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 اإلفتتاحية

 ! القرار األصعب
 

ض٥ٝؼ ايتشطٜط 

, املننسٸ٠ ايننيت ناْننت قننسز٠ يتٓفٝننص   ١ايجايجنن ايػنن١ْٓكنن ب َننٔ  ٚايٓكننف ْٚعننرب ايػننٓتني  ٚمننٔ 

ا ايعننطام عاَنن١ ٚغننٌٗ ْٝٓنن٣ٛ خاقنن١, َننٔ أدننٌ تٓفٝننص أدٓننس٠ خاقنن١    اـطننا املأغننا١ٜٚ يف بًننسْ

ٝٸٓنن١, لهٓننت ايكننٛات ايعطاقٝنن١ ايبطًنن١ ٚأبطنناٍ ايبٝؿننُطن ١ ٚنننٌ ايفكننا٥ٌ        يكنناج دٗننات َع

َننٔ ؼطٜننط يايبٝنن١ املٓنناطل ايػنناقط١ بٝننس ايتٓ)ننِٝ اٱضٖننابٞ  زاعننـ , ٚ        ا ُننٗاملٓهنن١ٜٛ ؼت

يف ايٛقنت اينصٟ تنسسط قٛاتٓنا ايعنسٚ,      ٚتطٗري ناف١ َٓاطل تٛادس أبٓنا٤ ؾنعبٓا يف غنٌٗ ْٝٓن٣ٛ,     

 ٚبػنُاعٓا  ,بتنسَري ٚإسنطام أَن٬ى ؾنعبٓا َنٔ داْنب       ْتفناد٧  ,ْٚفطح ْٚبتٗر بٗنصٙ ا٫ْتكناضات  

َٶا بعس ّٜٛ عٔ ٖذط٠  قطاض اهلذط٠ ٖنٛ قنطاض ؾدكنٞ     ٕٸإ. قشٝض َٔ داْب آخط ؾعبٓا تعا٬٥ٜٛ

ٕٸ َجنٌ ٖنصٙ ايكنطاضات     , إ٫ّا٥ًت٘عايعا١ً٥ بايتؿاٚض َع ناف١ أعها٤ دصٙ ض٥ٝؼ ٜتٸ ٌ خطنطٶا  ؿنهّ تأ

 , ٚبايتايٞ فكسإ أعع َا ميتًو اٱْػإ ٖٚٛ ا٭ضض.نبريٶا ع٢ً ٚدٛزْا يف ٖصٙ املٓطك١

ٕٸ قطاض تطى ايبًس  ٫ أعتكنسٙ قنطاضٶا غن٬ٗ     ضيِ قعٛب١ املٛقف ننن  ايبًسإ اجملاٚض٠ ننٚاهلذط٠ إىل  إ

ي١ًٝ ٚنشاٖا, فٗنٛ قنطاض قنعب, ٫ بنٌ, ايكنطاض ا٭قنعب, فن ى ايبًنس          يفميهٔ إٔ ْتٸدصٙ ٚقا٥بٶا 

ٝٸ ٗٸٌ ؼكٝل ا٭ٖساف املطد٠ٛ يعسْٚا.ٜعين املؿاضن١ يف اـطا املعسٸ٠ يتٓفٝص أدٓس٠ َع  ١ٓ تػ

أٚ َجٌ ٖصٙ ايفهط٠ تتساٍٚ ٖصٙ املكٛي١  , أقبشت"ٕٛ َع٘ فًٔ أبلٳ َعَ٘ٳٔ ٫ ٜطٜسْٞ إٔ أن"

ْٸ  ٘ مٔ نٝٛف ططقٓا بابِٗ ٚبكٝٓا عٓسِٖ يف ٠ َٔ اينعَٔ, َٚنٔ ثنِ نناقٛا    يف كًٝتٓا, ٚنأ

ٕٸ         ٚاْععذٛا ٖنصا ايبًنس ٖنٛ بًنسْا, فكبنٌ       َنٔ ٚدٛزْنا, ينصا عًٝٓنا إٔ ْطسنٌ, ْاغنٝٓا أٚ َتٓاغنني بنأ

ٚٴيسْا َٳٔ أضٸخٓاٙ.تأضى٘, ٚايتأضٜذ  نتبٓا, ٫ بٌ مٔ فٝ٘ ٫ٚز٠ ايتأضٜذ مٔ   َٴًهٓا, مٔ 

إٕ فننطز ايفهننط٠ يف اهلذننط٠, ٜعننين ا٫غتػنن٬ّ ٚايكهننا٤ عًنن٢ نننٌ ا٭َٓٝننات ايننيت ٜتُٓاٖننا      

 املٛاطٔ ايطايب يف ايبكا٤ بعس ؼطٜط َٓاطكٓا ٚإعاز٠ تعُريٖا.

ٕٸ  ٝٶننا َننٔ ٚدٛزْننا  ايٝننّٛ, يننٝؼ ايننتفهري يف اهلذننط٠ ٘ا متادننَننإ , بننٌ ايننتفهري ٚتننطى ايبًننس خاي

سٚيٝن١ ٚايهنغا عًن٢    ايٓ)ُات امل سكٓا عٔ ططٜل سًٍٛ ملؿانًٓا, َٚطايب١ ٚايعٌُ ع٢ً إهاز
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ايٛنننع  َؿنناضٜع إعنناز٠ اٱعُنناض ٚزضاغنن١قٴننٓاا ايكننطاض يف اؿهَٛنن١ ايعطاقٝنن١, ٚإهنناز آيٝنن١ يتٓفٝننص 

ٝٸك١ ٚاملعاٜسات ايػٝاغن١ٝ, فنأَٔ    ٠بعٝسَػتفٝه١ ٚداز٠  ا٭َين زضاغ١ عٔ املكاج اؿعب١ٝ ايه

إٔ تٴؿننعٹط  اؾٗننات املعٓٝنن١ يننصا ٜٓبغننٞ عًنن٢املننٛاطٔ ٜٓبغننٞ إٔ ٜهننٕٛ َننٔ أٚيٜٛننات ايفنن ٠ ايكازَنن١, 

ٌ بهجري ممنا قبًنٗا.   إٕ ؾا٤ اهلل نن أفه ٚايطُأ١ْٓٝ, ٚبإٔ اؿٝا٠ ايكاز١َ غتهٕٛ نن با٭َإاملٛاطٔ 

عًٝٓا أ٫ّ ْٝأؽ َٔ ٖصٙ اي)طٚف, فُا َطٸ بٓا مٔ نُػٝشٝني مل ٜكبٓا مٔ فشػب, فٗا ِٖ 

ٚفكنسٚا أيًن٢ ا٭ؾننٝا٤,     عناْٛا ننجريٶا   ٚقنس , اؿكنط ا٭خن٠ٛ اٱٜعٜنسٜني عًن٢ غنبٌٝ املجناٍ ٚينٝؼ       

 ٚيريِٖ َٔ أبٓا٤ ٖصا ايٛطٔ املػانني.

ٕٸ ٖصٙ ا٭ظ١َ ناْت مبجاب١ ايهطب١  ٕٸ قضٸ ايتعبري ننن  ايكغري٠ ايكان١ٝ ع٢ً املهْٛاتإ , َنٔ  نن إ

 أدٌ عطقًتٗا َٚهاٜكتٗا يتفّهط ب ى ايٛطٔ هلِ, ٖٚصا َا ٚقٌ ِٖ إيٝ٘.

ٕٸ ايٓكط١ ا٭ِٖ َٔ ٖصا نً٘ ٖٛ ٕٸ اهلذط٠ مل ت إ قطاْنا اينيت ناْنت ؼنت      ٖذنط٠  ستٛقف عٓن أ

َنننع ننننٌ ا٭غنننف  .س٤ٚاهلنننتنننٓعِ باملٓننناطل اٯَٓننن١ ٚاينننيت مشًنننت أٜهٶنننا غنننٝطط٠ اٱضٖننناب, ٚإمننننا 

ْاغٝٓا قٍٛ ضبٓنا  , ٚؼٌُ ايهٝل أقبشٓا يك١ُ غ١ًٗ اهلهِ, مل ٜعس مبكسٚضْا ايكرب ٚاملكا١َٚ

ٔٵ ثٹُكنٛا:  " ٜػٛا املػٝض: ٚٳيهٹ ِٵ نٹٝلٷ,  ٕٴ ي ُه ٝٳُهٛ ِِ غٳ ّٷ. فٹٞ اْيعٳاي  ٞٻ غٳ٬  ِٵ فٹ ٕٳ ي ُه ٝٳُهٛ ِٵ بٹٗصٳا يٹ ُٵتٴُه َّ ق سٵ ن 

ً بٵتٴ ْٳا ق سٵ ي  ِٳ أ  ِٳ "ٚقٛي٘ أٜهٶا  ".  33: 16ٜٛ # اْيعٳاي  ٝٵؼٳ عٳبٵسٷ أ عٵ)  ِٵ: ي  ٘ٴ ي ُه ًْتٴ ّٳ ايَّصٹٟ ُق ُاشٵُنطٴٚا اْيه ٬ 

ْٴٛا ق ننسٹ انٵننط      ٕٵ ن ننا ٙٹ. ِإ ِٝسٹ ٔٵ غٳنن ِٵَٹنن ْٳُه ِٗسٴٚ ٝٳهٵننط  ْٹٞ ف ػٳ ٕٸ ...."ٗٳسٴٚ اهلننسف َننٔ ٖننصٙ اهلذننط٠ مننٛ      إ

, ط اٯٕٚاينتدًل َنٔ ايهنٝل, ٖٚنصا عنس شاتن٘ َتنٛفّ        ايغطب ٖٛ َٔ أدٌ ا٭َإ َٚػتكبٌ أفهٌ

بعنس   َٔ غٝهُٔ املػتكبٌ ي٘ ٚ٭٫ٚزٙ, ٌٖ متاز إٔ ْتصنط إىل َا قايت٘ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ,ٚيهٔ

ع٢ً يػإ َػ٪ٚيني ٚقاز٠ نباض يف ١ٜ٫ٚ أٚباَا املٓت١ٝٗ, بنإٔ  يف ايعطام  بس٤ ايعًُٝات ايعػهط١ٜ

ٜس, ٚقنس ٫س)ٓنا شينو, ٚضمبنا غنًٓشر أنجنط, ٚأًَنٞ إٔ        إضٖابٝن١ ٚغنتتعا   ايغطب غٝؿٗس أعُنا٫  

بننصيو, يهننٞ ٫ ٜننصٖب ا٭بطٜننا٤ نننش١ٝ ملدططننات ٚ٭طُنناا إْػننا١ْٝ َننع نننٌ      كط٦ٶنناأنننٕٛ 

 ا٭غف.

ٕٸ َا متاد٘ ايّٝٛ َطادع١ سػاب   ٓا ٚايعٌُ ٜسٶا بٝسٺ َع ايغٝاض٣ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ يٌٝ ْٗناض  اتإ

  ٚ اؿكنٍٛ عًن٢ املػناعسات املايٝن١ ٱعناز٠ إعُاضٖنا,       َٔ أدٌ ؽُني ا٭نطاض اييت ؿكنت بكطاْنا, 

 فٓعٝـ سٝاتٓا َٔ دسٜس بطفا١ٖٝ ٚنطا١َ بعس عٛزتٓا إىل زٜاضْا َطفٛعٞ ايطأؽ.
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 دروس في اللغة السريانية بلهجتيها الشرقية والغربية

 ربًعًادرشا 
 ايطابعايسضؽ 

 

 / ايكػِ ايؿطقٞنٛثط لٝب

 / ايكػِ ايغطبٞعكاّ ٜانٛ

ن ايه١ُأٚ   نٴ= ٚٚ  يف ايهطز١ٜ    ْو= ظ ,ظ 

  ُأٚ  ن١ُ تًٝٗا ايٛاٚ  =ٌو   ظ ,= ز 
 

٘ أؿطفٓننا اؾسٜننس  نننٕٛ خننا ايننسف  ٜكننع يف   ;يف اـننا ايؿننطقٞ نجننط َننٔ ططٜكنن١ يطمسنن

, أٚ ايططٜكنن١ ايننيت    نعًنن٢ باػنناٙ ايٝػنناض ٖهننصا       َٓتكننف٘, فننُٝهٔ نتابتنن٘ َننٔ ا٭غننفٌ إىل ا٭   

ايػابك١ ٚغٓػتعًُٗا يف اؿطٚف اي٬سك١ ٖٚنٞ اعتُازْنا خنا اينسف ,      ا٭سطفاغتعًُٓاٖا يف 

ٓٶننأٟ بٛنننع ايكًننِ عًنن٢ اـننا ٚيهننٔ ْطغننِ باػنناٙ ا٭  , ٖٚننصٙ ننن   نٚيننٝؼ ٜػنناضا , ٖهننصا      اعًنن٢ ميٝ

ٝٶ َٸنا ايفنطاو املٛدنٛز         اايططٜك١ ا٭خري٠ ٖٞ املػتع١ًُ ساي يف املساضؽ ٚاينسٚضات َٚنا ؾناب٘ شينو, أ

: ظ قنٛت  ظيف ٖصا اؿطف أثٓا٤ نتابت٘ بايٝس  ٫ بايهَٛبٝٛتط  فُٝهٔ ًَ٪ٙ أٚ ابكا٩ٙ. ٚيًشنطف  

َٸا ايصٟ بعسٙ ف٬ ٜتكٌ ب٘, ٜٚهتب نكٛت ايعْبٛض, ٜٚكبٌ اٱ تكاٍ باؿطف ايصٟ قبً٘ فكا, أ

 نُٔ ا٭ظس١ٜ. اٖٚٛ أٚيٞ ٚٚغطٞ ٚآخطٟ, ٜٚأتٞ غابعٶَجًُا ٖٛ أُٜٓا ٚقع يف ايه١ًُ, 

َٸننا يف اـننا ايغطبننٞ فريغننِ اؿننطف بٛنننع ايكًننِ بننني خطننٞ ايننسف  ٚغننشب٘ إىل ا٭غننفٌ      أ

  .ز   ٚميٌٝ ق٬ًٝ  إىل ايٝػاض يف ْٗاٜت٘ ٖهصا

َٸننا سطنتٓننا   َننع ٚنننع ْكطنن١ ؼتنن٘ يٝٓكًننب إىل     )و( فٗننٞ عبنناض٠ عننٔ سننطف   يف ايؿننطقٞ,  أ

ٚ ايهن١ُ يف ايعطبٝن١, ٚتػن٢ُ ٖنصٙ اؿطنن١ بايطبنام       أطز١ٜ تكابٌ  ٚٚ  يف ايُه اييتْوسطن١

  ضٚاقا .



7102شباط   RADYA  7  CALDAYA  (55) املثقف الكلداني  

َٸا يف اـا ايغطبنٞ, ف غنِ اؿطنن١ عًن٢ ثن٬خ َطاسنٌ, ٖٚنٞ خنا َا٥نٌ َنٔ اينُٝني إىل             أ

ايٝػاض ٚبعسٖا خا ٜٓكف ا٭ٍٚ إىل ا٭غفٌ باػاٙ ايُٝني ٜٚؿنّهٌ ظاٜٚن١ قا٥ُن١ ٚأخنريٶا تٛننع      

فٝكنبض ايؿنهٌ   و ٜٚطافنل ٖنصٙ اؿطنن١ سنطف              اٜٚن١ ايكا٥ُن١, ٖهنصا:     ْكط١ بني خطنٞ ايع 

ٕٸ اؿطن١ تهتب ع٢ً اؿطفو،      ايٓٗا٥ٞ ٚبعسٖا سطف اينٛاٚ, نُنا يف    ايصٟ ٜػبل ايٛاٚ أٟ أ

   ٌجو. ,ٌبو ,وزٌ َج١ً اٯت١ٝ:ا٭

َٸنا       وٕٸإ: يف اـا ايؿطقٞ ًَشٛظ١ ْوْكطن١ شا ٚننعت ؼتٗنا   إٖنٞ عبناض٠ عنٔ سنطف, أ
 أقبشت سطن١ َٔ اؿطنات ايػبع.  

َٸنننا إشا غنننبكتٗا سطنننن١      أقنننبشت دنننع٤ َنننٔ    ًَشٛظننن١ يف اـنننا ايغطبنننٞ: ٚ ٖنننٞ سنننطف, أ

 اؿطن١. 

 :ايتطبٝل

 ٌو =ْو ز =ظ

 

ظا= ظّ  ظٳ= َظ  ِظ= َظ  ظٚٚظْو = 

 ظٴ= زَ  ظٳ= زِ  ِظ= زُ  ظٚ=  ٌزو
 

 ٚظاٚظ= ظْوّظا
 ظٚظٴ=  ٌزوَزا

 ظاٚظٚ= ظْوّظا   ظا= ّظا  ظٚٚ= ظْو
 ٚظٴ= ظ ٌزوَزا   ظٴ=  َزا   ٚ= ظ ٌزو

 ظاي ٛ= وّظاًي   ظا= ّظا  ي ٛ= وًي
 ي ٛظٴ=  ِلوَزا   ظٴ=  َزا  ي ٛ=  ِلو



7102شباط   RADYA   8   CALDAYA  ( 55املثقف الكلداني)  

 ٚٳظٸا= َوّظا  ي ٛظا= ًيوّظا  ظٚٚظا= ظْوّظا
 ٚٳظٴ=  َزاوِ  ي ٛظٴ ِلوَزا=  ظٚظٴ=  ٌزوَزا

بٳعٸاظا= َبّعّظا   ِظٍ= َظٍ

 ظٴ= بٳعٴ ِبَزَزا   ِظٍ=  ُزل

 َعاْٞ ايهًُات:

ايًٛظ: وَزاِل -ًيوّظااملاٍ. ايٓكٛز,: ٌزوَزا -ظْوّظا

. ايبعٸاظ ِبَزَزا َبعّّظا:.اشٖب  ُزل -َظٍ.ايٛظ أٚ ايبا: ِوَزا -َوّظا

 :إقطأ

 ظوّّظا    َبَعظ ٔاَظٍ     بّّعا     ظْوّظا   ًاو         ظْوظ
 َاو      ٌزوَزا      َبَزا     ُاِزل        ِبُزز         زَوَزاٌزوز      

  
***** 

ًٌُوه يٌىلًفًها  شًزجًٌا ونٌىىًزا اٌي
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 ألفاظ دخيلة وعامية

 خدر الكلدانييف رحلة القس 

 إىل رومة

 

.د. عماد عبد الشالم رؤوفأ 

 

قكنننننس ا٭ب ينننننٜٛؼ   1909 غننننن١ٓ

ٝٸ ٔ ؾننٝدٛ َكننط, يف ضسًنن١ مل ٜعنن

ْٸ ٗا مل تهٔ بعٝنس٠ عنٔ ا٭ٖنساف    يطنٗا, ع٢ً أ

ايجكاف١ٝ اييت ْصض فًت٘  املؿطم  َٔ أدًنٗا,  

فهإ إٔ ظاض نٓٝػ١ ايهًسإ يف ايكاٖط٠, سٝنح  

يتك٢ غازَٗا قسٜك٘ اـٛضٟ بططؽ عابنس,  إ

فأطًعننن٘ ٖنننصا عًننن٢ كطٛطننن١ ْنننازض٠  غنننا      

ٞ املٛقنننًٞ, يكنننؼ خنننسض ايهًنننساَْ٪يفٗنننا, ٖنننٛ ا

ٝٸ   ك١ قنناّ بٗننا يف ؾننتا٤   تتهننُٔ ٚقننا٥ع ضسًنن١ ؾنن

ضَٚنننننا,  إىلَنننننٔ َسٜٓتننننن٘ املٛقنننننٌ   1719غننننن١ٓ 

ٚٚقننف فٝٗننا باختكنناض َننا ؾنناٖسٙ يف ططٜكنن٘     

إيٝٗننا, ثننِ فكٻننٌ ايكننٍٛ يف َؿنناٖسات٘ يف ضَٚننا    

ْفػننٗا, ٚعًنن٢ ايفننٛض قننسٸض ا٭ب ؾننٝدٛ أُٖٝنن١      

ضىٝننننننن١ أٖنننننننصٙ ايطسًننننننن١ َنننننننٔ ايٓنننننننٛاسٞ ايت   

ُاعٝننن١ ٚايعُطاْٝننن١, فعهنننف عًننن٢ ْػنننذ  ٚاٱدت

ْػنند١ َٓٗننا يٓفػنن٘, بغٝنن١ ْؿننطٖا يف فًتنن٘      

 ايعتٝس٠  املؿطم .

ٚطٓنن٘ بننريٚت, ستنن٢ عهننف    إىلَٚننا إٔ عنناز        

ِٕ, فُنا ننإ َٓن٘ إ٫ّ        ع٢ً زضاغ١ َنا ْػند٘ بتنأ

نننٌ َننٔ ايبططٜننطى عبننس ٜؿننٛا     إىلإٔ أضغننٌ 

َننن١ اينننصٟ ٟ قننًٝبا  ايع٬ّ خٝننا , ٚاملطنننطإ أزٸ 

زٟ ؾننري  ض٥ننٝؼ أغنناقف١ غننعطت     عننطف باغننِ أ 

آْنننننصاى, ٚايكنننننؼ بطنننننطؽ ْكنننننطٟ ايهًنننننساْٞ   

ٝٶنن ااملٛقننًٞ, ٚنًننِٗ نننإ َ٪ضخٶنن   بتتبننع  اَعٓ

ضٜذ نٓٝػنننننت٘, يننننن٘ بننننناا طٜٛنننننٌ يف عنننننامل   أتننننن

عنننننٔ عًُنننننا٤  املدطٛطنننننات ٚايٛثنننننا٥ل, فهننننن٬  

ُٸ آخط ٜٴػن ِٗ, ٜػنأهلِ إٔ ٜتفهنًٛا عًٝن٘    ٜٔ مل 

مبنننا ينننسِٜٗ َنننٔ َعًَٛنننات عنننٔ قننناسب ٖنننصٙ    

إٔ  ٔ ٖنن٪٤٫ ايفهنن٤٬ إ٫ّ ايطسًنن١, فًننِ ٜهننٔ َنن  

ُٸننن ١ بٗنننصا نتبنننٛا يننن٘, َٓفنننطزٜٔ, َعًَٛنننات َٗ

ْٸننن   ٘ مل ٜٓؿنننط ْكنننٛم  ايؿنننإٔ. َٚنننٔ امل٪غنننف أ

تًننو ايطغننا٥ٌ, ٚيننٛ فعننٌ يهاْننت ٚثننا٥ل عايٝنن١   

 ايك١ُٝ َٔ عًُا٤ نباض َٔ شينو ايعكنط, إ٫ّ  

ْٸ ٜٴًِدل َهاَٝٓٗا يف ْبص٠ ٚاسس٠ أ ٘ فهٻٌ إٔ 
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ْٸٜٴسضدٗا يف قسض تًو ايطس١ً, ٖٚهنصا   ٓنا ٫  فإ

ْعًِ طبٝع١ َنا اعتُنسٙ أٚي٦نو ايفهن٤٬ َنٔ      

َكنننازض ٚضٚاٜنننات يف نتابننن١ تًنننو اي مجنننات   

ا٭ب ؾنننٝدٛ, ٫  إىلاينننيت أٚضزٖٚنننا يف ضغنننا٥ًِٗ 

ٕٸ ٕ أَهنٝا َٓنص    قنس  نيكطْاي َا ٜكاضب غُٝا ٚأ

ْٸ    غذٸ ٗنا  ٌ ٚقا٥عٗنا قناسبٗا, ٚإٕ ننإ ٜ)ٗنط أ

فكنن١ يف خطٛطٗننا ايط٥ٝػنن١, بس٫ينن١    دننا٤ت َتٸ

ْٸ اخت٬ف َا يف َكازضٖا, نُا  إىلط ٘ مل ٜؿأ

ْٸننن ٖٜٛنننات ا٭ؾننندام اٯخنننطٜٔ  إىل٘ مل ٜؿنننط أ

 ِ ٖنننٞ أُٖٝننن١ َنننا   َٚنننا ,اينننصٜٔ بعجنننٛا بطغنننا٥ًٗ

َهًُن١. ٚعًن٢ أٜن١     تك٬ٝأنافٛٙ إيٝٗا َٔ تف

عت تًو ايطغنا٥ٌ ا٭ب ؾنٝدٛ عًن٢    ساٍ, ؾذٸ

تننن٘, ايعٓاٜننن١ بايطسًننن١ ْفػنننٗا ْٚؿنننطٖا يف فًّ

ٔ اجملًننس  قػنناّ َنن  أعًنن٢ أضبعنن١    افٓؿننطٖا تباعٶنن  

 34فبًغ عنسز قنفشاتٗا    1910ايكازض يف  غ١ٓ 

 :قفش١ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ

 إىل 581ايكػننِ ا٭ٍٚ ٜٚؿننغٌ ايكننفشات َننٔ    

َٓٗننا قننفشتإ ْٚٝننف يف تطمجنن١ امل٪يننف      592

 ٚٚقف املدطٛط١.

 إىل 656ٜٚؿغٌ ايكنفشات َنٔ     ْٞايكػِ ايجا

668. 

 إىل 735ايفكٌ ايجايح ٜٚؿغٌ ايكفشات َنٔ  

744. 

 إىل 835ايفكٌ ايطابع ٜٚؿنغٌ ايكنفشات َنٔ    

843. 

ْٸن  ٘ ٚايطس١ً غا َ٪يفٗا ْفػ٘, َٚٔ امل٪غف أ

ٜٴهًُٗا يػنبب ٫ ْعًُن٘, فًبجنت ْاقكن١ بنٌ       مل 

إٔ ٜعًنٔ   إىلَبتٛض٠, ممنا زعنا بٓاؾنطٖا ؾنٝدٛ     

ا٥٘ يف آخطٖا عٔ أًَ٘ يف إٔ هنس أسنس َنٔ    يكطٸ

نًننسإ املٛقننٌ ْػنند١ أخننط٣ َٓٗننا يف َهتبنن١   

ايهًسا١ْٝ يف املٛقٌ "فٝٗا تتُن١  ايبططٜطن١ٝ 

ٕٸ  1 ٖصٙ ايطٚا١ٜ" املدطٛط١ اييت ْكٌ  ٖصا َع أ

ْٸننننَٓٗننننا ٖننننٞ غننننا امل٪ّينننن ٘ ٖننننٛ ف ْفػنننن٘, أٟ أ

 املػ٪ٍٚ عٔ ْككٗا ٫ يريٙ َٔ ايٓاغدني.

ٚيبجنننت ضسًننن١ ايكنننؼ خنننسض سبٝػننن١ ٖنننصٙ             

عجننط عًنن٢ مل ٜ ايٓؿننط٠ أنجننط َننٔ قننطٕ ناَننٌ, 

ُٸنن  َٸنن .ٗا املفكننٛزٌ ْكٸننَننا ٜه ١ َ٪يفٗننا ا تطمجننأ

يٝٗنننا َعًَٛنننات إاب فهننن٤٬ فكنننس أنننناف نتٸننن 

فاتن٘,  دسٜس٠, َٔ ٚاقع َا ٚقفٛا عًٝن٘ َنٔ َ٪يّ  

ٚٸ    ْٗننا يف ْٗاٜنن١  ٫ غننُٝا تًننو اـالنن١ ايننيت ز

 ٚتهنا٬َ   اَعذُ٘ ايًغٟٛ, فبست أنجط ٚنٛسٶ

ا٤ املؿنننننطم قبنننننٌ منننننٛ قنننننطٕ. ممنننننا بنننننست يكنننننطٸ

 ٘ ْٸن   2 ٚخ٬ق١ َا ٜػتفاز َٔ َكازض تطمجتن ٘ أ

                                                 
 .343ؽ  ،11اُظ٘ة  أُؼزم، 1
 352، ؽ1011اُظةةةة٘ة  3ٓجِةةةةة أُؼةةةةزم، أُجِةةةة    2

ٝبطةةةةةةزص ٗـةةةةةةز١   533 -531، ؽ1011ٝاُظةةةةةة٘ة 
 2،  ج1013اٌُِةةةةة ا٢ٗر  ا٤ةةةةةزا ا٧ ٛةةةةة ٕ، أُٞؿةةةةةَ   

ٝبطزص ٗـةز١ ٝدي١ ؿة٤ِ   ئبةزا٤ْٛر     316 -315ؽ
ٗ ذا تأر٣خ٤ة ػٖ بؼق ٓؼ ٤ٛز اٌُِ إ اٌُ ث٤ُٞي، ٓجِةة  

 355 – 348ؽ 1011، ب٤ةةةةزٝ  4أُؼةةةةزم أُجِةةةة  
٤خٞر أُخطٞطةة   اُؼزب٤ةةة ٌُا ةةة اُ٘ـةةزا٤ٗة، ٓجِةةة  ٝػةة

، ٣ٝؼوةةةةةةٞس طةةةةةةز٤ًضر 16، ؽ1023، 21أُؼةةةةةةزم 
، 306، ؽ1043، 1ٓ  حةةةةةةةة، ػزاه٤ةةةةةةةةة، بـةةةةةةةة اي ج  
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  ٔ يف قًننن١   1 1679ايجننناْٞ غنن١ٓ   ٚيننس يف تؿننطٜ

 َننننناض   اَننننناض اٜؿنننننٛعٝاب اينننننيت تػننننن٢ُ أٜهٶننننن    

عٛزٜؿنننٛ  َنننٔ قننن٬ت املٛقنننٌ ايكسميننن١, ٫ٚ   

ٕٸ ٫ّإا عنننننٔ أغنننننطت٘, ْعنننننطف ؾننننن٦ٝٶ اغنننننِ أبٝننننن٘  أ

ٓٸنن  ا٤ املٛقننًٞ  ٜهؿننف عننٔ   املكسغننٞ ٖطَننع ايب

ْٸ ٓٸن    أ ا٥ني يف ٘ ٚيس ٭ب ننإ ٜعُنٌ يف قنٓف ايب

املٛقننٌ, ٖٚننٞ سطفنن١ اخننتل بٗننا ايعسٜننس َننٔ      

ػٝشٝٞ َسٜٓت٘, ٚنإ عسز َِٓٗ ٜعنٝـ يف  َ

ْٸنن  يف  ا٘ ضغننِ قػٝػٶننقًتنن٘. ٚتننصنط املكننازض  أ

ْٸننن  زضاغننن١ يغنننات  إىلْكنننطف ا٘ تًنننو ا،ًننن١, ٚأ

ايًغ١ ايعطب١ٝ ٚايهًسا١ْٝ  َٔع عس٠, ست٢ تهًّ

ٚاي ن١ٝ, ٚيهٓٗا ٫ تنصنط أٜنٔ زٳضٳغنٗا, إش مل    

١ َساضؽ تٴعُِّٗا يف َسٜٓتن٘ عٗنس شاى,   تهٔ مثٸ

ْٸنن إىلإٔ ْننصٖب  ٫ّفنن٬ ٜبننل إ سننس  إىلُٗننا ٘ تعًّأ

اٱتكإ ظٗٛزٙ ايصات١ٝ ٚسسٖا, ٚبايسضؽ ع٢ً 

َٶننن  إشأٖنننٌ ايعًنننِ أُٜٓنننا ٚدنننسِٖ,     اننننإ "َغط

                                                                 
ًٝزاتؼٌٞكظةةةة٢ٌر ا٧يس اُجـزاكةةةة٢ اُؼزبةةةة٢، تز ٔةةةةة   

، 863 -862، 1063ؿةةةةلد اُةةةة ٣ٖ ٛ ػةةةةْ، اُوةةةة ٛزا   
 538 -533ٝدُ ٤ةةةةةز دبٞٗةةةةة ر ديس اُِـةةةةةة ا٥را٤ٓةةةةةة ؽ   

ٝٓجِةةة  121ؽ 2ئؾر تةةأر٣ا أُٞؿةةَ  ٝطةة٤ِٔ ٕ اُـةة  
ٝرٝك ئ٤ةةَ بةة بٞ    233ؽ 1036اُةة٘جْ أُٞؿةة٤ِة طةة٘ة    

ٝبٜ٘ة ّ كلة٤َ    146ئطح مر تأر٣ا ٗـة رٟ اُؼةزام ؽ  
، اُظ٘ة 18ػل ؽر اُوض ا ر، ٓجِة ب٤ٖ اُٜ٘ز٣ٖ، اُؼ ي 

ًٝا ب٘ةة ر اُاةةةأر٣ا ٝأُإراةةةٕٞ   28 -13، ؽ1030، 8
، 2110، ُ٘ةةة ٕ 2اُؼزاه٤ةةةٕٞ كةةة٢ اُؼـةةةز اُؼ ٔةةة ٢ٗ، م  

 . 131 -151ؽ
ُةةْ ٣ؼةة٤ّٖ أُطةةزإ دي١ ػةة٤ز تأر٣خٜةة  ئّج بأّٜٗةة   ةةز     1

اُظ٘ة  3"ك٢ ٓ  يب اُوزٕ اُ  ٖٓ ػؼز". أُؼزم أُجِ  
 .352، ؽ1011

 

ْٸننننن 2 باملطايعننننن١ ٚايتعًنننننِٝ" ٘ . َٚنننننٔ ايٛاننننننض أ

 آنا لنسٙ, بعنس إٔ بًنغ َبًغٶن     ٭ْٸ ,اغتٗٛاٙ ايعًِ

َٓنننن٘, ٜكننننّٛ غطنننن٠ٛ دط٦ٜنننن١ ٚدسٜننننس٠, ٖٚننننٞ   

غنننٗا, افتتننناح َسضغننن١ ٜهنننٕٛ ٖنننٛ َنننسٜطٖا َٚسضٸ

ٓٸننٚمّلنن ا مل ْػننُع عننٔ ٚدننٛز َسضغنن١ غننابك١   ا ن

عًٝننن٘ يف املٛقنننٌ ؽنننتل بنننأ٫ٚز املػنننٝشٝني,    

ْٸ ٗا ناْت ايطا٥س٠ يف فاهلا, فُٝهٓٓا ايكٍٛ أ

ٚمل تؿننٗس املٛقننٌ َجًننٗا ستنن٢ افتننتض اٯبننا٤      

بعننس مننٛ ْكننف    ايننسَٚٓٝهإ َسضغننتِٗ فٝٗننا  

. ٚع٢ً ايطيِ ا, ٚبتؿذٝع َٓ٘ أٜهٶاقطٕ تكطٜبٶ

ضٜذ ايتعًنننِٝ, أَنننٔ أُٖٝننن١ ٖنننصٙ ايتذطبننن١ يف تننن 

عًننِ ٓننا ٫ ْْٸأ ٚضٜازتٗننا املطًكنن١ يف فاهلننا, إ٫ّ  

ٜٴسضٸ غننننٗا فٝٗننننا, طبٝعنننن١ ايننننسضٚؽ ايننننيت نننننإ 

ِ فٝٗننننا, ٚايف٦نننن١ ايعٴُطٜنننن١ ايننننيت ناْننننت تننننتعًّ 

ٜٚ)ٗننط َننٔ قا٥ُنن١ خطٝنن١ أثبننت فٝٗننا أمسننا٤       

بتٗننا, أْٗننا ناْننت تهننِ يف آخننط ايعٗننس بٗننا   طً

َنننننننِٓٗ نننننننناْٛا َنننننننٔ  اعنننننننسزٶ ٕٸإ, ٚاطايبٶننننننن 56

ٍٸ ْٸ ايؿُاَػننننن١, ممنننننا ز ٗنننننِ مل ٜهْٛنننننٛا عًننننن٢ أ

ٕٸاقغاضٶ َٓناٖر اينسضؽ ناْنت     , ٖٚٛ َا ٜعين أ

ٝٶ  .اع٢ً َػت٣ٛ عاٍ ْػب

ٚتفٝننسْا قا٥ُنن١ أخننط٣ غننذٻٌ فٝٗننا عٓٛاْننات      

ايهتننب ايننيت ناْننت عٓننسٙ يف املٛقننٌ, قبننٌ إٔ     

ضَٚننا نُننا غننٝأتٞ,  إىلغازضٖنا بكننف١ ْٗا٥ٝنن١  ٜ
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ْٸ ِٸبأ , َٓٗنننا اكطٛط ننن اث٬ثنننني نتابٶننن ٗنننا تهننن

نتننننننب يف ايٓشننننننٛ ايعطبننننننٞ ٚعًننننننِ ايكننننننطف   

بايعطبٝنن١, ٚنتننب أزبٝنن١, َٓٗننا نًًٝنن١ ٚزَٓنن١     

بنننٔ املكفنننع, ٚنتنننب غنننطٜا١ْٝ ٚنطؾننن١ْٝٛ,     ٱ

َٓٗا أغفاض َكسغ١, ٚنتب ضٖبا١ْٝ, ٚقكنل  

ٚيننننري شيننننو, فٗننننصٙ ٖننننٞ املٛنننننٛعات      ١زٜٓٝنننن

ؽ فٝٗننا, فًننِ ٜهننٔ   ايط٥ٝػنن١ ايننيت ناْننت تننسضٸ   

إٔ ٜتكنناطط ايطًبنن١ يٲْت)نناّ يف غننًهٗا  ايطٜبٶنن

 َٔ املٛقٌ ٚنطنٛى ٚست٢ بغساز.

ٚعُنننس ٖننننٛ إىل اختٝنننناض أسننننس ايؿُاَػنننن١         

ايٓابٗني َٔ طًبت٘ يٝهٕٛ "اينط٥ٝؼ ٚاـًٝفن١   

عًنننِٝٗ", ٫ٚ ٜبعنننس إٔ ٜهنننٕٛ قنننس اقتنننبؼ ٖنننصا    

اؿننطفٝني ايٓ)نناّ ممننا زضدننت عًٝنن٘ تٓ)ُٝننات  

ٜهننٕٛ يننط٥ٝؼ ايكننٓف   إشاملعطٚفنن١ با٭قننٓاف,  

 خًٝفننن١  أٚ  خًفنننن١  ٜػننناعسٙ يف إزاض٠ ؾنننن٪ٕٚ   

ايكٓف. يكس أزضى خنسض َنس٣ سادن١ اجملتُنع     

إىل ٚدننٛز تعًننِٝ بٗننصا املػننت٣ٛ َننٔ ايتٓ)ننِٝ,    

ٍٸ عًننننننن٢ لننننننناح َسضغنننننننت٘ يف َُٗتٗنننننننا   ٫ٚ أز

ٚانططاز اٱقباٍ عًٝٗا َٔ اغتُطاضٖا يف أزا٤ 

َٶننا َتٛاقنن١ً   َُٗتٗننا َننس٠ ث٬   , عًننن٢  1 ثننني عا

ْٸ   ٗا ناْت تكّٛ ع٢ً دٗسٙ ٚسسٙ.ايطيِ َٔ أ

                                                 
ٗحٖ ج ٗؼي ك٢ تؼ٤٤ٖ ط٘ة ٝجيتٚ، ٧ٗٚ دير ٜ  ب٘لظٚ  1

ك٢ رحِاٚ، ًٔ  ج ٗؼي د٣ًل  ك٢ ط٘ة ٓـ يرتٚ أُٞؿةَ  
ػ٤٘ٚ ٛٞ ب ُ هةة، ٝهة   ًةز دٗةٚ ؿ يرٛة       ، كو  1823ط٘ة 
ط٘ة، ٌُٖٝ ٓة  ٣ ٤ةز اُؼةي، ٓة   ًةزٙ ػة٤خٞ دّٗةٚ         45ُٝٚ 

طةة٘ة، ٧ّٗةةٚ ئ ا طزح٘ةة  ٛةةذا    31يرص كةة٢ ٓ رطةةاٚ ٓةة ا  

ٛٸ         َٶنننقنننسٻض اجملتُنننع املٛقنننًٞ, ايتننن  إىل اام زٚ

املعطفننننن١, ٖنننننصٙ ايتذطبننننن١ ايطا٥نننننس٠, فًنننننِ تجنننننط   

, اَنٔ أسنس, بنٌ قبن٫ٛ  ٚتطسٝبٶن      اأٚ ْكسٶ ااع انٶ

ٚنإ ميهٔ إٔ تػتُط َس٠ أطٍٛ ي٫ٛ َا أخص 

ٜٛاد٘ َ٪غػٗا َنٔ ْكنسٺ ٚػنطٜض يف ؾدكن٘,     

شٜٛا أَط تطززٙ  إىل٫ يف َسضغت٘, ٜٚعٛز شيو 

ع٢ً بعج١ اٯبنا٤ ايهبٴٛؾنٝني, اينيت اؽنصت َنٔ      

 إىل, ٚقاضت تػع٢ 1700ا هلا غ١ٓ املٛقٌ َكطٶ

ْؿط ايهجًه١ بني ظٗطاْٞ ايٓػاطط٠ َٔ أًٖٗا, 

ايهجًهنن١, ٖٚننٞ تُٗنن١ خطننري٠   إىلًٝنن٘ فنناتِٗ مبٳ

ملنٔ نننإ يف َٛقعن٘ ايننسٜين ٚايتعًُٝنٞ,  ٚممننا    

قننات بٝٓنن٘ ٚبننني ايبططٜننطى   ط ايع٬تننٛتٸ إىل٣ أزٸ

ٝٶنننن اقػٶنننن ٕٸايٓػننننطٛضٟ إًٜٝننننا َطٚنننننٞ, إ   ايبٓاْ

ٝٶننننن  إىلٜنننننسع٢ أْنننننسضاٚؽ إغنننننهٓسض قنننننسّ  اَاضْٚ

 اَٛفنسٶ  1719املٛقٌ يف نإْٛ ا٭ٍٚ َٔ غن١ٓ  

 نننن1700ازٟ عؿننط  َننٔ ايبابننا نًُٝٓتننٛؽ اؿنن 

ّ  بٗسف ؾنطا٤ ايهتنب املدطٛطن١ نُٝنا     1721

ـعاْنن١ نتبٗننا  اايفاتٝهننإ تععٜننعٶ إىلٜطغننًٗا 

ٛٸٍ يف َكننننط ٚايؿنننناّ     ٖٓنننناى, ٚنننننإ قننننس ػنننن

ا ملنا عٴنطف بن٘ ايكنؼ خنسض      يًغطض ْفػ٘, ْٚ)نطٶ 

َنننٔ َعطفننن١ بعنننامل املدطٛطنننات, فإْننن٘ قكنننسٙ   

ا َػاعست٘ يف اؿكنٍٛ عًن٢ بٴغٝتن٘, فُنا     طايبٶ

نننإ َننٔ ا٭خننري إ٫ّ إٔ ٚنننع نننٌ خربتنن٘ يف   

                                                                 
٣ٌةةٕٞ ػٔةةزٙ ٣ةةّٞ اكاةةا  ٓ رطةةاٚ   1824اُةةزهْ ٓةةٖ طةة٘ة 
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أُٖٝنن١ عًُنن٘, ممننا    اخسَنن١ ٖننصا امُلٛفننس, َكننسضٶ   

ٔ ا٭خننري َننٔ ؾننطا٤ "نننٌ َننا اؾننت٢ٗ َننٔ      َّهنن

ايهتنننب ايعطبٝننن١ ٚايػنننطٜا١ْٝ ٚايهًساْٝننن١", ٚمل  

منا اغتهاف٘, ٚخازّ ي٘ إٜهتفٹ بٗصا فشػب, ٚ

 ٔ سنننٛا اؿًننن ,  ٜنننسع٢ ايؿنننُاؽ َٝدا٥ٝنننٌ بننن

نٝاف١ نا١ًَ يف بٝت٘ َس٠ ؾٗطٜٔ, اعتٓل ٖٛ 

٘ نننٝف٘ خ٬هلننا ايهجًهنن١ بكننف١ ناًَنن١. ٚسجٸنن 

املاضْٚٞ ع٢ً اؾ ٗط بإمياْن٘ اؾسٜنس, فؿنطا يف    

ايهجًهنن١,  بننٌ أضغننٌ   إىلتٛدٝنن٘ طًبنن١ َسضغننت٘ 

بططٜننننطى آَننننس ايهًننننساْٞ ٜٛغننننف ايجنننناْٞ    إىل

ايبابا ضغاي١ بٝس  إىلٜعًٔ ي٘ عٔ شيو, ٚأضغٌ 

ٛفنننننننسٙ املنننننننصنٛض ٜطًنننننننب تعنننننننٝني ننننننننأٖ  َٴ

ناثٛيٝهٞ يًُٛقٌ, فُنا ننإ َنٔ بططٜنطى     

عًن٢   اض ايكؼ خسض يٝهٕٛ أغنكف  إٔ ضؾٸ آَس إ٫ّ

 املٛقٌ.

أثننننننناض ٖنننننننصا اي ؾنننننننٝض سفٝ)ننننننن١ أتبننننننناا           

ايبططٜننطى ايٓػننطٛضٟ إًٜٝننا ايعاؾننط, ٫ غننُٝا  

 إىل٣ َنننننننٔ ايف٬سنننننننني يف أيكنننننننٛف, ممنننننننا أزٸ   

َنننس, ٖٝنننادِٗ عًٝننن٘, ٚعًننن٢ َٛفنننس بططٜنننطى آ   

َططاْٗا باغًٝٝٛؽ, فُا ننإ َنٔ ا٭خنري إ٫ّ    

نننطط ايكننؼ  اإٔ يننازض املٛقننٌ بػننطع١, بُٝٓننا   

اٱختبننننا٤ يننننس٣ بعنننن  َعاضفنننن٘ ثننننِ  إىلخننننسض 

اٱقاَنن١ اؾربٜنن١ يف بٝتنن٘, َننس٠ عنناّ ناَننٌ ٫   

ىنننننطز َٓنننننن٘, يف ايٛقننننننت ايننننننصٟ قننننننازض فٝنننننن٘  

ا مل ػننننس ُٸنٚينننن . 1 ايبططٜننننطى إًٜٝننننا َسضغننننت٘

ٜننننطى يف زٜننننط  قاٚيتنننن٘ يًتكنننناج َننننع ايبطط 

ايفنطاض َنٔ املٛقنٌ, ٖٚنٛ      إىلٖطَعز, فإْ٘ عُس 

عًنن٢  ايف اـاَػنن١ ٚا٭ضبعننني َننٔ ايعُننط, خٛف نن

٘   اكٶننننٚ ؽًّأسٝاتنننن٘,  , َننننٔ انننننطٗاز خكننننَٛ

قكنننننننس ٚ 1724فغازضٖنننننننا خٹفٝننننننن١ يف آب غننننننن١ٓ  

ٝٸننننن١ ظٜننننناض٠ بٝنننننت املكنننننسؽ, إ٫ّ ْٸننننن َننننناضزٜٔ, بٓ ٘ أ

إغنهٓسض١ْٚ,    إىلاْكطف عٔ ْٝت٘ تًو, ٚاػ٘ 

, فاغننتغطقت اضَٚننا عننطٶ  إىلػنن٘ َٚننٔ ٖٓنناى ا 

ضسًتنننن٘, َٓننننص َغازضتنننن٘ ٚطٓنننن٘ ٚستنننن٢ زخٛينننن٘  

َٶ  .    اتكطٜبٶ اإيٝٗا, عا

ٌ ايكنننؼ خنننسض, ٚقنننا٥ع ٖنننصٙ ايطسًننن١     غنننذٸ      

فٝٗننننا عًنننن٢ شنننننط    اؾننننسٜس, َكتكننننطٶ  باهنننناظ

ُٸنن   بنن٘ َننٔ   ا نننإ ميننطٸ أمسننا٤, ْٚبننص قكننري٠, ع

ضَٚنننا, يف  إىلَطاسنننٌ ايططٜنننل, ستننن٢ ٚقنننٛي٘   

     ٞ  قكن١  : ضغاي١ ٚننع هلنا ايعٓنٛإ املطنٍٛ اٯتن

أسننٛاٍ ايكننؼ خننسض ٚاملكننٝب١ ايننيت دننطت عًنن٢    

 إىلضأغنن٘, ٚبػننببٗا ٖننطب َننٔ املٛقننٌ, ٚاْطًننل 

َسٜٓنننن١ ضَٚٝنننن١ يٝشتُننننٞ بٗننننا ٭دننننٌ اٱميننننإ  

 .ايهاثٛيٝهٞ 

َطسًنن١,  40بٗننا  ٜٚبًننغ عننسز املطاسننٌ ايننيت َننطٸ   

 يف ايبشط, ٖٚٞ: 13يف ايرب ٚ  27َٓٗا 

   ننن أغهٞ َٛقٌ نننخإ إمساعًٝٝات  نننملٛقٌ ا
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 نننن  زَري قابٞ نننؽتهإ  ننن قًع١ عني َا٤ ننن تًُٛظ

َغناض٠ ايفنطؽ    نننن َاضزٜٔ  ننن ْكٝبني ننناؾطاس١ٝ 

َغنناض٠  نننننَغنناض٠ أٚضإ  نننننززا قننطقني  نننننزعُٝننٞ  ننننن

خنإ دناض    نننن  ٚضفن٘  أايطٖا   ننناؾ٬ب   نننايعػًٞ 

 ننننن مجغننٛضيٞ َغنناض٠   ننننناملننعاض   نننننايننبري٠  نننننًَننو 

دػننط  نننننؾننٝذ َٓننسٚ  نننننسننٛاض  ننننن سًننب نننننؽ ٜننٔ 

 نننننقطَننإ  نننننقننربؽ  ننننناٱغننهٓسض١ْٚ  نننننَننطازٜؼ 

نٛدنننو  نننننندعٜنننط٠ نٓنننسٜا   نننننندعٜنننط٠ ضٚزؽ 

بًنس    نننن دعٜط٠ ملبٝنسٚظٟ   ننندعٜط٠ َٛضا  نننزضَايٞ 

أيٝهٛضْن٘   ننننٛضغها  ننندعٜط٠ غطزٜٓٝا  نننايرببط 

 .ض١َٝٚ  ضَٚا  ننندبسٙ فٝه٘  ننن بٝعا ننن

ٚبٗطتننننننن٘ املسٜٓننننننن١ بهٓا٥ػنننننننٗا ايكسميننننننن١           

ٚلاثًٝننننننننٗا ٚشخا٥طٖننننننننا ٚآثاضٖننننننننا َٚعاملٗننننننننا    

ض يننن٘ إٔ  وهنننط ضىٝننن١ ٚاستفا٫تٗنننا, ٚقنننسٸأايت

 ننننن 1724ٚفننا٠ ايبابننا بٓننسنتٛؽ ايجايننح عؿننط    

  ٚاْتدنناب خًفنن٘ نًُٝٓننت ايجنناْٞ عؿننط 1730

 ,  ٚناْت سٝات٘ يف ضَٚا فا٫  1740 ننن 1730 

يننننن٘ يًتنننننأيٝف ٚاينننننسضؽ فهننننن٬  عنننننٔ   آَاغنننننبٶ

ْؿنناطات٘ يف غننبٌٝ ْؿننط ايهجًهنن١ يف بنن٬زٙ عننٔ   

 ططٜل إضغاٍ ايطغا٥ٌ. 

ٌٸ       ْٸن  ,أِٖ مثطات شينو ايٓؿنا    ٚيع ٘ لنض  أ

يف إقٓاا ايبابا بٓنسنتؼ ايطابنع عؿنط بإضغناٍ     

املٛقننننننٌ,  إىلبعجنننننن١ َننننننٔ اٯبننننننا٤ ايهننننننطًَٝني 

ًُٛا َا نإ قس بنسأ بن٘ يف فناٍ ايتعًنِٝ     يٝه

عٔ ايتبؿري بايهجًهن١,   ٚاـس١َ ايعا١َ, فه٬ 

ثنننط ٖٚنننٞ ايبعجننن١ اينننيت غنننٝهٕٛ يٓؿننناطاتٗا ا٭   

دتُناعٞ  ضٜذ املٛقٌ ايجكايف ٚاٱأنرب يف تا٭

ٖننننصٙ املسٜٓنننن١ ٚستنننن٢ عٗننننس  إىلَٓننننص ٚقننننٛهلا 

 .  1 قطٜب

ٝٶ 1571ننننإْٛ ا٭ٍٚ غنن١ٓ   30تننٛيف يف     اَٴٛقننن

   ًّ ٞ مبنننا يكنننسٜك٘ ايكنننؼ ٜٛغنننف بٗٓننناّ املٛقننن

ْٸ     ٗنننا ننننإ ٜكتٓٝننن٘ َنننٔ كطٛطنننات, ٜ)ٗنننط أ

 ٌ نٌ َا خطز ب٘ َٔ ٖصٙ ايسْٝا.ناْت لجٸ

 

 ًؤهفاتٕ

ضٜذ أتٓٛعنننت آثننناض ايكنننؼ خنننسض بنننني ايًغننن١, ايتننن

ايهٓػنننٞ, ٚايؿنننعط اينننسٜين ٚايٛدنننساْٞ, فهنننإ     

 َٓٗا:

اٙ  َعسٕ ايهٓٛظ َعذُ٘ ايهبري ايصٟ مسٸ -1

يف ثن٬خ يغنات ٖنٞ ايعطبٝن١      يف نؿف ايطَٛظ 

ْٸنننن    ٘ أضاز بنننن٘  ٚايهًساْٝنننن١ ٚاي نٝنننن١, ٜٚ)ٗننننط أ

تٝػننري تعًننِٝ ايهًننسإ ايننصٜٔ ٫ ٜعطفننٕٛ يننري      

عنٔ اي نٝن١ يغن١     ايعطب١ٝ, يغنتِٗ ا٭ّ, فهن٬   

ايسٚينننن١ ٚاؿهننننِ. ٜٚكننننع املعذننننِ يف فًننننسٜٔ 

 1240نبرئٜ, ٜٚبًغ عنسز ايهًُنات املؿنطٚس١    

يف نًُنن١, ٚتٛدننس َٓنن٘ ،ننؼ ْػننذ, إسننساٖا     

ايبططٜطنٝنن١ ايهًساْٝنن١ يف ايعننطام, ٚأخننط٣ يف 

فًنننننسٜٔ, يف زٜنننننط ايؿنننننطف١ يف يبٓنننننإ ؼنننننت   

                                                 
 أُٞؿَ ك٢ اُ ٤ٌ٘ٓٝ ٕ ا٥ب ءر ح  بٚ ط٤ِْ بٜ٘ ّ ٣٘ظز 1 

 . 2115 أُٞؿَ ّ،1851 ٝا ٓ تْٜ دا  رْٛ
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ٚايجايجنننننننن١ يف املهتبنننننننن١   ,5/14ٚ 4/14ا٭ضقنننننننناّ 

. ٚنإ ايكؼ غنًُٝإ  1885ايفاتٝها١ْٝ بطقِ 

ايكننا٥غ قننس ٚقننف عًنن٢ ايٓػنند١ ا٭ٚىل فعننطٻف   

ًننننع ,  ٚاّط1936بٗننننا يف فًتنننن٘ ايننننٓذِ غنننن١ٓ    

ْػنننند١ ايؿننننطف١  ام عًنننن٢بٗٓنننناّ فهننننٌٝ عّفنننن

ٓٶ افعننطٻف بٗننا تعطٜف نن  , تٓنناٍٚ فٝنن٘ َٓٗذنن٘  اسػنن

١ َتن٘. ٚمثٸن  َنٔ َكسٸ  اٚأُٖٝت٘, نُنا ْكنٌ ؾن٦ٝٶ   

ْػنننننند١ ضابعنننننن١ يف املهتبنننننن١ ايؿننننننطق١ٝ يٰبننننننا٤  

ْٚػنننننند١  149ايٝػننننننٛعٝني يف بننننننريٚت بننننننطقِ   

ٛٸ   ٟ ؾنننري غننن١ٓ  ٙ بٗنننا أزٸخاَػننن١ يف زٜننناض بهنننط ْننن

ِٸ , 1 1901 ْٸنن ثنن ٚنننع  إىل٘ اْكننطف بعننس شيننو  أ

ٞ  ته١ًُ يًُ ,  2 غنطٜاْٞ   نننن  عذِ املنصنٛض  عطبن

َٚٔ ٖصٙ ايته١ًُ ث٬خ ْػذ, ا٭ٚىل يف املهتب١ 

, ٚا٭خطٜنإ يف  256ايٛط١ٝٓ بباضٜؼ ؼت ضقِ 

عطبنننٞ,  493ؼنننت ضقنننِ    3 املهتبننن١ ايفاتٝهاْٝننن١ 

 غطٜاْٞ. 195ٚ

ٍ خننننسض املٛقننننًٞ يف تننننأيٝف َعذُنننن٘   صبنننن      

َٴهن١ٝٓ   اايهدِ ٖنصا, ايج٬ثنٞ ايًغنات, دٗنٛزٶ    

٘ ينننٔ ْٸنننأاغنننتغطقت عنننس٠ غنننٓٛات, ٚسنننني أزضى   

٢ طبع٘ بٓفػن٘, ٚقنف   ميتس ب٘ ايعُط يهٞ ٜتّٛي

ُٶ اَبًغٶ َٔ املاٍ ٜهفٞ يريٙ يطبع٘ بعنس   ادػٝ

                                                 
، 1011اُظةةةة٘ة  3أُجِةةةة   ب٤ةةةةزٝ  أُؼةةةةزم، ٓجِةةةةة 1

 .352ؽ
ٚ ر ػ٤خٞ ه ٍ 2  اُؼزب٤ةة  أُخطٞطة   . ػزبة٢  طةز٣ ٢ٗ  ئّٗة

 .16، ؽ1023، 21  أُؼزم اُ٘ـزا٤ٗة، ٌُٔا ة
 .اُظ بن أُـ رر ػ٤خٞ ٣٘ظز 3

 

 

ٕٸ, ٚعًننن٢ اينننطيِ َنننٔ شينننو نًّننن  4 ٚفاتننن٘  ٘, فنننإ

مل ٜٗننتِ بتٓفٝننص ٖننصٙ ايٛقنن١ٝ, ٚبكٝننت      اأسننسٶ

ضيبتنن٘ ايننيت أضاز بٗننا "خسَنن١ بننين دٓػنن٘" عًنن٢  

ٟ ؾنننري, ٫ ػننننس َنننٔ ٜغنننناض عًنننن٢   زٸأسنننس قننننٍٛ  

ؼكٝكٗننا َٓننص ٚفننا٠ قنناسبٗا, َننس٠ تعٜننس عًنن٢  

ايكطْني ْٚكنف ايكنطٕ ٚستن٢ ايٝنّٛ.  فن٬ أقنٌ       

َٔ إٔ ْنسعٛ إسنس٣ امل٪غػنات ايعًُٝن١ املعٓٝن١      

ايعُنننٌ عًننن٢  إىلبننناي اخ ايػنننطٜاْٞ يف ب٬زْنننا 

ْؿط ٖصا املعذِ يري املػبٛم, ٚإٔ ٜتدنصٙ أسنس   

زمي١ٝ, فطٜازت٘ يطغاي١ أنا اايباسجني َٛنٛعٶ

تػننننتشل شيننننو بنننن٬ ضٜننننب, أٚ يف أقننننٌ تكننننسٜط    

 ملطادعٝ٘. اايعامل تٝػريٶ َٔتكٜٛط ْػد٘ 

ضٜذ نٓػنننننننٞ َنننننننٛدع, قفنننننننٛظ يف أتننننننن -2

كطٛطننننن١ يف َهتبننننن١ بطَٓهٗننننناّ  نُننننننا يف    

  .246فٗطؽ َٓهٓا 

فُٛعنننن١ ايكننننًٛات اـتاَٝنننن١ املػننننُا٠   -3

 سْٛاَنننات  َطتبننن١ عًننن٢ اؿنننطٚف. يف َهتبننن١   

 ١ْٝ يف ايعطام.ايطٖبا١ْٝ ايهًسا

تػنننبٝشات ٚقننننًٛات بايعطبٝننن١  ٚتػنننن٢ُ    -4

َٝاَط َٚنساضٜـ  ناْنت قفٛظن١ يف َهتبن١     

ايسضاغات ايعًٝا به١ًٝ اٯزاب ببغساز  ٚقس آيت 

 زاض املدطٛطات ايعطاق١ٝ . إىلٖصٙ املهتب١ 

 َٝاَط أخط٣ باـا ايػطٜاْٞ ايؿطقٞ.  -5

                                                 
 دّي١ ػ٤زر اُ ح، اُظ بن. 4
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أؾاض ايٝٗا أيفْٛؼ َٓهٓا, ع٢ً َا شنطٙ أيبري 

  .١537 اٯضا١َٝ مغأبْٛا يف نتاب٘  أزب ايً

ُٗنننا يف قكنننا٥س بايعطبٝننن١ ٚايهًساْٝننن١ ْ)ّ  -6

ؾنٝدٛ يف  َسح ايػٝس٠ ايعنصضا٤, ْؿنطٖا ينٜٛؼ    

  .23, ايعسز1904غ١ٓ , 7ف١ً املؿطم  اجملًس 

َننٔ ايهتننب َننٔ  اتطمجتنن٘ عننسزٶ إىلٖننصا إننناف١ 

 إىلايهًساْٝنننننن١, َٚننننننٔ ا٭خننننننري٠   إىلايعطبٝنننننن١ 

, اايًغننننتني َعٶنننن إىلٜطايٝنننن١ ايعطبٝنننن١, َٚننننٔ اٱ

ٗننننا ٜتٓنننناٍٚ َٛنننننٛعات تعًُٝٝنننن١ زٜٓٝنننن١   ٚنًّ

ٚقننننس عٳننننطٸف بٗننننا بٗٓنننناّ   .ٚأخ٬قٝنننن١ ٚإضؾنننناز١ٜ

 ا.ام َؿهٛضٶفهٌٝ عّف

 

 زحوتٕ إىل زًٗا

َٸ ُٖٝتٗنا,  أضَٚا, فنإٕ ممنا ظاز َنٔ     إىلا ضسًت٘ أ

ُٸ  ْٸإّ,  عُنا تكنسٸ   فه٬  َعًَٛنات   ات أٜهٶن ٗنا نن

اينن١ َننٔ َؿنناٖسات قننؼ ٜننسع٢     اغننتكاٖا ايطسٸ

زٕٚ دٛضدٛ, نإ قس قاّ بطسًن١ تبؿنري١ٜ َنع    

اهلٓننننس, ٚبنننن٬ز دننننني َٚننننادني  إىلضاٖننننب آخننننط 

 ايكننني َٚٓغٛيٝننا , ٚبنن٬ز املًبنناض, ٚبنن٬ز اهلٓننس   

 ايؿطق١ٝ.

نتب ايكؼ خنسض ضسًتن٘ ٖنصٙ بًغن١ عطبٝن١      

ْٸ ٗنا اْطنٛت عًن٢ عؿنطات     غ١ًُٝ, َٚع شيو فإ

 ناْننت َننٔ ا٭يفنناظ ايعاَٝنن١ ٚايسخًٝنن١ ايننيت    

َتساٚي١ يف عكنطٙ, ٚاننطط إٔ ٜهنعٗا َكناب٬      

ٝ إ٭يفنناظ  عِطبٗننا بنن٘.  ٜطايٝنن١ مل هننس غننٛاٖا ي

يفنناظ, ٚضتبٓاٖننا عًنن٢  ٚقننس اغننتدطدٓا ٖننصٙ ا٭ 

سنننطٚف املعذنننِ, ٚساٚيٓنننا ايتعطٜنننف بأقنننٛهلا,  

يتهننننننٕٛ ممننننننا ٜػننننننتسضى بنننننن٘ عًنننننن٢ املعننننننادِ   

 :ٞت, ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ اٯ 1 ايعطب١ٝ

ٚعطٻبنننن٘ ٖننننٛ   Emperorَعننننطب : أبااااا ٘ز

غننننن٬َٞ قننننن  إبػنننننًطإ, ٖٚنننننٛ َكنننننطًض 

اغنننننتعًُ٘ ايػننننن٬دك١ ٚاملغنننننٍٛ ٚايعجُنننننإْٝٛ   

"هنننننن٤ٞ غننننننًطإ  842ٚيريٖننننننِ. قنننننناٍ يف م

٘ اغنتعًُ٘ مبعٓن٢   ْٸن أأباطٛض أٟ غًطإ" نُا 

ًَو, َجٌ غنًطإ إغنباْٝا, ٚغنًطإ ايُٓػنا     

, ٚمبع٢ٓ ظعِٝ, ست٢ يٛ ننإ  744نُا يف م

ُٶ ٍ "فايصٟ ٜكٛ ,713ا يًطًب١, نُا يف مظعٝ

 ٜغًب بِٝٓٗ ميًو ايػًط١ٓ". 

ٌٻ, َأخٛش َٔ : اخرتط يفر اغتعًُ٘ مبع٢ٓ غ

ايفعننننٌ خٳننننطٳ , ٖٚننننٛ فكننننٝض ينننن٘ َعننننإ ؾننننت٢  

ٛٻاٙ, ٚاْتععأقطبٗا: خط  ايعٛز, أٟ قؿٸ ٘, نطٙ ٚغ

َّ٘ َننننٔ يٹُننننسٙ, قنننناٍ يف     فنننناخ   ايػننننٝف غٳنننن

ٜٴُػننه٘ بٝننسٙ  744م "ٜٚكننّٛ ٚىنن   غٳننٝف٘ ٚ

 َػ٫ًٛ ".

                                                 
ٖ  يراطة دػ يٗ  دٕ ط ن 1 َ  ػة  ٝري ٓٔة   ا٧ُلة    ٛةذٙ  ٓ ة
 1663 طة٘ة  اٌُِة ا٢ٗ  أُٞؿ٢ِ ح٘  بٖ ئ٤ُ ص  رحِة ك٢

 أُٞؿةةة٢ِ رحِةةةة كةةة٢ ٝػ ٤ٓةةةة يا٤ِةةةة  دُلةةة  ) بؼ٘ةةةٞإ
 اُؼ ي أُجِة ٛذٙ ك٢ ٝٗؼز  ،(ا٧ٓز٤ٌ٣ة ُِو را اٌُِ ا٢ٗ

 .51-36، ؽ2116 ا٧ٍٝ تؼز٣ٖ ،54
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عنناَٞ يهًُنن١ ضَننض, ٚقننشٝشٗا  مجننع : أزًااا 

ْٸ 739ضَاح, ٚقناٍ يف م  ٗنا َنٔ ا٭غنًش١ اينيت     أ

ٕٸ ٚٻز بٗا "ظَط٠ ايعػهط" إش أ "ظَنط٠ ايعػنانط    ٜٴع

ٚٸ  ز٠ باؿسٜس ٚايعيٛر ٚا٭ضَاح".َع

ٜٸ: أضاٗٙس ٔ مجع عاَٞ يه١ًُ غٹٛاض, ٖٚٛ َا تع

ِٚض. قنننناٍ يف      بنننن٘ املننننطأ٠ ضغننننغٗا, ٚفكننننٝش٘ أغننننا

أغنننناٜٚط  "ايفتٝننننات ًٜبػننننٕٛ  ًٜبػننننٔ   836م

 ايصٖب". 

 ,667عًُنننن١ ضَٚاْٝنننن١. قنننناٍ يف م  : اضاااال٘ت

"تهًّننف عًنن٢ َننا مسعٓننا هلننصٙ اؿفًنن١ ،ػننني  

 ااٙ قطؾٶنننضَٚننناْٞ, ٚمسٸننن  Scudeأينننف اغنننهٛت  

أغننهٛت ضَٚنناْٞ" ٚقنناٍ  ا"قطؾٶنن 839فكنناٍ يف م

ٝٸننن١ ٖنننٞ    "ننننٌ اغنننهٛت عؿنننط دٛيٝنننات, ٚاُؾٛي

ايبغسازٜننن١ ايػنننايٹه١ يف املٛقنننٌ"  تٓ)نننط َننناز٠    

 .بغساز١ٜ 

سضغننن١. اغنننتعًُٗا َكابًننن١ يهًُننن١ َ: يأضااال٘

ْنننننننو "ن ٛ 584ٜعنننننننين َسضغننننننن١, قننننننناٍ يف م

قاسب إغنُهٍٛ, ٚينو دناٙ بنني ايٓناؽ"  ٚقناٍ       

"نننبطٛا ا٭غننهٍٛ َننٔ ٜننسٙ"  ٚقنناٍ     585يف م

"ميهٔ أ٫ٚز ا٭غهٍٛ إٔ ٜنأتٛا باط٦ُٓنإ    أٜهٶا

 741ٚقننننننننناٍ يف م .ٜٚتعًُنننننننننٛا يف َسضغنننننننننيت

ٔٸ ٍ    "ٚايبٓات هل . "َعًُات ْػنا٤ أقنشاب أغنهٛ

ا َكابًنن١ يهًُنن١ َهتننب,   نُننا اغننتعًُٗا أٜهٶنن  

 ٫ٛ  أٟ نننننهن٧ أغنننؿنٓن" أضاز إٔ 581ٜاٍ يف مننننننق

 ."ايكؼ خسض قاسب ا٭غهٍٛ" ".  قاٍاَهتبٶ

 588عاَٝن١ مبعٓن٢  أخنطز . قناٍ يف م    : أ وع

 "أطًعٛا يٓا ايتصانط اؾسز".

فاضغ١ٝ مبع٢ٓ ايػٝس ايهابا يف اؾٝـ : آغا

 ً بايػنننبا١ٖٝ  افنننر َك ْٶننن ا٫ْهؿننناضٟ, دنننا٤ اي

"ايػنبا١ٖٝ   730 تٓ)ط ٖصٙ  املاز٠  فكناٍ يف م 

 ٚا٭يٛات".

َن١ ايبٝنت,   ايطٚام ٖٛ ايػنكٝف١ يف َكسٸ : أزٗاق

 اهُنننع عًننن٢ أضٚقننن١ ٚضٴٚم, ٚمجعٗنننا ٖنننٛ مجعٶننن  

ٝٶ "خًل ع)نِٝ   657ا ع٢ً أضٚام. قاٍ يف معاَ

يف اهلٝهنننننننٌ ٚا٭ضٚام ٚسنننننننٛف ايهٓٝػننننننن١" ٚيف  

أضٚام َاض بططؽ", "ايؿباى ايصٟ ع٢ً  738م

عًنننن٢ ضٚاقننننات فكنننناٍ يف   انُننننا مجعٗننننا أٜهٶنننن 

 ٚشيو ايبػتإ سٛي٘ ضٚاقات"." 660م

تطن١ٝ مبع٢ٓ  سٴذط٠ , ناْت  ن١ًُ: أٗضٞ

َػنننننتع١ًُ يف ايعاَٝنننننات ايعطبٝننننن١ يف ايعنننننطام  

١ُ ٚايؿنناّ َٚكننط, ٚتًفننر  أٚزٙ  بننساٍ َهنندٸ   

ْٶننسٚيننصيو فإْٗننا تهتننب أ   بؿننهٌ  أٚننن١ .   اٝا

ٝٗنا أٚننات َنٔ خؿنب     "ٚبٓنٛا ف  737قاٍ يف م

 ".ٚقُاف يًهطزٜٓاي١ٝ

عاَٝننن١ فكنننٝشٗا  أٟ ؾننن٤ٞ . قننناٍ يف   : اٙاااؼ

 "أقهٞ يو اٜـ َا تطٜس". 584م

    ١Padre  نننٜطايٝيفر أخصٙ َٔ اٱ: با سٙٞ
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مبع٢ٓ ا٭ب, ٚنتبٗا بايطا٤ ٚباينساٍ. قناٍ يف   

عٓنس ايباططٜن١    ا"قسغٓا ،ػني قساغٶ 589م

يف نٓا٥ػنننننِٗ". ٚقننننناٍ "ْٚعيٓنننننا يف نٓٝػننننن١    

ٚيف ا "اٱفننننننطْر عٓننننننس ايبننننننازضٟ" ٚقنننننناٍ أٜهٶنننننن  

ايهٓٝػنننننننن١ ايٛاسننننننننس٠ ايننننننننيت ٖننننننننٞ يًبازضٜنننننننن١ 

 ايهبٛؾ١ٝ".

فعننٌ عنناَٞ َننٔ غؿننٝـ, فاضغنن١ٝ,    : َبخَػااؼ

قننننناٍ يف . مبعٓننننن٢ اٱْعننننناّ, ٚايعطٝننننن١, ٚاهلبننننن١

ٜٴبٳدؿٹؿنننْٛ٘ " :665م ٚاينننصٟ ٜغػنننًٕٛ ضدًٝننن٘ 

  ٞ ٤ ايبابننا ٜٚغػننٌ أضدًننِٗ   ْكننف قننطف" ٚ"هنن

ٜٴبدؿؿِٗ نٌ ٚاسس شٖبٶ  ا".ٚ

عاَٝننن١ عطبٝننن١ َنننأخٛش٠ َنننٔ بنننط, ٚتعنننين    : باااس ا

ا َننا ٜكننسض ٜطًننع بننطٸ   " 585. ٜكننٍٛ يف مخنناضز,

 بٝت٘".

 .ن١ًُ تطن١ٝ مبع٢ٓ ايػتاض ٚاؿذناب : َبسَدٖ

 742اغننننننتعًُٗا بٗننننننصا املعٓنننننن٢ بكٛينننننن٘ يف م   

"ٜٚٓكنننبٕٛ يف ايهٓٝػننن١ بٳنننطزٙ أٟ بنننني ايبننننٓني     

  .ٚايبٓات"

أٟ َننٔ نننبا  قننٓف َننٔ ا٭يننٛات, : بسجنبٚااٞ

ٚايربلبٝنننن١ أعننننين " 731اؾننننٝـ. قنننناٍ يف م

 .ا٭يٛات"

 744ضزا٤ ٜؿنننننب٘ اينننننطٚب. قننننناٍ يف م: باااااسُر

 "سادب ميػو شٌٜ ايربْري ايصٟ عًٝ٘".

ننننطب َنننٔ ايكنننطٚف املتساٚيننن١ يف  : اهبػدادٙاااٞ

 ااملٛقننٌ, ٜػنناٟٚ قطؾننا قنناي    
ٚثًننح ايكننطف    1

٢ بٗنننا , مسٸننن 2 بننناض٠ 55زٍ ا, ٖٚنننٛ َنننا ٜعننناتكطٜبٶننن

عًُنن١ إٜطايٝنن١ ناْننت تعننطف باؾٛيٝنن١, فكنناٍ  

"ٚقس قنطفٛا عًن٢ ٖنصٙ اؿطاقن١ أٟ      659يف م

بنننطز اينننٛضم ،ػننن١ عؿنننط أينننف قنننطف اغنننهٛت    

ضَٚاْٞ, ٚنٌ اغهٛت عؿط دٛيٝات, ٚاؾٛي١ٝ 

 ٖٞ ايبغساز١ٜ ايػايه١ يف املٛقٌ".

أٟ  postaٜطايٝننن١ أخنننصٖا َنننٔ اٱ : ب٘ضااا ٞ

ْٹُٓنننننا يف يٛغننننن ٜا قننننناٍ "ٚتعؿنننننٝ .ايربٜنننننس ٓا ٚ

ٜعين ايساض املعس٠ ٫غ اس١  840ايبٛغط١" م

املػننننافطٜٔ يف قطنننن١ ايربٜننننس  ٚتٓ)ننننط َنننناز٠  

َٳننأ٘ يٛغنن ٜا . قًٓننا: ٚيعًّنن  ٔ اغننتعٌُ ٖننصا  ٍٚ 

 ايًفر بايعطب١ٝ.

يفر تطنٞ مبع٢ٓ ايطاٜن١ ٚايعًنِ, ٖٚنٛ    : َبرق

ْٸن  قطٜب َنٔ َعٓن٢ ايػنٓذل إ٫ّ    ٘ أننرب, ٚينصا   أ

ْٸنننن ا ايػننننٓذل فٗننننٛ َٸننننأ٘ ٜٓكننننب يف املٝننننسإ, فإ

 637أقننغط, ٜطفعنن٘ قنناز٠ ايكننٓٛف. قنناٍ يف م    

 ش١"."ٜٚٓكبٕٛ بٝاضم  ٚتبك٢ ايعػانط َػًّ

يفننر عنناَٞ ٜعننين بنن٘: بايتتننابع. قنناٍ   : َتَبعٚااٞ

 ."ٖٚهصا ٜفتشٕٛ نٌ َهتٛب بايتبع١ٝ"

                                                 
 .ب را 41 ٖٓ ٣اأُق اُـ ؽ اُوزع 1
 ،1085 اُ٘جةةق اُؼ ٔةة ٢ٗ، اُؼٜةة  كةة٢ أُٞؿةةَر ًا ب٘ةة  2

 .558ؽ
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طًكنن٘ عًنن٢ نننطب َننٔ   أيفننر عنناَٞ  : تفااسٙؼ

ايننب٬ , اينننصٟ تفننطف بننن٘ أضنننٝات اؿذنننطات    

٘ ٜؿننننب٘ ايننننب٬   ْٸننننأايكاعننننات عنننناز٠, ٜ)ٗننننط   ٚ

 ٞ  664قنناٍ يف م  .املعننطٚف يف ايعننطام بايفطؾنن

نجري٠ َٔ اهلٝهنٌ َنٔ بن٬      "ٚثكبت أَانٔ

 ."تفطٜؿ٘

يفنننر تطننننٞ مبعٓننن٢ ايبٓسقٝننن١, ٚقنننس : تفِااام

"ٚا٭دٓننناز  742تٴفنننو, قننناٍ يف م إىلتٴدفَّنننف 

 َاؾني ٚبأٜسِٜٗ ايتفٓهات".

ٓٸن  تكاعٳسٳ يغ١ ايتكناعؼ, ٚايته : تقاعد ٘ اغنٌ ٚيه

اغننتعًُٗا مبعٓنن٢ كتًننف ٖننٛ ا٫يتننعاّ, فكنناٍ 

"تكاعننننننننس غطدٝتٗننننننننا" أٟ ايتننننننننعّ   584يف م

 .بٓفكتٗا

 عنناَٞ ٚفكننٝش٘ ْؿننا أٟ عُننٌ ظننسٸ   : ُػَّاا 

طٛا مبجًنننن٘ "ٜٚتٓؿٸننن  744ٚسٜٝٛننن١ فكنننناٍ يف م 

هلنننننِ يف  دنننننصٕٚ َجنننننا٫  عًننننن٢ اينننننسضؽ"  أٟ ٜتٸ 

 ايسضؽ.

٢ يننٝؼ  ايًفننر فكننٝض ٚينن٘ َعننإ ؾننتٸ    : جااا 

ايعاَٞ ٫ٚ َٔ أقً٘,  فذناب ٖنصٙ   َٓٗا املع٢ٓ 

"إٔ  584. قنننناٍ يف مدننننٞ بنننن٘ أدننننٞ بننننن  اَننننٔ  

"فنننننناملًٛى  658أدٝننننننب ٚي ننننننسٳٜٔ", ٚقنننننناٍ يف م

املػنننننٝشٕٝٛ قًعنننننٛا اينننننسضدات َنننننٔ أٚضؾنننننًِٝ   

"ٚدننابٛا هلننِ  137ٚدابٴٖٛننا إىل ضَٚنن١". ٚيف م 

 َعًُني".

ْػنننإ َنننٔ فكنننٝشٗا َنننا ٜك فننن٘ اٱ : جسمياااٞ

ٓٸنن  ٜػننتعًُٗا  ٘دٴننطّ, ٖٚننٛ ايننصْب ٚاؾٓاٜنن١, ٚيه

انِ عًن٢  مبع٢ٓ  ايغطا١َ  اييت ٜفطنٗا اؿن 

ٖٚننصا َننأخٛش َننٔ  ا,اجملننطَني, أٚ املك فننني شْبٶنن

دٳطٳّ مبع٢ٓ قطع, َٚٓ٘ يف ايعا١َٝ ايبغسازٜن١:  

فين َنا ٫ أطٝنل.   ٚ نًّأدٳطٳَين أٟ قطع َين, 

"إٔ ٜػننننًُٛٙ بٝننننس سننننانِ    584فٝكننننٍٛ يف م

املٛقننٌ يٝشبػنن٘ ٜٚعصبنن٘ ٜٚأخننص َٓنن٘ دطمينن١     

"فطًنننننننب َنننننننين   485, ٚقننننننناٍ يف مننننننننبري٠"

ٚقنناٍ  دطمينن١ فطنننٝت", اايبطننطى غننتني قطؾٶنن 

"أعطت طا٥ف١ املٛاضْن١ دطمين١ منٛ     589يف م

 أضبع١ آ٫ف قطف".

ا١َٝ ايعطام ٖٞ ايػًػ١ً, ٚتػ٢ُ يف ع: َجِصٙس

 ا"ٚسننبؼ َننِٓٗ نننجريٶ 689ظلٝنٌ. قنناٍ يف م 

 يف اؾٓاظٜط" أٟ سبػِٗ َكٝسٜٔ بٗا.

هطٟ مجننننع دنننناٚٚف, يفننننر عػنننن  : جاااا٘اٗٙؼ

 742تطنٞ ٜكابٌ بايعطب١ٝ عطٜنف. قناٍ يف م  

"خًننف ايبابننا أ٫ٚ  اؾننٛاٜٚـ ٫بػننني ا٭ ننط    

ٚعًننننن٢ ض٩ٚغنننننِٗ اينننننطٜـ ٚنننننناْٛا ضاننننننبني     

 اـٌٝ".

ْٸ: ج٘قاااااٞ ٗنننننا ٖنننننٞ اؾُاعننننن١, ٚاغنننننتعًُٗا بأ

 743اؾُاعننننننن١ َنننننننٔ اؾٓنننننننٛز, فكننننننناٍ يف م   

"ٚا٭دٓننناز َاؾنننني ٚبأٜنننسِٜٗ ايتفٓهنننات, ننننٌ  

 دٛق١ ظٛقتٗا".
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أٟ  فكننٝشٗا أدطْننا, َننٔ أدنناض  عاَٝنن١,: جرُااا

دريْننا ٚخًكننٓا " 659أينناخ ٚأْكننص. قنناٍ يف م 

 َٓ٘ عٛيو ٚقٛتو".

يفر عاَٞ فػٻطٙ ٖنٛ بكٛين٘ "اؿطٻاقن١    : حسَّاقٞ

 659أٟ بننطز ايننٛضم" ٚٚنٻننض َعٓنناٙ فكنناٍ يف م 

ٜٻٓنننن٘  اٮ ايننننٛضم بنننناضٚزٶن"ضنَّبنننن٘ َننننٔ ٚضم "َٚنننن ٚظ

قًٓا: ٜٚػ٢ُ ايّٝٛ:  .عًٞ ايصٖب نًٗا ٚضم"

. ٚقننننس  1 ب ْاضٜننن١, ٚيف ايعننننطام: قنننعٸازٜات  أيعنننا 

يٝننناؽ املٛقنننًٞ ايهًنننساْٞ مبنننا إٚضزت يف ضسًننن١ 

ٍٸ َنننٔ  اعًننن٢ أْٗنننا غننن٬ح ْننناضٟ ٜطًنننل ْٛعٶننن  ٜنننس

 ايكصا٥ف.

مبعٓنن٢ ْعيٓننا..  ,عاَٝن١, ٚأقننًٗا سًًٓنا  : حوِٚااا

قنناٍ "سًٝٓننا يف خننإ إمساعًٝٝننات" ٚ"سًٝٓننا يف 

  587"سًٝٓا يف اؾطاسٝن١"  م  ؽتهإ" ٚقاٍ

 . 587َٛانع عس٠  م ٖٚهصا يف

اـننطاز نننطٜب١ ت٪خننص عًنن٢   : اخلااساا ايدٙااد

ٓٸننننن ٘ اغنننننتعًُٗا مبعٓننننن٢ ا٭ضض ايعضاعٝننننن١. ٚيه

َهنإ   إىل, أٚ  ضغِ ايسخٍٛ ا ايهطٜب١  َطًك 

"فُػننننهْٛا فٝٗننننا عًنننن٢    588َننننا . قنننناٍ يف م 

َٶ ِٛقٓا ،ػ١ عؿط ٜٛ  ".ااـطاز اؾسٜس ٚتع

يفنر فكنٝض    ننن يغ١ نننمجع سٓٝف, ٖٚٛ : ُحِفا١

ٍٕ  إىل٢, َٓٗنننا املا٥نننٌ عنننٔ ايباطنننٌ  ؾنننتٸ يننن٘ َعنننا

                                                 
 تٔةة٨ دٜٗةة  ٝاُـةةح٤  بةة رًٝيا، تٔةة٨ دّٜٗةة  رّح ُا٘ةة  ظةةٖ 1

   .ٝك٤ ًء ي٣ًٝ  اطاؼٔ ُٜ  ػٖ كاح ث ٤ٔ٤ً ٣ٝة بٔٞاي

ايننسٜٔ اؿننل, ٚاغننتعًُٗا ٖننٛ مبعٓنن٢ كننايف, 

 731قنناٍ يف م .قطٜننب َننٔ اهلططكننٞ ٚايهننافط   

اٱميننإ  إىليف أٜنناّ ض٥اغننت٘ اهلطاطكنن١    "ٜٚطتننسٸ

 ميإ املػٝض".إ إىلاملػتكِٝ ٚاؿٓفا٤ ٚايهفط٠ 

عا١َٝ َٔ خنطز, املنأخٛش٠ َنٔ أخنطز,     : خسجٚٞ

"ٚمل  584أْفنننل, فٗنننٞ ايٓفكننن١. قننناٍ يف م    أٟ

ٜٴٓفكنننا ؾننن٦ٝٶ اٜنننسعُٗا ىطدنننا ؾننن٦ٝٶ   ا َنننٔ " أٟ 

يٝناؽ املٛقنًٞ   إاملاٍ. ٜٚٓ)نط َعٓاٖنا يف ضسًن١    

. ف١ً املجكف ايهًساْٞ. ايعسز  عجٓا ايػابل

  , ٖٚٞ ٖٓاى مبع٢ٓ َكطٚف دٝب. 54

اؿنننادع عًننن٢ داْنننب ايػنننًِ ميٓنننع : دزاباااصّٙ

ًُ٘ ٖنننٛ ايكننناعس عًٝننن٘ َنننٔ ايػنننكٛ , ٚاغنننتع  

"ٚقننعس  657مبعٓنن٢ ايػننًِ ْفػنن٘. قنناٍ يف م  

ٚقناٍ   ,ع٢ً زضابعٜٔ يف َهنإ عناٍ يف ايهٓٝػن١"   

 " ٚدعٌ سٍٛ ايربز زضابعٜٓات". 659يف م

ٚاغنتعًُٗا ٖنٛ    .فاضغ١ٝ مبعٓن٢ ايعٗنس  : دضت٘ز

قاٍ "ٚطًبٓا إداظ٠ َٔ املططإ  ,مبع٢ٓ اٱداظ٠

ؽ, ٚسٝنننح مل ٜعنننا يٓنننا إدننناظ٠ ضدعٓنننا".  املكنننسٸ

زْا "ٖٚٓنننننننناى دننننننننسٸ  592يف ما ٚقنننننننناٍ أٜهٶنننننننن

ا ٚأخنننصْا ٚضقننن١ زغنننتٛضْا يتٴكنننسٸؽ يف   ننننناعتكازْ

يٝننننناؽ إمجٝنننننع ايهٓنننننا٥ؼ", ٜٚكننننناضٕ بطسًننننن١    

سٝنننح ٚضزت ايًف)نن١ مبعٓننن٢   114ايهًننساْٞ م 

 قطٜب.
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 اايطبننننن٠ٛ يغننننن١ ايعٜننننناز٠, ٚاقنننننط٬سٶ :َزبااااا٘ات

 665قناٍ يف م  .اؾُاع١ َٔ مٛ عؿنط٠ آ٫ف 

 ٚضبٛات".  ا"ٜكطفٕٛ ع٢ً ايعٚاض أيٛف 

عاَٝن١ فكنٝشٗا ضسن٢, ٖٚنٞ آين١ طشنٔ        :زحاٝ

اؿبننٛب. قنناٍ "ٚفٝٗننا ضسنناتني ٚبػنناتني َٚٝنناٙ     

 . 588نجري٠"  م

يفننر فكننٝض مبعٓنن٢ ايططٜننل ايبعٝننس,   : شهاا٘ 

طٙ ينٜٛؼ  ػٸن ٫ٚ ق١ً هلصا بػٝاق٘ يف ايطسًن١, ف  

ْٸنن  ٘ ايننسضٚا ايننيت ٜطتننسٜٗا ايعػننانط,    ؾننٝدٛ بأ

 736فٗنننننننٛ ٜكابنننننننٌ نًُننننننن١  ظضز  قننننننناٍ يف م

 ًّ ٚٸ"عػنننانط َػننن ز٠ بنننايعيٛر ٚاؿسٜنننس  ش١ َنننع

ٚٸ" 739, ٚيف موطغْٛ٘" ز٠ ظَط٠ ايعػانط َع

 باؿسٜس ٚايعيٛر ٚا٭ضَاح". 

يفنننر َنننٔ ايعننناَٞ ايفكنننٝض, أقنننً٘:  : َشُبٚاااى

 ٤637, ٚايكفننننننن١ ايهنننننننبري٠, قننننننناٍ يف مايٛعنننننننا

 ٢ عطٜط"."ٜٚأتٕٛ بعْبٌٝ َغّط

ايعٜنناح عٓننس املػننٝشٝني طننٛاف بأؾننٝا٤   : شٙااا 

غنننننن١, نا٫ٜكْٛننننننات أٚ ايكطبننننننإ, زاخننننننٌ  َكسٸ

"ٚأبكنطت    652ايهٓٝػ١ أٚ خاضدٗا. قاٍ يف م

ٜننّٛ", يف ضَٚٝنن١ ايعٜاسننات ايننيت عًُٖٛننا نننٌ    

٫ ٜكننننري  اعًُننننٛا ينننن٘ ظٜاسٶنننن" 652ٚقنننناٍ يف م

ٜٳت٘ بٗنننصا  َنننَجًننن٘ يف اينننسْٝا" ٚ"ْٚعينننٛٙ   ٔ غنننطا

ايعٜاح" ٚ" ٚطًعنٛا أَناَِٗ بايعٜناح ٚايػنٓادل     

أٍٚ غنننننناع١ َننننننٔ "يف  663ٚيف م .ٚايكننننننًبإ"

ُٶننننن اايٓٗننننناض ٜعًُنننننٕٛ ظٜاسٶننننن  770" ٚيف ماع)ٝ

"ٖٚننننننصا ايعٜنننننناح ا٭خننننننري ٜكننننننري َجننننننٌ ظٜنننننناح  

 . 743ٚاملكنننننننسض " تنننننننعٜٝض"  م ,ايػننننننن٬طني"

 .50يٝاؽ ايهًساْٞ مإٜٚكاضٕ بطس١ً 

ٚ ضا٥نننر, أاغنننتعًُ٘ مبعٓننن٢ َتنننساٍٚ,   : ضااااهم

"ٚاؾٛيٝننننن١ ٖنننننٞ ايبغسازٜننننن١  659فكننننناٍ يف م

  .ايػايه١ يف املٛقٌ"

اضغنن١ٝ َننٔ غننباٖٞ, ٖٚننٛ ايفنناضؽ,   ف: ضاابآٚٞ

قطنننناعٞ ٚيف املكننننطًض ايعجُنننناْٞ ايفنننناضؽ اٱ 

ايكتنناٍ َكابننٌ َٓشنن٘ قطعنن١    إىلايننصٟ ىننطز  

ٝٸ ُٸ  َع ٢  تُٝناض , ٚايػنبا١ٖٝ   ١ٓ َنٔ ا٭ضض, تػن

ٖنننننننِ ايفطغنننننننإ. ٚٚضز شننننننننطِٖ يف ايطسًننننننن١    

ٍ  َك ْني با٭  يٛات, ِٖٚ ايهبا  عاَن١, فكنا

ِ "ايػبا١ٖٝ ٚا٭يٛات" ٚيف َٛنع آخط َا ٜفٗن 

ْٸ ٗنننِ زاخًنننٕٛ ننننُٔ َكنننطًض ا٭ينننٛات   َٓننن٘ أ

قنننننٓاف َنننننٔ ا٭ أْٛاعٶننننناْفػننننن٘, اينننننصٟ ٜهنننننِ 

"ٚننننإ  731ايعػنننهط١ٜ ا٭خنننط٣.. قننناٍ يف م  

عًنننن٢ نطغننننٞ شٖننننب وًُنننن٘     اايبابننننا دايػٶنننن 

سكنننننناْإ أبٝهننننننإ ٚايػننننننبا١ٖٝ ٚايهٛيٝعٜنننننن١  

 ٚايربلب١ٝ أعين ا٭يٛات".

يفننر عنناَٞ, فكننٝش٘ غٴننفط٠, ٖٚننٞ     : اهُصاافسٝ

  637ايطاٚيننننن١. قننننناٍ يف مطعننننناّ أٚ َا٥نننننس٠ اي

 .طاٚي١ َجٌ ايكفط٠""
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مجنع غٳنهبإ, يفنر فاضغنٞ يكنٓف      : َضلباُٚٞ

َنننٔ اؾنننٝـ ايعجُننناْٞ, َنننٔ  غٳنننو  مبعٓننن٢     

نًب, ٚ بإ  مبعٓن٢ سنافر أٚ َطاقنب, أطًنل     

ٖصا ا٫غِ يف أٍٚ عٗس ايسٚين١ ايعجُاْٝن١ عًن٢    

ايصٜٔ وطغٕٛ ن٬ب ايػًطإ, ٚوًُٕٛ ي٘ 

ثنننِ أزفنننٛا يف   ايبٓنننازم, ًٜٚشكنننٕٛ ايططا٥نننس, 

اؾنننٝـ اٱْهؿننناضٟ, ٚقننناض قا٥نننسِٖ  غنننهُٔ    

باؾننننٞ  أنننننرب َػنننناعسٟ قا٥ننننس ا٫ْهؿنننناض١ٜ,    

ملٗنننناضتِٗ يف اٱقنننناب١ بايبٓننننازم قنننناض    اْٚ)ننننطٶ

ايػنننهُاْٞ ٖنننٛ اهلنننساف, ٚاؾنننتل ايعاَننن١ َنننٔ       

امسنن٘ ايفعننٌ  غننّكِ, غننهِ  أٟ ٖننسٻف, ٚأقنناب   

 soldatايتٓا َكاب٬  يه١ًُ اهلسف. ٚدعً٘ ضسٸ

"ٚخًفٗنننننننِ ايػنننننننٛيسات أٟ  742فكننننننناٍ يف م 

إٔ  إىل"استنننننادٛا  اايػنننننهُا١ْٝ"  ٚقننننناٍ أٜهٶننننن  

َننننٔ ايػننننٛيسات ٚيف أٜننننسِٜٗ    اهٝبننننٛا أدٓننننازٶ 

ُنن١ فطْػنن١ٝ تعننين  ًاؿطبننات".  ٚايػننٛيسات ن 

 اؾٓسٟ.

ٍ   : ضاااِ    يفنننر تطننننٞ مبعٓننن٢ ايطاٜننن١, قنننا

"ٚايؿُاَػنن١ يف أٜننسِٜٗ ايع٬َننات ٚايػننٓادل   

ٚيهنننننٌ ضٖبٓننننن١ ": ٚقننننناٍ  .657ٚايكنننننًبإ"  م

"ادتُنننع يننن٘   ا  ٚقننناٍ أٜهٶننن 663ا"  مغنننٓذكٗ

 . 730مجٝع ايطٖباْٝات بػٓادكِٗ"  م

ايؿنناطط نًُنن١ عطبٝنن١ فكننٝش١ تعننين  : غااا س

ايساٖٝننننن١ ٚاملنننننانط, يهٓننننن٘ اغنننننتعًُٗا مبعٓننننن٢ 

ايٓاب٘, ٖٚٛ املع٢ٓ ايؿا٥ع يف ايعاَٝات ايعطب١ٝ 

"ٚهُعنننٕٛ ا٭٫ٚز  742اؿسٜجنن١, فكننناٍ يف م 

 ,ايؿنناططٜٔ ياٜنن١ َننا ميهننٔ َننٔ نننٌ َسٜٓنن١"     

ٜٴننننننسخًٕٛ ا٭٫ٚز ايننننننصٜٔ  743ٚقنننننناٍ يف م  ٚ"

  .اؾتٗطٚا بؿطاضتِٗ"

عاَٝنن١ مبعٓنن٢  ننٌ, أٟ  ننٌ أَتعتنن٘,  : غاااي

آخننط. قنناٍ  إىلنٓاٜنن١ عننٔ اٱْتكنناٍ َننٔ َهننإ  

"تعؿٝٓا ٚقُٓا ؾٹًٓا ٚزخًٓنا َسٜٓن١    588يف م

 ايطٖا".

"ٚينٛا    585مبعٓن٢ ايكطعن١. قناٍ يف م   : غقفٞ

 652يف م", ٚقناٍ  اؾنجك   اقطَّعت دػنُٞ ؾنكف   

 "أضاْا ؾكف١ َٔ عٹهاظ ٖاضٕٚ ايهأٖ".

غننطٜا١ْٝ مبعٓنن٢ اعنن اف, أٚ ؾننٗاز٠. : غااوٌ٘ 

 ".ا" أنتب ي٘ ؾًُٛثٶ 585قاٍ يف م

َكننطًض عطبننٞ ٜطًننل عًنن٢    : غااٚم ًػاااٙم 

ٚ أظعننِٝ عنناّ جملُٛعنن١ َننٔ ايكبا٥ننٌ املتشايفنن١    

ٓٸننن املتٸ ملكنننطًض اينننٛظٜط   اٙ َطازف ننن٘ عنننسٸشنننس٠, يه

ٜط. قنناٍ "ؾننٝذ  ا٭ع)ننِ, فايؿننٝذ ٖٓننا ٖننٛ ايننٛظ  

 . 732َؿاٜذ ض١َٝٚ أعين ايٛظٜط ا٭ع)ِ  م

َننٔ ايعنناَٞ ايفكننٝض, مبعٓنن٢ قننطار.  : صااسٙم

 ايػُا٤". إىل"ٚقٌ قطىِٗ  739قاٍ يف م

ب. قناٍ  نيفنر غنطٜاْٞ مبعٓن٢ ايكًٝن    : َصوب٘ت

 ٔ نننننَ اننٛثٶننًبنا قننننٗنٕٛ فٝننننفننؿن"ٜٚه :662يف م
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 خؿب".

اغننننتعًُٗا ايهًُنننن١ فكننننٝش١ ٚيهٓنننن٘ : ٙصااااو  

 585مبعٓنننن٢ ٜكننننطًض, ٜٚكنننناج. قنننناٍ يف م   

 "أضازٚا إٔ ٜكًشْٛٞ َع ايبططى".

َٔ طبٌ ايعطب١ٝ  ,َكطًض عجُاْٞ: بوخاُٞ 

ٚخاْننن٘ ايفاضغننن١ٝ مبعٓننن٢ املهنننإ ٚاينننساض, ٖٚنننٛ     

ايعػننهط١ٜ ايننيت  اَكننطًض َعٓنناٙ فننٛز املٛغننٝك

٘ ثٓنا٤ تٛدٸن  أؽت  بايهنطب عًن٢ ايطبنٍٛ يف    

ُٸغنننناس١ ايكتنننناٍ, ٚقننننس ت  إىلاؾننننٝـ  ٢ يف ػنننن

 730قاٍ يف م .اؾٝـ ايعجُاْٞ  َٗ خاْ٘ 

"ٚميؿننٞ بايعٜنناح ٚاهلنن٬ٟ ٚايطبًداْنن١", ٚقنناٍ 

"ٚيف تًننننننننننو ايػنننننننننناع١ تهننننننننننطب     743يف م

  .ايطبًدا١ْ ٜٚٗتفٕٛ با٭بٛام"

 َننننٔ ايفاضغنننن١ٝ, ٖٚننننٛ اٱْننننا٤ املعننننسٸ   :  ػاااا 

 677قناٍ يف م  ,يًغػٌٝ ٚمنٛٙ, َعطبن٘ طػنت   

 "ٚايهًؼ نإ يف طؿت َٔ ايفه١".

تطنٝننننب تطنننننٞ َننننٔ يف)ننننني    : عسضاااا اي

يف ايعاَٝننننات ايعطبٝنننن١.   اعننننطبٝني, ظننننٌ ؾننننا٥عٶ 

ملننننننا ننننننإ ٜعنننننطف يف ايعٗننننننٛز    دنننننص بنننننس٬ٜ   تٸإ

غننن١َٝ٬ باغنننِ  ؾنننها١ٜ  ٚ ظ٬َننن١  ٚمنننٛ     اٱ

ٚقنننننسٻَٓا عطننننننشاٍ " 591مقننننناٍ يف  .شينننننو

 يًُذُع املكسؽ".

َّاااد عاَٝننن١ مبعٓننن٢  استفنننٌ بايعٝنننس . قننناٍ  : ع

ٝٻسْا عٝس ايكٝا١َ".  "ٚعٳ

غننف١ٓٝ سطبٝنن١ تتُٝننع بننايطٍٛ, ٜ)ٗننط : سا غ اا

ٗنننننا ناْنننننت ؽنننننتل بايكطاقننننن١ٓ. قننننناٍ يف    ْٸأ

 "ٚدا٤ عًٝٓا يطاب َٔ ايكطقإ". 510م

ٓٸن     :   ػٌٞ ٘ يفنر فكنٝض مبعٓن٢ اؾُاعن١, ٚيه

اغنننتعًُ٘ مبعٓننن٢ آخنننط بٛقنننف٘ عٓكنننط بٓنننا٥ٞ   

ٜٶ إ ٜهٕٛ دع٤ٶأٜؿب٘  ا َنٔ َنصبض ايهٓٝػن١    عًٛ

ٖٚننٛ أٚ قنرب يكنسٜؼ. قناٍ "ضأؽ طغُن١ املنصبض,      

  "ٚعًن٢  660َٔ سسٜس َعخنطف باينصٖب"  م  

طغُننن١ ضأؽ قننننرب َنننناض بطنننطؽ ثنننن٬خ شخننننا٥ط"   

  .661 م

ٓٸن  ,ٖنٛ املنسفع  :  ٘  ٘ اغنتدسَ٘ ز٫ين١ عًن٢    يه

ْٸننن ٘ ينننريٙ. قننناٍ "ٚايطٛبنننات ٚاملنننسافع قؿننن٠ٛ   أ

  .637بايباضٚز"  م

, عا١َٝ زخًٝن١, ٚأقنًٗا   ١مجع عطب: اهعسباُات

"ٚضنبٓننا  591َننٔ اي نٝنن١  آضبنن١  قنناٍ يف م 

ٚقننناٍ "هننن٤ٞ خنننساّ   ". عًننن٢ عطباْننن١ ٚغنننافطْا  

ايهطزٜٓايٝننننننننن١ ضاننننننننننبني عًننننننننن٢ ايهطٚغنننننننننات  

ٚايعطباْننننننات ٚسنننننناًَني طعنننننناّ ايهطزٜٓايٝنننننن١"  

  . 839ٚ 638 م

 يفننر عنناَٞ, أقننً٘ َننٔ فتننٌ أٟ ايتننفٸ : فااات٘ي

ع٢ً ْفػ٘, ٚاغتعًُٗا يًس٫ي١ ع٢ً نطب َٔ 
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ض عًن٢ قنٛض عُنٛزٟ, قناٍ يف     بٛاب اييت تسٚا٭

ايننننننسٚايٝب ايفاتٛينننننن١   إىل٦ننننننٕٛ فٝذٝ" 638م

"ٚعًنن٢ نننٌ فنناتٍٛ هًننؼ     ,ٜٚسخًْٛنن٘ َٓٗننا" 

 .ٚاسس َٔ سهاّ ايبًس َٚططإ ٚعػانط"

 ,عاَٝن١, ٚيف عاَٝن١ ايعنطام  ف طط ٓن١     : ف٘ز ِٞ

ٚأقًٗا َٔ ايفكش٢: فطت١ٓ, ٖٚٛ ٖٝاز ايبشط 

تعًُٗا بٗنننصا املعٓننن٢  ٚاغننن ,َنننٔ عكنننف ايطٜننناح  

نٛضغننننٝها   إىلثننننِ د٦ٓننننا   ": 590فكنننناٍ يف م

 ت عًٝٓا فٛضط١ٓ". ٚقاض

ا َننط, ٚاقننط٬سٶيفننر تطنننٞ ٜعننين ا٭: فسًاااْ

, عًنننن٢ اَننننط ايكننننازض عننننٔ ايػننننًطإ سكننننطٶ  ا٭

سض عنننٔ ايننن٠٫ٛ خنن٬ف  ايبٝٛضينننسٟ  اينننصٟ ٜكنن  

ْٶن   " 743خاق١, قاٍ يف م  اٜٚعطٝن٘ ايبابنا فطَا

 ". اهعً٘ ؾطٜف 

١ ايننيت  قنن يفننر تطنننٞ مبعٓنن٢ إ٫ط٬  : ِفػاام

ايبناضٚز. قناٍ   تٓسفع َٔ ايبٓسقٝن١ بفعنٌ إهلناب    

ٚايبنننننناضٚز".  "ٚأساطٗننننننا بايفٹؿننننننو  667يف م

ا يف ايعاَٝنننن١ َعطٚف نننن قًٓننننا: َننننا ٜننننعاٍ ايًفننننر  

ط٬قنننننات ايبٓنننننازم  إايعطاقٝننننن١ يًس٫يننننن١ عًننننن٢  

ايفٹؿٳنننٓو  ٕٸإ :ايكسميننن١, ٚيف ايعاَٝننن١ املكنننط١ٜ

ٖننننٞ اٱط٬قننننات املعٜفنننن١ ايننننيت تكتكننننط عًنننن٢   

 إسساخ قٛت عاٍ زٕٚ أثط.

ٚيهٓننن٘  ,عاَٝننن١ عطاقٝننن١ مبعٓننن٢ ْكننن  : فوَّاااؼ

ٚفهَّو, فشُٝٓا ؼسٸخ  اغتعًُٗا مبع٢ٓ فوَّ

َٳٝ  ات ُيفًٹف بايهتإ ٚايكُاف قاٍ "ٚأخنريٶ عٔ 

 .736فًؿٛٙ" م

يفننننر عنننناَٞ فكننننٝض, َػننننتعٌُ يف : َقااااسً  

ٝٻل, ٚأقنننً٘: قننناضٳبٳ,     عاَٝننن١ ايعنننطام مبعٓننن٢ نننن

  ٍ "ٚفٝنن٘ زعننا٥ِ   َٚكننطَا مبعٓنن٢ َتكنناضب. قننا

َفتٛي١ َكطَطن١ َعخطفن١ ؽطنف      * َعط١َٚ

 . 665ايٓاظطٜٔ"  م بكط

نًُنننن١ تطنٝننننن١ تعننننين ا،طننننن١ يف   : قُ٘اااااا 

ايططٜننننل, سٝننننح تٓننننعٍ ايكٛافننننٌ بننننني َطسًنننن١  

ٛٸ   , ااملطسًن١ َطًك ن   إىلض َعٓاٖنا  ٚأخط٣, ثنِ تطن

"قطٜنن١ أيكننٛف ايبعٝننس٠ َكننساض     584قنناٍ يف م

  .قْٛاو ٚاسس عٔ املٛقٌ"

ب نًُنن١  ناثٛيٝننو .  ٖهننصا ٜهتنن : قااال٘هٚ 

"َٚننننننننا قننننننننسض أسننننننننس َننننننننٔ    589ٜكننننننننٍٛ يف م

  ٚ"قنننننناّ 583ايكننننناثٛيٝكٝني إٔ ٜػننننناعسٙ"  م  

 بع  ايؿبإ َٔ ايكاثٛيٝكٝني".

ط, َنأخٛش٠  ١ُ نًسا١ْٝ تعنين املبؿٸن  ًن: كازٗش

 542َٔ ايفعٌ  نطظ  مبع٢ٓ بؿط. قناٍ يف م 

ٓٶ ُٶ ا"نإ ناٖ  ".اٜػٶقسٸ اناضٚظٶ اَعً

                                                 
 ه٣ٞة. *
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ط, ٚيهٓنن٘ ضاَننٞ مبعٓنن٢ بؿٸنن آنننطظ يفننر   : كااسش

ؽ  أٟ دًنننننؼ عًننننن٢ اغنننننتعًُ٘ مبعٓننننن٢  تهنننننطٸ

ٚاغنتكط يف ض٥اغنتٗا. قناٍ    ٞ َ٪غػن١ َنا,   نطغ

ظ عنننننٔ بططٜنننننطى ايٓػننننناطط٠ "ٚتهنننننطٸ 584يف م

يف زٜننط ايطبننإ ٖننٛضَٝع"  ٖٚننٛ زٜننط      ابططٜطن نن

 ايطبإ ٖطَعز .

ب يفننر فاضغننٞ مبعٓنن٢ ايكافًنن١, عننطٸ    : كااسٗاْ

"سًّٝٓنننننا يف  587ا بكنننننريٚإ. قننننناٍ يف مقنننننسميٶ

 اؾطاس١ٝ ٚخًّٝٓا ٖٓا ايهطٚإ".

ٜطايٝنننن١, نًُنننن١ أخننننصٖا َننننٔ اٱ  : كسٗضااااٞ

ْٸ  743ا اهل ننٛزٳز ْفػنن٘, فكنناٍ يف مٗننٚفػٻننطٖا بأ

ٜٚطنب ع٢ً نطٚغ١ أٟ ع٢ً اهلٛزز", ٚقناٍ  "

"ٚاينننٛظٜط ا٭ع)نننِ قنننساّ نطٚغنننت٘     730يف م

. ٚقنناٍ يف   730ٚلؿننٞ سٛينن٘ ايعػننانط"  م  

عًنننن٢ ايهطٚغنننن١   اٚهنننن٤ٞ ٖننننٛ ضانبٶنننن  " 743م

 ٜٚسخٌ ايهٓٝػ١".

ٚمل   Calessiأخننصٖا َننٔ اٱٜطايٝنن١ : كوااٚظ

 ا َنننننا ٜكابًنننننٗا إ٫  عطباْنننننات . قننننناٍهننننس هلننننن 

 .839"فاغتهطٳٜٓا ن ًٝػني" م

أخنننننننصٖا َنننننننٔ ايًغننننننن١ اٱٜطايٝننننننن١ : ِكواااااااٚ 

Collegiuْٸنن ٘ فعننٌ شيننو ٭ْنن٘ مل  , ٚاي)نناٖط أ

هس َنا ٜكابًنٗا بايعطبٝن١, قناٍ يف شننطٙ أسنس       

ضَٚنننننا أْننننن٘ "غنننننهٔ يف  إىلايكػنننننؼ ايٛافنننننسٜٔ 

, ٚقنننس عٴِطبنننت  835نًنننٝر بنننْٛطٞ غنننتٝتٛ" م  

خنننط ايكنننطٕ ايتاغنننع عؿنننط بهًُننن١ ايهًُنن١ يف أٚا 

ٝٸ١  ايكطٜب١ َٓٗا يف)   َٚع٢ٓ. ا ُنً

اغنِ ٭سنس قنٓٛف اؾنٝـ, قناٍ يف      : ك٘هٚصٙٞ

عًننن٢ نطغنننٞ   ا"ٚننننإ ايبابنننا دايػٶننن   731م

شٖننننب وًُنننن٘ سكنننناْإ أبٝهننننإ ٚايػننننبا١ٖٝ   

  .ٚايهٛيٝع١ٜ ٚايربلب١ٝ أعين ا٭يٛات"

 Osteriaٜطايٝنننن١ أخننننصٖا َننننٔ اٱ: ه٘ضاااارتٙا

َٳٝداْنن٘   مبعٓنن٢ ساْنن١. ٚعننسٸ   ٖا َطازفنن١ يهًُنن١ 

ايفاضغنن١ٝ املػننتع١ًُ يف بنن٬زٙ. قنناٍ يف اينننٓل     

ايػابل "يٛغ ٜا ايبٛغط١ اينيت ٖنٞ املٝداْن٘"    

 . ٚتٓ)ط َاز٠ َٝداْ٘  840م

ن١ًُ فاضغ١ٝ َطنب١ : ًازضتاْ، بٌٚازضتاْ

ٓنن٢ َننطٜ , عمب "بُٝنناض"َننٔ َنناض املدففنن١ َننٔ  

إ, فٗنٞ زاض املطنن٢, سٝنح    مبع٢ٓ َهن  "غتإ"ٚ

ٚاْتؿننننط اغننننتعُاهلا يف اؿهنننناض٠   ,ٜػتؿننننفٕٛ

اٱغننن١َٝ٬ عًننن٢ منننٛ ٚاغنننع. ٚقنننس اغنننتعًُٗا   

"املاضغتاْات أعنين   659بٗصا املع٢ٓ فكاٍ يف م

"ٚيف ٖصٙ ايهٓٝػن١   665ٚيف م  .بٝٛت املطن٢"

 بُٝاضغتإ فٝ٘ خري نجري".

ٛٸ: ًاجل ٍٛ  ١ْ َٔ غنطضٍ أزا٠  َه ين٘ َكنب ,    َػنت

١ ٜػننتعًُ٘ ايبٓننا٩ٕٚ يف قننكٌ اؾننسضإ املبٝهنن

"ايطؿنننت َنننٔ فهننن١  657قننناٍ يف م. بنننايهًؼ

 ايننصٖب يف مٚاملننام َننٔ شٖننب", ٚ"قننكًٗا مبننا

 ايهًؼ".
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ًَٞ ٖنٞ املٓنسٌٜ نُنا ٜعنطف يف عاَٝنات      : ًَ ُس

 ٫661 ٜعنننطف يف ايعنننطام. قننناٍ يف م  ايؿننناّ, ٚ

َٳشط  َٳ١"."قٛض٠ ٚد٘ املػٝض ع٢ً 

ًَس ِٙااا َٸ :ًَااس،  ٝنن١ فكننٝشٗا  َطضْننا  قنناٍ يف  عا

  .دعٜط٠ غطزٜٓٝا" "ثِ َطٜٓا ع٢ً: 590م

مجنننع عننناَٞ ملغننناض٠ مبعٓننن٢ ايهٗنننف,   : ًػااااٗز

 ٚفكٝش٘: َغاٚض.

ًََوِٚااا  عاَٝنن١, فكننٝشٗا  َٮْننا . قنناٍ     :ًاا ، 

 ."ًَٚٝٓا أٚعٝتٓا َٓٗا َا٤"

َكنننطًض اؽنننصٙ يًس٫يننن١ عًننن٢ أزا٤    : ًُاااِػٍَّ

ُٶن   ًٹ ٝٶن  ااملطتٌ سني ٜنٓغٹِ ن   739. قناٍ يف م ازٜٓ

َٶ ُټٕٛ ٜطتًٕٛ أْغا  ١ٝ".تك ا"ٚنإ امُلٓغٹ

عاَٝننننن١ زخًٝننننن١ َنننننٔ ايفاضغننننن١ٝ    : ًٚخاُااااإ

ٚاي نٝننن١, َٝنننٛإ مبعٓننن٢ ايهنننٝٛف, ٚخاْننن٘     

مبعٓننننن٢ اينننننساض, فٗنننننٞ زاض ايهنننننٝاف١, ٚامنننننسض    

سا١ْ اـُنٛض.   إىلَعٓاٖا يف ايعا١َٝ ايعطاق١ٝ 

٠ غننن اس١ املعنننسٸٚاغنننتعًُٗا ٖنننٛ مبعٓننن٢ زاض اٱ 

يًُػنننننافطٜٔ, سٝنننننح هنننننسٕٚ فٝٗنننننا ايطعننننناّ    

  ٍ يف َٝداْننن٘"  "تغنننسٜٓا ٚايؿنننطاب ٚاملبٝنننت. قنننا

ٚقننننناٍ "ٚتعؿنننننٝٓا ٚمنٓنننننا يف يٛغننننن ٜا  ,839م

 .840ايبٛغط١ اييت ٖٞ املٝداْ٘" م

نًُنننن١ إٜطايٝنننن١ مبعٓنننن٢ امل شذٳننننط    : ُصزٙاااا 

ْٳعيٓنننا يف ايٓعضٜنننت  591ايكنننشٞ. قننناٍ يف م ٚ"

ٚفٝنننن٘ قننننًٝٓا قنننن٠٬ ضَننننـ ا٭سننننس" ٚ"ثننننِ يف    

َٶنننننن   ٚٚنننننننع إيٝنننننناؽ   ."اايٓعضٜننننننت عؿننننننطٜٔ ٜٛ

ين٘,   ٬ ايهًساْٞ َكطًض  بٝت اينتطٗري  َكناب  

, ٖٚنٛ املعنطٚف ايٝنّٛ    35نُا ٚضز يف ضسًتن٘ م 

ؾناا   اٜطنايٞ أٜهٶن  إبايهطْتٝٓ٘, ٖٚصا َكنطًض  

َٸ ٝننات ايعطبٝنن١ يف ايكننطٕ ايتاغننع   يف بعنن  ايعا

 عؿط.

يفنننر َنننأخٛش َنننٔ ايهًُننن١ ايعرباْٝننن١  : ٓااا ٜ

  مبعٓنن٢ غٳننِبشٛا, أشنننطٚا اهلل! ٚقنناٍ  ًًٖٜٝٛننا 

٘ نًُننن١ ْٸنننإ :ينننٜٛؼ ؾنننٝدٛ يف تفػنننري ايًفنننر

ٜٴطاز بٗا ايتًٌٗ ٚقنٛت ايفنطح. ٚٚضز يف    فاضغ١ٝ 

قناٍ   .بايعٜاح  اْ)ط ٖصٙ املاز٠  اايطس١ً َك ْٶ

"ٚميؿننننننٞ بايعٜنننننناح ٚاهلنننننن٬ٟ", ٚيف   710يف م

ٚيف  ,"ثننننننننِ ٜطًننننننننع بعٜنننننننناح ٖٚنننننننن٬ٟ"  730م

 ايكفش١ ْفػٗا "ٜكري ٬ٖٟ أنرب".

قنًٗا أزٻ٣, أٟ  أ ١ مبع٢ٓ  شٖب ب٘ ,عاَٝ: ٗد٠َّ

ٚٳِزٜننننن٘ َعنننننٞ  584زفنننننع ٚأعطننننن٢, قننننناٍ يف م "أ

 ِ ايعًّٛ".يٝتعًّ

نًُن١ تطنٝن١ تعنين ايهاتنب. قناٍ يف      : ٙاشجٛ

ِٕٚ ا٭مسا٤" 637م ٜٴسٳ   ."ٚدٳٓبٴِٗ ٜاظٳدٞ 

عاَٝنننن١ فكننننٝشٗا وننننٝا. قنننناٍ يف    : حي اااا٘ط

  "خًل ٫ ُوٛ  ب٘ إسكا٤". 657م

*****
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 َٔٔ ّٓا َعِ َخْس  ًًا اْيسْي ََطزْوٌى َاب
ًًيِٕا  ِٕٓا ّبْب  ظعُوٕشاؾْويًط

 سطانال اديها ومها نمذيا اٌجىفوزدوٌك ا
 103ف وا .م.م  121-110

ّّْيا َنًسّّيا ّْا اْوَةٌّ  (2-2) َضَّعا زًاْجُو
 وو نُبا: نمذْيا وو شىريا دسٌبها

ّٓةًْا/  َ14  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ٌُ محًن  َ/ ؤالخ سزجًس دبً
 

ًٕىىىى  )  ٔٳَونٔفً  (ننننننُ
ّٓىىىىىىىىا  ًًََهىىىىىىىىا  ّى

ْٔػىىىىىىىىىىىىىىًطا  ًاْجُو
ّٓىىىىىىىىىىىىىىاَو  خَمفًط

 َاَْيٓىىْوٌ  َؾىىطيْو ٌّا
ًًيِٕا زَاٌ ّشّو ٌّا زبّْْب

َٓسً ا َؤب مَسٌهًةا ػ
ّْىىىىىىىىىىىىىىىىا  بعْوْزضّ

َّٕيىىا زَؾىىصبّْةٌّ ا زًاشّ
َٔىٔ جٕ  ًًيِٕا  ، ٓٓبّىا بّْب

ًًاَّو َٓسً ا زعْي ، غ
ََُىىىىىٌةًيُ   ّىىىىىىم ز

ّٓيّىىىىىىا  يْوضنٌّىىىىىىا نّي

ا زٕحاُوْجّطثيّىىىىىىىىىى
َٔىىىىىٔ  عْيّطًقيىىىىىًةا 

ّْا ّٓٓبا أخُط َنْس  ،ٕج
 ىّىىىىو َوفًُؤخىىىىا

 غْويّّػىىىىىاخىىىىىّسا 
َّطْيًكّيىىىىىا  زْيفًُو

ُّىىا ًٕىى   ،َخهْي ٔيٓىْب
 بّعٌنىىىْو ٌّا ٕفىىىإشى

َْؤْيدْو ٌّا َضبةٌّا  و
سٕي  زٔنىىىىىِ عّٕبىىىىى

وَؾىىىَطضٕي  َجيّػىىىا 
ًًيّىىىىىىا  ًىىىىىىو  بّْب

زْيىىط/ زْوض )قّطبّْىىا 
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َّىىا َٔىىٔ بّىى  زْوض  اْيًىىْو( وًاْىىْو َا َةض 
ًًََهىا   ًًّو ٌّا ّجطُوٕشا ز زفْيؿًٓىُوٕ َخيِى

ّٓا( ج)َغط َٔىٔ  ًةا ؾٔيجَط َايْيؤُِاُوٕ  َضّي
ًٕ  َبفْٓيىىىةٌّا زَزيىىىّطا  جقّطبّْىىىا ٔز ٔسؾىىى

َٔطىٌ   اَعكّطزٔ ًيا ) قْوضّبا ز َبسّضا( 
ا  َقىىىىىسَْو ٌّا َقًْيًىىىىىًةا بػىىىىىْوضىّبّْ

ْٕا    ًًّو ٌّا زَنًىىىىسّيِٕا وُخْوغىىىىصّ زَخيىىىىِى
َّٕداَييىى   َغىىجيِْٕاا زٔنىىِ عّٕبسَييىى   و

َٔىىٔ َجيػّىىا بّبْ ٓٓبّىىا ٕج ُّيّىىا   ًً ًًيّىىا عْي
ًًىىّو ٌّا زًاؾىىُوشّٕيا    ، جّىىطُوٕشا ًىىو َخِي

ًَىىىٔ وًانٌّىىىا ٔبىىى ًَ  َ ؾىىىعْيةٌّاس ًنىىىٌةبّْا 
َّّيا  َزَعْيًفٓىىىىىىْو ٌّا  ْْوغّىىىىىىّيا َقىىىىىىٓس

ٕيىى   ًىىو خىىْوزٕشا  إ زَ ؾىىعْيةٌّا، وأ
ًٓٓةا ز ّٓىىاجَغىىط)زَؾىى واْيٓىىىّوا  (ُوٕ  َضّي

    ًٕ نىىىٌةْيبّْا زَجيّػىىىا َاؾىىىُوضّّيا فْيؿىىى
ًًيّىىىىا    َُٔديّىىىىا َجيػّىىىىا بّْب ؾىىىىدْيًكا و

ًَي  ّظٌنْو ٌّا خػىْيًُةا!!  ٔعوؾْوَضضٕي  
َٔىًٓىىىىُوٕ ً ىىىُوى    َوبّىىىىٔ َٔٓىىىسْة  

ِٕٓا َوََعكبٌّْهٌةََ ًًطِٕىا  ََػىَب    ،ِٕٓاّب ف
ًاْىىىْم  جًىىىْمَز ٔنىىىِقّطبّْىىىا ا ٔزَؾىىىطْيصِٕ

َ خوْيىىىىىىةٌّا و ،خىىىىىىْوْزٕشا ًاؾىىىىىىْوشّٕيا
ًًىىىُ  زوّغىىى ًًىىىا فََىىىطزُوٌى َا)ىسْو ٌّا ْي

ًٕىىى  قىزْيىىىٔا ُّا زبّٕبىىىًٕىىىىّٓا( خٔهُ ٌ  ىي
ّٓىىىىىىابّىىىىىىَةض  قّطبّْىىىىىىا ٔاىىىىىىٌةّخا  ّى

ًَي  ْيىىْسْيعِٕا    ز ِٕٓا وفْيؿى َ ضَ ٔعػىٕصا ٔؾىى
َووّزيىىىىًةا زًاؾىىىىْوض بؿىىىىْويًطْٓوٌ   

ًَ بّْب َٔىٌةّخا   ًًيًةا وًيا فْيؿى ي   ًىو 
ّٓاًًا ٔافََطزُوٌى َا)خًهًُةا زٔز َٔىٔ   (زْي

ــدا ) جّعَيّىىىىىىِىةٌّا  ( َعػىىىىىًهصّّيةٌّاتَديـــ
 .ًاؾْوشّّيةٌّا

ّٓىىىىى  ًَفًةا زَايَه  ٌّا ِيّؤاًيىىىىا ََؿىىىىد
َّيِٕا  ؾٔبكًٓىُوٕ  ،زَاٌ ّضاغيّْػّيِٕا ؤاقُٓو
ًًّو ًْا زَج َّؤْة َخِي َٔىٔ    ز يػِٕىا ًاؾىْوشّٕيا 

ًٓٓةا َعىىىٌ َاٌ َضا زّبَؾىىىًَطًٓةا  ٕبىىىٌ َؾىىى
ًًىىا فَاََىىطزُوٌى ) ًٕىى يَظأو ّ(،.م709)
ّٓأا ًًِ)اَلٌ َضا ز (زْي ََةمًخاْيٌة َو (عْي

ًٓٓةا  ٌ  )ز َْسْي ٌْ بْيى َّيىًةا  (َاقى  ، خْو
ّٓىىىىىاوَىىىىىىط ًانٌّىىىىىا َطىىىىىْوَوضٕي      ّى

ْٔػىىىىًطا زًيىىىىا ؾىىىىُىإي  وًيىىىىا   ًاْجُو
ًًا َخىس ٌّا     ًٕ  َخىسْٓ ؾىْبْي ًٕ  ٔزؾٔكً ؾٔفً

ًًؿّىىأب ًٕ  َهْوْيّىىا   ،كّطبّْىىا وف وفْيؿىى
ْٕا   قّطبّْىىا ) بٔؿىىِ ّزشّٕيىىابَيىىْس َعػىىَهصّ

َّ (سننطب ايعكننابات -زٔنٓفِٕىىا ؤيّىىا ىّىىٕسا ز
ْٓو ٌّا ظٓعىىُوضً ا َوعوْيىىسً ا ٔبىىـ  ْيَعؿىى
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ّٓىىىُ  ؤبىىى  َٔ عّْبىىىّسا ً ىىىّوُى   سَضبىىىةٌّا 
ْٕا َغىىىجيِْ   ٌّا ٕاا ً ىىىو خمىىىوُ خْوغىىىصّ

 ،َوبػىىىْوضىّبّْا َعؿىىىْيًٓةا وَقًْويىىىًةا
ََِدّو ٌّا و ّىَسٌى فْيؿًٓىُوٕ بآ  ٌّّيا ًاْْم 

ىّىىو بىَاَْيْٓو ٌّا َعىىٌ َجيػّىىا ًاؾىىْوضّّيا  
ّّْؿا طً ا خُٔٔزَؿْوُضإي  ّجىًةا أ بهْو

ّٓىىا   ًًىىّوٕ ىزَخِي ََُدّي ًًىىا  ً ا زًفىىٕيـ َخي
ّٓىىىٌة  ًفىىىٕئزًَطٕؿىىىا و ـ َطْوؾىىىّيا َبي

ّٓىىا   ََِيىىىّىا  زَ    (جْوٕيىىىىِىا)ٔؾىىطدِٕا ز
ٕٓىىى   ا ٔزَخىىىٓس ٕبيىىىٌة ّجوّغىىى  َٔ نَُؿىىىُطا 

ِٕٓا ِّْو ٌّا ًاٌ ّي وَْوَٕطايىُوٕ  ،ََعبسّ
ْٕىىىىىى  ِّْو ٌّا َقًوِْييّىىىىىىةٌّا  ًا ََعبىىىىىىسّ

ِٓىىىىىّو ٌّا  يعْوعّعّعىىىىىا زَجيّػىىىىىا  وَاَْي
ًًيِٕا  بّْىىًاؾىىْوضّّيا َو طً ا زشْوٕخىىا غىىْوًن

وًاف عٔبىىسيٓىُوٕ َبطقْوْبىىٌ   .قّطبّْىىأز
ّٓيًةأَٓسْة  ّىٔ ُِٕا  ٔيك وؾًكًًةا زفْوخّ

ٕٓا    َْؤْيدِٕىىىىىىا وٕشؾّىىىىىى ًًًطىىىىىىىِىّو ٌّا  وف
ًًََهىىىا  ًًىىىا فََىىىطزُوٌى ًا)زَُؤيٓىىىىُوٕ 

ّٓىىىىىأا ًَُدًةا َو (زْي ًَفًةا  ََىىىىىٔ ؾىىىىى ؾىىىىى
ّٓا بّْب ّٓازؾْويًط ََطزُوٌى ) ًًّيا ََطاًي

ّٓىىىا   َؾىىىًًطٕٓةى و (زّْأنىىىط َؾىىىُْم  َضّي
ٕبىىٌ َعطغّىىا زّبَعىىٌ ّجىىىًةا أٔخىىطً ا  

ًٓٓةا  ًًا   ّ(  ًىو  .م703)َؾ َخىٓس غىْوقّب
ُّيّىىا َضبّىىا  ًٔبّىىا   ،َعُ  ىّىىو ٔززُضإيىى  ب

ٕي  ؿىىىْؤزضظزُوعىىىةٌّا، َ (طْيْ َغىىىٕٓد)ز
ََىىٍاٌنّو ٕ    ى بىّىىو َجيػّىىا َييىىة ٓىىىّوا 

ّٓىىا ٔي ًَؿىىَظْب ًًىىّو ٌّا بّْبزًةا ف  .اًًيِٕىىَخِي
َٔىٔ قىّصبٕ  وّبَةض ٔؾٔؿ ا ٓىىّوا  ٓىىوُ ا ًًةا 

طْيعّىا بكْوضبّىا   طّّيا قّطبّْا َقّىو أَخ
ٓٓىىىىىىًةا زٔز فْيؿىىىىىىًىُوٕ نىىىىىىْيـ(، )َْسْي

ًًىىىّو ٌّا بّْبَخ بٔعًىىىةٌّا َىىىَايؤُِا ا ًًيِٕىىىِي
ّٓىىىا زَجيّػىىىا ًاؾىىىُوضّّيا ّجىىىطُوّضا   َّٔٓي ز

ٓٓىىىىىىىىىىىًةا ز ٔيجطّؾىىىىىىىىىىىًةا  ُو   َْسْي
ََىطزُوٌى  )ًٕ  ًؾٔك وًانٌّانُوظُومًمْٓو( )
ّٓىىىاًًىىىا ٔافَا ٕٓا   (زْي ٕٓىىى  َ إِىىىا ٕشّؾىىى َٔ

َٕا  ّبزَاًيىُِىىا  ز زغّىىبّْبّْٕةِى ٕبىىٌ وَجىىص
ّْ  وَابّْىّىىىىةِٕى ايِْىىىىّس ٌّا بفًىىىىْم زًيىىىىا 

 .يىُوٕعَبطٔبَوضّّيا زَجيّػا ًاؾُو
ََىىطزُوٌى اَ وَعىىِ  ًًىىا فجّطؾىىًةا ز)

ّٓأا َٕ   ٔاًيا ،َٔٔ ٔخعّوا (زْي ًٕا َقو ًيا ن
ًٕىىىىى  َخىىىىىٓس  بَكًْوًيىىىىىا قْي ،ٕيىىىىى  ُ

ْٔػىىًطا  َنًىىسّّيا   ّْىىا أًاْجُو ًٕىى  وخُط ْي
ََىىىىىطزُوٌى/  َُوؾىىىىىْي)  (ؾىىىىىُوظْي عْي  

زّخُّيىىىىىِىةًْا َعػىىىىَهصّيةٌّا طىىىىّطزً ا ٔي
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ًٕ  َعٌشّّيةًْا ًاؾُو ٕبىٌ  َعطّغا  زّب ؤ ْب
ِٕٓا زٔاىىىٌةّخا  وَاجًيّىىىىا   ،َاضَبىىىِ ٔؾىىى

قّطبّْا َعىٌ بّٕبىٌ     (طْي َغٕٓد )سٕي  عٔب
ًٓٓةا  ّضا ّ  وّبىىىَةض خىىىؤّ .( م694)زَؾىىى

ًٓٓةا   ًٕىى  ًّ ئع.( م689)زَاضْيهٌّىىا  َؾىى
ًٕىى َو ، ًىىّوُى ــم ه) ْٔكُ ّْ (إى ؿِٕىىا َٔىىٔ أ

ْٕىىى   زّب ّْا َزبطُو َٔطخىىىٌ خْوغىىىطّ ٕبىىىٌ 
ّْىىىىىىأزٕ ؾىىىىىىْوَمْ ًاؾىىىىىىُو) ِ زٔنىىىىىى (ض 

طْي ( َغىىىٕٓد)ًًََهىىىا  َّؤ ْبٓىىىىّوإي 
ًٕ  َاغىْيّطا    َن ،َؾًْيًطا َعٌ بّٕبٌ س فْيؿى
ًٕ  وغىىىْوّبط( )ً ىىىو فْٓيىىىةٌّا ز  فْيؿىىى

ًًىىا  ًىىو   ًًِ)قطْي َعىىٌ ايِْىىّس ٌّا   (عىىْي
ُّيِٕىىىىىىىا)ز ًً ًًََهىىىىىىى ََاويِٕىىىىىىىا (عْي  از

ًٕ   )َْوؾْيعْي (  طْي (غََََََََََََََََََىٓدٕ )وَْوخَطْب
ًٕ  َو ،ٕبٌ ًاَضؾهٌّيًةا َكْوَزؾًةاّب ؾٔبك

وَٕطايٓىُوٕ  ،جَليٕػ  زعّٕبس جْونِٕا
ْٕىى ًًىىا ََىىطزُوٌى َا)َٔبِٕىىا َاًًهىىا   ًا ف

ّٓىىىىىىأا ّٓؿّىىىىىىا َوَؿىىىىىىْوُضإي ، (زْي  ٔبه
ًًىىىىّو ِٕى  َوقٔططٕيىىىىى   َٔىىىىىٔ زُضف زَخي

ْٔػٕطىىىِىا   َّؤؾىىىو اًلْجُو ًاويّىىىىِىّو ٌّا و
َُّْوظُِا و ْوشغّٕيا ٔز ْٕا و قّطبّْىا  عْوْزشّ

ََعَيسً ا زَظ ِٕٓىا ئ و  ،ً اٌ ؤًفدىًةا َخىس  ي

َّىىىوً ا ٔنىىى   ًٕىىى  ً ىىىو  ٔاًيىىىا  ًٔب ِ جّْ
ًٕ  ضخىىىىىْوقٕي  ًٔف ، وّىىىىىىَسٌى َؿىىىىىْوخ

َّّيىىىا ز  ًًا َقو ًًىىىا ََىىىطزُوٌى َا)ؾىىىْبْي ف
ِْٕ  ٔقٔا ّٓىىا( وفْوقىىسّ ٕ زًيىىا ُوٓىىّىيِٕا ؿىىزْي

ًٕ  َُةا وخْوًفٕط  زٔنْم ٔؾًيِٕؿنًفي َُٔ
ْٔػًطا  ْٕ  ًاْجُو ٌْ(  )بطُو ّْبْو ظْيط نىْي

ٕٓى   َٔ َٔىٔ ٔقٓطىطُوٕ    ،َٔٔ ّبَةض    ؾىْوضّّيا 
ىّىىىىىىىىىىم  (اْوض)  ؾىىىىىىىىىىْويًطْٓوٕ ى 

ًًُ  َاب ًٔف  زظْيىىىىّواُوعّىىىىا ٔزَؿىىىىْوُخ
َّىا َنًىسّّيا بّبْ   وًاف  ،ًًيّىا َخس ٌّا يَكو

  ًٕ ًًىىا ٔاَاََىىطزُوٌى )فْيؿىى ّٓىىاف َخىىٓس  (زْي
ّّْيا َز نعْيىىىطْو ٌّا يىىىّوٌ  َضَىىىّعا اْوَىىىةٌّ

ُّا َن َٔزىّىو  ، ًًيّىا ًىسّّيا  بّبْ َع طٕيى   أ
ًٕىى   ٓىىىُوا ٓىىىّوا: ىِ(يْيىىْو اْوبّٓىيىى) ٔع

ّْ ّٓاْوَىىىىىىىةٌّ ( َتطنننننننطفا )ّيا وّغىىىىىىىوًف
ًًّيىىىىىا ّٓىىىىىا وَزضقْوْب يّسويىىىىىًةا  َاَْي

  .ضّيًةاًاؾُو
وًاف َجّوا اْيىٌة ٓىىّوا ٕيى  ْيَسعىةٌّا     

ْٔػىىًطا  ًىىو   وّىىوً ا  ًًََهىىا ًاْجُو ز
َعىِ نىٌ    ، ٔاًيا غَّفط ٓىىّوا ً وً ْبوٕ ى
ًًََهىىىىىا  زًإ اُّيىىىىىًةا َُْفىىىىىؤً ا َع
بُطّؾىىىْٓوٌ    )غىىىفْيّطا( ًًىىىاََىىىطزُوٌى َاف
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ْٔػىىًط ٓٓىىًةا زبّٕبىىٌ   ا زًفٕكىىًاْجُو س َْسْي
ًٓىُوٕ ْبوىّىىَسٌى خٔؿىى .ًَبّْىىايَسعٌةْيىىْس 

ِٕٓا زًاؾُو ّٓىا ض ََطؿىّيْٓو ٌّا  ؾْويًط  زّى
َّىىا زٔجسؾِٕىىا   َٔىىٔ جّىىو ٕبا ْٔػىىًطا  ًاْجُو

ًَطًٓةا زَاٌ ّشّو ٌّا ًٓىىىىىىىُوٕ  َؾىىىىىىنٔفً
ٕ ٔاًيا اْيٓىّوو  وْيٕصا ) ،ًًيِٕازبّْب  (ٚاُٖنٛ

ًٕ  َظجًلىىىا    ،َو وْيىُِىىىا وّىىىىَسٌى فْيؿىىى
َّىىىا بّْب ًًّيىىىا  َبطُوًقىىىا ؤبطًقىىىا زَقو

ًٕ  بَاَْيْٓو ٌّا  قّطبّْا ََؿُّىا َوَو فْيؿ
ًًََهىىىىا   ) َىىىىُؤٕي َىىىىىٌ ٔز َْبْوًيىىىىَؤض( 

ّْبىْو   ُّّيا ) اُوَ ض ؾّىط   ًًىا فَازَقطّطا َي
ًِٕىا     َّة ً ّ  ْيِ( َّبَةض  ًيىةٌّا يْوّب

َٔىٔ  َٔٔ ََطزً ا زَعػًهّص  ٌّا ًاؾُوشّّيةٌّا 
ُّىىىىا بّْب ًٕي ًًيّىىىىا بّىىىىَةض ؾىىىىَكًٕةى    ق

ّٓا زَاٌ ّضا   ًٓٓةا زٔةؾصّيةٌّا بزؾْويًط َؾ
ًٕىىىى  ىّىىىىوّ.( م627)ز غىىىىْيكُوّ  ، وْي

ٕي   ًىىىىىىُوى )َجٓىىىىىىسًيُٓو(   ٌةزَْيىىىىىى
ّٓا زبّٕبٌ   .ؾْويًط

ّٕٓيا     َوبؿىىىْوّضّضا ًاْىىىْم قىىىّصٕبا ٕشّؾىىى
ًًَؤض)ِ ّزٔبطيٓىُوٕ زخْوّضّضا زَن  (َْبو ب

ًٓٓةا   َؿىىْوُضا يٓىُوٕ بَيطخّىىا زايّْىىط َؾىى
ًٕ  عْبْيىىىىىىىسّْا  ،ّ.( م626)ز زفْيؿىىىىىىى

َضبىىةٌّا طً ا   ًىىوُىع عّطقىىًةا و َبىى 
َويفْوٌ  ْْوغّهٌّا ، ضّّياً و َجيّػا ًاؾُو

ًًََهىا    ًٕ  ً ُوى َايىٌو  ز)غْوّبط( قٔبً
.ّ  م 626ًىُوٍ  ْيا 22بيُوّ ُُّْوغّّيا 

ًٕ  ْؤْيبّْىىا ا َضبّىىا خَبىىٓس ظْوّيدّىى وفْيؿىى
 ٌ ٓٓىىًةا زبّٕبىى  26بػىىْيكُوّ   ًىىو َْسْي

ًٓٓةا    ّٓىىىا َؾىىى  ،ّ.م 626زٔ ؾىىىطْئ  َضّي
ًََزٔعطٕي  وَىىْو ّٓىىا  ًطيّىىا ًهىىا َاٌ ٕييّى

ٕصا َوىْسْيىىىىَونعْيىىىىّطا َاْىىىىْم ؾىىىىْوْبدِٕا 
ًًىا  فََىطزْوٌى اَ )ٕ ى وَ خًُوٕف  زّيطُو

ّٓىىىىا(ٔا ُُّْوغّىىىىيًةا زٔعوَىىىىْو ،زْي طٕي  
ََؿىىىىىُطا َاٌ ّضا ً ا ز ،ٕبىىىىىٌاَلٌ ّضا زّب

ًًا  زٔ  ََؿىىىك َْىىىىصْئ  فَطغىىىًةا زٕبيىىىٌة 
ّّٓؿىىىا  بَيىىىْس َيسِّْعىىىةٌّا َيب ِٕٓىىىا َِٓي ويْويًف

 َيطْيهٌّىىىا ّعىىىاَْوّبا ّبىىىَةض وَغىىىفصّو ًْ
  ، بَػىىىىىَب  َابْيىىىىىسْو ٌّا غنننننبات طٜٛنننننٌ 

ِٕٓا زًاؾىىىىُو ا  ًىىىىو قىىىىّصٕبض زؾىىىىْويًط
ّٓيِٕا َٔٔ ٔعْكبّْ َاَْي َةي  زًيا ؾٔبكًٓىُوٕ 
ٓٓىىىًةا  ُخىىىصْيٕب َٔىىىٔ بّٕبىىىٌ ّىىىىٕسا َسْي ا 

ّٓاْيىىٌة  ًًَكْوَزؾىىًةا يىىّوٌ   بّْب ًً يِٕىىا زْي
ّٕٓيا َْىصْي ّْاْيٌة، و ًٕى   و ّجوّ ًٔب  ىّىَسٌى ق

 ٔخطّؾا َعٌ َخطّّؾا.
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ََطزُوٌىُطُخٕػ ًًا ٔاَا ى  ّٓاف قّطبّْا  زْي
طْي ، َغىىىىٕٓدٕشا زَعىىىىِ َجيػِٕىىىىا جّىىىىطُو

ًٕ  َيفْٓيةٌّا زْجْوٕيىِىا َو ََجىَطف عَطق  ز
َّاي ٔاًيا  ،وَْيٌةٕي  بًةوً ْبْو ٌّا ،َكو

  ًٕ ِٕٓا  زبّْب (ّغىّسا)فْيؿ ًًيِٕىا،  ً و َعي
ًًُ  عَبىىسً ا ز   طْيْ َغىىٕٓدوىّىىَسٌى فْيؿىى

ٓٓىىىًةا َكْوَزؾىىىًةا   َاُدَطْبىىىًةا َزَْسْي
ؤنىِ   ،ًٕى  ٔعى ًىْوزِٕ بّٕبٌ يكْوًيّبا زَي

ًٕىىى  خىىىسّْا قَطًىىىًةا َضبىىىةٌّا    ًق طًْي
َّىىىا ٔز ٓٓىىىًةا ََػىىىَب   عٔبىىىْسٕي  َبُْسْي

 بّىىىىَةض ٕزأيىىىىٌو َؿىىىىْوُضإي  ،زبّٕبىىىىٌ
ْٕىى  َاَغىىطَخسُوٕ َٔطىىٌ خْوؾّىىٕب   ،بطُو

اْيٓىىىّوا  ، ًىىو بّٕبىى   بُطإيىى َّىىا ٔز
ًًيِٕىا  ا بّْببَػَب  ٔغكّسا ؤنطّبا زَاًيىُِ

ًٕىىى  َٕىىى    ،ٔع وًاف َوعبىىىسّْْو ٌّا زٔا
 ، ُو(َْكيّْىىا  َظنىىْو)َنًّسيىىًةا ٔؾطؾّىىيًةا 

َٓثٕؿىىى   ُّىىىطً ا َعىىىٌ  خبًيىىىُوضْوٌ ب ع
ّٓيىىًةا  ٓٓىىًةا َكْوَزؾىىًةا  زوب ًازْة َسْي

ًَِيىىىّىا ًًىىُ  َاغّىىّطا  زَاضعّىىا َو ٔاًيىىا  ،زْي
ٓٓىىىىىىًةا  طِٕىىىىىىا َونَاٌ ٕيي عْيىىىىىىٕصا َزَْسْي

ًًىىىُ  بَؿىىىفْيطْو ٌُّى وَضبىىىْو ٌُّى   ََطوْي ز
ًًىىىىُ  َاضعّىىىىا فْيؿىىىىًٓىُوٕ  ندّىىىىسضْة  ن

ّْا ًٕ  َخسضوّ ّْا  وْي ْٔػًطا أخُط  زًاْجُو
ًًىىَؤض() ًٕ  َىىسْوَّيا ىّىىو  َْبْوب زفْيؿىى

ًًىىىىا ٔاَا طزُوٌىَوىىىى ّٓىىىىاف وىّىىىىَسٌى  ،زْي
ُّىىىا   ًٕىىى  ّعً ًٕىىى  ْيٓىْب ّٓىىىا وّزّضا ن َظْب

ّْؿْو ٌّا، ؾعْيةٌّا  َبىْوّضا  ً و َ  زَبط
ًًىىىىىا َنًىىىىىسّّيا    ً ىىىىىو ّٓىىىىىا زيْوّب َظْب

 .ّ.( م539 -626)ٔاَفّطَُوضّّيا  
َٔٓسْة ٔبـ َؾفْيّطا ٔزنّي  ْوُرٓعسوّىو 

ّٓا ٕي  ًٕى   َعٌ ّى ْٔػًطا ْي  :ًًََها ًاْجُو
ًًىىُ  ٔازيىىُوّ  ًىىو ٕبيىىٌة    ًقٔي ُىىٕةى زْي

ٔعىىةقِٕا  ز)َبىىطيْئ( َاىىسًنا َضخْيًكىىا 
ْٕا  ََبيُو ْٔػىًطا    و ًًََهىا ًاْجُو  ًىّوُى 

ًٕىىى  يْبيْ ًْبْوّؾىىىَب ّٓيّا وْي ّؿىىىا  ا َىىىسْي
ّٕٓدىىٌة  ّٓا ون ّٓ ًَيّىىا ؤؾىى ََُدطْو قْوبعّىىا 

ٕٓىى  َخىىٓس ٔؾىىّبا  ؤن َٔ ٔفطًقيّىىا   َُؿطٔؾىىٌ 
ُّٕطىىا َىىىٌ َفًجّىىا زَخىىّؤا و  باْيىىٕسى ن

ًََهىْو ٌّا  )خْوَّطا َاضْيٌهًةا   (َضَىّعا ز
ُّا باْيىىٕسى أٔخىى َو ًً  َعىىٌطً ا نىىّسُضا ؾىى

ّٓا ؾْو ُّّيايًط ًٕي ًًُ  جًْيفًةا  ،ق وفْيؿ
ًًىىىىىا ضٕ  ْو ى َعىىىىىٌ ًقٔيُىىىىىةٌّا   ْو

 .ظعُوّضا
*****
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 حــدياب لـــة ميَـذوودا

 (7بةشي )
 

مجيل عيسى 
 

 قةرداغ مار -9

ز بةة س ل اةة س   320لةةد يكبووةة سال يةة ل ل   
ب سة. لد طةدسةةيي سكال   ((ئ زكي  َ شن س ))

يةسل ةةةةةةةةد  س زَسة اةةةةةةةة سيكة بةةةةةةةة سة لةةةةةةةةدا س 
   ((اةدموسسي ))مدج سيد  ن، لداةدسة  ال  

بةةةةةةدوَي، بةةةةةة سة، يكبوي ةةةةةةل لةةةةةةد اةةةةةةدسة     
  شةةةة  بةةةة سة. م ة ةةةةدةيك    ((يةةةةدب ةب ))

ييةةة سَبول بةةةد ودبوةةةد  س جديةةة د بةةةدوَي، س  
ت اةةةتس تةةةَ َة بةةة سة لةةةد شةةةدة ة  اتك سة زَسة      

  ةكمدب سة لد بدةة  ال جداطةتك،  ش ةةزك س 
ا سس ا سبة اطل لدوةدم س ست تةتك بب سبة سةسة     
س   ة  بيست س يَينج ي ت ن بة سة.   تَية    

ضةة س  يَيوةةدس   ةةدسك  ((شةة ي سة  يسسة ))
بةةةةد ن س بةةةة ت بَيول شةةةةَ ة سشةةةةداطل ودبةةةةد 
ا س دي ب ةب  س بدوَي،ة زَسة يَيل يل خَ شو س 

دسك ب ة  بد تريس ة َب،  لَين ، ش  فدةم ايتك  

 دسكن بوة   لةد طَ ةةي اد  اةتك بدةكموةدة بةد      
طةةةةدسةة بدةيويةةةة ال يةسل ةةةةد ، ئ ت بةةةةد ي ن 

تةةريس  جبديةةدة يةةي َيوةةل بةةدةز يكاةة  س يَيةةن 
ك، يةةةةةةت  ةةةةةةدسكاَيوي ن يَييةةةةةةتك، ئ ت  ةةةةةةد  ييَ   

ئ م يةب سة ةةة ال يدةيةةة    ةةةوي. وةةةدةسةو   
  ةكمدبيةةةةةد ل بدووةمداةةةةةت  وةةةةةدب س لةةةةةد     

يَل لدطةةةةدَة طةةةةدسةة  بةةةة ةبوويال تةةةةَ   تةةةة َ  
بدةيويةةة ال يةسل دتةةةتك، لةةةد ة َس   يةةةَييدمتك 
ش  لدطدَة يَ بتك بوي  بَ  ة كس وين،   تَية   
لد يكةي  اد د ا،بوو سادسة ت شل م م،َب  
بةةة سن، ي شةةة  يَيةةةل س :  ةةةدةيك   دسكاد ةةةد  
سةةطوة س   ةكمدبل يَ   سةيةةخبد، ت كال 
بدبد ةةةد  تةةةري ض ةةيةةةدة  بوةةة  ، شةةة  زَسة   

بةة س ة َبةة،  لَينةة س ي يكشةة   ةةوي،  شةة يسم ن
زَسة شةةةة ةةزكبل وةةةةدب س لةةةةد مدج يةةةةيد  س 
ي كةضةةةة  يتك، لةةةةد   ت خب اةةةةد   ئةةةة زكيكن    
يةةضةةةةة س، وةةةةةدة بَ بةةةةةد شةةةةة ي سة  يسسة    
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لديةةةدة وةةةدسلَيو س  يكميدزةكاةةةت بدمةةةدةزةب ن 
ودم س حتب بتك، جل س بدةطل ش ب اد  يَل 
بدي ةةةةةل، يةةةةةدةت ي   حةةةةةتب   لةةةةةد  َبةةةةةو   

شةة   شةة ب ن  ةةد ئةةدس    يةيةةدت تل جَيطةةو   
بةةةةةة س، ئدةيةشةةةةةةَيو  ((ئدةيةشةةةةةةَيو))  تةةةةةةد 

ييةةة سَبول يديةةةدات بةةة س لةةةدت  شةةة ي سة    
يسسة ،  ةةةدةيكدل يكاةةة  بديةةةدة ودةَب د ةةةد،   

س  دل تةيةةةة   بةةةةد يكبدشةةةةوويال ب جةةةةد  ن  و
 َ  وياةةةدسةب ن س ا ةيايةةة ن بةةةَ  طد ينةةةد   
يةسل ةةةةد  س ضةةةة سيَبوبوويال يةةةةن سةة  ن،  
ا سيةةدةَبول اَةةَيد ي يشةة بل بةةَ  يبةة كال    
يةسي ووياتك لد َبو يةي يتكب س، وةدةسةو   
فدةم اتةبد ل ية سي  ب ةبةتةيةة  بة س بةَ      
وَيوشربياد يدة يس منةد  ن. ئةدس زَسة سةبة     

س  ((ةشةةةةةَيوئدةي))بةةةةة س لةةةةةد يس مند  ايةةةةةتك 
زَسة ي بداةةةتب س بةةةد ئةةة بد    ((ئدزسةةشةةة ة))

مدج ييدسة، ئ ةةزسسة ة ال شة   شة ب ال    
زَسة بةةةةةد سةي  جةةةةةَل بةةةةةدجَل ية ةةةةةوي لةةةةةد     

ئةةةة طو ))يةسيةةةة وويال يدةيةةةة ط   ئةةةة طو   
 ن س سة لةةةد  َ  وياةةةدة  ب جةةةد  ((يدةيةةة 

ل يةةن سةة  ن، زَسة زكاةة  بةة س ضةة سيَبوبوويا
دة لةةد  مةةد وة  ال شةة ي سة  يسسة  بدةكموةة 

اةتس   بد مدييحييد  ن لةد م مدل ةد وين بةد ت   
 (1)يوكييتك.

                                                 
1
 .بدزيكاتَسيت ضريَس ل 

ب يةةيتة    لةةد   ةتةةد  سةةطَيو كاةةل     سك
مَيةةة سس ا سيةةةد  ال يةةةوب ن، ئةةةدس زَسة لةةةد    
 ةةديبث يةةَ ل ث يةضةةَل لةةد ئدشةةود ديكال    
مديةةةةيحييد  ن لةةةةد يةةةةدةةت يك، يسكتةةةةوب   

بن س ةبَي ةةد بةةد َي  لةةةد ض يةةت س ضةةة ت     ي
مديةةيحل لةةد  يل سةةَ زتوبن  ةةدَ بةةَ  ئةة بيد

يسك  ب سةةوَين اةةدسة، بد ةةد   ةة ة  ةةد يَيةةل     
    (يةةضةةة سة  ن)ودل سةة   يوةةةل يةةةدسكة    

بو   س يَيي د  ن يةدة َ ادب ن  ةوي لةد يسك     
ئةةةةةةةةدسة   ةةةةةةةةدسك تويةةةةةةةةل يسةةةةةةةة د يَة س   
يةةسساي ادسة ودة  ةد ئ شة   بة ل ل بديةدة     

سك  لَيَ    َ شةوَي  بةَ    ودةَب د د  َي   ت  
ة طويَبةة  يَيةةل  سيةةت بوةة   لديةةد  يةةَ   ية
  تَيةةة   ةةةد ئةةةدس يةسيةةة   (مةةةدل ل)يةل ةةةَين 
شةدسَبوي ن لةد يدسايةتك بةيد  ةدسك       ،ية وي

طةةةد َي  تريَبوةةةل بديةيةةة دسةبد س يةةة كة  
ئديةةةةة،َيود، لةةةةةد تداوَي ةةةةةيتك س يَيةةةةةل س :  
 ةةدةيك ،  ةةدةيك ، سةت ميتكبةةدسة: يَي بسةة      

زَسة بةة    :يَيةةت ودبةةد. طد د ةةد يَيةةل س    
 س عيسةةةة   مديةةةةي   يةزكمن  ةةةةدسك لةةةةد يَينةةةة 

شةةةدويت يةبيةةةت لدبةةةدةية  ئةةةد   َ شةةةوديك،  
 ةةةةدةيك  يَيةةةةل س  تةةةةَ   َيةةةةل  بةةةةد   ةةةة ةة      
يدتدةا  ةد ئ طة يكة  ية ةدبت  تسة ةد يَيةل      

  ي،مدتو ة  عيس   (يدة يث)س : من 
مديةةيح  س مةةن ييسةةت ا  ةةد  وةةدةسة  تَيةةل 
يةطةةد ، بةةدل و  مةةن ةكيةة يد د  بةةد تةةَ  س      
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  بةدةَب،  فَيةو    (عيس   مديةي  )ودةسة   
 ةةةةةةةوي  . تةةةةةةةوَ ضةةةةةةة سة اةةةةةةة س يل يةةةةةةةدسة، 
ضةةريَس د د  بةةَ  يكبوةةل طَيوكبةةدسة، يكبوةةل     

 ،ئةةة زكة  مديةةةيحييد  ن مةةةدية))يَيةةةل س : 
لدبةةةدة ئةةةدسة  مةةةن يل نيةةة  ، ئدم اةةةد ة َسل ةةةد   
ي يكب ن يَل يةل َين س بَ  ي يك  ة كي د يند 

يةيةن ئةةةةةةدسة   و اةةةةةةَ   يةبةةةةةةن س ضةةةةةةَ  تك
. ((اد  ةةةتكبينيتيَي ةةة ايتكبت  ةةةد لةةةد يدس  
لةةد  (يدةيةة دطد)وةةدةسةو  ئةة طو يدةيةة َيول  
ت  ةةةةةةةةةوي، ةسيةةةةةةةةةتبد ةةةةةةةةةةةل طوية ةةةةةةةةةد ية

ل بةةَ  يكمدزةكاةةت س وةةيخ ب بةةديل ةمدج يَيوةة
بةةد يدساد ةةد اةةديك. لةةد ضةةي بد  لةةد ضةةي   ن   

يةةة يك يدةيةةة َيول تَيةةةتك ية بةةة      (بةةةدط  )
بة س زَسة يية سَبول بة       (عوت ب ة   )ا س  

عيسةةة    بةةة س لةةةد  بةةة ن س ودل سةةة  دستيتك،  
مديي  لد ةسئي يك بَ   يةة دس  يَيةل س :  
ودل سةةةة  بةةةةو َس يةةةة كةةسة س يةةةةَ   اي ةةةة ال   

ةيك  مةةةةدةزةب ن بةةةةتة، مةةةةن يل نيةةةة    ةةةةد   د ةةةة
يةمدسَبت بديةي  تَ  ة كس  بود  بَ   ب ن، 
يل ني شةةة  لةةةد يَينةةة س اةةة س  مةةةن زَسة ئةةة زكة س 

 ئدشود د يةيةَبت((.

ئةةةةد  ي كاةةةة َ س يةةةة ك يدةيةةةة د و تةةةةد   
َ  ودسلَيو. ئةدس ة َس ة مةدةزةب ن لةد    ي كةةسة ب

م ل د ةةد  يَ بةةتك يةةضةة س بةةَ  ئةةدسَ  بةة ة      
تَ   س يَ ل ج ن بو  ، ئةد   ديبسةد ضة س     
يَيوةةةدس ، ة َبطةةةد  يةةةَل بةةةو   س لدبةةةدةيةمل  

ئ م يةب س، مدةزةب ن زَسة ت ة ةب س يَيل س : 
فةةدةم اي ن بةةد   (بدة كيةة  ييةة سَبول بةةدي   )

س ضة س  ئةدس    يةيت س يَي ةاتة  ال لد ية 
فدةم اد ةةدب ن جةةَل بةةدجلَ    ، ديبسةةد بةةتةن 

 ةةةوي، يسكتةةةو فةةةدةم اي ن يَيةةةتكن  ةةةدسك ت      
 (1)يَ ب ن بَيت

ضةة س بةةَ  ئةةدسة  بةة ة  يةة   ن س تةةَ     
تةةَ يَين بوةة ،   تَيةة  بةة ة  ية ةةوي تَ يد ةةد   
بةةةدزةس  ا ةةة س  بةةة س، ودةضةةةداتة بةةةد وَيةةة،    
لَييةةتك، يةةدة  لةةد   ةة ةة يةة ة م ، بةةد َي  لةةد  

وةة ال يَيةةل س ، مةةن ئةةدس ييةة سة يةة ك    و سة َب
يدةيةة د  بةةيد  ةةد تةةَ  لَيةةل تةة ة ة ب بةةت س     

  (يةةةةةة  )يدةزةادشةةةةةة ت  ةةةةةةوي سَبنةةةةةةد   
 (2)ب ةبووياتكيةسيت ية وي لد   تل 

بد سةةةةدة ب ةبد ةةةةد  بةةةةدجَل وَي ةةةةت س   
يكسك   ةةةوي ةةبداةةةد يةةة ك يدةيةةة د د بَينةةةد    
 َ شةةود دبدسة، لةةد  تل ئ م يةب سايةةتك بةةد    

تةةةةَ  يةةةةدل ول )تةةة ة ةبل يويةةةةي ة  لَيوةةةةوي:  
بة س   )سةت مل يكبدسة  (  َبيت      ةةبت  

 ،ن(حةةةةةةةدزة)س يكبوةةةةةةة  يةةةةةةةدل ول ط اةةةةةةةت  
مدج سيةةةةةةةد  ن يةةبةةةةةةة ن  ةةةةةةةوي بةةةةةةةدوَ   

 بيد مديةةيحييدسة،  لةةد  ب سةةيكةبةة ن بةةد ئةة 
ودش   اي  دجَل ب سن، بدت   من وةدةسة    

                                                 
 شهداء املشرق. 1
 املشرق. فطاركة اخبار 2
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مديي  ويخ م ل َيول يب ةبووكس  ايةد،  ة ةس   
 ةةويةسة  ئدسةبةةد يةة ي َ طةة زكة  يةة يك  

يةةة ي َ بةةةَ  ئةةةدس ي كبةةةد     ،طةةةدسةة بوةةةد  
ئَي ةةةد  ي ل   اةةةتس ئ مَ  ط ةبوةةةدةم ن  ةةةدسك 
لديدة شةَي ة  يةَ   ئَي ةد  ي ل   اةتسسة،     

ة زطةةةةة ة   ةةةةةويب   ةةةةةد   عيسةةةةة   مديةةةةةي 
 ة.ودةسة   ئَي د ب س بد موَسظ

فَيو  زكاست س  بو   ةويبن بةَ  ئةدسة     
يةةة يك بن يةةة  س بي،دةيةةة  ، ئةةةدسة   ةةةد    
 ي ل  َينتةكسة اديدةي   ودةسة   ئَي ة((.

 ةةةدةيك  لَيةةةل ت ة ةبةةة س فدةم ايةةةتك تَيةةةو     
: تكال بوةةةةدن لديةةةةدة ئدمةةةةد س يَيةةةةل س  لَيةةةة
د  ييةة س  بَ ضةةل ت سكاو ةمةة ن ية ةةدبت ئةة   )

يةةةةةري س اةةةةةدزكن  ةةةةةدسك ئَي ةةةةةد  و اةةةةةَ   بةةةةةَ    
ي ل َينةةةةةةتةكس يةبةةةةةةدبن    تَيةةةةةة  سةت مةةةةةةل  

بَ ضةل  ) :ا يكتدسة، زَسة بد ت ة ةبل يَيةل س  
تةةَ  ) ةةديبث يَيةةل س :  (سةت مةة  ا يةب ةةدسة 

لةةديةمل منةةت يك بةةَ  ئةةدسة  بةةَل يةاةة    س  
اةةدت كمن  سةةد بوةةد ، بةةدل    بةةَ  تةةَ  يةيةةدت    

 ، بةةدت   يةيةةدت تد  ات ودبةةد  ةةدسك  وةة   
بَ ب ن ايد يةةسسمن بو  ن، ئدطةدة يةتةدسَبت   
ط َ  لد  سد  من بطوبت، يَي ي د لديةدة   
لَي  اةديةبت. مةدةزةب ن ستةل: يل ني بةد  ةدسك      
لَيةةةت ا يةَبةةةت، س سةةةد بوةةةد  ةةةد ئةةةدسة  تةةةَ   

ئ بة  يكن بةدسة يك   ) :يةتدسَبت. يي سة يرية ةد 

يةاَييةةةةةةت  ةةةةةةدسك وةةةةةةدم س ي ل  َينوكسَبةةةةةة     
يةة ل  َينوكس ايةةد، تةةداَ  يةة يك يةةدةمديبد س    
ادي ل  َينوكسة  مدةزةب ن: بةدل َل، يية س ضة      

ئ بةةة  وةةةدةسةو  يةزكايةةةت يَي بسةةةت   )ستةةةل: 
ا      و اَ   بةَ  شة  ية ل  َينوكس بنَييةت     

بةةَ   بةةدةَبت    ( و اةةَ   )س ئةةدسة  يةة جتة  
 ت  ي يك ة ة  ية وَب دسة(.

 (ود ةةةةد)ئدمةةةةدب ن ة كيةةةة د )) :مةةةةدةزةب ن
 سة َل ي جتة بَ  ي ل   سة  ن يةب   

تةَ س وةدم س بةت يدةية د  ن      :يي س ضة   
 :يةة جتة بةةَ  ي ل   سة ةة ن يةبةةدن.  ةةدةيك     

ئدطةةدة تةةَ  ة ساةةت  ةةويةسة  ةةدسك يةة جتة بةةَ   
ط َبةةةت ية ةةةد   بةةةد ي ل   سة ةةة ن يةبةةةد  مةةةن

ئدطين  ئدسة ب،كاد  د تَ  ي   بدتل بد منت  
بةَ   ية جتة  اةدبويسسة   )) : وي. يية س ضة    

 ،يَ ة س مة ا  س ئة طو س ئة س س وةدسكس زةس     
بةدت     :ودةبد  لدم اد ي كسةسةاتن   ةدةيك  

ئدم اةةةد يةةةدةمديبن س ي ل  ةةة ن اةةة   ييةةة س    
ضةةةَ ا  ن زكاةةةل  ةةةدسك يةةةَ ة س مةةة ا     :ضةةة  

ئدسةم ن  :يدةمديبن س ي ل َين ا    دةيك 
زكاةةةةةل لةةةةةد ة َبةةةةةوةس  بةةةةةدةيةسكمي ن س بةةةةةَل   

  اي ن. يية س  يضوكادسة س اةدطَ ة   يوسشة د  
بةةةةد   ،ئدم اةةةةد ي ل َينةةةةدة  يةةةة يكن :ضةةةة  

شةَي ةبد يبةة ةبوويسسن، بةةدت   يةةدةمديبن س  
وةةيخ  ب اَيويةة ن تَيةةتك ايةةد. ئدطةةدة بَ ت بةةد      
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سة ةةة  ئةةة  ةَة ب سا بةةةد، ئدم اةةةد اةةة يَ ن، سة  
ئدطةةةةدة  سةةةةد دة ب سا بةةةة  بَ ضةةةةل م اةةةةتسس  
اةةةةديةب سن س ئ زكةبةةةة ن اةةةةديةب س، وةةةةدم س    

م اةةةتسس ا بَيةةةت   شةةة َيول بةةةَل  بةةة ن س ة ة   
وديةةت بةةد ئةةَي  سئةة زكة ا  ةة  ، وةةدةسة       
بةةدوَي،  مةةوَسظ ج سلةةد ية ةة   ئةةدسك يةةَ ة س   
مةة اطي  بةةدوَي،  يةة يك ج لةةد ية ةةدن. سة    
لةةةةةديسك  طَ  طَ بةةةةةد ل يةَبةةةةة  لةةةةةد اَيةةةةة كن  
يي سضةةة   س  ةةةدةيك  يةةبةةة ةة  بةةة سةةيكة   
مديةةيحل س مدج سيةةل  ةةدةيك   دا عةةدتل    

س، يية س ضة  ل   ادوَين  بدل و  زبة تو تة ة ة بة    
يسةة د بداتن اةةدسة وةةيخ يةة كةياَيول يةةَل   
اديك  د يَيةل تَيةو بَيةت بةَ  جة ةَبوي  بةدبَل       
ئةة س،  ديبسةةد د شةة يم ن بةة س لةةد يَ شةةي ا   
يةةوسي  ئةة بيد يةستةةدسة: يةة يك ي ةةت س     
يدا مد، ويخ ا توية  لةدسة  مةوَسظ ضةي  لةَل      

  تَي  مدةزةب ن ضة س بةَ  ة كس ةوين     ((بو   
ت، بةةةةةةةدل    ترية ةةةةةةةد  س تريَبوةةةةةةةل و سب ةةةةةةة 

يةةادضةة س بةةدل و   دستةةد بةةدة يَييةةدسة، وةةدة   
ودم ن ش ي  بةد يةدة و سةَبودبةدسة وة  .     

بةة،كمن ئةةدس ييةة سة   سك))مةةدةزةب ن يَيةةل ستةةن:  
يةةرية  يسةة   اد بداتن اةةد ئةةدسة عدبةةت      
ي يكبةد، بةد يسع بةد  ال ئةدس ئةدس   ةةمةة ن      
تةة س  بةة س لةةد بةةدة ئةةدسة  ئَي ةةد بَي،كةمةة ن    

ة بةةةةَ  م ل د ةةةةد  يةةةةَ   بةةةةد   ةةةةوي. طدة كبةةةةدس
 لةةد  ي كةياةةد ل تَيوةددمو ةبةةدسة وةةيخ لةةدز  

ئةةة زكي   د، بوب ةبةةةتك ييةةة س ضةةة  دسةةاةةةدطو 
بوةةةةة  . بةةةةةَ  شةةةةةدس فوب ةةةةة د  ال  دستةةةةةد   
 :بدةضةةةةةةةة سس بةةةةةةةةد ئةةةةةةةة سكزةسة يةبةةةةةةةة ا س 

بدحةد  س ية يك    ي و يي سض   ن و سكةب ن))
ط َبويسةةة ي ن بةةة س ةزطةةة ة   ةةةوين، يةةة يك    
ا،بوةةةةةد لةةةةةد يل  ةةةةةو سة  ن س بةةةةةَ  ودةضةةةةةل 
ئدسكاةةةةد  يةةةةدا   بةةةةةَ  يةبةةةةدن بةةةةد حةةةةةد ،     
يل خَ شةةل بَ بةة ن يةسيةةت ئةةد   ، طةة َ  لةةد   

 يكسك  اي ن يةطوَبت س ة زط ةب ن ية   ((.

ئةةةد   ديبسةةةد يةةةوسي  لةةةد طدل ي اةةةتك بةةةد  
 كاليَ شةةيدسة يةس ، تويةةَيول زَسة وةةدم س

 ةد ئةدس ة سسيكسةبة ن بةيد      ئدسكادى يكطو  
يةيةةةةودجَل وةةةةدم س يةةط  ةةةة ن  وكاةةةةدسة،    
فوب  دبد  و   بةدةيةمل ئةدس ي كا يةدس،    
بد سةةةةةدة يةيةةةةةت س   ضةةةةةل لةةةةةد  ةةةةةد لةةةةةد    

ضد وكبدسة س بويبد ئدشودستد د  يةَ  .  ي
  تَي  مدةزةب ن بدمد  زكال يدشي  ن ب سة 
 سسة يدشةةةةي  ن بةةةة ساَيول ة كيةةةة طَ ب اد لةةةةد

   ةد  ويسسبةةدتل س يةية   ةةوي   كاةد يةس و
زَسة بديكيةدسة  ةدسك مةن    )بةد طوبة ن س ستةل:    

زَسةيكةبةة   ةةوي يةةحةةد  بةةد ييةة س  يةة يك،     
تداَ  ي يك حد ةد، ئةدس ي ل  َينةدة  وةدم س     
شةةة َيود  ةةةدسك مديةةةيحييد  ن يةب،دةيةةة .  
بد سةةةةةدة ودل سةةةةة بد يةةةةةدة يةةةةةَل س ضةةةةة سة   
شةةةةة َبند د  يةةةةةَ   س بديةةةةةدة يب كةة ةةةةةد   

  يةسيةةةة ووي س  دستةةةةد ( يةةةة )اي ةةةة اد  
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 :يةةةدة ةسس  يةةةَ   س ا َبةةة    ةةةوي س ستةةةل 
سةت مةةةةة  بةةةةةتةسة ئةةةةةد  عيسةةةةة   مةةةةةدزن،   ))

فدةكمَ شةةة  مد ةةةد، مةةةن يكن بةةةدسة يةاةةةَي  س     
بو بةة ة  يكسة  ةةدسك تةةَ  ة زط ة ةةدة  يةةدل ول،   
سك  لةةةَل بوةةةد بةةةَ  ئةةةدسة  ئةةةدس ييةةة سة ضةةة  د 
بويةةن ، بةةَ  ئةةدسة  يكسك  لَيوةة ةيال لَيووةةد   

يدةزةادش    وي، ئ ةكية د    لدبدة ئدسة من
بوةةةدسة بديسكبةةةدسة بةةةَ  ئةةةدسة  لَيةةةل فَيةةةو     

.  يسكتةةةةو يةةةةة كةيال  ((حيو دتةةةةد  ال تةةةةة َ 
ئدس  ،سةةطو  س ي ة كبدسة، لد يسك  يَل ةَس 

ييةةة س ضةةة  د يةةةَ   اي ةةة اتك بةةةد شةةةدس سة      
ئةد   )) :ش يم ن س يل خةَ   بة س س يَيةل س    

  ة    دةيك  ئدطدة يةتةدسَبت  وةيد سةةة   
ئدشةةةةةةةةودستل ئةةةةةةةةدس شةةةةةةةة َبند س لةةةةةةةةةدسَ     

  تَي  لد يدس ودل سة ، يةَ      ((يةمتَسزبدسة
بةد   (بيت بةدط   )طَ ة   س ة سسبووية ضي   

بةةة سةة  يسس لةةةد يي سة  ايةةةتك، سة لةةةد ةَبطةةة  
شدب  ن ت  ل  ويةسة، لد شَي ة  موَسظَيول 
 :يةةةري  تةةة ة ة س دةةةدمو ة س بةةةد  ةةةدةيكدل س 

ةيكة،  ةد  بَ    َ  يةضيت ئد  يةَسزاةل زسَ ))
تَ  منت ودل خدل دت اتسة  د ستل بديسك  ئدس 

 (عيسة  )يي سة يرية   فوة    ت بل مديةي   
 ةةةد لةةةد يةةة   يةك لةةةد تبةةةدن و سةَبوةةة من لةةةد    
ج لد ةةةد  ن لةةةد ئَ ةشةةةيي  س مةةةوي، يةةة َبنت   
يةيةةَ    ةةدسك ي شةة   ف ةيةةد  ات لةةَل وةة ة   
بوةةةةةد  س ي َبنةةةةةت بةةةةةو َبد. بةةةةةد َي  لةةةةةد     

 :وَين  س ستلي،مدتو ةة  ال شرية د  يةة
ئ ب  يدة  بَ طدال ب،ةدة َبن   ةد ئةدسو  بةد     ))

لَيل ))ةسست   سد ية    (( مدةزةب ن ستل: 
بطدة َ  عيس   طةدسةة  ئةدس لةدا س  يةبة       

  لديةدة ا سضةدسكال   (ي  )س اي  ادبد ل 
عيسةةةةةة  يةةةةةة ل ل )) :يةسيةةةةةة ووي. يَيةةةةةةل س 

يَي ةا بةةةت  ةةةد بةةةد ايي ةةةدتل يةةةَ   بةةةدةةس    
نةةة . ئةةةدس  ةةة فوة لةةةد  ة سساةةة  ل ويتكبةةةد  وَي

يةةَ   اي ةة اتكس ضةة سة اةة س    (مةة ة)شةةَي ة  
يةز  بدةيَب   د لدسَبتك ودب س. لةدس   تةديك   
فوب ةةةة د  يةةةة يك بةةةةد يي سضةةةة  د د  س : 

يةةبض س بَ  طدب ة  بةد  ةدةيك  س    ودل سد س 
َبةة،  لةةَل بةةَد تةة  يسكبةةل مةةن يةي ني ةة من  ة 

 ةةةةةةةةةويسة، بةةةةةةةةةَ  ئةةةةةةةةةدسة   َ بيدبةةةةةةةةةد ل    
ت س ئةةدس يةة سةة  بةة   بَيةة (ي كيدةيةة َيول)

لةةد يةةدة ئةةدسة  لةةد يَينةة س عيسةة  زَسة ئةة زكة    
 بوينَيت.

ييةةة سة يرية ةةةد بةةةد يةةةوسسي ستةةةن و تةةةد     
يةةةسة،   تَي  ض س  يَيل  دس  يَيةل س :  

 ةةةةةةةَ   س بداتة ةةةةةةةد  تسكزبةةةةةةة س ئةةةةةةةد    ))
مدةزةب ال بدةَب، س ئَي ةد  يةريَسز بةد طية ال     
يةةةةةريَسز  س ئةةةةةدس ة َبطدبةةةةةدم ن طوتةةةةة سة بةةةةةَ   

زكة  ودة ديةةةةَي  بةةةةتةن س يةةبةةةة زب سن ئةةةة 
ئةةةةةدسة  يةب اةةةةةدسَبت  مةةةةةدةزةب ن سةت مةةةةةل  

ئدطةةةةةةةةةةدة ئَي ةةةةةةةةةةد  ةةةةةةةةةةَ   س )) :يكبةةةةةةةةةةدسة
بداتم اوويال بد ز ري، ئدسك تَ  ي ةونيد  
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ت ةبويةةةةت لةةةةد طةةةةدةيةال ئَي ةةةةد يكمةةةة ل ل س     
 ويتدسة، و ت  بَ  تت ن بَ  ئةدسة  يكسكتة ن   

  اودي يت لَل بودبن لد ط ا حد  من اتك 
سح . بد سدة لد ئدي،د د  ئد  ب س ل بدة

و تةةد يةة كةةسة س يةةَ   يسةة د بةةدة   ضةةل     
َيسود  ال بد طة ة  يةو تةد   م ديبسدسة س فو

تيدةةبد   بَ  بودسة ئد   :يةل َل ((ي كةةسة
  ت بل عيس  س يكسك لد عيس   مديي  بود 
 ةةدسك لةةد مَيطدلد ةةد  يةةَ   سةة  بطوَبةةت س   
 و سل   بو  . يية سس يريسضة  د  ةد يةية      
طةةو  س ودل يسةةداتةسة س م ضةةل  ةةوي سيَيةةل   

بديَيو بَييت ئد    ة   لةد يكبووة س     :س 
بةةةةةةد ط ةبسةةةةةةد د  منةةةةةةتك، ئةةةةةةدسك عيسةةةةةة    

س يل خَ شةةةد يَيةةةت بةةةد فوب ةةة د  ضةةة سةة سكا د 
 يريَسزة  ايدسة.

وةةةةدةيسس ي،مةةةةدتو ةة  ن بةةةةد يةةةة كة     
ئديةةة،دسة ضةةة ساد ئةةةدس يَبةةةوة   ةةةد لةةةدي َة    

ن  دسك ادل َي  ضي بد د يكب س، يَيل ةكطدب ات
  ي سةاد د   َييد

  س مةةةةةةدةزةب ن عدبتب ةةةةةةَ  بةةةةةةدت   مةةةةةة ة 
يةةةدة دستن بدبد ةةةدسة بةةةَ  ضةةةي  د تةةة سة      

َ  ئَية كةة  ةديبث   طدب  ند ئدشةودستد د. بة  
   ةةوي.  ةةدةيك  ضةة سيَبو  (ة ةمةة )ا َبةة   

ية ةةةوي بةةةد  ةةةدبك س شةةة يبد ل يةةةو  تةةةوَ،  
 َ ة يَيول شدب  ن لَيل يةة دستن بد يةدم   

س ضةةةديي د لَيةةةتكن س ط ل  ةةةدب ن يةةةَل ية ةةةوي س   
يةبةة ا   ضةةدات ب شةةد س ضةةدات ج كاةةد  ةةدسك  
مةةةةةةدةزةب ن شةةةةةةوَ بل س يةيةةةةةةدت تد  ال س  

  بةةدجَل بَةةَيَد س   َ شةة  س  دةكمةةدتل يةة َ 
َس سس بة سن  َينَي ةدسة   سكزبَيد، لد ضي  بةدة  

س لةةةد ت   ديةةة اَيول بةةة،ةس ساوةةة س لةةةد اةةة س 
ئدشةةةودس  س   اةةةد بو ة  اةةةتك  لةةةدس   تةةةديك  

  اي ةةة ادبد ل بةةةَ   ةةةدةيك   ةةةوي  عدبتب ةةةَ 
 ةةةةدسك يَييةةةة ن بي َيةةةةت  سةةةةدبد   ةةةةد يَييةةةة ن    

ئَي ة مد و دةن لد  :ش بس د بَيت، يَيل ستن
ي   س   تَيوتك، ضدات بد لدزةتد بةَ   ودم س 

َ  بضةةَي  (ةسحةةل)مةةدةزةب ن ضَي ةة  طيةة ال 
لدطةةةدَة  ، ةةةد يةةةو ة لةةةد ضةةة ت ل ة كيةةة د يند    

ييةةةةةة سكال  ةةةةةةديبث يك  ةةةةةةد بةةةةةةد  ةةةةةةويةسة  
ب شةةةد  اي ن وةةةدم س حييةةةد س فةةةو  س فَيي ةةةد   
ضةةي وند  اي ن بةةدت َة  ةةويةسة، بةةد يةةدةت اتك  
يةةدة دستن، ئدطةةدة ئدسكاةةد زةسبةة ن بةةد جةةَل   

 ةةةت، بةةةدت   ة سسبةةة اووية ئ  ةةة ن، مةةةن   وَي
ودم س ي كةياَيول بة   س شةدة كبل يَ شة     
لد بدةيةيت يك ب س بدت   من بَل بد  ب س  
لةةدس ي كةياةةد   ةةد سك  بةة من يَيتةبدي ةةل،   
مةةةةةن لةةةةةد طةةةةةدل   ن  بةةةةة س  ئةةةةةد  يسس ة سس س 

بةةةةو َسن سكز  لةةةةَل بََيةةةةنن ئةةةةد  ، فَييو زة ةةةة ن
ك مةةةن طو كسة ةةة ال اةةة س ئةةة طو   َ تةةة بل ئةةةدس

ة سسا  ل بة سةة يكةب  بةد يةدة يك بة ة ، ئةدس      
ة سسا  يد وَ   س بريمل يَل زب ي  وي. وةدة  
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 ةد ئةدس  سةدبد   ةوي بةَ   سة يةةضةة سن س      
ة كبةةة ن  ةةةوي لةةةد تويةةة اتك. لةةةد يسك  ئةةةدسة  
 ديبث لد ا َب ة  ال ب سةسة بد مدةزةب ال 

س  ةدمَي    ((اةَ   ))ط س : لَيوةيك  ةدمَي  لةد   
يك ودبةةةد سةةن   ة ة ةةة من بةةة    ((يةةةو د))لةةةد 

.  ةةدةيك  ((بدبد ةةدسة بيخةةَ بن س بيخَ بنةةدسة 
ية  جَيوةدجَل ية ةدبن ئةد     سسستل: فةدةم  

ب س  ةةةة ن،  ةةةةد يةيةةةة ي اووي بةةةةد يةةةة كةين  
فوب ةةة د  يةةة يك يةةةَ   اي ةةة اتكن س يَيةةةل  

يةةب ست ن لةةَل بَيةةت، ئدمةةد  سس  س      :سستةةن 
  لَيوةبد ل ا ال زَسة جة كن يكاة . فوب ة د    

  تَيةة  وةة ت  بةةَ  ت ، )) :ل سس بةةد  ةةدةيكد
بةةةةةد ز ةةةةةري  دلديضةةةةةد   ةةةةةويبن س ا اةةةةةت    
يَي ةةةود  اةةةد ويبن تةةةةداَ  بةةةَ  يةةةة كةين،    
ئدمو َس تَ  مَي كال ئَي دبت س ئَي ةد  تَ مة ن   
ئ زكي  وي لد يدة ضي بد ل بي نةتك س ا منة ن   
يَي ةةةةود   ةةةةوين لةةةةد ب شةةةة بن جةةةةَ ةيك،     
ئدمد  ئ س  زستلد  د لد ضةي   اتك يةة  َ   

ب شد، تةَ  وة تل زَسة بةديَيوبَيل س و تنةت     س 
. ((فوب ةة د  ن س يدل ود ةةد  يل خةةَ    ةةوي 

ئدمةةد  ستةة س بةةد جَيةةل وَي ةة  ، بد سةةدة      
يةيةة ي اووي بةةد ا َبةة  وين بةةَ  مةة سة  يةةَل 
  تةةةةةةةةةةةةةة مَيو يسكتةةةةةةةةةةةةةةوب  يةةةةةةةةةةةةةةَ ةك ل  
يَي ودشةةةةووكس  ي يكبةةةة ن  يةةةة كةي، لةةةةدس   

يسسة  اةةَ   ضةةي بديك ئدشةةودستَي  ودبةةد بةةد   
 ، يي سَبول بد ب ّ ستل عدبتميل لد ئدشود

ي ت ضةة س  لةةد يةة ك تةةوَ س ييةة س ضةة   س      
بَ  مة سة     (1)((بري ))ا َب  دة، يَيل يةل َين 

( يةة َة لةةدا س ئدشةةودستد ديك بديةةدة   68)
بويسسة بَ  ي يك يدةي  بَ    ة  ي يكبل 

يكوةة ت سة بةةَ  يةةدةيكال  وياةةل    لةةد يةة كسة  
َ    س بينيد  دةيك  س و ايةتكسة بة  ب َ عدبت

 كطوبتك.جيَ ي  واتن س يَ ة 

  يةةدة  يةة ة م سة لةةد  ةة تل     ب ةةَ عدبت
بينينيةةةةةةةةةةةتك، ئدشةةةةةةةةةةةودستد د  بةةةةةةةةةةةدجَل 

يةةةةةة َة س  (68)ادوَي ةةةةةة  سة بةةةةةةَ  مةةةةةة سة  
 ديبسةةد د مةة ة  ةةدةيك  لةةد بةة سة  يةاَيةةت    
يَيةةل س : زَسة بةةديَيو بَييةةت ئةةد  عيسةة       
اي  دجَيل ضَ لدسكال س بة س بةد بةدع  سبل    

  بةةةدي ووي بةةةَ  ئةةة ةك  س يةةةو  بةةةدزةبل، يةةة َ 
م اةةدسة  لةةد اةة س يَيةة ةتل بةةَل ت سكاةةد  ن،     
يسكتوب  يريَسز   ةوي بةَ  جة ة  يسسة  لةد     
ب سةشةةةل  ةةةوي طدةكبةةةدسة بةةةَ  يدل  ةتطةةةد     

 .يَ  

***** 

                                                 
1
 شةةةد بسة وليةةةدل  ىت بةةةد( ب بةةة  ةةبةةةدن) ئدمةةةد 

 يبةة كةبول بةةد م سةبد ةةد س يبةة ةة شةة َبندسكةة د 
 ضةي    يةدة  بة َ  مة سة  ئدشةودستد ديك  يَي  لد طد 

 مدزكةة ةةةةد  ئدشةةةةودستد ديك اةةةة س لةةةةد سة يةةةة سَ
 تَيتكبد.
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كورتةيةك لةبارةى 
 مةسيحييةكانى كؤية

  

  ؤبد -ي. و س بن صيي ة

 
   

يةةةةةدب ةة   ،زكبنةةةةةى ئةةةةة بينى مديةةةةةيحييد  لد  ةييةةةةة  اتك ب سبؤتةةةةةدسة   ( 52لةةةةةد يةةةةة ل ى ) 
ئةةدسك لةةد  تى وةة تنى يةة سي ى ئيسةةبمتك اةة سى ودةمؤتةةد سة         ،بدمديةةيحييد  اى ودةمؤتةةد 

يةةة َة بةةةدة لدئَيسةةة   ودةمؤتةةةد  (1500سكتةةة  زبةةة تو لةةةد ) ،شةةة َبنَيوى مديةةةيحى ا ةةة  وةةة ت سة
 مدييحى ا   ب سة.  

اةة ز   ، ةةد لدتبةةدن ا سيةةدةكن:  ةةدةب  شةة ةةزك    ،  ايدتتكلةةد   َيوةةى  ؤبةةد لةةدة ةستى ش ةيةة   
يك حةدا  ئةدا  كن   206تيةدة ة   ا سيةوكسة س لةد   ،مدجيت ئ يةنطدة  ،ع   ن يؤشن س ،حدسَب،ى

يةل َى: مدييحييد  اى ط اتى ودةمؤتد  د ودة لد اد كي يك يدل وى ئدس ط اتة ب سن س لةد وةيخ   
 ش َبنَيوى تو ادو ت سن. 



7102شباط   RADYA   42   CALDAYA  ( 55املثقف الكلداني)  

حدا  ئدا  كن يَيى سكبد  ،ئدسك بريس ة كى جي سكز ودبد ،د  اى ا س  ؤبديدب ةة  بدمدييحيي
  لدضةةدات شةة َبنَيودسة وةة ت سن. تةة وري ئدَةةدي حةةدسَب،ى      ئَيسةة  ةةد يسس يةةَى يةةدية بةةدة لةةد   

ح   ةةد  1924يك يةل ةةَى: لةةد يةة ل ى  169-168تيةةدة ة  لةةد ،لدبةةدةطى يسسةمةةى مَيةة سسى  ؤبةةد 
يسكتةو لدية ل ى    ، سن يَى ت  ض كة م ا  لد ؤبد م ادسة د ليظى ب ،عديودةَبوى ئ ي ةى 400
يَيةة،كن لةةد  ؤبةةد يةمَيننةةدسة س  13 ؤمةةدل َى يؤليسةةى ئ يةة سةى يَبنةةد  ؤبةةد س لدسكاةةد   1926

يةةمة ن   ،ت مة  ج اة    ،بوكب  ئيسح   ،عدزؤ ،يخدةب  ي فو ،لدسكاد: ادموسي ب  ؤ ،يةبند  ؤبى
 ،ب بةةة  ب شةةةج سة  ،بؤحةةةدا  بةةة   ضةةة سة  ،بؤحةةةدا  طةةةؤةطيث ،ئيسةةةوكئيل يةةةدمؤ ،يةةةدمؤ

 21تيةدة ة   لةد  كسةةية. ودة لد  ب ةةشدسة )ب   ةى( لةد  َيوى تدمدانَيوةت   ،طدسةبل ،ئديوداتةة
يك يةل ةَى: وةدم س ئةدس ئ ية سةب ادى  ةد بة سن بةديؤليث لةد بدة َب ةبدةكبةدتى يؤليسةى وةةدسلَيو           

 ،ن يسكاي ن لةدا س   ةي دى  ؤبةد يةيكاةىَ    اد ي ى  ؤبد  وكن. لد  ؤبد  ودة يَي،كاَي   سسةَب  ب 
لد   ي دى  ؤبد لديكب  ب سة. ب س ي ى بد َي  لدس  دية اد بة سة لةد     1928-11-5ب   ةى لد 

يي لةةد(. ودل ودتةةد بدشةةَيوي  لديكاي ةة  كاى ودةمؤتةةد    -بؤتةةد يؤليسةةى )يةة كةة  1927يةة ل ى 
ؤبةةد ايةة  يةةدية بةةدة  ضةة ادتد مدة ةةدزى شةة ة س لد ؤبةةد ا ةة دجَى بةة سبن. طةةدة ة ى يب اةة اى     

يةَى مة ل ى مديةيحى     2012لدئَيس   زب تو لد ضل م ل ى مدييحى لَين ة د جةَى بة سة. لدية ل ى     
 تداَ  يسس م ل ى مدييحى لد  طدة ة د ا  دجَين. 2016لَي  ب س. لدي ل ى 

 
مديةةيحييد  اى ودةمؤتةةد لةةد شةةد  بندم ل ةةد يَيوَةة ت سن بةةد  لةةدس بندم  اةةد  ةةد بةةدا سى        

لةد  ؤت بيةد  اى يةديةى اؤزيةوةد  بةؤ ة َبنجوةدةى س ئةي  لةد تى          ، دةميةد زةةي(ة بندم ل دى )
 وةةةريكن س ا زةاينةةةدسة و تؤتةةةد ودةمؤتةةةد س م سةتةةةدسة س  اةةةى وَينةةة سة س اةةةدسةى لَيودستؤتةةةدسة. 
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ئةةدسك زؤة يَي،كاةةى   ،ودل ودتةةد سة  ضةةؤن وداةةتَى يَيةة،كن لةةد شةة َبن اى تةةوةسة و ت سادتةةد  ؤبةةد    
وويؤتد يةةةسةى س  . بدشَيوى زؤةب ي ن ض ادتد شة ةة  اى تةوى   مدييحى ودةمؤتد ة سب ا

 2012-10-17عداو سة( اي  دجَى بة سبن. لةد ة ؤ ى   -زب تو لد )ودسلَيو ،ودةَب ى   ةيي  ن
مةةة ل ى  99مةةة ل ى مسةةة ل   ن س 27 ةةةد ،سةيى يةةةدة مَيوى مديةةةيحييد  اى ودةمؤتةةةد   ةةةوي  بةةةد

مدييحييد  اى  ؤبةد   ، دَ ب س 437مؤتد  م ةةى مدييحييد  اى ودة ،مدييحى تَيتكية ب 
سكت  ئدسكادى اَي  مدة دزى ش ةى  ،تَيووكى مدييحييد  اى  ؤبد ، دَ ب سن 226م َة س  57

 ةةدَ بةة سن. يةتةة كمن بي ةةَي  لديةةَى بدشةةى مديةةيحييد  اى       663 ؤبةةد س ئدسكاةةدى ودةمؤتةةد   
لدش ةة  اى تو ية بن. يسسبدشد دى توب ن  ،ودةمؤتد بد  بدشي ن لد اَي  ودةمؤتد يكيةاي ن

 ديةةى مديةةيحى  800-780بةةديةة  ةةدس   ،يةةدة مَيوبيد ى سةي   ةةوي 2012وةةدة لديةة ل ى 
 سكتة  ئدسكاةدى لةد    ،مديةيحييد  اى ودةمؤتةد   2012ودةمؤتد لدش ةة  اى تو ية بن. تة  ية ل ى   

 (1220-1200)  ودةمؤتد ية بن س ئدسكادى لديةةةسةى س   س ش ةة  اى توى عَيةوك  ية بةن  
يةةدة مَيوى مديةةيحييد  اى ودةمؤتةةدى  )ة بةة ز عةةدزب،( 1/1/2016َ بةة سن. لةةد ة َبوةةدستى  ةةد

 ةةدَ بةة سن. لدوةةدم ن  (425 ةةؤى ط ةة ى) ،مةةَى يَيوَةة ت سن (226اَيةةو س ) (199 ةةد ) ، ةةويسسة
ة َبوةةدستي  يةةدة  مَيةةوى مسةة ل   اد  اى ودةمؤتةةد لدتبةةدن )مدجيةةت عدبةةتسل  (سة  ةةوكسة.  ةةد     

 ةةدَ بةة سبن. بدمديةةيحى س    (150) سكتةة  بةةداَيو س مَيةة ة   ،يَيوَةة ت سن مةةَى (75اَيةةو س ) (75)
  دَ ب سبن. (675) مس ل   ادسة

م يةةَل س حدمتكاييةةدسة ة ك ةةدا ن س بةةدةةس  لديةةدةةت ى شةةدة ى يكعةة  مديةةيحييد ى زؤة لةةد
زبةة تو لدبيسةةت يَيةة،كن و تنةةد   ،بدشَيوي ةةي ن و تنةةد شةة ةى  ؤبةةد  ،وةةدةَب ى   ةييةة  ن وةة تن

يَى لد  ضد  اي ن ش ب ن بد طةد  اى   ،م سةبد   ن س  ن ي كزى يةسيت ب س لدس ،ودةمؤتد
وداةتَبوي ن ضة اد عةداو سة س وداةتَبوى توب ةي ن ضة اد        ،بةد   يسكى م سةبةد    ،ودةمؤتد  ةوي 

تةةداَ  ضةة كة يَي،كاةةى ئةة سكةةى مديةةيحى س يةةَى   2016-12-12يةةةسةى س  . تةة  ة َبوةةدستى 
 ؤتد م سن.يَي،كاى ئ سكةةى عدةة  لد ودةم

***** 
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كنيسة مزيم العذراء يف َخزَدس من 
 القزن الثامن امليالدي

 تأرخيها وموقعها
 

بطٜٚٔ بسضٟ تٛفٝل 

 طزغتإزٜط٠ ُنأضٜذ أزنتٛضاٙ يف ت

 

 يخ المسيحية في عقرةرتأ
ايكننننطٕ  إىلنٓٝػنننن١ خننننطزؽ  تننننأضٜذٜطقنننن٢ 

َنا ٜطٜٚن٘ املن٪ضر     إىل اايطابع امل٬ٝزٟ, اغتٓازٶ

تَٛننا املطدننٞ ايننصٟ عنناف يف ايكننطٕ ايتاغننع    

ٌ املنن٬ٝزٟ, يف نتابنن٘  ايط٩غننا٤  فكننس غننذٸ   

ٖننصا املنن٪ضر أخبنناض أزٜننط٠ املٓطكنن١ ٚنٓا٥ػننٗا  

ْٸننيف شيننو ايعكننط املبّهنن  ٘ يف غنن١ٓ ط, فننصنط أ

ٖننننننصٙ املٓطكنننننن١ عننننننسز َننننننٔ   إىلّ ّ قننننننسٹ363

ا٭غناقف١ املٓفننٝني َنٔ بنن٬ز اينطّٚ َننٔ أتبنناا    

ا٭ضثصٚنػنننٞ, ٖننناضبني بعكٝنننستِٗ   املنننصٖب 

َنننٔ اننننطٗاز املًنننو ايبٝعْطنننٞ  ٚا٫ْنننؼ   

عنننٔ املػنننٝش١ٝ, ننننإ َنننِٓٗ أغنننكف    املطتنننسٸ

امسننن٘  َننناض ٜٛسٓنننإ . ٚقنننس اختننناض ٖنننصا إٔ    

ٜػهٔ يف نٗف عاٍ يف قط١ٜ قٛبنا  ؾنهفيت   

ايّٝٛ , سٝنح ْناٍ ؾنٗط٠ بنني ايػنهإ بػنبب       

عتِٗ ع٢ً اعتٓام َا قاّ ب٘ َٔ عذا٥ب ؾذٸ

١ يًٓنننناض ناْننننت يف   ظاٍ زّننننن املػننننٝش١ٝ, فننننأ 

ضننٗا نٓٝػن١, فاْتؿنطت    أايكط١ٜ, ٚأْؿأ يف 

املػننننٝش١ٝ يف ٚازٟ ًْٗنننن١ ْتٝذنننن١ ْؿنننناطات٘  

املٓطكننن١ أخنننصت تؿنننٗس, يف    ٕٸأتًنننو. عًننن٢  

ا ايكطْني اـاَؼ ٚايػنازؽ املن٬ٝزٜني, َنسٽ   

ٜٶ بػنننبب فننن٤ٞ َننناض ننننٛضنٝؼ,   اْػنننطٛض

٣ شينو  يٝٗنا, فنأزٸ  إسس ايطٖبنإ ايٓػناطط٠,   أ

تبناا املنصٖبني.   أْؿٛب قطاعات بنني   إىل املسٸ

تععٜننننع ايٓػننننطٛض١ٜ يف ٖننننصا    إىل٣ زٸأٚممننننا 

 إىلايكننطاا ٚقننٛف املًننو ايػاغنناْٞ فننريٚظ    

بتشننننطٜ  َنننننٔ   اتباعٗننننا, َننننسفٛعٶ  أداْننننب  

ُٶنننننناغننننننكف ايٓػنننننناطط٠ يف ْكننننننٝبني, َتٸ    اٗ

ايسٚين١ ايبٝعْطٝن١    إىلٚنؼ باي٤٫ٛ صضثا٭

امػنننننناض ْفننننننٛش   أاملعازٜنننننن١ يًفننننننطؽ. فبننننننس  
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بطؾننٝتِٗ يف زٜننط  أَطنننع  إىلضثننصٚنؼ ا٭

, ٚغنناِٖ قننسّٚ ضٖبننإ َننٔ زٜننط اٜننع٫ يف  َننيت

 595َٓطكننننننن١ عكنننننننط٠ غننننننن١ٓ   إىلْكنننننننٝبني 

ٍٚ زٜنننط ْػنننطٛضٟ يف قطٜننن١ ْنننريّ  أٚتأغنننٝؼ 

 نٓننسى  ٖننٛ زٜننط عننابٞ, عًنن٢ ٜننس ٜعكننٛب       

ػنن١ٝ,  ٚنضثصاي٬ؾننَٛٞ, يف َٓننع اْتؿنناض ا٭   

بطؾنننن١ٝ أسٝننننح أقننننبض ٖننننصا ايننننسٜط َطنننننع  

١ املٓطكنننننن ٠زٜننننننطأتتبعنننننن٘ نننننننٌ   ْػننننننطٛض١ٜ

ٚنٓا٥ػٗا. ٚيف ايكطٕ ايػابع امل٬ٝزٟ ظازت 

ٛٶ  اعٶْؿاطات ايٓػاطط٠ تٛغٸ , فكنس عُنس   اٚمنن

َاض باباٟ, ْا٥ب ض٥ٝؼ بططٜطنٝن١ نطغنٞ   

ضبنننع ٚعؿنننطٜٔ َسضغننن١   أتؿنننٝٝس  إىلاملؿنننطم 

نٓػنن١ٝ يف ايكننط٣ اجملنناٚض٠ يبٝننت عننابٞ ٚيف  

ْ)ُننن١ أٚننننع ٚٚازٟ ًْٗننن١ َٚنننعٚضٟ, نُنننا   

  1 ٓػن١ٝ. ٚقٛاْني ْػطٛض١ٜ هلصٙ املساضؽ ايه

يننننصا دننننا٤ت ٖننننصٙ املننننساضؽ عًنننن٢ َكنننناٜٝؼ   

   ٓ ١ ٝنننننٚاسنننننس٠ ٚتكنننننُِٝ ٚاسنننننس ٚنًنننننٗا َب

باؿذط ٚاؾل, ْٚط٣ بكاٜاٖا قا١ُ٥ ست٢ 

ْٶيٕ ضاٯ  ا.ِ َطٚض مٛ ث٬ث١ عؿط قط

ٚنإ َٔ نُٔ ٖصٙ ايهٓا٥ؼ نٓٝػ١  

ُٸ ,  نٓٝػن١ َنطِٜ ايعنصضا٤   بنن   ا٠ خطزؽ املػ

 ٖٚٞ َٛنٛا ٖصا ايبشح. 

                                                 
تٞٓ  أُز ٢ر ًا س اُزؤط ء، تز ٔة دُ ٤ز دبٞٗ ،  1

 .128، ؽ1001بـ اي 
 
 

 موقع الكنيسة

تكع ٖصٙ ايهٓٝػ١ يف قطٜن١ خنطزؽ, ايكطٜبن١    

يٝٗا غايهني َنٔ  إَٔ عكط٠, ٚميهٔ إٔ ْكٌ 

ٙ  اأضبٝنٌ إيٝٗننا ططٜك ن   ف, ٚضٚفٝننا,  ٙض ميننط بنربز

يف  اذنننن٘ ٜػنننناضٶعكننننط٠ ْتٸ إىلٚقبننننٌ إٔ ْكننننٌ 

يف اؾٓنٛب   ططٜل َٛاظٟ يػفض دبٌ عكنط٠, 

ايغطبٞ َٓٗا, نإ ى م يف ايكطٕ ايتاغع 

اٖننننا تَٛننننا  املنننن٬ٝزٟ َٓطكنننن١ َػننننٝش١ٝ مسٸ 

ف املٓطكنننن١ عكننننط شاى باغننننِ املطدننننٞ اغننننك

, ٚتهنننننِ ٖنننننصٙ املٓطكننننن١ قطٜننننن١     غفػنننننافا 

غٛغننٓا, ثننِ خنننطزؽ, ثننِ نٓننسى, فؿنننٛف,     

بانطَإ, َٚٓٗا  إىل ٫ ؾطَٔ, خًفت, ٚقٛ

ْٗاٜننن١ ٚازٟ ًْٗننن١ اينننصٟ   إىلٜعنننٛز ايططٜنننل  

ٜبنننسأ َننننٔ ٚازٟ نًننننٞ ظْطنننن٘, عٓننننس َفننننطم  

 زٜٓاضت٘.

فكطٜننن١ خنننطزؽ ٖنننٞ ثننناْٞ قطٜننن١ يف ٖنننصا  

يٝٗا َٔ ميني إٜل, بعس غٛغٓا, ْٚتذ٘ ايطط

ايططٜننننل عننننرب ططٜننننل فطعننننٞ ٜٗننننبا عًنننن٢   

َٓشسضات مج١ًٝ, ست٢ ْكٌ إيٝٗنا. ٚميهنٔ   

قط١ٜ  ايًػايو يف ٖصا ايططٜل إٔ ٜط٣ أٜهٶ

 نٓسى ٚنٗفٗا ايؿٗري يف غفض اؾبٌ.

ٛٸ ٕ ايكطٜنننن١ َننننٔ عننننسز َننننٔ ايبٝننننٛت   تتهنننن

ايبػٝط١, اؿسٜج١, َؿنٝس٠ بناؿذط ٚقطنع    

اؾبننننٌ املطننننٌ عًٝٗننننا   ايبًننننٛى  ٚيف غننننفض

نٗنننف ننننبري يننن٘ فتشننن١ طبٝعٝننن١ ٜػننن٢ُ       
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ٓجزٟ ػ٤ٖ اُو ٣ض هزس ا٤ٌُ٘ظة ٣ٝظٜز 
 اُؼن اُج ٢ِ أُطَ ػ٠ِ هز٣ة ا٘ ص

ٟ ايهٗننننننف ايهننننننبري, تبًننننننغ  أنٗننننننف َننننننعٕ  

, باضتفنناا ٜكننٌ  َنن ٶا 2× 3َػنناست٘ سننٛايٞ  

, ٚتٓبع َنٔ زاخًن٘ عنني َنا٤, ٚقنس      اَ ٶ 6 إىل

٠ َٓشٛتننننن٘ طٸٚدنننننسْا يف زاخًننننن٘ بكاٜنننننا أغننننن   

 اعٶننننُٸبنننن١, تننننسٍ عًنننن٢ أْٗننننا ناْننننت ػ   كطٸ

ٝٶ دبًٞ ٜٓفص  داْبٗا ؾٹل إىلا, ٚا قسميٶضٖباْ

ٖننٌ  أقننط٣ ٚازٟ ًْٗنن١, ٚقننس اؽننصٙ      إىلَٓنن٘  

ايكطٜنن١ ايٝننّٛ َننأ٣ٚ ؿٝٛاْنناتِٗ, ٚيف خًننف   

 إىلايهٗنننف َهنننإ ٜػننن٢ُ  يطٜغنننٛض  ْػنننب١    

ض٥نننٝؼ زٜنننط عنننابٞ يف قطٜننن١ ْنننريّ  نٓنننسى      

ٝٶننن اينننصٟ يكنننٞ َكنننطع٘ َنننٔ    ,  اجملننناٚض٠اساي

ّ. ٚيف 1610عًن٢ اؾبنٌ يف ٖنصا املهنإ غنن١ٓ     أ

َٳنن  ٚاملنناف. ٚتكننععاضا يًػُػننِ ٚايننطظ ايكطٜنن١ 

نٓٝػنن١ خنننطزؽ يف ٚغنننا ايكطٜننن١, وننناشٟ  

دننننساضٖا اـنننناضدٞ فننننط٣ َننننا٥ٞ َننننا ظاٍ     

, أٟ عنننني ايكنننسٜؼ, يف اٜعنننطف بعنننني قسٜؿننن

 ٗا املػٝشٞ ايكسِٜ.تأضى إىلؾاض٠ إ

 

 وصف الكنيسة

ٜٶ امنٛشدٶننننإٌ ايهٓٝػنننن١ لجٸنننن يعُنننناض٠  اتكًٝننننس

ايهٓننننا٥ؼ ايؿننننطق١ٝ, َننننٔ سٝننننح تكننننُُٝٗا  

املتٛافل َع ايطكؼ ايٓػطٛضٟ. فٗٞ تتذ٘ 

يٝٗننا َننٔ بنناب قننغري, إمننٛ املؿننطم, ٜٚننسخٌ 

ٜٚكننننع بٝننننت ايكنننن٠٬ يف اؾٓنننناح ايؿننننطقٞ,     

 . ٬ َػتطٝ دص ايهٓٝػ١ ؾه٬ ٚتتٸ

َٚنننٔ ايكنننعب ٚقنننف نٓٝػننن١ خنننطزؽ     

قنابٗا يف  أبػبب سذِ اـنطاب اينصٟ    ;ٕاٯ

ٗا ايطٌٜٛ, ٫ غُٝا يف ايكنطٕ ا٭خنري,   تأضى

سٝنننح مل ٜبنننل َٓٗنننا ينننري ؾنننٛاخل قًًٝننن١     

ٜٳٌ يف بكاٜننننننننا دٓنننننننناسٳ تتُجٸنننننننن ني ني َتننننننننٛاظ

تبًنننننننغ  إش, اٚاضتفاعٶننننننن ني َػننننننناس١ َتُننننننناثً 

أَتنننناض,  3, ٚاضتفاعٗننننا اَنننن ٶ 4×8َػنننناستٗا 

ْٗنناض إٚيهننٌ دٓنناح غننكف َعكننٛز بايكنندٛض,  
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 ة طز٣ ٤ٗة ٝؿ٤ِب ػ٠ِ ٓ اَ ا٤ٌُ٘ظةًا ب

فًنِ   غطش٘ ايعًٟٛ

ٓٸ ٜتبلٳ عكنٛزٙ   ٘ إ٫َّ

١, ٚت)ٗنننننط ايساخًٝننننن

بكاٜا طبكن١ اؾنل   

ايننننننننننننصٟ ناْننننننننننننت  

َبٝهننننننن١ بننننننن٘ َنننننننٔ 

ايساخٌ. ٜٚٓفنص َنٔ   

 إىلفٓنننننا٤ ايهٓٝػننننن١ 

اؾٓاح َٔ باب ٜكع 

يف اؾٗنن١ اؾٓٛبٝنن١  

َٓننننننن٘, ٚقنننننننس زفنننننننٔ  

ْكننف٘ بنناي اب, ٚيف 

عنن٬ٙ ضخاَنن١ عًٝٗننا أ

نتابننننننن١ غنننننننطٜا١ْٝ  

ٚقنننننًٝب, ٚايهتابننننن١ 

, يري ٚانش١ املعامل

ىل إٖٚنننننننننٞ تطقنننننننننن٢  

ايكننننننننننطٕ ايتاغنننننننننننع  

 . 1 عؿط

١ بننننناب يف اؾنننننساض ايفاقنننننٌ بنننننني     ٚمثٸننننن 

دٓنننناح ببٝننننت   إىلاؾٓنننناسني, ٜننننسخٌ َٓنننن٘   

ايك٠٬, سٝح ٜٛدس يف اؾ١ٗ ايؿطق١ٝ َٓن٘  

بكاٜا َصبض عاٍ, ٜطتفع عٔ غنطض ا٭ضنن١ٝ   

                                                 
1
 Harrak ، Amir، Recueil des Inscriptions 

Syriaques I.570. II.258. Paris 2010 . 

 
 

 

بٓشننٛ َنن  ٚاسننس,  

ٜٚتُجننننننٌ املننننننصبض  

١ ايٝنننننننننّٛ بسّنننننننننن 

َننننننننننننننننننننننننننننن١, َتٗسٸ

ٚتتكننسَٗا زضدننات 

يًكننننننننننننننننعٛز. ٚيف 

اؾنننننننننساض  أعًننننننننن٢

ايصٟ ٜعًنٛ املنصبض   

ٛٸ ٠ يٛنننننننننننع ننننننننننن

ٜكْٛنننننن١, ٚخًننننننف  أ

غنننننفٌ أاملنننننصبض يف 

ٛٸ ٠ ظٜٓنن١ بٓا٥ٝنن١ ايهنن

ٛٸ ٕ َنننٔ عكنننس  تتهننن

يننننري ْافننننص, ٚقننننس    

زفننننننننننننٔ ْكننننننننننننف٘ 

ْكننناض ٚبكنننٞ  با٭

ع٬ٙ فكا, ايصٟ أ

ٛٸ  ٠, ٚعًنن٢ فٝنن٘ ايهنن

اؾاْنننننب ا٭ٜػنننننط  

 اا ناْتن ُن ْٗٸأَٔ املصبض ْنط٣ ضاظْٚتنإ ٜبنسٚ    

 . تني يٛنع ايؿُٛاككك

قنننس   2 بننناب يف ايكاعننن١  ٜٚٛدنننس بكاٜنننا ي 

ميني ٚاد١ٗ  إىلٜكع  ,ْكاضغفً٘ با٭أزفٔ 

سذننط٠  إىل٘ نننإ ٜنن٪زٟ ْٸننأايكاعنن١, ٜٚ)ٗننط 

ٙ  اـبنننننع ٚايعُننننناز,  يف  عػنننننب َنننننا ٚدنننننسْا
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 بو ٣  ٓذب  ا٤ٌُ٘ظة

نٓٝػننننننننننن١ ؾننننننننننننطَٔ  

٘ ْٸننننأ ٫ّإاملؿنننناب١ٗ هلننننا, 

ٝٳنننننبٴ يف دٛاضٖنننننا زاض  تٓ

نننننٝعت َعننننامل ٖننننصٙ   

 ٕٸأشننننر ًٜٚاؿذننننط٠. 

دنننننعا٤ ننننننبري٠ َنننننٔ   أ

دننننسضإ ايهٓٝػنننن١ قننننس 

, ٚبكٝننننننننننننت تْٗنننننننننننناضإ

٢ً فدننننننننننعا٤ ايػننننننننننا٭

َٓٗننا, ٖٚننٞ باضتفنناا ٫  

ٜتذننناٚظ املننن  ايٛاسنننس   

, بُٝٓننننا نننننإ اتكطٜبٶنننن

  3 اضتفاع٘ يف ا٭قٌ 

اض, بس٫يننن١ اؾنننع٤  أَتننن

 ٢املتبكنننننننننننٞ يف أعًننننننننننن

َٸنننن طننننن١ٝ ا اي املننننصبض. أ

ت با٭ْكننناض ٚبكاٜنننا ايكنننندٛض   فكنننس اَنننتٮ  

ْٸنن  َنن١.املتٗسٸ ٘ نننإ يًهٓٝػنن١ غننٛض   ٜٚ)ٗننط أ

 ٘ ػننبب زخٛينن٘ ب خنناضدٞ, يهننٔ ننناعت َعاملنن

 نُٔ ايسٚض اجملاٚض٠ يًهٓٝػ١. 

دننننٛاض  إىلنُننننا ناْننننت ٖٓنننناى َكننننرب٠ 

خنننط٣ ا ظاينننت ٖنننٞ ا٭ ٗنننيهنننٔ َعامل ,ايهٓٝػننن١

بػبب تؿٝٝس اينسٚض ايػنه١ٝٓ عًٝٗنا. ٚننإ     

يهٓٗنا زخًنت    ,هلصٙ ايكط١ٜ بػاتني تابع١ هلا

يف ممتًهنات أٖنٌ ايكطٜن١, ٚٚدنسْا      اٖٞ أٜهٶ

اؾنننننننننننساض اـننننننننننناضدٞ  

يًهٓٝػنننننن١ َننننننٔ دٗننننننن١   

 ااملننصبض قننس أقننبض دننع٤ٶ

َنننننننننننننننٔ زاض سسٜجننننننننننننننن١  

 ٬َقك١ هلا.

ٚقس ٚدسْا يف خاضز 

ايهٓٝػننننننن١ َنننننننٔ دٗننننننن١ 

َٶايؿناضا سذننطٶ  ا, ا َٗٓننس

ًَكنننن٢ يف نَٛنننن١ َننننٔ   

ْكاض, عًٝن٘ قنًٝب   ا٭

 يا٥ط يف زاخٌ زا٥ط٠.

ؾننننننننٝست ايهٓٝػنننننننن١ 

باؿذنننننننناض٠ املٗٓسَنننننننن١  

قٌ أاؾسضإ  ٚبًغ ثدٔ

 80 ٞسننٛايأٟ  ,َننٔ َنن 

 .غِ
 

 تأريخها

غنن١ٓ   ٝػنن١ خننطزؽ ٚضزت يفٓؾنناض٠ يهإٍٚ أ ٕٸإ

سني أؾاض إيٝٗا تَٛنا املطدنٞ يف نتناب     714

ايننننيت  ؼ, بٛقننننفٗا َننننٔ ايهٓننننا٥   1 ايط٩غننننا٤

يننبري أبْٛننا  أأْؿننأٖا َنناض بابنناٟ, ٚمل ٜننصنط    

 ٖننصٙ ايهٓٝػنن١ يف نتابنن٘  زٜنناضات ايعننطام ,    

 إىلؾنننننناض٠ باٱأَننننننا فٝٝنننننن٘ فكننننننس انتفنننننن٢   

                                                 
 .128ؽ تٞٓ  أُز ٢.  1
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 بو ٣  ػو  حِق   ار ٓذب  ا٤ٌُ٘ظة

كطٛطنننننات نتبنننننت َنننننٔ أدًنننننٗا, ننننننإ   

ٛٸ زٸأاملطنننطإ   ٙ بٗنننا يف فٗطغنننن٘  ٟ ؾننننري قنننس ْنننن

ملدطٛطننننننات َنننننناضزٜٔ, ٚفٗنننننناضؽ فٛغننننننيت    

 . 1 اـاق١ بعكط٠

ايهٓٝػننن١  ٕٸأا شننننطٙ املطدنننٞ ٜٚفٗنننِ مّمننن

ٝٸ ست يف عٗنننس ايبططٜنننطى قنننًٝبا ظخنننا,  ؾننن

سننننني دننننا٤ َنننناض بابنننناٟ َننننٔ  دبًتننننا  يف    

مشننايٞ تهطٜننت, ٚأخننص بتأغننٝؼ َنننساضؽ     

ْػنطٛض١ٜ يف املٓطكن١ املُتنس٠ َنٔ سنسٜاب      

ستنننن٢ عكننننط٠, ٚناْننننت نٓٝػنننن١ خننننطزؽ  

ٝٸإ ل هلنا  ٔ فٝٗا َعًُني ٚخكٸسساٖا, ٚع

َنننٛاضز َايٝننن١ ٜنننسفعٗا َػنننٝشٝٛ املٓطكننن١   

ًننننِٝ عٛا ْؿننننط ايتعيٓٝننننا٤ ايننننصٜٔ ؾننننذٸ ا٭

املػٝشٞ يف َٓطكنتِٗ. ٚننإ َناض بابناٟ     

ٟ نٓٝػ١ خنطزؽ  َنطتني   أٜعٚض املسضغ١  

يف ننٌ عنناّ ٜتفكننس فٝٗننا غنن١َ٬ ايتعًننِٝ  

تباع٘ ايتعايِٝ ايٓػطٛض١ٜ, أع٢ً  اَ٪نسٶ

ضثصٚنػننن١ٝ اينننيت  خؿننن١ٝ َنننٔ تغًغنننٌ ا٭  

ا نننس ايٓػننطٛض١ٜ  ناْننت ؽننٛض قننطاعٶ  

ا يف شيو ايعٗنس, فدنطزؽ ناْنت َطننعٶ    

ٝٶ  يكط١ٜ ٚدٛاضٖا.ا ٭بٓا٤ اثكاف

  ٟ ننننت تعطٸ ٚيف ايكنننطٕ ايجنننأَ املننن٬ٝز

املٓطكننننن١ ٫سنننننت٬ٍ عُنننننطإ بنننننٔ قُنننننس 

                                                 
، 2111آػٞر أُظ٤ح٤ة، تز ٔة ٗ كغ تٞط ، بـ اي  1

 .108ؽ
 

دننص قكننطٙ ٚقًعتنن٘ يف ا٫ظزٟ ايننصٟ نننإ ٜتٸ

ٖٚنٞ ايكًعن١ اينيت     ,ٕ قط١ٜ ْريّ  نٓسى اٯ

بطادٗنا قبنٌ غنٓٛات,    أانتؿفٓا بطدني َنٔ  

ت تػنن٢ُ يف عكننطٙ بايعُطاْٝنن١ ْػننب١ ٚناْنن

سٝنننح غنننٝطط َٓٗنننا عًننن٢ نٓنننا٥ؼ    , 2 يٝننن٘إ

                                                 
 .105ؽ اُزؤط ء 2
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 اُ  ح ة ب٤ٖ بو ٣  ا٤ٌُ٘ظة

 املٓطك١ ٚاغتشٛش ع٢ً ٚاضزاتٗا.

ٚيف ايكطٕ اـاَؼ عؿط اغنتٛيت قبًٝن١   

اٯم قًٜٛٓٛ اي نُا١ْٝ ع٢ً أدعا٤ ٚاغنع١  

َنننننننٔ اؾعٜنننننننط٠  

ٚايعننننطام, فهننننإ  

َننننٔ مجًنننن١ َننننا   

بػننننننطت عًٝنننننن٘  

غننننننننننننننننننننننٝططتٗا 

َٓطكنننن١ عكننننط٠.  

ّ 1491ٚيف غنننن١ٓ 

اؾننننن ٣ ايكنننننؼ  

مشعننننننننننننننننننننننننننننٕٛ 

ايباقنننننننٝسٟ ايكطٜننننننن١, ٚقنننننننط٣ عسٜنننننننس٠ يف     

َننٔ ايػننًطإ اٯم قننًٜٛٓٞ َننطاز   ٓطكتٗننا,َ

 . 1 بٔ ٜعكٛب

  ٚؾنٗس ايكننطٕ ايػنازؽ عؿننط ْؿن٤ٛ اَنناض٠   

ُٸ   ٗا َٓطكن١ عكنط٠   بٗسٜٓإ يف ايعُازٜن١ ٚنن

يٝٗننا, ٚقننس فننطض أَريٖننا ايػننًطإ سػننني    إ

عنننٔ  اينننٛيٞ, عًننن٢ نٓٝػننن١ خنننطزؽ, فهننن٬   

خننننط٣ نننننجري٠, نننننطٜب١ غنننن١ٜٛٓ   أنٓننننا٥ؼ 

ا عًنننن٢ املسضغنننن١ ايهننننبري٠ ايننننيت  دعًننننٗا ٚقف نننن

أْؿأٖا يف ضٚبناض ايعُازٜن١, املعطٚفن١ مبسضغن١     

                                                 
 ا٠ُ 1452 ٖٝٓ 1483 ط٘ة ٓزت٤ٖ، اُحٌْ ت٠ُّٞ 1

1513. 

١ نٓٝػ١ خطزؽ َٓٗنا  قبٗإ, ٚناْت سكٸ

 . 2 ٓٗاٝعؿط٠ قطٚف, تسفعٗا َٔ ٚاضز بػات

خننننننصت املٓطكنننننن١ أٚيف ايكننننننطٕٚ ايتايٝنننننن١ 

ٛٶ  ا تعننٝـ دنن

َنننننننننننننننننننننننننننٔ  

 ,ايفٛننننننننن٢

ثنننناضٙ آتننننطى 

ع٢ً اؿٝنا٠  

ايطٖباْٝننننننن١  

فٝٗنننننننننننننننننننننا,  

ٚشينننننننننننننننننو 

بػنننننننننننننننننننبب 

تبنننناا أايكننننطاا اؾسٜننننس ايننننصٟ ْؿننننب بننننني    

تبننننننناا ايهٓٝػننننننن١ أايهٓٝػننننننن١ ايٓػنننننننطٛض١ٜ ٚ

ًٜٝننننا إ, ففننننٞ عٗننننس ايبططٜننننطى  3 ايهًساْٝنننن١

قتٌ يطٜغٛضٜٛؽ ض٥ٝؼ   4 1610ايجأَ غ١ٓ 

زٜنننط عنننابٞ اجملننناٚض يكطٜننن١ خنننطزؽ, يف قطٜننن١  

ْنننريّ  نٓنننسى  ْتٝذننن١ قنننطاعات ٚسنننٛازخ   

ٛٸتٗسٜ ٍ يًهجًه١, ٖٚصا س ايسٜط يطفه٘ ايتش

َا نتب٘ ايبططٜطى يف تكطٜط نتبن٘ يًبابنا   

ٕٸ   ضٖبننإ ايننسٜط   بننٛيؼ اـنناَؼ, ٚٚضز فٝنن٘ أ

                                                 
 جٓ را اُاأر٣خ٢ أُؼجْر رؤٝف ػ  اُظلّ ػٔ ي 2

 ،2111 .105 درب٤َ اٌُزي٣ة، ا٧ً ي٤ٔ٣ة بٜ ٣٘ ٕ،
 .124 ؽ

 .31ؽ 2111 بـ اي ًِ ا٤ٗة، ٝث ئن. ح اي بطزص 3
 ٗلظٚ. 4
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ايهنننننطب ٚايكتنننننٌ, َنننننٔ قبنننننٌ    إىل تعطننننننٛا

ايؿنننننننُعْٛٝني َنننننننٔ ايٓػننننننناطط٠ ايكنننننننسَا٤  

ًٜٝنننا ايجنننأَ َنننع إؼننناز إ٫ع اننننِٗ عًننن٢ 

ُٸنننننننن  1 نٓٝػنننننننن١ ضَٚننننننننا   ت ٖنننننننننصٙ , ٚقنننننننننس ع

املٓطكننننن١, َٚٓٗننننننا  طابات نٓننننننا٥ؼ طنننننن اٱ

نٓنننا٥ؼ ًْٗننن١ ٚؾنننطَٔ ٚؾنننٛف, فٗذطٖنننا     

ٛٸ  ٝٶنننننننجري َنننٔ ايطٖبنننإ, ستننن٢ ؼ ا ينننت ْٗا٥

يًهجًهنن١. َٚننع شيننو نننإ ملسضغنن١ نٓٝػنن١ 

خطزؽ ْؿاطٗا ايطٚسٞ ٚايجكايف, ففٞ غ١ٓ 

طًننب نآٖٗننا نننٛضٚ ٚض٥ننٝؼ ايكطٜنن١   1698

زاٚز بننٔ اغننهٓسض َننٔ زٜننط ٖطَننعز اغتٓػننار     

نتننننب ايعٗننننس اؾسٜننننس يهٓٝػننننتِٗ, ٚتهننننطض 

ًننب نٗٓتٗننا يهتننب طكػنن١ٝ كتًفنن١ يف     ط

نتنننننننننب  1757 , ٚيف1717ٚ 1715ايػننننننننٓٛات  

يكٛف, ايكٛؾٞ يف سا ا٭ًًٜٝا ٜإايكؼ زما 

بطًب ٜٛسٓا َنٔ خنطزؽ, نتناب ضتبن١ زفنٔ      

ًٜٝنننا اؾننناثًٝل, يهٓٝػننن١  إٜننناّ َننناض  أاملنننٛت٢, 

َننننطِٜ ايعننننصضا٤ يف عكننننط٠, ٚاغننننتُط ْؿننننا     

ٛٸ ٍ ايتعًنِٝ فٝٗنا   ايهٓٝػ١ ٖصا ست٢ بعس ؼ

تنننب عكنننس ُن 1841ففنننٞ غننن١ٓ  .ًهننن١جايه إىل

ُٸننننن   ١ ايكنننننؼ زاٚز بنننننٔ  اؾنننننٛاٖط يًهٗٓننننن١ بٗ

, ٚيف غننن١ٓ  2 ننننٛضنٝؼ َنننٔ قطٜننن١ خنننطزؽ 

                                                 
 تحو٤نر ا٧ب١ٞ اُ ٤ت بط رًة تأر٣ار دبٞٗ  ئ٤ِ٣  1

 .55ٝ 22ؽ ،2110 يٛٞى ح اي، ب٤٘ ٤ٖٓ
 .66 ؽ .ح ٢ ٣ٞطق 2
 

بننطظٟ يف قطٜنن١   َننٔنتننب ايكننؼ زاٚز   1859

ٚزٚ أٜنننناّ ايبططٜننننطى َنننناض ٜٛغننننف  أخننننطزؽ 

ٚايبابا بٝٛؽ ايتاغع يهٓٝػ١ َنطِٜ ايعنصضا٤   

نتنننناب ايعٗننننس اؾسٜننننس قننننطا٤ات    يف عكننننط٠

ُٸنن لٝننٌ,طكػنن١ٝ َننٔ اٱ  ١ ايكننؼ ٜٛغننف  بٗ

ٜٸإ   ا َٔ عكط٠.ؾعٝا ٚسٓا ظ

فكننس  ,ٚعًنن٢ ايننطيِ َننٔ ٖننصٙ ايٓؿنناطات   

خصت قط١ٜ خطزؽ تتعنطض ؿنٛازخ ايكتنٌ    أ

فنطاز  أٚايػًب, بػبب ايغعٚات ايكب١ًٝ ٚقتٌ 

نُنننا  عا٥ًننن١ ض٥نننٝؼ ٚننننأٖ ايكطٜننن١ زاٚز,   

 ننننطٗاز, فكنننسننننت ايكنننط٣ اجملننناٚض٠ يٲتعطٸ

شنط بازدط ايصٟ ظاض نٓا٥ؼ ٖصٙ املٓطكن١  

ْٸنن 1850يف غنن١ٓ  ٘ مل هننس فٝٗننا نٗٓنن١ ٫ٚ   أ

 . 3  عٛا٥ٌ َػٝش١ٝ

مل ٜبننننننننل يف خننننننننطزؽ   1911 ٚيف غنننننننن١ٓ 

, ٚنننننإ يف افننننطزٶ 120 إ٫ّ ٚايكننننط٣ اجملنننناٚض٠ 

ٕ أنٓٝػنننن١ خننننطزؽ نننننأٖ, ٖٚننننصا ٜعننننين   

  .َػتُط٠ فٝٗا ايك٠٬ ناْت

ٚيف خننننننننن٬ٍ اؿنننننننننطب ايعاملٝننننننننن١ ا٭ٚىل   

تعطٸننننت ايكطٜنننن١ ٚايكننننط٣ اجملنننناٚض٠ هلذننننّٛ  

عًٝٗننننا, َننننع ٚدننننٛز عننننساٚات بننننني    ايكبا٥ننننٌ 

ايكبا٥ٌ ْفػٗا, ٚتٓافػٗا عًن٢ ٖنصٙ ايكنط٣,    

ٚزبٸ ايهعف يف أبطؾن١ٝ عكنط٠ ْفػنٗا, إش مل    

                                                 
 . ك٤٤ٚ ٖػ ٗول 3
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ا٤ٌُ٘ظة ٖٓ  ٜة أُذب  دؿ     اًرا ُ ٤ت ٓج ٝر   ار 
 ٤ٌُِ٘ظة

ٜهننٔ هلننا َننٔ ٜتننٛىل أَطٖننا, بػننبب   

قننننننعٛب١ اٱتكنننننناٍ بننننننني َطنننننننع  

ا٭بطؾننننن١ٝ ٚايكنننننط٣ ايتابعننننن١ هلنننننا,   

فتعطٸننننننننت ايهٓننننننننا٥ؼ يٲُٖنننننننناٍ  

ٚأقنبشت فننطز كناظٕ يًشبننٛب,   

ٕٸ املػننننٝشٝني مل    ٜعننننٛزٚا  مبعٓنننن٢ أ

ٜػتطٝعٕٛ ايك٠٬ فٝٗنا, ٖٚنصا َنا    

 ٛ   1 شنننطٙ املطننطإ اغننطٝفإ نذنن

سٝنح   1918سُٝٓنا ظاض ايكطٜن١ غن١ٓ    

ادتُع باملػٝشٝني ايكًًٝني ٖٓاى 

٫قاَنننن١ قسٸاغننننات مبٓاغننننب١ أعٝنننناز   

امل٬ٝز, إش نإ َٔ املتعصٸض إقاَتٗنا  

يف بعنننن  ايهٓنننننا٥ؼ يعننننسّ ٚدنننننٛز   

َننصبض, َٚٓٗننا نٓٝػنن١ باَؿننُـ,    

ٝفإ َننننٔ آيننننا سٝننننح طايننننب اغننننط

ايكطٜننن١ ْعُنننإ آينننا بتنننأَني سٝنننا٠    

مجاعنننننن١ املػننننننٝشٝني يف ايكطٜنننننن١,   

ٚعنننننننسّ اٱعتنننننننسا٤ عًننننننن٢ سطَننننننن١   

نٓٝػننننتِٗ, باعتباضٖننننا بٝتٶننننا َننننٔ   

بٝٛت اهلل, فاغتذاب اٯيا يطًب٘ ٚأَط بطفع 

ٕٸ ايكطٜن١    ايتي َٔ ايهٓٝػ١. ٚشنط نذنٛ أ

ينننٝؼ فٝٗنننا قػنننٝؼ ىنننسّ أٖايٝٗنننا اينننصٜٔ    

ٌ َػنننننٝش١ٝ, ٚغنننننذٸٜ٪يفنننننٕٛ عؿنننننط٠ بٝنننننٛت 

                                                 
حووٚ بطزص ح اي، تأر٣ا دبزػ٤ة ػوزا اٌُِ ا٤ٗة،  1

 .28، 1008بـ اي 
 

أمسا٤ ايعٛا٥ٌ املػٝش١ٝ فٝٗنا, ٚاملنعاضا اينيت    

ناْننننت َػننننذٸ١ً بأمسننننا٥ِٗ, َٚننننِٓٗ بٝننننت  

طننننا ٖنننصإ  يُٓٝننن١ ٚبٝنننت زاٚز بنننين, ٚقنننس تٴ  

ٕ, ٚنننإ ٜؿنناضنِٗ يف ٖننصٙ املًهٝننن١    اايبٝتنن 

قُس عًٞ آينا. َٚنٔ ايعٛا٥نٌ اينيت ناْنت      

خطزؽ عٛا٥نٌ عٝػن٢, يعناظض, يٛغن١ٝ,     تػهٔ 

ٜٛغف, بٛيؼ, إٜؿٛ, مشعٕٛ, تَٛنا ٚأبًشنس   
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 بو ٣  ػوٞي  ٘ ح٢ ا٤ٌُ٘ظة

ْػنننننن١ُ. ثننننننِ   56زاٚز, ٚفُننننننٛا أفننننننطازِٖ  

أقنننننبشت ايكطٜننننن١ ًَه نننننا ينننننسا٥ط٠ ا٭ضاننننننٞ 

ٝٶا ٖٚننٛ    ايػنن١ٝٓ, ٚبكننٞ ض٥ننٝؼ ايكطٜنن١ َػننٝش

َٸننا ايهٓٝػنن١     أبًشننس سفٝننس تَٛننا ايؿننطبيت. أ

اييت ناْت ًَه ا ٭ٖايٞ ايكط١ٜ فكس أَػت 

  ا٥ب.فطز خط

ٕ اْتكنننف ايكنننطٕ ايعؿنننطٜٔ ستننن٢  أَٚنننا 

ًت ايكط١ٜ َنٔ املػنٝشٝني, غن٣ٛ ضاٖبنتني     خ

ناْتا تكُٝإ  ,نٛفَٛٔ ضاٖبات ؾاضٍ زٟ 

يف زٜننط عنننابٞ اجملننناٚض يكطٜنن١ خنننطزؽ, ٚبعنننس   

شينننو اْطنننٛت قنننفش١ املػنننٝش١ٝ َنننٔ ٖنننصٙ  

فتشننٍٛ َطنننع    ,ايهٓٝػنن١ ٚايكننط٣ اجملنناٚض٠  

نٓٝػنننننن١ ايعننننننصضا٤ يف   إىلبطؾنننننن١ٝ عكننننننط٠  أ

  ٠ ْفػٗا.َطنع عكط

ُٖنناٍ زٜننط خٓننسؽ عًنن٢ ٖننصا ايٓشننٛ    إ ٕٸإ

ٌ خػننننناض٠ َُٗننننن١ يف تنننننطاخ املٓطكننننن١,    ميجٸننننن

ثنننط ايعطٜنننل ٕ تنننتِ قنننٝا١ْ ٖنننصا ا٭أْٚتُٓننن٢ 

سننننس أؾعًننننٗا ٚايهٓننننا٥ؼ يكننننسَٗا   ٚغننننا٥ط

ٕ قط١ٜ أَعامل املٓطك١ ايػٝاس١ٝ, ٫ غُٝا ٚ

خطزؽ تتُٝع بػٍٗٛ ٚاغنع١ َٚنطٚز مجًٝن١    

عٛا٥نٌ  نجنط  أ١, ٜٚتدنصٖا  كن ٜٚٓابٝع َنا٤ زاف 

 ٚا٫غتذُاّ. عكط٠ يًٓع١ٖ

 

***** 
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 اهقٚادٝ يف اهعا٢وٞ املطٚ ٚٞ

 (من٘ذا جدٙد)

 
 

 

 

َٝدا ناٌَ مسط ا٭خت  *  

 

 ًاذا ُعين مبفَٔ٘ اهعا٢وٞ املطٚ ٚٞ؟

يف نتاب ايعا١ً٥ ٚاجملتُع يػٝاز٠ ايطاعٞ َاض أٌَٝ ْْٛا ضاعٞ إٜباضؾ١ٝ أغ ايٝا ْٚٝٛظيٓس. 

 ُاشا ْككس باملفّٗٛ؟فٚيف قفشات٘ ا٭ٚىل تططم ع٢ً إٔ يسٜٓا أظ١َ "َفّٗٛ" ايعا١ً٥. 

ًع ع٢ً ٖٜٛتٗا ٚع٢ً ٕ تهٕٛ يسٜٗا ض١ٜ٩ ؾدك١ٝ يصاتٗا, ثِ تّطأهب  ١نٌ َ٪غػ ٕٸإٖٛ 

 ٖساف ٚدٛزٖا ٚياٜتٗا.أاْط٬قٗا ٚ غػٗا, ثِ ع٢ًأ

 ايعامل يف خًكت ٘ ٜهُٔ يف "ايطغاي١". فأْاْٸإٜٔ ٜهُٔ ٖصا املع٢ٓ؟ أفًًعا١ً٥ "َع٢ٓ" ٚ

 قٝطٞ يف قٌا٭ ع٢ً دعٌأ ٕأ سبأ. "٫ٚ أخط "عا٥ًيت اٯ ٚمٛ اهلل مٛ ضغاييت َعٞ ٚخًكت

شا إضغايتو؟ ف َٔ َكتٓع ْتأ ٌٖ ٚايػ٪اٍ. ٜبتػِ اهلل دعٌأ ٕأ ٚأ ,اهلل ًَهٛت فٝ٘ سٝاأ ايصٟ

 "ايتغٝري". ١تبسأ بعًُٝ ٕأ ْو تػتطٝعإف ,انٓت َكتٓعٶ
 

 املفَٔ٘ اهلسًٛ هوعا٢وٞ

ٛٸ ٫ ٖٚٞ أ ,ٚ يسٜٓا ايٓ)ط٠ ايتكًٝس١ٜ اييت انتػبٓاٖا َٔ اجملتُع عٔ ايعا١ً٥أض مٔ ْتك

ِٸ ٫ٚ أب فا٭يًب١ٝ تكٍٛ: ا٭ ,ايٓ)ط٠ اهلط١َٝ ٚاييت ت تب فٝٗا ايػًطات ٚاملػ٪ٚيٝات ٚاملٗاّ  ث

ِٸا٭  ٫ٚز سػب تػًػًِٗ ايعُطٟ.ا٭ ّ َٚٔ ث

                                                 
اُج ٓؼة  –. بٌ ُٞر٣ٞص ٖٓ ٤ًِّة ب بَ ُِلِظلة ٝاُلٛٞ  1080ٖٓ رٛ  ٤ّٗة ب٘   هِب ٣ظٞع اجه ص. ٓٞا٤ُ  بـ اي   *

. ٗ ئةةب اُزئ٤ظةةة 2112. ٓ  ظةةا٤ز كةة٢ اُو٤ةة يا اُازب٣ٞةةة ٓةةٖ   ٓؼةةة اطةةازا٤ُ  اٌُ ث٤ٌ٤ُٞةةة  2118ا٧ٝرب ٤ٗ ٤ٗةةة اُح ز٣ةةة 
 كزع ػٌ٘ ٝا. –ٝاُلٛٞ . ٓ ٣ز ٓؼٜ  اُا و٤ق أُظ٤ح٢  طز ٤ًِّّة ب بَ ُِلِظلة د٤ٖٓاُؼ ٓة ُِزٛ  ٤ّٗة. 
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َٛض تػري عػب تٛدٝٗات٘ ٚنٌ ا٭ ,نربط ا٭ب ٖٛ امل٪ثٸففٞ ٖصا ايُٓٛشز ٜعترب ا٭

ِٸٚتٛدٸ َٛض عػب تٛدٝٗاتٗا تػري ا٭ ,تأتٞ يف املطتب١ ايجا١ْٝ , ٚاييتّا٭ ٗات٘, َٚٔ ث

  .طبٝبب ٖٛ ٕ ا٭٭ طبٝبٶا;ٕ ٜهٕٛ ابين أضٜس أٗاتٗا.  َجاٍ: ٚتٛدٸ

َٛض. فا٫غتك٬ي١ٝ ٚاملطايب١ ا٭ إىلعاملٓا غا٥ط مٛ ايتغٝري, ايتغٝري يف ايفهط ٚايٓ)ط 

ٕ أٚ يف اجملتُع نٌ ٖصا دعٌ أباؿكٛم ايؿدك١ٝ ٚاملها١ْ ايصات١ٝ يًفطز غٛا٤ يف ايعا١ً٥ 

ٕ أْػإ نٌ َا ٜسٚض سٛيٓا ايّٝٛ هعٌ اٱ ٕٸ٭ ;ظ١َ خطري٠أٜهٕٛ َفّٗٛ ايعا١ً٥ اهلطَٞ يف 

ٜٴأٜطايب ب ٝٸّأيٝ٘ بإٓ)ط ٕ   ْػإ, ٫إع ٚنطٚضٟ. ٖٚصٙ ٖٞ ايٓ)ط٠ املػٝش١ٝ يهٌ ْ٘ ؾدل َتُ

ٝٸإٗا ْ)ط٠ اهلل يًبؿط. فهٌ ْٸإبٌ   ع ٚفطٜس ٚنطٚضٟ. ْػإ يف ْ)ط اهلل ٖٛ َتُ

ْت يف ايتغٝري, إٔ تبسأ أايتغٝري ايػطٜع؟ ٖٛ  إىلفُا ايعٌُ يف خهِ ٖصٙ ايب١٦ٝ ايساع١ٝ 

ُٓا عٓٗا يف ٕ لتًو ايط٩ٜا اؾسٜس٠  اييت تهًّأب تغٝري ايفهط ٚتغٝري ايكًب, ٖٚصا ٜتطًّ

 ايبسا١ٜ  يًعا١ً٥ املػٝش١ٝ ٚيًكٝاز٠ يف ايعا١ً٥ املػٝش١ٝ.

 

 اهسؤٙا املطٚ ٚٞ هوقٚادٝ

املػٝش١ٝ يًكٝاز٠؟ ض َا ٖٞ ايط٩ٜا نٸإٔ ْٛ َٔ ٫بس ,ايتغٝري ايعاّ بعس ٖصا ايفِٗ يػٝام

 ٚبايتايٞ َا ٖٞ ايط٩ٜا املػٝش١ٝ يًكٝاز٠ يف عا٬٥تٓا املػٝش١ٝ؟

فعاٍ يتشكٝل ْتا٥ر خاق١. ايكٝاز٠ ٖٞ ايكسض٠ ع٢ً ايتشسٜس, ميتًهٗا ايؿدل يكٝاز٠ ا٭

ٜٴشك٢ َٔ ايططم تعتُس ع٢ً ايتُٝٝع ايؿدكٞ, ايع٬قات,  ٚايكٝاز٠ ػس ايتعبري يف عسز ٫ 

 ١, اؿادٝات ايتٓ)١ُٝٝ ٚست٢ ايؿطٚ  ايب١ٝ٦ٝ امُلكس١َ ٚاملتٛقع١.دتُاعٝاي)طٚف اٱ

  ٖٞ قًب تعًِٝ املػٝض, ٚفٝٗا تتٛنض ض١ٜ٩ املًهٛت بكٛض٠ 12 ننن 3: 5  ايتطٜٛبات يف َيت

ٚٳ ٝٸ١, ٖٞ بٝإ يطغاي١ ٜػٛا. ايتعًِٝ املػٝشٞ يًهٓٝػ١ ايهاثٛيٝه١ٝ  ْٸقٳدً ٗا "٬ََض فٗا بأ

ٝٸْٸإ"امل٪١َٓ ب٘" ٚ ػٝض ٚسٝا٠ اؾُاع١ٜػٛا امل ْػإ ايغا١ٜ ايكك٣ٛ يػًٛن٘: ايػعاز٠ ٔ يٲٗا تب

 . 1 بس١ٜ"ا٭

                                                 
 .1818اُاؼ٤ِْ أُظ٤ح٢ ٤ٌُِ٘ظة اٌُ ث٤ٌ٤ُٞة،   1
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ٞ ايطيب١ ايطبٝع١ٝ يف ٗا "تًبٸْٸإفعاٍ َٚٝعات سٝا٠ املػٝشٞ, أطت ايه٤ٛ ع٢ً ايتطٜٛبات غًّ

 . 1 ؾباعٗا"إيٝ٘, ٖٛ ٚسسٙ ايكازض ع٢ً إْػإ يٝذتصب٘ ايػعاز٠ اييت ٚنعٗا اهلل يف قًب اٱ

دتُاع١ٝ إعط٢ ٜػٛا فهط٠ املًهٛت مبكطًشات ٚتعابري ٚقكل فاظ١ٜ, ٖٚٞ عًُٝات أ

َٴسضن١, يري بعٝ  َجٌ ايعاضا ٚتأثري ا،ٝا ع٢ً  :َج٬  ,٠ عٔ ٚاقعٓا َٚػت٣ٛ تفهريْاسٚثكاف١ٝ 

اخل . ١.. منٛ ايبصض٠, منٛ سب١ اـطزٍ, اـُري٠ اييت ؽُط ايعذني نًّ٘, ايهٓع ٚايً٪ي٪٠ املسفْٛ

ِٗ املػانني بايطٚح, اؿعا٢ْ, ايٛزعا٤, اؾٝاا ْٸإ"ع٢ً: فِٗ ٜػٛا بٓا٤ ٖصا املًهٛت فٝعطٸأ اَٸأ

 . 12 ننن 3: 5ْكٝا٤ ايكًٛب, قاْعٞ ايػ٬ّ ٚاملهطٗسٜٔ"  َت٢ أاؿل, ايط ا٤,  إىلٚايعطاف 

فٛدس,  ا فعاف ٚنإ نا٫ املًهٛت املكسّ ٖٛ  ا٫غتكباٍ ٚاي سٝب با٫بٔ ايصٟ نإ َٝتٶ

٘ املهإ سٝح اؿب ٚايعسٍ ْٸإٚاط٬م ايعبٝس .  إيباؽ ايعاضٟ, ظٜاض٠ املطن٢طعاّ اؾا٥ع, إ

 ٜػٛزإ.

امل٪غؼ  ْ)اّ ايكِٝفاملًهٛت ٜطسٌ َٔ تٛقعاتٓا اـٝاي١ٝ ٜٚػتكط يف املهإ ايصٟ ٜػٛز فٝ٘ 

ب يًبؿط. يصيو ًَهٛت ٜػٛا ٖٛ بٝإ ايٛدٛز يًُذتُع سٝح ايٓاؽ َتكاؿ١ ع٢ً سب ا٭

عطا٤ ق١ُٝ يًٓاؽ َسع١َٛ إب َٚع بعهٗا ايبع . ٚتكِٝٝ ٖصا اجملتُع َٔ سٝح ٭َع ا

 باـس١َ ٚايتٛاقٌ.

ايكٝاز٠ َٔ ٚد١ٗ ْ)ط َػٝش١ٝ. ٖصا ٖٛ  قٛاْني ٚسكٛم ٚٚادباتا ايتطٜٛبات تفعٸٌ شٶإ

ٛٸ ٍ اؾصضٟ ايصٟ دًب٘ ٜػٛا يعاملٓا, ٖٛ ايتغٝري ايجٛضٟ ايصٟ دا٤ت ب٘ املػٝش١ٝ, ٖٚصا ٖٛ ايتش

ٛٸاي اؾُاع١. ٖٚصا  إىلٍ َٔ ايفطزا١ْٝ ٚا٫غتك٬ي١ٝ ٚايععي١  سٝح ايعامل ٜكٛزْا مٖٛا  تش

 ا.ثين عؿط تًُٝصٶَٔ اٱ ٤ٶَا فعً٘ َٔ خ٬ٍ تأغٝػ٘ يًذُاع١ ابتسا

ايتٛاقٌ  اييت تهُٔ, ايع٬قات ايكشٝش١فُكٝاؽ اْتؿاض املًهٛت عٓس ٜػٛا ٖٛ َعٝاض 

 إىل خطٜٔ ٚق٫ٛ سساخ, ايؿدل با٭ؾدام اٯا٭ايػًِٝ بني ايؿدل ٚاـًٝك١, ايؿدل ٚ

 ا. وٌُ ثكاف١ َكسغ١ سك  اغتهُٔ فتُعٶ , ٚاييتايع٬ق١ بني ايؿدل ٚاهلل

 ٔ ننجط َأنجط َٔ نْٛٗا ْ)طٜات ٚقٛاْني, أٗا ع١ًُٝ ْٸإٖصٙ ٖٞ ايٓ)ط٠ املػٝش١ٝ يًكٝاز٠, 

                                                 
 .1813اُاؼ٤ِْ أُظ٤ح٢ ٤ٌُِ٘ظة اٌُ ث٤ٌ٤ُٞة،   1
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ُٶإنْٛٗا ٖٝهًٝات تؿه١ًٝٝ,  ا ايؿعٛض بايط ١ ٚاؿٓإ ْٗا ايٛدٛز يف ايعامل ايصٟ ٜطيب زا٥

 س اّ.ٚايطساب١ ٚاٱ ٚايسف٤

يصيو دعٌ ٜػٛا ْ)ط٠ املًهٛت َٛدٛز٠ يف سٝاتٓا ا٫عتٝاز١ٜ ٚيف أنجط ايفعايٝات اييت 

ِٸ إيٝٗا يف َٜٛٓا. فٛدٛز املًهٛت ٫ ٜكتكط فكا يف ايهٓٝػ١ بٌ يف ايبٝت, ايعٌُ ٚايعا١ً٥  (ْٓ

ِٸ ايهٓٝػ١ ٖٞ ايٛدٛز ايسا٥ِ ايػعٞ يٓؿط  ٕٸأ ٫ّإ١. ايع٬قات ايكشٝش ٚيف نٌ َهإ فٝ٘ تع

ُٸًَهٛت اهلل بؿهٌ َجايٞ, فٗٞ ايع١َ٬ ٚا٭ ٚ ؾعٌ أ١ ْؿط ٖصا املًهٛت زا٠ يط١ٜ٩ املػٝض. َٚٗ

غاقف١ ٚايه١ٓٗ ٚايؿُاَػ١ ٚايطٖبإ ٚايطاٖبات ٚسػب, , ٫ تكتكط ع٢ً ا٭١ٖصٙ ايع١َ٬ فعاي

ايٓاؽ  ٤ٞـري اؾُاع١ بأنًُٗا "فػٝذنٌ ؾدل ٜػع٢ ؿٌُ َؿ١٦ٝ قاؿ١ ع٢ً بٌ 

ٚيٕٛ املا٥س٠ يف ًَهٛت اهلل. فٝكري ا٭ إىلَٔ املؿطم ٚاملغطب, َٚٔ ايؿُاٍ ٚاؾٓٛب, ٚهًػٕٛ 

  .29 – 28: 13ٚيٕٛ"  يٛقا أآخطٕٚ ٚاٯخطٕٚ 
 

 اهقٚادٝ املطٚ ٚٞ ع ًٞ حلض٘ز املطٚ 

ٚايكٝاز٠ عػب املفّٗٛ املػٝشٞ ٖٞ  ,بايتأنٝس قاز٠ ايعا١ً٥ اّ يف ايعا١ً٥ ُٖٚ ا٭أب ا٭

ٟ َس٣ ميهٓو ٚنع املػٝض يف َطنع عا٥ًتو؟" ٖٚصا أ إىلبٌ ٖٞ ايػ٪اٍ: " ,اط يٝػت تػًّ

ُٶ يكٝازتو  امنٛشدٶإخط٣, عٓسَا تهع املػٝض أا َكٝاؽ لاسو. بهًُات َا غٝهٕٛ ست

 فطاز عا٥ًتو.أيف  اايعا١ًٝ٥ غٝهٕٛ اْعهاؽ ٚسٞ اهلل َػتُطٶ

بتسأ نؿف٘ َع ؾعب اهلل ٚاغتُط َٔ خ٬ٍ ٜػٛا املػٝض َٚٔ بعسٙ اٖصا ايٛسٞ ايصٟ 

بٗصا فكا غٓشافر ع٢ً ض١ٜ٩ املػٝض يف قًب فتُعاتٓا  ,َٜٛٓا ٖصا إىل ايطغٌ ٚق٫ٛ 

 ْػا١ْٝ. اٱ

 تكٛضاتٓا عٔ اهلل -1

 ْػاْٞ ايصٟ ٜبشح عٔ َعطف١غاغ١ٝ يٛدٛزْا اٱضنإ ا٭سس٣ ا٭إٌ ايٛعٞ ايسٜين ٜؿّه

 نرب َٔ شاتٓا ٚخاضز عٓا.أٚاختباض ؾ٤ٞ 

ٜٸ ٖٛ ايبشح عٔ املع٢ٓ, ٚنٌ ايعًُٝات اييت تٓسضز نُٔ ٖصا املٛنٛا ٖٞ  اشٶإٔ فايتس

ٛٸ ٛٸ ١ٜإٔ َػت٣ٛ إٟ ايبشح عٔ ايهُاٍ ايصاتٞ. عًُٝات تسعِ ٚتك ض ع٬ق١ ٜعتُس ع٢ً ايتك
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شا إ بٓٝٓاٖا عٓ٘. فيتتكٛضاتٓا ايا ع٢ً ٜهٶأخط, ٚدٖٛط١ٜ ٚعٝٓا هلل َبين ايصٟ ْبٓٝ٘ عٔ اٯ

ٛٸ ٛٸض إا َٸأض اؿكٝكٞ هلل غٓفِٗ بايتايٞ ضغاي١ ايهٓٝػ١ ٚضغايتٓا. فُٗٓا ايتك شا بكٞ ٖصا ايتك

ٝٶأ ف٫ٛٗ  ًٹ٬ أ اف اٚ َتدًّ اٚ كف َٴ)  ٌٸٚ ضمبا   ميآْا.إٚ ضمبا تٴُش٢ فطم تطٜٛط أ , غتك

ٛٸ تكساتٓا ايس١ٜٝٓ ٚست٢ ع٢ً تعبريْا عٔ ضْا عٔ اهلل ٜ٪ثط فٝٓا ايتأثري ايعُٝل ع٢ً َعتك

ٝٸ ُٶشا تكٛضْا اهلل إ تٓا. فُج٬ ,َػٝش ٗٶ اسان ا املهاف٦ات ٜكهٞ بني اـري ٚايؿط, فٝٛظٸ اْعٜ

ٝٸ اهلل بعٝس نٌ  ٕٸأىل إؾطاض, غٝكٛزْا ٖصا ايتكٛض ٍ ايعكٛبات ع٢ً ا٭طٜٔ, ٜٚٓعٸاملٓاغب١ يًد

ٛٸأ  ػعًٓا 8: 4ا ْ)ط٠ اهلل قب١  ا ٜٛسٓا َٸأْػاْٝتٓا. إايبعس عٔ  ض اهلل ٖٛ ايٛدٛز ٕ ْتك

ٛٸ إىلقطب َٔ ايصات ا٭ ػطب١ يتطٜٛط ايكٛض٠  أنجط َٔض اهلل يٝؼ شٚاتٓا. فأٟ سٛاض سٍٛ تك

 ايص١ٖٝٓ هلل, ٚاييت نؿفٗا ٖٛ بصات٘.

ٚ أّ ا٭ب ٚق٣ٛ َٔ قب١ ا٭أبٓا٥٘ ايصٟ قبت٘ ٭ ٕٸإ ,غطا٥ٌٝيكس نؿف اهلل عٔ شات٘ ٱ

َٶ8: 4ٜٛ  1  ١٘ يف شات٘ قبْٸإٚ ايعٚد١. أايعٚز  ْٶ  تبصٍ شاتٗا لا  . 17 – 16: 3ا  ٜٛسٓا ا ٚفا

ْٸ ٕ عكًٓا أبسٟ. مٔ ْعًِ ا٭ب اؿ٘ ٖٛ ْفػ٘ تبازٍ ٚاهلل باضغاي٘ ابٓ٘ ٚايطٚح ايكسؽ ٜٛسٞ بأ

شيو يهْٛ٘ يري قابٌ يًتفػري, يري قابٌ يًفِٗ, يري قابٌ  ;ز٠ٚقسضاتٓا يفِٗ غط اهلل ٖٞ قسٸ

ضٜذ. نٝف؟ أزضاى. يهٔ ع٢ً ايطيِ َٔ نٌ ٖصا فاهلل ُنؿٹفٳ يف ايتيًط١ٜ٩, يري قابٌ يٲ

ضض. س املػٝض ٚضغايت٘ ع٢ً ا٭نؿف عٔ شات٘ يف قك١ ايؿعب ايٝٗٛزٟ, نؿف عٔ شات٘ بتذػٸ

فًكس ُأغؼ ع٢ً  ,ضٜذ ٖصا ايهؿفأا تَأعطٝت يٓا ٖٞ ايهؿف  ايٛسٞ . أفايٓع١ُ اييت 

 هل١ٝ.يًسع٠ٛ اٱ ١ا٫غتذاب

ٝٸإ ١فايٛسٞ ٖٛ ضسً ِٖ ايًش)ات أ١, قازت ايؿعب ايٝٗٛزٟ ايصٟ اخترب َع اهلل ميا١ْٝ تسضه

املػٝض ايصٟ مل ٜهتؿف اهلل باعتباضٙ املتعايٞ امل٬ظّ يؿعب٘. بٌ نؿف٘  إىل ضى٘ ٚق٫ٛ أيف ت

َٶأفأقبض اهلل  ,فل يؿعبَ٘ٔ خ٬ٍ قٛض٠ ايتٛانع املطا َٴسضٳن ا;نجط َفٗٛ ٕ اغتذاب١ ٭ ا ٚ

 ب.ٜػٛا هلصا ايٛسٞ ناْت غًل ايع٬ق١ َع ا٭

فاهلل ٜطتبا َع املدًٛقات بهٌ سط١ٜ ٚتبازٍ يف غًٛى َٜٛٞ و ّ نطاَتِٗ ٖٜٚٛتِٗ, َٔ 

هلٞ يف ٕ ْط٣ اؿهٛض اٱأٓا ممهٔ ْٸأش إٖصا املٓطًل نٌ املدًٛقات َطتبط١ ببعهٗا ايبع , 

  .5: 13 ؾٝا٤ "فع)١ُ املدًٛقات ٚمجاهلا تٴكاؽ بع)١ُ اـايل"  اؿه١ُنٌ ا٭
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٘ خٴًل ع٢ً قٛضت٘ َٚجاي٘. ْٸ٭ ;ْػإاٱ ٞعطت قٛض٠ ٚؾب٘ اهلل ٖأنجط خًٝك١ أ ٕٸأش إ

ٕ املكسض٠ ٚاملػ٪ٚي١ٝ إعطٝت يًبؿط َٔ قٹبٌ اهلل. ُٚأٚىل اييت فًصيو اؿب ٖٛ املٖٛب١ ا٭

ْػإ فعايٓا. ٚباعتباض اٱأفهاضْا, نًُاتٓا ٚأَٔ خ٬ٍ  ات ؾعٌ اؿب ظاٖطٶْػا١ْٝ خًكاٱ

ٕ أبس  ٫ ,يٓا يف ايعٗس اؾسٜس ١قٛض٠ اهلل املدًٛم يًشب, اؿكٝك١ اييت نؿفت بكٛض٠ ناًَ

عٝـ ؾطن١ تش يف ثايٛث١ٝ اهلل إْػإ شات اؿٝا٠ ايجايٛث١ٝ اييت ٜعٝؿٗا اهلل قب١, ٜعٝـ اٱ

 ػا١ْٝ اييت ْكؿٗا اهلل قا١ُ٥ ع٢ً اؿب ٚايؿطان١ ُٖٚا دٖٛط سٝاتٓا املػٝش١ٝ.ْا اٱشٶإاؿب. 

فعْا ؾعٌ ايع٬ق١ َع خايكٓا املٓبع يٛدٛزْا ؼٚخ٬ق١ ملا دا٤, ضيبتٓا يف ايٛعٞ ايطٚسٞ 

نجط يطٚح اهلل يف سٝاتٓا, ٚا٫غتذاب١ هلصٙ املعطف١ ٖٚصا أاملًتعّ, ٚتكٛزْا ػاٙ َعطف١ ٚٚعٞ 

ٓٸا أْاغٶايٛعٞ بططم  ؽ َٓص ْؿأتٗا ٚست٢ ْٗاٜتٗا ٖٞ سكٝكٝني  فسع٠ٛ ايهتاب املكسٸ اػعٌ َ

فكٞ ٚايعُٛزٟ هلل, ايبعس ايعُٛزٟ ٖٛ ا٫ْفتاح ْاؽ . ٖٚصا ٖٛ نُاٍ ايٛعٞ ا٭إٔ ْهٕٛ أ

فكٞ ٖٛ ايٛعٞ يفِٗ اهلل بًغتٓا َٚجايٓا ٚطكٛغٓا ٚاييت ٖٞ عاز٠  يًُذس ايعًٟٛ, ٚايبعس ا٭

 قسٚز٠.

 اغتُطاض١ٜ ٚسٞ اهلل -2

ات نجري٠ ْبٝا٤ َطٸْا َٔ قسِٜ ايعَإ بًػإ ا٭٤ٜكٍٛ يٓا ايكسٜؼ بٛيؼ: "نًِّ اهلل آبا

ٚب٘  ٤ٞا يهٌ ؾُٓا بابٓ٘ ايصٟ دعً٘ ٚاضثٶخري٠ نًّٜاّ ا٭ٚمبدتًف ايٛغا٥ٌ, ٚيهٓ٘ يف ٖصٙ ا٭

  .3 ننن 1:1اْٝني خًل ايعامل. ٖٛ بٗا٤ فس اهلل ٚقٛض٠ دٖٛطٙ, وفر ايهٕٛ بك٠ٛ نًُت٘"  عرب

ـّٜٚٛسٓا اٱ س يف قاٚض٠ بني ٜػٛا ل َطنع١ٜ ٜػٛا ٚايٛسٞ اؿٞ ٚاهلل املتذػٸلًٝٞ 

ب ٚنفاْا, فأداب٘ ٜػٛا: أْا َعهِ نٌ ٖصا ايٛقت, َٚا عطفتين بعس ضْا ا٭أٚفًٝٝب: "ٜا غٝس 

ٞٸ" نب فٚإٔ ا٭ب ٫ ت٪َٔ بأْٞ يف ا٭أب؟ ب, فهٝف تكٍٛ: أضْا ا٭ٜا فًٝبؼ؟ َٔ ضآْٞ ضأ٣ ا٭

  .10 ننن 8: 14 ٜٛسٓا 

َٚننا  ًنن٘ ٖنننصا    ,بننٌ بؿنندل   ,ميننإ بعكٝنننس٠ ٚسػننب  ٫ٚ ْككننس اٱ  ٫ٚ أميننإ  املغننع٣ ٖننٛ اٱ  

ٖٞ ايططٜكن١ يهؿنف اينٛسٞ اينصٟ      ,ب َٔ بعسٖا َٔ ايتعاّا ايعكٝس٠ َٚا ٜ تٸَٸأ .يٝٓاإايؿدل 

ايهنننجري َنننٔ   , ينننصيو منننٔ ْؿنننٗس اؾٖٛطٜننن١. ٚاينننٛسٞ ٖنننٛ ػنننسز َػنننتُط    وتهنننٔ اؿكنننا٥ل 
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ٟ ايهٔ ٜبك٢ ن٬ّ اهلل ثابتٶ ١,ٕ تهٕٛ ظا٥ًأاملعتكسات ٚايطكٛؽ ممهٔ  نؿنف٘ َنٔ خن٬ٍ     , ٚاينص

 . 1 ا٫بٔ ثابت

غاغ١ٝ يًكٝاز٠ املػٝش١ٝ ٖٞ تباع١ ؾدل ٜػٛا املػٝض. َٚطنع١ٜ ضغايتٓا ا ايكاعس٠ ا٭شٶإ

 بٝ٘.أٜػٛا, ض٩ٜت٘, ٚسًُ٘ ٭دٌ ايبؿط١ٜ ْٚؿط ًَهٛت  ٖٞ

ٛٸ ًَهٛت اهلل َبينٸ ٕٸأعًٔ أٜػٛا    ايعَإ أٟ ايتغٝري يف ايكًب "ٚ ا٫ٖتسا٤  أٍ ع٢ً  ايتش

  .15: 1َٓٛا باٱلٌٝ"  َطقؼ آٚاق ب ًَهٛت اهلل, فتٛبٛا ٚ

خطٜٔ, ايعامل ٚاهلل. ايبؿاض٠ ٚايتغٝري يف ايكًب ٖٛ ايططٜك١ اؾسٜس٠ َٔ فِٗ ايصات, اٯ

خباض اؾسٜس٠ سٍٛ َا بعس املٛت, بٌ ٖٛ ا٭ ١ٕ ْفِٗ املًهٛت سايأباملًهٛت ٫ نُا اعتسْا 

ٚامل)ًّٛ غٝٓاٍ  ,دا٥عٶاا, ٫ٚ اؾا٥ع ضض, سٝح ٫ ٜبك٢ ايفكري فكريٶاؿاي١ ايطا١ٖٓ ٖٓا ع٢ً ا٭

ٕ اهلل أ ٜٞسٜٓا, ٚايبؿط٣ ٖأًَهٛت اهلل بني  ٕٸأغاغ١ٝ ٚاؾٖٛط١ٜ ٖٞ ٜػٛا ا٭ ١ايفطح. فطغاي

 فعٸاٍ يف سٝاتٓا.

ٚفط" أتٝت يتهٕٛ هلِ اؿٝا٠, ٚتهٕٛ هلِ أًٝٞ ٖصٙ ايطغاي١ بعباض٠: "لل ٜٛسٓا اٱـّٚقس 

 املػٝض يف سٝاتٓا. ١ا ٫ تٛقف يعٌُ اهلل يف عاملٓا ٫ٚ تٛقف يطغايشٶإ . 10: 10 ٜٛسٓا 

بٓا٤ اهلل يف تتُِٝ عًُ٘ ع٢ً إٔ ْهٕٛ أ٫ ظايت ضغاي١ املػٝض َػتُط٠ يتسعٛ يًشٝا٠, يتسعٛ 

شا نإ إعكٛيٓا يف اي٫ٛز٠ اؾسٜس٠, نُا قطٸح ايكسٜؼ بٛيؼ: "ٚ ْٗا تسعٛ يتذسٜسإضض, ا٭

  .17: 5قٛض 2دسٜس٠: ظاٍ ايكسِٜ ٖٚا ٖٛ اؾسٜس"   ١سسٷ يف املػٝض, فٗٛ خًٝكأ

ْٶإفاملػٝض مل ٜهٔ  دٌ قه١ٝ َع١ٓٝ, ٖٚصٙ ايكه١ٝ بعٝس٠ نٌ ايبعس أ, َات َٔ اا غاشدٶْػا

نإ املػٝض قاسب ايع٬ق١  , فكسايعهؼبٌ ب ,ٚ ست٢ يف عكطْاأْصاى آعٔ ظطٚف ايعامل 

ٜٴأضاز أايصٟ  ,ٚقاسب ايفهط ايكشٝض ايجاقب ,باملت١ٓٝ با٭ دطز ايعامل َٔ زا٥ط٠ ايهطا١ٖٝ ٕ 

 ٚاؿكس اييت ٫ ْٗا١ٜ هلا.

دتُاع١ٝ اؾسٜس٠ املطتبط١ بايعٗس ايصٟ ضٜذ, ٚاـس١َ اٱأيتع٢ً اْفتاح عًٔ اٱأيصيو 

 ل يطغاي١ املػٝض.اييت ناْت ًَدٸٚ  12ننن  1: 5بٌ  َت٢مساٙ املًهٛت يف خطبت٘ ع٢ً اؾأ

                                                 
 .1604اُاؼ٤ِْ أُظ٤ح٢ ٤ٌُِ٘ظة اٌُ ث٤ٌ٤ُٞة،  1
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ٛٸ  ,اٜهٶأبٌ يف سٝاتٓا  ,ًَهٛت اهلل ٫ بعس ٚفاتٓا ٚسػب ْتًّك٢ٕ أٍ اؾٖٛطٟ, ٖصا ٖٛ ايتش

, ٚايصٟ املػٝضيٝ٘ إٖتسا٤ اؿكٝكٞ ايصٟ زعا َٔ خ٬ٍ خس١َ ٖصا ايعامل ا،تاز. ٖصا ٖٛ اٱ

 ٜػتذٝب هلصٙ ايسع٠ٛ.ٌ ايتشسٟ املػتُط يهٌ َٔ ميجٸ

ًَهٛت اهلل يف ٚغا ايعامل  إىلٖتسا٤ زٟ ؾاضزٕ ايكٛيف ٜسعٛ يتذسٜس ايطٚسا١ْٝ ٚاٱ تٝاض

ْفكاٍ ايجٓا٥ٞ يف ايؿهٌ ايطٚسٞ, ٜٚعترب ايطٚتني ايصٟ ٜعاْٞ َٔ زَاض اؿطٚب. فٗٛ ٜطف  اٱ

ٛٸ٫ َٚا ٖٛ َأيٛف يف اؿٝا٠  ُٶ ؼ خط ٚسٞ يًصات ٚيٰسػاؽ ايطيف ايتذطب١ ٚاٱ إىل منٛ ازا٥

ٚيًدًٝك١ ٚهلل. فك٠ٛ ٚبكري٠ اؿٝا٠ املػٝش١ٝ عٓس تٝاض زٟ ؾاضزٕ ٖٞ ايتًصش باؿٝا٠, ايهؿف 

ٝٸ ١ يًٛسٞ يف ايعٌُ, تك١ٜٛ ايطٚابا نُٔ اؾُاع١ َٔ خ٬ٍ اؿب عٔ ايك١ُٝ ٚاملع٢ٓ, ض١ٜ٩ س

 ٚايتعإٚ.

ٞٸٚايػ٪اٍ اؾٖٛطٟ يتٝاض زٟ ؾاضزٕ ٖٛ: نٝف تػتطٝع زٜٓاَٝه١ٝ سهٛ  ض اهلل اؿ

ٝٶُٗا ْٚتًّكؾٝا٤ اييت ْتعًّٕ تهٕٛ َٓ)ٛض٠ َٔ خ٬ٍ ٚفط٠ ا٭أٚسٜٝٛت٘    ا؟اٖا َٜٛ

ا َٔ خ٬ٍ اؿٝا٠ نًٗا, َٔ هلٞ نإ يٝهٕٛ َٛدٛزٶاؿهٛض اٱ ٕٸإهٝبٓا تٝاض زٟ ؾاضزٕ: 

َعاْا٠ ا َٔ خ٬ٍ ايتكًٌٝ ٚا٫م٬ٍ يف هٶأٜٚ ,خ٬ٍ زف٦ٗا ٚاؾعاعٗا, قٛتٗا ٚسٜٝٛتٗا ٚمجاهلا

 ٕٸإمل ٚايهعف. نٌ ؾ٤ٞ ٜكف٘ يٓا تٝاض زٟ ؾاضزٕ ٖٛ  ٜس اهلل . ٚخالت٘ ناْت "املٛت ٚا٭

 ّ نٌ ايتًصش ٚاؿ١ٜٛٝ يف سادات ايعامل".هل١ٝ َٔ قًب اهلل ٚسب٘ تكسٸايٓاض اٱ

أٍٚ املسعٜٛٔ ٍٚ املسعٜٛٔ ي٬غتذاب١ ملًهٛت اهلل. ُٖا أّ ُٖا ب ٚا٭َٔ ٖصا املٓطًل, ا٭

 عها٤ ايعا١ً٥.أقطاض نطا١َ إْػإ يف طا١َ اٱٱقطاض ن

ٓٸ تعطٞ املعطف١ اؿكٝك١ٝ ٚفطاز ايعا١ً٥, أب ايكػ٠ٛ تعٜس َٔ سط١ٜ فا٭فعاٍ اييت تتذ

س ايع٬قات ايطٝب١, ٚؽسّ يتععٜع ٚتّٛي ْػا١ْٝ,ظ ايتفاع٬ت اٱيًك١ُٝ ٚايهطا١َ ايؿدك١ٝ ٚتععٸ

 ٌ َٔ اـٛف.ايكِٝ اييت تعطٞ ايطدا٤ ٚتكًّ

 ٖٞ ايهت١ً اؾٖٛط١ٜ يبٓا٤ املًهٛت, املهإ سٝح اؿب, ايعساي١ ٚايػ٬ّ تػٛز.ٖصٙ 

***** 
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 أد  احلس  

 باألًظ ٗاهَٚ٘

 

ٜعكٛب أفطاّ َٓكٛض 

  

ٔٳ ٚايهتٸنابٳ      قبٌ إٔ ْػُع منٔ ا٭زبنا٤ٳ ٚاملفّهنطٜ

يف ايعننطام ٚا٭قطنناض ايعطبٝنن١ يف بساٜنن١ ايٓكننف 

" أزب اؿننطب",   نايجنناْٞ َننٔ ايكننطٕ ايعؿننطٜٔ بنن   

"أزب املكاَٚنن١" يف فطْػننا ٚفًػننطني    نمسعٓننا بنن 

" أزبننا٤ ٚؾننعطا٤ املكاَٚنن١" ٚقطأْننا   نٚيريُٖننا, ٚبنن

ٛٸعننن١ ننننُٔ  منننناشز َنننٔ ايٓتادنننات ايكًُٝننن١ املٓ

 1948ٖصا ا،ٛض يف أعكاب سطب فًػطني عناّ  

ٚسننننطب اؾعا٥ننننط ٚسننننطب عٴُننننإ يف ايعكننننسٜٔ     

َننٔ ايكننطٕ املٓكننطّ. يهننٔ    اـنناَؼ ٚايػننازؽ 

ٍ عًُٝات املكا١َٚ  اٱغنطا٥ًٝٞ أفنطظت    يٲسنت٬

ْتادننات أزبٝنن١ َننٔ ٚسٝٗننا ٚتأثرياتٗننا بننطيِ َننا 

ٝٸ     ١ننن ٚانب ٚؽًنٌ عًُٝنات املكاَٚن١ ايفًػطٝٓ

ايعطبٝننن١ َنننٔ سنننطٚب ايتشطٜنننط    نننننن  ايًبٓاْٝننن١نننننن 

 ٓ هبنننن١ يف ٚايٓهػنننن١ ٚايكننننُٛز ٚاٱغننننتٓعاف ٚاي

تنن٢ إشا إغننتعط  , س1973ٚ  1967ٚ  1956ا٭عننٛاّ 

ن اٱٜطا١ْٝ, ٚزاَنت مثاْٝن١    أٚاض اؿطب ايعطاق١ٝ

أعٛاّ, ٚاقتهت غن١َ٬ اينٛطٔ ٚاؿفناظ عًن٢     

ايهطاَننننن١ اٱْػنننننا١ْٝ إٔ تبنننننازض أقننننن٬ّ ا٭زبنننننا٤  

ٚايهتٸننناب ٚاملفّهنننطٜٔ إىل ضفنننس ايعُنننٌ اؿطبنننٞ     

بكننننن٣ٛ ضٚسٝننننن١ َٚعٜٓٛننننن١ ٚ اغننننن١ٝ لجٸًنننننٗا   

ْتادننات يف سكننٍٛ املكاينن١ ٚايككٸنن١ ٚاـنناطط٠    

يككٝس٠ ٚايتشًٝنٌ ايطقنني. فٗنصٙ ايهنطٚب     ٚا

ٝٸننننن١ اينننننيت تٛاننننننب أسنننننساخ  يف ايٓتادنننننات اٯْ

ٚٚقا٥ع اؿطب املػتعط٠ تٴُجٸٌ أسنس ْنٛعٳٞ "أزب   

اؿننننطب", ٖٚنننننٛ اٯْننننٞ اينننننصٟ تٓؿننننطٙ ٚغنننننا٥ٌ    

اٱعننن٬ّ ايَٝٛٝننن١: اجملننن٬ت ا٭زبٝننن١ ٚايفهطٜننن١    

َٸا ايٓٛا  ٚاٱقتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايعػهط١ٜ; أ

ٜ  اايجننن كنننسض بعنننس اْطفنننا٤ أٚاض    ْٞ, فٗنننٛ اينننصٟ 

اؿننننطب, ٚقنننننُت املنننننسافع, ٚقطقعننننن١ ايػننننن٬ح,  

ٚينناضات ايطننا٥طات, ٚاْفذنناضات ايكننٛاضٜذ; ٭ٕ  

نتابات َٚ٪يفنات ٖنصا ايٓنٛا ايجناْٞ َنٔ "أزب      

اؿنننطب" غنننٛف تهنننٕٛ يف َٓنننأ٣ عنننٔ اؿُاغننن١  
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ٚاملبايغننن١ ٚايتعٜٚنننط ٚاـطنننأ, بنننٌ غنننٛف تهنننٕٛ    

ٚٸْنن١ يف ننن٤ٛ اؿكننا٥ل املؿننٗٛز٠,      ْتاداتٗننا َس

ثا٥ل املٓؿٛض٠, ٚايكٛض املط٥ٝن١ يف ا٭ؾنطط١   ٚايٛ

 ايهتابنن١ ىتًننف عننٔ يفايتػننذ١ًٝٝ, ٚأغننًٛبٗا 

ٝٸنن١, ٖٚننٞ تهننٕٛ أقننطب إىل     أغننًٛب ايهتابننات اٯْ

ضٜذ ٚؼًٝننٌ ايننسٚافع اؿكٝكٝنن١ يًشننطب,    أايتنن

ٓٸنننننٞ, ٚايطنننننطف   ٚإىل تؿننننندٝل ايطنننننطف املتذ

امل)ًننننّٛ, ٚإبننننطاظ املطنننناَع, ٚنننننشاٜا اٱبتننننعاظ    

يننننننبطـ ٚايفتنننننننو  ٚاٱغننننننتغ٬ٍ, ٚننننننننطٚب ا 

ٚايتنننننننسَري, ٚمماضغننننننن١ اٱَتٗنننننننإ, ٚاْتٗننننننناى 

اؿطَات, ٚاضتهاب اؾطا٥ِ. فٗصٙ ايٓٛاسٞ َٔ 

ضٚاٜات, قكل, ٚقا٥ع اؿطٚب غٛف ػػٸُٗا 

, قكننننننا٥س, ضغننننننا٥ٌ,  أٚبطٜتنننننناتَػننننننطسٝات, 

يٝٓطبننننننل  عًٝٗننننننا تػنننننن١ُٝ "أزب   َٚننننننصّنطات

 اؿطب".

يف إفتتاسٝنننن١ فًنننن١ " ايجكافنننن١ ا٭دٓبٝنننن١" 

اـننام  1981ايطابننع يعنناّ   ايبغسازٜنن١ بعننسزٖا 

بنننأزب اؿننننطب ٚاملكاَٚنننن١ يف ايعننننامل اؿننننسٜح,  

نتنننننب ض٥نننننٝؼ ايتشطٜنننننط ؼنننننت عٓنننننٛإ  أزب  

َٸن١       ٓٸنا أ اؿطب ٚاملكا١َٚ.. ملناشا؟  قنا٬٥: "َنا ن

تطٜس اؿطب, ٚيهٓٓا مب ٚطٓٓنا ْٚػتبػنٌ يف   

ٖهنننصا ؾننناضى ايؿنننعب يف اؿنننطب  اينننسفاا عٓننن٘.

ٓٸن٘ ٚعػنهطٜت٘ قبنٌ ننٌ ؾنن٤ٞ       , بعًُن٘ ٚأزبن٘ ٚف

زٚضٙ, ٚقنناض أزب اؿننطب ظنناٖط٠   يننٮزب ٚنننإ 

دسٜس٠ يف ثكافتٓا ايّٝٛ. ٚضأٜٓنا ننطٚض٠ إّطن٬ا    

ا٭زٜننب ايعطاقننٞ ٚايعطبننٞ عًنن٢ مننناشز َننٔ أزب  

اؿننطب ايننصٟ أْتذتنن٘ ؾننعٛب ايعننامل املدتًفنن١  

يتهٕٛ ض٩ٜتٓا ٚانش١ ٭زبٓا بني آزابِٗ يف ٖصا 

ٝٸاتنننن٘      املٛنننننٛا, ٚيٓتعننننطٸف عًنننن٢ أؾننننهاي٘ ٚتكٓ

َٸ١ ٚاٱْتباٖا َٸتٓا ُأ ت ٚاملعاْٞ اؾسٜس٠ فٝ٘. فأ

َػننتٗسٳف١ َننا زاَننت تكننطٸ عًنن٢ ٚدننٛز نننطِٜ     

ٚاغتك٬ٍ ٚسط١ٜ, َٚا زاَت تطٜس بٓنا٤ ٚإعُناض   

 ٚطٓٗا باـري املتّٛفط فٝٗا."

َٚٔ ٖٓا نإ ع٢ً ا٭زٜب, بكٛض٠ خاقٸن١,  

إٔ ٜنن٪زٸٟ زٚضٳٙ بٛغننًٝت٘ ايٛسٝننس٠ ايؿننطٜف١, أ٫   

َٚؿننناعطٙ ٖٚنننٞ ايتعنننبري عنننٔ آضا٥ننن٘ ٚخنننٛاططٙ    

ٚإعنن٬ٕ قننٛت٘ اٱدتُنناعٞ ٚاٱْػنناْٞ بهننٌ َننا  

أٚتننٞ َننٔ إبننساا. ٚيف فكننط٠ ٫سكنن١, قنناٍ ض٥ننٝؼ   

 ايتشطٜط:

ٕٸ يهٌ سطب طبٝعتٗنا َٚربضاتٗنا,    "َعطٚف أ

فنننننننٓشٔ إش ْنننننننصنط اؿنننننننطب ايعاملٝننننننن١ ا٭ٚىل   

ْٴنننسٜٓٗا ٚننننصيو اؿنننطب ايعاملٝننن١     بايػننن٤ٛ, ٚ

ٝٸنننٞ بهنننٌ      ايجاْٝننن١, ْٚكنننف ننننسٸ دطا٥ُٗنننا, ٚم

ايتشطٜننط, ْكننسٸؽ َعنناضى ايننسفاا إميننإ سننطٚب 

عنننننٔ اينننننٛطٔ, ٚاغنننننتعاز٠ اؿكنننننٛم, ٚ اٜننننن١    

ُٶنا بنني    ٌٸ ايتُٝٝع قا٥ ايهطا١َ ٚاملػتكبٌ. فًٝ)

ٜٴننسٜٔ اؿننطب اٱ غننتعُاض١ٜ, ْٚننلٸ وٝننٞ ْننلٸ 

ٝٸننن١   ايؿنننٗاز٠ ٚفنننس اينننٛطٔ, ٚيٓػنننتفٹس َنننٔ فٓ

َٚػننننت٣ٛ اٱثننننٓني يف ايتعننننبري. آًَننننني بننننأزب     
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ٛ    ععطبٞ َتكسٸّ قنسٜط   ادؼ ًن٢ ايتعنبري عنٔ ٖن

ٛٸ٫ت, ٚقسٜط ع٢ً إٔ ٜهٕٛ غ٬سٶا  َٚؿاعط ٚؼ

 نسٸ املعتسٜٔ عًٝٓا."

ٜٴككٸنننط ا٭زبنننا٤ ايعطاقٝنننٕٛ يف تكنننسميِٗ  مل 

٢ َننٔ أزب اؿننطب خنن٬ٍ ايعكننسٜٔ  قننٓٛف ا ؾننتٸ

ايتاغننننع ٚايعاؾننننط َننننٔ ايكننننطٕ املٓػننننًذ, فكننننس   

دنننننا٤ت ْتادننننناتِٗ بٗنننننصٙ ايكنننننٓٛف: قكنننننٝس٠ 

اؿننننطب, قكٸنننن١ اؿننننطب ايطًٜٛنننن١ ٚايككننننري٠,    

١, املػنننننننطس١ٝ, املنننننننصّنطات, املكايننننننن١,  ايسضاغننننننن

اـاطط٠, ايؿٗاز٠. ٚإشا ناْت ايٓتادنات اينيت   

نتبنننننت ْٚؿنننننطت إبنننننإ عكنننننسٳٟ ايجُاْٝٓٝنننننات  

ٝٸنننننن١     َٴتٸػنننننن١ُ بايتأثٸطٜنننننن١ ٚاٯْ ٚايتػننننننعٝٓٝات 

ٝٸننننن١ ٚبطنننننابع ايػنننننطع١, فايٓتادنننننات   ٚاٱستفاي

نننن  بعس إٔ ٚنعت اؿطب أٚظاضٖاننن املكب١ً عُٓٗا 

   ْ هنر ٚأعُنل ٚأٚقنع    غٛف تهنٕٛ عًن٢ ا٭ضدنض أ

ضٜذ ا٭َنننِ ٚايؿنننعٛب, أيف اينننٓفؼ ٚأخًنننس يف تننن

ٚعٓسَا ٜتٓاٍٚ ايّٓكاز ٖنصٙ ايٓتادنات باينسضؽ    

ٗٴننننننِ     ننننننننن٫ ضٜننننننب ننننننننن ٚايتشًٝننننننٌ ٚايتكٝننننننِٝ, ف

ش)ٕٛ ظطٚف ٚعٛاٌَ ف ٠ اؿنطبني, َٚنا   غًٝ

ٛٸ٫ت َٚػنننتذسٸات, ٚس٦ٓٝنننصٺ     بعنننسُٖا َنننٔ ؼننن

ٜطًكنننننٕٛ أسهننننناَِٗ ٚونننننسزٕٚ تكُٝٝننننناتِٗ,    

اتِٗ يًٓتادننننننننات يف ننننننننن٬ ٜٚٛدٸٗننننننننٕٛ ْكننننننننس

َٸنننا املطنننايعٕٛ ٚايكنننطٸا٤      اي)نننطفني املتبنننآٜني. أ

ٜٶنا يف     اؾازٸٕٚ, فُِٓٗ َٔ ٜٓؿنسٸٕٚ إْؿنسازٶا قٛ

اٱقباٍ ع٢ً قطا٤تٗا بسافع اٱْبٗناض با٭غنًٛب   

ايػننطزٟ أٚ ايبٝنناْٞ, ٚبننسافع إغننتكا٤ ايننسضٚؽ     

ٚٸز مبعطفنننننن١ سكننننننا٥ل   ٚايعٹبٳننننننط, ٚبباعننننننح ايتننننننع

ٖننا ٚؾننطٸٖا, ٚبننني   ا٭سننساخ ٚايتُٝٝننع بننني خري  

اـطننننننأ ٚايكننننننٛاب يف غننننننًٛنٝات ايػاغنننننن١    

٭فنننننننننطاز اٚايععُنننننننننا٤ ٚايكننننننننناز٠ ٚا٭سنننننننننعاب ٚ

 املتّٓفصٜٔ.

مل تٓكطع ايهتابات ا٭زبٝن١ يف فناٍ "أزب   

اؿنننطب", ٚينننٔ تٓكطنننع بتّٛقنننف اؿنننطب. أدنننٌ,  

يكنننس امػنننط ٜٚٓشػنننط َنننسٸٖا ٚغنننا  املعُعنننإ  

ٚايكنننندٳب ٚاهلٝذننننإ ٚاٱغننننتعاض, يهٓٗننننا يننننٔ    

ٝٶننن ا, ٚينننٔ ٜبٗنننت ضْٚكٗنننا َنننا زاَنننت   تٓهنننب ْٗا٥

ُٸ١ ايكطاا ايبؿطٟ امل٪غف َنٔ    اؿطب  ٖٞ ق

أدننٌ ؼكٝننل أٖننساف ٚأيننطاض ٚأطُنناا َازٸٜنن١, 

تكابًننٗا ٜك)ننن١ ضٚسٝننن١ أٚ نننُري١ٜ عًننن٢ ٚدننن٘   

ايبػننٝط١; ٚأضدٸننض إٔ اٱقبنناٍ عًنن٢ َطايعتٗننا    

غننننٝتعاٜس يف ا٭دٝنننناٍ ايكابًنننن١ بػننننبب تننننٛايٞ  

٭ظَننات  اؿننطٚب املتّٛقعنن١ ٚاؾننتسازٖا, ٚتعننسٸز ا   

اينننننيت تػنننننببٗا. فٗنننننٞ ٚإٕ ُنتبنننننت يتكنننننٜٛط     

ٚؽًٝنننس أسنننساخ دػننناّ غنننًفت, ٚإبنننطاظ ٚقنننا٥ع  

ٝٶننننا, ١ٜ عننننربت, يهٓٗننننا غننننتغسٚ ظازٶا ثكافَكننننري

ٝٶنا ٭بٓنا٤ ا٭دٝناٍ املكبًن١, ٚأضدٸنض        ٜٶنا, َعطف فهط

ٕٸ ايطٚاٜننن١ ٚايككٸننن١ ايطًٜٛننن١ ٚاملًشُننن١ غنننٛف  أ

تهٕٛ آْصاى يف َكسٸ١َ ا٭عُاٍ ايبناضظ٠ امل٪ّيفن١   

سنننٞ َٚٛننننٛا أسنننساخ ٚظنننطٚف اؿنننطب, َنننٔ ٚ

ٝٸننننع بنننن٘ طبٝعنننن١ ٚأغننننايٝب ٖننننصٙ     ْ)ننننطٶا ملننننا تتُ
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ٝٸننن  ١ ٚتكٓٝاتٗنننا اينننيت ا٭قنننٓاف ايج٬ثننن١ اٱبساع

نًننٗا تتطًّننب أْننا٠  ٚدً ننسٶا طننًٜٛني ٚكانٶننا     

ٖنننٛ ا٭قننننسض عًنننن٢   ا٭زب  عػنننريٶا. إش غننننٝبك٢  

 ػػٝس ٖصا ايكطاا ايبؿطٟ.

يكننننس غنننننبكٓا ايغطبٝنننننٕٛ يف نتابنننننات "أزب  

يف ايعكننننط اؿننننسٜح, ٚخكٛقٶننننا يف    اؿننننطب" 

أٚا٥نننننٌ ايكنننننطٕ ايعؿنننننطٜٔ ٚستننننن٢ اٯٕ, َٚنننننٔ     

ا٭قطاض اييت ؾاا فٝٗا ٖنصا ايطنطاظ َنٔ ا٭زب:    

إغنننباْٝا ٚأملاْٝنننا ٚفطْػنننا ٚبطٜطاْٝنننا ٚأَطٜهنننا     

ٚاٱؼنننننننناز ايػننننننننٛفٝاتٞ ٚايٝابننننننننإ ٚضٚغننننننننٝا    

 ايكٝكط١ٜ.

ؿنطب  اففٞ بناب ضٚاٜنات اؿنطب املؿنٗٛض٠:      

ٝننناض  ٭َٝنننٌ ظ٫ٚ   ٱْٗاٚايػننن٬ّ  يتٛيػنننتٟٛ,    

ايفطْػننننٞ,  ٚزاعٶننننا يًػنننن٬ح  هلُٓغننننٛاٟ, ٚينننن٘  

ننننصيو َػنننطس١ٝ  ايطنننابٛض اـننناَؼ  عنننٔ   

,  أفنٍٛ  1939ننن   1936اؿطب ا٭١ًٖٝ اٱغنبا١ْٝ  

ايكُننط  يؿننتآٜبو,  غننكٛ  بنناضٜؼ  ٱًٜٝننا     

٭َننننننٌ  ٭ْسضٜننننن٘ َننننننايطٚ,  يًٝنننننن١  اإٖطْنننننربو,   

يؿننننننبْٛ٘  ٚ نننننننٌ ؾنننننن٤ٞ ٖنننننناز٨ يف اؾبٗنننننن١  

ٜنا ضميناضى,  ايفذنط ٖناز٨     ايغطب١ٝ  ٭ضٜو َاض

ؾٓننسٟ  ؾٓهٝننع   آٖننا  يبننٛضٜؼ فاغننًٝٝف,     

يػننننناع١ اـاَػننننن١ ٚايعؿنننننطٕٚ   اإٜتُننننناتٛف,  

يهْٛػتاْتإ دٝٛضدٝٛ ايطَٚاْٞ.  أْ)ط َكاٍ 

 ّٛننيكازغ١ٝ" يٝاس٠ "نناز يف دطٜنعبسايط ٔ عٓ

18/1/1994 . 

َٚننننننٔ املنننننن٪يفني ٚايهتٸنننننناب يف أبننننننٛاب  أزب   

زَْٛننس ب٬ْننسإ,  اؿننطب  ايعسٜننس٠ يف ايغننطب: أ 

زإ ضٜفٔ, دإ دْٝٛٛ, غَٛطغت َّٛ, غاْسضٚ 

بطٜػننننْٛٞ, ٜٝننننتؼ, أْننننسضٚ ضشضفننننٛضز, غننننتٝفإ    

دريٚفػنننهٞ قننناسب أزب املكاَٚننن١ ايبٛينننْٛٞ,    

بننننننناٍٚ فػنننننننٌ, قنننننننا٥ٌَٛٝ ٖٝٓنننننننع, أيهػنننننننٓسض  

َٝدنننا٥ًٝٛف, غننناضتط, زْٚاينننس ننننني, غنننتٝفإ   

ظفاٜر, دٛضزٕٚ تناًٜٛض, َنانًري فاغنهٛفٝتـ,    

ٝٸ١ ٜإٜٔ فٝتُا. ٚمثٸ ٕٛ عسٜسٕٚ نتبٛا عنٔ  اباْ

سطب ؾنطم آغنٝا. َٚنٔ ا٭قطناض اينيت بنطظ فٝٗنا        

ؾنننننعطا٤ اؿنننننطب ٚاملكاَٚننننن١: فطْػنننننا, فٝتٓننننناّ,  

أَطٜهنننا,  أيباْٝنننا, أٚيٓنننسا, ايهْٛغنننٛ, َٛظَبٝنننل, 

ٖٓغاضٜنننا, اؾعا٥نننط, ايعنننطام, فًػنننطني, َٚنننِٓٗ  

َٸننا يػٸننإ        قُننٛز زضٜٚننـ ٚمسننٝض ايكاغننِ. أ

   ٜ ٜٸننننن١. ٚدنننننس ط نٓفننننناْٞ, فهاْنننننت أعُايننننن٘ ْجط

ٕٸ   أزب املكاَٚنننن١ ايعطبٝننن١  ظٗننننط يف   باينننصنط أ

ايؿننننعط ايعنننناملٞ يف أقطنننناض ضَٚاْٝننننا ٚاٱؼنننناز     

ايػننننٛفٝاتٞ ٚايكننننني ٚايٝابننننإ ٚنٓننننسا. ٚقننننس  

ٝٸٓننات َننٔ  اقننسٸَت فًنن١   يجكافنن١ ا٭دٓبٝنن١  ع

ع يعاّ أعُاٍ املصنٛضٜٔ أْف ا يف عسزٳٜٗا: ايطاب

. ٚناْت ٖنصٙ اجملًن١   1985, ٚايجاْٞ يعاّ 1981

اجملننن٬ت ايعطاقٝننن١ ايجكافٝننن١ ستننن٢    َنننٔ أضقننن٢  

 .2002ْٗا١ٜ عاّ 
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َٸنننا اٯٕ, فُنننا بطسنننت ايكنننشف ٚاجملننن٬ت      أ

ٚاملطابع ايعطاق١ٝ تٓؿط ٖنصا ايطنطاظ َنٔ ا٭زب    

ايننننصٟ تٛيٝنننن٘ ا٭ٚغننننا  ايجكافٝنننن١ ٚايٓكسٜنننن١      

َٶا ٚضعا١ٜ ٚيٛ ق٬ًٝ  بػبب عسّ إغتتباب  إٖتُا

َٶنا, يهٓٗنا   مل تبًنغ   نننن َنع قًّتٗنا    نننن  ا٭ٚناا عُٛ

ٝٸنع     امل ػت٣ٛ املٓؿٛز َنٔ اٱبنساا ٚاٱدناز٠ ٚايتُ

ننننننننٞ تٴهننننننناٖٞ َ٪يفنننننننات  أزب اؿنننننننطب  يف  

٭ٕ ظنطٚف اؿٝنا٠    ;ا٭قطاض ايغطبٝن١ خكٛقٶنا  

ٚسطٜنن١ ايهتابنن١ يف ٖننصا ايبنناب اٱبننساعٞ خنن٬ٍ  

, ايعكنننننسٜٔ ا٭خريٜنننننٔ َنننننٔ ايكنننننطٕ ايعؿنننننطٜٔ

طٕ اؿننازٟ ايعكننسٜٔ ا٭ٚيننني َننٔ ايكنن   ٚخنن٬ٍ 

ظٸَننننن١, هنننننِ َتأٚايعؿنننننطٜٔ يف ظنننننٌ أْ)ُننننن١ س  

ٗٸُنن١ َ دطدنن١ تعٝننل إَهاْٝنن١  َهننططب١, َتذ

ايتأَننننٌ ٚاٱختٝنننناض ٚسطٜنننن١ ايتكننننٜٛط ٚايبننننٛح  

باؿكننا٥ل ٚايػننًبٝات ٚاٱهابٝننات يف غنناسات 

اٱغتؿنننٗاز ٚايكننندب ٚايفنننسا٤ أٚ ايتذننناٚظات   

بٗننس٤ٚ ٚقننسم يف ٖننصا اٱْتنناز اٱبننساعٞ; ٚإشا     

َٶننننا ميتًننننو ٖننننصٙ ايػننننُات      ظٗننننط أسننننسٖا ٜٛ

اقتٓا٥نن٘ َٚطايعتنن٘  ايهننطٚض١ٜ, فاٱقبنناٍ عًنن٢   

ٜهنننننٕٛ قنننننسٚزٶا ٚقًننننن٬ٝ  ٫ٚ ٬ٜقنننننٞ تطسٝبٶنننننا   

 ٚضٚادٶا, بٌ ٬ٜقٞ ضفهٶا ٚسذبٶا َٚكازض٠ .

ًّنننننل ا٭َنننننط بايعُنننننٌ اٱبنننننساعٞ      ٚبكنننننسض تع

ايػننطزٟ ايطٜٛننٌ يف ايطٚاٜنن١ ٚايككنن١ ايطًٜٛنن١  

بؿننننهٌ خننننام يف  أزب اؿننننطب , ٜكننننٍٛ عبننننس   

ٕٸ  ا٭غنننننًٛب  اينننننط ٔ عٓننننناز اٯْنننننف شننننننطٙ طإ

َٳني َننٔ قٹبننٌ   اٱْؿننا٥ٞ ٚ"ايته ٓٝننو" املػننتدس

َ٪ّيفٞ ٖنصٙ ا٭عُناٍ اٱبساعٝن١ عًن٢ اخنت٬ف      

ٝٸننننننننع    َٓنننننننناٖذِٗ ا٭غننننننننًٛب١ٝ ٚايفهطٜنننننننن١ تتُ

بننرباعتِٗ ٚزّقننتِٗ يف تكننٜٛط أسننساخ اؿننطب,    

نبريٖننننا ٚقننننغريٖا, َٚننننٔ خنننن٬ٍ إيتكاطننننات  

ٝٸنن١ ٚظٚاٜننا َنن٪ثٸط٠ تهننٕٛ بايٓتٝذنن١ ْكٛقٶننا    شن

شات تننأثريات عُٝكنن١ ٫ تٴٓػنن٢ ستنن٢ بعننس ظَننٔ    

. ٚقنننس عُنننس بعننن  ٖننن٪٤٫ املننن٪يفني إىل  طٜٛنننٌ

أخننص َٛنننٛا  اؿننطب  بؿننهٌ تننٛثٝكٞ ٜعتُننس  

أغايٝب قطٜبن١ َنٔ ا٭غنًٛب ايطٚا٥نٞ ايػنطزٟ,      

ٜٚتابع ا٭سنساخ بتػًػنًٗا املٓطكنٞ ٚايفعًنٞ,     

إعتُننننازٶا عًننننن٢ َنننننا ٖنننننٛ َٛثٸنننننل يف ايػنننننذ٬ّت  

ٚايٛثنننننا٥ل ايعػنننننهط١ٜ ايطمسٝننننن١, إنننننناف١  إىل    

ٚايكننناز٠ َنننٔ  ايًكنننا٤ات املباؾنننط٠ َنننع املكننناتًني  

قنننننننناْعٞ ا٭سننننننننساخ, ٚاؿننننننننٛاضات املباؾننننننننط٠, 

ٚايعٜننناضات املٝساْٝننن١ ملٛاقنننع ايكتننناٍ, نُنننا يف      

 َٜٛٝننننننننات قننننننننشفٞ ؾنننننننناب  يهْٛػننننننننتاْتني  

غننُْٝٛٛف, ٚ أبطنناٍ قًعنن١ بطٜػننت  يػننرييٞ     

غنننننُْٝٛٛف, اينننننيت تهنننننع ايكننننناض٨ يف أدننننننٛا٤     

ا٭سنننننساخ ايػننننناخ١ٓ, ٚػعًننننن٘ قطٜبٶنننننا َٓٗنننننا,   

َػنطسٗا...  ٓبٗط بٗا ملا هطٟ عًن٢  فٝٓفعٌ ٜٚ

ست٢ يهأْن٘ ٜهناز ٜنط٣ ايًنٗب املؿنتعٌ, ٜٚػنُع       

اٱْفذننناضات, ٜٚؿنننِ ضا٥شننن١ ايبننناضٚز ٚاينننسخإ,   

ٜٚٓكت إىل سؿطدات ا،تهطٜٔ ٚاغنتغاثات  

 اؾطس٢.ص
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َنننننٔ أعُننننناٍ  أزب اؿنننننطب  اينننننيت ظٗنننننطت يف   

ايعنننننطام, أؾنننننري إىل فُٛعننننن١  قكنننننل َنننننٔ   

دبٗننات ايكتنناٍ يف ايعننطام  بننايًغتني ايعطبٝنن١     

قننازض٠ عننٔ زاض املننإَٔٛ يً مجنن١    ٚاٱْهًٝعٜنن١, 

, 1982ٚايٓؿط ايتابعن١ ينٛظاض٠ ايجكافن١ ٚاٱعن٬ّ     

قنننننسضت فُٛعننننن١ قككننننن١ٝ    1983ٚيف عننننناّ 

أخننط٣ عننٔ زاض ايٓؿننط ْفػننٗا بايًغنن١ ايفطْػنن١ٝ  

َٚٔ أسػنٔ َنا قنطأتٴ     ٭زب ٚاؿطب .ابعٓٛإ  

ٌٷ َننٔ     باٱ ْهًٝعٜن١ ضٚاٜن١ ننند١ُ عٓٛاْٗنا  فكن

ٓناّ خنن٬ٍ  سنطب  عنٔ اؿنطب ا٭َطٜهٝن١ يف فٝت    

ملاٜهننٌ بٝ غننٔ. ٚننننإ    1975ن ننن  1961ا٭عننٛاّ  

"نتنننناب ايعننننسز" يًعننننسز ايجنننناْٞ َننننٔ فًنننن١      

ِٸ "ضٚاٜننن١   1985ايجكافننن١ ا٭دٓبٝننن١" يعننناّ   " ٜهننن

قكننننننننري٠" عننننننننٔ اؿننننننننطب بعٓننننننننٛإ  ُقننننننننسٸاؽ   

اهلاضَْٛٝها  بكًِ إٜٔ فٝتُنا, ٚتطمجن١ يطٝنف    

املٗذنننننطٟ ايػنننننٛضٟ دنننننٛضز   ٚيًؿننننناعط ْاقنننننط.

)اٜا ؾننننننن قنننننننٝسح فُٛعتنننننننإ ؾنننننننعطٜتإ: "  

. ٚيًؿنناعط املٗذننطٟ ""ؾنن)اٜا أًٜننٍٛسعٜننطإ" ٚ

فنننناضؽ بطننننطؽ يف ايرباظٜننننٌ قكننننٝس٠ بعٓننننٛإ   

يعننننننننطام  ا"أطفنننننننناٍ اؿذنننننننناض٠" يف دطٜننننننننس٠  

ٚيًؿننناعط ايػنننٛضٟ   .1989نننن 9نننن23ايبغسازٜننن١ يف 

عننننننسْإ َننننننطزّ بننننننو فُٛعنننننن١ "فًػننننننطني    

ايجننا٥ط٠". ٚيٮغننتاش ٜاغننني طنن٘ سننافر ض٥ننٝؼ     

ازٜنن١  يجكافنن١ ا٭دٓبٝنن١  ايبغس  اؼطٜننط فًنن١   

 اؿطب  قنازض٠ يف عناّ    قكٝس٠ ط١ًٜٛ بعٓٛإ

"ضباعٝنننن١ اؿننننطب" يًؿنننناعط  ن, ٚتطمجنننن١ ينننن1985

, يف قكنا٥سٖا  1985ايربٜطاْٞ دٛضز َانبح 

ا٭ضبع قاٚي١ يٛقف أضبع ْكنا  إْعطناف يف   

ُٳنننن  ني, اؿننننطب ايعاملٝنننن١ ايجاْٝنننن١: َعطننننن١ ايعً

ٞ  َعطن١ بطٜتاْٞ, َعطنن١   ,َعطن١ ا٭طًػن

َاتٞ ايهننجري٠ يف  أزب  غننتايٝٓغطاز. َٚننٔ إغننٗا   

اؿطب : ضغناي١ إستذناز إىل تاتؿنط يف دطٜنس٠     

, ٚضغنناي١ إىل ايننط٥ٝؼ  1990ننن 9نننن 12يجننٛض٠  يف ا 

, 1991ننننن 2ننننن17يجننننٛض٠  يف اَننننٝ إ يف دطٜننننس٠   

يعننطام  يف اٚ"ؼٝنن١ إىل امُلطنٹننعات" يف دطٜننس٠  

ن تطٜننعا" يف ننن , ٚ"ؼٝنن١ إىل أّ ايفكننطا1990٤ننن1ننن17

, َنٔ ٚسنٞ ظٜاضتٗنا    1991نن 6نن 23دطٜس٠  ايعنطام   

 اٱغعاف١ٝ إىل ايكطط.

***** 
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 قصٞ قصرٝ

سحق سهدا يتوسد تلك إ
 التلة اليت أحبها

 بططؽ ْباتٞ / عٓهاٚا

 

   ٛ ا بننانطٶ قننطٜيت  عٓهنناٚا  ناْننت تٓنناّ ٚتكننش

ات ٫ٍ ٚغننننن٬ّ, ينننننٝؼ عًننننن٢ أقنننننٛات ٚزّقنننننبنننننسٳ

ايػننننناعات اؾساضٜننننن١ نُنننننا يف َنننننسٕ ايعنننننامل  

ٛ  ايهننن عًننن٢  بري٠ ٚاملعز ننن١, أْٗنننا تٓننناّ ٚتكنننش

قنننننٝاسات ايسٜهننننن١ ٖٚنننننسٌٜ اؿُننننناّ, ٚخنننننٛاض   

ا٭بكاض ٚثغا٤ ا٭يٓاّ.

قطٜيت اييت ت٬ؾت َعاملٗنا ايبػنٝط١ تًنو    

اجملبٛينن١ بعننطم ا٭دننساز, تكننع يف غننٌٗ فػننٝض     

ا٭طننننطاف.. أًٖننننٗا بهننننع ٦َننننات َننننٔ  َ اَننننٞ

ف٬سننننننني َػننننننانني ٫ ميًهننننننٕٛ يننننننري قننننننٛت  

نفننننافِٗ ايٝنننننَٛٞ, فبننننٍٛ  بإمينننننإ ضاغنننننذ   

 .ناضب يف ايكسّ ميتس ٭دٝاٍ ٚأدٝاٍ

نعازتنن٘ َننٔ   اَبهننطٶ  * غننشل غننٗساإْٗنن  

ٙ بعنننن  أس٬َنننن٘  ٤ٚضا اَْٛنننن٘ ايعُٝننننل تاضن نننن  

ٌ عًننننن٢ اهلل خنننننطز ايبػنننننٝط١, ٚبعنننننس إٔ تّٛنننننن

 يكسمين١ اجملناٚض٠  اايصٖاب إىل ايهٓٝػن١   قاقسٶا

ٗ٘:ٓبٸقاست ب٘ ٚايست٘ تٴ ,يبٝت٘

                                                 
*
 سهذا: انشهيذ.  

ملنننا تتعذنننٌ باينننصٖاب, مل ونننٔ َٛعنننس   - 

ْٸ ٗنا اؾُعن١, ٚايٝنّٛ تتعطنٌ     ايكساؽ بعس, ثِ إ

ايسٚا٥ط, ف٬ ؾو بإٔ ايػاعٛض غنٝتأخط بفنتض   

باب نٓٝػتٓا.

ػننن٘ إغنننشل مبنننا مسعننن٘ َٓٗنننا,    إ ٜٗنننتِمل 

ٜنتٮ٭ بنأْٛاض َنٔ    قٛب ايهٓٝػ١ فنطأ٣ زاخًنٗا   

كتًنننف ا٭ينننٛإ ٚا٭ؾنننهاٍ, َؿنننطع١ أبٛابٗنننا    

َا قايت٘ ايٛايس٠ يٝؼ بنا٭َط   اأَاّ املكًني, إشٶ

عٞ شيننو يتُٓعنن٘ َننا تننسٸ اايكننشٝض فٗننٞ يايبٶنن

إٔ ٫ ٜكننٝب٘  اَننٔ اـننطٚز يف ٚقننت َبهننط خٛف نن 

عنن  ٚٙ ٫ مسننض اهلل, دًننؼ ٖٚننٛ ٜتُننتِ ب  َهننط

ايكًٛات ٚايسعا٤.

يف قننننطٜيت  غننننشل غننننٗسا.. ٖهننننصا ٜننننسع٢  إ 

ايكننغري٠ إْػننإ بػننٝا يف سٝاتنن٘ إىل أبعننس َننا 

بػنننٝا بهنننٌ ؾننن٤ٞ,    ,تعٓٝننن٘ نًُننن١ ايبػننناط١  

ٝٶ عًن٢   ابعامل٘ املتٛانع ٚست٢ تفهريٙ نإ َبٓ

أؾننٝا٤ اعتازٖننا َٓننص إٔ نننإ طفنن٬ .. َػننهٓ٘    

ايكنننغري شٚ اؾنننسضإ ايطٝٓٝننن١ ٚعنننسز قنننسٚز  
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  ٘ ٜكابًنن٘  ,َننٔ يننطف تهننُ٘ َننع ٚايستنن٘ ٚؾننكٝك

٢ً ؾهٌ ت١ً قغري٠, مسع َطتفع َٔ ا٭ضض ع

َٔ ا٭قسَني بأْ٘ أسس قكٛض ايسٚي١ اٯؾٛض١ٜ 

أٚ أسننننس َعابننننسٖا ت بننننع فٛقنننن٘ قبننننٛض اٯبننننا٤     

ٚا٭دننساز ٫ أسننس ٜػننتطٝع ْبؿننٗا أٚ إٔ وفننط  

َنننننٔ ايًعٓننننن١ اينننننيت غنننننت٬سل   اؼتٗنننننا, خٛف ننننن

ايفاعٌ. ٚأسنس املكاعنس اـؿنب١ٝ يف نٓٝػنتٓا     

ايكسميننن١ سٝنننح ننننإ هًنننؼ ؼنننت أعُنننستٗا  

هػنٛٙ طبكن١   تع١ َٔ ايطابٛم ايفداضٟ املكٓٛ

مسٝهنن١ َننٔ اؾننل ا،ًننٞ, إعتنناز إٔ هًننؼ      

ؼنننت إسنننس٣ ٖنننصٙ ا٭عُنننس٠ ايع٬ُقننن١ ينننريزز     

ٜتُنننتِ َنننع ْفػننن٘   ٝننن١زعٚا٭ ايكنننًٛاتبعننن  

شضاعٝنن٘ مننٛ أمسننا٤ ٜٓننادٞ ضبنن٘ ٚنأْنن٘   افاؼ نن

َٔ ْفػ٘  أباْا  اٜعطف٘ أٚ قطٜبٶ آٜادٞ ؾدكٶ

ٜٚنا ضب  ؽ أمسو.. ايصٟ يف ايػُاٚات  يٝتكسٸ

لٓا َٔ ايؿطٜط .. 

ض فننن٬ح ابنننٔ ٖنننصٙ ا٭ضض ايطٝبننن١.. َتذنننصٸ    

ْٸ ٝٸفٝٗا ٚنأ ١ َٓٗا.. ٜعٛز َٔ سكًن٘  ٘ قٛض٠ س

ْٶ اَطٖك  آخط يري ظٌ  ايف املػا٤.. ٫ ٜعطف َها

تًنننن١ قننننغري٠ يف َٛنننننع ٖنننناز٨ ٜطًننننل عًٝٗننننا   

 .. هًؼ ٖٓاى ٜتفٝأ ب)٬هلا ٜػنشب  ا قكط

َٔ يًْٝٛ٘ اـؿ  ايطٌٜٛ...  اأْفاغٶ

َٶنن ْٗنناضٙ مل ٜهننٔ  ,آخننط ااغننتكبًت ايكطٜنن١ ٜٛ

ا ننإ شينو   عًٝٗا, سك  ٜؿب٘ أٟ ْٗاض آخط َطٸ

ننإ ٜنّٛ    ,ست٘ قنطٜيت ِٗايٓٗاض َنٔ أطنٍٛ َنا ؾٳن    

ّ َننٔ ٫تًننو ايننيت تننسع٢ ظُعنن١ اٯ  ,ُعنن١اؾ

ؾننٗط آشاض, ٖننصا ايؿننٗط ايطبٝعننٞ اؾُٝننٌ ايننصٟ   

ْكًب إىل آ٫ّ سكٝك١ٝ َٚآغنٞ, ناْنت تًنو    ا

ُعننن١ ايع)ُٝننن١, َنننٔ  اؾُعننن١ اينننيت تػنننبل اؾ 

أقػ٢ ا٭ٜناّ  اينيت غنت)ٌ َطتػن١ُ يف شاننط٠      

طتٗننا ضيننِ ايػننٓني ايننيت قننطٜيت, ٚيننٔ تغننازض َفّه

َهت.

٘ تت تفكنننن٬ٝغننننٝٓاضٜٛ ْننننازض اؿننننسٚخ, َننننطٸ

بػطع١ اينربم, ٚمل ٜتذناٚظ تٓفٝنصٙ َٓنص بساٜن١      

 ,نتابتننن٘ ٚؿنننس اـالننن١ غننن٣ٛ غنننبع غننناعات 

ٚيهنننننٔ أٜننننن١ غننننناعات أٚ أٟ ظَنننننٔ ٜػنننننتطٝع إٔ  

ُٸننننن تطادٝسٜتننننن٘ ايكاغننننن١ٝ ٚامل٪ملننننن١ َٓنننننص  ٌ ٜتش

بساٜت٘ ايكعب١ ٚست٢  ْٗاٜت٘ املأغا١ٜٚ.  

يف تًنننو اؾُعننن١ ادتاسنننت ايعؿنننطات َنننٔ  

ُٸ ًنننننننن١ بنننننننناؾٓٛز ايعذنننننننن٬ت ايعػننننننننهط١ٜ, ق

ٜعتُننطٕٚ قبعننات سسٜسٜنن١ خهننطا٤ َننسدذني    

مبدتًنننننف ا٭غنننننًش١, ٚننننننأِْٗ عًننننن٢ أٖبننننن١     

سنننس٣ َعننناضنِٗ  إا٫غنننتعساز يًُؿننناضن١ يف  

املكننري١ٜ ايننيت ٫ سكننط هلننا. ٜكننٛزِٖ نننابا     

ا بعُننننل يف مسنننن٘ قفننننٛضٶابطتبنننن١ عكٝننننس ٫ظاٍ 

ٌ ايعػنهط  شانط٠ أًٖٗا.. عكٝس  خًٌٝ .. تطدٸن 

َننٔ عذ٬تٗننِ ٚغننا قننطٜيت.. ٚيف ططفنن١ عننني,  

ٚاَط ايكازض٠ َٔ ايعكٝس. اْتؿطت ا٭

مجعٛا ايطداٍ.. أضٜسنِ  إٔ ػُعنٛا  ا -

ايطداٍ فكا ٖٓا.. 
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ىل ايبٝنننت يهنننٞ  إَٜٛٗنننا نٓنننت يف ططٜكنننٞ  

يهننْٛٞ  ;ىل نٓٝػننتٓا ايكسمينن١إأتٗٝننأ يًننصٖاب 

ٛٸ ت٬َٝننص ْنن١ َننٔ بعنن  َننع دٛقنن١ اٱْؿنناز املته

سٝننا٤ َطاغننِٝ  بتننسا٥ٞ, ٱ ايكننف اـنناَؼ اٱ 

٫ّ, يٓٓؿننننننس بأقننننننٛاتٓا ايؿننننننذ١ٝ    مجعنننننن١ اٯ 

٫ّ  نًٝجنننناٚاٚا خننننٛ  َننننعاَري ٜننننّٛ مجعنننن١ اٯ  

 ٦نننن٢ضابنننن٢, زَ ٢ٚسؿنننن ٣ب٢, ميننننا زنٝننننٛقنننن٬ّ

ٜٓاٙ ظطاٜنا /  ٚاقفن١ ؼنت ايكنًٝب, تًنو      أَ

سعإ ايع)١ُٝ, زَٛا ا٭ّ قاسب١ ا٭ٚداا ٚا٭

ٗا تػٌٝ  نٓت أغري ٚأْا أضزز َنع ْفػنٞ   ٝعٝٓ

عٓننسَا أْؿننسٙ َننع  ٧خطننُأٖننصا املعَننٛض, يهننٞ ٫ 

اؾٛق١ يف نٓٝػن١ َناض ننٛضنٝؼ ايكسمين١,     

 نٓننت أْ)ننط سننٛيٞ ٫ٚ أفكنن٘ َنناشا وكننٌ ٚملٳ 

ُٸ ع ايعػهطٟ؟ٖصا ايتذ

َٚننننٔ بنننناب ايفهننننٍٛ سؿننننطت ْفػننننٞ َننننع    

اؿؿنننس ٭ؾننناٖس عنننٔ نجنننب املؿنننٗس, ايعكٝنننس   

ٖاْننات.. تٓطًننل  إ٘ ؾننتا٥ِ ٚنًّنن اًٜكننٞ خطابٶنن 

َٔ سكس زفني ع٢ً اؾُع ٚتٗسٜسات يهٌ َٔ 

٫ ٜػًِ َا ميًه٘ َنٔ غن٬ح ٚينٛ ننإ غنه١ٓٝ      

 ىنننرب عنننٔ اينننصٟ ميتًنننو   َطنننبذ.. أٚ َنننٔ ٫ 

.. قطع١ غ٬ح.

بعننننن  ايطدننننناٍ, شٖبنننننٛا بكنننننشب١ اؾٓنننننس  

ٱسهننننناض َنننننا ميًهْٛننننن٘ َنننننٔ بٓنننننازم قسميننننن١      

َػنننننتًٗه١, أٚ َػسغنننننات, ٚآخنننننطٕٚ اينننننصٜٔ ٫  

ميًهننٕٛ يننري خبننعِٖ ايٝننَٛٞ ايننصٟ ٜهػننبْٛ٘     

ٚايتعننب يف ايعُننٌ يف  بعننطم دبٝننِٓٗ َننٔ ايهننسٸ 

ٚ يف قٝس ايعكنافري ايربٜن١ بٛاغنط١    أاؿكٍٛ 

ْكب ايفدنار, مل ٜهنٔ ينسِٜٗ أغنًش١, أْهنطٚا      

إْعاٍ بنن َننت٬نِٗ هلننا... سٝٓٗننا بننسأ اؾٓننٛز     ا

فنناَٝع نننبري٠ َننٔ اؿبنناٍ ٚعكننٞ يًٝ)نن١,  

ني باؿبناٍ  أَط ايعكٝس دٓٛزٙ بطبا نٌ ضدً ن 

َتكننننابًني َننننٔ ا٭َنننناّ بعننننس ادباضُٖننننا عًنننن٢    

ايٛقٛف َتكابًني َت٬قنكني, ٚبعنس إٔ ٜطبطنا    

, ٜٓٗاٍ عًُٝٗا اؾٓس بايعكٞ ٜهطبُٖٛا اَعٶ

ست٢ تتعب غٛاعسِٖ.

ص اؾٓنننس ٜتٓننناٚبٕٛ فُٝنننا بٝنننِٓٗ  ٖهنننصا أخننن

ع٢ً ايهطب ٚاٱٜصا٤, ٚتتكناعس َنٔ املكٝنسٜٔ    

ٜتكاعس  غتغاث١, ٚأقٛات بها٤ َطٸقطخات اٱ

  ٚ ىل مجعننننن١ إإىل ايػنننننُا٤ ٜؿنننننهٛ يًكسٜػنننننني 

٫ّ ظًِ ايعػهط ٚقا٥سِٖ ايفر ٖصا, ٚيهنٔ  اٯ

ٕٸ  ايػنننُا٤ ناْنننت قنننس   ننننإ ٜبنننسٚ سٝٓنننصاى أ

٠ قُت آشاْٗا يف تًو اؾُع١ ايطٖٝب١, َكنطٸ 

ّ اؾُع املتأمل, ٫آع٢ً إٔ لتعز آ٫ّ املػٝض ب

َت٬نِٗ ٭ٜن١ قطعن١   إٚعٓسَا ناْٛا ٜٓهطٕٚ 

غننن٬ح, ٜتُننناز٣ ايعػنننهط يف ايتعنننصٜب ٚتػننناٍ    

زَا٤ قا١ْٝ ع٢ً ايؿاضا ايط٥ٝؼ.

ٚايطعننننب ٜػننننٝططإ عًنننن٢  نننننإ اـننننٛف   

َني نأؾن٤٬ املنٛت٢, ٚأَناّ ٖهنصا     ٛٻايطداٍ املهن 

ًٜذأ إ٫ّ إٔ ٍ اؾُع ا٭عع ع٢ً َؿٗس مل ٜهٔ

إىل ايننطب, ٚايكنن٠٬ ٚايننسعا٤ ٜتكنناعسإ أَنناّ     
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ِٸ آشاْننن٘ ٫ٚ ٜؿنننبع سكنننسٙ  ايطايٝننن١ اينننصٟ ٜكننن

نٌ ايسَا٤ املطاق١. 

دا٤ أسس ايعػانط بإغشل غٗسا, تطًعت 

ٝٶ ْٸن أ, ضاإيٝ٘ ًَ ٘ ٜكنعس مبشن  إضازتن٘    ٜت٘ ٚنأ

إىل اؾًذًنن١  بكننشب١ املػننٝض, ضبطننٛٙ يٛسننسٙ  

 تنن٘نًُننات َننٔ يغ ٭ْنن٘ مل ٜٓطننل إ٫ّ ببهننع١   

طزٜنن١ ايننيت نننإ هٝننس    ايػننٛضخ  ٚبايًغنن١ ايهُ 

طزٜننن١ مسعننن٘ ٜنننطزز بايهُ أخ بٗنننا, نٓنننت  ايتشنننسٸ

 ٚاهلل ٫ أعننطف  ٫ ظايننت ٖننصٙ  أٟ من ا ٚاهلل ْنناظ

ايهًُننات ٚقننساٖا تنن زز يف شانطتننٞ ٚغننت)ٌ   

عٓنننسَا ننننإ ٜٓطنننل بٗنننا   ٚ ,تننن زز َنننا سٝٝنننت 

ناْننت ايعكننٞ تٓٗنناٍ عًٝنن٘ َننٔ نننٌ داْننب       

ْٸنننن ٜٚكننننٝض ايعكٝننننس   ٘ َننننٔ ايعكننننا٠  انننننطبٛٙ إ

.. .ٚاملدطبني

لننازٚا بهننطب٘ ٚعًنن٢ مجٝننع أدننعا٤ دػننسٙ   

َننٔ ضأغنن٘ إىل أ،ننل قسَٝنن٘.. ْعننِ.. نننطبٛٙ    

ستنن٢ املننٛت ٚقبننٌ إٔ ًٜفننر آخننط أْفاغنن٘ ضأٜتنن٘  

ٜطفننع ٜننسٙ ايُٝٓنن٢ بتجاقننٌ إىل دبٗتنن٘ ٚقننسضٙ, 

قًننننننت يف غننننننطٟ إْنننننن٘ ٜطٜننننننس إٔ ٜطغننننننِ ؾنننننناض٠  

ايكًٝب..    

ْتٗنننن٢ ٜننننا سننننسِٖ يًعكٝننننس: يكننننس ا أُٖننننؼ 

غٝسٟ َاشا ْفعٌ؟ 

فننأَط ايعكٝننس أضبعنن١ َننٔ دٓننٛزٙ إٔ ٜطفعننٛٙ     

ٝٶننن يريَنننٛٙ َنننٔ عًنننٛ ث٬ثننن١ أٚ أضبعننن١ أَتننناض   اعاي

زاخننننننننٌ اؿسٜكنننننننن١ ايكسمينننننننن١ ٚايٛسٝننننننننس٠ يف 

غنننشل إقًتٓنننا.. ٖٓننناى عًننن٢ أضننننٗا تٛغنننس    

 ,فنطٗاز ٚايتعػٸن غٗسا يٝؿهٛ َٔ ايغسض ٚاٱ

مسننن٘ إىل نٛنبننن١ ؾنننٗسا٤ مسٝنننٌ اٚيٝهننناف 

ؾننننٗٝس اؿننننل.. شٖننننب ٖٚننننٛ مل  ٚقننننٛضٜا.. إْنننن٘

ٜٓطل غ٣ٛ نًُات ق١ًًٝ, ٚمبعٜس َٔ ؾناضات  

ايكننًٝب ٜطمسٗننا بتجاقننٌ عًنن٢ دبٝٓنن٘ ٚقننسضٙ 

ٜٴ    ب بٗنصٙ  هنطٳ املس٢َ.. مل ٜهٔ ٜعًنِ أقن٬  ملناشا 

ايكػننننن٠ٛ.. عٝٓننننناٙ.. لتُنننننات ؾنننننفتٝ٘.. ٜنننننساٙ   

املتهطعتإ مٛ ايػُا٤, نٌ ؾ٤ٞ يف دػنسٙ  

اض نننإ ٜٓطننل بننايربا٠٤ ٚايٓكننا٤, ٚيهننٔ ا٭ؾننط    

أقطٚا ع٢ً تٓفٝص اؾطمي١...

ٚبعننننس تٓفٝننننصٖا نًّننننت غننننٛاعس اؾٓننننس َننننٔ     

خاضت قٛاِٖ.. تطنٛا اؾُنع  ٚتعصٜب ايطداٍ 

ننننننننٛا عذ٬تٗنننننننِ ايعػنننننننهط١ٜ    املٓنننننننصٌٖ, سطٸ 

ٚضسًننننٛا..  ننننٌ ايطدنننناٍ املٗؿننننُٕٛ دجُننننإ     

غشل غٗسا ايطاٖط إىل َجٛاٙ يٝػنتكط ٖٓناى   إ

ٗنا    اينيت أسبٸ افٛم تًو ايت١ً ايكنغري٠  قكنط  

ٚيٝطٌ عًن٢ ايكبن١ ايبٝهنا٤ ٚايٓناقٛؽ      انجريٶ

 ٚ ٚنتبنٛا   ,ىل ا٭بنس إايهبري يهٓٝػتٓا ايكسمين١ 

غنننا غنننطٜاْٞ ٚاننننض ٖٓنننا ٜطقنننس عًننن٢ ضدنننا٤   

غننشل ايؿنٗٝس نننإ  إغننشل غنٗسا   إايكٝاَن١   

شاض آ/َننٔ ؾننٗط  ٫26ّ اغتؿننٗازٙ ٜننّٛ مجعنن١ اٯ 

 .٬َٝز١ٜ 1963عاّ 

***** 
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 قك١ قكري٠ دسٶا



  بطاِٖٝإأَري بٛيل 

نننات ايطنننا٥ط٠  قننطار قطٸ 

أعًنننٔ قا٥نننسٖا عنننٔ ايتٗٝننن٪    

ٚايتشًٝننل يف اؾننٛ باػنناٙ ٚدٗنن١    يًطننريإ 

ايطسًننن١ منننٛ ايبًنننس ايبنننسٌٜ اينننصٟ غنننٝهٕٛ    

ًَٕٛ بعنننس تٗذريٖنننِ أَػنننتكطِٖ نُنننا ٜتننن 

ٚبُٝٓننننا ننننناْٛا ٜتبننننازيٕٛ    َننننٔ بًننننستِٗ... 

٣ بتػننناَات بٝنننِٓٗ ننننإ ٖنننٛ ٚقنننس تعنننسٸ     اٱ

ايجُاْني َنٔ عُنطٙ ٜػنُط ْ)نطٙ عنرب ْافنص٠       

ا ضض ٖٓنناى بعٝننسٶفننل ٜعنناْل ا٭أايطننا٥ط٠ يف 

ٙ بننننسَع خذننننٍٛ اطت عٝٓننننتكّطنننن يف بًستنننن٘..

َنننناّ أعٓننننسَا تننننطا٣٤ َجنننن٣ٛ ضفٝكنننن١ سٝاتنننن٘  

أفنننام َنننٔ شينننو  ْاظطٜننن٘ يف شينننو ا٭فنننل..

ٝٸ سنس أبٓا٥ن٘ عًن٢    أٌ عٓسَا ضبتت نف ايتد

ا ين٘ عنٔ َنس٣ فطستن٘ بناهلذط٠      طٶنتف٘ َعبٸن 

 ا, ٖنعٸ بعس ْكط١ عنٔ بًنسٙ املنس٢َ سطٚبٶن    أإىل 

ا مبنا ٜنطاٙ   ه هاب ٖٚٛ َاظاٍ َتُػٸغ٘ باٱأض

سعَنن١ ا٭َننإ ٚبننسأت  أاؾُٝننع  ا. ؾننسٸخاضدٶنن

 ,ظٜعٖننننا ٚا٫ْطنننن٬م مننننٛ ٖننننسفٗاأايطننننا٥ط٠ 

م ٚأخصت تتنأضدض يف اهلنٛا٤ ٖٚنٛ ينري َكنسٸ     

ٝٶننن   أب , ا إىل بًنننسْٙننن٘ ٜغنننازض سٝنننح ٫ ضدنننٛا س

مجًنننن١ َننننٔ ا٭فهنننناض أخننننصت تننننعاسِ خٝاينننن٘ 

ٓٶنن ا املًنن٤ٞ بكننٛض ايننصنطٜات ايننيت تبػننُ٘ سٝ

ٓٶنن ٕ بننسأت فهننط٠ املننٛت  أا آخننط إىل ٚؼعْنن٘ سٝ

 ؼاقطٙ ٚتهنٝل اـٓنام عًن٢ قًبن٘..    ا بعٝسٶ

نٝننف ينن اب ٫ وُننٌ ضا٥شنن١ أضننن٘ ٚ عبننل 

نٝنف غنٝٓاّ    ؟اْفاؽ سبٝبت٘ ٜغطٝن٘ َٝتٶن  أ
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َْٛنننننن٘ ا٭خننننننري ٚسبٝبتنننننن٘ يٝػننننننت ْا٥ُنننننن١    

اغننننننتكاَت ايطننننننا٥ط٠ يف خننننننا  ؟ ظاْبنننننن٘..

طرياْٗا... يتباؾط املهنٝف١ بتكنسِٜ ننٝاف١    

ُٸنن أٚقننًت إيٝنن٘ تػنن   ؾننطن١ ايطننريإ.  ا ي٘ ع

ىل قٓٝٓننن١ إقنننبع٘ أاض بأؾننن ٜطينننب باٱؾننناض٠. 

َننا٤.. ْاٚيتنن٘ ايكٓٝٓنن١ ٚاغننتُطت يف َُٗتٗننا  

يٝعننٛز  َننع ايبنناقني, تٓنناٍٚ دطعنن١ َننٔ املننا٤.. 

غننفٌ ىل ا٭إىل ْافننص٠ ايطننا٥ط٠ ٖٚننٛ ٜٓ)ننط    إ

ناْننننت  ضض بكننننسض ٚغننننع عٝٓٝنننن٘.. مننننٛ ا٭

مل ٜبنل   ْٗا مل ؽًنل.. أضض تت٬ؾ٢ ٚنا٭

َننناّ ْاظطٜننن٘ ينننري ايفهنننا٤ تعخطفننن٘ بعننن  أ

خنننطز ٚضقننن١  . أاط٠ قنننٝف قطنننع ايغٝنننّٛ ايعننناق  

ضٜنس  أ٫ قغري٠ يٝهتنب عًٝٗنا عبناض٠ ٚاسنس٠      

أعٝسٚا دنجيت   ٝين يف َٛتٞ,ا ٜغّطا يطٜبٶتطابٶ

إىل املكنرب٠ ايبسًٜن١  أغنٓس ضأغن٘ عًن٢ ظدنناز      

 ُٗايُاننننننننتإايٓافنننننننص٠ ٚايُننننننن  عٝٓٝننننننن٘  

 ... ٠ا٭خري

ٖبطننت ايطننا٥ط٠ بعننس ظَننٔ َننٔ ايػنناعات  

ز٣ ابٓن٘ عًٝن٘ يٝكنٍٛ    ْنا . يف َطاض اي اْعٜت

يننننن٘ بنننننأِْٗ قطعنننننٛا َنننننا ٜكننننناضب َٓتكنننننف     

نننطض  ا..بنناضزٶ ا ٚاملػنناف١... يهٓنن٘ نننإ داف نن   

 ٙ َنننطتني بننن٬ دنننس٣ٚ.. ٖنننعٸ ايٓنننسا٤ َنننطتني...

 غ٘ مٛ ا٭َاّ.أعًٔ ٖٛ َٛت٘ عٓسَا َاٍ ضأ

  ...  اْعاٍ دجت٘ َٔ ايطا٥ط٠

ٙ يف فننننننن ٠ اي اْعٜنننننننت  ٩نُنننننننٌ أبٓنننننننا أ

ٔ إإدنننطا٤ات إعازتننن٘    ... ٚننننعٛٙ يف  ىل اينننٛط

طٜٔ إىل املكنرب٠ ايبسًٜن١ يًُٗذٸن    تابٛت عا٥نسٺ 

 ... ت ٚقٝت٘ا نُا ْكٸقػطٶ

 

***** 

***  
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نطِٜ إٜٓا 

 

 ػتٝكر ي٬ٝ  ٝٚعٞ ْٗاضٟ ي أفكسٴ

ٌٴ  إٔ أضلٞ عهٔ أبٞ  آَ

 ضأغٞ ايفاضو ب٘  ٧ٚأخب

 أْتعاٴ فُٞ َٔ ْسب١ اؿب 

 فتتٛاىل ايػٓٛات َؿش١ْٛ بغٝبٛب١ 

   ١٦يف عني 

ٌٴ اؿٓني َٔ ثكٛب ايٓاٟ   ٜتػًّ

 يٝشطخ قرب شاتٞ 

ٙٴ ٜػطح يف خٝاٍ ايفها٤   أضا

 َه٢ اـطٜف ٖٚٛ ٜت٬عبٴ بأقساّ املاض٠ 

 طفٌ ضنٝع  ٜغُعٴ نٛدٓيت

 فٝٓهضٴ ثغطٖا بايهشهات 

ّٴ ٚد٘ ايطٜض   ٖٚٞ تعَع

 بطا٥ش١ اؿٓني 

 تفٛحٴ َٓٗا َػاسات يٓا٤ 

 ايٛاٚ اييت بٝين ٚبٝٓٗا 



7102شباط   RADYA  75  CALDAYA  (55) املثقف الكلداني  

 قس ْععتٗا ا٭قساض 

  فغطقت يف عط اي)ًُات 

  إ٫ّ أْامل ٜٓكصٖا أسس 

 فٗٞ َا ظايت تؿٗلٴ َٔ ملػات ٜسٟ 

 كطمٴ اؾٛا قربٟ ٜ ,غاعتٗا

 ٚدٛزٖا أنف٢ اؾُاٍ ع٢ً ايٛدٛز 

 فتػًًّت خٝٛ  املػا٤ َٔ ؼت سذابٗا 

 فأسػٸت بعبا٠٤ املػا٤ 

  تًتشفٴ مشػا

 ٖعٜع ايفذط ا٭خري 

 سٝٓٗا تطدٸٌ املػا٤ ٜططزٴ بكاٜا ايٓٗاض 

ِٴ ايًٌٝ َٔ أططاف٘   أْا ٚأْت ًًُْ

 ْٚٛغسٴ اؿطَإ ايجط٣ 

 ٜا عطط ا٭َانٔ 

  آثطتٴ إٔ أظفط ايبشط ططبا

 ناْت ا٭ضقف١ ٖاز١٥ 

 ٚأنٛا٤ ايػٝاضات َػ غ١ً 

 ندك٬ت سبٝبيت 

 ٚدٗٗا ايٛن٤ٞ ٜتذ٢ًّ 

 َٔ قٛؽ نٌٝ باغل 

 فايكسضٴ ٜطتسٟ اي١ًًٝ َعطف ا٭س٬ّ 

ِٴ أططاف ايًٌٝ   إشا  غأملً

 ٚأضتؿفٴ ،طتٞ يف غهٕٛ ...

*****  



7102شباط   RADYA   76   CALDAYA  ( 55املثقف الكلداني)  

 شىعًت نزيت

 وذووالٌ جبىوك
 

َّْبا ْة  جْيَوضجْيؼ 

 
َّىىا زبّىىُطا ٓىىىّوا    َٔىىٔ جىىّيْك، ٔاًيىىا نّطْجٔؿىىٔ ٓىىىّوا  بَطَؿّىىا َزعطْوْبىىًةا أَظيًىىْم 

 خَبٔسضوّْْم.
ِّْؿّوٌ ْة ؾْج َٔط: َْيٌةٕيْيؿِٕا، أ ُّا نْٓيّؿا ونًا ًٕ . ... وّعً َُٔ   َةْو
ََدٔهٔ،  زاْيٌة َخٔسضوّْْم، ٔاًيا َييةٓخٔ ًاا َوٕ َْيةٌّا، نّطْجٔؿيبًاََط  ٕيا  بْم ز

َّوٌ ْة. وَييةٓخ َٕاَظيًةا ز  بْم زّحؤحٔ، وّىَسٌى َؿْوُضاًيُ  
ُّىىا ٔزعٔبىىسيىُوٕ ًاغىىيِٕا ًيىىا          ّْبًْيًىىْم يٕبيىىٌة نىىصْيُىا، ن َّيىىةٌّا َنىىِ  بَكٓس

ََسٔع ََىس  َُؤايىُوٕ ز َٕطىىُوٕ  ًٕى  فطْيًكىا.   طْيًْم ٔيجّيْك. أ ْٕ  يَبيىةٌّا زْي  ٔعطْو
ًَي    َٓىىِم َبيىىٌةْة َغىىْبطىُوٕ خبىىْوًاْك، ٔاْؿِٕىىا فْيؿىى ّْا قٔطعًىىىُوٕ ب بىّىىو ٔعىىسّ

َّىى ٌ ْيًْم يَبيىًةا وبّعًىىْوَئ ٔنٓؿِٕىىا    ٔببهٌّيّىا، وَ  ْٕا ٔيجّيٓىىُوٕ خمًيّىىا. َنىِ  أخىىصّ
ّْكُوّؾا فْيؿى َو ّْا  َّٔبا يٕعسً ا، َوبّىو ٔعسّ ِّْؿّو ٌّا َْوَٕفايىُوٕ  ًٕ  ؾبّْبِٕا وأ

ًٕ   يْيبّْا  ّٕئبُدّّيا ؤبك ُِٕ ٓىّوا ًق ط ٓىّوا، بّىم زّىَسٌى يًْيفِٕا ًطّعا، نٌ زؾّ
َٔٔ ً وزْيَةٕ.  ٓىَوُر 

ًً َََٕطعْيَةٕ ن ّْا نًا ًًُ  َخْس َي خُط ََٔ َْيٌةٕي ؟ُ  ؾٔجؿ  ط: ًاّضا 
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َّوٌ ْة ٕبع  َّٔبا ز   ًٕ ّٓا، ّىيّجّىا فَطغ ًيا ئسعًىُوٕ ىْوٍ ٔزعٕبُطى ٔقّؤا َظْب
ًٕ  بىأ   نًفُطؽ ٓىّوا ْْوّضا بٔك َعُْم، ٕزأيٌو ًٕى  فْيؿى ًٔع َّّطا: ًيىا...  طّؾا، نٌ ٔز

َٔٓىسْة َييىٌة      ًٕ ًََم َنِ خّعْوُخ ًَبّْا ٓىُوا ٓىّوا، أٔ  ّّْؿا  ًيا... خَبكْو ٌّا َخْس أ
ّٓا ّْا(ب)ٔعخ ٓىّوا ٕب ، ّىُوا َ ْبّي َّطّيا. ُو  ز

ُِٕا َنِ ًنطٌنْيًىْم وّزضْيًىْم بَػى    ًَي ُّا ع ًٕى   ٓسُوًقا وَنىِ  عٕبطىُوٕ َخْسن زّيكْي
َٔٔ جىّيْك: خّىُطْ  َبيىٌةْة بىًاََط      بَؤ ُِا، وفْيؿًْم بٔا َٔىْك زًيىا    َّّطا  ٔزنعّزعىْم 

ُٔٔ. فْي ّْا ّزى ْْيًقي ُّا بُطؾُؤنٔ ًا َٕطْة: ٔقط ُدًىْم َىّىس َاضعّىا    ؿًْم ٔبجدًّها وأ
 َٔٔ ًَةٌّا و ًًَىُونٔ زًيِو ٔ. ونىًاَطْة  ؾْجْوؾّيُ  ؤقطّطُى. ؾٔبكًْم نٌ ٔبػُْو ٌُّى 

َّا نػّفطْيةْوٕ؟ ْٕ ، َعٌ  َُُطْيةْو  ًاا ًيا ن
ًٕ  ٔاٌ ّيا ىْوٍ َزّىا. ّْا: نًْم بّّبا ًقّؿا ٕيا ْي  أخُط

ًٔفًىُوٕ ًقؿِٕا ٔاؾًةا ّجىِىّىةٌّا ًاظٍيْم ّبٌةضىُوٕ ىْوٍ زًاٌ ْة. ُّا: ْي  َخسن
    ٓ ًَيىى  ن ٌّٓهفْيىىةْوٕ به ََدهْيىىةْوٕ َعىىٌ ًقؿِٕىىا، ًيىىا ن ْٕا: َبػّىىا  ْوِؾىىّيةٌّا أخىىصّ

َُدهْيةْوٕ   .يَصبّبْيُؤنٔن
َٔٓىى       َٔٓىىىُوٕ نىىسّيْٓيًْم، و ىُوٕ نىىّسٌنطْيًْم ىنىىٌ ًاْىىْم زْوشّٕؾىىا نَؿىىُٔعٓىُوٕ، 

ُٕىى  َخىىسْ    ّٓىىا وَع ّْا َٕطىىإي  ًنى ُّ بًطْبىىةٌّا. بىّىىو ٔعىىسّ ؿّىىا. َؿىىْوُضايىُوٕ  َؾ
ًٕىى  ٔنٓؿّىىا، يىىٔةبْ   ّْيىىًةا َعىىِ ن َّطّ َّّطا: ًىُوٕ ٔقىىّؤا وفْيؿىىًىُوٕ بىىأ ٔبؤيىىُو ٌّا 

ّٓا! َّا ًيا َٕطإي  ًنى  قْويُؤنٔ ًاا نػّفطْيةْوٕ، 
َٔىىٔ َبيىىةٌّا،      ىعٕبىى ًَعْٓيًىىْم وَنىىِ ًفًطْيًىىْم  ُِٕىىا، َنىىِ  ًَي ُّا ع طىْوٕ َخىىسن

َٕاَظيةْة.َو  َؿْوُضاًيُ  
ّٓا يًكىى  ّٓىىا َوََؿُؿّىى َّا وبّىىَةضىُوٕ ٔنٓؿّىىا ىىىوْ ًنى ٔزعٕبطىىىُوٕ بٕعىىسً ا،   ٍٓس

َٔ َٔٓسْة َطْويبّْا  َّا وفْوّغعُوّضا نٌ  ًٕى  َغىٓسُوقْم ًقى   ٔ ٕفري ٓسّ ْسِٕا، َنِ ّزضْي
َّطْة ْيؿُوع َؿْيّدا، َو  َؿْوُضايىُوٕ ٔبؤيُو ٌّا زَعْٓيسِٕا.ََسخًبا ز
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َٔٔ  يُو ٌّا زَعْٓيسِٕا، عُطايىُوٕ  َٔىٔ  نْوز فَطقًىُوٕ  اْوضّخا زٕبيٌة قْبْوٕشا، و
َّطْيٓىّوو َقْبّطا ُخفْيّطا ٓىىُوا ٓىىّوا، ٔبًُطيىَةٕ    ًق ًًىا    ٓسّ  ََٓدُٔىٌةْيًْم خَبْب َنىِ 

ََطٕفىىإي  َعًىىْم   ًٕ  َخىىْس َجُؿّىىا ََعفىىّطا وَنىىِ  ّٓىىا ؾىىٔكً بَكْبىىّطا، إٔ إيىى  ًنى
َُٕطى:   وأ

ّّْؿا َعفّطاْيَو  يَعفّطا بّسعَط !  ّيا َبط
َّّطا ضٔجؿًْم ٔبدسّْا ْْيُدْو ٌّا ؾُطاًيُ  بَفْجطْة، َؿىْوُضايىُوٕ   ًٕ  أ نْوز فَطق

َٕىىطْة: زّ  ََهػىىُويْم بَعفىىّطا. نىىْوز   ط يَبيىىٕةى ى نىىٌ َخىىْس بىىّسعٕ  فَطقًىىىُوٕ أ
 بؿّْبكْيًْم ًانٌّا.

ًٕىى    َقْبىىّطا ٌْ عْيك ّٓا، ظٔزعًىىْم ؤيىى ُٔٔ وًيىىا َىىُؤايْم،   ٔخؿىىًه . بٕعىىايْم زًقىىي
ُّىىا،   ًَٔيّىىا خَمُىىّطا َوظّوً ا زَيُد فىىٔةُخًْم َعىىيكِْ خُعايىىْم ًقىىٓسَْم َخىىْس َقىىسّخا 

ّْا ْٔف َّطْة زٕنطْة، بّىو ٔعسّ ؤيْم نْوز بىَيُْك خُٕىطْة، ّبطُويّىا ُخُعايىْم     ظٔزعًْم و
َٕطْة:َو َْٔك نْوز َنِ ًا  بٕعإي  

َٔٔ َخُّطا. ُّا َوؾةْة  ّٓ ؾكُوٍ ّىٔ َيُد  قْو
ؾٕةايْم ّبطُوّيا زٕنطْة، يَكيّػا َةْويةّيا ونٌ َخؿْم ْٕؿايْم، نْوز أٔنًًْم َو

َٕطْة: ًٕ  أ ًَ  غٔجسيْم يبْوشًنٌةْة وًاف 
َّ ّْا َخًطّيا ّيا  َٕايْم.ًا َّطْة ّجوْوٌى َسْو ًًَْم   طْة ْيؿُوع، ؾْبُوم 

 

***** 
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َّّٕطا ًنُٓو  زْو
 

 

ّٓ ٌةَيي  ْبًةىىىىىىاْم ّغىا َايٌو ٔيُةًْىًْيا ُخىّج

ّٓىمًخٌهم ََطٔيّب  ًةىىىاىضؾْيٌهم ؾْوىّٓىىا وّج

ّٓا وجْوظيْو َٔٔ  ً اْوىىّْؿأًنا زَيّْا زَظْب

َٓثّؿُوزيّىا زٔا  ًًةاىٌهم نٌ َخّؿىا ؾكْيّٓ ب

****** 

ّّٓيِو  حًنّطىىىىىىاّطىىا خَبّؿا وحْوىم عبّْىٌهىَّ

َٔةًْىىا ًَْيًْيةًٌْنم ُخًةىَبطَغُ  ّطّضاىىٔ َا 

ّٓىىىىا وّزّضىىىىىىاىّبىىىىىا بهم َضىاْيًكّطٌن  ٌ َظْب

 ّطاىىةة َضَّعا زاْيًكيَؿيَو ة ًفًةا ؿْيُدُخ

****** 
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ًٕ  ٕجاضّا ََطمًخىعىم َىٌهىٔيّب ّٓا ي  ّٓىاىْي

ّْىىو َفْجىطّا ّجىْيىجْٓىؾ ََكىّس  ىىىىىاىطْة ًيّىا 

ّْىىىىىاىْم ّىُوىا َغٓىًىًْم ًقىىىىىىا زْيىْبخٔؿ  ّس

ٌْ َزضّبىىىىىا َخؾٔب ًٕ  جّو ٔي ًًىىك ّْىىىي  ىاةٌٓ

****** 

 اىىٓ ىِٕىىفّطٌنم ََسَّيْوىا يؿىِىٕٓ ىّػىىَوشٕزا زْْي

ٓ ىِٕىم  َؾكىٌنّطىُّىىىا ََفْجىْيىا َبػىّدىُضي  ىىىاًً

 ىىىإِٓىىىىبّْىىىا َييِٕىَخم ىٌهىّٓىّؿىُّىىىا زَضَىؿىْٔ

 ْٕىىىىىاّشسىىطّا ََؿىْبىم َغىىٌهّٓىَظىطْيٕصا زَعي

****** 

ّْ  ًةىاىىْيىضؾْوىىْم ؾىىٌهم ّجٓىىا زًيىىىىىا ٔزّيىًا

ّْىّٓىىا زَظْبىىّؿىىٔ َخىىَٔ  ىىاىىْم نىطْيىًةػىًفىىا 

ًًٔب َُٓعًةا زًق  ًةاىىسْيىْم خىىخٌهم ّىا ضْوؿ

ّٓؾْو  ًةاىىا زبطْيىيّػطَزم َفىٌنةٌّىىفّطا زَعِي

****** 
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َْخْيُ / غوْيس  َغعسْوٕ 
َٓ  َؿْوِخّيٌةْة ي ًيا نًهٌةٔب

ًًَْمزً ا  ّْؿِٕا ََططيْف   أ
ُّا ًً َٔٔ َق ًٔٔ ؾْوْبّىطْة   وًيا ً ا زّؾك

َْي   وًيا نًهٌةٔبٔ ً ا زخَّع
ْٕا ٔبـ ظٓعُو َْٔكأخُٔٓص  ٕشا 

َّا  وّخُىٔ خَبْس ُضّؾا ضّ
 ْٕا ٔبعّيآصوًيا ً ا زًفئؿٔ َ ٔخ

 وّىو زّخُعايْم ًفَػِ يّبٌةّضا
ّْا يًك َّاوً ا زًفئؿٔ ًا  ٓس

َٓي   ّّْؿا نّدُىا َعْوزّبأزنًهٌةٔب  اْيٌة ً ّويٌةْة َبط
ُّا زّضٕجـ َعٌ َخّؿا زأٔخ  ْٕآصن

ٕٓ  ٌن َّاَىندُّعا جّي  سّ
َٓ  َؿْوِخّيٌةْة ي ًيا نًهٌةٔب

 ـ َْبْيّعاً ا زضْوًْم ًفٕي
ِْٕا  ً و نةٌّبّْا وَعٌ جْوّز

ْٔا  َٓي  ً ا ََعُبُو  وًيا نًهٌةٔب
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َٔٔ نةٌّبّْٓطوًيا ً ا زأخُٔ ٕٓاّْا ظْوظُِى   ِْٓم ًق
ََطٔج َٓي  ز ّّْؿا َْيةٌّا ٔزنًهٌةٔب ٕٓ  ًاّوا َبط  ٔؿ

ِٕٓا ً ًً  ّوا زنًٓىُوٕ زْوج
ِٕٓا ًًََف َٓي  زؾُّعْم ًقًْم وًقطْة وّضْجؿْم   ٔزنًهٌةٔب

 ونٌ ُضيّعا زًنٌةٔبٔ اْيٌة ٕب 
ّّْي ََطٔجىِىَ  ِٕٓا ز ُّ ِٕٓا ـةٌّا غّ ًً  نًىُوٕ زْوج
ُّٕطا يَعيبّْأجُد  هُؤنٔ ن

ًٕ ونْوضغْي َِٕا  ُؤنٔ ٔبطّيا ْي  َٔٔ َخّؤا زَيةْو
ِٕٓا َٔػٕه ٕٓا ز َٔٔ شْوثّؿ ًًٕةى   وَاْق

 َىًَبس نّضيُْم َعيُٓونِٔٔ
 ّغا غْبْيعًةا نّسٌَهْيةْوٕ بَهٓط

ِٕٓاْويِٕا وَيًٓسوًيا حل  ُؤنٔ  ْي
 ًيا نّدريْيةْوٕ َعٌ ّؾعةٌّا

 ًََكا نّدسضّا َيكْوضً ا
َِٕاَعٌ ٔز  ظعُوٕشا وَيةْو

ِٕٓاحَيية يىُوٕ نّىطزْة و  ْويِٕا َؾدْي
 وّزٌنْم نّسٌَهْم 

ِٓىُوٕ ًَي  َعي  وّزٌنْم نّضيُْي
 نبٌّهْم َهْوفٓىُوٕ

ِٕٓا  ونّؿىْم ونّسٌَهْم نفْي
 لوٕعازّا زَعٌ َ ضعىُوٕ نسّٕي

ًٕ  وَقسْيّؿا  َفكْيطّا ْي
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ِٕٓا  وَاُخةْوٕ بعْوظُِا ٕعازُؤنٔ ظْبْي
ٕٓ َّطّيا ًاْْو  ًاوًيّسا ز

ِْٕأؾُد ٕٓوحْويىْونًفؤخْم   ًة
ٕٓنطّقسْة وًا ِٕٓا ْْو  َيًه

ٕٓ ُّا زَخّؿا ً وىْو  نّطٕبا ن
 وبّّباْْوٕايٌ زْيسُؤنٔ

ٕٓ  وَنطٕؾ   ًاَوٕ وحْويِٕ  ؤزق
ّّٓطا ًيا نًطٕبا  َخْس ٕزي

 ٔزضْجُؤؾٔ ّيا َ ًيبِٕا
ِٕٓا وغْٓيكِٕا ونصْيُىا َٔػٕه  َؿْيّدا ىُوإي  ً ا 

ِٕٓا نّطٕباوَاُخةْوٕ َنطؾُؤنٔ ّجّوا  َٔػٕه  ز
ًٕ  ٕعازُؤنٔ ّٓا ْي ًً  زْوج

ّٓبِٕا  ٕعاّزا زنًىُوٕ َج
َٓي  َؿْوِخّيٌةْة  ًيا نًهٌةٔب

ًًَْمٓصً ا زأخُٔ  ْٕا ََططيْف 
 نْئبٓعٔ َؿْوِخّيٌةْة زًفيؿْم

ٌَّةْة َخّصٕبا  جْوًيا بَؤزّضا ز
ّّْؿا ََػّبٕب   ونٌ َبط

ًًا َي َّا نّىُوأَفخ  ةْو
ًًا الْوشّخةٌّا َٔفخ  إبّطن و

ُّٕي ًًا نّدُىا ون َٔفخ ّٓبِٕاو  ٌة الْيّسا زَج
*****  
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َََةَفطوْئ ٔؾ  ةُعُوٕ 

ّٓا غْوضّيّيا،  ّٓةٌّا زٔيّؿ ّٓا زاْيًكطْة وخْوبْم ً ا َ ََدّطا ّزؾ ّٓا  نُوًييًةا زَ ضبْيةٌّا، ىّ

  2016نٓوٕ ا  6فْو ٌّّخُ  ، بفْوضّغا زَاضٔبٌ -ٕبيٌة َ وّبا زَ ًياَخسْئ

 

 اىىىُّىىى  ؾىىىىٕيٌة ىىىْيا ْمىىٓىىّؿىىؤي             اىىىّٓىىىىّؿىىىىٔي ْمىىىىيٌةىىىىْيا اىىىىًّْا

 اىىىىىَّٔ ٔزىىىىىَٔ سىىا َخىىّيىىضّيْوىىىغ             ىىىىىًٕىىْي ْمىىىٓىىىىّؿٔيز اىىىىُّىىىؤؾ

َّىىّي طْةىىىق     ٌىُْؤؾضؾُوّ  ٌىْو ٌِّوٌ ًا فًُوٓي َّىىض ّيَةىىا ّبىىىو   اىىىو

 اىىىىُّىىىىىىٔ زْيىىىىَٓىىىّؿىىـ ٔيىىىىىٕيىىىًف س           ىىا ٔبةًْيًهدىَُىبا وىىًّٓفيْويىىب

ََىىًي ًٔ  ىىىٕياىىىىٕهخ ا       ىىىىىّيع َخُوىىؿىىىْي ةىٔؿىىٓا   اىىىُّىىىٔي اىىّٓىىّؿىىىب

 ا  ىىُّّي   ٕي ةىىيىىا َيىىّٓىىىًفيْوىىىي          ىىىاّػوَب ْمىىًفًْٔي  َطىىَأا ىىًي

 اىىىُّىىقز َضُوىىًُدىىا َبً ْوىىُبىيىىَغ           اىىىىِٕٓٔؿىب طْةىىعٕب  َطىىَا ًاىىىًي
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 اىىىُّىخُٔا و ٌّطىىىَق  َطىىَا ًاىىوًي ا       ً ضيسُوَوا ًةىىؾسَضىىَا مىىىَغ

َّوقطْة  ْوٌى        ّىةٌِىىىةٌّا زَابّْىىْيىىعىىىَةؾىىي َّاقطْة وؾْوز   طّيا أل

 اىىُّىىَغٌى يْوْيٌةا  اىّٓىىًفيْوىىبي ا      ّضّضْوىىىىب اىىىَاّ  ْوٌىىىةٍيىىَيي

 اىىىَّْوةَي ٕ َوىىاْيَط   ىىَأا ىىوًي         ْوٌىْوٌ ىىىىىىىىيىىيّْ ٌىْوىىىىٓىىّؿىىىٔي 

ُّىخُٔ  ىىًٕىىْياىىىا وًيّطىىطْيىىَؾ       إْٓصٔخأو ٌىوِْٓسًّي ةٔفيَُو سٔب  اىىً

 اىىَُّوىىًًَا ىىىّؿٌ بْيىىىْوْبىىىضقَز ا         ىىىّٓىيَظ  ىىىًٕىىا ْيىىىّٓىىًفىىيْوىىىي

 اىىىَّا نُوىًهىىؿٌ ٔخىىن  اىىىٕؿىُّىن          اىُّؿىزٔؾ اّطىىَب  ىىًٕىىىْي وًاف

ًٔىىْم  يىيََؤ  اىىىُّىىىًًىىٔ َزؾىىَؿىىْيىىٔ ْىَبىىىْيىى ي  ْوٌى    ىىىٓىّؿُوٌ ْوٌى ب

ُّىىؾ ُ ىىًيةىىيَي َٕةىىيّطىىق  ُرطْوًكب ًاف ُرطْوًق سٔب ضَُوأ   اىىىْوًي

ََىىىىىٔب  اىىىَّّض مىىَٕ ضُوًاَ  ّيا مىىَوضُو ٕ        َ ّو ًٌِا ُرْوىىىُىىىىطْيىىىس 

ُّا وَيىىّيىىََزا ىىّيىىَخ ٌوىىيَا           اىىىىىٕيىىىىىّخ  ىىىىًٕىٔ ْيىىَٓىىىّؿىىىىىٔي  اىىىد

َََُ ًٔ ٌىْوىىًىىًق ِىىؿ  اىىُّىىَع  ىىىًٕىىن ِىُٕىىز ّؾْوىىىوؾ       ٌىْوىىٓىّؿب

 اىىًَّ ْوىُخا ًيز ٌةْبْوُرىس ًنىىؤب           ْوُرىىٌةْبس ًنىا ٔبىّيضّيغْو ُو 

*****  
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دالل صميوا 
ــة     ــة طــةَل ٍــةاَلتم يةكــةو طصىاــي خــَوزدا و ل ل
ٍةزتي ٍةزشةكازيدا وةك ٍـةموو زوذاٌ بـةياىي   

ايـة طَوشةكـةو وبـةزةو كازَيصةكـة     دشوو دةضمه دة
ومت، ىةضــيني دةو بــةياٌ و ٍــةواي  بــةزَي دةكــة

ةشاٌ كةشييـــةكاىياٌ لةضـــةز شـــا دا   ةٌ ِزـمـــدا
ــةز  ــسد  ثـ ــاٌ دةكـ ــوي  ج ،و ثةخشـ ــوة جسيـ سيـ

اٌ شؤز خــؤب بــووٌ.  ضــَولةكة  و دةىاــى باَلــد  
يــدىي كةلةشــَيسي بــةياىي   لةطــةي يةكــةو خويَ 

دةطةيشمنة ضةز كازَيص، يةكةو جامه ثس دةكـسد  
دواتـس    ،ةوةدقومَيكه لة ئاوة ضـاشطازةكة دةخـواز  

ئييحا طَوشةكـةو لةضـةز    ،طؤشةكةو لَي ثس كسدةوة
ــاىدا د ــاو ةداش ــ ة   ى ــةدةو قاض ــواب ب ــواب ٍَي ٍَي

دةىاـي   ،قاض ي كـةو و باعـة بـاعي مـةزاو مـا       
ــاَل    ــةزةو مـ ــدى بـ ــدي ٍَيـ ــة ٍَيـ ــاِزاىي طوىدةكـ طـ

دةطةيشــــمنة بــــةز ٍةيواىةكــــةي  ،دةبوومــــةوة
ماَلنـاٌ طَوشةكــةو دادةىــاو جامــة ئــاوَيكه لــَي ثــس  

ــسدو  ــةدةكـ ــاوكه  دةمدايـ .. دايكشـــه .دةضـــا بـ
ــايةى لَيـــ     ــسد و ضـ ــس دةكـ ــةماوةزي لَي ـ  وىاةدضـ

اغ و ماضــا و ـــــضــةسةي لــيََ دادةخطــا لــة قةمي

ــةز و تةب  ــةىريي مـ ـــثـ ــة قةزقةشـــاىي  ـةقـ َيك لـ
ٍةىــدن ىـــاىي   مــاٌ لـــة طــةلَ  شــةىاويم خوَ مَي

طــةزمي تةىــدوز. دادةىيشــ  ىــاىي بــةياىيناٌ     
دةخوازد، ميـي  دواي تـةواو بو ـاٌ ضـةسةكةو     

ضةك دةداو لـة  َلدةطس  و قاث و قاضاغه ِزاثَيةٍ
زةدا دةخمطــــمة ضــــةز ضــــةزو كي طــــةوشــــمَيتة

بــةزةو كــازَيص تــاوةكو بياىشــؤو،  وبةِزَيودةكــةومت
ــة   ــا لةم ــنيً ش ــازداوي    خَوش ــةز ض ــوو لةض داب

شةوة مَيسطةكة كوِزى جرياىةكةماٌ شَوز بة ثةزَو
دووزةوة واىي دةزكــةومت دةكــا  ٍــةز لــة ضــاوةِز

ــةجوالَ   ــَوي ئ ــَوشو ب ــسِ  ٍةضــا و ض ــةىيااَيكي ث  ب
ــة ــةذَيس ت  زش ــازة ل ــاز ج ــاوو  مةوة ج ــمةكة ض ةش

ٍةَلئةبِسي و شةزدةخة ىة يةك لـةمً و لـة ئـةو    
 .ييةوةناٌ دةطَوِزيكاغةشي خَوشةويطم

ــة      ــاطس لـ ــ  ئـ ــةو دةىـ ــة ئـ ــو ىـ ــةمً دةىاـ ىـ
و اٌ طسثةي دةكـسد و دَل دةكةوتـة لَيـداٌ    ودةز

يـةوة ىـةمً   و ٍةضمةكا اٌ تةىَا بةضـاو دةطَوزِ 
ناٌ يشةويطمدةى  و ىة ئةو دةى  تادةٍا  خَو

شةزدةخةىةو ىياا جواىنيً شماىى  ،دةبوون قوَل
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يه شــَيبــِسيً بــووٌ. ئــين بــا ضــةزةتاٌ ىةي    دةز
  ضـةىد مـاىاَي  تَي ـسةِزى.    ِزَوييَوذٍا  و ِزؤذ ِز
شةماوةىـــــد ٍــــةبوو لـــــة   .َوذاٌَوذيــــك لــــة زِ  ِز

طوىدةكةماٌ شةماوةىدي ئةو كاتـة حـةفا شـةو    
 وحةفا ِزَوذ دَوَل شوزىا بوو. 

ــةزي   ــةي ٍةَل ـــ ــةَل طةزةمـــ ــوويً لةطـــ ً بـــ
ــي  ،َيكــةو  كةوتييــة دةضــا يــةكن بةِز وةك بَمَي

ــةطيا    ــا  بـ ــا ٍـ ــةشووَيكي كازةبـ ــةكا   ،تـ قاضـ
ووكناٌ يــةك ٍةضــا و شةويــي ىــةدةطس  ٍــةزد 

ــايي   ــة شـ ــا لـ ــة  خواضـ ــوويً و ٍةزيةكـ ة دةزضـ
ئاطاو  ،تا شةماوةىدةكة تةواو بوو ،بةاليك ِزَوشا

 ةكا  بووو.لة دوىيا ىةماو ى ومي خةياَل
ة ضــوومة ضــةزباٌ  وةوة ماَلــةدي طةِزامــئيــ

ــة فيَ  ــةز ىوييـ ــوَ يلةضـ ــةي خـ ــةومت كةكـ و و ثاَلكـ
 ئـةوو  ٍةز وَييـةي  ،كسددةسةكا  ضةيسي ئةضمَي

ٍـةز ئةوخةياَلـة    ،ةكسددضةيسي ماىاه  ،دةبيم
ــةياىي   ــةزي بـ ــا بـ ــدي تـ ــوو، ئيـ ــةز بـ ــةل  ٍـ لةطـ

دايكــــه  ةوةِزَوذ بــــو ،ئةضــــمريةو مــــاى  دةدواو
خةبــةزي كسدمــةوة ِزةىاــة تــةىَا ضــةزخةوَيكه  

 ...شكاىدبي
 ،زَوَلة طيـاٌ ىاضـيةتة كـازَيص ئاومـاٌ بـؤبَييى     
ميــي  ِزاثــةزيه ٍــةز بــة ِزاكــسدٌ زَيــي كــازَيصو  

بةو خةياَلـةى لةضـةز زَياايةكـةدا وةك     ،طستةوة
ضـــةىد ِزَوذاٌ بـــة ىياايـــةك بـــةياىي با ـــاٌ     

ٍةشازويـةك   !لةيةكن كسد، بةاَلو ئةوةو ىـةبيم 
ةو كـــميـــي  طَوشة !ٍـــا اشـــكندا دفكـــس بـــة مَي

ــلَي ِس ــةَلكى  سكـ ــةوة. خـ ــصي طةِزامـ ــة كـ دو شَوز بـ
ضـسثة   ،طوىدةكةو لـة مَيسطةكـةدا كَوبوبووىـةوة   

ٍــا  ٍــاوازَيكه بيطــا ميــي  شوو بــةِزاكسدٌ     
ــيازو لَيكــسدٌ، ضــي      ــةو ثسض ــمنة خةَلكةك طةيش
بوة؟ ضـي؟ وتيـاٌ فةىةكةضـة لـةباىي كةوتؤتـة      

طياىي لة دةضا داوة، دَلـه لـة شـوَيم    خوازةوةو 
و طةياىــدة خــَو ،خــَوي ثطــاو ئاطــاو لــةخَوو ىــةما 

ــة ــابوة ماَل ــوو و ب ــة ماَلــ   ب ــةل ل ــةبوو ةوةك  ،ى
ــؤى بــخطــا، داثةجنــةكا  بةضــةزخَودا   ةكوي ب

تــا دةىاــى دايكــه بــة بــةزشبووةوة وتــي    ،طسيــاو
َيـــساٌ! ومت دوو ثشـــك وئـــةوة ضـــي بـــووة مـــاَل 

واَلمه دايةوة لـة   ٌميي  ىاشا  ضَو ،َيوةي داوث
كـوزي فـ ٌ   دةى ضةالمةتى دايكه وتي:  ،تسضاٌ

ة طيـاىي لةدةضـا   ةتكةل ئةمسَو لة باىي كةوتو
 ِزةىاــة ٍةتيوةكــةي جريا ــاٌ بَيــا،    ومت  ،داوة

ــاوي     ــةو دةزىةضــوو، )ضــوىكة ٍــةماٌ ى ــةاَلو ئ ب
ٍةز كة دايكه ئةوةي طـو  لـة خَوشـيا     ،ٍةبوو(

يةكطــةز طَوشةكــةو دةضــا   ا و ٍــاواز بــوووشــَي
دايةوةو بةزةو كازَيصةكة بةِزَيكةومت بصا  ضاوة 

 ،زَياــاى كــازَيصاٌ لةخَوشــياٌ تــةواو ىــابي ؟زَينــة
يه بيـ بَي بي  لةِزَيدا غريةمت دايةخؤو ومت: شةز

ــَي  ــَودةزبِسو دةبـ ــؤمى بـ ــمةكاىي خـ ــة و  ،ٍةضـ بـ
ٍةزكــة ضــاوو بةضــاوى كــةو  بوومــةوة كــةِزوو 

ــازاٌ و  ــةى جــ ــوش  َلةكــ ــكاو  طــ ــمه شــ ةكي دةضــ
 ئةجمازةياٌ بَي طَوشة طةِزامةوة ماَلةوة.
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 عتا ن كلي  بوكميؤ 
 

 
 

 

 طةشاوة ضووزى طوَلة ئةى

 شاوة طة ٍةزدةو طوَلى خوىضة تؤى

 كاوة ماو ماَلى لةباخضةى

 ثةذاوة شؤزو عةتس  بؤىى

 ِزاشاوة طواَلٌ ولةىاو ىاضك

 ئاوايى ئةوبةزى بةزو لةو

  وجووتة بةتاك بؤ طةجنا

  وٍووتة وٍا  ثَيواٌ بةِزَى
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  بةضاوقوضاىَى لَيو بصةى بةضسثةو

  بموَى بؤياٌ فةتَى دةز و بةٍةزٍةَلة

  ئةوَى دةطةييية  خؤياٌ

 ٍةزلةوَى شةوَى دزةىاة تا

  ِزامووضاىَى و ذواٌ بةٍيواى

  ئةوَى تؤى بؤخؤى يةكةو ٍةز

  ئةوَى خؤى ِزاشى و بةىََييى

  دَى ثةبوولةى و ٍةى  وةك

   ئةبِسَى ِزَيية دووزة ٍةموو ئةو

  مرييَى شيمة خولياى بة

   بةزكةوَى ماضَيكى يا، ٍاوِزَى 

  شةوَى ِزؤذو بة ئاش اٌ

 خةوَى بَى ضةزخؤب و مةضا

  مةيَى و شةِزاب ىؤشى بةبَى 

 بطسةوى دَلياٌ ضاتَى و بةَلك

  ئةوَى خؤشياٌ ضؤشو تةىَا ئةواٌ
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  شةزدوومةلوولً ِزةى  ئةواٌ

  ئةوييً و عةشق قووزباىى

 خةبةزة بَى طوَلةضوزي 

 دةظةزة ئةو بَيمة، ىاَلَى بةكةل

 لةجنة بةالزو ،بةىاشوعشوة 

  كةمةزشَيِسيية، تةىك بةكساضى

 ئةتةكة، ِزةب و ضمياٌ ضووزة

 كةشَيية وجوو  قرِزةب

 بةٍَي شةزدة شؤِزو ثةزضةو

 ،دَيية لةو بَى  ووىةى ىابةو شك

  بةزة ودَل شاطوَل ٍةزخؤى مةطةز

 ... ظةزة دة ئاقازوشازو لةو

 

*****  
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 ْٛضٟ بططؽ :عطض

 

ٝننننننننننننننننن١ تأضىاملكنننننننننننننننننازض اي

ايػنننننطٜا١ْٝ ثنننننط٠ٚ سكٝكٝننننن١ 

, ٜٚعننس تننأضٜذيًبنناسجني يف اي

َٝدا٥ٝنننٌ ايهنننبري َنننٔ نتنننب ايكنننطٕ     تنننأضٜذ

 ٟ ظَٓن١  ٖٚنٛ ٜبشنح يف ا٭   ,ايجاْٞ عؿط املن٬ٝز

سنننننننساخ َتػًػننننننن١ً  ٜٚنننننننٛضز ا٭ ,ٝننننننن١تأضىاي

ٕ ٜعتُس أزٕٚ  ,َتتابع١ ٚفل اي تٝب ايعَين

ايػنطٜاْٞ قنس    تنأضٜذ فاي .ضٚاٜنات ننجري٠   ع٢ً

ٚٸ ٕ سٛازخ ا٫نطٗاز اييت عاْتٗا املػٝش١ٝ ز

ؼننت سهننِ ايفننطؽ ٚايننطّٚ, نننإ شينننو يف      

 ٟ ننننإ ايكنننطٕ   فنننإشا .ايكنننطٕ ايجاينننح املننن٬ٝز

سٛيٝات  فٝ٘ بسأت قس ٚ قبً٘ بكًٌٝأايػازؽ 

غننننننري  فٝٗننننننا ٚغٴننننننططتايػننننننطٜاْٞ  تننننننأضٜذاي

زٜننننننننط٠ ٚاملننننننننعاضات  ا٭ تننننننننأضٜذايكسٜػننننننننٝني ٚ

ٕٸ  ,ٚايهٓننا٥ؼ  ٜٴعننسَٝدا٥ٝننٌ ايهننبري  تننأضٜذفننإ

ٖننننصٙ  تننننأضٜذيًبنننناسجني يف  غنننناؽاملكننننسض ا٭

٘ تأضىننْكًنن٘ َٝدا٥ٝننٌ يف  َننا ٞاؿكننب, ٚبكنن

 . غاؽباعتباضٙ املطدع ا٭

 ,ٞتننأضىٖٚٓنناى عننس٠ طننطم يف ايبشننح اي   

ٞ ايػنننننطزٟ ٚاملنننننٓٗر  تنننننأضىَٓٗنننننا املنننننٓٗر اي 

ايٛقفٞ, ٚاملٓٗر ايتشًًٝٞ املكاضٕ, يف زضاغ١ 

ايسقننن١  إىليٓكنننٌ  ,َٝدا٥ٝنننٌ ايهنننبري  ذتنننأضٜ

ؾننننناض أ, ٚقنننننس ٙٚاملعننننناٜري يف اختٝننننناض َكنننننازض  

يف نتابن٘  ايفهنط    ٘ايباسح دإ َٛضٜؼ فٝٝ

املكنننسض   صاٖننن  إىلٞ عٓنننس ايػنننطٜإ    تنننأضى اي

 .اهلاّ
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ّ 1126ٚيننس َٝدا٥ٝننٌ يف ٬َطٝنن١ يف عنناّ   

ْاننننٍٛ ب نٝنننا. يكنننب بنننايهبري   يف ؾنننطم ا٭

خٝنن٘ َٝدا٥ٝننٌ ايكننغري, أينن٘ عننٔ ابننٔ  الٝٝننعٶ

يكننب  ٕٸأ إىلٜٚننصٖب املطننطإ قننًٝبا مشعننٕٛ  

عُنننننناٍ َٝدا٥ٝننننننٌ ايهننننننبري دننننننا٤ بػننننننبب ا٭

يف  ابننسأ سٝاتنن٘ ضاٖبٶنن .ايع)ُٝنن١ ايننيت قنناّ بٗننا 

زٜننننط بطقننننَٛا ايننننصٟ ٜؿننننطف عًنننن٢ َسٜٓنننن١      

 ,٢ ض٥اغنن١ ايننسٜط بعننس شيننو ٬َطٝنن١, ثننِ تننٛيّ 

 إىلّ, اْتكنننٌ بعنننسٖا  1166ا يف ثنننِ بططٜطن ننن

 َنناضزٜٔ, ٚقنناّ بطسًنن١ إىل  َنناض سٓاْٝننا يف زٜننط

بًنننننسإ غنننننٛضٜا ٚيبٓنننننإ ٚفًػنننننطني يف ضبٝنننننع 

 إىلثننننِ عنننناز بعننننس ضسًتنننن٘ ايطًٜٛنننن١     ,1168ّ

عًنننن٢   عهننننف َٝدا٥ٝننننٌ ايهننننبري   .ْطانٝنننن١أ

َٓٗننننا عُطاْٝنننن١ َٚٓٗننننا   ,قنننن٬سات نننننبري٠إ

ت١ٝ نٓػن١ٝ ٚطكػن١ٝ, ٚسنسخ قنطاا يف     ٫ٖٛ

ّ بٝٓنن٘ ٚبننني اٜننٛاْٝؼ زمننا ض٥ننٝؼ   1174عنناّ 

ططٜننطى َٝدا٥ٝننٌ  نننإ ايبٚ ,قف١ ايطقنن١اغننأ

ٝٸننننن  س بتطبٝنننننل قنننننٛاْني ايهٓٝػننننن١  ٜطٜنننننس ايتك

 ٚنػ١ٝ. صضثا٭

ْتناز  يعٜنط اٱ  انإ َٝدا٥ٌٝ ناتبٶن يكس 

فننطاّ بطقننّٛ َننٔ  أٙ َنناض غننًٛب, عننسٸٚغننٌٗ ا٭

طبكنننن١ ايؿننننعطا٤ املبننننسعني. َٚننننٔ َ٪يفاتنننن٘     

ٖٚننٛ  ,ايسٜٓٝنن١ نتنناب ايًٝتٛضدٝننات ايؿننطق١ٝ 

ٝٸ   ٜتٓنننناٍٚ  ,ِ َنننٔ نتنننب اي٬ٖنننٛت   نتننناب قننن

ايٛادبنننننننات يف اؿٝنننننننا٠ املػنننننننٝش١ٝ ٚتٓننننننناٍٚ  

عٝنناز خننط سننٍٛ ا٭آف َٚ٪يَّنن ,ايكطبننإ املكننسؽ

عٝنناز َننطِٜ ايعننصضا٤ ٚعٝننس    أ آَٗنن ,املػننٝش١ٝ

ٚايؿنننننننٗسا٤,  ٚامل٬فٓننننننن١ايعٓكننننننط٠ ٚايطغنننننننٌ  

 ,ظسٜن١ ٚنتاب ايًٝتٛضدٝا ع٢ً اؿنطٚف ا٭ 

ٚبكٝنننننت ْػننننند١ قفٛظننننن١ َٓننننن٘ يف َهتبننننن١ 

ٛ بعٓنننٛإ خنننط فٗنننا نتابننن٘ اٯَٸنننأ .ايفاتٝهنننإ

ٚينن٘ ضغنناي١  .هلننٞتعننين ايكننساؽ اٱٚ "ْننافٛضا"أ

عنننٔ ضغنننا١َ ايكػاٚغننن١ ايػنننطٜإ ٚفُٛعننن١  

ٚاَننننننط املننننننٛاعر ايػنننننن١ٜٛٓ ٥٫ٚشنننننن١ َننننننٔ ا٭ 

    ٘  .ٚايتعًُٝنننات ايهنننجري٠ اينننيت نتبٗنننا بكًُننن

ْٶننننننننٜنُننننننننا ٚنننننننننع تػننننننننع١ ٚعؿننننننننط ا ٔ قاْٛ

َنناض سٓاْٝننا, ٚينن٘ ؾننطح يف  بايػننطٜا١ْٝ يف زٜننط 

٬ٝ ميننننإ ايٝعكننننٛبٞ, ْٚػننننذ النننن   قننننإْٛ اٱ

عُاينننننن٘ يف أا َٸننننننأ .غننننننططلًٝٞبنننننناـا اٱ

اؾننننسٍ ٚاملٓاقؿنننن١ فًنننن٘ نتنننناب ٚضغنننناي١ يف     

َٓٗننا  ,ٝنن١ نننجري٠ تأضىاؾننسٍ, ٚنتاباتنن٘ اي

كنن١ َٝٓننص بننس٤ اـً  ايعنناّ تننأضٜذتأيٝفنن٘ يف اي

ايهٓػٞ,  تأضٜذّ ٚنتاب يف اي1195ست٢ عاّ 

َٓٗننا قكننٝس٠  ,زبٚينن٘ نتابننات يف فنناٍ ا٭ 
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ايننننٛظٕ ّ عًنننن٢ 1167غننننطٚد١ٝ نتبٗننننا عنننناّ   

/تؿنننننطٜٔ 7َٝدا٥ٝنننننٌ يف  . تنننننٛيفاـُاغنننننٞ

ٕ دًننننننؼ عًنننننن٢ أّ بعننننننس 1199ايجنننننناْٞ عنننننناّ 

َٶ  .انطغٞ ايبططٜطن١ٝ ث٬ث١ ٚث٬ثني عا

ٔ  َٝدا٥ٝنننٌ ا تننأضٜذ  ٜٴعننس  نجنننط أ يهننبري َنن

ضا٤ ُٖٝننن١, ٖٚٓننناى اخنننت٬ف يف اٯ  أَ٪يفاتننن٘ 

كننس فَننٔ نتابتنن٘. سننٍٛ ايػنن١ٓ ايننيت اْتٗنن٢  

٘ اْتٗنننن٢ يف غنننن١ٓ ْٸننننإشنننننط املػتؿننننطم ضاٜننننت 

إ ايهتننناب  إىلٚفننناٍ زشٖنننب , يف سنننني 1196ّ

ٚقننننف فٝنننن٘ غننننطز   أّ يهٓنننن٘ 1196عنننناّ  اْتٗنننن٢

فنن٘ بايًغنن١ ّيأ , ٚقننس1193ّاؿننٛازخ َٓننص غنن١ٓ 

ا َكنننازض َٸنننأ .يف عنننس٠ فًنننسات ٚايػنننطٜا١ْٝ 

اينيت عنٍٛ عًٝٗنا َٝدا٥ٝنٌ ايهنبري يف       تابايه

٘ فٗٞ نجري٠, ٚقس اعتُنس عًن٢   تأضىتأيٝف 

ا بننني ا َٚطدعٶننٚ َكننسضٶأا مننٛ ث٬ثننني نتابٶنن 

َفكنننننٛز َٚكنننننازض   تنننننأضٜذَعنننننطٚف ٚ تنننننأضٜذ

١ ٚطبٝنننن١, نُننننا ٜننننصنط   ٫ٖٝٛتٝنننن١ ٚفًػننننف 

مسنننا٤ املننن٪ضخني اينننصٜٔ ْكنننٌ عنننِٓٗ َع)نننِ   أ

َٚٔ بني ٖ٪٤٫ َٔ نتب بايْٝٛاْٝن١   ,خباضٙأ

ٚايػننننننننطٜا١ْٝ ٚايفاضغنننننننن١ٝ. فكننننننننس اعتُننننننننس   

ننإ  ايصٟ ٜٛغٝفٛؽ,  تأضٜذَٝدا٥ٌٝ ع٢ً 

ٜٶا َٚ٪ضخٶنننبٶنننزٜأ ٜٶنننا ٚعػنننهط خنننص عٓننن٘   أا, ا ٜٗٛز

اينسٜين ٚعًنّٛ ايهتناب     تنأضٜذ َٛنٛعات يف اي

خطاب بٝت املكنسؽ,   إىلاملكسؽ َٔ اـًٝك١ 

 أبخط ٖنٛ اٚغنابٝٛؽ ايكٝكنطٟ    َٚكسضٙ اٯ

ايهٓػنننٞ اينننيت قاَنننت عًٝننن٘ َسضغننن١   تنننأضٜذاي

 تننننأضٜذٜٚننننأتٞ  ,اغاغٶننننأاملنننن٪ضخني ايهٓػننننٝني  

ٚغننابٝٛؽ يف ضأؽ ٥٫شنن١ َكننازض َٝدا٥ٝننٌ   أ

ٔ    ,ايػنننننطٜاْٞ  فٗنننننٛ ٜٓكنننننٌ عٓننننن٘ ايهنننننجري َننننن

ا اينننننيت ٜغًنننننب عًٝٗنننننا   سنننننساخ ٚخكٛقٶننننن ا٭

  ٚ ٚىل يف ايهٓٝػننن١ ا٭  تنننأضٜذ ايطنننابع اينننسٜين 

 ,ٝن١ تأضىٖنِ ايٛثنا٥ل اي  أاملػٝش١ٝ, ٜٚعس َٔ 

 .ِٖ اؿنٛازخ ايهٓػن١ٝ اهلاَن١   أغطز فٝ٘ قس ٚ

ٚغننننننابٝٛؽ نتابنننننن٘ بايًغنننننن١   أكننننننس ٚنننننننع  ي

ي٬تٝٓٝنننننننن١ ا إىلطدِ يهٓنننننننن٘ تٴنننننننن  ,ايْٝٛاْٝنننننننن١

ْٴٚايػننننننطٜا١ْٝ ٚا٭  إىلا خننننننريٶكننننننٌ أضَٓٝنننننن١ ٚ

 تننننأضٜذخننننط فٗننننٛ  ا َكننننسضٙ اٯَٸننننأ .ايعطبٝنننن١

طًنننل عًٝننن٘ أّ  اينننصٟ 403ننننن  315  بٝفننناْٛؽأ

  ٕ ٚيف ٖنننصا ايهتننناب   .ايْٝٛنننإْٝٛ اغنننِ بٓننناضٜٛ

ات اييت ا يهٌ اهلططكا زقٝك ّ امل٪ضر ٚقف ٜكسٸ

ٖنننصٙ  ٜفٓننس ٖٚننٛ   ,املػنننٝش١ٝ تننأضٜذ عطفننت يف  

ات بنننرباٖني ننننجري٠ ٜػنننتُسٖا َنننٔ  كننناهلطط

ٚ أاملٓطنننننل  ٚأٚ ايفًػنننننف١ أايهتننننناب املكنننننسؽ 

داْننننننب اؿكننننننا٥ل   إىلٚوتننننننٟٛ  تننننننأضٜذ.اي
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غنننننناطري  َننننننٔ ا٭ريٝنننننن١ عًنننننن٢ ايهننننننج تأضىاي

 خباض.ٚا٭

خننط٣ ايننيت ٜعتُننس عًٝٗننا َٚننٔ املكننازض ا٭

 تننننننننأضٜذٖننننننننٛ  ,َٝدا٥ٝننننننننٌ ايهننننننننبري تننننننننأضٜذ

صا٥ع ايكنننٝت, ٚقنننس اعتُنننس    ايننن فطٜكٝننناْٛؽ  أ

 تنأضٜذ َٝدا٥ٌٝ عًن٢ َ٪يفاتن٘ اـُػن١ يف اي   

 ٖٚٞ يف َٓت٢ٗ ايسق١ ٚايهبا ٚاي تٝب.

فٓنصنط   ,ا َكازض َٝدا٥ٌٝ ايػنطٜا١ْٝ َٸأ

ٖٚنٛ فُٛعن١    ,ظنطٜنا ايفكنٝض   تنأضٜذ َٓٗا 

فٗنننا ظنطٜنننا  ّيأَنننٔ ايتنننٛاضٜذ ايهٓػننن١ٝ اينننيت   

 تنننأضٜذا ايصقنننٌ ٖنننأّ  ٚنننناا 536ايفكنننٝض   

بايًغنن١ ايْٝٛاْٝنن١ ٚبكٝننت تطمجتنن٘ ايػننطٜا١ْٝ  

فكننننننا. ٚفٝنننننن٘ َعًَٛننننننات سننننننٍٛ ايككننننننل 

ٖننٌ ايهٗننف  أَٚٓٗننا قكنن١   ,ٝنن١ ايكسمينن١ ايسٜٓ

 إىلٚغننننري٠ ايؿننننٗسا٤ ٚٚقننننف ملسٜٓنننن١ ضَٚننننا     

َٛدع يهٓٝػن١ َكنط ٚغنٛضٜا يف     تأضٜذداْب 

 ْني اـاَؼ ٚايػازؽ.طايك

ٜٛسٓنننا  تنننأضٜذخنننط ٖٚنننٛ  آٖٚٓننناى َكنننسض  

غننٟٝٛ. ٚنننع ٜٛسٓننا نتابنن٘  ٚ اٯأ ا٭فػػننٞ

ايهٓػٞ  يف ايٓكنف ايجناْٞ    تأضٜذ اي ايؿٗري

تنننناب ٚثٝكنننن١ شات  َننننٔ ايكننننطٕ ايػننننازؽ, ٚايه 

ٍٚ ٚايجناْٞ  ا٭ ٜتشسخ اؾع٤ .١ُٖٝ نرب٣أ

ا اؾع٤ ايجايح َٸأ .572ّسٛازخ غ١ٓ َٓ٘ عٔ 

ٜٚٛدننننس  .585ّفٝتشننننسخ عننننٔ سننننٛازخ غنننن١ٓ  

قػنننِ َنننٔ ايهتننناب يف كطنننٛ  يف املتشنننف    

. يف خنط يف انػنفٛضز  ٚايكػِ اٯ ,ايربٜطاْٞ

 إىلّ تطمجنننننننننننن٘ نٝٛضٜتننننننننننننٕٛ  1853عنننننننننننناّ 

خنننننص َٝدا٥ٝنننننٌ ايهنننننبري عنننننٔ أْهًٝعٜننننن١. ٚاٱ

ا يف فنن ٠ تعننٛز يًكننطٕ  ٜهٶننأٜعكننٛب ايطٖنناٟٚ 

ِٖ َكسض هلصٙ املعًَٛنات  أٚ ,ايػابع امل٬ٝزٟ

, ٫بننٔ ايعننربٟٖننٞ ايهٓػننٞ  تننأضٜذٚضزت يف اي

َعًَٛنننات َُٗننن١ ٚٚثنننا٥ل عًننن٢ ٛت تنننسا فكنننس

 كتًف١. ْازض٠ ٚقكٍل

خبنناض أْكننٌ َٝدا٥ٝننٌ ايهننبري َننٔ   ٚنُننا 

 ,اٜهٶنننننننأٛؽ ايتًُشنننننننطٟ ٝزْٜٛٝػننننننن تنننننننأضٜذ

َنننٟٛ ٚدنننع٤ َنننٔ ا فننن ٠ اؿهنننِ ا٭ٚخكٛقٶننن

زم أٜٚعتنننننربٙ ايػنننننطٜإ  .ايعباغنننننٞ تنننننأضٜذاي

يطظٖننا أايتننٛاضٜذ يف ايكننطٕ ايتاغننع املنن٬ٝزٟ ٚ

قننننننن١ًٝ ا عًنننننن٢ املكننننننازض ا٭  اعتُننننننازٶ  ,َنننننناز٠ 

زخنننٌ َٝدا٥ٝنننٌ ايػنننطٜاْٞ أنُنننا  ايكسميننن١.

عٔ  َس١ٜٓ ايطٖا ْك٬  تأضٜذَع)ِ َا ٚضز يف 

ايفنننننطز, بنننننٞ أباغنننننًٝٝٛؽ ايطٖننننناٟٚ   تنننننأضٜذ

 ننننبري عًنننن٢  ريابنننٔ ايكننننًٝ  تننناث   ٚيتنننأضٜذ 

فناز َٓن٘ فا٥نس٠    أكنس  ف ,َٝدا٥ٌٝ ايهبري تأضٜذ
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ؾنننطح ابنننٔ  إش ,ع)ُٝننن١ ٚيف ؾنننت٢ املٛننننٛعات

غنننننفاض ايعٗنننننس ايكنننننسِٜ   أايكنننننًٝ  َع)نننننِ  

ٚينننن٘ نتنننناب كتكننننط اي٬ٖننننٛت   ,ٚاؾسٜننننس

َٚكننننا٫ت نننننس اهلطاطكنننن١ ٚخطننننب عسٜننننس٠    

ٚقننننننننٛاْني يف غننننننننط ايتٛبنننننننن١ ٚيف يٝتٛضدٝننننننننا  

ٓٸ   ٜعننٛز  تأضى ننا َننٛدعٶا ف ايكننساؽ. نُننا قنن

ٜذ اينجُني يف  أضّ ٚقس نناا ٖنصا ايتن   1171 إىل

َٓن٘   َٞٚا بكن  ,انططابات ايكطٕ ايجاْٞ عؿط

سننساخ أ ٞ٘ يٝغطننتأضىننزخًنن٘ َٝدا٥ٝننٌ يف  أ

  .1171ّننن1143َابني ايف ٠ ايٛاقع١ 

َٓننص بساٜنن١  تننأضٜذبننسأ ايػننطٜإ بتننسٜٚٔ اي

 ٚ ٞ تننأضىقننسّ ْننل أايكننطٕ ايجايننح املنن٬ٝزٟ, 

ٚٸ ٕ يف ٖننصا اجملنناٍ ٖننٛ فٝهننإ ْٗننط زٜكننإ     ز

ايننصٟ ادتنناح َسٜٓنن١ ايطٖننا يف تؿننطٜٔ ايجنناْٞ 

 ,ط ايتاغننننع ًَننننو ايطٖنننناأظننننّ يف عٗننننس 201

س١ٜٓ ايطٖا َ تأضٜذٜٚعترب ٖصا ايٓل َع)ِ 

ايكنطٕ ايػنازؽ املن٬ٝزٟ. ٖٚهنصا      يف َٓتكف

ٍٚ َٓطكن١ غنطط فٝٗنا    أس١ٜٓ قبشت ٖصٙ املأ

ٚٸ .املػنننٝشٞ تنننأضٜذاي ْات ٚميهنننٔ تكػنننِٝ املنننس

ّ, اقػنننأعنننس٠ عًننن٢ ٝننن١ عٓنننس ايػنننطٜإ تأضىاي

ٍٚ ٖٛ غري ايؿٗسا٤ ٚايكسٜػنٝني  فايكػِ ا٭

 .ٜننننن١ ايطَٚاْٝننننن١ضطٛاَربخبنننناض ؾنننننٗسا٤ ا٫ أٚ

ايفنطؽ  أخباض ؾٗسا٤ ب٬ز ٚايكػِ ايجاْٞ ٖٛ 

 تنننأضٜذ ٚاي ,ايٓػٸننناى خبننناض ايؿنننٗسا٤ ٚغنننري    ٚأ

ا ايكػننننِ َٸننننأ .زٜننننط٠ا٭ تننننأضٜذاـننننام ٖٚننننٛ  

ايعننناّ, ٚقنننس بنننسأ َٓنننص    تنننأضٜذايجاينننح فٗنننٛ اي 

  ٚ خننننص ايػننننطٜإ   أايكننننطٕ ايػننننازؽ املنننن٬ٝزٟ 

ٚٸ ايطٖننا  تننأضٜذٚ ,ْٕٛ اؿٛيٝننات ايػننطٜا١ْٜٝننس

ٚٸايصٟ  ٚٴ, فاٜهٶإٔ يف ايكطٕ ايػازؽ ز دس كس 

 163اتٝهإ ؼت ضقنِ  ا يف َهتب١ ايفقفٛظ 

ا َٶنننأْٚؿنننطٙ ايػنننُعاْٞ يف املهتبننن١ ايؿنننطق١ٝ,   

زب أقننسّ ايتننٛاضٜذ يف ا٭ضبننٌ فٗننٛ َننٔ أ تننأضٜذ

سكبن١ ْؿن٤ٛ املػنٝش١ٝ     يفايػطٜاْٞ ايؿنطقٞ  

نننطر غننًٛر ٖٚننٛ  تننأضٜذيف َٓطكنن١ سننسٜاب ٚ

 تننننأضٜذبٝننننح نطَنننناٟ  نطنننننٛى  ٚ تننننأضٜذ

ٚٸ  ٚمثٸنننن١  .ًٜٝننننا بطؾننننٝٓاٜا  إ خننننط٣ يف  أْات َننننس

 املسْٞ. تأضٜذاي إىلناف١ إايهٓػٞ  تأضٜذاي

***** 

  :املكسض

 .1996تأضٜذ َٝدا٥ٌٝ ايهبري, إعساز ٚتكسِٜ ٜٛسٓا إبطاِٖٝ, تطمج١ قًٝبا مشعٕٛ سًب -
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 يكا٤ َع ضٜانٞ...

 نسيم مسري يوسف

 : ْٛفإ ؾاَاٜادطاٙأ
 

 
 

  َنٔ  ْػنِٝ مسنري ٜٛغنف     اي٬عنب ايؿناب    55  ناين تػتهٝف فًن١ ضزٜنا نًنساٜا يف عنسزٖا     

 ناز عٓهاٚا ايطٜانٞ... أ  يف ْازٟ    ping pong   ن٫عب نط٠  املٓهس٠ اي ,1996َٛايٝس غ١ٓ 
 

 ؟ حدلِا عّ ًػ٘ازن اهدزاضٛ قوٚ بداٙٞ  -

 ,بتسا١ٝ٥ىل َسضغ١  ٛضابٞ اٱإبعسٖا اْتكًت  ,بتسا١ٝ٥بسأت ايسضاغ١ يف َسضغ١ عٓهاٚا اٱ+ 

ٝ    ,عسازٜن١ ايكنٓاع١  إىل إبابنٌ بعنسٖا    َتٛغنط١ ىل إثِ اْتكًنت   ىل إغنافطت   ٗنا ٚيف آخنط غن١ٓ ينٞ ف

 ىل اـاضز نإ بٗسف ايًذ٤ٛ.إٚغبب غفطٟ  ,أَهح ٖٓاىعست ٚمل  , يهٓيناـاضز
 

 ىل اهدخ٘ي يف اجملاي اهسٙاضٛ ؟إًاذا كاْ دافعم  -

ٓٸ ,َٔ سٝاتٓا اايطٜان١ يف قغطْا ناْت دع٤ٶ ٕٸإنُا تعطف +  ا ًْعب ايطٜان١ يف ايؿٛاضا فه

 نٓنت  ين٭ْن  ;َٓص شينو ايٛقنت ننإ ينسٟ ؾنغف يف يعنب ايطٜانن١ ٚ مماضغنتٗا        ٚ ,ضؽاٚ يف املسأ

 ختكام.بغ  ايٓ)ط عٔ اٱ ٗاَاضغأْا أؾعط بايطاس١ ٚأ
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 دٝ ؟ِضملاذا اخرتت هعبٞ كسٝ امل -

ٛ أا نٓنت يف  سُٝٓنا نٓنت قنغريٶ    ,ثو عنٔ قكنيت  سسٸأزعين +  يف ٜنّٛ َنٔ   ٚ ,اتٖن سنس ايهاظٜٓ

خنط٣ ٚبنسأٚا ًٜعبنٕٛ يعبن١ ننط٠ املٓهنس٠ اينيت        إٔ َنٔ ْنازٟ غنًُٝا١ْٝ َٚٓناطل     ٫ٛعبن  دا٤ٜاّ ا٭

َاضغنٗا  إٔ أفكنطضت   ,صٙ ايًعبن١ هلدت عًِٝٗ فؿعطت باٱلصاب فتفطٸ ,ناْت َتٛفط٠ يف ايهاظٜٓٛ

َٶننإعطننٞ إٔ أٚ ُٶننأفهٓننت  ,ا هلنناٖتُا يف ٖننصٙ  تعًننِ املٗنناضاتأفبننسأت  ,ايعننب َننع قنناسب ايهنناظٜٓٛ زا٥

ٞ أىل ْننازٟ إشٖننب إٔ أٚبعننس فنن ٠ قننطضت   .ايًعبنن١ زخننٌ فطٜننل نننط٠  أين يعًّنن ,ننناز عٓهنناٚا ايطٜاننن

ٔٸ ,املٓهس٠ ٕٸ ايٓازٟ ضفهين يه ٝٶنا,   , دعًتينكٞ بايًعب١ؾس٠ تعًّ, إ٫ أ ب تنسضٸ أفكنطت   أَاضغنٗا َٜٛ

ٛ , ًعب١ايَانٔ اييت تتٛفط بٗا يعبٗا يف ا٭أيٓفػٞ ٚ ٚبعنس فن ٠    .ٚخاق١ َع قسٜكٞ يف ايهناظٜٓ

 ينْأبننيعنب َعٗنِ ملنس٠ ؾنٗطٜٔ فؿنعطت      أقننطت ٚ ,هبناض يف ايعُنط  ايؾندام  تعطفنت عًن٢ بعن  ا٭   

ٞٸافكنننٛا فَٛننط٠ أخنننط٣   ننننازأىل ْنننازٟ إصٖبت أفهنننٌ َنننٔ قبننٌ, فننن يف َػنننت٣ٛ أقننبشت   ٭ٕ ; عًننن

 قنسز٠;   تطنت ايًعبن١ يف فن ٠  ينْأنٝف إٔ أضٜس أٚ ٚىل.فهٌ َٔ املط٠ ا٭أنإ  أزا٥َٞػت٣ٛ 

 مماضغتٗا.ٚ ٠ هلاعٛزإىل ايدربْٞ أ اٚيهٔ س  هل ,يف ايعٌُْؿغايٞ ٫

يعنب َعن٘   أآخنط نٓنت    قنسٜل ينٞ يف ْنازٺ   ٖصٙ ايًعب١, ٖٚنٛ ٚدنٛز    ٫ختٝاضٟ خطآٖٚٓاى غبب 

ُٶ ُٶنإ ٜؿذٸٚ ,ازا٥ يف  فٝٗا افٞ ف ٠ نإ َؿاضن ف ,غفَع ا٭ ,يهٔ ,ا ٚميٓشين ايجك١عين زا٥

فبكن٢   ,  ض ن٘ اهلل   ع٢ً إثطٖنا ٚتٛيف ًط١ ظ ي٬ٝ  2 يف ايػاع١فذا٠ ٚأقٝب , طزغتإبطٛي١ ُن

ٞٸ ا ننبريٶ ننإ هلنصا اؿنسخ تنأثريٶ     كنس ي. ىل َٜٛٓا ٖنصا إٖصا ايكسٜل يف شٖين    , دعًنين أقنطٸ  ا عًن

 ىل ٖصٙ ايًعب١.إ ايسخٍٛ يف
 

 ؟اتلٍ؟ ٗكٚف كاُ  تدزٙبضدٝ يف ُادٜ أكاد عِلاٗا اهسٙاضٛبدأت هعب كسٝ املِ ًتٟ -

 ,. ٚغكنٛم ايتنسضٜب  2012يف غن١ٓ  نناز عٓهناٚا ايطٜاننٞ    أَع ْازٟ بسأت مماضغ١ ايًعب١ + 

ٓٸن   ,٠ننجري  ١َٓت)ُتسضٜباتٓا هٔ تمل  ٘ ب ىل ايٓنازٟ ْٚتنسضٸ  إا ْنصٖب  ٚيهنٔ ن  4 بنني َنطتني إىل   فٝن

 .يف ا٭غبٛا َطات
 

  ٗعّ ًدزبٕ ٗعدد العبٕٚ. ،كاد اهسٙاضٛأا عّ فسٙ  كسٝ املِضدٝ يف ُادٜ ِحدل -

ٛٸٕ َننٔ     ٕٸ فطٜننل ايٓننازٟ ٜتهنن ٔ  ٫عننبني,   4 + إ , ٫ْٸنن٘ ضمبننا  ٫عننبني  5 غٓكننبض  ٚعًنن٢ َننا أظنن

َٸا ٜٔب٬عب أٚ ٫عبني دسٜس ٢ت٪غٝ   غتاش ف٪از قُس.ٗٛ ا٭فَسضبٓا . أ
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 .؟حسشتٔاأاهب ٘الت اهيت غازك  فٚٔا ٗ املساكص اهيت  ًٗاذا بػأْ -

 يكس ؾاضنت مبذُٛع١ َٔ بط٫ٛت, ٚسكًت ع٢ً َطانع َتكسٸ١َ, َٓٗا: + 

املطننع   فٝٗنا  سطظتأ ٚىل يٞ, ٚقس٭اايبطٛي١ ٚاييت ناْت  2012ّ املع١ْٛ يف غ١ٓ أ بطٛي١ -

 .ٍٚا٭

طزغننننتإ غنننن١ٓ  بطٛينننن١ ُن -

 مل ,ناْنننننت بطٛيننننن١ فنننننطم  ,2014

 .مكٌ ع٢ً ْتٝذ١ تصنط

يف غننن١ٓ إًٜٝنننا بطٛينن١ َننناض   -

سننننننننطظت املطنننننننننع  أ 2016 – 2015

 .ايعٚدٍٞٚ يف ايفطزٟ ٚا٭

 بطٛينننننننن١ نٓٝػنننننننن١ َنننننننناض -

   .ٍٚسطظت املطنع ا٭أنٛضنٝؼ 

بطٛيننننننن١ يف تنننننننابًٛ َنننننننٍٛ   -

  .ا٫عبٶ 25املطنع ايجاْٞ َٔ فُٛا  فٝٗا سطظتأ ,ؼاز يهط٠ املهطبض٥ٝؼ اٱ ٖاسهط

 ٍٚ فٝٗا. سطظت املطنع ا٭أ ,ُٗا َطنع ؾباب عٓهاٚابطٛي١ ّْ) -
 

 ًّ اهِادٜ ؟  اًادٙ اتًبا اٗ غ٣ًٚاز تتقاضْ٘ٓى  -

ٜٶ ٦ٶاٚ ؾٝأ اتبٶاض ْهٔ ْتكان٢يف ايبسا١ٜ مل +  بعس ف ٠   ؽكنٝل ػٗٝنعات يٓنا     ا, ٚيهَٔاز

 !! طا عٝح ٫ ٜغطٞ َكاضٜف ق١ٓٝٓ َٔ املا٤ ملس٠ ؾٗيهٔ ايطاتب قًٌٝ دسٶٚ ,ٚضاتب ؾٗطٟ
 

 كسٝ املِضدٝ ؟ٓى ِٓان فسٙ  هوف٣ات اهعٌسٙٞ اهصػرٝ يف اهِادٜ يف هعبٞ  -

  .ن٬ يٝؼ ٖٓاى فطٜل يًف٦ات ايعُط١ٜ يف ايٓازٟ+      
 

- ًٚ  ؟ ٗٙصع م ا عِٕ يف اهِادٜٓى ِٓان غ١ٛ هط  زاض

فنن٬  ,زخنناهلِ يف ايبطنن٫ٛتإضبٝننٌ ٚغننًُٝا١ْٝ ٚأظنناٖط٠ اْتننساب ٫عننبني َننٔ ْننازٟ   مثنن١ ,ْعننِ+ 

ٓٸأٚ ,َط ٜععذينأٖٚصا  ,اـرب٠ َٓٗا , ٚانتػابتأتٝين فطق١ ايسخٍٛ يف ايبط٫ٛت ايهبري٠ ٢ ل

ٛٸأنجط يهٞ أ إ ٜعطْٛٞ فطقٶأ  تعزاز خربتٞ غ١ٓ بعس غ١ٓ.ْفػٞ ٚ ضط
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واٍ  ػعاز اهِادٜ اهرٜ خيو٘ ًّ اه ابع اهقً٘ٛ هِا ًاّ اهعَ بر ايدٙد ًٚا ٓ٘ زأٙم باهتػ -

 ٗاهلتابٞ اخلاصٞ بقً٘ٚتِا؟

٘ بن ايٓنازٟ اينصٟ ْفتدنط    نناز ٖنٛ   أْٚنازٟ   ,َا زاَت ٖصٙ ايًغ١ ٖٞ يغتٓنا  + بٗصا ايكسز أقٍٛ,

 ايهتاب١ يف ايؿعاض َع ايعًِ ايكَٛٞ يٓا. َٔ ا٭فهٌ اٱبكا٤ ع٢ًإ ن ,يف عٓهاٚا
 

ًٙ ،بسأٙم ٗ حطب ًعوً٘اتم -  ا ؟ ٓى اهعقد ايدٙد خيدَ اهِادٜ ًاد

ا َنع مجٝنع ايفنطم    دتُاعٶن إزاض٠ اٱ عكستفٞ ايبسا١ٜ ف .بايتأنٝس غٛف ىسّ ايٓازٟ ,ْعِ+ 

ملعطف١ َتطًباتِٗ, فهاْت ٖٓاى َطايبات بايػفط ٚاملعػهطات ايتسضٜب١ٝ ٚايتذٗٝعات َٚطايبات 

خفننٞ أَٚننع ٖننصا ٫  ,َعػننهطات تسضٜبٝنن١ ١ٜننأىل ٖننصا ايٛقننت مل ْؿننٗس  إٚ , ٚيهننٔخننط٣ َننٔ ايفننطم أ

 ٖصا سكٓا ايطبٝعٞ ن٬عبني. ٚا ع٢ً ايفطم ٖٓاى ػٗٝعات تٛظٸبإٔ عًٝو 
 

 ٘حم يف املطتقبى ؟ ًا ٓ٘  ٌ -

 إ٫ّ أْننين أطُننض ,َهاْٝننات املازٜنن١ ايبػننٝط١ يًٓننازٟبننايطيِ َننٔ ايكننعاب ايننيت تننٛادٗين ٚاٱ+ 

َاضؽ ٖصٙ ايطٜان١ اينيت  أٚغأبك٢  ,قٌ٭٢ً اطزغتإ ٚايعطام عٚىل يف ُنىل املطاتب ا٭إايٛقٍٛ 

ٚ  إا َٔ سٝاتٞ ٚغأساٍٚ ايٛقٍٛ اقبشت دع٤ٶ ىل إقنٌ  أاهلل غنٛف   ٤ؾنا  ٕإىل طُٛسٞ بهنٌ قن٠ٛ 

 يف املػتكبٌ. ٖسيف
 

 ؟ ضتم هوعبٞحدلِا عّ ً٘قف  سٙف حد  الِا١ مماز -

َجنٌ اضتطناّ ايهنط٠ بٛدن٘ ٫عنب       ,هجري َٔ املٛاقف املهنشه١ ايبكطاس١ يف ٖصٙ ايًعب١ ٖٓاى + 

 َنٔ  ريفٗٓناى ايهنج   ,ضضٚ غنكٛ  اي٬عنب عًن٢ ا٭   أ ,ٕ ٜطري املهطب َنٔ ٜنس اي٬عنب   أٚ أ ,اـكِ

ٝٸٌ املٛقفاملٛاقف ايططٜف١ سسثت َعٞ يف ٖصٙ ايطٜان١َجٌ ٖصٙ   ., ٚؽ
 

ُا ٗكادز دلوٞ ) زدٙا كوداٙا ( ُػلسن عوٟ توبٚٞ دع٘تِا ُٗتٌِاٟ هام امل٘فقٚاٞ يف ًطارتم     أ -

 ت٘جٔٔا جملوتِا؟  ٝخرأهٕٚ يف املطتقبى، كوٌٞ إىل ًا تصب٘ إاهلل تصى  ١غا ْٗإ ،ٞٚاهسٙاض

ٞ فًنن١  ضزٜننا ٚؾننهطى أيف ايبساٜنن١ +  اجملنناٍ بٖتُنناّ عًنن٢ اٱٚ ,نًننساٜا  عًنن٢ اغتهننافتهِ ينن

 ا ٚزَتِ يف خس١َ ايطٜان١ يف عٓهاٚا.ؾهطٶ .ايطٜانٞ
 

كاد عِلاٗا اهسٙاضاٛ  أدازٙٞ هِادٜ ٗاهل٣ٚٞ اإل املعِٚنيىل مجٚع إ اٗجٕ ُدا١ً أْزٙد أيف ُٔاٙٞ اهوقا١  -

ًٙه  ًٙٓتٌاَ بٔرا اه عب ًّ مجٚع اهِ٘احٛ ٗدعٌٕ ًاد  و٘صا٘ي هصساز ٗعصمياٞ  إًّ فٕٚ ا ملا الحظتٕ ا ًٗعِ٘

 وسٙاضٞ يف عِلاٗا.إىل أٓدافٕ خدًٞ ه
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بني  تبادهٚٞ اهع قٞ ًا

 اهت سبٞ اهفِٚٞ ٗاحلٚاٝ

 

 

َُٞٝطٚإ ٜاغني ايسي 

  

ايتعننبري ايفننين  

ْػإ ضافكت اٱ

ٛٸَٓص ؿ)١ ٚدٛزٙ ع٢ً ا٭ َنع   ضتضض ٚتط

ٛٸ  ٚايفننٔ. ض ػطبتنن٘ ٚتفاعًنن٘ َننع اؿٝننا٠  تطنن

٫ّ إٖنٛ   ٕ ْػنتذًٞ نٓٗن٘ َنا   أضزْنا  أفُٝا يٛ 

ٌ ايتذطبن١ اؿٝاتٝن١   جٸن ْػاْٞ ٭دٌ لإْعٚا 

عننناز٠ قطا٤تٗنننا ٚتأًَنننٗا ٚانتؿنننافٗا َنننٔ     إٚ

 ٓننا ْعٝننس انتؿنناف شٚاتٓننا  ْٸأ دسٜننس, مبعٓنن٢ 

 ْؿا  آخط. عرب ايفٔ ٚيٝؼ َٔ خ٬ٍ

ا خننط٣ هلننصأزْنن٢ ؾننو ٖٓنناى طننطم  أزٕٚ 

 َنننا إىلْػنننإ ٚضمبنننا ٜكنننٌ فٝٗنننا اٱ ,اهلنننسف

ٜبتغٝننن٘ يف تبسٜنننس ايغُنننٛض اينننصٟ ٜهتٓنننف   

ٔٸ ٕٸأإ٫ّ  ػطبتنن٘ ايصاتٝنن١,  ٜتننٛفط فٝنن٘ َننا  ايفنن

ٚايعٹًننِ ٚاسننس  خنط٣, ٜتنٛفط يف اؿكننٍٛ ا٭  ٫

ميتًننو قننسض٠  ٘ ٫ْٸننأإ٫ّ  ,َننٔ تًننو اؿكننٍٛ

ْػننننننا١ْٝ ايتننننننأثري ايٛدننننننساْٞ يف ايننننننصات اٱ

ذطبننن١ ايفٓٝنننن١  بايؿنننهٌ اينننصٟ تتننننٛفط يف ايت  

ٛٸ إش ,بساعٝنننننن١اٱ ٍ ؾننننننفطات ايطغنننننناي١  تتشنننننن

ساغننٝؼ طاقنن١ َننٔ املؿنناعط ٚا٭  إىلايفٓٝنن١ 

ط مبننننا ْفعنننناٍ ٚايتننننأثٸ اٱ إىلتننننسفع املتًكننننٞ  

ٜٴشنننسخ فٝننن٘ تغنننٝريٶ أميهنننٔ  ٝٶنننٕ  ا ضمبنننا ا زاخً

ؿ)١ قس ٜٓعطف فٝٗنا َػناضٙ    إىلٜكٌ ب٘ 

ًتٗا تطانُننننات ا عننننٔ شاتنننن٘ ايننننيت ؾننننّهبعٝنننسٶ 

ٜهننٕٛ ايعُننٌ ايفننين يف  بٗننصا املعٓنن٢   اؿٝننا٠,

ع٬قت٘ َع اؿٝا٠ وٌُ طاق١ َنٔ اؾُناٍ   

 خط٣.ا٭ ئ لتًهٗا غبٌ ايتفهري ٚايتأٌَ

 

 تػابم اهع قٞ  

ط بنننني اؿٝنننا٠ ٚايفنننٔ ع٬قننن١ تنننأثري ٚتنننأثٸ  َنننا

تتشننطى عًنن٢ َػنناس١ َننٔ اؿطٜنن١  ,َتبازينن١
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ٖٸننن ٫ ٌ ستننن٢ ٚإٕ بنننست يف قنننٝغ١ تعنننطف اي 

َنننٔ قنننٝغ ايتعنننبري عٓٗنننا تكنننف عٓنننس سافننن١   

 ايتكاطع.

قننس تبننسٚ ايع٬قنن١ بُٝٓٗننا يف داْننب َٓٗننا  

 ٌ  ,قا١ُ٥ ع٢ً َتٛاي١ٝ َٔ ايتذاشب ٚايتفاعن

ٗا ْٸأإ٫ّ  ف ام,ٚيف داْب آخط تأخص ؾهٌ اٱ

قكننننن٢ َنننننسٜات  أسنننننٛاٍ ٚستننننن٢ يف  بهنننننٌ ا٭

ينننننٝؼ  ايتُطننننننع يف سػاغننننن١ٝ ايتذطٜنننننب  

ممهٓنننا ايفكنننٌ بُٝٓٗنننا طاملنننا ننننٌ َُٓٗنننا    

غننننننننتُطاض ٜػننننننننتُس دننننننننٖٛط طاقتنننننننن٘ يف اٱ

 ٚايتذسز َٔ ٚدٛز اٯخط.

َُٗا اؾتطت بٓنا َفاُٖٝٓنا غنٝهٕٛ َنٔ     

ْ ا تكننٛض اؿٝننا٠ اٱ  ايكننعب دننسٽ   ١ٝ زٕٚ ْػننا

زٕٚ  ْتشناٚض َنٔ خ٬هلنا َعٗنا,    , ػطب١ ف١ٝٓ

 ٚضمبنا تهنٕٛ ؾن٦ٝٶا    شيو ئ تهٕٛ ٖصٙ سٝا٠,

ٗنننا ينننٔ تهنننٕٛ َطًكنننا شات قننن١ً    ْٸأ إ٫ّ ,آخنننط

 ١ٝ.ْػاْباؿٝا٠ اٱ

فٓٝنننننن١ إٕ طاقنننننن١ اؾُنننننناٍ يف ايًٛسنننننن١ اي

سنننسٚز هلنننا عًننن٢ ايٓكننننط     لننناضؽ فاعًٝننن١ ٫  

ٚبؿنننننننفاف١ٝ عايٝننننننن١ عًننننننن٢ ٚتنننننننط املؿننننننناعط    

ٕٸ ;١ْٝػننناْساغنننٝؼ اٱٚا٭ ايعُنننٌ ايفنننين  ٭

وُنننٌ يف َػنننتٜٛات تطنٝبتننن٘ ايع٬َاتٝننن١   

َٴ ١ٝ قا٥ُن١ يف  ْػاْؿع١ َٔ اؿط١ٜ اٱطاق١ 

ٖٚنصا َننا ٜبعننح يف   ,ٌٝننايتدٝ سهنٛضٖا عًنن٢ 

ساي١ بعسٖا  َٚا ,ثٓا٤ ع١ًُٝ ايتًكٞأايصات 

ْؿننن٠ٛ ايًعنننب  إىلقنننطب أْطننن٬م ٖنننٞ َنننٔ اٱ

ٚ أايطفننننننٛيٞ بهننننننٌ بٗذتٗننننننا ٚاْفعايٝتٗننننننا  

َؿننناعط ٚدساْٝننن١ ؾنننب١ٗٝ بتًنننو ايًش)ننن١    

ٗننا ْٸإ اؿُُٝنن١ ايننيت ًٜننتشِ فٝٗننا عاؾننكإ,   

ى ؿ)نن١ خًننل ٚانتؿنناف َتبازينن١, ْتشننطٸ    

سٝننننح  ,سننننسٚز هلننننا فٝٗننننا زاخننننٌ َػنننناس١ ٫

ايصات تعٝس انتؿاف ػطبتٗا اؿٝاتٝن١ يف  

ٓٸ إ خاضز َفطزات يعب١ ت٪غػٗا َفطزات ايف

 اؿٝا٠. 

 

  جدهٚٞ اهتِاٗي

ٕٸ ٫ّ إٖنننٞ  ايتذطبننن١ املػنننتعاز٠ يف ايفنننٔ َنننا   إ

ٝٸننننننآسكنننننن١ًٝ دننننننسٍ بننننننني ؿ)نننننن١  ١ بهننننننٌ ْ

ٚؿ)ننننن١ َانننننن١ٝ يف  ,عٓاقنننننطٖا اؾسٜنننننس٠

ْٗا٥ٝنن١   سهننٛضٖا املػننتعاز عًنن٢ َػنناس١ ٫    

  ٌٝ.َٝٔ ايتد

 ْػننننإٚىل يٲَٓننننص املطاسننننٌ ايبسا٥ٝنننن١ ا٭ 

ملػننريت٘ ٚػطبتنن٘ عًنن٢    انننإ ايفننٔ َطافك نن  

ٓٸ ٚايتذطبننن١ ,ضضا٭ ٝننن١ ناْنننت ساننننط٠   ايف

َٚت٬ظ١َ َع٘ ع٢ً طٍٛ َػريت٘ ايؿاق١ يف 

ٓٸنننن إىلاؿٝننننا٠, ٚينننن٫ٛ ْعٚعنننن٘   ٞ ايتعننننبري ايف

ٛٸ  أب ٕ أعنن١ ملننا اغنننتطاا   ؾننهاي٘ ٚؼ٫ٛتنن٘ املتٓ

ٛٸ ٝت٘ ٚوننافر عًٝٗننا ستنن٢   إْػنناْض َننٔ ٜطنن
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يٝنن٘ يف ض٩ٜتنن٘ املتذننسز٠  إٚقننٌ  ىل َنناإٜكننٌ 

 يًشٝا٠.

ٖٛ َِٗ يف ٖنصٙ ايع٬قن١ اينيت هتُنع      َا

ٝٶ   أ ,فٝٗا ايفٔ ٚاؿٝا٠ ا ٕ ٜهنٕٛ ايتٓناٍٚ دنسي

ٓٸنننننن  إ ٖٚننننننٛ يف ايتذطبنننننن١ ايفٓٝنننننن١ يننننننس٣ ايف

ٚإشا َنا خًنت    ٜتكس٣ هلا ٚىٛض يُاضٖنا, 

ايع٬قنننننن١ بُٝٓٗننننننا َننننننٔ ؾننننننططٗا اؾننننننسيٞ 

ايٞ َٝهاْٝهٝن١ ٚغنطش١ٝ ٚينٔ    غتكبض بايتن 

ٞ ينننس٣ ْػننناْت٬َنننؼ يف خطابٗنننا ايبعنننس اٱ 

ضمبننننا تهننننٕٛ َبٗننننط٠ َننننٔ ايٓاسٝنننن١   ,املتًكننننٞ

ٝٶنن   ٕٸأ ايؿننه١ًٝ إ٫ّ ا شيننو غننٝبك٢ تننأثريٙ ٚقت

يف سننننسٚز ايننننعَٔ ايننننصٟ تػننننتغطق٘ عًُٝنننن١    

َٚٔ بعسٖا غٝٓتٗٞ نٌ ؾ٤ٞ زٕٚ  ,ايتًكٞ

ثننط يف ايتذطبنن١  أٟ إٔ ٜنن ى ايعُننٌ ايفننين   أ

مبعٓنن٢ يٝنناب ايتفاعننٌ  ُتًكننٞ,١ٝ يًْػنناْاٱ

ٝٸنن َننا  ١ بهننٌ نجافتٗننا َٚننابننني ايًش)نن١ ايفٓ

ٕ ٜغننازض أس٠ يف املتًكنٞ َنا   بنني اؿٝنا٠ فػٸن   

 بٝت٘. إىلايعٌُ ايفين يٝعٛز 

 

 تألر احلدالٞ ًٗا بعدٓا

ستننن٢ ْٗاٜننن١ ايكنننطٕ ايتاغنننع عؿنننط ناْننننت      

ايتذطبننننن١  إىلايتٝننننناضات ايفًػنننننف١ٝ تٓ)نننننط   

ٓٸ  ,تتػنننننننِ با،اف)ننننننن١ ٝننننننن١ ٚفنننننننل ض٩ٜننننننن١ايف

يف قانننننات َٛنننننٛع١ٝ  ٜاٖنننناإكتكننننط٠ 

ري ثنٛضٟ قًنب املعازين١    ٝثِ سكٌ تغن  يًٛاقع,

فكشت عٔ ْفػٗا إٔ أبعس , ا ع٢ً عكبضأغٶ

 ٜ ني ٚايػننطٜايٝني ٚايننسازا٥ٝني  ػنناضب ايطَننع

غنٛا٤   ,ضٖاقات اؿساثن١ إيري شيو َٔ  إىل

ٚيف فُننٌ  ,ٚ ايػننُٝٓاأٚ ايطغننِ أيف ايؿننعط 

ِٝ ت املفننناٖننننٌ ٖنننصٙ ايع٬َنننات اينننيت ٖنننعٸ    

 ايٓ)نننننط يف عٝنننننسٴأ ,ٚايكٓاعنننننات ايه٬غنننننٝه١ٝ

قننننطا٠٤ ايفننننٔ ٚع٬قتنننن٘ باؿٝننننا٠ يٓكننننٌ يف    

َػنت٣ٛ َنٔ    إىلبعنسٖا   ػاضب اؿساث١ َٚا

مل ٜعننس فٝنن٘ ايعُننٌ ايفننين باعتبنناضٙ    ,ايفٗننِ

 ,خننناضدٞ قنننازّ َنننٔ اؿٝنننا٠  ٤ٞيؿننن اْعهننناؽ

قنبشت  إٔ أ إىلا شٖب ٖصا ايفٗنِ بعٝنسٶ   ُاْٸإ

ُٶننن  اُٶنعاينننن ايتذطبننن١ ايفٓٝنننن١  ينننن٘  ,بصاتنننن٘ا قا٥

قٛاْٝٓ٘ اـاق١ يف شات ايًش)١ اييت بكٝت 

ا َنن٪ثطٶ اٝٶإْػنناْ افٝنن٘ ايتذطبنن١ ايفٓٝنن١ ْؿنناط 

 عُل بهجري. أٚيهٔ عهٛض  ,يف اؿٝا٠

َنننٔ ٖٓنننا لنننس ْ)طٜنننات ايٓكنننس اؿنننسٜح  

ُٶنن  نطٸ بننات فٝٗننا   اغننت يف ططٚساتٗننا َفاٖٝ

ٜٶايعُننٌ ايفننين عامل نن   ا َػننتك٬  بصاتنن٘, ا عهننٛ

َنسيٛهلا املٛننٛعٞ    ميٓض املتًكٞ ػطب١ هلا

 ٚاؾُايٞ. 

 ُننا لننس يف دٗننٛز ايؿننه٬ْٝني ايننطٚؽ   ضبٸ

ا عًننن٢ ايؿنننهٌ يف ايعُنننٌ   ٚتطنٝنننعٶ غنننبك١ٝ أ

ٓٸنننننن  ّ   ٞ ٚاٱايف عنننننننٔ  قننننننطاض باْفكنننننناي٘ ايتننننننا
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ِ إِٖ يف ٖنصا  ٚا٭ ,املهُٕٛ ٘ ْٸن أعًن٢   قنطاضٖ

ٓٸ نًُا تؿابٗت ايتذطب١ منا  ١ٝ َع ا٭ايف

نًُنننا ابتعنننست عنننٔ   , ايػنننا٥س٠ يف اجملتُنننع 

ٓٶنن  نننن  اٚاغننتُطاضٶ نننن اقننبشت دننع٤ٶ أٚا نْٛٗننا ف

نُنننننا ٖنننننٞ ايعنننننازات ٚايتكايٝنننننس    ,يًشٝنننننا٠

ٔ  ايػنننا٥س٠ يف اجملتُنننع,  تهتػنننب  بنننصيو يننن

ا عننٔ ٚ اْعٜاسٶننأ اقننف١ ايفننٔ باعتبنناضٙ خٳًك نن   

 ايعامل املٛنٛعٞ.

 زتعًننن٢ ايعهنننؼ َنننٔ شينننو نًُنننا لنننطٸ  

منننننا  ٚاف قننننت عننننٔ ا٭  ايتذطبنننن١ ايفٓٝنننن١ 

 اينننيت تططسٗنننا اؿٝنننا٠ ٚايع٬َنننات ايػنننا٥س٠

قنطب  , نًُا ناْنت أ ٚابتعست عٓٗا مبػاف١

ٌٸ  اؿكٝكن١ ايفٓٝن١,   إىل شينو غٝهننعٗا   ٚيعن

ايطاقنن١  عٓننس ايٓكطنن١ ايننيت تًتكننٞ فٝٗننا َننع 

ٖٚنننٛ ٜتذًننن٢ يف ؿ)اتننن٘  ,يًفنننٔ بتهاضٜننن١اٱ

ايبننسا٥ٞ عننرب   ْػننإضٖاقننات اٱإٚىل َننع ا٭

 أٚ ,ؾهاي٘ اييت بكِ بٗا ايهٗنٛف أخطٛط٘ ٚ

ٕ أيف سطنننننات دػننننسٙ ٖٚننننٛ ٜننننطقل قبننننٌ   

ينري شينو َنٔ     إىل ,ٜٓطًل يف ضسًن١ ايكنٝس  

ؾنننننهاٍ ايتعنننننبري اينننننيت َاضغنننننٗا يف ؿ)ننننن١ أ

مل ٜهننننننٔ إش  ,اتػننننننُت بننننننايربا٠٤ ٚايكننننننفا٤ 

ٓٸ اضثٶإ ميًو فٝٗا ٜػنتعري َٓن٘ ع٬َاتن٘     اٝٶن ف

ٓٸ ,ٚيغت٘ ا ٝن١ اْط٬ق ن  بٌ نإ ٜؿّهٌ يغت٘ ايف

ا َننننٔ ٚيتكننننبض بايتنننايٞ دننننع٤ٶ  ,َنننٔ ايفننننطاو 

 َفطزات ايعامل اـاضدٞ. 

 

   اهوػٞاملػػى يف

ٓٸنن مل  ,قننبض يف ؿ)نن١أ ,إ املعاقننط ايٝننّٛايف

ثٛابننننت َطًكنننن١ يف   َنننناّأٜعننننس فٝٗننننا ٜكننننف  

طاملنا   ,بنني ايفنٔ ٚاؿٝنا٠    ؼسٜس ايع٬ق١ َا

ٓٸٖننننٛ ٜتشننننطٸ ا يف غننننٝام قننننطا٠٤ زا٥ُنننن١  ٝٶننننى ف

ٕ ٜعٝننننس أًٜبننننح  ؾننننٝا٤ َننننٔ خ٬هلننننا َننننا  يٮ

  ٘ املعطفٝن١ زاخنٌ    تؿهٌٝ ٚعٝ٘ باؿٝنا٠ ٚقُٝن

ونننطم فٝٗنننا  طننناض ايتذطبننن١ ايفٓٝننن١ اينننيت   إ

ٚ   ٫ّعًننن٢ أ اينننيت   نٕ ايًغننن١ ننننن أتتهنننطض, خاقننن١ 

 ٜؿننغً٘, نجننط َنناأٖننٞ  نٜ٪غننؼ فٝٗننا عاملنن٘ نننن 

زا٠ أيننننن٘ مل تعنننننس فنننننطز   بايٓػنننننب١فايًغننننن١ 

قنننبشت ٖنننٞ  أبنننٌ  ,يكنننٝاي١ ايعُنننٌ ايفنننين  

شينننو ض٫ٕٚ  إىلايعُنننٌ ايفنننين نُنننا أؾننناض  

ع عننٔ ايٛاقنن  اايًغنن١ يٝػننت تعننبريٶ  ٕٸأبنناضت يف 

 .ٌ قٝاي١ فع١ًٝ هلصا ايٛاقعب

 

*****
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 الرضاعة الطبيعية

 

 

 

 

 

  * ضٜٚس بٗٓاّ ايػُعاْٞ ز.

 

ت ٣ٚٓٞ حتسٙس دلوٞ املثقف اهلوداُٛ )زدٙا كوداٙا( أْ حتاٗز اهدكت٘ز زٗٙد ًّ خ ي أَ أيف ٓرا اهعدد إزت

 باآلتٛ: ض٣وٞباهسضاعٞ، ٗكاُ  أج٘بٞ اهدكت٘ز ًػلً٘زا عوٟ األ، يف ً٘ض٘ع ٙتعو  حسٙصٞ عوٟ  فؤا

 

  فى؟ اه اهرتكٚص عوٟ حوٚب األَ ًّ أجى إزضاعاذا مل /ع

ٕٸ سًٝب ا٭ّ ٖٛ ايغصا٤ املجايٞ يًطفٌ, فٗٛ: /ز  إ

 ٚؾتا٤ٶ. اػس ساد١ ايطفٌ اؿسٜح اي٫ٛز٠ َٔ املا٤ قٝف ٜ ا٤ضٚإ -

 ٚايبسْٞ ٚاملٓاعٞ يًطفٌ. فهٌ فطق١ يًُٓٛ ايصٖينأيصا٤ َتهاٌَ ٜٛفط  -

ٛٸعافٜٛ٘ َٔ َهازات ٚخ٬ٜا س١ٜٛٝ زا ومل ,زٚا٤ -  ع١ٝ.١ َتٓ

 إناف١ إىل شيو, فٗٛ: 

 ٚقًٌٝ ايغاظات. اهلهِ غٌٗ -

ِٷ - َٶ َعك  ْٚ)ٝف. ازٚ

                                                 
*
 عاني طب األطفال. دكتىراِ بىرد.اختصاص طب األطفال وحذيثي انىالدة وانخّذج. دبهىو  
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 داٖع بسضد١ سطاض٠ َٓاغب١.-

 ْفػ١ٝ ٚضاس١ يًطفٌ ٚا٭ّ. أٚاقطٜٛفط  -

 ا.اقتكازٟ دسٶ -

 ٚظْٗا املٓاغب ٚقش١ ايطسِ ٚايجسٟ.ٜػاعس ا٭ّ ع٢ً اغ داا  -

 

 ملاذا؟أَ اهسضاعٞ اإلص ِاعٚٞ اا إْ ص َّ اهتعبر اا، ٗ اهسضاعٞ اه بٚعٚٞ/ أٌٙٔا أفضى ع

 / أنٝس ايطناع١ ايطبٝع١ٝ أفهٌ, ٚشيو يٮغباب اٯت١ٝ:ز

ا   املٛدنٛز٠ يف سًٝنب ا٭ّ تًعنب زٚضٶ   ا٭غاغن١ٝ  ينري املؿنبع١   اينسٖٕٛ   ٕٸإظٗطت ايسضاغات أ -

 يف ايتطٛض ايصٖين يًطفٌ. اباضظٶ

ٌ    ٔ ايطناع١ ايطبٝشػٸتٴ - ٜػناعس عًن٢   بنسٚضٙ  ٖٚنصا   ,ع١ٝ ايتٓاغل بنني عهن٬ت ٚدن٘ ايطفن

 ل عٓسٙ.طؼػني ٚتطٜٛط ٚظٝف١ ايٓ

٘ فٝٗننا تفاعننٌ ٠ ٜنننٌ َننطٸ  - بإْؿننا٤ ضابننا دسٜننس َننع ٖننصا    ٜكننّٛ املننذٸ  ,طفًننو َننع قٝطنن

 تٜٛٗا سًٝب ا٭ّ.ايغصا١ٝ٥ اييت وإىل ايعٓاقط ٚايفهٌ يف شيو ٜعٛز  ,ا،ٝا

 

 إىل أٜ عٌس مملّ أْ أزضع  فوٛ ًّ حوٚيب؟/ ع   

ٕٸ  طًٜٛنن٠١ ُننا ناْننت املننسٸ نًّ/  ز  تعتننرب  ٚىلؾننٗط ٚايػننٓٛات ا٭ ا٭, ناْننت أنجننط فا٥ننس٠. إش أ

أنجنننط املطاسنننٌ أُٖٝننن١ يف مننننٛ طفًنننو ٚتطنننٛضٙ عًننن٢ ايكنننعٝس اؾػنننسٟ ٚاينننصٖين ٚايعننناطفٞ    

ٜٶٚ ,بايطناع١ ايطبٝع١ٝ ٙتعٜٚسٚ دتُاعٞ.ٚاٱ ؾٗط , َٚٔ ثنِ  أ 6َٓص اي٫ٛز٠ ٚست٢ عُط   اسكط

ٛٸإغتُطاض يف اٱ  .ضٙ ايصٖينضناع٘ ست٢ عُط غٓتني غٝػاِٖ يف تط

ٖنننٞ ايططٜكننن١ ايطبٝعٝننن١ اينننيت تهنننُٔ سكنننٍٛ طفًنننو عًننن٢        , ععٜعتنننٞ ا٭ّ,ايطنننناع١ ٕٸإ

 ٌ قنشٞ. ه٘ بؿن ٜٚتطٛض ّكفهٌ أغاغ١ٝ اييت وتادٗا يهٞ ٜٓعِ بكش١ ايعٓاقط ايغصا١ٝ٥ ا٭
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٘   ا٭ٚينٝني  ٓتنيايػن ُٓٛ بػنطع١ خن٬ٍ   فُذٸ ايطفٌ ٜ ينصيو تن٪ثط خرباتن٘ ايَٝٛٝن١ يف      ,َنٔ سٝاتن

 ططٜك١ تطٛضٙ ايصٖين.

 

ًآٛ اخل ٘ات األفضى اهايت تضاٌّ تا٘فر اهتػرٙاٞ املثاهٚاٞ      / إمس  هٛ بطؤاي أخر: ع  

 ه فوٛ؟

  اٯت١ٝ: طٛاتاـ إتٸباآٜبغٞ عًٝو  يتٛفري ايتغص١ٜ املجاي١ٝ يطفًو, /ز

ٚىل يف ٚ  ايػنت غناعات ا٭  أٚىل َنٔ اين٫ٛز٠ ايطبٝعٝن١      ا ايطفٌ خ٬ٍ ايػناع١ ا٭ اضنإ -1

  . ١ٜساي١ ايعًُٝات ايكٝكط

 ؼكًني ع٢ً ايه١ُٝ ايهاف١ٝ َٔ ايغصا٤ ايكشٞ ٚاملػتُط ٚايطاس١. ْوٹبأتأنسٟ  -2

َٶننننتٸإ -3 ٝٶا بعننننٞ ْ)ا ٝٽنننن ايننننصا٥ "  ٚخاقنننن١ DHAاملؿننننبع١ "ٖٓٝنننن١ ٚيننننري سبا٭ نننناض اي ايٓ

يهٞ تهُين سكٍٛ طفًو ع٢ً ْػب١ ناف١ٝ َٔ ايعٓاقط  ;ايػُو َجٌ ايت١ْٛ ٚايػ٬َٕٛ  

ٛٸ١ٝ ا٭٥ايغصا  ضٙ ايصٖين.غاغ١ٝ يتط

ٕ     عًن٢  تٓاٚيٞ ٚدبات قش١ٝ ؼتنٟٛ   -4 يهنٞ   ;َنعٜر َنٔ ايهطبٖٛٝنسضات ٚاينربٚتني ٚاينسٖٛ

 ١ٝ املطًٛب٥.١تعٚزٟ طفًو بايعٓاقط ايغصا

ْػننب١ عًن٢  طعُنن١ اينيت ؼتننٟٛ  ني ٚا٭ٝايهناف عًنن٢ ٟٛ تن املؿنطٚبات ايننيت ؼ بتعنسٟ عننٔ  إ -5

 عاي١ٝ َٔ ايػهط ٚاملًض. 

, بن١ ٚزٖنٕٛ ٚظٜنٛت َطنّ   ننافات إطع١ُ اييت ؼتٟٛ ع٢ً نصيو ػٓ  ايتسخني ٚا٭ -6

 منٛ ٚتطٛض طفًو.فصيو نً٘ ئ ٜفٝس 

ٌٞ ٚ  .ٗاملفٚدٝ غلًسا جصًٙ  دكت٘ز عوٟ ٓرٖ املعوً٘ات املسّكصٝ ٗاهق

*****  
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  قطا٠٤ قا١ْْٝٛ يف نتاب

األحوال الشخصية ألهل الكتاب ) 

 (يف الدولة اإلسالمية

 َٝدا٥ٌٝ اؾٌُٝ: تأيٝف املططإ ايسنتٛض

 اؾع٤ ايجاْٞ

ايٝاؽ غعٝس ٖسا١ٜ 

اؿُسا١ْٝداَع١ 

 : عٔ امل٪يف

٘ يف اؿٝنا٠  بٸضدٛاض  إىلضسٌ عٔ ٖصٙ ايسْٝا 

بسٜننن١ ايعنننامل اؾًٝنننٌ املطنننطإ َٝدا٥ٝنننٌ  ا٭

 ثننننننننٓني املٛافننننننننلفذننننننننط ٜننننننننّٛ اٱ اؾُٝننننننننٌ

ا ينن٘ ٕ ٜنن ى خًف ننأ, ضسننٌ زٕٚ  1 3/12/2013

                                                 
اُزاحةةَ ٓةةٖ ٓٞا٤ُةة  اُؼةةزام، ٓح كظةةة ٤ٗ٘ةةٟٞ   (1)

/تؼةةز٣ٖ  13ٝبِ تةةٚ هزهةةٞع ٓزًةةش هلةة ء اُحٔ ا٤ٗةةة 
 .1033ا٧ٍٝ/ 

 ٝبؼ  1051/ 1هـ  ي٣ز ٓ ر بٜ٘ ّ ك٢ ى ،
ط٘ا٤ٖ ياَ ٓؼٜ  ٣ٞح٘  اُح ٤ب ٦ُب ء اُ ٤ٌ٘ٓٝ ٕ كة٢  

٣ة ١  أُٞؿَ ٓزًش ٓح كظة ٤ٟٗ٘ٞ، ط٤ْ ً ًٛ٘  ػِة٠  
/  18أُ ِةة، اُزحٔةةة أُطةةزإ ػٔ ٗٞئ٤ةةَ ب٘ةة٢ كةة٢      

ٝػٔةةَ كةة٢ ا ٓةةة رػ٤ةةة اُطةة ٛزا     1064حش٣ةةزإ/ 
اٌُ ت رائ٤ةةةة ب ُٔٞؿةةةَ ٝرػ٤ةةةة طةةة٘ج ر. ٝكةةة٢ ػةةة ّ     

ًِّلةةٚ ا٥بةة ء اُةة ٤ٌ٘ٓٝ ٕ بةةايارا هظةةْ اُلِظةةلة       1081
 ٝاُلٛٞ  ُٔؼٜ  ٓ ر ٣ٞح٘  اُح ٤ب.

  ّ ػِة٠ ػةٜ يا أُ  ظةا٤ز     1084حـَ ػ
ك٢ اُلِظلة ٖٓ اُج ٓؼة اٌُ ث٤ٌ٤ُٞة ك٢ تُٞٞس بلزٗظ ، 

أُٞطٞٓة  "ٓٞهغ اُؼز ٖٓ اُٞ ةٞي"، ثةْ    رط ُاٚػٖ 

                                                              
ٗ ٍ ػٜ يا اُ ًاٞراٙ ك٢ اُوة ٕٗٞ ٓةٖ   ٓؼةة اُلتةزإ     

ػٖ دطزٝحاٚ" ا٧حٞاٍ اُؼخـ٤ة  1003بزٝٓ  ط٘ة 
اُ ُٝةةةةة ٧ٛةةةةَ اٌُاةةةة س ٝاُظةةةةِطة اُ طز٣ز٤ًةةةةة كةةةة٢   

 "اُؼ ٔ ٤ٗة"  ب ر ة ئٓا٤ س.

  ٍٞاُاحةةةن كةةة٢ دٓ ٗةةةة طةةةز   1088كةةة٢ د٣ِةةة
 1036-1080اُ طز٣ز٤ًةةة كةة٢ ب٤ةةزٝ ، ٝكةة٢ ػةة ّ      

ُػ٤ّٖ ٓظجًل ك٢ أُحٌٔة اٌُ٘ظ٤ة، ٝٓح ٤ًٓ  ػٖ اُؼ ٍ 
 ثْ ه ك٤ً  ك٤ٜ .

  ّ ٓ٘حةةةةةٚ اُ طز٣ةةةةةزى  1031كةةةةة٢ آس ػةةةةة
ٗؼةة ّ داُزاحةةَ دٗطةةٞإ ح ٣ةةي ير ةةة اُخٞراطةةول٤ة ٓةةغ 

 ٝاُخ تْ. ُ ض اُـ٤ِب

   دطض ٓزًش اُ حٞث ٝاُ راط   اُظةز٣ ٤ٗة
 .1034ك٢ ػ ّ 

      اٗاخب ٓطزاًٗة  ٝٓؼ ًٝٗة  بطز٣ز٤ًًة  كة٢ آس
/ ب طةْ   1/   0ٝاها َ اُزط ٓة ا٧طةول٤ة كة٢    1036

٤ُٞ٣ةةٞص رئ٤ًظةة  ٨ُطةة هلة ػِةة٠ تٌز٣ةةت ػةةزًك ، ٤ٌُةةٕٞ  
 دح  دً ز دط هلة اُظز٣ ٕ ػ  ًب . 

   ػِة٠ ا٧بزػة٤ة ا  ًٓ ُ طز٣ز٤ًةة  ُػ٤ّٖ ٗ ئً   ػ 
 .1001ـــ 1030ك٢ ُ ٘ ٕ ػ ّ 

     توِ  ػّ ا ٓ٘ ؿب ُٝجة ٕ ٜٝٓة ّ ٝػلة٣ٞة
 ُج ٕ ً٘ظ٤ة ػ ٣ ا.

    ّ ٓؼأةةةةةً ا  1008ػ٤ّ٘ةةةةةٚ اُظةةةةة٤٘ٞيص ػةةةةة
 2112بطز٣ز٤ًً  ُة ٟ اٌُزطة٢ اُزطة٢ُٞ. ٝكة٢ ػة ّ      
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ٍ  صاها, ٖٚ َرياثٶأفٝٗا  ٕ   ْكنٛ  .يف يغن١ ايكناْٛ

خننننناضز ٖنننننصٙ ايًغننننن١  املعٜٓٛننننن١ ا تطنتنننننَ٘ٸنننننأ

تطنن١   ١ضفع ٚأمثٔ َٔ أٜأَٚفَٗٛٗا فهاْت 

ُٶننن يكنننس تنننطى يٓنننا, زْٝنننٟٛ ضخٺإٚ أَازٜننن١  : اعً

   ٘ ٝٸ اضثٶننن إ "سٝنننح ننننإ يننن ا َنننٔ امل٪يفننننات  ُٶننن ق

ُٸنن  .. ١.٠ ٚبًغننات عننسٸاملٓؿننٛض٠ ٚاملدطٛطنن١ املٗ

ٚايٓؿننننا  ايعًُننننٞ ٚايجكننننايف ايننننصٟ ظاٚينننن٘    

فكٝنننننسْا ينننننٝؼ بأقنننننٌ أُٖٝننننن١ َنننننٔ املٛاقنننننع  

, فكننس بٗنناايهٓػنن١ٝ ٚاٱزاضٜنن١ ايننيت انننطًع    

ٓنننا ْؿنننط فُٛعننن١ َنننٔ ايهتنننب َٚٓٗنننا نتاب

"ا٭سنٛاٍ ايؿدكن١ٝ ٭ٖنٌ     َٛننٛا ايكنطا٠٤  

ُٸ .ايهتنناب يف ايسٚينن١ اٱغنن١َٝ٬"  ٔ ٚقننس تهنن

َا دا٤ يف ايه١ًُ ايتأب١ٝٓٝ يسا٠ ٖصا املع٢ٓ 

                                                              
ػ٤ّ٘ةةةٚ اُ  بةةة  اُطٞبةةة ١ٝ ٣ٞح٘ةةة  بةةةُٞض اُ ةةة ٢ٗ سائةةةًزا    

 رط٤ًُٞ  ُظز٣ ٕ دٝرب .

 اُ  ب  ب٘ ًاض اُظ يص ػؼز  ٚ٘ه َ ٝك تٚ ػ٤ّ
ًٞا ك٢ ٌٓاب تط٣ٞب اُو ٣ظ٤ٖ.  ػل

    ٣٘ظةةز ُِٔش٣ةة  كةة٢ ٓةة  ٝري كةة٢ دػةةلٙ ٝكةة٢
ط٤زا اُزاحَ اُزػ٣ٞة ٝاُؼ٤ِٔة، أٌُِةة اُاأب٤٘٤ةة اُاة٢    
دُو ٛةة  طةة٤ يا أُطةةزإ  ةةز ض اُوةةض ٓٞطةة٠ اُ٘ ئةةب   
اُ طز٣ز٢ً الٍ ٓزاط٤ْ تؼة٤٤غ  ٘ة سا اُزاحةَ اُاة٢     

٢ هزهةٞع، ٣ةّٞ ا٩ث٘ة٤ٖ    ة اُطة ٛزا كة  ظة ده٤ٔت كة٢ ٤ً٘ 
ٝٓ  بؼ ٛ ، ٝٗؼز ٗـٜ  كة٢   8، ؽ 12/2112/ 11

ٓجِةةة ا٩بةة اع اُظةةز٣ ٢ٗ، اُؼةة ي اُظةة بغ ػؼةةز، ًةة ٕٗٞ 
، اُؼةةةزام، بـ ٣ةةة ا. ًٝةةةذُي ٝٓلةةة      2112ا٧ٍٝ، 

٤٘ٓزا ٖٓ اُظ٤زا اُذات٤ةة ُِزاحةَ، ئػة اي ٤ٛتةة تحز٣ةز      
ّٕ  ز٣ةة ا " ؿةةٞ     أُجِةةة، ٣ٝةةذًز كةة٢ ٛةةذا اُـةة ي ئ

ِٕ ؿلح   ً ٤زا بـ ٣ ا" ه  دؿ  ر  ػ ًيا ا ًؿ  ب ٔ 
ًةةةة ٕٗٞ ا٧ٍٝ/  115ئح٤ةةةة ًء ُةةةةذًزٟ رح٤ِةةةةٚ ب ُؼةةةة ي 

ّٔ٘ت تةةةزا ْ ػةةةٖ ح٤ تةةةٚ ٝطةةة٤زتٚ       2112 ٝهةةة  تلةةة
٤٘ةةة ٝاُ و ك٤ةةة ٝهـةة ئ  ٝاةةٞاطز تؼ ٤ز٣ةةة ػةةٖ    تاٌُٜ٘ٞ

 اُح ث. 

ايننيت أيكاٖننا غننٝاز٠  ٚايطاسننٌ  دٓنناظ٠تؿننٝٝع 

املطننننننطإ دننننننطدؼ ايكننننننؼ َٛغنننننن٢ عننننننل   

ا ايهتاب فٗٛ يف ا٭قنٌ أططٚسن١   َٸأ .ايفكٝس

ايننسنتٛضاٙ املٛغنن١َٛ "ا٭سننٛاٍ ايؿدكنن١ٝ    

ب ٚايػننننًط١ ايبططٜطنٝنننن١ يف  ٖننننٌ ايهتننننا٭

داَعننننن١   إىلَت سٸُقننننن ,ايسٚيننننن١ اٱغننننن١َٝ٬" 

ْٚننناٍ  1990اي٬تنننطإ ايبابٜٛننن١ يف ضَٚنننا عننناّ  

عٓٗننننننا ؾننننننٗاز٠ ايننننننسنتٛضاٙ باَتٝنننننناظ َننننننٔ   

َٚٛننننننٛا ايهتننننناب   , 1 اؾاَعننننن١ املنننننصنٛض٠ 

ططٚسنن١" ٖٚننٞ اؾع٥ٝنن١ ايننيت تٓننسَر يف    "ا٭

عننٔ  زضاغننتٓا ٖننصٙ عننٔ ايفكٝننس, فٗننٛ فهنن٬     

 خسَنن١ ايهٓٝػنن١ عهننِ  تطنتنن٘ ايعبازٜنن١ يف

ُٶن    ا ٜفٝنس  قفت٘ ايهٗٓٛت١ٝ, فكس تنطى يٓنا عً

ا ٜٚٓتفع ب٘ ط٬ب ايعًِ بؿهٌ ايٓاؽ مجٝعٶ

ٖنننٌ ايعًنننِ  أأٟ  ,خنننام, فكنننس ٜهنننٕٛ ٖننن٪٤٫  

ٝٸ ,ٚط٬ب٘ ٕ أ٫ٚ  بصيو, ٚقنس ْهنٕٛ   ِٖٛ املعٓ

سنس ٖن٪٤٫ ينٝؼ باملباؾنط٠, ٚيهنٔ َنٔ       أمنٔ  

خنننن٬ٍ ْتاداتنننن٘ ايفهطٜنننن١ املٓؿننننٛض٠ ٚايننننيت     

بعهننننٗا نننننُٔ اختكاقننننٓا َٚٓٗننننا تٓننننسضز 

  . * نتاب٘ َٛنٛا ٖصٙ ايكطا٠٤

                                                 
ّٗؾ أٌُِةة   ٝك٣٢٘ظز ُِٔش٣  ك٢ ٛذا اُـ ي  (1)

ِةة  أب٤٘٤ة ُظ٤ يا أُطزإ  ز ض اُوض ٓٞطة٠، ٓج ااُ
ٝٓةةةة   11، ؽ18/2112ا٩بةةةة اع اُظةةةةز٣ ٢ٗ اُؼةةةة ي  

 بؼ ٛ .
 ًُ٘ت ه  ئُاو٤ت ب ُلو٤  ك٢ ٓ٘اـةق ػةٜز آس /   )*(
كةة٢ يار ٓةة ر بةةُٞض ُِخةة ٓ   اٌُ٘ظةة٤ة دث٘ةة ء       2112

س٣ رتةةةةةٚ ٝػّزكاةةةةةٚ دّٗةةةةة  ًٓؼةةةةة  سٓةةةةةلء كةةةةة٢ ٓجةةةةة ٍ     
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ٚبعس ٖصٙ املكسَن١ ايتعطٜفٝن١ بؿدكن١ٝ    

شنط٣ ضسًٝ٘  تٛافلايفكٝس ٚيف غٝاقٗا َع 

طابعنن١, ٚبعننس إٔ س)ٝٓننا بٓػنند١ غننامل١ َننٔ  اي

ايهتنننناب يف َهتبتٓننننا املٓعيٝنننن١ بعننننس ؼطٜننننط    

ٕ أأقنننننبض َنننننٔ ايٛادنننننب   ,بًنننننستٓا بغسٜنننننسا 

يف ٖنننصٙ اؿًكننن١  ٚ .ْػنننتأْف قنننطا٠٤ ايهتننناب  

ٍٚ َننننٔ ايهتنننناب  غننننٛف ْتٓنننناٍٚ ايفكننننٌ ا٭ 

يصَنن١ اٖننٌ أايننصٟ دننا٤ ؼننت عٓننٛإ "أسننٛاٍ 

َنننننا قبنننننٌ ايعٗنننننس  إىلغننننن٬ّ َٓنننننص فذنننننط اٱ

ايعجُنناْٞ", ٚقننس بننسأ ايباسننح ٖننصا ايفكنننٌ      

ضىٞ ؼًًٝننٞ ملػننتٜٛات ايع٬قنن١  أبعننطض تنن 

ٚ خ٬فنننننن١ ٚبننننننني  أغنننننن٬ّ نسٚينننننن١  بننننننني اٱ

ٝٸ ١ نسٜاْنننن١ ٚفُٛعننننات غننننها١ْٝ   املػننننٝش

ا٥ط١ٜ أقنننن١ًٝ تكطننننٔ َننننسٕ اؾعٜننننط٠   ٚعؿنننن

١ ٚاملسٜٓن١ "ٜجنطب",   ٫غُٝا َٓٗا َّهن  ,ايعطب١ٝ

                                                              
ا٩ااـةة ؽ، ئ  ً ٗةةت دطزٝحاةةٚ تِةةي دحةة  أُـةة ير 

)هلةة ء أُؼأةة ا كةة٢ رطةة ُا٢ ُِٔ  ظةةا٤ز أُٞطةةٞٓة   
ا٧حةةةٞاٍ اُؼخـةةة٤ة ُـ٤ةةةز أُظةةة٤ِٖٔ( كةةة٢ اُوةةة ٕٗٞ      
اُؼزاهةةة٢ ٝأُوةةة رٕ، ئ  ًةةة ٕ هةةة  ٗؼةةةز د ةةةشاًء ٓةةةٖ       
دطزٝحاةةةٚ ػِةةة٠ ؿةةةلح   أُجِةةةة اُ طز٣ز٤ًةةةة كةةة٢   

ٝحـةةِت ػ٤ِٜةة  آٗةةذاى  2111/  8ٝ  6ٝ  5ا٧ػةة اي 
ٓةةةٖ ا٧س "اُخةةةٞر دطةةةوق" ػةةةزبَ ػ٤ظةةةٞ ٓؼةةةًٌٞرا، 
ئ   ٝتحةةّ ث٘  ح٤ٜ٘ةة  بآٌ ٤ٗةةة اُؼٔةةَ كةة٢ ٛةةذا أُجةة ٍ،     

ً ٕ، ًٔ  دا زٗة  طة٤ يتٚ، بـة ي ٗؼةز دطزٝحاةٚ بؼة        
دٕ اٗا٠ٜ ٖٓ تز ٔاٜ  ئ٠ُ اُِـة اُؼزب٤ة ٤ُا٠ُّٞ ط ؼٜ  
ٝتٞس٣ؼٜ  ك٢ ب٤زٝ  ٤ُٝاظ٠٘ ُ٘  اػأ يٛ  ك٢ اُؼٔةَ  
أُشٓغ اُ ح، ك٤ةٚ ٓةغ رطة ُا٢، ئّج إ ٣ة  أُ٘ةٕٞ هة        
اطلاةةةٚ، ٝح ُةةةت تِةةةي ا٤ُةةة  يٕٝ تحو٤ةةةن  ُةةةي، ٝهةةة     

ّٞف ٛذٙ اُوزاءا اُا٢ طاأت٢ ك٢ ػة ا حِوة   ػِة٠     تؼ
ؿةلح   ٓجِةة أُ وةق اٌُِة ا٢ٗ بؼًلة  دٝ  ةشًءا ٓةٖ        

 اُؼَٔ اُ ح ٢ اُذ١ ًّ٘  ٗا٠ّ٘ٔ ًٓؼ  تحو٤وٚ.

عنننٔ بننن٬ز اينننُٝٔ ٚغنننٛاسٌ اـًنننٝر      فهننن٬ 

ٚاغننتٌٗ ايباسننح شيننو يف   ,ايعطبننٞ ٚيريٖننا 

غنننن٬ّ ؼننننت عٓننننٛإ: ظٗننننٛض اٱ ٫ٚ أايفكننننط٠ 

إٔ ْػننتعطض ٖننصا ايفكننٌ  قبننٌ ٚٚتعايُٝنن٘. 

ٌ ؾنننننٗاز٠ ٕ ْػنننننذٸأ٘, هنننننسض بٓنننننا  اتنننننْاٛبعٓ

نازمي١ٝ ٚع١ًُٝ مبٓٗر ايباسنح يف غنفطٙ   أ

ٝٶنننظٗنننط فٝننن٘ قنننسضٶأايبشجنننٞ اينننصٟ  ا َنننٔ ا عاي

اؿٝاز١ٜ ايع١ًُٝ اجملطز٠ ٚاملعنعظ٠ يف ايٛقنت   

خ٬م ايعًُنننا٤ ٚقنننفت٘ ايهٗٓٛتٝننن١    أبننن شاتننن٘ 

ٝٶإا ننننفت عًننن٢ ايسضاغننن١ بعنننسٶ   أاينننيت  ا ْػننناْ

ا بنإٔ ٖنصٙ   ٜهٶن أا, ٫ٚ بنس َنٔ ايتنصنري    َن٪ثطٶ 

بايكننسض ايٝػننري   ٫ّإايكننطا٠٤ املننٛدع٠ ٫ تغننين  

يف َكابننننٌ قننننطا٠٤ ايهتنننناب بكننننفشات٘ ايننننيت  

 قننننننفش١ ٚايننننننيت  نيْنننننناٖعت املننننننا٥يت ٚغننننننت  

تٞ: غٓػتعطنٗا ع٢ً ايٓشٛ اٯ

: دنا٤ يف  عٔ ايٓ  َٚفٗنّٛ املسٜٓن١  -1

بأْنن٘: ْنن  دسٜننس ٜ)ٗننط  21يننٓ  ماٚقننف 

ٌ يف غننٓٛات ١ امسنن٘ قُننس, ٜتٛقٸنن  َننٔ َّهنن 

ق٥٬نننننٌ إىل خًنننننل أَننننن١ دسٜنننننس٠ زغنننننتٛضٖا    

خنننننن٠ٛ بنننننناهلل, ٜٚطغننننننٞ قٛاعننننننس ا٭ ميننننننإ اٱ

ًٖٝنن١ ايتكًٝسٜننن١  خننن٠ٛ ا٭ايطٚسٝنن١ قننٌ ا٭  

عننطاف ايكبًٝنن١ املعُننٍٛ بٗننا عٓننس     ًٜٚغننٞ ا٭

ٚقننننس اقتننننبؼ  ايعننننطب ستنننن٢ شيننننو اؿننننني.

ٞ َنننا ٝنننب ستٸنننا َنننٔ املننن٪ضر فًٝايباسنننح أٜهٶننن

ٚىل يف "ناْنننت ٖنننصٙ ٖنننٞ ا،اٚيننن١ ا٭  ًٜنننٞ:
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َننن١ قا٥ُنننن١ عًنننن٢  أضٜذ اؾعٜننننط٠ يتهننننٜٛٔ أتننن 

ٓ)ِ ا٫دتُاعٝنن١, ٫ عًنن٢ ضابطنن١ ايننسٜٔ ٚاينن 

غنننناؽ ايعكننننب١ٝ ايسَٜٛنننن١ نُننننا ناْننننت    أ

 ٞ َٚٓنننننص شينننننو اؿنننننني    ,اؿننننناٍ يف املانننننن

اعتننربت ايػنن١ٓ ايننيت ٖننادط فٝٗننا ايننٓ  بننس٤  

قننننطٸٙ أ, نُننننا ٟغنننن٬َٞ ايكُننننطايتكننننِٜٛ اٱ

َٶننن  ا َنننٔ اـًٝفننن١ عُنننط بعنننس غنننبع١ عؿنننط عا

 .  1 اهلذط٠

قنننبض املٗنننادطٕٚ   أَٚٓنننص شينننو اؿنننني   

ٜ خنننن٠ٛ يف اٱ أْكنننناض ٚا٭ يفننننٕٛ َننننع   ٪غنننن٬ّ 

ايٝٗننننننٛز ٚاملػننننننٝشٝني ٚايننننننٛثٓٝني مجاعنننننن١  

َٸنن١", ٚنننٌ مجاعنن١ يف ٖننصٙ   إٚاسننس٠  ْٗننا "أ٭

ا٭١َ بكٝت ع٢ً َعتكساتٗا... ٖٚهنصا مشنٌ   

ا َننن١ مجٝنننع غنننهإ املسٜٓننن١ ٜٗنننٛزٶ  َفٗنننّٛ ا٭

"يًٝٗٛز زٜنِٓٗ   َٚػٝشٝني ٚست٢ ايٛثٓٝني.

: ٖهننننصا ٜكننننٍٛ َٝجننننام "ٚيًُػننننًُني زٜننننِٓٗ

 2 .املس١ٜٓ

ايننننننٓ  َننننننٔ يننننننري   عننننننٔ َٛقننننننف -2

ٜسضز ايباسح يف ٖنصٙ ايفكنط٠ عنٔ     املػًُني:

ٕ بعننننن  املننننن٪ضخني املػنننننًُني  أضاميْٛنننننس بننننن 

ٜ٪نننسٕٚ عًنن٢ ٚدننٛز مجاعنن١ َػننٝش١ٝ يف     

                                                 
، ٢23،"اُؼزس، تةةةةأر٣ا ٓةةةةٞ ش، ؽ ـّك٤ِ٤ةةةةب حاةةةة  1

بُٞؾ، ػؼٞس ٝحل را  اُؼزم ا٧ي٠ٗ، م  ٝ ٞاي
 ".60، ؽ1033

2
 .ٖٓ اٌُا س 21ٝ22ؽ ٣٘ظز 

١ نننننإ ٜػٛغننننٗا أغننننكف ٚهلننننِ فٝٗننننا     َّهنننن

ٕٸ  .نٓٝػ١ َٚكنرب٠  عسٜنس َنٔ شٟٚ   اي نُنا أ

َجناٍ شينو    ,قطب٢ اينٓ  نناْٛا َػنٝشٝني   

 يٝنن٘ تعننع٣ اي مجنن١  إٚضقنن١ بننٔ ْٛفننٌ ايننصٟ    

 لٝننننننٌقػنننننناّ اٱأايعطبٝنننننن١ يًعسٜننننننس َننننننٔ  

َٸ 23 م ا يف املس١ٜٓ فهإ يايب١ٝ ايػهإ . أ

عننننسز املػننننٝشٝني   ٕٸأَننننٔ ايٝٗننننٛز, يف سننننني  

ا بني ايكبا٥نٌ ايبسٜٚن١ املٓتؿنط٠    نإ نجٝف 

َكننناض ا،ٝطننن١ بٗنننا, ٜٚنننٛضز يف اؾعٜنننط٠ ٚا٭

اينٓ  ملننا اؾننتست   ٕٸأايباسنح يف ٖننصا ايكننسز  

 إىل٤٫ ٪ضغاٍ ٖإ٘ بتباع٘ ٚدٸأخطاض ع٢ً ا٭

َني سٝاتِٗ ؼت  ا١ٜ ًَهٗا أاؿبؿ١ يت

 .ننننإ ٜعتٓنننل املػنننٝش١ٝ   , اينننصٟايٓذاؾنننٞ

ا ٕ قُنننسٶأ٘ عًننن٢ اينننطيِ َنننٔ ْٸنننأٜٚهنننٝف ب

ٚاَننط أعٓننسَا أعتننرب أٖننٌ ايهتنناب قننس عكننٛا  

غنن٬ّ نُنننا ٚضز يف  عتٓنننام اٱإاهلل يطفهننِٗ  

  اينننيت ناْنننت تتهنننُٔ   6 :61آٜننن١  ايكنننف  

ٕ أ نس ٚعًنِٝٗ   أف٤ٞ ضغنٍٛ بعنسٙ امسن٘    

غن١َٝ٬ يف بنساٜتٗا   ايسع٠ٛ اٱ ٕٸأ ٫ّإٜتبعٛٙ, 

مل تًنننعّ املػنننٝشٝني بتًبٝتٗنننا, ٚعػنننب َنننا  

ٕٸ "َعاٖننننننننس٠  أٚضزٙ ايطننننننننربٟ ٚاملػننننننننعٛزٟ أ

ُٖٝن١ مل تًنعّ   لطإ" املؿٗٛض٠ َٔ سٝنح ا٭ 

ٚدبننننت أُننننا ْٸإ ,غنننن٬ّايٓذننننطاْٝني عًنننن٢ اٱ 

ٜٚنٛضز   .ٖنٌ ايصَن١  أاؾع١ٜ عًِٝٗ ٚفل ْ)اّ 

تفاقٝنن١ ايننيت ا َننٔ تًننو اٱايباسننح ْكٛقٶنن
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ٖننننٌ أبكننننا٤ إعًنننن٢  دننننا٤ يف بعنننن  فكننننٛهلا 

لنننننطإ عًننننن٢ َنننننا نننننناْٛا عًٝننننن٘ يف ْ)ننننناّ  

 ٕٸأ٫ّ إ.  25 م ,سنننننننننننننٛاهلِ ايؿدكننننننننننننن١ٝ أ

 إىلايباسننننح ٜعنننننٛز يف فكننننط٠: عٗنننننس اينننننٓ    

َٛنننننٛا َعاٖننننس٠  ٕٸأمجٝننننع ايٓنننناؽ: عًنننن٢  

لنننننطإ تبكننننن٢ َٓكٛقننننن١ َنننننٔ زٕٚ ؾنننننٗاز٠  

ػننٝام ٜٚننٛضز يف ٖننصا اي ,املنن٪ضخني املػننٝشٝني

ُٶننننْكٽنننن ا يًُنننن٪ضر ايػننننطٜاْٞ ا َٚٓػننننٛبٶا َطق

 .ّ 1286 -1226ابننننننٔ ايعننننننربٟ" " ايؿننننننٗري

 قسّ هلصٙ املعاٖس٠ َٓكن٫ٛ  أ ْلٸ إىلٜٚٓتكٌ 

عننٔ ايػننعطتٞ املنن٪ضر ايٓػننطٛضٟ يف نتابنن٘    

 إىلعٗنس اينٓ    " :ضٜذ ايػعطتٞ " ٜٚػُٝ٘أ"ت

ٖٚننٛ  .. .نننٌ َننٔ ٜننسٜٔ بننسٜٔ ايٓكننطا١ْٝ "     

ؾننناض٠ اٱ تلننن اينننيت ٗننناشاتسهننناّ ٜنننسٚض يف ا٭

 :دنا٤ فٝنن٘ َننج٬   ,عطاين١ ٚتٛغٸنن إٚفٝٗننا  ,يٝٗنا إ

سنٛاٍ  ٚمبا ٜتعًل باملػا٥ٌ اينيت تعنسٸ َنٔ ا٭   

َنننٔ املعاٖنننس٠ َنننا    6ايؿدكننن١ٝ يف ْنننل ت/ 

ٝٸإًٜٞ: عٓسَا تكري  ات سس٣ ايٓػا٤ املػٝش

ٗننا غنن٬ّ: فنن٬ وجٸٚيف زاض اٱ نننن َػننًِنننن  يننس٣

٫ٚ ميٓعٗنننا َنننٔ مماضغننن١  عًننن٢ تنننطى زٜٓٗنننا,

ٚق٬تٗا ٚأٚاَنط َعتكنساتٗا", ٚدنا٤    قَٛٗا 

ُٸننننننٌ ايٓكنننننناض٣   :َ٘ننننننا ْكٸنننننن  9يف ت/ ٫ٚ و

 ,َهطٖني ع٢ً َا ٜطٜسْٚ٘ يف َٛنٛا ايعٚاز

ٚٸ ضاز٠ إز املػًُني َٔ ْكطاْٝات نس ف٬ ٜتع

ٔٸأ ٔٸ ٖنننننايٝٗ شا ضفهنننننٔ إ ٫ٚ تهٸننننناز عنننننا٬٥تٗ

ٚٸإ. ٚ.شيو ز املػًِ َٔ ْكنطا١ْٝ فعًن٢   شا تع

.. .ٕ و ّ َعتكسٖاأٖصا 

: خنننن٬ٍ ٖننننصا ايعٗننننس اـًفننننا٤يف عٗننننس 

ُنننت ايع٬قنننات بنننني املػنننًُني ٚايؿنننعٛب   ّْ)

اينننننيت مشًنننننٗا ايفنننننتض بعٗنننننٛز ٚاتفاقٝنننننات,    

سننننننننٛاٍ غنننننننناؽ يف ْ)نننننننناّ ا٭قننننننننبشت ا٭أ

 .ٖنننننٌ ايصَننننن١أٖنننننٌ ايهتننننناب ٚايؿدكننننن١ٝ ٭

َهننننإ ٚغننننٓشاٍٚ يف ٖننننصا ايعننننطض قننننسض اٱ  

سهنناّ ايننيت ٖننٞ   ف عٓننس ايبشننح يف ا٭ ايتّٛقنن

 سننننٛاٍ ايؿدكنننن١ٝ  أٟ َػننننا٥ٌَٛنننننٛا ا٭

غننننط٠  َٚننننا ٜٓننننسضز يف َعٓاٖننننا: يف ٖننننصٙ     ا٭

اـًفننننننا٤  ٕٸأ إىلايٓكطنننننن١ ٜننننننٛضز ايباسننننننح   

ايطاؾنننننسٜٔ قنننننس دنننننسزٚا باجملُنننننٌ قٛاعنننننس     

املعاٖنننننسات ايننننننيت أبطَننننننت يف عٗننننننس ايننننننٓ   

٫ غُٝا َع ايٓذطاْٝني ٚايتغًبنٝني   ,قُس

اينننصٟ ٫  ننننن ٚ بنننبع  ايتكنننطفأٚنُنننا ٖنننٞ 

عٓننس  نننن ٣ ايٓ)نناّ أٟ ْ)نناّ أٖننٌ أيصَنن١ ٜتعننسٸ

ٜٚننٛضز فننٛم   .ٚ شاىأًٝفنن١ ايطاؾننسٟ  ٖننصا اـ

شينو بعنن  َننٔ َبناز٨ تًننو املعاٖننسات يف   

بنننناؾعٜط٠  بتننننسا٤ٶإزٚينننن١ ايطاؾننننسٜٔ  َكنننناضأ

ٌٖ لطإ ٚقب١ًٝ بين أ٫ غُٝا َع  ,ايعطب١ٝ

تغًننننننننب أملػننننننننٝشٝتني نتكطٜننننننننط قننننننننسق١  

يٝنن٘ إَهنناعف١ بننسٍ اؾعٜنن١, ٖٚننٛ َننا شٖننب     

ا يف ايعننطام َٸننأ .اـًٝفنن١ عُننط بننٔ اـطنناب  

فذنننا٤ ايفننننتض عًننن٢ ٜننننس ايكا٥نننس خايننننس بننننٔ    
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ا عنٔ َعاٖنس٠ اؿنري٠    ٚشننط منٛشدٶن   ,ايٛيٝس

ٚقكنننن١   26م   ,ًٖننننٗاأبطَٗننننا َننننع  أايننننيت 

َنري٠  ايكا٥س خايس بٔ ايٛيٝس املؿٗٛض٠ َع ا٭

 ,ٖٓننس ايكننغط٣ بٓننت ايٓعُننإ ًَننو اؿننري٠ 

ٕٸ أدنسٴ  .غنن٬ّبنت اينسخٍٛ يف اٱ  أ إش َٛنننع  أ

ٜنطاز قكن١ ٖٓنس ٖٚنٞ     ٖصٙ ايكطا٠٤ َٓاغنب ٱ 

"زخًنننت عًننن٢ خاينننس بنننٔ ايٛيٝنننس ملنننا      تكنننٍٛ:

فتنتض اؿنري٠ فكنناٍ, أغنًُٞ ستن٢ أظٚدننو     ا

َٸن ؾطٜف  ضد٬  ا اينسٜٔ  ا َٔ املػًُني, قايت: أ

ا َٸن أبتغٞ بس٬ٜ, ٚأف٬ ضيب١ بٞ عٔ زٜين ٫ٚ 

ايتعٜٚر فًٛ ناْت يفٸ بكٝن١ فُنا ضيبنت فٝن٘     

ٚ يننسا, فكنناٍ أْننا عذننٛظ ُٖنن١ ايٝننّٛ أفهٝننف ٚ

فكايننت ٖنن٪٤٫ ايٓكنناض٣   ٝين سادنن١,هلننا غننً

اينننصٜٔ يف أٜنننسٜهِ ؼف)نننِْٛٗ, فكننناٍ ٖنننصا   

عًٝٓننا ٚقننس أٚقنناْا بنن٘ ْبٝٓننا, فكايننت:   فننطضٷ

َنننايٞ سادننن١ ينننري ٖنننصٙ أْنننا غنننان١ٓ يف زاض    

ِ ايبايٝننن١ َنننٔ  ع)نننبٓٝتننن٘ ٬َقنننل ٖنننصٙ ا٭  

ٖٚهنننصا َننننع    1 .."أًٖنننٞ ستنننن٢ أؿنننل بٗننننِ..  

ٚيف ٖنننصا   .أَكننناض َنننابني ايٓٗنننطٜٔ ٚغنننٛض١ٜ   

ا تًنننو املعاٖنننس٠ اينننيت منٛشدٶنننايػنننٝام تعنننسٸ 

عٗننننا اـًٝفنننن١ عُننننط بننننٔ اـطنننناب عننننٔ      ّٚق

                                                 
حةةةٞاٍ  ٓ٘ـةةةٞر، هلةةة ء ا٧  ٤ُةةة ص طةةةؼ٤    ئ٣٘ظةةةز،   1

٤ة، يراطةةة ٓو رٗةةة ٓةةغ اُاؼةةز٣ؼ٤ٖ اُظةةٞر١    ـةةاُؼخ
، اُؼةةةةةةةةزام، أُٞؿةةةةةةةةَ، 2112 ،1ٝاُِ ٘ةةةةةةةة ٢ٗ، م 

طةةةحن، تةةة ر٣ا ئٞ ػةةةٖ، رٝك ئ٤ةةةَ بةةة ب ، ٗوةةةًل348ؽ
 .61ٗـ رٟ اُؼزام، ؽ

املػننًُني َننع ايبططٜننطى قننفطْٚٝٛؽ عًنن٢   

 ايكسؽ" عٔ املػٝشٝني عٓنسَا  ٸ " ٚضؾًِٝأ

    .عٔ ايطربٟ ا, دا٤ فٝٗا َج٬ فتشٗا قًشٶ

٫ لًنننننننو نٓا٥ػنننننننِٗ يػنننننننهٔ  -3 

املػنننًُني ٫ٚ تٗنننسّ ٚينننٔ تهنننٕٛ ٫ ٖنننٞ ٫ٚ    

ا ٜهٶنننأٖٚهنننصا  ,ننننطضا ٫ٟ ًَشكاتٗنننا ٖنننسف 

َٚننننٔ بننننني ايؿننننٗٛز  ضظاقٗننننِ...أقننننًباِْٗ ٚ

عني عًٝٗا خايس بٔ ايٛيٝس َٚعا١ٜٚ بنٔ  املّٛق

خنطٕٚ َنٔ   آ.. ٜٚطٟٚ ايٝعكٛبٞ ٚ.بٞ غفٝإأ

ايهتبنن١ املػنننٝشٝني عنننٔ فُننٌ َنننا ٚضز عنننٔ   

ا َٸننننننننننأ.   42 -41م  ا, ْف ننننننننننآايطننننننننننربٟ 

 ,2ضٜذ " فًننس / أايتنن" ايٝعكننٛبٞ يف نتابنن٘

خننط٣ عنٔ املعاٖنس٠ َٚعنن٘   أفًن٘ ضٚاٜن١    167م

ٚضز أ ,ا اينننبع  َنننٔ ايهتبننن١ املػنننٝشٝنيٜهٶنننأ

 , 43-42م  ,ا َٔ ْكٛقٗاايباسح بعهٶ

ظنات ايننيت ٜطاٖننا ز.  ٛشا بعنن  املًٜهٶن أٚضز أٚ

سننننٛاٍ ايؿدكنننن١ٝ يغننننري ْطننننٛإ فتنننناٍ "ا٭أ

َٔ  45م  , "غ١َٝ٬املػًُني يف ايسٚي١ اٱ

 :, ٚيف ضٚاٜنن١ بٗنصا املٛنننع  ايهتناب َٚننا ًٜٝٗنا  

ًّ    ٕٸإ ِ اـًٝفنن١ عُننط بننٔ اـطنناب عٓننسَا غنن

بططٜطى ايكسؽ غاض َع٘ خ٬ٍ  إىلايعٗس٠ 

فٝٗنننا  راؿننناملسٜٓننن١ ٜطٜنننس أثاضٖنننا َٚٛاننننع  

ٚفُٝننننا ايننننطد٬ٕ   ...ْبٝننننا٤ٖٚننننٞ َسٜٓنننن١ ا٭ 

بهٓٝػنن١ ايكٝاَنن١ أزضى عُننط َٛعننس ايكنن٠٬     

ٕ ٜكننننننننًٞ يف أفطًنننننننب َٓنننننننن٘ ايبططٜنننننننطى   
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ٕ فعننننٌ شيننننو إفنننن ,فاعتننننصض عُننننط ,ايهٓٝػنننن١

ش ٜطْٚٗننا إ ايكننطٕٚ, عًنن٢ َننطٸ ٜتبعنن٘ املػننًُٕٛ

ٕ ١ َػتشب١ ٖٚنٞ كًفن١ يعٗنس ا٭   ٓٸغٴ  ...َنا

ٜكننننننًٞ  ا يًٓكنننننناض٣ أ٫ّثننننننِ أعطنننننن٢ عٗننننننسٶ

. ٜٚننٛضز  1 املػننًُٕٛ عًنن٢ عتبنن١ ايهٓننا٥ؼ..."  

ا ٜهٶن أايباسح يف ٖصا ايػٝام ٚعٔ ايب٬شضٟ 

ٞ   ٕٸإ عكنننننس  ٛزٸٜٳننننن ,قا٥نننننس اؾنننننٝـ ايبٝعْطننننن

تفاق١ٝ َنع َعاٜٚن١ عٓنسَا ظسنف عًن٢ بن٬ز       إ

 ,ضَننننٔٚدٛضدٝننننا باغننننِ مجٝننننع ا٭   ضَٝٓٝنننناأ

ٗٸ ْٸفتع ٗنِ ينٔ ٜطغنًٛا    س ايعطب َٔ داْبِٗ: أ

عٓننسَا وتنناز ايبًننس    ٫ّإضَٝٓٝننا أ إىلا دٝؿٶنن

ّ  اٜنننن١ نننننس ٖذُننننات ايْٝٛننننإ, ٚقننننسٸ   إىل

ا عًننن٢ ْفكننن١  ضَنننٔ َكابنننٌ شينننو دٝٛؾٶننن   ا٭

عنننٔ اؾعٜننن١.   اـًٝفننن١ ٚاعتنننرب شينننو بنننس٫ 

املعاٖننسات  إىلخننط٣ أٖننٌ بنن٬ز  أٚقننس خهننع  

نُا ٜٛضز ايباسح عٔ ايب٬شضٟ َجنٌ"   ٗاشات

ٖنننٌ أ٫ضزٕ ٚفًػنننطني ٚاايػننناَطٜٕٛ" غنننهإ 

ا, سٝنح  شٶبٛ عبٝس٠ قًأاملطز٠ بعسَا استًٗا 

يف اؿطب ٚيصيو  ا٤ٶؾسٸأناْٛا ضداٍ بأؽ 

ٚقننس  ,تعنناًَٛا عًنن٢ قننسّ املػنناٚا٠ َننع ايفنناتض

املننننطز٠ ٜهْٛننننٕٛ   ٕٸأدننننا٤ يف املعاٖننننس٠: عًنننن٢   

   ٛ ٌ َننننساخ َٕػننناعسٜٔ يًُػنننًُني ٚوطغننن

                                                 
 أُـةةةة ر اُظةةةة بن، ٤ُةةةة ص طةةةةؼ٤  ٛ ا٣ةةةةة،ئ ٣٘ظةةةةز، 1

ػٖ ٓحٔ  حظ٤ٖ ٤ٌَٛ، اُلة رٝم ػٔةز،    ، ٗوًل61ؽ
 .ٝٓ  بؼ ٛ  30ؽ ،1088 م ،1ج

فًنِ تفنطض عًنِٝٗ دعٜن١ ٚنناْٛا       ,َاْٛؽأ

٘ ٜؿننننناضنٕٛ اؾنننننٝـ اٱ   ,غننننن٬َٞ  ٬تننننن

ٚنننإ هلننِ بننصيو اؿننل يف ايغُٓٝنن١ عًنن٢    

ٚيف بنن٬ز ايٓٛبنن١   يننطاض ا،نناضبني املػنناعسٜٔ, 

ًٖننننننٗا أ تفننننننطض اؾعٜنننننن١ عًنننننن٢   ملا أٜهٶنننننن

َٶ ,ايبًُٕٝٛ ٚع٢ً َصٖب  ؾسا٤ٶأا ٚناْٛا قٛ

ٚشيننو مبٛدننب  ,ايٝعكٛبٝنن١ مشنناٍ ايػننٛزإ

عكننست عًنن٢ عٗننس اـًٝفنن١ املننإَٔٛ   َعاٖننس٠

ايعباغنننٞ ٚدنننسزٖا اـًٝفننن١ املتٛننننٌ عننناّ   

.  َٚا بعسٖا 49م  ّ,855ننن   ن241ٖ

ا يًذع٤ ايجناْٞ َنٔ ٖنصٙ    ٓيف ْٗا١ٜ عطن

ايكننننطا٠٤ ايننننيت تٓاٚيننننت بعنننن  َننننا دننننا٤ يف    

 ْنٛزٸ  ,"ا٫ططٚسن١ " ايفكٌ ايجاْٞ َٔ ايهتاب

٤ َنننٔ اي نٝنننع خ٬قننن١   ٌٞ ٚبؿنننٕ ْػنننذٸأ

َننا دننا٤ فٝٗننا َننٔ تٛثٝننل  تكننٛضاتٓا مبذُننٌ 

ضىٝنن١ َٚعاٖننسات عكننست بؿننإٔ    أؿننٛازخ ت

ٖنننٌ ايهتننناب َنننٔ املػنننٝشٝني ٚايٝٗنننٛز َنننع      أ

غن٬ّ زٜاْن١   غ١َٝ٬ َٓص ظٗنٛض اٱ ايسٚي١ اٱ

ط عٓٗنا بسٚين١ ايطغنٍٛ    ٚ نُنا ٜعبٸن  أثِ زٚين١  

يف املسٜٓنننن١ ٚفنننن ٠ اـًفننننا٤ ايطاؾننننسٜٔ ثننننِ   

 عٗٛز اـ٬ف١ بعس شيو:

ٚثٝكنن١ " ٚثٝكنن١ مسٝننت  ٍٚأقننسٚض  -1 

ْكننناض قنننبض املٗنننادطٕٚ ٚا٭أاملسٜٓننن١" ٚفٝٗنننا 

فنننننٕٛ َنننننع ايٝٗنننننٛز   غننننن٬ّ ٜٚ٪ّيخننننن٠ٛ يف اٱأ
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 "ػننٝشٝني َٚننع ايننٛثٓٝني مجاعنن١ ٚاسننس٠  ٚامل

َٸ١ ٚاسس٠.  أ

 عكنننننننست "ٚثٝكننننننن١ املسٜٓننننننن١" بعنننننننس -2

ٌٖ لطإ املػٝش١ٝ أٚ اتفاق١ٝ َع أَعاٖس٠ 

اينننننننننيت دنننننننننا٤ يف َػنننننننننتًٗٗا: "ٚيٓذنننننننننطإ   

ضغنٍٛ اهلل   َٚاؾٝتِٗ دٛاض اهلل ٚش١َ قُنس 

َنننٛاهلِ أضننننِٗ ٚأتِٗ ْٚفػنننِٗ ًَّٚننن أعًننن٢ 

عِٗ ٚقننننًٛاتِٗ", ٝٻٚيننننا٥بِٗ ٚؾنننناٖسِٖ ٚبٹنننن 

ٚعًننن٢ ٖنننصٙ ايكنننشٝف١   :اٜهٶنننأٚدنننا٤  فٝٗنننا 

تٞ اهلل أبنننسا ستننن٢ ٜنننأدنننٛاض اهلل ٚشَننن١ اينننٓ  

 َطٙ اْكننشٛا ٚاقننًشٛا يف َننا بٝننِٓٗ يننري أبنن

ًني ب)ًِ". َجّك

يف عٗننننس اـ٬فننننا٤ ايطاؾننننسٜٔ:     -3

ٖنٌ لنطإ   أػسٜس املعاٖس٠ اييت عكست َع 

بننننٛ بهننننط  أٍٚ ٚبننننين تغًننننب َننننع اـًٝفنننن١ ا٭  

ٚيف عٗس عُنط بنٔ اـطناب ضسٸًنٛا      ,ايكسٜل

ٚفطض عًنِٝٗ قنسق١ َهناعف١     ,ايعطام إىل

ْٗننِ ضأٚا ٭ ;عننٔ اؾعٜنن١ ايننيت ضفهننٖٛا  بننس٫ 

ا بهنننطاَتِٗ, ٖٚنننِ َنننٔ بطنننٕٛ    فٝٗنننا َػاغٶننن 

ٖٚهصا دسزت َع اـًٝف١ عجُإ بٔ  ايعطب

 ٚ عٗننننٛز ايصَنننن١    ٕٸأشيننننو ٜعننننين    ٕٸإعفننننإ. 

ايتفػنري  ٚعكٛزٖا ناْت تتشٌُ ايتعسٌٜ ٚ

 تعاقسٜٔ.ٚٚفل املطس١ً َٚها١ْ امل

عنننن٬ٙ أٟ مبٛنننننٛا إيف غننننٝام ايفكننننط٠  -4

ا يايبٶنن ,يننيت تننجري اؾننسٍ ٚايػنندا ااؾعٜنن١ 

نجطَٔ قنٝغ١, فكنس   أٚقفٓا ع٢ً تهٝٝفٗا بن 

نُنا   قنسق١ َهناعف١ َنج٬    كت بهْٛٗنا  طبٸ

سكنننٌ َنننع أٖنننٌ لنننطإ ٚقبًٝننن١ بنننين تغًنننب  

خنننط يف بًنننسإ آ خنننصت ؾنننه٬ أاملػنننٝشٝتني, ٚ

ا نُنا سكنٌ   ا أٚ سطبٶن غ٬ّ قنًشٶ ٱازخًت 

َع أٖايٞ املطز٠ يف يبٓإ اينصٜٔ ؾناضنٛا يف   

غننن٬َٞ يف ٱاَػننناعس٠ َٚؿننناضن١ اؾنننٝـ 

ايكتننننناٍ فػنننننكطت عنننننِٓٗ اؾعٜننننن١ َكابنننننٌ 

سٝح تٛيٛا  اٜن١  ضَٝٓٝا, أشيو, ٖٚهصا يف 

 .َٓنننناطكِٗ ؼننننت اَننننط٠ دٝننننٛف اـ٬فنننن١   

ٚننصيو ينس٣    ,فاؾع١ٜ بطأٜٓنا ٚفنل شينو   

ٖنننٞ بنننسٍ عنننسّ  ,مجٗنننٛض ايفكٗنننا٤ املػنننًُني

يصَٝني يف ايكتناٍ أٚ اـنطٚز َنع    اَؿاضن١ 

عننننٔ  نننناٜتِٗ   املػننننًُني يًذٗنننناز, فهنننن٬   

عٓننننننسَا ٜتعطنننننننٕٛ يًعننننننسٚإ ٖٚننننننِ يف زاض  

 غ٬ّ.ٱا

***** 
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حرمان املكون املسيحي 

 يمن التبّن

  زضاغ١ قا١ْْٝٛ ؼ١ًًٝٝ ٚع٬د١ٝ 

 

ْْٞٛاملؿاٚض ايكا 

 َاٖط غعٝس َيت

   

ٜتننناّ يف ايعنننطام عنننسز ا٭

ُٶنن   ااـُػنن١ ٬َٜننني ٜتٝ

يف خهننننننننننِ اؿننننننننننطٚب  

 ,ايسا١َٝ سػنب َ٪ؾنطات املٓ)ُنات ايسٚيٝن١    

ا َننننٔ ٚبايتننننايٞ فٗننننٛ ميتًننننو أنننننرب عننننسزٶ

عسز ْفٛغن٘ ايبنايغ تعنسازٙ     إىلا٭ٜتاّ ْػب١ 

ٚعػنننب  ,ايػنننت١ ٚايج٬ثنننٕٛ ًَٝنننٕٛ ْػننن١ُ   

ٜٴ  ٖننننصا  عننننسٸَٓ)ُنننن١ ايْٝٛٝػننننٝف يًطفٛينننن١ 

يف ظننٌ ايفٛننن٢ ٚساينن١ عننسّ    ايننطقِ َٗنن٫ٛ  

. ٖٚنننِ ٜعنننإْٛ أسنننٛاٍ َعٝؿننن١ٝ   .غنننتكطاضاٱ

غننننن٤ٛ اٱُٖننننناٍ اؿهنننننَٛٞ   بػنننننببقنننننعب١ 

ِ  ٚاٱ ٛٸ  ,ْسثاض اجملتُعٞ يهافنٌ ايٝتنٝ ٍ يٝتشن

ٛٸ ايططقات ٜب إىلٖ٪٤٫  يٕٛ ٖٚنِ  ٝعٕٛ ٜٚتػن

مطاف اؾطَنٞ  عطن١ ؾُٝع املغطٜات ٚاٱ

ٖٚننصٙ   ,ستننٛا٥ِٗإيف ظننٌ عذننع ايسٚينن١ عننٔ    

ت ع٢ً أملاْٝا ٚايٝابإ بعس اؿطب اؿاي١ َطٸ

ايجاْٝنننن١ ٚنجنننننطت ا٭ٜتنننناّ بؿنننننهٌ    عاملٝنننن١ اي

كٝنننننننف فننننننناْربت اؾُعٝنننننننات اـريٜننننننن١    

عننساز أبٗننِ.. بُٝٓننا تكننٌ   تعننتينًكفِٗ ٚتتنن

ٜننننني أضًَنننن١ عػننننب ث٬ثنننن١ ٬َ إىلضاَننننٌ ا٭

 . .ٔ ا٭َِ املتشس٠عايكازض٠  اتايتكطٜط

طفننناٍ ّ بعننن  ا٭ظٚاز َنننٔ ْعُننن١ ا٭طٸسٴننن

ٌ عٛاٌَ ْفػن١ٝ  ُٖٗا تسخٸأغباب نجري٠ ٭

طّ سٴننٚنُننا  ,لننابٚ َازٜنن١ سايننت زٕٚ اٱ أ

غننباب عننس٠  بعنن  ا٭طفنناٍ َننٔ ٚايننسِٜٗ ٭  

ظَننننننات عًنننننن٢  ُٖٗننننننا تننننننٛاتط اؿننننننطٚب ٚا٭  أ

 .ٚايػًَِٔ ايعطاقٝني ٚاْعساّ ا٭
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 الطفل مجهىل النسب 

ٜٚككنننس بننن٘ أٟ طفنننٌ ٫ ٜعنننطف ْػنننب٘ ٭َننن٘ 

.. أؾنننناض قننننإْٛ ضعاٜنننن١   * سننننسُٖاأٚ أبٝنننن٘ أٚ

يف أسهنننناّ  1983  يػنننن١ٓ 76سننننساخ ضقننننِ  ا٭

اعتبنناض فٗننٍٛ ايٓػننب   إىلايٓافننص  45املنناز٠ 

ُٶ  ,إشا ثبنننت باينننسيٌٝ عهنننؼ شينننو  ا إ٫َّػنننً

ٝٶن 20ٚنصا اؿاٍ قس أؾاضت املناز٠   ا َنٔ  / ثاْ

 2016يػنن١ٓ  3قننإْٛ ايبطاقنن١ ايٛطٓٝنن١ ضقننِ  

ْٸننننن إىل ٜٴأ عنننننس ايًكنننننٝا ٚفٗنننننٍٛ ايٓػنننننب  ٘ 

ُٶ ٝٶ اَػً  . .َامل ٜجبت خ٬ف شيو اعطاق

غنِ  اٌ ايًكٝا ٚفٗنٍٛ ايٓػنب ب  ٜٚػذٻ

 ٞأبننٜٛٔ ُٖٚننٝني َتننٛفٝني يف قننشٝف١ املطبنن 

أٚ املًشل ب٘ ٚتصنط ايع٬ق١ ب٘ عًن٢ أغناؽ   

قننف١ تػننذًٝ٘ يف قنننشٝفت٘ سػننب أسهننناّ    

يػن١ٓ   26سٛاٍ املس١ْٝ ضقنِ  ْ)اّ تػذٌٝ ا٭

ٚسػننننننب قننننننإْٛ تػننننننذٌٝ اينننننن٫ٛزات   1965

 اٚطبك نننن 1971  يػنننن١ٓ 148ٚايٛفٝننننات ضقننننِ   

ٔ  44 ؿهِ املاز٠ / ٕ  َن  ا٭سنساخ  ضعاٜن١  قناْٛ

 فٗننٍٛ بٓػننب اٱقننطاض ٜننتِ  :تننٓلٸ ٚايننيت

 قننإْٛ ٚفننل ا٭سننساخ قهُنن١ أَنناّ ايٓػننب

 .   ايؿدك١ٝ سٛاٍا٭

                                                 
ٓجٜةةٍٞ اُ٘ظةةبر ٛةةٞ اُؼةةخؾ ؿ٤ةةز ٓؼةةزٝف ا٧س   *

ُٝٞ ً ٕ ٓؼزٝف ا٧ّ، دٝ ً ٕ ؿ٤ز ٓؼزٝف ا٧ّ ُٝٞ 
 ً ٕ ٓؼزٝف ا٧س، دٝ ً ٕ ؿ٤ز ٓؼزٝف ا٧ب٣ٖٞ.

 

ّّ ّّا ى التبن ّ ّّالل لنوّ  ي مخّ

 سالميةوالشريعة اإلالعراقي 

ٓٸ ٙ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚبايتايٞ ٞ ٫ تكطٸايتب

ٕ ايكنننإْٛ ايعطاقنننٞ قننس اغنننتك٢ أسهاَننن٘  إفنن 

ٓٸبٗصا ايكسز َٔ ايؿطٜع١ َاْعٶ ٞ ع٢ً ا ايتب

مبدتًنف  عهؼ ايكٛاْني ايهٓػ١ٝ املػٝش١ٝ 

ٓٸ طٛا٥فٗا ٚاييت تكطٸ  ٞ ٚتفطز ي٘ فكن٫ٛ  ايتب

ٛٸ ٘ َط ِٸ  ,يننن١ يننن ا ايعطاقنننٞ قننناّ املؿنننطٸ  َٚنننٔ ثننن

يتفننناف عًننن٢ ا٭سهنننناّ ايعاَننن١ بٛنننننع٘    باٱ

َٶنننن ٓٸأسها نننننِ   نٞ تػنننن٢ُ بننننا ؾننننب١ٗٝ بننننايتب

ٚبايتنننننننايٞ ٫ ٜأخنننننننص ايكنننننننإْٛ  . .ايطفنننننننٌ

ٓٸن  بُٝٓنا قنس    ,ٞ يف ايعنطام ايعطاقٞ بٓ)اّ ايتب

 .ايطفٌ نِ  أخص مبا ٜػ٢ُ 

 

 ضم الطفل 

سننساخ ضقننِ  نننِ ايٝتننِٝ يف قننإْٛ ضعاٜنن١ ا٭   

ٍ ٚأفنطز ين٘ ايفكنٌ      املعنسٸ 1983  يػن١ٓ   76 

أدننناظ إش  , 46ن نننن 39اـننناَؼ يف املنننٛاز َنننٔ    

ِٸ ايًنننننعٚدني إٔ ٜطًبننننن ايكنننننغري ٜتنننننِٝ  نننننن

   ِ ٚيف املناز٠   ,ا٭بٜٛٔ أٚ فٗنٍٛ ايٓػنب إينٝٗ
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ع٢ً    َٔ ايكإْٛ املصنٛض, ٚاييت تٓلٸ23 

 ٞ ٕ ٜتكنننننسَا بطًنننننب   أيًنننننعٚدني   :َنننننا ًٜننننن

قهُنن١ ا٭سننساخ يهننِ قننغري  إىلَؿنن ى 

ٚعًنننننن٢ قهُنننننن١  ,ٜتننننننِٝ ا٭بننننننٜٛٔ إيُٝٗننننننا

ِ  أا٭سننساخ قبننٌ   ٕ , إٔ تكننسض قطاضٖننا بايهنن

ٕ طننننناي  ايهنننننِ عطاقٝنننننإ  أتتشكنننننل َنننننٔ  

َٚعطٚفننإ عػننٔ ايػننري٠ ٚعنناق٬ٕ ٚغنناملإ   

َننٔ ا٭َننطاض املعسٜنن١ ٚ قننازضٜٔ عًنن٢ إعاينن١   

ٝتننن٘ ٚإ ٜتنننٛفط فُٝٗنننا سػنننٔ   ايكنننغري ٚتطب

  . اي١ٝٓ

ا عًنننن٢ أسهننناّ ايكننننٛاْني املطعٝنننن١  يتفاف ننن إ

 ٌٸشٳنننن ٚٳ ,ًٜذنننأ َٓتُنننٞ ا٭قًٝنننات ايسٜٓٝننن١   

َٶأتؿطٜع ملعه١ً عسّ  ٓٸ  ا خاق١سها  ,ٞبنايتب

١ اينننن٫ٛز٠ أَنننناّ قننننانِ تٓ)ننننِٝ سذٸنننن إىل

ٚ ا٭سنننننٛاٍ ايؿدكننننن١ٝ أاملنننننٛاز ايؿدكننننن١ٝ 

ن٬ عػب اختكاقٗا يتػذٌٝ عسز َنٔ  

شا ضيبنت  إ. مبعٓن٢  .بؿٗاز٠ ايؿنٗٛز اي٫ٛزات 

ٓٸنن ٕ أ إىلْٗننا تًذننأ إفننٌ فطٟ أٞ عا٥ًنن١ َننا تب

 ٕ ّ يف ايبٝننت ٫ٚ ٜنتِ اغتكننساض  ٫ٚز٠ ا٭ تهنٛ

 إىلبننٌ ٜننتِ ايًذنن٤ٛ  ,ؾننٗاز٠ اينن٫ٛز٠ يًطفننٌ

١ قهُنن١ املننٛاز ايؿدكنن١ٝ ٫غتكننساض سذٸنن 

ٕ اايطايبنن٫ٚز٠ يًطفننٌ باغننِ املننطأ٠ ٚايطدننٌ  

٫ٛز٠ ٕ اينننأٚنننن بامسُٗنننا فنننٌ ٚطب بٝننن١ اي

ٚتكنننننسِٜ اينننننسيٌٝ ايؿدكنننننٞ   ت هلُننننناّلننننن

.. ٚبكننننطاس١ ٖننننصا ؾننننٗاز٠ ؾننننٗٛز  بننننصيو 

ٜٴ ٕ   ايتفاف ن إ عسٸا٭َط  يهنٔ ًٜذنأ    ,عًن٢ ايكناْٛ

ٓٸٛإيٝ٘ ايطايب ٚعنسّ   ٞ ٫ْعساّ اينٓلٸ ٕ بايتب

ٓٸ ْٶدٛاظ ايتب  .اٞ قاْٛ

يننننصا بننننات َننننٔ أسهنننناّ ايهننننطٚض٠ ا٭خننننص   

ٓٸ ٞ يف ايكإْٛ ايعطاقنٞ ٚاقن اح   مبفّٗٛ ايتب

تعنننس٬ٜت عًننن٢ ايٓكنننٛم ايكاْْٛٝننن١ ٚمبنننا     

َننننننٔ قًٝننننننات ايسٜٓٝنننننن١  ٜكننننننٕٛ سكننننننٛم ا٭ 

َػننننٝشٝني ٚاٜعٜننننسٜني ٚقنننناب١٦ َٓننننسا٥ٝني  

قنننننساض قنننننٛاْني خاقننننن١ هلنننننِ  إٚ أ ,ٚغنننننٛاِٖ

ا بننا٭سٛاٍ ايؿدكنن١ٝ تتهننُٔ فٝنن٘ ْكٛقٶنن 

ٓٸ ٝٶننبننايتب ٖننصا اٱؾننهاٍ ٚايغنني   ا َجننٌ ٞ ت٬ف

 . * ايٛاقع عًِٝٗ

 ***** 

 *** 

*

                                                 
اةةةٞا أُخاـةةة٤ٖ  ٓةةةٖ ا٧   هةةة  ًا ٘ةةة  ٓةةةغ ػةةة ي    ًّ٘ةةة *

 ّٞ يا هةةةة ٕٗٞ ا٧حةةةةٞاٍ اُؼخـةةةة٤ة   ٝأُؼطةةةة ئ٤٤ٖ ٓظةةةة
ًٓة   ُٔظ٤ح٢٤ اُؼةزام تلةٔ٘ت ٗـًٞؿة      ا ؿةة  ٝدحٌ 

ن طّ ة تٕ د ٢، ٣ظةاٞ ب تؼةز٣غ ٛةذا اُوة ٕٗٞ بة جً     ب ُا ّ٘
حٞاٍ اُؼخـ٤ة حٌ ّ ه ٕٗٞ ا٧دػ٤ِ٘  ٗحٖ ًٔظ٤ح٤٤ٖ 

ن ػ٤ِ٘ةةة  رؿةةةْ  طّ ةةةت٢ اةةةٝاُ 1050ُظةةة٘ة  133رهةةةْ 
اةةالف اٌُ ٤ةةز كةة٢ اُؼ ٣ةة  ٓةةٖ ا٧حٌةة ّ، ًةة االف  ا٩

٢ ٝطٟٞ  ُي دحٌ ّ اُ٘لوة ٝاُحل ٗة ٝا٤ُٔزاث ٝاُا ّ٘
ّٞ هةةاٌُ ٤ةةز.. ٝ يا كةة٢ ًاةة ب٢ أُاٞاكةةغ    ٗؼةةز  أُظةة

ٝأُٞطةةّٞ ))حوةةٞم أٌُةةٕٞ أُظةة٤ح٢ كةة٢ اُاؼةةز٣غ     
 اُؼزاه٢((.
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يف  اهدٗهٞ ٗاهطٚادًٝفَٔ٘ 

 فلس جاْ ب٘داْ

 زؤٙٞ ٗحتوٚى

 
  

   

.َػًِ سػٔ قُس ز *  

 

 أصى اهدٗهٞ:

–نإ  بٛزإ 
*
(Bodin دتُناعٞ يف ْ)طتن٘ ٭قنٌ ايسٚين١,     نجط ٚاقع١ٝ َٔ َفهطٟ ايعكنس اٱ أ

اؾُاعننات ايكطٜٚنن١ عًنن٢ ؾنن٤ٞ َننٔ َجننٌ ٖننصا    فكننس تٓؿننأ   ,دتُنناعٞإ١ َٝجننام أٚ عكننس  فًننٝؼ مثٸنن 

َٸاٱ ثنِ أقنبض    .خنط٣ أقٛات عًن٢ فُٛعن١   ب فُٛع١ َٔ ا٭ا ايسٚي١ بطأٜ٘ فتٓؿأ بتغًّتفام, أ

ضاز٠ ايؿعب أٚ غنٝازت٘, بنٌ َنٔ ايكن٠ٛ     إقطاض ايكٛاْني َٔ إا, ٚمل ٜتبع ظعِٝ اؾُاع١ املٓتكط٠ ًَه 

غنتُطاض  إٗنا يف ايسٚين١ مبجابن١    ْٸأش إاملًه١ٝ املطًكن١ أَنط طبٝعنٞ,     ٕٸإايٓ)ا١َٝ يًشه١َٛ, َٚٔ ثِ ف

                                                 
*
فس وانالهتتى ة هلتتيحاضتتن يتتي كهيتتس بابتتم نهف. رئتتيق ملتتى انفهلتتفسة رايرتتس رابتتنيٍ   تت  راَيتتس. يختتض يتتي ي تتال انفهلتتفس انلياستتيس  

 .عُكاوا
 تُٞٞس بج ٓؼة اُو ٕٗٞ يرص بلزٗظ ، ،Anjou  – آٗجٞ باه٤ِْ ،1531 ػ ّ ك٢ ،Jean Bodin – بٞيإ   ٕ ُٝ  *
– Toulouse، ًْٔة   اُو ٤ٗٞٗةة،  يراطة تٜ   بؼٔةن  اُج ٓؼةة  ٛةذٙ  ٝاػةاٜز   اُٞهةت  بؼةق  ٓ رًطة   بٜ  اػاـَ ث  َ  اػةاـ

. دٝربةة  ؿةةزس يٍٝ ٝيطةة ت٤ز اُوةة ٣ْ ٝاُؼٜةة  ػ٤ؼةةزٕٝ ًٝا بةة   ٝاُاةةأر٣ا اُلِظةةلة يراطةةة ئُةة٠ اٗـةةزف ثةةْ ب ُٔح ٓةة ا،
 ؿة يًه   ٝاٗؼٌ ًط  كزٗظ  ُٔح٘ة ؿ ٟ آراؤٙ كج ء  ،1562 ػ ّ ب د  اُا٢ اُ ٤٘٣ة كزٗظ  حزٝس اٗ جع ح٤ تٚ ػٜ  
ٖ  اُاؼظةة  اُلاةزا  ٛذٙ طٞاٍ كزٗظ  ً ب تٚ ُٔ  ٕ . تأر٣خٜة   ٓة ٖ  دٍٝ ًٝة  ٚ  ُِٔط ؼةة  هة ّ  ٓة ْ  كة٢  ٓةٜ٘  ) ًا بة  ا٤ُٔظةز  اُلٜة

 اُةةذ١ ،(اُجٜٔٞر٣ةةة ػةةٖ ًاةةب طةةاة) ًا بةةٚ اُظ٤ طةة٤ة، ُِلِظةةلة ئكةة كة ٝدٛةةْ دػٔ ُةةٚ درٝع ٌُٝةةٖ ،(1566 – ُِاةةأر٣ا
ٕ  ٓة    اُ ُٝةة،  د١ر اُزٝٓ ٢ٗ بٔؼ٘ ٛ ( اُجٜٔٞر٣ة) اُِلظة ٛذٙ بٞيإ اطاؼَٔ ٝه  ،1586 ػ ّ ٝكؼٚ  ػة ّ  كة٢  بةٞيا
1506 .ِْٜ  ب ا٣ةة  اُحلة را،  هـةة ر ٍٝ ي٣ٞراٗةت، ) ي٣ةٖ،  ؿ٤ز ػ٠ِ ٓ   بأّٗٚ ّٗو يٙ ئتٜٔٚ بَ ج ِٝٓح ، ٣ٜٞي١ بأّٗٚ ُدت
 ب٤ةزٝ   اُج٤ةَ،  يار ،(20) اُظة بغ  أُجِ  ٖٓ اُ  ٖٓ اُجشء ديْٛ، ػ٢ِ ٓزا ؼة دٗ راٝص، كإاي تز ٔة اُؼوَ، ػـز
 (.310، ؽ1033
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ُٸنن . 1 ب يف ا٭غننط٠يػننًط١ ا٭ ع َننٔ ايعٛا٥ننٌ َٚننٔ ممتًهاتٗننا املؿنن ن١,  فايسٚينن١ عٓننس بننٛزإ "ػ

,  ** ٘ ٜننط٣ يف ٚدننٛز ايػننًط١ شات  ايػننٝاز٠   ْٸننأش إ.  2 ٚؼهننِ بٛاغننط١ ايكنن٣ٛ ايع)ُنن٢ ٚبايعكننٌ"  

ٝٸنن ُٸع ايسٚيننايع٬َنن١ ايننيت ل فننطاز, ًٗا ايعٛا٥ننٌ ٚيننٝؼ ا٭خننط٣ ايننيت تؿننّهعننات ا٭١ عننٔ مجٝننع ايتذ

ٚ اأ١ُٖٝ يف ايبٓا٤ ايػٝاغٞ, بٌ ٜهٕٛ تأثريٙ َتن٢ َنا    ١ٌ أٜفايفطز ٫ ٜؿّه ْنسَر ظُاعن١   اْكنٗط 

ُٸ فنننطاز نُنننا ٜنننط٣  بنننٛزإ , بنننٌ تتهنننٕٛ َنننٔ مجاعنننات ا َنننٔ ا٭عٶنننادتُاعٝننن١, فايسٚيننن١ يٝػنننت ػ

ٖٚننٞ ت٪يننف مجاعننات نٓػنن١ٝ أٚ     ,ٚىل يف اجملتُننعفايعا٥ًنن١ ٖننٞ اـًٝنن١ ا٭   .فنن١دتُاعٝنن١ َتأّيإ

ُٸ أمجاعننات  ١ػاضٜنن١ أٚ أٜنن ؾننهاٍ عننٔ ططٜننل ايكننساق١ أٚ  عننات ٚا٭خننط٣, ٜٚننتِ تفاعننٌ ٖننصٙ ايتذ

 . 3 , ثِ ت ابا عٔ ططٜل ايك٠ٛ يف ؾهٌ زٚي٣١خطأتفام أٚ عٔ ططٜل ضٚابا اٱ

ٝٸ غاؽ طبٝعٞ يف أغط٠, اييت هلا جملتُع قا٥ِ ع٢ً ا٭ع  بٛزإ , بني ايسٚي١ ٚاجملتُع, فاٚقس َ

ٚ  َٸأدٝاٍ, ايع٬ق١ بني اؾٓػني ٚبني ا٭ عنس ايعا٥ًن١ فنا٫     تٴا ايسٚي١ فتكّٛ ع٢ً قن٠ٛ َكنطٓع١, 

ٚسننس٠ بننني   تٛدننسفنناٍ عنناّ أٚ َؿنن ى, فتٓؿننأ ايسٚينن١ عٓننسَا    ٖننٞ ايسٚينن١  ٕٸأا, يف سننني خاقٶنن

غنط٠  , ٚا٭ 4 يتعطٜف ايسٚي١ "بأْٗا سه١َٛ ايعٛا٥ٌ"ايعا٬٥ت ٚعٓسَا تٛدس غًط١, ٖٚصا َا زفع٘ 

ٚهنب إٔ ؽهنع   ٗا, ممتًهاتع٢ً غًط١ َطًك١ ع٢ً بٓٝ٘ ٚفٝٗا ب يف ؾهًٗا ايطبٝعٞ ٜهٕٛ يٮ

َٶ يفناٍ خطنري يًطبٝعن١,    إٗا أنعف َٓ٘, ٚيف ٚنعٗا َع٘ ع٢ً قنسّ املػناٚا٠   ْٸ٭ ;ا يًطدٌاملطأ٠ زٚ

                                                 
 .311(، ؽ 20) 8، ٓجِ  3ي٣ٞراٗت، ٍٝر هـة اُحل را، ب ا٣ة ػـز اُؼوَ، ج  (1) 
ٞ  ػِة٢  ٓحٔة   توة ٣ْ  ٝاُاط ٤ن، اُ٘ظز٣ة ب٤ٖ اُظ٤ طة(ر ٓحٔ  أُؼط٢ ػ   ٝػ٢ِ) ػ٢ِ ٓحٔ  ٓحٔ ، ػٖ، ٗوًل  (2)   دبة

 .134 ؽ ،1086 اجطٌ٘ ر٣ة أُـز٣ة، اُج ٓؼ   يار ر٣ ٕ،
ْ ر ط٤ يا ط ي توٍٞ ط ي، ٓـ ر ،Sovereignty – اُظ٤ يا**  ٚ  ٝطة ي  ٝػةزف،  ػظة ٚ  طة٤ ْٛ  ؿة ر ر هٞٓة  طة٤ يا  ٝٓ٘ة

ٍّ اُ ُٝة ئ٠ُ اُظ٤ يا ُلظ دك٤ق ٝئ ا اُو ٕٗٞ، ٝط٤ يا اُ ُٝة،  اُظِط    ٤ٔغ ٜٓ٘  تظأ  اُا٢ اُظ٤ ط٤ة اُظِطة ػ٠ِ ي
ٖ  اُ ُٝة اطاولٍ ػ٠ِ اُظ٤ يا ُلظ ٣ٝطِن. ا٧ازٟ ًٓة   اطةاولجً  ؿ٤زٛة   ػة  ا٤ُّٔٔةشا  اُزئ٤ظةة  اُخ ؿة٤ة  ٛة٢  ك ُظة٤ يا . ت 
 اُؼ٤ِة   اُوةٞا  ُة ٣ٜ   ط٤ يا  ٝ  ٜ س دٝ ٤ٛتة يُٝة ٌَُٝ اُٜ٘ ئ٤ة، اُؼ٤ِ  اُوٞا ئ٠ُ ٣ؼ٤ز ه ٢ٗٞٗ ٓلّٜٞ دط ًط  ٢ٛٝ ُِ ُٝة،
ٕ  هة   اُظة٤ يا   ا  ا٤ُٜتة ٛذٙ ٝٓ َ أُلؼٍٞ، ٗ كذا ه ٤ٗٞٗة ؿ٤ؾ ئ٠ُ اُ ُٝة ئرايا تز ٔة حن تٔ٘حٜ  اُا٢ ـًة   تٌةٞ  ػخ
ّٕ ٝط ُٔة   ً كةة،  ٗط هٜة   كة٢  اُ ااِةة  ٝأُ٘ظٔة    ا٧كزاي  ٤ٔغ ػ٠ِ تلزف ئرايتٜ  ٌُٖ ا٧ػخ ؽ، ٖٓ ٓجٔٞػة دٝ  د

 ػ٘ة   ٝاُظ٤ يا اُشٓ ٕ، بٔزٝر ت طَ ٝج ت٘وظْ ج ٝاح ا ٢ٛٝ ُٜ  ح ٝي ثٔة ٛ٘ ى ك٤ِظت أُطِوة ُِوٞا ٓزايكة اُظ٤ يا
 يائٔةة  ٛة٢  ٝاٗٔة   ،كحظةب  ػظٔة٠  ٤ُظةت  اُوةٞا  ٝٛةذٙ  ،ٝا٧ػة٤ ء  أُٞاط٤ٖ٘ ػ٠ِ أُلزٝكة اُؼظ٠ٔ اُوٞا ٢ٛ" بٞيإ
 ًٝةةذُي ،683ؽ ،(  س،) ب٤ةةزٝ ، اُِ ٘ةة ٢ٗ، اٌُاةة س يار ،1ج اُلِظةةل٢، أُؼجةةْر  ٤ٔةةَ ؿةة٤ِ  ،ر دٗظةةز) ،"د٣ًلةة 
 (.344ؽ ،1000 ب٤زٝ  ،1م ُِٔٞطٞػ  ، اُؼزب٤ة يار ا٩ أ ع، ػِْ ٓٞطٞػةر ٓحٔ  ئحظ ٕ اُحظٖ، دٗظز،

ٓحٔ ، ٓحٔ  ػ٢ِ، ٝ )ػ٢ِ ػ   أُؼط٢ ٓحٔ (ر اُظ٤ طة ب٤ٖ اُ٘ظز٣ة ٝاُاط ٤ن، تو ٣ْ ٓحٔ  ػ٢ِ دبٞ ر٣ة ٕ، يار   (3)
 .134، ؽ 1086اُج ٓؼ   أُـز٣ة، ا٩طٌ٘ ر٣ة 

، ا٤ُٜتةة أُـةز٣ة اُؼ ٓةة    1ػ َ، كإاي ٓحٔ ر اُلٌةز اُظ٤ طة٢، يراطةة ٓو رٗةة ُِٔةذاٛب اُظ٤ طة٤ة ٝا٩ أ ػ٤ةة، ج        (4)
 .384، ؽ 1084ٌُِا س، اُو ٛزا 
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دتُناعٞ  غنؼ ايطبٝعٝن١ يًٓ)ناّ اٱ   ٜكٛننإ ا٭  غنط٠ ب ٚؽًدٌ اْهنبا  ا٭ فاْٗٝاض غًطإ ا٭

 . 1 ٚاملسْٞ

ٕٸ  ,َنٔ ايعا٥ًن١   بتنسا٤ٶ إ  َٔ قبٌ نٝف١ٝ قٝناّ ايسٚين١   طايٝؼضغطٛأ, ٚنُا بني  اشٶإ  فٝنصنط أ

دتُاعني ا٭ٚيني بني ايػٝس ٚايعبس, ٚبني ايعٚز ٚايعٚدن١ ُٖنا قاعنستا ايعا٥ًن١, َٚنٔ ثنِ تٓنتر        اٱ

ٚ  ايكطٜن١ عنٔ ػُننع عنا٬٥ت عننس٠, ٚعنٔ ػ     ست َننٔ ٖننصٙ ايسٚين١ قننس تّٛين   ٕٸإُننع قنط٣ تكننّٛ ايسٚين١, 

سادننات اؿٝننا٠ ٚاغننتُست بكا٤ٖننا َننٔ قننسضتٗا عًنن٢ قهننا٤ تًننو اؿادننات نًننٗا, فٗننٞ َننٔ ثننِ   

ٕٸ , ٚننصيو عنسٸ  بنٛزإ ,     2 دتُناعٞ بنايطبع  إْػإ ننا٥ٔ  اٱ ػُع تًكا٥ٞ طبٝعٞ َٔ سٝح أ

ا غننننط٠ إمنٛشدٶنننن دػننننسٖا, ٚضأ٣ يف ا٭ ٚىل يف غننننط٠ ْكطنننن١ ايبساٜنننن١ يف ايسٚينننن١ ٚاـًٝنننن١ ا٭    ا٭ ٕٸإ

 . 3 يًُذتُع ايػٝاغٞ ايكاج

غننط٠ تهننٕٛ ٚسننس٠ طبٝعٝنن١ ٜهُننٔ فٝٗننا بننايفطط٠ اؿننل يف املًهٝنن١ اـاقنن١, َٚٓٗننا      ٖٚهننصا فا٭

ٓٶن     ٗاخنط٣ نافن١, ٚض٥ٝػن   غنط٠ ٚاجملتُعنات ا٭  تتهٕٛ ا٭ ا عٓنسَا ىنطز َنٔ    ٖنٛ اينصٟ ٜكنبض َٛاط

٭غننط, ٚتٓؿننأ ضٚابننا نننجري٠ َننٔ ا٭غننط يًننسفاا      ايبٝننت ٜٚعُننٌ بايتعننإٚ َننع يننريٙ َننٔ ض٩غننا٤ ا     

ْنٛاا, ٚعٓنسَا   امل٪غػنات َنٔ كتًنف ا٭    –املسٕ  –ايكط٣  –املؿ ى ٚايػعٞ ٚضا٤ َعاٜا َتبازي١ 

تتهننٕٛ زٚينن١, ٚنكاعننس٠, عننعا  بننٛزإ  ايتهننٜٛٔ ايفعًننٞ هلننصٙ       عٓس٥ننصغننًط١ شات غننٝاز٠,   تٛدننس

 . 4 ٝاّ ايسٚي١ ٚبكا٥ٗاايك٠ٛ ٖٞ زعا١َ ق ٕٸإايك٠ٛ, بٌ  إىلخري٠ ايطابط١ ا٭

   Sovereignty -  اهطٚادٝ 

غننتكطاض ٚغننا  اهلننس٤ٚ ٚاٱ إىلا ونناٍٚ إٔ ٜننتًُؼ ططٜكنن١   نننإ بننٛزإ, نٗننٛبط, ضدنن٬  ٖٝابٶنن   

قاب أع)ِ َ٪يفات٘ عس٣ٚ ظَاْ٘, فهإ فًػنف١ يعنامل َهنططب َعتنٌ     أطغٝإ ايجٛض٠ ٚاؿطب, ٚ

غننتبساز١ٜ املدنطز ايٛسٝننس َنٔ اؿننطٚب   ايٓ)ناّ ٚايػنن٬ّ, فنطأ٣ بننٛزإ يف اؿهَٛن١ اٱ    إىلٜتًنٗف  

                                                 
ّٞر اُلٌز اُظ٤ ط٢، ى (1)  .552، ؽ 3ط  ٣ٖ،  ٞرجر تط
(، ٓط ؼةة ُج٘ةة اُاةأ٤ُق ٝاُاز ٔةةة    دٗظةزر رطةَ، بزتزاٗة ر تةأر٣ا اُلِظةةلة اُـزب٤ةة، اٌُاة س ا٧ٍٝ )اُلِظةلة اُو ٣ٔةةة        (2)

 .203، ؽ 1086، اُو ٛزا 2ٝاُ٘ؼز، م
ب ١ٝ، ٓحٔ  طٚر دؿٍٞ ػِْ اُظ٤ طة، ػِْ دؿٍٞ اُظ٤ طة، يراطة ٜٓ٘ج٤ةة، أٌُاةب أُـةز١ اُحة ٣، ُِط  ػةة       (3)

 .234، ؽ 1065، ا٩طٌ٘ ر٣ة 2ٝاُ٘ؼز، م
ّٞر اُلٌز اُظ٤ ط٢، ى (4)  .553، ؽ 3ط  ٣ٖ،  ٞرجر تط
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قنننت فطْػنننا يف ايٓكنننف ايجننناْٞ َنننٔ ايكنننطٕ ايػنننازؽ عؿنننط بنننني ايهاثٛيٝنننو         ايسٜٓٝننن١ اينننيت فطٸ 

ْٸ ٖنصا ينٔ    ٕٸإناْت ١َُٗ ايسٚي١ ٖنٞ ا،اف)ن١ عًن٢ ايٓ)ناّ, فن      إشا٘ ٚايربٚتػتاْت, ٚبسا يبٛزإ أ

 . 1 ططٜل  ايػٝاز٠ املطًك١  يري قاب١ً يًتشٌٜٛ أٚ ايتدًٞ عٓٗاعٔ  ٫ّإٜتػ٢ٓ هلا 

 ّ ضٙ بننٛزإ يف َبننسأ ايػننٝاز٠, ٖننٛ أٖننِ دننع٤ َننٔ فًػننفت٘   َننا قننطٸ ٕٸإ ,فُننٔ املتفننل عًٝنن٘ بٛدنن٘ عننا

ا َطن٫ٛ ,  اب اينصٜٔ عجنٛا عنٔ طبٝعن١ ايػنٝاز٠ ٚخكا٥كنٗا عجٶن       ايػٝاغ١ٝ, ٜٚعس بٛزإ أٍٚ ايهتٸن 

ٕٸ ٫ّإ ْ)طٜن١ ايػنٝاز٠ , ناْنت َٛدنٛز٠ يف ايكنإْٛ ايطَٚناْٞ,       ع٢ً ايطيِ َٔ إٔ ٖنصٙ ايٓ)طٜن١     أ

َٳ  . 2 ز ٖصٙ ايٓ)ط١ٜ بسق١ نا١ًَ ٖٚٛ أٍٚ َٔ قايٗا يف فًػف١ غٝاغ١ٝٔ سسٸبٛزإ نإ أٍٚ 

ؾنننٝا٤ يف بسٜننن١ عًننن٢ املنننٛاطٓني ٚا٭  فايػنننٝاز٠ عٓنننس بنننٛزإ "ٖنننٞ ايػنننًط١ ايعًٝنننا املطًكننن١ ا٭      

ٖصٙ ايػٝاز٠ ٜٓبغٞ إٔ تهٕٛ أبس١ٜ, أٟ طٛاٍ سٝا٠ ايؿدل املايو يًػًط١,  ٕٸإ, ٚ 3 اؾُٗٛض١ٜ"

غننٝاز٠,  َٚنري  ش إٔ ايػنًط١ امل٪قتن١ يٝػنت غننًط١ شات غنٝاز٠, َٚنٔ ٜباؾنطٖا إىل سننني ينٝؼ بنن          ٭

َري ا٭قٌٝ, فعٓكط ايسٚاّ يف ايػًط١ ٖنٛ اينصٟ ٜنطبا    ُا ٖٛ أَني عًٝٗا ٜت٫ٖٛا ؿػاب ا٭ْٸإٚ

شا َننا أعطنن٢ ايٓنناؽ نننٌ    إٚبٗننصا ايكننسز ٜكننٍٛ بننٛزإ "فنن     . 4 ا نننإ ؾننهًٗا ٜٶننأايػننٝاز٠ بايسٚينن١  

ٝٶ ُٶا أّ ْا٥بٶغًطتِٗ إىل أٟ ٚاسس طاملا ٖٛ ع٢ً قٝس اؿٝا٠, غٛا٤ أنإ قان ا أٚ جملنطز  ا أٚ سان

ٝٶ ا , بنٌ ْا٥بٶن  ٘ ٫ ٜعتنرب يف ٖنصٙ اؿاين١  غنٝسٶ    ْٸن إْفػِٗ مماضغ١ غنًطتِٗ, ف أؽًٝل  ا أٚ ا أٚ ٚقن

ُٶنن شا َننا أعطننٞ ؾنندل َننا ٖننصٙ ايػننًط١ املطًكنن١ ٚزٕٚ إٔ    إؾنندل آخننط, ٚيهننٔ  ا عًنن٢ غننًط١  قٝ

ٕٸأا أٚ أٟ ؾهٌ َٔ ٜػ٢ُ ْا٥بٶ َجٌ ٖصا ايؿندل ٜػن٢ُ, أٚ ونل     ؾهاٍ ايٛناي١, فُٔ امل٪نس أ

ٛٸ       ا , ٭ي٘ إٔ ٜػن٢ُ  غنٝسٶ   هلنا إىل ؾندل   ٕ ايؿنعب قنس تٓناظٍ بطٛعن٘ عنٔ  غنًط١ ايػنٝاز٠ , يٝش

 . 5 ٚايك٬سٝات ٚ ايػٝازات  اييت تؿتٌُ عًٝٗا"خط ًٜٚكٞ ع٢ً عاتك٘ نٌ ايػًطات آ

 َٔ شيو ميهٔ بٝإ خكا٥ل ايػٝاز٠ عٓس  بٛزإ  نُا ًٜٞ:

                                                 
، ًةذُي دٗظةز، ٤ًاةَ، را٣ٔٞٗة      311(، ؽ 20) 8، ٓجِ  3ي٣ٞراٗت، ٍٝر هـة اُحل را، ب ا٣ة ػـز اُؼوَ، ج (1)

، تز ٔةةة ك كةةَ سًةة٢ ٓحٔةة ، ٓزا ؼةةة حظةةٖ ػِةة٢  ٗةةٕٞ ٝئ٤ِ٣ةة  سؿ٤ةةب، ٌٓا ةةة   1ً رك٤ِةة ر اُؼِةةّٞ اُظ٤ طةة٤ة، ج
 .181، ؽ 1063، بـ اي 2اُٜ٘لة ب ٩ػازاى ٓغ ٓإطظة كزا٤ٌِٖٗ ُِط  ػة ٝاُ٘ؼز، م

ّٞر اُلٌز اُظ٤ ط٢، ى (2)  . 554، ؽ 3ط  ٣ٖ،  ٞرجر تط
دٝريٙ، ٓ ر٣اةة ٕ،  ةة ىر اُلةةزي ٝاُ ُٝةةة، تز ٔةةة ػ ةة  اع دٓةة٤ٖ، ٓزا ؼةةة ؿةة ُ  اُؼةةٔ ع ٝهز٣ةة هٞص ٓٞطةة٤ض،            (3)

 .51، ؽ 1062ٓ٘ؼٞرا  يار ٌٓا ة اُح٤ ا، ب٤زٝ  
 .245ب ١ٝ، ٓحٔ  طٚر دؿٍٞ ػِْ اُظ٤ طة، ؽ  (4)
 .52،   ىر اُلزي ٝاُ ُٝة، ؽ ٗوًل ػٖ، ٓ ر٣ا ٕ (5)
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٠ ظَٓٝنن١ ا هلننا عننٔ أٜنن١ َٓشنن١ يًػننًط١ تهننٕٛ َككننٛض٠ عًنن٢ َننسٸ  ايػننٝاز٠ زا٥ُنن١, لٝٝننعٶ ٕٸإأ٫ٚ :  

 قسز٠.

ٝٶ  ا:  تتشطض ايػٝاز٠ َٔ نٌ قٝس أٚ ؾط .ثاْ

 ٕ  ايػٝس  ٖٛ َكسض ايكإْٛ.٭ ;ٕٛا:  ٫ وس َٓٗا ايكاْثايجٶ

عنن٬ٕ اؿننطب ٚعكننس ايكننًض ٚفننطض ايهننطا٥ب  إا: َٚننٔ َ)نناٖط ايػننٝاز٠, سننل  ايػننٝس  يف ضابعٶنن

 عطاف اييت ٫ تتٓاف٢ َع َكاج ايب٬ز.قطاض ايعازات ٚا٭إٚ

ٕٸ  بٛزإ , شنط بإٔ  ايػٝس , ًٜنٞ  اهلل  يف املكناّ, ٖٚنٛ بنصيو ينري ًَنعّ ػناٙ أٟ أسنس          َٚع أ

ايػٝاز٠ يٝػت قسٚز٠ غٛا٤ يف ايػًط١ أٚ ايعَٔ, َٚع شيو مل ٜؿو  بٛزإ  بنإٔ   ٕٸإ, ٚبُٝني

 ايػٝس , َػ٪ٍٚ أَاّ  اهلل , ٚىهع يكإْٛ ايطبٝع١, ٖٚهنصا ْنط٣ إٔ فهنط  بنٛزإ  ٫ ىًنٛ َنٔ       

ط٬قٝنننن١ ايػننننٝاز٠ َننننٔ دٗنننن١ ٚقننننسٚزٜتٗا بٛاغننننط١ ؾننننطا٥ع  اهلل  ٚايكننننٛاْني   إايتٓنننناق  بننننني 

 خط٣.أ١ٗ ايطبٝع١ٝ, َٔ د

غنتبساز١ٜ املطًكن١, عٓنسَا ٜهنٕٛ اؿنانِ      ٗنا كنطز َنٔ اٱ   ْٸأٖٚهصا أباح  بٛزإ , ايجٛض٠ ع٢ً 

ٝٶنن غنناؽ يننري أا, فأبنناح سننل ايكٝنناّ بننايجٛض٠, أٚ قتننٌ ايطايٝنن١ ٚضمبننا نننإ شيننو عًنن٢   ُٶنا ظايننطاي

ْٸ ٚتعنعٍ ْتٝذن١   ٘ ست٢ املًهٝات ايبايغ١ سس ايهُاٍ, ٫بس إٔ ٜأتٞ ّٜٛ تٓٗاض فٝن٘  َٓطكٞ, ٚغًِ بأ

 . 1 تغٝريات ٫بس َٓٗا, ٚتعتصض اؿًٝٛي١ زٕٚ ٚقٛعٗا

ٝٸن   2 خنطاز ايػنٝاز٠ َنٔ َهاْٗنا"    إْٗنا  إف  بٛزإ , ايجٛض٠ عًن٢ " ٚعطٸ طت ايكنٛاْني فًنٔ   , فُُٗنا تغ

ٝٸ ٕٸتكع ثٛض٠ َا زاَت ايػٝاز٠ يف املٛنع ْفػ٘, ٚب ٝٸن إ ٫ّإايجٛض٠ ٫ تتِ  ٔ أ طت عٓاقنط ايػنٝاز٠   شا تغ

ضغننننتكطاط١ٝ إىل ايسٚينننن١, َننننج٬  َننننٔ املْٛاضنٝنننن١ إىل ايسميٛقطاطٝنننن١ أٚ َننننٔ ا٭  املػننننٝطط٠ عًنننن٢

ايسميكطاطٝنن١, ٖٚهننصا, ٚعًنن٢ ٖننصا ايٓشننٛ ٜننطبا ْ)طٜتنن٘ عننٔ ايجننٛض٠ بٓ)طٜتنن٘ عننٔ ايػننٝاز٠ ٚعننٔ    

 . 3 ايكإْٛ يف ْػل غٝاغٞ َتهاٌَ ايبٓٝإ

ملٛاطٓن١, فناملٛاطٔ   عٓنسَا تٓناٍٚ َفٗنّٛ ا    ,اا سنسٜجٶ عط٢  بٛزإ , فًػفت٘ ايػٝاغ١ٝ بعنسٶ أيكس 

زْن٢  أضع١ٝ َٔ ضعاٜا ايسٚين١, ينٝؼ ين٘ سنل املؿناضن١ يف اؿهَٛن١, ٚينٝؼ ين٘          ٫ّإعٓس بٛزإ يٝؼ 

                                                 
 .312ي٣ٞراٗت، ٍٝر هـة اُحل را، ب ا٣ة ػـز اُؼوَ، ؽ ( 1)
ّٞر اُلٌز اُظ٤ ط٢، ى (2)  .563، ؽ 3ط  ٣ٖ،  ٞرجر تط
 .130ٓحٔ ، ػ٢ِ ػ   أُؼط٢، ٝ)ٓحٔ  ػ٢ِ ٓحٔ (ر اُظ٤ طة ب٤ٖ اُ٘ظز٣ة ٝاُاط ٤ن، ؽ  (3)
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عها٤ ايصٜٔ مياضغٕٛ ايػٝاز٠ يف اجملتُنع, ٚينٝؼ   ٘ ٫ ٜكف ع٢ً قسّ املػاٚا٠ َع ا٭ْٸأق٠ٛ, نُا 

ٍٚ يف ايبٓنا٤  فناملٛاطٔ ينٝؼ ٖنٛ ايعٓكنط ا٭     .ٚادنب ايطاعن١ ٚسػنب    ٫ّإعًن٢ املنٛاطٔ عٓنس بنٛزإ     

ٛٸ    ٫ّإٌ بايعا١ً٥, ٚاملٛاطٔ ينٝؼ  ٍٚ ٜتُجٸايعٓكط ا٭فايػٝاغٞ,  عن١  ضاعنٞ ايعا٥ًن١ يف ع٬قاتٗنا املتٓ

ْػإ اؿط ايصٟ "املٛاطٔ ٖٛ اٱ :تٞٚسػب, ٚع٢ً شيو فتعطٜف بٛزإ يًُٛاطٔ ع٢ً ايٓشٛ اٯ

ٖٓنا   , ٚيٝؼ املككٛز بًفر سنطٸ  1 ل آخط يريٙ"ىهع يًػٝاز٠ ٚقٛتٗا, تًو اييت تٓبع َٔ ؾد

ا َننٔ ايعبٝننس نجننط َننٔ عننسّ نْٛنن٘ عبننسٶأضا٤, فاؿطٜنن١ ٖٓننا ٫ تعننين ْتدنناب أٚ سطٜنن١ اٯسطٜنن١ اٱ

ٕٸ ٓٶ ٚسػب, َٚع٢ٓ ٖصا يف عطف بٛزإ أ  . 2 اايعبس يٝؼ َٛاط

 تقطٍٚ احللً٘ات: 

ٕٸ ا أقنناّ عًٝنن٘ دننص  بننٛزإ  َننٔ ططٜكنن١ اغننتعُاٍ ايػننٝاز٠ َعٝنناضٶ   تٸإ  تكػننُٝ٘ يًشهَٛننات, ٜٚبننسٚ أ

ايسٚي١ َْٛاضن١ٝ,  ٕع٢ً أغاؽ عسزٟ, فشُٝٓا تهٕٛ ايػٝاز٠ يف ٜس فطز ٚاسس تهٛدا٤ تكٓٝف٘ 

ناْننت ايػننٝاز٠ يف ٜننس    اشإضغننتكطاط١ٝ, ٚأايسٚينن١ تهننٕٛ   ٕٸإفنن ,شا ناْننت ايػننٝاز٠ يف عننس٠ أفننطاز   إٚ

 . 3 ا٭يًب١ٝ فإٔ ايسٚي١ تهٕٛ زميكطاط١ٝ

ٌٳ ٝٸ بٛزإ  ع٢ً ايسفا عُ ا يؿنطٚض ايٓنعاا عًن٢    س٠ ٚايٛضاث١ٝ ػٓبٶن ا عٔ اؿه١َٛ املًه١ٝ يري املك

ْٛاا اؿهَٛات ٚأنجطٖا ٤٬ََن١ يطبٝعن١ ايػنٝاز٠, ٚهنب إٔ تهنٕٛ ينري       أايعطف, ٚضأ٣ أْٗا خري 

ٝٸ ٕٸَك ب١ٜٛ, غازت يف َع)نِ  املًه١ٝ َجٌ ايػًط١ ا٭ س٠ ست٢ ٫ تٓتٗٞ إىل ايفٛن٢, ٜٚط٣ بٛزإ أ

ٔ ٍ َنننسٸطنننٛضض ٭منننا٤ ا٭أ ا هلنننصا اؾاْنننب ًٜذنننأ بنننٛزإ إىل امل٬س)ننن١   , ٚتأنٝنننسٶ 4 ٠ َنننٔ اينننعَ

ٚاسننس٠,  امشػٶنن ٫ّإ, ٚايػننُا٤ يننٝؼ بٗننا   اٚاسننسٶ اض٥ٝػٶنن ٫ّإا٭غننط٠ يننٝؼ هلننا    ٕٸإضٜذ فٝكننٍٛ "أٚايتنن

تػنري عًن٢    تعٓنسَا ناْن  نننن  ا َٚٓنص ايكنسّ   , ٚؾنعٛب ايعنامل مجٝعٶن   اٚاسنسٶ  اهل ن إ ٫ّإٚايهٕٛ يٝؼ ي٘ 

املًهٝنن١, ٚنننإ شيننو سنناٍ املكننطٜني ايكننسَا٤   ٫ّإؾننهاٍ اؿهننِ أمل تعننطف َننٔ  نننننٖننس٣ ايطبٝعنن١ 

                                                 
ّٞرٛ  ك٢ اُلٌز اُـزب٢، ؽ  (1)  . 213ٓحٔ  ػ٢ِ ػ   أُؼط٢ر اُظ٤ طة دؿُٜٞ  ٝتط
 .213أُـ ر ٗلظٚ، ؽ  (2)
ّٞر اُلٌز اُظ٤ ط٢، ى (3) ، ًةذُي دٗظةزر ير٣ٝةغ، ئبةزا٤ْٛر اُ٘ظة ّ اُظ٤ طة٢، يراطةة        558، ؽ 3ط  ٣ٖ،  ٞرجر تط

 .35، ؽ 1060، اُو ٛزا 2، يار اُٜ٘لة اُؼزب٤ة، م1كِظل٤ة تح٤ِ٤ِة، ج
 .312ي٣ٞراٗت، ٍٝر هـة اُحل را، ب ا٣ة ػـز اُؼوَ، ؽ  (4)
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نجنننط اينننٓ)ِ َطابكننن١  أفنننطٜكني, فاملًهٝننن١  لًٝنننع ٚا٭غنننبإ ٚاٱتنننطاى ٚاٱٚاهلٓنننٛز ٚايعنننطب ٚا٭ 

 . 1 ٕ قٛاْني ايطبٝع١ تٗسٜٓا إىل املًه١ٝ"يًطبٝع١, ٭

ٕٸ ٗنا  ْٸإط٬قٗا, بٌ ًَه١ٝ َٔ ْٛا خام, إ بٛزإ  ٫ ٜككس ٖٓا املًه١ٝ ع٢ً  ٫ٚبس إٔ ْصنط بأ

سنطاض  ط فٝٗا املًو يكنٛاْني ايطبٝعن١ فٝعػنف فٝٗنا ا٭    يٝػت املًه١ٝ ايطاي١ٝ أٚ املًه١ٝ اييت ٜتّٓه

ٕٸأنُننا يننٛ ننناْٛا   بننٛزإ ٜهننع فننٛم قننٛاْني  قنناسب ايػننٝاز٠ , قننٛاْني ايطبٝعنن١     ضقننا٤, شيننو أ

جننٌ فٝٗننا ايطعاٜننا يكننٛاْني املًننو, ل١ ايننيت ٘ ٜ٪نننس املًهٝننْٸننإهلٝنن١, ضاز٠ اٱط٠ عننٔ اٱبٛقننفٗا َعبٸنن

فات٘ مبنننا تنننٛسٞ بننن٘ ٖنننصٙ   فٝٗتنننسٟ يف تكنننطٸ  ٚايسغنننتٛض ٚميتجنننٌ فٝٗنننا املًنننو يكنننٛاْني ايطبٝعننن١  

, ٖٚنصٙ ايفهنط٠ قنس تطنابل َنع َنا اقنطًشٓا عًٝن٘ بنن  ايسنتاتٛضٜن١ ايبٝهنا٤  اينيت قنس              ايكٛاْني

ٕٸ ضع اٜت٘ ايكاؿ١ ٚايعازي١ ٚاملتٛاظْن١ ٚاٯَٓن١   ٜٓفطز بؿ٤ٞ َٔ قطاضات٘ ٚإزاضت٘ ٭َٛض ايسٚي١, إ٫ّ أ

 ٗ َكبٛينننن١ إىل سننننسٸ َننننا عٓننننس ايؿننننعب مبكننننساض لػننننه٘ مببننننسأ ايعساينننن١  ايًسٚيننن١ ٖننننٞ َننننا ػعًنننن

 . 2 اٱدتُاع١ٝ

فهنن٬  عننٔ شيننو, ٜننط٣ بننٛزإ يف تطنٝننع ايػننٝاز٠ يف ؾنندل  املًننو  ٜكهننٞ عًنن٢ املكنناج     

ٞ غنتكطاض ايٓ)ناّ ايػٝا  اايطبك١ٝ ٚتهاضبٗا, نُنا ٜػناعس عًن٢     ٫ٚ غنُٝا يف اينسٍٚ ايٛاغنع١,     ,غن

ٕٸ سف َٔ ٚضا٤ زفاع٘ عٔ اؿهِ املًهٞ تسعِٝ ايسٚي١ ايك١َٝٛ اؿسٜج١ املٛينس  اغتٗبٛزإ  ٜٚبسٚ أ

غِٗ ٖٛ ْفػ٘ يف ٬َٝزٖا عٔ ططٜل فهط٠ ايػٝاز٠ اييت ْاز٣ بٗا يف فًػفت٘ أٚاييت  نننيف عكطٙ  ننن

١ٜٝٓ ٚايكها٤ ع٢ً املٓاظعات ايهٓػن١ٝ يف  خط ميهٔ ٚنع سس يًشطٚب ايسآايػٝاغ١ٝ, َٚٔ داْب 

 . 3 ساٍ تٓشكط فٝٗا ايػٝاز٠ يف ٜس ؾدل ٚاسس

***** 

                                                 
ٗوةًل ػةٖر بة ١ٝ، ٓحٔة  طةةٚر اُ٘ظز٣ةة اُظ٤ طة٤ة، اُ٘ظز٣ةة اُؼ ٓةة ُِٔؼزكةةة اُظ٤ طة٤ة، أٌُاةب أُـةز١ اُحةة ٣،،             (1)

 .283اُو ٛزا )س،  (، ؽ 
 .53ٓ ر٣ا ٕ،   ىر اُلزي ٝاُ ُٝة، ؽ  (2)
، ًةذُي دٗظةزر اُزب٤ؼة٢، ؿةلد حظةٖر      35، ؽ 1يراطةة كِظةل٤ة تح٤ِ٤ِةة، ج   ير٣ٝغ، ئبزا٤ْٛر اُ٘ظ ّ اُظ٤ طة٢،   (3)

، ٤ًِةةة اُؼِةةّٞ اُظ٤ طةة٤ة،   ٓؼةةة بـةة اي   ٙاُظةة٤ يا ٝهلةة ٣  حوةةٞم ا٩ٗظةة ٕ ٝحز٣ تةةٚ ا٧ط طةة٤ة، دطزٝحةةة يًاةةٞرا 
 .8، ؽ 1005
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ٛمجٌٝ ظٜت 

 َؿطف تطبٟٛ / َتكاعس

 

بتسا٥ٝننننن١ عٓنننننسْا َنننننع اٱ اضؽايهنننننطب يف املنننننس

يف ايٛاقنننننع  غنننننف سكٝكننننن١ َٛدنننننٛز٠ فعننننن٬    ا٭

ا ُننننا تننننتغري ْٛعٝتنننن٘ فكننننا ٚفك نننن ْٸإايتعًُٝننننٞ, 

 ٚ ػطبت٘ املػًه١ٝ.أيجكاف١ املعًِ اي ب١ٜٛ 

ٚ٭ٕ ايهنننطب بطبٝعتننن٘ عبنننح, فكنننس يًننننب     

 ايطأٟ بتشطمي٘.  

ٕٸ  ًّننن إ ىل إِ َفٗنننّٛ ايهنننطب ىتًنننف َنننٔ َع

املعًننننِ ٚغنننن١ًٝ غنننن١ًٗ    ٘خننننط, فكننننس ٜننننط٣ فٝنننن   آ

يًهنننبا ٚفنننطض ايؿدكننن١ٝ. ٚقنننس ٜنننط٣ فٝننن٘     

ا ملننننننا يف زاخًنننننن٘ َننننننٔ سننننننب    ػٶنننننناٯخننننننط َتّٓف

   ٘ ٜٴ٭ْٸن  ;ايػٝطط٠... فٗنٛ ٜطتناح مبُاضغنت ؿنبع  ٘ 

 عٓسٙ زٚافع ْفػ١ٝ خاق١. 

ايهننطٚض٠ تننسعٛ ايًذنن٤ٛ    ٕٸإقننس ٜننط٣ املعًننِ   

عتننازٙ يف بٝتنن٘ سٝننح  إايطايننب  ٕٸأيٝنن٘ باعتبنناض إ

 ٜػتعٌُ ٚغ١ًٝ يًتأزٜب. 

٘ ٫ ٭ْٸننن ;ابنننسٶأينننٝؼ يًهنننطب َنننربض َكٓنننع    

ّ ايؾناع١  إٜػاعس بؿنهٌ عًن٢    ىل إنناف١  إ ,ٓ)نا

ٚ َنننٔ  ٘قنننس وسثنن َننا   ١ قنننس عاٖنننات مّجنن أنننطاض 

ٕ أمبػننتكبً٘ بعننس   تعطقننٌ منننٛ ايطفننٌ ٚتهننطٸ   

فتتٛينننننس  ,اا غننننن٦ٝٶط عًننننن٢ ْفػنننننٝت٘ تنننننأثريٶثٸ٪تننننن

ٍ اييت ػعنٌ  افعكس ٚضزٚز ا٭فُٛع١ َٔ ايعٴ

ا. ٚقنننننس ا عػنننننريٶَنننننطٶأقننننن٬ح ايطفنننننٌ إعًُٝننننن١ 

ىل إتٓػنننشب اٯثننناض ايػننن١٦ٝ يعًُٝننن١ ايهنننطب     

س ينننننسِٜٗ اـنننننٛف ايطننننن٬ب اٯخنننننطٜٔ فٝتّٛيننننن

اؿنا٫ت اينيت    ٕٸإ .ٚايطعب ٚننطٙ املعًنِ ٚاملناز٠   

فٝٗننا املعًننِ عًنن٢ تًُٝننصٙ بايهننطب قننس       ٜكػننٛ

, ممنا  اا عًن٢ املعًنِ ٚاملسضغن١ َعٶن    زٶس فٝ٘ لطٸتّٛي

ىل اؽناش َٛقنف املنسافع    إ اخنريٶ أهعً٘ ٜٓػنام  

ٖاْن١ املعًنِ ْفػن٘,    إىل إ٣ ب٘ شيو زٸإٔ إست٢ ٚ

ْ)ُننن١ املسضغنننن١, ٖٚهنننصا ٜهننننٕٛ   أٚايجنننٛض٠ عًنننن٢  
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عهنننننا٤ َتُنننننطزٜٔ  أيف خًنننننل  اايهنننننطب غنننننببٶ 

 طٜٔ.فاْ

زضاى تطبننٟٛ إٕ ٜهننٕٛ ٚفننل أهننب اؿننعّ  ٕٸإ

عٝنننح ٜبتعنننس عنننٔ ايكػننن٠ٛ   ,ٚخنننرب٠ ػطٜبٝننن١

 ٚاملكا١َٚ. عف ضٚح ايتشفاييت ؽًّ

ا ا غنننننطٜعٶايهنننننطب ٜهنننننع سنننننسٽ  ٕٸإقنننننشٝض 

ٓٸيتكطٸ ىل إ إ٫ّ ٘ ئ ٜكنٛز ف ايطايب املػ٤ٞ, يه

ْٸنن  ْٸننأْٝنن١, ٚيننٛ  آْتننا٥ر  ٘ ٘ يف اي)نناٖط ٜبننسٚ ٚنأ

ٌٸ  ًُؿًه١.ي س

أنجط َننننٔ بننننًنننِ  ايهنننطب يننننٔ ٜفٝننننس املع  ٕٸإ

ٕ ؟.... أ... ٚايننننجُٔؽفٝننننف سستنننن٘ ايعكننننب١ٝ 

ٛٸ    ٜتّٛينننن ٍ س ايهننننطٙ ٚايٓفننننٛض َننننٔ املعًننننِ فٝتشنننن

٭ْنن٘  ;ىل قطننب غننايبننننن إيف ايننسضؽ  ننننن ايطايننب

ٜهننطٙ املعًننِ ٜهننطٙ زضغنن٘ بننايطبع   نُننا     سننني 

  .اشنطْا آْف 

ُٸننننننن ٕٸإ ٞ تنننننننتًد  يف َطاقبننننننن١  ١ املطبٸنننننننَٗ

 َكسضات ايكغاض ٚزفعٗا ٚتٛدٝٗٗا. 

ُٸنن  ٚايهننطب  َٶننٜٓنناق  ٖننصٙ املٗ  ٕٸأش إ, ا١ لا

ٞ بايطاينننننب ثكتننننن٘ طبٸنننننٜٴ إٔ املفنننننطٚض بننننناملعًِ

ٕ ٜعُنننٌ  إٔ هعًننن٘ ٜعتنننس بصاتننن٘ ٫   أٚ ,بٓفػننن٘

ٕ إع٢ً ؼطِٝ شيو يف ؿ)ات ايغهنب, ثنِ   

... ْععننننننازىل اٱإكننننننٛز املعًننننننِ ٜايهننننننطب قننننننس 

ٝن٘  ٕ ٜفنتض نفّ أ نننن  َنج٬   نننن فايتًُٝص سني ٜأب٢ 

ٕٸٚ ٜكننٛو عننٔ ايكننفع١, أ, ايًعكنن شيننو قننس  فننإ

ٝؿنتس يهنب٘   فقن٣ٛ,  أْفعناٍ  إىل إٜ٪زٟ باملعًِ 

دػنِٝ   اب١ ايطايب بنأش٣ إقىل زضد١ إٜٚهطب 

 اٚمنننننٔ مجٝعٶننننن ,غنننننعافإىل عننننن٬ز ٚإوتننننناز 

ْٗنناٍ إؾنناٖسْا عًنن٢ ؾاؾنن١ ايتًفعٜننٕٛ نٝننف    

َسٜط َسضغن١ عًن٢ ايت٬َٝنص ايكنغاض بايهنطب      

يًًٝ٘ بٌ لاز٣  ٜٞسٟ ٚمل ٜؿفاملربح ع٢ً ا٭

ىل إ٣ زٸأا ٚاينننننطن٬ت مّمننننن بايهنننننطب بنننننايطفؼ

اغتٝا٤ ٚاغتٓهاض اؾُٝع ٚٚنع َسٜط املسضغن١  

ٖٚصا اؿنازخ ٚقنع يف    ,ي١ ايكا٤١ْْٝٛؼت املػا

 سس٣ َساضؽ دٓٛب ايعطام.إ

بتسا١ٝ٥ ًٜكٞ عًٝٗنا  ٚايهطب يف املسضغ١ اٱ

٫٬  ثكًٝننن١, ٚوكنننطٖا يف إطننناض قنننا٥ِ َنننٔ    ظننن

ايطنننننطم اينننننيت ناْنننننت ػنننننطٟ يف ايهتاتٝنننننب     

مباز٠  ٫ّإ  ٫ ٜٗتِ املعًِ نإ , سٝح ايكسمي١

تكُننع ٚ اايننسضؽ, فهاْننت  عكنناٙ  تطتفننع غننطٜعٶ

نننننٌ ْتننننا٥ر املٝننننٍٛ ايفططٜنننن١ عٓننننس ايطفننننٌ      

 .اَفػس٠ ٚ ؾطٽ اباعتباضٖ

ٚ  ايػنننٝس  ٫ ٜتنننٛضا أٚهلننصا ننننإ  املعًننِ    

ُٶنن  إعننٔ  َننازاّ ٜننط٣ يف شيننو    اٜنن٬ّ اؾػننس زا٥

ٓٸ ,غ٬ٗ  اسكازٶ ض اؿهناضٟ  ٛٸط٘ ْتٝذ١ يًتٚيه

اي بٝننننن١ اؿسٜجنننننن١ تنننننط٣ يف ايطفننننننٌ   قننننناضت  

املٗاضات اينيت  فُٛع١ َٔ ايكسضات ٚايسٚافع ٚ

ٕ أٞ بسقننن١ ٚأَاْننن١, ٫  ٕ ٜتعٗنننسٖا املطبٸننن هنننب أ

ع ايفطق١ ع٢ً ايطفنٌ  ٝٸفٝه ايهطب ٜػتعٌُ

ِٸ .ُٓننٛ ٚايتعًننِٝ ٚتهننٜٛٔ ايؿدكنن١ٝ اييف   ٕٸأ ثنن

ٚ ت نن٘  أاي ب١ٝ اؿسٜجن١ ينٔ تُٗنٌ ايطاينب     
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ٜٚٛيٌ يف  اـطأفريتهب  ,ف نُا ٜؿا٤ٜتكطٸ

ٚتنننطى اؿبننٌ عًننن٢ ايغنناضب, املٗنننِ ٖنننٛ    ,ايننصْب 

ٗا ٚفنل  غباب املؿه١ً ٚقاٚي١ سًّأ عٔايبشح 

 غؼ ع١ًُٝ. أ

ٖفنن٠ٛ  ١املعًننِ ايننصٟ ٜهننطب تًُٝننصٙ ٭ٜنن   ٕٸإ

ٜعنننطض ْفػننن٘ ٖنننٛ  ,ٚ ننننبري٠أ ناْنننت قنننغري٠

ىل قًنننل عكننن  ٜنننٓعهؼ عًٝننن٘ عًُننن٘ إباينننصات 

 ا.ٜهٶأٚسٝات٘ 

٫ تكتننننٌ ايصبابنننن١    :ٜكننننٍٛ املجننننٌ ايكننننٝين  

٫ٚ ْٓػن٢ قنٍٛ ايػنٝس     .قنٝس ايفًٝن١   ببٓسق١ٝ 

ٍ إطفننناٍ املػنننٝض سُٝٓنننا ٜنننسعٛ ا٭   :يٝننن٘ ٜٚكنننٛ

ٕٻ   $ ِٵ, ٭  ٖٴ ٓٳعٴننننٛ ُٵ ٚٳ٫  تٳ ٞٻ  ٕٳ ِإي نننن ٜٳننننْأتٴٛ ٚٵ٫ زٳ  زٳعٴننننٛا ا٭ 

ٌِ ٖننن٪ٴ٫  ُٹجٵننن ً ُهنننٛتٳ اهللٹيٹ َٳ  ٕٸأ ٫ّإ.  16: 18 ينننٛ  "٤ٹ 

ُٶننأعًنن٢ املعًننِ  ؼ ايطفننٌ يننٝ ٕٸأا ٕ ٜتننصنط زا٥

ُا ٖٛ ننا٥ٔ ُٜٓنٛ بفعايٝن١    ْٸإ ,بايفطط٠ اؾطٜطٶ

  ٚ سطنتنن٘ ايسا٥ُنن١   ٕٸإ٫ تهنناز تكننف عٓننس سننس, 

ط عننٔ غننباب شاتٝنن١ تعبٸنن أٚيعبنن٘ ْٚؿنناط٘ نًننٗا  

 سادات ْفػ١ٝ. 

ٕ ٜهنٕٛ شا قنسض   أو نإ ع٢ً املعًنِ  يٚيص

غنننننتفاز٠ َنننننٔ فعايٝننننن١   ٕ وننننناٍٚ اٱأٚ ,ضسنننننب

ىل ايكننننننف١ إز بننننننايتعًِٝ ٚايتًُٝننننننص يف اـننننننط

هابٝنن١, ٚيننٝؼ يف شيننو َننٔ تعننب   ٱايعًُٝنن١ ا

 ٕ ٜطاقنننننب املعًننننِ تًُٝننننصٙ سنننننني  أأنجننننط َننننٔ   

ٖننصٙ ططٜكنن١ يف ايتعننبري عننٔ فعايٝاتنن٘  دطنن٧.ٜٴ

ٕ ميننطٕ ْفػنن٘  أغننتطاا املعًننِ  إايفططٜنن١, فننإٕ  

ْٸن  ,ستُاٍع٢ً اٱ ُٶن ٘ غنٝهٕٛ قنازضٶ  فإ ا عًن٢  ا ست

   ٚ يف ْفػننن٘   سٕ مل هننن إتنننطى عًُٝننن١ ايهنننطب, 

ب١ٜٛ ايطيب١ ع٢ً تطٜٛط عًُ٘ ٚفل ايططم اي 

ٕ أاؿهاض١ٜ اؿسٜجن١ فا٭فهنٌ ين٘  يف ضأٜنٞ      

ٕ ٜكنع  أ٢ ٜٚبشح ين٘ عنٔ عُنٌ آخنط قبنٌ      ٜتٓشٸ

ؼننت طا٥ًنن١ ايكننإْٛ ٚىػننط نننٌ ؾنن٤ٞ إثننط      

َٶن    ٚ ننطب١  أيطفنٌ  َنا  ا قفع١ قٜٛن١ ٜٛدٗٗنا ٜٛ

طايب املعًِ بإٔ ننن ٫ ْ يف اؿكٝك١ننن ْٓا إ ا.عك

, ٚإمننننننا اغنننننتعُاٍ ايطفنننننل ٖنننننٛ ػٶننننناٜسٜهنننننٕٛ ق

ٍ ا٭ عننساز إسننس املسضغنني يف َعٗننس  أ دنس٣, ٜكننٛ

ْٸيناملعًُني ٚيف بسا١ٜ ايسٚاّ غأيت ايطن٬ب   : إ

 : تٞا ايػ٪اٍ اٯا فطزٶفطزٶ

 َا ٖٛ ايسافع يتدتاض ايتعًِٝ ١َٓٗ يو؟ 

ِ أدابين أ   ...غنٛز دنابين  س)نٞ ا٭   :سنسٖ

 تكطض ضف  قبٍٛ ٖصا ايطايب يف املعٗس.

ا ٚغن١ًٝ  بنسٶ أا... ايهنطب مل ٚينٔ ٜهنٔ    خريٶأٚ

يٲقننننن٬ح أنجنننننط ممنننننا ٖنننننٛ ٚغننننن١ًٝ يًفؿنننننٌ   

 ٚايػكٛ .

***** 
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 ْْوّىٕصا َعٌ فَةخًةا

ّٓةًْٔز ّٓا غْوضّييّاَ  ا زٔيّؿ

 

 
 ُْيٌَْويّبّْا: ْْوٕايٌ َح

 

ًَٔاا  َضجُو ًَُو ّٓا  ًًّيا يَعزقْٕٔ بْوّزًقا ٕ ٕبّي ّّْؿا زفْيا زَبي ًٕ  فطيْ ط و ػّىا جّى  ؿى
ّّْؿا َظٌ َب، َنس ّىُوا يه1948\12\10 ا ٕػى فصْيا ٔزّيةًْاشْوا وٕخزقْٕٕ َظزًقا بٌهًىُوط

ًَي  بّى ّٓا ًاو  غطْوطٌ ٔأَ ،ّْياضؾْوا فْوًيزًقا ّزٔ بْوْي ّْا ًاو ٔيّؿى نّػا ًاو ّجو
ّّٓا غيّػّّيا ًاو َضا ًاوزْيةًًْ   ْٕا.أخّصٕٓا عّيو  ٔشعّي

 ًٕ ًٓٓةاّطًقّيا َاَزغةْوّضا عْي َةْؤخُ ّّٓيا يَؿ ًًٕيا جىُو   ،2005 ز َْي ِٕٓا شْو ٔيّؿ
َٔطٕيىى  ًَىىُوطبّيّىىا وقْوضزّيّىىا. وا َعِٕٓؿّىىئ ٔيةُضٔبىى مّطعْيىى ٕٓىى  أ َٔ ًاا ضْبْيعّيّىىا 
َّ ا َعىىًيىىْو ًَْ  ًٔوَيٌ ْيَىْبىىًةا زَظزقْٕىىا ز ّٓا  ْوفىىًةا ب ّٓيّىىا وغىىْوضيّّيا  ؿّىى ُّ ضن

ّٓيّىىا جىىُو ؾْوٌ  ّٓيِٕا َعىىِ َ ؾىىطَ يًفٓيِٕىىا ًاغِٕىىا يْووَاضَ ا ِٕٓؿّىى ُضيىىٔ ٔيضً ا ٔزؾىىْويًط
ُّ ْو ّّْػىٕيا   ٌّا فْوّوْٕا جىُو خىسّيِ  أخىصّ ًًٕيىا  ِٕٓا شْوؿّى ٔيَايىٌو  ضيّّيا ّّٓيا وغىوْ ضن ش

ّٓػْو ًْزٔاغَهُو بىُوٕ غْبْي  يًةا.ا َؾهْي
َٕاَّطا بٕعاَئ زًنًىْوُر َعىٌ ْْوّغىيِٕا زفْيؿىًىُوٕ فًْيدِٕىا ٔيفىةًّْخا        ّٓا  َوبّى

ّٓةٌّ ّٓا غْوضيّّيا بهْؤزَ  ا زَ ضبْيةٌّا، ٕبيٌة َ وّبا زَ ًيار ايسْئ. ةًْْيًٓيا زٔيّؿ

 

ّٓةًْ ّٓا ز. ّيؤغف قُوظْة( وؾْوضّّيا زّبعْو ًْا ٔيفةٌّخًةا ٔزَ ًًََف  :ا)
َٔطٕيىى  )ز ََ َٔىى :(ظْةف قىىُوؤغىىّي .أ ًٓٓةا َىىٔ ًْفًىىًةا ز ػّىىا زَزعَبىىط ٌهٔ بّىىَةض َؾىى

َّا زبّيَو ََّدّطا ََيكّطاّوا ٕي   ًفٓىاْيٌة ،2004ض َز  ًا 25و ّْىَسّ  )يْو كًةا َعِ 
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َّ ّٓا( َىسّ ُّا خَسض ًَُوَن َّو بّْا زخْوًن ّٓةًْخًةا ٔزفةًٌّاا ٔزا ز ّٓا غْوا زٔيَ ضّيّيا ّؿ
ِٕٓا بٕبية َ وّبا زَبْجَسا زٔيةًْْيٓجُو نْوًي ّٓا زٔي ز،ّؿ ًًََف ّْا اْيَةئ  ُّا ٕؾِّٕٓؿؤا يِٕا ي

ّٓا غْوضيّّيا. فطْيّؿاْيٌةَو  ٔيّؿ
ّْا بٕعىىىابّىىىى ََكَطيىُوم ٔعىىىسّ  َٔٓ َٔىىى ّٕٓصا َانىىىسْيْبىىىًةا زًنسْيىىىٕ  يِٕىىىا ُّيِٕا يْويًف

ّٓةًَْاغًةا ٔزيَؿٌة ََٔسَ وّبا زَبْج ا جُو ٕبيٌةِّٕٓؿا زٔيةًْْيًيٓاجُو نُوَ بّىا  ض َضٔ ّبَةز 
ََدَطًّيةًْشَقٔ َ َٔ ََٔدا و ٕٓا فٔةُخْبًةا ز ّٓةًْ ُ ٓىّواًيصبّْ ِٕٓاا جُو َ  نْوًيْٓيًةا زٔيّؿ

ا ةًّْيّٓا َؾىىىِي ًّْوِٓىىىْبىىىًةا زَايَهخَطَو  2006ض بٕبيىىىٌة َ وّبىىىا زَبْجىىىَسز. وَىىىٔ ّبىىىَة
ّٓىىةًْخىىًةا ٔزفةٌَّئ ْْوغّىىيِٕا ٔياَؿىىْوُض ٕٓىىاَئ ٌ َوا جىىُو َاضٔبىىّيضّيا غىىْوّٓؿّىىا زٔيَ ق

ّٓا ٔزاًل ًٕويْوً ا زَضّؾ ََػىعْوز ّبطظّْىْم( ئ   غىةً ضٔزا زنْوُّى يق ا خىةً فةٌّٕ ََيكىّطا )
ّٓىةًْ  سزّى ُّيِٕ  إَطى ا َوَ ًِٕا ؾىْوًي ََ َاغى ا يَؿٌةَئ َاؿىك َُىطً ا ز ََج ػّىا  ٌهًةُى و

ّّْيا َو ّٓاْيٌةََؿٌةًًىُِا ٔزَجوّ ِٕٓا خبْيٕصا يْويًف وَىُٓوٕ  ّْاْيٌةُٓوًق ٌةُّايْْوَانسْي ٔاّغ
َِٕ ّٓا غْوضيّّيا جىوُ َىسّ ّٓيّىا غىْوضيّّيا جىُو      ا زغْيعًةا زٔيّؿ ز  َبْجىسَ نْٓوؾىّيا يْويًف

 :ًًَىيىُوَٕو
َََةز. ّي -1 ّٓاُض /ؽ قُوظْةططُوة َفؤغف   .ّؾ
َََة -2 َّا /ة َْوضْةز. َبؿْيط   .َىسّ
َّا/ضح ز. زُوْْم حُو -3  .(ْةُووّغا ز ُوَضًَ ٕبيٌةب 11/3/2011)عٓٔسٕي   .َىسّ
ًً  ىْوََيكّطا َعبس -4 َٔعأي َّا /ُْوَفًْم زض  .َىسّ

َٔىى ّٓيِٕىىا  ا يىّىىس بّعىىْو ًْ ويىىْو ًًْا ٓىّوايىىٌةا َيض َؾىىبةًْٔ بّىىَةو ًَٔ َاَْي ا. وفْيؿىى
َٔفةٌّيّبعْوَ ٕ ٔب ًٕخًةا ز ّٓا غْوضيّّيا جْو ق َٔيًّٓةا زٔيّؿ   2010ْيّعا  ز ٔ ضْبُّا. و

ًْٕا غْبْيّواَئ َعٓىاْيٌة َُٔ َٔطٌ فةٌّػِٕا  ِٕٓا جىُو  ا زٔيؿّى ْٓيىةًْ ًّٓةا جىُو نْويً خًةا ز
ٌَٔ / َاضٔبَ وّبا زَ ًيذ ايسْئ  ٕبيٌة ّخا فىةًْ ىىّطا َيطْوًقىا يَ  ٔ قسّّْ ؾىًكًًةا زبَ و

ّٓةًْٔز َٔا قْيَ ًٕ  َخٓس  ًَيًةا زَ ضَْيةًُْ ًَيًفيِٕا َوه  َٔطٕي :أ ٌىَسا وّىٔ َفص ُوٕفا 
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 يٕبية ّ وّبا(. )غَبط ٌّا( ا زٕعٓسً ايةًْ  ٌُّةُوٕ ٔيْي)ّبع
َٔبعْوْٕا َوأخّصًْٕا َبؿْبْي ّْا  ّٓا َو َااْوَزَضؽ طْةّبيبساَعٔ ز. زضّ ّٓا ُضّؾ ََسضّؾ

خىًةا  فةٌّٕي  غىْوّيّدا ئ اُوُخْوّ وّبا ز )نُوّيا( َ ِٕٓا جُو ٕبيٌةجُو نْوًيْٓيًةا زٔيّؿ
ّٓا غىوْ ٔز ّٓةٌّا زٔيّؿ َُىطً ا زنًىىُوٕ غىْٓيكْ   ٔ بّىةَ َٔى  ،ضيّّياَ ََج ا ةًْيّى ْك َفا َو ٌّّوض 

ّٕٓيةًًًْشْو َٔا خّٕببّْاَئ نةٌّا ق ّْا  ًٕا ٔزْٓو ًّْؾزُض اّّْؤ زْيـ فْوقسّ ُّى ُّا بَطيق ا ق
ّٓىةًْ خًةا ٔزفةٌّٔب 25/9/2011 بػْيكُوّ( 567) ّٓا غىْوضيّّيا بٕبيىة ّ وبّىا     َ ا زٔيّؿى

  .ٌضٔبَا /زَ ًيذ ايسْئ
ًَٔ  ْو ّ وبّىا زَ ًيىذ ايىسْئ     ا زٕبيىةٌ ْٓو ًُْ يىس ُضؾّى    2012ط  بَيطخّىا زايّْى  َوب

ًَىىٔ َعىىَو ّٓيّىىا )ز. ٔا ٔفك ّْا يْويًف َُىى  َضف( وبّىىَةىْيِ بىىّطِ ََعىىسضّ ض ٔامسّعْيىىٌ َخ
ّٓيِٕىىا وَاًنىىسْيًنسْيىىزْبىىَةٕ َطََك ّٓىىةًَْاغىىًةا ٔزُّيِٕا َايْيىىؤُِا يَؿٌةٕصا يْويًف ّٓا َ ا زٔيؿّىى

ّٓيّىا ٕبيىةٌ  غْوضيّّيا بٔاغىهٕ  ُّا يْويًف َ  َ  ي   ًٕ فطْيّػىا َعىٌ   طبّْىا وَ ٔقْووبّيّىا وفْيؿى
ٕٓى   بّىىم َو ،َ وبّىا  و بّْا زٕبيٌةَّ ّْا ق ٔ َٔى  2012ا بَكيًطىا ز  َئ يَؿىًُْو ًْ أعىسّ

ِٕٓا. َنىىس  ٓٓىى  )ًَىىيأَظنْوًيْٓيىىًةا زٔيؿّىى ّٓىىةًْطّظا( ُضْيىىز . َامَخىىس َٔ ٕج ا زٔعىىةقِٕا ف َ
ُّا زٔيؿّىىيهْوًيْٓيىىةًْ َْىىوّظز(  اَػىىْوٕفا َويِِٕٕٓا ٕؾىىي َئ ٕيىى   ّخدّىىا َىىٔ نىىةٌّبّْا ٍ )ز. 

ّّٓيا ز ّْا يْويًف ّٓا )ََعسضّ   . (َعُْيسبْوٌن
َٔض َؾبةًَْٔ ّبَة َّٔ ا  ٕٓى  و بّْىا زنْوًيْٓيىًةا زئ  قًططً ا ز ِٕٓا ق ّْيّىا  اؿى َئ يفْو

ًَيىىًةيْو ًْ ّٓىىا ا ززْونىىةًْب ّٓىىةًْٔيا ؤبّٓي ّْا زٔعىى  وبىّىىم ،اُ ّْا َئ  ٔيطٔعىىسّ َُعىىسضّ
ّٓيّىا   خىىًةا فةٌّ ٌ ّوؤعًىَةٕ ٓىىى  ٔقطىىّطأ يًةا لًى ؾىىّطا ٔزيىةًْ دّعوؤعىىسٕي  ٔبيْويًف

ّٓةًْٔز ّٓا  ْوضنا زٔيَ ّّٓيا جُو ٕبية َ وّبا زَ ًيذ ايسْئ.ّيا ُّّؿ  وَاًا
َّا ز َو ّْىىا َواَئ ؾّىىّوٓىاْيىىٌة 24/11/2015بػىىْيكُو ََيكىىّطا َضَوْىىس  وً فًةا ٔا

ّٓا زخْويّىىّسا زغّىى َِٕفٕصفُويىىُوؽ ُضؾّىى ّٓىىاِ شيّٕيا َعىىا غىىْوا وغّىىيُو زنْوًيْٓيىىًةا  بْوٌن
َٔىِٕٓىّؿىزٔي    ىىًًٕؾٔكًاا ٔزٕيا زّىٔ ًَُوَخّصْوّوٕشا أىزًَةا ىَبعطىٌ َىَةا )ز. ّؾّسٕ( 
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ًًطِٕاًيا زّبا ّخا َضٌَٔة   .ف
 

 ََػَهًُةا زغْيعًةا مخْيؿّيًةا
َّا ٕ ٕبّيَوبفْوضّغا ز 23/2/2016بػْيكُوّ  ًًّيا زٔيو ُّاّؿي ًٕ  َطْؤن ،ّٓا ٔي ػ

ّيىىىّسا زّغىىىفٕصا  خْو
َِٕا غىْوشيّٕيا   وغّيُو

ْبىىىىىىىىىىىىىىىىىًةا ًةاْي
ّْىىا زْوضّؾّىىيًةا بًا وّ

زٔقٓطىىىىىىىىىىىىىىىطُوٕ 
ؾيّّيا ّيا نْٓوَُّاًنسْي

َعىىٌ ًٓهبّْىىا جىىُو َع
َٓٔ غىىىىىْوضيّّيا  ٔيّؿىىىىى

ا َوفةٌّخىىًةا ٔزخىىسّْ 
ّٓىىىىىىةٌّا بٕبيىىىىىىٌة  َ

ًًُ  َؿْوٌ َاغىًةا غىْيعًةا       سْئ،َ وّبا زَ ًيار اي َوبؿْوًيِ ىّىٕسا يًةْبىًةا فْيؿى
َٔىٔ ىّىو      ّٓا غىْوضيّّيا. و ّٓةٌّا زٔيّؿى مخْيؿّيًةا ٔيَُةَبعًةا ٔز ْبْو ٌّا ٔزفةٌّخًةا ٔزَ

َّا  ًًدّىا ٔيًُطّيىا َعىٌ ْْيؿّىا َوقٕططىىُوٕ       ّيو َِٕا زغىْيعًةا ٔبف َؿْوُضايىُوٕ َىسّ
َِٕا زغىىْيعًةا      َٔىىٔ  َفْكيّىىةٌّا ٔبهْٓوؾىىًةا َزخىىَسَيْ  َيػىىفْيْكْوّيةٌّا، وَىىىسّ ّٓىىا  َّٔٓي

 ْيًىُوٕ:
َََةة قُوظْة. ز. ّي -1 ّٓا فَطْػْم.  -2 ؤغف   ز. َخبْي  َخ

3- . َُ ْٔع ًًاّ  َٔط  -4  ز. َغ   ُوضْيؿُو.َاْبًا ز. ّغا

َْخْي  َعػَهط. -5  ّ.ّ َنوَ ض 
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ًًُ  َاىىسٌنُوُضا ىّىىو َزوّضا َضبّىىا زاْيىىٌة ٓىىىّوا ًيىىُ  دَلًىىًةا زَضزيّىىا   َايْيىىؤً اي
ًًيّىىا يىىُطف        ًًُ  زًفىىٕاف َؿىىْوزّضا )ز. َامَخىىس( نىىةًْبّْا ضْو َنًىىسّّيا ىّىىم ٔزؾىىٔبك

َ وبّىا ٔيفةٌّخىًةا   غّيُوَْوً ا ٔزدلًًٌَةا، َْوخُوإي  ً ُوى َْويّْبىْو ًْا زٕبيىة   
ّٓةًْ ُّيِٕا.ٔزَ  ا بٔةَْوة اْيٌةْو ًْا زًنسْيٕصا َاًنسْي

 
ّٓةًْا جُو َاضٔبٌَع ًْٕا فصْيٕؿا زَفص ْوٕفا َيؤْيفْٕا ٔبًُُوًاا ٔزفةٌّخًةا ٔزَ ُ 

َٔىى قْي ِٕٓىىا َوًُىىىُوٕ َضبّىىا  ًًََف ًْٕىىا  خبْيىىٕصا وَيؤْيفْٕىىٔ  ّٓا غىىْوضيّّيا بَعُ ًٔؿّىى ا ب
َُا يػىىْوّيّعا صّو ًْوَنؿىىْي ّٓىىةًْخىىًةا ٔزفةٌّا ٔزًْيىىةًْزَع ََىىسٌنُوُضا  اا وَبفطْيؿىىْو ًَْ

َُّىىًةا َزَىىَسبطّْْو ًُْر قّيْيىىَو ّْوَيا ز ُ  فىىًةا غىىْوضيّيًةا َطْوَفػىىًةا َبُىىَسبطّ
ّْيّىىا َْىى ّجوّ ُّا ْْوغّىىيِٕا ٔبّٓىىّعض َخََيكىىّطا ) ّٓىىا َىىٔ نىىةًْ هةٌّا( خَبىىٓسن َّٔٓي  بِٕاْبىىًةا ز

َٔشْو ُّىىابّْا بَطٓىىىُوٕ نىىةًْ ًًٕيىىا  بّْا نىىةٌَّو 2009 /28/10ّ كُو( بػىىْي16374) ق
ّْىىىا بَطأ ُّىىىخُط س ْيبّْا بَيىىىؾىىىّطّضا نىىىةٌ و َ  25/9/2011ّ كُو( بػىىىْي567ا ز)ق

ًٕىع   و... ( 1/5/2012ّ )كُوا بيّىةًُْى بػىيْ   ًْْْوبّطََس نىةٌّبِٕا خْبْيؿِٕىا    نًىىُوٕ ّى
َٔةًّْيْوّبِع ّٓةًّْخا ٔزطٌ فةًْا  ّٓاَ   غْوضيّّيا. ا زٔيّؿ

ّّٓدا )ز. َغعسْةا ٔزيُِٕوُضا ْْوّغًًُ  َاسٌنْي َايْيؤً اًاف و ًَٔا َ ّْا ذًا ( ََسبطّ
ََىىطزْو ًْ ّج ّْيّىىا ز ِٕٓىىا غىىْوضيّيًةا وّ ًٕىىا زخْويّىى  ا وَاَ ُِ َِٕا فٕصّسا زغّىىوَع ا وغّىىيُو

ِٕٓ ّْىسٔ كىطّ ََيَو ُضؾّىا زخْويّىّسا،   (ويُوؽْس ًفَو)َض َُيكّطاا َبغْوشيّٕيا َطْوفٔػ ض ا )
ّٓةًْا ٔزخًةفةٌّا ٔبةًّْيْوِع( وّبٕؾاَْو َٔ  ّىٕسا اَ َٔى  ّٓيباْوضخّىا ز ا ةًّْيشْؤ غّىعوُ ّٓىا 
ًٕ  بُىع خْوزٔق  ّسا.ّيُ

ُّٔ ٔزًُٓىىىىُوا َفىىىص ُوًفٕيا زقْيئِٕ ْْوّغىىىَٔىىىو َِٕا زَفىىىطَي ًٕٕ بىىىىُوٕ َىىىىسّ ُّىىىا يق
ًِٕغًةضٔززنْو َٔوّبعْوٕ ( غْمكَسَاِ َاز َغًْيطْوََيكّطا )ز. ٔغٔز إ َعُ ًٕى  ُّا  ٔ ق ي
ًًُ  فطْيزفْي ُّبّْا َضهةًْػًةا ٔبؿ ًًىُ   ْي ايىةًْ ًٓكَْ. وًا2015/ 12/12(  ُو 4541) اق
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ًِٕىا  َاسٌنُو ًًٕدى  بػىْيعًةا      ا(ّٓى   َخبْيى َخ )ز. اكىطّ ََئزَشٕبىا  ُضا َعُ َٔىٔ جّىو ف
ِٕٓا ّجو ٕبيٌة َ وّبا زَ ًيار ايمخْيؿّيًةا َو ًفكٕةى َوؿَةا  سْئ.ًي

َّا ز بّيَو َٔ 24/2/2016و ًٕ  نٌ  ا( ّٓى   َخبْي( و)ز. َخظْةف قُوؤغ)ز. ّي ٔ ٔفك
ًًْٔو)ز. َغ َُاّ  َْوَ َنى ّ.   ( و)ع َُٔفز. عّى   )(  خْيى ض  ًً  َفطىّى   ا (  سْةَعبىساي
ّٓا ِٕٓزنْوًيْٓيةًْ بْوٌن ًٕى   ًقٔبٌ َوضٔبى َا /ر ايىسْئ اَ وبّىا زَ ًيى   ا جىُو ٕبيىةٌ  ا زٔيّؿ

َٔ ًْٕا  ّٓا بهٌ َعُ َُطً ابَؿي ََج   ْْيّؿا. ّىٔز طٌ 
ًًؤَ ّب َُ َةض ن ًَْٔيىةًْ يىًةا زَع ًْ ا  ًيُ  غىْيعًةا  اَؿىْوضُ  ،ٕؿىا ا فصْيًًىةًْ طىٌ ٔع

ا ةًّْيْوْكزَغىف  ْ َيَسخى َز نْٓوؾىًةا جُو   31/5/2016 ّكُوػْيبؿًةا نًفطً ا ٔزكًطٔب
ًًزَضَو ًً ً ّوُى َعٌ ٕيىُوإَطَو ،ًااُ  ّىٔ ًَُوؾ ٕٓا  ًىًةا زٔ قّبطىو ٌّا زٔ ف ََسشّؾى

ًًا ٔنػىفْٕا اً فًةا وَيّو ًٓٓةا زضَّؾىيًةا   خىسّ ٌةّخا ٔزٔ ٔاى َوجّى  وٕنيىةٌ ب  2016ا َؾى
ّٓا.ّعجَطؾًىُوٕ زّشَو  ٕٓا َعٌ  قْوّوًيا ّى

 

 :ز. فْيؿةْيّوٕ ّ ٔزميى ّغعُوضْوٌ  
َْخْيىى    ّٓىىا َنىىوَ ض  ًًََف ًٕىى    ْوَوب
َّوَيفىًةا   ّْيىًةا ز  ٔيَُسبطّْْو ٌّا ّجوّ

   ُّْ ًٕىىى  ٔبُىىىَسبطّ غىىىْوضيّيًةا َو ٔفك
َْى ََيكّطا  ّٓىا( وَ ) )َ ّبىذ   اكىطّ ََيّعض َخ

ّٓىىا ٔاغّىىّيا ّْا زيْوبّطَىىَس َاْطىىّوٕ( يًف
 اكىىطّ ََيا َوةًْضبْيىى َ  طْوٌ ظْيىى جىىُو وَ 
ََ)َغىىىًْي ّٓا ّطا زٔيض( خبْيىىىٓىىىؤْوِ  ّؿىىى

ًٕ  نىىٌةوفْي ،ضيّّياغىىْو ًقا بّْا ٔفىىٌةْيؿىى
َٔىٔ   اةًْضبْيى ّطا زَ ٔقطبّْا يىَوظيْ ْووَ
 ًىّوُى   ْيًُىىُوٕ قز ّغعُوضْو ٌّا ّجو
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ًًٓىىُوٕ ئعىٌ يى     َٔى أزٕ ّ ّوؿىةيْ ْيا )ز. فةًْضبْيى ّطا زَ َوظْيََيكٕصا زٌنْيىٕصا  ٔ م( و
َُعًةا زَوظْيّبَة ََؿ ًًا ٔزض  ًٕ  َؿىْوزّضا نىًةبّْا ٍ )ز.    ا فْي ًََْؿسضْوّطا َاًُ ؿى

 َظيٕيا(. َامَخس ٔز
 

َّيًةا َعِ ز. َامَخس ٔز ْٕ  َفكًةا َقس   :َظيٕيا َوََعسشّ
ض َةٔ ّبىىىىىىىَٔىىىىىىى

َّػىىىىىىىىىىىىىىىىىَفيًةا 
َْكْيًفىىا   ّْا  زفْوقىىسّ

ّٓىةًْ خًةا ٔزفةٌّٔي ا َ
ّٓا غىىىْوضيّّيا   زٔيّؿىىى

بّْا خَبىىىىىىىٓس نىىىىىىىةًْ
َٔىىىى أ ّْيّىىىىا  ز. ٔ )ضّظّ

م( أزّوٕ ّ ْئفؿىىىىىىة
 اظْيىىّطا زَ ضبْيىىةًَْو
ػىىىىىىىىىىىىىىىىْيكُوّ ب
ًٕىى  بيّىى ،1/6/2016 َّا ى ٔفك َٔىىىنىى 5/6/2016زو و)ز. ا( ىّٓىىىى  َخىْيىىىبى)ز. َخ ٔ:ىٌ 

ًًَْٔغىى َُىىاّ  َْخيىى ّطىكىىََي( َو ىع َٔىىٔ َظيٕيىىا( )ز. َامَخىىس ٔز (  ا )َنىىو ٌَض  َو ُضيىىٔ 
ْٕ  وْيًىُوٕ  ز. فٔكسٕي  )َو، (ط َفًةاروَىز. َح)و ف (  َضَُِ َخىْيبّط)ز. ٔاََعسشّ

ّٓيِٕىا  َ وبِٕى  ِ ٕبيىةٌ ْٕىا َعى  ّشًْٕا زعْوْزؾىْبيْ خًةا ٔزفةٌّا ٔزًٓكيْو ًََْْامَخس(  بًا ا َاًا
َٔبٕعإيَو َْٔ )َنوَ    ََكَط خْيض  ِّٓو ٌّاْبًةا زَيةْيط َٔ (  خَسض ٕبية َ وّبا  َّوزّع

 ّصُى.ريج( وًنسْييٕبز)ىّئس
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  : َفكًةا  ضََّيْٓيةًْا زغْيعًةا َعِ )ز. َامَخس(
َّا ز بػْي ًًُ  ََؿسضْو ْو 2016\6\13كو َٔىٔ  ًَْوب َٔى   ا خْبْيؿًةا    بْيى ٔ )ز. َخنىٌ 

َْوَ ا( و)َنىىّٓىىَخ ٌ  ضٔبىىَا/ َ وبّىىا زَ ًيىىذ ايىىسْئ  ا زٕبيىىٌةْٓو ًْ ( ُ يىىس ُضؾّىى خْيىىض 
ًًُ خٔبَو ،س(مَخِ )ز. َاةَفكًةا َعٔي ًاا ٔزقّطيىًةا  ًَىوُ ا ٔزؾىةً زّض ّىٕسا  َفكًةا ؿ

ََ ّٓىىىا ًاضُْويىىىس ز)  ًْٕإُىىى  ؾىىىْبيْ ؾىىىًةا َعزّضٕ َوغىىىًةضٔزنْوزا ( يّػىىىعُوضْو ًًًْف
ّٓةًْخًةا ٔزفةٌّا ٔز ًْشّجّٓوواْو   .اَ

ًٕ  )َنقَطْوَ بؿْوًيِ  َفكًةا َٔ(  ُضئ ْْوغّهِٕضوَ ْب يىًةا   ٔ َ ضَجُٕةى َعطّبا 
َٔزبّْا هةًْٔي ّٓا غْوضيّّيا ( يهٌ  ًًا زٔيّؿ ًََُ  ِ(.ىْيبّطس و ز. ٔامَخٔ )ز. َا) ْوّض  

      
َّو بّْا زٕبيٌة َ وّبا زَ ًيذ   ايسْئ:ًاويْو ٌّا ز

ًْٕض َعٔ ّبَةَٔ ّٓايًةا مخْيّؿػِٕا زغْيعًةا ا غْبْيُ َّٔٓي ّٓ و ََ  ََٔٔ َُٔ ِٕٓا  َِٓم َع ٔ ب
َّ َؿْو ٔ    و بّْىا زٕبيىةٌ  َضضٕي  يْوًابّْا بَؿىًُْو ٌّا ز ضٔبىٌ  َا /َ وبّىا زَ ًيىذ ايىسْي

ُّا )ْبًةا َضْيًةب َّا ز ( ّي11ق ّٓىةٌّا جىُو نْوًيْٓيىًةا    خًةا ٔزَعٌ فةٌّ 28/6/2016و َ
َٔ ،ازَ ضبْيةًْ ََكَطٔ ّبَةو َُيكىّطا  ا ٔيبةًْا َضًطيبْو ًْا يكْوّبََؿسضْو ٌّْبًةا ٔزض 

ّٓا زٕبيىىٌة ًاا وَوعىىسٕي  َ وبّىىا َعىىٌ خفْيطىىْوٕ ى َوًَةَبعىىٕةى يىّىىٔ ًَىىوُ   ُضؾّىى
ّٓةًْخًةا ٔزفةٌّٔب ّٓا وَاَْيَ َُىطً ا زٔ  ا زٔيّؿ ََج ا وَغىَةٕ ى جىُو   ةًّْيكوِْغىٓيْ ٓىْو ٌّا ز

ًٓٓةا زضَّؾيًةا ٌهََ    .2017-2016ّػا زًقَبًًةا يَؿ
 

َِٕا َوقًططً ا زْيًةْبًةا زْوضّؾّيًةاخْوّيّسا    :زغّفٕصا وغّيُو
َّىىا ز بّي َِٕا يّىىسّّا زغّىى طٕيىى  خْوقٔط 2016ظ َىىْوبَيطخّىىا زَ  6و فٕصا وغّىىيُو

ًاا  ُّّيا نْٓوؾىيّّيا اْيًةْبىًةا زْوضّّؾىيًةا خىَسض ًَىوُ     غْوشيّٕيا جُو ٔقٓططُوٕ َاًنىسيْ 
ّٓةًْٔز ّٓا غْوضيّّيا بطْويّْبْوَ ًٕ  بؿْوضّّيا . زغْيعًةا مخْيؿّيًةاا  ًْا زٔيّؿ   قىْؤبً
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ّٓا ُوؽ( ويْس ًفَو)َض ا زخْوّيّسا ََيكّطآّّؾُض ٕي  إْى ، وّبَةض ٕزأيىٌو   اََطيبِٕبَؿي
ّٓا ،طزَزعَب( ْْوغّيِٕا ف قُوظْةؤغ)ز. ّي َٕاَظيًةا زغْيعًةا ( زٔنو)ز. َخبْي  َخ طٕي  

ًًْٔو)ز. َغ ،مخْيؿّيًةا َُاّ  ًَ ا ٔز ًْيىوْ ًٓكَْ( زٔنطٕيى  اً  ع ا ةًْظيّى فًةا زَ خَصََؿىد
ْٕىىإي  )ّ. َنىىوَ ض ٕزيىىٔ بّىىَةو ،ؾّىىّيًةازّش َْخْيىى  ا ظْيىىّطِ َوٕةى َعىىيّىىْك َف َعىىٌ ( ض 
ّٓا ز. َاضُْويسا َوةًْضبْيزَ  ْٔة َوًًف  .ًَفيٕةى باْوضّخا زَاَْةض

ًٕ َْؤي َٔى   الْيًة ْب ّٓىا  َّٔٓي ُّيِٕا ْبىًةا  ِٕٓىا   َو ٔ َاًنىسْي ًًََف ٕٓا و َٔى  ََسشّؾى ٔ وَضبّىا 
ََُىةٌ  فَِٕيؤْي ّٓا غْوضيّّيا جىُو  ًّٔؿ َٔى ٓىُوا جىُو َاضٔبى   ْيا زْةًًْيْٓو ٌّا زَ ضبْيى ا ب ٔ ٌ و

َُٔ.ؾْوٌ   ًاغِٕا زَع
يىىًةا جىىُو نْٓوؾىىًةا ؿىىًةا  يْيةًًْةا مخْيّؿىيًةا نفً طًيىىُ  غىىْيعض ٕزيىىٔ قٔطبّىةَ 

ًًزَضا َوةًْْوّيَػفْكي ْ َيَسخَز ّٓا َٔ ْْوقعِٕا وَىُٓوٕ ُ ؾ  :َّٔٓي
ًطىىا َبؿّىىط َوضّزا( َعىىٌ قَطىىطً ا    يطّطفُوٕيا ز )َْي ًََْيكىىطْوويىىْوً ا ٔزًا -1

ّّٓيىىا بَ  َٓىىةٌ زفطُو ُونىىُوٍ يْويًف َ وّبىىا   َ وّبىىا زَ ًيىىذ ايىىسْئ وٕبيىىةٌ     ٕبيىىةٌ  ي
ّٓةُويْيًكّيا ٔيًق ّٓةًْسً ا ٔزػ ّٓا ا َ  َ وّبا زَ ًيذ ايسْئ. غْوضيّّيا جُو ٕبيٌةزٔيّؿ

ًَْبىىوْ طْبُويّىىا بَيىىس عَ ًقا ٔ ئفىىةٌ  َعىىٌزْوضّؾّىىا  -2  (ضتتًاٌ ان تتىد   ٌّا )ّْىىا ز
ّٓةًْخًةا ٔزفةٌّٔي  ا.َ

ًًُ  غىىىْيعةً ف زَضَٓٔىىىسُض -3 ا  ًّْوا َعىىىٌ خىىىسّيِ ا زخّيىىىُوضْو ًْ ًًْٓكيىىىْوَْا ًاؾىىى
ًًىُ  غىْيعًةا َعى   س ٔعًةًْيّىا َوةًْزنْوًيْٓيًةا زَ ضبْي ض ًةبىس ايَػى  ) ز. َع ِا  ٔفك

ّٓا( ُضَا ّٓةًْا ٔزّّٓؾيَب  نْوًيْٓيًةا زَ ضبْيًةا./بّّياطَعّٓا ا زٔيّؿَ
ًًُ  غىىىْيعًةا بٔ وَاَْي كىىىًةا ع  ًفُٓىَٔىىىا وّيىىىةًْشعْوطً ا زَاكًطىىىٓىىىًةا فْيؿىىى

ُّىُ     ٕبيىةٌ ز اؾّى ُضٕ( ْو) ز. نًٌَْيٌ َؾًفخزسَضؾًةا زٔاَجطً ا عّيًةا ٔيضْبْي َ وبّىا زٔخه
ُّىىا زّضَظيٕيىىا( َوٍ ) ز. َامَخىىس ٔزىّىىم زَنىىِ َؾىىٔسضًيُ     .ٔاَلضَبىىِ ؾىىٓيِْيىىًةا زخْوًن

ًَْجىىًةا زًنسْيىىكىىًةا مخْيؿّىىيًةا ٔي ًفَو طًيىىُ  ض ٕزيىىٔ قٔطا. بّىىَةظيّىىةًْٕصا وَ خَصَُف
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َٔٔ  َفْكيّىًةا، غْيعًةا  ّٓا  َّيىًةا َعى    َّٔٓي ّٓىا ََط( س عىوْ ِ ) ز. َغىعيْ وّىىم َقس  بْوٌن
ّٓىا عٔ ظْيى ( َوّٕضف جىوُ ؤغى ا و) ز. ّيا زَ ضبْيىةًْ زنْوًيْٓيةًْ ا وبْو ّيّى ًًيّىا  ّطا زيْويًف
ّّٓيىىى َٔىىىا بطْويّْبىىىْو ًْيْويًف َّىىىطْوز. ٔغىىى) ٔا زنىىىٌ  ََكَسغىىىْم( َىسّ َُٔ ىز  ا زَفىىىطَي

َْخْيََيكّطا ٕ َوغًةضٔززنْو ِ َعزغْيعًةا ا كًةا  َضّيْٓيةًّْبَةض زٕئ  ًف (. )َنوَ ض 
 ََط(.) ز.َغعْيس عْو

ّٓىا زٔ عٔبسًيُ  غْيعًةا نطْوٌنّيا جُو ًا  ِْٕا زٔبّٓي ّٓىةًْ وّ َٔى َ ض ًَةَبعىًةا  َةٔ بّى ا. 
ّٓيىىًةا بَيىىس غىىْيعًةا مخْيؿّىىيًةا و)ز. ٔغىى ََكَسغىىْم(َاَْي ّْا  ،طْوز  ًٕ  فْوقىىسّ فَطغىى

َّىىىا ز َوظْيطّّيىىىا بّي ُٔؿبَؿىىىّببّيَو ،2016/ 30/8و َّىىىا زَخ ًٕ  1/9/2016ا و  ؾىىىٔكً
َْخْيَنوَ ) ّْا ( ٔيض    .َ وبّّيا ٕبيٌة هًةبّْا زفْوقسّ

 
 مخْيؿّيًةا:َاضعْو ًْا ؾةْيةًْيًةا يػْيعًةا 

ّْا َوظْيغىىًةا زفْوض فّطٔ بّىىَةَٔىى ًًُ  غىىْيع نٔف وٕبيىىٌة َ وبّيّىىا  طّيّىىاقىىسّ ا ًةؿىى
َّا ز مخْيؿّيًةا بّي ََعُىّطا زٔ   1/9/2016و ا ّيةًْْوزَغىفكْ  ْ َيَسخى نْٓوؾىًةا زَ جىُو 

ًٕ  زضْيّؿا  :وفْيؿ
ّْا َوفّطا ٔبَخسْو ًْ -1  ّْٕيا.ةشُوئهوفِٕا َاغٕةى جُو ّؾفّطغًةا زفْوقسّ
ّٓةًَََُْويًةا ٔز -2  ا.َ
َُىىٔ وَ ًاغِٕىىا ٔزِ ؾْوٌ ا َعىىةًّْينَفِؿىى-3 َٓىىِم َع ّّٓيا نْٓوؾىىّيا َىىسْ ا ٔزةًّْيََطهِػىىب ْي

 ط...غَطَو
َُ ( ز)( تٓػٝب) ََبَيًةا-4 ْٔع ًًاّ  ّٓةًْٔيز.َغ ّٓا غْوضيّّيا.ُ  ا زٔيّؿ
ّٓىىا َعىى َاَْيٓىىْو ًْ -5 ّٓىىاِ ا زفْوخًل ؤاغىىَهُةٌّا ا ةًْا زَ ضبْيىىةًًْيْٓيىىزنْو بْوٌن

ّٓا زنْوًيْٓيًةا.كّبا ٔيةًّْعشٕ ئ غيِْزَ  َُطً ا زٔبّٓي ََع  ًًةا زّيًُوفْٕا و
َّٔبا جُو دٌلًًةا ز) َضزّيا َنًسّّيا( -6  .فَطغًةا ز
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َََئاغَهُةًْ -7  .اظّيةًْْبًةا زَ خَصا زغْيعًةا ز
َٕٔؿا وَيؤْيفصْييًةا ٔزقّط -8 ّٓا بَيطّخا ة زَاٌ ّضا خَلٓس زْوضّّؾا زفٔ َبّطفِٕا  ْوخًل

   .2017و ؾَبٔز
ًًُ  وفْي َٔ َػْوَنًُةاؿ ًًيًةا  َّ َٔغْيعًةا   :ٔ ََيكٕصأ نٌ 

َٔط  ُوضْيؿُو يُو -1 َّٓابّْا  ز. ّغا ّٓااَخ  .   ُضّؾ
َُ  ىْو -2 ْٔع ًًاّ  َٔعز. َغ َّا         .زض  َىسّ
َّا    -3 َْخْي  َعبٔسااَلَخس.          َىسّ  َنوَ ض 

     
ّْا ّج ًْبطّْْوَىىىىَسمخْيّؿىىىيًةا وَ غىىىْيعًةا   ََ وّ ضيّيًةا ا غىىىىْوًًفٓىىىْو ًْ يىىىًةا ز

ًََ ا زٔقٓططُوبَاضخْو  :اضّّيُوّّْيا ًاٌ  ًْطزْوٕ 
ًٕ  قطْيْيف ّٓةًْخًةا ٔزفةٌّّؿا ٔبا فطْيزّضّطا خْوؿ ّٓا ا َ َّا ز ضيّّيا بّيغْوزٔيّؿ و

ّْا زٔقًاَعٌ  14/9/2016 ََٓططُووّ َُٔوٌ ّّْيا ًاٌ طزْوٕ  ّٓاض قّبّبَة ٔضّّيا.   ،ًًةا بَؿي
َّْعض َخاَؿْوُض ّْيّىا َوكَطْبىًةا زقْوبّ   إّٓي  ََيكّطا ) ّْا ّجوّ ا  ًْيبىوْ ًَط( َىَسبطّ

َِٕا زٔقٓطىىطُو ًًىىُ َلىىسّ ًْٕىىا زقْيُ َٔىى ًْْْوبّطٕ َىىَسبىىىُو ٕ وَعُ ًٓٓةا    2009زا ٔ َؾىى
َّا يّي ّٓاعَس َّ َٔ ،و ْٕىإي    ض ٔ بّىةَ و َْوَ )َنى  ََيكىّطا ٕزأيىٌو   ًٕ   ف ( َوخْيى ض  َطغى

َٔ َّا زٔاغَهًُةُى بيُؤ ّيَٕاَظيًةا زغْيعًةا  َّا ٔزَو 23/2/2016ّ و طً ا قًطعَس
 زخْوزّضا.

ّٓةًْ ًًٓا َاَْيوىّّؿا َ ا خّْبّؿا زضّّؾا وغْيعًةا ََسضّؾْٓيةًْا َوَوًًفْٓو ًْ ُ ًةا ْي
ُٔٔ  :نً

َّْ. َنوَ  ّ. -1 ّٓا ٔز َعػَهط:  خْيض  ّٓةًُْضّؾ   .اَ
2- ًً َُز. َغ ْٔع َٔ  ىْواّ  ّٓا ز:عض   .ََفػًك
َََةؤغز. ّي  -3 ّٓا :قُوظْة ةف    .ََسضّؾ
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ّٓا ٕبيٌة ًْوٕايٌ:ٔبٔ ز. ضُو -4   .ََسضّؾ
ّٓا.  -5 ُٔط  ُوضْيؿُو. ََسضّؾ  َابّْا ز. غّ
َٔخّصأَو ٕٓا زٔ ْٕا  ّٓىةًْ   . واْيىةٌ ا ََؿىدًفِٕا إًَِىوُ ٔ ََسشّؾى ( ّيًُوفِٕىا  20ا )جىُو َ

َْفْيكْٕا  وّيًُوْفّيةٌّا  .َٔٔ َاضٔبٌ ؤزىُوى يّا َْويّبّّْيازٔغسّضا ؾةْيةًَْٔ 
ََكَطْبًةا َو َّا َييةَئ ٔاًيا  ََى ةًّْيوِزً  َغجْمزخبْوً  ٕيى    ّوآىٌةٔ زاْيى ا يهٌ 
َُى َاضً ا وغْوّيّعا َعَس َٔى ةًْطً ا زَ ضَْيى ج َٔؿىةاَ ا  ّٓيِٕا وَوظْيى  ٔ  ِٕٓا ؾىْويًط ٕصا ًي

ًًّيا وَ ضبْي ّٓا ٔع ََةٌّزيْويًف ًٕ  َعقَطْؤ زَا. و َُىطً ا   ةًْسشّيْب ّْيّىةٌّا َاج ا ظوِْظّ
َٔا َضبةًْةًَْ ضَْيز ًٔؿًةا زّيًُوفِٕا ٔزا  َُٔ. طٌ ٔ  َِٓم َع  ب

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ََبُوعِٕا ٔزًَُوًاا:
ّٓا )دَلًًةا ز -1 َٔٓيّ  .2015(، 51) َضزيّا َنًّسيّا(. 
ّٓا ) -2 َٔٓيّ  .2016(،52دَلًًةا ز) َضزيّا َنًّسيّا(. 
ّٓا )) -3 َٔٓيّ  .2016(، 54دَلًًةا ز) َضزّيا َنًّسيّا(. 
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موذدةى كردنةوةي بةشي 
زماني شرياني لة زانكؤي 

 هةولَير -شةالحةددين
 

داودووكا انطون صباح 

 

 ثَيشةكي
ٍــةزوةك ئاشــكساية شمــاٌ ٍؤيــةكي طسىاــة 

شــياز ٍــةز تــاكَيكي ٍَووبــؤ ىاضــيم ىةتــةوة و 
ــا ، ضــوىكة     ــةوةى خــؤي دةك ــة ىةت شــاىاشي ب
بةٍؤي شماىةوة بووىي دةبَيا ٍـةزوةٍا شمـاٌ   
ئامساشي ضةزةكي بةكازٍَيياىة لةالي خةَلكةوة 
بــؤ ثةيوةىــديكسدٌ لةطــةَل يــةكندا، شمــاىي   
ئامساشَيكة بؤ ثَيكةوة ذياٌ وطةياىدىي شاىيازي 
مسؤظ بؤ مسؤظَيكين كـة لـة شمـاٌ و ىةتـةوةي     

بةثَيي شماىةواىةكاٌ كة شماٌ ثـؤل   جياواشة، 
( شمـــاٌ 6000دةكــةٌ لــة جيَاىـــدا ىصيكــةى )    

ٍةيــة قطــةياٌ ثَيــدةكسَيا وثَيشــبيم دةكــةٌ  
ــاَلي  ــة   2100لةضــــ ــةو شماىاىــــ ــوةي ئــــ دا ىيــــ

دةمَييَيمـــــةوة و ئـــــةواىين لـــــة ىاودةضـــــَيا 
ــةىاو ضــووىي ئــةو شماىاىــة    وٍؤيةكيشــي بــؤ ل

، ٍـــةز ثَيـــي بةكازىـــةٍَيياىي وبايةخيةداىـــة 
شماىَيـــــك لةدةضـــــا بضـــــَيا ضـــــةزمايةكي    
ــةو    ــةزي  ئـ ــةزي وداب و ىـ ــيبريي وٍوىـ زؤشـ

ضَيا. قةاَلضؤكسدىي ىةتةوة لةطةَليدا لةىاو دة
ــاٌ ِزاضــمةو  ــة كوشــمم   شم ــة ل ــسيً زَيااي خؤ ت

ٍةموو ئةو كةضاىةي قطة بة شماىَيـك دةكـةٌ   
ــة تايبــةتي لــةو ىةتةواىــةي كــة كةمييــةٌ       ب

 ؤزٌ كـــةلـــةواَلتاىي كـــة زذَينـــةكاىياٌ ديكمـــات
بـــةكاز ٍَييـــاىي شماىـــة كةمييـــةكاٌ قةدةغـــة  

لةواَلتــة كةمييــةكاٌ ممنةىَيــي ئــةوة   دةكــةٌ.
دةكــةٌ كــة شماىــةكاىياٌ تَييَيمــةوة بؤئــةوةي  
ــاٌ   ــاز بؤخؤيــ ــةٌ و بِسيــ ــاشادي ثَيبكــ داواي ئــ

لـــة قوتاةاىـــةكاٌ ببَيمـــة بابـــةتَيك  ،ثَيبـــدةٌ
ٌ يـا ٍةزوةٍا زؤذىامةو طؤظـاز بـةشماىي خؤياى  

وَيية طشـمييةكاٌ وبـاِشاز وشـوَيية    ٍةبَي ولة شـ 
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بََيـيً تـا لـة مةتسضـي      ىثريؤشةكاىياىدا بةكاز
يةكاٌ يىاوضــووٌ بي ــازَيصٌ. ئَينــةب ضــسياىلة

ــةكاىوةك  ــة عَيثَيكَاتـ ــازة  ين لـ ــةو بـ ــدا بـ ساقـ
ىالــةبازةى شمــاٌ وكــةلمووز لــة ضــةزدةمَيكي     
 ئاَلؤشى ضةوضاىةوة شوَله شؤزدازي تَي ةِزبويً. 

  .15/11/2016شةوى  
ــاَلي  دواي ِز ــةٍازي ض ــةى ب  1991اثةزييةمةشىةك

دةضا بةكازبووىي يةكةو كابييةى حكومـةتي  
ٍةزَيني كوزدضماٌ ياضاي وةشازةتي ثـةزوةزدة  

ــازة ) ــاَلي 4ذم ــةماىي   1992( ي ض ــةٌ ثةزل لةالي
كوزدضماىةوة ثةضةىد كسا بِسيازي خوَييدٌ بة 
ــة     ــسدٌ ل ــاك فَيسك ــةكاىي وةك م ــاىي كةميي شم

ــةزةتاي ــاغي ضــ ــةو  قؤىــ ــةكاىياٌ لــ ــؤ ِزؤَلــ ي بــ
ىاوضاىةي كة تَييدا دةذيً. خوَييدىي ضسياىي 
ــة     ــة كـ ــةمِسؤ بةزدةوامـ ــاكو ئـ ــمي َيكسد تـ دةضـ
بةثسؤضةيةكي ضـةزكةوتواىة لـة قةَلـةو دزاوة    
ٍـــــةزوةٍا تاكـــــة ثسؤضـــــةيةكة لـــــةعَيسا     
ــم َيكسدىي     ــةزةتاي دةضــ ــة ضــ ــةكة. لــ وىاوضــ
خوَييــــدىي ضــــسياىي لةٍــــةزَيني كوزدضــــماٌ 

( قوتاةاىــــة لةضــــيووزي 16لةطــــةَل بــــووىي )
( قوتاةاىـــــة لـــــة 31ثـــــةزوةزدةى ٍـــــةولَيس )

ــةتي   ــؤك. حكومــ ــةزوةزدةي دٍــ ــيووزي ثــ ضــ
ٍةزَيني كوزدضـماٌ بَيحاـة لـة شمـاىي كـوزدي      

ــة ــاىي   كــ ــة دامودةشطاكــ ــة لــ ــاىي فةزمييــ شمــ
كوزدضماٌ، طسىاي بةٍـةموو شماىـةكاىي تـسي    
ثَيكَاتـــــــةكاٌ داوة، وةك شماىى)توزكنـــــــاىي، 

شــكساية لةطــةَل طــوِزيم  ضــسياىي( ٍــةزوةك ئا
 طــــؤِزيم ضيطــــمةمي لـــة  ٍـــةز ثسؤضــــةيةك  

ــةوة    ــةزة دةبييَيم ــةكاٌ كؤضــت و تةط ثسؤطسام
لةبةز كةمي ثط ؤزي ىـةبووىي مامؤضـماياٌ و   
ــد...،   ــدٌ و ٍمــ ــةزتووكي خوَييــ ىــــةبووىي ثــ
ــ    ــةتي طشـــــ ــةب وةك بةِزَيوةبةزايـــــ ئَينـــــ
ــةىديً    ــةزوةٍا ضــ ــسياىي وٍــ ــي ضــ فَيسكسدىــ

ــساوي ِزؤشــــــــــيبريي و   اليةىــــــــــة ِزَيكدــــــــ
ــةوَل و     ــاٌ ٍ ــاب دةي ــس ث ــدازةكاىي ت ثةيوةىدي
كؤشــ  و كــازكسدٌ بؤكسدىــةوةي ئــةو بةشــة   
ودابييكسدىي ٍـةموو مةزجـةكاىي ثَيويطـا و    
ــةكاىي     ــةطوَيسةي زَيينايي ــماي ثطــ ؤز ب مامؤض
وةشازةتي خوَييدىي بااَلو توَيرييةوةي شاىط ، 
ئةجنوومـــــةىي شاىكـــــؤي ضـــــةالحةدديً لـــــة 

ــة (11داىيشــمم ذمــازة ) بِسيازيــدا  28/6/2016 ل
بة كسدىةوةي ئةو بةشة لة كؤلَيري ثـةزوةزدة  

يً، ئةمـةب ٍـةواَلَيكي شؤز   دشاىكؤي ضةالحةد
دَلدؤشـكةز بـوو بــؤ طةلةكـةماٌ، كـة ضــةىديً     
ــةكاىي   ــ  قوتاةاىـ ــ ؤِزي و شاىطـ ــةي ثطـ كَيشـ
ضـــسياىي ضازةضـــةز دةكـــا . لـــة دابييكسدىـــي 
ــةتواىا    ــاديسي بــــ ــ ؤِزو كــــ ــماي ثطــــ مامؤضــــ

ــادةكسا ــةِزوبووىي ٍــةموو  وئام و ٍــةزوةٍا ِزوب
ــةكاٌ   ــةزوةزدةيي و كؤمةاَليةتيي ــة ث طريوطسفم
كة لة ئازاداية و لةاليةكي تـسةوة بةشـَيوةيةك   
ــدكاز و ذيياـــةي     ــابي و خوَييـ ــةتي قوتـ خصمـ
ثـةزوةزدةيي شمـاىي ضـسياىي ضازةضــةزدةكا .    
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ئــــــــةزكي ىةتــــــــةوةيي 
وىيشــــــــمناىي لَينــــــــاٌ 
ــةو   ــواشَى ئـــــــــ دةخـــــــــ
ــَي   دةضــمكةوتة داكــؤكي ل

ــة يً وبي ــــــازَيصيً بكــــ
ــةزةو   ــةوَلي بــــــــ وٍــــــــ
ثَيشــندىي بــؤي بــدةيً.  
ــةثَيي ِزاثــــؤزتي    ــة بــ كــ
ــازي   ــااَلىةي ئامـــــــ ضـــــــ

( كــة 2015/2016ثــةزوةزدةيي ضــاَلي خوَييــدٌ)  
ــةتي     ــةزوةزدةي حكومـ ــي ثـ ــةٌ وةشازةتـ لةاليـ
ــا     ــادة دةكسَي ــااَلىة ئام ــماٌ ض ــةزَيني كوزدض ٍ
ثوخمــــةى ئامــــازي خوَييــــدىي ضــــسياىي لــــة 

ــ   ــةزوةزدةكاىي طشــ ــيووزي ثــ ــةولَيس ضــ  )ٍــ
ــةزدوو     ــةكاٌ ٍـ ــازةي قوتاةاىـ ــؤك (، ذمـ ودٍـ

قوتاةاىةية  (59بيةِزةتي وئامادةيي )  يقؤىاغ
ٍةزوةٍا ذمازةي قوتابياىي باخضـةى ميـدااَلٌ   

قوتابييــــــة و ذمــــــازةي  (6690و بيــــــةِزةتي )
ــادةيي ) ــاىي ئامـ ــؤي 1914قوتابيـ ــة، كـ ( قوتابييـ

 ( قوتـــابي وخوَييـــدكاز8623ٍـــةزدوو قوىـــاغ )
 لةخؤ دةطسَيا كة بةشماىي ضسياىي دةخوَييً. 
ئَينةب وةك اليةىي ثةيوةىديداز ئـةو بابةتـة   
دةضـا لــة ىــاو دةضــا و بــة دَلَيكــي فساواىــةوة  
ئةو دةضمكةوتة مَيروويية لـة دةضـا ىـةدةيً    
ٍـــةمووماٌ كازبكـــةيً بـــؤ ضـــةزكةوتم ئـــةو 

 ثسؤضةية.

ــةوتي    ــة ِزَيكـــ ــةزوةٍا لـــ ــةو  6/12/2016ٍـــ ئـــ
ــاىي  ــي شمــ ــةزمي   بةشة)بةشــ ــسياىي( بةفــ ضــ

لةاليةٌ ِزاطسايةتي كؤلَيري ثةزوةزدة /شاىكؤي 
ضةالحةديً كسايةوةو ذمـازةى ئـةو قوتابياىـة    
كـــة لـــةو بةشـــة قبـــوَل كـــساوٌ بـــة طـــوَيسةى  
ــااَلو   ــدىي بــ ــي خوَييــ ــةكاىي وةشازةتــ زَييناييــ

 ( قوتابية. 20توَيرييةوةى شاىط  )
ــ      ــةزو بةطشــ ــايي طــ ــدا ثريؤشبــ ــة كؤتاييــ لــ

 كةماٌ دةكةيً وبةتايبـةتي بـؤ  ئازاضمةى طةلة
ٌ      ىئةو قوتابياىـة   .كـة لـةو بةشـة قبـوَل كـساو

جنيـ    كـوثر مامؤضـما )  ثريؤشبايي لةٍةزوةٍا 
وةك ضةزؤكي ئةو بةشة كة عبداالحد( دةكةو 
بةِزاضـ  كةضـَيكي شـياوة بـؤ      ،دةضمييشاٌ كسا
 شوَيم شياو.

***** 
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 0261لة شاَلي خوا حافيسي 

وداوةكاني باط و خساث. لةضةزكةوتو زِ دا يةز وةك لة ضاالَني ثيَصووي 2012لة خوا حافيصي ضالَي 
وداوي شةزِ و ضتةمديدةيي، لة زِ وئاوةدانلسدنةوة، لة ويَساى كسدى، لة داد ثةزوةز و شلطت ييَهاىلة

تؤماز دةكسيَو، واتة ميَروو و داوانة دةضيَتة الثةزِةكاني ميَروو وجةنط لة ئاشيت يتد... يةموو ئةم زِ
 خول دةخواتةوة ذيانيض بةزدةوام دةبيَ. 

دا كة ضالَيَلي قوزس و ثس لة نةيامةتي و ناخؤشي بازودؤخي ضةخت و  2012لة مالَئاوايي ضالَي 
ني مووضة بؤ مووضة خؤزاني ، ضالَي شةزوثيَلداداى و ضالَي قةيساني دازايي ودابةط نةكسدبوو نالةباز

ساقيصدا بيَحلة لة ناكؤكي و دووبةزةكي ضياضي و تائيفي و حصبي و . لةعيَبوو يةزيَني كوزدضتاى
شازوضلةي ودذي طسوثي تريؤزضيت داعض بؤ ماوةي دوو ضالَ لة ئازاداية و ضةنديو شازو ئاييين شةزِ

 طازكسدني شازي موضلَ وناوضةكانيرت. شعيَساق داطريكساوة لةكاتي ئيَطتاط شةزِ بةزدةوامة بؤ زِ
( لة خواي طةوزة دةثازِيَيهةوة و ييوا دةخواشيو ضالَي ئاشيت بيَت بؤ 2012بة ياتين ضالَي نويَ )

يةموو نةتةوةكاني ضةز شةمني وطةيصنت بة ئاماجني خؤياى، يةزوةيا ئاوامتانة كيَصةكاني ضياضي و 
( ببيَتة كؤتايي ياتو بة طسوثي 2012ئاوامتانة ضالَي ) ئابووزي يةزيَني كوزدضتاى ضازةضةزبلسيَت. و

تة دزومشي يةموو ثيَلًاتةكاى و بةزدةوام بيََداعض و فيلسي توندزِةويي، ئاوامتانة ثيَلةوة ذياى ب
بيَت و طةشة بطةنيَت. لة يةزيَنةكةماندا ئاوامتانة مسؤظ وةك ثريؤشتسيو بوونةوةزي ضةز شةمني 

يدا و لةدةضتجيَلي ضالَي تاشةدا جوانرتيو ضةثلة طولَي ثريؤشبايي ئازاضتةي يةذمازبلسيَت. و لة كؤتاي
طةالَني جيًاى دةكةيو و بة تايبةتي ثريؤشبايي ئازاضتةي ثيَصنةزطة قازةمانةكاني ضةنطةزي 
بةزطسيلسدى لة شةزِةف و خاك و نيصتناى دةكةيو. ييوادازيو ضالَي نويَ ببيَتة ضالَي ضةزكةوتو و 

وضالَي بةزدةوام بووني ثسؤضةي خويَهدى لة يةموو قؤناغةكاني خويَهدى و  ضالَي ئاشيت
ضياضي وئابوزي  بةزقةزازبووني ئاضايض و ئازامي و ضةقامطريي ويةزوةيا ضازةضةز كسدني طصت كيَصة

 وكؤمةالَيةتي وكيَصةكاني تس لة يةزيَنةكةماى... 
 كسدنةوةي ئةويض شانطتيدا و فيلسي وويزِ لة 2012 ينة بوو لة ضالَخوشلةزةوةي ئيَدلَ ئةوةي جيَ

 ميَرووي بوَ تدةكسيَ يةذماز دةضتلةوت طةوزةتسيو بةطسيهطرتيو و كة بوو (ضسياني شماني بةشي)
 طةلةكةماى.

 

 وةشازةتي ثةزوةزدة ةتي طصيت فيَسكسدني ضسياني/يبةزيَوةبةزا
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