةدٖبْٞ 
 199999 ٜةةدْٞ  َةةديٞ) ز٠ٚ ضٟ  ةة١ز٠زٟب ةةة١يًٝٞ ندنةةة  ؾةةدٖهدْٞ  َد ةةديٞ 

 ب نطز٠ٚٚ  ١قسٜط
ٞ  ١٥ىلب   ْٛٚغط ٠ٚ ٖٝجطٜس  199ٟ ي١) ٓد١َ دضغ ضز ْ ةد ) نٛة ٕ ) ٚ  ةٛٝي ٞ  ٚ  زٜٛة   ةٚ ية

ٞ  ن١ ةدظزلدٕ  ٚ ندضٜدٕ خدٕ  ٟ  ٖة١ض٠  ة١ؾة ٛض ٟ  ١َؾٗة ٞ  ٥ةبضزٚٚ ِ   دضغة ٚ   ي١ٚ ْة١  قة١زٜ  ةٛة
يٞ ز٠ ةةٛة ٟ ؾةةة١ِضٚ نةةة١   ةةة١ْٝد ي١َدْةةة١ ةْٛٚةةة٠ٚ١ َةةة١ ف  ةةة١ٚ ٟٚ ةةةة١ ٥ٝػةةةت١َ ٝس  زخةةٛة

ٚ  قٛ ةدض    ٥ة١ةى )  ١ؾ ٠ ٞ ٞ  زٜةين  ٠ٚب ةٛة ٍب  ٥ٝػةتَ ٚ ٞ ب نةطز  ق ٛة ضز ْ ٕ  نٛة  ية١  ١٥قةر١ٖد
ٌب  ة٠ٚ١ٜٝٗٛ ١٥يس٠ٚي١ٟض  ١ ِض٠فطٕ ي١ زٚ ٜٝس   ب دضؽ ٚةري ٞ نط ١ْ ١ْق

 نةةةْٛه١ يٝبهس ٠ٚ١ْٜةةة١  َٛ  ةةةدةٞ ِض غةةةة ةةةة١ ٜةةة١  دضغةةةٓد١َ) ٥ٝرةةةدز٠ٟ ٥ةةة١ّ
ٍب ٖةة١ظ ض 199  ١َ ٛٚةْٛٚةة٠ٚ١ٟ  ِض٠ْريةة١ ١٥َدْةة١ ةهةةدٚ  ق ةةٛٚيريٞ  ةة١قٌ ظ٠ة١ ةة١ َةةد

ٍب ٕ  ق١َٚٝةة١ ٞ نبةٛٚةٓةة٠ٚ١ٚ زٚ ٜٝةةس  يةة١  ٚ  ةةةٛٚةٔ  ةةدضؽ ٟ ١ؾةةد٥   ٝبهةة١  خبٜةةد
 بنطزة٢ب ظَٕٛ د ١

 

ٟ   يةٛضِ ) ٥ٝبػة دن١  ز  نٛنًةب =ةًٜٛةد ) ق١زميٞ ٟ ض ّ) ي١ ٕ ٥ة١ ب ٥ة١ش ٟ صاط  ية١  خة١ض
ب ٥ةةةة١ند ف ٥ةةةة١يًٛضٜد)  ١ؾةةةة ٠ ٝبهٞ ةدغةةةةٞ  ةةةةدضؽ  ١ؾةةةةد٥ ٟ ةةةةة١ز٠ٚيٞ زٚ ٟ

ب ١٥ند ةة٠ٚ١ ٣ٛبةةة نةةٛضز يةة١  ةةدضؽ ٟ"ؾةة ٓهدض٠" ط١ٚض٠نةة١ٟ  ١ؾةة ٠ ١  دضغةةٓد١َ 
 ٕ ٟ " ٚ قٝعةة١ ٞ   ةةةة١ة٣ٛب ٜةةس  " ةةكةةةدض َػةةديو " يةةة١ ف"١٥يع١َةة١ض   ١ؾةةة ٠ ٞ ةدغةة



 343 

ٍبب ْدنةةةد ةدغةةةٞ نةةةٛضزز   هَٛةةةد ٞ ْةةةدٚ يةةة١ ؾةةة١ض ٓد١َف ْدنةةةدٚ   ؾةةةٛ ْهدض٠  ي١طةةة١
ٕ ٥ة١  ِض٠فطٕ ي١ ن١ ١ٜ ض َدٕ)   ق١ندْٞ ي١ ١ٜن٢ب ١َ١٥ؾس  ٟ  ية١  خ١ض٣ٝة٠ٚ١ صاط   ١ؾةدٜط

 نة١  زٜةدض٠  ٚ  خٛةريقة١  ب ْدٚة٢ب َٛؾدة١ٖ١ ٝبهٞ ن١ ١ْٝٝ زٚٚض ة١ ٠ٚب زض ٠ٚ ْٝؿدٕ نٛضز 
 ب١ٜ١ٖ  ١ضم بعضٟة١ نٛضزغ دْس  نٛضزٟ ٚ   دضؽ نٛضزٟ ة١ٜين ي١

ٕ  َعجِ" ة١طٜٛبط٠ٟ ن١ ز   ١٥يعاظ ٕ) ُٟطٚق١َٕ ي١ ٌب ) ةة١ٜين  ية١   " ي ًةس    َٛقة
 طة١ىلب  ة٠ٚٛٚ  ةب دٕ) ةبخة ٗةدؾٓد٣ٚ  ١ؾد٥ ٟ ة٠ٚٛ  ز  غ١يريُدؽ) ٚ خ١ٜتو) ٚ

 نٛضزغةة دْٞ نةة١ ز٠ض١٥نةة٣ٚ١ب ٚ  َةة١ةٛز٠  ضٟثاا ٥ةةد يةة١ خٛةريقةة١ ب ٖةة١ة٠ٚٛ دٕقةة١ةريٜ
 بة٠ٚٛ نٛضز ْٞط٠ٕٚ ٠ٚق ١ف ١٥ٚ ٥ُِٝطا ١َضن١ظ٣

 
 (:هُظتُم عُصرٍ) وًصردا كؤلَُوين حلىووُتٌ دَورٍ لُ( 2)

    هتثقٚاااف) ٚ   ةَكةةةدض َػةةةديو) ةةةة١طٜٛبط٠ٟ   111)  ة ؿةةة٢ قةةة ح) ٥َٛةةة١يٝرٞ
 ز طةة  ٜةةدُٕطٚقاإَةة١ ٚنةةٛ ض ةٝػةة   ١٥ي٦ةة١نط ز ٝ ةةدٍة) نةةٛضزٟ  ١ؾةةد٥ ٟ: ٥ةة١يري٢ب

ٕ  ٚ  ١ة١ّ ٚةري ٞ ن١ نٝدٜد١ٜ١ْ ١٥ٚ   ١٥ي١٦نط ز٠ ةٝ دٍ) ١٥ّب نطزةٛٚ  يٝبةو   ة١ض٠ةٝد
  ةةةد ٥ةةة١ندٚ ثةةة٢ب ز٠ؽ ؾةةة١ٖط٠ظٚٚض٠ٚ٠ ٚ ١َٖةةة١ز ٕ نةةةٝدندْٞ يةةة١ نطزا ةةة٠ٚ١ ةةةة٣ٛب

 ز٠ؽ ةةةة١ َٗٛحل١قد ٝةةة١ ٢ ٚ غةةةٝؼ) ١ًَ١َنةةة١ ٞ نةةة١  ةةة١نرٛٚض ٚةري ةةةٞ  ةةةسٚزٟ
 ب١٥ند ز٠ٚ ّ ١ٜ٠ٚ٠ ةٕٚ) ٞخد١ْز ْ

 

  ١ؾةةةة ٠ ٝبهٞ ةٝبريةةةة١ٟ ؾةةةةدض٠ظٚٚض٠ٚ ٚ ١َٖةةةة١ز ٕ نةةةةٝدندْٞ يةةةة١ب زٜدٚؾةةةة ب1
 ب١ٜ١ٖ ١َخكٛقٝدٕ ١٥َ ٜبهٞ نٛضز٠ٚ 

 زٚٚ ٥ةةة١ّب طبض ْةةة١  ةةةطٟ  ١ؾةةة ٠ ٝبهٞ ةٝبريةةة١ٟ ٜةةة١ُطٚقااإَةةة١ ٥ةةة١ّب زض ْ ةةةوب3
 ب١٥ة٢ب ثٝدٜٚبهٝدٕ 1999  ١ؾ ٠ ١

  ١ؾةةةةد٥ ٟ ١َغةةةةه١ْٞ ٚض ؾةةةةدض٠ظٚ ْعٜةةةةو  ةةةةد ْٚٝٗد٠ْٚةةةةس٠ٚ٠ ز ْةةةة ى يةةةة١ب2
ٞ =ط١ةريي١ٝ) ٔ  ظاض ٜة١   طة١ةريي ٕ  ٖة١ظ ض  ٚ َٛ ةدضة ٞ  ة١غة١ض  ١ٖٜة١ٚ   َٛ دضةٝبهٝةد  خٝبت ة

 ب دنُٔ ْد٠ٚز  ١٥ٚ نٛضزٟ
                         

 ٖٝجطٜةةس  114ٟ يةة١ب ةرًيةةس٠ نةةٛ ضز٠ ٜةة١ٚ  ١٥يك١يك١ؾةة١ْسٟ ١٥ةةة١ز ١٥يعةة١ةدؽ ٥ةة١ةٛ ؾةةٝبذ) ضٟثاا٥ٕةة١  111)
 ب١٥ز   ١ كٝت ١ ١٥ّ ز 271-272 ةث١ض٠  4 ةرًيسٟ ي١ نٛضز٠  ١ؾد٥ ٟ ة١ّ ز٠ض ١مب  ١ٚ ٚة٠ٚٛ
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 ِضٜبريةة١ٟ ٗةةة٢ب ط١ةرييٝٝةة١ٚ ُٟطٚقاإَةة١ ْعٜةةو ١َ١ٖز ْةةس ٚ نةةٝدندْٞ يةة١ ٚةري ٝبهةة١ب4
 ٥ةةدظ ٚ ظاض ٥ٗةة١ة٢ب ثٝدٜٚبهٝةةدٕ ٖةة١ظ ض زٚٚب نةةٛضز٠ ٟ ظ٠ْري١ْةة١؟) ظ٠ْريًٝةة١  ١ؾةة ٠ ٞ

 ب دنُٔ   ٝس طِ ١٥ نٝهٛضٚ ٚةري ٞ ة١غ١ض ١ٜ١ٖٚ   دٜ ١ ٝدٕ ِض٥٠ٝػٞب ١َظةٛٚ ٔ
  ١ؾةة ٠ ٞ زٚٚ ٚةري ةة١ز  يةة١ّ ٥ةة١يري٢ب    ةةكةةدض َدغةةًوب )ؾةة١ٖط٠ظٚٚض ْةة١ٚ  ٢ب1
 ٟٙثاإ ةةدز زٚ ٟ يةة١ب ةةةٕٛٚ  ةة ٠و ةةة١ ٥ةةدظ ٚ ظاضب  399)ةدغةةط١ٜ يٛٚغةة١ ب ةةة٠ٚٛ نةةٛضز
ٕ  ٖد ة١   ةط  َٚٝبهٞقة١  ٚؾةدّ   َٝكةط  ةةب  ِضاٜؿ  ة١ س  ٕ   ١ٚغة١ ) نة١  ةٝبريٝةد  ثة٢ب  ٜةد

 ب١ْةٕٛٚ نٛضز ٚخديٝل ١٥طٛٚو
ٟ  ٚ ؾدض٠ظٚٚض ة١ٜين ٚةري ٞب 1 ٞ  ضةدجيةدٕ  ذ٥ةد  ٥دؾة١ٓ  ٟ  391) غةٛي١ٝ )  ١ؾة ٠ 

 زٚٚ ٚ ةٕٛٚ ١َؾٗٛض ؾ١ِضن١ضٟ ة١ ٠ٚ ةٛٚ  ثٝدٜٚبهٝدٕ   ١ٖظ ض زٚٚب ةٛٚ  ٝد نٛضزٟ
 بةٛٚ ِض٥٠ٝػٝدٕ زٚٚ ٚ ةٕٛٚ  طق١

 ْةة١ٚ  ٢ بعضااٟةةة١ ٠ٚب ةةةٛٚ قطٜدٜٚةة١  ١ؾةةد٥ ٟ ١َغةةه١ْٞ ز ةػةةكد ٚةري ةةٞ .١
ٚ  ز٠غ٠ٚ١ ة١ ٥ٝ ٜؿٝدٕ ٚ ضةدجيدٕذ٥ٖد) ٥دٚظة١ى ٚةري ٞ ٕ  ٖة١ظ ض  نةٛ ض ب ةةٛ  ثٝدٜٚبهٝةد

 بةٛٚ
ٚ    393)  ١غةدْدًْٛ؟ )  ١غٓد١ْٝ  ١ؾد٥ ٟ ١َغه١ْٞب نطندض ٚةري ٞ .٢  غة٢ب  ةةٛ
 ةدنٝةة١  قةة١ٟ    ًٝةة١ٚ  طقةة١ٟ ٥ةة١ززٜٔ  ؾةة١ٖد  نةةِٛضٟ  ٝػةةد ةةة١ض٠ٟب ةةةٕٛٚ   قةة١
 ب ة٠ٚٛ ِض٥٠ٝػٝبهٞ   ق١ٜ١نٝؿٞ ١ٖض ة٠ٚٛٚ  ثٝدٜٚبهٝدٕ ١ٖظ ض
ّ ب قةة١ض ٜط ز٠ضة١ْةةسٟ .٣  ٠ٚ  ٝةةدةٛٚ   قطٜدٜٚةة١ٟ  ١ؾةة ٠ ٞ ٜةة١ف ُطٚقاإَةة١ ٥ةة١
ٍب ِض٥٠ٝػ١ن١ٟب ةٕٛٚ ز٠ضة١ْس فٚعَٟٛ د ٟ  َٝكةطز   ْٞهط غٛ ي١ط١  ةةٛٚ   َٛخدةة١ض

 بةٛٚ  ١غٓدْٞ غ  نِٛضٟ ١٥ززٜٔ غ١ٜف ْدٟٚ ٠ٚ
ٞ ب ١٥يٓدق١ ز٠قٛم ٚ طننين ةٝتزٟب 19 ٟ   ١ؾة ٠ ٝبه ٚ   ٝةد   392)نةٛضز  799ب ةةٛ

 بةٛٚ ثٝدٜٚبهٞ

                         
 ب١٥يري٢ب  نٛغدزَدة ) ٥ٝػتّ  ٥ٝٓػكًٛث١زٜدٟ  399)
 ب١٥يري٢ب  ٚندض دٟٚ غدةٛٚيٞ) ٥ٝػتّ  ٥ٝٓػكًٛث١زٜدٟ  391)
 يةة١ ٜةة١نٝبهٝدٕ: ةةة٠ٚٛ قةةبٍ غةة٢ب ٚ  ةةة٢ب خبؾةةٓدٚ  ١ؾةة ٠ ٞ ِض٠ْريةة١ ٥ٝػةةتّ  ٥ٝٓػةةكًٛث١زٜدٟ ةةة١طٜٛبط٠ٟ  393)

ٕ  ة١طٜٛط٠ٟ ز٠ضة١ْس٠ ١٥ّ ة٠ٚٛٚ م ق١ض٠ةٛٚىل ز٠ضة١ْسٟ ي١ ٚ ندض دٟٚ ٚةري ٞ ٞ  ية١  ٥ة١ة٢ب  ٖٛ ُةد  ْعٜةو  ؾةدخٝبه
 بة٢ب ق١  ز  ظ ةٞ
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ٞ  ب ٖةة١ٚيٝبط  ةةدةعٞ) ة١٥ٜٛٓ١جل١ةة١يني ب11  ةةة١ ٠ٚ نٛضزةةةٛٚ  ١ؾةة ٠ ٝبهٞ ١َغةه١ْ
ٟ   ه١َٚٛ ٞ ز٠ٚضٟ ي١ب ١٥ةٛٚ  ط١حي١ٝ) ق١ز ٕ  قتْٚةس   ١َْكةٛض١ٜٝ ٚ  ٥ة١َ ٜبهٝد  ةةٛ

ٞ  ظٜدض٠ ٞب ة٠ٚٛ  ؾ١ةٝ ؾد  ٚب ةٛٚ غًٝبُدٕ نِٛضٟ ٚخض  ْدٟٚ ٟ  َة١يٝه  َٝكةط
 بط    ١قسٜط ظاض نطزٚ

 ١َغةةةةه١ْٞب ةط ْٝةةةة١ ةةةةةٝتزٟ ٚ  394)ٚغةةةة١ة١ ٚةةةةة ٠ٚ  َدظزلةةةةدٕ  ٚةري ةةةةٞب13
ٚ  َدظزلدْٞ  طق١ٜ١نٞ ٚ  َديٝبةو  199 نة١  ةةٛ ّ ب ةةٛ ٞ    ق١ٜة١  ٥ة١ ٞ  ١َْػةٛٚة   ١ؾة ٠ 

  ١َٝسٜةة١ٟ  ١ؾةة ٠ ٞب ةةةٛٚ ١َؾةةٗٛٚض َ دضظنةةدى   قةة١ٟ ةةة١ ٠ٚ ةةةٛٚ ذل١َ١زٜٝةة١
 ٥ةة١َ بةةةٛٚ ؾةة١ِضن١ضٜدٕ ظٜةةد ط ن١غةةٝبو 1999 نةة١ ةةةٕٛٚ ١٥َدْةة١  ٝبهةة١يريٞ زٜـنةةٛض

 يةة١ َٛةةةدضظ٠ززٜين  ٝٓةةٛ ْٞ ٠ٚ ةةةٛٚ   ١ةدغةةٞ ز٠ٚيةة١ ٞ ٥َٛةة١ض ٟ يةة١ َٛةدضظنةةدى 
 خٝت ةة١ ٞ زٚ ٟ يةة١  ةةةٛٚ نةةدى=نةةو) ْةةدٟٚ ١٥قةةرًيٞ ةٜٛٚةة١  زض  خ١يٝرةة٠ٚ١ ِض٠فطاإ

  ةةدنُٞ ةةة١ نط ةةةٛٚ ٠ٚ ةةةٛٚ ةرًيٓةةسٟ َةة١قدَٝبهٞ ٖبةنبؾةةس   هَٛٚةة١ ٞ يةة١  ١ةدغةةٞ
ب زض ةٜٛٚةة١ ١ٖ  ْٛٝؿةٞة  ةة١ٍ ٚ ٖةةط و  ؾةةٛٚف   ةة١قط  ثدؾةةس  يةة١ب  ةة١ٚ ةعٞ ٖةة١ٚيٝبطٚ

ٞ  ية١  نطزٚ ظَٕٛ د ١ خبٟ ١َٚقعٞ غديٝبو ةٝػ  ٠ٚب ةٛٚ غٛ ض 199 ١٥َ ٟ   ةَٛطٜه
ٞ  ظٜد طز  غديريٞ ْد٠ٚز ٚ  زٚ ٣ ية١ ب نةطز  ٠ٚ ةد  ٟ   عظ٠ززٜٓة٢  ٥ة١ ٚ  نةِٛض ٚ  ةة١  ةةٛ ّ  ٥ة١َ   ٥ة١

  ٝةةعظ٠ززٜٔ  زٚ ٣ يةة١ب ثةة١ٜدنطز ؾةةٛٚض٠ ٞ ٚ ِضاٜؿةة  ةةةدٚنٞ ؾةةٜٛبين ي١غةة١ض   ةة١فذ
 بةٛٚ َٝكط  ه١َٚٛ ٞ  دةعٞ ١٥َ ٚ ة١ ةٛٚ ةط ٟ خض ٠ ١ْمج١ززٜٔ

ٞ  ٜة١ ُطٚق١َٕ ي١ّب  391) دخر ٝدٕ ؾٛ تةدز ٚةري ٞب12 ٚ  زِض  ١ؾة ٠ ٝبه  نة١  ٖة١ةٛ
 وَديٝبة  ١ٖظ ض ْعٜوب ةٕٛٚ ١َؾٗٛٚض ة١ضز٠ٜٞ ٗخط ث١ن١ض٣ ة١ ٚ  391)ؾ١ٖط١ٜ ْدٟٚ
 بةٕٛٚ ط١ٚض٠ ٠ظ٣ب ز٠ضة١ْس ْٞ ٚ ؾدخدٕ ي١ ٚ ةٕٛٚ

 ة١غةة١ض نةة١ ةٓجةةطٜٔ ة١ةةة١ٍ ٚ َةةطو ٚ 397)ضٚغةة دم ٚ  391)طةةطزذَةة١ة ٚةري ةةٞب12
ٕ ١َ ي١ّب ١٥ِضٚ ٢ْب ٥ٛؾٓبز  ٞ  ٜة١ز  ُطٚقا ٚ  ظضظ ضٟ  ١ؾة ٠  ٚ  َديٝبةو  1999 ٖة١ةٛ ب ةةٛ

                                                        
 بة٠ٚٛ ز   ٚٚمط ) ٚ  ن١ضنٛى) ة١ٜين ي١ ة٠ٚٛٚ  ْ ندضٜٔ)  ١ؾ ٠ ١ ١٥ّ ْدٟٚ ١٥يري٢ب ٥ٝػتّ  ١٥ْػكًبث١زٜدٟ  392)
 ب١٥يري٢ب  ة١كد) ٥ٝػتّ  ١٥ْػكًبث١زٜدٟ  394)
 بة٢ب ِض٠ٚ ْسظ ْعٜو ١ٖ  ٝدْٞ ُٟطٚق١َٕ خر ٝد١ْ ١٥ّ ِض٠ْري١  391)
 ب١٥يري٢ب  غٛضٟ)  ١ؾ ٠ ١ ة١ّ ٥ٝٓػكًبث١زٜد   391)
 بةط ظططز٠ ضٚةدضٟ ١٥ىلب ١زٜد ٥ٝٓػكًبث  391)
 بٜٓد١ًْ ؾ١ ةٓٛةٞ ي١ ضغ دم  ١٥ىلب ٥ٝٓػكًبث١زٜد  397)



 341 

ٚ  غةدضز  ٚ غة١خ   ظاض ٚةري ١ن١ٜدٕ ٕ ب ةةٛ ٟ  ١٥َ ٠نة١ٜد ٔ  ْةدٚ  ٛٚ ةة  ةدؾةدى  ١ْمجة١ززٜ
 ةةة١ نةة١ ةةةٛٚ ظضظ ضٜةةس  ْةةدٚ يةة١  ةةطٜـ  ١ؾةة ٠ ٝبهٞب ةةةٛٚ ٥ُٝدض٠ ٝؿةةٝدٕ بعضااٟةةة١ ٠ٚ

ٕ  قة١ز  غة٢ب  ١٥طٛ ٔ  ث٢ب ٜدٕ ةديهدٕ) طْٛس٠ن١ٜد٠ٚ١ْ ْدٟٚ ٚ  َديريٝبهٝةد   ١ق١ةة١  ٠ٚ ةةٛ
ٟ   ١ْ١ؾٞ ن١ َدظنطز ١٥َ ٟب ةٛٚ ةديهد١ْز  ١٥ّ ض٠ ٞظ ١ْ ي١شٜبط  391)١٥حلدٕ  نةِٛض

 بةٛٚ َٝكط  دةعٞ ةٛٚ ٥ٝػُد ٌٝ
 َديٝبةو  2199 ية١  ْةد٠ٚ٠ٚ   ة١ّ ةٛٚ  ١ؾ ٠ ٝو ١َْعيٞ ٚةري ١ ١٥ّب ةٛيري١َٝبطةب14
ٟ  ١٥غع١ز  ٛنُس ضٜٝدٕ  د دضز  ز٠ٚضٟ ١٥ٚ ٥ًٝٞ ي١ب ةٕٛٚ ظٜد ط ٕ  نةِٛض  ةةٛٚ   َة١نت

 نِٛضٟ ١٥غ١ز٠ززٜٔ  ُٝدز٠ززٜٓـ زٚ ٟ ي١ ٚ نِٛضٟ  ُٝدز٠ززٜين ١٥ٚ زٚ ٟ ي١ ٠ٚ
 ٚةري ٝبهٞب ةٛٚ  ٝد ١َ س٠ْٞ ١٥ْٛ  ٞ ٠ٚ ةٛٚ  سز٠ٚيري١َ١ْ ٚةري ١ن١ٟب  ٛنُس ض ة١ْٚٛ

ٛ   ة١ٚضٜبع  ِضٜبري١ٟب ١٥١ْنط  ظ٠ٚو ةبٟ ن١ؽ ٚ غ١خ  ظاض ٕ  ٚخب٣ة  ية١شٜبط  ١ْخهة١ٚ 
 بةٛٚ َٝكط  ه١َٚٛ ٞ  دةعٞ ٠ٚ ةٛٚ ض٠ ٝدْدظ١ْٕ

تزٟب11  َةةديري٢ ٖةة١ظ ض غةة٢ب  ١ؾةة ٠ ٝبهٞ ١َغةةه١ْٞ ٚ ةبيريةة١َٝبطة ْعٜةةوب َةة١ضنٕٛ  ةةٝة
ٍب ٠ٚ ةٛٚ  ٢َبٚض زض ٚغ٢ب ٠ٚب ةٛٚ نٛضز  بةٕٛٚ َٛ ١ ١م ةبيري١َٝبططس   ١ؾد٥ ٟ ي١ط١

تزٟب11  ةةة١ ظاض ٠ٚ نةة١ٚ  ٛٚ ةبيريةة١َٝبطة  ةة١ضةٞ ٜةة١فُطٚقإاَةة١ ٥ةة١ّ  391)نةٛة ضز و ةةٝة
 بةٛٚ ١َخكٛقٝدٕ ِض٥٠ٝػٝبهٞ ٠ٚ  ٝدةٛٚ  نٛضزٟ َديريٝبهٞ  2999ب ةٛٚ ة١ض٠ن١و

 ةةة١ّ ٖةة١ض ؾةةٞ ١ؾد٥ ٠ن١ ٠ٚ نةة١ٚ  ٛٚ  ةبيريةة١َٝبطة ٥ةة١ٚةٟب زٜٓةةدض ةةةٝتزٟب17
ٟ ب ةٕٛٚ   ق١ زٚٚ ٠ٚ ١٥ةٛٚ َديٝبو 199ب  319) زٜٓدضٟ) ة١ ةٕٛٚ ْدٚةط  ْد٠ٚ٠ٚ   طقة١

 َ  ٞ ٟ  ٥ٝ( ُٖٝة ٚ  َة   نةِٛض ٟ  ؾة١ٖد   َة   ذل١َة١ز ٔ  نةِٛض ّ  ي١ةة١ٜين ب  ةة١زض٠ززٜ  ٥ة١
 ب١ٖةٛٚ زٚشَٓد١ٜ ٞ َدظزلدْٝس   ١ؾ ٠ ١ٚ

 
 ٚ  ةبيةة١َٝبطة ٚةري ةٞة ْٞعٜهةة ٚةري ةة١ف ٥ةة١ّب ٖةةدضٕٚٚ قةة١ةريٟ ٚ  ١ممدزٜةة١ ٚةري ةٞةب  11

دٕ ٥ٝس ض٠ٜةة١نٞب ٥ةة١ةٛٚ َديٝبةةو 4999 ٠ٚ ٚ  ٖةة١ندضٟ  ١ؾةة ٠ ٞ ١َغةةه١ْٞ  ١َخكٛقةٝة
 بةٛٚ َٝكط  ه١َٚٛ ٞ  دةعٞ ٖدضٕٚ ق١ةريٟ  دنُٞ ةٛٚ

                         
 بة٢ب ِض٠ٚ ْسظ ز٠ضة١ْسٟ ٠  ١ق١ة١٥١حلدٕ) ١٥ّ ِض٠ْري١  391)
 ب١٥يري٢ب  ط١ٚض) ٥ٝٓػكًبث١زٜد   391)
 ب ١٥ىلب ظٜ دضٟ ٥ٝٓػكًٛث١زٜدٟ   319)
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ٞ  ةٛٚ  311)   هٞ  ١ؾ ٠ ٞ ١َغه١ْٞب ز ٚز ن١ٖرٞ ق١َط ١ْٝٚب11   ١ؾة ٠ ٝبه
ٟ     ةةكدض َػديوب )ةٛٚ زِض ٚ ثهٛٚى ٟ  ةٝػة   ْٞةدغةهطز  ية١زٚ  ٞ  ٚةري ة١  ١َغةه١ْ

ٟ  نبَة١يري٢ب   ١ؾد٥ ٚ بعضٟة١ ةدغٞ نٛضز٠   ١ؾد٥ ٟ ٚ  نة١  ٥ة١ند   ةط  نةٛضز  ة١ٖة١َٛ
 :١٥َد١ٜ١ْ ةٝبهٝدٕعضااة١ ن١ ةتريٚة٠ٚ١ْٚٛ ة١ٜند

ٚ  ٣  ١َٝةس٣ ) ٠زض ٚغة٢ب   ١ؾ ٠ ١ ١٥ّ   ةٛخة=خب ١ٝ) ئ ١ٝ ٟ  ةة١  ةةٛ  َةطٚض
ٚ  ي١ْدٚ ظ٠َدٕ ٍب  ٠ٚ نةٛ ٟ  ةة١   ٝبهة١ ٟ   ١ؾةد٥  ٚ  نةٛضز   ةط ٞ  نة١ْس ب ةةٛ  ةةٛٚ    طق١ٜة١ن

ٟ  ز٠َٚٚٝةدٕ  ب ز٠ضٖٝبٓد َٛ دضةٞ 2999 ن١ ةٛٚ غٓسٟ  ١ٜنٝبهٝدٕ ٚ  ذل١َة١ز  ٠ٚ ةةٛ
ٚ  قة٠ٛو  ةة١  ٠ٚ ةٛٚ   313)ز غين غٝب١َٝٝدٕب ةٛٚ َٛ دضةٝبهٞ 199 ٟ ب  ةةٛ  ِض٥٠ٝػة١ن١

ٞ  ٖة١ظ ض ب  ز ١٥ْٝؿة    ١قط٠ ي١ ٠ٚ ةٛٚ   نِٛض٠ى  ١ة١٥ززٜٔ َ )  َٛقةرًيس   ية١  َةديريٝبه
ب ةتريٚةْٛٚةة٠ٚ١  ١ؾةةد٥ ز  ْةةدٚ ةةة١ ةدقٝؿةةٞ ةةةٛٚ   ةة١قط يةة١ َةةديريٝهٞ 199ب ٚةةةٛ ةةةٝبري 

 ب١٥ةٛٚ َديريٝبو ١ٖظ ض ٠ٚ ةٛٚ   زْٝهٞ) نٛ ض٠َٞ
  ةةط ْد ٝةة١ٟ ثٝبةةٓج ٚ ةٝػةة  ةدغةةٞ ي١َدْةة١ ةٝبجريةة١  312)  ثقٚااف١٥ي ةة١=  هتثقٚااف)
ٞ  ن١ ١٥ند ٞ  ٖة١ض  نةٛضزٚ   ١َغةه١ْ ٞ  ة١ؾةٝبه ٕ  ِض٥٠ٝػةٝبه ّ ب ةة٠ٚٛ  ةٜٛبٝةد  ٚ ةٝػة   ٥ة١

 غةةهط ى   طزقٝةةٌ  ٥ٝٓسؾةة   نةةطًَٝؼ  ةًٗٝٓةة١  ةةة١ضةٛ : ١٥َد١ْٜةة١ ١َٚقٝعةة١ ثٝبةةٓج
 ق١يعةةةة١و ١٥يعط ةًٝةةةة١  ز٠ضة١ْةةةةس و ظٜ ٝةةةة١  ٥ةةةة١يع    ٜع ضنةةةةطز  ١٥نطٜػةةةةد  غةةةْٛج  

 بنعيٝو ذل١َ١ز١ٜ  ١َْط١ٜ  ؾ١  د١ْٝ  ضَدز ٕ  قد . غٝسندٕ  ١٥جل١ة١يني 
 ي١غةةة١ض ٠ٟنةةةٛضز  ١ؾةةةد٥ ٟ ةٝبريةةةدٚ ٥ةةة١ّ ْةةةدٟٚ: ٥ةةة١ىلب    هتثقٚاااف) قةةةد ٝبيب

ٚ  ١٥َد١ْ ٠ٚ زاظ٠ٚ١ٜ ٠ٚ١  َٝكط  ه١َٚٛ ٞ ِض٠مس١ٟٝٝ ث ٢ٚق٠ٟٚ  ةة١   د٥ٝةس  ٖة١َٛ
ٚ  ةدف ن١ْسب ١ْنط ٠ٚ ب  ضٕ ث٢ب ١َٖٛٚؾٞ ٠ٚ ١ د ١َضن١ظ١ٝ٣ نٛضزغ د٢ْ  ٥ة١ةٛ

ٞ  نٛضزٟ ة١ ز٠ض ١م  طٜـ ١ٜنٝبهٞ ٠ٜٚد   ١ذ ١٥ّ ن١ ـ  ٚةري ةدْ ٞ   ةطٜ  َة١ ًَٛد ٝبه
ٟ  ي١  ٥ٝػتّ ٥ٝٓػكًبث١زٜدٟب ةس ٜٓد١ٜ ٚ ٟ ٟ  نةٛضز  ) َةدز٠ ٟ ةة١  ية١  ز ٚ 3 ةرًيةس  حثا

ٕ َة١  ية١ : ٥ة١يري٢ب  ٥ٝبط ْٝةس    ؾ١ضقٞ نٛضزٟ  ١ؾد٥ ٟ  ق١ كدغةٝدز   ٟ قة١ض٠ةد  ) ُٟطٚقا
 يةة١ ي١َدْةة١ ةٝبجريةة١ب ةةة٠ٚٛ ن١غةةٝبو 29999 ْرٛٚغةةٝدٕ ةةة٠ٚٛٚ نةةٛضز  ١ؾةة ٠ ٞ 34

                         
 بة٠ٚٛ ز ٚز ن١ٖرٞ ٚ ١٥ض١َٕ ةٝ ديٞ ز٠ٚضٟ ي١ ن١ ١٥ىل  ة١غ ٝبهٞ) ٥ٝػتّ  ٥ٝػكًبث١زٜدٟ  311)
 بز ٢ْ١٥ب ة١زض٠ززٜٔ ة١ ِض٥٠ٝػ١ن١ؾٝدٕ ْدٟٚ ٚ ١٥ىلب ز غين  ٥ٝػتّ  ٥ٝٓػكًبث١زٜدٟ  313)
 بْٛٚغط ٠ٚ ز  1247ّ ٚ 741ٙ)  دضىٞ ي١   ٝبه٠ٚ١ذ ْدٚ  ١ق١٦٣ززٜٔ ض٠يفطٕ ي١ ض٠ ث١٥ٕ ١٥ّ  312)



 347 

ٕ )  ؿ ٠ ٞ ٠ٚب ١ٖةٛٚ ظ٠ْري١ْ١ ٚ طٌ  ١ؾ ٠ ٞ خبض غدْٝؿس  ـ  ٣ ةٝبريةد  نةٛضزٜ
 بطٛضةػ دٕ نطزة٠ٚٛ ٖٞٝجط٠ 
 نٛضز ٟ ةدزٜٔ) ٚ ةٜٚٔ)  ١ؾد٥ ٟ ةدغٞ ز   ة١ضة١ض)  دضىٞ ي١ خ١يسٕٚ  ٥ٝنب

 ةةةب ؾةةدض٠ظٚٚض٠ٚ٠ يةة١ ١َ بيةةس  ٥ٝػةة ٝتٟ ٠ٚقةةة يةة١ ِض٠ْريةة١ نةة١ ٥ةة١ند  ةةة١ظ ٥  يةة١
 بة٢ب نطز ٖٝجط٠ ٝدٕ ة١ظ ٥ 

 
 (وًالديذا 1918ٍ-1914: )طُورَدا ظُرٍِ ثًَغ لُ (٢)

ٟ  ؾةةدٜطٟ ١  ةةٞضااه٠ٕٚٚ ةةة١ ز٠ ة١م   َةةدضى غةةٝبط) ِض٠فطاإ يةة١ ز٠ٚض٠  ٥ةة١ّ نةٛضز
 ٚ قٝعةةةة١ٕب زض ٠ٚ نةةةةدى ظاض َةةةة١ ًَٛد ٞ بعضااااٟةةةةة١ ٠ٚ٠ َٝبج١ضغةةةةبٕ) ٚ غةةةةدٜهؼ

ٞ  ْة٢ مثا   ٛ ١ًَ١َن١ ٞ  ١ؾد٥ ٟ ةدغٞ ١ٖض  غدٜهؼ َدضى)غٝبط  نةطز٠ٚٚ   قة١زمي
ٟ  يةةة١ ٠ٚ١٥ْةةس٠  ٞب  ٥ةةة  ٕ  ةةسٚز ٕ ) ةةةة١ةريّب ْةة١ة٠ٚٛ  ١ْثةةة١ض  ةة  ةةةة١ ز٠ض ةةة١م  َٝبج١ضغةةب

  ٥ٝبةةط ٕ-ْةةٞمثاا  ةةٛ) قةة١زميٞ  ةةسٚزٟ ةٟ زٚٚ ٖةة١ض يةة١ نةة١ ١ضنةة١ظٟ َ نٛضزغةة دْٞ
 ٥ةة١ند  ْٛقكةةدٕ ٥ٝهُةةديٞ ز٠ض٠ة١ٜةة١ى ةةة١ نةةطز٠ٚٚ  ةدؾةةٞ  ةة١زقٝكد ٝبهٞ نةة١ٚ ٠ٚٛ 

 ٗ،ْةةدز  ٢ب  ةة١ٚ َٚدٕ َةة١ ًَٛد ٝبهٞ   ةة١ذ زٚٚ ٥ةة١ّ غةة١ ٞ ١ْ ٝجةة١ٟ زٜػةةدٕ ةةة١ةريّ
 َة١ة ٛٚض  ١٥َة١  ي١ةة١ض ب ْدن١ٕ  ١ْٜٛطَدٕ ةدف ١َضن١ظ ي١ زٚٚض نٛضز ْٞ ة١ ز٠ض ١م

 بنطز ٥ٝهُدٍ ْٛقكد١ّْ ١٥ّ ز٠ضة١ٜ١ى ة١  طز  ضٟث ٥د بعضٟة١ ي١ غ١ضزلِ ةّٛٚ
ٞ  ية١شٜبط  غدٜهؼ  َدضى غٝبط ٟ   ٝٓةٛ ْ ٟ   ١ؾةد٥  ٞ  نةٛضز ٛ  ز٠ٚية١   ٣ْٝةس  مثا   ة

ٟ  ةةب  ٠ٚب نةطز٠ٚ   ٛضنٝدٟ نٛضزٟ  ١ؾدٜطٟ ةدغٞ ٕ  زاظٜٓة٠ٚ١ ٟ ةة١  ٚ َة١ٚقعٝد  بعضا
يةةة١  A, B, C, D, E, F:٠ُٚطٚقااإَةةة١ ة١ؾةة١ف  ٥ةةة١ند  ١قػةةةُٞ  ٣ةة  ظااا َٛة ةة١ 

ٜبةةو عضاااااَٛق١زمي١ن١ٜةةس  ةدغةةٞ  ١ؾةةدٜطٟ طةةدٚٚض ٥ةة١ندٚ  ٥ةة١يري٢ب: ةةة١ ِضٜٛ ٜةة١ ٞ ةةة١     
ةةةةٝبه٣  خةةٝتيف ١٥َةة١ ٥ٝةةس د ١٥نةة١ٕب ةةة١ةريّ َةةٔ ٚ  عضاااا١٥َدْةة١ ١٥قةةرًي١ٕ نةةٛضزٕ ٚ ةةة١

ٌب ٚ    قةةة٠ٚ١ ِض ٜةةةدٕ نطزا ةةة١ ْةةةدٚ نةةةٛضزٟ             ٥ةةة١ظ ل نةةة١ ٥ةةة١ّ طدٚٚض ْةةة١ يةةة١ َٛقةةة
ٟب ة١ غ٢ب ة١ؾ٠ٚ١ٜ:٠ٚ١ب ١ْ ػٞ ٠ ١ندض  نٛضزٜـ ََٛه١ٓٝ ةهط

 

نٛضزٟ ٠ْٛٝ ط١ضانٞ ز٠ؾ  ٚ ؾدخدْٞ ةٓٛٚةة١ب  ١ؾةد٥ ٟ ٥ة١ّ     بُشٌ ئُووَلَ:
ة١ؾ١ ي١ خكٛم  ١ةٝدو ٚ  دز  ٠ٚ١ ي١ٜ١ى ظاض ْةعٜهٔب خدن١نة١ٜدٕ ةة١ ة١ض٠ن١ ة١ب     
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ة١قةة١ز ٥ٝي ٝةةدةٞ خبٜةةدٕ ظض  ةة١و ١٥نةة١ٕ ١٥ ًةة١  ةةةب ةةةبضٟ  ٝةةدض٣ٛ ٥ٝؿةةٛٚندضٟ  
و ٚ خسَة١و ةة١  ة١ٜط٠ ١٥نة١ٕب ية١ ٥دغةٓري١ض٣ٛ ةة١ض٠ٚ غةٛةدز٠ٚ          ظض  ١و ١ْٚقًٝٝد

ضٜةةةة١ ٞ نةةةةٛضز٠ٚ٠ ظاض  كثاااإض ٥ةةةة١ظاااإِض٠لةةةةدٍ زضٚغةةةة هطزْس  ؾةةةةدض٠ظ ٕب ةةةةة١ ْةةةة١   
ثٝبؿةةه١ٚ ٕٛٚ  خٜٛبٓةةةس٠ٚ ضٕ يةةة١ ٥ٝؿةةٛٚندضز  ٚضٜةةةدٚ ظٜةةةط٠نٔ ٚ ظاض ة١غةةة١ي١ٝق١ٕب   

ٟ زِضٕب ٥ةة١ٚ نٛضز ْةة١ ٗخبٜدْةةس  ٥ةة١شٜٔ  ؾةة١ِض ٢ْ  ثااٟيةة١شٜبط ٥ٝةةس ض٠ٟ ِض١٥ٚغةةدٟ ٥ةة  
يةة١شٜبط  ٝٓةةٛ ْٞ ة١ةةة١ز  ْٝؿةةدْسض ٕٚ  غٛ ضنةةدنٔ  غةة١ة١ٜٝٝدٕ ةةة١ضظ٠ٚ ِضٜبريةة١ ةةةِطٕ      

=١٥ؾةةهدْٞ  ث ١ ةة١ْريٝدٕ ١ٖٜةة١ب ةّ ٚ ٜةة١ نةة١ ٥ةةبضز٠ٚٚ طةة١ٚض٠ندْٞ غةةٛ ض٠ٟ )ثةةدض     
ي١َد١ْ نبنط ٠ٚ ٠ٚ١ب ط١ٚض٠ٟ َٛق١ز٠غٞ ١٥ّ نٛضزٟ ة١ة١ٜ١ خديٝس ةٔ ٠ٚيٝس٠  ظٚض 

ّ    ١قسٜػٞ ١٥ن١ٕ ٚ ةة١ ِضٜٛ ٜة١ ٞ خبٜةدٕ  ٥ة١     ب ١ؾةد٥ ٟ   314)ٚ نطزْٚٚةٞ ةة١ ٥ٝػةت
 ١ٖة١بذ١٥ّ قْٛر١ ١َٖٟٛٚ غ١ْٓٛ ١َ

ي١ طْٛس٠ندْٝدْد ز ١٥ْٝؿٔ ٚ ية١ َدض ةس  ١٥نة١ٓ     طي١  ؿطٜين ٠ٚٚ١٥يري٠ٚ١  د ؾٛةد
ٍب  ٠ٚ ة١ ةةٝبهٝدٕ  د خدنٞ ٚظ١ْ ١٥نةٔب طة١يٝبو ِض١٥ٚغةدٟ ٥ة١ّ قةْٛر١      عضاْدٚ ِض٠لد

ٍب  ١ض٠ةس  َٓدغ١ة١ ٞ ظ ٚ ١ٜ ٝدٕ ث١ٜد  نطز٠ٚب ٥د ط٠ ٝةدٕ ةةٛ ٕ ٚ غ١ضة١غة ١ٚ    ي١ط١
 ظاضٜدٕ ١٥خٜٛبٓٔ ٠ٚ ٠ٚنٛٚ ثٝدٚ ١٥ن١ِٓض ٚب

 

 ١ؾد٥ ٟ ز ١َظض ٟٚ ْدٚ نٝد١ٜ  ٠ٚ ١٥َدْة١ ية١ ٖة١َٛٚ خكٛقةٝبه٠ٚ١      بُشٌ دووَم:
ٍب ظض  ةة١و خةة١ضٜو ٥ةة١ةٔب يةة١ ٥ةةدٚ         ٜبٔب ظٚض  ٝبهةٞة ةدؾةةٔ ٚظاض ي١طةة١ ي١ة١ؾةٞة ز٠ّٚٚ ةةٛة

   ٕ ُهطزْس  ؾةةدض٠ظ  ٓٔ ٚ  ةةٛٚ ٔ ثةة٢ب     ٖةة١يريريط ٔ ٚ ٥ةةدٚ  ١قػةٝة ب ٥ةة١ْٛ  ٞ   ٛةٝةةدو ١٥نةٝة
ٍب ١ٜنةس  ية١          ١٥ط١ٜ١ْٔب ٥ٝةس ض٠ٜدٕ ةة١ ز٠ؽ ِض٥٠ٝػٞة  ١ؾة ٠ ١ن١ٜ٠ٚ١ب ٠ٚ ١٥ ًة١  ي١طة١

ِض ٚنة١ضٟ ةدؾةٔب ٖة١ض طْٛسٜة١ى ٜة١ى قة١ةريٟ ١ٖٜة١          ٗؾ١ِضز ٕ  ر١ْريٝدٕ ١ٖٜة١ٚ  ر١ْريهة٢  
ٕ ٠ٚنةةةٛٚ ٠ٚ يةةة١ ٠ٚقةةةة َٛز  ١ ةةة١ز  ٥ٝػةةة ٝردز٠ٟ ىلب ١٥نةةة١ٕب  ةةة١ٜد ٞ َديريٝةةةدٕ  دز٠ ةةة١

ٍب ٚ ١ٜب ة١ ب ةٛٚي١ن١ؾٝدٕ ي١ ْدٚ ١ٜٚ ي١ ط١يريٝدْد ندنٔب ةة١ةريّ  ة١قٞ   عضٟقْٛرٞ ٠ٚٚ١٥
غٝتح ١ٖيريريط ٓٝدٕ ١ْٝٝٚ  ز خًٞة ؾة١ِضٟ  ١ؾةد٥ ٟ ْةدةٔب  ة١يعدز٠ ٥ة١ّ ةٛٚي١ندْة١ ةة١         

اضٜٝة١  سا  ندغيب ٚجتدض٠ ٞ ة١ٜين  ١ؾةدٜطز  ١َؾةغٛٚئب ٥ة١ٚ  ١ؾةد٥ ٟ طةدٚٚضٟ ْة١      
 ١ ز ٕ ي١ ؾهرًيٝبهٞ  دةعس ٕبن١ ي١ة١ٜين ١٥ّ نٛضز ْ

                         
 ٟ) ٚ ٕ ٠ٚ٠ ث١ٜس  ةٛٚة٢ببُطٚقٕيٝسٟ=نديٝس٢ٜ ق١زميٞ ١٥١َّ ١َْػٛٚةٝين خديٝس١ٝ٣ ِض٠ْري١ ي١ خد  314)
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ــًًَُم: ٍب ظض  ١ ةةةس ٚ   عضاااٚلْٟٝةةة٠ٛ طةةة١ِضاى ٚ نٝدْؿةةةٝٓٔب ةةةة١ بُشـــِ سـ ي١طةةة١
ٍب َديريٝد ةس     عضااااة١ ّ –ٜبهٝؿة٢ ي١طة١ خة١ضٜهٔ ٚ  ة١ؾٝبهٝؿةٞ ةة١ضظ٠ ٚةرير ثة٢ب      -  ٓةد

١٥ط١ٜ١ْٔب ي١ ثبؾ ٓس  ٠ٚنٛٚ ة١ؾٞ ز٠ّٚٚ ٚ ١ْب خط ث١ٚ ؾة١ِضٜدٕ ظاض٠ب ٥د ط٠ ٝةدٕ   
ٌب ٚ قٝد ١ ة٠ٚ١ ية١         ظاض ٥ٝؿه١ض٠ٚ ٚةري خٝدٕ طة٣ٛب زضٜبةصٚ ٥ٝبػة ٠ب ية١ خكٛقةٞ ؾةه

 ةة١ضقٝدٕ ١ٖٜةة١ب ٥ةة١ّ قةةْٛر١ ةةة١ خةةب٠ٚ طٚ ظ٠ةَةة ٕب غةةٝت ٝدٕ    تاا زٚٚ قةةْٛر١ن٢
١ٖةةةة٠ٚ١ ذ  ةةةٔب يةةة١ خكٛقةةةٞ زٜةةةٔ ٚ َةةة١  ذ٠خ ٠ٜةةةدٕ ن١َةةة١ٚ نةةة١ّ  ذةةةةدف ْٝٝةةة١   

 ١َ ًَٛد ٝدٕ ن١َ١ٚ ة١ةريّ ة١ قٛض٠ ٞ  َُٛٚٞ ٥ٝػتَٔب
ِ يف َٛقرًيٝؿةةس  طاا َةة١ ًّٛ ةةة٢ب نةة١ يةة١  ةة  م ٚ ظْةة١ٚ ٥ةة١      خٛةقةة١  ةظَةة١       

 ١ؾةد٥ ٟ طةة١ِضاى ١ٖٜة١ب ةةة١ةّ خةة١يريهٞ نةٝدندٕ نةة١ ةةة١ نبنة١ض ز ٥ةة١ْطٜبٔ ةدٖٝةةٌ ٚ     
 ٥ٝ  س ٥نيب

 
 دا:Aٍ نطيقهلُ مُ
١ٜ ية١ ةة١ٜين )غةًٝبُدْٞ  ةة١ طٟ ٚضَة٢ب  ةة١ طٟ ٚ ٕ  غةعطزٚ        ُطٚق١٥ّٕ ١َ      

  311)ٞ ٥ٝبػ دٟزة١ًز ١ٜ  ة١ؾٞ  ١ؾد٥ ٟ نٛضزٟ    ق
 

 

 ناوٍ
 عُظريَت

 عُدَدٍ فريقُكانٌ
 والٌَ

 وُعمىوات َِةـعضبُ و وُوقًعٌ ئًجتىاعٌ حالٌَ
 دَرحُقٌ

ق١
ض 

٠ىل
١ْس

َ ٣
 

 نةةةةةدٜ ٕٛ  طةةةةة١ف  ق١ض٠يٛٚؽ
 نةةةةةةةةةةةةةةدضَد٠ْٚسٟ 
 ندضن٠ٚ١ْةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
 ندن٠ٚ١ْةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
 ١ْ  هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٞ 

 طدضغٛ ضٟ

 ْرٛٚغٞ
1117 

ٟ   فط ١ْ ٥د  ُٟطٚق١َٕ ي١ غدن١ٓٝ  ٚ ةسٚز
 ظ ضع  ٜةةةةةةةة١ممدضز غةةةةةةةةٛٚ ٠ٚ ٓريةةةةةةةةٞ

ب ١ٜبٟةٓٛ نٛضزٟ ي١ٖج١ٟ ١ٜ عٟٚض 
 بةٔ يِٛض ١٥قرًي١ٕ ِض٠ْري١ب ؾٝع١ٜ١

                         
ٞ  يٝٛ ٟ  ١ؾد٥ ٟ ةب ١َ ًَٛد ١ْ١ ١٥ّ  311) ٟ  ٚ ٚنة١ضنٛى  غةًٝبُدْ ٕ ٥ة١  ية١  زٜدية١  يٝةٛ  ٟ ثا ٕ ) ض٠نة١   َٝبج١ضغةب
   ةةةب  ١ؾةةد٥ ٟ يٝةةٛ ٟ ٖةة١ٚيٝبط يةة١     1111َةة١ ًَٛدو ز٠ض ةة١م  ١ؾةةد٥ ٟ نٛضزغةة دْٞ ةٓةةٛةٞ  ة١ ةةس ز      [

ٌب يةةة١ "ض٠نةةة١ٟ نةةةدث  ٖةةةدٟ )ثااا٥ٕةةة١ ٍب يةةة١ نٛضزغةةة دٕ ز   ةةةةب يٝةةةٛ ٟ َٛقةةة  ًفصاااى غر  فٚاااٞ  ههااا  قزٚٚ غةةةد
 ]ض٠ن١ٟ غٝبط َدضى غدٜهؼ ٠ٚضط  ٠ٚثٕ"١٥ٚ
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ق١
ض 

قني
د١ْ

 خ
٣

 

  ٛٚ ٝو  ن١بٛضٟ  غٛٚض٠َ ٟ
 ٥دٜٓةةةة١  َدَةةة١ةدٕ  

 ب١٥ْ دض

ٍب  َةةةةةةةةةةةةةد
331 

 ٚ غةةةةةةةةةةةةةةةةةةدنني
 ظ ضٜع١

 ز٠ٚضٟ زٜبٗةةةةةد ٞ يةةةةة١  طقةةةةة١ٟ نةةةةةٛ ض
 يةةة١ ٥ةةة١ْ دض٣  طقةةة١ٟ خد١ْقٝٓس ٜةةة١ٚ 

 ة١غط٠ ١٥ةٛ ٚ ؾ١ٖط٠ةدٕ ة١ٜين

 ٣
 ٛٝ

ي
 ق١

ى ٚ
نٛ

ن١ض
ض 

قني
د١ْ

 خ
٣

 

 ؾةةةةةةةةةةة١ض٠ف 
  ة١ٜدْٞ

 نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛض٠نٞ 
 ةةةةة١طٞ  ٥ةةةة١َ خدٕ

 ةةةةةةةةة١طٞ   ةةةةةةةة١ظٜع
 ْدزضٟ طدخدض 

 ٚ طةةة١ضاى ْٝةة٠ٛ  799
 ظ ضٜع١

ٟ  ةة١ٜين  ي١ ٚ  نةٝد ٚ  ؾةٛ يسض  غة ٚ ْس 
 ٚ ٖةةةةةةبضٜٔ قٛض  ةةةةةةٛٚ ْد ٝةةةةةة١ٟ يةةةةةة١

 ؾةةدخٞ ١٥نةة١ٓ ٖدٜٚٓةةدٕب ؾةةٝبددْس ١ٜ
 بةٔ ةدف ١٥قرًي١ٕ ِض٠ْري١ب ة١َب

 ٕ  ةدةةةةةةةةةةةة١ة
 ٟضااااا قةةةةة١)

  خد١ْقني

 ٚ غةةةةةةةةةةةةةةةةةةدنني 1299 قدظ ًْب ٛض ةَٛ
 ظ ضٜع١

 ؾةةٝبددٕ ٖةةبِضٜين قٛض٠ ةةٛ ْد ٝةة١ٟ يةة١
 ق١قةةةطٟ ٚ ز٠ضطةةة١ظٜبٔ خةةة١يريهٞ ز ٜةةة١

 يةةةة١ ١َْةةةةس٠يٞ قدظ ْٝٝةةةة١ٟ ٚ ؾةةةة ٜٔ
 ْعٜةةةو ظَدْٝةةةدٕب قع ًْةةةٕٛ  طقةةة١ندْٞ

 بقبيري١ ثدْع٠ ةدختٕب ٠١ٜث١ًٖ١ٚ
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدَطٜعٟ   ز٠يب

 ث١زلدْهؿةةةةةةةةةةةةةةةة
  نةةة١ٖطٜعٟ  طةةةدف 

ِ   دضن٠ٚ١ْةس    غة١يٝ
 ب٠ٜٚؼ

 ٚ دننيغةةةةةةةةةةةةةةةةةة 199
 ظ ضٜع١

ٌب  ٍ  ةٝبريةةةةة١ٟ ١٥قةةةة  ٚ خؿةةةةةو ة١ةةةةة١
 ٠ز٣ب يةةةةةةةة١ب نٛن١نةةةةةةةةٝد١ْ نةةةةةةةة٢َ١

 خد١ْقٝٓؿةةس  ْد ٝةة١ٟ يةة١ غةة١ضط١يري١ٚ
ب ١ٖٜةةةةةة١ ٠ن١غةةةةةة٢ 1299 قةةةةةةٛيريٝبهٞ

 ب١ُِٜٟغٛ

 ق١
ى ٚ

نٛ
ن١ض

 ٣
 ٛٝ

ي
ض 

قني
د١ْ

 خ
٣

 
 ٚ غةةةةةةةةةةةةةةةةةةدنني 399    طدخٛ ض

 ظ ضٜع١
 ؾةةةد عٞب ق١ض٠ ١ث١ز ٜةةة١ ْد ٝةةة١ٟ يةةة١
 ب١ٖة١ذ١َ

 ةةةةةةة١ة غةةةةةة١ سٚيريتري  ن١ظ٠
 ةةةةةةةةةدض ّ نٛخةةةةةةةةس  

 غ١ضندة

 نرةةةطٟ  ٥دغةةةهٞ غةةةٝسةٕ  ٣ ز٣ب يةةة١ غدن١ٓٝ 299
 بن١ْهديريس ٕ

 ٚ غةةةةةةةةةةةةةةةةةةدنني 219   ثدةريْٞ
 ظ ضٜع١

 ةبطةةةة١ٟ ٥دةةةةةدزٚ ظ٠ْةةةةط ةةةةة١ٜين يةةةة١
ب غة ٚ ْس ١ٜ  ؾ١ضقٞ ي١ ق١ض٠ ١ث١ز ٚ 

 ب١ٜ١ٖ قبيريٝبهٞ ز٠نه١ف ي١

 1199   ة١ضظزلٞ
 ن١غٝبه١

 ب١ُِٜٟغٛب خد١ْقٝٓس ١ٜ ْد ١ٟٝ ي١ ٚظ ضٜع١ غدنني
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 119  ٌَٝ  ١َٛض
ٍب  َد

 ْديؿةةةهٝٓدٚ ٚ نٛن١نةةةثدٕ ةةةة١ٜين يةة١  ٚظ ضٜع١ غدنني
 بغ١ضن١ي١ز ١ٜ

 ٚ غةةةةةةةةةةةةةةةةةةدنني 19   ًٝؿدْٞ
 ظ ضٜع١

ب ظ٠ضز ٚز ٕ ٗنرةةةةةةةط٣ ٥دغةةةةةةةهٞ يةةةةةةة١
 بؾد عٝني

 ق١
ى ٚ

نٛ
ن١ض

 ٣
 ٛٝ

ي
ض 

قني
د١ْ

 خ
٣

 

 ٥د ةةةةةةةةةةد   ةةةةةةةةةةدضؽ  ظ٠ْري١ْ١
 ب٥د د ِضاغ ١ّ

419 
ٍب  َد

 ٚ غةةةةةةةةةةةةةةةةةةدنني
 ظ ضٜع١

 ٚ ْهٞخد ٥ٝ( ِٖٝ ٚ نرطٟ ز٠ٚضٟ ي١
 قةةةةبيريٝبهٞبز ٜةةةة١ غةةةةَٛدى ضاااا٥ٟةةةة١ض 

 نطَدؾدْس ١ٜ ي١ز٠ٚضٟ

 قةةةةةةدي ذل١َةةةةةة١ز  ظ٠ْس٠
 ٥د د

 ٖةةةة طاااا   ةةةة١يٝدٕ 
  ١ْٞ خدٕ 

ب غةة ٚ ْس ٕ ٗنرةةط٣ ِضٜبريةة١ٟ ي١ةةة١ٜين ٚظ ضٜع١ غدنني 199
  هَٛٚةةة١ ٞ نةةةْٛٚٞ يةةة١ْدٚ يةةة١زٚ ٟ

 ٖد ب ةة١  ١ؾةة ٠ ١ ٥ةة١ّ خةةدٕ  نةة١ضِٜ
ٕ ) قةةةةةبيريٞب ٥ٝبةةةةط٠   ١ْ ةةةةة٠ٚ١ٟ ٟ  ًٝةةةةد

 بخد١ْ ِن١ضٜ خد١ْز ْٞ
  ١خ   ١ٖٚض َدْٞ   ١ٖٚض َٞ

 يبٖٕٛ ١ٖٚض َدْٞ
 ٚ غةةةةةةةةةةةةةةةةةةدنني 4999

 ظ ضٜع١
ٞ  ٚ ١ٖٚض َدْس ٕ ي١ ٞ  ية١  ة١ؾةٝبه  خةدن

, ٥ٝبط ْس ٜةةة١ يةةة١ ة١ؾٝبهٝؿةةةٞ    قةةةس 
ب َٛ ١ ١قةةةٝنب ٚ ٖةةة١ ذَةةة١ غةةةْٛين

  ةةة١كٝين ةةةة١ب ٥ةةةدظ ٕ ؾةةة١ِضن١ضٚ ظاض
 ٚ   م ٥ٝبط ٕ ١ٖٚض َدْٞ غبٕ َٝبج١ض

 بن١غٝبه١ 39999
 ٚ غةةةةةةةةةةةةةةةةةةدنني 1331   ١َضٜٛ ٕ

 ظ ضٜع١
 ة١ؾٝبهٞ ١َضٜٛ ْس ١ٜٚ  ُٟطٚق١َٕ ي١

ٍب ٥ٝبط ْةةةة١ٚ  ز خًةةةةٞ  ْد ٝةةةة١ٟ ي١طةةةة١
ب ٜةةة١ُِاااٟغةةةٛب ٖدٚ ةةةسٚز٠ ثٝبٓجةةةٜٛٔ

 بن١غٝبه١ 11999 ١٥يري٢ب َٝج١ضغبٕ
 ٚ غةةةةةةةةةةةةةةةةةةدنني 1999   ز ٚز٠

 ظ ضٜع١
 ٚ طةةةٌ نرةةةطٟ  ٚٚم طااا  ِض٠فطااإ يةةة١

 ٥ةةةةةدظ ٚ  ١ؾةةةةة ٠ ٝبهٞب ظ٠ْري١ْةةةةة١ز ٕ
 ب١ُِٜٟغٛب ة١ندض٠

 ٕيةةةةةةةةةةةةةةة١ٜت
)يٝةةةةةةةةةةةةةةٛ ٣ 

 ن١ضنٛى 

 ٚ غةةةةةةةةةةةةةةةةةةدنني 199 
 ظ ضٜع١

 بغ١ٝ٣ْٓٛب ي١ٜت١ْ ز٠ٚضٟ ي١
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 يريةةةة١ةدْٞطاااا 
)يٝةةةةةةةةةةةةةةٛ ٣ 

 ن١ضنٛى 

 ٚ غةةةةةةةةةةةةةةةةةةدنني 1919 
 ظ ضٜع١

 خدْةةةةةةةة١قني  ةةةةةةةةد ن١ضنٛنةةةةةةةة٠ٚ١ يةةةةةةةة١
 ةز٣بب٣ٝةةةةٛ ١٥غدغةةةة١ٕب ةتريٚةْٛٚةةةة٠ٚ١

ب ٜةةة١ُاااٟيريةة١ةد طااا  خدْةةة١ز ْٞ َػةةهٝبين 
 بُِٕٚٚغٛ

 ةةةةةةةةةةةة١ةدضٟ
)يٝةةةةةةةةةةةةةةٛ ٣ 

 ى ن١ضنٛ

 ٚ غةةةةةةةةةةةةةةةةةةدنني 199 
 ظ ضٜع١

ٍب ةةةة١ٜين يةةة١  ٚ نةةة١ضنٛى ٚ ن١َهةةة١َد
ب ي١ٜتْس ٜةةةةةةةة١ خدقةةةةةةةة١ٚ  ؾةةةةةةةةٛ ْٞ
 بغ١ٝ٣ْٓٛ

 خدقةةةةة١  ؾةةةةةٛ ْٞ  ؾٛ ٕ
 ةدظٜدٕ ؾٛ ْٞ

 ٚ غةةةةةةةةةةةةةةةةةةدنني 3999
 ظض ٜع١

 ٠ظ٣ب خدقةةةةةةة١ٚ نةةةةةةة١َٞ ي١ةةةةةةةة١ٜين
  ١ؾةةةة ٠ ٞ ٖدٚ ةةةةسٚزٟب نب١ٜز ٜةةةة١

ٟ ةٝ ةد  ٚ ةعٜين ؾٝبذ ب غة١ٝ٣ْٓٛ ب ٜة١ ُا
 بن١غٝبه١ 1199 ١٥يري٢ب َٝبج١ضغبٕ 

ٕ  ي١ ٚظض  ١ غدنني 399  قديرييٞ ٕ  ٚ نة١ضنٛى  ِض٠فطا  ٚ ق١ض٠ ١غة١
 ْةةةةدٚ قةةةةديريي٢  ١ؾةةةة ٠ ٞب ز ٕ طةةةةج

 بغ١ْٝٝٓٛبي١َد١ٜ١ْ ؾدَٝـ

ٞ  ي١ ظض  ١ ٚ غدنني 199  ةعٜين ؾٝبذ ٞ  قة١ض   ٞ ) نبٜة١  ٠ظ٣ب ةٓةٛة  ظ ةة
 غ١ٝ٣ْٓٛب ١ٜ ق١  

 ٠ٚ ندنةةةة١ٜٞ
 ند دًْب ٜد

 ةةةةة١ٜين ١يةةةة ن١ضنٛنةةةةس ٚ يٝةةةةٛ ٟ يةةةة١ ظض  ١ ٚ غدنني 1199 
ٟ  ي١ب نب١ٜز ٕ ٠ظ٣ب  ١ٚجي١ٚ  ْد ٝة١

 ة١ؾةةٝبهٞ ٜؿةةس  خدْةة١قني) قٛض  ةةٛٚٚ 
 ب١ٜ١ٖ

 
ٞ   طا  قعيريطةد ْد ١ٟٝ ي١ خد١ْقني ٟض ق١ ي١ ي١َد١ْ ةٝبجري١  ظضنةٛٚف  )  ١ؾة ٠ 
 ْد ٝةةة١ٟ يةةة١ ٚ نةةةٛ ظٟ ١َيهؿةةةدٖٞ   ةةة١ًٜٞ  خد١ْقٝٓةةةس  ي١ْد ٝةةة١ٟ ٚ  خةةة١ٜتْٞ

 ب١ٜ١ٖ ٥ٝؿ١ٜٞط  َ ٠ٜٚؼ  قدزض ْ زلٞ  نٛ ظٟ  ز  قٛض  ٛٚ)
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     م نٛضزٟ  ١ؾد٥ ٟ ة١ سٟ َد                                              
 ناوٍ 

 عُظريَت
 عُدَدٍ فريقُكانٌ

 والٌ
 حالَِ

 ئًجتىاعٌ
 ئُحىالٌَ و وُوقًع

ٛى
١ضن

٣ ن
يٛ 

 

 خبٜدْةةةةد ٠ز٣ب يةةةة١ب ن١ضنٛنةةةة١ ؾةةةةُٝديٞ يةةةة١ غدن١ٓٝ 499  ةٝ دْٞ
 ؾةةةةس  خدْةةةة١قني) ٟضاااا قةةةة١ يةةةة١ب ز ١٥ْٝؿةةةةٔ

 ب١ٜ١ٖ قبيريٝبهٞ

٢ْ
ٝبُد

غً
 ٣

 ٛٝ
ي

 

 يةة١ ٖدٜٚٓةةدٕ غةةًٝبُدْٝس ٚ ٟضاا قةة١ يةة١ ظغةة دٕ ط١ِضان١ 299  ريينٓن
 غةةةةةةة٣ْٓٛٛب ِض ٥ةةةةةةة١ةٜٛبطٕ ٠ٚقةةةةةةة  ١َض  ةةةةةةة١

 ب١ٜفهٟؾد
 ٖةةةةةةدضْٚٚٞ  ةدف

 ٌ  ٥ٝػةةةةُد ٝ
  ةةةةةةةةٛظٜبطٟ 
 َٝهةةةةد٥ًٝٞ  
 بِض٠ؾٛةٛضٟ

  ١ضخدْٞ
 ؾد طٟ
 غدز ْٞ
 ةدز  ٞ
 ةدؾهٞ

 ٥دَدةري
 ٜٛغرجدْٞ

 ١ِْٚضايريٞ
 ٞن١َديري

 ٜةةةةةةةةةةةةةة١ظز ٕ
 ة١خؿٞ

  د٠ٚطبظٟ
 ط١ةرييريٞ
 َديري١ ثؿ 

 ة٣ ػ١ضٟ
 ٜدض٠ٜٚػٞ

 ؾةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٝبذ
 ٥ٝػُد ًٝٞ

  ٝػدٜٞ
 قٛ ٠ٚ١ْٝس

199 
1199 
3999 
1999 

199 
1199 

299 
319 
299 
499 
199 

1199 
199 
199 
399 

3999 
19 

399 
399 

1999 
299 
199 

 ط١ِضاى
 ط١ضاى
 ط١ضاى

 ة١ؾةةةةةةةةٝبهٞ
 غدن١ٓٝ
 ط١ِضاى

 ة١ؾةةةةةةةةٝبهٞ
 ط١ضان١
 غدن١ٓٝ
 ط١ِضاى
 ط١ِضاى
 ط١ِضاى
 ط١ِضاى
 غدنني
 ط١ضاى
 ط١ِضاى
 غدنني
 ط١ِضاى
 ط١ِضاى
 ط١ِضاى
 ط١ِضاى
 ط١ِضاى
 ط١ِضاى

 غدن١ٓٝ

 ٠ٚ ةدْٝدٝبتريْة١  ية١  ظغ دْدٕ ط١ِضان١ندْٞ  طق١
  ةةةة١ضةٞ غةةةةد ًٞ قعيريطةةةةةدة ة١ض َ ةةةة١ضٟ  ةةةةد

 ٕ  زٜبٓةة٠ٚ١ ةةة١ٖدضز  يةة١ب ١٥نةة١ٕ ٥ٝؿةةغدٍ غة ٚ 
 ١٥ن١ْةةة١ ِضٚٚ ثٝبٓجْٛةةةس  ة١غةةة١ض ٚ ؾةةةدض٠ظٚٚض

ٛ ب غ١ٓ ْعٜو ١٥ن١ٓ ٚ  ٥ٕٝبط ٞ  غةدز ٣ْ  ةةدز  
 بؾٝبددٕ ٚ ٖبضٜبٔ ز٠ؾة ١٥ن١ٓ ٕعضٕة١

 ٥ٝ  ةةةةةةةةس ٥ٞ   ١ؾةةةةةةةة ٠ ١ ٥ةةةةةةةة١ّ نةةةةةةةة١َديٞ 
 ْدٚخبٜدْةةةةةد يةةةةة١ ؾ١ِض طاؾةةةةة١  خط ث١نةةةةة١ضٚ
 ٖةةة١َٛٚ خدضةٝةةةس  ؾةةة١ِضٟ يةةة١ ٚ ١َ ١ ٝةةةسٕ
 ة١غةةةةةةة١ة١ةٞب ١٥نةةةةةةة١ٕ ٜةةةةةةة١ن ٟ ٜدضَةةةةةةة١ ٞ

 ٠ز ٥ُٝةةةةةة٢ ؾةةةةةة١ضٟ ٖٚةةةةةة١ض ٚ خط ث١نةةةةةة١ضٟ
ٕ ١َب١ْٚ ٠ٚ١ةٛ ة٣ٛب ٠ىلب  طق١ بعضٟة١ ٕ ثا  ية١

 ٠ٚي١زةةةةة١طٞ  ةدةدةةةةةدْٞ  قٛةةةةةدزٟ : ٠ٚنةةةةٛٚ
 َةةة ٠ زيةةة١ دظ٠  ز ضٚ ف  ٥ُٝةةةدَٞ  ٥ةةة١ْدخٞ 

 قةةدزض  دٜؿةة١  ْد١َز ضةةة١طٞ  ز٠ ةة ٟ  ةةة١طٞ 
 ٥ةةةة١ّ ةةةةة١ٜدْٞ  ؾةةةة١ض٠ف ْةةةةدٜطظٟ  ٠ٜٚػةةةةٞ 

ٚ  ٥ٝبػة دن١   طقد١ْ ٕ  ةة٣ٛب  ٖة١َٛ ب ٚغة١ضة١خب
 ةةةةة١ةريّ ٜةةةة١ سااااُِٟ٘ ٖةةةة١َٛٚ  ١ؾةةةةد٥ ٠ ٥ةةةة١ّ

 بظاض٠ خٛض  د ٝدٕ

ٞ  ةة١  ن١ ثؿس٠ض ة١طع ز٠ٟ ١٥غدغٞ غدن١ٓٝ 3999 ٥د ةةد  ةةةدةهط س٠ضثؿ  َ  ٚز٠ية
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  ةةةةةةةةةةةةة١ةدؽ
 َةةةةةةة١ةٛٚز

 ٥د د

 ٚ ١ز٠زٜدٕ َٛنطٜٔ  ١ؾد٥ ٟ ي١ ١َؾٗٛٚضٕ
 ١َضطةة١  َةةد٠ٚو  ْد ٝةة١ٟ غةة٢ب ةةة١ةريّ ن١َةة١ 

 زٜبٗد ٝةة٠ٚ١ ٖةة١َٛٚ ةةة١ ؾةةدضةدشٜبطٜدٕ قةة١ةريزظ٠ 
ّ  ٠ٚبز٠غةةةة س ١ٜ  يةةةة١شٜبط   ْد ١ٜٝةةةة١  غةةةة٢ب  ٥ةةةة١

 ب١ٖة١ذ١َ غ٢ْٓٛب ض٠ثؿس٠ زٚٚ ٚ َد٠ٚو)

٢ْ
ٝبُد

غً
 ٣

 ٛٝ
ي

 

 ٥ػةةةةُد ٌٝ
  ٛظٜبطٟ

ٟ  ٚ زٚندٕ ي١ة١ٜين ٖدٜٚٓدٕ ط١ضان١ 199   ٚ اقُةدز  ط نةٝد
 ٖةةدٜٚٔ ١٥ؾةةه١ٚ ١ز ١ٜ  ؾةةدخٞ ٚ غةةٛضز ف

  ةةةةة١ٜطٟ  ١ؾةةةةة ٠ ١ ٥ةةةةة١ّب ٥ٝبةةةةةط ٕ ١٥نةةةةة١ٓ
 بةد ١  ٛظٜبطٟ ٥ٝػُد ٌٝ

 
 ٠ٚ١َ١ْٖس

 ةةةةةةةةةةةةة١طع ز٠
  ن١ي١ةٞ)

 ض٠ِِؾ٠ٚ١ْس
 ق١ ط٠ٚ٠ْس
 غةةةةةةةةةةةةةةةةةٝ ١

 ة١غ١ض
 طاؾٞند 

 ث ٜدٜٞ
 قٛ ٠ٚ١ْٝس

 نٓريين

1999 
 
 
 
 

419 

 
 
 

 غدن١ٓٝ

 ةٝبريةةة١ٜدٕ ٠ٚ١َ١ْٖةةةس٠  ١٥قةةةرًيٞ قػةةة١ُ ٥ةةة١ّ
 ١ْةة١ظ٠   زِضٚ ٥دظ ٚ ظاض  ١ؾ ٠ ٝبهٞب ةدظٜد١ْ

ٞ  ز ١ُٝ٥ٕ ١ٜٟٙزٚ  غدةريْٞ ١٥ّ  د ٚ   دقة  ةةٛ
 ظاض ٥ٚٝبط ْةةةةٞ ْةةةةٞمثاااا  ةةةةٛ  هَٛٚةةةة١ ٞ ٠ٚ

 ثدؾةةةةد ١َز ةةةة١و َةةةة١ض ّٛب نةةةةطز ْدِض٠ ةةةة١و
 ٚ َٛ ١ ١قةةةةٝ.ب ةهةةةةد  دزٜ ٝةةةةدٕ ْةةةة١ٜ ٛ ْٞ

 ي٥١ٝبط ْة٠ٚ١  ز  1799ّ ية١   ١قطٜ ١ٕب غْٛٝني
 ٍبطااا٘ ةةةة١ غةةةًٝبُدْٝس   ةةةدضىٞ يةةة١ب ٖةةةد ٕٛٚ
 زٜبٗةةةد ٞ ٥ةةة١ٖدىل ة١ؾةةة١ ٥ةةة١ّب نةةةط ٠ٚ ةدغةةةٝدٕ

ٞ  ٚ ١٥قةةةةرًيني  ١٥َدْةةةة١ف  ٠ٚ١َ١ْٖةةةةسٕ  ةةةةدةع
ّ ب غةةْٛٓني  ٞ  ٥ةة١ ٕ نةةري٢ٓ   ١ؾةة ٠   ةٟ يةة١  ٙاا
ٞ  شٚٚض٠ٚ ٞ  يةةةة١ب نةةةط ٠ٚ  ةدغةةة  خدْةةةة١ز  ٜهةةةْٛ

 ب١ْٝٝ ز خٌ

ٖ ٣
 ٛٝ

ي
يٝبط

ٚ١
 

 ثةةةةةةةةةةةةةةةة  ٕ  زٜع٠ٜٞ
 طْٛ ةةةةةةةةةةٛة 

 َدَدٕ

ٚ  يٝٛ ٟ ي١ غدن١ٓٝ 1999  ية١  َة١كٛضز   ٟضا  قة١  ية١  ٖة١ٚيٝبط
ب ز ٕ ٚن١ْةةةةسٜٓد٠ٚ ق١ض٠نةةةةٛر نةةةةٝدٟ ز٠ٚضٟ

  ديريٝةةدٕب ١ٖٜةة١ ة١ض٠نةة١ ٝدٕ ةةة١ نةةٞضاا٥ٕٚةة١ض 
ٕ  زجيًةة١  ةةد  ةةة١ض٠ ةةة١ض٠ ب نةةدن١ ظاض  ٚ ٖةةد ٛٚ

 ٟ ٕ   ١ؾةةةةد٥   ظاض ز٠ضث١ِض ْةةةةةس٠ٚٚٚ  ةةةة١ض٠ةٝد
 ب ١ دئ

  311)؟199  ط١ضزٟ
 

 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ
 ط١ِضان١

 يةةةةةة١  طق١ٜةةةةةة١نٞب ٖةةةةةة١ٚيٝبط٠ ؾةةةةةةُٝديٞ يةةةةةة١
١َ ٕ ٕ ب نبٜػةٓج١قس ١ٜ  ُٟطٚقا  ١٥نة١ٓ  ٖدٜٚٓةد

 ي١ؾةةةةةُٝديٞب ةةةةةةبض٠  ١ؾةةةةة ٠ ٝبهٞب ٠ٚظْةةةةة١
 ب١ٜ١ٖ ٠ز٣ب11 ١ٖٚيٝبط

 ب١ٜ١ٖ ز٣ب١ٝنٞ ن١ْس ؾ١قتري٠ٚز   ١ضةٞ ي١ غدن١ٓٝ ؟  نبض 
ٚ  ١ٜنٞ ق١ززٟ ٠ٚز ؾ١قتري ْد ١ٟٝ ي١ ٚ غةةةةةةةةدنني 3999 ؟ خبؾٓدٚ  ١ٖٜة١

                         
ٟ  غةدٜهؼ  َدضى غ   311) ٞ  َٝكةس ض ّ  َةديري ٞ  خةٝتيف  نة١  ز ٥ة٢ْ١ب  2299 ةة١   ١ؾة ٠ ١  ٥ة١  ٖةدٟ   نةدث   ةة١ٜدْد 

 بةٝب  َديريٝبو 199 ِض٠ْري١ نب١ٜ١ٜ  ٟض ق١ ي١  طق١ٜ١نٝؿٞ ١ٜ١ٖٚ ١ٖٚيٝبطز  ٟض ق١ ي١ زٜبٝدٕ ثدْع٠ ١٥يري٢ب
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 ظ ضٜةةةةةةةةةةةةةةةة 
 ٚةد ١ٚ ١ْ

 ُٟطٚقااإَةةة١ يةةة١ ن١غةةةٝبه١ ز٠ٖةةة١ظ ض ْرٛغةةةٞ
 ب١ٜ١ٖ ١٥قػدَٞ بعضٟة١ ِض ١ْٝؾس  نب١ٜٚ

يٝبط
ٚ١

ٖ ٣
 ٛٝ

ي
 

ٞ  ية١  ِض ١ْٜٝة١ٚ    ١ؾ ٠ ٞ ي١ ؟ ؟199 ؟ ث  ٕ  ِض ْٝة٠ٚ١  ؾةُٝدي
ب ةً دغةةةةةةةةة١ نبَةةةةةةةةة١يٞ ز خًةةةةةةةةةٞ غةةةةةةةةةدن١ٓٝ

 ة١ّ زظ٠ٜٝـ) زِض٠ ة١ةريّ ثهٛٚى  ١ؾ ٠ ٝبهٞ
  ب١ٜ١ٖ  طق١ٜهٞ ْد٠ٚ٠ٚ

  طق١ٜ١نٞ ن١ْس غدن١ٓٝ  ِض ١ْٝز  ؾُٝديٞ ي١ غدن١ٓٝ ؟1999 ؟ ٥دنب
 يةة١ ِض ْٝةة١ٚ  شٚٚضٟٚ ةٟ نةةٝدندْٞ يةة١ ١ٖٜةة١
 ب١ٜ١ٖ ٠ز٣ب 19-49 ق١ةريزظ٠ٚ٠ ض٠فطٕ

 ب١ٜ١ٖ ٠ز٣ب زٚ ْع٠ ز ١ٜ ة١غ بض٠ ؾُٝديٞ ي١ غدن١ٓٝ ؟299 ؟ ظض ض٣
ٞ  ي١ غدن١ٓٝ ؟2999 ؟ غٛضنٞ  ٠ٚ ْةسظ ضِ  ةد  نبٜة٠ٚ١  ٠ظ٣ب ؾةُٝدىل  قة١ض  

ب ١ٖٜةةةةةةةة١ زٜبٝةةةةةةةة١نٝد19ٕب  ةتريٚة١ْٚٛ ةةةةةةةة٠ٚ١
 بي١ط١يري١ َد١َندْٝدْٞ  طق١ٜ١نٞ

 ز٣ب 19 ن١ٚ ٕٛٚ ظاظ ْسظ ن١َٞ شٚٚضٟ ةٟ غدن١ٓٝ ؟1399 ؟ ةديري١ى
 ب ١ٜ١ٖ ١ٜنٝدٕ

 ٚ ؾةةٝبطٚ ٕ
 ةط زاغ 

  317)؟1199 ؟
 

ٕ ٟ ضا  قة١  ؾُٝدىل َْٛ ١ٖدٟ ي١ غدن١ٓٝ ةسظ  ْٚ ٕ ب ِض٠  ٚ  ؾةٝبط
٠و ةةةة١  ةط زاغةةة   يةةة١   َٝكةةةةس ضٟ ةةةة١ةريّ    ةةةط٠  قةةةٛة

 ْدة٢ب ظٜد ط ن١غٞ 1999 ي١ ١ٖضزٚٚنٝدٕ
ٞ ب ق٠ٚٛ ة١  ة١  ١ؾ ٠ ٝبهٞ  ؟1999 ؟ ١ٖض٠نٞ ٞ  ية١  ة١ؾةٝبه دندْ  نٝة

  ١قط٠ٜةةةة١ٚ  ز٠ٚضٟ يةةةة١ ة١ؾٝبهٝؿةةةٞة  ةةةةسٚز٠ٚ
ٕ َة١  ي١ ن١غٝبهٝؿٞ 1999 ٚ  ُٟطٚقا ٚ ْةسظ  ية١  ِض٠

ٞ ب ةدغ ٛض٠ز ١ٜ زٜط٠ٚ ِض٠فطٕ ٢َٚ  ْرٛٚغة   ُٛة
ٞ   ٠ ١ ١ؾة  ٥ة١ّ ب ١٥ة٢ب ن١غٝبو 39999  ة١ؾةٝبه

ٞ  ٚ اّضا ِ ٥ة١ض  ية١  ٞ  ية١  ة١ؾٝبهٝؿة  ز ٜة١  ٚ ٕ ٚةري ة
  بغدٜهؼ َدضى غ )

ٞ  نٝدٟ ي١  ؟ 399 ؟ خ١ٜتْٞ ُدي ة١  ؾٝة  ية١  ٜبهٝؿة٢ عضااا ةة١  ٚ ةديري١نسٜ 
ٚيٝبط٠ ز٠ٚضٟ  بن١غٝبه١ 1999 ْرٛٚغٞب ١ٖ

 ٟضا  قة١  ١٥ن١ٓ ٚظغ دٕ ةديري١نس ١ٜ ةٓٛةٞ ي١  ؟ 119 ؟ ةٛيري٢ب
 بن١َ ٠ خ١ٜتْٞ ي١ َكس ضٟب نب١ٜ

قج
َٛ

 ٣
 ٛٝ

ي
 

 ةةةةةةةةةةة١ضٚ ضٟ ة١ضٚ ضٟ
 ةدةري

 
 ةةةةةةةةةةة١ضٚ ضٟ

 شٜط٣

799 
 
 

1999 

 غدن١ٓٝ
 
 

 غدن١ٓٝ

ٞ  ي١ؾُٝديٞ ٞ ) طةدض٠  نة١َ  طة١ٚض٠  ٠ظ٣ب ز خًة
ٍبب غةةةدن١ٓٝ  ٥ةةة١ة٢ب  َديريٝةةةدو ٚ ظض  ةةة١و ي١طةةة١

ٔ  طدض٠ز  ن١َٞ ةٓٛةٞ ي١ب خ١ضٜه١  ٚ غةدنٝٓ
 ب١َؾغٛئ  ١ٜٛ ْدو  ١ضة١ٟٝ ٚ ظض  ١و ة١
 
 

                         
 بٖد١ٜ ندث  ة١ٜدْد ٞ خٝتيف ن١ ٢ْ١٥ب ز  2299 ة١  ١ؾ ٠ ١ ١٥ّ َدىل َٝكس ضٟ غدٜهؼ  َدضى غٝبط  317)
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قج
َٛ

 ٣
 ٛٝ

ي
 

ٟ  ٚ طة١ٚض٠  ٠ظ٣ب ؾُٝديٞ ي١ غدن١ٓٝ 3719 ؟ ٕةدضظ  ٕ  ق١نةد ب ظٜ ةدضز 
  ١ؾةةة ٠ ١ن٠ٚ١ ْةةةدٟٚ ةةةة١ نةةة١ٜدُٕطٚقااإَةةة١

 ٚ ةد ةةةدو  ١ضةٝةةة١ٟ ٚ ظض  ةةة١و ةةةة١ب ْةةةدْٚط ٠ٚ
ٞ ب خةةة١ضٜهٔ  ةةةٛٚ ٔ ٔ  ؾةةةٝبدٞ  ةةةدةع ب ةةةةدضظ ْ

 بة١غٛٚضٕ ٚ َٛ ١ ١ق١ 
  311)139 ؟ ظٜب دضٟ

 
 يةة١ز٠ٚضٟ طةة١ٚض٠ز ٚ ٠ظ٣ب  ةة١قط٠ٚ ةةة١ٜين يةة١ غدن١ٓٝ

ٍبب ١ثط٠ٕن ث ٠  بخ١ضٜهٔ ةد  ٚ ظض  ١و ي١ط١
 بةد ١ٚ ١ْ ٚ ظٚض عب زٖبنس ١ٜ ٟض ق١ ي١ غدن١ٓٝ 1399 ؟ زاغهٞ

 ٟ  َةةةةةةة١ظٚض
  َٝػٛضٟ)

 ٥ٝؿةةةغدٍ ْد ١ٜٝةةة١نٞ زٖبنةةةس  ٟضااا قةةة١ يةةة١ غدن١ٓٝ 1799 ؟
ٞ ب ةد ١ٚ ْة١  ٚ ظٚض عب نطز٠ٚ  ظاض  ١ؾة ٠ ٝبه

 ية١  ١٥ة٢ب ٥بملػ ٝس  غٝبط ة١طٜٛبط٠ٟ ق١زمي١ٚ
 ز٠ٚضٟ ٟ َٟٝػةةةةةةةةةةةةةةةةةط= َٝػةةةةةةةةةةةةةةةةةٛٚضٟ)

 بخٛ ض٠ٚ٠ ٖد  ٝب ١ ٥دغٛٚض٠ٚ١ٜٝ
 ٚ طةةةةةةة١ِضاى  4999 ؟ ٥دض ٛٚؾٞ

 غدن١ٓٝ
ب ١ٖٜة١   طق١ٜ١نٞ ن١ْس ط١ٚض١ٜ٠ٚ ة١ؾٞ زٚٚ

 ٚ ١٥يكٛف ز٠ٚضٟ ي١ غدن١ٓٝٚ ٠ْٛٝ ة١ؾٝبهٞ
ٕ  زٖبنةس   ظ خبٚ ٟب  ظغة د ٕ  ِض ٥ة١ةٜٛبط  ٖٚدٜٚٓةد

 خةةةةدنٞ ةةةةةب ؾةةةةُٝدٍ نةةةةٝدندْٞ ةةةةةب ١٥نةةةة٢ب
 يةةة١ ٚ  ٛضنٝةةةدز  يةةة١ ؾٝبهٝؿةةةٞ ةةةة١  ٛضنٝةةة١ٚ

ٞ  4999 ِض٠ْري١) َد٠ٚ ٠ٚ١ ؾ در ض٠فطٕ  َةديري
  بة٢ب    قس  ي١

 ٚ غةةةةةةٓسٟ
 طٛيٞ

 َٝكةةةةةس ضٟ خدثٛٚضز ٜةةةةة١ ٚ ٖٝةةةةةعٍ ي١ةةةةةة١ٜين غدن١ٓٝ 119 ؟
 ب١ٜ١ٖ اضٜؿٞس ١ْ

  ١ؾةةد٥ ٟ
 غ١ةع١

ٍبب َٛقرًي١ ْد ١ٝنٞ غدن١ٓٝ 199 ؟  ب١َؾغٛيري١ ظض  ١و ي١ط١

 

ٞ  ٜهةةبْٞ ٟ   ةةطٟ ةثةة١ِض٠ندْ ٟ  َةةديري٢  ٜهةةبْٞ نبةه١ٜٓةة٠ٚ١    ةة  م  ١ؾةةد٥    ١ؾةةد٥ 
 َةةدضى غةةٝبط   خٛيةة١ د ْةٞةثاا ٚ ض زٚ ٜةٞة) ن ةةٝبيب قةةد ٝبيب, 73999 ْعٜهةٞة ١٥طد ةة١  ةة  م

ٟ  يةة١ْدٚ غةدٜهؼ   ٞ  َٛقةةرًيس   ١ؾةد٥   ْةة ٚ   ٖةدةٞ   ظٜطٖةةد ٞ  ١َْةسٕ   [ ١ؾةةد٥ ٟ ةدغة
١ٝٓ   ِض نةةدٕ   ٞ   ٛغةٝة ٟ   ١ؾةةدٜطٟ   يةة١  ٚ نبٖةةدٕ   زض٠     ١ممدزٜةة١  ْعٜةةو ) ةةة١ةي  ١ٜظٜةةس

 بظٜد ط٠ 19999 َديريٝدٕ ١َمجٛ ٞ ن١ ١٥ند ] ظ خب ْعٜو) ٖد٠ٚضٟ ٚ هدِٕضؾ ؾٝبددٕ 
 

 عُدَدٍ عُظريَت ناوٍ
 والٌَ

 ظلمٌَ
 ئًجتىاعٌ

 ئُحىالٌَ و وُوقًع

 ب١ْٝٝ ١َ ًَٛٚد ٝبو  ١قٞ ي١ب ن١ٚ ٠ٚٛ ظ خب ؾُٝديٞ ط١ِضان١ 79 غ  ٞ

                         
 بَديريٝبهٔ 3999 ١٥يري٢ب غدٜهؼ  َدضى غٝبط  311)
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ٍ   ١َٛضٚ ٥ٝنب ة١ظٜط٠ٟ ة١ٜين ي١ ظغ دْدٕ ط١ِضان١ ٕ  ٚ ِض٠رًَيةس    ة١ ةد  ز٠ٚضٟ ية١  ٖدٜٚٓ
ٜبط٣ ٠ٚقةةةة  غةةةةعطزٚ  ٍبب ضِ ٥ةةةة١ٛة  زِضٚب خ١ضٜهةةةة١ َديريٝةةةةدو  ١ضةٝٝةةةة١ٟ ي١طةةةة١

 بؾ١ِضن١ض٠
 ٚ غةةةةةةةةةدنني 3199 طبٜدٕ

 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ
 ط١ِضان١

 ٞ  نةةة١ْس ي١ْدٚز ٜةةة١  ظ ظ ؾةةةٞ َٝكةةةس ضٟب ؾةةة١ضن١ض٠ زِضٚ  ١ؾةة ٠ ٝبه
ٍب   طق١ٜ١نةة١  ٞ  ي١طةة١   ؾةةةطْدخًٞب )٥ةة١ند  ؾةة١ض  ظاض َ  ْةةس    ١ؾةة ٠ 
 ب٠ ؾطْدى) ي١  ١ؾ ٠ ١ٚ ١٥ّ  طق١ٜهٞ

ٚ  ٥ٝنب ة١ظٜط٠ٟ ؾُٝديٞ ي١ ؟ 199  ٛغ١ٝٓٝ ٍب   َٛة١ض٠ ٞ  ي١طة١ ٟ   ١ؾة ٠    ٛغة١ٝٓٝ
 ب١ْٝٝ ١َ ًّٛ َٓدغ١ة١ ٞ ظ خب  ١ضةٞ

 بة٢ب طبٜدٕ قبيريٝبهٞ ِض٠ْري١, ٠ ؾطْدى) ْعٜو ي١ غدن١ٓٝ ؟ ز خبضٟ
 بة٢ب ظٜطٜهدًْٞ قبيريٝبهٞ ِض٠ْري١ب ةدؾ١  ديريٞ غدن١ٓٝ 399 ة١طٞ ؾ 

 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ 79 ةديريٝدٕ
 ط١ضان١

 ب٠ خب٣) ْعٜو ي١ب  ١ق ٠

 بةديري١ٜد١ْ ؾُٝديٞ ي١ ؟ 199 ٥ ا
 ةب دْةة١ٚ ْعٜةةو ٚ  ةة١ةًٝؼ ز٠ضة١ْةةسٟ يةة١ ١٥ ًةة١ ب ةدؾةة١  ةةديريٞ ظاض ط١ِضان١ 1999 ١٥ دَدْٝهدٕ

 بَٛٚف ز٠ؾة ١٥ن١ٓ ٖدٜٚٓدٕ ة١ ٕٙي٣ٚ١ب ١َضن١ظٟ
 بَٛٚف ز٠ؾة ٝب١٥١ٓن ٖدٜٚٓدٕب ١٥ند ظض  ١و ط١ِضان١ 199 غًٝٛندٕ

 ؟ ط١ِضان١ 119 نٝهٝدٕ
 بِض ١٥ةٜٛبط٣ب ٠ٚق  ٚ ْس  طبَٞ ةٓٛةٞ ي١ ٖدٜٚٓدٕ ط١ِضان١ 499 زِضٟ زٚٚ

 ؟ ط١ِضان١ 119 ١٥يٝهدًْٞ
 بٚ ١ْ طبَٞ ةٓٛةٞ ي١ب ي١ْدٚز ١ٜ ١٥ٚض١َْٝؿٞ  ٛضى بعضٟة١ غدن١ٓٝ 199 ١ٖةةٞ

 ب٠ ٚ ٕ) ٞطبَ ةٓٛةٞ ي١ب ١ْٝٝ ةدف ؾٛٚض٠ ٞ ط١ِضان١ 299  دٜٝدٕ
 بةب دْس ١ٜ ٟض ق١ ي١ غدن١ٓٝ 299  ١ٚ دٕ

 بةبيري١َٝبطط١ ْعٜو ي١ ؟ ؟ ن١ند
 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ 119 ةديٝهدض

 ط١ِضان١
 بةبيري١َٝبطط١ ؾُٝديٞ ي١

 بة١ خبؾد ) ْعٜو ي١ غدن١ٓٝ 119 خدْٞ
ٍب 111 ِض٠ْريةة١ب ةةة٢ب  ظٜتًْةةٞ)   ق١ٜةة١نٞ ِض٠ْريةة١ غدن١ٓٝ 419  دنبيٞ  يةة١ ثةةٝبـ ي١َةة١ٚ غةةد

 بغ١ض سٚز٠ ي١ ٚ ٚ ٕ طبَٞ ؾ١ضقٞ ي١ ٖد  ٢ب ٠ِا١َٚض ١٥ض
  ١ضةٞ ي١ب ١٥َٝٓٔ ِض٠لديريس  ي١ َدْط غ٢بب ١َؾٗٛٚض٠  ١ؾ ٠ ٝبهٞ ط١ضان١ 1999 ؾهدى

 غةةُٝهب ٥د ةةدٟ ٥ٝػةةُد ٌٝ َؿةةٗٛٚض ي١غةة١ض سٚزٕ ٗٚضَةة٢ب طةةبَٞ
 َٛنةةةة١ضٟ  ؾةةةةهرة :  طقةةةة١ندْٞب ةةةةةٛٚ  ١ؾةةةة ٠ ١ ٥ةةةة١ّ ض٥٠ٝػةةةةٞ
 ب ١ةسٚيٞ ؾهدى  ةب دٕ  ؾ٠ٚ١يٞ 

 ب١ٜ ٚض٢َب) ؾ١ضقٞ ي١ ؟ 199 ظ ٕظض
 ٚ غةةةةةةةةةدنني 1399 ثٝٓٝدْٝؿًٞ

 ٞ  ط١ِضانٝؿةة
 نٓةةدضةطٚف  ةدضنؿةةدٕ  ظٜبةةس ٕ :  طقةة١ندْٞب ط١ٚض٠ٜةة١  ١ؾةة ٠ ٝبهٞ

 َٛغةةةةدْدٕ  ؾةةةة١ٜٚتٕ  طةةةة١ٚةٞ  ةًةةةةٞ  ةًٝٝجةةةةدٕ   ةةةةدٚ ٕ  غةةةةٛض٠

                         
 بديري١َ 1999 ١٥يري٢ب غدٜهؼ َدضى غٝبط ة١ةريّ  " هه  ق غر  فٚٞ" ًفصى ة١طٜٛبط٠ٟ  311)
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 ب سٚزٕ ي١غ١ض ٗٚض٢َب ؾ١ضقٞ ي١ ثهٛٚن١  ثٝٓٝدْٝؿٞ ١ٜ١ٖ
 بط١ٚض٠ز ١ٜ ْد ١ٟٝٝ ي١ ثهٛٚن١ٚ  ١ؾ ٠ ٝبهٞ  ؟ نٝٛض ٕ

 ب١ٜ زٜع٠) ْعٜو ي١  199 لػٝهٞ
  339)7999 ٥دض ٛٚؾٞ

 
ةةة١ ة١ؾةةةٝبهٞبط١ٚض٠ٜةةة١  ١ؾةةة ٠ ٝبهٞ  ٝةةةدٕ :  طقةةة١ندْٞب ي١ ٝبط قسٜ    عظ٠زٜٓ

ٍب199)َطظطةةٞة  َديريةةة١ٚ 399)َد١َْةةةس   ١ٜظٜةةةسٟ َديريةةة399١)َدَةةة١ض٠ف   َةةةد
ةةة١ ظض  ةةٞة َديريةةة19ٚ١) ةةةةطٚظ ٥ةةةدةٕ    غةةةدن١ٓٝ  سٕ  ؾةةٝة ة ٜهةةٞة     ٛٚٓ 
ٍب499)َةةةةدرلٛض  ٖةةةة١ض٠  طقةةةة١ٟ َديةةةة١ٚ 2999) ؾةةةةط دٕ خدٜٚػةةةة دٕ    َةةةةد
ٞة ١٥نةةٝب ١ ةةة١ٖدضٕ  ط١ِضانةة١ ب ة١قٛٚ ةة١  َديريةة١ٚ 399)َدَةة١زٕ   ةة١قط٠  ةٓةٛة
ٞ  ةٝبدٝبةط٣  ؾةةدخٞ  ةد ٕ عضإاةة١  غةدن١ٓٝ   299) طةةدٚزٕ  ١٥نة٢ب   ظ خةةب ْعٜهة

    َديريةة119١) ظ٠ هةٞة ظٜةةس٠ى    ظ خةةب ْعٜةةو ١٥نةٝة ١ ةةة١ٖدضٕ  ط١ضانةة١ ب َديريةة١
 خبؾةةد     ١٥يؿةة١ةد  ةةة١ٜ ) ِض٠فطإا يةة١  ط١ِضانةة١ َديريةة١ٚ 199) ٖد ٝجةةدٕ

 ٠ ؾ دى
    

 ز : Bٟ ُطٚقٕي١ ١َ
نةد٣ْ  ةة٣ٛب   ُطٚقٕٟ ن١ ي١ ١َطٕند٣ْ  ة١  ١ٚ ٟٚ ةٜٛب١ٝب ١٥ٚ خ١ُطٚق١ٜٕ ي١ ١َُطٚقٕ ١ؾ ٠ ٞ ١٥ّ ١َ

ٟ  ةط و ية١ ؾةدخدْٞ    اضاغة٢ ؾة١ضقٞ  قػة٢ُ  ٛيٝةد    ط١٥ند ٠ٚ١ ١ٜ١َ١٥: ز٠ضة١ْسٟ   ًٝؼ  زجي١ً  نةٝدٟ  
 ٟ ة٣ٛب ١٥ند ٠ٚ١ب Eٟ ُطٚقٕزٜبطغِٝ ٚ ١َ
عُدَدّ  ناوّ عُظريَت

 والَِ
ظلمِ 

 ئًجتًىاعِ
 وىقع و ئُحىالَِ

 ةةة١ ز٠ض ةة١مب زجي١ًٜةة١ قةة١ض  ٞ يةة١ زٜدضةةة١نطز ٚ غةةعطزٚ ةةة١ٜين يةة١ ؟ ؟ َٛٚؾٝو
 ١ٜ١ٖ ز٣ب١ٝى َٛ هٝدْس  ي١ ْد٠ٚ٠ٚ ة١ّ ١ْٝٝ ١َ ًَٛدو َديريٞ َكس ضٟ

ٍب  ١ؾ ٠ ١ ١٥ّ َٛ  ١َ١ي١  ٥دغٛٚضٜس  ز٠ٚضٟ َٛؾه٢ ق١َٚٞ ي١ط١
 بة٢ب  ٝتق١ز ض

ٞ  ؟ 199 ثٓجٝٓدٕ ٚ   ١ؾةة ٠ ٝبه ٟ ةةة١  ٥ةةة١يريٝبٔ َٛ دضٜ ةة١ ٕ  َةةةديريٞ بعضاا  يةةة١ ١ٜظٜسٜؿةةٝد
 بغعطز٠ ؾُٝديٞ ي١ب ْدٚ ١ٜ

 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ 399 ثٛٚض ٕ
 ط١ِضان١

 بَٛٚؾس ١ٜ زٜدضة١نطٚ ي١ة١ٜينب َديريٝد ١ قد ٝب. ٚ ظض ع

 ؾةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٝبذ 
 زٚٚز ًْٞ

 بزٜدضة١نط٠ ؾ١ضقٞ ي١ ؟ 399

ب غةةةعطز ز٠ٚضٟ ١٥نةةةٝب ١ ٖدٜٚٓةةةدٕ زٜدضةةةة١نط٠ٚ ْعٜةةةو يةةة١ ظغةةة دْدٕ ط١ِضان١ 199 ةٝهط ٕ
 ية١ ب ق١زمي١ ٟ ةد ط  ْٛٝدٕ)  ١ؾ ٠ ٞ ١ْ ٠ٚ١ٟ ١٥يريٝبٔ ١٥ض١ْٝ١َندٕ

 ٠ٚب ١ٖٜةةة١ ةٝهةةةط ٕ ْةةةدٜٚبهٞ غٓجدضٜؿةةةس  ١ٜظٜةةةسٟ  ١ؾةةة ٠ ٞ ْةةةدٚ
 بٖد ٠ٚٛ ٠ٚ١ًزجي ؾُٝديٞ ي١ ١٥ةس زٜدٕ ١٥يريٝبٔ غٓجدض ١ٜظٜسٟ

ٞ  ي١ ِض٠ؾسْٝدٕ ١َ١٥ َٛؾدةٗٞ ْدٜٚبهٞ زٜدضة١نط٠  ؾ١ضقٞ ي١ ط١ِضان١ 199 ض٠ؾهٛ دًْٞ   ةدضى
 ب١ٜ١ٖ ١٥ض١َْٝس 

                         
 ب١٥َٝبٓٝب ٠ٚ١ َديريٝبهٞ 2999 ٥ٝبط٠ ةب ةدقٞ ْٝؿدْسض ٠ٚٚ   ٝبط قس  ي١ َديريٞ 4999 ْعٜه١ٟ  339)
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 بزٜدضة١نطز ١ٜ ٚ َٝد دضقني غعطزٚ ة١ٜين ي١ غدن١ٓٝ ؟ ةؿط٣
ٕ  زضٚغة   ةةدف  ؾديريٞب زٜدضة١نطز ١ٜ ؾُٝديٞ ي١ ؟ 119   ٠ٜهدٕ ٚ ب ١٥نة١  ز٠ٚيري١َ١ْةس

ٚ  ْدٜٚدْةد  ي١ ١٥ض١َْٞب  ١ْسضٚغ  ٕ  ٖة١ةٛ ٔ  نةٛضز  ةة١  خبٜةد  ٚ ز ٥ة١ْٝب
 بْني ١٥ض١َْٞ ٥ٝب١ُ ١٥يريٝبٔ

 بٖد  ٢ب زٜطغ٠ٚ١ُٝ ي١ ِض٠ْري١ب ثهٛٚن١  ١ؾ ٠ ٝبهٞ  ؟ نٛظيٝهدٕ
 بزٜدضة١نطز ٕ ة١زيٝػ٣ٛ ة١ٜين ي١  ؟ ظ٠ن١ضَٞ

 بزٜدضة١ضنطز ٕ زيٝػ٣ٛ ة١ ة١ٜين ي١  ؟ َٛغد
 بدضة١نطز ٕزٜ زيٝػ٣ٛ ة١ ة١ٜين ي١  499 غدضَٞ
 بزٜدضة١نطز ٕ ة١زيٝػ٣ٛ ة١ٜين ي١  199 ة١ةيٞ
 بزٜدضة١نطز ٕ ة١زيٝػ٣ٛ ة١ٜين ي١  19 خدظ يٞ
 بزٜدضة١نطز ٕ ة١زيٝػ٣ٛ ة١ٜين ي١  ؟ ة١ز٠ضٟ

 بزٜدضة١نطز ٕ ة١زيٝػ٣ٛ ة١ٜين ي١  ؟ ١َةؾٝريب
 بزٜدضة١نطز ٕ ة١زيٝػ٣ٛ ة١ٜين ي١  119 ةٛظٜهدٕ
 بزٜدضة١نطز ٕ ػ٣ٛة١زيٝ ة١ٜين ي١  119 نبضٜدٕ

 ٠ٜٚةد  َٛز٠نٞ
 َٛ هٝدٕ

ّ  نٛضزٟ خ١يريهٞ ة١زيٝػ١ٚ ؾُٝديٞ زضٜبصٟ نٝد١ٜنٞ ْدٟٚ ١َ١٥  ؟  ٥ة١
ٚ  ْد٠ٚ٠ٚ  ١ٜين ة١ نٝد١ٜف ٔ  ْةد ٞ  نة١  ٖ ٚ ٜة١ ظا  ب٥ة١ْطٜب  ظاضٟ ة١ؾة

– ة١ض ضٚ نٛغٕٛٚ  ةٛةدًْٞ  نٝ ٛض ةٕ : ١ٜ١َ١٥  طق١ندْٞب ظ ظ ١ٜ
 غةة٢ب ٥ةة١ّ– ث َٛغةةد ًٞ ٥ةة١ضٜه ظ٠ٜةةس ٕ   -ظ ظ ٜةة١  طق١ٜةة١ نةةٛ ض ٥ةة١ّ

 بةٛةد١ٝ٣ًْ ق١زميٞ ١ٖض٠  طقد١ْ ي١ّب -نٛضز٠  طق١ٜ١
 بَٛٚؾ١  ١ضةٞ ي١ب ١٥ند قػ١ نطَدزلٞ ة١ ة١ؾٝبهٞ  419 ثٓٝجدضٟ

 بَٛٚؾ١  ١ضةٞ ي١ َط ز٠ٚ ي١غ١ض٥دٟٚب ظ ظ ة٢ب ِض٠ْري١  ؟ غًٝٛ ٕ
 بطٕخ١ضةٛ ؾ١ضقٞ ي١ ١ٜٚتٟزٜبٗد ١ْٝٝ  ١ؾ ٠و  1999 ظ ظ 

 بز ٕ ٠ٚؾني ؾدخٞ ي١  ظ ١ٜٚظ  199 ن١ز ى
 بطٕخ١ضثٛ ز٠ٚضٟ ي١ ؾٝع١ٜ١ ظ ظ ٚ  199 ٥دلٝؿدضو

 بطٕخ١ضثٛ ةٓٛةٞ ي١ ظ ظ ١ٜٚ  ؟ نٛي ني
 ب٠ نٛي ني) ٠زض ٚغ٢ب  ؟ طٛضٚؽ

 بطٕخ١ضثٛ  ١ضةٞ ي١ ظ ظ ١ٜٚ  ؟ غٝٓدٕ
 بطٕخ١ضثٛ ةٓٛةٞ ي١ب نطَدزل١ ٜد ظ ظ ٠ٚ١ٜ ن١ ١ْٝٝ ١َ ًّٛ ط١ِضان١ ؟ ١٥يٝد

 بطٕخ١ضثٛ ز٠ٚضٟ ي١ ؾٝع١ٜ١ ظ ظ ٚ  199 ة١ٖ َدظ
ٞ   ؟ زٜبطمسًٞ ٞ   ٝٓةةٛ ْ ٞ   ُةةَٛٚ ٕ ب زٜبطغةة١ُٝ  خةة١يريه ٞ  ٖةة١َٜٛٚد ب ٥ةةةٝتٖني  ةة١ي

 يةةة١ب ظ ظ ٜةةة١ ْعٜةةةو ١ٖٜةةة١ٚ ١َخكٛقةةةٝدٕ ي١ٖج١ٜةةة١نٞ  طاااَّةةةٛ ط
 بنٝد ْدٚ ةب ؾُٝدٍ ١٥ن١ٓ ٚ ١٥ٖٝبرًئ ة١ة٢ب طْٛس٠ندْٝدٕ ٖدٜٚٓدْس 
 :١٥َد١ٜ١ْ زٜبطغِٝ  ١ٚ ةعٞ ٚ  طق١ندْٞ

 ٥ٝبػةة دن١ف ١َ١٥ٜةة١ٚ ١َؾةةٗٛٚض ًًَٝةة٢  ١ؾةة ٠ ٞ ١٥قةةرًيٞ: ٝتَٕةة
 ب١ٜ١ٖ ٖد ٛٚنبٜدٕ

ٍب  بٜديري١ٜٛ ْعٜو ي١ َديريٝبه١ٚ 1999: ن١ن١
 ب١ٖة١ذ١َ غ٢ْٓٛ غدن١ٓٝٚ  طق١ٜ١نٞ: ؾٛ ى
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 بنٛضز٠  طق١ٜ١نٞ ٠ٚ غٛضثٓٝهدٕ) ِض٠يفطٕ ي١: ١٥ٚؾد ٞ  ١ضٖدز
 ٠ْٝةةةٛ ٠  نُؿةةةهعى) ْعٜةةةو يةةة١ب ١ٖٜةةة١ نةةةٞٙااإز٣ب 29: ةةةة١خ ٝدضيٞ

 بط١ِضان١
 ب١٥غْٛٚٝه١ ي١: ندضةدًْٞ
 بز ١ٜ زٜبطغِٝ ١ْ ػٞ ي١: َ ظ ًْٞ

 ب١٥ن١ٕ زضٚغ  ةٛ ٕ ظاض قديري٢:   دغدًْٞ
 بغدن١ٓٝ َديريٝبه١ٚ 399: ةدةريؾدخٞ

 ب٥دَٛ دز ١ٜ ي١: ٥بؾد ٞ ةنني
  ١ؾةة ٠ ٝبهٞ نةة١ْس زٜبطغةة١ُٝٚ ٜةة١نُٞطٚقاإَةة١ ْةةدٟٚ: طعظًٝهةةدٕ

ٕ  ْةد٠ٚ٠ٚ  ة١ّ  ٝد١ٜٚ  ية١  ِض٠ْرية١  ٚ ز ٕ زٜدضةة١نط  يٞي١ؾةُٝد  ٚ ْدغةط ٚ
 بٖد نب زٜبطغ٠ٚ١ُٝ

 بة٢ب زٜبطغُٝس  ١ْ ػٞ ي١ ِض٠ْري١: طٝٛض ٕ
    

 ٣س : Cٟ ُطٚقٕي١ ١َ
١  َّ ٚق١٥ٕ ُدىلُط ةري ٢ ؾٝ  ٚ ٟ  ٚٚ ٓر١:  ١ٜ٠ ة١  ١ ٛ ض ق ةري ١ ن  ّٚ ١٥ ٟ ٠ نٛضز ٟ  ١ةدغ١ٝ٣ ٚ  ٛي١ د ٟ خ ٟ ز٠ٚض ط٠  ة١ٜظ

١نٝبه٢ َٛ ١ق١م قػُ ِ ٠ٚ٠ ٖد ب ة١      هطا  ١ٕ ي١ ظ٠َدْٞ غٛقْٛرٞ ٠ٚ١٥ٍ: زٚٚ ة١ؾ١ ٜ  ُٞ ٠ٚ١٥يةس  ية١ )زٜبطغٝة ٕ غة١ٝي
٠ٚٚ ٖةة١َٜٛٚدٕ  ةة١    ضزٟ ٥ةة٣ٚ١ب  ٝبهةة١ةريٚ ةةٛة ٍب قةة١ةد٥ًٝٞ  ةة١ض٠  ٚ ١٥ضَةة٣ْ١ٛ نةٛة نةةطزٕٚٚب ظغةة دٕ يةة١   ًثٚااى٥ٝبةةط٠ٚ ي١طةة١

  س   ْٝػدٕ َٚدٜؼ ي١ ز٠ؾ ٢ ١٥جل١ظٜط٠زٚ  ٖدٜٚٓدٕ ي١ ز٠ٚضٟ زٜدضةهطٕبط ز٠ؾ دْٞ ةٓٛة٢ ق١ض٠ة١
ٚ زٜبطمسًةة٢ ضِ     ة١ؾةة٢ ز٠ٚٚ ٠ٚ١ُٚ يةة٠ٚ١قة َٛ ١ٜ١ْةةس      فضاا ّ   ةة١ضٞة  ةةط و نةة١ٚ ٠ٚٛٚ ظاضٟ ٠ٚنةٛة ٚ يةة١ زٜبطغةٝة
دٕ ةب ز٣بٛ ٥ٝجط ٣ ٥دٜني ١٥ن١ٕ ٠ٚ ً ٥١َُٛٚضٟ  غٝدٕ ٠ٚنٛٚ خ١يريهٞ ١٥ْدط١ٖٕٝة  ايري١بطضظٟ  ١ي١ٛة

ٍب ٥ةة١قٛ َٞ َٛخ ١يٝرةة١ٟ ٥ةة١ٚ ْةةد٠ٚز  )نةةٛض   ز  ٥ٝبط ْةةٞ  قةةٓرٞ ز٠ّٚٚ: ِض٠ْريةة١ ١٥قةةرًي١ٕ )٥ةةدض َٞ ةٔ ٚ ي١طةة١
ةةةٝبةةهٝؿٞ طةدٚٚض   عضاا ةة٢ب ية١  ١ؾةد٥ ٟ ٥ة١ّ قةْٛر١ ٥ٝػةتّ ٚ ةة١      عضاإ نطزة٢بب ة١طٚ  ٛضى   د دض  ٥ٝد ت
ةةةٝبهٝؿ٢  ١قد٥ٝسٟ  ١ةد٥ٝ. ٚ ٝبه١ىلب ١ٜ١ٖب ة١ ٥ٝع  دضٜبهٞ  ٠ٚ١ٝ٣َُٛ ٥ٝؿةه١ض   عضاا)١ٜ كٛةٞ ٠  ٠ٚ ة١

ِضم ١ٖيريريطٕب َٛة١ؾط٢ٜٓ ١ْقدض  ي١طة١يريٝدٕ   ٗ ٢ْق١ْع١ هدضٚ َدٖ ٕ  ة١ْدٜٞ ١٥ظ ْٔ  ؾ١ض   ١٥ن١ٕ  ؾ١ِض
ٍب نطز٠ٚٚ  ة١ةريّ  ١ز٠زٜدٕ ن١َ١بعضااخ١ضٜهٔ  ة١  ةةةٝبهٞ طدٚٚض٣ ق ٛ

م       ضزٜبهٞ خديريكةٔة  يةة١ خكةٛة ٟ نةٛة  ٚٚ جدضٜٞ ةةة١  ةة١ ١ظٜةةسٟ غةٓة  ٜ٢ ١ظٜس٣ٝةة١ب قػةُة رٞ غةةٝب١ّٝ: ة١ؾةة٢ ظاضٟٜ  قةٓة
ٕ  ١ؾةهٝت ٞ   جدض  طا عٜةس٢٣ غةٓة عٝةة٠ٚ١ٜ  ٕ ٝة ٝ  طا ضزٟ )ز٠ضغةة ٚ نٛة دٕ ١٥ٖٝبرًيٓةة٠ٚ١ٚ ٥ة٣١ ٖبْٓةة٠ٚ١ب   ةةة١قٞ ٠ٚنٛة ِ ٠  ثطنٝة

دْدب ةةة١طٜٛبط٠ٟ قػةة٣١ خبٜةةدٕ يةة١ ظ٠َةةدْٞ " ةة١ميٛٚض يةة١ْط"ز  ٖٝجط٠ ٝةةدٕ نطزا ةة١     ١ندْٝ غةٝة ٚ زضٚ  ثبؾةة ٣ٓٝدٕ ٠ٚنةٛة
ٚبذ٥ٝبط٠ٚ  ي١ٚ ٥ٝع كدز٠زٕ  ن١ ١َ ١ظٜس٣ ي١ ثٝبـ ١٥ٚ  دضى١ؾس  ١ٖضٛة  ٜ  ١ٖٞة

ٍب ةةٛٚة٢بب   قٓرٞ نٛ ض٠ّ: ة١ؾ٢ ١ٖض٠ ة٢ب ق١ُٝ ٞ نٛضز٠  ٠ٚ ِض٠ْري ٍب ١٥قٛ ٢َ ط١ِضان٣ ز  ظاض  ٝبهة١ ١ ي١ط١
 َٛ  ١َ١ي١ ن١ي١ ؾُٝدىل )طب٢َ ٚ ٕ  ٠ٚ٠ ةب ٥ٝبط٠ ٖد نبب

١َةط١ٝ    ةد )ة ٠ةةو  ز٠ٚضٟ   -)زٜدضة١نط ط١ٜٛ  ي١  ١ض  ٚ ةٓٛة٢ زجي١ً  ةٓٛة٢ خ١ Cٟ ُطٚق١٥ّٕ ١َ
 ة ٠ةو ز ١ٜب-)َٛقٌ طٟ ط و ٚ ي١ ؾُٝدىل خ١

عُدَدّ  ناوّ عُظريَت
 الَِو

ظلمَِ 
 ىئًجتًىاعِ

 وىقع و فرقُكانِ و ئُحىالَِ

ٟ  ثؿة   ٠ٚنٛٚ ١َ١٥  29 ًًَٝٞ ٟ  ٠ٜٚةد  ةةدف  َديرية١ ٙ  ٚ ىل  دًَة١ ٟ  ثؿة هب  ثٝةدٚ
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 بًًَٝني ِض٥٠ٝػٞ خكٛق٢
 :١٥َد١ٜ١ْ ةٕٛٚ ٢ًًَٝ  دةعٞ ن١  طقد١ْٟ ١٥ٚ

 بط١ضان١ َديري١ٚ 319: ٚ ْدٕ
 بط١ِضان١ َديري١ٚ 419: غٝس ٕ

 ب١ط١ضان َديري١ٚ 119: ن  ٕ
 بط١ِضان١ ؟: زٚزٜهدًْٞ

 بط١ِضان١ َديري١ٚ 799: خ١ًةدٕ
 بط١ِضان١  ١ؾ ٠ ٝبهٞ: ن١يٝـ
 بط١ِضان١  ١ؾ ٠ ٝبهٞ: ١َْس ٕ

 بط١ِضان١ َديري١ٚ 219: ن١َٛض٠ف
 بط١ِضان١ َديري١ٚ 19: ؾ١ضنٝدٕ

 بط١ِضان١:  ١يه١ٚ و
 بط١ِضان١: ز ؾٞ

 بط١ِضان١: ١َؾه١ًْٞ
 بط١ِضان١: نديٓسةٕ

 بان١ط١ِض: ةدٜط ّ  دةٞ
 بط١ِضان١ َديري١ٚ 319:  ١غ١ٓندٕ
 بط١ضان١ َديري١ٚ 799: خ١ًةدضٟ

 بط١ِضان١:  ١يٝد
 بط١ضان١ َديري١ٚ 11: ٥ٝػٝدز و

 بط١ِضان١ َديري١ٚ 799:  ١ضندٕ
 بط١ِضان١ َديري١ٚ 71: ْدقطٜدٕ

 بط١ِضان١ َديري١ٚ 319: نٛ ٕ
 بِض٥٠ػٛيع١ٜٔ ْعٜهٞ ي١ ط١ِضان١ َديري١ٚ 19: غدض دٕ

 بط١ِضان١ َديري١ٚ 79: ٥ٛغ دخدٕ
 بط١ِضان١ َديري١ٚ 199: َد ١َٝ١

 بط١ِضان١ َديري١ٚ 319: ندٕ ن١َٞ
 بط١ِضان١ َديري١ٚ 119: ةدضن١ٚ ٕ

 بط١ِضان١ َديري١ٚ 119:  ١غٛي١ٝ
 بط١ِضان١     ؟: نٝدض٠ف
 ب س ١ٜط ق١ض٠ة١ ي١ب ط١ِضان١ ٠ْٛٝ َديري١ٚ 3999: ظةطٚ هدٕ

 ٠ٛٝضىغ ؾ١ضقٞ ي١ ط١ٚض١ٜ٠ٚ ط١ضانٞ ٠ْٛٝ  ١ؾ ٠ ٝبهٞ:  دؾٞط 
 بز ١ٜ

 بط١ِضان١ ؟: ةبةدم
 ط١ِضان١ ؟: ٖبؾٝدٕ
 ٥ةة١ّ ز٠ض ةة١م  ةة١ضٜ. ِضٜٛ ٜةة١ ٝبهٞب غةةدن١ٓٝ َديريةة١ٚ 199: ة١غةةهٞ
ٞ  نةة١  ١ٖٜةة١   طق١ٜةة١  ٚ   ط ْػةةع  ٜةةد  ٠ٚ ٜةةد٥ٝٓريًٝع  ١٥قةةرًي  ْةةةدٟٚ ةةة٠ٚٛ
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 بة٠ٚٛ غدةضطدٕ ق١زميٝدٕ
 بط١ِضان١ َديريٝبه١ٚ 199: َدًْٞ ةدةٞ

 بغدن١ٓٝ َديريٝبه١ٚ 199: ندغٝدٜٞ
 بط١ِضان١ َديريٝبه١ٚ 1999 :نكديٞ

 بة٢ب ط١ِضاى ِض٠ْري١ َديريٝبه١ٚ 1999: ١َضزٜؼ
 بط١ِضان١   ؟: نـعط 
 بغدن١ٓٝ   ؟: ة١ة ةدٕ

 بغدن١ٓٝ َديريٝبه١ٚ 199: ة١طًٝدٕ
 بط١ِضان١ َديريٝبه١ٚ 199: ز٠ضةدٕ

 بط١ِضان١ ٠ْٛٝ َديريٝه١ٚ 1999: ند٥ٛ
 ؟   َديريبٝبه١ٚ 199: َٛيٝهدٕ

ب غةةة٠ٛٝض٠ن١ ْعٜةةةو يةةة١ ط١ِضانةةة١ٚ ْٝةةة٠ٛب َديريٝبهةةة١ 1799: قةةة١ض٠نٝض
 ي١ة١ٜينب ١٥ن١ٕ قػ١ ظ ظ ٜٞ ظاضٜدٕ خط ث١ندض٠ ٠ٚ١ٜنٝبٛ ٠ٚ ؿ٣ٛ
ٞ  اض دةسٜٓٝؿةس  ط زٜدضة١نطٚ ٟ ظا   ةة١  نة١  ١ٖٜة١  ظاض نةٛضزٜبه  ية١  ٖة 

ّ  ن١ ١٥نط٣ب ِضٜٛ ١ٜوب ٕ  ق١ض٠نٝض) ٕ   ١ؾة ٠ ١  ٥ة١ ٕ  ١٥قةرًي١   ٛضنُةد
ٕ  ية١  ة٠ٚٛٚ ٛ  ض٠فطا ٕ   ةس  طا  ق١ض٠نة١ٓ  ية١  غة١ي٠ٚ١ُٝ  ٕهطا  غة  ٥ٝػةهد
 ظٜطنةةٞ   ١ؾةةد٥ ٟ  ةة١ٖج ٟ غةة١ة١ةٞ ةةة١ ١ْقًةة١ف ٥ةة١ّ ٠ٚب نةةط ٕٚ

ب ةة٠ٚٛ  ايريٞط١٥ْد  ١ضةٞ ةب نٛضز  طٟ  ١ؾد٥ ٟ بعضٟة١ ٚ   ٜهدٕ
ٕ  ةٝبري١ٟ ٖٝبٓط ١ٜ  ٛضنُد١ْ  ١ؾ ٠ ١ ١٥ّ ٠ٚ ّ  زٚ ٜٝةس   ية١ ب ٥ة١ٚ   ٥ة١

ٍب ق١ض٠نٝهةة١  ثةة٢ب ظاضٟ نةةطزٚ ٢ٚدت طااٟ ْةةد٠ٚز  ٥ةة١ٚ نةةٛضزٟ ي١طةة١
 بنٛضز  ١ؾ ٠ ٝبهٞ ة١ْٚٛ ن٠ٚ٠ٚٛٚ   هط ي١  ٛضنٝدٕ ١ْنٛٚ

 بةز٣بني غٝٛض٠نس  ٟض ق١ ي١ب ١ْٝٝ  ١ؾ ٠و  ؟ ظ ظ 
 بغٝٛض٠نس ١ٜ ي١  ؟ ندثهػدٕ

 بغٝٛض٠نس ١ٜ ي١  ؟ ةدض ٕ
 بغٝٛض٠نس ١ٜ ي١  ؟  ١قدض ٕ

 ةةةة١ نةةة١ ٥ٝبػةةة د ةةةة١ةريّ ةةةة٢ب  ةةة١ض٠  ١٥قةةةرًي١ٕ ِض٠ْريةةة١  ١ؾةةة ٠ ١ ٥ةةة١ّ  ؟ ٖ ط  ١٥ةٛ
 بغٝٛض٠نس ١ٜ ٟض ق١ ي١ب ن١٥ٕ١ قػ١ نطَدزلٞ

 بغٝٛض٠ى  ؟ طٝٛض ٕ
 بغٝٛض٠ى  ؟ ١٥َطظ ٕ
 ٕٙن٣ه٢

 ٠ٜٚد نٝهٞ)
  نٝه١ٝ

ٞ  ْٝةةةة٠ٛ   ١ؾةةةة ٠ ٝبهٞ  1399  ز٠ٚضٟ يةةةة١  ٥ٝبػةةةة د ب نةةةةٛضز٠ ظاضٟ طةةةة١ِضان
 نةة١َٞ ز٠ٚضٟ يةة١ نةة١ زٜبٗد ةةدْٞ ١٥نةةٝب ١ ظغةة دٕب ز ٜةة١  طاا ق١ض٠نةة١

ٞ  ةة١ ب ز ١ٜ ةدة ةدة ٞ  خبٜةدٕ   ِضٜٛ ٜة١  ٚ  ٝدٕ ١ةدغة  ٥ة١َ ٜبه  ةة٠ٚٛ
ٟ  خٝت ة١و  ض٥ٟٝٓكط  زٚ ٟ ي١ ٚ  ١ْ ة٠ٚ١ ٕ  ٥ة١ ٞ  ةة١  ٥ة١َ ٠ٜد  ِض٥٠ٝػة

ٍب خبٜةةدٕ  ةةة١ب ١َؾةةٗٛضٕ ٚ ١٥قةةديري١و ٚ ١ْةدةةة١و ةةة١ب نةةطز٠ٚ ق ةةٛٚ
 ب١َؾغٛئ ظض  ١و

ٞ   ؟ ز خبضٟ ٞ  يةةةة١ ب ٖةةةةد ٠ٚٛ  ؾةةةة١ضْدخ٠ٚ١  يةةةة١ ب ةهةةةةٛٚن١   ١ؾةةةة ٠ ٝبه  ةٓةةةةٛة
 بز ٕ اض دةسٜٔط
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   ؟ َ غٓدٕ
 ِض٠ْريةة١ب ١٥نةة١ٕ قػةة١ ؾةة١ضقٞ نطَةةدزلٞ ةةة١ب زٜدضةةة١نط٠ ١ضقٞؾةة يةة١ غدن١ٓٝ 199 غٛٚضنٝبؿًٞ

 بةٔ غٛضنٞ قبيٝبهٞ
ٟ ة١ اض دةس١ٜٓز ط ي١ غدن١ٓٝ ؟ طبض دةسٜٔ ٟ  بعضا ٕ   ١ؾةد٥  ٟ  ٚ َٛغةرًيُد  طةدٚٚض  ٚ ١ٜظٜةس

ٌب خٛ ض٠ٚ٠ ي١ ١ٜ١ٖ  :نط ٠ٚ  ١ كٝ
 بَٛغرًيُد١ْ نٛضزٚ َديري١ 219: َٝعظٜس ر

 ب ٝبه١يري١ ١ْقط ْٞ ٚ َٛغًُدٕ    ؟: غدٚض
ٞ  ةة١ ب َديري١ 199:  ١ي١ََٞ١ ٕ  ِضٜٛ ٜة١  ٕ طةدٚٚض  ية١  خبٜةد  ةْٛٚة١  ٠ٚٙٚا

 طدٚٚضٜس  ي١ ٖٝبؿ د َديريٞ بعضٟة١  ١ض٠ة١ نٛضزٚ  طقٝبهٞب َٛغرًيُدٕ
 بَد٠ٚ ٠ٚ١
 ب١ٜ كٛة١ٝ َديريٝبهٞ 19 نٛضز٠  َديري١ٚ 719:ٖدض١ْٚٚ

ٍب  ب١٥ن١ٕ قػ١  ١ض٠ةٝـ ة١ اض دةس١ٜٓٚط  ١ؾ ٠ ٝبهٞ: َدَٝهدٕ ز
 ب ٝبه١ي١ طدٚٚضٟ ٚ َٛغرًيُدٕ  َديري١ 119: زَٚٚد١ْ
 ب ٝبه١ي١ ١ٜظٜسٟ ٚ َٛغرًيُدٕ َديري١  139: زٚٚضندٕ

ٚ  َديرية١   199: ََٛدٕ ٞ  ةة١  َٛغةرًيُد١ْ ٕ  قػة١  نطَةدزل ٞ  19 ١٥نة١  َةديري
 بطدٚٚض٠

 ةةةة١ب طةةةدٚٚض٠ ْٝةةة٠ٟٛ ٚ َٛغةةةرًيُدٕ ْٝةةة٠ٟٛ َديريةةة١ٚ 1199: ٖدٚ ضنةةةد
ٍب  ِض٠ْري١ب ١٥ن١ٕ قػ١ نطَدزلٞ ٟ  ي١طة١ ٕ ِض  ١ٜظٜةس   ٖةد٠ٚض ٝ بٚطا  دٕٜة١ن

 بة ٢ب
 ؟: ق١ة دٕ
 ةةة١ ١َؾةةغٛئ ظض  ةة١و ةةة١ ٚ ِض٠لديريةةس ٕ يةة١ َديريةة١  199: ط١ضطةة١ضٟ
 ب١٥ن١ٕ قػ١ نطَدزلٞ
 نطَدزلٞ ة١ب ٚطدٚٚضٕ ١ٜظٜسٟ ٚ َٛغرًيُدٕ َديريٝبه١  199: ز غٝهدٕ

 ب١٥ن١ٕ قػ١
ٕ ب  ٝد١ٜ طدٚٚضٟ ٚ ١ٜظٜسٟ ٚ َٛغرًيُدٕ َديري١  1399:  ١يٝدٕ  ظَدْٝةد

 ب١ٜجنٟنطَد
 ؟: َٝعٜس  

 ظٜةةةةةةةةةةةةةةةةس١ٜٟ
 غٓجدض

 :١ٜ١َ١٥  طق١ندْٞ  
 بغدن١ٓٝ   ؟: َ ندٕ

 ةةةةة١ْدٟٚ ِض٠ْريةةةة١ب ِض٠لديس ٜةةةة١ يةةةة١ غةةةةٓجدض ْعٜةةةةو يةةةة١  ؟: غةةةةدَٛطد
 بْدْٚط ةٔ ن١ٜد٠ٚ١ُْطق١َٕ

 بغدن١ٓٝ   ؟: ١٥خلٛيٓد ة١ٜ 
 بغدن١ٓٝ    ؟:  ١ةدة١

 بِض٠لديس ١ٜ ي١ غٓجدضز ٚ  ي١   ؟:  ن  ٕ
 بز ٕغٓجدض ة١يس ْعٜو ي١ غدن١ٓٝٚ   ؟: ة١ي١ز

 بة٢ب زٜدضة١نطٟ ٟ  ةٝهط ٕ) قبيٝبهٞ ِض٠ْري١ غدن١ٓٝٚ    ؟: ةٝهط ٕ
 ز ١ٜٚ  ة١ي١ز  ١يعر١ضٚ) ة١ٜين ي١ ط١ِضان١ٚ  َديريٝبه١ 299: ١َْسٜهدٕ
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 بَٛغرًيُد١ْ ٜبه٢عضاااة١
 

  ةةط ٕ ؾةة١ضقٞ يةة١ب نةةٛضز٠ ِض٥٠ٝػةة١ن١ٜدٕ ٚ ١٥نةة١ٕ قػةة١  ةة١ض٠ةٞ ةةة١  399  ١يًٛف
 بز ٕ

 َٛ ١ ٝكٞ نب١َيٝبهٞ, غطٚة١ ز٠ٚضٟ ة١ضٜع ًْٞ  ٠ ٞ ١ؾ قبيٝبهٞ  1999 ة١ض ظ١ٜ
 : طقد١ٜ١ْ ١٥ّ

 بَديري١ 799:  هدٕ ن١ٟ
 بَديري١ 199: ؾٝبددٕ

 بَديري١ 799: ١٥ٚنٝدٕ
 بَديري١ 799: ؾ١ز ز ٕ

 َديري١ 799: زْ ًٞ ًَٞ
 بَديري١ 799: ١َ د دٕ

 بَديري١ 199: ظضٚ ٕ
 بَديريب١ 199: ثٝجدٕ

 بَديري١ 199: ق١ض٠نهدٕ
 ب١َديري 1999: زْٝدٕ

 بَديري١ 1999: َ 
 بَديري١ 299: زٜس ٕ

ٞ  ة١ ٕ  ِضٜٛ ٜة١  ٞ  ية١  خبٜةد ٕ  ية١  طط ْٝةس   غةديريٝبه ٞ  ِض٠يفطا   ٚضَة٢ب ) طةبَ
 ة١ ٚ  ١ض٠  ة١ نطز٠ٚ ًثٚوٟ ١ ٜبه٢عضااااة١ب نطز٠ٚ ٖٝجط٠ ٝدٕ ٠ٚ٠

 بغدن١ٓٝ ة١ؾٝبهٞ ٚ ط١ِضاى ة١ؾٝبهٞب ١٥ند قػ١  ١ض٠ةٞ
    

 ز :  Dٟ ُطٚقٕي١ ١َ
ٛ  ُطٚقٕ سٚزٟ ١٥ّ ١َ ٞ مثا  ١ٜ   سٚزٟ قة١زميٞ ) ة ٛ -ًْة ٞ مثا  ِضٚؽ  ٚ ) ة ٥ٝبةط ٕ  ٚ غةد ًٞ ؾةُٝديٝٞ    -ًْة

٥ة١ضظزلدٕ  ٚ نة١َٞ )نةٛٚضٚر ٠  ٜة١ ين )ٚةري ةٞ ةد١ٜظٜةس  ؾةُٝدىل        -َةٛٚف -)ة ًةٝؼ  طٟطبَٞ ٚ ٕ ٚ خ١
 ِضاّ ٚ ة١ؾٝبهٞ ١٥ضظزلد١ْبضاااَٛٚف  ٚةري ٞ ١٥ض

ظلمَِ  ناوّ عُظريَت
 ىئًجتًىاعِ

عُدَدّ 
 والَِ

 كانِ و ئُحىالَِوىقع و فرقُ

 ب١ٜ١ٖ زٜبٗد ٝدٕ بعضٟة١ ٠ٚ َٛؾٔ  ي١ْعٜو ط١ِضان١ ؟ ثٓجٝٓدٕ
 بَٛٚؾٔ ز٠ٚضٟ ي١  ؟ غًٝٛندٕ

 بَٛٚؾٔ ز٠ٚضٟ ي١  ؟ ؾهطيٞ
 بَٛٚؾٔ ز٠ٚضٟ ي١  ؟ ١٥ظيٞ

 بَٛٚؾ١  ١ضةٞ ؾُٝدىل ي١ب ؾٝع١ٜ١  419 يٛةًْٞ
ؼٟ ُطٚقاإاَةةة١ يةةة١ب ١ٜةةة١ٖ طْٛةةةسٜدٕ 119ب ط١ٚض٠ٜةةة١  ١ؾةةة ٠ ٝبهٞ غدن١ٓٝ 4399  ١غ١ْدًْٞ  ٚ خةةٓة

ًْٞ ٚ ض ٛز  ٚ ط١ضزذ١َة  بَديريٝبه١ 199 ١ُٜٟٚو ١غ١ْد ؾٛ  ١ٜ١نٞ: ة١ضٜع 
 ب١ُٜوٟ ١غ١ْد ؾٛ  ١ٜ١نٞ ة١يهٞ ٚ ١ْ طبَٞ ْعٜو  ؟  ٝػ١ٟٚ
 ٥د ةةةد   ةةة١ض٠  َٛخةةة١يٞ :  ق١ٜةةة١ ١ٖؾةةة   ١ؾةةةد٥ ٠ٚ نبَةةة١يريٝبهٞ  3999 ةٛةط ًْٞ

 يةة١ ؾةةدز٠ضيٞ  دٕ َدَةة١  ؾةةٝبد١ندٕ  ٥ةةدظٜٚين   ةة١يٝهٞ   ةةبضٜين 
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 بَٛٚؾس ١ٜ ٚ ة١ ًٝؼ ة١ٜين
 ٚ خةةدْٛٚ ٕ يةة١ َةةدْط غةة٢ب ؾةةٝع١ٕ ب ١٥نةة١ٕ قػةة١ ظ ظ  ةةة١ ٚ نةةٛضزٕ غدن١ٓٝ 1999 ة١يٝهدٕ

 ْدٜٚبهةة٠ٚ١  ثدؾةةد ١٥غةةس ِض٠فطاإ يةة١  طٛ ٜةةدب خٝب٠ٛ ةةس ٕ يةة١ ْبَةةدْط
 نطز٠ٚٚ ١٥قرًي١ٜٝدٕ ١٥ٖدىلب َٛٚف ْعٜو طبيٞ ةٝو ض٠يفطٕ ْٝبطض ١ْٚ

ٞ  ة١ ٕ   ةدةع ٔ  غة١ضٜدْد ة١ ٚ خبٜةد ّ ب ظ يرية ٟ ةًٝهةد  ٥ة١ ٞ  ية١  ٜة١ ُوا  ةةٛةط ًْ
 ب١ٜ١ٖ ١َخكٛقٝدٕ يٝ دغٝبهٞب غ١ضة١خب١ٜ ةب١ٜٚ

 بز ١ٜ ٚ ٕ طبَٞ ِض٠فطٕ ي١  2999 غثٝهدًْٞ
 ؾةةُٝديٞ يةة١ب ةةةٔ ١٥ضَةة١ْٞ قةة١زميٞ طْٛٝةةدْٞ َدَةة١ ١ْ ةة٠ٚ١ٟ ِض٠ْريةة١  ؟ َد١َندًْٞ

 بط١ضز٠ذ١َة
 بخٓػ١ ؾُٝديٞ ي١ب ١٥ند ةٛةط ًْٞ ي١ ظاض غدن١ٓٝ 1999 ظٜطٜهدًْٞ

 با١َضِ ١٥ِض ةٓٛةٞ ي١ ط١ضان١ 79 ض٠ؾٛ ٕ
 بط١ضز٠ذ١َة ؾُٝديٞ ي١ ط١ضان١ 79 ةدظٜهًٞ
ٞب ١ٖٚيٝبط ط١ضزٟ قبيٝبهٞ ِض٠ْري١  ؟ ط١ضزٟ  بة

 با١َضِ ١٥ِض  ١ضةٞ ي١ غدن١ٓٝ 799 ةٝعٜدًْٞ
 د٥ٍٝي ُةةة ١٥ ًةةة١ةٞب ١ٖٜةةة١ ٕٙااا ز٣ب غةةة٢ب زٚٚ اّضاااِ ٥ةةة١ِض ْعٜةةةو يةةة١ غدن١ٓٝ 419 ةع٠ٜين ؾٝبذ

 ْعٜةو  ي١  طق١ٜ١نٝؿٞب ن١ضنٛن١ ةع٠ٜين ؾٝبذ  ١ؾ ٠ ٞ  طق١ٜ١نٞ
 بن١ضنٛن١ ةع٠ٜين ؾٝبذ ي١ ١َ١٥ف  ٛض ١ٜٓٚٛٚ

 ب١٥يؿ١ةري١ضز٠ ي١  ؟ ظٜتًْٞ
 بؾٝع١ٜ١ ١٥يؿ١ةري١ضز٠ٚ ي١  ؟ ةدز٠يٞ

 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ ؟ ؾدز٠ضيٞ
 ط١ِضان١

 بؾٝع١ٜ١ ١٥يؿ١ةري١ضز٠ٚ ي١

 ب١٥١ٜي١ؾري١ضز  ط١ضزٚذ١َة ة١ٜين ي١  ؟ ةدلدًْٞ
 ب١٥يؿ١ةري١ضز ١ٜ ط١ضزٚذ١َة ة١ٜين ي١  ؟  ١َٝسٜهدٕ

 ب١٥يؿ١ةري١ضز ١ٜ ط١ضزٚذ١َة ة١ٜين ي١  ؟ َدْٛض ًْٞ
 ية١  ٚض٣َبةس   ٚ َةٛٚف  ةة١ٜين  ية١ ب نٛضز٠ ط١ٚض٠ٟ ١ٖض٠  ١ؾ ٠ ٝبهٞ ط١ِضان١ 39999  ١ٜس٠ض ًْٞ

 ب١ٖٕ ةٝبري١ٜ١نس  ١َٖٛٚ
 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ 119 ٥دز٠َدًْٞ

 ط١ِضان١
 بزضٚغ ه١ضٕ قديريٞ ٚ ض عظ ةد١ٜظٜس٠ٚ ز٠ٚضٟ ي١

١ ؾُٝدٞي ي١ غدن١ٓٝ ؟ ١ٜظٜسٟ ٠ٚ ْدٟٚ َٗديري٢ َكس ضٟب ْٚ  طٚ   ب١٥ند ة١خٝبٛ َديريٝدو ١ْظْ 
 
 

   

ةة٢ب  ١ؾةد٥ ٟ نةٛضز ١ٖٜة١      عضاا ٟ ) دضؽ ز  ن١ ي١ زٚ ٟ ؾ١ِضٟ ط١ٚض٠ ن١ٚ ١ ز٠ؽ  ٛضنٝد  ةة١ ُطٚقٕي١ ١َ
 ١ْ٠ٚ ػٞ ؾدضٟ )قدضم ٜـ ة١ؾهٝبهٞ نٛضز٠ب

 ز :Eٟ ُطٚقٕي١ ١َ
ٟ ة١ٜين )قعٍ ٥ َدم  ٚ ) ط و ز  ط١ىل نٛضز ١ٜ١ٖ  ة١ةريّ ة١ غ١ة١ة٢ زٚٚضٜٝدٕ ي١ نٛضزغة دٕ   ُطٚقٕي١ّ ١َ

ٕ ة٢ب  ١ضقٞ ١ٜ١ٖٚ ظَد١ْن١ؾ٢ ظاض  ٝبهه٠ٚٛ ة١ ز٠ض٠ة١ٜة١ن٢ ٚ  نةٛضزٜبهٞ َة١   عضااي١ نٛضز ٣ْ  ة١ ٟ ُطٚقا
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A  ٍب ١َ١٥ؾس  ؾٛة١ٗ ١ْٝٝ ن١ ظَد١ْن١ٜدٕ نٛضز١ٝ٣ب ممَٛه١ٓٝ ةهط٣ب ة١ ظ٠ة١و ي٣بٝدٕ  ديري٢ ١٥ة٢بب ي١ط١
 ة١ نٛ ض ة١ؾ٠ٚ١:

ٜة١ نة١ ٖة١َٟٛٚ غةدن١ٓٝٚ ظاض  ٝبً ةدظٚ خط ث١نة١ضٕب ي١طة١ثري ١َ١٥ؾةس          بهٟة١ؾ٢ ٠ٚ١٥ٍ: )نٛض٠ؾًٞ  ٚ  ١ٚ 
 ١٥ٜٚبس  ١٥قرًي١ٕ ١ٜنٔب ٠ظاض  ١ؾد٥ ٟ ط١ِٚضانٝدٕ ي١  ُٝد١ٜز ١ٜٚ ١٥ّ ط١ِضاند١ْ ي١ط١ث خ١يريهٞ زٜبٗد ٢

 ١ٜببهٟن١ض ٟ ٚ  ١ٚ ة١ؾ٢ ز٠ّٚٚ: )نب
٠ضةدجيدْةة٠ٚ١ ةةةب ٥ٝبةةط٠ ذة١ؾة٢ غةةٝب١ّٝ:  ١ؾةة ٠ ٞ )غةةٝٓدًَٓٝٞ  ٚ  ١ؾةةد٥ ٟ زٚٚضٜةة١ ٞ  نة١ ِض٠ْريةة١ يةة١ ٥ةةد  

  ١ٖج نط  ةٔب ١َٖٛٚ ؾٝع١ٕب ظٚض  ٝبهٞ ةدؾٔ ٚ ي١ ق١ْع١ ٞ ةٝٓدٜٝس  ثٝبؿه١ٚ ٕٛٚب ١ٖ٠َٚٛٚ نٛضزٕب  
ٕ ة١ؾة٢ نةٛ ض٠ّ: ةةدقٞ  ١ؾةد٥ ٟ ٥ة١ّ َة١       ٕ ةة١نط٠ٚ٠ٚ ٜةد َة١   ٜة١ب ية١ زٜدض  ٣E ُطٚقا ٟ ٚ ْة٠ٚ١ ٖةةد ٕٛٚب  ُطٚقا

١٥ي٦دٕ ١َٖٛٚ غدنٔ ٚ ظ ض ٔ ٚ َديريٝدو ة١خٝبٛن١ضٕب ١٥ٚ ١ْٟ نة١ ؾةٛ ْهدض٠ٕ ية١ ِض٠لديريةس ٕب  ةة١  ُةَٛٚٞ       
 َٛغد  ث١ض٠ٚضٕ ٚ ؾبض٠ ٝدٕ ةدؾ١ب

ظلمَِ  ناوّ عُظريَت
 ىئًجتًىاعِ

عُدَدّ 
 والَِ

 وىقع و فرقُكانِ و ئُحىالَِ

 يةة١ ةةة١ةريّب ض  ةة١ ٔ ٚ ةٚنةةدنٔب ١٥نةة١ٕ قػةة١ ةةة١نطَدزلٞ ٚ ؾةةٝع١ٕ  1319 ؾًٞ نٛض٠
ٚ  ية١  نة١  ١ٖٜة١   ١ٜط٠ خط ث١ن١ضٟ بعضٟة١  ١ؾ ٠ ١ز  ١٥ّ ث١ْدٟ  ْةد

ٞ ب ١ْٝٝ  طز  نٛضز ْٞ ٔ  ظ ضٜعٝبهة   ١ْع١ْد ةس   ٚ  ةدز و  طة١ىلب  ية١ ب ةدؾة
ٍب  ؾةة١ضقٞ ْعٜهةةٞ يةة١  ١ؾةة ٠ ١ ٥ةة١ّب ١ٖٜةة١  ةة١ضقٝدٕ نةةٛضز٣  ي١طةة١

 بةب ٠ٚ١ ىلب قبيٝبهٞ ن١ْس ١٥ضظزلد١ْٚ 
 يةةة١ ٚ  ط  ةةةس   ةةة١ضةٞ غةةةد ًٞ يةةة١ َديريٝبهةةة١ٚ 19: ثهةةةٛٚى ةتةط ًْةةةٞ

 ب١٥ن١ٕ قػ١ نطَدزلٞ ة١ غدن١ٓٝٚ ز  ٥دطني) ز٠ٚضٟ
 ظ ظ  ةةة١ب  ١٥ضظزلدْةةس ٕ ةٓةةٛةٞ يةة١ َديريٝبهةة١ٚ 199: طةة١ٚض٠ ةةةدةةط ًْٞ

 بؾٝع١ٕ ٚ ١٥ن١ٕ قػ١
ٕ ١٥ َديٝبه١ٚ 2999: ؾدز٠ضيٞ ٟ  ية١  ضكثا  ظاضب  ٕضا  ٥ة١ض  شٜبةط  خةدْٛٚ

 بز ٕ ١٥ضظزلدٕ  ١ضة٢ ؾُٝديٞ ي١  ١ق ٕ ض  ٝبهٞظ
ب ط١ِضانةةة١ ْٝةةة٠ٛ ؾةةةٝع١ٜ١ٚ ٜةةة١ٚجناااٟنطَةةةدب َديريٝبهةةة١ 799: ةةةةدز٠يٞ

 بظ ض ١ٜ ي١ؾ١ضقٞ
ٞ  نةٛضز٣   ية١  ظاض  ١ؾ ٠ ١ ١٥ّ ٥ٝٓػدْٞ  19499 نبن١ضٟ ٕ ب ١ٖٜة١   ة١ضق  ظَد١ْنة١ٜد

ّ ب نٛضز٣ٝة١  ْعٜهٞ ٟ  ٜةد  ظ ظ ٚ ية١  ظاض ةة١ةري ٟ  ي١ٖجة١  زٜدضةة١نط  نةٛضز
 ظاض ٠ مطوَٕٛ ٠ٚ س٠و=ثدْ ٦ٜ١ػ ) ْعٜو  ١ضٜ ١ٚ زٜٓٝدٕ ب١٥ن٢ب
ٛ  ٠ٚحلدٍب ض١٥ٕض شٜبط ١َغه١ْٝدٕ ١٥ ١ي١  ظ ضٜعٔ  ١ق ٚ  ١٥ضَة٣ْ١

 ظاضب غةةدنٝٓٔ زٜبٗد ٝةةس  ةدؾةةٞ خةةدْٟٛٚ يةة١ زض ٚغةةٝبٝدٕ َٛغةةًُدْٞ
ب ظ ض ٕ – غةةٝٛ ؽ ِضٜبريةة١ٟ ز٠ٚضٟ يةة١ ظاضٜةةدٕب طااٚهَّةةٛ ٚ  طغةةٓبى

ٞ  ُٛية١ض  ٥ٝ ةةدضيٛيط   غدضٚيط :  طق١ندْٝدٕ ّ ب ٜة١ ٠نٛنة١ض  ١٥ٚغةه  ٥ة١
 ب١ٜ١ٖ َديريٝبهٞ 499 ١٥ضظزلد١ْٚ  ْعٜهٞ زٚ ١ٜٝ  طق١ٟ

 ي١ ي١ٖج١ن١ٜدٕب ١ٜط١َٕٚة ْعٜو ي١ ط١ٚض١ٜ٠ٚ ؾٝع١ٟ  ١ؾ ٠ ٝبهٞ  3199 غٝٓدًَٝٓٞ
 ب دضغ١ٝ٣ ْعٜهٞ ظٜد ط نٛضزٟ

   ؟ نٛض٠ةو
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 ٥ةة١ّ ريةة١ِض٠ْب ١ٖٜةة١ ؾةةدخٝبو ْةةد٠ٚ٠ٚ ةةة١ّ  ١يةة١  ؾةة١ضق٢ ةٓةةٛةٞ يةة١  199 ١٥خلدم
 ةةةة١ٜين يةةة١  ١ؾةةة ٠ ١ ٥ةةة١ّب ٠ٚضطط  ةةة٢ب ٥ٝػةةة١ُٟ ٥ةةة١ٚ  ١ؾةةة ٠ ١

 بز ١ٜ  ط و ٗةٗػ٢ٓ)
 ب٠ ٠ةٗٓػ٢) ةٓٛةٞ ي١  199 ظاض نٛز٠ض

 ب١ٜبٔشِٟ  ١ضةٞ ي١ب ة٢ب  ٛضنُدٕ ١٥قرًيٞ ِض٠ْري١  299 ق١ض٠ ١غ١ٕ
 بز ١ٜ َط ـ) ؾُٝديٞ ي١ ؟ غدن١ٓٝ 199 طٛط١ضٜؿدًْٞ

 بز ١ٜ َط ـ)  ١ضةٞ ي١  ؟ ١ْز٠ضيٞ
 بز ١ٜ َط ـ) ؾ١ضقٞ ي١ ط١ِضان١ 319  دًْٞ زٚٚ

 بثهٛٚن١  ١ؾ ٠ ٝبهٞ ٠  َط ـ) ْعٜو ي١ ط١ِضان١ ؟ ٚيٝدًْٞ
 ْعٜهةةةٞ يةةة١ ة١ؾٝبهٝؿةةةٞ ٠ٚ ٚ ٕ) ُٟطٚقااإَةةة١ يةةة١ ةةةةٝبه٢عضااااااةةةة١  ؟ ةًٝهدًْٞ

 ب ١ق ٠ ٠١ٜزٚ  ة١ؾ١ٟ ١٥ّب ٠ َط ـ)
ٕ ١٥ ْعٜو ي١  ؟ نٛضزٟ ي١ى ٞ  ١ْٜة١  طا ّ  ١٥ٞقةرًي  ثهةٛٚن١   ١ؾة ٠ ٝبه ٞ  ٥ة١   ١ؾة ٠ 

 )* ب٥ٝبط ْس ١ٜ ي١ ي١ن١
ـ  ز٠ؾة ي١ ط١ِضان١ 399 زيٝكدًْٞ ٚ  َةط  ٕ  ية١  ز ٜة١ ٕ ب ِض٠لديريةس   اضاؽ ط ١٥نة١ٓ  ٖدٜٚٓةد

ٍب نًٝػس  ي١ ١ضةٞ ًَٝٝبو 29 ظغ دْدٕ  ب١ٖيري١٦ز٠ٕ ِض٠لد
 بز ١ٜ  ١َض ـ) زايٞ ي١ ١٥ند  قػ١ نطَدزلٞ ة١ ط١ِضان١ 319 ةديٝهدًْٞ

 
 

ِض٠يف خ١طٞ ؾ١َٓس٠ ١ضٟ  ١ية١    طٕ  ١ٝ ٠ٚ٠  دْعٜو )َٛغ١ًُٝ  ي١ٖ١ض زٚٚي١ ٥ٝع  دضٟ )ق١ة
 ١ؾةةد٥ ٚ زٜبٗةةد ٝبهٞ نةةٛضزٟ ظاض ١ٖٜةة١ نةة١ )غةةٝبط َةةدضى غةةدٜهؼ  ةدغةة٢ ْةة١نطزٕٚٚب ةٝبجريةة١         
ي١َد١ْف ي١ يٝٛ ٟ ) ١ي١  ز ٚ ي١  ١ضةٞ ) ١ي١  ٚ ي١ ز٠ٚضٟ ) دضِٜ ز    ١ؾد٥ ٟ )٥ة١نط زٟ  

ٟ )َٓةة ج ز   ١ؾةةد٥ ٟ )ةةة١ظٜو ٚ )ز ْةةد٥ٞ ٚ )ةدنةة١ى      ضاا ١طةةّٛٚ ٚ )قٝكةةط ٥ةة١نط زٟ  ٚ يةة١ قةة    
ز   ١ؾ ٠ ٞ )٥ٌٝ ة١طٞ  ١ٜ١ٖ ن١ خٝب١ُْؿ١ٓٝٚ ي١ ق١ض   ) ط و ٠ب ي١ ض غدن١ٓٝٚ  ي١  ١ٜين ق١

٣ب عضااااا )ؾغط ٜؿةةس  ةةة١  ٠  ٚ يةة١ قةة١ض   ٥ةةدٟٚ  دقةة٣ٛ يةة١ ةٓةةٛة٢  ةة١ضة٢      ط)ة١ةةة١ٍ ١٥ي٠ٛغةة١ 
ظاض نةٛضز  ١ٜة١ب ية١ ةة٢ٜٓ١ )ةةل  ٚ       ١ؾد٥ ٟ نٛضز ١ٜ١ٖب ية١ ١ْ ػة٢ ؾةدضٟ ) ١ي١  ٜؿةس      

ةةةةة٢ب عضاااااا ةًةةةؼ ؾةةةدّ ز ٚ يةةة١ ز٠ٚضٟ )ة١ةةةة١ٍ ١٥ي٦ةةة١نط ز  ٚ ) كةةةٔ ١٥ي١٦نط ز ٜؿةةةس  ةةةة١   طااا )
 ١ؾد٥ ٟ نٛضز ١ٜ١ٖٚ ظاض قة١زمئب ٥ة١ّ ؾةدضٚ نةٝد١ٜ ةة١ ْةدٟٚ ١٥ٚ ْة٠ٚ١ ْةدْٚط ٠ٚب ية١ ١ْ ػة٢           

حل١ٝ  ةة١ ْةدٟٚ   )ؾدّ ٜؿس  ة١ؾٝبهٞ  ١ؾد٥ ٟ )قةدحلٞ ٣ ز٠ٚضٟ نرةطٟ ١ٖٜة١ٚ طة١ِض٠نٞ )قةد     
 ١٥ٚ ٠ٚ١ْ ْدْٚط ٠ٚب )نٛضزيط 

 

                         
ٞ  غة٢ب  ١ٖض )*  ٞ   ١ؾة ٠  ٟ  ةديٝهةدًْٞ   زيٝكةدًْٞ   نةٛضزٟ   ية١ن ٞ  ةة١طٜٛبط٠ ٕ خة١ض  غة١ض  َة١ٚقع  ية١  ٥ة١ة٢ب  ٟٙطا

 يةة١ز٠ٚضٟ ةةة١يٝهدًْٞ  قةة١ةًددب ٥ةة١ند  ٥١ٝٝةةس ١٥َةة١ ٜةةـ نةةٛضزيط) ن ةةٝبيب   ةة١ٕذ ٚ ٥ٝكةةت ١ٝٝة٢ب ز٠ٚضٟ
 ىَةةةٛزٜط٣  ُةةة٢َٛ ٥ةةةٝع  يف ةةةة١طٜٛبط٠ٟ  ١ؾةةة ٠ ١ٜ١ٚ يةةة١ّ  فضااا قةةة١ ١َضنةةة١ظٟ ْرٛٚغةةةٞ ٚ قةةة١ة ١ٜ١ٝ

 ن١غٝبه١ب 999ب19َٗدةط٢ٜٓ  ٛضى
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 ز : Fٟ ُطٚقٕي١َ١
ٕ ٟ قعٌٜ ٥ َدم ٚ غ١قدضٜد )ٚةري ٞ ق١زميٞ غٝٛ ؽ ٚ ١٥ْك١ض٠ٚ قب١ْٝ   ١٥ّ َة١ ضٕ ٛ ٜة١ ةة١  ة١ٚ ٟٚ    ُطٚقا

ٕ ي١ نٛضزغ دٕ ة١ز٠ض٠ٚ  ي١ ١ْ ٝج١ٟ  ١ٖج ٜبهٞ ة١ةط١ٝ٣ ن١ ي١ نٛضزغة د٠ٚ١ْ ةةب ٥ة١ّ ٚةري دْة١ ية١       ِض٠ف طا
ةةة٢ب نٛضز ةّٛٚ ن١ ةٌ ٚ ةة١ضة ٚ ق١ةري ة١ ٝدٕ    عضاي٠ٚ١ُٝ نط ٠ٚب ي١ ة١ٗٝو ١٥ْك١ض٠  ٛٚؾٞ ة١ٕ غ١هط غٛ

اّ ١٥نٛٚب غ١ة١ة٢ ١َ١٥ّ ي١ٚ  ٛضند١ْ ثطغ٢  طٛٚ ٝدٕ ٥ٝب١ُ ١ْ ٠ٚ١ٟ ض ة٢ب  ٛضنٞ ز٠ٚضٟ ١٥ضعضااااي١ ة١
ٚ ز٠ض١٥نة٣ٚ١ب نة١    ٕ زض ٠ٚ ة٢بب ي١َة١  ضاٚ  ٕ غة١ي٠ٚ١ُٝ يٝبةط٠ ٥ة١ض    هطا  ض٠ف غٛط١ٜٕطه ٜٔ ٚ ١٥ةس زَدٕ ي١ 

٣  ١ؾةد٥ ٟ  ة١ٖج  نةط ٟٚ نةٛضز ةة٠ٚٛ نة١ ةة١ٚ  ٛضندْة١ ة١خؿةط ٠ٚب ي١ةٜه٣ ٜؿة٠ٚ١ ٚ            ضااا١َ١٥ٟ ١٥ض 
ز٠ض١٥نةة٣ٚ١ب نةة١ نةةٛضز يةة١ زٚ ٟ  ةة١ٖج ٟ ٥ٝج ةةدضنط ٠ٚ نةة١ يٝ دغةة٢  ةةٛضى ةثبؾةة٢ب ٚ ٥ةة١ّ يٝ دغةة١ف ةةة١          

 ١ٜب ١قطٜ ١ٕ يٝ دغٞ ١٥ٚ ظ٠َد١ْ -ٕ غ١يِٝهط طٜٛبط٠ٟ قٝد ١ ٞ ز٠ٚضٟ غٛ
 عُدَدٍ عُظريَت ناوٍ

 والٌَ
 ظلمٌَ

 ئًجتىاعٌ
 ئُحىالٌ و وُوقع

 ن١لٞ ٥در
 ٥ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدم)

  ن١لٞ

 بغٝٛ غ١  ١ضةٞ ي١ غدن١ٓٝ 299

 بز ١ٜ اقدوط ١٥َدغ١ٝٚ ة١ٜين ي١ ة٢ ٜطٚى ِض٠ْري١ غدن١ٓٝ 499 نًٝٞ ١٥ضٚى
 يةة١ ٜةةد ٠ٚ زٜبطغةةِٝ يةة١ ٜةةد ثهةةٛٚن١ خٝبًٝبهةةٞ زلةةل مثاا  ةةٛ ْعٜهةةٞ يةة١  39 ًًَٝٞ

 بٖد ٕٛٚ  ٠ٚ١ط ق١ض٠ة١
 يةة١ ن١ضنٛنةة١ٚ  ةةةع٠ٜين ؾةةٝبذ ي١٥١قةةرًيٞ ٥ةة١شٟ  ٥دةةةدز ةةة٣ٛ ْعٜةةو يةة١ ط١ضان١ 139 ةع٠ٜين ؾٝبذ

 قػةة١  نطَةةدزلٞ ةةة١ب ٥ٝبةةط٠  ٖٝبٓط ْٚةة١ غةة١ي٠ٚ١ُٝ ٕهطاا  غةةٛ ِض٠فطاإ
 ب١٥ن١ٕ

  ١ٖج نط ٜة١  نة١  ةة٢ب  ؾ٠ٛٝيٞ  طق١ٟ ي١ ٚ ؾهدى  ١ؾ ٠ ٞ ي١ ١٥ة٢ب غدن١ٓٝ ؟ ؾ٠ٛٝيٞ
 بنٓرطٟ  ١ضةٞ

 بE نط ١ٜ  ١ٖج  ن١ ة٢ب نِٛض٠ؾًٞ ةدز٠ىل ١٥ة٢ب ٠ٚ ٜٛظ دز٠  ْعٜو ي١ غدن١ٓٝ 399 ةدز٠يٞ
 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ 299 ةدًْٞ  دةٞ

 ط١ضان١
  ةة١ضةٞ يةة١ب ٖٝبٓط ةةة٢ب ٥ٝبةةط٠ ةةةب ٠ٚ ةةة٢ب ًًَٝةة٢ ةدةُٝةةدًْٞ يةة١ ٥ةة١ة٢ب

 بن١ٚ ٠ٚٛ ٥دٚ ْٛٚؽ ؾُٝديٞ ٥ َدق١ قعٌٜ ق١ض   ي١ ق١ٜك١ض٣ٛ
 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ 499 ٥ب ًٞ خد ٕٛ

 ط١ضان١
 يةة١ب ٖةةد ٠ٚٛ  ةة٠ٚ١طاا ق١ض٠نةة١ يةة١ ٣ًًَٝٝةة١ٚ  ١ؾةة ٠ ٞ ١نٞ طق١ٜةة

 بٜٛظ دز٠ ةٓٛةٞ
 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ 299 َدخدْٞ

 ط١ضان١
 ْعٜةو  ية١  ٖةد ٠ٚٛ   ٠ٚ١ط ق١ض٠ة١ ي١ ١ٝ٣ًًَٝٚ  ١ؾ ٠ ٞ ي١ ١٥َٝـ

 بق١ض٠ؾ١ٖط٠
 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ 199  ١َٛض ًْٞ

 ط١ضان١
 يةة١ب ٖةةد ٠ٚٛ  ةة٠ٚ١طاا ق١ض٠ةةة١ يةة١ ٜةة١ٚ ًٚووااٟ  ١ؾةة ٠ ٞ يةة١ ٥ةة١َٝـ

 بؾ١ٖط٠ ق١ض٠  ١ضةٞ
 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ 1999 ةطن ًٞ

 ط١ضان١
 ب٥ َد ١ قعٍ ق١ض   ي١ ق١ض٠ؾ١ٖط٠ٚ ةٓٛٚةٞ ي١

 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ 299 ةٛٚض٥ب ًٞط 
 ط١ضان١

 بق١ض٠ؾ١ٖط٠ ؾُٝديٞ ي١

ٞ  ية١  ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ ؟ ةع٠ٜين ؾٝبذ ٚ  طةةبَٞ  ة١ضة  يةة١ ِض٠ْرية١ ب ز ٜةة١  طا  قٛنة١  نةةٝدٟ ية١  قٛنيكةدض
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 بٖٝبٓط ةٔ ي٣ٚ١ب ٚ ١٥يؿه١ضزةٔ ةع٠ٜين ؾٝبذ  طق١ٟ ط١ضان١
 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ 399 ًْٞند ةٛزٟ

 ط١ضان١
ٞ  ية١  نط ةة٢ب   ة١ٖج   ٥ٝبةط٠  ةةب  ةٛز٣ٝة٠ٚ١  ة١ة١يٞ ِض٠فطٕ ي١  ؾةُٝدي

 بقٛ هكدض٠ طبَٞ
 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ 499 خديهدْٞ

 ط١ضان١
ٕ ب ٖةد  ٢ب  ِض٠ٚ ْسظ٠ٚ٠ نديٝردْٞ ُٟطٚق١َٕ ي١ ِض٠ْري١ ٞ  ية١  ٥ةدة  غةد ً
 بقبنيكدض٠ طبَٞ  ١ضةٞ

 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ 199 ندْٞ غ١ٜف
 ط١ضان١

 بن١ٚ ٠ٚٛ خديريهدْٞ شٚٚضٟ ةٟ

 ٞ  ْدقةةةةةةةةةةةةةةطي
   ٜهدٕ

19 
499 

 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ
 ط١ِضان١

 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ
 ط١ِضان١

 ب ١ي١ٝ٣ ق١ض٠ ْعٜو ١٥ْك١ض٠ٚ ةٓٛٚةٞ ي١
 يةة١ب ؾةة١َ١ْس٠ ١ض٠ طااٟخةة١ غةة١ض يةة١ ١٥ْكةة١ض٠ٚ  ةة١ضةٞ يةة١ ًَٝٝبةةو 34

 ٠ٚ٠  ١ٖج  نط ٠ٚب B ُٟطٚق١َٕ   ٜهدْٞ

 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ ؟ ٥دمتد ٝهدٕ
 ط١ضان١

ٕ ١َة  ٥دمتدْٝهدٕ ي١ب ِض٠لديس ١ٜ ي١ ١٥ْك١ض٠ٚ ْعٜو ي١ ٠ٚ٠ A  ُٟطٚقا
  ١ٖج  نط ٠ٚب

 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ 199 شٜطٜهدًْٞ
 ط١ِضان١

ٞ  ية١  ٞ  ْعٜهة ٞ  ية١ ب ١٥ْك١ض٠ٜة١   ة١ضة٢  ؾةُٝدي ٕ َة١  ظٜطٜهةدًْ   ُٟطٚقا
D٠ٚ٠ ةب ٥ٝبط٠ ٖٝبٓط ٕٚب 

     ةٝٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدٕ
  331)ة١طًٞ

 ْٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ٛ 1999
 ط١ِضان١

 ًًَٝةةةةٞ  ١ؾةةةة  ٞ ْةةةةدٟٚ يةةةة١ غةةةة١ي٠ٚ١ُٝ ٕهطاااا غةةةةٛ ِض٠فطاااإيةةةة١
 يةة١ب ٜةة١بااٟ ةة١ض ٖةة١ض٠ نةةٛضزٟ ٠ نةةط ٚ  ةة١ٖج  ٥ٝبةةط٠ ةةةب ز٠ضٖٝبٓةةط ٠ٚٚ

 ب٥دقؿ١ٖطز ٕ ق١ض٠ ١قدضٚ ٥د ٕٝٛ ة١ٜين

 ْٝٗد١ٜ ٞ ي١ ٠ن١ غدٜهؼ َدضى غٝبط)  ١ كٝت ٞ ٚ ١َ ١ًَدو خٛةريق١ٟ ١َ١٥
ٞ ) ن ٝب ١ن١ٜس  ٞ ثا  ٚ ض زٚ ٜة ٟ  ةة١  ز٠ض ة١م   خٛية١ د  ْة ٟ   ١ؾةد٥  ٞ  نةٛضز   هَٛٚة١ 

ٟ ب ز ٠ٚ ْة٢ مثا   ٛ ٟ  ةة١طٜٛبط٠ ٟ  ٥ٝرةدز٠ ٞ  َةٛزٜط  ٥ة١ة٢ب ب  ٛضنٝةد  َٖٛةدةطٜين   ُةَٛٚ
 بة٢ب ظٜد ط ن١ؽ 19999 ي١  ايٞط١٥ْد ١َضن١ظٟ) ١ُٜطٚق١َٕ ١٥ّ نٛضزٟ َٝكس ضٟ

 

   دؾ١ٝ  19 ةث١ض٠  نٛضزيط )
 
 
 
 
 

                         
 يةة١ ةةة١طًب ةٝٗةةدٕ  ١ؾةة ٠ ٞ ٥ةة١يري٢ب ٜةةس   نةةٛضزيط) ضٟثاا٥ٕةة١ يةة١  ةةٛضى   َُٛٚٝةة١ٟ َٖٛةةدةطٜين َةةسٜطٟ  331)

 ب١ٖ١ٜ ز  خُٝد١ْف ٟض ق١ ز خًٞ ي١ نطز٠ٚٚ  ٌ ١ؾهٝ ْد ١ٜ١ٝنٞ ٥دقؿ١ٖطز  ٟض ق١
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-4- 
 حذود دَورٍ عُظائريٍ بُ دَرحُق وُعمىووات َِةـعضبُ

 
 ظاض ؾ١خكةةٝبهٞ ة١ِض غةةة ظَد١ْنةة١ٟ نةةٛضزٚ ةةة١ ز٠ض ةة١م نةة١   َٝبج١ضغةةبٕ)

 غةةديريٞ يةة١ غةةًٝبُدْٞ يٝةةٛ ٟ ةةة١ ز٠ض ةة١م نةة١ ض ثبض٠ٜةةس  يةة١ٚ ٚ خ١ةةة١ضز ضةٛ ؾةةدض٠ظ ٚ
 ٥ٝبط ٕ ٚ  ٛضى  سٚزٟ ز٠ٚضٟ نٛضزٟ  ١ؾد٥ ٢٣ ةدغ٢ ن١َٝبو ز ١ٜٚ ٞ  ز 1111

 :ةه١ّ ةدؽ ن٢َ١ب ١َ ًَٛد ١ف ي١ٚ ن١ ظ ْٞ َٓدغ. ة١ ٚ ّب ١٥ند
  ١ٜس٠ض ًْب        ١غ١ْدًْب  1)

 خط غدًْب                            
 غثٝهدًْب                            

 ة( ًْب                            
 ب سٚزٕ ْعٜو ي١  طق١ٜ١ غ٢ب ١٥ّ            ظٜتًْب                            
 ٥دز٠َدًْب                            

 نٛيب             ١ندضٟ  3)
 ؾ ٚ ْدٕ                             

 ٥دٚض َدض ٕ                            
 ؾ١َعٜٓدٕ                             
  ١ممدز١ٜ                             
 َٝػٛٚضٜدٕ                             
 ظٜب دض ٕ                             
 ٖدٜٚطٜدٕ                             
 ٜدٕةدضٚ ض                             
 ةدضنٝتٕ                             
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 غٝٛ ةٕ                             
 ْٖٛدٕ ة٥ٞ                             

 ١َْريٛض               َٛنطٟ  2) 
 ثؿس٠ض                             
  ١غ١ْدًْب                             

ٍب 199 ٞ ةةدضى نةة١ ١ٖٜةة١ نةةٛضز  ١ؾةة ٠ ٞ نةة١ّ  ةهةة٢ب  شٚٚض ةةة١ض٠ٚ ظٜةةد ط غةةد
ٚ  ٥ٝبػة دن١  ية١  نٛضزغة دٕ   َٛز٠ ١ز  ١٥ّ ثٝبـ ي١ نْٛه١  ةةٛٚ   ١َ ةسٚز ط  ثهةٛٚن 

ٕ   ه١َٚٛ د١ْ ١٥ّ ن١ ةٛٚ ط١ٚض٠ز  ٚ ق٠ٛو ة١  هَٛد ٞ ط١ىلب ي١ْدٚ ٠ٚ  ٖٝبؿة   ْة١ٜد
 ز٠ٚض٠ز  يةةة١ٚ   ةةة١ٕذ ٗةةةة٢ب ٚةري ٝةةةدٕ ز خًةةةٞ ٗةػةةةٝب٢ٓب ز٠ؽ يةةة١ َٛيريه١نةةة١ٜدٕ نةةة١ؽ

 بةٛٚ ي١ْدٜٚدْد ١٥ةدْ ٝـ غٝد ٞ
 

 نةةةٛضز ْٞ ٠ٚنةةةٛٚ نةةة١ زٜةةةدض٠ ٚ  ْٝٝةةة١  ةةةة١ز٠ض قد ٝس٠ٜةةة١ يةةة١ّ  ١غةةة١ْدًْبف 
 ز ٥ُٝةةةةةة١ٕ ز ١َ١ْظض ْةةةةةةسظٚ   هَٛٚةةةةةة١ ٝبه٢ ٥ٚةةةةةة١ضز٠ةريْٞ  ةةةةةة١ندضٟ ة ًٝػةةةةةة٣ٛ

ٞ   ١ؾ ٠ ٝبهٞ ٚ  غة١ضة١خب  طة١ضان ٞ  ية١  ق١زميةس   ية١  ةة٠ٚٛ  ز  ة ًةٝؼ ) ْعٜةو  ؾةدخدْ
 ْةة١قٌ  ١ؾةة ٠ ١ ٥ةة١ّ ز 1114 يةة١ ٠ٚ س  ٠ٚٚ١٥يريةة غةة١ي٢ُٝ ٕهطاا غةةٛ ز٠ٚضٟ يةة١ب ةةة٠ٚٛ
 ٥ةة١ّ ١٥غدغةةٞ ؾةةٛ  ١ٟب زض ٜةة١ ِضٚٚغةة١ٟٝ ٚ ٥ٝبةةط ٕ  ةةسٚزٟ ٟظاإَٛ د ةة١ نةةط ٚ

ٕ   ةةسٚزٟ ي١غةة١ض  نةة١  ١ؾةة ٠ ١  ْةةد  نةةْٛه١ب ٚ ١ٜةةس٠ض ًْب  غةةثٝهدًْب ز ْةةط  ٥ٝبةةط 
 ٥ةة١ّ نةة١   ٛ د ٝةةس  ٠ٚقةةة يةة١ خبٜةةس ٚ  ظ٠َةةدْٞ يةة١  ةة١ةدؽ  ؾةةدٙ ةةةٕٛٚ  ِض  ةة١و

 نةةةطز٠ ْةةة١قٌ نٝٛ ًْةةةبٟ ٚ ٚ ز َةةةدًْب ظ  ط ًْةةةب   ةةةٛنِ  طشٜبةةة ٖٝبٓدٜةةة١  ١ؾةةةد٥ ٠ٟ
 ب  خبض غدٕ

ٟ  ٥ةة١ّ  1121 َٛ دٖةة١زٜٞ ٞ  شٜبةةط خػةة ٠ٚ١  ١ؾةةد٥ ٠ ّ   ٛضنةة٠ٚ١   ةةٛنُ  ةةة١ةري
ٕ  ١ٖيري ١غةة   ؾةة١ض ٠ٚ١٥ْةةس٠  غةةثٝهدًْب   ١ٜةةس٠ض ًْبٚ ٕ  ٠ٚ١٥ْةةس٠ ٚ ةةةٛٚ ٟ طاا  ِض٠ ةةس ض

ٟ  ٕهطا  غٛ ة١ٜين ١َ د١ٖز٠ٟ ي١ ةٕٛٚ  ٥ٝبط ٕ  دةريْٞ ٞ   ح ة١  ٚ ز٠ّٚٚ ذل١َة١ز   ة١ي
 ٥ٝبةةط ٕ ز خًةةٞ  ١ؾةة ٠ ١ ٥ةة١ّ ١٥طةة١ض نةة١ نةةط ٚ ز خةةٌ ١َخكةةٛم َةةدز٠ٜهٞ ؾةةدٖس 

 ب  ةهد  ٥١ٝسٜٝدٕ ْٞمث  ٛ  ه١َٚٛ ٞ ةٕٛٚ
ٞ  ية١   ١ؾة ٠ ١   ١٥ّ ٞ –  ةٛضى   ة١ضة ٕ  ز 1177  1114  1131 ِضٚغة  ٥ٝؿة  نٝد
 وظااا َٛة ةةة١ عضاااٟةةةة١ ي١غةةة١ض نةةةطزٚ  ةةةٛضى ز٠ض ةةة١م خٝدْةةة١ ٝدٕ ةةةة١ةريّ نةةةطز 
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 ٟ ٕ  َٛغةد ١ز٠ ٞ  يةة١ نة١  نةطز  ِضٚغةٝد ٕ  خةدن ٞ  ية١  ةةة٢ب   ٝبثة١ض  ٥ة١ٚ   ةةة٢ب ٥ة١خ ز    ة١ضة
 ٠ٚ ْةة١ةٛٚ  ةدؾةةٞ ؾةةٛٚض٠ ٝبهٞ  ةةطز  نةةٛضز ْٞ يةة١ْدٚ  ١ؾةة ٠ ١  ٥ةة١ّب ةةةٕٛٚ  د٥ٝةةس٠
 بةٛٚ ْدغط  ةٓٛٚ  نٛضزٟ خط ثٞ ي١ٖ١ض٠

 
 

 حُكارٍ
 

ٞ  ٚ ق١زِٜ ظٜد ط نٛضز ١َٖٛٚ ي١ خبٟ  ٥ٝس دٟ ة١طٜٛبط٠ٟ  ٠ٚ ١٥يس٠ممة١   خديريكة
 ةةة١ز٠ٚيٞ يةة١ب ةةة٠ٚٛ نٛضزغةة دٕ ١َضنةة١ظٟ ق١زميةة٠ٚ١ ٖةة١ض٠ يةة١ ٟٚةري ١نةة١ نةةْٛه١

 ٠ٚنةةةةٛ نةةةةط ٠ٚ نةةةةٛضز ١٥غدغةةةة٢ خدْةةةة١ز ْدْٞ ز خًةةةةٞ زٜٚٚةةةة١نٞ ٜةةةة١ى  طقةةةة١ندْد 
 ٚ ٚ ١ْعةة١ْدو ةةة١ضطٝدٕ ٚ ةةةٌ ةةة١طٜٛبط٠ٟ ١٥َدْةة١ف ةةة١ةريّ َٝػةةٛٚضٟ   ١ممدزٜٝةة١ٚ

 ةةة١ ٥ُٝةةدض٠ ٝبهٞ نٛضزغةة دْس   قةة١زميٞ ز٠ٚضٟ يةة١ب ؾةةٛ  ١ٕ  ةة١ٜين يةة١ ي١ٖجةة١ٜدٕ
ٞ ) ١ٖةٛٚ ٠وقٛ ٕ  ة ًةٝؼ  ٥ُٝةدض٠  ٟ  نة١  ٥ة١طٛٚو  ثة٢ب  ٜةد ٞ  ٠ ة١ندض٣  ؾةٛ  ١  قة١َٚ

ٕ  نطَدزلٞ ة١ ٠ٚ ةٛٚ  ث١ٜد ىلب نٛضزٟ ّ  ٠ٚ ٥ة١نطز   قػة١ٜد ٞ  ية١  ي١ٖج١ٜة١ف  ٥ة١  ظَةدْ
 بةٛٚ ْعٜو -قد ١ ي١ٖج١ٜهٞ– َٛنطٟ
ٟ  ٠ٚقةة  ية١  ن١ ةٛٚ غ١جلبقٞ ٟ ٕمث  ٛ ق١ض٠) ١٥َ  ١ْ ٠ٚ١ٟ خد١ْز ١ْ ١٥ّ  ٥ٝػة ٝت

ٚ  ةة١ندضٟ ٚ ىل س ي١ْريةة  ةة١ميٛٚض ٚةدْٞ ٚ خد١ْز ْةة١ ٥ةة١ّ ٥َٛةة١ِض ٟب ةةٛة ؼ يةة١ ١َْػةٛة  ٚ ة ًةٝة
 ٟ نب  ةةة١ظٜط٠ ٝبُد٣ْس   ٚ ةبيةةة١َٝبطة ٚ  ١ممدزٜةة١   َٛةةة١ضٚ ٥ةٝة ٚ   ٛنُٝةةةدٕ غةًة  يةةة١ نةةطز٠ٚ
ٍب َةةةد٠ٚ    ٝةةةدٕطااا خةةةد ٖٝبؿةةة د ١َٚقعدْةةة١ز  ٥ةةة١ّ ٥ةةة١خ ٠ٟ ٥ةةة١زٚ ضٟ  ٥ةةة١ّ ١َ١٥ؾةةةس  ي١طةةة١
ني   ةة١ندضٟ ةٝبريدٜدْةة١ ػةةدْٝدٕ ةةة١ةريّ ْةٝة  ةةة١ظٜط٠ٟب  ١ندضٜٝةة١ ي١ٖجةة١ٟ ١نٞؾةٛة  ١ٜ ٝي

نب   ١ندضٜس ٜةة١ٚ ُٟطٚقإاَةة١  ةةسٚزٟ ْةةدٚ يةة١ ٖٝبؿةة د  ١ممدزٜةة١ ٚ ةبيريةة١َٝبطة  َٛةة١ضٚ ٥ةٝة
 بٕ  ١ندض٣) نٛضزٟ ي١ خ١يريه١ن١ؾٞ

ٞ  ٠ٚنٛ ةٛٚ  ث٥ٟ   ه١َٚٛ ١ ١٥ّ ٞ  ةةدق ضز    دنُةدْ ٞ  نٛة ٍب  ٥َٛة١ض ندْ ٞ  ي١طة١   هَٛةد 
دًث ١٥ ثهٛٚنٞ ٚ ط١ٚض٠ ٞ  ةة١   ة١م ز٠ضب ةٛٚ ةدف َعد١َي١ٜدٕ ٝي ٞ  خةط ث   دنُةدْ   ةدز٠ ٝبه

ٚ  ةة١ضٜ ٝدٕ ٚ  ٝ ةةدض٠و نةة١ ١َةًػةةٝبوب ةةٛة ٠و  ١ؾةة ٠و  ٥ٝؿةةط يف ٚ ٥ٝد ٝةةدض يةة١ ةةٛة  ز٠ ةٛة
دٕ ١٥ٜٚػةة  ْةة١ٜدٕ نةة١  دنُةة١ٟ ٥ةة١ٚ نةةط ٚ   نةة١ض٠ٟذَةٛة يةة١زٚ ٟ ٥ةة١نطز  ةةةدْط ١٥ٜٚؿةٝة
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ٞ   دنُة١   ١٥ٚ ٢ًٖ١٥ ة١ْدٚ ق١ض ض  ٞ ٚ ١َةًؼ  ٚ ٕ  ةٛة د ٞ  ١٥ْدٜة١  ن١ٚؾٝة  ية١زٚ ٣  ةة١ضز٠َ
ٚ  زٚ ٟ ية١ بةهةد   ة١و ٢ٚط  ن١ ةٛٚ ١َة ٛٚضٟ ١َ١٥ ٞ  ة١قةط٠   دنُة١   ٥ة١  ١٥ٖد ة١   ةط  ٜة١نٝبه

 ب  ةٝبري١ٟ
ٚ  َةةة١ ًٛ  نةةةديريسٜبط ْس  يةةة١ ٥ٝبةةةطٕ   هَٛٚةةة١ ٞ نةةة١ َٝتز٣ةةةس   1114ٟ ثةةةٝبـ يةة١   ةةةٛة

ع  يف  ةة١ندضٟ ٚ ةةة١ ًٝؼ ٥ةة١َ ٟ ٚ نةةطز ٥ٝبط ْٝةةدٕ  دةعٝةة١ ٞ ٥ةٝة  ٥ةة١ّ زٚ ٟ يةة١ ةةة١ةريّب ةةٛة
طٕ ةةة١ٚ   ٚ  دضىةة١  ٚ ٥ٝسضٜػةة٠ٚ١  َةة١ٚةْد  ٟساٚا ٞ  ةةة١  ةةةٛة ضى   ةةدةع ٚ ثةة٢ب  ظاضٟ ٚ  ةٛة  ١ْنةةٛة

عتٕ خةةبٟ ٥ٝػةة كتيٞ ْه١ نةةطز  ٥ةٝة ٚ ةدؾةٞة ٥بضزٜٚٚةة١نٞ ٚ غةة١خ  َةة١ٚقعٝبهٞ نةٛة ب ةةٛة
ٍب ِض زٟ ْةٞةهطاا غةٛة ظَةةدْٞ يةة١ ١َ١٥ؾةةس  ي١طةة١ ع  يف  هةةط ض  1141ّ) ض ةعةةس  َةٛة   دةعٝةة١ ٞ ٥ةٝة

ضنٞ  ٥ةةدخطب نةةطز ز٠ٚ َةٞة  ديريةة١ ١٥َةة١ٚ غةة١ض يةة١ 1141ّ ضاٟا٥ٝٓكةةط  ظ٠َةةدْٞ  ةةد نةةطزٚ  ةٛة
 بةٛٚ  ٛضى  ١غًُٝٞ خٝد١ْ ٝبو َٛ دق١ض٠ٚ ي١زٚ ٟ ن١ ٚ ة١ة ؾ١ضف ١َؾٗٛٚض ١٥َ ٟ

دٜد١ْ ٥ةة١ٚ ؾةة١ضق١ٕ ٥ُٝدض٠ ةة١ ٥ةة١ّ  ةةسٚزٟ ٚ نةٝة ٠ٚ 1197  ةةد ٠ٚ 1121 يةة١ نةة١ ةةٛة  ةةٛة
ٞ   ١قػُٝٞ طٟخ١ فطٕخ١ ١٥ّ  سٚز طٟخ١ ٟ  ةة١ٜين  َٝةدٖ ٟ   ة١ندض نط ٚ  َٚٛة ّ ب ةٛة  ٥ة١

 ةةةة١يريهٛ ١ْط١ٜدْةةةس٠ٚ  ثةةة٢ب طةةة١ٚض٠ٟ طةةة١ٚض٠ ٟ ٛنُةةةس ض  ةةة١ْٝد ةةةة١  ١ندضٜٝةةة١  ١ؾةةة ٠ ٞ
٠ٚ ةدؾٝؿةٞة ٥ةة١ز٠ةٝد ٝبهٞ ٞب ١٥ةةة١زٟب ةةٛة ٛضٟ ؾةةد  ٜبهٞ خةةدْ ٚ  ةة١ندضٟ ١َؾةٗة  نةة١ ةةٛة

ٞ   ١ؾ ٠ ١ ١٥ّ ْبظز٠َٝٓد   ١قطٟ ي١ب ْٛٚغ٠ٛٝ ضٟث ٥د ط١ىلب ٖط٠  ٟ  ؾٛة ٌ  ةة١  خةب  ٚ قة١ 
ٟ  ي١ ١ٜثٕ دز ١٥ّ  1142ّ-1121) نطز ي١ن١ز ض طدٚٚض٠ندٕ  دَٞ  ٚ ةة١ة  تريْٛض٥ة١ي  ٥ٝةس ض٠

ٚ ٚ قةة   ١ندضٜ ةةس  ةةة١طٞ ةةة١زضخدٕ ٍب  ١ممدزٜةة١   هَٛٚةة١ ٞب ةةٛة  ثدؾةةد ٥ُٝػةةد ٌٝ ي١طةة١
ٚض ١ْ ظاض ة١ِض غةةة   ةة١ذ ٥ةة١ّ ٖةةدو  زٚ ٜةٞة ضنٞ َٛقدة١يةة١ٟ ة١غةٛة  ي١زٚ ٜٝةةس  ٚب نةةطز  ةٛة
ٚ  شٜبط ْط ١ٜ ةبَ د ٚ  ثةط  ق١ةرين١ٜة٠ٚ١ ٞ  ٖة١ٚ نط  ٚ  خبؾة ٞ ب ة١ ةس   ةط ٜة١  طة   ٝبُدْٞ   ؾةٝبد  غًة
ٍب ٚ  ي١ب ةٛٚ ق١ٖطٜة ٟبٚطِٕض  ممدز١ٜز  ١ قبيريٞ ي١ط١ ٞ  ْةد ْٚ ٞ  نٛة ضز  ٥ُٝةدض٠  ٞ  نٛة  ٠  قٛة

 ب ٛضى ثدؾدندْٞ ز٠ؽ ن١ٚ ١ ذْٚرٛ  ٛنِ ٚ ١ْٖٝبؿ   ١ؾد٥ ٟ

 
 وًلرٍ وَيا وىكرٍ

ٕٚ غةةةدٚة تقس  ؾةةةدخدْٞ يةةة١ ز ٥ُٝةةة١ٕ  ١ؾةةة ٠ ١ ٥ةةة١ّ دٕ ٚ ةةةٛة  ثةةة٢ب خةةةد٢ْ ِض٥٠ٝػةةٝة
ٟ ب ة٠ٚٛ خبٜدٕ ي١ طٛ ط ٠ٚٚ ٞ  ْعٜةو  ظاض نة١  ظَد١ْن١ٜدْة٠ٚ١  ةة١طٜٛبط٠  ٚ ٥د٠ٚغة د١ٜ   ةة١ظَدْ



 374 

ػةةةدْٞ يةةة١ نةةة١ ١٥ٚقةةةد ٣ ٟ بعضااٟاةةةة١ ٚ ١٥َ ٠نةةة١ٜدٕ نطزْةةٞةظاإاَٛ د ةةة١  قةةة١زميٞ ٝي
 ٖة١ض  ق١زمية٠ٚ١  ظاض ية١   ١ؾة ٠ ١  ٥ة١ّ  ن١ ةهط٣ب  ٛنِ ََٛه١ٓٝ ة٠ٚٛ  ١َٚةٛز ظ٠ضز٠ؾ س 

  ٟ َٝسٜد غدنني ةٕٛٚبMaqna َدطٓد) ي١ ١ٜ ين خدن١ز  ي١ّ
١َٖٛٚ ن١غة٢ب ظٜةد ط  ة١زقٝكد ٞ ظ٠ضز٠ؾةة نةطز٠ٚ       ثطا ٝػبض ًٜٚٝدّ ةدنػٔ  ن١ ي١ 

ُدي٢٣           ٚةٞ ٚضَة٢ب ْٝؿةدٕ ٥ة١ز  نة١ ية١  ةسٚزٟ ؾٝة ١َ ١يٞ ٜٚتز٠ ٞ ١٥ّ ة١ٝ٣ْ١ ية١ ةٓٛة
نطٟ ِض غةة ١ ِٚض غةة  ١ْ ةة٠ٚ١ٟ  ظإاَٛنط٣ٝةة١  ٠ٚ  ١قٜٛةة١ٟ ٥ةة١ٚ ْةة١ ض١ٜٜةة١ ٥ةة١ند نةة١ ٥ةة١ىلب َةٛة

ْه١ يةة١ ْةةدٚ خةة١يريهٞ ٥ٝبط ْةةس  يةة١ ٖةة١َٟٛٚ ظٜةةد ط يةة١ ْعٜةةو ١َغةة       ِض٥٠ػةٞة  طاٟاك١َةةدز٠  نةٛة
 ظ٠ضز٠ؾ ١ ٠ٚ ةٝٓط ٕٚ  ٠ٚ ة١ ظَدْٞ قػ١ ١٥ن١ٕ ن١ ١ٖض٠ ْعٜهٞ ظَدْٞ ٠ٚ١٥ب  

ضنٞ ؾةهدْس  ةةة١ ؾةةٝبهٞ   ٠ٚ1134قةةب نةة١ ؾةدٙ  ةة١ةدؽ  ١قطٜ ١ًْة١     ز  يةة١ ؾة١ضٜبهس   ةٛة
ٚ  ٠ٚ ٥ة١ّ  ١ؾة ٠ ١ ز ٥ُٝة١ٕ َة١ٚقعٝهٞ ةة١ضظٚ          نطٟ ةٛة ضزٟ َٛة ظاضٟ ٥بضز٠ٚٚن١ٟ ي١ نٛة

ٍب ١َ١٥ ٚض٠و ْة١ة٠ٚٛب ٠ٚ      َٛ  ١ض٠َٞ ة٠ٚٛ  ي١ط١ ٚ ٥ة١ضز٠ةريٕ ةة١ق٠ٛو ٚ ؾٛة ؾس  ق١و ٠ٚنٛة
 ٖٝض ٠ٚق ٢ب ة١ ق١ز  ١ؾ ٠ ٞ ١٥ضز٠ةريٕ  ٛي١َدٚ ؾٛ ١ض ٟ ث٢ب ١ْط١ٜدْس٠ٚب

 
 

-5- 
 َِ وُعمىووات دَرحُق بُ عُظائريٍ كىردٍ ئًَرانةـعضبُ

       
ق١زِٜ ن٢َ١ب ظاض٣ب  مث ُٟ د ٥ٝبػ د ز٠ض ١م ة١ ١ؾد٥ ٟ نٛضزٟ  ه١َٚٛ ٞ  ٛ

 ؾس   بظ٣ب ةدغ٢  ١ؾد٥ ٟ نٛضز٣ ٟ ٥ٝبط ٕ ١٥ن١ٜٔبحثًَٕٛدمتدْس  ي١ّ ة١َ١ 
  333)ٟ غ١ُٓطٚقٕ ١ؾد٥ ٟ ٚح ٞ نٛضزغ دْٞ ٥ٝبط ْٞ ٚ ٜد ١َ (1)

 وُوقع و ئُحىالٌَ ظلمٌَ ئًجتىاعٌ عُدَدٍ والٌَ ناوٍ عُظريَت
 ي١ نبض٠ٚ ظ ز ١ٜب غدن١ٓٝ ؟ نبَدغٞ

ةةة   ط١ِضان١ 4999 ةدف دٜٚٓ ةةة١بٖ  ط ا زٜ   ْٛ ٌ  يةةة١ ةةةة ٟ نةةٗة د ٕ ١٥نةةةٝب ١ نةةٝة د
ةة١ْدخٞ   ١ٜةة١: قٛةةةدزٟ ٜ   ٖٞ ١ُب نةة١ْس  طق١ٜةة١ن  ؿةٝة

 ندةؾٞ ٠ٚيري١زة١طٞبب خل

                         
 ب311 ةث١ض٠  4 ةًسٟ ٥ٝػتّ  ٥ٝٓػكًبث١زٜدٟ  333)
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١ب 119 سٜ  ٚي١ْدٚ طبضْ   َديريٝبهٝؿٞ ي١ ْعٜو ظ٠ٖدٚ
 ي١ ْعٜو  ػٝبٔ ٥دةدز٠ب غدن١ٓٝ 3999 ١َْس٠َٞ
 ي١ ٖٛةد ب ٚ غدض ٍ ٚ ق١ض٠زٚ ضز ٕب ؟ 4999 ط١يري دخٞ

 ١٥غرٓس٥دةدز٠بي١ ز٠ٚضٟ  ؟ 119 ؾٝبذ ٥ٝػُد ًٝٞ
 ي١ ز٠ٚضٟ ١٥غرٓس٥دةدز٠ب ؟ 1999 ث ثٝؿ١

 ي١ يٝتقس ١ٜب غدن١ٓٝ 299  دَدظ ٛظ 
 ي١ يٝتقس ١ٜب ؟ 1199 نٛض ند

 ي١ يٝتقس ١ٜب غدن١ٓٝ 199 ةة
َةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١ةٛٚز 

 ةٛةط ٥ًٝٞ
 ي١ يٝتقس ١ٜب غدن١ٓٝ 499

  ١ضق١ٜ١نٝؿٞ ي١ قؿت ٞ طد٠ٚضٚز٠ب غدن١ٓٝ 1199 ةديٞ ٠ْٚس
  ١ضق١ٜ١نٝؿٞ ي١ قؿت ٞ طد٠ٚضٚز٠ب غدن١ٓٝ 1399 زض ا

  ط١ِضان١ 419 ةٛض ند
  ط١ِضان١ 299 غدنٛٚض

  ط١ِضان١ 1799 يبضٟ ن١ةٙ نط
  ط١ِضان١ ؟ طٝٛطدؾٞ

  ط١ِضان١ ؟ خ١ضض و

 
 (223).شابالَخ ٍنطيقهوُ يا و وىكرٍ والتٌ عُظائريٍ (2)

ٞ  نٛضزٟ ة١ ٚةري ١ ١٥ّ خ١يريهٞ ٕ  َٛنطٜةدْ ٟ ) د٥ ٟ ١ؾة  ية١  ٚ ١َؾةٗٛٚض  ٚ  َةٛنط
  334)بٕ غ٢ْٓٛ) ١َٖٛٚ ٠ٚ ٕ  ةٛةم)

  شاكًهُ 297 طىنذيان عُدَدٍ بؤالق و وىكرٍ
  غدن١ٓٝ 34 ط١ضانٞ َٛنط٣
 بنٝد=غ١ض ٕ ١٥ن١ٓ ٖدٜٚٓدٕ غدن١ٓٝ ؟ ةرًي دؽ

 بغدةتخ١ ن١َٞ ي١غ١ضب زض٠ ظاض  ١ؾ ٠ ٝبهٞ غدن١ٓٝ 141 ١َْريٛٚض
 بنْٛد١ٜ ةٖٝجدْٞ ي١ غدن١ٓٝ 29 ث  ٕ

 ةةةطزٟ) ٠ٜةة١ ثػةةٛٙ) ١َضنةة١ظٟب ز ٜةة١  ةةدظ٠ ةٖٝجةةدْٞ يةة١ غدن١ٓٝ 199 َدَـ
 غةةةٛيسظٚ يةةة١ب ز٠غةةة ١ٜ٠ٚ١ ةةةة١ ٜؿةةةٞ ة٠ٕٚ) ٚ َٝؿةةة١

 ب١ٜ١ٖ َدَؿس  ٚ ١٥ؾٓبف
 ٥ٛةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ٞ

 ندخسضٟ
           ؟           

 ط١ضان١
ب نبٜةة١ ز٠ؾةةة ١٥نةةٝب ١ ظغةة دٕب ٠ٚظ١ْٜةة١ يةة١ ٖدٜٚٓةةدٕ
 بة٢ب ةٝبري  ٥ٝبط ْس  ي١ خ١ضٜه١

                         
 ب111  ةث١ض٠ ٥4ٝٓػكًٛث١زٜدٟ ٥ٝػتّ  ةرًيسٟ   332)
ٓػٕٛ  َٛغ ١ؾطم  334) ٚٝي ٟ  غدقع  ةد١ْٚ ٚ ةرًي دؽ ي١ ةٝبجري١ ض  ٞ   ة١ز٠ز ٟ  َةديري  ٛ ة نط٣  ٝي ٞ  ٠ٚ 13999 ةة١  َٛة  ْرٛٚغٝؿة

٠  ١قسٜط 199999 ة١  ١قطٜ ١ٕ ٍب ة١ةريّب نطٚ  ١ٝ٣ ة١ؾٞ غ٢ب ١٥ّ ي١ط١  ٜٚ  ب١٥ة٢ب ن١غٝبو 399999 ز



 371 

 بز ١ٜ غ١ضز٠ؾ  ُٟطٚق١َٕ ي١ غدن١ٓٝ 199 ط١ٚضى
ب ق١ْسًٜس ٜةةة١ نةةةٝدٟ ٚ غ١ضز٠ؾةةة  ٠ٚظْةةة١ٚ ةةةة١ٜين يةةة١  ؟ غٛٚغ١ْٞ

ٕ  ١ٖظ ةٕ  ز ض َٞ  ًَٝهدضٟ  ةطٜدنٞ :  طق١ندْٞ ب ٥ةدة
 بَديٝبه١ 79 ٥دة١ْٚ ١َضن١ظٟ ةٝ ٛٚف

 2199 نةة١ ١ٖٜةة١ ْد ٝةة1ٟ١ب غةة١ضة١خب١ٜ ٜةة١نٞضاا قةة١ بب 11 ةد١ْ
 بَديريٝبه١ 199 ةد١ٜ١ْٚ ١َضن١ظٟ طْٛس٠ 141 ٚ َدٍ

 
 (225):كرواظان والَتٌ عُظائريٍ (3)

 

 عُدَدٍ عُظريَت ناوٍ
 والٌَ

 ظلمٌَ
 ئًجتىاعًِ

 وئُحىالٌَ فرقُكانٌ و وُوقع

ٞ ز٠ؾةةةةة يةةةة١  3199 غ١زلدةٞ ِطاٜةةةة١ ٚ ز٠ؾةةةة  َةةةةٖد  ْٛ ةةةةدٕب ة  ١٥نةةةةٝب ١ ٖدٜٚٓ
٠ْةةس غ١ضنةةد٠ٟٚ ٚ ظز٠ب ١٥ٛي ةةدٕ  نةةدةٞة : ١ٖٜةة١  طقةة١ٟ زٚ  ز ٝي
  خلببببضٜدْٞظ١ْٕ  ١م خ٠ٚ١ْس غٛٚض غ١مي٠ٚ١ْس 

 ٞ  ٚ ١٥ضنةة١ٚ ظٟ  ةةطُاا٥ٟة١ٚ  ب َديريٝبهةة١ 199 غةةٓجدةٞ ١٥قةرًي
ٟ  ٚ  يِٛض)  ١ن٠ٚ١ْس ٞ    ةةدف ) ةة١ض ظ ٚ )  رٓريهة  ية١  طبض ْة١

 ب سٚزٜؿ١ قبَدْس ْٞ غٓجدةٞ  ِض٥٠ٝػٞب  ُٝد١ٜٜس ٕ
٠ٞ  ةةة١ ظاضٚ ٖةة١ض٠  ١ؾةة ٠ٞ   ؟ طبض ٕ : ة١ؾةة١ ؾةة١فب ٚةري ١ٜةة١ ٥ةة١ّ قةٛة

ٛ ض٠  ب ِضٜع٠ٖةٛة ظزلةة ٟ  نةةدٞي ةٝ ةةدْٞ  دخلةةدْٞ ن ْ جيةٞة  طةة١ٖ
 ٟ ة١   ١ؾة ٠ ١  ٥ة١ّ  ١َضنة١ظ ٚية١ف ب طبضْ  ٕ  ض٠ْرية١  ندْس ب ةةة٢ب طةبض 

غةةةةةة٢ب  ١ؾةةةةةة ٠ ١ ٥ةةةةةة١ّ  ٚ ةدةةةةةةة١ةٕ ٚ ؾةةةةةة١ض٠  ١ٜدْٞ ٠زضٚ 
 بظ٠ٖدة١ ؾُٝدٞي ي١ ١ٜٟٚبغٓجد

 ٜةةةةةةةدض ٜٛغةةةةةةةف
 ١٥ة١زٟ

   ؟

 بْ ظٖٞ طٛضطػ    طق١ندْٞ  ؟ نٜٛو
 ية١  ٥ٝبػة د  ةة٢ب   ق١زِٜ ثدٖط نٞ ٠ ٞ ١ؾ  ١ْ ٠ٚ١ٟ ١٥ة٢ب  ؟ ةدثط ٠ْٚس

ٞ  ية١  ن١ ثدضٚز   نٝدٟ  ١ضةٞ ١ٖٚض ظ٠ندْٞ ٞ  ةٓةٛة   ة١ضة
 بغدنٝٓٔ ز٠ٚ١ٜٓ٠ضز ١ٜ 

 ٜة١ ضا  ق١ ١٥ّب ١ٜ١ٖ طْٛس111ٟ غْٛريٛضز ١ٜٚ ٟض ق١ ي١   نٛيٝدٟ
 ٥ةة١ّب نةةٛضز٠ ٖةة١َٟٛٚ  ٛضنُدْة١   ١َضن١ظ٠نةة١ٟ يةة١ ةٝبجرية١ 

ٞ  ةةةة١   ١ؾةةة ٠ ١ ٞ  ْعٜةةةو  ظَةةةدْٝه ٚ  قػةةة١  نطَةةةدزل  ٥ةةة١ند
 ب١ُٜٟنطَدؾد ج١ٟي١ٖ

 ؟ ن١يريِٗٛٚض
 

 ٚ نطْةةةةةةةسٕ– ؾةةةةةةة ٜٔ ق١قةةةةةةةطٟ ضٜبريةةةةةةة١ٟ ز٠ٚضٟ يةةةةةةة١ 
 بظاض٠  ١ؾ ٠ ٝبهٞ

 بطٝبت١ْ ن١َٞ  ١ضةٞ ةٓٛةٞ ي١  ؟ ١٥ة١ز٠ٚ٠ْس

                         
 ب1921 ةث١ض٠  3 ةًسٟ ٥ٝػتّ  ٥ٝٓػكًٛث١زٜدٟ  331)
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ٞ  ةة١  ز٠ض ١م ن١  ١ٜف ت  ٟ  ٥ة١ ٛ ىل   ١ كٝة ٕ   ١ؾةد٥  ٕ ٥ة١  نطَدؾةد ٕ ثا  ز٠ؽ ضٜبهُةد
 ٥ةة١ ٛ ْٔ غةٛة ضٜبو 1999 نةة١بٛض ٚ طةةبضٕ   ١ؾةة ٠ ٞ ٥ةة١يري٢ب َٝبج١ضغةةبٕ  ةة١ْٝدب ١ْنةة١ٚو
ٔ ب ةةة٢ب 1999-1999  ١ؾةة ٠ ١ زٚٚ ٥ةة١ّ َةةديريٞ  ةة١ز٠زٟ ٥ةة١ة٢ب ١٥َةة١ ةةة١طٜٛبط٠ٟب ز٠ضٖٝبةٓة

 بنٛضز٠ ١٥ ١ًةٞ ١ٜ١ٖٚ  ١ؾ ٠و 44 ٚةري ١ز  ي١ّ ١٥يري٢ب ض ةٝٓب  َٛغ ١ؾطٜل
 
 (226):َرباجيانذاذئا والَتٌ لُ (4)

 نةةةةةةةةاوٍ
 عُظريَت

 ظةةةةةةةلمٌ والٌَ عُدَدٍ
 ئًجتىاعًِ

 ئُحىالٌَ و فرقُكانٌ و وُوقع

 ب٥دض ض  س ١ٜ ؾدخٞ ز٠ٚضٟ ي١  ؟ ة١ةيٞ
 بَدنبز  ٟض ق١ ي١ غٛندضز ١ٜ نٝدٟ ٚ ٥دض ؽ ي١ة١ٜين  ؟ َٝتٕ

 بَدنبز  ٟض ق١ ي١ نديٝٓٝس ١ٜ ز٠ٚضٟ ي١  ؟ خهط ًْب
   ؟ ِض٠ؾ٠ٚ١ْس

 ب ١ؾد٥ ٕ بعضٟة١ ٚ َٚٛنط٣ َدَـ ٚ ظ ظ  ي١  3999 غًسٚظ
 بٖد ٕٛٚ ؾ  ظ٠ٚ٠ ٚةري ٞ ١ي ز ١ٜٚ غ١ملدؽ ٟض ق١ ي١  ؟ ي١ى

 ٥ٝبةةط٠ ةةةب ؾةة  ظ٠ٚ٠ يةة١ ؾةةد٠ٚ١ٖ  ةة١يٞ  ةة١ دح ِض٠فطاإ يةة١  1999 نطز ٚضٟ
 بٖٝبٓط ٕٚ

 
 :لىرِشتانذا لُ (5)

 ٞ ِض قةة١َٚٞ ٥ةة١ىلب طٛظٜةةس٠   ةدضى ٚ  زٚٚ يةٛة   طقدْةة١ف يةة١ّ ةٝبجريةة١ب  طق١ٜةة١ ١ٖؾةة  ة١ؾة١
ٞ  ٥دض نٞ ٥دضغدٕ  غدٖٞ   ١ؾد٥ ٟب ١ٖة٠ٚٛ  ١ؾ ٠ ٞ ١ٖشز٠ ٜٗ٠ ٕ  ِٛضٟية  ةة١  ٚةٛة  قػة١ٜد

 ب١ْةٕٛٚ يِٛض ة١ةريّ ١٥نطز 
ِضٟ ٜٞ  َد١َغةةةدْٞ : ط١ٚض٠ٜةةة١ ة١ؾةةٞة نةةٛة ض ٥ٝبػةةة دن١ يةةٛة ِضٟ ةةةة١خ ٝدض٣ٛ نٛنًةةٛة  يةةٛة
ضزٟب ١٥قةةةرًيٞ ِض  نةةٛة ٍب ظاضٟ  ٝبهةةة١يريٞ ة١غةةة١ة١ةٞ يةةٛة  ٥ٝبةةةطٕ    ١ؾةةةد٥ ٟ ٚ ٥ٝبط ْةةٞة ي١طةةة١

ٞ  زٜػةد٠ٚ١ْ  ة١ةريّ ن١ٚ ب ٠ٚ١   دضغ٢ ْعٜهٞ ظَد١ْن١ٟ ٟ  ١٥قةرًي ٕ َٛ د ة١  خةب  ٠ٚٚنةطز  ظا
 بَد٠ٚ ٠ٚ١ نٛضز

 ةدٜٚةةسٟ  ةدنةةدف : قبيريةة١ نةٛة ض    ١غةة١ْٞ َةةدّ) َد١َغةةدْٞ طةة١ٚض٠ٟ نب١َيريةة١ ي١َدْةة١
 ب  ِضاغ ١َٞ ٚ ز٠لٓع ضٟ

                         
 ب191  19  ةث١ض٠ 4 ١٥2ْػ١قًبث١زٜدٟ ٥ٝػتّ  ةرًيسٟ   331)
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ـ  طًٜٛٞ نٛٙ) ٟ  ٥د دةةدضٟ  : ة١ؾة١  غة٢ب  ٜة ٞ  ةةدٚ ّ ب ٚةهة  ط١ٚض ْة١ف  ة١ؾة١  ٥ة١
  ٛضنُد١ْ  نٛ ضٟ قبيري١ٚ ْب ٥د دةدضٟ  ي١ٕث١َٕ ةب ٠ٚ١  ىلب قٛيٝبهٞ ن١ْس ١ٖض١ٜن٢ب

 ب٥د دةدض٠ٚ١ٝ٣ نب١َيريٞ ْدٚ خػ ب ١ خبٟ  ٛضنُدْٝـ  ١ؾ ٠ ٞ نٛ ض ١ ينٜ
ٞ  زٚٚ ة١خ ٝدضٟ  نب١َيريٞ ٟ  قةبيري ّ ب يةٓط   ٖة١    نةدضيٓط  : ةب ة٠ٚ١  ىلب طة١ٚض٠  ٥ة١

ٍب  قةةةبيريٞب ق٠ٛ ةةة١ ةةةة١  ظاض ٥ٝبػةةة دن١ ز٠َٚٚةةة١ قةةةبيريٞ ٚ  ةةةة١ٜين يةةة١ ٥ةةة٠ٚٚ١  ةطٚةةةةٛضز
 ز٠ٚضٟ يةةة١ ضٟ ةةةة١خ ٝد خٝبت ةةةٞ ةٝبريةةة١ٟ ضاقةةةب  َٛغ ١ؾةةةطٜلب طٛيثدٜريدْس ٜةةة١

ٕ  ؾٛغة ١ض   ظ٠ضزنٛٙ  غ عنٛٙ  ٕ  ٥ٗة١ْٜٛب٢ٓب  نطَدْؿةدٖس   ٚ ١٥قةر١ٖد  ةة١  ْرٛٚغةٝد
ٍب ١ٖظ ض 199 ة١  ١كٝين   بنٛضزيطب  )ز ٢ْ١٥ب ن١ؽ ١ٖظ ض 299 ٠ٜٚد َد

  خل ببببب غةه٠ٚ١ْس   زٜطٜري٠ٚ١ْس : ي٣ب ب ٠ٚ١ َُٖٛٝٞ قبيريٞ نٛ ض: يِٛض نب١َيريٞ
 ب١٥يريٝبٔ َ  ط١ٚض٠ن١ٜدٕ ة١ ة٣بٛ يِٛض ق١َٚٞ ةٓد ١ٟ زٜطٜه٠ٚ١ْس   طق١ٟ ِض٠ْري١ ٠ٚ

 يةة١ ْرٛٚغةةٝدٕ ٥ٝؿةةه١ضٕ  ٚ ظ ضٜةة  ٠ٚ طةة١ٚض٠ز ٕ  يِٛضغةة دْٞ يةة١  ةة١ًٜٞ  قةةبيريٞ
 نةةةةبٙ  ثؿةةةة : ة١ؾةةةةٔ زٚٚ نةةةةط ٠ٚٚ  ةةةة١كني ن١غةةةةٝبو 19999- 19999 ةةةةة١ٜين

  ضاقبب  )ةب ٠ٚ١ ىلب خٝبرًيٝبهٞ  ١ظس٠ ْعٜه١ٟ ي١َد١ْف ١ٖض١ٜن٢بب ثٝبؿهبٙ
  ١ةس ي٠ٚ١ْةةةس : زاظٜٛ ةةة٠ٚ١ يِٛضغةةة دْس  يةةة١ خٝبت ةةة١ٟ ٥ةةة١ّ شْٚةةة٥١دْٝـ َٛغةةةٝب

 ةدة٠ًْٛةةس  ظ٠ٖط٠ٚ٠ْةةس  ض٠َعةةةدض  نٝػةة٠ٚ١ْس  طةة١ضٚٚؽ  ندن٠ٚ١ْةةس  ؾةةٝبد٠ٚ١ْس 
 بغ١ س٠ٚ٠ْس ظ٠ْري١ْ١  ق١ض٠ظزل ٟ  َديف  ن١بِٛض  ة٠ًْٛٝس 

ِض طةةة١ٚض٠ندْٞ قبيريةةة١ يةةة١ ٜةةة١ن٢ب ٜةةـة  يةةة١ى)  ١ؾةةةد٥ ٟ ضزٜبهٞ ٠ٚ 337)يةةٛة ب  ةةة١ٚ ٕٚ نةةٛة
 ن١غةٝبو  ٖة١ظ ض  ق١ز ١٥قرًيس  ي١: ١٥ىلب  13-11 ةث١ض٠  23 ةًسٟ ٥ٝػتّ  ١زٜد٥ٟٝٓػكًٛث

ٕ  ٥ة٠ٚ١  ي١ةة١ض  ٚ ةٕٛٚ ّ ب ية١ى  ْةط ٠ٚ  ْدٜٚةد ٞ  ية١  ٥ٝبػة دن١   ١ؾةد٥ ٠  ٥ة١ س   يِٛضغة دْ ُدٝي  ٚ ؾٝة
ٍب ٟ  ةة١ ب  ٝبه١ةريٕٚ يِٛض   ١ؾد٥ ٟ ي١ط١ ٜبط٠ ّ  ٥ة١ة٢ب   ةدضٜذ   طٛة ٟ  ٥ة١ ٞ  ي١نة١    ١ؾةد٥   ية١ٚةري 

ٕ  ية١   ١ؾد٥ ٠ ١٥ّ ١٥يري٢ب   ض ةٝٓبب )ْد٠ٚ ١٥ّ ٖد  ١ٓ ؾُٝدي٠ٚ١ ٙ  ِض٠فطا  ةةب  ٚ  ١ةدغة٠ٚ١  ؾةد
ٓددٕ  ٚ ىل ذ٠ْرةةٛة  ١ سٜةةةسٟ : ٥ةةة١يري٢ب َٛغ ١ؾةةةطٜل  ةةة١ٜينب ْةةةد٠ٚ ٥ةةة١ّ ٖٝبٓط ْٚةةة١  ١غةةٝة

 بةٕٛٚ ي١ى  طق١ٟ  331)ندي١ ظ٠ْسٜدٟ ٚ َديف ظ٠ْسٚ ٚ ةدة١ةٕ زيردٕ  غًػ١ً 
                         

 ب١٥يريٝبٔ ١ٖظ ض ق١ز ة١  دضغٞ ة١ ي١ى فعٟي١  337)
ٞ ظ٠ْس ي١ّ  طق١ٜ١ٜ١ٚ ي١ طْٛسٟ ثدضٜد  H. Shindlerؾٝٓسي١ضب ٙ َٛغ ١ؾطٜل  331) ِ خدْ ز   ن١ ٥ٝبػ د  Parnya  ١٥يري٢ب: ن١ضٜ

ٚيري١و ١٥ةدز زٚٚض٠ٚ ي١غ١ض ِضٜبري١ٟ غٛ ١َ طٜبو ي١ ز٠  ٕ ٥دةدز٠بهط ثدضٟ ث٢ب ١٥يريٝبٔ  ٖد ب ١ زْٝد٠ٚب ١٥ّ طْٛس٠ غ٢ نًٝٛ
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 ٖٝبٓةةدة٠ٚٛ يةة١نٞ ٟ  ْةة٠ٚ١زةدٜط)  طقةة١ٟ خبٜةةس   ظَةةدْٞ يةة١ ظ٠ْةةس  خةةدْٞ نةة١ضِٜ
ٍب   ١ؾة ٠ ١  ١٥ّب خبٟ ةٟ ؾ  ظ ٞ  ي١طة١  ٖٝجطٜةس   1313ٟ ية١  ةدة١ةْةس     ١ؾة ٠ 

 ظَةةدْٞ يةة١ب نةةطز ٜةةدٕ ظ٠ْةةس خةةدْٞ ذل١َةة١ز) نبَةة١نٞ ظ٠ْةةس  هَٛٚةة١ ٞ ٥ٝيٝةةدٟ ةةةب
ٚ  ظاض ي١نة١    ١ؾد٥ ٟ ١٥ّ قدةدضز  ١ْ ٞاااااطٕبهاغ١ ٕ  ةتريٚنط ٜة٠ٚ١ ٚ  ث١ضٜبؿةد ٞ ب ةٛة   ١ؾة ٠ 

٠ٚ ةةةةةٝبه٢عضاااااةةةة١ ٚ يةةة١ْدٚةط   قطٜ ةةة١ٕ ١ ظ٠ْةةةس  ب خد١ْقٝٓةةة٠ٚ١ ز٠ٚضٟ ةدةةةة١ةْٞ ْةةةدٚ نةةٛة
ةٞ يةة١ زٚضٚ طَدْةةس ٚ ْد ٝٝةة١ٟ يةة١ نةة١ ٥ٝبػةة د ظ٠ْةةس  ١ؾةةد٥ ٟ يةة١ بعضاٟاةةة١  ؾةة١ضق٢ ةٓةٛة

ٕ َة١  ية١  نة١  ٥ٝبػة د  َديف  ١ؾ ٠ ٞ ي١ بعضٟة١ب نطَدْؿدٖسٕ  ٕ  ٚ ٚ ض َةني  ُٟطٚقا ٕ طا  ٚ ٖةط 
 ب١ٜ١ٖ ٜؿس  غ١ملدؽ ٟض ق١ ١ي ي١ى  ١ؾد٥ ٟ ي١ بعضٟة١ب ز ١ٜ ق١ظٜٚٔ

    ١ؾةةةد٥ ٟ يةةة١نٞ   Rabino  ٚ )ض ةٝٓةةةب O. mman ممةةةدٕب ٥ةةةٛ) ةةةة١طٜٛبط٠ٟ
 1479َديريٝبهةة١  زيرةةدٕ  1999يِٛضغةة دْٞ ٥ٝبػةة دن١ ٥ةة١ّ نةة١ْس  ١ضق١ٜ١ٜةة١: غًػةة١ً    

َديٝبهةة١  نةة١ َةة١مجٛ ٞ  1999َديٝبهةة١ٚ ز ي٠ٚ١ْةةس  1113َديريٝبهةة١    ٖةةدٕ ٥َٛةة١ض ٥ٞ 
ٍب ةدقٞ ةدٜط ٠ٚ١ْْةسز   ١٥ة٢بب ز  11999َديريٞ  ٠ٚ١ْْس  ن١ ة١ؾٝبهٞ ةدٜط ٠ٚ١ْْس٠ ي١ط١

يةة١ ؾةة١ضقٞ خةةِٛض٠ّ ٥دةةةدزٕب غًػةة١ًٚ زيرةةدٕ يةة١ ز٠ؾةة ١ندْٞ ١٥يٝؿةة دضٚ خةةد٠ٚز ٕب     
 طٖدٕ= ١ضخدٕ  ي١ةٟ ن١ثٞ ن١َٞ غدميدض ز ٕب خٛحق١ ١َغه١ٕ ٚ َة٥١ٛ ٟ ية١ى   

 يريٝبٔب٢ٕة١ؾٞ ؾُٝدٍ ٚ ؾُٝديٞ ؾ١ضق٢ يٛضغ د١ْ ن١ ي١نػ دْٝؿٞ ث٢ب
١ س ض٠ْٟ   ّ ب114ض  ١ٞي خدْس  نبة٠ٚ١ْٚٛ )ظٕ ١ؾد٥ ٟ غًػ١ًٚ ز يردٕ ٚ   خدٕ ي١ ٥ٝ

 بٙطّ ١ؾ ٠ ٞ ز٠ّٚٚ ٚ غٝب١ّٝ  ١َٖٟٛٚ ١٥ًٖٞ  ١قٔ ٚ ؾٝع١ٜ١نٞ َٛ ط
٥ٝٓػةةةكًبث١زٜدٟ ٥ٝػةةةتّ  ز٠ض ةةة١م ةةةة١ ْرٛٚغةةةٞ يِٛضغةةة دٕ ٥ةةة١ىلب  نةةةٛضظٕٚ يةةة١  

ٟ 179999يةة١ َةة١  ن١غةةٞ  ةة١كني نةةطزٕٚٚ  نةة١    431111ٟ َٝتزٜةةس   ةةة١  1111
ز   ض ةٝٓةةب  194ٜؿةةٞ  ٣ًٜ١ٝةة١ب يةة١   319999ٟ نٖٛريًةةٜٛٞ ٚ 14999ةةة١خ ٝدضٟ  

  ١قسٜط نطز٠ٚب  19999ٚ ثؿ هبٖٞ ة١  129999ة١ؾٞ ثٝؿهبٖٞ ة١ 
 

ض يةة١ خكٛقةةٞ ظَدْةة٠ٚ١ خةة١يريهٞ يِٛضغةة دٕ ٥ةة١ند ةةة١ زٚٚ ة١ؾةة٠ٚ١: ثاإ ةة١ٜين ٥ةة١
   ٛ ٚى ٜةة١ ين يةةِٛضٟ يةةِٛضٟ طةة١ٚض٠ )َد١َغةةدْٞ  نةةٛٙ طًةةبٟ  ةةة١خ ٝدضٟ  ٚ يةةِٛضٟ ثهةة

ٟ  ١ًٜٞب ظَدْٞ ١٥ّ زٚٚ ة١ؾ١ ةة١طٜٛبط٠ٟ ةة١   ٛ  عضا ٚ ٥ة١ز  ٞ   ظب َٛؾةدة١ٖ١ ٞ  ١ية١ 
ٕ ْٝٗدٜة١و ١٥ؾةٛةٗٝبٓطٜب ١  دضغةٞ  ةة١ةّ ٥ة١ َة١       ٕ ض١ٜ٠ٜة١  ظا  ٝرة١ٚ ظاض َٛ  ةدةٞ   ضا
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ٖ ٟ ظَدْٞ ١٥ّ زٚٚ ة١ؾ١ ي١  دضغٞ ظٜد ط ي١ نٛضزٟ ْعٜه ٠ٚ ١ٖض ظ  ١زقٝك١  ة١ 
 ظَدٕ ةه١ ب حثٟؾدٟ ة١زٚٚ ة ي١ٜ١ى ١٥ط١ٕب ) ١َد

ة١ؾٞ ي١ى  ة١ ظَدْٝبهٞ نٛضزٟ ْعٜو ن١بٛضٟ قػ١ ١٥نة١ٕب  ١ؾة ٠ ٞ َةدٖهٞ    
ي١ ز٠ٚضٟ  سٚزٟ نطَدؾدٕ ٚ  ًٝت١ْٜؿٞ ٠ٚنٛٚ ي١ى قػ١ ١٥ندب ة١ةريّ  ١ؾ ٠ ٞ 

 نٛضز ؾٖٛدٕ ي١ ةٓٛةٞ ثؿ هبٖس ١ٜ ة١ نٛضزٟ نطَدزلٞ قػ١ ١٥ندب  
ظَة١ٚ ية١   طا  ١ٖٜة١ نة١ ية١ ْعٜةو      ١ؾة ٠ ٞ ٥ة١ْ دضيب    لُ عرياقٌ عُجُوةذا:  (6)

 ز٠ٚضٟ ةطٚة١ضزٜؿس   ١ؾ ٠ ٞ ة١ٜدو ٚ ث  ٠ٚ١ْْس ١ٜ١ٖب
 ١ؾ ٠ ٞ ؾٛ ْهدض٠ ١ٜ١ٖ ٚ ظاضٚ ة١ ق٠ٛ ١ ي١  دضىٞ ٚةري دْٞ  لُ فارشذا: (7)

 دضؽ ٚ نطَدْس  ظاض خبٟ ْٝؿدٕ ز ٠ٚ  ٠ٚ ة١ٜٓٝبو  ه١َٚٛ ٝبهٝؿٞ ز ١َظض ْةس٠ٚب  
ٕ ُطٚق١َٕ   ةةٛٚضى   ةدضّٚ  خة١ٜط    ة١ضٜع  نةٛضّٚ       ٟ ٥ٝػ دن١ٟ ظ ضندٕ  ٥ٝػة دةدْد

ضْٚٝعةضٚ ز ض زلطز٠ب ي١ ؾة١ضقٞ ؾة  ظ٠ٚ٠  ةد جب ٓةدٚضز ١٥نة٢ب  ةد قة١ض  ٞ ةة١ طٟ         
 دضغةةٞ ةةة١ ز٠غةة ١ٜ٠ٚ١ يةة١ جتةةدض٠و ٚ ظض  ١ ٝؿةةس  ةةةدف ثٝبؿةةه١ٚ ٠ٚٛب ةةة١طٜٛبط٠ٟ   
٠ٚغع١ ٞ ١َغه١ْ١ن٠ٚ١ٜ١ ١٥ة٢ب ْرٛٚغٝبهٞ ظاضٟ ة٣بٛ ةٝػة  ٚغة٢ب ٖة١ظ ض َديريٝبةو     

ب يةة١ ثٝبؿةةس  ثٝبةةٓج ة١ؾةةٞ طةة١ٚض٠ٟ ٖةة١ة٠ٚٛ: ٥ٝػةةُد ًٝٞ  ض َةةدْٞ  نةةدضظٜٚٞ     ٥ةة١ة٢ب
ٍب      ١َغةةةعٛز٣ٛ ؾةةةدندْٞب ةةةة١ ِضٜٛ ٜةةة١ ٞ ْدٚخبٜةةةدٕ ١٥َ ٠نةةة١ٜدٕ ١ْ ةةة٠ٚ١ٟ ٥ةةة٠ٚٚ١
 ٛنُةةةس ضٟ غدغةةةدْٞ ١٥ضز٠ؾةةة ٠ب ة١ؾةةةٞ ؾةةةدندْٞ يةةة١ ز٠ٚضٟ غةةةد ًٞ خةةة١يٝجٞ   

ٟ  دضغ١ب ة١طٜٛبط٠ٟ  دضٜذ   طقة١ٟ ٖة١ض٠ َةُٖٛٝٞ ض َةد     ٘ ٜة١ب  ة١  ُا ُةس ضٟ  ٟ  ٛنضاو
  3ؾٛ ْهدض٠ٚ نطَدٕ  ي١ّ  طق١ٜ١ ةٛٚب  )٥ٝٓػكًٛث١زٜدٟ ٥ٝػتّ  ةرًيسٟ 

 
ب  ١ؾةةد٥ ٟ طةة١ضانٞ نةةٛضز ١ٖٜةة١  ةةة١ةريّ    عضااٟةةة١ لةةُ والَتةةٌ كروانةةذا:   (8)

 ز٠ض ١قٝدٕ  ١ كٝت ٝبو ز٠ؽ ١ْن١ٚوب
 ١ؾة ٠ ٞ ةةدظٚنٞ ١ٖٜة١ٚ  ية١ ةٓةٛةٞ ٥ٝبط ْٝؿةةس        هرانةذا: طـه لةُ والَتةٌ    (9)

 ةٝٓط ٠ٚبب  طق١ٟ ١٥ّ  ١ؾ ٠ ١ عضٟة١
 ١ؾة ٠ ٞ  َٛة١ضيب ١ٖٜة١ نة١  طقة١ندْٞ: قٛةة١ قط ًْةب          ( لُ والَتةٌ طًَالنةذا:  10)

ٕ لهدًْب  ة١ٖدزضيب  ؾدٙ نٛةًْةب ٚ ة١ؾةد٠ًْٛب ٥ة١يريٝبٔ ية١      ِض٠ف ْةدزض ؾةد٠ٚ١ٖ ية١    طا
 خبض غد٠ٚ١ْ ٖٝبٓط ١ْٚ ٥ٝبط٠ب )١َمجٛ ١ٟ ة١َع١ٝ ٞ ٥دغٝدٟ ١َضن١ظٟ 
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 ٞ َٛز ًْةب ١ٖٜة١ نة١ ٖة١ض٠ ثٝبؿةه١ٚ ٟٛٚ       ١ؾة ٠  لُ والَتٌ وازَنذَرانةذا:  ب11)
  ١ؾدٜطٟ نٛضزٟ ٥ٝبط ١ْب )نٛضزيط ب

ٚ ي١ة١ٜين ١َؾ١ٗزٚ ةٛةٓةٛضزز   ١ؾةد٥ ٟ ؾةدزيًب      لُ والَتٌ خؤراشانذا:  ب13)
 ظ ط ًْب   ١َٛضيب ١ٜ١ٖب  ١ؾ ٠ ٞ ظ٠ ط ًْب ي١ ِض٠لديس ١ٜٚ ة١ ق٠ٚٛ ١ب

 ١ٜب ١ؾ ٠ ٞ ةٛظ٠ٜهدٕ ١ٖ لُ والَتٌ هُوُدانذا:(. 13)
                        

 
 كىردٍ رِوشًُ:

ي١ مجٗٛض١ٜ ٞ ١٥ض٢ْ١َ )١٥ضٜٛ ٕ ز   ن١ْس  طق١ٜ١نٞ )ظٜتٕ ٟ ةد١ٜظٜس ١ٜ١ٖب  
َديٝبةةو يةة١ ْعٜةةو ٥ةة١ضٜٛ ٕ    1999زٚق ةةبض  ةةطٜض  ٥ةة١ىلب: يةة١  ؿةة ٠ ٞ )ةةةدظانٞ ٜـ    

 ب ةٝبجريةةةةةة١ ي١َدْةةةةةة١ يةةةةةة١ ز خًةةةةةةٞ مجٗٛضٜةةةةةة١ ٞ     ١ٖ21ٜةةةةةة١ب )نةةةةةةٛضزيط  ةثةةةةةة١ض٠   
ٝؿةةس ٚ يةة١ يٝةةٛ ٟ ٥ةة١يٝع ة  ثةةٛٚيٞ ق١زميةةس   يةة١ ظ٠ْريةة١ظاض  ةٛ ْؿةة      ضةدجيدْذ٥ٖةةد

 ١ٜى  ١ؾهٌٝ ١٥ن١ٕبض ب  ١ؾد٥ ٟ نٛضز ١ٜ١ٖ ٚ ق١عضٟة( ٥ٌٝ ٚ ٥دض ؾس  ة١
ٕ يةةة١ َةةة١  ٟ )٥دخػد١ ؾةةةس   نةةةٛضزٜبهٞ ظاض ١ٖٜةةة١ٚ يةةة١ ْةةةبظز٠ ْد ٝةةة١ز        ُطٚقااا

 ةتريٚة٠ٚ١ْٚٛٚ ١َٖٛٚ ظ ضٜعٔب )نٛضزيط 
 

 كىردٍ بمىجصتان و هًهذشتان:
ضزٟ ٥ٝبةط٠ٕب ١َضنة١ظٟ نة١        ٠ ٞ  ١ؾةد٥ ٟ نٛة  ة١ ٝدٕ  ثا  ١ؾ ٠ ٞ ةط خبٟ ١ٖض٠ ة١ قٛة

ٟ ٥ةة١ّ ُطٚقإاَةة١ -َٝةٌة 339يةة١ ز٠ٚضٟ )نةةتو ٠ يةة١ )نةة١  د ٠ٚ٠  ةةد )ةؽ ةةة١يت  ْعٜهةٞة     
    ٛ نِ ٚ ْرةةة ا  نةةة١َ  ةةةة١ةريّ ةةةة١  ةةٛة  ةةةطٕب  دنُٝٝةةة١ ٞ ١َضنةةة١ظٟ  ذ ١ؾةةة ٠ ١ٜ١ب يةةة١ )ةًةةٛة

ّ  ١ؾةةةة ٠ ١ٜ٠ٚ١ نةةةة١ يةةةة١  طقةةةة١ٟ   ةًٛةػةةةة دٕ  نةةةة١ )نةةةةتو ٠  ةةةةة١ ز٠ؽ ِض٥٠ٝػةةةٞة ٥ةةةة١   
ضز ةة١  ُٟندَ ١ض  ٟ ١ٜب زٚٚ ة١ؾٞ ١٥ّ  ١ؾ ٠ ١ ة١ ق١َٚٞ نٛة ٜبٓط ٠ٚ  ةة١ةريّ    عضا ة١ٗ ْٛة ب ؾٛة

ًٝبهٞ ة١ ق٠ٛ ١بضٕةّ ٚ ١ٜ ١٥ّ ؾٛةٗد١ْ    ٝر١ نْٛه١ ْد٠ٚن١ٜدٕ ز٠ٝي
ةٝجري١ ي١َ١ف  ١ؾة ٠ ٝبهٞ نةٛضزٟ طة١ٚض٠ٚ خديكٝؿةٝدٕ ي١ْدٚز ٜة١ نة١ نةٛضز        

ٞ ةط خبٟ  ١ؾهٌٝ ١٥ن١ٕب ِض٠ْري١ ي١  ة١ضةٞ ٥ٝبط ْة٠ٚ١ ةةب    ط١يٞ ١َؾٗٛٚض٠ٚ ١٥غدغ
   ١ٕ  ١ؾ ٠ ٞ )ةط خبٟ ٜـ ١٥ة٢ب ي١ٜٚب٠ٛ ٖٝجط٠ ٞ نطزة٢ببذ٥ٝبط٠ ٖد نبب 
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ن١غةةةةةةةةٝبه١ب   299999َكةةةةةةةةس ضٟ ْرٛٚغةةةةةةةةٞ ٥ةةةةةةةة١ّ  ١ؾةةةةةةةة ٠ ٞ ةط خبٜةةةةةةةة١   
 )٥ٝٓػكًبث١زٜدٟ ٥ٝػتّ ب

 

غةةةدنٝٓٔب  ب يةةة١ّ  ١ؾةةةد٥ ٠ ١ٖٜةةة١ٚ  يةةة١ ٚةري ةةٞة غةةة١ْسز    عضااٟايةةة١ ٖٝٓسغ دْٝؿةةةد ةةةة١ 
دٕ  ١ُ٣ْٓ    41119ْرٛٚغةةٝة ٖةةة١ةٔ  ذن١غةةةٝبه١ب ٥ةةة١ّ  ١ؾةةة ٠ ٞ )ةط خةةةبٟ ٠ ٖةةة١َٛٚ غةةٛة

ة٢عضااٟاظَد١ْنةةة١ٜدٕ ةةةة١ ُةةة١ٟ ةًةةٛة ٥ٝبط ْةةٞة  ٝبهةةة١ٚ ٠ٚٛب ٠ٚ ي١ٖج١نةةة١ٜدٕ ْعٜهةةٞة  ٗب ن١ٝي
ٚ  طةٝعةةة١و ٥ةةة١ّ  ديريةةة١ ١ْ ٝجةةة١ٟ ٥ٝدةةة ت  طاإا ي١ٖجةةة١ٟ ٖٝٓةةةس٣ ١َضنةةة١ظٟ زض ٜٚةةةس٠  ةةةة١ 

ٛ  زض ٚغةةٝب١ٝ ٞ قةة١ضف ٚ ْةة١ ٜٛٚدٕ   ١قطٜ ةة١ٕ    ٜةة١ب غاٟا ةة١ٜين قةة١ضف ٚ ْةة١ ٟٛٚ ةًةة
ضزٜـ           ةٝبجري١ ي١  ١ؾة ٠ ٞ ةط خةبٟ  ية١ ْةدٚ  ١ؾةد٥ ٟ ةًٛةةس  زٚٚ  ١ؾة ٠ ٞ  ةطٟ نٛة
ٛٚضٕ  ٠ٚ ١٥َدْةة١ف زٜػةةد٠ٚ١ْ ٥ةة١ة٢ب يةة١  ١ٖٜةة١ نةة١ ةةة١ )َد١َغةة١ْٞ =َةةدّ  ١غةة١ْٞ   ١َؾةٗة

  ١ضةٞ ٥ٝبط ٠ٚ١ْ ٖد نبب   ) ٥ٝٓػكًٛث١زٜدٟ ٥ٝػتّ 
 

 لُ ئُفغانصتانذا:
ب  ١ؾةةد٥ ٟ ظ٠ْري١ْةة١ ١ٖٜةة١ نةة١ عضااٟض ٓد١َ  يةة١ ١٥ غدْػةة دْس  ةةة١ةةة١طٜٛبط٠ٟ ؾةة١

ِض٠ْريةة١ يةة١ ةًٛةػةة د٠ٚ١ْ ٖةةد نبب َٛغ ١ؾةةطٜل )َبض ةة١ٕ غةة١ٓضٕ ٜـ ٥ةة١ىلب  ِض٠ْريةة١     
 ب  ١ؾد٥ ٟ نٛضز ي١ ١٥ غدْػ دْس  ة ٢بب ة١ةريّ ةبٟ  ١ كٝل ١ْنط ٠ٚبعضٟة١

 
 
 
 

 5395مارتٌ   59
 جلَدٍ ئُووَلَ تُواوَ
 حمُمُد ئُمني زَكٌ.
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 ناوٍ ئُو كتًَبانٍُ

 دووَكررَ ئًصتًفادَم ىلَثهكُ بؤ نىوشًين ئُم ئُ
 
 (بُ زوانٌ  ئًهطمًسٍ:1)

1. The Encycolpaedia of Islam. V 1,2,3,4.                                                               
2.  Eerly History Assyria. By Sir Silney Smith, London, 1923.                                 
3.  Ahistory of Babilon, By L. W. King, London, 1919                                           
4.  Ahistory of Summer and Akkad, By L. W. King, London, 1919.                         
5.  The Historians of the World, V. ll, I, London, 1926.                                           
6.  Chaldea, By Ragazin and Zonaide A., London, 1886.                                         
7.  L’orient et la Grece  Par Fager Peyre, Paris, 1924.                                              
8.  The Cambridgi Ancieut history by J. B. Bury The Assyrian Fmpire S. A. Cook 
V. lll, London, 1925.                                                                                        
9.  History of Asryris, by A. T. Olmstead, London, 1923.                                       
10. Mesoptamian Origins, The basic population of the Near East, by Ephraim A. 
Speiser, Philadephia, 1930.                                                                               
11. The Lands of the Eastern Caliphate By A. Le Strange, Cambridge, 1905.             
12. History of Persia by Major-Ceneral Sir John Malcolm, 2v. London, 1829.          
13. The Ancient History of the near East By H. R. Hall, Fourth Edition London, 
1919.                                                                                                             
14. The Caliph’s last Heritage, A short of the Turkish Empire By Sir Mark Syks. 
London, 1915.                                                                                               
15. Persia, By John Piggot, London, 1874.                                                             
16. Mosul and its minorifies By Harry Charles Luke, London, 1925                        . 
17. Feur Centuries of Modern Iraq By S. H. Longrigg, London, 1925.                      
18. Mesopotamis and Kurdistan in Disguise By E. B. Soane, London, 1912.           
19. Report on the Sulaimanis Distriet of Kurdistan, By E. B. Soane, Caleutta, 
1918.                                                                                                             
20. Notes on the tribes of southern Kurdistan Bu E. B. oane. Baghdad, 1918.          
21. Administration Report on the Rowanduz distriert for the year 1919.                    
22. The case of Kurdistan against Tmke, Philadelphia, 1930.                                      
23. Two years in Kurdistan, By W. B. Hay, London, 1921.                                     
24. The Statesman’s year book.1926.                                                                             
25. Almanach de Gotha, 1926.                                                                               
26. A general history of Europe, By J. H. Robinson and J. H. Breasted,       
Boston,1924.                                                                                                              
27. Vam Mittelmeer Zujm Persischen Golf Von Dr. Max Freiherrn von Yienheim, 
Berlin, 1900.                                                                                                     
28. Luristan: Pish-i-Koh and Bala Gariveh By C. J. Edmonds H. M., London, 1922. 
 29. The Cambridge medieal History, by J. b. bury. M. A. V. 1,2, London, 1922.      
30.Babylonian problemes, by lieut Colonel W. H. lane, London, 1923.                    
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31. The History of the life and reign of Alexander the great. By Quintus Curtius, 
Translated by P. Pratt.                                                                                      
32. Persia and the persian question by the Han. George N. Curzon M. P. V. 1, 11. 
London, 1892.                                                                                                 
33. Arrian, s Anabasis of Alexander and indiea, by Edward james chinnock M. A., 
London, 1893.                                                                                                 
34. Dar-ul-Islam, a record of a journey through tent of the asiatic provinces of 
Turkey, by Mark sykes, London, 1904.                                                            
35. La nation Kurd Par Massoud Fani, Paris, 1933.                                                 
36. Story of the nations, a weekly jornal, London.                                                   
37. The sacred langage writings and religion of the parisis, by Martin Haug, PH.     
D. London, 1883.                                                                                            
38. Sir H. Rawlinson's essay, entitled, Notes on seistan, published in the journal 
of the r. g. s. Vol. xliii pp, 272-294, 1873.                                                              
39. Notes an a marche fram Zohab at the foot of zagras, along the mauntains to   
Khuzistan (susiana) and fram the neetjrpigh the pravines of luristan to 
kermanshah in the year 1836 by Major rawlison, of the bombay army serving in 
persia.          
40. Notes on a journey fram Tabriz through persian kurdistan to the ruins of takhi-
soleiman…. Etc, by H. C. rawlinson 1838 royal geographical society.                
41. The Cradl of mankind. Life in eastern Kurdistan by W. A. Wigram D. D. , 
London, 1936.                                                                                                
42. Media, babylon and persia, including a study of Aend-Avesta or Zoroaster, by 
zenaide A. ragozin, London.                                                                             
43. Wild life amang the koords by Major Frederick Millingen, London, 1868           
44.  Mesopotamia, 1917-1920, by lieut colonel Wilson, London.                              

 

 ( بُ زوانٌ عُرَبٌ:2)
ر   -١ ُؼ ٖةةدْطٟ ةطٜػةة س  يةة١ ٥ٝٓريًٝةةع  هق مياٞا)تاا رٙذ  ههصا٘ا ٜةة٠ٚ١ ةةةب ٠   زٚق ةةبض ةةٝة

  ١ض٠ةٞ  ١ضة١َٛ نط ٠ٚٚ
 ة  نط ٠ٚبطٕز  1131ي١ ة١ٜطٚو ي١ 

 ة  نط ٠ٚبطٕ ز  ي١ ة١ س 1131  ي١ ٠ِض ثبضٟ يٝج١ٟٓ  ٛق ١ ٛي١َٛ٦ّ   ١ضة١َٟٛ  ١ض٠ة٢ -٢
٣-   ٛ ض  يةة ١ٜ١ْٚ     سااطٟ()َعةةدمل  يعكةٛة   َٛ ةة١ضمجٞ ذل١َةة١ز ض٠ ٝةةل ٚ ١٥ةةة١ز  ١غةٛة

 ة  نط ٠ٚبطٕز  ي١ َٝكط ١1137ٟ نٛ ض٠ّ ي١ ز٠ ع
 ة  نط ٠ٚبطٕز  1217  ي١ ) الخب ر  هشِٚٞ مت ح ٗر  هصوٚبٚٞ(، سٚ  عوٛ  حل ٙ ٜ -٤
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ٟ ٖٝجطٜةةس  يةة١ َٝكةةط 132  يةة١ ) هِا٘ا مر  هشااوط ُٚٞ(،  هق ضاٛا بٔاا ١  هاا ّٙ  باّا طاا  م   -٥
 ة  نط ٠ٚبطٕ
 ة  نط ٠ٚبطٕ  ٟ ٖٝجطٜس1217ي١  )كت ر  هت رٙذ(، ت ج  ه ّٙ طِٔظ ٖ بّ  ٙ٘ر، -٦
٧-   ٞ (،  باّا ًشااال٘ٙ ٟ ٖٝجطٜةةةس   ةةة٥١ًٝف ٚ يةةة١ 231ةةةةعا  يةة١   2  )كتاا ر رااا رر  الًااٍا

ٕ ة  نط ٠ٚب ةع٥ٚٞ غٝب١َٝٞ ية١  طٕز  ي١ َٝكط 1114 ِض٠ف ٠ٚظٜةط ٥ة١ةٛ ؾةجدع )ذل١َة١ز     طا
 ةٔ  ػني ٠ٚ٠ ْٛٚغط ٠ٚب

 ة  نط ٠ٚبطٕٟ ٖٝجطٜس  ي١ َٝكط 1291ةرًيس٠  ي١  13  ) هل ًى(،  بّ  ث  -٨
ٟ ٖٝجطٜةس  ية١ َٝكةط    1292  ية١   هشٚ   مح  بّ  هشٚ  .ٙا    ًٚٞ()فت٘ح    س  -٩
 ة  نط ٠ٚبطٕ
 ة  نط ٠ٚبطٕز  1132) دضٜذ  ملٛقٌ   غًُٝدٕ قد٥ة  ي١  -١1
 ة  نط ٠ٚبطٕةًس٠ ي١ َٝكط  19ٟ   هطو) دضٜذ  ةَِ ٚ ملًٛى   ذلُس ةٔ ةطٜط -١١
ٗٞه آي سوق٘قٛ(، عٌ م ه ّٙ ذلٌ   الصفٔ ُٛ -١٢ ٠بطٕز  ي١ َٝكط 1199  ي١ )م  ة  نطٚ 
 ة  نط ٠ٚبطٕز  ي١ َٝكط 1131  ي١ غديريٞ  مح  بٚوٟ  )حٚ ٝ ص ح  ه ّٙ  الٙ٘بٛ( -١٣
 ة  نط ٠ٚبطٕ  ي١ َٝكط  حلض ٜةرًيس٠  ذلُس  2   )تأرٙذ  الًٍ  الس ًٚٞ -١٤
 ة  نط ٠ٚبطٕةرًيس٠  ي١ َٝكط  3   َ  ؾهٝ.  ضغتٕ   الس ًٛ( يعدمل  )ح ض  -١٥
 ة  نط ٠ٚبطٕةرًيس٠  ي١ َٝكط  1  )طبق    هظ فهٚٞ  هلو٠(،  هشبلٛ -١٦
يةةة١ قةةة١ِضْٞ زٚ ْةةةع٠َٝين ٖٝجطٜةةةس    )ساااوم  هااا رر(،  باا٘ا  هفضاااوٟ ذلٌااا  بااّا خوٚاااى،   -١٧

 ةعٞ َٝكط٠بطْٕٛٚغط ٠ٚٚ 
ض  هصاا مت )-11 ز  يةة١ َٝكةةط 1197ةرًيةةس٠  يةة١  3  تااأرٙذ مٗي  الساا َ(، ر.ق  هلل ًِف ٙا٘ا
 ة  نط ٠ٚبطٕ
٠بطٕز  ي١ َٝكط ٠1191  ي١ ةًس 1  )ًهقٍ  هبو  ْ(، ٙ ق٘  بّ عب  هلل  حلٌٜ٘ -11  ة  نطٚ 
 ة  نط ٠ٚ  زٚٚ ةرًيس٠بطٕز  ي١ َٝكط 1197)َٓجِ  يعُط ٕ   ي١  -39
ز  يةة١ 1113يةة١  م ٢اا ٝ  ملهاا ر   هقاا ْ  ه  بااع عظاا  ٗ ههظاا ّٙ، ذلٌاا  ف ٙاا  ٗغاا ٜ،     -31

 ة  نط ٠ٚبطٕ َٝكط
٠ٚ  ٥ة١  731)ن د   كِٜٛ  ي ًسٕ    ي١  -33 ٕ ٟ ٖٝجطٜس   ٥١ًٝرٞ  ١ٚ ٚ ةٛة َ  )٥ة١ةٛ  ضٟ ٥ة١ ثا

 ة  نط ٠ٚبط٠ٕب ي١ َٝكط ١(١٥يرٝس 
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ٟ ٖٝجطٜةس   1394ية١   )ٗفٚ    العٚ ْ ٗ ُب ١  بِ ١  هزً ْ(، مشص  ها ّٙ  بّا خولا ْ،    -32
 ة  نط ٠ٚبطٕ
     ةٔ خًسٕٚب)كت ر  ههو ٗمٙ٘ ْ  ملبت أ ٗ خلو -34
 ة  نط ٠ٚبطٕز  ي١ ة١ س  1129ةو  بدلٞ  ي١ طٕ  )ًفصى غر  فٚٞ  هه  ق(، -31
 ة  نط ٠ٚبطٕز  ي١ َٝكط 1129  زٚن بض ة١ًة ؾٝبطنبٙ  ي١  هقضٚٞ  هل مٙٞ() -31
٠بطٕ  ذلُٛز   ٓسٟ  ةيٛغٞ  ي١ َٝكط )رٗح  مله ُٛ( مت تفش   هق آْ  هل ٍٙ -37  ة  نطٚ 
(، عٌ م هااا ّٙ  بااٛا عبااا  هلل  بااّا ذلٌااا   هل تااا        -31 ) هفااات   هقشااٛا مت  هفااات   هق سااٛا

 ة  نط ٠ٚبطٕي١ يبْس٠ض٠  1391ف نط ٠ٚٚ ي١  ٥١ًٝ 119  غديريٞ  الصفٔ ُٛ
سٟ  غةةديريٞ       -31 ٙ  ةة٥١ًٝرٞ نةةطز٠ٚٚ  يةةة١   114)قةة ح  ة ؿةة٢   ؾةةٝبذ ١٥ةةة١ز  يكًكؿةٓة

 ة  نط ٠ٚب  طٕي١ َٝكط  1114
ٍب  ١٥ة١ز ١٥َني  ي١  -29  ة  نط ٠ٚبطٕي١ َٝكط  1131) جط  ةغتّ   ةع٥ٞ ٠ٚٚ١٥

 
 نٌ:مثا( تىركٌ عى3)

ز  ية١  1247ةرًيةس٠  ١٥ةة١ز ِض٠ ٝةل ةة١ة   ةٛضنٞ ية١        1ب  ةٜٛٛى  دضىٞ  ُةَٛٞ   1
 ة  نط ٠ٚبط١٥ٕغ دَبٍ 

َٖٛةةدةطٜين  ٠ِض٠ف َةةسٜطٟ  ُةة٢َٛطاإضٟ زٚق ةةبض ) ةةطٜج ٠  يةة١ ثاإنةةٛضزيط  ٥ةة١ .٢
 ة  نط ٠ٚبطٕز  ي١ ١٥غ دَبٍ 1234 ٛضنٝد٠ٚ ي١ 

 ةرًيس٠ب 1ة  نط ٠ٚ  طٕ  ي١ ١٥غ دَبٍ  ه ّٙ س ًٛ َؼق ً٘ض  الع َ، طٕ .٣
دنًيب غٝد4 د ن١ي١ةٞ  ي١ ب   ٚٝي  ة  نط ٠ٚبطٕز  ي١ ١٥غ دَبٍ 214  ٓد١َغٞ  ١٥ٚٝي
ة١طة٠ٚ١    ض ِض٠ف  ١يٞ ِض٠طٕب   دضٜذ  غتّ  َٛةْد ؾ ًٞ   ١ضة١َٟٛ  ٛضنٞ ي١ 1
 ة  نط ٠ٚبطٕز  ي١ ١٥غ دَبٍ 1131ةرًيس٠ٚ   1
 ة  نط ٠ٚبطٕٟ ٖٝجطٜس  ي١ َٝكط 1231ةرًيس٠  ي١  1 دضٜذ  َُٛٞ  َط ز ة١ة   .٦
ِض٠ف ظ٠نٞ َكةدَع٠ٚ٠ ةة١  ةٛضنٞ    ط١َٕٝ  دضىٞ  ةطةٞ ظٜس ٕ  ي١ ب  َسْٝ   غت7

 ة  نط ٠ٚبطٕز  ي١ ١٥غ دَبٍ 1231ةرًيس٠  ي١  1 ١ضة١َٛ نط ٠ٚ  
ةرًيةةس٠  يةة١  19ب   ةةيضٜذ  غةةتّ  يةة١ ٥ْٛةة١ د٥ دْٛ   ١ضةَٛةة١ٟ  ػةةٝبٔ ةدٖٝةةس ةةة١ة  1

 ة  نط ٠ٚبطٕز  ي١ ١٥غ دَبٍ 1134
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ٟ ٖٝجطٜةس  ز٠ّٚٚ ةةدض ية١    1291ية١   ةرًيةس٠   13ب   دضٜذ ةةٛزو  ةة١ٚز٠و ثدؾةد     1
 ة  نط ٠ٚبط١٥ٕغ دَبٍ 

ز   1229ةًةس٠  ية١    4 ةدضىٞ   ةةس ض غةِ ةةط       عثٌ ُوٟيٞ ٙطٕب ضمسًٞ ٚخط19
 ة  نط ٠ٚبطٕي١ ١٥غ دَبٍ 

 ةرًيس٠ب 1ب  دضٜذ ْعُٝد  11
ةرًيةس٠  ية١    3بَكٛض  دضٜذ  غتّ  غٝس  ًٞ  َ    ١ضةَٛة١ٟ ذل١َة١ز ِض٥٠ةٛف     13 

 ة  نط ٠ٚبطَٕبٍ ز  ي١ ١٥غ د231
ةرًيةةس٠  يةة١  1ةةة١ة  طاا   ةةدضىٞ   ةةبٕ ٖدممةة١ض   ١ضةَٛةة١ٟ  ةة١  عثٌ ُٚاإبزٚيةة  12 

 ة  نط ٠ٚبطٕز  ي١ ١٥غ دَبٍ 1223غديريٞ 
 4ٟ ١َةًٝػةةٞ َةة١ دضٜف  عضاا٘ضٜةةد ثااْ٘ةةٞ    ةة٥١ًٝرٞ ذل١َةة١ز  مثاا ب)غةةجٌ  ةة14ٛ

 ة   نط ٠ٚبطٕي١ ١٥غ دَبٍ 1291ةرًيس٠  
 ة  نط ٠ٚبطْٕٞ ي١ ١٥غ دَبٍ مث ٟ  1231ٛٝ ٟٛ  ي١ ب  دضٜذ ٥ٝػتّ  ١٥ة١ز  ًُٝٞ ١٥ير11ً

 ( بُ زوانٌ فارشِ:4) 
ٟ ضٟ غةدةل َؿة  ١٥يس٠ٚية١ ) ١غة١ٕ ث ٜٓد ٜة١ٚ   ةدض      ثٕب  ٜط ٕ قسِٜ  1١٥ ٜة١  ية١   سا

 ة  نط ٠ٚبطٕٖط ٕ طٕي١  م ٟ ثدضغ1291٢
ٖٝجةةطٟ  ةة١يٝف 721ب  ةةدضٜذ طٛظٜةةس٠   ١َةةسٚيريتري ١٥ملػةة ١ٚيف ٥ةة١يكعٜٚين  غةةديريٞ  3

 ة  نط ٠ٚبطٕي١ يبْس٠ض٠  ١1119 غديريٞ نط ٠ٚٚ  ي
ةًةةةةةس٠  يةةةةة١  2ض ٟ   دغةةةةةٞ   ةةةةة٥١ًٝرٞ ١٥غةةةةةه١ْس٠ض َْٛؿةةةةةٞ  آب  ةةةةةدضٜذ  ةةةةةدمل 2

 ة  نط ٠ٚبطٕٖط ٕ طٕٖٝجطٟ ي١ 1212
ٛ  ثٕ  ١٥. ُزٓٞ  هقو٘ر4 ٟ ضٟ ةةس هلل  ملػة  ز  1111ٜة١   ١ضةَٛة١ٟ ٥ٝٓريًٝةع٣ ية١     فا

 ة  نط ٠ٚب      طٕي١ يبْس٠ض٠ 
ٟ ٖجةةطٟ  ةة٥١ًٝرٞ  1991ٜٔ ١٥ي سيٝػةةٞ  غةةديريٞ  ب  ةةدضٜذ ؾةةط ٓد١َ  ؾةة١ضف ٥ةة١ز   1

 ة  نط ٠ٚبطٕ 1129ٚ ي١ قدٖ ٠ 1119غ بض  غديريٞ بط نطز٠ٚٚ  ي١ 
 
   يبْسإ  )٥ٝٓريًٝعٟ ب1129  11  13  11ب ة١ضٜس٠ٟ ة١َع١ٝٝ ٞ ٥دغٝدٟ ١َضن١ظٟ  ْٛغد١ٟ 1
 نط ٠ٚبة  طٕز  ي١ ثدضؽ ة١  ط ْػعٟ 1111ض٠ٟ ؾ١ضٜف ثدؾدٚ قبْرط ْػٞ قٛيريح  ي١ خطٕب 3١َ
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 ثًَرشت
           

 الثُرَِ بابُت
 -ئة  ثٝبؿ١نٞ بببب زن بض ن١َدٍ ١َظ١ٖض ١٥ة١ز

 ف
 -ٟ ظ ْٝدض٣    مٟٚٚ نبِضصي١ة١ٜٕ يٝبع١ْٟ َٝب  غ هطز٠ٚ١ْٟ ن١ْس ١ٖيري١ٜ١نٞ َٝبعِٜٚٚٞض
 بببببب ذل١َ١ز ١َة ة١ٌَٝ ضاشة١ٜدْٞغ ١ٟ نٛضز٠٠ٚ٠ز

 
 ّ -ق

 1 ١٥ّ ن ٝب ١ّ نبٕ ْٛٚغ٢
ٍب: نٛضزغ دٕ ٚ ةٝبري١ٚ َٝكس ضٟ نٛضزبببب  نٛضزغ دٕ ة١ ن٣ٛب طٛ ط ٠ٚ  1  ١قرًي٢ ٠ٚ١٥

 1   ة١طٜٛبط٠ٟ  دضى1٠ٚ١)
 12   ة١طٜٛبط٠ٟ ةٛ ط  3٠ٚ١ٝٝ)
 14 ب نٛضزٟ ٥ٝبط 1ٕ
 11 ب نٛضزٟ  ٛضنٝد3
 32 ب نٛضزٟ    م2
 31 ب نٛضزٟ ِضٚغ4١ٝ
 31 ب نٛضزٟ غٛض١ٜ  1
 29 سغ دٕ ١٥ٚ غدْػ دٕب نٛضزٟ ةًٛةػ دٕ 1ٖٓٚ

 22  ١قرًي٢ ز٠ّٚٚ: ١َْؿ٥١ٞ نٛضز
 24 يري١ ١ٟ  بٕ َٝٓبضغهٞطا١َ
 42 مسٚ  ١ٟ غٝبط غٝس١ْٟ يري١ط ١َ
 19 ز ١ْض ٣ ِض
ٍب  ١َٕط  13 ١َٟ ظ  طاؽ ُع٘ة١ق١ٟ ٠ٚ١٥
 13  يبيًب1)
 12  طب 3ٞ)
 11  ندغد2ٟ)
 11   غٛةدض4ٟ)
 17 ة١ق١ٟ ز٠ّٚٚ  )َدزٚ  ١ٚ ةعٞ   ة١اط
 11   ١َز1)



 319 

 11   ْدٜط3ٟ)
 19   ندضزاخب2ٟ)

ٛ يري٢  دضى١ٟٝٝ نٛضزٚ نٛضزغ ٕد ٛخ ١ق١ض ١٥  ١زٜد  ١قرًي٢ غٝب١ّٝ:َ  ٚ ضٟ ق١زمي٠ٚ١  د ز٠ٚضَٟ   17 ي١ ١٥ز
 11  يبيًب  1)
 73   طب 3ٞ)
 71   ندغد2ٟ)
 71   َٝ د4ْٞ)
 19   غٛةدض1ٟ)
 11   ْدٜط1ٟ)

 11   ١َز7ضٟ ٥ٝػتّ     )ظٔ٘ د 
 14 نٛضز   د ز٠ٚضٟ   ٛٚ د ٞ  ٛضى

 199 نٛضز  ي١ ظ٠َدْٞ )٥دي ٜٛ٘ ز   
 192  ١قرًي٢ نٛ ض٠ّ: نٛضز  ي١ ز٠ٚضٟ   ٛٚ د ٞ  ٛضنس   د ز٠ٚضٟ ٥ٝبًددْٞ

 197 نٛضز  ي١ ز٠ٚضٟ ١٥ دة١ندْد
 111 ٥ًٝدد٢ْ )١َ بٍ ز  ٗنٛضز ي١ ز٠ٚضٟ خ١ٚ ضظ٢َ

 111  ١قرًي٢ ثٝبٓج١ّ:  نٛضز   د ز٠ٚضٟ ق١ ٣ٚ١
 133 ْٝس مث ي١ ز٠ٚضٟ ق١ ٣ٚ١ٛ ٠ٚ١٥ىل  ه١َٚٛ ٞ  ٛ

 121  ٛقٝدْٞ نِٛض٣ ةدٕ ثبةري
 127 ٠ٚقع١ٟ ز٠ّ ز٠ّ ق١ةري

ٌب ٚ دَٞ  ١ؾد٥ ٟ َٛنطٟ  141 ق١ 
 144  ٛقٝدْٞ َٛنطٟ

 147 نٛضز   د ز٠ٚضٟ ْدزض ؾدٙ    ١قرًي٢ ؾ١ؾ١ّ: ١٥ ٛ يري٢ نٛضز   د ١٥َطا
 113 ْدزض ؾدٙ ع٠َٝين ٖٝجطٟ ١قطٟ غٝدْ ٟسٚطنٛضز   د ١٥ٚ 

ٍب ١٥ض١َٝٝٓز   113 َٓدغ١ةد ٞ نٛضز ي١ط١
 113 نٛضز  ي١ ١قطٟ ةٝػ ١َٝٓد

 114 قٝدَٞ ة ًٝؼ
 114  1111—1114ؾ١ِض٣ ط١ٚض٠ )

 113 1131قٝدَٞ 
 111 1129قٝدَٞ 

ٌب ٚ  ١ةٝد ٢  111 نٛضز ٠شٜدْٞ نب١َيري٢ ٗ ١قرًي٢  ١ٚ ١ّ: ؾه
 393 َٛ  ١ق١ز و ٚ زٜد١ْو

 392 ١ٖةٞ ظ٠ضز٠ؾةذ١َ
 391 ٥دٜٝين ظ٠ضز٠ؾة
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 391  ١قٝس٣٠  ١يٞ ٥ٝتٖٞ
 311  ١قٝس٠ٟ ١ٜظٜسٟ

 314 ظَد٢ْ نٛضزٟ
 321 ة١َعٝدو  ١َمجٛ ١ٚ ة١ض ٥ٝسٟ نٛضزٟ

 321 ي١ ١٥ٚ ٥ًٝٞ ٥ٝػت١َٝ ٝس   ١قرًي٢ ١ٖؾ ١ّ:  ١ؾد٥ ٟ نٛضز
 343 ي١ ز٠ٚضٟ  ه١َٚٛ ٞ نبيري١َين َٝكطز  ) ١قطٟ ١ٖؾ ١ّ   

 347  ٟ َٝتزٜس 1111-١1114 ثٝبـ ؾ١ضٟ ط١ٚض٠ز  )ي
 341 ز      خؿ ١ٜ١ى ة١  ١ؾ ٠ ١ندْٞ A ُٟٕطٚقي١ ١َ

 311 ز       خؿ ١ٜ١ى ة١  ١ؾ ٠ ١ندْٞ B ُٟٕطٚق١َي١ 
 319 ز       خؿ ١ٜ١ى ة١  ١ؾ ٠ ١ندْٞ   Cٟ  ُٕطٚق١َي١ 
 314 ز      خؿ ١ٜ١ى ة١  ١ؾ ٠ ١ندْٞ   D  ُٟٕطٚق١َي١ 

 311 ز       خؿ ١ٜ١ى ة١  ١ؾ ٠ ١ندْٞ   E  ُٟٕطٚق١١َ ي
 311 ز       خؿ ١ٜ١ى ة١  ١ؾ ٠ ١ندْٞ   F  ُٟٕطٚق١َي١ 
 379 ٣ب ١َ ًَٛٚدو ز٠ض ١م ة١  ١ؾد٥ ٟ ز٠ٚضٟ  سٚز ) ١غ١ْدًْب   ١ندضٟ  َٛنطٟ عضااة١

 373  ١ندضٟ
 372 َٛنط٣ ٠ٚ ٜد َٝهطٟ

 374 ٥ ٟ نٛضزٟ ٥ٝبط ٣ٕب ١َ ًَٛٚدو ز٠ض ١م ة١  ١ؾدعضااة١
 371 ٟ غدةترُٕطٚق ١ؾد٥ ٣  ٚةري ٞ َٛنطٟ  ٜد ١َ

 371  ١ؾد٥ ٟ ٚةري ٞ نطَدؾدٕ
 377 ٠ضةدجيدٕذ ١ؾد٥ ٟ ٚةري ٞ ٥د

 377 ي١ يٛضغ دْس 
 319 ي١    قٞ  ١ة١َس 

 319 ي١  دضغس 
 319 ي١ ٚةري ٞ نطَدْس 

 319 ٖط ْس ٕطي١ ٚةري ٞ 
 319 ي١ ٚةري ٞ طٝبتْس 

 311 ي١ ٚةري ٞ َدظ٠ْس٠ض ْس 
 311 ي١ ٚةري ٞ خبض غدْس 
 311 ي١ ٚةري ٞ ١َ١ٖز ْس 

 311 نٛضزٟ ِضٚغ١ٝ
 311 نٛضزٟ ةًٛةػ دٕ ٚ ٖٝٓسغ دٕ

 313 ي١ ١٥ غدْػ دْس 
 312 غ١ضند٠ٚ
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òŠìì†@ H@ ŽßbmŠò‡äbïä@ ðÄû‹à@ ñŠóÙîóq@ ñòìb bq(Homosapiens 

Neandertalensis)@@ çaíŽïä@ñòìbà@ üi@ òìónŽîŠó ò†@ óØ@ òìómòìaŠŒû†VP@ ì@SU@
æîaŒ@ ”Žïq@ Žßb @ ŠaŒóè@ N@ üàŠóš@ ñýóÔ@ óÜ@ óØ@ ñóäbåïåÙ“q@ ìóåØ@ ìó÷I@Úî ä

ðäbáŽïÝ @ ì@ ÛíØŠóØ@ çaíŽïä@ ì@ Žßbàó›àóš@ HØòìì‰Žïà@ ì@ çìa‹Ø@ñŠóiìŠìò†@ üi@ ñó
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@ ðÜbTWUPt@NŒ(QP)òìónŽîŠó ò†@@ N@ìbä@ ðäbîˆ@ òìómbØ@ ìóÜ@ çó‚ò†@ ñŠò†
çìíi@ÚîŠó‚@ òìóÜbØín“Ø@ ói@ ìòìín“ŽïéŽõuói@ çbïmìóÙ’ó÷@ N@æî‡äóš@”Žïq@ óàó÷

@ Šbq@ Lìíia‹äaŒ@ ŽßbIQYXU@ HðäbáÜó÷@ñŠaìóåŽîí’@ðÙŽïáïm@MðÙî‹àó÷@M@óÜ@ðØŠím@
 @ŠìíØbi@ðäbn †ŠíØ@ñŠbØóè@õóšìbäŒû†@çbïÙŽî‡äíõ@LìíjmìóØ@Ûb‚@‹Žîˆ@óØ@òìóî

@ñóÙî ä@ðäóàómYPPPìíiò†@Žßb @@Nìíia‡Žïm@‹móà@Ûóî@ñŒŠói@ói@ñ†Šói@ñŠaíî†@N
@Ûóîò†aŠ@bm@ðmóîýóàüØ@ðÙŽïäbîˆ@óØò‡äí @ðäaín“ïäa†@o ¯bîŠò†@çbØóåïÜüÙÜóè

÷@Lì@çìíi@ŽßbÔŠó @òìóïîŠa‡Üòˆb÷@ì@ŽßbØín“Ø@ói@ìòíióè@çbîìímìóÙ“Žïq@óÜ@ñ‹Žïàb
òìbåŽïèŠbØói@çbîìa‹Ùn ìŠ†@ àN(QQ)@@

@óØ@çìbîˆ@a†óšìbä@ãóÜ@bïubïu@ðîû‹à@ñóÜóàüØ@LçüØ@õìì‰Žïà@ðÜaìóè@ôŽïqói@@@@@
ômü @çbïåî ä‹ @@ñòŠaŒóè@óÜ@çìíi@‡äòìbä@ð û‹ aŒ@ñóšìbä@ðäbØóïõüÝÜüÜ@ì

Šò†@çaíŽïä@ónŽîìóØò†@óØ@ñóîóšìbä@ìóÜ@ümaŠaŠü÷@Lì@æîaŒ@”Žïq@ðàóéŽï@çaì@ñóšbî
ìì‰Žïà@”Žïq@ ïàóèò äaì†@ñò†ó @óÜ@paŠaŠb÷@ñbïš@ìN@@

@çbØóïõ†óØó÷@”ïäaìó÷@ñaì†@çbØóïõŠóàü @@@@@I@μ @ãaŠbäRRWP@MRRSSt@N@Œ
òìì†‹Ø  a†@ çbîóØóšìbä@ a‡àóïŽï @ ñòŠaŒóè@ ðîaì†aì†@ óÜ@ N@óÜ@ çbØóïmü @ ãýói

‹i@çbîóäaìó›Žïq@ðÙŽï’‹Žïè@òìóàóèìì†@ì@o ïi@ñò†ó @ñbmòŠó@çbîŠó @ómòìì†
@ ñòìbà@ üi@ óäbîíïäaím@ Lìòìì†‹ØŠb ŒŠ@ çbîóØómýì@ ìQRU@Šóàü @ ðmýì@ Žßb @

@LçóÙi  a†I”ØóÜH@ói@ñIa†í @H@çbØóïõmü @ñóšòì@óÜ@âØby@ð äbiíŽïä@óiI@ñòíïä
ãóèìì†ì@o ïi@ñò†ó @ðàòìì†HòN(QR)@@

                         
IQPH@@çbéïu@ñìì‰ŽïàIWeltgeschichte QLSLQUVL BerlinH@ñóÙî äì@LòìíšŠò†@ÃŠói@ò†@ói

YPPP@ðäýb @ ðäbáÜó÷@ ñìaŠ†‹Žï Šòì@ Lóäbîíï ìíä@ ŽïÄü @ð ìíäìì‰Žïà@ ñbäaŒ@ ‡äóš@ LóîòŠóqý@
QYVQ@bm@QYVXŠìŒ@LòìíšŠò†@μÜŠói@óÜ@@òìójŽïnØ@ìóÜ@çìímbè@a†ò‹ŽïÜ@óØ@çüØ@ðîìì‰Žïà@ñŠbïäaŒ@æî‹m

çìa  ŠòìN @@
(QQ)@@μÜŠóiTOVOQYXUN@ (Der Tagesstiegel)ðäbáÜó÷@õóàbäˆûŠ@N @@
(QR)@çìì†‹Ø@ð bi@Šó ìíä@ñóäaìì‰Žïà@ìóÜ@ŠûŒ@óÙäíš@LŽõ óji@òìòŠó @ñý@ñóäaìì‰Žïà@ìói@o“q@óîbÙm@

óè@òìóä†‹Ùn aŠ@ói@ îíŽïqóîN @@
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@ðmýó ò†@‹Žîˆ@ómìóØ@a‡àóèìì†@ñòŠaŒóè@ñbmòŠó @óÜ@óØóšìbä@@@@@ibiôÝ@ì@çbØóî
@òìómòìíi@çbØóïõŠb÷@òŒüè@ñŠbàýóq@ñììŠ@ìòŠói@bèòìŠóè@LçbØóïõŠìí’b÷@‹maì†
@çìíib“Øa†@ òìòŒbÔüÔ@ðäbØbïš@ñóšìbä@ óÜ@ bmaì@ LŠìí’bi@ ìòŠói@ òìòŠìíØbi@ óÜ@ óØ
@ñóšìbä@ ìbïàbmüqû ïà@ ðmýì@ ðmýóèˆûŠ@ ñŠìíØbi@ ìŠìíØbi@ ðäbØóšìbä@ ìòŠói

n’ò†@bm@@ça‹Žï÷@ñŠìíØbi@çaíŽïäçbn ‡åïè@ðäbØóN@@
@aìŠóè@æîaŒ@”Žïq@ðàóØóî@ñòŠaŒóè@ñbmòŠó @bm@óäaŠbàýóq@ì@•‹Žïè@ãó÷

@ bØìbïèò†@ ðmóîa†‹ØŠó @ ói@ bî‡ïà@ ðäbØòŒüè@ Lòìíi@ ãaìò†Šói(Deiokes)@óÜ@
@ ñŠóiìŠìò†WQUt@N@óšìbä@ ìŠaí‚óåmbè@ a‡n’óè@ ñò†ó @ ðîbmüØ@ óÜ@ Œ

òŠóôØ@ çbØóïîŠìí’b÷@ ðmýó ò†@ óÜ@ çbïäa‹Žï÷@ ðäbØóî@ì†‹ØŠb ŒŠ
Içbmóá óè]çbmbjØó÷Obn Žï÷@ðäa†óàóèH@óØ@bäa†@ómóîŠüma áï÷@ìó÷@ ‚ónîbq@ói@çbî

@ õìbä@ ói@ ‹maì†@ ì‡äaŠŒó¹bîa†Ibî‡ïà@ ômóîŠüma‹ráï÷@ Ha‹ bäI@ NŠb ØbïØ@]
KyaxuresIHVRU@MUXUt@NŒ@H@ðÜbVQR@ómìóØ@çbØòŒbm@óïïÝibi@ñŠbØìbè@ói@

ðäa‡ÙŽïm@ìŠìí’b÷@ðmýì@ðä†‹Ø  a†ì@çbïn‚ónîbq@ñaìóåîóä@ @çaíŽïä@óÜ@çbîóØómýì
@ aŠòìbä@óÜ@Šóè@bî‡ïà@ðmóîŠüma áï÷@ñŠóiììŠ@òŠüªói@Lì†‹Ø@•óia†@a‡äbîü‚
@ðäbØóšìbä@ Lìíi@ çaìa‹Ð@ çaì@ ñóšbîŠò†@ ñbïåïàŠó÷@ ñŠìíå @ bm@ òìóäa‹Žï÷

@ çbØóïî‡ïà@ ðmýó ò†@ ‹Žîˆ@ ómìóØ@ bn Žï÷@ ðäbn †ŠíØIçbØò†bà@ NHŽïÝi@ Žõ‹Øò†@μ
@ðäaín“ïäa†@ì@çbØò††bà@ðäìíjÜóÙŽïm@óÜ@óØ@†ŠíØ@ñòìómóä@ðäa‡ÜóèŠó @ñìì‰Žïà

pbØò‡Žõq@ o ò†@ òìóàò†Šó @ ãóÜ@ Lòìímbè@ ÚŽïq@ óØómýì@ ðäó òŠ@ N@òìó‚a†ói
óïïä@ a‡n ò†ŠóióÜ@ñŠbïäaŒ@óØóäó òŠ@óäaín“ïäa†@ðäbàŒ@ói@pòŠbió@N@óØ@òìa‹äaŒ

ó @ òìì†‹Ø@ çbîó Ô@ ÚŽïäbàŒ@ ói@ çbØò†bàŠìíØbi@ñóšóåi@ ói@ ŠM@óäbàŒ@ðmýóèˆûŠ@
óqì‹ @çbàóè@ói@Šó @”î†ŠíØ@ðäbàŒ@ìòìíi@çbØóïïäa‹Žï÷@NôåŽïéä@ìó÷@”îóàó÷êî@óî

óäbØò†bà@ ñóšòì@ †ŠíØ@ óØ@ NŠìí’bi@ ñóÜóàüØ@ ói@ Šó @ bn Žï÷@ ð ŠbÐ@ ãýóiM
òìíi@çbØóïõäa‹Žï÷@óäbàŒ@ñaìb÷ˆûŠ@N@õìóÝèóq@ÛòìIçbØóïõäb b@H@çüØ@ð ŠbÐ@ì

I½ó÷çbØóïïåïNH@@
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@ðàó’ó’@ ñò†ó @ aŠòìbä@ óÜ@ bî‡ïà@ ðmóîŠüma‹ráï÷@ ðäìíšìbäóÜ@ •bq@@@@@
@ ï½ó÷@ ðmóîŠüma áï÷@ ñìbä@ ói@ Žõíä@ ðÙŽïmóîŠüma áï÷@ LæîaŒ@ ”Žïq

Içbï“åàb‚bè@H@•ŠüØ@ñò‡äbàŠóÐ@óiI‘ì ØH@ãòìì†@ñIòŠìó @H@óØ@òìíi@ŠaŠóÔŠói
@ ðÜb @ óÜUUPt@ ñNŒN’bq@ aì†@ ðäb‚ììŠ@ bm@ òìò@Šó óÜ@ ãóïŽï @ ð’íîŠa†@ çbîb

@ðÜb @ðäû‡Ôóà@ñŠò‡äóÙ ó÷@ ò†SSQtNŒ@N@ð äóu@óÜIþïàó ìó I@H@ñŠìíØbi
‹ŽïÜìóè@ ñŠb’@ ñaìb÷ˆûŠ@ Hòìì†‹Ø@ çbîóîóšìbä@ ìó÷@ ðáØíy@ N@óØómýì@ òŠíªói

@ ðäbäüî@ ðmóîŠüma áï÷@ ói@ óØ@ Žõíä@ ðÙŽïmóîŠüma áï÷@ ðÙŽï’ói@ ómòìíiI@ðÔìíÝ
Seleucids@ Hìa‹ bä@ðäa‹Žï÷@ ðmýóèˆûŠ@ ñŠìí’bi@ bm@ òìóäbäüî@ óÜ@ Lìíi@

òìóm‹ ò†@ N@óÜ@ çbîóØómýì@ çbïïäaím@ çaìò†Šó÷@ ðmóîa†‹ØŠó @ ói@ çbØóïäa‹Žï÷@ bm
Šbq@ ðmóîŠüma áï÷@ ìòìóååŽï i@ çbØóïäbäüî@ ðmýó ò†@ ôq@ñóÙî ä@ óÜ@ æåŽîŠŒó·a†

UPP@Žßb @I@óÜRTWtN@ŒMRRV†NŒ@H†‹Ø@ðäa‹Žï÷@ðáØíy@Nq@ñ ’ò†Šó÷@óÜ@LçbØóqb
@ ðÜb @ ñŠóiìŠìò†RRVŠbq@ðáØíy@ðäaím@ a†ôqŽôÝŽïèóä@ çbØóîì@ðÙŽïmóîŠüma áï÷@

@ðäb b @ðmóîŠüma áï÷@ñìbä@ ói@ ŽõíäI@ñóåïÔón aŠ@ðØìbi@ çb b @ Žßbq@ ómòìaŠ†
’ò†Šó÷@ HæåŽîŠŒó·a†@ N@ðàómìóy@ ñò†ó @ aŠòìbä@ bm@ çbØóïäb b @ ðáØíy

@Lãþ ï÷@ mbè@bm@bmaì@L ïîaŒb“ŽïØ@ñò‰ŽîŠ†@N@ñóiŠûŒ@Ûòì@çbn †ŠíØ@òìómbØìóÜ
@ðàþ ï÷@ðmóÐýó‚@ðÙŽï’ói@òìíi@o aŠòìbä@ðmýóèˆûŠ@ðäbØóšìbäI@çbØóåî‡’aŠ

@ðÜb @bmVVQ@ðÜb @bm@çbØóîìóàó÷@‹maì†@LWTY@ðÜb @bm@çbØóï bióÈ@LQRUX@H@óÜ
ýó‚@ðäbØón ò†òŠìì†@óšìbä@óÜ@ a‡äbØóï bióÈ@ðáØíy@ðîaì†@ñò†ó @Žô@a‡móÐ

@óÜ@ ãýói@ Lçìíi@ ô bióÈ@ ñóÑïÜó‚@ ñŒü Ü†@ ìbä@ ói@ LçìaŠŒóàa†@ póÜìò†@ æî‡äóš
çbØóî†ŠíØ@ ómóÜìò†@ óäaìóÜ@ Lçìíi@ ü‚óiŠó @ a‡äbîí‚ìbä@ ñŠbiìŠbØ@ N@ói

çóäbàó÷@çbïåî äbiìbäZ@@
@ðäaìŠóà@ðmóÜìò†IðÙn û†@H@†‹Øò†@ðäbn †ŠíØ@ñŠìíØbi@ð’ói@ðáØíyIYYP@M

QPYV@ HÐbïà@ ñóØón‚ónîbq@ μÔŠbIóØû‹àó÷@ ðäbÅïÝ@ H(QS)@ðmóÜìò†@ Lìíi
                         

IQSH@@ðäb“ïäìbä@ ói@ÃŠói@ ìì†@ ói@ðÙŽïjŽïnØ@ òìómóÜìò†@ ãó÷@ñòŠbióÜ@Ò íî@kïÔò‹Üì‡ióÈ@ bn üàbàI@óÜì‡Üa
ô íÜa@ çbn †‹Ø@ À@ óïÙn ì‡ÜaH@ †a‡Ìói@ LQYWR@ ì@Iô íÜa@ çbn †‹ @À@ óïÙn ì‡Üa@ óÜì‡Üa@ òŠb›y@H

@ †a‡ÌóiQYWUu@ óäóîý@ ñòŠbi@ óÜ@ ñ‰ŽîŠ†ìŠìì†@ ñŠbïäaŒ@ óØójŽïnØ@ Lòíï ìíä@@ðmóÜìò†@ ðäbØbïubï
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@†‹Øò†@ ðäbn †ŠíØ@ ðmýóèˆûŠ@ ð’ói@ ðáØíy@ óØ@ ðäbØòŒŠójõóîìóå óy
Iòìaìb÷ˆûŠ@ óÜ@ ŠììŒòŠb’@ bm@ òìómýóèˆûŠ@ óÜ@ L‡äòìbèóä@ HYUPMQPYV@Šòìóåîò†@ L

@òìbš@ŠóióÜ@ñóØóäa‹Žîì@ñìì†ŠóqììŠa†@bn Žï÷bm@ìòìíi@ ‚ónîbqI@ñóÙî ä@óÜTP@
móàüÝïØòìóå @ñŠb’@ñaìb÷ˆûŠ@õ‹@NH@óÜ@òìóàóèò äaì†@ñò†ó @ñbmòŠó @óÜ@Šóè

@póÜìò†@ æî‡äóš@ a†bn Žï÷@ ñbïØŠím@ ìbîŠìí @ ì@ ×a Èì@ ça‹Žï÷@ ðäbØóšìbä
çìaŠŒóàa†@Nçìíi@óäbàó÷@çbïåî äbiìbäóiZ@@

@ ðÔìí§ó @ ðmóÜì†@@@@@IQPRX@MQQUX@ H@ ðiìíîó÷@ ðmóÜìò†@ LIQQXV@MQRVP@H
ð äòŒ@ ðmóÜìò†IOQQRW@MQQWTH@ ðäbƒÝŽï÷@ ðÜüÌóà@ ðmóÜìò†@ LIQRUV@MQSSVH@L

ñŠìíºóm@ ðÜüÌóà@ ðmóÜìò†@M@ ñ ÷ýóuIQSWPMQTYUH@üÝåîüÔòŠóÔ@ ðmóÜìò†@ L
IQSWX@MQTVXH@íÝåîüÔ@×b÷@ðmóÜìò†@LIQSWX@MQTYUH@ðáØíy@Ûóî@ñaì†ói@Ûóî@L

@ñò†ó @ ñbmòŠó @ óÜ@ çbØóîìóÐó @ ðmóÜìò†@ bm@ òìì†‹Ø@ çbîóîóšìbä@ ìó÷
óÜ@ a‡åïàóèò äb’@ òìaŠŒóàa†@ õìóÐó @ ðÝïÈbá ï÷@ b’@ ò†@ ŠóI@ óÜQUPQ@M

QURTòìì†‹Ø@ ðáØíy@H@ðmýóèˆûŠ@ ðäbØóšìbä@ üi@ çbØóïäb íÈ@ ðmýó ò†@ Lì
@ ðÜb @ óÜ@ çbïåmìóØŠó @ •bq@ ðmójîbmói@ Lòìómòìíi‰ŽîŠ†@ Žßû†bäó÷QUQT@Šó ói@

ðØóîòìbà@ bm@ óØ@ Âäbiìbäói@ ðäa‹Žî‡Übš@ ñŠó’óÜ@ a‡äbØóîìóÐó@çbn †ŠíØ@ ŠûŒ@
póÜìò†@ìì†@çaíŽïä@ð äóu@ðäbqòŠü @ómòìíiN@@@

@@@@@Žôqói@ póÜìò†@ ìì†Šóè@ çaíŽïä@ ñŠìíå @ bm@ òìómòìbà@ @ aìŠóè@ ó’ìòŠ@ ãó÷õ@
æî ’@ñ‹ óÔ@ñóàbåäbºóqM@ðäb íÈ@ðàòŠaíš@ñ†aŠíà@çbnÜí @çaíŽïä@ñìbèòŒ

I@óÜQVRS@bm@QVTPòìì†‹Ø@ðáØíy@H@ñìóÐó @@ñb’@ðÜòììó÷@Àó @ìI@óÜQVRX@bm@
QVST (QT)òìì†‹Ø@ ðáØíy@@ Hòìa‹Ø@ õŠbî†@ N@çbîa‡Ìói@ òìó÷@”Žïq@ çbØóïäb íÈ

                                                        
@a‡Žïm@ ðàóØóî@ ð Šói@ ðäbØóîŠbïäaŒ@ óÜ@ ŠûŒ@ a‡àòìì†@ ð Šói@ óÜ@ ðšŠó ó÷@ Lòìím‹ ü‚@ óÜ@ òìóïõÙn û†

òìómòìa‹Ø@òŠbiìì†@N 
(QT)@@ âØíy@ Šó @ üi@ ëb’†Šbä@ mbè@”Žïq@ íõìóÐó @ðàò†Šó @ðîbmüØI@ðäýbQWRR@MQWRV@ H@ð’ìòŠ

bÍÐó÷@ ðäbƒÐò‹’ó÷@ ŽõŠüu@ ói@ Lìíš@ ÚŽïm@ ça‹Žï÷@Lì†‹Ø  a†@ ðäa‹Žï÷@ ñaìb÷ˆûŠ@ õŠìí’bi@ ñóšìbä@ ŠûŒ@ ðä
@ðmóÜìò†@üi@ ìíi@ aìb÷ˆûŠ@ñóšìbä@ ŠûŒ@ñŠa†Šói@o ò†@ça‹Žï÷@ðÙïÜóà@ ói@ðäbäa‡Žïq@ça†@ ŠójàaŠói@ óÜ@ ‹maì†

ðäb íÈ@ Nçbn †ŠíØ@ ðäbØóšìbä@ ñóiŠûŒ@ ñóÙî ä@ ón“îó @ ðäb íÈ@ ðmýó ò†@ òŠüªói@ N@ãó÷@ ãýói
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@ŠûŒ@ mbè@ ñŠbiŠó @ òìómbØìóÜ@ Lòìì‡äaŠóqŠò†@ Ž¶@ çbïîìóÐó @ ìòìì†‹Ø  a†
@ça‹Žï÷@ðmýó ò†@ð ŠíØ@Šó @üi@póàìíÙyI@Š†bä@ðmóîa†‹ØŠó @ói@çbØóîŠb“Ðó÷

@ óÜ@ ëb’QWSV@ bm@QWTW@ ói@ çbØóïõ‡äòŒ@ Lòì†‹Ø@ ðáØíy@@âîŠóØ@ ðmóîa†‹ØŠó
@ óÜ@ çb‚QWTW@@MQWWY@bÔb÷@ ðmóîa†‹ØŠó @ ói@ çbØóïîŠbubÔ@ Lòìì†‹Ø@ çbïáØíy@

@óÜ@†óàó«QWWY@MQWYWòì†‹Ø@çbïáØíy@ (QU)@N@ói@pýì@ìì†Šóè@çaíŽïä@ñŠìíå
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 ًةدخةي
 ًاتى ئةٗ ئةق٘اًى قةدميةٙة كة هةطةألٗحل٘

 وَى ك٘رددا ًُ٘اشةبةتى ٓةٙةصئة
 
 

ٗ ٗ هةٞ ةٞه ة  ٘ٓٞزٗٝك ٞ     ٗد٠ ٢ةٞ ٢ةٞو٘بًٟ   َطى٢ عٝه ٟ ٢ةَٞ ارزخيةٞ ب مسرزلةرْ كةس   مسة
ٞ    اثزٗ ٗٝاث٠ شبغسؤع  مسٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢ر٘ٝكطًْٞ ٘ ٢ٚقٟ  ؤشزبٗٝ  اةر ٢َٚطةورٗ مسةٞ ُة ز٠ ظى

ٞ اثىىاةةٞ وٚقرو ٗ ٢ٚطةةوِورةراٟ م٘هةةًٞر٠ ٢ةةر     و ٟ كةة٘ز  بؾةةزٗ ارزخيةةٞٗٝ  هٞطةةٞ  ٢
َٛ    ًُ٘٘رضٞمسٞاَٚلٟ مسٞو ٘ ٗٝاٟ ٓٞٙٞٗ ٢َٞ ًُ٘رضٞمسٞاٞ ٢ٞطٞز مسةٞ قةرَٗٙلٟ مسة ٝف ٗ ز ِِِِِِطى

مٚوٌةةةٟ مسةةةرؽ هَٚةةةٟ ٗز مسِٚةةةٞٗٝ  ٢ةةةٞمسِٚري كةةةٞ هةةةٞ ًُ٘رضةةةٞمسٞاٟ وةةةًٟٞٗ  ٢ركةةةر  ٗ        
و ٟ مةةٞزٝو ٗ ًُ٘رضةةٞمسٞاٟ وةةًٟٞٗ  ْٓ٘ٗ وةةْ٘ٗ  هٞطةةٞ    ؾةةٗز٠  هٞطةةٞ  ٢ًٞ٘ٞ مةة

ٚ ا٘زكةةةدب  ٢ ٗ ٢ةةةَٞ  ٗٗ وًٞٗةةةٞ  هةةةٞ   ٘ٞ. ج ٢ٌَٚةةةٞؽ ٢ٞطةةةٞز ٗٝكةةة  ٚةةةُٞٗٝةةةدٝ قةةةٞزوٟ ُ
ُركةَٞ   ؤّٙ  مسةرٗٝز ِِِ هٞضةٞز غةَِٟ٘ٙ ٢ةَٞ  ٗٗ وًٞٗةٞ مسةس ِِِ       ُ٘ٗضِٟٚ ارزخيٟ وٞ ضيٌرُر

ٞ ٙؼ هًٞةٞ  مسةٞ شؤز   ؿة باْٞ ًٞوذْ ه٠َبلرٗ ُاض٢ٚعذلب  ٓٚض قرًٚدٝٗ مسٞ ٢ِٚؿرقَٚم
ٞ. اةُٞٚر ٢ًٞرُةٞٗ    ٚة ُٚمسةؤ اةرزخيٟ وةًٟٞٗ كة٘ز        كٟ شؤز كؤْ٘ٝضٝزَٙلخطوِٟ ًر

 زٗ ارزٙخ غِٞٙٞضٞز كرغٞش.اثم٘هًٞر٠ ٢ر َط٢عز٠ مسٞض٘قٚلسٗ ُٞ
ٗ مسةؤ  ٘هٞطٞ  ٢ًٞٞغدب الشًٞ مسصبُس   كٞ ٢َٞ ضٞزقر٠ٝٗ اةرزخيٟ كؤُةٞ  ٓةٞزٗٝك   

ْٗٗ ُٞمسؤاةةٞٗٝ  مسةةؤ ٢ٌَٚةةٞؽ  ٙطةةرُٞٗٝ اةةر   ذل َٓٚػةةور مسٞاةةٞٗب٠ٗ ز ٢٠ِِِةةٞو٘بً َطىى٢عمسةةٞ
ٞكٟ شؤزٗ شًٝةةرَُٚلٟ ٠ٝٗٚ  ثَٚ٘ٙطةةوٟ ضةةٞمٚ ُٗٗلس ُةةٞ ٝزٝةٞٙةةٞن هَٚو ةةٞ  ٗٝ مسةةؤ ز ِِِ  

 ٞ ً  ٘ٗه ةٞ. مسةٞ َ ٢ةَٞ َره ةٞ ٗٝكة     ٛطى مسة ذل٠ هةٞ مسرضةلس ُٟ اةرزٙخ كؤ٠ُةة٘    ٠ٗ قةؤْ ٢ةٞو٘ب
  ٞ ًةةةُٞ    و ٚدبؾةةة بطرلكس ُةةةٟ اةةةرزخيٟ وًٞٗةةةٞ كؤُةةةٞكرُٟ مسةةةٞ ًُ٘رضةةةٞمسٞو هٞطةةةٞ  ٢

ٗ ٘٘غَِ٘ٙٞ مسس ؤّٙ ٗ ٗٝكة َٙكٞ هٞضٞز ٢ٞٗ ز ِِِ  ُٞكس ٗٝ  الشًٞ ً٘ضرمٞ ٠ٝ ٢ٌَٚٞؽ مسلر
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زٗ اةٞ وٚقراٟ  اثى ٢ٌَٚٞؽ ارزخيٟ ٢ٞٗ وًٞٗرُٞ  كٞ ٢ةر  -ار مٞكطٟ  ٝزكٞٗ -ٞٗبْ ٢
 ٞ ٞ ٚةةةةو ٟ ك٘ز ٙؾةةةةاةةةةر ٢َٚطةةةةور مسةةةةٞ ٢  ب  و ٟ كةةةة٘زؾةةةةرْ ٢ةةةةَُِٞ٘ٙةٗ ٗٝ ٙةةةةر هٞطةةةةٞ  ٢

َٟ    مسلّٞٙ مسٞ ً٘وٞ ضي٠ٞ ارزخيٟ خؤًرْ.ًُ٘رضٞمسٞادبزٙرْ ٢ٞمسِٚ
    ٞ ٞاٚرْ ًُ٘رضةةٞمس  ب كةةَٞ ٗ شؤز٠َ و ٟ كةة٘زؾةة٢ةةٞٗ وًٞٗةةٞ كؤُرُةة٠ٞ كةةٞ هٞطةةٞ  ٢

مسةةةةٞطَ٘ٙس٠ٝ –دٝغةةةةدب ٗٝه ةةةةدب مسرزلةةةةرْ كس مسةةةةْ٘ٗ  هةةةةَٞ ةو   ٗد٠ ٢ٞٓٞٙةةةةٞ  هةةةةٞ ةو ةةةة  
ٚ   -٢ٚةةة اثىىىزٗ ٗٝاثىىىً٘ضةةةرمٞ ٠ٝ ٢ةةةر  ٞ  ٙةةةٞمِٟ ٚاةةةُٞٚر مسرضةةةٟ اٞغةةةلٚ اٟ ضٚرضةةة

 ًٞاٞكرُٚرْ ٢ٞكّٞٙ.َٗل٘
 
 حلً٘ةتى هؤهوؤ-1

َٞٙف كٞ ارزٙخ َٓٚػور  ٝزَٞق مسَٞ َلً٘ٞاةٞٗ ضةٞزَٞ ٗ ضةِ٘ٗز٠  غةوَٚلٟ     
٢ٚقةٟ شًٝةرُٟ  ضةرزغؤْ ٗ ُرزبًطةري ٠  ٢ركةر    ٢ةٞمسة       اثى ٠ٝ ٗٝشؤز ُرشبُة. مسةٞطَ٘ٙس 

٢ةةَٞ َلً٘ٞاةةٞ هٞطةةٞ   ٢رز بقةةر  ٗ ٗ اةةٟ  كرضةةر٠  ب ٓرَٗةةدٗ  مسةةة. كةةٞٗبمس٘ٗ  ٢ةةٞمسة   
    ّ ٞ  -هٚةةة٘ب٠ ضةةةوٌَٚرُٟ ٢َٚطةةةورٗ ُرَٚةةة٠ٞ ٓةةةؤزَٙ ٠ ٘ٝكىىىطْغةةةَٚخرْ ٗ  وؤزباةةة٘  ٗ ًةةة
  شٝٓرٗ ٓره ٌرْ   ٗ اٟ هؤهوؤ٠ وٞ ٍٙ مس٘ٗمسة.

 
ًةةةةٞاَٚلٟ ضةةةةٞزمسٞخؤ مسةةةة٘ٗ  ٗمسٞغةةةةَٚلٟ  طةةةةؤاٛ  ب َل٘ وةةةةًٟٞٗ هؤهوةةةةؤ  هٞطةةةةٞ 

  ٞ ٢ً٘ةٞزخيري  شضيةس٠  ٗ مسةٞطَ٘ٙس٠ٝ ثسؤقٚطةؤز      َٟةة ىطى عًٞزكٞشٝكٞغٟ مسةٞطَ٘ٙس٠ٝ مسة
ٗٝ. مةةِٟٞٙ ٢ً٘ةةٞزٙخ ٢ةةٞه ة   ٢رُ٘مسةةرُِٟٚ ٠ وةةٞز به ٟ هؤهوةةؤ      ٘ضةةيرٙصٝز  ٢رزبكةةد٠ مسةة  

 ُٟ مسٚطةةو ٠ٗ شٝٗو كةس ٗٝ  كةةٞ ٢ًٞةٞؽ اٞؾةةر ٗقٟ وةٞز ِِِ     ٓره ٌرْ ٢ةةٞزًرْ ٗ اةٟ  
ٓٞغةةوًٟٞ ثةةَٚؼ ًةةٚ   ٢ةةٞكر. ًٚطةةوٞز ٓةةؤ   اةةرزخيٟ وةةٞ ضيٟ غةةٞزوٟ وةةٞزٙ          

به ٟ هؤهوةؤ ٢ةَُِٞ٘ٙةٗ ٢ةٞمسة هةٞ ٝٗز٠     هٞ ٗب٠  ٢رُ٘مسرُِٟٚ    الضرلبو  ُرَٗٙةم مسةٞ وةٞز ِِِ   
 ضٞز ٗ اٟ هؤهوؤ. ٗز  ضرزغؤْ ٠ ٢ركر  ٓرابَٚوٞ٘به ٞ ب  ًٞغ٢َٔٞ وٞز ِِِ

 

به ٟ ٢رضة٘ٗزٙؼ  ضةًَٟٚٚٞ وةٞز ِِِ  ًةٞاٟ هؤهوؤٙةٞ اةر  ٝٗز٠ غوٌرُرضةٞز٠     ٢َٗٞ َل٘
ٝف هٞغةةةةةلس٠ ز ِِِطىىىىى٘ث.َ  ب هةةةةةٞ 828ُٚٔرٙةةةةةٞو هةةةةةٞ اةةةةةرزخيٟ    ٝٗبًةةةةةٟ كةةةةةس ٗٝٗ

 ٢رض٘ٗزٙٞٗٝ  بطرلكسبٗٝ.
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 حلً٘ةتى طؤتى-2
كٞ ٢َٞ وًٞٗةٞ هةٞ     ٓرل ٗبٙٞاظًٗٞاٞؽ ًٞةٔ٘هٞ. ٠ٞ٘ ٢َٞ َلٟٚ ارزخي٢َٚٞ٘به 

    ٗ هةٞ ٗب٠ ًس ُةٟ     ٝٗز٠ شَٟٙ كؤٙٞ ب مسْ٘ٗ ٗ هةَٞٗٙ٘ٝ مسٞزٝمسةٞزٝ ٓراُ٘ٗٞاةٞ خة٘بزٝٗٝ
مسٚطةةو ٗ   ٢طضىىٝ غةةرزكرهٛ غةةرز٠ ٠ خةةٞه لٟ  ُةةرزبَ ضةةري  ٗ اٞوسٙبةةْٞ هةةٞ ٢ةةٞٗب       

 بخوةةٟ ٗ اةةرُٟ  ٢ركةةر   ٗ  ضةةؤًٞز  مسةةْ٘ٗ ٗ      س٠ ثةةَٚؼ ًةةٚ   ب ؾةةغٞغةةًٞري مٞ
ٝٗٝٗ مسٞزٝمسٞزٝ مسٞضةٞز ٓةٞز ٗٗ الٙرُةر شب  مسةْ٘ٗ ٗ     هٞطٞ  ٢َٞ وًٞٗرُٞ كٞٗاُ٘ٗٞ غٞز ِِِ

  ٢ركر  ٙرْ َِٓٚرٗٝاٞ ذَٙس قِطٟ خؤٙرُٞٗٝ.َلً٘ٞاٟ غرزبُٟ  ضؤًٞز  ٗ ٗ اٟ 
ضةر    125به ٟ طةؤاٟ   وةٞز ِِِ  21مسٞطَ٘ٙس٠ٝ ةٞ ٗٝهَٚم كٞ هٞ  ُٚي٘ز   ؤشزبٗٝاٞٗٝ  

ب ُةةةٞ  ٢ةةةرُس٠ ٗ قةةةى ز ؤذ هةةةٞ مسرمسوةةةدب َ٘كٌةةةدبزٙرْ كةةةس ٗٝ. مسةةةٞ خؿ٘ؾةةةٟ هةةةَٞ وٞز ِِِ  
ٞ   Enridapizir بثٚصز      شؤز مسٞ غٞٗكٞو مس٘ٝٗ َدٗ ٠ ضٞه وُٞٞاٟ مسٞ اةٞٗب٠ٗ مسةٞ وة

ٔ ٗٝ. ُٚٔرٙةةٞو وةةٞز ُِِِ٘ةةٞاٟ  ُةةرزبَ ضةةري  مسةة ىىىىط٘ةه ةةَ٘ةةدٗ ٠ ض ٗز ٘به ٟ  ٢ٞزُةةٞ   ًٞغةة
ٞاٟ هةٞ ٢ةرخس َ٘كٌةدبز٠  طةؤاٟ ٠ مسرمسةى  ٠ة٘ هةٞ        ؾز٘  قUtukhegal ٢٘ا٘خٚطري 

 ث.َ .2524ًٗٞاٟ مسرمسوٟ شٝٗو كس   ٘ ٢ركر  ٠ كس ٝ  ٝزٝٗٝٗ َل
٠ شَٙةٟ  ٘ٝكى طْو ٟ خؤ٠  ًٞؾُٟ ٢ٞط٘وًٟٞٗ طؤاٟ هٞ ٗب٠ ٢ًٞٞ طٞز بٗٝاٞٗٝ ٗٝ

 ٟ ًٌٟ٘ٓٚ ُُٞ٘بُدٗٝ.٢ٚرزبغر  ٗ ٢ٚذل َٗٝدٝاَٚلٟ ضٚرض-كؤٙٞٗ كٞزك٘ن

 
 (1)حلً٘ةتى كاشاى-3

-ٗز٘كةةةٞ  ضرًطةةة  هةةةٞ شًٝةةةرُٟ ٙرُصٝٙةةةًٞري ٗ ٢ةةةرخس َ٘كٌةةةدبز٠ ضةةةرًٟ مسرمسوةةةدب 
  ٟ ٟ  ٝٗ  Khatti ٙورُر ٙةةرْ ثة٢ةةٞط٘و  وةةًٟٞٗ خةةرا كةةس ٝ ضةةٞز    ٙةةر ٓٚوٚةةو ٓ ةةً٘

ٞ ٘و٠ٞ َلٚوطةةةًًٚٞوٞكةةةٞاٟ مسرمسوطةةةورْ ٗ ض  ًٗةةةٞاٟ ٘ٗٝه ٟ ٙةةةٞمِٟ َلًٗٗةةةٞاٟ ٢ةةة
                         

ٞ    َ٘ل  1  ًٗةةٞو ٘اةٟ وٞ ضيةٞ ب مسةةٞ ضةََٚٚٞ ضة٘اله٠ٞ َل    ٝفاضىىًٗةٞاٟ كرضةر٠  هةٞ اةةٞٗبزٙخ ٗ اة
ث.َ  ٝٗبًٟ كس ٗٝٗ  1926ار  2225ٝه ٞٗ هٞ ٗٗز٠   ض٘اله٠ٞ ٢ًًٞٗ٘ٞٗٞاٟ  م٘ بُسبْٗ. َل

ٗز  َةةةرً٘زبمسٟ  غٞغةةةًٞري َ٘كٌةةةدبز٠ ٢ةةةَٞ ضةةة٘الهٞٙٞٙٞ. هةةةَٞ  ٝٗزٝ ب هةةةٞ غةةةرزبُٟ     ً٘ٞغةةةٔ
ٝ َ ط٢عمسٞ ضؤًٞز ب ٘    َلً٘راٟ ضٞزمسٞخؤ ٓةٞمس٘ َٗٝ ًٗٚةٞٙرْ مسةٞ ضة٘اله٠ٞ     ٗكةٞ ٣ٙٞٓةٞاٟ مٌ

 طرو كسبْٗ.َٚ
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ٞ  ث.َ 1926ٗز٠ ٠ هةةُٞرٗمسس   ً٘ٞ مةة ٢ً٘ةةٞزخيري  هةةٞ  ٗب٠   َطىى٢ع. مسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ مسةة
بٗٝاةٞٗٝ  مسرمسوطورُٟ مسٞةةَٓٚػو٘ٝ طٞز ِِِ  ار ْ ٗ َٗٙسبْ كس ُٟ  ٢َٞ وًٟٞٗ  خراٟ ٙٞ

اةٟ  ٗال ؤ ًٗةٞاَٚلٟ خة  ٘ٗ ارُٟ غٞزمسٟ ق٘زباٟ خؤ٠. ٗٝ هٞ ٗب٠ ٢ًٞرُٞ هٞ مسرمسودب َل
   ٝٗبًةةةٟ كةةةس ٗٝ  هةةةٞ ُٚٔرٙةةةٞاٟ ٢ةةةَٞ  ٝٗزٝ ب  زبٗٝٗ ُصٙةةةم مٞؾةةةسٗ ََُٚ٘ٙةةةم بًةةةٞش

َ َ٘ل ٗ اةةٞٗ مسرمسوطةةورُٚرْ شٝٗو كةةس ٗ   ًٗةةٞاٟ كرضةةر٠ ٓةةٞه ٚرْ ك٘ارٗٝاةةٞ ضةةٞز ٢ةةٞ
ث.َ  ب هةةةٞ  ٝضةةةو ٢ةةةرخرل  1761ث.َ   ٗ اةةةٟ ضةةةرَى  ضؤًٞز ٙػةةةٚرْ هةةةٞ 1761 

َةٞ ٗ اةرُٟ     مسة٘ٗ  ضةُٞدٗ مسةَٞ اٞز   Ea Gamilَ٘كٌةدبز٠ ضةؤًٞز٠ كةٞ  ٢ةٛ طرًٚةى      
 ب اَٞٗٚةد كةس ٗ    Kar-Duiynash 2ضؤًٞزٗ ٢ركر ٙةرْ هةٞذَٙس مِٚة٘بُٟ كرز ُٗٚةرؽ     

 َلً٘ٞاٞكٞٙرْ مسَٞ ُرٗٝٗٝ ُرُٗر.
ٝ  مسةٞ َ    غةر  بؽ  ٗ ٙةر   Gandishًٗٞاٞ  وٞز ب  غرُةدٙؼ  ٢ً٘٘ٞضٚطٟ ٢َٞ َل

ُةةٞاٟ غرُةةدٙؼ ىىىط٘ةةةةةٞ. ًةة٘ ٝاٟ ضٞه ٚةةًةةٞموً٘رو ُٚ   ٝزَةةٞق مسةةٞ ٗٝوةةرٙعٟ شًٝةةرُٟ
ٗٝٗ ًطةوٞز ٓةؤ  هةٞ كوَٚبٞكٞٙةدب  اةرزخيٟ وةٞ ضيٟ غةٞزوٟ وةٞزٙ           ٘ٝ ضر  مسة غرُص

 ٠ كرضةةةٟ  كةةةٞ ٗ اةةةٟ ضةةةرَوٟ هةةةٞ   Ulam-Buriash  ٢ةةةٞه ة  ٢ةةة٘الَ مس٘زٙةةةرؽ  199ي
٠ وةةٞز به ة مسرمسةةى  مس٘زُرمس٘زبزٙةةرؽ  ث.َ  كةة٘ز ٠٢1711طةةرًٚوٟ ضةةؤًٞز٠ شٝٗو كةةس    

Burmaburariash ِِِ مسةةة٘ٗ  ٗٝ كةةة٘ز     ٞ ٠  ٢Agumةةةرطؤَ  ٝشب٠ ٢ةةةَٞ ٢ةةة٘الَ مس٘زٙرغةةةٞ كةةة
 ٠ مسةؤ شٝٗو  Dur-Eaضًَٚٚٞٞ  ٢رخس غةرز٠ ً٘ضةوَٞلًٟٞ ضةؤًٞز٠ كةٞ   ٗٗز ٢ةٟ      

 ٝزَةةٞق ًوةة٘كٟ كرضةةر٠ ًةةٞموً٘رشيرْ شؤز كًٞةةٞ. هةةٞ    :٢ةةٞه ة  كةةس . ًٚطةةوٞز ٓةةؤ  
ٗ ارغةةةةٚطؤزًرؽ  Abi-Rattashٗ ٢ةةةةرمسٛ زباةةةةرؽ   Ushshi ٗب٠ غرُةةةةدٙؼ  ٢٘غةةةةٟ 

Tashshigurmash  َٝٗ  ًٟ٢رطؤ ٗAgum II 211رطؤَ كركسٍٙ  ٓرا٘ٝ  يٗ ٙر  ٢.  
                         

  ب ٢ٞه ة: اٞمبرل٠  كرز ُٗٚرؽ   مسةؤ  244ً٘ضوٞغسٙ  ضرلكٚغ  هٞ كوَٚبٟ  ارزخيٟ مسرمسوطورْ  ي  2 
ٞ    ٗٗ ٗ اةٟة ً٘اَٞٚةةد٠ ضةةؤًٞزٗ ٢ركةةر ٝ. هٞطةٞة  ٢ًٞٞغةةدب  َ  ٗٗ ٗ اةة طسبقٟ ٢ةٞة   اٞوطةةٌٚراٟ ةة٘ة

ً ٞ ٘ َ٘رقةةةةة طَ٘ٙس٠ٝ قٚلةةةةةةس٠  ضَٚسضةةةةةٚد٠ُٞ   ظىىىىى مبرل٠  مسىىىىىى  كةةةةةةسبٗٝ. ٗٝ مسةةةةٞة   ٢ٞضرضةةةةٟة اةةةةةٞة
مِر٠          ٗ   كةرز ٙؼ مسٞة ًةٞة مب٘ ٝكرُٟ كرضةر٠ مسة٘ة كة هٞة ًٞة ؽ  ٙةٞة :   ُٗٚٞة  كرز ُٗٚةرؽ ٙؼ ٢ًٞٞٙٞة

و مسة   ضى٢ ٢ٞز ب اٟ  ٢رهٚٔٞة  ُٗٚةرؽ . ٗٝ       ٘ٗ ٗٝ ٙةر ًًٞوٞكٞة مِٟ ًًٞوٞكٞة ٗبمس٘ٗ كرز ُٗٚةرؽ ٙٞة ٗٝ. كٞة
شؤثؤارًٚر  ي    ٘ز ٗن وبة ٢َٞ اٞمبرلٝؽ مسٞ وٞؾد٠ اٞمسٞ و٘بًٟ ًٞة طَ٘ٙس٠ٝ  ٢ٞة مسة  98َٗي كةسبٗٝ. مسٞة   ٢ٞة

 كرز ُٗٚرؽ ُرَٗٙلٟ كرضرٟٙ غرز٠  مسرمسوٟ  مس٘ٗمسة.
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طَ٘ٙس٠ٝ ٢ًٞةةةٞة كةةةٞة اةةةةرزخيٟ مٌةةةة  زخيري  ةو ةةةة٘مسةةةٞة    ًٞمسةةةةد٢ٟٝ 328  ي1د ًٟٗ ٢ً٘ةةةٞة
َ  ٢ةرطؤَ كةركسٍٙ ٝ مسٞة      ىىط٘ةةةضٞه  اٟ ٢ٞة ٗ  هٞة  ٗب٠      1711ُٞة ث.َ ُٚػةرْ ٢ٞة ب  ٗب  ٝز٢ٞكٞة

ز– غرُةةدبؽ   َٟ ٘ٗٝكةة ٓةٞة ه  بز َ٘كٌةةدبز٠ذل -ٗ ًٚطةةوٞز ٓةةؤ  ٢ةٞة َ اةةرزخيٟ    ضةقة٘ة اةةر ٢ةٞة
اٟ  ٢ةةرطَ٘ كركسٍٙ  بٙةٞة كةٞة كرضةةر٠    طى٘ىةةةةةةٞه ض   ٗبٙٚةٞة اٚرْ كس مسةةة. هةٞة  ٝٗز٠ َلً٘ةٞة ُةٞة
ز ِِِ كرُر  غةةٞة ٗز٠ٝ هٞطةةٞة  ٓٚوٚوةةٞة زي  حثٝثىىٝى  َٙلٟ شؤز طةةٞة كةةةس ٗٝٗ غةةةلرُد٠ُٗٗ٘ ٓٞٙلةةٞة

مب٘ بُٟ مسةةٚة    ًةةةس ٗٗن   ُدُٗٗٞٗٝ   Sarpanitumٗ ضةةةرزثرُٚوٚؤَ  Mardukًةةٞة ٠ ه٠َطةةٞة
ٗبخرل٠   ٗ   َ٘ل وًٟٞٗ ٓٚوٚو ٢َٞ ًٞمب٘ بُٞٙرْ هٞة ٢ٞة اله٠ٞ ٢ٞة اٟ ض٘ة مِٟ هٞة     َٝيًٗٗٞة ٙٞة

 شًٝرُٟ ٢رخس خٞهقٟ  َرً٘زبمسٟ  بٗ هٞ ٢ٚطوٚ ٗ ار ُٟ مسرمسودب مسس مس٘ٗ.
اٟ كرضةةر٠ َ٘ل لةٞة ب     ًٗةٞة َ ًٞٚه مٟ كةةس ٗ كةٞة  ٢ةةرطَ٘      هةٞة شًٝةةرُٟ ٢ةٞة شؤز اٞٗٝضة٘ة

بُٟ كرز ٗٙرغةدب كةس ٠        كركسٍٙ  ًٓٞ٘ٗ ٗ اٟ ضؤًٞز٠ ذَٙس مِٚ٘ة مٞال٠ٝٗ ٢ركر  كةس ٗ هٞة
ًٟٗ ٓٚوٚةةو     مسةٞة ًًٞوٞ َ  ٗٗ ٗ اةٞة وةٞة ال٠ٝٗ ٢ةٞة اَٚم. مةٞة ٌرزي  حٝثٝىى  ٣ كةٞة غةةلرُدٗ غةٚة

ض٘زٙٞغةٟة شٝٗو كةةس ٗ اةةر  ٝٗز٠ قوَ٘ةةراٟ ًٚؿةةسٙٞكرْ  مٞضةةس٠ غةةرُصًٝٙٞري ث.َ        
  .211ٗزٙػدب َركٍ مس٘ٗ  ارزخيٟ وٞ ضيٟ غٞزوٟ وٞزٙ   ي٘مسٞضٞز وًٟٞٗ مرً

 ٠ Kashtiliashٚوٚرؽهٞة ٗب٠ ٢ةةرطَ٘ كةةركسٍٙ  مس٘زُرمس٘زبٙةرؽ  ز ُٝطةٞة  َٗٝ مسةةة   كرغةةو  
     ٞ ق ٢ًٞرُة َٛ ُؿة اٞق   َٗٗ ٗ ٢رطؤًٟ ضةََٚٚٞ ٓةرا٘ٝ  مسٞة َ  ٝزَٞة . هٞة ٗب٠ ٢ًٞرُٞة    ٚٚ ا ٚٞة

ٗ قر  ؾقر ٞ    ؾة ٚوٞٙٞكٟ اس٠  ٠٘ة هٞة ْ خسٟٙة ٢ة -Kadashmanَٗٝي ٗٚوٞٙٞ ب ُةر٠ٗ كرٗبسلٞة

Kharaee    ٞ ز٠ طةرهص٠ٗ ٢ة ٗٝ     Kurigalzuٗٝ  ٗٗ  ك٘ة يلر٠ ٢ٞة هٛ غٚة   Meli-Shipaki  ٗ  ًٞة
٘ ةةَةةةة كس . هٞ ٗب٠ ٢ًٞرُٞة اةر شًٝةرُٟ ضٞه   مسٞٙرْ ٢ٞ اٟ كةرزب بُةدبؽ    طى كٞة    Kara-indash  3ُٞة

موً٘رو ُٚ   1451ًٟٗ ٢ً٘ٞزخيري هٞ ٘مسٞطَ٘ٙس٠ٝ ارزخيٟ مٌ كر  ًٞة ٞ ٚة ث.َ  ب  ٝضو ثة٢ٞة
مِٟ هةٞة ٗب٠  ٝٗز  اٟ ٢ةةرطَ٘ كةةركسٍٙ    ٝٙةٞة   ضةةره ٞ  اةةر شًٝةةرُٟ كرزب٢ِٚةةدبؽ   ٠22 َلً٘ةٞة

َ     ٗو٘مةةةراٟ  ٗٗ مٞؾةةةسٗ مسٚطةةةو ٗ ٓٞغةةةو ضةةة     . مسةةٞة َ هةةٞة ٢ٚعوٚبةةةرز٠ ٢ةةٞة ر  ًٞةٔ٘هةةٞة
ٗ خ٘      1451َ٘كٌةةةدبزٝٗٝ    ن ًٞموً٘ةةٞة ٞك٠ٞ ؾةةةةث.َ  اةةةرزخيٟ كرضةةةر٠ اةةةر  ٝزٝةٞٙةةٞة

ًٞٙٞٞ٢ 4   : 

                         
 ق٘بزًٟٝ قرلمُٟٞٗ ًٚطسٝ.ثٛمثاع ٣ ٢َٞ ًٞهٚلٞ ٓرٗمٞؾس٠    3 
 .329-328  ي1د ةو  The Historians history of the worldًٟ ٢ً٘ٞزخيري ٗارزخيٟ مٌ٘  4 
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ًٗةةٞاٟ مسرمسةةى هٞطةةٞ    َ٘ل  ث.َ كرزب٢ِٚةةدبؽ: هةةٞ شًٝةةرُٟ ٢ةةَٞ ًٞهٚلةةٞ ب     1451
ًٗةةٞاٟ ٢رغةة٘ٗز ب ًُ٘رضةةٞمسٞاٟ ثٞٙةةدبكس ٗٝ  ٗٝ هٞطةةٞ  َ٘كٌةةدبز٠ ٢رغةة٘ٗز      َ٘ل

ٗٝ مسةؤ    ٢ٞغ٘  ب  ٝزَٞق مسٞ خٞاٟ َدٗ  ً٘مرٓٞ ٝٙٞن كةسبٗٝ -ِٙؼ-يمسٞ- ٢رغ٘ز
   ًٞمبٞ َٙم  زٗضولسبٗٝ.E. Annaًٞمب٘   ٢ٛ ٢رُِر 

س ؿةةمةةُٟٞٗ ًٚرلرل٠ قؾةة: ً٘مرKadashman- Belمسةةٞي -ث.َ كر بسلةةْٞ 1431
  ٢رًْٞ ٓ٘اٞث  ٠ ضََٚٚٞ مس٘ٗ.

٢رغةة٘ٗز٠  ٗٝ : هٞطةةٞ  وةةٞز به ٠ٟٗ ٢ةةٞ Burnaburiashث.َ مس٘زُرمس٘زٙةةرؽ  1421
ٗز  ب هٞ خؿ٘ؾٟ َةدٗ ٝٗٝ كٞٗاؤاةٞ ًُ٘رشٝمةٞٗٝ  هةٞ  الزضةر  ب مسةؤ       ٘ ثؤشؤز ٢رغ

  زو بهػٌظ  ًٞمبٞ َٙلٟ   زٗضولس ٗٝ.
: هٞ شًٝرُٟ ٢َٞ ًٞهٚلٞ ب ٙٞكة هٞ Kurigalzuٝ  ٗث.َ ك٘ز٠ طرهصؤ٠ ٢ٞٗ 1411

كس ُٟ هةةةٞ رلمسةةةُٞر٠ٗ ٢ةةةٞٗٝٗٝ ُةةةرُٗسبٗ ٢ٞغو ةةةٞمسٟ ٢ٚاوٌٚةةةري هةةةٞ  ٗب٠ اةةةٞمٌ  غةةةرزبْ
 قٞ .ؤوسوٞزبمس٠ٞ مٞخ  ٝقٟ ٢ٞٗٝٗٝ ُرٗٝك٠ٞ اٞمسدٙى كسب  ٢َٞ غرزٝز ِِِط

ٗ َٗٝ: خٞه ةةةةةٞقٟ كةةةةة٘ز  ٗث.َ مس٘زُرمس٘زٙةةةةةرؽ   1411 ٗٝ  ٝٗز٠   ٠ طةةةةةرهصؤ مسةةةةة٘
 ٗ  مس٘ٗ.َ٘ٗي ٗ ًٞضعٛطُٞاٟ مسٞ ىىىىط٘ةضٞه 

ٗز ٘به ٟ ٢رغةة٘ٗز٠  ٢رغةة: ككةةٟ وةةٞز Kharakhardashِِِث.َ خرزبخةةرز بؽ  1371
ٗ  ٢ٝؤمسرهٚو ٠ ًرزٝكس . ك٘ز ِِِ ٝ  مسة٘ٗ  مسٞزبًبةٞز مسةٞ    ٗك٠ٞ كٞ  كر بسلْٞ خةرزو ٠ ٢ةٞ

ٞ  ظىى٘ضةةٞقٞزَٙلٟ كةةس ٗ    Sutukوةةًٟٞٗ ضةة٘ا٘   هةةٞ  َطىى٢عقةةٞز٠ مسةةس  مسٞضةةٞزٙرُرٗ مسةة
 اٞمسٞم٠ٞ خؤ٠ هُٞرٗ ٢ٞٗبُر ٢ٚطلرْ كس .

٠ ٢رغةةةةة٘ٗز٠   كرضةةةةةر٠ ٙٞكرْ ذشٙةةةةةر مسُٟ٘ٗ ُ ةةةةة٘ ٟث.َ: مسةةةةةٞ ضةةةةةٞمسٞمس 1361
ٙرْ هٞ ضٞز اةٞخو   ٢Naziburgashٚخو هٚرْ كس ٗ وٞز به ٚرْ ك٘غو ٗ ُرشٜ مس٘طرؽ 

ٗز ٢٘مسرهٚو ٝٗٝ ًةٞغو ٘و  ٘به ٟ ٢رغ٘ٗز٠ ٢رغٝف وٞز ِِِز ِِِط٘ بُر. مسٞ َ ٢َٞ وٞز به ٞؽ هٞ 
 كسبٗ ك٘ذزبٗ.

 

ز٠ طةةرهصؤ٠ ضةةََٚٚٞ: هةٞة    1351 ز   ز طى٘ىث.َ كة٘ة ٗزٝٗٝ ُسبٙةٞة ضةٞة ٝف َ٘كٌةةدبز٠ ٢رغة٘ة
َ وٞز ِِِ  خو ٗ ٢ةٞة غةةرْ ٠ ٗ٘ ٙةةر غ ٠Susa ٢ٚطةةوٚ ٗ غةةرز٠ ض٘ضةةر    مةٚة َ به ةٞة ٗ اةٟة  اةٞة

 ٠ كس .٠ وٞز به ٟ ٢رغ٘ٗزٙػدب غٞز ِِِ Bel-Nirariشٝٗو كس . هٞطٞ  مسٞي ُرلبز٠ 
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 Nazi-Maruttashث.َ ُرشٜ ًرزٗارؽ  1341
 Kadashman-Turgu ؤث.َ كر بسلْٞ اؤزط 1331
 ث.َ كر بسلْٞ مس٘زٙرؽ   1331
 Kudur- Belكؤ ؤزمسري  1314
 Shagarakti-buriashث.َ غرطرزبكوٟ مس٘زٙرؽ  1298

ز ِِِ هةةٞة لةةٞة ب غةةٞة ا ًٞٚه َ ثَٚةةِة ٗز ب شًٝةةةرُٟ ٢ةةٞة ِٟٙ مسرمسوطةةةورْ ٗ ٢رغةة٘ة ا٘ٗ  هٞمسةةٞة َٙلٟ مسةةٞة
 ٓٞه طرلضر.
ز 1285-1271ِِِ ٗز  اؤكةةةةةةؤهوٟ ُِٚٚةةةةةة   : وةةةةةٞة ٗٝ  ٠ٗ ٢ةةةةةٞة Tukulti-Ninibبه ٟ ٢رغةةةةة٘ة

     ٘ مب ٠ ًٞمبٞة ٠ شٝٗو كةس ٗ ًٞة ٗ. خٞشَِٙٞة   ٗمسرمسوطورُٟ  بطرلكس ٗ  بخوٟ غرز٠ مسرمسى مس٘ة
  ٢ َ ٗزٙٞ. ٢ٞة اٟ  مسٚبٟة ٙرغ٘ة    ١ىىىط ةُٝطٞة هٞة  ٝٗز٠ ضٞه ة   ٚطةوٚ ٙٞ ز ِِِ  ًس ٗن ٠ مسس ٝ ٢رغ٘ة ُٞة

Bibeiashu     ٗ زمسٟ   ْ خٞة َ ٢ٚةدّٙ    كر بزلٞة لٞؽ  مسٚةى غ٘ة َٝ ٗ  بمسةٗ ٢ٞخ قٟ ٢َٞ ًٞٚه
َ ب ٙةةّة 1277-1275 ٗز٠  1269-1274  ٗ  ب ب غةة٘ة لٟ ٢رغةة٘ة ٚه   ٗ ٢ًٞرُةةٞة اةةةرمسٚعٟ ًةةٞة

 كٞ َٞٗو ضر  َركٌٟ َٞوٚقٟ مسرمسوطورْ مس٘ٗ.  مسْ٘ٗ
ٞ ب خٞه لٟ مسرمسوطورْ وٚرًٚرْ كس   ٢رغ٘ٗزٙٞكرُٚرْ  ٝزكةس ٗ  : هَٞ ارزخي1271

  ب غَ٘ ٢٘ض٘ز ٙرْ كس  مسٞ َ٘كٌدبز  هٞ شًٝرُٟ ٢َٞ ًٞهٚلةٞ ب مسرمسوطةورْ ذٙرٙةٞٗٝ.    
  ْ كةةس ٝ ٗ اةةٟ ٢رغةة٘ٗز.  مسةةٞي كةة٘ ٗز ٢٘ضةة٘ز ٠ وةةٞز به ة ٢رغةة٘ٗز٠      اضىىٝاٞمةةٞز ٗ

 هٞ ٗ اٟ ٢رغ٘ٗز خسبٙٞ ضٞز مسرمسوطورْ. َط٢عك٘ذزبٗ مسٞ
يرن   1238-1224 هٛ غةٚة ٗز٠  ُِٚٚةة    Meli-Shipakًةٞة ز به ٟ ٢رغة٘ة ز مسةٞة وةٞة -: مسٞزبًبةٞة

َ اٞزَٞة هٞة شًٝةرُٟ  ًةرز ٗن      -٢رثري ٢ٚةدّٙ  -٢رثةري -٢رٙػرزب  َٞزمسَٚلٟ غرهبر٠ُٞ كةس ٗ مسٞة
و هٞة         ب1223-1211 ٗ  ُٚٔرٙٞة ٗز٠ مس٘ة مسرمسوطورْ ا٘ٗغٟ اٞٓدٙد٠  ٢رغ٘ٗز ْب ٠ ٢رض٘ة
ضةر    576ٞكرُدبٗ هٞة ٗب٠  ٝٗزَٙلٟة    ًٚٚث.َ  ب ٗٝ هٞ ُٞاٚ ٠ٞ ٢ٚخوٚ هَٚلٟ ضةر  1217

  5  كرضر٠  هُٞرٗق٘ٗ  ٗ ُؤ ًرُط 

                         
٘  ًٚطوٞز ٠َ  مسEa-Nadinكِٚغ ٢ٞه ٟ: ُر٠ٗ ٢رخرل ًٞهٚلٟ كرضر٠ ز ُٝطٞ  ٢ٛ ُر ّٙ  ًٚطوٞز  5 

- ب ٢ةةٞه ة ُةةر٠ٗ ٢ةةَٞ َ٘كٌةةدبزٝ  ٢ةةُٞوٚى  ٥452ىىاثٛزل ٍ هةةٞ اةةرزخيٟ وةةٞ ضيٟ مسىى  ضةةٚد٠ُٞ 
ٗ  ٢Enlil-Nadin-Akheرخةةةٞ -ُةةةر ّٙ َ٘كٌةةةدبز٠  ٢ضىىى ٝ  ٗٝ َلً٘ةةةٞاٟ كرضةةةر٠  هٞضةةةٞز اٞمةةةٞز 
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 حلً٘ةتى ًٚتاُى-4
٠ًٞ ضة٘مسرزٙدبٙٞ. هةٞ غةٌٚرزي    ٛع٢َْٞ َلً٘ٞاٞ ٢ٞمسة وؤه َٚلٟ كرضر٠ مسةٗ هٞ ًٞ

ًٗةةةٞاٟ ً٘ةةةٞاَٚلٟ طةةةٞٗز٠ٝ  بًٞشزبُةةةدٗٝٗ هةةةٞ ةً٘وةةة٠ٞ قةةة٘بز َل ٗةصٙةةةسٝ ب َل٘
ٗٝ. ًٞزكةةةٞش٠ ٘شًٝةةةرُٟ خةةةؤ٠ مسةةة   مسةةةٞو٘ٝاٟ  ًٚؿةةةس  ٓٚوٚةةةو  كرضةةةر٠  ًٚوةةةرُٟ    

 ٗٝ.٘ ٗبغػؤغرُٟ  مس
ٗ  Tehutimesس اةٞٓ٘اٌٚظ  ؿة ث.َ  ب قسمُٟٞٗ ًٚ 1581هٞ ارزخيٟ  ٝ   ٠ٗ ٢ةٞ

  ٞ ًةٞاٟ ًٚوةرُٟ كةس ٗٝٗ هةٞ ًَ٘رزٝمسٞٙةٞكٟ      ٗر ٗقٟ َل٘ؾة هٞ ضةٞقٞز٠ ٢رضةٚرٙدب ا
  ٘ ًٞاةةدب َٗةةدٗ  ب غةةلرُدٗٗٙٞاٟ. هةةٞ ٢ٚعوٚبةةرز٠ ٢ةةَٞ ارزخيةةٞٗٝ هةةٞ مسةةِٟٞٙ  ٗٗ َل

 س.ؿث.َ  ب ًٚورُٟ مسؤاٞ ارمسٚعَٚلٟ ًٚ 1522ٞٙرمس٘ٝٗ هٞ ًُ٘رضٞمسٞو ث
هٞ مٞضس٠ ق٘بز ًِٟٝٙٞٚ ث.َ  ب هٞطٞ  َلً٘ةٞاٟ ٓٚوٚةو ٢ٚوٚ ةروٟ كةس ٗ هةٞ      
قوَ٘ةةراٟ ٢ةةَٞ وًٞٗةةٞ ب َؿةةٞٙٞكٟ طةةٞٗز٠ٝ غةةرْ ٗغةةٞزٝقٟ ٓٞٙةةٞ. هةةٞ ٢ةةٞٗبخرل٠    

ً  ؿةة٢ةةؤز ٠ٗٗ ًٚ  س٠ ضةةٚرُصًِٝٙٞٚدبؾةةمٞ ٗز٠   ٝزثٞز بُةةدٗ ٘س٠ هةةٞ ٗ اةةٟ  مةةر
  مسٞغةةٟ ال٠ ذٗٗز٠ٗ ضةة٘زٙر٠  بطرلكةةس ٗ  ثىىاِٜ ة ًٚوةةرُٟ  ك٘غةةرْ زٙةةؼ ٢ةةر  وةةٞز به 

وًٟٞٗ مسُٟٞ ٢ٚطسب٢ٚوٟ ٓٞغو ضره َٚم خطةوٞ ذَٙةس َة٘كٌٟ خؤٙةٞٗٝ  مسٞغةٟ شؤز٠      
 ٝ.ٗك٘ز ضورْ ٗ ٗ اٟ ٢رض٘ٗز٠ ٗ ٢رزبقرؽ مسٞ ٝع َلً٘ٞاٟ ًٚور٠ُٚٞٗٝ مس٘

ضو ٓٚوٚو ٗ هٞ  ٗبٙدب مسٞزٝمسٞزٝ مسةَٓٚص كٞٗو  ٗ ارُٟ غٞزمسٟ ق٘زبو كٞٗاٞ  ٝ
   ٚ ؼ هةةٞ ٚغةةٌٚرزي ضةة٘زٙرؽ كٞٗاةةٞ  ٝضةةو قسمُٞٗةةٞكرُٟ ًٚطةةس. ٗٝ ٗ اةةرُٟ غةةٞزو

                                                        
ٞ    ُرقخسُد ٗ ٢ٞضةرل -مٚ ًٟ  غ٘اسٗن مسة٘ٗ  ٗٝ هةٞ    ٜى  زمسُٟ٘ٗ ٢ةرخس َ٘كٌةدبز٠ كرضةٟ ًُ٘قة

ًٞاَٚلٟ ًَٞٞهوٟ ا٢ٞطٚظ كس . مسٞطَ٘ٙس٠ٝ ةٞ ٗٝهٞك٠ٞ ٗٞكرْ َل٘ٚ ٗب٠ ز ؤٙػوِٟ مٚ ًٚ
 مسة. 36مٞ ٝ ٠ َ٘كٌدبزبُٟ كرضر٠ ٢ٞمسة  ، ٝمسضد٠ُٞ  ضَٚس

ز ٝ      ؾ زٙ  هٞة الثٞة زوٟ وٞة ه ة ٢ةرخرل َ٘كٌةدبز٠ كرضةر٠     386رََٚبٟ ارزخيٟ وٞة ضيٟ غٞة ي   ب ٢ٞة مسٞة
و  Bel-Nadin-Akhiُةةر ّٙ ٢ةةرخٟ  ٗ ٗٝ هةٞة  ٗب٠ ضةةة ضةةر  َلً٘ةٞة َ ٢ٚةةدِٙر  مسة٘ة ز ٠  شبػيرًةةر غة٘ة ٠ كة٘ة

اٟ ثةرؽ           1181كس ْ اٞوسٙبْٞ هٞ اةرزخيٟ   ٗ هٞة مسرمسوةدب َلً٘ٞة ذزب. هٞة ٗب٠ ٢ٞة ث.َ  ب ًةس  ٗٝٙةر ك٘ة
Pashe  ٘ َٛ َل طَ٘ٙس٠ٝ ٢ًٞةةٞة ُةةةرمس ٗ ٗا٢ٞٞض٘ضةةٟة كةةةس . مسةةٞة ز  اٟ كرضةةةر٠ مسةةٞة اٞمةةٞة مٚ ًةةٟة  ٢ضىىىًةةٞة

 ٘ ز  شبػيرًةةر ٠ كرضةةةرٟٙ     هُٞرٗقةة ٗز٠ مسٞضةةٞة ٗز بْ ٠ ٢رضة٘ة ٠  ٢رغةة٘ة ه لٟ هةةٞة  ٗب٠ غٞهٞمسةٞة ٗمسة  مسةٞة
 مس٘ٗمسة. ٜ ًٗٞاٟ كرضر٠ ًُ٘قٞز٘خٞه لٟ مسرمسى ٢ٚخوٚ هٚرْ كس مسةٗ َل
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ٗ ز ِِِط٘ ٝه ٟ وةٞزبه ٟ ٢رضة٘ٗزٙٞٗٝ شٝٗو كةسبٗ ُٚٔرٙةٞو هةٞ      ٗٝف  اَٚغ و ث ٙصٝز ٠ ٢ةٞ
ٗ ارُٚػةةةٟ هٞ ٝضةةةو قةةة٘ٗ  ٗٝ   ٠ ضةةةًَٚٚٞدب مسةةةروٟ  ٢رضةةة٘ٗز ُرؾةةةسثر  شًٝةةةرُٟ 

 ث.َ .س٠ ٓٞغوًٟٞ ؾًٗٞاٞك٠ٞ  ٗبٟٙ ٓرو  مَٞ٘ل
 
 حلً٘اتى ش٘بارى-5

ًٞاَٚلٟ ً٘اَٞٚدٗ مسٞو٘ٝاٚرْ  بًُٞٞشزبُةدٗٝٗ ٓةٞز مٚبةرزٝو    ٗٗب  ٙرزٝ كٞ َل٘
 ًٗراٟ مسك٘ن مسك٘ن.٘ٗٝ هٞ َل٘مس

 
 حلً٘اتى ُاٙرى-6

  ٗٝ٘ ٙطةةرْ َلً٘ةةٞاَٚلٟ طةةٞٗزٝٗ ً٘اَٞٚةةد٠ ُةةٞمس    ٢ةةَٞ ُٞاةة٠ٝٗٞ ضةة٘مسرزٙٞؽ 
ٗٝ. وةٞز به ٟ  ٘اةٞقٚ  مسة  ٙٞمِٟ َلً٘ٗراٟ مسك٘ن مسك٘ن ٗ ً٘  مسٞ َ هٞ وؤُ ٞ زبضٚؤُدب

غٞز ٠ هٞطٞ  مسٚطةو    هٞ  ٝغوٟ ً شكس   ب  ٗٝ  ٢ٗرض٘ٗز٠  اٚغ و ث ٙصٝز٠ ٢ٞ
 ارزخيٟ ٢رغ٘ٗز .مس ل ٗضة وٞز به ٟ ُرٙسٙدب كس ٗٝ  ضٚد٠ُٞ 

 
 حلً٘ةتى ًةدٙا-7

 ٝزَةةةٞق مسةةةٞ ٢ٞضرضةةةٟ    ٗز ٓٞزٗ ٗو ٠ ٙؤُةةةرًُٟ٘ٞغةةةٔ  مسةةةرٗكٟ ٢ً٘ةةةٞزخيري 
ًٗةٞاٟ  ٘: هةٞ  ٗب٠ ٢ًٞةٞ كةٞ َل    6 ٞؾرلْٝ ٢ٞه ةًٞاٟ ًٞ ٙر ً٘خوٗاٞغٞك٘زي َل٘

ٗ  ضر  هٞ ٢رضٚر٠  521  ٢رض٘ٗز٠ وةًٟٞٗ ًةٞ ٙر هةٞ ثةَٚؼ       ذٗٗزٗٗ ب َ٘كٌس بْ مسة٘
٢ٚخوٚ زي كس ٗ هٞ ًَ٘رزٝمسٞٙٞكدب مسٞاٞٗب٠ٗ ٢ٚطةوٚق زي    ارمسٚعرُٛ اس٠ ٢رض٘ٗزٙدب

  ٗ مسةةروٟ ٢ةةٞو٘بًٟ ارمسٚعةة٠ٞ اةةسٙؼ قةةرٗٙرْ هةةٞ ًةةٞ ٙر كةةس ٗ          خةةؤ٠ طساةةٞ  ٝضةةو 
 ً٘ٗٙرْ ٙٞن هٞ ٗب٠ ٙٞن ضٞزمسٞخؤ مسْ٘ٗ.ٓٞ

ًٟٗ ًٞة  ب    كٚقبر   ُرٗ ثٚرَٗٙم– Deiocesهٞ  ٝٗزَٙلدب   ٙ٘ضٞع ٙرمس٘ٗ.    هُٞرٗ وٞة ثٞة
ٗ  ك٘ز ِِِ ن مس٘ة ٗ   ٠  قسب٢٘زو ٗ كَ٘ٙخر٠   ٙٞة ؼ      شؤز مةروبمس٘ بٗ ٢ٚة كرْ مسةؤ  ٝم٘ة    ًٞ ٙر ٙٚٞة

ً٘ٗ ًٞة ٙر ب غةؤز      ُرٗ ٓٞة ٙركس . هٞة   ٢ٞٓراِٞ ال٠٘ ثسضٚرْ ثة٢ٞكس ٗ مسَٞ اٞزَٞة هٞة ٝاٟ ثٞة
                         

   ٞ كسبٗٝ.ؾ ب خ٘ال٢A.T.Olmstead  1923َٞ مسرضٟ ًٚدٙرٙٞ هٞ  ارزخيٟ ٢رض٘ٗز٠ ٠   6 
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ذل       ٗز٠ٝ خؤاةةرْ ٢ةٚة ْ مسةٞة طٞة ْ ٗ ًُٞلةٞة َ مسةؤ ز َٙةةم ُٞخٞة ز  ب٢ةةرلٝٗ ًٞمٚةٞة  ٗبٙٚةدب ٗاةٟة ٢ٞطٞة
ٗ كس ٗ          زارُٞٙرْ وب٘ة َ غٞة ٠ ٢ٞة اٞاورْ ُر ًٝةة. وًٞٗٞكٞة َ ٗ ُٞضٚة  ٝم٘بارْ مسؤ َةى ُركٞة

زٙرُٞٗٝ  كرُٟ ثةقةؤ  كةس ْ ٗ غةرز٠  ٢ٞوبرارْ ٌٓةدْب ٠        كٞ مس٘ٗ مسٞ َركٍ مسٞ ضٞة  َٙٔراٞة
خوٟ خؤ٠ةة٘ة هةةٞة   ثة زٗضةةة َ غةةةرز٠ٝ كةةةس  مسٞثرٙوةةٞة   ضةةةر  َ٘كٌةةةدبز53٠و كةةةس ْ ٗ ٢ةةٞة

 ٓراٞ ةَٚط٠ٞ٘مسَٞ اٞزَٞ َلً٘ٞاٟ ًٚدٙر  بًٞشزب.  ك٘ز ٝك٠ٞ كٞ ُر٠ٗ ق٘زب٢٘زو مس٘ٗ
. ٗٝ ٚٗٝؿر  ٢َٞ زٙ٘بٙٞاٞ ٢ُٞٗٝةدٝ ز بضةو ُ   ٘ ٚٞة ٞ طى ًٟٗ  ًٞة   ث اةؤ٠    ؾة ُٟة ٢ و ٟٚ وٞة

ًٟٗ  ٗبٙةٟة ٢َٚسب   ٗ. ٗٝ ز ُٝطةٞة هٞطةٞة  وةٞة طةةرُٚ   ُةةدب٢َٚةةسْب مسة٘ة ًَ٘وًٞٞهةٞة   رْٚخةةصَ مسةّة ٗ ٚه
   ْ ٗ ز ؤن مسة٘ة ْ طةٞة كٟ ٢َٚسبُةٟة مس٘ٗمسةةة. ٢ٞضرضةٞة زٝ     هٞٓ ٞٙةٞة مسةٞة َ هٞغةةرك ٗ كَٚ٘بُةةدب مسٞزٝمسةٞة

ز غةةرخَٚلٟ َةةركٍ     زف ٗ مةةر ٝاٟ غةةرزٙرْ وبة٘ة  كةةس . غةةرزبُٚرْ هٞضةٞة ْٗ ٗ مة٘ة ةةةَٚطرل مسة٘ة
ٗ. هةةٞة ةةةٞة ٗٝزي    ٙراَٚلٟ ضةةةر ٠ٝ مٞغةةةرٙسٙرْ مسةة٘ة كس . َةةٞة ز  ؤه َٚلةةةدب  زٗضةةةو ٢ةةٞة  مسٞضةةٞة

َ وًٞٗةٞة ب   زلر٠ ٢ةٞة ٗز٠ٝ مٞغةةرلٝاَٚم مسٞغةة     ٢ةٞة ُد طةٞة ْٗ٘ٗقةٞة كٚرْ    زٝو مسة٘ة ض  َٙٚةٞة ٓةٚة
مس٘ٝ   كٟ اةةسب َةةركٍ ُةٞة ز  َٙٚةٞة ق ٗ ؾةٞة َٚ   مسٞضةٞة ً٘ٗٙرْ هةٞة َقة٘ة ْٗ. ٚٓةٞة ٞادب ًطةةر٠ٗ مسة٘ة

٠ مٞغةر٢رل٠          ٙرْ ٗٝك٘ة وطٞة مِر ب  وطٞة ٗ هٞة ٢ٚ ةر ٝٗ ًٞة ُرٗٙرْ ٗٝك٘ ُر٠ٗ ٢َٚسبُٚٞكرْ مس٘ة
ٗ      كرضٟ ٗبمس٘ٗ. هُٞرٗ ٢ٚطٌٚرُر ٢ٚػ ٗٝ ٗب  ٝز٢ٞكٞة مس٘ٗ. هًٞٞة ض ُٞة رزٝاٟ  ٢رٓ٘زبًرش ب  ٓٚة

 كٞ ٢رِٟٙ شٝز ٝغوٟ هٞ  ٗبٙدب هُٞرٗ ٢َٞ وًٞٗٞ ب ةَٚطرل مس٘ٝ.
 ٝ  ًٞهٚلٟ ًٚدٙر   ٙ٘ضٞع كٞٙق٘مسر  ٝ كٞ ك٘ز ٠   بٙؤكؤ  مس٘ٗ.٢ٗٞٗ

ال٠   Duiaukku بٙؤكةةةؤ  ٠ خةةةؤ٠ مسةةٞة مسرزًوةةٞة هةةٞة ٗ ٗٝ ك٘ز ٝكةةٞة   ٗبزي  ًرُر٠ ًرُةةةدب  مسةة٘ة
ز َٙلدب كٞٗاةٞة        Rusach ز ٗضةةرؽ  ز ٝ هةٞة غةٞة َ كة٘ة  ٠ َ٘كٌةةدبز٠ ٢ؤزبزباةةؤ  بُةةرمس٘ٗ  ٗٝ ٢ةٞة

زٙر    ٠   715 ٝضو ٢رض٘ٗزٙٞكرْ ٗ ُٞقٟ كسبٙٞ  َرًرو ًَٞر ٠ ض٘ة ُرٗٗ ةَٚطٞة ث.َ . هٞة
موَ٘ مسةةةةةة اٟ ًٚةةةةةةدٙر   ٘ٗب ًةةةةةٞة َ ثسُطةةةةةٞة مسكةةةةةةلؤهٞٙٞ  ٢ً٘ٞضٚطةةةةةٟة  ٝٗه ةةةةةٞة ٗٝ كةةةةةٞة ٢ةةةةةٞة

ٗ مسٞة     خرُٞ بُٞك٠ٞ ار  َٙسشًٝرَُٚم مس.   7   ٙؤضٞع كٞٙق٘مسر   مس٘ٗ ٗ  ٗٝ خؤغٟة مس٘ة روٟ مس٘ة
 ًٗراٟ  ُٚر مس٘ٗ.٘ةٞ  ٠ َ٘كٌدبزبُٟ ًٚدٙر  كٞ ضٞز ًٟٝ ٓٞزٝ مسٞو٘ٝو اسّٙ َل

                         
 ًةٞ  ٠ ضة٘زٙٞٗٝ مسةٞ ٓةٞز ُةٞٗمَٚم مسةة ُةٞةراٟ         ز ُٝطٞ ٢َٞ ثسُطٞ  هٞ  ٗبٙدب مسةٞ ٗبضةٚو٠ٞ    7 

  َ مسرضةةٟ مسةةٞمص  مٞغةةر٢رل٠    مس٘ٗمسةةةٗ طٞز بمسَٚوةةٞٗٝ ًٚةةدٙر. ٗبوٚعةةْٞ  اةةَٚغ و ث ٙةةصٝز ٠ ضةةَٚٚٞ
  .516 ًٞ  ٠ كس ٗٝ كٞ هٞ ض٘زٙر ب ضركّ مسْ٘ٗ  ارزخيٟ ٢رض٘ٗز. بٗغيطوٚد. ي
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ٞ  ٙؤضةةةٚظ  هةةٞ ٗب٠ ٢ًٞةةةٞ كةةٞ غةةةرز٠ ٢ةةٞكبرارُٟ كةةةس  مسةةٞ ًٞزكةةةٞش٠     ؾةة خ٘ 
ٗ ُٞاٟ مسٞمسة غٞز ِِِىط١ةةةشًٝرُة ضٞه   ًٗٞو  شؤز مسرؽ اَٞلٍٚ ٗ اٞشِٙٚػٟ كس َ٘ل

بٗ ًؤقةةٞوٚؼ مسةة٘ٗ. ٚةةدطةةٞزَي ٓٞٗه   ٠ مٞغةةر٢رل٠ ًةةٞ مسةةؤ اَٞٗٚةةد   ٝمةة٘ب زبمسةة٘بز ٗ ٗ
 ضةةةِرخسٙ  ٠ َ٘كٌةةةدبز٠ ٢رضةةة٘ٗز٠ قةةةُ٘لٞ هةةةَٞ مسِٞٙةةةٞ ب هةةةٞ مسرمسةةةى ٗ مٚ ًةةةدب      

 سذب كٞ ٢َٞ ٢ٚوٚار ٗ  بًٞشزبُٞ ًُٞ  مسلر.ث٣٠ًٞٞغغ٘  مس٘ٗ  ُٞ
ضةةره ٠٘ مسةةٞ   53ُةةٞاَٚلٟ ىىىطَ٘ة ٙؤضةةٞع  مسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ  ٓةةٞزٝ ؤو   هةةٞ ٗب٠ ضٞهةة    

ث.َ  ٗٝقةةةةةراٟ كةةةةةس ٗ  قةةةةةسبٗٝزاٚؼ   655-711 هةةةةةٞ  ضةةةةةره ٟ 46ذل ٠ز ٙ٘بٙةةةةةٞاَٚل
Fravartish ٗٝٙر قسب٢٘زاٚظ  Phraurtes ِِِ ٠ ٓراٞ ةَٚط٠.٠ٞ ك٘ز 

  ٘ َِٙٚم هٞطٞة  َل ٞ   ٗقةسبٗزاٚظ  مسةٞة ٗزٙدب ًة٘ة بزب٠ كةس . هٞ ٗبٙةةدب مسة اٟ ٢رض٘ة  َطىى٢عًةٞة
و٘بًٟ ٢ةةرز كٌٟ    ٢٠ةٞة ْٗ  ٓراِةٞة ذَٙةةس َة٘ة زوٞٗٝ ٓةةرابْ٘ٗ ٗ ٓةةرٗمرلوٟ ًةٞة  مسة٘ة ذل كةٞة هةٞة غةٞة

كسب   ٙطةرْ مسُ٘ٗٞة    ٘ٗٝ  ٗٝ وًٟٞٗ ق٘زضٚؼ كٞ مسٞ قرَٗٙلٟ ضقسبٗزاٚطٞ ٗن اًٞرغر٠ ٢ٞة
  ٘ ٗكٞاٟ َل ٝو ٗ غٞة اٟ ًٞة   ٗاٞمسٞم٠ٞ٘ مسَٞ اٞزَٞ و٘ة شؤز شٙةر ٠ كةس . ٗٝ ثر غةر٠      ًٞة

َ ٗٝ  ًةٞة  زبج مسةٞة     ٘عٝضىىٗٙطةةوٟ هةٞة ٗمَٚم مسةةرج ٗ خةٞة ض ُةٞة ذل مسةٞة ٓةٚة اةٞة ٢ٚطةةوٚ ر ٝ مسلةةرٗ ٢ةٚة
  ٗ اٟ ٢رضة٘ة ز٢ًٞٞ هٞطةٞة  َلً٘ةٞة ٗز ُةٞة بٗ هٞضةٞة ز ٝٗٝٗ هةٞة ُٞاٚ ةٞة ب  ٢رضة٘ة زٙدب كٞٗاِةٞة غةٞة
 ث.َ .633غلرٗ هٞطٞ  مسٞغٟ شؤز٠ ٢ً٘ٞزبٗ ًٞمٚٞاٚدب ك٘ذزب  

بك غةرارزب       8 هٞ  ٗب٠ قسب٢٘زاٚظ  مسسب مسك٘كٞك٠ٞ   ٗٝ Hkavuhshataraكٞة ُةر٠ٗ  ٓ٘ة
َ    Cyaxaresٙةةر  ك٣ٙٞٞوطةةرزع   ٠. ٢ةٞة ٗ  ٓراةٞة ةَٚطةٞة ٙلرٗع  مسة٘ة ًرُةةدبَُٚلٟ ؤباةٞة وذ  كةٞة

ٗ  ًً٘ورشٗ َ٘كٌدبزَٙلٟ ٞ  ٗٗزٙرٗ شؤز اَٚطٞٙػو٘ٗ مس٘ٗ. ٢ٞة ٗ ٢ٚؿة َٟ   ِٝعى ْٝ  ٢ٚػٟة  اة
كٟ    ٢ٗؤز  ُلٞ هةةٞة غةةةلرُٟ قسب٢٘زاةةةدب  اَٚطٞٙػةةةوب٘ٗ كةةٞة مسةةٞة ٢ؤز ٗٗٙةةٞة ٗ  قةة٘ة ٠ مسةة٘ة ٗٝكةةٞة

  ٞ ٘ مٞغرلٝا٠٘ اَٚلَٞي ٗ ثَٚلٞ  غٞز كس ْ هٞطٞ  ٢ةؤز ٠ٗٗ ًُ٘وة ٗزٙدب ظى ًلري    ٠ ٢رض٘ة ً٘ة
ٗٝ ٢ؤز ٗٚةةُٚ هَٚلٟ اةةرش٠ٝٗٞ. هٞمسٞز٢ةٞة ز ٢٘ضة٘ة ٠ هٞضةٞة ٗ ٗٝووةٞة زَٙلخطةةو ٗ ؾةِة ٟ  ٝكةٞة ٢ةٞة

ْٗب ٗ غةرل اٞضةوٚن كةس ٗ ؾِة َٚلٟ            بز٠ٝ ة٘ة  كةس ٝٗٝٗ ثٚةر ٠ٝ مسٞة ارلٗكٞة ثٚر ٝ ٗ ض٘ة
بز٠ٝ         ز ضة٘ة زَي خؿ٘ؾةةراٞٗٝ مسٞضةٞة كرز٠ َِٓٚرٙةٞة ٗةة٘ة   كةٞة هةٞة طةٞة بز٠ٝ قةةرالن ٗ مسةٞة ضة٘ة

 ٢رض٘ٗز٠دب غره  مس٘ٗ.

                         
 .2  ةود َؤزخ ًٟٗ ٘ارزخيٟ مٌ  8 
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ٗٝكةة٠ٞ اةةٞٗبٗ كةةس ٗ  ٗك٣ٙٞٞوطةةرزع  كةةٞ اٞغةةلٚ و ٗ اعوةةٍٚ ٗ اٞزمسٚةة٠ٞ ٢ؤز   
٘ مسٞ ًةةةةٞاٟ ٢رضةةةة٘ٗز٠ هٞطةةةةٞ   وةةةةٞز به ٟ مسرمسوطةةةةورْ  ُرمس٘ث٘الضةةةةرز    ٗزبًبةةةةٞز مسةةةةٞ َل

Nabopolassar   ٞ ث.َ  ب ز ٠ٗٗلةةةةةس ٝ  615ٗٝه ٟ ٗ  زَٙللةةةةةٞٗو. هةةةةةٞ كةةةةةرُُٟ٘ٗ ٢ةةةةة
٢رضةة٘ٗزٙر  ٗٝ ٗب ٙةةرزٝ كةةٞ مسٞضةةٞز ٗ اةةرُٟ  ُةةرًس٠  ٗ  ًرشب٢ً٘ةةر  ب ٓةةرو ٗ ٗ اةةٟ     

ٗ اٟ ٢رضة٘ٗز شؤز   ٟو ؾ  ٗ غرزٝكٞغٟ شٝٗو كس . ٢َٞ غرزٝ مسؤ Arraphaٞ٢ بزبقر 
ًٍ٘ٓٚ مس٘ٗ. ٗب  ٙرزٝ كٞ ك٣ٙٞٞوطرزع ٢َٞ غرز٠ٝ كةس ٗٝ مسةٞ ٢ٞضرضةٟ َٞزٝكةٞ مسةؤ      

 خؤ٠.
٠ٗٗلس ٝ ثرٙوٞخوٟ َلً٘ٗٞاٟ ٢رضة٘ٗز٠  Aِِِث.َ  ب ز ٢614ؤز ٠ٗٗ ًٚدٙر  هٞ 

 طابةةرمسةة٘ٗ. غةةرز٠  اةةرزمسٚص٠   بطرلكةةس ٗ هةةٞ ثرغةةدب مسةةؤ اةة٢ٌِٟٞٚ ٢رل      9 كةةٞ ُِٞٙةةٞٗب 
٠ٗٗلس ٝ اٞز ٝقٟ ةِ٘و ٗ غرز٠ ٢رغ٘ٗز غةسورو ٠  كةٞ   ز هٞطٞ  ٢ؤز ٠ٗٗ مسرمسودب 

ًٗةٞاٟ ٢رغة٘ٗز٠ مسة٘ٗ  شٝٗو ٗ َٗٙةسبْ كةس . وةٞز به ٟ مسةرمسوٟ هةٞ         ٘وٞ ٍٙ ًٞزكٞش٠ َل
 ٗب٠ شٝٗاٟ ٢َٞ غرزٝ طٞٙػوِٞةة  هٞٗ  هٞطٞ  ك٣ٙٞٞوطرزضدب  ٝزَٞق  ٝٗبًةٟ  

ؤ ٢ٚوٚ ةةرق ٗ َةةدٗ ٠ ً٘ضةةوٞوبٞزي  ً٘مرٓٞ ٝٙةةٞكٟ اةةرش٠ٝ كةةس ٗ ك٣ٙٞٞوطةةرزع مسةة    
ٚ ط٘بٝاَٞلٌٟٚ ٢ٞٗ ز ب ٞ  ككةٟ  ٢ٚطةوٚرى ٠ كة٘ز ٠ كةٞ ُةر٠ٗ  ٢ةًٞٚوٚظ       ٠ٚ ضٚرضة

Amyitis  مسةةة٘ٗ   ب٠ مسةةةٞ ُةةةٞمس٘ور  ُةةةٞشبز  Nebuchadnezzar   ٠ كةةة٘ز ٠ وةةةٞز به ٟ مسرمسةةةى
  .636 ارزخيٟ ٢رض٘ٗز. ٢ؤه ٌطوٚو. ي

                         
  ب ٢ةٞه ة هةٞ ٢ةٞٗبخرل٠    511رزخيٟ وةٞ ضيٟ غةٞزوٟ وةٞزٙ . ي   ًطوٞز ٓؤ  هٞ كوَٚبٞك٠ٞ  اة   9 

َلً٘ةةٞاٟ ٢رغةة٘ٗز ثرُٚيةةر   ب وةةٞز به ٟ ًٚةةدٙر  كةةٛ بوطةةرزع  هٞطةةٞ  مٞغةةر٢رل٠ ً٘اٞقٚقةة٠ٞ     
ًرُةر٠  كٌٚٞزٙةٞكرُٟ   ضىٝ ،  ًرُدب  ب كٞ مٚبةرزٝو مسة٘ٗ هةٞ ٢ةؤز ٠ٗٗ ً٘خوٞه ٞاة٠ٞ       - بٗػيرْ

  ٗ ث.َ  ب اٞمةةٞز ٗشٙرْ كةةس ٝ 626هةةٞ  ٢ٞزًُٞٚةةٞ  هةةٞ ثػةةو غةةرخٟ ة٘ ٠ةةدب اٞةةةًٞ٘مٚرْ كةةس 
 ب ٓراةٞ  634ٓٞزؤ ؤو ٢ةٞه ة   قسب٢ة٘زو ٠ ًٚةدٙرؽ هةٞ       ُِٞٙٞٗب  مسٞ َ غرزٝكٞٙرْ مسؤ ُٞطرلب.

ث.َ  ب ٓراةةٞ ضةةٞز ُِٞٙةةٞٗبٗ  631ضةةٞز ٢رضةة٘ٗز  مسةةٞ َ ًةةٞغو٘و مسةة٘ٗ. ٗٝ  كةةٛ بوطةةرز ٙؼ هةةٞ  
ًةةر بٙظ  ب مسةة٘ٗ  كةةٞ هةةٞ وً٘رُةةدب٠    ٝٗٝضىىٝ  ًَ٘رؾةةٞز٠ٝ كةةس   مسةةٞ َ هةةٞ اةةٞز ٝف وةة٘ٝاٟ   

ٞ  ٗٝ ٗب  ٝز٢ٞكةٞٗ  كةٞ ًٚةدٙرٗ    ٚة ًً٘لري ُٚ ًٞةب٘ز٠ ز ٝةعٞو كسب. ٢َٞ  ٗٗ زٙ٘بٙٞاٞ غٞٙسٝ
٘  ًةر بٙظ  هةٞ    ضىٝ   ب٢ٌْٚٞ زَٙم ُٞمسْ٘ٗ ٗ ك٘ذزبُٟ ز ٢ٝٚطةٟ   ضٝ    ٝف  ك٠روطةرز ٝٗٝ ز طى
 راٟ ٢ًٞٞ ٢ٞكر.مسثىىىى٥ٝ
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ٚ    ٠ٞ614 ٚةةهةةٞ مسٞوٚ ٞاٟ ٚةةث.َ ٗٝ ضةةره ٟ  ٗبٙةةدب  ٝزَةةٞق مسةةٞ َةةٞزٝكرو ٗ قٞمره
٠ ٢ً٘ةةةٞزٙخ Herodotusٚةةةٞ  مسةةةٞ َ ٓةةةٞزؤ ؤاؤع ًٚةةةٞموً٘راَٚم ٢ُةةةؤز ٠ٗٗ ًٚةةةدٙر 

  ٗ ٝ  ةةرز ٢ٞٓراةٞ ضةٞز ُِٞٙةٞٗب  خٞمسةٞز٠ شبُةٟ       ٗٙؤُرُٟ ٢ٞه ة  ك٣ٙٞٞوطرزع كةٞ ٢ةٞ
ْ كس ؤاٞ ًٚدٙر  هٞمسٞز ٢ًٞٞ طٞز بٙةٞٗٝ  ٗٝ  ٝاضاٞمٞز ٗ Seythian ضٝ كٞ وٞمسر٢ٚوٟ 

     ٗ  28  ٗٝ ٗ اةٟ ًٚةدٙر   هٞطٞ  ٢َٞ وًٞٗٞ كٞٗاٞ غةٞز ٝٗٝٗ هةٞ ُٞاٚ ةٞ ب ًةٞغو ٘و مسة٘
ضر  هٞذَٙس َ٘كٍ ٗ ٢ٚطوٚ ٠ ٢ةَٞ وًٞٗةٞ ب ًةر. ٗشٝ هةٞ ثرغةدب ك٣ٙٞٞوطةرز كةٞ قةٚب         
ٓةةٞزٝ طةةٞٗزٝكرُٟ ك٘غةةذي ٗ هةةٞ ًٚةةدٙر٠ كس ُةةٞ  ٝزٝٗٝٗ هةةٞ  ٗبٙٚةةدب ٓراةةٞٗٝ ضةةٞز      

 ُِٞٙٞٗب.
 ٓ ؤ ؤاةةةٞ  ُةةةةٞ مسةةةٞ ٢رضةةةةرز٠  ؤشزبٗٝ ا٢ٞٚةةةد٠ كةةةةس ٗٝ ٗٝ ُةةةةٞ    رل٢ةةةَٞ ز ٙ٘بٙةةةةٞاٟ 

ُِٞٙةةةٞٗبٗ  ٢ضىىىٗٝ  اٞمةةةٞز ٗٗسٙػةةةٞ  قةةةُ٘لٞ هةةةٞ مسةةةِٟٞٙ ٢ةةةًٞ٘بقٞوةةةٞاٟ ُٞقط٘ه٣ًٞ
ضةةر   28ضةق٘اٚدب  ُٚٔرٙةٞو ضةة ضةةر  قةٞزق  ٓٞٙةٞٗ ٗٝؿةر  ٢ٞطةةٞز ٗ اةٟ ًٚةدٙر         

 ب مس٘ٗمسةةة  مسةةٞ اٞمسٚعةةٞو ًةةً٘لري ُةةٞمس٘ٗ كةةٞ وةةٞز به ٟ ًٚةةدٙر     ضىىٝ  هةةٞذَٙس ٢ٚطةةوٚ ٠ 
ث.َ  ب  586ضره ٞ ٙةٞمِٟ هةٞ    28مسَٚوٞٗٝ ضٞز ُِٞٙٞٗب. ٗٝٙرخ٘  ٢ِٚ ر هٞ ٗب٠ ٢َٞ 

 ٢ٞمسة ُِٞٙٞٗب٠ شٝٗو كس مسة.
ث.َ  ب  ٙطةةةةرُٞٗٝ ٓراةةةةٞٗٝ ضةةةةٞز ُِٞٙةةةةٞٗبٗ    612ٞ ك٣ٙٞٞوطةةةةرز  هةةةةٞ  ؾةةةةخ٘ 

ٙؼ ٓةرابْ٘ٗ مسةٞ     01)ضٝ هٞ مٞغر٢رل٠  َط٢ع٢ؤز ٠ٗٗ مسرمسوٚؼ طٞٙػوٞ ٢ٞٗ ٗ مسٞ

                         
هةةٞ   ٞ غةةٌٚرزي ٢ؤزبزاةة٘ ٗٝهةة  وةةٞٗورشّٙ. هةةٞ مٞضةةس٠ َٞٗاةةًٟٞ ث.َ  ب  ضىىٝث٢٘ةةَٞ وةةًٟٞٗ   11 

مسِٚةةسبْٗ. ٗب  ٝزكةةٞٗا٘ٝ كةةٞ ٢ةةَٞ وًٞٗةةٞ هٞضةةٞز اةةٞشٙقٟ مٞغةةر٢رل٠        ةِةة٘مسٟ مسةةَٞس٠ ز ٝغةةدب  
 كٌٌٚٞز غً٘ةةٞز  هةةٞ ةِةة٘مسٟ ز ٗضةةٚٞ  ٝزمسةةٞ ٝز مسةةْ٘ٗ. هةةٞ شًٝةةرُٟ  ٢ٞضةةرزٓر ْٗ ٠ وةةٞز به ٟ         

ٞ   اٞمٞز ٗشٙرْ كس ٝ َدٗ ٠ غٌٚرزي ٢رضة٘ٗز. هةٞ  ٗبٙٚةدب     ث.َ 669-٢681رض٘ٗزٙدب   كة ٙة
ٗ ضٝ  هٞ ز ٢ٗٞضر٠  ْ     كٞ ُر٠ٗ  مسرزارا٘ب  مسة٘ ٓةراب٘ٝ  ًرُةر٠ ٗ ٢ةَٞ      هةٞ خةؤقٟ  كٌٌٚٞز ٙةٞكر

كرضلرغٟ ٢ٚوٚ ةروٟ  ضٝ  ٚ ز ٢ٝٚطٞ مسٞزبًبٞز  ضبركر ٢ػبركر ٗ  كرضورزٙو  ٙٞمِٟ وٞز به ٟ 
     ٘ ٛ كس . ٢َٞ مسرزارا٘بٙةٞ  كٞمسةٞ طةَ٘ٙس٠ٝ ٓةٞزٝ ؤو  ثسؤاٚة ع ٝ  مسةرٗكٟ  ًر بٙةٞع ٝ  كةٞ هةٞ     ثٝى

ًٓٞ٘ٗ ض٘زٙٞٗ قٞهٞضوِٟٚ ٢ٚطوٚ  ٗ اٞخسٙ  كةس . وةٞز به ٟ     َِٚم ار َدٗ ٠ ًٚطسثرؽ مسٞٙ
ضىىٝث٢ ٢رضةة٘ٗز٠  مسرزاةةرا٘بٟٙ هةةٞ ةَٚةةٟ ضةةيركر٠ ًةةٞغو ٘و كةةسبٗ كةةس ٠ مسةةٞ وةةٞز به ٟ ٢ةةؤز ٠ٗٗ     

  .٢497ٞزًُٞٚٞٗ ًرُر٠.  ٓؤ . ي
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٢ٌٚةةدب ٠ ٢رضةة٘ٗزٙٞكرُٞٗٝ. مسةةٞ َ ك٣ٙٞٞوطةةرز  مسةةٞ اةةر ُٟ ًًٞوٞكةةٞاٟ  ٝٗه ًُٞٞةةد٠  
ٙٞكةدطرل    كس ْ ٗ ٢ًٞرُٚؼ هٞطٞ  ٢ؤز ٠ٗٗ ًٚةدٙرٗ مسرمسوطةورُدب  مسٞ اًٞر٠   ٢رض٘ٗز

  ٝ ْ      مسْ٘ٗ ٗ هٞ ٗب٠ ٢ةَٞ ٢ٚوٚاةر  ًرُةدب ٠  -ك٣ٙٞٞوطةرزع مِٚة٘بُٟ  ًةٞهٚلٟ بٗػيةر
 . 11 مسؤخؤ٠ وبَ٘ي كس 

ٗ        هٞ مسةِٟٞٙ  ضةٚ٘بْ  ٗ  ٢ةرو      ضٙةٞمِٟ ًةرٙظ ٗ اةٞػي٘شب  ضةة  ٝقعةٞ اٞمةٞز 
     ٞ ٢ةةَٞ ثرٙوٞخوةةٞ مسةةٞ     ٗزٝٗ ة٘بُةةٞكسبٙةةٞ ضةةٞز ُِٞٙةةٞٗبٗ هةةٞ ُٞاٚ ةةٞ ب ٢ةةَٞ غةةرزٝ طةة

كٞٗاةٞ  ٝضةو  ٢ةؤز ٠ٗٗ ً٘اةٞقٚقري. ٗٝ وةٞز به ة ٢رضة٘ٗز٠         غؤزٝو ٗ  ٝٗه ًُٞٞدٝ
   ٙةةؼ هٞطةةٞ  ًةةر  ٗ ٢ٞابرمٚةةدب Sin-shar-ishkumبٙػةةلَ٘ -غةةرز-مسٞ مسةةٞخو  ضةةري

 خؤ٠ ض٘ارُد.
       ْ   ً٘اةةٞقٚقري غةةرز٠ ُِٞٙةةٞٗبٙرْ اةةر ْ ٗ َٗٙةةسبْ كةةس   مسٞغةةة هةةٞ ٢رضةة٘ٗزٙٞكر

ز ٝقةةٟ ٢ةةؤز ٠ٗٗ مسرمسوةةٞٗٝ  ٝزقةةْ٘ٗ ٗ ٢ٚووٚ رٙةةرْ   طىى٘غةة٘ٗزبٗ ٢رهٚوةةدب هةةٞ  هٞطةةٞ  ٢ر
 كس ٝ َٞز بْ ٗ ضٞزهُٞ٘  َلً٘ٞاٚرْ  بًٞشزبُد.

هةةٞ ٢ٞٙو٘هةةدب طٞز بٙةةٞٗٝ مسةةؤ ًٚةةدٙر  هةةٞ ضةةره ٟ   ضىىٝ ، هٞطةةٞ  كؤًةةٞه ٟ   روطةةرز ٚ ك
 ٗبٙٚةةةدب   هٞضةةةٞز ٢ٚطةةةوٌٚدب ٠  ُةةةرمس٘ ث٘الضةةةرز   ز ٠ٗٗلةةةس ٝ ثرٙوةةةٞخوٟ اةةةرش٠ٝ    

ٞ غرز٠ َةٞز بْ مسة٘ٗ  ٗٝ هٞطةٞ  ٢ةؤز ٠ٗٗ مسرمسوةدب شٝٗا٠لةس ٗ  ٙطةرُٞٗٝ        ٢رض٘ٗز  ك
 طٞز بٙٞٗٝ.

 

مسٞطَ٘ٙس٠ٝ ارزخيٟ  بٙسبْ ودٍٙ   هٞ ًرلباٟ ٢رضة٘ٗز٠  ً٘ضةوًٞوٞكراٟ ٢رضةٚر٠    
مسٞز َلً٘ٞاٟ ًٞ ٙر كٞٗاب٘ٗ. غٞاٟ  جيوٞ ار ٢ٞطراٞ  ٙرزمسٞكس  هٞ مسةِٟٞٙ    ٗن٘مسك

خةٞاَٚلٟ    رز٠  ٙرزمسةٞكسٝٗٝ اةر قة٘زباٚؼ   ًٚدٙرٗ مسرمسوطورُدب َةدٗ  مسة٘ٗ  هةٞ ٢ٚعوٚبة    
بضةوٟ ق٘زباةٞٗٝ  غرهٚبةْٞ    هٞٙٞن ة٘  ٢ٞكس ٝٗٝ. هةٞ ضةرَٚوٟ ز ِِِ    اس٠  ٗٗ ٝٗه ٞاٟ

ًةٞاٟ ًٚةدٙرٗ   ًٗٗٞاٟ  كولٚر  مس٘ٗ. َدٗ ٠ َلَ٘٘دٗ ٠ َل ،طٝ٘ ٞار غٌٚرزي ً
                         

ٚ   ً٘رُدب  مِٚ٘بَُٚلٟ مٌ–بٗػيرْ   11  كةٞ    ٌريًٟٗ مسة مسؤ ٣ٙٞٓٞاٟ ً٘اَٞٚةد٠ٝ مٞغةر٢رل٠ غة
ٗٝ مسةٞمص  هةٞ كٌٌٚةٞز٠. ًٚطةوٞز ٓةؤ  ٢ةٞه ةري اةٞمبرل٠         ضىٝ  مٚبرزٝو مسْ٘ٗ هٞ ًٞ   ًرُةر٠   

ٌ    مسةةةة٘ٗ ضىىىٝ  ًرُةةةدب  مِٚةةة٘بَُٚلٟ ً٘غةةةوٞزٝكٟ ًةةةةٞ ٗ     ًٗٚةةةة٠ٞ ٘ٗٝ  مسرمسوٚةةةٞكرْ ٣ٙٞٓةةةٞاٟ م
  .558مٞغر٢رل٠ َٗٝػٟ غٌٚرهٚرْ مسَٞ ُرٗٝٗٝ ُرض٠ب٘ٗ  ي
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ز ُٝطٞ مسُٞرٗ  ٢ؤشؤْ ٙرٙ   ب ار  ٓرهٚرع وصٙى بٙسًة   ٗ هةَٞٗٙ٘ٝ اةر مسةَٞس٠       هٚدٙر
 ٝؽ ق٘ٗمسة.ز ِِِ

ٞ    هةةةٞ ثةةةرؽ مسةةةَِٞٙٚم ٗ مسةةةٞطَ٘ٙس٠ٝ  بٙةةةسبْ وةةةدٍٙ       َطىىى٢عهٞضةةةٞز ٢ٚووٚ ةةةر٠ مسةةة
ًٗةٞاٟ ًةٞ   مسةٞ    ً٘ٗةٞاٟ هٚةدٙرٗ ٢ٚعر ُٝةٞكسبُٚرْ مسةؤ َل    ٘مسةٞ َل  ضىٝ    ً٘ةسضيري

كةٞ هةٞ ٗب٠     ذل هٞضٞز قرٗاَٚدل ِٟٙ هٚةدٙر مسةٞ ً٘ضةوًٞوٞكراٟ ٢رضة٘ٗز٠    ٠ٙ٘بٙٞاَٚلز ِِِ
كٞٗاب٘ٗ  مسةِٟٞٙ  ٗٗ ٝٗه ةٞو اَٚلكة٘ٗ  ٗٝ    اٞخسٙبٟ ُِٞٙٞٗب  مسٞز َلً٘ٞاٟ ًٚدٙر 

     ٞ ٗه ٚةرْ  ٛطى ٢ؤز ٠ٗٗ ًٚدٙرٗ هٚدٙر  هٞ وٞزبى ُةٞٓس٠ ٓرهٚرضةدب غةٞز َٙلٟ وة٘زع ٗ مسة
 ب ٠585 ًرٙطةةٟ 28ث.َ . هةةٞ ٢ةةرخس غةةٞز  ب كةةٞ هةةٞ اةةرزخيٟ   585اةةر  591مسةة٘ٗ  هةةٞ 

مسٟ خ٘بٟٙ  بُرٗ هٞضةٞز  ض٘ٗبوٚ  مس٘ٗ  ز ؤذ طرلبٗ ٓٞز ٗٗال ٢ًٞٞٙرْ مسٞ مٞالًٞاٟ غٞ
  ٗ ًةةةةةٞهٚلٟ كولٚةةةةةر  ْبدتٓؿىىىىىسٗٝضةةةةة٘اٟ ًةةةةةٞهٚلٟ مسرمسةةةةةى  ُٞمس٘خ٘ ُطةةةةةس  ٘طىىىىى

 َٗي كسب.٘٘ه اٚرْ كس ٗ ٢ر٠ٗ ٓرهٚرع مسٞ َدٗ  وبؾ   ضُٞٙٞٞضٚظ 
 َ ِٟٙ  ٗٗ خرُةةٞة بُٟ َ٘كٌدبزٙةةةدب  ٘ه اٞؾةةة٢ةةٞة مسٞاٟ ٢ٚص ٙ٘بةَٚةةةم هٞمسةةٞة   مسةةٞة ًُ٘رضةةٞة

دٙر  بزُٙٞٚظ   زب مسٞ  بضوٚرى ٠ ك٘ز ٠  ٘اٞو  طرزع .و٢ٞن٢ٗٙٞ كسبري ككٟ وٞزبه ٟ ٚه
طةةوٚرى ٓراةةٞ ٢ٚٗٝقةةراٟ كةةس .   ك٣ٙٞٞوطةةرزع  هةةٞ  ٗب٠ ٢ةةَٞ ؾةة٘ه اٞ مسةةٞ ضةةره َٚم 

ةَٚطةةةة٠ٞ٘ شًرُةةةةة مسةةةةٞمسة غةةةةٞز ٗ  ٝمةةةة٘ب ز  بمسةةةة٘ز . مسةةةةٞ َ ٢ٞضةةةةبرمسٟ ُ٘غ٘ضةةةةو٠٘      
ًٗةةٞاٟ قةة٘زع ٘هُٞرٗقةةُٟ٘ٗ َلً٘ةةٞاٟ ًٚةةدٙر  كةةٞ ثٚػةةلٞٗاّ ٗ مسةةَٞٓٚصمسُٟ٘ٗ َل

    ٝ ٞ  مسةة٘ٗ  هةةٞ شًٝةةرُٟ ٢ٚطةةوٚرغدب ٗبوٚةة  مسةة٘ٗ. هٞالٙٞك٠ذلٙػةةٞٗ  َطىى٢عمسةةٞ ضةةٞمسٞمسٟ مسةة
ٟ  ٢ةةَٞ٘بَي زَي مةةرةص مسةة٘ٗ. ُٚٔرٙةةٞو   ٗ ً٘مرًٞهةةٞ  طةةٞزَي ثٚرًٗةةرو٘ ُٟ وةةًٟٞٗ خؤغةة

ًٗةةةةٞاٟ ارمسٚعةةةة٠ٞ ق٘زع ثةةةةرزع كةةةةٞ هةةةةٞذَٙس ٢ٚةةةةدبز٠ٝ ٢ً٘ةةةةٞزب٠ ٢رخًٞةةةةُٟٞ َ٘ل
Achaimenes ٘ ُ ٝذ ب مس٘ٗ  مسٞزٝمسٞز    ٞ  َطى٢ ع٠ شٙر مس٘ٗ  مسٞ غةٞٙس٠ وةًٟٞٗ ثةرزع مسة

َٙلخطو ٗ هةٞ ًٚةدٙر مرؾةٟ    ٞطٞ  خؤٙدب ز ٠ هزث ٖٚرينإ ٗ  ثر٘اسٙؼ ٗٝك٢َوٞٗ
    ٞ ٔ    مسةة٘ٗ. ًةة٘ ٙس٠ ٢ةةَٞ مؿةةٚرُٞ طٞٗزٝٙةة ٗز  ضةةرلؤع َ٘٘كٌةةدبز٠  ثةةرزع  ًٞغةة

Cyrusٗ  ٙرخ٘  كؤز ؤؽ ٗ ٠ َٝKurush ٗ٘12 ٗٝ ٙر  ك٠خطسٗ  ٠ طٞٗزٝ مس . 

                         
 12   ٟ ُٛ ٝ   ٢ُٞػةةةرْآَٝ خرُةةٞة ُب مسٟ   Anshanٝٗخًٞةةٞة َ ٗ اةةٞة  هةةٞة ةِةة٘ة ُصْب ّٙ  ٗٝ ز ُٝطةةٞة ٢ةةٞة ٙةةةر  ٢ةةٞة

غٟة           ز مٞس ضٞة ز مٞس ٞة هٞة ثَٚػةدب ٓٞة َ خرُٞ ُب غٞزوٟ ه٘ز ضورُٟ ٢ٌٚس ؤ ٗب ٞه ُصٙم ٗ اٟ مٚة َ مس٘ٗمسةة. ٢ٞة
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ز ًٚةةةدٙرٗ هٞطةةٞة  ٢ةةةؤز ٠ٗٗ ٢رضةةةوٚرغدب     ضةةةرلؤع مسةةٞة هٞغةةةلسَٙلٟ شؤزٝٗٝ ٓراةةٞة ضةةٞة
ق بهعةر ٝ ٠ كةس   مسٞة َ        ز به ٟ ًٚدٙرغٞز َٙلٟ و٘زضٟ كس   وٞ اَٚلٟ ق٘ة ً٘ بقٞمٞٗ ًقرًٗٝٞة

اٟ هٞطةٞة  كةةس ٗ      Harpagosٓرزثةةرغؤع  ٗز٠ٝ ًٚةةدٙر  خٚرُةٞة ظ خرُةٞة بَُٚلٟ طةٞة ٠ ز٢ٝةٚة
خؤ٠٘  و هةٞة ُٞاٚ ةٞة ب       ٞٗٝٚةةز ٝقدبزبُٚطى٘ىمسةٞة ٢ٚووٚاةةروٟ كةةس ٝ كٞخيٞضةةسٝٗ ٗ مسةٞة اٞمسٚعةٞة

 ث.َ . 551رْ كس   مٞشٚه  ٢رضوٚرى خسبث غلرٗ وًٟٞٗ ًٚدٙرؽ هٞ ثر غرٟٓ
اٟ ٓرزثةةرغؤع ٗ خرُةٞة بُرُٟ ًٚةةدٙر         و ٗ ًعرُٗٝةٞة ز مسةٞة خدًةٞة زٗ  مسٞزبًبةٞة كٞخيٞضةٞة

ٗ  ًْٞ٘مرًٞه٠ٞ مسرغٟ هٞطٞ  كس ْ ٗ مر ٝا زع    هٞطٞ  ٢ةؤز ٗ َ    ٗ خرُٞة بُرُٟ ق٘ة شؤز كٞة
          ِٟٙ زوٟ مسٞة ٗٝ  قٞة ق ٗ ٢ٌٚوٚةرشباٟ ًٞخؿ٘ؾٞة مِٟ هٞة خؿ٘ؾٟة َق٘ة قٞزوٟ كةس ْ  ٙٞة

زٗٝكخرُةٞة بُرُٟ ثةةرزع ٗ ًٚةةد  ٠  ٘ٙر  ٓةٞة وٟ ً٘اٞورمسٚوةٞة ر٢ِٟٙٚلوٚةةصٗ ٢ٚٗ َقة٘ة   طق٘قةٚة
رٟٙ زٙ .    ٗٝٙةةر ثس ٗضةٚة زوٟ وةٞة ٗ  اةةرزخيٟ وةٞة ضيٟ غةٞة ز مسة٘ة ٗٝ ٙةةر ٗٙسبٙةٟة  ٝٗز٠ وٞٙطةٞة

  .555ٓؤ . ي
٘ َيًٗٞاٟ ًٚدٙر  هٞ ٗب٠ ضٞ٘مسٞ ُٞاٚ ٞ َل  ٞؾخ٘  لر ضةره ٠٘     طى اَٚلٟ ضٞة ٗ ثٞة ُٞة

ٗ. ٗٝ هٞة ة    ٢ِٚق مسَٚلٟ ًٌٟ٘ٓٚ ارزخيٟ ٗ  هُٞرٗق٘ة ٠ ٢ٞة ُٟ ٠   َ٘ل  َٚطٞة اٟ  ٢رخًٞٞة ًٗٞة
 ٢َٚسبُٟ ثٞٙرمس٘ٗ.

ْ هٞة ٢ةر    ٝزمسرجيةرْ  ذمسٞطَ٘ٙس٠ٝ ارزخيٟ  بٙسْب ودٍٙ. ًػرل بهدٗهٞ   وًٟٞٗ ًر   ٢ٞضرضٞة
٘   13 ٗ ك٘ز ضورْ ٗ مرلبوٟ مٞةَٞ مٟ كةس ٗٝ   ٗ ب مسة ٘    ٝ  هٞ ٗبٙٚةدب اٞٗٝض٘ة ٗ ذ ب٢ةرل٠ٝ ُ ة

رع وصٙةةى   طى٘ىَيضةٞة اٟ هةٞة  ٓرٚه مِٟ ٢ٞقغرُطةةورُٟ  رلًةةرق ٝٗٝ اةةر ٗ اةٟة  مسةةر   ٢ُةٞة خذل   ٙةٞة
 ٢ٌٚس ؤ  ٗ هٞ مسَٞس٠ خٞشٝزٝٗٝ ار ثرزع ٗ خؤشضورْ مس٘ٝ.

ط٘ا٘ٙرُٞ كٞ ًر  مٚبرزٝو مس٘ٝ هٞ  ٗٗ   هٞ  ٗبٙٚدب م٘هًٞر٠ ة٘طسبقٚر٠  ٝٗز٠ وٞ ٍٙ
 ٝزمسرجيرُدب.ذمسٞؽ: ًر ٠ طٞٗزٝ هٞ  مسبوٟ مٞةَٞ  بٗ  ًر ٠ مسك٘ن   هٞ ٢ر

                                                        
ٞه ل٘ هٞة ٗب٠        ٗزٙدٗب مسة قرلبش٠ ٢رض٘ة ٞهٚلٟ  هٞة  ٝٗز٠ ٢ِٚة ٟ ًة ٞٞه مُِٚ٘ب ق٘زضدب َركٍ مس٘ٗ  ٗٝ ًَ٘وًٞ

ٗز ثرُٚبةةر  ٗ شٝٗو   خؤ٠. هةٞة ثرغةةدب ٗ اةةرُٟ  ثةةر        ٗٝقةةراٟ  ٢رغة٘ة زث كس ُةٟة ٗ اةٟة مةٚة َ   بمسةةة مسةٞة
 ٓرلورْ  ٙٞمِٟ خؤزبضرُٚػٟ  بطرلكس . مسٞ طَ٘ٙس٠ٝ كٚورمس٠ٞ  مسٔطوْ٘   ٗٝ اٞ وٚقراٟ ًٚطوٞزٚ
زؤش  ًٓٞةٞة ْب         13  ٝ هةٞة  كةٞة َ مٚبةةرزٝو مسة٘ة ٞه ة: مَٚسبوةٟة مٞةةٞة ٗهةٞة  ٢ةة ةةسْب وةةدٍٙ. ًػةةرل بهد اةةرزخيٟ  ٙب

ٝ  كةٞة َةٞة  ٠    كسًػةةرْ  وةةصّٗٙ  مةةسبق  بؾةة ٔ  شٝز قة٘ة َس٠ خةٞة رْ  ُٔرُٗةةد  ز٠  ٗٝ اةةر  ٝزمسُٞةةد٠ مسةٞة
 زثدالقرؾٚى مس٘ٝ ٞه مسِٟٞٙ ًر ٗ ثر
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 (14)حلً٘ةتى شاالرٙة
 ئازةرباجياْ

 
 

ث.َ  33ٝه ةدب  ضيةرْ  اةر ضةره ٟ     ٗد٠ ٢ٞٗٗ هةٞ ةو ة  ٘ٝزمسرجيرْ  ٗٝكة ذًًٞوٞكٞاٟ ٢ر
ٗ  ٗمسٞ ٝضةةو َل٘ ٝف َ٘كٌةةدبز٠ ز ِِِطىى٘هةةٞ  هةةٞ  ٗبٙٚةةدب  ٗ ًةةٞاٟ ًةةر ٠ مسكةة٘كٞٗٝ مسةة٘

  .٢156ٞغلرُٟ  قٞزٓر ٠ ق٘بزَٝ ٝٗٝ شٝٗو كسب.  ارزخيٟ بٙسبْ ودٍٙ. ي
ٟ  ٘ٗبوٚعْٞ َل  ًَ٘ةٞاٟ   ًٗةٞاٟ ًةر ٠ مسكة٘ن   ٢٘ٚطةوق زي َل   ًٗةٞاٟ ٢ٞغةلرُ

مسةةةٞطَ٘ٙس٠ٝ  ٗ  ٝزمسرجيةةةرْ ٠ هةةةُٞرٗمسس   مسةةةٞ َ ًٚووٞاٞكةةة٠ٞ مسةةةٞ اٞمسٚعةةةٞاٟ َةةةر   ذ٢ةةةر
 ٙطةةرْ هةةٞ غةةلو ٟ     ٠ٞ ٢ةةٞٗ شًٝرُٞةةة  مٞغةةر٢رل٠ ًةةر ٠ مسكةة٘ن    ٚةةضٚرضةةٞاٟ ٢ٚدبزٙ

 ًٗراٟ مسك٘ن مسك٘كدب ٢ٚطوق زي  بخوٟ خؤٙرْ هٞ  ٝضو ُٞ بٗٝ.َ٘ل َط٢عمسٞ
س٠ ٢ةَٞ ٢ٚقوٌٚةٟ   ؾة ؤ م٠ٞٞ ٓٞغةو ُة  ٚة ٟ ارزخيَٚٞٙف! كٞ  ٝزَٞق مسٞ ٢ةَٞ٘به  

ٝزمسرجيرُةةةٞ  غةةةوَٚلٟ مسةةةٞ اٞقؿةةةٚى ُةةةرشبُري. َةةةٞار ٢ً٘ةةةٞزخيري ٗ ضةةةٚرَِٟٚٚ       ذ٢ةةةر
اةةر ًةةٞمسر ٠ قوَ٘ةةراٟ ٢ٚطةة َ  ٢ُٞٗٝةةدٝ مسرضةةٟ ٢ةةَٞ ٗ اةةٞٙرْ ُةةٞكس ٗٝ.     مةةٞزٝمسٚؼ

َ ذهٞمسٞز٢ةةٞٗٝ ُةةرا٘بُري ٗٝوةةر٢ٚعٟ ٢ةةر    اةةٟ اثىىٜهٞطةةٞ  َةةر    ٝزمسرجيةةرُٟ  ٝٗز٠ ٢ٚطةة 
و ٗب  ٝز٢ٞكةَٞٗٙو: كةٞ   اثّٜٞٙ. مسٞ َ هٞ ًٞةسب٠ َر مسل طبٝمسٞاٞٗب٠ٗ ز ِِِ  وٞ ضيٞٙدب

                         
  ايدٚيى١ ايطىايز١ٜ  ٞ ٝقٟ   ؿة رْ  ٢ةٞه ة  ٢ٞه طة د َطّٞٙ َة٘شُٟ  َلً٘ةٞاٟ ٢رٗٝزمسرٙ  ٚضٞٙ  14

ٝ  ًُ٘رضٚ  اسٝ. قةُ٘لٞ ٢ً٘ٞضٚطةٟ   ٗ  ٢ٞه ة: الَ ٗبٙٞ اٞمبرل٠ ٢ٞٗايدٚي١ املطافس١ٜٗٝ ٙر  
ُؿةس٠  ٘ قٟ ٢ةٞه ة: ٢ةَٞ  ٝٗه ٞاةٞ هةٞ م    ٞهؿة ٢ٞٝمسرْ  ًٞغةٔ٘ٗز مسة٘ٗ.   ذَٞ  ٝه ٞاٞ مسٞ  ضرالز ًٞز٢
ٓٚض غ٘مسٔٞ ُركةرو     هٞ ك٘ز ٙٚٞاٟ ٢َٞ َلً٘ٞاٞ  ًٞ  ٗٝؿر  ٢ِٚطٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢ٚط َٞٙوٝ 

ًٟ ٞٗ  بضلِدز ًِؼ  هٞ ارزخيٞكٞٙدب مسٞ ٢رغلسب ٢ٚعةورلبف ٢ةٞكر: ٢ةٞمسة  ٙوة    ٘كٞٗبمس٘ٗ ٓٞزٗٝك
  .762. ي3زب٠ مبرضٟ. ةودآغ٘مبٞٙٞكٟ ك٘ز مسة  مرمل    َْٚط
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ًٗةةٞاٟ طةةٞٗزٝٗ ضةةٞزمسٞخؤ  بًُٞةةٞشزبٗٝٗ اةةر  ٗز٠ قوَ٘ةةراٟ     َ٘ل  هةةَٞ ٢ٚقوٌٚةةٞ ب 
ؤًةر٠ غةةٞزو ٗ غةٞزوٚدب  ًٞٙةةدبُٟ   ًٗةةراٟ ز ٢ِِِ٘ٚطة َ   بضيةةٞ هةٞ مسةةِٟٞٙ ٢َٚةسبْ ٗ َل   

 ٗ  ٝم٘ب مس٘ٝ.غٞز ِِِ
: ٙةةةٞكَٚلٚرْ  بمسةةةّ ٝزمسرجيرُٚةةةرْ كةةةس ٗٝذاةةةُٞٚر  ٗٗ م٘هةةةًٞر٠ مةةةٞزٝو مسرضةةةٟ ٢ةةةر

  ًٞةةةٖٞ  ب  اةةةٞٗزَٙص ادلٙص  هةةةٞذَٙس قةةةٞزًرُٟ ق  232خةةة٘ز ب ٜ ٝ  كةةةٞ هةةةٞ ضةةةره ٟ   
 ٗب ٜ  ب  ٙ٘ٝ.س ٢ٞه

س٠ ضةًَٟٚٚٞ ٓٚ سٙةدب  اةٞمسسٙص  ةةدل بْ   ٜ     ؾ٢ٞه ة: هٞمٞ   ؿطدس٥٣ضٚر   
مسٞ ٝضةو مٞغةر٢رل٠  ز ِٟٙ ٙةٞٗٝ مسة٘ٗ  ٗٝ ٢ًٞرُةٞ ًعرؾةس٠         ٘غةِ٘  ٢خ٘بزٝكرْ   

ٞ ٘مسْ٘ٗ. ثرٙوةٞخوٟ َل ًٗٞاٟ ضرةدٜ َ٘ل ٗٝه ةْٞ  ً٘زبغةٞ  مسة٘ٝ  ٗٝ هةٞ     ًٗٗةٞو  ٢
 ز ٗٙى  كسبٗٝ.آ ٗبٙٚدب ُٞوو ٟ  بز مسٚى 

٢ةةةَٞ ًةةةر ٠ مسكةةة٘كٞ  هةةةٞ  ٝٗز٠ ًٚةةةدٙرٗٝ اةةةر  ٝٗز٠ ٢ٚطةةةوٚ ٠ اةةة٘زن  غةةةٞشٗ      
 ٖ   مسٞ ٝضو ك٘ز   ٙٞمِٟ ُٞا٠ٝٗٞ وًٟٞٗ ًر ٝٗٝ مس٘ٝ.421ضٞؾ٘ق 

ٝزمسرجيرُٞ ذ٢ٞه ة: ٢َٞ ٗ اٟ ٢ر ٠ًَٗٞٞ  هٞ  ًع ٍ بهبودبْ  ب ٟٓٞزقُٞدٝ ٙرو٘ا
مسَِٞٙٚم مسٞ  ٝضو ا٘زكةٞٗٝ مسة٘ٝٗ هةٞ  ٗبٙٚةدب كٞخيٞضةسٝٗ  ٢ٞقسبضةٚرمسٟ َ٘كٌةدبز٠        

ٚٞٗ ٢ٞقطةرُٞٙٞٗ ٓةًٞ٘ٗ   ٚزبضو ُ  ٢ًٞرُٟ ك٘غو ٗ هُٞرٗقْ٘ٗ. مسٞ َ ٢َٞ ز َٙ٘بٙٞاٞ
 مس٘ٗ. ٚزا٤ ايٓٗس ٢ٞٙصبُري كٞ ٢ٞقسبضٚرو َ٘كٌدبز٠ ا٘زكطورْ  ٙٞمِٟ  ًر 

 ٞ ٖ  ب  كٞٗاةةٞ  ٝضةو  ٙ٘ضةةف مسةةّ بمسةةٛ   ٢288ةةٞه ة: ٢ةَٞ ٗ اةةٞ هةةٞ    زثىى٘مةِٟٞٙ ٢ةة
 ً  ز ب  ًُ٘طةةٟ  خةةر َٝ هةةٞ ٙ٘ضةة ٟ ضةةرُدٗٝ. هةةٞ  ٞووةة٘بهطةةرج . هةةٞ شًٝةةرُٟ خٞهٚ ةةٞ 

ٖ  ب  ٙةةٞكة هةةٞ وً٘رُدبُةةٞكرُٟ    316 ٙطةةرُٞٗٝ كٞٗاةةٞ  ٝضةةو ٙ٘ضةةف هةةٞ       ثرغةةر
كةةةٞ  هػةةةلس٠ مسةةةّ ًس ٠ ٙةةةرْ ثة٢ةةةٞط٘و  ٗٝ َةةةركٌٟ     ٗسللةةةرل ٠ َةةةركٌٟ  ز٠ 

ٞ  ذري مس٘ٗ  ٓراٞ ضٞز ٢رةٚب مسٞ ٝضةو ضةٞز بز٠     ٝزمسرجيرْ  ٗٝ هَٞ ٗٝووٞ ب ٢ةَٞ ٗ اة
 ٙ٘ضف   ٙطٌٟ ك٘ز ٠ ٢ٚدلبٍٓٚ ٠ ك٘ز ٝٗٝ مس٘ٗ.
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 :(15)دٙصٍ
 ٙطةةةٍ مسةةةٞ   ٝزمسرجيةةةرْذ ب ٓراةةةٞ ضةةةٞز ٢ةةةر326هػةةةلس٠ٟ كةةة٘ز٠ ًةةةس ٠  كةةةٞ هةةةٞ 

لٟ غٞز َٙ   ٙطٍ غلر. ٗٝ هٞ ٗب٠ مسَِٞٙٚم  هٞغلسٝٗٝ زَٟٙ ثَٚطسو  ٗٝ هٞ ٗب٠ غٞز 
ٞ      طىا اسٙػٚرْ مسة٘ٗ  مسةٞ َ ٢ةَٞ ةةرزٝؽ        هة  ً٘ضةرمٞ ٠ٝ  ٙطةٌٟ ُةٞكس ٗ مسةٞ ُٞاٚ ة

كٞٗاةةٞ  ٝضةةو هٞغةةلس٠. غةةرز٠     ٝزمسرجيةةرْذز ٗٙى بز مسٚةةى  ٓةةًٞ٘ٗ ٢ةةر آمسٞغةةٞٙس٠ 
اةٞقسٝٙرْ    رْ مسٚطوب٘ٗ  مسٞ ٗٝمد٠ هٞغةلس٠ ًٚٚٞٙوٝه ٍ ٗ غٞ ز٠  ٛظكٞ   ٢رز ٝٗٙى

ٍ كؤًةٞكٚرْ خ٘بضةو  ٗٝ مسةؤ    ٝو ً٘ بقٞمةٞٙرْ كةس . ٗٝ هةٞ  ٙطة     ُٞخ٘بز ٗ مسٞ غةٚد 
 ٗ ز ؤذَٙلٚةةرْ اةةٞمري كةس   ٗبوٚعةةْٞ هةةٞٗ ز ؤذٝ ب خةٞه لٟ ٢رز ٝٗٙةةى هةةٞ وةةٞ      ضاٞمةٞز 

 ٓراِٞ  ٝزٝٗٝٗ ز ٗٗٙرْ كس ٝ ٢ؤز ٠ٗٗ هٞغلس٠.
هٞ مِٟٞٙ ٗٝوودب   ٙطٍ ٙؼ هٞ  ٗبٗٝ ٓٞه ٚل٘ارٙٞ ضٞز هٞغلس٠٘ ك٘غةورزَٙلٟ  

ٗٝ خةةةةؤ٠ طٞٙرُةةةةدٝ   ب٘ٗمسةةةةٞ ٓةةةةٞشبز َةةةةر  ُةةةةٞةرا٠    ْ. هٞغةةةةلس٠نىىىىسشؤزٙةةةةرْ زَي
ٞ   ٗٝ هٞٗ   بمسّ  ه٘هٞ بؾ ٔبِد  . 16  ً٘ورْ  هٞغةلس٠  بٙةٞٗ مسةَٞ و٘ٝاةٞٗٝ      َطى٢ عمسة

    ٗ خةةؤ٠ كَٚػةةرٙٞ    طٞز بٙةةٞٗٝ ضةةٞز  ٙطةةٍ. ٢ةةٞفرزٝ  ٙطةةٍ خةةؤ٠ هةةٞ غةةٞز  ثرزبضةةو 
ٙةةٞٗٝ  ٗٝ مسٞهًٞٞكرُٚػةةٟ هةةٞٗ   ٗبٗٝ اةةر طٞٙػةةوٞ ٢ةةر٠ٗ ٢ةةرزبع ٗ مسةةٞ مسٞهةةَٞ هَٚةةٟ ثٞز ِِِ  

                         
ه ٟ: هٞة  ٗب٠ ٢ًٞٞة كٞة ٗ اٟة        ٚضٞٙ  15  ٗزمسرٙلةرْ  كٞٗاٞة  ٝضةو مٞمسرضٟة  ٗٝ     آد َطِٟٚ ً٘كسٙةرُٟ ٢ٞة

ٗو    ز ٠ ق  ٢ٚخرُٞ بُٟ قٞزخػرٟٓ هٞ َ٘كٌدبز٠ كٞة ز ٠ ز ؤضةوَٞ     ًٞة ٞدلبٌٟٓٚة ك٘ة ز ٠ مسَٚةرْٝ ك٘ة  ٠ ك٘ة
ٝ   ٝسٞهًٗٞاٚدب مس٘ٗ. ٗٝ كٞة ٓرزُٗ ٘ ٞ ًٞٓد٠  هٞ ٢ٚػ٘كرز٠ َله ْ٘  ار شًٝرُٟ خٞهٚضىىىك٘ز ٠ قٞ د مس٘ة غٚة

د ب مسٞة         ذٗبزي ٢ر اٟ ٓرزُٗٞز ٝغٚة ٗ  ٗٝ هٞة  ٝٗز٠ خٞالقٞة ٚ ٞاٟ ٗٝشٙةس  ؾة ٝزمسرجيةرْ  ٢ٚةدلبٍٓٚ هٞطٞه ٚةدب مس٘ة
د قةة     زَي ثَٚػةةلٞٗو  ٗٝ هةٞة ٗب٠ ٗٝقةةراٟ ٓرزُٗٞز ٝغةٚة ٗٝ ٗ اةٟة ٢رٗٝزمسرٙلةةرْ ٗ هةٞة  الةةةرْ  ب ككةٟة    ٘طةٞة

ًرل٠  ً٘ار٢ةةة َ ككةةٞة  ٙطةةٍة ٓراةةٞة  ُٚةةةرٗٝ. هةةٞة ضةةةره ٟ  ٢ةةٞة ز ٠ 288رٗب ٠ َِٓٚةةةر. ٗٝ هةةٞة ٖ كةةٞة ٙ٘ضةةة ٟ كةة٘ة
ٙركس مس٘ٗ  ٙ٘ضةف        ٢ٞمس٘هطرج  هٞ غرزٝشٗٗزٝٗٝ ز  زَي غةؤزٝاٟ ثٞة ٠ٗٗلس ٝ ٗ اٟة ٢رٗٝزمسرٙلةرْ   ٙطٍة طٞة

ًرل٠ هٞغةةةلس. ٗٝ هةةٞة ضةةةره ٟ  ٗو ٗ  ٙطةةةٌٟ كةةةس ٝ ٢ةةٞة ٖ  ًُ٘طةةٛة خةةةر َٝ  مسةةٞة 315هٞطةةٞة   ٙطةةٍة زَٙلةةٞة
ٙقٟ خٞهٚ ةٞة   ٠ خطوٞ ٝضةةو خةةؤ٠     ٝ ٞووةة ً٘اٞغة٘ة َ ٗ اةٞة ٗ  ضةةبم  ثٚةةر٠ٗ     ز  ٢ةٞة ٗٝ شؤز٠ ثَِٚٞقة٘ة

َ َره ةٞة اةةر     ٙ٘ضةةف ضةةرج ٠ هةٞة ًُ٘طةٟة  بطرلكةةس   ٢ٝٗةٞة ٖ  ٝٗبًةٟة كةةس . هةٞة ثرغةةدب  ٙطةٍة  311ٗ اٞكةٞة
زمسٞخؤٟٙ ٗال    ُدْ  ٗٝ مسةٞة ضةٞة َٛ ضةٞة ٠ هةة ٠ طساةٞة  ٝضةةو خةةؤ٠. ٙ٘ضةةف هةٞة ضةةره ٟ    غٞهٞمسةٞة ٖ  ب 316اٞكةٞة

 .6ُػسٙرو-غٞزٙم ًُٞر  ًٞزكٞش٠ َلً٘ٞو ٢ٞز ٝمسٚى مس٘ٗ    ثَٚػلٞٗاّٗٝقراٟ كس   ٢ٚذل مسؤ  ٙطٍ 
  .6-ضٞٙد َطّٞٙ ٢ٞه ٟ:  ً٘ورْ  ُر٠ٗ وٞ ضيٟ  ً٘كسٙرْ  مس٘ٝ  ُػسٙرو  16 
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هةةةٞ غةةةَِ٘ٙٚٞٗٝ طٞٙػةةةوٞ ٢ةةةرزبع  مسةةةٞ َ ُةةةٞٙو٘بُٟ       ٠مسةةةٞزٝٗٝ مسٞضةةةوٞٗٝ. هٞغةةةلس  
  ٞ ًٟ ٙةةةٞكرْ مسةةةٞ غةةةٞٗ  هةةةٞ   ٞٙوٝهةةةٞ    َطىىى٢عمسيٞز َٙوةةةٞٗٝ. هةةةٞ ٗب٠ قةةةُٞد زؤذَٙةةةم مسةةة

 ذٗٗزاسٝٗٝ ثٞز ِٙٞٗٝ  ٗٝ هٞ ثس َٙلر  بٙرْ مسٞضٞز هٞغلس٠  ٙطٌدبٗ غلرُدٙرْ.  
ٝ ز ٠ٝ  ال٠  ٗسلطةةةرل ٠   ذهةةٞة ٗب٠ ٢ًٞةةٞة  ٙطةةٍة ٢ةةةر   ٝزمسرجيةةةرُٟ مسٞةةَٓٚػةةةو ٗ قةة٘ة

٘      ؾكٞ ضره ٟ  َط٢ٟ ٢ٞٗ   ٗٝ مسٞ غٞزَركٌ شبز  ِٙةرز مسٞة  ٗسلطةرل  مسةدبٗ خة ؽ ٘بى طٞ  ٓٞة
 ٝزمسرجيرْ.ذو٘ٝاَٚلٟ ًُ٘رضٚب٠دبٙٞٗ ُرز ٙٞٗٝ مسؤ ٢ر  مسُٞرٗٙٞٗٝ غََِ٘ٙٚوٞٗٝ

٠ٗٗلةةس ٝ ُةةٞٙو٘بُٟ مسٞزبًبةةٞز٠ مسَ٘ٙطةةوةٗ ٗ اٞكةة٠ٞ مسٞةََٚٔٚػةةو ٗ ز     هٞغةةلس
 ْ ٗ َٗٙسب٠ُلةس   مسةٞ َ هةٞ  ٗبٙٚةدب     ار   شؤشبْ   ٗٝ ٓٞز ٢رٗٝ بُٚٞن هٞ ز َٙطٞٙدب مس٘ٗ

ا٘ٗغةةٟ ٢ٞزًةةُٟٞ ٓةةرو ٗ هُٞرٗقةة٘ٗ. ك٘ز ٝكةة٠ٞ هٞطةةٞ  وةة٘ٝاَٚلٟ كًٞةةدب طٞٙػةةوٞ       
مد٠ ظيةةةدبُٟ  هٞغةةةلسَٙلٚرْ ٠ٞ ضةةةّ كةةة٘ز َِِِطةةةَٚ ٗهآلمسةةةدًٞ٘ؾةةةب  هةةةٞٗ  هٞطةةةٞ  م

ٝزمسرجيةةةةرْ  مسةةةةٞ َ مسٞزبًبةةةةٞز مسةةةةٞ  ٙطةةةةٍ غةةةةلرْ ٗ  ذٓةةةةٞه طسو ٗ ز ٗٗٙةةةةرْ كةةةةس ٝ ٢ةةةةر 
 ٝزمسرجيرْ  ٙطرُٞٗٝ كٞٗاٞٗٝ  ٝضو  ٙطٍ.ذَٞ ٢رمسآلٗمسُ٘ٗٞٗٝٗ مسَٞ اٞز

ٍ ك٘ز  مس٘ٗ. مسٞ ٟ  ٙط ٞ    َط٢عمسٞغٟ شؤز٠ و٘ٝا ًٟ ٠ ٢ؤز ٠ٗٗ  ٗسلطرل ٙؼ ٞٙوٝه
ٙرْ        زكؤًرزٝكرُٚرْ غٞهٞمسةةٞة ز ٗ ضةةٞة ٝاٟ كةة٘ة ٗٝ.  ٙطةةٍة اًٞرغةةةر٠ كةةةس  كةةٞة وةة٘ة ال٠ ًرُةةٞة
رْ طساؤاةةٞة ذَٙس ٝضةةةو  اسضةةٟة ه٠َلةةةس ْ  ٗٝ ٗٙطةةةوٟ     ُدٗٝٗ شؤز وةةٞة ٗ غرزٙػةةٚة ه٠َطةةٞة

ٗٝ خةؤ٠ كةس  مسٞة      ٞٙوٝو٘ٝاَٚلٟ    زبًبٞز مسٞ ٢ْٞٗبمسٞ ٘ ًٟ ثٞٙر مسلةر  هٞمسٞز٢ٞة ٝقةدبزبٙرْ ٗ  ز ِِِطى
ٗٝ كس ُٟ   خٞ و كس  ،ٟو ةىىض٠ٞ قزي ك٘ز ِِِٞمو٘ن ٗ مٞٗ ؾ٘ٗٝك  هٞ طٞٗزٝكرُٚرْ ط٢َعمسٞ

ٗ هَٟٚة           ٗز ٝ مسٞ ٓرٗ ًٟٝ خةؤ٠. ٗٝ ٗز ٝ  ز ٝٗٝ مس٘ة ٠ كٞة مسٞ ٝضةو ك٘ة ٗ غةرزٗ  َٙٔرارُٞة ٢ٞة
 كس ْ. ٢ٜثهٞ ثٚرٗٝ طٞٗزٝكرُٚػٟ طسو ٗ َٞ َط٢عمسٞ َٞاور ٗ ضُٞدُٞٗٝ

ز ٠ ٞم ةةٞزي كةة٘ز ٠ ةٞمس٘هقرضةةٍ مةة٢ٞٗٝ    17 ٓةةٞو مسةة٘ٗذ ٙطةةٍ خةةؤ٠ خةةرزةٟ ًةةٞ
ٞ  ذٗ هةةٞ خةةٞه لٟ ٢ةةر طٓىى٢ٗٝشٙةةس٠ مسةةر  هةةٞ  ٗسلِةةرُٟ ٗٝشٙةةس    َطىى٢عٝزمسرجيةةرْ مسةة٘ٗ  مسةة

  ٙطٍ ٙرْ هٞٗ مرةص كس   ٗٝ  ٙطٍ ٓٞز ٝغ٠ٞ ه٠َلس   مٞزي ك٘ز ٠ ةٞم ٞز اسضةر   
 .2 18  ٠ ك٘ز ٠ ً٘ضرقرلًٞٞمسؤ ال٠ قطسّ َٙلر ز بٙلس  مسؤ  هٞ ثس 

                         
 ٓٞمسٟ  ٙطٍ ٢ٞغعٞز٠ مس٘ٝ.ذضٞٙد َطِٟٚ ً٘كسٙرُٟ ٢ٞه ٟ: ًٞ  17 
مسةةٞٗ ُٞٗمةةٞ غةةؤزٝاٟ مسةة٘ٝ   ٢ِٚطةةٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢ٚطةة َ ٢ةةٞه ة: ٢ةةَٞ قٌةةدٝ  ًرًةةٞالْ ٙرْ ثةةةط٘ا٘ٝٗ       18 

  .263  ي3 ةود
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مةةٞزي كةة٘ز ٠ ةٞم ةةٞز  كةةٞ طٞٙػةةوٞ ٢ةةٞٗ    ٠ كةةٞ ًًَ٘ٞةةٞ ٠ ً٘ضةةرقرل هٞطةةٞ    
ٓةًٞ٘ٗ ً٘ه ةم ٗ  َٙٔراٚةرْ هةٞ       طٞٗزٝكرُٚر اَٚلكة٘ٝ. ًةٞزشٝمسرْ ٗ ٗبٝ ضةؤشبُٟ كة٘ز ٠    

ٞز كةةٞ ٢ةةَٞ  ٝضةةو ضةةُٞدٗٝٗ خؤغةةٚرْ هةةٞ وٞ كةةٞ ب َٓٚػةةوؤاٞٗٝ. مةةٞزي كةة٘ز ٠ ةٞم ةة
َره ةة٠ٞ  ٠  خةةؤ٠ خصبُةةدٝ ال٠ ًةةٞزشٝمسرْ ٗ اةةًٞرمٟ شٝٗو كس ُةةٟ ٢رشٝزمسرجيةةرُٟ       

قةُ٘لٞ    خطوٞ ثَٚؼ ًٞزشٝمسرْ. مٞزي كس  مسٞ ٗٝشٙس٠ خؤ٠٘ شٗٗ هٞطٞه ٟ زَٙللٞٗو
ًٞشٓةٞو مسة٘ٗ. ًةٞزشٝمسرْ ً٘ضةرمٞ ٠ٝ     ط٢ٓ خؤٜ غٚعٞٗ مٞزي ك٘ز ٠ ةٞم ٞزٙؼ مسر

 ٓٞٗ مسدب. مسٞ ٢رغلسب ط٢ٓكس  كٞ مسؤ ُٞغس٠ ًٞشٓٞمسٟ مسر
 ٝ  ٙوٌٚةةةةٞكرُٟ ال٠   ٙطةةةةٍ ٠ اةةةةٞقسٝ ب  ٗٝ    مةةةةٞزي كةةةة٘ز ٠ ةٞم ةةةةٞز  ٗز ٝٗز 

 ْ ٗٝ   ضٞزكؤًرزٝكرُٟ كس ٝ اٞز ٝقدبز٠ خؤ٠. ًٞزشٝمسرْ ٗ مٞزي ثػو ٢ٞضو٘ٗز مسة٘ٗ
ز ٗٗٙةةةرْ كةةةس ٝ ٢رشٝزمسرجيةةةرْ.   ٙطةةةٍ ٙؼ مسةةةٞ هٞغةةةلسٝٗٝ ٓةةةرو مسةةةٞ   مسةةةٞ هٞغةةةلسٝٗٝ

هةةةٞ  ٙطةةةٍ   ٗ مسٞغةةةَٚلٟ كةةة٘ز   ٙوٌٚةةةٞكرْ  ٗٝ كةةةٞ ا٘ٗغةةةٟ ٙةةةٞن مسةةةْ٘ٗ  ثرلٙرُةةةٞٗٝ
 ٗٝ ٓراِٞ ال٠ ًٞزشٝمسرْ.  ة٘ مسُ٘ٗٞٗٝ
٢ةةةٚذل خةةةؤ٠ ز بُةةةٞطسو  ٗٝ هٞطةةةٞ  مسةةةٞمص  وةةة٘ٝو  ًٞٙةةةدبُٟ غةةةٞز ٠          ٙطةةةٍ 

مسٞةةٓٚػةةو ٗ قةة٘ٗ مسةةؤ ٗ اةةٟ ٢ٞزًِٚٚةةٞ  َةةركٌٟ ٢ةةٞٗ ٗ اةةٞ  خةةرةٚلٟ كةة٘ز ٠          
ٗ    ٙسبُةةٟ  ٗٝ مسٞز ٗٗخؤغةةٟ وبةة٘ه ٟ كةةس . ٗٝ  ٙطةةٍ  ٝضةةٟ كةةس  مسةةٞ         ؤضةةوٟ مسةة٘

ٍ       هٞغ ْ    لس كؤكس ُةٞٗٝ هةٞ كة٘ز بْ. هٞٗالغةٞٗٝ مسةٞ غةلرُٟ  ٙطة   ٗ اةٟ ٢رشٝزمسرجيةر
 ٠ًٗ٘ٞٓ مسؤ ًٞزشٝمسرْ ضرى مسؤٗٝ.  مسَٚ طٞ هٞ اٞٗزَٙص

وٟ  ٙطٍة كةس   هٞة             مٞزي ك٘ز ٠ ةٞم ٞز اٟ هٞة َٞة َِٙٚم  ٗٝك٘قةؤْ خٚرُٞة هٞة ثةرؽ مسٞة
زشٝمسرُٚؼ  وٟ ًةٞة ٗٝ. ٗٝ هةٞة ٗٝووَٚلةةدب كةٞة هةٞة        َةٞة ٘ كٞٗاةٞة خٚرُٞاةٞة ٗٝ  ز ٝف ًٞزشٝطىى مسرُةٞة

ٗزَٙص  كرغةٞة ز اةٞة ٝ ضةٞة زشٝمسرْ ٠٘ ُذَُٚسزبمسة٘ة ه لٟ غةةرزٝكٞ كةٞة ًةٞة ًةةرمٟ طى٘ىٗضةة٠ب٘ٗ مسةةؤ خةٞة
ز         ٗبمس٘ٗ الشًةٞة خٞمسةٞة زٙرْ. ٢ِٚ ةةر كةٞة ٠ٗ ُرز ؤاةٞة ضةٞة اٚرْ  مسؤٙةٞة ٢ةٞة كس ؤاةٞة ًةةر  ٗ  ٝٗه ةٞة

 ٗٝ كٞ ٢ٞٗ ٓرو  ٙوٌٚٞكرُٟ اٞٗزَٙص مسل٘ذْ.  مسَِٚسْ مسؤ  ٙطٍ كٞ مسَٚو مسٞ ٢ٌٚدب ٙرُٞٗٝ
 

  ٟ مسةةةٞٗ اٞزَةةةٞ َٞزٝكةةةٞاٚرْ كةةةس   ٗٝ كةةةٞ  ٙطةةةٍ         اةةةٞٗزَٙص  ٗبوٚعةةةْٞ ٢ٞغةةةسبق
ز٠ٗٗلةةس ٝ اةةٞٗزَٙص  مسٞغةةة هةةٞ كةة٘ز بْ كةةٞ هةةٞ ًةةٞزشٝمسرْ مةةرةص مسةةْ٘ٗ  هَٚةةٟ ةةة٘        

ٗٝ مسةةةؤ ال٠  ٙطةةةٍ ز ؤٙػةةةذي. ًةةةٞزشٝمسرْ كةةةٞ ٗب٠صبُةةةٟ  مسةةةٞ هٞغةةةلسَٙلٞٗٝ     مسُ٘ٗةةةٞٗٝ
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  ز٠ٗٗلس ٝ اٞٗزَٙصٗ هٞ ُصٙم غرزٝٗٝ غٞز َٙلٟ هٞطٞ   ٙطٍ كس ٗ غلرُد٠.  ٙطٍ
  ٞز٠ٝ كةس ْ. هةٞ ثةرؽ مسةَِٞٙٚم    ؾة خؤ٠ ٓرٗٙػوٞ ُةرٗ غةرزٝٗٝٗ ًةٞزشٝمسرُٚؼ ًَ٘ر   

مسٞغةةةٞٗ هةةةٞ اةةةٞٗزَٙص ٓراةةةٞ  ٝزٝٗٝٗ قةةة٘ٗ مسةةةؤ   و٘ٝاةةةٞٗٝ َطىىى٢ع ٙطةةةٍ مسةةةٞخؤ٠٘ مسةةةٞ
ٞز٠ٝ اٞٗزَٙص مسٞةةَٓٚػو ٗ هٞطٞ  مسةروٟ  ؾو٘ٝاَٚلٟ مسؤ ًَ٘ر  ٢رز ٝٗٙى. ًٞزشٝمسرْ

  .هٞغلسٙدب غَِٟ٘ٙ  ٙطٍ كٞٗو ٗ ٢رز ٝٗٙوٟ ًَ٘رؾٞزٝ كس
ز ٠  ًٞٞق ٗه   مس٘ مبد٢ٞ ٙطٍ هٞ ثرؽ مٞزي ك٘ز ٠ ةٞم ٞز   ٞ   ٞظية ٢ٞ ٠ ك٘ة ٌٟ هِع٢َٚة

َ ٗٝشٙةةسٝ خر٢ِٚةٞة ب       زشٝمسرْ هٞطةٞة  ٢ةٞة ٗ مسةٞة ٗٝشٙةةس٠ خةةؤ٠  ًةٞة ٗٝ كٞٗاةٞة     كس مسة٘ة مسةٞة  شٙةٞة
َ مسةؤ       ً٘خرمسٞزٝٗ اٞزاٚبراٞٗٝ. بمسّ بهِعٌٟٚ خٞمسٞز٠ مسؤ ُرز ٗ ط٘اٟ ًّة  ٙطٍة ٢ٚقِةرة ٢ٞكٞة

  ٟ مسٟ ٢رغةو ٗ ًَٞٓٚو ةٞة      و٘ ُٟ غةةرز مسَِٚسَٙوٞة ال٠ اةؤ  ثٚرًٗةر   اٞه ٞة رْ كٞة ٗٝ كٞة ٓةةراّ َٞثطٚة
ٝٗ ه لٟ غةةرزٝكٞ مسةةؤ    مسطٞز َِٙةٞة زشٝمسرْ ٗب٠ كةةس  ٗٝ خةٞة ْ ًةٞة مسة. ٗبوٚعةٞة اةةر  ٙطةٍة اٞضةةوٍٚ ٢ةٞة

زشٝمسرْ          ْ ًٞة ةب٘ز كةس  كٞة اٞضةوٍٚ مسبةة. ٗبوٚعٞة ٚرْ ًٞة ضٞالًٞاٟ ثٚرًٗرو٘ه ٞكرُٚرْ  ٙطٌة
ـ كةس   كٞة     طىسّ  ٠ وٞة ٠   ه ٞمسٟ خةؤ ط٘هٞضٞز  ٗ خسبث٠ٞ  ٝزَٞق ُٞكس  ٠ مسةؤ اٞخؿٚة

     ٞ َ اٞزَة ٗٝ اٚرٙةر  بُٚػةة. مسٞة ٍ    مسٞ خؤ٠٘ مر٢ٚوٞٙٞة زب٠  ٙطة ٗٝٗ ٢ةرز ٝٗٙوٚؼ    ٓٞة   مسس بٙٞة
 ٝزمسرجيرْ هٞ ز ٝوٚ  خره ٟ ًر.ذٗٝ ٢ر   ٝع ًٞزشٝمسرْ كٞٗو  مسٞ ًر  ٗ ثرزٝٙٞكٟ شؤزٝٗٝ

ٗ  خٗٝ  مسةغر٢ٚوةةةٞ طىىىسّ  ا  ٙطةةةٍ  ً٘ ٝاَٚةةةم هةةةٞ    ب٠ وةةةٟ ز بمسةةة٘بز . مسةةةٞ َ هةةةٞ  
ضةؤشبُٟ   ٖٝزمسرجيةرْ  ٗب ذ٢ٞضرزٝاٟ ًٞزشٝمسرْ ٗ ٓراِٟ هٞغلس٠  مس٘ٙٞ ٠ مسؤ ضٞز ٢ةر 

 ٙطةةٌٟ   مسةةٞ ٢ًَ٘ٚةةد٠ ٢ًٞةة٠ٞ كةةٞ ٢ٚطةةوٚ ر ٝ هةةٞ وةة٘ٝاٟ كةة٘ز  مسلةةر   مسةةسب٠ ًةةٞزشٝمسرْ
  ٠ٝ ٢ٞٗ.٘ٝزمسرجيرُٟ خطوٞ مذٗٝٗ ً٘ بقٞم٠ٞ ٢ر٘مسرُط كس ٗ هٞطٞه ٟ ٢رغو مس

رُٟ خطةةوٞ ذَٙةةس ٢ٚةةدبز٠ٝ    ٙطةةٍ  وةة٘ٝاَٚلٟ ًُ٘رضةةٚبٟ كةةؤكس ٝٗٝٗ ٢رشٝزمسرجيةة  
خؤٙةةةٞٗٝٗ مسةةةؤ ً٘ورمسٞهةةة٠ٞ هٞغةةةلس٠   مس٘ٙةةةٞ ٠ َةةةرشز كةةةس   هٞغةةةلس٠ مسةةةٟ٘ٝٙٔ هةةةٞ   

 شبق  ب مس٘ٗ.ٝهسٗمسدٞ ٠ ك٘ز ٠ مًٞٞوً٘رُدب٠  ق
ٗٝ مسةةةٞطَ٘ٙس٠ٝ   ًٗٝةةةٟ  كوةةةرو ػةةةرزو بالًٍ ٙةةةدبٗد٠  هةةةٞ ةو ةةة  ٘ٙٞلدي ًطةةة٢ةةةٚ

 ٗب٢ٞطَٚس َٙوٞٗٝ: ث٘حزٙ٘بٙٞاٟ  ٙطٍ  ٢َٞ مسٞ
 

ز ًِِِٞةةٞق ٗ     ٝسهٗ مسةةد٠ٞ م ٠ كة٘ة ًري مسة٘ة مس٘ٗ  شؤز هَٚةٟة ٢ةٞة شبق  كةةرابَٚلٟ خؤزبضةةرُٟ ٓةٞة
ز ِِِ   ٠ٗ مسةٞة ٗٝشٙةةس٠ خؤ٠ة٘ة  كة٘ة ظيكس مسة٘ة ٠ هٞطةٞة    ٠٘ ًةٞة َ كراٚبةٞة ط٘و. ٢ةٞة َٛ ٢ةٞة ٗ  ٙرْ ثةة



 23 

ٗ مسةٞة خؤ٠ة٘ة   ذو٘ٝاَٚلةةدب ُةةرز مس٘ٗ مسةةؤ اَٞؿةٚة اٟ ٢ةةر  َ كرابةٞة ٓٞزقةةؤَُٚم مسة٘ة ٝزمسرجيةةرْ  ٢ةٞة
. ق ٝ ال٠  ٙطةٍة ز ًِِِٞةةٞثةةرزٝٗ هٞغةةلسٙٞٗٝ قة٘ة َ خٚرُٞاةٞة كٞٗاةٞة   شبقٝهسٗمسةةد٠ٞ م ٠ كة٘ة هةٞة

 ٖ .342بٙٞٗٝ ز ٠ٝ  ٝزمسرجيرُدبٗ طٞز ِِِذ٢ٚذل ٢ُٞٗٝدٝ ًُٞر هٞ ٢ر ٗ غ٘مسٔٞٗٝ
  ٟ ٠ٌ٘ م٠َٞٚ ُةةةآلهٗ مسةةةدٞمس٘م٢ٞاٞضةةةوٌٟٚ    ٙطةةةٍ ٢ٚػةةة٘كرز٠ ٢ٚةةةدبزٝٗ ٗٝشبزٝاةةة

ًٟ زَي كؤمسةةؤٗٝٗ ٞٙوةةٝٗز كس مسةة٘ٗ  ٗز ٝ ٗز ٝ وةة٘ٝاٟ كةة٘ز ٗ  ٠ٗ طةةر  05) وةةس٘ؿىىي٢ةةٞ 
 ٞٗٝ  ٝضو خؤ٠.ٝزمسرجيرُٟ طساذ٢ٚدبز٠ٝ ٢ر

    ٗ ٠ ٗٝ  مةةٞزي كةةة٘ز ِِِ   ٢ُٞٗٝةةد٠ٝ ثةُٞقةةة٘ٗ كةةٞ ًةةةٞزشٝمسرْ هةةٞ ٢ٞضةةةرزٝو ُةةٞةراٟ مسةةة٘
ضةؤشبْ ٗ   ٖٗهةٞ  ز ب٠لس مسة٘ٗ  ٓراةٞال٠ ٗب   ٝهد٢ٞكةّ  ًٗٚػلٟ ؽ كةٞ هةٞ َٞثطةخر٠ُٞ  ز   

 ٢ٚوٚ روٚرْ كس  كٞ  ٙطٍ  ٝزثٞز َِّٙ.
رملرز٠   هٞ اًٞآلهٗ مسدٞمس٘ م٢ٞ٢رطر٠ هٞ خٞ ؾٟ ًٞزشٝمسرْ ُٞمس٘ٗ. ٗٝشٙس    ٙطٍ

 ٟ ٞو ٢ٞطةةةٞز ب. غةةةرصيٟ خ٘غةةةلٞشب٠ ؾةةةهةةةٞ قس   ٙطةةٍ ٢ٞاسضةةةرٗ مسةةةؤ خٚرُةةةٞو هٞطةةةٞه 
ٗ آلهٗ مسةةةدٞمس٘ م٢ةةةٞ ٙطةةةٌٟ اةةةٞقسٝ بٗ هةةةٞ ٢ةةةٞز ٝمسٚى ٓراةةةٞ ال٠ خةةةره ٠٘  بٗب٠ ًةةةره ٟ   

ٝ ٞٙوٝكرابٞك٠ٞ ه٠َلس ٗ مسٞ هٞغلس٠   ٚ ًةٞغسٗز مسة٘ٗ.     ٠ً٘ خؤٙةٞٗ ٞ دي ٢ة   ٌٟهِع٢َٚة
ٗ ٓةًٞ٘ٗ ثةرزٝٗ ٢ةًٞ٘بزي  ٙطةٌٟ     ٠ كرابٟ ك٘غةو  رزي مسّ مٚطٞٞاٟ شبُٟ  مؾمسٞ قس

 ٙطةٍ هةٞ ٢رز ٝٗٙةى ُةٞمس٘ٗ        دي ًٚػةلٟ . هةٞٗ ٗٝووةٞ ب   ٢ٚٓٞه طسو ٗ ز ب٠لس ٝ ال٠  
٠ كٞ ٢َٞ خٞمسٞز٠ٝ مسٚطو طٞز بٙٞٗٝ ٢رز ٝٗٙى  و٘ٝاَٚلٟ كةؤكس ٝٗٝٗ قة٘ٗ مسةؤ غةٞز ِِِ    

خٚرُةٞاٚرْ هٞطةٞ  كةس ٗ      مٞزي ك٘ز ٠ ًٚػلٟ. كٞ ا٘ٗغٟ ٙٞن ٓراّ  مسٞز٠ٝ  ٙوٌٟ
                         

دي ٢ةةة٢ٚةةةَٞ مسرضةةةٟ     ب135ًٗٝةةةٟ  كوةةةرو ػةةةرزو بالًةةةٍ. ي ٗد٠  هةةةٞ ةو ةةة  دي ًطةةةل٢ٞٙ٘ةةةٚ  19 
ٗ     ٠زٝٞوٞهؿ٢ٞ ٚ ٢ةٞه ة:    مسةٞ ُةٞٗمَٚل٠ذل ٢ٞطَٚسَٙوةٞٗٝ ٘ ودبز٠ َٚؿة ٞا  زٞوٞؿة ٢ٞهدي ٢ة ز ٝقةٟ  طى

ٞ خٞمسةةٞز٠  ٙطةةٌٟ ز ٝف ًٞزشٝمسرُةةٞٗٝ اةةٞمري كسبمسةة٘ٗ  كةةطىى٘ خةة٠٘  ٗ  ضةةٞغيرع  مسةة٘ٗ  ٗٝ هةةٞ 
ٚ اٞك٠ٞ مسؤ مسس .  ٙطٍ ًًِْٞ٘ مسة٘ٗ ٗٝ كةس ٠ مسةٞ ًةَٞسًٟٝ خةؤ٠  هةٞ       ؿًٓٞ٘ٗ اَٞ  مسٚطو

ٓةًٞ٘ٗ خٞشَِٙةٞٗ مسةرزطسبُٟ      شبق ٝهس ٗ  مسةّ مبةد  ًٞة ٞٗٝووَٚلدب كةٞ ٗٙطةوٟ مسكةة مسةؤ غةٞز ٠  ق     
دب مسةٞ  ٙٗ  خٞمسٞز٘دي ًٞظي٢ٚٗ  ب ُرز  مسؤ غرخرُٟ ً٘كسٙرْ. ٗٝؿر  ٘دي ًٞظي٢ٚخؤ٠ هٞطٞ  

ٍ      ٝهس ٗمسةد ٞ ٠ مسةّ م ًٞٞق ٓة٠ًٗ٘ٞ  ٝع    شبق ٗ وة٘ٝاَٚلٟ مسةؤ ٓةرو ٗ خٞشَِٙةٞٗ مسةرزطسبُٟ  ٙطة
شبق كةٞٗو ٗ  ٙطةٍ ٢ةَٞ خٞمسةٞز٠ هةٞٗٝووٟ غةٞز  ب ثَٚطٞٙػةو ٗ شؤز        ٝهس ٗ ٠ ك٘ز ٠ مبةد ًٞٞق

 مس٘ٗ ٗٝ غلر.ريث٥ً٘اٞ
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خةؤ٠ طٞٙرُةدٝ ٢ٞزًِٚٚةٞٗ      و٘ٝاٟ كة٘ز   ط٢َع ٗسلّ.  ٙطٍ هٞطٞ  مسٞ قُ٘ٗٞ ال٠
ٝزمسرجيةةرْ ٗ مةةٞزي ذٗٝٗ ٓراؤاةةٞٗٝ ٢ةةر٘هةةٞٗ  خٞمسةةٞز٠ شبُةةٟ كةةٞ ًةةٞزشٝمسرْ ُةةٞةراٟ مسةة  

قةة٘ٗ مسةةؤ ً٘ؾةةَى ٗ    كةة٘ز ٠ ًٚػةةلٟ ُةةرز ٗٝ مسةةٞ غةةَِ٘ٙٚر.  ٙطةةٍ كةةٞ ٢ًٞةة٠ٞ مسٚطةةو   
طةةةةسو ٗ  ٗهةةةةٞ   شؤز وةةةةٞ زٗ َ٘زًةةةةٞاٟٝهد٢ٞهَٞٗٙػةةةةٞٗٝ قةةةة٘ٝ مسٞغةةةةدب مسةةةةؤ ال٠  ًعص

٘ ٗبزٙدباَٚلٟ ضر ٠ُٞ ثٞلر ٓٞشبز  ِٙرز٠ مسؤ اٞخؿةٚـ كةس .  ٙطةٍ مسةَٞ      زَةٞ  طى
شؤز٠ خةؤؽ    ٗهٞٝهد٢ٞٗ زبَٞاٟ  ٗٝووٟ ز بمس٘بز . ًعص ًٖ٘ ٝاَٚم هٞ مسٞغدبٗ مسٞ ز ٝقر

مس٘ ضةةةرمل ٠ ثة٢ةةةٞط٘و. هٞ ٗبٙٚةةةدب خةةةصَ ٗ  ؤضةةةورُٟ هةةةٞ     ٢ةةةٞخٟ ٢ةةة٢ٞٞٗٙطةةةو ٗ  
اٚةةرْ كةةس    ٙطةةٍ خةةؤ٠ ز بُةةٞطسو  ٙةةرْ مسةةؤ ُ٘ٗضةة٠٘  ٝم٘ٝذكرغةةٞ  ٝزمسرجيرُةةٞٗٝذ٢ةةر
ٞ ٝهد٢ٞباْٞ هٞ ًعرُٗٝةٞاٟ ًعةص   ذ كةّ  ًٗة٢ٞٚ٘ع مسة٘ٗ  قةُ٘لٞ ًةٞزشٝمسرْ هٞطةٞ  ز       ٗهة

هٞمسةةٞز خةةراس٠    ٗهةةٞٝهد٢ٞٗهةةٞ زَٙةةم كةةٞٗاب٘ٗ ٗٝ خصًرٙةةٞاٟ ثةةٞٙركس مس٘ٗ. ًعص   ٝهد٢ٞ
هٞمسٞز٢ٞٗٝ  ٙطٍ هٞ مسٞغدبٗٝ   ٘ٙطو هٞغلس مسدب مسٞ  ٙطٍُٙٞ  ٗه٠ٞ مسسب٠ٝهد٢ٞكّ ٗز

ٖ . 343 بُٟ  ًٞةةٞٗه٠ٞ َٝهد٢ٞٗٝ ً٘ؾةةب ال٠ ُرؾةةس ٘قةة  ًعرُٗٝةةٞو مسةةٞ ٢ًَ٘ٚةةد٠ 
ٗهة٠ٞ َةركٌٟ   ٝهد٢ٞٙف ٞهٞٗ  ًرٙٞٗٝ  هٞ ثرغدب قة٘ٗ مسةؤ ال٠ ضة     مسَِٞٙٚم مسةقر٢ٚدٝ

دي ٢ةةةةٚغةةةةرَ. هةةةةَٞٗٙؼ ًعرُٗٝةةةةٞاٟ ُةةةةٞ ٠٘ طٞز بٙةةةةٞٗٝ ٢ٞزًِٚٚةةةةٞ ال٠  خرقةةةةٚم  ٗ  
قةٚم طةٞزَي   هدٙسبُٟ. ًٞزشٝمسرْ خٞمسٞز٠ شب٠ُ٘ مسؤ خرقٚلٟ ُ٘ٗضٟ كٞ مسٚطس . خر٢ٞ

قر٢ٚد٠ٝ ُٞمس٘ٗ  هةٞ ثرغةدب مسةٞ ًةٞةب٘ز٠ طسا٠ة٘ اٞضةوٌٟٚ ًةٞزشٝمسرُٟ          ضٞمٟ كس 
 ْ هةةٞ   كةةس . ًةةٞزشٝمسرْ ًٚوةةٟ مسٞقةةرٗب َِٓٚةةرٗ َٞثطةةٟ كةةس   هةةٞ ٗب٠ ٗٝقةةراٟ ًةةٞزشٝمسر

 ٖ .345َٞثطخرُٞ ب ك٘غوٚرْ  
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 (22)حلً٘ةتى رةٗادى
 

ٞ ٙةةٝٗ بٜ ًٗةةٞاٟ  ز ِِِ٘ٞ ٙر٠ ٢ٚطةة َ: ٢ةةَٞ َلثمسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ اةةٞ وٚقراٟ ٢ِٚطةةٚقوؤ
ٖ  ب كةةةٞ اةةةٞمسسَٙص٠ شٙةةةرزٝو كةةةس ٗٝ     232هةةةٞ ضةةةره ٟ    دي خةةة٘ز بُٟ ٢ةةةٚوٞ ضيةةةٞٗ  

ٞ ٝ  ز ًِِِٞةةٞغةةرزٝك٠ٞ هةةٞذَٙس َةة٘كٌٟ ق ز  هةةٞ ٘ثىىٗب ٠ةةدب  ٙةة٘ٝ. مسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ مةةِٟٞٙ ٢ةة
٠ كة٘ز ِِِ   ػى ف٢ٞ  ًٞٞكٞٗاؤاٞ  ٝضوٟ ضرةد ق  ٝزمسرجيرُٞذٖ  ب  ٢َٞ ٗ اٟ ٢ر281

  ٝٗٝ مس٘ٝ.ًٞٞا٠ٝٗٞ ضرةد قٖ مسٞ ٝضو 317ُٞ ٙ٘ ب ٗ ار 
ز ٠  ز ٞقةةَ٘عىىكٞٗاةٞة  ٝع   ٠ ًسبغةةر٘ٝكىىطًْةٞة  هةٞة  ٗب٠  ضةةرةد٠   َ  ٞٙوةة٠ٝ كة٘ة

 ٞ ِٟٙ ٢ةةة ٠ٝٗ ز ٝٗب ٙةةٟة وةةٞة ٍٙ. ٗٝ مةةٞة مِٟ ُٞاةةٞة ِٟٙ ثىى٘ىٙةةٞة ٠ هةةٞة مةةٞة زشٝمسرْ ٗ مسسبكةةٞة ز  ًةةٞة
ق مسةٞة َل     خرُةٞة ْب زشٝمسرْ   ٝزَةٞة ْ اةةر  ٝٗز٠ ًةٞة كر. ٗبوٚعةٞة اٟ ز ٝٗ ب٠ َ٘طةةرو ٢ةٞة ًٗةٞة

موً٘راَٚ ز ٠  ًةةٞة ٗٝ مسةةٞة  ٚةةةز٠ مٞزٝمسٚاثىىىٞ. ٗٝ ٢ةةةرٚةةةلٟ ٗب ُٚكةة٘ة ٞ هةةٞة ٢ٚعوٚبةةةرز٠ ًٞزشٝمسرُةةٞة
 ًٗٞاٞ ٢ٞكر.٘مسرضٟ ٢َٞ َل  اٞقؿٚى

الْ  ق     هةٞة مسرضةٟة   ٙطةٍة   ب   ز ٠ ًرًةٞة زشٝمسرُٟ كة٘ة الْ  مسةٞة  ًٞةةٞ ضيةةرْ كةٞة ًةٞة   ًرًةٞة
٠  ٙطةٍة  ٢ةةر  اٟ ٗٝشٙسٝكةٞة ٗ ًعرُٗٝةٞة زشٝمسرْ كةةرابَٚلٟ  ذ ٝضٚطةٞة ٝزمسرجيةةرُٟ  بطرلكةةس . ًةٞة

َ كرابٞة  بضيٞة اَٞة    ٘  ًٞغٕٔطل٘ٙمسٞ  مٚ  خؿ٘ؾٟٚ مس٘ٗ ٠ ضىد كراٟ هٞة  ٗزٞٗز مس٘ٗ. ٢ٞة
ز ِِِٞمةة و  ٞم ةة٠ٞ ةزي كة٘ة كس . ُٚٔرٙةٞة زي كةٞة   و ٟ ًعةٟة ًةةره  طى٘ىز ٢ةٞة قسٝ ب. مةٞة زشٝمسرُٟ اةٞة ٠ ًةٞة
مسسَٙص طى٘ىصبُةٟة  قٚلةةس٠ هٞطةٞة  ًٞزشٝمسرُةةدب طؤز ٠ة٘ة مسةٞة   ٙٗب ٠ شؤز٠ اةٞة   ًعةٟة ًةةر ٗ خٞشَِٙةٞة

و ًٞزشٝمسرُٟ مسؤ شٝٗو كس ُٟ غرزٝكٞ اٞغ٘ٙ  كةس . ُٚٔر  ٗ      ٙٞة زشٝمسرْ هٞغةلسَٙلٟ  بٙٞة ًٞة
 ُرز ٙٞ ضٞز اٞمسسَٙص.

                         
رْ  ٗٝ ٙةةر  ًطةةرقس   طةةٗزمسر٢ٙرًٗٞاةةٞ مسةةٞ َلً٘ةةٞاٟ    ٘د َطةةري ً٘كسٙةةرُٟ  ٢ةةَٞ َل  ٚضةةٞٙ  21 

ًٗةٞاٟ ز ٝٗ ب٠   َ٘ل  ٝه ٟ هٞك٘  َِٓٚرٗٝ. ٢ِٚطٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢ٚط ٢َُٗٞة. ُرشبمن ُر٠ٗ ٢ٞٗ ب
 ٗز مس٘ٗ. ْ٘ ًٞغٔمسٞ ًرًٞال   ٢ٞه ة: قُ٘لٞ مسرٗكٟ ًٞزشٝمسرْ هٞ مٞغرلٝاٟ ز ٝٗ ب٠ مس٘ٗ



 26 

ًعةٟة ًةةر ٗ  طىى٘مةةٞزي ٓراةةٞ ضةةٞز ٢ةةَٞ غةةرزٝٗ خٞمسةةٞز٠ مسةةؤ ُةةرز ْ كةةٞ ًةةٞزشٝمسرْ مسةةٞ         
بشْ ٗ           اٞاٟ كةس ْ كةٞ هةٞ   ٙطةٍ  ٢ٌٚةدب  غ٘ة  ٝٗه ٞاٚرْ  هٞغةلس٠ كس ُٗٞضةٞزٗ ُٞضٚة

شٝمسرْ كةةٞ مسلةة٘ذْ. ٗبوٚعةةْٞ خةةٞه لٟ اةةٞٗزَٙص ٗبٙةةرْ كةةس . ًةةٞز      ٞكرُٟ ُرٗغةةرزٚةةٙٞٙوٌٝ 
٠ٗٗلةس ٝ اةٞمسسَٙصٗ هةٞ ُصٙةم اةةٞمسسَٙص     خٞمسةٞز٠ ٓةراِٟ   ٙطةٍ ٠ مسٚطةو  مسةٞ هٞغةلسٝٗٝ ز       

 ٗٝ غلرُد٠.  ا٘ٗغٟ   ٙطٍ  مس٘ٗ
ز  قُ٘ٗٞ ُةرٗ غةرزٝٗٝٗ   ٞم ٞزي ك٘ز ٠ ةٞٗٝ م   ٙطٍ مسٞخؤ٠٘ مسروٟ هٞغلسٙٞٗٝ

هٞطةٞ  مةٞزي كةة٘ز ٠     ٞٗٝٚة ًةٞزشٝمسرُٚؼ ٓةرو ًَ٘رؾةٞز٠ٝ كةس ْ. ًةٞزشٝمسرْ مسةٞ  شٙ      
 ٙطةةٍ  ٝزقةة٘ٗ مسةةؤ   كٞٗاةةٞ ً٘خرمسةةٞزٝٗٝٗ اةة٢ٌِٟٞٚ كةةس . هةةٞ ثةةرؽ مسةةِٞٙة  ةٞم ةةٞز

 ٢رز ٝٗٙى ٗ مٞزي ك٘ز ٠ ةٞم ٞزٙؼ ق٘ٝ ال٠ ًٞزشٝمسرْ.
ٚ هٞ مسرضٟ   ٙطٍ  ب  ضيرْ كٞ ًٞزشٝمسرْ مسةٞ  ٝضٚطة٠ٞ ٗٝشٙةس٠  ٙطةٍ كةٞ        دي ٢ة

 .طسّ ٌٟ  مس٘ٗ  ٢رز ٝٗٙوٟ طسو ٗ  ٙطٌٟ ُرز ٝ وٞ ٠  َٚمٞه٢ِٞ
ٝزمسرجيةرُٟ مسٞاةٞٗب٠ٗ   ذ ٝم٘ب٠  ٙطٍ ُةٞةراٟ مسة٘ٗ  ٗٝ ٢ةر   ًٞزشٝمسرْ كٞ هٞ غٞز ٗ 

مسةةؤ ضةةرى مسةةؤٗٝ  هٞطةةٞ  اةةٞزاٚ  ٗ ٢ٚؿةة َٟ ًًٞوٞكٞاةةدب ًٞغةةغ٘ي مسةة٘ٗ. هةةٞ ضةةره ٟ    
ٖ  ب ا٘ٗغٟ ٓٞزبٗ ار ُٟ وًٟٞٗ ز ٗٗع مس٘ٗ. ٢َٞ ٙٞغٌرط٘بُةٞ  مسةٞ ضةٞقِٚٞ هةٞ     332

٘اةةرمس٘ٝ مسةةَٞس٠ خةةٞشٝزٝٗٝ ٓرابُ٘ٗةةٞ ًُٞبةةٞمٟ ٢ةةر٠ٗ  كةة٘ز٠ . ٗٝ هةةَٞٗٙ٘ٝ ٓةةٞه ٚرْ ك
ٝزمسرجيةةرْ مسةة٘ٗ  مسةةٞ ذمةةٞ  وةةٞ ٠ َةةدٗ ٠ غةةٌٚرزي ٢ةةرذٝزمسرجيةةرْ. َةةركٌٟ مسةةسذضةةٞز ٢ةةر

غةلر. ٗٝ    هٞغلسَٙلٟ ًُ٘رضٚبٞٗٝ زَٙط٠ٞ ثةطساّ  مسٞ َ هٞ ٗب٠ غٞز ٠ ضةرمٞاَٚم 
هةةةٞ  ٗب٠ قةةةُٞد  ٗ ٝمةةةٞٙرْ ًَ٘رؾةةةٞزٝ كةةةس ذز ٗٗضةةةٞكرْ غةةةَِ٘ٙٚرْ كةةةٞٗاّ ٗ مسةةةٞز

 س ٗ خٞه لٞكٞٙرْ ًٓٞ٘ٗ ك٘غو.طساٚرْ ٗ غُٞرمٞاَٚلٟ شؤزٙرْ اٚرك  ؤذَٙمز 
شبز كٞضٟة كةؤكس ٝٗٝٗ ز ٠ٗٗ         كٟ ضٟة ٓٞة ز٠ٝ شبُٟة  ٢ؤز ٗٗٙٞة ًٞزشٝمسرْ كٞ ٢َٞ خٞمسٞة
ٙرُو٘بُٟ خةةؤمسطسْ. مسةٞة َ  ٙطةةرْ مسةٞة ٗز ٝ      زشٝمسرْ ُةٞة ز مسةٞة ًةٞة كرْ مسٞزبًبةٞة اَٚلةةس ْ. ز ٗٗضةٞة

ز  ٝ    ٗ  زبغر ٓةةراّٞخرقآلُةةدٙرْ. ٗٝ مسٞغةةَٚلٚرْ اةةر ًةة    غةٞة مسٞمسٟ شؤز ًٚة٘ة ٗ ُةةرٗٝ ب مسةٞة ضةٞة  هةٞة
 ٞك٠ٞ طٞز بٙٞٗٝ.ٚا٘ٗغٟ ز غرُٞٗٝ مسْ٘ٗ ٗ شؤزٙرْ ه٠ٌَس   ٗٝ مسروٚ  خ٘بز ْ

 

زشٝمسرْ َ ٓٞزبٙةةٞة      ًةةٞة ٗٙطةةةوٟ مسةةٞة قَٚوَٚةةةم     َٗي ٢ٞكَٚػةةةةٛطىىىكةةٞة اًٞرغةةةر٠ كةةةس  ٢ةةٞة
َٜ. مسٞغةةَٚلٟ هٞغةةلسٝك٠ٞ هةٞة مسؤؾةة   ز كرْ هُٞرٗمسةٞة ٙٞكدب ةةةَٚطرل كةةس ٗ خؤغةٟة مسةٞة  ٞز ٗٗضةٞة



 27 

 ٝٗ ز ٗ مسةٞة وٞضةةو      مسةةروٟ و٘ٝاٚةٞة ه ٚرْ كٞٗاةٞة غةٞة اةةر طٞٙػةةوٞ ُصٙةةم     خةةؤ٠ غةةلرُد   ٟهٞطةٞة
زٙرْ  مسٞة َ هٞغةلسٝكٞ خؤقٚةرْ زَي       ٞمسؤؾ ٗٝ ضٞة ك٠ٞ  هٞٗ  ٗٙطوٟ مسٞ هٞغةلسٝٗٝ مسطٞز َٙوٞة

ٗ  ٗبش٠ هٞة          غو ٞو مس٘ة ٗو شؤز ضٞة َ َره ٞة كٞة ُٚػوب٘ٗ ٢ُٞٞطٞز بُٞٗٝ. ًٞزشٝمسرْ كٞة قةر٠ٗ مسٞة
ٟ  ٗ هٞة خةصَ   َطى٢ عز ؤَٟ خؤ٠ َِٓٚرٗ طٞز بٙٞٗٝ  مسسبك٠ٞ٘ مسٞ ه ٚر   وًٞٗٚػة ٗٝ.   هٞطٞة طٞز بُٞة

ٗو    هٞغلسٝكٞ زشٝمسرْ كٞة ٗٝٗ      كٞ قرٗٙرْ مسٞ ة٘ز٢ٞو ٗ ٢رشبٟٙ ًٞة اٚرُر طٞز بُٞة هٞة خٞةره ٞة
   َ ٗٝ. مسةٞة ٗبُٚؼ ز بضةةو مسُ٘ٗةٞة ْٗ  ٢ةٞة ٠ كةٞة هةٞة كًِٞٚةةدب مسة٘ة ٗ مسٞغةٞة كرْ    زَةٞةطى٘ى٢ةٞة ز ٗٗضةٞة

ذزب.    رْ كةة٘ة ٗٝٗ ك٘غةةةورزَٙلٟ شؤزٙةةةرْ ه٠َلةةةسب. ضٞزكس ٝكٞغةةٚة ِٟٙ  ٗٗ و٘ٝاةةٞة كٞٗاِةةٞة مسةةٞة
شب ٚمسرو ً٘ٗ اةةر ْ ٗ ٢ٞضةةرلبُٟ   ٚةةرْ مسةٞة ٓةٞة زَر  خؤٙةةرْ ٓرٗٙػةةوٞ وةٞة ٠  غٞٓسضةةورْ . ٓةٞة

 دب.ًٙ٘ض٘ه ٌرْ هَٞٗٙدب مسْ٘ٗ  ًٞزشٝمسرْ هٞ غَِ٘ٙٚرْ طٞٙػوٞ وٞ كٞٗ  ٝٗزٝ
     ٗ ٞ  ٢ضى هَٞ ٗٝووةٞ ب مسة٘ٗ كةٞ خٞمسةٞز٠ اٞمةٞز  ًةدبُٟ مسةؤ ضةٞز    ٠ٞ َآلهٗ مسةد ٞمس٘ م٢ة

٘     ذ٢ةةر ٞز٠ٝ ؾةةَرٝزمسرجيةةرْ طٞٙػةةوٞ ًةةٞزشٝمسرْ. ُرقةةرز مسٞغةةَٚلٟ هٞغةةلسٝك٠ٞ مسةةؤ ً
مس٘ ٢ةةةٞز ٗٗضةةةٞكرْ مسٞةةَٓٚػةةةو ٗ خؤغةةةٟ هٞطةةةٞ  مسةةةروٟ هٞغةةةلس ب قةةة٘ٗ مسةةةٞ ثةةةرل٠  

ٗ ٗه آلمسةةدٞم ٗٝ هٞطةةٞ  ز٢ٝٚطةةٟ مٞغةةرلٝاٟ    ٗٝ. كةة٘ز ٠ ًَٞةةدبْ اةةر ضةةٞغيرع ٓةةراب٘
 ةٞم ٞز٠ ك٘ز ٠ غل٘ٙٞ  ٙٞكدطرل مس٘ٗمس٘ٗ.  ٓرشمسُٟٞ  

  ٝ كةةَٞ   كٞٗاةٞ ز ٗ هةةٞ ٗب٠ غةٞز َٙلٟ   ٗه آلمسةد ٞمس٘ م٢ةةٞعةةٟ غةٞز ٠  قًةٞزشٝمسرْ مسةؤ  
مسةةٞ ضةةٞمسٞمسٟ مسةةرزِٟٙ مسةةٞقسَٙلٟ شؤز  ُةةٞٙو٘بُٟ ز بٗٝضةةوة  قةةُ٘لٞ       ٗه آل مسةةدٞمس٘ م٢ةةٞ

ؤه ٞٙرْ ٢ُٞٞطسو  هٞمسٞز٢ًٞةٞ  ؾمسٞزط٠ٞ ضٞزًرٗ   شؤز٠ هٞغلسٝك٠ٞ مٞزٝو مسْ٘ٗ ٗ
 طٞز بٙٞٗٝ مسؤ ً٘ؾب.

مسَِٚٚةةٞٗٝ ضةةٞز و٘ٝاٞكةة٠ٞ كةةٞ ز ٗٗضةةٞكرُٚرْ ًَ٘رؾةةٞزٝ كس مسةة٘ٗ. زٗٗضةةٞكرْ       
غةةَٞٗٙم هةةٞ وٞ كةةٞ ٓراِةةٞ  ٝزٝٗٝٗ خؤٙةةرْ طٞٙرُةةدٝ      هةةٞ ٗب٠ ً٘ ٝاَٚةةم ً٘ بقٞمةةٞ   

ضةةةٞقِٚٞكرُٚرْ ٗ ضةةة٘بزمسْ٘ٗ ٗ طٞز بُةةةٞٗٝ مسةةةؤ ٗ اةةةٟ خؤٙةةةرْ. ًةةةٞزشٝمسرْ هةةةٞ ٗب٠       
زَٙلخطةةوِٟ ٢ٚػةة٘كرز٠ ًًٞوٞكةةٞو  ٗٙطةةوٟ ٗ اةةرُٟ  زبٗضةةَٟٚ  بطةةرل مسلةةر  ٢ةةَٞ        

 ٓٞٗٝضٞٙػٟ هٞ  ٗٗ غوٞٗٝ َرؾب مس٘ٗمس٘ٗ:
 

 ٗهٞ ٠ َركٌٟ ز ٠ٝ.ٝد٢ٞهكّ ٗزًٗٞاٟ خؤزبضرْ مسؤ ضٞز  َ٘ل ٢ضاٞمٞز ٗ-1
  ٗهٞ  كٞ مسٞ ضٞقرلٝك٠ٞ ًٞزشٝمسرُٟ كس مس٘ٗ.٢ٞهَٞٞورزٝاٟ  ًعص-2
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ز ٝقةةدبز٠ ًةةٞزشٝمسرْ.  طىى٘ٗهةةٞ مس٘ٗمسُ٘ٗةةٞ  ٝد٢ٞهكةةّ ٗهةةٞ ضةةٞزكس ٝكرُٟ ز  َطىى٢عمسةةٞ
َةةٞار ٙةةٞكٟ هةةٞٗبْ كةةٞ  مةةٞزي كةة٘ز ٠ ة٘بُق٘هةةٞ  مسةة٘ٗ  ٓةةراب٘ٝ ال٠ةة٘ ٢ةةٞٙط٘و ٢ٞطةةٞز   

٘ ُٟ اسٙؼ ًٓٞ٘ٗ كؤًٞكٟ ٢ٞكْٞ ٗ مسةَٞ  مسلراٞ ز ٠ٝ  وً٘رُدبُٞكر ضاٞمٞز ٗ زَةٞ  طى
 اٞغ٘ٙقراٟ ٢ٞكس .

ٗه٠ٞ َركٌٟ ً٘ؾةب ً٘خرمسةٞز٠ٝ كةس ٗ اٞغة٘ٙقٟ     ٝد٢ٞهًٞزشٝمسرْ هٞطٞ  ُرؾس 
ٗهٞ وبة٘ه ٟ ُةٞكس ٗ ةة٘بمسٟ  بٙةٞٗٝ: كةٞ      ٝد٢ٞهكس  كٞ مسكَٚوٞ ضٞز مسٞغدب  مسٞ َ ُرؾس 

ُٞ. ًةةٞزشٝمسرْ هةةٞ ٝه ةةْٞ الشًةةٞ ز ٠ٝ شٝٗو مسلةةر  هةةٞ ٗب٠ ٢ةةٞٗٝ ٢ٚػةةٟ مسٞغةةدب ٢رضةةر ٢ٗٞٗ
ثرغةةدب مسةةرٗك٠٘ مسةةسب٠ مسةةرُط كةةس ٝ ال٠ خؤ٠ةة٘ قٚلةةس٠ ثسضةةري. مسةةرٗكٟ مسةةَٞ ضةةٞقٞزٝ  

ُةةةٞمس٘ٗ  ٗٝ ُةةةٟٞٓ ه٠َلةةةس . مسةةةٞ َ ٢ةةةَٞ ُٞضةةةٚاٞاٞ ًةةةٞزشٝمسرُٟ هةةةٞ قٚلةةةس٠      ضىىى٢بز 
 ٗٝزُٞطَٚس ب. مسرٗكٟ كٞٗب٠ شبُٟ  ٝضوٟ كس  مسٞ طسٙرْ ٗ ط٘اٟ:

 كَٞٗٙوٞٗٝ؟هٞ ك٘  قرَٗ ثَٚو ٢ٞ  هٞ ٗب٠ ٢َٞ مً٘سٝ  ك٘ز ٠ خؤَ-
 ًٞزشٝمسرْ مسٞمسة اٞز ٝ ٗ ٗ مسٞمٞشًَٚلٟ ًٞز بُٞٗٝ ة٘بمسٟ  بٙٞٗٝ:

 ٙرْ هٞ ضٞزب٠  ز ٠ٝ  ٗ ٙر هُٞرٗ ك٘ذزبٗٝكرُر ٢َٞ  ؤشٙوٞٗٝ.-
ٗ   ٝضةةوبٞةة مسةةؤ م  زباةٛة٥ٝطتحطىىاٗهةٞة هةٞة ٝد٢ٞهكةّة ٗز ز بز مسة٘ة زشٝمسرْ خٞمسةٞة ٌةةر  ًٚةٞة

كٟ اةسٝٗٝ هٞطٞة     ٗه٠ٞ مسسب٠ ُ٘ٗض٠٘  بٗب٠ كؤًٞكٟ كةس . ٗٝ ه ٝد٢ٞهٗهٞٗ ًعص ٝد٢ٞه ٞالٙٞة
ه طس٠        ز  ٝضةةوٍ هَٚٔةٞة ٗٝٗ ٗاةٟة ٢ٞطةٞة زٝٗٝٗ  ٝضةةوٟ كةةس ٝ ثرز بُةٞة زشٝمسرْ كٞٗاةٞة ً٘خرمسةٞة ًةٞة

  شٝلرْ  ٢ٞمسٔٞز  وٞشّٗٙ و ٢ٞ ًٝةٗ مسَٞ قَٚو ٞ ًٞزشٝمسرُٟ ٢ٞغرقآلُد.
بز٠ مسةةؤ ُةةرز   ًعةةص      ٗهةٞة  هةٞة وً٘رُةةدب٠  مسةةرؽ بؿرةةة     ٝد٢ٞهٌةةر  ٚم شبز ضة٘ة  ٗٗ ٓةٞة

ٗ ٝد٢ٞه ٝاَٚلٟ ٢ٞ ؽ وة٘ة َ مسِٞٙةٞة ب      ٗهةٞة ُٝةةد٠ٝ هةٞة وً٘رُةةدب٠  ضةةبلوطري  ب ز ٝٗبُةٞة كةةس . هةٞة
ٗٝ ٓةةراب٘ٝ ال٠ ز ٗمسةةدٞ  مًٞةةٞق . ٝد٢ٞهكةّة ٗهسشبوٚؼ مسةٞة و٘ٝاَٚلةٞة ز ٠ ًٞةةٞق ٗهةٞة  ٠ كة٘ة

ْ  ز ٝف طى٘ىٙةةؼ هةٞة    ًركةةرْ ٙسٗشب ٗ. خ٘    َطةةَّٚ قةٞة كةّة  ٗٞ زؾةةٝٗٝ مسةٞة ٢ٌٚةةدب  َُٚسزبمسة٘ة
ٗ     ٗزَٞ ٢ؤز ٗط٘ٗهٞ مسَٞ ٝد٢ٞه و٘ٝاٟ زَٙةم خطةو ٗ ٢ٞة زكس ب٠ُٞ كٞة هَٚٚةرْ مسٞة     ٙٞكٟ مسٞة ضٞة

 ٠ٗٗلس ٝ وٞشّٗٙ.طٟ كس ْ ٗ مسٞ هٞغلسٝكٞٗٝ ز ثغم مس٘ٗ  طسا٠ِ٘ َٞ
 

ٗهةةٞ كةةٞٗو  شبُةةٟ كةةٞ  ٝزٝوةةٞاٟ   ٝد٢ٞهكةةّ ًٗةةٞزشٝمسرْ كةةٞ قةةر٠ٗ مسةةٞ هٞغةةلس٠ ز  
مسةةٞ مةةٞٙ  شب٠ُةة٘ كٞٗاةةٞ غةةٞز ٝٗٝ.     ُرٙةةٞو. هٞطةةٞ  ٢ًٞٞغةةدب طٞز بُةة٠ٝٗٞ مسةةؤ خةةؤ٠  
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كةّ  ٗثَِٚا ٓٞشبز كٞع مسة٘ٗ. هٞغةلس٠ ز  ُصٙل٠ٞ   َٞٙوًٟٝ ك٘ز ٗ  ظ٘و٘ٝاٟ ًُ٘وٞ
ٗهةةٞ مسةةٞةرزَٙم ٓ ً٘ٚةةرْ كس ٝضةةٞز  ٝضوٞز بضةةو ٗ  ٝضوٞقةةٞث ٗ غةةلرُدٙرْ.  ٝهد٢ٞ

ًةةٞزشٝمسرْ هةةٞ ُرٗٝز بضةةودب خةةؤ٠ ز بطةةسو ٗ غةةٞز َٙلٟ ًٞز بُةة٠ٞ كةةس . مسٞغةةٟ شؤز٠      
ضٞزكس ٝكرُٟ كة٘ذزب  مسٞغةَٚلٚؼ مسةٞ  ٙةى طةرلبْ ٗ ُٚٔرٙةٞو خؤغةٟ ٙٞخطةرل كةسب.          

٠ ٗٝشٙةةس٠ كةةس ٗ هٞطةةٞ    ضىىٌٞه ةة٢ٞ مسةة٥٘ىى٘ شٝمسرُٟ اٞضةةوٌٟٚ ٗهةةٞ ًةةٞز ٝهد٢ٞكةةّ ٗز
 . 21 و٘ٝاَٚلدب ُرز ٠ مسؤ وٞ ٠  زلرلَ 

 

                         
ٞ ٗٝشٙس   21  ٌ ٞه ة ٢ٞبىٛ  ٢ة ٗ      ٞكة٘ز ٠ م  ضى ٢ةٞه ة: "٢ةٞٗ     ًٚةد  هةَٞ ضةٞقٞزٝٙدب مسرضةٟ قَٚو َٚلةٟ ٢ةٞكر

ٞ كٞ هٞطٞه ٚر مسْ٘ٗ  ٢ٚو روٚرْ كس مس٘ٗ كٞ هٞ ز َٙطر مسٞشؤز ًٞزشٝمسرْ مسةٞز ْٝ  ٚٙوٌُٟٚٝ  وً٘رُدبُر
 ٗ ًّ مسل٘ذْ. كٞٗبَ شبُٟ قً٘ٞ ال٠ ًٞزشٝمسرْ ٗ ثٍَٚ ط٘و:

 َ.سضًِٚؼ مسؤ خصًٞو َر - 
 ضرالز ضٞزَٙلٟ ز بٗٝغرُدٗ ط٘اٟ: 

 ٞكَٞ. ٢ٞطٞز ز بضو ٢ٞك٠ٞ ثَُٚ٘ٝدٝكَٞ مسلٞزٝٗٝ  ٓٞزقٟ ٢رزٝشٗٗ ٢ٞك٠ٞ مسؤو ٢-
 طَ٘:

طةة٘اٟ كةةٞٗبمس٘ٗ اةةؤ ز ٝقٚقةةٞكرُو ُرُرضةةٟ  ٢ةةٞٗبْ      ُةةٞمسّ. ضةةرالز  ٢ضىى٢ٞاسضةةٍ ز ٝقٚقةةٞكرْ ز ب -
 ٢ٞٙرُٞٗ  ًّ مسٞز ْٝ ٗ اؤ مسل٘ذْ ٗ ٓٞز ٗٝووة ٢رزٝشٗٗ مسل٠ٞ ٢ًٞٞ ٢ٞكس .

 َ.سضمسٞضٞ ٢ٚذل مسس ٗبَ كس ٗ ٢ًٞري مسٞ  ًّ هٞ ًٓٞ٘ٗ شٙراس مسؤ ًعرُٗٝٞو َر-
ٙٞكٞٙٞكٞ مسرُط كس ٗ ثٍَٚ ط٘اّ كةٞ ًِةٚؼ هٞطةٞ       ضٞز كسب ٢َُٞٝٞٗ   هٞ  ٗب٠ ٢َٞ ط و٘طؤٙٞ

 ٞ ٗٝ  ًةةُٞص  ٢ةةَٞ ٢ٚػةةٞ ةَٚبةةٞةة ٢ٗةةٞٗبمن  ٢ًٞةةَٞ شؤز ثةةةخؤؽ مسةة٘ٗ  ٗٝ وٞزبزًرُةةدب كةةٞ هةةٞ ٢ةة
 مسرُطٟ كس َ ٗ ط٘اٟ:  مسلّٞٙ. ٗبوٚعْٞ كٞ طٞٙػوِٚٞ ًُٞص   ضرالز

  ٠ٝ مسٞزَ  ْٝ.-
 ثٍَٚ ط٘و: 

رُٞ  ٓةًٞ٘ٗ خٞشَِٙةٞٗ مسةرزطسبُٚؼ هَٞٗٙٚةٞ  الَ ٗبٙةٞ اةر ٢ةٞٗ         ٗهٞ هٞ ٢ٞض ٞٓٝهد٢ٞكّ ٟٗ ز٢ره -
مسةةَٞ ُٞٗمةةٞ مسكةةري ٗ هةةٞٗ  ٢ةةٞٗ ًةةر  ٗ خٞشَِٙٞٙةةٞؽ ٓةةٞه بطسّٙ مسرغةةذل ٢ةةٞمسة  مسةةرهعلظ ٢ٞطةةٞز        

ٞ  طىى٘مٞةٞهةةٞ مسلةةّٞٙ  ز ُٝطةةٞ ٢ةةٞٗ مٞضةةلٞز٠ٝ كةةٞ    هةةٞ  َطىى٢عز ٝقةةدبز٠ ٢ٌَٚةةٞ ُةةٞمسْ٘ٗ  هٞطةةٞ  مسةة
ر ق ٗ ٢ًِٞٚدب ُرز  مسةؤ  وةٞ ٠   ؾ  وً٘رُدبَُٚلٟ وً٘رُدبُٞ خر٢ِٚٞكرمن مسطسَ ٗ ًٞزشٝمسرمن هٞطٞ

  ضٌٚسَ .
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 ى شاالر ًةرزةباْصئةشارةت ٗ خةآل

 

هةةٞ ٗب٠ ٢ًٞةةٞ كةةٞ طٞٙػةةوٞ وةةٞ ٠  زلةةرلَ   ٗٝ خسبٙةةٞ َٞثطةةخرُٞٗٝ  ًةةٞزشٝمسرْ 
كةةّ  ٗ ٝضةةوٟ هةةٞ خةة٘بز ْ كَٚػةةرٙٞٗٝٗ اةةُٞٚر مسةةؤ ذٙةةرْ اةةؤش  طةةٞصيٟ ٢ةةٞخ٘بز . ز         

دب كٞ قَٚػولٞزٝك٠ٞ خؤ٠ مسؤ مسَِٚةس   ٗٝ هةٞ ٗب٠   ٙٗهٞ كٞ ٠ًٞٞ٢ مسٚطو ٢ًٞسٝهد٢ٞ
ٓةةراِٟ ٢ةةَٞ قَٚػةةولٞزٝ  ضةةرالز ًةةٞزشٝمسرْ  كٞٗاةةٞ ٓٞٗه ةةدبْ مسةةؤ زشطةةرز٠. مسةةٞ َ ٢ةةَٞ    

وٞ كةٞ  غةرل    ٢عى ف٠ٝٝ شٗٗ مسآلٗكةس ٝٗٝ  ٗٝ ًَ٘ةر  كرمسسبٙٞ طَٚى ٗ َٗٙب مس٘ٗ  ٢ةَٞ ضةس ِِِ  
كٞٗٝ قس ٠َٙدبٙةٞ خة٘بزٝٗٝ  ٗٝ مسةَٞ    ٘بز٠ وٞال ض رز  قَٚػولٞزٝك٠ٞ طسو  ٗٝ هٞ  ٢ٙٞ
 ضرالز٠ كس . ٝك٢ضَٞ هُٞر٠ٗ مسس   ٗٝ هٞ الٙٞكٟ اسٙػٞٗٝ اٞز ط٘

ضةةؤشبُٟ  ٖ بٙلةةٟ ًةةٞزشٝمسرْ كةةٞ ُةةر٠ٗ  خسبضةة٘ٙٞ  ٗ ككةةٟ  ةطةةورُٟ كةة٘ز ٠ ٗب  
ًةةٞهٚم  مسةة٘ٗ  مسةةؤ خٞمسةةٞزشبُري ٗ ُٞةراةةدبُٟ ك٘ز ٝكةة٠ٞ   بضيةةٞ ٓةةٞٗه ٟ ٢ةةٞ بٗ ثةةرز٠ٝ   

كةةٞ هٞطةةٞ  ًةةٞزشٝمسرْ ٢ٞضةةرلٗ َةةٞثظ كسبمسةة٘ٗ     يطىىابا٢ْ ٢ةةٞدي ٢ةةٚضةةٞزف ٢ةةٞكس .  
ٓٞزقةةؤُة مسةة٘ٗ خةةؤ٠ ُٞةراةةدبٗ ٓراةةٞ ال٠ خسبضةة٘ٙٞ. ٗٝ مسةةٞٗ ٗٝمةةد٠ٝ ُٞةراةةدبُٟ    

ٗ ًةةٞزشٝمسرْ  طةةٞزَي ثةةرز٠ٝ زَي ضةةُٞد. هةةٞٗ ٗٝووةةٞ ب  ا٘مسةةرْ  ُةةرٗ ثره ةةٞٗبَُٚلٟ غةةٞز كٞز    
ٞ  زبغر ز ب٠ٞوً٘رزمسةةةرش هةةةٞ ًةةة . ٗٝ ٢ةةةَٞ كس مسةةة٘ٗ. ٗٝ خةةةؤ٠ ٓرٗٙػةةةوب٘ٝ ال٠ خسبضةةة٘ٙ

كرمسسبٙٞؽ اٞمٞٓ٘ ٠ زشطرزكس ُٟ ًٞزشٝمسر٠ُدب  ٗٝ خسبضة٘ٙٞ مسةٞ وة٘ٝو ٗ شٙسٝكةٟ     
٢َٞ ثٚرٗٝ ٢ًَ٘ٚد٠ شؤزمس٘ٗ. هٞطةٞ  ٢ةٚدي ٢ٞهصبمسر٠ُةدب زَٙل٠خطةذي ٗ خؤٙةرْ كةس  مسةٞ        

ٙةةرْ كةةس ٗ كٞٗاِةةٞز  . كةةٞ  سضىىُٞعٞاٞ الشَ مسةة٘ٗ  َةةرؾةةا٘ةةةرز. ٗٝ ٢ةة٠ٝٗٞ مسةةؤ ٢ةةَٞ  
رل ٢ٞض رز ُرز  كٞ ٢ٌَٚٞ كرضبري ٗ مسؤ ٢ةٚؼ  طٞٙػوِٞ وٞ ٠ ضٌٚسَ  خٞمسٞزٙرْ مسؤ غ

 ٞ ًةره ٟ زَي كس ٙةّ٘ٙ ٗ ثةرز٠ٝ     َطى٢ عٗ َٗٙسٙؼ ٓراّ٘ٗٙ. هٞ ٗٝووٟ خؤٙدب ًٞزشٝمسرْ مسة
 ُٞ بٗٝ. الر ٢ٞكّٞٙ كٞ هٞطٞه ٚر ز ٗٗمسٞز ًٗٗرْ كٞ.

مسةٞشٟٝٙ ثٚرٙرُةر ٓراةٞٗٝ  مسةرُطٟ كس ُةٞ ال٠ خةؤ٠  ٢ةَٞ ا٘ةرزبُةٞ هةٞال٠           فىغ قر
ْ  ٛظٚرْ كس . ٗٝ  ٝزَٞق مسٞ غرل ٢ٞض رز غلرٙٞاٟ َره  طةٞزَي    ه ٍ ٗ غةٞ ز٠ ًةٞزشٝمسر

ه ٌةةٞ اظىىه ٌةةٟ ٢ةةَٞ  ٛظىى ُٗٚةةر هةةٞ   ٗه آلًةةدٞؿ٢ٞدبٗ ط٘اٚةةرْ: ُةةوطةةٞٙرْ كةةس ٗ ةَِ٘ٙٚر 
  ٞ هٞطةةةٞ  ًةةةٞزشٝمسرْ  ٠ُةةةٞةراٟ مسةةة٘ٗ. غةةةرل ٢ٞضةةة رز  ه ةةةٟ ثَٚٚةةةرْ ضةةة٘ٗارٗ ٙٞكٞٙٞكةةة
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  ٗ ٝ    ٗز ٗٗمسٞز ٠ٗٗ كس ْ ٗ ًةٞزشٝمسرْ ٢ةٞ مسة٘ٗ  ةةَِٟ٘ٙ    ٝ ةرز هةَٞ قَٚو ةٞ ُٞطة٠ٙٞ٘ اة٘ٗز 
 ك٠ٞ كس . ض٘ثَٚدبْ ٗ ٢ِٚلرز٠ وٞز

زشٝمسرْ      كة هةٞة ا٘ةرزٝكةةرْ قةةر٠ٗ ه٠َةةدبطسو ٗ مسةٞة ٢ٚػةةرزٝو اَٚةٟة طٞٙرُةةد. ًةٞة مسًٞةٞة ٙةٞة
ٍ   ٗٝٗٗٝ٘ٓةةٌَّٚ مسةة  ٙره  ٗٝ خةٞة ه ة  َٙوةٞة اٟ مسةٞة مسةٞة َ َطةةرمسٞكٞٙرْ ُةةرشبمن  ٢ُٞ٘ٗضةٍة اةةر        طة٘ة

ْ. خ٘   زٙرْ مسةةةؤ مسلةةٞة َ ؾةةةاًٞرغةةةر٠  ٝقوةةٞة لةةةس . ٗٝ َةةٞة ٓرا٘قةةةؤ  ٝضةةةوٟ ثَٚ ز طىى٘ىٞ مسةةٞة
ٗ  خطةوٚٞاٞن ا٘ةرزٝكةرْ.         ٞٙوة ًَٝٚلٟ  خسبض٘ٙٞ غ٘ال  ًٟ كٞة هٞة  ُعٍة  هَٚدبُةدب غةرزٝشب مس٘ة
و  ٙرزٙ طى٘ىٗٝ ٢ًٞرُٞة مسٞة    ٗ كرزمسٞ ٝضةةورُٟ وٞ كٞة ب. ٗٝ مسةٞة  فىغ  ٞكٟ شؤزٙةرْ مسٞة قةةر  ٚةةمسٚعٞة

 ضر٠ٞٙ ٢ًٞٞٗٝ مسٞ ضٞزمسٞضوٟ ٓرً٘غؤ٠ ًٞزشٝمسرُٚرْ ٢ٞكس .
ٞكرْ اةةؤثصٗ ٚةةًٚٞٙوٝٗ  ٘ضيةةٞ ٗٝكةة غةةرل ٢ٞضةة رز  غةة٘ ًَٚلٟ ةةة٘بُٟ ٓةةٞمس٘ٗ   ب   

وٞه غرُٟ مسٞ  ٝضوٞٗٝ ٢ٞطسو. ًٞزشٝمسرْ ٢ةَٞ غ٘ ًة٠ٞ خةؤؽ ٢ٞٗٙطةو ٗ شؤز ثةرزٝٗ      
٢ة٠ٝٗٞ كةٞ مسةؤ مسس ِٙة٠ٝٗٞ ثَُٚ٘ٝةد الشَ مسةة  مسةؤ٠         ٗ َٙللةٞٗو   ٙرز٠  بٙٞٗ هٞطٞه ٟ ز 

َِٓٚةةر. ًةةٞزشٝمسرْ  ٝضةةوٟ كةةس  مسةةٞ مسس ِٙةةٟ ثَُٚ٘ٝدٝكةة٠ٞ. غرل٢ٞضةة رز مةةر ٝاٟ مسةة٘ٗ        
٠ ةً٘عةةةٞ ٢ٞٓراةةةٞ ال٠ ًةةةٞزشٝمسرْ ٗ اًٞرغةةةر٠ ثَُٚ٘ٝدٝكةةة٠ٞ ٢ةةةٞكس ٗ      ٓةةةًٞ٘ٗ ز ؤذ

٢ٞز ؤٙػو. ز ؤذَٙلٟ ةً٘عٞ  ا٘مسةرْ  هةٞال٠ ًةٞزشٝمسرْ  بُٚػةو ٗ ا٘ةةرزَٙلٟ اةسٙؼ       
ٓةرو ٗ    مسة٘ٗ. غرل٢ٞضة رز   سضى ٚٞٗبُٞكٞ ز بٗٝضةورٗ غ٘الًٞكةٞؽ هةٞٗ  َةر    ٙهٞال٠ ور

 ٟ ط٘و:هٞال٠ ًٞزشٝمسرْ  بُٚػو  ًٞزشٝمسرْ  ٝضوٟ كس  مسٞ وطٞكس ْ ٗ ثَٚ
و مس٘ة  ٢ٞاةدًٝة. غرل٢ٞضة رز وبة      اٟ ًّة    ٢٘ٞطٞز مسٞزَ مسد٠ٝ ٓٞزقٚة كس   ٗٝ ط٘ة ٗه ٟ ُٞة

ٟ   ٝهد٢ٞكّ ٗوٞو خٚرُٞو هٞطٞ  ز زشٝمسرْ كٞة ٗب٠ شبُة ٓٞه طةرٗ مسةة ثَُٚ٘ٝةد      ٗهٞ ب ُركَٞ. ًٞة
ز    ز غرل٢ٞضة رزٗ  بٜ مسةٞة شٝٗٙةةدبٗ مسةٞة خٞلةٞة . ا٘مسةةرْ ٓٞه ٠ل٘ارٙةٞة ضةٞة ز٠ٗٗلةس ٝ ورثٚٞكةٞة

٠ اةة   كرُٟ اسٙةةدب    ك٘غةوٟ. ا٘ةرزٝكٞة زشٝمسرْ هٞطةٞة  ز ٝققٚٞة ٠ ك٘غةةو. ًٞة سٙؼ ورثٚٞٗبُٞكٞة
ٗ ٗٝووةةٞة ب قةةةر  ٗ. هةةٞة زب ٓٞه طةةةر   كةةةرُٟ وةةٞة فعىى٘ىٙٞكةةةدطرل مسةة٘ة ٗٝ. كةةٞة ٓةةٞة   مسآلٗمس٘ٗمسُ٘ٗةةٞة

ْٗ.  ؤضةو ٗ    ٘ كؤمسُ٘ٗٞٗٝٗ اًٞرغرٙرْ كس  ز ٢ٝٚطٞكٞٙرْ ك٘ذزبٗٝ  اٞضوٍٚ مس٘ة ز ٝقةدبز٠  طى
 ٖ .342ًٞزشٝمسرْ هٞ ًٓٞ٘ٗ الٙٞكٞٗٝ كؤمسُ٘ٗٞٗٝ  

 

٠ مسةةؤ  بٙل٠ةة٘ مسسب٠ةة٘  ؤضةةورُٟ ُ٘ٗضةة٠٘ ٓٞه طةةر ز٠ٗٗلةةس ٝ   ذٞزشٝمسرْ كرغةةًٞةة
  .9   بهلرًى. ةود2ٝزمسرجيرْ  كورو ػرزو بالًٍ. ةودذ٢ر
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 :هة دٗاى ئةشارةتى ًةرزةباْ
 

كةٞ مٚبةرزٝو مسة٘ٗ هةٞ       هٞ ثرؽ غلرْ ٗ مسٞ ٙى طرلبُٟ ًٞزشٝمسرْ  مسروٟ و٘ٝاٞك٠ٞ
ٓسقرلٗش٠ كةة٘ز ٠ كس ٗٙةةٞٗ  ٞغةةٗ  َضىىٌٞةطةةورُٟ كةة٘ز ٠ غةةٞزًصْ ٗ مةةٞزي كةة٘ز ٠ قةة   

 ٞ ٝزمسرجيةرْ ٗ هةةٞ  ٝٗز٠  ذضةةٞزكؤًرز٠ اةسٗ  ٗٗ ٓةةٞشبز كٞضةة  طٞز بُةٞٗٝ ٢ةةر    َطى٢ عمسة
مسةةةرٗكٟ ًةةةٞزشٝمسرْ كؤمسُ٘ٗةةةٞٗٝ. زٗٗٙةةةرْ كةةةس ٝ ٢رز ٝٗٙةةةى ٗ  بخوةةةٟ غةةةرز مسةةةْ٘ٗ ٗ      

  ٠ ك٘ز ٠ ًطرقسٙرْ كس  مسٞ َركٌٟ خؤٙرْ.ًٞٞق
٠لةةس ٝ وةةٞ ٠  هةةٞ اسضةةٟ ً٘مرًٞهةة٠ٞ خسبثةةٟ مسةةرٗكٟ  ز ب      ضةةؤشبُٟ كةة٘ز ٠  ٖٗب

هٞمسةةةٞز ضةةة٢ٟ٘ ٢ٚةةةدبز٠ٙٝ٘ ً٘مرًٞهةةة٠ٞ خسبثةةةٟ هةةةٞ    . ٢ُٞٗٝةةةد٠ٝ ثةُٞقةةة٘ٗطىىىسّ  
 ٠ ًٞة ٞؾةد٠ ك٘غةوِٟ ق  ٞؾةٚرُٚرْ كةس ٗ و  ٘ٞكرْ مٚة ًٚٞٙوٝ  اٞكرُةٞٗٝ.   ًٞٞق

ضةةؤشبُٟ كةة٘ز ٠   ٖهةةٞ اسضةةرُر ز ب٠لةةس ٝ ال٠ ٗب    ًٞةةٞكةة٘ز ٠ ً٘ضةةرقرلٙرْ كةةس . ق 
 ار ًس  هٞ َٞثطدب ًر. ٢ٗٞٗٙؼ طسا٠٘ هٞ وٞ ٠  غٚط رْ  ب َٞثطٟ كس 

 ٠ كة٘ز ٠  ًٞة ٞٝزمسرجير٠ُةدب مسةٞ ق  ذٗهٞ  هٞ ٗب٠ طساِٟ ًٞزشٝمسرْ  ٢ةر ٝهد٢ٞكّ ٗز
ٞ ٘عٝضضؤشبْ  مسٞزبًبٞز مسَٞ ٗٝ ٖشبق ٗ مسٞ هٞ غلسٝٗٝ ُرز ٙٞ ضٞز٠. ٗبٝهسٗمسدٞم   اة

ضةةٞز٠ زَي اَٚلكةة٘ٗ ٗٝ ُرقةةرز ًةةر.  ٙطةةٌٟ مسةةٞز بٗ خةةٞ اٟ كةةس ٗ ُةةرز ٠ مسةةؤ غةةٞز ٠   
شبق  كوةةةرو ػةةةرزو بالًةةةٍ .  ُٞاٚ ةةة٠ٞ ٢ةةةَٞ  ٝم٘بٙةةةٞٗ ٝسمسةةةدبهٞ ٠ كةةة٘ز ٠ مًٞةةةٞق

 ٙلسكسبٗٝ .ذًٞخؿ٘ؾدب  ٢ثحمروٚبٞاٟ كرز٠  ٙطٍ هٞ مسٞ
ضرالز ًٞزشٝمسرْ  هٞ ٗب٠ ٢ًٞٞ كٞ هٞ ضٌٚسَ ٓراٞٗٝ  ٗٝ ٓٞزب٠  ٙطٌٟ مسس ٙةٞٗٝ   

ٝ    ٢345ُٞٗٝدٝ ُٞذٙرٗ هٞ ضةره ة   ٚٞاٟ ؾة ٖ  ب ا٘ٗغةٟ ُٞخؤغةٚٞكٟ طةسبْ مسة٘ٗ  ٗٝ ٗ
ضةةةؤشبْ مسلسَٙوةةةٞ َ٘كٌةةةدبز٠ ز ٝٗب ٠ةةة٘ ة٘ضةةةورُٟ    ٖٗب  كةةةس  كةةةٞ هةةةٞ  ٗب٠ خةةةؤ٠  

 ٗٝقراٟ كس .  ٚٞاٞ شؤز٠ ثةُٞق٘ٗؾك٘ز ٙػٟ ٗٝزي مٞٓد مسة. هٞ  ٗب٠ ٢َٞ ٗٝ
 
 :شؤزاْ ٗ ك٘رِاُى ًةرزةباْ ٖٗا

 ٝ زشٝمسرْ   ٗب ضةةؤ ْب ٠ مسةةسب٠  ٢ُٞط٘ضةةوٚوٞٗ   ٖضةةؤشْب ٗب ٖهةٞة ٗب٠ ٗٝقةةراٟ ضةةرالز ًةٞة
زشٝمسرُٟ َطىىىى٢عمسةةةٞة الًراٟ َ٘كٌةةةةدبز٠ذل٠ ًةةةٞة ُةةةةرز  مسةةةةؤ َركٌةةةةرُٟ غةةةةرزٗ وةةةٞة ٠    مةةةٞة
رْ    اط٥ٝه ٞمسٟ ط٘ٝزمسرجيرْ ٗ ذ٢ر ُلٞ هٞة     اطى ٥ٝمٞاٟ هَٚلةس ْ. مسٞة َ ٓٚكٚة كس   ق٘ة اٚرْ ُٞة مٞة
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ٗ    ٚٚؾثَٚؼ ٢رخس ٗٝ ز هُٞرٗق٘ة ْٗ كٞة ٢ٞطٞة ْ  ٢ٗٞٗ  ٞادب  ضرالز ثَٟٚ ط٘اب٘ة اٟ  اطى ٥ٝٝه ٞة مٞة
ٗ ثر غةر٠ ز ٝٗ ب٠  ٢ٚةةدلبٍٓٚ  ٗ هةٞة ثةةرؽ ٢ٚةةدل   ْ ٗ هةٞة  ٗب٠ ٢ةٞة ز ٠ مسلةٞة   بٍٓٚة٘ضةورُٟ كة٘ة

ٗ ٗٝووٞة     ٗارْ  ٢ٞة اٟ ٗب اطى ٥ُٝرؾس٠ ك٘ز ٠ مسة  ٗٝ ٢ٞطٞز ٢ًٞرُٞ ًٓٞ٘ٗٙرْ قٞة ضةؤشْب   ٖمٞة
  ْ زكؤًرزٝكر زكس ٝٗ ضةٞة ً٘ٗ ضةٞة ْ. ٓةٞة طَ٘ٙس٠ٝ ٗٝ  مسلةٞة ٗؾةةمسةٞة اٚرْ ٗٚٞاٟ ٢ةٞة ٝ  َٞزٝكةٞة

 غ رزي ضرالز.٢ٚ٢َٞ َره ٠ٞ ًَٞى كس ٝ ضٞز   ضؤشْب ٖكس . ٗب
 ٗهلةةةري كةةة٘ز ٠ خ٘زغةةةٚد ٠  كةةةٞ شبٗب٠   هةةةَٞ مسِٞٙةةةٞ ب ًةةةرل ٢ٚدلبٌٓٚةةةٟ مسةةةسبشب٠  

ز ٝف ًٞزشٝمسرُةةٞٗٝ هةةٞ ٢ٞز ٝمسٚوةةدب طىى٘ٗٝ ٢ةةَٞ ز٢ٝٚطةةٞؽ هةةٞ   ًٟ مسةة٘ٗٞٙوةةٝز٢ٝٚطةةٟ  
ْ هةٞ  ٥ٝىر ق٘ٗ مسؤ ٢رز ٝٗٙى ٗ مسٞمسة٠ٝٗٞ٢ كةٞ    ع مس٘ٗ مسٞ اٞغ٘ٙقٟ ذُٞك٠ًَٞٗٞب٘

  ٗهلري ٠ هٞ َٞثطخرُٞ َِٓٚرٙٞ  ٝزٝٗٝ.  ًرًٟ غ٘بش 
ً٘مرًةٞالا٠ذل كٞٗاةٞ    َط٢عمسٞ هٞضٞز ٢َٞ َٞزٝكٞاٟ ًرل٢ٚدلبٌٓٚٞٗ  ضؤشبْ ٖٗب

. ٗٝ طىسّ  ٗٝ وةٞ ٠   ٘هٞ ثس َٙلدب ٢رز ٝٗٙوٟ مسٞةةَٓٚػةو ٗ قة   ٗاسع ٗ ٢ُٞدَٙػٞٗٝ
مسةةةٞ ضةةةٞزمسٞخؤٟٙ مسٞ ٝضةةةو  ةطةةةورْ ٝٗٝ ًةةةر.      ٢ٚػةةة٘كرز٠ ٢ٚةةةدبز٠ٝ ًًٞوٞكةةةٞو  

مٞاٚرْ كس . اُٞٚر  ةطورْ ك٘ز ٠ غسًصْ  كةٞ  اط٥ٝ  مسسبكر٠ُ٘ ًٓٞ٘ٗ ضٞزكس ٝكرْ
 مٞاٟ ُٞكس ٗ كٞٗاٞ قٚلس٠ ضٞزمسٞخؤٟٙ.اط٥ٝ  ٗبزي ٢ٞزًِٚٚٞ مس٘ٗ

ز بَةٞو  بُُٞٚػةو.      ب وةرٍٙ كةس   طىسّ  هٞ ٗب٠ ٢ًٞةٞ كةٞ خةؤ٠ هةٞ        ضؤشبْ ٖٗب
 ٝضو٠لس  مسٞ اَٚلدبُٟ مسِٟٞٙ مسسبشبكر٠ُ٘  ٗسلِرُٟ ه٠َٔٞه طرُدْ. ٢ٚ طةر باٟ مسةٞ   

مسُ٘ٗٞ  ٗسلِةٟ ٙةٞكذل٠.     كٞ ك٘ز بُٟ ضرالز ًٞزشٝمسرْ  ٠لس ريث٥اٞ ٚاٟ ٝزٝةٞٙٞك
٢ٚدلبٌٓٚةةٟ مسةةسبشب٠ مسةةرُط كةةس ٝ ال٠   ؤشبْ كةةٞ ٢ٚػةةٟ طٞٙرُةةدٝ ٢ةةَٞ  ٝزٝةٞٙةةٞضةة ٖٗب

س . هٞالٙةةٞكٟ اسٙػةةٞٗٝ هٞطةةٞ   ُرؾةةس  ب كٞٗاةةٞ     طةةخؤ٠ةة٘ شؤز وةةٞ زٗ َ٘زًةةٞاٟ   
مسةٞ وطة٠ٞ ًةرًٟ      ً٘خرمسٞزٝٗٝٗ ٢ٞٗٙػٟ هٞ مٞهٟٞٙٔ ةطورْ اةَٞسٙم كةس . ُرؾةس   

 سٙرْ .اٞقس٠ٝ خ٘بز ٗ هٞ ةطورُٟ مسسب٠ ة٘  مسؤٗٝٗ ق٘ٗ مسؤ  ً٘ورْ ً٘ك
هٞ ةطورْ ة٘  مسُ٘ٗةٞٗٝٗ ٓراِةٞ ال٠ ُرؾةس. هةٞ       ً ط٘مسٞغَٚلٟ هٞغلسٙؼ مسؤ 

 .   22 ق٘ٗ مسؤ غٞز ٠ ةطورْ   ٗب٠ ٢ًٞٞ ُرؾس مسٞ و٘ٝاَٚلٟ ًُ٘رضٚبٞٗٝ

                         
ٖ . ٢َٞ َ٘كٌدبزٝ هٞ 346ك٘غوِٟ  ٙطٍ  مس٘ٗ   ٝ  ٢ٚػ٢ٟٗٞٗ  ةطورُٟ ك٘ز ٠ ًٞزشٝمسرْ  22 

ٗ  ٢ٌٞٓٚةٞاٟ مسةٞ هٞغةلسُٞ بٗ هٞطةٞ  مَٚةى ٗ مٞغةسٝو ًٞغةغ٘          غَِٟ٘ٙ مسرٗكٟ ٢ٞز ؤٙػةو    مسة٘
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ز٠ٗٗلس ٝ ٢رز ٝٗٙى ٗ مسٞ ٢رضرُٟ شٝٗاٟ كس . ةطةورُٟ مسةسب٠ خةؤ٠ ٓرٗٙػةوٞ     
كةس ٗ ُرؾةس ٢ًٞرُة٠ٞ    وٞ ٠  ُرل . هٞ ثرغةدب مٞضةلٞز مسةؤ ثةرزٝ ُرؾةسٙرْ اُٞطةٞارٗ       

ثةةةز بش٠ ُةةٞكسب. ًةةرًٟ  ٝضةةو طرلؤ ٝٙةةٟ ُةةٞكس . ُرؾةةس اَٚطٞٙػةةو كةةٞ ًةةرًٟ هةةٞ        
 ٝٗٗٝٗ٘خػو٠ٞ مسس ٗٝ  ثٞغٌٚرْ مسؤٗٝٗ هٞطٞ  ةطورُدب كرمسةٞز٠ٝ كةس ٗ ٢رغةو مسة    

ٗ  كس . مسٞ َ  ٙطرْ ٓٚكٚرْ ثة ُٞكسب  قةُ٘لٞ مسةؤ ٢ٚةدبز٠ٝ    ٘ثر غرٙٞاٟ كركٟ وب
ٗ و مسةةةٞ ضةةةٞمسٞمسٟ ٢ةةةَٞ غةةةٞز ٗ غةةةؤز ٝٗٝ اَٚةةةم هٞغةةةلس ثرزٝٙةةةرْ ُةةةٞمس٘ٗ. ٢ٚػةةة٘كرز٠ 

مةةٞاٚرْ ٢ُٞةةٞكس ٗ  ٗٗمسةةسب مسٞزبًبةةٞز مسةةَٞ َره ةةٞ خؤٙةةرْ  اطىى٥ٝقةة٘ٗمس٘ٗ. ضةةٞزكس ٝكرْ 
ز بُٞطسو ٗ ُ٘ٗضٚرْ مسؤ ًرًٚرْ كٞ مسكةِٞ ال٠ة٘ مٞٓةدٗ ثةٞضيرُٚرْ ه٠َطةُٞدٗ هٞطةٞ        

ضؤشبْ. كٞ طٞٙػوِٞ ٢ٞٗ  ًرًٚرْ خٚرُٞاٟ كس . خٚ قةٟ   ٖ بٙلٚرْ قُ٘ٗٞ ال٠ ٗب
َٞثطةةٟ كةةس ْ. ٗٝ ٢ٚةةدبز٠ٝ ًًٞولةةٞاٟ طساةةٞ  ٝضةةوٟ   ٚٞزو ٗ ضةةَِ٘ٙد  طساِةةٟغةة

خؤ٠٘ ٢ٚطٌرمٚوٟ ك٘ز ٙػٟ كس ٝ ٗٝه٠عٞٓدٗ مسٞغٟ شؤز٠ ٗ ارُٟ  بٙةٞ  ٝضةوٟ.   
 ٗٝ ثرزٝٙٞكٟ شؤز٠ مسٞضٞز هٞغلس ب  بمسٞغلس ٗ ًًُِٟٞ٘ كس ْ.

                                                        
ٞ ٗٝشٙسٝكة٠ٞ ةطةورُٟ غةسًصْ كةٞ ُةر٠ٗ       ُٞمٌٟٚ ٗٝشٙس٠ َٞثظ كةس .    هٞثرؽ مسَِٞٙٚم مس٘ ٢ة

كٞٗاةةةٞ غةةة٘مسٔٞٗٝ. ٗٝ   ضيٟٞهةةةٞ طرلبُةةةٟ ُعةةة  ضيٟ مسةةةُ٘ٗٞعةةة ٗه آلمسةةةدٞخصًةةةٟ م  ْ مس٘ٗٞضةةةٞؿ٢ٞ
غةةسًصُٟ اةةٞقسٝ بٗ هٞطةةٞ  ٢ٚةةدلبٍٓٚ خطةةوٚٞ ً٘خرمسةةٞزٝٗٝٗ ٢ٚةةدلبٍٓٚ ضرالزٙػةةٟ مسةةؤ  ٝمةة٘ب٠      

  ُٟ غةةسًصْاٞغةة٘ٙ  كةةس . ٗبوٚعةةْٞ ٢ُٞٗٝةةد٠ٝ ثةُٞقةة٘ٗ كةةٞ ٢ٚةةدلبٍٓٚ ٗ ةطةةور       ًو٘كٚةةٞو
هٞطةةٞ  كةة٘ز ٠ غةةسًصْ ٗ   ك٢ًٞٞةة٠ٞ مسٚطةةو  زبغرٗ شٝٗاٚةةرْ كةةس . ةطةةورْ غةةرٝٞقُ٘ٗٞضةةٞز ًةة

ٞ     ٗضيٟ ٙػٟ مسٞز بٞٗٝشٙسٝك٠ٞ ً٘خرمسٞز٠ٝ كس ٗ  ُع كة٘ز ٠    هٞطةٞه ٟ زَٙللةٞٗو. هةٞ ٗب٠ ٢ًٞة
  ٞٗ خٚرُٞاٟ اس٠ غسًصْ ال٠ ٓٞز ٗٗ مسسبوَٚو  غسًصْ ٢ٚذل كؤًٞكٟ ٢ٚدلبٍٓٚ ضرالز٠ ُٞكس 

 ٠ ًٞموَ٘ مس٘ٗ. ٗٝ هٞطٞ  ٙٞكدب ً٘خرمسٞزٝٗ ٢ٚوٚ روٚرْ كس .مسٞاٞٗبٗ
ز ب٠ كس ٝ ً٘ورْ ٗ هٞٗ  هٞطٞ  ٢ٚطاروٟ ك٘ز ٠ مٚطر ك٘ز ٠   ضيٟ هٞ َٞثظ ُٞةراٟ مسُ٘ٗٞع
اٞغةة٘ٙقٟ كةةس ٗ    كٞٗاةةٞ ً٘خرمسةةٞزٝٗٝ. ٗٝ مسةةؤ ٢ٚةةدٙعر٠ خٞالقةةٞو    ٠ مٞمسرضةةٟ وٚق٠بٞكوةةً٘

مسرجيرُٚػةةٟ مسةةؤ شٝٗو مسلةةر. ٗبوٚعةةْٞ مسةةٞ      ٝزذ٢ةةر  ٗ اٞمةةٞٓ٘ ٠لس  كةةٞ هٞغةةلس٠ مسةةؤ ز َٙةةم غةةر      
  ق٘ٝال٠٘ غسًصُٚػٟ  ٝم٘ٝو كس ٝ ال٠ة٘ مسٞٙعةٞا٠لس . ةطةورْ غةر      ضةؾٞ  ض٘بزَٙلٞٗٝ

  ةرل مس٘ٗٞغيطةو ٢ٞهٞطةٞ  ٢ةَٞ ًة٘ ٝمٟ خٞالقٞاةٞ كةٞ مِٚة٘بُٟ         ٗدبٙة هٞطٞ  ًرل ٢ٚدلبٌٓٚةٟ مسسب 
ٞ ٗٝ ٚةة٘ز٢ًٚ غةةٞز ٙرْ كةةس ٗ غةةلرُدٙرْ ٗ طساٚةةرْ. كةة٘ز ٠ غةةسًصُٚؼ خةةؤ٠ ٓرٗٙػةةوٞ وةةٞ ٠    

 .    4جص٤ بهلرًى. 
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رُٟ ٢ٚدلبٍٓٚ ضرالز  هٞٗ ٗٝووٞ ب ق٘ٗمس٘ٗ مسؤ ٢ٞزًِٚٚٞ. كٞ خٞمسةٞز٠ طرلبُةٟ مسسبكة   
شبُةةٟ   ٝضةةوبٞةة هٞطةةٞ  ٢ٚطةةٌرمٚوٟ ٢رًؤشبٙةةر كٞٗاةةٞ غةةٞز ٝٗٝٗ ٗٙطةةوٟ مسسبكةةرُٟ  

ضةةؤشبْ كةةٞ ٢ةةَٞ خٞمسةةٞز٠ٝ مسٚطةةو  كٞٗاةةٞ اٞالغةةٞٗٝ  هةةٞ الٙةةٞكٟ      ُٖةةٞةرو مسةةدب. ٗب 
 ٞ ًٚؼ هَٚةةٟ ٗٝزطٞز بُةةٞٗٝ. كةةٞ ٗب٠ ٞٙوة ٝهةٞ ٢ةةٞٓره٠٘ مٞضةةلٞز٠    َطىى٢عاسٙػةٞٗٝ مسةة

ْ  ةطورْ ٗ ُرؾسٗ  بٙلٚرُٟ ك٘غو ٗ ُ٘ٗضةٟ مسةؤ     شبُٟ كةٞ مسكةة    ةطةورُٟ غةسًص
 ٖ .359مسؤ غٞز ٠ ٢ٚدلبٍٓٚ ٗ ثرز٠ٝ هٞغلسٙػٟ مسؤ ُرز   

 ٍ ٝ    ٢ٚةدلبٓٚ ٚ    ٘عٝضى مسٞزبًبةٞز مسةَٞ ٗ ٞ. ٚةةاةٞ ُةٞٙو٘بُٟ ز بٗٝضةوةٗ طٞز بٙةٞٗٝ ٢ٞزًُٞ
زبغر ٞةطةةةةورُٟ غةةةةسًصْ ٓٞه ٚل٘ارٙةةةةٞ ضةةةةٞز مسةةةةروٟ هٞغةةةةلسٝك٠ٞ ٗ غةةةةلرُد٠٘ ًةةةة  

 . 45ل ٤4ٍةص ٞغٟ  بطرلكس   بهلرًى.ٚز٢ًٚ٘ ًٞزكٞش٠ ًرل ٢ٚدلبٍٓٚ  ٗ 
ٖ  ب ٢355ٞزًِٚٚةٞٗ ً٘ ٝاَٚةم هَٞٗٙةدب ًةر  هةٞ       ًٗٝٗٝ٘رل ٢ٚدلبٌٟٓٚ ضرالز  طةٞز بمس 

ٝزمسرجيةرْ. هٞطةٞ    ذهٞغلسَٙلٟ ًُ٘رضٚبٟ ثَٚلُٞٗٝرٗ ٗٙطوٟ  ٙطرْ مسكَٚوٞ ضةٞز ٢ةر  
٘ كرمسةٞز٠ٝ كةس ٗ زَٙةم كٞٗاِةٞٗٝ. مسةَٞ        ةطورُٟ غسًصُدب ٘   ز طى ٠ ذَةٞ وة٘ٝو ٗ ُ ة

   ٞ هةةٞ اسضةةر زب٠لةةس ٗ     ضةةؤشبْ ٢ٖٚطةةٌرمٚوٟ ٗب   بشٙةةر مس٘ٗ. اٞؾةةر ٗف هةةٞٗ مسِٞٙةة
 َ.ٞٙوٝهٞطٞ   ك٘ز٠ ًٚػلٟ  ق٘ٝ ٗ اٟ  

ٝزمسرجيةرُٟ  بطرلكةةس   ً٘ه ةةم ٗ ٢ةةًٞ كٟ ًةةرًٟ   ذاةةٟ ٢ةةرًةرل ٢ٚةةدلبٍٓٚ  ٓةةًٞ٘ٗ ٗال  
ٞٗٝ ٓراةٞ ضةٞز   ٚة ًٚٞٙوٝضؤشبْ مسٞ هٞغةلس٠    ًٖٓٞ٘ٗ شٝٗو كس . هٞ ٗب٠ مسَِٞٙٚم ٗب

مس٘هقرضةةةٍ كةةة٘ز ٠ ًٚػةةةلٟ ٠ مسةةةٞ   ٢ٞ  بىىىٛٚلطىىىسّ  ٝزمسرجيةةةرْ ٗ  بخو ةةةٟ وةةةٞ ٠    ذ٢ةةةر
ًةرل ٢ٚةدلبٍٓٚ غةلرٗ      هٞغلسٝٗٝ ُرز ٝ ضٞز ًرل ٢ٚدلبٍٓٚ ٗ هٞ ٗب٠ غةٞز َٙلٟ وة٘زع  

ٗهةة٠ٞ ًَٚةةس ٠  ٝهد٢ٞكةةّ ٗال٠ ز  مسةةٞ اةةُٞٚرٗ ٢ةةُٞ٘بمٟ ٢ٞشٙةةٞو  خةةؤ٠ طٞٙرُةةدٝ ز ٠ٝ    
 مسٚعٞو وٞ زٗ َ٘زًٞاَٚلٟ شؤز٠ طرلب.  ط٘خ٘غلٟ. مسٞ 

 
 ئٚربآٍٚ شاالر

ِٟٙ ضةةةره دب  رُٟ  ٘هةةٞة م ٗهٞمةٞة خوٟ ز ٞٙوةةةٝؾةةٚة ٗهةةٞة ب  ضةةةرالز ٝهد٢ٞكةةّة ًٟٗ هةٞة ثرٙوةةٞة
ٗرخىى٢ٚةةدلبٍٓٚ  اور مسسِٙةةدبزٙؼ مسة٘ة اَٚلٟ شؤز٠ كةةس . ٗٝ َةٞة ًس . ٗٝ هةٞة ثرغةةدب   ًةٞة مسةٞة َ ُةٞة

ب٠دب مسةٞة   ٝهد٢ٞكةّة ٗز ٠ ٗٝشٙس٠ة٘ة هٞطةٞة  ًةةرل    ضىٌىٞه ةة٢ٞبىٛى ٢ةٞةٗهةٞة هٞغةةلسَٙلٟ ًُ٘رضةٚة
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ٞ ٝزمسرجيةرْ.  ذ٢ٚدلبٍٓٚ ُرز ٠ مسؤ ٢ر ٛ ٢ة ٌ ٞه ة ٢ٞبى ز ٠ م  ضى ٞٗٝ ٚة ٚةدٝ  مسٞة هٞغةلس٠ مس٘ٝٙٔٚ   ًٞك٘ة
 ٝزمسرجيرْ ٗ طساٟ. ةطورُٟ غسًصُٚػٟ هٞطَٞي ٢ٚدلبٍٓٚ زَٙلخطوٞٗٝ.  ذطٞٙػوٞ ٢ر

٘ كةٞ قةر٠ٗ مسةٞ      ٢َٞ ٗٝشٙسٝ مروو ٞ زٗٝو ٗ مسٞزٝكةٞاٟ ٗ اٞكةٞ كةٞٗو  َةٞٙسبْ     ثى
ٗهةة٠ٞ ُ٘ٗضةةٟ كةةٞ َٞٙ ةةٞ ٢ةةَٞ ٗ اةةٞ مسةةٞ  ٝضةةو       ٝهد٢ٞكةةّ ٗمسةة٘ٗ. مسةةٞ  شٙةةٞٗٝ مسةةؤ ز   

 ةٞاٟ هٞطةٞ  مٞٙػة٠٘ مٞغةسٝادب     ٢٘ه  ٗ ٢ٚدلبٌٓٚٞٗٝ مسة ٗ ضرالزَ٘٘كٌدبزَٙلٟ ٗٝك
و َٞٞاٞ كٞ هٞةَٚطرٙٞكٟ اةس ًة٘ه لَٚلٟ   ؾشؤزٝٗ مسٞ ُٞاٚ ٞ ٢ٚدبز٠ٝ ثةُركس . ٗب ًٞ

ٞ    ذمسدٝٙوةٗ ٢ةر  ٘ ٝزمسرجيةرْ مسةؤ خةؤو ًَ٘رقة ٗهةٞ ٢ةَٞ اٞكوٚ ة٠ٞ    ٝهد٢ٞكةّ  ٗمسلةٜٞ. ز  ظى
  ب.ضٌٞه ٢ٞمس٢َ٘ٞٗي ُٞكس ٗ ٢ًٞس٠ مسٞ طٞز ب٠ُٝٗٞ ٘وب

ٚ    ٝزَةةٞق مسةةٞ ٗٝوةة   ٞ. مسةةٞ َ  ٚةةرٙعٟ  ٝٗز٠  ٗبٙةةٟ ًةةرل ٢ٚةةدلبٍٓٚ  ًةةٞموً٘راَٚم ُ
 ّ ًٗةٞو  َ٘ل 381   ٢ةٞمسة اةر ضةره ٟ    6-غةسٙرو ُٞ-مسٞطَ٘ٙس٠ٝ زٙ٘بٙٞاٟ  ثَٚػةلٞٗا

  ٠  23 ف ٝٗبًٟ كس مسةٗ هٞ ٗب٠ ٢ٞٗ  ز بٗٙد٠  ك٘ز ٠٘ هٞ ثرؽ  ز بٗٙدٜ ؽ  ط 
٘كٌةةدبز٠ مس٘ٗمسَٚوةةٞ َ فضةةؤشبُٟ كةة٘ز ٠ طةة   ٖكةة٘ز ٠ ز بٗٙةةد٠٘ هةةٞ ٗب٠ ٢ةةٞٗٙؼ ٗب 

 ٖ .415ٝزمسرجيرْ  ذ٢ر
 

 ةَٗشؤزاُى دٗ ٖٗا
ٖ  ا٘ٗغةةةةٟ 421هةةةةٞ شًٝةةةةرُٟ ٢ةةةةَٞ َ٘كٌةةةةدبزٝ ب     ٝزمسرجيةةةةرْذًًٞوٞكةةةةٞاٟ ٢ةةةةر

ًةةٞو  رخىىضةةؤشبْ ٗٙطةةوٟ مسةةٞ ًٚ٘بُةةدبز٠٘    ٖمسةة٘ٗ. ٗب  24 ٢ٚطةةوٚ ٠ وةةًٟٞٗ  غةةٞش   
  ٚ مسةةٞ َ   ًةةٞاٟ كةةس ْخىىرٞ مسيةةرزَٙص . شؤز ٚٗ اٞكةة٠ٞ هةةٞ غةةٞز ٠ ٢ةةٞٗ وًٞٗةةٞ َٗٝػةة

ضةؤشبْ ٗ خَٚ اةٟ كة٘ز  مسةرهعلظ غةٞشٝكرُٟ       ٖ. ُٞز٠ً٘ خصًةٞاٟ ٗب قر٢ٚد٠ٝ ُٞمس٘ٗ
شٙراس ًٞغسٗزكس ٗ هٞ ٓٚض خسبثٞٗ غةُٞرمٞاة خؤٙةرْ ُٞثرزضةو ٗ ًًٞولٞاٞكةٞٙرْ     

 زٝزٗ ٢ٚ طر َٙلٟ شؤز كس .ض٘ا٘ٗغٟ 
                         

 .٢189ٞه ة  غ ن . ي  ًع ٍ بهعٌسبْ  23 
ٟ وةٞاى ٗ اةر ْ مسةْ٘ٗ.    و٠٘ ًةٞٙ ٚمٞغرلٝاَٚلٟ ا٘زكٌرُٟ مس٘خرزب مس٘ٗ  ٗٝ شؤز َٗٝػة   غٞش  24 

ٓرْ. ٗٝ مسٞغةةَٚلٟ هةةٞ ٗ اةةٟ خةة٘بزشَ  ب مسةةْ٘ٗ. ٗٝ ٞؾةة ٢ٞمسةةَٞ قٚلةةسٝ مسٞغةةَٚلٚرْ ز٠ٗٗلس مسةة٘ٝ 
ٝزمسرجيةرْ ٗ ك٘ز ضةورْ. ٢ةَٞ مسٞغةٟ  ٗبٙٚةٞ هةٞ وً٘رُةدب٠        ذ مس٘ٝ ٢ةر مسٞغَٚلٟ اسٙػٟ زٗٗٙرْ كس

  ا٘ور  ك٘كورؽ  ًِؿ٘ز ٗ بُر  ب مسْ٘ٗ.
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زبغر. خٞه لٟ غةرزٝكٞٙرْ ٓةًٞ٘ٗ   ٖٞ  ب ٓٞه ٚرُل٘ارٙٞ ضٞز غرز٠ 429ًهٞ ضره ٟ 
ار ُٚةةرْ كةةس ٗ ٓٞزقةةٟ  ٙةةّ ٗ   ٗ ؾةةرف هةةٞ ؾةرف ك٘غةو. ًصطٞٗاٞكةةٞٙرْ ضةة٘ارُد 

 ٗه ٟ ُركر  كس ٙرْ ٗ خَٚآلاٟ ك٘ز ٠ ٢ٞٗ ُرٗٝغٚرْ مسٞٗ  ٝز ٝ مسس .٘ٗجيدبْ وب
مس٘ ٢ةةةٞٞاٟ  ٚةةةهةةةٞ  ٗب٠ ٢ةةةَٞ َٗٝػةةةٞو ٗ غةةةُٞرمٞاٞ  مٞغةةةرٙس٠ كةةة٘ز  هةةةٞ ًٞمٚ 

كؤمسُ٘ٗةٞٗٝ. ٗٝ    ٗهةٞ ٠ ز ٢ٝٚطةٟ مٞغةرلٝاٟ ٓرشمس٠ُٞةدب    ٝهد٢ٞك٘ز ٠ زٙ   ٠شلٚ ر٢ٞ
ضؤشبُدب ٢ٚوٚ روٚرْ كس . كٞ غٞشٝكرْ قةرٗٙرْ مسةَٞ    ٖٞ ٠ غٞش  هٞطٞ  ٗبمسؤ  ٝقعٟ مس

٢ٚوٚاةر ٗ ٢ٚوٚ روةٞ كةٞٗو  خؤقٚةرْ زَي ُٚػةةو ٗ ز ٗٗٙةرْ كةس ٝ ز ٠ٝة٘ مسآلٗمسُ٘ٗةةٞٗٝ.        
كةة٘ز  كٞٗاِةةٞ غةةَِ٘ٙٚرْ ٗ شؤزٙةةرْ زَي ك٘غةةذي. اةةروٌَٚلٟ اسٙةةرْ كةةٞ كٞا٘مسُ٘ٗةةٞٗٝ         

ْ ٚةة ٢ٞزًِٚٚ   كةةةٞ ٢ةةةَٞ خٞمسةةةٞزٝٙرْ مسٚطةةةو  ٞٗٝٗ مسٞوةةةٞاب ٗ ار ُةةةٞٗٝٗ ًٞغةةةغ٘ي مسةة٘ٗ
ٗ  ٢ٞمس٘ ٠ٞٞ٢ ٗ اٟ ٚٗز٢ًٚ٘طٞز بُٞٗٝ   ٢ضى شلٚ ر٠ ٓرشمسُٟٞ. ٗٝ هَٚسٝ ا٘ٗغةٟ اٞمةٞز 

ٞ  ٗٙعةراَٚلٟ شؤز٠ةدب  اضك٘ز ٝكرْ مسْ٘ٗ  مسٞ َ مسٞ ُٞاٚ ٞ ٓٞز ٗٗال  ٞ مس٘ ٢ة شلٚ ر هةٞ  ٢ة
 مؤ ٝٙرْ ُٞٓرو.

ْ   ٖٖ  ب ٗب432هةةٞ ضةةره ٟ    ٗ ٝاضىى هةةةٞ اةةٞٗزَٙص     25 ضةةؤشبُٟ ًرًةةٞال  قةةٞاَٚلٟ كةةةس 
هٞغةةلس٠   ز ٢ٝٚطةةٞكرُٟ غةةٞش٠  ٝمةة٘ٝو كةةس ٗ مسةةٞ قةةَٚب ٓةة٠ًٗ٘ٞ طةةساّ. هةةٞ  ٗبٙٚةةدب

 لس ْ.ٙٝزمسرجيرْ  ٝزذٗ هٞ خركٟ ٢ر ه٠َلس ْ ٗ شؤز٠ ه٠َل٘غذي
ٞٗ اةر ٗٝووةٟ   ٢ٚٚذل ًٞموً٘راَٚم ُٚ  ٟ شًٝرْ ٗ ٢َٞ َ٘كٌدبزٝ ٝزَٞق مسٞ ٢َٞ٘به 

ضةٟ ٢ةَٞ٘به ٟ ٢ةَٞ    شؤز كةَٞ مسر   ٝزمسرجيرْذمسؤ ٗ اٟ ٢ر  مسطٟ ضٞؾ٘وٟ طػسٍٓراِٟ 
 ٗ اٞكسبٗٝ.

 

شٝهصٝهةةةٞ   ٖ  ب434   هةةةٞ ضةةةره ٟ  4مسةةةٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢ِٚطةةةٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢ٚطةةة َ  ةوةةةد  
 ٖٝو غرز٠ اٞٗزَٙص٠ َٗٙسبْ كس   ثرغر٠ ٢َٞ ٗ اةٞ  ٗب   مسً٘ٗٞهٞزشٝ  ٙٞكٟ مسٞ غٚد

وٞ ٙةٞكٟ اةس٠  زٗضةو كةس ٗ ثرٙوةٞخوٟ ُةٞوب         ٙٞق٠ٞ  غةٞش  اطضؤشبْ  هٞ خؤقٟ 
 كس ٝ ٢ٞٗ .

                         
  ٢ةةَٞ َ٘كٌةةدبزٝ  ضةةؤشبْ مسةة٘ٗ ٖٝزمسرجيةةرْ ٗبذَ٘كٌةةدبز٠ ٢ةةر  هةةٞ ٗٝووةةٟ ٢ٚطةةوٚ ٠ غةةٞش ب  25 

ضةؤشبُٟ   ٖ  هةٞ خرُةٞ بُٟ ز ٝٗب ٠ة٘ مسةٞ ٗب    584  ي4مسٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢ِٚطةٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢ٚطة َ  ةوةد   
 ٠ ًرًٞالْ ُرٗمسسبٗٝ. ك٘ز 
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ٖ  ب  ُرؾةةس خٞضةةسٝٗ  ُةةرٗ َ٘كٌةةدبزَٙم  هةةٞ اةةٞٗزَٙص ب ٢ٚةةدبز٠ٝ   438ٟ هةةٞ ضةةره 
ٞ ٗ ٘ه آلزقٞٗهٞٗ غة ٝهد٢ٞٙف ُٞٞاٟ كس ٝٗٝٗ مِٚ٘بُٚػٟ ضيط٘ضٞ  ُٖؿة٘ز ٗب ٞمس٘ ٢ًة

 ٌِري  ٙرْ ثةط٘ا٘ٝ.٢غي٢ً٘ٞرل ٢ٞٗال٠ ٞ   ًرًٞالْ  مس٘ٗ  ٗٝ  ًًٞٞضؤشبْ ك٘ز ٠ ق
ٝزمسرجيةةرْ ذلةةس ٝ ٢ةةر ٙزٗٗ   كةٞة هةٞة ٢ٞضةة ٞٓرُٞٗٝ طػىىسٍْ ايطىىٖ  ب  ضة٘ة446هةٞة ضةةره ٟ  

ز ٗبٞمس٘ ٢ًةةٞةًرل ٢ةةٞة  ز ٠ ق  ُٖؿةة٘ة ٗٝٗ     ٗب ٠ ٝهس ٢ةةٞة  ًٞةةةٞضةةةؤشْب كةة٘ة ٗ مسةةٞة ثرلٙةةٞة قةة٘ة
ٗٝ     اطى ٥ٝ َ ارزخيٞة اٟ كةس ٗ هةٞة ٢ٚعوٚبةرز٠ ٢ٞة اٟ ز ٝٗب ٠ ٢ةر َ٘ل  مٞة ٗ مسةٞة   ذًٗةٞة ٝزمسرجيةرْ مس٘ة

زمسٞخؤٟٙ َل   َ٘ل َ ُٞٗمٞة  ٝٗز٠ ضٞة اٟ ز ٝٗ ب٠  ٗبٟٙة ٓةرو     ً٘ٗٞاَٚلٟ ارمسٚعٞٗ مسٞة ًٗٞة
ُلٞ ًٞمسةةد٢ٝ موَ٘ ُٚقة٘ة ًلري ٚةةٟ ا٢ٞطٚطةٟة ًةٞة زمسٞخؤٟٙ ًة٘ة ٞ  َطةةرو كس ُةٟة  ٝٗز٠ ضةٞة

ؼ هٞذَٙس َ٘كٌٚدب مس٘ٝ.ذٞ. مسَٚ طٞ هٞ ٢رُٚٚ  ٝزمسرجيرْ مسٞغَٚلٟ ةٚبرٚه
ًٗٞاةٞ  ًةٞموً٘رو شؤز كًٞةٞٗ اةُٞٚر مسرضةٟ      ٘ ٝزَٞق مسٞ  ٝٗز٠  ٗبٙةٟ ٢ةَٞ َل  

 ٞ٢     ٟ ٗ  ٢ٖةٞه ة  ٗب   ظيدٙى  كةسبٗٝ. مسةٞ َ ضةٞٙد َطةِٟٚ ً٘كسٙةرُ ٞ َٝ هة ٗضةؤشبُٟ  
 ٖ َ٘كٌدبز مس٘ٝ.491 ب ٗٝقراٟ كس ٗ ٢ٚدلبٌٟٓٚ ك٘ز ٙػٟ ار 458
ًٗةٞاٟ  ً٘ٗٞاٟ ٢ٚدلبٍٓٚ  ب  اٞٗزَٙص هةٞ  ٝضةو َل  ٘ٓرل ٗبٙٞ كٞهٞ  ٝٗز٠ َلظا

ًٗةةٞاٟ ز ٝٗب ٠ اةةُٞٚر هةةٞ  ٘ز ٝٗب ٠  ٝزقةة٘ٝٗ كٞٗاؤاةةٞ ذَٙةةس َةة٘كٌٟ ا٘زكةةٞٗٝٗ َل  
  .215.ي 11زبغٞ  ب  ٝٗبًٟ كس ٗٝ.  بهلرًى. ةود٘ ً

 
 :دٙىةمحئةًري ئة

َ ذ٢َٞ  ضةؤشبُٟ   ٖكة٘ز ٠ ٢ٚةدلبٍٓٚ كة٘ز ٠ ٗب     باٞ مسٞ ثَٟٚ ٢ِٚطٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢ٚطة 
ز ٝف ٢ًٞٞٗٝ شِٙةدٗٗ كسبمسَٚوةٞٗٝ   ط٘زبغٞ  هٞ ًٞٗٞاٟ  ً٘ٞٗ ٢ٞمسة َلٚز ٝٗ ب٠ ك٘ز ٙ
 ٖ  ٝٗبًٟ كس ٗٝ.624كٞ ار ارزخيٟ 

  ٖ ٠ ك٘ز ٠ ًٞهٚم غرًْٞٞ قاىىطةٖ  ب كٞ ض٘ه 515هٞ ضره ٟ    ٙىٞظي٢ًٞرل ٢ٞ
   ٗ قبطىى٢هٞغةةلس٠ كةةس ٝ ضةةٞز  ٝٗه ةةٞاٟ ز ؤَ  هٞطةةٞ  ٢ةةًٞرلبُٟ اةةٞٗزَٙص  ضةة٘كٌرْ   

ٞ مس٢٘ٞب٠ذلٗ ٢ً٘ةٞز   َطى٢ عً٘ؾب  ٢ًٞرل ًٞٗ ٗ   ٗ مسٞ شلٚ ر٠ َةركٌٟ ٓةٞٗهَٚس  مسةٞ    ٢ة
٢ٚػذلبكٟ كس . هٞ ضة٘زٙٞ هٞطةٞ  ضةٞز بز٠ ًةٞهٚلٟ وة٘ ع كةٞ         هٞغلس٠ خؤٙٞٗٝ

 ارزخيٟ َٞهٞو .  مس٘ٗ  غٞز ٠ كس   Jaselinٗز  ذؤضوري ً٘ٞغٔ
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 ٠ َةةركٌٟ  ٙرزمسةةٞكسٗ قبطىى٢مسةةٞ ضةةٞمسٞمسٟ ٗٝقةةراٟ  ضةة٘كٌرْ    ٙىٞظيةة٢ًٞرل ٢ةةٞ
ٝزمسرجيةةةةرْ ٗ ًٞوؿٞ ٙػةةةةٟ  ذٜٞ مسٞةةَٓٚػةةةةو ٗ طٞز بٙةةةةٞٗٝ ٢ةةةةر  ٚضةةةة٘زٙ  اةةةةٞٗزَٙص

ٚ ضُٞد٠ُٝٗٞ ً٘ه لٟ مسرٗن ٗ مسرثرل٠ مسة٘ٗ.    ٞ دي ٢ة ٞ   ٢ةٞه ة   ؾ٘ش٠ ٢ة  ٙى ٞظية ٢ًٞرل ٢ة
زٙدباٟ ضر ٠ُٞ ً٘ه لٟ خةؤ٠ قة٘بز   ثَِٚا ٓٞشبز ض٘بز٠ خرف ٗ  ب٢ٌٟٚ ٓٞمس٘ٗ  ٗب

 ؾٞ  ٓٞشبز  ِٙرز مس٘ٗ.
 ٠ َركٌٟ غرَ  مسٞ ًٚ٘بُٟ ٓراب٘ٝ مسٞغدب مسةؤ  طػته ارثم ٢ٖٞ  ب  521هٞ ضره ٟ 

بٗ َ٘كٌةةةدبزبُٚؼ ٢ٞغو ةةةٞمسٟ ٢ً٘ةةةٞز     ٗ مسةةةَٞ ًُ٘رضةةةٞمسٞاًٞٗٝٞةةةْٞ قاطىىىيال٠ ضةةة٘
ٗٝ ػتهٝٓ٘طظيدٙوٚؼ هُٞرٗ ٢ًٞرُٞ ب مس٘ٗ. ٗٝ هٞ اُٞٚػو ٢ًٞرل ٢ٞ  ٓرابُ٘ٗٞ مسٞغدب

 ٞ َٙلةةٟ مسةةٞ  ٝضةةوٞٗٝ مسةة٘ٗ  ذ بُٚػةةوب٘ٗ. هةةٞٗ ٗٝووةةٞ ب كرمسسبٙةةٞن ٓراةةٞ ذٗٗزٝٗٝٗ كرغةة
      ٘ ْ. اطى ي٢ٞطسٙرٗ الر٠ ٢ٞكس  كٞ ً٘ضةرمٞ ٠ٝ مسلةْٞ ٢ٚطةودمرك٠ٞ مسدباةٞ  ٝضةو ضة

كةةةٞ ٢ٚطةةةودمرك٠ٞ هٞ ٝضةةةو ٗٝزطةةةس   كرمسسبكةةةٞ  ٗٝٗٝ٘ ٙى ز بضةةةو مسةةةٞظيةةة٢ًٞرل ٢ةةةٞ
 ٗ ٟ  بٙةٞ ٢ةًٞرلٗ خٞلةٞزَٙلٟ هَٚةدب.     ٗٝ ٓٞه ٌةٞا   خٞلٞزَٙلٟ ز ٗٗاٟ مسٞ ٝضوٞٗٝ مسة٘

ٙةٞكَٚل٠ذل ٓ ةًٟ٘ كةس ٝ ضةٞز٠٘        ٙى طسا٠٘  ب٠ مسٞ شٝٗٙدب. هةٞٗ ٗٝووةٞ ب  ٞظي٢ٞ
ٞ زٝقٚقَٚلةةةةٟ اسٙػةةةةٚرْ ثةةةةٞٙرمس٘ٗ  ٗٝ ٢ةةةةٞٗٙؼ ؾةةةةخٞلةةةةٞزَٙلٟ اةةةةس٠ هَٚةةةةدب. خ٘ 

٘ خٞلٞزَٙلٟ هةٞ ٢ةًٞرل بٗ مسةَٞ     بُةٟ كةٞ ٢ًٞةٞ مسةٞ     ٙصٗب ،طػىته  َةٞ غةٞٓٚد كةسب.    ز طى
  42)طىىٓ ٝ  مسةةٞ َ هةةٞ ثرغةةدب ًةةٞموَ٘ مسةة٘ٗ كةةٞ ٢ةةَٞ وراٚ ُةةٞ مسةةر ْ كةةسبٗاطىىي٢ةةًٞس٠ ضةة٘

  ٢ٚطٚؤكوؤثٚدٙر٠ ٢ٚط َ. ًع ٍ بهبودبْ .
 
 :دٙوىةمحئةق شُ٘ل٘ر ئا

 ً زبغةةٞ. هةةٞ ٞكةة٘ز ٠ ٢ٞظيةةٞ ٙى مسةة٘ٗ  ٗٝ هةةٞ ٗب٠ ٗٝقةةراٟ مسةةرٗكٟ مسةة٘ٗ مسةةٞ ٢ةةًٞرل٠ 
٘    ذٖ  ب كٞ َركٌٟ ً٘ؾب ٗ ٢ر514  ْاطى يٝزمسرجيرْ  ًٞهٚم ًٞضةع٘   مسٞزبًبةٞز مسةٞ ضة

شزطٟ كؤُةةٞ ٢ةةٞارثلٟ خةةؤ٠ ٘ٗهةةٞ مسةةٝهد٢ٞورضةةٍ   ؾةةٚرُٟ كةةس ٘م  ٗ ٠ مسةةسب٠ً٘ةةٞظي
 ب  515ؾةٚرُٞ شٗٗ اٞضةلري كةسبٗ هةٞ     ٘زبغٞ ُرز   مسٞ َ ٢ةَٞ م ٞمس٘ٗ  مسؤ َركٌٚٞاٟ ً

                         
مسةةةٞ ُةةةٞٗمَٚل٠ذل     ٙىٞظيةةة٢ًٞرل ٢ةةةٞد َطةةةِٟٚ ًلسٙةةةرُٟ  ٗبوٚعةةة٠ٞ غةةةٞٓر ٝاٟ    ٚضةةةٞٙ  26 

 ٢ٞكراٞ ضٞز ًع ٍ بهبودبْ. ٢َفط٢ٞطَٚسَٙوٞٗٝٗ مٞ
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ِٟٙ ضةره دب     ٢ًٞرل ٢ٞظيٞ ٙى  ٙطرُٞٗٝ هٞ مسٞغدبٗٝ مسؤ ٢ًٞرزٝاٞك٠ٞ خؤ٠ َُٚسزبٙٞٗٝ. هٞة مٞة
ٍ ه ورْ ٝف  ض٘ز ِِِط٘غد٠   هٞ طًٛرل كْ٘ ٢ٞ  ٗ  ٗٝقةراٟ كةس .      طػىس ز ْب  مس٘ة  ٝٗٝ َةركٌٟ  ٢ٞة

٠   اطيق ضُ٘ط٘ز  ٗٙطوٟ هٞال٠ ض٢٘ر ْ   ْ خؤ٠ ثَٚػةخرٗ ةَٚطٞة ٛ ك٘ة ٗٝ.   غةد طى ٠ مسطسَٙوٞة
ز٠ مسةةؤ ُةةرز  كةٞة طػىىسٍ يطىىإضة٘ة ٗٝ هةٞة ً خٞمسةٞة شبز كٞضةٞة ٗٝ مسَٚوةٞة ال٠ ٗ مسةةؤ ٞمسةٞة  ٝ ٓةٞة زبغةٞة

َٛ ُٞاٚ ةةٞةٚةةةٙرزٙ  شٝٗالس ُةةٟة ٢رز ٝٗٙةةةى قٞزٝ مسةةة ٗ ضةةٞة ًةةةرٗ هٞٗمسِٞٙةةٞة ب  ٠ٞ مسةةةدب. مسةةٞة َ ٢ةةٞة
 زبغ٠ٞ  بطرل كس .ٞمس٘ؽ مسٞطٞٗٝ ٠ًٞ ةط٘ضٝٗ  مسٞ ٗب٘ظيْ٘ ًاطيض٘

 ٙوٟ  هةٞ  ٗبٙٚةدب   ٞظية ٢ٞق ضةُ٘ط٘ز٠  ٢ةر ًرل ٢ٞو٠ٞ ٗب  ٝز٢ٞكٞٗ  كٞ ٚوطٚهٞ ض
ٗ  زَٙةةم كٞٗاؤاةةٞٗٝٗ كةةسبٗٝ مسةةٞ ٢ةةٞارثلٟ   بٗ  ٠  ْ٘ ًةةٞظياطىىي ٙطةةرْ هٞطةةٞ  ضةة٘

 ٗ  مس٘ٗ.ْ٘ ًٞظيايطك٘ز ٠  كٞ ٗٝه٠عٞٓد٠ ض٘
٢ٚػةذلبكٟ ضةٞقٞز٠ ضةٞز   ٗمسةٚظ ًصٙةر  ٠        ق ضةُ٘ط٘ز ٢ةر ٖ  ب  523ه ٟ هٞ ضر

      ٘ ٗ   شؤز ْ٘ ًةةةٞظييطىىىاكةةةس . ضةةةره ٟ  ٗبٙةةةٟ مسةةةؤ  بًٞشزبُةةةدُٟ  بٗ ٠ كةةة٘ز ٠ ضةةة
٘  526قٞمرهٚٞاٟ ُ٘بُد. هٞ  ٍ ْ اطى يٖ  ب هٞغةلس٠ ضة ٗ هٞغةلس٠  بٗ  هةٞ ُصٙةم     طػىس

ٞٗٝ ؾةةٚرُٟ هٞغةةلسٝكًٞٙ٘ٓٞةةٞ بْ  ا٘ٗغةةٟ ٙةةٞكذل٠ مسةةْ٘ٗ. ٗٝ  بٗ  مسةةٞ ضةةٞمسٞمسٟ م 
ْ اطى َيب٠لس . ض٘ظيدٙو٠دب ز ٢ِِِٞق ضُ٘ط٘ز ٢رُٞٙو٘بُٟ مسٞزبًبٞز٠ مسَ٘ٙطوةٗ هٞطٞ  

 زبغٞٗ اٞمسسٙص٠  بطرلكس .ًٞ ،طػسٍ
ٞ ار٢ٞ٘ ٠ بٗ ٗ ًٞهٚم ًٞضع٘ ٠ ًرً  هٞ  ٗب٠ مسِٞٙة قةُ٘ٗٞ    ق ضةُ٘ط٘ز ٢ةر ن مسة

ق ٢ةر مسٞغدبٗ هٞٗ  خٞهٚ ةٞ ٙرزٙٞٙةٞكٟ شؤز٠  بْ. ُٚٔرٙةٞو ًةٞهٚم ًٞضةع٘ ٗ  بٗ ٗ      
ً    ضةةُ٘ط٘ز  ٘    ٞمسةةٞ هٞغةةلسَٙلٞٗٝ زٗٗٙةةرْ كةةس ٝ  ٠ ذزبغةةٞٗ هَٚةةسٝ مسةةٞ ًعرُٗٝةةٞو ٗ ُ ةة

ٝزمسرجيرُٚةةةةةرْ مسٞاةةةةةٞٗب٠ٗ  بطةةةةةرل كةةةةةس ٗٝ. هةةةةةٞ ٗب٠   ذزبغةةةةةٞٗ ٢ةةةةةر٢ٞٞظيةةةةةٞ ٙوٟ  ً
ُٚةةرْ هةةٞٗ الٙةةٞؽ  ٝزثٞز بُةةدٗ   يطىىاضةة٘ طػىىس٢ًٍٞةةٞز ٗٗٙرُلس ٝ ًٓٞةةٞ بْ ٗ وةة٘ٝاٟ   

         ٟ ٢ةةَٞ  ًٓٞةةٞ بْ كٞٗاةةٞ ذَٙةةس َةة٘كٌٟ ًةةٞهٚم ًٞضةةع٘ ٝٗٝ. مسةةٞ َ هةةٞ ٗٝووةةٟ طساِةة
كةةٞٗٝ ٘ٝىىطٓٝز ٝف مسةةرطىى٘ٗ مسةةرٗكٟ هةةٞ ٘ٗٝكةة  ؽ  ٙوٟٞظيةة٢ٞق ضةةُ٘ط٘ز  ٢ةةر  غةةرزٝ ب
٘  ٝف ٗٝشٙةس٠  ز ط٘هٞ   ٖ . ٗٝ ٢َٞ وراٚوٞؽ527ك٘ذزب   ٍ ْ اطى يضة ٝٗٝ مسةؤ ٢ةَٞ    طػىس

 ةِٚرٙٞاٞ اٞمري كسبمس٘ٗ.
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 ةَٗق شُ٘ط٘رى دٗئا
ٝه ةةةٞ. مسةةةٞ َ  ٗ ٙوٛ ٢ٞٗٞظيةةة٢ٞق ضةةةُ٘ط٘ز٠ ٢ةةةركةةة٘ز ٠   َٝٗق ضةةةُ٘ط٘ز٠  ٢ٗةةةر

ٞ ٢ً٘ٞزخيةٞكرْ مسةٞ قةُٞد ُرَٗٙلةٞٗٝ مسرضةٚرْ كةس ٗٝ.  ٗذًِةٟ ٢ةَٞ ٢ةًٞرلٝ          ه َط٢عمسٞ
 ٢   ٘ ْ ًٞضةع٘  مسة٘ٗ  كةٞ مسةؤ شٝٗو كس ُةٟ      اطى ي٘شمسط ك٘ز ٠ مسرهِٚلةرز٠ ٠  ؤضةوٟ ضة

 ٝزمسرجيرْ ٓٞٗه ٟ ٢ٞ ب.ذ٢ٞز بْ ٗ ٢ر
 ب  545زبغةة٠ٞ ًَ٘رؾةةٞزٝ كةةس   هةةٞ ضةةره ٟ  ًٞ   ب541هةةٞ ضةةره ٟ   ٘شمسط٢ةةًرل ٢ةةٞ

ً  ٠ مسٞ هٞغلسٝٗٝو خؤيراْ ًٞضع٘   مسراطيض٘ زبغةٞٗ طسا٠ة٘ وٞال كة٠ٞ    ٞٓراٞ ضةٞز 
هٞطةةٞ  ٢ةةرق   ب 27 ٘شمسط هٞمسةةٞز وةةٞ ٠  ز ٗٙةةّ  ش ٢ةةمسةةٞ َ شؤز٠ ثةُٞقةة٘ٗ   ز ٗٗخرُةةد

ْ ايطىىز ٝف ضةة٘طىى٘ ب هةةٞ 547هةةٞ ضةةره ٟ   ٘شمسط٢ةة. كةة٘ذزبُٟ ٗٝٗٝ٘ضةةُ٘ط٘ز ٢رغةةو مسةة
 ٢ةةَٞ  ٗٗ .ق ضةةُ٘ط٘ز٢ةةرًرل ٢ةةٞٚوةةدطص ٗ ٢ًرل ٢ةةٞٗٝ ضةةٞمسٞمسٟ مةةرةص٠ ٘ ٝٗٝ مسةةًٞةةٞق

  هٞضٞز اٞخوٟ ًٓٞٞ بْ  بُةر.  ًْٞٞ قاطي٢ًٞرلٝ ًٞهٚم ضو ٌَٚرُٚرْ هٞ ةَٚط٠ٞ ض٘
ٚر٠ٗ ُرز ٝ ال٠ ثًٗٞاٟ َِٓٚرٙٞٗٝ ذَٙس قِط٠٘ ٘اٚلسبز َل   ًْٞٞ قاطيمسٞ َ ض٘

ٗٙطةةةةوٟ هٞطةةةةٞه ٚرْ زَٙةةةةم  ٗق ضةةةةُ٘ط٘ز ٢ةةةةرٚوةةةةدطصٗ ٢ٝزمسرجيةةةةرْ  ذ ٗٗ ٢ةةةةًٞرل٠ ٢ةةةةر
ٝزمسرجيةرْ هٞمسةِٟٞٙ ٢ةٞٗ  ٗٗ    ذبٗ ٗ اٟ ٢ةر ٘ه ن كسؾهٞ مسِٞٙدب    ب549مسلَٞٗٙوٞٗٝ  هٞ 

 كسب. ٢ًٞرلٝ طٞٗزٝٙٞ ب مسٞؽ
ٗكٟ خةةةؤ٠  ٘  هةةةٞثَٚؼ ًس ُٚةةةدب  ًةةةٞهٚم  بٗ ٠ كةةة٘ز ٠ مسكةةة  ًٞةةةْٞ قاطىىىيضةةة٘

ْ ٢ٞزضةٞالْ ٙؼ هةٞذَٙس   اطيق ضُ٘ط٘زٝٗٝ  قُ٘لٞ  ض٢٘رًرل ٢ٞخطوٞذَٙس ٌَٚر٠ٞٙ 
ٞٓوةٞٗبْ كة٘ز ٠   مسٞ قٚلس٠  بًٞشزبُدُٟ ٢َٞ ك٘ز ٝ  ث .ٗٝؾرٙٞاٟ ٢ًٞرل ٢ٚودطص ب مس٘ٗ

ً  م٥ىىاَىىري ٢ةة٢ٞٚوةةدطص  مسةةٞ هٞغةةلسٝٗٝ قةة٘ٝ ضةةٞز    زبغةةٞ مسةةٞ  ٞضةةُ٘ط٘ز  مسةةٞ َ ٢ةةًٞرل٠ 
ٖ . 557ٙرزًٞاٟ  غر٠ ٢ٞزًةْٞ   هةٞ وةٞزبى قةًٟٞ ضة ٚدزٗ   ثٞٓوةٞٗبُٟ غةلرُد         

كٞضٚػةةةٟ ُةةةرز  مسةةةٞ ٢ٌٚةةةدب ٠ َةةةركٌٟ  ز ٜٝ ٝٗٝ كةةةٞ هٞطةةةٞ    5111ٗٝ هةةةٞ  ٗبٙةةةدب 
 رُد٢.٠ٚودطص ب غٞز ٠ ٢ٞكس   مسٞ َ ٢ٚودطص غل

ق ضُ٘ط٘ز ٢رغو مسُ٘ٗةٞٗٝ  قةُ٘لٞ هةٞ    ٢رٓرلٗبٙٞ كٞ هٞ ثرؽ مسِٞٙة  ٢ٚودطصٗ اظ
٠ٞ  بٗٝ. ٢ةًٞرل٠  ٚة ق ضةُ٘ط٘زٙؼ ٙرزٙ ٢ةر ضٞقٞز٠ ٢ٚودطص مسؤ ضةٞز ٗ اةٟ طة٘زةٟ     

                         
 زبغٞ كٞٗاب٘ٗ.ٞؤق٠٘ غرُصٝ كٚوؤًٞاس ال٠ ذٗٗز٠ٗٗ ًؾٙٞكٟ شؤز ًَٞلَٞ مس٘ٗ  هٞضٞز قًٟٞ وٞال   27 
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ًةٞهٚم   ٢طفٛيى ز٠ غة٘كسبْ ٗ  ٘ظٗى ٖٞ  ب ق٘ٝ مسٞغدبٗ هٞٗ  ًة 561زبغٞ  هٞ ضره ٟ ًٞ
 ٟ مس٘ٝ.ٚ بٗ ٠ ًٞظي

ً   م٥ىا َري ١٥ هٞ مِٟٞٙ ضره دب ثٞٓوْٞٗب  ُط٘ز٠ هٞة  ٞزٝ كةس   مسٞة َ   ؾة زبغٞة ب ًَ٘ر ٞض٘ة
ٞ ٟ شٗٗ ٢رغو مسُ٘ٗٞٗٝ.  ٝزَٞق مسٞ  ٗبٟٙ ٢َٞ٘به  موً٘راَٚلٟ زَٙةم    ٢ةر ًرل ٢ة ُط٘ز  ًٞة ق ض٘ة

ُٚر   ٚٗثَٚم ُٚ ٚ ٞ. اٞة ٞ دي ٢ة ه ة هٞة    ثىري  ٢ٞه٣ة ذزبٗ  وووةغ ٠     ٢564ٞة ًرل٠ ز ٠ٝ  بُٚةرُا  ك٘ة  ب ٢ٞة
  ٗ ارمسم  ثٞٓوةٞة ُط٘ز وٚةةرًٟ كةةس ٗ ٢ةٞة ز ٠ ٢ٚوةةدطص    وووةةغ ٠ اٞةصٙمسةةسب٠ ٢ةةرق ضة٘ة ٞ ٚةةبُٟ كة٘ة

  ِٟٙ مسسب٢.٠ٞ كّ ٗٗ ز   ٢ٜٔٞ يٞزبغ٠ٞ  ب مسٞ مًٞٗٞاٟ ًَ٘ل ٗكس 
َٝ ٗٝقةةراٟ كةةس ٗٝٗ قةة٘بز  ٗضةةُ٘ط٘ز٠  ٗ م٥ىىاَىىري ٢ةةٞكةةٞ   هًٞةةٞ ٗب َةةره ٟ ٢ةةٞمسري

ك٘ز ٠ ٓٞمس٘ٝ. هٞمسِٟٞٙ ٢رق ضُ٘ط٘ز٠ ضةََٚٚٞ ٗ وووةغ  ب غةٞز ٗ ٓٞزبٙةٞكٟ شؤز مسة٘ٗ.      
ًٗٞاٞكةة٠ٞ  بٗٝ مسةةٞ  ٗٗ كةة٘ز ٠ ٘ٞٗبْ كٞٗاؤاةةٞ مسِٞٙةةٞٗٝٗ َلٗٝ هٞضةةٞز  ٢ًٞةةٞ ثٞٓوةة

 َٝ ٗ  ٗٗ مسسبك٠ٞ اس٠ ًَٞسَٗ كس ٗٝ.ٗٗكٟ ٢رق ضُ٘ط٘ز٠  ٗ٘مسك
زبغةةٞ ٢ةةٞكر  ٞ ِٟٙ َةةركٌٟ ٢ًةةٞ ن ٞهةةٞ ب مسرضةةٟ ق571  هةةٞ ضةةره ٟ ثىىري٢ٞه٣ةةٞنب ٥ىىٝ

 ٗ َٝ مسةة٘ٝٗ مسةةرٗكٟ َقةة٘وٟ َركٌٚةةٞاٟ خةةؤ٠ مسةةؤ اةةٞزن    ٗكةة٘ز ٝشب٠ ٢ةةرق ضةةُ٘ط٘ز٠  
زبغٞٗ  ز ٗٙةّ  ش .  ٟٞ ٢َٞ ٢ًٞرلٝ ب  ثٞٓوٞٗبْ  ٙطرْ ٓراؤاٞ ضٞز ًكس ٗٝ. هٞ شًٝرُ

 ٘ه ن كسبٗٝ.ؾاٞزن كس ُٟ اٞٗزَٙص مسؤ خرُٞ بُٟ ٢ٚودطص  هٞ مسِٞٙر  ٢طٗٝ مسٞ غٞز
ٖ   اةةٞٗزَٙصٙؼ هةةٞذَٙس َةة٘كٌٟ 571هةةٞٗٝؽ ٗب  ٝز٢ٞكةةٞٗ  كةةٞ اةةر ٢ةةٞٗ ٗٝووةةٞ   

خرُةةٞ بُٟ ُد  مسٞ ٝضةةو ٞقةةٚر٠  غَِٞد ضةةٞٓ ٢طىىحٝٓةةًٞ٘ٗ ًةة٘ ٗ زبغةةٞ ب مسةةً٘ٝٞ
 ٗٝ مس٘ٝ. ٝ ٙوٛٞظي ٢ٞ

 

ضةةره َٚم طً٘ةةٞ  اةةُٞٚر مسرضةةٟ ٢ٚوٚ ةةروَٚلٟ ٢ةةًٞرل٠       31هةةٞ ٗب٠ ٢ًٞةةٞ ٗو٘مةةراٟ   
 ّٙ ٢ةةٞ زٞقَ٘عىىٖ  ب هٞطةةٞ  ٢ةةًٞرل٠ ٓةةٞٗهَٚس   612مسةةٞ   هةةٞ     ٜىى٢ٔةةٞالٞزبغةةٞ  مًٞ

كس٠ ٞمس٘مسة ٢ٞٝزمسرجيةرْ هةٞ    ذط٘طدل٠  ب كسبٗٝٗ  ًٞوؿةٞ ٙؼ هًٞةٞ  شٝٗو كس ُةٟ ٢ةر    
٠ ً٘اةٞقٚقري ز ٠ٗٗ كس ؤاةٞ اةٞٗزَٙص  هةٞٗالٗٝ ٢ةًٞرل ٢ٞمس٘مسةٞكس        ٢ٚودطص  مس٘ٝ. هٞغلس

مٞمسةةد٠ وةةٞ ضيٟ خرُةةٞ بُٟ ٢ٚوةةدطص  ٢ةةر٠ اةة٘غٌؼ ٠ مسةةؤ ًعرُٗٝةةٞو مسةةرُط كةةس ٗٝ      
ٞ بٗٝاةٞٗٝ ٓةٞٗهَٚس  ٗٝ     ّٙ طؤطدل٠ طٞز ٢ِِِٞ زٞقَ٘عهٞ ٗبٙٚدب  ٛ ٜ ٢ة غٌؼ ٙةؼ هةٞ   طى

ً     ٢ٜٔٞالٞغَّ٘ٙ م ٞ الٞزبغةٞ ٓةرا٘ٝ. هةٞ ثرغةدب م    ٞمسٞطٞٗٝ اةر مسةٞز ًٟٝ  ٔ ٢ة مسةٞ      ٜى
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٘ ًٞةب٘ز مسة٘ٝ كةٞ وٞ كة٠ٞ ٢ةٞٗ   كةٞ ضةٞمسٞمسٟ ُٚصبمةٟ         ٗ  ز ِِِطى اةٞزن مسلةرٗ    ٝٝقةّٞٙ مسة٘
  زبٗٝاة.  ٠٘غِ٘ غِؤ ٢مسٞزبًبٞز مسًٞٞ غرزبُٟ ٗزًةٗ 

ٞ الٖٞ  ب م614هٞة ضةره ٟ    ٔ   ٢ة ٚ مسٞة  كٞة    ٜى ٞ ه٢ٞدي ٢ة ُط٘ز٠  ثىري ٣ة ٟ    28 وٞزٝض٘ة ه    ثةة ٢ٞة
ٞ الَٞٗٙلٟ ٢ةرشبٗ ؾةر وٟ م  ٗٝقراٟ كس ٗٝٗ ك٘ز َٙلٟ مسك٘كٟ هٞثرؽ مسٞةةًرٗٝ  ثٚر ٔ  ٢ة   ٜى

ز ٝ هٞة       َ ك٘ة ٞ ٖ  ب ًةس ٗٝ. ٗٝ  615مسٞ  ٢َٞ ك٘ز ٠ٝ ٌَٚرٙٞ كةس ٗٝ. مسٞة َ ٢ٞة ٚوةدطص  ٢مس٘مسلس ٢ة
ه لٟ   ً٘ٗ ًة٘ة ٗٝ    ٢ٞهةٞة ٗب٠ ٢ًٞةٞة ٓةٞة ُٚر  زٗٙةّة  ش  ًرٗٝاةٞة ظيةٞة ٙوٟ  بطةةرل كةةس ٗٝ. كةٞة اةٞة

 مسٞطٞٗٝ مس٘ٗ.  ٜٔ ٢ٞالٞك٢ٞٞٗٙؼ مسٞ  ٝضو ثٚرٗٝ ؾر وٞك٠ٞ م
ٙٞٗٝ هٞ  ٓ ةو  عا٢َ ْٝٝف غرمرل  ز ِِِط٘ ّٙ مسٞط٠ٞ هٞ ٢ٞ الٞٞٗ مُٝطٞ كٞ ٢شؤز ز ِِِ

مسرضةةٟ  ٗٗ عىىا٢َ ْٝزبغةةٞمسةٗ ٞمسةةٞطٟ َةةركٌٟ ً  ٜىىٔ ٢ةةٞالٞثبلةةس  ب ًةةٞ   كةةسبٗٝ  م
   مسة٘ٝ   ٞظية ٢ٞ  ٗ  ًٞة ٞ ّٙ ق٢ٞ ؾةس ٞ ّٙ مسةٞ  ٢ةٞكر كةٞ ُرٗٙةرْ  ُ    ٞال٢ةٞ  ك٘ز ٠ م

٢ةٞمسِٚس  كةٞ ٢ةَٞ  ٗٗ    ً٘ورٙٞضٞ مسلس   ثري ا ٣ٞه٢ٞدي ٢ٚمسٞ َ ٢ٞطٞز هٞطٞ  مسٞٙرُراٟ 
 مسٞطدب ًس ْ. ٜٔ  ٢ٞالٞكٚرْ هٞ ثَٚؼ مٗك٘ز ٝ ٓٞز ٗ

ٟ  َ٘ل َِٙٚلٚؼ هٞة     ًٗٞاٟ خرُٞة بُٟ ٢ٞظيٞة ٙو ٘ مسٞة ٗٝ ٢ٚةدبزٝ كةسبٗٝ.    طى ز ٝف ٢رقسٝاٞة
ً   ؤغٞهٞغلس٠ ًة   ٖ  ب٠618 ؾ س٠ 4هٞ  َ ُةرٗٝٗ  ٙرْ مسٞة شؤز  بطةرل    ٞي طٞٙػةوؤاٞ ٢ٞة زبغٞة

    ٘ رْ ك٘غةةو٘ٝ.  كةةس ٗٝ. غةةرزٝكٞٙرْ َٗٙةةسْب ٗ اةةر ْ كةةس ٗٝٗ ضةة ٗارُدٗٗٙرُٞٗ خٞه لٞكٞغةٚة
ل٠ٞ ً    هَٞ مسٞ ٙٞ ُٞةراٟ مس٘ٗ.ٝ ب مس٘ٗ  زّٗٙ  ش زبغٞ كٞ هٞ وٞ ٠ ٞمسٞ َ ًٞٚه

ٔ  ٢ٞٞال٢رخس ُٞا٠ٝٗٞ خرُٞ بُٟ ز ٝٗب ٠ ٢َٞ  ًٞهٚلٞ ٙٞ كٞ ك٘ز ٝشب٠ م مسةٞ     ٜى
ٞ مس٘ٗ ٗٝ ُر٠ٗ  ًّ ٓ٘ب ب   مس٘ٗ  هٞ ٗب٠ قُٞد ضره َٚم هٞ  زّٗٙ  ش   ب غ٠ٗ٘ كس  مس

 ٚودطص  ٢٘شمسٞ .٢ك٘ز ٝ كٞز ٗ ه ٞك٠ٞ  
 ّٙ هةةٞ مةةرلبق  ٢ةةَٞ ًٞهٚلٞٙةة٠ٞ ًةةرزٝ كةةس ٗٝٗ    ٢ةةٞ الي ٞهةةٞ ٗب٠ طٞز بُةة٠ٝٗٞ ةةة 

  .281 279. ي 3 زّٗٙ  ش  ٙػٟ كٞٗاؤاٞ  ٝضو  ٢ِٚطٚقوؤثٞ ٙر. ةود
ًٗةٞاَٚلٟ قة٘بز ؾةٞ  ضةره ٟ خرُةٞ بُٟ ز ٝٗب ٠ كة٘ز        َ٘ةٞ هةٞ ٗب٠ َل  ز ط٘مسَٞ 

 هُٞرٗق٘ٝ.

                         
زٝضةةةُ٘ط٘ز٠ ا٘زكةةةدب  قةةةٞزق مسلةةةس . كٞهةةةٞ شًٝةةةرُٟ ًٞةةةٞ هٞطةةةٞ  ومسٚعةةةٞو ٢ةةةٞمسة ٢ٞطىىى٘مسةةةٞ   28 
 ٖ  ب ٗٝقراٟ كس ٗٝ.828زبغٞٗ هٞ ارزخيٟ ٞكسب مسٞ َركٌٟ ً  ٘ؾرٙو٘خرُدب٢
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 ٗاُىرِةٗ ًكىتةًٗةتى دؤش٘حل
 

1 
 (29)ًٗةتى دؤشتةكى٘حل

مس٘غةةة رمٟ كةةة٘ز ٠   ؤضةةةوٞن ٝ  ؾةةةرََٚبٟ   ٢ًٞٗٞاةةةٞ مسةةةرش  َ٘ٙلخةةةٞز٠ ٢ةةةَٞ َل ز 
َطةةَّٚ كةة٘ز ٠   ٗغةةوم ٠     هٗ مسةةدٞمس٘ م٢ةةٞز ٠ ٘هل٢ةةٞ مسةةرش  :اةةرزخيٟ ً٘ؾةةب ٢ةةٞه ة 

دي ٢ةةةٚةرمٞٗ مسةةةٞطَ٘ٙس٠ٝ ٘مس٘ غةةة٢ةةةًَٞٞٚدٙةةةٞ مسةةة٘ٗ. كُ٘ٚةةة٠ٞ    ٢ٟةةةًٞرل٠ مٞغةةةرلٝا 
                         

29   ٙ طَ٘ٙس٠ٝ مسةةٞةٚضةٞة ال٠ خةةةؤ٠ –ز٠  ٝضةةةو٘خٞو اثىىى٢ةةر  َطىىى٢عد َطةةةَّٚ ًلسٙةةةرُٟ  مسةةٞة ُٚر هةةٞة كةةٞة اةةٞة
ً  ٢ٟٚدٙعر ٢ٞكر كٞ مسرٗكٟ  مسرش  ز ٢ٝٚط -ًٞموً٘ٞ َِٙٚم هٞة مٞغةرلٝاٞك٠ٞ      مٞغةرلٝاٟ  َٞ ٝ  مسٞة ٚةد٠  مس٘ة

كسٗ مسةةرش هةٞة   ٝٗ قةةؤاٞ  ٙرزمسةٞة ٗ غةةرزٝ ب ٓراؤاةٞة  ُٚةةرٗٝٗ هةٞة   324اةةؤزٗب  ب مسٞغةةَٚلٟ  346ٗ  345ٖ  ب هةٞة
ؽ ضةةره َٚم  ٗب٠ ٢ًٞةٞة ًةة      ٞٗ اةٟة ةةة  ٟ ًٞضةةع٘ ٗ مسٞاوٚطةٟة شٝٗو كةةس ٗٝٗ غةٞة طةةس ٗ ذشٙسٝٗ غةةرزُب

٠ غةةرز٠  مةةر   ْٗب ًةةركؤٗ  َٙٔةةراٟ  ٝٗز٠ طةةؤًٟ    ةَٚطةٞة مسرشٙػةٟة  ٖ ؾ٘بش  ب غةةرز٠ غةةر ٠ طةةسو ٗ ٞه
َ غةةرزٝ هةٞة ٗب٠ ٢ًٞةٞة  كةٞة كٞٗاةٞة  ٝضةةو ًةة         ٗ مسةٞة      ٚٞهمسِرغةٞة ُةةرٗ ٢ةٞة ٙ٘مسٟ ُةةر٠ٗ طةةؤز ٗب مسة٘ة م مةةر زي ٢ةٞة

كسٗ ًٚرقةةةرزوري ٗ ز ٝٓرٙػةةٟة  356ٗ  355مةةةر ؾ٘بش. هةةٞة  زةٚؼ ٗ  ٗٗ ضةةةر   ٗب٠ ٢ًٞةةٞة  ٙرزمسةةٞة  ب ٢ةةٞة
 مسُ٘ٗٞ اٞمسٞم٠ٞ. شٙسٝٗ مسؤارْ ٗ ضسٗج ٗ ُؿٚبِٚٚؼْٞ كٚف ٗ ةٞؾَٞٗٙس ب٠ َ ٝ بطرلكس ٗ

ٟ  ط٘   ٙرزمسٞكس٠ كس ٝ ًٞزكٞشٗ ٞه بٛ غحاع٢ٞ ُب ٝ مِٚ٘ة ٞهٚ ٠ٞ مسٞغدٗب ٞ ز ٝف خ ٗ   بٛى غىحاع   ٢ة ٞة ٠  زٙب
ٗة ضةةةةل٠ٞ مسةةةٞة ُةةةةر٠ٗ  غةةةة رمٛ ٝٗٝ هَٚةةةةدب. هةةةٞة     361هةةةٞة  ٞ 364 ب  ٗٗ ُةةةٞة ٗ نىىىىاز٣ ب مسٞغةةةةَٚلٟ َةةةة

ٚػةةٟة طةةةسو. هةةٞة ضةةةره ٟ  ٚةةةدب وةةٞة ٠ ُٗب 367ٙ كرٗبؽ ٢ٞز ٝغةةةو ٠ ٗ ٞه ٗٙب ز ٠ مسةةٞة ِٟ  ب  ٗٝ هةةٞة غةةٞة
ٚ ٚٞهٗٙيد٢ٞضد ٞم ٟٝٙٔ كةس ٗ كٞة مة    ًَٚٞدُب غلس٠ مس٘ة ٘ ٗٝهةد ٢ٞضىد  ٞدب ٙرزًٞاٚٞكٟ ٞه ٓراٞة ً٘ؾةب    يى

َٜ.      ٚكٞ قر٠ٗ مسٞ مسرش كٞٗو هَٟٚ ضو ًٞٚ ،ٗٞهٝهد٢ٞضد ٞق٘ٝ ال٠٘ م ز ُر٠ٗ مسٞة ٗٝ هٞة ٞٗٝ ٗٙطةوٟ مسٞة  شٙٞة
زوٟ مسٞة  َي ثٚطةٟة مة     ٗ ٗٝ خةؤ٠ ط     ٞٗهةةٝهد٢ٞضىىد ٞمسٞة َ مسةرش قةٞة ٗٝ هةٞة غةرز  ٝزقة٘ة ٞٙرُةةدٝ كةس ٗ مسةٞة  شٙٞة

غلسٝك٠ٞ.  ٞه
 ب هٞ غٞزمسٟ ً٘ؾبٗٝ هٞ ًٞٗوٚعٟ 372هٞ ضره ٟ  ٞٗهٝهد٢ٞضد ٞ  هٞ ٗب٠ ٗٝقراٟ مبٛ غحاع٢ٞ

مد ٞمس٘ضة ٢ٞٗهةٞ    ٝهد٢ٞشُٝلرز ب هٞغلسَٙلٟ كؤكس ٝٗٝٗ ٗٙطوٟ مسكَٚوٞ ضٞز ً٘ؾب. ؾٌؿرَ 
 ب غةةٞز َٙلٟ ًُ٘رضةةٚ  وةةًٞٗرٗ هٞغةةلس٠   383ٓسبَ ٠ مسةةٞ هٞغةةلسَٙلٞٗٝ ُةةرز ٝ ضةةٞز٠٘ هةةٞ   ٞمسةة
اةةر  ٝٗز٠ ً٘ؾةةب ٓةةرا٘ٗ هٞطةةٞ  ثٚرًٗةةرو٘ ُٟ غةةرزٝكٞ ب كٞٗاةةٞ   بىىٛ غىىحاع٢ةةٟٞ٘ٝٙٔ غةةلرٗ مسةة

زي َركٌٟ ًٞرُدب٠ ٢ًٞرل مؤوطٞٗ مسرع ٗ ضة ًرُطَٚم ًؤه ٞاٟ  بْ  مسٞغَٚلٟ هٞغلسٝك٠ٞ هٞ و
  .6- قَِٚم  ب مسٞ ةََٚٔٚػو ٗ خؤ٠ طٞز بٙٞٗٝ  ٙرزمسٞكس  ثَٚػلٞٗاّ
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َطةةَّٚ مسةةسب٠ مسةة٘ٝ. مسةةرش ٙةةرخ٘   مسةةر   شؤز مسةةٞخؤٗٝٗ مسٞضةةرَ    هٗ مسةةدٞمس٘ م٢ةةٞهةةدْٗ  ٞخ
ٝكرٗ  ٝٓر٠ اَٚدبمس٘ٗ. ًٞز ٠ ٢ٞهٞٗٝز بُدٗ شؤز ضٞخ٠وٞمس  مسة٘ٗ   بضيةٞ   ذز٠ اثمس٘ٗ  ٢ر

كةةٞزًٟٝ مسةةٞ قةةٞورلٗ ٓةةٞذبز ٢ةةٞكس . ُرٗمسةةرُطٟ ُٞةرمسةةٞو ٗ كةةٞزًٟٝ شٗٗ مسةةٞٗ ُةةرٗٝ ب     
ٓةةرٗ ُٝط ٗ  مسآلٗمسةةؤٗٝٗ  مسةةِٞٙة ةةةٞز ٟٝٙ كةةس ٗ ٓٞزقةةٟ  ٝضةةو ٢ٞكةةٞٗو  مسٞضةةٞز   

 ز ٝقٚقرُدب  بمسٞغٟ ٢ٞكس .
ؤذ زٗٗ هةةٞ ؤذ مسةةٞ ز زَةةٞ خةةٞه لَٚلٟ شؤز٠ زَي كؤمسةةؤٗٝٗ مسةةٞزش٠٘ ٢ٚقبةةرزي  ز  طىى٘مسةةَٞ 

 شٙر ٠ مس٘ٗ.  
َ ز ٗبٙٞاةةٞة    ٞ –٢ةةٞة ًرل٠        -الَ ٗبٙةةة ز ٠ ٢ةةٞة وب  ٗٗزٝ كةة٘ة ُلٞ هةةٞة ٢ةةٞة ٓٞه بٞضةةةذلبٗٝ  قةة٘ة

َ ُٞٗمةةةٞة ٢ٚػةةةةرُٞ هةةةة        ُلٞ ٢ةةةٞة ز ٟٝٙ مسلةةةةر  قةةة٘ة ب٠ُ٘ ةةةةٞة ٗزٝ  غةةة٘ة ٞ مٞغةةةةرلٝاَٚلٟ طةةةٞة
َ ُٞٗمٞة ٢ٚاوٚرةٞة مسٞة        ٢ٚٚاوٚرةٚ ًرل٠ مٞغةرلٝو هٞة ز ٠ ٢ٞة  ظىاٖس ٞٗٝ ٢ٚخوٚرز ٢ٞكس ٗ ك٘ة

و ٢ٞٗٝٙةٞة كةٞة مسةةرش       مسة  ٗٗزمسةةة. َٞوٚقةٞة ٘   ٢ٞ٢ةٞة زٝ  ب٢ةةرل٠ٝ ُ ةة ٠ خةةؤ٠ ذمس٘غةة رة مسٞزٝمسةٞة
   ٞ ُٗٝرٗ ٢ة ٗ     سطى اٞٗضٚ  كس ٗ هٞغلسَٙلٟ مسرغٟة ثَٚلٞة بقٟة شٝٗو كةس ٗ ٢ُٞٗٝةد٠ٝ ثةُٞق٘ة

ز ٢ٞزًُٞٚ  ٞ    ٞٗ ٢ٞزةٚػةٟةٚةةٓٞه ٠ل٘ارٙةٞة ضةٞة َ غةةرزٝ ٢ةة ٗٝ  غةةرزَٙلٞ كةٞة  ٗشٝٗو كةةس ٗ ٢ةٞة
          ٗ كس. ٢ةٞة ُدٗ ز٠ٗٗلةةس ٝ  ٙرزمسةٞة ٠ ضةٞة ٗا٘ٝ. هةٞة ٗب٠ ٢ًٞةٞة شٙةةراس غٞهٞمسةٞة  ٝضةةو مسةةرش كةٞة

  .15.ي9بقٚدب  بطرلكس   بهلرًى.ةودِسطغرزٝغٟ هٞطٞ  ًٚرقرزوري ٗ ٢ٞ
 

ٗٗ هةةةةٞ قةةةةرك٠٘ ثَٚػةةةةلٞٗاّ مسةةةة٘ٗ  ٗٝ  مس٘غةةةة رة   بضيةةةةٞ ز ٢ٞ٢ٚػةةةة٘كرز٠  مسةةةةرش 
ٞ ٚٗ ضةةٞٙ٘ٝكًَ٘وًٞٞهةةٞ كةةٞ ٓةةٞزٗ  َطىى٢عد َطةةَّٚ ً٘كسٙةةرُٟ ٢ةةٞه ة  مسةةٞ ضةةٞمسٞمسٟ مسةة

٘ مسةةؤ غةةلرُٟ  اغوةة  ٠ ٠ةةٗ ٙرزًةةٞاٟ مسةةؤ هٞغةةلس٠ مس٘ٝٙٔ٘هةةْٞ ٗٝكةةثىى٘مر باةةٞٗٝ  ًةةٞ
ٞ ًَٞٞةة  ثةةةٞٙركس مسة.  ٞٗهةة ٝهد٢ٞضىىىد ٞٚٞكٟ هٞطةةةٞ  مةة ا بُٟ ًُ٘رضةةةٞمسٞو ٗ  ؤضةةورٙ

٘ ٗٝهةد ٢ٞضىد  ٞٞكرْ كٞٗو  مة ٚٗبوٚعْٞ كٞ غرز٠ ً٘ؾب  ٝضوٟ مس٘ٝٙٔٚ ٓراةٞ ٢ةَٞ    يى
ضىىد ٞمسةةؤ  ٙةةدُٟٝ قةة٘ٗ  كٞهةةٞ ًةةٞةوٚظ ٓراةةٞ  ٝزٝٗٝ  مةة   بىىٛ غىىحاع٢ةةٞٗ مسةةرش غةةرزٝ

ًٗةةٞو ٢٘ةةَٞ ٢ةةًٞرلٝ مسٞضةةرَ ٗ مسةةٞ ٓٞٙبٞاةةٞ مسةةؤ َل    :بُةةٟ طةة٘و سضىىمسةةٞ َةةر  ٚيىى٘ٝهةةد٢ٞ
ِ ضىى٘اٞٓوٞكٞٙةةٞ  ٗٝ ذٙةةرُٟ   ٞ  ٖدب. مسةةٞ َ غةةر ٚةةزٝزٝٗ ٓةةٞٗه ٟ مسةةؤ طسا ٗٝ  ٗمسةةرش هةةٞ ٢ةة

ٝ  ٝزٝٗٝٗ قةةٞزوٟ مسةةٞ  َي ثٚطةةٟ كةةس ٗ شٗٗ هةةٞ غةةرز قةة٘ ٚيىى٘ٝهةةد٢ٞضىىد ٞز٠ مةةظىىُ٘ةةٞ
  .84ٙوٟ كورمسٟ ػرزو بالًٍ.يذخؤ٠ طٞٙرُدٝ هٞغلسٝك٠ٞ  
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ٗ اةةٟ  بىىٛ غىىحاع٢ةةٖٞ  371ٗٝقةةراٟ كةةس    يىى٘ٗٝهةةد٢ٞضىىد ٞهةةٞ ٗب٠ ٢ًٞةةٞ كةةٞ مةة 
   ٘ ٗ َة٘كٌٟ ٢ٞز ؤٙػةو. ٢ةَٞ َره ةٞ     ذ ُؿٚبري ٙػٟ  بطرلكس ٗ اةر  ٝٗز٠ ً٘ؾةب ُ ة

ٞ ٗهةٞٗ هةٞ ٢ٚةدبز٠ٝ     ٝهد٢ٞمس٘ٝ ضٞمسٞمسٟ اسع ٗ خةٞٗقٟ ؾٌؿةرَ    ٓسبَ ٞمد مسة ٞمس٘ ضة ٢ة
مسرش ق٘ٗ مسٞ ثةرل ٢ةَٞ هٞغةلسٝٗٝٗ     ٖغرل  ب هٞغلسَٙلٟ ُرز ٝ ضٞز٠  غرٝز ٢ٞك٘ز ٠ 

ٞ ٗ   31 غٞز َٙلٟ و٘زع وًٞٗر بٗ طةٞٗز٠ٝ  مس٘ ضةٞمد شؤز خةسبث غةلرٗ شؤز٠ ٢ً٘ةٞز     ٢ة
 هٞغلس٠ مسٟ٘ٝٙٔ مسٞ ٙى طرلب.

كةةس ٗ هةةٞ  سضىىهٞغةةلسَٙلٟ مسةةٞو٘ٝاذل٠ َةةر  ٗهةةٞٝهد٢ٞهةةٞ مةةِٟٞٙ ضةةره دب ؾٌؿةةرَ 
مس٘ غةة رة.  ٗٗ هٞغةةلس هةةٞ  ٢ةةٞضةةٍ كةة٘ز ٠ َرةةة   ب  ُرز ٙةةٞ ضةةٞز   مس٘هقر٢ٞ٢ٚةةدبز٠ٝ 

 ٗ    ؤه ةةةٟ خةةةرث٘ٗز٠ َطةةةَِٚٚٞ بٗ هةةةٞ ًٞٗوٚعَٚلةةةدب كةةةٞ مسةةةٞ  مسرة ٙةةةٞ  ًٞغةةةٔ٘ٗز مسةةة٘
مسةٞزُٝطرز٠ ٙةةٞكذل٠ مسةةْ٘ٗ ٗ غةةٞز َٙلٟ و٘زضةةٚرْ هٞمسِٞٙةةدب وةةًٞٗرٗ  ٙطةةرْ هٞغةةلس٠  

ُةةدٝ مسةةٟ٘ٝٙٔ غةةلرٗ شؤز٠ ه٠َلةة٘ذزبٗ مسةةٞ ٙى طةةرلب  ٢ةة٠ٝٗٞ  ٝزمسةةرش مسةة٘ٗ خةةؤ٠ طٞٙر       
 ٙوةةٞكرُٟ ُةةرز ٝ  ٗبٗٝٗ خؤغةةٟ مسةةٞ هٞغةةلسٝٗٝ مسٞغةةَّ٘ٙ    غىىحاع مسةة٥٘ىى٘.  31 ً٘ؾةةب

ه ةٍ ٗ اٞمةدب٠   ٛظى ٓراٞ  ٝٗز٠ ً٘ؾب. خٞه لٟ غرزٝكٞ قُ٘لٞ هةٞ    امسٞورٙر٠  ٙوٌٟ
ٟ ؾة ًٟ مسَٚصبز مس٘ٗمسْ٘ٗ  ٢ةَٞ َره ةٞٙرْ مسةٞ قس   ٞٙوٝ  َٗي ٘ٝكرُٚرْ وبة ًٞٚة ٞٙوٝ  ٚٞو شبُة

 كس . غحاع مس٥ُ٘٘ٞكس ٗ مسٞ مٞكطٞٗٝ غرزٝكٞٙرْ اٞضوٌٟٚ 
   ٝضةةةوٟ كةةةس  مسةةةٞ كؤكس ُةةة٠ٝٗٞ و دبمسةةةرش هةةةٞ ٗب٠ ةَٚطرلمسةةةُٟ٘ٗ هةةةٞ ً٘ؾةةة ٖغةةةر

     ٘  طىى٢هٞغةةلسٗ اةةٞ بزٝكراٟ غةةٞز . ٢ٞٙ٘ٙطةةو مسٞغةةدبٗ ًةةٞورًٟ خٞالقةةٞو هةةٞ اٞضةةٞه 
ٗهٞ كٞ خٞمسةٞز٠ مسٚطةو  كٞٗاةٞ اسضةٞٗٝٗ     ٝهد٢ٞمسلر. ؾٌؿرَ  زشطرز  ٞكرًْٚٚٞٙوٝ 

ٙرز٠ ك٘ز ٠ غٞٓسب ك٘ٙٞ ٠ كةس    هٞغلسَٙلٟ شؤز مسٞو٘ٝاٟ كؤكس ٝٗٝٗ اٞضوٌٟٚ  ش
 ٔ ًٟ مسةة٘ٗ. شٙةةرز مسةةَٞ هٞغةةلسٝٗٝ ز٠ٗٗلةةس ٝ   ٞٙوةةٝٗز وً٘رُةةدبُرُٟ  ٘كةةٞ ٓةةٞزٝ ًٞغةة

                         
كسٙرُٟ ٢ٞه ة هةٞ  ٘د َطَّٚ ًٚغٞز ٝ ُركر. اُٞٚر ضٞٙ ًٞؾر ز٠ مٞزٝمسٟ مسرضٟ ةَٚط٠ٞ ٢َٞ  31 

 شُٝطرز ب ٗبوٚ  مس٘ٝٗ ٢َٞ ةَٚطٞٙٞؽ غٞزمسٟ ً٘ؾب كٞٗا٘ٝ.
 ٢ٞه ة:  مس٘ َطَّٚ مسرغ٢٠ِٗٞٞ ٝزَٞق مسَٞ غٞز ٝ غرمرل   31 

 ٚحنٔ يف ايسٚع جال٥ٕٛ يًهسب  مباجالٜا جًْٛا عٓ٘ غُػ١ُ    
 يف ايعحِ ٚايعسبٚيٝظ يف ذا خفا   ايبػ١ٜٛٓ اْؿاز يدٚيتهِ   
 بعاٖس املٛؾٌ احلدبا٤ يف ايعطب اْؿاز )با   ٜازجٝؼ ٚغٝعت٘   
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ٙةةؼ مسةةٞ هٞغةةلسٝٗٝ ٓةةرا٘ٝ مسةةٞ ثرلٙةةٞٗٝٗ هةةٞ مسِٞٙةةدب   بىىٛ غىىحاع ٢ةةًٞ٘ؾةةب. ٗب  ٙةةرزٝ 
غةةةلرٗ شؤز اٞهٞقرا٠ةةةدبٗ  بىىىٛ غىىىحاع٢ةةةٞغةةةٞز َٙلٟ شؤز وةةة٘زع مسةةة٘ٗ  هةةةٞ ُٞاٚ ةةةٞ ب  

 . 32 بطٞهَٚلٚػٟ زَي مسٞ ٙى طرل
ٟ   غىحاع  مس٢٘ٞ كس. شٙةرز وةؤه ٟ هٞغةلس٠ هٞة وً٘رُةدب٠        طٞز ِِِ  هٞة  ٗب٠ غةلرُ ٗٝ  ٙرزمسٞة بٙٞة

َ  ٗٗ       ٞ ض بري ُةرز   مسٞة َ ٢ٞة ز ُؿٚة مد َرة   ب مسؤ ضٞز ةصٙسٝٗ وؤه َٚلٟ اسٙػٟ مسةؤ ضٞة
ز     ٘هٞغةلسٝ م  ُٗٞ ضٞة رُٚرْ كةس ٗ ُٞق٘ة ٞ ؾٚة ٞ ٝهد٢ٞ. ٗٝشٙةس٠ ؾٌؿةرَ   غىحاع  مس٢٘ة كةٞة   ٗهة

٠ َٞٝهد٢ٞمد ٞٗبٙصبُةٟة ضةة زٝٗٝٗ مسةٞة  ًٞةةٗهةٞة ٗ  كٞٗاةٞة ً٘خرمسةٞة و مسة٘ة  بُٟ كةٞة َةةركٌٟ َٞهةٞة
ز     كس٠ مسةةدباة  ُرز ٙةٞة ضةٞة زاٟ ٢ًٞةٞة كةٞة  ٙرزمسةٞة و  غىىحاع مس٢٘ةٞةغةٞة . مسةٞة َ هٞغةةلس٠ َٞهةٞة

ز ٗ     كٞ ٗبٙصبُٟة  ٗٙطةوٟ مسٞة قةَٚب      ٗهٞٝهد٢ٞمد ٞٓٚكٟ ثة ُٞكسبٗ طٞز بٗٝ. ض مسةرش هٞة ُرٗمسٞة
ٗ خةؤ٠ ك٘ار    ٙٞة ُةرٗ هٞغةلس٠ مسةرشٝٗٝٗ     قٚدب٢ٚٞكٟ ُرز ٝ ضٞز٠٘ ٢َٞ كرمسسبٙٞ ٓٞزقةؤُة مس٘ة

٠ مسةةرشٝٗٝٗ مسةٞة غةةيسشٟٝٙ غةةرلَٙلٟ  ب هةٞة  ٗٝ خةةؤ٠ ٓرٗٙػةةوٞ ُةةرٗ خَٚ٘ٝاٞكةٞة ٗ  مسٞ شٙةٞة غةٞة
٠ قةةرن مسةة       َِٙٚم كةٞة مسسِٙٞكةٞة   هٞطةٞة  شٙةةرز كٞٗاةٞة   ٗٝٗٝ٘ورقةة٠٘ ز بٙلةةس . مسةةرش هةٞة  ٗب٠ مسةٞة

ه اٟ كةس .        طًٛ٘خرمسٞزٝٗٝٗ مسٞ غٞزاة كٞ ٠ُٝ٘ٚ  ٗٝ سيَِٚةة  ؾ٘ة زمرمسةدّٙ ٙػٟة مسٞة  ٝضٞة
  ٗ ٗٝ هٞة ً٘ؾةةب ب مسٞةةَٓٚػةو ٗ خةةؤ٠     شٙةرز هٞة  مد٠ َةرةبٟ مسٞو٘ٝاَٚلةٞة ب٠ ٢ًٞةٞة كٞة ضةٞة

 . 33 طٞز بٙٞٗٝ مسٞغدب
 

َ  ب   ٙطرْ هٞغلسَٙلٟ شؤز٠ كؤكس ٝٗٝٗ ز٠ٗٗلس ٝ 987ٖ  377مسرش هٞ ٖ غر
ٗهة٠ٞ  ٝهد٢ٞف ٝزٞمد٠ َرةة  هُٞرٗقة٘ٗ  ٗٝ غة   ًٞ٘ؾةب. اؿةر ف هةٞٗ مسِٞٙةٞ ب ضة     

ٞ مسةؤ َركٌٚةٞاٟ ً٘ؾةب.    ٝ ٠ ُةرز مس٘ٗ  ذخ٘بغةر  مسرُؿةس ٢ٞلٟ مسٞغدب  ٚهًٞ ؾةس  ٞمسر ٢ُة
ٗهةٞ  ٝهد٢ٞف ٝزٞكٞ طٞٙػوٞ ً٘ؾب ٗ شؤزٟٙ هٞغلس٠ مسةرش٠ مسٚطةو  كؤًةٞكٟ هةٞ غة     

مسةةرش اةةُٞطٟ ثةٓٞه كةة٠ِ٘ ًةةٞةب٘ز٠ كةةس  كةةٞ ً٘زبةٞمةةٞاٟ        ٖ بٗبكةةس . مسةةٞ َ غةةر  
ًرل مسلةةر. ٗبوٚعةةْٞ غةةٞز كٞزَٙلٟ شؤز هةةَٞ  ٗٗ مٞغةةرلٝاٞ ٞوٚى ٗ مسةةّ ُةةٞمةٞزٝمسٟ مسةةّ مةة 

                         
كسٙةةرُٟ ٢ةةةٞه ة  ٢ةةةَٞ غةةٞز ٝ هةةةٞ ُصٙةةةم السٙوةةٞٗٝ وةةةًٞٗرٗٝٗ هٞغةةةلس٠    ٘د َطةةةِٟٚ ًٚضةةٞٙ   32 
 ًٟ غلرٗٝ.ٞٙوٝ 
٘ ٗهٞ ُركرٗ ٢ٞه ٟ قٚةدب٢ٟٚ هةٞ   ٝهد٢ٞمد ٞمسرضٟ ٙرزًٞاٟ ض  ارزخيٟ ً٘ؾب  33  ز ٝف شٙةرزٝٗٝ  طى

  . 127مس٘ٗ  يَُٚسزب
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ٞ ٙٞكدطرل مس٘ٗ.  ًٟٞٙوٝهٞطٞ  هٞغلس٠   وةؤه َٚلٟ    هةٞ ٢ٚةدبز٠ٝ مسسبكٞٙةدب    غىحاع  مس٢٘ة
 . 34 ٙؼ ك٘ذزببٛ غحاع٢ُٞرز ٝ ضٞزٙرْ  مسٞ َ مسة قر٢ٚدٝ مس٘ٗ  غلرٗ مسسب٠ 

 ب  ٗٗ كةةةٞع هةةةٞ كةةة٘ز بُٟ ًَٞةةةدبُٟ  هةةةٞ ضةةة٘زٙٞٗٝ ٓةةةراّ ٗ        379هةةةٞ ضةةةره ٟ  
ًرل كةؤكس ٝٗٝٗ ٗٙطةةوٚرْ مسَِٚةةٞ ضةةٞز  ٞوٚى ٗ مسِةة٘ ُةةٞهٞغةلسَٙلٚرْ هةةٞ مةةٞزٝمسٟ مسِة٘ مةة  

و كٞ ٞٙٞ ٠ ك٘ز ٠ ًطًٞٞ٘ؾب  مسٞ َ ُٞٙرْ َٗٙسبٗ هٞ ثرغدب ثُٞرٙرْ مسس ٝ ال٠ قً
٢ٚدلبٌٓٚةٟ  طىاٖري  مس٘ ٢ٞوٚى مس٘ٗ. خٞه لٟ ً٘ؾبٙؼ مسٞ شٙٞٗٝ هٞطٞ  ٢ًٞٞرل٠ مسِ٘ م

و ٗ كةة٘ز بُٟ ٞٙٞدي ًطةة٢ةةًَٚٞدبُٚةةدب زَٙللةةٞٗابْ٘ٗ. مسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢ٚوٚ ةةروٟ مسةةِٟٞٙ    
دي ٢ةةٚٞكرْ ٗ ُؿةةٚبري ٗ ةصٙةةسٝؽ مسةةؤ ٚةةقةةٟ مسةةؤ ًَٞدبُٚساطىىًَٞةةدبُٟ  ً٘ؾةةب ٗ ٢ةةٞ

 مس٘ٗ. وًٞٙٞط
وٚى هةةةٞ غٞزمسةةةٞٗٝ ٞهٞغةةةلس٠ كةةة٘ز ٠ ًَٞةةةدبُٟ هةةةٞ غةةةٞزوٞٗٝ  مٞغةةةر٢رل٠ مسةةةّ مةةة

ٕ ٛعزٗٗٙرُلس ٝ ً٘ؾب ٗ خٞه لٟ ً٘ؾبٙؼ كٞٗاِٞ ضٞزكَٚػة٠٘   . هٞغةلس٠  ؾىٝا
ٟ  و مسرش هٞ غٞزوٟ ً٘ؾ ٖغر شؤزٙةرْ ه٠َل٘غةذي     ٞٗٝ ز ٗٗٙرْ كس ٝ هٞغةلس٠ ًَٞةدبُ

ٞزمسٟ غرز غَِ٘ٙٚرْ كٞٗاّ. هةٞٗ ٗٝووةٞ ب خةٞه لٟ ً٘ؾةب  ٝزٗبش٠ٝ     ز ٝقٟ غط٘ٗ مسؤ 
و كس ٝٗٝٗ هٞ ثػوٞٗٝ ٓٞه ٌٞاٚرْ  بٙٞ هٞغةلس٠ كة٘ز . هةَٞ    ٞٙٞدي ًط٢ٚغرزٙرْ هٞ 

ٗ هٞغلسٝكٞغةٟ    35 ٖ  ب ٗٝقةراٟ كةس   381 ايثىا٢ْ ٠ طيةر ٠  2مسِٞٙٞ ب مسرش ط ٗ هٞ 
 ًرٙٞٗٝٗ غلرٗ طٞز بُٞٗٝ  ٙرزمسٞكس.  مسة ضرََٚ 

                         
مسةٞ َ    مسةرش كة٘ذزب   ٖٗه٠ٞ مسةسب٠ غةر  ٝهد٢ٞهٚعٞ ٘ط  ب ٢ٞه ة 6-ٚد َطَّٚ هٞ  ثَٚػلٞٗاّٙضٞ  34 

مسةرش   ٖغٞهٞمسة٠ٞ كةس .  كوةرو ػةرزو بالًةٍ  مسرضةٟ َٚوٞٙةٞكٟ غةر         غحاع مس٢٘ٞ ٙطرْ هٞغلس٠ 
٢ةَٞ  مسرش هٞضةٞز غةرخٞكرْ ز ٝٗٝ طةرة٘ٗاٟ  بُةرمس٘ٗ. ٗٝ هةٞ مسةِٟٞٙ        ٖهَٞ غٞز ٝ ب ٢ٞكرٗ ٢ٞه ة غر

طرة٘ٗارُٞ ب غرل٠ زٗٗاٟ قةٞورُدمس٘ٗ. كةٞ اٚػةلٟ زؤذ٠ زَي ٢ةٞ زب غةرلٝكرْ ٢ٞ زٝٗغةرُٞٗٝٗ       
 ٗذًّ ٗب٣٠ٞشبُٟ كٞ هةٞ غةلس٠ كة٘ز ٝٗ ُةٞٙرْ ٢ةَٞٗٙسب مسكةِٞ ضةٞزٙرْ ٗ هةٞٗ ٗٝووةٞ ب مسة٘ٗ كةٞ            

  ل021ل ٤3ٍٓٞه ٚل٘ارٙٞ ضٞزٙرْ ٗ هُٞرٗق٘ٗ  ةص  مسرش ٖٗه٠ٞ مسسب٠ غرٝهد٢ٞهٚعٞ ٘ط
 ٢َٞ ٢رخرل غٞز ٝ مسٞ ُٞٗمَٚلٟ اس مسٞٙرْ ٢ٞكْٞ: ذٌٜ ، كورو ػرزو بالًٍ. بهلرًى  ٗ   35 

ٞو ٢ٚطةوٚ ر ٝ مسلةرٗ   ؾة مسةرش ٗٙطةوٟ هةٞ قس    ٖٚرْ  ٝضو كةٞٗاب٘ٗ. غةر  و ك٘ز بُٟ ًَٞدبُٟ ً٘ؾ
ً٘ؾةةةب مسطةةةََِٚٚوٞٗٝ  هٞغةةةلسَٙلٟ شؤز٠ كةةةؤكس ٝٗٝٗ كةةة٘ز ٠ مسرغةةةِرٗٙؼ ٙرزٙٞٙرُةةةدب. َةةةٞار   

  ب ط٘ا٘ٗٙٞاٟ:١ثحمسٞ زٗبُٟ  َطَِٟٚ مسرغِر٠ٗ  هٞٗٞغرمرل٠ ً
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 ٗاُىرِةةتى ًًٗ٘حل
 

م ٝ  ٗقٚةةرو بالمٚةةرْ. ةوةةد   ْٞ كةة٘ز ٠ ًةة ٞضةةٞزي َٞمس٘ مةة٢ةةٞ  . هةةٞ ٗب٠ 2زٗبْ   ٗضةِة
ةةة٘  مسةةؤٗٝٗ هٞطةةٞ  مسةةروٟ   م غةة رمٟ ًةةرًٟٚهٞهةةٞ ًةة  ٢ًٞة٠ٞ كةةٞ هةةٞ غةةٞز ٠  ً٘ؾةةب  ب 

خٞمسةةٞز٠ هُٞرٗقةةُٟ٘ٗ خةةره ٟ مسٚطةةو  خةةؤ٠ طٞٙرُةةدٝ وةةٞ ٠  َؿةةّ    هٞغةةلس طٞز بٙةةٞٗٝ
   ٗ ًٚٞكة٠ٞ  ٞٙوٝهةٞ وةٞزبى  ٢ةر٠ٗ  جيوةٞ مسة٘ٗ  ذُةٞ         كٚف   كةٞ ًةٞٗوٚعَٚلٟ شؤز ًَٞلةَٞ 

   ٞ زبضةيَٚس٠ كةس ٗٝٗ ٢ٞٙة٠ٗٞ     َطى٢ عًرًٟ هَٞ وٞ ٙٞ ب مس٘ٗ  خٞمسٞز٠ مسؤ ُرز  كةٞ ًةرًٟ مسة
ثَٟٚ مسو ة. ٢رًؤذُٟ مسس ٗب٠ ثَٚلس ٗ وٞ ك٠ٞ زَي كس ٝٗٝ  ٗ ق٘ٝ ال٠٘ مروٚبةٞاٟ ًةرًٟ مسةؤ    

                                                        
 ٚيٝظ يف ذا خفا يف ايعحِ ٚايعسب  ايبػ١ٜٛٓ اْؿازا يدٚيتهِ

 بعاٖس املٛؾٌ احلدبا٤ يف ايعطب  اْؿاز باش ٜا زجٝؼ ٚ غٝعت٘
دي ًطة      ٖغر ٠٘ ٢ٚة ٟ ًَٞةدُب ز ُب غلسٝٗٝ ٞه غٞزوٞٗٝ ز٠ٗٗلس ٝ ً٘ؾةب. ك٘ة مسٚؼ مسٞغةَٚم   ٞٙٞمسرش مسٞ ٞه

ُرٗ غةةرزب ز ٗٗٙةةرُلس ٝ مسةةرشٗ هةٞة   بز٠  مةةثٞز  غىىطمسٞة شبز ضة٘ة ٗٝ. مسٞغَٚلٚػةٟة   ٗٗ ٓةٞة ٌرزي ِٞٙةٞة وٚى هةٞة غةٚة
غةةلس٠ مسةةرش. و ً٘ؾةة ٗٝٗ ز ٗٗٙةةرُلس ٝ ٞه ز٠ مسٚطةةو  مسةةؤ  بىٛى غىىحاع٢ةٞةٞٗٝ هةٞة  جيوةٞة ثٞز ِٙةٞة َ خٞمسةٞة كةٞة ٢ةٞة

َ ٗٝووٞة اُٞطٞة ب         ٚاٟ َٞزمسٚ٘عٝض٢ٚؿ َٟ ٗٝ ٗٝ  مسٞة َ هٞة ٠ٞ خؤ٠  ٗٙطوٟ ُصٙلٟة غةرك مسلَٞٗٙوٞة
دٗ    ٘عٝضّٙ ٗٝز طؤ ٗ ٗٝووٞة ب غةر   اٟة ٢ةؤز ٠ٗٗ غةو ٞذُب شّٙ هٞة ٢ٞضةيٞك٠ٞ         ٖهٞة مسة  بمسٞة مسةرش ٗٙطةوٟ مسٞة

ٗ ٗٝووٞة ب كٞٗاٞة      مسٚل٘ذ ٗ ورقَٚلٟ ٞه ٢رٗشُٝطٟ َِٓٚرٙٞ  ٝزٝٗٝٗ خطوٚٞ ٢رٗشُٝطٟ ٗ خٞك٠ٞ اةس. هٞة
غةلس.         ٞم ٢ٞمس٘خ٘بزٝٗٝٗ طٞزَي ةَٚط٠ٞ غلر. بزمٞس اةر مسطِٞٙٞة ٞه و ض٘ة زي خ٘غلٞشب٠ ٓراٞة ال٠٘ة ثَٟٚة ط٘ة

َٗ.  مسرش ط٘اٟ ٢َٚ٘ٝ مسس ؤْ ٗبش ه ٞ ٞ ًّ مسَِّٚ ًّ اٞٗٗب مس٘ة طٞة       ٞمس٘ مة ٢ة ةَٟٚ َٓٚػةو ٗ ٞه زي مسٞة ُةرمٚ ةٟ مسٞة
٘ة مة       كَٚم هٞة مِس ٗ   ٞثَِٚا ضٞ  ض٘بزَٙلدب ز٠ٗٗلس ٝ قٚرٗ  ٝزق٘ٗ. هٞة  ٗب٠ ٢ًٞرُٞة ٙٞة ذزٗب ُرٗ ك٘ة وٚى هٞة

ٗو ٗ ُرضةٚةٚٞهمسسِٙةةدبز ب قةةر٠ٗ مسةٞة ًةة َٛ ٢ِٚؿةةرقٞ  ٚم غةة رة كةٞة ٗ مسةة كس مس٘ٗ  ٢ةٞة ٞٗٝ  َٓٚػةةور ٗٝقةةراٟ ُةٞة
رْ     ضٞز٠ مسس ٠ .  ٝضةو ٗ ورقٚة ٚدب ًٞٙوٞكٞغٟة ُٚػةرْ  ْب ٘ ضٞزٝك٠ٞ مسس  مسؤ ك٘ز ٠ ًَٞدْب ٗ ٞه ٗٙب

رْ هةٞة مسةةرمس  َ ٣ٚه٢ةٞة ٟمسس ٙةٟة ُٗرز ٙةةرْ مسةةؤ مسٞغةةدٗب مسةةروٟ مسٞ ُٝٚػةٚة . ٢ةٞة ٞه ٘بضةٟة ه ةٍة ٗ  ٛظىىٌرز٠ٝ ً٘ؾةةب ب ٓ
ٞه لٟ ً٘ؾ ٞ  و َٗٝػٞاٞ خ ٙٞة     ٠ة باَٚلذٟ مرةصكس ٗ ٓرٗبزٙرْ كةس  كة ٞٞه َ ً٘مرً وٟ ٢ٞة ٘ب ً٘ةرٓٚةد  الٙٞة

ٞه م مسُ٘ٗٚٚ ٝهٚوٟ قٞمسبٞاٟ خ  .ٞ. ةٞضٞ ٝكٞٙرْ  بطسو ٗ مسًٞٞزبضٌَٚٚلٟ مسرؽ ُرغوٚرْ. ٢ًٞٞ  
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٘ ٟ كةس ٗ مسةَٞ   ٗه ٘طَٚس بٙٞٗٝٗ اٞكوٚ ٟ ه٠َلس  كٞ غ٠ٗ٘ ثةمسلر  ٢ةرًؤذُٟ وبة   َةٞ ٢ةَٞ   ز طى
 .   36 ٗكٟ َِٓٚرٙٞ ذَٙس َ٘كٌٟ خؤ٠٘وٞ  ًَٞل٠ًٞٞ مسٞ ض

هةةةٞ  ٗبٙٚةةةةدب هٞغةةةةلس٠ مسةةةةآل٠ٝٗ ًرًٚػةةةٟ مسٞزٝمسةةةةٞزٝ كةةةةؤكس ٝٗٝٗ ًًٞوٞكةةةةٞاٟ   
 ٟ ب٠ ٗز ٝ ٗز ٝ مسةةةةؤ خةةةةؤ٠ ضةةةةرى كةةةةس ٝٗٝ  ٗ ٢ٞٗضةةةةر ز ٢ٗٞضةةةةرٗ ٢ً٘ةةةةٞز    ٗغةةةلِٚ
٘    اطى ٥ٝمسٞمسة غٞز ٗ َٞضةر ٝو    ك٘ز ضورْ ٠ زؤذ مسةٞ ز ؤذ  ذمةٞاٚرْ كةس ٗ وة٘ٝو ٗ ُ ة

 ز ٗٗ هٞ مسٞزش٠ مس٘ٗ.
ٞ ٓس ٗ طامس٘ ٢ٞك٘ز بُٟ ًَٞدبُٟ  ٗٙطةوٚرْ    هةٞ  ٗب٠ غٞهٞمسة٠ٞ ً٘ؾةب    ٗه   مسةد ٞمس٘ م٢ة

مسروٟ ٗ اةرُٟ   ٗضةولٟ ؽ شٝٗو مسلةْٞ. مسةَٞ قٚلةسٝ هٞغةلسَٙلٚرْ كةؤكس ٝٗٝٗ ضةٞز٠         
رْ هٞطةةةٞ  خؤٙةةةرْ مسةةةس ٗ ز ٗٗٙةةةرْ كةةةس ٝ  ٙرزمسةةةٞكس. ٗبٙةةةرْ ٢ةةةٞشبُٟ كةةةٞ        غةةةرٝ مسرش ٙػةةٚة

ْ        كٞاٞكًًٞٞوٞ ٞ    مسةؾةرََٚبٞٗ شٗٗ مسؤٙةرْ شٝٗو ٢ةٞكس   مسةٞ َ ٢ةَٞ َطةرمسٞٙر  طمسةٞ غٞه ة
ٞ م ٚهٞ ٝزقةة٘ٝ. ًةة  زي  ةَٚطةة٠ٞ خةةؤ٠ مسةةرؽ وةةرٍٙ كس مسةة٘ٗ ٗ ثٞغةة٠َ٘ٚ هةةُٞرٗ ب       ٞمس٘ مةة٢ةة

ًةٟة ثَٚلةةٞٗٝ ُةةرمس٘ٗ. هةةٞ الٙةةٞكٟ اسٙػةةٞٗٝ ظىىَُ٘ٞٓٚػةةوب٘ٗ  هٞغةةلسَٙلٟ مسةةٞو٘ٝو ٗ ًُ٘وةةٞ
ِٟ ٢ةٞٗ ُةرٗٝٗ ًعرًٞهة٠ٞ مسةغةٞزمٚرْ      ه ٍ ٗ خسبث٠ٞ ًَٞدبُٚٞكرْ  ٝزَٞق مسٞ ًطلَٚٛظ

 ٗن كس مس٘ٗ.٘زي ضٞمس٘ م٢ٞم ٚهٞخٞه لٟ ضو ًٞرُدمسؤٗٝٗ شٙراس ٢ٚػٟ ً
 

زي مسةةٞخؤ٠٘ هٞغةةلسٝكٞٙٞٗٝ ز٠ٗٗلةةس ٝ هٞغةةلس٠ ًَٞةةدب٠ُ٘ ٞمس٘ مةة٢ةةُٞٚٔرٙةةٞو 
غٞز َٙلٟ و٘زضٚرْ هٞ مسِٞٙر وًٞٗرٗ ك٘غورزَٙلٟ شؤز٠ هةٞ مسةٞز٠ٝ ًَٞةدبُٟ كةس   ٗ     

٠ ًَٞدبُٚػةةةٟ ٢ٞضةةةرل كةةةس   هةةةٞ ٗب٠ ٢ةةةَٞ ٗهآلمسةةةدٞمس٘ م٢ةةةٞ ٚشؤز خةةةسبث غةةةلرُدُٟ
ٞ قٞزٝ  ظ٘ ٞ زي  ٝزَةٞق مسةٞ   ٞمس٘ مة ٢ة ٘   ٗه  مسةد ٞمس٘ م٢ة ُ٘بُةدٗ ٓةٚض خسبثة٠ٞ    فى٢  ططةٞزَي هة

ٓةس٠ مسةسب٠  كةٞ هةٞٗ     طىا مس٘ ٢ٞق٘ٝ ال٠  ٗهآلمسدٞمس٘ م٢ٞ ٝزَٞق ُٞكس ٗ مسٞزٝ ٠ كس . 
  ٗ ٗ ُٞؾةةٚاٞاٟ كةةس   هةةٞ    37 ٗٝووةةٞ ب هٞطةةٞ  ًَ٘رؾةةٞز٠ٝ  ٙرزمسةةٞكس ًٞغةةغَ٘ي مسةة٘

         ٠ مسسبغةةةةٟ عبىىىىداهمةةةةٞزٝمسٟ مسِةةةة٘ مقٚةةةةى ٗ صيةةةةرل وةةةة٘ٝاَٚلٟ شؤز٠ ثَٚلةةةةُٞٗٝر  بمسةةةة٘  
 ُرقرز ًر ٗ ٙرزًٞاٟ  ب.

                         
 زي ٢ًٞٞ مس٘ٗ  كٞ ًٞٙدبُٟ مسٞكػى ٗ اَٚم قُٟ٘ٗ ًًٞوٞكٞو ُٞ ب.ٞمس٘ م٢ٞٞ ٠ ؿًٞو  36 
ه ة    ٚمسٞطَ٘ٙس٠ٝ ضٞٙ  37  ٞ د َطَّٚ ً٘كسٙةرُٟ ٢ٞة ٗٝ ً٘ؾةب ٗ    ٗه آلمسةد ٞمس٘ م٢ة ٞ طٞز بمسَٚوٞة ٓةرل٠  اطى مس٘ ٢ة

 ٠ هٞٗ   ٙبة. مسٞ َ ٢َٞ ٢ٚدٙعرٙٞ خٚ قٟ زٙ٘بٙٞاٟ  بهلرًى ٗ  كورو ػرزو بالًٍ ٝ.  مسسب
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  ٗ 38  ب ز٠ٗٗ اةةةكس ٠381ْ ؾةة س 11زي مسةةٞ هٞغةةلسَٙلٟ مسرغةةٞٗٝ هةةٞ  ٞمس٘ مةة٢ةةٞ
 ٗٗ هٞغلس مسٞزُٝطرز٠ ٙةٞن مسةْ٘ٗ  ٗ غةٞز َٙلٟ طةٞٗزٝٗ مسٞغةٚد ٝاٚرْ كةس   مسةٞز٠ٝ        

 ث غلرْ ٗ ثٞزَٙػرْ مسْ٘ٗ.ًَٞدبُٟ ٢َٞ ةرزٝؽ خسب
٢ةٞفرزٝؽ مسةٞ ٙٞخطةرل طةرلب  مسةٞ َ َ٘زًةٞو ٗ مٚصٝاةٟ ةةرز٠           ٗه آلمسةد ٞمس٘ م٢ٞ

ثَٚػ٠ٗ٘ ُٞ ٠٘ ةةٞشب٠ ضةيو ٟٞٙ خةؤ٠ كَٚػةرٗ قس َٙدزبٙةٞ َٞثطةخر٠ُٞ  ٙرزمسةٞكس         
 ٢طٝو مس٘ٗ. الٙٞوٟ ٢َٞ ًعرًٞهٞٙٞ مس٘ٗ  قُ٘لٞ غٞز ا٘ٗغٟ ًعرًٞهٞٙٞكٟ مسٞ غٚد

ٞ ٞز مسةةٞ مةٞق٘ٗ ًعرًٞهةة٠ٞ مسرغةةٟ  ثٚةرٗٝاٟ ُةةٞمس٘ٗ كةٞ مسٞزبًبةة   زي   ٝقعٞٙةةٞك٠ذل ٞمس٘ مةة٢ة
لٟ ًٚؿةةس كٞٗاةةٞ مسِٞٙةةٞٗٝٗ قةةُٞد    ٚهٞغةةرل هةةٞ ز ٗٗٙةةدب ٓٞه لَٚػةةة  هةةٞ  ٗبٙٚةةدب ًةة      

٘ٙطةةةو الةةةر٠ ثر غةةةر٠ ًٚؿةةةس  ٙزي  ُٞٞمس٘ مةةة٢ةةةًٞٞالٙةةةٞكٟ مسٞ ٙرزٙةةةٞٗٝ ُةةةرز ٝ ال٠ 
 ٠ًٞٞ٢ ٢ٚذل هٞ خةركٟ ك٘ز ضةورْ ٗ مَٚسبوةدب ُةًَِٞٚة  ٢ةرشب ٠      ٢طمسػلَِٚةٗ مسٞ غٞز

 كس ٗ هٞطٞ  ًٞالكرُٟ ًٚؿس ب ُرز ٠ مسؤ َٞهٞو.
ٟ ٞٓةةس َطىىامس٘ ٢ةةٞمسَِٚٚةةٞٗٝ ضةةٞز    ًةةدبُٟ  ٢ةةٞٗٙؼ هةةٞ  ٗب٠ غةةلرُدْ ٗ ثٞزَٙػةةرُ

ٙ  ٠ ٢ةةًٞرل٠ ٞ  كةة٘ز ٠ ًطةةًٞةةٞزب٠لةةس ٝ  ُؿةةٚبري   هةةٞٗ   ؤضةةوٟ وةةٞ ضيٟ  ق
زي ٞٞو شبُةٟ  ٗ خؤ٠ة٘ مة   ؾة ٓةس٠ مسٞقس طامس٘ ٢ٞوٚى  مسة ٝضٞ ا٠٘ مسةَٓٚص٠ ُٞ٘ مٞمس

ًرل ٠  ٙةةٞمِٟ ً٘اةةٞقٚقٟ ثَٚػةة٠ٗ٘ طةةسو ٗ   ُٟٞ ُةةٞ ةةس ٠ ٢ةةًٞرل٠  مسةة ك٘ز ٠ةة٘  ًصم
ٗ   39 ٗٝ ضةةٞز  ً٘ؾةةب  ٗ ٢َٞٗٙػةةٟ  بطرلكةةس ٘ٓةةًٞ٘ٗٙرُٟ ك٘غةةو  ٗ هٞ ٗبٙٚةةدب قةة

ه ٞمسٟ اٞمِٟٚ َةركٌَٚلٟ مسةؤ   ط٘هدٝٗهٞ مس٘ٗ  ٗ ٤ٞ٢ ُٟ مسٞغدب كٞ مسٔرايطُ٘ٗضٟ مسؤ ض٘
  ُةةرَٗٙلٟ مسةةؤ  آلٗه مسةةدْٞ مٞضةةٞؿ٢ٞمس٘ ٢ةةٞز ٞقةةَ٘عىى ً٘ؾةةب  ه٠َلةةس ٗ هةةٞ مسٞغةةدبٗٝ    

                         
زي هةٞ  ٙرزمسةٞكس  مسة٘ٗ ٗ هةَٞٗٙ٘ٝ      ٞمس٘ م٢ٞ  ب  ٝه ة: 6غسٙروٞد َطَّٚ هٞ ثَٚػلٞٗاّ ُٚضٞٙ  38 

 مسٞ هٞغلسٝٗٝ ز٠ٗٗلس ٝ ً٘ؾب ٗ هٞ ُصٙم  شُٝلرز  ا٘غٚرْ مس٘ٗ.
هٞ ٗب٠ ٢َٞ غٞزغٞ  بمس٘ موٟ هةٞ ٓٞغةوٟ زمسٚع٘ه٣ٞٗٝهةدب  بخو ةٟ     ٓٞز ٢َٞ ًَ٘ٞز ٙس ٝ ٢ٞه ة    39 

 ً٘ؾب مس٘ٗ ٗ هٞوٞمسٟ ثر غرٟٓٚ  بٙٞ خؤ٠٘ ضل٠ٞ هَٚدب.
بري   ٝضةو          ز ُطٚة ُٞاٞ ضٞة ز ٠ ًطٚة  ق٘ة ٘هصب ٗ قٌةد٠ ك٘ة ٝه دب مسٚطوٟ كٞ بمسة ٞه ًرُطٟ ةًٞر ٠ ٢ٞٗ

غلسَٙلٟ ُرز ٝ ضٞز٠٘ شؤز خسبث غلرُدِٙرْ ٗ ك٘غذلَٙلٟ شؤزٙرْ ه  ٞ مسُٞ٘ مٞوٚى كس .مسٞةة ٞه
هٞ ثرؽ ٢َٞ غٞز ٝ ثر غر ًسٗبُٟ  ٢ٚػ٘كرز٠ ً٘ؾب٠ مسرؽ زَٙلخطو ٗ ٙٞكٟ هٞ ضٞز بزبُٟ 

 خؤ٠ كٞ ُر٠ٗ  ٢ٞز ٝغَٚس٠ ك٘ز ٠ ٓ٘زًص  مس٘ٗ كس  مسٞ َركٌٟ ً٘ؾب ٗ طٞز بٙٞٗٝ  ٙرزمسٞكس.
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ٓٚكةةٟ مسٞ ٝضةةوٞٗٝ ُةةٞمس٘ٗ     َُٚةةسزبٗ  ٢ةةَٞ َركٌةةٞ مسٞغةةٞٙس٠ كؤكس ُةة٠ٝٗٞ ٗبزٙةةدبو  
 و  ب مس٘ٗ.ٞٙٞ ٠ ك٘ز ٠ ًطًٞٞمسروٟ ٢ًٞسٗ ُٟٞٓ هٞ  ٝضو  ق

ٞ م ٚهًٞة  زي مسةةٞ ز ٗٗخؤغة٠٘ مةر زي غةةؤزٝاٟ ضةُٞدٗ زٝمٚةٞاٟ شؤز خةةؤؽ     ٞمس٘ مة ٢ة
ً اط٥ٝمسة  َط٢ع ٝٗٙطو  اُٞٚر خٞه لٟ  ًٚرقرزوري  مسٞ قرمسٞهة٠ٞ ًة٢ٌٞ٘زبُٟ   مةٞا٠٘ 

ز٠ غرز بٗ هٞ ٗٗٝ ضٞزٙرْ ٗ ًٓٞ٘ٗ هٞ ٝ٘زي ٙرْ كس   ًٞهٚم زؤذ٠ ةٞذْ قٞمس٘ م٢ٞ
ٙرْ ثة ٢ٞط٘و  كؤمسُ٘ٗٞٗٝٗ هٞ ثرغدب ًٞهٚم  ٝزكةٟ غةرز٠   ال ٞؾ٘ةَٚطٞٙٞكدب كٞ ً

ز ٠ طةةةسو ٗ هةةةٞ  ٙةةة٘بز٠ وةةةٞالٗٝ  ٞوٞهؿةةة٢ٞمسر ٢ةةةٞه٠َطةةةساّ ٗ  َٝ ز بضةةةوٟ غةةةرزٝكٞ  
ٗ ثَُٚ٘ٝدٝكٞغةةةٟ طةةةسو ٗ َٞثطةةةٟ كةةةس ٗ خةةةٞه لٟ   قس ٠َٙدبٙةةةٞ خةةة٘بزٝٗٝٗ  ٝضةةةو  

  ل٤5غرزٝكٞغٟ  ٝزكس   بهلرًى  ةص
٠ خؤ٠ ذَ٘كٍ ٗ ُ ٘  زيٞمس٘ م٢ٞم ٚهٞ  ٢ٞه ة  ٢2ًِٚطٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢ٚط َ  ةود

طس   ٢ٞزةٚؼ ٗ ار ٗ ارُٟ غةٌٚرزي غةٞزوٟ  طةؤًٟ ٗبْ . ٗٝ    ذطٞٙرُدٝ خَٚآلو  ً 
ٗ اةر ً٘ ٝاَٚةم ٢ةَٞ غرزٝغةٟ هةٞذَٙس      هٞ ةٚٔٞاٟ زؤذبٗبٗٝ  مسَِٞٙٚم ار ٢٘زقةٞؽ ٓةرو   

زٙةٞاٟ  ؤطٖ  بٗ هةٞ ضةٞقٞز٠ ضة٘زٙٞٙدب هةٞ ٢ٌٚيةسب     381َ٘كٌدب مس٘ٗ  ٢َٞ غرز٠ٝ هةٞ  
 زؤَ  مسرضبوٟ  َٗٝ  شٝٝٗو كس .

  ككةٟ ضةعد بهدٗهةٞ ٠ كة٘ز ٠ ضةٚف      3 39 ٖ  ب387ْ  هٞ ٞضٞزي َٞمس٘ م٢ٞم ٚهًٞ
هِةرع  مسة٘ٗ.   بهدٗهٞ ٠ ًَٞدبُٟٚ َركٌٟ َٞهٞمسٟ ًرزٝكس ٗ ُةر٠ٗ ٢ةَٞ ككةٞ  ضةو ب    

ٗٝ هٞ َٞهٞمسٞٗٝ مسٞ مس٘ٗكٟ مسؤ٠ َُٚةسزب  ٗٙطةوٟ غةرٟٙ هةٞ  ٙرزمسةٞكس ب مسلةر  طةٞٗز٠ٝ        
زٗبُٟ ٢ة٠ٝٗٞ مسةٞ   ٞلٟ ًة ٚهٞز  ُرَٗٙم مس٘ٗ  اسضر كةٞ ًة  ٞهب٢ٞمسد٢ٞٞٓرزي  ٙرزمسٞكس كٞ  م

  ٘ دَٙلٚرْ مسةةؤ ؾةةو٤ٞ خةةٞه لٟ  ًٚرقةةرزوري ٠ كس مسةة٘ٗ  مسٞٗبُٚػةةٟ مسلةةر  مسةةَٞ قٚلةةسٝ ضةة
دي  ًِٝةةٞ  ُةةرٗ غةةٞزٙسَٙلٞٗٝ  ٢ةةٚز ٝف  طىى٘زٝٗٝ هةةٞ اةةٞزاٚ  كةةس ٗ كةةٞ ٓراةةٞ ُةةرٗ غةةر  

ٞ   ٘ٗ هٞ  ٗبٙٚدب خٞه م ٗٝك   41 ك٘ذزب هةٞ   َطى٢ عٗ القرٗ زٗٗٙرْ كةس ٝ  ًٚرقةرزوري  ٗ مسة

                         
  بٖٗٝ  ب ُٚػةةرْ  ز381هةةٞ مسةةِٟٞٙ ٗٝوةةر٢ٚعٟ   ٝٗٝثىىري٢ٞه٣ةةٞدي ٢ةةٚز ٝف طىى٘هةةٞ  ثىى٘ح٢ةةَٞ مسةةٞ  39 

  ب٢ُٞة. 387زي مسٞ ٞمس٘ م٢ٞٗٝؿر  ٢ِٚطٚقوؤثٞ ٙر ضره ٟ ٗٝقراٟ 
 

ٗٝؿةر     ٖ  ب ُٚػةرْ  زبٗٝ 381هٞ مسةِٟٞٙ ٗٝوةر٢ٚعٟ     ٝٗٝايثري٢َٞ مسَٞطٞ هٞ اٞز ٝف بمسّ   41 
  ب٢ُٞة. ٢387ِٚطٚقوؤثٞ ٙر ضره ٟ ٗٝقراٟ بمس٘ موٟ مسٞ 
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وةٞ  هةٞ قلسٙةرْ طٞٙػةو      ٢عفٝلٟ مس٘ٗ  مسٞ َ قرٚهًٞػٞٗوري قرٗٙرْ هٞ ًٞورًٟ ً
ٗ   ٚهٞٗ ثَٟٚ ط٘اّ ٢ٞطٞز ً قة٘ٝ هةٞ ٓةًٞ٘ٗ    م ضرغٞ هٞطةٞه ٟ  َِٙةٞ ذٗٗزٝٗٝ ٢ٞطةٞز هُٞر

 ً ُؿةة٘ز٠ مسسبٙةةٞاٟ  ٢ُٞٗٝةةد٠ٝ  ٞمس٘ ٢ًةةٞٗهةةٞ ٝهد٢ٞد ٚةةًٓ٘٘كةةٞع الٙةةٞوذل  مسةةؤ ةَٚةةٟ 
زي مسةةة٘ٗ مسةةةٞ ٞمس٘ مةةة٢ةةةٞٗهةةةٞ طٞٙػةةةوٞ ٢ةةةٞٗ  هةةةٞ ةَٚطةةة٠ٞ   ٝهد٢ٞد ٚةةةًٓٞ٘ثةُٞقةةة٘ٗ  ً

 . 41 ثر غر
 

 ٗهةةهدئةد ٚٓةًُ٘ص٘ر ًةعٚد ًةب٘ شئة
 ٝ ر ٗٝقةةراٟ مسةةرش  طٞز بٙةٞٗٝ  ًٚرقةةرزوري ٗ اة   ٖمس٘ ًِؿةة٘ز  هةٞ  ٗب٠ ٗٝقةةراٟ  غةر  ٢ةٞ

زي هةةةٞ ٞمس٘ مةةة٢ةةة٠ٞ ٗٝقةةةراٟ ثىىىٜ٘زي  َةةةركٌٟ ٢ةةةٞٗ ُةةةرٗٝ مسةةة٘ٗ. هةةةٞ ٗب٠ َةةةر ٞمس٘ مةةة٢ةةةٞ 
 ًٚرقةةرزوري  ب ٓراةةٞ ٢ةةَٞ وٞ ٙةةٞٗ مسةة٘ٗ مسةةٞ ثر غةةر٠ ًًٞوٞكةةٞاٟ ًسٗب٠ُةة٘ مسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ  

 ًٗٞاٟ كس ٗٝ.ٖ٘ َل412ار ارزخيٟ  ٤ دبٚه ٢ٞمس٘ ٢ٞارزخيٟ  
ًٞةٞ  اةُٞٚر هةٞ    اةٟ شًةرُٟ ٢ةَٞ َ٘كٌةدبزٝ  ًةٞموً٘رو شؤز ك     اثى ٜ ٝزَٞق مسةٞ َةر   

 ٗٝ هُٞرٗقُٟ٘ٗ مسَٞ اٞزَٞ كسبٗٝ:   بهلرًى  ب مسرضٟ ٢رخس ضره ٟ
٘ ٝهد٢ٞد ٚةةًُٓٞ٘ؿةة٘ز ًٞمس٘ ٢ًةةٞ  ٘بىىطٗهةةٞ  ضةةل٠ٞ ٓةةٞمس٘ٗ  مسةةٞ ُةةر٠ٗ خؤٙةةٞٗٝ خةة

َةةركٌٟ ٗ اٞكةةٞ مسةة٘ٗ.  ٢ٝٞخَِ٘ٙسبٙةةٞٗٝ.  غةةسٗٝ  كةة٘ز ٠ ًرًةةٞ ُةةرٗ  ؤضةةوَٚلٟ مسةة٘ٗ ٗ
   ً ٗهةةٞ َةةٞش٠ هةةٞ قةةرز٠ٝ   ٝهد٢ٞد ٚةةًٓٞ٘غةة٘ ًَٚلٟ مسةة٘ٗ كةةٞ ًةة٘ ٙس٠ ثةةؤهٚظ مسةة٘ٗ  

                         
 مسٞ ُٞٗمَٚلٟ اس مسرضٟ ٢ٞكرٗ ٢ٞه ة:زي ٞمس٘ م٢ُٞٞاٟ طَ٘يٚد َطَّٚ ً٘كسٙرُٟ   ٗب٠ ضٞٙضٞ  41 

ٗهةةٞ ٠  زبٙةةٞٗ اةةر ضةةرَي ٝهد٢ٞخس ٞٞٗٝ مِٚةة٘بُٟ  قةةٚز ٝف خٞهٚ ةة٠ٞ مٞمسرضةةٚطىى٘  هةةٞ ٖ موةةٟ غةةر
هقر ز ٢ةةةٞخ٘ابةةة٠ٞ مسةةةُٞر٠ٗ خٞهٚ ةةة٠ٞ مٞمسرضةةةٟ    ٖ هٞطةةةٞ  كةةة٘ز بُٟ مس٠ٔٙٝ٘ةةةدب زَٙةةةم مسةةة319ٗ٘

  ٝٗٝ ٢ٞخَِ٘ٙدٝٗٝ.ٚو مس
ٟ ٝهد٢ٞف ٝزٖٞ هٞطةةٞ  غةة 413هةةٞ ضةةره ٟ     ٗ ٞضةة٢ُٞ٘ ٞقةةُ٘ٗٞ ضةةٞز مةةٞزٝمسٟ مسةة     ٗهةة٠ٞ مسةة٘ٝٙٔ

ٗهةة٠ٞ ًةةٞهٚلٟ  ٙرزمسةةٞكس هةةُٞرٗ خَٚ٘ٝاَٚلةةدب   ٝهد٢ٞخس ٠ٞ ؾةة س  قةة11وةةسٗبؽ. غةة٠ٗٞ ةً٘عةةٞ  
ٙةةٞ هٞغةةلس٠ كةة٘ز  طٞز بٙةةٞٗٝٗ   ثىىٜ٘كةة٘ذزبٗ كةةٞع ُةةٞٙصبُٟ وراوٞكةة٠ٞ كَٚٚةةٞ. هٞضةةٞز ٢ةةَٞ َةةر      

 ٚػٟ قؤي كس ٗ ٓراٞٗٝ  ٙرزمسٞكس.و ً٘ؾ
ٞ ه٠دب خٚ قٟ ٞمس٘ م٢ٞقٟ ضٞٙد َطَّٚ  هَٞ ارزخيرُٞ بٗ هٞ ٢ٞخ _ هلرًى ٗ ٢ِٚطةٚقوؤثٞ ٙر  ٢ة

 مسرض٠لس ٗٝ .
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٢ُٞةةٞكس ٗ ٢ٞٙ٘ٙطةةو مسٚل٘ذَٙةةو  مسةةٞ َ هٞمسةةٞز خةةراس٠ ٢رغركةة٠ٞ ٗبش٠ ه٠ََِٔٚةةرمس٘ٗ.         
ُؿ٘ز ٢رطةر بز مسة٘ٗ  ٗز ٝ ٗز ٝ مسةِٟٞٙ ٢رغةرٗ ًةٞهٚلٟ      ٞمس٘ ٢ًٞغ٘الًٞكٞ هٞ ُٞقسٝاٟ 

 اَٚلدب.
ُؿةة٘ز كةةس . ٢ةةَٞ وٞ ٙةةٞ   ٞمس٘ ٢ًةةٞ غةةسٗٝ   هةةٞ وةةٞ ٠  ٓوةةرك  ب شٙةةرزٝاَٚلٟ مسةةؤ     

ُؿ٘ز ٓراٞ ٢ةٞٗ  مسةٞطَ٘ٙس٠ٝ زبضةيَٚس٠  غةسٗٝ  هةٞ      ٞمس٘ ٢ًٞ. كٞ ً٘ه لٟ  غسٗٝ  مس٘ٗ
 ٖ .412ك٘زة٠ٚٞٗٝ ٓ ًٟ٘ كسبٙٞضٞزٗ ك٘غوٚرْ   حمافعا٢ْز ٝف ط٘

ً    هٞثرؽ ٢َٞ ٗهٞغةٟ طةسو ٗ   ٝهد٢ٞد ٚة ًٓٞ٘ غسٗٝ  هٞ ًرَي ٓراةٞ  ٝزٗ ٢ةرًؤشب٠ 
 ً ٗهٞٙةةةٞ  هةةةٞ  ٗبٙٚػةةةدب ٝهد٢ٞد ٚةةةًٓٞ٘شلةةةرل٠ كةةةس ٝ ث٠َٚةةة٘  طةةة٘اٟ ٢ًٞةةةٞ ٢ةةةًٞس٠ 

طٞٙػةةةوٞ مسةةةٞز ًٟٝ   ٘ٗه ٟ ًةةةٞهٚلٟؿةةة ٝٗ  ًٚرقةةةرزوري ٗ مسةةةٞ قةةةرزخرْ ٗ ٢ز٠ٗٗلةةةس
كرْ ٗبٙرْ شبُٟ كٞ مسٞ ز بضوٟ ًةٞهٚم ٓةرا٘ٝ   ٝضةوبٞةة ورثٚةرْ مسةؤ      فع٘وٞ كٞ. قر

كةةةس ٝٗٝٗ  وٞ كةةة٠ٞ طةةةسو. ٗٝ مسةةةؤ وً٘رُةةةدبُٟ وةةةٞ كرُٟ اسٙػةةةٟ ُ٘ٗضةةةٟ  ٗ مسةةةؤ      
كةةٞ خ٘بةةةٞ   مةةٞاٟ  ٝمةة٘ٝاٟ كةةس ْ ٗ ثٚرَٗٙلٚػةةٟ ُةةرز  مسةةؤ وةةٞ ٠  ٢ةةرزشْ        اطىى٥ٝ
ٞ مسةرُط مسلةر.    ىىى٢ فعهقرزلٟ قر٢ٞمس٢٘ٞ ٍ ٢ٞمس٘ ٢ة كة٠ٞ اٞضةوٌٟٚ ٢ةٞٗ ثٚةرٗٝ     وٞال   هقرضة

ً    ُٞكس ٗ ٓرو مسؤ ًٚرقةرزوري. هةٞ ُٚة٠ٝ٘ ز      ٗهة٠ٞ  ٝهد٢ٞد ٚة ًٓٞ٘خٞمسةٞز٠ كة٘ذزبُٟ 
٠   42 ؾةةسٞمس٘ ٢ُةةٞمسٚطةةو ٗ طٞز بٙةةٞٗٝ  ٢ةةرزشْ ٗ شٗٗ خٞمسةةٞز٠ مسةةؤ َةةركٌٟ  ضةةعس      

 ً ٞ ٢ٞد ٚةة ًٓٞ٘مسةةسب٠  ٘ ؾةةس  هةةٞ   ُٞ مس٢٘ةةةُٞةةرز .   ٠هدٗهةة ٗهةةة٠ٞ ٝهد٢ٞد ٚةة ًٓٞ٘ز ٝف ًطىى
  قُ٘لٞ َٞش٠ هٞ قةرز٠ٝ ٢ُٞةٞكس ٗ هٞطةٞه ٟ    ٗٝٗٝ٘مسٞ خؿ٘ف  ٗٗزخسبمس  مسسبٙٞٗٝ

 . 43 شؤز خسبث مس٘ٗ
 
 
 

                         
ٗهةٞ  ٝهد٢ٞؾةس  ُٞ زيٞمس٘ م٢ٞ  ٢ٞه ٟ: هٞ ٗٝووٟ ٗٝقراٟ ثري٢ٞه٣ٞدي ٢ٚٚد َطَّٚ  مٞكطٟ ٙضٞ  42 

 ٗهٞ ُركر.ٝهد٢ٞد ًٚٓٞ٘  بهلرًى  مسرضٟ 6ًٙروٝغسٞ  هٞ  ٙرزمسٞكس ٗٝه٠عٞٓد مس٘ٗ  ُٞظي٢ٞ
 43    ٗ خةةَٞٗٙلٟ   31، ٤5ٍمسسبٙةةٞ  مسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ  بهلرًةةى: ةةةص   ضةةٞمسٞمسٟ ٢ةةَٞ ُرخؤغةةٟ مسةةِٟٞٙ  ٗ
ٞ ٝ: هٞ خٞٗٙدب  ٙ٘ٙٞاٟ كةٞ زؤذ كٞٗاؤاةٞ مسرٗٝغة٠٘    ٗٗهٞ مس٘ٝهد٢ٞد ًًٚٓٞ٘ ؾةس٠ مسةسب٠   ٞمس٘ ٢ُة

 ٓٞه ٟ ك٘ارٗٝاٞ ضٞز٠٘ هَٟٚ ضُٞدٗٝ.
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 دةمحئةٗهة ةهدئةم عادي ُاصر ٚهةً
ًٗةةةةٞاٟ كةةةةس ٗٝ. ٗٝ هةةةةٞ ٓةةةةًٞ٘ٗ    َ٘ل  453ٖ ٙةةةةٞٗٝ اةةةةر   412باةةةةٞ هةةةةٞ  ذ٢ةةةةَٞ 

زٗبُٛ ٝٗ مسةةٞ  مةةر ي  غةةؤزٝاٟ   ًٞةةخؿ٘ؾةةَٚلٞٗٝ ٓةةٞزٝ طةةٞٗزٝٗ مسةةُٞرٗمسرُطذلِٟٙ     
 ضُٞدٗٝ.

 ٚ زشْ  ُرز ٙةٞ غةةَِٟ٘ٙ  ٢ةةٞهقرضةٍ  َةركٌٟ    ٢ٞمس٘ ٢ةة٢ٞةةٞه ة: كةٞ خ٘بةةٞ    ،ثىري دي بال٢ة
٢ةًٞرل ٢ٞظيةٞ  طة٘اٟ      ؟  ٠ٝ ٢ةَٞ ٢ٚػةٞ  َٙةٟ ٙةرْ ُةر     ٘كرابٞك٠ٞ هَٟٚ ثسضةٟ  هةٞ مة   

ٗٝ ضةٞز٠  مسةٞ َ هةٞ ثةَٚؼ     ٘مسٞه ة  هٞالٙٞك٠ذلٙػٞٗٝ  غسٗٝ ٠ ضيو ٞ و٘ٝاَٚلٟ ُرز مس
ٞ َٙطٞٗ ق٘ٗ مس٘ٗ مسةؤ   ػوِٟ ٢َٞ و٘ٝاٞ مسٞ  ضعس    ٢ًٞرل ٢ٞظيٞ  كٞٗاٞ ز ِِِطٞٙ زشْ . ٢ة

  غسٗٝ  شبُٟٚ كٞ ٢ٚؼ خسبثٞ.
ٞ زٗبْ  خؤ٠ة٘ ذُٞكة٠ٞ هةٞ     ٞٗهٞ هٞ ًة ٝهد٢ٞد ًٚٓٞ٘هَٞ مسِٞٙٞ ب مسرٗكٟ ً زشْ  ٗ ٢ة

ٞ هقرضٍ ٢ٞمس٘ ٢ٞزي  مسْ٘ٗ  خ٘بةٞ ٞمس٘ م٢ٞهٞ ُصٙم وٞمسس٠    ٠ مسةس ٝ  ٞظية ٢ٞمسر ُرؾةس  ٢ة
 ٢ضى ًٗٞو ٢ةٞكر  وةر  ٘اٞكوٚ ٟ كس  كٞ ضَِ٘ٙد غ٘ب كٞ مسٞ مٞ بهٞو َل ال٠ مسرٗك٠٘

ٗي ٗ مسسٙةدٝ  كوٚوةٛ   ٞمسةْ٘ٗ. هةٞ ثةرؽ ٢ةَٞ وة      سضى َةر   زشْ  ٗ قُٞد غرٓٚدَٙلٚؼ٢ٞ 
زٗبُٚؼ  ٙةٞن هةٞ  ٗب٠ ٙةٞن كٞٗاِةٞ  ٝضةٟ      ٞارُٟ اس٠ ًة زشْ ٠  بٙٞٗ ٗال ٢ٞوٞ ٠  

  ل5جص٤ بهلرًى. 
كرز٠     هةٞة ٗب٠ ٢ًٞةة   ٗهةٞة ٝهد٢ٞم ُرؾةةس  ُرؾةةس  ٚهًٞةة ٞ كةٞة هةٞة َةةدٗ ٠ خؤٙةةدب ٢ٚػة٘ة

ٗب٠ٗ ز  اٟ مسٞاةةٞة و ٗ زًًٞولةةٞة ً٘ٗ خةةةركٟ َٝٙلخطةةةو ٗ مٞ بهةةٞة قةةةرَٓٚلٟ شؤزمسرغةةٟة هةةٞة ٓةةٞة
قرل٠ ُةرز ٗ       411زٗبُٚدب  بًٞشزبُةد هٞة ضةره ٟ    ًٞ َ٘ ٢ٞضةوًٞبَ٘ي ٗ ًٚؿةسٗ مسٞغةدب  ضٞة ٖ  ب مسة

ز ةة   عٞٓد٠ خؤ٠٘ هٞضٞة شٙسٝٗ مسؤاةرُٟ  بُةر  خؤٙػٟة    ٞ ًرل ضوٌَٚرْ ٠ ك٘ز ٠ كس  مسٞ ٗٝٚه
كسٗ ُصٙةةم ًةةرُطَٚط اٚةةر        ٝ  ٙرزمسةٞة ه٠َ رز ٢ٞقة٘ة خو  مسةٞة َ طةٞة  ًٚرقةةرزوري ٠ كةةس  مسةٞة ثرٙوةٞة

 ٗ ةرزةرز ضٞز٠  ْٗب ٗ  ٢ٞزةٚؼ ٗ غرزب٠ُذلٙػٟ ٢ٞ ب.  ب٢ُٞٚػو
 ٗهٞ ٠  بٙٞ.ٝهد٢ٞ ب هٞوٞمسٟ  ُرؾس 418  هٞ ضره ٟ ٚ ٖهقر ز مس٢ٞخٞٚه ٠ٞ مٞمسرضٟ  

م ُرؾس ٚهٞمسمسٟ  مسٞ ًٞرضٍ ًهق٢ٞمس٢ٖ٘ٞ  ب مسٞ ضٞمسٞمسٟ  ٝخرهٞاٟ  415هٞ ضره ٟ 
مس٘ ٢ةةٞٗهةةٞ  هٞطةةٞ  خٞهٚ ةةٞ ب مسةةِٟٞٙ اَٚةةم قةة٘ٗ. مسةةٞ َ هةةٞ  ٗب٠ ٗٝقةةراٟ ٢ةةَٞ        ٝهد٢ٞ
 ٖ  هٞ ًٚرقرزوِٚدب  ٙطرُٞٗٝ زَٙم كٞٗاِٞٗٝ  بهلرًى .418هقرضٍ ٝ   ٢ٞ
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ُٟ ٞمسٞة  ٝضةو غٞخؿةَٚلٟ  مسة      ٓر ٠ شٝٗو كس . ٢َٞ غرزٝٝ ب غرز٠  ز416هٞ ضره ٟ 
٠ ثةةطسو ٗ       ٗٝ هٞ  ًرل ٝٗٝ مسُ٘ٗٞ ٗ  غةَٚخ مسٞٓرُٞة غرز ب ٗٝكٚوٟ مر ي مس٘ٗ. ٓٞزقةؤُة مس٘ة

زٙرْ ُةةرز  مسةةؤ         ٗٝ خٞمسةٞة ْٗ ٗ مسٞ شٙةٞة ه لٟ غةةرزٝكٞ هَٚةٟة مسَٚصبزمسة٘ة ز ٢ًٞةٞة خةٞة ك٘غةةوٟ  هٞضةٞة
ٓةر ٗ طساٟة    ٝهدٗهٞٗ ٢ٞٗٙؼ ٗٝكٚوٟ  ٙرزمسٞكس٠ كٞ ُر٠ٗ  شُم  مس٘ٗ ُرز ٠ مسةؤ  ز ٢ٞؾس ُٞ

ٗب ٞهٞ  ٗبٙٚػدب غَٚخٟ  ُ ٝ ًرل    مسٞة ٟ ط٘ضى ز ٠ ًة   ٠  ضةرغي زٗبُٟ ٝٗٝ الةر٠ هٞة ُرؾةس    ٞك٘ة
ٞ  ٝٗهٞ كس ٗ ٠ُٝ٘ٚ  زٝهد٢ٞ ٗ غةَٚخٞ كٞة ُةر٠ٗ        ٓر ٠  بٙٞٗٝ  هٞة ٗب٠ ٢ًٞة ٚ،  ٢ٞة  عطىريا  بٛى

ٝ  ًٚرقةةةرزوري . ٝهد٢ٞم ُرؾةةةس ٚهٞمسةةةؤ قةةةرٗثَٚلٞٗاٟ ًةةة   ٗهةةٞةٝهد٢ُٞرؾةةةس  ٥٢ىىىٚشزاٗهةةٞة قةة٘ة
م وبة      ٚه ذ   مسٞة َ ًٞة كس   هٞ ٗبٙٚةد  ُ٘ٞؾٚاٞاٚرْ كس  كٞ ٢َٞ غةَٚخٞ مسل٘ة  عطىريا  ب  ٗه ٟ ُٞة

َٜ ٚهٞٗٝكٚوٟ اٚر  بُر   ٗٝكٚوٞك٠ٞ ً ٗٓر ٝق٘ٝ  ز اٟ مسةؤ كةس . ٗٝ هٞة     ٝاضم ُرؾس  زؤذ قٞة
ز٠٘ ك٘غةوٟ.       طٞز بُٞٗٝ ب ه ٟ ك٘ارٙٞة ضٞة ك٘ز ٠ ٗٝكٚوٞك٠ٞ ثَٚػ٠ٗ٘ كٞ ك٘غوب٠ٗ٘  ٓٞة

َ خَِ٘ٙةٞة  ٓٞه طةةرْ ٗ  شُةةم ٠ ٗٝكٚوةٟة ُرؾةةس     ُدُٟ ٢ةٞة ًرل مسةةؤ ضةٞة ٗهةٞة ٝهد٢ٞمٞغةةرلٝاٟ ُةٞة
ذزب     ق٘ٝ ضٞزٙرْ ٗ هٞ ز  ب ك٘ة ٗ      ٓةر  ٖٝ . ٗٝ وٞة ٠  ز 418غٞة َ اٞزَٞة هٞة ٝع ق٘ة ٗٝ   مسٞة

 . 44 ٗهٞ ٗبش٠ هَٞ غرزٝ َِٓٚرٝهد٢ُٞرؾس   هٞضٞز الر٠  ؾرحل مسّ ًس بع 
 

قة٘ٝ ضةٞز     د ٠ مقٚوٟ  مسٞ هٞ غٞكس٠ مٞزٝمسٞٗٝٚهٞو٘ زبْ ك٘ز ٠ ًٞ ب  مس419هٞ 
َُٚسزبمسةة٘ٗ   ٗهةةٞٝهد٢ٞز ٝف ُرؾةةس ط  هكةةٞ هةةٞ    ٙةةٞظىى٘هف  حمىىاُؿةةٚبري  ٢ةةٞٗ وةة٘ٝاٟ  

ٗهةةٞ شؤز٠ ثةةة ُةةرخؤؽ مسةة٘ٗ  ضةةََٚٚٞ    ٝهد٢ٞمسةةٞ َ غةةلرْ. ُرؾةةس     ًقرمسٞهةةٞٙرْ كةةس  
وٞ كةٞ   ٢فعى ٓةٞشبز ضة٘بز٠ اةس٠ ُةرز ٝ ُؿةٚبري ٗ ٢ةَٞ و٘ٝاةٞ هٞطةٞ  قةر           ةرزٙؼ

ٗبٙٞ كٞ هةٞ ٗٝووَٚلةر كةٞ ٢ةَٞ     ظاٖس ز ٙرْ غلرُدٗ  ٗبٙرْ كٞٗاّ. ٞٙٞكٚرْ طسو ٗ  مس
بْ  ٢ٞطٞز َٙوةةٞٗٝ ضةةٞزٙرْ ٗ شؤز خةةسبث ٢ةةٞٙرْ   زٞهٞغةةلسٝ ًٞغةةغ٘زي اةةر ْ ٢ةةٞمسة   مسةة 

غةةةلََِٚٚو ٗ اةةةر ُؿةةةٚبري هةةةٞ كؤه ٚةةةرْ ُرمسَٚوةةةٞٗٝ. هٞ ٗبٙٚةةةدب خٞمسةةةٞز٠ ٓراِةةة٠ٝٗٞ         
 وةةسب بؽ  ٠ مسةةسب٠ مسةةؤ ً٘ؾةةب مسٚطةةوٞٗٝ  قةةُ٘لٞ مسةةِٞٙٚرْ خةةسبث مسةة٘ٗ  هةةٞ اسضةةرُر     

  ٗٗزكٞٗاٞٗٝ  بهلرًى .

                         
ٗهةةةٞ ٢ةةةَٞ غةةةرز٠   ٝهد٢ٞ٢ِٚطةةةٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢ٚطةةة َ  مسةةةٞ مٞكطةةةٟ  بهلرًةةةى  ٢ةةةٞه ة: ُرؾةةةس       44 

 مسٚصبُظ شٝٗو كس ٗٝ.ٓر ٢٘زقٞ ٠ٞٙ هٞ ٝ ز 
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كةةةٞ َةةةركٌٟ    زبْ ٝ  هةةةٞ  ٗب٠ مسةةةَِٞٙٚم كةةةٞ هٞطةةةٞ   وةةةسٗبؽ ٠ مسةةةسب٠ ٢ٞةةةَٞ  مسةةة
ٗهةٞٗ وةسٗبؽ اَٚةم    ٝهد٢ٞهةٞٗ ٗٝووةٞ ب مسةِٟٞٙ ُرؾةس      ذاتا٢رغو مسؤٗٝ.    ً٘ؾب  مس٘ٗ

ٗهٞ هٞطةٞ  ككةٟ  وةسٗبؽ  ب كةٞ ذُةٟ      ٝهد٢ٞق٘ٗمس٘ٗ  ضٞمسٞمسٚػٟ ٢ًٞٞمس٘ٗ كٞ ُرؾس 
 هٞ مسٟ مسرٗكٟ ككٞك٠ٞ ُرز ٝٗٝ  ً٘ؾب . ط٘زَٙم ُٞكٞٗو ٗ هٞ ضٞز   مس٘ٗ

٠ كةةس  كةٞة   قىىسٚاؽ شبز 21 بٗب٠ ًةةرزٟٝٙ ككةٞة ٗ  ٗٝ  ُؿٚبري ٙػةٟة مسةةؤ   ٓةٞة  ِٙةةرز مسة٘ة
ك٠ٞ هةٞة ُرؾةةس  ٞ زْب ٠ مسسب٠ة٘ة  ةٞ مسة  ٠ ككةٞة و كةةس . طى٘ىٗهٞة  ٝهد٢ٞشٙسٝ غةٟة مسةةؤ ُٞقٞوٞة ه ةٞة

ز٢ًٞٞ   ٝهد٢ُٞرؾس  كَٚلٟ   ٞ  هٞغةلسَٙلٟ مسةؤ  ةة   قىسٚاؽ ٗهٞ طَٟ٘ٙ ُٞ بٙٞ  هٞضٞة شٙسٝ  مسٞة ٙٞة
بري    ٞاةسٙؼ هٞة وً٘رُةدب٠  مسةة    ز  ُؿةٚة ٞ  هٞطةة  خؤغٟة هٞ ٗبٙٚةدب   ٗ زْب ٠ مسسبٙةر  ُةرز ٝ ضٞة

ٝ كس   مسٞ َ مسٞمسة طساِٟ ٢َٞ  ٗٗ غرزٝ  ٞ مس  زْب  ٙٞكدطرل مسْ٘ٗ ٗ  ُؿٚبري ٙرْ ًَ٘رؾٞز
ز ةةر٠ هٞة ُرؾةس     ٗ زْب  كٞ ٢َٞ َره ٠ٞ  ٠  ق٘ٝ  ًٚرقرزوري ٞهٞغلسٝك٠ٞ مسآل٠ٝٗ كس .  مس

ْ ُرؾةس   ٝهد٢ٞ َ غةرز٠ٝ ثةة مسٞخػة٠٘      ٝهد٢ٞٗهٞ كس  كٞ  ُؿٚبري ٠ مسدباة. ٗبوٚعٞة ٗهٞة ٢ٞة
 بٙٞٗٝ.   ٗ ٢َٞ  ٝم٘بٙٞ مسس ِِِقسٚاؽزٙػٟ مسؤ ًرزٟٝٙ ككٞك٠ٞ ُرز  مسؤ  ثرُصٝ ٓٞشبز  ِٙر

ٚ ٓةر  مسةٞ  ٝع    ٝ ب  غرز٠  ز422هٞ ضره ٟ  ٝ طىري  ٚ ) ٞدي مة ٢ة ٝٗٝ مسة٘ٗ.  نب غىبٌ  ٥ى
ؤَ  ٗ مسةَٞ اٞزَةٞ هٞغةلس٠ زؤَ    مسٞغٞك٠ٞ خؤ٠ قسؤغو مسٞ ًٞهٚلٟ ز طري  ٞدي م٢ٚ 

ُرْ ك٘غةةو. ُرؾةةس  ٓراةةٞ غةةرزٝكٞٗٝ  ٓةةًٞ٘ٗٙرُٟ  بطرلكةةس ٗ  شؤزٙةةرْ هةةٞ ً٘ضةةو ٌر    
ٓةر . هةٞ ٗب٠ ًَ٘رؾةٞزٝٗ    ٝٗهٞ كةٞ ٢ًٞة٠ٞ مسٚطةو  هٞغةلسَٙلٟ ُةرز ٝ ضةٞز  ز      ٝهد٢ٞ

ؤَ  غرزٝك٠ٞ شٝٗو كس . هٞثرغدب هٞغلسَٙلٟ اس٠ زؤَ ٓةرو مسةٞ   غلرُٟ هٞغلس٠ ز 
 ٢ٌٚدب ٝٗٝٗ غرزٝكٞٙرْ ضُٞدٝٗٝ.

 

زٝو ٗ زؤًٟة  ز     ٠ ًُٞرل٠ثاب ٝدي ٢ٖٗٚ  ب  426هٞ ضره ٟ  ٝاَٚلٟ شؤز٠ مٞة  ٠ ٓةر ٝو٘ة
اٟ ًة  كةؤكس ٝٗٝٗ ز   ٗهةٞة هٞغةلسَٙلٟ كةؤكس ٝٗٝٗ هةٞة   ٝهد٢ْٞٗب  ُرؾةس  زٞ ٠ٗٗلةس ٝ ًًٞوٞكةٞة

ٗو  هٞة اسضةرُر        ثىاب   ٝدي ٢ٗٚبقٚػٞٗٝ ٢ٌٚدب ٠ مسؤٓرو    سط٢ٞ ٠ قةرٗ ثةكٞة َ َره ٞة كٞة ٢ٞة
ٗٝ. ُرؾةةس  طٞز ِِِ ٞ ٝهد٢ٞبٙةٞة لٟ ز  ذٗهةٞة كرغةة ٚه مسٞمسٟ ز  ٗؤَ َُ٘ٙلةٟة مسةةؤ ًةٞة و ضةة٠٘ مسةٞة ضةٞة ٙعرٙةٞة

ز٠ٝ  ز   ه٘ ُٞكس ُٟ مسٞ ًعرٓٞ ٠ٝ ؾ   ٓةر  اٞٓدٙةد٠ كةس    ٝن  مٚورمسٟ ه٠َلةس ٗ مسٞة ًَ٘رؾٞة
لٟ ز ِِِ  ٚه ٞ    ؤَمسةٞة َ ًةٞة ٗهةٞة ُةةرز ٗ   ٝهد٢ٞ ٙةةرز٠ مسةةؤ ُرؾةةس    َطىى٢عخةةؤ٠ مسةخٞمسٞزُ٘بُةةدٗ مسةة

لٚؼ ٗبش٠ زَيذم٘  َِٓٚر.ىزخ٘بٟٓ كس ٗ  ًٞٚه
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شٝٗاٚرْ كةس     ٚ)ضٜٛدا٤  ُرز ٝ ضٞز  اثاب ٝدي ٢ٗٚ ب و٘ٝاَٚلٟ هٞطٞ   427هٞ 
ٓةةر ٗ ٢َٞٗٙػةةٟ ًَ٘رؾةةٞزٝ كةةس . ٢ٌٚةةدب ٠   ٝٞغةةلسٝ ٓراٞضةةٞز  ز هةةٞ  ٗبٙٚةةدب ٢ةةَٞ ه 

ًٞهٚلٟ زؤًٟ ثٚرطٞٙػةو  مسةٞ َ خةسبث غةلرٗ ُٚٔرٙةٞو غةرزٝكٞؽ كٞٗاةٞ  ٝضةو         
 زٗبُٟ.ٞوً٘رُدبُٟ ً ٚثاب ٝدي ٢ٗٚ 

ُد ضةةةةره َٚم 432هةةةٞة ضةةةةره ٟ  ًٟٗ  غص غةةةةرش   كةةةٞة قةةةٞة ش٠٘   ٖ  ب  وةةةٞة ٢َٚسبُةةةٟة ًٞزكةةةٞة
ْ  ذ٢ةةر اَى ٗ اةةر  ٗ  ز  َٗٙةةسْب  ٝزمسرجيرُٚةةرْ مسٞوةٞة ٗٙةةرْ كةةس ٝ ك٘ز ضةةورْ  مٞغةةرٙس٠    ٗكس مسة٘ة

 ٚ ُٟ  شؤز مسةةٞة غةةة مس٘ٗ  مسٞغةةةَٚلٟ كةةٞة هةةٞة  د ٓرشمسةٞة ٙرْ كةةةس   مسةٞة َ قر٢ٚةةةد٠ٝ ُةةٞة  ٝو ًقرمسٞهةةٞة
ٗ ُةرٗٝ    ٞ  مسْ٘ٗ  ز ٚ٘ز٢ًٚ ٗزًٟ  ز ٠ ٢ٞة كٞٗاِٞة    ٗٗٙرْ كس مس٘ٝ ٗ اٟ َلرز٠٘ هٞطٞة  ك٘ة

ز ِِِ ٗٝ  غةٞة ار  ٢ةةرقسٝ ٛظىىَٙلٟ و٘زضةٞة شٝ  َةٞة ًٟٗ غةٞة َ وةٞة اٟ ٢ةٞة و ٗ ًِدبه ٚػةٟة ه ةٍة ٗ َٗٝػةٞة
ٙرْ هةةٞة غةةة ُ٘ٞثرزبضةةةو. ك٘ز ٝكةةةرْ خؤٙةةةرْ كَٚػةةةرمس رٗٝ   ٝزمسُٞةةةدٗ زَٙطةةٞة ش ٞٗٝ غةةةرك ٗ قةةٚة

ا ضةٞة  كٞضةةَٚلٚرْ ه٠َل٘غةةذي. ٗ   شبز ٗ ثَٚةِة و غةةلرُدُٚرْ ٗ ٓةٞة ٗ  ُٚٔرٙةٞة مسٞزمسٞضةةو كس مسة٘ة
ش ٗ         ًرل٠ غةٞة ٗو ٢ةٞة : َةٞة َ  ٙ ُةٞة ُرٗ ٢ةٞة ٞ  كٞضةةَٚم هةٞة  ؾةةشؤزٙةةرْ زَي مسةٞة ٙى طةةساّ ٗ هةٞة

مس٘ٗ  ٓةةز ِِِ ٗ   ٝع  ٢ٗٞضةةر٠ ٓةٞة ٠ كةٞة ثَٚٚةةرْ مسة٘ة ٗ ار ُةٞة ن ٗ ضةة   ٗ ٗ خٚةةرْ ٗ ٢ةٞة ًٞ٘ٗ قةٞة
 ك٘ز  كٞٗو ٗ مسروٚػٟ هُٞرٗ غرك ٗ  بخر مسآلٗمسُ٘ٗٞٗٝٗ اٞقسٗ اُ٘ٗر مسْ٘ٗ.

ٍ ْ ايطى هٞ مِٟٞٙ ضره دب  ٢ٚدلبٍٓٚ ُٞٙري ٠ مسسب٠ ض٘ قة٘ٗ مسةؤ ز ٠ٝ. غةٞش٠      طػىس
   ٗ  ب 433ٟ ١٠ٝ ةٞمسةةٞهٚرْ مسٞةةَٓٚػةةو١ هةةٞ ضةةره    ٗ اةةٟ ز ِِِ  ٢ةةٞٗ ُةةرٗٝ هٞاسضةةٟ ٢ةةٞ

زٗٗٙرْ كةس ٝ  ٙرزمسةٞكسٗ ً٘ؾةب ٗ مسٞزَٙطة٠ٞ شؤز ضةٞخودب مسٞضةٞز  شؤزبْ  ب ٓراِةٞ        
 ز.ًٞ٘دي م٢ٚشٙس٠ٝ ٞضٞز ة

مسةةةةٞز٠ٝ غةةةةٞش٠  مس٘وةةةةر ٗ  ُرؾةةةة وٟ  ٗ قةةةةُٞد ز ٢ٝٚطةةةةَٚلٟ اةةةةس زٗٗٙةةةةرْ كةةةةس ٝ   
 ٚ ٞ ٗ  ثةةٚؼ خرث٘ز ٙةةرْ اةةر ْ ٗ َٗٙسبُلةةس . مسةةٞز٠ٝ  ٚ  ٙرزمسةةٞكس ٗ  مسرشمسةةدب ٗ  َطةةَِٚ

 شٙسٝ مس٘ٗ.ٞٝقٟ غٞزوٟ ةز ِِِط٘غصغوٟ   هٞ ُؿ٘ز مسّ ٞغٞش٠  ً
 

٠ مسةةؤ ُ٘ٗضةة٠٘ ذٗهةةٞ كرغةةٞٝهد٢ًٞرل ضةةوٌٚرْ ٠ كةة٘ز ٠ ُرؾةةس ٢ةةٞزو ٞؿةة٢ٞمس٢٘ٞ 
اٞكوٚ ٟ ٢رغوٟ ه٠َلس ٗ ثَٟٚ ط٘و ار مسٞٓرز هَٚسٝ ٢ًِٞٚٚٞٗٝٗ هٞ  ٗبٙٚةدب ٢ٞقةٟ مسةؤ    

قةٞاَٚلٟ مسةؤ   ٝاضى زو ٞؿة ٢ٞمس٢٘ٞمسة٘ٗ  هةٞ  ٗبٙٚةدب     ٢ضى ُؿة٘ز ز ب ٞ. ً 45 ٝقٟ غرَز ِِِط٘
                         

ٝكٚضٞٙ  45  طَّٚ ً٘كسٙرُٟ ٢َٞ مسرضٞ مسٞ اٞزََٚلٟ اس ٢ٞطَٚس َٙوٞٗٝٗٗ  ٞاٟ ٘دَ  ٘ٙب ٞه٣ٞنب ٥ٝٗ ز ٙ  ٞ.ُٚٚثري ٢
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ٞ     ٞٗ كٞ ٓراٞ ةة كس  هٞغةلسٝك٠ٞ مسةآل٠ٝٗ     شٙسٝ  طسا٠ة٘ َٞثطةٟ كةس ٗ هٞضةٞز ٢ًٞة
ٗهٞ  هٞغةلسٙرْ ه٠َلةس ْ ٗ هٞطةٞه ٚرْ    ٝهد٢ٞكس .  وسٗبؽ ٠ َركٌٟ ً٘ؾبٗ ُرؾس 

لةةة٘ذزب. ٠َكٞٗاِةةةٞ غةةةٞز . غةةةٞشٝكرْ ٓةةةًٞ٘ٗ ار ُٞكةةةٞٙرْ مسٞةةَٓٚػةةةو ٗ شؤزٙةةةرْ ه    
٘ هَٞ غٞشبُٞ مسؤ ار ْ ق٘ٗمسُ٘ٗٞ  َط٢عمسٞ ٗ  ز ِِِطى   بُةٞٗٝ ضةِ رز. كةٞ طٞز ِِِ   ٝقةٟ ُؿةٚبري 
ٗٗٙةرْ كةس ٝ  ٙرزمسةٞكسٗ اةر ْ ٗ َٗٙسبُٚةرْ      شٙسٝٙرْ ًَ٘رؾٞزٝ كةس . هةٞ ثرغةدب ز    ٞة

زمسٟ ك٘ز ٠ ضةُٞدٗ مسةٞ   ٞؿ٢ٞمس٢ُ٘ٞؿ٘ز٠ طٞٗز٠ٝ غٞش٠ هٞ ٞٗهٞ  ًٝهد٢ٞكس . ُرؾس 
 ًره ٚػٟ  بٙٞ. َط٢عدبٗ مسٞٙٗبُٟ مسٞززٞ قؤ كس ُٟ ٗ اٟ ً ٢طغٞز

ؽ هةةٞ خسبثةةٞكس ْ ٗبشٙةةرْ  طىى٘ٞزبًبةةٞز مسةةَٞ غةةٞز مسةةٞ َ ٢ةةَٞ وًٞٗةةٞ ضةةيو ٞمسْ٘ٗ  مس 
ُةةَِٞٓٚر. ٗٝ  ٝٗز٠ ضةةةِ رزٗ ُؿةةٚبري ٗ خرث٘ٗزٙةةةرْ ؾةةرف هٞؾةةةرف اةةر ْ كةةةس ٗ     

 وؤه َٚلٚػٚرْ ق٘ٝ ضٞز ً٘ؾب ٗ طساٟ.
ُ٘ٗض٠٘ غةلراٟ   طػسٍْ ايطَٙلٟ مسؤ ض٘ذ   كرغٞٞظي٢ٞم ٚهٞٗهٞ ًٝهد٢ُٞرؾس 

 هٞ َٗٝػٞو ٗ غُٞرمٞاٟ غٞش كس .
ّٙ ٞم٘طةةةة٢ٝمسٟ  ثةةةةٞٙرمس٘ٗ. هةةةةٞ  ٝٗز٠ ز ٘غوٞز٠ اةةةةٞؾةةةةغ٢ٞ ب  439هةةةةٞ ضةةةةره ٟ 

بقةٟ ًًٞوٞكةٞاٟ زؤًةٟ اةر ْ ٢ةٞكس . ُرؾةس       سط٢ٞ ٝٗٗٝٗ٘هٞغلسَٙلٟ شؤز٠ كؤكس مس
 ٗهٞ طسا٠٘ َٞثطٟ كس   بهلرًى .ٝهد٢ٞ

 ب  مسةِٟٞٙ كة٘ز بُٟ  ًٓٞ٘ ٠ ًَٞٚةد٠  ٗ  ٓٞشمسةُٟٞ  اَٚلكةة٘ٗ.     441هةٞ ضةره ٟ   
ًٞٞ مس٘ٗ: كٞهٞ ُصٙم ً٘ؾب ك٘ز ٠ ٢  46 مسٞطَ٘ٙس٠ٝ  بهلرًى  ضٞمسٞمسٟ ٢َٞ اَٚلكُ٘ٗٞ

                         
ٗ.      6غسٙروٞرََٚبٟ  ثَٚػلٞٗاّ  ُؾ  46  َ  ٗٗ مٞغةرلٝاٞ  وةسٗبؽ  مس٘ة ُٟٗ ٢ٞة ٞه ة ضٞمسٞمسٟ اَٚلك٘ة ٢  

ًس٠ مسةٞة  ٝهد٢ُٞرؾةةس  ز ً٘ؾةةب.   ْ مٚطةةلرُٟ َةةركٞضةةٞؿ٢ٞمس٘ ٢ةٞةٗهةٞة ٢ةٞة وسٝ كةةس  كةٞة مسكةةَٚوٞ ضةٞة ٌٟ مةٞة
ز٠ مس٘ٙ     ةةة مسٞزبًبةٞة ةٟة  ُراُ٘ب َ  ٚةةمسةٞة  شٙ  ضةةوةٞوةةسٗبؽ كةٞة ز ُٗب ًرل  ُٟ ٞضةةٞٞٗٝ ثٚةةر٠ٗ ُةةرز ٝ ال٠ ٢ةٞة

َي          ؾة ٗغم. ٓٞشمسُٟٞ كٞة  ً٘ طٞة ز  ٞه ز غٞة و كٞة ٢ٞطٞة ٗ ثَٟٚة ط٘ة ٗهَٚس مس٘ة ٞ رََٚبٟ وٞة ٠ ٓٞة ًرل مٚطةلرْ  ٢ة
ًرل    َ  ٗٗ ٢ٞة كر. ُرؾةس       مسلر  ةصٙسٝٗ شبخؤغٟ ٢ٞ باةٗ مسَٞ قَٚو ٞة ٢ٞة ز ٠ٝ كةس  مسٞة طةر ٙٞة ٗهٞة  ٝهد٠ٞ٢ ك٘ة

كٟ مسةةؤ   ٞ كؤًةٞة ؼ ٙرزٙ  ٢ةة ٗ كةٞة      ٚةةًرل مٚطةةلرْ ُةةرز . وسٗبغةٚة َ َسٗمسةٞة ب مسة٘ة ٠ُدب. هةٞة ًرل َٞضةٞة ٠ٞ ٢ةٞة
 .ؾٝإٛعمٞغر٢رل٠ مٞزٝو ٞه وسٗبؽ مرةص مسْ٘ٗ ٗ ٞه ًٓٞ٘ٗ الٙٞكٞٗٝ كٞٗاِٞ ضٞزكَٚػ٠٘ 

ٔراب٘ٗ  ثةةُٞر٠ مسةةس ٝ مسةةٞز مسٟ كرهٚ ةةرز  ٓةةٞه ٢ةةًٞةةٞهٚم مةةٞشٙصٜ مسةةٟ٘ٝٙٔ  كةةٞ هةةٞ  ٝضةةوٟ ًةةٞهٚم  
 ٗبُٟ. زٞ ً ٠ٗهٞٝهد٢ُٞرؾس 
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ٓةةةًٞ٘ ٠  قةةةُٞد وٞ ٙةةةٞكٟ ٗٝن  مٞوسٝ ٢ةةةٞكس  ٙرْ ٓةةةٞمس٘ٗ  ٗٝ َركٌٞكٞغةةةٚرْ      
٠ مٚطةةةلرُٟ ٓةةةًٞ٘ ٠ مسةةة٘ٗ  طةةةٞٗز٠ٝ مٞغةةةرلٝاٟ ٓٞشمسةةةُٟٞ   ْ كةةة٘ز ِِِٞضةةةٞؿ٢ٞمس٢٘ٞ

ٞ ؾةةغةةم ْٞٗ كةة٘ز ٠ ًٞضةةٞؿ٢ٞمس٢٘ٞب بقةةٟ مسةة٘ٗ. ٢ةةَٞ َةةركٌٟ   سطىىرََٚبٟ ٓةةٞٗهَٚسٗ ٢ةة
ْ مٚطةةلرْ  ٞضةةٞؿ٢ٞمس٢ً٘ٞرل ٢ةةٞزي مسةة٘ٗ. ٞمس٘ مةة٢ةةٞٓةةٞٗهَٚسٝ  مسسبٙةةٞكٟ ٓةةٞمس٘ٗ ُةةر٠ٗ  

 ُٟ مسسبغٟ طسو.ٞضٞؿ٢ٞمس٘ ٢ٞدب كٞ ٓٞٗهَٚس مسطس . ٗبوٚعْٞ شٝٗاٟ كس ٗ ٚٙرزًٞا
اٟ هةٞة     زي ٞمس٘ مةة٢ةٞةْ مٚطةةلرْ ٗ ٞضةةٞؿ٢ٞمس٢٘ٞوسٗبغةٟة َةةركٌٟ ً٘ؾةةب  بٗب٠ ٙرزًةٞة

ُٟ كةةس  ز ُرؾةةس   ٓٞشمسةٞة ْ ٞ ٠ ًةةٞظيةة٢ٞم ٚهٞٗهةٞة ًةةٝهد٢ٞاةةر مسكَٚوٞضةٞة ٘ مس٢ةٞةزٗبُٟ. ٗبوٚعةٞة
ٞ ًرل ٢ٞو خؤ٠ ق٘ٗ بايراْ مٚطلرْ  ٞضٞؿ٢ٞ ٠ ُةرز . مسٞة َ     ٞمس٘ مة ٢ة ُٟ ذْ مسسبكٞة زي ٓٞشمسٞة

  .9.  بهلرًى. ةودٗٝٗٝ٘ٗهٞٗ وسٗبؽ قرن مسٝهد٢ٞهٞٗ ٗٝووٞ ب مسِٟٞٙ ُرؾس 
ٗهةٞ  ٝهد٢ٞمةٍٚ  ٝٗهةٞ وةسٗبؽ ٗ مسسبكة٠ٞ ش   ٝهد٢ٞ  ًٞة ٞمو٘ ب  مسِٟٞٙ 441ًهٞ ضره ٟ 

ً  ٞمس٘ كرًى اَٚم ق٘ٗ. مسسبشب٠  وسٙؼ مسّ مسة ٢ٞ هةد   مسةٞ ٢ٚػةرزٝاٟ وةسٗبؽ     ٞو٘زبْ مسةّ 
زو ٞؿة ٢ٞمس٘ ٢ٞمس٘ كرًى ثُٞر٠ مسس ٝ مسٞز ٢ٞ بٗ غٞهٞمس٠ٞ ضُٞد. ى مس٘ كر٢ًٞق٘ٗ مسٞطر 

زو ٞؿ٢ٞمس٘ ٢ٞمسؤ َٞق ضُٞدْ هٞ وسٗبؽ ٢ًٞس٠ مسٞ   ٗهٞٝهد٢ٌٞرْ. ُرؾس ًرل ضو٢َٚٞ
 ْ مٚطلرْ ُ٘ٗضٟ.ٞضٞؿ٢ٞمس٘ ٢ًٞرل ٢ٞٙػٟ مسؤ ذ بٗ كرغٞ

زٗٗٙرْ كس ٝ ً٘ؾب  هُٞصٙم ٢َٞ غرزٝ  ا٘ٗغٟ  ٝٗٗٝٗ٘هٞغلس٠ ٓٞز ٗٗال كؤمس
َٙلٟ و٘زضٚرْ هٞمسِٞٙر وًٞٗر  هٞغلس٠ وسٗبؽ خةسبث  هٞغلس٠ وسٗبؽ مسْ٘ٗ ٗ غٞز ِِِ
ٞ زو. ٞؿ٢ٞمس٘ ٢ٞغلر  خؤٙػٟ كٞٗاٞ  ٝضو  َٚ ٢ة  وةسٗبؽ ٠ اٞضةوٌٟٚ     ٌرًْرل ضةو

ٗهةةٞ هٞاسضةةٟ وةة٘ٝو ثةةٞٙركس ُٟ كةة٘ز ٗ  ٝهد٢ٞمةةٍٚ ٝٗهةة٠ٞ مسةةسب٠ كةةس . شٝهد٢ٞمةةٍٚ ٝش
زو ٞؿةة٢ٞمس٘ ٢ةةٞٝضةو قةةُٟ٘ٗ ً٘ؾةةب  وسٗبغةةٟ مسةةٞزٝ كس ٗ ُرز ٙةةٞٗٝ  ً٘ؾةةب.  هٞ 
 . 47 ٗٝ طٞز بٙٞٗٝ ٗ اٟ خؤ٠  ٌرْ  هًٞٞ مرةص مسً٘ٗرل ضو٢َٚٞ

                         
٠ مسٞ ُٞٗمَٚلٟ اس مسٞٙرْ كس ٗٝٗ ٢ٞه ة: مسِٟٞٙ ث٘حد َطَّٚ ٢َٞ مسٞٚبهلرًى مسٞ مٞكطٟ ضٞٙ  47 

ٗٝ ٓٞز ٗٗال هٞغلسٙرْ هٞٙٞن كس   هٞٗ مسِٞٙةٞ ب ضةوٌَٚرُٟ     وسٗبؽ ٗ بمس٘ كرًوٟ مسسب٠ اَٚلك٘ٗ
ٞ ٗهٞٗ ٝهد٢ٞك٘ز ٠ ُرؾس  ٞ   ْ مٚٞضة ٢ٞٞؿمس٘ ٢ة   مٞغةرٙس٠ كة٘ز ٠ذل   َطى٢ عطةلرُٟ ًَٞٚةد٠٘ مسة

. بمسة٘  املػثٝى١  غةرزٝكٞٙرْ َٗٙةسبْ كةس . هةٞ  ٗبٙٚةدب قةُ٘ٗٞ ضةٞز         َعثاٜا ٚ مسٞغٞز  ٓراِٞ ضٞز  
هٞمسةةِٟٞٙ  ٗٗ ٜٓٝثىىا ٚ كةةرًوٚؼ مسةةٞخؤ٠٘ هٞغةةلس٠ مةةٞزٝو ٗ بمسةةّ ًطةةٚ  ٝٗٝ ٓراِةةٞ  ًةةسج مسةةر   

ٞزب٠ كةةة٘ز  مسةةةٞخؤٙرْ ٗ هٞغةةةلس ب   ٗٗ زؤذ غةةةٞز   ٝٗبًةةةٟ كةةةس . هةةةٞ  ٗبٙٚةةةدب ضةةةوٌَٚرْ ٗ ٢ً٘ةةة 
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٘ 441هةٞ ضةةره ٟ   ٍ ْ ايطىى ب ضة ٗهةٞ ُةةرز ٗ اةةٞكوٚ ٟ  ٝهد٢ٞ  خٞمسةةٞز٠ مسةؤ ُرؾةةس  طػىس
 َٗي كس .٘م ٢َٞ اٞكوٚ ٠ٞ وبٚهٞ ب ُر٠ٗ مسَِٔٚس . ً٘بطه٠َلس  كٞ هٞ خ٘

هدٗهةةٞ كةةس  كةةٞ ال٠ ضةة٘ه ورْ  ٢ٞؤَ  زةةةر٠ هةةٞ ُرؾةةس ٞ مةةِٟٞٙ ضةةره دب ًةةٞهٚلٟ ز هةة
مس٘ ٢ةةٞ ٢ٞه٣ٚطةة َٗهةةٞ غةةٚخ ٝمسلةةر مسةةؤ مسةةٞز بُٟ  ًوةةم بخيةةرز   ُرؾةةس بهد تٛضىىط طػىىسٍ

ْ ايطٗ ٢َٞ زةر٠ٞٙ ه٠َلس . ض٘ طػسٍْ اطيزٗبُٟ ُرز ٝ ال٠ ضً٘ٞ ٠ك٘ز  ٗه  مسدٞم
ٞ  ٝهد٠ٞ٢ ُرؾةةس سطىىهٞمسةةٞز خةةر  طػىىسٍ ٢ةةٞٗ ًٞهٚلةة٠ٞ مسةةٞزٝ كس ٗ     ٗهةةٞ مسةةٞمسة  قٚدٙةة

ٗٝ ضٞمسٞمسٟ شٙر ٠ ٢ٚعوٚبةرز٠ ًوةم ُرؾةس بهدٗهةٞٗ ٓٞ ٙٞٙةٞكٟ شؤز٠ مسةؤ       ٢ً٘ٞٞؽ مس
 ٚؼ اٞمٌرل كسبٙٞٗٝ.ه ضورً٘ٞٓرو ٗ هٞمسٞز خراس٠ ٢ٞٗٝ ًصطٞٗاٟ ٢

طةةس   ذٝزمسرجيرُةةٞٗٝ ز٠ٗٗلةةس ٝٗٝ ًةة ذهةةٞ ٢ةةر طػىىسٍْ اطىىي ب  ضةة446٘هةةٞ ضةةره ٟ 
ٝ  ٝهد٢ٞمسٞ ٝضةةو زؤًةةٞٗٝ مسةة٘ٗ  ًَ٘رؾةةٞز٠ٝ كةةس . ُرؾةةس        ٗهةةٞ مسةةَٞ ًُ٘رضةةٞمسٞاٞٗ

  بهلرًى . 48 ٓٞ ٠ٞٙ هٞطٞ  هٞغلسَٙلدب مسؤ ُرز   َ  ط٢عمسٞ
شٙسٝ َٞةةركٌٟ ٗ اةةٟ ةةة  ٞٗٝٚةةٝف مسرٗكٚز طىىٌ٘رْ  هةةٞ ًرل ضةةو٢َٚةةٞزو ٞؿةة٢ٞمس٘ ٢ةةٞ

ٞ غةؤزٝاٟ ضةُٞدمس٘ٗ  ثَٚٚةرْ ٢ةٞط٘و       مسة٘ٗ. مسةٞ ٢ةرشب٠ٙ٘ شٝمسةسٗ شُٝةط      زو. ٞؿة ٢ٞمس٘ ٢ة
هةةٞ طةةٞٗز٠ٝ مٞغةةرلٝاٟ     ٠ قوةةٟ  بًرل ً٘ضةةلٟ كةة٘ز  ٢ةةٞٓٞزقةةؤُة مسةة٘ٗ هٞطةةٞ     

شٙسٝ مسةة٘ٗ  مسةةِٟٞٙ اَٚةةم   ٞوةةٞ ٠ غةةٞزوٟ ةةة   َطىى٢ب١عرََٚبٟ ؾةة ٗ مسٞخوٟ مسٞخوٚةةٞ 
٠ ً٘خرمسةٞز٠ٝ هٞطةٞ  كةس ٗ ٢رغةوٟ كةس ٝٗٝٗ      ظىاٖس وةٟ ه٠َٔةٞه طسا٘ٗ مسةٞ    ٗٝ ز ِِِ  ق٘ٗ

ٞ رََٚبٟ  ًِٚةم ٠ زَي ًةرزٝ كةر  ٢ةَٞ     ؾة مسٞغة٠ِٗٞ   بٛطىاٖس٣ ٢ٞٗٙطوٟ كٞ ككٟ  مس٘ ٢ة
                                                        

ٗٝ مسٞغَٚلٟ هٞغلس٠ مٞزٝو  وسٗبؽ ٙؼ قةُ٘ٗٞ ال٠ بمسة٘ كرًةى ٗ مسةَٞ اٞزَةٞ        هٞغلسٙرُٞٗٝ
ٞ اٞكوٚ ٟ و٘زضٚرْ هٞ  َط٢عمٚف مس٘ٗ  مسٞ َ ٢ً٘ٞزب٠ مٞزٝو مسٞض٘و٘ٝاٟ وسٗبؽ  مس٘ كرًةى  ٢ة

هَٚةٟ   كس   كٞ ُٜٞ ٢ٞا٘بُٟ مسٞةَٟٚ مسَِٔٚة  ٗٝ هٞ اسضٟ ٢ًٞٞ كٞ هٞغلس٠ مٞزٝو مسَٞ مسٞٓرُٞٙٞ
ق٘ٗمسَٚوٞٗٝٗ مسكَٚوٞ وسٗبؽ  خؤ٠ ٓٞه طرٗ ق٘ٝ ال٠٘ ٢ٚطوٚ عر٠ ًِؿ٘ز٠ كةس   مسةَٞ اٞزَةٞ    

 . 431ل ٤5ٍ ٗٗ مسسب زَٙم كٞٗاِٞٗٝ  ةص
د َطَّٚ هٞ زٙطرهٞكٞٙدب  ٢ٞه ٟ  ًٞهٚم مٞشٙص٠ مسةٟ٘ٝٙٔ  كةٞ خةؤ٠ خطةوب٘ٝ ثةُٞر٠      ٚضٞٙ  48 

ٗ وةٞ زَٙلٟ شؤز٠ طةرلب. هةٞ ٗب٠     ُرؾس بهدٗهٞ ٗٝ  هٞ ًٚرقرزوري  ب وٞضسَٙلٟ  زبٙةٞٗ َ٘زًةٞو  
ٞ ٓٞشبز  ِٙةةرز قسؤغةةوٟ مسةةٞ ًوةةم ؾةةمسةةَِٞٙٚم ثرزقةةٞ ٙةةرو٘اَٚلٟ شؤز ُرٙةةرمسٟ ٓةةٞمس٘ٗ ًةةٞورمسٚى مسةةٞ  

  .6غسٙروٞ ُ طػسٍْ ايط٘لٚؼ مسٞ ٙرز٠ ُرز ٠ مسؤ ضٚهٞٗهٞٗ ًٝهد٢ُٞرؾس 
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ٞ ٙطو  ه ٟ ٢ًٞرل يو٘هٞ مس٘ٗ  ُٞههد٢ٞم ُرؾس ٚهٞبٓسٝ خ٘غلٞشب٠ ًط زمسٟ ٞؿة ٢ٞمس٘ ٢ة
 خرهؤشب٠ مسػلَِٚةٗ ز بش٠ مس٘ٗ ككٞكٞ بٙٞٗ مسؤ٠ ُرز .

قة٘ٝ ال٠  مسةٞ َ    ٢ً٘ٗٝٗٝٞري مس  زوٞؿ٢ٞمس٘ غًٞرل ٢ًٞرل ً٘ضم  هٞ ٢ٞمسٞ اٞزَٞ 
طٞٙػةوٞ    ٌرْ طسا٠٘ َٞثطٟ كةس . ٢ةَٞ خٞمسةٞزٝ هةٞ ٗٝووةٟ غةٞشب٠ زؤَ  ب      بًرل ضوَٚ

ض٠٘ غٞقرمٞاٟ مسةؤ كةس   مسةٞ َ    ٗٗهٞ ُ٘ٝهد٢َٞٙلٟ مسؤ ُرؾس ذٗ كرغٞ طػسٍْ يطاض٘
بٓةرل ٢ةَٞ ًٞمرًٞهٞٙة٠ٞ شؤز ثةُةرخؤؽ مسة٘ٗ       طٗضم ًةس . بمسة٘   ٘هَٞ مسِٞٙٞ ب ٢ًٞرل ً

ًرل ضةةوٌٚرْ ُةةرز ٗ طةة٘اٟ: ًةةر بَ ٢َٚةة٘ٝ ٢ةةٞارْ   ٢ةةٞٗهةةٞٗ ٝهد٢ٞٗٝ خٞمسةةٞز٠ مسةةؤ ُرؾةةس  
ٗ ًِوةةةرْ ط٘ضىىىٝٗٙطةةةو ٢ةةةًٞرل ً٘ضةةةم مسلةةة٘ذْ  مسؤقةةةٟ ككةةةٞك٠ٞ ًِوةةةرْ كةةةس  مسةةةٞٗب 

 غٞزًٞشبز كس .
ٞ زمسٟ خطوٞ ٢ُٞدَٙػٞٗٝٗ شٝٓس٠دب مسةٞ  ٞؿ٢ٞمس٘ ٢ًٞرل ٢ٞ٢َٞ مٚورمسٞ   ٓةسٗ  طىا مس٘ ٢ة

  ٓراةةٞ ةَٚطةة٠ٞ٘ ٢ةةًٞرل ٗه آلمسٚةةد٘ٝكةة٠ٞ  مٓةةس ك٘ز طىىا٢ٞٗٙػةةٟ ك٘غةةو. هةةٞ ٗب٠ بمسةة٘ 
        ٝ   ضوٌَٚرْ مسؤ ةةٞهبٟ  ه ةٟ  ًَ٘ٚبةٞاَٚلٟ شؤز٠  ٝزَةٞق ُ٘بُةدٗ مسةؤ ٢رغةو مسُ٘ٗةٞٗ

ا٘ٗغةةٟ ٙةةٞن مسةةْ٘ٗ ٗ   شٙسٝ بَٞٚلةةدب. هٞمسةةِٟٞٙ قَِٚةةم ٗ ةةة وةةٞزبزٙرْ هٞضةةٞز ٢ٚ وٌرم
 . 49 ٌرُٟ ك٘غومس٘ ضو٢َٚٞ ٗه آلٙدٞمس٘م

 

٠ كةةس  مسةةٞ َةةركٌٟ ؾةةس٠ كةة٘ز ًِِِٞرل ٢ُةةٞٗهةةٞ هةةٞ  ٗب٠ ٢ةةَٞ ٗو٘مراةةٞ  ٝهد٢ُٞرؾةةس 
شٙسٝ  اةر َةٞوٟ كةركٟ مسطةَِٚة. هٞغةلسَٙلٟ شؤزٙػةٟ هٞطةَٞي ُةرز . هةَٞ ٗٝووةٞ ب           ٞة

ٞاٟ شب٠ُةةة٘ مسةةةٞ هٞغةةةلسٝٗٝ ؾةةةبْ  مسةةةٞ قس زٞٙػةةةٟ كةةة٘ز ٠ مسةةةٝزَ٘ةةةركٌٟ ً٘ؾةةةب  و
شٙسٝ اةةةةر شٝٗاةةةةٟ مسلةةةةر. ً٘خرمسةةةةٞز٠ٝ هٞطةةةةٞ  مٞغةةةةرلٝاٟ مسٞخوٚةةةةٞٗ   ٞق٘ٝضةةةةٞز ةةةةة

ٞ مسٞغِٞٗٙٞؽ كس ٗ ٢ٞٗبُٚؼ ٢ٚوٚ روٚرْ هٞطةٞ  كةس ٗ ٓةًٞ٘ٗٙرْ زَٙطةٞٙرْ مسةٞ       ًرل ٢ة
و طسو ٗ غٞز َٙلٟ و٘زضٚرْ هٞمسةِٞٙر وةًٞٗرٗ ك٘غةورزَٙلٟ شؤز هةٞ ٓةٞز ٗٗال      ٝؾسُٞ

بٙةٞٗٝ  ٗبُٟ غلرُد٠٘ وةسٙؼ مسٞمسسِٙةدبز٠ طٞز ِِِ  زٞ ؾس ًًٞرل ٢ُٞٚ ٞ كسب. مسٞ َ مسٞ ُٞا
 ٖ   بهلرًى .447 

                         
دٗهةٞ  هzmهم ُرؾةس  ٢ًٞٞرل ضوٌَٚرْ مسٞ خٞه ٞقٟ ًة   ثري٢ٞه٣ٞدي ٢ٚد َ٘ضَّٚ  مسٞخٚ قٟ ٚضٞٙ  49 

 َٛ ًٗةٞاٟ ث٣َٚةةٞكر. ٗٝؿةر  مسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ  بهلرًةى  هةةٞ    ٘ٗ هةٞ  ٗب٠ مسةةرٗكٟ ضةٚرُصٝ ضةةر  َل    ب٢ةُٞ
 ثَٚؼ مسرٗكٚر ك٘ذزبٗٝ.
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زو مسةة٘ٗ  ُٚ ةةروَٚلٟ خسبثةةٟ ٞؿةة٢ٞمس٘ ٢ةةٞز٠ ضةة٢ٟ٘ اةةٞ مسرل٠ ثىى٢٘ةةٞ  ٢ةةَٞ ٗو٘مراةةٞ
 خطوٞ مسِٞٙٞٗٝ.

ظيةٞ  ٗٝقةراٟ كةس ٗ مةً٘س٠ هةٞ ٓٞغةور       ٢ٞٗهةٞ  ٝهد٢ٞؾةس  ٖٞ  ب  ًٞهٚم ُ 452هٞ 
 ٗ َ    مسٞزٝٗذٗٗز مسة٘ ٞ ًٗةٞاٟ كةس . خٞهٚ ة٠ٞ مٞمسرضةٟ      ٘لثةٞلرٗ  ٗٗ ضةر   هقر ز  ٢ة

ٞ  ٝهد٢ٞؾةس  ٞمِٚ٘بُٟ  ُ . ًًٞوٞكةٞاٟ ًسٗبُةٟ هةَٞ ً٘ ٝاةٞ ب شؤزمسةرؽ       ٗهةٞ ٠  بمس٘ٙة
كةس ٗ وةٞ زٗ غةٞزٝقَٚلٟ شؤز شؤز٠ مسة٘ٗ  مسةٞ  ٝزٝةٞٙةٞك٠٘ب كةٞ         ٠دبز٢ٝٚٗ فع٘قر

 511ٞٗ ضةةةةرشُدٝٗ ُ٘بُدٝٙةةةةٞكٟ شؤز٠ مسةةةةؤ   ٚةةةةمسةةةةؤ كةةةةَٞ ًةةةةٞهٚم زَٙلةةةةٞٗا٘ٝ. ةرزٙ   
ٞ  ٓٞشبز  ِٙرز وٌٚةٞاٟ شٙةراس   ؾٗ. اروٌٟ مسٞشَ ٗ كٞٙ ٟ هٞ  ٗٗ ً٘ضوٞقسٝغ٠ٞ مس٘

ًٞا٠دب طةٞزَي  رخمس٘ٗ. مسؤ قَٚسمسُٟ٘ٗ قَٚػو هَِٚرْ طٞزَي قَٚػولٞز٠ ُرز ٝ ًٚؿس  هٞ 
٘  ٞمسة ٞككٟ ثر غرٓرْ ٓةٞمس٘ٗ ةٞٗٓةٞزَٙلٟ مسةٞ وٌٚةٞو  كةٞ مسةٞ  ة       ز ٗي ٙةرو٘و  ًٞغةٔ

ٞشبز  ِٙةرز مسةٞ  ٙةرز٠ مسةؤ     مسٟ٘ٝٙٔٚ كس ٠ب٘ٗ هٞطٞ  ضٞ  ٓ 4 51 مس٘ٗ هٞ ًٞهٚم مٞشٙص٠
ٍ ضة٘هورْ   ٞ شٙسبُةٟ  ُٗٝةرز مس٘ٗ. هةٞ ةً٘وة٠ٞ     طػىس ٍ ٢ٞمس٘  ٢ة خس ٞغسمس٠٘ قة ًٞة   ٠هقرضة

ٗبُٟ هةٞ شًٝرُٚةدب   زٞ ٝقرٗ ضٞمر ٝاٟ ًًٞوٞكٞاٟ ًة ٗه٠ٞ ك٘ز ٠  ةٞٓرل  مس٘ٗ. ز ٝهد٢ٞ
َٛ كؤمس  . 3، ٤01ٍ بهلرًى. ةص ٗٝٗٝ٘شؤز ثَٚػلٞٗو. غ٘مٞزبٗ م٘هًٞرٙٞكٟ شؤز٠ ه

ٗٗٙةرْ  ٢ةٞه ة هةٞ ٓةًٞ٘ٗ الٙٞكةٞٗٝ مرغيةرُٟ مسةُٞرٗمسرُط ز         ض ًٚٞ  ارزٙخ بالًٍ بال
ٞ هدٗهةٞٗ هةٞ ةً٘وة٠ٞ ٢ةَٞ مرغيرُةٞ       ٢ٞكس ٝ ضةٞزب٠ ُرؾةس    كةرشزُٟٗ    ٗه ةآل بىد ٞمس٘ مة ٢ة

ٝف ٢ةةٞٗٝٗٝ هةةٞ ك٘ز ضةةورُدب مسآلٗكسبٗٝاةةٞٗٝ.  ز ِِِطىى٘هةةٞ   ٓةةٞمسٟ غةةرقٚعٟذمسةة٘ٗ  كةةٞ ًةةٞ
٢ٞٗٙطةةةو  ظيةةةٞ   شؤز غةةة٘مٞزبٗ م٘هةةةًٞرٗ َ٘كةةةًٞر٠ خةةةؤؽ   ٢ٞٗهةةةٞ ٝهد٢ُٞرؾةةةس 

  .451.ي٢3ٞخ وَٚلٟ شؤز ثرن ٗ مسو ِد٠ ٓٞمس٘ٗ  ةود
 

ًةةٞاٟ ًًٞوٞكٞاٞكةة٠ٞ كةةس ٗ ٓةةًٞ٘ٗ رخىىمس٘ ُرؾةةس مةةر ي  مسةة٘ٗ  شؤز ٢ةةٞغةؤزٝاٟ   
كةةةٞع خؤغةةةٟ ٢ٞٗٙطةةةو  ٢ِٚطةةةٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢ٚطةةة َ . ٢ةةةَٞ ًٞهٚلةةةٞ طٞٗزٝٙةةةٞ مسةةةؤ   

                         
ٗ  ٞٗهة ٝهد٢ٞ ٤ٓرٞٗهة٠ٞ كة٘ز ٠ مسة   ٝهد٢ٞالي  ٞم مٞشٙصٝ ك٘ز ٠ ةة ٚه٢َٞٞ ً  51  هةٞ   ٝٗ  ٠ مسةٟ٘ٝٙٔ مسة٘

مس٘ كرهٚ رز٠ مسةٟ٘ٝٙٔ  ٢ٞم ٚهٞمسٞ َ هٞ غٞز ٠ ً  ٖ  ب  مس٘ٗ مسٞ ًٞهٚلٟ مسٞغدب435َ  1143ضره ٟ 
ٗهٞٗٝٗ ار ٗٝقراٟ هٞ  ًٚرقرزوري   بُٚػو ٗ هٞٗ   قّ ٝهد٢ٞخؤ٠ خطوٞ ذَٙس ٌَٚر٠ٞٙ ُرؾس 

  .142كسب  ارزخيٟ ً٘ؾى. ي
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ز٠ اثىىى٢ةةةرٗٝ بْ كس ُةةةٟ ًًٞوٞكةةةٞو  شؤز ضةةةٞمٟ كةةةس ٗٝٗ هةةةٞ ًٚرقرزوِٚةةةدب شؤز ٢ةةةر     
ػو٘ٝ. وٞ ٗ خٞضةوٞخرُٞٗ َةًٞرَ ٗ ًصطةٞٗو ٗ كوَٚبخرُة٠ٞ اَٚةدب  زٗضةو       مسٞة٠ََٔٚ

كس ٗٝ. هٞ  ٝز٠ غرزٝٗٝ ٢ر٠ٗ مسةؤ َِٓٚةرٗٝٗ مسرخكةٞٙٞكٟ  ثةرزن  اٚةر  بًٞشزبُةدمس٘ٗ        
ز٠ مسرؽ مسرغٟ َِٓٚرٗٝاٞ ٗة٘ . غرز٠  ُرؾسٙٞ  كٞهةٞ  اثهٞ غرزبُٟ اسٙػدب طٞزَي ٢ر

 ٞ ٌدبزٝٙةةٞ  ٢ِٚطةةٚقوؤثٞ ٙر٠ ز٠ ٢ةةَٞ َ٘كثىى٘قةة٘بز قسضةةٞخٚٞك٠ٞ ًٚرقةةرزوري مسةة٘ٗ ٢ةة
 ٢ٚط َ .

 
 (51)قاشٍ ابُ٘اصر

ٗهةٞ  ةَٚطة٠ٞ طساةٞٗٝٗ هةٞ     ٝهد٢ٞخس ٞهٞ ٗب٠ ٗٝقراٟ مسرٗكٟ  مسٞ ٙرز٠ٞٙ ٗٝشٙس قة 
مٚد٠ مسسب٠ هَٟٚ مرؾةٟ مسة٘ٗ    ًٞرل ض٢ٞٗٝه ْٞ ًٗٗٞاٟ كس . ٢َٞ٘ل 472ٗٝ ار  453
ًةةٞورًٟ غٞهٞمسةة٠ٞ ضةةُٞدٗ   مس٘ ُرؾةةس٢ةةٞٗ  ٝم٘بٙةةٞكٟ  بخوةةٟ مسةةٞزثرمس٘ٗ. مسةةٞ َ  غةةٞز ِِِ

مٚد. هةةٞ ضةةره ٟ ًٞرل ضةة٢ةةٞكةةس ٗ هةةٞ ثرغةةدب  ٙرزمسةةٞكس٠  بٙةةٞ  ظىىَ٘٘كٌةةدبزٟٙ قرقةةٞ
 )ْعىىاّ ايدٚيىى٘ ٣  ب َةةٞز بْ ٗ ضةة٘ٙدب٠ مةةٞال٠ٝٗ ًةة٘ه لٟ خةةؤ٠ كةةس . هٞوةةٞمسٟ     457

  زبٙٞ  ٢ِٚطٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢ٚط َ .
 
 ُص٘رةً

ٟ  ًٞرل ض٢ٞك٘ز ٠  ٗبُٟ َِٓٚرٙةٞ  زٞ ٓةًٞ٘ٗ ٗ اةٟ ًة     مٚد ٝ  هٞ  ٗب٠ مسةرٗك٠٘ ًةرً
٘ س ٝضةةوٟ خةةؤ٠. مسةةٞ ز ِِِ  ذَٙ  ُٝىى٢ط٠ مسةةُٞر٠ٗ خؤ٠ةة٘ خٞهٚ ةة٠ٞ قةةر   ٘بىىطٙ٘بٙةةٞاَٚم خةة

ًٚؿةةةسٝٗٝ ٢ٞخَِ٘ٙةةةد  هٞمسٞز٢ةةةٞٗٝ خٞهٚ ةةة٠ٞ مٞمسرضةةةٟ هَٚةةةٟ مةةةرةص مسةةة٘ٗ. ُٚٔرٙةةةٞو     
ٗهة٠ٞ  ٝهد٢ٞخس ٞ ب  ٗ اةٟ  ٙرزمسةٞكس ٠  بٙةٞ قة    476ٟ ضٞؾ٘وٟ  هٞ ضةره ٟ  ًٓولػر

 ٖ . ًولػةةر ٞظيةة٢ٞٗهةةٞ ٝهد٢ٞم ُرؾةةس ٚهٞٓرل  ٙةةٞمِٟ كؤُةةٞ ٗٝشٙةةس٠ ًةة   ٠ٞ ةةةكةة٘ز ِِِ
كةةٞ شؤز ُةةرْ ٗ   ٗهةةٞ ضةةيو ٞٙٞٝهد٢ٞخس ٞوةة٘ٝاَٚلٟ  بٙةةٞٗ مسةةؤ  ٙرزمسةةٞكس٠ ُةةرز . ٢ةةَٞ قةة 

ه ٞمسٟ كؤًةٞكٟ  طُ٘ؿ٘ز ٞٗبُٟٚ كس مس٘ٗ  ز٠ٗٗلس ٝ  ٙرزمسٞكس. ًزٞ صيٞكٟ ًو٘كٟ ً
ٙؼ  كةةٞ َةةركٌٟ ٝزٌٟ٘ كةة٘ز ٠ وةةٚضةةو٘ٗهةةٞ ًٝهد٢ٞف ٝزٞهةةٞ  زبٗضةةَٚلرُٟ كةةس . غةة 

                         
  .57.ي٢1ٞه ة.  ةود ،ْعاّ ايدٜٔ ْؿس ٗقٚرو بالمٚرْ  بمس٘ ورضٍ   51 
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ٗهةٞ  ٝهد٢ٞخس ٞٗبُٟ. قزٞ ُؿ٘ز٠ ًٞزًٞاٟ ًً٘ؾب مس٘ٗ  مسٞ هٞغلسَٙلٞٗٝ ق٘ٗ مسؤ ٙر
ًٞٙوٟ ٢رغةوٟ كةس . قةُ٘لٞ ٣٠ُٞٞٗٙطةو هٞطةٞ  ٓرٗوةًٟٞٗ         كٞ ٢َٞ ٢ٚو رو٠ٞ  ٠

 خؤٙر غٞز  مسلر.
ٞٗٝ ٓةةةٞه ٚرْ ك٘ارٙةةةٞ ضةةةٞز ٚةةةمٞضةةةلٞز٠ اةةة٘زن كةةةٞٗبٙرْ شبُةةةٟ غةةةٞٗ  مسةةةٞ  شٝٙ 

هٞغةةلس٠ ً٘ؾةةب ٗ ك٘غةةورزَٙلٟ شؤزٙةةرْ ه٠َلةةس ٗ ٓةةًٞ٘ٗ ٢ةةًٞ٘بهٚرْ اةةر ْ كةةس .        
ٗهةةةٞ مسةةةٞ ٝهد٢ٞخس ٞٗهةةةٞ مسةةةٞ ٓةةةٞشبز َةةةر  خةةةؤ٠ طٞٙرُةةةدٝ  ٙرزمسةةةٞكسٗ قةةة ٝهد٢ٞف زٞ غةةة

٠ وً٘رُةةدبُٟ ط٘ضىىٝٗهةةٞ مسةةٞ ٗب ٝهد٢ٞف ٝزٞهٞغةةلسٝٗٝ ٓةةرو ًَ٘رؾةةٞز٠ٝ كةةس . غةة  
ٓرل  ٙرزمسةٞكس٠ هةٞ ًَ٘رؾةٞزٝ ب َٓٚػةوٞٗٝٗ     ٞدي ة٢ٚا٘زن  بزا   خؤ٠ ُٞةرو  ب. 

شٝٗاةٟ كةس . هةٞ    ٗٝ مسةؤ ٓةرو ٗ    ٖز٠ٗٗلس ٝ ًٚرقرزوري ٗ ٢ٌٚدب ٠ اسٙػٟ هٞ ًولػر
٢ةٞٓرزي كٞٗاةٞ  ٝضةو     ٢ْؾىٝا ٛع ب ٗٝ هةٞ  ٗب٠  478ثرغدب  ٙرزمسٞكسٙؼ هٞ ضةره ٟ  

 ٓرل .ٞدي ة٢ٚ 
شٙسٝ  هةٞٗ  ةةَٚطرل مسة٘ٗ  قةُٞد وٞ ٙةٞكٟ ٢ةٞٗ       ُٞؿ٘ز خؤ٠ طٞٙرُد ةة ٞم ًٚهًٞ

ٞ ٝهد٢ٞخس ُٞرٗٝٗ مسؤارُٟ مسٞ ٝضوٞٗٝ مس٘ٗ. كة٘ز ٠ ةةٞٓرل  قة    هَٚةسٝؽ ٗبش٠ هةٞ      52 ٗهة
 ٞ شٙسٝٙرْ ُٞٚعٌةةةٞو ُةةةَِٞٓٚرٗ هٞغةةةلسَٙلٟ كةةةس ٝ ضةةةٞزٗ ةةةة     ٢ةةةرخس َ٘كٌةةةدبز٠٘ هةةة

                         
مسةٞ ضةٞقرزٝو مسةؤ ال٠ ًةٞهٚلٟ       زبْ مسة٘ٗ. ٞزٙؼ ك٘ز ٠ مس٢َ٘ٞ ٢ٚدي ةٞٓرلٝ هٞثَٚػدب هٞال٠ و  52 

زٗبْ ٙةةؼ  هةةٞٗ ٗٝووةةٞ ب ضةةٞقرلَٙلٟ    ٞ  ًةة ٞظيةة٢ٞٗهةةٞ  ٝهد٢ٞزؤَ قةة٘ٗمس٘ٗ. اٞؾةةر ٗف ُرؾةةس   
ٗهةةٞ ٝهد٢ٞٗه ةةدب ثَٚػةةٟ مسلةةٞٗ . ضةةٞقرل٠ ُرؾةةس   ٘ٓرل ٗٙطةةوٟ هةةٞ ٗٝووةةٟ وب ٞدي ةةة٢ةةُٚةةرز مس٘ٗ. 

ٗٝ ٙؼ ٗٙطةوٟ َٞثطةٟ مسلةر  مسةٞ َ ُةٞةراٟ مسة٘ٗ       ٝزُ٘ٞمس٘ٗ. هٞ  ٗبٙٚدب كٞ طٞز بٙةٞٗٝ وة   ٢ضز ب
ٗ هَٞٗٙ٘ٝ ٓراةٞ  طٝ٘ ٞمسٟ سلري. هٞ ثرغدب ق٘ٝ ٢ًٞٗهٞ ٝهد٢ٞق٘ٝ َٞهٞو  مس٘ٗ مسٞ ٗٝشٙس٠ ًعص 

  ٗ هَٟٚ ثسضٟ هٞال٠ ًٞهٚلٟ زؤَ مسؤقٟ ٢ةٞٗ ً٘مرًٞهٞٙةٞو هٞطةٞ     ٞظي٢ٞٗهٞ ٝهد٢ٞال٠ ُرؾس 
 ضٞقرل٠ ًِدب كس ! ط٘اٟ مسٞ ٢ًٞس٠ ٢رغر٠ خؤَ.

ٗ   ٝهد٢ُٞرؾةةس  ٝشٙةةسٗ هةةٞ  ٗب٠ ٗٝقةةراٟ ٗٝشبزٝاةةٟ   ٗهةةٞ ٢ةةَٞ ة٘بمسةة٠ٞ ثةةةخؤؽ مسةة٘ٗ  كةةس ٠ مسةةٞ 
ك٘ز ٝكٞغٟ كس   مسٞ َ هٞ ٗبٙٚدب ق٘ٝ مسٞغدبٗ مس٘ٗ مسةٞ ٗٝشٙةس٠ خٞهٚ ةٞٗ هةٞ ثةرؽ مسةِٞٙة مةٞشي        

زٗبُٟ. مسٞ َ خ٘ب شٗٗ ًٞٗٞاٟ ً٘ ٙرزمسٞكس٠  بٙٞٗ مس٘ٝ ضٞمسٞمسٟ هُٞرٗقُٟ٘ٗ َل ٖكسب  ًولػر
هٞ َره ٟ م٘شهٞاةدب ًةس    دبٗ و َٞوٟ ه٠َطُٞد. ٢ٞزاٞق هٞ  ٙرزمسٞكس  ٝز٠لس ٗ ُٚٔرٙٞو هٞ ً٘ؾ

  .11 بهلرًى. ةود
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ٓبرْ ٙةةرْ ثة٢ةةٞط٘و ٗ  ُٝ٘ ًَٗٞ٘رؾةةٞزٝ كةةس . هةةَٞ غةةرزٝ ب خرُةةٞ بَُٚم ٓةةٞمس٘ٗ  مسةة   
     ٗ كةةةٞ   طةةةٞٗزٝٗ ً٘موٞمسةةةٞز مسةةةْ٘ٗ   ٝزٗبشٝٙةةةٞكٟ ًٞخؿ٘ؾةةةٚرْ هةةةٞ وةةةٞ  ب ٓةةةٞمس٘

و٘بُٟ ثٚةرمسس ٗبٗ هةٞ  ٝز٠ غةرزٝٗٝ    ٙ ٝزٗبش٠ٝ  مس٘مسٚٞ ٙرْ ثة٢ٞط٘و  ٓٞز شٝالًَٚم ٢ٞ
ٗهةةٞ ٢ةةَٞ ورثٚةةٞٙرْ غةةلرُدٗ   ٝهد٢ٞخس ٞمسةةٞ ثَٚيٚولةةٞ مسةةؤ٠ ضةةٞز٢ٞكٞٗاّ. هٞغةةلس٠ قةة   

زٗبُٟ  ًُٞؿة٘ز٠ مسٞ مسةٞخو  هَٚةسٝ ب طةرلبٗ     ٞقُ٘ٗٞ ُرٗ وٞ كٞٗٝٗ ٢رخرل ًٞهٚلٟ ًة 
 ٤ لدبٚه ٢ٞبٛ ٢ٞثريل ٢ٞه٣ٞدي ٢ًٚٗٞاٞك٠ٞ مسٞاٞٗب٠ٗ هٞ ُرٗق٘ٗ  ٘خؤ٠٘ َل
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 ًٗةتى بةرزٙلاُى٘حل
 (53)ٕٙةٗةشِةح 

 
 

 ٝف ًرلَطَِٟٚ طٞٗز٠ٝ مٞغةرلٝاٟ مسةٞزشٙلر١ُٟ   ز ِِِِِِطً٘ٗٞاٞ هٞ ٘مسِرغ٠ٞ ٢َٞ َل
مسةسب٠ ًرلَطةَِٚٚؼ     ٖ  بُةسب.  ُٗةدب  ٗ  غةرمن    331هٞ ٢ٚعوٚبرز٠  ٗ هٞ غرزٝشٗٗز ب

  ٞ بف١ ُةٞٗبَٟ   ِٝٙةٞٗٝز ١  ًٓٞةٞ بْ ٗ    ِِِِسطى ٢ًٞرل٠ مٞغر٢رل٠  مٚػةرُٚٞ مس١ْٗ٘ ٢ة
 ٞ ٝزمسرجيرُٚػةةٚرْ مسةةٞ  ٝضةةوٞٗٝمس٘ٗ  ذٗ اةةرُٟ ٢ةةر  َطىى٢ع ُٞٓرُٗٝةةد ٗ  ؾةةرًغرْ  ٗ مسةة

 ب مسٞ ز ٝظيةٞو قةْ٘ٗ ٗ ٓةًٞ٘ٗ ً٘ه لٚةرْ كٞٗاةٞ      351 ب ٗ  غرمن  هٞ 349 ُٗدب   هٞ 
                              .429. ي1 ٝضو َٞض٠ِٗٞ ك٘ز ٠ ًرل َطَّٚ  ارزٙخ  ز بالض َ. ةود

 
 ٗى:ةشِةح

ًٗٞاٞٙةٞ.  ٢٘٘ٞضٚطٟ ٢ةَٞ َل هٞ ٗب٠ ٗٝقراٟ مسرٗكٟ مسؤاٞ َ٘كٌدبزٗ َٞوٚقٟ ً
ِِِٝزلٟ ثةٞٙر ُةٞكس مس٘ٗ   ٝزَةٞق مسةٞ شًٝةرُٟ      \اٟ شًٝرُٟ مسرٗكٟ غلو َٚلٟ ز٘عٝضٗٝ

ٗهة٠ٞ  ٝهد٢ٞكةّ  َٗٞض٠ِٗٞ ًٞموً٘رو كًٞٞ. هةٞ ضةٞقٞز٠ خؤزبضةرُدب ًعرُٗٝةٞاٟ ز    
 ٞ ٢ٞه ة:  ؾد َطَِٟٚ ً٘كسٙرُٟ خ٘ ٚكس ٗٝ.  ب٢رل٠ٝ ٢َٞ٘بزي َٞض٠ِٗٞ ضٞٙ

ٞٗٝ و هةةةةٞ ٢ٚةةةةدبز٠ٝ  ِٙةةةةري كةةةة٘ؽ  ب هةةةةٞ ً٘ؾةةةة   هٞغةةةةلسَٙلٟ  ٗهةةةةٞٝهد٢ٞ"ًعةةةةص 
ُرز ؤاٞضٞز غرزٝشٗٗزٗ َٞض٠ِٗٞ هٞ غٞزمسٟ ٓٞٗهَٚس ز َٙطة٠ٞ مسةَٞ هٞغةلسٝ طساة٘ٝٗ     

 غلرُدٗٗٙٞاٟ.
ٗهٞ هٞغلسَٙلٟ اس٠ ُرز ؤاٞضٞز  ِٝٙٞٗٝزٗ ٢ةٞٗ ُةر٠ٝٗ   ٝهد٢ٞهٞ ٗب٠ ٢ًٞٞ ًعص 

 ٗهةٞ هةٞ   ٞه٢ٞٗهة٠ٞ مسةسب٠ ًعةص    ٝهد٢ٞكةّ  ٗار ْ ٗ َٗٙسبْ كس ٗٝ. هةَٞ مسِٞٙةٞ بمس٘ٗ كةٞ ز   
                         

   ُرُٗرٗٝ.ايدٚي١ احلط١ًٝٓٝٗٞا٠ٞ مسٞ  ٢َ٘ٞ َل  قٟٝ ٞهؿ٢ٞ  53 
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ه ةةةٞمسٟ  ًعرُٗٝةةةٞاٟ هةةةٞ ًعةةةص طىىى٘مسةةة٘ٗ  ٗٝ  ضةِٔةةةٞ  ةسةةةةرْ ٝٗٝ ا٘ٗغةةةٟ اٞمةةةٞز ٗ
ٗهةةةةٞ هٞطةةةةٞ  َٞضةةةة٠ِٗٞ زَٙةةةةم كةةةةٞٗو ٗ   ٝهد٢ٞٗهةةةةٞ كةةةةس . هٞضةةةةٞز٢ًٞٞ ًعةةةةص  ٝهد٢ٞ

 ٗهٞٗٝ مس٘ٗ.ٝهد٢ٞخَِ٘ٙدُٞٗٝ مسُٞر٠ٗ ًعص  ٘بطغٞزاٚػٚرْ خ٘
ٚ  ٘مسةةَٞ اٞزَةةٞ َل  ؤضةةوٟٚ ٞكرُةةدب اَٚلةةٞه ٠٘   ًٚٗةةٞاٟ مسةةٞزشٙلرُٟ هٞطةةٞ  مس٘ٝٙٔ

ٗهةٞ هٞطةٞ    ٝهد٢ٞٗهةٞ  مسةٞخوٚرز٠ كة٘ز ٠ ًعةص     ٝهد٢ٞ ب ًعةص  356ثٞٙدب كس . هٞ ضره ٟ 
َٞض٠ِٗٞ اَٚلك٘ٗ  ٗٝ غٞز َٙلٟ و٘زضٚرْ هٞمسِٞٙر وًٞٗرٗ مسةٞخوٚرز غةلرٗ وة٘ٝو ٗ    

 ٠ َٞض٠ِٗٞ مسَٞ غٞهٞمسٞٙٞ شٙراس مس٘ٗ.ذُ ٘
٠ٗٞ ٢رغةو مسة         ب357هٞ ضةره ٟ   خوٚرز  ٙطةرْ هٞطٞة  َٞضِة ز مسٞة     ٗٝ مسٞزبٗٝٗٝ٘مسٞة ًبٞة

٠ٗٞ كةةس   ٗٝ ز ب   ٞمسٟ َ٘هٞغةةٞ ا كٟ هةٞة َٞضةِة ٗ كةٞة َةةدٗ ٠   ٢ضىىًةةدْب    بٗب٠ كؤًةٞة مسة٘ة
ز  ٘  ؽ٘و  ار شَٟٙ مسر ِٙرْ مسس ٗب  مسَٞ غٞة مسٚرْ غةلرُد. هٞة   ٘ه٢ٞٚوٚ ةروٟ هٞطٞة  كةس ٗ اٞغة     طى

 ثرغدب َٞض٠ِٗٞ مسٞضٞز ٓٞٗهَٚسٗ غرزٝشٗٗز ب طٞز بٙٞٗٝ  ِٝٙٞٗٝز.
ٞخوٚرز٠ مسةةسبشب٠ مةةرةص مسةة٘ٗ: مسةةَٞ   ٗهةةٞ هةةٞ ٢ٚوٚ ةةروٟ َٞضةة٠ِٗٞ٘ مسةة  ٝهد٢ٞكةةّ ٗز

 ٗٝشٙسٙدب ُرز ٝ ضٞز٠". ًٞضٞه ٢ٞ مس٢٘ٞمسٞٓرُٙٞٞ هٞغلسَٙلٟ هٞ وً٘رُدب٠ 
ٗهةةةٞ  ً٘مرًٞهةةة٠ٞ مسةةةٞ  ٝهد٢ٞكةةةّ ٗ بهلرًةةةى  ٢ةةةٞه ٟ ضةةةٞمسٞمسٟ ٓةةةراِٟ هٞغةةةلس٠ ز  

 ٗٝ.٘ضرف مسٞدي ٢ًٚ ٝاٟ َٞض٠ِٗٞ  ٝزَٞق دغٚ
ٞ لٞدي ًط٢ٚٗبوٚعْٞ  ٞ  َطى٢ عٗٙٞؽ ٢ٞه ة  َٞض٠ِٗٞ مسٞ مسة اٟ خةؤ٠   قوَ٘ةرو  ً ًوٞكٞة

كٟ ز   ذاٞٗضٚ  كس ٗ ُ ٘ ز ٠ خؤزبضةرُدب كؤًٞة ٠  ٝهد٢ٞكّة  َٗٙلٟ شؤز٠ ثٞٙركس . هٞ غٞة ٗهٞة
٠ٗٞ مسةٞة ٗ اةةرُٟ خةةؤ٠  ٗ. هٞطةٞة  ٢ًٞٞغةةدب َٞضةِة ًِْ٘ مسة٘ة ٗ  هٞمسٞز٢ًٞةٞة شؤز٠ زَي ًةٞة كس مسة٘ة

ٗ  ٢ضىىز ب ز  مس٘ٗ. اٞمةٞة ُدٗ     ٢ضىىُةٞة كس ٝ ةٚبةةري ٗ ٗ اةةر٠ُذل. ز ٝزلةٟة هةٞة كةةرزْٗب ٢ٞضةٞة ٢ةٞة
ٞ ؾٗهٞ ٝهد٢ٞكّ ٗس .  ٙطرْ ز٢ٞك ٝلض٢ٞغِٚر٠ اٞ ٘ ٞزقٟ ُة كس . مسٞة َ هٞة ثس َٙلةر     ظى ز٠ ٢ٞة

 اَٚلك٘ٗ.  ًٟٞٙوٝضرقس٠  ٘ٓ ُٟ ك٘ز ٠ ًٞمسِٟٞٙ َٞض٠ِٗٞ٘ ض
 

لس ٗ ٓراٞضةٞز٠  مسةٞ َ َٞضة٠ِٗٞ غةلرُد٠٘ هةٞ      َٚهٞغلس٠ ه  ٓ ْ ٞ ك٘ز ٠ ض
لةةس ْ. هةةٞ ثرغةةدب ٢ةةًٞس٠  هَٚٝخةةرل٠ٝ ذ٢ؤز ٗٗطرٙٞكةةدب  ٝٗز٠ طةةساّ ٗ ًةةُٞعٟ شب ٗ  

ٗطركةةٞ كؤًةةٞه ٚرْ ٗٓةةٞز ضةة٘بزَٙم كؤه َٚةةم  ز ن ٗ ث٘ٗغةةٟ َِٓٚةةرٗ هةةٞ  ٝٗز٠ ٢ؤز   كةةس 
كةس ٗ هةٞ ثرغةدب ٢ةرطس٠ اَٚبةٞز ب. هةٞ الٙٞكةٞٗٝ طةٞزًر٠ ٓةرّٗٙ  هٞالٙةٞكٟ اسٙػةةٞٗٝ           



 69 

٘ ٞكرُٟ غيسشٝ كس ٗ ًٚٚٞٙوٝٓر ٠ٗ  ٗٗكٞه ٟ  ز ن ٗ ث٘ٗؽ    ه ةٞمسٟ  ٝخرهةٞاٚرْ   طى
 كس ٗ اٞضوٍٚ مسْ٘ٗ.

ٌ ٞه ٢ٞبٛ ٠ٞ٢ مسٚطو  ٗهٞ كٞ ٢ًٞٞٝهد٢ٞكّ ٗز ٠ ٗٝشٙةس٠ هٞطةٞ  هٞغةلسَٙلدب    ضى
كٞ طٞٙػةوٞ ًٓٞةٞ بْ  هةٞٗ  ٗٝقةراٟ      ضٌٞه ٢ٞبٛ ٢ٞمسؤ اَٞقٚقٟ ٢َٞ خٞمسٞزٝ ُرز . 

ٞ  ٞه ةة٢ٞمس٘ ٢ةةٞكةةس ٗ  ٠ ًةةٞٗوٚعٟ خةةؤ٠ ظىى٘ؼٟ كةة٘ز ٠ مسةة٘ٗ مسةةٞ ضةةٞز بزٗ  مسةةؤ ًَ٘رقةة
ى ٘ه اٟ كةس ٗ ً٘ورمسٚة  ؾة ٗٙطوٟ شٗٗ مسطٞز َٙوٞٗٝ ز ٠ٝ. هٞمسٞز٢ًٞٞ هٞطٞ  َٞضة٠ِٗٞ  

سٝقٟ ٢ةةَٞ هٞغلسكَٚػةةٚٞ  َٞضةة٠ِٗٞ ثةةٞلر ٓةةٞشبز  ِٙةةرز ثةةرزٝٗ ُصٙلةةٟ      ؾةةمسةةٞ ًٞ
  .271.ي٢2ًٞٞغٟ  ٙرز٠٘ ٗ ك مسؤ ُرز ٗ ٢َٞ ٓٞزبٙٞ مسس بٙٞٗٝ  ةود

شؤز ًةةٞ َٟ َ٘ضةةِٟ ٢ٚةةدبزٝٗ  ٗٗز٢ُٞدَٙػةة٠٘ ٢ةةٞخ وٟ ثةةرن ٗ  ثىىري٢ٞه٣ةةٞ دي٢ةةٚ
ُر٢ٍ  ٞغةةةه٢ٞمس٢٘ٞمسو ِةةةد٠ َٞضةةة٠ِٗٞ ٢ةةةٞكر. هةةةٞ ٗب٠ ًس ُةةةٟ  ٗٗ مسسبكةةة٠ٞ  ُٗةةةدب  ٗ  

  ٘ ٠ هةةٞ ذمسٞاةةٞٗب٠ٗ ٢ٚػةة٘كرز٠ ٓةةًٞ٘ٗ ًًٞوٞكةةٞاٟ طساٞ ٝضةةوٟ خةةؤ٠. َةة٘كٍ ٗ ُ ةة
مسٞغٟ شؤز٠ ك٘ز ضورُدب ةرز٠ مسة٘ٗ:  ِٝٙةٞٗٝز  ًٓٞةٞ بْ  ُٞٓرُٗٝةد  هةٞ ةً٘وة٠ٞ       

 غرزٝ ًٞغٔ٘ٗزٝكر٠ُ٘  ضسًرج ٙؼ ثرٙوٞخوٟ مس٘ٗ  ٢ِٚطٚقوؤثٞ ٙر .
٘ ٝهةد ٢ٞضىد  َٞٞض٠ِٗٞ هٞ ٓٞزب٠ مسِٟٞٙ م ٘ ٗ مسةٞخوٚرز ب   ٚيى قةٟ مسةٞخوٚرز٠   ز ٝطى

ٗهة٠ٞ مسةرٗكٟ مسة٘ٗ.    ٝهد٢ٞكّ ٗٓسٗبٙٞ ضٞمسٞمسٞكٞغٟ مرةص٠  ٗبٟٙ هٞطٞ  زظاطسو. 
ؽ ٚيىىى٘ٝهةةةد٢ٞضىىىد ٞهٞالٙةةةٞكٟ اسٙػةةةٞٗٝ ًً٘لِٚةةةٞ كةةةٞ هةةةٞ َسؾةةةٟ ٢ٚطةةةوٚ ٠ مةةة  

٘ ٝهد٢ٞخس قٞز ٝقدبز٠ ط٘ٗٝ ٘باْٞ ٓٞز مسَٞ قٚلسٝمس٘ٗ كٞ مسذ٢ُٞدَٙػ٠ٞ كس مسةٗ  ٠ ٚيى
 كس مس٘ٗ.   كٞٗب ٢ٚوٚ روٟ هٞطٞ ٚي٘ٝهد٢ٞضد ٞمسسب٠ م

 

 ب كٞٗاٞ ً٘خرمسٞزٝ هٞطٞ  مسٞخوٚرزٗ  خةؤ٠ مسةؤ كؤًةٞكٟ    336ٞ هٞ ضره ٟ ؾخ٘ 
كةةس . ٓٞزقةةُٞدٝ هةةٞ غةةٞز ٠  ز بًٔةة٘زًص  ب مسةةٞ قسٙرٙةةرْ ُٞطٞٙػةةو  مسةةٞ َ هةةٞ    سضىىَةةر

 ز٠ ٞشبق ٗ مسةة ٝهسٗمسةةد ٞ   َٞضةة٠ِٗٞ م ٚاضىىط   ٗٝٗٝ٘ٗٝووَٚلةةدب كةةٞ مسةةٞخوٚرز طةةٞز بمس   
مس٘بٙٞ خؤٙػٟ مسٔرارٙةٞ. كة٘ز بُٟ َٞضة٠ِٗٞ    هٞطٞ  ٓٞشبز ض٘بز ب مسؤ ُرز ٗ ٢ٞ  ك٘ز ٠

 ٚي٘ٝهد٢ٞضد ٞٚاٞاٟ مسٞخوٚرزٙرْ كس  كٞ مسكَٚوٞٗٝ مسٞغدبٗ هٞٗ  مسٞزبًبٞز مسٞ مؾُٞ
ٟ ًَٞةدبُٚؼ ٢ٚطةوٚ ر ٝ مسلةر  مسةٞ َ     و ً٘ بقٞمٞ مسلر  ار مسو٘بُةة هةٞ ٢ةؤز ٠ٗٗ ً٘ؾة    

غَٚو مسب٘ٗ  ٗٝطةَٟ٘ٙ هةٞ وطة٠ٞ     ْٞمسٞخوٚرز مسٞ ضٞمسٞمسٟ غ٘ ًٞ ا٘زكٞكٞٙٞٗٝ  مر ٝا
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ٞ   شبقٝهسٗمسةةد٢ُٞٞةٞطسو. م  مس٘ ٢ةةٞ  هةةٞ ز ورُةةر طٞز بٙةةٞٗٝ مسةؤ ال٠ مسةةرٗك٠٘ هةةٞ اسضةةٟ هؤًةة
ضىىد ٞ ز٠ مسٞةََٚٔٚػةةو. ٢ُٞٗٝةةد٠ٝ ثَِٚٞقةة٘ٗ كةةٞ مسةةٞخوٚرز هةةٞ اسضةةٟ مةة       ٞةٍ مسةةُٞةة
 زٙػةةٟ مسٞةََٚٔٚػةةو ٗ طٞز بٙةةٞٗٝ ال٠   ٞٗبش٠ هةةٞ َقةة٘وٟ خةةؤ٠ َِٓٚةةرٗ مس    ٚيىى٘ٝهةةد٢ٞ

  .2مسرٗكٟ  كورو ػرزو بالًٍ. ةود
   ٗٝقراٟ كس . 54 هٞ  ضرزًرج  ٘ه٣ٞٗٝيمسٚعٝز  3ٖ  ب هٞ 369ٟ َٞض٠ِٗٞ هٞ ضره 

 
 :درةٗهة بةهدئةجٍ ُاصر ةب٘ ُئة

ٞ   مس٘ٗ مسةٞ َ٘كٌةدبز٠ مسةٞزشٙلرُٟ. هةٞ مةِٟٞٙ ضةره دب        هٞ ٗب٠ ٗٝقراٟ مسرٗكٟ  َطى٢ عمسة
٘ ٝهد٢ٞضد ٞوٞ ٠ هٞ غٞزمسٟ ٓٞٗهَٚس شٝٗو كس . م ٠ٗٞ مسةٞ     ٚيى ٠ مسةٟ٘ٝٙٔ  ٗٝقةراٟ َٞضِة

ٗ   ٚي٘ ٝهد٢ٞس خٞٞو شبُٟ  قُ٘لٞ قؾقس مسةٞخوٚرز٠   ٠ٝ مسسب٠  مسٞٗ ثػةو ٢ٞضةو٘ٗز مسة٘ٗ  
ٗ. هٞمسةةٞز ٢ةةَٞ ٢َٞ٘به ةة         ٠ٗٞ كس مسة٘ة ٞ  ٢رًؤشبغةٟة طةةٞزَي ٢ٚطةةوٚ ر ٠ٝ هةةٞ كؤًةةٞكٟ َٞضةِة

كٍ ٗ         ٚي٘ٝهد٢ٞضد ٞم ٠ٗٞ ٓةٞه طساب٘ٗ. هةٞ ٗب٠ ٗٝقةراٟ ٗٙطةوٟ َ٘ة شؤز ز وٟ هةٞ َٞضِة
ٗ ٠٘ َلذُ ةةة٘ د ٙ٘ؾةةةسٗ خ ٞمسر ٢ُةةةٞٝه ةةةْٞ   ًٗٗٞاٞكةةة٠ٞ هُٞرٗمسةةةٞز . ٢ٞ ص ٙةةةرز ٠  زغةةٚة

  ٞ ٗ  ورمس٘ضةٟة ٚيىى٘ٝهةةد٢ٜٞىىد ٢ةةَٞٛىىهدٗهةةٞٗ ٢ٞخس ٞٝٗٝ ُةةرز ٝ ال٠ قةة ذخٞشُةةٞ بز٠ مسةةٞ كرغةة
٠ٗٞ هةةٞ ٗب٠  ؿةةٗسللةةرل . ٗٝ ًٞو ٞ ٠ هٞطةةٞ  ٢ًٞرُةةٞ  زَٙللةةٞٗاّ مسةة٘ٗ. كةة٘ز بُٟ َٞضةِة

 ٗٝقراٟ مسرٗكٚرْ هٞ ٙٞكَٚوٟ الٙرُدبٗ ٓٞز كٞضٞ كٞٗاٞ ٓٞٗبٙٞن.
مس٘ ٢ةةٞ ز ٗ مرؾةةٍ ٗ ٞةٍ مسةةُٞةة مس٢٘ةةٞشبق ٗ ٝهسٗمسةةدٞم٤ ٚ هع ٢ةةٞمس٢ٞ٢٘ةةَٞ ك٘ز بُةةٞ   

٘ ٝهةد ٢ٞضىد  ٠ٞ مة ضىد َٚلٚرْ هٞ ةةةطىعهٚم مسْ٘ٗ. مسٞٞغيٗمسدٞ ُرْ ٗ مسٞخوٚرزٗ مٞم  ،ٚيى
ٞ  ٚيىى٘ٝهةةد٢ٞخىىس ٞهٞطةةٞ  قةة  َٚلٚرْ ز ٗٗٙةةرْ زَي ٗٝزطَٚةةس ب. اةةُٞٚر   ةةةةطىىىىعزَٙللةةٞٗاّ ٗ مسةة

 ب  ب٢ُٞٚػةو.  ٝضةوٟ كةس  مسةٞ      هٞوٞ ٠ ضةسًرج  ٝٗٗٝٗ٘مسٞخوٚرز هٞ مسسبكرُٟ ة٘  مس
ضىىد ٞٗ ٗٝمةةد٠ اٞضةةوٌٟٚ وٞ كةة٠ٞ ثَٚةةدب. مةة    ٚيىى٘ٝهةةد٢ٞضىىد ٞٞطةةٞ  مةة ً٘خرمسةةٞزٝ ه

هَٞ اٞقسٝوٞٙٞ ٢ٚطوٚ ر ٠ٝ كس ٗ هٞغلسَٙلٟ و٘زضةٟ كةؤكس ٝٗٝٗ ُةرز ٠     ٚي٘ٝهد٢ٞ
 بري.  ٚمسؤ ضٞز ٗ اٟ ة

                         
 54    ٞ ٞ ثىى٢٘ةةَٞ وٞ ٙةةٞ ٢ٞضرضةةْٞ ٢ةة ز ٝف ٢ةةٞٗٝٗٝ  زٗضةةو كةةسبٗٝ  طىى٘  هةةٞ ٙٞٗز٠ ًةةرل َٞضةةِٞٗٙ

  ٙرو٘ٗو .
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خىس  ٞبٗ ضةٞز بزبُٟ قة  ٢َٞ هٞغلسٝ مسٞ ٢رضرُٟ  بخوٟ ًٓٞٞ بْ مس٘ٗ. شؤز هٞ ٢ً٘ٞز 
٘ ٝهد٢ٞ ٘ ٝهةد ٢ٞد ضى ٞٗ مسةٞزشٙلرُٟ  هٞطةٞ  هٞغةلس٠ مة    ٚيى زَٙةم كةٞٗاّ. مسةَٞ ُٞٗمةٞ      ٚيى

ُٞٓرُٗٝدٗ ضسًرةٚػٟ مسٞ ٢رضةرُٟ هٞ ٝضةو قة٘ٗ. ٗٝ ًةر  ٗ اةر َُٚلٟ شؤز كٞٗاةٞ       
٘ ٝهةد ٢ٞضىد  ٞ ٝضوٟ مة  ٝ . كة٘ز بُٟ َٞضة٠ِٗٞ مسةٞ ٗب   ٚيى ٞ ٠ ضةٞز بز   ١طضى ؾةس  ٞمسر ٢ُة

٘ ٝهةد ٢ٞضد ٞمٞاٚرْ مسؤ ماط٥ٝ ٢ض  ٗٝ مٞزذٙخ٘بغر كةس ٗ هةٞ  ٗبٙٚػةدب ٓةًٞ٘ٗ      ٚيى
 ٓراِٞ ٢ؤز ٗٗطر.

اةةٞٗٝ  ٗٝ هةةٞ  ٗبٙٚةةدب  ْعىىاز  كةة٘ز بُٟ َٞضةة٠ِٗٞ خطةةوٞ ذَٙةةس  ٚيىى٘ٝهةةد٢ٞضىىد ٞمةة
ثٚةةرٗٝ  َطىى٢ع ُرْ ٗ مسةةٞخوٚرزٗ مةةٞزي هٞطةةٞ  مسةةٞٞمس٘ مةة٢ةة٤ٞ ٚ ال٘مس٘هع٢ةةٞ  شبقٝهسٗمسةةدٞم

 ز٠ مسةرُط كةس   خةٞ اٟ  بٙةٞٗ غةرلَٙلٟ ٢ةره وُٟ٘ٗ       ٞطٞٗزٝكرُٟ ك٘ز  ب طسو. ٗٝ مسة 
مسةةةةٞ ز ٢ٝٚطةةةةٟ كةةةة٘ز بُٟ    هٞطةةةةٞ  ٢ٞضةةةةيَٚلٟ مسةةةةٞز ٝخوٟ ٢ره وُ٘ٗٞٗٝ بٙةةةةٞٗ كةةةةس ٠    

 لٚػٟ خٞ و كس .ٚهٞغيٗمسدٞمسٞزشٙلر٠ُ٘ مرؾٍ ٗ م
هٞطٞ  ز٢ٗٞضر٠ طةرلب٠ٗ كة٘ز  ب ك٘غةو.      هٞ  ٗبٙٚدب مسروٟ ك٘ز بُٟ َٞضِٟٞٗٙ

  ٠ مسةةةةٞ ًٞةةةةٞكةةةة٘ز ٠ ق٤ طىىىىاٖس٣ قرٝمس٘ه٢٘ةةةةًٞةةةةر  ٗ ً٘ه لٚػةةةةٚرُٟ شٝٗو كةةةةس .   
َِٙةةةة٠ٞ هٞغةةةةلسَٙلٞٗٝ ُةةةةرز ٝ ضةةةةٞز وةةةةٞ ٠ ضةةةةسًرج ٗ طسا٠ةةةة٘ ٓةةةةًٞ٘ٗ ًةةةةر  ٗ خٞش

 ٖى ل325ذٚاحلح٘ َٞض٠ِٗٞ ار ْ كس   
٠ٝٗ مةة  ٞ   ٚيى٘ىٝهةةد٢ٞضىىد ٞهةٞة ٗب٠ طٞز بُةٞة ز٢ٗٞضةةر٠  َطىى٢عمسةةؤ مسٞغةةدب  مرؾةٍة هٞطةٞة  مسةة

ز  ب هةٞة مسةة   ٍ       ٞكة٘ة ز٠٘ هٞطةٞة  مرؾةة ٝ ضةٞة ْٗ. هةٞة ثرغةةدب مسةةدز قة٘ة مسةةروٟ    ب  ز مرؾةٟة مسة٘ة
عٟ ً٘ه ةم ٗ اة     ر مسسبكرُٚػٟ هُٞرٗمسس ٗ مسةز ٝوٚ  ًرٙٞٗٝٗ  ٝضيت كس  مسٞ ٢ٚؿة   ٗ اٞٗضٚة

ٞ  ضدٞهٞ ُرٗقُٟ٘ٗ م ز  ،٢ٞهدٝٗهة زب٠        ٢طى غٞة ةََِٚٔٚرٗ مسٞة ٓٞة ٗب٠ٗ هٞطٞه ةدب مسٞة ٗٝقةر٠ مسٞاٞة
 ٠دب.ٚي٘ٝهد٢ٞضد ٞ ب مسٞ هٞغلس٠ خؤٙٞٗٝ ٙرزًٞاٟ مٚي٘ٝهد٢ٞخس ٞق

٘ ٝهةد ٢ٞضىد  ٞمسسب٠ م ٚي٘ٝهد٢ٞخس ٞ  هٞطٞ  قي٘ٚهد٢ٞضد ٞز هٞ ٗب٠ مًٞرل مس٢ٞ  ٚيى
 يىى٘ٗٝهةةد٢ٞضىىد مةةٞٞ كةة٘ز ٠ ٗهةةٝهد٢ٞف ٝزٞ. ٗٝ هٞضةةٞز٢ًٞٞ هٞطةةٞ  غةة ٢٘ٝٗٝٗرغةةو مسةة

 ٗٝ  ٗسلِرٙٞاٟ كٞٗاٞمسِٞٙٞٗٝ.   مسِٟٞٙ اَٚلك٘ٗ
 

هٞغلسَٙلٟ شؤز٠ هٞ وً٘رُدب٠   ٗهٞ هٞ ٗب٠ ةَٚطرلمسُٟ٘ٗ هٞ مسٞغدبٝهد٢ٞف ٝزٞغ
ٞ ُةةةةرز ٝ ضةةةةٞز      وةةةةس الةةةةري ةٔػةةةةٚرز٠  ب     ز   ٗٗ هٞغةةةةلس هةةةةٞ ُصٙةةةةةم   ًٞرل مسةةةة ٢ةةةة
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ٞ  وسًطري كسًرغرْ  ا٘ٗغٟ ٙٞن مسةْ٘ٗ ٗ هةٞ ٗب٠ ٗز ٝ غةٞز َٙم       ز مسةٞ وٞؾةد   ًٞرل مسة ٢ة
ٗطرك٠ٞ خؤ٠ هٞطٞ  مسِةٞٗ مسرزخرُٞٙةدب مسةؤ مسٞةََٚٔٚػةذي. وٞزٝاةٞكري      ٗخؤ٠ غلرُدٗ ٢ؤز 
ٗ ٘ٗ ٗبٙصبُٟ كٞ مسٞز بضةوٟ غرهة  مسة    هَٞ قَٚو ٞ ُٞطٞٙػو ٝكٞٙةدب  بمسةٞش٠٘   ٗٗٝ. هٞطةٞ  ٢ؤز 

 ز ًٞرل مسةةة٢ةةةٞ ز ب خةةةؤ٠ َٞضةةةرُدٝٗٝ. مسةةةٞ َ شؤز٠ ثةُٞقةةة٘ٗ كةةةٞ   ٞطةةةر٠ مسةةةٗهةةةٞ ٢ؤز ٗ
ٝ ٓٞه ٠ل٘ارٙةةةٞٗٝ ضةةةٞزٙرْ ٗ ًؤه ةةةٞاٟ خؤكؤكس ُةةة٠ٝٗٞ ُةةةٞ بُةٗ  مسةةةٞخؤ٠٘ هٞغةةةلسٙٞٗ

 ك٘غورزَٙلٟ شؤز٠ ه٠َلس ْ ٗ ًٓٞ٘ٗ مسرزطسبُٟ ه٠َصٝٗو كس ْ.
ًٞالرزَٙلٟ خؤ٠ ُةٞةراٟ مسة٘ٗ  ٗٝ مسةٞ    رخوٞزٝاٞكري مسٞ ٓٞشبز َر  هٞطٞ  قُٞد 

َٜ هٞطةةةٞ  مسةةةروٟ  ٢  ٚو ةةةرز  خةةةؤ٠ طٞٙرُةةةدٝ ثةةةس ٠ ُةةةٞٓسٝٗبْ  ٗٝ هةةةٞ ٗب٠ قةةةُٞد زؤذ
 ٖ .٠ٞ377  كٞ مسٞ ثٞزَٙػر٠ُ٘ مسآل٠ٗ طٞز بمسُ٘ٗٞٗٝ  ٓراٞٗٝ مسٞغدب  هٞغلسٝك

ً٘وٞ ضي٠ٞ غٞٗكٞو ٗ ٢ٚطةوٚق زي َ٘كٌةدبز٠ مسةٞزشٙلرُٟ مسة٘ٗ.       ٢َٞ غٞهٞمسٞٙٞ
  ز هًٞٞ ٢ٚطوٚ ر ٠ٝ كس ٗ مسٞزٝمسٞزٝ ٢ٚقوٌٟٚ ةٞمسٞزي  بطرلكس .ٞٗبوٚعْٞ ٢ًٞرل مس

٢ةةٞٓ٘بش  ٢ةةًٞرل  ٠ٗٗلةةس ٝ مةةرلبق ٗ  ز  ٚيىى٘ٝيىىد٢ةةٞخىىس ٖٞ  ب كةةٞ قةة 379هةةٞ ضةةره ٟ  
  زٙؼ مسٞ هٞ غلس٠ خؤٙٞٗٝ  كٞ ق٘بز ٓٞشبز ض٘بزَٙم مس٘ٗ  ٙرزًٞٙٞا٠دب.ٞمس

شؤز مروآلُةٞ    َ٘كٌدبز٠ مسٞزشٙلرُٟ  هٞ غٞز ٗ ٓٞزب٠ مسِٟٞٙ ٢ً٘ٞزب٠ مس٠ٔٙٝ٘ةدب 
َٞزٝكٞاٟ كس ٗ هٞٗ ثرغرطٞز بُٚٞ ب  ٗز ٝٗز ٝ ًًٞوٞكٞاٞك٠ٞ خؤ٠ طةٞٗزٝ كةس .   

رُةةةةةةدٝ ٢ةةةةةةر٠ٗ  كسخةةةةةةر   غةةةةةةرز٠   هةةةةةةٞ الٙٞكةةةةةةٞٗٝ َةةةةةةدٗ ٠ ًًٞوٞكٞاٞكةةةةةة٠ٞ طٞٙ  
 غرث٘ٗزخ٘بضو خ٘ز٣ًٝرمسر  ٙػةةٟ مسةةٞ  ٝضةةوٞٗٝ مسةة٘ٗ. ٢ٚقوٌٚةةٟ ةٚبةةري  كةةٞٗ اٟ  

 كسًرغرُٟ ٢َٚطورٗ غرزٝشٗٗزٝ  ٠ًٗ٘ٞٓ هٞذَٙس َ٘كٌٟ خؤٙدب مس٘ٗ.
ٗ  ٝمةةة٘ب٠ ُةةةرٗ خؤٙرُةةةٞٗٝ شؤز مسةةةةَٓٚص     ٢ً٘ةةةٞزب٠ مسةةةٟ٘ٝٙٔ مسةةةٞ ضةةةٞمسٞمسٟ غةةةٞز ِِِ    

ًٞهٚلٟ مسٞزشٙلرُٟ مسةّ  مسةٞه ل٘    كٞٗابْ٘ٗ. ُٞن ٠ًٞٞ٢ كٞ مسو٘بُّ ًرُعٟ اٞٗٝض٘مٟ
 ز مسةَٞ ُٞٗمةٞ  ب٢ٌٚةْٞ    ٞشؤزةرز الر٠ ٙرزًٞاٚرْ ه٣٠َٞكس ٗ غٞٗكٞو ٗ وة٘ زٝاٟ مسة  

 ّٙ ٢ٞ ٖ  ب هٞوةةةٞمسٟ  ُرؾةةةةس 338زٗٗ هةةةٞ اةةةٞزٝوٟ مسةةةة٘ٗ. خٞهٚ ةةة٠ٞ مٞمسرضةةةٟ هةةةةٞ     
 ٗهٞ ٠  بٙٞ  بهلرًى .ٝهد٢ٞ

 

 ز مسٞز بضةةةةوٟ َ٘كٌةةةةدبزَٙلٟ شؤز مةةةةر ي ٗ خَٚسخةةةة٘ب مسةةةة٘ٗ. غةةةةؤزٝاٟ ٢ٞةةةةًٞرل مسةةةة
ٞٗزٟٝٙ اةةُٞٚر هةةٞ ًٞٙةةدبُٟ غةةٞز  ب ٗٝزُةةٞطساب٘ٗ. هةةٞ خؿ٘ؾةةٟ ٢ٚؿةة َرو ٗ       طةة
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  ًةٞاٟ ٢ٚػة٘كرز٠  ِٙٚػةدب   رخى مسُٞرٗمسرُط مسة٘ٗ. هةٞ     ٢ٚعٌرزٗ ٌَٚر٠ٞٙ شزبمٚػٞٗٝ
ا٥ٌ ٚ ضىىٞثَٚػةةذل مسةة٘ٗ.  كوةةرو ػةةرزو بالًةةٍ   ٝزَةةٞق مسةةٞ  قةة   ٠سؾةةهةةٞ ٓةةًٞ٘ٗ ً٘مر

 ر.مسو ِد٠ ٢َٞ َ٘كٌدبزٝ  شؤز اٞودٙسكرزبُٞ مسرضٟ ٢ٞك ٢ٚؾاف٢ٞ
ٖ  مسةةةة غر٢ٚوةةةٞٗ مسةةةٞ كةةةًٞره ٟ ضةةةٞزمسٞخؤٟٙ 411 ز  اةةةر ضةةةره ٟ ٞ ّٙ مسةةة٢ٞ ُرؾةةةس

َٛ   ٢ٗ٘ٚ ةةسب٠ َل غةةٞز ٗ ٓٞزبٙةةٞ مسةةؤ ًًٞوٞكٞاٞكةةٞ شؤز     ًةةٞاٟ كةةس . ٢ةةَٞ  ٝٗز٠ٝ مسةة
مسٞخَٚسٗ مسٞزٝكٞو مسة٘ٗ. زٙعرٙةر٠ شؤز مسةرؽ َٞضةرٙٞٗٝٗ ٢ًِٞٚةٞو ٗ زٝقةر هةٞ ٓةًٞ٘ٗ         

ضةةره ٞٗٝ  ٢ِٚوٚصبًةةٟ ٢ٚةةدبزٝ الٙةةٞكٟ ًًٞوٞكٞاةةدب ٢ةةٞمسِٚسب. مسةةٞ َ هةةٞ ٢ٚعوٚبةةرز٠ ٢ةةَٞ   
 مسرٗكٚر. ق٘ٗ مسٞطر    ٢ّٙٞ  زي ك٘ز ٠ ُرؾسٚاَٚلك٘ٗ  ٗٝ ٓ

 بهلرًى ضٞمسٞمسٟ ٢َٞ غٞز ٠ مسِٟٞٙ مسرٗن ٗ ك٘ز ٝ  ٗب ُٞوَى ٢ٞكر:
ٗٝه٘ ٠ ٓة      ٚ بٙلٟة ٓة   ٗ  هٞة ٗب٠ اٞة ه لٟ غةرشلرْ مس٘ة ٠  ٞ ي  مسة ٚ ي خٞة َ ٢رقسٝاةٞة  ز ٢ٞة

. ٓة   ز ٠  ىل ٚ ٗٗزخطوٞٗٝ. ٢ُٞٗٝدٝؽ زٜٗٗ ٢ُٞٞ بٙٞة ٠ اةس٠ كٞة مسٞة       ك٘ة ٞ ٗٝ ك٘ز ٝكٞة مس٘ ٢ة
ٗ  ُٚرضسبمس٘ٗ  خؤؽ ٢ٞٗٙطو. هٞة ٗب٠ ٢ًٞٞة كٞة ٓة     رمٚط ٗزٝ مس٘ة ةرزٝةةرزٝ هٞطٞة       ي طٞة

ٓرو  مسٞة  ٝضةوٟ    ٞ ّٙ مسٝ مسرٗكٚر ٢ٞق٘ٗ مسؤ ز بٗ. ُرؾس  ز  مر ٝاٟ مس٘ٗ كٞ ا٘ٗغٟ غَٚس ٢ٞة
ز   ٞاٟ مسٞمسرٗكٟ ُٞ بٗ خةؤ٠ ٓٞه ٠ل٘ار ؾل٘غو. مسٞ َ  ٝقعٞٙٞن  ٓ ي قسٙخؤ٠ ٢ٞ ٙٞة ضٞة

َ ةٞضةةرزٝا   و كةٞة الو ٗبٙةٞة    ٞغةةَٚسٗ ك٘غةةوٟ. مسةةرٗكٟ ٢ةٞة ٗ  ٗٝ ثَٚةٟة طة٘ة ٠ ثةُةةرخؤؽ مسة٘ة
 ٞ  ض قٞزوَٚم ٓٞٙٞ؟.ؾ؟ مسِٟٞٙ غَٚسٗ  قٞؼَٚلٟ طٞٗزٝو كس 

 

هٞ ٗب٠ ٢َٞ مرةصٙٞ  ٗٙطوٟ هٞخؤ٠  ٗٗز غراٞٗٝ  مسَٞ قٚلسٝ ضرًغرُٟ  بٙةٞٗ  
ٞ     يٝؼالٖٝ  ُرز ٠ مسؤ ٢ٞٗ  َٗٙوةٞٗٝ. مسةٞ َ   ٢ًٞة٠ٞ ثةةخؤؽ مسة٘ٗ  ٢ٞٙ٘ٙطةو  ٗٗزك

ٝ ٢ُٞٗٝد٠ٝ ثةُٞق٘ٗ هٞطةٞ  َةركٌٟ غةرزٝشٗٗز٠  زبٗضةَٚٚدب كةٞ        ٞ نب ٥ى   ملاضى٢ ٢ة
 ز كةٞ ٢ًٞة٠ٞ مسٚطةو مسةؤ     ٞمس٘ٗ  اَٚلك٘ٗ. ٗٝؿر  ٢َٞ َركٌٞ ٢ًٌٞ٘ز٠ مسرٗكٟ مس٘ٗ. مسة 
 ي طَٟ٘ٙ ُٞ بٙةٞ ٢ةًٞس٠   ٚٓ زي ُ٘ٗض٠٘ اًَٟٞٚ كس  كٞ ٓٞزب٠ هٞطٞ  ُٞكر. مسٞ َ ٓ

 زي ٚ ٗٗمسةةرزٝ مسةةؤ ٓةة    ٢ّٙٞ كةةس . ُرؾةةس  ملاضىى٢٢ةةٞنب ٥ىى٠ٝ٘ ٓٞز ٝغةة٠ٞ هةةٞ  ٚمسةةرٗك
ٝ ُ٘ٗض٠٘ ٓٞز ٝغ٠ٞ ه٠َلس ٗ ثَٟٚ ط٘و كةٞ ٓةٞز ً٘مرًٞهٞٙةٞكٟ خةسبث هٞطةٞ        نب ٥ى

 ي هةةٞ ثةةرؽ ٢ةةَٞ اًَٞٚٚةة٠ٞ ٚمسلةةٜٞ  مسصبُةةٞ كةةٞ هةةٞ َةةٞوٟ ًِةةٟ ٢ٞكةة٠ٞ. ٓةة ملاضىى٢٢ةةٞ
َٞزٝكٞاٟ كس ٗ  ٝضوبٞةة هٞغلس٠ كةؤكس ٝٗٝٗ قة٘ٝ    ٟ ٗبٟٙ مسرٗكٟ  مسٞ مٞكط
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 ملاضىى٢٢ةةٞنب ٥ىىٝزٝشٗٗز. هةةٞ ٗب٠ ًَ٘رؾةةٞزٝٙٞكٟ كةة٘زو  شٝٗاةةٟ كةةس ٗ   ضةةٞز غةةر
 هٞطٞ  ك٘ز بُٚدب ك٘غو ٗ ٓٞزقٟ مس٘ٗ  ار ُٟ كس .

ٚ         ٢ٞ ُرؾس ٠ مسٞة غة ٗ. ٗٝ ً٘مرًٞهٞة ز٠ٝ مسٚطةو  شؤز مةرةص مس٘ة َ خٞمسٞة  ٝاٟ د ّٙ كٞة ٢ٞة
 ٓ ق كةةس .  ٟ    ٚ ٝزَةٞة ٠ مسةةرٗك ز مسةٞة ً٘مرًٞهةٞة ؼ مسٞزبًبةٞة قسٝ بُٟ       هةٚة  ٝضةةو٠لس  مسةٞة اةٞة

ً٘ٗ زؤذ      ثٚرًٗرو٘  َ اٞزَٞة ٓٞة ٝاٟ زٗٗ    ُٟ مسرٗك٠٘ طٞزَي  ٙرز٠٘ ثةرز٠ٝ مسةؤ ُةرز ْ. مسٞة و٘ة
      ٞ خرٗٝو ٗ  ٝضةو مسآلٗٙػٟة شؤز اة ٗ  ضٞة ُلٞ    ريثئ  هٞ شٙر ٠ةدب مس٘ة مس٘ٗ. مسرٗكٚػٟة ق٘ة ٠ ٓٞة

 ز ٝقدبزبُٟ هَٟٚ اٞكِٚٞٗٝ.ط٢ُ٘ٞٗٝدٝ  ٝضوٟ مسآلُٗٞمس٘ٗ  مسٞزٝمسٞزٝ 
مسةٞزُٝطرز٠ ٙةٞن     هٞ ورثٟ  ِٝٙٞٗٝز ب   يٚ ّٙ ٗ ٢ٓٞ ٞ هٞغلس٠ ُرؾسؾخ٘ 

 ي ٗ  ٚ ّٙ قةةةُ٘ٗٞ ال٠ ٓةةة٢ٞ مسةةةْ٘ٗ. هةةةٞٗ ٗٝووةةةٞ ب مسٞغةةةٟ شؤز٠ هٞغةةةلس٠ ُرؾةةةس 
هةةةٞ ٢ً٘ةةةٞزب  َطىىى٢ع زي كةةة٘ز ٠. مسةةةٞٚ ز مسةةةٞ ٙى طةةةرلبٗ مسسبٙةةةٞ ال٠ ٓةةةٞ ّٙ مسةةة٢ٞ ُرؾةةةس

 ي ُٞةرمسةةٞاٟ ُ٘بُةةدٗ ٢ةةٞٗ مسةغةةٞزًر٠ُٞ   ٚاٞغةة٘ٙقٚرْ كةةس  كةةٞ مسٚلةة٘ذ   مسةةٞ َ ٓةة   
ٓةٞز ٢ةًٞرل٠٘ ًِةٚؼ ضٞزهٞغةلس٠     اةؤ  ضل٘و كس ٗ خؤ٠ ق٘ٗ مسٞ ثرلٙٞٗٝٗ ط٘اٟ 

كةةٞع ٢ةةَٞ وطةةٞٙٞو زَي ُٞمسٚةةٞ  قةةُ٘لٞ ٢ٞمسَٚوةةٞ     ز ةةة٘بمسٟ  بٙةةٞٗٝٗ طةة٘اٟ:  ٞمسةة اةةؤَ.
ٙٞ مسؤ اؤٗ ٢ٚػرزٝاٟ اٞضةوٌٚٚؼ قآلُةٞ    ٢َٞ وٞ ضٞمسٞمسٟ هُٞرٗقُٟ٘ٗ ٓٞز ٗٗكٌرْ.

  ٞ ٘ غوٞ. ٢ٞٗ ًر ٗ  ٝٗه ٞا٠ٞ كٞ اٚرٙٞاٟ مسرغةٟ ًَ٘رقة مسلةٞٗ قةُ٘لٞ خةٞه م اةؤ٠      ظى
ًِةةٚؼ ٢ًٞةةٞٗ  وٞ ٙةةٞكٍ مسةةدٝٙوة اةةر اَٚةةدب  بمسِٚػةةٍ ٗ هٞطةةٞ     ٢ةةٞٗ ٗ اةةؤ ٢ةةًٞرل٠٘

 ي ٢َٞ ٢ًٞس٠ٝ مسٞةََِٚٔٚرٗ مسٞغَٚلٟ ًر  ٗ  ٝٗه ةٞاٟ هٞطةٞ    ٚ. ٓمٚبر َٝ خٞزٙم مب
 . 55 وٞ ٙٞكدب  بٙٞ

 ّٙ  هَٞ ً٘مرًٞهٞٙٞ ب  ه ةٟ مسةرؽ ُةٞمس٘ٗ  ٗبوعةْٞ هةٞ ٗب٠ ٢ًٞةٞ كةٞ هةٞ          ٢ٞ ُرؾس
ٞ ُرش ٗ  ٞان كة٘ز ٠ مة  ٞه ٢ٞمس٠ٞ٢٘ ُ٘ٗضٟ مسؤ شزٙف ةَٚطرل مس٘ٗ  كرغٞظ٘وٞ كٞ ب  مسر ٢ة

  زي ٓرُدبْ.  ٚمسر   مس٘ٗ  هٞ ٢ٓر  ٞض٢ٞغرش٠  كٞ هٞ   رمٚط
 

ٞ ان ق٘ٝ ضةٞز  وسًٝطةري  ٗ شٝٗاةٟ كةس ٗ     ٞه ٢ٞمس٢٘ٞٗبوٚعْٞ  ؽ قة٘ٝ  رمسر مٚطة ٢ة
 زي مسٚطةةو  زٜٗٗ ٚضةةٞز  ضةةرمس٘ز خ٘بضةةو  ٗ اةةر ُٟ كةةس . كةةٞ خٞمسةةٞز٠ ٓةةراِٟ ٓةة    

                         
  ًولةةٞ ٠  ز٠  ٗٝشٙةةس٠   زٗ ك٘ز ٝكٞٙةةدبٞٙةةى بمسةةّ ًطةةل٘ٙٞ  ٢ةةٞه ة هةةٞ اٚلةةدبُٟ مسةةِٟٞٙ مسةة  ذ  55 
 ِٟٗٙ كس ٗٝ.٢ٞ ٙؼ شؤز ضٌٞمد٠ ك٘ز ٠ قٞمس٘ ض٢ٞ 



 75 

 ي ٚكس كة٘ز ٠ ز بقة  ٝٗٝ مسة٘ٗ. هَٚةسٝ ٓة     ٞمس٘مسة ٢ٞكةٞ مسٞ ٝضةوٟ     ُد  ٝٓرٗٞٗٝزطَٚس ب مسؤ  ُ
ًٟ ك٘غو  كٞ ُٞٗٝ ٙرْ ٢ً٘ةٞزب  ٞٙوٝٓٞه ٠ل٘ارٙٞ ضٞز٠٘ ق٘بزؾٞ  كٞضَٚلٟ هٞ  

٘ ٚ زي كس   مسٞ َ ٓة ٠ٚ طسو ٗ اٞضوٌٟٚ ٓرمس٘ مٚط٢ٞمسْ٘ٗ. ك٘ز ٠ زبق    ٠ ٗ ي مةٞق
 كس ٗ هٞطٞ  خؤ٠ مسس ٠.

٘ ٠ً٘ ٞٙوة ٝٗهٞة ٠   ٝهد٢ٞ ٤ر ز كٞة ٗبٙصبُٟة  ثٚةر٠ٗ ُةرز ٝ ال٠ مسٔة     ٞمس اٟ   طى مسٟ ًعرُٗٝٞة ه ٞة
ٞ م ٚهٞغية ٢ٞخس ٞهٞغلسَٙلٟ زَٙلخطو ٗ هٞة وً٘رُةدب٠ قة     ٗهٞٝهد٢ٞ ٤ه٠َلس . مسٔر  دبمس٘ غرهبة ٢ة

َ هٞغةةلسٝ كةٞة طٞٙػةةوٞ  ضةةرمس٘ز خ٘بضةةو   ٞ ّٙ مسةة٢ٞ ُةةرز ٠ مسةٞة ٢ٌٚةةدب ٠ ُرؾةةس  زٝٗٝ. ٢ةٞة
ٗب هٞغةةلس٠ مسٔةةررمس٘ مٚطةة٢ةٞة ي هةٞة ًٚرل ٓةة٢ةٞة اٟ ٢ةٞة ه َٟٚ ٗهةةٝهد٢ٞ ٠٤ ثسضةة٠٘ طة٘ة ٞ ٓةةرو  ٢ةٞة

٠٘ مسٞة ثةرزٝ    ٝهد٤ٞ٢ط٘اٟ: ٗب الشًٞ مسكٟ مسٞ ثرلٝٙٞٗٝٗ ٢ٚورمٞاٟ مسٔر رمس٘مٚط٢ٞقٟ؟  ٗهٞ مسلٞة
ز زب ٜ. ٢ٞطةٞة مسْ٘ٗ ٢ضىى٢ٚقوِرمٚةةرْ كةٞة ٠٘ هةٞة  ٗبٙٚةةدب    ُةٞة ٗ ٗٝووةٞة اِطٚةةرْ ثةٓٞه ٣ٞقةِة ٢ةٞة

و مسٞة    ٚكؤهٞغلسٝك٠ٞ ثَٚؼ  ِٝٙٞٗٝز ُٚ  ٢ٞز ؤ٠. ٢َٞ هٞغلسٝ ٗ   ُٚٔرٙٞة ٞٗ غَِ٘ٙو ُركٞة
 ٟ مسرٗكو ٓراُ٘ٗٞاٞ ضٞزو.اٞغ٘ٙق

هٞ  ٗبٙٚةدب ٗٙطةوٟ     ٠ ك٘غورمس٘ مٚط٢ٞٚاٞا٠ٞ مسٞ َٚوٞشبُٟ  ؾ ي ٢َٞ ُٞٚٓ
م ث٠َٚصب٠ُةة٘ ٚهٞغيةة٢ٞخس ٞلةةدب. مسةةٞ َ قةةٚهٞغي٢ٞخس ٞمسةةٞ غةةٞٗ مسةةدب مسٞضةةٞز هٞغةةلس٠ قةة

   ٗ ٞ   ٗخةةؤ٠ كةةؤكس ٝٗٝٗ هةةٞ ٢ؤز  ٘ طةةر ب مسةةؤ ًَ٘رقةة ٠ ًةةر  ٗ مسةةرزطسبُٟ  وةةة٘ٝاَٚلٟ   ظىى
  ٗذًِٚةةٞٗٝ. ٓةة ي كةةٞ ٢ًٞةة٠ٞ قةةرٗثةكٞٗو    مسكةة٘كٟ مسٞةةَٓٚػةةو ٗ قةة٘ٗ مسةةٞ ثةةرل   

. خٞمسةةٞز٠ ٗٝٗٝ٘ز بضةةو مسةة٘ٗ  ٗٝ ثٞغةةٌٚرْ مسةة رمس٘ مٚطةة٢ةةٞٚاٞاٟ ؾةةاَٚطٞٙػةةو كُٞٞ
م ٗٝ طة٘اٟ ًةّ مسةؤ غةٞز  ُةٞٓراَ٘ٗ  مسةٞه ل٘ ًٞوطةٞ َ ٢ٞٗٝٙةٞ         ٚهٞغية ٢ٞخس ُٞرز  مسةؤ قة  

 َ.سضمٞو َراٝط٥مٞاو مسلَٞ. ٢ٞطٞز غٞز  ُٞكٞٙو ًّ مسؤ اط٥ُٝصٙلو مب ٗ 
ز٠ ُةرز  مسةؤ مسة    قخس بغيوم مسَٞ  هٞك٠ٞ اةطٞٙرُةد.   ٞوطٞٙٞ ز بش٠ مس٘ٗ  ٗٝ خٞمسٞة  ز ٗ ًٞضٞة

ٞ كةس ٗ  ٝز٠لةس ٗ ثٚةرَٗٙلٟ ُةرز ٝ ال٠     ٚ ز ًعرًٞهٞٙٞكٟ خسبثٟ  ٝزَٞق مسٞ ٢َٞ ضةرمٚ ٞمس
ٓ  ٚهٞغيةة٢ٞخسٞق  ٠ َ ً٘مرًٞهةٞة و ٢ةٞة ٙس٠ َٚوةٞة  غةةوَٚل٠ذل ُٚ  ٚم ٗ ثَٚةٟة طة٘ة ٞ  ٚةة هةٞة مسةٞة غةٞة

 ٞاٟ مسدُٝة.ؾرمسة قسقُ٘لٞ ٢ٞشبُة كٞ غٞز ٠ ثةُركس   هٞمسٞز٢ٞٗٝ ُ
 

 ز مسةٞ اةٞٗب٠ٗ  ٗسلِةٟ    ٞم ٠ًٞٞ٢ مسٚطو ٢ٚذل مسس ٗب٠ كس  كٞ مسة ٚهٞغي٢ٞخس ٞكٞ ق
 ي مسةٞ  ٙةى طةرلبٗ َِٓٚسبٙةٞ     ٚك٘ز ٝكٞٙٞاٟ. ٗٝ ٢ًٞس٠ مسةؤ غةٞز ب. شؤز٠ ثةُٞقة٘ٗ ٓة    
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َٗي كةسب. هةٞ  ٗبٙٚةدب    ٘ال٠. ٓ ي الر٠ كس  كٞ اٞضوٌٟٚ مسرٗكٟ ُٞكر  ٢ةَٞ الرٙةٞ وبة   
ك٠ٞ زَي ثسضٟ  ٓ ي ثَٟٚ ط٘و. مسةٞ َ  بٙلةٟ ٓة ي هٞطةٞ      ٢ٚػرزٝاٟ اٞضوٌٟٚ وٞ 

 ٢ٞغيةةٞهٚم خس ٞٞه ةةٞمسٟ ٢ةةًٞرُٚرْ كةةس . قةة   طه ٚةةرْ ُةةٞكس ٗ  ٗوٞ كةةٞ وب٘ ين   ظفًَ٘ةةر
 ز٠ كةةس ٗ ٞاةة٢ٌِٟٞٚ كةةس ْ ٗ هةةٞ  ٗبٙٚةةدب قةة٘ٝ ُةةرٗ وٞ كةةٞٗ هةةٞ ثرغةةدب اٞضةةوٌٟٚ مسةة 

    ٗ ٢ةَٞ وٞ ٙةٞ   ٓة٠ًٗ٘ٞ شٝٗو كةس . خٞشَِٙة٠ٞ      ٓٞزقٟ ًةر  ٗ  ٝٗه ةٞاَٚلٟ كةٞ اٚةرمس٘
شؤز غةةةُٟٞ مسةةة٘ٗ  ٗٝ ثةةةس  مسةةة٘ٗ هةةةٞ ٢ره ةةةةوْ٘ٗ ٗ شٙةةة٘ ٗ فٞٗٓةةةٞزبو ٗ  ًٞهب٘ضةةةرو ٗ    

  .89-88 ي9بخل.  ةود  …ضٚ  
ٝ  ز  هةٞ ٗب٠ ٢ًٞةٞ كةٞ مسةٞ ٗب    ٞ ّٙ مسة ٢ٞ ُرؾس ٗهةٞٗٝ  ٝد٢ٞه  ٠٤ ٙرزًةٞاٟ مسٔةر  ط٘ضى

 زي كة٘ز ٠ ضةُٞدٝٗٝ  ٗ اةٟ غةرزٝشٗٗز٠  ب مسةٞ مٌٚةد       ًًٚٞوٞكٞاٞك٠ٞ هٞ  ٝضوٟ ٓ
ٗهٞ. ٗٝ هٞ ٢ٚعوٚبرز٠ ٢ٞٗ ارزخيةٞٗٝ ٗ اةٟ غةرزٝشٗٗز    ٝهد٢ٞ ٤ٗٝشٙس٠ مسٔربؾٚ٘غٟ 

ًٗةٞاٟ  ٘ؾٚ٘غةٞٗٝ ٢ٚةدبزٝ كةسب. ٗٝ هٞ ٝضةوٟ َل    ٢ًٞٚةد  ٞز ٝف ٗٝكٚوٞكرُٟ مط٘هٞ 
 مسٞزشٙلرُٟ  ٝزق٘ٗ. 

 ٤ٓراةةٞ ةَٚطةة٠ٞ مسٔةةر  ٚيىى٘ٝهةةد٢ٞضىىًطإ  ي هةةٞ ٗب٠ طرلبُةةٟ َةةٞثظ كةةسب  كةةٞ  ٚٓةة
ٞ  مس٘ٗ ٗهٞ ٝهد٢ٞ ٞ   زيٚٓة  رُٞٗٝ ٙطة  مةرلبق.  َ٘كٌةدبز٠  مسة َ  َٓٚػةوٞٗٝ.  َٞثطةدب  هة  مسةٞ 

 ًٚةةدٞم ٗٝكٚوةةٟ هةةٞ غةةرزٝٗش٠ٗٗ ًٞٙدبُةةٞٗٝٗ ٓراةةٞ ثس َٙلةةدب هةةٞ  يٚٓةة كةة٘ز ٠ ٣ طىىاٖس
 ٖ .414  كس  شٝٗو ؾٚ٘ؽ٢ٞ

ٟ  هٞ  زٞمس  ٢ّٙٞهدُرؾس  ضةع٘  ٠ ًٞ كة٘ز ٠   َطةري  ضةٞز  كةس ٝ  هٞغةلس٠  ٖ 415 ضةره 
ٟ  كةس .  ًَ٘رؾٞز٠ٝ  ك٘ض د  ب وٞ ٠ هٞ ك٘ز ٗ  هٞغةلس٠  شضةورْ   ٚد ٝاٟغة  مسٞضةٞمسٞمس

ٞ  مسةةَٞ ٗٝ كَٚػةةر  كةةَ٘ٙسٝٗٝز٠ ٗ ٢ٞشٙةةٞو شؤز  زٞمسة   هةةد٢ّٙٞ ُرؾةةس ك٘غةةوِٟ وةةٞزبز٠ ٝريث٥ىىاة
ٗ  طة٘اٟ:  مسٞ َ مسٚطو. ٠ًٞٞ٢ خؤٙٞٗٝ  ز ٝقدبزبُٟط٘ ٠ط٘ضٝٗب مسٞ  زٞمس ٙرُدب. ٞ  ٢ةٞ  ضةٞطرُ

 ُٞ بٙٞ. ٗطَٟ٘ٙ مسلْٞ ٗب غوَٚلٟ ٢ٞا٘بُّ قؤْ ٗ قري
 

 ُٞ بٙةٞ.  طَ٘ٙة  ٙطرْ  زبٗٝ. ك٘غوِو ٞزبز٠و كٞ ط٘و ثَٚٚرْ ًٝٚؼٗ ٗ  ٝقع٠ٞ
 قةةُٞد ز بٗٝضةةورمس٘ٗ  اٞثؤه لٞٙةةٞن هٞضةةٞز  ٗطةةر ب٢ٗؤز  مسةةٞز ًٟٝ هةةٞ كةةٞ هٞٗٝووَٚلةةدب

 هٞغةةلس٠  ٗٝ ك٘غةةوٚرْ  ضةةٞز٠٘ ك٘ارٙةةٞ ٓةةٞه ٚرْ ة٘شكةةرْ  مٞغةةرلٝاٟ هةةٞ كٞضةةَٚم
 كةةٞ  ٝزٝٗٝٗ ٓراةةٞ وةةٞ  هةةٞ ًٞضةةع٘  كةة٘ز ٠ َطةةَّٚ ٢ةةًٞرل  ٗبٙٚةةدب هةةٞ ٗ مسٞةةَٓٚػةةو
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ٟ سضَٞ ًٞغٔٞ ٠ ُرز ٙٞ ٗ طسو ٓٞه ٚرْ كس  ٢ًٞس٠ كٞٗو  ًٞٙوٞك٠ٞ مسٞ ٠ٗقر  ٝاة
 كس .  قِٚرْ هٞٗ  ٗ  ز.ة  مٞزي

 هةةٞ ٠٘ضةةره  ضةةٟ ًٗةةٞاَٚلَٟ٘ل هةةٞ ٗب٠  اٞزَةةٞ مسةةَٞ ٗهةةٞ ٝهد٢ٞ ّٙ هد٢ُٞرؾةةس
 اةةةر ٖ 372 ٚيىىى٘ٝهةةةد٢ٞ ضىىىدٞمةةة ٗٝقةةةراٟ هةةةٞ ٗب٠ هُٞرٗقةةة٘ٗ.  طةةةٞٗزٝ ب مةةةً٘سَٙلٟ
ٞ  ضةر   ٗٓٞغةو  مسٚطو ٙٞمِٟ ٖ 411 ٠ك٘ز   زيٚٓ هٞطٞ  اَٚلكُٟ٘ٗ ٟ  مسة  ضةٞزمسٞخؤٙ

ٞ  كةس .  مسٞزشٙلرُٟ ًًٞوٞكٞاٟ ٢ٚدبز٠ٝٝ ٟ  ٗ مٞ بهةٞو  مسة ٗ  َ٘ضةِ ٟ  اةٞ مسرل  ًٞارُةٞاَٚل
ٗ  خةؤ٠  ًًٞوٞكٞاٞكة٠ٞ  مسو ِد  ٞ  َٞضةرُدٝٗٝ ٗ  هة ٝ  ٓةًٞ٘ ٛ  خؿ٘ؾةَٚلٞٗ  خطةو.  ثَٚػة

ٟ  شؤز غ رمٞ  مس٢٘ٞ ٗٝشٙس كٞ بالًٍ  ػرزو  كورو ٢ًٜٝذ رََٚبٟؾ  ٗ ٢ٞٗؾةرف  مسرضة
 ٢ًٞٞٙٞ: ٞٙٞكٟؾخ٘  كٞ ٢ٞكر َ٘كٌدبزٝ ٢َٞ ضُٞراَٟٞ

 
 حةشةُاتى:

ٟ  َ٘كٌدبز٠ ٟ  مسةؤ   مسةٞزشٙلرُ ٓ  ًٞمرغة ٗ  ةرج َٞة  ٢حمىافعٝ  5111 ضةره َٚم  ٓةًٞ٘
َ  مسٞزبًبةٞز  ٣٠َُٞٞٓٚػةو  ٗٝ ٢ةٞ ب.  َةٞةرج  ورقو ة٠ٞ  ٢ٗٞضةر٠ ز  مسٞ  ِٙرز٠ ٞ رخى  مسةٞ  ًٞاة
 مسةةؤ ٗ َةةٞج زَٙطةة٠ٞ مسةةرلٗ اةةٞمٌرل٠ مسةةؤ هًٞةةٞؽ مسَٚ طةةٞ مسطةةَِٚس . َةةٞةرج هةةٞ غةةوَٚم

 ضةةره َٚم ٓةةًٞ٘ٗ  ب  ةرجَٞةة ٢ُٞؿةةرز٠ ٗ ً٘ٓةةرةرلّٙ قةةٞورلبُٟ مسٞضةةٞز  بمسٞغةةلس ْ
َ  ٗٝ كس مس٘ٗ. اٞخؿٚـ  ِٙرز٠ 21111 ٞ  اةر - ثرزٝٙة٠ٞ  ٢ةٞ ٟ  هة ٗ  َٞٙراةدب  َةره   -مسة٘

 مسس ٙٚرْ. خؤ٠ هٞ ٗب٠ مسٞ َ  كس  ٞزفؾ
 

 ةى:ًٚاهٚ شٚاشةتٚى
ٞ  شؤز ٢ٞكس   ٠ًٞٚرهٚ ٢ٚػ٘كرز٠ هٞ  ٙقٞاٟ شؤز  ز ٞمس ٟ  ٗزٗ  مسرلٗاةٞ   مسة  ٢ُٞدَٙػة
ٞ  غره   مس٢٘ٞ مٚهٞغي٢ٞ خسٞق ٢ٞطٞز ثس مس٘ٗ.  بضيٞ خٞش٠َِٞٙ هٞمسٞز٢ٞٗٝ مس٘ٗ.   ضةرث٘ز  هة

 هةةٞ ٙةةٞكة ٢ةةٞمس٘ٗ. ًةةٍ٘ٓٚ شؤز خٞشَِٙٞكةة٠ٞ ًةةٞٗة٘ ٠ ُٞمسس بٙةةٞ  ًره ٞكةة٠ٞ خ٘بضةةو 
 شؤز ةةةٞشب٠ خٚرُةةٞو مسةةٞ مسٞزبًبةةٞز ٢ٚاوٚلةةرز. مسةةٞ ُةةٞ بُٟ ًٞٙةةدبْ اةةٞ مسرل٠ َ٘ضةةّ

 مسب٘بٙةةٞ  بؾةةَر ً٘ضةةٚبٞاَٚلٞٗٝ هةةٞ ٗبزٙةةدبو رُٟؿةةُ٘و ٢ٞطةةٞز مسةةٞ َ ٢ةةٞ ب. طةةٞٗز٠ٝ
ٍ   ٝخوٟ مسة مسٞز بضو٠٘ ٟ   ً٘هوةٞشٙ ٞ  مسلس بٙةٞ   وُٞرمةٞا ٘  ٞ ٝوٞؾة  ٢ةًٞ٘بزي  هة  زٝز٠ضى
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 ٣ةةٞا٘ب٠ُُٟٞ كةةٞع هٞمسٞز٢ًٞةةٞ ٢ةةٞكس . اةة٢ٞ ٚى ٟمسةةٞ ه  ٗٝٙةةر  ٢ٞ بٙةةٞٗٝ ًووصًٞكةة٠ٞ
 مسلر. خٚرُٞو ٚآلادبؿاَٞ هٞ ٗٝٙر ُٞ ب  اٞمٞٓ٘  ٟمسٞ ه 

ٗ  ُرٗغرز  ٠ٞٚخٞٙسٙ ٢٠ً٘٘ز مسؤ  ٢ةٞكس    ٞزفؾة  ثةرز٠ٝ  ًٚقةدبزَٙم  ضةره َٚم  ٓةًٞ٘
 سٝفؾة ًٞ هٞ اٚ رزٝو  زَٙط٠ٞ طٞغر٠ٝٗ اٞمٌرلٗ مسؤ ًٞمرًى   ٝشطرٗ آلَٟؿ٢ٚ مسؤ

 مسةةة٘ٗ. اةةةٞزٝوٟ هةةةٞ ز ٗٗ  ب٢ٌٚةةةْٞ ٗ اٞكةةة٠ٞ اٚ ةةةرزٝاٟ هٞمسٞز٢ةةةٞٗٝ ٢ُٞةةةٞكس ٗ و ٟؾةةة
 الشَ قةةٟ كسَٙلةةرز رٗٗٝضةةو مسةةؤ ٝه ةة٢ْٗٞٞٗ مسلس بٙةةٞٗٝ  ًةةٌٟ٘ٓٚ ز َٙطةة٠ٞ كةةٞ هةةْٞثىىً٘ةةٞ

 غةةةرز ب هةةةٞ ٓٞزقةةةٟ ٗ  ب٢ةةةُٞرْ مسةةةؤ ً٘ٝوةةةٞاٟ مسةةةرشبز َٙلٟ ٢ةةةٞكس . ٠سضىىىَةةةر  مس٘بٙةةةٞ
ٟ  كَٞ شؤز اَٚلٟافٝ مسٞ ٢َِٞٓٚرْ. مسؤ٠ مس٘بٙٞ  الشًٚرْ كسَٙلرز ٗٝضورٗ مس سؤغسبٙٞٗٝ  ثَٚة

 ٢ٞكس . ا٢ٌٞري ٓٞز ٗٗال٠ ورشبلٟ اٞزَٞ مسَٞ ٗ ٢ٞقسؤغذي
 

 ى:صٚظةخ تةىهبضًة ٗ افصئةٗ
اٟ ب٠غةةةةرزٝش شؤز ٗ. خةةةةؤ٠ شًٝةةةةرُٟ ضٚرضةةةٞة ز بزب٠ُٞ َٙلةةةٟةذُ ةةة٘ة مسةةة٘ة ز  ضةةةٞة  مسٞضةةةٞة

ٞ   ٝزَٞق ٓٞمس٘ٗ.  هٞغلسٝكٞٙدب و  مسة ٍ  ٗ مةر ي   ز ٝمٚٞة ز َٝ ٗ.  مسٞة ٟ  مس٘ة ا  شؤز ٠ٞٚة ًرٚه ضٚرضٞة
ٞ  ٠ذُ ٘ ز بضوٟ مسٞ ٞزقٚدبؾ ٗ ٗبزٙدبو ةًٞعٟ هٞ مس٘ٗ. مسرؽ ق  ٝز٠ذُة ه  ق٘ة مس٘ٗ.  عر ٢٠ٝٞة  ٓٞة
ٗ.  ثابى   ٙةدب اٞ مسرل ز ٠٢ٝ٘ هٞ ٢ٞكس . خَٚسكس ْ هٞ َٞش٠ شؤز ٞ  مس٘ة ٟ  هة ز  ب  ٗٝووة اري  شؤز غٞة  ًٞة

ٗ. رلٝمسًةة٘ة  ٗ زشٙلرُٟ مٞغةةةر٢رل٠ مسةة٘ة كٟ مسةةٞة مسةةٞة زش  زبٙٞاٚةةٞة  اةةةر ٠ُ٘ هةةٞة كةةةس . ٢ٚةةةدبزٝ مسةةٞة
ٟ  كس ْ  ٢ٚؿ َٟ خؿ٘ؾَٚلٞٗٝ ًٓٞ٘ٗ هٞ ٗ كس ْ ًُٞعٟ ةٞز ٟٝٙ ٙو ٟ  ًٞة مرزٙ   اٚةر  ًٞة

ْ  قَٚةس٠  ٢ٞٗٝٗٝ ضر٠ٞٙ مسٞ شؤز  ثٞٙركس ْ. ْ  خَِ٘ٙةد ٗ ٞ  ة٘اٚةرز٠  ٗ شبزٙة    مس٘ة ٗ  ٌَٚرٙة  كةس 
 هُٞرٗمسس . مروآلُٞ شؤز كؤ٠ُٞ ٗ خسبث مر ٝاٞ ٢َٞ كس ٗ ض٘ارُدُٟ خٞزًرْ ًُٞعٟ

 

َ  بالًةٍ    ػةرزو   كوةرو  ًٜى٢ ٝذ ز ٗبٙٞاٟ مسٞطَ٘ٙس٠ٝ ٝ  ٢ةٞ ٞ  هٞٗٝووَٚلةدب  َ٘كٌةدبز  كة
ٟ  شبزٙة   مر ٝاْٞ مس٘ٗ  شؤز ٗ ار هُٞرٗ خسبثٞ ٟ  اةٞزن  خةٞزٙل  مسةؤ  مسة٘ٗ.  شٙسبمةٞو  كس ُة

ٟ  مسٞ َ   بُر ٢َمر٘ط ٢ُٞ٘بمٟ كس ٗ قٞاَٚلٟٝاض مٞغر٢رلٝكرْ ٢ٗٞضر٠ز   هٞضةٞز  ُةرُ
  زٞمسةة كةةس . ُةةرُٟ ز٠اعىى٥ٝٓتٝ ُةةٞكس ٗ  زَٙةةر قَٚػةةو مسةةؤ  ٝضةةوٟ كةةٞع  بُةةُٞر. ضةة سٝ
ّ  ُرْ مسٞمسة ٗب ٙرزٝ ط٘اٟ ٗ اَٚلس ْ ز ٜٗٗ ٗ  غةؤْ   ُةرا٘بُ ٟ  كةٞٗبمس٘ ٟ  مسؤقة  ًةٞشزٗمرا
 ٓٞزكٞضةةَٚلورْ هًٞةةٞٗال غةةرٓٚدمسة خةة٘ب كةةرٗ ز ٝؽ زٗٗاةةرْ خةة٘ب ٢ٞمسةةْٞ. هةةُٞرٗ مرهةةَٞ
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َٜ  ًٞشزٗمرو ا٘خِٟ ٍ ٛظى  ٗ مسلةٞٗ ٞ  ه ة ٟ  مسلةر   رََٚبٞكرُٟؾة  هة ْ  ٢ٞز َٙةرَ.  خةَِ٘ٙ  ٗبوٚعةٞ
ٞ  خةؤ٠  ضةَِ٘ٙد٠  ٗ  َِٓٚرٙة َ  مسةؤ  ةةة ٞ  ٢ةٞ ٟ  شؤز ٢ٚػة َ  ٗ ك٘غةو  كٞضة  ً٘مرًٞهٞٙة٠ٞ  ٢ةٞ

ٞ  ٢ٚذل َ٘ٙسبُٙٞ كٞع ٢ٞٗ اسضٟ هٞ ٗٝ مٞغرٙس. مسؤ مٚدلٝو  ٝزضَٚلٟ ٗٝ٘مس ٗ  خسبثة  مسلةر
 َ٘كٌدبزٝٙٞ. ٢َٞ مٞ بهٞاٟ صيُ٘ٗٞٙٞكٟ ٙٞغٟ ثَ٘ر ٢َٞ مسدب. شبزٙ  هٞ زٝزض٘

ٞ  مسة٘ٗ   ال َٙٚٚةٞن  ا٘ٗغٟ ز َٙطٞ هٞ ٢ٞطٞز ب  هٞغلس٠ َط٢عمسٞ هٞطٞ  زؤذ   كؤه ةة  كة
ٞ  ضةُٞدمس٘ٗ.  قةٞورلٝ  هٞٗ ُٟرُٚرُ  ٗٗ ض٘بزٝكرُٟ هٞ ٙٞكة ٓٞه طساب٘ٗ.  بز٠  ال َٙٚٚٞكة

 ٗاٟ: كس ٗ مسرُطٟ   زٞمس ز بضوٟ طٞٙػوٞ
َ  ثةةمس٘ٗ   ُةرمن   ٗٗ قؤزغٍ.  بز ورلَٙلٟقٞ ًّ َ٘كٌدبز  ٠ٞ٢- ٗ  ٢ٚةدبزٝ  ثة٢ةٞكس 

 ضةة٘بزٝكرُو ا٘ٗغةةٟ زَٙطةةٞ هةةٞ ٢َِٞٓٚرٙةةٞٗٝ. ًِدبه ٞكةةَٞ ٗ ًةةر  مسةةؤ  بزٝكٞغةةٍ ثةةرز٠ٝ
 ه٠َطُٞدَ. ُرُٞكرُٟ ٙٞكَٚلٚرْ مسَ٘ٗ.

   ثسضٟ: هَٟٚ َ٘كٌدبز
 ٢ُٞرضٛ؟ ض٘بزٝ ٢ٞٗ-

 ط٘اٟ: كرمسسب
 .٢ِٞٙرضٍ مسلٞٗ  ثَٟٚ قرَٗ مسٞه ة-

ٞ   بزقسؤغةدب  كرمسسب٠ هٞطٞ  مسرضٞ  وطٞٗ ٢َٞ ٞ ٗب٠ه  ٢ّٙٞ ُرؾس   ٝزمسُٞدَٙلةدب  هة
 ٢ُٞٗٝةةد٠ٝ ٗبوٚعةةْٞ مسةةس ؤْ. دبٚةةمسٞز ًٝ مسةةٞ ٙٞكةةٞ ٙٞكةةٞ هٞغةةلس كةةس  ٢ةةًٞس٠ ز بٗٝضةةورٗ
 كةس   ٢ةًٞس٠   ٢ّٙةٞ   ُرؾس ٢ًٞرل ب. ُٚػرُٟ ض٘بزٝك٠ٞ  بزقسؤؽ ٠بكرمسس ثةُٞق٘ٗ

 غةةةرزٗ مسٚبٚٞاةةةٞ ٗٝ  ٓةةةٞه طس٠ كؤه ةةةٞ بزٝ ٢ةةةَٞ ٢ةةةٞمسة طةةة٘اٟ  بمسٞشبُةةةد. ضةةة٘بزٝكٞٙرْ
 ثٚرٗٝ. مسَٞ مسد٠ٝ ثرزٝك٠ٞ مسٚ سؤغ٠٘

ٟ  مسة٘ٗ   ُرضسبٗ ثٚرَٗٙلٟ ض٘بزٝكٞ ٞ  ٗٙطةو ٝ  مسة َ  خةؤ٠  ثةرز ٞ  هةٞ  مسةدب   ُةٞةرو  ةٞشبٙة
 ُةةةٞكس ٗ ٗه ٟ٘وبةةة  ٢ّٙٞ ُرؾةةةس كةةةس . اةةةٞكوٚف ثةةةرز٠ٝ  بزٝكةةةٞ طسبُةةةرٟٙ هةةةٞ َةةةٞاور

 مسٞةةَِٓٚر. خؤ٠ ٢ًٞس٠ ٗ ٔٞه طسو٠َث  بزٝك٠ٞ
 ُٞكس . ه ٠ٌٞٛظ ُٞٗمٞ ٢َٞ كٞع ٢ٚذل ٗٝ مس٘ٗ  شؤز٠ َٙلٟريث٥اٞ مٞ بهٞاٞ  زياثَٝ ٢َٞ

 

 ٢ٌ٘ز٠ مسؤ  بضيٞ ٗٝ مس٘ٗ  ٢ًٞري  زٞمس اٞ مسرل٠ ٗ مٞوَى هٞ شؤز ز ٠ٝ  ًٞهٚل٠ٞ ٢ٞه َّٚ
ٞ    ٝقعٞٙةٞن  ه٣٠َٞكس . ثسضٚرز٠ ًٗٞو َ٘ل ٞ  ضةبلولري    ٗ ٠٘ظيًٞة  ُة٘   ًرل٢ة  كة
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ٗ  خؤزبضةةرْ َةةركٌٟ ٠ ز ٠ٝة٘ة ُةةرز ٝ ٞك٢َٟٚٚو كةٚة ٗٝ مسة٘ة لةٞة هةٞة ٓٞز ٝغةٞة لةٞة كةةس . ًٞٚه  ًٞٚه
ٞ   زٞمسة  ثسضٟ. ز ٢ٟٝ ٗ  ٢ّٙٞ ُرؾس مسؤ ُ٘ٗضٟ ٠ذكرغٞ اٟ:  ة٘بمسةدب  هة ٗ  ط٘ة ٞ  ٢ٞة  مسَِٚةسٝ  ٢َٚو كٚة
برع مسٞ كؤكس ٝٗٝٗ هٞغلس٠ ٢ًٞٞ هٞ ٗب٠ ٢َٚسٝ. ٟ  ٗ ٚه ي  ضٚة ََٚل ٗٝ  ٗ ً٘كًٞٞة ز  ة٘بُٞة  ٓٞة

ٞ  ضرمس٘زخ٘بضةو   اةر  ٝٗٝ  ز ٠ٝ  ورثٟ هٞ ٗ ّهة ز ز٠  مسٞة ٞ  ٢ٞٗمسٞة ٟ ٢َٚو  ز بٙطةساّ.  ز َٙطة ظي  كة  ٗ ً٘ٞة
ٗ  ضبلولري ُر َ  مسٞة َ  ٗ ٓةرو  هٞغةلسٝ ب  ٢ٞة ٗكٞو  هٞة ٞ  ٗ غٞة ز٠  و٘ٝاة ز ًر.  ضٞة ٞ  ض٘ة ٞ  كة  ال٠ ٓراة

اٟ   ٢ّٙٞ ُرؾةةس اٞاٟ ٗ طةةسو َ٘زًةٞة لةٞة ب هٞطةٞة  ٗ ٘ظيًٞةة ًرل٢ةٞة كةٞة كةةس  ُٞضةٚة   ًٞٚه
ٗ . زَٙةةم الشًةٞة ٗٝٗ ثرغةةر ب هةٞة مسلةٞة ْ ُرز ٙةٞة ٗ ٠ريث٥ىىاةٞة مسةٞة ٗ ٘ظيًٞةة ُة٘ة  ًرل٢ةٞة ٗبوٚعةٞة  ٢ةٞة

 كٞٗو. زَٙم كس ٗ اٞزةٚن غٞز  ب  ٞضٞزمس ٘ه اٟؾ اٞ مسرلٝ
ٟ َثىا  كةس ٠   ةٔػةٚرز٠   الةري  زٝٞ وة  مسٞزبًبٞز كٞ َٞزمس٠ٞٙٞٚ َٚوٞ ٢ٞٗ  شؤز هَٚلة
ٟ  هةٞ ٗب٠  ٠ٞ.َٚٞزمسٚ و٘ زٝاٟ مسؤ ة٘بُٞ  غةٞٗكٞو   ز.ٞمسة  ّٙٝ ٢ٞ ُرؾةس  هُٞرٗقةُ٘ٗ

 ًةةةٞاَٛ٘ل غةةةلو ٟ هةةةٞ ُ٘غ٘ضةةةو٠٘ ز٠ٗٗلةةةس ٝ مسةةةٞزشٙلرُٟ ًٗةةةٞاَٟ٘ل مسةةةٞزش٠ ٗ
 ثس٢رغ٘و. ٗ ُرز بَٞو ًرزٝاَٚل٢ٟٞ ٗٝ٘مس ٗٝ  ٝزق٘ٗ.

 ال٠ زب٠لةةةس ٝ  ة٘شكةةةرْ   مٞغةةةرلٝاٟ  ز ٞمسةةة ك٘غةةةوِٟ هةةةٞ ٗب٠ ٢ةةةٞه ة هلرًى٢ةةةٞ
 مسٟ٘ٝٙٔ. ٠ٚي٘ٝهد٢ٞ خسٞق ك٘ز ٠ ٓس٠طا مس٢٘ٞ ٗهٞٝ ٢ٞ  ًظٞغ

 َ٘كٌةةدبز٠ ٢ٚةةدٙعر٠  مسةةرثرل٠ ٗٝقةةراٟ هةةٞ ٗب٠  ّٙ ٢ٞ ُرؾةةس كةة٘ز ٝشب٠ ٓةةس٠طىىا
ٞ  ٗٝ ُٞمس٘ٗ. ً٘ٝقٞق مسٞ َ غٞز ٝٗٝ  كٞٗاٞ ٗهٞٝ ٢ٞ  ًظٞغ هٞطٞ  كس . ٗ   ٙةى  مسة  طةرلب

 ٢ةةٞٗ ضةةٞز هةةٞ كةةسب. َةةٞثظ ًٓٞٞ بُةةدب هةةٞ خؤٙػةةٟ كةةسبٗ اةةر ْ ًةة٘ه لٟ ٗ ًةةر  ٓةةًٞ٘ٗ
 مةةُٞرش٠ بهػةة٘ق ٠ مس٢٘ةةٞ  اةةرمسٚعٟ  غةةرشلرْ  ٗ زٙةةٞ ٘هو٢ٞ  مٞغةةر٢رل٠ ٙةةٞ ثىىَٜ٘ةةر 

   يٚٓة  ٗٝووٞ ب هٞٗ ٗهٞ.ٝ ٢ٞ  ًظٞغ كٞٗاٞ ٝضوٟ  مسٞزشٙلرُٟ ً٘ه لٟ مسروٟ مسْ٘ٗ.
ٞ ٝهد٢ٞ ًظٞغة  ٢ٚطةوٚ ٠  هٞ ٗب٠ مس٘ٗ. َٞثظ ،ٚي٘ٝد٢ٞه يطإٛض هٞال٠   زب. مسةٞز  ٗهة

 هٞطةةٞ  ٗٝ  كةةس  َٞزٝكةةٞاٟ  مسةةرٗكٟ ًةة٘ه لٟ ضةةُٞد٠ُٝٗٞ مسةةؤ  هٞغةةلسَٙلدب هٞطةةٞ  ٗٝ
ْ  مسٞ غٞز َٙلٟ  هٞغلسٝك٠ٞ مسٞ َ غٞز ٝٗٝ. كٞٗٝاٞ ٗهٞٝهد٢ٞ ًظٞغ ٗ  مسةؤ   ه ٚةر  ُةٞكس 

 ٖ .415  ك٘ذزب خؤٙػٟ كس ٗ ز بٙرْ
 

 مةةٞواطىى٥ٝ مسةةس ٠ ٗ وةةٞٗي مسةةٞ  زيٚٓةة كةة٘ز ٠ ٓةةس٠طىىا ٗهةةٞٝهد٢ٞ سلةةظ  ب ٖ 416 هةةٞ
  ٗقٞهػة ٢ٞمس٢٘ٞ هٞطةٞ    مسَِٞٙٚم هٞ ٗب٠ مسٞزشٙلرُٟ. ٗ اٟ ضٞز ُرز ٙٞٗٝ كس ٗ مسٞزٝ 
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 كةةةس ٗ هٞطةةةٞ  ٘ه اٟؾةةة  ثرغةةةدب هةةةٞ ك٘غةةةو. مسسبكةةة٠ٞ ٠٘غةةةلرُد غةةةٞز ٝٗٝٗ كٞٗاةةةٞ
ٞ   مسسبك٠ٞ مسراٟ ٞه  ٗقٞمس٘هػ٢ٞ ثةُٞق٘ٗ شؤز٠ ًرزٝكس ٗ ٗوٟٞهػ٢ٞمس٢٘ٞ خ٘غلٟ  مسة

ٟ   ٗبٟٙ  اٞزَٞ مسَٞ ك٘غوٟ. قَٚب ٟ  ٗ ٓةرو  َٞضة٠ِٗٞ  خرُةٞ بُ  ٗ ٗ اٞكة٠ٞ  مسٞغةَٚل
 ك٘ز . مسِ٘مِرش٠ ٢ًٞرزٝاٟ  ٝضوٟ كٞٗاٞ  غرزٝشٗٗز وٚطٌٟ

 هغِر٢ٌٟ٢ٞمس٢٘ٞ ك٘ز ٠ ٙطٌٟٝ  هٍٚٞض مس٢٘ٞ  َٞض٠ِٗٞ خرُٞ بُٟ ٢ًٞرل٠  ٗبٙري
 ٢ةةرخرل هةةٞ  كةةَٞ ًةة٘  ٝاَٚلٟ ٞمسةة  ٓةةرلطىىا ٗٝقةةراٟ هةةٞ ٗب٠ كةةٞ مسةة٘ٗ. َٞضةة٠ِٗٞ  مسةةسب٠

 مسةة٘ٗ  مسةة٘ٗ  ٙر طةةرز مسرمسةةٞ ُصٙلةةٟ شٝٓةةرٗٗ ٠٘ٝكىىطًْةةٞ  هةةٞ كرضةةرْ وةةٞ ٠ كةةٞ ًٞؾةة٢ٟٞ 
 كسب. ًَٞسَٗ
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 ئةٙ٘بى حلً٘ةتى
 
1 

 داًةزراُدُى تا
 

 ٓاتْ٘ٗ: هةكَ٘ٙ٘ة ٗ كَّٚ ً٘ئةشٚصةكةى باٗكى باثريٗ
 

 ٞشزبُةةةدٗٝ.ضي ب كةةة٘ز  كةةةٞ  ًٞٗٞارُٞٙةةةَ٘ل ٢ةةةٞٗ طةةةٞٗز٠ٝ ٓةةةٞزٝ  ٝٗه ٞاةةةٞ  ٢ةةةَٞ
 بطّٞٙ.٠َا و ٟؾقٞ بٗؾ٢ٞ هٞ مسرؽ كٞ  ثَٚ٘ٙطوٞ شؤز هٞمسٞز٢ًٞٞ

 ٢ةةةَٞ ٢ً٘ٞضٚطةةةٟ  ّٙ ٢ةةةٞ  ال ٞؾةةة مسةةةرثرل٠ :٢ةةةٞه ة  ٢ٚطةةة َ ٢ِٚطةةةٚقوؤثٞ ٙر٠
ٞ  ًٞزٗبُةٞ.  كة٘ز ٠   غىاذ٣  غةر ٠    ٝٗه ٞاٞ ٞ  كة ٟ  هة ٟ  كة٘ز بُ   ز ٗب ٠ زبُٗةدب ٠  خَٚو ة
 مسةةةة٘ٗ.  ٢ٞشمسُٟٞ ٓرشمسةةةةُٟٞ  طٞٗزٝكةةةة٠ٞ ٞمَٚوةةةة مسٞغةةةةَٚلٟ خَٚو ةةةةٞ ٢ةةةةَٞ مسةةةة٘ٗ.   ٗٙةةةةّ 

 كةةٞ ٢ةةٞٙصبُري قةةُ٘لٞ ًٌ٘ٓٚةةٞ. شؤز ُ٘ووٞٙةةٞكٟ   ٗٙةةّ غةةرز٠ مسةةٞ  غةةر  ًُٞطةة٘مسٚٞاٟ
  غةةر ٠دب شًٝةةرُٟ هةةٞ ٓٞه بةةٞو  بًةةٞشزبٗ  ب 56  ٗٙةةّ هةةٞ  كةة٘ز  غةةدب ٟٙ ًٗةةٞاَٟ٘ل

 ُٞق٘ٗمسؤٗٝ. قٚلس هٞ ًٗٞاَٞ٘ل ٢ٞٗ مسرضٟ ٗ غؤزٝو َٓٚػور
 

ٟ  ٗ َىؾة ٢ٞ مٞزٝو  ٢ً٘ٞزخيِٟٚ هٞ َط٢عمسٞ ْ   ٗٗزٗ ُٞضةٞمسَٚل  غةر ٠  مسةؤ   زَٙةرٙر
٘ ًةةٞ بٞضةو٘ٝ. ه ٓٞ   مةة٘ف ضةٞز  ٢ٞمسراةةٞٗٝ ُٞضةٞمسٞك٠ٞ  كةةٞ هةدْٗ  ٞخ دي٢ةةٚ ٗ٘ٗٝكة  هةةْٞثى

                         
٠ ٓٞٗهَٚسٙػدب غرزَٙلٟ مسَٞ ٘ٝكط٢َْٞ ٝض٣ٞه٠ٞ   ّٗٙ ٝ  مسٞز بضوٟ ًٌ٘ٓٚٞ  هٞ  بخوٟ ًٞ  56 

ًٗٞاٟ ضؤزبْ مس٘ٗ. وؤه َٚلٟ طٞٗز٠ٝ مَٚوٟ  ٢ٞشمسُٟٞ ؽ ُ٘رٗٝٗٝ ٓٞمس٘ٗ. مسَِٞٙٚم ًٞزكٞش٠ َل
ُٝطةٞ هةٞ مسةِٟٞٙ ٢ةَٞ   ٗٙةّ ٝٗ ٢ةَٞ وةؤه ٟ ٢ٞشمسُٞٚةٞٗ         ٗٝ. ز ٘مسة هةٞٗ ُةرٗٝ ب     هٞ  ٝٗز٠ ٢ٞارثلرُدب

ٞ         خَٚو ةٟ غةر ٙدب   ٞ   ًُ٘رضةٞمسٞاَٚم ٓةٞمسَٚو. ٢ةَٞ ةٚٔٞاةٞ ثَٚ٘ٙطةةوٟ مسةٞ اةٞ وٚقَٚلٟ مسرغة  ٢عىىفهة
   ّٗٙ  زُٝطٞ ك٘ز ٠ مسةٗ ًٞمِركٞغٟ وطٞكس ْ ٙر ثسضِٚٞ.
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ٞ  ز بضةوٚٞك٠ٞ  ٞٗٚة ُٚ مسةرٗٝز   ةَٚطة٠ٞ  ٓٚكٚرْ ٢ًٞرُٞ مسٞ َ هدٗضٟ .٢ٞ ًرلٞؿ٢ٞ  ٢ٞٗٝٙة
 ُرُرضة. غر ٠ مسرثرل٠  ارزٙخ كٞ

ٞ  غةَٚسكؤٝ     ٢ٞٙ٘و  غر ٠ ك٘ز بُٟ ْ  ٠طُ٘ةد  هة ٞ   57 ٢ٞةدبُلرْ ٢ٞةةدُلر  ٓراؤاة
 ً٘ؾةةرَٚبٟ ٗٝ   ب ٝٞغةة دي٢ةةٚ ٢ضىىوةةر كةةٞ ايطىىًطا١ْٝ   بهِةة٘ب ز رََٚبٟؾةة  ُٚةةرٗٝ.

ٞ   ٢ّٙةٞ   ةٍُٞة  ٢ةٞه ة:  مسة٘ٗ    ٢ّٙةٞ   ال ٞؾة  ْاطى يض٘ ٟ  ٙ٘و ٢ة ٗ  خةٞه ل  ٗبزي   ٗٙةّ ٝ
ٗ  السٙةو  ٞ  بهوةةيزٙخ    كوةرو  رََٚبٟؾةة  .4 ي مسة٘  ٞ ٚةة٢ٞٙ٘مسٚ غِٔػةر٠   ٢ّٙةةٞ  اةرج  كة

   ّٗٙ ٝ. ٞه لٟخ غر ٠ ٢ٞه ة
 هةةٞ  ُٚةةرٗٝٗ ٓراؤاةةٞ  58  غةةَٚخورْ  هةةٞ ٙ٘و٢ةةٞ  ٢ّٙةةٞ  ةٍُٞةة اةةس  مسٞز ٙ٘بٙةةٞاَٚلٟ

٘  ًٞاٟرخ ٗٝٗ٘مس طٞٗزٝ ً٘ؾب ب ٗ  ًٟٓولػةر   ٠ًٞة ٞق ْاطى يضة ٞ  كةس ٗٝ ٘  هة  ز ٝفطى
  .112ي بهؿوٚبٚٞ.  بؿسٗو السٙو ٢فعقر مسٞ كسبٗٝ ٢ٞٗٝٗٝ

 
 زؤًةةةةٟ  مسةةةةٞٓسؤش٠ هٞطةةةةٞ  غةةةةر ٠ :٢ةةةةٞه ة  ٢ِٚطةةةةٚقوؤثٞ ٙر ٗ٘ٗٝكةةةة ٞؾةةةةخ٘ 

َ  ٓةٞمس٘ٗ.   ؤضورٙٞاٟ ٝ  ٢ةٞ ْ  كة٘ز ٠  ًرًؤضةور٠  مسةٞٓسؤش ٞ  مسة٘ٗ.  ضةٞؾ٘وٚٞكر  ثس َٙلةدب  هة
 شؤز خةةةؤ٠ ًٞمسٙ ةةةٞاٟ مسةةةَٞٓٚصٗ ٗٝ مسٞغةةةدب. قةةة٘ٝ ٗ مسٞةةَٓٚػةةةو   ٗٙةةةّ ٠ مسةةةٞٓسؤش

 ٢فعىىقةةر مسةةٞ كةةسب ًٗٝٓٞولػةةر كةة٘ز ٠ ًٞضةةع٘ ٠ ْايطىىضةة٘ ز ٝفطىى٘ هةةٞ ٗ ثَٚػةةلٞٗو
 خؤ٠. ال٠ كس ٝ مسرُطٟ ز ُٗر غر ٠ مسؤ خٞمسٞز٠ ٢ًٞٞ هٞ ٗب٠ مسٞغدب.
 

 ثَٚعلةٗتّ: ضؤْ
ٟ  مسةٞٓسؤش    ٢ّٙةٞ   فرٓةد  مسةٞٓٚ٘ب٠   ّٙ ٢ٞ  ال ٞؾ ْاطيض٘ مسرثرل٠  خةؤ٠  ٗ اة

ٟ    ًٞضةع٘   ْاطى يض٘ كٞ مسَِٞٙٚم هٞ ٗب٠ مسٞغدب. ٓراٞ مسًٞره ٞٗٝ ٗ مسٞةةَٓٚػو  السٙوة
ٞ  ً٘ه لٞ. ٢ٞٗ ضٞز ُرز ٝ ٗٝكٚوٛ مسٞ  ؤضوٟ غر ٠ ٢ًٞٚؼ مسٞٓسؤش   بمسٞ ً٘ه لرُٞ مسٞ  هة

ٗ  خة٘ب٠  ٢ةًٞس٠  غةر ٠   ضةره َٚم  قةُٞد  ثرؽ ٞ  كةس    ٢ّٙةٞ   ةٍُٞة  ٗٝ َُٚةرزب.  السٙةو  هة
  بُسب. ةَٚط٠ٞ هٞ  طٞٗز٠ٝ ك٘ز ٝ ٙ٘مس٢ٟٞ

                         
 . 13ٜٛبٞل ٍحٝا٠ ؾ١يح ١٥  ٜٔ ايٗٝ  ٢َ٘ٞ ٢ٞةدبُلرُٞ طُ٘دَٙلٟ ُصٙلٟ  ّٗٙ مس  57 
 ز ُٝطٞ غَٚخرْ مسة.  58 
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ٞ  شُٝطٟ  ِٟٙٝ  ٌر ٚم ً٘ؾب ٢ٞارثلٟ   59  ب 526ٖ ضره ٟ هٞ ٟ  هة  السٙةو  ةِة٘مس
 خةةؤ٠ خةةسبث َةةره َٚلٟ مسةةٞ غةةلرٗ كةةس ٗ غةةٞز ٠  مسٞغةةدب ضةةٞؾ٘ٗوٟ ٢ةةؤز ٠ٗٗ هٞطةةٞ 
ٞ   ٢ّٙةٞ   ةٍُٞة  السٙةو.  ٝطٞٙرُد ٘  ًٚ٘بُةدبز٠  ٙ٘و٢ة ٟ  خؤ٠ة ٗ  اةٞٗبمسٚع  ٗ كٞه ةٞن  كةس 
َ  مسٞغدب ًٗٞاَٟ٘ل ثٞز بُدٙٞٗٝ.  جيوٞ ٢طغٞ هٞ ثٞٙركس ٗ مسؤ مسٞهًٟٞ ٟ  هةٞ  ًعرُٗٝةٞا

 مس٘ٗ. مرةص  ٙ٘مس٢ٞٞ  ٢ّٙٞ  ةٍُٞ
 مسةةةسب٠ ٟٓغةةةَٚسكؤ  ٢ّٙةةةٞ  ضةةةد٢ٞ وةةةًٞٗر. اةةةسٙؼ ٗو٘مةةةراَٚلٟ  مسةةةَِٞٙٚم هةةةٞ ٗب٠

 ٗٝ مسة٘ٗ.  هٞق ةَٚطٞٙرْ اٞزَٞ َمسٞ ٗ ك٘غو السٙوٟ وٞ ٠ ُٟظابطا هٞ ٙٞكة ٢ٞٙ٘و 
 هةةٞ ٙ٘مس٢ٟةةٞ  ٢ّٙةةٞ  ةٍُٞةة خةةؤ٠  ًةةٞٗوٚعٟ ٢ُٞدَٙػةة٠ٞ مسةةٞ مسةةٞٓسؤش ٢ةةٞ  ّٙفرٓد

 مسةةٞ ٙ٘و٢ةةٞ  ٢ّٙةةٞ  ةٍُٞةة ُةةًَِّٞٚ. السٙوةةدب هةةٞ كةةٞ كس مسةة٘ٗ اةةًَٟٞٚ ٗ خطةةو ٗٝكٚوةةٟ
٘  هٞطةةٞ   ُةةرمٚ ةٟ ٞ  ًره ٚرُةةر مسسبكةة٠ٞ ٗ  مسةة ٞ  ٗ مسٞةةَٓٚػةةو  السٙوةةٟ غةةٞ  َٚةةد٠ ٢ً٘ مسةة

 ً٘ؾب. ز٠ٗٗلس ٝ شُٝطٟ  ِٟٙٝ ٌر ٚم قرك٠ٞ
ٟ  هٞ ٗ السٙو هٞ  ٢ّٙٞ  ال ٞؾ ضًطإ ٢ٞه َّٚ ٟ   مسةٞطَ٘ٙس٠ٝ  532ٖ ضةره   ٢ٚطةورُو
ٝ  َ  ب1137 هٌٚيةة٘ي ٗ  ٓةةراب٘ ٞ  َةةٞاور  ُٚةةرٗٝ ٞ  كةةٞع َطىى٢ عمسةة ٟ  ط٘ا٘ٗٙرُةة  ٗٙ  ٝاةة

 هةةٞ مسٞ ٝزقةةُ٘ٗٚرْ ٢ةةًٞس٠ مسةةٞٓسؤش  ٢ّٙةةٞ  فرٓةةد كةةٞ كةةس  ز ؤذ٠ٝ ٢ةةٞٗ ؾةةر قٟٞا
  ٢ّٙةةٞ  ةٍُٞةة ًةةٞورخىى هةةٞ كةةٞ ز ٗطةةرٗ كةةرابَٚلٟ وطةة٠ٞ مسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ كس مسةة٘ٗ. والسٙةة

 اةٞٗٝه٘ ٠   ٢ّٙٞ  ال ٞؾ ْاًطض   ٝزقْ٘ٗ السٙو هٞ كٞ غ٠ٝٗٞ ٢ٞٗ مس٘ٗ  ٙ٘مسدب٢ٞ
ٞ  مس٘ٗ  مسَٚصبز خؤ٠ طايع٢ هٞ ٗٝ مس٘ٗ  مرةص شؤز مسرٗكٟ قُ٘لٞ ٗٝ كس ٗٝ.  اةٞٗٝه٘ ٠  هة

 مسٞةةَٓٚػو. السٙوٚرْ ٞزَٞا مسٞٗ مس٘ٗ. ضٞغو ٞو شؤز٠  طسٙرُٟ ك٘ز ٠ٝ٘ ٢َٞ
 قةةرك٠ٞ شُٝطةةٟ   ٢ّٙةةٞ  مٌةةر  ً٘ؾةةب  طٞٙػةةوِٞ كةةٞ  مسسبكةة٠ٞ ٗ  ٢ّٙةةٞ  ةٍُٞةة

 ٢رلب َٙلةةٟ ٗٝ كةةس ْ. ٗه ٟ٘وبةة ًةةًُِٟٞ٘ ز ٗٗخؤغةة٠٘ مسةةٞ مسٞزقةةر٠ٗ٘ َِٓٚرٙةةٞ ٢ةةٞٙ٘مسٟ
ٞ   مٚصٝو ٗ َ٘زًٞو مسٞ مسسب  ٗٗ كس ْ. اٞخؿٚـ مسؤ ًُ٘رضٚبٟ  شُٝط٠ةدب  ضةٞزب٠  هة

 ٗ ْ  هٞطةٞه ٚر  ًرُةٞٗٝ ٞ  مسةؤ  قة٘ٗ ٞ  ٗٝووَٚةم  غةةٞز ٙؼ. َطى٢ عمسة ٝ   ٢ّٙةٞ   مٌةر   كة  ضةةٞز قة٘
 ٢فعىىقةةر مسةةٞ كةةس  ٙ٘مس٢ٟةةٞ  ٢ّٙةةٞ  ةٍُٞةة ٖ  534   بطرلكةةس  ٠  مسٞموٞمسةةٞن  ضةة٘زٙرٗ

. ٗٞ٢ 

                         
  .61ٖ  ي٢521ٞه ة  حٝا٠ ؾ١يح ١٥  ٜٔ ايٜٛبٞ رََٚبٟ كوَٚبٟ  ؾ  59 
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 هٞغةةلس٠ ك٘ز ٝكةةرُٟ.  ٝضةةو كٞٗاةةٞ ً٘ه لٞكةة٠ٞ  ّٙ ٢ةةٞ  مٌةةر  ٗٝقةةراٟ هةةٞ ٗب٠
 َ ٞ   ٢ّٙةةٞ   ةٍُٞةة  مسٞموٞمسةةٞن.  ٓراِٞضةةٞز  غةةر ٟ  ٙ٘و٢ةة ٞ  شبُةة ٗ  كةة   ثرغةةةرطٞز بُٚٞ ب هةةٞ

 طٞه ٚرُر هٞ   ٗٗزمسري قٚلسَٙلٟ مسٞ ٢ٞكر. شٝٗو مسٞموٞمسٞن  مسة ٓٞزقؤُة  غرَ هٞغلس٠
ٝ  ٗ  بُٚػو غرَ ق٘ٝ ٗ كٞٗو زَٙم  هٞغةلس٠  ضةٞز بز٠  ٗٝ٘مسة  اةر  ثَٚػةلٞٗو   مسٞزٝمسةٞز

  ٢ّٙةةةٞ  مٌةةةر  كةة٘ز ٠  ٗ ٠٘ظيًٞةةة  ٢ّٙةةٞ   ُةةة٘ز هةةٞال٠  كةةةٞ مسةةسب٠  ٟٓغةةةَٚسكؤ غةةرَ. 
ٞ  مس٘ٗ كس ٗ اٞزٝوٟ  خؤ٠ كًٞره ٟ ٗ مٞوَى ٢رشب٠ٙ٘ ٗ ًٞورخ مسٞ ٢ٞٗٙؼ  ًٗٝٗٝ٘رمس  مسة

  ّٙ.٢ٞ  ُ٘ز ضٞزهٞغلس٠
 كس   ًَ٘رؾٞزٝ غرًٟ َٝٗ ٗ ؾٞهٚبٟ ٢ٞٓوٟ كٞ ٗٝووَٚم ٙ٘و ٢ٞ  ٢ّٙٞ  ةٍُٞ

  ٗٗزكٞٗاٞٗٝ. غرَ هٞ غلرٗ ؾٞهٚ  القر٠ٗ كس ٗ مسٞزش٠ ًٞز بُٞٗ ً٘ بقٞمٞٙٞكٟ
ًرل٠ ُدٝ غةةةرَ ٢ةةٞة اٟ ٓٞزقةةٞة ظي ّٙ  ٢ةةٞةُ٘ز ارمسٚعٚةةٞة  مسةةٞة َ ٗ كس مسةة٘ة َٗي٘وبةةة ٗ ٠ً٘ةةٞة

 ٘ ز ْايطىىىضةة ز مسةةةرٗكٟ ٗ٘ٗٝكةةة  ٙطةةةرْ  ٢ّٙةةٞة  ُةة٘ة ٗ. غةةةرَ هةةٞة قةةةر٠ٗ ٓةةٞة  قٚلةةةس٠ مسةةٞة ٗٝ مسةة٘ة
ٞ  ٢َٞ غرَ. ضٞز ُرز ٝ هٞغلسَٙلٟ  ب547 ضره ٟ هٞ  دبٓغَٚسكؤ ٢ٚدبز٠ٝ هٞ  بطرلكس ُٟ   َره ة

ٞ  ٢ُٞٞكس  َٞش٠ قُ٘لٞ ً٘غلٚ اٞٗٝ  خطوٞ ٙ٘مس٢ٟٞ  ٢ّٙٞ  ةٍُٞ ز  كة ٞ  مسٞزبًبٞة ٠  مسة  مسسبكٞة
ز ٠  هٞغةلس٠  هٞطٞة   ٞكس ٢ُٞة  َٞش٠ مس٘ٝضوةٗ ز   ُٚعٌوٚةر  ٗزي ك٘ة َ  مسلةر.  غٞة ٞ  قٚلةسٝ  مسٞة   مسرغة

كٞ ٗٙطةةوٟ ٗٝ. ٢رغةةوٟ مسةٞة ٢ٚػةٞة زٝٗٝٗ كٞٗاةٞة ز ٝزلةٟة مسةٞة دبٓغةةَٚسكؤ هٞطةٞة  مسدل َٙوةٞة  ً٘خرمسةٞة
 بهدّٙ  ُ٘ز ْاطيض٘ مسَِٞٙٚم هٞ ٗب٠ مس٘ٗ. غرَ  بخوٟ ٖ غَٚسكؤ هٞغلس٠  زؤذ غٞؽ هٞ ٗب٠

  كس .  ٝٗبًٟ ُٞٗمٞ مسٞ َرَي ًٚؿس. مسؤ ُرز  ٙ٘مس٢ٟٞ ك٘ز ٠  ٢ِٟٙٞ  ال ٞؾ
 

 ثَٚطةٙعت: ضؤْ دّٙئةد الحةص ئةًري
 

 ًِةةدبه ٟ  شًٝةةرُٟ  ب٢ةةرل مسةةٞ َ زبمسةة٘بز .  بىمسٞموٞمسةةٞ هةةٞ  ًِةةدبه ٟ ضةةر ُٟ َطىى٢عمسةةٞ
  ذل٠شب ٝكةرُ  ٢ةًٞرل  ٗ٘ٗٝكة  ٓؼٜ ٢ٞ  ال ٞؾ ٢ٞمسة :٢ٞه ة ضورُوٟ ُرشبُة. ٓٚض ارزٙخ

ٟ  َة٘ةسٝ ب  هٞ ٗ  و٘ز٢ةرُ ْ خَ٘ٙ قَٚةس٠  خَِ٘ٙةدمسة ْ  مس٘ٗمسةة.  ُ٘ٗضةري  ٗ ِةد ٞ  ٓةٞز   ٙطةر  هة
ٗ  غٚعسٗ ًٞمسر ٟٙ كس مسةٗ اٞٗبٗ ٠َُ٘ٞ ٗ ؾٞزف كوَٚبٟ  بىمسٞموٞمسٞ ٟ  ٢ِٚػةر  مٚوٌة

ٗ  مسو ِةد  طٞٗزٝٗ شؤز ثٚرَٗٙلٟ مسرٗكٟ قُ٘لٞ قَٚسمس٘ٗمسة.  غو٠ذل َط٢عمسٞ ٗ ٜ َد   مسة٘
 ثٞٙركس ٗٝ. مسؤ مسُٞرٗمسرُطٟ ٓٞزٝ ًرًؤضور٠ اٞمسٚعٞو مسٞ
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 ٟ ق   ايػىافع١ٝ   طبكىا    كوَٚبة ٞ  ٝزَةٞة ٟ   ٝٗز٠ مسة ه ة ةةرٓٚو  مٚوٌةٟة  ٢ّٙٞة   ال ٞؾة  ٢ةٞة
ٞ  طىب ٛق خغَٚ ٚ عٛف بٔ طاٖس مس٢٘ٞ ٗ يف،ٞهٞهط٢ٞ طاٖس ب٢ٛٞ حافغ هٞال٠ ٢ثَٜٞ  ٔ  ٢ة  ٠ ٜى

ٟ ٞه٢ِٞ بس٣ مسّ ٗه آلمسدٞم ٗ ُٚػرث٘ٗز٠ ٞ  ٚ حٛى ٞ  ًرًؤضةور٠  َطى٢ عمسة ٓسٝو  مسة  خَِ٘ٙةدٗٝ.  غ٘ة
 ٞمسٞزمس٘ٗ.ه خبلرٗز٠  بضورُٟ َط٢عمسٞ هٞطٞ   اِبٚٞ ٠ قٚقٟٔ ٗ و٘ز٢رْ

ق ٗ  ٝزَةٞة ٠ مسةٞة ُٟٗ ثةةَٚؼ هةٞة  بّٗغةةر هةٞة كةٞة شًٝرُةٞة بز ٗٝ   ًٚؿةةس ب مسةةؤ قة٘ة  هةٞة زبٙبة٘ة
ض   مٞزٝمسٞٗٝ ٢ً٘ٞزخيِٟٚ ٝفز ِِِط٘ ػير  ُٞمسَٚةرزبٗٝ.  ٓٚة ٟ  ٢ٞة زخيِٚ زو  ٢ً٘ٞة ٞ  غٞة  َٚلٚرْةة طىىى عمسة

ه َّٚ: ز ْايطىىضة٘ة ًٞةوٚطةٟة  ٝٗبًةٟة   ٢ّٙةٞة  ال ٞؾةة كةٞة ٢ةٞة كس .  ٢ِٟٙةٞة  ُة٘ة  مسةٞة ٗٝ ٢ةٞة
ٟ  ٗ َ٘زًٞو مس٘ٗ  غرَ َركٌٟ ك٘ز ٠ كٞ ٠ًٞٞ٢ ضٚ ٞاٟ مسِٟٚ.  مٚصٝاة ٟ  ٢ٞة بَُٚل  ٗ مةروب  ة٘ة
ٗ  ٢ةٞة ٝو مسةٞة غةةرزٝشبٗ اٟ مسة٘ة كس ٗ شؤز  ِٙةٟة زٙعرٙةٞة ًرلشب ٝكرُٟ ٗ٘ٗٝكةة زُٝطةٞة ٢ةٞة ٗ ٢ةٞة  ٢ةٞة

ٟ  زبٗٗ ًٞٙوٟ شًٝرُٞ ٞ  مس٘ٗمسةة.  غلرزٙػة مسٔ كس .  طؤقةرْ ٠  ٗ  طةؤ  ٙةرز٠  مسةغ٘ة ٞ  ٢ٞة ٘ عمسة  ْطى
 ٢ٞكس . ٠ٞٚٙرزٙ ٢َٞ  ب  ٢ّٙٞ  ُ٘ز ْايطض٘ هٞطٞ 
 ضى٧ ٞضةو َٛ  مٞمسرضٟ خٞهٚ ٠ٞ مسؤ  غرَ طساِٟ هٞ ٗب٠ كٞ َٙم ذكرغٞ س٠ٝٞطَ٘ٙمس

 هةةٞ ًةةرًٟ مسةةرٗك٠٘ هٞطةةٞ    ب٣ًٚؿةةس ضةةٞقٞز٠ ثةةَٚؼ هةةٞ ُ٘ٗضةةٚ٘ٝ  ٠ َٖىىسًٜال٣ٚةةٞمس
 ٥ىى١  ٜٔ ؾىى١يح حٝىىا٠  كوَٚبةةٟ رََٚبٟؾةة ٗ٘ٗٝكةة ٗٝ.٘مسةة سضىىَةةر  غٞشبٙٞكةةدب ٓةةًٞ٘ٗ
 هةةةٞ ٗٝ مسةةة٘ٗ  قةةةرن ضةةة٘بزَٙلٟ كةةة٘ز ٠  وًٞٗٚةةةٞاٟ ٠اضىىىً٘ووةةةٞ مسةةةٞ ٢ةةةٞه ة ايٜىىىٛبٞ 

 مس٘ٗ. ضٞزقسبش غٞٓرًٞادب  ٗ غٞةرمٞو
 هةةةٞ مسرٗكٚةةةر هٞطةةةٞ  كةةةٞ ٢ةةةٞه ة   بايطىىىًطا١ْٝ   بهِةةة٘ب ز هةةةٞ  ب  ٞغةةة دي٢ةةةٚ ٢ضىىىوةةةر

 ٢ةةٞٗ كةةًٞرزي ٗضىىٌقةةٞ هةةٞ ٗٝ مسةة٘ٗ. مسرٗكٚةةر ًةةٞورخىى هةةٞ  بضيةةٞ غةةرَ  ٓراةةٞ مسٞموٞمسٞكةةٞٗٝ
ٞ  ضةُٞد.  غؤزٝاٟ ار  ٢ٞكس  ٢ٚطوٚ ر ٠ٝ ٘   ٗبٙٚةدب  هة  سبَُٟةٞٙ   ٢ّٙةٞ   ُة٘ز  ْايطى ضة

 كس . طٞٗزٝاس ًٞورًٟ زؤذ مسٞ زؤذ مس٘ٗ  كًٞرالاٟ شٝكرٗ
 

 ئةٗةي شةفةرى ًٚصرى:
٘     كٞ غرٗز٠ ٗٝشٙس٠ خٞهٚ ٠ٞ ًٚؿس  ّٙ ٢ةٞ  ْ ُة٘ز  ايطى  بٗب٠ كؤًةٞكٟ هةٞ ضة

ٗ ٢ةةًٞرل   61 ٖ 562ٟ مسةةٞ هٞغةةلسَٙلٞٗٝ ُةةرز  مسةةؤ  ًٚؿةةس   ٓغةةَٚسكؤ  ْايطىىكةةس   ضةة٘

                         
 ٖ ٢ٞه ة.561ط َ ٢ٚ ٠ِطٚقو٘ثٞ ٙر٢ٚ  61 
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وً٘رُدبُٟ قرلوة٠ٞ   ٝسٝ ب ق٘ٗ ّٙ ٙؼ مسٞ ٢ًٞسٜ ًرًٟ هٞطٞ  ٢َٞ هٞغل٢ٞ ال  ٞؾ
ٓٞزقةٟ ٢ةٞكس  مسةٞ ثةسع ٗ زب٠      ٖ ّٙ غَٚسكؤ٢ٞ  ٞض٢ٞ : ب  ٢ٞه ةٞدي غ٢ٚثٚػدبز. 
  ّٙ ٠ٞ٢لس   قُ٘لٞ شؤز هٞ مٞوَى ٗ َ٘ضِٟ اٞ مسرل٠ ٢ًٞري مس٘ٗ.٢ٞ ال  ٢ًٞٞرل ؾ

ظ  ب غةةلرُدٗ ٢ةةَٞ   ضىىسغاّ ٣ هٞغةةلس٠    كةةٞ طٞٙػةةوٞ ًٚؿةةس   ٖغةةَٚسكؤ هةةٞ  مسوبةٚة
 ً وةرٓرلٝؽ  ٝضةو غةرٗز     ،فطىطاط  َ٘رؾةٞزٝ كةس . ٗٝ هةٞ ٗب٠     ٗٝشٙس٠ٝ هٞ وةرٓرلٝ ب 

َٔٚػةو مسَٚوةٞ وةرٓرلٝٗٝ.    ٙٗٝزطَٚس بٗ ُٞ ٖز٠ٗٗ هٞ غَٚسكؤ  ك٘ذزب. غرٗزضسغاّ  كٞٗو ٗ  
ظ ٖغةةَٚسكؤ  هٞضةةٞز٢ًٞٞ ٠ٞ شٝٗو ٚٗ غةةسوٚ ٢ةةًٞرل ؾةةٞالَٟ مسةةٞ هٞغةةلسٝٗٝ ُةةرز ٗ مسوبةٚة

   ٟ ه ةةٞمسٟ طىى٘ع  ُةةرز ٗ  ٌ٘وسٙةةم ٠ وةةٞز به ٟ  وةة  ٢خٞمسةةٞز٠ مسةةؤ     كةةس . غةةرٗز كةةٞ ٗبٙصبُةة
 هٞغلسَٙلٟ مسٞو٘ٝاٟ ُرز ٝ ضٞز ًٚؿس.  ٙرزًٞاٟ ه٠َلس ٗ هٞضٞز ٢ًٞٞ

   ع ٗ ًٚؿةس ٘ ّٙ   مسوبٚظ ٙرْ مسٞزبًبٞز مسٞ هٞغلس٠ و٢ٞ ال  ٞٗ ؾ ٖغَٚسكؤ
ٞ   غَٚسبُٞ ٘     ٠ضة ًرُط ً٘ بقٞمة  ّٙ مسةؤ  ٢ةٞ  ْ ُ٘زايطى كةس ٗ هٞالٙةٞكٟ اسٙػةٞٗٝ ضة

 ع ٗ وةةةٞ ٠  مسِٚةةةرع ٠  ٘وةةةٗٝ ضةةةٞز ًًٞوٞكةةةٞاٟ  ٘كؤًةةةٞكَٚلٟ  ٗٗزبٗ  ٗٗز قةةة 
اسضةةٟ ه٠َِٚػةةو ٗ هٞطةةٞ     كةةٞ ٢ًٞةة٠ٞ مسٚطةةو    عًَ٘٘رؾةةٞزٝ كةةس . وةةٞز به ٟ وةة  

   ع هةةٞ خةةركٟ ًٚؿةةس٘زَٙةةم كةةٞٗو ٗ وٞزبزٙرُةةدب كةةٞ هةةٞ غةةلس٠ غةةرَ ٗ وةة  ٖغةةَٚسكؤ
 مسٞ هٞغلسٝٗٝ طٞز بٙٞٗٝ غرَ. ٖٗٝ هٞضٞز ٢َٞ وٞٗي ٗ مسس ٝ غَٚسكؤ  مسكِٞ  ٝزٝٗٝ

 ع زَٙةم كةٞٗو هٞغةلسَٙلٟ    ٘هٞطةٞ  وةٞز به ٟ وة     غرٗز٠ قَٚوبرش ٖهٞ ٗب٠ غَٚسكؤ
 ضةةةٟ هةةةٞ ًٚؿةةس ب  بُةةةر  ٢ًٞةةةٞ مسةةةٞ اٞمسٚعةةٞو خٚ قةةةٟ ً٘مرٓةةةٞ ٝ مسةةة٘ٗ    ٘مسكةة٘كٟ و 

دب وةةٞزبز٠ طساِةةٟ ًٚؿةةسٙرْ  بٗ خٞهٚ ةة٠ٞ  ٓ ّٙ هٞطةةٞ  غةةَٚسكؤ٢ةةٞ ْ ُةة٘ز ايطىىضةة٘
 مس٘ٗ. ٢ضمٞمسرضٟ مسٞغدبؽ مسًٞٞ زب

 
 ٗةَ شةفةرى ًٚصر:ٗد

 ّٙ ٗ ٢ةٞ  ال  ٞمسةٞخؤ٠٘ ٢ةًٞرل ؾة    ٖ  غةَٚسكؤ ٝ  مسٞ ضةة ضةر   ٗهٞ ٗب٠ ضٞقٞز٠ ٢ٞٗ
هٞغةةةةةلسَٙلٟ  ٗٗ ٓةةةةةٞشبز كٞضةةةةٟة ٓٞه بةةةةةربز ٝٗٝ  ز٠ٗٗلةةةةةس ٝ ًٚؿةةةةةس  ٗٝ هةةةةةٞ ٗب٠     

ٗ  ٗٝ هَٞٗٙػةٞٗٝ         طفح ٥شٝظيٞاَٚلٟ شؤز طٞٙػوٞ   كةٞ قةى ًٚوَٚةم هةٞ وةرٓرلٝٗٝ  ٗٗز مس٘ة
 ضٚؼ هٞ مسٞزبًبٞزٗ هٞ وةٞزبغٟ قةًٟٞ ُٚةى    ٘خؤ٠ طٞٙرُدٝ  ةٚصٝ . هٞغلس٠ ًٞهٚلٟ و

ٞ كةس ٗ   اطى ٥ُٝ ٢ُٝط. ًٞهٚم ٢رً٘ز٠  ً٘مرٓٞ ٝٙٞكٟ هٞطٞ  خٞهٚ ٠ٞ قرمس٘ٗ طَ٘ٙس٠ٝ مسة
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 ٞ ٠ اطىى٥ُٝ ضةةٞٗٝ. هةٞ ٗب٠  ٠ٞ٘ ًةٞهٚلٟ و ٚةةًٚؿةس كٞٗاةةٞ ذَٙةس ٌَٚرٙ    ٢ةَٞ ً٘مرٓٞ ٝٙةة
هةةٞ ثس َٙلةةر هةةٞ ُٚةةى ثٞز ٙةةٞٗٝ       ع مسةةٞخؤ٠٘ هٞغةةلس٢٘ٝٗٞٙةةَٞ ً٘مرٓٞ ٝٙةةٞ  ًةةٞهٚلٟ وةة 

ٚد  ٗ هٞغةلس٠ وةدع اةٞمقٚبٟ كةس       قة٘ٗ مسة٘ٗ  ؾةع     غَٚسكؤٝ كٞ ٠ًٞٞ٢ قرٗثةكٞٗو
هٞطةةٞه ٚرُر كٞٗاةةٞ  ٗٝٗٗٝ٘ ع ُصٙلةٟة مسةة٘هةةٞ  مسةةرمسري  زبٗٝضةةورٗٝ كةةٞ هٞغةةلس٠ وةة ٖغةةَٚسكؤ

 ع شؤز ٘هٞغةلس٠ وة     ٢ّٙةٞ  ال  ٞغٞز ٝٗٝٗ مسٞ ةٞضرزٝو ٗ ٢ٚةدبز٠ٝ مسرغٟة ٢ةًٞرل ؾة    
 ٞ ٠ٞ شٝٗو كةةس ٗ ٢ٚٞضةةلُٞدٝزٙ  هٞغةةلسٜ غةةرَ  خةةسبث غةةلر. ٗٝ هةةٞ ٗب٠ ٢ةةَٞ غٞهٞمسٞٙةة

 ّٙ. ٢ًٞةةٞ ٢ةةٞ ال  َٞ وةةٞ  طةةٞٗزٝٗ مسةةٞ ٢ٌٞٓٚٞاةة٠ٞ  بٙةةٞ  ٝضةةو ٢ةةًٞرل ؾةة    ٢ةةٞ ٖغةةَٚسكؤ
ُٚةة٠ٝ٘ هٞغةةلسٝك٠ٞ مسةةؤ ٢ةةًٞرل  ٖغةةَٚسكؤ  ٝ  َركٌٚةةٞاٟ ٢ةةًٞرل مسةة٘ٗ. هةةٞ ٗب٠ ٢ًٞةة٢ٗٞةةٞٗ
 مٚد .ٞ ّٙ مسٞةة َٓٚػو ٗ هٞطٞ  ُٚ٘ٝك٠ٞ اس٠ ق٘ٗ مسؤ   ؾ٢ٞ ال  ٞؾ

ًٗةةٞاٟ ٘لطٞز بٙةةٞٗٝ وةةرٓرلٝٗ هةةٞٗ  هٞطةةٞ  َ   ع  هةةٞ ٗب٠ غةةلرًُٟ٘ةةٞهٚلٟ وةة
٘ ًٚؿةس ب وةٞزبزٙرْ مسةٞ ًَ٘رؾةةٞزٝكس ُٟ ٢ٞضةلُٞدٝزٙٞ ب. هةٞ       ز ٝف مسَٞسٙػةةٞٗٝ طى

 ّٙ ٢ةةةٞ ال  ٞ ع زٝقروةةةٞاٟ ًَ٘رؾةةةسِٟٙ ٢ةةةٞكس . ٢ةةةًٞرل ؾةةة   ٘  ٌُِٗر ٙةةةٞكٟ وةةة 
وٞٓسًٝرُرُةةٞ ً٘ بقٞمةة٠ٞ كةةس .      ع٘مسٞزبًبةةٞز مسةةٞ  ٌُِٗةةرٗ هٞغةةلس٠ ًٚؿةةسٗ وةة     

 ٞ ذ مسةَٞ ُٞٗمةٞ مسٞزبًبةٞز مسةٞ     زي ُ٘بُةد. َةٞقور زؤ  اثى ًَٞٓرزٝو ٗ ة٘ز٢ٞاَٚلٟ شؤز مسة ٢ة
 ٗٝك٘ غَٚس ٗٝضور.  اٟ مسَٞسٗ مسٞز اضاٞمٞز ٗ

غةٞ  ٗٝ  ٞمسٞؿ٢ٞز٠ٗٗلةس ٝ ثرٙوةٞخوٟ ًٚؿةسٗ هةٞ  مسسكةٞ       ٖهٞٗ الغةٞٗٝ غةَٚسكؤ  
اسضةةٟ خطةةوٞ مسةةِٟٞٙ   ٖ ٝضةةوٟ كةةس  مسةةٞ ًَ٘رؾةةٞز٠ٝ. ٢ةةَٞ  ٝضةةو٘مسس ٠ٝ غةةَٚسكؤ  

   ع ٗ غةةرَ٘كةةٞ هٞغةةلس٠ وةة  َطىى٢٘ه اٚرْ كةةس  مسةةٞ غةةٞز ؾةةه ةةٞمسٟ طىى٘ ٗسلِةةٞٗٝ ٗ 
 ًٚؿس مسٞةةمسَٔٚو ّ ٗ ٢ٚذل  ٝخوٟ ٢ٚػ٘كرز٠ ًٚؿس ُٞكْٞ.

ٟ وةٞز به ٟ  ٓٗطرٗ ّٙ قُٞد زؤذَٙم هٞ ٢ؤز ٢ٞ ال  ٢ًٞٞرل ؾ  ٘ه اٞؾهٞ ٗب٠ ٢َٞ 
٘ طىى٘مسةة٘ٗ  مسةةٞ   ضىىدا ٘وةة ٘ه ٟ مٞضةةلٞز٠ ٢ةةٞٗ وًٞٗةة٠ٞ كةةس .    ؾةةمسٚعةةٞو اةةٞ وٚقٟ ٢

 هٞ ًٚؿس قُ٘ٗٞ  ٝزٝٗٝ.  ٓٞز ٗٗ هٞغلس  ٘ه اٞؾمسٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢َٞ 
 

ًعةةٟ شٝٗاةةٟ  ٘طىىٌوسٙةةم  ٢ٚ٢ُٞٗٝةةد٠ٝ ثةُٞقةة٘ٗ كةةٞ وةةٞز ب        ٘ه نؾةةخٚ قةةٟ 
 ٗ لةةس .  مسوبةةٚظ ٠ طةةسو ٗ ك٘غةةورزَٙلٟ   َٚمسةةٞ هٞغةةلسَٙلٞٗٝ زٜٗٗ ا   ًٚؿةةس٠ كةةس 

 شؤز٠ هٞ خٞه لٟ ًٚؿس كس ٗ ًِدب  ٗ ذُٚؼ هٞ وٞاَى ٗ مرَ ُٞةراٟ ُٞمس٘ٗ.
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كٞٗاةةٞ ٓةةرٗبزٗ كرغةةٞشَٙلٟ مسةةؤ      مسةةٞ ُٞقطةةٟ خةةؤ٠ ُٝىى٢ط٢ةةٞفرزٝ خٞهٚ ةة٠ٞ قةةر 
 ّٙ ُ٘ٗضةةة٠٘ زةةةةر٠ ٌَٚرٙةةة٠ٞ ه٠َلةةةس ٗ ثسقةةةٟ ٢ةةةرقسٝاٟ      ٢ةةةٞ ْ ُةةة٘ز ايطىىىضةةة٘

 هعر ٝمس٘ٗ.٢ًٞ٘ض٘ه ٌرُٟ مسؤ ُرز ٗ ٢ًٞٞؽ مٞالًٞاٟ ثرز بُٞٗٝٙٞكٟ ق٘ق 
زي كَٞ مس٘ٗ  مسٞ ٢ًَ٘ٚةد٠  اثَغرٗز٠ ٗٝشٙس٠ خٞهٚ ٞ  كٞ هٞ خر٠ِٚ٢٘  زؤشُٚدب ٢ٞ

ٟ ٗٝوةو   ضٟ اةٞقسٝ بٗ هٞطةٞه ٟ كٞٗاةٞ ً٘خرمسةٞزٝٗٝ  ًٞوؿٞ ٙػة     ً٘ٞهٚلٟ و  ثرزٝ
ٞ مسَٞ ٢ًَ٘ٚدٝ ًٞهٚلٟ ؾ ِٟٙ  ٠. خ٘ ٢ٞ ْ ُ٘ز اطيار ٢ٌٚدب ٠ ض٘  زبمس٘بز ْ مس٘ٗ

 هٞ ثَِٚا ًٚوَٚلٟ ورٓرلٝ ب زبٗٝضور.   ع٘و
 

 شَٚٚةَ شةفةرى ًٚصر:
ٞ     ٢ّٙٞ ُ٘ز  يطإض٘ ٓةرل٠  اظى وةٞزبز٠ خؤ٠ةدب. مسةٞ      هٞضٞز ثرز بُة٠ٝٗٞ خٞهٚ ة

    ٗ ًٚؿةس هٞغةلسَٙلٟ مسةٞ وة٘ٝاٟ     كس ُةٟ   مسؤ ٙرزًٞاٟ خٞهٚ ةٞٗ هةٞ َٞوٚقٞاةدب مسةؤ شٝ
ٝ     دب ُرزٓكؤكس ٝٗٝٗ هٞ وً٘رُدب٠ غَٚسكؤ ٓٞغةو ٓةٞشبز     ٠ مسةؤ ًٚؿةس. ٢ةَٞ هٞغةلس

 ّٙ ٢ةرزٝش٠ٗٗ  ٢ةٞ  كٞضَٚم مس٘ٗ  ٗٝ طٞزَي ٢ً٘ٞزب٠ ًٞغٔ٘ٗز٠ اٚر مس٘ٗ. ٢ًٞرل ؾ   
 ٘ و٘بُٟ زبٗٝضةةوةٗ ْٙ ٗ ًةةرًٟ ُةةٞايطىىقةةُٟ٘ٗ ُةةٞمس٘ٗ  مسةةٞ َ مسٞزبًبةةٞز مسةةٞ ٢ةةًٞس٠ ضةة

 هٞطٞ  ًرًٟ ق٘ٗ.
ٗ ٌٓوسٙةةم   كةةٞ خٞمسةةٞز٠ ٓةةراِٟ غةةَٚسكؤ   ٢  ٝه ةةْٞ ٗٙطةةوٟ  ٟٗ مسٚطةةو غةةو ٞذبٗ ٢ٞ

ُةةَٞٓٚو ٟ هٞطةةٞ  هٞغةةلس٠ ًٚؿةةس ب ٙٞكةةدطرل مسةةة  مسةةٞ َ ثَٚةةٟ ُةةٞكسبٗ ُٚٔرٙةةٞو هةةٞ         
  ع.َ٘  مسٞ ُر٢ًَ٘ٚد٠ طٞز بٙٞٗٝ و1169 ثا٢ْ ُٟٗ٘ ب  كرُ 584 يثا٢ْ٘مسٚعٝز

ٟ    ٖغةةَٚسكؤ  هةةٞٗالٗٝ ًٚؿةةس ٓةةراّ مسةةٞ    طٞٙػةةوٞ مسةةٞز ًٟٝ وةةرٓرلٝٗ خٞهٚ ةةٞٗ خةةٞه ل
ثرلٙةةٞٗٝٗ مسةةٞٙرْ غةة٘كسٗ مسةةٞخَٚسٓراِٚرْ كةةس . هٞ ٗبٙٚةةدب هٞمسةةٞز ًٟٝ وةةرٓرلٝ ب خَٚةة٘ٝاٟ    

ٟ شٙةرزٝو كةس ٗ مسةٞٙرُٟ غة٘كسٗ     ٓٗطةرٗ غةَٚسكؤ  ٗدب. هٞ ثرغدب خٞهٚ ةٞؽ ٓراةٞ ٢ؤز   ه ٓٞ
ز٠ ًًُِٞ٘ٚةةةةٞو ٗ ثىىىى٘ٗ شؤز ٢ةةةةٖٞ ًًُِٞ٘ٚةةةةٞاٟ كةةةةس . غةةةةرٗزٙؼ ٓراةةةةٞ ال٠ غةةةةَٚسكؤ   

 ًَ٘ٚبٞاَٚلٟ  زؤ٠ ُ٘بُد.  
 

ٗ  ؤضةةوَٚلٟ ٘ٗ ٗٝكةةٖ مسةةٞ ضةة٘بز٠ ٢ٞٓراةةٞ ال٠ غةةَٚسكؤ  مر ٝاةةْٞ ٓةةًٞ٘ٗ زؤذَٙةةم
قةٞاَٚم  ٝاضى مسةاٞكوٚف ٢رً٘غؤ٠ ٢ةٞكس . قٚلةس٠ ٗبمسة٘ٗ كةٞ       قُٞدضره ٞٗ ً٘خو ٚظ
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َٜ ؾةةٗ ٢ً٘ةةٞزب٠ غةةرَ مسلةةرٗ هةةٞ قس   ٖ مسةةؤ غةةَٚسكؤ  مسةةٞ َ   ٞاَٚلدب ٓةةًٞ٘ٗٙرْ هُٞرٗمسةةٞز
 َٚ ٞخ٘ب غةةوَٚل٠٘ب مسلةة٠ٞ  مسةةصب٠ُةة٘ ٓٞز ٝغةة٠ٞ ه٠َلةةس ٗ طةة٘اٟ: "  ٚ كرًةةى ٠ كةة٘ز ٠ ث

  ٞو ٢ٞطةٞز ب ؾة هٞ قس  ". هٞطٞ  ٢ًٞٞغدب مسؤ خٚرُٞو كس ٢ْٞ َٝ! ٖخٞمسٞز مسٞ غَٚسكؤ
 َطٟ خٚرُٞو ٗ  زؤشُٟٚ غرٗزٙرْ كس مس٘ٗ.  ًٖٓٞ٘ٗ ٢ً٘ٞزب٠ هٞغلس٠ غَٚسكؤ

هةٞٗ  ُةٞمس٘ٗ     ٖٗطر  غَٚسكؤٗمسٞ مر ٝاٟ خؤ٠ غرٗز ٓراٞ ٢ؤز   زؤذَٙلٟ ةً٘عٞ
هٞطةةةٞه ٚر ضةةة٘بزمسْ٘ٗ ٗ هةةةٞ   ٢ً٘ةةةٞزب٠ اةةةس َطىىى٢عمسةةةٞ ّٙ هٞطةةةٞ  ٢ةةةٞ ال  ٢ٞةةةًٞرل ؾةةة

ضةة٘بزٝكرُٟ  ٗٗزٙةةرْ خطةةوٞٗٝٗ هةةٞ ثرغةةدب خطةةوٚرُٞ خةة٘بزٝٗٝٗ وؤه ٚةةرْ مسٞضةةو ٗ     
ُرز ٙةةرْ مسةةؤ خٞهٚ ةةٞ. ٗٝ خٞهٚ ةةٞ ُرز ٙةةٞٗٝ  ٗبٗٝ اةةر ضةةٞز٠ مسةةدل ْ ٗ ٢ةةَٞ ٢ةةًٞسٝٙرْ     

ٗةة٘ ٠ ٢ةَٞ ٗٝشٙةسٝ خر٢ِٚةٞ        مسٞةةَِٓٚرٗ ضٞزٝكٞٙرْ ُرز  مسؤ خٞهٚ ٞ. مسَٞ اٞزَٞ
 ٞ ٢ُٞٗٝد٠ٝ ًُٞرمس٘ ًٚؿس غراٞ  ٝضو قٞزُٝط  ٓٞه طرلب.ك

ٟ مسةةرُط كةةس ٗ خةةٞ اٟ  ٓ ّٙ غةةَٚسكؤ٢ةةٞ ضةةد ٢ٞ عاضىىد،هةةٞ ٗب٠ ٢ًٞةةٞ خٞهٚ ةةٞ  
 ّٙ ٢ةةٞ ضةةد ٠ٞ٢  بٙةةٞ. جلٝىىٛؽ ٢ةةَٞري ٥ىى١ْؿىىٛز ٞغيةة٢ٞو ٝي١َىىٗٝشٙس٠ةة٘ هٞوةةٞمسٟ   

ٚ ٞاٟ ٗٝشٙةةس٠ خٞهٚ ةةٞ   ٝضةةوٟ كةةس  مسةةٞ زَٙلطةةخوِٟ ٢ٚػةة٘كرز٠   ؾةةمسةةٞ  ٖغةةَٚسكؤ
 َىاذ٣ ٠ٞ ةة ٢22ُٞٗٝدٝ  ٝٗبًةٟ ُةٞكس ٗ هةٞ زؤذ٠ غةٞػي٘       َ ٗٝشبزٝاًٟٚؿس  مسٞ 

دب ٓ ب ٢ةةةًٞس٠ خةةة٘ب٠ مسةةةٞةةَِٓٚر. هةةةٞ ًةةة٘ ٝاٟ ٗٝشبزٝاةةةٟ غةةةَٚسكؤ      564خس ٣ره٢ةةةٞ
  ّٙ كسبمس٘ٗ.٢ٞ ال  َٞٞٗبه ٠ٞ ٢ًٞرل ؾ  ٢ٞغوٞمسٟ ٢ٚػٟ ًٍ٘ٓٚ

 
 دّٙ:ئةدالح ةٗةزارةتى ئةًري ص

ؾةر ٙس    ٚ ٞ مسؤ ٗٝشبزٝاٟزًرُٟ خٞهًٞرًٟ  ق ٢٠ًٞٚٙٞرل هٞ ٗب٠ ضة زؤذ اٞمص
هةٞ ٢ً٘ةٞزب٠ غةرَ هًٞةٞ ًةًِْٞ٘ٗ ُةٞمسْ٘ٗ ٗ طٞز بُةٞٗٝ غةرَ ٗ ٢ًٞةٞؽ           َط٢عمس٘ٗ. مسٞ

ٞ ط٘ز٠ َٞض٘ٗ ٠ مس٘ٗ. مسٞ ث٢٘ٞ ال  ٞٓٚكةٚرْ مسٞوةٞ  ٢ةًٞرل ؾة      مسٚعٞو مسؤ ٢ٞٗ ًٞورًة
ٞ و ٝى يٞ ّٙ الٙٞق ُٞمسْ٘ٗ  خٞهٚ ٞ هٞوٞمسٟ  ًة ٢ٞ  ٞ يٓاؾىس  ٢ة ٞ بىٛ  ٢ة ح ال٘ؾى  زٞقة ٘ملعى ٢ة
 ٠  بٙٞ.ٜٛب ٢ٞبٔ  ٜٔ ٜٛضف ٢ٞ ْٝا ٚ ٢ٞ

 

 ٗ هةةةةٞ ٗب٠ اةةةةٞكرً٘هَٚلٟ   ًةةةةٞهٚم ُرؾةةةةس  هةةةةٞ مةةةةً٘س٠ مسٚطةةةةو ٗ  ٗٗ ضةةةةره ٚدب 
ٞ   ٠٘ مٞضةةلٞز٠ٚضٚرضةة بقةةٟ سطىىطٞٙػةةوٞ ٢ةةَٞ ًٞورًةةٞ مسو ِةةدٝ. مسةةٞ َ كةةٞ اًٞرغةةر٠ ٢ةة
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ٗب٠  ٝٗ كةةٞ مسةةٞ طٚةةرْ ٗ    ٙرزٙٚةة٠ٞ مسةةدب   كٞضةةٟ ٗب٠ هةةٞ ٢ً٘ةةٞزب ُةةٞ ٠  خةةؤ٠ كةةس 
    ٟ ٞ   ًُ٘رضةةٚ  شبُةةٟ كةةٞ مسةةرٗن ٗ مسسبكةةر٠ُ٘ خصًةةرُ ٠ مسةةؤ ذهةةٞخؤ٠ كؤمسلراةةٞٗٝ. كرغةة

ُ٘ٗضةةري ٗ ٓةةراّ. كةةٞ مسةةرٗكٟ ٓةةرو  خةةٞ اٟ ٗٝشبزٝاةةٟ هٞضةةٞز غةةرُٟ ٓةةٞه طسو ٗ         
٢ٞطةةٞز اةةؤ الٙةةٞق    ٗه ٟ ُةةٞكس ٗ طةة٘اٟ: "  ٘اٞوةةدضيٟ مسةةرٗكٟ كةةس   مسةةٞ َ مسةةرٗكٟ وبةة     

 ".خ٘ب ٠ًٞٞ٢ ٢ُٞٞ بٙوة  ُٞمس٘ٙورٙٞ
ٟ هِرؾةةس  ٗٙطةةوٟ خةٞه لٟ ًٚؿةةس هةةٞخؤ٠ ًةًِْٞ٘ مسلةةرٗ شؤز ٢ٚاطةةرُ  ٢ًٞةٞهٚم  

    ِ ٘ خةةٞه لٟ ًٚؿةةس غةةٚعٞ  ٠ بُةةةٗ قةةرك٠ٞ هٞطةةٞ  كةةس ْ ٗ ٓٞزقةةُٞدٝ خةةؤ٠ ضةةُ٘
 ب هٞ ٗب٠ ُةر٠ٗ  ٘بطمسْ٘ٗ  ٓٚض  ٝخوٟ ٢ٚػ٘كرز٠ ًٞشٓٞمسٟ ُٞكس ْ ٗ اُٞٚر هٞ خ٘

  ّٙ"ٙؼ ٢ٞمسسب.٢ٞ خٞهٚ ٞ ُر٠ٗ "ُ٘ز 
هِرؾةس  ٢ٞٙرْ  بطةرل كةس . ًةٞهٚم     َٝاط هٞ ٗٝووٟ ٗٝشبزٝا٠دب  ٢ٞٓوٟ ؾٞهٚ   

  لةةس ْ ٗ مسَٚ طةةٞ هًٞةةٞؽزٙغةةرزٝك٠ٞ ضةةُٞدٝٗٝٗ هةةٞ ًٚؿةةس  ٝلةةس ْ ٗ َٚهٞغةةلس٠ ه
  ٟ كةٞ هٞضةٞز زَٙطةة٠ٞ َةٞةرةٟ ًٚؿةس مسة٘ٗ  شٝٗو كةس ٗ ٢ةةَٞ         وٞؾةٞمس٠ٞ  مقبٞ غة

 ٗٗ  ٘ ٞ   قةٞز٠ٝ ظى ٠ طةةٞٗز٠ٝ مسٞضةٞز خةٞه لٟ ًٚؿةس ب مسة٘ٗ. ٗٝ ًَ٘ٚبةةٞاَٚلٟ     ريث٥ى اة
شؤزٙةةرْ هةةٞ َةةٞوٟ ثةةٞٙركس ٗ ًةةٞٗوٚعٟ ًةةٞهٚم زؤذ مسةةٞ زؤذ هةةٞ  ه ةةٟ خةةٞه لٟ ًٚؿةةسٗ  

 دب هٞ مسو ِدٙدب مس٘ٗ.ٙٞزب٢ً٘
ّ َ٘ؤتمسَِٞٙٚم   ٞ  ًة ٟ    ،الفى١  ٝخل٢ة ٗٝ َةٞار قةٞزُٝطٟ زَي     كٞٗاةٞ خٚرُٞاةٞٗٝ هٞطةٞه 

هِرؾةس مسلَٞٗٙوةٞ مسةِٟٞٙ  ٗذًِةٟ خةرزجي٠٘      ٢ٞكٞ مسَٚوٞ ضٞز ًٚؿس  اةر ًةٞهٚم   دب ٓرُ
مسٞ هٞغلس٠ ضؤ بْ كةٞ ثةٞلر ٓةٞشبز كٞضةَٚم مسة٘ٗ        الف١ ٝخل٢َٞٔ ٞاَؤٞٗٝ.  ٚ بخوٚ

٢َٞ خر٢ِٚة٠ٞ هةُٞرٗمسس . ٗٝ هٞضةٞز٢ًٞٞ      ٞاَٚلدبؾٗ. ًٞهٚم هٞ قسثػو ٢ٞضو٘ٗز مس٘
 ؾٚرُٟ كس .٘هٞغلس٠ ضؤ بُٟ  م

 

ٟ مسسب٠  مسؤ ك٘ذبُد٠ُٝٗٞ ٢ةَٞ ٢ةرطسٝ   ٓٗهٞ ا٘زبُػرٝ ٢ًٞظ ٞهِرؾس  غ٢ًٞٞهٚم 
زقةٟ  ظ٘مسرؽ هٞ مؤ ٝٙرْ ٓرو ٗ هٞ   ٣ًًٞ٘ز كس ٗ َٞوٚقٞاْٞ ٢َٞ مسسب ٢رشبٗ  ه طؤشٝ

هةةٞ خةةركٟ ًٚؿةةس ب ضةةؤ بُٟٚ َُٞٓٚػةةو ٗ     ٗمسس ِٙةةٞٗٝ زٝقةةٞه ٞكٟ   ٗٗ ضةةة ضةةره دب 
ٝ  ط٘شؤز٠ زَي ك٘غذي  مسروٚؼ زب٠لس  مسؤ ضؤ بْ. هَٞٗٙؼ هٞ    ز ٝف  مةر ي ٠ مسسبٙةٞٗ

 اٞقسٗ اُ٘ٗر كسبْ.
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ٗز ٘هِرؾةةس  ًٞغةة٢ًٔٞةةٞهٚم    قةةٞ  ةٞٗٓةةٞز ٚـ٢ٞ َىىٔٞاةةَىىؤهةةٞ ٗب٠ ك٘غةةوِٟ 
  قٞ.ٚـ٢ٞ َٔٞاَؤوسٝو٘ؽ ٠ كس  مسٞ   ٜٔ ٢ٞبٗا 

كةةٞ ٢ةةٞٓوٟ ؾةةٞهٚ    ٗٝ َٗٝ٘ٓٚػةةور اةةرشٝ ٓةةٞزب٠ ضةةؤ بُٟ مسس ٙبةة   ًةةٞهٚم بهِرؾةةس
وطة٠ٞ كةس  مسٞٙةٞن ٗ       بًّٗةٞاٟ زؤ ٘هٞطةٞ  َل    عً٘ٞهٚلٟ وة   َٝاطلٓراٞ ضٞز 

ٗٙطوٟ ًٚؿس  بطرل مسلرٗ هٞ ثَٚؼ ٓراِٟ هٞغلسٗ  ٌُِر٠ زؤًةدب خةؤ٠ ٓراةٞ ضةٞز     
٘ . ٢َٞ وٞ ٙةٞ هةٞ    َٝاط ٝ  طى  سضى ٞ َةر شؤز مسةرؽ مسةؤ ً٘ بقٞمة     ز ٝف ًةٞهٚم بهِرؾةس ٝٗ

ٝ ٘كسبمس٘ٗ. هٞمسٞز٢ٞٗٝ  ٌُِٗر ٗ هٞغلس٠ و    ع هٞ ٗب٠ ثٞلر زؤذ غٞز ٗ ًَ٘رؾةٞز
مسةٞ َةره َٚلٟ خةسبث طٞز بُةٞٗٝٗ ٓٚكةٚرْ ثةُةٞكسب. مسَٚ طةٞ هًٞةٞؽ مسةٞ اٞوةدٙس٠ خة٘ب            

 ٗٝ مسٞورٙر٠  ٌُِٗر٠ زؤًٟ غٞزق كس .  قٞزاُٞٞٙٞكٚؼ هٞ مسَٞس ب ثٞٙرمس٘ٗ
م   ٚه َ غٞهٞمسٞٙةةةٞة  ًةةةٞة زن كةةةةس ٗ مسةةةٞة  َةةةةره   هِرؾةةةةس٢ٞهةةةٞة ٗب٠ ٢ةةةٞة ٠ اةةةٞة ٟ  ً٘ بقٞمةةةٞة

ٗ ار ُٚةةةرْ. طةةةؤز بُٟ  ٝلضىىىهٞغةةةلسَٙلٞٗٝ ز٠ٗٗلةةةس ٝ قٞهٞضةةةطري ٗ  ٝضةةةوٟ كةةةس  مسةةٞة اةةٞة
ٚ ٚاٟ مٞضةلٞزٙ ٘ٝفظٗٝ ٗ    ٚٞٗ ضٚرضة ز  ٗ اٞمٞة َ اٞزَٞة ٠ مسٞة   ٢ٗؤز ٗ ٢ضى ٠ٞ ًٚؿةس  مسٞة ٝكٞة

٘ َٜةر    قٞهٞضطري  مسؤ خٞه لٟ ًٚؿس ق   ثى كٟ ق٘ة ٞ ٙٞة ٘     ٢ة ذَٙس ُ ة ٗ هٞة ٗ.  ًَٝٚةم مس٘ة  ذٚهعر ٝ مس٘ة
اٟ قٞ ٟ ٢ٚةةدبزٝٗ  ٝٓةةر٠    زُٝطةةدب  بًةةرمسْ٘ٗ ٗ ٢ٞٙرُِر ُةةدَٗٝػةٞة مسةٞة َ مسةٞة ضةةر٠ٞٙ َ٘ضةِة

م  ْٗب ٢ٞاسضةر.    ٢ضى هِرؾسٝٗٝ كٞٗاِٞ َره َٚلٟ اسٝٗٝ  ٢ٞفر قٞزُٝط هٞ اٞمٞز ٢ًٗٞٞٚه ٢ٞة
َ ُٞٗمةٞة٘عٝضىىاٞمسةٞة ٗزي ٗٝ م   و مسةٞة ٚه اٛ ًةٞة هِرؾةةس٠ هةٞة  ه ةٟة ًٚؿةةسٙٞكرُدب  ٢ًَٞ٘ٚببةٞة

م شٙراس ةةطرلكس ٗ ًٞٗوٚعٟ ًٞم٠ِٗٞ٘ ًر ٠  زؤذ مسٞ زؤذ هٞ مسو ِد٠دب مس٘ٗ.  ًٞٚه
م  ٚ  هٞطٞ  ٢ًٞٞ ب كٞ ٗٝشٙةس٠ خٞٚه ٞة     هِرؾس٢ًٞٞٚه ٘ هٞة   ،عاضىد بٛى ٘ طى ْ اطى يز ٝف ضة

ز  ٗ. ٗٝ شؤز ً٘خوٚؿةةٟة ضةة٘ة٢ٞ ُةة٘ة مسٟ  ضئطةةةرالز ٠ مسةة٘ة ٗٝ ًُٞؿةةٞة ٗ. ايطىىى ِٙٚػةةٞة ْ مسةة٘ة
ٞ ضٌ ٚ عُىا  ٞه ٢ٞقاضٞ ٗز ً٘ٞغٔ ٞ   ٢ة ٗ  ، ٜٔى اؾىفٗاْ ز  م    ٗٓٞة ٚه اٟ ًٞة كٚرْ هٞة ًٞمٚٚٞة

ْٗ.       بهِرؾس٢ٞ  ا  ٞغة نب ٥ىٝ قاضٞى  ٢ًٌٞ٘ز٠ ً٘خرمسٞزباٟ زٝزلٚٞٗ ًػةرٗز٠ خةرف مس٘ة
  ّٙ.٢ٞ ال  ْٞ ؾايطٓة  مس٘ٗ مسٞ كرابٟ خؿ٘ؾٟ ض584٘هٞ  ٗبٙٚدب  ٜؼ 
 

هةةةٞ ٗب٠ ك٘ذبُدُةةة٠ٝٗٞ ٢ٚخوةةةٚ زي  بخو٠ةةة٘ غٞهٞمسةةةٞ مسٞضةةةٞز      هِرؾةةةس٢ًٞةةةٞهٚم 
    ٝ ٓةةٞمسٟ ضةةُِٟ٘ هةةٞ   ذًةةٞ  قٞزُٝطةةدب  ٗٙطةةوٟ مسةةؤ اةة٢ٌِٟٞٚ ضةةٞزمسٞخؤٟٙ  ٗز ٝٗز 

  ٞ  ٗٗ ًٞ زٝضةةةٞ  َةةة٘ةسٝ ٠   مسةةِٟٞٙ ًٚؿةةةسٙٞكرُر مسآلٗمسلراةةةٞٗٝ. مسةةةَٞ قٚلةةسٝ مسرغةةة
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ٚ ٚطةةٞٗز٠ٝ كةةس ٝٗٝ  ٙةةٞكَٚلٚرْ ُرؾةةسٙ   دي ٢ةة٠ٞٚ ُةةرُٗسب. ٚةةٞٗ ٢ةة٠ٗٞ اسٙػةةٚرْ كرًو
ٞ   ٞغي٢ٞ٢ٞه ة َٞمسطخر٠ُٞ   بز  ثري٢ٞ ٓةٞمسٟ  ذمُ٘ٞ ٠ زٗٗخرُدٗ ًٞ زٝضةٞٙٞكٟ مسةؤ ًة

مسةٞ ًٞ زٝضة٠ٞ غةرقٚعٟ.     ي ٙػٟ كةس   ٞهع٢ٞهٞ ةَٚط٠ٞ  زٗضولس .   بز   غرقٚعٟ
 غرقٚعٟ  بُر. قاض٢غٚع٠ٞ ًٚؿس٠ مٞشي كس ٗ هٞ ةَٚط٠ٞ ٢ٞٗبْ  قاضٝا٢ْ

ٚ     خَِ٘ٙدُٞٗٝ بٞةىطمسؤ خ٘   ٢ّٙٞ ْ ُ٘ز اطىةض٘ه  شؤز   ٞٗٝٚمسةُٞر٠ٗ خٞهٚ ة٠ٞ مٞمسرضة
هِرؾةةةس ٢ٞٞؽ ٢ًٞةةة٠ٞ ٢ٞٗٙطةةةو. مسةةةٞ َ ًةةةٞهٚم   ٚةةة٢ٚواةةةرَٟ ٢ةةةٞكس ٗ ٢ةةةٞقلرز٠ مًٌ٘ٚ 

ْٞ ًٞٗوٚعٟ خؤ٠ مسرؽ ورٍٙ مسلرٗ هٞ  ٗبٙٚةدب  ٝضةو   ٗٝه ٗٓٞه ٞغٟٞٙ ُٞكس ٗ ٗٙطوٟ ٢ٞ
ًٞةوٚطةةةَٚلٟ ٢ٚطوٚػةةةرز٠ٝ   مسةةةٞ مةةةر ٝاٟ خةةةؤ٠  مسدباةةةٞ ٢ةةةَٞ ٢ٚػةةةٞ. هةةةٞ ٗب٠ مسةةةَِٞٙٚم 

٘ ذكةةؤكس ٝٗٝٗ ًةة٘  ٘بىىطبكةةٞز٠ٝ هٞطةةٞ  كةةس ْ ٗ هةةٞ ثرغةةدب هٞضةةٞز وةةٞزبز٠ ًةةٞةوٚظ  خةة
ٞ   ٢ُٝطمسُٞر٠ٗ خٞهٚ ٠ٞ مٞمسرضٚٚٞٗٝ خَِ٘ٙسبٙٞٗٝ. خٞهٚ ٠ٞ قر ٞ ب هةٞٗ ٗٝووة   يعاضىد  ٢ة

ُةةٞخؤؽ مسةة٘ٗ  مسةةٞ ٢ةةًٞس٠ ًةةٞهٚم ٢ةةَٞ خٞمسةةٞزٝٙرْ زَي غةةرز ٝٗٝ  ٗبوٚعةةْٞ هةةٞ ب٠ٗ قةةُٞد    
ُلٞ مسةؤ         567ٗٝقراٟ كس   يعاضد  ٢ٞزؤذَٙم   ٗ  ق٘ة ٓةة . ًةٞهٚم هةٞ ٗٝقةراٟ شؤز مةرةص مس٘ة

 و َٞٞو ُٞمس٘ٗ.ؾًٞ   ٢ّٙٞ ُ٘ز ْاىطةض٘ه ضٚرضٞاٟ مسٞزبًبٞز 
 

ٞ ٠ٞ ٚةةةًةةٞهٚم بهِرؾةةس  هةةٞ ٗب٠  قةةّ ٗ اٞمصٙ     اةة٠ٝٗٞ٘ خرُةةةٞ بُٟ    ُٞيعاضىىد ٢ةة
هٞ خرُ٘ٗٙةٞكٟ اسٙػةدب ٢رقسٝاةٞكرُٟ     ٗ هٞ وٞضس٠ خٞهٚ ٞ َِٓٚرٙٞ  ٝزٝٗٝ  ٢ُٝطقر

  بُرٗ شؤز مسرؽ اًٞرغر٠ كس ْ. هَٞ ة٘ كس ُٞٗٝٙٞؽ ًٞمِر شبٗشَٙٚرْ مس٘ٗ.
 

 خٞش٠َِٞٙ وٞضس٠ خٞالقٞاٟ مسٞضٞز ٢ً٘ٞزبٗ ثٚرًٗرو٘الْ ٗ ًَ٘ورةِٚر  بمسٞؽ كس .
هِرؾةةس مسةة٘ٗ مسةةٞ َ٘كٌةةدبز٠ ضةةٞزمسٞخؤ٠    ٢ٞٚم   ًةةٞهضىىدهعر٢ةةٞهةةٞ ٗب٠ ٗٝقةةراٟ  

 ٗ ٝ  ٢ةٚؼ  زٗضةولس ُٟ وةٞ ٠ وةرٓرلٝ مسة٘ٗ. هةٞٗ ٗٝووةٞ ٢ةَٞ ثرٙوٞخوةٞ          ًٗٚؿس. ٢ةٞ
ه ةةؤْ طىىٛ  طٞز ٝكةةٞكرُٟ كةةٞ ٢ٞظيةةٞ ٠  فطىىطاطمٚبةةرزٝو مسةة٘ٗ هةةٞ قةةُٞد ثرزقةةٞٙٞن:   

  هِرؾةةةس مسةةةٞ  ٝٗز٠ ٢ًٞرُةةةٞ ب  ٢ًٞةةةٞهٚم ل ٘عصٜىىى ٞغيةةة٢ٞقىىىاٖس٠   زٗضةةةوٟ كس مسةةة٘ٗ   
ٝ  ٙةة٘بزَٙلٟ ًَٞلةةًٟٞ  مسةةؤ ٌَٚرٙةةٞٗ    زٗضةةو كةةس ٗ وٞ ٙٞكٚػةةٟ مسةةُٞر٠ٗ خؤٙةةٞٗ

ٞ         فعًَ٘٘ر  َطى٢ ع٠ غةرزٝكٞ مسِٚةر كةس . ٗٝ هةُٞرٗ ٢ةَٞ وٞ ٙٞغةدب ضةٞزبٗ  ٝٗب٢ةرلٗ مسة
 مسؤ خؤ٠ٙ٘  ٝضو ٗ ثَُٚ٘ٝد٠  زٗضو كس .  خر٠ُٗ٘ ًُ٘رضٚبٟ
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٘ ٢ةةٞ ال  ًٞةةٞهٚم بهِرؾةةس ؾةة   ّٙ هَٚةةٟ ٢ةةٞ ْ ُةة٘ز ايطىى ّٙ  ٣٠ُٞٞٗٙطةةو كةةٞ ضةة
ْ ُ٘ز اطَيُر٠ٗ ض٘  ٗ هٞ ٗب٠ ُر٠ٗ خٞهٚ ٞ٘بطٞز٢ًٞٞ هٞ خ٘مسلَٞٗٙوٞ غ٘مسٔٞٗٝ  هٞمس

ٙلةةس ٢ةةٞكسبٗ ضةةلل٠ٞ مسةةُٞر٠ٗ ٢ةةٞٗٝٗٝ هَٚةةدب. ٗٝ هةةٞ خٞشَِٙةة٠ٞ وٞؾةةس٠       ذ   ٢ّٙةةٞ 
  ٙرزٙٚٞكٟ شؤز مسٞ وٌٚٞاٟ مسؤ ٓٞه بربز ٗ ُرز ٢ُٝ.٠ طخ٘هٞقر٠ قر

هِرؾس  مسؤ قٞؼٟ وٞ ٠  غة٘مسم   كةٞ هةٞ قٞهٞضةطِٚدبٗ هٞضةٞز      ٢ٞمسَِٞٙٚم ًٞهٚم 
٘     زَٙط  ّٙ ٢ةٞ  ْ ُة٘ز  ايطى ٠ٞ اٚ رز٠ ًٚؿسٗ غرًدب مس٘ٗ  قة٘ٗ. مسةٞ َ كةٞ مسٚطةوٟ ضة

 ٘ٙطو ا٘ٗغٟ مسةٗ ٗبش٠ هٞ وٞ كٞ َِٓٚرٗ طٞز بٙٞٗٝ.ٙز٠ٗٗلس ؤاٞ ٢ٞٗ ُرٗٝ  ُٞ
ٗ ٖ  ّٙ كٞ هٞ قٞؼٟ ًٚؿس ب هٞطٞ  غةَٚسكؤ ٢ٞ ْ ُ٘ز اطَي٢ً٘ٞزب٠ ض٘ ط٢َعمسٞ

   ّٙ. ٢ًٞرُةة٢ٞةةٞ ْ ُةة٘ز اىىىىطىةهِرؾةةس ب ًُٞرمسُ٘ٗةةٞٗٝ  قةة٘ٗمسُ٘ٗٞٗٝ ال ض٘ه ةة ٢ًٞةةٞهٚم 
هِرؾةس مسطةؤز ْ    ٢ٞ ّٙ هٞطةٞ  ًةٞهٚم   ٢ةٞ  ْ ُ٘ز اطَي بضيٞ ضٞمٚرْ ٢ٞكس  كٞ  ه ٟ ض٘

   ٢ّٙةٞ  ْ ُة٘ز  اىىىط ةهٞ وٞ ٠ غ٘مسم  ض٘ه   َٞار ٢ٞه َّٚ كٞ هٞ ٗب٠ طٞز ب٠ُٝٗٞ ًٞهٚم
هِرؾةةس ٢ةةَٞ خٞمسةةٞز٠ٝ مسٚطةةو   ٢ٞز٠ٗٗلةةس ٝ ًٚؿةةسٗ ٗٙطةةوٟ مسٚطةةس . كةةٞ ًةةٞهٚم     

٘ ًٞةوٚطةةٟ غةة٘زب٠   ٠ عطىىا٢ةةٞبكةةٞز٠ٝ هٞطةةٞ  كةةس ْ ٗ ٙةةٞكة هةةٞ    ذكةةؤكس ٝٗٝٗ ًةة
ٞ  ّٙ ٢ٞ ةٍ ٞ. ُمسل٠ٞ ضٛيطإالشًٞ غٞز  هٞطٞ  ًٞةوٚظ ط٘اٟ  ٙ٘مسٟ مسةرٗكٟ كةٞ   ٢ة

ُةٞٗ ٓةًًٞ٘ٗرْ مٞمسةدٗ    ضىٛيطا ٗ اٞكةٞ ٗ اةٟ   ٠ًٞٞ٢ مسٚطو اة٘ٗز ٝ مسة٘ٗ  ٗٝ طة٘اٟ:    
 ّ ٞ اٞمسٞم٠ٞ ٢ةٞٗٙ ّٙ  ٢ةٞ  ةٍ ًٞةٞةوٚظ مسةآل٠ٝٗ كةس ٗ هةٞ ثرغةدب ُة        . ٗٝ هٞضةٞز٢ًٞ

 هِرؾس٠ ك٘ز ٠ كس .٢ٞٚاٞاٟ ًٞهٚم ؾٙ٘و طٞزَي هؤًٞٗ ٢ُٞٞ
  شٙس٢ٞٝٚػةة٘كرز٠ ًةةٌٟ٘ٓٚ ةةة َطىى٢عهٞمسةةٞز مسةةٞ   ٢ّٙةةٞ ْ ُةة٘ز ايطىىٗبوٚعةةْٞ ضةة٘

ا٘زبُػةرٟٓ مسةسب٠ مسةؤ      هةٞ ٗب٠ قةُٞدَٙم    هِرؾةس ٢ُٞٞٙو٘بُٟ مسةة مسةؤ ًٚؿةس. ًةٞهٚم     
 ٟ ُرز .ا٢ٌِٟٞٚ ضؤ بْ ٗ اٞ وٚقٟ ٢َٞ٘به 

 

ٞ   هٞ ٗب٠ ٢  ْ ُ٘ز بهدّٙايطض٘ مةٞو ٗ ارمسعٚةٞاٟ هةٞ ًةٞهٚم     اطى ٠ٝ٥ ذًٞةٞ كةٞ كرغة
شٙسٝغٟ اٞٗبٗكس . خٞمسٞز٠ ُةرز  مسةؤ ًةٞهٚم ُرؾةس     ُٞرؾس ٗٝزطسو ٗ ٢ٚػ٘كرز٠ ة

 ع ٘كةةٞ مسةةٞ هٞغةةلسٙٞٗٝ مسةةةٗ هةةٞ قٞهٞضةةطري ٙٞكةةدطرل مسةةّ ٗ غةةٞز  هٞطةةٞ  ًةةٞهٚلٟ وةة  
مةٞاٟ كةس ٗ قة٘ٗ  مسةٞ َ هةٞ ثةَٚؼ قةرٗثَٚلٞٗاِٟ        اط٥ٝمسلْٞ. ٗبوٚعْٞ ًٞهٚم ُرؾس 

 طٞز بٙٞٗٝ ًٚؿس.  مسٞ ضٞمسٞمسٟ ُٞخؤغٟ مسرٗكٚٞٗٝ ْيطاض٘
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ؾةس هةٞ ٗ ك ط مسة٘ٗ  ٗٝ    ٞه٢ِٞٙ٘و هٞ ُصٙةم مسةرو   ٢ٞ ّٙ ٢ٞ ةٍ ٞٗبوٚعْٞ ٢ًٞرل ُ
َٜ ٗٝقراٟ كس .  هٞ ٗب٠ قُٞد زؤذ

ز يطىىاضة٘ة ٗ  ٗٝ وٞزبز٠ةةدب كةٞة مسةٞة      ٢ّٙةٞة ْ ُة٘ة م ُرؾةةس مةةرةص مسة٘ة ٚه ٠ٝٗ ًةٞة هةٞة طٞز بُةٞة
ز ًٚؿةةسٗ  بطةةرل٠ كةةر   هٞغةةلسَٙلٞٗٝ ي   مسكةةَٚوٞ ضةٞة شي مسلةةر  مسةٞة َ ٢ٞةةٞة م ُرؾةةس مةٞة ٚه ٗ ًةٞة

 ٖ .569غ٘بي  21  ًٞٙدبُٟ ُٞ بٙٞٗ هٞٗ زؤذبُٞ ب ٗٝقراٟ كس   زؤذ٠ ق٘بز غٞػي٘
ْ ُةة٘ز بهةةدّٙ  ًةةٞهٚم ُرؾةةس شؤز قٞمرهٚةةٞاٟ ُ٘بُةةد  هةةٞ يطىىاهةةٞ ثةةَٚؼ ٗٝقةةراٟ ضةة٘

ٞ اضىىالٙٞكةةٞٗٝ هةةٞذَٙس ُةةٞ ٗ اٞزمسٚةةٞ  ِٝعىىْزٝو ٗ ٢ةةًٞس٠ مسرٗكٚةةر هٞغةةلس٠ ًٚؿةةس٠ اةة
ٗ  زب ٞغة  ٢ابًطى ز٘طٞزبى مسَٞس٠ ضيٚػٞٗٝ ار غرز٠  ورمسظ  ًٓٞ٘ٗ  كس . ٗٝ هٞ و

 اُ٘ظ ٠  بطرلكس . هٞ الٙٞكٟ اسٙػٞٗٝ مسةؤ قةٞؼٟ ًٙٞةْٞ ا٘زبُػةرٟٓ مسةسب٠ ُةرز        
 كٞٗاِٞ ذَٙس ٢ٚدبز٠ٝ ًٚؿسٝٗٝ.  ٓة  ٗ ٢ٞٗ ٗ اٞٗ مٞ 569ْٝ زٝةٞمسٟ 

  كٞضةةٟ اةةس  َطىى٢عٗ مسةةٞ ٕ ًٞةةٞه٢َٚٞىىاز٠ ٞز ٝف غةةرمرل  مةة طىى٘هةةٞٗ مسِٞٙةةٞ ب هةةٞ   
٢ٚخوٚ هَٚم اٞزاٚ  كسبمس٘ٗ  ٗٝ ٢ًٞرُٞ هٞطٞ  ًٞهٚلٟ قٞزُٝطٚػدب وطٞٙرْ كس مسة٘ٗ  

 مسٞٙٞن  مسٞ َ هٞ ثَٚؼ ٗو٘مٚدب  ًٞهٚم خٞمسٞز٠ شب٠ُ٘ ضٞمسٞو كرزٝكرُٟ ٓٞه ٘بضٟ.
م ُرؾسٚٗٝ ضٞز ٢ٞضلُٞدٝزٙ٘هٞٗ مسِٞٙٞ ب  ٌُِٗر٠  ض وٚر  ٓراب شٗٗ  ٝقعٟ   ٞ  ًٞٚه

م ُرؾس مس٘ٗ. ضٝؼ ٘كس ٗ هٞٗ مسِٞٙٞ ب وٞز به ٟ و  ًس  كٞ  ٗذًَِٚلٟ مسٞو٘ٝاٟ ًٞٚه
 

ْ ُةة٘ز بهةةدّٙ  مسةةؤ ضةةٞزمسٞخؤٟٙ مسةةؤ ًةةٞهٚم ُرؾةةس  ٢ةةٚذل  يطىىاهةةٞ  ٗب٠ ٗٝقةةراٟ ضةة٘
   ٘ َ    طىىىى ًرُعَٚم ًُٞر  ٗٝ مسٞ اٞمسٚعةٞو َركٌٚةٞاٟ ًة   ه ٞوة٠ٞ غةٞزق ٗ ضةٞز بز٠ ٢ٚطة 

  ِٙٞٗٝ. زٝوٚبَٚلةٟ ٗب٠ مسةؤ ُةًٞر كةٞ مسو٘بُةة     ٢ٞ ال  ٞكٞٗاٞ مؤ ٠ٝ ًٞهٚم ُرؾس ؾ
  ٘  ّٙ ٢ةةٞ ٙف ْٞ ُةة٘ز بهةةدّٙ  ٗٝ ضةة يطىىامسٞزبًبةةٞز٠ زبٗٝضةةوة. كةة٘ز ٝ ًِدبه ٞكةة٠ٞ ضةة

  ٘ ُةٟ ضةٞؾ٘وٟ زؤَ هةُٞرٗ ب ٓةٞمس٘ٗ  مسةٞ َ ٢ًٞرُةٞ ٓٚكةٚرْ        يطىا َركٌٟ ً٘ؾةب ٗ ضة
َةةٞ ٠ ٢ةةٞٗٝٙرْ ُةةٞمس٘ٗ كةةٞ مسوةة٘بُّ زٝورمسةةٞاٟ هٞطةةٞ  مسلةةْٞ. ًةةٞهٚم ُرؾةةس  قةةُ٘لٞ      

ٙٞكٟ  ِٟٙ ٢ٞشبُٟ  ٘ٝفظٗٝ غٞز ٠ قٞزُٝط٠٘  ٝزكس ُٚرُٟ هٞ ٗ ارُٟ ٢ٚط ًٟ مسٞ
ٗٙطوٟ كٞ هٞطٞ  ٢َٞ َركٌرُٟ ً٘ضو ٌرُرُٞ ب ٢ٚوٚ رق مسلرٗ ٓةًٞ٘ٗ وة٘ٝاٟ ٢ٚطة َ    
مسٞزبًبةةةٞز مسةةةٞ  ٗذًِةةةٟ  ٙةةةّ كؤمسلراةةةٞٗٝ. ٢ةةةَٞ قٚلةةةسٝ مسرغةةةٞ ٢ٞضرضةةةٟ ضٚرضةةةٞاٟ    

 ً٘ضوٞوبٞزي ًٞهٚم ُرؾس ؾٞال  مس٘ٗ  ٗبوٚعْٞ هٞضٞزٙػٟ زؤٙػو.
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 دّٙ:ئةدْ ُ٘ر طاــهةدٗاى ٗةفاتى ش٘هَ
ٗ    ٢ًٚةةٞهٚم ؾةةرحل   ٓراةةٞ ةَٚطةة٠ٞ    طةةٌرمٚى  كةةٞ َٓٚػةةور ًِةةدبه َٚلٟ ٙةةرُصٝ ضةةره ٞ مسةة٘

 ٘ ٟ       ٘ مسةرٗك٠  ِٟ ٢ٙةٞ  ْ ُ٘زيطىا ضة غٞهٞمسةةٞٙرْ   مسةٞ ضةٞمسٞمسٟ مسةة ٢ٚةدبزٟٝٙ ٢ً٘ةٞزب٠ مسةرٗك
٘    ٢رًؤشب٠ ِٟ ٢ٙٞ ٜفٞه٠َطُٞد  ض ٕ كٞ َركٌٟ ً٘ؾب مس٘ٗ  ٗ ارُٟ ةصٙةس٠ٝ ضة  يطىا

كٞٗاةةٞ   ٓٞزٙٞكةةٞٗ هةةٞ ةَٚطةة٠ٞ خؤٙةةدب   بطرلكةةس   ٗٝ ٢ً٘ةةٞزبكرُٟ اةةسٙؼ ٟ ٢ِٙةةٞ ُةة٘ز 
ٞ   هِرؾس٢ٞٓٞٗب٠ ضٞزمسٞخؤٟٙ. ًٞهٚم  َٙلٟة مسةؤ ٗٝشٙةس٠    ذكٞ ٢َٞ َره ٠ٞ مسٚطوٞٗٝ  كرغة

َ  مسة٘ٗ   ٝ ٞوة ٘م ك٘ز ٠ ًٚهٞغيٗمسدٞ ّٙ قًٞٞ ٠ ك٘ز ٠ م٢ٞ ًظ ًٞٞهٚم ؾرحل  كٞ  غ
  ٟ ًةةٞاٟ ًةةٞهٚم ؾةةرحل ُٞكةةْٞ ٗ   رخىى٢ٞطةةٞز ٢َٚةة٘ٝ مسةةرؽ   ُ٘ٗضةة٠٘ هؤًةة٠ٞ كةةس ْ ٗ طةة٘ا

٘ ٠ٞ ًَ٘رً٘ه لٞك َٜ ٗ ًَ٘ةر ربًٝى ُٞكةْٞ  خةؤ٠    فعى ٘ بو   . ٢ً٘ةٞزب٠  ٠ َقة٘وٟ ٢ةٞكر  فعى
 ٚاٞاٞ.ؾطَ٘ٙٚرْ ُٞ بٙٞ ٢َٞ ُٞ  ًٞهٚم ؾرحل

٠ ُةرز ٝ  نُػىته     ٢ّٙٞ مدٞ ّٙ مسةّ  بٙةٞ    ضة   ٢ةٞ  ًظ َٞركٌٟ َٞه ٞو  غة 
٠ ٢ًٞة٠ٞ ًةٞهٚم ُرؾةس  ٝضةٟ     سطى ال٠ ًٞهٚم ؾرحل ٗ مسرُطٟ كةس ٝ َٞهةٞو  مسةؤ خةر    

ًٞهٚم مسكة مسؤ َٞه ٞو  مسٞ َ  ٝقع٠ٞ  َُٔٚػوٗٝه ْٞ ُٞٙر٢ٗٞ  ُٞٙطراة. خٞه لٟ غرَ
ٗ  طةس  ٓى٢  ٜ ٢ٞ ًظٞدبٗ مسس ٙٞ َٞه ٞو ٗ هٞٗ  غٙكٌػولري ٓرو ٗ اٞقسٝ  َٗٝٗ 

      ٝ مسةؤ وةرٍٙ كس ُةٟ      كٌػةولري   هٞطٞ  خةصَ ٗ ك٘ز ٝكرُٚةر َٞثطةٟ كةس . هةٞ ٗب٠ ٢ةٞٗ
  سهةةٞ َةةٞوٟ ًةةٞهٚم ُرؾةة    ضىىدا ً٘ٗةةٞاٟ قةةٞزُٝطٟ وةة  ٘هٞطةةٞ  َل  ةَٚطةة٠ٞ خةةؤ٠ 

ٞ     ٢ٚوٚ روٟ كس . هٞضٞز ٢َٞ ٢َٞ٘به ٞ كةٟ مسةؤ خٞهٚ ة٠ٞ مٞمسرضةٟ     َذًةٞهٚم ُرؾةس كرغة
ٚ   ٝالٖىىىىىب ٧ضىىىىٞغيطةةةةو٢ٞ  ٠ٞ ُٚ٘ٗضةةةة٠٘ غةةةةلرٙٞاٟ هةةةةَٞ غةةةةؤز ؽ ٗ ثرغةةةةرطٞز بُ

 ًًٞوٞكٞاٟ ًٞهٚم ؾرحل كس .
 

ٞ مسؤ ًٞهٚم ُرؾس شؤز ً٘ضرمٚد مسة٘ٗ.  ٚاٟ ضٚرضٚ٘عٝضهٞٗ مسِٞٙٞ ب ٗٝ  ٗبوٚعْٞ
ٙٞ مسةةٞ ٝع  ٗٗ ًِةةدبه ٟ مسةةة كةةرزٝٗٝ مسةة٘ٗ  ٢ًٞرُةةٞؽ   ًًٞوٞكةةٞاٟ قٞهٞضةةطري ٗ ضةة٘ز 

طةٌرمٚى مسةْ٘ٗ.   ٢ٚ مسرهدّٗٙ ق٘بزًٟٝ مسٞهٞن ٠ ك٘ز ٠ ًٞهٚم ٢رً٘ز٠٘ ًٞهٚم ؾةرحل  
مسََِٚٚوٞ ذَٙس  ٝضوٟ خؤ٠    ٞاٞ مسلرٗ ٢َٞ ًًٞوٞكٞارُٞؾ٢ٚطوٚ ر ٝ هَٞ قس  الشَ مس٘ٗ

َ هٞطٞ  ٢ًٞٞغدب ًٞهٚم ُرؾس ٓٞه ٞغٟٞٙ ُٞكس   قُ٘لٞ ٣٠ُٞٞٗٙطو خٞه    لٟ غةر
٠ مسؤ ًةٞهٚم ؾةرحل ٢ُٞ٘ٗضة٠٘ َ٘زًةٞو     ذهٞ خؤ٠ مرةص كر. هٞمسٞز٢ٞٗٝ  بضيٞ كرغٞ
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ٝ  ضمةةٞاٟ خةةؤ٠ مةةٞز اطىى٥ٝٗ  ٠ ٘بىىطه٣٠َةةٞ بٗ خةة٘  ٢ةةٞكس ٗ ضةةل٠ٞ مسةةُٞر٠ٗ ٢ةةٞٗٝٗ
 ٢ٞخَِ٘ٙدٝٗٝ.  مسُٞر٠ٗ ٢ٞٗٝٗٝ

دي ٢ةةٚكٌػةةولري مسةة٘ٗ مسةةٞ ٢ةةرًس٠ ضةةٞزمسٞخؤ     كةةٞ ًةةٞهٚم ؾةةرحل قةة٘ٗ مسةةؤ َٞه ةةٞو 
ٞ    دبز٠ز ٝقطَ٘ ٗ ٢ً٘ٞزب٠ ٝ ٞوً٘  ِٟٙ ٢ةٞ  ٙف ٞٙةرْ مسةؤ ضة   ذكٞٗاِٞ اسضةٞٗٝٗ كرغة

 ّٙ مسةس ٗب٠  ٢ةٞ  ٙف ٞضة   َركٌٟ ً٘ؾب ُ٘ٗضٟ كةٞ مسَٚةو ٗ ٙرزٙٚةٞٙرْ مسةدب. ٗٝؿةر      
هٞطٞ  ًةٞهٚم ؾةرحل زَٙةم كةٞٗو.       ثة ُٞكس ْ ٗ هٞ ٗب٠ اٞز ٝ ٗ َٙلٟ شؤز مسرهعلظ

رؾةس  زةرُرًةٞٙرْ مسةؤ ًةٞهٚم ُ     كٞ ٢ًٞٞٙرْ قرٗثةكٞٗو  ٢ِٚ ةر   ٢ً٘ٞزب٠  ضيٞغ 
 ار مسٚرُطراةٗ هَٞ اٞٓٞه٘كٞ ُٞةراٚرْ مسدب.  ُ٘ٗضٟ

ٝ     ًةةٞهٚم ُرؾةةس  مسةةٞةة ضىى  ًَٝٚةةم مسةة٘ٗ  ٝمةة٘ٝاَٚلٟ ٗب٠ هةةٞ خةة٘ب ٢ٞٗٙطةةو   
  مسةةٞمسة خةةةؤف    ع٘ٓٞه طةةرٗ مسةةٞ هٞغةةةلسٝٗٝ  ٝغةةوٟ  اٚةةةٞ ٠ مسس ٠ةة٘ هةةةٞ خةةركٟ وةةة     

باْٞ مسؤ خٞهٚ ة٠ٞ مسٞغةدب٠   ذاَٚيٞز ٠٘ طٞٙػوٞ خركٟ ض٘زٙٞ. هٞ ثَٚؼ َٞزٝكٞاٚدب  
اةةةةر مسو٘بُةةةةة هٞطةةةةٞ    كةةةةٞ شؤز ثَٚ٘ٙطةةةةوٞ ض٘زٙٞغةةةةٟ مسٞ ٝضةةةةوٞٗٝمسة  ُٗ٘ٗضةةةة٠ب٘

باةةةةْٞ ذمسلةةةةرٗ   خةةةةٞزٙم مسةةةةةٗ ً٘ بقٞمةةةة٠ٞ ٢ٚطةةةة ًٚٞو    ًٗةةةةٞاٟ قٞزُٝطةةةةدب َ٘ل
ِركس ٗ ُٞٙرْ كس ٗٝ  مسةٞه ل٘  ٠ًَٗٞاٟ مسَٚلرز٠ٝ ًٞهٚم ؾرحل ٢َٞ خدًٞاٞٙرْ ثَ٘ل

 هٞطٞ   ٗذًِٟ  ِٙدب ٢ٚوٚ روٚرْ كس ٗٝ.
   ٠ٝ هٞ خٞهٚ ٞ ٗٝزطسو ٗ هٞال٠ ًٓٞ٘ٗ كةٞع ًٞهٚم ُرؾس مسَٞ اٞزَٞ ً٘ضرمٞ

ُةٞن ٢ًٞة٠ٞ كةٞ ا٘ٗغةٟ ًقرًٗٝةٞاَٚم مسةة          ُرضسب. هٞمسٞز٢ٞٗٝ  مسٞ ً٘ بقٚعٟ ٢ٚط َ
 ٢ٌٚدب ٗ ًعرُٗٝٞاٟ مسؤ ٓرو.  ٗ هٞ ًٓٞ٘ٗ الٙٞكٞٗٝ٘مسٞه ل

ٗٝٗ        ٞؾخ٘  ٗ مسٞة ثرلٙٞة ٠ ق٘ة م ُرؾس طٞٙػوٞ  مسؿةس٠ ٗ َركٌٞكٞة اٟ  اطى ٥ًٝٞٚه مٞة
   ٗ َ غةرزٝٗٝ زبضةوٞ ٗبخرل٠ ز      كس   هٞة ٗٝزي مسٚعٝزبضةو ز٠ٗٗلةس ٝ غةرَ ٗ هٞة ٢ٞة ٓةة   571 ٢٘ٞة

ٞو    ٘طٞٙػوٞ ٢ٞٗ ٗ  بخو ٟ غرز مس٘ٗ  ٗٝ ق   ب ٗ     ٗٝ ًةره ٟ مسةرٗك٠٘ هٞة ٗب٠ ٢ٚطةذلَب هٞة
ه لٟ غةةر   ز خةٞة ٠ًٗ٘ مسٞضةٞة ٗ ًةةره َٚلٟ شؤز٠ اٚةرمس٘ٗ. ٓةٞة ٠ اٞضةةوٍٚ كةةسبٗ خٞشَِٙةٞة  َىىداوٞ كٞة

 مس٘ٗ. بمسٞؽ كس ٗ ًٓٞ٘ٗ كٞضَٚم هٞ ودًٟٗ ًًِْٞ٘ ٗ ًٞضسٗز 
 

 بضيٞ هٞ ً٘خرمسٞزٝٗ ً٘مرًٞهٞٙدب خةؤ٠ ٗب    رُٞٚمسٞ قٚلسَٙلٟ  بٓٚ  ًٞهٚم ُرؾس
ٟ خر٢ُٞ٘بُد كٞ اُٞٚر مسؤ ًعرُٗٝو ٗ  كةٞ ًةٞهٚم ؾةرؿٞ       ًٞاٟ ك٘ز ٠ ٗٝه٠ِٚعٌةٞا
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ًٓٞ٘ٗ كٞع شٙراس خؤغةٟ ٗٙطةو ٗ ٢ً٘ةٞزبٗ ٢ٞغةسبقٟ       ٓرا٘ٝ. ٗٝ هٞمسٞز ٢َٞ َره ٞ
 ٟٞٓ مسْ٘ٗ.ارمسٚعٟ ٢ًٞسٗ ُ  غرَ مسٞ    ٗ مسٞطٚرْ

ٟ ًٞهٚم ُرؾس هٞ ٗب٠ زَٙل ٠   طفىته   َ ٢ٞه٣ٚطة ٜىف ٞضة  ٢ٚػة٘كرز٠ غةرَ     خطةوِ
. غةرزٝك٠ٞ طةسو ٗ ًٚقةدبز  و٘ٝاٚػٟة مسةؤ            مسسب٠ مسٞضةٞزٙٞٗٝ  بُةرٗ ز٠ٗٗلةس ٝ ظيـة

َىىري ٢ةةًَٞ٘رؾةةٞز٠ٝ وٞ كةة٠ٞ مسٞةةَٓٚػةةو ٗ ز٠ٗٗلةةس ٝ َةةٞػير. َةةركٌٟ ٢ةةَٞ غةةرزٝ   
ال  ٞهٞطةةٞ  ٢ةةًٞرل ؾةة    ًٚؿةةس بمسةة٘ٗ كةةٞ هةةٞ ضةةٞقٞز٠ ضةةًَٟٚٔٞ      ٜىىٔ جٛز ٜىىو   ٥ىى٘عص

 ٞ٢   ٞ غةرَ.   ٗٝٗٝ٘٘ٙطةو هةٞ ًٞمٚٚٞاٚةدب مسةةٗ طةٞز بمس     ٙ ّٙ مس٘ٗ  مسةٞ َ هةٞ ٗب٠ ٗٝشبزٝاٟة ُ
مٞاٟ مسلر  مسٞ َ هةٞ  ٗبٙٚةدب ًةٞهٚم ُرؾةس٠ ٢ةًٞري      اط٥ٝٙطو ٙ٘ٝه ْٞ ٢ُٗٞٞٗ  ٢َٞ ٢ًٞرلٝ

 ز ٝفطىى٘كةةس ٝٗٝٗ غةةرزٝك٠ٞ اٞضةةوٍٚ كةةس . اةةُٞٚر وٞ كةةٞ مسةةٞ ٝع مسسبكٞٙةةٞٗٝ ًةةر  ٗٝ هةةٞ  
ًٞهٚلةةٞٗٝ مسةةٞ ً٘زٝخةةٞف مسةةؤ َٞهةةٞو َُٚةةسزب. هةةٞٗ  ٢٘ضةةٞزب مسةةٞز ْٝ ٗ ًٞٙةةدبْ مسةةٞ ز ذبُةٟة 

   ّٙ كةةةٞ طٞٙػةةةوٞ َٞه ةةةٞو ٢ةةةٞ هةةةٞ مسةةةِٟٞٙ ٢ٚطةةة ًدب ُةةةٞ ْٝ. مسةةةٞ َ ٢ةةةًٞرل مص    خةةةَّ٘ٙ
وةٞ ٠     ّٙ كةٞ ٢ةَٞ خٞمسةٞز٠ مسٚطةو    ٢ةٞ  كٌػولري طسا٠٘ َٞثطٟ كس . مسسب٠ ٢ةًٞرل مص 

ًةةٞهٚم زؤٙةٟة مسةةؤ َٞه ةةٞو ٗ هةةٞ   ٢ًٞةةٞ َٞػيرغةٟة اٞضةةوٌٟٚ ًةةٞهٚم ُرؾةةس كةةس . هةةٞ ٗب٠
غةةرزٝك٠ٞ ًَ٘رؾةةٞزٝكس ٗ ٢ٚع ُٚػةٟة     ٖ  ب571ٝخس٢ةةٞه٣َ٘ىىاذ٣ ٞضةةََٚٚٞ زؤذ٠ ةةة 

كس ُٟ ثر غةر هةٞ  ٝع كٌػةولري ٗ    صٗ مسؤ خٞ ٘كس  كٞ مسٞ  ٗذًِرٙٞاٟ ُٞٓرا٘ٝ  مسٞه ل
 ٢ً٘ٞزب٠ مرؾٟ ٓراؤاٞ ٢َٞ ٗ اٞ. َط٢عمسٞ

  ٠ قٚةةةدب٢ٟٚط٘ضىىىٝكٌػةةةلوري كةةةٞ قةةةر٠ٗ مسةةةٞٗ َره ةةةٞ كةةةٞٗو  ٗٙطةةةوٟ مسةةةٞ ٗب      
هُٞرٗمسةٞز ٗ ضةرمٟٚ ًٞخؿ٘ؾةٟ ُةرز ٝ ال٠ ً٘زغةٚد٠        م ُرؾسٚهٞطٌرمٚوٟ ٢ًٚ

٘ ٗ هةٞ    ٜٔ ضىٓإ   ٢ٞبٌ زاغد ٞؾ٢ٞغٝذ ٢ٚطٌرمٚوٟ   ز ٝف ٢ةَٞ غةَٚخٞٗٝ قةُٞد    طى
 صب٠ُ٘ ٠ًٗ٘ٞٓ ك٘غذي.َُٚٚسزب. مسٞ َ ًٞهٚم ُرؾس ثَٚ  قٚدب٢ٚٞن

 ٞ لٟ هةةٞ مٞهةةٟٞٙٔ ًةةٞهٚم خةةٞه   كٌػةةولري  ًةةٞهٚم ؾةةرحل ٝك٢ضىىمسةةٞ اةةٞ  هةٞ ٗب٠ ٢ًٞةة
 ً٘ بقٞمٞ كس .   ٝوداٞغ٘ٙ  كس  مسؤ غٞز . ٗٝ ٗبوٚعْٞ وٞ ٠ َٞه ٞمسٚرْ مسٞ غٚ  ُرؾس

 

مسوطةٟ  كةٞ هةٞ شًٝةرُٟ     از٘طى كٌػولري  هٞ الٙٞكٟ اسٙػٞٗٝ  زٙرًُ٘د ٠ َركٌٟ 
اةةر مسٞزبًبةةٞز مسةةٞ ًةةٞهٚم ُرؾةةس    ٗٝ َةةٞثظ مسةة٘ٗ  مسةةٞزٝ  كةةس ٜٓىى٘ ٢ةةٞ ْ ُةة٘ز يطىىاضةة٘

ٟ   ً٘رُدب٠ُٞ قٞزُٝطٞٙرزٙٚٞٙرْ مسدب. ٢َٞ و مسة٘ٗ مسةٞ ٗٝؾةٟ ًةٞهٚم       هٞ ٗب٠ مسةٞزمسُ٘ٗ



 99 

اٟ كٌػةةولِٟٚ مسةٞة قسطى٘ى   ع ٗ٘ مسرهةةدّٗٙ  ٠ وةة مسٟ ًعرُٗٝةٞة ق هةٞة  ؾةةه ةٞة ٞو شبُةٟة  اةةر َةٞة
م ُرؾةس كٞة ٗب   ٟ ٢ٙٚط َ مسطََِٚٚوٞٗٝٗ مسٞ هٞغلسَٙلٞٗٝ ز٠ٗٗلس ٝ ظيـ. ًٞٚه ٗبش٠   صبُة

و َِٓٚةةرٗ ز٠ٗٗلةةس ٝ هٞغةةلس٠ وةة     ز٠ٝ َٞه ةٞة َٙ٘ٙسب   َ زٙرًُ٘ةةد ع. مسةٞة ٘هةٞة ًَ٘رؾةٞة ُةٞة
م ُرؾسٙؼ  ٗٝ غرَ.٘مسٞموٞمسٞكٟ شٝٗو كس ٗ ق  زبٗٝضوةٗ طٞز بٙٞٗٝ. ًٞٚه

م ؾرحل َ َركٌٞة       ّٙ َركٌٟ ً٘ؾب٢ٞ ٙف ٞهٞ ض  ٌدب ٢٠ٚه ٞمسٟ ط٘  ًٞٚه كةس ٗ ٢ٞة
  ٝٗ  ٗ و ٙٞكةةةدطرل مسةة٘ة خؤ٠٘ هٞغةةةلسٙٞٗٝ ٓةةةرو ٗ هٞطةةٞة  هٞغةةةلس٠ َٞه ةةٞة  ٝضةةةوبٞةة مسةةٞة

م ُرؾةس   ٚه كس  كٞة قٞضةر  هٞة         ٓٞز ٗٗال زٗٗٙرْ كس ٝ ًٞة ش٠ ٢ُٞٞة ُلٞ َٞة م ق٘ة ٚه   مسٞة َ ًٞة
ز٠       ٗاِٟ ه٠َلةس ْ ٗ خٞمسٞة كوٚ ٟ زَٙةم كٞة مسِٟٞٙ ٢ٚط ًدب مسةٗ قٞزُٝط ٢ٚطوٚ ر ٝ مسلر  اٞة

ٗٝٗ      مسؤ ُرز ْ كٞ مسٞ غٞٙس٠ غرَ  ٢ٞٗ ٗ ار٠ُٞ كٞ شٝٗاٟ كس ٗٝ ً٘ٗٙرْ مسةؤ ز ٝ  ٢ٞكراٞة ٓٞة
م ؾةرحل     ٚه اٟ ًٞة ٗٝ ًٚؿةس. مسٞة َ    غةرَ مسةؤ خةؤ٠ ٢َٞٓٚو َٚوة      اُٞٚر مسٞة ٗٝكرهٞة ٞٗٝٗ ٢ٞطٞز َٙوٞة

م ؾةةةرحل وب٢ةةٞة ٙف ٞضةةة ٚه م ُرؾةةةس ز٠ٗٗ  ٘ ّٙ ٗ ًةةٞة ٚه كس . هةةٞة ٗب٠ ٢ًٞةةٞة ًةةٞة ٗه ٚةةةرْ ُةةٞة
م      571 َطىا٢ْ ٠ٝ ز19اةكس ْ ٗ هٞ ُصٙم َٞػير هٞ  ٚه ًٗر. ٗٝ ًٞة زع وٞة ز َٙلٟ و٘ة  ب غٞة

   ٗ و زب٠ِٗةةرْ. هةٞة ز  ٗذًِةةدب كةةس ٗ شؤز خةةسبث غةةلرُد٠ُ٘ اةةر َٞه ةٞة ٠ مسٞضةٞة ُرؾةةس غٞهٞمسةٞة
ز٠ٝ كةةس ْ. ضةة غةةرزٝ ب ً ٝٗٝ ً٘ؾةةب ٢ةٞة ٙف َٞ٘رؾةٞة مسةٞة َ    ّٙ خةةؤ٠  ٝزمسةةرشكس ٗ قة٘ة

َِٓٚرٗ زٗٗٙةةةرْ كةةةس ٝ ً٘ؾةةةب  ُرقةةةرز ضةةة        م ٗبشٙةةةرْ زَي ُةةٞة ٚه  ّٙ ٢ةةٞة ٙف ٞهٞغةةةلس٠ ًةةٞة
   ٟ شبز كٞضةة ؽ ٓةٞة  ب ا٘ٗغةٟة يطإ ٛيطىى٢ةٞةي ٞمسةٞة ثةةرلٝٗٝ ُةةرز ٗ هةٞة  اةة      هٞغةةلسَٙلٟ غةٞة

      ٗ م مسْ٘ٗ ٗ ٢ٞفرزٝؽ هٞغةلس٠ ً٘ؾةب ثٞزَٙػةرْ مس٘ة ٗٝ شؤزٙةرْ زَي مسٞة ٙى   هٞغلس٠ ًٞٚه
زبٙةرْ كةس ٝ     ٠ٞ هٞغةلس٠ ً٘ؾةب  ٚطرلبٗ ار َُٚلٟ شؤز  ٝع هٞغلس٠ ًٚؿس كٞٗو. مسٞوٚ

    َ م ُرؾةةس هةٞة ٗب٠ ٢ةٞة ٚه و. ًةٞة زٝ  هةٞة زَٙط٠ٞةةدب وةٞة ٠  مسصبغةٞة  ٗ  ًِةةبا  ٗ      ظى٘ى َٞه ةٞة قةٞة
 كس ُٟ وٞ ٠ َٞه ٞو. ٝلضغصبز ٠ شٝٗو كس ٗ  ٝضٟ كس  مسٞ ا٢ٞ 

 

غةةةصبز   ُصٙةةةم ٢هٞطةةةٞ  ًَ٘رؾةةةٞز٠ٝ وةةةٞ ٠    هةةةٞ ٗٝووَٚلةةةدب كةةةٞ ًةةةٞهٚم ُرؾةةةس
َٞه ٞو   خٞزٙم مسة٘ٗ  زؤذَٙةم قٚدب٢ٚةٞن هةٞ ثس َٙلةر ٓ ةًٟ٘ كةس ٝ ضةٞز٠٘ غةرلَٙلٟ          

  ٞ مسةٞ    ٠ كةس ٗ  ٝضةوٞٗ  ب٢ةرل٠ٝ ًةٞهٚم    ريث٥ى هٞضٞز٠دب. مسٞ َ هٞمسٞز ك ٗشز٠  كةَٞ اة
    ٗ قةةُٞد   ٙةةٞن هةٞ ٗب٠ ٙةٞن    قسٙةر ب طٞٙػةذي ٗ كرمسسبٙةةرْ ك٘غةو. ٗٝ شؤز٠ ثةُٞقة٘

 ٓٞه ٚرْ ك٘ارٙٞ ضٞز ًٞهٚم  مسٞ َ ًٓٞ٘ٗٙرْ هُٞرٗمسسبْ.  تسٚٞكٟقٚدب٢
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ٝ طىى٢٘ةةَٞ وراٚ ُةةٞ هةةٞ    َُٚسزبمسةةْ٘ٗ. ًةةٞهٚم ُرؾةةس     ز ٝف  كٌػةةولري ٠ خر٢ِٚةةٞٗ
كس ٗ ُٚٔرٙٞو خٞه لٟ غةرزٝكٞ   ٝلضٙٞ وٞ ٠ َٞه ٞمسٟ شٙراس اٞثٜ٘هٞ ٗب٠ ٢َٞ َر 

٘ه اٚرْ ؾة  ،طغسٗ َط٢عزبٗٝضذي ٗ مسٞ مسٞ   ٝاٟ ًٞهٚمدبُٟ مسٞزبًبٞز مسٞ غْٚتُٛٞٙر
 ٗٙطو.

 ّٙ ٗ خ٘غلٟ ًٞهٚم ؾره ن  مسؤ غٞقرمٞو ٢ٞ ْ ُ٘زيطاهٞٗ مسِٞٙٞ ب ككَٚلٟ ض٘
ٗ سطى ٓراٞ ال٠ ًٞهٚم ُرؾس  ٗٝ ًٞهٚم شؤز وٞ زٗ َ٘زًٞاٟ طسو ٗ هٞمسةٞز خةر     ٠ ٢ةٞ

 كٞضٟ ٢رشبز ُٞ ب  ٢ٞضرلٝكرُٟ َٞه ٞمسٟ مسٞزٝ  كس ٗ مسسِٙدبزٝكرُٟ اٞ ب٠ٗ كس .
مسة٘ٗ. ٗٝ ٗبش٠   ٢ضى ٘ه ن ز بؾمسٞ   ٞضٞز ًٞٙوٟ خٞه لٞكٞه  ُٚٔرٙٞو ًٞهٚم ؾرحل

  ٞ غةٞٙس٠ َٞه ةٞو     هٞٗ ٗالارُٞ َِٓٚر كٞ  ٝضوٟ ًٞهٚم ُرؾس كٞٗاب٘ٗ. ٗٝ مسةَٞ اٞزَة
بقٟ  ٓٚض ةَٚطٞٙٞن مسؤ ًٞهٚم ؾرحل ًُٞرٙةٞٗٝٗ ٓةًٞ٘ٗ كٞٗاةٞ ذَٙةس َة٘كٌٟ      سطٗ ٢ٞ

 ًٞهٚم ُرؾسٝٗٝ.
طٞز بٙةةٞٗٝ غةةرَ ٗ هةةٞٗ    ٘ه اٞ  ًةةٞهٚم هةةٞ غةةٞٗبزي ٢ةةٞٗ ضةةره ٞ ب    ؾةةهةةٞ ٗب٠ ٢ةةَٞ  

رََٚبٟ ًٚؿسٗ ؾمس٘ٗ مسٞ   طٞٙػوةٗ مسُٞر٠ٗ خٞهٚ ٞٗٝ  خٞ اٟ خٞهٚ ٠ٞ مٞمسرضٟ
 ٙػةٟ  زبٙةٞ. ٗٝ هةٞ ٢ٚعوٚبةرز٠ ٢ةٞٗ زؤذٝٗٝ ُةر٠ٗ ًةٞهٚم        يطإغرَ ٗ مِٚ٘بُٟ  ض٘
ٞ م ُرؾةس ٙ٘ضةف مسةّ    ٚهٞٓةٞه طرلبٗ ضةلٞ مسةُٞر٠ٗ  ًة     ٘بى طؾرحل هٞ ضلٞٗ خ٘ ٙ٘و  ٢ة

ٗ   ٝٗٝ هَٚةدزب. هةٞ ٗب٠ ٢ًٞةٞ هةٞٗ      ٓةة٠ًٗ٘ٞ   ضةةٞقٞزٝ ب ٓٞزقةٟ ار َُٚةم  ٝع كةٞٗاب٘
 مسٞضٞز هٞغلس ب  بمسٞؽ كس .

 
 ُةتى:طهلدةٗرى شة

 

ٞ  خطةةةةوِٟ ّٙ هةةةٞة ٗب٠ زَٙل٢ةةةٞة ال  ْٞ ؾةةةةيطىىىىاضةةة٘ة زٙ كرز٠ ضةةة٘ة ٠   ٢ٚػةةة٘ة قرلوةةةٞة
ٗٝ       ٠ٞ اٞزمسٚٞ كس ٗ هٞ ٗب٠ َٞضرُٞٗٝ هٞغرَٚطٌرمٚو٢ٚٚ ا٘زبُػرٟٓ مسةسب٠ كٞة هٞة ًُٙٞٞٞة

ٗٝ ًٚؿةسٗ  ٝضة٠لس        مسؤ  ٙدُٟٝ ٓراب٘ٗ كس  مسٞة ٗٝكٚةى    ز٠ٞٙ  بُةرٗ طٞز بٙٞة ز ض٘ة ٗ هٞضٞة
ٗزٝٙ   َ غة٘ة ْ ٢ةٞة ٠. ٗبوٚعةٞة ٗز٠ٝ  ٝٗز٠ وةةرٓرلٝٗ وٞ كةٞة مٌرلٗ ٚمسةٞة مسِٚةةر٠ غة٘ة ٞ شؤزةةةرز اةٞة

ز شًَِٝٚٚلٟة       ْيطامسٞ َ مٞالًٞاٟ مسٞٙرخٟ ض٘  اٞغٚرل ٢ٞكسب ٗز هٞضٞة كٟ ض٘ة كٞ  ٓٞه ؤ ٙٞة
 ٗٝ.شٝز  مس٘ٗ  ٢َٚطوركٞؽ مسٞضٞز ٙٞكة هٞ  ٙ٘بزٝكرُٟ وٞ كٞٗٝ ًر
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ٞاٚرْ شبُةٟ ٗ هةٞ  ٗٗ   ؾة ْ مسةؤ ًٚؿةس  قةٞزُٝط مسةٞ قس    يطىا هٞ ٗب٠ طٞز ب٠ُٝٗٞ ض٘
وؤه ةةةةٞٗٝ زٗٗٙةةةةرْ كةةةةس ٝ غةةةةرَ ٗ مسٞموٞمسةةةةٞن ٗ ٢ةةةةُٞٗرٗٝٙرْ اةةةةر ْ ٗ مسةةةةس بْ كةةةةس ٗ        

 ا٘زبُػرٓٚػٚرْ غلرُدٗ شؤزٙرْ هٞ ً٘ضو ٌرُرْ مسٞ ٙى طسو.
ٝ       ٢ّٙةةةٞ ال  ْٞ ؾةةةيطىىىاضةةة٘   كةةةٞ ٢ًٞةةة٠ٞ مسٚطةةةو مسةةةٞ هٞغةةةلسَٙلٟ مسكةةة٘ٗكٞٗ

ٝ قٞهٞضةةطري ٗ اةةر  زًوةةٞ  ٓةةرو ٗ هةةٞٗ  ا٘ٗغةةٟ هٞغةةلسَٙلٟ مسةةٞو٘ٝاٟ         ز٠ٗٗلةةس 
 ٘ ْ هةٞ  يطىا قٞزُٝط مس٘ٗ ٗٝ كٞٗاِٞ غٞز ٝٗٝ  مسٞ َ ٢َٞ غٞهٞمسٞٙٞ مسؤ  ٗذًّ مس٘ٗ  ٗٝ ضة

ٓة .  ٢ًٞرل مٚطةر ٠ َةٞكرز٠ هةَٞ غةٞز ٝ ب     573ُٞةراٟ مس٘ٗ    اٞٓوٞكٞٙٞكٟ طٞٗزٝ
 ٞٗٝ.ْ مسٞ ثرزٝ كس ٙٚيطاكٞٗاٞ  ٝع قٞزُٝط ٗ هٞ  ٗبٙٚدب ض٘

 ّٙ طٞز بٙةةٞٗٝ ًٚؿةةسٗ ٢ةةٞفرزٝ هٞغةةلسَٙلٟ مسةةٞ وةة٘ٝاٟ     ٢ةةٞ ال  ْٞ ؾةةيطىىاضةة٘
ز٠ٗٗلةس ٝ ضة٘زٙٞ  ٗٝ هٞغةلس٠ غرًٚػةٟ خطةوٞ        كؤكس ٝٗٝٗ هةٞ ٗب٠ ضةةًرُط  

 ٗز َةةٞػيرٙرْٗ  هةةٞٗ مسِٞٙةةٞ ب هٞغةةلس٠ طةةره كةةِٟاةةٞن خؤ٠ةة٘ اةةُٞطٟ مسةةٞ قةةٞزُٝط ٓٞ
ٌٟ َٞه ٞمسةدب مسة٘ٗ    كس مس٘ٗ  ٗٝ هٞ  ٗبٙٚدب قُ٘ٗٞ ضٞز  َرزَ  كٞ هةٞذَٙس َةرك   ٝلطت

 ٗٝ هٞ ٗب٠ ضُٞدُٟ ثرزٝٙٞكٟ شؤز هٞ ًٞهٚم ؾرحل طٞز بُٞٗٝ  ٗبٗٝ.
ز مسةٞة ضة٘ة زُٝط مسٞزبًبةٞة  ٝضةٟة   مٚةةف  ٠ة٘ة مسٞاسضةةَٚلٟ  ٗبٙةٟةضى٘ىْ  خةةؤ٠ مسةٞة يطىىاقةٞة

ن هٞة ُصٙةم  مسة     نس ٢ْكس ٠ مسٞ ورٍٙ مق٘و . ٞٙو ٙة ٞضٞزَٞ ٠ خؤ٠٘  زٗضولس ُٟ وٞ ٙٞة
٘ ْ ٗٙطوٟ مسٞة  يطاٝ ض٢َ٘ٞ وٞ ٙٞ مسؤ ٢ٚط َ خسبث مس٘ٗ  هٞمسٞز٢ٞٗ ًةرمٟ ًةر  ٗبشٙةرْ ثةة     طى

 ٗ مس٘ َٛ مسَِٚة  مسٞ َ قر٢ٚد٠ٝ ُٞة زمسٟ.          ه ٌٟٓٚ َٞة شَٙلٟ ً٘ة ٗ مسٞة ًٞزكٞة ٗبٗٙرْ كةس ٗ مس٘ة ٗٝ اٞة
لٟ وةةة ٚه ٞ    عً٘ةةٞة َ وٞ ٙةةة ٗبٗكس ُٟ ٢ةةٞة زٙٞٗ    هةةٞة ٗب٠ اةةٞة ز ضةة٘ة هٞغةةةلسَٙلٟ ُةةةرز ٝ ضةةٞة

ؼ  يطىىىىاضةةة٘ة زٙر ٖخػةةةةرٝزًٞرل ق٢ةةةٞةُةةةٚة ْ.   ٠ مسةةةةسبشب٠ مسةةةٞة هٞغةةةةلسَٙلٞٗٝ ُةةةةرز ٝ مسٞزبًبةةةٞة
لٟ وة       ٖخػرٝزٞق ٚه ًرمس٘ٗ ًٞة  ع ٢ٞضةرلكر  مسٞة َ   ٘قٞزُٝطٟ خسبث غةلرُدٗ ٢ُٞٗٝةد٠ٝ ُٞة

ٚٞكٟ طر لٟ زشطرزكس .  كٞ ُر٠ٗ  ٌٓ س٠  مس٘ٗ  ٗزٗغ٘بٚه  ًٞٚه
ز وٞة ٠   ٘قة   خؤ٠ مسٞ هٞغةلسٝٗٝ    ٢ّٙٞ ال  ْٞ ؾيطاض٘  هٞالٙٞكٟ اسٙػٞٗٝ ٗٝ ضٞة

 بقٟ ؾٞٙدبٗ مسٞٙسٗو.سطٙٞمق٘و ٗ ًَ٘رؾٞز٠ٝ كس ٗ  ٝضٟ كس  مسٞ ار ْ كس ُٟ ٢ٞ
 

٘      عً٘ةةٞهٚلٟ وةة  ٗ ًةةُٞعٟ اةةر ُٟ ً٘ضةةو ٌرُرْ  مسةةٞ     يطىىإمسةةؤ ٢ِٚوٚقةةرَ هةةٞ ضةة
   ٘ ٞ ْ ٗ هةٞ  ًةدل    يطىا هٞغلسَٙلٟ شؤز مسٞو٘ٝاٞٗٝ ز٠ٗٗلةس ٝ هٞغةلس٠ ضة   هعْٚ٘  ب٢ة
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غةٞز َٙلٟ شؤز وةة٘زع هٞمسِٞٙةدب وةةًٞٗرٗ قةٞزُٝط شؤز خةةسبث غةلرٗ شؤزٙةةرْ زَي مسةةٞ ٙى     
 ٓةسج   ٜ٘ مسس٘طَركٌٟ زًوٞ  مس٘هدّٗٙ  ٗ َركٌٟ  زبمسوظ  زٙرًُ٘د  ط٘طرلب َركٌٟ 

٠ ًَ٘ةةٞز َٝ 2هةةُٞرٗ ٢ٞضةةسب ب مسةةْ٘ٗ      ثٚرًٗةةرو٘ ُٟ اةةس٠ قةةٞزُٝطٚؼ   َطىى٢عٗ مسةةٞ
  .٠1179 َ٘شٝٙسبْ 11  575

مق٘و ٗ هٞة        قٞزٝ مسو ِةدٝ مسٞة  ٗٗ ًةرُط   ظ٘هٞ ٗب٠ ٢َٞ   ْيطاض٘ ز وٞة ٠ ٙٞة ٗٝ ضٞة ٓراٞة
 .دبضرل كس ٗ وٞ ك٠ٞ اَٚل٘ ًٞكرُُٟ قٞزُٝطٟ ٢ٞاعفٝزقٟ ثَِٚا زؤذ ب طسا٠٘ ًَ٘رظ٘

٘ قُٟ٘ٗ وٞ ٠ ٙةٞمق٘و  قةٞزُٝط كٞٗاةٞ اسضةٞٗٝٗ     ض مسٞ ضٞمسٞمسٟ هٞ ٝ ه ةٞمسٟ  طى
 ٘ ٗه ٟ كةةةس . مسةةةٞ غةةةٞٙس٠ َةةةركٌٟ  ْ٘ وبةةةيطىىىاً٘ارزٝكٞٙةةةٞكٟ  ٗٗ ضةةةره ٟٚ كةةةس ٗ ضةةة

 ٘ه اٞ مسْ٘ٗ.ؾًٓٞ٘ٗ ٢ً٘ٞزب٠ قٞزُٝط  بخو ٟ ٢َٞ   ٘ٓطان٥ٝ 
شٙسٝؽ ضةرى  ٢ٞٚػة٘كرز٠ ةة    ٞاٞ بؾة  ّٙ ٗٙطةوٟ هةَٞ قس  ٢ةٞ  ال  ْٞ ؾة يطىا ض٘

الْ ٠ َةركٌٟ  ٞزضة ٢ٞ ّٙ  كةٞ شبٗب٠  ووةٚا   ٢ةٞ  مسلراٞٗٝ  َةركٌٟ َؿةّ كٚةف  ُ٘ز   
ضٞؾ٘وٟ زؤَ مس٘ٗ  هٞطٞ  خٞشٗزٙدب اَٚم ق٘ٗمس٘ٗ  ٗٝ هٞضٞز ٢ٞٗٝ ووةٚا ٢ٞزضةٞالْ   

ْ مسة٘ٗ   يطىا  ّٙ ً٘اٞقٚقٟ ض٢٘ٞ ٢ٚع ُٟ َٞزمسٟ هٞطٞ  كس مس٘ٗ. ٗٝؿر  ٢ًٞرل ُ٘ز 
 ٘ وةٟ هةةٞ ووةةٚا   ّٙ هةةٞ ٗٝوعة٠ٞ  َؿةةّ زمبةةرْ ٝٗٝ ز  ٢ةةٞ   الْٞ ؾة يطىىآٞزقةُٞدٝ ضةة

 ٞ ٙطةةةو خةةةَّ٘ٙ هةةةٞ مسةةةِٟٞٙ ً٘ضةةةو ٌرُرُر مسةةةس ذ ٗ   ٢٘ٙٞزضةةةٞالْ مسةةة٘ٗ  مسةةةٞ َ  ٙطةةةرْ ُ
ٚ  ٘ٗ خؤغٟ ق ٚخطذيزَٙل ٗ    ٚة ٗٝ ضةٞز َةركٌٟ ٢ٞزًُٞ ٗٝ   ٠ٞ مسكة٘ٗن كةٞ  زٗمسةري  مسة٘

 ٘ه اٟ كس .ؾغلرُد٠٘ ًٞةب٘ٗز٠ 
٘  ظىى٘هةَٞ   ٗ كةٞع ٢رطةةر بز مسةة٘ٗ. ٗٝ  ْ  ٓةةًٞ٘يطىا قٞزبُة٠ٞ ٙةةٞن هةٞ ٗب٠ ٙٞكةة٠ٞ ضةة

ٗٝ ٓةًٞ٘ٗ َلً٘ٞاةٞ مسكةلؤهٞكرْ مسةؤ        ٝزٝة٠ٞ غٞٗكٞو ٗ و٘ زٝاٚةرْ ٢ٚقةسبز كةس    
َٗي كةةس ٗ هةةٞ ٘ ِٙٚرْ وبةة٢ةةٞ ال  ْٞ ؾةةيطىىاٗ طةةٞٗزٟٝٙ ضةة٘اُةةدٓٞٗه ٚر   ؤضةةورٙٞاٟ

 ٢ٍٞه٣ةٞٗٝ ٠ ذًرُٞدب ٢ٚوٚ روَٚلٚرْ كةس  كةٞ هةٞ ٢ٚعوٚبةرز٠ ةة     يطامسِٟٞٙ خؤٙرْ ٗ ض٘
 َ  ٗٝ ٢ٞمس٘بٙٞ  ٗٗ ضر   ٝٗبًٟ مسلس بٙٞ. 1181ٖ  اػسِٟٙ ٢ٞٗٝزي  575
 

٘   َٞةركٌٟ ً٘ؾةب ٗ ةةة   ُةةٟ زؤَ ٗ يطىا شٙسٝٗ ٓةٞٗهَٚسٗ َؿةةّ كٚةف ٗ ًةرز ّٙ ٗ ضةة
ٞؽ   بخوةةٟ ٢ةةَٞ ٢ٚوٚ روةةٞ مسةةْ٘ٗ. ٗٝ وةةٞٗي ٗ مسس ٙةةرْ كةةس  كةةٞ هةةَٞ      ٚةةًةةٞهٚلٟ ٢ٞزًُٞٚ

 ٗ غٞز  هٞطٞ  ٙٞن ُٞكْٞ. مسَٞ ُٞٗمٞ غٞز ٠ مسِٟٞٙ ً٘ضو ٌرُرْ  ٗبٟٙ ٓةرو   ً٘ ٝاٞ ب
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ْ  مسةةُٞرٗ ٗ اةةرُٟ مسةةِٟٞٙ مسةةَٞس٠ زٝؽ ٗ خوٚ ةٟة قةةرزع ٗ  يطىىاغةةؤزٝاٟ طةةٞٗزٟٝٙ ضةة٘
٢ٌٚلةةةرُٟ ٢ٚطةةةوٚعٌري   ٠ ٢ةةةَٞ ٢ٚوٚ روةةةٞٗٝط٘ضىىٝىمسةةةٞ ٗب ٗٝٗٗٝ٘مسآلٗمسةةة  مسةةةَٞس٠ ضةةةيٚدب

 ب مس٘ٗ.ؾَر  كس ُٟ ًٓٞ٘ٗ و٘ٝاٟ ٢ٚط َ مسٞزبًبٞز مسٞ قٞزُٝط
 ٞ ٘   هٞ ٗب٠ ٢ًٞة ٝ   يطىا ضة ٞز بٙةٞٗٝ  ط  ٖ  ب576هةٞ زٝةةٞمسٟ     ْ مسةٞ  ه َٚلةٟ زبَٞاةٞٗ
 مسٞةةَٓٚػو.  زخػرٟٓ مسسبشب٠ مسٞضٞز غرًًٞٗٝٞٚؿسٗ ٢ًٞرل ق

َٙلخطةةوِٟ ٢ٚػةة٘كرز٠ ٢ةةٞٗ ٗ ْ كةةٞ طٞٙػةةوٞ ًٚؿةةس   ٝضةةٟ كةةس  مسةةٞ ز  يطىىاضةة٘
كس ُةةةة٠ٝٗٞ ًٞكوةةةةٞو ٗ ًٞ زٝضةةةةٞٗ قةةةةركلس ُٟ زَٙطةةةةٞٗمسرْ ٗ اةةةةَٞلٍٚ كس ُةةةةٟ       

٢ٞضةلُٞدٝز٠ٞٙ  زبمس٘ٗٙةٞ      ٢ٞضلُٞدٝزٙٞ. ا٘زبُػرٟٓ مسسب٠  كٞ هةٞ ٗب٠ مسٞموٞمسةٞن  
 ْ مسٞ ًٚؿس  ٗٝقراٟ كس مس٘ٗ.يطاهٞ ثَٚؼ طٞٙػوِٟ ض٘

ْ هٞطةةٞ  ٢ٚػةة٘كرز٠ ًٚؿةةس خةةٞزٙم مسةة٘ٗ  خٞمسةةٞز٠ مسةةؤ يطىىاهةةٞ ٗٝووَٚلةةدب كةةٞ ضةة٘
ٗ     ٠ َةةركٌٟ  كةةس   ْىىاط  ٓةةرو كةةٞ زِٙؤه ةةد  بز   ً٘ؾةةرهَٞٞ    طىى٢ مسةةٞ خٚ قةةٟ غةةس 

كةةةٞ هةةةٞ ُصٙةةةم  كةةةسْ ٝٗٝ ا٣َٚٞثةةةٞز ّٙ  اةةةر ْ كةةةس .   كةةةرزٗبَُٚلٟ اٚ ةةةرز٠ ٢ٚطةةة ًٟ
٘  َٝىاط ٞكٟ َٞةرةٟ ًٞضٚاٟ ال٠  بمس٘ٝ ٚٞٗ ٗٝووٞ ب طًٞٚاٞؾر ٗف ه ْ يطىا   ضة

 مسؤ مسٞزبًبٞزٟٙ مسٞ ًعرًٞه٠ٞ َركٌٟ كس   ٢ٞٗ َٞةرةر٠ُٞ طسو.
 ّٙ غرش٠  ٗٝقراٟ ٢ٞ ٙف ٞشٙسٝ ٢ًٞرل ضَٞركٌٟ ً٘ؾب ٗ ة  ٓٞز هٞٗ مسِٞٙٞ ب

ٚ شٙس٠ٝ ٞكس . ة ٟ كة٘ز ٠ ٗ مةٞوس٠ ًَٞٚدٙػةٟ    ٓزغةر ٞلٞدي مٌةس٠  بمسة٘ٗ مسةٞ ض   ٢ة
ٝ ٞٞ ُرؾسٝ ّٙ كػم ٗ مسروٟ ٗ ارُٟ ً٘ؾةب ٗ ة  بمس٘ٗ مس ٚٞو كس مسة٘ٗ  ؾة شٙسٝغةٟ ٗ

  ّٙ ًٞضع٘ ٠ مسسب٢.٠ٞ مسؤ مص
رمٚوٚؼ ٗٝقةراٟ كةس           م ؾةةرحل ٢ٚطٌة ٚه ُد ٗٝووةَٚل٠ذل  ًٞة مسٟ 25هٞة ٗب٠ قٞة ٠ زٝةةٞة

ًرل مص  ٢ٞ ٚٞو كس مس٘ٗ مسؤ مصؾ . ٗٝ َٞهٞمسٟ 577ٝٗ  ّٙ هٞة  ٗبٙٚةدب   ٢ٞة   ّٙ ًٞضةع٘ . ٢ٞة
  .578 ٠ٝ٢َ قس13 ِٟٙ مسسب٠  ٢ٞ  ب مسٞ مٌر  َٞهٞمسٟ مسٞزبًبٞز مسٞ ضِ رز

 

ٗ      ٢ّٙةٞة ال  ْٞ ؾةةيطىىاضة٘ة م ؾةةرحل ٗ هةٞة شٝ ٚه و هةٞة    هةٞة ٗٝقةةراٟ ًةٞة كسبُةٟة َٞهةٞة
مسٞمسٟ ٢ٚوٚ ةةروٟ  ٗٗ ضةةره ٞٗٝ  ٢ٞ زٝقٟ مٌةةر  طةٞة ٗ  مسةٞة َ مسةٞة ضةٞة غو ٞو مسة٘ة ٗٝ  شؤز ضةٞة    ِٙةٞة

  ٘ ْ ضة ز ْ شؤز زٙعرٙة يطىا ًً٘لري ُٞمس٘ٗ مسكَٚوٞ ضٞز٠٘ َٞهٞمسٟ زَي مسطَِٚة. ٗبوٚعٞة  طٞاٟ غٞة
وٟ ٢ُٞٞغلرُدٗ ُٞٙػةلرُدٗٝ. هٞطٞة  ٢ًٞٞغةدب َٓٚػةور     َٝثاٗ مٞٓد٠ ٢ٞكس ٗ وٞو مٞٓدٗ 
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ٗبٗمسُٟ٘ٗ ًة٘ة ٝاٟ ً٘مرٓةٞة ٝ   ز٠ مسةةؤ ٓةةرو كةٞة        مسةةؤ اةٞة بز ًةةرُط ًةةرمس٘ٗ  كٞقةٟة خٞمسةٞة قة٘ة
٘       َطىى٢عمسةٞة ٟٙٔ ضةة ي ٗ قٞزُٝطةةدب هةٞة مٞهةٞة كرُٟ هٞطةٞة  غةةَٚخٟ ةٞمسةٞة   ْيطىىاهةٞة ً٘اٞقٚقةٞة

 خٞزٙلٟ زَٙم كٞٗاِّ.
   ّٙ مسةةةٞ هٞغةةةلس٢ٝٗٝةةةٞ ال  ْٞ ؾةةةيطىىىاضةةة٘  َ ٢ةةةَٞ٘بي ٗ ٢ةةةٞخبرزٝهٞضةةةٞز ٢ةةةٞ

ُةةرز  مسةةؤ غةةرَ ٗ   غيو٘ن مسةة٘ز٠ ٠ مسسبٙةةدب٢ةةٞز٠ٗٗلةةس ٝ غةةرَ. مسةةرزطسبُٟ هٞطةةٞ   اةةرج 
خؤ٠ مسٞ هٞغلسٝٗٝ  ٝضٟ كس  مسةٞ اةر ْ كس ُةٟ ٗ اةٟ قةٞزُٝط ٗ  ٗسلةّ ُةَٞٙ٘ٙسب        

َٛ شٝظيٞو هٞ ؾ َٛ مسطس ٗ مسٞ مس   ب طٞٙػوٞ غرَ. 578ز٠ ٞقٞزَٙط٠ٞ ث
زُٝط  شؤز٠ زَي    هةة ُد زؤذَٙةةم   ٙطةةرْ ٓٞه ٠ل٘ارٙةٞة ٗ اةٟة قةٞة ٞاٟ قةٞة ٞ ٗب٠ ٢ٚطةةورلَب

اٟ     ٙسٗاٟ هٞة ةٚٔٞة ك٘غذي ٗ  مسٚطرْ ٙػٟ طسو ٗ طٞز بٙٞٗٝ غرَ. هٞ ٗب٠ ًرُطَٚم ق٘ٗ مسٞة
ٗ    مسَٞسٗ مسٞز ٝٗٝ َ غةرزٝ           ٗ مسٞة ٢ةؤز  ز٠ٝ كةس   مسٞة َ هٞة ثةَٚؼ طساِٟة ٢ٞة  ٌُِٗةر ًَ٘رؾٞة

َ مسِٞٙٞة ب ً٘ة ٝاٟ    ٞز٠ٗٗلةس ٝ ةة    َٞز ْب هٞضٞز  ٝم٘ٝاٟ  ط٘طب٘ز٠ ٠ َركٌٟ شٙسٝ. هٞة
مسٟ َركٌةةرُٟ ةةة     ٗ ٗٝ ٢ٞغوةٞة ٗبٗ مسة٘ة ٞ ذَٙةةس   ٢ٞٚوٚ ةةرق اةٞة اٟ اطىى٥ٝشٙسٝ ٢ٞٙرُ٘ٙطةةو مسكةِة مةٞة

ز  يطىىاضة٘ة رْ مةٞة َ ٢رزٝشٗٝغةٚة ٗٝ  ٗٝ ٢ةٞة ٘    ضُةٞة ٠ ضةة َ َره ةٞة مسةةؤ غٞهٞمسةٞة ٗ. ٢ةٞة   ْيطىىاكس مسة٘ة
ٗ   ً٘وٞ ضيٞٙٞكٟ خَٚس مس٘ٗ  ٗٝ ٗٙطوٟ هًٞٞ ٢ٚطوٚ ر ٝ مسلةرٗ ً٘ؾةب مسطةس ٗ ٗب    ْ ق٘ة وٚعٞة

ٗ ضِة رز٠       ٗٝ ًَ٘رؾٞز٠ٝ كس   مسٞة َ هٞة ٗب٠  ٗٗ ًةرُط    ً٘ؾةو ٟ مسٞةةَٓٚػةو ٗ ق٘ة
  .٠578 زًٝٞشبُٟ 2طسو  

مسٟ     سضى خٞمسٞز٠ شبُٟ كٞ قٞزُٝط خٞزٙلٟ خؤ َةر   هٞٗ مسِٞٙٞ ب كس ُٞة مسةؤ  اةر ُٟ ةِ٘ة
زٙٞ  ضة٘ة اٟ  يطىىاضة٘ة ٗ طة٘ة اٟ ُٞ بٙةٞة ه ل٘ مسةٞةْ ٢ٌٞٓٚةٞة ٗ  مسةٞة زُٝط هةٞة طُ٘دًُٗ٘ةةد  َطىى٢عقةٞة

ٗ   ًً٘لِٚٞة          شٝٗو ٢ٞ ٗٝ ٢ٞة زٝ ٗٝووةة طٞز بِٙٞة طسّٙ  ٓٞة كرٗ ٗٝؿر  ٢ٌَٚٞة هَٚةسٝ غةرزْب ٢ٞة
   ّ ٙ ٠  ٝزكةٞة زُٝط مسػةةلَِٚري ٗ هةٞة ٗ اٞكةٞة ٘ قةٞة ْ ًٞوؿةٞة ٠ ضةة ٗ  ْيطىىا. ٗبوٚعةٞة َٝي ٗ ٢ٗةٞة

ٗ          اط٢ٝ٥رخرل َِٓٚرُٞ ذَٙس  ٝو ٗ ٢ٚوٚار ٙةرْ مس٘ة زب٠ ٢ٚطة َ ٗ ٢ٚطةوٚ ر ٝ هٞة و٘ة اٟ ٢ً٘ٞة مٞة
ُدُ   زُٝط  مسةةؤ ضةٞة ز مسةٞة قةٞة ٞ  ٠ٝٗٞ٘ ومسٞزبًبةٞة َ قٚلةةسٝ ٗٙطةةوٟ ٢ زٙف  مسةٞة ْ ٗ ضةٟة غةٞة ٗٝه ةٞة

 شٙسٝ اٞٗبٗكر.٢ٞٚؼ ة
 

 ّٙ هةٞ ٗب٠ ضةِ رز ز٠ٗٗلةس ٝ وةٞ ٠ ٢رًةٞ    ٙةرزمسلس  ٗ       ٢ةٞ  ال  ْٞ ؾيطاض٘
هٞ ٗب٠ ًَ٘رؾٞزٝٙٞكٟ ٓٞغو زؤذ   ٢ٞٗ  وٞ  ًَٞلةَٞ ٗ طٞٗزٝٙة٠ٞ طةسو. هةٞٗ     
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هٞطةٞ     ٟٞٙٔ ِٟٙ َةركٌٟ َٞهةٞو  هةٞ مٞهة    ٢ةٞ  مسِٞٙٞ ب خٞمسٞز٠ مسةؤ ٓةرو كةٞ مٌةر      
٘    ضقٞزُٝطدب ٢ٚوٚ روٟ كس ٗٝٗ ٢ٞٙرُٞٗ  اٞمٞز ٗ ْ. هةٞ ٗب٠  يطىا مسلُٞةٞ ٗ اةرُٟ ضة

 ٝ ٠ 16 ٝضةةو مسةةٞةة هةةٞ قةة٘زبو ثٞز ٙةةٞٗٝٗ هةةٞ زَٙطةةٞ ب  غٚوةةرْ ٠ هةةٞ          ٢ةةَٞ خٞمسةةٞز
  ب طسو ٗ هٞ ثرغدب ق٘ٗ َٞه ٞمسٟ ًَ٘رؾٞزٝ كس .579ًَ٘ٞز ًٟٝ 

٘  ّٙ كٞشبُٟ ُرا٘بُةة خةؤ٠ زبمسطةس      ٢ٞ مٌر   ٟ طى ٘   ه ةٞمس ْ كةس  كةٞ هةٞ    يطىا هةٞ ضة
ضةةِ رز٠ هٞطةةٞ  اٞٗبمسعٚةةدب  ٗٝكةة٘ ُؿةةٚبري  خةةرث٘ٗز  زوةةٞٗ ضةةسٗض    مسةةراٟ َٞه ةةٞو

٠ ؾةٞقٞز٠  17ٗ  كةس ٗ هةٞ   ٘ ّٙ ٢َٞ طؤز ٠ِٞٙٝٗٞٙ وبة ٢ٞ ال  ْٞ ؾيطامسدباة. ض٘
 بخو ةةةٟ َٞه ةةةٞو مسةةة٘ٗ. ٗٝ خةةةٞه لٟ ٗ اٞكةةةٞ مسةةةٞ         ب٠813 َةةة٘شٝٙسبُٟ 19  579

 كس ٗ شؤز ًًِْٞ٘ مسْ٘ٗ.٢ٚطوٚقبرهٚرْ   ٢رُٓٞط ٗ غر ٠
    ٗ  ّٙ مسة٘ز٠  ٢ةٞ  كةٞ خٞمسةٞز٠ ٗٝقةراٟ فد     هٞ ٗٝووةٟ ًَ٘رؾةٞز٠ٝ َٞه ٞمسةدب مسة٘

 ٞغو ٞو مس٘ٗ.ؾمسسب٠ مسؤ ٓرو ٗ شؤز 
ٚدٝٙٞكٟ ؾكٟ   هٞ ٗب٠ قٞؼٟ َٞه ٞو وٞٝ ِٟٙ ك٘ز ٠ ش٣ٞ غرَ  ق٠ ٢ضور

 ْ ُ٘ٗضٟ كٞ ٢َٞ مسٞٙوٞ هٞٗٝ:يطا٠ٞ مسؤ ضً٘ٚٞ َٚ
 ٚفتحهِ حًبًا بايطٝف يف ؾفس

 ػس بفتٛح ايكدع يف زجبَب
ٞ ؾةةمسةةٞ قر   عَ٘ٞوٚقةةٞو قةةٞؼٟ وةة   ر ٗقٟ ًةةرُطٟ ؾةةٚو ٞٙٞكٟ قةة٘بز ضةةره ٟ ا

 ًَ٘ٞز ًٟٝ كس .
مسٚعٞو شٙراس مسة٘ٗ  ٗٝ مسةٞ   طْ٘ مسٞ يطاغؤزٝو ٗ طٞٗزٟٝٙ ض٘  هٞ ٗب٠ قٞؼٟ َٞهٞو

شٙسٝٗٝ اةةر زًوةةٞٗ  ٞهةةٞ ةةة   طةةٞٗز٠ٝ ٓةةٞٗٗ ٢ً٘ةةٞزب٠ ٢ٚطةة َ ُرضةةسب  مسةةٞ غةةٞٙس٠ ً٘ؾةةب    
ٗ. اةُٞٚر قٚلةس٠ هٞطةٞ           مسوظ ٗ ًْٙٞٞز بط٘هَٞٗٙ٘ٝ ار  ٠ًٗ٘ٞٓ اةرمسٚعٟ ٢ةًٞسٗ ُةٟٞٓ مس٘ة

 خٞزٙم مس٘ٗ.   ضٟ غٞزٙف ٗ  ٝزكس ُٟ قٞزُٝط هٞ ٗ اٟ ٢ٚط َ٘كس ُٟ و شٝٗ
 

 ٘  ب هةةٞ َٞه ةةٞو ةةة٘   579 ٢ٞه٣٘هةة٠٠ٞ ذًر٠ٞ ةة 3 ّٙ هةةٞ ٢ةةٞ ال  ْٞ ؾةةيطىىاضة
  ٞ غةةرَْ هةةيطىىازخػةةرٟٓ ُةةر٢ٚبٟ ضةة٘ٞقةةٞزُٝط هةةٞ ٗٝقةةراٟ ق  . هةةٞٗ مسِٞٙةةٞ بٗٝٗٝ٘مسةة

كةس . هٞالٙةٞكٟ اسٙػةٞٗٝ ٢ةًٞرل٠     ٢ٕٚطوٚ ر ٝٙرْ كس ٗ ار ُصٙلٟ غرَ ٗ اٚةرْ اةر   
َةٞاور ٢ُٞٗٝةد٠ٝ ُةًٞرمس٘ٗ كةٞ      ٗار ًٞ ٠ِٞٙ ًِٞٗٝزٝ ٢ةٞٗ ُةر٠ٝٗ َٗٙةسبْ كةس       كس 
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مسٞ قسٙةر ب طٞٙػةو ٗ هٞغةلس٠ كةٞزٝطٟ غةلرُدٗ       يؤيؤًٞ ِٙٞؽ مسطس . مسٞ َ ٢ًٞرل 
  ٘ ٗ َٞ٘به ةةهةةَٞ ٢  ْيطىىاشؤز٠ زَي مسةةٞ ٙى طةةساّ. ضةة ٗٝ ٗٙطةةوٟ شؤز مسةةرؽ    ٞ مةةرةص مسةة٘

ٞ مسلر  مسٞ هٞغلسٝٗٝ هٞ قًٟٞ ٢ٞز ْٝ ثٞز ٙةٞٗٝٗ طٞٙػةوٞ  مسبطةرْ  ٗ    مسٚٚقٞزُٝط اٞز
مسٞ مٞكطةٟ    ض٘ارُد٠. ٗٝ هٞ ذٗٗز٠  به ٘هٞ م ٘هٞ  ا٘ٗغٟ هٞغلس٠ قٞزُٝط مس٘ٗ

 .حطٛزٜ٘ ز ٝقٟ  طُ٘ٞٙرَُ٘ٙسب مسلُٞٗٞ غٞز ٝٗٝٗ هٞ ٗب٠ مسَِٞٙٚم  طٞز بُٞٗٝ   شؤزٟٙ
  ٘ مسةةٞ َ قر٢ٚةةد٠ٝ   ٗٝ ضةةٞز كةس  ٗ ًَ٘رؾةةٞز٠ٝ كةس   ْ٘ قة يطىىاهةٞ ٗب٠ ٢ًٞةةٞ ضة

 . 61 ُٞمس٘ٗ. ضره ٟ  ٗبٙٚؼ ٓراٞٗٝ ضٞز٠٘  ٙطرْ ُٞطرلب
 

٘ مسةٞ ً٘اةٞقٚقٟ     اٞ ٢ً٘ٞزب٠ قٞزُٝطاثٜهٞ ثرؽ ٢َٞ َر  ٘ه اٟ قة٘بز  ؾة ه ةٞمسٟ  طى
 ْ طٞز بٙٞٗٝ غرَ.يطاٗ  كسبٗ ضْ٘٘ كس ٗ ٢َٞ اٞكوٚ ٞؽ وبيطاهٞ ض٘  ضره ٚرْ

ٟ       ٞٗ مسِٞٙٞ به ٗٙطةوٟ هٞطةٞ      َركٌٟ ً٘ؾةب مسةٞ ً٘بقٞوةٞاٟ خٞهٚ ة٠ٞ مٞمسرضة
 ب ٠ كةةٞ هةةٞال٠  ٞ ّٙ كةة٘ز ٠ غةة  ٞ ٝ مسٞٓر٢ةةٞؿةة٘ه ن مسلةةرٗ مسةةَٞ ًٞو ؾةةُةةدب يطىىاضةة٘
ُرز ٝ غةرَ      ب ٜٔ ٢ٞ زٞهػٚ٘ك ؾ٢ْٞ شؤز خؤغٞٗٙطو مس٘ٗ  هٞطٞ  غَٚخ يطاض٘

                         
هةةةٞذَٙس  ٠1319 ٙؤهٚةةةٞ 11  ٗٝ هةةةٞ اةةةرزخيٟ 269هةةةٞ ُ٘ضةةةخ٠ٞ  غىىى٤ٞ ،ًٞطي٘مةةة٠ٞ  كةةةى   61 

 ٝزَٞق مسَٞ ًَ٘رؾٞز٠ٝ كٞزطةٞ َٚلرٙةٞاَٚلٟ       بدٜٔ ٚايَري٠ ايفسجن١ٝايؾالح مِٚ٘بُٟ  
 ٞ ٢ٞه ة: ؾُ٘ٗضٚ٘ٝٗ خ٘ 

ٞ ٢ةةٞ ال  ْٞ ؾةةيطىىاضةة٘  ٖ  ب 579ُةةٟ اثىى"هةةٞ اػةةسِٟٙ  كةةس . هةةٞٗ  ٝلضىى ّٙ وةةٞ ٠ كةةٞزطٟ اةة
مسِٞٙٞ ب ًٓٞ سٗب٠ ق٘بزَٝ  كؤُو  ٠ اؤزؤْ  ككٟ  كؤُو زِٙؤ ٠ غراوٚؤْ ٠ ًرزٝ كس مس٘ٗ. 

    ٗ ٞكٟ ٚة ٚو ٢ْٚ.  بٙلةٟ شبٗب ثسُطةظ  ٢ٚورُةرو     ٗٝ هٞ مس٘زةَٚلٟ وٞ كةٞ ب خةٞزٙلٟ غةرٟٙ مسة٘
َٙلةٟ مسةؤ ُ٘ٗضة٠٘ زةةر٠     ذْ ٗ كرغٞيطاُرز  مسؤ ال٠ ض٘  ثٚرًٗرو٘  ٗ  ٙرز٠دب ط٢َعهٞطٞ  مسٞ

٘ كس  كٞ هٞ غ٠ٗٞ ًٞموً٘دب ٢ٞٗ مس٘زةٞ ُرز بَٞو ُٞكْٞ ٗ  ٗ  ٘ز ٝقةٟ ٢ٚطة ًٚؼ غةرٟٙ وبة    طى
  ٞ ٘  طىىابٞخةة  ٝكٞٙةةدبذمسلةْٞ. ثسُطةةظ هةةٞ كرغة ٞ  هْٞٗ ٢ةةٞه ة يطىىامسةٞ ضةة س٠ ٢ٌَٚةةٞ ؾةةٝووَٚلةدب هةةٞ و

٠  ؤضةورٙٞاٟ ٢ةٞٗ   سطى ٢ٞضرل مس٠ٗ٘  ٗٝ  بضيٞ ًِو ٢ٞطسو مسٞ مسرٗٝغٞٗٝٗ ٢ٞاطَٚس بَ  هٞمسةٞز خةر  
دبٗ ًؤوةةٞاٟ ٙةة ّٙ ٢ًٞس٢ةةٞ ال  ْٞ ؾةةيطىىا. ٗبوٚعةةْٞ ضةة٘زؤذًٝةةرْ غةةرٟٙ ك٘ز ٝكةةَٞ ًٞغةةََِٚ٘ٙٞ 

ُ٘ٗض٠٘ َٙلٟ  ه ِٞٗبٟٙ مسؤ ثسُطظ ذ٠ خؤ٠ كرغٞاط٥ُْٝ مسٞ يطآَِٚرٗ ض٘ ٝلضٗبش٠ هٞ اٞ
 ٢٘ٝٗٗٞضةرل مسة    بٙةد ْ هٞ ٗٝووةٟ خؤ يطاُرز ٠". مسٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢َٞ ًٞموً٘راٞ ٗبَره ٟ ٢ٞمسري كٞ ض٘

 ً٘ ٝاَٚم مسٞ ٝع  ًٓ٘ سٗب ٗٝ ًرٗٝاٞٗٝ.
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 ٘ ب٠ مسةةَِٞٙٚم مسةةٞ  ٗٝ هةةٞ ٗ  و َٞٞاٟ ُةةٞشبُٟؾةة ّٙ مسةةٞ ٢ًٞةةٞ ال  ْٞ ؾةةيطىىامسةةٞ َ ضةة
ٖ   َةةركٌٟ ً٘ؾةةب مسةةؤ  581هٞغةةلسٝٗٝ ز٠ٗٗلةةس ٝ ً٘ؾةةب ٗ ًَ٘رؾةةٞز٠ٝ كةةس    

ْ  يطىا  ِٟٙ ًرًٟ كٞ  بٙلٟ مس٘ٗ  ُرز ٝ ال٠ ض٘ٝ ْ ُ٘زيطاككٟ ض٘  ٘ه نؾزةر٠ 
 مسٞ َ قر٢ٚد٠ٝ ُٞمس٘ٗ.

  ٢ةةَٞ٘بَي ٗ ٢ٚخوٚ قةةراٟ ٢ٞزًُٞػةةراٟ مسٚطةةو َطىى٢عكةةٞ خٞمسةةٞز٠ مسةةٞ  ْيطىىاضةة٘
  ٗ  . ٗٝ هةٞ  581خس ٢ةٞه٣ر  ٘مسٚعة ٝطةسو  ز  ٢قٝٓى قة٘ٗ ًٚرقةرز   ٗبش٠ هٞ ًَ٘رؾةٞزٝ َِٓٚةر

مسٞ َ ُٞخؤؽ كٞٗو ٗ ُرمٚ ج ًر  طٞز بٙٞٗٝ َةٞز بْ.    ثرغدب طٞز بٙٞٗٝ ضٞز ً٘ؾب
مسةرؽ    ط٢غس ٗ َط٢عَٚلٟ اس٠ َركٌٟ ً٘ؾب ٓرو  مسٞؾهٞ زَٙطٞ ا٘ٗغٟ ً٘زٝخٞ

٘   ٘بطٗ خ٘٘ٗٝك ٞ  ىُةٞٗٝٗ اةٞز  يطىا خَِ٘ٙدْ ٗ ضلٞهَٚدبْ  مسةُٞر٠ٗ ضة  ٢َطى عكس ُةٟ مسة
 ٗ ارُٟ اس  زةر٠ ٢رغوٟ كس .

كةةٞ طٞٙػةةوٞ َةةٞز بْ ُٞخؤغةةٚٞك٠ٞ و٘زضةةذل مسةة٘ٗ  ٗٝ َةةٞاور     ٞال ؾةةْ يطىىاضةة٘
٘    ٝوطىىعمسةةٞ ٚٞاٟ كةةس   مسةةٞ َ شؤز٠  ؾةة ُةةٚؼ ٗٝيطىىا ٢ًَ٘ٚةةدٙرْ هةةٞذٙرُٟ مسس ٠ةة٘ ضةة

ٚ هةٞٗ ٗٝووةٞ ب    ُٝٗٗٝٗ٘ٞخؤغٚٞك٠ٞ قرن مسة   ثةُٞق٘ٗ  ب  طٞٙػةوٞ َةٞز بْ   ٞدي غة ٢ة
٘ه اِر٠ًٞ ًةؤز كةس     ؾة ُٞر٠ٗ َركٌٟ ً٘ؾو ٞٗٝ مس  ٚ 140 ٙدعيك٢ٞذ٣  ٢ٞٗبخرل٠ 

شٙس٠ٝ ٞٗٝ َ٘كٌةةدبز٠ ةةة ٘ ّٙ مسةة٢ةةٞ ال  ْٞ ؾةةيطىىا٘ضةة  ٘ه اٞؾةةمسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢ةةَٞ  
 غٌٚره٠٘ مسٞغَٚلٟ ك٘ز ضورْ.

ـ         ٘ه اٞؾْ هٞ ٗب٠ ٢َٞ يطاض٘ ُد زؤذَٙةم هٞة ظية ز ْب ٓٞه طةرٗ قٞة ٗٝ  هٞة َٞة    ب ًرٙٞة
ٗ  ُرؾةةسٝ  ز ٠ غةةَٚسكؤ  ٗٝ هةٞة ُلٞ   ٓ ِٟٙ كة٘ة هةٞة ٗٝووةٟة ُٞخؤغةٟة   ٟ ًةةرًٟ ك٘غةةو  قة٘ة

٠   يطىىىاضةة٘ة ٗ  هةةٞة ةَٚطةةٞة مٟ مسةةةؤ َ٘كٌةةةدبزٟٙ خةةةؤ٠ كس مسةة٘ة زب ب ضةةٞة ِٟٙ ٢ً٘ةةٞة ُةةةدب هةةٞة مسةةٞة
  ب ٓراٞٗٝ غرَ. 582ُرؾسٝ ّٙ ك٘ز ٝك٠ٞ كس  مسٞ َركٌٟ ظيـ ٗ هٞ ًَ٘ٞز ًٟٝ 

 

 وٚب:ٔص دّٙ ٗ ئةٓوىئةدْ صالح لطاش٘
شٙس٠ٝ مسس ٙٚةةٞٗٝ  ٞهةةٞ ٗب٠ ٢ًٞةةٞ كةةٞ ٢ٚػةة٘كرز٠ ضةة٘زٙٞٗ ةةة     ٞال ؾةةْ يطىىاضةة٘
َٞضةةر ٝو ٗ ُٚ ةةروٟ ٢ً٘ةةٞزب٠ ٢ةةٞٗ ُةةر٠ٝٗ ك٘ذبُةةدٝٗٝٗ ٓةة٠ًٗ٘ٞ اةةرمسٚعٟ       ٢ةةرطس٠ 

زًرُٟ خةةؤ٠ كةةس . و٘ٝاةةٞ مسآلٗٝكةة٠ٞ ٢ً٘ةةٞزب٠ ً٘ضةةوٌري  كةةٞ ٢ٞغو ةةٞو مسةةؤ   ٢ٞةةًٞسٗ قةة
ٞ ٝ ؿةةٞزف ٢ةةٞكسب  كةةؤكس ٝٗٝٗ مسةةؤ طٞٙػةةذي مسةةٞٗ ًٞو ؾةةغةةٞز ٗ  ٝمةة٘ب٠ ُرٗخؤٙةةرْ 
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ٞ    ٘كٞ قٞؼٟ وة   ً٘مسرزٝك٠ٞ خؤ٠ هٞضةطري   ع ٗ  ٝزثٞز بُةدُٟ ٢ةٞٓوٟ ؾةٞهٚ  هةٞ ق
٘   ٠َة مس٘ٗ  ا٘بُٟ مسٞ مًٞٞزي مسَِٔٚ ٠ َركٌٚة٠ٞ خةؤ٠ مسةٞ اةٞٗب٠ٗ     <٘ هةَٞ َٗٝدٝاةٞٗ ُ ة

 ٢ًٞري مس٘ٗ.
٢ِٚ ةةر وةةٞزبز٠ مسةةٞ ٢ٚع ُةٟة ةٚٔةةر ٠ ً٘وةةٞ ٝع مسٞزبًبةةٞز مسةةٞ قٞزُٝطةةدب. اٞقسٝوةةٞٗ        

٢ةَٞ وةٞزبزٝ شؤز ً٘ضةرمٚد مسة٘ٗ  مسةر       بٝكى٢ طُٚ روٟ ٢ً٘ٞزب٠ قٞزُٝط هٞ قٞهٞضوِٚدب مسؤ اٞ
ًٗةٞو مسةَِٞٙٚم مسةٞ    ٘ٞهٚم  مسرهدّٗٙ ٠ ق٘بزَٝ  ٢ٚػ٘كرز٠ َلخؿ٘ف هٞ ٗب٠ ًس ُٟ ً

بٚى ٠ خ٘غةلٟ      طساٗٝكرهٞو مسٞ ٝع  زٙرًُ٘د ٠ َركٌٟ  مسوطةٞٗٝ مسة٘ٗ  هٞ ٗبٙٚةدب  ضٚة
كةةٞ غةة٠ٗ٘ كةةس  مسةةٞ  ةةةؤ٠  ُةةرٗ ٢ةةًٞرلَٙلٟ قةةٞزُٝط ٗ ارةٚػةٟة ُرٙةةٞ         ثر غةةر ًةةس ٗٝ 

٢ةةَٞ  ٗٝ  مسةة٘ٗ ٜىى٘مسةةس٘طىىضٞزضةةٞز٠. ٢ةةَٞ  ةةةؤ٠ ٝ هٞغةةلس٠ كةةس ٝ ضةةٞز زٙرًُ٘ةةد كةةٞ هةةٞ   
٘ يطازٙرًُ٘دٝؽ  بٗب٠ كؤًٞكٟ هٞ ض٘ ْ ٢ةرزٝش٠ٗٗ ٢ُٞةٞكس  كةٞ هةٞ     يطىا ْ كس . مسٞ َ ضة

 ل٘اَٚوٞ ضٞز قٞزُٝط.ه ٓٞ  ثَٚؼ اٞٗبٗمسُٟ٘ٗ ً٘ ٝاٟ ً٘مرٓٞ ٝ
٠ ط٘ضىىىٝٗٝ مسةةةٞ ٗب  زٝف قٞزُٝطةةةٞٗٝطىىى٘هةةةٞ   ٢ةةةٞفرزٝؽ  مٞٓةةةدٝ ْكطىىى٢٢ةةةَٞ 

ٟ طةةةٞٗز٠ٝ ٖ  ب  كةةةرزٗبَُٚل 582كةةةسب. ٗبوٚعةةةْٞ هةةةٞ     زِٙؤه ةةةد٠ ٢ةةةًٞرل٠ كٞزطةةةٞٗٝ 
     ٗ  ٢ضىى٢ٚطةة َ  هةةٞ ٗٝووَٚلةةدب كةةٞ هةةٞ ُصٙةةم كٞزطةةٞٗٝ اَٚيةةٞز  ٢ةةٞمس٘ٗ  ا٘ٗغةةٟ اٞمةةٞز 

٢ةرقسٝاٟ ٢ةَٞ كرزٗبُةٞؽ ٢ٞضةرل      ٗقٞز ُٝط مس٘ٝ. ٗٝ ًٓٞ٘ٗ ًره ٚرْ هٞ ٝع ق٘ٗ  ثٚرٗ
ُٚؼ هُٞرٗ ٢َٞ ٢ٞضرلبُٞ ب مسة٘ٗ. زِٙؤه ةد مسًٞةٞؽ    يطاكسب  مسٞ ز ٙ٘بٙٞاَٚم خ٘غلٟ ض٘

اٟ مسٞ ِٟٙ ٢ٚط ًٚؼ كةس . ٢ةَٞ   اضبو ٗ اٞمٞز ٗاَٞقرل َط٢عُٞمس٘ٗ  ٗٝ مسٞ ٢ضزب
ْ  شؤز ضٞغو ٞو مس٘ٗ  ٗٝ ضَِ٘ٙد٠ خة٘بز  ٢ٞطةٞز زِٙؤه ةد    يطاخٞمسٞزٝ كٞ طٞٙػوٞ ض٘

 مسطس  ٢ٞمسة مسٞ  ٝضٟ خؤ٠ مسٚل٘ذ .
 

   ٘ ٞ   يطىىىاهةةةٞ ٗب٠ ٢ةةةَٞ ٗٝوعٞٙةةةٞ  ضةةة ٠ ظىىىْ٘ ٢ٚع ُةةةٟ غةةةٞشب٠ كس مسةةة٘ٗ  ًَ٘رقةةة
     ٞ كةةٞ هةةٞ ُصٙةةم    س٠ ضةةٞالًٞؾةةَةةٞةرةٚؼ ٢ةة٠ٝٗٞ ثَٚ٘ٙطةةو مسةة٘ٗ كةةس ٠  ٗٝ هةةٞ و

  ٗ طةر٠  بًٞشزبُةةد. شؤز٠ ثةة ُٞقة٘ٗ هٞغةلس٠ ًٚؿسٙػةةٟ     ٗ مسؿةسٜ ٝٗٝ مسة٘ٗ  ٢ؤز 
غلطوَٚلٟ مسرغةٟ    ي ٠ ك٘ز ٙػٟ هٞ ةٚٔٞاٟ مٞكلرٗٝفط٢٘ٞطٞٙػوة  ٗٝ ًٞهٚم  

زٙرًُ٘دٙؼ هٞطٞ  قةٞزُٝط ٢رغةو      بمس٘ٗ. ُٚٔرٙٞو  مسٞ مسٞغَٚلٟ ٢ؤز ٠ٗٗ قٞزُٝط
 مسَٞ اٞزَٞ و٘ٝاٟ قٞزُٝط شؤز مس٘ٗ. ٝٗٗٝٗ٘مس
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ٞ   ٢ٞ ال  ْٞ ؾيطاض٘    ّٙ ًٞةوٚطٟ غ٘زب٠ َٞزمسٟ كةؤكس ٝٗٝٗ ٢ةَٞ ًٞةوٚطة
  ٖ 583 ه٣ةةةٞٗٝزيٛبٝعىىىٝز 16وةةةٞزبز٠ مسةةةٞ غةةةٞز ٠ قٞزُٝطةةةدب. زؤذ٠ ثَٚةةةِا غةةةٞػي٘     

ٗٝ زؤذ٠  ٗبٙةٟ هةٞ ٗب٠ َُ٘ٙةر٠ ةً٘عةٞ هةٞ        هٞغلس٠ ٢ٚط َ مسٞ مسٞز ًٝٚةدب زبمسة٘ز   
ٞغ ٟ هٞغلس٠  ٗذًةّ   هٞ قًٟٞ ٢ٞز ْٝ ثٞز ٙٞٗٝ  ٗٝ ُرز ٠ مسؤ ك  ٜٗٝ٘مسس٘طخ٘بز 

ٗٝ ضةٞز  ٘ٞ مس٘ٗ. هٞ  ٗبٙٚدب و٘ٝاَٚلٟ مسٞزبًبٞز  ٗذًّ  بُرٗ خةؤ٠ قة  ٚكٞ هٞ ؾخ٘زٙ
خؤٙةرْ ٓرٗٙػةوٞ وٞ كةٞٗٝٗ      ٗ شٝٗاةٟ كةس   مسةٞ َ ًةرَي ٗ ًِةدبه ٟ زٙرًُ٘ةد      ٜ٘ٝمسس٘ط
 ه ٞمسٟ ًعرُٗٝٞاٚرْ هٞ ًٞهٚم  ةؤ٠  كس .ط٘

 ٘ ٠دب. ٗٝ ٗٙطةةوٟ قةةٞزُٝط وةةٞزبز٠ غةةٞز     بكٞزٝٙةةٞكٟ  ٗٗزٗ  زَٙةةر ذهةةٞ ٗب٠ ًةة
 ٘ ٘ يطىىىازَٙطةة٠ٞ ٢ةةةٞٗ هةةةٞ ضةةة ْ ٢ةةةَٞ يطىىىاْ مسةةةدل    مسةةةٞ َ مسةةٞ غٞه ةةةٞو قةةة٘ٗ  قةةةُ٘لٞ ضةةة

خؿ٘ؾةة٠ٞ اةة٢ٌٞري كس مسةة٘ٗ  زَٙطةة٠ٞ ٢ةةر٠ٗ هةةٞ هٞغةةلس٠ قةةٞزُٝط مسس ٙبةة٘ٗ  زؤذ٠       
هٞغلس٠ قٞزُٝط ٓٞٗه ٟ مسؤ مسس ِٟٙ زَٙط٠ٞ ٢رٗ ب  مسةٞ َ ً٘ٝقةٞق ُةٞمس٘ٗ. ٗٝ      ٗٝ ٢ٗٞ

 ٗ طةةةر٠ ٠ٗ غةةةيسشٝ مسةةةْ٘ٗ ٗ طٞز بُةةةٞٗٝ ٢ؤز ٗهةةةٞٗ زؤذٝ طٞزًرٙةةةٞ ب خؤٙةةةرْ هةةةٞ مسة٢ةةةر
خؤٙةةةرْ. زؤذ٠  ٗبٙةةةٟ هٞغةةةلس٠ ٢ٚطةةة َ مسةةةٞ ٓٞه ٌةةةٞاَٚلٟ غةةةَٚسبُٞ زٗٗٙةةةرْ كةةةس ٝ    
هٞغلس٠ قٞزُٝط ٗ اٞقسٗ اُ٘رٙرْ كةس ْ  هٞالٙٞكةٞٗٝ ًَٞوة٠ٞ ٢ٚطة َ ٗ هٞالٙةٞكٟ      

ٞ       ٠ اِٚ٘ٙٞاٟريث٥اسٙػٞٗٝ اٞ ٠ 26ز ؤذ٠   ّقةٞزُٝطٟ مسةٞ اةٞٗب٠ٗ هٞكرزخطةو ٗ ٢ة
 ٝ  زؤذ٠ زٗٗخةةرُٟ مسِرغةة٠ٞ ٢ٌٚةةرزباٟ قةةٞزُٝطٟ قٞهٞضةةطري   586 ٝسخىى٢٘ةةٞه٣٘مسٚعٝز

ٞ    مس٘ٗ. ًٞهٚم ةؤ٠  ٢ًٞرل٠ كٞز  هٞطةٞ     ٢ً٘ةٞزب٠ اةسٙؼ   َطى٢ عمسسب٠ ًةٞهٚم ٗ مسة
قٞزُٝطَٚلٟ شؤز مسٞ ٙى طرلبْ.  بز٠ ؾٞهٚبٟ ً٘وٞ ٝضٚؼ هُٞرٗ ار ُر مس٘ٗ. ٗٝ هةٞٗ  

لطةوَٚل٠٘ب طةٞٗزٝٗ   ار ٢ٞٗ زؤذٝ ا٘ٗغٟ غ  ٗٝ ٢َٞ ُرٗٝ٘زؤذ٠ٝٗٝ كٞ قٞزُٝط ٓراب
 ُٞمس٘ٗمس٘ٗ. ريث٥مسٞ اٞ
 

ْ ٓٞه ةدبٗ هٞطةٞ  ٢ً٘ةٞزبٗ ثٚرًٗرو٘ ُةر اٚةر      يطىا هٞ ٗب٠ غٞز  خَٚ٘ٝاَٚلٚرْ مسؤ ض٘
 بُٚػو. ًٞهٚم ةؤ٠٘ ٢ًٞرل٠ كٞزطٚرْ َِٓٚرٗ  بُٚػذي. ًةٞهٚم  بٗب٠ ٢ةر٠ٗ كةس      

مسٞ َ  ٝع مسٞةة مسٞقسبٗٙرْ مسؤ َِٓٚر  اؤشَٙلٟ زَي خ٘بز ٝٗٝٗ  ب٠ مسٞ ٢ًٞرل٠ كٞز   
٢ٌَٚةةٞ ٢ةةَٞ ٢رًٗٝةةرْ مسةةٞٗ ُةةٞ بٗٝ اةةر هةةٞ   ْ  ٝع مسةةٞةة ًةةُٞعٟ كةةس ٗ طةة٘اٟ " يطىىاضةة٘

مسرضةةٟ َٗٝػةةٞو ٗ غةةٞ  بزٟٙ ٢ةةًٞرل٠  ". هةةٞ ٗب٠ ٢ًٞةة٢ِٞٚوٚقةةرًٟ ٢ٌَٚةةٞ ٢ةةًٞري مسةةة
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كس ٗ هٞ ثرغةدب مسٞ ٝضةٟ خةؤ٠      ٝزَٞق مسٞ كرزٗبْ ٗ َٞةرةٟ ً٘ضو ٌرُرْ  كٞزطٟ
 ضٞز٠ مسس ٠٘ ضَِ٘ٙدٝك٠ٞ َِٓٚرٙٞ ةة.  

ْ  ه خؤغٟ  بٙٞٗٝٗ هٞطٞ  مسروٟ يطاهَٞ ًعرًٞهٞٙٞ اسضر  مسٞ َ ض٘  ًٞهٚم ةؤ٠
 ٗ ٞ  ؾة  ٙوٞكرُر مسٞ َ٘زًٞو ٗ مٚصشٝو ُرز ُٟ مسؤ غرَ. اُٞٚر هٞ مسِٟٞٙ ٢ًٞرُةٞ ب  ٗ

ْ ٛظكٞضَٚلٟ ٓٞه بربز  كٞ مسٞ خسبثٞٗ  ٘     ه ٌٚةر ز مسةْ٘ٗ  ٢ةَٞ   ٗ ٝزَةٞق ٢ٚطة َ ًٞغةٔ
 ٞ ٠ٝ ك٘غو.ؾ ٗٗ

ذُٞك٠ٞ زٙرًُ٘د  ًة٢ٞٚ٘ع   ٜٗ٘مسس٘طضٞز ْ ق٘ٝٗٝ يطاض٘  هٞ ٗب٠ قُٞد زؤذ 
ز٠ٗٗلةس ٝ     ٢ّٙةٞ  ال  ْٞ ؾة يطاض٘  ٗٝ وٞ ك٠ٞ اٞضوٍٚ كس . هٞ ٗب٠ ٢ًٞٞ  مس٘ٗ

باةةةْٞ وةةة٘ٝاَٚلٟ ٗب ُةةةًٞرمس٘ٗ مسٞزبًبةةةٞز٠ زبٗٝضةةةوة ٗ   ذمسةةةروٟ ٗ اةةةرُٟ قٞهٞضةةةطري   
طٞٙػوٞ مسٞزبًبٞز ٓٞز وٞ ٗ غرزَٙم  ٝع مسٞةة ورثٟ مسؤ ٢ٞكسبٙٞٗٝ. ٗٝ  ٝزَٞق مسٞ 

  بضيٞ زٗٗخؤغ٠٘ مٞ بهٞاَٚلٟ مسٞزش٠ ٢ُٞ٘بُد.٢ٞٓرزي 
ز٠ٗٗلةةةس ٝ مةةةٞكلر. مسةةةٞ َ ٢ةةةَٞ وٞ ٙةةةٞ اٞضةةةوٍٚ ُةةةٞمس٘ٗ. ٗٝ    ٜىىى٘مسةةةس٘طىىىهةةةٞ ٗب٠ 

اٞضوٍٚ مس٘ٗ. ٗٝ   ْيطاض٘ ف٢طً٘ بقٞمٞٙٞكٟ ك٘زاٟ كس   هٞ ثرغدب مسٞ ٢ًَ٘ٚد٠ ه٘
هٞغلس٠ ٢ٚط َ  بخو ٟ ٢ٞٗ   583 ٠ال٢ٞه٠٘٣ ذًر٠ٞ ة2خٞه لٟ زؤٙػذي ٗ زؤذ٠ 

ٗزٝكةةرْ كس مس٘ٗٙةةرْ مسةةٞ كو َٚطةةر  َُ٘ٙةةر٠     ٗمسةة٘ٗ. ٗٝ هةةٞ ًصطٞٗاٞكٞٙةةدب كةةٞ طر   وٞ ٙةةٞ 
 ةً٘عٞٙرْ كس . هَٚسٝ ًرَي ٗ غُٞر٢ٌَٚٚلٟ شؤز  ٝع ٢ٚط َ كٞٗو.

 ٘ َٛ     ْيطىىاهٞة ٗب٠ ٢ًٞةٞة ضةة م مةةر زي مسةةسب٠ ُةةرز  اةر هةٞة َةةدٗ ٠ ًٚؿةةسٝٗٝ  ٝع ثةة ٚه ًٞة
رُر ٗ  ٙرقر ٠ طسو ٗ  ٙوَٚلٟ شؤز٠   م مر ي  َؿّ فدٚه  ٝع كٞٗو.مسلرٗ ًٞٚه

ٝ  يطىىاضةة٘ وةةؤه ٟ ُةةرز ٝ  ُرؾةةسٝ    وٚطةةرزٙٞ      َطىى٢عمسةةٞ  ْ خؤغةةٟ هةةٞ مةةٞكلرٗ
 ؾةةةةٞٙ ر    ؾةةةةٞق٘زٙٞ    غةةةةٞوٚف ٗ  به ٘هٞ مٞق٘هةةةةٞ ٠  بطرلكةةةةس . هةةةةٞ الٙةةةةٞكٟ  

 وٞؾٞمس٠ٞ اس٠ ٢ٞٗ ُر٠ٝٗ طسو. َط٢عٗ مسٞضبططٝ٘ اسٙػٞٗٝ  ُرمسوظ ٗ  
َٗٙ٘ٝ ز٠ٗٗلة      ا ربً هٞ ٗبٙٚدب خؤ٠ ري ٗ طساٟة  هٞة َ  ٞس ٝ  ؾة ق٘ٝ ضٞز  اِٚة ٙدب ٗ ٢ٞة

 غرز٠ٝ مسةغٞز  طسو ٗ  مسرلٗو ٠ هٞ ٗب٠ ٓٞغو زؤذ ًَ٘رؾٞزٝ شٝٗو كس .
 

الْ  مسطةس   قةُ٘لٞ هٞضةٞز زَٙطة٠ٞ ًٚؿةسٗ      ٞضةق ْٞ ٗٙطوٟ  ميطاهٞ ٗبٙٚدب ض٘
 ع مس٘ٗ. َٞٙف كٞ هٞٗ ٗٝووٞ ب ٢ٌٞٓٚٞاٟ ُٞ بٙٞ  ؾة٘ز . ٗٝؿةر    ٘مر ٝار ورثٟ و
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  مسٞ َ مسة ز٢ٝٚظ مسْ٘ٗ. مسٞ ٌٌٓٚةٞاَٚلٟ  ٗز ٝ هٞٗ  كؤمس٘ٗمسُ٘ٗٞٗٝ زٝكرْ ٗز ٝٗطرٗ
ع ٢ةة٢٘ةةَٞ وٞ ٙةةٞ مسةة٘ٗ مسةةٞ    ش٢ٟ ٢ةةٞطرلب  ٗٝؿةةر  ٢ٌٞٓٚةةٞاٟ ُٞ بٙةةٞٗ هةةٞ ثرغةةدب  ٘ةةة
٘ ٛقهةٞ    ٗزٝكةرْ ٗ شؤز٠ ثةُٞقة٘ٗ  ًةرزكٚص كُ٘ةرز      ٗكٞ مسةؤ طر ٝزٞؿ٢ٞ ٗٝ ضىتٓطٝٓٝ

ٞ    مسٞ ًر ٗ ٢ٞضوٚاٞٙٞكٟ شؤزٝٗٝ كةس  مسة٘ٗ مسةٞ     ِٝعى ْٓراٞ ٢َٞ وٞ ٙٞٗ ً٘ بقٞمة٠ٞ اة
كةةةة٠ٞ ٢ةةةةٞٓوٟ ؾةةةةٞهٚبٟ ضةةةةََٚٚٞ ٗ ضةةةةٞمسٞمسٟ قٞالكةةةةٞاَٚلٟ شؤز مسةةةةؤ   ٝزٞؿ٢ٞ ع٢ةةةة٘

 ْ مس٘ٗ.يطاٙؼ ٗ ضٚرضٟٚ ض٘ٞة ٟٗوًٞ٘ضو ٌرُرْ. ٢ٌٚٔرزي ؾ٘ز خٞارٙٞكٟ ض
   ٝ خةٞه لٟ ؾة٘ز خةٞزٙلٟ اٞضةوٍٚ مسةْ٘ٗ  مسةٞ َ كةٞ          هٞ ثَٚؼ ٓةراِٟ ٢ةَٞ ًةرزكٚص

  كُ٘رز   ٓرو قٚلسٙرْ طؤز ٠.
مسرٗكٟ كُ٘رز  كٞ هةٞ غةرَ ٢ٞضةرل     ٠ٝط٘ضْ ؾٞال  ٢ٞ  ّٙ ٗٙطوٟ مسٞ ٗبيطاض٘

 مس٘ٗ  ًُٞعٟ ً٘ بقٞم٠ٞ ؾ٘ز مسلر  مسٞ َ ٢َٞ اٞ مسرلٝ ضٞز٠ ُٞطسو.
ْ هٞ ٗب٠ ٢ًٞٞ ز٠ٗٗلس ٝ مٞضقٞ ْ ٗ ًَ٘رؾٞز٠ٝ كةس ٗ قة٘بز ٝ زؤذ   يطاض٘

ٝ هٞطٞه ٟ خٞزٙم مس٘ٗ. ٗٙطةوٟ مسةٞ ٗب   ٢ةَٞ وٞ ٙةٞ مسطةس        ٝٗٝ  ةةؤ٠  ٠ ًةٞهٚم  ط٘ضى
ٝو ٓ ةًٟ٘ كةس ٝ    ٙةٞاٟ ةةًٞر ٠ ٢ةرخس ب مسةٞ غةٚد     مسٞ َ قر٢ٚد٠ٝ ُٞمس٘ٗ  ٗٝ هٞ ُٚٔر

ٍَ ٗ قةُٞد  ٞهوة ٢ٞبٝى  ْ ٗ رظيٝس٢ٞهًوٞ  خوٚى ٝغصٝ  ز ضٞز٠٘ طساٟ. هٞ ٗب٠ ٢ًٞٞ
 ةَٚطٞٙٞكٟ اسٙػٟ طسو.

 

 ٞ ٘ هةٞ    ٢َٞ ًٓٞ٘ٗ قوَ٘راة ٘    ظى ْ ًٞٙطةٞز مسة٘ٗ  ٗٝ مسةٞ    يطىا زقةٟ  ٗٗ ًرُطةدب مسةؤ ضة
 ٟ ضة ٘ز َٙط٠ٞ  و  زبضوٟ ٢ًٞٞ مسٞ وٚطٌٞاٟ ٓٚض ثر غرٙٞن ُٞمس٘ٗمس٘ٗ. هٞ ٗب٠ ٢ًٞٞ

٘ ٗٝٗٝ٘زٙف  مسةؤ ٢ٚطة َ كسبمسة   ٞغ ْ ؾةٞال  ٢ةٞ  ّٙ ٢ةٞٙصبُٟ كةٞ ٢ٌٞٓٚةٞاٟ      يطىا . ضة
هٞمسٞز٢ةةٞٗٝ ٣ُٙٞٞٗٙطةةو   ٗز شؤز طٞٗزٝٙةة٢ٗٞةةٞٗ غةةرزٝ ً٘مسرزٝكةةٞ هةةٞال٠ ٢ٚطةة َ ٗ طةةر

مسٞشؤزٗ مسٞغٞز  مسٚطس ٗ ا٘ٗغٟ ًَ٘رؾٞزٝٗ اٞخسٙبٟ مسلر. مسَٞ قٚلةسٝ ٣ٙٞٓةٞاَٚلٟ   
ُٚرْ وطٞ هٞطٞ  خٞه لٞك٠ٞ مسلةْٞ. قةٞزُٝطٟ ٢ةٞٗ     ار مسؤ اٞضوٍٚ مس٘ٗ   عُ٘رز ٝ و

ًوةٞ   ٝ ع  َركٌٟ  ز٘ٗ  ُٞكس   هٞٗ ٗٝووٞ ب وً٘رُدبُٟ و٘اٞكوٚ ٟ اٞضوٌٚٚرْ وب
  ٗ ٘   ٥ٝىىر  ب ٢ٞضةةرل مسةة٘ٗ مسةة٘ٗ  ٗٝ    حطىى   كةةٞ هةةٞ غةةٞز ٠       مسوبةةرْ مسةة٘ ْ يطىىا ُةةٟ هةةٞ ضةة

 ضةةةدب ٘ ع ٗ ًره ٞكةةة٠ٞ مسَِٔٚةةةةٗ غةةةَٞٗٙم شٙةةةراس هةةةٞ و   ٘خ٘بضةةةوب٘ٗ كةةةٞ مسكةةةَٚوٞ وةةة  
 ضدب ًرٙٞٗٝٗ مس٘ٗ مسٞ َِ٘ٚوٞٗٝ. مسٞ َ ٢َٞ وً٘رُدبُٞ مسة غٞزٝقٞ  مسٚوعٞكظ  هٞ وًَُٞٚ
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ٗٝ طةٞٗز٠ٝ   ٗٝ ًٗٝ٘رُدبُٟ ً٘ بقٞم٠ٞ غرزٝكٞٗ غٞضو ٓٞشبز كٞضَٚلٟ زَي كؤمسة ؤو
 ٞزقٟ مسلر.ؾار مسؤ ً٘ بقٞمٞ   خٞش٠َِٞٙ كو َٚطر٠ مسؤ كس ٝٗٝ   ع٘وٞغٞكرُٟ و

٠ 15 ع ٗ هٞ ٘ٝ ز٠ٗٗلس ٝ وْ ؾٞال  ٢ٞ  ّٙ كٞ ٗبٙصبُٟ مسٞ هٞغلسٝٗيطاض٘
ٖ  ب طٞٙػةةوٞ ٢ةةٞٗ ٗ  ٝٗز٠ٝ  ب. ٗٝ هةةٞ ٗب٠ كٞغةةف ٗ ضةةٞزلَٚلٟ  583 ٟمسٞةةةٝز

ثَٚةةِا زؤذ٠  ال٠ غةةٌٚرزي مسةةؤ ٓ ةةَ٘ مسةةٞ ًُ٘رضةةٚ  شبُةةٟ  ٗٝ ُةةٞوو ٟ ٢ةةَٟٞٗٙ كةةس ٗ         
      ٞ  ٝك٢ضى ةٞمسٞي ٢ٞهصٝٙوُٟ٘ كس  مسٞ ًٞزكٞش٠ ٢ةؤز ٗٗ  ٗٝ هةَٞٗٙ٘ٝ  ٝضةٟ كةس  مسةٞ اة

 ٝٗز ٝ ثَٚػةلٞٗاّ  هةٞ قةره ٞك٠ٞ  ٝٗز٠ اَٚيةٞز  مسةْ٘ٗ      غرزٝكٞ. هٞغلس٠ ٢ٚط َ ٗز
ٗٝ ضةةةٞمسٞمسٟ ٢ًٞٚ٘ضةةةٚٞاٟ   ٘ٗ غةةة٘ٗز٠ٝ ٗ اٞكٞغةةةٚرْ كةةةْ٘ كةةةس . ٢ةةةَٞ َره ةةةٞ مسةةة      

بكٞزٝٙةٞكٟ  ٗٗزٗ  ذه ٞمسٟ ٢ًٞرْ ٗ اٞضوٌٚٚرْ. هٞ ٗب٠ ً٘طً٘٘ بقٚعِٟٚ قٞزُٝط ٗ 
قةةٞزُٝط مسةةٞ ضٞزمسٞضةةوٟ هةةٞ     زقةةٟ قةةى زؤذ ب ظىى٢ً٘ٞةة٠ٞ كةةٞ هةةٞ   ٢طىى زَٙةةر مسةةٞ غةةٞز 

 ٝزقةةّ. ٗٝ ٓةةٞز ثٚرَٗٙةةم  ٝ  ِٙةةرزٗ ذْ ثَٚةةِا ٗ ًِةةدب   ٗٗ  ِٙةةرز قدٙةة٠ٞ    غةةرزٝكٞ
 ُٞةرو مسدْٝ.

 
 ٞ وةةةٞزبز٠ اٞضةةةوٌٟٚ غةةةرزٝكٞ  زب. هةةةٞ ٢ٚعوٚبةةةرز٠ زؤذ٠     مسةةةَٞ وةةةٞٗي ٗ مسس ٙدٝٙةةة

 ع. مسةةَٞ ٘ٗٝ  ٢ةةٞٓرزي  ٝضةةٟ كةةس  مسةةٞ  ٝزقةةْ٘ٗ هةةٞ وةة   583 ٠ٟ زةبةة27ةً٘عةة٠ٞ 
 ّٙ هةٞ ٗب٠  ٣ةٞ  غرَ ق٠ ٢ضٗ ور٘ ع ًٞٙطٞز مس٘ٗ ٗٝ ٓٞزٗٝك٘قٞؼٟ و  اٞزَٞ

قةةةٞؼٟ َٞه ةةةٞو اةةةٞعيِٟٚ كس مسةةة٘ٗ  هةةةٞ ًةةةرُطٟ زٝةٞمسةةةدب ٗبوٚةةة  مسةةة٘ٗ. قٚواٞوٚقةةةٞ  
ٝ   ٠٘ مسرُط كةس ٝ وة  ً٘ٝضقر ٝ٘ٝضْ ٢َٞ وريطاض٘ ٠ ٘ٝفى ظ ع اةر هةٞ زؤذ٠ قٞؼٚةدب ٗ
مسٞةة مسَِٔٚة  ٗٝ ٢ةٞٗ ةً٘عٞٙةٞ َُ٘ٙركةٞز ٢ُٞٗٝةدٝ شؤز مسة٘ٗ كةٞ ًٞضة د٠         ٝب٢طخٞ

 . 62 ٢ٞوؿر ٣ُٙٞٞطسو
                         

ّٙ ٢َٞ غٚعس٠ٝ كس  مسةٞ   قَٚد ٢ضثَٟٚ طَ٘  كٞ ور  ٙدز٠ُٞد٠ َٞق٢ٞدلبٍٓٚ ٢ًٚٞزََ٘   62 
 ك٠ٞ:٘بطً٘وٞ ضي٠ٞ خ٘

 يؿًٝيباحلُد ه ايرٟ ذي   ٚي  ا
 س ٟ  ٜٔ َؿطف٢ ايعسبٞٚعَص بايُه

ؾٚاٞاٟ ٢ًٞةٞ ب    مسٞ َ هٞ ٗٝٗٝ٘ٝك٠ٞ هٞ قٚلس ق٘ٗمسذشؤز ةَٚط٠ٞ ٢ٞضٞقٞ كٞ ًٞزََ٘ ٢ًٞخٞ
 ٓٚض غ٘مس٠ٞٔ ُٞمس٘ٗ.
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ه ةٞمسٟ كس مسة٘ٗ  اةُٞٚر مسةؤ ًُٞطة٘مسِٟٚ      طْ٘ ؾٞال  ٢ٞ  ّٙ يطا٠ٞ ض٢َ٘ٞ قٚدٙٞٙ
     ٗ ٗ ٘ ع ٗٝكةة٘زٝكةةرُٟ وةة ٗهٞغةةلس٠ قةةٞزُٝط مسةة٘ٗ ٗٝ ً٘ضةةرمٞ ٠ٝ كس مسةة٘ٗ كةةٞ طر

 ٚ ٞاٟ اٞمسٞمٞ سيَِِٚٞٗٝ.ؾز٠ غرزب٠ُذل هٞ ةَٚط٠ٞ خؤٙرُر مسٞ ٗخٞه لٟ طرٗ
 ٘ ٕ ضةة زُٝط        يطىىا زبٗ هٞغةةلس٠ قةٞة ُٟٗ ٢ً٘ةٞة ال  ٢ةٞة  ّٙ هةٞة ٗب٠  ٝزقة٘ة ٢ِٚ ةةر    ؾةٞة

٘    ٘خو ٟ وة  ب ٗٝؽ ضة ٗ. مسَٚ طٞة هٞة م       يطىا  ع مس٘ة ٚه ز الةر٠ ًٞة ورل٠ هٞضٞة شبز قٞة ٗو ٓٞة ْ َٞة
ق  ٗ ضةبِٞٙ    ٘مر زي مسسب٠ ٗ خؤغٟ  ٝ ٓٞشبز كٞضٟ هٞ قدٙٞ مٞة ؼ هٞة ٘ٝ اةر  ٠َٗ كةس . زؤذَٙلٚة

زب كةةسب.      ورلٗ ق٘وةٞة ُٟٗ قةٞة مسة قدٙةٞة ً٘ضةةرمٞ ٠ٝ  ٝزقة٘ة بزٝ مسةٞة كرْ ٗ  ٥ٝىىص٢َٚة٘ة ُةٟة مسةٞة وٞغةٞة
 غو ًٗٞن هٞطٞ  خؤٙرُر مسٞزْ. ٢ًٌٞ٘زِٟٙ زَٗرُٚؼ  ب كٞ ار ٢ٞا٘بُّ

٘    ؾة خ٘  هةةٞ  ضىدا  ٘هةٞ قةٞؼٟ وة     ْيطىا ٞ طةٞٗز٠ٙٝ٘ ًٞزًَٞةٞو ٗ مٞ بهةٞاٟ ضة
ًٓٞ٘ٗ اؿةدٙقٚرْ كةس ٗٝ.     زبْٗمس٘ٗ  ٗٝ ًَ٘ٞز ٙس ّٙ ٗ ٢ً٘ٞزخيِٟٚ طرٗ مسٞ ٝزَٞ 

مةٞقرٗ مسةر خؿة٘ف ٢ةرقسٝاٟ طةسو ٗ شؤز ٙرزٙة٠ٞ  بْ ٗ ًٞهٚلةٞ        ٛضى شؤز َ٘زًٞاٟ 
ٗ هٞضةةٞز ٢ةةرزٝش٠ٗٗ خةةؤ٠ ُةةرز ٝ ال٠ ًةةٞهٚم ةةةؤ٠  ضةةٚبٚوٟ مسةةٞ َ٘زًةةٞو ٗ ٢ٚلةةسبَ
 ًَٚس ٠ كٞ هٞ ُرمسوظ ٢ٞضرل مس٘ٗ.

ْ    هٞ ٢رقسٝو َط٢عمسٞ ٘     هةٞٗٝووٟ  ٝزقةُ٘ٗٚر زةةر٠    ْيطىا كةٞ طٞٙػةوِٞ ال٠ ضة
     ٘ ٞ يطىا مسٞز بُٟ ًَٚس ٗ ك٘ز ٗ مسرٗكٚةرْ هةٞ ٢ٞضةرزٝو كةس ٗ ضة مسة٘ٗ ٗٝ   ريثى ْ شؤز ً٘ا٢ٞة

 زةرك٠ٞ مسٞةة َِٓٚرْ.
 ع ْ٘  ٝزَٞق مسٞ قٞزُٝطٟ قٞهٞضةطري ٗ وة  يطاض٢َ٘ٞ ً٘مرًٞه٠ٞ ٢ِٚطرُر٠ُٞ 

مسٞ اٞٗب٠ٗ مٞكطٟ ً٘مرًٞه٠ٞ ٢ٞٗبْ مس٘ٗ  ٝزَةٞق مسةٞ ً٘ضةو ٌرُرْ. ٗبوٚعةْٞ كةٞ هةٞ       
 ضةةةٟ طةةةسو  ٢ةةةُٞ٘بمٟ غةةةُٞرمٞو  ٝزَةةةٞق    َ٘  ب كةةةٞ  غةةة٘ قس٠  و  1199ضةةةره ٟ 

ُصٙلةةةٟ َةةةٞقور ٓةةةٞشبز    ً٘ضةةةو ٌرُرْ كةةةسبٗ مسةةةٞ ٢ٚعورلبقةةةٟ ٢ً٘ةةةٞزخيِٟٚ مٚطةةة٠ٗٞ   
 ٗ مرَ كسب.ً٘ضو ٌرْ وٞاب 

 

ٝ  ْ٘ ؾةةةٞال  ٢ةةةٞ  ّٙ ُصٙلةةةٟ ًرُطَٚةةةم هةةةٞ و   يطىىىاضةةة٘  ٗ ضةةةٟ غةةةٞزٙ دب ًرٙةةةٞٗ
٢ٚػةةة٘كرز٠ زَٙلخطةةةو ٗ ًصطٞٗاةةةٞكرُٟ اةةةٞمٌرلٗ ٢ةةةَٞٚر كةةةس ٝٗٝٗ ًٞ زٝضةةةٞكرُٟ 

رُٛ ٢ٚلٌري كس . هٞ ٗب٠ ٢ًٞةٞ مسٞهٞغةلسٝٗٝ ز٠ٗٗلةس ٝ    ؿ بًٞشزبُدٝٗٝٗ مسروٟ ُ٘و
     ٘ ٞ  يطىا ؾ٘ز.  ٌُِٗةر٠ ًٚؿةسٙؼ مسةٞ ٢ةًٞس٠ ضة َ وٞ ٙةٞ. ًةرزكٚص   ْ ز٠ٗٗلس مسة٘ٝ ٢ة
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ٞو ٢ٚطةةوٚ ر ٠ٝ كس مسةةة٘ٗ  ٗٝ ٢ةةَٞ وٞ ٙةة٠ٞ شؤز مسةةرؽ اةةةَٞلٍٚ     ؾةة كُ٘ةةرز   هةةٞ قس  
 ٞ باةةْٞ ذْ كةةس   قر٢ٚةةد٠ٝ ُةةٞمس٘ٗ. ٗٝ ٝكٝاضىىكس مسةة٘ٗ  ٓٞزقةةُٞد هةةٞ مسةةَٞسٗ مسةةٞز ٝٗٝ اةة

   ٞ ز هةةٞ ظىى٘ٞزقٟ ُةةٞؾةة٢ً٘ةةٞزب  َطىى٢عشضةةورُٚؼ مسٞضةةٞزب ٓةةرو ٗ هٞضةةٞز اةةٞكوٚ ٟ مسةة
ؤز ثٞغَٚ٘ مسة٘ٗ  قةُ٘لٞ ٢ً٘ةٞزب٠ هٞغةلس     ْ هَٞ َره ٞ شيطاًَ٘رؾٞزٝ كسب  مسٞ َ ض٘

  ٘ اٞوةةدٙس ُةةٞكس مس٘ٗ  ٗٝؿةةر  الشَ مسةة٘ٗ    يطىىا٢ٌٕٞٓٚةةٞاٟ ٢ةةَٞ وٞ ٙةةٞٙرْ مسٞوةةٞ ٝز ضةة
ٓٞزقةؤُة مسةة ٢ةَٞ وٞ ٙةٞؽ هةٞ ٝع قةٞزُٝط مسطةَِّٚ ٗ قٞهٞضةطري مسةٞ اةٞٗب٠ٗ ثةرن            

 ْ ٢ٚؿسبزٙرْ هٞضٞز طٞز بُٞٗٝ كس .يطامسلُٞٞٗٝ. َٞٙف كٞ خٚ قٟ ٢رزٝش٠ٗٗ ض٘
ٗ كةسبٗٝ   طكٞ هَٞ ةٚٔٞاٞٗٝ ضة غٞه ٞ ٓرل ٗبٙٞاظ   هةٞ ٗٝووةٟ خؤٙةدب ٗٝ    ٝه ٢ٟٗةٞ

ٟ ٗ ٗ ضةدب ٢ٞمس٘بٙةٞ ٢ةَٞ وٞ ٙةٞ هةٞ ٝع قةٞزُٝط مسطةَِٚس .        ٘هٞ ثةَٚؼ قةٞؼٟ و     ًٝة
ْ ؾٞال  ٢ٞ  ّٙ ٠َُٞٔٚػةورٙٞ ٢ٞٗبُة٠ٞ كةٞ غةٞز ٙرْ ثةة ٢ةٞكس  ٗٝ       يطا٢ٞمس٘بٙٞ ض٘

 ٘ هةةةٞ ؾةةة٘ز ب   ْٗهةةةٞ ٢ٞضةةةرل٠ مسةةةٞزٝ  كةةةسبْ ٗٝ ٙةةةر هةةةٞ غةةةرزٝ شٝٗالسبٗٝكةةةرْ  ٝزقةةة
  ٢ٞمس٘بٙةةةٞ ضةةةًَٟٚٚٞكؤمسبِةةٞٗٝ  ٗٝ ًرُٚعٞٙةةةٞكٟ اةةرشٝ مسةةةؤ ٢ٚطةةة َ اٞغةةلٚى مسلةةةْٞ.    

 ع كٞ هٞغلس٠ ٢ٚط َ ٓراٞ ضةٞز ٢ةَٞ وٞ ٙةٞ  ٗبش٠ ه٠َِةَِّٞٓٚ     ٘هٞ ٗب٠ قٞؼٟ و
 ٗ ٓٞزقؤُة مس٘بٙٞ شٝٗاٚرْ مسلس بٙٞ.

ز ٝف ً٘ضو ٌرُرُٞٗٝ ٢ٞٗزٗثر٠ خطوٞ اٞمٞؾة٘و ٗ  ط٘ٞ قٞؼٟ ودع هٞ ؾخ٘ 
غةةٞٗٝ  وٞغةةٞ ً٘اٞمٞؾةةٚبٞكرْ  بَِٗٙٚةةرْ زَي ٓةةٞه لس ٗ  ٝضةةٚرْ مسةةٞ اةةَٞسٙلرو    اٞال

ٞ   ٗكةةس  ٗٝٗ هةةٞ ٓةةًٞ٘ٗ الٙٞكةةٞٗٝ زٗٗٙةةرْ كةةس ٝ    ٘كؤمسةة ِٝظىىمسةةٞ ُٞاٚ ةةٞ وةة٘ٝاَٚلٟ مةة
كةةةٞ مسةةةٞ زٙػةةةرز٠ غةةةرل ي     ز٠ ٢ره ٌرُٚةةةرٗ ًةةةٞهٚلٟ ٢ِٚطوٚةةةص ؤطقٞهٞضةةةطري. ٢ٌٚيةةةسب 

 ْ٘ٗ.ٗز مس٘ٗ  هٞ ز٢ٗٞضر٠ ٓٞزٝ طٞٗز٠ٝ ٢َٞ ٢ٞٓوٟ ؾٞهٚبٞ مسً٘ٞغٔ
 

ْ ؾةةٞال  ٢ةةٞ  ّٙ هةةٞٗ مسِٞٙةةٞ ب وةةٞ ٠  ٓةةُ٘ري ٠ طةةسو ٗ وةةٞ ٠ كٞٗكةةٞو ٗ  يطىىاضةة٘
 ب ٓراةةٞٗٝ غةةرَ ٗ  142 ٘ه٣ةةٞٗٝزيمسٚع٠ٝ ز16قد ٗ كٞزطٚػةٟة ًَ٘رؾةةٞزٝ كةةس ٗ هةةٞ  ٞؾةة

  هةةٞ ٗب٠ شٝٗو ٘ٝىىٓطان٥ٝابًىىظ ٚ ز٘طىىهةٞٗ  هٞغةةلسَٙلٟ شؤز٠ ٓةةٞه طسو ٗ ز٠ٗٗلةةس ٝ  
هٞطةٞ  كةس  كةٞ هةٞ ضة٘زٙٞ ب       ٢طٗ غٞزؤع  ًٞهٚم  ةؤ٠ ٠ مسٞزٝه آل كس ْطس٢ٞ  كس ُٟ

      ٘ ٗٝؿةر  ٢ةَٞ   ْ غةٞز ُٞكر.  يطىا ًََُِٞٚٚوٞٗٝٗ مسكَٚوٞٗٝ مسةؤ ٢ةٞٗزٗثرٗ وةٞو مسٞزبًبةٞز مسةٞ ضة
ٗٝ ٘ٗه ٟ ُةةٞكس ٗ هةةٞ ثرغةةدب قةة   ً٘ٞهٚلةةٞ  زؤشُةةٞ قةة٘ٗ مسةةؤ ؾةة٘ز  مسةةٞ َ كُ٘ةةرز  وبةة     
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هةةٞ مسةةٞورٙر٠ ٢ةةٞٓوٟ ؾةةٞهٚبٟ كةةؤكس ٝٗٝٗ هةةٞ ثرغةةدب هٞطةةٞ      َطىى٢عزبمسوةةظ ٗ مسةةٞطىى٘
 ٗٝ ضٞز مٞكلر.٘٘ز قهٞغلس٠ ؾ

٘ ذقْٝ ؾٞال  ٢ةٞ  ّٙ هةَٞ ضةٞقٞزٝٙدب  ًسوة   ةبوةٞ  ال     يطاض٘ ْ ٘، ؾى ٝى ٗ   ٓٚة٘
وٞ ٗ غرزبُٟ اسٙػٟ شٝٗو كس . هٞ ثرغدب مسٞضٞز َٞه ٞمسدب طٞز بٙٞٗٝ غرَ   َط٢عمسٞ

ْ  بٗ خةؤ٠ هٞطةٞ  خٞٗبؾةٟ هٞغةلس٠  مسةٞٗ شضةورُٞ       ر٥ٝٗٝ هٞ ٗب٠ ٢ًٞٞ هٞغلس٠ 
كةةس ٗ هةةٞٗ مسِٞٙةةٞ ب خٞمسةةٞز٠     ز ٗٗكٟ شٝٗو ٗ ٓةةٞٞٗكةةٞ  ٗ كٞقٞٗٝ ضةةٞز ؾةة ٘قةة

 ْ.يطاز ٝف ًٞهٚم مر هٞٗٝ طٞٙػوٞ ض٘ط٘كسبُٟ كسطٚؼ هٞ شٝٗ
ْ ؾةٞال  ٢ةٞ  ّٙ مسةٞ غةٞٙس٠ ؾة٘ز ٓةًٞ٘ٗ غةرزبْ ٗ وةٞ ٠ قٞهٞضةطِٟٚ          يطاض٘

طسو  مسٞ َ ًر٠ُٝٗٞ ؾ٘ز مسٞ ٝع قٞزُٝطٞٗٝ اٞٓوٞكٞٙٞكٟ شؤز طٞٗزٝ مسة٘ٗ. شباةْٞ   
  ٟ ؾةٞهٚبٟ ضةًَٟٚٚٞ ٗز ٝٗز ٝ ٢ٞطٞٙرُةدٝ     ٓٞٙٞةرُٟ اٞمٞؾ٘مسٟ ٢ةٞٗزٗثرؽ ٢ةٞٓو

٘ ٘عٝضىى ب ٗٝ 585ؾةة٘زٗ ُٚٔرٙةةٞو هةةٞ ٢ٚبوٚةةدب٠ ضةةره ٟ    ْ يطىىااةةٟ مٞضةةلٞز٠ٞٙ ضةة
 ٗٝ كٞٗاٞ ً٘ بقٞمٞ.ض٘طؤز بٗ هٞ اٞمٞز ٗ

ًرُةةدبُٟ ؾةة٘ز  هٞغةةةلسَٙلٟ مسةةٞو٘ٝاٟ ثَٚلةةُٞٗٝر. ٢ةةَٞ َٞزٝكٞاةةةٞ      ؤكُ٘ةةرز ٠ و 
  ٞ اٟ ٢ٚطة َ. ًةٞهٚم   ً٘وٞ ضي٠ٞ قٞزاُٞٞٙٞكٟ طٞٗزٝ مس٘ٗ كٞ ز٠ٗٗ ٢ةٞكس ٝ ًًٞوٞكة

ضةةٞقر٢ِٟٚ  ٝٗٗٝٗ٘زبمسوةةظ كؤكس مسةة طىى٘ةةةؤ٠ خٚ قةةٟ ٗٝمةةد٠  هٞغةةلس٠ شؤز٠ هةةٞ   
 قٞزُٝط  بضيٞ ٢ٞٓراّ ٗ ٢ٞزشبق ٗ ضٚ َٚرْ مسؤ ٢َِٞٓٚر.

َ٘به ٟ خةؤ٠ َةر   يطاض٘ كةس ٗ مسٞة هٞغةلسٝٗٝ هٞة      سضى ْ ؾٞال  ٢ٞ  ّٙ مسٞزبًبٞز مسَٞ ٢ٞة
كٟ اسٙ  اعىىى ٥ٝٓتٝهعْٚ٘  ب ٢ةةٞة ًةةةدل   َ٘به ٟ كةةةس ٗ هٞالٙةةٞة ٗٝ وةةٞة ٠  غةةةقٚف   ز٠ ٢ةةٞة ػةةٞة

ٚ٘ٝ مسٞغةَٚلٟ           ٢ٞ كلر ٓٞه كِة ُطٟ مسٞة مٞة زُٝط اٞة زٝ كةس   مسٞة َ كٞة  ٠ قٞة زُْ٘ ٠ ًَ٘رؾٞة
 هٞغلس٠ هٞ  ٝٗز٠ غقٚف مسٞةةَٓٚػو ٗ خؤ٠ ز٠ٗٗلس ٝ مٞكلر.

زٝٙٞ   ؾةةةًَ٘ر َ ًَ٘رؾةةٞة ٗ. ٗٝ ُصٙةةةم  ٗٗ ضةةةره َٚم ٢ةةٞة م ةةةةؤ٠ مسةة٘ة ٚه كلر  ًةةٞة رل٠ مةةٞة
زٝٙؼ ٙة  ٛط ن ٓةراِٟ ٢ٌٚةدب ٠     ى ٞٗه ٟ كَٚػر. ضٞمسٞمسٟ  ٝٗبَ كس ُٟ ًَ٘رؾٞة هٞة  ٗب٠ ٙٞة

٘   ؾة قٞزُٝط مس٘ٗ  ٗٝ َٞاور كُ٘رز ٙؼ ٢ٚػورلبكٟ ٢َٞ ًَ٘ر ز ضة ْ يطىا ٞز٠ٞٙٝ كةس . ٢ٞطٞة
ٗب٠ٗ مسةةٞة ًَ٘ر    اَٚلٟ اةةةٞة ال  ٢ةةةٞة  ّٙ ٢ٌٞٓٚةةٞة ٗ هةةٞة ثةةةةَٚؼ   ؾةةةةؾةةٞة كلر مسدبٙةةةٞة رلِٟٙ مةةٞة

زٝ  ضى٘ىشؤزمسُ٘ٗٚةةرْ ٗ ٓةةراِٟ ك٘زُةةرز   َٛ مسدبُرٙةٞة  ُةٞة ًَ٘رؾةٞة كٟ مسرغةٟة هةة ٗه ةٟة ٛطىىزمسٞٙةٞة
  ع.ً٘رمٟ ضُٞد٠ُٝٗٞ قٞهٞضطري ٗ وط٘قٞزُٝط ٢ٞكٞٗاٞ ٢ٞكَٚػرٗ ُٞ 
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  ٘ ٟ ٠َْ٘ شؤز ٢ٌٞٓٚةٞاٟ مسةٞ وةٞ ٠ غةقٚف  بٗ ًةٞهٚم ةة      يطىا مسٞ مٞكطٟ ٢ًٞةٞ ضة
 ضٞزمسٞضو ةةَٓٚػو ٗ مسٞزٝمسٞزٝ و٘ٝاٟ شٙر  مسلر.

ْ ؾةٞال  ٢ةٞ  ّٙ طٞٙػةوٞ مةٞكلرٗ  ٠ كةٞ قةٞزُٝط هٞطةٞ  ًَ٘رؾةٞزٝ         يطىا ض٘
س ٝ وة٘ٝاٟ ًَ٘رؾةٞزٝ  مسةر خؿة٘ف     ك ٢ضخٞزٙلّ. هٞ ٗب٠ قُٞد زؤذَٙم اٞمٞزٗ

 ّٙ ٠ مسةسبشب٠ مسةٞ و٘ٝاَٚلةٞٗٝ مسةٞ زبضةوٟ ٓ ةًَ٘ٚلٟ غةَٚسب٠ُٞ كةس ٗ         ٢ةٞ  ٢ًٞرل اقٟ 
٘ طىى٘ ْ يطىىازٝقَٚلةةٟ مةةٞكلر٠ مسةةٞ ٗذًّ قةةؤي كةةس ٗ زَٙطةة٠ٞ مسةةؤ غةةرزٝكٞ كةةس ٝٗٝٗ ضةة

  ٘ ْ خؤغةٟ  يطىا ًٚقدبز  و٘ٝاٟ طٞٙرُدٝ ُرٗغرزٗ َٞاور  ضورُوٟ  ٢ٞه ة مسةرهِ ظ ضة
 ٖ   بخوٟ مٞكلر مس٘ٗ. 585 ٣غعبرْ 2٠س٠ زؤذ٠  ؾٗٝووٟ مٞ

 ّٙ زلِٟٚ كس  مسٞ وً٘رُدبُٟ وٞ كٞٗ كٞ غٞٗ ٓةرو مسٞضةٞز ب    ٢ٞ ٢ًٞرل َطرَ 
ٞاٞ ب قةةٞزُٝط اةةَٞلٌٚراَٚلٟ  ؾةةهةةَٞ قس   ٗطةةرٗٗهٞغةةلس٠ ٢ٚطةة َ طٞز بُةةٞٗٝ ٢ؤز   

مسٞزمسٞضةوٟ كةس .     ٠ٗ ٢ٚطة َ مسةٞ زؤذ طسابة٠ٗ٘   ٗشؤز٠ كس ٗ ٢ٞٗ زَٙط٠ٞٙٞ كٞ ٢ؤز 
 ٙٞة ق٘ٗ.اضْ مسٞ يطاض٘ مسَٞ اٞزَٞ زٝلٟ

 

ٖ  ب مسَٚ طةةٞ هةةٞ  585ُةةٟ اضىى٠ زًٝةة5ٞكةةٞ هةةٞ   ضةةرًٟ  ٗذًةةّ مسةةٞ ُةةٞٗمَٚم غةةلر 
ًَ٘رؾةةٞز٠ٝ وٞ كةةٞ  ٓ ةةًَ٘ٚلٟ مسةةٞ غٚد ٝاٚػةةٟ كةةس ٝ ضةةٞز هٞغةةلس٠ ٢ٚطةة َ ٗ  

  مسٞغةةَٚلٟ ٗٝٗٝ٘مسةةآل٠ٝٗ ثةةةكس ْ. هةةَٞ مسِٞٙةةٞ ب هٞغةةلس٠ ٢ٚطةة َ شؤز مسةة ٗ مس٘ٗمسةة      
 ٞ ُةةد  ٗٝضةةورمس٘ٗ  وةة٘ٝاَٚلٟ اةةس مسٞزبًبةةٞز مسةةٞ  كٚةةٞ  مس٢ً٘ٞؤاطىىْمسٞزبًبةةٞز مسةةٞ ٢ةةًٞرل٠ ٢ةة

ٞ طىى٘ ٢ةةٞكس . ٗٝ وةة٘ٝاَٚلٟ اةةسٙؼ مسٞزبًبةةٞز مسةةٞ    ظىى٘زبمسوطةةٟ غةةرَ  ضيٞغةةقٟ ًَ٘رقةة
 ٢ٞكس . ١ظ٢ٞضلُٞدٝزٙٞٙرْ ًَ٘رقٞط ٚ ًٚر٢ٗٞٓوٟ ؾٞهٚ    

 
 ٞ ٞ  ريث٥ىىهٞالٙٞكةةٞٗٝ اةة ٗ هٞالٙةةٞكٟ اةةسٝٗٝ مسةةٞ ضةةٞزبٓراِٟ      63 ٠ ٢ةةَٞ ُٚةة٘ٝ غةةلرُ

 ٞ ٞ اضىىشضةةورْ ٗ زًٝةة زب٠ ٢ٚطةة َ مسةةؤ غةةٞز ُٞكس ْ ٗ طٞز بُةةٞٗٝ     ْ ٗ ٢ٚؿةةسبز٠ ٢ً٘ةة
ْ ؾٞال  ٢ٞ  ِٟٙ ًٞةب٘ز٠ ٓراِٞ  ٗبٗٝ ار  خسٗمسٞ  كس ٗ مٞكلر٠ ضةيرز   يطاض٘

 ٗ وٞ ٝز.اضمسٞ وٞ
                         

كٞضةةَٚم 11.111ُةةٞٗٝ مسةة٘ٗ  هةةٞ ٢ةةٞٓوٟ ؾةةٞهٚ   يطىىازٝف ضةة٘طىى٘هةةٞ ُٞاٚ ةةٞ ب غٞهٞمسةةٞ هةةٞ    63 
  . 382ٗٝ  ارزٙخ بض َ. ي ٘ٗ مسًَ٘ٞ
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 ّٙ  هٞ غةرلٝو ٗ قٞمرهٚةٞاٟ قةٞزُٝط ٗ ضطةوٟ ٗ خؤهٞغةٞز        ٞالَٞؾْ يطاض٘
ٞ     ؾثرزبضوِٟ ٢ٚط َ  شؤز  ش٠ ٞغو ٞو مس٘ٗ. ٗٝ  ٝزكةٟ اٞٓوٞكة٠ٞ  ٗبٙةٟ كةس . كرغة

مسةةةؤ ٓةةةًٞ٘ٗ الٙةةةٞن ُ٘ٗضةةة٠٘  بٗب٠ كؤًةةةٞكٟ كةةةس ٗ شضةةةورُٟ مسةةةٞمسة َٞزٝكةةةٞو هةةةٞ  
      ٗ ٗز ٝ ٗز ٝ قةةةرن    64 خسٗمسةةةٞ ب زبمسةةة٘بز ٗ هةةةٞٗ ُٞخؤغةةة٠ٞٚ كةةةٞ ا٘ٗغةةةٟ ٓةةةراب٘

٠ 17ٗٝٗ هٞ ٗبٙٚةةدب ٓٞه طةةرٗ ز٠ٗٗلةةس ٝ قةةٞزُٝط     ٘هٞغلسٙػةةٟ زَي كؤمسةة  ٝٗٗٝٗ٘مسةة
ٙػةوٞ مسةٞز مةٞكلر.    ْ طٞيطازؤذ ض٘ 7 . هٞ ٗب٠ ٢ٞٗ ا٢ٞسخيٞ مسٞ 586زي ٘ه٣ٞٗٝمسٚعٝز

اةةةر ٢ةةةٞٗ ٗٝووةةةٞ  ٗذًةةةّ اةةةٞزاٚبراٟ ًَ٘رؾةةةٞز٠ٝ اةةةٞٗبٗ كس مسةةة٘ٗ  ٗٝ اةةةُٞطٟ مسةةةٞ     
 ً٘ بقٚعري ٓٞه ك٠ِب٘ٗ.

ٗٝ مسةةةٞز مةةةٞكلرٗ  ٌُِٗةةةر٠ قةةةٞزُٝطٛ ٘هةةةٞٗ مسِٞٙةةةٞ ب  ٌُِٗةةةر٠ ًٚؿةةةسٙؼ ٓةةةراب
 ٢ٚلٌرزي كس .  غلرُدٗ  بخو ٟ هٌٚرُٟ وٞ كٞ مس٘ٗ  ٗٝ ٢ٚاوٚرةراٟ ً٘ بقٚعري

ُٟٗ ٢ٌٚيةسب   هَٞ ٗٝووٞ ب مس٘ٗ كٞ خ ؤزٜ ٢ره ٌةرْ  قس زٙة  ٙرزٙةرزؤع      طٞمسٞز٠  بخةى مس٘ة
    ٞ و كس ُةٟة مسةةؤ قٞهةة ٚه  ٗ َٞزٝكةٞة ٓوٟ ؾةٞة ٘  طضىىمسةٞة ٢ةٞة ْ. ثٚػةةدبز٠ يطىىا  طٞٙػةةوٞ ضةة

ٞ   ٠ ٢ره ٌةةر٢ْٗةةؤز ٗ ٌرزي كولٚةةر  ٗ اةٟة ٢ةة ال  ٢ةٞة  ّٙ يطىىا. ضة٘ةطٓى٘ى طٞٙػةةوب٘ٝ غةٚة ْ ؾةٞة
كٟ هةٞة َ٘كٌةةدبزْب ٗ ٢    ٚه   بٗب٠ كؤًةٞة ٓوٟ ؾةٞة ز مسةٞة القةةر٠ٗ ٢ةٞة زب٠ ٢ٚطةة َ  مسٞزبًبةٞة ً٘ةٞة

اور مسةةؤ    ٘    طى٘ىكةةس ٗ َةٞة و ٣ٙٞٓٞاَٚلٚػةٟة ُةةرز ٝ ال٠ ضةة مسٟ ًعرُٗٝةٞة زبكٚؼ  يطىىاه ةٞة ُةٟة ًةٞة
٘       ٞغي٢ٞمق٘و ٞ ٙ ٠ ضة ٗٝ ط٘ة  ُٞ زبٙٞة وطٞة ض الٙٞكٞة ْ ٗ يطىا ُؿ٘ز . شؤز َٞٙف كٞهٞة ٓٚة

ز مسٞة            ٗز٠ٝ ٢ٚطة ًٞ  مسٞزبًبٞة ٓسًٝرُٟ طٞة َ وٞة َ اٞزَٞة ٢ٞة ُرز   ٗٝ مسٞة كٞع ٙرزًٞاٟ مسةؤ ُٞة
 خ٘بٗ و٘ٝاٟ خؤ٠ زبٙيٞزً٘ٗ. ف٢طه٘ ٢ٞٓوٟ ؾٞٚه   اُٞٚر مسٞ

 

َ  ب هٞ قًَٞٚلدب خِلرٗ هةٞ ٗب٠   ٠1191 َ٘شٝٙسبُٟ 11ؤز٠ ٢ره ٌرْ هٞ ط٢ٌٚيسب
٢ًٞةةةٞ مسٞغةةةَٚلٟ ٢ةةةؤز ٠ٗٗ ٢ره ٌةةةرْ طٞز بٙةةةٞٗٝ ًًٞوٞكةةةٞاٟ خؤ٠ةةة٘ مسٞغَٚلٚػةةةٟ هةةةٞ   

   ٞ كٚةةةٞ ب ْطىىىا٢ٚةةةدبز٠ٝ كةةة٘ز ٠ قسٝ زٙةةة  ٙرزٙةةةرزؤع   ٗق  ٗضةةة٘بمسٚر ب   مسٞضةةةٞز ٢ةةة
 . طضز٠ٗٗلس ٝ قٞهٞ

                         
ٗ ًٞرل مةة٢ةةٞد ٚٙٞضةة  64  ًِٝٚةةٟ  ًؿةة٘ز اةةرزٙخ بضةة َ ٙدب ٢ةةٞه ة  مسةةٞ ضةةٞمسٞمسٟ    ٗزي هةةٞ ةٞه ةةد٠  

٘   ٘اٞمٞق بو ا٘ٗغةٟ  بًٝىر ُةٚؼ  يطىا ُٟٗ ةُٞرش٠ٝ ًٞقو٘هري   ٗٝ مسر  كٞٗاٞ ُةرٗ هٞغةلسٝٗٝٗ ضة
 ٠ٗ كَٚػرٙٞ  خسٗمسٞ .٢ٗٞٗ ُٞخؤغٚٞ مس٘ٗ  ٗٝ هٞضٞز اٞٗؾ٠ٞٚ َ٘كًٞر ٢ؤز 
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 ٗ ٠ ٢ةةةٞٓوٟ ؾةةةٞهٚ   هٞطةةةٞ  ًَ٘رؾةةةٞزٝ خةةةٞزٙم مسةةةْ٘ٗ. ٗٝ    ٗمسٞغةةةَٚلٟ ٢ةةةؤز 
     ٘ ٠  21. ٢ةةَٞ مسٞغةةٞ هةةةٞ   ْٗٝٗٝ٘ ةةة٘  كسبمسةة  يطىىا مسٞغةةَٚلٟ شؤزٙػةةٟ مسةةؤ غةةٞز ٠ ضةة

  ب ٓ ً٘ٚرْ كةس ٝ ضةٞز هٞغةلس٠    ٠1191 اٞػي٘ش٠ 25ٖ   586 خسي٦ا٢َٞاذ٣ ٞة
َ يطىىاضةة٘  خةةسبث غةةلرٗ مسةةآل٠ٝٗ كةةس .   ْ ٗ هةةٞ ٢ٚبوٚةةدب ب مسٞغةةَٚلٟ هٞغةةلس٠ ٢ٚطةة 

مسٞزٙٞ  ٗ غرَ خؤٙةرْ ُٞطساةٞٗٝٗ هٞغةلس٠ قةٞزُٝط اةر      ط٘هًٞرْ ار   َط٢عَٞاور مسٞ
مسٞوٟ و٘ٝاٟ ٢ٚط َ ٓٞه ٚرْ ك٘ارٙٞ طْ٘ ٓرو  مسٞ َ هٞ ثرغدب ً٘يطاطر٠ ض٢ٗ٘ؤز ٗ

ضةةٞز قةةٞزُٝط ٗ شؤز خةةسبث غةةلرُدٙرُّ. ًٞٙةةدبُٟ ًَ٘رزٝمسةةٞ ثس مسةة٘ٗ هةةٞ ًةةٞٙو  ٗ        
 ة٘ز٢ٞاٟ ؾٞهٚ  مسٞ اٞٗب٠ٗ غلر.

٢ٚبوٚةدب٢ٟ  مس٘زةةٞكرُٟ    ٢طى ٥ٝٗٝضةر  َط٢عمسٞ مسٞ  ٞٗٝ ً٘ بقٚعريهٞالٙٞكٟ اسٙػ
 ًَ٘رؾسِٙٚرْ ٢رطس اَٚبٞز بٗ هٞطٞ  ًَ٘رزٙبٞكرُٚر ض٘ٗارُدٙرْ.

 
 ْ هةطةأل هةظلرى ئِٚطوٚس:لطاتةًاشى ش٘

هةةٞ   ٖ  ب  هٞغةةلسَٙلٟ شؤز٠ ٢ةةٞٓوٟ ؾةةٞهٚ   586ٝاخسي٦ىى٢ةةَٞاذ٣ ١جىى٠ 22هةةٞ 
به ٟ ٢ِٚطوٚص مس٘ٗ  طٞٙػةوٞ مسةٞز ًٟٝ   وً٘رُدبُٟ  وؤُو ٓرُس٠  ب كٞ خ٘غلٞشب٠ وٞز 

ٗ     طر٠  بًٞشزبُدٗمٞكلرٗ ٓراٞ  ٝزٝٗٝٗ ٢ؤز ٗ  سضى َٙةم َةر  ضىىىى ٗٝ خةؤ٠ مسةؤ  اٞمةٞز 
ْ كٞ ٢َٞ خٞمسٞز٠ٝ مسٚطو  ًٞٗوٚعٟ خةؤ٠ مسةؤ ًَ٘رزٝمسةٞ مسةٞ ً٘ضةرمٚد      يطاكس . ض٘

ْ  مٞشَ ٗ يطاـسٗمسٞ . ٗٝؿر  مسَٞ اٞزَٞ  ٗٗزكٞٗا٠ِٝٗٞ ض٢ُ٘ٞٞ ٠  طٞز بٙٞٗٝ  
قةةةةٞزُٝطٟ هةةةةٞ ًَ٘رؾةةةةٞزٝ ب شٙةةةةراس كةةةةس ٗ ضةةةةٞزهُٞ٘  اةةةةُٞطٚرْ مسةةةةٞ     غةةةةٚد ٝاٟ

 كِٟ.ه ًَٞؿ٘زّٙ ٓٞ
 

 ٜٔ  ٢ٞ ّٙ  هٞالٙٞكٞٗٝٗ وً٘رُدبُٟ اَٞلٌٚرو  مسٔر٢ٞ ٢ًٞرل َطرَ   ًرل٠ وٞ 
هٞالٙٞكٟ اسٝٗٝ ً٘ بقٚعِٚٚرْ اٞغ ٚ  ٢ةٞكس ٗ ًٞز بُةٞ مسٞزبًبةٞز ٓةًٞ٘ٗ      زقٛؽ ٞو

شؤز ًةةةٞ   ٗ ضةةُٞر٠ قٞمرهٚةةةٞو ٗ  ٓ ةةًٟ٘ قةةٞزُٝط َٗٙطةةةورْ. ٢ً٘ةةٞزٙخ  ًٚػةة٘       
ًٞارُةةةةٞاٟ ٢ةةةةَٞ  ٗٗ وً٘رُدبُةةةةٞ ٢ةةةةٞكر. شؤز ةةةةةرز ضةةةةٚرزوو٠ٞ ٓ ةةةةًٟ٘  ٗذًِٚةةةةرْ   
ض٘ٗارُدٗ طٞزَي ةرز هٞ وٞ   ٝز٢ٞثٞز ّٙ ٗ قٞزُٝطٞكرُٚرْ ًٞةب٘ز٠ ةَٚطٞ طؤز ّٙ ٗ 

 طٞز بُٞ ثرغٞٗٝ ٢ٞكس .
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    ً ٘ٗ وؤُةةو ٓةةرُس٠  مسٞزبًبةةٞز مسةةَٞ ً٘ بقٞمةة٠ٞ ًٞز بُٞٙةةٞ ًةة٢ٞٚ٘ع مسةة٘ٗ  ٗٝ ٓةةٞ
ٞ   وةة٘ٝو ٗ اةةٞ مسرل٠ وٞ كةةٞ. هةةٞٗ مسِٞٙةةٞ ب   ٝك٢ضىىَؿةةس كةةس ٝ ضةةٞز  ٝٗزٝ ب٠ُةة٘ اةة

    ٘ ْ هةةةٞ مسٞٙسٗاةةةٞٗٝ  يطىىىاخ٘بز ًٝةةةُٟٞ هةةةٞ ٓةةةٞز ٗٗال ب شؤز كةةةَٞ مس٘ٗمسةةة٘ٗ  مسةةةٞ َ ضةةة
 ٝخرل٠ٝ طٞٙرُدٝ مٞكلرٗ اٞضوٌٟٚ ً٘ بقعِٟٚ كس .شًٚقدبزَٙلٟ ًُ٘رضٚ  

ٞ       ٢ةةةٞٓوٟ ؾةةةٞهٚ   ُركراةةةٞ   ريث٥ىىىكةةةٞ شبُٚةةةرْ ًَ٘رؾةةةٞز٠ٝ مسةةةس ٠ ٢ُٞٗٝةةةدٝ اةةة
ًةة٘ بقٚعري  ٓرٗبزٙةةرْ ُةةرز  مسةةؤ ثرثةةر  ٗ ضةةٞزهُٞ٘  هةةٞ ٢ةةٞٗزٗثر ثس ٗثرغرُةةدب  ٝضةةٟ     

 ثةكس  ٗ و٘ٝاَٚلٟ شؤز٠ ؾٞهٚ  ثة ٝزثة طٞٙػوٞ مسٞز ًٟٝ مٞكلر.
ٚ ٘عٝضى وؤُو ٓرُس٠  ٗٝ ٠ٞ مسةؤ ٢ةٞٓوٟ ؾةٞهٚ   مسةٞ ً٘ضةرمٚد شب٠ُة٘       ٚة اةٟ َٞزمس

٘      ٢ضى اٞمٞز ٗ ّٙ ُرضةرى  ْ ؾةٞال  ٢ةٞ    يطىا كةس ٝ هٞغةلس٠ ٢ٚطة َ. اٞؾةر ٗف ضة
مس٘ٗ  ٗٝ هٞذَٙس خَٚ٘ٝاَٚلدب  بُٚػو ٗ ضٞٙس٠ ًٞٙدبُٟ ًَ٘رزٝمس٠ٞ كةس . غةٞز  طةٞزَي    

٢ٚعةراَٚلٟ شؤز٠ةدب  ٗٝ مسةٞ ثٞغةؤكٟ     اضى ٗه ٟ كَٚػر  مسةٞ َ هةٞ ُٞاٚ ةٞ ب قةٞزُٝط     ٛط
ٞ د ٚٙٞضة   طٞز بٙٞٗٝ ةَٚط٠ٞ خؤ٠. ٢ً٘ٞهٚ ٟ  ًؿ٘ز ارزٙخ بض َ  زي ٢ةٞه ة  ًٞرل مة ٢ة

٘ دبزٝ مسلس بٙٞ  ًَ٘ٞوٞق هٞغلس ٢ٚط َ ْ خؤ٠ غٞز ٠ ٢ٚيطا٢ٞطٞز ض٘ قةٞزَٙلٟ  ضى
 ٗ طٞٗز٠ٝ  ٝع ٢ٞكٞٗو.ع٢طوٞ

ٗٝٗ ٘هٞٗ مسِٞٙٞ ب مسٞ ضٞمسٞمسٟ قٞزاُٞٞ   ٌُِٗةر٠ قةٞزُٝط هةٞ مةٞكلر  ٗٗز كةٞٗاب     
٘ هٞغلس٠ ٢ٚط َ هةَٞ   قةٞزٝ ٢ٚطةوٚ ر ٝٙرْ كةس ٗ ًة٘ بقٚعِٟٚ مةٞكلرٙرْ طةؤز ٠.       ظى

ٙرْ اٚةةةر  بُةةةرٗ هٞالٙةةةٞكٟ ْ  هٞغةةةلسَٙلٟ كةةةًٞذليطىىىامسةةةٞ َ خٚ قةةةٟ ٢ةةةرزٝش٠ٗٗ ضةةة٘
زي ٞ ّٙ مةة٢ةةٞ ٙف ًٞرل ضةة٢ةةٞاسٙػةةٞٗٝ ضةةٚ   ٗ ةبٞخرُٞٙةةٞكٟ اةةٞٗبٗٙرْ ُةةٞ بُة.  

 مسٞ وً٘رُدبُٟ مٞكلر.غطٛب  نسا ٞغي٢ٞ
ّ   َٟةىطعمسٞ ه َٚ زخيري ٢ٞة ًٟٚ ً٘ة بقٚعري ٗ        :هٞ ٢ً٘ٞة كلر  كٞة ُٟٗ مٞة مسٞمسٟ هٞة  ٝضك٘ة ضٞة

 ٞٚه  مس٘ٗ.غٞز كس ُٟ ُرمسٞ ه ٚرْ ٗ ٓراِٟ ٢ٌٚدب َٙلٟ شؤز مسؤ ٢ٞٓوٟ ؾ
 

ٖ  ب مسةٞ هٞغةلسَٙلٟ    ٠587 زمسٚة  بالٗزي  12وٞز به ٟ قٞزُٝط  قوٚ  ٢ؤط٘ضةو  هةٞ   
شؤزٝٗٝ طٞٙػةةوٞ مسةةٞز ًٟٝ مةةٞكلر  مسًٞةةٞ هٞطةةٞ  ٢ةةٞٓوٟ ؾةةٞهٚ  ٙٞكةةدطرل مسةة٘ٗ. ٢ةةَٞ  

ْ يطىا و٘ٝاٞ ارشٝٙٞ قر٢ٚقٚٞاٟ مٞ ٝ ٙٚٞكٟ قٞٗوٞهعر ٠ٝدب مسٞ ٢ٞٓوٟ ؾٞهٚ  ٗ ض٘
ب٠ ٢ٚطةةة ًٟ اةةةرمسٚعٟ خةةةؤ٠ كةةةس . شؤز٠  هٞضةةةٞز ٢ًٞةةةٞ  بٗب٠ كؤًةةةٞكٟ هةةةٞ ٢ً٘ةةةٞز 
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ثَِٚٞقةةة٘ٗ وةةةٞز به ٟ ٢ِٚطوٚةةةص  زٙػةةةرز٠ غةةةرل ي ٙؼ كةةةٞ مسةةةٞ ة٘ز٢ةةةٞو ٗ ٢ةةةرشبٟٙ هةةةٞ  
 . 65 طٞٙػوٞ مٞكلر  ٢ٞٗزٗثر ب مسٞ غؤزٝو مس٘ٗ

ٝ طىىًَ٘٘رؾةةٞز٠ٝ مةةٞكلر هةةٞ   ٚ   ز ٝف مسةةَٞسٗ مسةةٞز ٝٗ  ٝو  ٝٗبًةةٟ كةةس .  دمسةةٞ غةة
ْ ؾةةةٞال  يطىىىا . ضةةةً٘ةةة٘ بقٚعري ً٘ ٝاَٚةةةم مسٞزبضةةةوٟ ضةةةٞزمسرشبُٞ ً٘ بقٞمةةةٞٙرْ كةةةس

      ٗ ً٘ضةةرمٚد  ض٢ةةٞ  ّٙ َٓٚػةةور ٢ٌٚةةدب ٠ مسةةؤ ُةةٞٓراب٘ٗ  ٗٝ و٘ٝاٞكةةٞؽ مسةةؤ اٞمةةٞز 
مْ٘ مسْ٘ٗ  ٗٝ هٞذَٙس مسرز٠ طاُٞمس٘ٗ. ً٘ بقٚعري شؤز٠ ثةُٞق٘ٗ ا٘ٗغٟ مسسضٚٞا٠٘ 

ْ طًٞٚٞن هةٞ مسٞٙسٗاةٞٗٝ ثةس     يطا٢َٞ ً٘ضٚبٞارُٞ ب شؤز مسةَٓٚص كٞٗاّ. مسٞ ٢ًٞس٠ ض٘
ٗ        هٞ شٝخرلٝ ٗ ٢ٌٚةدب   َُٚةسزب   وةٞز به ٟ   ٢ضى مسةؤ مةٞكلر. مسةٞ َ هةٞ زَٙطةر ا٘ٗغةٟ اٞمةٞز 

٢ِٚطوٚةةةةص مسةةةة٘ٗ  ٗٝ وً٘رُةةةةدبْ طًٞٚٞكةةةة٠ٞ مسةةةةٞ ُةةةةرمٚ ةٟ غةةةةٞزق كةةةةس ٗ ٢ًٞةةةةٞ مسةةةةؤ  
  ٝو مس٘ٗ.دزمسٞٙٞكٟ مسٞ غٚضً٘٘ بقٚعِٟٚ مٞكلر 

ٞ   ز ٝف مسَٞسٗ مسٞز ٝٗٝط٢٘ٞٓوٟ ؾٞهٚ  هٞ  كةس .   ٝلضى مسٞ غٚد ٝو وٞ كٞٙرْ اة
ٞ  ً٘ بقٚعري هةٞ الٙٞكةٞٗٝ مسٞزبًبةٞز     و ٗ مسؤًبرز ًةرُٟ  ٗذًةّ ٗ هٞالٙةٞكٟ    ٝكاضى مسةٞ اة

اسٙػةةةٞٗٝ مسٞزبًبةةةٞز مسةةةٞ مسسضةةةَٚو٠٘ ٢ةةةُٞ٘بمٟ ُٞخؤغةةةٟ  هةةةٞ ً٘ةر ٝهةةةٞ ب مسةةةْ٘ٗ ٗ     
و٘ زٝاٟ ًقرًٗٝٞاٚرْ مسٞ اٞٗب٠ٗ غلرمس٘ٗ. وٞ ٠ مٞكلر  ٗٗ ضر  مس٘ٗ كةٞ ً٘ورمسٚةى   
مسةةٞ قٞزاُٞةة٠ٞ ؾةةٞهٚ  مسةةٞ ٌٌٓٚةةٞاٟ ً٘ةرٓٚدبُةةٞٗٝ خةةؤ٠ زبطسابةة٘ٗ. مسةةٞ َ ٢ةةٚذل          

٘ كةةٞه لٟ  ْ كةةس  مسةةٞ َ قةةُ٘لٞ وةة٘ٝاٟ  يطىىاثَٚةة٘ٝ ُةةًٞرمس٘ٗ. اٞه ةةٞمسٟ ًعرُٗٝةةٞاٟ هةةٞ ضةة
 هٞغلس٠ ٢ٚط َ ٢ُٞٗٝدٝ ُٞمس٘ٗ  ٢َٞ ًعرُٗٝٞاٞ ُٞكسب.

 

اةٞ  ٘عٝض  ً٘ورمسٚى مسَٞ ٗٝغطٛبٞزي ًٞ ّٙ م٢ٞ ٙف ٞوً٘رُدبُٟ وٞ كٞ ٢ًٞرل ض
ٍ ٗٝ ال٠ وةةٞز به ٟ قٞزُٝطةةرٗ ثَٚةةٟ طةة٘و "  ٘مسةةؤ ً٘شبكةةٞزٝ قةة   ٢ٌَٚةةٞ غةةرزٝكٞارْ اٞضةةوٚ
ْ     ةة طىىىى ٢ٞكّٞٙ مسٞ غٞز ". قوٚة  ٢ؤط٘ضةو   َٚم ٢َٚة٘ٝؽ مةِٟٞٙ ًٞمرٝهةًٞرْ هٞطةٞ  مسلةٞ

ُةرمب كةٞ هةٞ خةٞه لٟ مةٞكلرٗ       ٢ضى "ًةّ وةٞو زب  مسٞزبًبٞز مسةَٞ اٞكوٚ ةٞ ًرو٘ه ةٞ طة٘اٟ     
 ّٙ ٢ةةةٞ ٙف ٞ. هٞضةةةٞز ٢ةةةَٞ ة٘بمسةةةٞ ٢ةةةًٞرل ضةةة ًةةة٘ بقٚعِٟٚ  ٙةةةٞكَٚم ضةةةرى سيةةةََٚ " 

 طٞز بٙٞٗٝ مٞكلر.
                         

طص  كٞ طٞٙػوِٞ  65  ٘   وٞز به ٟ ٢ِٚطوٚصٗ قسُب ْٗ. ضة ال  ٢ٞة  ّٙ   يطىا مٞكلر  ا٘ٗغٟ ُٞخؤغٟ مس٘ة ْ ؾٞة
 مسؤ ٢َٞ  ٗذًِٞ ُٞخؤغر٠ُٞ  ٞه ةٞمسٞزي ه٘مسِرُٞٗٝ مسٞقسٗ ٠ًٝ٘ٚ ٢ُٞرز   ًؿ٘ز ارزٙخ بض َ .
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سو  مسٞ َ مسسضٚٞا٠٘ ُٞخؤغةٟ ًٞٙةدبُٟ ُةٞ بٗ    مٞكلر ً٘  ٝاَٚلٟ اس خؤ٠ زبط
ٞ  ٢طى ُٚٔرٙٞو مسٞغةٞز  ٘ ًَ٘رقة ْ  ظى و ٞةة ٠ٝ ز17اٞضةوٍٚ مسة٘ٗ      ٠ زؤَةٟ ً٘ضةو ٌرُر

٢ٞضرل٠ ٢ةٞٓوٟ   1611ُر٠ًٞ اٞضوٍٚ  ط . مسٞطَ٘ٙس٠ٝ غس٠1191 اٞػي٘ش 12  587
 هرلٝؽ مسٞ ز٢ٗٞضر٠ ؾوٚبْٚ٘ ٢ٞ زب. 211ؾٞهٚ  مسٞزٝه آل ٢ٞكسبٗ 

ٗ  طٞضوٟ اٞمٞؾ٘و مسْ٘ٗ  طَ٘ٙٚةرْ ُٞ بٙةٞ غةٞز   مسٞ َ ٢ٞٓوٟ ؾٞهٚ  كٞ ضٞزً
مسةةةٞورٙر٠   مٞٓةةةد  وةةةٞاَى ٗ مةةةرًَٚلٟ شؤزٙةةةرْ هةةةٞ مةةةٞكلر ب كةةةس . وةةةٞزبه ٟ ٢ِٚطوٚةةةص     

ٓةة٠ًٗ٘ٞ ك٘غةةذي. مسةةَٞ    بجىىب٠ٝ ز23هةةٞ   ًةة٘ بقٚعِٟٚ كةةؤكس ٝٗٝٗ هةةٞ  ٝز٠ غةةرز
 ٗٝ ضٞمسٞمسٟ هُٞرٗقُٟ٘ٗ غٞضو ٓٞشبز ً٘ضو ٌرْ.٘اٞزَٞ ً٘ بقٞم٠ٞ مٞكلر مس

هةةةٞ مسةةةِٟٞٙ ز٢ٗٞضةةةر٠ ٢ةةةٞٓوٟ ؾةةةٞهٚبدب  ُٚ ةةةرق ٗ    ٟ مةةةٞكلر بهةةةٞ ثةةةَٚؼ طساِةةة
خةسبث مسة٘ٗ.     ٢ٚخوٚ ف  ٝضٟ ثةكس مس٘ٗ. مسِٟٞٙ وٞز به ٟ قسبُطٞٗ وٞز به ٟ ٢ٚةِطوذلٝ 

٘ هٞضةةٞز   مسةِٟٞٙ ًةةٞهٚم ةةؤ٠ ٗ ًةةرزكٚص غُ٘ةرز ٙؼ    ٞ طى اَٚةةم   طضى ًعةةٟ اةرةٟ قٞهةة
ًةةةٞهٚلٟ ز ٝقةةةدبز٠ غُ٘ةةةرز  مسةةة٘ٗ. ٗٝ وةةةٞز بَي زٙػةةةرزٙؼ طىىى٘قةة٘ٗمس٘ٗ. وةةةٞز بَي قوٚةةة   

 ٞ   ً٘مرًٞهةة٠ٞ َةةٞورزٝاٟ ًةةٞهٚم زٙػةةرز  َطىى٢ع ةةةؤ٠ ٠ ٌَٚرٙةةٞ ٢ةةٞكس . هٞضةةٞز مسةة
مسةٞةة َٓٚػةو ٗ    ٢ٓٝطضى  ب قٞهٞ 587 ٟةب٠ٝ ز7وٞز به ٟ قسبُطٞ مرةص مس٘ٗ. ٗٝ هٞ 

هةةةةةٞذَٙسٝٗٝ ً٘خرمسةةةةةٞز٠ٝ    زؤٙةةةةةٟ. غُ٘ةةةةةرز  هةةةةةٞ مٞهةةةةةٟٞٙٔ ًةةةةةٞهٚلٟ ٢ِٚطووةةةةةٞزب     
 ْ ٢ٞكس ٗ خٞزٙلٟ ٢ٚوٚ رق مس٘ٗ.طاىىىض٘ه ةةهٞطٞ 

ٞ ٢ةةَٞ ُٚ ةةروٟ مسةةِٟٞٙ ٢ً٘ةةٞزب٠ ؾةةٞهٚبٞ  ؾةة٘هو ٗ غةةٚد ٝاٟ قةةٞزُٝطٟ ؾةةخ٘ 
 ضطو كس ٗ مسٞ كٞه لٟ ٢ٚط َ ٓرو.

 

هٞ مٞكلر ب  ز٠ٗٗلةس ٝ    وٞز به ٟ ٢ِٚطوٚص  اٞوسٙبْٞ هٞ ٗب٠ ًرُطة ٢ٚطذلبَٞو
 ٗ ٢ٚعةراَٚلٟ  اضى   مسةٞز ٝٗبًٟ هٞغةلس٠ ٢ٚطة ًدب    ٢ضى ٙرقر. ٗٝ هٞ زَٙطر هٞذَٙس اٞمةٞز 

ٞ     شؤزٙرُةدب. وةٞز بَي ز   وٞ غةٟ هٞٗٙػةدب  زٗضةو     َطى٢ عٙػةرز ٙرقةر٠ اةَٞلٍٚ كةس ٗ مسة
ٞاٚرْ ٢ُٞٞ بٙةةٞٗ  بضيةةٞ مسةةةٞ غةةٞز ٗ غةةةؤز     ؾةةةكةةس ٗ مسةةٞ َ هٞغةةةلس٠ ً٘ةرٓٚةةدّٙ قس   

 اُٞطٞارٗٙرْ ٢ٞكس   َٞاور  ٝقعٞٙٞكٚرْ ٢ُٞٗٝد٠ٝ ًُٞرمس٘ٗ كٞ زٙػرز  ٢ٞضرل مسة.
٘      ؾةةخ٘  ْ ٗ يطىىاٞ وةةٞز به ٟ ٢ِٚطوٚةةص مسةةرؽ اةطٞٙػةةو كةةٞ مةةٞشَ ٗ ضةةٞمسراٟ ضةة

 ٞ هٞطةةٞ  ٓةةٚض  ٗذًَِٚلةةةدب ً٘ورٙٞضةةٞ ُةةركس ٗ مسٞزبًبةةٞز مسةةةَٞ        ٓرزٝاٟ َٞزمسٚةة٠ٞ ًةة
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غةٞز كس ْ مسةة قر٢ٚدٝٙةٞ. ض ٢ةَٞ وُٞرمٞاة٠ٞ ض ًةٞٙوٟ طٞز بُة٠ٝٗٞ           ٗذًِٞ طٞٗزٝٙٞ
 ٘ه ن مسلر.ؾه ٞمسٟ طَِ٘ٓٚرٙٞ ضٞز ٠ٝٗٞ٢ كٞ   مسؤ ٢ِٚطوذلب

ٞ   ٘ٗ ًٞارُةٞاٟ خرزو ّٞال   هٞطٞ  مٞشؾْ يطاض٘ َي ٗ ٢ةَٞ٘ب  َطى٢ عهعةر ٠ٝ هةٞ مسة
مس٘ٗ. هٞمسٞز٢ًٞٞ ً٘زبةٞمٞاٟ زٙػةرز٠ مسةٞ    ريثً٘ا٢ٞٞ  ٙعراٟ هٞغلسٝك٠ٞاضشؤزٟٙ 

٘ه ن مسةٞ ًُ٘رضةٚ  مسِٚةٟ. ًةٞهٚم مةر ي ٗ زٙػةرز ً٘الوراٚةرْ        ؾًٞهٚم مر زي مسسب٠ مسؤ 
كس ٗ  ٓؤً س٠  ٗا٘زْ  اٞزةً٘رُٟ هٞ مسِٞٙدبكس ْ. مسٞ َ قُ٘لٞ اةٞكوٚ ٟ وةٞز به ٟ   

بكةةٞزٝٗ ٓرا٘ٗقةةؤ ضةةٞز٠ ُةةٞطسو. هٞطةةٞ    ذ٢ِ٘ٚطوٚةةص ٢ُٞٗٝةةدٝ ً٘ضةةرمٚد ُةةٞمس٘ٗ  ًةة  
 ٙطرُٞٗٝ   ٘ه اٟ  ًرزكٟ  ٗقسٗب   وٞز به ٟ ٢ِٚطوٚصؾ ٢ثهٞ ٗب٠ اٞغٞمس٘  ٢ًٞٞغدب

كٞز٠ٝ زٙػرزٗ ًٞهٚم مر ي ٓراٞ ضةٞز ٢ة٠ٝٗٞ كةٞ    ذا بٗب٠ ٢رغوٟ كس . ُٚٔرٙٞو ً٘
وةةٞز به ٟ ٢ِٚطوٚةةص خ٘غةةلٞك٠ٞ خةةؤ٠ مسةةدب مسةةٞ ًةةٞهٚم مةةر ي ٗ ٢ةةٞٗ ً٘ه لرُةة٠ٞ وةةٞزبغٟ  

٘    س كٞ  ٝضٟ كٞٗاب٘ٗمسَٞ ْ ؾةٞال   يطىا مسٞ غلو ٟ  ٙرز٠ ًرزٟٝٙ اةٞزك٠لر. ٗٝ ضة
ٙؼ مسةؤ  ع ٘مسدب مسٞ ًٞهٚم مر ي ٗ غرز٠ و   عً٘ٞقو٠َٞ٘ و ٢ض٢ٞز ب ٜؼ٢ٞ  ّٙ

 ٗز ضٞزمسٞضو مسَٔٚو سَٙوٞٗٝٗ هٞذَٙس ٢ٚدبز٠ٝ خ٘غلٟ وٞز به دب مسة.٢ٗٚط َ ٗ طر
كةس . مسةٞ َ وٞغةٞكرْ    َٗي ٠٘ مسٞ ُرمسٞ ه ٟ وبة طْ٘ ؾٞال  ٢ٞ  ّٙ ٢َٞ غسٗيطاض٘

ُةٞمسْ٘ٗ ٗ ٓٞز ٝغة٠ٞ  ٢رق٘زٗش ٙةرْ هةٞ وةٞز بَي ٗ خ٘غةلٞك٠ٞ        ٢ضى مسَٞ ٢ٚص ٙ٘بةٞ ز ب
 ٘ه اٞ ضٞز٠ ُٞطسو.ؾكس   هٞمسٞز٢ٞٗٝ ٢َٞ 

   ٘ ٗ  ذاةةُٞٚر قر٢ٚةةد٠ٝ ٢ةةَٞ ًةة ٘   بكةةٞزٝٗ ٓرا٘ٗقةةؤٙٞ ٢ةةٞٗٝمس٘ ْ ؾةةٞال  يطىىاكةةٞ ضةة
٢ةةَٞ َٗٙةةسبْ كةةس ٗ ضةةٞمسٞمسٟ    ٟالُٞضةةقٞٞاٞ ٢ٚطةةوٚ ر ٠ٝ كةةس . م ؾةة٢ةةٞ  ّٙ هةةَٞ قس 

ٗ مةةٞكلر ُ٘ةةٞمسْ٘ٗ كةةٞ ٗٝكةة   ٢ضىىاٞخسٙبةة٠ٞ ٢ةةٞٗٝ مسةة٘ٗ كةةٞ ٢ً٘ةةٞزب٠ ً٘ضةةوٌٚري زب    
ٗٝ ضةٞمسٞمسٟ ٢ٚطةوٚ ر ٠ٝ   ً٘٘ بقٞم٠ٞ مسلْٞ  ٗ هٞالٙٞكٟ اسٙػٞٗٝ َٓٚػو٠ِٝٗٞ ٢ٞمس

  ع.٘ ُٞ وضهس٢ٞٓوٟ ؾٞهٚ  هٞٗ وٞ ٙٞ  ٗ اٞمٞز ٗ
 

 ب اٞٗبٗ مسة٘ٗ. ٗٝ هةٞ ٗب٠   587مبرُٟ ٠ٞ غ29ٞ اٞخسٙبٟ ٢َٞ وٞ ٙٞ هٞ ؾخ٘ 
ٗٝ ْ٘ ٢ةةًٞس٠ مسةةٞ اةةٞخسٙبٟ زًوةةٞؽ  ب. ٗٝ خؤغةةٟ مسةةٞ هٞغةةلسٝٗٝ قةة يطىىاضةة٘  ًٞةة٢ٞ

ٗ هةةٞٗ ُةةرٗٝ ب ةَٚطٞٙةةٞكٟ َُٞٓٚػةةو كةةٞ ٢ةةٞٓوٟ ؾةةٞهٚ  مسوةة٘بُّ      يٓطىىسٕٚ ٢ةةٞ مةةري 
       ٘  ٟ ضةة ٘ٗٝ  وْ٘ قةة يطىىا٢ٚطةةوٚ ر ٠ٝ ه٠َبلةةْٞ. ٗٝ كةةٞ شضةةورْ ٓةةرو مسةةٞ ضةةٞزب ضةة
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ٝ ٗبْ  بٗ و٘ٝاَٚلٟ كًٟٞ هٞ  ٝٗز ًر. ٗٝ مسةٞ  ٥ٝرزٙف ٗ ً٘ةرٓٚدِٙٚػٟ ٞغ ٠ ط٘ضى
اٞو٘ٙةةٞ ٢ةةٞكس ٗ هٞالٙةةٞكٟ اسٙػةةٞٗٝ      ضةةٟ٘هٞالٙٞكةةٞٗٝ اةةَٞلٌٚراٟ و   ٢ًٞرُةةٞٗٝ

 ٢ٚطوٚلػرقراٟ ٢ٞكس .   ٝزَٞق مسٞ َٞزٝكراٟ  ٗذًّ
  ؤه ٠ٞ شضةةورْؾةةٗٝ مسٞمٞكطةةٟ ضةةٞزًرٗ   حلحٗىىدا٢ةةٞذ٣ زٙػةةرز  هةةٞ ٢ةةٞٗب٢ٚوٟ   

 ٢ةَٞ وٞؾةٞمس٠ٞٙٞ طةسو ٗ هةٞ ثرغةدب اةر  مسٚةو         ز٠ٗٗلس ٝ زًوٞٗ مسةٞ ٢ٞشٙةٞاَٚلٟ شؤز  
      ٞ ٢ةةٞٓوٟ ؾةةٞهٚبٚؼ    َطىى٢ عُ٘مسةةٞ ؽ ٓةةرو  مسةةٞ َ خةةؤ٠ زبُةةٞطسو ٗ طٞز بٙةةٞٗٝٗ مسةة

  ٗٝ ٗٝٗٝ٘مسآل٠ٝٗ كس ٗ قْ٘ٗ مسؤ  ٙرقٞ ٗ  مٞكلر . مسَٞ اٞزَٞ و٘ٝاٟ زٙػرز كةَٞ مسة  
الْ اٞمٌرل مسلراٞٗٝٗ مسٚلر مسٞ ٢٘ضٟ َٞزٝكٞ مسؤ خةؤ٠  مسةٞ َ ُٚ ةروٟ    ٞضقٞٗٙطوٟ م

  ب ٗٝ ٢ةٞخبرز٠ ُرً٘ضةرمٚد٠   مسِٟٞٙ   ؾٞهٚ  ٗ زوٞمسةٞزٟٙ كُ٘ةرز  هٞطةٞ   زٙػةرز    
٘ه ن. هةةٞ ٗٝووةةٟ ؾةةه ةةٞمسٟ طىى٢٘ٚةةِطوذلٝ  زٙػةةرز٠ ًةة٢ٞٚ٘ع كةةس ٗ  ٙطةةرُٞٗٝ كٞٗاةةٞ  

 ٞ ٘ ٞؾةةٚرْ هةةٞ ٗ اةةرُٟ ةةة   ٘م َطىى٢عمسةةٞٓرز ب مسةة ْ ؾةةٞال  يطىىاشٙسٝ ب زٗٗٙةةدب  ٗٝ ضةة
 شٙسٝ.٢ٞٞ  ّٙ ًٞةب٘ز مس٘ٗ هٞغلسٝك٠ٞ ُرز  مسؤ ة

ٗ    ٘عٝضزٙػرز ٗٙطوٟ هَٞ ٗٝ ٘   ضاةٞ ٢ٚطةوٚ ر ٝ مسلةر  ٗٝ اٞمةٞز  ْ  يطىا مسلراةٞ ضة
ٖ  ب ار َؿةّ  588زي ٢ٞه٣َ٘اذ٣ ٞة ٢طضٝمسَٞ قٚلسٝ هٞغلس٠ كؤكس ٝٗٝٗ هٞ ٢ٞٗب

 هدبزْٗ ق٘ٗ.٢ٞ
زٙػةةرز هةةٞ اسضةةٟ    هةةٞ ٗب٠ خسبثةةٞٗ ك٘غةةورزَٙلٟ شؤز هةةٞ ٢ٚطةة ًٟ ٢ةةٞٗ ُةةرٗٝ ب  

ٗٙطةةوٟ مسطٞز َٙوةةٞٗٝ  مسةةٞ َ ٢ةةٞٓوٟ ؾةةٞهٚ  مسةةٞ وطةةٞٙرْ     ع٘غةةلرْ ٗ ُةةٞطساِٟ وةة
ٙو ُ٘مسةةةٞ  قةةة٘ٗ  مسٞزبًبةةةٞز مسةةةَٞ َٞزٝكةةةٞاٟ ٢ةةةٞٓوٟ ُٞةةةٞكس ٗ مسةةةٞ ُةةةرمٚ ةٟ اةةةر  مسةةة

 ٘  سضىىْ ؾةةٞال  ٢ةةٞ  ِٙٚؼ مسةةؤ ً٘ بقٞمةةٞٗ ًقرًٗٝةةٞو خةةؤ٠ َةةر    يطىىاؾةةٞهٚبٞ  ضةة
كس مسةة٘ٗ  ٗٝ ٓةةٞز كةةر٠ُ٘ ٢ةةرَٗٙلٟ ضةةٞز زَٙطةة٠ٞ  ٗذًةةّ مسةة٘ٗ  ٓةة٠ًٗ٘ٞ َٗٙةةسبْ كةةس .   

   دابىىىُٚٔرٙةةةٞو ٢ةةةَٞ َره ةةةٞ ٢ً٘ةةةٞزب٠ ؾةةةٞهٚبٟ مسَٚةةةصبز كةةةس ٗ هةةةٞ ًٞةوٚطةةةَٚلٟ َةةةٞز   
  ع مسَِّٔٚ ٗ مسكِٞ ضٞز ًٚؿس.٘بش هٞ ووٞزبزٙرُدب كٞ ٗ

 

ْ ُ٘ٗضةٟ. ضةٞزهُٞ٘   بٗب٠   يطا٠ مسؤ ض٘ذوٞز ب  زٙػرز طٞز بٙٞٗٝ مٞكلرٗ كرغٞ
٢ًٞةٞ كةٞ  ٙرقةٞ ؽ مسةٞ ٝع ٢ةٞٓوٟ ؾةٞهٚبٞٗٝ        ٢طى ٘ه اٟ كس . ُٚٔرٙةٞو مسةٞ غةٞز   ؾ

 َ .1192 َي٢ْٗٗٞٗ ٘كرُ 2ٖ  588غعبرْ  22٘ه ن كسب  ؾسيَِٚة 
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ٞ ٓٞشبز ؾةة٢ةةٞٓوٟ ؾةةٞهٚ  مسةة٘ٗ. ٢ةةَٞ قةةُٞد   ُٞاٚ ةة٠ٞ ضةةََٚٚٞ ضةةٞقٞز٠   ٢ًٞةةٞ
قٚةةدب٠٢٘ ةةةُٞطرٗٝزٝ كةةٞ هةةٞ ٢ةةٞٗزٗثرٗٝ ٗٝكةة٘ القةةرَٗٙلٟ اٞمٞؾةة٘و ز٠ٗٗلس مسةة٘ٝ    

 ضةةٟ غةةٞزٙف  ثَٚةةِا ضةةر  مسٞزبًبةةٞز مسةةٞ مةةٞشَ ٗ اةةٞ مسرلٗ ة٘ز٢ةةٞو ٗ مسٞةةةٞزطٛ     ٘و
ٓٚكةٟ ثةُةٞكسبٗ ُٚٔرٙةٞو  ٗٗ وٞؾةٞمس٠ٞ وةٞزبى مسةَٞس٠         ض٘هطرْ ؾٞال  ٢ٞ  ّٙ
ؤز٠ هُٞرٗق٘ٗ  ٗٝ مسٞغَٚلٟ كًٞٚػٟ  ٝزمسةرش مسة٘ٗ ٗ زؤٙةٞٗٝ     ٝع كٞٗو ٗ مسٞغٟ ش

 مسؤ ٗ اٟ خؤ٠.
حٝىا٠  ٗ ًَ٘ةٞز ٙس ٠   ْ٘ ؾةٞال  ٢ةٞ  ّٙ  ٗٝكة   يطامسَِٚٚٞٗٝ ضٞز ٢ٚطوٚ ر ٠ٝ ض٘

هةةٞ ٢ٚعوٚبةةرز٠ غةةٞز ٝ طٞٗزٝكةة٠ٞ    طضىى٢ةةٞه ة  غةةٞشب٠ قٞهةةٞدٜٔ ايٜىىٛبٞ  ايىىؾىىالح 
ٞ ٝٗٝ  ٝضٟ ثَٚلس ٗٗ هٞٗ ا٢ٞسخيٞ ب مسطوَٚم هٞ خ  ط َٞ  مسةٞ  ٝع    طضى ركٟ قٞهة

ٖ   ٓةةةًٞ٘ٗ 588غةةةعبرْ  22٘ه اٟ زًوةةةٞ  ؾةةة٢ٚطةةة ًٞٗٝ ُةةةٞمس٘ٗ  مسةةةٞ َ هةةةٞ ٗب٠    
مسٞ غٞٙس٠ ثرزقٞٙٞكٟ مسرزٙم هٞ  ؾ٘ز ٝٗٝ اةر  مةٞكلر   مسة٘ٗ مسةٞ ًة٘ه لٟ         طضقٞهٞ
غيقةدع ضةَِٚسبٙٞٗٝٗ غةرْ ٗ    ٢ٞٙو ْٞ. قٞزُٝط هٞٗ ًٓٞ٘ٗ ٗ ارُٞ  ٝزكسب. مسة يطاض٘

 زشكسبٙٞٗٝ.ضٞزهُٞ٘  مسٞ  غٞزٝقٟ ٢ٚط َ
ز ٗ ٢ٚطةةة َ  هةةٞة ٗب٠   ٓسًٝرُٟ كةة٘ة ٝٗٝ وةةةؾةةةوةةٞة َ٘بَي ٗ ٢ٚةةةدبز٠ٝ ٘٘ه ن قةة٘ة  ع  ٢ةةٞة

٠ زَٙلخطةةو ٗ مسٞم  َٟ  بخوٚةٞة و ٗ خٞضةةوٞخر٠ُٞ اٚةةر  زٗضةةو كةةس ٗ هةٞة ثرغةةدب     كةة ًٞكوةٞة
زُٝط  مسةٞة ُٞقطةٟة          زب٠ ٢ٚطةة َ هٞاسضةٟة غةٞة ز٠ قةٞة ج  مسةٞة َ ٢ً٘ةٞة ٗٙطةةوٟ مسكةةة مسةةؤ َةٞة

و  َ       ً٘مسرزٝكٟ زةرٙرْ زَي كس  كٞ ُٞقةٗ ُٚٔرٙٞة اٟ ٗبش٠ هٞة ْٗب ًؤوٞة ز ٢ٚؿةسبز٠ ٢ٞة هٞضٞة
ٗ مسةةؤ         ٠  قة٘ة ٗكٟ خرؾةٞة ٝاَٚلٟ مسكة٘ة َِٙٚم هٞطةٞة  وة٘ة قٚلةةسٝ ً٘مسرزٝكةٞة َِٓٚةةر. هةٞة ثةةرؽ مسةٞة
ز          ٠ كةس ٗ هٞة ثرغةدب مسٞضٞة ٞاٟ خٞه لٞكٞة ٗ ارُٟ ضرَو٠٘ اٞقوٚػٟة وٞة كر٠ُ٘ ٢ٚطةذلَب

ًرل٠  ٘ق دبُرمسوظ ٗ مسٚطرْ ٗ ك٘كب ٟ كةس ٗ  كٚٞة ً٘الوةرا  ٓطىا ٥ٗٝ مسٞٙسٗو ٗ هٞٗ  هٞطٞ  ٢ٞة
 ٗٝ  ضيٞغ .ٖ٘  ب ق٠588 غٞٗبي 26هٞ  ٗبٙٚدب هٞ 

 

 ْ صةالح ئةددّٙ:لطاٗةفاتى ش٘
٠٘    ّمسَِٞٙٚم هٞ غر  ْ ؾٞال  ٢ٞ  ّٙيطاض٘ كرز٠ ٗ اٞكٞة  ب هٞطٞ  زَٙلخطةوِٟ ٢ٚػ٘ة

      ْ ٠ خؤٙةر ٠ٝٗ غرشٙةرْ مسةؤ ةَٚطٞة    بمسٞغلس ُٟ ؾٞ ٝوٞ مسٞضٞز ض٘به لٞزٗ  بًةرٗب ٗ ُرز ُٞة
 لٚؼ قُٞد ضرمٞاَٚم مسٞ ز بٗ زب٣٠ٞمس٘بز .خٞزٙم مس٘ٗ. ٗٝ ًٓٞ٘ٗ زؤذَٙ
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ٖ  قةةة٘ٗ مسةةةٞ ثةةةرل َٞةرةةةةٞٗٝ. ٗٝ ٢ةةةَٞ ٢ٚطةةةوٚقبرهٞ شؤز   529ز ٞقٞؾةةة 14زؤذ٠ 
ٗٝ   شؤز مرةص مس٘ٗ  ٠ اة كس ٗ هٞ ُٞقُٟ٘ٗ مسؤ َٞجريث٥وٞ مسرهغ ٗ زؤَرُٟ مس٘ٗ  اٞ

ُٞخؤغةٚٞك٠ٞ طةسبُذل مسة٘ٗ.      طسٙر. ٗٝ ٓةٞز ٢ةٞٗ غةٞٗٝ هةٞزش٠ ه٠َٔةرو ٗ زؤذ مسةٞ زؤذ      
َ  ٢ةًٞس٠ خة٘ب٠   1193ًرزو  4   589ٖز ٞقٞؾ 27زؤذ٠ ق٘بز غٞػي٠٘  ُٚٔرٙٞو

ٟ      57مسٞةةَِٓٚر  مً٘س٠  كةٞع هةًٞره ٟ     ضر  مسة٘ٗ. مرهةَٞ مسةؤ٠ طسٙةرٗ زؤذ٠ ٗٝقةرا
خةةةؤ٠ ُٞقةةة٘ٝ  ٝزٝٗٝ. مسةةةرشبز ٗ  ٗكةةةرْ ُةةةٞمس٘ٗ. زَٙطةةةٞٗ كةةةؤ ْ خةةةره ٟ مسةةة٘ٗ. ًةةةٞٙوٟ    

أ ًةةٞهٚم  ريمسةةٞمسة اةةٞكوٚف  ٗ ٓةةٞزب  ك ةةّ ٗ  قةةّ كةةسب. هةةٞ ٗب٠ ضةةة ضةة      ً٘مسةةرزٝكٟ
ره اٟ كس ٠ةة٘ ؾةةه ةةٟ كةة٘ز ٠ هةةٞ ُصٙةةم ًصطةةٞٗاٟ ٢ًٞٞٗٙةةٞٗٝ ًةةره ٟ ثٚةةرَٗٙلٟ    طىى٘ف٢ةةٞ

زؤذ٠ مرغ٘ٗز  مسٞ َ٘زًةٞو ٗ مٚصٝاَٚلةٟ شؤز  ُةٞوب      مسٞورٙر٠ ةٞضٞ ٠ ً٘مسرزٝكٟ
   ضة زؤذ اٞمص٠ٞٙ مسؤ طسو.ط٘فكسبٙٞ ٢ٞٗ ٗ ضٞزهُٞ٘   قّ كسبٗ ًٞهٚم ٢ٞ

ٟ ٗزؤذ٠   َ كؤمسةةة   ًٗٝةةٟة ٗٝقةةةرا ْ٘ٝ ٢ٞطٞٙػةةةوٞ     ٝ ٝٗٗٝٗ٘مرهةةٞة ُطةةٟة طسٙةةةرْ ٗ غةةٚة
دٝٙٞكٟ مسةٞة           ُٚر غةةرمرل  مٌةةر   وٞؾةٚة ٠ٝٗ مسةةؤ كةةسب  اةٞة ُعٟ الٗبُةٞة ٗ  ٗ ٛطىى ٢رزلةةرْ. ًةٞة

 ٠ مسؤ ُ٘ٗضٟ.٘ٝثًٝٞز
 ٘ ٞ   ْيطىىا ٗووةةؤز مسٚووةةٟ ٢ةةٞه ة: ضةة ٢٘ػيةةٞاٟ ٢ٚطةة َ   ٗٝقةةراٟ كةةس ٗ مسةةَٞ ٗٝقراةة

ثر غةةرٙٞكٟ شؤز مسةةَٞٓٚص٠ ٗب٠ هةةٞ كةةٚظ قةة٘ٗ كةةٞ هةةٞ مسٞ ٙةةٞكٟ ٗب٠ زشطةةرز كةةس  كةةٞ   
٢    ٘ ْ ؾةٞال  ٢ةٞ  ّٙ ٗٝقةراٟ كةس ٗ     يطىا ُٞٗٝد٠ٝ ًُٞرمس٘ٗ ا٘ٗغةٟ قةٞٗارُٟ مسلةر. ضة

 ٗذًِٞكرُٚػةةٟ ٢ٚقسبزٙةةرْ مسةةٞ طةةٞٗزٟٝٙ كةةس . ٗٝ ٢ٚقسبزٙةةرْ كةةس  كةةٞ ٢٘ضةةور َٙلٟ     
  ٞ مسةة٘ٗ  شؤز  ٝزضةةٟ ٢ةةرشبٟٙ ٗ غرضةة٘بزٙرْ ه٠َةة٘ٝزطسو       ظىىِٝطةةٞٗزٝٗ مةةرغيَٚلٟ مةة

 قٞوٞو مس٘ٗ.زي خٞهقٟ مسرؽ ٗ ضٞزقر٠ٝٗ زٍَٝ ٗ غٞاث٠َُٞٗٝ كٞزَٝ  ٘صي
 

نتىاب ايفىتح ايكطىٞ يف ايفىتح     َٞظةدٝ كة٘ز ٗ ككةَٚلٟ ٓةٞمس٘ٗ        هٞ َره ٟ َٞٙراٚدب
 ايكدع ل
 

 ئةٗصافى بوَِدى٘ ئةخالق ٗ تةبٚاتى باظى:
٠ٞ اةةةرزخيٟ ٢ةةةَٞ وةةةٞٓسًٝرُٟ ٢ٚطةةة ًٞ  مسةةةرؽ اَٚطٞٙػةةةوري  كةةةٞ هةةةٞٗ  ؾةةةهةةةٞ خ٘ 

مسةؤ غةٞشبٗ   اةر ٗٝقةراٟ  قةُٞد ضةٞمٟ كةس       عاضىد  زؤذ٠ٝٗٝ كٞ مس٘ٗٙٞ ٗٝشٙس٠ خٞهٚ ةٞ  
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ًةةٞاٟ طةةٞٗز٠ٝ مسةةؤ مرهةةًٟٞ غةةٞزق كةةس   قةةؤْ غٞهٞمسةة٠ٞ مسٞضةةٞز قةةٞزُٝط ٗ   رخىىقةةُٞد 
ٗ ضة٘زٙٞٗ ًٚؿةس كةٞ مسةٞ     ٘ ب كس ٗ قةؤْ اة٘بُٟ  ٗٗ ًًٞوٞكةٞاٟ ٗٝكة    ٢ًّ٘ٞزب٠ ٢ٚط 

ًعٟ غٞخؿٚٞٗٝ  شؤز هٞٙٞن ة٘  مسةْ٘ٗ  هةٞذَٙس   ط٘ٓٞمس٠٘ ذضٞمسٞمسٟ ٢ٚخوٚ قراٟ ًٞ
ر اةةةُ٘ظ ٗ ًٙٞةةةْٞ ٗ مةةةٞ ْٝ  شؤز َةةة٘كٌٟ خؤٙةةةدب  بًةةةٞشزَِٙةٗ هةةةٞ ك٘ز ضةةةورُٞٗٝ اةةة

 ٠ خؤٙدب كؤكراٞٗٝٗ مسسبٙٞاٚرْ هٞ مسِٞٙر مسََِٚٚوٞ ٗة٘ .ذوًٟٞٗ ة٘  ةَٟ٘ٙ هٞذَٙس ُ ٘
       ٘ ُةةٟ خةةؤؽ ُةةٞٗ ٗ   يطىىاهةةٞ مسةةِٟٞٙ ٢ةةَٞ وًٞٗرُةةٞ ب كةةٞع ُةةٞمس٘ٗ كةةٞ مسةةٞ    ضةة

مٞاٟ ُٞكرٗ هٞ ٗٝووٟ اُٞطرُةٞ ب زؤَةٟ خةؤ٠ مسةؤ قٚةدب ُةٞكرٗ ٢ًٞةٞؽ  ٝهٚوةٟ         اط٥ٝ
مٌةةًٟ٘ مسة٘ٗ. ٗٝ مسؤٙةةٞ خؤغةٚرْ ٢ٞٗٙطةةو قةُ٘لٞ ًةةٞمري ٗ    ًَ٘ٚبةٞا٠٘ َ٘زًةٞاٟ   

ُٞؾرلٙرْ مس٘ٗ  مسؤ  ٗذًِٚرْ وٞٓٔرز مس٘ٗ  مسؤ ُٞقطةٟ خةؤ٠ ٗ مسةؤ ًةره ٟ  ُٚةر ٓةٞٗه ٟ       
 ٢ُٞٞ ب  ًٓٞ٘ٗ ضٞم٠٘ اٞوٞ ٠ مسؤ ًٞؾو َٞٞاٟ ٢ٚط َ مس٘ٗ.

ْ ؾٞال  ٢ٞ  ّٙ اُٞٚر مسةٞ مةٞوو ٟ خةؤ٠ ٢ٚػةٟ ٢ُٞةٞكس ٗ  بضيةٞ هةٞ زب ٗ        يطاض٘
مروآلْ ٢ٚطوٚ ر ٠ٝ ٢ٞكس . ٢َٞ َره ٞؽ مسٞطَ٘ٙس٠ٝ َ٘كٌٟ  ِٙةٟ   قٚلس٠ ز٢ٗٞضرٗ

٢ٚط َ ٗ ضُِ٘ٞاٟ ثَٚغًٞٞز مس٘ٗ. وٞو َٞش٠ هةٞ ٢ٚطةوٚبدب ٗ ً٘ضةوٞمسٚد ٢ُٞةٞكس .     
شؤز ةةةةرز هٞضةةةٞز قٚلةةةسٗ وةةةٞزبز٠ ٣ٙٞٓةةةٞاٟ ٢ٚطوٚػةةةرزٝ  زب٠ خةةةؤ٠ اةةةٞزن ٢ةةةٞكس   

 ٗ هٞ مسٞزبًبٞز٠ ؾ٘زٗ مٞكلر ب  ضيرْ .٘ ٗٝك
هبٟ وو٘ؾةةةهةةٞة  ع خؤغةةٟة ٢ٞٗٙطةةةو  ُٞعٞاٟ ةةةٞة ً٘ٗ كةةٞة ٗ. ٓةةٞة مسةةةدب  شؤز غةةةرزٝشب مسةة٘ة

اٟ.  ٘هٞمسٞز٢ًٞةٞة ٗٝقةةراٟ مسةة ابرة ٗ زٝمٚةٞة زبٗ ٢ةٞة ً٘ٗ خةةصَ ٗ ٢ً٘ةٞة ْ٘ٝ مسةةؤ ٓةٞة مسٞمسٟ غةٚة ٗٝ ضةٞة
ُٟ مسٞ مسةرٗكَٚلٟ  ه طةؤشٗ مسٞة زٍَٝة  مسٞة ثر غةرٙٞكٟ       يطاباٟ ً٘مسرزٝكٟ ض٘ذًٓٞ٘ٗ كٞضَٚم 

دٝ مسةةؤ  ٗذًةّة  مسةٞة   ضةةو ٗ مسةٞة  ٗذًةّة زٝقةةدبز٠ زبطى٘ىمةةر ي  مسةٞة َ٘كٌةةدبزَٙلٟ اُ٘ةةدٗ ك٘غةِة
شبُٟ.       اظ اري ٗ خةر ضيَٚلٟ  ّٙة ٗ اَ٘ٚةد٠ ٢ٚطة َ  ٢ٞة ه ٍ ٗ ثُٞر٠ ثٚرٗقرن مسٞغرشَٙلٟ ًٞة
 ٘ ُٞ ًر  ٗ ًِدبه ٟ ًرُعٟ ٢ُٞٞمس٘ٗ.٠و كس ُٟ مسؤ ٢ٚط َ ُٞ ُٞخؤغَ٘رخ هٞ

 

 ٢ًٌٞ٘ز كس   ٢َٞ ُٞضٚاٞاٞ مسرغ٠ٞ  بٙٞ:ظاٖس٣ نِٛز٣ هٞ ٗٝووَٚدب كٞ ًٞهٚم 
٠ٞ اةةةٞو٘بو ٢ٞكةةةَٞ   كةةةٞ ًٞمسةةةد٢ٟٝ ٓةةةًٞ٘ٗ خَٚسَٙلةةةٞ  ٢ةةة٠ٗٞ خةةة٘ب ٢ةةةًٞس٠  "اٞٗؾةةٚة

َٛ ٢ٞكَٞ  قُ٘لٞ ضٞمسٞمسٟ زشطرزٙوٞ  خؤو مسيةرزَٙصٝ هةٞ خةَّ٘ٙ      ثةكس ٗٝ ًِٚؼ ٢ًٞسو ث
ُلٞ اةؤ         ز غذي  قُ٘لٞ خَّ٘ٙ ُرُ٘    ه ٟ زٝمٚةٞو زبطةسٝٗ اًٞرغةر٠ ٢ةَٞ٘به ٟ مسلةٞ  ق٘ة
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ب٠ مسةٞ ضةٞزٙرُٞٗٝ.  ه ٟة ٢ً٘ةٞزبٗ ٢ةٞزكرُٟ َل        ًٗةٞو زبطةسٝ    ٢ًِٟ٘ٞٚ ًّ ٗ ٢ةًِٟٞٚ خ٘ة
هةةٞ ضةةر٠ٞٙ ًةة٘ بزب٠ خٞه لٞٗٝٙةةٞ. َٞضةة٘ٗ ٠ مسةةٞ كةةٞع ًٞمسةةٞ     قةةُ٘لٞ ًؤقٞوٚةةٞاٟ ًةةّ

قُ٘لٞ ٢ٞةٞي ًؤه ٞاٟ كٞع ُر ب. هٞ ً٘مرًٞهةٞ هٞطةٞ  خةٞه لر شؤز  ٙقةٞو مسلةٞ  قةُ٘لٞ       
ٗو ُركر  مسٞ َ ٢ة٠ٝٗٞ هةٞ مسةِٟٞٙ اةؤٗ خ٘باةر ٗبوٚة        ٢٘ٞطٞز ٢ٞٗبُو زَي ز ٝشب ُٞمسة خ٘ب مٞق

َٛ  مسٞ اؤمسٞكس   ُة هَٚو ٢ٞمس٘ٗز   قُ٘لٞ طٞٗزٝٗ هَٚب٘ٗزٝ."مس
٘    يطاض٘ ٠ ضة و كٚةدلٗ  بمٚٞة مس٘ٗ    يطىا ْ ؾٞال  ٢ٞ  ّٙ مسٞزبًبٞز مسٞ زٝمٚٞاٟ وٞة ُٟة ُٞة

ْٗب ُٞة ٗٝشٙةس    كس .     ًٓٞ٘ٗ كٞع مسٞمسة شٝظيٞو ٢ٞٙو٘بُٟ مسكَٚوٞ ال٠ ُٞ ورثٚٞة ُعٟ ٢ُٞٞة ًٞة
ً٘ٗ ال     ٢٘ٞقة   رََٚ  غلرو مسٞمسة اسع ٗ خةؤف ؾ كس . هٞة ٓٞة ٗٝ  ٗٝ ال٠٘ة غةلراٟ ٢ٞة ٙٞكٞة

و  ُلٞ  ؾةةةغةةةلرالٞز ٢ٞٓراةةٞة ال٠ ٗ وةةٞة ُٗٞ ال٠  قةة٘ة ه م مسؤٙةةٞة ٢ٞقةة٘ة مس٘ٗ. خةةٞة ٞغو ٞو ٢ُٞةةٞة
 ٘ ورًٟ َٞوةدب      يطىا غرزٝشب٠ زٝظي٠٘ َٞق ضُٞدُٟ مسْ٘ٗ. ال٠ ضة ٗن هٞة ًٞة ٗزٝٗ مسك٘ة ْ طٞة

  ٞ ٗ ٗٝ شؤز ً٘ا٢ٞة ذبز٠ ٢ٞمسٚطةو         ريثى ٙٞن مس٘ٗ.  ه َٟٚ ُرشكٟ مس٘ة ورلٗ ٓٞة مس٘ٗ كٞة  ُٝطٟة قٞة ٢ٞة
اٟ ٢ٞٓراةٞة ةةةؤؽ ٗ قةةر  مس٘ٗ هةٞة قسًَٚطةةم ٗ خةٞة و ٗ ثةةرز٠ٝ ٢ةٞة بُة.   ًٞزًَٞةٞة ٠ٗ ثةةس  ٢ةٞة

هٞال خؤؽ مس٘ٗ. وٞو ٣٠َُٞٞٓٚػو هٞ خةر َٝ ٗ كؤٙوٞة مسةدز        ٢ِٚطرُٚٞو ٗ خَٚس٠ شؤز٠
ٞ      ٗٝؿر  هٞٗ شًٝرُٞ ب َره ٟ ٢َٞ ُٞٗمرُٞ اٚ٘  مسلٞٗارٙة   شؤز خسبث مس٘ٗ. كٞ قةر٠ٗ مسٞة ٓٞة

٠ مسةة      ز كٞضةٟة ُٞمس٘بٙةٞة ةَٚطةٞة اٟ ٢ٞٓراةٞة ةةةؤؽ ٗ ٢ٞطةٞة ز  ًٞزًَٞةٞة ٗٝ  ٗٝ ٢ٞطةٞة ؤ ٢ٞ ؤشٙةٞة
 كٞضَٚلٟ مسب٘بٙٞ ثرزٝٗ ًرُطر٠ُٞ ٢ٞ بٙٞ ار اٞزمس٠ٞٚ مسلْٞ.

 

زٝظيةةٞاٟ خةة٘ب٠ زَي مسَٚةةو  هةةٞ ةةةى ٗ مسةةٞزطر هةةٞ خؿةة٘ف خةة٘بز ْ ٗ ًٞضةةلُٞدب    
و مسةة٘ٗ.  ٝقعٞٙةةٞن خرُ٘ٗٙةةٞكٟ مسرغةةٟ مسةةؤ خةةؤ٠  ١ًٝضىىصيُ٘ٗٞٙةةٞكٟ وُٞرمةةٞو ٗ قةةٞ

"هةَٞ  كةس  ٗ طة٘اٟ:     زٗضولس   كةٞ اةٞٗبٗ مسة٘ٗ  ٓراةٞ ضةٞٙس٠٘ وةٞ ٝز  اًٞرغةر٠       
ٚٞ كٞ ٢ٞةٞزي هٞغَِٟ٘ٙ ٚخرُ٘ٝ ب ار ُٚٔرٙٞو ُرًََِّٚٚ ٗ ٢َٞ خرُ٘ٝ الٙٞوٟ كٞضَٚم ُ

 ًرْ اُٞٚر خدًٞاٟ خ٘بٙٞ".٘ٝفظمسطٞز  ٗ ٢ٌَٚٞ هٞ  ُٚر ب ٗٝ
: ًةر  ٗ خةؤ  الَ ٙٞكةٞ.    ًرَي ٗ ً٘ه لٟ شؤز  وٞو ًٞغسٗز٠ ٢ُٞةٞكس  ٗ ٢ة٠ٞط٘و  

مسةةةٞ ٢ًٞٚ٘ضةةةٟ ٣ُٙٞٞطَٚس بٙةةةٞٗٝٗ  ب٢ٌٚةةةٞ      ٞٓٞزكةةةٞع  بٗب٠ زَي مسلس بٙةةة   هٞمسٞز٢ةةةٞٗٝ
ٝ   طىى٘هةةٞ ًٞمٚٚةةٞاٟ شؤز ةةةرز    مسةةآل٠ٗعه ةةٞو شٙةةراس٠ ٢ةةٞ ب. هٞمسةةٞز شؤز٠ كةةٞزَٝ ٗ  

ًةةٞٗة٘ ٠ ثةةرز٠ٝ خٞشَِٙةةةٞٙرْ زَي ٢ٞغةةرز ٝٗٝ  اةةر مسةةةٞ ضةةٞمسٞمسٟ كةةٞزًٟٝ شؤز٠ مسةةةؤ       
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مسةةآل٠ٗ عهَٚلةةٟ شؤز طةةٞٗزٝ كةةٞزَٝ ٗ  َٝٝثىىاٗٝووةةٟ اُٞطرُةةٞ مسةةة ثةةرزٝ ًََُِٞٚٚوةةٞٗٝ.  
كٞهٞ ٗٝووٟ ٗٝقراٚدب ُةٞ ثةرزٝٗ ُةٞ ً٘ه ةم ٗ ُةٞ خةر٠ُٗ٘ هةٞ ثةرؽ مسةٞةٌَٚر.          ٢ًٞٞ مس٘ٗ 

"ًٞزََ٘ هةٞ غرٙةٞو مسةٞ ٝز كةٞزٍٙ ٗ       ب ٢ٞه ة: زح١ً ايػا٢١ًَٝٞرل قًٞٞ  مٞزي هٞ  
ضٞخٟ مس٘ٗ  ٗٝ ٢ٞه َّٚ هٞ ٗب٠ ٗٝقراٟ اُٞٚر قى ٗ َٞٗو  زًٟٓٞ هٞ ثةرؽ مسةٞةٌَٚر   

 شؤزاس مسة". كٞ ًرلباٟ ض٘به لٞزَٙلٚؼ ًً٘لِٚٞ هًٞٞ طٞزَي
ؤز٠ ٢ره ٌرُٚةةر  غةةرًٟ شٙةةرزٝو كةةس    طَ  ب كةةٞ ٢ٌٚيةةسب1898ٖ  1316هةةٞ ضةةره ٟ 

 َٚلٟ  بٗ ط٘اٟ: ةةةىىكطُ٘
باَٚلةٟ ٗب٠ اٚةر ذٙةرٗٝ     ذ"شؤزَ ثة خؤغٞ كٞ هٞ غرزَٙلدبَ كٞ هٞ ٗٝووٟ خؤٙةدب  

كةةٞ ٓةةٞزٝ طةةٞٗز٠ٝ ثٚةةر٠ٗ مٞؾةةس٠ خةةؤ٠ مسةة٘ٗ  ٗٝ هةةٞ غةةٞةرمٞو ٗ ٢رشبٙٚةةدب مسةةة        
ٝ   اٍثى ٢َٞ باةٞؽ وةٞٓسًٝرْ   ذٗٝٗ ٢ةٞٗ  ٘و ٗ غةٞٓرًٞاٟ مسةٞ ُٚر ب مسآلٗمس٘ٗمسة   مسة٘ٗ  غةؤز

 ؾٞال  ٢ٞ  ّٙ ٢ٞٙ٘مسٚٞ".
 كرز  ٢ٚلوٚوَٚلٟ هٞضٞز ًٞزوٞ ٠ ً٘مسرزٝكٟ  بُر.ذٗ اٞ ِٝععٗٝهٞ ٗب٠ ٢ًٞٞ مسؤ اٞ

ز ٙس ٠   بٞ  ايىىحٝىىا٠ ؾىىالح ًَ٘ةٞة مسة  دٜٔ ايٜىٛى بدب مسةٞة ٚه ٓوٟ ؾةٞة ز َٙلٟ ٢ةٞة ه ة  هةٞة غةٞة ٢ةٞة
٠ كةٞة هةٞة ارلٝمسةةرزبُٟ هٞغةةلس٠     ٗٝٗ مسةةرُطٟ    ٢ًٞةٞة زٗب مسلةةر  ٓٞه ٠ل٘ارٙةٞة ثَٚػةٞة بٞ ثةٞة ٚه ؾةٞة

 هٞ ةَٚط٠ٞ خؤارْ مسَ٘ٙطذي   ه ٟ ٢َٞ غَٚسٝ هٞ  ه ٟ غَٚس٠ ٢َٚ٘ٝ مسٞو٘ٝو اسٝ.كس ْ: 
 

هٞ ٗٝووَٚلدب كٞ ٓٚ كٟ مسٞ  ٝٗبًٟ غٞشب  مسَٚوروٞاٟ كس مس٘ٗ  ٗٝ هٞمسٞز غةٚد ٝاٟ  
       ٞ شٝٗ اةةؤش   ُٞخؤغةةٟ هٞضةةٞز ٗ خٞكةة٠ٞ شؤز ُرز بَةةٞو مس٘ٗمسةة٘ٗ  ثَٚٚةةرْ طةة٘و  بمسةة

ًةّ كةٞ هةٞٗ ٗ غةٞ  بمسةٞشٍٙ ٢ٞٗضةرٙٞ       عٞضَٚسٝٗٝ  مسٞ َ هَٟٚ وب٘  ُٞكس ْ ٗ طة٘اٟ:  
 مسٞ ُٞخؤغٚٞكَٞ ٢ٞشبمن.

 

ٞ   يطىا ٞ ٢َٞ ض٘ؾخ٘  هةٞ مسةٞ ضةر٠ٞٙ ٢ةٞخ ق ٗ ٢ٞٗؾةرقٟ مسو ِدٙةٞٗٝ       اثى َُةٞ مسةة ٢ة
زي طٞٗزٝٙةٞاٟ غةٞزق. ًةٞةوٚظ ثس مسة٘ٗ     اثى تُٝمسب٘ٗ مسٞ صي٠ُٞٗ٘ غةٞزٝقٟ ٢ٚطة َ ٗ   

  مسةٞز وةرثٛ ثس مسة٘ٗ هةٞ قةٞورلٗ ٓةٞذبزٗ ًَ٘وةرةري  ٗٝ هٞطةٞ  ٢ةَٞ          ٘وةٞال هٞ م٘هةًٞرٗ م 
 مسةةة٘ٗ كةةةٞ ط٘ٗا٘ٙرُةةةٞ:   ٝعضىىىمسةةةٞ  ٝزٝةٞٙةةةٞكٟ ٗب ً٘اةةةٞٗب    ٓةةةًٞ٘ٗ طٞٗزٝٙٚٞغةةةدب 

 هعق٘ي مس٘ٗ".٢ٞة ٗ اٞو٘ب٠ مسٞ زبضوٟ قرل ٛض"اٞٗب
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شؤز ةةةرز هةةٞ غةةٞز  ب مسةةؤ غٞهٞمسةةٞ ضةةُٞدْ ٗ زشطةةرز٠ ًًٞوٞكةةٞو  خةةؤ٠ ا٘ٗغةةٟ        
ٞ اٞٓوٞكةةٞ ٢ةةٞكس . ٗٝؿةة   هٚةةدب ُةةر ز ٓٞٙةةٞ كةةٞ ٢ُٞٗٝةةدٝ ةةةٞال ٝو ٗ      اثىىَر  هةةُٞرٗ ٢ةة

شؤز   قٚةةدبكرز٠ ُ٘بُةةدمسة. مسَٚ طةةٞ هًٞةةٞؽ مسةةؤ زَٙلخطةةوِٟ ٢ٚػةة٘كرز٠ ًًٞوٞكةةٞو       
خةةٞزٙم ٢ةةٞمس٘ٗ  ٗٝ هةةٞ ضةةر٠ٞٙ ٢ًٞٞٗٝٙةةٞ كةةٞ ًًٞوٞكةةٞاٟ ٢ةةٞٙ٘مسٟ هةةٞ شًٝرُٚةةدبٗ هةةٞ     

ٗ . مسٞضٞز ز ٝمٚٞاٞٗٝ ٗٝكة٘ مسةرٗكَٚلٟ  ه طةؤش ٗب   …ًٓٞ٘ٗ غوَٚلدب اٞزٝوٟٚ كس    مسة٘
  ب٢ٌٚٞ مسؤ خَٚسٗ ضٞمر ٝاٚرْ ُٞؾٚاٞاٟ ٢ٞكس ْ.

هةةةةَٞ خؿ٘ؾةةةةراٞٗٝ  غةةةةرٓٚد٠ ٓةةةةٞزٝ مسةةةةٞو٘ٝاٟ  ٗذًِٞكرُٚةةةةٞاٟ  ٗبوٚعةةةةْٞ      
  بضورُوٟ  ٢ٞه ة:  

٢ُٞٗٝدٝ اةُٞطٞٙػوب٘ٗ  ٗٝؿةر     ُٞايطٗ ٢ٞخ وٟ ٢َٞ ض٘ف"مرهَٞ هٞ ٢ٞٗؾر
٘     ٚٓةةٚض غةة٘مسٔٞ ُ   ٗ  شؤز ٚةةٞ كةةةٞ ُٞقطةةَٚلٟ غةةٞزٙف ٗ مسو ِةةةدٗ وةةٞٓسًٝرَُٚلٟ ٢ةةرشب مسةةة

َٞضةةرع ٗ مسةةٞ زَٝةةٍ مسةة٘ٗ   ه َٚلةةٟ ؾةةرف ٗ ثةةركٟ مسةةؤ َةةٞٙراٟ شبٓٚدبُةة٠ٞ مسةة٘ٗ. مسةةؤ  
 ِٙةةٟ شؤز مسةةٞ غةةرلٝو مسةة٘ٗ  ٗٝ مسةةَٞ ٢ٞٗؾةةرقٞٙٞٗٝ مسةةٞ زبضةةوٟ الٙةةٞق مسةة٘ٗ كةةٞ مسبَٚوةةٞ     

 صيُ٘ٞٙٞكٟ وٞٓسًٝر٠ُ٘ ًٞز بٙٞاٟ مسؤ ٢ٚط َ".
 كوَٚبٟ ارزخيٟ ٢ً٘ٞزخيري ٙؼ ٢ٞه ة: 

كةٞ ًٞضةٚاٚٞكرُٟ ا٘ٗغةٟ  ٝٓػةٞو     "هٞ خؿ٘ؾٟ ؾٞال  ٢ٞ  ِٙٞٗٝ ٠ٝٗٞ٢ 
ٗ َةةرلٝو كس مسةة٘ٗ  ًةةسٗٝو ٗ موةة٘ ةةةُٞرمسٟ  ضةةٞخر ٗ كةةٞزًٟٝ  زَٝةةٍ ٗ َٚوٌةةٟ         

ٗكس ٠ُ٘ مسةةةر خؿةةة٘ف زٙعرٙةةةٞاٟ مٞٓةةةدٗ ثةةةٞضيرُٟ مسةةة٘ٗ  ٗٝ مسةةةٞ ٘هَٚبةةة٘ز ْ ٗ مةةةٞق
زبضةةةةوٟ شؤز ًةةةةٞٗةٚبٟ َرلٝاةةةةٞ  كةةةةٞ ٢ةةةةَٞ ٓةةةةًٞ٘ٗ ٢ٞٗؾةةةةرقٞ مسو ِةةةةدٝ  كةةةةٞ  ه ةةةةٟ    

باَٚلةٟ  ذى كس مسة٘ٗ  ٓةًٞ٘ٗ ٢ًٞرُةٞ ٗٝؾة ٟ     ٢ٞٗزٗثرٙٚٞكرُٟ ثةس  هةٞ اٞوةدٙسٗ اةٞظٚ    
 ٗبٙٞ كٞ غٞهٞمس٠ٞ مسٞضٞزٙرُر كس ٗٝٗ هٞ ٢رضٚر٠  ٝزثٞز بُدْٗٗ".

 

َ٘زًةةةٞاٟ ًٞمٚٚةةةٞاٟ خةةةؤ٠ ٢ةةةةٞطسو ٗ هٞطةةةٞه ٚرْ شؤز مسةةةرؽ مسةةة٘ٗ  ٗٝ ٢ٞطةةةةٞز       
وٞمسرَةةٞاَٚم هةةٞ ٙةةٞكَٚلٚرْ مسقًٞٗرٙةةٞ  وةةٞو ٣ُٙٞٞ بٙةةٞ ز٠ٗٗ. وطةة٠ٞ كةةَٞ ٢ةةٞكس ٗ        

َ اٞزَةٞة قَٚةةس كس    َٗٙسب هةٞة      ًٞمٚٚٞاٚػةٟة مسةٞة ع ٣ُٙٞةٞة ٗ  كةٞة ٗ. ًٞةوٚطةٟة شؤز ثةةرن مسة٘ة  مسة٘ة
َٛ ٗٝ ٙر كٞضَٚم غٞٙبٞاٟ هٞال مسلر. ًر  ٗ ًِةدبه ٟ خةؤ٠ خةؤؽ ٢ٞٗٙطةو       مٞهٟٞٙٔ  زبٗض
ٗ اٞزَةٞة  ٗ ٗٝ ًِدبه ٞكرُٚػةٟة مسةٞة كس . شؤز  ِٙةةدبز مسة٘ة كرُٚر ٙةةرز٠ ٢ةٞة شؤز ةةةرز هٞطةٞة  ًِدبه ةٞة
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   ٞ ٗ  ٓٞزكةةة ال خؤغٞٗٙطةةةو مسةة٘ة اٟ شؤز هةةٞة اٟ  ثَٚطٞٙرُةةةدمس٘ٗ. مٞ بهةةٞة ع خٚ قةةٟة َٞزٝكةةٞة
٠  ٗٗ  ٝقعٞة مسٞة ُٞقطٟة خةؤ٠        مسلس بٙٞ  مسٞ غٚد كس . َٞقوٞة شب٠ ٢ٞة مسةؤ مسٚطةوِٟ     ٝو ةٞة

ْ   ًىىٛىظغةةةلراٟ ًةةٞة ورلٗ  ٝٗه ًٞةةٞة ن ٗ مسةةةؤ قةةٞة ٗزٝٗ مسكةة٘ة ًةةةري  ب٢ُٞٚػةةةو.  ٝزطةةةر٠ مسةةةؤ طةةٞة
 . ٢َٞ مر ٝا٠ٞ هٞ ٗٝووٟ ضٞقٞزٙػدب ٢ُٞٞطؤز ٠.ٗٝٗٝ٘كسبمس

 طوٚ رْ ضّ  ٢ٞه ة: ٢ 
٢راٚةةةدب ً٘ٝقةةٞق  هةةٞ ٢ٚػةةةٚدب غةةرزٝشب  هةةٞ اٞوةةةدٙسٗ     "ؾةةٞال  ٢ةةٞ  ّٙ هةةٞ ٢ٚ سب   

هَٚلدبُةة٠ٝٗٞ وةة٘ٝاٟ  ٗذًِةةدب ٗزٙةةر مسةة٘ٗ. كةةٞ وةةٞزبز٠ مسةةؤ كس ُةةٟ ٢ٚػةةَٚم مسدبٙةةٞ  هةةٞ     
كس ُٚةةدب ٓةةٚض اةةٞز ٝ ٗ ٠ ٢ُٞةةٞكس . هةةٞ ٢ٚػةةدب وةةٞو ٓٚ ك٠ةة٘ مسَٚةةصبز٠ ٢ُٞةةٞشبُٟ          

ٟ ٗ ٓٚ كٟ شؤز ؾٞمس٘ز مس٘ٗ. ٢ًِٞٚٞاَٚلٟ خرزٗووعر ٠ٝ مسٞ ُٞقطة  مسٞزبًبٞز شٝظيٞ
٘ ٓرل مس٘ٗ. ُٞظاخؤ٠ مس٘ٗ. ٢ٞٗ ٓٞٗٗ ٢ٞٗؾرف ٗ ًٞشبٙر مسو ِد٠ٝ اٚر  ز٠ هةٞ ٢ٚػةدب   ظى
 شؤز ؾر ق ٗ َ٘كٌٚػٟ  ٝزَٞوٟ شؤز مر ي مس٘ٗ".

ْ ؾٞال  ٢ٞ  ّٙ هٞ ةٞهد٠  ًٟٗٝ اٞزةًٞة٠ٞ  ًؿة٘ز اةرزٙخ بضة َ  ب     يطاض٘
 ف كسبٗٝ:ؾٝٗٝ مسَٞ اٞزَٞ ٗٝيٞٚد ٢ًٞرل مٞٙز ٝف ضٞط٘هٞ 

 مس٘ٙ٘ن ٗ بن ؤسًرْ َلٌدبز  زُدْ مسس٠ بٙد٠" "ؾٞال  ٢ٞ  ّٙ ةٔرُم بن
٢ٞظيةةٞ  شٝكةةٟ ثرغةةةر هةةٞ فٞهةةةٞ ٠  زًطةةٚظ  ب مسةةةٞ ًُ٘رضةةٞمسٞاٟ كرضةةةٞك٠ٞ      

 ؾٞال  ٢ٞ  ّٙ ٢ٞه ة:
  ٢َٞ ثر غر طٞٗزٝٙٞٙرْ شؤز خةؤؽ ٢ٞٗٙطةو  قةُ٘لٞ ٌَٚرٙةٞٗ     قبط٢"وًٟٞٗ 

 ٞ ُٞاٚةةدب ضةةٞمر ٝو ٗ زٝقرٝٙةةرْ قةةرٗ ثةكةةٞٗو   طىىَ٘يزٙعرٙةةٞاٟ كةةس ْ. هةةٞ  ٝٗز٠ ضةة
ٝ        ٘ ْ ؾةةٞال  يطىىاهٚوةةٟ ٓةةٞزٝ طةةٞٗز٠ٝ ٢ةةَٞ ًَ٘ٚبٞاةةٞؽ ٢ًٞٞٙةةٞ كةةٞ زٝزلةةٟ ضةة

 ٢ٞ  ّٙ ٙرْ هٞ اُٞٚػو كرض٠ٞ ً٘وٞ ٝضٞٗٝ  بُرٗٝ".
"مسةةؤ ٢ًٞةة٠ٞ كةةٞ زؤذ٠ َٞغةةس غةةرٓٚد٠   ٚٞو ُرًٞكٞٙةةدب قٞزً٘ٗٙةةٞاٟ: ؾةةهةةٞ ٗٝ

  .219ٗ 217  ي4 ٓرًٞز  ةود غٞشبَ مسة  غرلٝكٞغٍ هٞطٞ  مسَِٚرْ" 
 

 :رى عً٘راْ ٗ ًةدةُٚةتىاثئا
ْ ؾٞال  ٢ٞ  ّٙ  اُٞٚر مٚبرزٝو مسٞ غٞشبٗ اَٞٗٚد٠ يطاًٞاٟ ض٘ظ٘ز٠ مٞاث٢ر

٢ٚط َ ٗ َ٘ضِٟ ٢ٚدبزٝٗ  ٝٓر٠ َٞزمس٠٘ ضٚرضٞاٟ ُةٞمس٘ٗ. هٞطةٞ  ٢ًٞٞغةدب شؤز    
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ٖ  ب  هةةٞ ُصٙةةم  ًصطةةٞٗاٟ  566ٗ اٞكةة٠ٞ ز بشبُدؤاةةٞٗٝ. هةةٞ    مسةةٞ مسِٚةةر٠ مسةةرؽ مسةةرؽ  
     ٞ رقٚعٟ  زٗع كةةس ٗ ٓةةٞمسٟ غةة ذوةةٞ ٍٙ  ًٞ زٝضةة٠ٞ ُرؾةةس٠ٞٙ مسةةؤ اٞ زٙطةةراٟ ًةة

ٗٝ  ًٞ زٝضةةةٞٙٞكٞ كةةةٞ هةةةٞ ًٚؿةةةس ب  زٗضةةةو كةةةسبٗٝ. هةةةٞ ٗب٠ ٢ًٞةةةٞ  ٢ًٗٞةةةٞؽ ٢ةةةٞ
ٞ  ضىى١ ايكُحٝىى١  ًةدز  غةةدب  572ٓةٞمسٟ ًةةرهلٟ. هةةٞ  ذ٠ هةٞ ُصٙةةم ٢ةةٞٗٝٗٝ مسِٚةركس  مسةةؤ ًةة

٘   ايبطا٥حٞ  ا٠ هٞ ًره ٟ  ٗشٙس َدزض١ احلٓف١ٝ   ٠ فٝى١  كس ٝٗٝ كٞ ٢َٚطةوركٞ  بهطةٚ
   َ َٛ ٢ةةةةٞه َّٚ. هٞطةةةةٞ  كس ُةةةة٠ٝٗٞ ٢ةةةةٞ ٙ ةةةة٠ٞ مسةةةةؤ ًرًؤضةةةةورٗ   ظًٞ زٝضةةةةرُٞ ب ٗٝ ثةةةة

ٞ  ذٞو٘ارمسٚٞكرُٚؼ اٞمري كس ٗ مسَٞ اٞزَٞ ا٘بُٟ هٞةَٚط٠ٞ ً ٓةٞمسٟ  ذٓٞمسٟ غةٚعٞ  ًة
 ضُِٟ٘ مسآلٗكراٞٗٝ.

 رََٚبٟ كوَٚبٟ  ؾبن بالمػٟ  ٢ٞه ة:ؾ
ٞ     ٘"خرُٞورٗ اٞكٚٞ  هٞثَٚؼ َل ٗٝ  ًٗٗٞاٟ ٢ٞٙ٘مسٚةٞ ب هةٞ ًٚؿةس ب ُةٞمس٘ٗ  ٗٝ ٢ة

  ٘ ٢ٞ  ِٙةةةٞٗ هةةةٞ  زٗضةةةولس ُٟ خرُةةةٞور٠   ْ ؾةةةٞال  لط    ٢ً٘ٞضٚطةةةٟ ٢ًٞرُةةةٞ ضةةة
ٞ   ٗزًٝ٘ٞغةةةٔ ٤  ؾةةة َٚٞ ٗٝ كةةةٞ مسةةةٞ  ضةةةعٚد بهطةةةعدب    َض    ع ٝضةةةٟ ثةةةةكس ٗ مسةةة

 ٢ٞٗورقٚػٟ مسؤ  بُر".
٘ ط ه هةٞ    ٢ٞضرضٟ و٘ٝاٟ مسَٞسٙٞ هةٞ ًٚؿةس ب   ْ ؾةٞال  ٢ٞ  ِٙةٞٗٝ   لط   ز ٝف ضة

ٞ  ضىىطٍٛ  بُةةسبٗ مسةةٞ مِٚةة٘بُٟ   ٙةة٘بْ بال زٝاةةٟ  ظ   ب٢رلٝٙةةٞكٟ ًٞخؿةة٘ف هةةٞذَٙس ُةة
ٟ     َٝىاط  ٞٗ ٚمسسبٙدب مسةؤ  بًٞشزبُةد. ٢ٞضةلُٞدٝزٙ   ًٞهٚم مر زي    هةٞ وةٞزبى مسةَٞس٠ ضةي

 مسُٞدٝز٠ مسَٞسٟٙ ًٍ٘ٓٚ مسْ٘ٗ.  و٘ف هٞضٞز ُٚى فططاط ٚٗٝ 
  ٗ قةٞزُٝط ٢ةٞمسة غة٘زٝٗ      ض  قُ٘لٞ  ٠ كٞ ٢ٞضلُٞدٝزٙٞ  بضيٞ ا٘ٗغةٟ اٞمةٞز

 ٝ ٗٝ هةةةٞٗ ٗ هةةةٞ ًٚؿةةةس ب  ٗٗ خٞضوٞخرُٞغةةةٟ    وةةةٞ ٠ شؤز مسةةةرؽ اةةةٞمٌرل كةةةس ٝٗ
كةةس  مسةةٞ خٞضةةوٞخرُٞٗ  ُٝٝػىى٢طغيغس  ٠ قةةر٢ةةٞشٙس مسةةّ ٠ٞ  مةة زٗضةةو كةةس . وٞؾةةس

 هُٞرٗ ٢ٞٗ وٞؾسٝ ب غٞزمسرخرُٞٙٞكٚػٟ ا٢ٞطٚظ كس .
 

 ثس ٗ ةؤطٞغٟ  زٗضو كس . َط٢عمسؤ ٢ٚؿ َٟ شزبمٞو ٗ اٞضٔٚ اٟ شٗزبة  مسٞ
خوٟ ًٚؿةةةس ب كةةٞة   ٗزٝٙٞكٟ ًَٞلًٞٚػةةٟة مسةةٞة  ٝٗز٠ ثرٙوةةٞة ٙس٠ ٢ًٞرُةةٞة غةة٘ة مسةةٞة غةةٞة

ٗ هةةٞة  كٟ  ، بَطىىىس٠ٜٝ٘ قطىىىا٥ع ٚ قىىىاٖس ٗ مطةةةلس ٗ فطىىىطاطمٚبةةةرزٝو مسةة٘ة كَٚػةةةرٗ وٞ ٙةةٞة
بز طٞز ٝكةٞة مسلةةر            ٗ قة٘ة ٠ ٢ةٞة كٟ مسٞزشٙةةدب كةٞة مسو٘بُةةة ً٘ بقٞمةٞة ًَٞلًٞٚػةٟة هةٞة ةَٚطٞٙةٞة
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اٟ اٚةر مسِٚةر    ٘ زٗضو كس . ٗٝ هُٞرٗ ٢ٞٗ وٞ ٙٞغدب خرُ٘ٗٙٞكٟ مسؤ خؤ٠٘ ضٞزب٠ َل ًٗٞة
ن ٓٞٙةٞة كةٞة مٞال       ٗٝ زٝزلةٟة ٓٞه ؤٙةٞة َ وٞ ٙةٞة بز٠ ٢ةٞة ز  ٙة٘ة اٟ كةةس . ٢ٚطةةوركٞؽ مسٞضةٞة ًةٞة

 ْ ؾٞال  ٢ٞ  ّٙ مس٘ٗ  ٓٞه ؤٙٞكٟ ض٘ٗز هٞضٞز خرًَٚلٟ شٝز  .يطامسٞٙرخٟ ُٞقطٟ ض٘
كرز٠ شٗزبة ٗ      َ اٞزَةةٞة ٢ٚػةة٘ة غ٘كس ٝٗٝٗ مسةةٞة ٗب٠ٗ هةةٞة زٝزلةةٟة كًٞٞزكَٚػةةٟة مسةةٞة اةةٞة

ْ هٞة  ٝٗز٠ َل   اٟ قةر  ٘ا٘ةرز٠ شؤز ضٞٓى كس . ٗبوٚعٞة ذَٙس    ُٝٝىد طًٗٞة ٓوٟ ًٚؿةس هٞة ب ٢ٞة
ٗب٠ٗ ثػةو   ٗٝ   ٟٝٗٗٝٗ٘ كؤًةرمس مسرز٠ طسبُٟ ٢َٞ زٝزلٞ ب مسٞ اٞة ه ٍة  ٛظى شؤز٠   هٞة ز ٠ٗٗ ٢ًٞٞة

 ه٣٠َٞكسب.
مسَٚ طةةٞ هًٞةةٞؽ  ضةةره ٛ  ٗٗ ٓةةٞشبز  ِٙةةرز٠ هٞطةةٞ  ٓةةٞشبز ٢ةةٞز ٝو طةةٞصيٟ مسةةٞ        

  مسٚووةٟ  هةٞ   ٞظية ٢ٞ٢ًٞرل٠ ًٞكلٞ ٢ٞ بٗ زٝزلٟ هٞضٞز َٞةرج ٓٞه طسو.  ٗووةؤز   
 ُٞ طٞٗزٝٙٞ ب ٢ٞه ة:يطا٢َٞ ض٘ ٢ثحُٚٔرٙٞاٟ مسٞ

 
٘       "٠ًٞٞ٢ كٞ مسرزلةرْ كةس    ُةٞ طٞٗزٝٙةٞٗ ٢ةَٞ    يطىا ةص٢َٚلةٞ هةٞ ٢ٞٗؾةرقٟ ٢ةَٞ ضة

ٞ     َٛظ٘ضٞز بزٝ مسٞ غٞٗكٞاٞٗ ٢َٞ قراٚاٞ   ىلاثى َقٞزٝ  ًّ هةٞٗ قٚلةسٝ بَ كةٞ ٢ٞطةٞز ٢ة
ؾةةٞال  ٢ةةٞ  ّٙ هةةُٞرٗ ًوةة٘كٟ ٢ٚطةة ًدب شؤز ٓٞه بلٞٗارٙةةٞ  ٢ةةَٞ٘به ٟ ٢ٚطةة َ مسةةَٞ     

 ُٞٗمٞ هٞ خرزٙا ٗ  بخى  ب مسةخَٚسٗ ثٞغؤكرٗ ٢ُٞٞمس٘ٗ".
 

ٞ ٚضةةٞٙ كةةٞ ٗٝشٙةةس٠ مسةة٘ٗ هةةٞ ٢ً٘ةة٘ز٠      ضىىٌ قاضىىٞ  ٞه ةة٢ٞزي ٢ةةٞه ة:  د ٢ةةًٞرل مةة
ًٗةةةةٞاٟ ؾةةةةٞال  ٢ةةةةٞ  ّٙ  اةةةةُٞٚر ٘خٞٙسٙةةةةٞ ب شؤز  ٙرزٙٚةةةة٠ٞ ٢ةةةةٞ ب  غةةةة٘زب٠ َل

ٗ كراةة  ٢ضىىزي ُةةٞمس٘ٗ  ٗٝكةة٘ وةةر اثىىَو ٗ ٢ةةٞغىىطٛ ّٙ ٗ ًةة٢ٞةةٞ وةةٞزٝو٘ؽ  َطةةرَ  
 . 66 م٘هًٞر٠ مسٞغؤزٝاٚػٟ اٚرمس٘ٗ ط٢عبؿلرز٠ ٗ مسٞ ر ّٙ ٗ مٚط٢ٞ مٌر 

                         
ْ ؾةٞال   يطا ع مسٞ خدًٞو ض٘٘هٞ ٗب٠ ً٘ؾره َٞٞ هٞ وطٝف، ٞهوٚمسدٞٗز ضٚر  مً٘ػٔ  66 

 ٢ٞ  ّٙ طٞٙػو٘ٝٗ ٢ٞه ة: 
٠  هُٞرٗ ةًٞعٚٞاَٚلٟ م٘هًٞر ب  ٍٙ ٗ طَٟ٘ٙ هةٞ ط و٘طةؤ٠ ٢ةٞٗبْ    كٞ قً٘ٗٞ ال  ٗٝ  غٞٗٗ"٢ٞ

 ع شؤزةرز مسٞ غةرُٟ  ٢٘ٞطسو ٗ ةرزةرزَٙلٚػٟ ٢ٚػورلبكٟ ًُ٘روٞغ٠ٞ ٢ٞكس . مسؤ غ٘ز٠ٝ و
خؤ٠ مسٞز ٠ ٢ٞكٚػر. ًٓٞ٘ٗ زؤذَٙم هٞ زؤذٓٞ اٞٗٝ ٢ٞٓراٞ ضةٞز اةَٞلٌٚرو ٗ مسةٞ ضةٞزٙرُٞٗٝ     

 تازٜذ اضالّ ل  ًؿ٘ز ًٞو خٞزٙم مس٘ٗ".٢َٞٗٙطور. مسٞ غٞٗٙؼ هٞطٞ  ٢ٚػ٘كرز٠ َل٘
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 ةالح ئةددّٙ:ْ صلطاك٘رِاُى ش٘
ٞ  يطىىاضة٘ة اٟ قٞهةة ال  ٢ةٞة  ّٙ هةٞة َةةره ٟ َٞٙراٚةةدب َلً٘ةٞة ز٠ٞٙ مسةٞة   طضىىْ ؾةٞة ٗ ضة٘ة
م  ز ٞضٞؿ٢ٞبٛ ٢ٞ  ىلٞمضٌ ٞق٢ًٞٞٚه ٞ ٕ ْٛى م مة     ٜٔى   ٢ة ٚه مثىإ  ٛعشٙص ٞ  ٗ ًٚؿةس٠ مسٞة ًٞة

م   ٜٔ  ٢ٞعُا  انٞه ٢ٞبٛ ٢ٞ)   بمس٘ٗ.  ٜٔ  ٢ٞظاٖس غاشٟ )غٝاث ٗ َٞهٞمسٚػٟ مسٞ ًٞٚه
ٟ ٓشٙس٠ٝ مسةةةٞ  ٝضةةةٞٗٝ مسةةة٘ٗ. كةةة٘ز بُٟ غةةةَٚسكؤٟٞ ةةةةًةةةٞهٚم مةةةر زي مسسبغةةٟة مسٞغةةةَٚل

طةة َ ٢ٞه٣ٚٙف ٞةةةَٚطرل مسةةْ٘ٗ ٗ ًٙٞةةُٞٚؼ مسةةٞ  ٝضةٟة كةة٘ز بُٟ ضةة  اًرًٚػةٟة هةةٞ ظيةـة
٘ طفهىىت    ٗ ٜىى ْ كٞضةٟة ُةةٞكس مس٘ٗ مسةةٞ ٗبزيطىىا٠ مسسبٙةةٞٗٝ مسةة٘ٗ. هةةٞ ٗٝووةٟة ٗٝقراٚةةدب ضةة

ٗ  ٘خٞه ٞف  هٞمسٞز٢ٞٗٝ ك٘ز ٝكرُٟ ٓٞزكٞضٞ هٞ ةَٚطة٠ٞ خةؤ٠ ٢ٚةدبز٠ٝ َل     ًٗةٞاٚرْ كةس 
 كس . ظًَ٘٘رقٞ ضٌ ٜإٞق٠ٞٞ٢ ًٞهٚم ٚاٞوسٙبْٞ ُصٙلٟ ضره َٚم ارمسٚعٚٞاٟ مرهٚ

 
 زٙس، ًةهٚم عادي:ةًةهٚم عفضل، ئةًةهٚم 
م  ٚه ٘  ،ي٘فطىى٢ةٞةًةٞة ٗز٠ٝ ضةة ز ٝ طةٞة ٗ  ٗٝ هةٞة ٗب٠ مسةةرٗكٟ   يطىىاكة٘ة ال  ٢ةٞة  ّٙ مسة٘ة ْ ؾةٞة

اب٘مٟ مسةةروٟ َل ٗ.  ً٘ةٞة ٙ٘مسٟ مسة٘ة ارُٟ ٢ةٞة اًٗةٞة زخيٟ  ثىىري٢ةٞةنب ٥ىٝى ٜىٔى  ٢ةٞةضىٝى  مسةةسب٠ ٢ً٘ةٞة
َ ٗٝشٙةسٝ       ثري ٢ٞدي ٢ٚٗز ً٘ٞغٔ ٗ. ٢ٞة ز٠ مس٘ة ادب      ٗٝشٙةسٗ ً٘ة ٙس٠ ٢ً٘٘ة هٞة ٢ٚةدبزٝٗ ضٚرضٞة
٘ شؤز  ٗٝ  ضى ٗ. هٞمسٞز٢ةٞة َ ٗٝشٙةةسٝ   اعى ٥ٝٓتٝمٚةةف مس٘ة ٗ  ٗٝ هٞة ز ٠ٗٗ ٢ةٞة ًةٟة ٢ٚةدبزٝ شؤز اَٚلكة٘ة

٘   ٘مسة ٢ٚدبزٝٗ اٞ مسرلٝٗٝ  ٢ً٘ٞزب٠ ًٞغٔ ال  ٢ٞة  ّٙ   يطىا ٗزٗ ٢َٚػةلدبز٠ شًٝةرُٟ ضة ْ ؾٞة
م  ٞ  ك ي٘فط٢ٞشٗٗ هٞمسٞزقر٠ٗ ًٞٚه . هٞمسٞز٢ًٞة ً٘ٗٙرْ مةرةصمسْ٘ٗ ٗ     ٞٗاّ ٗ مٞشي كةسْب ٓٞة

شٙص. ٗٝ   ىٙةٞة م مةٞة ٚه ُٗٞ ًٚؿةةس ال٠ ًةٞة زٙٞٙرْ مسٞةةَٓٚػةةو ٗ قة٘ة ن ضة٘ة  ٕباةٞةذ هٞ ٗب٠ٚةٞة
 ٗ ع ْ كةةةس ٗ هةةٞة    شؤز٠ ثةُٞقة٘ة زمسٞخؤٟٙ ًٚؿةةس٠ ٢ةةٚة شٙص ضةةٞة م مةةٞة ٚه مسةةةؤ   ٖ  ب591ًةةٞة

 مسٞ هٞغلسٝٗٝ ز٠ٗٗلس ٝ ض٘زٙٞ.  كس ُٟ ً٘ه لٟ مسسبك٠ٞ شٝٗ
ٞ ٢ٚخوٚ قةةٟ مسةةِٞٙ ٢ً٘ةةٞزب٠  َطىى٢عٟ ٢ةةَٞ  ٗٗ مسسبٙةةٞ مسُٞرٗمسةةر٠ ًةةٞهٚم مةةر ي ٗ مسةة

       ٟ ًةٞهٚم مةٞشٙص     ٢ٞٙ٘مسٟ  ٓٞزقؤُة مسة٘ٗ  ٢ةٞفرزٝ اٞضةلري كةسب. مسةٞ َ ضةره ٟ  ٗبٙة
ٞ  ٙطرُٞٗٝ ٓراٞ ضٞز غرَ ٗ ٢ٞفرزٝ ًٞهٚم مر ي ٙرزًةٞاٟ ًةٞهٚم    مسةٞ    اٚ زي٘فطى ٢ة

بٗ ٢ةَٞ  ضٚرضٞو ٗ اٞغة٘ٙقراٟ خةؤ٠  هٞغةلس٠ ًٚؿةس٠ هةٞ ًةٞهٚم مةٞشٙص ٗٝزطَٚةس         
 ًٞةب٘ٗز مس٘ٗ طٞز بٙٞٗٝ ًٚؿس.    غرشب ٝٙٞؽ مسٞ ُٞاٚ ٞ
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ز ٝقةدبز٠ زَٙةم كةٞٗاِٟ مسسبشبكةرُٟ مسة٘ٗ  مسةٞ َ       ط٘  ٓرلظاٝه دب مسٞ ٗهٞ ٢ٞٗ  ًٞهٚم مر ي
هةةٞ  ٗبٙٚةةدب كةةٞ اًٞرغةةر٠ مسةةة ٢ٚةةدبز٠ٙٝ٘ مسةةة اٞةسٝمسةةٟٞٙ كةةس ْ ٗ شبُةٟة كةةٞ زٝلةٟة           

ٞ مسةر  مسكةة  ٗٝ ًًٞوٞكةٞاٟ    ًً٘لِٚةٞ مسة    ْ ؾٞال  ٢ةٞ  ّٙ هةٞز٠ٗٗ ك٘ز ٝكرُٚةٞٗٝ   يطاض٘
٢ةةٞٙ٘مسٟ ا٘ٗغةٟة ُػ٘ضةةوٟ ٗ مسةةةَٓٚص٠ مسبةةة  ٗٙطةةوٟ ٢ٚةةدبز٠ٝ ًًٞوٞكةةٞو مسطسَٙوةةٞ ذَٙةةس  

 باْٞ ُرز َٙلٟ مسسبشبكرُٚػٟ مسؤ ٢َٞ ًٞوؿٞ ٝ خدًٞاٟ مس٘ٗ.ذ ٝضٟ خؤ٠٘ 
ٞ مسَٞ قٚلةسٝ ال٠ ًةٞهٚم    ٗ ًةٞهٚم مةٞشٙص٠ مسةٞ ُر٢ًَ٘ٚةد٠ طَٚس بٙةٞٗٝ       طةس  زي٘فطى ٢ة

ٞ غةوٟ كس ُةٞٗٝٗ ًةٞهٚم    ًٚؿس ٗ هٞ ثرغةدب  ٙطةرُٞٗٝ ٢ر   طٞز بٙةٞٗٝ غةرَ ٗ    ي٘فطى ٢ة
خؤٙػةةٟ هًٞٚؿةةس ب مسةةؤ زَٙلخطةةوِٟ ٢ٚػةة٘كرز٠ ًٚؿةةس  مسةةُٞر٠ٗ ًةةٞهٚم مةةٞشٙصٝٗٝ   

٘ٙطو مسِرغ٠ٞ َركٌٟ خؤ٠ هٞ ًًٞوٞكٞاٟ قرلمُٞٗةٞكرُر  ًٙرٙٞٗٝ. هٞ َٞوٚقٞادب ٢ٞ
هٞطٞ  ًٞهٚم مةٞشٙص ب هٞغةلسٙرْ كةس ٝ      مسٞٓرُٞ َط٢عمسٞ مسٞ   بمسِة. هٞ ٗب٠ مسَِٞٙٚم

ٖ  ب غةةرَ شٝٗو كةةسبٗ ًةةٞهٚم  592ي هةةٞ ٗب٠ غةةٞز ٗ  ٝمةة٘ب هةةٞ  طىى٘ف٢ةةٞٞز ًةةٞهٚم ضةة
 ٢ضىىمسةةٞ ُةةرمٚ ةٟ مسةةٞ وةةٞ ٠  ضةةرزخد  ز ب  هةةٞ مسةةراٟ  ضيٞغةة   مسٞ مسةةٞخو زي٘فطىى٢ةةٞ

 كٞٗاٞ  ٝع ًٞهٚم مر ي.  ٓرلٜ ًٚؿسظامس٘ٗ  ض٘زٙٞ مسُٞر٠ٗ ارمسٚعٟ 
 

  ٝ ّٙ شؤز ُرغةةرل  ٗبوٚعةةْٞ ٢ةةَٞ ً٘مرًٞهٞٙةةٞ هةةٞ خؿةة٘ف ٢ةةٞخ ق ٗ خصًرٙٞاٚةةٞٗ
مس٘ٗ  مسٞ َ ضٞالًٞاٟ ًًٞوٞكٞاٟ ٢ٞٙ٘مسٟ ٗب٠ ٢ٚ رو ٢ةٞكس ٗ الشَ مسة٘ٗ مسٞزبًبةٞز مسةٞ     

اةةةٟ ٙةةةٞن هةةةٞ ٗب٠ ٙةةةٞكٟ ٢ةةةٞٓوٟ ؾةةةٞهٚ  ٗ زَٙلخطةةةوِٟ ٢ٚػةةة٘كرز٠   اضىىىاٞمةةةٞز ٗ
ًًٞوٞكٞاٟ ٢ٞٙ٘مسٟ  َ٘كٌدبزَٙلٟ مسٞ غٞٗكٞو ٗ ضٞز بزَٙلٟ مسةٞ ُ ة٘ش ٗ اٞةسٝمسةٞ     

   ٞ اٟ مٌةةةًٟ٘ مسلةةةس   ٓةةةٚض  مسَٚوٞضةةةٞز ٢ةةةٚؼ. هٞمسٞز٢ًٞةةةٞ ٓةةةٞز اًٞرغةةةر٠ ًٞؾةةةو َٞ
 مٚورمسَٚلٟ ارزخيٟ زُٗٗركراٞ قراٚاٟ كٞز .

 

ًٞهٚم مر ي هٞ ٗب٠ ضرك كس ٠ُٝٗٞ ض٘زٙٞ مسؤ خةؤ٠ ٗ زَٙلخطةوِٟ كرزٗمسةرز٠     
شٙس٠ٝ كةةس ٗ ٢ٚةةدبز٠ٝ ٢ٞٗٙػةةٟ  بًٞشزبُةةد. ٗٝ هةةٞ ٗب٠     ٞاٞقوٚػةةَٚلٟ ٢ةةَٞ٘بزي ةةة  

ٝ ضةة٘زٙٞ  مسةةٞ ُةةرمٚ ةٟ طٞز بٙةةٞٗ   595قةةسَ  27ٗٝقةةراٟ كوةة٘ثس ٠ ًةةٞهٚم مةةٞشٙص  
ٗ ٠ ك٘ز ٠ ًٞهٚم مٞشٙص َٓٚػور ًِدب  مس٘ٗ. ًةٞهٚم  ُ٘ؿ٘ز قٌٞغي٢ٞقُ٘لٞ ًٞهٚم 

 ٗٝ ًٚؿسٗ كسبمس٘ٗ مسٞ ُر٢ٚبٟ ًٞهٚم ًُٞؿ٘ز.٘مسرُط كسبمسَا٢َ  زي٘فط٢ٞ



 135 

ٞ ًٞهٚم  ٝ   ي٘فطى ٢ة ارشٝٙةٞ ٢ٚطةوٚ ر ٝ مسلةرٗ َةٞوٟ خةؤ٠ هةٞ        ٘ٝفى ظٗٙطةوٟ هةَٞ ٗ
ٗ     ٣ ظىاٖس٣ بىسا  ًٞهٚم مر زي ًةرًٟ مسطةَِٚة  هٞطةٞ  ًةٞهٚم        كةٞ َةركٌٟ َٞهةٞو مسة٘

ً٘خرمسةٞز٠ٝ كةةس ٗ ٗٝمةةد٠ ٙرزًةٞاٟ هةةٞٗٙؼ ضةةُٞدٗ ٓراةةٞ ضةٞز ٢ةة٠ٝٗٞ كةةٞ هٞغةةلس    
 مسلراٞ ضٞز ض٘زٙٞ.

     ٘ ضٚرضةةٞو شٗٗ  ذًٚةةٞهٚم مةةر ي  هةةَٞ كةةّٞٙ ٗ مسِٞٙةةٞ خٞمسةةٞز بز مسةة٘ٗ  ٗٝ مسةةٞ ُ ةة
لةس ٗ  َٚمسةٞ هٞغةلسَٙلٞٗٝ ز٠ٗٗ ا   دبٗ ٗ ٢ً٘ٞزب٠ ًٞمٚٞاٟ اَٚلة ط٘فمسِٟٞٙ ًٞهٚم ٢ٞ

ًةٞةب٘ز٠ اٞضةوٍٚ مسةُٟ٘ٗ      ٖ  ب596 يثىا٢ْ ٘مسٚعة ٝكِٟ  ُٚٔرٙةٞو هةٞ ز  اُٞطٟ ثةٓٞه 
كةةس ٗ خؤ٠ةة٘ ًةةٞهٚم ًُٞؿةة٘ز٠ هةةٞ ًٚؿةةس كةةس ٝ  ٝزٝٗٝٗ ًًٞوٞكةةٞاٟ ًٚؿسٙػةةٟ 

  بطرل كس ٗ ًًٞوٞكٞاٟ خؤ٠ ٢ٚع ْ كس .
مسٞ مسةٞخو  مسةٞ ٢ًٞٚ٘ضةٟ طٞز بٙةٞٗٝ وةٞ ٠  ضةسخد . هةٞ ٗب٠        ٣  ي٘فط٢ًٞٞهٚم 

غةةرًٟ مسةةؤ مسطةةََِٚٚوٞٗٝٗ َةةٞاور مسةةٞ هٞغةةلس٠ ٗٙطةةوٟ   مسةةسب٠ ظىىاٖس٣مسةةَِٞٙٚم ًةةٞهٚم 
َٞهٞمسةةةٞٗٝ ٓراةةةٞ ضةةةٞز ٢ةةةَٞ غةةةرزٝٗ ًَ٘رؾٞزٝغةةةٟ كةةةس   مسةةةٞ َ ٢ةةةٞٗ ٗٝوعٞٙةةةٞؽ    

 دبٗضٚرضةةٞو ٗ اةةٞ مسرل٠ ًةةٞهٚم مةةر ي مسةةٞ قسٙةةر ب طٞٙػةةو ٗ مسةةِٟٞٙ  ٗٗ مسةةسب٠ اَٚلةة   
ٙةةؼ  ي٘فطى ٢ةةٞٗبش٠ هةةٞ ًَ٘رؾةٞزٝ َِٓٚةرٗ طٞز بٙةةٞٗٝ َٞهةٞو. ًةٞهٚم     ظىاٖس  ًةٞهٚم  

 طٞز بٙٞٗٝ ضسخد.
 

ٙػة٠دب مسةٞ ًةٞهٚم    جىِ ٚ ضىسٚح ؾُؿىا    ٞهِة ٢ٞ ١ قًعى  ٗب٠ مسَِٞٙٚم ًٞهٚم مةر ي   هٞ
 ب هةٞ  ٝضٟة ضةُٞدٝٗٝ.     ٢599ُٞٗٝدٝ  ٝٗبًٟ ُٞكس ٗ هةٞ    مسٞ َ ٢َٞ ٢ٚاطرُٞ ،ي٘فط٢ٞ

طةٞزَي الةر٠ هةٞ ًةٞهٚم مةر ي كةس   مسةٞ َ قر٢ٚةد٠ٝ ُةٞمس٘ٗ. ًةٞهٚم            ي٘فطى ٢ٞ بٙلٟ ًٞهٚم 
كس ٝٗٝٗ خؤ٠ مسٞ اةرمسٚعَٚلٟ ضةٞؾ٘وٟ    وٞ ٠ ؾٌؿر ٠ اٞمٌرل  كٞ ٗبٙصبُٟ ي٘فط٢ٞ

ع ْ كةةس ٗ ًةة٘ ٝاَٚلٚؼ مسةةٞٗ ُٞٗمةةٞ زبٙبةة٘بز . َةةٞاور كةةٞ ًةةٞهٚم     مسةةسب٠  ظىىاٖس٣زؤَ ٢ةٚة
ٗٝقراٟ كس  مسٞ ٙرزًٞاٟ  كٚلةرٗع ٠ َ٘كٌةدبز٠ ضةٞؾ٘وٟ  ٗٙطةوٟ َٞهةٞو مسطةس ٗ       

ًٗةةٞاَٚم مسةةؤ خةةؤ٠ ثَٚلةةٞٗٝ مسِةةة. مسةةٞ َ ٢ةةَٞ ٢ةةرخس اٞوٞ ٙةةٞؽ  مسةةٞ ضةةٞمسٞمسٟ ُةةرز َٙلٟ  َ٘ل
ٚقةةٞكرُٟ ٗ ً٘ بخٞهةة٠ٞ ًةةٞهٚم ٢ٞغةةسٝقٟ كةة٘ز ٠ ًةةٞهٚم مر هةةٞٗٝ ضةةٞز٠ ُةةٞطسو     ً٘اٞق

ٖ . ٗٝ غةةةرشب ٠ٝ  مسٞ مسةةةٞخوٟ مسةةةٞ ٢ًٞٚ٘ضةةٟة طٞز بٙةةةٞٗٝ ؾٌؿةةةر ٗ اةةةر ٢ةةةرخرل٠      615 
  ب كو٘ثس  ٗٝقراٟ كس . 622مً٘س٠ ًٞاسٗن ٗ ًٞٓ ٘ز هَٞٗٙدب ذٙرٗ هٞ 
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 ُةتى ًةهٚم عادي:هطلشة
ط مسر٘غةةة  2ٖ   596 ٢ةةةٞه٣٘خسٝ٘مسٚع٠ٝ ز16 ّٙ ًةةةٞهٚم مةةةر ي هةةةٞ   ٢ةةةٞ ٙف ٞضةةة
ٗ مسرزلةةرْ كةةس  مسةةٞ  ٘هةةٞ وةةرٓرلٝ َ٘كٌةةدبزٟٙ خةةؤ٠ ٢ةةٚع ْ كةةس   ٗٝ ٗٝكةة   ّ  ا 0411

  ْ ؾٞال  ٢ةٞ  ِٟٙ اٞوسٙبةْٞ مسةٞ اةٞٗب٠ٗ    يطاؾ٘زٝاَٚلٟ ًرٓرلبُٞ  ًًٞوٞكٞاٟ ض٘
   ٝ هٞضةةٞز    مسَٚ طةةٞ هةةٞ َٞهةةٞو  َِٓٚرٙةةٞ ذَٙةةس َةة٘كٌٟ خةةؤ٠. هةةٞ خؿ٘ؾةةٟ ٢ٚةةدبزٝٗ

 ٝ ٠ ًًٞوٞكةةةةٞاٟ مسةةةةُٞر٠ٗ خؤٙةةةةٞٗٝ  بٙةةةةٞ  ٝع  غةةةةَِٟ٘ٙ كةةةةركٟ زؤٙػةةةةو ٗ ٢ٚةةةةدبز
٠ مسٞضةةةٞز  او املععىىىِ عٝطىىىٝىىىيًٞةةة)  ك٘ز ٝكةةةرُٟ. ًةةةٞهٚم كةةةرًوٟ مسٞضةةةٞز ًٚؿةةةسٝٗٝ

هةةةٞ  َطىىى٢عشٙسٝٗٝ  بُةةةر. مسةةةٞٞ ٠ مسٞضةةةٞز ةةةةرغةةةسف ً٘ضةةة٢ٞه٣ٞم ٚهٞضةةة٘زٙٞٗٝٗ  ًةةة
 ك٘ز ٝكرُٟ اسٙػٟ كس  مسٞ َركٌٟ ةَٚطرٙر٠ُذلٗ ارمسٚعٟ مسسبكرُٟ مسْ٘ٗ.

اةةٟ ٢ةةٞٓوٟ ؾةةٞهٚ  ٢ُٞٗٝةةدٝ   ٝكاضىىاةةٞ   بًٍٗةةٞاٟ ًةةٞهٚم مةةر  ٘هةةٞ  ٝٗز٠ َل
مسةةٞ ٢ةةرَِٙٚلٟ ًٞخؿةة٘ف  ٢ةةٞٗ مٞٓةةدٗ    ُةةٞمس٘ٗ. هٞطةةٞ  ٢ًٞٞغةةدب ٢ً٘ةةٞزب٠ قةةٞزُٝط 

ْ ؾٞال  ٢ةٞ  ِٙٚرْ كس مسة٘ٗ  غةلرُد. ٗٝ ٢ؤز ٗٗٙةٞكٟ     يطاثٞضير٠ُٞ كٞ هٞطٞ  ض٘
 ٗ  ضىى٘طةةٞٗزٜٝ ٢ةةٞٓوٟ ؾةةٞهٚ  هةةٞ مةةدلٝٗٝ ٓراةةٞ ضةةٞز مسةةٞٙسٗو ٗ طساةةٟ. ٢ةةَٞ اٞمةةٞز 

 ْ ؾٞال  ٢ٞ  ِٟٙ كس مس٘ٗ.يطاٗ ٓٞزب٠ مسِٟٞٙ ك٘ز بُٟ ض٘اٞؾر ٗقٟ ٗٝووٟ غٞز 
مسٞ هٞغلسَٙلٞٗٝ ق٘ٗ  ٙرقٞ ٠  بطرلكس .  ًٞهٚم مر ي هٞ ٗب٠ ٓراِٞ ضٞزاٞخوٟ

مسةةةةٞ َ مسؤٙةةةةرْ ُةةةةٞطرلبٗ  بٗب٠    ٢ةةةةٞٓوٟ ؾةةةةٞهٚبٚؼ  اٚبِري ٙةةةةرْ ًَ٘رؾةةةةٞزٝكس  
٘ه اٚرْ كةةةس ٗ ً٘ارزٝكٞٙةةةٞكٟ ضةةةة ضةةةره ٟ هةةةٞ مسِٞٙةةةٞ بكسبٗ قٞزاُٞةةة٠ٞ ٢ةةةٞٓوٟ   ؾةةة

 بٟ ق٘بزَٝ مسَٞ اٞزَٞ مسس بٙٞٗٝ.ؾٞهٚ
 

٘     َركٌٟ َٞه ةٞو   غرش٠ظاٖس  ب ًٞهٚم  613هٞ  ًةٞهٚم   ٢ثى ٗٝقةراٟ كةس ٗ اٞغةٞمس
هٞطٞ   كٚلرٗع ٠ ضٞؾ٘وٟ زؤًةدب ضةٞز٠ ُةٞطسو ٗ      مسؤ طساِٟ ٢َٞ غرزٝ ي٘فط٢ٞ

ٗٝ ٢ٚةةدبز٠ٝ كةة٘ز بُٟ    قٟ كةة٘ز ٠ ًةةٞهٚم مةةر ي ٝغةةس٢َٞٞه ةةٞمسٚؼ كٞٗاةةٞ  ٝع ًةةٞهٚم  
 ٗز٠ٝ ٢ٚط َ  مسَٞ اٞزَٞ  ٗبٟٙ ٓرو.وٞٓسًٝرُٟ ٓٞزٝ طٞ

ه ٚعٟ ًٞهٚم مر ي مس٘ٗ كٞ ٢رطس٠ ٢ٞٓوٟ ؾةٞهٚبٟ ٢ةٞفرزٝ  ُٞطٞٙػةوٞ    اطهٞ مسة 
 ض٘ارُدٗ َٗٙسبُلس . زيًًٞوٞكٞاٟ ٢ٚط َ ٗ اُٞٚر ٢طورً٘
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قٞزاُٞةة٠ٞ ٢ةةٞٓوٟ ؾةةٞهٚبٟ     َ  ب1217-1216ِٚ٘ضةةرُٟ ضةةةَٙٞ   هةةٞ   ٢ثرثةةر  
هٞطةةٞ      ٗٝ  ٗوةةٞكرُٟ ٢رٗضةةذلٙرٗ مسةةرٗٙسب ثَِٚ ةةًٟٞ ٢ٚ ةةر  كةةس . وةةٞز به ٟ  ًةةٞةرز    

٢ً٘ةةةٞزب٠ ٢ره ٌرُٚةةةر٠ ةِةةة٘مسٟ  ٓةةةًٞ٘ٗ  بخو ةةةٟ ٢ةةةَٞ ورقو ةةة٠ٞ ثَِٚ ًٞةةةٞ مسةةةْ٘ٗ. ٗٝ        
ز٠ٗٗلةس ٝ ضةرَٚوٟ ضة٘زٙٞٗ      كٞضٟ  شؤز٠ ٢ره ٌرْ مسة٘ٗ   ٢251.111ؤز ٗٗٙٞكٟ 

ز ٝقةةٟ مةةٞكلرٙرْ اةةر ْ ٗ َٗٙةةسبْ كةةس ٗ َةةٞاور هٞطةةٞ      طىى٘هةةٞ مسةةَٞس ٓراِةةٞ  ٝزٝٗٝٗ  
ض٘زٙٞغةةدب كٞٗاِةةٞ غةةٞز ٝٗٝ. هةةٞ  ٗبٙٚةةدب وةةٞزبزٙرْ  ب كةةٞ مسكةةِٞ ضةةٞز       طةةٞٗزٝكرُٟ

ًٚؿس. ٗبوٚعْٞ طٞز بُٞٗٝ وٞزبى مسَٞسٗ ض٘بز٠ طًٞٚةٞكرُٚرْ مسةْ٘ٗ ٗ زٗٗٙةرْ كةس ٝ     
 ٙرْ  ب.َٝاطًُٞؿٞمسٟ ُٚى ٗ هٞٗ  ٓراِٞ  ٝزٝٗٝٗ  ٝٗز٠  

  مسٚطةو  ٢ َٝىاط هٞ غٌٚرزي ضة٘زٙٞ مسة٘ٗ  كةٞ خٞمسةٞز٠       ًٞهٚم مر ي هٞٗ مسِٞٙٞ ب
اره٘ٗكٞ مسة٘ٗ مسةؤ كؤكس ُة٠ٝٗٞ هٞغةلسٗ ً٘ورمسٞهة٠ٞ ٢ةٞٓوٟ ؾةٞهٚ . ز٠ٗٗلةس ٝ          مسٞ

ًر  ٞغرَ  مسٞ َ ٢ٞةٞي ًؤه ٞاٟ ُٞ بٗ هٞ ُصٙةم غةرَ هةٞ  م كةري  ب ٗٝقةراٟ كةس   ةة       
 .ّ 0404ع ٛغطط٥ٛ 31ٖ  615خس ٢ٞه٣ر
 

 ئةٗصاف ٗ ًسٙاتى:
َ  "٢ً٘ٞهٚ ٟ  ٞ ٚد ٞٙ  ضة "ًؿ٘ز اةرزخيٟ بضة  ف ٙٞزي ٢ةٞه ة  ضة  ٞ  مة ًٞة ًٞرل ق٢ة

 ّٙ ًٞهٚم مر ي  ٢ٞٓوٟ ًٞمسٙ ٞو ٗ اٞ مسرل  شؤز  ٗٗز٢ُٞدَٙؼ  هةٞ َةٞزٝكراٚر   ٢ٞ 
٘ ٞق ٘   ضىًٝ ٘ اٚةر مسةٞ   اثى و ثةٞزٗٝزٗ هةٞ اٞغةٞمس مسةرو ٗ هةٞ ٢ٞمٌرهٚةدب ًةٞٙرزي قةركٞ مسة٘ٗ.       ثى

 ٗ كركٟ شؤز مٚوٍ ٗ ًٞمرزٙ ٟ خؤؽ ٢ٞٗٙطو.٘ٗٝك
دب  هةٞ  مسٞ ٢ةرشب٠ٙ٘ مسٞةةٞزطٟ هٞغةٞز  ب  مسةٞ مةٞوب ٗ كةًٞره ٟ هةٞ ٢ٚةدبزٝٗ ضٚرضةٞا         

ًٗةةٞاٟ ٘شًٝةةرُٟ كركٚةةر  ٝضٞز بضةةوٟ مسةة٘ٗ  ض هةةٞ شًٝةةرُٟ كركٚةةرٗ ض هةةٞ  ٝٗز٠ َل     
 خؤٙدب غٞشبٙٞكٟ شؤز٠ هٞطٞ  ٢ٞٓوٟ ؾٞهٚ  كس ٗٝ.

هٞطٞ  وٞز به ٟ ٢ِٚطوٚص  زٙػرز٠ غرل ي  ب شؤز  ؤضورٙٞاٟ مسة٘ٗ. ٗٝ ٢ةَٞ وٞز به ةٞ    
َٛ ٢ةٞط٘و  ٗٝ َة     ٞاور مسةُٞر٠ٗ  هٞ ً٘خرمسٞزٝٗ ً٘كرهًٞٞ ب   خؤغٞٗٙطو ٗ مسةسبَ ٠ ثة

 ك٘ز ٠ كس مس٘ٗ مسٞ  غ٘بهٚٞ ةُٞطرٗٝز . ٢َٟٞ  ؤضورٙٞاٚٞٗٝ  ًٞهٚم كرًو
ٗ  كس مس٘ٗ. هةٞ شًٝةرُٟ خؤٙةدب غةٞٗكٞو     ٠٘ وبيفدا ٢ٞمس٘ ٢ٞهٞ ضلٞ ب مِٚ٘بُٟ  

 كس . ظً٘ٗٞاٟ مسٞ اٞٗب٠ٗ قرقٞ٘اٟ َلطٛٙٗ ضٞ
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 ُةتى ًةهٚم كاًى:لطهدةٗرى شة

  ٝٗ كةة٘ز ٠ ًةةٞهٚم ًٞةةٞغيعرهٛ ق٢ةةٞمس٘ ٢ةةٞ ّٙ  ٗ كُ٘ٚةة٠ٞ  ٢ٞ مِٚةة٘بُٟ  ُرؾةةس
ٖ  ب ٓراؤاةٞ  ُٚةرٗٝ. هةٞ ٗب٠ ٗٝقةراٟ مسةرٗكٟ مسة٘ٗ مسةٞ         576 ٘ه٣ٞٗٝزيمسٚعٝهٞ ز  مر هٞ

  خةركٟ ًٚؿةس   َٝىاط ٚ   ٝزكس ُةٟ ٢ةٞٓوٟ ؾةٞهٚ  هةٞ  ٝٗز٠      ٗكٌدبز٠ ًٚؿسَ٘
 كٞٗاٞ مؤ ٠ٝ ٢ٞٗ.

َ٘كٌةدبز٠ ضة٘زٙٞ      ٢ّٙةٞ  ف ٝزٞغة ) اعٝط َ٘ظٞم٘غي٢ٞم ٚهٞغي٢ٞهٞٗ مسِٞٙٞ ب 
ٙةؼ ٢ٚةدبز٠ٝ َٞه ةٞمسٟ طسابة٘ٝ       ٢ّٙةٞ  ز ٞقة َ٘عى   رغسف ً٘ضة ٢ٞه٣ٞٗٝ ًٞهٚم  مس٘ٗ 

  ٝع خؤ٠.
ٞ  َٝىاط٢  ٢ؤز ٠ٗٗ ٢ٞٓوٟ ؾةٞهٚ   ًة٘ ٝاَٚلٟ شؤز     كةس   ض   ٝلضى ًَ٘رؾةٞزٝٗ اة

ٞاٟ     ًَ٘رزؾةةري ٗ ض ًَٞؿةة٘زّٙ مراَٚلٟ شؤزٙرُةةدبٗ ٞٙةةضىىاهٞمسةةٞز ُٞخؤغةة٠٘ مسسضةٚة
كٞٗاٞ  ٝع ٢ةٞٓوٟ ؾةٞهٚ     َٝاط  ٢ِٚ ر  ٝلضهٞ ٗب٠ ضرَي ٗ َُٚ٘ٙم ًَ٘رؾٞزٝٗ اٞ

كٞضةَٚم مسة٘ٗ  مسةٞ َ     71.111  ٢ٞٓره٠٘ ً٘ بقٚعِٟٚ ٢َٞ غرزٝ  هٞ ٢ٚبوٚدب٠ ً٘ بقٞمٞ ب
ٗ     هةةٞ ٗٝووةٟة اٞضةةوٌٚدب    ٘ ٢ًٞرُةةٞؽ هةةٞ    ٝٗاةةُٞٚر ضةةة ٓةةةٞشبزَٙلٟ ًةةرمس٘ ز ٝف ٢ةةةٞٓوٟ طىى

 ؾٞهٚبٟ ً٘اٞمٞؾٚ  ٗ خَِ٘ٙخ٘بزٝٗٝ  وٞاب ٗ مرَ كسبْ.  
ز٠ٗٗلةس ٝ وةرٓرلٝ. ٢ةؤز ٠ٗٗ ًةٞهٚم     َٝىاط  ٢ؤز ٠ٗٗ ؾٞهٚ  هةٞ ٗب٠ طساِةٟ    

ٞ كسبمسة٘ٗ  مسةٞ َ  ٙطةرُٞٗٝ    ٚز ٝف هٞغلس٠ مسسبكرُٚٞٗٝ اٞو٘ٙط٘كرًى  ٓٞزقُٞدٝ هٞ 
ثةة ُةٞكسب     ٢ضى ز ٢ؤز ٠ٗٗ  ٗسلِٞٗٝ شؤز كَٞ مس٘ٗ  ٗٝ مسٞزمسٞضوٟ اٞمٞز ٗظ٘مسٞ ُٞ

هٞمسٞز٢ةةةٞٗٝ ًةةةةٞهٚم كرًةةةةى هٞطةةةةٞ  وً٘رُةةةدبُٟ ٢ةةةةؤز ٠ٗٗ ٢ةةةةٞٓوٟ ؾةةةةٞهٚ  كٞٗاةةةةٞ   
ٞ  َٝاط، ٗبشَِٓٚٚرْ هٞ   ٢طٞزً٘خرمسٞزٝٗٝٗ مسٞ غ  ٢ٓٝطضى ٗٝمد٠ زٝالس ُة٠ٝٗٞ قٞهة

 ٗ  ُٞكسب.٘ز ٝف ٢ٞٓوٟ ؾٞهٚبٞٗٝ وب١طهٞ   ٘ه اٞؾ بُة  مسٞ َ ٢َٞ اٞكوٚ ٟ 
 

 ٘ ٗ  َٝىىاط ٚ  طى٢ ضةق ٢ةٞٓوٟ ؾةٞهٚ  مسةةؤ ضةٞز وةةرٓرلٝ  هةٞ ٢ةةٞٗزٗٙر ب      ٢ضىىاٞمةٞز 
مسةؤ   ًعٟ ًٚؿس  ٗٝ ًٞهٚم كرًوٚؼطَ٘ٙلٟ شؤز٠ مس٘ٗ  ٢ٞٓوٟ ؾٞهٚ  كٞٗاٞ ريث٥اٞ

ٞ   ٘مسةة٘ٗ ٗبش هةةٞ وةة   سضىىُٞةراةةدبُٟ ًٚؿةةس َةةر   اةةٟ ٘غىىطا ع مسَِٔٚةةة. هةةَٞ َره ةةٞ ب مسةة
قٞزَةةٞاَٚلٟ مسرغةة٠دب مسةةٞ ًةةٞهٚم كرًةةى.    ُٚةةى طػٝىىا٢٢ْةةؤز ٠ٗٗ ٢ةةٞٓوٟ ؾةةٞهٚ  ٗ 
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ٞ   ٢ض٢ًٞس٠دب ًٓٞ٘ٗ ضٞ ٝكرُٚرْ غلرُدٗ ٢ٞز ب زٝةعةٞاٟ   ٢طى  ٝهور غٞزق كةسب. خة
وة  ٗٝ ا٘ٗغةةةةٟ ٢ةةةٞٓوٟ ؾةةةٞهٚ  مسةةةةس زب  هةةةٞ مسةةةَٞسٝٗٝ خ٘بز ًٝةةةةُٞٚرْ ٢ُٞٞطٞٙػةةة     

هٞغةةلس٠ ٢ٚطةة َ مسةةٞ كؤًةةٞه ٟ    مسسضةةٚٞاٚٞكٟ خةةسبث مسةةْ٘ٗ. ٗٝ هٞالٙةةٞكٟ اسٙػةةٞٗٝ 
ٗ      مسك٘ن مسكة٘ن  ٗ غةو ٞذبُدمس٘ٗٙرُّ. هٞضةٞز ٢ةَٞ    ضهَٚٚةرْ كٞٗابُ٘ٗةٞ ٓ ةَ٘ ٗ اٞمةٞز 

ً٘ضةرمٞ ٝكس ْ مسةٞ    ٢طمسٞ غٞز  ٘ه اٞٗٝؾه ٞمسٟ ط٢٘ٞٓوٟ ؾٞهٚ  كٞٗاٞ   ٢َٞ٘به ٞ
 ٘ه اٚرْ كس ٗ زؤٙػذي.ؾَٞةرةٚرْ   طٞز بُٞٗٝٙرْ ٗ ً٘ضرمٞ ٠ٝ شٙرزٝاٟ

هٞ ٗب٠ ٢ًٞٞ كٞ ٓٞزب٠ ٢ٞٓوٟ ؾٞهٚبٟ غٞغَٞ مسس بٙٞٗٝ  ٢ُٞٗٝد٠ٝ ثةة ُٞقة٘ٗ   
 َ٘ظىىٞمةة٘غي٢ٞم ٚهٞهةةُٞرٗ كةة٘ز بُٟ ًةةٞهٚم مر هةةدب غةةٞز ٠ خؤًةةره ٟ  ٝضةةٟ ثةةةكس . ًةة 

َركٌٟ ض٘زٙٞ  هٞ كركٟ ٗٝزطٞز بٗ قر٠ٗ مسس ٙٞ اٞخوٟ ًٚؿةسٗ خةٞزٙم مسة٘ٗ     ،اعٝط
  دب ٢ٚوٚ ةةرق مسلةةر. ًةةٞهٚم كرًةةى كةةٞ ٢ًٞةة٠ٞ مسٚطةةو     ّٓ خ٘بزشًػةةرهٞطةةٞ  ةٞالهةةٞ ٙ 

َٗٝ  مسةةةٞ ٗؤز٠ ٢ره ٌرُٚةةةر  قسٝ زٙقةةةٟ  طٞغو ٞو مسةةة٘ٗ. ٗٝ هةةةٞٗ ٗٝووٞغةةةدب ٢ٌٚةةةدلب ؾةةة
ٗٝ ًٚؿةةس. ًةةٞهٚم كرًةةى  ُةةرمٚ ج ًةةرٗ كٞٗاةةٞ      ٘هٞغةةلسَٙلٟ طةةٞٗزٝٗٝ ز٠ٗٗلس مسةة  

 ٘ه اَٚلٟ هٞطٞ  مسلر.ؾؤزٗ ٗٙطوٟ طً٘خرمسٞزٝٗٝ هٞطٞ  ٢ٌٚيسب
َ٘كٌدبز٠ ض٘زٙٞ  ٗٝقةراٟ   ًٛ٘ظٞم٘غي٢ٞخ٘ب  هٞٗ مسِٞٙٞ ب ًٞهٚم  مسٞ اٞودٙس٠

ٗ ًًٞولٞاٞكةةة٠ٞ مسةةةؤ ًةةةٞهٚم ُرؾةةةس  بٗ ٠ كةةة٘ز ٠      ٖىىىى  242 ٝدعىىىيك٢ةةةٞذ٣ كةةةس   
 ٝ اةةةٞ ٢ٚطةةةوٚ ر ٠ٝ كةةةس ٗ مسةةةٞ هٞغةةةلسٝٗٝ   ٘عٝضىىىمسٞةََٚٔٚػةةةو. ًةةةٞهٚم كرًةةةى هةةةَٞ ٗ

ز٠ٗٗلس ٝ غةرَ  ًةٞهٚم ٢ٞغةسٝقٟ مسةسب٠ هةٞ ٢ةٞٗٝ  ٗٙطةوٟ ٙرزًةٞاٟ ًةٞهٚم ُرؾةس           
دب  مسٞ َ هٞ ٗبٙٚدب هٞطٞ  ًٞهٚم كرًى زَٙلٞٗو ٗ مسٞٙٞكٞٗٝ غرًٚرْ طةسو ٗ ًةٞهٚم   مس

ٖ   626شٙسٝ غةر٠ًدب مسةٞ ًةٞهٚم ٢ٞغةسٝف      ٞٗ اةرُٟ ةة   َطى٢ عكرًى مسٞزبًبٞز مسٞ مسٞ
ٞ ٢ٞٗٝ كةةٞز  ٗ  َ   وةةٞ ٠ اةةس  َطىى٢عهػةة٘بن ٗ مسةة  زب مسةةٞ ًةةٞهٚم ُرؾةةس    هةةٞ مسةةراٟ غةةر

 . 67  بٗ 
   ٟ شٙسٝ ٢ٞٚػة٘كرز٠ ضة٘زٙٞ  ز٠ٗٗلةس ٝ ةةة    ًةٞهٚم كرًةى  هةٞ ٗب٠ ةَٚبةةٞةَٚلس ُ

 ًةةٞشؤثؤارًٚر   ٗٝ مسةةؤ مسٞزمسٞضةةو كس ُةةٟ القةةر٠ٗ خ٘بزٝش٠ًةة٘ ً٘غةةؤي  ٢ةةَٞ ٗ اةة٠ٞ  

                         
 زبٗٝ مسٞ ًٞهٚم ُرؾس  مسٞ َ مسٞطَ٘ٙس٠ٝ   ًؿ٘ز ارزخيٛ بض َ  ٢ٞه ٟ َٞز بْ ٗ ز ٝٓرٗ زٝوٞ  67 

 ٚٞ.ٚٗو٘مراٟ  ٗبٟٙ ٢ًٞٞ زبضو ُ
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ةَٚطٞغٟ كٞ مسٞ ٝع ٢َٞ ٗ ٢ٞٗٝٗٝ مس٘ٗ شٝٗو كةس ٗ  َؿةّ    َط٢عكس ٗ مسٞ ِٝعْاٞ
ٝ  ٢ٞ ّٙ ٢ٞ ةٍ ٞكس  ٠ مسُٞر٠ٗ ًٞهٚلٟ خرؾٞٗٝ ب مسٞ ًٞهٚم ُ ٘ ٠ٙ٘مسٟ كة٘ز ٝ طةٞٗز

ٞ  ّٙ ٢ةٞ  ةٍ ًٞ٘ضةرمٞ ٠ٝ كةس  كةٞ ُة       بُر. هٞ ٗب٠ مسِٞٙة شٙسٝٗٝٞمسٞضٞز ة ٙ٘و ٢ة
هٞغةةلس٠ مسةؾةةرََٚبٟ خةة٘بزٝشًٟ مسطسَٙوةةٞذَٙس  ٝضةةٟ خةةؤ٠ اةةر مسو٘بُةةة مسٞزمسٞضةةوٟ     

 القر٠ٗ ً٘غؤي مسبة.
ؤز٠ ٢ره ٌرُٚةةر قسٝ زٙةة   كةةٞ طٞٙػةةوٞ ضةة٘زٙٞ    طَ   ٢ٌٚيةةسب1229ٖ  ب   629هةةٞ 

َٞ زؤذبُةٞ ب  ٗبٙةٟ ٓةرو.    ؤزٗ ًةٞهٚم كرًةى هة   ط٘ه ا٠ٞ مسةِٟٞٙ ٢ٌٚيةسب  ؾً٘شبكٞزباٟ 
بق٠٘ هٞ مةٞكلرٗٝ  سط ضٟ غٞزٙف هٞطٞ  ُرؾسٝٗ ٢ٞ٘مسٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢َٞ ً٘مرٓٞ ٝٙٞ و

 ً وةةٞاٟ كٞٗاةةٞ  ٝع قسٝ زٙةة  ٗ مسٞزبًبةةٞز  ٘ٝاةةر ٙرقةةٞ  ثرزقةةٞٙٞكٟ ضةةرَٚوٚؼ  مسةةٞ 
ٗبش هٞغةةٞز  َِٓٚةةسب. ٗٝ هٞالٙةةٞكٟ  مسًٞةةٞ اةةر ًةة٘ ٠ٝ  ٝ ضةةر  ٗ غةةٞؽ ًةةرُط ٗ  ٝ زؤذ 

ؤز ٢ٞمس٘بٙةةٞ ٙرزٙةة٠ٞ ًةةٞهٚم كةةرًوٟ طًٞ٘ٗ  ٗذًَِٚةةم ٢ٌٚيةةسباسٙػةةٞٗٝ مسٞزبًبةةٞز مسةةٞ ٓةة
ٗز٠ ًةةًِْٞ٘ ُةةٞكس   ٗٝ ٗٞ ٢ةةَٞ ً٘مرٓٞ ٝٙةةٞ ُةةٞ ً٘ضةةو ٌرْ ٗ ُةةٞ طةةر  ؾةةمسدبٙةةٞ. خ٘ 

 مسٞةة َٓٚػو ٗ ق٘ٝٗٝ مسؤ ٢ره ٌرُٛ. ضط٢ٓٝؤزٙؼ شؤز٠ ثة ُٞق٘ٗ قٞهٞط٢ٌٚيسب
  َ ٟ    ؾةةهةٞة ٗب٠ ٢ةٞة م ٢ٞغةةسٝق ٚه م كرًةةى ٗ ًةٞة ٚه ِٟٙ ًةٞة ٗ كةٞة مسةٞة  ٘ه اٞ شؤز٠ ثةةة ُٞقة٘ة
ؾ٘وٟ  هٞغةلس٠ كةس ٝ     يطىا ُٟ زؤَ اَٚلك٘ٗ. ٗٝ ض٘يطامسسب٠  هٞطٞ  ض٘ ٙق٘مسر ٠ ضٞة ْ كٞة
ٌرزي ةةة  ز غةٚة ٗٝ       631شٙسٝ  ٞضةٞة ز ٝٗٝ. هةٞة ٢ةٞة ٖ  ٗ هٞطةٞة  هٞغةةلس٠ ٢ٞٙ٘مسٚةةدب كٞٗاةٞة غةٞة

ٙ٘مسٟ      ه لٟ ٢ٞة ٙرْ هٞة ً٘ة اره عٟ غٞز  مسؤ هٞغلس٠ ضٞؾ٘وٟ ً٘ضرمٚد مس٘ٗ  ٗٝ مسٞمص  ةَٚطٞة
   َ ٞ  بطرلكةس   مسٞة َ ثَٚٚةرْ ً٘ ٘ رقة ٘       ظى َ  ٝم٘بٙٞة مسٞة ٗٝقةراٟ ضة و ٢ٞة كسب  ٗٝ ُٚٔرٙةٞة ْ يطىىاُٞة

 ٖ .633كٞٙق٘مسر  مسس بٙٞٗٝ  ٗٝ هٞغلس٠ ضٞؾ٘وٟ هٞخركٟ ٢ٞٙ٘مسٟ  ٝزكسب  
 

زَٙلٟٚ مسِٟٞٙ ًٞهٚم كرًى ٗ ًةٞهٚم ٢ٞغةسٝف  ٢ُٞٗٝةدٝ  ٝٗبًةٟ ُةٞكس ٗ ًةٞهٚم       
ٞهٚم ٢ٞغسٝف هٞ مٞهٟٞٙٔ كركٟ  هٞطٞ  مسةروٟ ٢ً٘ةٞزب٠ ٢ٞٙ٘مسٚةدب ٢ٚوٚ ةروٟ كةس . ًة      

 ٝ ثَٚػةةلٞز٠ كةةس   مسةةٞ هٞغةةلس٠ ًٚؿةةسٝٗٝ ز٠ٗٗلةةس ٝ    عكرًةةى ٢ًٞةة٠ٞ مسٚطةةو ٗ  
غرَ. مسٞ َ هةٞ ثةَٚؼ ٢ةٞٗٝ ب كةٞ هٞطةٞ  هٞغةلس٠ ًةٞهٚم ٢ٞغةسٝف ٗ ً٘اٞقٚقةٞكرُٟ          

٠ 4مسلَٞٗٙةةةوٞ غةةٞز ٝٗٝ  ًةةٞهٚم ٢ٞغةةسٝقٟ مسةةسب٠ هةةٞ غةةرَ ٢ةةًٞس٠ خةة٘ب٠ مسةةٞةةَِٓٚر    
ٚم كرًى. مسٞ َ مسٞزبًبةٞز   . ٗٝ غرز٠ غرَ مسة ًَ٘رزٝمسٞ كٞٗاٞ  ٝع ًٞه635قسَ 
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مسةةةٞ اٞضةةةوٍٚ كس ُةةةٟ ٢ةةةَٞ غةةةرزٝ  مسٞموٞمسةةةٞن  ٗ  مسؿةةةس٠ ٠  ب مسةةةٞ ًةةةٞهٚم ؾةةةرحل         
 ٢ٚطٌرمٚوٟ مسسب٠.

ًٞهٚم كرًى هٞ ٗب٠ ٢ةَٞ غٞهٞمسٞٙةٞ  مسةٞ قةُٞد ًرُطَٚةم هةٞ  ضيٞغة  ٗٝقةراٟ كةس           
 َ .1238ًرزو 8ٖ  635زة   21 

 
 ئةٗصاف ٗ ًسٙاتى:

مسٔٞ َ٘كٌةدبزَٙلٟ شؤز مسة     م كرًى  مسةة غ٘ة ٗ. ٢ٞٗؾةرقٟ مسو ِةد٠     ًٞٚه رؽ ٗ ً٘ووٞة ٙس مس٘ة
دب  شؤز قةةةرن ُ٘بُةةةدٗٝ. ٗٝقةةةراٟ    ز٠ ضٚرضةةٚة ز  بٗ ض هةةٞة ٢ً٘ةة٘ة خةةةؤ٠  ض هةةٞة ًٞٙةةةدبُٟ غةةٞة

 ٞ اٟ ٢ٞٙ٘مسٚةة ٞ  طى٘ىهةٞة  .ًٞمسةد٢ٟٝ ُ٘غ٘ضةةوٟ َلً٘ةٞة بٚه ز ٝف  زٙػةةرز٠ غةةرل ي ٝٗٝ مسةٞة  غة٘ة
َِٟٙ مسةرٗن ٗ ًةرًٟ زؤٙػةو.       ٘وب ز غ٘ة ٗٝ  هٞضٞة ٗ  كسبمس٘ٗ. هٞ خؿ٘ف مرلقرْ ٗ مً٘سبُٞة
زٗب٠     اث٢ر َط٢عمسٞ ز٠ ٢ٞضةقرٗ ٢ٞة زَي     ز٠ مسرغٟ ٓٞٙٞٗ هٞطٞة  زَٙلخطةوِٟ ٢ً٘٘ة ًٚؿةس  طٞة

 خٞزٙم مس٘ٗ. اَٞلٌٚراٟ وٞ ٠ ورٓرلٝؽ هٞ شًٝرُٟ ٢ٞٗ ب اٞٗبٗ كسب.
ٞ  ٘ٗبوٚعْٞ مسٞ ضٞمسٞمسٟ اٞضوٍٚ كس ُٟ و ةَٚطة٠ٞ اةس مسةٞ     َطى٢ ع ضٟ غةٞزٙف ٗ مسة

ثةَٚؼ ٢ًٞةٞ ب كةٞ ٢ِٚطةرْ     ٓرل الٙةٞوٟ مٚورمسةٞ. مسةٞ َ هةٞ     اظؤز٠ ٢ره ٌرُٚر  مسٞ ط٢ٌٚيسب
ٚ ٘عٝض٠ ٗٝظ٘مسدب  الشًٞ ً٘الَٞ ع٢طهَٞ خؿ٘ؾٞٗٝ َ٘كٌَٚلٟ وٞ ٠ٞ ٚاٟ ضٚرضة

 ٢ٞٗ شًٝرُٞ مسلرٗ ٢َٞ٘ب  ٗ َٞضر ٝاٟ مسسبكرُٚؼ مسََِٚٚوٞ مسٞزقرٗ.
 

 ٗةَ:ًٗةهٚم عادىل د
كةةٞ   ًٝٚةةرًْٗةةٞهٚم مةةر زي  ٗ  ٢ً٘ةةٞزب٠ ٢ةةٞٙ٘مسٟ  هةةٞ ٗب٠ ٗٝقةةراٟ ًةةٞهٚم كرًةةى 

ْ ٢ةٚع ْ كةس . ٗٝؿةر  ٢ةَٞ غةرشب ٝٙٞ  ض      يطىا ًى مس٘ٗ  مسٞ ض٘ك٘ز ٝ مسك٘كٟ ًٞهٚم كر
هٞمسٞز مسك٘ك٠٘ ض هٞمسٞز مسَٚلرزٟٝٙ  ورمسوٚٞاٟ َ٘كٌدبز٠ ُٞمس٘ٗ. ٗٝ هةَٞ خؿ٘ؾةٞٗٝ   

 ِٟٙ مسسب طٞٗزٝٙٞٗٝ مس٘ٗ  كةٞ هةٞٗ مسِٞٙةٞ ب َةركٌٟ     ٢ٞ ةٍ ٞز ٝف ًٞهٚم ُطَ٘ٞق هٞ 
مسةة٘ٗ  خٞمسةةٞز٠  شٙسٝ مسةة٘ٗ. هةةٞ ٗٝووَٚلةةدب كةةٞ هٞطةةٞ  ًَ٘رؾةةٞز٠ٝ  زٝٓةةر  خةةٞزٙمٞةةة

 ٞ   ٗٝقةةراٟ مسةةرٗكٟ شب٠ُةة٘ ٗبش٠ هةةٞ ًَ٘رؾةةٞزٝ َِٓٚةةرٗ هةةٞٗٝ ب مسةة٘ٗ كةةٞ مسةةة مسةةؤ ضةة٘زٙ
ٗ ٚةةؾةةٚرُٟ خ٘بزٝشًٚ٘مسةةٞ َ هةةٞ ثس َٙلةةر ا٘ٗغةةٟ م   ٗٝٗٙطةةوٚرْ   ٞكرُٟ ًٞمٚةةٞاٟ مسةة٘

 دب ٗ خؤ٠ طٞٙرُدٝ ضِ رز.٠مسٚطسْ  ٓٞزقؤُة مس٘ٗ ُٞةراٟ خؤ
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٢ةةًٞرل ُٞطيةةّٞٙ ً٘ؾةةب  كةةٞ ٙةةٞكة هةةٞ  ٗذًِةةرُٟ  ٢ حىىان٢ُ ٥ٛيؤيىى ّٙ ٢ةةٞ  زٞمس
َ ؾة مسة٘ٗ  هةةَٞ قس  ٠ٗ مسلراةةٞٗٝٗ هةٞ ضةةِ رز ب ًَ٘رؾةٞز٠ٝ كةةس .   ٘ٞاٞ ب ٗٙطةةوٟ ًةٞ

مروو ٞك٠ٞ غرشب ٝ  مسٞ َ٘ضِٟ اٞ مسرل٠  خ٘بزشًٚٞكرُٟ هٞطةٞ  ٢رغةو    ٘ٝضمسٞ َ ور
شؤز خسبث غلرُدٗ هةَٞٗٙ٘ٝ   ٢٥ٛيؤي ّٙ ٢ٞ  ز ٞكس ٝٗٝٗ مسٞ ٙرزًٞاٟ ٢ٞٗ هٞغلس٠ مس

  ٘ زؤًٚػةةٟ هةةٞ  ٝٗز٠ ٢ةةَٞ وٞ ٙةةٞ ب غةةلرُدٗ    ُةةٟ يطىىاز٠ٗٗلةةس ٝ  ٙرزمسةةٞكس. ٗٝ ضةة
 مٞاٟ.اط٥ٝشٙس٠ٝ  ٙطرُٞٗٝ َِٓٚرٙٞ ذَٙس ٞٗالارُٟ ة

م ةة٘ب  ٙةُ٘ظ   اةٞكوٚ ٟ طؤز ِٙة٠ٝٗٞ     ٚهٖٞ  ب  َركٌٟ غةرَ  ًة   636هٞ ضره ٟ 
 ّٙ ٢ةٞ  ةٍ ٞ ّٙ كس . ٢ًٞرل ُة ٢ٞ ةٍ ٞضِ رزٗ زٝوٞٗ مر٠ُٞ هٞطٞ  غرَ  هٞ ٢ًٞرل ُ

شٙسٝٗٝ ٟٞ كة٘ز ٠ مسٞضةٞز ةة   ٟٓ كةس . ا٘زبُػةر  ٗه ٘ٞا٠ٞ هةٞ  ٝع ُةٞ بٗ وبة   ؾة ٢َٞ قس
ٟ  َط٢عمسٞةََٚٔٚػو. َٞز بْ ٗ زٝٓرٗ مسٞ  ب مسةٞ ٢ً٘ةٞزب٠ خة٘بزٝشًٟ.      ةَٚط٠ٞ اسٙػة

 ٗٝ مسٞ هٞغلسَٙلٞٗٝ ز٠ٗٗلس ٝ ض٘زٙٞٗ غرًٟ طسو.
ًٞهٚم مةر ي ٗ ٢ةًٞرل  بٗ ٠ ٢ةرًؤشب٠ كةٞ َةركٌٟ كةٞز  مسة٘ٗ  هٞمسةِٟٞٙ خؤٙرُةر          

ٞ   ٢ٞ ّٙ ٢ٞ ةٍ ٞم ُٗبٙرْ وٞزبز  بمس٘ٗ كٞ مسكِٞ ضٞز ًٞهٚ  َطى٢ عٙ٘و. هةٞٗ ٗٝووةٞ ب مسة
مةةرةص مس٘ٗمسةةْ٘ٗ ٗ ٓرابُ٘ٗةةٞ ال٠   ٢ً٘ةةٞزب٠ مسةةُٞرٗمسرُط هةةٞ ً٘مرًٞهةة٠ٞ ًةةٞهٚم مةةر ي 

٢ًٞة٠ٞ كةٞ غةرًٟ مسةدزَٙوة       ٢طى  ّٙ. َٞار ٢ًٞرل  بٗ ٙةؼ مسةٞ غةٞز   ٢ٞ ةٍ ًٞٞهٚم ُ
ٗ  ٢٘ٚوٚ ةةرق مسلةةر  مسةةٞ َ ٢ةةَٞ اٞكوٚ ةة٠ٞ وبةة    ا ٢ّٙةةٞ ةٍ ٞٗٙطةةوٟ هٞطةةٞ  ًةةٞهٚم ُةة 

 بٗ هٞ ٗب٠ ٢ًٞٞ  ٙطرْ مسرٙدبٙٞٗٝ ضٞز ًٞهٚم مر ي.ُٞكس
 

 سضى خةؤ٠ َةر     ُةٟ ًٚؿةس  هست ّٙ مسؤ ش٢ٗٝٞ ةٍ ٖٞ  ب  ًٞهٚم ُ 637هٞ ضره ٟ 
 ّٙ ٢ةةٞ ةٍ ٞكةس ٗ مسةةٞ ثَٚةةِا ٓةةٞشبز كٞضةَٚلٞٗٝ هةةٞ غةةرَ ٓٞه طةةرٗ قة٘ٗ مسةةؤ ُةةرمسوظ. ُةة   

ٗٙطوٟ مسصبُة  ًٞهٚم ٢ٚطةٌرمٚوٟ ًةرًٟ مسةٞ زبضةوٟ ٙرزًةٞاٟ ٢ةٞ ب ٙةرْ ُةر  قةُ٘لٞ          
ٗٝؿةةر  ٢ةةَٞ ًرًةةٞ   َٗٝ٘ ًرًةةٞ شؤز اةةٞقس٠ٝ  بمسةة٘ٗ  ٗٝ مسةةٞ وطةةٞ ٓٚكةةٟ َُٞٓٚػةةوب ٢ةةٞ

هٞطٞه ٟ خٚرُٞاٟ ٢ٞكس ٗ هٞذَٙسٝٗٝ هٞطةٞ  ٢ةًٞرل٠ ظيةـ وطةٞٙرْ كس مسة٘ٗ مسٞٙةٞن.       
مسةٞ ٢ةُٞ٘بمٟ ٗٝمةدٗ       ٢ِٟٙةٞ  ةٍ ٞهٞالٙٞكٟ اسٙػةٞٗٝ ٢ً٘ةٞزب٠ هٞغةلس٠ ًةٞهٚم ُة     

ٚ    ٗ قَٚةةى اةةٞقسٝ ب    ب ْ هةةٞ ُةةرمسوظ ٚر ٢ِٙةةٞ ةٍ ٞم ُةةهةةٞ ثس َٙلةةدب مسآلٗٝٙةةرْ كةةس ٗ ًةةٞه
مسٞاُٞٚر مسٞةةَٓٚػو. ٢ًٞرل  بٗ ٠ َركٌٟ كٞز   كٞ ٠ًٞٞ٢ مسٚطو  مسةٞ هٞغةلسٝٗٝ   
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 ِٟٙ ٢ٞضةرل كةس ٗ ُرز ٙةٞ كةٞز . ٓٞزقةُٞدٝ      ٢ةٞ  ةٍ ٞٓراٞ ضٞز ُةرمسوظ ٗ ًةٞهٚم ُة   
 ٗه ٟ ُٞكس .ً٘ٞهٚم مر ي  بٗب٠ كس  كٞ مسؤ٠ مسَِٚس    وب

ؤز قسٝ زٙةة   ٗٝمةةد٠ٝ طًةةى ٗ ٢ٌٚيةسب هةٞٗ مسِٞٙةةٞ ب ً٘مرٓةٞ ٠ٝ مسةةِٟٞٙ ًةٞهٚم كر   
اةةةٞٗبٗ مسبةةة٘ٗ. مسةةةٞ َ قٞزُٝطةةةٞكرْ ُٞٙر٣ُٞٗٙطةةةو مسٚدُٝةةةٞٗٝ. ٢ةةةًٞرل  بٗ   مسةةةٞخؤٙر      

 ع ٗ هٞ ٗب٠ ًَ٘رؾٞزٝٙٞكٟ مسٚطةو ٗ  ٘ٗٝ ضٞز و٘زبثٞزً٘ٗ  ٗٝ مسٞ هٞغلسٝٗٝ ق
ٖ . ٗٝ ٢ةةٞٗ اَٞلٌٚرُةة٠ٞ كةةٞ هةةٞ   637ي ٢ٗٝٞه٣ةةًٞر  ٞٙةةٞن زؤذ٠  شٝٗاةةٟ كةةس   ةةة  

 .دبُطٞٗٝ كسبمس٘ٗ ٠ًٗ٘ٞٓ اَٚلزٝف قٞزٝط٘غرزٝكٞ هٞ 
بكةةةٞز٠ٝ مسةةةِٟٞٙ ٢ةةةًٞرل  بٗ  ذ ّٙ  ًةةة٢٘ةةةٞ ةٍ ٞهعةةةٟ ًةةةٞهٚم ُةةةطىىىاهةةةٞ َ٘ضةةةِٟ 

  ٘ ٢ةًٞرل٠ َةٞػير  ًةٞهٚم     ٢طى ٢ٚطٌرمٚى ٗ ًٞهٚم مر ي  ضٞز٠ ُٞطسو ٗ مسةٞ اٞٗٝضة
 داضىىى ٘زَٙةةةم كةةةٞٗاّ ٗ ٓةةةٞز ٗٗكٚرْ هةةةٞ وةةة    ٙ٘و ٗ ٢ةةةًٞرل  بٗ ٢ةةةٞ ّٙ ٢ةةةٞ ةٍ ُٞةةة

ٞ    ً٘مرٓٞ ٝٙةٞكٚرْ هةٞ مسةِٟٞٙ خؤٙرُةر كةس      ًٚؿةس مسةةؤ     . مسةٞ طةَ٘ٙس٠ٝ ٢ةَٞ ً٘مرٓٞ ٝٙة
 ض٘زٙٞٗ ٗ ارُٟ غٞزوٚؼ مسؤ ٢ًٞرل  بٗ  ٢ٞمس٘ٗ. ٚ ٢ّٙٞ ةٍ ًٞٞهٚم ُ

 ّٙ  ًةةةٞهٚم مةةر زي اسضةةةرُدٗ  ٢ةةٞ  ةٍ ٢ٞٚوٚ ةةروٟ مسةةِٟٞٙ ٢ةةةًٞرل  بٗ ٗ ًةةٞهٚم ُةةة   
مسةةةٞةة ٢ًٞس٠ةةةدب مسةةةٞ ًةةةٞهٚم ٢ٚطةةةٌرمٚوٟ ًةةةرًٟ  كةةةٞ مسكةةةَٚوٞ ضةةةٞز ٢ةةةٞٗ  ٗٗ      ع ٝ

  مسٞهٞغةةلس٠ ًٚؿةةسٝٗٝ هةةٞ ضىىط ُٞ ضةةٞز قٞهةةًٞ٘اٞقٚقةةٞٗ خؤغةةٟ مسةةٞ قٚلةةس٠ قةة٘ٗ
طر٠  بًٞشزبُد. مسٞغةَٚلٟ هٞغةلس٠ ًةًٞو٘ن  كةٞ مسةُٞر٠ٗ ًةٞهٚم       ٗ مسوبرٙظ  ب ٢ؤز ٗ

 ٢ضى ٢ٞغسٝقٟ مسسب٠ ًٞهٚم كرًوٞٗٝ  ٢ٞغةسٝقٚٞٙرْ ثةة ٢ةٞط٘اّ  هةٞ ًةٞهٚم مةر ي زب      
ْ ُٗةةٞمسْ٘ٗ  هةةٞ ٢ؤز ٗ ُٚةةٟ خةةٞهعٚرْ كةةس ٗ يطىىاهةةٞ ضةة٘ ٚطةةر ب قةةُ٘ٗٞ ضةةٞز٠٘ طساٚةةر

. ٗٝ هةةٞ ٗب٠ قةةُٞد زؤذَٙةةم ًةةٞهٚلٟ     68 وةةٞ ٠ وةةرٓرلٝ َٞثطةةٚرْ كةةس    ُرز ٙةةرْ هةةٞ  
  ّٙ كس .٢ٞ ةٍ ًٞٚؿسٙرْ اٞكوٚ ٟ ًٞهٚم ُ

 
 ٙ٘ب:ئةدّٙ ئةدجٍ ةهصاحل ُئةم ٚهةً

 ٞ  ب  625ٓراؤاةةٞ  ُٚةةرٗٝ. هةةٞ    ٖ  ب هةةٞ ًٚؿةةس 623هةةٞ   كةة٘ز ٝ طةةٞٗز٠ٝ ًةةٞهٚم كرًوةة
 ٞ ٟ  بٙلةٟة ًةةٞهٚم مةةر زي ٗ مس٘خوةةرُريث٥ىىمسةةرٗكٟ كةةس ٠ مسةةٞ ٗٝه٠عٞٓةةد٠ خةةؤ٠. مسةةٞ َ مسةةٞ اةة

                         
 ٖ َٞثظ مس٘ٗ  ٗٝ هَٞ ارزخيٞ ب ٢ٚعدبَ كسب. 645ار   ٝكسٞمس٘مس٢ٞ٢َٞ ًوم مر ي   68 
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ٗ هةٞ ضةٞزٝٗٝ   ٘ٗٝ. ٗٝكة َ٘ٝ  هٞ ٗب٠ مسَِٞٙٚم هٞمسٞزقةرٗ كةٞٗا٘ٗ هةٞ ًٚؿةس  ٗٗزخسبمسة     ٗ ٗ
ط٘شيرْ  شؤز ا٘ٗغٟ ٢ٞشٙٞو ٗ كَ٘ٙسٝٗٝز٠ مس٘ٗ  مسٞ َ ُٚٔرٙٞو مسةكرزٟٝٙ ًةٞهٚم مةر ي   

 ّٙ  مسةةرُط ٢ةةٞ ةٍ ٢ٞٞمس٘مسةةٞكس  مسةةٞ قسٙةةر ب طٞٙػةةو ٗ هةةٞ ٗب٠ خةةٞه  ٗ َٞثطةٟة ًةةٞهٚم ُةة 
٘ كسبٙةةةٞ ًٚؿةةةسٗ  َ . شؤز٠ ثةُٞقةةة٘ٗ 1241ٖ  637ُةةٟة كةةةسب  يطىىىاهةةةٞٗ  ٢ٚع ُةةٟة ضةةة

 زٝف خٞهٚ ٠ٞ مسٞغدبغٞٗٝ اٞؾدٙ  كسب.طُ٘ٞاٟ ًٞهٚم ؾره ٞ  هٞ ىىط٘ةةضٞه 
. ًًٗٝٗٝ٘ٞوٞكٞاٟ ًٚؿس  مسَٞ اٞزَٞٗ مسة غٞز ٗ ٓٞزب  مسؤ ًةٞهٚم ؾةره ن ضةرى مسة    

ٗ   ٠ ك٘ز ٙةةٞٗٝ هةٞذَٙس ٢ٚدبزٝٙةةٞكٟ مسةةرؽ ٠ٖ  ا٘زبُػةةرط٘ضى ٗ اةرُٟ غةةٞزوٚؼ مسةةٞ ٗب 
مسةة٘ٗ. اةةُٞٚر ضةة٘زٙٞ هةةٞ مسةةِٟٞٙ غةةٞز ٗ غةةؤز ٗ ُٚ ةةروٟ ٢ً٘ةةٞزب٠ ٢ةةٞٙ٘مسٟ    ضىىبٛطداًةةٞ

ُرز بَةةةٞو مسةةة٘ٗ ٗٝ ٢ٞطةةةٞز ٢ةةةَٞ ٗ اٞغةةةٟ مسةةةؤ ضةةةرى مسلسبٙةةةٞٗٝ  مسٞاةةةٞٗب٠ٗ  ٝٗز٠        
 ْ ؾٞال  ٢ٞ  ّٙ مسٞ  ٝزٝةٞٙٞن ٢ٚعر ٝ ٢ٞكسبٙٞٗٝ.يطاغٞٗكٞاٟ شًٝرُٟ ض٘

م ُ  ع مس٘ٗ. ٗبوٚعْٞ ٘ ٠ٝ وٞغو ٞو ٢ٞكس   ً٘مرٓٞضٙ٘مسٟ ٢ٞ ّٙ ٢ٞ ةٍ ٠ٝٗٞ٢ٞ ًٞٚه
       . ٗ ًرل  بٗ  مسلةٞة زٙٞ  ٝع ٢ةٞة ُلٞ ً٘مرٓةٞة ٠ٝ   ذمسةةؤ٠  ٝضةةو ٢ُٞةٞة ب كةٞة ضة٘ة ْ قة٘ة باةٞة

٠     اط٥ُٝهٞذَٙس ةٞمسسٗ اٞؾدٙقدب  ٝؼض ٘و ٗ ٢ٞخ وٚٞة اٟ َق٘وٚٞة كسبمس٘ٗ  ٢ُٞٗٝدٝ وٌٚٞة
   ٞ م ؾره ن  مسَٞ قٚلةسٗ وُٞرمٞاٞة  مسة ع ْ كةس ٗ مسٞة       اطى ُٞمس٘ٗ. ًٞٚه ٠ ٢ٚة ٗ ً٘مرٓٞ ٝٙٞة ه ٟٚة ٢ٞة

 رل  بٗ ٙػٟ مسٞ ٗٝمد٠ َركٌٚٞاٟ غرَ  بًسكرُد.٢ًٞ ظاٖس٣
ٟ    ًٞهٚم ؾةره ن  هٞطةٞ  زَٙلخطةوِٟ ٢ٚػة٘كرز٠ ًٚؿةس ب زبمسة٘بز .        ضةره ٟ  ٗبٙة

هٚر٠ ا٢ٞدٙ  كس . ز٢ٗٞضرٗ ًػرخيٟ ٢ٚخوٚ زي طسو ٗ ً٘ه ةم ٗ  ٘مسٞ ٠ٗ ًٚؿس٠ م
شٙس٠ٝ ٞكةةرُٟ مسٞضةةٞز ًًٞو٘كٞكرُةةدب  بمسةةٞؽ كةةس . هةةٞ مةةِٟٞٙ ضةةره دب هةةٞ ةةة ٘ٝضىى٢ةةٞزب

 ب  كةةةةٞ هةةةةٞ ُةةةةرٗ ُٚوةةةةدب مسةةةة٘ٗ  ضةةةةٞزبٙٞكٟ مسؤخؤ٠ةةةة٘ وػو ٞٙٞكٚػةةةةٟ مسةةةةؤ    )زٚضىىىى١ 
  .نسًًٞو٘كٞكرُٟ  زٗضو

 

 ّٙ هٞطةٞ   ٗذًِةرُٟ خؤًره ٚةدب  اَٚةم قة٘ٗ.      ٢ةٞ  ةٍ ٞهٞ مةِٟٞٙ ضةره دب ًةٞهٚم ُة    
 ٞ طٞٙػةةو كةةٞ َٚ ع  مسةةرؽ ا٘ ُةة٠ٝٗٞ ً٘مرٓةةٞ ٠ٝ وةة نىىس اطىى٢ةةًٞرل  بٗ   هةةٞ ٗب٠ مسةة

ةٍ َٞٙلةةٟ شؤز ثةةٞٙركر. ٢ةةًٞرل ُةة ذ٘ ّٙ  ًٞٙةةدبُٟ ُر باةةة اةةر ُ ةة ٢ةةٞ ةٍ ْٞ ُةةيطىىاضةة٘
 ٞ٢   ٘ ُةٚؼ  هٞمسةٞز كةس ٠ٝٗٝ خر٢ِٚرُة٠ٞ ثَٚػة٠ٗ٘ هةٞ       يطىا  ّٙ ٢ٚطةٌرمٚوٟ ًةرًٟ ضة

  ٘ ْ غةةةرًٟ مسٞ ٝضةةةٞٗٝ ُرَٓٚو ةةةة. هةةةٞ  يطىىىااةةةسع ٗ هةةةٞزش ب مسةةة٘ٗ  ٗٝ ٢ةةةٞٙصبُٟ كةةةٞ ضةةة
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َٙلةةٟ شؤز٠ ذَةةركٌٟ ً٘ؾةةب  ُ ةة٘ ٥ٛٞيؤيىى ٢ةةٞ  ّٙ زٞشٙسٝ ؽ مسٞغٞزوٚػةةدب هةةٞ  ةةة
ْ شٝٗو كس مسة٘ٗ  ٗٝ مسةٞ   يطىا ٟ ك٘ز ٠ ض٘ٓهٞ ا٘زبُػر ثٞٙر كس مس٘ٗ. غرز٠  ٢رًٞ  ٠

 ةَٚطٞٙٞكٟ مسٞ ٝضٞٗٝ َُٞٓٚػوب٘ٗ. قًع١ اهلاثِ غٞٙس٠  َؿّ كٚف ٗ  
ْ  يطىىاهةةٞ مٞهةةٟٞٙٔ ضةة٘  ُٚٔرٙةةٞو ٢ةةًٞرل  بٗ ٗ ٢ةةًٞرل ٢ٚطةةٌرمٚوٟ َةةركٌٟ غةةرَ

  ٘ ْ ؾةٞال   يطىا هٞطٞ  قٞزُٝطٟ ًٚؿس ب ٢ٚوٚ روٚرْ كس . هٞ ً٘ه لٟ قٞان كةسب٠ٗ ضة
 بُةة  ً٘ضةرمٞ ٝٙرْ كةس ْ     ٟ ٜػٝإ قٞ٘زْٕٛ ٚ ؾ٥ا، غكٝف، مسٞزٙٞ٘ط   ٢ٞ  ّٙ

 ٣ًعلةرز ٘طى ٞ هةٞ مسةِٟٞٙ ٢ةَٞ ٢ً٘ةٞزب٠ َٞضة٘ٗ ٗ      ؾة كٞ هٞ غرَ ضةٚ   مسلةس ْ. خ٘   
ٙ٘و  ٢ٚوٚ ةةرق كةةسب. ٗٝ ٢ةةٞ ّٙ ٢ةةٞ ةٍ ٞمسةةؤ ًةة٠َ٘ٞ ًةةٞهٚم ُةة   ٢ةةٞٙ٘مسٟ ٗ قٞزُٝطةةٞ ب

ٝ     سضى  ٝضٚرْ كس  مسٞ خؤ َةر  ً   كةس ْ. ٢ٞضةرع ٗ ًة٘ ٝمسرل٠ ٢ةَٞ قٞضةر  ةٍ ٞرل ُة ٢ةٞ
 ٞ٢  ٘ ْ مسة٘ٗ. هةٞ ٗٝووةٟ خؤٙةدب  ٙطةرْ ٓةٞز مسةٞ َٚوةٞٗ         يطىا  ّٙ ٢ٚطٌرمٚوٟ ًةرًٟ ضة

قٞضةةر   غةةرًٟ هةةٞ ًةةٞهٚم  ةةة٘ب  ٙةةُ٘ظ  ضةةُٞدمس٘ٗ  ٗٝ ٢ةةَٞ ٢ةةًٞرلٝ هٞاسضةةٟ ٢ةةٞٗ      
ٗٝ ال٠ قةةةةٞزُٝط. ٢ةةةًٞرل ٢ٚطةةةةٌرمٚى هةةةةَٞ ٢ٚوٚ ةةةةرق ٗ  ٘هةةةٞخ٘ب ُٞاسضةةةةٞ  زب٠لس مسةةةة 

ٚقدبز  ثرز٠ٝ ُرز  مسةؤ قةٞزُٝط ٗ   اَٚلٞه ٚٚٞ ب  هٞطٞ  قٞزُٝطدب ٢ٚطوٚ ر ٠ٝ كس ٗ ً
 ه ٌرُٞ ك٘غوٟ.؟اظًٞهٚم ةٞٗب ٠ زَي ٗٝزطساّ ٗ 

٘ ةٞ مسةةؤ زٗٗخرُةةدُٟ مسِرغةة٠ٞ ضٞه ةة   ؾةةخ٘  ُةةٞاٟ ٢ةةٞٙ٘مسٟ   بٗ ٗ ٢ٚطةةٌرمٚى   ىىىىط
 ُٝر٢ٞاٚرْ طٞٙرُدٝ  ٝزٝة٠ٞ ُٚٔرٙةٞو ٗ هةٞذَٙسٝٗٝ خٞمسةٞزٙرْ ُةرز  مسةؤ قةٞزُٝط كةٞ        

ؾةةةٚرْ مسلةةةْٞ.  ٘ٞٙرُةةةٞٗ  م٢٘ضةةةٞزب٠ ٢ٚطةةة َ  كةةةٞ هةةةٞ  غةةةقٚف ٗ  بزُةةةْ٘   بْ  ٢  
قةةٞزُٝطٟ ً٘اٞمٞؾةةٚ  كةةٞ ٢ةةَٞ خٞمسةةٞز٠ٝ مسٚطةةو  ٓةةًٞ٘ٗ ٢ٞضةةرلٝكرُٟ ٓةةٞه طسو ٗ  

 مسس ُٚٞ مٞكلرٗ هٞٗ  ٠ًٗ٘ٞٓ ك٘غذي.
 

كةةس ٝ ٕهةةٞ  ٗب٠ مسةةَٞٙ  هٞغةةلس٠ قةةٞزُٝط ٗ  بٗ ٗ ٢ٚطةةٌرمٚى  مسٞٙٞكةةٞٗٝٗ زٗٗٙةةر      
رْ    الْ  بٞضةق ٞشٝ ٗ  مٞ ّٙ ٗ هةٞ مسةِٟٞٙ  غة   ٢ٞ ةٍ ْٞ ُيطاهٞغلس٠ ض٘ مسةْ٘ٗ ٗ  ا٘ٗغٚة

     ٞ ٗٝووةٟ   غٞز َٙلٟ و٘زع هٞ مسِٞٙٚرُدب وًٞٗر. هٞغةلس٠ ً٘ضة٘ه ٌرُٟ ٢ةًٞرل ٢ٚطةٌرمٚى هة
ٙ٘و ٗ هةةةٞ ٢ةةةٞ ّٙ ٢ةةةٞ ةٍ ٞغةةةٞز  ب خؤٙةةةرْ ةةةة٘  كةةةس ٝٗٝٗ قةةةُ٘ٗٞ ال٠ ًةةةٞهٚم ُةةة  

ُٞاٚ ٞ ب ً٘اٞقٚقري شؤز خسبث غلرْ ٗ هٞ قٞزُٝط شؤز مسٞ ٙى طةرلبٗ ًةٞةب٘ز مسةْ٘ٗ    
 هٞغلس٠ ًٚؿس طٞز بٙٞٗٝ.٘ه اٚرْ كس ٗ ؾُٟ ًٚؿس ب يطاهٞطٞ  ض٘
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مسٞ ضٞمسٞمسٟ  ٗٗزكٞٗا٠ِٝٗٞ ًٞهٚم ُٞطيٞ ّٙ هٞ ض٘زٙٞ  ضره ٟ  ٗبٙةٟ قةٞزُٝط   
ه ٌرُةةٞٙرْ كةةس . هةةٞ اظىىَةةٞزٝكراٟ مسكةة٘ن مسكةة٘ن ٗ مسةةٞ َ شؤز  َطىى٢عٗ ٢ةةًٞرل  بٗ   مسةةٞ

٘ه اٚٞ ؾةةةبكةةةٞزباٟ ذ ّٙ ٗ ٢ٚطةةةٌرمٚودب ًةةة٢٘ةةةٞ ةٍ ٖٞ  ب  هٞمسةةةِٟٞٙ ًةةةٞهٚم ُةةة 641
٘ غٝىاث  بكٞزٝٙٞؽ ٢ًٞٞ مس٘ٗ  كٞ ًٞهٚم ذً٘  ٝضٟ ثةكس . ٗٝ ٢ٞضرضٟ ٢َٞ ّ  ٥ى   ٙة

مسٞزمسةةدز ٗ     كةةٞ ال٠ ٢ةةًٞرل ٢ٚطةةٌرمٚى ٢ٞضةةرل مسةة5ٗ٘ 69  ٢ّٙةةٞ ةٍ ٞكةة٘ز ٠ ًةةٞهٚم ُةة
ًٞهٚم مسٞ ًٞاب٘ة مسِرضس ٗ هٞ خ٘ابٞ ب ُر٠ٗ غَِ٘ٙسَٙوٞٗٝ. مسةٞ َ ٢ةًٞرل ٢ٚطةٌرمٚى    

٢ةٞ ب  مسةٞ   ٕرخٞمسٞز٠ ٗٝزطساب٘ٗ كٞ ًٞهٚم لٍ بهدّٙ مسٞ  شٙٞٗٝ خ٘بزٝشًٚٞكرُٟ ه٠َٔ
وٞاعٟ ً٘شبكٞزبو كسب  ٗٝ هٞ ٢ةٞٗبخرل٠ ٢ةٞٗ ضةره ٞ ب ٢ٚطةٌرمٚى ٗ       ضٞمسٞمسٟ ٢ًٞٞٗٝ

 بٗ  ٢ٚوٚ روَٚلٟ وٞاعٚٚرْ هٞطٞ  قٞزُٝطدب ٢ٌٚصب كةس ٗ مسٞغةٟ شؤز٠ قٞهٞضةطِٚٚرْ    
هٞطٞ  ودضٟ غٞزٙف ٗ مسٞمص  ًٞٗبوٚعٟ ً٘وٞ ٝضة٠ٞ ٢ٚطة ًٚرْ كةٞ هةٞٗ ُةرٗٝ ب       

 بٗ  كةٞ  ٗسلَِٚلةٟ شؤز مسةٞ غةٚدٝاٟ قةٞزُٝط مسة٘ٗ         ٖ . ٢ةًٞرل 641مسؤ اٞزن كس ْ  
 ًٞةب٘ز مس٘ٗ كٞ ًَٚصٝك٠ٞ ُرٗ ؾخسٝٗ شُٝطٞك٠ٞ ًط د بالوؿٟ غٚرْ مسدباة.

 
 ّٙ  مسٞزبًبةةٞز مسةةَٞ  ٗذًِةةٞ ً٘اٞقٚقرُةة٠ٞ  خ٘بزٝشًٚةةٞكرُٟ مسةةٞ ٢ةةٞ ةٍ ًٞةٞهٚم ُةة 

ٖ  هٞضةةةٞز  ٢642ٌٚةةةدب ٝٗٝ َِٓٚةةةر. ٗبوٚعةةةْٞ هٞغةةةلس٠ خةةة٘بزٝشًٟ  ضةةةره ٟ  ٗبٙةةةٟ   
ٗ ٞغة  ٟ ض٘ر  وزَٙطٞٙرُ كةس ٗ اةٞخسٙبراَٚلٟ ً٘ ٓػةٚرْ هةٞٗ ُةرٗٝ ب       زٙف  ٙةرْ شٝ

ٞ     ِٙٚؼ٢ةةةةةٞ ةٍ ٞكةةةةةس . ًةةةةةٞهٚم ُةةةةة   ٟ مسٞٙرزًةةةةةٞاٟ كهةةةةةٞ ًٚؿةةةةةسٝٗٝ ٢ؤز ٗٗٙةةةةة
خ٘بزٝشًٚٞكرُةةةٞٗٝ ُةةةرز   ٢ٚطةةةٌرمٚوٚؼ هٞغةةةلسَٙلٟ مسةةةٞ ٢ٌٚةةةدب ٠ قٞزُٝطٞكرُةةةٞٗٝ  

٘ ُرز .  ٗٗ هٞغلس هٞ  غةٞشٝ  ب غةٞز َٙلٟ شؤز ً٘ ٓٚػةٚرْ كةس ٗ      ٞ  ظى   عى٢ طقةٞز٠ وة
كٞٗاٞ  ٝع خ٘بزٝش٠ً٘ هٞغلس٠ ًٚؿس. هٞغلس٠ خ٘بزٝشًٟ ار َُٚلٟ مسةة َةٞ ٗ   

ٗ   71 زٙف ٞغةة ٟ ضةةَ٘ٚطةةرمسٟ كةةس . هةةٞ ٗب٠ ٢ةةَٞ غٞهٞمسٞٙةةٞ  هٞغةةلس٠ ًٚؿةةس  و   

                         
ٙ٘و مسةةةؤ ُةةةرمسوظ ٗ ٢ةةةٞ ّٙ ٢ةةةٞ ةٍ ٟٞ قةةةُٟ٘ٗ ًةةةٞهٚم ؾةةةره ن ُةةة ٢ةةةَٞ غةةةرشب ٝٙٞ هةةةٞ ٗٝووةةة   69 

 ٢ٞضرلمسُٟ٘ٗ  كٞٗاٞٗٝ  ٝع ٢ًٞرل ٢ٚطٌرمٚى.
 

زٙف هةةةٞ  ٝٗز٠ مسََٚٔٚةةةص٠ خ٘هةةةٞقر٠ مٞمسرضةةةٚدب  ٝع ضةةةٞؾ٘وٟ كةةةٞٗاب٘ٗ.    ٞغةةة ٟ ضةةة٘و  71 
 ب كٞٗاةٞ  492ٖ  ب هَٚةٟ ضةُٞدؤاٞٗٝ  هةٞ  ٗبٙٚةدب هةٞ       439هةٞ   ُٝى٢ طز٠ قةر ُٞؿة ٞضو٘خٞهٚ ٞ ً
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ٖ   كٞ ٢َٞ ٗ اٞ هةٞ ٢ٚعوٚبةرز٠ ٢ةَٞ ارزخيةٞٗٝ اةر      642ْ  بطرل كس ٝٗٝ  ٝٓٝاطضقٞهٞ
1918    ٚ ٗ  ضىىىىًط ر  كةةةةسو  ٗ  َ مسةةةةٞ ٝع ٢ٚطةةةة ًٞٗٝ ًرٙةةةةٞٗٝ. ٢ةةةةًٞرل  بٗ   اةةةةُٞ

 ٞ َٛ ًَ٘رقةة كةةسب. هٞغةةلس٠ ًٚؿةةس  غرًٚػةةٟ ًَ٘رؾةةٞزٝ كةةس  ٗ     ظىى٘ م وةةْ٘ ٠ ثةة
 ٗه ٟ كَٚػر.ٛطًَ٘رؾٞزٝ شؤز 

ٖ  ٢ٚطةةةٌرمٚى اٞضةةةوٍٚ مسةةة٘ٗ  ٗٝ ً٘ورمسٚةةةى مسةةةٞ غةةةرَ   ٢643ِٚ ةةةر ضةةةره ٟ  ٗبٙةةةٟ 
مسٞموٞمسةةٞن ٗ مسؿةةس٠ ٗ ً٘ؿةةٞوراٟ  زبٙةةٞ. هةةٞ ٗب٠ ٢ةةَٞ ًؤقٞوٚٞاةةٞ  خ٘بزٝشًٚةةٞكرْ    

 ٢ضى َٚلٟ شؤز مسْ٘ٗ  مسٞ َ قةُ٘لٞ مسة٠ٝٗٞ كةٞ  ٝضةٚرْ كةٞٗاب٘ٗ زب     قرارمسٞاًٞر٠ ً٘ك
ًةٞاٟ ٢ٚطةٌرمٚى ٗ  بٗ  مسةْ٘ٗ  ٗٝ مسةٞ ٢ةًٞس٠ ٢ةٞٗبْ  غةرَ ٙرْ        رخى ُٞمسْ٘ٗ   بخوٟ 

ٖ  644زٝف وً٘رُةةةدبَُٚلٟ ٢ٞٙ٘مسٚةةةٞٗٝ اةةةر ٢ةةةٞٗب٢ٚوٟ طىىىًَ٘٘رؾةةةٞزٝ كةةةس   كةةةٞ هةةةٞ 
٘ ً٘ بقٞمٞ كسب. ٢ًٞرل٠ َٞه ٞو ٗ َٞػير كٞ ار ٢ةٞٗ ٗٝووةٞ    ةٍ ٞٞهٚم ُة زٝقةدبز٠ ًة  طى

٠ مسس ِٙةةة٠ٝٗٞ غةةةٞز ٗ ً٘ؾةةةٚبٞاٟ خةةة٘بزٝشًٟ    سطىىى ِٙٚرْ ُةةةٞكس مس٘ٗ  مسةةةؤ خةةةر ٢ةةةٞ 
هٞغةةةةلس٠ خؤٙةةةةرْ ُةةةةرز ٝ ضةةةةٞزٙرْ ٗ خ٘بزٝشًٚةةةةٞكرْ هٞضةةةةٞز ٢ًٞةةةةٞ ٗبشٙةةةةرْ هةةةةٞ      
ًَ٘رؾٞز٠ٝ غرَ َِٓٚةرٗ قةْ٘ٗ مسةٞ ثةرل هٞغةلس٠ َٞه ٞمسةٞٗٝٗ هةٞ وؿةبدب ا٘ٗغةٚرْ          

بٗ ٙةٞكَٚلٟ اسٙػةٚرْ   مسْ٘ٗ ٗ خ٘بزٝشًٟ شؤز خسبث غلرٗ ٙٞكة هٞ ز٢ٗٞضرٙرْ ك٘ذز
 ٞزبز كسب.قًٞةب٘ز٠ 

 

َٗٝ  ٢ٗٚطةةةةٌرمٚى ٢ٚووٚ ةةةةر٠ كةةةةس ٝ َٞه ةةةةٞو  ٗ ٢ةةةةًٞرل٠ َٞه ةةةةٞو  ٙ٘ضةةةة ٟ     
ٌَٚرٙةة٠ٞ كةةس   مسةةٞ َ مسٞموٞمسةةٞن هةةٞ ٝع قةة٘ٗ  ٗٝ كٞٗاةةٞٗٝ  ٝع ًةةٞهٚم ٢ةةٞٙ٘و      
ك٘ز ٗ ذُٞكرُٟ ٢ٞضرل كسبْ ٗ مسسبُٞ ورٓرلٝ. ٢ًٞرل  بٗ ٙؼ مسةٞ غةٞٙس٠ كةٞز  ٓةًٞ٘ٗ     

 ٝ ع قةة٘ٗ  ٗٝ ٢ةةٞٗٙؼ زب٠لةةس ٝ َٞه ةةٞو ٗ كةة٘ز َٙلٟ شؤز ًِةةدبه ٟ     ً٘ه لةةٞكرُٟ هةةٞ 
مسٞضةةٞز كٞزطةةٞٗٝ مسٞةةَٓٚػةةو. ٢ةةًٞرل٠ َٞه ةةٞو  شؤز زوةةٟ هةةٞ ًةةٞهٚم ُٞطيةةٞ ّٙ         
٢ةٞٙ٘و مسةة٘ٗ  ٗٝ مسةةؤ ً٘ بقٞمةة٠ٞ ًةة٘ه لٟ خةةؤ٠ مسٞزبًبةةٞز مسةةٞ ًةةٞهٚم ٢ةةٞٙ٘و  ٗٙطةةوٟ  
ظيؿةةةةٟ زَي شٝٗو مسلةةةةرٗ هٞغةةةةلسَٙلٟ ُةةةةرز ٝ ٢ةةةةٞٗ غةةةةرزٝٗ هةةةةٞ ٗب٠  ٗٗ ًرُطَٚةةةةم    

 ٖ .646رؾٞزٝ  هٞ ٢ًٞرل ٢ٞغسٝقٟ  بطرلكس   ًَ٘
                                                        

 91.111وؿةةةٟ  ب ٢ٞه٣ٞٞٗو زؤذ وةةةٞاَى ٗ مرًٚةةةرْ اٚةةةر كةةةس ٗ هةةةٞ ًطةةة د  ٝع قةةةٞزُٝط ٗ َةةة
 ْ ؾٞال  ٢ٞ  ّٙ.يطاٖ  ب كٞٗاٞ  ٝع ض538٘كٞضَٚلٚرْ ك٘غو. هٞ 
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 ّٙ هةَٞ اةٞةرٗشٝ شؤز مةرةص مسة٘ٗ  ٗٝ مسةؤ غةٞز ٠ ُرؾةس ٙ٘ضة ٟ         ٢ةٞ  ًةٞهٚم لةٍ   
َٝ  ٓراٞ غرَ. ٙٞكٟ هٞ ضٞز بزبُٟ خةؤ٠ مسةٞ هٞغةلسَٙلٞٗٝ ُةرز ٝ ضةٞز ظيةـ.       ٗ ٗ

 ّٙ  هةٞ ٗب٠ طٞٙػةوِٟ مسةٞ غةرَ  خٞمسةٞز٠ ٓةراِٟ ٢ةٞٓوٟ ؾةٞهٚبٟ         ٢ةٞ  ًٞهٚم لةٍ  
كةةةةةٞ هةةةةةٞ وً٘رُةةةةةدب٠ وةةةةةٞز به ٟ قسبُطةةةةةظ  هةةةةة٢٘ٚٛ َٞٗاةةةةةَٞ  ب   َٞٗاةةةةةًٟٞ شبُةةةةةٟ 

خٞهٚ ٠ٞ  ٢طٗٝض٘ت٘ٙٞ ًٞةب٘ٗز٠ كس  كٞ مسٞ ثٜ٘. ٢َٞ َر َٝاطٗٝ  ٘كس مسٕزٗٗٙر
٘ه اَٚلٟ مسةةٞ مٞةٞهةةٞ مسلةةر. هةةٞ ٗب٠ ٢ةةَٞ  ؾةةًٝةةدب ٗمسٞغةةدب  هٞطةةٞ  ٙ٘ضةةف ُرؾةةس٠  ٗ

٘ه اٞ مسةةةٞ زٝغٌةةةٟ ُٞخؤغةةةٚٚٞكٟ طسبُةةةٟ  مسةةةٞ ضةةةدٙٞ    ُقةةةَى كسبٙةةةٞ  ٢رسلُ٘ةةةْٞ  ؾةةة
Ashmunen ِٟمسةة    َٝاط    مسٞ َ ُٞٙو٘بُٟ ًرُعٟ ٢ٚخسبةٟ ٢ٞٓوٟ ؾٞهٚ  ٗ طسا

اةةٟ ُةةرٗ هٞغةةلس٠ ضطةةو    طاعىى٥٘ٝ ٓطىىباط ٥ٚٝقةةُ٘لٞ هةةٞ ٗب٠ ُةةٞخؤؽ كةةٞٗاِٟ   
  ٞ ٗٝ ٠٘ ٢ةةٞٗ ًٞٗوٚعةة٠ٞ طسابةة ظىى٘مس٘ٗمسةة٘ٗ. مٞغةةرلٝاٟ مسةةٞ ٠ٗٝ  كِرُةةٞ   كةةٞ ًَ٘رقةة

٘ صبُٚبة٘ٗ كةٞ هةٞ    ٢ٙٞضوؤ٠ خؤ٠  ٗب ٘  ز ِِِطى َٚ  يطىا ٝف هٞغةلس٠ ضة و ةسبٗٝٗ  ُةٞٗٝ مسةٞةة ٓ
 مسَٞ اسضٞ ُرًٞز بُٞٗ مسو ارُٞ زبٙرْ كس مس٘ٗ.  

ٝ     ٢ةٞ  ةٍ ًٞٞهٚم ُة  اةٟ كة٘ز بُٟ   ٘عٝضى  ّٙ  ًة٘ ٝاَٚلٟ كةَٞ هةٞ ثةَٚؼ ٗٝقراٚةدب  ٗ
 بٗ ٠ مسةةٞ ًةةًُِٟٞ٘ قةةرٗثَٚلٞٗو  ٗبوٚعةةْٞ كةة٘ز ٝ طٞٗزٝكةة٠ٞ  كةةٞ  ٠ مسةةرٗكٟ  مسةةسب    

ٗٝ ضةٞز٠٘ ٢ٞضةرل٠   ٘مسكلؤهٞك٠ٞ هٞةَٚط٠ٞ خؤ٠  بُرٗٝ مسةٞ َةركٌٟ كةٞز   قة٘ٗمس    
ذل مسةؤ٠  ٢ةَٞ وٞالٙةة٠ٞ   ٠كس مسة٘ٗ  ٗٝ مسةٞ زةةر٠ طؤز ِٙةة٠ٝٗٞ كةٞز  هٞطةٞ  ًةةٞٗوٚعَٚل     

 ّٙ كةةةس ٗ ًةةةٞهٚم ٙةةةٞكة هةةةٞ ٢ً٘ةةةٞزب٠ مسةةةٞ ًٚقةةةدبز     ٢ةةةٞ ةٍ ٞاٞوةةةدضيٟ ًةةةٞهٚم ُةةة 
 هٞغلسٝٗٝ ُرز ٗ ٢ٚػغرزي كس .

ثىاْٞ   ٟاػسِٙ 23ٖ   647غعبرْ  15ٙ٘و  هٞ ٢ٞ ّٙ ٢ٞ ةٍ ٞهؿرحل ٢ًُٞٞهٚم 
  ب ٗٝقراٟ كس .ّ 0425

 

 ئاثارى:لارٗ ئةف
ٗ ً٘ٗٞاَٚلٟ مسٞ غٞٗكٞاٟ ٗٝك٘غر٠ٞٙ ً٘مسرزٝكٟ ٢َٞ َ٘كٌدبزٝ  ا٢ٞطٚطٟ َل

ْ ؾٞال  ٢ٞ  ّٙ ٗ ًٞهٚم كرًوٟ مسرٗكٟ مسة٘ٗ  كةٞ مٚبةرزٝو مسة٘ٗ     يطاًٗٞاٟ ضَ٘٘ل
شٙسٝ  مسٞ قٞزوَٚلٟ شؤز كَٞ ٢ةَٞ ًٞوؿةٞ ٠ٝ هةٞ    ٞٗ ض٘زٙٞٗ ة ضط هٞ ًٚؿسٗ قٞهٞ

    ٞ ُٚر ٢ةةًٞرزٝاٟ ضةةٞزمسٞخؤ٠ َٞه ةةٞو ٗ   ٢ةةٞٗبخرل٠  ٝٗز٠ ضةةٞه وُٞٚدب ٓراةةٞ ةةةة. اةة
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 ّٙ مسةؤ شٙةر كس ُٟ وة٘ٝو ٗ    ٢ةٞ  ةٍ ٠ٞ مسٞ ٝز مس٘ٗ. ًةٞهٚم ُة  ذً٘ؾب هٞ  ب٢رل٠ٝ ُ ٘
ٟ ريث٥اٞ ٢ٚ ةر  كةس ٗ ٢ةَٞ و٘ٝاةٞ هةٞ شًٝةرُٟ خؤٙةدب          71 ٠ خؤ٠ هٞغلسَٙلٟ ًةًٞو٘ك

مسٞزبضةةوٟ شؤز مسةةٞ مًٞةةٞي ٓةةرو ٗ قر٢ٚةةد٠ٝ مسةة٘ٗ  مسةةٞ َ ٢ةةَٞ و٘ٝاةةٞ غٞزٙبٞٙةةٞ  ٗٝكةة٘    
 ًٗٞاٟ ٢ٞٙ٘مسٚٞ.٘ٗٝ ضٞمسٞمسٟ هُٞرٗقُٟ٘ٗ َل٘خيٟ  هٞ  ٗبٙٚدب مسزي ارزاث٢َٞ

٘     ٢ةٞ  ةٍ ًٞٞهٚم ُ ٞ ذ ّٙ مسٞضةٞز ًة٢ٌٞ٘زّٙ ٗ ٢ً٘ةٞزب٠ خؤٙةدب ُ ة زٝاَٚلةٟ  اظى ٗ ُة
زٙةةدب  اةةر هَٚٚةةرْ ُٞثسضةةسبٙٞ  ُةةٞٙرْ ٢ةةٞا٘بُٟ وطةةٞ  ٛطىىحمسةةٞو٘ٝاٟ مسةة٘ٗ  ٓٚكةةٚرْ هةةٞ 

 ٗٝ. مسلةةةْٞ. ٢ةةةَٞ ًٞهٚلةةةٞ طٞٗزٝٙةةةٞ  مسةةةؤ ٢ٚعٌةةةرزٗ ٢ِٚػةةةر٢رو  شؤز ٌٌٓٚةةةٞاٟ كةةةس       
ٟ ض٘وٞؾسٝكرُٟ زٗ ُٗٞٙةٞكٟ شؤز مسو ِةد٠ ٌٓٚٞاٚةٞ.    ٘صي  ٗ كبػٟ ٗٝ ًٞ زٝضةٞكرُ

 ٗ ًٞوؿٞ ٙػةٟ ٢ةٞٗٝ مسة٘ٗ كةٞ     نىس مسَٚ طٞ هًٞرُٞؽ  غرز٠  ؾرؿٚٞ ٙػٟ  زٗضو
 مسٚلر مسٞ وٞ ٙٞكٟ ضٞزَٞ .

 ٖدةٗرى شةهَتةُةتى ت٘راُعا
ٟ      ٢ٞ ّٙ ٢ةٞ  ةٍ ٞك٘ز ٠ ًةٞهٚم ؾةره ن ُة     ٙ٘مسةٞ  هةٞ ٗٝووةٟ ٗٝقةراٟ مسرٗكٚةر  َةركٌ

 ّٙ ٢ةٞ   زٞشٙسٝٗ ك٘ز ضورْ مس٘ٗ. َٓٚػور هٞ شًٝةرُٟ مسرٗكٚةرٗ هةٞ غةٞز ٗ غةؤز ٠ مس     ٞة
٘   ٢٥ٛيؤي ُةٟ ضةٞؾ٘وٟ زؤًةدب هةٞ ٢ٚػة٘كرز٠ ضةٞز بز٠٘       يطىا ٢ٞارثلٟ ً٘ؾةب ٗ ضة

ُعٞاٟ َٞزمسةةةدب غةةةؤزٝاَٚلٟ طةةةٞٗز٠ٝ ٓةةةٞمس٘ٗ  كةةةٞ ٢ٞٚةةةدبزٝ ب ثَٚطٞٙػةةةوب٘ٗ. هةةةٞ ؾةةة
٠ ٝ ًٚؿةةس.  غةة سخٞمسةةٞز٠ ٗٝقةةراٟ مسةةرٗكٟ مسٚطةةو   ٝضةةبٞةة ٓٞه طةةرٗ ز٠ٗٗلةةس   

طٞٙػةوٞ ًٚؿةس     ٠ٖ مسرٗٝذُٟ ٢رقسٝاَٚلٟ اَٚطٞٙػو٘ٗ ٗ مروب مس٘ٗ. ار ا٘زبُػةر ايدز 
  كةٞ طٞٙػةوٞ ًٚؿةس   ٝضةبٞةة     ٖ ِٟٙ غرز ٝٗٝ. ا٘زبُػر٢ٞ ةٍ ًٞس ُٟ ًٞهٚم ُ

 ْ ٢ٚع ْ كسب.يطازٝف ٢ً٘ٞزبٗٝ مسٞٙعٞاٟ ثةكسبٗ مسٞ ض٘ط٘هٞ 
                         

َس٠ ٙرْ    ٢ٞ ّٙ ٢ٞ ةٍ ْٞ ُيطا٢َٞ ًًٞو٘كرُٞ  مٞضركرل٠ خرؾ٠ٞ ض٘  71  ًو٘كٟ مسٞة ْٗ ٗ  ًٞة ٙ٘و مس٘ة
 ْ ٗ ٠ قٞزكٞع مس٘ة َٛ ٢ٞط٘اّ. ًٓٞ٘ٗٙرْ مٞمسد٠ مسٞثرزٝ كس زٗب ٘ ٗٝزشٙس٠ٝ ٞ. هٞة وٞة  ُٚوةدٗب هٞة ةة     ث  ب ضى

ًرُٞة ٢ٚ ةر كسٗب   ٠ُٟ ًًٞو٘ن  و ْٗ  ب ؾِة َٚل يطاوػو ٞٙٞكٟ ًٞخؿ٘ؾٚرْ مس٘ٗ. ٞه شًٝرُٟ ض٘ ذل ٞه
 ٚض وٞ ٠  ورٓرلٝ  ب مسْ٘ٗ.٢ُرٗٙرْ ُسب  مسسةٟ   قُ٘لٞ ٞه مسسةٞكرُٟ 

٘ َةةةٖ  ضٞه 792ٖ ار  648ًٗٞاٟ ٢ٞٙ٘مسٟ  هُٞرٗ     هٞ ٘ٗٝه ٟ َلٗمسٞغٟ ٢ٞ ُةٞاٟ هةٞ ًٚؿةس    ىىط
اةةر  ٝٗز٠   َس٠ ٠ هةةُٞرٗمسس ًٞو٘كٟ مسةةُٞةةٞاٟ  ًةةىىىىط٘ةةةةًٝةةٚؼ ضٞه ٗضةة٘زٙٞ ب كةةس . ؾةةِ ٟ  ٗ

 ٖ . 922ٖ ار 784ٙرٗٝش  ٝٗبًٟ كس .  هٞ 
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بٟ  ضةّة   ٚه ٗ ٗٝووةٞة هٞغةةلس٠ ؾةٞة ٗ   َٜٝىىاط   يىىؤ ،اةةر ٢ةٞة ٗ مسةٞة ٢٘ضةٟة َٞزٝكةٞة كس مسة٘ة
ٗ هةةٞة ٢ِٚطوٚةةةصٗ قسبُطةةةص  زٜٗٗ كس مسةةة    ٗٝ ٘هةةٞة ٗب٠ طٞٙػةةةوِٟ ٢ٌٚةةةدب   كةةٞة مٚبةةةرزٝو مسةة٘ة

  هٞة ٗب٠  ٖٗٝ  ٓٞ ٝقٟ ٢ؤز ٠ٗٗ ؾٞٚه   ًِؿ٘زٝ  مس٘ٗ. ا٘زبُػةر ٗثرٙوٞخوٟ ًٚؿس. ٢ٞ
ٓوٟ      ٗ. ٢ٞة زٙم مس٘ة طٞٙػوِٟ مسٞ ًٚؿس هٞطٞ  كؤكس ٠ُٝٗٞ هٞغلسٗ ا٢ٌِٟٞٚ ً٘ بقٞمٞة خٞة

ٚه  مسةٞة ضطةة  ةر٢ٚ  ٢ِٚ ةةر هةٞة  ؾةٞة ٗٝ طٞٙػةةوٞ َٝاطى٘ىزقةٟة ًرُطَٚلةةدب هةٞة   ظى٘ىوٚٚٞكٟ مةٞة
ٚه  ٢ٚطةوٚ ر ٠ٝ كةس ٗ هٞغةلسَٙلٟ      ًُٖٞؿ٘زٝ. ا٘زبُػر هٞ ضطو٠٘ اًٞٞه ٟ ٢ٞٓوٟ ؾٞة

 مسرغٟ كؤكس ٝٗٝٗ هٞالٙٞكٟ اسٙػٞٗٝ وٞؾٞمس٠ٞ ًُٞؿ٘زٝغٟ مسرؽ اَٞلٍٚ كس .
ؾٞهٚبٞٗٝٗ ٢َٞ هٞغلسَٙلٟ ٢ره ٌرُٚؼ ٓراب٘ٗ مسٞ ٢ٌٚدب ٠ ٢ٞٓوٟ   ار ٢ٞٗ ٗٝووٞ

 ٞ ٞ     هٞغةةلسٝ مسةَٚطةةرمس  ضىىا٢ْطٞٙػةةوب٘ٝ ًُٞؿةة٘زٝٗ ًَ٘رؾةةٞز٠ٝ كس مسةة٘ٗ. قٞٙةة
ثس ٝكةةرُٟ مسةةِٟٞٙ  ٖ بٗ مسةةٞ ٢ةةًٞس٠ ا٘زبُػةةر  اَٚةةم يىىؤ  ٣ُٚةةى  ث ُةةٟ  ضةةّ   طىى٢غةةٞ

زبٗ ضةةٞ ٝكرْ غةةلَِٚسبٗ القةةر٠ٗ ٢ةةرٗ هةةٞ ٓةةًٞ٘ٗ الٙٞكةةٞٗٝ    دًُٞؿةة٘زٝٗ وةةرٓرلٝ اَٚلةة 
ّٙ ٗ هٞالٙةةةٞكٟ اسٙػةةةٞٗٝ زٝةعةةةٞاٟ مسةةةس  ٢طىىىطةةةر٠ ؾةةةٞهٚب٠دبٗ خةةةٞٗ ٝٗز٠ ٢ؤز ٗ

 اةةةةُٞطٚرْ مسةةةةٞ ٢ةةةةٞٓوٟ ؾةةةةٞهٚ  ٓٞه كةةةة٠ِ٘  هةةةةٞ ٓةةةةًٞ٘ٗ الٗٝ ٖهٞغةةةةلس٠ ا٘زبُػةةةةر
 ا٘ٗغٟ ُٞخؤغٚٞكٟ خسبثٟ كس ْ.َٝاط ٓرا٘ٗقؤٙرُٟ هٞطٞ   

 

٘  ٖهٞالٙٞكٟ اةسٝٗٝ  ا٘زبُػةر   مس مسس ِٟٙة  َٝىاط ٚ  هعةر ٠ٝ مسةؤ شٝٗاٟة     َ٘ٙلٟة خرزو ثىىىىى اٞغٞة
    ٞ ٚه  كةس   مسة ٓوٟ ؾٞة ٗ مسٞة       َطى٢ عزَٙط٠ٞ  ٝزقُٟ٘ٗ ٢ٞة َس٠ ثرزقٞة ثرزقٞة قر٢ِٟٚ مسٞة ضٞة

كٟ           ٗ  اَٚلةٟة قٞضةةيرُدْ ٗ  ُِٗرًٞٙةٞة َس٠ ضةةي٠٘ هةٞة زبى مسةٞة ثػةةوٟ َ٘غةةذل ُةةرز ٝ وةٞة
ز      بٟ هٞطٞة      بىاط٢ ت٥ريَٝىاط ٚ  ًُ٘رضٚبٟ ثَٚلُٞٗٝرٗ هٞ ثس َٙلةر ُرز ٙٞة ضٞة ٚه َس٠ ؾٞة مسٞة

 ٢ٞٗزٗثر ب مسس ٠.
ًٟ  ب٢ٌٟٚة      ٝك٢ضٞ هٞالٙٞكٞٗٝ اٞؾخ٘  ٗٝ ٓ ٘ة ٞ هٞغلس٠ ًٚؿةسٗ هٞالٙٞكٞة  طى٢ غة

بٟ هٞطةٞة        ٚه ز بز٠ هٞغةةلس٠ ؾةٞة ٞا٠٘ ُٞخؤغةٟة  ضةٞة ٗٝ مسسضةٚة كٟ اسٙػةٞة ُٚةةى ٗ هٞالٙةٞة
َ زٝةعٞاةةٞة ب هٞغةةةلس٠ ًٚؿةةةس شؤزٙةةةرْ زَي ٢ٗؤز ٗ ٗٝ كةةةس ٗ هةةٞة ةب٘ز٠ طٞز بُةةٞة ٝكٞٙةةةدب ًةةٞة

 ٖ .647ك٘غذي ٗ اُٞطٚرْ ثة ٓٞه كِري ٗ ُٚٔرٙٞو ٢ٞضرلٙرْ كس ْ  
ظ       يؤ، ضّ  ٗ  كٞٗاٞة  ٝع   مسٞٗ مسٞٙرخٞٗٝ كٞة هٞة ًِرضةذل٠     ضّة  ٝ ُٚة ٗٝز٠طساب٘ة
زبُٞٙٞكٟ  ٖ ا٘زبُػةةر   َٝىىاط٢ةةره و٠ُٗ٘٘ اٞضةةوٍٚ كس ُةٟة    811.111ٗ هةٞة ٗب٠  بُةٟة ضةٞة
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كةس    اطى ٥ُٝدب ٢ِٓٚ ر خؤ٠ ٗ ز٢ٗٞضةر٠ زشطةرز كةس ٗ ً٘مرٓٞ ٝٙٞكٚػٟة هٞطٞة  ا٘زبُػةر      
ز         َ غٞة مس٘ٗ  ٝضةبٞةة هٞة خةركٟ ًٚؿةس مسكةَٚوٞ  ٝزٝٗٝٗ ٢ٞة ٘ كٞ مسٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢ٞٗٝ  ٢ٞة غٟة  طى

ةةَِٓٚرٗ قةة زٙٞٗ ضةةة ضةةره َٚم هَٞٗٙةةدب ًةةر.   ٗ٘مسةٞة َ  اضىىٝ ضة٘ة ٚه  هةٞة ٙعةةراٟ ٢ةةؤز ٠ٗٗ ؾةٞة
 .ايٛضط٢ كٞضَٚم مس٘ٗ  ًعرمل ارزٙخ بهعؿ٘ز  31.111َٞزٝكٞاٞ مسة قر٢ٚدٝٙٞ ب  ُصٙم 

ضىى٘ خةةٞزٙلٟ ا٢ٞطٚطةةٟ  ٖهةةٞ ٗب٠ مسس بُةة٠ٝٗٞ ٓةةٞزب٠ ٢ةةٞٓوٟ ؾةةٞهٚ   ا٘زُػةةر
َ      لٟةةةةَةىٝىىطبٗ زٝطبىى س٠ كةةٞ مٞضةةلٞز٠ هةةُٞرٗ هٞغةةلس٠ ًًٞو٘كةةدب مسةة٘ٗ. مسٞغةةٟ مسةةٞ

شٙس٠ٝ ثػةو  ٞمسٞ هٞغلس٠ ةة  ًًٖٞو٘كٟ مسرٗكٟ مسْ٘ٗ  شؤز خ٘ ضٞز مسْ٘ٗ  ا٘زبُػر
ٝمسوةٞٗٝ. ٢ةَٞ   ٗ ز  طبى ضى٘  ٢ٞضو٘ٗز مس٘ٗ  ٗٝ ٗٙطوٟ ًةًٞو٘كٟ مسةَٞس٠ مسََِٔٚٚةةوٞ ذَٙةس     

 ٝضٟ ُٞ بٗ ض٢ٟ٘   مٞو  ٝزُٞق٘ٗاط٥ُٝٞ مسؤ هٞغلس٠ مٞمسدبُٟ هٞ يطاقٚلس٠ ض٘
 ٖ .648ك٘غوٚرْ   وٞؾدَٙلٚرْ  ٝزَٞوٟ اٞزاٚ  كس ٗ مسٞغرقو ٟ

بهةدز ٠ مسةرٗٝذُٟ    ٠هٞ ٢ً٘ٞزخيري ٢ةٞه َّٚ هةَٞ ةِٚرٙٞاةٞ ب   ٝضةٟ  غة س      َط٢عمسٞ
اٚةةةرمس٘ٗ ٗٝ زُٝطةةةٞ وطةةة٠ٞ ٢ًٞرُةةةٞ زبضةةةو مسةةةة  قةةةُ٘لٞ ٢ةةةَٞ ٢رقسٝاةةةٞ قةةةر٠ٗ هةةةٞ          

ٟ خةؤؽ ٢ُٞٞٗٙطةو    ٓمسٚعٞو ا٘زبُػرط٘مسٞ   مسرٗٝذُٟٚ ٢ثحُٞو مس٘ٗ  مسٞ ىىىىىط٘ةضٞه 
  ٝ ٟ    هٞالٙةٞكٟ اسٙػةٞٗ ٞ  هٞطةٞ  ًة٘زٝاٚب ٗ     ٢ةةَٞ ةٚرُٞٙٞاة   كةٞ ًةًٞو٘كٟ مسةَٞس٠ مسةة٘

     ٞ ٘ ــــــَلشؤز زَٙةةم مسةة٘ٗ  ٗٝ َةةٞاور مسةةَِٞٙٚم هةةٞ ٗب٠ ضةة غةة٠ٗ٘ كةةس  مسةةٞ      ُةةٞاٚؼىىىىط
ٚ    ٢وً٘رُدبُٟ ًًٞو٘كٟ مسَٞس٠ كٞ   ٞ  ٚة ٚبٚم  مس٘ٗ  ةةر مسةٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢ًٞةٞ ٓةٚض  ٗٗز ُ

 كسبمسة.٠ ايدز  مسٞ ًٞموً٘راٟ  غ س  كٞ اٞزاٚبراٟ ٢َٞ ةٚرُٞٙٞاٞ
 

٢ةةٞٙ٘مسٟ  هةةٞ َ٘كٌةةدبزَٙلٟ مسةةٞ  طىىايع٢ مسةةة ًًٞوٞكةةٞاٟ مسةةٞ  ٞ ٓٞزقةةؤُة ؾةةخ٘ 
٘  ٖٓٞٙبٞو ٗ هٞ ضٞز بزَٙلٟ مسٞ غةؤزٝو ًةَٞسَٗٗ مسة٘ٗ. ا٘زبُػةر     ُةٟ  يطىا   ٢ةرخرل ضة

    ٟ شؤز زُٝطةٞ كةٞ     مسٞغٞٗكٞاٟ ٢ٞٙ٘مسٟ مس٘ٗ  مةٞشَ ٗ ضةٞمسراٟ  ة٘ز٢ةٞو ٗ ةٞضةرزٝا
٘ َيزُٝٗٞوٚٞكٟ مسرغٟ مسٞ ضٞ ٞ     طى ٟ ٗ وةٞ ٝزٗ خٚرُةٞا  اضى ُةٞاٟ ٢ةٞٙ٘مسٟ مسدبٙةٞ. مسةٞ َ وة

ُةةٞوبكس ُٟ  ٌُِٗةةر٠ مسةةٞ ثػةةوٟ َ٘غةةذل ٓةةٞز هةةَٞ     ًٞٙةةدبُٟ ُةةٞ ب. اةةرزٙخ    بخوةةٟ
ْ قًٞٞ ٠ قةراٚن   يطاض٘  ضٞز بزٝ  ٙ٘ٝٗ ٢ِٚ ر هٞ ٗب٠  ٗٗ مٞؾس ٗ ق٘بز ضر 

ٞ كةٞ  ٝزضةٟ ٢ةَٞ خرزٙقٞٙة٠ٞ     ٚضورً٘هدب كس ٗ ٓٚض غ٘مسٔٞ ٢ُٚٞغوَٚلٟ ٗب٠ هٞمسٞز 
. مسَٚ طةٞ هًٞةٞؽ ًَٞ٘كس ُة٠ٝٗٞ    ٗٝزطسابَٚةو  ٓٞٗٝهٞ ًُٞروٚبٟ ةٞال ٝاٟ ا٘زبُػر
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ٝٙةٞكٟ ٢ٞمسةٞ ٠ غةرْ ٗ    ريط٢ؤز ٠ٗٗ ؾٞهٚ  ٗ ٢ٞضرلكس ُٟ وٞز به ٟ قسبُطٞؽ  خر
 غٞزٝقٟ ٢َٞ َ٘كٌدبزٝٙٞ.

 
 ًٗةتى ئةٙ٘بى ًٚصر:٘دٗاٙى حل

٠ ٠ ايىىدز  غةة سًٖةةًٞو٘كٟ مسةةَٞس٠ مرؾةةٟ  هةةٞ ٗب٠ غةةٞٓٚد كس ُةةٟ ا٘زبُػةةر     
   ٘ ٞ  ٘بى طمسرٗٝذُٚرْ كس  مسٞ ًٞهٚلة٠ٞ ًٚؿةس  خة ٗٝ خَِ٘ٙةدٝٗٝٗ ضلٞغةٚرْ   ٙةرْ مسُٞرٗٙة

املطتعؿ١ُٝ ايؿاحل١ املًهى١ املطىًُ ، اّ ًَىو    مسُٞرٗٙٞٗٝ هَٚدب  مِٚ٘بُٟ ضل٠ٞ  
 ٚ ٠ ز٢ٝٚطةةٟ ٝبٝىىو ٥ ّٙ ٢ةةٞ . هةةٞ ٗب٠ ٢ٚع ُةةٟ ًٞهٚلةةٞ  ًعةةص  املٓؿىىٛز خًٝىىٌ  بىىٛ

 ًًٞو٘كٟ مسَٞس٠  كسب مسٞ وً٘رُدبُٟ ٢ؤز ٠ٗٗ ًٚؿس.
٢ً٘ةٞزب٠ ًٚؿةس هٞضةٞز    شؤز  ٝٗبًةٟ ُةٞكس   قةُ٘لٞ     ٠ ايىدز، ُةٞاٟ غة س  طَ٘يضٞ

٢ٚؿةسبزٙرْ كةس ٗ ُٚٔرٙةٞو ًةٞهٚم       اٞمري كس ُٟ َ٘كٌدبزَٙم هٞ خرُٞ بُٟ ٢ٞٙ٘مسٟ
٠ ككةةةٞشب٠ ًةةةٞهٚم كرًةةةى ٗ كةةة٘ز ٝشب٠ ٢ةةةرخرل ٢ةةةًٞرل٠ ٢ةةةٞٙ٘مسٟ  رف ً٘ضةةةٝغةةةس٢ٞه٣ٞ

غطىىطظ ٥ٛ 5ٖ  648مسةةٞ ًةةٞهٚلٟ ًٚؿةةس    ٠ ايىىدز نىىسا ْ   هةةٞ ةَٚطةة٠ٞ غةة س  ًٞةةٞ ٙ
 ٝٗٝ مس٘ٗ.  72 ٚبٚم ٢  مسٞ ٝع ٢ًٞرل ذمسٞ َ َ٘كٍ ٗ ُ ّ٘ ، 0411

     ٞ  ب بضةةره ٟ  ٗبٙةةٟ  ًٚؿةةةس هٞطةةٞ  ًةةةٞهٚم ُرؾةةس٠ ٙ٘ضةةة ٟ َ٘كٌةةدبز٠ َٞه ةةة
. ٢َٞ غٞز ٗ ٢ٚخوٚ قٞ ضة ضره َٚم  ٝٗبًٟ كةس ٗ ُٚٔرٙةٞو خٞهٚ ة٠ٞ مسٞغةدب     ك٘ٗاَٚل

 ٖ .652ٚبٚم كس   ٢٘ه اٟ مسٞ ًٞهٚم ُرؾس ٙ٘ضف ٗ ؾكٞٗاٞ مسِٞٙٞٗٝٗ 
ٖ  ب  653ٚبٚةم   هةٞ   ٠٢ ًٚؿةس   ٢ًٞرل٠ ًةًٞو٘كٟ مسةَٞس٠٘ وً٘رُةدبُٟ هٞغةلس    

َ٘كٌةةدبزٟٙ ضةةٞزمسٞخؤ٠ خةةؤ٠ مسٞضةةٞز ًٚؿةةس ب ٢ةةٚع ْ كةةس ٗ ًةةٞهٚم ٢ٞغةةسٝقٟ        
 ٞ ٘ َيًٞخو٘مٚػٟ ُرز ٝٗٝ ًْٙٞٞ ال٠ خصًٞكرُٟ. مسَٞ اٞزَٞ ضة ُةٞاٟ مسٞغةٞٗكٞاٟ   طى

ضٚرضةةة٠٘  ٢طىىى٢ةةةٞٙ٘مسٟ ًٚؿةةةس  ُٚٔرٙةةةٞو كٞٗاةةةٞ  ٝع مٞمسةةةدٝكرُٚرْ ٗ ٢ةةةٞٗ غٞه ةةةٞ
   ٟ ٗٝ ضةةةٞمسٞمسٟ ً٘ٗةةٞاٟ مٞمسرضةةةٟ  مسةة  َ٘ل مٞضةةلٞزٙٞ كةةٞ مسةةة٘ٝ ضةةٞمسٞمسٟ هُٞرٗقةةةُ٘ٗ

ُةةٞاٟ ٢ةةٞٙ٘مسٟ ًٚؿةةسٙؼ. ٗٝؿةةر  الشَ مسةة٘ٗ كةةٞ ًةةٞهٚم مةةر ي هةةٞ   طىىَ٘ي٠ٗ ضةةًٞ٘ةةَٞ

                         
غرمسةةم  ٢رٚبٚةةم   ٢ًرل قًٞةةٞ  مةةٞزي هةةٞ مسةةراٟ  ٢ةةٞ رََٚبٟ ًؿةة٘ز اةةرزخيٟ بضةة َ  ضةةٞٙدؾةة  72 

َٟ  .٢ٞه 
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ثَٚؼ  بُرُٟ مسِرغ٠ٞ هٞغلس٠ ًًٞو٘ن  اًٞرغرٙٞكٟ ارزخيٟ خٞالقٞاٟ مٞمسرضة٠ٞٚ  
 مسلس بٙٞٗ مٚدلٝاٟ زَي ٗٝزمسطسارٙٞ.

 
 ًٗةتى ئةٙ٘بى حةهَةب٘حل

579- 685 ٖ 
ظىىاٖس ٝ ةرز ٢ةةَٞ ٗ ا٠اٞه ٞمس٠ٞةةدب مسةةٞ ًةةٞهٚم  ٢ٗةةْٞٗ ؾةةٞال  ٢ةةٞ  ّٙ  يطىىاضةة٘
٠  كةةٞ َٓٚػةةور ٙةةرُصٝ ضةةره ٞ مسةة٘ٗ. هةةٞ ٗب٠ قةةُٞد ًرُطَٚةةم ٢ٚةةدبز٠ٝ ٢ةةَٞ       كةة٘ز ِِِغىىاشٟ 

ْ ضةةٞزهُٞ٘  اٞوطةةٌٚراٟ  يطىىاٖ  ب ضةة٘ 582ٗ ا٠ٞةةدب مسةةٞ ًةةٞهٚم مةةر زي مسةةسب٠. هةةٞ    
ٟ ً٘ه لٟ كس ٗ ًٞهٚم مر زي كس  مسٞ ٢ٞارثلٟ ًٞهٚم مٞشٙص٠ ك٘ز ٠ هةٞ ًٚؿةسٗ ٗ اة   

ٟ َٞه ةةٞمسٟ  ٙطةةرُٞٗٝ ب مسةةٞ ًةةٞهٚم    خةةراْ٘ٗ    ٠ ككةةٟ   ٞمٚ ةة٘ضىى. ٗٝ  ظىىاٖس غىىاش
ٗ اةرمسٚعَٚلٟ  ٘هٞ َره ٟ َٞٙراٟ مسرٗكٚةر  ٗٝكة  ظاٖس، ًٞهٚم مر زي زَي ًرزٝ كس . ًٞهٚم 

ؾر ق  هةٞ ٓةًٞ٘ٗ غةٞز ٠ ٢ةٞٓوٟ ؾةٞهٚبدب كؤًةٞكٟ مسةرٗكٟ كةس ٗ هةٞ ٗب٠ ٗٝقةراٟ           
 مسرٗكٟ ارمسٚعٟ ًٞهٚم مر زي ًرًٟ مس٘ٗ.

 

ٟ  ُ٘ٝة٠ٞ وة٘ٝاٟ َل  شًة٘ب   َٞ ٢ًٞرلٝ ٢ٞٗٝ مس٘ٗ كٞ مسةٞ ٢ٚوٚ ةرق  غر٠ٞٙ ٢   ًٗةراٟ ٢ةٞٙ٘مس
ٗ    سطمسلس . ٗٝ مسؤ خر ظًَ٘٘رقٞ َٚم ةة ضىىىىى ٠ ٠ًٞٞ٢ كٞ مسو٘بُة مسٞزبًبةٞز مسةٞ ٓةًٞ٘ٗ اٞمةٞز 

  َ هةةٞ ظىىاٖس اةةٞمٌرلٗ اٞو٘ٙةةٞ كةةس . ًةةٞهٚم     ً٘ بقٞمةةٞ مسلةةر  وةةٞ ٠ َٞه ةةٞمسٟ شؤز ًَٞلةةٞ
ٗ ٠ كةة٘ز ٝ ٘راٚةةدب  ًةةٞهٚم مةةٞشٙص ًةةٞظي  ٖ  ب ٗٝقةةراٟ كةةس   ًةةٞزََ٘ هةةٞ ثةةَٚؼ ٗٝق  613

مسك٘كٟ كٞ ككٞشب٠ ًٞهٚم مر ي مس٘ٗ  كس مس٠ٗ٘ مسٞ خٞه ٞقٟ خةؤ٠ ٗ ًٞوؿٞ ٙػٟة هًٞةٞ    
 ٗ ًعرُٗٝٞاٟ ًٞهٚم مر ي مس٘ٗ.ذ٢ٚطوٚ ر ٝ كس ْ هٞ ُ ٘

ًٞهٚم ٢ٞغسٝف ً٘ضر٠ ك٘ز ٠ ًٞهٚم مر ي ٢ةًٞسٗ وً٘رُةدب٠ هٞغةلس٠ َٞه ةٞمسٟ     
ٟ يطىىاضةة٘ ٢ضىىٗٗٝ مسٞزبًبةةٞز مسةةٞ اٞمةةٞز    طساةةٞ ٝع خةةؤ٠   ْ كٞٙلرٗضةةٟ ضةةٞؾ٘و

 ٞ مسةةٞ ٝع ٢ةةٞارثم   ً٘ بقٞمٞٙةةٞكٟ مسرغةةٟ كةةس . ٢ً٘ةة٘ز٠ ٢ٚةةدبز٠ٝ ً٘ه لٚةة٠ٞ ٗ اٞكةة
 ٝٗٝ مس٘ٗ.نب غدا ٥ٝ ٜٔ  ٢ٞض٢ بٗاٗز ورً٘ٞغٔظاٖسٚ ي ٠ ُر٢ٚبٟ ًٞهٚم طػس 

ًٗةةٞاٟ ًةةٞهٚم  ٘ٗ ًةةٞهٚم كةةرًوٟ خٞه ةةٞق٠٘ كةة٘ز ٠  اٞؾةةدٙقٟ َل  ًٍةةٞهٚم مةةر 
٢ٚةدبز٠ٝ طساةٞ ٝع خةؤ٠ ٗ      ٖ  ب 628ص هةٞ ضةره ٟ   مٞشٙصٙرْ كس . ٗٝ ًةٞهٚم مةٞشٙ  
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  ٟ ًةة٢ٌٞ٘زِٟٙ اةةرش٠ٝ اةةٞمري    مسةةؤ اةة٢ٌِٟٞٚ ٢ٚةةدبز٠ٝ خةةؤ٠  هةةٞ ٢ً٘ةةٞزب٠ ًُٞطةة٘مسِٚ
كس ٗ وً٘رُدب٠ وٞ ٠ َٞه ٞمسٚػٟ  بٙةٞ  ٝع ٢ةًٞرلَٙلٟ خةؤ٠. مسةٞ ٙرزًةٞاٟ ًةٞهٚم       

هبرلٝ  كةٞ وٞؾةٞمسٞٙٞكٟ ضةةٞز قة٘زبو مسةة٘ٗ     ٢ةةٞكةرًوٟ خةره ٟ  وةةٞال٠ غةرلبش٠ طةسو.      
هصبٓس     بٗ ٠ ًٚرًٚةةر  كٞٗاةةٞ  ٝضةةٟ  ض مسةةرٗك٠٘ ض خةةؤ٠ شؤز     ٢ةةٞٗ ًرلباةةٟ هةةُٞر

٘ شؤز ثَٚػةلٞٗو. هةٞ     اٞزٝوٚٚرْ مسٞ غرز٠ َٞه ٞو كس   مً٘سبْ ٗ اٚ رزٝاٟ ز ٝف طى
 شٙسٝٗ ض٘زٙٞٗٝ َدٗ ٠ اٞٗٝض٘مٟ كس .ٞة

ًٗةٞاٟ مسةؤ   ٘ ب مسةٞ ة٘بًُٞةٞزطٟ ًةس ٗ ًةٞورًٟ َل     634ًٞهٚم مةٞشٙص هةٞ ضةره ٟ    
كٞ َٓٚػةور َةٞٗو ضةره ٞ مسة٘ٗ.       73 ًٟٝ ك٘ز ٠ مسٞةةَٓٚػوٗ ٗ ًٞهٚم ُرؾس ٙ٘ض ٟ

خراْ٘ٗ     هٞ  ٝٗز٠ مسَ٘سبَُٚلٟ ضٚرضٚدب مس٘ٗ مسةٞ ُر٢ٚبة٠ٞ   ضفٝ٘ ُُٞلٟ ٙ٘ضف  
ًٞهٚم ُرؾس ٙ٘ضةف  ٗٝ هةٞ ٗب٠ مرةصٙٚةٞكٟ هٞطةٞ  ًةٞهٚم كرًوةدب  هٞطةٞ  ًةٞهٚم         

 ٓ راةةةٞ ٢ٞغةةةسٝقٟ َةةةركٌٟ غةةةرَ ٢ٚوٚ ةةةروٟ كةةةس . هٞٗٝووَٚلةةةدب كةةةٞ هٞغةةةلس٠ ًٚؿةةةس 
ضٞز٠٘ ٗ اٞك٠ٞ ٢ٚطوٚ  كس   شؤز مسرؽ ا٘بُٟ خؤ٠ ً٘ بقٞمٞ مسلةرٗ ٢ؤز ٗٝكة٠ٞ   

ْ ؾةٞال  ٢ةٞ  ّٙ  ب مسة٘ٗ  هٞغةلس٠     يطىا ك٘ز ٠ ض٘  ٣ َ٘ظٞمٛمل٢ٞكٞهٞ وً٘رُدب٠  
 ٙعراَٚلٟ شؤز كس ٗ طَٚس بٙٞ  ٗبٗٝ.اض ٗسلِٟ ا٘ٗغٟ 

 
٘ ضىىىٝف٘  ٗ وةةة٘ٝاٟ خةةةؤ٠  مسةةةٞ ٢رغةةةلسب هٞطةةةٞ   ذخةةةراْ٘ٗ    مسةةةؤ شٙةةةر كس ُٟ ُ ةةة

ْ كٞخيٞضس٠ٗٝ ضٞؾ٘وٛ زؤًدب ٢ٚوٚ روٟ كةس ٗ ٢ة٠ٗٞ مسةٞ ًةٞاب٘مٟ خةؤ٠      يطاض٘
ْ كٞخيٞضٞز٠ٗٝ يطا ب ُر٠ٗ ٠ٗٞ٢  بُرٗ خ٘غلٟ ض٘٘بطٗ كس   هٞ ضلٞٗ خ٘٘وب

مسةةؤ ًةةٞهٚم ُرؾةةس٠ كةة٘ز ٝشب٠ خ٘بضةةو. هةةَٞ مسِٞٙةةٞ ب اٞٓوٞكٞٙةةٞكٟ طةةٞٗزٝ ز٠ٗٗ         
ٟ ٗٝ ض٘زٙٞٗ ًٓٞ٘ٗ ٢ةٞٓرزي غةٞز كٞز   ٘كس مس ٘ هةٞ    ٠ خة٘بزٝشً ةُٞطٚصخرُةٞٗٝ    ز فطى

شٙسٝٗ ٞٗٝ ةة ٘هٞ خركٟ خؤ٠  ٝزكسبمس٘ٗ  ٗٝهٞ ةِ٘و مسَٞس٠ خٞشٝزٝٗٝ ز٠ٗٗلس مسة 
 ًًٞوٞكٞاٟ ًٞهٚم ؾره ن ٢ٞٙ٘مسٟ ك٘ز ٠ ًٞهٚم كرًوٟ ٢ٚطوٚ  كس مس٘ٗ.

ةَٚطةة٠ٞ ٢ٞضةةٞقٞ كةةٞ ٢ةةٞٗ َطةةٟ َٞضةةر ٝاٞ كةةٞ هٞمسةةِٟٞٙ ٢ً٘ةةٞزب٠ ٢ٞٙ٘مسٚةةٞ ب       
مسلةةةْٞ ٗٝ ٙةةةر مسةةةٞطَ٘ٙس٠ٝ   َٔٚػةةةو مسٞزبًبةةةٞز مسةةةَٞ اٞٓوٞكٞٙةةةٞ ٢ٚوٚاةةةر      ٙٓةةةٞمس٘ٗ  ُٞ

                         
 ككٟ ًٞهٚم كرًى مس٘ٗ.خراُٟ٘ٗ  ُ٘ٝط٢َٞ ًٞهٚم ُرؾسٝ  هٞ قر  73 
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ٖ  ب   638ًُٞ ٞمةةٞاٟ خؤٙةةرْ هٞطةةٞ  خةة٘بزٝشًٟ ٙةةٞن مسطةةسْ. ُٚٔرٙةةٞو هةةٞ ضةةره ٟ      
ٞ هٞغلس٠ َٞه ٞو مسٞزبًبٞز مسٞ و٘ٝاٟ شؤز غةرهبٟ خة٘بزشًٟ غةلرٗ      ٠  َ٘ظى ٞمة ٛملى ٢ة

وً٘رُدبُٟ  ٢ٞضرل مس٘ٗ. ًٓٞ٘ٗ مسرزطسبُٚرْ كٞٗاٞ  ٝع  ٗذًّ. ٗٝ ار َٞػير ًٓٞ٘ٗ 
 ٚ ٠ خ٘بزشًٚٞٗٝ.ٗ اٞكٞ كٞٗاٞ ذَٙس ٢ٚطو

 
كٞ   زٝف ًٞهٚلٟ ظيـ ٗ مٞغرٙس٠ مسٞ ٠ٗٝط٘هٞ ثرغدب هٞغلس٠ َٞه ٞو  هٞ 

هةةٞ هٞغةةلس٠ خةة٘بزشًٟ زب٠لس مسةة٘ٗ  اٞو٘ٙةةٞ كةةسبٗ وةة٘ زٝاَٚلٟ ٗب٠ ثةةٞٙركس  كةةٞ         
  ٞ ٗٝ  ً٘ؾةةر ًٝٞ ب ٗمسو٘بُةةة ضةةٞزهُٞ٘  هٞطةةٞ  هٞغةةلس٠ خةة٘بزشًٟ غةةٞز مسلرٗ هةةٞ ٢ةة

ٞ  زب ٠ٗٗ ُةرٗ هةٞٗٝ شٙةراس اةٞمقٚبٟ     ٘ غَِٟ٘ٙ خ٘بزشًٟ كٞٗو ٗ اةر  زَبة  ٠غلرُد
ُٞكس . خ٘بزشًٟ غلرٗ مسٞضٞز َٞز بُدب ار مرُٞ خؤ٠ ُٞطسو ٗ هٞٗ   بخو ٟ ٗ اةٟ  

ز ٝف خ٘بزشًٚٞٗٝ شٝٗو كسبمسة٘ٗ   ط٘شٙسٝ  كٞ هٞ ٞخٞهٚ ٠ٞ مٞمسرضٟ مس٘ٗ. غرزبُٟ ة
ز ٝف خ٘بزشًٚٞٗٝ هٞ َٞز بُدب َةٞمسظ  ط٠ًٗ٘ٞٓ٘ ضَِٚسبٙٞٗٝ. ٢ٞٗ ٢ٞضرلب٠ُٞ كٞ هٞ 

 ْ٘ٗ  ٠ًٗ٘ٞٓ مسٞزٝ  مسْ٘ٗ.كسبمس
 

 ب هٞغةةلس٠ َٞه ةةٞو ةةةرزَٙلٟ اةةسٙؼ هٞغةةلس٠ خةة٘بزشًٟ غةةلرُد. ٗٝ     641هةةٞ 
هةةٞ ٗب٠ ٢ةةَٞ غٞهٞمسٞٙةةٞ مسةةٞ قةةُٞد ًرُطَٚةةم  ؾةة ٚٞ خةةراْ٘ٗ    ٗٝقةةراٟ كةةس . ًةةٞهٚم     

ًٗٞاٟ طساٞ  ٝع خؤ٠ة٘ مسٞضةٞز مسٞغةٟ شؤز٠    ُ٘رؾس ٙ٘ضف ٢َٞ ةرزٝ ٢ٌ٘ز٠ َل
زٝف طىى٘ركٌٚةةٞاٟ خةةؤ٠ ةةةرز٠ كةةس . هةةٞ   هعسٙؼ ٝٗٝ اةةر قةة٘زبو ٢َةةٞضةة٘زٙٞ ب هةةٞ  

 ٘ هعةةٟ ُرضةةرش  طىىاُةةٟ  زبٙةةٞ. شؤز َةةٞٙف كةةٞ  يطىىاخٞهٚ ةة٠ٞ مسٞغةةدب ٝٗٝ مِٚةة٘بُٟ ضةة
   ٓ ٖ  ب ز٠ٗٗلةةةس ٝ  658الكةةة٘ هةةةٞ  ؤً٘ؾةةةٚبٞاٟ اراةةةرز٠ َِٓٚرٙةةةٞ ثةةةَٚؼ  ٗبوٚعةةةْٞ 

 ٘ ز٠ ًعرُٗٝةةةٞاٟ هةةةٞ ًٚؿةةةس كةةةس ٗ اعىىى٥ٝٓتْٝ ُرؾةةةس  مسةةةة قر٢ٚةةةدٝ يطىىىاَٞه ةةٞو. ضةةة
ٗٝ غةةرَ  مسةةٞ َ  ٙطةةرْ ُةةٞةراٟ  ٘ٞةةَٓٚػةةو ٗ قةةُٚٔرٙةةٞو ُةةرمٚ ج ًةةر. َٞه ةةٞمسٟ مس 

ًٗةةٞاٟ َٞه ةةٞمسٟ ٢ةةٞٙ٘مسٟ مسةةَٞ  ٘الكةة٘ٗ هُٞرٗقةة٘ٗ  ٗٝ َلؤُةةٞمس٘ٗ  ٗٝ كٞٗاةةٞ  ٝع ٓ
 اٞزَٞ  ٗبٟٙ ٓرو.
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 ًٗةتى ئةٙ٘بى ظاَ:٘حل
ْ ؾةةةٞال  ٢ةةةٞ  ّٙ هةةةٞ َةةةره ٟ َٞٙراٚةةةدب  غةةةرَ ٗ ضةةة٘ز٠ٞٙ  بمسةةة٘ٗ مسةةةٞ    يطىىىاضةةة٘

شؤز٠ ثةُٞقة٘ٗ  مسةِٟٞٙ   كة٘ز ٝ طةٞٗز٠ٝ هةٞ ٗب٠ ٗٝقةراٟ خةؤ٠       ٣ يفط٘٘ه٣ًٞٞهٚل
ًةةٞهٚم مةةٞشٙص٠ َ٘كٌةةدبز٠ ًٚؿةةس  اَٚةةم قةة٘ٗ. ٗٝ هةةٞ  ٗبٙٚةةدب   ٚ  ي٘فطىى٢ةةًٞةةٞهٚم 

ٗه ٟ ٛطًٞهٚم مر هٚؼ خؤ٠ اَٚلٞه ٟ ٢َٞ ٓٞزبٙٞ كس ٗ ً٘ ٝاَٚلٟ شؤز ٢َٞ  ٝم٘بٙٞ 
ٞ ًٗةٞاٟ ًةٞهٚم   ٘كَٚػر  ٗٝ هَٞ مسِٞٙٞ ب ًٞزكٞش٠ َل كةٞ غةرَ مسة٘ٗ  قةُٞد     ، ي٘فطى ٢ة

 زٝٗٝ.ةرزَٙم كٞٗاٞ ذَٙس ًَ٘رؾٞ
ٞ ٢ِٚ ر هٞ ٗب٠ ٗٝقراٟ ًٞهٚم مةٞشٙصٗ غةلرُٟ ًةٞهٚم     ي  غةرَ ٗ ضة٘زٙٞ    ٘فطى ٢ة

ب  َٞضةةةةرٙٞٗٝ. هةةةةٞ ٗب٠ ٗٝقةةةةراٟ ًةةةةٞهٚم مةةةةر ي    هةةةةٞذَٙس ٢ٚةةةةدبز٠ٝ ًةةةةٞهٚم مةةةةر ي
ٞ    اعٝط َ٘ظٞم٘غي٢ٞكٞٗاٞ  ٝع    ًٗٞاٟ ض٘زَٙٞ٘ل   َىدا ٠ ك٘ز ٠٘ هةٞ شًٝةرُٟ ٢ة

ًٞهٚم  ،َ٘ظٞم٘غي٢ٞٝقراٟ ٢ٞٗ ٗ ا٠ٞ ُرز بَٞو كس . هٞ ٗب٠ ٗ  اٞٓوٞك٠ٞ قٞزُٝط
َٛ ُةةَِٞٓٚرٗ مسةةٞ             ُرؾةةس٠ كةة٘ز ٠ مسةة٘ٗ مسةةٞ َةةركٌٟ غةةرَ. مسةةٞ َ ًةةٞهٚم كرًةةى ٗبش٠ هةة

ٗ رغةةسف ً٘ضة ٢ٞٗٝ ضةٞز٠. ًةةٞهٚم   ٘هٞغةلسٝٗٝ قةة  ٝه ةةْٞ ٗ ٠ مسةةسب٠ ًةٞهٚم كرًةةى  ٢ٞ
ال٠ ًٞهٚم ُرؾس٠ طسو  مسٞ َ هٞ  ٗبٙٚدب هٞطٞ  ًٞهٚم كرًى زَٙم كةٞٗو ٗ غةرًٚرْ   

 ٖ .626ف  ٝغس٢ٞكٞٗاٞ  ٝع ًٞهٚم  طسو ٗ ٢ٚدبز٠ٝ ٢َٞ غرزٝ
 ّٙ ٢ةةٞ ٍالٞف  مسةةؤ  ٝقعةةٟ اٞٓوٞكةة٠ٞ ةةة ٝغةةس٢ٞم ٚه٢ُٞٞٗٝةةد٠ٝ  ثةُٞقةة٘ٗ  ًةة 

٘ ٖخ٘بزشًػةةر ُةةٟ زؤَ  كٚقبةةر   ب  ٢ٚوٚ ةةروٟ كةةس ٗ هٞغةةلسَٙلٟ هةةٞ    يطىىا  هٞطةةٞ  ضةة
ُةةةةرز ٗ ٢ةةةةَٞ  ٗٗ ً٘اٞقٚقةةةةٞ   ز ٠ َٞكرز٠ةةةةدبًٞةةةة٘ ّٙ م٢ةةةةٞ ًرل مص٢ةةةةٞوً٘رُةةةةد٠  

  . هةٞ ٗب٠ مسةٞٙ َ  ٖىى  243ضىإ  ًٞة ٝز 28رْ غةلرُد   ةٞالهٞ ِٙٚرْ هٞ ُصٙم ٢ٞزشٝل
ٞ هٞطةٞ   م    ًٞهٚم ٢ٞغسف هٞطٞ  ًٞهٚم كرًوٟ مسسبٙدب اَٚةم قة٘ٗ.    ٜىٔ نٝكبىا      ٢ة

ٖ  ب   ٝقة   633شٙسٝ  ٢ِٚ ر هٞ ٗب٠  ٗٗ ضر  هةٞ  ٞكٞٙق٘مسر  مسؤ ضٞز ة ٢ضاٞمٞز ٗ
قة٘ٗ  ٗٝ   ف هٞ ٢ةٞٗبخرل٠ َٞٙراٚةدب هٞطةٞ  ًةٞهٚم كةرًوٚؼ اَٚةم      ٝكسب. ًٞهٚم ٢ٞغس

 هٞغلس٠ ًٚؿس ٓراٞضٞز غرَ ٗ هٞٗ مسِٞٙٞ ب ًٞهٚم ٢ٞغسف ٗٝقراٟ كس . 
ًٝدب  غٞز ٗ  ٝم٘ب٠ مسِٟٞٙ ٢ً٘ٞزب٠ ٢ةٞٙ٘مسٟ  ٝضةٟ   ٗهٞ شًٝرُٟ ًٞهٚم مر زي  ٗ

ثةكس ٗ ًٞهٚم ؾره ن ٢ٚطٌرمٚوٟ َركٌٟ غرَ  مسٞزبًبةٞز مسةٞ ًةٞهٚم ؾةره ن ٢ةٞٙ٘مسٟ      
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ًٞهٚم ؾةره ن ٢ةٞٙ٘و  مسةٞ ٙرزًةٞاٟ     َركٌٟ ًٚؿس  هٞطٞ  قٞزُٝطدب  ٢ٚوٚ روٟ كس . 
َ  ٗ ضةةٞزهُٞ٘  1244ٖ  634هٞغةةلس٠ خةة٘بزشًٟ  ً٘اةةٞقٚقِٟٚ  غةةصٝ ٠ غةةلرُد     

 ض٘زٙٞٗ ًٚؿس٠ اَٞٗٚد كس .
و     َٙععىِى تٛزاْػىىاهةٞة ٗب٠ ٗٝقةةراٟ   ٙ٘و  َةةركٌٟ َٞه ةٞة م ؾةةره ن ٢ةٞة ٚه ز ٠ ًةٞة ٠ كة٘ة

م ُرؾس ٙ٘ضف  غر  مس٘ٗ. باٞ ٢رخرل ٢ًٞرل٠ ٢ٞٙ٘مسٟ غرَذكس . ٗٝ ٢َٞ  شٝٗ ٢ًَٞٚه
غةةرزبْ ٗ ٗ اةةرُٟ ضةة٘زٙٞ  هةةٞ شًٝةةرُٟ ٢ٞٙ٘مسٚةةدب  شؤز اةةٞمٌرلبو ٗ ٢ٚؿةة َراٟ   

٘ ز٢ٗٞضةةر٠ ٢ةةَٞ  ٝٗزٝ  هةةٞ مسِٚةةركس ُٟ   ٠ ٠. ٢ً٘ةةٞزبٗ ٢ةةًٞرلباٟ خرُةةٞ بُٟ ٢ةةٞٙ٘مس  
    ٝ ثَٚػةةلٞزٙرْ ٢ةةٞكس . مسةةر   عضةةٞزبٗ وٞؾةةس٠ ةةة٘بْ ةةة٘بْ  مر ٝاةةْٞ هٞطةةٞ  ٙةةٞن  

ٚ طيٞمٟ ًةٞ بزٙظ.   ٗٝ ًٞزكٞش٠ مٚوٍ ٗ ًٞٞخؿ٘ف غرَ شؤز ثَٚػلٞٗو ٗ مس دي ٢ة
هةٞ غةرًدب   ب  ٢َٞ غةرز٠ٝ  ٙة٘ٝ  ٢ةٞه ة     ْ ؾٞال  ٢ٞ  ّٙيطامسرل  كٞهٞ شًٝرُٟ ض٘ٞة

٢ةةةَٞ مةةةٞ ٝ ٝ َٝثًىىى٢ مسٚطةةةو ًٞ زٝضةةةٞٙٞن ٓةةةٞمس٘ٗ  ٗٝ ٢ُٞٗٝةةةد٠ٝ ثةُٞقةةة٘ٗ  ٗٗ  
 ًٞ زٝضٞ كسب.

 
 حلً٘ةتى ئةٙ٘بى حةمما:

  ٘   ّْٙ ؾةٞال  ٢ةٞ    يطىا هٞ ٗب٠ ٢ًٞٞ كٞ هٚ٘ب٠ َٞػير كٞٗاٞ  ٝع ٢ةٞٙ٘مسٟ  ضة
ز ٠ مسسب٠  ٗٝ ُٞاة٠ٝٗٞ ٢ةَٞ   ًٞ٘م  ١٦ٜٔ ق١٣تك٘ز ٠   ز ٣ٞق٘عمل٢ٞم ٚهٞ ب٠ مسٞ  ً

ٗٝ كةةةٞ هٞطةةةٞ  َ٘كٌةةةدبزٝ  ٢٘ةةةًٞرلٝ هَٚةةةسٝ ب َةةةركٍ مسةةةْ٘ٗ ٗ  بضيةةةٞ قةةةرٗٙرْ هةةةٞٗٝ مسةةة  
   ٓ الكةة٘  ٓراةةٞ ضةةٞز ضةة٘زٙٞ    ؤطةةٞٗزٝكرُٟ ٢ةةٞٙ٘مسٟ  مسةةرؽ زبمسةةَ٘ٙسْ. هةةٞ ٗٝووَٚةةدب كةةٞ 

ٓ  بُٟ مسٞزبًبٞز٠ زبَٗٙطةذي ٗ هةٞ ٗب٠   ْتُٛٞٙر الكةؤ هةٞ ضة٘زٙٞ     ؤغةلرْ ٗ طٞز بُة٠ٝٗٞ 
ٖ  ب  698ًٗةٞاٟ ًةًٞو٘كٟ ًٚؿةس. ٢ةَٞ خرُٞ بُةٞ  هةٞ اةرزخيٟ        ٘مسُ٘ٗٞ اةرمسٚعٟ َل 

   ٔ ٞ ٗز  ٘هُٞرٗق٘ٗ. مسسبشب٠ ٢رخرل ًٞهٚلٟ َٞػير  ٢ً٘ةٞزٙخ ٗ مةرغيٟ ًٞغة ٞ ًرل ٢ة مس٘ ٢ة
هِرؾةس  ب ٢ٚػةذلبكٟ غةٞز ٠    ٢ٞ  ًٞة ٞق يطإٛضى طٌرمٚى مس٘ٗ  ٗٝ هٞطٞ   ٢ٚه دب ٢ٞ

ُةةٞ  شؤز٠ خةةؤؽ ٢ٞٗٙطةةو ٗ َةةٞػير٠  بٙةةٞٗ مِٚةة٘بْ ٗ َقةة٘وٟ  يطىىاٗ ضةة٘كةةس . ٢ةةٞ
  غةرز٠ َةٞػير شؤز اةٞزٝوٟ كةس ٗ       به ةدب  ٢ٞمس٢ُ٘ٞٚػةٟ  بٙةٞ. هةٞ ٢ٚةدبز٠ٝ      يطاض٘

 وٞمسس٠ ٢َٞ ٢ًٞرلٝ طٞٗزٝٙٞ هَٞٗٙٚٞ.
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مسةٞ ضةٞمسٞمسٟ مسةة      ي قٌد٠ ك٘ز ٠٘فط٣ٞه٢ٞم ٚهًٞ ،ه دب٢ٞمس٢ْ٘ٞ يطاهٞ ٗب٠ ض٘
 ٘ ٙةة  كةةس ٗ ُٚٔرٙةةٞو طةةرلبٗ هةةٞ  اضىىُةةٟ ًٚؿةةس٠ طىىاي٢ٚةةدبزٟٝٙ خةةؤ٠  ٢ًِٞٚةةٞاٟ ضةة

 ًٗٞاٟ ٢ٞٙ٘مسٟ َٞػير ٓرو.٘ ب وٞ مسُٞد كسب. ٗٝ مسَٞ اٞزَٞ  ٗبٟٙ َلّغر
 

 ئةًارةتى ئةٙ٘بى محص:
ْ ؾةةٞال  ٢ةةٞ  ّٙ ٗ يطىىاٖ  ب  كٞٗاةةٞ  ٝع ضةة٘ ٢571ةةَٞ ٗ اةةٟ  ظيةةـ ٝ  هةةٞ 

 ٟ ًةةرًٟ.ٓ ٠ كةة٘ز ٠ غةةَٚسكؤ ًٞةةٞهةةٞ ٗب٠ ٢ةةَٞ ارزخيةةٞ مسةةٞ قةة٘بز ضةةر    ب٠ مسةةٞ ق    
ٗ طىى٘مسةةَِٞٙٚم ٢ةةَٞ ٗ اةةٞ هةةٞ    ًٝةةٟ َةةركٌٟ َٞه ٞمسةةٞٗٝ  ٗز ٝف ًةةٞهٚم ُرؾةةس ٙ٘ضةة ٟ  

ٖ   مسةةةٞ َ ٢ُٞٗٝةةةدٝ مسةةةٞ  ٝضةةةٚٞٗٝ ُةةةًٞر. ٗٝ هٞطةةةٞ  ٢ةةةَٞ قرؾةةةٚوٞ      646كةةةسب   شٝٗ
ًٞاٟ ٢َٞ خرُٞ بُةٞ اةر   ٗٗٝ مس٘ٗ. ٗٝ َل٘ٓٞك٘زاٞ ب   بضيٞ مسٞ ٝع ُٞا٠ٝٗٞ غَٚسكؤ

وةةرثٟ ظيؿةةٚرْ مسةةؤ   ًٗٝةةٞوالكةةؤ ب  مسةةة ًقرؤٖ  ٝٗبًةةٟ كةةس . ٗٝ هةةٞ ٓةةراِٟ ٓ 661
 هُٞرٗق٘ٗ. ًٖٗٞاٟ خرُٞ بُٟ غَٚسكؤ٘كس ٝٗٝٗ َل

 

 ئةًارةتى ئةٙ٘بى ٙةًةْ:
ٙ  َ٘ظى ٞمة ٘غي٢ٞز ٝف ًةٞهٚم  ط٢٘ٞٙصبُري كٞ ًْٙٞٞ هٞ  ٘   تٛزاْػىا ْ يطىا ٠ مسةسب٠ ضة

 ٗٗ  َ٘ظىىٞمةة٘غي٢ٖٞ قةةٞان كةةسب. ٗٝ ًةةٞهٚم    569ؾةةٞال  ٢ٞ  ِٙةةٞٗٝ ٗ هةةٞ اةةرزخيٟ   
    ٞ ًٗةةٞاٟ كةةس . هٞ ٗبٙٚةةدب ٗٝكٚوَٚلةةٟ مسةةٞ     ٘ٗٝ َلضةةره ة هةةٞ ًُٙٞٞةةدب  مسةةُٞر٠ٗ كركٚةة

ضةةةٞزٝٗٝ  بُةةةرٗ خةةةؤ٠ طٞز بٙةةةٞٗٝ ًٚؿةةةس. هةةةٞ ٗب٠ ٗٝقةةةراٟ  ًٙٞةةةْٞ  زب مسةةةٞ ًةةةٞهٚم  
ٖ . ٢ةةةَٞ ٢ةةةًٞرلٝ اةةةر 579ْ ؾةةةٞال  ٢ةةةٞ  ّٙ  يطىىىا٠ مسةةةسب٠ ضةةة٘ طػىىىته شٙص ٞهعةةة ٢ٞ

  كةة٘ز ٠طىىُاعٌٝ ٣ ٥ٝملعص ٥ىى١ . هةةٞ ٗب٠ ٢ةةَٞ  ٠593 غةة٘بي 16ٗٝقةةراٟ  هةةٞٗ  ًةةر  
ٞ ٖ  ب ك٘ذزب.  ُرؾس  598ٞ َ هٞ ٓراٞ ةَٚط٠ٞ  مس ةَٚطة٠ٞ طساةٞٗٝٗ     ٙ٘و ٠ مسةسب٠ ٢ة

 كسب. خنٛاز ب  ٝزًر 611قسَ  ٢12ًٞٚؼ هٞ 
 

  م كرًةةىٚهٞكةة٘ز ٠ ًةة ٣ضةةع٘  ؾةةٞال  ٢ةةٞ  ّٙ ٙ٘ضةةف ٞم ًٚهًٞةة  هةةٞ ٗب٠ ٢ًٞةةٞ
 ب  612قةةةسَ  2مسؤاةةةٞ َةةةركٌٟ ًٙٞةةةْٞ ٗ مسةةةٞ و٘ٝاَٚلةةةٞٗٝ ز٠ٗٗلةةةس ٝ ًٙٞةةةْٞ ٗ هةةةٞ  

ٌرْ مسةةّ مص      ضةةوَٚٞمسٚةةد  مسةة٘ٗ. هةةٞ ٗب٠ طساِةةٟ  اةة طٞٙػةةوٞ ًٞزكةةٞش٠ ًٙٞةةْٞ كةةٞ  ش
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  مسؤ ًٚؿس     هٞطٞ  ٢ٌٚرًةدب كٞٗاةٞ غةٞز ٝٗٝٗ هةٞ     ٖز مسّ غِٔػرًٞ٘ ّٙ م٢ٞ وٛ ٞا
 ُعر ٠ شٝٗو كس .ٞ ؾ  ا 102خس ٢ٞه٣رًر  ٞة 8

ٖ  ب  621ضةة٘زي  كةةس ٗ هةةٞ   ًٝٗةةٞاٟ  اةةٞٗ ٙعٟ كةة٘ز بُٟ  ز  ٘ ب ٢ً٘ةة٘ز٠ َل619هةةٞ 
ضة٘زي َةٞثظ كةس ٗ    ٝٝةٞو  ب  ٓراٞٗٝ ًْٙٞٞ ٗ ك٘ز بُٟ زهٞ ز 624طٞز بٙٞٗٝ ًٚؿس. هٞ 

هٞ مِٟٞٙ زؤذ ب مسٞز٠ةدبْ. هةٞ مةِٟٞٙ ضةره دب طٞز بٙةٞٗٝ ًٚؿةسٗ ٢ٚةدبز٠ٝ ًٙٞةْٞ  ٙطةرْ          
ضةة٘زي. ٗٝ هةةٞ ٗب٠ ً٘ ٝاَٚةةم ٢ةةًٞرل ُةة٘ز ٝزي زٞز٠ كةة٘ز ٠ مةةًٞةة٘ ّٙ م٢ةةٞ  زبٙةةٞ  ٝع ُ٘ز

  بًٞشزبُد.ض٘زي ٠ ًُٟٙٞٞ ًٝٗٞاٟ  ز٘ ّٙ ٢ٚع ُٟ ضٞزمسٞخؤٟٙ كس ٗ َل٢ٞ 
 

 ئةًارةتى ئةٙ٘بى جسٙرة:
ٖ  ٝٗبًةةٟ كةةس . ًٞزكةةٞش٠ ًٚرقةةرزوري مسةة٘ٗ  ٗٝهةةٞ      643هةةٞ ٢ٞضرضةةدب اةةر ضةةره ٟ    

غةرزبُٟ   َط٢عغؤهٞٗٝ هُٞرٗق٘ٗ. مسٞ َ هٞ مسٞٞ ب مسٞ ٝع ٣ًز غاشٞق٘ظٛمل٢ٞشًٝرُٟ 
شٙسٝٗ ك٘ز ضةةورُدب  مسةةٞورٙر٠ ٢ةةٞٙ٘مسٟ ٓةةٞز ًةةرمس٘ٗ  ٗٝ َةةٞاور هًٞرُةةٞ ٢ةةًٞرزٝاٟ     ٞةةة

 ٞؾس٠  ًٟٝٓٞ ٓٚ سٙؼ  ٝٗبًٟ كس ٗٝ.َؿّ كٚف ار م
 

 ًى:ٗهَةعةٙةكى عٌ٘اطً٘
ٗ ٢ةةةٞارثم ٢ُٝىىىطُةةةٞاٟ ٢ةةةٞٙ٘مسٟ  كةةةٞ هٞضةةةٞز ًرلباةةةٟ خ٘هةةةٞقر٠ قةةةر   ىىىىىىىىط٘ةضٞه ةةة

 بًةةٞشزبمس٘ٗ  مسةةٞ زٝغٌةةٟ ٓ ةةًٟ٘ ٙةةٞن هةةٞ ٗب٠ ٙةةٞكٟ ٢ةةٞٓوٟ ؾةةٞهٚ   هةةٞ  ٝٗز٠        
ْ ؾةةٞال  ٢ةةٞ  ّٙ ٗ ًةةٞهٚم مةةر ي ٗ ًةةٞهٚم كرًةةى  ب  غةةٞٗكٞاَٚلٟ اةةٞٗب٠ٗ  يطىىاضةة٘
ًٗٝدب  مسة ٢ٚدبز٠ٙٝ٘ ضطةوٟ  مسةةَٓٚص٠ كةس . مسةٞ َ     ٗ. هٞ  ٝٗز٠ ًٞهٚم مر زي  مس٘ٗ

ٙ٘و مسةةٞ ٢ٞشٙةةٞو ٗ كَ٘ٙسٝٗٝزٙٚةةٞكٟ شؤز  ُٚٔرٙةةٞو  ٢ةةٞ ّٙ ٢ةةٞ ةٍ ًٞةةٞهٚم ؾةةره ن ُةة 
ٗٝ مسةةٞ   ٢ً٘ةةٞزب٠ مسة٢ٚةةدبزٝٗ اًٞةةٞملرزٗ ً٘قطةةٚد ب كةةس  َطىى٢عغٞهٞمسةة٠ٞ مسٞضةةٞز مسةةٞ

٠ كة٘ز ٠. ٢ٞطةٞز مسةٞ     ٖبُػةر ًٗٞاٟ ا٘ز٘ ٝزةٞٙٞن زُٝٗٞوٟ ثَٚػ٠ٗ٘  بٙٞٗٝ مسٞ َل
ؾٚرُٟ هٞغةلس٠ ًةًٞو٘ن ُٞمس٘ٗبٙةٞ  ًةً٘لري مسة٘ٗ      ٘ٝاٚٞٗٝ ا٘ٗغٟ م ضٞمسٞمسٟ غٚد

 ًٗٞاٞ مسلر  قُ٘لٞ ضٞز بزَٙلٟ ًً٘ورش مس٘ٗ.ً٘ٞاَٚلٟ طٞٗز٠ٝ ٢َٞ َلرخ
٢ةةةٞٙ٘مسٟ  اةةُٞٚر هةةٞ ًٞٙةةدبُٟ غةةةٞز  ب ُةةٞمس٘ٗ  مسةةٞه ل٘ هةةةٞ       طٝٓىى٢ قٞمرهٚةةٞاٟ ضةة   

زَٙلةةٟ طةةٞٗزٝٗ مسةةُٞرٗمسرُطٟ  اثىىٙراٚػةةدب  ٢ةةرًٞٙةةدبُٟ مرلقةةرْ ٗ مةةً٘سبْ ٗ ٢ٚقوٚؿر  
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مسٞةةَٓٚػةةةو. هٞطةةةٞ  ٢ً٘ةةة٘ز٠ شزبمةةةٞو ٗ زَٙلخطةةةوِٟ ٢٘ؾةةة٘ه ٟ ٢ٞضةةةقر ب  شؤز      
خةةٞزٙم مسةةْ٘ٗ. هةةٞ شًٝةةرُٟ خؤٙرُةةر مسةةؤ اٞغةة٘ٙ  ٗ اٞضةةٔٚوٟ ٢ٚػةة٘كرز٠ اٚ ةةرزٝو    

 ًٗراٟ ٢ٞٗزٗثر ب كس ٗٝ.٘طٞزَي ً٘مرٓٞ ٝٙرْ هٞطٞ  َل
رؾةةٞ  ػيوةة٘ن   هٞغةةلس٠ ٢ً٘ةةٞزب٠  ٢ةةؤز ٠ٗٗ ٢ةةٞٙ٘مسٟ  ٗٗ مسةةٞؽ مسةة٘ٗ. هٞغةةلس٠ خ  

ٗ  ٗٝ هٞطةةٞ            ارمسٚعةةٞ  ٢ةةَٞ ُٞٗمةةٞ اٞغةةلٚ اٞ مسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢ةةٞٗ شًٝرُةةٞٗٝ  شؤز مسةةرؽ مسة٘ة
ٗبزٙدباٟ َلً٘ٞادب  ً٘اُٞرضٚ  مس٘ٗ. هٞغلس٠ ًةًٞو٘ن  كةٞ ٓة٠ًٗ٘ٞ مٞمسةد٠ مسةٞ ثةرزٝ       

ٝ ٗة٘ة   هةٞ ٢ٚبوٚةدب ب ٗٝكة         ٗ ٘كس بٗ ٗ اٞزمسٚٞ كسبٗمس٘ٗ  مسةٞ قٚلسَٙلٟة مٞضةلٞز٠ َِٓٚسبمس٘ة
ٗ  عثُىا٢ْ ٞغلس٠ ا٘زكٟ مٞمسرضٟة ٗ ٙلٚكةس٠   ه ًةٞاٟ كةس     رخى ٗٝ طةٞزَي      شؤز مسةرؽ مسة٘

 ٞ ًٗٞاةةدب مسةة٘ٗ مسةةٞ ًٚقسؤمسَٚلةٟة ً٘ٓوٚةةم ٗ   َ٘ل عف٢ٛضىىهةةٞ  ٝٗز٠   اىلثىىَمسةةٞ َ ٗٝكةة٘ ٢ةة
 كس . اض٢ِٚقسًٗٞاٟ ا٘ٗغٟ ُٞخؤغٟ ُ٘ٔرٙٞو مس٠ُٞٚ٘ َل

٘  ٝٗز٠ ضةةةٞ ُةةةٞاٟ ٢ةةةٞٙ٘مسٟ  مسةةةؤ مرهةةةًٟٞ ٢ٚطةةة َ  مسِرغٞٙةةةٞكٟ مسةةةٞو٘ٝاٟ       يطىىى
ٔ ثَٚػةةةل ٗز  ٘ٞٗاِٟ  بُةةةر. هةةةٞ ٓةةةًٞ٘ٗ الٙٞكةةةٞٗٝ م٘هةةةًٞرٗ ً٘اٞخٞؾٚؿةةةِٟٚ ًٞغةةة

٘ َ٘زًةٞو ٗ مٚصٝاَٚلةٟ شؤزٙةرْ  ٠. مسةؤ     ٢٠ةٞٙ٘مس طٝٓى٢  زٗٗٙرْ كس ٝ ضةٞزب٠ ضةٞال  
ًةةةةٞو كةةةةس . ٢٘ؾةةةة٘زي ٢ٚةةةةدبزٝ  ٗٝ خىىىىرمرلقةةةةرْ ٗ مةةةةً٘سبُٟ ًًٞوٞكةةةةٞو  شؤزٙةةةةرْ 

٢ةر بو  ًةٞٗٝ.  ظَِ٘ٓٚسبٙٞ ذَٙس ورمٚٞ ٝٙٞكٟ ًُ٘وٞ  ًٗٞو٘كؤكس ٠ُٝٗٞ زضًٟ٘ َل
ٞ ٘ٗ ًٞزبضةةةٌٟٚ ضةةةٞزب٠ َل كةةةسب. ٢٘ؾةةة٘ه ٟ ِٝ عىىىًْٗةةةٞو ٗ مِٚةةة٘بُٟ زٝزلةةةٟ  اةةة

٢ًٞرزٝو   ٝزٝمسٞطٟ  هٞ ًًٞوٞكٞاٟ ٢ٞٙ٘مس٠دب شؤز اٞزٝوٟ كس . ٗٝ ٢َٞ ٢٘ؾ٘ه ٞ مسةٞ  
٠ ٢ةةٞٓوٟ ؾةةٞهٚبٞٗٝ  بخوةةٟ ٢ةةٞٗزٗثرؽ كةةسب. شؤز ٢٘ؾةةَ٘ي ٗ ًٞزبضةةٌٟٚ    ط٘ضىىٝٗب

     ٘ ٞ  غ٘به٠ٞٚ ٢ٞٗزٗثر هةٞ ٢ٞضرضةدب هةٞ ٢٘ؾة٘ه ٟ  ٝٗز٠ ٢ةٞٙ ٘ مسٟ  ٗٝزطةرلبٗٝ. ًة هةْٞ  ثى
 ٙٞكرُٞٗٝ ٢ٚقوٚبرع كسبمس٘ٗ ٢A  ٗBرز٠ًٞ خرُٞ بْ  هٞ 
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 حلً٘ةتى زةُد

 
 

اةةةرزخيٟ ٢َٚةةةسبْ  هةةةٞ ٢ٚعوٚبةةةرز٠ كةةة٘ذزبُٟ ُةةةرز  غةةةرٗٝ  اةةةر  ٝٗز٠  بًةةةٞشزبُٟ     
ٞ َ٘ل سَٙلٞ مسَٚ طةٞ هةٞ شًٝةرُٟ  كةٞزٍٙ خةرْ ٠      ؾة ًٗٞاٟ ورةرز  كٞ اٞوسٙبْٞ ُٚة٘ م

  شُٝد ٠  شؤز ً٘غٞٗٝغٞ.
 اٟ  بخٚوٛ ٢َٚسبْ  هَٞ َره ٞ ب مس٘ٗ:٘عٝضثَٚؼ ثٞٙرمسُٟ٘ٗ كٞزٍٙ خرْ  ٗٝ هٞ

هةةٞ ٗٝووَٚلةةدب كةةةٞ  ٢ٞظيةةٞ  خةةةرْ  مسةةؤ اٞضةةلِٟٚ ٢ةةةَٞ٘به ٟ خؤزبضةةرْ ًةةة٢ٌٞ٘ز       
 بىا   ا ٥اطةذل  ٢  َطةري خةرْ  خةؤ٠ هةٞ      ًٞة ٞكسبمس٘ٗ  ز٢ٝٚظ مٞغةرلٝاٟ ورةةرز  ق  

ان َٞة٘كٌٟ خةؤ٠.  قة    ٗٝ ذَٙةس ٘زبْ ٙػةٟ َِٓٚةرمس  ٝٗٗ اٟ  ًرشُدر بًٞشزبُدمس٘ٗ  ٗٝ ٓ
 ٝٗٝ ك٘ذزبمسةة٘ٗ. مٞغةرلٝاٟ ورةةةرز  مسةةَٞ  ٖزٝف  ُر زغةر ٘طىىزي خةةرْ ٠ مسةرٗكٟ  هةةٞ  ٞمة 

 ب هةةةٞ  ٗذًِرٙٞا٠ةةةدب مسةةة٘ٗ. ٢ٞظيةةةٞ  خةةةرْ    ٖضةةةٞمسٞمسٞٗٝ هٞطةةةٞ  ُٞاةةة٠ٝٗٞ ُر زغةةةر 
  َطةةري خةةرْ ٢ٚػةة٘كرز٠ زَي اَٚةةم ُةةٞ ب  هٞغةةلسَٙلٟ      ًٞةةٞهٞاسضةةٟ ٢ًٞةة٠ٞ كةةٞ ق  

ٙعةةراَٚلٟ شؤز٠  بٗ اضىى٢ةةَٞ هٞغةةلسٝ غةةلرٗ  زبْ. مسةةٞ ٢َٝةةٞقغرُٟ ُةةرز ٝ ضةةٞز ًرشُةةد
 ٗ و٘ زٝاٟ ز٢ٝٚظ ورةرز.ذٗٝ ضٞمسٞمسٟ شٙر مسُٟ٘ٗ ُ ٢ً٘٘ٞٞؽ مس

دب مسةة٘ٗ. ٠ةة  خةةرْ ٠ ٢ٞقغرُٞضةة٢ٞٝزمسرجيةةرْ  هةةَٞ  ٝٗزٝ ب هةةٞذَٙس ٢ٚةةدبز٠ٝ  ذٗ اةٟة ٢ةةر
ٓ ٞ ط و خةرْ   ٢ٚطةوٚق زي خةؤ٠    ٞدبٙة ٚٙ ْ   هٞ ٢ٚدبز٠ٝ ٙٞكة هٞ ز٢ٗٞضر٠ ٗ اٞكةٞ ب  

 ٗ ع ْ كس مسةة٘ .  ط٘زةطةةورْ ٙؼ كةةٞ هةةٞذَٙس ٢ٚةةدبز٠ٝ  ٓسبووٚةة٘ع  ُةةرٗ ةةةُٞسبه َٚلٟ       ٢ةٚة
 دب مس٘ٗ  ٗب  ٝز٢ٞكٞٗو كٞ هٞ ضٞٗ ب٠ ضٞزمسٞخؤ٠ٙدب مس٘ٗ.ٓٗز٠ ُر زغرٗطر

 

ز بْ خةرْ ٙؼ  ٞزي ًة ٞهَٞ مسِٞٙٞ ب كٞ ٢َٞ٘بزي غٌٚرزي ٢َٚسبْ ٗب اَٚةم قة٘ٗمس٘ٗ   مة   
ٞؾة ٞٓرْ  ٗٝ  ٗٝ ضةٞز ٢ ٞكٞ ٙٞكَٚم هٞ ز٢ٗٞضةر٠ مٞغةرلٝاٟ مسةٞخوٚرز٠ مسة٘ٗ  قة٘ٗمس     

٠ سطى ان خةرْ ٠ ٗبزي  غةرٓسك  شٝٗو كس مسة٘ٗ  ٗٝ مسةؤ خةر     ٞه ٢ٞمس٘ ٢ٞ٢َٞ غرز٠ٝ هٞ  
ةٞه  كس ُٟ ٢ٞقلرز٠ خٞه لٟ ٢َٞ ثرٙوٞخوٞ ٙٞكة هةٞ ٢ةٞٗال بُٟ ؾةٞق٠ٗٞ هٞضةٞز     
اةةٞخو  بُةةرمس٘ٗ. مسةةٞ َ هٞطةةٞ  ٢ًٞٞغةةدب مسةةٞمسة ًعرُٗٝةةٞو  ٣ُٙٞةةٞا٘بُٟ ٢ةةَٞ ٢ٚػةةٞ         



 162 

زٍٙ ٞبٙٞكٟ  ٝم٘ٝو كس   ٗٝ ٙٞكَٚم هًٞرُٞ  كمسٞزَٙوٞضٞزٗ ًٞةب٘ز مس٘ٗ قُٞد ٢ً٘ٞز
ٗ    ذخرْ ٠  شُٝد  مس٘ٗ  ٗٝ ٢َٞ  ٗٝ هةٞ ٢ةؤز ٠ٗٗ      74 باٞ هةٞ خرُةٞ بَُٚلٟ طةٞٗزٝ ُةٞمس٘

دب  وً٘رُةةدبْ ُةةٞمس٘ٗ  مسةةٞ َ مسةةٞ َ٘ضةةِٟ ٢ةةٞخ ق ٗ غةةٞةرمٞاٟ  غةةؤزٝاٟ   ُٓر زغةةر
 ضُٞدمس٘ٗ.

    ٗ   مسةةر ٗرُةةدبٝ  هٞطةةٞ  مةةٞزي ًةةٞز بْ خ  ٢ً٘ٗةةٞزخيري ٢ةةٞه َّٚ  كةةٞزٍٙ خةةرْ  هةةٞ ٢ةةٞ
خؿ٘ف هٞ  بُرُٟ غرشب ٝٙٞكٟ ؾٞق٠ٗٞ هٞضٞز اٞخودب  هٞ طةٞه ٟ ً٘اةٞقٚ  مسة٘ٗ     
ٗٝ وٞزبزٙرْ ٗبمس٘ٗ ٙٞكَٚلٚرْ ال٠ ٢َٞ غرشب ٝٙٞ ٗٝشٙس مسةةٗ ٙٞكَٚلٚػةٚرْ ضةٞز بز٠    

ٞ   َط٢عض٘ثر مسة. مسٞ ٘ٙطةو هٞطةٞ  مةٞزي ًةٞز بْ     ًُٙٞرمسٚعٟ اس ٢ٞه َّٚ  كةٞزٍٙ خةرْ ُ
٘ اُٞٚر هٞ ٗب٠ ًس ُٟ قر٠ٗ هةٞ ةَٚطٞكة٠ٞ مسة٘ٗ     خرْ  ب خؤ٠ ًطر٠ٗ مسطس   مسٞه ل

 ٚٞ  شؤز ثرلٗ ٗٝةرك كَ٘ٙس مس٘ٗ.ٙمسٞخوٚرز ٟقُ٘لٞ ٢َٞ ز٢ٝٚط
ه ةٍ ٗ  ٛظى هٞ ٗب٠ طساِٟ ٢ٞؾ ٞٓرْ  مٞزي ًٞز بْ خرْ   ٝزَٞق مسٞ ٢ٞٓرزي  طةٞزَي  

ْ   دغةةٚ زٝف خؤٙةةٞٗٝ ٘طىىطةةٞز ٝكٟ ة٘ه ةةر٠ كٞهةةٞ      ٝاٟ ُ٘بُةةدْ. مسةةٞ َ كةةٞزٍٙ خةةر
َٔٚػةةو اةة٘خِٟ زؤ  ٗ ًره ٚةةرْ مسلةةْٞٗ. ٢ةةَٞ    ُٙٞ ٗ ٞمةةٞ كةةس  ٢ٚػةةغري كسبمسةة٘ٗ  ً٘ بق 

 ٗ ٗز مسة٘ٗ.  ٗقةُ٘لٞ مسٞغةٟ شؤز٠ ٢ةَٞ طٞز ٝكةٞ طةر       َٞزٝكٞا٠ٞ شؤز مره٠ ُٞرمسرُٞ مسة٘
مسةةٞ َ كةةٞزٍٙ خةةرْ ُةةٞن مسةةٞ اٞمٞؾةة٘مسٟ  ِٙةةٟ  مسةةٞه ل٘ مسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢ةةٞخ وٟ مسو ِةةد٠       

 خؤ٠  ً٘مرًٞه٠ٞ كس ٗ مسٞ ٢ِٚطرُٚٞو ٗ ًٞزًَٞٞاٟ غؤزٝاٟ ضُٞد. 
ٗٝ ضٞمسٞمسٟ َٞضر ٝاٟ مٞزي ٘كٞزٍٙ خرْ ٗ ةٞهبٟ ًَ٘ٚبٞاٟ ٢ٞٓرزي مس غؤزٝاٟ

ًةةٞز بْ خةةرْ. ٗٝ ٢ُٞٗٝةةد٠ ثةُٞقةة٘ٗ كةةٞ مسةةٞ اةةٞٗب٠ٗ مسةةِٞٙٚرْ خةةسبث مسةة٘ٗ  مةةٞزي         
ًٞز بْ خرْ  قلس٠ ٗبمس٘ٗ كةٞ كةٞزٍٙ خةرْ  ٗٗزكٞٗاةٞٗٝ  خةٞه لٟ طةٞز ٝكٟ ة٘ه ةر         

ٙةٞكٟ اسٙػةٞٗٝ   مسلر. ٢َٞ ض٢ٟ٘ قٚلةس٠ٝ  ال٠ خةٞه م ًةٞموَ٘ مسة٘ٗ  ٗٝ هةٞ ال      ٝلضاٞ
َٝ ةِٚرٙٞاٟ ك٘غةوِٟ كةٞزٍٙ خةرْ     ٗٗبزي ٢ٞؾ ٞٓرُٟ ك٘غو ٗ ًٞموَ٘ مس٘ٗ كٞ  ٗ

ٗٝ ضةٞمسٞمسٟ  ٘ز بْ خةرْ   ُٚٔرٙةٞو مسة   ٞزي ًة ٞٗٝ خ٘ ؾ٠ٞ ٢ُٞدَٙػٞٗ ٌٗٝٓةٟ  مة  ٢٘ٞمس
 غٞز  هٞ مسِٟٞٙ  ٗٗ زٝقٚقدب.

                         
ٚ  ٢ركٞزٍٙ خرْ ك٘ز ٠    مسٞطَ٘ٙس٠ٝ زٙ٘بٙٞاٟ خٞه ٞقٟ خؤ٠  74 ٔ ٚٙرن   ُةرٗ مرؾة ٗز ٘ٞكٟ ًٞغة

 ٞ.ٚ  ُر٠ٗ ةٞ  ٠ ًٞموَ٘ ُٚٗٗٝ٘مس
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زٝقدبزبُٚةةٞٗٝ  مسٞزبًبةةٞز مسةةٞ مةةٞزي ًةةٞز بْ َٗٙطةةور  ٗٝ  ٘طىىكةةٞزٍٙ خةةرْ مسةةٞ خؤ٠ةة٘ 
َةةٞزمسٟ هٞطةةٞ  كةةس ٗ هةةٞ ٗب٠ قةةُٞد غةةٞز َٙم مةةٞزي ًةةٞز بْ خةةرْ  مسٞ ٝضةةو   ٢ٚع ُةةٟ

 ٟٗٝ مسةةةَٞ اٞزَةةةٞ ٢َٚسبُةةة   َ 1753ٖ  1161قًٞةةةٞ  خةةةرْ ُةةةرٗ ز٢ٝٚطةةةَٚم كةةة٘ذزب     
ةِ٘مسٟ  مسةزٝوٚ  مسؤ كٞزٍٙ ًرٙٞٗٝ  مسٞ َ هٞ ثَٚؼ ٢ًٞٞ ب كةٞ مسو٘بُةة هةَٞ ٗ ارُةٞ ب     

ُد  ٗسلَِٚلةةٟ مسةةٞو٘ٝو ُةةٞو مسلةةر  الشَ مسةة٘ٗ هٞطةةٞ  قةةٞيطىى٘مسةةٞ زبَةةٞاٟ ٢ٚ ةةسب٠ ضةةٞ
 خٞزٙم مسة.

مسٞغةٟ شؤز٠ هٞغةلس٠ كةٞزٍٙ خةرْ  مٞغةةرلٝاٟ  هةٞن  مسة٘ٗ  كةٞ  شُٝةد  وةةؤه َٚلٟ         
مسة٘ٗ. ض مسةٞ وةة٘ٝو ٗ ض مسةٞ ة٘ز٢ةٞو ٗ ةٞضةةرزٝاٚرْ  ٢ٚطةوٚعدب ٠ َ٘كٌٚةرْ مسٞضةةٞز       

ٝقةدبز٠ كةٞزٍٙ خةرْ مسةْ٘ٗ.     ز٘ طى ٢َٚسبُدب ٓةٞمس٘ٗ. خةٞه لٟ غةرزبُٟ ٢َٚةسبُٚؼ  ٓةًٞ٘ٗ      
مٞ بهٞاٟ ٢ًٞري مسْ٘ٗ. مٞغةرٙس٠ مةٞزٝمسٚؼ   ٙطةرْ مسةٞ      ٚركٟقُ٘لٞ هٞ ٢ٞخ وٟ ث

   مسةةٞز٠ٝ كةةٞزٍٙ خةةرْ مسةةْ٘ٗ. مٞغةةرٙس٠ اةة٘زن  كةةٞ هٞطةةٞ  خٞؾةةٌٟ كةةٞزٍٙ خرُةةدب  
 مسْ٘ٗ  ٢ٞٗبُٚؼ مسٞقرَٗٙلٟ َ٘زًٞاٞٗٝ اًٞرغر٠ كٞزٍٙ خرُٚرْ ٢ٞكس .

 

 كةرٍٙ خاْ:
و٘ٝو ًةةةرمس٘ٗ: ٢ٞضةةٞة خ   ٘زي ًةةةٞهةةٞة ٗب٠ ًس ُةةٟة  مةةة   رُٟ زب  خةةةرْ    ٗٗ  ٗذًِةةٟة مسةةٞة

   ٗ زٍٙ خةرْ  ٢ٞ ْ ز٠ٗٗلةس ٝ ٢ٞضٞة خرْ     ٢ٗٞقغرُٟ  قًٞٞ  َطري خرُٟ ورةةرز٠. كٞة ٝه ٞة
ز  ٝع هةٞة         ن ٢ًٞةٞة ٓةٞة زَة غةةلر  كةٞة ُةٞة ٗ  ٗٝ مسةٞة اةٞة زُٝطرز٠ مسة٘ة شّٗٙ  مسةٞة ٗٝهةٞة ُصٙةةم وةٞة
زٍٙ خةرْ  هٞة ٗب٠ غةلرْ  خةؤ٠          ٢ٞؾ ٞٓرْ ٓٞه طس   مسٞه ل٘ ٗبش٠ هٞة غةرلبشٙؼ َِٓٚةر. كٞة

ٗش٠ٝ قةةة ِٟٙ َةةٞة رزع ٗ خوٚ ةةٟة قةةةرزع  ُصٙةةةم  ؤه ةةٟة  كسًطةةةرل . كَٚػةةةرٙٞ غةةةرخرُٟ مسةةٞة
َ َره ٞة  ٗٝ   ز مسةٞة ٗ  مسةٞة َ  زؤضةوَٞ ضةة   ٘عٝضىىمسٞزبًبٞة و مسة٘ة زٍٙ خةةرْ شٝظيٞة ْ ٠ ايطىى٘اةٟة كٞة

ز  كسًطةةرل  ب    ٗٝ مسٞضةٞة اٟ غةةرخَٚلٟ َركٌةٞة ٗ هةٞة ُصٙةةم هة٘ة ٗن مسة٘ة كٟ مسكة٘ة  خػةةو  ي َٙٚةٞة
زٙ   اٟ كٞة خودب كٞة  كً٘رزٙا ٙةرْ ثة       ٍهَٚسٝ ب ٙرزًٞة ط٘و   خةرُٟ  بٗ هٞة  ٝزمسُٞةدَٙلٟ ضٞة ٢ٞة

خؤ٠٘ هٞغةةةلسٙٞٗٝ هةةٞة  ؤه ٞكةةٞة ب ٗٝضةةةورمس٘ٗ.    زٍٙ خةةةرُٚؼ مسةةٞة ٢ٞضةةٞة خرُٟ غةةةلرُد. كةةٞة
ورٙر٠ هٞغةةلس٠ ٢ٞضةٞة خرْ ٘   مسةٞة ْ اطىىَيكةٞة هةٞة  ٝزمسُٞةةد٠  كً٘ةةرزٙا  هٞ ٝضةةو زؤضةةوَٞ ضةة

          ٗ زٍٙ خةرْ مس٘ة ُٞةراٟ مس٘ٗ  كٞٗاٞ  ؤه ٞكٞٗٝٗ هٞة ُصٙةم  خػةو ٝٗٝ ا٘ٗغٟة هٞغةلس٠ كٞة
 ي مس٘ٗ.اثَخرْ مسة ٢ٞقٞز٠ كٞزٍٙ ظ٘ٗٝ شؤزٙرْ زَي ك٘ذزب  
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وٚطٌة هٞ هٞغلس هٞطٞ  مٞغرٙس٠ ٢ٞٗ ُرٗٝ غَّ٘ٙ مسٞورٙر٠  ٝزقة٠ٗ٘  ٗسلةّ   
كٞٗاّ ٗ ار غرلبش قْ٘ٗ ٗ طساٚرْ. هٞ ٗب٠ ٢َٞ ٗٝوعٞٙةٞ ٢ٞضةٞ  خةرْ  ٢ةٚذل ُٞٓراةٞ      
مسٞزبًبٞز٠ كٞزٍٙ خةرْ ٗ هةٞ غةٞز َٙلدب كةٞ هٞطةٞ  ًًَ٘ٞةٞ  َطةري خةرْ  ٙطةرُٞٗٝ          

٘     غةلرٗ زب٠لةس ٝ مسٞغةدب. ٗٝ ٗب    ه ٟ كةس   مسةةٞ َ  ٗزي ٢ةَٞ ٗ اةٞ ٓٞزقةُٞدٝ َ٘ضةِٟ وبة
خؤ٠ ُٞ بٙٞ ٠ٝٗٞ٢  بزٝاٞكٞ وة٘ٗاٟ مسةدباة  اةر ًًٞوٞكٞاٞكة٠ٞ خةؤ٠ مسطةََِٚٚوٞٗٝ        
هةةٞ ثرغةةدب ً٘بزةٞمةةٞاٟ مسةةٞ ٗبزي ط٘زةطةةورْ  ٓةةٞزبووٚؤع ٙؼ كةةس   مسةةٞ َ ٢ةةٞٗٙؼ  

٘ ٘ٓٚكٟ ُٞكس   ُٚٔرٙٞو خؤ٠ ٓرٗٙػوٞ ال٠ كٞزٍٙ خرْ ٗ َ٘ضِٟ وب  فى٢ طَٗي ٗ هة
َٛ  ٠ة٘ ًةٞٗوٚعَٚلٟ مسو ِةد٠  بٙةٞٗ مسةٞ  ٝزةٞٙةٞن ٢ٚعوٌٚةر ٗ مو٘ةةُٞرمسٟ  ٝزَةٞق           ه

 ٗٝ  ؤضوَٚلٟ مسرؽ.ُ٘٘بُد كٞ ٢ُٞٗٝد٠ٝ ثة ُٞق٘ٗ ٢َٞ زٝوٚبٞ ً٘ٓوٚلٞ  مس
َ مٞغةرلٝاٟ      ٗ. ٢ٞة  ٗذًِٟ ٓٞزٝ مسٞو٘ٝاٟ كٞزٍٙ خرْ  قًٞٞ  َطري خرُٟ ورةةرز مس٘ة

زٙٞٗ ضي٘ز٠ هُٞطةةدب هةٞة ضة٘ة زكٟ ورةةةرزٝ هةٞة شًٝةةرُٟ اةٞة ٗ اة٘ة كة هةٞة ٝ َِٓٚسبمسُ٘ٗةٞة ٢َٚةةسْب ٗ ٙةٞة
 ٝه ٚرْ َِٓٚرمس٘ٝ ضٞز اٞخو.َٗٞٗو مٞغرلٝاٞٙٞ كٞ غر ٢ٚطٌرمٚوٟ ٢ٞٗ

 

كٞزٍٙ خرْ  هٞ ٗب٠ ٢ًٞٞ كٞ ٗ اٟ قرزضٟ  ٝضو كٞٗو  ٗٝ مسةرؽ ةةَٚطرل مسة٘ٗ     
هٞ غٞز ٗ ٓٞزب٠ مسِٟٞٙ ٢ٞضٞ خرْ ٗ ًًَ٘ٞٞ  َطري خرْ  ٢ٚطوٚ ر ٠ٝ كس ٗ ُٞن 

ٗ اةةٟ ٢ٞؾةة ٞٓرْ ٗ مسٞغةةَٚلٟ مَٚسبوةةٟ مٞةًٞٚػةةٟ مسةةؤ   ٓةةٞز ٗ اةةٟ قةةرزع  مسةةٞه ل٘  
خةؤ٠ ضةةرى كةةس ٝٗٝ. مسةةٞ َ ٢ُٞٗٝةةد٠ٝ ثةُٞقةة٘ٗ مسٞغةةٟ شؤز٠ ٢ةةَٞ ًًٞوٞكٞاةة٠ٞ مسةةٞ  
ًةةةٞةب٘ٗز٠ اةةةٞزن كةةةس   قةةةُ٘لٞ ًًَ٘ٞةةةٞ  َطةةةري خةةةرْ  هةةةٞ ٗب٠ ٢ًٞةةة٠ٞ كةةةٞ          

ٝزمسرجيةةرُٟ خطةةوٞ ضةةٞز ًًٞوٞكةةٞاٟ خةةؤ٠  مسةةٞ       ذ٢ٞضةةٞ خرُٟ غةةلرُدٗ ٗ اةةٟ ٢ةةر    
لةةس ٝ ٢ٞؾة ٞٓرْ  هٞغةلسَٙلٟ ٗب طةةٞٗزٝ  هةٞ ٗب٠ ُةةر ز    هٞغةلسَٙلٟ طةٞٗزٝٗٝ ز٠ٗٗ  

ْ ٗٝٗٝ٘غةةر اةةر ٢ةةٞٗ زؤذٝ  هةةٞ ًٞمٚةةٞاٟ ٓةةٚض ضةةٞزكس ٝٙٞكر كؤُٞمس٘ٗمس         .كةةٞزٍٙ خةةر
ٓٞٗه ٠دب كٞ مسٞزمسٞضيت ٢َٞ ٢ةؤز ٗٗٝ مسلةر  مسةٞ َ قر٢ٚةد٠ٝ ُةٞمس٘ٗ. ٗٝ ًةٞةب٘ٗز مسة٘ٗ        

 كٞ مسطٞز َٙوٞٗٝ مسؤ غرلبشٗ وٞزبز٠  بمس٘ٗ كٞ هَٞ غرزٝ ب ً٘ بقٞمٞ مسلر.
شبز     ق ًٞةٞة  َطةةري خةةرْ  هةٞة ٗب٠ ٢ًٞةٞة كةٞة شؤز مسةةرؽ خةةؤ٠ خس كةةس ٝٗٝ  ٓٞغةةو ٓةٞة

شبز كٞضةةةةَٚلٞٗٝ مسةةةةؤ   كٞضةةةةَٚلٟ هةةةٞة ٢ٞؾةةةة ٞٓرُدب مسٞةةَٓٚػةةةةو ٗ خؤغةةةٟة مسةةةٞة ضةةةةة ٓةةةٞة
 ٞ ز  . ٗٝ هةٞة ٗٝووَٚلةةدب كةٞة ٢ةة ز٠ٝ غةةرلبش كٞٗاةٞة بقةٟة غةةرلبش مسةةؤ ً٘ٓةةرطيري شؤز سطىىًَ٘رؾةٞة
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مسٟ ثَٚطٞٙػةة   َسب ثةةس  هةٞة  ٝ غٞهةٞة ً٘ٗ ضةٞة ٗ  ٗٝ ٓةٞة ٗ  طٞٙػةةوٞ غةةرلبشٗ  ً٘ضةةرمٚد مسة٘ة و٘ٗ مسة٘ة
 ٗ ز ٗ   ض َٓٚػور اؤثٞكرُٟ  بًُٞٞشزبُدمس٘ٗ  كٞ ا٘ٗغٟ اٞمٞة زي خةرْ     1757مس٘ة َ  غةَٚخ مٞة

ز مسةرزطسب٠ُ٘       كٞ ز٢ٝٚطَٚلٟ مسٞكرزٗ ٢رشب٠ مٞغرلٝاٟ شُٝد مس٘ٗ  هٞة ثس َٙلةدب ٓٞه ٚل٘ارٙٞة ضٞة
           ٝ ٗ ُةرٗٝؽ  كٞة ًةر  ٗ ًِةدبه ٚرْ مسس مس٘ة ه لٟ ٢ٞة   ٗبٟٙ هٞغةلس٠ قًٞٞة  َطةري خةرْ  خٞة

َ َٞزٝكٞاةٞة مسةة      زي خرُٚةةرْ  بٗ ٢ةٞة اٟ غةةَٚخ مةٞة ً٘ٗ ٙرزًةٞة ٗ  ٝٗزٝ  ٓةٞة ٗٝ ُ٘ةةرٗ غةةرخرُٟ ٢ةٞة
ًٟ شب ٗ   مسٞمسٟ كةٞة كٟ      ٗٝخةةرلٝذضةٞة ًُِٟ٘ هٞغةةلس٠ قًٞةٞة  َطةّة خةةرْ. هةٞة الٙةٞة   ُرًةٞة

ٗٝ  ٝٗب١َ  زٝ ٛطىىىىاسٙػةةةٞة َ هٞغةةةةلسٝ مسةةةةة زب   ٗ  كَٚػةةةةرُٟ ًَ٘رؾةةةٞة ٙس طىىى٘ىب٢ٝةةةٞة ٗ غةةةٞة
كٞٙرْ كؤمسب     ظًُ٘٘وٞ ُٚر مسٞة شؤز٠ ز٢ٝٚطٞة ٠  كٞة اٞة ٗٝؽ      ًٞة ٗٝ  مسَٚةصبز كةس . مسَٚ طٞة هٞة ُ٘ٗٞة

ُرٗ ٢ؤز  ٞ ٗهةةٞة مس٘ٗ  مسةةة خ ف ُةةٞة ةرُظ ٗ ٢ةةٚة ٗٝ ذَٙةةةس َ٘ٚلٟ اةةةرشٝ َِٓٚسبمسةةةةةةةطىىىىعٗٝكةةٞة ب اةةٞة
 ٞ ٗٝٗ          طىىىى عضٚ َٞٗٝٗ مسة ُد ًرُطَٚةم هٞة ٗ  كٞقٞة ورٙر٠ هٞغةلس٠ ٢ٞضٞة  خةرْ مس٘ة ؼ مسٞة َٙلٚة

 ثَٚؼ هٞطٞ  قًٞٞ  َطري خرُدب غٞز ٙرْ كس مس٘ٗ.
 

و كةس      ٞة   هَٞ مسِٞٙٞ ب هٞغلس٠ ط٘زج ٗ مسٞكرز٠ كٞزٍٙ خةرْ  ًَ٘رؾةسِٙٚرْ شؤز ُرزَب
   ْ ٗٝٗ      ُٞن ٓٞز ٠ًٞٞ٢ غرزٝكٞ ًٞز بُٞة ً٘ بقٞمٞة مسلٞة ه ل٘ مسةؤ مسآلٗكس ُٞة ٘ مسٞة زٝز هَٚةدْب  ضى

ن     ؾٓٚض قس  هٞ ًَ٘رؾسّٙ ؼ طٞٙػةوٞ  ٝزٝةٞٙٞة و ٢ٚة ٞاَٚلٚرْ هٞ  ٝضو ٢ُٞٞ ب. ُٚٔرٙٞة
ً٘ٗ ز ؤذ  مسٞغةةَٚلٟ هٞغةةلس٠   ْ ًٞةةٞق كةٞة ٓةٞة مس    َطةةري خةةر كس ٗ  ٝٗٗٝٗ٘مسآل٢ٗةٞة زب٣٠ةٞة

ْ هةٞة ثس َٙلةةر         زٝ مسَِٚةةة. ٗبوٚعةٞة ةب٘ز كةةس  كةٞة ٗبش هةٞة ًَ٘رؾةٞة ٢ًٞةٞة ز٢ٝٚطةٟة ورةةةرز٠ ًةٞة
ز مسةٞة غةةرزٝكٞ         ٠ كةٞة مسٞزبًبةٞة ٗ و٘ٝاةٞة ٗٝ مسةةؤ ٢ٞؾةة ٞٓرْ ٗ ٢ةٞة غةةرلبش٠ مسٞةََٚٔٚػةةو طٞز بٙةٞة

ٓ  ًٞٞمسٞةَٟٚ َٓٚػوب٘ٗ  ٢ٞٗبُٚؼ مسآلٗٝٙرْ كس . ق ٙةؼ خةؤ٠   ٕر  َطري خرْ هٞة ٢ٞؾة ٞ
كٟ    ٗٝٗ هٞطٞة  ٢ؤز ٗٗٙةٞة ٗ هةٞة     ٘ضى ُٞطساٞة ٗٙرو غةلرٗ  كٞة مٚبةةرزٝو مس٘ة  12مٚةف ٗ ًٞمِةٞة

.ٝٓٞشبز كٞضَٚم  خؤ٠ طٞٙرُدٝ ًرشُد  زْب
كٞزٍٙ خرْ هٞ ٗب٠ ٢ًٞٞ كٞ خؤ٠ مسرؽ كؤكس ٝٗٝٗ ٢ًِٞٚٞاٟ ٗ اٟ قرزضٟة اة٢ٌٞري   

٘     ز٘ طى كس   ز٠ٗٗلس ٝ ٢ٞؾة ٞٓرْ ٗهةٞ    ُٚةٞو  ٝف خةٞه لٟ ٢ةَٞ غةرزٝٗٝ مسةٞ غة٘كسٗ ًًِٞ
ؼ  ٓةةةٞز مسةةةَٞ  مرلَ . ٢ٞغو ةةةٞمسٟ غةةةرزبُٟ 1756ٖ  1171َٗي كةةةسبٗ  بخوةةٟة مسةة٘ٗ   ٘وبةة  بوةٚة

اٞزَةٞ كٞٗاةٞ  ٝع كةٞزٍٙ خةرْ. مسةؤ ٢ٚعةر ٠ٝ غةٞٗكٞو ٗ و٘ة ٝزاٟ خةؤ٠  ًَ٘وةةرةٟ          
ٞ ظ٘ َٙلٚرُةر غرهة  مسة٘ٗ  مسةٞ َ هةٞ      طىىىىى عقٞز مس٘ٗ. ٗبوٚعْٞ هٞٗ غٞز ب٠ُٞ كٞ كس مس٠ٗ٘  هٞ مسة
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اٟة  شؤزةةرز ةَٚطة٠ٞ ٢ًَ٘ٚةد ُةٞمس٘ٗ       ٘عٝضى كس مس٘ٗ. ٗٝه   مس٘ٗ ً٘ضرمٞ ٠ٝ ُٞطاشؤزٙرُر 
مسةةةٞ َ ٢ةةةٞٗ َ٘زًٞاةةة٠ٞ  كةةةٞ خةةةٞه لٟ غةةةرزبْ  ٝزَةةةٞق ٢ةةةٞٗٙرْ ٢ُٞ٘بُةةةد  هةةةٞ كةةةٞٗاّ         

 ٠ كس ٗ مسٞ ُٞاٚ ٞ ضٞزخيطو.ظًَ٘٘رقٞ
كةةٞزٍٙ خةةرْ  هٞطةةٞ  ٢ًٞةةٞ ب كةةٞ ٢ةةٞٗ ٗالارُةة٠ٞ كةةٞ مسةةٞ ٢ةةرزٝش٠ٗٗ خؤٙةةرْ اةةرمسٚعٟ  

اسٙػةةٞٗٝ غةةَٚخ مةةٞزي خةةرُٟ هٞطةةٞ   مسةةْ٘ٗ مسةةرؽ ٢ٚػةة٘كرز زَٙلخطةةذي ٗ  هةةٞ الٙةةٞكٟ   
  َطةةري خةةرْ مسةةٞ اةةٞٗب٠ٗ  ًٞةةٞهٞغةةلسَٙلٟ ٓٞه بةةرَٙسزبٗ ب ُةةرز  مسةةؤ ًرشُةةدزبْ  اةةر ق 

ٗ   اط٥ًٝٞةب٘ز٠  ٝه ةْٞ ٢ٚوٚاةر ٠ مٞغةرٙس٠ ورةةرز     ٗمٞو مسلرٗ مسةؤ ٢ًٞةٞ الشَ مسة٘ٗ ٢ٞ
اَٚةم مسةةدز٠. ٢ةةَٞ مٞغةةرلٝاٞ ةٞضةة٘ٗزٗ شؤزٝ  ضةةة قرلوةةٞ مسةة٘ٗ: ٙةةٞكَٚلٚرْ هةةٞ  ٝٗز٠  

بقٟ  ًسٗ  مسة٘ٗ ٗٝ َةدٗ ٠ خؤزبضةرُٟ مسٞزبًبةٞز مسةٞ      سطًٝٚرْ هٞ ٢ٞٗ ٗ كِ ٞ  مس٘ٗ  
٢ٞكس   ضةًِٙٞٚػٟ  هٞ ٗ اٟ  ٢طذل٢رمسر   ب مسة٘ٗ. ٢ةَٞ قسٙقرُةٞ     ظ٢٘ؤشمسٞن ًَ٘رقٞ

 ٘ ٠  ٗٗ خرُةةٞ بُر مسةةْ٘ٗ. ٙةةٞكَٚلٚرْ كةةٞ هةةٞ ثَٚػةةدب ً٘ ٝاَٚةةم     ذ٢ٞضرضةةْٞ هةةٞذَٙس ُ ةة
مسةةٞ اٞغةة٘ٙقراٟ كةةٞزٍٙ  مسٞضةٞز ٓةةًٞ٘ٗ مٞغةةرلٝاٞكٞ ب َةركٍ مسةة٘ٗ  ٗٝ هةةَٞ ضةٞزٝ ب ض   

   ٘   َطةةري خةةرْ مسةة٘ٗ  ٗٝ   ًٞةةٞ  خٞؾةةٌٟ قذخةةرْ ٗ ض مسةةٞ ٢ةةرزٝش٠ٗٗ ٢ٚعةةر ٠ٝ ُ ةة
  َطةري  ًٞة ٞاٞؾر ٗقٟ ُر٠ٗ ٢ةَٞ ز٢ٝةٚظ خرُةٞ بُٟ  مس٘خرز٠بةرؽ ٝؽ  ٓةٞز ق     

خةةرْ مسةة٘ٗ. ٢ةةَٞ َسؾةةٟ ٢ِٚوٚقرًةةٞ  ز٢ٝٚطةةٟ  مس٘خرز٠بةةرؽ ٠ ٢ٚواةةروٟ ٢ةةؤز ٠ٗٗ  
مٚةةف كةةس . هٞطةةٞ   ضىىٟ٘ ٙةةٞ خٞؾةةٌٟ كةةٞزضي ثىى٘ ٜغةةَٚخ مةةٞزي خةةرْ كةةس . ٢ةةَٞ َةةر  

ٚةةةف هٞطةةٞ  غةةةَٚخ مةةٞزي خرُةةةر كٞٗاةةةٞ   مضىىى٢ً٘ٞةةٞؽ ُرقةةةرز ًةةرٗ هٞطةةةٞ  وةة٘ٝاَٚلٟ    
غٞز ٝٗٝ  مسٞ َ مسٞغَٚلٟ هٞغةلسٝك٠ٞ هةٞ ٗٝووةٟ غةٞز  ب مسةٞةَٚٚرْ َٓٚػةو ٗ خؤغةٟ        

 . 75 ُٞةراٟ ُٞمس٘ٗ ٗٝ مسٞ  ٙى طرلب
٘ هٞ ُٞاٚ ٠ٞ ٢ةَٞ   ٞ  ظى  ٙ ْ ٗ مسٞغةٟ شؤز٠ ٠ٞ ًرشُدزبُةدب  ٗ اةٟ طة   ُ٘ٝى ظقةٞزٝ مة

زمسرجيرُةٞ ٢ُٞٗٝةد٠ٝ ثةُٞقة٘ٗ    ذزمسرجيرْ كٞٗاٞ  ٝضو كٞزٍٙ خرْ  ٢َٞ ٗ اٟ ٢ةر ذ٢ر
ٗغرز  مسة٘ٗ. ٢ةَٞ ز٢ٝٚطةٞ    ٖ٘قػرز ٢ٞزي خرْ  ز٢ٝٚطٟ  ٞان مٞا٘ٗغٟ ٢ٚطوٚ ٠  ق

                         
كةس ٝ ا٘زكطةورْ ٗ هةٞ ثةرؽ قة٘بز ضةر  ٢ٚووٚ رٙةرْ        ْٕ خةرْ  زبٙةر  ٞضٞ  ًَٞٞك٘ز بُٟ ق  75 

  خرْ  ٓٞزٝطٞٗز٠ٝ ٢ةَٞ ك٘ز بُةٞ   ٞظي٢ٞرغر ًكس ٝ كٞزٍٙ خرْ ٗ َ٘ضِٟ ً٘مرًٞهٞٙرْ زَي  ٠. 
 ٗٝ ضٞمسٞمسٟ ٠ًَ٘ٞ خرُٞ بُٟ شُٝد.٘مس٘ٗ  ٗٝ هٞ ثرغدب مس
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 ٗذًِرُٟ كٞزٍٙ خرُٟ كس مس٘ٗ  ٗٝ ٢َٞ  ٝقعٞٙٞ ٢رغلسب ٢ٚع ُٟ  ٟطٞزَي ةرز كؤًٞك
زٝ قةٌّٚ  ب غةلرٗ زب٠لةس ٝ    ٞ ٝغوٟ  وة  َٞزمسٟ هٞطٞ  كس . هٞ ةِ٘مسٟ اٞٗزَٙصٗ هٞ

ٗ هٞ ٗب٠ ًَ٘رؾٞز٠ٝ قُٞد ًرُطَٚم  كٞ شبُةٟ ً٘ورًٗٝةٞو ُركةر       76 غرز٠ ٗزًة
 َ 761ٗ كسب  ٘خؤ٠ قس َٙدبٙٞ ال٠ كٞزٍٙ خرْ ٗ مٞق

ٞ ٞان مةةٞقةة هةٞة ز٢ٗٞضةةر٠ ٢ةةؤز ٠ٗٗ  َطىى٢عزي خةةرْ  هةٞة ثةةَٚؼ ٢ًٞةٞة ب كةٞة اٞضةةوٍٚ مسةةة  مسةة
و  ٝزَةٞة زٍٙ خةةرُٟ مسةةؤ خٚرُةٞة ٙ قكةٞة َ  مسةٞة َةٞة ٗ. مسةٞة َ ٢ةٞة ٙ  كس مسة٘ة زٍٙ خةةرْ اٞغة٘ة راٟ كةٞة

ٗ  ٗٝ قةةةة  ٢ٟ وٞؾةةةةدٝ  ٢رغةةةةلسب مسةةة٘ة ُد ٞان مةةةةٞضةةة٘ة شب٠ خةةةةؤ٠  ٠  ٗٝ قةةةٞة زي خةةةةرْ  ةةةةٞة
 ٔ كٟ ًٞغةة زخيِٟٚ    ٢ً٘٘ٞزبٙٞة ْٗ  ٓٞه ٣رٗضةةذلْب ٗ ٢ً٘ةٞة َ ٢ٚوٚ روةٞة مس٘ة ٗزٙؼ  كٞة  بخوةٟة ٢ٞة

     ٔ ز بز٠ ًٞغةة َ خٚرُٞاةٞة  ٝ ضةٞة مسٞمسٟ ٢ٚػةةذلبكٟ مسةٞة ه َّٚ مسةٞة ضةٞة زي ٞٗز٠ غةةَٚخ مةة ٢َ٘ٚةةسْب ٢ةٞة
 رُٚؼ  مسٞ ٢ٚعدبَ ًَٞلَ٘ كسب. مسٞ َ ٢َٞ زٙ٘بٙٞاٞ مسٞزبضوٟ ًَ٘ورةٟ ا٢ٞٚدٝ.خ

    ٘ و ٗ ُ ة ب٠ َركٌٚٞة ز ٗ  ٝم٘ة اَٚلٟ مسرغٟة هٞة    ذكٞزٍٙ خرْ  هَٞ ًٓٞ٘ٗ غٞة ٝ ب  ًعرُٗٝٞة
زٝو  اةر ٢ٞؾة ٞٓرْ       َطى٢ عمٞغرٙس٠ مٞزٝمسٟ  ٝٗز٠ خوٚ ٟ قرزع  ٠. مسٞ ٝاٟ مٞة هٞة و٘ة

ز ْٗ  هٞمسةةٞة ه ٟ قةة٘ة زٍٙ خةةةرْ ً٘مرً هٞطةةٞة ٗ  هةةٞة َةةةره ٟ  ٢ًٞةةٞة كةةٞة ه ٚرُر مسةةةرؽ مسةة٘ة ٠ هٞطةةٞة ٞهةةٞة
ز  ًةٞة٘م رُٚرُر  ٗٝ ٙةةر زٝضةٍة ُةٞة بُٚرُر  ٢ِٚ ةةر هٞغةةلس٠ كس ُٗٞاٞضةٞة رُٟ ثى٘ىؾةٚة ْ مؿةٚة هةٞة

زمسٟ مسُٞةةدٝز مس٘غةة ُٞةةٞ ًَ٘رُةةر ٠  مس ٌرزي غةٞة ٗ   كةٞة ٞ ز زٙةةغ   ُٚة٘ة  ٝزٝةةٞة هةٞة غةٚة ٓسٝٗٝ مسة٘ة
٠  غةةرلبش ِٟٙ زَٙطةٞة ٚ ٞز مس٘غةةُٝةةدٞمس-مسةٞة زٍٙ خةةرْ مسةٞة غةة َ ُٞٗمةٞة كةٞة ٗ  مسةٞة  ٝو دٓس ٠ مسس ٙبة٘ة
خ ضةوَٚ   ٞمٞغةرلٝاٟ  كة   ٟا٢ٞدٙبٟ كس ْ. ز٢ٝٚطة  ٗٙؼ   م  ٙؼ كٞة  غٚة ٌرْ ٠ ُةرٗمس٘ٗ  ٢ٞة

زٍٙ خةةرْ مسةةة   ز مسةٞة كةٞة ٗ مسةٞة هٞغةةلسَٙلٟ   اطىى٥ٝمسٞزبًبةٞة ةب٘ز مسة٘ة زٍٙ خةةرْ ًةٞة اٟ كةةس ٗ كةٞة مةٞة
 شٙسٝٙٞكٟ ُصٙم.ٌٞرْ مسٞ ضٞقِٚٞ زب٠لس ٝ ةٗٝ ضٞز٠  غٚخ ضوَٚ٘شؤزٝٗٝ ق

 بطرلضةةرُدُٟ  ٝو ٗ غةٞز   ًٗةٞاٟ كةٞزٍٙ خةةرْ  طةٞه٠َ رز مسةةٞ ضةٞمسٞمسٟ غةةٚد    َ٘ل
ٝ   77 كٟ خةرْ  ٝ ش ُرز بَةٞو كةسبٗٝ. ٢ةَٞ شٝكةٟ خرُةٞ ةرزَٙةم مسةٞ اةٞٗب٠ٗ           ٠ مسسبٙةٞٗ

                         
٘ مسةةَٞ غةةةرز٠ٝ    ٢ً٘Straboةةٞزٙخ ضةةذلبمسؤ     76  ٢ةةٞمسس  كةةةٞ   ْ٘ظىى   ط٘اةةة٘ٝ  ٗٝ Thebarmaمسرزًةةر  ثىى

 شٝز ٝغو هَٚسٝ ب ٓرابَٚوٞ  ُٗٚرٗٝ.
كةٟ  ٝب٠٘ شز مسةسب٠ مسة٘ٗ. مسَٚ طةٞ هةٞ ش    شٝكٟ خرْ  مسٞ مسةسب٠ كةٞزٍٙ خةرْ  بُةسبٗٝ. مسةٞ َ ٢ةرًؤش        77 

 ز خرْ  ٗ شز  خ٘غلَٚلٚػٟ مس٘ٗ  هٞ  بٙلٟ مسْ٘ٗ ٗ هٞ مسرٗكٟ ُٞمسْ٘ٗ.ُٝدٞضل٢ٞشز  مسسب    خرْ
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٢ً٘ٞزبٗ و٘ٝادب زب٠لس ٝ ال٠ مٞغةرلٝاٟ  قةٞٙوٟ      َط٢عؾٚرُٟ كس ٗ هٞطٞ  مسٞ٘م
خؤ٠ ٓرٗٙػةوٞ ال٠ كةٞزٍٙ خةرْ      ٗٝضٞزٗ طٞز ب٠٘ٗٝٗٞٙ مسؤ ُٞقث٘مسٞ َ ٢َٞ اٞغٞمس٘

. َطةةري وةة٘زي خةةرُٟ   78 ٠  زبٙةةٞٗ َُٚسزبٙةةٞ   بًغةةرْ  ٘ٝفىىظر ٗٝٗ مةةٞق٘ٗ كةةسبٗ َةةٞا 
ؾةٚر٠ُٞ  ٘كةٟ خةرْ شٗٗ ٢ةَٞ م   ٝؾٚرُٟ كس مسة٘ٗ  مسةٞ َ ش  ٘ٙٞ ب م٘ٝكطْورةرز هٞٗ ًٞ

 اٞضلري كس ٗ َطري و٘زي خرْ زب٠لس ٝ ُرٗ ا٘زكٌرْ.
٘ ٞ كٞ مسؤ ًَ٘رقٞٚكٟ خرْ  ٓٚض غ٘مسٔٞ ُٚٝٝاٟ ش  ٝٓػٞو ٗ غٚد ٠ ٢ةًّٞ ٗ  ظى

ٞ قر٢ٚةدٝ خةره ٟ ُةٞمس٘ٗ  قةُ٘لٞ َةٚوٍ ٗ مةٞ زي كةٞزٍٙ خةرْ          ٢رضرٙػٟ ًًٞوٞكٞو  هة 
ؾٚرْ مسلْٞ ٗ ٢ٞٙرُصبُٟ كٞ هةٞ  ٘ز٢ٗٞضرٗ ٢ً٘ٞزب  بمس٘ٗ كٞ م َط٢عةٞضرزٝاٟ مسٞ مسٞ

ٗ ٢ةةٞكسَّٙ. مسةةٞ َ ٢ةةٚذل ٓةةًٞ٘ٗ كةةٞع اَٚطٞٙػةةوب٘ٗ كةةٞ مسةةؤ اِلبوةةٟ      ُ٘ٞاٚ ةةٞ ب مةةٞق 
ؾةٚرْ  ٘م ٠ٗ كةٞزٍٙ خةرْ مسٞمًٞةٞي ُرٙةٞ.    ٘مسسب غٞ بزٝكة٠ٞ ٢ةَُٞٚس ٗ مةٞق     ؾٚرْ٘م

ٓٞز هٞ   بًغرْ  ب ُٞمس٘ٗ  هةٞ  ًرشُةدزبْ  ٗ شؤز ةَٚطة٠ٞ اةسٙؼ ثةٞٙر مس٘ٗمسة٘ٗ  مسةٞ َ        
  ٝو اٞضلري كسب  شؤزةرز هٞ ثَٚؼ طٞٙػوِٚر ةًٞعٚٞاٟ م٘ؾةر  ٠ًٗ٘ٞٓ مسٞ غٚد

ؾةةٚرْ ثةةرن كةةس ٝٗٝٗ ٘ٝاٟ شٝكةةٟ خةةرْ ٢َٚسبُةةٟ هةةٞ م . خ٘ ؾةةٞ غةةٚدٗٝٗٝ٘مسآل٢ٗةةٞمس
 لْ٘ ٗ مسَٚدُٝطٚٞٗٝ.ضر ُٟ  ٗبٟٙ  ٝٗز٠ كٞزٍٙ خرُٟ خطوٞ ض

 

َطةةري ٠ ؾةةٞق٠ٗٞ كةةٞ ًِةةدبه َٚلٟ ُةةؤ ضةةره ٞ مسةة٘ٗ  ٗٝ مسةةٞ     ٖخ٘غةةلٞشبك٠ٞ  غةةر
مٞزي ًةٞز بْ خرُةٞٗٝ َِٓٚسبمسة٘ٝ ضةٞز اةٞخو        فزٝط٘طٌرمٚى ٝٗٝ هٞ ٢ب ُٖر٠ٗ  غر

  ٖكةةسبٗ كةةٞزٍٙ خةةرْ مسةةٞ مِٚةة٘بُٟ  ٗكٚةةى غةةر ظىى٘زٝف كةةٞزٍٙ خرُةةٞٗٝ ًَ٘رقةةٞ٘طىىهةةٞ 
٠ ُٞمس٘ٗ. غرلبش٠ كس  مسٞ ثرٙٞاٞخو ٗ اٚةر  ٢ٚلوٚ ر٠ كس ٗ ًٞٙوٟ ًٞورًٟ َلً٘دبز

بو خةؤ٠ هٞغةلس٠ ضةٞٗق ٗ ٢ٚةدبزٝ ُةٞكس . هٞغةلسَٙلٟ شؤز٠       ربًٝى  بُٚػو ٗ ٢ٚذل 
مسؤ ًَ٘رؾٞز٠ٝ مسٞؾسٝ كؤكس ٝٗٝٗ خطوٚٞ ذَٙس وً٘رُةدب٠  ؾةر ق خةرْ ٠ مسةسب٠.     

ًٗٞاٞكرُٟ ثَٚػ٠ٗ٘ ٢َٚسبْ  كٞزٍٙ خرُٚؼ ً٘ةٞز ٝ  مسةؤ  ٘ٗ َلًَ٘٘وًٞٞهٞ كٞ ٗٝك
مسةةٞ اةة٘زن ٠ مسةةٞ  ضَةةٞزمسَٚلٟ خةةرزةٟ  اٞمةةٞز ٗ  رٙػةةٟ  بخو ةةٟ خةة٠٘اةة٢ٌِٟٞٚ ٢رض

٘ ًُ٘رضٚ  شبُٚبة  ٗٝ مسٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢َٞ ً٘الَٞ ٘  ظى ٠ٞ مسةؤ غرٙةٞٗ   ٚة ًٚٗٙةٞ ٢ةٞقلرز٠ مٌ
ٓٞ ٝقٟ خؤ٠ اٞٗةٕٚ كس مسةة ٢ةٞٙصبُٟ كةٞ ٓةٚض غةوَٚم مسٞوةٞ  قلةس٠ شٝٗو كس ُةٟ         

                         
 ٢رغلرُٟ .ث )ُٟ خرُٞ بُٟ ثرزط٘ٗٝ  78 
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رٗ ٢ةةٞٗ ٗ اةة٠ٞ كةةٞ ٢ةةًٞركِٟٚ ً٘وٞ ٝضةة٠ٞ اٚرٙةةٞ  غةةٚعٞ اٞغةة٘ٙ  ٗ اةةٞٓٚا ُركةة         
 هٞمسٞز٢ًٞٞ كٞزٍٙ خرْ ًًٞوٞكٞاٟ مرلبوٟ كس مس٘ٗ مسٞ ٓٞ ٝقٟ خؤ٠. 

 ٞ ًٗةةةٞاٟ ٘ز ثرغةةةر٠ ٗبزي مسٞغةةةدب٠ هةةةٞ َل ًٞةةة٘ٗٝه ةةةْٞ ضةةةٞز٠ م ٗكةةةٞزٍٙ خةةةرْ ٢
ٗٝضةٞز شٗبز٠ ٢َٚةسبْ.   ٘ز ثرغةر زٝزلَٚلةٟ خطوب  ًٞة ٘ي  بٗب كس   قةُ٘لٞ م ؤضور٢ًٞ

٘ َ٘ل ٞ   طىىُ٘ٚةةٞ مسةةٞ  امثىىًٗةةٞاٟ مةة  مسٚعةةٞو  ةةة٘بمسٟ زٝ ٠  بٙةةٞٗٝٗ ؾةةر ق خةةرُٚؼ مسةة
هٞغلسَٙلٟ ثٞلر ٓةٞشبز كٞضةٚٞٗٝ هةٞ ُصٙةم ضةرَوٟ خوٚ ةٟ قرزضةٞٗٝ ز٠ٗٗلةس ٝ         

ٞ ضةٞقِٚٞٙٚؼ  كةٞ هةٞ      31ٗكٟ ٘مسٞؾسٝ قٚو٘ٙةٞكٟ ضة   ٓس  ٗ  زٙةغ  ب مسة٘ٗ    ٞمس٘ غة ٢ة
 هٞطٞ  هٞغلس٠ ؾر ق خرُدب اَٞٗٚد٠ َٞزٝكراٟ كس .

٘ ٘ٗبوٚعةةْٞ َل ٚ   امثىىًٗةةٞاٟ مةة ٠ٞ ٚةةُةةٚؼ هةةٞ مسٞؾةةسٝ قةةُٞد ضةةٞقِٚٞٙٞكٟ َٞزمس
مسةةةة مًٞةةةٞي مسةةة٘ٗ  ٗٝ ُةةةٞٙو٘بُٟ مسٞزبًبةةةٞز مسةةةٞ قٚوةةة٠٘ ؾةةةر ق خةةةرْ    ٓةةةٞمس٘ٗ  مسةةةٞ َ 

َةةركٍ مسةة٘ٗ   غىىط ايعىىسب  ا ًقرًٗٝةةٞو مسلةةر  ؾةةر ق خةةرْ هةةٞ ٗب٠ ٢ًٞةةٞ كةةٞ مسٞضةةٞز     
ٗٝك٠ٞ ثٞز بُدٝٗٝ ضرَٚوٟ زبضوٟ ٗشٗٗمسٞشٗٗ ثس َٙلٟ هٞ مسٞهَٞ  زٗضو كس ٗ ٢ؤز 

 ًَ٘رؾٞزٝ. طتحطازات٥٢ٝٗ  ٝضٟ كس  مسٞ  وٝزٞهع٢ٞط ٞغ
ٞكةة٠ٞ ٚٞٗزٝٗ قةةُٞد مسرخكةةٞٙٞكٟ اٚةةرمس٘ٗ. ُ ٘ضةةٟ ٢ٞٓرهٚغةةرز٠ مسٞؾةةسٝ  شؤز طةة

ٓةةٞشبزٗ وةة٘ٝاٟ ً٘ بقٞمةة٠ٞ هةةٞ زٗمسعةةٟ ٢ةةَٞ مةةٞ ٝ ٝ شٙةةراس مسةة٘ٗ. ٗبزي   51اٞعيِٚةةْٞ 
مسة٘ٗ.  ٙة٘بز٠    رْافضوٌَٚرْ ٢رغر  مٞضلٞزَٙلٟ ٢رشب مس٘ٗ  ٗٝ مسٞضٞز ًٞمٚٞادب ٢ًٞس٠ 

     ٞ ٟ قةُٞد  ً٘ بقٞمة٠ٞ ٢ٞؾةو    ٢طى وٞ ٠ مسٞؾسٝ مسٞزش مسة٘ٗ  مسةٞ َ ًَٞلةَٞ ُةٞمس٘ٗ. خة
 ٞ  اؤثٟ اٚرمس٘ٗ.ؾ٢ٚطوالرًَٚم مس٘ٗ ٗٝ 

 

زٝ مسةٞة َٓٚ٘بغةٟة  ٝضةٟة ثَٚلةةسب  ٗٝ ٢ةةؤز ٠ٗٗ ٢َٚةةسْب      1775هةٞة شضةةورُٟ    ب  ًَ٘رؾةٞة
كس  ٗ   ٚة ٢ًٞس٠ مسٞة ٗبهٚ  ا٢ْمثًٗٞاٟ م٘٘ثَٚػلٞٗو. َل ٞكرُٟ  ْٗب  ٗ  ً٘ؾةب  ٗ   ٙرزمسٞة

 ٗٝ. َٞه ٞو  ٗ  غرَ   ب  ار مسٞ ًٓٞ٘ٗ و٘ٝاٟ خؤٙرُٞٗٝ هٞ مسٞغدب طس مسبِٞ
٢ٞمسسب كةٞ ٢ًٞرُةٞ  َِٙةٞ مسٞغةدبٗ هٞطةٞ  ٗبزي ٢ةَٞ ٗ اةٞ مسةٞقسٙر٠ مسٞؾةسٝ ب           ْ٘ظٗب 

٢ٞطْٞ. ٗٝؿر  ٢ًٞرُٞ ٓراِٞ مسٞغدبٗ مسٞقٚلس٠ ٠ًٞٞ٢ كٞ َ٘كٌدبز٠ ٢َٚةسبْ ًةًِْٞ٘   
ز ثرغةةر٠ ٗبهٚةةرْ ك٘غةةو ٗ  ٝضةةبٞةة ارارزَٙلٚةةرْ ُةةرز  مسةةؤ غةةرلبش اةةر    ًٞةة٘مسلةةْٞ  م

َٞ َٞزمسٞ كٞ ٗبزي مس٘ٗ  ك٘ذزبٗ ٢رزٝش٠ٗٗ ٢ةٞٗ  خٞمسٞز مسدب مسٞ كٞزٍٙ خرْ كٞ ضٞمسٞمسٟ ٢
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   ْ ٘ طةةَٟ٘ٙ ُٞ بٙةةٞٗ ٗٙطةوٟ هةةٞ    َِٓٚسبٙةٞ ةةةة. مسةٞ َ كةةٞزٍٙ خةر ًٗةةٞاٟ ٘مٚ ةةٟ َلظى
ُٟ ٢ٚطوٚ ر ٝ مسلر. خ٘ ؾٞ ٗبزي مسٞؾسٝ هٞ ٗب٠ ضٚرُصٝ ًرُط ً٘ بقٞمٞ  مسةٞ  امثم٘

 َ .1776ٝخرلٝ  ُرمٚ ج اٞضوٍٚ مس٘ٗ  َ٘شٝٙسبْ ذضٞمسٞمسٟ ًُٞرُٟ شب ٗ 
٢ةةٞزكرُٟ غةةرزٝكٞ مسةةٞ َ٘زًةةٞو َُٚسزبُةةٞ غةةرلبش  ؾةةر ق    َطىى٢عٗ مسةةٞ ًٍ٘اٞضةةٞهٚ

ٗ  خرُٟ كس  مسٞ ٘ظيٞزي ًٞخرْ  َ٘ضِٟ ً٘مرًٞه٠ٞ هٞطٞ  ٢ٞٓوٟ مسٞؾسٝ كس ٗ م
ٗ مسٞؾرلٝو  حتٝاط٥ٝٗ  خرْ  خٚ قٟ ٘وً٘رُدبُٟ مسٞؾسٝٗ طٞز بٙٞٗٝ غرلبش. ًٞظي

مسةة٘ٗ  ٗٝ  خةةؤ٠ اَٚلةةٞه ٟ غةةٞز ٠ مسةةِٟٞٙ  ٗٗ مٞغةةرلٝو كةةس ٗ ا٘ٗغةةٟ ًٞغو٘مسٚةةٞو     
كٞ ٠ًٞٞ٢ مسٚطو خةؤ٠    ٙعراَٚلٟ شؤز٠دبٗ وً٘رُدبُٞكرُٟ ك٘ذزبْ. ؾر ق خرْاض

طٞٙرُةةدٝ مسٞؾةةسٝٗ مسةةٞ َ٘ضةةِٟ ً٘مرًٞهةةٞٗ ٢ةةٞخ وٟ مسرغةةٟ  هةةٞٗ ُةةرٗٝ ب ٢رغةةوٟ          
كٞزٍٙ خرْ مسةٞ زبَةٞاٟ ٢ٚةدبز٠ٝ ٢َٚةس٠ٝ كةس ٗ هةٞ ثرغةدب مسةٞ            بًٞشزبُدٗ ار ٗٝقراٟ

ٚ  َطىىى٢عمسةةةٞ َٓٚػةةةو ٗ ٗبزي مسٞغةةةدبؽ   ٠ٞ خةةةؤ٠  مسٞؾةةةس٠ٝ مسٞةة ٢ٚرًةةةرزي غٞخؿةةة
 ٗن ٗ ٢رضرُٟ غرزٝك٠ٞ ضُٞدٝٗٝ.٘مسٞض  هٞ ٗب٠ ٢ٞٗ

 

هةةٞ ثةةَٚؼ شًٝةةرُٟ كةةٞزٍٙ خرُةةدب  ٢ةةٞٗزٗثر هٞمسةةٞز اٞوةةٞه٘مسراٟ  بخوةةٟ  ٢ُٞٗٝةةدٝ       
ٗ ٢ٌ٘ٞٓٚةةٞاٟ مسةةٞ اٚ ةةرزٝاٟ ٢َٚةةسبْ ُةةٞ بمس٘ٗ. مسةةٞ َ هةةٞ شًٝةةرُٟ كةةٞزٍٙ خرُةةدب ٗٝكةة         

َٞ َ٘كٌةةدبزٝ مروو ةةٞ   اٚ ةةرزٝاٟ  بخوةةٟ  شزبمةةٞاٟ ٢َٚةةسبُٚؼ شؤز اةةٞزٝوٟ كةةس . ٢ةة     
َٞاور ٢ٞزًةُٟٞ ٢َٚسبُٚػةٟ شؤز اٞغة٘ٙ  ٗ ٌَٚرٙةٞ كةس ٗ       ًٚٓٞ٘ٗ ٢ٞٓوٟ ؾِعٞاٟ

ٗٝ زٝقةةةةرٗ ً٘ٗٞاٚةةةةدب مسٞزبضةةةةوٟ ٢َٚةةةةسبْ كةةةةٞٗاب   ٘مسةةةةَٞ اٞزَةةةةٞ هةةةةٞ ٢ةةةةٞٗبخرل٠ َل   
رََٚ  ً٘ه ةم ٗ شٗزبة هةٞ َرؾةٚ اٟ خؤٙةرْ مسٞغةَٚلٟ شؤز كةًٞٚرْ       ؾضٞمر ٝاٞٗٝ. 

َ    ٘مسٞ َل ٘كٌةدبز اةٞكوٚ ٟ مسلس بٙةٞ  مسةٞ ًًُِٞ٘ٚةٞو      ًٗٞو ٢ةٞ ب  مسةٞ َ ٓةٞز ٗٝووةة 
ٞ     ٘وب ٗ ً٘ضةةوٞوٚى ٘زٙةةْٞ ٗٝكةة نثىى٘ٗه ٚةةرْ ٢ةةٞكس . هٞمسٞز٢ًٞةةٞ ٢ةةَٞ ؾةةِ ٟ خٞه لةةٞ ٢ةة

هٚةرْ ًٞضةع٘ اس   اثَرََٚبٟ ضٞزٗٝو ٗ ضٞمر ٝاٟ خؤٙرْ مسْ٘ٗ ٗ هٞ ٢ٞؾٗبمسْ٘ٗ ٗ 
مسْ٘ٗ. هٞ  ٝٗز٠ كٞزٍٙ خرُدب  ٓٞز ً٘ضرمٞ ٝٗ ًعرُٗٝةٞاة كةٞ مسةٞ خٞٙره ةدب مسةة  مسةؤ       

 ٞ ٢ٞكسب.٢َٞ ؾِ 
رْ ٗٝكة       زٝوٟ كةس   مسٞة َ ٓٚكٚة ٗ ً٘ٓٞ٘ٗ غرزبُٟ ٢َٚسْب  هٞ  ٝٗز٠ ٢َٞ َ٘كٌةدبزٝ ب اٞة

مسٞمسٟ ُصٙلةٟة مٞغةةرٙس٠ خؤ٠ة٘ة         مسٟ ٢ٚاوٌٚةةري مسةٞة ضةٞة زٍٙ خةةرْ ٢ٞغوةٞة مسْ٘ٗ. كةٞة غةةرلبش ُةٞة
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زمس٘ خو. مسةٞة     ٘ٝىىطًٝةٞة ٗ مسةٞة ثرٙوةٞة َ غةةرز٠ٝ كس مسة٘ة ٗٝ  ٢ةٞة ٠ مسةٞة ُٞقطةٟة خؤٙةٞة اةٟة خٞه لٞكةٞة
كرز٠ ً٘ بق  اَٚلٟ شؤز  ٢ٚػة٘ة ْب ٗ شؤز      شٝظيةٞة زَي مسِٚةةر٠ شؤز ةة٘ة ٠ زَٙلخطةةو  مسةٞة طةٞة ٞمةٞة

ْب كةس . مسٞوٞة ٝز      َط٢عمسٞكٞه م  غرزٝك٠ٞ اٞشّٙ كس .  ٝٗزٝكٞغٟ مسٞ مسٞ مسرى ٗ مسرغةرو ة٘ة
مر ٝاٟ         ٢ٌِٟٚ زٝقةةرٗ ضةٞة ٗ  شٙةةراس مسةةؤ اةٞة زٙم مسة٘ة شِٟٙ غةةرزٝكٞ خةٞة ٠ٝٗ كةٞة هٞطةٞة  اةٞة ٢ةٞة

ًٞ   هةٞة   َ زؤذٝ ًَ٘وٞغةٞة مو٠ٞ ٢ةٞة مٟ كةةس .   غة٘ة زخيَٚلٟ زٝف ً٘٘طىى٢ٞٓوٞكٞغةٟة ضةٞة ٢ةٞة
ه ة:    79 ٢َٚسبُٚٞٗٝ ً٘ٗ    مسرؽ اٞؾ٘ٙس كسبٗٝٗ كٞ مسرضٟ كٞزٍٙ خرْ ٢ٞكر ٢ٞة ٗوٞ ٓٞة َ غٞة "٢ٞة

           َ ه لٟ ٢ٞة ٗ. خٞة ع مس٘ة زبزٝاٟ هٞة غةرلبش ب  شٙةراس ًَٞط٘ة ًًٞوٞكٞاٟ  بطرل كةس   مسٞة َ َٞة
اٟ ككةةرُٟ   ٘ٝفىىطغةةرزٝ هةٞة ٗ. هةٞة ةًٞعٚةٞة ٗب٠ٗ مسٞٓسًُٝٞةةد مسة٘ة مر ٝو  مسةٞة اةٞة   هةٞة زٝقةةرٗ ضةٞة

كر   ًٚٔسٗٙةةرْ  ب ٗٝو ً٘ٗ الٙةٞة ٗودبز  هةٞة ٓةٞة زبُٟ غةٞة مس٘بز   مٚةةرزٗ ٙةةرزٜ كةٞة وةٟة خؤٙةةرْ زب٢ةٞة
 ٢ٞض٘ز بٙٞٗٝ  مٞغ  ٗ كٞٙف هٞ ًٓٞ٘ٗ ضٞزَٙلدب َركٍ مس٘ٗ".

ٖ  1193ؾةة س   13كةةٞزٍٙ خةةرْ  هةةٞ مةةً٘سَٙلٟ ٓٞغةةور ضةةره ٚدب ٗٝقةةراٟ كةةس          
ٗ   81 مسةةةٞ ٢ٚطةةةوق هَٚلٟ اةةةٞٗبٗ مسٚطةةةو ٗ ٓٞغةةةو ضةةةر  َ٘كٌةةةدبز مسةةة٘ٗ  81 َ 1779

َ٘كٌدبزَٙلٟ ُرضةسب٠ٗ    مسة زٝوٚ   هٞ مسٚطو ضره ٟ  ٗبٙٚدب  مسٞ اٞٗبٟٗٙ مسرـرؾٞ
 ٢َٚسبْ مس٘ٗ.

 ئةخالق ٗ تةبٚاتى
  ٞ ٞ. ٗبوٚعةةْٞ  ٚةةٗن ٗ ٢رضةةرْ ُٚ٘باةةٞ  ضةة ذ٢ةةَٞ  ظىىا٢ًٝ٥ اٞؾةة٘ٙس٠ ٢ةةٞخ ق ٗ قةة

٘  اثى ٢ةر  َط٢عمسٞ ه ةٞوٟ اٚةرمس٘ٗ  ُةٞ شؤز غةٞ ٙدٗ ُةٞ شؤز َةٞهٍٚ       طىىىىى ز٠ َ٘كٌةدبزبُٟ ًة
ٗن ٘مسة٘ٗ. هةٞ ٓةًٞ٘ٗ ٢ةٞ ٗبز٠ َٞٙراٚةدب  مسةٞ زؤَةٟ ضة         مس٘ٗ  اٞمسٚراَٚلٟ ً٘موٞ ٙوٟ

                         
 ٗٝ ُ٘ٗضسبٗٝ. ضاٝزي زٞزٝف م٘طارزخيٟ خرُٞ بُٟ شُٝد  كٞ هٞ   79 
ٗ  خةرُٟ  ً٘ٗٞاٟ ورةرز  ٢رغر ًةٞظي ٘اٞغٞك٘زي َلٗٝ هٞ غرلبش ب  قّ كسب  مسٞ َ هٞ ٗب٠   81 

غٞ  بز  ٢َٚطقرُٞكرُٟ هٞوٞمسس  ٝزَِٓٚرٗ ٢َٚطقرُٟ ُر ز غرٓٚػةٟ هةٞ ًٞغةٔٞ ٝٗٝ ةةٞه  كةس ٗ      
ٓٞز ٗٗكٚرُٟ هٞمسٞز ورثٟٚ ضٞزبك٠ٞ خؤٙدب ُرغو. مسٞ قٚلس٠ ٠ًٞٞ٢ كٞ ًٓٞ٘ٗ زؤذَٙةم ثَٚٚةرْ   

 مسٞضٞز ب مسِة  ارزخيٟ ضرلةْ٘ ًرهق٘مل .
ًس٠   َطىى٢عمسةٞة  81  ٗٝقةةراٟ كةةس ٗٝ  مسةٞة َ   86اةةس ط٘ا٘ٗٙرُةٞة هةٞة   َٝه٢طىىعٗ مسةٞة 75ط٘ا٘ٗٙرُةٞة هةٞة مة٘ة

ضٞز ٢ًٞٞٙٞ كٞ ُصٙم  زٍٙ خةرْ خؤغٟة اةرزخيٟ        ٘ضر  مسة  81قٚلس٠ شؤز ٞه ٞهٞة كٞة كٞة ٗٝ  مسٞة َ ًَ٘وًٞ
ٚبة. قُ٘لٞ ٞه ُرٗ مٞغرٙس ب وٞٙد٠ ٗٙ  ٝو مر ٝو ُٞمس٘ٗ.    ٗٙ  ٝاٟ خؤ٠ ُٞشُب
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٢ٗةرشب ٠  غةؤزٝاٟ ضةُٞدمس٘ٗ  ٗٝمسةٞ ضةر٠ٞٙ ٢ًٞةٞٗٝ خةؤ٠ هةٞ ٓٞه ٞغة٠ٙٞ٘ غةسٗز٠           
 ٞ مةةٟ ٢ةةٞكس . هٞطةةٞ   ٛضىى٠ َةةٚوٍ ٗ اةةٞٗبظىىً٘ةةٞورًٟ مسو ِةةد٠ ٢ٞثرزبضةةو. ٗٝ ًَ٘رقةة

 ٝو ةةةٞشب٠ ٢ةةٞ بٗ  ب٢ٌٚةةْٞ مسةةؤ  دْ مسةةٞ غةةٚطىى٘عٗ ٢ِٚطةةرُر٠ُذل  مسةة٢ً٘ٞٞٞغةةدب ٗٝكةة
ٗ  ٝٓػةةٞاٟ ط٘ضىىٝمسعةةٟ خةةؤ٠  ٙةةٞكَٚلٟ اةةس٠ ٢ةةٞكس  مسةةٞ ٗبطىى٘٘خةةرهٚ ٟ ٢ٚػةةَٚلٟ ً

٢ٞخطوٞ ُرٗ  ٗذًِر٠ُ٘ اٞمسٞم٠ٞ مرؾٚٞٗٝ. مسٞ َ ٢ُٞٗٝدٝ مسٞ ًٞزًَٞٞو مسة٘ٗ  كةٞ   
َٛ مسلس بٙٞٗ  َٛ ٢ٚووٚ ر٠ ث ه ٞمسٟ مٞق٠ٗ٘ زَي مسلس بٙٞ  زٝ ٠ ٢ُٞٞكس ٝٗٝ. ط٘ٓٞزكٞض

غةةو٠ٞ ذٞمسٟ ضةةٞزط٘ٙةةٞكة هةةٞ ٢ٞٗؾةةرقٟ ٓةةٞزٝ مسو ِةةد٠:  ه يةةرك٠٘ قةةركٟ مسةة٘ٗ. ٢ٞغوةة 
 َٞٙراٟ خؤ٠ ٢ٞطَٚس بٙٞٗٝ كٞ َٞوٚقٞاْٞ شؤز غٞزٙ  ٗ ثس  ًٞزبق مس٘ٗ.

ٗ ٗ ً٘ضرًَٞٞ ب ة٘ز٢ٞاَٚلٟ ُٞةٚبر٠ُٞ مس٘ٗ  ٗٝ  ٝزَٞق ٘كٞزٍٙ خرْ  هٞ مٞق
مسٞٗبْ كٞضةر٠ُٞ كةٞ مةٞق٠ٗ٘ ٢ةٞكس ْ  ٢ًِٞٚةٞو ٗ ٢ٚعوٌٚةر ٠ ٢ةٞكس ٗ مسةٞٗ اٞزَةٞ          

ٟ خةةةؤؽ ٢ٞٗٙطةةةو  هةةةٞ   ٟ خةةةؤ٠ ٢ةةةٞكس ْ. مسةةةٞ   ٓةةةًٞ٘ٗ كٞضةةة   ؿةةةغٞخ ٢طىىىبزٝ
٢ٚ ةةةٟ  ٠ِٙةةةدب شؤز  زٗضةةةو مسةةة٘ٗ  مسةةةٞ َ ً٘اٞمٞؾةةةٚ  ٗ غةةةٞ ٙد ُةةةٞمس٘ٗ.       ظىىىاٗٝ

ٞ ذب زٗٗخةةؤؽ ٗ ةةةر  ٠ٗٞ مسٞاةةٞٗب٠ٗ ٢ٚطةةوٚ ر ٠ٝ ٢ةةٞكس ٗ  ٚةةٗبوةةٟ  ُٚذمسةة٘ٗ  هةةٞ ٢ةة
ٗ خةؤ٠ هةٞ ُٚعٌةٞاٟ َةٞٙرو ٗ  ُٗٚةر مسةٞٓسٝ بز       ٘٘ٙطو ًٓٞ٘ٗ كٞضةَٚلٚؼ ٗٝكة  ٢ٙٞ

ٗٝ وةةٞو ُةة٠ٞ طٞٙرُدؤاةةٞ ُةةٞكس ٗٝ   فساطىى٥ٞٝٗٝ هةةَٞ خؿ٘ؾةةٞٗٝ وةةٞو ًبوةةٟ    مسةةة
 ٠ َ٘كٌدبز٠ مسلر.٘ٝفظهٞ ًٞٗوٚ  ٗ ٗٝ ريث٥ ٝزٝةٞٙٞن كٞ اٞ

 ٞ مس٘ٗ  ٗٝ ُ وٟ ُةٞة ض اَٞؿةٚة زٍٙ خةةرْ  ٓةٚة ا٘بُٟ مسِ٘ٗضةةة  ٗٝ زُٝطةٞة هةٞة شًٝةةرُٟ  ٙكةٞة ٣ةٞة
ةسٝ   ًِدبه ٚةةدب  ٗمسَٚوٞ َة٘ة ز ٠ ز٢ٝٚطةةةَٚلٟ    ُةةٞة قةة٘ة ُٟٗ مس٘ٗمسةةةة. كةة٘ة ٗٝ ُةةٞة ٢ةةةرزٝش٠ٗٗ قة٘ة

٠ كٟ مٞغةةرلٝاَٚلٟ كَٚة٘ة ٙس   82 مسكة٘ة ي مسةةة مسةٞة غةٞة ٙراٟ مسٞمًٞةٞة ٗ غةةور٠ُٞ كةٞة مسةةؤ َةٞة   ٠ ٢ةٞة
َِٙٞ زؤ٠ٙة٘ة      طى٘ى٢ٞه بةٞة َ غة٘ة ز ٢ةٞة زٍٙ خةةرُٚؼ هٞضةٞة ُٟٗ غةةوَٚل٠ذل ُركةةر. كةٞة ٙوٟ قَٚسمسة٘ة ًةٞة

      ٗ ٝو ٗ قةرالن مس٘ة ٗبُة مسٞة و٘ة ٞ      مسٞوٞة  ثره ٞة بزٙدب مسةة ٢ة ٍ هٞة ض٘ة ُ٘بمٟ ٢ٞٗؾةرقٟ    َثىا ٗ هٞة ٢ٞة
ً٘ٗ كٞضةة   ٘ٙطة ٢ٙٞ  مٞضلٞزٙٞ ب ًً٘ورش مس٘ٗ. هٞطٞ  ٢ًٞٞغدب كٞ خَِ٘ٙدٝٗبز ُٞمس٘ٗ و ٓٞة

٘ ةَٚط٠ٞ م٘هًٞرٗ   غَِ٘ٙةٗ اٞغ٘ٙقٟ ٢ٞكس ْ. ًٞةوٚطٟ خ    فٛضى ٗ. ًٞزوٞة ٠  غٚة   مس٘ة

                         
ٗ مسةروٟ مٞغةرٙس٠ ٢َٚةسبْ  هةٞ َةره َٚلٟ      ُٟ٘ اس٠ مٞغرٙس٠  هةٞن  ٗٝكة  ض  شُٝد  ٗ ض وؤه ٞكر  82 

 ٢ٚبوٚدب٠٢دب مسْ٘ٗ
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ٞ     ٠حافغمد٠ ٗ  ٞض ٗ   ِسطى كٞ هٞة ٢ة ٠ وٞة ضيٟ       بقٟة غةرلبش مس٘ة ز ةَٚطٞة زهُٞ٘ ٗ هٞضٞة ضٞة
 مسؤ ٗٝوف كس ٗ ثرضٞٗبُٟ مسؤ  بُر.  ٢ضمسرى ٗ ٢ٞز ب َط٢عمسِٚر كس ٗ مسٞ

ز٠ ٢ةٞٓرزي غةرلبشٝٗٝ    ظَ٘ٞضُٞرا٠ٞ  مسٞ ُٞ هٞ ُر٠ٗ ٢ٞمٌرزي شؤز طٞٗزٝٙدب  ٢َٞ
قةةُ٘لٞ ٢ةةَٞ   ُٞٞو مسةة٘ٗطٗز٠  ٝٗز٠ ضةةٞه ٘ٗي ًٗٞغةةٔ٘ز٠ شؤز ًةةٞوباثىىٙةٞكة هةةٞ ٢ةةر 

 غرزٝ مسٞ مسُٟ٘ٗ مسٞٗٝاُٟٞ ٢َٞ  ٗٗ غرمرلٝٗٝ ٢ٚ وٚخرز٠ ٢ٞكس .
    ٟ ُد ضةةرمٞاَٚل ً٘ٗ زؤذَٙةةم  قةٞة ٗ كةٞة ٓةٞة زٍٙ خةةرْ  ٢ًٞةٞة مسة٘ة كة هةٞة مةةر ٝاٟ كةٞة مسةةؤ   ٙةٞة

  ٠ ٗٝ        مسٚطةةةوِٟ غةةةلراٟ اٞمسٞمةةٞة َ مر ٝاٞٙةةٞة مسٞاٟ ٢ةةٞة كس . مسةةٞة ًُ٘رضةةٞة ـ ٢ةةٞة اٞخؿةةٚة
زخؤٟٙ ٗ        ْب ٗ مسو ِةةد٠ هٞضةٞة وَٚلةٟة شؤز ةة٘ة ٗٝ  كةٞة مسةٞة زبضةةوٟ  ٝٚه اَٚلٟ ٢ٞطَٚس ُةٞة َٚلرٙةٞة
ةَٟٚ َِٓٚةرٗٝ.. زؤذَٙةم هٞة             ةدب مسٞة و ٗ ٢ٞٓرٚه زٍٙ خرُٞة كٞة هٞة ٢ٚةدبز٠ٝ َلً٘ٞة مٞ بهٞاٟٚ كٞة

    ٞ مس ٗٝ  مسٞة ضٞة كرٗ ٢ٞطٞز َٙوٞة ٗ ًٞغةغ٘ه ٚٞاٟ    ٙ٘بُٟ مٞ بهٞو  ٢ٚػٟ اٞٗبٗ ٢ٞة مسٟ ًَ٘ركًٞٞة
ز        كٟ ثٞغةؤكرٗ  مسٞة ٓٞه ٞة بْٗب  َٙوٞة ضٞة ٢ٞٗ زؤذ٠ٝ  شؤز ٓٚ ن ٢ٞمسة  هٞٗ َره ٞٙدب كرمسسبٙٞة

 زَٙط٠ٞ٘ ٓرٗبز ٢ٞكر   ب !  ب ! . كٞزٍٙ خرْ هَٟٚ ٢ٞثسضة.
 اؤ كَٟٚ؟-

 ا٘ةرزَ  ٗٝ ٓٞزقٍٚ مس٘ٗ  ش مسس ٠.كرمسسب: 
 قؤْ  هٞ ك٘   شزبٗٝ؟كٞزٍٙ خرْ: 

 َٗ.ُ٘ٗضوب٘كرمسسب: 
 مسؤقٟ ُ٘ٗضيت؟كٞزٍٙ خرْ:  مسٞ شًرَُٚلٟ ا٘ٗز ٠ٙٝ٘ مسَٚوروٞاٟ  

 كٞ اؤ مسَٚدبز٠. بًصبُٟقَ٘ٗ  ٗ طمسٞ غٞه ٞكرمسسب: 
 

٢َٞ ة٘بمسٞ ا٘ٗز ٠ٙٝ٘ مةرةص٠ هةٞ كةٞزٍٙ خرُةدب َُٞٓٚػةو. ٗٝ ة٘ز٢ةٞاٟ كةرمسسب٠        
َٛ خةةؤؽ مسةة٘ٗ. ٢ةةًٞس٠ كةةس  مسةةٞ ٗٝشٙسٝكةة٠ٞ كةةٞ    مسٞزبًبةةٞز٠ مسةةٞ مٚوةةرمسٟ خةةؤ٠ شؤز ثةة

 ك٠ٞ هٞ خٞشَِٙٞ مسدباة ٗ ط٘اٟ:وٌٚٞاٟ ًره ٞ
  .87 ارزخيٟ بٙسْب  ًرهق٘مل. ي  "٢ٞمسة ضٞمٟ مسلّٞٙ ٢َٞ ًره ٞ  شزبٗٝ مسدؤشِٙٞٗٝ"

 
٠ ذكس ُٟ و٘ٝو  ٗ ُ ٘ظ٢٘ٞٗ زَٙط٠ٞٙٞ كٞ كٞزٍٙ خرْ مسؤ  بًٞشزبُدْ ٗ ًَ٘رقٞ

خةةؤ٠ ٢ٚطةةوٚعٌرزي كةةس ٗٝ  هةةٞ ضةةر٠ٞٙ َطةةٚرو زؤَرُٚةةٞٗٝ كٞضةةبٟ وةة٘ٝو مسلةةر. ٗٝ 
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٠ اةةر ْ ٗ خسبثةةٞ  ٢ؤز ٗٝكةة٠ٞ مسةةٞ خؤٙةةٞٗٝ ط٘ضىى٠ٝ ُةةٞكس  مسةةٞ ٗبوةةٞو ًةةٞٙوٟ ٢ةةٞٗٝ
ٝ    ٙمسِ٘ٗضَِٚة. ُٗٝٞ ٗٝ ٙةر مسةؤ     ٘ٙطو كٞ مسؤ شٙةر كس ُٟ غةٞزٝقَٚلٟ ًٚووةٟ مسةقر٢ٚةد

 مسٞزشكس ٠ُٝٗٞ ًةٞورًٟ َلً٘ةدبز٠ خةؤ٠  ضٚرضةٞاَٚلٟ َٞزٙؿةرُٞ اةٞمقٚ  مسلةر.       
٘  ٝع٢ضمسعَٚلٟ شؤز ً٘اٞٗبط٘ ٗ  هٞطةٞ   ٓٞمس٘ٗ  ٗٝ هٞ ةو٘مسٞزطٚػدب ٢َٞ َره ٠ٞ ٓةٞمس

 ٞ مسة٘ٗ. ٗٝ هةٞ ٗٝووةٟ الشًةدب  اُ٘ةدٝ اةٞمسٚرو مسة٘ٗ         عى٢ ط٢ًٞٞغدب َ٘كٍ ٗ ٢ٞٗبًرل٠ وة
ًٟٗ زٗٗخةؤؽ ٗ ٓرَٗةر  ٗ خؤغٞٗٙطةو    ٘ ٝزَٞق مسٞ زٝمٚٞاٟ. مسٞ ؾة٘زٝاٟ مٌة  

مسةة٘ٗ. هةةٞ ٢ةةٞخ ق ٗ اٞمسٚراٚةةدب  ٓٚكةةٟ مسةةٞ وةةٞو ٢ًٞةة٠ٞ مسةةرؽ ٗ مةةٞةر٢ٚ  ُةةٞمس٘ٗ كةةٞ   
ظ ٗ غةع٘زَٙلٟ اةٞمسٚع٠٘ ٢ِٚطةرُٟ    َٙلةٟ ٗب ب كةٞ اٚر٢ةٞذٙر  َة    حىٝط ٢ٞٙو٘بُٟ هٞ ً٘

ًٗٞاةةةةةدب مسَِِ٘ٙةةةةة  ٗٝ ًؤقٞوٚةةةةةٞاٟ هًٞةةةةٞ ب  مسةةةةةؤ   ٘هةةةةُٞرٗ ٓةةةةةًٞ٘ٗ ٢ٚ سب٢ةةةةرُٟ َل  
 ق  ٝزضَٚلٟ مسرؽ مس٘ٗ.ً٘طَ٘كٌدبزبُٟ ً٘

 
ٗ ًس ُةةٟ مسةةرٗكَٚلٟ شؤز خؤغٞٗٙطةةو ٗ شؤز  ٘مسةةٞ ًٞضةةع٘ ٠ ذٙةةر  ٗٝقةةراٟ ٗٝكةة   

 ٚ ر٠ٗ كةةٞزٍٙ ٞكٟ ٢ةةٞٗ  ٝٗزٝ  ُةةٚةةغةةرٙرُٟ ٢ٚعوٌٚةةر ٠ مر٢ٚوٞٙةةٞن مسةة٘ٗ. ٓةةًٞ٘ٗ ٢َٚسبُ
خرُٚةةرْ  هٞطةةٞ  ٢ةةٞٗ ٢ٞمٌرهةةٞ طٞٗزبُةة٠ٞ كةةٞ مسةةؤ ا٢ٞطٚطةةٟ َلً٘ٞاٞكةةٞ ؾةةٞزف         
كس مس٘ٗ  اٞودٙظ ٗ اٞظٚى ٢ٞكس . ٗٝ مسٞ ضةٞمسٞمسٟ موة٘ ةُٞرمسٚةٞٗٝ  ٓةًٞ٘ٗ كٞضةة      
مسةةٞ    ٗ غةةٞٗق اةةرمسٚعٟ ٢ةةٞمس٘ٗ. ٓةةٞز ٗٝووَٚةةم ًةةٞشبٙرٗ ٢ةةٞخ وٟ مسٔرارٙةةٞ ُةةرٗٝٗٝ          

"ثر غةرٙٞكٟ طةٞٗزٝ ُةٞمس٘ٗ     رْ طة٘و  ًَ٘ٞوٞق شؤز شؤز ًٞ   ٗ ضُٞر٠ ٢ٞكسبٗ ٢ةٞٙ 
ضةةٞزبٗ ًرمسةةَِٞٙٚلٟ ًَ٘وٞغةةًٟٞ ُةةٞمس٘ٗ  ٗٝ قوَ٘ةةراَٚلٟ كةةًٟٞ مسةة٘ٗ  مسةةٞ َ ٢ةةٞمسة       

 ".  83 مس٘ٗ ثٓاي ٗ ً٘ضوَٞثا٢ٚعورلبف مسلس  كٞ َركٌَٚلٟ مسة ٢ٞ
 

 
                         

٘  ارزخيٟ كدخدب  ضرلًرهق٘مل  ٢ٞه ة   83  زٝف ٘طى ه ٞمٞٙةٞ هةٞ   اطى شؤز  ٝقعٞ مسٚطوً٘ٗٞ كٞ ٢ةَٞ ًة
زٝكةة٠ٞ ثىى٘  هةةٞ ٢ةةBinningٞ مسِٚٚةةِط  ز٢ٗٞضةر٠ ورةةةرز٠  ٗب٠  ٝٗز٠ كةةٞزٍٙ خرُةةٞٗٝ مسٚطةةذلبٗٝ. 

"هةةٞ ٓةةًٞ٘ٗ ةةةٞ ٗٝزي ٢ةةٞزلر٢ٟ َ٘كٌةةدبزبُٟ ٢َٚسبُةةدب  اةةُٞٚر     ٢ةةٞه ة 267  ي 2خؤٙةةدب  ةوةةد 
ٝف ٓةًٞ٘ٗ ٢ٞٓرهٚةٞٗٝ  مسةٞ مسةرٗكَٚلٟ خؤغٞٗٙطةو ٗ َةركٌَٚلٟ       ز٘ طى ُر٠ٗ كٞزٍٙ خرُٞ  كٞ هةٞ  

 ه ٍ ٗ اٞمٞ ٠  ٗٗزٝ".ٛظ ٙلس ٢ٞكس ٗ هٞذمر ي ٗ ٢ِٚطر٠ُذل ٝٗٝ 
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 هةدٗاى كةرٍٙ خاْ:
ٗٝقةةةراٟ كةةةٞزٍٙ خةةةرْ  ًٞمسةةةد٢ٟٝ اَٚلكةةةُٟ٘ٗ َلً٘ةةةٞاٟ  شُٝةةةد  ٗ ثٞغةةة٠َ٘ٚ        

  ٙٞكَٚلٚرْ هةٞ ثةَٚؼ خؤٙةدب      85 مس٘ٗ. كٞزٍٙ خرْ ثَِٚا ك٘ز ٠ مسًً٘ٗٞوٞكٞاٟ ٢َٚسبْ 
ٗوٞ ٝز ًٓٞ٘ٗٙرُٟ ا٘ٗغةٟ خٚرُةٞو   اضٗٝقراٟ كس مس٘ٗ  اُٞٚر ق٘بز٠ ًرمس٘ٗ كٞ وٞ

 ٗ غٞ ز٠ ز٢ٗٗٞضر٠ مر٢ٚو٠ٞ خؤٙرْ كس . 
ًٗةٞاٟ َِٓٚرٙةٞ ذَٙةس  ٝضةٟ     ٘شٝكةٟ خةرْ  ٓةٞز هةٞ ٗب٠ ٗٝقةراٟ كةٞزٍٙ خةرْ  َل       

 ٞ مٞغةرلٝاٟ  شُٝةد   غٞخؿةْٞ هةٞ شٝكةٟ خةرْ ٢ةًٞري         هةٞ ز٢ٗٞضةر٠   َطى٢ عخؤ٠. مسة
ٙرْ طةسو ٗ مسةؤ   ٚض وةٞال  ٢ة ُٞمسْ٘ٗ ٗ هٞ َٗٝػٞو ٗ خٚرُٞاٟ خؤقٚرْ مسة٘ٗ. هٞمسٞز٢ًٞةٞ   

مس٘ ٢ةةٞزٝقةةدبز٠ ٘طىىكةةس ٗ هةةٞ مةةِٟٞٙ ٗٝووةةدب خؤٙةةرْ مسةةٞ     سضىىً٘ بقٞمةةٞ خؤٙةةرْ َةةر 
ان خةةرُٟ كةة٘ز ٠ كةةٞزٍٙ خةةرْ ٢ةةٚع ْ كةةس . شٝكةةٟ خةةرْ هةةٞ ٢ةةٚع ْ كس ُةةٟ            ٞه ةة ٢ٞ

  مسةةةؤ اةةةٞخوٟ   86 زي خةةةرُٟ مسةةةسب٠ٞٗ  مةةة٘ان خةةةرْ ٗ قٌةةةٞه ةةة٢ٞمس٘ ٢ةةةٞ ٗٝه٠عٞٓةةةد٠
ٓٞزٝاٟ ٢ٞٓرزي زَي ًُٞ  كس ْ. مسٞ َ هٞ َٞوٚقٞادب ٓٞز ٗٗكٚرْ مسةُٞرٗ  ظامسرٗكٚرْ  ً٘

ٞ    رخَ٘كٌدبز مسْ٘ٗ  ٗٝ مسٞ مسٞٓر٠ُٞ ٢ًٞٞٗٝ كٞ    ًٚرْ مسة٘ٗ. ٢ةَٞ  ٗٗ غةرشب ٝ ةرٓٚوة
ٗٝ  ٝع ٠٘ طسابة ذَ٘كٍ  ُ ٘ هٞ ٢ً٘٘ز٠ ٢ٚدبز٠ٝ  ٝٗه ٞادب غرزٝشب ُٞمسْ٘ٗ  ًٓٞ٘ٗ

زب  خةةةرُٟ ٘زي ًةةةٞٗز مةةة٘زٝف ًٞغةةةٔ٘طىىىخةةةؤ٠  ٗٝ هةةةٞ ٓةةةًٞ٘ٗ ٢ٚػةةة٘كرزَٙلدب  هةةةٞ   
 خ٘غلٞشبٙٞٗٝ ً٘مرُٗٝٞاٟ  ٠.

ٚض وٞ كةٞ شؤز ٓٞٗه ٠ةدب مسةٞ َ ٢ةَٞ ٢ٚػةٞ ٢ُٞٗٝةدٝ       ٢ة كس ُٟ  مسؤ شٝٗ  شٝكٟ خرْ
ضةة٘ٗن ُةةٞمس٘ٗ. شٝكةةٟ خةةرْ هةةٞ ٢ُٞدَٙػةة٠ٞ ًَ٘رؾةةٞزٝٙٞكٟ  ٗٗزٗ  زَٙةةر  زَٙطةة٠ٞ      

ٚض ووع٠ٞ ا٢ٌٞري كةس ٗ ُةٞن   ٢ٗ٢ٞضر٠ ٞٗ قَٚو ٟ طساٞثَٚؼ. مسٞ ضَِ٘ٙدٗ و٘ز٢رْ ز َٚو
                         

ْ ٓةٞزٝ طةةٞٗز٠ٝ ٢ةَٞ ك٘ز بُةةٞ     85  ٞ  مسة٘ٗ  كةةٞ مسة٢ة٠ٝٗٞ   ؾةٞال  خةةر زٝف ٘طىى مسبَٚوةةٞ َ٘كٌةدبز  هةة
ٗٝ ٘مسُٞرٗ مسة   ان خرْ مس٘ٗ  كٞ هٞ ٗب٠ ٢َٞٞه ٢ٞمس٘ ٢ٞ َٝٗ ٢ٗٞكبٞز خرُٟ ٢رًؤشبٙٞٗٝ كَ٘ٙسكسب. 

هٛ ٞ  مة ًْٞٞ  قًِٚٚرضَٚٚٞ ٝٗز٠ َ٘كٌدبز٠ ؾر ق خرُٟ ًرًٟ قر٠ٗ ٓٞه لؤه سب.    هٖٞغر
ٍَٚ خرْ مس٘ٗ  ٝ  ز ًٞٞق ًريق٘بزٝزٝف ٢ٞكبٞز خرُٞٗٝ كَ٘ٙسكسب. ٘طخرْ مس٘ٗ  كٞ ٢ٞٗٙؼ هٞ 

دلبٍٓٚ خةةةرْ مسةةة٘ٗ  كةةةٞ ٢ةةةَٞ   ٢ٚةةة  ًريثَِٚ ةةةٞهةةةٞ ثةةةَٚؼ مسرٗكٚةةةر ٗٝقةةةراٟ كةةةس ٗ ُةةةٞةراٟ مسةةة٘ٗ.     
 ٝف ٢ٞكبٞز خرُٞٗٝ خٞضَِٚسب. ز٘ طمسٞضٞشًرُٞؽ هٞ 

 ٢َٞ غرشب ٝٙٞ شبٗب٠ شٝكٟ خرْ مس٘ٗ.  86 
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    ٝ َٛ ٗٝمةد  بْ. ٢ةَٞ      ٘ٝفضى ٠ًٞٞ٢ ٓةٞز مةٞق٘ٙرْ مسلةر  مسةٞه ل٘ ٗ ٠ طةٞٗزٝ طٞٗزٝغةٟ ثة
   ٗ ٗ شٝكةٟ خةرُٟ  مسةٞخٚ قٟ ضةَِ٘ٙدٗ ٗٝمةد٠      ٕز٢ٗٞضرٙٞ مسس ٗبٙرْ كةس ٗ اٞضةوٍٚ مسة٘

 مسٞ ؾ٘زٝاَٚلٟ شؤز قٞةٚعرُٞ ك٘غو.  ًٓٞ٘ٗٙرْ
 

ةرصااىر  ةرهيَ ت اا  ة   صااق خ نااقة  ةاار نرةاارى  ةريااقان ةاارى   نااق ن ة شاا   
ةطق  َارد ا. ةر هرفةارىنق ن ةاوى      ة  ئؤى ةرةروىةة كى ر شرياز. ةر  ز ك ئرم شقىر ة

ةمارت  وت ة ي كاى  زرةان ناقة  رى ارخ ةار ئاريا ر   ك      ٘عٝضن  قى   اق لر ةرَ ق ىشق
زرةان ناق ن ةاؤ ةاقةةن ط تى ا ارةر  لرطارد        ةطق. هرفةرى نقة طرى ا رةرة ةرفدة اارئي اقان 

ئرمرشدا ةقةرى  ثي رةى  ن ارةص ر ةاى   واو كر مو مرمارو ةاوة اوةشان فار ان  ار ىة        
ئ هق ر ةبي ةر  رىَرخ ةر ىةئرسق  زر د ةاىا. ئارم ارةصا ر ر ارئشاري  لار صاق خ ناقة        

ىر  م قاداىة  ةى ة ئوم تد  لر ى تكرةان ةى  و قرىاى دا ةار شارياز مو قصارىر ةكاقة ةارطو ت     
 ةى . سضلر  رلرةر ئرمني ةوة. ةرم قر قفرار نؤ   ق  مو  بران ئؤى ةرةر 

 

هٞٗ الٗٝ شٝكٟ خرْ كٞ اًٞرغر٠ كةس  مسةٞ قةَٚب ؾةر ق خةرُٟ مسةؤ ةةٞه  ُٞكسبٙةٞ         
زي خرُٟ مسةسب٠ كةٞ   ٞ  مًٞٞان خرُٟ َٞثظ كس ٗ قٞه ٢ٞمس٘ ٢ٞغرزٝٗٝ   ٝضبٞةة 

ٞ ار ٢ٞٗ ٗٝووٞ هٞ َ٘كٌدبزٙدب غٞزٙلٟ  ان خةرْ مسة٘ٗ  مسةٞ اةُٞٚر مسةٞ غةرٟٓ       ٞه ة ٢ٞ٘ مس٢ة
٢َٚةةسبْ ٢ةةٚع ْ كةةس ٗ ضةةة كةة٘ز ٠ ؾةةر ق خرُٚػةةٟ كةةٞ هةةٞ غةةرلبش ب مسةةْ٘ٗ خطةةوٞ            

ْ ٗ ابطاضى َٞثطخرُٞٗٝ. ورثٟ غةرز٠  بخطةو ٗ ٢ٚع ُةٟ كةس  كةٞ ًةر  ٗ ًِةدبه ٟ        
ُٞقٞزباٟ ٢ؤز ٠ٗٗ ؾر ق خرْ  ٠ًٗ٘ٞٓ ٢ٚعدبَ ٢ٞكس . ُٞاٚ ة٠ٞ ٢ةَٞ ٢ٚع ُةٞ مسةٞ     

  ٞ مسة٘ٗ. قةةُ٘لٞ ٓةًٞ٘ٗ كٞضةة ٢ةةٞٙصبُٟ كةٞ زذبُةةدُٟ خةَِٟ٘ٙ ٢ةةٞٗ      هةة٘مسٟ طًة٘بقٚقٟ ًة
ٗ ٢رٗخ٘بز ُةٞٗٝ ٗبٙةٞ. هةٞ اسضةٟ ٢ًٞةٞ ٓةًٞ٘ٗ       ً٘ٞمؿً٘رُٞ  هٞال٠ شٝكٟ خرْ ٗٝك

ُٟ ٢ؤز ٠ٗٗ ؾةر ق خةرْ ٗ ٓةًٞ٘ٗ ٢ةٞقسب   كةٞ ًةر  ٗ ًِةدبه ٚرْ هةٞ غةرز ب          ابطاض
 مس٘ٗ  ؾر ق خرُٚرْ مسٞةةَٓٚػو ٗ قُ٘ٗٞٗٝ غرلبش.

ٗ ٢ًَ٘ٚد٠ ًؤقٞوٚٞاٟ ؾةر ق خةرْ اَٚةم قة٘ٗ. ٗٝ اةُٞٚر       مسَٞ اٞزَٞ ًٓٞ٘ٗ ث ْ
ٗٝ هٞطةٞ  ٢ًٞرُةٞ ُةرمٚ ج زب٠لةس  مسةؤ  كسًةرْ . شٝكةٟ          كٞضَٚلٟ هٞ  ٝٗز ًةر  311

خرْ و٘ٝاَٚلٟ ض٘بز٠ٝ ُرز ٝ ضٞز٠٘ هٞ قى ًٚوَٚلٟ غةٞزوٟ غةرلبش  هةٞ  ٝزمسُٞةد٠     
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ٞغةةلس٠ ٘زضةةِٚ رْ  ب ا٘ٗغةةٟ مسةةْ٘ٗ ٗ كٞٗاِةةٞ غةةٞز . كةة٘ذزبُٟ وً٘رُةةدبُٟ ٢ةةَٞ ه ٢ 
ب٠ُٝٗٞ و٘ٝاٞكٞ مسؤ غةرلبش  ؾةر ق خةرْ خةؤ٠     ٗٝ ضٞمسٞمسٟ غلرْ ٗ طٞز ِِِ٘ض٘بزٝٙٞ  مس

 طٞٙرُدٝ كسًرْ ٗ ٢ٚووٚ ر٠ كس ٝ وٞ ٙٞكٟ مسك٘ٗن.
         ُٟٗ ْٗ ٗ  ٝزق٘ة زٍٙ خةرْ  خٞة ف مس٘ة ٠  ٗب٠ ٗٝقةراٟ كٞة ٙٞكة هٞ ٗٝوةرٙعٟ ًٌ٘ٓٚٞة

َ         خرْ ٠ ورةةرز ًٞٞغر ق٥ا  ٗ. ٢ٞة ٖ  ب  1161َ   1747باٞة كٞة هٞة ضةره ٟ     ذهٞة غةرلبش مس٘ة
وٞهعٞمسُٞد كسبمس٘ٗ. مسَِٞٙٚم ً٘ضرمٞ ٠ٝ   هٞ غرلبش ب  ٢ٞضرل كسبمس٘ٗ  هٞٗ ارزخيٞٗٝ ار ٢َٚطور

كرز٠     يٛطف٢شؤز   كسبمس٘ٗ كٞ ةرزةرز مسكة مسؤ زبٗ. كٞزٍٙ خرْ ٗ  ٗٝ هٞة ٢ٚػ٘ة  ٝزَٞوٟ مس٘ة
   خرْ  ً٘وٞ زباٟ خؤ٠ مسٞ ًس ًًُٟٞٞٗٞاٚدب  هٞ ز٢ٟٝ ٢ٚطوٚ ر ٠ٝ ٢ٞكس . ٢رغر قَ٘ل

زٍٙ خةرْ      اع٥ٝٓتٝ كس مس٘ٗ  ٗٝ بطكٞزٍٙ خرُٞٗٝ زٝ كس . خ٘غلٚػٟة ذُٟة كٞة ز٠ ٠ٝٗٞ٢ ٢ٞة
٢ٚطةوٚ ر ٠ٝ كةس ٗ     ْفعىا ًٗٞو ٗ ًَ٘ر٘مس٘ٗ. زؤذ٠ ٗٝقراٟ كٞزٍٙ خرْ  هٞ ثٞغؤكٟ َل

اٟ      رخهٞطٞ  قُٞد  ًٞالرزَٙل٠دب هٞ غرز ٓراٞة  ٝزٝٗٝٗ زؤٙػةو ٗ خةؤ٠ طٞٙرُةدٝ ػيوٞكٞة
 ٖ .1193َ. ٢1779ٚع ُٟ غرٟٓ كس    خؤ٠  ٗٝ و٘ٝاَٚلٟ شؤز٠ كؤكس ٝٗٝٗ

   ٞ ُٚر مسٞة ًرشُةدزْب ز       ٙشٝكٟة خةرْ  ٢ة ٗٝ    ٢ضى بصبُٟ كٞة ز٢ٝٚطٟة ورةةرز  اٞة ُرمسةة  هٞمسٞز٢ٞة
زب  خةرْ ٠ خ٘غةلٞشبٙدب ُةرز  مسةؤ     ٘زي ًة َِٞٓٚر٠ هٞغلسَٙلٟ ٓٞه برَٙسزب٠ٗ هٞة وً٘رُةدب٠  مة   

٘ ٘ط٢ٞٗ  ٗغٟة اٞٓوٞكٞة   زٝقٞ ار ًُٞعٟ ثَٚػلٞٗاِٟ مسلر. مسٞ َ مسَٞ َٞزٝكٞاٞ خؤ٠ شٙةراس ا
زب          ٗ  مسةٞة اٞةسٗمسةٞة اَٚطٞٙػةةوب٘ٗ كةٞة غةٞة زٙـ مسة٘ة ط كةةس . خ٘غةةلٞشبك٠ٞ ٢ةةرشبٗ َةٞة ٗ  ٥ىٝى

و  مسةةؤ كٞضةةَٚلٟ ٗٝكةة   َ٘به ٟ ًًٞوٞكةٞة َ    ٢٘ةٞة ٝو ً٘ضةةرمٚد ُرمسةةة. ٗٝ مسةٞة مسة وة٘ة ٗ خةةؤ٠  مسةٞة
َّٙ قس    وُٞرمٞاٞ ز َ٘كٌةدبزَٙلٟ ٗب     ؾة هٞة غ٘ة ز ب  كٞة مسٞزبًبٞة َٛ     اظى ٞاَٚم ٢ٞطٞة و هة ه ٍة  كٞة وٞة

ش٠ زَي ُركةر  م    ًًٚ٘لري ُ  ٢ًٞري مسُٟ٘ٗ كٟ َٞة ض اٞمسٞمٞٙٞة ٝو ٗ    ٘ٚٞٗ ٓٚة رْ مسلةر.  ٝم٘ة ؾٚة
زب  ٘زي ًة ٢ٞٚطوٌٚدب ٠ ؾر ق خرْ  هٞ ٗٝووٟ زبكس ُٟ هٞ غرلبشٗ هٞة ٗٝووٟة طٞٙػةوِٟ مة    

زبٗ     ٘ٓةةسْب  مسةة طى٘ىخةةرْ مسةٞة   َ قٚلةةسٝ ٢ً٘ةٞة كٟ مسةةرؽ. مسةٞة هٞغةةلس٠   ٢ْابطاضىى ٗٝ مسٞٓرُٞٙةٞة
كٟ    ٗ شٝكٟة  ٘كؤكس ٝٗٝٗ ثَٟٚ ط٘اّ كٞ ٙرزٙٚٞة بُٟ ز٢ٝٚطةَٚلٟ ٗٝكة    خةرْ  كٞة ً٘مرًٞهٞٙٞة

 شؤز خسبثٟ  ٝزَٞق مسٞ ك٘ز بُٟ كٞزٍٙ خرْ كس مسة  ةر٢ٚصٝ ٙرْ ُر؟.
 

زب  خةةرْ  ٘زي ًةةٞخ٘ ؾةةٞ مسةةٞ ٢رضةةرُٟ ٢ًٞرُةة٠ٞ ٢ٚقِةةرة كةةس . هٞ ٗب٣٠ًٞةةٞ  مةة      
  ٗبهٚٞك٠ٞ شٝكٟ خرْ زب٠لس . ٓةًٞ٘ٗ  ٗٝٗٝ٘ز٠ٗٗلس ٝ ٢ٞؾ ٞٓرْ  ٗٝ كٞ ُصٙم مس
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زب  خةرْ مسة٘ٗ. مسَٚ طةٞ هةٞٗٝؽ     ٘زي ًة ٞزٝقدبز٠ غٞهٞمسة٠ٞ مة  ٘ط  مسٞوٞٙٞكٟ زٝمٚٞوط٘
٢ٚع ُٟ كةس   كةٞ ًٞوؿةٞ ٠ هةَٞ َٞزٝكٞاةٞ  ؾةسف  بُةرُٟ كة٘ز ٝ طةٞٗز٠ٝ كةٞزٍٙ           

ٚ ٠خةرْ هٞضةةٞز اةةٞخوٟ مسرٗكٚةةٞا  ٞ. ٢ةةَٞ ٢ٚع ُةةٞ ٚةة٘ مسٞغةةٞٙس٠ ٢ًٞةٞ قٚلسَٙلةةٟ اةةس٠ ُ
 شٙراس ًَ٘ٚبٞاٟ ٢ٞٓرزي مسؤ ةٞه  كس .

وو ٟ هٞضةٞزب ُةًٞر    ؾٚرُٟ خ٘غلٞشبك٠ٞ خٞمسٞز بز مس٘ٗ  ٢ٞ٘شٝكٟ خرْ  كٞ هٞ م
شٗٗ مسٞشٗٗ هٞغلسَٙلٟ كؤكس ٝٗٝٗ ز٠ٗٗلس ٝ ٢ٞؾ ٞٓرْ  مسٞ َ ٢ِٚوٚقرًٟ ٢ٚ ٟٓ 

ٞ    ٝٗٗٝٗ٘مسؤ٠ ُصٙم مس٘ٗمس زٝزلةٟ ٢ةٞٗ    َطى٢ عكٞ طٞٙػوٞ  ٙةص ٠ خ٘بضةو    بٗب٠ مسة
ضره ٠ٞ زَي كس ٗ  كٞ ٢ًٞس٠ مسةٞ كؤكس ُة٠ٝٗٞ كس مسة٘ٗ. ٢ةٞٓرزي ٢ِٚلةرز٠ كةس ٗ هٞمسةٞز        

ثٚةرٗ ًرو٘ه ةٞكرُٟ كةؤكس ٝٗٝٗ هةٞ ثٞلةٞز٠ٝ        هٞ مسراٟ مٞق٘ثرز بُٞٗٝ.   كَٞ َره ٚٚرْ
َٛ َُِٞٓٚرْ ٗ ضةٞٙدَٙلٟ ً٘مسةرزٝكٟ ٢ةَٞ     وٞ كٞٗٝ خطوِٚٞ خ٘بزٝٗٝ. مسًٞٞؽ ٗبش٠ ه
غرزٝغٟ زبكَٚػرٙٞ ال٠ خؤ٠٘ مسٞ مِٟٞٙ مسٞٓرُٞ ٢ٞٗٙػٟ مسةٞٗ  ٝز ٝ مسةس ٗ ٗٙطةوٟ    

ٗ مسةٞ ضةٞمسٞمسٟ   ٗه ٚرْ ُٞكس ٘كرُٟ وبع٘فٝغُٞرمٞاٟ اسٙؼ مسلر  مسٞ َ ًَ٘ر َط٢عمسٞ
 َ .٢1779َٞ َٗٝػٞاٞٙٞٗٝ هَٟٚ ضرز  مسُ٘ٗٞٗٝٗ خؤٙرْ ه٠َدبطسو ٗ ك٘غوٚرْ  

ٟ ٓان خرُٟ كة٘ز ٠ كةٞزٍٙ خةرْ  مسةٞ غةر     ٞه ٢ٞمس٘ ٢ٞ  هٞ ٗب٠ ك٘ذزبُٟ شٝكٟ خرْ
باٞ ة٘ز٢ٞالرزٗ مر ي مس٘ٗ  اةٞمسعَٚلٟ مسرغةٟ مسة٘ٗ     ذَ . ٢َٞ ٢1781َٚسبْ ٢ٚع ْ كسب  

ٗ كٞ هٞ مؤ ٠ٝ ٢َٞ ٢ٚػٞ شٝظيٞاةٞ ُرٙةٞ  هٞطةٞ     ٗٝ َٞزٙـ ُٞمس٘ٗ. مسٞ َ ٗب  ٙرزمس٘
ٞ كٞ مسةؤ هُٞرُٗٞقةُٟ٘ٗ خرُةٞ بُٟ  شُٝةد  ٗ ٢ٚعةر ٠ٝ ضةلْ٘ ٗ       ٢ًٚٞٞغدب غ٘مسٔٞ ُٚ

 ٢رضرٙؼ  مسٞ غٞٙس٠ ٢ٚع ُٟ غرٟٓٚ ٢ٞٗ  قرزٝٙٞكٟ اس ُٞمس٘ٗ. 
كٞ خٞمسٞز٠ هُٞرٗقُٟ٘ٗ شٝكةٟ خةرُٟ مسٚطةو ٓٞه طةرٗ ز٠ٗٗلةس ٝ        ؾر ق خرْ

ضةةةٞز بزَٙلٟ مسةةةرؽ ٗ مسةةةٞ مةةةٞوب ٗ اةةةٞ مسرل مسةةة٘ٗ  مسةةةٞ َ شؤز  . ٢ةةةَٞ ٢ةةةًٞرلٝ  87 غةةةرلبش
 ٞ ُةةٞو مسةة٘ٗ. هةةٞ الٙةةٞكٟ اسٙػةةٞٗٝ هةةٞذَٙس ٢ٚةةدبز٠ٝ َ٘كٌةةدبزَٙلٟ     يطىىَ٘ٞزٙؿةةٟ ضةة

هةةَٞ   ذٙةةرُٟ ثةةة ُةةرخؤؽ مسةة٘ٗ. خ٘ ؾةةٞ ًةة٘ بزب٠ ًةةرَ ٗ مسةةسب   مٚ ةةدبضىى٘ةرٓٚةةى ٗ 
خؿ٘ؾةةٞٗٝ ًةةً٘لري ُةةٞمس٘ٗ. ُٚٔرٙةةٞو ؾةةر ق خةةرْ مسسبشبكةة٠ٞ طةةسو ٗ قةةر٠ٗ ٢ةةٞٗ     

 ٞ َ   مسةٞ َ ٓةٚض   1781ٖ  ٢1194ةٚع ْ كةس      ٖ٘ خةؤ٠ مسةٞ غةر   ٠٠ ٓةٞه لؤه  مسٞضةٞشًرُ

                         
 . بخوٟ غرلبش مس٘ٗ ٢ٞه٣ٞٗٝهدبًر ٠ ٞة 31ؾر ق خرْ  مسٞ ًٞزبضٌَٚٚلٟ غرٓرُٞ  هٞ   87 
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ه ٌةةٞ  ٝضةةولٞٗابة ثرٙةةٞ بز مسةةةٗ ٗبوٚعةةْٞ   ٛظىى٢ًَ٘ٚةةد ٢ُٞةةٞكسب كةةٞ اةةٞخوَٚم كةةٞ مسةةَٞ   
اٞٓوٞكةة٠ٞ ٓةةٞزٝ طةةٞٗز٠ٝ مةةٞزي ً٘زب خةةرُٟ شز  كةة٘ز ٠ مسةة٘ٗ. ةٞم ةةٞز خةةرُٟ كةة٘ز ٠    

 . 88 خرْ مسلر زب ٘زي ًُٞرز ٝ ٢ٞؾ ٞٓرْ ار هَٞٗٙ٘ٝ ً٘زبوٞمس٠ٞ َٞزٝكراٟ م
٘ زب  خةرْ هةٞ   ٘زي ًة ٞاةٞ ب  مة  اثى ٜهٞ ٗٝووٟ ٗوة٘مٟ ٢ةَٞ َةر     ٓةسبْ مسة٘ٗ  كةٞ ٢ةَٞ     طى

٢ٚع ْ كةس ٗ هٞطةٞ  هٞغةلسَٙلٟ شؤز      ٖخٞمسٞز٠ٝ طٞٙػوة   ٝضبٞةة خؤ٠ مسٞ غر
 ٗبهٚٞ ارشٝك٠ٞ زب٠لس .  ٗٝٗٝ٘ز٠ٗٗلس ٝ ٢ٞؾ ٞٓرْ ٗ كٞ ُصٙلٟ ٢َٞ غرزٝ مس

ثَٚلةةةٞٗٝ ُةةةرٗ خطةةةوٚٞ ذَٙةةةس  ؾةةةر ق خةةةرْ  ٢ؤز ٗٗٙةةةٞكٟ مسٚطةةةو ٓةةةٞشبز كٞضةةةٟ  
زب  خرْ ٗ ٘زي ًٞكس ٝ ضٞز م ٢ض٢ٚدبز٠ٝ اٞوٟ خرُٟ ك٘ز ٠٘ ٢َٞ هٞغلسٝ اٞمٞز ٗ

ْ ٢ٚووٚاةروٟ  ٝهٝاطى ع٘ مسآل٠ٝٗ مسٞ هٞغلسٝكٞغٟ كس . مس٠ٞٗٝ ًرُٚعٟ ثَٚػلٞٗاِ٘مس
هةةةٞ خصًةةةرْ ٗ  َطىىى٢عزب  خةةةرْ  هٞطةةةٞ  مسةةةٞ٘زي ًةةةٞهٞغةةةلس٠ اةةةٞوٟ خرُٚةةةرْ كةةةس . مةةة

ٞ  ٗٝ ًٓٞٞ بْ ٗ ٢َٞ ٗال اٞٗبمسٚعٟ خرؾٟ خؤ٠  طٞز بٙٞ ٘ اة٠ٞ ًَ٘رقة كةس . ؾةر ق    ظى
٠ مسةةةؤ ك٘ز ٝكةةة٠ٞ ُ٘ٗضةةة٠٘ ُٞؾةةةٚاٞاٟ كةةةس  كةةةٞ هةةةَٞ غٞهٞمسٞٙةةةٞٗ        ذكرغةةةٞ  خةةةرْ

زٝف كةر.  ٘طى زب  خةرْ مسةٞز  ٘زي ًة ٞهعٞ  ٢ٚطةوٚ ر ٝ مسلةرٗ اٞٓوٞكة٠ٞ مة    طاً٘ضرمٞ ٠ٝ 
     ٘ ٘ مسٞ َ ٢َٞ غةرشب ٝ ةرٓٚوةٞ طةَٟ٘ٙ ُٞ بٙةٞٗ ًة قٞزبُةٞ  بخوةٟ ٢ٞؾة ٞٓرْ مسة٘ٗ  ٗٝ     ظى

ٞاٞ مسةٞ  ؾة زب  خةرْ هةَٞ قس  ٘زي ًة ٞم مسٞمسة غر٢ٚوٞ ٗٝخوٟ زبمس٘بز ٗ مسةٞ َ مة  ُصٙم ًرُطَٚ
 اٞٗب٠ٗ ٢ٚطوٚ ر ٠ٝ كس ٗ خؤ٠ كؤكس ٝٗٝ.

 
ٗٝ مةةةرلبق ٗ ٘هةةةٞ ٗٝووَٚلةةةدب كةةةٞ اةةةٞوٟ خةةةرْ مسةةةؤ ٢ٚلٌةةةرزي قوَ٘ةةةرو  ز٠ٗٗ كس مسةةة

زي ٞهٞ ز٢ٗٞضر٠ ًٞمٚٞاٟ هَٟٚ ة٘  مسبُ٘ٗٞٗٝ  هٞ ُصٙم ًٓٞٞ بْ ا٘ٗغٟ م َط٢عمسٞ
شؤز خسبث غلرٗ مسٞ ٓةٞشبز َةر   ٝزقة٘ٗ ٗٝ زب٠لةس  مسةؤ غةرلبش.       زب  خرْ ٓرو ٗ ً٘
ٞ    زب  خرْ ٙؼ٘زي ًٞم قوَ٘ةراٟ اةس٠ كةس ٗ وة٘ٝاَٚلٟ شؤز٠      َطى٢ عهٞ ٗب٠ ٢ًٞةٞ مسة

 ثٞٙركس ٗ وٞزبز٠ مسٞ ًَ٘رؾٞز٠ٝ غرلبش ب.

                         
ؾةٚرُٟ كس مسة٘ٗ   ً٘طةٞ  م ٞورز خةرُٟ خ ٞ ة هٗذه ون خرُةدب    ٢ٞمس٘ ٢ًٞٗٞاٟ ٘هٞ  ٝٗز٠ َل  88 

ٗٝ ضةةٞز٠٘ ٘زب  خةةرْ  قةة٘زي ًةةُٞٚةةٞ ٗ شلةةرُٟ  بطرلكس مسةة٘ٗ. مةة اطىىىةه ةةٗٝ ٗ اةةرُٟ وةةٞشّٗٙ  ض٘
 غلرُد٠٘ ضٞزٝكٞغٟ ُرز  مسؤ غرلبش



 181 

زب  خةرُٟ مسةؤ ضةٞز ثرٙوةٞخو مسٚطةو       ٘زي ًة ٞؾر ق خرْ  كةٞ خٞمسةٞز٠ ٓةراِٟ مة    
 25ؤز٠ ثٚةةةر ٝ مسةةة٘ٗ  ثَٚلةةةٞٗٝ ُةةةرٗ ُرز ٙةةةٞ  هةةةٞ ٢ؤز ٗٗٙةةةٞكٟ  مسٞغةةةٟ شٞةٞهع ٞهةةةٞم

زب  خةةرْ ثَٚػةةلٞٗ . ٗٝؿةةر  ٢ةةَٞ هٞغةةلسٝ     ٘زي ًةةًٞٚوَٚلةةٟ غةةرلبش  اةةر ُةةَٞٓٚو ّ مةة   
    ٗ زب  ٘زي ًة ٞمة  ٢ضى هٞٗٝووَٚلدب كٞ خٞزٙلٟ مسٞغلس ُٟ ٢ةٞزشبق مسة٘ٗ  ا٘ٗغةٟ اٞمةٞز 

  ٝو اٞمقٚ  كسب.دزٝف هٞغلس٠ ض٘بزٝٗٝ مسٞ غٚ٘طخرْ مس٘ٗ  ٗٝ زب٠لس ٗ هٞ 
ٝ  غةةةرلبش  ٓٞغةةةو  ٗٝٙةةةر اٞةسٙةةةد كةةةسب. ًَ٘رؾةةةسّٙ  مسةةةؤ      ًرُطَٚةةةم ًَ٘رؾةةةٞز

ٓٚض ٢ٞشٙةٞاٟ خؤٙةرْ ُةٞ ب  مسةٞ َ ًة٘ بقٚعري ٗ ٢ةٞٓرزي  قةُ٘لٞ شؤز          وٞ  ٥ٝطكاط٢
ؾةٚرُر مسةْ٘ٗ. مسٞغةَٚلٟ ًة٘ بقٚعري     ٘شؤز ًَ٘ورةٟ خ٘بز ًُٟٝٞ مسْ٘ٗ  هٞ قٚلس٠ م

ٝ     ٘زي ًة ٞورثٚٞكٚرْ شٝٗو كس ٗ مسؤ مة  كٞ كٞٗاةٞ  زب  خرُٚةرْ كةس ٝٗٝ. مسةَٞ اٞزَةٞ غةرز
 ٘ َ٘ضِٟ ً٘مرًٞه٠ٞ هٞطٞ  ٢ٞٓوٞك٠ٞ كس .٠ ٝض

ٚض وٞ كةٞ ب خةؤ٠ وةرٍٙ كس مسة٘ٗ      ٢ة ؾر ق خرْ  مسةٞخؤ٠٘ ًةر  ٗ ًِدبه ٚةٞٗٝ  هةٞ     
مسٞ َ ٢ُٞٗٝد٠ٝ ثةُٞق٘ٗ مسةٞ ُةرمٚ ةٟ اٞضةوٍٚ مسة٘ٗ  ٗٝ هٞطةٞ  ٓةًٞ٘ٗ ك٘ز ٝكرُٚةر        

راٟ مسةة٘ٗ  َ . اةةُٞٚر ةٞم ةةٞز خةةرُٟ كةة٘ز ٠ ُةةٞة1781كةةٞ هةةٞٗ  مسةةْ٘ٗ  ٢ٚعةةدبَ كةةسب  
زب  خةةةةرْ اَٚلةةةةٞه ٟٚ ٘زي ًةةةةٞقةةةةُ٘لٞ شؤز هةةةةٞ ثةةةةَٚؼ طرلبُةةةةٟ غةةةةرزٝكٞ ب هٞطةةةةٞ  مةةةة  

ثةٞٙركس مس٘ٗ. ؾةةر ق خةةرْ هةةٞ شًٝةةرُٟ كةةٞزٍٙ خةةرُٟ مسسبٙةةدب مسةةٞ ٢ٚعوٚةةدبي ٗ َ٘ضةةِٟ  
ً٘مرًٞهةةٞٗ مٞ بهةةٞاٟ  هةةُٞرٗ ٢َٚسبُةةدب غةةؤزٝاَٚلٟ مسرغةةٟ مسةة٘ٗ  مسةةر خؿةة٘ف قةةٞؼٟ   

كس مسةة٘ٗ  مسةةٞ َ هةةٞ  ٝٗز٠  مسٞؾةةسٝؽ  غةةٞزٝقَٚلٟ اةةس٠ مةةٞال٠ٝٗ ٢ةةٞٗ ٢ٞٗؾةةرق٠ٞ    
 ٗبٙٚةةةدب  مسةةةٞمسة َٞزٝكةةةٞا٠٘ مسةةةٞ  ً٘مرًٞهةةةٟٞٙ  ٝزَةةةٞق مسةةةٞ وةةةًٟٞٗ خةةةؤ٠  ٢ةةةَٞ    

 غؤزٝا٠ٞ ْٗ كس مس٘ٗ  ٗٝ ٢ًَ٘ٚد٠ مسٞ َ٘كٍ ٗ َ٘كٌدبز٠ ًُٞرمس٘ٗ.
 

هَٞ َره ٞ ب مسٞزبضوٟ ٢ِٚطرْ ُرشبُة مسٞشٟٝٙ مسٞضٞز٠ ؾر ق خرُٟ هةٞ اةرج مسةس بٗ    
 ب مسة  كٞ غؤزٝو ٗ َٗٝػةٞاٟ  ٕٞزٍٙ خرمسة  ٗٝ ٙر مسٞقرٗبُٟ ٓٞه لؤه سب٠ٗ ك٘ز ٠ ك

 ٢َٞ خرُٞ بُٞ اُٞٚر هٞ ضر٠ٞٙ ٢رشبٟٙ ٗ طٞٗزٟٝٙ ٢ٞٗٝٗٝ ثٞٙر مسب٘ٗ.
ٟ ٢َٚةسبْ. هةٞ ً٘مرًٞهةٞٗ غٞهٞمسة٠ٞ  ٗب     ٓزب  خرْ  مسةَٞ اٞزَةٞ مسة٘ٗ مسةٞ غةر     ٘زي ًٞم

 ٝز٢ٞكٞٗو كٞ ٢َٞ ًًٞوٞكٞاٞ قُٞد ضره َٚم ٢َٞٞضََِٚٚوٞٗٝ. هُٞرٗ ضٞز هٞغلسبُٚر  
 ٞ ٗٝووةةٟ ًَ٘رؾةةةٞزٝ ب مسٞوةةةٞ  ٢ٞكبةةةٞز خةةرُٟ كةةة٘ز ٠ شٝكةةةٟ خةةةرْ     ٓةةٚض كٞضةةةة هةةة
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 ٞ ٗ  ظبىٛط غؤزٝاٟ ُٞضُٞد مس٘ٗ. مسٞ َ ٢ُٞٗٝد٠ٝ كٞ ٢رشبٗ ًة ه ةٍ ٗ  اظى ٢ُٞٗٝةدٝؽ    مسة٘
٘ب كةةٞ مسةةٞ اةةٞم ٚوٟ وةةٞاو ٟ ؾةةر ق خةةرْ ٗ ضةةة       ٠ًُ٘وةةٞوٍٚ مسةة٘ٗ  مسةةٞ  ٝزٝةٞٙةةٞك   

ٝع ز٢ٗٞضةر  ٢ٚلوٚ ةر٠ ُةٞكس  مسةٞه ل٘ ٢ةَٞ ةِٚرٙٞاٞٙػةٟ مسةٞ          َط٢عك٘ز ٝك٠ٞ٘ مسٞ
طةةٞٗزٝ  ٢ًٞةة٠ٞ كةةس  مسةةٞ ضةةٞمسٞمسٟ اةةٞم ٚوٟ وةةٞاو ٟ        طةةَِٟٚخةةؤ٠ كةةس . مسةةٞ َ َٞو  

زي ٢ٞٚوٚٔةرَ كةسبٗ ٢ٚقِةرمٟ مة      ٖ٘ مسٞ اٞزاٚبٟ ض٢ٟ٘ وٞؾد   ٝزَٞق مسةٞ غةر  ٠خؤغ
ةٞم ٞز خرْ مسٞ  ٝضٟ خؤ٠ ٢َٞ ثسُطة٠ٞ  كةٞ َٓٚػةور      زب  خرْ شٝظيٞو ُٞمسً٘ٗ٘

 خَِٟ٘ٙ مسرٗن ٗ مسسبكرُٟ مسٞ ٝضوٚٞٗٝ مس٘ٗ  ٢ٚعدبَ كس .
ٗٝ ٢ٞؾةة ٞٓرْ ٗ ٢َٚةةس٠ٝ كةةس  مسةةٞ  ٘زب  خةةرْ  هةةٞ ٗب٠ قةةُٞد ًرُطَٚةةم قةة  ٘زي ًةةٞمةة

ثرٙوٞخوٟ خؤ٠. ٢ُٞٗٝدٝ هٞ ةٞم ٞز خرُٟ شز  مسسب٠ ٢ًٞري مسة٘ٗ  كةٞ مسةٞمسة اةٞزٝ ٗ      
٘ ٗٝ ًَ٘رقٞ  ٙظ ٠ ك٘ز ٠ مس٘ٗٝخ ٗكس ٠ مسٞ ٗبزي ضٞزهٞغلس   غَٚ ٠ ضةٞزَٞ ٠  ظى

ٗ ٙعٟ ٢ٞٗ كس مسة٘ٗ. ٢ةَٞ     خرُٟ ورةرز٠  اًٞٞٞغر ق٥اغٌٚري ٗ اٞزٝؾ٘ كس ُٟ 
  ٗ ٘   ٝٗغرشب ٝٙٞ  هةٞ ٢ةٞ ٘ شؤز ًة قٞزٙةٞاٟ مسة٘ٗ  ٗٝ ًرشُةدزبُٟ  بطرلكةس ٗ ز٢ٝٚطةٟ      ظى

  ًٞة ٞوة٘ٝاَٚلٟ ُةرز  مسٞ ٗبٙةدب  مسةٞ َ ق    بىا  ،  ٥اطةذل  ٢ورةةرز٠ غةلرُدٗ زبٙ س بُةدٝ     
ٞ  ظىاٖس خىا٢ْ   ٞ  ٢طى ٢ةةَٞ هٞغةلسٝ  خةة ٘ زٝةعةةٞاٟ خةؤ٠ ًَ٘رقةة ُةةٞكس ٗ هةٞ ثرغةةدب   ظى

 ٢ضىىبٗ ُةةٞٙو٘بُٟ مسطٞز َٙوةةٞٗٝٗ ا٘ٗغةةٟ اٞمةةٞز ٗرشُةةدزبْ مسةةس ِِِزَٙطةة٠ٞ طٞز بُةة٠ٝٗٞ مسةةؤ ً
  ٗ ٞ     ٗورةرز مسة٘ٗ ٗٝ كة٘ذزب. ٢ؤز  َٙلةٟ كةٞ  ٝزقة٘ٗ    طىىىى عٝكٞغةٟ اةٞقسٗ اُ٘ٗةر مسة٘ٗ  مسة

 َٚ خ خ ٗٝٙةةةظ ٗ ٢ٞٗٙػةةةٚرْ مسآلٗكةةةس ٝٗٝٗ  غةةةَٚمسةةة٘ٗ  خؤٙةةةرْ طٞٙرُةةةدٝ هٞغةةةلس٠ غةةة
ب ٓةةسبْ ٗ هةةَٞ غةةرزٝ طىى٘ٙةةظ  ًةةٞةب٘ز مسةة٘ٗ ًرشُةةدزبُٟ مسٞةةَٓٚػةةو ٗ طٞز بٙةةٞٗٝ ٝٗ

 َ .1784ٖ  1199زب  خرْ ٙٞكدطرل مس٘ٗ  ٘زي ًٞهٞطٞ  هٞغلس٠ م
 

زب  خرْ  ا٘ٗغٟ ُٞخؤغٚٞكٟ شؤز طسبْ ٓراب٘ٗ  مسٞ َ هٞطةٞ  ٢ًٞٞغةدب   ٘زي ًٞم
هعر ٠ٝ ُ٘بُد. هٞغلسَٙلٟ مسؤ ًرشُدزبْ ٗ خؤغةٟ قٚلةس٠ ٗبمسة٘ٗ    ٞٗوٞقٞمرهٚٞاَٚلٟ ق

ؾةٚرُٟ  ٘م ٞز خرْ مكٞ هٞ ٗب٠ ٢َٞ هٞغلسٝٗٝ مسكة. هَٞ ضٞزٝٙٞ ب  مسٚطوٟ كٞ ةٞ
مس٘ٗ كٞ خةؤ٠  ثري زب  خرْ ٢ُٞٗٝدٝ ً٘ا٢ٞٞ٘زي ًٞكس ٗٝٗ زٜٗٗ كس ؤاٞ ثرٙوٞخو. م

زبُةةٞطسو ٗ ز٠ٗٗلةةس ٝ ٢ٞؾةة ٞٓرْ ٗ ٗٝشٙةةسٗ َٞكٌٞكةة٠ٞ  ٓٞزقةةُٞدٝ الرٙةةرْ زَي       
كس   كٞه لٟ ُٞطسو ٗ هةٞٗ شضةورُٞ ضةرز ٝ بٗ مسةٞٗ ُٞخؤغةٚٞ و٘زضةٞٗٝ  ضة٘بز مسة٘ٗ         
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َ . ز٢ٗٞضةةرٗ ثٚرًٗةةةرو٘ ُٟ  1785راٟ كةةس    زؤٙػةةو ٗ مسةةٞ ُٞاٚ ةةٞ هةةٞ زَٙطةةةٞ ٗٝقةة     
ٚرْ غةرز ٝٗٝ اةر طٞٙػةوِٞ ثرٙوةٞخو. هٞغةلسٝكٞ هةَٞ ٗو٘مراةٞ        ٓهٞغلس  ًس ُٟ غر

 خٞمسٞز بز مس٘ٗ  مسآل٠ٝٗ كس ٗ هٞ ًٓٞ٘ٗ الٙٞكٞٗٝ  ٝضٚرْ كس  مسٞ خسبثٞٗ ار ْ.
ٙرْ كةسبٗٝ  ٗب  ٙةرزٝ      ٘طى زب  خةرْ  هٞة   ٘زي ًة ٢ٞٞا٘بزٗ ٢ٞخ وٟ مة  ٗٝ مسٞة زَي كٞضٞة زٝف طٞة

اري مسةةة كةةة ٗزٗ ًةةٞة ٓر ٝاٟ  ٗسلَِٚلةةٟة   ٘ٞ شؤز ةٞضةة٘ة ن مسةةٞة وةةٞة ٝز غةةٞة ض ٢ٚ ر ٝٙةةٞة ٗٝ. ٓةةٚة
وب َ   ًٞةةةٞٗي ُرمسةةةة  ٢رغةةةر قً٘٘ووةةٞة ٙس ًةةٞة ٙراٟ ٢ةةٞة   خةةةرُٟ ورةةةةرز  كةةٞة هةةٞة َةةةره ٟ  َةةٞة

 ٞ ز مسةٞة    ظى٘ىَ٘كٌةةدبزٝ ب  مسةةؤ ًَ٘رقةة ٗ  مسٞزبًبةٞة و مسبة٘ة كس ُةٟة ًرشُةةدزْب  شؤز ا٘ٗغةٟة ٢ٞشٙةٞة
ٙط       ز مةةرلبق  ٢ةٞة ُٗٞ ضةٞة اٟ  مسةةؤ قة٘ة ٙقراٟ ًٞمٚةٞة َٙسٝ     ٘و: اٞغة٘ة َ كة٘ة ْ اةةر ٢ةٞة مسس مسلةٞة ؾةٞة

 هُٞرٗ مسكة  ٢ِٚ ر هٞ ٗب٠ ٢ٞٗ ٢َٞ ٢ٚػًٞرْ مسؤ ٢ٞقَٚوٞ ضٞز.  89 ًَ٘وٞزًٝٞ
زب  خةةرْ ٗ طٞٙػةةوِٟ ةٞم ةةٞز خةةرْ مسةةٞ ٢ٞؾةة ٞٓرْ  ٘زي ًةةٞهةةٞ مسةةِٟٞٙ ٗٝقةةراٟ مةة

زٝف ٗبزي ٘طىىىىثَٚةةةةِا زؤذ ًؤه ةةةةٞو مسةةةة٘ٗ  ٗٝ هةةةةَٞ ً٘ ٝاةةةةٞ ب  مِٚةةةة٘بُٟ غةةةةرٟٓ هةةةةٞ   
كسبمسةةة٘ٗ. مسةةةٞ َ كةةةٞ ةٞم ةةةٞز خةةةرْ طٞٙػةةةوٞ     ٢ٞؾةةة ٞٓرْ  مسةةةٞكس خرُةةةٞٗٝ غٞؾةةة    

ٙةظ    ٝخ ٗثرٙوٞخو  زب٠لس ٗ ثٚرٗ َُٚسزب مسٞ غَِ٘ٙٚرٗ طساٚرْ. ٢ٚذل مسٞ غٞٙس٠  غَٚ
ٞ   ط٘ىىىةكٞضَٚلٟ اس ُٞمس٘ٗ كٞ مسو٘بُة ٢ٚدٙعر٠ ضٞه  َٙلةٟ  شُٞو مسلر. ةٞم ةٞز خةرْ كرغة

مسسب ٝزبُةة٠ٞ مسةةؤ ُ٘ٗضةة٠٘ هةةٞ ٗب٠ ٢ًٞةةٞ كةةٞ َِٓٚرٙةةٞ ذَٙةةس َةة٘كٍ ٗ ُ ةة٘ش٠ خةةؤ٠            
رًٞه٠ٞ هٞطٞ  طؤز ٠٘ مسؤ٠ٝٗٞ٢ كٞ ٢ٚذل ُٞا٘بُة مسٞزبًبٞز مسٞ ًرًٞكة٠ٞ  ٝمة٘ب٠   ً٘م
 ًٗٞو مسلر  كَ٘ٙس كسب.َ٘ل

زٝقدبزب٠ خؤ٠  بمس٘ٗ  مسٞةَٟٚ ٘ط  خرُٟ ورةرز  ٢ٞٗ ٗٝمد٠ٝ كٞ مسٞ ٢ًٞٞرغر ق
زب  خرْ هٞطٞه ٚرُر ٢ٞقَٚوٞ ضةٞز  ٘زي ًَِٞٓٚر  ٗبوٚعْٞ ط٘اب٠ٗ٘ كٞ هٞ ٗب٠ ٗٝقراٟ م

 611اةةر  511مسةةؤ مسةةٞةََِٚٔٚرُٟ ٢ةةَٞ ٗٝمةةدٝ  ًرُٚعَٚةةم ُةةًٞرمس٘ٗ  هٞطةةٞ    بق. ٢ةةٚذل رلمةة
ض٘بزَٙلٟ خٞٗبؾٟ خؤ٠  هٞ قٚركرُٟ ًرشُدزبْ ٓراٞ خ٘بزٝٗٝ  كٞ اًٞرغةر٠ كةس    

زٝقةةدبزبُٟ زٗٗ هةةٞ شٙةةر ٜ  بٙةةٞ  مسةةؤ ضةةرَ     ٘طىىو٘ٝاٞكةة٠ٞ ثَٚةةدٝزثة مسةةٞ ٢ٚووٚاةةروٟ    
ٓرْ ٗ هةٞ ٗب٠  ٝك٠ٞ  ةٞض٘ٗزبُٞ ز٠ٗٗلس ٝ ٢ٞؾ ٞٗغ ٚعٟ  ٢ؤز ٗٞغلرُدُٟ  ا

زب  خرْ   بخوٟ ٢ٞؾة ٞٓرْ مسة٘ٗ   ٘ ٗٗ ًرُط  كًٞة شٙراس  هٞ ثرؽ ٗٝقراٟ مٞهٛ ً

                         
 عْٞ قرَٗٙلٟ كَ٘ٙس مس٘ٗ.زب  خرُٟ ٢ٞمسس . ٗبوٚ٘زي ًٞ  خرْ  مسَٞ اٞزَٞ ُر٠ٗ م٢ًٞٞرغر ق  89 
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َ   ٗٝ ةٞم ةةٞز خةةرُٚؼ هةةٞ ثةةَٚؼ طٞٙػةةوِٟ ٢ةةٞٗ ب  مسةةٞ اره٘كةةٞ       1788ًةةرٙظ  6 
غةةةرزٝك٠ٞ مسةةةٞةة َٓٚػةةةوب٘ٗ  ٗٝ هةةةَٞ اره٘ٗكٞٙةةةٞ ب ٓةةةًٞ٘ٗ مسةةةرزطسب٠ُ٘ خٞشَِٙةةةٞٗ     

 . 91 ٞٗٝ ار ْ كسبمس٘ٗزٝف م٘ؾراٟ ُرٗ ثرٙوٞخو٘طٚؼ هٞٓمسٞٙرخٟ  غر
هٞٗٝووَٚلةةدب كةةٞ زٝوٚبةةٞ مسٞو٘ٝاٞكةة٠ٞ مسةةَٞ اٞزَةةٞ هةةٞ ٢ٞؾةة ٞٓرُدب ةةةَٚطرل مسةة٘ٗ       

َةركٌٟ غةرلبش      91 ةٞم ٞز خرُٚؼ  بخوٟ غةرلبش مسة٘ٗ  ؾةٞ بوٞاٟ ضةٞٙد ًة٘زب ٠     
       ٞ ٠ ز٢ٗٞضةةرٗ ٢ٞغةةسبقٟ  ريث٥ىىشؤز ةَٚطةة٠ٞ مسةةرٗٝز  ُةةٞمس٘ٗ  مسةةٞ َ ٢ةةٞٓرزي غةةرلبش مسةةٞ اةة

ٞز خةةرْ مسةةْ٘ٗ. هةةُٞرٗ ٢ٞغةةسبقدب ٓةةٞزٝ قةةٞمري ٗ مسةةٞ  زٝقةةدبز٠ ةٞم ةة٘طىىًًٞولٞاٞكةةٞ  
زٝف ةٞم ٞز خرُةٞٗٝ   ٝضةبٞةة زٗابة٠ٞ    ٘طُ ٘شٙرْ  َرةٟ ٢ٚدلبٍٓٚ مس٘ٗ  ٗٝ هٞ 

  ك ُوٞز   ٙٞمِٟ ٗبهٚٞاٟ  قرزع ٠  زبمس٘ٗٙٞ.
غةةٞز ٠ مسةةة قر٢ٚةةد٠ٝ  َطىى٢عٞو قةةٞٗو مسلةةر. مسةةٞؾةة٘ٙطةةو قسٙ  خةةرْ  ًُٞٞةة٢ٞرغةةر ق

٘ اٚ ٞ ب ُرقرز ًرٗ مسةٞ مٞةٞهةٞ طٞز بٙةٞٗٝ    هٞطٞ  مسٞخوٚرزٟٙ  قرزع  كس ٗ هٞ ُٞ ٓةسبْ.  طى
ٍ خةةرُٟ  ؾةةةٞم ةةٞز خةةرْ هةةَٞ قس ٞاٞ ٢ٚطةةوٚ ر ٠ٝ كةةس ٗ ٢ٞؾةة ٞٓرُٟ ضةةُٞدٝٗٝٗ زَٝةٚة

  خةةرُٟ طةةسو ٗ ك٘غةةوٟ. مسةةٞ َ هةةٞ ٗب٠ مسةةَِٞٙٚم كةةٞ مسٚطةةوٟ ٢رغةةر       ًٞةةٞٗبهٚةٟة ٢رغةةر ق 
  خةةةرْ   ٙطةةةرُٞٗٝ ز٠ٗٗلس ؤاةةةٞٗٝ ٢ٞؾةةة ٞٓرْ  ٢ةةةَٞ غةةةرز٠ٝ مسٞةةَٓٚػةةةو    ًٞةةةٞق

  خةةرْ شؤز ًٞةة٠ٞٞ ةٞم ةةٞز خةةرْ  هةةٞ غةةلو ٟ ً٘ بقٞمةةٞ ب مسةة٘ٗ  قةةُ٘لٞ ٢رغةةر ق ً٘ورمسٞهةة
ٌرزي ٢َٚةةةسبْ ٗ مَٚسبوةةٟة مٞةةةةًٟٞ ٓةةةًٞ٘ٗ  بطةةةرل   وةةة٘ٝاٟ ثةةةٞٙر كس مسةةة٘ٗ  ٗٝ ٗ اةةةرُٟ غةةٚة
كس مسةة٘ٗ. ٗٝ قٚلةةةس٠ ًَ٘رؾةةٞز٠ٝ غةةةرلبش٠ مسةةة٘ٗ. ةٞم ةةٞز خةةةرْ  ٗٝكةة٘ مسٞزبًبةةةٞز مسةةةٞ     

رُٟ  ب      ؼ ٢ُٞةةٞٓرو. ٗبزي  ز٢ٝٚطةٟة ورةةةرز شٝمٚةةف ٗ مةةرةص مسةة٘ٗ  هةةٞ مةةؤ ٠ٝ مؿةٚة خوةٚة
 ٌٓدبْ  كٞ ُر٠ٗ بزلرمٚى خرْ مس٘ٗ  مؿٚرُٟ كس مس٘ٗ  ٗٝ ٢ةٞٗ هٞغةلس٠ٝ كةٞ ةٞم ةٞز     

ٙعةةراَٚلٟ شؤز  غةةةرز٠  ٙةةةص  ٙؼ  اضىىىخةةرْ ُرز مس٘ٗٙةةةٞ ضةةةٞز٠  غةةلرُدمس٠ٗ٘. هةةةٞ ٗب٠   
هٚعٟة شٙةراس ً٘ضةرمٞ ٠ٝ كةس .     طىا ُٚدب  ىىىىط٘ةهٞ ٝع ق٘ٗمس٘ٗ  مسٞ َ هٞ ٢رخرل ضره ٟ ضٞه 

٠  ضةةٞقٞزَٙلٟ غرهبرُةة٠ٞ هةةٞ ٗ اةٟة  الز  ب كةةس   ٗٝ  ٝٗز٠ ٢رغةةر   كةة٘ز طىىف )  عىى١يٞ هةة٘

                         
٢ٞه َّٚ ٢َٞ مرؾٚرُٞ هٞذَٙس ٢ٚةدبز٠ٝ مسةٞمص  ز٢ٗٞضةر ب مسةْ٘ٗ. كةٞ هةٞ َٞثطةخرُٞ ُةٞةراٚرْ           91 

 مسب٘ٗ. هُٞرٗ ٢َٞ ز٢ٗٞضرٙرُٞ ب  مسٞكس خرُٟ ٗبزي ثَٚػ٘ٗ ٢ٞؾ ٞٓرُٚؼ ٓٞمس٘ٗ.
 زب  خرْ مس٘ٗ.٘زي ًٞد ً٘زب  خرُٞ  خ٘غلٞشب٠ م٢َٚٞ ضٞٙ  91 
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قٌةةد خةةرْ  ةٞضةةرزٝاٟ  بٙةةٞٗ مسةةٞ وةة٘ٝاَٚلٟ شؤزٝٗٝ ز٠ٗٗلةةس ٝ ٢ٞؾةة ٞٓرْ ٗ وةة٘ٝاٟ    
٢َٞ غرز٠ٝ غلرُد. مسٞ َ ٢َٞ غٞهٞمسٞٙٞ ٢ُٞٗٝدٝ  ٝٗبًٟة ُةٞكس   ٗٝ خٞمسةٞز٠     ٢فعًَ٘ر

كةس . ةٞم ةٞز خةرْ  هةٞ     ُصٙم مس٠ُٝٗٞٗ٘ ز٢ٝٚطٟ ورةرز   ٙطةرْ ٢ةَٞ غةرز٠ٝ ثةة قةؤ       
زٝف ٢ٞٓرهٚةةٞٗٝ خؤغٞٗٙطةةو مسةة٘ٗ  ٗٝ هٞطةةٞ  ٢ٞةرُبٚػةةدب  ً٘مرًٞهةة٠ٞ مسةةرؽ مسةة٘ٗ.  ٘طىى

ٝ  ٝع ٗٝشٙسَٙلٟة         ز٠ ٢ٚةدبز٠ٝ  بمس٘ة ٗ. ٢ً٘٘ة اٞمسعٟ َٞهٍٚ ٗ َ٘زًةٞالرز ٗ مٞ بهةٞو مس٘ة
ًَٗ٘وةةٞزَٝ  مسةةٞ َ  ٝزَةةٞق مسةةٞ ٙةةٞكة هةةٞ ٢ً٘ةةٞزب٠ شؤز ؾةةر وٟ  ٗٝ َةةٞار مسةةٞ     92 مةةروب
ٗٝ ضةةةٞمسٞمسٟ ضةةة٢ٟ٘  ٘٘مرًٞهٞٙةةةٞكٟ ُرغةةةرلِٟٙ كةةةس ٗ ٢ًٞةةةٞ مسةةة    ٢ٚعوٚقةةةر ٠  ً ضىىىد٣

٘ ةةة غ٘ٓسٝا٠٘ َةٞاور زٗٗخةرُٟ مسِٚةر٠ َةٞٙرو ٗ ضٞه      ُةٞاٟ. هةُٞرٗ ٢ً٘ةٞزب٠ ةٞم ةٞز     ىىط
زي خةرْ كةرشٝزْٗ   ٓةٞمس٘ٗ  ٗٝ ٢ةَٞ ٢ةًٞرلٝ هةٞ        ٞخرُدب   َرةٟ مة  زٝف ةٞم ةٞز  ٘طى زي و٘ة

رُٟ  كرغةةرْ  َُٚسزبمسةة٘ٗ.  مةة ٘خرُةةٞٗٝ  مسةةؤ اٞضةةلِٟٚ م طةةري خةةرْ    ًَٞةةٞو قٝزٞؾةٚة
٠٘ ًةةةٞةب٘ز٠       ز٢ٝٚطةةٟة م٘ؾةةةرو مسةةة٘ٗ. َةةةرةٟ مةةةٞزي وةةة٘زي خةةةرْ  اةةةُٞطٟ ثةٓٞه كةةِة

ٚ     اط٥ٝ   كٞضةَٚلٟ خؤزبضةرُٟ ٓةٞمس٘ٗ  كةٞ     1511ٞ ب  ٚمةٞاٟ كةس . هةُٞرٗ ٢٘ضةٞزب٠ مرؾة
٠ غةةٞزٝقٚرْ  اٞضةةوٍٚ مس٘ٗمسةةْ٘ٗ.  فعىىًَ٘٘ةةر ٢طىىهةةٞ ٗب٠ ًقرًٗٝةةٞاَٚلٟ اةةٞٗبٗ  مسٞغةةٞز 

زي وةةةة٘زي خرُةةةةٞٗ ٢ةةةةَٞ ٞج مةةةةةٞم ةةةةٞز خةةةةرْ طةةةةَٟ٘ٙ ُٞ بٙةةةةٞ ٢ةةةةَٞ وةةةةٞٗزي غةةةةٞزٝقٟ َةةةةر 
خؤزبضةةرُٚر٠ُٞ خطةةوٞ َٞثطةةخرُٞٗٝ  ٓٞزقةةُٞدٝ َةةرةٟ مةةٞزي وةة٘زي خةةرْ زةةةرٗ الةةر٠   

ًةٞاٟ ةٞم ةٞز خةرُٟ    رخى اةٞزكٟ    كس   قر٢ٚد٠ٝ ُٞمس٘ٗ. هٞمسٞز٢ٞٗٝ ٢َٞ ٢ًٞرلٝ مسٞغٞزٝقٞ
كس ٗ زؤٙٞٗٝ مسؤ ٗ اٟ خؤ٠. هٞ ٗب٠ مسَِٞٙٚم ةٞم ةٞز خةرْ هٞغةلسَٙلٟ ُةرز ٝ ضةٞز٠٘      

 ٞ ٗه ٟ ُةةٞكس ٗ ُٚٔرٙةةٞو ٘ز غةةرلبشٙرْ زَي كةةس   مسةةٞ َ مسةةٞ اةة٢ٌِٞٚرو وبةة  اةةٞكوٚ ٟ ٓراِةةٞ ضةة
    ٞ  َطى٢ عطساٚرْ ٗ َِٓٚرٙٞ غرلبشٗ خطوٚرُٞ َٞثطخرُٞٗٝ. َ ر٠    مةٞزي وة٘زي  هٞطةٞ  مسة

   َ ٘   ًَٞب٘ضٟ اةس ب  مسةؤ ٢ِٚوٚقةر ْ      ٤ضة اةٞزاٚ  كةس .     وٞؾةدَٙلٟ هةٞ َةٞق ةٞم ةٞز خةر
كةةةٞ مسةةةٞ ضةةةٞمسٞمسٟ    93 ْ مسةةة٘ٗد ًةةة٘زب  خةةةر ٚهةةةُٞرٗ ٢ةةةٞٗ ًَٞب٘ضةةةرُٞ ب  ٙةةةٞكَٚلٚرْ ضةةةٞٙ  

                         
مسرع ًةرلشب٠ ٗٝزي  َٞطري ٠ مسرٗكٟ  ًةرلشب مسةصز  ٠ ٗٝشٙةس٠ غةرشب ٝ مة      ٢َٞ ٗٝشٙسٝ  ًرلشب  92 

 زٝف ٢ٞٓرهٚٞٗٝ خؤغٞٗٙطو مس٘ٗ. ٘طمٞٓد٠ ًٞغسٗمٟ ٢َٚسبْ مس٘ٗ. ٗٝ ٢َٞ ًرلشب َطِٚٞ هٞ
اٞ ٗبزي غرلبش مس٘ٗ  ًعرُٗٝٞاٟ ةٞم ٞز خرُٟ كس مس٘ٗ  مسٞ َ هٞ  ٗبٙٚدب مسِٞٙٚرْ اَٚم بذ ٢َٞ  93 

 كس . ٝك٢ضًرَي ٗ  ٝٗه ٞاٞك٠ٞ  َٞثظ ٗ اٞق٘ٗ  ٗٝ ةٞم ٞز خرْ مسؤ كٞغ ٟ 
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 ٗ ٞ    ٢ًٞ٠ٌ٘زٙٞاٟ ثَٚػة٘ ٠ ٢ةَٞ اٞزاٚبراةٞ مسة٘ٗ  ٗٝ    اطى ع٘ ٢ٚعوٚبةرز٠  ٓةٞزٝ ًةٌٌٟ٘ٓٚ ٢ة
 ٘ َٙلةٟة شؤز٠ مسةةة٘ٗ. كةةٞ اةةٞزاٚبراٟ ضةةة٢ٟ٘ وٞؾةةد اةةٞٗبٗ مسةةة٘ٗ  ٢ةةرقسٝاَٚلٟ ٢ٞضةةةرل       ذُ ةة

ًٚقدبز   ٝزًرُٟ مسةٓؤغٟٚ مسس ٗ كس ٙٞ ُرٗ خ٘بز ًُٟٝٞ ةٞم ٞز خرُٞٗٝٗ هةٞ ٗٝووٟة   
دب  ًَٞب٘ضةة  ٝ ٞكرْ مسةةٞ ٗبمسةٓؤغةٚة زٝقدبزبُٚرُةةٞٗٝ  ُةةٞةرو  زبْ ٗ خؤٙةةرْ   ٘طىى٠ ط٘ضىى

ٞ ٢ة طٞٙرُدٝ ٓؤ ٝك٠ٞ ةٞم ٞز خةرْ ٗ ك٘غةوٚرْ ٗ ضةٞزٝكٞٙرْ هةٞ      ٗٝ قس َٙدبٙةٞ مسةٞز    ٚض وة
             َ .  1789 ٝزطرك٠ٞ٘ مسُٞرٗ غرزب ةرز ٙرْ  ب كٞ ةٞم ٞز خرْ هُٞرٗ ق٘ٝ  

 
 

 خان: زيهطف عولدةٗرى 
 

د ٚز خرْ  هٞٗ ٗٝووةٞ ب هةٞ  كسًةرْ  مسة٘ٗ  ٗٝ ضةٞٙ     ك٘ز ٠ ةٞم ٞ خإ زي٘يٛطف ع
٢ةٚع ْ كسبمسة٘ٗ. مسةٞ َ ُٚٔرٙةٞو قةُٞد       ٖخرْ مسٞ و٘ٝاٟ ٢ٚخوٚ ي ثٞزٗٝزبُٞٗٝ مسٞ غر

دلبٍٓٚ  كةٞ شؤز هٞطةٞ    ٢ٚة ًٟٗ قرزع َةرةٟ  ً٘ٗٞاٟ ثةكسب. ٗبهٟٚ مًٌ٘رُطَٚم َل
ز٢ٗٞضةر٠  هٞ ٢ٞٓره٠٘  َط٢عمٞالوٞ بز مس٘ٗ  مسٞ ىل خاْداٞمطف ٛي٢ٚطوقبرزي طايع ٚ 

كٞ خٞمسةٞز٠ وةٞاو ٟ   ىل خإ، ٞمطف ٛيمٞغرٙسٙػٟ  بخوٟ ٢ٚوٚ روٟ خؤ٠ كس مس٘ٗ. 
ٞ مسرٗكٟ مسٚطو  قُ٘لٞ ٢ًِٞٚٞاٟ مسٞ هٞغلسٝك٠ٞ ُٞمس٘ٗ  زب٠لس ٝ ال٠ غَٚخٟ    مس٢٘ة

مس٘ ٢ةةٞ  ٗٝ ُةةٞٙو٘بُٟ مسةةٞ شٗٗمسةةٞشٟٗٗٙ  ٝمةة٘ب٠ اةةٞخوٟ مسةةرٗكٟ مسلةةر. غةةَٚخٟ  ٖىىس ٞغةة
كةةٞ   رؾةةس٠ كةة٘ز ٠ مسٞةةَٓٚػةةو  َٚوٟ مسةةؤ غةةَٚخ ُ ؾةةٓس  شٗٗ ٗٝقةةراٟ كةةس ٗ ٗٝ ٞغةة

مسلةةر. ٗبوٚعةةْٞ ٢ةةَٞ غةةَٚخٞ هٞغةةلسَٙلٟ مسكةة٘كٟ  بٙةةٞٗ  ىل خىىإٞمةةطىىف ٛيًعرُٗٝةةٞاٟ 
 ٝ مسٞزبًبةةٞز مسةةٞ وةة٘ٝاٟ  َةةرةٟ ٓرغةةٍ ٠ مسةةسب٠    ُةةرز ٠ مسةةؤ غةةرلبش. مسةةٞ َ ٢ةةَٞ هٞغةةلس

ىل خىإ  ٞمة طىف  ٛيَٝ ةةرز كةٞ هٞغةلس مسةؤ ضةٞز      ٗ.  ٗٗٝٗٝ٘د خةرْ غةلرٗ مسآلٗمسة   ٚضٞٙ
ٗ  خرُدب مس٘ٗ  ٗٝ ٢َٞ ضٞزهٞغلسٝ هٞ مسٞز٠ٝ َةرةٟ  ٘ظيٞزي ًٞهٞ وً٘رُدب٠ م ٖا ،

٢ةٚع ْ  ىل خاْٝىإ  ٞمة طىف  ٛيزٝقدبز٠ ٘طدلبٍٓٚ مس٘ٗ. ٗٝ مسِٚر مسٞ وٞٗي ٗ وٞزبزٙرْ  ٢ٚ
ٝ كس . غرشب ٝ هًٞٞ كٞٗاٞ ٢ًَ٘ٚدٗ ز٠ٗٗلةس ٝ ثرٙوةٞخو ٗ مسةٞ ٗب    ٠  ؤضةورْ ٗ  ط٘ضى

لةٞٗٝ مسةٞ   زٝف خٞه ٘طكسبمس٘ٗ  ٗٝ هٞ س ض٠ًٞٚٗ مسؤ َر٘زٝقدبزبُٚٞٗٝ ٢ٞقلرز٠ مٌ٘ط
ٚض ٢ةةٗٝ ٘د خةةرْ ٢ٚووٚ ةةر٠ كس مسةة َٚ . ضةة1789َٙٞٗي كةةسب  ٘كةةًٞره ٟ ًًُِٞ٘ٚةةٞو وبةة 
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وٞ   شؤز٠ ثةُٞق٘ٗ اٞضوٍٚ مس٘ٗ ٗٝ ٢ٚعدبَ كسب. الكري َرةٟ مةٞزي وة٘زي  كٞٙةٞكة    
دلبٍٓٚ ٢ٚة زٝف َةرةٟ  ٘طى هٞ مُٞرؾس٠ ٢خوٚ ي مس٘ٗ  هٞطٞ  طةٞزَي ٢ً٘ةٞزب٠ اةس ب هةٞ     

ٕ ٗ  تطبٝىىبخرُةةٞٗٝ  ُةةٞن اةةُٞٚر ٢ةةَٞ ٗٝمةةد٠    ىل خىىاْٝؼٞمةةطىىف ٛي  ٗٝ تىىنيَ  نىىسا
٘  عٗىاز٣ ٥ٝدلبٌٓٚةٞ اٞؾةدٙ  مسلةر  مسةٞه ل٘     ٢َٚرةٟ   ٝزَةٞق  عتُا ٜػى٢  ٥ٝطىف ٚ  هة
هةٞ مةً٘س٠ مسٚطةو ٗ قة٘بز ضةره ٚدب مسة٘ٗ. مسةٞ َ هةٞ شًٝةرُٟ          ىل خىإ،  ٞمطف ٛي كس ْ.

 ٝ ٘ مسرٗكٚر  بضيٞ هةٞ ٗ  ب مسة٘ٗ ٗٝ طٞٙػةوب٘ٝ  ٝزةٞٙةٞكٟ ٗب كةٞ  ؤضةو ٗ  ٗذًةّ       ظٝفى
ٗ هةٞ ؾةةٞز٠ٝ ٓةةٞزٝ ةٞضة٘ٗزٗ ٓةةٞزٝ غةٞز كٞز٠ ًًٞوٞكةةٞاٟ خةةؤ٠    اٞوةدٙس٠ ٢ةةٞكس  

مسةة٘ٗ. غةةًٞر٢ٚى ٗ الٗقةةركٛ ٗب٠ ٢ُٞ٘بُةةد كةةٞ مسةةٞ زبضةةوٟ الٙةةٞوٟ ٢ةةَٞ اٞودٙسباةةٞٗ          
      ٞ   مٞالًةٞاٟ غةرلٝو ٗ   طٛازٜىدا َر٢ٚص٠ ٢ٞٗؾةرقٟ مرهٚٞٙةٞ. هةٞ ٓةًٞ٘ٗ ٢ةٞخ ق ٗ ٢ة

مسةَٞٓٚصٗ   ضبٛط ٚ. كٞه ٞطٞو ٗ الٗقرن مس٘ٗ  مسرزٙم ٗ ط٘زج ٗ ًٞظاٖس بٛٚقٞمرهٚٞو 
ض٘بزَٙلٟ ق٘ضو ٗ قرالن مس٘ٗ. ٗٝ هٞ ًٓٞ٘ٗ ُٞٗمٟ اٞمٞهٌَٚٚلدب ًرٓرل مس٘ٗ ٗٝ مسةة  
زٝوٚةة  مسةة٘ٗ. مسةةٞ َ ٢ةةٞٗ ٢ٞٗؾةةرقٟ  ًٝرغٚٞٙةةٞ كةةٞ مسةةؤ ًٞورًٞكةة٠ٞ الشَ مسةة٘ٗ اَٚٚةةدب        

و ٟ ٢ةٞكس .  ؾة ِلػرقٟ ُٞكس مس٘ٗ  خٚ قٟ ة٘ز٢ٞو ٗ ةٞضرزٝاٟ  هٞطٞ  ٢ٚػةدب  ٢ٚ
٘    هٞ ثَٚؼ ٢ًٞةٞ ب كةٞ مسكةَٚوٞ ضةٞز اةٞخ      طىف  و  شؤز ُةرشن ٗ  ٝزَةٞق مسكة٘كٟ  شؤز هة

َٟ  مسٚعةٞاٟ طةؤز بٗ مسٞم  ط٘. مسٞ َ هٞ ٗب٠ َ٘كٌدبزٟٙ  ٢ُٞٗٝد٠ٝ ثةُٞق٘ٗ ناز بٛٚ كة
مسةةٞ ًةةٞشٙٚراٟ ثَٚػةة٠ٗ٘ ُةةًٞر  هةةٞ ةَٚطةة٠ٞ َةةٚوٍ ٗ غةةٞقٞوٞاٟ وةةٞ ضيٟ  اُ٘ةةد٠٘        
مسةةةز ظيٟٚ ٢ُٞ٘بُةةد. ٢ةةٞٗ َطةةٟ ًٞاِةةدبز٠٘ غةة٘كسب٠ُٞ كةةٞ مسٞزبًبةةٞز مسةةٞ َةةرةٟ         

ٗٝ ضةٞمسٞمسٟ ٓراِةٞ ضةٞز اةٞخوٟ  ٢ِٞٙ٘بُةد  شٗٗ اٞمسةٞ ٗزي كةس         ٘كٞ مسدلبٍٓٚ خرْ  ٢ٚ
  ٞ زَٙلةةٟ ظىى٘مسةةٞ خؿةةً٘ٞو ٗ غةة٘مسٔٞ. مسٞزبضةةوٟ ٓةةٞزٝ مةةٞةرٙبٟ ٢ةةٞٗٝ مسةة٘ٗ  كةةٞ مسةةٞ ُةة

ٗٝ ضٞزضةٞز٠.  َ٘ٞضر ٝاٞٗٝ اًٞرغر٠ ٢ٞٗ و٘ٝاٞ طٞٗزٝٙة٠ٞ ٢ةٞكس  كةٞ اةرةٟ ُةرمس     
. ٢ةةَٞ   خةةرْ  ز٠ٗٗلةةس ٝ غةةرلبشًٞةةَٞٓٚػةةور هًٞةةٞمسر ٠ ةو٘ضةة٠دب مسةة٘ٗ  كةةٞ ٢رغةةر ق

ٗٝ  ٝزٝٗٝٗ هةةةٞ ٘هعةةةر ٠ٝ ُ٘بُةةةدٗ مسةةةؤ٠ قةةة َٞ٘كٌةةةدبزٝ ةرٓٚوةةةٞ  ة٘ز٢ةةةٞاَٚلٟ ق٘وةةة
 ٝٗز٠  ٓصبزمسٚةةصب  ب ا٘ٗغةةٟ مسةة٘ٗ. مسةةٞ َ مسٞزبًبةةٞز مسةةٞ وةة٘ٝاٟ شؤز٠ ورةةةرز غةةلرٗ       

  خةةرْ مسةةٞ ُٞغةة٠ٞ٣ ٢ةةَٞ شٝقةةٞزٝ  ٓراةةٞ ضةةٞز غةةرلبشٗ    ًٞةةٞقس بُسبٙةةٞ غةةرلبش. ٢رغةةر ق 
ٞ ثرٙوةٞخوٟ مسة٘ٗ. ضةره ٟ  ٗبٙةٟ مسةٞ      ٓسبْ كط٘هٞ ٗب٠ ًرُطَٚم ًَ٘رؾٞزٝ طٞز بٙٞٗٝ 
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مسؤ ً٘ بقٞمٞٙٞكٟ مسةٞ وة٘ٝو خةؤ٠ مسةرؽ     ىل خإ، ٞمطف ٛي٢ُٞدَٙػ٠ٞ ٓ ًَ٘ٚل٠ذل  
ٝزمسرجيةةرُٟ  ذ  خةةرْ  مسةةٞ ضةةٞمسٞمسٟ ًٞغةةغ٘ه ٚٞاٟ ٢ةةر ًٞةةٞكةةس   مسةةٞ َ ٢رغةةر ق سضىىَةةر

٘ٙطةةو ٢ةةٞٗ و٘ٝاةة٠ٞ كةةٞ كةةؤ٠ كس ؤاةةٞٗٝ مسةةة٢ٚؼ      ُٙٞ ىل خىىإٞمةةطىىف ٛيُةةٞٓرو. 
ٗبهٚٞكةةة٠ٞ مسةةةٞ   طغةةةسٗ َطىىى٢عز٠ٗٗلةةةس ٝ كسًةةةرْ ٗ مسةةةٞ مسةةةٞ مسَٚٔٚو َٚوةةةٞٗٝ  هٞطةةةٞه ٚرُر

مس٘ٗ  قُ٘لٞ ٗٝووٟ ضةٞقٞز زبمسس مسة٘ٗ  ٗٝ خَٚسخ٘بٓةرُٚؼ     ٢ضاٞضوٌٟٚ غرزٝكٞ زب
٘ ٗه ٟ مسلر. ٙٞكة هةٞ غةٞز  ُ٘ٞؾٚاٞاٚرْ كس  كٞ وب ْ طى ٞ    كةر ٘ ؾةٞزقٟ ُة زكةس ْ هةٞ   ظى

ٝ  ٘وب ىل خإٞمطف ٛيٗبزي ٗ ٢ٞابرمٟ مس٘ٗ. مسٞ َ   ٗه ٟ ُٞكس  هٞضٞز ٢ًٞةٞ ًَ٘رؾةٞز
٠ٗ ًَ٘رؾةةٞزٝ  ٗ ك ٗ ٢ِٚطةةرَُٚلٟ  ٗهةةٞٗ شضةةورُٞ ضةةٞخوٞ ب  ٝٗبًةةٟ كةةس . ٢ةةؤز     

شؤز٠ هٞمسةةٞز ضةةٞزًرٗ مسسضةةٚٞاٟ  هةةٞكٚظ قةة٘ٗ. ٗٝ هةةٞ ٗب٠ مسةةرزِٟٙ مسةةٞقسَٙلٟ شؤز     
       ٞ هةٞ مٞضةلٞزٗ    َطى٢ عةٞهبٟ خ٘بز ًٝةُٞٚؼ ًةً٘لري ُةٞمس٘ٗ. ُٚٔرٙةٞو مسةٞ شؤزٙةٟ مسة

ٟ ثٞزَٙػةرُدب طٞز بٙةةٞٗٝ  ُرًةًُِٟٞ٘ٚ ٓةًٞ٘ٗ  ٗبش٠ هةةٞ ًَ٘رؾةٞزٝ َِٓٚةةرٗ هةٞ َةةره َٚل    
غةةرلبش. هةةٞ ثةةَٚؼ َٞضةةر٠ُٝٗٞ هةةَٞ ضةةٞقٞزٝ مسةةٞ ً٘ؾةةٚبٞاٞ  مسسبٙةةٞكٟ مسكةةلؤه٠ٞ كةةٞ  
َٓٚػةةور ًِةةدب  مسةة٘ٗ  مسةةُٞرٗ كةةس ٠ مسةةٞ ٗبزي قةةرزع ٗ هةةٞ مةةِٟٞٙ ٗٝووةةدب َركٌٚةةٞاٟ         

  ٞ دلبٍٓٚ كةس . وً٘رُةدب٠ وة٠ٝ٘    ٢ٚة بقٚػةٟ  اةٞٗ ٙعٟ َةرةٟ    سطى ً٘ه ل٠ٞٚ غةرلبش ٗ ٢ة
٢ٚطةَٚلٟ مٞغةرلٝاٟ شُٝةد كةٞ ُةر٠ٗ مسةٞخوٚرز مسة٘ٗ.        غٟ مسٞة٘    ب مسٞ زٝظًَ٘٘رقٞ

ٚض وٞالغٟ خطوٞ ذَٙةس ٢ٚةدبز٠ٝ ز٢ٝٚطةَٚلٟ اةس٠ خرُةٞ بُٟ شُٝةدٝٗٝ. ًٞوؿةٞ ٠        ٢
ًُٞعٟ خٚرُٞو مس٘ٗ  مسٞ َ مسةقر٢ٚدٝ مسة٘ٗ. مسةٞخوٚرزخرْ      هَٞ اٞوطٌٟٚ ؾٞالَٚٞاٞ

مٚةةف ً٘اٞكةةٞمسرل مسةة٘ٗ  ٗٝ مسةةٞ ًةةٞٗوٚعٟ خؤ٠ةة٘ ٢ٚطةةوق زي ٢ٚةةدبز٠ٝ     ضىى٘ثٚةةرَٗٙلٟ 
دلبٍٓٚ  ب شب  مسةٗ ٢رًسٙةٞاٟ  ٢ٚ٘ٙطو مسٞضٞز َرةٟ ٙٞز٠ٞٙ  ًٞغسٗز مس٘ٗ. ٢ٞمٞضل

ٕ ٞمة طىف  ٛيمسٞضٞزب مسلر. مسٞ َ مسؤ٠ ضٞز٠ ُٞطسو ٗ  ٝضٟ كس  مسٞ اةَٞسٙلٟ    ىل خىا
      ٞ ٠ مسة٘ٗ  ٗٝ ٓةًٞ٘ٗ ً٘مرًٞهٞٙةةٞكٟ   ريث٥ى هةٞ َةٞوٟ  ٗٝ ٢ةَٞ اَٞسٙلراةٞ كةَٞ ٗ شؤز اة

ٚعوٌٚةةر ٠ مسةةٞ ٗٝشٙسٝكةة٠ٞ   ٗب٠ ٓراِةة٠ٝٗٞ هةةٞ كسًةةرْ  ٗب٠ ُٚػةةرْ ٢ةةٞ ب كةةٞ ٢ةةٚذل ٢  
 ٠ مسةةِٟٞٙ َةةرةٟطىى٘بٝٙةةٞن زبثىىٜ٘باةةْٞ ً٘ ٝاَٚةةم هةةٞ ثةةَٚؼ ٢ًٞٞغةةدب  َةةر  ذُةةًٞرٗٝ.

  هٞضٞز الر٠ ىل خإٞمطف ٛيمٚف كس مس٘ٗ. ض٘شؤز  ىل خا٢ْٞمطف ٛيدلبٍٓ ٗ ٢ٚب
دلبٍٓٚ  قةةُٞد كٞضةةَٚلٟ  كةةٞ غةة٘مسٔٞ هةةٞ ٢ٚػةةذلبكٚرْ مسةةٞ ضةة٢ٟ٘ وٞؾةةد       ٢ٚةةَةةرةٟ 
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س مسةة٘ٗ. هةةُٞرٗ ٢ٞٗبُةةٞ ب  ًةةرلشب ًٔةةد٠  ُرَٗٙةةم     ٝزَةةٞق مسةةٞ مسةةرٗكٟ كسبمسةة٘ٗ  مةةٞق٘ ك  
ٓةةٞمس٘ٗ كٞهةةٞ ثَٚػةةدب ةٞم ةةٞز خةةرْ ٢ًٞةة٠ٞ هةةٞ خدًةةٞاٟ  هػةةلس ُ٘ٙظ قرضةةبٟ        

    ٞ ٢ٚخوٚ ضةٟ هٞضةٞز  ؤشزبٙةٞٗٝٗ     َطى٢ عهػلس  ب ٢ٚطةوٚخدبَ كس مسة٘ٗ  هٞ ٗبٙٚةدب مسة
 ٝزكسبٗ طَٟ٘ٙ مسس ب. ٗٝووة كٞ ةٞم ةٞز خةرْ كة٘ذزبٗ ضةٞزٝك٠ٞ قس َٙدزبٙةٞ مسةٞز وةرثٟ        

ًرلشب ًٞٓدٙؼ ٓٞز ٗٗ طَ٘ٙل٠ٞ مسس ٠٘  مسٞ َ ٢ِٚلرز٠ ٢ًٞة٠ٞ ٢ةٞكس . َةرةٟ    وٞ   
 ىل خىىإٞمةةيٛطىىف ٠ٗ هةةٞ ٘دلبٍٓٚ قةةُ٘لٞ هةةٞ مسَٚطُ٘ةةرٟٓ وةةرُ  مسةة٘ٗ  اٞهةةٞمسٟ مةةٞق    ٢ٚةة

كس مسةةة٘ٗ. ٗٝ َ٘كٌةةةدبز هةةةٞ ٗب٠ ٢ًٞةةةٞ كةةةٞ اةةة٢ٌِٞٚراٟ  بمس٘ٗٙةةةٞ  ط٘ابةةة٠ٗ٘ ٢ٞطةةةٞز    
ٞٗٝ هةةةةٞ ٠ ٢ةةةةٞٗ   ٙطةةةةرُسطىىىىَٞوٚقةةةةٞو ٢ةةةةٞٗ وٞمسرَٞاٞٙػةةةةٟ كس مسةةةةة  هٞمسةةةةٞز خةةةةر  

خةٞ اٟ  بمسةٞؽ    ىل خإٞميٛطف ٗكس ُٟ اٞز ٝ ٗ  ُركر. هٞ ٗب٠ قُٞد ًرُطة ٘مٞق
كس مسةة٘ٗ  ٗٝ خٞ اَٚلٚػةةٟ  بمسةة٘ٗ مسةةٞ ًةةرلشب ًٞٓةةد٠.  بٙلةةٟ َ٘كٌةةدبز  كةةٞ ٢ًٞةة٠ٞ     

٠ وراوٟ مسرٗكو كرقٟ ُٞمس٘ٗ  ٗٝ هصًٗةو  ٢ٗرٙر مٞق٘مسٚطو مسرُطٟ كس ٗ ثَٟٚ ط٘و: "
 ٘ ٚ  طفٝهىى٢مسِٚةةٟ كةةٞ هةة باةةٟ رط  خىىام ُٚػةةرْ  ٜٝ كةةًٞٞخؿ٘ؾةةٚؼ  ٝزَةةٞق ضةة ٚو

ٚ  ٞميٛطف ٠ هٞ ريث٢٥َٞ وطٞٙٞ شؤز اٞمسرٗكو ٢ٚخ ي ٢ٞكر؟"  طٞز بٙةٞٗٝ   ىل خىإ نىس 
ًٗةٞو ٗ ًةرلشب ًٞٓةد٠ مسةرُط كةس ٗ هةٞ ٗب٠ مٚوةرمسَٚلٟ شؤز  ٢ةًٞس٠ مسةٞ          ٘ضٞزب٠ َل

ٝ ال٠ َ٘كٌدبزٗ هٞ ٗض٘ارُد٠ُدب. َرةٟ ٢ٚدلبٍٓٚ كٞ خٞمسٞز٠ شبُٟ مسٞ مٞةٞهٞ ق٘
مسةةة٘ٗ  مسةةةٞ كةةةًٞره ٟ  ٝٓػةةةٞاٞٗٝ ةٞضةةةٞ ٠ ضةةة٘ار٠ٗ ًةةةرلشب   ً٘مرًٞهةةة٠ٞ خٞمسةةةٞز بز 

و خةةؤ٠  مسةةؤ اربًٝىىٗ َةةرةٟ ٢ٚةةدلبٍٓٚ ٘ٗٝكةة–ًٞٓةةدٟٙ قةةرٗثَٚلٞٗو ٗ هةةٞ ٗب٠ ٢ًٞةةٞ 
 ًُٞر. ىل خإٞميٛطف ٢ٚذل ٓٚض ٢ًِٞٚٞاٟ مسٞ  - ضرلًرهق٘مل ٠ طَٚس بٗٝاٞٗٝ

يٛطىف  ٢َٞ ٢ٚخوٚ قٟ مسِٟٞٙ َ٘كٌدبزٗ ٗٝشٙسٝ هٞال٠ ًٓٞ٘ٗ  ًةٞموَ٘ مس٘ٗمسة٘ٗ.   
ٕ  ىلٞمة  ٗ   خىا ٗه ٟ كس مسةة٘ٗ  شؤز َ٘ ٢ٞمٌرهة٠ٞ كةٞ اةر ٢ةٞٗ ٗٝووةٞ وبة      اعى ْٝ ٢ةٞٙو٘بُٟ ٢ةٞ

  ٗ ٘     ٝه٢ضى خسبث مسٚػلَِٚة  مسٞ َ ةٞضةرزٝاٟ اٞمةٞز  ٠ ذ٢رغةلسب٠ ُةٞمس٘ٗ  ٗٝ هةٞ ُ ة
خٞه لٟ غرلبش هٞطةٞ  َةرةٟ ٢ٚةدلبٍٓٚ     ٥ريتٝباط٢ٗٝشٙس ٢ٞاسضر. ٗبوٚعْٞ مسَٚ طٞ هٞ 

ٞه ٚةةدب مسةةٞ طةةٞزًٟ اَٚلةةٞ  مسةةْ٘ٗ ٗ     ب  شؤز ٗبزي ٗ اةةرْ ٗ ز٢ٗٞضةةر٠ مٞغةةرٙسٙؼ هٞط  
 ٝ ٘ اةٞ مسةٞ   ٘عٝضى مسسبكٞغٟ وً٘رُدبُٟ ثٚر ٠ٝ ٢ؤز ٗٗ مس٘ٗ. مسٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢ةَٞ ٗ مسٚعةٞو  طى

 ٝو ُ٘بُدُٟ ُٞمس٘ٗ  مسٞ َ َطٟ مرةص٠ هٞ ٓةًٞ٘ٗ ٢ٚػةَٚلدب   دَ٘كٌدبز  ًٞٙرزي غٚ
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 ٝز٢ٞكةةٞٗو  ٗٝشٙةةس كةةٞ شبُةةٟ َةةٞٙرو ٗ ًٞٗة٘ ٙةةٞاٟ هةةٞ اٞٓوٞكٞ بٙةةٞ  وةةٞزبز٠         
 .ىل خا٣ْداٞم يٛطفهُٞرٗمسس ُٟ 

 
ىل خىىإ فهىىس٣ ٞمةةيٛطىىف هةةٞٗ مسِٞٙةةٞ ب كةةٞ ٢ةةَٞ٘ب  مسةةَٞ اٞزَةةٞ  ٝٗبًةةٟ ٢ةةٞكس    

ٗ رقُ٘ٗٞ ضٞز ٢ٞؾ ٞٓ ٗ قةؤْ هةٞ ثةَٚؼ ضةٞقٞز٠ كسًرُٚةدب      ٘ٝه ةْٞ ٗٝكة  ُٟٗ مسة٘ٗ  ٢ٞ
٠ٞ غرلبش٠ اٞوطٍٚ كةس  هةٞ خرُةٞ بُٟ خةؤ٠      ٢ٚٚ ٟ زٝزلٚاظكس مس٠ٗ٘  َِٓٚر٠ ٗٝ

٘ ٢ًٞٞرلَٙلٟ كس  مسٞ وً٘رُدبُٟ و٠ٝ٘ ًَ٘رق ٠ غةرز  ٗٝ ٙةٞكَٚلٟ اسٙػةٟ كةس  مسةٞ      ظى
٠ُةةةة٘ب مسةةةة٘ٗ كةةةةٞ هٞضةةةةر٠ٞٙ ٢ةةةةَٞ ظىىىى٘ٚض وةةةةٞ    ٗٝ ٢ةةةةوً٘رُةةةةدبُٟ وةةةةٞ ٠ ُرٗغةةةةرز  

اٞزاٚبراةةةٞٗٝ  ٢ةةةٚذل خةةةؤف هةةةٞ ٗٝشٙسٝكةةة٠ٞ ُةةةركس . هٞطةةةٞ  ٢ًٞٞغةةةدب ٣ُٙٞةةةٞا٘بُٟ    
غوَٚلٟ خ قٟ ؾٞ بوٞو هٞضٞز مسدؤشَٙوٞٗٝ. هٞ ٗب٠ ٢ًٞٞ كٞ مسٞ ؾ٘زٝاٟ زٝزلةٟ  

ٗ  ٗبهٚةةةٞاٟ غةةةرلبش٠ اةةةٞٗ ٙ   ب  مسةةةٞ َةةةرةٟ  ٗ  كةةةس   هةةةٞ ٗٝخوةةةٟ َٞزٝكةةةٞاٟ ٢ةةةؤز 
ٗ  مسةة٘ٗ  مسَِٚٚسَٙوةةٞ  ٘ظي٢ٞٚدلبٌٓٚةةٟ طةة٘و كةةٞ كةة٘ز ٝ طٞٗزٝكةة٠ٞ  كةةٞ ُةةر٠ٗ ًةةرلشب ًةة    

  ٗ ٘ . ٢ةٞ كة٘ز ٝ قةُ٘لٞ شؤز مسكة٘ن مسة٘ٗ  مسةٞ       ٗوةٞزبزطر٠ ٢ةؤز  مسٚعةٞو مسةٞ كةٞه لٟ ٓةةٚض    طى
خدًةةةٞو ٗ ٢ًٌٞ٘زٙةةةٞاَٚم ٢ُٞةةةٞٓرو  ٗٝ  ٙةةةرز مسةةة٘ٗ كةةةٞ ٢ٞمسَٚوةةةٞ مسرزًوةةة٠ٞ ٢ةةةٞقعري ٗ  

٘ ٜٞزٝكراٟ مسرٗكٟ  اةر ٢ةَٞ َةر    َ ٙةٞ  َةرةٟ ٢ٚةدلبٍٓٚ هةٞ ٢ٚ ةسب٠ وةٞزبز٠ خؤٙةدب        ثى
ُةةٞ اٞزٝ ٗ ٝكةة٠ٞ َُٞٓٚػةةو ٗ وٞزبز٠ةةدب كةةٞ  ظىىً٘٘اٞز ٝ ٙةةد مسةة٘ٗ. مسةةٞ َ ٢ةةَٞ ضةة٢ٟ٘  

مسلر. ٗٝ ٢َٞ ث ُٞغٟ ٢ٞٗٝ مس٘ٗ كٞ غرلبش اٞضةوٌٟٚ   بٝلطزؤذ  شٗٗاس ث ُٞك٠ٞ اٞ
 ٙٞكر٠ُٞ ٢َٚسبْ.   خرْ مسلرٗ مسًٞٞ اٞزَٞ مسٚلراٞ َرك٢ًٌٟٞٞرغر ق

 

اٟ مسةٞة   ض ٢ًِٞٚةٞة ذل ٓةٚة ْ َةةرةٟ ٢ٚةةدلبٍٓٚ  ٢ةٚة ًرمس٘ٗ  ىل خىىإٞمةةيٛطىىف ٗبوٚعةٞة ْ ذُةٞة باةٞة
  ٞ ٗ  ٗٝ ًَٞٗرقة ٘  ٗسلَِٚلٟ شؤزٙػٟ مس٘ة اَٚلٟ       ظى ٙراٟ خةؤ٠  ٗٙطةوٟ كٞة مسٞة خدًٞة ٠ َٞة

           ٗ َ خدًٞاٞة ً٘ووٞة ٙس مس٘ة و٘ٝو مسؤخةؤ٠ مسطةَِٚةٗ مسةؤ ٢ٞة طٞٗزٝ  ٌَٚر٠ٞٙ ثر غةرٙٞكٟ مسٞة
٠َٗ٘ خرُٞة بَُٚم  كٞة مسبة      مسٞ َ كٞ قلس٠ ه٣٠َٞكس  ٠ ًٞة َ   ٘ٝٗٝ مسٞة ٢ُٞدَٙػٞة ٗٝ مسرمٚطٟة ٢ٞة

 . 94 ٝو ٢ٞمس٘ٗذو٘ زٝو ٗ مٚصٝا٠ٞ  ٗجيدبُٟ ً٘مٞ
                         

رة  94   ََٞ٢ٟ ٌٚ ًسَٙلٟ       ٢ٞٚدلٓب رةٟ ٓرغٍ مس٘ٗ  كٞ ٙٞكَٚم مس٘ٗ هٞة ٢ٞغةسبقٟ غةرلبش. هٞة م٘ة  شٗٙةس ب ك٘ز ٠َ 
         ٗ ٠  ٢ُٞٗٝةةد٠ٝ ثَِٚٞقة٘ة َره َٚلٟ ٢ٚاوٚرةةةدب مسٞةََٚٔٚػةةو. مسةٞة َ ك٘ز ٝكةٞة كٟ شؤز٠ هةٞة ٙةٞة ٞٞه ٝ مر٢ٚ ًةةس  ٗ 
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ٗٝ  َةرةٟ ٢ٚةدلبٍٓٚ مسٞة       ىل خإٞميٛطف هٞ ٗب٠ ٢ًٞٞ كٞ  قٞصيد وؤُرغَٚةم  ٗٗزكٞٗاٞة
ٗ ٗٝ خطةةوب٘ٗٙٞ ذَٙةةس ٢ٚةةدبز٠ٝ ق      ٝاَٚلٟ غةةرز٠  كٞاٞغةةلٚوٟ كس مسة٘ة ْ ٞضةةٞ  ًَٞةةٞوة٘ة

َ ًؤقٞوٚٞاٚٞغٟة     ٢غرزٗ  ٢عفٝ٘كٚٞٗٝ  وً٘رُدبُٟ ًَ٘رخرُٟ مسسب مسك ٚض وٞة ٠ طةسو ٗ ٢ٞة
٠ ُ٘ٗضٟة كٞة هٞطٞة            ٠ مسةؤ مسسبكٞة َ ًؤقٞوٚٞاٚٞة ز٠ ٢ٞة شؤز مسٞ ٢رضرُٟ مسؤ ثَٚلٔةرو. ٗٝ خٞمسٞة

خٟٚ  كؤًٞٙػةةةر  ب     ىل خىىىإٞمةةةيٛطىىىف هٞغةةةلس٠  ا قسضةةٞة كٟ ثَٚةةِة ٗ  ٗٝ هةةٞة  َٙٚةةٞة  ب مسةة٘ة
رُدب٠  مسرمسرخةرْ ٠ خ٘غةلٞشب٠ ٢رغةر    طر٠  بًٞشزبُدمس٘ٗ. هٞغلس٠ ورةرزٙؼ هٞ و٢ًٗ٘ؤز ٗ

٠ َةةرةٟ  ًٞةةٞق ٗٝ  مسسبكةٞة ٗ  ٗٝ مسٚطةةو ًٚوَٚةةم ُصٙلٚةةرْ مسبُ٘ٗةٞة   خرُةةدب زٗٗٙةةرْ اَٚلس مسة٘ة
زبٗ   زبزٙرْ       ٢ٗؤز ٗ ضىابطا٢ْ ٢ٚدلبٍٓٚ هٞطٞ  ٢ً٘ٞة ٗاب٘ٗ  ٗٝ وٞة و زَٙةم كٞة ٝكٞة ب مسةؤ خٚرُٞة

زبزطر٠    ٗ كةٞة ارزٙةةم  بٓةةرو مسٞغةةَٚلٟ هٞغةةلس ثٚةةر ٝ  وةٞة ز مسدباةة خىىإزي ٞمةةيٛطىىف  بمسة٘ة ٞ مسةٞة
ز٠ٝ     ٠ٝٗ مسٞة ا ُٞط ٗ  ٝع مسلْٞ مسٞ ٓٞزبٗ غٞه بٞغٞه   ٗ ٢ٞٗٝؽ ٢ٚػرزٝو مسة مسةؤ كؤمسُ٘ٗٞة

 َرةٟ ٢ٚدلبٍٓٚ.
ٕ ٞمة يٛطىف  ٗبوٚعْٞ مسٞطَ٘ٙس٠ٝ وٞزبز َٞزٝكةٞو كةسبٗ كةٞ ٓةٞزب ثةٞٙرمس٘ٗ          ىل خىا

   ٗ ُةرز  كةةٞ مسةصبُّ قةة٠ٚٞ. ثٚةرٗ ٓراةةٞٗٝٗ     ٠مةٞةرٙبراٟ هٌَٚةرٗ خةةؤقٟ هَِٚٚػةو ٗ ثٚةةر
ٝزقةةؤ  قةةُ٘لٞ هٞغةةلسٝك٠ٞ خةةؤو مسؤاةةٞ  ٗسلِةةو. اةةُٞٚر      ثَٚةةٟ طةة٘و ضةة٘بزمسٞٗ    

هٞطةٞ  َةٞقور ضة٘بزَٙلدب غةَِٟ٘ٙ كةٞٗاّ  مسةروٟ ز٢ٗٞضةرٗ         ًٜى٢  ٞقة طُٗاضب خا٢ْ  
 ٙرْ مسٞةةَٓٚػو.طايع٢ً٘٘ٞزب  ٢َٞ َ٘كٌدبزٝ مسة 

 

                                                        
٠ مسةرؽٗ      بخوٟ ؾٞز٠ٝ ٢ٞغسبف مس٘ٗ  ٢ٞخ  ٞهٞة زٝا٠٘ ً٘مرً اٛ  شؤز   ذوٟ ً٘مرغٞة ٘ ٝكةرٗ  ز بٙٞة زٝوٟة  طى

ٗ  مة          ةرم٘س ٠ مسةرٗكٟ  ُب ٌٟٚة هٞة ةَٚطٞة ةرةٟ ٢ٚدلٓب زٍٙ خةرْ َ  َىسا    زيٞثةكس ٗ طٞٙرُدٙٞ ًٞورًٟ طٞٗز٠ٝ كٞة
ٝووَٚلةدب كٞة           خإ  ٗ ٗ. هٞة ٠ٝ غةرلبش مس٘ة ْ ُٚ٘ة ٞٙةدٝز٠  كٞاٞوسٙبٞة  َ كرُٟ ً٘ٗ طٞز ٝكٞة ٞة ٗٙٞ ز٢ٝٚطٟٓ    كس م٘س

ٞة         ةٞم ٞز خرْ هٞ ٢ ز ٢ًٞٞة كسٙب ضٞة راٞ غرلبش  غةرزٝك٠ٞ مسٞة ٢رضةرُٟ اٞضةوٍٚ كةس ٗ ٞه ٞؾ ٞٓرْ زب٠لس ٗٓ 
  ٘ زَي ُ ة ٝ هٞ ضر٠ٞٙ ٢َٞ ٢ًٌٞ٘زٙٞاٞٗٝ ك٘ز ٝك٠ٞ طٞة ٘    ذ ك ُوٞز ٠ قرزع.ٗ  َ هة ز مسٞة بٞة ٙركس ٗ مسٞزًب طفى٢  ٠ ثٞة

طف ةٞم ٞز خرُٞ   ٘كٌدبز٠. ىل خا٢ْٞمٛي  ك٘ز ٠ طٞٙرُدٝ ًٞورًَٟ 
ٞه ة خؤَ ه     ٗ      ضرلًرهق٘مل  ٢ ٗ ٗبمس٘ة طٞ  َرةٟ ٢ٚةدلبٍٓٚ كةس   ٗٝ ٢ٚةدٙعر٠ ٢ٞة َٞ خؿ٘ؾٞٗٝ وطَٞ ٞه

و  ٗٝ             ٗه ٞة زب٠ ً٘ ٝمٚةرُٟ  ٝ ز ٗ ٓٞة ٗ هٞة غٞة ٠ مس٘ة ٟ ٗ اٞكٞة ٠  ُٞةراةدُب َ َٞزٝكٞاٞة كٞ ًٞوؿٞة ٠ هٞة
٠ٗ            ط٘اٟ:  غةلس هٞة اةر ْ ُركةر  مسٞة َ ٢ٞة ُعٟ ٞه خو  ًٞة ز اٞة "قٟ ٙٞكة ٞه شُٝدٗ ض ٞه ورةةرز مسَٚوٞة ضٞة

 طٞٗز٠ٙٝ٘ مسَٞٓٚص٠ ٢َٚسْب ٗ ور٢ٚى مسُٟ٘ٗ مسٞ ضلُ٘ٞاَٚلٟ  ب٢ٌٚٚٞ". ثَٚ٘ٙطوٞ مسؤ ًٓٞ٘ٗ 
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مسٞ ٢ًَ٘ٚد٠ ٠ٝٗٞ٢ كٞ غةرلبش مسٞ ٝضةو وً٘رُدبُٞكرُٚٞٗٝٙةٞ  هٞطةٞ      ىل خإ ٞميٛطف 
َ . مسةةٞ َ هةةٞ ٗب٠ ةةة٘  مسُ٘ٗةة٠ٝٗٞ هةةٞ     791 ٝ ثرٙوةةٞخو  زٗقةةٞور٠ ق كٚوةةدب ز٠ٗلةةس  

ٗٝ ضةةة ٘طةةر  مسةةٞ  ٗٗ زؤذ  هةةٞ ٢ةةَٞ٘ب  خٞمسةةٞز بز مسةة٘ٗ  ٗٝ و٘ٝاٞكٞٙػةٟة طٞٙػةةوب ٢ٗؤز ٗ
ٞ  ضةة٘بزَٙم. ٓٞزقةةؤُة مسةة٘ٗ خةةؤ٠ طٞٙرُةةدٝ  ٝزطةةر٠ غةةرلبشٗ ثٚةةرَٗٙلٟ ُةةرز ٝ ال٠       ؾةة
. َةةةرةٟ ٢ٚةةةدلبٍٓٚ هةةةٞة٘بمس رَةةة ٟ ٢ةةةَٞ ةٟ ٢ٚةةةدلبٍٓٚ ٗ ٢ٞضةةةبرمسٟ ً٘مرًٞهةةة٠ٞ زَي ثسضةةٟة

قلسٟٙة  اَٚطٞٙػةوٍ  ٗٝ   ىل خىإ ٚ  ٞميٛطف اٟ ٘عٝضهٞٗٝهٞضٞزخؤ ط٘اٟ   ثسضٚرزٙٞ ب
٠ َٞٙراٟ خؤَ الشًٞ هٞ و٘ٝو اٞةسٙةد٠ مسلةَٞ ٗ  ٗٗز٠ غًٞةٞٗٝ     ظ٘شبٍُٚ مسؤ ًَ٘رقٞ

اؤ ُٞؾٚاٞاٟ مسلٞ كٞ ٗبش هٞ ًرهٚلٚٞاٟ غرلبش مسَِٚةٗ ثَٟٚة مسو ٟة مسةؤ ُٞةراةدبُٟ زؤَٟة       
 اةةةرزخيٟ َةةةرةٟ ٢ٚةةةدلبٍٓٚ . مسةةةٞ َ ٢ةةةَٞ   ٚةةةٞ ٚلةةٟة اةةةس٠ ُ مسَٚ طةةةٞ هةةةٞ زبكةةةس ْ  مٚ ةَٚ 

اٞا٠ٞ زٝ  كةةس ٝٗٝٗ طةة٘اٟ:   َ٘كٌةةدبزٝ ًةةٞغسٗزٝ كةةٞ وةة٘ٝاَٚلٟ كةةًٟٞ مسةة٘ٗ  ٢ةةَٞ ُٞؾةٚة
مسةٞور  ٗ مةٞارزْ     َطى٢ عٓٞزقؤُة مسة ٢َٞ خر٢ِٚٞ غرزٙٞ  ٗٝ و٘ٝاٞكٞٙػٟ ُٚٔرٙٞو مسٞ"

و ٢ٞضةو٘ز مسة٘ٗ  ٗٝ   مسَٞ خٞٙره ٞ ثػة  كٞ ُرا٘بُّ مسٞزبًبٞز مسٞ مٞضلٞزَٙلٟ ٢رشب زبٗٝضذي".
طر٠ ٓٞه دب  َرةٟ ٢ٚدلبٍٓٚ كةٞ ٗبٙصبُٟة  قَٚو َٚلٟة    ٗ٘ ٢ؤز ٠ٗهٞ ُصٙم  ٙ٘بز٠ غرز  بمسٞش

اس٠ مسؤ  ؤشٙٞٗٝ  ًر  ٗ ًِدبه ة مٞضلٞزٝك٠ٞ كٞ هُٞرٗ غةرز ب مسة٘ٗ  خٞمسةٞز٠ مسةؤ ُةرز ْ      
مسٞةةُةةةَٞٓٚو ّ ٗ َُِٞٓٚةةةٞٗٝ ُةةةرٗ غةةةرز  ًةةةر  ٗ  يٛطىىىف عىىى١يٞ خىىىإٗ طةةة٘اٟ ٢ٞطةةةٞز شٗٗ 

ٞ    ًِةدبه ٚر  َٜ. ٗبوٚعةةْٞ ٢ًٞةٞ اة يٛطىف عىى١يٞ  ٠ كةةس ٗ مٞضةلٞزٝك٠ٞ  ريث٥ى ْ ٓةًٞ٘ٗ ٢ةٞك٘ذز
ٗ مسةؤ        خإ  ا كٞضةَٚلدب ق٘ة بز ثَِٚة ةةَٓٚػو ٗ َ٘كٌدبز٠ مسٞ مسٞخو ُةرمٚ ج هٞطةٞ  ق٘ة

ٗ ثَٚػةةة٘ٗ  ٘ٓس . مسةةةٞ َ كةةةٞ طٞٙػةةةوٞ ٢ةةةٞٗ   اًٞرغةةةرٙلس  غةةةَٚخٞك٠ٞ ٗٝكةةة ٞمس٘ غةةة٢ةةةٞ 
    ٓ ٗٝ ٍ٘ٚ مسة٘ٗ. هٞمسٞز٢ًٞةٞ قة    ؤضورٙٞاٟ ًُٞرٗٝ  قُ٘لٞ ٢ةٞٗٙؼ ًُٞطة٘مسٟ َةرةٟ ٢ٚةدلب

ٗه ٟ كةةس ٗ اةةر اةة٘بُٟ ًعرُٗٝةةٞاٟ كةةس   مسةةٞ  ٘ز زٙةةم ٗ َةةركٌٟ ٢ةةٞٗ  شؤز مسةةرؽ وبةة ُٝةةدٞ مس
     ٞ وةة٘ٝو كؤمسلراةةٞٗٝٗ هٞطةةٞه ٚرُر ضةةٞمٟ مسةةةؤ      َطىىى٢عضةةر٠ٞٙ ٢ةةَٞ ًعرُٗٝٞاةةٞٗٝ اةة٘بُٟ مسةة

 ضُٞد٠ُٝٗٞ غرلبش مسلر.
 

  مسٞضةةةر٠ٞٙ ٢ةةةرشبٟٙ خؤ٠ٙةةة٘ ؾةةةٞ بوٞاٟ   ىل خىىىإٞمةةةيٛطىىىف كةةةًٟٞ هٞغةةةلس٠  
ٞ ٗٝ  غٞهٞمسة٠ٞ مسٞضةٞز هٞغةلس٠     ٗٗٝ  ٢ُٞٗٝدٝ  ٝز٢ُٞٞكٞٗو. ٢ٞمٞضلٞزٝكٞٙٞ مس٘ ٢ة
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ٗ ٞغ َٝ غةٞز ٠ هٞطةٞ   كةرشٝزْٗ  ب مسة٘ٗ ٗٝ ٢ٞضةرل٠ كةس ٗ قةر٠ٗ        ٗ.  ٗ 95 ٓس  ب مسة٘
٠ٞ ٚةةةه ٌرُةةة٠ٞ ًةةةٞخوٟ ًُٞ ٞمةةةٞاٟ مسةةة٘ٗ ٗٝ اٞو٘ٙاظىىى. ٢ةةةَٞ َٞزٝكٞاةةةٞ  96  ٝزَِٓٚةةةر

٘ ٠ٓٚو ٗذًِةةةٞ مسةةةٞ و٘ٝاٞكةةةة٠ٞ ٢ةةةٞكس ٗ ٢ةةةةٞٗ ًَ٘ٚبٞاةةة٠ٞ كةةةٞ  ٝزَةةةةٞق مسةةةٞ ةةةةةر      
 ٘ مسٞ مسٞخوٟ ثٞٙر مسب٘ٗ  مسَٞ ضٞمسٞمسٞٗٝ شب٢ٚى مس٘ٗ.٠وٞٓسبًٝرُ
ٕ  زيٞمة يٛطف    هةَٞ ًؤقٞوٚراة٠ٞ ةٞضةرزٝاٟ ضةُٞد  ٗٝ  ٙطةرُٞٗٝ ٓراٞضةٞز       خىا

   ٞ . مسةٞ َ قةُ٘لٞ ُةٞ ثٚةر ٝٗ ُةٞ اؤثكةٟ مسة٘ٗ         ٝك٢ضى غرلبٗ  ٝضٟ كس  مسةٞ َٞضةسٗ اة
ٝ  ٘زٝقةدبزبُٟ م ٘طى ًَ٘رؾٞز٠ٝ ثة٢ُٞةٞكسب. هٞطةٞ  ٢ًٞٞغةدب     زثة هَٚةٟ  ؾةٚرْ  ثَٚةد

زٝقةةةدبزبُٟ  ٢ًَ٘ٚةةةد٠  ٘طىىى٘ب كةةةٞ  ؤضةةةورْ ٗ  ٠كؤ٢ٞمسُ٘ٗةةةٞٗٝٗ طٞٙػةةةوٞ  ٝزةٞٙةةةٞك 
اةةٟ وةةٞٓسًٝر٠ُ٘ ً٘ٝضىىًٗةةٞاٚرْ ه٣٠َةةٞكس . مسةةٞ َ قةةًٞ٘ؤقٞوٚةةٞو ٗ ضةةُٞد٠ُٝٗٞ َل

ضٞمٟٚ ً٘اًٞر ٟٙ ٢َٞ غةرشب ٝ ةرٓٚوةٞ  ا٘ٗغةٟ ًٞورًٗٝةٞاٟ ٢ِٚطةرَُٚم ٓةراب٘ٗ        
ٗو٘مٚدب َظ ٢ٞكس ٗ ؾةٞالمسٞاٟ   كٞ مسٞ مٞوب ٗ اٞ مسرل٠ ًٓٞ٘ٗ اٞٓوٞٙٞكٟ هٞثَٚؼ

هٞطةةٞ  ٢ٚعوٚدبهةةدب اَٚلةةٞ  ٢ةةٞكس ٗ مسوةةصَٗ ٓةةٚض هةةٞ  ٗسلِةةٟ ٢ُٞٞكٞٗاةةٞ خؤقةةٞٗٝٗ        
ٞ ٘طىى ب٢ٌٚةةْٞ مسٞضةةٞز  ًػةة٘بز٠  طىىٛازٚزٝقةةدبزبُٟ خؤٙةةر ٢ً٘ٞضةةرلٗ ً٘زبوٚةة  مسةة٘ٗ  ٢ةة

     ٝ اةةةةٞ ٘عٝضىىىىقٞٗوةةةةٞهعر ٠ٝ ٢ةةةةَٞ ٢ِٚطةةةةرُٞ مٞةر٢ٚبةةةةٞ  زُٝطةةةةٞ مسٞضةةةةٞمسٞمسٟ ٢ةةةةَٞ ٗ
 ٠ َٞٙراٚدب شٙراس  ٝزكٞٗابة.ً٘غٞكٞهٞٗٝ  هٞ ًٓٞ٘ٗ ٢ٞ ٗبز

ٕ ٞمةة يٛطىىف  هةةٞ ٗب٠ ٢ًٞةةٞ كةةٞ     ٗٝ ٗ  هةةٞ ضةةٞقٞز٠ ٢ٞؾةة ٞٓرُدب هةةٞ ٢ةةؤز      ىل خىىا
ٗٝٗٝ  ٢ٞٗ هٞغلسٝ هةٞ َةره َٚلٟ ثٞزَٙػةرْ ٗ اَٚلةَٞي ٗ ثَٚلٞه ٚةدب      ٘مرؾٚٞك٠ٞ ة٘  مس

غةةةرلبشٗ ٓةةةراِٟ ٢ًٞرُةةةٞ  وةةة٠ٝ٘ مٞ ٝ ٙةةة٠ٞ مٞغةةةرٙس٠ ً٘ؾةةةٞه٠َٞٞ   ٗٝٗٝ٘طةةةٞز بمس
 ٞ ٓةةةٞشبز كٞضةةةَٚم. ثٚةةةر ٝ ٙةةةرخ٘     بُصٝٙرُدمس٘ٗٙرُةةةٞ  ٗقرزضةةةٚرْ شؤز كس مسةةة٘ٗ  ٗٝ ط

                         
ٞ ُططورْ  ب ٗبو  مس٘ٗ. و٘ٝاٟ ضة٘بزٟٙ   ٢َٞٞ غٞز ٝ هٞ َٟٙ  ا  95  ٓس  كةٞ هةٞ وً٘رُةدب٠    ٞمس٘ غة ٢ة

ٕ ٞمة يٛطىف  و٘زي خرُدب مس٘ٗ  وً٘رُدبُٞكٞٙرْ  ٝزثٞز بُدٗ خؤٙرْ ٓراِةٞ   ضازٝ ٗ هةٞ ٗب٠   ىل خىا
 مسةغٞز  غلرٗ زب٠لس . ٢َٞ َٞزٝكٞاٞ و٘ٝاٟ ثٚر ٝؽ

ٝٗٝ   ٙطةةرْ خىىإ زيٞمةة يٛطىىفزٝف ٘طىىٗكسبُٟ هةةٞ ٘زي وةة٘زي خةةرْ  هةةٞ ٗب٠ مةةٞق َٞةةرةٟ مةة  96 
ٝ    ًٞٞٗٝ ال٠ ٢رغر ق٢ً٘ٞري ُٞمس٘ٗ  ٗ زب٠لس مس وة٘زي خةرْ مسة٘ٗ      اضى   خةرْ. مسسبكة٠ٞ كةٞ ُةر٠ٗ ز

 ٢ضىىهةةٞ غةةرلبش زب٠لةةس   اٞمةةٞزٗ ىل خىىإٞمةةيٛطىىف هَٚةةٟ كةةرشٝزْٗ مسةة٘ٗ  ٗٝ هةةٞ ٗٝووَٚلةةدب كةةٞ بٗ
 اَٚلس ٗ مسرزطسبُٟ ار ْ كس ٗ قُٞد ٗ خَٚلٚػٟ مسس مس٘ٗ
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مٞضةةلٞز٠ غةةرز٠  كةةٞ مٚبةةرزٝو مسةةْ٘ٗ هةةٞ ٢ٞؾةةِرف ٗ ؾةةِعٞالرز  ُٚٔرٙةةٞو ثَٚةةِا   
ٙٞكَٚلٟ ٢ٞٗ مةٞ ٝ ٝ مسةْ٘ٗ. ٗٝ َةرةٟ ٢ٚةدلبٍٓٚ اةُٞٚر ثػةوٟ مسةٞ ًعرُٗةٞاٟ ٢ًٞرُةٞ          
٢ٞضةةةو٘ٗز مسةةة٘ٗ  قةةةُ٘لٞ ٢ةةةَٞ مٞغةةةرٙسٝ كةةةٞ ضةةةٞزٗٝو ٗ ضةةةٞمر ٝاٚرْ مسةةةٞ  ٝٗبًةةةٟ  

مس٘ٗ  ًً٘لري ُٞمس٘ٗ كةٞ هٞضةٞز قٚلةس٠ َةرةٟ ٢ٚةدلبٍٓٚ       طُدٝٗٝ ًٞزمسً٘ٞاٟ شَٝ٘ل
 مسّ كٞ َ٘كٍ ٗ ُ ٘ش مسلَٞٗٙوٞ  ٝع ز٢ٝٚطٟ ورةرز.ض٢مسّ  ٙٞمِٟ مسٞٗٝ زب

    ٞ كةر    طبٝىل َرةٟ ٢ٚدلبٍٓٚ  قُ٘لٞ ورُ  مس٘ٗ كٞ ٢َٞ و٘ٝاةٞ ُرٙةٞه ٟ ث ُٞكة٠ٞ اة
َٙلةةٟ طىىىىٚةةركةةٞ ضةةٚ َٚرْ ه٠َبطةةَِٚةٗ  ٝزٙةةرْ كةةر. ٢ةةَٞ ث ُةة٠ٞ مسةةٞ ٢ٚاو   ٠ةةدب وٞزبز

كس . خٞمسٞز٠ مسؤ ٢ٞٗ مٞغرٙسٝ ُرز ٗ ط٘اٟ هةٞ ٗٝووَٚلةٟ    بٝلطاٞٗبٗٗ شٗٗمسٞشٗٗ اٞ
غرز ار خةٞ اٚرْ مسٞضةٞزب  بمسةٞؽ كةس . خ٘ ؾةٞ مسةٞ قَٚو َٚلةٟ         ًٞ٘مُٞٙٞدب ٢ٞمسة مسَٚو

شؤز مٞةرٙ   ٗٝ مسة ٓٞزبٗ غٞز   ضٚ َٟ هٞ ٓةًٞ٘ٗٙرْ ضةُٞدٗ هٞ ٗبٙٚةدب ُةرز ُٟ     
   ٞ ٗ  ىل خىىإٞمةةيٛطىىف لٚرْ هةةٞ  ٗبٙٚةةدب ٓراِةةٞ ال٠   ةٚةةةةَةطىىىىعمسةةؤ  َٙٔراةةرْ. هًٞرُةةٞ مسةة

 مسٞغَٚلٟ شؤزٙػٟ مسٟ ضٚ    قرٗٝز ٗبُٟ ً٘وٞ ٝزباٟ خؤٙرْ مسْ٘ٗ.
 

ب٘ٗ. ز٢ٝٚطٟة    ًَٞٞرةٟ ٢ٚدلبٍٓٚ  شًٝرُٟ طساِٟ غرلبش٠  مسؤ ٢رغر ق   خةرْ  ُ٘ٗضٚة
ً ٗٝ     خاْا رقَ٘ؿطورةرز  هٞ وً٘رُدب٠  ىل ٞمة يٛطىف    هٞغلسَٙلٟ مسٞة ٢ٌٚةدب ٝٗٝ ُةرز . هٞة

ز َٙلٟ وةةرٍٙ  ؾةةهةٞة قس خىىإ، ٗ هٞغةةلسٝٗ هةٞة ٗب٠ غةٞة ز ٢ةٞة بدب ٓٞه ٚل٘ارٙٞضةٞة ٞاَٚلٟ ًُ٘رضةٚة
ٝاَٚلٟ ٗب٠ هٞة         ًٞٞغلرُد٠. ٢رغر ق ع ْ كةس ٗ و٘ة قٞز٠ ٢ٚة ٠ مسٚطةو  ضٞة   خرْ كٞة ٢ًٞٞة
كٞ مسٞطَ٘ٙس٠ٝ شؤزٟٙ  مسؤ ُٚٔرٙٞاةدْب   ضا قٛىل خاْدا ْاز ٝ  خرْ ٗ زًٞٞوً٘رُدب٠ ةرْ ق

غةرلبش   ٝٓى٢ عف٢َٝٞ هٞغةلسٝ مسٞو٘ٝاٞة هٞة ٗب٠ ٢ًٞٞة كٞة هٞطٞة  ًَ٘ةر        مسَٞ غٞز ٝ  كرقٟ مس٘ٗ.
زٗ ْٗ  مسةةؤ اٞمةٞة كٞك٠ٞ مسةٞة خىىإ زيٞمةةيٛطىىف زٗٙةةرُلس ٝ  ضٙٞكةةدطرل مسة٘ة . كةٞة هٞغةةلسٝ مسكة٘ة

َ غةرشب ٝ مسٞة غرل   ظُ٘ٞ ٞ ٝز٠ ٢ٞٗبُٞٗٝ  ٝٙٞن مس٘ٗ. ٢ٞة ٘ٙطةو زٗٗ ٗٝزطَٚةس    مسٞة َ مسةؤ     ٙاٞة  ُ
ٟ و٘ٝاٞك٠ٞ  مسٞ قٚلسَٙل مسرغراٟ ٢ٞٗ ُر٠ٝٗ ٢ٚػغري كس . ار  َط٢عمسًٞرٓرلبُٞ   ٟاٞالؼي كًٞ

 مسَٞ اٞزَٞٗ مسٞ ٙرزًٞاٟ ًٞٗبُٚعٟ ؾُٞعٚٞ  مسو٘بُة ً٘ورمسٞه٠ٞ ٢ٞٗ و٘ٝاٞ شؤزٝ مسلر. 
         ٗ ًٟ كةةس ٝ ُةةرٗ ًةٞة ٗ. ٓ ة٘ة ز  مسةةؤ  ٗسلِةٟة ً٘ضةةرمٚد مسة٘ة ٘ ٢ٚبوٚةةدب٠ غةٞة ٠٘  ضىىع كةٞة

ٗ    كٞ َٞوٚقٞو و٘ زٝوخإ هٛ٘يٛطف عً٘ بقٚعِٟٚ  ٝزثٞز بُدٗ كٞٗاٞ غَِ٘ٙٚرْ. مسٞ َ 
زبزطر         مس٘ٗ   ٠ كةةٞة هٞغةةةلس٠  ٗسلةةّة كٞٗاةةٞة اةةةر ُٟ وةةٞة ز بزب٠ُٞ ٓةةٞة اٞوةةةدٙسَٙلٟ ضةةٞة
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٠ مسةةٞة قس ٗٝ  ٢ًٞةةٞة بزَٙلٟ كةةةؤكس ٝٗٝٗ مسةةٞة غةةةٚ ؾةةةخره ٚٞكٞٙةةٞة ُد ضةة٘ة ٝو د ٞو شب٠ُةة٘ة قةةٞة
كٞٙرْ    ٓسًٝرُٟ ز٢ٝٚطٞة ٓٞه ٚل٘ارٙٞ ضٞز  ٗسلّ. مٞضلٞزٝ غلرٗٝك٠ٞ  كٞ قرٗٙرْ مسٞ وٞة

ٙٞكٞٗٝ غلرُدٙرْ ٗ مسَٞ اٞزَٞ غم ٗ غ٘مسٔٞ  كٞٗو  طٞز بُٞٗٝ ضٞز  ٗسلّ ٗ هٞ ًٓٞ٘ٗ ال
ٙعةراَٚلٟ شؤز٠  بٗ مسٞغَٚلٚػٟة ٢ٞضةرل    اضى  ب ًُٞر.  ٗسلّ يٞ خإمٞيٛطف قٞز٠ ظ٘هٞ 

 و٘زي خرُٚؼ  كٞ ٙٞكة هٞ ز٢ٗٞضر٠ ورةرز مس٘ٗ  هُٞرٗ ٢ٞضرلٝكرُر مس٘ٗ. اضمس٘ٗ  َٞاور زٝ
ٕ  ٞمة يٛطىف  ًٝٞ  غةرْ ٗ غةؤزٝاٟ   ٗقٞز٠  ٗظَ٘رةٟ ٢ٚدلبٍٓٚ  شبُٟٚ كٞ ٢َٞ   يٞى خىا

  خرُٟ ُ٘ٗضٟ كٞة مسٞة مٞةٞهٞة خةؤ٠     ًٞٞمسو ِداس ٢ٞكرٗ ٢ًٞٞؽ مسؤخؤ٠ خسبثٞ  مسؤ ٢رغر ق
ٙٞو هٞ اٞٓوٞكٞ بٙٞ   ٝضبٞةة مسٞة  ٘عضمسطَُٞٙٞٚوٞ غرلبش. ٢َٞ َ٘كٌدبزٝ اَٚطٞٙػو كٞ ٗٝ

ٗزٝٗٝ   ٝاَٚلٟ شؤز طةٞة ٞ  35-31وة٘ة َ و٘ٝاةٞة مسةٞة ُةة ز ظى٘ىٓٞشبزكٞضةٟة  ز٠ٗٗلةةس ٝ غةةرلبش. ٢ةٞة
ٞ يٛطىف  و٘ٝاٟ  ٕ  مة ٗ كٞة ٢رغةر           يٞى خىا وٟة ٢ًٞٞة مس٘ة ؽ  ٝٚه ٗ. ٗٝ ٢ًٞٞة ن مس٘ة ٝٗٝ  ؾٞة  مسٞٙٞة

ٞ   ًٞٞق ٘   خةرْ  مسٞة ُة ٗٝ  ٢ٚاوٚةر    ظى زٗبٟٙ  ٗسلِٞكٞٙٞة و ٗ مسةثٞة َٚلٟ شؤز٠ ةةةة طىىى ز ة٘ز٢ٞة
 كس مس٘ٗ  ٗ َٞوٚػٟ مس٘ٗ.

 

كٟ  ًٚةةرْ  ُصٙةةم       ًٞةة٢ٞرغةةر ق ٝاٟ ثَٚػةةلٞٗا٘ٗٙٞٗٝ كةٞة طٞٙػةةوٞ  َٙٚةٞة   خةةرْ مسةٞة وة٘ة
ظ   ٢ؤز ٞخ٘ؿط٥ ٞ يٛطف  ٢ضثرٙلر ا٘ٗغٟ اٞمٞزٗ ٗطرك٠ٞٗز  ثٞزضٞث٘ٚه ٕ  مة  يٞى خىا

 ٞ اَٚل٠٘ب  كةٞة ٢ِٚ ةةر هةٞة مسةة َ غةةرشب ٝٙٞ مسةٞة ة٘ز٢ةٞة ٗ. ٢ةٞة ٓسًٝرُرُر  كةٞة ًٞٙةةدبُٟ  َطىى٢عمسة٘ة وةٞة
ز ٠ اةرةطرل٠    شٗ ؾ٠َُٞٞٞ ٘غٞز ٙرْ هٞال ٗٝك ٝٗق ٗ ؾٞقر ٗبٙٞ  هِطٟ  بٙٞ ًٞٙةدبُٟ غٞة

َ ؾةةؤه ٞاٟ غةةَٚسبُٞٙٞ  ثٚػةٞة بز٠ ٢رغةةر ق    . ٢ةٞة ٗ غةةلرُد٠٘   خةةرُٟ غةةو ٞذبُد ًٞةة٢َٞٚةةسْب
ز هٞغةلسَٙلٟ ضٟة       زٗب ٓٞه ٚل٘ارٙٞضٞة بزَٙلٞٗٝ  مسةثٞة غَِ٘ٙٚرْ كٞٗو ٗ مسٞ قُٞد ؾٞ  ض٘ة
ٗ اةةسع ٗ    كٟ اةةسٝٗٝ ٢ةٞة ٗٗ هٞالٙةٞة ٗٝ اةةرزٙلٟ غةٞة ٟ. هٞالٙٞكةٞة شبز كٞضةٚة ا ٓةٞة ٙةةر ضةة٠٘ ثَٚةِة

٠ كةٞة مسةٞة ٗب  اٟ ُةةر٠ٗ   ط٘ضىٝىخؤقةٞة ٗ  ٗٝ  ٝٓػةٞة ٙر مسبة٘ة ٗٝ ثةٞة يىٞى مةٞةيٛطىىف ٠ قرلبزٙٞكرُةٞة
ٞ  ٗ  ٢ةةؤز خىىإ ً   ٗٝكةة  ٘طىىٗمة غةةو ٞذبُد اَٚل٠ةةدب كةٞة مسةةؤ    ٠ٗ ورةةةرز٠ مسةٞة ُةة ٗ ٘زٝقةٟة ٢ةٞة

  ٗ كٟ غٞهٞمسةةٞة مسةة٘ة ٗ  97 ً٘وٞ ضيٞٙةةٞة ً٘ٗ ٢ؤز  ْ ٓةةٞة ٠ ٢رغةةةر ق ٗ. مر ٝاةةٞة   خةةةرْ ًٞةةةٞٝكةةٞة
   خرْ.ًٞٞٗٝٗ ً٘ٓرطيري طٞٙػوِٞ وٞزبزطر٠ ٢رغر ق٘مسآلٗمس

                         
ٞ     خإ  هٛ٘يٛطف ع  97  ٗبمسٚعٟ    طى٢ عمسٞ  ٝضوٟ خؤ٠  ٢ٚدلبٍٓٚ خةرُٟ ز٢ٝٚطٟة ورةةرز٠ هٞطٞة  مسة هٞة اٞة

 دلش  ب زَٙط٠ٞ مسٞ غرشب ٝ طساب٘ٗ.٢ٚك٘غو. ٢ٞٗ ز٢ٝٚطٞ هٞ  ٝزمسُٞد٠ مسِٟٞٙ  ًٚرُٞ  ٗ  
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ٞ يٛطىف  هٞٗ ٗٝووٞ ب ٙٞكة هةٞ ٢ً٘ةٞزب٠    ٕ  مة   مسةٞ غةرشب ٠ٝ طة٘و كةٞ ٢رغةر      يىٞ خىا
بزٙلةرْ زب٠لةس ٗٝٗ اة٢ٌِٞٚراٟ  بٙةٞٗ طة٘اٟ ًةّ َٞشُركةَٞ          خرْ هٞطةٞ  قرل ًٞٞق

زٝف ٘طىى٢ةةٞٗ ًةةر  ٗ  ٝٗه ةةٞو ٗ خٞشَِٙةة٠ٞ غةةرٓٚٞ كةةٞ مسةةَٞ ٢ٞشٙٞاةةٞ  ٝضةةلٞٗا٘ٝ  هةةٞ  
. ؾةةةٞ  َةةةٞٙف كةةةٞ غةةةرشب ٝ مسةةةس ٗب٠ ثةةةةكس ٗ    98 ٝكٞاةةةٞٗٝ مسةةةٞ اةةةر ْ مسكةةةة ٢ٗؤز ٗ

دب كةةٞ زبٗٝضةةذي ٗ ُٞقةةِٞ ُةةرٗ وٞزبزطةة٠ٞ غةةرٗٝ. ٠ ٝضةةبٞةة ٢ةةًٞس٠ مسةةٞ هٞغةةلسٝكٞ
 ٗٙرُلس ٝ الٙٞك٠ذلٗ كٞٗاِٞ ار ُٞٗٝ.ٗمٞاٚرْ كس ٗ ٗزاط٥ٝوٚعْٞ ٗب

زؤذ٠  ٗبٟٙ هٞ مسٞز٠ مسٞٙرُدبٗ هٞ َره َٚلدب كٞ غرشب ٠ٝ غره   ثػةوٟ  ٗسلِةٟ   
ٗطةةةر٠ ٗكةةٞٗاب٘ٗ  هةةةٞ ثس َٙلةةرٗ مسٞكةةةًٞره ٟ َةةرلٝو ٗ  ٝٓػةةةٞاٞٗٝ  ٠ كةةٞ هةةةٞٗ ٢ؤز     

٢ٞٗبُة٠ٞ كةٞ هةٞ      ٗسلِدب مسرُطٟ ضبِٞٙة ٢ٞ ز ٗ خٞه م مسؤ َُ٘ٙةر  ٝمة٘ٝو ٢ةٞكس .   
  خةةةرْ هةةةٞ ةَٚطةةةة٠ٞ   ًٞةةةةٞٗطةةةر ب ًرمسُ٘ٗةةةٞٗٝ هًٞةةةٞ اَٚطٞٙػةةةةذي كةةةٞ ٢رغةةةر ق     ٢ٗؤز 

 ٗٝ.٘ٗ وٞزبزطر٠ خؤ٠ مسٞةةَُٞٓٚػو   99 خؤٙٞاٟ
ٗ ًٞةةٞٗبوعةةْٞ ٢رغةةر ق   ٝكةة٠ٞ كةةٞٗو ٗٗ  خةةرْ  كةةٞ قةةر٠ٗ مسةةٞ ثٞغةةؤكر٠ٗ ٢ؤز 

ٟ ُة اعى فًَ٘ةر  َطى٢ عٞ  هٞ وٞزبزطرك٠ٞ خؤٙدب هٞطٞ  مسٞٚشبُٟ كٞ ٢ٚؿ َٟ ورمسٚى ُٚ
ًةةٟ كةةس .  ٥ٝٓتٝعىىازبٗٝضةةورٗ ضةةٞٙس٠ مةةٞ ٝ ٠ كةةًٟٞ  ٗذًةةّ ٗ شؤز٠ ة٘ز٢ةةٞو ٗ    

٘   هةٞ خة٠ٗٞ   يٞ خإمٞيٛطف    ٗٝ زٗٗبُةٟ كةٞ مسةؤ ٢ًٞة٠ٞ     ٗٝٗٗٝ٘قةٞز خٞمسةٞز٠ مسة   ظى
 ٞٗ ٗبغٟ كس .٢ٚٞضرل ُٞكس   مسٞ غٞٙس٠ خؤ  ٝزكس ْ  مٚ ةَٚلٟ اس٠ ُٚ

 

ُرمسةة مسةٞ   ٢َٞ اٞةسٗمسٞ ةٞض٘زب٠ُٞٙٞ كةٞ مسةؤ ضةُٞد٠ُٝٗٞ َة٘كٍ ٗ ُ ة٘ش كةس ٠        
يٛطىف  َٞزٝكٞاَٚلٟ ٢ًٞٚ٘ضرُٞ  اٞهٞوٟ مسلس   كٞ ٢ٌٚلرُٟ ًؤقٞوٚٞاٟ ُةٞمس٘ٗمسة.  

  مسةٞ اٞةسٗمسة٠ٞ خةؤ٠  شؤز مسةرؽ اَٚطٞٙػةوب٘ٗ كةٞ هةٞ ٢ؤز ٗٗٙةٞكٟ ٗب ب         يٞ خإمٞ
اَٚلةةةس   ٢ٞطةةةٞز ٙةةةٞك رز ثٞغةةةؤك٠٘ غةةةو ٞذبُٟ اٚةةةر ثةةةٞٙرمسة  ٢ةةةٚذل    ٢ضىىىكٞاٞمةةةٞزٗ

ة كةٞ شؤز ز٢ٗٞضةر٠ مٞغةرٙس     خؤكؤكس ٠ُٝٗٞ ًةً٘لري ُرمسةةٗ  ٙطةرْ مسةرؽ ٢ةٞٙصبُ     
   خرُدب ً٘اٞز ٝ ٙد مسْ٘ٗ.ًَٞٞٓٚػور هٞ مسِٟٞٙ خؤ٠٘ ٢رغر ق

                         
َ    ً طى٢ عٟٓ ٢ٞز ٝ ُٟ مس٘ٗ. مس٢ٞٚ ن ا٢َٞٞ ز٢ٝٚطٞ ُٞؾٚاٞالٞزٝ  ًرلشب ق  98  ه َّٚ ٢ٞة زخيري ٢ٞة ٢٘ٞة

    خرْ مس٘ٗ.ًٞٞاسٙؼ ٢ٞه َّٚ ةرض٘ضٟ ٢رغر ق َٝه٢طعُٞؾٚاٞا٠ٞ مسٞ  ه َٚلٟ ؾرف كس . مسٞ
 ٓٞز ٗٝووة كٞ غرٝ هٞطٞ  ٢ؤز ٗ مسب٘بٙٞ  مسَٞ اٞزَٞ مسرُط ٢ٞ زب.  99 
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ز    ْٗب ٓةٞة كس ٗ ٢ةٞة اٚرْ ٢ةٞة َ٘ب  ٗ شًٝةةرْ َٞزٝكةٞة طَ٘ٙس٠ٝ ٢ةٞة َ ز٢ٗٞضةةرٙرُٞ  بضيةٞة مسةٞة ٢ةٞة
كٟ       مسْ٘ٗ. هةٞة الٙةٞة ز ٝ ٗ   ارمسعٚةةرْ ٢ةٞة ٗبُٚؼ مسةةة اةٞة ز٠ٝ ٢ةٞة كَٚلٚر ٢ٚخوٚةةرز مسلس بٙةٞة  مسةٞة ٙةٞة

هٞ مسبةٗ مسَٞ ٗٝضٚوٞٗٝ اثًََ٘ٚد٠ مسٞ ُٞاٚ ٠ٞ ٢َٞ غٞهٞمس٠ٞ مسة ٢ٞاسٙػٞٗٝ َٞوٟ مس٘ٗ كٞ ٢
حالىل ٥ٝمسٞضٞز  ٗسلِٞكٞٙٞٗٝ  كٞ ًٓٞ٘ٗ ٢ٞضةبرمسٟ   ٗٝ  ز٢ٗٞضةر٠   ٘طى هٞة   طُى زٝف ٢ٞٗبُٞة

ٗ     ٢ض  غٞهٞمسٞ مسلر. ث ُٟ اٞمٞزٗضس نسابٛٚمٞغرٙس  َر ز مس٘ة   غةرشب ٝ مسٞزبضةوٟ مسةوؿ٘ة
اٟ كةس ٗ هٞة ثس َٙلةر     طمسٞ كًٞره ٟ ٢ٚاوٚر ٗٝ ز ثٚػٞة بز٠ ٢رغةر ق     َٞزٝكٞة   ًٞة ٞ بٜ مسٞضٞة

ٞ  ٝظخرُدبٗ ٢ٞٗ ٢ٚطوٚ ر ٠ٞٙٝ كٞة هٞة    و ٗ      ٗزقٟة ٢ة ٗٝه ٟ كةس   مسٞة زبضةوٟ ُٚػةر٠ُٞ ورمسوٚٞة
ٗ  كٞة   ع٢طقٞز٠ وٞظ٘عر ٠ٝ خؤ٠ مس٘ٗ. ٞهة٘ز٢ٞاٟ ق٘و   مسٞ ضٞمسٞمسَٚلٟ ٗبٗٝ هٞ ٝضو ق٘ة

 ٞمسة.٢ ريثُٞادب  ٢ٞٗ ُٞٗمٞ ٢ٞضبرمسٞ  ٢ً٘ٞىىىط٘ةر٢ٚ ٟ َٞزو ٗ ضٞه اُٞهٞ ٢ٞغو ٞمسٟ 
 

ٞ يٛطىف  ٗبوٚعْٞ قةؤْ   ٕ  مة وٟ   يٞى خىا ٘ ٞقة ٘ظى َٛالٙٞة ٗ  ٢رغةر ق  زٜى   خةرُٚؼ  ًٞة ٞو مس٘ة
ٗ زؤذٝٗٝ مسةؤ٠ ضةرى مسة         مس٘ٗ كٞة هٞة ٢ٚعوٚبةرز٠ ٢ٞة َ َ٘كٌةدبزٝ هٞة    ٗٝٗٝ٘الٙٞوٟ ٢ٞٗ ارةٞة . ٢ٞة

اٟ ق٘وة     ؽ ُٚػةر٠ُٞ ًٞارُٞة  ٞهعر ٢ٞٙ٠ٝظ ٗ ثٞزَٙػرُٟ هٞغلسٝك٠ٞ ٓٚض ُٞغو ٞذبٗ ٢ًٞٞة
هٞمٞٙٞ ب مس٘ٗ. اطٙٞ ًٞغغ٘ي مس٘ٗ  ٗٝ ٢ٞغوٞو هَٞ ً٘ثٜ٘ر مس٘ٗ.  ًٝرغٟ  بضيٞ هٞطٞ  ٢َٞ َ

هقِٟٚ بُطةرزي           مسة شؤز مسةرؽ اٞة ُٚر ضةة غةو ٢ٞة مسلةس :   ٘تٝى ٥ا هٞ اةرزخيٟ  ٗبٟٙة ٢َٚسبُةدب اٞة
ًٞارُٞاٟ ٢ٞٗ َرةٟ ٢ٚدلبٌٓٚٞ  كٞ هٞطٞ  قُٞد ؾرََٚ   ٗكرْ ٓعباط ٚ ٥ٝٗٝه ًِٟٞٚ ٢ٗٞ

ً٘ٗ مٞغةرٙس٠ ًَ٘ةرزٙبٟ    ٗ ٢ٞؾِرقَٚلدب  غرلبش٠  بطرلكس ٗ قُٞد ًرَُٚم مسٞز بًبٞز مسٞ ٓٞة
ٓسًٝرُٟ ق٘وة  ٠ٗ كس .  ظ٢٘ٞٗ ُرٗٝ  ًَ٘رقٞ ٞ يٛطىف  هعر ٠ٝ ًِٟٞٗٝٚ وٞة   كٞة   ٘يٞى خاْى  مة

شبز   كٟ ضةٟة ٓةٞة ز ٢ؤز ٗٗٙةٞة ا ؾةٞة  كٞضةةَٚلدب هةٞة ٓٞه ل٘ارُةٞة ضةٞة هٞطةٞة  ق٘بزؾةٞة  ٙةةر ثَٚةِة
كٞة  كٞضٟ  ثٞزٗب٠ ُٞكس . ٗٝ ضًَِٚٚٞٚٚػٟ ًٞارُٞاٟ ُٞقطٟ خؤ٠ مس٘ٗ كٞة هٞة ٗٝووَٚلةدب    

      ٞ ٠ خةةؤ٠ مسٞةةَُٞٓٚػةةو ٗ ًَ٘رقةة ٗ وٞزبزطركةٞة ٗ  ٢ةٞة ع قةةرلبز٠ كس مسة٘ة ً٘ٗ كةٞة ٠ ظى٘ىٓةٞة
هعر ٝ مسٞة ٗب    ٗٝ  هٞة  ؤضةةو ٗ  ٗذًِٟة طٞٙرُةةد كٞة هةٞة     ط٘ضىٝىضةلُ٘ٞاٟ كةس ٗ مةٞة ٠ مسرُطدبُٞة

 ٠ ُٞكس ؤاة.ريث٥ةَٚط٠ٞ خؤٙٞا٠٘ ٢ٞٗ ثٞغؤك٠٘ غلرُٞ اٞ
 

  اةةةر كسًةةةرْ زبُٞٗٝضةةةورٗ هةةةٞٗ   ٝضةةةٟ كةةةس  مسةةةٞ هٞغةةةلس   يىىىٞ خىىىإمةةةٞيٛطىىىف 
خؤ٠ ز٠ٗٗلةس ٝ غةرلبشٗ هٞغلسَٙلٚػةٟ     بايرا   خرُٚؼ ًٞٞؤكس ُٞٗٝ. ٢رغر قك
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يٞ خىإ  ٞميٛطف ٢ٞٗ قُٞد كٞض٠ٞ كٞ هٞ  ٝٗز٠   011)يٞ خإٞميٛطف ُرز ٝضٞز 
كؤمس٘ٗمسُ٘ٗٞٗٝ كٞ ٢َٞ خٞمسٞزٝٙرْ مسٚطو  مسآلٗمسُ٘ٗٞٗٝ. هٞضٞز ٢ًٞٞ غرشب ٝ ق٘ٗ مسةؤ  

ز غةرٗٝ اةر ٢ةٞٗ زؤذٝ مسةٞ ٝع     ٖ   قُ٘لٞ ٢َٞ ٗ اٞ هةٞ ٗٝقةراٟ ُةر    1217خ٘زبضرْ  
ز٢ٗٞضر٠ ضٞزمسٞخؤٗٝ مس٘ٗ. ٙٞكة هَٞ ز٢ٝٚطرُٞ  ًرل َطةري خةرْ مسة٘ٗ  كةٞ      ط٢عمسٞ

ٗ غةةةرز٠  ا٘مسةةة٘ع  مسةةة٘ٗ  غةةةرشب ٠ٝ ٌَٚرٙةةةٞ كةةةس ٗ  ٗٗؾةةةٞ    ٘ٝكىىىطَْةةةركٌٟ ًةةةٞ
ثٚةر٠ٗ ؾةر وٟ خةؤ٠      َط٢عض٘بزَٙلٟ مسؤ ثَٚلٞٗٝ ُر  غرشب ٝ هٞطٞ  ٢َٞ و٘ٝاٞٗ مسٞ

 ز٠ٗٗلس ٝ  ٙص  .  كٞ وٞ  هَٟٚ ة٘  ُٞمس٘ٗمسُ٘ٗٞٗٝ 
ٗبزي ٢َٞ غرزٝ  هٞغلسَٙلٟ ُرز ٗ زَٙط٠ٞ ثَٚطسو  مسٞ َ غةرشب ٝ مسةٞ مسةة اةٞزٝ ٗ      
ٓٞه ٚل٘ارٙٞ ضٞزٙرْ ٗ اٞقسٗاُ٘ٗر٠ كس ْ. ٗٝ هٞ ٗب٠ ٢ًٞٞ كٞ مسَٞ غٞهٞمسٞٙٞ ضرًٟ 

دلك٘ٝ  كٞهٞ َدٗ ٠ قرزع مس٘ٗ. ٢هٞغلسٝكٞ مسك٘ٗكٞك٠ٞ غلرُد  ز٠ٗٗلس ٝ  َٟٙ  
زٝقةةدبزبْ ٗ  ؤضةةورُٟ ُةةرز  كةةٞ  ٘طىى ٗ هَٚةةسٝٗٝ خٞمسةةٞز٠ مسةةؤ  مةةٞاٟ كةةساطىى٢ٝ٥ةةٞ  َٙٚةةٞ 

 َطىىى٢عضةةةٞزهُٞ٘  ٓراؤاةةةٞ ًٞٙدبُةةةٞٗٝ. ٗبوٚعةةةْٞ َٓٚػةةةور مسةةةٞ ؾةةة٘زٝاٟ خةةةٞقٟ  مسةةةٞ
زٝقةةدبز٠ مسةة٘ٗ  ٗٝ هةةٞ ٗب٠ ٢ةةٞٗٝ كةةٞ غةةؤزٝاٟ غٞهٞمسةة٠ٞ كٞٗاةةٞ ٢ةةٞٗ ُةةرٗٝٗٝ  شؤز  ٘طىى

زٝقةةدبزٙرْ كةةس ٗ مسةةَٞ اٞزَةةٞ ٢ُٞٗٝةةد٠ٝ ثَِٚٞقةة٘ٗ     ٘طىىكةةٞع مسةةٞ ٢رغةةلسب ٢ٚع ُةةٟ   
 ٝ  ٠ هٞغةةلسٝك٠ٞ طٞٙػةةوٞ ٓةةٞشبزٗ ثَٚةةةِا ؾةةٞ  كةةٞع ٗ هٞطةةٞ  ٢ًٞرُةةةٞ   بز       مةةٞ 

 ٖ .1218ب س  ٠ ًَ٘رؾٞزٝ كس   ٢
 

ٗ ةرزبْ طٞٗزٝٗ وٞهٞمسرخل ُٞمس٘ٗ  مسٞ َ َٓٚػةور  ٘ٗٝك ٘ٝفطٓٞزقُٞدٝ ٢َٞ غرزٝ هٞ
َٙلةةٟ ٓةةٞمس٘ٗ. هٞمسةةٞز شكس مسةة٘ٗ  ٗٝ  ٝ ثةةرُصٝ ٓةةٞشبز ُ ةة٘ ظىى٢ٌ٘ٞٓٚةةٞاٟ خةةؤ٠ ًَ٘رقةةٞ
ٞ يٛطىف   ٢ٌٞٓٚٞاٟ ًٞٗوٚعٞكة٠ٞ   ٕ  مة دب  مسةٞ َ  ٠ة شؤز ٓةٞٗه ٟ مسةؤ شٝٗو كس ُ   يىٞ خىا

٘   هٞغةلسَٙلٟ وة٘زع هةٞ    ٗٝٗٝ٘هٞٗ مسِٞٙٞ ب كٞ خٞمسٞز٠ ثٞٙرمسُٟ٘ٗ مسآلٗمسة  ٓسبُةٞٗٝ  طى
َُٚسزبٙٞ ضٞز٠٘ هٞالٙٞكٟ اسٙػٞٗٝ َرةٟ ٢ٚدلبٍٓٚ هٞغةلسَٙلٟ مسةٞ وة٘ٝاٟ ثٚةر ٠ٝ     

 ب س   ُرز .٢ً٘ بقٚعِٟٚ   بز  ٠ٞٚٙهٞطٞ  مسسب مسك٘كٞكٞٙدب مسؤ اٞو٘

                         
ُةةةةدبُٟ ثٚةةةةر ٝٙؼ      خةةةةرْ  ٗ وً٘ر ًٞةةةة ٞوً٘رُةةةةدبُٟ ضةةةة٘بز٠ٝ ٢ةةةةَٞ هٞغةةةةلسٝ   ٗزي ق     111 

 ٍَٚ خرْ ٠ مسسب٠. ٝهسٗمسدٞ م
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ُصٙةةم كٞٗاِةة٠ٝٗٞ ٢ةةَٞ هٞغةةلسٝ  غةةرشب ٠ٝ ًةةٞةب٘ز٠  ٗٗزكٞٗاِةةٞٗٝ كةةس ٗ ضةةٞمٟ 
كس  كٞ هٞ    ضٞخوٞك٠ٞ  زُٗٚص   خةؤ٠ مسطسَٙوةٞٗٝ  مسةٞ َ هةٞ ٗب٠ قةُٞد زؤذ   ٝمة٘ب       

  ٗ ه ةة  مسلةر  مسةةٞ َ هةٞ اُٞٚ ةةٞ ب   اطى َٚلٟ غةٞزٙ   اٞةسٗمسةة٠ٞ  ةةةضىىى ًةٞةب٘ز مسةة٘ٗ كٞمسةٞ اٞمةةٞز
كةةةةٞ الةةةةسبز مسكةةةةَٚوٞٗٝ ال٠ َةةةةركٌٟ  ضةةةةُٞدٗ ًةةةةٞةب٘ز مسةةةة٘ٗ شؤز٠  ٗذًةةةةّ غٞهٞمسةةةة٠ٞ زَي

ٗه ٟ كةس   مسةٞ َ هةٞ  ٗبٙٚةدب هٞاسضٟة      ٘زٗٗخؤغٟ وب ٞ ا٘مس٘ع . ٢َٞ َركٌٞ  ٙطرُٞٗٝ مس
ضي٘ز ٞه ٞمسٟ ًعرُٗٝٞو هةٞ  اة  ط٘ٓرز  ٗٝ ُٝد٠ٞٞ كس  كٞ مسكَٚوٞ  وًٚٞٗوٚعٟ خؤ٠  ا٘ؾٚ

 ٠ َ٘كٌةةةدبز٠ ٢ةةةٞقغرْ مسلةةةر  ٓةةةٞز ٢ةةةٞٗ ٢ةةةٞٙو٘بُٟ كةةةٞ مسٚخراةةةٞٗٝ ضةةةٞز اةةةٞخوٟ       ٖغةةةر
  طَٟ٘ٙ هٞ ُٞؾٚاٞاٞ طةسو ٗ ز٠ٗٗلةس ٝ ضةٞزب٠ ًةٞهٚلٟ     يٞ خإمٞيٛطف  ٢ٞةدب ٠.

 ٠ ٖضي٘ز غةر ٟٞ  اة ا٢ٞقغرْ  مسةٞ َ َٓٚػةور قةُٞد وؤُرغَٚةم زؤٙػةوب٘ٗ كةٞ خٞمسةٞز٠ ٗٝقةر        
 دب كٞ هٞ ٢َٚسبُدب سيََِٚٚوٞٗٝ.ٙاٞ ب وٞزبز٘عٝضمسٚطو ٗ هَٞ ٗٝ

ق مسةٞة َٞزٝكةة يىٞى خىىإمةٞةيٛطىىف هٞٗٝووَٚلةةدب كةٞة  ٗ  ٟ خةةؤ٠  ً٘اٞز ٝٞا ٝزَةٞة  ٙةةد مسة٘ة
   ٞ زوٟ كسًةرْ  كٞة ًٞظية    ٘ٝكى طْكرغٞش٠ هٞ  ٗٗ ز٢ٝٚطٟة  ُٞزًرُػةرل   ًة ٗ  خةرْ ٗ  ٠ٞ غٞة

َٓٚو َٚو       ةة ُٞة اٟ خةؤ٠ مسٞة ةٞٓرُطرل خرْ مسْ٘ٗ  ٗٝزطسو. اٞٗؾٚٞٙرْ ٢ٞكس  كٞة ًًٞوٞكٞة
  .ْ اَٚم الشَ مسةةة  ٢ٞٙلةٞة اَٚم ٗ خدًةٞة ز ًعرُٗٝةٞة ٗٝ  ٓةٞة ز مسطٞز َٙوةٞة كس  كةٞة ٢ٞطةٞة ٢ٌِٚٚرْ ٢ةٞة اةٞة

اٟ:   ٘بُٟ مسٞزبضوٟ َٞوٟ مسة ٢َٚس ٢ًٟ٘ٞٚه َٚل َ هٞة  ه ٟة     ٗٝ كٞة ط٘ا٘ٗٙٞة موٞٙٞكٟ شؤز كٞة غ٘ة
كر.   ٙر ٢ٞة ةة ٓٞه طةرٗ        ًَ٘رزٙبدب  ٢رطسَٙلٟ ٢ًَ٘ٚد ثٞة َ ٗٝمةدٝ   ٝع مسٞة ز ٢ٞة غةرشب ٝ هٞضٞة

       ٝٗ ذَٙس مسٞٙرخٚةدب كؤمسُ٘ٗٞة ُد مٞضةلٞزَٙم هٞة ز٠ٗٗلس ٝ  ُٞزًرُػرل  ٗ هٞٗ  كٞ زٗبُٟ قٞة
اَٚل كٞٗاٞ ٢ًَ٘ٚدٝٗٝٗ وٞزبز٠دب كٞ كسًرْ مس ٗ غةرزٝ      ٟطس . ٗٝ مسٞ َٞزٝكٞة زٙ  ُصٙةم ٢ٞة ضٞة

ً٘ٗ َةةر  ٗٝٗٝ٘مسةة ٗ  هةٞة ٓةٞة ٠  كةٞة ُةةر٠ٗ مٞمسةةدٗه آل خةةرْ مسة٘ة اةٟة  ٝٗز٠ اثىىٜ. ًرًةٞة شؤز ٢رشبكةٞة
٠ٝ و٘ٝاٞكٞٙةةدب ثَٚػةٟة  يىٞى خىىإمةٞةيٛطىىف  ُدمس٘ٗ. هٞطةٞة  ُٚة٘ة ْ غةةؤزٝاٟ ضةٞة  ب َٞوٚقٞاةٞة

٘  ةضىخطو  ار اٞمٞزٗ ٝاٟ مسةؤ    طىا َٚلٟ مسٞ  زؤ مسلراٞ ضٞز غةرزٝكٞ. ًة طةى   ط٢ٚاوٚةر مسقٟة و٘ة
اٟ َٞؾةس كس ؤاٞة            ٝو ٗ  وٞة ً٘ٗ و٘ة و  ٗسلّة ٓٞة  بٙٞٗٝ ٗٝ هٞ  ٗبٙٚةدب كٞة قةر٠ٗ ثَٚلٞة
         َ ٗ مسٞة كٟ اةس٠ وٞ كٞة ز الٙٞة ٠ خؤٙةدب ٓٞه ٚل٘ارٙٞة ضٞة ضٞز مٞمسدٗه   خرْ  هٞطٞ  و٘ٝاٞكٞة

ٗٝ ب كةٞة ث      بز٠   ٠َاٞزَةٞة وً٘رُةةدبُٟ غةةرزٝك٠ٞ ٓٞه خٞه ٞارُةةدٗ هةٞة ثةةَٚؼ ٢ةٞة بةةصبُّ  مسةٞة  ٙة٘ة
.  وٞ كٞ ب ٓٞه طٞ  ز ْب
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غةةةرزٝكٞ هةةةَٞ َٞزٝكٞاةةةٞ غةةةو ٞذبْ  مسةةةٞ َ  ٙطةةةرْ شؤز   ٢عىىىفٝٓٞزقةةةُٞدٝ ًَ٘ةةةر
ٗ      رًق مةٞكرُٚرْ  ٛضى ًٗٝٞاٚرْ كس ٗ هٞطةٞي ٢ًٞٞغةدب ٢ُٞٗٝةد٠ٝ ثَِٚٞقة٘ٗ ٓةًٞ٘ٗ ًةٞ

ٚض ٢ةةهةٞ ٝع ضةُٞدْ ٗ ًةةٞةب٘زٙرْ كةس ْ كةةٞ خؤٙةرْ مسٔرُٗةةٞ ُةرٗ وةةٞ ٠  بخوٚةٞٗٝ        
ػةةو. وً٘رُدبُةةٞكرُٟ وةةٞ ٠ وةةٞ  . ٗٝ هَٚةةسٝؽ خؤٙةةرْ ُٞطساةةٞٗٝٗ شٗٗ مسةةٞةَٚٚرْ َٓٚ 

 ْ   ٓٞزقةةؤُة مسةة٘ٗ  ٝزقةةْ٘ٗ  مسةةٞ َ شؤز٠ و٘ٝاٞكةةٞٙرْ كةة٘ذزبٗ ٓةةةًٞ٘ٗ         111 كسًةةر
 مسرزطسب٠ُ٘ ًره ٚرْ كٞٗاٞ  ٝع غرشب ٠ٝ غره .

اةٟ َ٘كٌةدبز٠ طةسو. ٗٝ مسةؤ     ٘عٝضى   هٞ ٗب٠ ٢َٞ غٞهٞمسٞٙٞ  ٗٝيٞ خإمٞيٛطف 
ٞزخيِٟٚ ٢َٞ  ٝٗزٝ قٞز٠ٝ  مسُٞر٠ٗ خؤٙٞٗٝ ضل٠ٞ هَٚدب. ٢ً٘ظ٘ٙر طرز٠ ٢َٞ ٢رخس 

هٚعةةٟ ٢ةةَٞ غةةرشب ٝٙٞ  هةةٞ مسسٗضةةلٞٙٞك٠٘ب شؤز مسٞغةةٞٗق ٢ٞقةة٘ٗ  كةةٞ اطىىط٘ا٘ٙرُةةٞ: "
 شٙر ٟٙ ُ٘ز٠ هٞ ٗٝووٟ ك٘ذبُٞٗٝٙدب  ٝز٢ٞكٞٗو".

ٖ   مسةةٞ ٓةةًٞ٘ٗ  1211  خةةرْ  كةةٞ خٞمسةةٞز٠ شٝٗاةةٟ كسًةةرُٟ مسٚطةةو   ًٞةة٢ٞرغةةر ق
لس٠   هةةٞ شؤز٠ هٞغةةيىىٞ خىىإمةةٞيٛطىىف زٝقةةٞ. ٘طىىوةة٘ٝاٟ خؤٙةةٞٗٝ ز٠ٗٗلةةس ٝ ٢ةةٞٗ 

ٝ ٗٝه ْٞ هٞغلسٝك٠ٞ خؤ٠ مسةٞ ٗب ٗخٞؾٌٟ  ثٞزٗب٠ ُٞمس٘ٗ. قُ٘لٞ ٢ٞ ٠ قةُٞد  ط٘ضى
 ٗ ًٝةةةةةٚؼ مسةةةةةٞغرلٝاٟ  ٗغٞهٞمسٞٙٞكةةةةةٞٗٝ  ًةةةةةٞٓرزٝو ٗ ةٞضةةةةةرزٝاٟ ثةةةةةٞٙركس مس٘ٗ   

وٞٓسًٝرُرُةةة٠ٞ خةةةؤ٠ ثػةةةو ٢ٞضةةةو٘ز مسةةة٘ٗ  مسةةةٞ َ هةةةٞ ٗب٠ ًرُطَٚةةةم ًَ٘رؾةةةٞزٝ      
ز٠ ٗىىىاع٥ًٝ٘ بقٞمةةةٞ  طعىىىات٢ٞوةةة َِِِطىىى٢عٙٞوٞٙةةةٞكٟ شؤز اةةة٘ٗؽ مسةةةْ٘ٗ ٗ مسةةةٞاضىىىًةةة٘

 بقٞمة٠ٞ قةُٞد   ً٘ ٠٘ٙهٞ مٞضلٞز٠ ثٚةر ٝ  كةٞ ًة٢ٌٞ٘ز    َط٢عُرًًُِٞ٘ٚرْ كس . مسٞ
مس٘زةةةة مسةةْ٘ٗ  هةةٞ ثس َٙلةةر ٢ةةٞٗ مس٘زةرُةةٞٙرْ مسةةؤ  ٗسلةةّ مسٞةةَٓٚػةةو  ٗٝ هةةٞ ثةةَٚؼ      

ٕ مةةٞيٛطىىف خٞمسةةٞز بزمسُٟ٘ٗ    هةةَٞ خٚرُٞاةةٞ   ٗٗ ضةةة ٓةةٞشبز كٞضةةَٚم هةةٞ      يىىٞ خىىا
   خرْ  بخوٟ ٢ٞٗ مس٘زةرُٞ مسْ٘ٗ.٢ًٞٞؤز ٠ٗٗ ٢رغر ق

ٗ   يىٞى خىىإمةٞةٛطىىف ي ٗ مس٘زةرُةٞة ز ٢ةٞة ٠ مسٚطةةو   ٝضةةوبٞةة ٓٞه ٚل٘ارٙةٞة ضةٞة كةٞة ٢ًٞةٞة
  .ٗ اٟ مسة٘ة ؽ ٢ةةرخرل ًؤقٞوٚةٞة هةٞة ٗب٠ ةةةدبهَٚلٟ ًة٘ة ٓٚؼ   ٗذًِةٟة قس َٙدبٙةٞة  ٝزٝٗٝٗ ٢ًٞةٞة
َ خر٢ِٚٞة  وً٘رُةدبُٟ         اٟ هٞطٞة  كةس . ٢ٞة ٗ  خٚرُٞة ٙٞكة هٞ ٢ً٘ٞزب٠  كٞ شؤز هَٟٚ ٢ًٞري مس٘ة

                         
هسظيّ خرُٟ مسسب٠ َةرةٟ  ٗمسدٞ  َطري خرُٟ وٞزٝكؤشه٘  ٗٝ م٢ًَٞٞٞ  ٗٗ وً٘رُدبُٞ ق  111 

 ٢ٚدلبٍٓٚ مس٘ٗ.
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٠      ٚض وٞة  ٢ة ً٘ بقٞم٠ٞ وٞة ٠ ُةرٗٝٗٝ     ٗٝ ٢ٚػةذلبكٟ ً٘ بقٞمٞة كٟ اسٙػٞة ٗ  ٗٝ هٞالٙٞة   مس٘ة
 َ كس . ٢ةٞة ٗ  ضىىابط٘خةةرزجيٟ ٢ةٞة ٠ مسةةؤ  ٗذًةّة كةةس ٝٗٝ  ٗٝ ٢رغةةر ٘طىىخر٢ِٚةٞة  وةةرثٟ ٢ةٞة زٝقةٞة

ا        ًٞٞق ٗٝ ٓراٞة ُةرٗ غةرزٗ مسةروٟ و٘ٝاٞكٞغٟة مسةؤ ٙرزًٞة  ٟ  خرْ مسٞ  ٝ  ٗبُصٝ ٓٞشبز كٞضٞة
ٞ يٛطىف  كةس .   سضَر ٕ  مة ٗ  مسة       يٞى خىا ز بز مس٘ة َ  َٗٝ خٚرُٞاٞة خٞمسٞة ٞ ةٞضةرزٝاَٚلٟ  كٞة هٞة

ُلٞ  ٘هعةةر ٝخرزو ٗ. قة٘ة مس٘ٗ  كةةرز هةٞة كةةرز اسبشبمسة٘ة زٙرْ  مسةٞة َ قر٢ٚةةد٠ٝ ُةٞة ٗٝ ٓٞه ٚل٘ارٙةٞة ضةٞة
زٝ ٢ةرشبٗ       ٗذًّ هٞ غرٙٞو مسٞ ٝز شؤز مس٘ٗ  ٗٝ ُٚٔرٙٞو كٞ قر٠ٗ ثَٚلٞٗو كٞة مٞضةلٞزٝ ٓٞة

 مسٞكرزٝكرُٟ ك٘ذزْب  مسٞ ُرمٚ ةٟ طٞز بٙٞٗٝ  ٗبٗٝ.
٠ ٢رغةةر ق   ٗ.  ٝٗز٠     خةةرْ  ًةة ًٞةةًٞٞوؿةٞة ٠ ٙٞكرُةٞة ُٟٗ غةةرشب ٝ مسة٘ة ُٞعٟ  ٝزقة٘ة

و٘ٝاٟ  بُةةر.       ٠ةةغةةرز٠ كسًرُ كٟ شؤز مسةٞة كٟ وةٞة  ب  ًٞقسٝشٝٙةٞة ز  ٝزطرٙةٞة ز ٓةٞة دب  ٗٝ هٞمسةٞة
ٗ  ضةةة    يىٞى خىىإمةٞةيٛطىىف  زٝ كسبمسة٘ة ٗٝ ًَ٘رؾةٞة ً٘ٗ الٙٞكةٞة   هٞطةٞة  ٢ًٞٞغةةدب كةٞة هةٞة ٓةٞة

ضرمٞو هُٞرٗ غرز ب خؤ٠ زبطسو ٗ كٞ غٞٗ ٓرو مسٞ ضةسبهٞ ٢ٚووٚ رطةر٠ ٓراٞة  ٝزٝٗٝٗ مسٞة     
٠  ط٘ضٝٗب ٘ ٠ ثس َٙلٟ اٞخوٞة ٗٝ  كٞة هٞة ٗب٠ ٢ٚطةوٚعٌرزي هٞة      ضى ٗٝ  ٘طى مٚ ٞة زٝف  ٗذًِٞة

 ٞ ٗ. مسةٞة َ ٢ٞمس٘بٙةٞة هةٞة ب٠ٗ ٢ًٞةٞة  خةة ؼ مسةةدز    غةةرشب ٝ مسةٞة  ٢طىىقس َٙةةدزبمس٘ٗ   ٝزقة٘ة  ٗذًِةٚة
ٞ  ٢ضهعر ٠ٝ ٢ًٞٚ٘ضرُٞٗٝ  اٞمٞز ٘ة٘ز٢ٞاَٚلٟ خرزو ٗٝ  ٢طى كس ٝ ٢َٞ خة هٞطٞة    ٗ ٗذًِٞة

  ٞ َ خةة ٘ طى٘ىضةةة كٞضةةدب ٢ةٞة ٞ  ٠  ز ٠ة٘ة  ٝزقةة ٠ ٘ٝكىىطْٗ  ٗٝ مسٞضةة ًٞاٟ خةةؤ٠ طٞٙرُةةدٝ ًةة
  ُٞزًرُػرل .

 

ٟ غرزٝك٠ٞ ًٓٞ٘ٗ ك٘غو. مسٞ غٞٙس٠ ٢ًٞٞرغر ق ٟ كسًرْ  خٞه ل   خرْ  هٞ ٗب٠ طساِ
ٞكرُٟ    ض٘ذْ ٗ ًِدب   كٞضٟ اٚرَُٞٓٚػو ٗ ٢َٞ  مٚ رُٞغٟ اٞضةوٌٟٚ مٞضةلٞزٝ َٗٝػٚة

 ً  َ ٗ    كس ٗ ضة زؤذ هٞطٞ  ار ْ ٗ وٞاب خٞزٙم مس٘ٗ. ًٞوؿٞ ٙػٟ هٞة ٗٝ مس٘ة ٘مرًٞهٞٙٞة  ٢ٞة
 مسدبو. يٞ خإمٞيٛطف ذل ةٞضرزٝو ُٞكر ٙرز٠ٞٙ ٠كٞ ٓٚض غرزَٙل
َٗي ٞزٝف ٗبزي  ُٞزًرُػةةرل ٝٗٝ مسةةرؽ وبةة٘طىىٝه ةةدب هةةٞ ٗ  هةةٞ ٢ٞٗيىىٞ خىىإمةةٞيٛطىىف 

زٝف مسسبكٞٙةٞٗٝ  كةٞ هةٞ ٗٝووةٟ خؤٙةدب      ٘طى كسب  مسٞ َ ٢ُٞٗٝد٠ٝ ثَِٚٞق٘ٗ زؤذَٙةم هةٞ   
ٞ يٛطىف  هٞطٞ   كةسب. ٗٝ اَٚةٟ طٞٙةُٞسب كةٞ ٢ةَٞ       مسةرُط  مسةؤ كسًةرْ قة٘ٗمس٘ٗ    يىٞ خىإ   مة

  خةةرْ ًٞةةٌَٞٚرٙٞٙةة٠ٞ مسةةؤ ٢ٚطةةوٚقبرزي  خةةسبث ٢ةةٞمسة  ٗٝ ا٘ٗغةةٟ غةةٞشٝمسٟ ٢رغةةر ق 
٢ٞمسة. قٞمسٞاٟ مسسبك٠ٞ ٗ خؤقٟ  ٗبٟٙ  غٞهٞمسة٠ٞ زَي كةس ٗ مٞٓةدٗ ثٞضيرُٞكة٠ٞ هةٞ      
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٘ مسةةؤ اةة٢ٌِٟٞٚ َةةٞٙرو ٗ ٢ٚطةةوٚقبرزي   ٠َةةدب كةةٞ غةةرشب ٝ مسطس٠ةةقٚلةةس مسةةس ٝٗٝٗ وٞزبز
هةةٞ ثةةَٚؼ  يىىٞ خىىإمةةٞيٛطىىف   خةةرْ مسلةةر. زققٚةةٞكرُٟ ًٞةة٢ٞرغةةر قخةةؤ٠ اٞضةةوٌٟٚ 

خٚرُٞاٞ طٞٙػذي ٗ خٞمسٞزٙرُدب مسٞ غرشب ٝ ار خةؤ٠ ُةٞةرو مسةدب  مسةٞ َ      َٗو٘مٚدب  هٞ
ٞ ٠َٗب٠ ثطةةةةَٟ٘ٙ هةةةةٞ ُٞؾةةةةٚاٞاٚرْ ُةةةةٞطسو ٗ مسةةةةس ِِِ  ُٗبةةةةُٟ٘ٗ  ِةةةةٞكس ْ ٗ َةةةةٞاور مسةةةة

 ٙطةرُٞٗٝ  هٟٚ ة٘  ُٞمس٘ٗمسُ٘ٗٞٗٝٗ  زقٚقٞكرُٚػٟ  كٞ هٞ ًٓٞ٘ٗ ضرمراٟ ق كٚودب
ٞ  ٠َ  مسٞ َ شؤز٠ ثٗٝٝمس٘ٗٗ٘هٞ خ٠ٗٞ غٞقو ٞو خٞمسٞز٠ ُٞمس ٢ِٚطةرُٟ   َطى٢ عِٞقة٘ٗ مسة

ثس  قٞن ٗ ضٚ َٟ هٞ  ٝٗز٠ خؤٙةدب  ٠ة٘ شبُةٟ كةٞ زٝقٚقةٞكرُٟ زبضةوٚرْ ط٘اة٘ٝ         
 ٝضةةةوبٞةة  ٝضةةةٟ  بٙةةةٞ غةةةرلٝك٠ٞ٘ ٓ ةةةًٟ٘ كةةةس ٝ ضةةةٞز ٢ةةةٞٗ كرمسسبٙرُةةةٞ كةةةٞ          

ؼ  غةرشب ٝ خةؤ٠ طٞٙرُةدٝ    ٢ٞٙرُ٘ٙطو مسٚطسْ. هٞ ٗب٠ ً٘ةر ٝهٞٙةٞكٟ شؤز ًة٘ ٓٚ  
ٗ ضةةة٘بزمس٘ٗ  هةةةٞٗ مسِٞٙةةٞ ب ٙةةةٞكة هةةةٞ ً٘ٓرةٌٚةةةٞكرْ مسٞغةةةرل    112 ٢ٞضةةيٞك٠ٞ خةةةؤ٠ 

ورقةةةَٚلٟ ٢ٞضةةةيٞك٠ٞ ثٞز بُةةةدٗ غةةةرشب ٝ هٞطةةةٞ  ٢ٞضةةةيٞك٠ٞ كةةةٞٗو ٗ ٓٞه طةةةرٙٞٗٝٗ  
ضٞزهُٞ٘  ةدبهَٚلٟ ً٘ ٓٚؼ  ٝضٟ ثةكس ٗ هٞ ُٞاٚ ر ٝب غرشب ٝ هٞ ضٞزٗ وةؤه ٟ  

  ًٞةةٞٞٗو. ٗٝ مسةةٞٗ َره ةةٞٗٝ مسس ٙةةرْ مسةةؤ ٢رغةةر ق  ٗٗ مسسِٙةةٟ شؤز و٘زضةةٟ خةة٘بز ٗ كةة
٘ ٘ هٞ ثرغةدب ُةرز ٠ مسةؤ    ٠ٝه ْٞ مسٞ  ٝضٟ خؤ٠ قر٠ٗ ٓٞه لؤه ٗخرْ. ٢ٞٗ ٓةسبْ. ٗٝ  طى

دب مسةةةٞ هةةةُٞرٗمسس ُٟ ٢ةةةٞٗ  ٠ةةةَٗٝػةةةٚرُٞ  ٢ًٞس  113 هةةةٞٗ  هةةةٞ ٗب٠ َةةةٞورزٝاَٚلٟ شؤز
 غرشب ٝٙٞ. ٗٝ كٞ هٞٗ َره ٟ ٢ٞضرل٠٘ هَٚلٞٗا٘ٙٚٞغدب مس٘ٗ   ٙطرُٞٗٝ  ٗسلِةٞ شؤز 

 َ .1794 ٗٗز ٢ُٞدَٙؼ ٗ مسٞو٘ٝاٞك٠ٞ خؤ٠ ٢ٞهٞزشبُد  
 

٘ هةةةٞ ٗب٠ َةةةٞٙراَٚلٟ ٠ضةةةره  25  هةةةٞ ثةةةَٚؼ اةةةٞٗبٗكس ُٟ يىىىٞ خىىىإمةةةٞيٛطىىىف 
ٞ ٛط٢ٞه ة: "هٞ ٢ٞ    هُٞرٗ ق٘ٗ. ضَٚسةؤْ ًرهق٘مل ٘هعر ٝخرزو هةٞ   ٗبز٠ ٢َٞ غةرشب ٝٙ

                         
ٗ. قةرالكٟ ٗ            112  ٗه٘ ٠ ٢َٚةسْب مس٘ة زٝو ٗ ًٞة ٗ  هٞة ةِطٟة ٗ خٟة مٞة ٢َٞ ٢ٞضي٠ٞ ُر٠ٗ  ك٘ززُٗد  مس٘ة

هعر ٠ٝ  ٗٗز  شؤز ةةرز  ٞمس٘ٗمس٘ٗ مسٞ  بضةورْ  مسةؤ ًٞضةرق٠ٞ ق٘وة     و٘ٝاٟ  غرٙرُٟ َرلٝو مس٘ٗ. ض٘زمٞاٟ
ٞهٛيٛطف غرشب ٠ٝ مسس مس٘ٗ. ٗٝ   شؤز٠ خؤؽ ٢ٞٗٙطو. خإ، م

ٞه ة: كةٞة    ضةةَٚسةؤْ ًةةرهق٘مل   113  ٞهٛيٛطىىف ٢ةة كٟ ٗب ًٞةةٞمسةةس ٝ ال٠ ٢رغةةر ق  خاْٝىىإ مةة ٙةٞة ٞٞه    ًٞمرً
     ٞ ٠ كةة ٞة مسٙ ٟ مسلةةر. ٢ُٞٗب ةةة اٞة ق كةس  كةٞة ٢ِٚطةرْ ُراُ٘ب ر٠ُٞ  ٝزَةٞة ٗٝ    َٗٝػٚة َ كوَٚبةٞة ٢ٞخَِِ٘ٙةٞة ٢ٞة

 مسٞزبًبٞز مسٞ ؾ٠َُٞٞٞ قٞةٚعٞ  كٞ خٚ قٟ ًسٗٝو ٗ ٢ِٚطرُٟ مس٘ٗ  ًَ٘ٞوٞق ُٞقسٝو ٢ٞكْٞ.
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ٞ  اثىىَٜةر   ٞ ٙةةَ طىىىىىعاةٟ َٞٙراٚةةدب  مسة وٟ َٚلٚػٟ الٙةةٞةةةطىىى علٟ غةةرٙرْ ًٞزًَٞةٞو ٗ مسةة
اٞظٚوةةٞ. ٗٝ ٢ٞطةةٞز اًٞرغةةرٙٞكٟ ٢ةةٞمٌري ٗ َةةٞزٝكراٟ مسلةةس   مسٞغةةٞٙس٠ ًةةٞشٙراٟ   

َٜ. غرشب ٝ هُٞرٗ ضٞ ُةٞاَٚلٟ ٗبضةٚعٞ بٗ هةٞ    طَ٘يمٞضلٞزٙٞ  غوَٚلٟ اس٠ اٚر ُرمسِٚس
ٗٝ  ُٚةرٗٝ.  ًٟ٘ٗ مسة٘ٗ  ٓةراب  ٘مٞاٟ َ٘كٌدبز  مر ٝاَٚلٟ مٌة اط٥ٝ ٝٗزَٙلٟ ٗب ب كٞ 

رشب ٝٙٞ  ً٘غةةةرمسٟٚٔ ٢ٞٗؾةةةرف ٗ  ٗٝ ًً٘لِٚةةةٞ كةةةٞ ٢ٞٗؾةةةرف ٗ ًةةةٞشبٙر٠ ٢ةةةَٞ غةةة    
 ٢طى ٠ٞٝ٥ ةُٞطٚص ٗٝٙر اٞضي٘ز٠ هُٞط مسة. مسةٞ َ مسةٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢ةَٞ٘بي ٗ غةٞزب    ٚض ٚ

غٞخؿةٜٚٞ ٗ ورمسوٚةٞاٟ    ضا٢٢ًٝ٥ٞٗ ٗٝوو٠ٞ كٞ ٢ٞٗ ٓراٞضٞز اٞخو مسٞ غٞٙس٠ قٞ
زٙرضةةٞاٟ  ٓةةًٞ٘ٗ ٢ٞٗؾةةرقَٚلٟ اةةس٠ هةةةٞ مٞهةةٟٞٙٔ مسةة٘ٗ. ًةةٞموً٘راٟ مسةة٘ٗ  مسةةةٞ َ         

 ٞ ٘ ٥ٝمس٘ٗ. ًَ٘ركًٞةٞٗ  زبٙةٞاٟ  مسٞضةٞمسٞمسٟ    ً٘ ٝمسرلٗ  ٗٗز ٢ُٞدَٙؼ ُة ٗٝ  حرتاؾىاتٝ
مسة٘ٗ. هةٞ غرٙةٞو مسةٞ ٝز  ًةٞغسٗز مسة٘ٗ. َةٞاور هةٞ  ٝٗز٠ ُ٘غ٘ضوٚػةٚدب            ريث٥ى مسة اٞ

اُٞٞشٗزي ٢ُٞٞكس  هٞطٞ  ٢ٞٗب٠ُٞ كٞ ورمسوٚٞاٟ ض٘ق ٗ ٢ٚةدبزٝٙرْ مسة٘ٗ  زَٙةم مسلةٞٗ      
ٞٙس٠ قٚلسَٙلةٟ  ٗ ٗٝ ٙر ٙٞكدطرل مسة. اُ٘دٝ اٞمسٚرو ٗ ُٞمسٞش مسة٘ٗ. ٓةٚض ٗٝوةيَت مسةٞ غة     

قةةٞز مسةةٞ  ظىى٘اةةٞ ٓٚؼ  ضةةٞمٟ مسةةؤ قوَ٘ةةرو ٢ُٞةةٞكس ٗ زٜٗٗ مسلس بٙةةٞ ٓةةٞز الٙةةٞن        
ثرلٙةٞٗٝ ٢ةٞٓرو. وة٘ٝو ٗ وةة٘ زٝاٟ خةؤ٠ مسةٞ غةةٚدٝاَٚل٠٘ب ٢ٚطةوٚعٌري ٢ةٞكس   كةةٞ        

 ٝاٞ  ٢ِٚ ةةر َةةركٌَٚلٟ ةةةَٚطرل مسةة٠ٗ٘ مسةةٞو٘ٝو ٢ةةٞٙو٘بُٟ مسٚلةةر. مسةةٞ َ مسةةؤ    د٢ةةٞٗ غةةٚ
ٞ    ريث٥خؤ٠ اٞ  ٗسلِةٟ مسةؤ ثةٞٙر ٢ةٞكس . كةٞ ٓةٞز        َطى٢ عَٙلةٟ ٗب٠ ٢ُٞةٞمس٘ٗ  مسةٞه ل٘ مسة

و  هةةٞ ً٘ةر ٝهةةٞ ب مسةةْ٘ٗ هٞطةةٞ  اثىىٜٗ خةةؤ٠  بضيةةٞ مسٞزبًبةةٞز مسةةٞ ًةةٞةسب٠ َةةر ٘ٗٝكةة
    ٞ ٞ  َطى٢ ع٢ًٞٞغدب وؿ٘ز٠ كةٞ شؤز مسة٘ٗ  هٞمسةٞز مسة مرهٚةٟٞٙ ٗ مسةٞ ضةٞمسٞمسٟ    ضىا٢ًٝ٥  قة

زٝف ٘طىىضةةٞزٝلرًٟ قةةٞةعٟ  ٢ةةَٞ ٢ةةرخرل غةةرشب ٠ٝ خرُةةٞ بُٟ كةةٞزٍٙ خرُةةٞٗٝ  هةةٞ   
 ٙٞٗٝ  ٢ٌٚٔري كسبٗٝ".٢ً٘ٞزخيِٟٚ ً٘مرؾس

 

سَٙم مسٞضٞز مسٞغةٟ شؤز٠ ٢َٚسبُةدب   ؾَ٘كٌدبزبُٟ خرُٞ بُٟ  شُٝد   ُصٙم ُٚ٘ مٞ
       ٘ ٙةرْ  شَ٘كٌٚرْ كس   مسٞ َ هةٞ ٗب٠ ٗٝقةر٠ ٢ً٘ٞضٚطةٟ ٢ةَٞ خرُٞ بُةٞ  َة٘كٍ ٗ ُ ة

  ٞ ٗٝه ةةْٞ هٞمسةةٞز ٢ٚخوٚ قةةراٟ ُةةرٗ خؤٙةةرْ ٗ    ٗوةةٞو مسٞاةةٞٗب٠ٗ  بًُٞةةٞشزبٗ ٢ًٞةةٞؽري ٢
ٗ ٗ  ٗ   خةرُٟ  ٗذًِٚرُةٞٗٝ مسة٘ٗ. ٢ةَٞ     ًٞة ٞ ز بٙةٞاٟ ٢رغةر ق   ًٝٚؼ مسٞ ضةٞمسٞمسٟ شٝكةر

َ٘كٌدبزٝ هٞٗ ٗٝوو٠ٞ كٞ هٞ غرلبشٝٗٝ زب٠لس مس٘ٗ   بضيةٞ ضةٞمٟ مسةؤ هةُٞرٗمسس ُٚرْ     
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 ً قةٞوٚؼ مسة٘ٗ. غٞهةٞمسٟ  هةٞ وة٘ٝاٟ ضةٚ َٟ  شٙةراس مسةٞ ضةر٠ٞٙ          ٢ٝ٘ٞكس ٗ ُٚٔرٙةٞو 
كةةٞٗب   خةةرْ  هةةُٞرٗمسس ُٟ ٢ةةٞٗ كٞضةةر٠ُٞ  ًٞةةٞمسةةرو ٗ ًٞارُٞاٚةةٞٗٝ مسةة٘ٗ. ٢رغةةر قثىى٘

مسٞوٞٙٞٗٝ مسرخؿة٘ف  ط٠٘ خؤ٠ شبُٟ. هَٞ ٘ٝفظًً٘لري مس٘ٗ ضٞزمسٞزشكُٞٞٗٝ  مسٞ ٗٝ
  ٓةة٠ًٗ٘ٞ هةةُٞرٗ مسةةس ْ  ٙةةر   114 هٞٗبُةة٠ٞ كةةٞ ًَ٘وًٞةةٞي مسةة٘ٗ قةةرٗمسدل ُٞ اٞخوٞكةة٠ٞ 

ٗ ٓةةةًٞ٘ٗ ٘ك٘غةةةوِٟ ٗ ٙةةةر قةةةر٠ٗ  ٝزَِٓٚةةةرْ. ُةةةٞن ٓةةةٞز مٞغةةةرلٝاٟ شُٝةةةد  مسةةةٞه ل     
٠ كس مسة٘ٗ  هةةٞ قةرزع اةةٞٓ رل   مٞغةرلٝاَٚم كةةٞ قٚعوةْٞ ً٘مرُٗٝةةٞاٟ خرُةٞ بُٟ شُٝةةد   

كةةسبٗ مسةةؤ ٗ اةةرُٟ  ٗٗز َُٚةةسزبْ ٗ هةةٞ ةَٚطةة٠ٞ ٢ةةٞٗبْ مٞغةةرٙس٠ ٢ٞؾةةو٠ٞٚ قةةرزع        
 . 115 ٢ٚطلرْ كسب

  ٞ زٝف َةةرةٟ ٢ٚدلبٌٓٚةةةٟ  ٘طىىىه ةةٍٚ ٗ وةةةٞاب ٗ مرًةةٞ  هةةٞ    اظىى مسٞغةةٟ شؤز٠ ٢ةةَٞ ًةةة
ٙةٞمِٟ اةةرزخيٟ ورةةةرز ٢ةةٞه ة:   َىىرثس ايطىىًطا١ْٝ خر٢ِٚةٞٗٝ كةةسب. ًَ٘ةةٞز ٙس ٠  كوةرو   

ٍٓٚ ٢ةةَٞ خٚرُٞاةة٠ٞ مسةةٞ ٢ًَ٘ٚةةد٠ ٢ٚطةةوٚق ي كةةس  مسةةٞ َ هةةٞ اسضةةٟ ٢رغةةر  َةةرةٟ ٢ٚةةدلب
ٓةةرل٠ مسةةٞ ٢ةةٚخ ف وةةٞ ٠ غةةرلبش٠    اظىى  خةةرْ ُةةَٞٙ٘ٙسب ٢رغةةلسب٠ مسلةةرٗ مسةةٞ    ًٞةةٞق

٠ مسةٞ ٗبزي قةرزع. مسةٞ َ غةلٟ هةٞ خٚرُةٞو ٗ          خةرْ كةس  ًٞة ٞاٞضوٍٚ كةس ٗ ٢رغةر ق  
ٟ  طىىى٘ ُٝر٢ةةةٞاٟ ُةةةٞمس٘ٗ  هٞطةةةٞ  ٢ًٞٞغةةةدب مسةةةؤ  ٝقعةةةٟ      هةةةٞ  مُٞةةة٠ٞ خةةةٞه م  ٗٙطةةةو

ٞاَٚلدب هةةةٞ مةةةؤ ٠ٝ مسةةةة. َةةةرةٟ ٢ٚةةةدلبٍٓٚ  ٝزَةةةٞق مسةةةٞ مسةةةٞورٙر٠ شُٝةةةد  شؤز    ؾةةةقس
هٌٚةةٟ كةةس ٗ ةطةةٞز٠ الٗبُةةٟ شُٝةةد٠ مسةةٞ ضةة٘ذْ  ز ٠ ٗ خةةصَ ٗ ٢ٞوسٙبرغةةٟ هةةٞ  اظىىًةةٞ
َةةةٞوٟ  ،ق٘طًىىىَٛ ه ةةةٍٚ ٗ  ُٝر٢ٞاةةةدب ً٘ضةةةرمسٞوٞٙرْ ٢ةةةٞكس . ُٚٔرٙةةةٞو مةةةر زي  اظىىىًٞةةة

ٞان كةَٞ ٗ مسةٞ ٢ةًٞس٠ قة      خةرْ مسةٞ ًة٘ ٝاَٚلٟ    ًٞٞطُٞدٗ هٞ ٗب٠ ٗٝقراٟ ٢رغر ق٠َه
                         

مةٞهٛ   يٛطىف ضَٚسًرهق٘مل ٢ٞه ة: ٗٝك٘ ًّ ٢ٞٙصبمن  هَٞ ُرٗٝ ب اُٞٚر مٞمسدٗه آل خرُٟ ًرًٟ   114 
َٚ  خىىإ ِةةرمس٘ٗ  ٗٝ مسةةٞ ُةةٞةراٟ مسةة٘ٗ  قةةُ٘لٞ خ٘غةةلٟ َةةرةٟ مةةٞهٛ وةة٘زي خةةرُٟ  كةةرشٝزْٗ ٠ ٓ

٠ ٢َٞ ز٢ٝٚطٞٗٝ مٞق٘ٗ كسبمس٘ٗ  ٗٝ ٢َٞ َرةٟ مٞزي و٘زي خرُٞ  شؤز وةٞ زٗ َ٘زًةٞاٟ   ط٘ضٝٗب
   خرْ ٓٞمس٘ٗ.ًٞٞهٞال٠ ٢رغر ق

ٗزٝك٠ٞ ًَٚ ٞز ةُٞسبي ضَٚسةؤْ ً٘ٗٞاٟ  شُٝد ٝ شؤز٠ هٞ ارزخيٞ ًٞغَٔ٘ل ٢ثح٢َٞ مسٞ  115 
   ٔ ًٗةٞاٟ شُٝةد    َ٘ل ٢ضى ٗب٠ ٢ِٚقةسب ٗزٝ  هةٞ  ً٘رهق٘مل  خ٘ ؾٞ كسبٗٝٗ  ٢ةَٞ ٢ً٘ٞزخيةٞ ًٞغة

٢ٞغخرف ٗ ٗٝوة    َط٢ع  خؤ٠ قؤاٞ غرلبشٗ هٞطٞ  َرةٟ ٢ٚدلبٍٓٚ ٗ مسٞبايرا قُٞد ضره َٚم 
 زَٙلٟ شؤز مسٞ وٌٚٞو كس ٗٝ.ثاوط٠ٞ كس ٗٝٗ ٢ٚطوٚ ر ٝغٟ هٞ ٢ربايرا  
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ٗٙرْ ٓةةٞه لؤه ٟ ٗ قةةر٠ٗ كةة٘ز بُٟ ٗ ذُةةرُٟ ٗ ككرُٚػةةٟ ٓةةٞه لؤه سبٗ       رمةةٞهٛ غةةر قةة  
٢ًٞس زب كٞ مسسبٗ ٢ٞورزمسٚػةٟ هةُٞرٗمسس . خؤغةٟ هٞطةٞي ًةر  ٗ ًِةدبه ٟ كَ٘ٙسٙةدب  هةٞ         

 وٞشّٗٙ  بُسب ار هُٞرٗق٘ٗ مٚدلٝو!.
هٛ غةر  ٘هٞ  ٝٗز٠ َل ز ٠ شٝكٟة    ًٞة ٞدب  قًٓٗٞاٟ قون مٞة ب٠     خةرُٟ ك٘ة خةرْ   ٝم٘ة

ٞ     ىىط٘ةةضٞه  ٘ ُٞاٟ كس ٗ َٞاور ٢ٞؾ ٞٓرُٚػٟة طةسو  مسٞة َ مسةؤ٠ ًَ٘رقة كسبٗ زب٠لةس ٝ   ظى ُٞة
اٟ مة٘ة٘ال٠ َل ٘ امثىىًٗةٞة مس ٗ اٞغةٞة . مسَٚ طةٞة هًٞةٞة مسةةةثىىىىُةٟة ٗٝٗ خرُةٞة بُٟ َ٘ٚلٟ اةةس ٗبوٚةة  ُةٞة

 زٝف ورةرزٝٗٝ مسٞاٞٗب٠ٗ هُٞرٗمسسبمس٘ٗ.٘طكٞزٍٙ خرْ هٞ 
 

 ًٗةتة:٘شلاآلٙةن دةرحةق بةَ حل
و. ٢ةَٞ وطةٞٙٞ شؤز زبضةوٞ  شؤز٠    اثى ٜٙخ مٚبرزٝاةٞ هةٞ اٞكةٞز ٗز ٠ َةر     ٢ٞه َّٚ اةرز 

ًٗٞو  مسٞ ًٞمسد٢َٝٚلٟ ثس  ُ٘ٗزٗ ً٘ضرمٚدٝٗٝ  اٞغٞك٘زي كس ٗٝ. ٗٝ ه٢ٞةَٞ٘بي  َ٘ل
الٙس٠  ٞضي٘ز ةةةًٞٗةةٞاٟ اةة٘ٗٝ. اًٞرغةةر٠ َل٘ٗقَٚلةةٟ ُرً٘ضةةرمٚد ب هُٞرٗقةة سظىىٗ 

ٞ ق٠٘  ٞق وُ٘ٙ٘وٟ  ؾ٢روسٝٗ ٞ قةٞزوَٚلٟ كةَٞ ٗ   ٟ مسلةٞ. ٓةًٞ٘ٗٙرْ مسة   ٙقغرْ ٗ ُةر ز ٢ة
شؤز  ٝغ٘مسَِٔٚٞ ٙٞن. ًٞمسد٢ٝٚرْ ثس ٝ هٞ غر ٗغٞزٝف ٗ ًُ٘وٞٓرٙرْ مٚبرزٝاٞ هٞ مسٞ  

ٞ كٞ ٢ً٘ٞضٚطرُٟ مٞالٗٝ مسٞ ًٞشبٙر٠ غٞخؿة٠ٞٚ  ُٚلبو. ٓٚض غ٘مسٔٞ ُٚطايع٢ ٚ 
 ٙةةة٘ٝ  مسٞ ٝزٝةةةةٞٙلٟ كةةةٞ   طىىىايع خؤٙةةةرْ ً٘ضةةةرمٞ ٝٙٞكٟ شؤزٙةةةرْ هةةةٞ مسةةةٞخو ٗ     

 ٝ ٙٞكَٚلٚرْ مسُٞطةٚ    طايع٘،ٗ ٙر هٞٗ ً٘ضرمٞ ٠ٝ ٢َٞ ر ٙرْ  ٙر هٞٗ ًصٙرُٞ مسو ِدٝ
ٞ ً٘ةةٞاٟ شُٝةةدٙؼ مةةِٟٞٙ ٗٝكةةٗٗٝ. َلُ٘٘ةٞمس  الُةة٠ٞ  ًةةَٞلًٟ٘ مةةِٟٞٙ َثىىاٗ ٢ةَٞ ٢ةة

  هةٞ  طىايع ٘ ً٘ضةرمٞ ٠ٝ  ٠ة ورمٚدٝ مس٘ٗ. كٞزٍٙ خةرْ  مسةٞ ٢ٞٗؾةرف ٗ ةةٞال ٝاٟ خؤ    
ًٗةةٞاَٚلٟ طةةٞٗز٠ٝ  بًٞشزبُةةد. مسةةٞ َ هةةُٞرٗ ٢َٞ ر ٙةةدب اةةُٞٔر مةةٞهٛ       ٘ٓٚكةةٞٗٝ َل

ٞ يٛطىىف  خةةرْ ٗ  زب  ً٘ةة ٕ  مةة ورمسوٚةةٞاٟ َ٘كٌةةدبزٙرْ مسةة٘ٗ. ٢ٞةةةٞي ًؤه ةةٞاٟ       يىىٞ خىىا
هةُٞر٠ٗ  طتطكا ٥ٝمسٞزٝٗ خ٘بز ب مسٞ مٚووٞاٟ ط ٝه ٚرُٟ ُٞ بٗ هٞ مً٘سَٙلٟ ٗٝض٢ٗٞٞٗ

مسلراةٞٗٝٗ   مسس . ٗٝ ٢ٚو  ورمسوٚةٞاٟ ٢ة٠ٝٗٞ مسة٘ٗ كةٞ ٢َٚةسبْ مسةٞ اةٞٗب٠ٗ هةٞ زٝوٚة  ثةرن          
 ري مسلر.ٗ   ا٢ٌٞٛطًٗٞاٞك٠ٞ مسؤ ً٘ ٝاَٚلٟ مسٞ٘ثرٙٞ بز٠ َل

ه ة     ٞ  ٢َٞ َ٘كٌدبزٝ  كٞ ٓٞزٗٝكيٞ خإمٞيٛطف مسَِٚٚٞٗٝ ضٞز  ُسبي ًةرهق٘مل ٢ٞة ٗ  ةٞة
ال ٝاٟ هٞة       ٜٗبز و ٗ ةٞة ٗ  ٗٝ ة٘ز٢ٞة زٝف  ٗذًِٟة  ٘طى ٗ ٢ٞٗؾرقٟ ةُٞطٚصٗ اٞضي٘ز مس٘ة
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ٙف كٞة ا٘ٗغٟة ٗٝشٙسَٙلٟة     ًٞٞخَِِٟ٘ٙٚ ٗٝن ٢رغر ق   خرُٚػٞٗٝ  اٞؾدٙ  كسبمس٘ٗ. َٞة
ٗ. َةةرةٟ ٢   ال٠ ضةةَٚسةؤْ ًةةرهق٘مل  شؤز   ٚةةٚةةدلبٍٓٚ مسةةؤ اٞمسسٙ ضةةيو ٞٗ خةةر٢ري مسة٘ة ٠ٞ خةةؤ٠ هةٞة

 ٞ.ٚٓٞٗه ٟ  بٗٝ  مسٞ َ خٚرُٞو ٗ  ُٝر٢ٞاٟ  ورمسٚوٟ غٞز  ٗ ا٢ٞ٘ٙى ُٚ
 َٚلٟ شؤزٙػةٟ  ٝزَةٞق خةؤ٠ كةس .     ةة طىى مسرٗكٟ َِٓٚرٙٞ ثَٚػٞٗٝٗ ه٘  كٞزٍٙ خرْ

ٙةةٞكٟ شؤز طةةٞٗزٜٝ  بٙةةٞ  ٗ اةةٟ قرزضةةٟ اٞضةةوٍٚ كةةس ٗ مسةةَٞ    ٘بىىطةٞم ةةٞز خةةرْ زٗ
ًٗةٞاٟ شُٝةد  مسةٞ َ ٢ةَٞ مسَٚكة٘ٝ ط٘زطةٞ       ٘هٞ ٓٚكٞٗٝ مسة٘ٗ مسةٞ ٙٞكةٞ ثٚةر٠ٗ َل    اٞزَٞ 

    ٚ ٗ ٠ٞ٘ خةةؤ٠ ُ٘بُةةدٗ ٓةةٞز ٗٝكةة   ُٚٚٔرٙةةٞو  ٝزَةةٞق ٗٝزي ُٚعٌةةٞاٟ  ًرٙةة٠ٞ ٢ٞؾةةو
  ضٞمد٠  ًٞزََ٘ ٢ٞه ٟ:

 "مروبو طس  شب ٝ كسن غ٘ "
ز ٙس ٠ اةةرزخيٟ ورةةةرز  مؾةة ف ٞةةةٞشبق مسةّة ُٝهسٗمسةةدٞرََٚبٞك٠ٞ خةةؤ٠ قٞٗارُةةدٗ ًَ٘ةٞة

ق   ٤زٝف ٗ َٞق ُ٘ٙظ  ٢ٞه ة: َةرةٟ ٢ٚةدلبٍٓٚ خةرْ   زبشب   ٘طوٞه ًَٞٚلٟ مسة ووٟ  مسٞ  َق٘ة
 ٞ دّٙ ضةةرهٞ مسدبمٚةة ٞ   ٤قةِة ع ٗ مسساةةس٠ ضوطةةو قطةةر  زب مسدضةةو وبلةةسو   ٤خة٘ة  ضةةس٠٘  مسٔة٘ة

 طس  ًٟ ثسٗزٙد ق٘ ثسٗز ٝ غد خ٘بةٞ مسسٍٓ  زٙد.٤ ؼسٙم.. مسلٟ مسكٞ
ٛ ٘يٛطف ع٢ٞطٞز  ٕ  هة ٞ  ٠  هةٞ ؾةٞمس٘ز٠ ٗ  ٗٗز٢ُٞدَٙػةٟ كةٞزٍٙ خةرُٟ ةة       خىا

 ٞ مسةةةٞ اةةةٞ مسرل مسلس بٙةةةٞ مسةةةٞ   َىىىٛحٝط٢ غىىىرياش٣ ٢ٞطةةةٞز  ُٗؿةةةٚبَٚلٟ اةةةٞٗب٠ٗ مسب٘بٙةةة
دب ٠ة ٓٞٗبخ٘بٟٓ خةؤ٠  ٢ةٞٙو٘بُٟ ةةٞشب٠ خٚرُةٞاٟ َةرةٟ ٢ٚةدلبٍٓٚ هةٞثَٚؼ ٗو٘م       

غةةيرز٠ٝ ٢ٞمسةةدبٗ خةةؤ٠ زشطةةرز كةةر  مسةةٞ َ َةةٞٙف ٢ةةٞٗ ضةةٞزٝلرًٞ ارزٙلةةٞ مسةةؤ ٢ةةَٞ         
 ةٞال ٝاٞ ً٘ودز مس٘ٗ ٗٝ ٢ٞمس٘بٙٞ ٗبمس٘بٙٞ.

ٞ يٛطىف    خرْ   ٝزَٞق مسٞ ًٞٞ ُٝر٢ٞاٟ ٢رغر قٗٝ َػٚٞو ٗ  ٗةبٟ  يٞى خىإ،   مة ًٞة
اله٠ٞ    ُ٘ٞقسٝاٟ ارزٙخ ٗ هٞمِٞاٟ ٢َٞ ر ٝ. ٢ٞٗ ز٢ٝٚطٞ ةٞمسرزٝ  ٢رٗباٞخ٘بش مس ٗ كٞة هٞة ض٘ة

زٙبٟ      يٞ خىإ  مٞيٛطف ٗ ٘خؤ٠  وٞٓسًٝرَُٚلٟ ٗٝك مِٟ ٗب٠ ٢ُٞ٘بُةد ً٘وٞة ثٞٙةدب مسةة. ٙٞة
ٗ  مسٞة َ هٞة ٗٝووَٚلةدب      كٞة  ٝضةوٟ مسٞضةذلبٗ مسٞة مسسِٙةدبز٠ َِٓٚرٙٞة       ة٘ز٢ٞو ٗ غٞٓرًٞاٟ مس٘ة

٠         مس ال٠  ٗٝك٘ كُ٘طٞثٞ ٗ قةرٗٝ ة٘بُرُٞة كرُٟ خةؤ٠ ٢ٞة ٗ مسٞة ُِٚؤكٞة ثٚطٞة ٘ ٓٞه ٌٞاٟ  بٙٞة
ز       ٢ض٘ مسًٞٞؽ زب٠ٓٞه لؤه  ق كةس  كٞة ٓٞة ر٠ُٞ ٗب٠  ٝزَٞة ُٞمس٘ٗ  ً٘مرًٞهٞٙٞكٟ َٗٝػٚة

 ٗ ضَٚسةؤْ ًرهق٘مل ٢ٞه ة: ارزٙخ هٞ شٙلس٠ َٞٙر ٢ٞكر.٘ٗٝك
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 ئةتابلى ه٘رِى طةٗرةًٗةتى ٘حل
 ٗى(ضله)فة

 
ٖ ٗٝ اةر   551ًٗٞاٞ هٞ ةِة٘مسٟ غةٞزوٟ ه٘ز ضةورُدب اٞغةٞك٘زي كةس ٗ هةٞ       ٢َ٘ٞ َل

 ضر   ٝٗبًٟ كس . 377  ٙٞمِٟ 827
ٗ اٟ ه٘ز ضورْ  ٗٗ مسٞؽ مسة٘ٗ  هة٘ز ٠ طةٞٗزٝٗ هة٘ز ٠ مسكة٘ن. ٢ةَٞ اٞوطةٌٚراٞ هةٞ         

 َٚ ٟ  ٢ٚةةٞٗبخرل٠ وةةٞز ُٟ ضةة ٢ةةَٞ  ٗٗ مسٞغةةٞ   ًٟٞ ٓٚ سٙةةدب ٓةةٞمس٘ٗ. ٗٝ  ٗٗ مسةةسب َةةركٌ
 ٟ ٢ِٙٞ ؾةرل ٞكٞٗاٞ  ٝضةو ُ   ه٘ز ٠ طٞٗزٝ  ُؿ٘ز . هٞ ٗب٠ مسٞ زٞ ز ٗ ًٞمسْ٘ٗ  مس

ك٘ز ٝشب٠٘ هٞٗ ٗٝووٞ ب ُٚ٘ٝٙٞكٟ ه٘ز  ضورْ هٞذَٙس ٢ٚدبز٠ٝ خرُٞ بُٟ  غ٘ي  ب مسة٘ٗ.  
هةةٞ  -مسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ زٙ٘بٙةةٞو- ّٙ مسةة٘ٗ. ٗٝ ٢ةةَٞ خرُٞ بُةةٞ ٢ةةٞ ٙف ٞٗٝ َ٘كٌةةدبزٙرْ ضةة

 َركٍ مسْ٘ٗ.شًٝرُٟ ضرضرُٚٞٗٝ هٞٗ  
مسى ٞهةةٞ ٢ةةٞٗبخرل٠ وةةٞز ُٟ ثَِٚ ةةًٟٞ ٓٚ سٙةةدب ؾةةٞ  ًةةره َٚلٟ كةة٘ز   كةةٞ هةةٞ  ةةة      

ٌعةةر  ٠ ٢مسى ٞهطةةٌرق ٠ غةةرًٞٗٝ ٓٚ سٙةةٞاٚرْ كس مسةة٘ٗ  ٓراِةةٞ ه٘زضةةورْ ٗ هةةٞ  ةةة ٢ٞ
 . 116  ّٙ مس٘ٗ  بُٚػذي٢ٞ ؾرلٞ ٠ خ٘زغٚد كٞ ٗٝشٙس٠ ًٞهٚم ًُٞٞق

  
 طٞٗز٠ٝ ٢َٞ خَٚو ٟ ك٘ز ٝ:

 6طاهرب٘ ئة-1
ٜٚٗ٘ضىًىْٞ قةةٞضةةٞؿ٢ٞمس٘ ٢ةٞة  ٗ مسِٞٙةٞة ب ٗ اةٟة قةةرزع     بىٛى مسةٞة ٝع َركٌةةرُٟ    . هةٞة

ٞ ٙٞٗٝ مس٘ٗ. ك٘ز ٝشب٠   117 ضوغس٠  ٗ مسٞة ٢ةرشبٟٙ غةؤزٝاٟ    ًٞة ْٞ كٞة ُةر٠ٗ ق  ٞضة ٞؿ٢ٞمس٘ ٢ة
                         

ٞ     ٢ِٚطٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢ٚط َ  116 ٞه ة: ٢َٞ خَٚو ٟ ك٘ز ٝ هٞة ٢ٚةدبز٠ٝ قة ٢ ٘ زٙٞٗٝ   ضًى ٓراُ٘ٗٞة   ٗٙةدب هٞة ض٘ة
ُٗٞ ٢ةة  ٙ ْ   ٙبةةرةٟ  ٢ٚوٚ روٚةةرْ   ذرًٚرقةةرزوري  هةٞة ثرغةةدب قة٘ة ًرل٠ طةٞة طةٞة  ٢ةٞة ٙ ْ ٗ ٞه ٝزمسرجيةةرْ ٗ طةٞة

َٗٙ٘ٝ ٓراُ٘ٗٞ  ٝغوٟ غٌٚرزي  غذلْب ك٘ 511كس ٗٝٗ ٞه    .  3 ٠ ه٘ز ضورْ  ةود ٖٖ  ب  ٞه
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بُلرزٝ ب       ٗ. َةةركٌٟ قةةرزع هٞطةٞة  َةةركٌٟ غة٘ة اٟ َةةركٌٟ قةةرزع مسة٘ة ٗ   بخوةٟة خدًةٞة مسة٘ة
مسٞة   ٠ٗ٘ضىً ْٞ قة ٞضٞؿ٢ٞمس٘ ٢ٞزي ك٘ز ٠ ٞ ٠ ك٘ز ٠ مًٞٞقطاٖس مس٘ ٢ٞ ٗسلِرٙٞاٟ مس٘ٗ. 

ز َل  بُلرزٝ  ٘هٞغةةلسَٙلٞٗٝ ُةةرز ٝ ضةٞة اٟ غة٘ة ٗٝ.  طىىاٖس مس٘ ٢ةٞةًٗةٞة ٠ كةةس ٗ طٞز بٙةٞة غٞهٞمسةٞة
٠  كةةؤٝ طو٘ٙةٞة ٠      ز ٢ةةرزٝش٠ٗٗ خةةؤ٠ ُرَٚةٞة ٗ. ٗٝ هٞضةٞة ًُِٟ٘ مسة٘ة غس  شؤز ًةٞة ارمسم  ضةِة ٢ةٞة

 كس ُٟ ه٘ز ضورْ  ً٘ضرمٞ ٠ٝ كس . ٘ مسؤ ش٠ٗٝ بٙٞ. ٗٝ هٞغلسَٙلٚػٟ خطوٞ اٞك
كٌٟ           طر ،طاٖسمس٘ ٢ٞ و  ٗز ٝ ٗز ٝ ه٘ز ضةورُٟ َِٓٚرٙٞة ذَٙةس َ٘ة ز ٗ طةر مسٞة ضٚرضٞة مسٞة غٞة

ع ْ كةةس ٗ َل    زمسٞخؤٟٙ خةةؤ٠ ٢ةٚة اٟ قةة ٘خؤ٠ة٘ة هٞ ٗبٙٚةةدب ضةٞة ز  ٠ٗ٘ضىًىًٞٗةٞة َ  نىٛى مسةٞة
شزب.   ًٞة ٞقطاٖس مس٘ ٢ٞزٝف ط٘اٞزَٞ هٞ  ٞ ٝٗٝ  بًٞة ه لٟ    طىاٖس  مس٘ ٢ة ً٘ ٝاَٚةم ٢ٚةدبز٠ٝ ً٘ة

اٟ كةةةةس ٗ هةةةٞة  َ٘ل ز   555ًٗةةةٞة ا كةةة٘ة شبز ٢ٞضةةةة    ٖ  ب ٗٝقةةةةراٟ كةةةةس . ثَٚةةةِة ٗ: ٓةةةٞة ٠ مسةةة٘ة
ٞ   ْٝٗب  ُؿةس ٞٓوٞ ّٙ ث٢ٞ ٌر ٚم ٗز٠ٝ  مسٞة        ٢ ّٙة    ٢ة ز ٝ طٞة . ك٘ة ؽ ٗ وةصي ظلٍة ب ك٘ة ٚو٘ة

 ٢ٚوٚ روٟ مسسبكرُٟ  ٓراٞ ةَٚط٠ٞ مسرٗكٟ.
 
 شث:ئةزار ةتاثم ٓئة-2

َ٘كٌةةدبزَٙلٟ مروةةَى ٗ مةةر ي مسةة٘ٗ  ٗٝ هةةٞ شًٝرُٚةةدب ه٘ز ضةةورْ شؤز ثَٚػةةلٞٗو ٗ      
هطٌرق ٠ غرًٞٗٝ هةٞ شًٝةرُٟ   ٢ٞي ٞمسٞغرٙس هٞ  ة٢رٗٝ بْ ٗ  ٝٗه ًُٞٞد مس٘ٗ. طٞزَي مٞ

 ٞ  َٚلٟ مةةةةٞزٝو ٗةةةةةةطىىىىىع٢ةةةةَٞ َ٘كٌةةةةدبزٝ ب  ٓراِةةةةٞ ه٘ز ضةةةةورْ. ٢ةةةةَٞ مٞغةةةةرٙسٝ  مسةةةة
 هٞ خ٘بزٝٗٝ ُ٘ضسبٗٝ: -مسٞ طَ٘ٙس٠ٝ ارزحيٟ طصٙدٝ-َٚل٠ل٘ز  مس٘ٗ. ُرٗٙرْ ةةطىعمسٞ

ال٢ٛ ٞ  ًسبضةةةوٟ  ضدبضةةةرْ  شبٓةةةدٙرْ  مةةة   118 خورز٠ٞطةةة٘كٟ  ػيةةةر كُ٘ةةةٞ  مسةةة ٢
ٟ ٠ُُ٘٘د  مس ٢رالُٟ   ك ٟ   119 ُ٘د  مسدب٢ٟ  مس٘بشكٟ  غِ٘ٙد  زبكٟ  ةةرك    111   ٓةرزً

ٟ   113   سلةةةة٘ع  112 ك ةةةةٟ   111 طةةةةبم٢     116   ًرًٞضةةةةٟ  115   خنةةةة٢ٟ٘  كٌركػةةةة
 هرلب٠ٗ   هلٟ  ا٘بُٛ كٚر ًدحير ك٘ز   ك٘الز .. بخل.   117 بٗٙولٟ

                                                        
٘ ًٗٞاٟ ضوغسٙٞ  هةٞ  ٢ٍ٘ َل  117   ب   ٖ 543زٝف ضةوغس ُةرٗ وً٘رُةدبَُٚلٟ ضةٞؾ٘وٚٞٗٝ هةٞ      طى

 ٖ  ٝٗبًٟ كس ٗٝٗ هٞ ثرغدب مِٚ٘بُٟ ٢ٞارثلٟ  زبٗٝاة. 686 بًٞشزبٗٝٗ ار 
 ٚرز٠. وخٞمس  118 
 خركٟ.  119 
 ٓرزُٟٗ  111 
 غلٟ.٢ر  111 
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شبز ٢ٞضةة  مسةٞة ٗب ٘ ط٘ضىٝىٓةٞة ٝو ٗ ُ ةة َ مٞغةةرٙسٝٗٝ  وة٘ة خرُةٞة بُٟ   ٠ٗ شٙةةر كس ذ٠ ٢ةٞة
اٟ    ٠  بطرلكةةس ْ. َةةدٗ ٠ ًًٞولةٞة ٗب٠ٗ  ٝزثٞز بُةةدٗ ٗ اٞكةٞة زي ٠ هةٞة ه٘ز ضةةورْ مسٞاةٞة  غة٘ة

خٚٞك٠ٞ ٢ٞؾةة ٞٓرْ.      بز قسضةٞة ن    ارمسم اطوةٞة ٠ ضةةوغس٠ ٢ةٞةطٞٙرُةةدٝ قة٘ة ُد  ٝقعٞٙةٞة قةٞة
ز٠  مسٞة َ    ٘ هٞغلس٠ ُرز ٝضٞة ز٠ ث ظى ً٘ٗ ةرزَٙلٚةدب غةلرٗ زؤذ مسٞة زؤذ       ٠َقٞة مسس ٗ هٞة ٓٞة ِٞة

  ٙدب مس٘ٗ  ٗٝ اٚ رزٝو ٗ شزبمٞو هٞ اٞزٝوٚدب مس٘ٗ.٠ ٓٞشبز ٢ٞض  هٞ شٙرذُ ٘
ٝكة٠ٞ ُةرز ٝ   ٗٝ ٢ٚصب بُةٟ شٙةر  مسة٘ٗ. هةٞ ثرغةدب ك٘ز ِِِ       شؤز وٞؾٞمسٞٗ طُ٘د مسِٚركسب

ارثلٟ ٠ ٢ةةٞ٘ ٢ٚووٌٚرضةةٟ مِٚةة٘بُٟ  ٠ ٠ مٞمسرضةة٢ةةٞه آل ّٙ ٢ةةٞ ال٠ خٞهٚ ةةٞ  ُرؾةةس 
 ٗه ٟ كس ٗ مسسبو ٗ خ ورُٟ مسؤ ُرز .٘كس ٗ خٞهٚ ٞ وب

ٙركس ٗ ككٟة     ًْٞٞ قاىىطةةض٘ه  ٓٞشبز ٢ٞض   هٞطٞ   ٠ خ٘بزشًٚػةدب   ؤضةورٙٞاٟ ثٞة
ز    ٛطى ُٞاَٚلٟ مسٞىىط٘ةك٘ز ٠  هٞ  ٗب٠ ضٞه   ٢ٜٓ ٢ٞث خؤ٠دب مسٞ غٚر َٗي  ٗٝقةراٟ كةس ٗ ٢ٞطٞة

اٟ كس مسةةة   ٖ٘  زبضةةو مسةةة  الشًةٞة كةٞة ؾٞ ضةةر  َل  655اةةرزخيٟ ٗٝقةةراٟ    اةةر  555ًٗةٞة
655 ٖ 118 . 

 
 ئةتاثم تٚطوة-3

بٙلٞٗٝ  هٞ خرُةٞ بُٟ ضةوغس٠ قةرزع مسة٘ٗ. كةٞ خٞمسةٞز٠       ك٘ز ٠ ٓٞشبز ٢ٞض  هٞ  
مسةةؤ ضةةُٞد٠ُٝٗٞ   مد٠ ضةةوغس٠ٞٗٝقةةراٟ ٓةةٞشبز ٢ٞضةة  طٞٙػةةوٞ قةةرزع  ٢ةةٞارثم ضةة  

ز ُةةر٠ٗ ٢ةةرًؤشب٠ ٓةةٞشبز ًٞةة٘ ّٙ م٢ةةٞ َةةٞوٟ خرُةةٞ بُٟ غةة٘ي هةةٞ وً٘رُةةدب٠ طيةةري  
  هٞغلسَٙلٟ  ٗٗ ٓٞشبز كٞضٟ كس ٝ ضٞز اٚطوةٞ  هةٞ ُصٙةم وةٞ ٠  مسرل٢ٗةٞ        ا٢ٞض 

                                                        
 ك٠٘.    112 
 ؼط ٟ٘ٙ.  113 
 كٌرُلؼ.  115 
 ػيرضوٟ.  116 
 بًٗولٟ.  117 
ٗٝقةةراٟ ٓةةٞشبز ٢ٞضةة  ٗ  زٝف ٢ِٚطةةٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢ٚطةة ًٞٗٝ  مسةةؤ  طىى٢٘ةةَٞ ارزخيةةٞ كةةٞ هةةٞ     118 

ًٗةةٞو ٗ غةةٞز ٗ  ٘ةوةة٘ع اٚطوةةٞ  بُةةسبٗٝ  ُرمسةةة زبضةةو مسةةة. قةةُ٘لٞ هةةٞ ٗب٠ قةةُٞد ضةةره ٟ َل     
 ٗٝ.٘مس سض  َر666الكؤ ب هٞ ٗٝوع٠ٞ مسٞغدب ب  قسَ ؤٓٞزبٙٞكٟ شؤز  ٢ٞارثم اٚطوٞ  هٞطٞ  ٓ
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ا     ا٘ٗغٟ ٢ة  ٞ  ضة٘بزَٙلٟ هةٞال مسة٘ٗ  هةٞ ٗب٠ غةٞز َٙلٟ      ؾة ٞارثم اٚطوةٞ مسةْ٘ٗ  اةُٞٚر ثَِٚة
ز مسةةٞ ارلَٙةةم كةة٘ذزبٗ هٞغةةلس٠ قةةرزع ًٞةة٘ ّٙ م٢ةةٞ شؤز غةةلر. مسةةٞ َ هةةٞٗ ٗٝووةةٞ ب طيةةري 

ذل ٠غلطةةوٟ خةة٘بز ٗ غٞهٞمسةةٞ مسةةؤ اٚطوةةٞ ًرٙةةٞٗٝ. هةةٞ ٗب٠ ٢ًٞةةٞ ضةةوغسٙٞكرْ  ضةةة ةةةرز   
ثةرؽ مسةَِٞٙٚم اٚطوةٞ هٞغةلس٠ كةس ٝ ضةٞز       هٞغلسٙرْ زَي كس   مسٞ َ ٓٚكٚرْ ثةُٞكسب. هةٞ  

هٚى ٠ َةةةركٌٟ ٢ةةةٞٗ  ٞ ّٙ خةةة٢ةةةٞ ُةةةٞٗبَٟ هةةةٞ  َطةةةرَ  َطىىى٢ع هةةة٘ز ٠ مسكةةة٘ن  ٗٝ مسةةةٞ
ٞ   شٝٗ ٤ ٢ٞضةةبرو  خٞهٚ ةة٠ٞ مسٞغةةدب هةةٞ وً٘رُةةدب٠ مسٔةةر     َطىى٢عكةةس . هٞ ٗبٙٚةةدب هٞضةةٞز مسةة
 ّٙ ٙةُ٘ظ  ب  هةٞ خؤشضةورُٞٗٝ هٞغةلسَٙلٟ ُةرز ٝ ضةٞز       ٢ٞ ٌر  ٚطسغرض  ٗ م  ّٙ ٥٘

هةٞ ٗ اٞكةٞٙرُٟ اةر ْ ٗ َٗٙةسبْ كةس  ٗ مسةسب٠ اٚطوةٞٙرْ         َطى٢ عهٞغلسٝ مسٞ ه٘ز ضورْ ٗ ٢َٞ
٢ٞضرلٗ هٞ وٞال٠  الٓ٘ج  ب َٞثظ كس . ٢ٞارثم اٚطوٞ خؤ٠ كةؤكس ٝٗٝٗ مسةٞ هٞغةلسٝٗٝ    

بٗىىىا٤  ّٙ ُٙ٘طةةٟة ك٘غةةةو ٗ ٢ةةةٞ ز٠ٗٗ اَٚلةةةس ْ ٗ هٞطةةةٞه ٚرُر كٞٗاةةةٞ غةةةٞز ٝٗٝٗ مٌةةةر   
 بك٠ٞ  مسٞزٝ ٠ كس .طسغرضيٟ ٢ٞضرل كس ٗ مسٞ ٗٝمد٠ مسٞز بُٟ مسس ٜٔ  ٢ٞ

ٓ  655هٞ ضةره ٟ   الكةؤ  هٞطةٞ  القةر٠ٗ ً٘غ٘هةدب زٗٗٙلةس ٝ ثرٙوةٞخوٟ       ؤٖ  ب  كةٞ 
ٞ  ٢ٞارثم اٚطوٞ مسؤ ًٞؾوَٞٞاٟ ً٘ه م ٗ  ٝٗه ٞاٟ خؤ٠  هٞطةٞ   ٚخٞالقٞاٟ مٞمسرضٚ

ٓ ؤٓ الكةةؤ ٢ةةٞارثلٟ ؤالكةةؤ زَٙللةةٞٗو ٗ هٞطةةٞه ٚر ٢ٚػةةورلبكٟ ضةةٞقٞز٠ مسٞغةةدب٠ كةةس . 
ٞغو ٞو مسة٘ٗ.  ؾة ع  كس ٗ ٢ٞارثم هٞ قٞةٚعٞاٟ مسٞغدب شؤز  بخوٟ وً٘رُٟ  كٚو٘ورمس٘

   ٞ ٞ  ريث٥ىىكةة٘ذزبُٟ خٞهٚ ةةٞٗ ً٘ضةةو ٌرُرْ شؤز اةة ةَٚطةةٞ َطةةٟ   َطىى٢ع٠ اَٚلةةس ٗ هةةٞ مسةة
   ٓ الكةؤ كةٞٗو  ٗٝ هَٚةٟ مةرةص     ؤُٞقسٝاٟ خؤ٠ ٢ُٞٞغرز ٝٗ. ٢ةَٞ وطةر٠ُٞ  مسةٞزطَٟ٘ٙ 

مس٘ٗ. كةٞ ٢ةٞارثم َطةٟ ٢ةَٞ مرةصٙة٠ٞ كةس ٗ غةرزٝشب٠ غةُٞرمٞو ٗ هٞخ٘بُٞاسضةٟ          
 الكؤ ق٘ٗ مسؤ ه٘ز ضورْ.  ؤُٟ ٓر٥ٝالكؤ مس٘ٗ  قٞزَٞاٟ مس٠ِٚ٘ مسٞمسة ؤٓ

ًظ ٞالكةةؤ  كٚو٘وةةرمس٘ع ٠ ضةةٞز بز٠ مسةةٞ هٞغةةلسَٙلٞٗٝ ُةةرز  مسةةؤ طساِةةٟ  غةة    ؤٓ
زغْ٘ ٠ مسةةسب٠ ٢ةةٞارثم  مسةةٞ كةةركٟ طةة٘و  كةةٞ ًٞؾةةو َٞٞو ٗبٙةةٞ ًةةّ ٢ةةرهةة  ٥ىىا ّٙ ٢ةٞ  

مسَِٚسٙوةةةٞ ال٠ ٓ كةةةؤ  اةةةر ضةةةٞمٟ مسلةةةَٞ ٗ زَٙلوةةةرْ غًٞةةةٞٗٝٗ هٞغةةةلس٠ ً٘غةةة٘ي          
٘ ٗٝمد٠ةدب كةٞ اةر ٢ةٞٗ ُٞطٞز َٙوةٞٗٝ      ٠ة مسطٞز َٙوٞٗٝ. ٢ٞارثم ٢َٞ اٞكوٚ ة٠ٞ مسةٞمسرؽ شبُ  

َٚ  ٢ةٞ  ًظ ٞه٘ز ضورْ  غٞز  هٞطٞ  هٞغلس٠ ً٘غ٘ي ُٞكر. غ سطة٠ٞ   ّٙ كةٞ طٞٙػةوٞ ً
 قٔسكٞ   كٞ هٞ َةدٗ ٠ ه٘ز ضةورْ مسة٘ٗ  ا٘ٗغةٟ هٞغةلس٠ ً٘غة٘ي مسة٘ٗ  ًٞوؿةٞ ٠         
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ْ ُٞ بٙةٞٗ طساٚةرْ ٗ شلرلمسُٞةةدٙرْ   خةؤ٠ اَٚطٞٙرُةدْ  مسةٞ َ ٢ً٘ةٞزب٠ ً٘غةة٘ي طَ٘ٙٚةر     
ٙةةرْ كةةس ٝ ه٘ز ضةةورْ.   ٗٗكةةس ٗ ٢ٞٗبُةة٠ٞ كةةٞ هٞطةةٞه ٟ مسةةْ٘ٗ  ٓةةًٞ٘ٗٙرْ ك٘غةةذي ٗ ز      

٢ٞارثم اطوٞ  هٞ اسضٟ ٢ٞٗٝ كٞ مسسبك٠ٞ مسل٘ذز   ًٞورًٗٝٞاٟ ُٞكس ٗ خؤ٠ خطةوٞ  
وةةٞ ٠  ةرمسِخػةةو . ٓٞزقةةُٞدٝ ٢ً٘ةةٞزب٠ ً٘غةة٘ي ٗٝمةةد٠ ٢ةةًٞرُٚرْ  بٙةةٞ  مسةةس ٗب٠      

ز ٝف ٓ كؤٗٝ مسؤ ٓرو. ٢ةٞٗ ٗٝووةٞ ٢ةٞارثم هةٞ     ط٘وٚو٠ٞ ٢ًٞرُٟ هٞ ُٞكس  ار ٢ُٞط٘ض
وٞ كةةةٞ ٓراةةةٞ  ٝزٝٗٝٗ ُرز ٙةةةرْ مسةةةؤ  اةةةٞٗزَٙص . مسةةةٞ خٚ قةةةٟ مٞٓةةةد٠ ٢ةةةًٞرْ  هةةةٞٗ  
ك٘غةةوٚرْ. ثٚرٗٝكةةرُٟ مسةةٞ  شٙةةٞٗٝ ًٞٙوٞكةةٞٙرْ ٓةةٞه طسو ٗ مسس ٙرُةةٞٗٝ ه٘ز ضةةورْ ٗ       

 هٞٗ  ُرغوٚرْ.
 

 رغْ٘:ئاهب ئادّٙ ئةدًض ةئةتاثم ظ-4
ذزبُٟ كةةركٟ  هةٞة  هةٞة ٗب٠  ًس٠   ؤز ٝف ٓطى٘ىكة٘ة ارثلٟ ه٘ز ضةةورْ ٗ ٢ةٞة الكةةؤٗٝ كةةسب مسةٞة ٢ةٞة

     ٠ ٗٝ ه٘ز ضةةورْ  ًًٞوٞكٞاٞكةٞة ارثلٟ اةةرشٝ ٓراةٞة ي  زب. كةٞة ٢ةٞة ٗٝ مسةٞة هٞغةةلس٠ ً٘غة٘ة طٞز بُةٞة
َ  ٛظَٗٙسْب ٗ ثٞزَٙػرْ  ٠.  ٠ ًٞة ٓرزي   ٝٗٗٝٗ٘ٗ كس مسة ٘ه ٍ ٗ غُٞرمٞاٟ ً٘غ٘ي  ٗ اٞكٞة ٢ٞة

زٝ خٞه    ٠ خؤٙةرْ ٗ  ٝضةلسب مسٞة         بمس٘ٗٙرُٞ غرك ٗ كَٚ٘ة  مسٞزٝمسٞة ٗ زَٙطٞة ٗٝ ةَٚطٞة لٞكٞة ٓراِٞة
 ؤخٟة ةةرزبُٟ     ٗٝٗٝ٘اٞمٌرلبو ٗ شزبمٞو ٗ مسَٞ ُٞٗمٞة هٞة ً٘ة ٝاَٚلٟ كًٞةدب ٗ اٞكٞة قة      

ارثم  شضةةةورُرُٟ هةةٞة غةةةرز٠       ٗٝ. ٢ةةٞة مر ٝو كٞٗاةةٞة ُرٗٙرُةةٞة ٚةةةصبج  ٗ ٢-ٚةةةدج٢زٝقةةةرٗ ضةةٞة
مس٘بز . ٓرِٗٙةةرْ ٢ٞقةة  ع  ب ٗٝ هةٞة  ٝٗز٠  غػةةذل  زب٢ةٞة ركرُٟ ًٞ٘ ضة٘ة مٟ ٢ةةر٠ٗ ٗٝ قةٚة ُبةٞة

شبز٠ ٗ  بزضةورُٟ ٗٝك٘ة مسٞٓٞغةو        غػذل  ٗ  شُدٝزٗ   كٞمسٞ ٢ر٠ٗ شؤزٗ ضةرز ٠ ٗ ًَٚسغ٘ة
ٗ. غةة مر ٝو  ثةةرُصٝ ضةةر     ٢ةٞة ًظ ٞٗبمسة٘ة َ اٞزَةٞة  مسةٞة ضةةلْ٘ ٗ ضةٞة  ّٙ ٢رهةة  ٢ةةرزغؤْ مسةٞة

 َ٘كٌٟ كس ٗ هٞ ثرغدب ٗٝقراٟ كس .
 

 :ٖئةتاثم ٙ٘شف ظا-5
ًٗةةٞاٟ ٘رُطةةة  ٙسهةةغ ٠ َلبقةةر خةةرْ مسةة٘ٗ. هةةٞ ٗب٠ ٢ًهةةٞ ٗٝقةةراٟ مسرٗكٚةةر هةةٞال٠ 

٘  ٗٗ ؾةةٞ  ضةة٘بزٝٗٝ هةةٞ ثرٙوةةٞخوٟ    ٠ه٘ز ضةةورُٟ  زبٙةةٞ. هٞطةةٞ  ٢ًٞٞغةةدب مسةةٞخؤ    
ً٘غ٘هةةدب ًرٙةةٞٗٝٗ مسةةؤ ٢ٚةةدبز٠ٝ ه٘ز ضةةورْ  ٗٝكٚوةةٟ اةةٞمري كةةس . هةةٞ غةةٞز ٠  مسةة٘زبق      
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بقر خرْ ٠  بٗ شؤز ٢ةرشبٟٙ ُ٘بُةد. ٗٝ هةٞ    ٢خرْ  ب مسٞ هٞغلس٠ ه٘ز ضورُٞٗٝ ٙرز٠ٞٙ  
ٙوٍ هٞ غةٞز  ب  ٝمس٘ٗ. قٚدبٟٙ   سض ْ ٗ  ٙوٍ  ب َرٗ اٟ طَٚ بقر خرْ  مسؤ٢ضٞقٞز٠  

مسٞ قسٙرٙدب طٞٙػو  ٖبقر خرْ ٗ  ٝٗزٙرْ طسو  مسٞ َ ٙ٘ضف غر٢ٓٞه ٚرُل٘ارٙٞ ضٞز 
طو٘ٙٞ  ٗ  ًٖٞاٞ طٞٗزٝٙٞ  خرْ ٗ اٟ خؤشضورْ   ك٘رخدب  مسٞزبًبٞز مسَٞ ٠ٗ ُٞةرا

َٛ مسٞخػٟ.    119  جسباذقإغرز٠  قرلٗشبْ  ٗ    ٠ ث
٘  ٖب٠ ٢ةةَٞ غةةٞز ٝ ٙ٘ضةةف غةةر  هةةٞ ٗ ٗ  ٖقةة٘ٗ مسةةؤ  كةة كةةس ٝ  ٢ضىىطو٘ٙةةٞ  ٗ اٞمةةٞز 

  غ٘ي ٝكرُٟ ُر٠َٞٚ  ًرًٞضرُٟ . مسسب٠ َركٌٞكٞٙرُٟ ك٘غو.
  اةرك٘ بز  ٗ  ٞظية ٢ٞبقر خرْ  ً٘ه لٟ ٢َٚسبْ كٞٗاٞ  ٝع  ٢هٞ ٗب٠ هُٞرٗقُٟ٘ٗ 

زغْ٘ مسةة٘ٗ  مسةةِٟٞٙ خةةسبث مسةة٘ٗ. هٞطةةٞ  ٢ةةربقرخةةرْ كةةٞ ٢هٞطةةٞ  خٞه ةةٞقٟ  ٖٙ٘ضةةف غةةر
٘ مسةؤ َةٞزٝكراٟ خؤزبضةرْ كةٞ  بٗب٠     ٠ؾةٚرُٟ هٞخؤٙةدب ُةٞ    ٘غدب وة٘ زٝاٟ م ٢ًٞٞ

  اركؤ بز هَٚلسب  مسٞ ُرمسٞ ه ٟ  ٗٗ ٓٞشبز ض٘بزٗ  ٝ ٓةٞشبز ثٚةر ٠ٝ   ٞظي٢ٞكؤًٞكٟ مسؤ 
 683   هٞ غٞز ٠ خؤزبضةرُدب  غةلر    ٞظي٢ٞهٞطٞ  خؤ٠ مسس  مسؤ ًٞمرُٗٝٞاٟ. مسٞ َ 

ب  ب مسةةةةٞ قةةةةؤ  طٞز بُةةةةٞٗٝ  هةةةةٞ ٖ . ٗٝ هٞغةةةةلس٠ هةةةة٘ز   مسٞضةةةةٞز  ارمسةةةةرع  ٗ  ُ٘اةةةةرُص
  ٖاِٚ٘ٙٞاٟ  شؤزٙرْ زَي ًس   مسٞ ٓٞشبز َر  خؤٙرْ طٞٙرُدٝٗٝ ه٘ز ضورْ. ٙ٘ضف غةر 

ٗٝ ٘ ّٙ ؾةةرَ   ب قةة ٢ةةٞ ًظ ٞزغْ٘ خةةرْ  مسةةٞ غةةٞٗوٟ خ٘بةةةٞ غةة   ٢ةةرمسةةٞ ٢ةةًٞس٠  
 ِٟٙ طةسو ٗ  ٢ةٞ  ًظ ٞه٘ز ضورْ ٗ هةٞٗ  ككةٞك٠ٞ ؾةرَبٟ ًةرزٝ كةس ٗ خ٘بةةٞ غة       

  ٘ طٞز بٙةةٞٗٝ  ٖ ّٙ  ٙ٘ضةةف غةةر ٢ةةٞ ًظ ٞغةة ٞبةةةمسةةؤ٠ ُةةرز . هةةٞ ٗب٠ غةةٞٓر ٝاٟ خ
 ه٘ز ضورْ ٗ هٞٗ  ٗٝقراٟ كس .

 
 فراشٚاب:ئةتاثم ئة-6

قسبضةةٚرمسٟ كةة٘ز ٠ كةةسب مسةةٞ ٢ةةٞارثم ٗ ٢ةةٞٗٙؼ ٢ٞظيةةٞ ٠  ٢ٞ ٖهةةٞ  ٗب٠ ٙ٘ضةةف غةةر
ه ةةةٍ ٗ هةةةٞ اظىىىمسةةةسب٠ ُةةةرز ٝ ثرٙوةةةٞخوٟ ً٘غةةة٘ي ٗ خؤٙػةةةٟ هةةةٞ ه٘ز ضةةةورُدب ًرٙةةةٞٗٝ.    

زب٠ وٞ ضيٟ  ٝٗز٠  ٓصبز بضة  ٠  خ٘بُٞاسع مس٘ٗ.  ٝضٟ كس  مسٞ غٞ زٗ خسبثٞٗ ش
ٞ ْعىاّ  ٗ خ٘بةٞ ٘ٗٝك ٞ يٍ ٞةة  ٜىٔ   ٢ة ٞ   ز٘ ٜىٔ ؾى   ٢ة ٔ  ٢ة   ٓٞزٙٞكةٞ مسةٞ ُةٞٗمة     ٜى

                         
 َٞٗو قسضٞك هٞ  ٗٗز ٢ٞؾ ٞٓرُٞٗٝ مس٘ٗ.  119 
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   ٞ هةةٞ خةةصَ  ٗ  َطىى٢عمسٞٓرُةة٠ٞ ثَٚطةةساّ ٗ ًةةرَي ٗ ًةة٘ه لٟ  بطةةرل كةةس ْ ٗ ك٘غةةوِٟ. مسةة
َٛ ُةَِٞٓٚرْ ٗ ثٚةر٠ٗ    ط٘ زٝقدبز٠ ٢َٞ خرُٞ بُٞ  زبٙرُلس ٝ ٢ٞؾ ٞٓرْ. مسٞ َ ٗبش٠ هة

ٞ ٢ررُر. هٞٗ مسِٞٙٞ ب ُرز  مسٞ غَِ٘ٙٚ هةٞ ز٢ٗٞضةر٠ وٞ ضيةٞ هةٞ      َطى٢ عزغْ٘ خرْ ًس . مسة
 ؾٚرُٚرْ كس ٗ ٗبزي ً٘غ٘هٚرْ ك٘غو.٢٘ٞؾ ٞٓرْ م

رو  ٗٙطةةوٟ هةةَٞ قس ٢ٞارثم ٢ةةٞ ٞاٞ ٢ٚطةةوٚ ر ٝ مسلةةرٗ مسةةؤ ًٓٞةةٞ بْ ٗ ٗ اةٟة   ؾةةقسبضةٚة
ٞ ٞقرزضةة هةةٞ خصًةةرُٟ خةةؤ٠ مسةةَٞركٍ اةةٞمري كةةس .   ٢طىىعٗٝ اةةر ٢ٞطراةةٞ خوٚ ةٟة قةةرزع  مسةة

ٞ ٢ٞ الي ٠ ك٘ز ٠ٞ ة ٘ ارثم اٚطو٠ٞ مسٞ هٞغلسَٙلٞٗٝ ُرز  مسؤ ًَ٘رقة زٗ    ٖكس ُٟة  كةؤ  ظى
هةةٞٗ  ا٘ٗغةٟة هٞغةةلس٠ ً٘غةة٘ي مسةة٘ٗ ٗٝ غةةلرُد٠. مسةةٞ َ كٞٗاِةةٞ خسبثةةٞٗ اةةر ْ ٗ هةةٞ       

 ثس َٙلر ً٘غ٘هٞكرْ هَٚٚرْ طٞز بُٞٗٝٗ خسبث غلرُدٙرُّ.
هةةدب٠ بٙةةدبةٟ  ب طىىٛ كٚخةةر ا٘خةةرْ  كةةٞ ٢ةةَٞ خٞمسةةٞز٠ مسٚطةةو  هةةٞ وً٘رُةةدب٠ ٢ةةًٞرل   

رو ٗ ٢ٞلسَٙلٟ ً٘غةة٘زي هٞطةةٞ  هٞغةةلس٠ هةة٘ز ٠ مسكةة٘كدب ُةةرز ٝ ضةةٞز    هٞغةة ارثم ٢ةةٞقسبضةٚة
ذزبٗ         خؤ٠ زبُٞطسو ٗ زبٙلس ٝ وةٞ ٠  ةرُبخػةو . هةٞ خةٞه لٟ ه٘ز ضةورْ شؤز كةٞع ك٘ة

 شؤز٠ خٞه م هٞاسضٟ ً٘غ٘ي زبٙرُلس مس٘ٝ ٢ٞغلٞٗو ٗ ه٘ز ضورْ ار ْ ٗ َٗٙسبْ كسب.
قسبضةٚرو هةٞ اسضةرُر    ٢ٞخػوٟ  ب. هٞ ثرغدب هٞغلس٠ ً٘غ٘ي  ٝٗز٠ وٞ ٠ ةرُب

ً٘ بقٞمةة٠ٞ ُةةٞكس ٗ اٞضةةوٍٚ مسةة٘ٗ  ٗٝ ُرز ٙرُةةٞ ثرٙوةةٞخوٟ ً٘غةة٘ي هةةٞٗ  مسةةٞالر٠      
خةةراْ٘ٗ  مةةٞق٘ٗ كةةسبٗ  ٙطةةرُٞٗٝ كسبٙةةٞٗٝ مسةةٞ َةةركٌٟ        ٖ سٗن خةةرْ  ٗ  ثر غةةر  ٢ةة  

ه ةٍ ٗ خسبثةٞٗ ٓٞزقةٟ ثٚةرٗ     ٛظى ه٘ز ضورْ. كٞ طٞز بٙٞٗٝ  مسةٞ ً٘موةر    ٝضةٟ كةس  مسةٞ      
 مس٘ٗ ٓٞزٙٞك٠ٞ مسٞ مسٞٓرُٞٙٞن ك٘غو.ًروَ٘ي ٗ  ٝٗه ًُٞٞد 

   ٗ رو  ب  مسةةةٞ َ  ٢ٞٝه ةةةْٞ ز٠ٗٗ مسةةةٞ  ٗكةةةٞ  غةةةرشبْ خةةةرْ  مسةةة٘ٗ مسةةةٞ َ٘كٌةةةدبز  ٢ٞ قسبضةةٚة
 ٖ . 696قسبضٚرمسٟ ك٘غو  ٢ٞهٞ ٗبٙٚدب هٞضٞز غلراٟ  ٓ٘زك٘ بن ٠ ٢ًٞرل٠ قرزع  

 

 د:ةمحئةدّٙ ئةد  ٝصرةتاثم ُئة-7
ٖ ٗٝ اةر   696باٞ هةٞ  ذًٗٞاٟ ٢َٞ ٘ارثم. َل٢ٞقسبضٚرمسٟ مسسب٠ مس٘ٗ مسٞ ٢ٞهٞ ٗب٠ 

لةٞ  مةً٘سَٙلٟ   ثار٢ٞضر    ٝٗبًٟ كس ٗٝ  ٢ةَٞ   38مسؤ  35ٙٞمِٟ  733ٗٝ ٙر  731
ـرُٚةةدب زبمس٘بز مسةة٘ٗ  مةةر ي ٗ مروةةَى ٗ زٝمٚةةٞو ثةةٞزٗٝز مسةة٘ٗ. هةةٞ  ٢ٞشؤز٠ هةةٞ ضةةٞزب٠ 

قسبضٚرمسٟ اةٞمٌرل كةس ٝٗٝٗ زٝقةرٓ٘ زبَةٞو هةٞ      ٢ًٞ٘ ٝٙٞكٟ كًٞدب خسبث٠ٞ  ٝٗز٠ 
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ٌةر   ٚك٘ز ٠ م  ٜٔ ٢ٞطب ٛق ٝٗه ٞو ٗ ًر  شٙر  مس٘ٗ. ًٞهٚم  ه٘ز ضورُدب ةَٚطرل مس٘ٗ.
ٗ غةر٠ كة٘ز ٠ ًةٞهٚم    ٝٗبُٟ كس ٙٞ ٗٝكٚوٟ خؤ٠ مسؤ ه٘ز ضورْ. خٞضةس ٞٓوٞ ّٙ ث٢ٞ 

 ِٟٙ كس  مسٞ ضٞزهٞغلس  ٗٝؿرؾَى ٢ٚةدبز٠ٝ ًًٞوٞكٞاٞكة٠ٞ مسةٞ ُةٞٗمة     ٢ٞ َطرَ 
  بًٞشزبُد كٞ خؤٙػٟ ٗ خٞه لٚػٟ مسٞ اٞٗب٠ٗ َٞضرُٞٗٝ.

ًر٠ خؤغٞٗٙطةو.  ًة   ٢ٞ  وٝؾسٞارثم ٢ُٞ ٠  ه ةآلٜ  ٛضىً ٞال قة ٞ ّٙ  شؤز مٚوٍ ٗ م٘هٞة
ى ايعحِى   ٗز  ارزٙخ ًع ٍ ٘وٞشِٟٗٙ ًٞغٔ ُر٠ٗ  يف احٛاٍ ًَٛى ٔ و ٢ٞة  ُؿةسٝ  ٠ مسٞة ٗٝ ٝ   ٜى

بُٟ  ثةرل ٠  بٗٝاةة.       ٚة ُ٘ٗضٟ ٗمسةؤ٠ ٓٞ ٙ  ٚ ٞ كةس .  فٌعٍة بالُطةرو  مِٚ٘ة طٛط٘ى  ٞدي مسة ٢ة
 َ ه ة ٢ةةةةٞة ٠ مسِٚةةةةةر كةةةةةس ٗٝٗ  161ارثلةةةةٞة ٢ٞ٢ةةةةٞة ٝٗ ٗبةةةةةصبج  ب مسةةةة٘ة٠٢ هةةةةٞة   44ًٞ زٝضةةةةٞة

 . 121 َٚلٚػٟ مسؤ مٞغرٙس هُٞرٗ قٚركرُر  زٗضو كس ٗٝةةطىىىعمسٞ
 
 ٗةَ:ٗى د ٖدّٙ ٙ٘شف ظائةدكّ ٗتاثم رئة-8

 ٝٗبًةٟ كةس ٗٝ. َ٘كٌةدبزَٙلٟ     741ٖ ار  733باٞ هٞ ارزحيٟ ذًٗٞاٟ ٢َٞ َ٘ل
ٞ  ٢ٞه٣ٞطي  ٞمر ي ٗ مروَى  مس٘ٗ. مسٞطَ٘ٙس٠ٝ ً ؾةسٝٗ  ُطرو  ً٘ه لٟ ٢َٞ ٢ٞارثلةٞ اةر مس

 ٗٝ.٘خؤشضورُٞ  ٗٝ ار الً٘ضورْ؟ ٗ قرلٗشبْ مس
 
 ةَ:ٗدٗ فراشٚابىئةدّٙ ئةدمظفر -9

ٚ  ٝٗ كة٘ز ٠  مسةٞطَ٘ٙس٠ٝ   ٞظي٢ُٞر٠ٗ  ٘ ٞدي مسة ٢ة ٗ    طٛطى َٝ ٗمسةسب٠  ٙ٘ضةف غةرٟٓ  
  ًٞٞهٞ ٝٗز٠ ٢َٞ ٢ٞارثلٞ ب  ٢ٞٗ ٗ اٞ طٞز بٗٝ.  مسٞطَ٘ٙس٠ٝ قطٛط٘ ٞدي مس٢ٚٗٝ. ٘مس

 . 121  ٝٗبًٟ كس ٗٝ 756ثلٞ ار ًٗٞاٟ ٢َٞ ٢ٞارً٘٘ ٝاٟ َل خلطسٟ ٢ٞ

                         
  اٞقؿةةةٚ و هةةةٞ  اةةةرزٙخ  ٜىىىٔو ٢ةةةٞ  ؾةةةسٝٞرثم ُا٢ةةةًٞٗةةةٞاٟ ٘اةةةر ُٚٔرٙةةةٞاٟ  ٝٗز٠ َل  121 

طصٙةدٝ  ب ٓٞٙةةٞ  مسةةٞ َ هةةٞ ٗب٠ ٢ةةَٞ ارزخيةةٞ  اةةُٞٚر ٢ٚطةةوٚ ر ٝ هةةٞ ٢ِٚطةةٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢ٚطةة َ ٗ  
  كوَٚبٞك٠ٞ  ٗووؤز  قسٙض  كسب.

   ٢ةةَٞ ٢ٞارثلةةٞ مسةةٞ ً٘مرؾةةرل٠ اةةٞضي٘ز٠ 112 ٗووةةؤز قةةسٙض هةةٞ ٢ٞضةةٞزٝكٞٙدب  كةة٘ز هس  ي  121 
ٞز بزَٙلٟ اةةةٞضي٘ز. ٗٝؿةةةر  هةةةٞ مسةةةِٟٞٙ شًٝةةةرُٟ ٢ةةةَٞ ٢ٞارثلةةةٞٗ  هةةةُٞط  ب٢ةةةَُٟٞٚ ٢ةةةٞٙلر مسةةةٞ ضةةة 

 ٢ٚطوٚ ٠ اٞضي٘ز ب قى ضره َٚم قرؾٚوٞ ٓٞٙٞ.
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   ٚ ٞ ٗٝٙةةر شؤز كًٞةةٞ. ًةةرلشب  ٚةة ٝز  ًةةّ  مسةةٞ ٢ةةٞخ قٟ ٢ةةَٞ خرُٞ بُةةٞ ًةةٞموً٘رو ُ
 ٢ٞضلُٞدٝز مسٞطَ٘ٙس٠ٝ زٙ٘بٙٞاٟ ٢ً٘ٞزخيِٟٚ ٢ٞٗ  ٝٗزٝ  ٢ٞه ة.

 

 ُ٘ر اه٘دٗد:-12
ٗٝ. خٞشَِٙةةة٠ٞ ٘مسةةةآلٗ مسةةة  ًٝةةةٞ. شؤز ٗضةةةسٙف ٗ  ٝع ٗقسبضةةةٚرمسٟ  ٢ٗٞخٞه ةةةٞقٟ 

 حىان٢ُ فىازع   ز٠ٞقة َ٘ع  ًٞٞق آزا ٗٝ مسٞطَ٘ٙس٠ٝ  ةٔرْ  ٢ٞارثلٟ ٓٞه وٞكرُدٗٝ.
 ٖ  كَ٘ٙس٠ كس ٗٝ.713-761 

 

 دّٙ بعِم:ئةدًض ةظ-11
ٝ  اةر  ٗ  ٗٝ خٞه ٞقٟ  ُ٘ز به٘ ٗ   مس٘  121 َٝ  بُسب٠ٗٝٗ  ٗ ٖمسٞ ك٘ز ٠ ٙ٘ضف غر

ًٗٞاٟ كس ٗٝ. هٞ شًٝرُٟ ٢ةَٞ ٢ٞارثلةٞ ب  ه٘ز ضةورْ هةٞ غةٞز ٗ  ٝمة٘ب٠       ٖ٘ َل 781
 غطةةةذل ٠ كةةةس ٗٝ مسةةةٞ  زٞقةةةَ٘عىىىُؿةةة٘ز٠ ٞزٝز٠  ٙةةة٘ٝ. غةةةر ًضىىى٘شؤز  ز٠ٞقةةةَ٘عىىى

 ًٖٞزكةةٞشٗ هةةَٞٗٙ٘ٝ قةةُٞد ضةةٞقٞزَٙلٟ مسةةؤ ضةةٞز ه٘ز ضةةورْ كةةس ٗٝ. مسةةسب٠ زٝوٚبةةٟ غةةر  
ٞ  ٢ٗٝ. ٗبوٚعْٞ هةٞ  ٘ٗٝٗ مسٞ ٢ٌٚدب ٠ ثػِلٞٗٝ ٓراُ٘ؿ٘ز  غ رة مسًٞ  َطى٢ عبةصبج  مسة

 ٖ ٙٞ. 764ٗ  762ضل٠ٞ غر غ٘ةرة  ؤشزبٗٝاٞٗٝ كٞ مر٢ٚد مسٞ ضر ُٟ 
 

 د:ةمحئةم ثري ٚهةً-12
ٗٝ مسةةٞ َةةركٌٟ ه٘ز ضةةورْ ٗ هٞطةةٞ  ًةةٞهٚم ٓؤغةةُٞط    ٘هةةٞ ٗب٠ ٗٝقةةراٟ ثػةةِم مسةة  

خرُٞ بُٟ خؤ٠ كٞٗاؤاٞ غٞز ٝٗٝٗ ك٘غةو٘ٗٙٞاٟ. مسةٞ زٙ٘بٙةٞاٟ     عطا٢٣ُٞرَٗٙم هٞ 
  ٗ ٓؤغةُٞط ٓةٞز ٗٗكٚرْ مسةسبٗ كة٘ز ٠  ُة٘ز بهة٘ ٗ   مسةْ٘ٗ. هةٞ         ٞظية ٢َٞٚم  ةة طىىعمسٞ

 ٠ هةٞ ه٘ز ضةورْ كس ؤاةٞ  ٝزٝٗٝٗ    ٞظية ٢ٞرل ًٞهٚم ثة ز٣ ٞقَ٘عُؿ٘ز ٞ ٗبٙٚدب غر ً
 هٞ ثٚرًٗرو٘ه ٟ ه٘ز َٙلٟ ك٠ٞ كس ٗٝ مسٞ َركٍ.

  هةةٞ  زبَ ٞظيةة٢ٖٞ  ب  كةةٞ اةةٞضي٘ز٠ هةةُٞط مسةةٞ ه٘ز ضةةورُدب زبمسةة٘ز   ثةةرل     795هةةٞ 
٘ هةٞ ثرغةدب هةٞ غرلبشٙػةدب شٙةرزٝاٟ كةس ٗٝ اةٞضي٘ز َ٘زًةٞاٟ         ٠ة ٓ٘زًص  ب قةؤاٞ ال 

                         
 ّٙ ٓؤغةُٞط ٢ةٞه ة ٗ مسةٞ كة٘ز ٠     ٢ةٞ  ًظ ٞزباٞكٞٙةدب  غة  ض٘  هٞ ًَ٘رخلطس٢٣ٞ  ًٞٞق  121 

  ب٢ُٞة. ثا٢ْ قسبضٚرمسٟ ٢ٞ
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٢رمسةةرٗ ٢ٞةةةدب ٠  بٗٝاةةٞٗٝٗ ٢ةةٞٗ  ٗٗ    طساةة٘ٝ. هةةٞ قةةٞزًرَُٚلٟ ًٞخؿةة٘ف ًةة٘ه لٟ    
   ٞ ُؿةةة٘زٝٗٝ  ٝزكسبمسةةةْ٘ٗ   ٙطةةةرُٞٗٝ   ًٞ ٖز ٝف غةةةرطىىى٘ٓةةةٞشبز ًةةةر  هةةة٘ز ٠ٝ كةةةٞ هةةة

ُؿة٘ز ب مسةٞ   ًٞ ٖ ٠ هٞطٞ  غةر ٞظي٢ٞقسبضٚرمسٟ مسسب٠ ثرل ٢َِٞٓٚسبُٞٗٝ ه٘ز ضورْ. ٗٝ 
ُد . ثةةرؽ مسةةَِٞٙٚم اةةٞضي٘ز٠ هةةُٞط هةة٘ز ٠    ٞزوًٞٞمسرزًوةةٞ هٞطةةٞ  خةةؤ٠ مسس ؤاةةٞ  ضةة   

 ثرل بظيد ٗ بقسبضٚرو  ب اٞوطٍٚ كس ٗٝ. مسصٗزطٟ هٞ مسِٟٞٙ
 ٠ هةةٞ ك٘ٓةةرْ  ش  ب  ٞظيةة٢ٞ   ثةةرل ًٞةةٞهةةٞ ٗب٠ ٗٝقةةراٟ اةةٞضي٘ز  ًةةرلشب ثةةرل ق   

ًٗةٞاٟ ه٘ز ضةورُٟ زَٙلخطةو٘ٝ  مسةٞ َ هةٞ      ٖ٘  ب ٢ٚةدبز٠ٝ َل  ٢811ٞضرل كةس ٗٝٗ هةٞ   
 ٗٝ.٘ؾٚرَُٚلٟ  بخو٠دب هُٞرٗ ق٘م

 

 عٚد:ةب٘ شئة-13
رزًوةٞ هةةٞ غةةرلبش  بُسبمسةة٘ٗ  هةةٞ ٗب٠ ٗٝقةةراٟ   ٝ   ٗٗ ضةةر  مسةةٞ مسٞظيةة٢ٞكة٘ز ٠ ثةةرل  

  ب هٞ ُرٗق٘ٗ. 821مسرٗكٟ مس٘ٗ مسٞ َركٍ ٗ هٞ 
 

 حصني: ٖظا-14
مٚدٗ خٞه ٞقٟ مسة٘ٗ. هةٞ ٗب٠ مسةُٟ٘ٗ مسةٞ َةركٌٟ ه٘ز ضةورْ  هٞطةٞ         ٞمس٘ ض٢ٞك٘ز ٠ 

  ب ك٘ذزب. 827ًرلَٙلٟ خصًٟ كٞٗاٞ غٞز ٝٗٝٗ هٞ ٢ٞ  ٜٔ ناٚع ٢ٞث غٚر
 

 دين كاوس:د٢ٞغياث -15
َطةةري  بطرلكةةس   مسةةٞ َ شؤز٠    ًٖٗةةٞاٟ هةةٞ غةةر  ٘ٓؤغةةُٞط مسةة٘ٗ  ٗٝ َل كةة٘ز ٠ 

زك هٞغلسَٙلٟ ُةرز ٝ   ٖدلبٌٟٓٚ ك٘ز ٠ غر٢ْٚ اطَيثَِٚٞق٘ٗ هٞ ٢َٞ ر ٠ اٞضي٘ز ض٘
ًٗةةٞو ٜ٘ٗ مسٞاةةٞٗب٠ٗ هةةُٞرٗمسس ٗ هةةٞ ٗب٠ ٢ًٞرُةةٞ َل ٘ضىىًًٞٗةةٞاٟ قةة٘ضةةٞز٠٘ َل

 كٞٗاٞ  ٝع ز٢ٗٞضر٠ مٞغرٙس٠ مسٞخوٚرز٠.
 

 :هظةالحً٘
زٝف  اسكٚةةةةر ًٔةةةةرةسّٙ مًٌ٘ٚةةةةٞ طىىىى٘ؤز قةةةةسٙض  كةةةةٞ هةةةةٞ زٝكةةةة٠ٞ  ٗووةةةةثىىىى٢٘ةةةةٞ

مسةة  كةةسبٗٝ  ٢ٞطةةٞز مةةِٟٞٙ ٢ٞؾةةو ٞك٠ٞ مسةةة  مسٞزبضةةوٟ  طىىً٘دٙسٙيت ٙةةٞٗٝ اٞزةًٞةةٞٗ 
ه ةةٞمرو ٗ ٢ةةٞقلرزَٙلٟ شؤز  ٗذًِرُةة٠ٞ مسةةؤ كةة٘ز  اٚرٙةةٞ  ٗٝ هةةٞ اةةرزٙخ ُرقةةة      اطىىًةة٘
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و ُةةٞطؤز ز . اثىىٜٗضةةس ٗ َٞوٚقةةٞاٟ َةةر   ٘زٝقرُةةٞ مسِطىى٘قةةُ٘لٞ اةةرزٙخ ٢ةةٞمسة مسةةة   
 ٞ ٞ هةةْٞ هةةثىىً٘ة ٗٙطةةو٘ٗٙٞاٟ ٢ٚطةةوٚ ر ٝ مسلةةرٗ   ٜٗ٘ضىً ٞ قةة ٢عىىفٞ ً٘غةرمسٞٓٞاَٚلٟ هةة

ٙةةةدٝ ٗٝ اةةةٞٗبزخيٟ ً٘موٞمسةةةٞز٠ٝذل  خرُةةةٞ بُٟ    ذةةةةةخٚ قةةةٟ زٙ٘بٙةةةٞاٟ اةةةرزخيٟ ط  
ٗٝٗ ٘زٙٞ غٞزٙبٞ ورُ  ُٞمسظ٘ٗبٙٞ كٞ خؤغٟ مسَٞ ُٞظاٖس ٜٗ مسٞ ا٘زن  بمسِة. ٘ضًٞق

ٚ مس٘ ٢ٞهٞ ثرغدب غٞهٞمس٠ٞ  ن. هٞ ٗبٙٚةدب  ٝ مسةٞ ًةر  مسةؤ ضةٞز هٞغةلس٠ اة٘ز      طاٖس٣ نىس 
 شٙراس مس٘غص٠ ُ٘بُدٗٝٗ ٢ٚدٙعر٠ ُٞمسُٟ٘ٗ وًٟٞٗ ك٘ز ٠ كس ٗٝ.

مس٘ ٢ٞٗٝٗ هٞ شًٝرُٟ ً٘ٗٞاٞ مسٞو٘ٝاٞ ك٘ز  مس٘هٞطٞ  ٢ًٞٞغدب ارزٙخ ٢ٞه ة ٢َٞ َل
ٝٗٝ ار ٢ٚطوٚ ٠ ً٘غ٘ي ؾٞ  ضره َٚم شٙراس مسةٞ اةٞٗب٠ٗ ضةٞزمسٞخؤ مسةْ٘ٗ ٗ هةٞ      طاٖس

ًٗةٞاَٚلٟ ارمسٚعة٠ٞ   ٘ز٠ مسُ٘ٗةٞ َل ًٗراٟ ٢ٚط َ مسٞ ًٞةب٘٘مسروٟ َل ٗثرغدب ٗٝك٘
 ً٘غ٘ي ٗ اٞضي٘ز٠ هُٞط.
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 ًٗةتى ه٘رِى ك٘ضم٘حل
 خ٘رظٚدى ٗة ٙا

 
 

وةةةٞز ُٟ  ٢طضىىىٝمٞغةةةرٙس٠ هةةة٘ز ٗ غةةةٞٙس٠ٝ غةةةٌٚري ٗ غةةةٞزمسٟ ه٘ز ضةةةورْ اةةةر ٢ةةةٞٗب
غٞغةةًٟٞ ٓٚ ةةس٠  هةةٞ َةةره ٟ مٞغةةرٙسٙدب مسةةْ٘ٗ ٗ ٓةةٞز مَٚةةى ٗ خَٚو َٚةةم ٢ٚدبزٝٙةةٞكٟ   

 ٙدٝ  مٞغرٙس٠ ٢ٞٗ ٗٝووٞ ٢ًٞرُٞ مسْ٘ٗ:ذةةَ٘ٙس٠ٝ ارزخيٟ طًٞخؿ٘ؾٟ مس٘ٗٝ. مسٞط
ؾوٟ ه٘ز ٠ مسك٘كّ  ٢ٞ بٗ ٠  مٞمسرضٟ  قًٞٞ  كؤًرز٠  كس٠ٓٗ٘ ةِلسٟٗٙ  
ّ . مٞغةرٙس٠ اةس٠:   ٙٗٝ ٢ً٘ٞزب هًٞرُٞ مسْ٘ٗ  ٗٝ ٢َٞٗ مٞغرٙسٝ هٞ غ٘مب٠ٞ ضوغ٘ز

كةةرٟٓ  ٗزةةة٘بزكٟ   ز٠    ٖ  ضةةُِ٘د٠  ٢ةةرالُٟ  كةةر  ضىى٢ًٞكرزُةةد٠  ةِلةةس ٠  قةة  
هعبرع  موةةَ٘ ًةةر٢ٟ  ككةةرٟٙ  ضةةولٟ  ٢ةةٞمس٘ ٢ةةٞثسبُٗةةد  ًٗةةرثلٟ   بز٠  ٢رمسةةر كٟ  ٗ

 ٟ ٞ زضةرْ   ٢ٞبخل ْ. مٞغةرلٝاٟ ضةرٟٓ     …خ٘ كٟ  مسِةد٢ٗ زكٟ  مسٚٔةٟ  ٓٞزقةُٞدٝ   ٢ة
 ْٗ.٘مسٞ ه٘ز ٠ وطٞٙرْ ٢ٞكس  مسٞ َ ه٘ز  ُٞمسْ٘ٗ. خٞه لٟ  َٙٔراٚؼ ه٘ز  ُٞمس

ٟ ًٞخؿ٘ؾةٞٙرْ  ٢َٞ مٞغرٙسٝ ار ُٚة٠ٝ٘ وةٞز ُٟ غٞغةًٟٞ ٓٚ ةس٠ ٢ٚدبزٝٙةٞك     
 ّٙ ٢ةةٞ ٖ  َطةةرَ  551ُةةٞمس٘ٗ  ٗٝ اةةرمسٚعٟ خٞالقةةٞاٟ مسٞغةةدب مسةةْ٘ٗ  هةةَٞ ارزخيةةٞ ب     

ز ٝف ضةةٞؾ٘وٚٞكرُٞٗٝ َةةركٌٟ طىى٘قػةةرز  هةةٞ ٢ٞضةة٘ٓوٟ ُةةرٗ اةة٘زكَٚلٟ ٓٞٗغةةرز٠  
هةٞ ًٞمٚةٞاٟ ٢ةَٞ      122 ه٘ز ٠ مسك٘ن خؤشضورْ مسة٘ٗ. ٢ٞةةدب ٠ ٢ةٞارثلرُٟ خ٘زغةٚد٠    

ْ٘ٗ. هةةٞ ُٞاةة٠ٝٗٞ خ٘زغةةٚد غةة٘ةرة    َركٌةةٞ بٗ هةةٞ مٞغةةرلٝاٟ  ةِطةةس ٠  هةة٘ز  مسةة    
 ّٙ ٢ةٞ    ك٘ز ٠ خ٘زغٚد هٞطةٞ  ُ٘ز ًٞٞكس ك٘ز ٠ قٞمس٘مس٢ٞ ّٙ خ٘زغٚد ك٘ز ٠ ٢ٞ 

                         
مسةصٗز   هةٞٗ ٗ اةٞ َ٘كٌةدبزَٙم      ِطٚقوؤثٞ ٙر ٢ٞه ة  هٞ ثٚكؼ اٞغٞك٘زي ٢ٞارثلٟ ه٘ز ٢٠  122 

ُٝطةةٞ ٢ةةَٞ خ٘زغةةٚدٝ هٞطةةٞ  خرُةةٞ بُٟ خ٘زغةةٚدٙدب   مسةة٘ٗٝٗ خ٘زغةةٚد ُةةرٗ ٗٝشٙسَٙلةةٟ مسةة٘ٗٝ. ز  
 ًُ٘رضٞمسٞاٟ مسبة.
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 ّٙ خ٘زغةةٚد  مسةةُٞر٠ٗ  ٢ةةٞ ةرة ً٘ةةٞٗوٚعَٚلٟ مسو ِةةدٙرْ مسةة٘ٗ. غةة      ٠ مسسبٙةةرًٞةةٞق
 مسٞغَٚلٟ ه٘ز ٠ مسك٘ن مس٘ٗ. ٢عفٝ ّٙ ض٘ٓوٟ ٙٞٗٝ ًَ٘ر٢ٞ  َطرَ 

 
 دّٙ خ٘رظٚد:ئةدجاع ٘ظ-1

ز ٠  571 ّٙ  ٢ةٞة ٠ ٗٝقةةراٟ َطةةرَ هةٞة  ٗب ً٘ٗ هة٘ة زمسٞخؤ٠ ٓةٞة ٗ مسةٞة َةةركٌٟ ضةٞة ٖ  مسة٘ة
ةرة   ٗ    ٢ٞة  مسك٘ن. مٞغرلٝاٟ  ةِلس ٠   كٞ ٢رمسرٗ ٗ ٢ٞةدب ٠ غ٘ة ُّٗ هٞة مسٟ مس٘ة  ّٙ ًِط٘ة

      َ ٗ  ٗٝ ٢ةٞة ةرة    ذٗٝووةٞة ب هةٞة ٢ٚةةدبز٠ٝ  ضةةسخرو مٚةةرز  ب مسة٘ة ٟ غة٘ة باةٞة زٝوٚةة  ٗ خٞؾةٌة
ةرة ٢ةةٞة  ّٙ هٞغةةةلس٠ زَي كةةةس٢ةةٞة  ٗ. هٞمسٞز٢ًٞةةٞة غةة٘ة رٝ  ب  ّٙ مسةة٘ة  ٗ هةةٞة وةةٞة ٠   ش٠ ضةةٚة

٠ مسٞغةةدب كٞٗاةٞة   ؾةةًَ٘ر ً٘ٗ  ًرُسٗ  ٙةةرْ مسةةؤ مسٞةََٚٔٚػةةو. خٞٚه ةٞة ٓرزي ٓةٞة ٞز٠ٝ كةةس   ٢ةٞة
  ِ ٘ مسةؤ  ٠َة مسِٞٙٞٗٝٗ ٢ًٞس٠ مسٞ غ٘ةرة ٢ٞ  ّٙ كس  كٞ اُٞٚر مسٞ وٞ ٠  ًرُطةرزب  ٗبشٙةرْ ه٠َبَٚ

 َ ٢راٟ ٢ةةٞة ٞ اطىىى٥ًٝ٘كرقةةٞة ٠  ٗ اةةٟة خؤشضةةةورْ  وةةة .  123 ٠  ارزشبن ٙػةةٟة  زبٙةةٞةاضىىىمٞاةةٞة
 ٢ٞه ة:  ٙدٝ مسؤ مسروٟ  ٝٗز٠ غ٘ةرة ٢ٞ  ّٙذرزخيٟ ط٘ا

ٙف ٢ةةٞ  ّٙ زؤضةةوًٟٞ مسةةسبشب٠  ٢ٞةةَٞ ٢ةةًٞرلٝ شؤز ثةةرل مس٘ٗمسةة٘ٗ  مسةةٞ ز٠ كةة٘ز ٠ ضةة 
ٞ ًٞٞاٚةدب مسةْ٘ٗ. هةةٞٗ ٗٝووةٞ ب  مٞغةرلٝاٟ  مسة     رخى  بضيةٞ هةٞ    ٢ٞوطةةرًٟ  ٢َطى عٙرو   مسة

                         
 ٢ٞه ة:  ٙدٝ ٢َٞ ًرةٞزبٙٞ مسٞ ُٞٗمَٚلٟ اس ٢ٞطَٚس َٙوٞٗٝٗذةارزخيٟ ط  123 

ًةرُسٗ  ٠ مسةٞ   اةٟ   ٘ٝى عفٝغ٘ةرة ٢ٞ  ّٙ خ٘زغٚد  ضسخرو ٠ مسَٚدٝع كةس ٗ ُٚٔرٙةٞو ًَ٘ةر   
   ٘  ز ٗ ٞكةةس . هةةٞ ثرغةةدب غةة٘ةرة ٢ةةٞ  ّٙ  كةة٘ز بُٟ خةةؤ٠  مسةة        َٗيُةةر٠ٗ غةة٘ةرة ٢ٞ  ِٙةةٞٗ وبةة

ٞزٝ ؾةة ٙرْ ًَ٘رٖز ٠ مسةةٞ هٞغةةلسٝٗٝ ُةةرز ٝ ضةةٞز مَٚو ةةٟ  ةِلةةس ٠  ٗ وةةٞ ٠   ش ضةةٚر   ٝٙةةدَٞ
كس ٗ هٞٗ غٞز ٝ ب َٞٙدٝز ك٘ذزب. هٞضٞز ٢ًٞٞ غة٘ةرة ٢ةٞ  ّٙ هةٞٗ مَٚو ةٞ ٓةٞز كٞضةَٚلٟ  ٝع       

ٞٙل٘غو. مسٞ ُٞاٚ ٞ ٓةًٞ٘ٗ  ًرُسٗ  ٙةرْ مسةؤ مسٞةََٚٔٚػةو. هةٞ ثةرؽ مسةَِٞٙٚم هةٞ  بز         مسلٞٗارٙٞ ٢
ْ      ٚـ٢ٞ هةةٞٗ   بٗب٠ وةةٞ ٠   . قةةٞٗٝ غةة٘ةرة ٢ةةٞ  ّٙ ٗ ُ٘ز٢ةةٞ  ِٟٙ مسةةسب٠  بٗبكةةسبْ ٗ قةة٘ٗ

ٗه ٚةرْ ُةٞكس   هٞضةٞز ٢ةٞٗٝ ٓةٞز ٗٗكٚرْ َةٞثظ كةةس ْ.       ٘ ًرُلرزب ٙةرْ ه٠َلةس ْ  ٢ةٞٗبُٚؼ وب   
ٚٞاٟ مسؤ مسسبك٠ٞ كةس  كةٞ وةٞو وٞ كةٞ مسٞ ٝضةوٞٗٝ      ؾب ًس ٗ ٗٝ  هٞ َٞثطٚدًُٞٞ٘ز٢ٞ  ّٙ ق

ُةةٞ ب. مسةةٞ َ غةة٘ةرة ٢ةةٞ  ّٙ كةةٞ شبُةةٟ مسةةٞمسة  بُةةٟ وٞ كةةٞ ُةةٞةراٟ ُرمسةةة  هةةٞ مسةةراٟ ٢ةةٞٗ وٞ ٙةةٞ  
ٖ .  591َٗي كةسبٗ طٞز بٙةٞٗٝ ه٘ز ضةورْ     ٘ه ٞو كس ٗ وبط٘ قٞ ٚـ٢ٞبقٟ هٞ  بز سطٗ ٢ٞ طساشى  

 كس .ًٗٞٗاٟ ٘هٞ  ٗب٠ ٢ًٞٞ ضٟ ضره ٠ذل َل
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ٙف ٢ةٞ  ّٙ زؤضةوَٞ  هٞغةةلسٙرْ زَي   ٞه٘ز ضةورُٚرْ طسابة٘ٗٝ  ٝع خؤٙةرْ. مسةٞ زٗ ضة     
ٞ   ك َٗي  هةٞ ه٘ز ضةورْ  ٝزٙةرْ كةس ْ ٗ غة٘ةرة ٢ةٞ  ّٙ       ٛطى س ْ ٗ هةٞ ٗب٠ غةٞز َٙلٟ مسة

ٙف ٢ةةٞ  ّٙ زؤضوًٞٚػةةٟ كس مسةة٘ٗ مسةةٞ ٞمسةةٞ ز٠ كس مسةة٘ٗ مسةةٞ ٗٝزي مٞٓةةد٠ خةةؤ٠ ٗ ضةة
ٙف ٢ٞ  ّٙ مس٘خورَُٚلٟ مسؤ ٓٞه بٞضةو ٗ مسةٞ ز٠ ك٘غةو.    ٞٗٝزي مٞٓد٠ ٢ٞٗ  مسٞ َ ض

٠ُة٘ شؤز٠ ثَِٚٞقة٘ٗ هةٞ    هٞ ثرؽ مسَِٞٙٚم غ٘ةرة ٢ٞ  ّٙ خٞمسٞز٠ ٢ةٞ ةِٚرٙٞاة٠ٞ شب  
ٖ  ب ٗ هٞ مً٘سَٙلٟ شٙةراس هةٞ ؾةٞ  ضةره ٚدب  ٗٝقةراٟ كةس . شؤز مةر ي ٗ         621ضره ٟ 

٘ خؤغٞٗٙطو مس٘ٗ  وٞمسسٝكٞغٟ هةٞ   ز ٝقةٟ وةًٟٞٗ هة٘ز ٝٗٝ مسةٞ ً٘مسةرزٝكٟ غةؤزٝاٟ       طى
ٓٞٙةةةٞٗ شٙةةةرزٝو ٢ةةةٞكس . ٢ةةةَٞ َ٘كٌةةةدبزٝ َةةةٞٙراَٚلٟ طةةةٞز ؤكٟ زبمسةةة٘بز . ٓرِٗٙةةةرْ   

هةةةٞ  ٝهةةة٘زبْ   ٝهةةة٘زبُٟ ثػةةةولؤٝ  ب  ب٢ُٞٚػةةةو.     ٢ٞقةةة٘ٗٝ  كرلٙةةةو  ٗٝشضةةةورُرْ   
 َ ٢رمسر   مس٘ٗ.ٝز٘ثرٙوٞخوٟ  خ

 

 ٙف ئةددّٙ رؤشتةَ:ةتاثم شئة-2
ق       ًٞة ٞك٘ز ٠ ُ٘ز ٢ٞ  ّٙ ق ٗٝ.  ٝزَٞة ارثلٟ  زبٗٝاةة. شؤز مةر ي مس٘ة بُٟ ٢ٞة  ٝٗ مِٚ٘ة

  َ ٞ  ذمسٞ زٝقرٟٓ شًٝرُٟ ٢ٞة . هٞة شًٝةرُٟ َل     َطى٢ عباٞة  مسة ُعٟ   َ٘ٚلرٙةرو ٓٞٙٞة ًٗٞا٠ةدب ًٞة
ز ٝٙ كس ٗٗٝٗ      ٘ ٠ةةةٞة ًْ٘ ُةةٞة ٠ ًةةٞة َ َره ةةٞة ٢ُٞٗٝةةةدٝ وًٞٗٞكةةٞة خسبثةةٞة كةةةسبٗٝ. مسةةٞة َ ٢ةةٞة

ًُِ٘رْ هٞة ٝٗز٠ غة    ٗٝٗ هةٞة ٗٝووَٚلةدب كٞة هةٞة     ٞمس٘مسة ٢ٞف ٢ةٞة  ّٙ ٝزُٞرًٞة كس٠ مسةسب٠ كؤمسُ٘ٗٞة
ٗاّ ٗ        َِٟٙ كةٞة ٗ  خةةؤ٠ ُٞةراةةدب  مسةٞة َ غة٘ة ُدٝ هةٞة ز٠  ٓٞزقةٞة ُٗٞ ضةٞة ٗ قة٘ة ًرًر مسة٘ة َةٞة

 ٘غوٚرْ. ز ب كٞزي ك٘ز ٠ مسُٞٚٔرٙٞو مسسبك٠ٞ هٞطٞي ٢ًٞرل م
 

 كر:ةب٘بئةرف ئةددّٙ ةظ-3
شًٝةةرُٟ ٢ةةَٞ ٢ةةًٞرلٝ  مسةةٞ غةةٞز ٗ  ٝمةة٘ب٠ زٝورمسةةٞو ٗ  ٗسلِرٙةةٞا٠٘ خٚرُةةٞاٟ         

 ٠ ٢َٞ خرُٞ ب زبمس٘ز ٗٗٝ.اطع٢ٞ
 

 عسئةددّٙ طرظاشب:-4
كس مسةة٘ٗ  ًٞهٚلةةٞ خةةراُٟ٘ٗ مسسبذُةةٟ ًةةرزٝ كةةس   ٢ةةَٞ   ٞمس٘مسةة٢ٞمسةةسب٠ غةةسف ٢ةةٞ  ّٙ 

َ  ٞمؿةةٞضو٘خٞهٚ ةةٞ  ً ٟ ضٞزهٞغةةلس٠ًٓٞهٚلةةٞ خراُ٘ٗةةٞ خ٘غةةلٟ ضةةوٌَٚرْ غةةر 
هٚوٟ ك٘ز ٠ مسٞ ز كٞ ً٘ ٝاَٚم مسة٘ٗ هةٞ مسٞغةدب  بُٚػةوب٘ٗ  كةٞ      ٞمس٘ٗ. َطرَ ٢ٞ  ّٙ خ
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مسٚطوٟ مص٢ٞ  ّٙ طسغرض  مسؤاٞ َركٌٟ ه٘ز ضورْ  هٞ مسٞغدبٗٝ قة٘ٗٝ خ٘شضةورْ ٗ   
هٞٗ  هٞغةلسَٙلٟ ثَٚلةُٞٗٝرٗ زٗٗٙلةس ٝ ه٘ز ضةورْ  مص٢ةٞ  ّٙ طسغرضة  ُةٞٙو٘بُٟ        

مسٞ اٞغ٘ٙقٟ ذ٠ُ٘ خ٘غلٟ  ً٘ورمسٞهة٠ٞ كةس . هٞغةلس٠     مسٞزبًبٞز٠ مس٘ٝضوة  مسٞ َ
زٝقةةدبز٠ َطةةرَ ٢ةةٞ  ّٙ ٙةةرْ كةةس ٗ مص٢ةةٞ  ّٙ طسغرضةة  اٞضةةوٍٚ مسةة٘ٗ ٗ       طىى٘هةة٘ز  

 ٢ٚدبز٠ٝ ًٞهٚم كٞٗاٞ  ٝع َطرَ ٢ٞ  ّٙ.
 

 هٚى:ةحصاَ ئةددّٙ خ-5
ك٘زغٞ مسٞٗ ز٠ كة٘ز ٠ غة٘ةرة ٢ةٞ  ّٙ خٞضةسٝٗٝ  ٗٝ هةٞ  ٗب٠ كة٘ذزبُٟ مسةرٗن        

  ّ مسةة٘ٗ. هةةٞ ٗب٠ ٢ًٞةةٞ كةةٞ ٢ةةًٞرزٝاٟ ه٘ز ضةةورُٟ مسكةة٘كٟ      قةة٘ٗٝ مسٞغةةدبٗ هةةٞٗ  ضةةرك
 ٝضةةةلٞو  مص٢ةةةٞ  ّٙ طسغرضةةةبٟ كةةةس  مسةةةٞ ٗٝزي مٞٓةةةد  مسةةةٞ َ ضةةةره ٟ  ٗبٙةةةٞ مسةةةٞ        
مسٞٓرُٞٙةةٞن مسةةرُطٟ كةةس ٝ ال٠ خؤ٠ةة٘ ك٘غةةوٟ. ًٞهٚلةةٞ خةةراُٟ٘ٗ ذُةةٟ  كةةٞ ٢ًٞةة٠ٞ     
مسٚطةةو  ضةةة كةة٘ز ٠ مص٢ةةٞ  ِٟٙ كةةٞ َٓٚػةةور ًِةةدب  مسةةْ٘ٗ  مسةةٞ  شٙةةٞٗٝ ُةةرز ٝ ال٠         

ٟ مسسب٠. ٢ًٞٞ مس٘ٗ مسٞ ضةٞمسٞمسٟ  ٗذًِرٙةٞاٟ مسةِٟٞٙ َطةرَ ٢ةٞ  ّٙ ٗ      ٓرو ٢ٞ  ِٙٞغ
  َٚ ٘ . ٗٝ هةٞ  ٌٖرْ غةر غٔرو ٢ةٞ  ّٙ ضةو زقةٟ ًرُطَٚلةر  قةُٞد ةةرز هٞطةٞي ٙٞكذلٙةدب       ظى

 َٚ ٞ  ٌٖرْ غةةةرغةةٞز ٙرْ كةةةس ٗ ُٚٔرٙةةةٞو ضةةةو ٗ اةةةٟ  َطىىى٢عغةةلر. وةةةٞ ٠  مسةةةٞٓرز  ٗ مسةةة
     َٚ ٙرزًةٞاٟ  مسةٞ   ٌٖرْ غةر ك٘ز ضورْ كٞٗاٞ  ٝع َطرَ ٢ةٞ  ّٙ. هةٞ ثةرؽ مسةِٞٙة ضةو

خٞالقٞاةةٞٗٝ هٞغةةلسَٙلٟ شؤز٠ ٓةةٞه طسو ٗ قةة٘ٗٝ ضةةٞز َطةةرَ ٢ةةٞ  ّٙ  هةةٞ  ٝغةةوٟ  
    َٚ ٗ   ٌٖرْ غةر  غرث٘زخ٘بضو  ب  ٗٗ هٞغلس اَٚم ٢ةر . ٗٝ هةٞ ُٞاٚ ةٞ ب ضةو   غرهة  مسة٘

 ٖ . 641هٚى ك٘ذزب  ٞٗٝ َطرَ ٢ٞ  ّٙ خ
 
 د:ٗشع٘ةدرئةددّٙ ًةب-6

   ً ِل٘خةةةةرْ  ٗٝ هةةةةٞ  ٗب٠ هُٞرٗقةةةةُٟ٘ٗ َطةةةةرَ ٢ةةةةٞ  ِٟٙ مسةةةةسب٠  قةةةة٘ٗٝ ال٠  
     ٓ الكةةؤ ٓةةرو مسةةؤ ٢َٚةةسبْ. هةةٞ ٗٝووةةٟ      ٘غةةٚلرٙٞاٟ َره ةةة كةةس . هةةٞ  ٗباٚٚةةدب هٞطةةٞ  

ٗ   مرٙوةةٞٗ خصًةةرُٟ ٘ضةةعٞ ز٢ةةٞ  ّٙ ًٞكةة٘ذزب. مس ٌٖرْ غةةرشٝٗالسبُةةٟ مسٞغةةدب  ضةةوَٚ
ٟ هٞطٞ  خؤ٠ ٓةٞه طسو ٗ مسس ُةٟ مسةؤ ه٘ز ضةورْ ٗ هةٞ ٗب٠ غةرُصٝ ضةر         ٓضوٌٚرْ غر

 ٖ . 658ًٗٞو كس ْ ٗٝقراٟ كس   َ٘ل
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ٗ ذَٞ ٢   باٞ َركٌَٚلٟ مر ي  مروب ٗ مرمل مس٘ٗ. هٞ  ققٞ غرقعٛ  ب شؤز غرزٝشب مسة٘
ٗٝ شؤز  ِٙةةدبزٗ مسةةٞ زَٝةةٍ مسةة٘ٗ. هةةٞ  ٗب٠ ٗٝقةةراٟ  هةةٞ مسةةِٟٞٙ  ٗٗ ك٘ز ٝكةة٠ٞ ٗ اةةرج    

بقةر  ٢٢ٞ  ِٟٙ غرٟٓ ك٘ز ٠ َطرَ ٢ٞ  ّٙ  غٞز ٗ  ٝم٘ب  ٝضٟ ثَٚلةس . هةٞ ثرغةدب     
 ٠دب مسٞ ارج ٢ٞ  ّٙ.ًٗٞا٘خرْ  ك٘ز بُٟ مسدز٢ٞ  ِٟٙ ك٘غو ٗ َل

 

 :ٖتاج ئةددّٙ ظا-7
ًٗةةٞاٟ كةةس ٗ ٢ٚدبزٝكةة٠ٞ مسةةرؽ مسةة٘ٗ. ؾةةرََٚبٟ    ٘باةةٞ َٞظةةدٝ ضةةره َٚم َل ذ٢ةةَٞ 

٢ةٞه ٟ: ٢ةَٞ خرُةٞ بُٟ خ٘زغةٚدٙٞ        زب٠ مبرضٟ  هٞ ةود٠  ًٗٗٝٚةدب آارزخيٟ مرمل 
ًٞهٚلٞكةٞٙرْ هةٞ    ٞمٞمسرضٚػٚرْ ثة ط٘اْ٘ٗ ٗ ٢َٞ مِٚ٘بُٞؽ مسٞ ضٞمسٞمسٟ ٢ٞٗٝٙةٞ كة  

بقرخةةرْ ٢ٞٗٙػةةٟ  ٢لٟ خ٘هةةٞقر٠ مٞمسرضةةٟ مسةة٘ٗ. مسةةٞ َ هةةٞ  ٗبٙٚةةدب      خٞٗبؾةةٟ ًةة٘ه  
 ٖ . 677ك٘غو  

 

 هم ئةددّٙ ٗ عسئةددّٙ:ةف-8
بقةةر خةةرْ ٢ةةَٞ  ٗٗ كةة٘ز ٠ٝ مسدز٢ةةٞ  ّٙ    ٢  ٖهةةٞ  ٗب٠ كةة٘ذزبُٟ اةةرج ٢ةةٞ  ّٙ غةةر   

ٝ  ً٘طةةع ٠   الز  ٙةةٞمِٟ ٘ٝفىىظٗ ٠ كةةس  مسةةٞ َةةركٍ. مسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢ةةرلب ٠ٝ ٢رلخةةرُٟ  ٗ
ظس٣ م ٢ٞ  ِٙٞٗٝ مس٘ٗ. مص٢ٞ  ّٙ َطِٟٚ مسسبغٟ  ُره٢ٞٚػ٘كرز٠ ًرهٚٞ  مسٞ ٝع ق

٠ خرْ مسة٘ٗ. ٢ةَٞ  ٗٗ مسسبٙةٞ ثةرُصٝ ضةره َٚم شؤز مسةرؽ ه٘ز ضةورُٚرْ        َالى خؿٛؾ٢٘ٝٞ
كٞضةةٚرْ مسةة٘ٗ.  ٢17111ٚةةدبزٝ كةةس ٗ وةة٘ٝاَٚلٟ ًُ٘رضةةٚبٚرْ ثةةٞٙركس . هٞغةةلسَٙلٟ  

ًٗةةٞاٚرْ ٘ٙرو ٙرْ مسةةٞ اةةٞٗب٠ٗ هةةٞ ه٘ز ضةةورْ  ٝزكةةس ٗ َةةدٗ ٠ َل   ٞمٞغةةرلٝاٟ  مسةة 
بوةةٟ رلٚ  كةةس ٗ طٞٙرُدٙرُةةٞ  غػةةذل  ٗ  ًٓٞةةٞ بْ  ٗ َةةدٗ ٠ ٢ٞضةة ٞٓرْ ٗ م     ا٘ضةة

ن ٢ةٞ  ّٙ شؤز مروةَى ٗ مةرمل ٗ هٞضةٞزخؤ مسة٘ٗ  مسةٞ َ مص٢ةٞ  ّٙ         ٞهة ٞمٞزٝو. ٢ةًٞرل ق 
٘ مس  ٗ ط٘ةٞمسرزٗ وٞٓرزٗ مسة زٍَٝ مس٘ٗ  ٗٝ ٢َٞ خٚ قٟ  ٞ  طى ٠ ُةٞكس ٝ  ريث٥ى مسٚعٞاةٞ  اة

ٗ ًًٞوٞكةةةٞاٚرْ َٞضةةةرُدٝٗٝ. مٞ بهةةةٞاَٚلٟ مسةةةرؽ خةةةٞه م   ٢ٞٚةةةدبزٝٙرْ. مسسبٙرُةةةٞٗ مسةةة 
٢ًِٞٚةةةٞو هةةةٞ ٓةةةًٞ٘ٗ الٙةةةٞكر شؤز مسةةةرؽ مسةةة٘ٗ  هٞطةةةٞ  َ٘كٌةةةدبزبُٟ  زبٗضةةةَٚٚرُدب       
ًُ٘رضٞمسٞو ٗ  ؤضورٙٞاٚٞكٟ قركٚرْ مس٘ٗ  ٗٝ هةٞ اٞؾةر ٗقراٟ غٞزٙبٞٙةٞ  كةٞ ٢ةَٞ      

 ٖ . 613 ٗٗ مسسبٙٞ هٞ ٙٞن ضره ٚػدب مًٞس٠ خ٘بٙرْ مسٞةََِٚٔٚر  
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 6خضرًاي ئةددّٙ ةج-9
 ٘ مسةة٘ٗ. مسةةٞ قسًةةرُٟ  كٚخةةر ا٘خةةرْ  كةةسب مسةةٞ     ٖز ٠ اةةرج ٢ةةٞ  ّٙ غةةر ٢ةةَٞ ٢ةةًٞرلٝ كةة

َ٘كٌةةدبز٠ هةة٘ز ٠ مسكةة٘ن. مسةةٞ َ  ٗ زٝوٚبةةٟ مسةةؤ ثةةٞٙر مسةة٘ٗ  ُٞٙرَُٔٚػةةو ٢ٚةةةدبز٠ٝ          
ًس٠ ُٞاة٠ٝٗٞ مسةٞ ز٠ كة٘ز ٠    ً٘ٗٞو مسلةر. ٢ةَٞ زٝوٚبرُٞغةٟ  َطةرَ ٢ةٞ  ّٙ مة      َ٘ل

هٚرضةٟ هةٞكٟ مسة٘ٗ. ٢ةَٞ  ٗٗ زٝوٚبةٞ      ٢ًٞظ ٢ةٞ  ّٙ  ٞغ٘ةرة ٢ةٞ  ّٙ خ٘زغةٚدٗ غة   
مٞاٚرْ ٢ُٞٞكس ٗ َٞار مسٞ ًٞمرُٗٝٞاٟ هٞغلس٠ ً٘غ٘زي ٢ٞٗ ُرٗٝٗٝ  هٞ ٗٝووٟ اط٥ٝ

ًري ٢ةةٞ  ّٙ ٙةةرْ هٞطةةٞ  قةةُٞد خصًَٚلٚةةر ك٘غةةو ٗ مسةةَٞ اٞزَةةٞ        ٞزبٗٗ غةةلرز ب ةةة 
 ٖ . 693هٚى مسس بٙٞٗٝ  ُٞٞا٠ٝٗٞ َطرَ ٢ٞ  ّٙ خ

 

 ر:ةً٘حصاَ ئةددّٙ ع-12
ٝع. مسةةٞ َ ؾٌؿةةرَ ًٗةٞاٟ ه٘ز ضةةورُٟ طساةٞ    ٢٘ةَٞ ٢ةةًٞرلٝ مسةٞ شؤز٠ خةةؤ٠ َل  

  كةةة٘ز بُٟ مص٢ةةةٞ  ّٙ طسغرضةةة  ٗ مسةةةروٟ ًٞةةةٞٗ  ٗ ُ٘ز٢ةةةٞ  ّٙ ق٘ظي٢ٞةةةٞ  ّٙ ًةةة
خصًةةرُٟ  هٞطةةٞه ٚر كٞٗاِةةٞ  ٗذًِرٙةةٞاٟ. َطةةرَ ٢ةةٞ  ّٙ مسةةٞ ًٞمرُٗٝةةٞاٟ هٞغةةلس٠    

زٝقدبز٠ ؾٌؿةرَ  ط٘ٗز مس٘ٗ. مسٞطصب ٝكرُٟ خ٘زغٚد٠  ًٓٞ٘ٗ ٘غ٘ي ثػو ٢ٞضوًٞ
ز ٢ةةرشبٗ ز ٝغةةةٚد مسةة٘ٗ. ؾٌؿةةةرَ   قةةُ٘لٞ ٢ةةةَٞ ٢ةةًٞرلٝ شؤ    ٗ  مسةةةْ٘ٗ٘ظي٢ٞةةٞ  ّٙ ًةة  

َ ٝز٢٘ٞ  ّٙ هٞغلسَٙلٟ شؤز٠ كؤكس ٝٗٝٗ هٞ َةدٗ ٠ خؤشضةورُٞٗٝ زٗٗٙلةس ٝ  خة    
ز ٗبش٠ هةةٞ َ٘كٌةةدبز٠ َِٓٚةةرٗ مسةةؤ ؾٌؿةةرَ  ًٞةة٢٘رمسةةر   هةةٞ  ٗبٙٚةةدب َطةةرَ ٢ةةٞ  ّٙ م 

 ٢ٞ  ِٟٙ مسٞةََٚٔٚػو
 

 ٗد:٘محةصٌصاَ ئةددّٙ ً-11
بمسةة٘ز . ٗٝ ُٚٔرٙةةٞو مسةةٞ شًٝةةرُٟ ٢ةةَٞ ٢ةةًٞرلٝ مسةةٞ غةةٞز ٗ  ٝمةة٘ب٠ مسةةِٟٞٙ خصًةةرُٟ ز

 ٖ . ٢695ًٞس٠  غوصبْ خرْ  ك٘ذزب  
 

 د:ةمحئةعسئةددّٙ -12
ً   ٘ ٠ ك٘ز ٠ مص٢ٞ  ّٙ ًَٞٞك٘ز ٠ ٢ًٞرل ق ٘ ٞضةِٟٚ كة٘ز ٠ مسدز٢ةٞ  ّٙ    ٗضةع

مسةة٘ٗ. هةةةٞ  ٗب٠ ؾٌؿةةرَ ٢ةةةٞ  ّٙ كةةةسب مسةةٞ َةةةركٌٟ ه٘ز ضةةةورْ. َٓٚػةةور ًِةةةدب  مسةةة٘ٗ     
َ ٞهة ٞضع٘ ٠ ك٘ز ٠ قٞمسدز٢ٞ  ّٙ ً رًؤشب٠ مص٢ةٞ  ّٙ مسة٘ٗ    ْ  كةٞ ٢ة  ٞضة ٞن ٢ةٞ  ّٙ 
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   ٗ ٗزٝاس مسة٘ة ٗ طةٞة كس . هٞة  ٗبٙٚةةدب   اطىى٥ٝٗٝ هٞة اٟ ُةٞة ارثم ٗ ٢مةٞة ٘ؾرٙو٘خةةرْ  كةةس ٠ مسةٞة ٢ةٞة
َِٙٚم مسدز٢ٞة  ّٙ      ٢َركٌٟ  الز. مسٞغٟ   ٗٝ. هٞة ثةرؽ مسٞة ِ ٘ ؽ مسٞ ٝع مص٢ٞ  ِٙٞٗٝ ًرٙٞة

   ًرٙٞٗٝ.ٞظي٢ٞٗٝقراٟ كس ٗ ًٓٞ٘ٗ ه٘ز ٠ مسك٘ن مسؤ مص٢ٞ  ّٙ ًرل 
 

 ْٗ:٘ت خاتةٗهةد-13
و ٘   ٢ٚةةدبز٠ٝ َلٞظيةة٢ٞ ٗب٠ ٗٝقةةراٟ مص٢ةٞة  ّٙ ًةةرل  هةٞة و كٞٗاةٞة  ٝع  ٝٗه ةٞة ًٗةٞة

    ٘ كسبٗ ُ ة لٞٙٞة ٢ٚةدبز٠ٝ ثَِٚٞة ْ   ذخراُٟ٘ٗ ذُٟ. مسٞ َ ٢َٞ ًٞٚه كر .  124 كٞٗاٞة  ٝع ً٘غ٘هٞة
ز ٠    ارثلٟ هة٘ة ٠ٗ كةةس ٗٗٝ مسةٞة ٢ةٞة لٞٙةٞة غة٘ة َ ًٞٚه َِٙٚم ٢ةٞة و  هةٞة ثةةرؽ مسةٞة طَ٘ٙس٠ٝ زٙ٘بٙةٞة مسةٞة

 ًٗٞاٟ مسؤ مص٢ٞ  ّٙ َطري مسٞةََٚٔٚػو٘ٗٝ.َ٘ل مس٘ٗ. ٗٝ اٞخوٟ ٖمسصٗز  كٞ ٙ٘ضف غر
 

 عسئةددّٙ حصني:-14
مٚدٝٗٝ اٞؾدٙ  كةسبٗٝٗ  ٞمس٘ ض٢ْٞ اىطةزٝف ض٘ه طً٘ٗٞاٟ ٢َٞ ٢ٞارثلٞ هٞ َ٘ل

 ةًٗٞاٟ كس ٗٗٝ.٘ق٘بز ٝ ضر  َل
 

 ٗد:٘محةظ٘جاع ئةددّٙ ً-15
زي ؤغٞمسٞطَ٘ٙس٠ٝ  ٗووؤز قسَٙض  ٢َٞ َ٘كٌدبزٝ كٞٗاؤاٞ ٓةٞٗب٠ ضةٞزمسٞخؤ٠ٙ٘ ًة   

ُٞمسْ٘ٗ ٗ هٞطٞه ٚػٚر كٞٗاُ٘ٗةٞ غةٞز ٝٗٝٗ هةٞ ُرٗٙةرْ      ٢ضٗٝ. خٞه م مسًٞٞ زبُ٘رضُٚٞ
مسس ٗٗٝ. غٞزٝقِرًٞ هُٞرٗقُٟ٘ٗ ٢َٞ َ٘كٌدبزٝٗ ًَٞى ٢ٞكراةٞ ٢ٚخوٚ قةَٚل٠ذل كةٞ    

ٞ ٓٞزقةةؤُة مسةةة ٢ةةَٞ َ٘كٌةةدبزٝ هةةٞ  ؾةةهةةٞ مسةةِٟٞٙ خؤ٠ةة٘ ٢ٞٓرهٚةةدب ثةةٞٙر مسةة٘ٗٝ. خ٘  
 ٖ  ب هُٞرٗق٘ٗٝ. 751
 

 ظ٘جاع ئةددّٙ:م عسئةددّٙ بّ ٚهةً-16
ز٣ غىا  ٞقة َ٘عى ٖ  ب   785ضةره ٞ مسة٘ٗ. هةٞ     12هٞ ٗٝقراٟ مسرٗكٚر َٓٚػور ًِةره َٚلٟ  

م مص٢ةةٞ  ِٟٙ ًةةرزٝ ٚهٞككةةٟ ًةةبىىا   ٚ ٥اَ ٝز٘مسةةٞ هٞغةةلسَٙلٞٗٝ ٓراؤاةةٞ  خةة غىىٛجاع 
 788الٙس٠ َ٘كٌدبز٠ مسٞغةدب. هةٞ   ٞ  ةٞظي٢ْٞ اطةكس . ككَٚلٟ اسٙػٟ  ب مسٞ ض٘ه 

                         
ٙةةدٝ اةةر شًٝةةرُٟ ٢ةةَٞ  ٝٗه ةةٞو خراُ٘ٗةةٞ مسرضةةٟ ٢ةةٞكر.  ٗبٙةةٟ خٞمسةةٞزبو هةةةٞ           ذةاةةرزخيٟ طةة    124 
 زٝك٠ٞ  ٗووؤز قسٙض ٗٝزطرلبٗٝ.ثِ٘طٚقو٘ثٞ ٙر٠ ٢ٚط َ ٗ ٢ٞ٢
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بْ  هةة٘ز ٠ ك٘قةةم هةةٞ َةةره ٟ ٢ٚخوٚ هةةدب مسةة٘ٗ.       ب كةةٞ اةةٞضي٘ز٠ هةةُٞط طٞٙػةةوٞ ٢َٚةةس    
َ ٢رمسةر ٠ هةٞ   ٝز٘ ٝٗٝ مسٞ مٞةٞهٞ طٞٙػوٞ ه٘ز ضةورْ. خة  ٖاٞضي٘ز٠ هُٞط هٞ  قرلٗش ك٘

ٞزٝٙٞكٟ ك٘زو شٝٗو ٗ َٗٙسبْ كس . ٗ اٞك٠ٞ مسٞ ار ْ ٗ وٞاب ٗ مةرَ  ؾ ٗب٠ ًَ٘ر
 اٞٗبٗ كس . ٢ً٘ٞزبٗ ز٢ٗٞضر٠ ه٘ز ٠ ًٓٞ٘ٗ ك٘غو.

 ٠ ٞظي٢ٞد ٚٙٞ ب هٞطٞ  ض  125 ٞ  ّٙ هٞ وٞ ٠  زًٚرْ م مص٢ٚهٞمسٞ زٙ٘بٙٞاَٚم ً
ك٘ز ٝكٞغةةةةةٟ هةةةةةٞ وةةةةةٞ ٠    بُٗد ٞزوًٞٞك٘ز ٙةةةةةدب ٢ٞضةةةةةرل مسةةةةة٘ٗٝٗ خةةةةةؤ٠ هةةةةةٞ  ضةةةةة  

َةةٞثظ كةةسبْٗ. ٗٝ  ٗب٠ ضةةة ضةةر  هٞطةةٞ  ك٘ز ٝكٞٙةةدب َُٚسزبٗٝاةةٞ    ب 126 ُةةدكرْ ٢ٞ 
ً يعابدٜٔ ٢ٞ ّٙٝشز٣ )ٞقَ٘عه٘ز ضورْ هٞ شًٝرُٟ   795هةٞ  غرهٚةٞاٟ ُ٘بُةد.   ٘ ب طةٞزَي 

م مص٢ةٞ  ّٙ هةٞ  مسسٗةة٘ز  ٝٗٝ قة٘ٗ مسةؤ      ٚهٞ ب كٞ اٞضي٘ز٠ هُٞط طٞز بٙٞٗٝ ٢َٚسبْ  ً
 غطذل  ٗ اٞضي٘ز ٢َٞ ةرزٝ مسٞزبضوٟ خركٟ ه٘ز ضةورُٟ مسةٞ ا٘زٝكةٞ مسَٚةربٗ كةس ٠ مسةٞ       

م مص٢ةةٞ  ّٙ مسةةٞز ٝع ُٞكةةٞٗو ٗ ٚهَٞٗٙسبُٞٙةةٞكٟ ثةةس  هةةٞ خةةَّ٘ٙ. هٞطةةٞ  ٢ًٞٞغةةدب ًةة 
هَٞ مسة ؾرََٚب٠ٞٚ ٢ةٞٗ ٗ اةٞ   يطإ ٛض  ًٞٞقك٘ز ٝكٞغٟ زبٙلس . َركٌٟ قرزع 

 ب ه٘ز ضةةةةورْ ٗ خ٘شضةةةورُٟ َِٓٚرٙةةةةٞ ذَٙةةةس َةةةة٘كٌٟ    ٢798ٚطةةةوٚ ر ٠ٝ كةةةةس ٗ هةةةٞ   
ز ٝف اةةٞضي٘ز٠ طىى٘خؤٙةٞٗٝ. مسةةٞ زٙ٘بٙةةٞاَٚم ًةةٞهٚم مص٢ةةٞ  ّٙ هةٞ ثرغةةدب طةةرلبٗٝٗ هةةٞ   

 هُٞطٞٗٝ ك٘ذزبٗٝ.
 

 د:ةمحئةٙد ةم شٚهةً-17
هةةةٞ  ٗب٠ هُٞرٗقةةةُٟ٘ٗ  ٠٘ٗٝٗٝٗ كةةة٘ذزبُٟ مسرٗكٚةةةر  خةةةؤ٠ غةةةرز مس ثىىىٜ٘هةةةٞ َةةةر 

ًٗٞاٟ ٖ٘   بٗ هٞ ه٘ز ضورُدب َل811ٖ  خؤ٠  ٝزخطو. هٞ  817اٞضي٘ز٠ هُٞط  
 ٢ٚدبز٠ٝ ً٘ه لٟ كس . 815خؤ٠ ضٞزهُٞ٘   بًٞشزبُدٗ مسٞ ٢ٚطوٚق ي ار 

 

 حصني: ٖظا-18
 ٠ مسةةةةسب٠  مسةةةة٘ٗ مسةةةةٞ َ٘كٌةةةةدبزٗ هةةةةٞ ٞظيةةةة٢ٞٙد ٞم ضةةةةٚهٞهةةةةٞ  ٗب٠ ٗٝقةةةةراٟ ًةةةة

اٞضي٘ز  ٢ٚطوٚ ر ٠ٝ كس ٗ  ٝضٟ كس  مسٞ اٞٗضٚعٟ ٢ٚخوٚ قراٟ  بخوٟ ٢َٞ ر ٠ 
                         

 وٞ ٙٞكٟ ُصٙم  مسسٗة٘ز   مس٘ٗ.  125 
 وٞؾٞمسٞٙٞكٟ ُصٙم ًٓٞٞ بْ مس٘ٗ.  126 
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ً٘ه م ٗ َدٗ ٠ خؤ٠  ار ُصٙم ًٓٞٞ بْ ٗ ةسمسر كةرْ ٗ ٢ٞضة ٞٓرُٟ مسةس . ٗٝ َةٞار     
زٝف مٞغةةرلٝاٟ طىى٘ضةةٞقٞزَٙلٟ مسةةؤ ضةةٞز غةةرزٝشٗٗز كةةس   مسةةٞ َ هةةَٞ ضةةٞقٞزٝٙدب هةةٞ 

 ٖ .871 مسٞٓرزه٘ ٝٗٝ مسٞ ٙى طرلبٗ هُٞرٗق٘ٗ  
 
 َ:ةشتؤر ٖظا-19

طةةٌرمٚوٟ ٢ٚ ٖٞٗ هةةٞ  ٗب٠ مسةةرٗكٟ مسةة٘ٗٝ مسةةٞ َ٘كٌةةدبز. غةةر     َطةةِٚ ٖكةة٘ز ٠ غةةر 
ٗٙصٝ  ٗٝ هةَٞٗٙ٘ٝ هٞغةلسَٙلٟ   ٞؾٞق٠ٗٞ  هٞ  ٗب٠ قٞؼٟ مسٞغدب  ز٠ٗٗ كس مس٘ٗٝ  َ

ٗ مسٞٓسبَ مسٞطٟ وٞزًٝرْ ه٘ ب ُةرز ٝ   ٢ٞه آل  ْٞ مسٞضٞ ٝ ٓٞشبز كٞضٟ هٞ وً٘رُدب٠ َ
دب اةُٞطٚرْ ثةة   زؤضوَٞ. ٢َٞ ٢ًٞرلٝ خؤ٠ كَٚػرٙٞ قٚرٗٝ  مسٞ َ هةٞ  ٗبٙٚة   ٖضٞز غر

مسةٞ ٢ةةًٞرلٟٙ  ٚ   043)عطىٛ نىسا  طةٌرمٚى ٗ  ٢ ٖٓٞه كةِٚ٘ اٞضةوٍٚ مسة٘ٗ ٗٝ ٓراةٞ ال٠ غةةر    
 ه٘ز ضورْ  ٙطرُٞٗٝ َُٚسزبٙٞٗٝ.

 
 ٘غ٘ز:ئ-22

ٗٝ كسب مسٞ ضٞز بز٠ ٢ةؤز ٠ٗٗ  ٌٞٓرضب٘طٖ زٝف غرط٘زؤضوًٞٞ  هٞ  ٖك٘ز ٠ غر
   ٞ َٙلٟ مسةةٞ هٞغةةلس  ٢941َٚةةسبْ  مسٞزبضةةوٟ ضٞزهٞغةةلس٠ ًً٘وةةرش مسةة٘ٗ  ٢ؤغةة٘ش خةةرْ  هةة

خرْ  مس٘ٗ.  ٗه آلمسدٞ  كٞ ٢ؤشمسٞ   مٖسٞه٤ٞ٢ِ و٘زضٞٗٝ ق٘ٗٝ ضٞز َ٘كٌدبز٠ ًر ٗزب
 خ٘زبضرْ ٗ ٢َٚسبُٟ خطوب٘ٗٝ اٞٓوٞكٞٗٝ. ٝٗٝ هٞٗ ٗٝووٞ ب طٞٙػوب٘ٗ

 
٢ؤغ٘شخةةرْ  كةةٞ قةة٘ٗ مسةةؤ ٢ةةَٞ ضةةٞقٞزٝ  ةٔةةرُطرل٠ مسةةسب٠ كس مسةة٘ٗ مسةةٞ ُةةر٢ٚبٟ           

ٚق زي خةؤ٠ ٢ةٚع ْ كةس ٗ    ًٞهٚلٟ ه٘ز ضةورْ. مسةٞ َ هةٞ  ٗب٠ مسةَِٞٙٚم ةٔةرُطرل ٢ٚطةو      
زٝقةةدبز٠ مسةة٘ٗ. ٢ؤغ٘شخةةرْ كةةٞ هةةٞ ضةةٞقٞز طٞز بٙةةٞٗٝ هٞطةةٞ  ةٔةةرُطرلب     طىى٢٘ةةٞٓرهٚؼ 

 كٞٗاٞ غٞز ٝٗٝٗ هٞ غٞز َٙلدب ك٘ذزب.

                         
 ٖضةةوٍ زٙػةةَٚلٟ  زَٙةةر٠ مسةة٘ٗ ٗٝ غةةر   ؤز ٢ٖةةٞه ة غةةر  ٢آزا٣ عباضىىرََٚبٟ اةةرزٙخ مةةرمل  ؾةة  127 
٢ ٌ مٚى ٢ةًٞس٠ كةس  مسةٞ  ٗز ٗ ةةٞٗبٓرل زٙػةٚرْ اةٞشّٙ كةس   ٗٝ مسةٞٗ ٣ٙٞٓٞاةٞٗٝ ٢ٞٓراةٞ ال٠           رطة

  .1خؤغٟ ٢ٞٗٙطو  ةود  ٖطٌرمٚى ٗ غر٢ ٖغر
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 ٓاُطري:ةج-21
هةةةٞ  ٗب٠ كةةة٘ذزبُٟ ٢٘غ٘شخةةةرْ  مسةةةة زٝوٚةةة  ٗ مسةةةٞ ضةةةٞزمسٞخؤٟٙ قةةةُٞد ضةةةره َٚم   

َ٘كٌةدبز٠ ؾةٞقٞٗٙدب    ًٗٞاٟ كس . هٞطٞ  ٢ًٞٞغدب مسٞاٞٗب٠ٗ هٞطةٞ  ٢٘ٚدبز٠ٝ َل
 ٚيىى٘ ٢ةة٤ٞ الٞمسةةؤ ا٢ٞةةدٙبٟ  مةة ضىىبٌٓةةر٘طىى ٖ ب كةةٞ غةةر 948اَٚةةم ُٞقةة٘ٗ. هةةٞ ضةةره ٟ  

 ٢ضىىى٠ ٗبزي  ضةةة ٘ي قةةة٘ٗ مسةةة٘ٗٝ ٢ةةةٞٗ ُةةةرٗٝ  ةٔةةةرُطرل ٓراةةةٞ ال٠ٙةةة٘ مةةةٞز  زعٓىىىاؽ 
 كس . ععُٝات٢ٞا

٢ٞضةةلُٞدٝز ًُٞػةةٟ هةةٞ ةوةةد٠  ًٗٗٝٚةةدب ٢ةةٞه ة  ةٔةةرُطرل هةةٞ  ٗبٙٚةةدب ز٠ٗٗ هةةٞ   
خةةةرُٟ  ٗه آلمسةةةدٞٝ   هةةةٞ ٢ٚةةةدبز٠ٝ م ٠ٗ ٢ةةةٞٗضىىىبٌٓةةةر٘طىىى ٢َٖٚةةةسبْ ٗٝزطَٚةةةس بٗ غةةةر  
٘ هةٞ غةٞز  ب ةٔةرُطرل كة٘ذزبٗ هٞغةلس٠ ٢َٚةسبْ       ٠كس ٝ ضةٞز  ٢ٟ٘ضورةو٘ ب هٞغلسَٙل

 ٠  زبٙةرْ كةس ٝ   ًٞٞزؤضوَٞ ٗ ق ٖك٘غورزَٙلٟ شؤزٙرْ كس . ك٘ز بُٟ ةٔرُطرل  غر
ٞ ٙد ٞمسٞغدبٗ هٞ  ٗبٙٚدب مسٞ الر٠ ض ْ ٘ورضةٍ مةٞق   ًٖرل  غةر ٢ة َ مسةٞ    مسةٞ    128 ٠ٗ كةس 

  ب طرلبٗ ك٘ذزب. 949ضٞمسٞمسٟ َٞزٝكراٟ ضٞزمسٞخؤٟٙ هٞ 
 

 شتٌى دٗٗةَ:ؤر ٖظا-22
ز ٠ ةٔةةرُطرلٝ. غةةر   ٠ اٞؾةةدٙ  كةةس .   ٘مسةٞة ُرمسةٞة ه ٠٘ َل  ضىىبٌٓةةر٘طىى ٖكة٘ة ًٗٞاٞكةٞة

ٞو  ب٢ُُٞٞٚػةذي ٗ  بضيٞة ٝٗزٗ ثػةوٟ خؤٙةرْ مسَٚةصبز       قُ٘لٞ ٢َٞ َركٌر٠ُٞ ه٘زضورُٞ زَب
ٗٝ    ٢ة  ضىب ٜٚطىت٢  ٌٓةر ٘طى  ٢ٖٞكس   ضٞمسٞمسٟ ٢ًٞٞة غةر   ْ غةر  ذاَٞ خرُٞ بُٞة مسل٘ذََِٙٚوٞة  ٖاٞة

ٗ. خ٘ ؾةٞة غةةر كٟ مسكةةلؤه٠ٞ مسة٘ة ُٚر مسسبٙةٞة زب٠ ضىىبٌٓةةر٘طىى ٖزؤضةةوَٞ  اةٞة كة هةٞة ٢ً٘ةٞة   ٙةٞة
قسٝ بٗ مسةٞة ٗب  ٚضةةوً٘رل ٢ًةٞةزؤضةةوًٟٞ  كةٞة   ٖغةةر ط٘و  اةٞة َٛ ٢ةٞة ٠ ط٘ضىٝىٍ ك٘ زش٠ ٙةةرْ ثةة

 ٓسْب ٗ  ٝضبٞةة َٞثطٟ كس .ط٘زؤضوًٟٞ َِٓٚرٙٞ  ٢ٖٞٗٝٗٝ غر
 ٠ ٠ مسةةسب٠ ًٞةةٞاَٚطٞٙػةةذي   قضىىب ٌٓةةر٘طىى ٖس٠ غةةرمٞغةةرٙس٠ هةة٘ز  كٞهةةٞ قٚلةة

َٙلةةةٟ عىىىىفٝزؤضةةةوًٞٚرْ هةةةٞ وةةةٞ ٠  قِط٘هٞ غةةةِط٘هٞ  ب غةةةرز ٝٗٝٗ ًَ٘ةةةر      ٖغةةةر
مسةةٞو٘ٝاٚرْ مسةةؤ  بُةةر. مسةةٞ اٞزَةةٞ ه٘ز ضةةورْ مسةةة َ٘كٌةةدبز ًرٙةةٞٗٝٗ قةةُٞد ضةةره َٚم مسةةَٞ    

                         
ً٘ه لٟ ه٘ز ٠ مسك٘كٟ هٞ مسِٟٞٙ  ضبٌٓر٘ط ٖٗٝ غر٘مِٟٞٙ ٢ً٘ٞزٙخ ٢ٞه ة هٞ ٗب٠ ٢َٞ مٞق  128 

 ِطٚقوؤثٞ ٙر مسٞ ُٞٗمَٚل٠ذل مسرضٟ ٢ٞكر.٢مسٞؽ كس . ٗٝؿر   ٠دب  بًٞٞزؤضوَٞ ٗ ق
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زؤضةةوَٞ ًةةٍِ ٗ هةةٞ    ُٖٞٗمةةٞ زبمسةة٘ز . هةةٞ ثسَٙلةةر كرمسسبٙةةٞن ثةةٞٙر مسةة٘ٗ  ٗٝ طةة٘اٟ غةةر      
ٞ زبًلس ٗٗٝ. ٢َٞ كرمسسبٙٞ شؤز غرزٝشب٠ ه٘ز ضورْ مس٘ٗ  ٗٝ شؤز ٢ٞغة٘مسٔرٙٞ  َٞثطخرُ

زؤضةةوَٞ قةةٞزوٚرْ ثةةة  ٖزؤضةةوَٞ  مسةةٞ  ٝزٝةٞٙةةٞكٟ ٗب كةةٞ َةةٞاور ذُةةٞكرُٟ غةةر ٖغةةر
مبةرع  كةٞ ٢ًٞة٠ٞ     ٖٞ ٢ةًٞرزٝاٟ ه٘ز ضةورُٟ  بًٞشزبُةدٝٗٝ. غةر    مة ُٞكس . ٗٝ مسَٞ ُٞٗ

س ٗ قةٞزًرُٟ ٢ةًٞرزٝاٟ   زؤضةوًٟٞ زبضةوٞو٠ِٞٚ مسةٞزٝ ك    ٖمسٚطو  زوةٟ ٓٞه طةرٗ غةر   
زؤضةةوًٟٞ ثَٚػةة٘ٗ ٢رغةةلسب  ٖ بٙةةٞ  ٝضةةوٟ ٗ ُرز ٙةةٞٗٝ ه٘ز ضةةورْ. ٗٝ  زؤشُٚةةٟ غةةر 

 ًٗٞاٟ خؤ٠  بًٞشزبُدٝٗٝ.٘زؤضوًٟٞ َٞوٚقٟ َل ٖمس٘ٗ  طرلبٗ ك٘ذزب  ٗٝ غر
زؤضةةةةوًٞٚؼ  طةةةةٞٗزٝ مس٘ٗمسةةةة٘ٗ. ٗٝ    ٖ ٠ ٠ مسةةةةسب٠ غةةةةر ًٞةةةةٞهةةةةَٞ  ٝٗزٝ ب  ق

ًٗٞاٟ ٢ٞكس . هةٞٗٝ ب مسة٘ٗ غةٞز     َ٘ل زٝقدبزَٙلٟ شؤز٠ ثٞٙركس مس٘ٗ. ٗٝ ٢ٚدٙعر٠ط٘
٘ه اٚرْ هٞمسةةِٞٙر كةةس ْ. قةة٘بز مسٞغةةٟ  ؾةة٢ً٘ةةٞزب كٞٗاِةةٞ مسِٞٙةةٞٗٝٗ   َطىى٢عمسلةةْٞ  مسةةٞ

 ٠. مسةةَٞ ًٞةةٞزؤضةةوَٞ اٞخؿةةٚـ كةةسبٗ  ٗٗ مسٞغةةٚؼ  زب مسةةٞ ق  ًٖ٘ه لٞكةةٞ مسةةؤ غةةر
 ٠  زبَٞو  بُُٞٚػو ٗ طةٞزَي غةٞز ٠   ًُٞٞٞٗمٞ ً٘ ٝاَٚم زبٙرْ مس٘بز . مسٞ َ ًرل ق

قٞاةةٞٗٝ  ٝمةة٘ٝو كةةسبٗ هةةٞ   ٝاضىىقسؤغةةو. ُٚٔرٙةةٞو مسةةٞ مسٞٓرُةة٠ٞ    زؤضةةوَٞ ٖمسةةٞ غةةر 
 . 129 زؤضوًٞٞٗٝ خؤ٠ ٗ ٢ً٘ٞزب٠ طرلبْ ٗ َٞثظ كسبْ ٖز ٝف غرط٘

 ٠ ٙةةٞ  ضةةة كةة٘ز ٠ مسةة٘ٗ  هٞضةةٞز ٢ةةَٞ ًٞمرًٞهٞٙةةٞ  كةةٞ  ٝزَةةةٞق         ٢ًٞٞةةَٞ  ق 
ٕ ٌٓةر ٘طى  ٖزؤضوَٞ ٗ غةر  ٖؾٚرُٚرْ كس ٗ غر٘مسرٗكٚرْ كسب  م شؤز خةٞزٙم   ضبٝػىٝا

٘ ٢ٞٓرزي ه٘ز ضورُٚؼ  ا٘ٗغةٟ  ٗ مسَٚصبز كس .   زٝز مسةْ٘ٗ ٗ ُٚٔرٙةٞو ز٢ٗٞضةر٠ هة٘ز ِِِ    ضى
ؾةٚرْ ثَٚ٘ٙطةو مسة٘ٗ كةٞ قًٞةٞ ٠ مسَٚوةٞٗٝ ضةٞز ٢ٚةدبزٝ          ٘كؤمسُ٘ٗٞٗٝٗ مسؤ ًُٞعٟ م

قةةةُ٘لٞ مسةةةؤ القةةةُٟ٘ٗ خسبثةةةٞ  مسٞغةةةٞٙس٠ مسةةةٞز بُٟ مسرٗكٚةةةرْ  قةةةرزٝٙٞكٚرْ ُةةةٞ ٠٘   
 ٠  مسةٞ  ًٞة ٢ٞةٞٗٝ كةٞ كة٘ز بُٟ ق    ٢طمسٞ غٞز ُٖرز . ٗٝ غر ٖاٞٙٞكٚرْ مسؤ غر٘بضًٞ

 ٠ مسٞزٝ  كسبٗ شؤز٠ ثَِٚٞقة٘ٗ  ًٞٞمس٘ٗ. مسَٞ ُٞٗمٞ ق ٢ضمسرزًوٞ هٞال٠  بمسِس   زب
 ٖ ٠ ضةةٞزهُٞ٘  اةةُٞطٟ مسةةٞ غةةر  ًٞةةٞ٘ زبٙةةرُلس ٗ ق٠ةةٞاٚرْ  ؾةةك٘ز ٝكرُٚػةةٟ قس

 زؤضوَٞ ٓٞه ك٠ِ٘ ه٘ز ضورُٟ َِٓٚرٙٞ ذَٙس  ٝضو٠خؤ٠.

                         
 129   ٞ ٘  ٠  هةةٞ ًٞةةٞز ٢ةٞه ة  ق ثىى٘مةِٟٞٙ ٢ةة ٗٝٗٝ طةةرلبٗ هةةٞ وٞهعةة٠ٞ ٞو ؾة ز ٝف ٢ةةًٞرل خةةرُٟ ً٘طى
 غ٘و  ب َٞثظ كسب. ٢ر 
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 ٗب٠ ٢ةٞٗ هٞطةٞ    ٟ ٢َٚسبُٚػدب زَٙللٞٗو ٗ هةٞ  ٓ ٠  هٞ ثرغدب  هٞطٞ  غرًٞٞق
ْ ًةةةة٘زب ٠ اىىىىىطةٟ ٢َٚسبُةةةةدب ًُ٘رضةةةةٞمسٞاَٚلٟ مسرغةةةةٟ ثةةةةٞٙركس ٗ هٞطةةةةٞ  ض٘ه ةةةة  ٓغةةةةر

ضًَٚٚٞٚػةةةدب  مسةةةِٟٞٙ شؤز قةةةرن مسةةة٘ٗ. ٗٝ ه٘ز ضةةةورُٟ مسكةةة٘كٟ خطةةةوٞذَٙس ٌَٚرٙةةة٠ٞ 
ٞ 922ُٚٞٗٝ امثم٘ رْ  ا٘زضةرق ٙؼ  ؾة ٖ . ٗٝ مسَٞ اٞزَٞ ا٘بُٟ  ًُٞدٝزي  مسةٞ زٝ  ة

رُٟ ثةةًٗةةٞاٟ م٘٘ثةُٞقةة٘ٗ هٞطةةٞ  َل غراةةٞ ضةةٞز ه٘ز ضةةورُٟ مسكةة٘ن. مسةةٞ َ شؤز٠
اَٚلكةة٘ٗ. ضةةةٞزهُٞ٘  هٞطةةٞ  غةةةر٠ ؾةةٞق٠ٗٞ زَٙللةةةٞٗو ٗ َلً٘ةةٞاٟ م٘زلةةةرُٟ     

 مسٞطوٞزمسٞطٟ مسٞغدب٠ ُرز ٝ ضٞز  مسٞ َ ٓٚكٟ ثةُٞكسب.
 

 ردى:َٗٙ ٖظا-24
ٗٙةةةس ٜ كةةة٘ز ٠ هةةةٞ مسٞغةةةدب مسرزًوةةةٞ مسةةة٘ٗ.    ًٖدٙةةةدب  غةةةرٞهةةةٞ ٗٝووةةةٟ ٗٝقةةةراٟ ق 

ٞٗٝ ه٘ز ضةةورْ ٗ هةةٞةَٟٚ مسةةرٗكٟ  بُٚػةةو ٗ  ٓٞزقةةؤُة مسةة٘ٗ خةةؤ٠ ُةةٞةرو  بٗ طٞز بٙةة 
ًٗٞاٞك٠ٞ اٞؾدٙ  كس ٗ هٞ ٗٝووَٚلةدب  ٘  خدبمسِدب ؽ َلًٟٞٞ ؾٞق٠ٗٞ  قٓغر

س ٠ خةرْ قة٘ٗ مسةؤ ال٠  وة٘زوٌص     َٗٙة  ُٖد ٠ طسو  غةر ٝٓرٗٞرُٟ  ُثكٞ هٞغلس٠ م٘
ٗٙةةةس ٠  ٖخةةرْ ٠ َةةركٌٟ ًٓٞةةٞ بْ. كةةةٞ ضةةِٚرْ ثرغةةر زٗٗٙلةةةس ٝ ًٓٞةةٞ بْ  غةةر       

بُٟ كةةس  كةةٞ مسةةٞ هٞغةةلسَٙلٟ كًٞةةٞٗٝ  زبٗٝضةةورْ مسةةرؽ   ُٞؾةةٚاٞاٟ َةةركٌٟ ًٓٞةةٞ  
س ٠ َٗٙةة ٖٞ. ٢ةةٞٗ َركٌةةٞ طةةَٟ٘ٙ ُٞ بٙةةٞٗ هةةٞ ُٞاٚ ةة٠ٞ غةةٞز  ب ٢ٞضةةرل مسةة٘ٗ. غةةر     ٚةةُٚ

  ل4آزا٣ عباضٞل جًد طٞز بٙٞٗٝ ه٘ز ضورْ  ارزخيٟ مرمل 
٘ كٞة هٞة   يٛضى٢  زٝٞهَٞ مسِٞٙٞ بٙٞ كٞ مٞغةرلٝاٟ  وة   ٗ  ٓٚ سٝاٟة    ٝٓرٗٞزٝقٟة  ُ طى ُةد  مس٘ة

ٗوٚعٟ خةةؤ٠  هٞطةٞة  ظى٘ىٗه ٟ كةةس ْ ٗ مسةةؤ ًَ٘رقةٞة٘س ٠ وبةةَٗٙةة ٖركةةس ٝ ه٘ز ضةةورْ. غةة ٠ ًةٞة
اٟ خؤٙةدب ذٙةر  هٞة ضةره ٟ       امثًٞاٟ مَ٘ٗل٘ ُٟ ً٘ بزب٠ كس ٗ مسٞ ضٞزمسٞخؤٟٙ هٞة ًًٞوٞكٞة

ُلٞ هةٞة َل 1111 اٟ ُةٞة ٠   ٙطةةرُٞٗٝ هٞطةٞة  ٢ٚكةةسْب  ٖ٘  ب. قة٘ة زن ًٞمرُٗٝةٞة اٟ اة٘ة ًٗةٞة
اور خ٘غةةلٟ خؤ٠ةةدب مسةٞة غةةر  ٗٝٗ َةٞة ق٠ٗٞ ًةةرزٝ ٗ خؤغةٟة ًٞهٖ زَٙللٞٗاةٞة كٟ ؾةٞة ٚلٞٙةٞة

كس   هةٞة ٗٝووَٚلةةدب كةٞة   َ اَٚلٞه ٚةٞة شؤز٠  ٝٗبَ ُةٞة ززي ٢كةةس . ٢ةٞة ٙراٟ  كةٞة  يطإ ٣ٛضىىغة٘ة مسةٞة
٠ٝٗ زٝزلٟة َل      ٗ  مسةؤ كؤكس ُٞة ز  . هٞطٞة      َ٘ركٌٟ ٢ٞؾة ٞٓرْ مس٘ة و  ٓراٞة  مسسٗة٘ة ًٗٞة

زو غةر      َٗٙة  ٖغر ز َٙلٟ ك٘ة ٗٝ  ٗٝ هٞة ٗب٠ غٞة ٗ   َٗٙة ٖ س ٠ كٞٗاٞة ًُ٘رشٝمٞة س ٠ ك٘غةوٟ. هٞة
٠ مسٚطةةو زٗٗٙلةةس ٝ ه٘ز ضةةورْ ٗ   ٖغةةرٗٝووةٞة ب  ٗ مسةةؤ خ٘زبضةةرْ  كةٞة ٢ًٞةٞة ٗ مسة٘ة مسرع قة٘ة مةٞة
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٘ َٗٙةة ٖغةةر طسو ٗ خةةؤ٠ قس َٙدبٙةٞة خةةركٟ مةة . غةةامثىىس ٠ خةةؤ٠ زبُةٞة مسرع مسٞغةةَٚلٟ  رُٖةٟة مةٞة
  ٞ ً بىا   ٥اَ ٝز٠٘ خة ٘ٝكى طْه٘ز ضةورُٟ  ًة اٟ مسةةروٟ     ٞ ب مسٞة   ٓةد٠ ووٚخةرْ ٠ غةرًوؤٗ َركٌٚٞة

ز ٠ غةر   اىىط ةه٘ز ٠ مسك٘ك٠دب مسٞة ض٘ه ة   زٝه٘ع ٙػٟة  َٞٞ ٗ مٞغةرلٝاٟ  و زؤضةو  ْٖ َطةري ك٘ة
 ٖ . ٠1112  موٚػلس   ٘ٝكطُْٞوَى كس ٝٗٝ ًٞ

مٞمسرع هٞ ٝٗب٠ ٢ًٞٞ زٗٗٙلس ٝ مٞغرلٝاٟ مسٞٙرو ٗ ا٢ٞدٙبٟ كةس ْ  اةرزٙخ مةرمل     ٖغر
 . 4آزال جًد 

زٓر  خةةةرْ   ٝد٢ٞهعوٌةةةر  ٢ ٢طىىىس ٠   مسةةٞة اٞٗٝضةة٘ةَٗٙةةة ٖضةةةره ٟ  ٗبٙةةٟة  غةةةر  ٗ قةةٞة ٗهةةٞة
َ ٝز٘خٞة اٟ كةس ٗ  خة    ٖٓراٞٗٝ ه٘ز ضورْ. غةر  اٚعطٛ نسًٗٞاٟ ٢َٚسبُٞٗٝ ٘ز ٝف َلط٘هٞ
ٗٝ. هةٞة ضةةره ٟ بىىا  ٥ا ز٠ مسةةؤ خةة  ٖ ب غةةر 1116ٙػةٟة  بٙةٞة مسرع هٞغةةلس٠ كةةس ٝ ضةٞة َ ٝز٘مةٞة
. مسٞغةةة هةٞة َٗٙةة ٖمسةٞة َ غةةربىا   ٥ا ز٠ زبٙلةةس . ٗٝ خةةؤ٠ ٓرٗٙػةةوٞ وةٞة ٠ ةِٚلؤهةٞة س ٠ هٞمسةٞة

ٞ   َٗٙ ٢ٞه آلمٞمسرع كٞ هٞ وً٘رُدب٠   ٖهٞغلس٠ غر ٗ  طٞٙػةو ٗ هٞة    س ٠ خةرْ   ب مس٘ة ةِٚل٘هٞة
زو غةةر  ز َٙلٟ كة٘ة ٗ   ٖس ٠ طةةرلبٗ مسس ٙرُةٞة  ؾةةدًسٝ  ال٠ غةةر َٗٙةة ٖ ٗب٠ غةٞة مسرع ٗ هةٞة مةٞة

 ك٘غوٚرْ.
ُد هةةٞة  ٗب٠ غةةةر  ز   َٗٙةةة ٖٓٞزقةةٞة ز مسةةٞة  مسٞضةةٞة ز ٠ ًُٞؿةة٘ة س ٠   َطةةةري خةةةرْ ٠ كةة٘ة

ىل )ْىا ز غىا    ٌٓةر ٘طمسٞغَٚلٟ ه٘ز ضورُدب كسب مسٞ َركٍ  مسٞ َ    ضةرضيرزب  ٓٚصًةرع    ٙضىب قٛى
َ اٞزَةٞة َل٢ٝاٟ  ٗ ثػةةولؤ٠ٓدب مسةٞة مٞغةةرل ن   ٗبٙةٟة ِ٘ٚةةرُو٘  ٗٝ مسةٞة ز ٠ مسكة٘ة اٟ هة٘ة ًٗةٞة

كذلٙرْ   ٘  ب َلٖس ٠ هٞة  ثػةولؤ  َٗٙة  َٖ . مسٞ َ ُٞا٠ٝٗٞ غةر  1585ثَٚٔرو   اَٚلٟ مسك٘ة ًٗٞة
كٞ       َ ٢ًٞرزٝاةٞة مسكة٘ة ٗٝ َٓٚػةةوٞٗٝ  ٗٝ هةٞة ٢ٚعوٚبةةرز٠  َطةةري خةةرْ ٝٗٝ ٢ةٞة مسةٞة ٝع خؤٙرُةٞة

  ٝٗبًٟ كس .
 

ٗٝ ٢ٚةةدبزٝٙرْ كةةس .     ٞاٚةٞة ُر٠ٗ ٗبٚه َ  ٝٗزٝٗٝ      ٗٝ مسةٞة ٗ اٞزَةٞة هةٞة ٢ٚعوٚبةةرز٠ ٢ةٞة ٗٝ مسةٞة
َ ٞضة ٢ٞطٌرمٚى خةرْ   ٢َٚطري خرْ   زي خةرْ   ٞزي خةرْ  مة  ٞه  مة ْٞ خةرْ  كة  ٞضة ٞ  خةرْ  

ٞ ك٘ز ٠ َٞز مٝٙدَٞ  ب ًةس ٗٗٝ   َطةري    1841ْ خةرُّ كٞة هٞة    ٞضة ٞزي خرْ  ٢َٞ  ٗٗ ٗبٚه
ٕ  ٝالَ ز٘ووٟ خرْ  غة  اٚرْ كةس . هٞة  ٝٗز٠ ٢ةرخس ٗبزي  ز    ضىا خىا ٞة ضىا  ٝز  ضىا خاْىدا  ٝ  ٗبٚه

٠ٗ  ه٘ز ضةةورُٟ ٗٝكةة  ٓةةغىىا كر٠ُذل  زٟٝ٘ ثٞٓوةٞة ش كةةس ٗ َل  ٢طىىبٗ ٗ اةٞة اٟ ً٘ٞزكةٞة ًٗةٞة
 ٠ ٢َٞ خرُٞ ب٠ُٞ هٞغ٘ كس ٝٗٝ.٘ٝسث٥ٝ
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 :هظةالحً٘
ًٞاٞ ٗب َره ٟ ٢ٞمسري  كةٞ  ٝٗز٠ ضةٞزمسٞخؤٟٙ   ٗاٟ ارزخي٠ٞٚ ٢َٞ َل٘اثٜهٞ َر 

٢ُٞٗٝةةةدٝ  ٝٗبًةةةٟ ُةةةٞزكس ٗٗٝ. ٗٝ اةةةُٞٚر هةةةٞ  ٝٗز٠  ًٗٗٝةةةٟ  غةةة٘ةرة ٢ةةةٞ  ّٙ       
ٞ ٘زغٚد  ب ضره َٚم مسٞ اٞٗب٠ٗ ً٘ضوٞوٚى مس٘ٗٝ. مسٞ َ غٞز ٗ  ٝم٘ب٠ خ ٢ةَٞ  عطىا٣  ٢ة

ًٗرادب مسٞٗز٠ٝ ٢ةٞٗ  ٘خرُٞ بُٞ مسؤاٞ ضٞمسٞمسٟ مسة َٓٚص٠٘ ٢َٞ َره ٞؽ هٞ ٢ٞغوٞمسٟ َل
ًٗٞاةٞكرُٟ  ٘ٗ مسةروٟ َل ٘شًٝرُٞ مس٘ٗٝ. هٞ ثرغدب ً٘ؾٚبٞاٟ ً٘غ٘ي ٗ اٞضي٘ز  ٗٝكة 

كس ٗٗٙٞ مسٞ اةرمس . هٞطةٞٗ  ٢ًٞٞغةدب ض    ًٗٞاٟ ه٘ز ٝغٟ  بطرل كس ٗٗٝٗ ٘اس  ٢َٞ َل
ًٗةةٞاَٚلٟ  ٘هةةٞ  بخوةةدبٗ ض هةةٞ َةةدٗ  ب  شؤز مسةةرؽ ٢ٚةةدبزٝٗ اٞٗٝضةة٘مٟ كةةس ٗ َل       

ٞ َىداْٞ ٚ  َٞ، ٘ضاضٓٞغذز٠، ٗ  ًِر٘ٗٝك مسة٘ٗٝ. َةدٗ ٠ ًة٘ه لٟ     تىابه٢  ٜىازبهس   ٢ة
هٞ  ورزْٗ ٝٗٝ ار غرزٝشٗٗزٗ هٞ َدٗ ٠ مرلبوٞٗٝ ار ًٓٞٞ بْ ٗ ٢ٞؾة ٞٓرْ قة٘ٗٝ    

 .هٚٞٗٝ َٗٝدٝٙٞكٟ ًٌٟ٘ٓٚ ضٚرضٟ مس٘ٗٝاث٢َٞ ٚشًٝرُٟ ز٠ظ٘ٗٝ مسٞ ُٞ
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 الْةردئةُى ةًٗةتى ب٘حل
 
 

بز مٞؾةةس٠  ٗبٙةٟة مةة  زٝقِرًٞٗ  قة٘ة طَ٘ٙس٠ٝ غةٞة َ َلرلمسةٞة ٗزٝٗ ٘بق  ٢ةٞة ًٗٞاةٞة شؤز طةٞة
َ َل     ز ٝ ْ  ٢ةٞة ه لٟ ٢ةٞة اٟ خةٞة ٗٝ. مسٞزٙ٘بٙةٞة و٘ٝو مسة٘ة ٗ اةةر  ٝٗز٠   ٘مسةٞة ًٗٞاةٞة شؤز وٞ ضيةٞة

كٟ  ٘ٝكى ثرو ٗ ٗٝةةي ى٥ٝثى ؼ ٢ٞقة. ٗبوٚعْٞ مسؤ ٢ٚدٙعر٠  َٗٗٝ  ٘ َٞاور ضرضر٠ُٚمٞمسرض ٙٞة
  ُ ٝٗ مق٘ي مسٞ ٝضٞة ٠ٝٗ كٞة  ًَٚ    ًٚٞة طَ٘ٙس٠ٝ ٢ٞة . مسةٞة َ مسٞة ه ٟ هٞة    ٚٞة زٝف طى٘ى ةةس هُ٘طسٙةم  ٢ٞة

ٞ      131 ًٗٞاٞك٠ٞ اٞؾةدٙ  كةسب  ٘ةُٞطٚصخرُٞٗٝ َل ٘ ٗٝ ٙةر مسٞة ُة ٠  ٗووةؤز قةسٙض    ظى ز وطٞة
ه ة هةٞة   ٗ   طى٘ىكةٞة ٢ةٞة ٗٝ كةةسب مسةٞة َةةركٌٟ ٢ةٞة ٗبخرل٠     131 ُةةرٗٝزٝف ةُٞطٚصخرُةٞة مسة هةٞة ٢ةٞة ٢ةٞة

ُلٞ ٢ٚطةةوٚ ٠ ٢َٚةسْب هٞة       شزبمسة. ق٘ة دب  بًةٞة اٟ مٞمسرضٚة ٗٝ هةٞة  طى٘ىخٞالقٞة زٝف ةُٞطٚصخرُٞة
   ب ٗبوٚ  مس٘ٗٝ.٢ٞه آل ّٙ ٢ٞ ٖ  ب ٗٝ هٞ  ٝٗز٠ خٞالقٞاٟ  ُرؾس  617 ٟضره 

زمسٞخؤ٠ٙ٘ شؤز     ٗةر مسٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢َٞ ارزخيٞ  ٢ٞمسة َل٘ ز ٝ ْ  طةر مسٞة ضٞة ًٞاٟ مسُٟٞ ٢ٞة
  ٞ ُلٞ اةةرزخيٟ       ةةرز هة ؽ مٞؾةةسٗ ُٚ٘ة شٙةةراس   ٝٗبًٟة كس مسةةة. ق٘ة غةةلو ٟ ارمسٚعٚةدب هةٞة غٞة

 ٖ ٝ. 1284هُٞرٗقُٟ٘ٗ 
        ٞ ٗٝ اةةرزٙخ غةةوَٚلٟ وةة َ خؿ٘ؾةٞة ز ًٞضةة٣ٞه٠ٞ  بًٞشزبُةةدُٟ  هةٞة ٗٝ ضةٞة  عىى٢طمسَِٚٚةٞة

اٟ  ٘زْٗب ٝ كٞة َل ٞ  ًة ٞظية ٢ْٞ  هٞة خرُٞة بُٟ    الٝ ز ٢ُٞرشبُة  غٞزٝقِرًٞ ٢ٞه ة  مسرمسر  ًٗٞة
كسٝٗٝ ٓراؤاٞة ُةرٗ      ٠ٞ ك٘ز ٠ هٞ ًٚٞزٗبُٚ ك٘ز ضورُٟ ًٞزكٞشٙدب  بًٞشزبُةدٗٗٝ. هٞة  ٙرزمسٞة

اٟ       132 مٞغرٙس٠ طؤزْب ٗ هٞ ٗب٠ ٢ًٞٞ كٞ ةُٞطٚصخرْ ٢َٚسبُٟة شٝٗو كةس    بخوٟة خدًٞة
 ي مس٘ٗ  ٗٝ كسب مسٞ َركٌٟ غرزٝشٗٗز.ؤغًٞ

                         
 .6ق٘بز مٞؾس٠  ٗبٟٙ مرلبق. ي   131 
 .119ك٘ز هس. ي  131 
ٗبخرل٠ مٞؾةس٠ ث   َ٘ل  132  ٟ  هٞة ٢ٞة ُٗب ٞهٞة كٞة  مسرمسةر       ًَٚٗٞاٟ ًٞز ٗ  ٗٝ شؤز ًَ٘وًٞ ُرٗق٘ة ًِٟٚ ٓٚ سٙةدب ٞه ِ ٞة

ز الٝ ز ٢ٞ مٞس ٗ ٗٝخوٞ ٗب ٞه .  ٞدي ة٢ٚه ٍ ٗ ُرَٞوٟٚ  ٛظْ  ٓٞز ٞه  ٓرل  ٓٚ سٝاٟ كس مسَٚوٞ ُرٗ ك٘ز ْب
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  ٗ بز مٞؾةةةس٠   اٟ  قةة٘ة اٟ  ٘سبق ٙؼ  هةةٞة ٢ٞضرضةةةدب ٗٝكةةة  َٚةةة ٙةةٟة مبزٙ٘بٙةةٞة ٗ زٙ٘بٙةةٞة
 ٞ . مسةة زٝقِرًٞ ٗبٙةٞة ه ة  مسرمسةةر  غٞة كس  ٝز ٢ةٞة َ ٢ٞة ةٚبٟ  ٙرزمسةٞة الْ  هةٞة خرُٞة بَُٚلٟ وةٞة ٍٙ ٗ ُةٞة

ٗٝ ُةةةرٗ مٞغةةةرلٝاٟ طةةةؤزْب ٗ ٢ُٞٗٝةةةد٠ٝ ث     ٗ  ٗٝ ٓٚ سٝاةةٟة كس مسةة٘ة ٘ ٠َمسةة٘ة ٗ ُ ةةة ٠ ذِٞقةة٘ة
ٗزبًرُٟ كةةس  مسةٞة اةةرمسٚعٟ         زوٟ ٓةٞة ٙركس ٗ مٞغةةرٙس٠ غةةرزٝشٗٗزٗ خَٚ اةٟة  ؤ ُةٟة غةٞة ثةٞة

 الْ ٜ اٞؾدٙ  كس ٗٗٝ.ٝز ٢ًٞٗٞاٟ  مسرمسر ٘كٞ ةُٞطٚصخرْ ٓراٞ ٢ٞٗ ُرٗٝ  َل  خؤ٠٘
   ٔ ُٟ ٞٗز٠ ٢ِٚطوٚةةص  زٙةةض  ٢ةةٞه ة: خرُةةٞ بُٟ  مسةةة    ٘ضةةٚر  ٗ ً٘ضوٞغةةسٙقٟ ًٞغةة

ٟ ْ. اةٞ وٚقراٟ ٢ةَٞ ٢ً٘ٞزخيةٞ  هةٞ     ٙالْ   ٢ٞؾو ْٞ طؤزبُّ ٗ هٞ قرلو٠ٞ  ًرً٘ٝز ٢ٞ
مٞوب شؤز ُصٙلةٞٗ ٢ةٞمسة مسةٞ وة٘ٝاٟ مٞغةرلٝاٞكٞٙٞٗٝ مسٞضةٞز مٞغةرٙس٠ ٢ةٞٗ ُةرٗٝ ب          

 . 133  بًٞشزبُدمسةًٗٞاٟ ٘شب  مس٘ٗمسةٗ َل
ْ  ٗٝ قةةُٞد ُٞاٞٗٝٙةةٞكٟ   ال ٝز ٢ةةًٞٗةةٞاٟ  مسرمسةةر  ٘غةةٞزٝقِرًٞ   ٝزَةةٞق مسةةٞ َل  

 س هُ٘طسٙم  ٢ٞه ة  كةٞه٘ي مسةٞ  ٠ كة٘ز ٠ مسرمسةر ٢ةٞز ٝ ْ      ًٞموً٘راَٚم ُر ب. مسٞ َ  ًَٚ
ًٗةٞاٟ  ٗبٙةٛ   ٘ٓٞٗهَٚس ٙػٟ َِٓٚرٙٞ ذَٙةس َة٘كٌٟ خؤٙةٞٗٝ  ٗٝ  ٝٗز٠ َل   بايرا  )

مسٞ  مسةة  مسةٞمسة   خطس هٚرع مسٞطٟ ك٘ز ٠ ٢ٞ مسٞطٟ ك٘ز ٠خطس اسٙؼ  ٢ٞمسة  ٝٗز٠ 
 غٞز ٗ ٓٞزب زبمس٘ز ٗ شٙراس غٞٗكٞاٟ ثٞٙركس .

ز٣ ز ُٟ ٓٚ ةةس٠   اٞؾةةر ٗقٟ     َ٘ل ظٗىٛى اٟ ة ٙةةس٠ هةٞة مرلبوةةدب  ٓٞغةةوًٞري وةٞة ًٗةٞة
مسة    ًرلَٙلٟ ضطةةو ٗ مسةةة ٢ةةرلب ٠ٝ  ٢ةٞة ز ٠ خطىىس شًٝةةرُٟ ٢ةٞة طٟ كة٘ة رع مسةٞة  مسةةة  ٢ةٞةمسةٞة ٚه

ٟ كس . ٗٝ مسٞغٟ غٌٚري ٗ  ًٗٞاٟ ة ٙس٠  ٘غٞزمسٟ ٢ٞز ٝ ُٟ هٞ  ٝع ق٘ٗ. َل٢ٞز ٝ ُ
ز ٢ةةرشب٠ٙ٘ اةٞة مسرل٠     ز ٝ ْ  شؤز ٓٞٗه ٠ةةدب. مسةٞة َ مسٞزبًبةٞة ه لٟ ٢ةٞة مسةةؤ  بطرلكس ُةٟة مسةةروٟ ًة٘ة

ٞ  ٗبٙٚدبخطس ٢ًٞرل٠ ارش٠ٝ ٢ٞز ٝ ْ  َٞضْٞ مسٞ   ك٘ز ٠  هٞ  ٗ مسٞطٞ  ٓٚكٟ مسؤ ُٞكسب. ه
  ٞ ٝاٟ    ٘ ٝٗز٠ َل مٞؾس٠ ثرُصًِٟٝٚ ًٚ  ٠  وٞز ُٟ ُؤًٟٙٞ ٓٚ ةس٠  ٗ هة اٟ مسٞة و٘ة ًٗٞة

ٗاب٘ٗٝ  ٝع ةة        134 ٢ًٌْٞ٘ٗ مسٞطدب ز ٝ ْ كٞة كٞة ٠ ال٠ ذٗٗز٠ٗٗ ٢ٞة ٗ مسٞغٞة الٙس٠  ٞ  ٢ٞة

                         
 133    ٞ ٘  ٗووؤز قسَٙض  هةٞ ٢ة ز٠  ك٘ز هس ٙةدب  كةٞ شؤز زٙعرٙةٞاٟ اٞمٞؾة٘مسٟ اة٘زكٟ كةس ٗٗٝ        ثى

 ُٞٗمَٚل٠ذل  بٗٝاٞ وٞه َٞ. ْ ٠ مسٞال ٝز ٢ٞ٢ٞؾو ٟ  مسرمسر 
ًٗةٞاٟ  ٘مسٞطٟ ك٘ز ٠ َٞضْٞ مسٞطٞ  كٞ مسٞزبًبٞز مسٞ َلْرٜس ْٗ مسٞطٞ  ك٘ز ٠ ٢٢ًٌَٞ٘٘ٞ ً  134 

ْٗ ٢ًٌٞ٘ة ًٗٞاٟ ٢َٞ ٘ز   ٝٗز٠ َلٞكب٢ٞ زيٞالٙس٠  ًٞز بُٞ َٗٙطور. مسٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢ً٘ٞزٙخ  مٞة
 ط َ .٢ٚؤثٞ ٙر٠ ِطٚقو٢ٚضره َٚم  ٝٗب٠ كس ٗٗٝ   38  ٙٞمِٟ 911ٖ ار  862مسٞطٞ  ٞه 
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ز ٝ ْ ٗ   ٞ ٙطةةرُٞٗٝ شَٙةٟة مسر ِٙةةرْ  شبمسةٟة كةة   ٗضةةَِٚسبٙٞٗٝ ٌرزي ٢ةٞة ٗ مسةٞة َةةدٗ ٠ غةٚة مسرل  مسة٘ة
 و٘ٝاَٚلٟ ٢ٞز ٝ ْ هٞ زٗبُدش  بُسب.

 
ًٗةٞاَٚل٠٘ب  ٘ٗٝ ار ٢ٌٚس ؤ  ٓةٚض َل ًٗٞارُٟ  زبضَٟٚ مرلبودب  هٞٗ  ٝٗزٝ٘هٞ َل

 ًٗٞاٟ ٢ٞز ٝ ْ مسٞ غٞٗكٞو ٗ ثرٙٞ بز مس٘ٗمسة.٘ثٞٙر ُٞمس٘ٗٝ كٞ مسٞ وٞ  َل
هةةٞٗ  ٝٗزٝ ب  خةةٞه لٟ ٗ اةةٟ غةةرزٝشٗٗز  ٓةةٞز مةةِٟٞٙ مةةَٚآلو ٗ  َٙٔةةراٟ ٢ٌٚةةس ؤ    
مسْ٘ٗ  شُٝطُٞٞ  ًُٓٞٞٗٝدٗ ةرف  َٓٚػور هٞ ٢َٚسبُٞٗٝ ُٞٓرابْ٘ٗ. خرُةٞ بُٟ  ِٙةٟ   

ه ةةةةٞمسرُٟ ٗ ةةةةةٞمسرز٠  َٓٚػةةةةور شؤز ُةةةةٞمس٘ٗمسْ٘ٗ ٗ غةةةةلو َٚلٟ  اطىىىىٗ  ٗ غةةةةَٚخرْ٘ٗٝكةةةة
مٞغةةةرٙسٙرْ ثةةةٞٙر ُةةةٞكس مس٘ٗ.  ؤ ُةةةٟ غةةةٞزوٟ كةةةٞزك٘ن  مسةةةٞ ٝع ال َٙةةةٟ اَٚلةةةٞه ٟ   

    ٞ ز ٢ٌٚةةس ؤٗٝ  شؤز ُةةر ز مسةة٘ٗ.   زُةةٞ  ٗ    ظىى٘كةة٘ز ٝٗٝ مسةة٘ٗ. َةةٞٙراٟ ًٞ ُٝٚةةٞ  مسةةٞ ُةة
  ٞ كةةةةٞ  ثَِٚ ةةةةَّ٘ٙ ٠ ضةةةةٞزَدٗ ٠ ٢ٌٚةةةةس ؤ  كؤٙةةةةٞٗ َةةةةٞزٙسٗ زٗبُةةةةدش مةةةةٞوسٝ  ٓٞزٙ

 ًٗٞاَٚلٟ مسك٘كٟ وٞ ٟٙ مسْ٘ٗ.َ٘ل
 

س   ٓةةةؤن ٗ ٞ ٗ مةةةٞوسٝ   َٙةةةٚةةةًر ٙٞهةةةٞ ال٠ ذٗٗز٠ٗ شَٙةةةٟ مسر ِٙةةةرْ  ٢ةةةًٞرزٝاٟ م
ةةرزٙؼ شبخةؤ  هةٞ ارمسٚعةرُٟ مسةْ٘ٗ. ٢ةَٞ ٢ًٞرزٝاةٞ  هةٞ وةٞز ُٟ  ٗبُصًِٝٚةٟ            ٢َطى عمسٞ

الُدب مس٘ٗ. هٞ ٝز ٢ٞهٞذَٙس َ٘كٌٟ   ٙٞمِٟ  ٗٗؾٞ  ضره َٚم  ًٚ  ٝٗٝ ار ق٘بز ًٝري
الٙس٠ٚٞٗٝ. هَٚسٝ ب هٞ ٢ٚعوٚبرز٠ مٞؾةس٠  ٞكٞٗاٞ ذَٙس َ٘كٌٟ ة  ٢َٞ ارزخيٞ  ٗب٠

ق٘بز ًِٟٝٚ ًٚ  ٙٞٗٝ  خرُةٞ بَُٚلٟ مسر ِٙةرُٟ َةركٍ مسة٘ٗ  ٗٝ خةٞه لٟ ٗ اٞكةٞؽ       
 كرز٠ مسْ٘ٗ.ٞهٞ مٞغرٙس٠ َ

 

 ى ئةردةآلُدا ب٘ٗ.ذٗآلتى ً٘كرٙغ هةذَٙر ُف٘
ٗ  مسٞة . هٞة  ٗب٠   ٘ظيٞ  ًة زخرو مسٞة  ٞٞ مسٞ   ضة ط٢ًٌْٞ٘ٗ مسٞ   ضة ك٘ز ٠ مس٘ٗ: مسٚ

ً٘ٗ         طةةٗٝقةةراٟ  مسٚ ٙو٘بُٟ ٓةٞة ٠. مسةٞة َ الَ ٗبٙةٞة  ُةٞة ٗز٠ٝ  ٓراةٞة ةَٚطةٞة ز ٝ طةٞة طٟ كة٘ة ٞ مسةٞة
كٌٟ خةةةؤ٠ ٗ مسسبكةةةرُٟ ٓٞزٙٞكةةٞة هةةٞة ٗ اَٚلةةةدب          ز ٝ ْ مسََِٚٚوةةٞة ذَٙةةةس َةة٘ة اٟ ٢ةةٞة ًًٞوٞكةةٞة

٠ كةٞة مسةةؤ مسٚ     ٗ مسٞغةٞة زمسٞخؤٙرْ  بًٞشزبُةةد. ٢ةٞة كٟ ضةٞة : وةٞة ٠ ٗٝٗٝ٘ٞ مسةٞة  ًةةرمس طةة٢ٚدبزٝٙةٞة
 مس٘ٗ. ٞزبُٞهعط٘  سْب  ٓرٗبز  ضٌٚرْ   بٗ ْب  زبٗ بْ ًَٚٞغٞض٘  غٞه ٍ  اظ٘
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اٟ طٞٗزٝ ز٠ٗٗ ُةٞ بٗٝ  ٗٝ ٢ٞطةٞز   اثٜٞ مسٞطدب  َر طٗبٙٞ كٞ هٞ شًٝرُٟ مسٚظاٖس 
 911زٗٗغٟ  بمسة  مسؤًرْ ًٞةٔ٘هٞ. مسٞ َ مسٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢ٞٗٝ  كٞ هٞ ٢ٚعوٚبرز٠ ضةره ٟ  

 ٗ ِ ٞضة يطإ ٛضى ز٠  ٙةرٗش  ٖ ٗٝ مسؤاٞ َ٘كٌدبز٠ ٢ٞز ٝ ْ  زُٝطٞ اٞؾةر ٗقٟ  ٝ   يىٝ
قةٞز٠ قةره دَٙسبْ  ٢ةٞز ٝ ُٚؼ هٞطةٞ      ظ٠٘ كس مسة.  ًٚ س هُ٘طسٙم  ٢ٞه ٟ هٞ  ٗب٠ 

  ٘ ُةةةٟ. مسةةةٞ َ الَ ٗبٙةةةٞ ٢ًٞةةةٞ  امثىىىمسةةةروٟ ٢ًٞرزٝاةةةٞكرُٟ كةةة٘ز ب ٢ةةةٞمس٘ٗ مسةةةٞ اةةةرمسٚعٟ مةةة
ًٞغل٘كٞ  قُ٘لٞ ًٞٗالُر ٢ٚدزٙظ  هٞ ضٞقٞز٠ ك٘ز ضةورُٚدب  ٓةٚض مسرضةَٚلٟ ٗب٠    

 ُٞكس ٗٗٝ.
ٌ طةةٚهةةٞ  ٗب٠ مس ْٗ مسةةٞطٟ كةة٘ز ٠ ٓراةةٞ ةَٚطةة٠ٙٞ٘ ٢ةةَٞ َ٘كٌةةدبزٝ      ٘ٞ مسةةٞ   ًةة٢ٞ

ٖ  974-926ْ ضةةةوٌَٚرُٟ وةةةرُُ٘ٛ   اطىىىةُةةةٞاٟ ض٘ه ةةة ىىىىط٘ةاٞؾةةةر ٗقٟ  ٝٗز٠ ضٞه ةةة 
    ٘ ٠ ذكس مس٘ٗ  ٗٝ ارمسٚعَٚلٟ ضٚرضٟ ؾٞق٠ٗٞ مس٘ٗ. مسٞزٝ مسةٞزٝ اٞٗضةٚعٟ ً٘ه ةم ٗ ُ ة

 ٝغةوٟ  كس . َدٗ ٠ خؤ٠ طٞٙرُدٝ  شَٟٙ كؤٙٞ   ٓٞٗزبًرْ  غرزٝشٗٗز  وٞزٝ بى ٗ 
كٞزك٘ن ٙػةٟ هةٞذَٙس َ٘كٌةدب مسة٘ٗ.     -طٞزًٚرْ  مسِٟ قٚر٠ وٞزٝ بى ٗ زَٙطة٠ٞ ك ةس٠  

ُٟ  ٝضةٟ  امثًٗٞاٟ مً٘٘ٗٞاٟ ٢ٞز ٝ ْ مسَٞ ُٞٗمٞ مسؤ َل٠٘ َلذ ُ٘اٞٗٝض٘مٟ 
ٝه ةةْٞ مسةةؤ مسٞزمسٞضةةوٟ  وةة٘ٝاَٚلٟ ٙٞكٚكةةس ٠ هةةٞ كٞزك٘كةةدب  بُةةرٗ هةةٞ ثرغةةدب  ُٗةةٞ ب. ٢ٞٗ

مٞغةةرٙس٠ غةةرزٝشٗٗز مسةةؤ  ٝٗز٠  ٢ضىىَٗٙطةة٠ٞ مسٞغةةدبٗ اٞمةةٞز مسٞمسٞٓرُةة٠ٞ اةة٢ٌِٟٞٚ ز 
 ب  هٞغةلس٠ ُةرز ٝ ضةٞز     ٢945ٞٗ زَٙطٞٙٞ  هٞ وً٘رُةدب٠ َطةري ثرغةر بٗ هةٞ ضةره ٟ      

ْٗ مسٞ . مسٞغةٟ شؤز٠ ٢ةَٞ هٞغةلسٝ  ٢ً٘ةٞزب٠ ك٘ز مسةْ٘ٗ  ٗٝ هةُٞرٗ ٢ًٞرُةٞ ب        ٢ًٌٞ٘
مسةةة٘ٗ. ٓةةٞ ٝقٟ ٢ةةَٞ هٞغةةةلسٝ     سضىى ر ٙةةةٞؽ َةةر ٞػي٠ ٢ةةًٞرل٠ م يطإ حطىى   ٛضىى  

 ضةةةِٞ  مسةةة٘ٗ. ٗٝ ٢ٞطةةةٞز ُةةةٞٙو٘بُٟ  ٓةةةٚض ُةةةٞمسة طساِةةةٟ     شٝٗالس ُةةةٟ  ًةةةٞزٙ٘بْ  ٗ
ْٗ مسٞ  مسٞزبًبٞز مسَٞ هٞغلسٝ  شؤز ً٘ بقٞمٞٙٞكٟ ًٞز بُة٠ٞ  ٘غرزٝشٗٗز مس٘ٗ. ٢ًٌٞ

٘ ظىى٘ كةةس ٗ هةةٞ  ٗبٙٚةةدب خةةؤ٠ كَٚػةةرٙٞٗٝ وةةٞ ٠   ُةةٟ ٓراةةٞ ضةةٞز  امثىىه ةةٍ. هٞغةةلس٠ مةة
ٞز٠ٝ كةةس . ًةة٢ٌْٞ٘ٗ مسةةٞ   كةٞ هةةٞ مروٚبةةٞاٟ ُر٢ًَ٘ٚةةد مسةة٘ٗ  خةةؤ٠  ؾةةوٞ كةٞٗ ًَ٘ر 

. مسٞ َ هٞٗ  َٞثطٚرْ كةس . هٞغةلس٠ َطةري ثرغةرؽ   هةٞ       135 ضورً٘ي٢ٞٞٙرُدٝ ط
  ٗب٠ ار ْ ٗ َٗٙسبُلس ُٟ ٗ اٞكٞ  طٞز بٙٞٗٝ.

                         
  .122ي  ك٘ز هس. ي ؤضور٢ًٞمسٞ زٗبٙٞاَٚلٟ اس ٢َٞ ٢ًٌْٞ٘ٗ مسٞطٞ ٢ٞضرل كسبٗٝٗ مسسبٗٝاٞ   135 
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ضىب  ٌٓةر ٘طى ٟ ٢َٚةسبْ   ٓزخرو مسٞطٟ ًرًٟ هٞطٞ  غرٞهٞ  ٗب٠ ٢ًٌْٞ٘ٗ مسٞ   ض
يطإ ٛضىى  ًُ٘رضةةٞمسٞاٟ خةةؤ٠ اةةرشٝ كةةس ٝٗٝ  ٗٝ ًةة٘ه لٟ مسسبشبكٞغةةٟ  بطةةرل كةةس .   ا

ْ  كةةٞ ٢ةةَٞ خٞمسةةٞز٠ شبُةةٟ  ًةة٢ٌْٞ٘ٗ مسةةٞطٟ هةةٞ َٞثطةةخرُٞ َِٓٚرٙةةٞ  ٝزٝٗٝٗ    ٌرضةةوَٚ
طةةةٌرمٚى مسةةةٞطٟ مسسبغةةةٟ كةةةس  مسةةةٞ َةةةركٌٟ ضةةةِ رغٟ   ٢ٚٞ ٠  بٙةةةٞ  وةةةضةةةِ رغٟ  َّو

زخرو مسةةٞ   شؤز مسةةرؽ خةةؤ٠ ةةةَٚطرل كس مسةة٘ٗ. ٢ةةَٞ  ٗٗ مسسبٙةةٞ  ٞ ضسٗقةةم . مسةةٞ َ ضةة
ٞ ٖ  ب    948ِةٞكسب. هةٞ ضةره ٟ    ٠َمسٞزبًبٞز مسٞ ًرًٚرْ ٓٚكةٚرْ ث  ًةرلشب٠ مسةسب٠    هقرع٢ة

زخرو مسةٞ    ٞ  كةٞ هةٞ  ٝع هٞغةلس٠ كة٘ز  ٓةٞ و  قة٘ٗٝ ال٠ ضة       ضىب ٌٓةر ٘طى  ٖغر
طةةةٌرمٚى ًةةةرلشب مسةةةٞ هٞغةةةلس٠ وصه برغةةةٞٗٝ ٓراةةةٞ ضةةةٞز٠٘ ٢ٚمسةةةٞ َ شؤز٠ ثَِٚٞقةةة٘ٗ  

ٞزٝ كةةس ٗ ٢ةةًٞرل  ؾةةهقرع ًةةرلشب٠ هةةٞ وةةٞ ٠ ًٞزٙ٘بُةةدب ًَ٘ر   ٢ةةٞزخرو مسةةٞ  ٗ ٞضةة
ًًٞوٞكٞاٞكةة٠ٞ خةةؤ٠ هةةٞ هقرع ًةةرلشب٠ اٞضةةوٍٚ كةةس . ٗٝ ٢ةةٞزخرو ًةةٞةب٘ز مس٘ٗٞضةة

 .آزا٣ عباع غٞز ٠ وصه برؽ ثرزبضو  ارزخيٟ مرمل 
ٙةٞ  ظىاٖس ٚا ي كةس ٗ  ؤضور٢ًٞ ٢ضا٠ٞ مٞز٘ٝعضزي ثرغر٠ ٗبزي مسٞغدب  ٢َٞ ٗٝٞم

زي ثرغةر شبُةٟ ٗ مةٞشزي كةس . هةٞ ةَٚطة٠ٞ       ٞز٠ ضطةيت مة  ث٘عرزي  ٠ًٞٞ٢ مسٞ ٢ٞ٘هكٞ مسرمس
ٖ . 956َ  1549ب مسؤ مسٞغدب    ثرغر مسٞ ٗبهٚٞاٟ َُٚسزًٞٞةٟ قط٘ةٗز مسره ٢٘ٞٗ ًٞغٔ

  ثرغةةر  هٞغةةلسَٙلٟ ًٞةةٞةةةٟ قطىى٘ةْ ثرغةةر مسةةؤ غةةرزٝشٗٗز ًةة٢ٌٞ٘ز كةةسب  مسره ةة امثىىمةة٘
مسرغٟ هٞطٞ  اؤثكٚٞكٟ مسٞو٘ٝاٟ  بٙٞٗ ُرز ٠٘ و٘ٝاَٚلٟ ك٘ز ٠ شؤزٙػةٟ هٞطةٞه ٚر   

ٞزٝٙٞ  ؾة ٞزٝ كس ٗ ٢ٞٗ ًَ٘رؾه ٌدب ًَ٘رظ٘زخرو مسٞطٟ هٞ ٞ. ٢َٞ هٞغلسٝ  ض ُرز
٘ ةُٚٔرٙةٞو مسره ة  ه ٟ كَٚػةر.  ٛطشؤز    وً٘رُةدب٠ طساةٞ  ٝع   بايىرا  ةةٟ ثرغةر  خةؤ٠    طى
كةةٞٗو.  زخرو مسٞطةةدب زَٙةةمٞ٘ مسةةٞ ضٚرضةةٞاَٚلٟ مٞوآلُةةٞٗ مسةةٞمسة غةةٞز  هٞطةةٞ  ضةة ٠ةةخؤ
٘ زخرو مسةٞ   وٞ كة٠ٞ مسٞةََٚٔٚػةو ٗ زؤٙػةو ٗ مسةَٞ اٞزَةٞ وةٞ ٠        ٞض ه ةٍ كٞٗاةٞ   ظى

ُةسبٗ هةٞ ضةره ٟ    ةٟ. ٗٝزي مسٞ   هٞطٞ  و٘ٝاَٚلٟ ًُ٘رضٚبدب  هٞ وٞ كٞ  بط٘ة ٝع مسره 
 ُٟ.امثٗ اَٚلٟ م٘  ب ٢ٚدبز٠ٝ ٢َٞ ٗ اٞ زَٙلخسبٗ مس٘ٗٝ 961
 

زخرو مسةٞ   هةٞ ٗب٠ ٢ًٞةٞ كةٞ هةٞ      ٞٞ. ضة ٚة زٙ٘بٙٞاٟ ضِٞ  ٓٚض ٢َٞ مسرض٠ٞ اٚر ُٚ
٘ وٞ ٠  ًٗةٞاٟ ٢َٚةسبْ   ٙطةرُٞٗٝ ةةَٚطرل مسة٘ٗ.      ٘ه ةٍ  ٝزقة٘ٗ  مسةٞ ً٘مرُٗٝةٞاٟ َل    ظى

  ٘ ٟ ٓكٌٟ كةةس . هةةٞ ضةةٞزب٠ غةةر  مسٞضةةٞز ٢ةةٞز ٝ ْ ٗ غةةرزٝشٗٗز ب ًةة٘ ٝاَٚلٟ شؤز َةة
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ؾةةٞقٞٗٙدب  وةةٞ زٗ َ٘زًةةٞاَٚلٟ مسةةٞزش٠ مسةة٘ٗ. مسةةرزبَ مسةةٞطٟ كةة٘ز ٠ كةةس  مسةةٞ َةةركٌٟ      
 زٗبُدشٗ ً٘ ٝاَٚلٟ شؤز هٞٗ  ًرٙٞٗٝ.

زخرو مسةةٞ  هةةٞ ثةةرؽ مسةةَِّٞٙٚ ٌَٚرٙةة٠ٞ ٢َٚسبُةةٟ     ٢ٞةةٞه ة: ضةة    136  ٗووةةؤز قةةسَٙض 
غةةٞز ٗ هٞضةةٞز خةةؤ٠ قس َٙةةدبٗ  ٝضةةٟ كةةس  ٢ٚةةدبز٠ٝ ضةةٞزمسٞخؤ. ًةة٘ ٝاَٚلٟ شؤز مسةةة     

باةٞ هةٞ ٓةٞزٝ طةةٞٗز٠ٝ    ذًٗةٞاٟ كةس . ٢ةَٞ    ٘غةؤز   ٗٝ مسةٞ كةٞٙ ٟ خةؤ٠  ٢ٚةدبز٠ٝ َل     
َ٘كٌةةدبزبُٟ ٢ةةَٞ خرُٞ بُٞٙةةٞ. غةةٞزٝقِرًٞ شؤز ًةةٞ َٟ مةةٞوَى ٗ كةةًٞر  ٗ ٢ٚةةدبز٠ٝ  

 مسرغٟ ٢ٞكر. ٢ٝٗٞه ٟ ٙرُصٝ ك٘ز ٠ هٞ ثرؽ مسٞةة ًرٗٝ.
٘ز ٠   مسةةٞطٟ كةة ًٞةةٞزخرو مسةةٞ  ً٘اةةٞقٚقٟ ٢َٚةةسبْ مسةة٘ٗ  ق  ٞهةةَٞ مسِٞٙةةٞ ب كةةٞ ضةة  

ٗ   137 ٞوة ٢ًٌْٞ٘ٗ مسٞ   ثٞٙر مسة٘ٗ. مسةٞ ضةٞمسٞمسٟ ٗٝقةراٟ مسةرٗن ٗ ًةرًٟ ضةِ رغٟ َو       
ضسٗقلٟ  زبٙةٞ. ٗٝ مسٞزٝمسةٞزٝ َةدٗ ٠ ًة٘ه لٟ اٞٗضةٚ  كةس   وةٞزٝ بى  غةرزمسرذَٙس          

ه ٞمسٟ اٞٗةٟٚٔ ٢َٞ ٗ ار٠ُٞ هةٞ  ط٘ ًٔسبْ   ؾ٘زبْ ٠ َِٓٚرٙٞ ذَٙس َ٘كٌٟ خؤ٠٘ 
 ْ ضوٌَٚرْ كس .اىىطةض٘ه 

 ٞ ٞ زُٝطةةٞ مسةةٞ م   مسةةٞ  مسةةة كةةٞ شؤز٠ ثَِٚٞقةة٘ٗ    ًٞةةٞه ةةٞمسٟ قطىى٠٘ ريث٥ىىكطةةٟ اةة
رْ ثرغر٠ ًرلًرلبُةٟ مسٞغةدبٗ ٢ً٘ةٞزب٠    ث  هٞطٞ  م٘ععِه٣ٞٚ زَٞ ثرغر٠ ؾٞضوؤز

  ٌ ٗز مسةة٘ٗ. هٞغةةلسَٙلٟ وةة٘زع  وةةٞ ٠   ٘ك٘ز ضةةورْ  مسةةؤ شٝٗالس ُةةٟ ٢ةةٞز ٝ ْ  ًةة٢ٞ
  ًٞة ٞق ٗه ٟ كَٚػر.ٛط ٞزٝٙٞ  ٗٗ ضره َٚم ؾٞزٝ كس . ٗٝ ٢َٞ ًَ٘رؾه ٌٟ ًَ٘رظ٘

ٙرزًةٞاٟ   ضىب ٌٓةر ٘طى  ٖمسٞطٚؼ  هَٞ مسِٞٙٞ ب ٗٝقراٟ كس . هٞ الٙٞكٟ اسٙػةٞٗٝ  غةر  
ٞز٠ٝ وٞ كةةٞ ؾةةَ ثرغةةر ُةةرمٚ ج ٗبش٠ هةةٞ ًَ٘ر ٞضةةوؤوٞ كةة٠ٞ ٢ةةٞ ب. هٞمسةةٞز ٢ًٞةةٞ ز 

 َِٓٚرٗ زٗٗٙلس ٝ ٗ اٟ غرزٝشٗٗز ٗ هٞٗ مسِٞٙٞ ب ٗٝقراٟ كس .
ر َُٚةةسزب. ٗٝ مسةةٞ   ثرغةةًٞةةٞةةةٟ قطىى٘ةَ ثرغةةر  ٙطةةرُٞٗٝ مسره ةة ٞضةةوؤهةةٞ ةَٚطةة٠ٞ ز

زخرو هةةةَٞ مسِٞٙةةةٞ ب  َةةةركٌٟ  ٞهٞغةةةلسَٙلٟ شؤزٝٗٝ  غةةةرزٝشٗٗز٠  بطةةةرل كةةةس . ضةةة   
 ٢ٞز ٝ ْ ٗ ً٘اٞقٚقٟ ٢َٚسبْ مس٘ٗ.

                         
 .123ك٘ز هس. ي   136 
ٞ ٙةٞ هةٞ غةٞزٝقِرًٞ ب    وٞ  ٗ  ضسٗقم  ًٞغل٘كٞٗ زُٝطٞ ٢َٞ ُر٠ٗ  َووًُ٘رضٞمسٞاٟ  َو  137 

 ضسبمسة.ُٗ٘ طمسٞ غٞه ٞ
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زي كة٘ز ٠  ٓراةٞ ةَٚطة٠ٞ. مسةٞ َ هةٞ      ْٞ ماطةزخرو مسٞ   ض٘ه ٞهٞ  ٗب٠ ٗٝقراِٟ ض
ضي٘ز خةةرْ ٠ ك٘ز ٙةةدب ٠ٞ مسةةسب٠ ٗ  اةةط  ٗب٠ ضةةره َٚم ٗٝقةةراٟ كةةس ٗ هةةٞ مسةةِٟٞٙ  مسطةةر 

ةَٚطةةة٠ٞ مسسبكةةة٠ٞ طةةةسو  مسةةةٞ َ   بطىىىاطٞز ٗ غةةةؤز ٠ َ٘كٌةةةدبز٠  ٝضةةةٟ ثَٚلةةةس .  غةةة
مسةةةةٞ ًٞمرُٗٝةةةةٞاٟ   ٘اةةةةٞضي٘زخرُٟ مسةةةةسبشب٠  ٗبش٠ هَِٚةةةةَِٞٓٚرٗ اةةةةُٞطٟ ثَٚٔٞه كةةةة٠ِ    

ًٗةٞاٟ ٢ةٞز ٝ ُٟ َِٓٚرٙةٞ ذَٙةس َة٘كٌٟ      ُ٘ةٟ  ًةرًٟ غةلرُدٗ َل   امثى ًٗٞاٟ مَ٘٘ل
ٗابة٠ٞ ًرلًةرلبْ ٗ   ْ ً٘زب ٠ ضََٚٚٞ  ٗ اٟ غرزٝشٗٗزٙػٟ هٞطةٞ  ز اطةةةخؤ٠. ض٘ه 

ٖ   988ضةةِ رق    ٠مِٚةة٘بُٟ ثرغةةرٟٙ   بٙةةٞ. ٗٝ قةة٘بز ك٘ز ٝكٞغةةٟ كةةس  مسةةٞ ًةةرل       
1581 . َ 

 غٞزٝقِرًٞ   ٝزَٞق مسٞ ك٘ز بُٟ اٞضي٘ز ثرغرٗ ضِ رغٞكرُٚرْ  ٢ٞه ة:  
 وٞ ٠ وصه  ٞ مس٘ٗ. با  ٥ٚاْ ٞضًٞرل ضِ رغٟ ضِٞ  َ ىل،ٞميطإ ٛض-1
  بق مسٞ   ًرل ضِ رغٟ وٞزٝ بى مس٘ٗ.ؤمس-2
 ٓسٗبْ مس٘ٗ.ًٞ٘زب  مسٞ   ًرل ضِ رغٟ ً-3
 ًرل ضِ رغٟ غرزمسرذَٙس مس٘ٗ.   ز خرْٞمس-4

 

ًٗةةةٞاٟ اةةةٞضي٘زخرْ ثرغةةةر  مسةةةؤ ك٘ز ضةةةورْ   ٘ ٗووةةةؤز قةةةسَٙض ٢ةةةٞه ة   ٝٗز٠ َل 
ز مسةٞ  ٗ  ًٞة ً٘٘ؾٚبٞو مس٘ٗ. قُ٘لٞ ٢َٞ ٢ًٞرلٝ شؤز َٞش٠ هٞ ار ْ ٢ةٞكس . َةٞار م  

ٞ هةةٞ مسةةٞ ٠ ُةةٞةراٚرْ مسةةة   ٠ ٢ًٞةةٞ كةةسطىىس ٠   مسةةؤ خةةرَٗٙةة ٢ٖةةًٞرل٠ ه٘ز ضةةورْ  غةةر 
 بَٗٙلٚةةرْ مسةةؤ ُرٙةةٞٗٝٗ طساٚةةرْ. مسةةٞ َ  ٙطةةرُٞٗٝ ُةةٞةراٟ مسةة٘ٗ ٗٝ  ٝضةةٟ كةةس  مسةةٞ        

 ٖ . 998ُرز بَٞو كس ُٟ  زبٗضَٚلرُٟ ٗ هٞٙٞكة هَٞ ضٞقٞزبُٞٙدب ك٘ذزب  
هٞ  ٗب٠ اٞضي٘ز خرْ ثرغر   ٓٞه ؤ خةرْ ٠ مسةسب٠ مسة٘ٗ مسةٞ ٢ةًٞرل٠ ٢ةٞز ٝ ْ. ٢ةَٞ        

ٞ   ٘باٞ ٗٝكذ ش٠ هةٞ خسبثةٞ ٢ُٞةٞكس   مسةٞ َ مسةٞ ٢ؿة٘ه ٟ ٢ةٞٗ ٗٝووةٞ          ٗ اةٞضي٘ز خةرْ َة
ًةةً٘لري ُةةٞمس٘ٗ كةةٞ مٞغةةرٙس مسةةٞ اةةٞٗب٠ٗ هةةٞ خسبثةةٞكس ْ ًةةُٞ  مسلةةر.  ٝزَةةٞق مسةةٞ            

 مٞاَٚلٟ مسرغٟ مس٘ٗ.اط٥ْٝ ً٘زب  اطةض٘ه 
ٞ ار ٢َٞ ارزخيٞ   ط َ ٗ ق٘بز ٢ُٚطٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢ٞ٢ٞ ب. طاحا  ٥ٖٝ   1115غٞزٝقِرً

كر. ٗٝ   ٘شًٝرُٟ  ٗبٟٙ ٢َٞ َلبق   ٝزَٞق مسٞ رلمٞؾس٠  ٗبٟٙ م ًٗٞاٞ  شؤز كَٞ مسةرع ٢ٞة
ز ٝ ْ كٞاؤاٞة  ٝع خةرْ       ظاٖس ٚا اٟ ٢ٞة ه ؤخرْ  َركٌٚٞة   خةرْ  ٞظية ٢ٞٙٞ كٞ هٞة  ٗب٠ ٓٞة
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اٟ      1615ٖ   1114  ٗ. ٗٝ ًًٞوٞكةٞة َ َ٘كٌةةدبزٝ هٞطةٞة  غةةر مٞمسرضةةدب  شؤز زَٙةةم مسة٘ة َ . ٢ةٞة
٠ غةةةر  ثػةةةو   ز ٝ ُٟ كةةةس  مسةةٞة اةةةرمسٚعَٚلٟ ٢َٚةةةسْب  ٗٝ مسةةٞة ٌَٚرٙةةٞة ٗ. ٗٝ  ٢ةةٞة ٢ٞضةةةو٘ٗز مسةة٘ة

٘     ٢ضى اٞمٞز ٗ ٠ مة ٞ    امثى كةس ٝ مٞغةرٙس٠ ارمسٚعٞة ز ٠. ٢ة ًرزٝارُٟ ك٘ة ٗٝ  ٢ٚػٟة   ُٟٗة ٗ ٢ٞة
ٗ. هةٞة ضةةر ُٟ  ٗبٙٚةةدب  ز  كس٠ مسة٘ة ز مٞغةةرٙس٠ ًة٘ة َ كس ُةٞة ضةٞة ٞغةٟة ٌٚر ٙٚٗبُةةدشٗ مٝٓ ة٘ة

َ غةرزبُٞٗٝ  بُةر.  كةؤ٠   َٞزٙس ٙػٟة َِٓٚرٙٞة ذَٙةس         شٝٗو كس ٗ ٢ًٌٞ٘ز٠ خؤ٠ مسٞضٞز ٢ٞة
َ   ٗ ٢ًٞس٠ خةؤ٠  ٘  ٢ٞة كٍ ٗ ُ ة َ ٗ ارُٞة ب ٢ُٞٗٝةد٠      ٞظية ٠ٞ٢ خةرْ  ذَ٘ة ز ٢ٞة   خرُٞة  مسٞضٞة

ٗ كس  هٞطةٞة  ٢ٞٗٝغةةدب ٢ةٞة اٟ خةةرْ ٗٝ  مسٚطةةو ضةةره ٟ  ٝٗز٠ َل٘ٗ ٝٗبًةٟة ُةٞة   ٞظيةة٢ًٞةٞة
و ٗ       زٝف ٗ ثةةس  مسٞزٝكةٞة ٗزٝ  مسةٞة زبضةةوٟ  ٝٗزَٙلةٟة ثةةس  غةةرْ ٗ غةٞة ز ٝ ُٟ طةٞة خةةرْ  مسةةؤ ٢ةٞة

كةس ٗ   ظ٘ٞز ٝ ُٟ وٞ ضيٟ ًَ٘رقٞخؤغٟ مس٘ٗ.  َٙسشًٝرَُٚم  مسَٞ ُٞٗمٞ  ًٓٞ٘ٗ ٗ ارُٟ ٢
اٟ هةٞة غةةر و ٗ ًٞمرُٗٝةٞة َ ً٘ ٝاةٞة ب شؤز ًَٞٚبةٞة ار غةةر ٖهةٞة مسرع  ٠. ٗٝ َةٞة مسرع  ٖمةٞة مةٞة

  خةةةرْ  مسةةٞة قٚلسَٙلةةٟة ٞظيةةة٢ٞخ٘غةةةلَٚلٟ خؤغةةٟة زَي ًةةةرزٝكس   اةةةرزخيٟ ُعٌٚةةةر . خةةةرْ  
 ٗ ز  ٗ      ٢ضى  ٗٗزمسِٟٚ ٗ مروآلُٞ  اٞمٞة كس  كٞة زبضةوٞ ٠ ُٞة ٗ ةَٚطرٙرُٞة ٞ   ٢ٞة ٘  زبضةو هة زٝف طى

 ٠ ك٘ز  خٞزٙم مس٘ٗ.ث٥٘ٝريًٗراٟ ُ٘ٚٞٗٝ ٢ٚدبزٝ ٢ٞكسب. اُٞٚر هٞطٞ  َلامثم٘ ًٗٞاَٟ٘ل
  ٞظيةةة٢ٖٞ  ب  خةةةرْ 1134مةةةٞمسرع مسةةةؤ ضةةةٞز مسٞغةةةدب   ٖمسةةةٞ َ  هةةةٞ ضةةةٞقٞز٠ غةةةر

خرُٚؼ مسٞ هٞغلس٠ ٢ٞز ٝ ُةٞٗٝ هٞطةٞه ٟ مسة٘ٗ  ٗٝ قة٘ٗٝ ضةٞز  كسك٘ن كسك٘ٙةٞ  ٗ        
 بطرلكةةس   اةةرزخيٟ  هةةٞ  ٗب٠ غةةٞز َٙلٟ كةة٘زو ٢ةةَٞ ثٞ ٙةة٠ٞ طةةسو ٗ غرزٝشٗٗزٙػةةٟ

٘ آزا٣ عباضىىىى٢ مةةةرمل   كٍ ٗ ُ ةةةة َ اٞزَةةٞة َةةة٘ة زمسٟ  ٞظيةةة ٠ٞ٢ خةةةةرْ ذ. مسةةةٞة   خةةةةرْ  هةةةٞة غةةةٞة
 ر ٙٞٗٝ ار َدٗ ٠ كسًرغرْ ٗ ًٓٞٞ ْب ٗ هٞ ه٘ز ضورُٞٗٝ ار مسَٞس٠ ٗزًة ٢ٞق٘ٗ.ٞػيم

ٖ   ٝٗبًةةٟ 1137مةةٞمسرع   ٖ ٝٗز٠ غةةٞٗكٞاٟ ٢ةةٞز ٝ ْ  هةةٞ  ٗب٠ ٗٝقةةراٟ غةةر
ٗ ثرغةر  مسةؤ ضةُٞد٠ُٝٗٞ مسٞغةدب      ٝضةس ٞخععىِ  ٗه٣ٞ زٞ ب ؾة 1139ُٞكس . هةٞ ضةره ٟ   

٘ ٠ر ٞػيٙد خةرْ مة  ٞٗ ضة ٘ٓراٞ ً٘ؾب ٗ هٞٗ  مسٞ ُٞؾٚاٞاٟ ٢ً٘ةٞزب٠ كة٘ز  ٗٝكة   
 َٙلٟ اس  زٗٗٙلس ٝ ًًٞوٞكٞاٟ ٢ٞز ٝ ْ.طىعًرلٝ مسٞطٟ ضؤزبْ ٗ مسٞ

 

ٞ ٘  خةةرْ  هٞطةةٞ  َلٞظيةة٢ٞخةةرْ  ٠ ؾةةٞ بوٞاٟ كةةس   ظىىً٘ٗةةٞاٟ ٢َٚةةسبْ ًَ٘رقةة
 ٖٞادب  مسرخؿةة٘ف هةةٞ ضةةٞقٞز٠  ٗبٙةةٟ غةةر   ؾةة قس٢ةةَٞ ًٞز بٙٞاٚةة٠ٞ هٞطةةٞزيَ  ٕاةةٞذا

يرو كس مسة٘ٗ. هٞمسةِٟٞٙ ٢ً٘ةٞزبٗ ثٚرًٗرو٘ ُٚةدب  شؤز     ةة  ٥ٝى مٞمسرع مسؤ ضٞز مسٞغةدب ب   
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ُةٟ مسةْ٘ٗ. ٢ًٞرُةٞ ٓةًٞ٘ٗٙرْ     امثى ًٗٞاٟ ضُِٟ٘ م٘٘ز ٝقدبز٠ َلط٘كٞع ٓٞمس٘ٗ هٞ 
٘ كةةةٞ ٢ةةةؤز ٠ٗٗ ٠ةةةٞو شبُؾةةةُصٙةةةم مسُ٘ٗةةة٠ٝٗٞ ضةةةٞز بز خٞضةةةسٝٗ ثرغةةةرٙرْ مسةةةٞ قس 

٘ مسٚطةو  ٠ٞزك٘ن َٞزٝكٞاٟ كةس   طةٞزَي ٢ً٘ةٞزب٠ خرُةٞ بُٟ ٢ةٞز ٝ ُ     ُٟ هٞ كامثم٘
٘  ل 034)ععىىىِٗه٣ٞخةةةرَُٚلٟ ك٘ز ضةةةورْ ٓراِةةةٞ ال٠ ؾةةةدز    ُةةةٟ هةةةٞ  امثىىىهٞغةةةلس٠ مةةة

 غرزٝشٗٗز ب ٗٝضورٗ قى ثٞلر زؤذ هٞطٞ  اٞمٌرل٠ وٞ ٠  ط٘  مِدل  خٞزٙم مس٘ٗ.
 

ٔسمسةةرْ  ٗ وةة٘ٝاَٚلٟ ُةةرز ٝ ضةةٞز وةةٞ ٠  ًععىىِ ٗب٢ٞ زٞهةةٞ  ٗب٠ ٢ةةَٞ ً٘ ٝاةةٞ  ؾةة
طساٟ. ٗٝ هٞٗٝووَٚلدب كٞ َٓٚػور ٢ؤز ٠ٗٗ ٢ٞؾةو ٟ هةٞ غةرزٝشٗٗز ب مسة٘ٗ  ضةٞز بز٠      

ٓةةٞشبز كٞضةةٚٞٗٝ هةةٞ   41  خةةرْ  مسةةٞ هٞغةةلسَٙلٟ  ٞظيةة٢ٞ٢َٚةةسبْ شِٝٙةةَٞي خةةرْ ٗ خةةرْ  
  ٞ زٝةعةةٞاٟ وةةؤه ٟ  ًٔسمسةةرْ  مسةةدل ْ    ٢طىىًٓٞةةٞ بْ َٞزٝكةةٞاٟ كةةس ٗ مسةةٞمسة ٢ًٞةة٠ٞ خةة

هٞ طٞز٠ًٞ غةٞز  ب ٢ٌٚةدب ٠ خٞضةسٝٗ ثرغةر     هٞطٞه ٚرُر كٞٗاِٞ غٞز َٙلٟ ضٞخوٞٗٝٗ 
طٞٙػو مسةٞ قسٙةر ب  ٗٝ شِٝٙةَٞي خةرْ خةسبث غةلرٗ قةُٞد ٓةٞشبز كٞضةَٚلٟ كة٘ذزب. ٗ           

 ٞ َ خةةرْ كةةسب مسةةٞ  ٞضةةوؤٗٝ ٢ٚعةةدبَ كةةسب  هةةٞ ةَٚطةة٠ٞ ٢ةةٞٗ ز   ٓٞز ٝف غةةرطىى٘ خؤغةةٟ هةة
 ٢َٚسبُٚؼ هٞ ٢ٞض ٞٓرُٞٗٝ َٞزٝكٞاٟ كس . ٟٓضٞز بزٗ مسرهِ ظ غر

 

ٞهٞمسةةٞ طٞٗزٝٙةةٞ  زٗٗٙلةةس ٝ ًٞزكةةٞش٠ ٢ةةٞز ٝ ُٟ  خٞضةةسٝٗ ثرغةةر هةةٞ ٗب٠ ٢ةةَٞ غ 
  خةرْ مسة٘ٗ  َٗٙةسبْ ٗ اةر ْ كةس .      ٞظية ٠ٞ٢ كٞ ًٞزكٞش٠ خةرْ  با  ٥اْ ٞضٞ وٞ ٠ َ

ٖ  ب طٞٙػةةةةةوٞ مسةةةةةٞز ًٟٝ ًٓٞةةةةةٞ بْ ٗ هةةةةةٞ  ٗب٠ 1141َ   1631هةةةةةٞ َةةةةة٘شٝٙسبُٟ 
ّ  ٗ هةةةةٞ ثةةةةرؽ اةةةةر ْ ٗ ك٘غةةةةورزَٙلٟ شؤز    شَٙٞزطةةةةَٝٗٙسبُلس ُةةةةٟ ٢ةةةةَٞ غةةةةرزٝٗ    

ٞز٠ٝ قةى زؤذَٙةم   ؾة طٞز بٙةٞٗٝٗ زٗٗٙلةس ٝ مسٞغةدب. ٗٝهةٞ  ٗب٠ ًَ٘ر     ععِٗه٣ٞ زٞؾ
هةةٞ ً٘ؾةةب  ععىىِ  ٗه٣ٞ زَٞ . َٓٚػةةور ؾةة 1631هٞضةةٞز ً٘ؾةةب  ب طٞز بٙةةٞٗٝ  ٗبٗٝ    

   خرْ ٓٞه ٚل٘ارٙٞٗٝ غرزٝشٗٗزٗ شٝٗاٟ كس .ٞظي٢َٞٞزٝكٞاٟ ُٞكس مس٘ٗ كٞ خرْ 
                         

  خرْ  هٞ ٗٝووٟ ثٞز ِٙةٞٗٝ ب هةٞ شَٙةٟ كؤٙةٞ   ٝخرهةٞاٟ      ٞظي٢ٞ ارزخيٟ ُعٌٚر  ٢ٞه ٟ خرْ  138 
َٗي كس ٗ هٞ ً٘ؾب ةةَٚطرل٠ كةس . مسةٞ َ    ٘ ٝخرهٞاٟ وبيطإ عثُإ ٛض َ٘ععه٣ٞٚكس  مسٞ ؾدز

ًٗةٞاٟ ٢َٚةسبْ   ٘  خةرْ هةٞ َل  ٞظية ٢ٞٞ. ٗبوٚعةْٞ مسةَِٞٙٚم خةرْ    ٚة ٢َٞ زٙ٘بٙٞاٞ ٢ُٞٗٝدٝ زبضو ُٚ
 قٟ قر٠ٗ ك٘ز ٝك٠ٞ ٓٞه لؤه سب.ٞؾ ٖٗ كٞ ٢ًٞس٠ غرز٠ٗٗ ٗٝزطَٚس بٗٝٗ ٢ًٞٞؽ هٞمسٞز٢ٞٗٝ مس٘
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  خةةةةةرْ ٗ خٞه ةةةةةٞقٟ   ٞظيةةةةة٢ًٞٗةةةةةٞاٟ خةةةةةرْ  ٘ ٝزَةةةةةٞق مسةةةةةٞ ٢ةةةةةٞٗبخرل٠ َل  
  خةةةةرْ مسةةةةٞ ضةةةةٞمسٞمسٟ    ٞظيةةةة ٢ٞ٘ب  ٝزُٞكةةةةٞو. ٗٝووَٚةةةةم كةةةةٞ خةةةةرْ    ٠راَٚلًةةةةٞموً٘

 ًٗةةٞاٟ ٢َٚةةسبْ ٗٝزطَٚةةس بٗ هةةٞ٘قٟ  زٜٗٗ هةةٞ َلٞؾةة ٖه ٌرُةة٠ٞ غةةراظىىً٘مرًٞهٞٙةةٞكٟ 
ًٗٞاٟ ٢ٞز ٝ ْ كٞٗاةٞ  ٝع  ٘ٞٗٝ هٞ ً٘ؾب  بُسب  َلُٚامثم٘ ُٟاىطز ٝف ضَ٘يط٘

     ٞ شًٝةةرُٟ ٢ةةَٞ   ضةةوٌَٚرْ خةةرُٟ ٢ةةٞز ٝ ُٟ  كةةٞ هةةٞ مةةِٟٞٙ خرُٞ بُةةٞٗ زُٝطةةٞ ٓةةٞز هةة
ٗ  1694ضوٌَٚرْ خرُٞ بٗ هٞ اةرزخيٟ   ضةوٌَٚرْ مسةٞطٟ مسٞمسةٞ  مسةؤ ضةٞز       ٢ضى َ  ب اٞمةٞز 

ًٗةٞاَٚلٟ ضطةو ٗ مسةة    ٢٘ٞز ٝ ْ ٗبوٚ  مس٘ٗمسة. ٗٝ ٢ًٞةٞؽ اٞؾةر ٗقٟ  ٝٗز٠ َل  
خَٚةةس٠ ٢ةةٞز ٝ ُٟ كةةس ٗٗٝ. ٗٝ مسٞغةةَٚلٟ ٢ةةٞز ٝ ْ كٞٗاؤاةةٞ ذَٙةةس ٢ٚطةةوٚ ٠ مسرمسةةر         

ًٗةٞاٟ ٢َٚسبُةٞٗٝ    ٟ٘ ٢ٞز ٝ ْ مسٞ ٙرزًٞاٟ َلضوٌَٚرُٞٗٝ. مسٞ َ ضره ٟ  ٗبٟٙ َركٌ
 مسرمسر ضوٌَٚرُٟ غلرُدٗٗٝٗ ً٘ه لٞك٠ٞ ضُٞدؤاٞٗٝ.

قٞز٠ ٗبزي مسٞغةةدب َ ز ًٓٞةٞة ْب   ٞضةةٞهةٞة ضةٞة  ثىى٥٢ريٖ   َةةركٌٟ 1143ْ ثرغةةر ب مسةةؤ ضةٞة
٘        ٢ٞٞز ٝ ْ  م اٟ مة ز  اةرمسٚعٟ َلً٘ٞة مسة غٞة ٗ. كٞة مسٞة ُلٞ    امثى زي ووٟ خةرْ  مس٘ة ٗ. ق٘ة ُٟة مس٘ة

َ    ًٗٞاٟ ٢َٚسبُ٘زٝف َلط٘هٞ اٟ مسٞة  ٗ  ٗٝ ٢ًَ٘ٚةد٠ ً٘مرُٗٝٞة ْ ثرغةر  ٞضة ٞٞٗٝ مٞشي كسبمس٘ة
       َ ًس٠  ز ٢ًٞٞة خرُٞة ثرغةر٠ مسٞمسٞة  مسٞة ٢ٞة ز ٝ ُٟ  بطرلكةس . ٗٝ    ٞضة ٞمس٘ٗ. هٞضٞة ْ ثرغةر  ٢ٞة

 مٞاٟ خرُٞ ثرغرٙرْ كس .اط٥ٝزي ووٟ خرْ ٗ شؤز٠ ٢ً٘ٞزب٠  ٞم
 

  ٗ  َي٣٠ةةةُٞٗٗٗ٘  ثرغةةةر٠ ضةةةٞز بز  كرُ ٞظيةةة٢ٞهةةةٞ  ٗب٠ غةةةٞزٝقخرُٟ ٢ةةةٞقغرُٟ 
٘         خ1726 ُةةٟ  ٗ اةةةٟ  امثىى رُةةٞ ثرغةةر  كةةٞ مسةةة٘ٗ مسةةٞ ضةةٞمسٞمسٟ غةةلرُٟ ٢ةةةؤز ٠ٗٗ مةة

مسةٞ  ٝضةٚٞٗٝ مسة٘ٗ. مسةٞ َ كةٞ       ٢ٖٞز ٝ ُٟ  زبٙٞٗ ق٘بز ضره َٚم ٗٝ ار  ٝٗز٠ ُةر ز غةر  
 ٘ ُةةٟ هةةٞخركٟ ٢َٚةةسبْ امثىىووةةٟ ٗ هٞغةةلس٠ مةة٘ ضىىبٌٓةةر٘طىى٠ ٢َٚةةسبْ كٞٗاةةٞ  ٝع ذُ ة

٘ ٠٠ ٢ةٞز ٝ ُ عرْ ٗز ٠ خةرْ  ٘كس ٝ  ٝزٝٗٝ. ٗ اٟ ٢ٞز ٝ ُٚػةٟ  بٙةٞٗٝ مسةٞ  ضة    
 َ٘كٌٟ مسٞمسٞ  ٗبٟٙ ٓرو.

َ  ب  ٗٝ هةةٞ  ٗب٠ ٢ًٞةة٠ٞ كةةٞ  ٝقعةة٠ٞ  1793ضةةوٌَٚرْ ثرغةةر٠ َةةركٌٟ مسٞمسةةٞ  هةةٞ 
 َٗٗٝ ضةةةٞهٍٚ ثرغةةةر٠ ًةةةرًٟ هةةةٞ وصه  ةةةٞ غةةةلرُد  غةةةَِٟ٘ٙ كةةةٞٗو ٗ شؤز٠ ٗ اةةةٟ     

عرْ ٗز ٠ خةةرُٟ ٢ةةٞز ٝ ُٟ  ِ٘ٞقةة٘ٗ ضةة ٢٠َٞز ٝ ُٚػةةٟ  بطرلكةةس . مسةةٞ َ شؤز٠ ث 
بٟٙ مسٞ ٢ٚػرزٝاٟ كٞزٍٙ خرُٟ شُٝةد  ضةوٌَٚرْ ثرغةر  ٙطةرُٞٗٝ      ٝزثٞز بُد. ضره ٟ  ٗ
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قة٘ٗٝ ضةٞز ٢ةٞز ٝ ْ ٗ مسٞٙرزًةٞاٟ هٞغةةلس٠ كةٞزٍٙ خرُةٞٗٝ ضة٠ِٞ شٝٗو كةس . هةةٞ         
زي مسةةٞطٟ كةة٘ز ٠ مسةة٘ٗ مسةةٞ َةةركٌٟ ٢ةةٞز ٝ ْ.   ٞ ٗب٠ ضةةره َٚم ضةةوٌَٚرْ ثرغةةر كةة٘ذزبٗ مةة 

ٞزب٠ مسةُٞ٘    ثرغةر٠ مسةسب٠ ضةوٌَٚرْ ثرغةرؽ هةٞ وٞالقة٘بالُدب َةركٍ مسة٘ٗ. ٢ً٘ة         ًٞٞق
  خرُٟ ورةرز ب  كةٞ  ٗذًِةٟ طةٞٗز٠ٝ خرُةٞ بُٟ شُٝةد      ٢ًٞٞٞز ٝ ْ هٞطٞ  ٢رغر ق

مس٘ٗ  ً٘اةٞقٚ  مسةْ٘ٗ. هٞمسٞز٢ًٞةٞ كةٞزٍٙ خةرْ  ٢ً٘ةٞزب٠ مسٞمسة٠ٞ ٌَٚرٙةٞ ٢ةٞكس . ٢ةَٞ           
َره ةةةٞ شؤزةةةةرز هٞغةةةلس٠ ٢َٚسبُةةةٟ َِٓٚرٙةةةٞ ضةةةٞز ٢ةةةٞز ٝ ْ ٗ غةةةرزٝشٗٗزٗ هٞغةةةلس٠  

 مسٞغدب٠ ةٞه  كس ٝ ٢ٞٗ ُرٗٝ.
عرْ ٗز ٠ خةةةرْ  َركٌٚةةةٞاٟ ٢ةةةٞز ٝ ْ  كٞٗاةةةٞ  ٝع خٞضةةةسٝٗ ٠٘ ضةةةهةةةٞ  ٗب

. هةٞ ضةره ٟ    139 ٖ 1214-1168خرْ  كٞ مسةٞ مِٚة٘بُٟ  طةٞٗزٝ  غةؤزٝاٟ ضةُٞدٗٗٝ       
  ثرغةر٠  ًٞة ٞ  ثرغر٠ ٗبزي مسٞغدب  هٞ وؤه َٚلٞٗٝ مسؤ  كسًرغةرْ  ٗ ق ٞظي٢ٖٞ  1191

ٝ ُٟ غةلرُدٗ    ثرغةر  هٞغةلسَٙلٟ ٢ةٞز    ًٞٞمسٞمسٞؽ مسؤ  ضِٞ   َٞزٝكٞاٟ كس . ق
 مسرُٞ ٠ طسو. ٗٝ هٞ غةٞز َٙلٟ اسٙػةدب خٞضةسٝٗ خةرُٟ خةسبث غةلرُد. مسةٞ َ شؤز٠        

زي خرُدب  طٞٙػوٞ ٢ةٞز ٝ ْ ٗ  ٞه  مِٞٞق٘ٗ هٞغلس٠ كٞزٍٙ خرْ هٞ وً٘رُدب٠ ك٠َث
   ثرغر٠  ٝزثٞز بُدٗ ار  ٝٗز٠ كٞزك٘ن ٓرو.ًٞٞق

ٗ اةةٞخسٙبراٟ ًةةٞاٟ مسٞمسةةٞ ب  ٢ةةٞز ٝ ْ شؤز ٢ٚطةةوٚ   ٗٞ  هةةٞ  ٝٗز٠ َل٘ؾةةخ٘ 
ٞ  ٠. هٞ ٗب٠ خٞضسٝٗ خرْ   خةرُٟ كة٘ز ٠  كةٞ  ٙطةرْ هٞوةٞمسٟ  طةٞٗزٝ ٠        ٘ه آلًر٢ُة

ًٗةةةٞاٟ كةةةس . ٢ةةةَٞ َركٌةةةٞ ٖ٘ َل 1241ٖ اةةةر  1214ٓةةةٞمس٘ٗ  ٓراةةةٞ ةَٚطةةةٟٞٙ ٗ هةةةٞ 
مسٞزبضةةوٟ مسةةؤ مةةٚوٍ ٗ مةةً٘سبُٟ ٗ اٞكةة٠ٞ شؤز خةةٞزٙم مسةة٘ٗٝٗ غةةرز٠  ضةةِٞ ٠ شؤز      

  ٝ و ٗ ًٞزكةةٞش٠ غةة٘مٞزب. ضةةرلةْ٘  ةةة٘بْ كةةس ٗٗٝٗ مسؤاةةٞ ًٞزكةةٞشَٙلٟ مةةٚوٍ ٗ ٢ةةٞ 
ًرهق٘مل ٗ ز ٙض  ًٚ٘بُٟ مسْ٘ٗ ٗ شؤز ًةٞ َٟ ٢ٚةدبزٝٗ خدًةٞاٟ ٢ٞكةْٞ. هةٞ ٗب٠ ٢ةَٞ       

     ٔ ٗزٝ  ٓراؤاةةٞ ةَٚطةة٠ٞ ٗ  ٝ  َ٘ركٌةةٞ خٞضةةسٝٗ خةةرُٟ كةة٘ز ٠ كةةٞ مسةةٞ  ُركةةرَ  ًٞغةة
 ٔ ٗز ٘ضره َٚم َ٘كٌٟ كس ٗٝ  ٗٝ هٞ غٚعسٗ ٢ٞ ٝمسٚرادب  مسٞٓسٝٙٞكٟ مسو ِد٠ مس٘ٗ. ًٞغة

٘ هةٞ شًٝةرُٟ   ٠ف خرمن ٙؼ ذُٟ ٢َٞ َركٌةٞ مسة٘ٗ. هةٞ ٗب٠ ٗٝقةرا    ٝزٞغ ٖغرمرلٝ  ًر

                         
٠ خ٘بضو٘ٝ  مسٞ َ زُٝطةٞ   ٖزي غرٞان مًَٞٚ ٞزضؤْ ٢ٞه ة خٞضسٝٗ خرُٟ  َٗٗٝ  ككٟ ق  139 

 ٗٝ  مسة.٢ًٗٞٞ خٞضسٝٗ خرُٟ ٢ٞ
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غةٞز ٗ ٓةٞزب٠ مسةِٟٞٙ مسةٞطصب ٠ٝ ٢ةٞز ٝ ُٟ  ٝضةٟ         141 ٠ ك٘ز ٠دبضا ق٢ً خإ ٝ ز
٘ ثَٚلس ٗ ٗبزي غرُصٝ ضر  هٞ    ًٞة ٞٓةسبْ َةٞثظ كةسبٗ ٢ِٚ ةر هةٞ ٗب٠ ٗٝقةراٟ ق      طى

ٖ  1265ٝ ُةٞٗ هةٞ   خرْ ٠ مسسب٠   ٗبٙري َركٌٟ ٢ٞز  ٘ه آلًر٢ُٞ  ُٞةراٟ مس٘ٗ.  ٖغر
بْ  ٝضٟ كس  مسٞ مسٞٓرُةٞ  سٓطً٘ٗٞاٟ ٘ ب َل 1268ٖ َ٘كٌٟ كس ٗٝ. هٞ  1284ار 

زٓر  ًةرلشب٠  ٞغةرشب ٝ قة   ٖ ّٙ غةر ٢ةٞ   ب ُرؾةس   1284 ؤشِٙٞٗٝ مسؤ ٗبزي ٗ هٞ ضةره ٟ  
 ًرًٟ كس  مسٞ َركٌٟ ٢ٞز ٝ ْ ٗ َ٘كٌٟ خرُٞ بُٟ مسُٟٞ ٢ٞز ٝ ْ هُٞرٗ ق٘ٗ.

 ٚٞ.ٚكٞع ًرٗٝ  مسٞ َ ٓٚكٚرْ مسٞ ٝع ُ َط٢عمسٞٗبوٚعْٞ َٓٚػور هَٞ خرُٞ بُٞ 
َ َل  ٘ٗٝكةة زٝٗٝ مسرزلةةرْ كةةس   ٢ةٞة كة هةٞة َل  ٘ٗ هةٞة ضةٞة اٟ ٢ٞز ٝ ُةٞة  ٙةٞة ًٗٞاةٞة ً٘ٗةٞة

      ٗ زمسٞخؤ مسة٘ة ٗب٠ٗ ضةٞة َِٙٚم مسةٞة اةٞة زٝقِرًٞ  مسةٞة طَ٘ٙس٠ٝ غةٞة . مسةٞة ز ٠ ٢َٚسبُةٞة ٗزٝكرُٟ كة٘ة طةٞة
    ٘ ٗٝ هَٚةدبٗٝٗ خة ُر٠ٗ خؤٙٞة ٗٝ.    ٘بى طضل٠ٞ مسٞة ٗٝ خَِ٘ٙدؤاٞة ُر٠ٗ َ٘كٌدبزٙٚٞة َ   غٟة مسٞة ٢ٞة

ٗبخرل٠ َل  زمسٞخؤٙٚٞ  ٗب  ٙةةرزٝ هةٞة ٢ةٞة ٗٝ  ًبةةر ٠ م ٘ ٝٗز٠ ضةٞة اٟ ٢ٚوخرُٚةٞة ؾةةس٠ ًٞٗةٞة
ق٠ٗٞ  ًةة  ٗب٢ٚوٟ  ٝٗز٠ ؾةٞة ًٟ ٓٚ ةةس٠  اةةر ٢ةٞة ًٟ ٓٚ ةةس٠  ٞمسر ٠ مَٞٞٗاةٞة ؾةةس٠  ٝٓةٞة

اٟ ضٚرضةٟة ٢َٚةةسْب ٗ         مِٟ  ٗٗ مٞؾةةسَٙم  ٝٗبًةٟة كةةس ٗٗٝ. هةٞة ٗب٠ ٢ًٞةٞة هةٞة ارمسٚعٚةٞة ٙةٞة
ُٟٗ خةرْ      ُٚةدب   ٙطةرْ ٢ٚطةوق زي    امثى ةرز م٘ َط٢عمسٞ   ٞظية ٢ٞ بخوٟة خةؤ٠ اةر هُٞرٗق٘ة

زٝ ُ ة٘ة ظى٘ىخةةرْ  ًَ٘رقةٞة ٗ  مسٞزٝمسةٞة زٙر شب  ذكةةس . ٗٝ هةٞة  ٗب٠ ٢ةٞة اٟ ٢َٚةةسْب مسٞضةٞة ٗ ضٚرضةٞة
 ٖ  ب  مسٞ اٞٗب٠ٗ ُقو ٟ ًٞوبٞز٠ٝ ارزخيٟ كس . 1284مس٘ٗ  ٗٝ ُٚٔرٙٞو هٞ 
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 ًٗةت ٗ ئةًارةتى براخ٘ى٘حل
 
 

رلٝاٞ طٞٗزٝٙةًٞرْ كس مسة٘ٗ. مسةٞ َ هةٞ     ٝه دب مسرضَٚلٟ كًٟٞ ٢َٞ مٞغٗهٞ ةود٠ ٢ٞٗ
َى ٗ ٢ٚةةدبز٠ٝ وةةٞ ضيٟ ُٞ ٢ٗةةٞمسّ٘ٗٙ. مسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢ِٚطةةٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢ٚطةة َ       ؾةة٢ٞ

ٞ  ؤغٞهةةٞ ٗب٠ ثٞغةة٠َ٘ٚ  ٝٗز٠ ًةة  مٞغةةرٙس٠ كةة٘ز    َطىى٢عي  هةةٞ غةةٞزمسٟ ٢َٚسبُةةٞٗٝ مسةة
ض  ؤز٠ٗٗ كس مس٘ٗٝ ٗ اٟ كسًةرْ ٗ هةُٞرٗ ٢ةَٞ مٞغةرٙسٝ ب زُٝطةٞ ٢ةَٞ مٞغةرٙس٠  كة        

بة ٗ هٞطٞ  مٞغرٙس٠  مسو٘ج  مسٞ غرخرُٟ ٗ اةٟ كسًرُةدب ةةَٚطرل    ٗٝٙر ك٘ز ٝؽ ٓرا
  .636  ي 1مس٘ٗمسة  ةود 

هًٞٞٗٝ ٗب  ٝز٢ٞكٞٗ  كٞ ٢ِٚطٚقوؤثٞ ٙر ُرشبُة ٢ةَٞ مٞغةرٙس٠ كة٘ز ٝ  كة٠ٞ ٗ     
قةةؤْ ٓراُ٘ٗةةٞ  كسًةةرْ . مسةةٞه ل٘ اةةٞ وٚقراٟ ٢ً٘ةةٞزخيري  ٢ةةَٞ ةٚٔٞاةةًٞرْ مسةةؤ ضةةرى      

 ٢ٞكراٞٗٝ.
ُرٙرمسٞكةةةة٠ٞ خؤٙةةةةدب  ٢ةةةةٞه ة: "هةةةةٞ ضٚطةةةةورُدب ًٚطةةةوٞز  كةةةة٘زشْٗ   هةةةةٞ كوَٚبةةةةٞ  

ٓٞٙةةٞ كةةٞ وةةؤه َٚلّ هةةٞ كةة٘ز بُٟ ك٘ز ضةةورْ هةةٞ شًٝةةرَُٚلٟ        مٞغةةرلٝاٟ  ك٘ز طةةٞزي  
م ٚهًٞٗةةةٞاَٚلٚرْ مسةةةُٞر٠ٗ  ًةةة ً٘ٞةٔ٘هةةةدب ٓراُ٘ٗةةةٞ ٢َٚةةةسٝٗ هةةةٞ ٗ اةةةٟ  غةةة٘ز  ب َل   

ضةةر   ٝٗبًةةةٟ   138َ  ٙةةةٞمِٟ  1383َ اةةر   1245كةةس  ٝٗٝ  بًٞشزبُةةةدمس٘ٗ  كةةٞ هةةةٞ   
   َرغٚٞ .228  ي1 كس ٗٝ"  ةود

ٞ كةٞ  ٚة ٗزٝ. ٗٝ ٓٚض مسٞ ٗٗز ُٚ٘شًرُٟ مٞغرلٝاٟ  مسسبخ٠٘  مسٞ  ك٘ز طٞي  ًٞغٔ
باةةةةْٞ ضٚطةةةةورْ ٗ ذ٢ةةةةَٞ مٞغةةةةرلٝاٟ ضٚطةةةةورُٞؽ  وؤه َٚةةةةم مسةةةةّ هةةةةَٞ مٞغةةةةرلٝاٞ.   

 مسو٘ةطورْ  ٙٞن هٞ اُٞٚػو ٙٞكْٞٗٝ.
 

٢ِٚطةةٚقوؤثٞ ٙر  شٙةةراس اٞقؿةةٚ و ٢ةةٞ بٗ ٢ةةٞه ة  قةةُ٘لٞ مٞغةةرٙس٠ مسسبخةة٠٘ هةةٞ 
ري  ٢ٞمسة ُٞاة٠ٝٗٞ ٢ةٞٗ مٞغةرٙس٠  كة٘ض كس  ٝ مسةّ  كةٞ هةٞ        ٚ  زبٗٙد ٠ ِٓد ُ وؤه ٟ
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غ٘ي ٓراُ٘ٗٞ كسًرْ ٗ هٞ ٗبٙٚدب ٓراُ٘ٗٞ  ًلسبْ  ٗ هةٞ  ٗبٙٚةدب   ٞ ٗب٠ ٢ٚطوٚ ٠ ً
مٞغةةرٙس٠ مسوةة٘ج ٗ ٢ٞقغرُٚػةةٟ اَٚلةةٞ  مسةة٘ٗٝٗ  مسسبخةة٠٘  مسو٘ةطةةورُٟ زَي      َطىى٢عمسةةٞ

ٗ قةةؤْ كةةٞ ٘ٝمسةةٞزٝ مس٘ٗمسةةة  ٗٝكةة َرؾةةب مسةة٘ٗٝ. ٢ةةَٞ اَٚلةةٞه ٟ ٗ ٙٞكٚٞاٚةةٞ  ٢ةةٞمسة مسٞز  
َٗي كس ٗٗٝ. مٞغرٙس٠ زٗش٠ مسوة٘ج  مسٞزبًبةٞز   ٘هٞ شًرُٟ   زبٗٙد ٙػٚرْ وب َط٢عمسٞ

مسةةةَٞ  مسسبخةةة٠٘ ٝ  خةةةؤ٠ زبُةةةٞطسا٘ٗٝٗ مسٞزٝمسةةةٞزٝ زٗٗمسةةةٞز ٠ٗٗ زؤذٓةةةٞ و  بخوةةةٟ       
 ِٓدضورْ مس٘ٗٝ.

هةٞ   َطى٢ ع  كٞ ق٘ٗ مسؤ ِٓدضورْ  ٗب  ٙرزٝ مسسبخ٠٘ ٙرز٠ٞٙ ُٞ بٗٝٗ مسُٖٞر ز غر
خرُٟ  ٗه آلمسدٞ كؤ٘زب ٠ ِٓدضورُٟ شٝٗو كس ٗٝٗ  بٗٙٞاٟ مسٞ مسسبخ٠٘. م ٢ض٢ٞز ب

طٞٗز٠ٝ مٞغرٙس٠ مسسبخ٠٘  هٞطٞ  ًَ٘ٚبٞو خرُٟ ك٘ز ٠  هٞطٞ  مسو٘ةٟ  بزبةرو 
كٞٗاؤاةةٞ غةةٞز ٝٗٝٗ ٢ٞز بشٙٞكةة٠ٞ  بطةةرل كةةس ْ. هةةٞ ٗب٠ مسةةَِٞٙٚم  هٞطةةٞ  مٞغةةرٙس٠      

ًَ٘ٚبٞو خرُٟ ُرؾةس خةرُٟ     كؤ٘زب ؽ كٞٗاؤاٞ غٞز ٝٗٝٗ ك٘ذزبٗٝ. هٞٗ ٗٝووٞ ب
مسرزًوةةةٞ مسةةةْ٘ٗ. ًَ٘ٚبةةةٞو خةةةرْ هةةةٞ  ٗبٙٚةةةدب كٞٗاةةةٞ  ٝع    ٖكةةة٘ز ٠  ال٠ ُةةةر ز غةةةر

 ٠  ٝٗزبُةةٟ َةةةركٌٟ ٢ةةةٞقغرْ ٗ هةةٞ َٞثطةةةخرُٞ ب ًةةس . هةةةٞ غةةةلو ٟ    ٖ  غةةةرٞظيةة ٢ٞ 
ًٗةةٞاَٚلٟ ارمسٚعةة٠ٞ ٢ٞقغرُةةدب  ٢ٚةةدبز٠ٝ مسسبخةة٠٘ طساةةٞ  ٝع ٗ هةةٞ  ًلةةسبْ  ٗ      َ٘ل

٠  غةةةري  ٗ ٘ٝكىىىطًْةةةٞ ٖ  غةةةرٞظيةةة٢ٞشزبُةةةد.  كةةةٞج  ب  ٢ٚدبزٝٙةةةٞكٟ مسةةةٞو٘ٝاٟ  بًٞ
 ً٘ضورُط ٙػةةٟ  بٙةةٞ. ٗٝ مسٞضةةٞز  الع ثوةة   ٗ  كسبةٟ ٙػةةدب ُ ةة٘ش٠ ثةةٞٙركس        

 ةَٚطٞغٟ هٞ ِٓدضورْ  بطرلكس . َط٢عمسٞ
٢ٚػٟ ٓٞزٝ طٞٗز٠ٝ ُرؾس خرْ  زَٙلخطوِٟ ٢ٚةدبزٝٗ اٞغةلٚ اٟ  مسسبخة٠٘ ٝ     

بْ . ز٢ٝٚطةةةةٟ زبٗبْ  ٗ  قةةةةرٓو٢ٞٗٞةةةةَٞ مٞغةةةةرٙس٠ٝ كةةةةس  مسةةةةٞ  ٗٗ مسٞغةةةةٞٗٝ:  ضةةةة   
   ٗ ٝ  ٗ مسٞغةةٟ  ًٗٗٝٚػةةٟ  ب  ٗمٞغةةرلٝاٟ  زبٙصبُةةٟ ٠ كةةس  مسةةٞ ز٢ٝٚطةةٟ مسٞغةةٟ ٢ةةٞ

ٓةس٠ . ٢ةَٞ اٞوطةٌٚراٞ مسةٞ قٚلسَٙلةٟ مٞضةلٞزٙٞٗٝ       ٝمسٞ ٝع طةٞٗز٠ٝ مٞغةرلٝاٟ  ش  
 كسب  ٗٝ ٓٞز مسٞغَٚم ثَٚ٘ٙطو مس٘ٗ كٞ هٞ ٗٝووٟ اُٞطرُٞ ب هٞغلسَٙم مسؤ خرْ مسَِٚس .

 

 ٖ  غةةرٞظيةة٢ٞس  ٢ٚصبٌٓٚةةٞاٟ مسةةٞ  ُرؾةةس خةةرْ  مسةةٞ اةةٞزَة كٞضةةبٟ وةة٘ٝاٟ كةة      
 ٖ  غةةةرٞظيةةة٢ٖٞ  ب  ٢ُٞ1172ةةةٞ بٗ خةةةؤ٠ مسةةةٞ اةةةرمسٚعٟ ٢ُٞةةةٞشبُٟ. هٞضةةةٞز ٢ًٞةةةٞ هةةةٞ  

٘ ُرؾةس خةرُٟ هةٞ وةٞ ٠  كةآلو  ب قةى       ٠هٞغلس٠ زَي كةس ٗ هةٞ  ً٘ضةورُط  غةلرُد    
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ُةرمٚ ج ًةر. مسٞغةٞزاٟ ٢ةٞٗٝ كةٞ       ٗٞزٝ كةس   مسةٞ َ مسةؤ٠ شٝٗو ُةٞكسب    ؾة زؤذَٙم ًَ٘ر
٘ه اٟ هٞطةةٞ  كةةس ٗ هٞغةةلس٠ ٢ةةٞقغرْ    ؾةة٘مٟ مسصبُةةة  ُرؾةةس خةةرْ مسةةُٞرٗ مسةةٞ ًةةٞاب    

 ٞطٞز بٙٞٗٝ. ٗبوٚعْٞ ُرؾس خرْ مسٞ ضٞزمسٞخؤٟٙ ٢ٚدبز٠ٝ ٗ اٟ خؤ٠ كس ٗ اةُٞٚر هة  
  ٞظية ٢ٞقٞز٠ ظ٘٘ هٞغلسٙٞٗٝ هِٟ ٠ٟ ٢ٞ بٗ مسٞخؤٙٓ  غرٞظي٢َٞٞزمسدب ٙرزًٞاٟ 

مسةة٘ٗ. ة٘ز٢ةةٞو ٗ ةٞضةةرزٝاٟ ُرؾةةس خةةرْ ٗ َ٘ضةةِٟ ٢ٚةةدبزٝٗ ضٚرضةةٞاٟ شؤز   ٖغةةر
 مس٢ٌٞٞٓٚٞو مس٘ٗ  ٗٝ مسٞ زبضوٟ ٓٞزٝ طٞٗزٝاسِٟٙ َركٌرُٟ مسسبخ٘ٙٞ. مسو ِدٗ

ٗ  خةةرُٟ  ٘ظيَٞ  ب مسةةٞ زٝظيةةٞو قةة٘ٗ. ٗٝ ًةة   1795ٖ   1211ُرؾةةس خةةرْ  هةةٞ   
ك٘ز ٠  كٞ َٓٚػور ًِدب  مس٘ٗ  ٓراٞ ةَٚط٠ٞ مسٞٓسبَ خرُٟ ك٘ز ٠ ًَ٘ٚبٞو خرْ  كةٞ  

ُٟ كةس   مسةٞ َ   ؾٚر٘ةرز ُرز بَٞاٟ ُ٘بُدمس٘ٗ  م َط٢عهٞ شًٝرُٟ ُرؾس خرُٚػدب مسٞ
َٛ ُةٞكسبٗ     ٘ظيٞٓٚكٟ مسؤ ُٞكسب. هٞطٞ  ٢ًٞٞغدب ً ٗ  خرْ ٢ٚةدبز٠ٝ ٢ًٞرزٝاٞكة٠ٞ ثة

ٗ  ٘ظيٟٞ ٙؼ هةةةُٞرٗ ٢ًٞرُةةةٞ ب مسةةة٘ٗ. ًةةةقةةةزبًٞةةة٘ه لٟ هةةةٞ ٝع قةةة٘ٗ   ك َطىىى٢عمسةةةٞ
 ب هةٞ ُرٗقة٘ٗ ٗٝ ًٚٔسٝمسةرْ خةرُٟ كة٘ز ٠ مسة٘ٗٝ ٢ةًٞرلٗ هةٞ مسةرٗكٟ           1821خرُٚؼ هٞ 

ٙرز خةةةرُٟ كةةة٘ز ٠ مسةةةٞٓسبَ خةةةرُٟ زَي زبضةةةو   ٞظيةةة٢ٞشٙةةةراس ورمسوٚةةةٞاٟ ُ٘بُةةةد  مسةةةٞ َ 
 هٞ ُٞاٚ ٞ ب هٞ  ك و  ب ٢ٚعدبَ كسب.   ٝٗٗٝٗ٘مس

   ٠  طةةرهصب٠ ٝٗٝ ًٞةةٞشًٝةةرُٟ ٢ةةَٞ ٢ةةًٞرلٝ مسةةرؽ زبُةةٞمس٘ز . هةةٞ ز٠ٗٗ   بٗ  ق   
ٞ     َطىى٢عمسةةٞ ٠ ٘ٝكىىطْهةةٞ مٞغةةرلٝاٟ  ةةةرٓ ٗبْ ٠ مسسبخةة٠٘ هَٚةةٟ ةةة٘  مسُ٘ٗةةٞٗٝ. ًةة

  َ ةرة ٘غةةة ٌٖٚرٙةةةٞكس ُٟ  غةةةر ٓرزبُةةةٞ  ٗ   بخٚوةةةٟ  هةةةٞ ٝع قةةة٘ٗ ٗٝ هةةةٞ ز٠ٗٗ 
 ٖ .1251ًٗٞاٟ   ٗزبُٟ ٠ ٢ٞقغرُٚؼ اَٚلك٘ٗ  ٘م ٝٗٝ هٞطٞ  َلٚهٞغي٢ٞ

 

 ٠ ضةةٞز بز٠ ٗ هةةٞ  ٗب٠  ًٞةةٞهٞالٙةةٞكٟ اسٙػةةٞٗٝ مسةةٞ ضةة٢ٟ٘ ٢ٚةةدبز٠ٝ  بٗ  ق   
ًٗٞاٟ ٘  َطري ٠ خٞه ٞقٟ  بٗ   هٞطٞ  َل٢ًٞٞٞٗٙؼ هٞ ز٠ٗٗ مسة ًٞمِرٟٙ  ق

ٞزٝٗ ؾة اسبو خرْ ٗ  كة و ٠ ًَ٘ر ٚٞ ضٞز ٢ًِٚطوٚصٙػدب اَٚلك٘ٗ ٗٝ و٘ٝاَٚم ٓرا
َٟ اةةسبو خةةرْ هةةَٞ غةةٞز ٝ ب كةة٘ذزب. مسٞم ٚشٝٗو كةةس ٗ ً هةةٞ ًةة٘ه لٟ مسسبخةة٠٘  زب مسةةٞ كةة
ٗبش خرْ ٠ ُٞا٠ٝٗٞ ًَ٘ٚبٞو خرْ  كةسب مسةٞ ٢ةًٞرل٠    ُٞ ٖٗزبُٟ.  غرَٝ٘كٌدبز٠  

اسبو خرْ زبٙلس ٝ ال٠ مٞغةرٙس٠  ٚمسسبخ٠٘. هٞضٞز ٢ًٞٞ ك٘ز ٝ ق٘بز ٝ ضره ٞك٠ٞ ً
هةةٞ مٞغةةرٙس٠  ضةةسٗبْ ٙؼ ٓ ً٘ٚةةرْ كةةس ٝ ضةةٞز كةة و ٗ    َطىى٢ع٘ مسةة٠ٞٗبُُٞٗغةةرل
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ً    ٖطساٚةرْ. هةٞ ُٞاٚ ةةٞ ب غةر    اةسبو خةرْ مسةةُٞر٠ٗ   ُٚة٘بش خةةرْ مةٞشي كةسبٗ ك٘ز ٝكةة٠ٞ 
 ُرؾس خرُٟ  َٗٗٝ ٝٗٝ مس٘ٗ مسٞ ٢ًٞرل. وً٘رُدبُٟ و٠ٝ٘ ضٞقٞز٠ٞٙ ٢ِٚطوٚةص ٢ٞضةرل   

ٝ ضةةره ة  ٗبٙةةٟ  َ  1841ٗكةةسبٗ هةةٞ ٗب٠ مسةةَِٞٙٚم ٢ٚعةةر ٝ كسبٙةةٞٗٝ ةَٚطةة٠ٞ خةةؤ٠      
 ب  1843ًٗةةةةٞاٟ ٢ِٚطوٚةةةةصٙؼ زٝزلةةةةْٞ ٢ٚعورلبقةةةةٟ مسةةةةٞ خةةةةرُٟٚ كةةةةس ٗ هةةةةٞ    َ٘ل

ًٞاٟ ِٓٚدٗ ار ٢ٌٚس ؤ ٢ةَٞ َره ةٞ   ٗهٞطٞ  ٢ٞقغرْ مسس بٗ مس٘ٗ مسٞ ارمسٚعٟ َل٘ ٢ط٢رلاٚبر
 مسٞز ٝٗبًٞ.

 ب  ب  خةةرْ ٠ َ٘  ب ٗٝقةةراٟ كةةس ٗ  خةة 1857ٖ  1274ُرؾةةس خةةرُٟ  َٗٗٝ هةةٞ  
  خرْ مس٘ٗ مسٞ ٢ًٞرلٗ ار ٢َٚطةور  ًٞٞمٞشي كسبٗ ًرل ق  ب 1893مسسب٠ ٓراٞ ةَٚطٞ. هٞ 

  .٢1ٚدبز٠ٝ  ٝٗبَ ٢ٞكر  ٢ِٚطٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢ٚط َ. ةود 
 

 ًٗةتى ظدادٙة٘حل
ٖ  241ززبْ  ب هٞ ضره ٟ ٢ر ب  كٞ  ٝزَٞوٚرْ ًٞموً٘رو  كَٞ ٓٞٙٞ  هٞ  ٞمسُٞ٘ غ

زٝف ٘طى ًٗٞاٟ كس ٗٝٗ هَٞ اةرزخيٟ  ٗبٙٚةٞ ب كةٞ شؤز٠ ٗ اٞكةٞ هةٞ      ٖ٘ َل 468ار 
  ٞ ٠ ٢ةَٞ خرُٞ بُةٞ اةر    اطى عًٞهٚم غرٟٓ ضو ٘وٚٞٗٝ شٝٗو ٗ ٢ٚوارق كسب   ٙطةرْ ٢ة

ُةةةٟ  مسةةةُٞر٠ٗ  ٥ىىىاٗ كِ ةةةٞٗ ُ٘ٚٔرٙةةةٞاٟ مٞؾةةةس٠ غٞغةةةَٞ هةةةٞ طةةةٞزَي ةَٚطةةةٞ ب  ٗٝكةةة   
ؾ٘وٚٞٗٝ ٢ٚةةدبز٠ٝ ٢ً٘٘زٙةةرْ كةةس ٗٗٝ. ًَ٘وًٞٞهةةٞ ٢ةةَٞ خرُٞ بُةةٞ   ًٞٗةةٞاٟ ضةةَ٘ل

خ سبْ ٢ٞةٞززبْ مسة٘ٗ: ُة   ًٗةٞاٟ  ٘ٗزبُٞ كٞ  بخوةٟ َل ٘ك٘ز  مس٘ٗمسة. ٢ٞٗ غرزٝ ًٞغٔ
 زٝمسرى مس٘ٗ. ٢ٞٓرهٚٞك٠ٞ هٞطص ٗٝ ٙر هٞ شٝكٟ مسْ٘ٗ.ٞوٚ٘  وٝسقوٚظ   َٙٞكِ ٞ  ا

 

٢رشٝزمسرجيةةرْ  ضةةرالز ًسشمسةةرْ    حىىان٢ُ  ز٠ٞقةة َ٘عىىَ  ب  984ٖ   337هةةٞ ضةةره ٟ  
 ٗ    هٞمسٞز  ٝزمسُٞد٠  ز٠  ب ٢ٞضرل مس٘ٗ. هٞ  ٗب٠ ٢ًٞٞ ًًٞوٞكٞاٞك٠ٞ غةَٚ٘ب ًٞٞق

ٞ سط٢ً٘ٞزب٠ ٢ٞ مسةؤ خةؤ٠ هةٞ غةرزبْ ٗ ٗ ارُةة كةٞ ا٣ٚةٞمسْ٘ٗ  ٢ٚع ُةٟ          بف ٓٞزكٞضة
 ب  مسةّ كو٘اة٘ ُرَٗٙةم  هةٞ ثةَٚؼ      ٞ  مسةّ غة  ًٞٞضٞزمسٞخؤٙٚرْ كس . هُٞرٗ ٢ًٞرُٞ ب  ق

ًٓٞ٘ٗ ب خؤ٠ كس  مسٞ َ٘كٌدبز٠   ٝمسٚى . ٗٝ هٞ  ٗبٙٚةدب مسةٞ َةركٌٟ ٢رشٝزمسرجيةرْ      
هٞ  ٗبٙٚةدب   َٗ   مسٞمسة شٝظيٞو  ٝٗبًٟ كس 955ٖٝٗ   344ٗٝ ٗب  ٝز٢ٞكٞٗ  كٞ ار 

 ٖ  ب ك٘ز ٝك٠ٞ ٓٞز ٗ اٟ ٢ٞز بُٟ مسٞ ٝضوٞٗٝ ًر. 361زٗٗٙلس ٝ اُٞٞشٗي  ٗٝ هٞ 
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  مسّ ًُٞٞرٗ َركٌَٚم هٞ  كِ ٞ  ب مس٘ٗ  زُٝطٞ مسسب٠ ق ضًٕٛ ٞهَٞ ضٞ ٝٙٞ ب  ق
زي مسةّ ةع ةس هػةلس٠    ْٞ مة ٞضة ٞؿ٢ٞمس٘ ٢ٞ ب  كٞ ٞ  مسّ غًٞٞغدب  مس٘ٗمسة. ك٘ز ٠ ق

ٗٝ هٞ ٢رخسٙدب مسسبك٠ٞ  ًٞزشٝمسرْ  ٓراٞ ةَٚطة٠ٞ   ًٗٞاٟ كس .٘مس٘ٗ  ٓٞغو ضر  َل
٘ ًٗةٞو كةس ْ هةٞ    ٘ٗ ٢ًٞٚؼ هةٞ ثةرؽ َةٞٗو ضةر  َل     ز ٝف مسسبٙةٞكٟ اسٙةٞٗٝ كةٞ    طى

 هٞ زبٗ ب ك٘ذزب.  بٛٚ  ًٞٞقضٌ بٔ ُٞر٠ٗ  ق
٢ٚدبز٠ٝ خؤ٠ هٞال٠ ٢ٞٓرزي خؤغٞٗٙطو كس ٗ هٞ ةً٘وة٠ٞ  ، ْٞضَٞضٌ بٔ ٞق

ٖ  ب ٗٝ هةٞ   422رزبع  مسة٘ٗ. ٢ةَٞ شباةٞ هةٞ     ٢ٞقعرزي  مسِٚركس ُٟ ثس َٙم هٞضٞز ٢ر٠ٗ  ٢
مس٘ ٢ةةةٞضةةةره ٟ  ٗٝقةةةراٟ كةةةس . ٗٝ ك٘ز ٝكةةة٠ٞ كةةةٞ ُةةةر٠ٗ   47ُةةةٞاَٚلٟ ىىىىط٘ة ٗب٠ ضٞه ةةة

ًٗةةٞاَٚلٟ ضةةة ضةةره ٟ  ٢ةةًٞٚؼ هةةٞ  ٘٘ هةةٞ  ٗب٠ َل٠ةة  مسةة٘ٗ ٓراةةٞ ةَٚران ً٘ضةةٞه ةة٢ٞ
٢ةةَٞ  ٗزي  مسةة٘ٗ  ٢ٚطةةوٚخ ف كةةسب ْٞ مةةٞضةةٞؿ٢ٞمس٘ ٢ةةٞزٝف ك٘ز ٝكةة٠ٞ كةةٞ ُةةر٠ٗ   طىى٘

ْ ٝ ٙةةٞكة هةةٞ َركٌٚةةٞكرُٟ ٞضةةٞؿ٢ٞمس٘ ٢ةةٖٞ   ٝٗبًةةٟ كةةس . ٢ةةَٞ   441َ٘كٌةةدبزٝ  
ٝ  هٞ  كِ ٞ  ب. هٞ  ٗب٠ ٢َٞ  ك٘ز ٝك٠ٞ  ُٞٗغرلٗبْ  ٓراٞ ةَٚطة٠ٞ  طسإ ٞغرمرل  و

ضةة٘بز غةةرٗز٠ ٢ٞه٣ٞمس٘ ٢ةةٞٗ هةٞ ٗب٠ ضةةة ًةةرُط ٗٝقةةراٟ كةةس . ٗٝ هةةٞ  ٗب٠ ٢ةةًٞٚؼ   
 قة شٙةةةراس باةةةٞ هةةةٞ ٢ٞضةةةذمسةةة٘ٗ مسةةةٞ َ٘كٌةةةدبز.  ٗٝ  ٝزَةةةٞق مسةةةَٞ  ضىىى٢ً ٠ٞ قةةةكةةة٘ز ِِِ

٘ ًةٞموً٘رو ٓٞٙةٞ  قةُ٘لٞ شؤز ةةرز هةٞ       ز ٝف  ك٣ةٞمس٘ع ٝٗٝ هةٞ  ك٣ٞمس٘ضطةورْ  ب    طى
مسٞ  هٞ  ٗب٠ قٞؼٟ اٞٗزَٙص٠  كٞ ٓراةٞ   طػس٢ٍٞه ة بزثري ٢ٞه٣ٞدي ٢ٚ ٗكسبٗٝ ٢ثحمسٞ

 .  141 اٟ كس ُٝاععاٞ ٢ضض٘بز  ق٘ٗٝ ال٠ ٗ مٞز٢ٞه٣ٞمس٘ ٢ٖٞ    446كِ ٞ  
ٓس ٠ ُٞ٘قةةَٞ ًٝٗٗ ضىىٌ ٞه ةة٢ٟٞ كةةس ٗ  ٖ  ب ٗٝقةةرا 456ضةة٘بز هةةٞ  ٢ٞه٣ٞمس٘ ٢ةةٞ

ٖ  ب ُ٘ٗضةةسبٗٝ   ٝزَةةٞق مسةةٞ  468كةة٘ز ٠ ٓراةةٞ ةَٚطةة٠ٞ.  ك٣ةةٞمس٘ع  كةةٞ هةةٞ ضةةره ٟ  
 ب ٗٝ ضىًٕٛ  ٞض٘بز ٝ  ٗٝ ٗب  ٙرزٝ كٞ هٞطٞ  ٗٝقراٟ  ق٢ٞه٣ٞمس٘ ٢ٞك٘ز ٠ ض٢ًْٛ ٞ ق

 ب   ُٞ٘ غةةٞطةةوق زي  مسةة ٢ٚٗٝ  ٓٞز ٝف ًٞهٚلػةةرطىى٘ززبْ  هةةٞ ٢ةةرواةةرق كس ُةةٟ   ٢ٚهةةٞ 
 هٞمسٞز٢ًٞٞ اٞمقٚ  كس ُٟ ارزخيٟ ٢َٞ خرُٞ بُٞ شؤز شٝظيٞاٞ. ٗ را٘ٗٝ ٗبٟٙ ٓ
٘ ٞٞ ٢َٞ قؾخ٘  رََٚبٟ ٢ةَٞ ٢ٚطةٌٞ مسة٘ٗ  ٗٝ مسةٞٗ اٞزَةٞ ً٘خرمسةٞز٠ٝ       ؾة  ضىًْٛ

هٞ كٞ هةٞ  ك٣ةٞمس٘ع   اثَٝكس ٗٗٝٗ وٞٓسًٝرُٟ طٞزَي َٚلرٙٞٗ  طسإ ٞهٞطٞ  غرمرل  و

                         
ٞه ةًِ  141  ٞه٣ٞمس٘ ٢ٞمٞاٟ اط٥ٝمسرضٟ  : ٍ بهعٌسْب ٙؼ ٢ ٘بز مسؤ بز٢   .191  ي 9مسط ٢ٞكر.  ةود  طػسٍض
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ُةةٟ ٗ اةةّ٘ٙ  ب ٥ىىاٞ  ٗب  ٙةةرزٝ كةةٞ َةة٘كٌٟ مسٞضةةٞز  كِ ةة  اٖريظىى ُرًةةٞ  ب ُ٘ٗضةةسبٗٝ.
 ةرز٠ مس٘ٗٝ.

هةٞ  ضىًٕٛ  ٞٓس   ٗٗ كة٘ز ٠ مسة٘ٗٝ: قة   ُٞ٘قة ًٞضىٌ  ٞه ة ٢ٞمسٞطَ٘ٙس٠ٝ  خرُٚلؤف    
 ٖ  َركٌٟ ٢ٞٗ  مس٘ٗ. 481 كِ ٞ ٠ شٝٗو كس    ٖٗٝووَٚلدب كٞ ًٞهٚلػر

٘ هةٞ   ٢ْ ٥ىا َ غرٗز ٙؼ هٞ ٗٝووَٚلدب كٞ  ٗٝض٘بز  ٢ٗٞه٣ٞمس٘ ٢ٞٗٝ   زٝف وةٞز ب   طى
ٗ ٢ْ ٥اٖ   ٢ًٞرل٠  518  بٗٙد ٝٗٝ شٝٗو كسب   ٞ . ٢ةَٞ   142 مسة٘ َ ٝٗٗضة٘بز   ٢ٞه٣ٞمس٘ ٢ة

مسة٘ٗ. ٗ  ٝزَةٞق مسةَٞ شباةٞ      يطإٛضٗ  ُرٗ ك٘ز َٙلٟ مس٘ٗ  ُر٠ٗ ورٟٙ ٘غرٗزٝ  ًٞظي
 ؤشزبٗٝاٞٗٝ  ًةٞموً٘رو ٓٞٙةٞٗ اةرزخيٟ     ٢ْ ٥اهٞ هَٞٗٞٙٞكٟ ُ٘ٗضسبٗٝ ب  كٞ هٞ  

 طىىإه ةةةٛضىىٟ ُةةرٗٝ وةةرٙ َٝ ٝ. هةةَٞ هَٞٗٞٙةةٞ ب خةةؤ٠ ُةةر1198ٖٗ   ٢595ةةَٞ هَٞٗٞٙةةٞ 
  ب ٠.ٞهػ٢ٞٓس ُٞ٘ق٘ٗ  ك٘ز ٠ غرٗز مسّ ً٘ظيٞك٘ز ٠ ً

  ب  ٢ًٞرُٞٙٞ:ُٞ٘ غٞمسٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢ٞٗ هَٞٗٞٙٞ َ٘كٌدبزبُٟ مس
 ي.٢ٗٝٗٞض٢ًْٛ ٖٞ  ب هٞ كِ ٞ. ق 341 ب  هٞ ٞ  مسّ غًٞٞق-1
 ٖ. 368-361غلس٠ ٞز هٞم ْٞ مسّ ةٞضَٞٞه٢ٞمس٘ ٢ٞ-2
 ٖ. 368 ………مسرًْٝسش-3
 ٖ. 422-375  ًٞٞمسّ قضٌ ٞه ٢ٞ-4
 ٖ. 425-422 ران ً٘ضٞه ٢ٞ٢ٞمس٘ -5
 .. ٖ. -425هػلس٠  رْ مسّ ً٘ضٞضٞؿ٢ٞ٢ٞمس٘ -6
 ٖ. 441 رزي مسّ ً٘ضٞٗغرلٗبْ مسّ مُٞ-7
 ٙل 212-221  ًٞٞقضٌ بٔ ٞه ٢ٞض٘بز غرٗز مسّ ٢ٞه٢ٞ٣ٞمس٘ -8
 كِ ٞ .ّ )ٝٗٗ ض٢ًْٛ ١فٓس مسّ غرٗز: ُٞ٘قًٞضٌ ٞه ٢ٞ-5

  ٞ .ًٟٚٞ  كَِٚضض٢ًْٛ ٞق زٞق٘ملع٢ٞ٢ٞمس٘ -11
 ٖ . 468  ٢ْ ٥آس  ُٞ٘قٞض٘بز غرٗز مسّ ٢ًٞه٢ٞ٣ٞمس٘ -11
 لٖ 231يٕ ، ٥ا  رزي مسّ ً٘ضٞز مسّ مٞم ٞان ةٞه ٢ٞ٢ٞمس٘ -12

                         
زٝف هٞغةةلس٠ ك٘زةٚةةٞٗٝ كةةٞ هةةٞ وً٘رُةةدب٠  بٗٙةةد٠   طىى٘ َ  ب هةةٞ 1124هةةٞ ضةةره ٟ ٢ْ  ٥ىىا   142 

 مسٞ غرزَٙلٟ ط٘زةٟ.٢ْ  بٛٚ ٥ا ؤًدب مس٘ٗ  شٝٗو كسب. هٞ  ٗب٠ ٢َٞ غٞهٞمس٠ٞ ط٘زةٚٞ  
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 ٢ْ ل٥اضٌ )ٞه ٢ٞٓس مسّ غرٗز مسّ ُٞ٘قًٞبٔ غاٚز بٔ   ًٞٞق-03
 ٙل ٢ْ251 ، ٥ا) ٚ  بٔ غاٚز٣ٛمحٛيطإ بٔ َٛقا٢ٜ ض-02
 
 

 م ك٘ردٚهةًٗةتى ً٘حل
ٞ ٢٘ةةَٞ َل زٝف طىى٘طَ٘ٙس٠ٝ ٢ٚ ةةر ٠ٝ  كةة٘زشْٗ   هةةٞ ضٚطةةورُدبٗ هةةٞ     ًٗٞاةةٞ  مسةة

 ٝٗبًةةٟ  1383َ  ب   بًةةٞشزبٗٝ ٗٝ اةةر  1245مٞغةةرلٝاٟ  كةة٘ز  طةةٞزي  ٗٝ هةةٞ ضةةره ٟ 
ًٗٞاةٞ  اةر ٢َٚطةور ٓةٚض     ٘كس ٗٗٝ. شؤز ةَٚط٠ٞ ٢ٞضٞقٞ كةٞ  ٝزَةٞق  ٝٗز٠ ٢ةَٞ َل   

٘ٝاةٞ  هةٞ   اٞقؿٚ اَٚلٌرْ  ٝضو ُٞكٞٗو. اةُٞٚر ٢ُٞٗٝةدٝ ٢ةٞشبُري كةٞ ٢ةَٞ مَٚوةٞ مسٞو      
 ارزخيَٚلٟ ُر ًٞموً٘دب  هٞ ك٘ز ضورُٞٗٝ ٓراؤاٞ ضٚطورْ ٗٝ ٙر َِٓٚسبٗٝ.

  ٞ ٘  ك٘زشْٗ   ٢َٞ ًٞموً٘را٠ٞ هةٞ ٢ة زٝ ُرٙرمسٞكة٠ٞ  زبٗهِطةْ٘ ٝٗٝ ٗٝزطساة٘ٗٝ.    ثى
 َرغٚٞ . 228  ي 1 ةود 
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 تاُى ك٘ردةٌارئٚ
 
 

َ     كس ُٟ ٢َٞ٘بزي ثَٚػ٠ٗ٘ وًٟٞٗ ك٘ز  شؤز اط٢ِٚطرْ هٞ ً٘ مسة كٞة ٢ٞة مسرؽ َره ٟ ٢ٞة
ٗ وٟ  ٗوًٞٗةٞة  ٢ةٞة َ َةٞة ٗٝٗ ٢ةٞة زمسٞخؤٟٙ  بخوةٟة مسة٘ة ٠ خؤٙةٞة  اةةر  طى٘ىٝ  ٗ ٢ةةرخرل  ضةٞة مسٚعٚةٞة

ز ِِِ ٗبخرل٠ وةٞة ٞ ٢ةٞة َ ٗ شؤز  ًَ٘رقةة زوَٚلٟ كةٞة رُصًِٟٝٚ ٓٚ ةةس٠  مسةٞة قةٞة كةةس ٗٝ. هةٞة ظى٘ىُٟ ضةٚة
٠  بٗٝٗ هةةٞة مسٞغةةةَٚلٟ ٗٝ  َطىىى٢ع  مسةةٞةٚضىىىطا اوس ُٗٗةةٟة  َ٘بي ٙرزٙةةٞة ُٞكٞٙةةةدب طىى٘ىةةةةرز ٢ةةٞة

كس ٗٝٗ        ٢ٚطةةوق زي خرزةٚ ٠ شؤز  ٝٗبًةٟة ُةٞة َ َره ةٞة ػةٟة طساؤاةٞة  ٝع خةةؤ٠  مسةٞة َ ٢ةٞة
ٞ      ٢ط٥ٝغٞزب ٠ خةؤ٠  هٞطٞة  مسة ٗ ٢ٚ وٌٚرمٚٞة ٗ ٢ٚطةوق ه٠ٞ     َطى٢ عزؤَٚٞة ٢ٞضةبرمس٠ذل  ٢ٞة

ٗٝ َٓٚػةةةةةةو٘ٗٝٗ مسةةةةةةؤ     زمسٞخؤٟٙ  بخوةةةةةٛة مسٞ ٝضةةةةةٞة ُٚر ضةةةةةٞة ُدٗٗٝٗ اةةةةةٞة هةةةةةٞة  ٝع ضةةةةةٞة
ٞ ب غٞز ِِِظًَ٘٘رقٞ  كس ٗٝ. ٗ ٓٞزب٠كس ُٟ ٢َٞ َٞو٠ٞ   بضيٞ هٞطٞ  وٚ٘ب٠ ًطوٞٗٚه

٠  غةوَٚل٠٘ب ُةرشبُري.      َٞٙف كٞ  ٝزَٞق مسٞشًٝرُٟ شؤز كؤُٟ  ٢َٞ ٢ٚطةوق زي  بخوٚٞة
 ٞ مسٞاٟ مسةة ُٚر مسةٞة ًُ٘رضةٞة ٙر   اثىىَٜةةر  َطىى٢عاةٞة َ ٢ٚطةةوق ه٠ٞ  قٚلسَٙةةم ثةٞة ق مسةٞة ٗٝ  ٝزَةٞة اةٞة

ٗز٠ هٞطٞة  هؤهوةؤ  طؤا       ث٢٘ٞكّٞٙ. ًٞ ز ب ُٟ ٢رض٘ة ز ٠ وٞة ْ هٞة غٞة ٘ ٠ة هٞة ز ٠    ٘ ُةرٙس٠ هٞغٞة
 ٘ بزَٝ ٠ َ زٓر ٠ قة٘ة ن ... بخل. ٗٝ هةٞة  ٝٗز٠     قةٞة كٌةةدبز٠ ٢ٞغةةلرُٟ هٞطةٞة   ًةةر ٠ مسكة٘ة

مسري كٞة           كٟ ك٘ز ضةورْ ٗب َةره ٟ ٢ٞة ن هٞة ٗب٠ ٙٞة ز ٗ ٢ٚخوٚة زي ٙٞة  ٗب٠ ٢ٚط ًٚػدب هٞ غٞة
ز  مسةةةؤ هةةٞة  ٝع ًٟٗ كةة٘ة زمسٞخؤٟٙ   بضيةةٞة ك٘غةةةو٘ٗٙٞا وةةٞة ذزبٗٝ. مسةةٞة َ ٠ بُةةٟة ضةةٞة ٘ كةة٘ة

َ َةةر   ُلٞ ٢ةٞة ٗ  طى٘ىاةٞة اةةرزخيَٚلٟ مسرغةٟة مسةةؤ ُُٞ٘ٗضةةسبٗٝ  مسةٞة    اثىىٜقة٘ة ق مسةٞة و  ٝزَةٞة مسٚعةٞة
 ٢ًٞرزٝاٞ غٞز كٞزبُٞٗ اٞقؿٚ و ٗ ٢ٞضبرمسٟ غٞز ٝكرُٚرْ  غوَٚلٟ ٗب ُرشبُري.

ؾرََٚبٟ غٞزٝقِرًٞ   ٝزَةٞق مسةٞ ٢ةَٞ٘بزي ٢ةَٞ ٢ًٞرزٝارُةٞ غةوَٚلٟ ُ٘ٗضةٚ٘ٝ         
مسةةٞ َ ٢ًٞةةٞؽ ُٚٔرٙةةٞو اةةر مٞؾةةس٠ َٞٗاةةًٟٞ ٓٚ ةةس٠ ٢ةةٞطس ٗ مسٞغةةٟ شؤز٠ هةةٞ      

ُدٝ ٢ًِٞٚٞاٟ ثة ُركس . هٞطٞ ٢ًٞٞغدب اةر  ٢ٞٗٝ ٗ زٙ٘بٙرو ٗ َٚلرٙرو  ٝزَِٓٚسبٗٝ
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ًةةةةٞموً٘راَٚلٟ مسرغةةةةذلٗ  مسةةةةٞ ٢ٞضةةةةرع اةةةةس  ٝع ٢ٞكةةةةٞٗ   مسةةةةٞ ُةةةةرمٚ ةٟ ٢ةةةةٞمسة    
 ٞ م٘هةةةًٞر٠ اةةةرزٙخ وبةةة٘ٗ  مسلةةةّٞٙ. ٢ً٘ةةةٞزٙخ ٗ   َطىىى٢عًةةةٞموً٘راٟ غةةةٞزٝقِرًٞٗ مسةةة

ً٘ضوٞغةةةةسٙقٟ ًَ٘وةةةةٞزَٝ ثسؤقٚطةةةةؤز  ًِٚؤزضةةةةلٟ   ٢ةةةةَٞ ٢ًٞرزٝارُةةةة٠ٞ مسةةةةرؽ    
   ً ٞٙٞكٟ ؾةة ُ٘رضةةٚ  شبُةةٟ كةةٞ هةةٞ مسرضةةٟ خ٘     اٞؾةةِٚف كةةس ٗٝٗ ٢ٌَٚةةٞؽ ٗبًةةرْ 

ارزخي٠ٞٚ ٢َٞ ٢ًٞرزٝارُٞ ب هٞضٞز ٢ٞٗ غَِ٘ٙٞ مسس ؤّٙ  اُٞٚر  ٝزَٞق مسٞ ٢ًٞرزٝارُٟ 
 مسر ِٙرْ ٗ ضؤزبْ ٗ مسرمسرْ  شٙراس ٢ٞ َٗٙري:

 
 رشٍزٙرةٗ دَٙةئةًارةتةكاُى بةِٙى ج

 زٙرة:ةئةًارةتى ج-1
٠ٗ ٗ ًٞة ٢ٞهٞ خرُةٞ بُٟ    مسٞطَ٘ٙس٠ٝ غٞزٝقِرًٞ  ٢ٞمسة ٢ًٞرلٝكرُٟ ٢َٞ ٢ًٞرزٝاٞ

د مسّ ٗهٚد  مسّ. مسٞ َ قُ٘لٞ ارزخيٟ ٢ٚط َ  ٝزَةٞق  ٚٝاٟ خرهسضهٞ ض٘اله٠ٞ  َٞ
ٌرُٟ كة٘ز ٠ هةٞ ك٘ز ضةورُدب غةوَٚم ُةره َّٚ  ٗٝ      د ٗٝٙر ضوَٚٚٝاٟ خرهسضمسٞ مسُٟ٘ٗ َٞ

  ٜىى٢ٞضرضةةْٞ ًٞموً٘ةةٞ كةةٞ ُٞضةةوٟ ٢ةةَٞ وةةٞٓسًٝرُٟ مةةٞزٝو ٗ ٢ٚطةة ًٞ  ًُ٘قةةٞز     
 . 143 كس ْ مسَٞ ٢ٚدٙعرٙٞ شٝظيٞاٞمس٘ٗٝ  كٞٗبمس٘ٗ مسس ٗب 

                         
ٝاةٟ خرهةد   سضى شٙسٝ  ٢ٞمسة ًٞزوٞ ٠ َٞٞزٝقٟ ضعس ٗ ةط٘زٗبٙٞو ٗ ٢ٚدٙعر٠ مسٞطَ٘ٙس٠ٝ   143

ٞ  ٞهٞ ُصٙم ضعس ٝ مسة. ٗٝؿةر  اةرزخيٟ ؾة    ٝاةٟ خرهةد هةٞ ظيةـ  ب ٗٝقةراٟ      سضى َٚن ٢ةٞه ة َة
 كس ٗ هٞٗ  ًٞ قُ٘ٞ.

ٝاةةٟ سضىى٘ وةةٞٓسًٝرُٟ َةة٠ٞالَ ٗبٙةةٞ ٢ةةَٞ ٢ٚدٙعرٙةةٞ هةةٞ ًَ٘ٚبةةٞاٟ وةةًٟٞٗ كةة٘ز  مسةةؤ ٢ةةرشبٙ      
٢ةةٞشبُة.   ِٜىىٝاةةٟ خرهةةد مسةةٞ ًُ٘قةةٞزسضىىقةةُ٘لٞ اةةرزٙخ  ضةة٘اله٠ٞ َةةٞ خرهةةدٝٗٝ َرؾةةب مسةة٘ٗٝ.

ٝه ةةًِٞٚٚرْ هةةٞ مسةةٞز٠ٝ  ْٗ ٗ ًٔةةرةس  مسةةْ٘ٗ. ٢ٞٗرظيٝسٗهمسةةدٌٞرْ ٗ مٝاٟ  ضةةوَٚزكةة٘ز بُٟ مسةةٞ غةةؤ 
قري  ب هُٞرٗقة٘ٗ   ًٗٗٝةري ٗبزي  ظيةـ  مسة٘ٗ  ٗٝ مسةٞ      ٞزي مس٘ٗ ٗٝ هةٞ غةٞز ٠  ؾة   ٞٝاٟ مسضَٞ

بمس٘ -ٞٗٝ  ٝزًرْ خ٘بز  كسب  ارزٙخ خرهد مسّ ٗهٚدزٝف َٞكٌَٚٚلٟ ة٘هٞكط٘مرٗٙٞ  هٞ ٞقَٚو ٟ ً
  .218ي -شٙد غوبٟ

ٞ سضىى ؽ ٢ةةٞه ة شٗز ٙةةٞاٟ َةةٞيػابىى١اضىىد ا  ٢ًٟ٘ةةٞهٚ   ٝاةةٟ خرهةةد ُةةًٞرٗٝٗ    قةةى ٢ةةٞٗال َٙلٟ مسةة
ٙ٘و مسةةّ ٢ةةٞٗ هٞغةةرًدب هُٞرٗقةةْ٘ٗ ٗ هٞمسةةٞز مسةةة شٗز ٙةةٞاٟ  ًةة٘ه لٟ ًٞ ِٙةة٠ٞ  زب مسةةٞ        اعٕٛطىى
  .114  ي2   ةود ٗه آلمسدٞغيٞ مسّ مٞض
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ٝاةةٟ خرهةةد  مسةةٞ ةةةٞ ٠ ٢ً٘ةةٞزب٠  سضىىٌرْ كةة٘ز ٠ َةةٞٞ غةةٞزٝقِرًٞ   ضةةوَٚؾةةخ٘ 
٠ََٟشٙسٝ  ب٢ُٞٞة ٓةرل ٗبٙةٞ   اظى هةٞ  ٝٗز٠ ٢ًٞٞٗٙةٞ ب ٢ةَٞ ٢ًٞرزٝاةٞ  بًةٞشزبٗٝ.       ٘ ٢ٞه 

  ٗووةةؤز قةةسَٙض   ٢ةةَٞ زٙ٘بٙٞاةة٠ٞ مسةةٞ ٢ٞضةةرع  بُةةرٗٝٗ ٢ٚاوٚةةرةٟ مسةةٞ اةةٞ وٚقراٟ         
ٗ مسةةة ًةةٞمِر٠  بٗٝ. ٗٝؿةةر  زٙ٘بٙةةٞاٟ  طٞه ةةٞغٗ َةة٘كٌَٚلٟ شؤز ز٠ةةذل ُةةٞ ٙ٘ٝاثىى٢ةةر

   مسٞزبًبةةةٞز مسةةةٞ ٢ٚوٚ ةةةروٟ  143غةةةٞزٝقِرًٞٗ َةةة٘كٌٟ   ٗووةةةؤز قةةةسَٙض  كةةة٘ز هس  ي  
 م٘هًٞر٠ ارزٙخ هٞ وٌٚٞو كٞٗا٘ٗٝ.

ه ة هةٞة  ٗب٠ ضةةوَٚ     ؾةةخ٘  كرٗ ٢ةٞة ٠ ٢ةٞة ز زٙ٘بٙٞاٞكةٞة زٝقِرًٞ  ٝٗبَ هٞضةٞة ٌرْ مسةّة ٞ غةٞة
ِٟٙ خؤٙرُةر       ٞ ز ٗٝ ًةرل م ٞشٙص  ًةرل َةرةٟ مسة   ٞخرهد  ًةرل مة   ٙرْ هٞة مسٞة ز ٠  ٗ اٞكٞة مسةدبزي ك٘ة

 مسدبزي  ثٞٙر مس٘ٗٝ.ٞ ز٠  ٗ  مٞشٙصٜ    مسٞمسٞؽ كس ٗٗٝٗ هًٞٞؽ خرُٞ بُٟ  م
هةةٞ  ٗب٠ طسافٝىىإ ٢ةةٞز ٗ ًٞةة٘دي م٢ةةبشٙس٠ٝ ٞشٙصٙةةٞ   ةةةٞشٙصٜ مٞخرُةةٞ بُٟ  م

شٙص ٗ ٞضةةةو ٘وٟ  طساؤاةةةٞ  ٝع. مسةةةٞ َ  ٝزَةةةٞق مسةةةٞ  ٝٗز٠ ًةةةرل مةةة    ٢ضىىى٢ٚةةةِقرلب
ٚ     ك٘ز ِِِ ٞ. ٢ةةًٞرزٝاٟ  ًةةرل   ٚةةب٠ُةة٘ ٢ةةَٞ ر ٠  اةةر ثػةةوٟ قةة٘بزَٝ  ًةةٞموً٘راَٚلٟ ٗب ُ
 ّٙ كةةة٘ز ٠ ًةةةرل ٢ةةةٞ ةةةةد ٞ  كةةة٘ز ٠ ًر ّٙ كةةة٘ز ٠ مٚطةةة٢ةةةٞ  زٞ ّٙ كةةة٘ز ٠ مس٢ةةةٞ مٚص

شٙص  اٞؾر ٗقٟ  ٝٗز٠ اٞضي٘ز٠ هُٞطٟ كس ٗٗٝٗ هٞ ًةرز ّٙ قةؤاٞ ال٠ة٘    ٞهعٗمسدٞم
مسٞزبًبةةةٞز ك٘ز ٝكةةة٠ٞ هةةٞ غةةةٞز ٠ اةةةٞضي٘ز ٗ اٞكةة٠ٞ ثرزبضةةةو٘ٗٝ. مسةةةٞ َ هةةٞ  ٗبٙٚةةةدب    

ز ٝف اةٞضي٘زٝٗٝ  بطةرل كةسبٗ خةؤ٠ مسةٞ ٓةٞشبز َةر         ط٘ؾٚرُٟ كس ٗ ٗ اٞك٠ٞ هٞ ٘م
 ُٞةراٟ مس٘ٗ ٗٝ خؤ٠ غرز ٝٗٝ.

هٞ  ٗب٠ اٞضي٘ز  ك٘ز ٝكرُٟ ٓراِٞ ثَٚػٞٗٝٗ ٢ًٞرزٝاٞكةٞٙرْ ٢ةَٞٚر كةس ٝٗٝٗ اةر     
زخرْ  ٞوٞز ُٟ ُؤش ًٟٝٓٞ ًٚ  ٠   ٝٗبًٟ كس . ٗٝهٞ  ٗب٠ ٢ٚخوٚ زي مسة ٚاضط٢ ٢ٞ

 َ  هُٞرٗق٘ٗ. 1847مسط  
                                                        

ٍٔ بَةدب               ٞه ة: "قوٍة ٙبقٟة ًِة كرٗ ٢ة ٗهٞة ٢ٞة   ال غةسور  ٗال  ؾرََٚبٟ  ُٔرٙو بالزو ٙؼ ا٢ٞٚد٠ ٢َٞ وٞ
، ٚ نٌى َٔى    إَبطٌى يف  ُوٌٟ بهٍٚٔ قٔ٘ة  أغسمسر   ٗ ْب ًّ  ، فكىد نىرب     أْتُا٥٘ى  . 356  ي2 ةوةد    عى٢ ايٝ٘ى

ٞهٞة كٞة مٞغةرٙس٠ ةة     . كٞة ًةة     ٞشؤز ًَ٘وًٞ ٠ٝٗ  كرهد٠ خرهةد٠ ٠ اةرزخيٟ مسّة ٘ ٝاَٚلٟ شؤز شٙسٝ  ُٞاٞة
ز   ز٠  ب َل    ٢مسٞضةٞة ًٟٗ  كةٞة ػيةٞة اٚرْ هةٞة ٝع  ٘٘زبزاة٘ة  ب َ٘كٌٚةةرْ كةةس ٗٗٝٗ هةٞة ٢ٚطةةوٚ ٠ وةٞة ًٗةٞة

   .ٝٗ ٗ  مسآلٗمسُ٘ٗٞة ْذق٘ة ٞ  باةٞة ز   مسةٞة    َطىى٢عمسة ٞ هةٞة ً٘ضوٞغةسٙقري   كرهةةد٠  ٗ  ك٘ة  ٞكٝزٞغةةوً٘ ٢ٛزلر٢ة
ٞه َٞ ٗ مسٞ  ٗٗز ُٚ ًٞٗٝ مسآلٗمس٘ٗمسَٚوٞٗٝ.  ٢ٚٞ ُٝٞ و  ٞ ٢َٞ ٢ٚدٙعر٠  خرهد٠ ٙٞ ٞه
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 زٙةةٞ ٠ هةةٞ  ٝٗز٠  ط٘زطٚةةةى   بًةةٞشزب  ٗٝ اةةر شًٝةةرُٟ غةةةٞزٝقخرُٟ      ٞمسٞغةةٟ  مس 
 ٝٗٝ مس٘ٗ. ًٞٞ ٠ ك٘ز ٠ ًرل قٞظي٢ٖٞ  ب مسٞ ٝع ًرل  1115مسووٚظ  ًرمس٘ٗ. ٗٝ هٞ 

 ٞ.٢َٚٞ٘بزي  ٗبٟٙ ًٞموَ٘ ُٚ
يطإ ٛضىىىىمسدبهٚٞ غةةةةٟ  هةةةةٞ  ٝٗز٠  قِٚةةةةم  ب  بًةةةةٞشزبٗ اةةةةر  ٝٗز٠  ٞمسٞغةةةةٟ  م

 شٙسٝ.ُٟٞ  ٝٗبًٟ كس ٗ هٞ  ٗبٙٚدب ٢ًٞٚؼ خسبٙٞ ضٞز ٢ًٞرزٝاٟ ةٌٗرُٟ ورَُ٘ٚضو
 

 ئةًارةتى خٚساْ:-2
َٛ. هةةَٞ     َؤضطىى٢غةةٞزٝقِرًٞ  خرُةةٞ بَُٚلٟ  خةةِظ ٠ مسةةٞ    ٢ةةَٞ ٢ًٞرزٝاةةٞ  ب٢ةةُٞ

ْ ٞ   مسوةةٚا مسةة ٞ   مسةةى مسةة ٞ مسةة خرُٞ بُةةٞ  ضةةة مسةةسب   يَ   ٗ ًةة٘كظ ٗ   144   هةةٞ  خٚةةصب
ؾ٘وٚدب  ٢ةةةةَٞ ٢ًٞرزٝاةةةةٞٙرْ  ٞ ٝٗز٠ ضةةةةزُٝطةةةةٞٗ هةةةةٞ ٢ةةةةٞٗبخرل٠    ضةةةةبرٙس   ب٢ٗٞ

 ًرلبْ مس٘ٗٝ.ٞٙٞ  ُاض بًٞشزبُدمسة. مٞغرلٝاٟ ٓٞزٝ مسٞو٘ٝاٟ ٢َٞ وٞ
  ٘ ُٚػةةدب امثىىٓٞزضةةة وةةؤه ٟ ٢ةةَٞ ٢ًٞرزٝاةةٞ  طةةٞزَي  ٝٗبًةةٟ كةةس ٗٗٝٗ هةةٞ  ٝٗز٠ مةة

ٖ  خٚةةةةصبْ مسةةةةٞ ٝع  ًةةةةرل    1115ًةةةةرٗٝ  هةةةةٞ ٗٝخوةةةةٟ ُ٘ٗضةةةةِٟٚ غةةةةٞزٝقِرًٞ ب     
  ٝٗٝ مسةةةةةة٘ٗ  ٗٝ مسٞغةةةةةةَٚلٟ  ٞظيةةةةةة٢ْٞ ٝٗٝٗ   ًةةةةةة٘كظ  مسةةةةةةٞ ٝع  ًةةةةةةرل  ٞضةةةةةةَٞ
 .ٗٝٗٝ٘ف  َٓٚو سبمسٝزٞضبرٙس  ٙؼ مسؤ ك٘ز بُٟ  ًرل غ٢ٞ 

 ٞ.ٚ ٝزَٞق مسٞ ٢َٞ٘بزي  ٗبٟٙ ٢َٞ ٢ًٞرزٝاٞ َٓٚػور ًٞموً٘راَٚلٟ ٗب ُٚ
 

 ئةًارةتى ظريٗاْ:-3
 626ًٗةٞاٟ ٢ٞٙ٘مسٚة٠ٞ ضة٘زٙٞ ب     َ٘ل ٢ضى غٞزٝقِرًٞ ٢ٞه ٟ  هٞ ٗٝووٟ ٢ِٚقةسب 

هلرْ ٠ ٞ َؿةةّ كٚةةف  ٗ هةةٞٗ  ٢ةةًٞرزٝاٟ  ًةة    ٖ   ٙةةٞكة هةةٞٗ خرُٞ بُةةٞ ٓةةراب٘ٗٝ    
    ْ   هةةةٞ ٢ةةةًٞرزٝاٟ ًولرُةةةدب     145  بًٞشزبُةةةدمس٘ٗ. مسةةةرٗن ٗ مسةةةرثرل٠ ٢ً٘ةةةٞزب٠  غةةةرلٗب

٠ ٗٝشبزٝاٚةةرْ مسةة٘ٗ  هةةٞ خرُةةٞ بُٟ ٢ةةٞٙ٘مسٟ  َؿةةّ كٚةةف  مسةةْ٘ٗ. ضةةة مسةةسب     ٘ٝفىىظٗٝ
مسةٞ   ٗ ّٙ  هةٞ ارزخيَٚلةدب ٓراُ٘ٗةٞ  ك ةسب     ٢ةٞ  ٌر ٚ ّٙ  م٢ةٞ   زٞ ّٙ  مس٢ٞ هًٞرُٞ  مص

 ًٞاٟ ٢ٞٗ ُرٗٝ هٞ ك سب ب ٢ًٞرزٝاَٚلٚرْ  بًٞشزبُدٗٗٝ.َٗل٘ ٙرزًٞاٟ
                         

 ٙٞكٟ ٗ اٟ مسووٚظ مس٘ٗ.اضوٞ  144 
 ٙٞن مس٘ٗ  ًٞزكٞشٝكٞغٟ  ك سب  مس٘ٗ.٘ٝكطْ ب  ًٞ هٞ ٗ اٟ ٗبْ  145 



 254 

دلبٍٓٚ  مسة٘ٗٝ. ٗٝ ٢ةَٞ ٢ةًٞرلٝ    ٢ٚة ٠ ْ كة٘ز ِِِ ٞضة ٞٝ  ٢ًٞرل  ًرل َٗهَٞ خرُٞ بُٞ ٢ٞٗ
هةٞ َةةره ٟ َٞٙراٚةةدب  ٢ًٞرزٝاٞكةة٠ٞ هةةٞ مسةةِٟٞٙ ك٘ز ٝكرُٚةةر مسةةٞؽ كةةس ٗٗٝٗ ٓةةًٞ٘ٗٙرْ  

 ارمسٚعٟ ٢ًٞرل٠  ك سب  مسْ٘ٗ.
٘ٙةى  ك ةسٝ   هةٞ ٢ةٞٗب٢ٚوٟ  ٝٗز٠     ٢رلْٗ  ٢ة غبطةورْ   ٢َٞ ٢ًٞرزٝاةٞٗ وؤه ةٞكرُٟ    

 هٞٗ شًٝرُٞغدب ً٘ ٝاَٚم  ٝٗبًٟ كس . ٝٗرُٚػدب ًرمس٘ٗثم٘
 

 ئةًارةتى بتوٚض:-4
ؾرََٚبٟ غٞزٝقِرًٞ  قُ٘لٞ خةؤ٠ هةٞ ُٞاة٠ٝٗٞ ٢ةَٞ خرُةٞ بُٟ ٢ًٞرزٝاةٞ مسة٘ٗ         

  ٝزَٞق مسَٞ ٢ًٞرزٝاٞ طٞزَي ًٞموً٘راٟ ثٞٙر كس ٗٗٝٗ ُ٘ٗضٚ٘ٙٞاٟ.
٢ٞؾو ٟ ٢ةَٞ خرُٞ بُةٞ  ٢ٞمسراةٞٗٝ ضةٞز  خرُةٞ بُٟ ضرضةرُٟ . مسةٞ َ         غٞزٝقخرْ 

ٗٝ زُٝطةةةٞ   َةةةراٟ غةةةٞزٝقِرًٞ مسةةةس ٗب ُركةةةر اطىىى٥ٝ ٗووةةةؤز قةةةسَٙض  مسةةةٞ اٞقؿةةةٚ و ٗ  
     ٞ ٗو٘مةةرو ٗ ٢ةٞزلر٠ اٚرٙةٞ كةٞ ٢ُٞٗٝةةدٝ     َطى٢ عَٞوٚػةٟ مسةة. قةُ٘لٞ مسةةٞ زبضةوٟ مسة

  ب ٙٞن ُرطسَٙو. هٞطٞ  ارزخيٟ ؾَٞٚن
 ٞ ه ة  "مسةة ِٟٙ ً٘ضوٞغةةسٙ  ٢ةٞة ٞ مٞة ٗٝ  ٢ةة َٚا٠ٞ ارزخيةٞة موً٘راٟ ؾةٞة ٗٝ  ٗطَ٘ٙس٠ٝ ًٞة

ًرل٠        ٝغس٢ٞم ٚهَٞركٌٟ ًٞموًٟ٘ مسووٚظ  ً ف  مس٘ٗٝ  ٗٝ هٞة ثةَٚؼ ٢ًٞٞة ب كٞة مسبةة مسٞة ٢ٞة
ٗٝ. هةٞة ٗٝووَٚلةةدب كةٞة ةةة ي        ز بز مسة٘ة زٙٞ ب ضةٞة ٙ٘مسٟ ضة٘ة اٟ ٢ةٞة ظ  هةٞة ًٞمٚةٞة  ّٙ ٢ةٞة مسووةٚة

٠ كةس ٗٗٝٗ   ٚٓراؤاٞ ٢ٞٗ ُرٗٝ  ٢َٞ ًٞه ٖخ٘بزشَ غر ز    م ٢ٞغسٝقٞ ٌَٚرٙٞة هٞة  ٗبٙٚةدب هٞضٞة
 ي هٞ َدٗ ٠ خؤ٠ كس ٗٗٙٞاٚٞ  ٝزٝٗٝ".ؤغٞاٞكوٚ ٟ ً

الَ ٗبٙةةةٞ اةةةٞ وٚراٟ  ووةةةؤز قةةةسَٙض ٙةةةؼ ُ٘وطةةةرُٞ  قةةةُ٘لٞ مسةةةٞطَ٘ٙس٠ٝ اةةةرزخيٟ   
  اٞؾةةر ٗقٟ شًٝةةرُٟ   ٖ ّٙ خةة٘بزشَ غةةر ٢ةةٞ الي ًٞٗةةٞاٟ ٢ةةٞٙ٘مسٟ  ٓةةراِٟ ةةة   َ٘ل
٢ةةَٞ م مةةر ي ٠ َةةركٌٟ ضةة٘ز٠ٞٙ كةةس ٗٗٝ. ٗٝ َةةٞار ٚهٞقٟ كةة٘ز ٠ ًةةٝغةةس٢ٞم ٚهٞ ًةة

ُةةٟ اطىىَةٙقبر  ٠ ض٘هةةٞكةة ٜٔ ٥ىى١  ّٙ  هٞطةةٞ   مةة  ٞ  الهةةًٞٞهٚلةةٞ  مسٞزبًبةةٞز مسةةٞ ة  
ًس٠ ٘ ّٙ مةةةة٢ةةةةٞ ًرل مص٢ةةةةٞؾ٘وٟ زؤًةةةةدب  ٢ٚوٚ ةةةةروٟ كةةةةس ٗ هةةةةٞ وً٘رُةةةةدب٠   ٞضةةةة
٠  ٖالي بهةةدٜ خةة٘بزشَ غةةر  ٞزشلرْ ةةة٢ةةٞكرز٠  ب هٞغةةلسَٙلٟ ُةةرز ٗ هةةٞ ُصٙةةم    َٞةة

 بًةرل مصبهةدّٙ مٌةس٠     ٖ . ةر كٞٗب مس٘ٗ زُٝطٞ ٢ةٞٗٝ  َةركٌٟ مسووةٚظ    627غلرُد  
 َلرز٠  مس٘ٗمسة  كٞ ضٞز بزَٙلٟ ٢ٞٙ٘مسٟ ض٘زٙٞ مس٘ٗ.
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هةةةٞ  ٝٗز٠ اةةةٞضي٘ز٠ هُٞطةةةدب  ٢ةةةًٞرل٠ مسةةةٞاوٚظ  َةةةرةٟ غةةةسف مسةةةط  مسةةة٘ٗ  ٗٝ  
٢ٚورمةةةٞاٟ اةةةٞضي٘ز٠ كةةةس ٗ َ٘زًةةةٞاَٚلٟ شؤز٠  ٠ ٗ  ثرضةةةري  ٗ  ً شكس  ٙػةةةٟ    

ٞثظ كةسبٗ  ٚ  ؾ٘قٟ ٠ ٗٝكٚوٟ اٞضي٘زٝٗٝ ٢َزٝف  ط٘ زبٙٞ. مسٞ َ هٞ  ٗبٙٚدب هٞ 
 ِٟٙ ك٘ز ٠ هٞطٞ  ٢ً٘ٞزب٠ مٞغرلٝاٟ زٗذكٟ قةُ٘ٗٞ  ٢ٞ ًظ ٞهُٞرٗق٘ٗ. ٢ًٞرل غ

 ّٙ  مسؤاةٞ  ٢ةٞ  ًظ ًٞرل غ٢ٞف مسٞ   ٝز٢َٞٚسبْ. غٞزٝقِرًٞ ٢ٞه ٟ هٞ  ٗب٠ َرةٟ غ
زٝ ٙ٘ضةةف ٠ وةةسٝ و٘ٙةةُ٘وٟ  ٓراؤاةةٞ  َٞةةركٍ. ٗٝ هةةٞ شًٝةةرُٟ ٢ةةَٞ ٢ًٞرلٝ بٙةةٞ كةةٞ  وةة  

ككٞكٞغةٟ  بٗٝ مسةٞ ٢ةًٞرلٗ مسةٞ ًٞمرُٗٝةٞاٟ      مسووٚظ ٗ  ٝخرهٞاٟ مسٞ ٢ةًٞرل كةس ٗٗٝٗ   
زٝ وُ٘ٙ٘وٟ  ضةٞزهُٞ٘   بًٞشزبُدؤاةٞٗٝ. ٗٝ   ًٞٗٞاٟ  و٢َ٘ٞ ٢ًٞرلٝ  ٗز ٝ ٗز ٝ َل

مٞؾةةس٠ ُةةؤش ًِٟٝٚ ًةةٚ  ٠  ٝٗبًةةٟ  ٢طضىىٝمسةةٞ قرؾةةٚوٞٙٞكٟ كةةَٞ ٗ شؤز اةةر ٢ةةٞٗب
ًٗةةةٞاٟ َ٘  ب  َل 1846   مسةةة٘ٗ  ٗٝ هةةةٞ  ٞف مسةةةٝزٞكةةةس ٗٗٝ. ٢ةةةرخرل ٢ةةةًٞرل٠  غةةة   

 ٞك٠ٞ هٞ ٝع ضُٞد.ُٟ ٢ًٞرزٝاامثم٘
اٟ ٠ًٌٞٚٓ٘ ٢ةَٞ ٢ًٞرزٝاةٞ  ٢ٚووٚ ةر٠ مسةرٗكٟ غةٞزٝقخرْ مسةٞ ٢َٚسبُةٞٗ        اث ٜهٞ َر

ًٗةةةةٞاٟ ٘ز ٝف َلطىىىى٘هةةةةٞ ثةةةةرؽ مسةةةةَِٞٙٚل٠ذل غةةةةٞزٝقخرْ ٓراؤاةةةةٞ مسووةةةةٚظ ٗ هةةةةٞ    
 ُٚٞٗٝ  مسٞ ٢ًٞرل٠ مسووٚظ ُرضسبٗٝ.امثم٘

ًرل ٢ةةٞ  ثرغةةر٠ ٗبزي ٗبْ  مسةةٞ خةةؤز بٟٙ غةةٞز ٠ مسةةٞ      ٞظيةة٢ٞم ٚهٞ ب ًةة 1866هةةٞ 
خةةرْ ٠ َةةركٌٟ مسووةةٚظ قسؤغةةو ٗ مسٞهٞغةةلسَٙلٞٗٝ كةةٞ مسٞغةةٟ شؤز٠ كةة٘ز    بيمسةةدٞم

٘ ًةةةةٞةب٘ز٠ ٓةةةةٞ اِٟ كةةةةس ٗ ًةةةةر  ٗ ًةةةة٘ه لٟ اةةةةر ْ كةةةةس ٗ  ٠مسةةةة٘ٗ  قةةةة٘ٗٝ ضةةةةٞز
 ٢ًٞرزٝاٞك٠ٞ هُٞرٗمسس .

 

 ئةًارةتى صاصْ٘:-5
ا   ّٙ ٠ مسةسب٠ َةركٌٟ مسوةرٙظ  ًةرل     ٢ٞة  خرُٞ بُٟ ٢َٞ ٢ًٞرزٝاٞ  ُٞا٠ٝٗٞ  ًةرل مص  ضٝى

ُر٠ٗ ًةرل مص   ٝ  ٙٞمِٟ هٞط ٜٔ  ٢ٞ ار مسٞة ٗٝ  ٢ٞ ٞ  ٢ً٘ٞزب٠ مسووٚظ  ب ٢رًؤشب مسْ٘ٗ. َٞة  ِٙٞة
٠   146 ز مٞغةرلٝاٟ  زؤذبكٟة   ظ٘ مص٠ ٙػٚرْ ثة ٢ٞط٘و. ٢َٞ مٞغرلٝاٟ ؾرؾُ٘ٞ مسٞ ُٞ

                         
مسرضةةةٟ ٢ٞةةةَٞ مٞغةةةرلٝاٟ  زٗشبغٟ زٗشبكةةةٟ   مسٚطةةةو ٗ قةةة٘بز قرلوةةةٞٗ  ٗٗ مسةةةٞؽ مسةةة٘ٗ: م   146 

كرٗبهٚظ. ق٘بز قرلو٠ٞ هٞ ثَٚػدب هٞ  ٝٗز٠ مسووةٚظ مسة٘ٗٝٗ هةٞ  ٗبٙٚةدب مسٚطةو قرلوة٠ٞ اةسٙؼ        
 مسٞ زٙ٘بٙٞاَٚم مسووٚطٚرْ هٞ وٞز به ٟ ط٘زةٟ   بٗٙد  شٝٗو كس ٗٝ. ٓرا٘ٗٝ.
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ٗ: غةرلب٠ٗ  ٙةرمس٘ع  ض      بز قرلوٞة مس٘ة ٗضةرُٟ   ٘مسووٚطٞٗٝ هٞ  ٝزٝة٠ٞ  ًٗٗٝدب مس٘ٗ  ٗٝ ق٘ة
ز  ٢ةةٗكٟ. هةٞة ٗب٠ ٢ًٞةٞة كةٞة    ُ٘ةةرً ْ   مٞغةةرٙس٠  خرهةةد٠    سشْ ٙؼ خسبٙةٞة ضةٞة  ؾرؾة٘ة

 شٙصْب ٙؼ كٞٗاٞ ذَٙس َ٘كٌٟ ٢ً٘ٞزب٠ ؾرؾُ٘ٞٗٝ.ٞ ٙسًغراٟ ٗ م
كس ٝ. ٗٝ هٞ  ٝٗز٠ ٞمس٘مس٢ً٘ٞ٢ٞضٚطٟ ٢َٞ ٢ًٞرزٝاٞ  مسٞطَ٘ٙس٠ٝ غٞزٝقِرًٞ  ًرل 

وؤُٙ٘وٟ  ب  بًٞشزبٗٝ. هٞ  ٗبٙٚدب ًرلبُٟ ؾرؾةْ٘ ٌَٚرٙة٠ٞ غةر    م ٥اًٗٞاٟ  َ٘ل
ٗ  مسةٞطٟ ٢ةًٞرل٠   ٘ظيٞقٞز٠  قره دَٙسبْ  ًظ٘ب٠ طٌرمٚوٚرْ وب٘ٗ  كس ٗٝ. هٞ  ٢ٗٚ

سشُٚػة٠دزبٙٞٗ هٞضةٞز ٢ةَٞ    ٢رُٟ وب٘ٗ  كس   ٗٝٗ وٞ ٠ ثؾرؾْ٘  ارمسٚعٚٞاٟ م٘
 وٞ ٙٞ هٞطٞي ًٞهٚم خوٚوٟ  َؿّ كٚف  ب كٞٗاٞ ٓٞزبٗٝ.

ُٚػةةةدب طةةةٞزَي امثىىى٢ةةةَٞ ٢ًٞرزٝاةةةٞؽ ٗٝكةةة٘ مسةةةروٟ ٢ًٞرزٝاةةةٞكر٠ُذل هةةةٞ  ٝٗز٠ مةةة٘
  ٝٗبًٟ كس ٗٝ.

 

 ٙدى:ةش٘ئةًارةتى -6
زًلٟ ٙةةةٞ مسةةةٞ  ٞمسةةةٞطَ٘ٙس٠ٝ غةةةٞزٝقِرًٞ  ٢ً٘ةةةٞزب٠ ٢ةةةَٞ خرُٞ بُةةةٞ  ُٞاةةة٠ٝٗٞ  مس   

زٙ٘بٙةةٞاَٚلٟ اةةس مٞغةةرلٝاٟ ضةة٘ٙد٠ هةةٞ طُ٘ةةد٠  ضةة٘ٙد ٝٗٝ ٓراُ٘ٗةةٞ ك٘ز ضةةورْ ٗ  
ٗٝ كةةةةٞٗا٘ٝ. ٢ةةةةَٞ َدٜٓىىىى١ املٓىىىىٛز٠ ٞخَٚم ال٠ ذٗٗز٠ٗ  ؾةةةة٢ةةةةَٞ طُ٘ةةةةدٝؽ  ٗٗ قس

 م قٜٛىى٢ًْٛ  ا٥ىىااٟ  ًٗةةٞ٘ٗ وطةة٠ٞ زَي ٢ةةٞكس   شؤز هةةٞ ثةةَٚؼ َل   ٢ً٘ٞرزٝاةةٞ  ٗٝكةة 
 ّٙ  مسة٘ٗٝٗ مسسبكة٠ٞ قةؤاٞ    ٢ةٞ  خس ٞ بًٞشزبٗٝ. ثَِٚ َٞ ٢ًٞرل٠ ٢َٞ ٢ًٞرزٝاٞ  ًةرل قة  

 َٞضةةةُٞٞ  زَٙةةةر  ٗ  خةةةرْ ةةةة٘ن  ٗ  قيروكةةة٘ز ٠    م قٜٛىىى٥٢ًْٛىىىاال٠ َ٘كٌةةةدبز٠ 
  زبٗٝاة. ٢ٞؾو ٟ ًٞزكٞش٠ ٢ًٞرزٝو   كِا  مس٘ٗ.

  َٚ ٝ هةةةةٞ ال٠ ٌرْ مسةةةةم  مسةةةة٘ٗ  ٗهةةةةٞ  ٝٗز٠ غةةةةٞزٝقخرُدب  ٢ةةةةًٞرل٠ ضةةةة٘ٙد٠  ضةةةةو
ُٟ شؤز مسٞ وٞ ز مس٘ٗ. ٢َٞ ٢ًٞرزٝاةٞؽ ٗٝكة٘ ٢ةٞٗب٠ُذل  هةٞ  ٝٗز٠     امثًٗٞاٟ مَ٘٘ل
 ُٚدب ً٘ ٝاَٚم  ٝٗبًٟ كس ٗٗٝٗ هٞ ثرغدب هُٞرٗق٘ٗٝ.امثم٘

 
 ئةًارةتى ثازٗكى:-7

  ٝ مسةةةٞ زٙ٘بٙةةةٞاَٚلٟ اةةةسٙؼ    ٗ مٞغةةةرلٝاٟ ثةةةرشٗكٟ  مسةةةٞ زٗبٙةةةٞاَٚم ٢َٚسبُةةةٟ مسةةة٘ٗ
  ٘ ٘   ٢ًٗ٘ةٞزب٠ ٢ةَٞ َل ٙد٠ مسةةْ٘ٗ ٗ ٢ةَٞ مٞغةرلٝاٞ  ٗٗ مسةةٞؽ   ًٞاةٞ هةةٞ مٞغةرلٝاٟ ضة
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ٗ   ٘ٝكى طْكو٘ . ًٞٞكس مس٘غ  كو٘ٞد مسٚمسْ٘ٗ  خره كٌٟ وةؤه ٟ ٢ٞة ظ  ًة   ٠ٗ َ٘ة س   طة ذٝ   خِة
 ؽ  مس٘ٗ. مسٞغٟ  َٗٗٝ ارمسٚعٟ ٢ًٞرلبُٟ مسٞاوٚظ مسْ٘ٗ.ٗٗٝ ُرَٚٞٙٞكٟ  ً٘

ٚةةةٞ. اةةةُٞٚر ُةةةر٠ٗ  ٟٚ كةةةؤُٟ ٢ةةةَٞ ٢ًٞرزٝاةةةٞ  ًةةةٞموً٘رو ُ   ٝزَةةةٞق مسةةةٞ ٢ةةةَٞ٘به  
ٓ٘بز مسةةط ٞ  غةةٞد مسةةٚةة  شبُةةسبٗٝ. خرهٞ زي مسةةٞٝ   َطةةري مةة٢ً٘ٗٗٞضٚطةةٟ وةةؤه ٟ ٢ةةٞ

ٗ   ٢ٚزي مسةةط. هةةٞ ًٞمٚةةٞاٟ غةةر   َٞطةةّ مةة   طةةٌرمٚودب  كٞضةةبٟ غةةؤزٝاٟ كةةس ٗٗٝٗ هةةٞ
زٝف طىىى٘طٟ ٙةةةٞن  ٝع  ُرضةةةسبٗٝٗ هةةةٞ ٞد مسةةةٚةةةزمسةةةٞ ب  ٝضةةةَٚلٟ مسةةةس بٗٝٗ مسةةةٞ  خرهَٞ

 ٖس   ٗٝ ُٞٗبَٟ ٢٘خلرُٟ  زبٗٝاة. مسٞ َ هٞ  ٗبٙٚدب هٞ غةر طذٗٝ  خِظ  ً ٓٞغر
مسة٘ٗٝٗ ٢ٚع ُةٟ ضةٞزمسٞخؤٟٙ كةس ٗٗٝ. هةٞ  ٗبٙٚةدب قةؤاٞ ال٠ ٙةرٗٝشٗ شؤز٠          مرؾٟ

 ثةُٞق٘ٗٝ هٞٗٙؼ مرؾٟ مس٘ٗٝٗ مسٞ ٢ًٞس٠ ٙرٗٝش ك٘ذزبٗٝ.
ُٞا٠ٝٗٞ ٢َٞ ٢ًٞرزاٞؽ طٞزَي  ٝٗبًٟ كس ٗٗٝٗ هٞ شًٝرُٟ ووةٚا مسٞطةدب مسٞغةَٚلٟ    

 ُٟ مسْ٘ٗ.امثمٞغرلٝاٞكٞ قُ٘ٗٞ ُرٗ مٞغرلٝاٟ  ًٗو٠٘  بخوٟ ارمسعٚٞاٟ م٘
 
 ةًارةتى ًريدةشى )ًرداط(:ئ-8

مسٞطَ٘ٙةةةةةٞز٠ غةةةةةٞزٝقِرًٞ  خرُةةةةةٞ بُٟ ٢ةةةةةَٞ ٢ًٞرزٝاةةةةةٞ ُٞاةةةةة٠ٝٗٞ مٞمسرضةةةةةٚٞ.       
ُؿةة٘ز  ُةةرٗ غةةَٚخَٚم مسةة٘ٗٝ  هةةٞ َٞكرزٙةةٞٗٝ ٓراؤاةةٞ وةةٞ ٠    ٢ً٘ٞٞضٚطةةٞك٠ٞ  ثةةرل ً

 ٠ كة٘ز ٠ مسة٘ٗٝ مسةٞ غةَٚخ ٗ هةٞ  ٗب٠ ٢ةٞٗٙؼ  ثةرل        رطٚى . هةٞ  ٗب٠ ٢ةٞٗ  ثةرل ً٘ضة    ٢ 
٘  ر ز٠ ك٘ز ٠ ثرل ً٘ضٞمس غةَٚخٚٞاٟ خةؤ٠ ٢ٚطةوٚ ر ٠ٝ كةس ٗٗٝٗ وةٞ ٠       ٠ذ  هةٞ ُ ة
طٚوٟ  بطرلكس ٗٗٝ. قةُ٘لٞ هةٞ  ٗبٙٚةدب مٞغةرلٝاٟ  ًةس بع  شؤز ٙرزًٞٙةٞاٛ ٢ةَٞ        ٢

 خرُٞ ب٠ُٞ  بٗٝ. ٢ًٞرزٝاٞكٞؽ مسٞٗ ُرٗٝٗٝ غؤزٝاٟ ضُٞدٗٗٝ.
 

 ز  ضةةُٞدؤاٞٗٝ. ثةةرل  ٞؾ٘وٚٞكرْ  وٞ كةةٞٙرْ هةةٞ  ثةةرل مسةة   ٞهةةٞ ثةةرؽ مسةةَِٞٙٚم  ضةة   
الْ   مسةؤ  ٞزضة ٢ٞهة   ٢رهٞغةلس٠    ٢ضى ٗ هٞ ٗٝخوٟ اٞمٞز ٗ زٙؼ قؤاٞ ًٚرقرزوري ٞمس

 ز  كة٘ذزبٗٝ. هةٞ ثةرؽ مسةَِٞٙٚم  مس٘هةدٗق ٠ كة٘ز ٠ خرُةٞ بُٟ        ٞضٞز ٢َٞ غرزٝ  ثةرل مسة  
طٚوٟ  بًٞشزبُد.  ٗٝ هَٞ خرُٞ بُٞ وؤه ٟ  ثره٘  ٗ  قسً٘ق ٙػٟ زَي مسؤٗٝٗ هةٞ  ٗب٠  ٢

 ٝٗبًٟ كس .ر٠ُ٘ ً٘ ٝاَٚم  ثًٗٞاٟ م٘٘طٌرمٚى كٞٗاٞ  ٝع َل٢ب ٖ ٝٗز٠ غر



 258 

 ئةًارةتى ضٌعلسن ) (:-9
٘ مسةةٞ زٗبٙةةٞاَٚل٠ذل  ٠خرُةةٞ بُٟ ٢ةةَٞ ٢ًٞرزٝاةةٞ  مسةةٞ زٙ٘بٙةةٞاَٚم ُٞاةة٠ٝٗٞ مٞمسرضةة    

   ٗ مسرٗكٚةٞاٟ. ًةٞهٚم   ًٞة ٞم قٚهٞؾ٘وٚٞ. ٢ً٘ٞضٚطةٟ ًةٞموًٟ٘  ًة   ُٞٞا٠ٝٗٞ ضة 
ٖ  ب مسةةةةةؤ ٢ٚطةةةةةوق زي خةةةةةؤ٠ هٞطةةةةةٞ   596  هةةةةةٞ ًٞةةةةة٠ٞ كةةةةة٘ز ٠ ًةةةةةٞهٚم ق ٖغةةةةةر

٢ًٞرزٝاٞكةةةٞؽ كٞٗاؤاةةةٞ  ٝع  ٗ ز ٝٗٝٗ هُٞرٗقةةة٘ٗٝؾ٘وٚٞكرُدب كٞٗاؤاةةةٞ غةةةٞٞضةةة
٢ًٞرزٝاٞكةٞ ٢ةَٞٚر    ٖ ٠ كة٘ز ٠ ًةٞهٚم غةر   ًٞٞؾ٘وٟ. هٞ ثرؽ مسَِٞٙٚم ًٞهٚم قٞض

 ُرَٚٞ شٝٗو ٢ٞكر. 16وٞ ٗ  ٢32ٞكراٞٗٝٗ 
مٞغةةرلٝاٞك٠ٞ مسةةٞ  ًولػةةرٟٓ  ًٞغةةٔ٘ز مسةة٘ٗ. ٗٝ هةةٞ ٢َٚسبُٚػةةدب ٓةةٞشبز ًةةره َٚلٟ    

 ْٞغةرلٝاٞ  ٢ُٞٗٝةدٝ ٗبضةٚ  مسة٘ٗٝ كةٞ مر ٝاة      ٠ ٢َٞ مٞذٓٞمس٘ٗ.  ب٢رل٠ٝ َ٘كٍ ٗ ُ ٘
 ن  مسؤاٞ مٞهَٞ مسؤ ك٘ز ضورْ.ٝشطٞاٞمبرل٠  قٌػ

زٝوُ٘ٙ٘و٠ةةدب خةةؤ٠ شؤز مسةةرؽ  ٞي ٗ اةةٞضي٘ز ٗ وؤغ٢ٞةةَٞ ٢ًٞرزٝاةةٞ  هةةٞ  ٝٗز٠ ًةة  
ٞ  ظىىىًَ٘٘رقةةةٞ مٞغةةةرٙس٠ اةةة٘زن  َطىىى٢عكةةةس   مسةةةٞ َ هةةةٞ  ٝٗز٠ ٢ةةةرق وُ٘ٙ٘و٠ةةةدب  مسةةة

 ٢ٗةةةَٞ مٞغةةةرٙس٠ٝ  ٝزكةةةس ٘  ثةةةرل َطةةةري ٠ ٢ةةةًٞرل٠ ٓٞزقةةةُٞدٝ ٠َُٚسزبٗٝاةةةٞ ُةةةرٗ
ٗ   ٢ٚ ٖمٞاٟ غراط٥ٝ ز٣ٙرضةٞاٟ ٢ةَٞ ٢ًٞرزٝاةٞ     ٝٗطٌرمٚوٟ كس   مسةٞ َ قر٢ٚةد٠ٝ ُةٞمس٘

     ٘ ْ ضةةةةٞهٍٚ اطىىىىيكٞٗاةةةةٞ  ٝع ٢ً٘ةةةةٞزب٠ وصه بةةةةرؽ. هةةةةٞ  ٗب٠ مسةةةةَِٞٙٚم ٙةةةةرٗٝش ضةةةة
ٗ    ٝشطٞقٌػ ٘ ُٞاسضةٟ   ٢٠ةَٞ ٢ةًٞرلٝ كةٞ مسةٞ ٢ةرشبٙ       كٟ  بٙٞٗٝ مسةٞ ٢ةًٞرل ثةرل َطةري 

٘ ٠ك٘غةو  ٗزي ٞرٙٞ ضةٞز َةركٌٟ وصه بةرؽ  ُة٘ز مة     ٙرٗٝش٠ َٞٙسبْ كس مس٘ٗ  ٓٞه ٚل٘ا
 ٢ًٞرزٝاٞك٠ٞ ضُٞدٝٗٝ.

  ّ ضةةقٌرْ ٠   ث٘زاةة٘ق  ٢ًٞرزٝاٞكةةٞ ضةةة وةةؤه ٟ  فِطةةس      هةةٞ  ٗب٠ ثةةرل َطةةَٚ
ُةةةٟ  ٝٗبًةةةٟ كةةةس ٗٝ. ٗٝ مسَٚ طةةةٞ هةةةٞ  امثىىى ٝٗز٠ مةةة٘ ٢طضىىى٢ٝةةةٞٗب اةةةرٝه٠َبؤاةةةٞٗٝ ٗ

كةٞ هةٞ   ٗٝٗ ٓٞزُٙٞ٘ؤ كة٘ز ٠ اسٙػةٟ مسة     ثرل َطَّٚ مسط  ز٢ٗٞضر٠ ٢َٞ ضة خرُٞ بُٞ
 ٙٞكٚرْ مسٞ ً٘ه لرٙٞاٟ  زبٗٝاة.٘ٝكطًْٞ  ُٚٞٗٝامثًٗٞاٟ م٘٘ز ٝف َلط٘
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 ئةًارةتةكاُى 
 زٙرةٗ كوضةبةِٙى ج

 

 ئةًارةتى حصّ كٚف:-12
ٞ    ً٘و . ٢ة ٠ٝٗ خرُٞة بُٟ ٢ٞٙ٘مسٚٞة ٗٝ  ٗٗكٟ ٢َٞ ٢ًٞرزٝاٞ  مسٞ زٙ٘بٙٞاٟ غٞزٝقِرًٞ  ُٞاٞة

ًرل٠  ًةة ٗ  ٗٝ اٞؾةةر ٗقٟ  ٝٗز٠ ةةة م ضةةوَٚٚه٢ٞةٞة مسة  ٌرْ  مسة٘ة ٗبمس٘ٗ ٢ةٞة ُٞطٚص٠ كةةس ٗٝ. كةٞة
َ ٢ًٞرزٝاةٞة هةٞة  م ق ٢736ةٞة ٚه شزبمسة. ًةٞة م ضةةوًَٚٞةةٖٞ  ب   بًةٞة ٚه ز ٠ ًةٞة ٌرْ  هٞطةٞة   ٠ كة٘ة

م    ٘ي ٗ َلؤغًٞةةة ٚه بز ٗٝ. ًةةٞة اٟ ٢َٚسبُةةةدب  مسرغةةٟة زبمسةة٘ة م  ٝغةةةس٢ًٞٗةةٞة ٚه ز ٝشب٠ ًةةٞة قٟ كةة٘ة
ضي٘زٗ        ًٞةةٞق ُطٟ كةةس ٗٝ. ٗٝ هةٞة ًةةرز ّٙ قةةؤاٞ اةٞة ضي٘ز٠ هةٞة    اٞؾةةر ٗقٟ  ٝٗز٠ اةٞة

 ٠ ٠ٗ وبةةة ٌَٚرٙةةٞة م خةةة ٢٘ةةٞة ٚه ز ٠ هٞطةةٞة   غةةةر ٞٗ  كةةةس ٗٝ. ًةةٞة وٟ كةة٘ة ز ٠ ٗز ٖٚه ك ٠ كةة٘ة
ٞ ف ٞهٞم خٚهٞاٞضي٘ز ب ً٘ بز٠ كس ٗٗٝ.  ً م خوٚةى شؤز    ٞٙ ٞهطة ٢ٞمس٘ ٢ة ٚه ز ٠ ًٞة ّٙ ٠ ك٘ة

ز٠ مسٞة ٢ٚطةوٚ ٠        ٗٝٗ مسٞزبًبٞة ز  ٗ ٢ةرشب مس٘ة ٢ًْ ٥ىا مسٞ ةٞة  َؿّة كٚةف ٠ ًٞز بُٞة     م قٜٛٛى
كة هٞة ٢ً٘ة        اٟ ٙٞة ٞزب٠  وٞ كٞة كٞٗاؤاٞة  ٝع  ٗذًّة ٗ    ً٘ بقٞمٞ كةس ٗٝ. مسٞة َ مسٞة خٚرُٞة

 وٞاٟ هُٞرٗ ق٘ٗٝ.ً٘ٝمسٞ  ٢َٞ ٢ًٞرزٝاٞ
 م قٜٛىى٥٢ًْٛىىاًةةٞهٚم خوٚةةى ُةةرٗ ٢ةةًٞرلَٙلٟ ٢ةةَٞ خرُٞ بُةةٞ  هةةٞ  ٗب٠ ٢ٚطةةوٚ ٠    

  مسةةةةؤ اةةةةٞخوٟ  م قٜٛىىىى٥٢ًْٛىىىىاًر   هٞٗٝووَٚلةةةةدب كةةةةٞ ٢ً٘ةةةةٞزب٠   ٞزبٙلس مسةةةة٘ٗٝ  َةةةة 
ٚ    ىىىط٘ةضٞه ةة هٚوةةٞ ٓراةةٞٗٝ  ٞم خُةةٞو  هٞمسةةِٟٞٙ خؤٙرُةةر كٞٗابُ٘ٗةةٞ غةةٞز ٝٗٝ  ٢ةةَٞ ًةةٞه

َؿةّ   ك٘ز ضورْ ٗ مسٞ ً٘مرُٗٝٞاٟ مٞغرٙسٝٗٝ  ضعس  ٠ شٝٗو كةس . هةٞ  ٗبٙٚةدب    
 ٙػٟ ضُٞدٝٗٝٗ ٢ًٞرزٝاٞك٠ٞ ضٞزهُٞ٘   بًٞشزبُدٝٗٝ. كٚف

هٚى ٓٞزقةةةةةُٞد هٞطةةةةةٞ  خرُةةةةةٞ بُٟ ؾةةةةةٞقٞٗٙدب ًُ٘رضةةةةةٞمسٞو ٗ     ًٞةةةةةٞهٚم خةةةةة 
ٗٝ ضةةة طةةٌرمٚى زشطةةرز٠ ُةةٞمس٘ٗ  ٢ٚ ٖخصًرٙٞاٚػةةٟ ثةةٞٙركس   مسةةٞ َ هةةٞ غةةٞز ٠ غةةر 

ضر  هٞ اٞٗزَٙص َٞثظ كسبٗ هٞ  ٗب٠ غٞز ٠ قةره دَٙسبْ  خةؤ٠ ُٞةراةدب  ٗٝ ٓراةٞٗٝ     
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   ٘ ُةةٟ مسةة٘ٗ. ٗٝ ٗ ٝاَٚةةم ٢ًٞرزٝاٞكةة٠ٞ مسةةٞ ٝع     امثىىضةةٞز ٢ًٞرزٝاٞكةة٠ٞ ٗ اةةرمسٚعٟ مةة
 ُٚٞٗٝ هُٞرٗمسسب.امثًٗٞاٟ م٘٘زٝف َلطُ٘ٞاٞٗٝٙٞٗٝ  ٝٗبًٟ كس ٗ هٞ  ٗبٙٚدب هٞ 

 
 ٌاُى:ئةًارةتى شوَٚ-11

زٝقِرًٞ  خ ٠ غةةٞة ز ٠ ٢ةةةرخرل خٞٚه ةةٞة ز ضةةةة كةة٘ة ٗٝ ضةةٞة َ ٢ًٞرزٝاةةٞة ٢ٞمسراةةٞة رُةةٞة بُٟ ٢ةةٞة
٠ٗ  ًةةة ُٟٗ َل   ٗ   ًٞةةةٞزٗبُٟ ق٢ًٞٞةةٞة َ ك٘ز بُةةٞة هةةٞة  ٗب٠ هُٞرٗقةة٘ة ه ة ٢ةةٞة اٟ ٢٘ةةٞة ًٗةةٞة

ًٙٗٞٞ٢ٚ ٞ كٟ ٠     . 147 ٠  و٘هة   ٘ٝكى طْٞ ٓراُ٘ٗٞ ًة اٟ مٞغةرلٝاٟ  مسرُ٘كٟ مسرُٞة ٗٝ مسٞٙرزًٞة
ٗ ُرٗٝٙةةرْ اةةر  جيوةٞة  بطرلكةةس ٗ    ز ٝٗٝ ٗز ٝ ٗز ٝ ٢ةٞة رْ هةٞة   َطىى٢عمسةٞةكة٘ة ٚػةٚة وةٞة ٗ َُٞٗب

 ًٗٞاَٚلٟ مسرغٚرْ ثَٚلٞٗٝ ُر.٘٘ ط٘زةٟ ضُٞدٗ هٞٗ ُرٗٝ ب َل٢٠ٞزًُٞ
   ٞ ُٟٗ مسةةْ٘ٗ ٗ َ٘ٚلٟ ضةةةةةةطىىىىعهةةٞ ٓٞغةةو مٞغةةرلٝاٟ طةةٞٗز٠ٝ ٢ةةَٞ ٢ًٞرزٝاةةٞ  مسةة

َٚلٚػٟ مسةةةْ٘ٗ مسةةةٞ ٙٞشٙةةةد٠. مسٞغةةةٟ شؤزٙةةةرْ طةةةٞز ؤن مسةةة٘ٗ. ٗٝ مٞغةةةرلٝاٟ  ةةةةطىىىىعمسةةةٞ
 ٌرُٟ ؽ هًٞرُٞ مس٘ٗ. ضوَٚ

زٗبْ  ٞطةة٠ٞ غةةٞزٝقِرًٞ  ٢ةةٞمسة ٢ً٘ٞضٚطةةٟ ٢ةةَٞ ٢ًٞرزٝاةةٞ  ًةة    ٙطةةرْ ٓةةٞز مسٞو 
َٛ     148 ُرَٗٙةم مسةة. هةٞ شًٝةرُٟ ثَِٚ ةَٞ ثػةوٟ ٢ةَٞ ٢ةًٞرلٝ ب كةٞ  ًةرل  ٙةر ّٙ             ٙةرْ ثة

طةةٌرمٚوٟ ؾةةٞق٠ٗٞ  ثةةٞٙر مسةة٘ٗٝ. ٗٝ ٢ةةًٞرل  ٙةةر ّٙ  هٞطةةٞ  ٗبزي       ٢ٚ ٢ٖةةٞط٘و. غةةر 
ٗٝقةراٟ ٢ةَٞ    ٙرمسٞكس٠ ؾٞقٞٗٙدب  مسرؽ زبٙب٘بز ٗٝٗ َٞار مسؤاةٞ شبٗبغةٟ. هةٞ ثةرؽ     

٘  ٗٗ وةةؤه ٟ زَي ثةةٞٙر  ٠ًٗٞاٞكةة٠ٞ  كٞٗاؤاةةٞ  ٝع مسسبشبكةةرُ  ٢٘ةةًٞرلٝ  ٢ٚةةدبز٠ٝ َل 
   خرُٞ بُٟ ًٚرقرزوري.طُإمس٘ٗٝ: خرُٞ بُٟ ط و ٗ مسر

 ٘ ٙةرْ مسةٞ   ذ٢َٞ  ٗٗ خرُٞ بُٞ  ار ًٞمسر ٠ مٞؾس٠ مسٚطوًٟٞ ًٚ  ٠  َ٘كٍ ٗ ُ ة
  .161  ي3ط َ  ةود ٢ِٚطٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢ٚ ٝزٝةٞٙٞن ًرمس٘ٗ  

 
 ئةًارةتى زراكٛ:-12

وٟ ٝٗٝ ثٞٙر مس٘ٗٝ. ٝشز٢ٞ٢ٞه ة  ٢َٞ مِٚ٘بُٟ  شزبكٟ ٙٞ هٞ    غٞزٝقخرُٟ مسووٚظ
 َٚ ّ ٞضةةٞخ َٗٝ ٢ً٘ٞضٚطةةٟ ٢ةةَٞ ٢ًٞرزٝاةةٞ  غةة مسةةٞ  ٗ  ْ  هةةٞ ضةة٘زٙٞٗٝ ٓراؤاةةٞ ًةةرز ٙ

                         
 ٙٞكٞ.اضهٞ  بخوٟ ٗ اٟ مسووٚطٟ وٞ ٍٙ ٗ هٚ٘ب٠ كِا  ب وٞ  147 
 زٗبْ.ٞك٘ز ٠ ً ٜٔ ١٥ ٓرٞ ّٙ ك٘ز ٠ ًرل مس٢ٞ دلبٍٓٚ ك٘ز ٠ ًرل مص٢ٚك٘ز ٠ ًرل   148 
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كٞغف ٗ كٞزبًرو  غؤزٝاٟ ثٞٙركس ٗٗٝٗ قُ٘لٞ ةوٟ غةِٟٚ هٞمسةٞزكس ٗٝ  ثَٚٚةرْ    
 وٟ .ٝشز٢ٞط٘ا٘ٗٝ  

٘ ٞق٘ٗٝ ٢َٞ غَٚخٞ هةٞ  شؤز٠ ثَِٚ م ٥ىا ِِِٝف َةركٌٟ ًرز ِٙةٞٗٝ  كةٞ ًَ٘وًٞٞهةٞ     طى
كٞزبًٞاٚةٞٗٝ    َطى٢ عمس٘ٗمسة  َٞثظ كسبٗٝ. مسٞ َ هٞ  ٗبٙٚدب مسٞ ضٞمسٞمسٟ مسٞق٢ًْٜٛٛ 

َٚ ٠مسٞز زبٗٝ. ٗٝ َركٌٞؽ كس ٗٗٙٞاٟ مسٞ شبٗب٠ خؤ ْ ٝ هةٞ  ٗب٠  ٞضة ٞخ َ٘ ٢َٞ  غة
دب هةٞ ُٞاة٠ٝٗٞ   ًٞاٟ  ًرز ّٙ ٠ طساؤاةٞ  ٝع خةؤ٠  ٗٝ هةٞ ثرغة    ٗخٞشٗٗز٠  َل٘

 باٞ ق٘بز خرُٞ ب٠ُذل ثٞٙر مس٘ٗٝ:  زشِٟٙ  كس كرْ  مورق  اسةٚى.ذ٢َٞ 
 ُٞٗٝ هٞ وٞ ٠   ٙسشٙس  ب.ٞضٞزٝف  ٓرمسى ٠ ك٘ز ٠ غَٚخ َط٘ٗٝ  هٞ ٗوؤه ٟ ٢ٞ

زٝف كةة٘ز ٝشب٠  ٓرمسةةى ٝٗٝ هةةٞ كس كةةرْ  ب  مسةةِٟٞٙ  ٙرزمسةةٞكسٗ طىى٘وةةؤه ٟ  َٗٗٝ هةةٞ 
 ًٚرقرزوري .

 ًٞرل مسٞطٟ  زشبكٟ ٙٞٗٝ هٞ وٞ ٠  مورق  ب.زٝف ٢ط٘وؤه ٟ ضََٚٚٞ هٞ 
 وؤه ٟ ق٘بزَٝ هٞ وٞ ٠  اسةٚى ٠ ُصٙم  ٙرزمسٞكس ب  بًٞشزبٗٝ.

 ُٚػدب ً٘ ٝاَٚلٟ شؤز  ٝٗبًٟ كس ٗٝ.امثٗٝ ٓٞز ق٘بز وؤه ٞكٞ هٞ  ٝٗز٠ م٘
 

 ئةًارةتى كوض:-13
قوؤثٞ ٙر٠ ٢ٚ مسٟ  ٢ِٚطةٚة مسٔٞ ًُٞطة٘ة ًرزٝاٟ  كوةةظ   مسةةة غة٘ة ه ة  خرُةٞة بُٟ ٢ةٞة طةة َ ٢ةٞة

ًرزٝاٟ  َةةة  ٞ ٞػيكرز٠  ٗ  مٞخرُةةٞة بُٟ ٢ةةٞة زٝقِرً . غةةٞة ه ة ٢ٞؾةةةو ٟ ٢ًٞرُةةٞة    ر ٙٞ ٙةةٞة ٢ةةٞة
ْٗ: غةةةة ٞٗ ٢ًٞرُةةةٞة ضةةةةة مسةةةةسب مسةةة٘ة ًرزٝاٟ ٢ةةةٞة ًظ ٞمٞمسرضةةةٚة  ّٙ  ةةةةٞة ٠ خرُةةةٞة بُٟ ٢ةةةٞة

ٗز٠ٝ ًرلبُٟة  مسر ِٙةرْ ٝ  ٗٝ  ًِوػةر ؽ ٢ً٘ٞضٚطٟة       ٢ٞة  بٗىا كرز٠ ٙٞة   ٞ َ  ّٙ مسرٗكٞة طٞة
َ ضةةة    ًرزٝاٟ  كوةةظ ٝ. ُةةر٠ٗ ٢ةٞة ٗ ُةةرٗٝٗٝ   طى٘ى  هةٞة باةٞةذخرُةٞة بُٟ ٢ةٞة ز بُٟ ٢ةٞة زٝف كة٘ة

 ُد .ٞٓدّٙ  ٗ ًْٞ  مسًٗ٘ٞز٠ هٞٓ ٞٙرُٞٗٝ  كسبٗٝ مسٞ  غظ٘مسُٞٞ
 

هًٞرُةةةٞ  ًِوػةةةر ًِد ْ وةةة٘ٝاَٚلٟ ًُ٘رضةةةٚبٟ كةةة٘ز ٠ كؤكس ؤاةةةٞٗٝٗ قةةةؤاٞ        
ُةةٟ اىىىىطةزٝف ض٘ه ةةطىىً٘ٗةةٞاٟ ٢ةةٞٙ٘مسٟ كةةس ٗٝٗ هةةٞ    ٘سٗ غةةرَ ٗ خدًةةٞاٟ َل ؿةةًٚ

ُةةد  مسٞزٝمسةةٞزٝ ٠ٞ  زبٗٝاةةة ٗ  ًُرَٚةة٠ٞ  وؿةةرل  ْطانٝىى٘ ٢ةة٢ٞٞٙ٘مسٚةةٞٗٝ  ُصٙةةم هةةٞ   
ٙٞشٙةةةةد٠ ٢ةةةةٞٗ ُةةةةرٗٝٗ خَٚآلُةةةةٟ كةةةة٘ز ٠  ؾةةةةَ٘ ٗ  كوةةةةظ ٠ هةةةةٞ  ٝٗز٠ خةةةةؤ٠        
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كؤكس ؤاٞٗٝٗ هٞ خدًٞو ٗ ؾٞ بوٞاٟ ٢ٞٙ٘مسٚػدب  ٝٗبًةٟ كةس ٗٝ. هةٞ ً٘كرقة٢ٞراٟ     
 ُٟ ٢ٞٙ٘مسٟ  ٢ًٞرزٝاٟ ك٘ز بُٟ غرَ ٗ َٞهٞمسٟ ثة مسٞخػٚ٘ٝ.اطَة٢ًٞٞ ب  ض٘ه

ً هٞ  ٝٗز٠ ًةًٞو٘كٟ ًٚؿةسٗ ٢ٞخ قٚةدب    ُةد   هٞطةٞ  ٙٞشٙدٙةٞكرُر    ٞ  ُٞاة٠ٝٗٞ  
 ِٟٙ ٢ةٞ  ُٚةدب هٞطةٞ  غةٚخ مص   امثشؤز خٞزٙم مسْ٘ٗ. ٢ًٞرل ورضٍ مسٞ   هٞ شًٝرُٟ م٘

زٝ ٞوٌةةةرع  وةةة ٢ٚوز٢ٝٚطةةةٟ ٙٞشٙةةةد٠  كٞٗاؤاةةةٞ غةةةٞز ٝٗٝٗ ُٚٔرٙةةةٞو مسةةةٞ ٌَٚرٙةةةٞٗ     
  ٠ ك٘ز ٙػٟ ٞورع مسٞ  طرلبٗ ك٘ذزبٗ  ةرُي٘ال مس  ةٞثرغر ٠ مسٞطوٞزمسٞطٟ َٞهٞو

 ّٙ مسةةة٘ٗٝ ٢ةةةًٞرل٠  ٢ةةةٞ ْ ٝٗٝ ٗٝ غةةةَٚخ مصٗزُٗٝةةةد٢ٞرً٘ي ٗ خسبٙةةةٞ  ضةةةو٢ٞمسسبٙةةةٞ 
 ك٘ز بُٟ ٢ٞٗ ُرٗٝ.

٘الٗ اةةر يٌرُدب  ٢ِٚ ةةر ٢ةةًٞرزٝو كٞٗاةةٞٗٝ  ٝع ةةةرُ  ْ ضةةوَٚاطىىةهةةٞ شًٝةةرُٟ ض٘ه ةة 
٘   ٞظي٢ْٞ اطةشًٝرُٟ ض٘ه  ٠ ُٞاة٠ٝٗٞ ةةرز٠ مسة٘ٗ. ٗٝ    ذ  ار  ٝزٝةٞٙةٞن َة٘كٍ ٗ ُ ة

ٞ َٞهٞمسةةدب ٢ةٚع ْ كةةس   مسةةٞ َ  ؾةةٚرُٟ كةس ٗ ضةةٞزمسٞخؤٟٙ هة  ٘زي  مُٞٚٔرٙةٞو  ًةةرل مة  
َٛ ُٞق٘ٗ  و٘ٙ٘ةٟ ً٘زب  ثرغر  غلرُد٠ ٗ هُٞرٗق٘ٗ    .ٖ  1116شؤز٠ ث
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 ئةًارةتةكاُى 
 ىؤزٙرةٗ خةبةِٙى ج

 
 كارى:ةئةًارةتى ح-14

موً٘راَٚلٟ  زٗضةو ُٚ    زٝقِرًٞ  ٚة  ٝزَٞق مسٞ ٢ٞؾو ٟ خرُٞ بُٟ ٢َٞ ٢ًٞرزٝاٞة ًٞة ٞ. غٞة
ه ة  ةةٞة ٠ ٢ًٞرُةٞة  غةة   باَٚلةٞة  اًٞرغةةر٠ مسرضةٟة كوةةظ مسلةٞة . ٗٝ    ذ ّٙ  ُةةرٗ ٢ةٞة ًظ ٢ٞةٞة

ه ٟ  َٗٗٝ ةةةرز  ٢ًٞرزٝاٞكةٞة هةٞة     كٟ اةةسٝٗٝ ٢ةٞة  ّٙ ك مسةٟة ٝٗٝ ٢ةٞة   ٞضةة٢ٞزٝف  طى٘ىهٞالٙةٞة
   َ ٗٝ. ٗٝ ٢ةٞة َٚر كسبٗٝاةٞة ؽ كةٞة مسةٞة  ش  ٢ٞ   ٞضةة٢ٞ٢ةٞة ٗٝ هةٞة    ٝ ِٙةٞة م  غةةؤزٝاٟ مسة٘ة زٙةّة قةِة

 زٙٞكرْ كسبٗٝ مسٞ ٢ًٞرل.ٗهٞضٞز ٢ٚووٌٚرضٟ ٢رض٘ ًٗٚؿسٝٗٝٗٝ
ْٗ غةًٞب٘  ٗٝ ٢ةةٞه ة  ٘وةؤز قةسَٙض  مسةٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢ةةَٞ ًٞموً٘راةٞٗ ٢ٚطةٌٟ  سل      ٗو

٘      ٗز٠ ٢ٚطٌٟ  غِبٞ  ُر٠ٗ ز ٘قُ٘لٞ مسٞ ٢رض ز٠ ٗؤذَٙلةٞ  ٢ةٞمسة ٢ةَٞ ٢ةًٞرلٝ هةٞ ٢رضة
ٞ    ٠َمس ٘ ٘ ٗٝؿةر  ٢ةَٞ قٚلةسٝ شؤز غٞه ة   قةُ٘لٞ  غةًٞ٘  ك٘ز ٙةٞٗ ٢ٞطةٞز مسةٞطَ٘ٙس٠ٝ      طى

ًٞب٘  كةة٘ز  مسةة٘ٗٝ. خ٘ ؾةةٞ ٗٝ َةة٘كٍ مسةةدّٝٙ  ٢ةةٞمسة مسو ةةَٚري  غةةعىى٘فً٘غةةرمسٞٓٞاٟ هةةٞ
 ّٙ مسةرثرلٝ  ٢ةٞ  ًظ ٞٗ غٞزٝقِرًٞ هٞ مسرضٟ  ٢ًٞرزٝاٟ كوظ  ب ٢ٞه ة  ٢ٞمسة غة ٘ٗٝك

َٛ ط٘اسبٗٝ.  طٞٗز٠ٝ ٢َٞ خرُٞ بُٞ مسة ٗ ٢ًٞرزٝاٞكٞؽ  غًٞب٘ ٠ ث
ٙةص بْ غةرل  مسة٘ٗٝ مسةٞ ٢ةًٞرلٗ      - ّٙ غةرل ٢ةٞ  م مصٚهٞ ّٙ   ًة ٢ةٞ    ٞض٢ٞهٞ  ٗب٠ 

ٚةةدب  شبٓةةد مسةةط ٠ كةة٘ز ٠ ٢ًٞرزٝاٞكةة٠ٞ     غٞضةةو ضةةره َٚم َةة٘كٌٟ كةةس ٗٝ. هةةٞ  ٗبٙ    
طةةٌرمٚوٟ ؾةةٞقٞٗٙٞٗٝ. هةةٞ  ٗب٠ شبٓةةد مسةةٞ   ٗب     ٢ٚ ٖخطةةوؤاٞ ذَٙةةس ٌَٚرٙةة٠ٞ غةةر   

َٜ كٞ  ً   ٠ ك٘ز ٠ ٓٞزٙٞكٞ هٞ مسٞغَٚلٟ ٞ  مسًٞٞٚد قٞٙ   ٗ  ضٞم مسٚهٞ ٝز٢ٞكٞٗ
ٞ ٞ٘ غةة٠َلةةرز س٠ ؾةةًدِٙرُدب  َ٘كٌٚةةرْ كةةس ٗٝ. ٗٝ ُٞاةة٠ٝٗٞ ٢ةةَٞ خرُٞ بُةةٞ اةةر م

ًةةرٗٝٗ َ٘كٌٚةةرْ ةةةرز٠ مسةة٘ٗٝ. ٗٝ هةةٞ ٢ًٞرزٝاةةٞ طةةٞٗزٝكرُٟ     ُةةؤش ًِٟٝٚ ًةةٚ  ٙؼ
 ك٘ز ضورُٟ ًٞزكٞش٠ مسْ٘ٗ.
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هيرق  ب َةةةركٍ مسةةةْ٘ٗ ٗ  ٢ةةةٞ  هةةةٞ قةةةؤه ًَٞٚس  ٗ  ٞدلبٍٓٚ مسةةة٢ٚةةة  ٗ ٞزٙر مسةةةٞكةةةٝش
ٖ . ٢ةٞٗهٚر قةٞهٞمسٟ  شؤز    1115اٞؾر ٗقٟ  ٝٗز٠ غةٞزٝقخرُٟ مسووٚطةٚرْ كةس ٗٝ     

ا ُٞطكةةٚٞكٟ مسةة٘ٗ. ٗٝ هةةٞ    ًةةٞ َٟ ٢ةةَٞ ٢ًٞرزٝاةةٞ ٢ةةٞكرٗ ٢ةةٞه ة   ب٢ٌٚةةٟ  ٝ ٓةةٞشبز     
 ٗٝووٟ اُٞطرُٞ ب قى ثٞلر ٓٞشبز غٞز كٞز٠ كؤ٢ٞكس ٝٗٝ.

  ٠ َةركٌٟ  مسؤاةرْ  مسة٘ٗ  كةٞ هةٞ  ٗب٠      ٞمس ٗه آل٢رخرل ٢ًٞرل٠ ٢َٞ خرُٞ بُٞ  ُ٘ز
 ب  َٞهٌٚةٞ خةرمن    1845 ز خرْ مسةط  ٢ًٞرزٝاٞكة٠ٞ هةٞ  ٝع قة٘ٗ  هةٞ      ٠ٞ مسثَٜ٘ر 

 هعٞ ٠ اٞضوٌٟٚ ا٘زن كس .ٞ مسرؽ و
 

 ٗدى:٘محةةتى ًئةًار-15
ٗ ٙؼ  شؤز زٗبٙةةٞو ٓٞٙةةٞ. مسةةٞ َ  ووةةؤز  ٘ظيٞ ٝزَةةٞق مسةةٞ ٢ٞؾةةو ٟ ٢ةةًٞرلبُٟ ًةة 

ٌر٠ُٚٞ  ٗٝ هةةٞ   ٠ ضةةوَٚٞٓو٘ي مسةةًٞٗٞاةةٞ كةةٞ  مسةة ٘قةةسَٙض ٢ةةٞه ة ٢ً٘ٞضٚطةةٟ ٢ةةَٞ َل 
 زٗبْ ٝ.ُٞٞا٠ٝٗٞ ٢رخرل خٞهٚ ٠ٞ ٠ًٗٞٞ٢  ً

 ٞ َٚ    :٢ةةٞه ة  مسةةٞ َ غةةٞزٝقِرً ٗ   ُةةرٗ  ٘ظيٞخ ًةة ٢ً٘ٞضٚطةةٟ ٢ةةَٞ خرُٞ بُةةٞ   غةة
ٚ شٙس٠ٝ ٞباَٚلةةٞ  كةةٞ مسةةٞ زٙ٘بٙةةٞاَٚم هةةٞ غةةرًٞٗٝٗ مسةةٞ زٙ٘بٙةةٞاَٚلٟ اةةس هةةٞ ةةة           ذ دي ٢ةة
زٝ ٞزٝ وؤٙةةةؤُوٟ  وةةةٞزٝٗٝ هٞطةةةٞ  مٞغةةةرلٝاٞك٠ٞ ٓراؤاةةةٞ ال٠ َ٘كٌةةةدبز٠ وةةة  ًٞةةة٘م

٘ ٢ٞزٝف ٢َٞ َ٘كٌدبزٝٗٝ وةٞ ٠   ط٘ٙ٘ضف . ٗٝ هٞ     زبٗٝ مسةٞ مٞغةرلٝاٞك٠ٞ    طغة
      َٚ م كةةٞ ة٘ز٢ةةٞو ٗ  ٗٝ خؤغةةٟ كةةس ٗٝ مسةةٞ ًٞمٚةةٞاٟ خرؾةةٟ خةةؤ٠. هةةٞ  ٗب٠ مسةةِٞٙ

  ٗ  غةةة٢٘ٞكةةةسبٗٝ مسةةةٞ ٢ةةةًٞرل٠    ٗٗ  هٞغةةةٞز  ب مسِٚةةةسبًٗٝ٘ٞز بٙةةةٞاٟ غةةةَٚخ ًةةةٞظي 
 ٗ ٠ ٠ ُرُٗسبٗٝ.٘ظيٞ خ٘غرو   ٗٝ مٞغرلٝاٞكٞؽ مسُٞر٠ٗ ٢َٞ ٢ًٞرلٝٗٝ   ً

 

 ّٙ ٢ةٞ  ٗ   ٢ًٞرزٝاٞك٠ٞ طةٞٗزٝ كةس ٗٝ. مص  ٘ظيٞخ ًْ ٠ ك٘ز ٠ غَٚٞضٞ ًرل َ
شٝٗو كةس ٗٝ. هةٞ  ٗبٙٚةدب ٢ةًٞرل٠     غرل٠ َةٞكرز٠ غةلرُدٗٝٗ ُرَٚة٠ٞ  اِٚة٘ ٠ زَي     

   ب ًةةرل ٞظيةة٢ًٟٞ ًةةرل ٘ ّٙ غةةرل٠  بٗٝٗ هةةٞ غةةٞز ٠  قةة ٢ةةٞ مسةةٞاوٚظ  ٙرزٙةة٠ٞ مص
و ةةٞ ٥ىىاٗ ٠ ٘ظيْٞ كةة٘ذزبٗٝ. هةةٞ ثرغةةدب ٢ةةَٞ ٢ًٞرزٝاةةٞ مسةة٘ٗٝ مسةةٞ  ٗٗ وةةؤي: ًةة ٞضةةَٞ
هةةةٞ ٢ةةةٞٗبخرل٠ مٞؾةةةس٠  ٝٓةةةًٟٞ ٓٚ سٙةةةدب  وةةةؤه َٚلٟ اسٙػةةةٟ زَي مسؤاةةةٞٗٝ.   ٗهعةةةٞٞو

٘  ٝٗ ضىط٢ خ٘ ؾٞ اةر ٢ةٞٗب   ُةٟ   ٝٗبًةٟ كةس ٗٝ.  ٢ةٞٗهٚر قةٞهٞمسٟ مسرضةٟ       امثى ز٠ مة
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   ٗ كر َ ٢ًٞرزٝاةةٞة ٢ةةٞة ٗزٟٝٙ ٢ةةٞة ٝو ٗ طةةٞة ه ة  وةة٘ة َ َل :٢ةةٞة ًٗٞاةةٞة ال٠ زؤذٓةةٞة اٟ ْٗب  ٢٘ةةٞة
 ٞ  مَٚوَٚلٟ ٓٞمس٘ٗ  هٞغلس٠  بضيٟ  غٞؽ ٓٞشبز ض٘بزَٙم مس٘ٗ.ؾكٞٗاب٘ٗ  ٗٝ ُصٙم 

 
 ئةًارةتى بِٚاُٚض:-16
٘   ُطٚقوؤثٞ ٙر  مسرضٟ ٢َٞ ٢ًٞرزٝاٞ ُركر  ٢ٝٗٞ ُٚةدب  هةُٞرٗ   امثى ؿةر  هةٞ  ٝٗز٠ مة

ٗ ٠ مسةة٘ٗ. ٘ظي٢ًٞٞرزٝاةةٞ طٞٗزٝكرُةةدب مسةةُٞرٗمسرُط مسةة٘ٗ  ٗٝ  زبٗضةةَٟٚ ٢ةةًٞرزٝاٟ ًةة     
 ٢ٞٗهٚر قٞهٞمسٟ ٢ٞه ة مسٞ  ب٢ٍٚ هٞغلسَٙلٟ غٞؽ ٓٞشبز كٞضٟ ٓٞمس٘ٗ. 

 
 ئةًارةتى دُبوى:-17

 ٗووةةةؤز قةةةسَٙض  هةةةٞ كوَٚبةةةٟ  كةةة٘ز هس   شؤز مسةةةٞ كةةة٘زاٟ مسرضةةةٟ ٢ةةةَٞ ٢ًٞرزٝاةةة٠ٞ   
ٝ   اطى ٥ٝٗ َٞار ٢ًٞٓٞٚٞاٟ مسٞ كس ٗٗٝ . مسةٞ َ كوَٚبةٟ    149 َةراٟ غةٞزٝقِرًٞؽ ُةٞ بٗ

ٞ   151 ُرمسوةةةةٞٝمسةةةةٞطَ٘ٙس٠ٝ   آثىىىىاز ايػىىىىٝع١ ايَاَٝىىىى١ ،    ٗه ةةةةٟ ٢ةةةةَٞ  ٛطىىىىمسرضةةةةَٚلٟ مسةةةة
ٝ  َ٘ل ٞ      ًٗٗٞاًٞرْ مسةؤ ٢ٞطَٚس َٙوةٞٗ ٗٝ  َ٘كٌةدبز٠ ٢ةَٞ خرُٞ بُةٞ  ًةٞهٚم     ٢ٗةٞه ة ٢ة

ٌٟ غةةرَ مسةة٘ٗٝ. ٢ةةَٞ ٢ةةًٞرل  َةةرك رًرل ً٘ضةة٢ةةٞكةة٘ز ٠  رًرل مٚطةة٢ةةٞ  كةةٞ كةة٘ز ٠ طٗىىسٙ
غةةٚدٝ. مسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ  بُطةةرو   ٝهس٢ٞٗٝشٙةةس٠ ٓةةرزْٗ   ر٠ًَٚٞرل ٙةة٢ةةًٞ٘ضةةرٙٞ  كةة٘ز ٠  

ٗز. ٗٝ ٢ةةةَٞ  ٘كٟ ًٞغةةةٔٞزًةةة٢ٞٞؾةةةو ٚرْ ٢ٞقةةةَٚوٞٗٝ ضةةةٞز مرٙوةةة٠ٞ مس      151 بالكةةةسب  
 ٔ ٞ  ُٞاة٠ٝٗٞ   رَُٚٞبوةٟ ٙة  ٝٗزٙرْ  ٘مٞغرلٝاٞ شؤز وؤه ٟ زَي مسؤاٞٗٝ  ٓٞزٝ ًٞغة ًرل ٢ة

ٞ مسلو٘  ُٞا٠ٝٗٞ  رز  مٚطٞم ٞم ةٚهٞغي٢ًٞظ ٠ٞ غكٟ  مسٞزًٝٞطٞ   غرَٚٞٙ ًرل ٢ة
 خرُٟ...بخل. ٙ٘و٢ٞزٙدْٗ   ًٞرل ق٢ٞطصب ٝ  ُٞا٠ٝٗٞ ٞ   مسرمٚط

                         
 ُٗبوةةةٟ  هةةةٞ َٞكرزٙةةةٞٗٝ مسةةةٞطَ٘ٙس٠ٝ غةةةٞزٝقِرًٞٗ زٙ٘بٙةةةٞاٟ ٢ٞؾةةةٞ   ٢ةةةٞمسة مٞغةةةرٙس٠   149 

 ٗٝ. ٘ز ٝٗٝ ٓراًٞ٘دي م٢شٙس٠ٝ ٞهٞ ةطاٖس ٝزمسرجيرْ ٗ ٢ًٞرل مٚطر مسرٗكٟ ًٞهٚم ذق٘ٗمسِٞ ٢ر
ة قوٟ ٞشبق ك٘ز ٠ ُٝهسٗمسدٞزٝف مط٘ ب هٞ ض اجل١ٓ ُرمسوٞ هٞذَٙس مِٚ٘بُٟ  زٙرٝارزخيٟ    151 
ٓ   طٗىسإ  ُبوٚٞٗٝ  مسةٞ قرزضةٟ ُ٘ٗضةسبٗٝ  ُ٘ضةخٞٙٞكٟ هةٞ      ٗ  ٚدبٙٞ. مسَٚ طةٞ  هةٞ كوَٚبخرُة٠ٞ غةر

ٙةةؼ هةةٞذَٙس مِٚةة٘بُٟ  ٓ ةةو بووةةٍٚ  ب كوَٚبَٚلةةٟ  ٝزَةةٞق مسةةٞ       ش٣ هسب٢ةةٞ  ٞظيةة٢ًٞري ٢ةةٞهًٞةةٞ  
 ُرمسوٞ ُ٘ٗضٚ٘ٝ.٢ًٝ٘ٞزب٠  

 ٝ.ايطٛاٍ ِٙ٘ز٠ ٠ ؾرََٚبٟ  كورو بخبرز ٝمس٘ َِٚ ٞ  ٢ٞز٠  ث٢َ٘ٞ كوَٚبٞ ٢ٞ  151 
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ُط ٗ   ٢ٌٞ٘زٝف خٞٚه ٞ ًة ط٘ٗٝ ٢َٞ وؤ ٠ُٞ هٞ  ضي٘ز٠ هٞة ٍ  مسٞة  ٞضة  يطإٛضى ْٗ ٗ اٞة ٚه
طاغىىىدا  زةةةٞة  ٞزٝمسرى ٗ وٞمس٘غةةةرْ  غةةةرلْٗب  كِ ةةٞة  وةةة    ٞزبضةةةرْ  خ ؤٗ اةةةرُٟ كرغةةةرْ  خ 

ٞ  مسآلٗكسب َ خرُٞ بُٞة هةٞة م زب٠ ٢ةٞة ٗٝ. ٢ً٘ةٞة ٗٝ هةٞة ك٘ز ضةةورْ ٗ  ؾةةُٗٞة بزًٟٝ ٓٚ سٙةٞة س٠ ق٘ة
زمسٞخؤٙرْ مسةة  ذ٢ةةر كٟ ضةٞة ق٠ٗٞ    ٘ٝزمسرجيرُةةدب ٢ٚدبزٝٙةٞة ٗٝٗ اةةر شًٝةةرُٟ غةةَٚخ َٞٙةةدٝز٠ ؾةٞة

ُبوٟ مسٞة ٢ةرزٝش٠ٗٗ خةؤ٠ اةرمسٚعٟ     ٝٓو٘زي  ًٞرل مس٢ٞ ٝٗبًٟ كس ٗٝٗ هٞ شًٝرُٟ ٢َٞ غَٚخٞ ب 
 ٞ ٢ًٞرزٝاَٚلٟ ارمسٚعٞ.ًٞاٞ مس٘ٗ مسٗغَٚخ َٞٙدٝز مس٘ٗٝٗ ٢َٞ َل٘

َركٌرُٟ ٢َٞ ٢ًٞرزٝاٞ  مسٞ ً٘خوٞؾٞز٠ هةٞذَٙسٝٗٝ مسةرع ٢ةٞكس   اٞقؿةٚ اٚرْ     
 ٗٝٙر ًػرٓرل بالكسب   ب ٓٞٙٞ: هٞ  ك٘ز بُٟ مسُٞرٗمسرُط

 

 ٚاْخ٘آلصةى ئةح٘اهَ
ٞ د: ةمحــئةًــري  ةَٚطةة٠ٞ  َطىى٢عقةة٘بزًٝري َ٘كٌةةدبزٝ  هةةٞ غةةرًدب َةةركٍ مسةة٘ٗٝ. مسةة

باٞٙةٞٗ  ذز٠ ٢ةَٞ  ث٘ٚ راٟ ٓٞٙٞ. وٞ ٠  مسر٠  ٢ٞا٢ٞو َط٢عَٞكرز٠ شٝٗو كس ٗٝ. مسٞ
 ٖ ٝ. 378هٞٗ  ًٞ قُ٘ٞ. ارزخيٟ ٗٝقراٟ 

٘   ذمسٞضٞز ك٘ز ضةورْ ٗ ٢ةر  ٌاْ: ًري شوَٚ ٗٝ. هةٞ  ٠٘ ةةرز٠ مسة  ذٝزمسرجيةرْ ٗ غةرًدب ُ ة
ٌرْ ٠  زٗضةةةو كةةةس ٗٝ  ًرًؤضةةةور٠ هةةةٞ ٢َٚسبُةةةٞٗٝ   زب٠ ضةةةوَٚٞي ضةةةِ رز  ضةةة ٞمسةةةٞة

 ٗ َٚ    َِٓٚرٗٝٗ ًِدب ُٟ ك٘ز ٠ قَٚس٠ خَِ٘ٙدْ كةس  خ ٝ. ؾةرََٚبٟ  ًػةرزق بالُة٘بز  غة
 ٖ ٝ. 411ًرلٝٙٞ. ارزخيٟ ٗٝقراٟ ٢ٞهدلضٟ هٞ خٞٗبؾٟ ٢َٞ ٢ٞو ٞةٝز

ٞ هٞ شًٝرُٟ ٢َٞ  ةَ:ٗرى دٗةعفةًري جئة ًرلٝ ب هةٞ قةٚر٠  ضةِ سبْ  ب ًٞمةدُٟٝ     ٢ة
ز٠  غةةؤزٝاٟ ضةةُٞد. ٢ةةَٞ قةةٚرٙٞ ُصٙةةم وةةٞ ٠  ٞم ةة٢ٞةةره وْ٘  ؤشزبٙةةٞٗٝٗ مسةةٞ  شز٠ ة

 ٖ ٝ. 441ٗٝقراٟ ُبوٞ  مس٘ٗٝ  ارزخيٟ ٝ  
ٗزضةٟ  ٓةٞشبز ًةر  اٞمسٞمة٠ٞ مسة٘ٗٝ       ٗمسٞطَ٘ٙس٠ٝ غةٞزٝقِرًٞ  هةٞ طر   :احٚةًري ٙئة

 ٗ ٝزمسرجيةةرْ ٗ غةةرًدب  ذٞ  اٞكٚةة٠ٞ هةةٞ قةةٚركرُٟ ك٘ٓطةةورْ ٗ ٢ةةر   ؾةةُصٙةةم ٓةةٞشزٗ  ٗ
 ٖ ٝ. 477ثَٚلٞٗٝ ُرٗٝ. ارزخيٟ ٗٝقراٟ 

ــة ــئ مسِٟٚ ٙٞش بُٚةة    :اًري عٚص ٗ  ٗٝ هةٞة ًُٞطة٘ة ز  غةةؤزٝاٟ مسة٘ة الَٞ ِٟٙ كة٘ة ٞ. مسةٞة ؾةٞة
مسسَٙص ب ٗٝووٟة      ذٞ ٓٞشبز ًره َٚلٟ ك٘ز ٠ مسس ؤاٞ ٢رؾ و هٞة اٞة ٝزمسرجيرْ ٗ ك٘ٓطةورْ. ٢ٞغوٞة

 زبمس٘بز ٗٝ.
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ــة ــةًري جئ ً ٞغيةة٢ًٞظ ٞمسةةٞ غةة ر:ةعف ٓس ُٞ٘قةةٞهم غةةؤزٝاٟ مسةة٘ٗ. ً٘مرؾةةرل٠  
ٗز  خرورُٟ غةرلٗبُٟ  طةٞزَي ًةٞ َٟ كةس ٗٝ.     ٘  مس٘ٗ. ٗٝ غرمرل٠ ًٞغٖٔغرلٗبْ غر

 ٖ ٝ. 535ارزخيٟ ٗٝقراٟ 
َٟ ْ ضِخسب ب مسرغٟ زبمس٘بز . مسٞماطةهٞطٞ  ض٘ه  ط:ةًري بئة ز٠ مً٘سبُٟ هةٞ  اث٢رك

 ٖ ٝ.591 خ٠٘  ب  بُر. ارزخيٟ ٗٝقراٟ 
ٞ ؾ د:ةمحئةًري  ٘ رََٚبٟ ًة ٔ ثٓى ٗز ًةٞٗالُر٠ زؤًةٟ  هةٞ خٞٗبؾةٟ ٢ةَٞ      ٠ٗ٘ ًٞغة

 ٢ًٞرلٝ مس٘ٗ.
ًٞزكةةٞش٠  اةةٞٗزٙص  مسةة٘ٗ. هٞطةةٞ  ةةةُٞطٚصخرْ زَٙةةم كةةٞٗو ٗ        ربآٍٚ:ئٚــًــري 

 ٖ ٝ. 692َٗٙسبُٟ ُٞةرو  ب. ارزخيٟ ٗٝقراٟ  ٗ اٞك٠ٞ هٞ
ٖ  ب  725غ٘ي كٞٗاةٞ غةٞز ٝٗٝ.  غةرشبْ خةرْ هةٞ      ٞهٞطٞ  هٞغلس٠ ًًعٚد: ةًري ج

 ٘ هٞ قٚر٠  قوٞخرْ  ب ك٘ذزب.٠هٞغلسَٙلٟ شؤز٠ كس ٝ ضٞز
 ٖ ٝ. 761ًػٚدٝ. ارزخيٟ ٗٝقراٟ ًٞرل ة٢ٞك٘ز ٠  ٓو٘ي:ةًري بئة
 ٖ ٝ. 795رزخيٟ ٗٝقراٟ ٓو٘هٞ. اًٞرل مس٢ٞك٘ز ٠ ُص٘ر: ةً ٖظا

ـ  ٗٝ. ْ٘ مسرٙٞشٙةد َ٘زًةٞاٟ مسة   اطى ةُؿة٘زٝٗ هةٞال٠ ض٘ه ة   ًٞ ٖكة٘ز  غةر  ٗد: ٘محةًري ً
 ٖ ٝ. 821ٗ ٠  زٗع كس ٗ هَٞٗٙدب ًس . ارزخيٟ ٗٝقراٟ ٘ظيٞوٞؾٞمس٠ٞ ً

 هٞ خ٠٘دب  ب٢ُٞٚػو. ىل:ةًري ٗئة
 ٖ ٝ. 822ًرل ٗٝهٚٞ. ارزخيٟ ٗٝقراٟ ٢ٞك٘ز ٠  ط:ةحاجى ب

 ٖ ٝ. 835رةٟ مسطٞ. ارزخيٟ ٗٝقراٟ ك٘ز ٠ َ ىل:ةلطان عوس
 ٙٞ.ىل ١يطإ عٛضك٘ز ٠  :زهظًُٞر ئة
 
ٞ مسةٞ   ْٗ:ٗرٙـد ةًري فئة ًرل ووةٚا غةؤزٝاٟ مسة٘ٗ. مسةٞطَ٘ٙس٠ٝ اةرزخيٟ ةٔةرْ صيةر         ٢ة

ً ذمسٞضةةٞز ٓةةًٞ٘ٗ ٢ةةر    ِٚةةٞ ب َةةركٍ مسةة٘ٗ. هةةٞ خ٠٘ةةدب    ٚٝزمسرجيةةرْ ٗ ك٘ز ضةةورْ ٗ ٢ٞز
 ٖ ٝ. 861َُٚرزبٗٝ. ارزخيٟ ٗٝقراٟ 

 

ٚ ٗقٟ  ٝٗز٠ غةَٚخ َةٞٙس ٠ٝ ؾةٞق٠ٗٞ كةس .     اٞؾةر   ٓو٘ي:ةًري بئة  طربضىتإ 
ٗٝ مسةةةٞ اةةةرمسٚعٟ غةةةَٚخ ٘مسٞ ٝضةةةوٞٗٝ مسةةة٘ٗ. مسةةةٞ ٢ةةةرزٝش٠ٗٗ خةةةؤ٠ مسةةة طاغطىىىتإ ٜػىىى٢ 
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ٗٝ هةةٞ اةةرزخيٟ  م ق٣ًْٜٛٛىىدا٥ىىاهٚى ٞخةة َٖٞٙةةدٝزٗ هةةٞ غةةٞز ٠ مسةةِٟٞٙ ؾةةٞق٠ٗٞ غةةر 
 ٖ  ب هُٞرٗق٘ٗٝ. 881
 ٖ ٝ. 898  غؤزٝاٟ مس٘ٗ. ارزخيٟ ٗٝقراٟ ٞس ٠ مسَٗٙ ٖمسٞ غرَ: ةشتؤًري رئة
مسٟ  ضةوَٚ   ٓرُٗـة) (: ةًري بئة ًس٠    ٌٞرْ خهٞوٞة ٞ ضةره ٟ   95ٚه ٞ ٙٞة  اةر م٘ة ٗ. هٞة   ٢ة ًرل مس٘ة

 ٖ ٝ. 985ُٟ مس٘ٗ. ارزخيٟ ٗٝقراٟ امثغٞز ٠ م٘ضب  ا،  اخ٢ً ٌٓر٘ط ًٖٞمٚٞاٟ غر
 

٘ ًُٞؿةةةٞمسٟ ٠شٝ  زٗابةةة٠ٞ مسٞطوٞزمسةةةٞطؤٓسًٞرل مسةةة٢ةةةٞكةةة٘ز ٝشب٠ ٙ٘ب خـــاْ: ئـــة
 ٖ ٝ. 994ض٘ثٞٓدبز٠ مس٘ٗ. ارزخيٟ ٗٝقراٟ 

 
 رخاْةُدةبٖ ظا

مسرع مسة٘ٗ  غةٞزٝقِرًٞ مسرضةٟ غةٞةرمٞو ٗ     ٞمة  ٖهةٞ خٞٗبؾةٟ غةر    ٓرٗز خـاْ: ةب
 ٖ  ب ٗٝقراٟ كس . 1114زٝغٚد٠ ٢ٞكر. هٞ 

ــ ــاْ:ةع ؼي ووةةٟ خةةرْ  غةةؤزٝاٟ مسةة٘ٗ. كةةٞ   ٞش خرُةةٞٗ مسةةٞ  ؾةة ؤٓسٞكةة٘ز ٠ مسةة  ىل خ
ؼي  ب مسة٘ٗ. هةٞ ٗٝووةٟ    ٞؾة  ٠ٖٗ غةر ٗٝزمسرجيرْ  هٞ ٢ؤز ذْ ً٘زب  ٓراٞ ضٞز ٢راطةض٘ه 

زي خةةرْ هةةٞ قةةٚركرُٟ َٞكرز٠ةةدب شؤز  ٞزٓر  ثرغةةر مسةةؤ ضةةٞز ك٘ز ضةةورْ  مةة ٞقةة ٓةةراِٟ
كةةةٞٗو ٗ    ثرغةةةر٠ ٗبزي مسغةةةدب  زَٙةةةم ٞظيةةة٢ًٞ٘ بقٞمةةة٠ٞ كةةةس . هةةةٞ ثرغةةةدب هٞطةةةٞ    

 ٠ِٞٚ هٞ ٢ٚدبزٝ ب مس٘ٗ.ٚٝزمسرجيرْ ٗ ٢ٞزًذ٢ر
 ٖزي خرُةةٞٗ هةةٞ ٢ٞؾةة ٞٓرْ ًةة٘الشَ خرؾةةٟ غةةر ٞكةة٘ز ٠ مةة :قًىى٢ خىىإ اضىىٞاةةزَٛىى

 .ثا٢ْ بٛٚمسرضٟ ٞم
مبرع مسة٘ٗ. هةٞ غةٞز ٠     ٖزي خرُٞ. ٙٞكة هٞ ضٞز بزبُٟ غرٞك٘ز ٠ م 6 ٞمس ٜاثٞغ

ٞ     ٘ٝٓرز  ب ًُٝةةدٞ و  َطىى٢عقةةٞق ُةةٞمس٘ٗ  هٞمسٞز٢ةةٞٗٝ ز٠ٗٗ ُةةٞٓرو مسَٚوةةٞٗٝٗ هٞطةةٞ  مسةة
٘ زٝقةٞ ًرٙةٞٗٝ.   ط٘مٞغرٙس٠  هٞٗ  ان ٞزبمسٟ  ُٞاة٠ٝٗٞ ٢ةَٞ ٢ةًٞرلْٝ. قة    ٠ٞ  خة طا٥ٝفى

 ْٙٞ.طا٥ٝف٠٘  هَٞ ٗ  خرُٟ ك٘ز ٘ظيًٞقاجازٚ  ٢٥زبٞم٘هػ٢ٞم ٚهٞزي خرْ ًٞم
 

٘ ٠ خ٘ٙةدب هةٞ   ووٚخرُةٞ. هةٞ وةٞال     اضى ٞاة زَٛى كة٘ز ٠  ٓباز خاْ: ةظ  ٗه بمسةد ٞزٝف مطى
 ٖ .1144ٞزٝ كسبٗٝٗ هٞ  ٗبٙٚدب اٞضوٍٚ ٗ قٞٗو مس٘ٗ  ؾثرغرٗٝ ًَ٘ر
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ةةدب ٠ مسةٞ   ٢ٞكةس . ٗ اةٟ    ٟٓاٞؾةر ٗقٟ  ٝٗز٠ ُةر ز غةر    د خـاْ: ةمحئةًري ئة
زٍٙ ٟٞ كس . ٗٝ ٗٝووة كٞ هةٞال٠ كة   ٝضٞٗٝ مس٘ٗ. ثٞلر ضر  ٗ غٞؽ ًرُط ٢ًٞرزٝا

 ٓبرش خرْ ك٘ذزب.ٞخرُٟ شُٝد مس٘ٗ  مسٞ ٝع ك٘ز بُٟ غ
ٗ مسٞطوٞزمسةٞطٟ   ٖٓبرشخرْ ٗ هٞ ضٞز بزبُٟ ُةرز  غةر  ٞك٘ز ٠ غ ىل خاْ:ةف عةجةُ

 ٖ ٝ. 1196اٞٗزَٙص مس٘ٗ. غرمرلٗ ٢ٞ ٙ  مس٘ٗ. ارزخيٟ ٗٝقراٟ 
 زي خرُٞ.ٞف مٞةٞك٘ز ٠ ُ ًري خداداد خاْ:ئة

 ك٘ز ٠ خدب ب  خرُٞ.   :طةىل بةتح عةف
 ف ووٟ خرُٞ.ٞةٞك٘ز ٠ ُ د خاْ:ةًةقا حمئا
ــةع ــدٗب ز ٠ ُ ط:ةهرزاق ب ٔ ٞةةةٞكة٘ة ثٚرًٗةةرو٘ه ٟ  ٗٗز٘ف ووةٟة خرُةٞة  غةةرمرلَٙلٟ ًٞغةة

ق خرُٞة بُٟ      اثى ٢ر َط٢عمسرع ًرلشب مس٘ٗ. مسٞٞغرٓصب ٝ م . ارزخيَٚلٚػٟة  ٝزَٞة زٙػٟة ٓٞٙٞة
 ٖ ٝ. 1243ٟ ٗٝقراٟ خؤ٠ ُ٘ٗضٚ٘ٝٗ ُ٘ضخٞٙٞكٟ هٞ كوَٚبخر٠ُٞ غرٓٚدبٙٞ. ارزخي

َٙلةٟ  فاضٌ ٚ غاعريشبق مسٞطٞ. مرمل ٗ ٝهسدٗمسٞك٘ز ٠ م :ور٢ر  ًٞٞ ّٙ ق٢ٞ ٓرٞمس
 مسرؽ مس٘ٗ.  ٙ٘بُٟ ٢ٞغعرز٠ ٓٞٙٞ.

 .ٞور٢ٙر ّٙ ٢ٞ ٓرٞك٘ز ٠ مسك٘ض٘ن خاْ: 
زٍٙ ٞ ًٗٗٝةٞ. هةٞ غةرلبش ب مسةٞ ٝع كة      قًى٢ خىا٢ْ   اضى ٞاة زَٛى كة٘ز ٠   ٓباز خاْ:ةظ

 خرُٞٗٝ ٢ٞضرل مس٘ٗ.
 ٓبرش خرُٞ. مسٞطوٞزمسٞطٟ ٢ٞؾ ٞٓرْ مس٘ٗ.ٞ٘ز ٠ غك ٗد خاْ:٘محةً
  ّٙ غرٟٓ كس .٢ٞ ٗ  خرُٞ. اٞؾر ٗقٟ  ٝٗز٠ ُرؾس٘ظيٞك٘ز ٠ ًٓباز خاْ: ةظ

   خرُٞ.ٞظي٢ٞك٘ز ٠  ًري حصني قوى خاْ:ئة
 ٝزمسرجيرْ مس٘ٗ.ذك٘ز ٠ َطري ووٟ خرُٞ. مسٞطوٞزمسٞطٟ ٢ر د صادق خاْ:ةًةحم
 
 ئةًارةتى برادؤشت:-18

ٝاٞ. ُٞا٠ٝٗٞ خرُٞ بُٟ َٞضِٞٗٙٞ. هٞ  ٗب٠ ك٘ذزبُٟ  ًةرل  خرُٞ بُٟ ٢َٞ ٢ًٞرز
 ي  ٓراُ٘ٗةةٞ ُةةرٗ مسسب ؤضةةو.   ٚ ز  كةة٘ز بُٟ ٓةة ٞٗهةةٞ مسةة ٝد٢ٞهٓةة ي ٠ كةة٘ز ٠  ُرؾةةس   

  هةةةٞ ةَٚطةةة٠ٞ مسةةةرٗكٟ مسؤاةةةٞ َةةةركٌٟ    طىىىاٖس ٢ًٞرُةةةٞ ضةةةة مسةةةسب مسةةةْ٘ٗ: ٙةةةٞكَٚلٚرْ     
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ٗٝ ضًَٚٚٞٚػةةِٚؼ  نٛز ل٥ىىا غةةرزٝشٗٗز . ٙٞكَٚلٚػةةٚرْ مسؤاةةٞ ز٢ٝةةٚظ مٞغةةرلٝاٟ     
 غيرع  ٗ ٢َٟٞٗٙ خطوؤاٞ ذَٙس َ٘كٌٟ خؤٙٞٗٝ.ٞٓراؤاٞ  ض

ٗز٠ ٢َٞ خرُٞ بُٞ   غرش٠ وسبُةٟ كة٘ز ٠   ٢ً٘ٞرل٠ ٓٞزٝ ًٞغٔ :٢ٞه ة  غٞزٝقِرًٞ
ٗ ٞظيةة٢ٞيطإ ٛضىى طةةٌرمٚى  ٗذًِرٙةةٞاٟ كةةس ٗٝ  هةةٞ   ٢ٚ ٖٝ  هٞطةةٞ  غةةر ٗ  ٝ. هةةٞ ٢ةةٞ

ٞٗٝز  ٗ هٞوةٞمسٟ  غةرش٠ وةسبْ ٠ هٞطةٞ  ُةٞٗبَٟ  اٞزطة       ٖ ٗبٙٚدب زَٙللٞٗاْ٘ٗ ٗ غةر 
ٗزٝ اةةةر غةةةٞز ٝ طٞٗزٝكةةة٠ٞ  ٘ ؾةةةً٘ر٠  ٗ   ٗي ٠  بٗٝاةةةة  ٗٝ ٢ةةةَٞ ٢ةةةًٞرلٝ ةٞضةةة  

 مس٘ٗٝ. ٖ قره دَٙسبْ  مسٞ ُٚ٘ٝ ضٞزمسٞخؤٟٙ ارمسٚعٟ غر
ْ اطى ةمةٞاٟ ٙةرٗٝش٠ كةس ٗٝٗ ض٘ه ة    اطى ٥ٝهٞ  ٗبٙٚةدب هٞطةٞ  مسةروٟ ٢ً٘ةٞزب٠ كة٘ز        

ة ةطىعس   مسٞٙرالاٟ  ٓٞٗهَٚس  ٗ  مسٞغدب  ٗ   ٙرزمسٞكٞٗٝٗ هٞ ٢٘ضٞهٍٚ شؤز وٞ ز٠ طسا
 ُٞٗبَٟ خطوؤاٞضٞز ً٘ه لٟ ٢ًٞرل غرش٠ وسبْ.

 هٞ  ٗب٠ غرش٠ وسبْ. ٢َٞ ٢ًٞرزٝاٞ مسؤاٞ  ٗٗ مسٞؽ: اٞزطٞٗٝز  ؾً٘ر٠.
 

 ئةًارةتى صً٘اى:
 ضىى٢اةةر ٢ٚةةِقرلب  ٗٗ  مسةةٞطٟ غةةرش٠ وسبُةةٞٗٝ  بًةةٞشزبٗٝ  ٘ظيًٞةة ٖزٝف غةةرطىى٘هةةٞ 

ًرل٠ ٖ  ب  ٢ةةةٞ 1115  مسٞطةةةٞٗٝ مسةةة٘ٗ. هةةةٞ اةةةرزخيٟ  ًٞةةةٞق ٖمسةةةٞ ٝع ُٞاةةة٠ٝٗٞ غةةةر
 ؾً٘ر٠  ٢ٞٗهٚر مسٞ  مس٘ٗ.

 

 خاُةداُى ئةًارةتى تةرطةٗةر:
  مسةّ  ٞ  مسةّ غةرل مسة   ٞهٞ مٞغرلٝاٟ مسسب ؤضو مس٘ٗ  ٗٝ غٞزٝقخرْ مسرضٟ  ُرؾس مس

 ْ  ُرٗ ٢ًٞرلَٙم ٢ٞكر كٞ هٞ شًٝرُٟ خؤٙدب َركٌٟ اٞزطٞٗٝز مس٘ٗٝ.ٞضٞخ َغَٚ
  ٔ زب٠ ًٞغة ٗ    ٘ٙٞكة هٞ ٢ً٘ٞة ؽ  ً٘ة بقٚعٟ وٞة ٠   َٗ   َ خرُٞ بُٞة ًرل  ٗز٠ٝ ٢ٞة َ   ٢ٞة

ًرلٝ اٞؾةةر ٗقٟ  ٝٗز٠ غةةر     َ ٢ةٞة . ٢ةٞة ن  ٝضةٞة ٞ ٞم ٖخةةرُٟ ٙةٞة ٗٝه ٟ كةةس ٗٝٗ هةٞة  ٗمسرضةٟة ٢ةة
 ؾٚرُٟ كس ٗٝ.٘مسرع مٞم ٖٖ  ب  هٞ وٞ ٠   َٗ  َٗ  ب مسٞزبًبٞز مسٞ غر 1117

 

 ئةًارةتى ًلرى:-19
 ّٙ ُرٗ ٢ًٞرلَٙلٟ ؾؤًرزي مسٞ ٢ً٘ٞضٚطٟ ٢َٞ خرُٞ بُةٞ  ٢ٞ ٙف ٞغٞزٝقِرًٞ  ض

ؾةةس٠ ُ٘ٓةةًٟٞ ٓ ةةس٠    ًٞٗةةٞاٟ ا٘زكٌرُةةدب  م ٘ٞ  ٝٗز٠ َلباةةٞ هةة ذ ب٢ةةُٞة. ٢ةةَٞ  
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زمسرع ٠ هٞ مٞغرلٝاَٚلٟ ا٘زكٌةرْ شٝٗو كةس ٗٝ. هٞة ٢رخسٙةدب   ٗزي     ٝٝه ْٞ ُر٠َٞٚ   ٢ٗٞٗ
ز  ٗ  ض٢خوةةرةٟ    ٢مسرزٙةةم     ز ٘ٚووة٘ة ًرزٝاَٚلٟ  ٠هدٗش ٙػةٟة خطوؤاٞضةٞة زٝ ٢ةٞة ٘ مسٞزٝمسةٞة

ٗ مٞغرٙس  كس٠     مسٞو٘ٝاٟ زَٙلخطو٘ٝٗ مسٞ مِٚ٘بُٟ خؤٙٞٗٝ ٢ًٞرزٝاٞكٞة ٝكرُٚػٟة ُرُٗةر  ً٘ة
 ًٗٞاٟ كس .٘ٗٝ ً٘ ٝاَٚلٟ شؤز مسة غٞز ٗ ٓٞزب َل

 ٗٗٝ مسةةٞ ٢ةةًٞرل ٘كس٠  ؾةةرزَ مسطةةٟ كةة٘ز ٠ مسةة  ٘ ّٙ ًةة٢ةةٞ ٙف ًٞرل ضةة٢ةةٞهةةٞ  ٗب٠  
طةةٌرمٚوٞٗٝ  اٞؾةةر ٗقٟ ٢ةةَٞ ٗٝووةة٠ٞ    ٖ ٢ٚزٝف غةةرطىى٢٘ٚطةةوٚ ٠ ك٘ز ضةةورْ هةةٞ   

لرٗٝ. هةٞ    هٞغلسَٙلٟ ُرز ؤاٞ ضٞز ؾرزَ مسةٞ   مسةٞ َ هٞغةلسٝك٠ٞ غة    ٖكس ٗٝ. غر
ٖ   ٗٝ ٢َٞ ةرزٝؽ ؾةرزَ مسةٞ     912 ٗبٙٚدب هٞغلسَٙلٟ و٘زضذل٠ كس ؤاٞ ضٞز٠  

هٞغةةلس٠ وصه برغةةٟ شؤز خةةسبث غةةلرُدٗٝ  مسةةٞ َ هةةٞ ثةةرؽ مسةةَِٞٙٚم مسةةؤ خؤثرزبضةةذي       
  ٘ ُةٟ وبة٘ٗ  كةس ٗ    امثى هٞغٞز ٠ ؾٞق٠ٗٞ  هٞطٞ  مسروٟ ٢ً٘ٞزب٠ ك٘ز ب  ٌَٚرٙة٠ٞ مة

 ُٟ شٙرزٝو كس .اطةي ض٘ه ؤضور٢ًٞهٞ 
َٚ   ٘ب٠ ؾرزَ مسٞ  َلهٞ  ٗ زٗ ٝٙةد ٞخ ًَٗٞاٟ ً٘كس٠ كٞٗاٞ  ٝع ٢رًؤشبكةرُٟ  كٞة غة

ٚل  ز٘ظًٞرل ُ َ ضةة مسسبٙٞة ٗبشٙةرْ هٞة َل      َري خطس بٛى ٘  ٢٘ٞة اٟ مة ُٟة َِٓٚةرٗ مسُ٘ٗٞة    امثى ًٗٞة
ق٠ٗٞ   طى٘ى ز ٢ًٞةٞة ض٘ه ةة  948زٝقةةدبز٠ ؾةٞة رْ اطىىةٖ . هٞضةٞة ر ٙةٞة  ٞػيًرل٠ م٢ةٞةْ ضوٚكةٌة

زٙرْ     ًرل٠ َٞكرز٠ شِٝٙٞي مسٞة  ٗ   ٢ْٞ َطري ٗ  اطةض٘ه  مٞغةرٙس٠ مسسب ؤضةوٟ كةس ٝ ضٞة
ز ٝ         َ غةٞة ٗ. هةٞة  ٗب٠ ٢ةٞة ُرٗ قة٘ة كس٠ هةٞة ًرل٠ ًة٘ة زع ٓٞزضةةة ٢ةٞة ز َٙلٟ وة٘ة ٗ هةٞة  ٗب٠ غةٞة

٘ ٢ًٞرزٝاٟ ً٘كس٠  هٞ  َٚ اطى ةزٝف ض٘ه ة طى ٞ ٌرُٞٗٝ  زبٗٝ مسٞة  ْ ضةو طٟ َةركٟ م  ٢ة ز ًٞة ً٘رلٝ مسٞة
  َ ٗ. هةٞة ٗب٠ ٢ةٞة ٗٝ مسة٘ة ٠ مسةٞة  ٝضةٞة ز ٠ ؾةةرزَ مسةٞة  ٗ ُصٙةةم ضةٟة ضةةر  ٢ًٞرزٝاٞكةٞة طٟ كة٘ة مسةٞة

َ     ٢ًٞرل خ  طٟ غٚة ًرلٝ مسٞة ًرزٝو كٞٗاؤاٞة  ٝع ٢ٞة كس٠  ٙطةرُٞٗٝ   ٝٙةد ٞٝ مسٞطٞ  ٢ٞة ز  ٗٝ ً٘ة
ق٠ٗٞ. هةٞة شًٝةةرُٟ  غةةر ٠ ؾةٞة زب٠ ًٞةةٞق ٖقةةؤاٞ ذَٙةةس ٌَٚرٙةٞة   خدبمسِةةدٝ  ب  هٞطةٞة  ٢ً٘ةٞة

     ٘ ٠ مة ٗٝ اٞمسٞمٞة ًرلٝ مسٞة   هٞة ٗٝ    امثى ه٘ز ضورْ ٗ ٢ٞز ٝ ُةدب   ٙطةرُٞٗٝ مس٘ة . ٢ٞة و ٘عٝضى ُٟة
ه لٟ ٢ٞةةةدب ٠ هٞطةة     ب ً٘ؾةةو ٟ هةٞة ض٘ه ةة    ٢ٚطةةوٚ ر ٠ٝ كةةس ٗ ًة٘ة ة٘ة ْ اطىىةٞ  غةةرزٝشٗٗزٗ  ٚه

 ْ ً٘زب  ٓٞٗهَٚسٗ  ًسبغٞ غ٠دب مسٞ ك٘ز ٝكرُٟ ٢ًٞرلٝ مسٞ .اطةمسكس ٠. ض٘ه 
 

شؤز٠ ثةُٞقةة٘ٗ  مسةةٞ ضةةٞمسٞمسٟ خدًةةٞو ٗ ٢رشبٙٞاٚةةٞٗٝ زٗابةة٠ٞ ًةةرل٠ ًرلبُٚػةةٟ 
ز ثرغةر٠  ٞم ة ٞ زبٙٞ  ٢ًٞرلٝ ثرغر ً٘ ٝاَٚلٟ شؤز َ٘كٌٟ كس   هةٞ ثرغةدب هٞطةٞ  ة   



 272 

ٞ  مسٞطوٞزمسةةٞطٟ هةةٞ ً٘ه لةةٞكرُٟ هةةٞ ٝع ضةةَِٚسبٙٞٗٝٗ   َطىى٢ع اةةٞٗزَٙص  اَٚلكةة٘ٗ  ٗٝ مسةة
مسرضةٟ  ٞم ٖهٞطٞ  ٢ًٞٞغدب  ً٘ ٝاَٚلٟ اس ٢َٞ ٢ًٞرزٝاٞ  ٝٗبًٟ كس ٗ هٞ  ٝٗز٠ غر

طدب  ا٘ٗغٟ وٞاب ٗ مرَ مسة٘ٗ.  ٞ  ٗ غرل مسٞمسر  مس٘ٗٝه دب   ٗٗ  ٝقعٞ  هٞ شًٝرُٟ و٢ٗٞ
 ٞ.ٚٚ ٝزَٞق مسٞ اٞقؿٚ اٟ هُٞرٗقُٟ٘ٗ  ًٞموً٘رو ُ

 
 صتُ٘ى:ئئةًارةتى -22

ِطةةٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢ٚغةةٞزٝقِرًٞ مسرضةةٟ ٢ةةَٞ ٢ًٞرزٝاةةٞ ُركةةر. مسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ اةةٞ وٚقراٟ 
مسرضٟ. هةٞ ٗب٠ ٢ةَٞ خرُٞ بُةٞ  ضةٞٙدبُٟ     ٞط َ  خرُٞ بُٟ وٞ ضيٟ غًٞدِٙرْ  م٢ٚ

 ٘ َٚ    ذ ُةةٞزٟٙ   َةة٘كٍ ٗ ُ ةة خ ٙةةرْ طساؤاةةٞ  ٝع خؤٙةةرْ  ٙةةٞكة هةةَٞ ضةةٞٙدبُٞ كةةٞ غةة
َٚ  ٞمس٘مس٢ٞ طةوُٟ٘  ب  ب٢ُٞٚػةو ٗ   ٢شٙص مسة٘ٗ  هةٞ طُ٘ةد٠     ٞهعة ٗمسدٞخ مكس٠ ك٘زغةٟ غة

ٔ     ذُ ٘ َٚ ٠٘ زؤَرُٟ ٗ ةطٌرُٟٚ ٢ةَٞ ُةر٠ٝٗ مسٞ ٝضةٞ مسة٘ٗ. ًٞغة   ٗه آلخ م٘مسٚةد ٗز غة
 َٚ باةةٞ  هةٞ غةةًٞدِٙرْ ٗ ً٘كسٙةدب  مسةةؤ   ذكسٝ. ٗٝ َٞزٝكةةٞاٟ ٢ةَٞ  ٞمس٘مسة ٢ٞخ ُٞاة٠ٝٗٞ غةة

  ًٞموً٘ةةةٞ. هةةةٞ 1883-1881ًٗةةةٞاَٚم  ٘٘  بًٞشزبُةةةدُٟ َل٠ةةة٢ٚطةةةوق هَٚلٟ ًٚوو
ي ٗ هةةَٞٗٙ٘ٝ قةة٘ٗٝ َٚ ةةرشٗ  ؤضةةور٢ًٞٗٝ طةةرلبٗ َُٚسزبٙةةٞ   ٗٗٝ٘ٞاٚ ةةٞ ب ًؤقةةٞق ُةةٞمس ُ

 هٞٗ  ٗٝقراٟ كس 
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 كؤًةهَى جِ٘بى حلارى
 

 ئةًارةتى بادِٙاْ:-21
َٛ ٢ةةةٞه َّٚ. مسةةةٞطَ٘ٙس٠ٝ غةةةٞزٝقِرًٞ  ٢ةةةٞمسة هةةةٞ    ٢ةةةَٞ ٢ًٞرزٝاةةةٞ  مسٔر ِٙرْ ٙػةةةٟ ثةةة

ٟ غٞزٝقِرًٞ  ٢ً٘ٞضٚطةٟ ٢ةَٞ   مسرضٛ غدب مس٘ٗمسة. مسٞطَ٘ٙس٠ٝ زٙ٘بٙٞاَٚلٞ  ٝٗز٠ م
ٞ مسرع مسٔرُٟٞ مة ٞخرُٞ بُٞ  هٞ خرُٞ بُٟ مسة  ٚ   ٢ة َٙةم مسة٘ٗٝ  ٗٝ مسةٞ ضةٞمسٞمسٟ ٢ةَٞ       ٜىٔ ْىا

ٞ ُةةةرٗٝٗٝ  مسٔر ثةةةةط٘اسبٗٝ. غةةةٞزٝقِرًٞ هٞالٙةةةٞكٟ    ٜٓإ=بٗا ٜٓإ=با ٜٓىىىإ ٣   ٢ةةة
ر ٙةٞ  هةٞذَٙس   ػيٞاسٙػٞٗٝ ٢ٞه ة "هٞ شًٝةرُٟ اةٞضي٘ز٠ هةُٞط ٗ غةرزٗخٟ ك٘ز ٙةدب  م     

ر ٙة٠ٞ  بٗٝ مسةٞ   ٞػيسك    ٗبٙةٟ مةً٘س٠ هَٞٗٙةدب زبمسة٘بز ٗٝٗ م    ٓ غرَ٘كٌٚرُر مس٘ٗٝٗ 
  ّٙ ٠ ك٘ز ٠".٢ٞ ٙف ًٞرل ض٢ٞ 

 َ ْ ٠ ٞضةةٞهةةٞ  ٗب٠ ٢ةةًٞرل ضةةٞٙف ٢ةةٞ  ّٙ  ٢ًٞرزٝاٞكةةٞ كٞٗاؤاةةٞ  ٝع  ٢ةةًٞرل 
زبمسة٘بز ٗٝ  ٗٝ هٞ ٗبٙٚةةدب   ق٣ًْٜٛٛىدا  ٥ىام كة٘ز ٠  ٗٝ شًٝةرُٟ هٞطةٞ  غةٞز ٗ  ٝمةة٘ب٠     

 وٞٗٝ.طٌرم٢ٚٚ ٖقؤاٞ ذَٙس ٌَٚر٠ٞٙ غر
مسؤاةةٞ ٢ةةًٞرل. ٢ةةَٞ   يطإ حطىى  ٛضىىْ  كةة٘ز ٝ طٞٗزٝكةة٠ٞ  ٞضةةٞهةةٞ  ٗب٠ ٢ةةًٞرل َ

ٗ ٗبزي ُ٘ةٟ ٗ هةٞ ٢ٚةدبزٝ ب ًةٞورًٟ ٗٝكة     امثى ٢ًٞرلٝ هٞ ثرؽ مسَِٞٙٚم مسؤاٞ ارمسٚعَٚلٟ م٘
٘ اةةٞمقٚبٟ ٠ةةمسةة٘ٗ  ٗٝ ضةةٟ ضةةره َٚم ٢ةةًٞرزٝاٟ كةةس ٗٝ. هةةٞ اةةر ٙبٟ ٢ةةًٞرزٝاٟ ً٘كس    

٘ ٘هقرع  ًةةرلشب ب مسةةؤ َل ٢ةةٞ  خدًةةٞاٟ طةةٞٗز٠ٝ كةةس ٗٝٗ قةة٘بز    ُةةٟ  مثىىاًٗةةٞاٟ مةة
 ضره َٚلٚؼ ضِ روٟ ً٘ؾو ٟ هٞذَٙس ٢ٚدبزٝ ب مس٘ٗٝ.

ِٞقةة٘ٗٝ ٠َو٘مسةةر  مسةةٞطٟ كةة٘ز ٠ مسؤاةةٞ ٢ةةًٞرل. شؤز٠ ث    يطإ حطىى  ٛضىىهةةٞ  ٗب٠ 
٘ ٠  ٠ مسسبٙدب  كٞٗاؤاٞ ٓٞزبٗٝ. مسرزبَ مسٞ   هٞ  ٝزَٗٙؼ ٗ ًٞغةسٝمس ٞهٞطٞ   مسرزبَ مس

    ٝ س٠ مسر ِٙةرُٟ زَي ٓٞه طةرُدٗٝٗ   مٞغةرٙ  ٗ ضلُ٘ٞاٟ و٘مسةر  مسةٞ   ٢ٚطةوٚ ر ٠ٝ كةس ٗ
طةةةٌرمٚوٟ  َٗٗٝ. و٘مسةةةر  مسةةةٞطٟ  ٓٞزقةةةؤُة مسةةة٘ٗ  ٢ٚ ٖخؤغةةةٟ زبٙلس ؤاةةةٞ ال٠ غةةةر
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ِٞقةةة٘ٗ مٞغةةةرٙس٠  ًةةةصٗز٠ ٠ زَي ٠َمٞغةةةرٙسٝك٠ٞ اٞضةةةلري كةةةس ٗٝ. مسةةةٞ َ شؤز٠ ث 
ٌرْ مسط  ُةرٗ ٢ةًٞرلَٙلٟ مسر ِٙةرُٟ كةسب     مسٞ شؤز٠ ٢َٞ مٞغرلٝاٞ   ضوَٚ ٝٗٗٝٗ٘زبضو مس

هةٞٗ  ٢ةَٞ ًرةٞزبٙة٠ٞ     ٗ ٚؼ هٞ ً٘ؾو ٞٗٝ ق٘ٗ مسؤ  ضةِ رز  مسٞ ٢ًٞرل. ٗٝ و٘مسر  مسٞط
 ي ُ٘ٗضٟ.ؤضور٢ًٞمسؤ 

 ر ٙٞٗ ٢ًٞرلٙٞاٟٚ خؤ٠ ٢ٚع ْ كس .ٞػيٞاٞ ب ٓراٞٗٝ مؾمسرزبَ مسٞ   هَٞ قس
ي. ٗٝ ؤضةةور٢ًٞٗٝ ٘و٘مسةةر  مسةةٞ   مسةةَِٞٙٚم هةةٞ شبخةةؤ ب  بُٚػةةو ٗ هةةٞٗ  ٗبٙٚةةدب قةة   

ٟ ٢ةةًٞرزٝاٟ  بٙةةٞٗ ٢ةةٞٗ ٗٝووةةٞ  كةةٞ ضةةٚرٗؽ ثرغةةر مسةة٘ٗ  قةةٞزًرُ ٣  َ٘ععىى٢ةةٞ ز ٞؾةة
ُرز ٙٞٗٝ. و٘مسر  مسٞ  ٓراٞٗٝ  ٓؤن ٗ ٗٙطوٟ ًػ٘وٟ مرؾٚٞكرْ هُٞرٗمسٞز   مسةٞ َ  

 َٚ م ٠ ز٢ٝٚطةٟ ًةصٗز٠  مسةٞ هٞغةلسٝٗٝ     ٚهٌٞرْ مسةط   هٞطةٞ   ًةرل ًة    هٞٗ ٗٝووٞ ب  ضةو
زٗٗٙةةرْ كةةس ٝ  ٓةةؤن ٗ خةةٞه لٟ غةةرزٝكٞ ورثٚةةرْ مسةةؤ كس ُةةٞٗٝٗ  ٓةةؤن كٞٗاةةٞ  ٝع     

 ٖ .984ذزب  ٌرْ مسٞ  ٗ و٘مسر  مسٞطٚؼ ك٘ضوَٚ
٘ ٢ةًٞرزٝاٟ  ٠ة مسرزبَ مسٞ   كةٞٗب٠ شبُةٟ   ٝضةبٞةة قة٘ٗٝ ال٠ مٞغةرلٝاٟ ًصٗز     

َٛ اٞؾدٙ  كس ْ.  خؤ٠ ث
 

ٞ ٙد٠ خةرْ ٗ  ٞك٘ز بُٟ و٘مسر  مسٞ   ض ٘  ٘مٚد  هةٞال٠ َل ٞمس٘ ضة ٢ة ُةٟ  امثى ًٗةٞاٟ مة
زٓر  ثرغةر كةٞ مسةرزبَ    ًٞٗةٞاٚؼ ٢ًٞس٠ةدب مسةٞ ضةٞز بز قة     ٘ بٗب٠ ٢ًٞرزٝاٚرْ كس . َل

ب ضٞز بز مسؤ ضةٞقٞز٠ ط٘زةطةورْ ٢ٞقة٘ٗ. مسةٞ ٗٝمةد٠ ٢ًٞةٞ       مسٞ  مسطس . هٞٗ ٗٝووٞ 
٘ مسةرزبَ  ٠ة كٞ هٞ  ٗب٠ ٢َٞ ضٞقٞزٝ مسٚلر مسٞ ٢ةًٞرل   مسةرزبَ مسةط ٠ مسةرُط كةس ٝ ال٠ خؤ     

ٙد٠ خرْ ٠ مسسبشب٠ كس  مسٞ ٗٝكٚى ٗ خؤ٠ مسٞ هٞغلسٝٗٝ قة٘ٗ  ٢ًَٞ٘ٚدٝ  ض ٗمسٞ  مسٞ
ٗ مسةةٞ مسةةؤ ال٠ ضةةٞز بز  هةةٞ  ٗب٠ ضةةٞقٞز٠ ط٘زةطةةورْ  ضةةٞز بز مسةةرزبَ مسةةٞطٟ طةةسو       

  152  152 ؤَ ٢ٚعدبَ كسبسضمس٘خورُٟ ك٘غوِٟ مسسبك٠ٞ مسٞ َ٘كٌٟ ًَٞلًٞٞ  هٞ ٢ٞز
                         

ٙد٠ خةرْ ٗ مسسبكة٠ٞ   ٞرََٚبٟ  ق٘بز مؿس٠  ٗبٟٙ مرلبق  ٢ةٞه ة: هةٞ  ٗب٠ ٢ًٞةٞ كةٞ ضة     ؾ  152 
ر ٙة٠ٞ  بٙةٞٗٝ مسةٞ ضةٞٙد٠ خةرْ       ٞػيضةََٚٚٞ  ٢ةًٞرزٝاٟ م  يطإ َىٛزا ٣  ٛضي  ؤضور٢ًٞقُ٘ٗٞ 

زٓر  ثرغةةر  كةةٞ مسةةٞ هٞغةةلس٠ مسٞغةةدبٗ كةةٞزك٘ن ٗ ٢ةةًٞرزٝارُٟ كةة٘ز        ٢ًٞٞس٠ةةدب مسةةٞ ضةةٞز بز قةة  
ٙد٠ خةرُٟ هةٞ   ٞر ٠ٞٙ طسو ٗ ضٞػيٙد٠ خرْ مسدب. قسٓر  ثرغر ٓٞزقؤُة مس٘ٗ مٞٙرزًٞٙٞاٟ ض

  .42َ  ب  بًٞشزبُد.  ي 1585
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ًرلٝ هٞة شًٝةرُٟ     994ٙد٠ خرْ ًرٙٞٗٝ  ٞمسَٞ اٞزَٞ  ٢ًٞرزٝاٟ مسر ِٙرْ مسؤ ض َ ٢ٞة ٖ . ٢ٞة
٠ ٢ٚةةدبزٝ  ؾةة ٗٝ. ٗٝ ًة٘ة ٝاَٚلٟ شؤز ٢ًٞرزٝاٞكةٞة زٝقِرًٞ ب  َةةركٌٟ مسر ِٙةةرْ مسة٘ة رََٚبٟ غةٞة

ًرل  ٗٝ هةٞة شًٝةةرُٟ  ٞب٠ ضةةٗبٙةٞة كةٞة هةٞة  ٗظىىاٖس كةةس ٗٝ.  ٙد٠ خةةرْ  ٙ٘ضةةف خةةرْ مسؤاةٞة ٢ةٞة
ٗ 1148خؤٙةةةدب   ز ٗٝٗ   ٞظيةةة٢ًٞوةةةم  ٢ضىىىٖ  ا٘ٗغةةٟة اٞمةةٞة كس مسةة٘ة   ثرغةةةر٠ ٗبزي  ٙرزمسةةٞة

زع  ٗٝ هٞة  ٗب٠ ٗٝقةراٟ      كٟ و٘ة ً٘ ٝاَٚم هٞ  ٙرزمسٞكس ب َٞثظ مس٘ٗٝٗ هٞ ثرؽ ةٞزضيٞٙٞة
ر ق٢ْ ً٘زب   ُٞةراٟ مس٘ٗٝ  اطةض٘ه   مسٟ .ٞهٞ٘ٚه

ٙةةةرزٝ ٢ةةةًٞرزٝو كٞٗاؤاةةةٞ  ٝع ك٘ز ٝكةةة٠ٞ ٗ هةةةٞٗ    هةةةٞ  ٗب٠ ٙ٘ضةةةف خةةةرْ  ٗب   
٠ ٢ةةةَٞ ذ٠ ٢ًٞرزٝاٞكةةةٞ  شؤز ثَٚػةةةلٞٗا٘ٗٝ. ُ ةةة٘ذٖ   وةةة٘ٝو ٗ ُ ةةة1171٘ ٝٗزٝ ب  

٢ًٞرزٝاةةةٞ  ٓٞغةةةو اةةةر  ٝ ٓةةةٞشبز ضةةة٘بزٗ ٢ُٞٗٝةةةدٝؽ شٙةةةراس ثٚةةةر ٝ مسةةة٘ٗ. ٗٝ  بضيةةةٞ 
  .98ًٗٞاٟ  بٗٝ  ق٘بز مؿس٠  ٗبٟٙ مرلبق  ي٘ٙرزًٞٙٞاٟ َل
ر ٙةٞ ُٚػةرْ ٢ةٞ بٗ    ٞػيب  زمسرو ثرغر   مسٞ ٢ًٞرل٠ مَ  1711ٖ   1112ارزٙخ  هٞ 

٢َٞ ٢ًٞرلٝ هةٞٗ ارزخيةٞ ب  هٞطةٞ  هٞغةلس٠ ً٘ؾةى ٗ  ٙرزمسةٞكس ب قة٘ٗٝ مسةؤ ةِة٘مسٟ          
 مرلبق ٗ ٢ٚخوٚ زي ًِو لٚرْ اٞضلري كس ٗٝ.

ٖ  ب  مسرزبَ ثرغر  زُٝطٞ ك٘ز ٠ زمسرو ثرغر مسة  مسؤاٞ ٢ًٞرل٠ مسر ِٙةرْ ٗ   1138هٞ 
ؤزٝاٟ ضةةُٞدٗٝ. هةةٞ ٓةةًٞ٘ٗ خؿ٘ؾةةَٚلٞٗٝ  خدًةةٞاٟ  مسةةٞ  مسةةرزبَ ثرغةةر٠ طةةٞٗزٝ  غةة

ًٗةٞاَٚلٟ قةى ضةره ٟ هةٞ     ٢ً٘ٞرزٝاٞك٠ٞ شؤز كس ٗٝٗ َٞضرُدٗٙٞاٚٞٗٝ. هةٞ ٗب٠ َل 
 َ  ٗٝقراٟ كس ٗٝ.1767ٖ  ب   1181

 

ًٗةٞاٟ شؤز  ٘رمٚى ثرغةر٠ كة٘ز ٠ مسة٘ٗ مسةٞ ٢ةًٞرلٗ َل     ٌطة ٢ٚهٞ  ٗب٠ مسرزبَ ثرغةر   
ٞ َ   ا٘ٗغٟ ُرز 1787ٖ  ب   1212 ٝٗبًٟ كس . هٞ  هةٞ   َطى٢ عَٝٞاٟ ٗ ٢ٚخوٚ زي مسة

زٝوٚبرُٟ مس٘ٗ  مسٞ َ ٗٝقراٟ ُرطٞٓرُٟ ك٘ز بْ ٗ ك٘ز ٝشبكةرُٟ  ٢َٚ طةرز٠ ٢ره ؤشبُةد٠٘    
غةةٞز َٙلٟ خسبثةةٟ خؤًةةره ٟ  ٝضةةٟ ثَٚلةةس . ٗٝ ٢ِٚ ةةر مسةةٞ ً٘ بخٞهةة٠ٞ مسٞغةةدب  ٢ةةَٞ         

زب  خةةرْ ثرغةةر٠  ٘زي ًةةٞٓٞزبٙةةٞ مسس بٙةةٞٗٝ.  قةة٘بز مؿةةس٠  ٗبٙةةٟ مةةرلبق  مسرضةةٟ مةة      
زي ثرغر٠ ٗبزي مسٞغدب هٞغلس٠ كةس ٝ ضةٞز   ٖٞ  ب كٞ م 1217رٗ ٢ٞه ٟ هٞ مسر ِٙرُٟ ٢ٞك

زي ٞٙةةٞ كةةٞ مةة ظىىاٖس ٚاضةةِ رز  ٢ةةَٞ ٢ةةًٞرلٝ مسةةٞ هٞغةةلس٠ مسر ِٙرُةةٞٗٝ  هٞطٞه ٚةةدب مسةة٘ٗ.   
طةٌرمٚى ثرغةر مسة٘ٗٝ. هةٞ  ٗب٠ غةٞز ٠ ضةِ رز        ٢ٚزب  خرْ  ٙر ك٘ز ٠  ٗٝ ٙر مسسب٠ ً٘



 276 

ٟ  ٘زب  خةرُٟ مةٞشي كةس ٗ و   ٘زي ًة ٞزي ثرغةر  مة  ٞم كةس  مسةٞ ٢ةًٞرل٠ مسر ِٙةرْ ٗ      مسةر  مسةٞط
مسةر   ٘د ثرغر٠ مسٞمسةٞ ب مسة٘ٗ  و  ٚؾٞ  ض٘بزَٙلٟ مسٞمسٞ  كٞ هٞ ًٞمٚٞاٟ خرها هٞطٞ  ثَِٚ

وسٝ   ٓةةةؤن ٗ شبخةةةؤ  ٓٞزٙٞكةةةٞ  زب مسةةةٞ    ٞر ٙةةةٞ  مةةة ٞػيمسةةةٞطٟ ُةةةرز ٝٗٝ مسر ِٙةةةرْ. م  
 ر ٙٞ مسُ٘ٗرٙٞ.ٞػي٘ ٢ٞمس٘بٙٞ ًٓٞ٘ٗٙرْ ارمسٚعٟ ٢ًٞرل٠ م٢٠ًٞرلَٙلٟ مسر ِٙرُ

    ً ٗ   هةٞ ٗٝووَٚلةدب كةٞ ٢ةٞ ٢ةًٞرل٠ ضةؤزبْ  ثرغةةر    ٢ضى رزٝاٟ مسر ِٙةرْ ا٘ٗغةٟ اةٞمس
  ثرغةر   ًٞة ٞر ٙةٞ مسة٘ٗ. ٗٝ مسٞزبًبةٞز مسةٞ ق    ٞػيكؤزٝ  مسة٘ٗ  ضةٞمٚد ثرغةر  ٢ةًٞرل٠ م    

 ر ٙٞ.ٞػيض٘ي ثرغر٠ مسسب٠ كس  مسٞ َركٌٟ مٝز
طٌرمٚى ثرغر٠ مسر ِٙرُٟ  كؤُٞ َةركٌٟ  ٢ٚ  ثرغر  ًٞٞهٞ  ٗب٠ هُٞرٗقُٟ٘ٗ ق

ٝاٞكةة٠ٞ طساةةٞ  ٝع خةةؤ٠ ٗ ً٘ ٝاَٚةةم ً٘ ٝاَٚةةم    وسٝ   ٓراةةٞ ًٞٙدبُةةٞٗٝٗ ٢ًٞرز ٞمةة
  ثرغةةةةةر ٠ ُرز بَةةةةةٞو كةةةةةس ٗ   ًٞةةةةةٞوةةةةةدبز قِٝ ٞمسرٙس٢ً٘اٞؾةةةةةٞزٙ ٟ ً٘ؾةةةةةب   

 رقةةَ٘ؿىىط َ٘ععىى٢ةةٞ ز ِٞٞقةة٘ٗ  ؾةة٢٠ًَٞرزٝاٞكةة٠ٞ مسٞ ٝضةةٞٗٝ ُةةٞ ب. مسةةٞ َ شؤز٠ ث 
٘ ٠ة ر ٙٞ ب ًَ٘رؾٞز٠ٝ كس ٗ طساٞػي٘ هٞ م٠ثرغر  مسٞ هٞغلسٝٗٝ ٓراٞضٞز غٚدٝز

ٞثظ كةةةسبٗ مسةةةٞ ثٞغةةةخرُٞ ب ٗٝقةةةراٟ كةةةس ٗ مسةةةٞ اةةةٞٗب٠ٗ   ُرز ٙةةةٞ مسٞغةةةدبٗ هةةةٞٗ  َةةة 
 َ .1843ٖ  ٢1259ًٞرزٝاٞكٞ هُٞرٗق٘ٗ  

 

 ئةًارةتى داشِى:-22
قوؤثٞ ٙر٠   طَ٘ٙس٠ٝ ٢ِٚطةٚة ٞ     ٢ٚمسةٞة ٟ ٙٞ  هةٞة ًةة َ مٞغةةرلٝاٟ   بضةِة ٠ ٘ٝكىى طْطةة َ  ٢ةٞة

ًرل٠ مسر ِٙةرْ   ٓةؤكٟ          ٗٝ. هٞة  ٗبٙٚةدب ٢ٞة ٗٝ مس٘ة   ٓؤن  ب مس٘ٗٝ  ٗٝ ٢َٞ غرزٝغٟ مسٞة  ٝضٞة
ُدٗٝ. هٞة ثرغةدب كٞة      هٞ ضِ رغٟ َٚ يطإ ٛضى  بضِٟ ضٞة ؼٟ    ٌ٘رُٟ وةرُ ضةو ٗ مسةؤ قٞة ُٟٗ ق٘ة

طٟ  ُدٗ  بٜ مسةٞة َطةةري مسةٞة ٗهَٚس٠  هةٞة  ًةةرل مص٢ةٞة  ّٙ ٠ ضةةؤزْب ضةٞة اٟ ٓةٞة مسٞغةةدب  َركٌٚةٞة
ٌرْ ٘  ًةةرل مص٢ٞ  ّٙ ٙػةٟة ك٘غةةو ٗ هةٞة  ٗب٠ ٗٝقةةراٟ ضةةوَٚ ٠ز٢ٝٚطةٟة مٞغةةرلٝاٟ  بضةِة

 مسٞ . مسٞطٟ مسسب٠  ًٓٞ٘ٗ ٢ًٞرزٝاٟ ضؤزْب  كٞٗاٞ  ٝع َطري
هٞٗ مسِٞٙٞ ب هٞ ُٞا٠ٝٗٞ ٢ً٘ٞزب٠ ضؤزبْ ًرل ضٞٙف ٢ةٞ  ّٙ  كة٘ز ٠ ًةرل َطةري     
هةةٞ  ؾةةً٘روو   مسةة٘ٗ  كةةٞ مسٚطةةوٟ  ٢ةةًٞرزٝاٟ ضةةؤزبْ  زبٗٝ مسةةٞ خرُةةٞ بَُٚلٟ غةةٞٙسٝ   
هٞطٞ  َطري مسٞطدب  كٞٗاٞ غٞز ٗ ٓٞزبٗٝ. ٗٝ هةٞ  ٗب٠ غةٞز َٙلٟ شؤز  َطةري مسةٞطٟ     

 ي ٗ هٞٗ  ٢ٚعدبَ كسب.ؤضور٢ًٞكسبٙٞ   ٝزثٞز بُدٗ هٞ  ٗبٙٚدب َطري مسٞ  مسرُط
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 ئةًارةتى شؤراْ:-23
غةةٞزٝقِرًٞ   كةةٞٗهؤع  ُةةرٗ ً٘ٓةةرةسَٙلٟ مسٞغةةدبٟٙ مسٞةةةٞ ٠ ٢ً٘ةةٞزب٠ ضةةؤزبْ    

باٞ ك٘ز ٠ ٙٞكة هٞ ثٚرًٗةرو٘ ُٟ مسٞغةدب مسة٘ٗٝ ٓٞزقةؤُة مسة٘ٗٝ      ذ٘ ٢ٞه ٟ ٢َٞ ٢٠ََُِٞ٘ٙ
  ٗٝ.ٓراؤاٞ ُر٠َٞٚ  ٢رٗبْ  ٗٝ هٞ طُ٘د٠  ٓ٘ ٙرْ  ب مسٞ غ٘بُٟ زبٙب٘بز

  ٗووةةؤز قةةسَٙض   ٢ةةٞه ة ٢ةةَٞ ُةةر٠ٗ  كةةٞٗهؤع ٝ  هةةُٞرَٗٙلٟ مةةٞزٝو ُركةةرٗ ٢ةةٞمسة     
   َٛ ك٘ز ٠ مسة  قُ٘لٞ مسٞ ك٘ز ٠ ُرٗٝ كٞ كٞضَٚم  بُٟ ثَٚػٞٗٝ كٞٗابةٗ ثرغةرؽ مسة

  كٞٗهؤع كٞي ٠ ثة ٢ٞه َّٚ.
 ه ٞم٠ٞ  ٗووؤز قسَٙض  هٞ مٞوب ُصٙلذلٝ.اطٗبوٚعْٞ ً٘

ٗٝ: مٚطة   خ  ٢ٚة   ر٢َٞ  كٞٗهؤع ٝ  ضٟ ك٘ز ٠ مس٘ة ز ٝ  ردزٙظ. مٚطة ٢ٚة دلبٍٓٚ  ٗٝ غٚة   ك٘ة
   ٘ شمس ٗٝ شؤز ٢ةةرشبٗ ًةٞة ٗز٠ٝ مسة٘ة ٗٝ شؤز      ططةٞة ٗٝ  هٞمسٞز٢ةٞة خٟ مسة٘ة َبٞو ٗ ضةٞة ٗ خةةؤؽ ؾة٘ة

ه لٟ ُرَٚٞكٞة      َط٢عخؤغٞٗٙطو مس٘ٗٝ. مسَِٞٙٚم  مسٞ ْ. خٞة و ٢ٞكٞة ٞة غٞٙسٝ  ٢ٞٗ ُرٗٝ ُرز َب
ٗز٠ٝ خؤٙةةرْ ٗ مٚطةة   رمسةةؤ  ٝقعةٟة  ٗذًةّة  مٚطةة  ْ مسةٞة طةٞة ؤز هةٞة ًة٘ة ٝاَٚلٟ كًٞةةدب ش  ر٢ٞكةٞة

ٗٝٗ وةةٞة ٠  ٢ةةةرْٗب ٠ ًَ٘ر   ٞزٝ كةةةس ٗٝٗ هٞطةةٞة  ؾةةةكٞضةةٟة هةةٞة  ٝٗز٠ خةةةؤ٠ كؤكس ؤاةةٞة
  ٞ ز مسة ٗٝ   ٝضٟة كةس ٗٗٝ        َطى٢ عزٝقٚقٞكرُٚر  هٞضٞة ز٠ وٞ كٞة ٗز٠ مسٞزبًبٞة مسٞز ٠ ض٘ة ارغٞة

ٗزٝ        ه لٟ وٞ كةٞة ُرٗٙةةرْ ُةةرْ  ضة٘ة ٠ قرٗاسضةةَّٚ كةةس ٗ خةٞة ز ٗ ًة٘ة بقٚعِٟٚ وٞ كةٞة مسةٞة غةٞة
 . 153 مسٞ  ضؤزبْ  غؤزٝاٟ ضُٞد رطٚممسٞز ٠ . ٗٝ هٞ  ٗبٙٚدب ُٞا٠ٝٗٞ ٢ًٞرل 

  ُٚٔرٙةةةٞو وٞ كةةةٞ شٝٗو ٢ةةةٞكرٗ ٢ةةةًٞرزٝاَٚم  ب٢ًٞةةةٞشزََٙ . ٗٝ مسةةةٞ  ر٢ةةةًٞرل مٚطةةة
ٖ ًٗةةٞو ٢ةةٞكر. هةةٞ  ٗب٠ ٗٝقةةراٟ  غةةر ٘ضةةٞزمسٞخؤٙٚٞكٟ اةةٞٗبٗ  ًةة٘ ٝاَٚلٟ شؤز َل 

  ٠ ك٘ز ٠ ٓراؤاٞ ةَٚط٠ٞ. مسَِٞٙٚم ٢ًٞرزٝاٟ كس ٗٝ  هٞ ثرغةدب ً٘ه لٞكة٠ٞ   ٞزي مسٞم
زي ٠ ك٘ز ٙةدب مسةٞؽ ٢ةٞكرٗ    ٞ    ًرل مس٘ بق    ًرل َطري ٗ  ًةرل مة  رطٚ ًرل مهٞ مسِٟٞٙ 

 مس٘ٗٝ. رطٚزٙس   كٞ مسٞغٟ ًرل مٞخؤغٟ  َٙوٞ وٞ ٠  َ

                         
ٞه ة  ضةة    153  ةٟة مةةرلبق  ٢ةة بز مؿةةس٠  ٗٙب ز ٠   ٞ قة٘ة طٟ كة٘ة ز ٝ ْ  مسةةرزبَ مسةٞة طٟ َ٘كٌةةدبز٠ ٢ةٞة زخرو مسةٞة

ٗ ُةةةرٗٝ ةةةدش  ٗ كةةةس ٠ مسةةٞة َةةةركٌٟ ٢ةةٞة ٗٝ ٓراؤاةةٞة َ٘ل ٗ ُةةةرز ٝ  زُٝٗب َ مسةةةرزبَ مسٞطةةٞة اٟ ضةةةؤزْب  هةةٞة ًٗةةٞة
ْ    ٗووةةةؤز قةةةسَٙض ٙؼ مسرضةةٟة مسةةةرزبَ   بزٝٗٝٗ ضةةةة مٞؾةةةسَٙم ذٙةةةرٗٝ. ٗبوٚعةةٞة ز َٙلٟ خةة٘ة طٟ ُةةةرٗ كةة٘ة مسةةٞة

 ٗٝ.  ٢ً٘ٞرل٠ ٢ٞز ٝ ْ مسضبدا، ٌٓر٘ط ٖزخرو مسٞطٚؼ  ٞه شًٝرُٟ غرٞض   ٗزخرو ٢ٞكرٞض
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ٝ   ٞ ثةرل مسة٘ بق مسة    ٢ضهٞ ثرغدب ا٘ٗغٟ اٞمٞز ٗ رًرل مٚط  ٗ   مسة٘ٗٝٗ هةٞ ُرٗقة٘ٗ
  ًرل مس٘ بق ٠ مسسب٠ ٓراؤاٞ ةَٚط٠ٞ ٗ  ؾً٘روو  ٠ هٞ ٢َٚسبْ شٝٗو كس ٗٝ.

ٗٝ. ٘مسةةبا   ٥ابا =غىىفا٥ا  َةةركٌٟ  غةة  ر٠ مسةةسب٠ ًةةرل مٚطةة   154 وةةٟ مسةةٞ غةةرٝ م
  ٠ مسةسب٠  ٢ًٞٞرلَٙلٟ ٢رشبٗ زٝغٚد مس٘ٗ. مسؤ ٠ٝٗٞ٢ كٞ َٞوٟ كركٟ هٞ  ثرل مسة٘ بق مسة  

مسٞمسٞ مسطََِٚٚوٞٗٝ  هٞطةٞه ٟ كٞٗاةٞ غةٞز ٝٗٝٗ ُٚٔرٙةٞو  ثةرل مسة٘ بق مسةط ٠ ك٘غةو  ٗٝ         
ؽ شٝٗو كةةس ٗ ٢ةةًٞرزٝاَٚلٟ ٗٝ كٞزك٘كٚػةةٟ هةةٞ وصه بةةر   مسٞزٝمسةةٞزٝ ٓةةٞٗهَٚس  ً٘ؾةةب 

طٞٗزٝٗ مسٞغؤزٝاٟ  بًٞشزبُدٗ مسٞ ضٞزمسٞخؤٟٙ ٢ٚدبز٠ٝ كةس . ٗٝ كةٞ ٢ةًٞس٠ خة٘ب٠     
مسةةٞةة َِٓٚةةر  ضةةة كةة٘ز ٠ ًةةرمس٘ٗ: ٢ةةًٞرل ضةةٞٙف ٢ةةٞ  ّٙ  ٢ةةًٞرل مص٢ةةٞ  ّٙ غةةرل           

 ضوٌٚرْ مسط.
ًةةرل ضةةٞٙف ٢ةةٞ  ّٙ  طةة ٗ ٗٝقةةراٟ كةةس   هٞمسٞز٢ًٞةةٞ ٢ةةًٞرزٝو كٞٗاةةٞ  ٝع ًةةرل   

ٓةٞٗهَٚس٠ كةس  مسةٞ ًٞزكةٞشٗ ً٘ ٝاَٚةم ٢ًٞرزٝاٞكة٠ٞ         َٞ ٢ةًٞرلٝ مص٢ٞ  ّٙ غرل. ٗٝ ٢
ُٟٗ  ٢ٞقةة٘ٗ مسةةؤ قةةٞؼٟ مسٞغةةدبٗ كةةٞ     ْ٘ ضةةوٌٚرُٟ وةةرُ اطىىةكةةس . هةةٞٗ مسِٞٙةةٞ ب ض٘ه ةة   

ُٟٗ  ٘طٞٙػوٞ ٢ٞٗ ُرٗٝ  مس٘خورَُٚلٟ طٞٗزٝ مسٞ ًةرل مص٢ةٞ  ّٙ كةسبٗ مسةٞ ٢ةًٞس٠  وةرُ      
 َ . 1534ٖ   941طرلبٗ ك٘ذزب.  

 

ِ ُٟٗ  هةةٞ  ٗب٠ ًةةرل مص٢ةةٞ   ٘وةةرُ ٘ ٢ةةَٞ ٠ّٙ  ٓٞٗهَٚس٠ةةدب مسةةٞ َطةةري مسةةٞطٟ  بضةة
َٚ -٢ةةًٞرلٝ هةةٞ  ٗب٠ مسةةَِٞٙٚم    -  ٗٝقةةراٟ كةةس  ٞزي مسةةٞمةة ٌٖرُٟ غةةرٗٝ كةةٞ ٢ةةًٞرل ضةةو

ٓةةًٞ٘ٗ ٢ةةًٞرزٝاٟ ضةةؤزبُٟ طساةةٞ  ٝع خةةؤ٠. مسةةَٞ هةةٞ ثةةرؽ مسةةَِٞٙٚم  ًةةرل ضةةٞٙف       
 ٝٗٗٝٗ٘  ٠ زَي زبضةو مسة  ٞزي مسة ٞمة  ٢ٖٞ  ّٙ ك٘ز ٠ ًرل َطِٟٚ ك٘ز ٠ ًرل مس٘ بوٟ غةر 

 ز ٗ  ٝم٘بٙٞكٟ شؤز ٢ًٞرزٝاٞك٠ٞ ضُٞدٝٗٝ.هٞ  ٗب٠ غٞ
                         

  ٢ٞه ة: "٢ٞٗ ٢ًٞرل٠ٝ كٞ ثةرل مسة٘ بق مسةٞطٟ    261زٝكٞٙدب  ك٘ز هس  ي ث٘ ٗووؤز قسَٙض هٞ ٢ٞ  154 
٘ ٢ٞزي  مس٘ٗٝ". ٗٝؿر  ٢َٞ ٢ً٘ٞزخيٞ  هٞ مِٟٞٙ ٞم ٖٙد٠ ك٘ز ٠ غرٞ ٢ًٞرل ض  ك٘غو ز ب  ي ثى

ٗٝ ًرل     ًرل مس٘ بق  ًرل َطريرزي ٠ ضؤزبْ ق٘بز ك٘ز ٠ مس٘ٗ: ًرل مٚطٞم ٖ  ب ٢ٞه ة  غر251
 بق مسٞطٟ ك٘غةو. كةٞٗبمس٘ٗ ٢ٚطةٌٟ  ٢ةًٞرل     ؤزي  ثرل مسٞزي. هٞ ؾَٞٚ ٠ٞ  ٗبٙٚدب ٢ٞه ٟ ًرل مٞم

سب٠  ٗٗ مسة  رمسةة. قةُ٘لٞ ًةرل مٚطة     رطة ٚزي  ٢ٞمسة ك٘ز ٠ ًرل مٞمٖ مسة. غر طٙد٠  ٢ٞمسة غٞه ٞٞض
 دزٙظ.٢ٚخ دلبٍٓٚ ٗ غ٢َٚٚمس٘ٗ: 
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٘     ا٢ْمثًٗٞاٟ مَ٘٘ل ٗ  ٗٝ  ضة ٙف ٢ٞة  ّٙ مةرةص مس٘ة ْ َطةري مسةط ٠   يطىا   هٞ ًرل ضٞة
ٓراّ.     َط٢عر ٙٞٗ مسٞٞػي٢ًٞرل٠ م ٢ً٘ٞزب٠ ك٘ز ٠ اس٠ ُرز ٝ ضٞز٠  مسٞ َ هٞة مةؤ ٠ٝ ُٞة

      ٝٗ ًرل٠ مسسب ؤضةةو قة٘ة ٠  غةةرش٠ وةةسْب ٙ٘ضةةف مسةةط ٠ ٢ةٞة و  مسٞوطةٞة ي ٗ ؤضةةور٢ًُٞٚٔرٙةٞة
 ٌرْ هَٟٚ وبَ٘ٗي ُٞكس ٗ ك٘غوٟ.ْ ضوَٚيطاهٞاٟ كس . مسٞ َ ض٘ ٝخر

ز ٠  كٞة  ٠      ٞمة ٖ ٌرْ ٠ ك٘ز ٠ غةر هٞ  ٗب٠ ٗٝقراٟ  ًرل ضوَٚ زي مسٞة    ووٟة مسٞة  ٠ ك٘ة
ٗ مسةؤ ال٠ غةر    مسٞة َ  ضىب،  ٌٓةر ٘طى  َٖطري مسٞطٟ  بضِٟ ٢ًٞرزٝاٟ ضؤزبُٟ شٝٗو كس   ق٘ة

ًرٗٝ . هٞة  ٗب٠ ٢ٚعةدبًٟ   ٞضة ٌرُٞٗٝ كسب مسٞ َةركٌٟ   ْ ضوَٚيطازٝف ض٘ط٘ثرؽ مسَِٞٙٚم هٞ 
ً ٢ًٞرل ضٞٙف ٢ٞ  ّٙ  خٞه لٟ ضؤزْب ٢ٚطذلَرًٚرْ هٞ  ي كةس  كٞة  ووٟة مسط ٙةرْ مسٞة      ؤضةور

      َ   ٟ َٗب ًرزٝاٟ مسةةؤ َُٚةةسزبٗ ُةٞة زًرُٟ ٢ةٞة ْ قةٞة مري كةةر  ٗٝ ٗبوٚعةٞة ًرل مسةةؤ اةٞة زٙس ٙػةٟة ٢ٞةٞة
  زبٙٞٗ ُصٙم مسٚطو ضره َٚم ٢ٚدبزٝٙٞكٟ مسرغٟ كس .

مسؤاةٞ ٢ةًٞرلٗ  ٗٗ ضةره َٚم مسةة غةٞز ٗ ٓةٞزب        بق مسةٞطٟ كة٘ز ٠   ؤهٞ ٗب٠ ووٟ مسٞ   مس
 َٚ ٌرْ مسةةٞطٟ مسةةسب٠ هَٚةةٟ زبضةةو مسؤاةةٞٗٝٗ مسةة٘ بق مسةةٞ   ٢ٚةةدبز٠ٝ كةةس ٗٝ  هةةٞ ثرغةةدب ضةةو

  ٘ ٞ   يطىىاخةةؤ٠ زبُةةٞطسا٘ٗٝٗ قةةؤاٞ ال٠ ضةة  َطىى٢عْ َطةةري مسةةٞطٟ مسر ِٙةةرْ ٗ هةةٞٗ  مسةة
 ٢ٌٚدب ٠  زبٗٝاةٗ هٞطٞز بُٞٗٝ ب هٞ مٞوسٝ ٗٝقراٟ كس ٗٝ.

 
  ٢ًٞرزٝاٞكةة٠ٞ مسةةؤ ضةةرى مسؤاةةٞٗٝ. ٢ةةًٞرلَٙلٟ  ٌرْ مسةةٞطٟ مسةةسب٠  مسةةٞمسة زٝوٚةة  ضةةوَٚ

مر ي زٝمٚٞو ثٞزٗٝز مس٘ٗذ  هٞ ارزخيَٚلدب مسةٞ هٞغةلسَٙلٟ ضةٚرُصٝ ٓةٞشبز ضة٘بزٙٞٗٝ      
٘ اةةر ُٟ كةةس ٗٝ. ٢ةةَٞ مٞغةةرلٝاٞ هةةٞ    ٠قؤاٞضةةٞز مٞغةةرلٝاٟ  شبشب  ٗ غةةلرُدٗٗٙٞا 

زب  ٗٙطةو٘ٗٙٞاٟ هٞغةلسٜ مسلراٞضةٞز     ْ٘ ًة يطىا ي غلراٟ زَي كس ٗٗٝٗ ض٘ؤضور٢ًٞ
ٌرْ مسةةةٞ  هةةةٞٗ ٗٝووةةةٞ ب قةةةؤاٞ ضةةةٞز ٢َٚةةةسبْ ٗ اةةةر َُٚلٟ شؤز٠ َِٓٚةةةرٗٝٗ ضةةةوَٚمسةةةٞ َ 

ً ٢ٞ ٙرز٠ مسرغٟ ُرز ٗٝ مسؤ  َط٢عمسٞ ٖ . 994ي هٞضةٞز ٢ًٞةٞ ٗبش٠ زَي َِٓٚةسبٗٝ     ؤضةور
 ٌرْ مسٞ  مسٞ ًٓٞ٘ٗ الٙٞكر ُرٗمسرُطٟ مسآلٗمسؤاٞٗٝ.ٗٝ ضوَٚ

 

رََٚبٟ زي مسةٞطٟ كة٘ز ٠ مسؤاةٞ ٢ةًٞرلٗ هٞطةٞ  ؾة      ٌٞرْ مسةٞ  مة  هٞ  ٗب٠ ٗٝقراٟ ضوَٚ
غٞزٝقِرًٞ ب  ٓرٗمٞؾسٝ. ٗٝ غٞزٝقخرْ ار شًٝرُٟ ٢َٞ ٢ًٞرلٝ مسرضٟ ضؤزبْ ٢ةٞكر.  

 ٗٝ  ٗبٟٙ ٢َٞ٘بزي ٢ًٞرزٝاٞكٞ  ار ٢َٚطور مسرؽ اٞ وٚ  ُٞكسبٗٝ.



 281 

ٗ ثرغر ٓراٞ ً٘ؾب  ًةرلٝ  ٝضسٞز بز خٖٞ  ب  كٞ ض 1139ارزٙخ ُعٌٚر  ٢ٞه ة هٞ 
ٞ   ٞػيٙد خةرُٟ م ٞمسٞطٟ ضؤزبْ ٗ ض ٗٝ ٓراِةٞال٠. هًٞةٞ ٗب َةره ٟ    ر ٙةٞ  مسةٞ هٞغةلسٙرُ

٢ةةَٞ٘بي ٗ ًةة٘ ٝاٟ   َمسةةٞ   زي مسةةٞ   ًرلٝمسةةٞ   مسؤاةةٞ ٢ةةًٞرل  ٢ٞةةٞمسري  كةةٞ هةةٞ  ٗب٠ مةة  
 ٞ.  ٢ًٚٞرزٝاٟ  ًٞموَ٘ ُٚ

هةٞ   ٗٙةّ  ٗ    ًٖٞزكةٞش٠ ٢ةًٞرزٝو  طةر     155 ٗبُةدش ٝمسٞطَ٘ٙس٠ٝ زبثةؤز٠ ٢ٚةدبزٟٙ ز  
 زٙس  ٗ  كرهٚ رُٟ  ٗ  زٗبُدش  مس٘ٗٝ.ٞهٞ  َ ٖطر

ب٠ ضؤزبْ هٞ مٞؾس٠  ًٝٓٞةدب ًٞزكةٞشٙرْ هةٞ   ٗٙةّ وةٞ        ٗبٙٞ كٞ ٢ً٘ٞزظاٖس 
ًٗةةٞاٟ مسٞمسةة٠ٞ َ٘  هةةٞٗ  ًةةرْٗ. هةةٞ  ٗبٙٚةةدب َل 1731ٖ   1143مسةة٘ٗٝٗ اةةر اةةرزخيٟ  

 َٚ ٌرُٟ  اةةُٞطٟ ثةةة ٓٞه كةةِْٚ٘ ٗ  غةةلٞزي مسةةٞ  ٠ ٢ةةًٞرل٠ ضةةؤزبْ  ًٞزكةةةٞش٠        ضةةو
ٌرْ مسةةٞطٟ كةة٘ز ٠  هٞضةةٞز غةةرخٟ َةةٞزٙس     زٙس . ضةةوًَٚٞٗٞاٞكةة٠ٞ مسس ؤاةةٞ  َةة  َ٘ل

ز٠ اسٙػةٟ  بُةرٗٝٗ   اثى ٢ر َط٢ع  وٞ ٙٞكٟ ًَٞلًٟٞ  زٗضو كس ٗٗٝٗ مسٞٗوٞض٘ط 
 َٚ ه٘زبُٟ  مسةة٘ٗ  ٢ةةَٞ ٞز٠ ًةةٝٙةةدٞخ َخدًةةٞاٟ مٚوٌةةٟ كةةس ٗٝ. ز٢ٝةةٚظ م٘هةةًٞر٠  غةة

باٞ هٞ َةٞزٙسٙؼ هةٞ  ٝع مسٞمسةٞ ُةٞةراٟ ُةٞمس٘ٗٝٗ ُرز بَةٞو كةسبٗٝٗ هةٞ مةً٘سَٙلٟ          ذ
 ٗٝ.زٙس  َُٚرزبَٞٞقور ضره ٚدب ٢ًٞس٠ خ٘ب٠ مسٞةة َِٓٚرٗٝٗ هٞ  َ

 ٘ ًٗةةٞاٟ مسٞغةةةدب  ٘ٙةةٞاٟ قةةةٞهوٟ  ٢ةةَٞ مسٞطةةٞ  مسةةةَِٞٙٚم هٞطةةٞ  َل    بمسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ زٙ
اَٚلك٘ٗٝٗ طةرلبٗٝٗ هةٞ مسٞغةدب َةٞثظ كةسبٗٝٗ هةٞٗ  ٗٝقةراٟ كةس ٗٗٝٗ هةَٞ  ٝٗزٝ ب          

ز٠ اثىىىى خةةةةرُصب  ٠ خ٘غةةةةلٟ  ً٘ ٝاَٚةةةةم ٢ًٞرزٝاٞكةةةة٠ٞ ٢ٚةةةةدبزٝ كةةةةس ٗٝٗ شؤز ٢ةةةةر    
 ٠ٞ مسٞةٟ َٓٚػو٘ٝ.ٚخٞٙسٙ
َٛ ُةةةٞكسبٗٝٗ  ٢ضىىىمسٞضةةةوٟ اٞمةةةٞزٌٗرْ مسةةةٞ   مسٞز  ٠ ضةةةوَٚٞزي مسةةةٞ مةةة مسٞمسةةة٠ٞ ثةةة

٢ًٞرزٝاٞكةة٠ٞ مسسؤ ؤاةةٞ طُ٘ةةد٠  كرهٚ ةةرْ   كةةٞ هةةٞ  ؤه ةةٟ  ٢رالُةةر  ب ٗ هةةٞ ًٞ خةةٞزي       
                         

ٞ    1919 ٝزَةةٞق مسةةٞ ٢ةةَٞ٘بزي ضةةره ٟ      155  ٗبُةةدش  ٠ٝ زاضىى  زبثةةؤزَٙلٟ ٢ٚةةدبز٠  ٝزَةةٞق مسةةٞ وةة
٘ َ  ب هٞ مسٞغدب  1921ُ٘ٗضسبٗٝٗ هٞ ضره ٟ  مسة  كةسبٗٝ. هةَٞ زبثةؤزٝ ب  خ٘ ؾةٞٙٞكٟ اةرزخيٟ       طى

َٛ ٢ةٞكر  ٗٝ ُةر٠ٗ   1141َ   1631ضؤزبْ ٓٞٙٞ  كٞ هٞ ضره ٟ  مسةٞطصب ٠ٝ ضةؤزبْ    ٖ ٝٗٝ  ٝع ث
         َٚ ٌرْ مسةٞ   مسًٞرلبْ مسٞطٟ ٢َُِٞ٘ٙة. هًٞةٞ ٗب  ٝز٢ٞكةٞٗ  كةٞ ُةر٠ٗ ًةرلٝ مسةٞ   زُٝطةٞ كة٘ز ٠ ضةو

  ٞ ٚةةٞ  مسةةٞ َ مسةةٞ  ٠ٚ ٢ةةَٞ زبثةةؤزٝ ًةةٞموَ٘ ُ ذمسةةة   مسةةؤ خرُٞ بُٞكةةٞ مسؤاةةٞ مٞهةةَٞ. ٓٞزقةةُٞدٝ ٢ًٞخةة
 ُرمٚ ةٟ  مسؤ مسرضلس ُٟ ارزخيٟ  ٗبٟٙ ضؤزبْ  ٢ٚطوٚ ر ًٝرْ زَي كس .
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ٝٗبُةدش ٠ كةٞ هةٞ ثرغةدب     َ    ٝزمسُٞةد٠ ز   1778ٖ   1192 ٝزمسُٞد٠ زٗبُدش ب مسة٘ٗٝ   
مسةةُٞر٠ٗ خؤٙةةٞٗٝ مسةةٞ  طةةٞزي مةةٞزي مسةةٞ   غةةؤزٝاٟ ضةةُٞدٗٗٝ  شؤز مسةةرؽ ٗ هةةٞ ٓةةٞز ٗٗ 

 مسةةٞ وةةٞ ٠ ضةٞز  ٝزٙةةرٗ ضةةٞزٝسلٞ  وةةرٍٙ كةس ٗٝٗ هةةٞ  ٗٗ ٢ةةر٠ٗ زٝٗبُةةدشٗ   ضةٞزٝٗٝ  
 مسرهٞكٚرُٚػدب وٞ ٙٞكٟ مسِٚر كس ٗٝ.

غةة٘ش مسةةٞطٟ طةةٞٗزٝ ٠ كةة٘ز ٠ مسؤاةةٞ ٢ةةًٞرلٗ ًٞزكةةٞش٠       ٥ٛىىزي مسةةٞ    ٞهةةٞ  ٗب٠ مةة 
َ   ٗٝ مسٞزٝمسٞز َ٘كٌٟ خؤ٠ طٞٙرُدؤاةٞ  1778ٖ  ٢1211ًٞرزٝاٟ مسس ؤاٞ زٝٗبُدش  

ٗز٠ ٢ةٞٗ ُةر٠ٝٗ َِٓٚرٗٝاةٞ    ٗمٞغةرٙس٠ طةر   ٗوٟ   ٙرُةر  رْ  ٗٝ  ٝغٙكرْ  ٓرٗ ٝضٚد
 ذَٙس  ٝضٟ خؤ٠.

٘غةة٘ش مسةةٞطٟ مسكةة٘ن ٠ ٢  مسةةٞطٛ ك٘ز ٙػةةٟ  ٢ًٞرزٝاٞكةة٠ٞ اٞٗضةةٚ  كةةس ٗ  ٞظيةة٢ٞ
قةةر مسةةٞطٟ ؿىىطَ٘ك٘ز ٙػةةٟ هٞضةةٞز غةةَِٟ٘ٙ مسةةرٗكٟ زؤٙػةةو. هةةٞ شًٝةةرُٟ ٢ةةًٞرزٝاٟ    

ًٞزكةٞش٠  ٘غ٘ش مسٞطدب  ضٞزهُٞ٘  غٞز ٠ مسٞمسٞ  ٝضٟ ثَٚلةس ٗ َةٞار مسةَِٞٙٚم    ٢ك٘ز ٠ 
٘ َٞزٝٗ اٞٓدٙد كسب. مسةٞ َ  ؾ٢ًٞرزٝاٚؼ ًَ٘ر قةر مسةٞ  هةٞ ُٞاٚ ةٞ ب هٞغةلس٠      ؿىط

 مسٞمس٠ٞ غلرُدٗ غَِ٘ٙٚرْ كٞٗو ٗ ك٘غورزَٙلٟ شؤز٠ زَي كس ْ.
طُىى٘ خىىا   ٣  افِٙةة٠ٝٗٞ ٢ةةَٞ غةةٞز ٝ   قةةر مسةةٞ   مسةةؤ مسس ِِِ ؿىىطَ٘هةةٞ  ٗب٠ مسةةَِٞٙٚم   

ٚ  ٗ  ثرغر٠ مسٞمسٞٗ هٞ  ٗب٠ ٢َٞ٘ظيٞككٚدب مسٞ َطري  مسٞطٟ ك٘ز ٠ ً ٞ  ٝضةٟ  ٢ٚرغةو
 رَٚٞقدٙرْ  ٗ  ٙة ٞ َٟ ٢ًٞرزٝاٞكٞٗ اٞضي٘ز٠ مسسب٠ كس  مسٞ َركٌٟ  ٓؿكس  مسٞ ٢ٚ

٘ ٠ة   مسةٞطٟ ك٘ز  ًٞة ٞكرْ ٗ مسسب ؤضو. ق٠ٝ ضٚد٘ٝكطْمسط ٙػٟ كس  مسٞ َركٌٟ ًٞ
 ٖ  ب ٗٝقراٟ كس . 1242خؤغٟ هٞ 

 

 ًٗةتى ثاظا كؤرة:٘حل
. ٘بضةري ٗ ٓٞه ٚ   مسٞ   هةٞ  ٗب٠ ٗٝقةراٟ مسةرٗكٟ  ٓةٞز ٗٗ ًرًٞكة٠ٞ طةسو      ًٞٞق

ٗٝ مسٞزٝمسةةةةٞزٝ  ٝضةةةةٟ كةةةةس  مسةةةةٞ طةةةةٞٗزٝكس ُٟ ٢ًٞرزٝاٞكةةةة٠ٞ. مٞغةةةةرٙس٠ ضةةةةٚو٘بْ  
ًٗٞاٟ مسٞمس٠ٞ هةٞ  ٘مٞو  َلاط٥ٝ غرلٗبْ  ٗ مسسب ؤضوٟ هٞطٞ  ض٘زقٟ َِٓٚرٙٞ ذَٙس 

زٙس   ٝزثٞز بُةةد. غةةرز٠ ٓةةٞٗهَٚس٠ شٝٗو كةةس ٗ مٞغةةرلٝاٟ  شٝٙةةٟ  بًسكرُةةد.      ٞ َةة
٘ مسرمسرُةدب  ٠ة كس ٗ شَٟٙ كؤ٠ٞٙ هةٞ مسةِٟٞٙ خؤ  ٢ره وْ٘ٗ كؤثس٠  كؤٙٞٗ زبُٚٞغٟ  بطرل 

 كس  مسٞ ضٞزَٞ .
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ٝاٟ ًرلٝ كؤزٝ  ٓٚكٟ  ثرغر مسٞزبًبٞز٠ مسٞ و٘ٝو ٗ غٚدضا ٝزي زٞٗبزي مسٞغدب  م
َٛ ُٞكسبٗ مسةٞ ُةرمٚ ةٟ ٢ٚػةٞك٠ٞ مسةٞ غةرلِٟٙ مسس ٙةٞٗٝ. َل       ًٗٞاٞكة٠ٞ اٞؾةدٙ    ٘ث

 كس ٗ زٗاب٠ٞ ًرل٠ ًرلبُٚػٟ مسؤ ضُٞد.
ًةةةٟ ثَٚلةةةٞٗٝ ُةةةرٗ مسةةةٞ ظىىىَ٘ٙلٟ مسةةةرؽ ٗ ًُ٘وةةةَٞ  ب  هٞغةةةلس 1833ٖ    1249هةةةٞ 

ثرغر ٠ مسر ِٙرُٟ  زٗٗٙلس ٝ مسر ِٙرْ. ٗٝ هةٞ  ٗب٠ قةُٞد غةٞز َٙم     راٞغ٘ٙقٟ  ً٘ض
طةةةةٌرمٚى ثرغةةةةر٠ مسر ِٙرُٚةةةةدب  مةةةةٞوس٠ٝ طةةةةسو ٗ هةةةةَٞٗٙ٘ٝ قةةةة٘ٗٝ ضةةةةٞز   ٢ٚهٞطةةةةٞ  

ر ٙٞٗ ضٞمٚد ثرغر٠ َركٌٟ ٢َٟٞٗٙ ٢ٞضرل كةس ٗ غرزٝكٞغةٟ شٗٗو كةس . هةٞ     ٞػيم
زي ٞمػٚقٞ  ٗ ك٘غورزَٙلٟ شؤز٠ زَي كةس ْ. مة  ٞزٝقٟ  مسط٘ٙٞشٙدٟٙ ثرغدب زٗٗٙلس ٝ 

مسةةةٞطٟ ز٢ٝٚطةةةٚرُٟ طةةةسو ٗ ُرز ٙةةةٞ زٝٗبُةةةدش  ٗٗ ضةةةر  َٞثطةةةٟ كةةةس ٗ هةةةٞ ثرغةةةدب  
زٗ  ًةةرز ّٙ ٗ ًٞةة٘دي م٢ةةٚشٙس٠ٝ ٞك٘غةةوٟ. مسةةٞ زٙ٘بٙةةٞاَٚم هَٚةةسٝٗٝ ز٠ٗٗ كس ؤاةةٞ ةةة 

  زخرْ مسٞ  شٝٗو كس ٗٝ.ُٞؿٚبري ٙػٟ هٞ مس
ر كؤزٝ   هٞ ًة٘ ٝاَٚلٟ كًٞةدب طةٞزَي ٗ اةرُٟ  بطةرل        ثرغر  ثرغًٞٞٞ  قؾخ٘ 

كةس . هةٞ زبُٚةةٞٗ  ٝغةوٟ ثػةةدٝزٝٗٝ اةر ُٞؾةةٚبري ٗ ًةرز ّٙ ٗ هةةٞ  كٞهٞغةري ٝٗٝ اةةر       
 ٗز   َ٘كٌٟ ةرز٠ مس٘ٗ.٘ ًٞعي

    ٘ ًٗةةةٞاٟ ٘  ثرغةةر  َل ًٞةة ٞٗ غةةٞٗكٞاٟ ق ذمسةةَٞ اٞزَةةٞ  غٞهٞمسةةٞ ضةةُٞدُٟ ُ ةةة
غىىٝد ٠ز رقةةَ٘ؿىىط َ٘ععىى٢ةةٞ ز ٞٗ   ؾةة٘ظيْٞ ًةةيطىىاُةةٟ اُٞطةةٞارٗ كةةس . ضةة٘امثىىمةة٘

ٗ  ٘ظيٞثرغةر٠ مسٞغةدبٗ ًة   ضىا  ٝزي زٞ٘ مة ٠ثرغر٠ مسٞ هٞغلسَٙلٟ شؤزٝٗٝ ُرز ٝ ضٞز
 ٗز مسْ٘ٗ.٘ثرغر٠ ً٘ؾو ٚؼ مسؤ ً٘مرُٗٝٞو ٢ًٌٞ

 

  ثرغر  كٞٗب٠ شبُٟ خؤ٠ كَٚػةرٙٞٗٝ زٝٗبُةدشٗ هةٞٗ  مسةؤ ً٘ بقٞمةٞ       ًًٞٞرل ق
هةةٞ  ٗب٠ شٝٗو كس ُةةٟ مسر ِٙةةرْ     ،َ٘ععىى٢ةةٞ ز ٞكةةس . هٞغةةلس٠ ؾةة   سضىىخةةؤ٠ َةةر 

ثرغةةرٗ هٞغةةةلس٠ ً٘ؾةةو ٚؼ  مسٞضةةةٞز ٓةةةٞٗهَٚس ب   ضىىىا ٝزي زٞزٗٗٙلةةس ٝ زٝٗبُةةةدش. مةة  
ثرغةةر  ضىىا ٝزىل ٞمةةٚ  َ٘ععىى٢ةةٞ ز ٞزٗٗٙةةرْ اَٚلةةس . مسٞغةةَٚلٟ شؤز٠ هٞغةةلس٠ ؾةة    

مٞغرٙس٠ ك٘ز  مس٘ٗ. ٢َٞ  ٗٗ ٢ؤز ٗٗٝ  هٞ  ٝغوٟ  ٙرُرٗ َٞزٙس ب  ٓٞه ٚرْ  ب. ًةرل  
ً٘خرمسةةٞز٠ٝ هٞطةةٞ   َ٘ععى ٢ةةٞ ز ٞ  ثرغةةرؽ  طةٞزي مةةٞزي مسةٞ  ٠ طسابةة٘ٗ. ؾة   ًٞة ٞق

      ٞ ٙةس٠ كةةس . ٗٝ  رحى كةس ٗ هةٞ خةَّ٘ٙ ز غةةوِٟ ً٘ضة٘ه ٌرُرْ ٗ ً٘خرهٞقةٞاٟ خٞهٚ ةٞ  اةة
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ثرغةر  غىٝد  ٠ز رقة َ٘ؿىط   ثرغةر اٞضةوٌٟٚ   ًٞة ٞا٢ٌِٞٚراٟ  بٙٞٗ هٞضٞز ٢ًٞٞ ًرل ق
زي ٞٗ كةةسبٗ طٞز بٙةةٞٗٝ. مسةةٞ َ هٞضةةٞز ُ٘ٗضةةِٟٚ مةة   ٘ي ٗ مةةٞقؤضةةور٢ًٞمسةة٘ٗ. ٗٝ مسسبٙةةٞ 

 . 156 طساٚرْ ٗ ك٘غوٚرْ طسبصٕٚ ب هٞ  ٖ 1253ثرغر٠ مسٞغدب  هٞ ضا ٝز
ضة٘ي  ٝ  مسٞطٟ مسسب٠ مس٘ٗ مسٞ َركٌٟ ضةؤزبْ. ز ٞظي٢ٞ  ثرغر  ًٞٞهٞ  ٗب٠ ًرل ق

  مسةةٞ   هةةٞ  ٗب٠  ٗٗ ضةةر   هةةٞ    ٞظيةة٢ٞر ٙةةٞ مسةة٘ٗ.  ٞػيثرغةةر٠ مسسبغةةٟ  َةةركٌٟ م  
ٌرْ مسٞطٟ مسسب٠ كةسب مسةٞ ٢ةًٞرل. مسةٞ َ مسةٞ ضةٞمسٞمسٟ       ضوَٚ ٗزٝف ٢رًؤشبكرُٚٞٗٝ ك٘ذزبط٘

غةةٞؽ ًرُطَٚةةم ٢ةةًٞرزٝاٟ مسةةة كةةسب  هةةٞ ثةةرؽ مسةةَِٞٙٚم  ٗٝ هٞضةةٞز الةةر٠     مسَٚلةةرزٟٝٙ 
ر ٙةةةٞٗٝ ٓراةةةٞٗٝٗ  ٞػيًٗةةةٞو  زٝضةةة٘ي ثرغةةةر هةةةٞ م   ٘مٞ ٠ٝ َلر٢ةةةٞٓرزي  مسةةةٞ ً٘ضةةة  

                         
 . 1871ًٚوِٚغ  ٗٝووَٚم كٞ قؤاٞ  ٗبْ   زٝض٘ي ثرغر هٞٗ  ٗبزي مس٘ٗٝ  اٞوسٙبْٞ  ًَٚ ٞز  156 

   ثرغر٠ مسسب٠  مسَٞ اٞزَٞ مسؤ طَٚس بٗٝاٞٗٝ:ًًٞٞرةٞزب٠ ق
٘ ٗ  ثرغر ٗٙطوٟ ٗ اٞك٠ٞ هٞ ٝع َلًَ٘ٞٞ  ب مس٘ٗ كٞ ق 1834"هٞ  ٝٗز٠  ُةٟ  امثى ًٞاٟ مة
٘ ٠  ثرغةةر ٢ٞٗؾةةرقٟ قةةرؼ  ًٞةةٞمسٚخراةةٞ ذَٙةةس َةة٘كٌٟ خرُةةٞ بُٟ خؤٙةةٞٗٝ. ق    ٗ ُةةٞةرو مسةةدب 

ٗ   ٢٘ٝٗٗٝٗٚدبزٟٙ هٞ خؤٙةدب ةةًٞ  كس مسة    ٗ ٠٘ كة٘ز   ٢ٚةرالاٟ  زبٗضةَٟٚ ٗٝكة    ٗ  اة٘بُٟ مسةٞ ٢ةؤز 
 ٘ ضةة٘ي ثرغةةر وً٘رُةةدبُٟ هٞغةةلس٠ مسةة٘ٗ  ٗٝ ٠ٝ خؤٙةةٞٗٝ. زذكةٞزك٘ن ٗ ً٘ؾةةى  مسََِٚٚوةةٞ ذَٙةةس ُ ةة

 ؤضةوٟ  غةٚد ثرغةر٠ ضةٞز مٞضةلٞز ب  كةٞ      ٝ  هٞغلسَٙلٟ هةٞ ٢ٚةدبز٠ٝ ز  ٘هعرزيٗه٠عٔد مس٘ٗ. مسرمس
ًٗةةٞو ٢ٞٙ٘ٙطةةو ٢ةةَٞ ٓٞزبٙةةٞ مسةةة غةةٞز    ٘  ثرغةةر مسةة٘ٗ  ُةةرز ٝ ضةةٞز زٝٗبُةةدش  مسةةٞ َ َل  ًٞةةٞق

  ثرغةةةر كٞٗاةةةٞ  ب٠ٗ ًٞةةةٞمسدل َٙوةةةٞٗٝ  هٞمسٞز٢ةةةٞٗٝ هةةةٞذَٙس ثةةةٞز ٠ٝ  ؤضةةةوٚدب خٚرُةةةٞو كةةةسبٗ ق  
  ٘ ً ٢ٞغةٚد ثرغةر. مسةٞ َ طةرلبٗ َُٚةسزب مسةؤ       ٝبكةٞزٝ قة٘ٗٝ وةٞزبزطرٟٓ ز   ذخٚرُٞاٞٗٝٗ مسةؤ ًة ي. ؤضةور

عةةةرزي وٞزبز٠ةةةدب كةةةٞ هةةةٞ ٓةةةًٞ٘ٗ     ٘ه  ثرغةةةر٠ شؤز مسةةةرؽ وبةةة٘ٗ  كةةةس . مسرمس   ًٞةةة ْٞ  قيطىىىاضةةة٘
ٗي ٗ ًٟٞٗ مسةة  ٗٝ ؾةٞالَٚٞاَٚلٟ اةٞٗب٠ٗ مسبةة. مسةَٞ وة      ٘  ثرغر ٗبزي مٌة ًٞٞك٘ز ضرارُدب  ق

 ٚ ٠ٞ اة٘زن كةسبٗ َُٚسزبٙةٞٗٝ مسةؤ ًًٞوٞكةٞاٟ خةؤ٠. ٢َٚطةور        ٚة وٞزبزٝ  ض٘بز٠ ضةٞقِٚٞٙٞكٟ َٞزمس
ي  ٝزق٘ٗٝ  مسٞ َ ُٞطٞٙػوٞ ٗ اٟ خؤ٠. هةٞ  ؤضور٢ًٞ  ثرغر هٞ ٢ًًٞٞٞٞ ض٠٘ ثَِٚا ضره ٞ ق

ٝ. خ٘ب ٢ٞٙصبُة خؤ٠٘ ثَٚةِا ثٚرٗٝكة٠ٞ قةٚرْ زَي ٓةرو. هةٞ  ٗب٠      ٘د٠ٙٓٚض ةَٚطٞٙٞن كٞع ُٞ
ثرغرؽ مسٞ خؤ٠٘ هٞغلسٙٞٗٝ اٞضوٍٚ مس٘ٗ. مسةَِٞٙٚم هةٞ مسٞغةدب  بُٚػةو      ٘يضٝ  ثرغر  زًٞٞق

رٗ خدًةةٞاَٚلٟ شؤز٠ كةةس . هةةةٞ   ٗ هةةٞ غةةٞز ٠ وٞ ضيةةدب هٞغةةةلسَٙلٟ ضةة٘بز٠ٝ كةة٘ز ٠ ثَٚلةةةُٞٗٝ     
ًٗةةٞو كةةس ٠ مسةةٞ ً٘اٞؾةةٞزٙ ٟ  وةةرزف  ٗٝ هةةٞ ثرغةةدب اةةَٞ٘ٙى كةةسب مسةةؤ  ٗبْ "     ٘ ٗبٙٚةةدب َل

  .187-185-51 َٞٙراَٚلٟ َٗٝػٟ هٞ ك٘ز ضورُدب. ي 
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٢ًٞرزٝاٞك٠ٞ طساٞ  ٝع خؤ٠. ٗٝ هٞ  ٗب٠ َٞٗو ضره َٚم  هٞضٞز  ٗٙسكة٘ ُةٞ بُٟ    
ٚ رْ  ب هًٞٗةٞو هٞغةةلس٠ كس ٝضةةٞز٠. ٗٝ هةةٞ  ٗب٠  ٗٗ غةٞز  هةةٞ   ٙةةسٝ  ٗ  خةة  َ٘ل

ًٗةٞو  ُةرمٚ ج ًةر  قة٘ٗٝ     َ٘ل ٝك٢ضى خؤ٠ كَٚػرٙٞٗٝ زٝٗبُدشٗ هَٞٗٙ٘ٝ هٞضٞز اٞ
 ٘غِ٘  ٗ ثَِٚا ضره َٚم هٞٗ  ًر.٢ 

 ٞ ٙٞكةدب  زبضوٞٗزبضةو كٞٗاةٞ ذَٙةس َة٘كٌٟ      اضى ٢ًٞرزٝاٟ ضؤزبُٚؼ هٞ غلو ٟ وة
 ٗ ٗ كةةسب٘ضةة٘ي ثرغةةر  هةةٞ  ٗبٙٚةةدب  مسةةٞ الةةر٠ ٗٝزي مٞٓةةد٠ ٢َٚةةسبْ  مةةٞق  ٝا٘زكةةٞٗٝ. ز

غسٗغةٟ   7511ًٗٞاةٞٗٝ ًةٞمرؽ ٗ اٞخؿٚؿةراَٚلٟ    ٘زٝف َلط٘دبٗ هٞ ٓراٞ مسٞغ
ؤَ مسةة٘ٗٝ سضىىمسةةؤ مسس بٙةةٞٗٝٗ  بُٚػةةو. هةةٞ غةةٞز ٠  وةةسٍٙ  ب قةة٘ٗ مسةةؤ ةٚٔةةر ٗ هةةٞ ٢ةةٞز     

 ب ٓراٞٗٝ مسٞغةدب. هةٞ ٗب٠ ضةٞقٞز٠    1275وً٘رُدبُٟ مٞغرٙسٗ وٚ٘ب٠ ًٞمرُٗٝٞٗ هٞ 
ر  قةة٘ٗٝ زي  كةةسب مسةةٞٗ ً٘اٞؾةةٞزٙ ٟ  ٗبْ . ٗٝ هةةٞ  ٗب٠ ضةةة ضةة  ؤضةةور٢ًَٞٚ ةةرشٗ 

  ب هٞٗ  ٗٝقراٟ كس .1311ؤَ   بُٚػو ٗ هٞ سض٢ٞز
 

 ئةًارةتى باباْ:-24
غٞزٝقِرًٞ  مسٞمس٠ٞ شؤز وٞ ٍٙ  هٞ ٢َٚسبُةدب ٢ةَُِٞ٘ٙةٗ ٢ةٞه ة ٢ً٘ٞضٚطةٞك٠ٞ  ثةرل      

ْ    ؤمس ٠ هةٞ مٞغةرلٝاٟ  شزشب   ٗ اةٟ ضةؤزبُٟ هةٞ        157  بق مسةط  مسة٘ٗٝ. ٢ٚرهةٞاٟ الزةةر
ش ٙػةةٟ هةةةٞ وصه بةةرؽ شٝٗو كةةةس ٝٗٝٗ   هدٗ٘مٞغةةرٙس٠  غةةب٠٘  ٗ  ًػةةةٚركس   ٗ  ض  

ًٗٞاَٚلٟ طٞٗزٝٗ مسٞ غٞٗكٞاٟ  بًٞشزبُدٗٝ. ٢ةَٞ ٢ةًٞرلٝ هٞوةٞمسٟ مسٞمسة٠ٞ مسة٘ٗٝ.      َ٘ل
زي ٠ َةةركٌٟ ٞٙد٠  ٢ةةٞمسٟ ٢ةةًٞرل مةةٞزٝف ٢ةةًٞرل ضةةطىى٘هةةٞ ثةةرؽ مسةةَِٞٙٚم هةةٞ زبٗ ب هةةٞ 

 بق مسةةٞ   ٗٝةةةرك كةةَ٘ٙس مسةة٘ٗٝ. هٞمسٞز٢ةةٞٗٝ مسةة٘ بق مسةةٞطٟ  ؤضةةؤزبُٞٗٝ كةة٘ذزبٗٝ. ثةةرل مسةة
هٞ  ٗبٙٚدب ٙٞكة هةٞ    ٘ ُٚٔرٙٞو  ٗٗ ضره َٚم َ٘كٌٟ كس ٠ٗٝٗاٞ ةَٚطٞمسسبشب٠ ٓراؤ

َٛ ٢ٞط٘و  ٢ًٞرزٝاٞك٠ٞ زَي شٝٗو كس ٗٝ.ظس ٞثٚرٗٝكرُٟ كٞ  ثرل ُ  ٙرْ ث
ٌرْ   ٗٝ ٢ٞؾةةو ٟ ٗ اةٟة مسٞمسةٞة كٞٗاؤاةٞة  ٝع  ًةةرل ضةةوَٚ  ظىىس، ٞهةٞة  ٗب٠ ٗٝقةةراٟ ثةةرل ُةة 

َِٙٚ  ٢ٚةةمسةةروٚؼ كٞٗاؤاةٞة  ٝع ًةةرل   ًرلٝ مسةٞة َ  ٗٗ ٢ةٞة م مسةٞة ٢رغةةوٟ ٓٞزكٞضةٞة هةٞة   دلبٍٓٚ. ٢ةٞة
ْ ٗ ًةرل ضةوَٚ        ٌٟٓٚة  ٢ٚدلبٌرْ  ًةرل  ً٘ه لٟ خؤٙدب ٢ٚدبز٠ٝ كةس ٗٝ. مسٞة َ هٞة  ٗبٙٚةدب اَٚلك٘ة

                         
 ٙٞن مس٘ٗ.٘ٝكط٠ْ وٞ ضيدب  ًٞزكٞش٠ ًٞطربضتإ هٞ مسِٟٞٙ  ز٠ٝ  ٗ    157 
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ز ٗٗ ال     ٠ ٢ٞٗٙػةٟة  بطةةرل كةةس ٗٝٗ ثةةرُصٝ ضةةره َٚم َةةركٌٟ ٓةٞة ك٘غةةو٘ٝ. ٗٝ مسٞغةٞة ٗ اٞكةٞة
َ ٢ًٞرزٝ ٢ٌٚرْ  ق٘بزٗ ًرل مس٘ٗٝ. ًرل ضوَٚ اٞة  هٞة   دلبٍٓٚ ضة ك٘ز ٠ هٞ ٗب مسٞةة ًرٗٝ. ٗٝ ٢ٞة

ٗبخرل٠      و هةٞة ٢ةٞة ب. ُٚٔرٙةٞة ز ٗ  ٝمة٘ة مسٞمسٟ غةٞة َ  ٗٗ خرُٞ بُةٞة ب   بضيةٞة مسؤاةٞة ضةٞة ِٟٙ ٢ةٞة مسةٞة
خطىىس زطةٞة  مسةٞة ٝع  ٖٞ   ضةِة رغٟ  974ً-926ُٗٚةةدب  ٌ٘رْ ورُْ ضةةوَٚيطىىا ٝٗز٠ ضة٘ة

ز ٠ ضةةوَٚ        ز ٠  ًةةرل َطةةري كة٘ة ٗٝ مسةٞة  ُةةرٗ ًِةةدبه َٚلٟ كة٘ة هةٞة  ٗب٠  ٗ ٌرْ مسةةط ٝٗٝ ًرٗٝاةٞة
 . 158 ٌرْ هُٞرٗ قً٘ٗٝرل ضوَٚ مسٞطٞ  خرُٞ بُٟخطس ٗٝقراٟ ٢َٞ 

 
 ئةًارةتى بةبةى دٗاٙى:

َ ٢ًٞرزٝاةٞة هةٞة    ٠ ٢ةٞة ه َّٚ مسِرغةٞة ًرلٝ هةٞة  ٞظيةة٢ٞزٝف  ققةٞة طى٘ى٢ةٞة َ ٢ةٞة   ٝٗٝ  بُةةسبٗٝٗ ٢ةٞة
ق مسةٞة         ٗٝ.  ٝزَةٞة خرُةٞة بُٟ ضةةؤزْب ٗ هةٞة مٞغةةرلٝاٟ  ُ٘ز٢ةٞة  ّٙ ٠  ثر ٝز ثػةةدٝز  مسة٘ة

. خ    َط٢عباٞ  مسٞذٗغو٠ٞ ٢َٞ ذضٞزط٘ وة   زٙ٘بٙراٟ ُةرٗ ثػةدٝز ٓٞٙٞة    ٞظية ٢ٞ٘الؾٞة قٞة
ٝاٟ          زٝ وة٘ة خؤ٠ٙ٘ مسٞزٝمسةٞة ٠  بٗٝ مسةٞة بُٟ مسٞمسةٞة ٗٝٗ مِٚة٘ة زَي كٞضةٟة هةٞة خةةؤ٠ كؤكس ؤاةٞة طةٞة

ٗ  ضةةةوَٚ   ٙركس ٗٝ. هةةٞة  ٗب٠ ٢ةةٞة ٗٝٗ مسةةٞة ٢ٞؾةةةو ٟ    ثةةٞة ٠ طساؤاةةٞة ز ٠  ةَٚطةةٞة ٠ كةة٘ة ٌرْ مسٞمسةةٞة
   ٞ َ ٢ًٞرزٝاةٞة  بُةةسبٗٝٗ شؤز ٢ةةرشبٗ ًةة ٗٝ. هةٞة ضطةةو ضىىبٛط ٢ً٘ٞضٚطةٟة ٢ةٞة ٘ مسَٚلةةرزٟٝٙ ٠مسة٘ة

ز ٝ ْ  ٢َ٘ل اٟ ٢ةٞة ٠  َطىى٢عَ  ب  مسةٞة 1694ٖ   1116ٚطةةوٚ ر ٠ٝ كةةس ٗٝٗ هةٞة ًٗةٞة ةَٚطةٞة
ز ٝ ُٟ           ز ٝ ْ  بطرلكةةس ٗٗٝ. مسةٞة َ ضةةره ٟ  ٗبٙةٟة هٞغةةلسَٙلٟ شؤز٠ ٢َٚةةسْب ٗ ٢ةٞة هةٞة ٢ةٞة

ٗ مسةؤ   ٓراؤاٞ ضٞز ٗ غلرُدٗٙرُٞ. ٗٝ هٞ  ٗب٠ ٢ًٞٞ ضوَٚ ً ٢ٌٞرْ مسٞ  ق٘ة ي ٗ هٞة ثةرؽ   ؤضةور
 ٖ .1115س ٗٝ   زُٞ ٗ هٞٗ  ٗٝقراٟ ك٢ٞمسَِٞٙٚم مسؤاٞ ً٘اٞؾٞزٙ ٟ  

 َٚ ٌرْ مسةةةٞ   مسٞغةةةَٚلٟ خةةةركٟ مسٞمسةةةٞ  كٞٗاؤاةةةٞ  ٝع مٞغةةةرلٝاٟ      هةةةٞ  ٗب٠ ضةةةو
   ٞكس مسة ٌٞرْ مسٞطٞٗٝ ًرٗٝ. هًٞرُةٞ  مسة  بُٟ ضوَٚ شُٝطُٞٞ  ٗ مسٞغَٚلٚػٟ مسٞ ٝع ك٘ز ِِِ

      ٝ َدٗ ٝكةةة٠ٞ هةةةٞ   ٗ غٞهٞمسةةة٠ٞ ضةةةُٞدٗٝٗ مسٞزٝمسةةةٞزٝ  ٗ اةةةٟ مسٞمسةةة٠ٞ طةةةٞٗزٝ كةةةس ٗ
  ضرلٗبْ ٝٗٝ طٞٙرُدؤاٞ  شَٟٙ كؤٙٞ .

                         
٢ةةةٞمسة  َٗٗٝ خرُةةةٞ بُٟ مسٞمسةةةٞ  هةةةٞ ًةةةٞمسر ٠  َةةةراٟ غةةةٞزٝقِرًٞٙٞ اطىىى٥ٝمسةةةٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢ةةةَٞ   158 

مٞؾس٠ ٙرُصًِٟٝٚ ٓٚ سٙدب هُٞرٗقة٘ٗمسة. خرُةٞ بُٟ ضةًَٟٚٚٞ مسٞمسةٞ  هةٞ ٢ةٞٗبخرل٠ مٞؾةس٠        
  ٝٗٝ ثٞٙرمس٘ٗٝ. مسٞطَ٘ٙس٠ٝ ٢ًٞٞ  هٞ مسِٟٞٙ خرُٞ بُٟ  ًرل ٞظي٢ٞٙرُصًِٟٝٚ ٓٚ سٙدبٗ هٞ  ققٞ 

 وٞ ٓٞٙٞ.و َٞقور ضره َٚم قرؾٚؾاُٞٚر غٞ     بٞظي٢ٞضوٌٚرْ  ٗ  ققٞ 
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ٗٝ  كةٞزك٘ن ٙؼ ٗ هٞضةٞز ٢ةٞٗٝ هٞطةٞ      ٘   قةر٠ٗ مسس ٙبة  ٞكس مسة ٞبٙٞ كٞ مسة ٗظاٖس 
ٖ . ٗٝ 1129ُةةٟ اَٚلكةة٘ٗٝٗ  مسٞغةةدب ٠ ٓراؤاةةٞ ضةةٞزٗ كةة٘ذزبٗٝ   امثىىًٗةةٞاٟ مةةَ٘٘ل

ُٚدب ًةرٗٝ. ٗٝ هةَٞ مسِٞٙةٞ ب    امثثَِٚا ضره َٚم خركٟ مسٞمسٞ هٞذَٙس ٢ٚدبز٠ٝ َلً٘ٞاٟ م٘
كةٞٗا٘ٗٝٗ هةٞ    ًٗةٞو زَٙةم  ٘ خرُٞ ثرغةر ٠ مسةسبشب٠ مسةٞكس مسةٞ   ٗز ٝٗز ٝ هٞطةٞي َل     

  ب  مسٞ  ٝزٝةٞٙٞن ٗ اٟ مسٞمس٠ٞ َِٓٚرٗٝاٞٗٝ ذَٙس َ٘كٌٟ خؤ٠.1134
ٗٝ مسةؤ ضةٞقٞز٠ ٢َٚةسبْ ٗ ٢ٚةدبز٠ٝ        ٞضٞخرُٞ ثرغر  هٞطٞ  َ ْ ثرغةر٠ ٗبزي مسٞغةدب ق٘ة

٘ ٠ف خةةرُٟ ٢ةةٞقغرُ ٝغةةس٢ٞ٢ٞز ٝ ُٚػةٟة  زبٗٝاةةة. هةةٞ غةةٞز ٠     ُٚةةدب امثىى٘ هٞغةةلس٠ مةة
٘ٗٝ ضةةٞمسٞمسٟ غةةلرُٟ هٞغةةلس٠ اةة٘زن. ٗٝ اةةر   مسةة  ف خةةرُٟ طةةسو ٗٝغةةس٢ٖٞ  ال٠ 1139 

د ٚةةة  ٢ةةةٞز ٝ ُٟ مسٞ ٝضةةًٞٗٝرٗ ٗ اةةٟة مسٞمسةةةٞؽ مسةةةٞ ٝع خره ًٖةةٞمسر ٠  ٝٗز٠ ُةةةر ز غةةةر 
د ثرغةر بٙٞ كةٞ ٢ةًٞرزٝاٟ مسٞمسةٞٗ ضةؤزبْ كٞٗاُ٘ٗةٞ       ٚة ثرغر٠ مسسبٙٞٗٝ مس٘ٗ. هٞ شًٝةرُٟ خره 

ٖ  ٢ةةٞز ٝ ُٟ  1143  هةةٞ ضةةره ٟ ٖغةةٞز ٝٗٝٗ مسٞغةٟة كؤٙةةٞ كٞٗاؤاةةٞ  ٝع مسٞمسةةٞ. ُةةر ز غةةر 
 ب ٗ اٟ مسٞمس٠ٞدب مسٞ ضٞهٍٚ ثرغر٠ كة٘ز ٠ مسةٞكس   1156هٞ ٝع َركٌٟ مسٞمسٞ ضُٞد  ٗٝ هٞ 

د ثرغةر  مسلةر مسةٞ َةركٌٟ مسٞمسةٞ.      ٚة ٌرْ ثرغر٠ خرهًٗٞاٟ مسٞغدب  ٢ٞٙ٘ٙطو ضوَٚ٘مسٞ . َل
 ٗٝ ٢َٞ  ٝم٘بٙٞ مس٘ٗٝ ضٞمسٞمسٟ غٞز ٗ غؤز َٙلٟ شؤز.

مسٞغدبٗٝ  هٞطةٞ   ٖ  ب  ق٘بز وؤُرى هٞ ذٗٗز  1164ٌرْ ثرغر٠ ٗبزي مسٞغدب  هٞ ضوَٚ
 َٚ ٌرْ ثرغةةر٠ كةةس  مسةةٞ َةةركٌٟ  ضةةٞهٍٚ ثرغةةر٠ مسٞمسةةٞ  غةةٞز ٠ كةةس ٗ غةةلرُد٠. ٗٝ ضةةو

ٗ  َ٘ل ممسٞمسٞٗ ٢ةَٞ ٢ةًٞرلٝ قة٘بز ٝ ضةره َٚ     ٘ ٘ ٝاَٚةم هةٞ   ً ًٗةٞاٟ كةس    ًٞة ٞزٝف قطى
        ٞ  َطى٢ عثرغر٠ ك٘ز ٠ خرُٞ ثرغةرٗ ضةٞهٍٚ مسةٞطٟ مسةٞطس مسٞطةٞٗٝ  ُرز بَةٞو كةسب. ٗٝ مسة

 ٔ  ب  هٞغةةةلس٠  1174رٙةةةٞو ٗبزي مسٞغةةةدب هةةةٞ  ةةةةرز  ٗ اٞكٞغةةةٟ هةةةٞ  ٝع قةةة٘ٗٝ. ُٚ
  ثرغر هُٞرٗقة٘ٗ. ٗٝ ضةٞهٍٚ   ًٞٞ  ثرغر٠ هٞضٞز  قًٟٞ ُرزّٙ  غلرُدٗ قًٞٞق

 مسٞطٚؼ قُٞد ةرزَٙم ٓراٞضٞز ٗ اٟ مسٞمسٞ  مسَٞ ٓٚكٟ مسؤ ُٞكسب.
 

ٌرْ ثرغةةةر٠ مس٘ هٚوةةةٞ   ضةةةو٢َٚةةةٌٞرْ ثرغةةةر٠ ٗبزي مسٞغةةةدب   هةةةٞ  ٗب٠ ٗٝقةةةراٟ ضةةةوَٚ
٘ ٗٙس َركٌٟ مسٞمسٞ  هٞضةٞز ًٞضةٞه٠ٞ   ٖ  1175  هٞطةٞ  ٗبزي مسٞغةدب اَٚلكة٘ٗ. ٗٝ هةٞ     طة

 ب  مسٞ هٞغلسٝٗٝ زٗٗٙلس ٝ مسٞغدبٗ هٞ ُصٙةم  ك ةس٠  هٞطةٞ  هٞغةلس٠ مسٞغةدب كٞٗاةٞ       
غٞز ٝٗٝ. مسٞ َ غةلرٗ قة٘ٗ مسةؤ ٢َٚةسبْ ٗ هةٞٗ  كةسب مسةٞ ٗبزي ٢ةٞز ٝ ْ. مسةٞ َ هةٞ  ٗب٠           
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مسٞ َةركٌٟ مسٞمسةٞٗ   ز ثرغر٠ ٗبزي مسٞغدبٗٝ  ٙطرْ كسبٙٞٗٝ ًٞ٘زٝف مط٘ ٗٗ ضر   هٞ 
ً٘ ٝاَٚةةم ٢ٚدبزٝٙةةٞكٟ مسرغةةٟ كةةس . َةةدٗ ٠ مسٞمسةة٠ٞ طٞٙرُةةدٝ  شٝٓةةرٗ  ٗ  زبُٚةةٞ  ٗ      

زي مسٞ  ٠ ك٘ز ٙػٟ  َةركٌٟ ٢ةٞز ٝ ْ مسة٘ٗ. ُٚٔرٙةٞو     ٞد مسٞ   ٗٝ ٙر مٚ كؤٙٞ . خره
  ب هٞ وٞ ق٘بالْ مسٞ ك٘غو ق٘ٗ. 1178هٞ 

ٞ ثةةرؽ   مسةةٞطٟ مسةةسب٠  كةةسب مسةةٞ َةةركٌٟ مسٞمسةةٞ. هةة  ًٞةةٌٞرْ ثرغةةر  قهةةٞ  ٗب٠ ضةةوَٚ
ًٗةٞاٟ مسٞغةدب   ٘  ثرغةر٠ مسةسب٠ اَٚلكة٘ٗ. ٗٝ ٢ًِٞٚةٞاٟ مسةٞ َل     ٞظية ٢ٞمسَِٞٙٚم هٞطٞ  

٘ ٗ اةٟ مسٞمسة٠ٞ زَي   ٠ؾٚرُٟ كس . ُٚٔرٙٞو ٗبزي مسٞغدب  هٞغةلس٠ كس ٝضةٞز  ًُ٘ٞرٗ م
  ثرغر  مسٞ ًِٞٞٞق٘ٗ ق٠َ  ثرغر٠ مسسب٠ مس٘ٗ مسٞ َركٍ. مسٞ َ شؤز٠ ثٞظي٢ٞضُٞدٗ 

ٖ  ب    1192قةةةة٘بالْ ٠ شٝٗو كةةةةس ٝٗٝ. هةةةةٞ هٞغةةةةلسَٙلٟ ٢َٚسبُةةةةٞٗٝ  ٓراةةةةٞٗٝٗ  وٞ 
  ثرغةةر. ٗٝ قةةُٞد ٞظيةة٢ٞمسٞٙرزًةةٞاٟ هٞغةةلس٠ ٢َٚةةسبْ  ٗ اةةٟ مسٞمسةةٞ  كٞٗاةةٞٗٝ  ٝع  

ٖ  ب  ٗٝ هةٞ ٗٝووَٚلةدب كةٞ مسةٞ هٞغةلسٝٗٝ       1193ضره َٚم مسٞ ٝضٚٞٗٝ ًر. ٗٝ هٞٗ ضره ٟ 
ٗ  ٘ظي٢ٞٞق٘ٗ مسةؤ مسٞغةدب  ٗٝقةراٟ كةس . ٗٝ َركٌٚةٞاٟ ٗ اةٟ مسٞمسةٞ كٞٗاةٞ  ٝع ًة         

غةةر٠ مسةةسب٠.  ٝٗز٠ ٢ةةَٞ ٢ةةًٞرلٝ  ثةةس  هةةٞ غةةٞز ٗ غةةؤز ٝ. قةةُٞد  ٝقعٞٙةةٞن ز٠ٗٗ هةةٞ  ثر
ًٗةةٞاٟ مسٞمسةةٞ ُ٘ةةٟ ٗٝزطَٚةةس بٗ ُٚٔرٙةةٞو هةةٞ ٢َٚسبُةةدب هُٞرٗقةة٘ٗ. َلامثىىًٗةةٞاٟ مةةَ٘٘ل

  ثرغةةر. ٢ةةَٞ ٢ةةًٞرلٝ زٝغةةٚدٗ مروو ةةٞ    ٞظيةة٢ٞدلبٍٓٚ ثرغةةر٠ كةة٘ز ٠  ٢ٚةةكٞٗاةةٞ  ٝع 
  ٞ  وٞ قة٘بالْ ٝٗٝ مسةس ٝ ٢ةٞٗ      غرز٠ ضوٌَٚرُٟ  زٗع كس ٗ ًٞزكٞش٠ ٢ةًٞرزٝاٟ  هة

 1199ٖ-1784. َ 
 

ٗ  ثرغةر  كةسب مسةٞ َةركٌٟ مسٞمسةٞٗ  مسةٞ       ٘ظيْٞ مسةٞطٟ كة٘ز ٠ ًة   مثاٖ  ب  م1212٘هٞ 
ًٗةةٞاٟ مسٞغةةدب  هةةٞ  ٘هٞغةةلسٙٞٗٝ  ٢ٚػةةذلبكٟ َةةٞزٝكراٟ ًُ٘وةةٞقلٟ كةةس . مسةةٞ َ َل  

ًٗٞو  كٞٗاٞ غ٘مسٔٞٗٝٗ َٞثطٟ كس ٗ ٘ ٗبٙٚدب  هٞ قٚلس٠ خسبثٟ  ٝزَٞق مسٞ َل
ًٗٞاٟ  َٗٗٝ ةةرز٠ ٢ةَٞ ٢ةًٞرلٝ     ٘دلبٍٓٚ ثرغر٠ اٞمري كس . مسٞ َ َل٢ٚ  ٙطرُٞٗٝ

ْ ثرغةةر٠ رظيٝهسٗمسةةدًٞٗةةٞاٟ مسٞمسةةٞ  زب مسةةٞ م٘ٗ َلرٗه ةةٟ ُٞكَٚػةةٛطىىهةٞ ضةةره ة شٙةةراس  
َٞزٙؿٟ َ٘كٌةدبز٠ مسة٘ٗ. اٞوسٙبةْٞ     ٗ مسٞكرز ٢رشبٗ شؤز ،ذات٘ٗ  ثرغر. ٢َٞ ٘ظيًٞ

كٌٚةٞاٟ كةس .  ٗٗ ةةرز هةٞ     مسٞ قرؾةٚوٞٙٞكٟ كةَٞ ٗ شؤز  مسٚطةو ٗ قة٘بز ضةره َٚم  َر     
 ٝزمسُٞد٠ مسرشٙرُدبٗ  ٝقعٞٙٞن هٞ ُصٙم ك س٠  غةٞز ٠ هٞطةٞ  هٞغةلس٠ مسٞغةدب كةس ٗ      
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٘ هٞغةةلس٠ ً٘ؾةةب  مسةةؤ اةةًٞة كس ُةةٟ ضةةوٌٚرْ   ٠ُةةدٞق٢ٞهةةٞ  ٗبٙٚةةدب هٞطةةٞ  َرهةةو  
َٚ   ٠َاٞ زرمٞثرغةةر٠ ٗبزي مسٞغةةدب  قةة٘ٗ. ٗٝ هةةٞ ضةة     ٌرْ ثرغةةر٠  ٚةةٞكٟ ٢ةةَٞ غةةرزٝ  ضةةو

ًٗةةةٞاٟ ٘ٞٗه ٟ مسةةةؤ ٗبهٚةةةٞاٟ مسٞغةةةدب ب  مسةةةٞ َ َل  غةةةلرُدٗ مسٞغةةةدب٠ طةةةسو ٗ شؤز ٓةةة  
 ُٟ ُٞٙدبٙٞ.مثام٘

٘ ٠ْ ثرغةر  شؤز مسةةٞ غةٞز ٗ غةؤز  زبمسة٘ز . زوٞمسةةٞز    رظيٝهسٗمسةد ٞ ٝٗز٠ ٢ةًٞرزٝاٟ م 
د ثرغر٠ ٢رًؤشب٠  شؤز٠ خٞزٙم كةس ٗ مسةؤ ٗ اٞكةٞ  غةٞز ٗ     ٚ ٗذًِرٙٞاٟ هٞطٞ  خره

 زٝزَٙلٟ شؤز٠ مس٘ٗ.ض٘
ٗ  ثرغةر٠  ٘ظيٞمسٞمسةٞ كٞٗاةٞ ٝع ًة   ًٗةٞاٟ  ْ٘ ثرغةر  َل رظيٝهسٗمسدٞهٞ  ٗب٠ م

ٖ . هةةٞ  ٗب٠ قةة٘زب ضةةر   مسةةة ضةةٞمسٞو  مةةٞشي كةةسب. مسةةٞ َ مسٞٙرزًةةٞاٟ     1228كةة٘ز ٠  
ثرغر٠ خٞهٞقٟ غةلرُدٗ ٢ًٞرزٝاٞكة٠ٞ ُةٞ ب مسٞ ٝضةٞٗٝ.      ٗه آلمسدٞو٘ٝاٟ ٢َٚسبُٞٗٝ  م

      ٔ ٗز ك٘هًٞةةْٞ  بٗ  ٘هةةٞ شًٝةةرُٟ ٢ةةَٞ ٢ًٞرلٝ بٙةةٞ كةةٞ  ٝقوةةٞز بز  بٗ  بقِةةد٠  ًٞغةة
 ٟ ٗبزي مسٞغةدب  ٓراؤاةٞ ال٠ ٢ةًٞرل٠ مسٞمسةٞ. ٗٝ مسةٞ ًٞمرُٗٝةٞاٟ هٞغةلس٠         ثرغر   هٞ زوة

مٚد ثرغةر شٝٗو كةس ٗٝٗ مسؤاةٞ ٗبزي. اةر ً٘ ٝاَٚةم مسةِٟٞٙ ٗبزي       ٞمسٞمسٞٗٝ  مسٞغدب٠ هٞ ضة 
ٗ  ثرغةر  ٘ظيٞٗ  ثرغر  شؤز زَٙم مس٘ٗ. مسةٞ َ   ٗبٙٚةدب اَٚلكة٘ٗ  ٗٝ ًة    ٘ظيٞمسٞغدبٗ ً

ثرغةةر   ٗه آلمسةةدٞٚووٚ ةةر٠ ممسٞٙرزًٞٙةةٞاٟ ٢َٚةةسبْ شؤز مسةةرؽ خةةؤ٠ زبطةةسو. هةةٞثرؽ ٢     
ٗ  ثرغةةرٗٝ. مسةةٞ َ ٢ةةَٞ هٞغةةلسٝ خةةسبث غةةلرٗ    ٘ظيٞهٞغةةلسَٙلٟ ُةةرز  مسةةٞ قسٙةةر٠ ًةة  

 ثرغر.   ٗه آلمسدٞ ضوٌَٚرُٟ  كٞٗاٞ  ٝضو م
زي ًةةرلشب  ٞ  مةةًٞةةٞهةةٞ  ٗب٠ طٞز بُةة٠ٝٗٞ هٞغةةلس٠ ٢َٚةةسبْ  ٗٝ ٗٝقةةراٟ غةةرشب ٝ ق 

 ٟ مسٞمسٞ  ٝزثٞز بُد.ثرغر٠ هٞ خرك ٗه آلمسدٞٗ  ثرغر و٘ٝاَٚلٟ ثَٚلٞٗٝ ُرٗ م٘ظيًٞ
ٗ  ثرغةةةر ٘ظيٞ٘ ًةةة٠هةةةٞ  ٗب٠ ًةةة٘ ٝاَٚلٟ كةةةَٞ مسٞغةةةدب هٞغةةةلس٠ كةةةس ٝ ضةةةٞز     

ًٗةةٞاٟ مسٞغةةدبٗ ٢َٚةةسبْ   ٘ ٙطةةرُٞٗٝ ضةةوٌَٚرُٟ مسٞةةَٓٚػةةو. مسةةٞ َ هةةٞ  ٗب٠ٙةةدب َل  
ثرغةةر مسةة٘ٗ مسةةٞ    ٗه آلمسةةدٞٗ  ثرغةةر كسبٙةةٞٗٝ مسةةٞ َةةركٌٟ مسٞمسةةٞٗ م   ٘ظيٞزَٙللةةٞٗاّ ٗ ًةة 

 ٖ . 1239َركٌٟ كؤٙٞ 
 

َٚ  ٗ  ث٘ظيٞهٞ  ٗب٠ ًة  ٌرْ ثرغةر٠ مسةسب٠ مسة٘ٗ مسةٞ َةركٌٟ مسٞمسةٞٗ ٓٞغةو        رغةر  ضةو
 ٗ  ثرغر ُرز بَٞاٟ ٢ٞكس .٘ظيٞضره َٚم  ٝٗبًٟ كس . مسٞ َ شؤز ةرز ً
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اٟ مسٞمسةةٞة زب مسةةٞة ٌ٘رْ ثرغةةةر  َلهةةٞة ٗب٠ ٗٝقةةةراٟ ضةةةوَٚ ز ٠. ٞظيةةة٢ًٞٗةةٞة   ثرغةةةر٠ كةة٘ة
عٟ ٢ًٞرزٝاٞة  شؤز قٚ     ٞظي٢ٞ ٗ اٞٗضٚة ٗ. مسةؤ اٞو٘ٙٞة لةس٠    ثرغر  ٢ًٞرلَٙلٟ ٢رشبٗ غرزٝشب مس٘ة

   ٞ ٠ هٞغةةلسَٙلٟ ًُ٘وة ً٘ٗ غةةوَٚلدب  مسِرغةٞة ٗ. هةٞة ثةةَٚؼ ٓٞة ُدٝ ظى٘ىمسةرؽ مسة٘ة ًةٟة  بُةةر. ٓٞزقةٞة
مس   ٘ظيًٞةةة كؤه ٟ ٢ُٞةةٞة ز٠    ٗٝٗٝ٘ٗ  ثرغةةةر٠ ًةةةرًٟ هةةٞة   شٗٗ شٗٗ هٞغةةةلس٠ ٢َِٞٓٚرٙةةٞة ضةةٞة

 ٖ  ب  مسٞ اٞٗب٠ٗ خؤ٠  بًٞشزبُد. 1258 ٙطرُٞٗٝ هٞ قٚلس٠ خؤ٠ الُٞ بٗ هٞ 
ًرلٝ  ٚةةةٞموَ٘ ُٚ  ثرغةةةر  ٢ُٞٗٝةةةدٝ ًةةةٞظيةةة٢ٞمسٞغةةٟة  ٗبٙةةٟة  ٝٗز٠  َ ٢ةةٞة ه َّٚ ٢ةةٞة ٞ. ٢ةةٞة

٠ ًَ٘ر      ٗ. ٗٝ هةةٞة ٗٝووَٚلةةةدب كةةٞة كؤٙةةٞة زمسٞخؤ مسةة٘ة ز مسٞغةةةدب  ضةةٞة ٗ  ؾةةةمسٞزبًبةةٞة ٞزٝ كس مسةة٘ة
ةٚ  ثرغةةر٠ ٗبزي مسٞغةةدب  هٞطةٞة  م  ً٘ٞغةٔة شهلوٟ ُةٞة   ٞظيةة٢ٞثرغةةر٠ مسةةسب٠  ٗه آلمسةةدٞٗز كة٘ة

ز٠. مسةٞة َ شؤز   َٗٙمؾةةثرغةةر  مسةٞة هٞغةةلسَٙلٞٗٝ ٓراُ٘ٗةٞة ضةٞة  و ٚرْ زَي كةةس ٗٝ. هةٞة ثرغةةدب غةٞة
ُرٗ هٞغةلس٠    كر.       ٞظية ٢ٞاٞو٘اؤق هٞة مسةٗ هٞغةلسٝك٠ٞ مسةآلٗٝ ٢ٞة ٙر ٢ٞة   ٞظية ٢ٞ  ثرغةر ب ثٞة

ٗٝ ضةةوٌَٚر٠ُ٘ ٗٝ قةةؤاٞ غةةرزٝشٗٗز. اةةر   ثرغةةر مسةٞة ُةةرمٚ ةٟ طٞز بٗٝاةٞة مسةةؤ هٞغةةلس كؤكس ُةٞة
ٗٝ ُةة ٗٝ   ٞطٞز بٗٝاةٞة   ثرغةةر قةةؤاٞ  ٞظيةة٢ٞةٚ  ثرغةةر  ضةةوٌَٚرُٟ  بطةةرل كةةس ٗٝ. هةٞة ٗب٠ ٢ةٞة
قرل٠ مةةةط٘ضىىٝى٢َٚةةةسْب ٗ مسةةٞة ٗب ق٘مثىىىا٠٘ ضةةٞة ٗٝ  مةةٞة ي  مسةةةؤ ؤضةةةور٢ًٞكةةةسبٗٝٗ قةةةؤاٞ  ُٗٚةةٞة

 مسلس  .ك٘ز بُٟ مسُٞرٗمسرُط ًػرٓرل بكسب  اٞقؿٚوٟ ٢َٞ٘بزي  الشًٞ اًٞرغر٠ كوَٚبٟ 
ثرغر٠ مسةسب٠  قة٘بز   ٗه آل مسدٞ  ثرغر  مسٞ مِٚ٘بُٟ ور٢ٌٌٚٞورًٟ  مٞظي٢ٞهٞ  ٗب٠ 

٢ٌٚقةرَ. هةٞٗ   طةٌرمٚى ثرغةر كةسب مسةٞ ور    ٢ٚضر  هٞ ضوٌَٚرُٚدب ًرٗ هٞ  ٗبٙٚةدب ًةرل هٚة٘ب    
 َ . 1851ٖ   1267زؤذٝٗٝ ٢ٚدبز٠ٝ ٢ًٞرزٝاٟ مسٞمسٞ  مسٞ اٞٗب٠ٗ  ٗبٟٙ ٓرو  

 
 ئةًارةتى باُة:-25

مسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ غةةٞزٝقِرًٞ  ٢ةةَٞ ٢ًٞرزٝاةةٞ  هةةٞ ثةةَٚؼ  ٝٗز٠ ٢ٚط ًٚػةةدب مسةة٘ٗٝٗ مسةةٞ 
 ِٙةةٟ ٢ٚطةة ًٟ وبةة٘  كةةس ٗٝ. هٞمسٞز٢ًٞةةٞ  خرُةةٞ بُٟ       كةةٞٙف ٗ ٢ٚخوٚةةرز٠ خةةؤ٠  

ز ٢ةةةٞ  ّٙ  غةةةؤزٝاٟ ضةةةُٞدٗٝ. ٢ةةةَٞ٘به ٟ ثَٚػةةة٠ٗ٘ ٢ةةةَٞ    خوٚةةةر٢٢ًٞرزٝاٞكةةةٞ  مسةةةٞ   
  مسةٞ  ٝٗٝ ًٞموً٘ةٞ.   ًٞة ٞمسٞطٟ ك٘ز ٠ ًرل ق ب٢ًٞرزٝاٞ  هٞ ٢ٚعوٚرمسٟ شًٝرْ ٗ  ًرلش

مسةة٘ٗ. ٗٝ ككةةٟ  ثٚلةةٞ مسةةٞ  ٠   159 ٢ةةَٞ ٢ةةًٞرلٝ َةةركٌٟ وةةٞ ٠  ثرلٗٙةةٟ  ٗ  غةة٘مس٘ٝ 
                         

 ٠  مسرُٞ ٠ ٢َٚطور ب مس٘ٗ. اض٢َٞ  ٗٗ وٞ ٙٞ  هٞ  بخوٟ وٞ  159 
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     ٘ َ ككٞة هٞطٞة  ضة ز ٢ٞة ظ   يطىا َ٘كٌدبز٠  ٢ٞز ٝ ْ ٠ ًرزٝ كس مس٘ٗ. ٗٝ هٞضٞة ْ موٟة ز٢ٝٚة
َٛ   ْٞ مة يطىا مٞغرلٝاٟ  اووض ٠ ك٘ز  كٞٗاب٘ٗٝ  ٗذًِرٙٞاٚٞٗٝ. هٞ  ٗبٙٚدب ض٘ ُطٟ ثة زي اٞة

اٟ           161 ٓٞه كِٚ٘ٝ ًرل. ًةرلشب مسٞة   مسٞة ٙرزًٞة ٗ  ٝز ٠ ثٞز بُدٗٝٗ  وةراٌِؼ ٠ مسةسب٠ مسؤاٞة ٢ٞة
كٌٟ كةةس ٗٝ. هةٞة  ٗب٠ ٗٝقةةراٟ  مسةة    َِٙٚم َة٘ة ُدؤاٞٗٝٗ مسةٞة ٠ ضةٞة شٗز٠  ٗ اةٟة مسرُةٞة  بق ؤخةٞة

ًرلٝ هٞة  بٙلةَٚل        ز ٠مسٞ  ٠ ك٘ َ ٢ٞة ٠. ٢ٞة  ٗ ٢ؤغ٘زه٘ة ُةرٗ  ٗٗ   ٞظية ٞذل  ٠ًٓراؤاٞ ةَٚطٞة
 ٖ بق مسٞة  قةؤاٞ ال٠ غةر   ؤمسسب٠ مس٘ٗٝ. ٗٝ هٞطٞه ٟ كٞٗاُ٘ٗٞ غٞز ٝٗٝٗ  ٝزٙةرْ ثٞز بُةدٗٝ. مسة   

اٟ غةةر ضىىب ٚ ٌٓةةر٘طىى َِٙٚم  هةٞة   ٖمسةٞة ٙرزًٞٙةٞة ُدٝٗٝ. مسةٞة َ هةٞة  ٗب٠ مسةٞة ٠ ضةٞة   ٢ًٞرزٝاٞكةٞة
َٛ َٓٚشَٗٙٞ و  ِر.ّ  ٢ًٞس٠ خ٘ب٠ مسٞة

ٙقٟ        ؤٌرْ مسٞطٟ مسةسب٠ مسة  ضوَٚضب، ٌٓر٘ط ٖغر ًرل  مسٞة َ هٞة اٞغ٘ة طٟ كةس  مسٞة ٢ٞة  بق مسٞة
ز ٗٝٗٝ٘ ٗ ٢٘غ٘زه٠٘ مسسب٠  مٞغرٙسٝك٠ٞ زي زبضةو مسة  ًًٞٞرل ق ٢ًٞٞة  هٞغةلسَٙلٟ    . هٞضٞة

ٌرْ  مسٚطةو ضةره َٚم    ٢َٚسْب ٓرو مسٞ قسٙر٠ ضوٌَٚرْ مسٞطٞٗٝٗ وٚرَ اٞضلري كسب.  ٗٝ ًةرل ضةوَٚ  
ًرل َٗل٘ اٟ كةةةةس . ٢ةةةٞة ٗبخرل٠   ًةةةٞة ٗ. هةةةٞة ٢ةةةٞة خ٘باسع مسةةة٘ة َٙلٟ شؤز مةةةةر ي ٗ مةةةةروبٗ هةةةٞة
ٗ         َ٘ل طٟ مسةةسبشب٠ ًةةرزٝكس ٗ ٢ًٞرزٝاٞكٞغةٟة  بٙةةٞة ك٠ٞ خةةؤ٠ هةٞة مسةةٞة ز مسةٞة ًٗٞاٚةةدب ككةٞة

ٗ مسةةؤ ًدِٙةٞة ٗ  مسةٞة مٚبةةر ٝو ٗ ًِٝٗٞةة ٠خؤغةٟة ٓٞه طةةر قة٘ة و طىىازٝ. ٗٝ اةةر ٗٝقةةراٟ هةٞة مةٞة
 رََٚبٟ غٞزٝقِرًٞٙٞ.ؾس٠ ؾٌرْ مسٞطٞ  ٓرٗمًٞٞغغ٘ي مس٘ٗ. ٢َٞ ضوَٚ

٢ةةةًٞرزٝاٟ مسرُٞٙةةةٞ  هةةةٞ شًٝةةةرُٟ  ًةةةرل مسةةةٞ ز  ب  مسةةة٘ٗٝ اةةةرمسٚعٟ ٢ةةةٞز ٝ ْ.       ٢ةةةَٞ 
ٖ  ب مسٞضةةةةٞز مسرُةةةةٞ ب زؤٙةةةة٘ٝ  هٞطةةةةٞ  1236ً٘ضوٞغةةةةسٙ   زٙةةةةض   كةةةةٞ هةةةةٞ ضةةةةره ٟ 

خوٚةةرز ٢خةةرْ ٠ َةةركٌٟ مسرُةةٞ  ً٘الوةةراٟ مسةة٘ٗٝ. ٢ةةرخرل ُٞاةة٠ٝٗٞ خرُةةٞ بُٟ  ٗه آل ُ٘ز
ًٞالرزَٙلٚرُةٞٗٝ   زٍٙ خةرْ  مسة٘ٗ  هةٞ اةٞزٝف  ٙةُ٘ظ خةرْ  ُةرٗ خد       ٢ٞٞ  ّٙ   كٞ  ك

كةة٘ذزب  ٗٝ مسرُةةٞ كٞٗاةةٞ  ٝع ٢ةةٞٗ ٙةةُ٘ظ خرُةةٞ. هةةٞ  ٗب٠ مسةةَِٞٙٚم  ٙةةُ٘ظ خةةرُٚؼ    
ار  مسٞطٟ مسسبشبٙٞٗٝ  ك٘ذزبٗ مسرُٞ كٞٗاٞ  ٝع ًَٞٞ خةرُٟ كة٘ز ٠ ٙةُ٘ظ    ٞمسٞ ٝع ق

 ٞ ٖ  ب  هةةٞ  1333ٗٝه ٟ غةةٞز ٠ طةةٞٗزٝ بٗ هةةٞ ضةةره ٟ ٗخةةرْ. ٢ةةَٞ ًَٞةةٞ خرُةةٞؽ هةةٞ ٢ةة
٘  ط٘ دلبٍٓٚ مسدهٚظ ٙةٞٗٝ  كة٘ذزب. ٗٝ خرُةٞ بُٟ    ٚة ٢ُةٟ   مثىا زٝف و٠ٝ٘ ضةٞقٞز٠ٞٙ مة

 ٙٞكٟ ضرمسآلك.اضُٙ٘ظ خرُٚؼ  ٗبٟٙ ٓرو ٗ مسرُٞ مس٘ٗٝ وٞ
                         

طةةة َ  ٢ةةةَٞ مسرضةةةٞ مسةةةٞ ُةةةٞٗمَٚل٠ذل ٢ٞطَٚس َٙوةةةٞٗٝ. الَ ٗبٙةةةٞ زٙ٘بٙةةةٞاٟ   ٢ِٚطةةةٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢  161 
 غٞزٝقِرًٞ  مسٞو٘ٝو اسٝ.
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 باخى:ئةًارةتى طةهَ-26
ٞ  غىا  ٥امسرع ٞزٝف  مط٘هٞ  ٝه ةْٞ هةٞ ًٞزٙ٘بُةدب    ٗبٗٝ. ٢ٞٗشز٠ ٢٘ضةورةو٘ٝٗٝ   بًة

هةةٞ  ٗب٠ مسةةَِٞٙٚم   ٗضٞزقةةرٗٝٙٞكٟ هةةٞ  ثٚلةةٞ مسةةٞ  ٠ َ٘كٌةةدبز٠ ٢ةةٞز ٝ ْ ضةةُٞد    
مٞغةةرٙس٠ هةةٞ  ٝٗز٠  َطىى٢عز   بطةةرل كةةس ٗ مسةةٞ٘شلٞ ٙػةةٟ هةةٞ مٞغةةرٙس٠  كةة مسٚوٞٗٝز

 ٢ًٞرزٝاٟ  مسٚوٞٗٝز ٠ اٞؾدٙ  كس .ضب،ٌٓر٘ط ٖخؤ٠ كؤكس ٝٗٝ. غر
ُٛ وبة٘ٗ  كةس . ٗٝ َلً٘ةٞاٟ اة٘زن      مثا٢َٞ ٢ًٞرزٝاٞ  هٞ ثرغدب  ارمسٚعٚٞاٟ م٘

ٟ هةٞ  ُةد... بخل. ٗٝ قةُٞد ةَٚطٞٙةٞكٟ اسٙػة    ٝخرْ  قةركرزبْ  خ٘زخة٘زب  ش  كسُد  غَٚ
 زي خرُٟ طٞهبرخٟ.ٞغلو ٟ ضِ روَٚلدب   ب مسٞ م

اةةٟ اةةس٠ ٢ةةَٞ   اثىى ٜخةةرْ ٙؼ ٢ًٞرزٝاٞكةة٠ٞ شٙةةراس طةةٞٗزٝ كةةس ٗٝٗ َةةر      ٗه آل ٙرز
 ٚٞ.٢ًٚٞرزٝاٞ  ًٞموَ٘ ُ

 

 ر(:٘هلةئةًارةتى )ك-27
ز  ُٞاةة٠ٝٗٞ  طٚة٠٘ كةة٘ زش ٝ  ٗٝ خرُةةٞ بُٟ ٢ةةًٞرزٝاٟ  ٘شلٞغةٞزٝقِرًٞ ٢ةةٞه ة  كةة 

 ٝ  ضة مسٞغٞ:  161 ٢َٞ مٞغرلٝو
                         

ة: َ  ب  قؤاٞ  شٓرو    ٝزَةٞق مسةٞ مٞغةرلٝاٟ كوةٔس ٢ةٞه       1836ًَٚ ٞز  زبٗهّ ضؤْ   هٞ   161 
ز٠ ٞؾةةةةٞٓةةةةرَ  مسٞخوِٝٓةةةةرَ ّٙ.  زٝز٠  ٢ةةةةٞه َّٚ ٢ٌَٚةةةةٞ شؤز وةةةةٞ ضيري ٗ هةةةةٞ ُٞضةةةةوٟ  ز٘شلٞ"كةةةة

 بطرل كس ٗٝٗ مسٞ زٙ٘بٙةٞاَٚم  قةى ثةٞلر ٓةٞشبز ًةره َٚلٟ َِٓٚرٗٝاةٞ        ٢ٓٝطضٗزٝ  كٞ قٞهًٞ٘ٞغٔ
غرخرُٟ شبغسؤع. زُٝطٞ ٢َٞ مٞغرلٝاٞ  ُٞا٠ٝٗٞ ٢ٞٗ ًُٞ ٚرُٞ مسةة قةُ٘لٞ شؤز ُرٗٙةرْ ٓٞٙةٞ     

ٝاةةٟ  بٗ  مسةةٞ ثَٚغًٞبةةٞز٠ خؤٙةةرْ ٢ةةٞشبُّ. هٞطةةٞ  ٢ًٞٞغةةدب ضىىسة٘هٞكةةٞ ٢ةةٞكرٗ َةةٞ كةٞ هةةُٞر٠ٗ 
ٚ      ٙةةٞ". ٣ٚ ٟٓه٢ٞ٠ٚطةة ًّ ٗ مسٞغةةَٚلٟ  مةة    ٗ ٘ٞ  ٢ٞطةةٞز ٗٝكةة  ٚةة الَ ٗبٙةةٞ ٢ةةَٞ قٚلةةسٝ زبضةةو ُ

لسبُٟ ة٘هٞكةٞ  مسةؤ  ٝٗز٠  شٓةرو  مسةة  زُٝطةٞ مسةٞ ضةٞمسٞمسٟ        ٚزٗ  ٝال٢ٚةى  مسةؤ ُةٞق   اثى ٥ا َطى٢ عمسٞ
ٞ ٢ٚخوٚ اٟ ٢ٞةدب ٠ ٢َٞ مٞغرلٝا مةر ٝو ٗ مُٞعُٞةٞ  ٗٝزطرلبمسةة. مسةٞ َ      َطى٢ عٞ  هٞطٞه ٚرُر مسة

ارزٙخ ٢ٞه ة كٞ  ضرلؤع كٞخيٞضسٝٗ   هةٞ ٗب٠ قةٞؼٟ  مسرمسةى   ٢ةَٞ ة٘هٞكةٞ ُةٞقٟ كسبٗبُة٠ٞ        
 . طضُرز ؤاٞٗٝ قٞهٞ

ِٓرًٞ  ٗٝ ٙةةةر  كةةةة٘ زش٠ ٠  ٞٓةةةرَ ٠ كةةة٘ز ٠  كةةة٘ زش ٜ غةةة    ٝٚةةةٞ كةةةٞ ُٞاةةة٠ٝٗٞ  ز   ٚمسةةةٞ  ٗٗز ُ 
  ًٔةةةس ب  ٠ وةةةٞز به ٟ ٢ٞزًُٞطةةةورُدب غةةةٞز ٠ كةةةس ٗٝٗ     َ٘كٌةةةدبز٠ ٢ٞغةةةلرُٟ مسةةةّ كةةةٞ هٞطةةةٞ     

 ٗزٝ.ً٘ٞغٔ
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 هلرْ.ٞمسٞطصب ٠ٝ ث-1
 ُط.ٞزاٝمسٞطصب ٠ٝ  -2
 غو.ٝمسٞطص ب٠ٝ ًرٓٛ  -3

ٞ  ٘ه آلٙبٞهِلرْ   غةةة٢ٞةةةًٞرل٠ ُرضةةةسب٠ٗ ثةةة   وةةةٞ ٠  َطىىى٢ع  ُرَٗٙةةةم مسةةة٘ٗٝ. ٗٝ مسةةة
 ٖزٝف غةةرطىى٘غةرزٝشٗٗزٗ ُصٙلةةٟ ٢ةَٞ ٗ اةة٠ٞ مسٞ ٝضةةٞٗٝ مسة٘ٗٝ. هةةٞ ٗب٠ خةةؤ٠  هةٞ     

دًٞاٟ مٚوٍ   مسٞطٟ ك٘ز ٠ كسبٗٝ مسٞ ٢ًٞرل. ٗٝ ٢َٞ مسٞطٞ شؤز خًٞٞٗٝ  قضبٌ٘ٓر٘ط
ككةَٚلٟ زَي خ٘بضةو٘ٝ.   ضب ٌٓر٘ط ٖٗ ًٞمرزٙ ٟ ٗ اٞك٠ٞ كس ٗٝ. ٗٝهٞ  ٗبٙٚدب غر

  مسةةٞطٟ طةةٞٗزٝاسٗ مسةةٞو٘ٝو اةةس كةةس ٗٝ. هةةٞ َةةٞٙراٟ      ًٞةةٞٗٝ ٢ًٞةةٞؽ ٢ةةًٞرزٝاٟ ق 
خؤٙةةدب  ً٘ه لٞكةة٠ٞ هةةٞ مسةةِٟٞٙ قةة٘بز ك٘ز ٙةةدب مسةةٞؽ كةةس ٗٝ. هةةٞ  ٗب٠ ٗٝقةةراٟ  ًةةرل      

ٞ  ُٝدٞضل٢ٞ ًٗةٞاٟ كةس ٗٝ. هةٞ  ٗب٠    ٘ضةره َٚم َل ٘ مسٚطةو  ٠ز٠ ك٘ز ٠ ٓراؤاةٞ ةَٚطة
هةٞ ثرغةدب    ِٗٗٝٝٙة٘ز  ٝهِلرْ  كٞٗاؤاٞ  ٝع ٢ًٞرلَٙلٟ   ٞز  وٞ ٠ ثُٝدٞضل٢ًٞرل 

 ُٟ.مثامسؤاٞ ً٘ه لٟ م٘
 

 ه٘اْ(دا:ةُاْ هة )حةئةًارةتى بّ ع
ان ٞه ةة٢ٞمس٘ ٢ةةٞلةةرْ  ذَٝي ٢ةةًٞرلٗ ٢ً٘ٞضٚطةةٟ ٢ةةَٞ خرُٞ بُةةٞ  ٢ةةًٞرل٠  غةةر٢ٗةةٞٗ

ًٗةٞاَٚلٟ  ٖ٘  ب   بًٞشزب. ٢ةَٞ ٢ةًٞرلٝ  هةٞ  ٗب٠ َل    381ُرُٞٗ هٞ ٞ  ك٘ز ٠ مًٞٞق
 هػ٘ن بمس٘ بهػ٘ق ٠ ك٘ز ٠ ٓراٞ ةَٚط٢.٠ٞٞمس٘ ٢ٞمسٚطو ضره ٟ  ٗٝقراٟ كس . ٗٝ  

هػ٘ن  قرزع  ٗ هٞوٞمسٚػٟ  َطةرَ ٢ةٞ  ّٙ  مسة٘ٗ. هٞطةٞ  ًةٞهٚلٟ      ٢ٞمس٘ ٢ُٞر٠ٗ 
 ي   ٗسلِرٙٞاٚةةٞكٟ كؤُةة٠ٞ مسةة٘ٗ. ٗٝ كةةٞ ًةةٞهٚم    ٚكةة٘ز ٠ ٓةة طىىاٖس٣ ٗٙٞ  ٞضةةَِٞ
ٞ هٞ َٞثظ ُٞةراٟ مسة٘ٗ  هٞغةلس٠ كس ٝضةٞز    س طاٖ ٞ هػة٘ن ٗ هةٞ غةٞز  ب    ٢ٞمس٘ ٢ة مس٘ ٢ة

ُرْ  كٞٗاةٞ  ٝع  ٞمسسبكٞغةٟ هُٞرٗقة٘ٗ. ٗٝ مسٞغةة هةٞ ًة٘ه لٟ مسةّ مة        ٗهػ٘ن غةلر ٢ٞ
كةةٞٗاّ  ٗٝ ًُ٘رضةةٞمسٞاٟ  ٗٙٞ. ٓٞزقةةُٞدٝ هةةٞ  ٗب٠ ٢ةةَٞ غةةٞز ٝ زَٙةةمٞهٞغةةلس٠ َطةةِ

هػةة٘ن هةةٞ  ٢ٞمس٘ ٢ٞةةؾٞٓسٙٞاٚػةةٚرْ خطةةوٞ مسِٞٙةةٞٗٝ  مسةةٞ َ ٢ُٞٗٝةةد٠ٝ ثةةة ُٞقةة٘ٗ     
 ٞٗ شٝٗاٟ كس .ٚٗٙٞثس َٙلدب  ٓٞه ٚل٘ارٙٞضٞز ٗ ارُٟ َطِ
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ز  ٗ شٝٗاةٟ كةس .   ِٝٞٗٝٙة كس ٝ      زٜٗٗيدٚي٘ بٔ نانٜٛ٘ٝ ٢ٞالٖٞ  ب  م 414هٞ 
ز ِٝٗٝٙةةٞ ٝضةةٟ هةةٞ   يىى٘ ٢ٗةةٞ ٝٗهةةٞ هةةٞ مسٞغةةدب  م  ٝد٢ٞهف ٝزٞمسةةٞ َ مسُٞرٗمسةةرٟٙ ًػةة 

 ٓٞه طسو ٗ طٞز بٙٞٗٝ ًٓٞٞ بْ.
 ٠ان ٞ ةة٢ٞهمس٘ ٢ةةٞز   مسةةٞ َ  ِٝٞٗٝٙةةكةةس ٝ    ٠  غةةص  زٜٗٗطا٥ٝفىى٘ ب   421هةةٞ 
ّ  ٢ٞمس٘ ٢ٞك٘ز ٠   431هةٞ   ٝٗ .هػ٘ن  هَٚٚرْ كٞٗاٞ خؤٗ شؤز٠ زَي ك٘غذي ٗ مسةٞ ٙى طةسا

 برزي  مسٞاٞٗب٠ٗ  بطرلكس .ٚ ب  وسًطري  ٗ ٗ اٟ ة
ز٠ ٢ٚةةدبزٝ ٢ةةٞكس . مسةةَِٞٙٚم   ِٝٞٗٝٙةةان  مسةةُٞر٠ٗ مسرٗكٚةةٞٗٝ  ٗ اةةٟ    ٞه ةة٢ٞمس٘ ٢ةةٞ
ي ٠ ًرًٚةٞٗٝ مسة٘ٗ. مسةٞ َ هٞطةٞه ٚر     ٞشل٠٘ٓٞ  مسل٘زب  كٞ مسٞ  ٝع  ًًعٟ كس ٝ وٞ ط٘

هػةة٘ن  هٞغةةلس٠ كةةؤكس ٝٗٝٗ   ٢ٞمس٘ ٢ةةٞكٞٗاةةٞ غةةٞز ٝٗٝ  مسةةٞ ٙى طةةرلب. هٞضةةٞز ٢ًٞةةٞ     
 ٢ٞ ٝٗهةة٠ٞالٞي  مٞشلةةٞٓ٘ي  مسةةٞ َ هةةٞٗ مسِٞٙةةٞ ب مسةةٞ اٞغةة٘ٙقٟ ًٞشلةةٞٓ٘ق٘ٗٝضةةٞز  ً

ٝ  سطى ز  ٗ ٢ِٞٝٗٙٞكس ٝ    ك٘ز ٠ كرك٘ٙٞ  زٜٗٗ هةٞ الٙةٞكٟ اةسٝٗٝ     بقةٟ  ٗٝ طساةٟ. ٗ
هػ٘كٚؼ   بو٘وةر٠  بطةرل كةس ٗ قةٞن ٗ ضٚ َٚػةٟ هةٞ       ٢ٞمس٘ ٢ٞزخرو ٠ مسسب٠ ٞ ض

 يٍٞهػةة٘ن قةة٘ٗٝ مسٞغةةدبٗ هةةٞ ةةة   ٢ٞمس٘ ٢ةةٞكةة٘ز ٠ ٢ةةٞٗ ُةةرٗٝ ضةةُٞدمس٘ٗ. هٞضةةٞز٢ًٞٞ    
ٗٝ ٞ٢   ٜ ه٘بْ . ٞكةس ٝ  َةة  هةٞ  ٙرزًٞٙةةٞاٟ  بٗبكةس ٗ هٞطةةٞ  مٞضةلٞز٠ مسٞغةةدب ب  زٗٗ

ٗ ٢ٞ ٝهٚؼ ثةُٞر٠ مسةةس ٝ ال٠ م  ٞشلة ًٞٓ٘ هٞضةةٞز ُٞؾةٚاٞاٟ ٢ةةٞٗ  قة٘ٗٝ مسٞغةةدب    ٗهةٞ
٘  ٝ ٢ٞالي ٞال٠ ة مسٞغةدب   ٗٗ مسةسب  زَٙةم كةٞٗاّ. مسةٞ َ       ٢طى ٗهٞ. خ٘الؾٞ  مسةٞ اٞٗٝضة

 ز ٙرْ هٞ  ٝضو ق٘ٗ.ِٝٗٙٞ  
ٜ   ٢ٞمس٘ ٢ٞ كةس ٝ  غةرزٝشٗٗز  ٗٝ وةٞ ٠  مسةرلبز      هػ٘ن  هةٞ  ٗب٠ ٢ةَٞ ؾة٘ه اٞ  زٗٗ

 ٜىىىاض ،ٍٞ مسةةةّ مةةةهقرضةةة٢ٞمس٘ ٢ةةةٞٞزٝ كةةةس . ؾةةةرََٚبٟ ٢ةةةَٞ وٞ ٙةةةٞ  ؾةةة ٠ ًَ٘رٖغةةةر
ٞ ان هٞ َٞثظ ُٞةرو مسدب هٞطٞ  ٞه ٢ٞمس٘ ٢ٞ٢ًٞٞ كٞ  ٢طمسٞغٞز هػة٘كدب  زَٙةم   ٢ٞمس٘ ٢ة

ان ٠ مسٞزُٞ ب. هٞضةٞز  ٞه ٢ٞمس٘ ٢ٞي   ٞشلٞٓ٘هػ٘ن طٞز بٙٞٗٝ. مسٞ َ ٢ًٞمس٘ ٢ٞكٞٗو ٗ 
زي  بطةةرل كةةس . ٞشلةةٞٓ٘كةةس ٝ ؾةةرًغرْ ٗ ٓةةًٞ٘ٗ ًةة٘ه لٟ ً هػةة٘ن ز٢ٜٗٗٞمس٘ ٢ةة٢ًٞٞةةٞ 

 .ٗٝٞز كٞٗاٞ مسِٞٙٞٗٝٗ  ٗٗ مسسب ٢رغو مسُ٘ٗٞمسٞ َ  ٙطرُٞٗٝ ُرٗمسرٙل
 

٘ ٢ٚةةهةةَٞ مسِٞٙةةٞ ب مسةة٘ٗ كةةٞ     ؾ٘وٟ  مسةةٞ ٞضةة طػىىسىلْ يطىىادلبٍٓٚ ُٚةةري ٠ مسةةسب٠ ضةة
ز  ٗ ٢َٞ غرز٠ٝ هٞطٞ   وسًطري  ب  بطرل ِٝٗٝٙٞكس ٝ    هٞغلسَٙلٟ شؤزٝٗٝ  زٜٗٗ
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ن  خةةؤ٠ ك٘ارٙةٞة  َةة٢ٞمس٘ ٢ةٞةكةةس .  كسبٗ هةٞة  ظى٘ىهْ٘ب   مسةٞة َ ٢ٞٗٙػةٟة ثةةة ًَ٘رقةٞةٞهػة٘ة ُةٞة
 ٘ ًر  ٗ  ٝضوٞٗ  ب٢رلٝٙٞٗٝ  ق٘ٗٝ وٞ ٠  ضرلْٗب .٠ ٝضٟ ق٘ٗ. ُرقرز مسٞ خؤ

ً ٢ٞمس٘ ٢ةةٞة ن  هٞطةةٞة   زٝٗٝ. ٗٝ مسةةةؤ  ٝقعةةٟة  ٗسلِةةٟة     ٞشلةةةٞٓ٘هػةة٘ة ي كٞٗاةةٞة ً٘خرمسةةٞة
ٞ ً٘غوٞزٝن  اٞغ٘ٙقٟ كس . ٗٝ هٞٗ مسِٞٙٞ ب ٓٞزقُٞد  ان هٞة َٞثطةخرُٞ ب ًةس      ٞه ة ٢ٞمس٘ ٢ة

َ     ٢ٚة قعٟة  مسٞ َ  ٙطرُٞٗٝ  ٗٗ مسسب زَٙم كٞٗاّ ٗ مسةؤ  ٝ  ٗٝ. هٞة دلبٍٓٚ ِٙةري  كٞٗاِٞة اٞ بزٝكٞة
 ُدُكدي  ٗ ار ُٟ كس .ٞزخرو ٠ مسسب٠  ٓٞه ٚل٘ارٙٞ ضٞز  مسٞٗٝووٞ ب  ض

هةٞ   ٖٗ  ب  هٞ وٞ ٠ ضرلٗبُدب  ٢ةًٞس٠ خة٘ب٠ مسةٞةة َِٓٚةر     437هػ٘ن  هٞ ٢ٞمس٘ ٢ٞ
ٞ مد ٠ كة٘ز ٠  ٞي مسة٘ٗ مسةٞ ٢ةًٞرل.  ضة    ٞشلة ٞٓ٘ ب٠ٗ ٢ٞٗ ً هػة٘ن  خةؤ٠ ك٘ارٙةٞ    ٢ٞمس٘ ٢ة

 ه ٞمسٟ ً٘ه لٟ مسرٗكٟ كس .ط٘بٍٓٚ ُٚري ٗ دل٢ٚال٠ 
ِ ٞ ز ٠ َٞدلبٍٓٚ ُٚةري  وسًطةري ٠  بمسة٘ٗ مسةةٞ  مسة    ٢ٚة  ي كةٞع هةةٞ  ٞشلة ٠ٗ٘ٓٞ. ًٞضة
دلبٍٓٚ ٢ٚةةة ب  ٓٞه ٚل٘ارٙةةةٞ ضةةةٞز مسةةةٞ زٗ وسًطةةةِٟٚ شٝٗو كةةةس . ٗٝ هٞغةةةلس٠     438

ٞ دلبٍٓٚ ُٚةري  ضةٞمد٠ كة٘ز ٠    ٢ٚة غلرُد. هٞ  ٗب٠ مسةَِٞٙٚم    ٝػ٢يُٚر هػة٘كٟ  ٢ٞمس٘ ٢ة
َٛ   ٞلٟ غةةٞش ب  ُةةرز ٝ ضةةٞز َةة هٞطةةٞ  وةة٘ٝاَٚ ه٘بْ ٗ شٝٗاةةٟ كةةس . مسةةٞ َ ٢ُٞٗٝةةد٠ٝ ثةة

 ي ٢َٞ غرز٠ٝ ضُٞدٝٗٝ.ٞشلُٞٓ٘ٞق٘ٗ ً
مد   مسةةةَِٞٙٚم هٞطةةةٞ  ٓةةةٞز ٗٗ ًرًٚةةةدب  غةةةٞز ٗ ٓةةةٞزب٠  ٝع ثَٚلةةةس . هةةةٞ      ٞ ضةةة

ز  هةةٞ مسةةرٗكٟ ٞضةةلٞهع٢ٞمس٘ ٢ةةٞزخرو  ٞزخرو . كةة٘ز ٠ ضةةُٞٞاٚ ةٞ ب كٞٗاةةٞ  ٝع  ضةة 
دلبٍٓٚ ٢ٚة ٗ ُرٗٝ  مسةرٗكٟ ٢ٞضةرل كةس ٗ ُةرز ٠ مسةؤ      ٓٞ و ٗ مسٞ ً٘مرُٗٝٞاٟ ك٘ز ٠ ٢ٞ

مد ٠ مسةٞزٝ   ٞزخرو ٠ ٓةٞه لؤه ٟ ٗ  ضة  ُٞٚري. ٗٝ ٢َٞ ٢ًٞرل٠ ضٞؾ٘وٚٞ قةر٠ٗ  ضة  
 كس ٗ ضٞمدٙؼ َو٘بُٟ شٝٗو كس .

 ب  قة٘ٗٝ مسٞغةدب  ال٠    433ي  هٞ  ٗب٠ غةٞز َٙلٟ شؤز هٞطةٞ  غةٞش ب  هةٞ     ٞشلًٞٓ٘
٘ طػىىسٍْ يطىىاضةة٘ ٗ  يطىىا . ٢ةةَٞ ضةة زٗ ؾةةرًغرُٟ  بٙةةٞٗ وةةٞ ٠   ُةةٞ   بو٘وةةرٗ غةةرزٝشٗ

 مد .ٞزخرو  ٗ  زب ُدمسري ٠ مسٞ  ضٞ ًرٓلٟ ٙػٟ  ب مسٞ  ض
 

ي  ب  ٓةٞز  ٝٗبًةٟ كةس .    ٞشلٞٓ٘مدٗ ًٞهٞ  ٗب٠ ٢ًٞٞؽ غٞز ٗ غؤز  هٞ مسِٟٞٙ ض
طػىسىل  ْ يطاض٘ ٢طمد . ٗٝ ضٞمد اٞٗٝض٘ٞي كٞٗاٞ  ٝع  ضٞشلٞٓ٘ٗٝ ُٚٔرٙٞو ً

   ٗٝ 446ٞغةلسَٙلٞٗٝ ٓراٞضةٞز    زي مسةٞ ه ٞشلة ٞٓ٘ ز ٠ ًٞزٝ كس ٝٗٝٗ هٞضٞز ٢ًٞٞ  مس
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ُرْ ٙػةٟ ُةٞوو ٟ ًٞوبةٞز٠ٝ اةرزٙخ     ُٟٞ مًًٞٞوٞكٞاٞكٞ هٞ ٝع قة٘ٗ. ٢ةًٞرزٝاٟ  مسة   
  ل341-332، ٍ 3آ  ايعرب، جًد كس   ًس

 
 :طُةرتةئةًارةتى د

  مسة٘ٗ.  طُٞزاة ٝه٘بْ  ب  بًةٞشزبمس٘ٗ. ٗٝ ًٞزكةٞش٠ وةٞ ٠      ٞهٞ  بخوٟ ٗ اةٟ  َة  
٘ ٠بُةةٞ  شؤزبو ضةةٔسبو  مسٞطةةٞ  كةةٞ مسةةٞ ٢ةةرشبٙ  ٝ  ٢ةةًٞرل٠ ًةةٞموًٟ٘ ٢ةةَٞ خرُٞ  ٢ٗةةٞٗ

 ٠ طةٞٗزٝ  طُٞزاة ٝ ٝع مسآل٠ٗ غؤزٝاٟ ضةُٞدٗٝٗ هةٞ شًٝةرُٟ خؤٙةدب  ٢ةًٞرزٝاٟ        
٘      ً٘ةة٘كةةس ٗٝ. م ْ يطىىاز مسةةٞطٟ كةة٘ز ٠ هةةٞ  ٗب٠ مسةةرٗكٟ  مسؤاةةٞ ٢ةةًٞرل  ٗٝ اةةرمسٚعٟ ضةة

مسةر  مسةٞطٟ كة٘ز ٠  ٓراؤاةٞ ةَٚطة٠ٞ      ُٟ٘ٗ مس٘ٗٝ. هٞ  ٗب٠ ٢َٞ ٢ةًٞرلٝ  و ٌ٘رُٟ ورُضوَٚ
ز  َةدٗ ٠  ِٝٞٗٙة لٟ شؤز مسٞ شٝمسسٗ شُٝط مسة٘ٗٝٗ َةدٗ ٠ ٢ًٞرزٝاٞكة٠ٞ اةر       ٢ًٞرلَٙ

  مسٞغدب  مسس ٗٝ  ٗٝ ً٘مرؾرل٠ ؾرََٚبٟ غٞزٝقِرًٞ مس٘ٗ.
 

 ظت:ةد ئةًارةتى ًآٛ
   ً ُؿةة٘ز ٞهةةٞ  اٚوةةٞٗٝز  ب ةةةَٚطرل مس٘ٗمسةة٘ٗ  هةةٞ  ٝٗز٠ غةةٞزٝقخرُدب  ٢ًٞرلٝكةة٠ٞ 

 .مسٞ  ُرَٗٙم مس٘ٗٝ
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 كؤًةهَى ئَٚراُى ظةرقى
 

٢ِٚطةةٚقوؤثٞ ٙر٠ ٢ٚطةة َ  ٢ةةٞه ة مٞغةةرٙس٠ ٢ٞضرضةة٠ٞٚ كةة٘ز ٠ ٢َٚةةسبْ  ضةةٚرْ    
ُؿةة٘ز  قةةل٠ِ٘ شُٝطُٞةةٞ. ٢ٞةةةدب ٠ ٢ةةَٞ ضةةة مٞغةةرلٝاٞ  ضةةة مسةةسب   ًٞ ٖمسةة٘ٗ: ضةةٚر

 مس٘ٗٝٗ هٞ ه٘ز ضورُٞٗٝ ٓراْ٘ٗ.
 ٞ ز  هةةةٞ ةوةةةد٠ قةةة٘بزًٝٚدب  مسرضةةةٟ  ثىىى٘مسَٚ طةةةٞ هًٞرُةةةٞ    ٙطةةةرْ ٓةةةٞز مةةةِٟٞٙ ٢ةةة

 كٞ هٞ ٗ اٟ قرزع ٗ كسًرُدب مسْ٘ٗ. مٞغرلٝو ٗ ٢ًٞرزٝاٟ غ٘بُلرزٝؽ ٢ٞكر 
 خ٘ ؾ٠ٞ ارزخيٟ ٢َٞ ٢ًٞرزٝارُٞ ٢ًٞٞٙٞ:

 

 ُص٘ر:ةً ٖئةًارةتى شٚا-28
 ٝ  ٖ بًةٞشزبٗٝ. ٢ةَٞ  غةر   ضىب  ا،  ٌٓر٘ط ٖمسٞطَ٘ٙس٠ٝ غٞزٝقِرًٞ  هٞ شًٝرُٟ غر

ُؿةة٘ز٠ َِٓٚرٗٝاةةٞ ًٞمٚةةٞاٟ خةةؤ٠  مِٚةة٘بُٟ ًٖٞ هٚى مسةةٞ  ُةةرٗ ٢ةةًٞرلَٙلٟ ضةةٚرٞخةة
ٓةًٞ٘ٗ كة٘ز ٠ ٢َٚةسبْ. مسَٚ طةٞ هةٞ       ٢٥زب٢ًٞٞه٣ً٘رل ٢ٞاٟ مسٞ خرُٟ  بٗٝاةٗ كس ٗٗٙٞ

ُؿ٘ز   مسٚطو ٗ ق٘بز مٞغرلٝاٟ ك٘ز ٠ اسٙػٟ خطةوؤاٞ ًٞمٚٞاٚةٞٗٝ.   ًٞ ٖ ضٚر
ٝزمسرجيةةرْ ٗ مرلبوةةدب  طةةٞزَي ً٘ه ةةم ٗ ٗ اٚػةةٟ  بٙةةٞ.  بضيةةٞ ضةةة ٓةةٞشبز    ذهٞمسةةِٟٞٙ ٢ةةر

. ٗٝ ضةةةةة٘بزَٙلٟ هٞاةةةةةٞكر مسةةةةة٘ٗ. هةةةةةٞ مسةةةةةِٟٞٙ  وةةةةةٞشّٗٙ  ٗ  اةةةةةٞٗزَٙص  ب  ب٢ُٞٚػةةةةةذي 
َ   ظىىًَ٘٘رقةةٞ ْ ٞضةة٠ٞ خةةٞه لٟ َةةدٗ ٗ زَٙطةةٞٗمسرُٚرْ ٢ةةٞكس . هةةٞ  ٗب٠ ضةةة ضةةر   

كةس ٝ كة٠ًٞ٘ هةٞٗ ُةرٗٝ ب خسبثٞكةٞز  شؤز مسة٘ٗ. هٞضةٞز         هٚى مسٞ   زٜٗٗٞدبز٠ٝ خ٢ٚ
هٚى مسةٞطٟ ُةٞقٟ كةس  مسةؤ خؤزبضةرْ. هةٞ  ٗب٠ ٢ًٞةٞ اةُٞٚر مٞغةرلٝاٟ           ٞخٖ ٢ًٞٞ غر

 َدٗ ٠ خؤزبضرْ. َٛحافع٢ٞ ُؿ٘ز٠ مسٞ ٝضٞٗٝ ًرٗ  هٞ  ٗبٙٚدب كسب مسًٞ ٖضٚر
 

زٝف طىى٘هةةٞ  ٘ اٚرز خةةرْ ٠ كةة٘ز ٠  ٓراةةٞ ةَٚطةة٠ٞٞٗهةةٝهٚى مسةةٞ     ٞهةةٞ ثةةرؽ خةة
  هةٞٗ ُةرٗٝ ب    ٖٝزمسرجيةرْ ٗ مسةٞ ٢ةًٞس٠ غةر    ذَةدٗ ٠ ٢ةر  فعى٢   ٝٗٝ كسب مسةٞ ًَ٘ةر  ٖ غر
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ًٗةٞاٟ مرؾةٟ   ٘مٌرلباٟ كةس . مسةٞ َ هةٞ ثةرؽ مسةَِٞٙٚم هةٞ َل      ٞؿة َرو ٗ اة  ٢ٚطٞزَي 
هةةٞ  ٗ ٚد وةة٘زي خةةرْ  ب  هٞغةةلسَٙلٟ ٢َٚسبُةةٟ ٓراٞضةةٞز زغةة٘مسةة٘ٗ. ٗٝ هةةٞ وً٘رُةةدب٠  ً
ٞز٠ٝ كس . مسٞ َ زؤذَٙم هٞ ثس َٙلر  هٞ وٞ  ٓراةٞ  ٝزٝٗٝ   ؾوٞ ٠  غبطورْ  ب ًَ٘ر

َٛ  ٠ٗٝ ٓٞه ٚل٘ارٙةٞ ضةةٞز هٞغةلس٠ وصه بةةرؽ ٗ غةةلرُد   ٘ ك٘غةورزٗ اةةر َُٚلٟ شؤز٠ هةة
ٞ طىى٘اٚرزخرْ  ٞٗهةةٝكةةس ْ. هةةٞ ٗب٠ ٢ةةَٞ غٞهٞمسٞٙةةٞ      ُةةٞٗبَٟ  َطىى٢عًةةرمٟ كةةس ٝ مسةة

ٓد٠ وة٘زي خةرُٟ مسةٞ هٞغةلسَٙلٟ شؤزٝٗٝ ُرز ٝضةٞز٠.      ٞمسرع  ًٞم ٖبق. مسٞ َ غررلم
كةةس . مسةةٞ َ خةةؤ٠ ٗ    ٖ ٝخرهةةٞاٟ مسةةٞ غةةر   ٗ اٚرزخرْ  ً٘ورمسٞهةة٠ٞ ثةةة ُةةٞكسب  ٞٗهةةٝ 

ٗبٙةةةةٞ كةةةةٞ هةةةةٞ  ٗب٠  ظىىىىاٖس اةةةةٞٗبمسٚعٟ َةةةةٞثظ كةةةةسبٗ هةةةةٞ  ٗبٙٚةةةةدب هةةةةُٞرٗمسسب. ٗٝ    
 اٚرزخرْ  ٢َٞ ٢ًٞرزٝاٞؽ  هُٞرٗق٘ٗٝ.ٞٗهٝ 

 
 ًارةتى ضلِى:ئة-29

غٞزٝقِرًٞ ٢ٞه ٟ  ٢َٞ مٞغةرلٝاٟ  قةل  ٝ  هةُٞرٗ مٞغةرلٝاٟ كة٘ز ٠ ٢َٚسبُةدب        
بق ٗ مةرل ُرٗمسرُطَٚلٟ طٞٗز٠ٝ مس٘ٗٝ. مسٞ َ قُ٘لٞ ز٢ٝٚطَٚلٟ مسٞكرزٙرْ ُٞمس٘ٗ  مسُٞرٗ 

ٝزمسرجيرُدب مسآلٗمس٘ٗمس٘ٝٗٝ  ٗٝ هٞطٞ  خسبثٞٗ ةٞز ٟٝٙ  خٞزٙم مس٘ٗ. خٞه لٟ ٢ةٞٗ  ذ٢ر
غلراٚرْ كس   ٗٝ مسؤ هُٞرٗمسس ُٚرْ مسٞ ٓةًٞ٘ٗ الٙٞكةدب     ضب،رٌٓ٘ط ٖالاٞ هٞال٠ غرٗ

 ٞ  ًره َٚلٟ ق٘ٗ مسؤ خؤزبضرْ.ؾ  ٠  زب. ٗٝ هٞضٞز ٢ًٞٞ ثَِٚا٢ًٖٞس٠  غر
هٞٗ مسِٞٙٞ ب َركٌٟ  ٓسبو    وصبق خرْ  مس٘ٗ. ٗٝ ٢َٞ َركٌٞ ٢ُٞٗٝدٝ َةٞش٠ هةٞ   

ٞ     ضىب  ٌٓر٘ط ٖغر ٘ ظ٢ُٞةٞكس  ٗ ٗٙطةوٟ هةَٞ مٞغةرلٝاٞ ًة مسةَٞ   ٢ٚطةوٚ ر ٝ مسلةر.   ًَٛى
 قٚلسٝ  هٞ  كرزةطورْ   مسِٟٞٙ ٓسبو ٗ كرمسى كٞٗا٘ٝ  ب   بضيٞشزبُدْ.

 ٘   كةةٞ ٗبٙصبُةةٟ  ً٘مرًٞهةة٠ٞ  ٝزَةةٞق مسةةَٞ مٞغةةرلٝاٞ طؤز ٠ةة  ضىىبٌٓةةر٘طىى ٖغةةر
   ُةةرٗ مسٞطصب ٝٙةةٞكٟ قةةلِٟ  كةةس  مسةةٞ ٢ةةًٞرلٙرْ. ٗٝ مسةةٞ      ٞ بق مسةةؤز٠ٗٗ  بُةةة ٗ  مسةة 

      ٞ ٗ  ةةةَٚطرل كةةسب.  ٌٓٚةةٞاٟ ٢ةةَٞ ٢ةةًٞرلٝٗٝ  مٞغةةرلٝاٞكٞ َِٓٚسبٙةةٞٗٝ خؤزبضةةرْ ٗ هةة
٘ ٠ةةةةة٠ ٢ؤشمسٞطةةةةةدب  مسةةةةةٞ خؤُٔ خىىىىىإ ٥ٛملىىىىىٗمسةةةةةدٞ   هةةةةةٞ غةةةةةٞز ٠  مٞ بق مسةةةةةؤ مسةةةةة

مسرع ًُٞؿةةةٞمسٟ ٞمةةة ٖمٞغةةةرلٝاٞكٞٙٞٗٝ  شؤز خدًةةةٞاٟ كةةةس ٗ  هٞضةةةٞز ٢ًٞةةةٞ  غةةةر  
ٞ  بق مسٞطٚػةٟ كةس  مسةٞ    ؤ٢ًٞرزٝاٟ  مسٞخؤ٠ ٗ ثَِٚا ك٘ز ٠ةدب. ٗٝ مسة   ٤ل زبًٞة ٢ٞه٣ً٘رل ٢ة



 298 

زٝقخرْ ٗ ٙٞكة هٞ ضٞز بزبُٟ ٗٝ مسٞطَ٘ٙس٠ٝ غٞزٝقِرًٞ  ٢َٞ ٢ًٞرلٝ ً٘مرؾرل٠ غٞ
 مسرع مس٘ٗٝ.ٞم ٖٓٞز ًرو٘ه ٟ غر

َةةةةٞٙف كةةةةٞ  ٝزَةةةةٞق ٢ةةةةَٞ٘بزي  ٗبٙةةةةٟ ٢ةةةةَٞ ٢ًٞرزٝاةةةةٞ  ًةةةةٞموً٘راَٚم قةةةةِط    
 ُٞكٞٗا٘ٗٝ. 

 
 ئةًارةتى زُطِة:-32

  ٞ طةةٌرمٚوٟ ٢ٚ ٕٙةةٞ اةةر  ٝٗز٠ غةة  ُٞمسةةٞطَ٘ٙس٠ٝ غةةٞزٝقِرًٞ  ٢ةةَٞ ٢ةةًٞرزٝاٟ شُٝط
ٟ  ٢ٗةةةٞٗ ٢ةةةًٞرزٝو  هُٞرٗقةةة٘ٗٝٗ هةةةٞ   ٝ   شؤز غةةةؤزٝاٟ مسةةة٘ٗٝ. هةةةٞ  ٗبٙةةةدب خرُةةةٞ بُ

 .ٖمٞغرلٝاٞكٞؽ مسٞمصَٙلٟ مسؤاٞ و٘زٗةٟ غر
 

 ئةًارةتى ظ٘اُلارة:-31
زي مسةّ َطةري مسةّ    ٞهٞ قرلو٠ٞ  زبًةرُٟ ٠ غة٘بُلرزٝٗ كة٘ز ٠ مة      ٞٗٙ٘ض٢ًًٞٞرل  ق

ٙ٘مسٟ ز٢ٝةةٚظ مٞغةةرلٝاٟ خةةؤ٠ مسةة٘ٗ. هةةٞ ًٞمٚةةٞاٟ  ؾةةرَ  مةةر ي ٠ ٗٝشٙةةس٠       ٢ةةٞ
       َٚ زٝف طىىى٘ؼ ٢ًٞةةٞ ب  مسةةٟ٘ٝٙٔ  هةةٞ    مسةةٟ٘ٝٙٔ قرزضةةدب  مسةة٘ٗ مسةةٞ ض٘ثٞٓطةةرالز. هةةٞ ثةة

ؾةةٚرُٟ ٘ٙةةدٝ  مسرضةةٟ مذةمٞغةةرٙس٠ غةة٘بُلرزٝٗٝ  شؤز ُرز بَةةٞو كسبمسةة٘ٗ. اةةرزخيٟ طةة
 ّٙ ٢ةٞ  ٌةر   ٚطٌرمٚى ُرٗ ز٢ٝٚطَٚلٟ غ٘بُلرزٝ  هٞ شًٝرُٟ َ٘كٌدبز٠ قةرزع  م ٢ٚ

ٞ ٖ  ٢ٞكر. هٞ  ٗب٠ ٢َٞ ٢ًٞرلٝ  441-416مس٘ كرهِٚ رز   ٢ٞ  ٢ٞه آل مس٘ ُرؾةس٠ كة٘ز ٝ   ٢ة
 ب  ًس ٗ ةَٚطٞك٠ٞ مسةؤ مسةسب مسكةلؤهٞك٠ٞ    447ةَٚط٠ٞ. ٗٝ ٢ًٞٚؼ هٞ  طٞٗز٠ٝ  ٓراٞ

باةٞ  ذُؿ٘ز  مس٘ٗ  مسٞةةَٓٚػةو. ٗٝ  ؾةرَ  مةر ي  ٗٝشٙةس٠ ٢ةَٞ      ٞمس٘ ٢ًٞكٞ ُر٠ٗ  
ُٚٔرٙةٞو غٞهةٞمسٟ مسٞضةٞز ٢ةَٞ       ٞٗٙة ٘ضىً ٞؾٚرُٟ  قة ٘مس٘ٗ. ٢َٞ َ٘كٌدبزٝ هٞ  ٗب٠ م

ٞ ٙدٝ خ٘زبضة٘ٙٞ  مسة٘ٗ  طةسو.    ًٞٞهٚلٞ ب كس ٗ خؤ٠ ٗ  بٙلٟ كٞ  ض ُؿة٘ز   ٞمس٘ ٢ًة
ٖ  ب  كةة٘ذزب. ٗٝ مسةةٞ ٢ةةًٞس٠   448هةةٞ وٞ ٙةةٞكٟ ُصٙةةم غةةرلبش ب  َةةٞثظ كةةسب  ٗٝ هةةٞ    

ؽ  ضٞٙدٝؽ هٞ ًَٞرًَٚلدب  خِلرُدٙرْ. مسَٞ ُٞٗمةٞ ٢ةًٞرل٠ غة٘بُلرزٝ    ٜ٘ٗ٘ضًٞق
ؾ٘وٚٞكرُدب  كٞٗاةةٞ ٞمسةةؤ ؾةةرََٚبٟ ٗ اةةٟ قةةرزع. ٗٝ شؤز٠ ثةُٞقةة٘ٗ  هٞطةةٞ  ضةة    

  ٘ يىىىب ٥اٗ   هٞطةةةٞ   وةةةرٗزو ٠ مسةةةسب٠   غةةةٞز ٗ  ٝمةةة٘بٗٝ. هةةةٞ ٗب٠ غةةةٞز َٙلٟ مسةةةة ضةةة
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٘  ب  مسة٘ٗٝ اةرمسٚعٟ ٢رهة  ٢ٞزضةٞالْ ٗ هةٞ      زضالٕ ٢ٞ زٝف مسةٞ َةركٌٟ قةرزع ُرضةسب.     طى
ؾٚرُٟ كس . ٗٝ خؤ٠ كَٚػرٙٞ وةٞ ٠  ٠ٗ٘  م٘ضًِٞٞق٘ٗ  ق٠َمسٞ َ  ٙطرْ شؤز٠ ث

ٔ ط٘ٞزٝ كسب. ٗٝ هٞؾ  ٗٝ هٞٗ  ًَ٘رٖ خ٘زغر ٝٗٝ  مٚهٞغية ٢ْٞعىاّ  ٗز   ٘زٝف ًٞغة
ؽ هةةٞ  ٗب٠ ًقرًٗٝةةٞاَٚلٟ شؤز  ٢ٞضةةرلٗ ٢ٚعةةدبَ كةةسب      ٜىى٘ٗ٘ضىىًٞشٝٗو كةةسب. ٗٝ قةة 

 ـٟ ٝ كٞ خؤ٠ هٞٗ شًٝرُٞ ب مس٘ٗٝ.ٞهب٢ٞدي ٢ٖٚ . ٢ًٞٞ زٙ٘بٙٞاٟ  464 
بُلرزٝ    ز ِِِ ًةةمٞغةةرلٝاٟ غة٘ة زبٗ ُرز٘ ٝاَٚلٟ شؤز  ٢ٞضرضةٟة غةٞة اٟ  ٗ اةٟة  ٝٗ ٓةٞة ةٞة َب

   .ٗ ز ٠  وةةرٗزو   هةةٞة اةةةرزخيٟ  ٖرلْب غةةةر٢ةة كسًةةرْ ٗ قةةةرزع مسةة٘ة َ  ب  1199ٖ   492 ٠ كةة٘ة
ًرل٠ كسًةةةةرْ  ٗبزي قةةةةرزع      اٟ ٢ةةةٞة  يطإٛضىىىى زٝف  طىىى٘ىُ٘رز ٙةةةةرْ كةةةٞة هةةةٞة   ٢مسٞٙرزًٞٙةةةٞة

ز ٠     َ  هةٞة  ٗب٠ ٢ًٞةٞة  غةٞة غو٘و كةةس . ٗٝ ًة٘ة ٝاَٚلٟ كةٞة ٗ  ًةٞة مري كسبمسة٘ة مسسكٚةةرزق ٝٗٝ  اةٞة
ًرل قةة   َ ٢ةٞة بُلرزٝ  ٝضةٟة ثَٚلةةس . ٢ةٞة ةٞة  كةٞة هةٞة  ٢ةٞة خس ٞ ةةةرٗزي  ٗ غة٘ة ٖ  ب  511 ّٙ ةرٗٚه

  ٘ ُر٠ٗ ضةة لػةةر  ٠ ًٞةةْٞ قاطىىيًةةس ٗٝ  مسةٞة ز ٠ ًٞٚه ٗٝ  ٗ اةٟة   ٓكة٘ة ٟ َ٘كٌةةدبز٠ مرلبوةٞة
بُلرزٝ   َ ًرل٠ غةةة٘ة كس . ٢ةةةٞة ز ٠ ًٞضةةةةٞ قةةةةرزع ٠ ٢ٚةةةةدبزٝ ٢ةةةٞة ٗ   ٝضةةةةسٞمسةةةةرزش خْ٘ كةةة٘ة

ًرل ةةةةرٗزي  كةةةو كس . ٢ةةٞة اٟ  ةةةةرٗزي  ُةةٞة ةةٞة ز٠.  ٢ٚعورلبقةةٟة مسةةٞة ٗبٚه ٗثةةةس   ٓٞه ٚل٘ارٙةةٞة ضةةٞة
اٟ  قةةة   ٠   ٣  بىىىسا٣ٗ٘ضىىًىٞخٞضةةةسٝٗ مسةةٞة ًٞمرُٗٝةةٞة َِٙٚم وٞ كةةٞة ٗ. هةةٞة  ٗب٠ مسةةٞة    ٝزقةة٘ة

ٞ  ؾٞزٝ كس . مسٞ َ كٞ شبُٟ ٢َٞ ًَ٘رؾًَ٘ر ٠ضسٝٗخٞ َ مسة   ٛطى ٞزٝٙٞ َٓٞ شٝظيٞاٞٗ ٓٞة
ٗ  كٞة          ٗٝ مس٘ة ؽ ٢ٞة مسٞمسٟ ٢ًٞٞة قٞز٠ كسًةرْ. ضٞة ٢ٞمسة  هٞطٞ  ٢ٞارثم  ةرٗزي  ب ق٘ٗ مسةؤ ضٞة

لٟ كسًرْ  ٢ًٞرل٠   بزبظس    ٗ         ٢ًٚٞٚه بُلرزٝ مس٘ة كة هٞة ز٢ٗٞضةر٠ غ٘ة رمٚوٟ.. كٞة ٙٞة طٌة
 ه ٞمسٟ ٢ٚعر ٠ٝ  ٢ٞكس .ط٘وب٘ٗ  كس مس٘ٗ. ٢ٞارثم ةرٗزي  

 

اةةٞ  ٗب  ٝز٢ٞكةةٞٗ   كةةٞ مٞغةةرلٝاٟ غةة٘بُلرزٝ  هةةٞ  ٝٗز٠  اثىىٜهةةٞ  ٗب٠ ٢ةةَٞ َةةر 
 ب  زبَةٞو  بُٚػةوْ٘ٗ. مسةٞ َ     ٖ ٠ كة٘ز ٠ ًٞهٚولػةر  ًٞة ٞبْ قطةُٞاٟ ض٘ه ىط٘ةضٞه 

ٟ ضةة٢ٟ٘ مس  ب  مسٞضةةٞمسًٞٞةةْٞ قاطىىةٗ ٠ كةة٘ز ٠ ض٘ه ةة ٘ظيْٞ ًةةاطىىةهةةٞ شًٝةةرُٟ ض٘ه ةة 
ّ ٙةٞٗٝ  مٞغةرلٝاٟ غة٘بُلرزٝ     شَٙطٞزٝزي  ٞ ّٙ مة ٢ٞ  ًعرًٞه٠ٞ ٗٝشٙسٝك٠ٞ  ُرؾس

 ٙطةةةرُٞٗٝ وٚةةةرًٟ كةةةس . ٗٝ ً٘ ٝاَٚةةةم ٢ةةةٞٗ ُةةةر٠ٝٗ ُرز بَةةةٞو ٗ َٗٙةةةسبْ كةةةس . هةةةَٞ    
اةةٟ كسًرُةةدب  ًٞضةةٞهٞٙٞكٟ اةةس زٗٗٙةةدب  كةةٞ الٙةةٞوٟ  اثىىٜ ٝٗزٝ ب  ٗٝ هةةٞ ٗٝووةةٟ َةةر 

مس٘ٗ  كٞ هٞ ًٞمٚٞاٟ ٢ٞارثم ضوغ٘ز٠ ضُ٘ط٘ز ب طاٖس، مس٘ ٢ٞ  ًٞٞٙلسٝ: ك٘ز ٠ قذ
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٠ ط٘ضىىىٝٗٝ هةةةٞ  ٗبٙٚةةةدب مسةةة٘ٗ مسةةةٞ َ٘كٌةةةدبز٠ ضةةةٞزمسٞخؤ٠ هةةة٘ز ٠ طةةةٞٗزٝ  مسةةةٞ ٗب       
  مسٞضٞز غ٘بُلرزٝ ب  كٞضبٟ غؤزٝاٟ كةس . ضةٞمسٞمسٟ ٢ًٞةٞؽ     عٞطغٞهٞمسٞٙٞكٟ وٞ

 ٟ ك٘ز ٠ اٚل   مسٞٗ مٞغرلٝاٞ مس٘ٗ.ط٢ُٝٚووٚ ر٠  ش
      ٝ كةٞ ٢ُٞٗٝةدٝ  ٝٗبًةٟ      ٢ِٚ ر مسَِٚٚةٞٗٝ ضةٞز اةرزخيٟ ٓةٞزٝ مسٞغةٞزٝقٟ غة٘بُلرز

 ٗٝريُٞكس 
ٞ طىب  ٛقٗ  بىازش ٛ ٜٔ ٥َى١  طىب  ٛق  ز٢ٝٚطٟ غ٘بُلرزٝ    ٣ بىسا٣ ًٞة ٞق ٜىٔ   ٢ة

 ؾ٘وٟ كسًةةرْ ًٗٞٗةةٞاٟ ضةة ٘ٚةةغ  مسةة٘ٗ  هةةٞ ٗٝووةةٟ هُٞرٗقةةُٟ٘ٗ َل   ٢كةةٞ ٢ةةًٞرل٠   
ًٗةةٞاٟ ٢ةةٞٗ ُةةرٗٝ  شؤزمسةةرؽ ٢ٚطةةوٚ ر ٝٙرْ كةةس .    ٘٘ مسةةة َل٠ثرغةةرطٞز بُ ٗىىٛز٣ظ

ذي ٗ ٢ةةٞٗبُٚؼ  ّٙ  مسٞزبًبةةٞز مسةةٞ وةةًٟٞٗ غةةٞش  كؤًةةٞكٟ زَي ٗٙطةة  ٢ةةٞ ٗٝشٙةةس ُرؾةةن 
قْ٘ٗ مسٞ قسٙرٙٞٗٝ. خٚ قٟ ٢ةرزٝش٠ٗٗ ٢ةَٞ ٗٝشٙةسٝٗ هٞضةٞز ً٘بقٞوةٞاٟ ٢ةٞٓرزي  هةٞ        
ثَٚؼ غٞز ٠  غٞش  ب  ًٞزكٞش٠  مسس ٝضرل ٙرْ ٢ٚػغ ي كس ٗ مسةَٞ اٞزَةٞ كًٞٚةٞاٟ    

َ . هةٞ  ٗبٙٚةدب ٢ةَٞ  ٗٗ ٢ةًٞرلٝ  هٞطةٞ       1211ٖ  597ٗ اٟ كسًرُٚرْ ا٢ٌٞري كةس    
َ هةةَٞ ٗٝووةةٞ ب ًُ٘رضةةٞمسٞاٟ مسةةِٟٞٙ ٢ةةَٞ  ٗٗ ٢ةةًٞرلٝٗ     غةةٞش كٞٗاِةةٞ غةةٞز ٝٗٝ. مسةةٞ    

٢ٞارثلٟ قرزع  اَٚلك٘ٗ. هٞمسٞز٢ةٞٗٝ ٙةٞكة هةٞ خرُةٞ بُٟ كسًرُٚةرْ كةس  مسةٞ ٗٝكٚةى         
مسٞضةةةٞز كسًرُةةةدبٗ خؤٙةةةرْ طٞز بُةةةٞٗٝ. مسةةةٞ َ غةةةٞشٝكرْ  ٙطةةةرُٞٗٝ كٞٗاِةةةٞ اةةةر ْ ٗ    

َِٖٛٓػةةرٞ ّٙ غ٢ةةٞ زًص اةةرج ٘اةةٞخسٙ . ٙةةٞكة هةةٞ ٢ً٘ةةٞزب٠ كسًةةرْ  كةةٞ  ٓةة    ٙرْ ثةة
ٞ ْعىاّ  كةٞٗو.   ٢ٞط٘و  هٞطٞ  غٞشٝكرْ زَٙةم  ٜ    ٜىٔ   ٢ة كةس ٝ   هةٞ ٢ٚغةٞٗٝ ٓةرو ٗ زٗٗ

زًص٠ هةةُٞرٗمسس ٗ ا٘زكةةٞكرُٚؼ مسةةٞ ثٞزَٙػةةرُٟ مسآلٗٝٙةةرْ  ٘زًص . ٗٝ هةةٞ غةةٞز  ب ٓةة٘ ٓةة
َٟ ُٞقة٘ٗ    ٙطةرُٞٗٝ  بخوةٟ  مسس ٝضةرل  مسة٘ٗ  مسةٞ َ       ٜٔ ٥ى١  ْعىاّ  كس . ٢ُٞٗٝد٠ٝ ث

٘ ك٘ز ٝكةةٞٙرْ ٠ةةغةةَٞٗٙم خؤ ُٗرٙةةٞٗٝ شؤز ًةةٞغسٗزٗ كًٞوٞزخةةَٞ مسةة٘ٗ.  بَٗٙلٚةةرْ مسةةؤ 
ٖ . هةةٞ  ٗبٙٚةةدب ٓةةٞٗه ٚرْ مسةةؤ طساِةةٟ ٢ً٘ةةٞزب٠ هٞغةةلس٠ ًبرزشٙػةةدب ٗٝ    611طةةسو  

 ٞزٝٙرْ كس ْ.ؾًَ٘ر
 

َ ٞةة ٞباةٞ  م ذهَٞ مسِٞٙٞ ب  ثٚرَٗٙل٠ذل هٞ ًٞٙدبُٟ ضٚرضٞادب  خؤ٠ ُ٘بُةد. ٢ةَٞ   
كسب. ٞٗٝ ٌَٚرٙةةٞ ٢ةةٞٓزٝف خةة٘بزشَ غةةرطىى٘م  ِٙةةرز مسةة٘ٗ. ٗٝ هةةٞ ٚهٞ ٠ كةة٘ز ٠ ًةةٖغةةر

ٜ    ٖ مٞةةةَٞ غةةر  كةةس ٝ كسًةةرْ. هةةٞ  ٗب٠ ٢ًٞةةٞ     هٞطةةٞ  غةةٞش ب ٢ٚوٚ ةةروٟ كةةس ٗ زٗٗ
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ٞ ْعىاّ  ٢َٞ٘بَي ٗب  ٝٗبًٟ كةس :   ٗع  َُٚةسزب مسةؤ ٢ةٞارثلٟ قةرزع. ٗٝ     ٘قبة  ٢ ٜٓى  ٢ة
٢ًَ٘ٚةةد٠ ٗبمسةة٘ٗ كةةٞ ٢ةةٚذل مسةةٞ زبَةةٞاٟ ٗ اةةٟ كسًةةرُٟ  ٝع ٢ٞكةةٞٗ .      ٖمٞةةةَٞ غةةر 

ؤ ُرز   كٞ مسؤ اٞضةوٍٚ مسةُٟ٘ٗ   ٟ   خٞمسٞز٠ مسطُٝمد مسّ شٞٗٝؿري ٢ٞارثلٟ قرزع  ض
ضةةةٞز بز٠ خةةةؤ٠  مسةةةٞ    ضىىى٢ًْٛٞقةةة  ٜىىىٔ ٢ةةةٞعىىىص غةةةرز٠ كسًةةةرْ  ٗب  ٢عىىىفًَٝ٘ةةةر

ٞ طىب  ٛقمسةرزش٠ مسةسب٠   ٘هٞغلسَٙلٞٗٝ ُرز . ً مسةؤ ضةُٞد٠ُٝٗٞ ٢ةَٞ َٞوةٞ  مسةٞ        ٜىٔ،  ٢ة
 هٞغلسَٙلٞٗٝ ٓرو  مسٞ َ مسٞ غٞٙس٠ ار ْ ٗ اٞخسٙبرو  ٓٚكٟ ثة ُٞكسب.

مسرُلرزٝغٟ ٞٚغ ٠ طسو ٗ ٢ًٞرل٠ غ٢  الكؤ  طٞٙػوٞ ٢ٞٗ ُرٗٝ.ؤٖ  ب  ٓ 658هٞ 
   ٘ ٠ ذك٘غو ٗ هٞ ٢ٚعوٚبرز٠ ٢َٞ ارزخيٞٗٝ  ً٘ ٝاَٚم مٞغرٙس٠ غة٘بُلرزٝ هةٞذَٙس ُ ة

 .فازع ز٠ٞقَ٘ع٢ٚوخرُٚدب ًر. هٞ ثرغدب كٞٗاٞ ذَٙس َ٘كٌٟ 
 

 ئةًارةتاُى خؤراشاْ
ٝه دبٗ هٞ مسرضٟ ة٘غسبقٚر٠ ك٘ز ضورُدب  ط٘ابً٘رْ  كٞ هةٞ ٗ اةٟ   ٗهٞ ةود٠ ٢ٞٗ

  هةةةةةةٞ Hon. George N.Curzonُٚػةةةةةةدب مٞغةةةةةةرٙس٠ كةةةةةة٘ز  ٓٞٙةةةةةةٞ.  خؤزضر
 َطىى٢عسبْ.  ٗٗ ةوةةدٝ    ٝزَةةٞق مسةةَٞ كةة٘ز ٠ خؤزضةةرُٞ  مسةة٢َٞٚةةضةةٚرَٞاِرًٞكٞٙدب  

 َرو ٢ٞ بٗ ٢ٞه ة:اط٥ٝ
ٞ ٞم ٖغةةر كس ُةةٟ َةةدٗ ٠ غةةٌٚرزي غةةٞزوٟ ٢َٚةةسبْ    ظىى٘مسرضةةٟ طةةٞٗزٝ  مسةةؤ ًَ٘رقةة

َةةدٗ ٠ غةةٞزمسٟ  مٞغةةرٙس٠ كةة٘ز ٠  هةةٞ َطىى٢عمسٞزبًبةةٞز مسةةٞ مٞغةةرٙس٠ ا٘زكٌةةرْ  مسةةٞ
غةةةٌٚرزي ٢َٚسبُةةةٞٗٝ  ُةةةٞوى كةةةس ٝ خؤزبضةةةرْ. ٢ةةةَٞ مٞغةةةرٙس٠ كةةة٘ز ٝ:  غةةةرٓد هوةةة٘    

ٞ  ٢ر شبقسبُوةة٘    كٚ٘بُوةة٘  ٗ    ٠  ك٘قةةرْ  ب ٘ٝكىىطًْةةرُو٘  مسةةْ٘ٗ. مسٞغةةٟ شؤز٠ هةةٞ ًةة
 ٞ بقٚةدب  ةةَٚطرل مسة٘ٗ. مٞغةرٙس٠     سطى  بًٞشزبٗ قرلو٠ٞ  غر بُو٘ ؽ هٞ  مس٘ةِ٘ز   ٗ ٢ة

وٚى  ٙةةٞمِٟ هةةٞ ٢ٚةةدبز٠ٝ  بخوٚٞٙةةدب ضةةٞزمسٞخؤ  ك٘قةةرْ  ٢ةةًٞرزٝاَٚلٟ ُٚةة٘ٝ ً٘ضةةوٞ
٘  ٗمس٘ٗ  ورُ٘ ًٗةٞاٟ  ٘اةٟ مسةٞ َل  ٘ٝى طْ ٗ ًَٞركٌٟ ًٞخؿ٘ؾٟ خؤ٠ ٓةٞمس٘ٗ. ًةٞزمس

 ًٗٞو.٢َ٘ٚسبْ اُٞٚر مٚبرزٝو مس٘ٗ هٞ زٝزلَٚلٟ ضرالُٞ كٞ ٢ٞٙدب مسٞ َل
 

ـرْ ٙػةةٟ مسةةؤ خةةؤ٠  ٢ٞمةةٞو ٗ ككةةٟ  اطىى٥ٝ  ٗٙطةةوٟ مسََِٚٔٚٚةةةوٞ ذَٙةةس  ُٖةةرز  غةةر
٘ ةُٞمس٘ٗ  ُٚٔرٙٞو هٞ ٢ٞٗبخرل٠ ضٞه ة  َِٓٚر. مسٞ َ قر٢ٚد٠ٝ ُٞاٚةدب  مسةٞ ٢ؤز ٗٗٙةٞكٟ    طى
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طٞٗزٝٗٝ  ق٘ٗٝ ضٞزٙرْ. مسٞ َ هٞمسٞز وٞ ٠  ك٘قرْ  ب  غَٞٗٙم هٞ خَٚة٘ٝاٟ خؤٙةدب   
 َ .1747ضٞزمسس زب  

ق٘ٗٝ ضةٞزٙرْ  مسةٞ َ ٓٚكةٟ     ٖزي غرٞان مًٞٗٞاٟ ورةرزٙػدب  ق٘هٞ  ٝٗز٠ َل
 كٞٗو. مسؤ ُٞكسبٗ مسٞ ُرمٚ ةٟ هٞطٞه ٚرُدب زَٙم

مسرع ًةةرلشب  مسةةٞ ٢ؤز ٗٗٙٞكةةٞٗٝ قةة٘ٗٝ ضةةٞز ك٘قةةرْ ٗ شٝٗاةةٟ َٞ  ب  مةة 1832هةةٞ 
مسرع ًةةرلشب  ٢ِٞٚطوٚةةص ب مسةة٘ٗ. مةة    ضىىابطا٢ْ ثكةةٟ  هةةٞذَٙس ٢ٚةةدبز٠    ؤطكةةس . وةة٘ٝاٟ   

هةَٞٗٙ٘ٝ َُٚسزبٙةٞ    إ ٚٓةس ٘طى مسة٘ٗ  مسةس ٝ    ضا قٛىل خإٝـرْ ٠ ٢ٞٗ ٗٝوو٠ٞ  كٞ ز٢ٞ 
كةة٘ز ٠ كةةسب مسةةٞ    )ضىىاّ خىىإ ٣ ضىىا قًىىٞ خىىإ   ٝاةةٞٗزَٙصٗ هُٞرٗقةة٘ٗ. هةةٞ ةَٚطةة٠ٞ ز   

 ٚوخرْ.٢ٚ
ٞ َ   1886هٞ ٗٝووٟ ضٚرَٞاٟ  ك٘زشْٗ  ب   ٞ ـرْ  ٢ة جاع ٤ٛ غى زبًٞة ٢ٞه٣ً٘رل ٢ة

٘ ٢ةةٞ ٚيىى٘ٝهةةد٢ٞ ًةةٞاٟ ٢َٚةةسبْ اَٚلكةة٘ٗ  ٗٝ  ًٗرل َطةةري خةةرْ مسةة٘ٗ. مسةةَِٞٙٚم هٞطةةٞ  َل
 مس٘ٗٝ. ذرََٚ  ُ ٘ؾمٞشي كسب. مسٞ َ هٞ ثرغدب زَٙللٞٗاٞٗٝ. ٢ًٞرلَٙلٟ مسٞو٘ٝو ٗ 

 ك٘قرْ   ٝٗه ًُٞٞدٗ مسَٞٓٚص مس٘ٗ  مسٞ َ ٢ًٞرزٝاٟ  مس٘ةِ٘ز   قٞورلاسٗ  ٢ًٞرزٝاٟ
   ٞ مٞغةرٙس٠ ا٘زكٌرُٚػةٟ هةٞذَٙس ٢ٚةدبزٝ ب مسة٘ٗ. مِٚة٘بُٟ        َطى٢ عكَٞ َٓٚةص مسة٘ٗ. ٗٝ مسة

٘    ٢٢ةةًٞرلٝكرْ   ضةةٟ ٗٚوخةةرْ  مسةة٘ٗٝ. ٢ِٚطةةٚقوؤثٞ ٙر٠ مسةةٞزٙورُٚم  هةةٞٗ ارزخيةةٞ ب ُ 
 ٗٝ.كٞع وٞٙد كس  251.111ك٘ز ٠ ٢َٞ  ٗٗ ٢ًٞرزٝا٠ٞ مسٞ
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