ُةوؾريواْ و ئةؾلةوتى ٓةظاض غتووْ
تويَصيِةوةيةكى ئةُػطؤثؤهؤدياى غياغية
ز .ععت فتاح محة قاحل
ظاُلؤى غويٌَاُى
كؤهيَصى ظاُػتة ًطؤظايةتيةكاْ
ًاًؤغتاى بةؾى كؤًةهَِاغى

ثيَؿةكى :
هة ضِؤشى .٢٠١٣/١٢/٧هةثاضكى ئاظازى ؾاضى غويٌَاُى أبوؾٔاب ًيواُساضى كطزبوويّ بؤ ئيَواضة خواُيَم ٓةضيةن هةة اامحةس
ًاوةتى و ٓاوضِىَ كاوة –كاضي كاوة ) كة زوو ثيَؿٌةضطةى كؤُى هقى يةةكى غةاهَى  ١٩٨٠بةووْ هةطةهٌَاُةسا ئاًةازةبووْ .ئةةَ
ظاُياضيياُة كة هةَ تويَصيِةوةيةزا ُوغطاوْ وةن باغيَلى ؾةو زواى  ٣٣غايَ ئةو ُٔيَِى ية زضكيَِطا و تويَصةض باغى كةطز بؤيةاْ،
ابوؾٔاب ٓةًوو ووتةكاُى ثؿت ضاغت كطزةوةو ٓةُسيَم ظاُياضى ظياتطيؿى بةبريتويَصةضٓيَِايةوة.
هةبةض ئةوةى ٓةًوو بةؾساضبواُى ئةو ضِوزاوة تةًةُياْ ضِوو هة ٓةوضاظةو كةًرتيِياْ ُعيلةى  ٦٠غايَ زةبيَت ،شًاضةيةةكى ظؤض
خةهَم هةغةض ئةو ضِوزاوة ُوغيوياُة وتويَةصةضيـ ٓةُةسيَم كةةهيَّ و كةهةبةةضى ُوغةيِةكاُياْ ثطِزةكاتةةوة بةة ثةىَ ى ئةةو
ظاُياضياُةى كة هةبةض زةغتيساية وًاوةيةكى زووضو زضيَصة بة ُٔيَِى ثاضاغتو يةتى و ُةيسضكاُةسووْ ،ئةةوةف ةةضظيَلةة هةة ى
تويَصةض ئيَػتا بة ثيَويػتى زةظاُىَ ضِوبةضِوى خاوةْ ةةضظياْ بلاتةوة كة طةىل كوضزة.
هة غِوضى ٓةضيٌَى يةكى اى.ْ.ن ) هة غاهَى  ١٩٨٠دؤضة طريوططفتيَم ٓةبوو كةة ا سةًةةى سةادى دٌةوز ) بةضثطغةياضى
ٓةضيٌَةكة بووُ ،اضِةظاييةكاْ بةضظكطاُةوة بةؤ غةةضكطزايةتى اى.ْ.ن ) ،هةة ئةااًةسا بةضثطغةياضى ٓةةضيٍَ بةاُ كةطا بةؤ
غةضكطزايةتى بةًةبةغتى هيَجيَضيِةوة ،هةو كاتةزا ًاَ دة ي هة كوضزغتاْ ُةبوو ،سةًةى سادى دٌوز غةض بة باهَةكةةى ًةاَ
دة ي بوو كة ثىَ ى زةوتطا اخةتى طؿتى ) ،زةبوو ضاوةضِىَ بلطيَت تا ًاَ دة ي زةطةضِيَتةوة ،بؤيةة هةةباضةطاى غةةضكطزايةتى
بِلةيةكياْ بؤ كطزةوة بؤ خؤى و ئةو ضةكساضاُةى كة هةطةهَى بووْ ،زواى ضةُس ضِؤشيَةم بةةبىَ ثطغةى غةةضكطزايةتى اسةًةةى
سادى دٌوز ) زابةظى بؤ ؾاضباشيَطئةوةف بووة ٓؤى ثةيسابووُى باضططشييَلى ظياتط هة غِوضةكةزا.
بؤ ضِاثةضِاُسُى كاضوباضى ٓةضيٌَى يةةن وبةًةبةغةتى ضاضةغةةضكطزُى تةُةةةشة و باضططشييةةكاْ بةةبطِياضى غةةضكطزايةتى
اى.ْ.ن ) ًة بةختياض كطاية غةضثةضؾتياضى ٓةضيٌَى يةن و زابةظى بؤ غِووضى ؾاضباشيَط ئةوةف بةاضو زؤخةكةةى ئةاهَؤظتطكطز
بةضةو ثيَلسازاُى ضةكساضى زةضوو هة ُيَواْ سةًةى سادى دٌوز كة ثةيوةُسى كطزبوو بة ا سػم ) ةوة وٓيَعةكاُى اى.ْ.ن ) كة
ًة بةختياض غةضثةضؾتياضياْ بوو.
زواى تيَجةضِبووُى ضةُس ًاُةيَم بةغةض ئةو ضِوزاوةزا ،هة طوُسى ااًاهوًة )) بوويّ ٓيَعيَلى ظؤضى اسػم ) هةطةيَ تايةضى عوى
واىل و ةازض دةباضى سةًةى سادى دٌوزٓ.....تس و ضةكساضةكاُياْ هةطةيَ ضةُس ةاتطو باضطرييَلى باضكطاو ٓاتِة ُاو طوُسةكة
و ُةوةغتاْ ،بةضةو طوُسةكاُى طاثيوؤْ و غيتةن ضِؤؾنت.
ئةوة ى ضاويَم بةيَطِيَت بة بالَوكطاوة و ئةزةبيات و ثةيطِةو و ثطؤطةطاَ و كةؤُاطاُؼ و كؤُةطةكةاْ و كؤبوُةةوة فطاواُةةكاْ و
طؤظاضو ٓةواهَِاًةكاُى ئةَ بعوتِةوة ُوىَ ية كة هة زواى ئاف بةتاهَى  ١٩٧٥هة كوضزغتاْ ثةيسابووة ،ئةطاتة ضِاغتيةن ،ئةةَ
داضة دو َُةوةيةكى ضةكساضى بىَ ُةخؿة و ثالْ و ٓةضِةًةكى بؤ زةغةتةبةضكطزُى كؤًةةهَم بةضشةوةُةسى تاي ةةت ثةيةسابووة.
ٓيَعةكاُى ُاو ئةَ دو َُةوةية تةبا ُةبووْ و هة ًوٌالُيَيةكى زضيَصخايةْ و تاةةت ثطِوكيَِسابووْ تا كةاض بةةوة طةيؿةتووة بةؤ
غطِيِةوةى يةكرت ثةُا بطاوةتة بةض ضةن و يةكرت كوؾنت ،يةكيَم هةة ووُةةكاُى ئةةَ ًوٌالُيَيةة ثيَلةسازاُى ضةةكساضى ُيَةواْ
ايةكيَتى و سػم ) بوو كة بةٓؤيةوة ُةوؾريواْ هة يةْ سػلةوة بةزيى طريا .هة ئةااًى ئةو ضِوزاوة بةضةُسيّ ؾيَوة هة يةةْ

ضةُسيّ ُوغةضو بةؾساضبواُى ئةو ضِوزاوة بة ضاغت و ٓةهَة هةغةض ئةو ططتِة ُوغطاوة ،يةكيَم هةو ُوغيِاُة ئةةَ ُوغةيِةية كةة
تويَصةض وةن تويَصيِةوةيةكى ظاُػتى هة بواضى ظاُػتى ئةُػطؤثؤهؤديازا زةيِوغيَت و تويَصيِةوةكة ثيَلٔةاتووة هةة غةىَ بةةف و
ٓةضبةؾيَم زوو تةوةض هة خؤزةططيَتٓ ،ةض تةوةضيَم ضةُس بابةتيَم زةغت ُيؿاْ زةكات ،بةؾى غىَ يةَ ثيَم زيَت هة زةضئةااَ و
ضِاغجاضزةو ثيَؿِياضو غةضضاوةكاْ و كوضتةى تويَصيِةوةكة بة ظًاُى عةضةبى و ئيِةويعىٓ .يةوازاضيّ ئةةَ تويَصيِةوةيةة غةوزيَم
بةةيةُيَت و ٓةُسيَم هة كةَ و كوضِى ُوغيِةكاُى ثيَؿرت تيَطو تةغةهرت بلةات و ٓةةضوةٓا ئةةَ ُوغةيِة ب يَتةة بِاغةيةةن بةؤ
تويَصيِةوةى ظاُػتى تط هةغةض ئةو ضِوزاواُة و خعًةتيَم بلطيَت هة ضِةوتى ظاُػتى ئةُػطؤثؤهؤديازاو كةةهيَِيَلى ثةضتوكداُةةى
كوضزى ثطِبلاتةوةو ،ظيازةيةكى ظاُػتيـ خباتة غةض ظاُػتى ئةُػطؤثؤهؤدياى غياغى.

تويَصةض

بةؾى يةكةَ

تةوةضى يةكةَ  :ئةَ تةوةضة ئةَ بابةتاُةى خواضةوة هةخؤ زةططيَت :

كيَؿةى تويَصيِةوة ،ططُةى تويَصيِةوة ،ئاًااى تويَصيِةوةً ،يتؤز و ضِيَ اظى تويَصيِةوةٓ ،ؤكاضةكاُى تويَصيِةوة

كيَؿةى تويَصيِةوة:
ططُةرتيّ و ةوضغرتيّ كاضى ُوغيِى تويَصيِةوة ،زةغتِيؿاْ كطزُى كيَؿةى تويَصيِةوةكةيةة ،بةؤ تويَصيِةةوةى ظاُػةتى ى
تويَصةض ططُةة ضؤْ كيَؿةى تويَصيِةوةكةى زياضى زةكات ضوُلة ئةو كيَؿةية هةغةضةتاى زةغتجيَلطزُى تويَصيِةوةكةوة تا كؤتايى
تويَصيِةوةكة ٓةًوو ثيَويػتييةكاُى ئةو تويَصيِةوةية زةغتِيؿاْ زةكات ،وةن ضِيَةايةن واية كة ضةؤْ زةغةتجيَسةكات وزةطاتةة
ئةاآَ ،ةضوةٓا كاض ئاغاُى زةكات بؤ تويَصةض كة ضؤْ ثالْ زابطِيَصيَت ،وة ضؤْ بةثىَ ى ثالُةكةى بابةتةكاُى ضِيَةم خبةات و
ضِيعبةُسياْ بلات بة ثىَ ى ئةوثالُةى ياْ ئةو ضِيَ اظةى كة زايِاوة هةغةضى بطِوات تا زةطات بة كؤتةايى تويَصيِةوةكةة.كيَؿةةى
تويَصيِةوة هةضِىَ ى ثطغياضو وة ًَةوة تويَصةض ثىَ ى زةطات يا ٓةهَويَػتيَلى ُاضِؤؾّ و ؾاضاوة ٓةية تويَصةض ئاؾلطاى زةكات ،واتةا
بووُى خاهَيَلى واظ ياْ كةَ و كوضتيةن ياْ طريوططفتيَم ٓةية هة يةكيَم هةةبواضةكاُى شيةاْ كةة ثيَويػةتى بةة ووضزبوُةةوة و
ضاضةغةضكطزْ ٓةية .ا )١تويَصةض هةَ تويَصيِةوةيةزا ٓةغتى بةوة كطزووة ٓةهَويَػتيَلى ُاضِؤؾّ و ؾاضاوة ٓةية كة ثيَويػةتى بةة
ئاؾلطاكطزْ زةبيَت ،كة بؤ ًاوةيةكى زووضو زضيَص بة ُٔيَِى ثاضيَعضاوة و كةؽ باغى ُةكطزووة بؤية بة ثيَويػتى زةظاُيَةت و هةبةةض
كؤًةهَيَم ٓؤكاضى بابةتى و خؤيى ئةو ٓةهَويَػتة ئاؾلطابلات و وة بيلات بةة ُاوُيؿةاُى ئةةَ تويَصيِةةوة ظاُػةتيية ،تويَةصةض
ٓةوهَى زاوة كيَؿةى تويَصيِةوةكة هةطةيَ ُاوةضؤكى تويَصيِةوةكة ٓاوغةُ بلات و بياْ طوايَِيَت ،ضةوُلة بةاؽ هةة ضِوزاويَةم
زةكات هة كات و ؾويَِيَلسا ضِويساوة كة ئةو ُاوُيؿاُة ياْ ئةو كيَؿةية ثطِاوثطِ هةطةهَيسا زةطوايَت هة ٓةًوو ضِويةكةوة بؤية ئةو
كيَؿةيةى ُاوبطزوة بة اُةوؾريواْ و ئةؾلةوتى ٓةظاضغتووْ ) ئةو ٓةهَويَػةتة ُاضِؤؾةّ و ؾةاضاوةية كةة بةة ُٔيَِةى ثةاضيَعضاوة
ثةيوةغتة بة كةغايةتى ُةوؾريواُةوة و زةبوو هةو ئةؾلةوتةزا ئةااَ بسضيَت بة ََ هةبةض كؤًةهَيَم ٓؤ كة زواتط باؽ زةكةطيَّ
ٓةهَويَػتةكةو ضِوزاوةكة ئةااَ ُةزضا وة بة ُٔيَِى ًاُةوة تا ُوغيِى ئةَ تويَصيِةوةية ئاؾلطاياْ زةكات.

ططُةى تويَصيِةوة :
ٓةًوو تويَصيِةوةيةكى ظاُػتى ططُةى خؤى ٓةية دا ئةو ططُةية تيوضى بيَت ياْ ثطاكتيلى ،ئةوةؾة تويَصيِةوةى ظاُػتى هةة
ُوغيِى تط ديازةكاتةوة ضوُلة ٓةًوو تويَصيِةوةيةكى ظاُػتى هة ضِووى تيوضي و ثطاكتيلى يةوة كؤًةةهَيَم ططُةةى زةغتِيؿةاْ
زةكات ،بة واتايةكى تط ٓةًوو تويَصيِةوةيةكى ظاُػتى ططُةى يةكةى هةوةزاية تا ضةُس زةتواُيَت غووز بةةيةُيَت بة ظاُػةت و
كؤًةهَةآ ،ةُسيَم هةو تويَصيِةواُة غووزى خيَطاياْ زةبيَت هة بواضةكاُى ضِاًياضى و كؤًة َيةتى هةة وو َتةسا .ا )٢ططُةةى ئةةَ
تويَصيِةوةية ئةوةية هة ضِوى تيوضى و هة ضِوى ثطاكتيلى يةوة تويَصةض ضةُسيّ ٓةهَويَػت و ضِوزاوى ضاغةتى ووْ بةوو بةاؽ زةكةات
زةياخناتة ضِوو كة هة ُووغيِةكاُى ثيَؿوتط باؽ ُةكطاوْ و خؤى بة ثطاكتيلى بةؾساضى كطزووة تياياُسا ،يةاْ هةة بريكةطاوْ و
ياْ ُةياْ وويػتووة باؽ بلطيَّ ياْ بة ضِاغت و زضوغتى وةن خؤياْ تؤًاض ُةكطاوْ.دةةة هةةوةى تويَةصةض ٓةهَويَػةتيَلى ُٔيَِةى
ئاؾلطا زةكات كة ًاوةى  ٣٣غاهَة بة ُٔيَِى ثاضيَعضاوةٓ ،ةضوةٓا ٓةهَةةى ٓةُةسيَ هةة ُووغةيِةكاُى تةط ضاغةت زةكاتةةوة ،وة
ئاًاشةف زةزات بة ثؿرتِاغتلطزُةوةى بةؾيَم هة ُووغيِةكاُى تطٓ ،ةضوةٓا ئةَ تويَصيِةوةية ططُةى زةبيَت هةة بةواضى ًيَةصوو و
كوتووضو كؤًة َيةتى و ضِاًياضى طةىل كوضززا بة تاي ةتى بؤ ئةو كةغاُةى كة خةضيلّ بة ُووغيِةوةى ًيَصوو ،ياْ بؤ ئةواُةى كة
غةضةاهَّ بة غياغةت كطزُةوة ،دةة هةواُة ئةَ تويَصيِةوةية ظيازةيةكى ظاُػتيية هة بواضى ظاُػتى ئةُػطؤثؤهؤدياى غياغةيسا
ٓةضوةٓا ططُةيؿةى ٓةيةة هةة ضِةوتةى خةةبات و تيَلؤؾةاْ بةؤ ئةواُةةى هةةو بةواضةزا كاضزةكةةْ و وة خويَِةسكاضاُى ظاُػةتى
ئةُػطؤثؤهؤديا هة ظاُلؤكاُسا غووز زةبيِّ هةَ دؤضة تويَصيِةواُة و ضاوكطاوة زةبّ بةضاً ةةض بةة ظؤض ضِوزاو و ٓةهَويَػةتى ئةةو

كةغاُةى كة هةو غةضزةًةزا خةباتياْ كطزوة ٓةضوةٓا ئةَ تويَصيِةوةية ططُةى ٓةية بؤ ئةواُةى كة باغى ئةو ضِوزاوةياْ كطزووة
بة ُةظاُني بيَت ياْ بة ًةبةغت تووؾى ٓةُسيَم ٓةهَةى ظاُػتى بوْ كة ثيَويػتياْ بة ضاغت كطزُةوة ٓةية.

ئاًااى تويَصيِةوة :
ٓةًوو تويَصيِةوةيةن كة بؤ ًةبةغتى ظاُػتى بِوغطيَت كؤًةهَيَم ئاًاُر هة خؤ زةططيَت دا ئةو ئاًاااُة ثةيوةغت بةّ بةة
كؤًةهَةاوة ياْ تويَصيِةوةكةوة ياْ تويَصةض خؤيةوة ياْ ٓةض ئاًاايَلى تط كة هةة تويَصيِةوةكةةزا زةضزةكةةوْ ،ئاًةااى ئةةَ
تويَصيِةوةية ئةوةية تويَصةض زةيةويَت كؤًةهيَم خاهَى ططُ كة ثةيوةغنت بة كيَؿةى تويَصيِةوةكةةوة ئاؾةلطابلات و بياخناتةة
ضِوو كة ططُةةكاُياْ ئةًاُةْ :
 -١ئاؾلطاكطزُى ٓةُسيَم ضِاغتى هةو ضِووزاوةزا.
 -٢ئاؾلطاكطزُى ٓةهَويَػتى ٓةُسيَم كةؽ كة هة ُووغيِةكاُى ثيَؿرتزا باؽ ُةكطاوْ.
 -٣ئاًاشةزاْ بة ٓةهَويَػتى زووفاةى ااالزدواجية ) ى ٓةضيةن هة ًة بةختياضو غا ض ععيع هة كاتى ضِوزاوةكةزا.
 -٤وة ًَساُةوةى زاواكطزُةى كؤًةةهَيَم كةةؽ كةة زاوايةاْ هةة تويَةصةضكطزوة ضةةُس بةؾةساضبوة هةةو ضِوزاوةزا وةن خةؤى
بيِوغيَتةوة.
 -٥بةضضاوضِوُى خويَِةضو ٓةُسيَم هة زةظطاكاُى ضِاطةياُسْ هة ضِاغت و زضوغتى ئةو بةؾةى ضِوزاوةكةة و زووضكةوتِةةوة هةة
باغلطزُى ئةو ضِوزاوة بة ٓةهَة و بؤ ًةبةغتى تاي ةتى.
 -٦ئاًاشةزاْ بة ٓةهَويَػتى ٓةضيةن هة ًاًؤغتا ثؿلؤ ،غاًاْ افطح) ،سةًةى قةًوْ ،محةئةًيِى فةتاح هة و ضِوزاوةزا.
 -٧زووايّ ئاًااى تويَصةض ئةوةية ٓاوضِىَ و بطازةضة زيَطييِةكاُى ئاطازاضبلطيَّ كة ئةطةض ئةواُيـ ضِوبةضِوى ٓةهَويػتى هةو
دؤضةى ئو بوُةتةوة ،ئةواُيـ وةن تويَصيِةوةى ظاُػتى ياْ وةن ٓةض دؤضة ُوغيِيَلى تط كة خؤياْ بة باؾى ئةظاُّ بيدةُة
غةض ضِوثةضى كاغةظو بيةيَطُِةوة بؤ طةىل كوضز و كؤًةهَةاى كوضزةواضى ضوُلة هة كؤًةهَيَم ضِوةوة خعًةت بة طةىل كوضز زةكةْ.

ًيتؤزى تويَصيِةوة :

تويَصيِةوةى ظاُػتى ثةيطِةوى ًيتؤز زةكات ،واتا تويَصيِةوةى ظاُػتى بةبىَ ًيتةؤز غةةضكةوتوو ُابيَةت ،بؤيةة ٓةةًوو
تويَصيِةوةيةن ًيتؤزيَم ياْ ضةةُس ًيتؤزيَةم بةةكاضزيَِيَت ،وة هةة ضِىَ ى ٓةُةسيَم هةة ئاًطاظةكاُياُةةوة ظاُياضييةةكاُى
كؤزةكاتةوة و ٓةُةاو بة ٓةُةاو ضِيَلى زةخات و تا كؤتايى هة ضِيَضلة غةضةكييةكة ُازاتً ،يتؤز بة ثىَ ى كيَؿةو بابةةتى
تويَصيِةوةكة و بة ثىَ ى تويَصةض وة ٓةُسىَ داض بة ثىَ ى كات و ؾويَّ زةطؤضِيَتٓ ،ةًوو ًيتؤزيَم ئاًطاظى تاي ةتى خؤى ٓةية
كة بة ٓؤياُةوة ظاُياضى كؤزةكطيَتةوةً ،ةضز ُية تويَصةض بؤ تويَصيِةوةيةن تةُٔا يةةن ًيتةؤز بةةكاضبٔيَِيَت ٓةُةسىَ دةاض
كيَؿةى تويَصيِةوةكة ئةوة زةخواظيَت تويَصةض ضةُس ئاًطاظيَلى ضةةُس ًيتةؤزيَلى ديةاواظ بةةكاض بٔيَِيَةت.تويَةصةض بةؤ ئةةَ
تويَصيِةوةية ئاًطاظى ضةْ ًيتؤزيَلى دياواظى بةكاض ٓيَِةاوة و هةة ضِىَ ياُةةوة ظاُياضييةةكاُى كؤكطزؤتةةوة ،وةن ًيتةؤزى
ئةتِؤططافى خؤيى امنهج أثنوورااي اذوتا  ،ئةَ ًيتؤزة زةهَيَت تويَصةضةكاْ بؤياْ ٓةية بةثىَ ى بابةتةةكاُياْ باغةى
ثطؤشةيةن ياْ ضِوزاويَلى ًيَصوويى ظاضةكى بلةْ وةن طيَطِةضةوةيةن يا ضريؤن ُوغيَم.ا )٣دةة هةةَ ًيتةؤزة ضةةْ ئةاًطاظيَلى
ًيتؤزى ًيَصوويؿى بةكاض ٓيَِاوة كة هة ضةُس غةضضاوةيةن وةن ُووغني ُوغطاوةتةوة و ئاًاشة بة ضةُس ُووغةيِيَلى ديةاواظ
زةكات كة ٓةضيةكةياْ بة دؤضيَم باغى ضِوزاوةكةياْ كطزووة هةة ُوغةيِةكاُسآ ،ةةضوةٓا ضةةْ ئةاًطاظيَلى تةطى ًيتةؤزى
ثيَلٔاتةى فةضًاُى (اذبناء اذوظيف بةكاضٓيَِاوة هة كؤكطزُةوةى ظاُياضييةكاُيسا وةن ئاًطاظةكاُى ا بيِني اذمالحظوة،
بيِني بة بةؾساضى كطزُةوة – اذمالحظوة باذمشواارة  ،هيَةطةزا زةضزةكةةويَت ظؤضى بةةكاضٓيَِاُى ًيتؤزةكةاْ و ديةاواظى
بةكاضٓيَِاُياْ بة ثىَ ى دؤضى تويَصيِةوةكة بووةُ ،ةن دياواظى تويَصةض.ا )٤ئةَ تويَصيِةوةية باؽ هة ضِوزاويَم زةكةات كةة

تويَصةض تيايسا بةؾساضبووة بة ثىَ ى ئةو ًيتؤزاُة و هة ضِىَ ى ٓةُسيَم هة ئاًطاظةكاُياُةوة ظاُياضييةكاُى كؤكطزؤتةوة و هةَ
تويَصيِةوةيةزا زةياخناتة ،ضِوو كة هة ُوغيِةكاُى ُوغةضةكاُى ثيَؿوتطزا ئاًاشةياْ ثىَ ُةزضاوة.

ٓؤكاضةكاُى تويَصيِةوة :
ئةو ٓؤكاضاُةى كة ثاهَِةض بووْ كة تويَصةض ئةَ تويَصيِةوةية ئةااَ بسات ئةًاُةى ى خواضةوةْ:
 -١تةًةُى تويَصةضو ابوؾٔاب و ًة بةختياضو ُةوؾريواْ بةضةو ٓةوضاظ ٓةهَلؿاوة و ًاوةيةكى زوضو زضيَصيـ ٓةهَويَػتةكة بة
ُٔيَِى ثاضيَعضاوة ،ئيرت ثيَويػت زةكات ئةو ُٔيَِى ية ئاؾلطابلطيَت.
 -٢هة ًيواُساضى يةكةى ضِؤشى  ٢٠١٣/١٢/٧ى ثاضكى ئاظازى ،ابو ؾٔاب هةبةض ضاوى تويَصةضو ًيواُةكاْ دةختى كةطزةوة
هةغةض ضِاغتى ضِوزاوةكة و ٓةهَويَػتةكة كة كاتى خؤى بة ثىَ ى ثالُيَم كة ابوؾٔاب زاضِيَصةضى بووة ،تويَصةض ُيَةطزضاوة بةؤ ى
ُةوؾريواْ هةطةيَ وةفسى طاتوطؤكةزا.
 -٣ظؤضيَم هة كةؽ و يةْ و زةظطاكاُى ضِاطةياُسْ باغى ئةو ضِوزاوةياْ كطزووة ،بة ى تويَصةضةوة ثيَويػتة ئةةوةى تويَةصةض
بةؾساضبووة تيايسا وةن خؤى بيداتة ضِوو.
ً -٤اوةى  ٣٣غايَ تيَسةثةضِيَت بةغةض ئةو ُٔيَِى و ضِوزاوةزا ٓيَؿتا ًوٌالُىَ ى ُيَةواْ ُةوؾةريواْ و ًةة بةةختياض كؤتةايى
ُةٓاتووة ،تاظة بة تاظة ٓةضيةكةياْ زةبِة خاوةُى ضِيَلدطاو و كوتوةيةن اى.ْ.ن ) زابةف زةكةْ بةغةض خؤياُسا.
 -٥دياواظى ُوغيِةكاْ هةغةض ئةو ضِوزاوة هة يةْ ٓةضيةن هة ُةوؾةريواْ و ًاًؤغةتا ثؿةلؤ و سةًةةى سةادى دٌةوز و
هيصُةيةن هة ضِؤشُاًة ُووغاْ كة تؤًاضياْ كطزووْ.
 -٦ئاؾِاكطزُى ئةو زياضزة ُةؾاظو ُازضوغتة بة كؤًة َُى خةهَلى كوضزغتاْ بة طؿتى و غياغية ُةوىَ كةاْ بةة تاي ةةتى،
ئةواُةى كة ف و طةظافى خةباتى ضيِايةتى و ُةتةوايةتى و ُيؿتٌاُيياْ ىلَ زةزا و ضةكياْ ٓةهَةطت وو زشى ضِشيٌَى بةعؼ
ض ًوٌالُيَيةن ٓةبوة هة ُيَواُياُساو ئةااَ و كؤتايى يةكةى بة ضى طةيؿتوة.
 -٧زوايني ٓؤكاض ئةوةية بةؾيَلى ظؤض هة خويَِسكاضى ظاُلؤ ثطغياضى ئةو ضِوزاوةياْ هة تويَصةض كطزوة كةة هةة غةضضةاوةكاُسا
خويَِسوياُةتةوة ،زةضباضةى ئةو ضِوزاوة و ئةو دياواظياُةى كة ٓةية هة ُيَواْ ُوغيِةكاُسا كة ٓةةض يةكةةياْ بةة دؤضيَةم
باغياْ هة ضِوزاوةكة كطزووة.

تةوةضى زووةَ  :ئةَ تةوةضة باؽ هةة ضةةًم و ظاضاوة غةةضةكييةكاُى ئةةَ كيَؿةةية زةكةات كةة ئةةواُيـ ُةوؾةريواْ و

ئةؾلةوتى ٓةظاضغتووتّٓ ،ةضوةٓا ضةُس ظاضاوةيةكى ُاغةضةكى تط بة كوضتى زةغت ُيؿاْ زةكات.

ُةوؾريواْ :
ًطؤظيَلى كوضزة و هةغاهَى  ١٩٤٤هة غويٌَاُى هةزايل وة و خيَعاُساضةو ئيَػتا زاُيؿتووى ؾةاضى غةويٌَاُى يةةٓ ،ةةض هةة
تةًةُى ويسا ئاهوزةى غياغةت بووة و ثةيوةُسى بة ضِيعةكةاُى ثةاضتى زكةوكطاتى كوضزغةتاُى عرياةةةوة كةطزووة ،هةة
ديابوُةوةكةى غاهَى  ١٩٦٤هة طةيَ باغلى دة ىل زا بووة ،هة غاهَى  ١٩٦٨زا طؤظةاضى ضِظطةاضى زةضكةطزووة ،هةة غةاهَى
 ١٩٧٠كوضزغتاُى دئَيَؿتووة و ضؤتة وو َتى ُةًػا و هةوىَ زضيَصةى بةة خويَِةسْ زاوة و ًادػةتةضى هةةبواضى غياغةةتسا
تةواوكطزووة ،زوابةزواى ئةوة غةضةاهَى خويَِسُى زكتوضا بووة هة غاهَى  ١٩٧٥كة ى.ْ.ن زاًةظضا بةؾساضى كطزووة و بوة بة
ئةُساًى زاًةظضيَِةضى ئةو ُيٌضة ضِيَلدطاوة و زكتؤضاكةى تةواو ُةكطزوة و هة غاهَى  ١٩٧٧طةضِاوةتةوة كوضزغتاْ و هة ضياى
ةةُسيى زضيَصةى بة خةباتى ضةكساضى زاوة.
هة غاهَى  ١٩٧٠كة كؤًةهَةى ًاضكػى هيِيِى زاًةظضاوة ئةو يةكيَم بوة هة زاًةظضيَِةضاُى ،هةةو ًاوةيةةزا كةة خةةضيلى
خويَِسْ بوة و هة كوضزغتاْ زووض كةوتؤتةوة تيَلةيَ بوة بة شياْ و ئايسؤهؤدياى ئةوضوثى و ٓعضى غياغةى طةؤضِاُى بةغةةضزا
ٓاتوة و وضزة وضزة بطِواى بة ئايسؤهؤدياى ضةخ واظ بوة.بة ٓةضدؤضيَم بوة هة زواى طةضِاُةوةى بؤ كوضزغةتاْ كةة ائةاضاَ )
غلطتيَطى كؤًةهَة كوشضاوة ُةوؾريواْ بةضثطغياضيَتى غلطتيَطى كؤًةهَةى ضِةاسةضاُى كوضزغتاُى خطاوةتة ئةغةتؤ ٓةةضوةٓا
كةغى يةكةًى ُاو اى.ْ.ن ) بوة هة غيابى دة ي تاهَةباُيسا و ديَةطى ٓةًيؿةيى دة ي تاهَةباُى بوة تا ٢٠٠٩/٧/٢٥
كة هة اى.ْ.ن ) زيَتة زةضةوة و ضِيَلدطاويَلى ُوىَ زازةًةظضيَِيَت بة ُاوى ابعوتِةوةى طؤضِاْ ) و زةبيَتة ضِيَلدةضى ئةو ضِيَلدطاوة
ُوىَ ية تا ئيَػتا بةضزةواًة.
ُةوؾريواْ ضةُس ظًاُيَم زةظاُيَت و غياغةمتةزاضيَلى طةوضةى كوضزة ةاهَ وى دؤضةٓا خةباتة وةن خةةباتى ضِؤؾةِ ريى و
زبوؤًاغى و غياغى و ضةكساضى وٓ.....تس .ضةُسيّ ثةضتوون و ُوغني و ووتاضى بالَوكطاوةى ٓةية .كةغايةتيةكى كة ًةسو و
ةػة ضِق و ةػة هة ضِوة ،كةغيَلى خاكى ية و دةةضة كيَؿيَلى ثوة يةكة ،بؤ ٓةضكةغيَم بيةويَت غةضى خبات ياْ بيؿليَِيَت هة
تواُايسا ٓةية و زةيلات ،ئةو خةغوَةتاُة كةغايةتيةكياْ بؤ ُةوؾريواْ زضوغت كطزوة ى ٓةُسيَم خةهَم ضِيَعيَلى ظؤضى ىلَ
بةرييَت ،وة ى ٓةُسيَلى تط زشايةتيةكى ةوضؽ بلطيَت .ا )٥ئةطةةض بةة زضيَةصى هةغةةض كةغةايةتى ُةوؾةريواْ و ضِةُةر و
ًاُسوبوُى و خةبات و تيَلؤؾاُى بِوغطيَت بة زةياْ تويَصيِةوة و كتيَ ى طةوضة تةواو ُابيَت بؤ تويَصيِةوةيةكى زيةاضيلطاوى
وةن ئةَ تويَصيِةوة ظاُػتى ية ئةوةُسة بةغة كة وةن ظاضاوةيةن هةغةضى بِوغطيَت.

ئةؾلةوتى ٓةظاض غتووْ :
ئةؾلةوت غةضغا ياْ ُوا يا ثةُاطايةكى غطوؾتى ية كة ظؤضداض هةؾاخةكاُسا زضوغت بوة .ئةؾلةوت دؤضى ظؤضة هةة ضِوى
ثيَلٔاتة و طةوضةو بضوكى و كؤْ و ُوىَ ى و ثاْ و زضيَصى و ةوهَى هةغةض ضِوى ظةوى ،ئةو ٓؤكاضاُةى كة كاضيةاْ كطزؤتةة غةةض
زةغتِيؿاْ كطزُى ضِواهَةتى ديؤًؤضفؤهؤديةتى ئةؾلةوتةكاْ ظؤضْ هةٓةًوياْ زياضتط ضِوخاُى تويَلوَى ظةوى و تواُةوة و ؾي
بوُةوةى ثيَلٔاتة كاُعاييةكاُى بةضزةكاُة بة ٓؤى ئاوةوة ،يةكيَم هةة ظاُاكةاُى ديؤًؤضفؤهةؤدى اهؤبيةم ) زةهَيَةت ٓةؤى
زضوغت وُى ئةؾلةوتةكنت زةطةضِتةوة بؤ ؾى بوُةوةى بةضزة طةضيِةكاْ و ئةو كةضةغتاُةى كة بةضزةكاُياْ ىلَ زضوغةت بةوْ
هةطةيَ ئةو كوْ و كةهةبةضاُة كة هة ُيَواْ ضيِة بةضزيِةكاُةسا ثةيةسابوْ ئاغةاُلاضى زةكةةْ بةؤ ٓاتوضةؤكطزُى ٓؤكةاضة
اديؤكيٌياويةكاْ ) بةضزةكاْ زائةخوضيَّ و ؾى زةبِةوة بة تاي ةتى ئةو بةضزاُةياْ كة ثيَلٔاتةكةياْ واظة ،يةةكيَم هةة
ضِاغتية ظاُػتية غةمليَِطاوةكاْ ئةوةية ،زووةَ ئؤكػيسى كاضبؤْ كة هة ُاو ئاوزاية ٓؤكاضى ؾى كطزُةوةى ضيِة بةضزيِةكاُة
و زةبيَتة خؤضكة و كوْ كطزُى بةضزةكاْ و ئةوةف زةبيَتة ٓؤى ثةيسابوُى ئةؾلةوت.ا )٦هةة ُةاو ئةؾةلةوتةكاُسا دؤضةٓةا

ثيَلٔاتةى كيٌياويياْ تيا زةغت زةكةويَت بة تاي ةتى خوىَ كاْ و كاهػيوَ و قؤزيوَ وثؤتاغيوَ و ٓةتا زةطاتةة بةاضوت و
دؤضةٓا ثةييِى ئةُساًى و ُائةُساًى تط ،دةة هةوة بةٓؤى كاضهيَم و تواُسُةوة وة ضةُسيّ دؤض كؤهَةكةى طةضيِى بةضزيّ
زضوغت بوْٓ ،ةُسيَلياْ هة ًيضى ئةؾلةوتةكةوة بؤ خواضةوة ؾؤضِبوُةتةوة ثىَ ياْ زةوتطيَت ا غتا كتيت stalactites -
) ٓةُسيَلى تطياْ هة بِى ئةؾلةوتةكاُةوة بؤ غةضةوة ٓةهَتؤةيوْ ياْ بةضظ بوُةتةةوة ثيَيةاْ زةوتطيَةت ا غةتا يت -
 .)stalagmitesا )٧زوض ُية ئةؾلةوتى ٓةظاضغتوْ هةودؤضةياْ بيَت.
ئةؾلةوتى ٓةظاضغتوْ زةكةويَتة ضياى غوضيَّ هة باكوضى ضِؤشٓة َتى ؾاضى غيسقةازق بةة زوضى  ٢٥-٢٠كةٍ غةةض بةة
ثاضيَعطاى غويٌَاُية ،هةَ ئةؾلةوتةزا ت ويَةصةض سةةوت ؾةةو و ؾةةف ضِؤش هةطةة َي ُةوؾةريواُسا ًاوةتةةوة ثةيَـ  ٣٣غةايَ
هةًةوبةض ،زةًى ئةؾلةوتةكة ُيٌضة كةواُةيى ية ضِوى كطزؤتة ؾاضةظووض بةة ئاضاغةتةى زةضياضةةى زةضبةُةسناْ ثؿةتى
كطزؤتة طوُسى زةضةطو َْ و كاُيَػلاْ ،بةضظى هة ئاغةتى ضِوى زةضيةاوة ُعيلةةى  َ ٥٠٠-٤٥٠زةبيَةت ،ثيَلٔاتةكةةى هةة
ضةُسيّ دؤض بةضز ثيَلٔاتوة بةؾيَلياْ بةضزى ئاططيني و بةؾيَلى تطيةاْ طةضةييِّ و ٓةُةسيَلياْ خةوىَ ْ و ضةةُسيّ دةؤض
ثةييِى ئةُساًى و ُائةُةساًى و ثاؾةةضِؤى ئةاشةيَ و باهَِةسةكاُى تيَسايةة ،زوض ُيةة هةةكاتى ثيَلٔاتةةى ضةياكاُسا ئةةو
ئةؾلةوتةف زضوغت بوبيَت بة ََ ٓةُسيَم كؤهَةكةى طةضني كة بةضضاو زةكةوْ هة ئةؾلةوتةكةزا وةن اكؤهَةكة يةا غةتوْ )
واْ ئةواُة خوىَ و بةضزى طةضيِّ كة بة زضيَصى ًيَصووًازةى طةضيِى تواوة ية بة ٓؤى باضاُةوة هةغةض يةةن ُيؿةتوة و ئةةو
كؤهَةكاُة زضوغت بووْ .هةُاوةوة ظؤض فطاواْ و ةوهَة ،هة ٓةُسيَم ديَةازا هة ظةوى يةوة بؤ ًيض  َ٦بةضظة وة هة ٓةُسىَ ؾويَِى
تطزا بةضظىيةكة كةَ زةبيَتةوة ،ئةو شًاضة ظؤضة غتوْ و كؤهَةكة خوىَ ياُة كة هة ًيضةوة بؤ خةواضةوة ؾةؤضِبوُةتةوة ،يةا هةة
ظةوى يةوة ٓةهَتؤةيوْ و بةضظبوُةتةوة هة ئةااًى ئةو كاضهيَلة كيٌياوى يةوة بوة كة غايَ هةةزواى غةايَ ًةازة طةضةيِةكة
هةغةض يةن ُيؿتوة ؾيَوة غتوُيَلى زضوغت كطزوة ،هةواُةية ئةوةف بوبيَت بة ٓؤ كة ئةو ئةؾلةوتة بةةو ُةاوةوة ُاوُطابيَةت
آةظاضئةغتوْ – ٓةظاضغتوْ ) هة يةْ ئةو خةهَلاُةوة كة هةو غِوضةزا ديَةريبوْ و ضِىَ ياْ كةوتؤتة ئةو ئةؾلةوتة .كةوضز
بؤ طةوضةبوْ يا طةوضةكطزُى ؾتيَم ٓةظاضيَم زةزاتة ثاهَى بؤ طةوضة كطزُى ئةؾلةوتةكة و ظؤضكطزُى غتوُةكاُيـ ٓةةظاضيَم
خط اوةتة ثايَ ئةغتوْ اغتوْ ) بة ٓةضزوكياُةوة ظاضاوةيةكى هيَلسضاو ثيَلٔاتوة و بة آةظاضغتوْ ) ُاوُطاوة بؤ ُاغيِى ئةةو
ئةؾلةوتة و هةو غاتةوة تا ئيَػتا ئةو ئةؾلةوتة بة ُاوى ئةؾلةوتى ٓةظاضغتوْ ُاغطاوة هة ُاوضةكةزا.
هة ًاُةى يةكى غاهَى  ١٩٨١تويَصةض ضوة ئةو ئةؾلةوتة هةو كاتةزا غةىَ ضِؤش بةةفطباضى و ضةياكةى زاثؤؾةى ٓاتوضةؤ
هةزةضةوةى ئةؾلةوتةكة ئاغاْ ُةبوو بؤية تويَصةض ٓةًوو كاتةكةى هة ئةؾلةوتةكةزابةغةض زةبطزو ئةًاُةى بيِيوة :
ُ -١عيلةى  ١٥٠ضةكساضى اسػم ) هة ئةؾلةوتةكةزا بووْ.
 -٢بِلةيةكى ثيَؿٌةضطةكاُى سعبى ؾيوعى عرياةى ىلَ بوو كة اتوفيقى سادى ) ٓةهَةظةيى هيَجطغةطاوى بةووٓ ،ةةضوةٓا
زيويَلياْ ٓةبوو ثاهَتؤيةكى زضيَصى هةبةضزابوو ُاوى ا ح.ؽ.ؽ ) بوو زةياْ وت داغوغة و هةوؾةواُةزا بطزياْ بؤ ٓةهَةظة
و كوؾتي وياْ.
 -٣ؾيَذ كاوةى ؾيَذ هةتياى سةفيسو ضةُس ضةكساضيَلى هةطةهَسابوْ ،ئةواُيـ هةوىَ بوْ.
 -٤ئةُساًاُى وةفسةكة ا اي سليٍ  +ةازض ضؾيس  +عوى كالَؾيِلؤف ) هةطةيَ كؤًةهَيَم ضةكساض شًاضةياْ ُعيلةي  ١٥كةؽ
زةبوْ ئةواُيـ هةوىَ بوْ.
ُ -٥ةوؾريواْ و غاًاْ افطح ) ،ئيٌَةف هةًاوةى ئةو ضةُس ضِؤشةزا تويَصةض و ضةكساضيَلى هةطةهَسابو بة ُاوى اسةًةى قةًوْ
– سةًةى وةغتا غةفوضى قةًوُى ٓةهَةظةيى ) ٓةًوو هة ئةؾلةوتةكةزابويّ.
ئةو ٓةًوو خةهَلة هةبةؾى ثيَؿةوةى ئةؾلةوتةكةزابوْٓ ،يَؿتا بةؾى ثؿتةوةى ئةؾةلةوتةكة هةبةةض تةاضيلى زياضُةةبو
ُاظاُطيَت فطاواُى و ةوهَيةكةى ضةُس ئةوةُسةى تطة ،هةو بةؾةى ثيَؿةوةى ئةؾلةوتةكة ضةُسيّ ئاطط ئةكطايةةوة ضِوُةاكى
يةكةى هة زةضةوةى ئةؾلةوتةكة زياض ُةبوٓ ،ةضوةٓا ئةو ٓةًوو زوكةهَة كة هةوئاططة ثةيسا ئةةبو هةة ئةؾةلةوتةكةزا ووْ

ى ثيَدةةف بةوْ و هةطةة َي ئةوةؾةسا
زةبو بةبىَ ئةوةى كةؽ بيَعاض بلاتٓ ،ةضةٓا ئةو ٓةًوو ضةكساضة هةةو ئةؾةلةوتةزا بة َ
غةضًاياْ ُةزةبوو وة ُةخؤف ُةزةكةوتّ ،ئةًة ٓةُسيَم تاي ةمتةُسى و خةغوَةت بو كة تويَصةض بةضةاوى خةؤى بيِيةوُى،
بة ََ زوض ُية ئةؾلةوت كؤًةهَيَم غوزى ٓةبوبيَت بة زضيَصايى ًيَصوو وة ئةَ ئةؾلةوتة يةكيَم بيَت هةو ئةؾلةوتاُة وةن هةة
كؤُرتيّ غةضزةًساو هةضاخى بةضزيِسا ئةؾلةوت ًةُعهَةاى ًطؤظ بوة ،ثيَـ ئةوةى ًطؤظ ب يَتة خةاوةُى كةةهتوضٓ ،ةةضوةٓا
ثةُاطاو سةؾاضطةى دطِو داُةوةض و زضُِسةكاْ و ًاضو ًيَطوو باهَِسةكاْ بوة بةثىَ ى ئةو ثامشاواُةى كة هة ئةؾةلةوتةكاُى
كوضزغتاُسا زؤظضاوُةتةوة .ا )٨هة ئةااًى غياغةتى كوضزكوشةى بةعؼ و ٓةهَةةكاُى يةُةةكاُى ثيَلٔاتةةى دو َُةةوةى
ضةكساضى ئةَ داضةى كوضز و ططتِى ُةوؾريواْ هة يةْ اسػم ) ةوة ،وا هة ضاضةكى كؤتايى غةةزةى بيػةتةَ دةاضيَلى تةط
طةضِايِةوة بؤ غةضزةًةكاُى ةؤُاغى بةضزيّ و هة ئةؾلةوتى ٓةظاضغتوُسا ًاوةيةن خؤًاْ سةؾاضزا و كطزًاُةوة بة ثةةُاطا
و ثاضيَعةضًاْ هة ًةتطغيةكاُى ئةو غةضزةًة.

ضةًم و ظاضاوة ُاغةضةكيةكاْ :

ٓةُسيَم هة ضةًم و ظاضاوة ُاغةضةكيةكاْ كة هةَ تويَصيِةوةيةزا بةضضةاو زةكةةوْ و ضةةُس داضيَةم زوبةاضة بوُةتةةوة
ثيَويػتياْ بة ضِوُلطزُةوةيةكى كوضت ٓةية،كة ئةًاُةى ى خواضةوةْ :
اى.ْ.ن )  :يةكيَتى ُيؿتٌاُى كوضزغتاُْ ،ةوؾريواْ ديَةطى ٓةًيؿةيى غلطتيَطى ئةو ُيٌضة ضِيَلدطاوة بوو بؤ ًةاوةى ٤٣
غايَ.
اسػم )  :سيعبى غؤغياهػتى كوضزغتاْ ،تايةضى عوى واىل و سةًةى سادى دٌوز غةض بةَ ضِيَلدطاوة بوْ.
اق : ) َ .ةيازةى ًوةةةتة  ،هة زواى ئاف بةتايَ بِةًاهَةى ًة ًػتةفا هةطةيَ غاًى ع ساهطمحّ ئةةَ ضِيَلدطاوةيةاْ وةن
غيَ ةض بؤ ثاضتى زكوكطاتى كوضزغتاْ زضوغت كطز زواتط ٓةهَوةؾيَِطايةوة و كطايةوة بة ثاضتى زكوكطاتى كوضزغتاْ.
ا سؿع )  :سعبى ؾيوعى عرياةى.
ابو ؾٔاب  :كازضيَلى ثيَؿلةوتوى كؤًةهَةى ضِةاسةضاُى كوضزغتاْ بوو ،هةو كاتةزا هيَجطغطاوى هقى يةةن بةو ،هيَجطغةطاوى
ضِاغتةوخؤى تويَصةض بو بؤ ًاوةى ضةُس غاهَيَم.
غا ض ععيع  :ئةُساًى غةضكطزايةتى كؤًةهَةى ضِةاسةضاُى كوضزغتاْ بوٓ ،ةضوةٓا ئةُساًى ًةكتةبى غياغى اى.ْ.ن ) بو.
ًة بةختياض  :ئةُساًى غةضكطزايةتى كؤًةهَةى ضِةاسةضاُى كوضزغتاْ بو ،غةضثةضؾتياضى ٓةضيٌَى يةن بو.
ًاًؤغتا ثؿلؤ  :كازضيَلى ثيَؿلةوتوى كؤًةهَةى ضِةاسةضاُى كوضزغتاْ و كةغايةتيةكى ضِوُاك ري بو.
غاًاْ افطح )  :كازضيَلى كؤًةهَةى ضِةاسةضاُى كوضزغتاْ بوُ ،اًةى ًة بةختياضى بطزبو بؤ سػم هة طوُسى ضِةظهََةة وة بةؤ
طوُسى ظةضزؤيى سػم ئةويؿياْ ططت و هةطةيَ ُةوؾريواْ بةُسكطابو.
ؾيَذ كاوة  :كةغايةتيةكى غويٌَاُى بو تا ئةو كاتة ضةُس ضةكساضيَلى هةطةهَةسا بةوْ ،بةة ََ ثةيوةُةسى بةة ٓةيض سةعب و
ضِيَلدطاويَلى غياغيةوة ُةكطزبو.
ئاف بةتايَ  :كاتيَم دو َُةوة ضةكساضييةكةى ًة ًػتةفا هة غةاهَى  ١٩٧٤بةةثىَ ى ضِيَللةةوتِى دةةظائط و بةة ثةىَ ى
فةضًاُى ًة ًػتةفا كؤتايى ثىَ ٓيَِطا ،ثطغياض هة ًة ًػتةفا كطابو ئةو دو َُةوةية ضةى بةغةةض زيَةت وت ةوى " ئةاف
بةتايَ " بة واتا كؤتايى ٓات ياْ تةواو بوو ياْ وةغتا ،هةو كاتةوة ئةو ظاضاوةية ضؤتة فةضٓةُةى غياغى كوضزةوة.
ٓةضيٍَ  :غِوضيَلى دوططافى غياغية ،هة زضوغت بوُةوةى دو َُةوةى ضةكساضى كوضز هة زواى غاهَى  ١٩٧٦كوضزغتاُى باؾووض
زابةؾلطا هة يةْ اى.ْ.ن ) ةوة بةغةض ضةُس غِوضيَلى دوططافيةسا و بةة ظاضاوةى ٓةةضيٍَ ُاغةيَِطاْ ،وةن ٓةةضيٌَى يةةن
ؾاضةظووضو ٓةوضاًاُى زةططتةوةٓ ،ةضيٌَى غىَ ؾاضباشيَطِو ثيَِذويَّ بووٓ ،ةضيٌَى ضواض ؾاضباشيَطِى ؾةيِلايةتى و دافايةةتى
وًةضطة و زوكاُى زةططتةوةٓ ،ةضيٌَى ثيَِر ةةضةزاغ و طةضًياْ بووٓ...تس.

اًاهوًة ،غيتةن ،عاظةباْ ،بعةيِياْ ،ؾوكىَٓ ،ؤُةضيَِة ،باضاو ،سادى ًاًةُس ،خاُوة ةوضِةكاْ ،ةوهَى طيػلاْ ،ضةِاضة،
ثاضِةظاْ ،طويَعة ضِةف ،ضِةظهَة ،ثةضر ،بيوةن ،ظةضزؤيى ،زؤهَة غووض ،كاُى ئاغةلاْ ،باُيؿةاض ) كؤًةةهَيَم طوُةسْ غةةض بةة
ُاسيةى بةضظاة و ُاهَ اضيَعْ ٓةُسيَليؿياْ هةغِوضى ؾاضباشيَطزاْ.
ؾاُةزةضى  :كؤًةهَةايةكى ظؤضةًوىَ بوو غةض بة ةةظاى غيسقازق ئيَػتا يةكيَلة هةطةضِةكةكاُى غيسقازق.

بةؾى زووةَ

تةوةضى يةكةَ  :ئةَ تةوةضة ثيَم زيَت هةَ بابةتاُةى ى خواضةوة :

بةضةو طوُسى سادى ًاًةُس ،كؤبوُةوةى ًعطةوتى سادى ًاًةُس ،كؤبوُةوةى ًعطةوتى طويَعةضِةف ،بريؤكةى ضِظطاضكطزْ ياْ
هةُاوبطزُى ُةوؾريواْ ،كؤبوُةوة هةطةيَ ابوؾٔاب و ًة بةختياضٓ ،اتِى وةفس و بةضِىَ كةوتّ بةضةو غوضيَّ.

بةضةو طوُسى سادى ًاًةُس :

هة طوُسى عاظةباْ بوَ،ابو ؾٔاب زاواى كطزبوَ بة ثةهة بةةًة طوُسى بعةييِياْ بةثيازة ُيَواْ ئةو زوو طوُةسة ُعيلةةى
غةعاتيَم بو ،طةيؿتٌة ياْ ثىَ ى ومت " ثيَؿلةوة " بة زةًوضاويا زياضبو ؾتيَم ضِوي زاوة بةضةو طوُسى ؾوكىَ و ٓؤُسةضيَِة
بةضِىَ كةوتني زضةُةاُيَم ٓةوضاظةكةًاْ بطِى و ئاطازاضكطاَ ُةوةغتني و بةضةو طوُسى باضاو بةطِؤيّ زواى ًةةغطي طةيؿةتيِة
طوُسةكة ،هةبةض ئةوةى بطغيٌاْ بو وة ظؤض ًاُسو بوبويّ هة طوُسةكةة ًاُةسا ،هةبةةض زةَ ًعطةةوتى بةاضاوزا بطازةضةكةاْ
طةيؿنت تاضيلى كطزبو ابوؾٔابيـ طةيؿت بة توضِةيى يةوة ووتى " بؤ وةغتاوْ ؟ بةضِىَ كةوْ بةضةو طوُسى سادى ًاًةُةس "
ضِاظكاْ كطز كة بؤ ًاوةى ُيوغةعاتيَم ثؿو بسةيّ و ُاْ خبؤيّ ،بة ََ ئةو ضِاظى ُةبو ووتى " هةًاهَةكاْ ُاْ ثةيسابلةْ و
هة ًعطةوت ئةنؤيّ بة ئاوةوة " ئيٌَةف دىَ بة دىَ ًاْ كطز ،غةيط بوو ابوؾٔاب ئةو ٓةًوو ضِيَةاية بربِيَت و ٓيَؿتا غوضبيَت
هةغةض ضِؤؾنت ،ضوُلة داضاُى تط ئةوةُسةى ضِيَةا بة سةفتةيةن ئةبطِى !! ُيَواْ طوُسى باضاو و طوُسى سادى ًاًِس ؾةاخيَم
بو ،زواى ُاْ خواضزْ دو َيّ و بةضةو ٓةوضاظى ؾاخةكة بة ضِىَ كةوتني ،زضةُةاُيَلى ؾةةو ؾةاخةكةًاْ بةطِى بةةضةو طوُةسى
سادى ًاًِس ؾؤضِبويِةوةُ ،عيم كاتصًيَط  ١١ى ؾةو طةيؿتيِة كةُاضى طوُس بة زةُةيَلى بةضظ تيَياْ خوضِيّ " كةىَ ى كةوضة
كىَ ى " ابو ؾٔاب ُٔيَِى ؾةوى بو وة َمماْ زاُةوة و ضويِة ُاو طوُسةكةوة ،ئيٌَةة ضةويِة ًعطةوتةكةة ابوؾةٔاب يةسابو
ضوبوة ًاهَيَم ؾةو ُةطةضِايةوة ،غةيطًاْ كطز ًعطةوتةكة ظؤض ةةهةباهغة ،وة ٓةًوو ًاهَيَليـ ضةكساضى تيايةةُ ،اضةاض هةة
ٓةيواُى ًعطةوتةكة ًايِةوة تا ضِؤش بؤوة ،كة ضِؤشبوةوة غةيطًاْ كةطز شًاضةيةةكى ظؤض فةضًاُةسة و كةازضو ضةةكساض هةةُاو
طوُسةكةزاْ كة ئةًاُة ُاغطاوةكاُياْ بو اغا ض ععيعً ،ة بةختياض ،اىل عوى باثري فةضًاُسةى ٓةضيٌَى ضواض  ،بةكطى
سادى غةفةض فةضًاُسةى ٓةضيٌَى غىَ ً ،ػتةفا ضاوضِةف فةضًاُسةى ٓةضيٌَى ثيَِر ،ابوؾٔاب ) بوْ.هةوىَ زا بؤًاْ زةضكةوت
كة ؾتيَم ضِوي زاوة ،هة ُاو كازضو ضةكساضةكاُسا ٓةواهيَم بالَوكطابؤوة كة "ُةوؾريواْ ٓاتوة بؤ قوهَح هةطةيَ سػلسا ،بةة ََ
سػم ططتوياُة " ئةَ ٓيَعة كؤكطابويةوة بؤ ضِوبةضِوبوُةوةى سػم ،بة ََ ًاًؤغتا ثؿلؤ زةهَيَت " كان ُةوؾريواْ بة ُٔيَِى و
بىَ ئاطازاضى ئيٌَة ٓاتوةتة خواضةوة و هةطةيَ يةن ثيَؿٌةضطةزا طةيؿتوةتة زؤهَى طة َيَ .ئةو ،بؤ كاضوبةاضى تاي ةةتى خةؤى
ٓاتوة و كةغى ئاطازاض ُةكطزوة ".آ )٩ةضوةٓا ُةوؾريواْ خؤيؿى زةهَيَت " ًّ ئيرت بطِياضًسا بضٍ غةضزاُيَلى زايلٍ و خوؾلٍ
بلةَ و زاواياْ ىلَ بلةَ بيَّ بؤ ُاوظةُ  .ويػتٍ كةَ كةةؽ بعاُةىَ ٓاوضِيلةاُى خةؤًٍ ئاطازاضكطز.....ثةاةةكاْ يةةكرتى
ئةؾليَِّ " ١٨٣ : ١٩٩٧ :كةواتة ُةوؾريواْ بؤ قوهَح ُةٓاتوة بةهَلو بة ٓةهَة كةوتوةتة زةغتى سػم و ططتوياُة.
ئيٌَة هة سادى ًاًِس ديٌَاْ ُةبو مبيَِيِةوة ضوُلة شًاضةيةكى ظؤض ضةكساض هة سادى ًاًِسا بوْ بةًةبةغةتى ضِيَلدػةنت
ٓيَعةكاْ زابةؾلطاْ بةغةض كؤًةهَيَم طوُسزا ،هقى يةن و كازضةكاُى و ضةكساضةكاُى بةضطوُةسى اةةوهَى طيػةلاْ ) كةةوتّ
تويَصةضو ابوؾٔاب بةض ًاهَى اًاضفى ًةتة ) كةوتّ .ضِؤشى زوايى ابوؾٔاب باُ كطا بؤ طوُسى سادى ًاًِس تويَةصةضى هةطةةيَ
خؤى بطز ،ضةكساضةكاُى تط هة طوُسةكة ًاُةوة.

كؤبوُةوةى ًعطةوتى طوُسى سادى ًاًِس :

هةطةيَ ابوؾٔاب طةيؿتيِة طوُسى سادى ًاًِس و ووتياْ كؤبوُةوةية ،تويَصةض بؤى ُةبو بةؾساضى كؤبوُةوةكة بلةات بةة
ثىَ ى ضِيعبةُسى ثوةى هيَجطغطاوى كازضى غياغى ،بة ََ ابوؾٔاب ىلَ ى ُةطةضِاو بطزية كؤبوُةوة كةوة ،كؤبوُةوةكة زةغتى ثىَ
كطز ،غا ض ععيع كؤبوُةوةكةى بةضِيَوة بطز ،بةؾةساضبوةكاْ ظؤض بةوْ ئةًاُةة زياضةكاُيةاْ بةوْ ا ئةاظاز ٓةةوضاًىً ،ةة
بةختياض ،اىل عوى باثريً ،ػتةفا ضاوضِةف ،بةكطى سادى قاط .آ )١٠ةضوةٓا ابو ؾٔاب و كؤًةهَيَلى تط كازضى غةضباظى
و غياغى بةؾساضبوْ .زواى باغلطزُى كوضتةيةن هةغةضخةبات و تيَلؤؾاُى اى.ْ.ن ) و ئةو باضططشييةى كة ثةيةسابوة هةة
ُيَواْ سػم و ٓةضيٌَى يةن ،غا ض زةغتى كطز بة باغلطزُى خةباتى كؤًةهَةى ضِةاسةضاُى كوضزغتاْ و ؾةٓيسبوُى ؾةٓاب
وئاضاَ كة ٓةضزوكياْ غلطتيَطى ثيَؿوى كؤًةهَةبوْ ووتى " بةؾةٓيسبوُى ئةةو كةهَةة ثياواُةة كؤًةهَةة واظ ُةةبو بةةهَلو
طةؾةى كطزو بةٓيَع بو ،ئةطةض كان ُةوؾريواُيـ ؾةٓيس بلطيَت كؤًةهَة ظياتط طةؾة زةكات و بةٓيَعتطو بةضفطاواُرت زةبيَت
وة ثةهوثؤ بة ٓةًوو يةكسا زةٓاويَت ،بؤية ثيَويػتة ٓيَطف بلطيَتة غةض سػم و هة غِوضةكةزا ضِامبةاهَطيَّ و كوضزغةتاُياْ
ىلَ ثان بلطيَتةوة بؤ ٓةتا ٓةتاية !! " بة ََ ًة بةختياض بةضثةضضى زايةوة و ووتى " ثاضاغتِى طياُى ؾةٓاب و ئاضاَ بة
زةغتى ئيٌَة ُةبوة بة ََ ضِظطاضكطزْ و ثاضاغتِى طياُى كان ُةوؾريواْ بة زةغتى ئيٌَةية ،ئةَ ٓيَعاُةف هيَطةزا كؤبوُةتةوة
بطِياض هة ًِةوة وةضزةططْ ًّ هيَجطغطاويامن ،بة ٓيض كوهوةديَم ٓيَطف ُاكةَ و ضِىَ ُازةَ كةؽ ٓيَطف بلاتة غةةضياْ." ....
ئةَ زو بؤضوُة زش بةيةكة ،غا ض ععيعى توضِة كطزو هة ًعطةوتةكة ٓاتة زةضةوة و ُةوةغتا هةطةيَ ضةةُس ضةةكساضيَلسا بةةو
ؾاخةى ثؿتى سادى ًاًِسا ٓةهَةةضِاو بةضةو ثاضِةظاْ ضِؤؾت و هةوىَ وة طةضِابويةوة بؤ غةضكطزايةتى.

كؤبوُةوةكةى ًعطةوتى طوُسى طويَعة ضِةف :

ٓةض هةو ضِؤشاُةزا بوو كؤًةهَىَ كازضى غياغى كؤًةهَة َ بيِى كة هة غِوضى ٓةوضاًاْ و ؾاضةظوضو ؾاضباشيَطزا كاضياْ زةكطز،
زاواؾياْ هة ًّ كطز بضٍ هةطةهَياُسا ،بة بىَ ثطغياض هةطةهَياْ ضِؤؾتٍ ،ضويِة ضِاضة و ُةوةغتايّ هةةويَوة ضةويِة ثةاضِةظاْ
هةويَـ ُةوةغتايّ ًاًؤغتا ثؿلؤ هة ثيَؿةوة ضِىَ ى زةكطزو ٓةضزو طريفاُى و بّ باخةهَى ئاوغابوْ و ثةؾؤكاوى ثيَوة زياضبو،
بةزةَ ةػةو باغةوة طةيؿيِة طوُسى طويَعة ضِةف ،ضاغتة و ضِاغت ضويِة ُاو ًعطةوتةكةوة ًعطةوتةكةة ضةؤيَ بةوً ،اًؤغةتا
ثؿلؤ غةيطى كطزيّ و بّ باخةيَ و طريفاُةكاُى بةتايَ كطزو فطِىَ ى زاية غةض فةضؾةكاْ و ووتى " ٓاوضِيَياْ ئةًة ضِاغتة ؟ يا
ئةًة ويصزاُة فةضًوْ ضؤْ فطغةتيا ٓيَِاوة و ئيٌَة هةَ ٓةهوًةضضة ُاهةباضةزايّ و ئةواُيـ ضيياْ بالَوكطزؤتةوة " ًاًؤغتا
ًة ياغيِى سػّ ًواُى كة غةيطى ئةو بالَوكطاواُةى كطز طؤظاضى كؤًةهَةى شًاضة  ٩ى ظغتاُى  ١٩٨١بو كةة هةةو كاتةةزا
زةضضوبو يةكيَم هة بابةتةكاُى بة ُاوى ا ضد االن هازيوة – زشى ئؤثؤضتؤُيعَ ) بةو كةة ًاًؤغةتا د اةط ا فةاظي كةطيٍ )
ُوغي وى و ٓةًوى ٓيَطف بو بؤغةض ُةوؾريواًْ ،اًؤغتا ثؿلؤ ووتى " ضِاى ئيَوة ضؤُة ؟ ضِاى ًّ ئةوةية بةالَوى ُةكةيِةةوة و
ُةُيَطزضيَت بؤ ضِيَلدػتِةكاُى ُاوؾاضو ئةوةؾى ُيَطزضاوة كؤى بلةيِةةوة و ،ضِىَ ُةةزةيّ بالَوبلطيَتةةوة ،بةة بيةاُوى ئةةوةى
ٓةهَةى تةكِيلى و غياغى تياية ،تا ئةو كاتةى ئةااًى كان ُةوؾريواواْ زةغت زةكةةويَت " ئيٌَةةف تيَلةطِا ٓةةًوًاْ
ٓةًاْ ضِا ًاْ ٓةبو وة خؤكاْ غةةض ثؿةم كةطز هةةو ضِوةوة ضةى ئةةكات بيلةات ،ئيٌَةة ثؿةتيواُى زةبةني و بةةضططى هةة
ٓةهَويَػتةكةى زةكةيّ.

بريؤكةى ضِظطاضكطزْ ياْ هةُاوبطزُى ُةوؾريواْ :
هة طوُسى خاُوةةوضِةكاُى ى سادى ًاًِس بوَ ،ئاطازاضكطاَ بضٍ بؤ ى ابوؾٔاب كة هة طوُسى سادى ًاًةُس بةو ،زواى
ُيوغةعات طةيؿتٍ ،ابو ؾٔاب بةتةُٔا هة ٓةيواُى ًعطةوتةكة بة ضيضلاُةوة زاُيؿت وو ،كة ًّ طةيؿتٍ ٓةغتاية غةض ثىَ
بة ثيَلةُيِةوة ووتى " ٓةوضاًى ضؤْ خيَطا طةيؿتى ؟" ومت ئةى تؤ وتوتة بة ثةهةة بةةةضة سةادى ًاًِةس ،ووتةى "ًةة
بةختياض ئيؿى ثىَ تة " ومت ًّ ٓيض ثةيوةُسييةكٍ هةطةيَ ئةوزا ُية و ئةقوةْ ثيَؿٍ خؤف ُية بي يٍِ ،داضوباض بةُاضاضى

غة ًى ىلَ ئةكةَ ،ووتى " ُاظامن ضية" .بة ََ ضِاغتى ُةكطز ئةيعاُى ًةبةغتةكةياْ ضية بة ٓةضزوكياُةوة تةك ريةكةياْ
كطزبوو و ُةخؿةكةياْ زاضِؾت وو وةن زواتط تيَةةيؿتًٍ .ة بةختياضو ابو ؾٔاب طةيؿت وُة ضِاغتيةن كة شياُى ُةوؾةريواْ
هة ًةتطغيساية و ًاًةهَةى ثيَوة زةكطيَت و ٓةواهَةكة ظؤض ضِاغتة ،ثيَويػتة ثيَـ ئةوةى ئةو ًاًةهَةية غةضبةطيَت و ئةو ٓةهَة
تطغِاكة ضِوبسات خؤياْ ضاضةغةضى بلةُْ .ةوؾريواْ خؤى زةهَيَت " عةىل بةطى باوكى تايةض ٓات بؤ زةضة طو َْ.ضِاغةجاضزةى
د.ياضو بةضان ى ثىَ بو ،كة ئةوغا بةضِيَوةبةضى ئةًِى عاَ بو ،بة باوكى تايةضزا دوابى بؤ ُةاضزبوْ كةة ًِيةاْ تةغةويٍ
بلةْ ،يا .".....ا )١١بةضِاى ٓةضزوكياْ بؤ كةغيَم طةضِابوْ كة ضِايػجيَطْ و هةطةيَ ئةو وةفسةزا بيِيَطْ بؤ ى ُةوؾريواْ كة
بة ضِيَةاوة بو بضيَت بؤ ؾاخى غوضيَّ بؤ ى سػم بةًةبةغتى وتوويَصكطزْ ئةو كةغة بتواُىَ ُةوؾريواْ بطِفيَِيَةت و ضِظطةاضى
بلات ياْ بيلوشيَت بؤ ئةوةى بة ظيِسويَتى ُةكةويَتة زةغتى بةعؼ .هة ئةااًسا ابوؾٔاب تويَصةضى ثيَؿةِياض كطزبةو ًةة
بةختياضيـ ثىَ ى باف بو ثيَؿرت ةػةى هةطةهَسا بلات و بي يِيَت و كاضةى ثىَ ضِابػجيَطيَت.
زواى كةًيَم ضاوةضِواُى هة ٓةيواُى ًعطةوتةكةزا ًة بةختياض عةبة ضِةف ا عةبةة ظلةؤي ) ى هةطةهَةسا بةوو ٓةاتّ،
تويَصةضو ابوؾٔاب زابةظيّ و ضوُة غةض ضِيَةاكةو بةضةو ةةبطغاُى طوُسى سادى ًاًِةس كةوتِةة ضِىًَ .ةة بةةختياض عةبةة
ظلؤىل ُاضز بؤ ًاهَى ؾةٓيس ووؾياض هة ضةًةكةزا ،بةةػةكطزْ طةيؿةتيِة غةةضةةبطاُةكةً ،ةة بةةختياض ثاهَيةسا بةة
زاضبةضِوةكةوة و ابوؾٔاب هةغةض ظةوى زاُيؿت و ضيولةى هة ظةوى ئةزا ،تويَصةض بة ثيَوة بوً ،ة بةختياض ضِوى كطزة تويَةصةضو
ى ى بطِياضى كؤًةهَة تةؤ زيةاضيلطاوى هةطةة َي ئةةو وةفةسةزا بطِؤيةت بةؤ ى كةان
ى ى ووت " بة ث َ
ى ٓيض ثيَؿةكيةن ث َ
بة ب َ
ُةوؾريواْ ،كة بة ضِيَةةوةية زةضىَ بؤ وتوويَصكطزْ هةطةيَ سػم .يا ضِظطاضى ئةكةيت يا ئةيلوشيت " .هة وة ًَسا تويَصةض ووتى
" ُة ئةو بطِياضة دىَ بة دىَ ئةكةَ ُة ئةضٍ و ُة ئةيلوشَ "ً .ة بةختياض ظؤض توضِة بو بة ابوؾٔابى ووت " ًاؾةا ئةًةيةة
كازضة ًوهتةظًةكة كة بة ةوضِطى ؾيَطزا زةضِوات ابوؾٔاب ،ثااف " بة دىَ ى ٓيَؿتني و ضِؤيؿت بؤ ًاهَى ؾةٓيس ووؾياض.
ابوؾٔاب و تويَصةض طةضِاُةوة بؤ ًعطةوتةكة ،زياضبو ابوؾٔاب وة ًَةكةى تويَصةضى ثىَ باف بو ،بة ََ ابوؾٔاب كؤهَى ُةزاو
غوضبو هةغةض ُاضزُى تويَصةض بؤ ى ُةوؾريواْ هةطةيَ وةفسةكةزا .زواى عةغطى ئةو ضِؤشة زوو ةؤهَى ضوُة ًةاهَى ا ؾةيَذ عوةى
طؤضاْ ) خاُويةكى زوةات بو هة ثايَ ًعطةتةكةزا ،بة ُةضًى و هةغةضخؤ ابو ؾٔاب زةغتى كطز بة ةػةكطزْ بؤ تويَصةض ئةةو
ًةتطغييةى هةغةض ُةوؾريواْ بو وة ئةو ًاًةهَةيةى كة خةضيم بو ثيَوةى بلطيَت ٓةًوى باغلطز و ووتةى " ئيٌَةة ٓةةًوًاْ
ئةطةض تياضويّ ُابىَ ضِيَةا بسةيّ كان ُةوؾريواْ تةغويٌى بةعؼ بلطيَتةوة ،ضوُلة ئةو ثةهَة ضِةؾةة بةؤ ٓةتآةتايةة بةة
ُيَوضةواُى كوضزةوة زةُطيَت و زةهَيَّ كوضزةكاْ بؤ ثاضة غةضكطزةكةى خؤياْ تةغويٍ بة زوشًِةكةياْ كطز ،خؤ ُاهَيَّ اسػةم)
يا سةًةى سادى دٌوز ئةوةى كطز ،بةهَلو زةهَيَّ كوضز كطزى " بةو ةػاُة تويَصةضى ضِاظى كطز كة هةطةيَ وةفسةكةزا بةطِوات،
بة ََ تويَصةض ثىَ ى ووت ئةطةض ضوًة ئةوىَ و بيِيٍ ضى بلةَ ،هة وة ًَسا ووتى " ةػة هةطةيَ كان ُةوؾريواْ بلةة ،بعاُةة
خؤى ضِاى ضية ئةوة بلةٓ ،ةضضى ثىَ ضِاغجاضزى بىَ غىَ و زوو دىَ بة دىَ ى بلة ،بة ََ هة خؤتةوة ٓيض يطِياضيَم ُةزةيت و ٓيض
ُةكةيت ،ضوُلة تا ئيَػتا بطِياض ى ئةوة ،تويَصةض ضِاظى بو بة ََ ئةَ زاواكاضياُةى ٓةبوو :
 -١زكتؤض ئاضى آيواى سادى ع ساهلل ى ئاغِةةض ) َ بؤ ئاًازة بلة هةطةيَ زةضًاُى بطيِجيَضى و زةضظى زشى كةةظاظو ضةةُس
ًةخعةُيَم فيؿةكى تاظة ،هة وة ًَسا ووتى زكتوض ئاضى ضوة بؤ ئيَطاْ و هةويَؿةوة بؤ زةضةوة ئةضيَت ،ومت باؾة ضةكساضيَلى
تطى وةضظؾلاضو ؾاضةظايةكى غِوضةكة ٓةية كة خةهَلى ٓةهَةظةية بة ُاوى اسةًةى قةةًوْ – سةًةةى وةغةتا غةةفوضى
قةًوْ ) بؤَ ئاًازة بلة و ثىَ ى ضِابةةيةُة تا زةضِؤيّ و زةطةضِيَيِةوة طوىَ ضِايةيَ بيَت و بة ََ با ُةظاُيَت بؤضى ئةضِؤيّ وتى
باؾة ،بةو ؾةوة ُاضزى بؤ طوُسى ضِةظهَة و بؤ بةياُى ئاًازةكطابو.
 -٢ئةطةض هةَ ضِوزاوةزا كوشضاَ بة خائّ ُاوَ ُةبةْ و بةؤَ بِوغةطيَت هةغةةض بطِيةاضى كؤًةهَةة و ُةوؾةريواْ ئةةو كةاضةَ
ئةااًساوة.

 -٣هةبةض ئةوةى ًاوةيةكى ظؤضبو تويَصةض هةضِوى دةغتةيى و زةضوُيةوة ًاُسوبو زاواى كطز ديَيةكى بيَسةُ ئاًازةبلطيَت و
ثؿويةن بسات تا وةفسةكة زةطات ،ابوؾٔاب زاواكاُى دىَ بةدىَ كطز بة ََ خاهَى زووةَ ئةااَ ُةزضا.

ٓاتِى وةفس :
ُعيلى ُيوةضِؤ بو ابوؾٔاب ٓات بؤ ًاهَى ؾيَذ عوى طؤضاْ ووتى " وةفسةكة طةيؿتوة هة ًعطةوتةكةْ ٓةغتة خؤت ئاًازة
بلة بابطِؤيّ و ئاطازاضياْ بلةَ تؤف هةطةهَياْ زةبيت ،بة ََ ئاطات هة خؤت بيَت هة ٓةًوو ؾتيَلسا ".
ضويِة ًعطةوتةكة وةفسةكة ثيَم ٓات وو هة ا اي سليٍ – ئةُساًى ًةكتةبى غياغى ى.ْ.ن بو ،ةازض ضؾةيس و عوةى
كالؾِلؤف – غةض بة سعبى ؾيوعى عرياةى بوْ ) وة كؤًةهَيَم ضةكساضيؿةياْ هةطةهَةسا بةوو ،تويَةصةض و سةًةةى قةةًوْ
تيَلةهَياْ بوْ و بةضِىَ كةوتّ ،وةفسةكة ئيَواضة طةيؿتة طوُسى ضِةظهَة ضةُس فةضًاُةسة وكةازضى غياغةى و ضةةكساضيَلى تةط
تيَلةيَ بة وةفسةكة كطا بؤ ثاضيَعطاضى ىلَ كطزُى ُعيلةى كاتصًيَط  ١٠-٩ى ؾةو وةفسةكةة طةيؿةتة ئؤضزوطةاى ظؤضةًوةىَ ى
ؾاُةزةضىٓ ،ةُسيَم هة ئةُساًاُى وةفسةكة ضوُة ًاهَى ا سادى كاكةىل ) زاواياْ ىلَ كطزْ كةة ضِيَةةةًاْ ُيؿةاْ بةسةْ و
ضِيَِيؿاُسةضى وةفسةكة بلةْ و ٓاوكاضكاْ بلةْ ،بة ََ ٓاوكاضياْ ُةكطزيّ و زةُةة زةُةيَلى ظؤضيـ ثةيسابوو ،يةكيَم هة
ئةُساًاُى ًاهَةكة هة سةوؾةكةوة ضِوى كطزة ؾاخى غوضيَّ و ووتى " كاكة ئاوا ضِوبلةُة ئةو ؾاخة و بةةو ئاضاغةتةية ضِيَةم
بطِؤْ زواى غةعاتة ضِيَيةن زةطةُة كة وة ضِوخاوةكاُى طوُسى كاُيػلاْ و ئةواْ اسػم) هة ئةؾلةوتى زةضة طةو َُّ زىَ ْ
بؤ تاْ " .بةضِاغتى ئةو ًاهَة ظؤض تطغِؤن بوْ ،خةضيم بو بتةؤةّ ،زةغةة َتياْ ُةةبو زةضًةاْ بلةةْ ئةةطيِا زةضيةاْ
ئةكطزيّٓ ،ةض ئةوةف بوة ٓؤى زضوغت وُى زةُةة زةُةةكة ،تويَصةض و سةًةى قةًوْ و ضةُس ضةكساضيَلى تط بة ثةهة هةة
ئؤضزوطاكة زةضضوْ تطغى ئةوةياْ ٓةبو داف و غةضباظو ئةًِى بةعؼ بيَّ بةة زةَ زةُةةة زةُةةكةةوة و وةفسةكةة توؾةى
ًةتطغى ب يَت .كاتيَم ُةوؾريواُيـ بةو ئؤضزوطايةزا تيَجةضِيوة بطزوياُةتة ٓةًاْ ًايَ بؤية زةهَىَ " هة ؾاُةزةضى اسػم)
ياْ زاية ًاهَى دة ىل سادى كاكةىل .دة ي ٓاوضِىَ ى كؤًةهَة بو...ثةاةكاْ يةكرتى ئةؾليَِّ  :١٩٩٧ :ي ." ١٨٩
بة ُاؾاضةظايى ضِوًاْ كطزة ؾاخةكة و هة ئؤضزوطاكة زةضضةويّ زواى ًاوةيةةن ضِؤؾةنت طةيؿةتيِة ؾةاخى غةوضيَّ ،بةة
ئاضاغتةيةن ٓات ويّ ظؤض ٓاواضًاْ كطزو باُةٌاْ كطز وة ََ ُةزضايِةوةً ،اوةيةن بةة ؾةاخةكةزا ٓةهَةةةضِايّ هةة زوضةوة
غةطيَم وةضِى ،اي ئاغا ووتى " ئةى طياْ..بة ةوضباُت مب ضِوبلةُة زةُةى ئةو غةطة ئةوة ئاوةزاُية " ،ضِوًاْ كطزة ئةو
ئاضاغتةية بة ضةُس ضةكساضيَلى سػم طةيؿتني ثاف ئاؾلطابوْ بة يةةكرتو ظاُيِةى ًةبةغةت ثةيَـ وةفسةكةة كةةوتّ و
بةؾاخةكةزا غةضكةوتني تا طةيؿتيِة ئةؾلةوتى ٓةظاض غتوْ ،هة زةضطاى ئةؾلةوتةكة ضويِة شوضةوة بة ضةْ ًةتطيَم بة
زةغتى ضِاغتسا تويَصةضو سةًةى قةًوْ هةغةض ئةضظةكة ضِاكؿاْ زواى ضةُس غاتيَم ضِؤش بةؤوة و ضِوُةاكى كةطز ،تويَةصةض كةة
غةيطى كطز هة ُةوؾريواُةوة ظؤض زوض ُةبووُ ،ةوؾريواْ ئةشُؤى بة باوةؾةوة ططت و ثاهَتؤيةكى ئةًطيلى هةبةضزابو ،غاًاْ
– فطح هة يةوة ضِاكؿابوُ ،ةوؾريواْ ضةُس ثطغياضيَلى هة تويَصةض كطز زةضباضةى ٓاتِةكةةياْ و ٓيَعةكةاُى ى.ْ.ن ،هةةو
كاتةزا تايةضى عوى واىل بةط ُعيم بويةوةُ ،ةوؾريواْ زاواى ىلَ كطز ضِىَ بسةْ بة اغاًاْ-فطح ) بؤ ئةةوةى زابةةظيَت بةؤ
ضاضةغةضى ُةخؤؾيةكةى تويَصةض بةزيوى بيَت تا زةطةضِيَتةوة .تايةض ضِاظى بو بة زاواكةى ُةوؾريواْ و غةاًاْ ٓةغةتا و هةة
ئةؾلةوتةكة ضوة زةضةوة و سةًةى قةًوْ بة بىَ ئةوةى ثطؽ بة تويَصةض بلات كة هة طةهَى ضِؤؾت و ئةويـ هةطةةيَ غةاًاْ
زابةظى و ضِؤؾنت بؤ ؾاضةظووض ،تويَصةض بةبةضخؤيةوة زةيوت ًّ بؤضى ٓاتوَ و توؾى ضى بوَ !

تةوةضى زووةَ  :ئةَ تةوةضة ئةَ بابةتاُة هةخؤ زةططيَت :

زابةظيِى غاًاْ افطح) ،محة ئةًيِى فتاح ،باضوزؤخى ئةؾلةوتى ٓةظاض غتوْ،ضِيَللةوتّ ،زابةظيّ بؤ
طوُسى كاُيػلاُْ ،ةوؾريواْ ٓةهَسيَت ،كؤبوُةوةى طوُسى خاُوةةوضِةكاْ.

زابةظيِى غاًاْ افطح) :

هةغةض زاواكاضى ُةوؾريواْ اسػةم) ِضيَةةاى زا بةة غةاًاْ زابةةظيَت بةؤ غةِوضى ؾةاضةظووض و ٓةهَةظةة بةًةبةغةتى
ضاضةغةضكطزُى ُةخؤؾيةكةى زواى ضاضةغةض بةةضِيَتةوة ،تويَصةض كطاية باضًتةى غاًاْ ،ئةو ضةكساضةى كة هةطةيَ تويَصةضزا
بو سةًةى قةمموْ هةطةيَ غاًاْ زابةظى بة بىَ ثطغى تويَصةض،ئةواْ ُةطةضِاُةوة تا زوايّ ضِؤشى ًاُةوةى وةفسةكةة هةة ى
سػم ،ئةو ٓؤكاضاُةى كة بوُة ضِيَةط تويَصةض ُةتواُيَت ًةبةغتى ٓاتِةكةى بؤ ُةوؾريواْ باؽ بلات ئةًاُة بووْ :
 -١كاتيَم كة ٓةي زةضةخػا باغةكة بلطيَتةوة ُةوؾريواْ باغةكةى زةطؤضِى و ضِىَ ى ُةئةةزا بةة تويَةصةض ًةبةغةتةكة ضِوْ
بلاتةوة.
 -٢كاتيَم كة غاًاْ زابةظى تويَصةض كطابوة باضًتةى طةضِاُةوةى غاًاْ و ئةو ضةكساضةى كةة هةطةهَيةسا بةو ،بةؤ ٓاوكةاضى
كطزُى تويَصةض ٓات وهةكاتى ثيَويػتسا بة بىَ ثطغى تويَصةض هةطةيَ غاًاْ زابةظى.
 -٣تويَصةض بو ضِاغتييةن طةيؿت و كة هة ُاو ئةؾلةوتةكةزا هة ضةكساضةكاُى سػم كةغةيَم ثةةيوةُى بةة ُةوؾةريواُةوة
ٓةبوو كة بة ُٔيَِى بة ؾةو ٓاوكاضى ُةوؾريواُى زةكطز.
ئةو ضةُس ضِؤشة تويَصةض هةباضيَلى زةضوُى ُاهةباضزا كاتى بةغةض زةبطز ضوُلة هة يةكةوة بةةفطيَلى ظؤض بةاضي وو ُةةزةتواُطا
بضيتة زةضةوةى ئةؾلةوتةكةٓ ،ةضوةٓا ٓيض بابةتيَم ُةبو ئةو ًاوةية كة هة ئةؾةلةوتةكةزابوْ كةاتى ثةىَ بةغةةض بةةضُْ،او
ئةؾلةوتةكةف ةةهَةباهَغى يةكى ظؤضى تيابو زةتطغا ضِوزاويَم ضِوبسات هة ٓةةض غةاتيَلسا بيَةت و ب يَتةة ٓةؤى هةُاوضةوُياْ،بة
تاي ةتى كاتيَم كة تويَصةض زضكى بةوة كطز بو هة ُاو ئةؾلةوتةكةزا كةغيَم بة ُٔيَِى ثةيوةُسى بة ُةوؾريواُةوة كطزوة بة ؾةو
ٓاوكاضى زةكات و ثيَويػتى يةكاُى بؤ ئةااَ زةزات ،داضيَلياْ غيَو و ثطتةةاهَى بؤ ٓيَِابو داضيَلى تط ةاتيَم دى و زوو ثاضضة
ثاكةتى دةةضةى ضؤمساُى بؤ ٓيَِابوو ،كةغيَلى با َ بةضظ بو داًاُةيةكى طةوضةى بةغةضةوة بةو ،تويَةصةض زةتطغةا ئةةو كةغةة
ئاؾلطا ب يَت و ب يَتة ٓؤى ؾلػت ٓيَِاُى وتوويَصى وةفسةكة ياْ ٓةض ضِوزاويَلى ُةةخواظضاو كةة ثةيةسا ب يَةت بؤيةة هةة زوو ضِؤشى
زواييسا تويَصةض بة تةواوةتى تطغى ىلَ ُيؿت و ،ضوُلة ٓةهَويَػتى ٓةُسىَ هة ضةكساضةكاُى اسػم ) ى ثةىَ بةاف ُةةبو كةة بةة
ئاؾلطا طوًاُاوى بوْ و زةياُويػت طاتوطؤى وةفسةكة ؾلػت ثىَ بٔيَةِّ و ُةوؾةريواْ ئةاظاز ُةةكطيَت .زواى ضةةُس ضِؤشيَةم هةة
طةضِاُةوةى وةفسةكة زةضكةوت ئةو كةغةى كة ٓاوكاضى ُةوؾريواُى ئةكطز ٓاتة ُةاو ضةةكساضةكاُى ى.ْ.ن و ُةاوى اخةهياةةى
ع ساهلل ًاضف ) بو هة ثازاؾتى ئةو ٓاوكاضية ى ى.ْ.ن كطا بة فةضًاُسةى كةةضت ،زواى تيَجةةضِبوُى ُعيلةةى غةاهَيَم بةةٓؤى
ضِوزاويَلةوة بة بطِياضى ى.ْ.ن خةهياة كوشضا.

سةًة ئةًيِى فتاح :

زوو ضِؤش بو تويَصةضو وةفسةكة طةيؿت وُة ئةؾلةوتى ٓةظاض غتوْ وةفسةكة هةطةيَ اسػم ) هة طاتوطؤزا بوْ ،ئيَواضةيةن ثةيَـ
باُةى خةوتِاْ زةُةة زةُةيَم هةبةضزةَ ئةؾلةوتةكةزا ثةيسابو تويَصةض هة ئةؾلةوتةكة ضةوة زةضةوةُ ،ةوؾةريواْ تةا زةضطةاى
ئةؾلةوتةكة ٓات ،كةغيَلى با َ ُاوةُسى داًاُة بةغةض هة خةواض ئةؾةلةوتةكةوة ثةاهَى زابةو بةة بةضزيَلةةوة و ضوى كطزبةوة
ئةؾلةوتةكة ،تؤفيقى سادى سعبى ؾيوعى و تايةضى عوى واىل و سةًةى سادى دٌوز و ضةُس ضةكساضيَم هة زةوضيةسا بةوْ بةة
زةُةى بةضظ ٓاواضى زةكطزو زةيوت " بطاَ سعبى بةعؼ ُيو ًويؤُتاْ زةزاتىَ ًّ سةوت غةةزو ثةةاا ٓةةظاضتاْ زةزةًةىَ ،ئةةو
ئةوةُسةى زاُىَ ًّ ًويؤُيَلتاْ زةزةًىَ ئةو كطزية ًويؤُيَم ًّ ًويؤْ و ُيويَلتاْ زةزةًىَ ! كاكة سةًة ًّ و تؤ باف يةكرت زةُاغني
بةو خوايةى طياُى ٓةضزوكٌاُى بة زةغتة خويَّ هة هوتى ُةوؾةريواْ بيَةت تةا ئةاخط ثيةاوى ٓةاضوُى و ؾةاتطى زةبيَةت يةةكرت

بربِيَِيِةوة ،ئةوا ًّ ئةضِؤَ ئيرت ُاطةضِيٌَةوة ةػةى خؤًٍ كطز " .ئاوضَِ زايةوة بؤ ُةوؾريواْ و ومت كوضز زة ثياوى ئاواى تيا بيَةت
زة سلوًةت ضاضى ُاكات ئيٌَة ئةَ ٓةًوة خعاويِةتة ئةَ ئةؾلةوتةوة هة تطغى ضِشيٌَى بةعؼ ! ومت ئةوة كىَ بو ،هة وة ًَسا وتى
" ئةوة داضيَلى تط ٓاتوة " زواى ضةُس ًاُةيَم تيَةةيؿتٍ ئةو ثياوة ُاوى محة ئةًيِى فتاح بوٓ ،ةض ئةو سةًة ئةًيِى فةتاسة
زواى ياظزة غايَ و ضةُس ًاُةيَمُ ،ةوؾريواْ ٓات و بؤ ظةضِايةْ و ٓةهَةظةى تاظة كؤبوُةةوةى دةةًاوةضى ٓةةبو زواى ضِاثةةضِيِى
 ،١٩٩١غةض هة بةياُييةكةى هة ئؤضزوطاى ظةضِايةْ كؤبوُةوةكةى تةواو كطز ،زواى ُيوةضِؤكةى هة ةوتاخباُةيةكى ٓةهَةظةةى
تاظة كؤبوُةوةى هةطةيَ خةهَلةكةزا ئةااًساُ ،عيلى عةغط كةغيَم ٓاتة ى تويَصةض كة ضِيَلدةضى كؤبوُةوةكاْ بو ثىَ ى ووت "
بة كان ُةوؾريواْ بوَىَ هة ؾاتواْ سةًة ئةًيِى فةتاسياْ كوؾتوة هة غةض كيَؿةةى ظةوى و ظاض " ئةاض ض ٓةةواهَيَلى زهَتةةظيَّ و
ُاخؤف بو ،يةكػةض ةػةكاُى ئةؾلةوتةكةى ٓةظاض غتومن بة بريزا ٓاتةوة ،كة هةو كاتةزا ض كةهَة ثياويَم بو ض ٓةهَويَػةتيَلى
ٓةبو ،بة بة ضخؤًةوة زةًوت بة ُةوؾريواْ بوَيٍَ ئةًة ة وي ُاكات و ٓةهَسةضيَت بةُوغني ُوغيٍ سةًة ئةةًيِى فةةتاح كةوشضاوة
خػتٌة بةضزةًى ابو ؾٔاب كة هةة تةُيؿةتيةوة زاُيؿةت و ئةةويـ خػةتية بةةضزةًى ُةوؾةريواْ ،غةةيطة ! ُةوؾةريواْ ٓةيض
كاضزاُةوةيةكى ُةبو و كؤبوُةوةكةى تةواو كطز و هةطةيَ ضةكساضةكاُيسا طةضِاُةوة بؤ غويٌَاُى.

باضو زؤخى ئةؾلةوتى ٓةظاض غتوْ :

ثيَؿرت ئاًاشةًاْ بة ثيَلٔاتةو غطوؾتى ئةؾلةوتةكة كطزوة ،هيَطةزا باؽ هة ٓةهو ًةضز و باضو زؤخى ئةةو كؤًةهَةة ضةةكساضة
زةكةيّ كة هة ئةؾلةوتةكةزا بوْ .كؤًةهَيَم ضةكساضى دؤضاو دؤضو فةضًاُسةى ٓةًة ضةؾّ و سعب و ئايسؤهؤدياى ديةاواظ هةةو
ئةؾلةوتةزا كؤبوبوُةوة ًاوةى ئةو ضةُس ضِؤشة كة تويَصةض هةوىَ بوو تيَ يِى ئةًاُةى كطزوة ،باضةطايةكى سعبى ؾيوعى عرياةةى
كة توفيقى سادى بةضثطغياْ بو خاوةْ زغجويِيَلى باف و توُسو تؤيَ و ئيساضةو بةضِيَوةبطزُيَلى ضِيَلدطاوياْ ٓةبو بة ضِيَلوثيَلى و
بة ثىَ ى تواُاو بة ثىَ ى ثيَويػتييةكاُى خؤياْ خؤضان و خواضزُةوةياْ اُاْ و ضا و ئاو) ياْ زةغتةبةض كطزبو كاضوباضى خؤيةاْ
ثىَ بةضِيَوة زةبطز ،غةضضاوةى ئاو هة ئةؾلةوتةكةزا ُةبو وة هة زةوضوبةضيؿيسا ُةبو ،بةة ََ بةةفطيَلى بةاف بةاضي و بةةفطياْ
ئةتواُسةوة و خؤضان و خواضزُةوةياْ ثىَ زةغتةبةض زةكطز ،ئةًاُة بريوباوةضِيَلى ضةثياْ ٓةبو ،هةثايَ ئةًاُةزا ؾيَذ كاوةى ؾيَذ
هةتيف و ضةكساضةكاُى هة ئةؾلةوتةكةزا بوْ ئةًاُة ٓيضياْ ُةبو ُة ضا ُة خؤضان و ُة ئاوٓ ،يض ئايسؤهؤديايةكيؿياْ ُةةبو
تا ئةُساظةيةن ًرياتةطى ؾيَدايةتى ثيَؿيِاُى خؤياُياْ ثةيطِةو زةكطز ،بريوباوةضِى تريةطةضى و ٓؤظايةةتى و ؾةيَدايةتى كةؤى
كطزبوُةوة هةغةض اسػم وسعبى ؾيوعى ) ًؿةخؤض بوْ .بةؾيَلى تط كة ظؤضيِةى ضةكساضةكاْ بوْ اسػم ) بوْ ئةًاُة بة ؾةةو
ٓةُسيَلياْ زائةبةظيّ بؤ ئوضزوطاى ؾاُةزةضى و غيسقازق و ضةُس طوُسيَلى ؾاضةظووض ُاُيةاْ ثةيةسا ئةةكطزو بةة كةؤيَ زةيةاْ
طةياُسة ئةؾلةوتةكة ،ظؤض بىَ زغجوني و بىَ ئيساضةو ُاضِيَلدطاو بوْ ٓةض كةغة خةًى خؤى بو كةةؽ هةةوى تةطى ُةزةثطغةيةوة،
بةؾى ٓةضة ظؤضياْ هيَجطغطاو بوْ و ثوةى هيَجطغطاويياْ ثىَ زضابو بة بىَ ئةوةى ضةكساضياْ ٓةبيَت ،هةُاو خؤياُسا تةةبا ُةةبوْ
كةغياْ ئةوى تطياُى بة ؾياوتط ُةزةظاُى هة بةضِيَوةبطزْ و بةضثطغياضيَتى زا ،بؤية بىَ ؾةرياظةيى و ٓةضكةةؽ بةؤ خةؤى كةاتى
بةغةض ئةبطز .طوًاْ ٓةبو هةو كاتةزا ضةكساضى اق ) َ.ثةيوةُسيياْ ٓةبيَت هةطةيَ اسػم ) زا و ٓاتوضؤى ئةؾلةوتةكة بلةْ.
ئةو ٓةًوو ضةكساضة ائاوزةغت  )wcياْ ُةبو ،ئةطةضيةكيَم زةغتى غةضئاوى ب وايةة زةبةو ًاوةيةةن بةطِوات تةا زةطةيؿةتة
ُةزيويَم و هةثايَ بةضزيَلسا خؤى بةتايَ زةكطزةوة ،هةبةض ئةوةى خواضزْ ُةبو ياْ كةَ بو زوضِؤش يا ظياتط ثيَويػتياْ بةة غةةضئاو
ُةزةبو.
ئاطط كطزُةوة كيَؿةيةكى طةوضة بو ،ضوُلة زاض ُةبو ياْ ظؤض بة ظةمحةةت ثةيةسا زةكةطا ضةوُلة بةةفط ٓةةًوو زاضو ضةيولةى
زاثؤؾي و،بة ََ هةُاو ئةؾلةوتةكةزا ثةييِى ئاشةهَى ظؤض ٓةبو كة بة زضيَصايى ثةيسابوُى ئةؾلةوتةكة ضني هةغةض ضني كةهَةكة
بوبو بؤية ثةُا ئةبطاية بةض غوتاُسُى ،ئةو ٓةًو زوطةيَ و ططِة كة هة ئةااًى غوتاُسُى ئةو ثةييِةزا ثةيةسا زةبةو هةة ُةاو

ئةؾلةوتةكةزا ووْ زةبو ،خةوتّ ظؤض كةَ بو هة يةكةوة ٓةوا غاضز بو هة يةةكى تةطةوة هةبةةض زةُةةة زةُةةى ضةةكساضةكاْ
ٓةضكةغيَم خةوى بٔاتاية تةُٔا ئةيتواُى كةضويَؿلة خةويَم بلات ،هةطةيَ ئةو ٓةهوًةضدة ُاهةةباضةزا ضةةكساضةكاْ طةؤضاُى
ُاخؤف و ُاةؤ َياْ زةطوت ،ضِؤشيَم يةكيَلياْ بة ُةوؾريواُى ووت و ،زةُةت خؤؾة طؤضاُيةكٌاْ بؤ بوىَ !! دةة هةةوة غةوكايةتى
ا)١٢
تطياْ بة ُةوؾريواْ كطزوة.
ٓةهوًةضديَلى تطى ئةؾلةوتةكة ئةو ًةتطغية ضاوةضِواْ كطاواُة بوْ كة هة ٓةضغاتيَلسا ضِوى تىَ بلات وةن ًةتطغةى ئةةوة
ٓةبو ضةكساضةكاُى ضِشيٌَى بةعؼ ٓيَطف بلةُة غةض ئةؾلةوتةكة ،يا ضةكساضةكاُى ى.ْ.ن ٓيَطف بلةْ بؤ غةةض ئةؾةلةوتةكة
ياْ ضةكساضةكاُى ق َ.وُاهة ٓةوضاًى ٓيَطف بلةُة غةض ئةؾلةوتةكة ياْ ًةتطغى ٓةُسيَم هة ضةكساضةكاُى سػم خؤيةاْ بةة
ٓؤى ُاتةباييى ياْ و ٓةُسىَ طوًاْ هةغةض ضةُس ضةكساضيَلياْ كة ثةيوةُسيياْ ٓةبوبيَت هةطةيَ ضِشيٍَ ،ئةَ ٓةًو ًةتطغةيياُة
ضاوةضِواْ كطاو بوْ بؤية تيَلطِاي ئةو كةغاُةى هة ئةؾلةوتةكةزا بوْ ٓةًيؿة هة تطؽ و زهَةضِاوكىَ زا بوْ ُةئةُوغنت ياْ ُوغنت
ظؤض كةَ بو.

ضِيَللةوتّ :
ئةو ًاوةية هة ئةؾلةوتةكةزا ئةُساًاُى وةفسةكة هةطةيَ اسػةم ) وتوويَةصياْ زةكطزوزةطةيؿةتِة خاهَيَةم و ضِيَللةةوتِيَم
وهةثطِ ثةؾيٌاْ زةبوُةوة ،اي ئاغا وت وى " غةضكطزايةتى خؤتاْ ضِةظاًةُسى ُيؿاْ زاوة بة بىَ ًةضز ُةوؾريواْ ئاظاز بلةْ،
ضوُلة ئةو زاواى ضِيَللةوتّ و ؾةضُِةكطزْ و ضاضةغةضى ططشييةكاُى هة ئيَةوة كةطزوة و ُاًةةى بةؤ ُوغةيوْ كةضةى ئيَةوة ضةووْ
ططتوتاُة و ئيَػتا بةُس كطاوة و زةهَيَّ زيوى ؾةضِة " كاكة سةًةى سادى دٌوز زةيوت ُةخيَط هة ؾةضِزا طرياوة و ٓاتوة بةؤ ؾةةضِ
غةضكطزايةتى ئاطاى ىلَ ُية ،هة غاهَى  ٢٠٠٨زا هة طؤظاضى هعني زوثاتى ئةو ةػةيةى كطزؤتةوة و زةهَيَت " ؾةضِ زةغتى ثيََلةطز
ئةواْ ؾلاْ ٓةُسيَلياْ خؤياْ ؾاضزةوةٓ ،ةُسيَليؿياْ طرياْ ،كة كان ُةوؾريواْ ًػتةفا يةكيَم بوو هةواُةٓ ،ةضضةةُسة ئةةو
بياُوى زةٓيَِايةوة و زةيوت ًّ بؤ ؾةضِ ُةٓاتوَ بؤ ى زايلٍ ٓاتوَ شمن بؤ بٔيَِيَت ."....ا )١٣بة ََ ُةوؾريواْ ُلؤهَى هةوة زةكطز
كة بؤ ؾةضِكطزْ ٓات يَتٓ .ةضوةٓا ًاًؤغتا ثؿلؤ زةهَيَت " ُةوؾريواْ ُة ثالُطِيَصى ؾةضِةكةى كطزوة و ُة غةضكطزايةتى ،ئةو غاتة
وةختيَلى ُاهةباضى بؤ ٓاتِة خواضةوة و طةيؿنت بؤ ئةو ُاوضةيةى ٓةهَ صاضزبوو ".ا )١٤بة ثىَ ى ئةو ووتاُة بوبيَت ُةوؾريواْ بةؤ
ؾةضِكطزْ ُةٓاتوة تا كاتى ططتِةكةؾى هةوة زةضيَت بىَ ئاطابوبيَت كة ضةكساضةكاُى ٓةةضزو ياْ كةوتوُةتةة ؾةةضِةوة ،بؤيةة
ُاًةى بؤ تايةضى عوى واىل ُوغيوة و زاواى ضِيَللةوتّ و كؤتايى ٓيَِاُى ئةو باضططشييةى ىلَ كطزوة.
ئةُساًاُى وةفسةكة هة ووتو ويَصةكةياُسا ةػةيةن هةًال و ةػةيةن هةو ثيَلٔات وْ هةغةةض ضِيَللةةوتِيَلى غةىَ خةاهَى،
اي ئاغا هة ى غةضةوةى ئةؾلةوتةكةوة ضِةؾِوغى ضِيَللةوتِةكةى ٓيَِا بؤ ى خواضةوةى ئةؾلةوتةكة تا ُةوؾةريواْ غةةيطى
خاهَةكاْ بلات ،كاغةظةكةبة زةغت اي ئاغاوة بوُ ،ةوؾريواْ غةيطى كطزْ و زةًوضاوي زا بة يةكةسا و ثةىَ ى ووت " كةةياى
خؤتة ًّ زيوٍ تةؤ وةفةسى " تويَةصةض هةوكاتةةزا هةثؿةت ُةوؾةريواُةوة زاُيؿةت و ًوةى ضِاكيَؿةا وغةةيطى كاغةظةكةةى كةطز،
ضِيَللةوتِاًةكة ى بيِى كة بطيتى بو هةَ غىَ خاهَة :
 -١ي.ْ.ن بةياُيَم زةضبلات و هة ضِازيؤكةى خؤياُةوة بالَوى بلةُةوة بؤ دةًاوةض كة سةًةى سادى دٌوز هةغةض ثيةاوخطاثى
و زظى و دةضزةيى زةضُةكطاوة ،كة ثيَؿرت وا بالَوكطابويةوة ،بةهَلو بة ئاضةظوى خؤى واظى هة ضِيعةكاُى ى.ْ.ن ٓيَِةاوة و ضةوةتة
ُاو اسػم) وة.
 -٢ئةو ضةكاُةى ٓةضيٌَى يةن كة  ٧٣ضةن بوْ و بة زةغت ضةكساضةكاُى ى.ْ.ن ةوة بوْ سةًةى سادى دٌةوز بةة ًةوهَلى
خؤى زةيعاُيَت و ثيَويػتة بةةضِيَِطيَِةوة بؤ اسػم ) واتا بؤ سةًةى سادى دٌوز.
 -٣ضةكساضةكاُى اسػم) ئاظازبّ هةو غِوضاُةى كة ضةكساضةكاُى ى.ْ.ن تيازا با َ زةغةت بةوْ ،بةة بةىَ ٓةيض غاُػةؤضيَم
ئةواُيـ ودؤيَ و ضا كى خؤياْ ئةااَ بسةْ هةو غِوضاُةزا.

زواى ئةوة اي ئاغا ٓةغتا و طةضِايةوة بةضةو ى غةضةوةى ئةؾلةوتةكة تويَصةض ضِايلطز بة زوايساو بة ضةطثة بةة ةاي
ئاغاى ووت خاهَى يةكةَ ب ة و ا )١٠ضةكياْ بؤ ظياز بلة ،اي ئاغا ى كطزةوة و ووتى " كان ُةوؾةريواْ ووتةى ؟ "
تويَصةض غةضى بؤ هةةاُس ! بة ََ ُةوؾريواْ ئاطاى ىلَ ُةبو ئةوة ضِاى تويَصةض خؤى بوو ،تويَصةض طةضِايةوة بؤ ى ُةوؾةريواْ
ُةوؾريواْ ثطغياضى ىلَ كطز ضيت ووت بة اي ئاغا هة وة ًَسا تويَصةض ثىَ ى ووت ثةيٍَ ووت خةاهَى يةكةةَ بةؤضِيَةت و زة
ضةكياْ بؤ ظياز بلات بةُاوى تؤوة ثيٍَ ووت ! زواى ًاوةيةن وةفسةكة داضيَلى تط زاُيؿت وُةوة و بة ًؿتوًطِيَلى ظؤض خاهَى
يةكةَ بطا بو و  ١٥ضةكيـ ظيازكطابو ،واتا ى.ْ.ن زةبيَت  ٨٨ضةن بةيَطِيَتةوة بؤ سةًةى سادى دٌوز .ةاي ئاغةا
ووت وى " ئيٌَة ئيَػتا ضةكى ساظضًاْ ُية ،ئةبىَ بضني هة ُاو ٓيَعةكاُسا ئةو ضةكاُة كؤبلةيِةوة "ُ .ةوؾريواْ هة كتيَ ةى
ثةاةكاْ يةكرتى ئةؾليَِّ زةهَىَ " اي ئاغا ووت وى ئيٌَة تاةُةى كةهَةكة كطاوًاْ ُية هة عةً اضزا ،ئةبىَ يضني هةُاو
ٓيَعةكاُسا كؤى بلةيِةوة ".ا )١٥زواى ئةوة ؾيَذ زاضاى سةفيس ضِاغجيَطزضا بةةضِيَتةوة بؤ ى ًة بةختياضو ئةواْ ضةةكةكاْ
ئاًازةبلةْ و بيأُيَِِة طوُسى ظةضزؤيى يا زؤهَة ضةوت تا اسػم) هةوىَ وةضياْ بةطيَت و وةفسةكةف ُةوؾريواْ وةضبةطيَةت
و بةةضِيَتةوة.

زابةظيّ بؤ طوُسى كاُيػلاْ :

ضِؤشىَ زواى ضِيَللةوتِةكة ،بةياُى وةفسةكةو كاوةى ؾيَذ هةتيف وبة ضةةكساضةكاُياُةوة ٓةةضوةٓا ٓةةًوو فةضًاُةسةو
ضةكساضةكاُى اسػم ) بةضةو طوُسى كاُيػلاْ دو َْ و ًاوةيةن هة ثؿتى ئةؾلةوتةكةوة بةضةو ٓةوضاظةكة ضِيَةاًاْ بةطِى
تا ضويِة زؤهَةكةوة كة ُةزيو بةو هةة ٓيَعةكةاُى غةوثاى عرياةةةوة ،تويَةصةض هةةثيَـ ُةوؾةريواُةوة بةووُ ،ةوؾةريواْ
عة طةيةكى طةوضةى بة زةغتةوة بو ةاتيَم دى و ضةُس ثاضضة ثاكةتيَلى دةةضةى ضؤمساُى تيا بوو زياض بو غةضًاى بةو،
ئةو ًاوةيةف كة بةُسكطابو بة تةواوةتى واظ بوبو بؤية طريى خواضزبو بةزةغت عة طةكةوة ،ضةُس داضيَم زاواَ ىلَ كةطز
كة بؤى ٓةهَ ةطَ ضِاظى ُةزةبو ،زواداض هيٍَ غةُسو و ثيٍَ ووت زةغتت بلة بة بةبةض ثؿتويَِةكةتساو ثيَؿٍ كةوةً ،اوةيةةن
بةضةو خواض ضِيٌَاْ كطز ُعيلى ُيوةضِؤ طةيؿتيِة كة وةكاُى طوُسى كاُيػلاْ .ضةكساضةكاُى اسػم) هةطةةيَ ٓةُةسىَ هةة
ضةكساضةكاُى وةفسةكة و ؾيَذ كاوة ثيَؿرت طةيؿت وُة طوُسةكة كاتيَم كة ئيٌَة طةيؿتني ضةُس سةيواُيَم غةضبطِابوْ زةياْ
ووت سةوت سةيواُة ُاظامن كىَ ٓيَِابوى و غةضياْ بطِي وْ و ثاكلطابوْ .كة ئيٌَة طةيؿتني بةف بةف كطاو ٓةضكؤًةةهَيَم
بةؾى خؤى وةضزةططت و ثىَ ياْ زةوت ثؿلى خؤتاُةة ،وة ٓةضكؤًةهَةة خةةهَليَم ئةاططى زةكةطزةوة و طؤؾةتى زةبطشاُةس،
ُةوؾريواْ و ؾيَذ كاوة و تويَصةض و هةوكاتةؾسا غاًاْافطح) طةضِايةوة و ئةَ ضةواضةمشاْ ثؿةليَلٌاْ بةضكةةوت ئاططًةاْ
كطزةوة و خةضيم بويّ بة طؤؾت بطشاُسُةوة ًاوةيةن بو طؤؾتٌاْ ُةخواضزبو ٓةًو تيَط طؤؾت بويّ .زواى ُيوةضِؤ بة ضِيَلةوت
ٓةتاو بو وة طوُسةكةف كح بو غةضًا ُةبوُ ،ةوؾريواْ و ؾيَذ كاوة و تويَصةض هة ضةكساضةكاْ زووض كةوتِةوة و بةة – ٣٠٠
ً ٤٠٠ةتطيَم هة زوض ئةواُةوة هة ثايَ كةهَةكة بةضزيَم ضِاكؿاْ تا ثؿويةن بسةْ وة بطِياضيـ وابةوو تةا تاضيةم ُةةكات
ٓيَعةكة ُةدوهَيَت ضوُلة بة ضِوُاكى ًةتطغى ٓيَطؾى غوثاى عرياق و داف ياْ ٓاوةُ اضاْ كطزُى ضِيَةاكة ٓةبو ،بؤية زةبو
تاضيم بلات ئةوغا ٓيَعةكة ظوهَيَت.
هة زواى عةغط هة زوض ئيٌَةوة هة ُاو طوُسةكةزا ضةكساضةكاُى اسػم) و ضةُس فةضًاُسةيةكياْ ودوهَيَلى ُائاغةايى
ياْ تىَ كةوت ،بوبةًيى ضِاكيَؿاْ و دِيَوزاْ و زةغتياْ بةضةو ئيٌَة ضِائةوةؾاُسْ و ٓاواضياْ ئةكطز "وةن غةط زةيتؤثيَِني"
بطازةضاُى وةفسةكةف و ٓةُسيَم هة فةضًاُسةكاُى اسػم) ٓةوهَى ٓيَوضكطزُةوةياْ زةزاُْ .ةوؾريواْ ضِوى كطزة تويَةصةض و
ووتى " ئا بعاُة ضى ية " تويَصةض عة طةكةى زايةوة بة ُةوؾريواْ و ضوة خواضةوة بؤ ُاو ضةكساضةكاُى اسػم) طةيؿت بة
اي ئاغا و ثىَ ى ووت ضى بوة ؟ اي ئاغا هة وة ًَسا ووتى " ضوظامن كؤًةهَة فةُى ئيَوة ئةظاُىَ ،هةَ كاتةزا ضةوُةتة
غةض ًاهَى باوكى كان تايةضو زوو طوهوة RBGياْ بة ًاهَةكةياُةوة ُاوة و ئةهَيَّ هةبطى ئةوة ُةوؾريواْ ئةةكوشيّ،ياْ

تا غؤضاخى ضِاغتى ضِوزاوةكة ُةكةيّ ضِيَللةوتِةكة دىَ بة دىَ ُاكطيَت و ُةوؾريواْ بةضُازةْ " .بة ضِاكطزْ تويَصةض طةضِايةوة
بؤ ى ُةوؾريواْ و ؾيَذ كاوةٓ ،ةواهَةكةى بؤ طيَطِاُةوة ،ؾيَذ كاوة ٓةغتاية غةض ثىَ و بة سةثةغاوى ووتى " ئةةوة ضِاغةت
ُية با بطِؤيّ " تويَصةضو ؾيَذ كاوة ثيَلةوة ٓاتِة خواضةوة وضوُة ى تايةضى عوى واىل و ئةواُى تطيؿياْ ،ؾيَذ كاوة ووتى
" كان تايةض بة طؤضِى باوكٍ ى.ْ.ن ئةَ كاضةى ُةكطزوة ،ئةطةض ضِاغت بيَت طوهوة RBGيةكاُى خؤتاْ بصًيَطْ زواُيةاْ
كةًى كطزوة ،ئةطةض ئيَوة ُةبوبّ بيةوًاْ ثياوةكاُى بةعؼ بوْ ،ثياوى ضاكنب ضؤْ عةةوَيَلة ٓةتاُة ضةؤْ ى.ْ.ن هةةَ
كاتةزا كاضى وا زةكات ،بوَيَّ بةضى ُازةيّ و تةواو بؤ بياُو زةططْ ؟ ظةضةضتاُة ! " تويَصةضو ؾةيَذ كةاوة طةضِاُةةوة بةؤ ى
ُةوؾريواْ و ئاطازاضياْ كطز هة ضِوزاوةكةو ٓةهَويَػتى ُوىَ ى اسػم) ياْ ثىَ ضِاطةياُس ،زواى ئةوة ئيرت زضةُ بوبو ،اي
ئاغا ٓات بؤ ى ُةوؾريواْ و ثىَ ى ضِاطةياُس كة اسػم) ثةؾيٌاْ بوةتةوة و ضِاظى ُني هةغةض ضِيَللةوتِةكةو بةضت ُازةْ.
ُةوؾريواْ ووتى " ئيَوة بةةضِيَِةوة " اي ئاغا خواسافيعى كطزو ُةوؾريواْ بة تويَةصةضى ووت " تةؤف بةةةضِيَطةوة و بةة
ابوؾٔاب بوَىَ بىَ خةَ بيَت !! " تويَصةض هةطةيَ وةفسةكة طةضِايةوة ،ؾةو هة طوُسى ظةضزؤيى وةفسةكة بة ؾيَذ زاضا طةيؿت كة
ضةُس ضةكيَلى كؤكطزبوةوة و ضاوةضِواْ بو ،كة ٓةواهَةكةى ثىَ ضِاطةيةةُطا كةة اسػةم) ثةؾةيٌاْ بوةتةةوة و ُةوؾةريواْ
بةضُازةْ ئةواُيـ هةطةيَ وةفسةكة طةضِاُةوة بةضةو طوُسةكاُى ثةضر و بيوةن بؤ ى ٓيَعةكةاُى ى.ْ.ن  ،بةة ََ تويَةصةض
طةضِايةوة بةضةو طوُسى خاُوة ةوضِةكاْ.

ُةوؾريواْ ٓةهَسيَت :
زواى ئةوةى كة تويَصةض هةطةيَ وةفسةكة طةضِايةوة ئةو ؾةوة هة طوُسى خاُوةةوضِةكاُى ى سادى ًاًةُس ابوؾٔابى بيِى
و ثىَ ى ووت ُةوؾريواْ ووتويةتى " ثىَ ى بوَىَ بيَ خةَ بيَت " كة ابو ؾٔاب ئةوةى بيػت ٓةُسيَم ئاضاًى ثىَ بةخؿطا ،ؾةو
ةػة و باغيَلى ظؤض كطا هة ُيَواْ تويَصةض و ابوؾٔابسا تويَصةض بة ابوؾٔابى ووت زهَِياَ هةَ ضِؤشاُةةزا ُةوؾةريواْ ٓةهَةسيَت،
بؤية ثيَويػتٍ بةوةية ئيَػتا تؤظىَ ثؿو بسةَ و خؤَ ئاًازةبلةَ هة غ ةى ؾةوةوة ًّ ئةضٌة ثيَؿةةوةى ٓيَعةكةاُى ى.ْ.ن
ضاوةضِىَ ى ئةمب تا ٓةهَسيَت و زةطات ئاطازاضبة ،زواى ئةوة ابوؾٔاب تويَصةضى دئَيَؿت و ئةةو ؾةةوة تويَةصةض ثؿةووى زا و
ضِؤشى زوايى بة ضِىَ كةوت بةضةو طوُسى زؤهَة غووض ،ؾةةو ضةوة ئةةو طوُةسةوة و هةة ُيَةواْ طوُسةكةة و دةازةى ثيَِذةويّ-
غيسقازةسا تا ضِؤش بوةوة ضاوةضِواُى كطز بة ََ ٓيض ُةبو ،ضِؤشةكةى ٓةض هةو ُاوة خؤى سةؾاضزا تا تاضيم زآات هةؾةةوى
زوةًسا ئةو ؾويَِةى دئَيَؿت و زواى باُةى خةوتِاْ ضوة غةض دازة غةضةكييةكة و بةضةو خواض ضِوو بة ئؤضزوطاى ؾةاُةزةضى
هة ةةضاغ دازةكةوة ٓاتوضؤى ئةكطز تا ُعيلى غةض هة بةياُى زيػاُةوة ٓيض ُةبوو ،ثيَـ باُةى بةياُى تويَصةضطةضِايةةوة
بؤ زؤهَة ضةوت و ٓةهَلؿايةوة بةضةو ؾاخى ُيَواْ ضةِظهَةو ثةضر ،ثاف ئةوةى ثؿةويةكى زا ُعيلةى كاتةصًيَط  ١١-١٠هةة
زةوضوبةضى طوُسى بيوةن تةةة ثةيسابوو ،تويَصةض ئةو ُاوةى دئَيَؿت و بةؾاخةكةزا ٓةهَةةضِاو زواُيوةضِؤ طةيؿتةوة طوُسى
ضِةظهَة ،هةطوُسى ضِةظهَة ٓيض ضةكساضى ىلَ ُةبوو ،وة كةغيَليـ ُةبو كة بعاُيَت ئةو تةةاُة ضية هة طوُةسى بيةوةن ،بؤيةة
طوُسى ضِةظهَةى بة دئَيَؿت و طةضِايةوة بؤ طوُسى ةوهَى طيػلاْ كة بطِياضبو ابو ؾٔاب و بطازةضةكاُى هةو طوُسة بةّ ،بةة ََ
ئةواُيـ هةوىَ ُةًابووْ ،تويَصةض ثطغياضى هة ًاهَى اًاضفى ًةتة ) كطز ثىَ ى وتّ ُاظاُّ بطازةضةكاْ بةضةو كوىَ ضوْ ،هة
وة ًَسا ووتياْ " ٓةًوياْ ضِؤؾنت بةضةو طوُسى بيوةن زةهَيَّ ًةُػوهيَلتاْ بةضياْ زاوة " تويَصةضتيَةةيؿت كة بيَةوًاْ ئةو
ًةُػوهة ُةوؾريواُة و ٓةهَٔاتوة ،ضوُلة خؤى زوو ؾةوبو ضةاوةضِىَ ى ئةةوة بةو ،بةة ََ ُةوؾةريواْ هةطةةيَ غةاًاْ كةة
ٓةهَٔات وْ بةضةو ئاضاغتةى ئةو ُةٓات وْ .هةبةض ئةوةى تويَصةض ًاُسو بو و ؾةويـ زضةُ بوو وة هةو زىَ يةوة بؤ طوُةسى
بيوةن ًاوةيةكى زوض بو ،ئةو ؾةوة هة وىَ ًايةوة ،بةياُيةكةى بةضِيَلةوت بةضةو طوُسى بيوةن ،بة ََ كة طةيؿةتة طوُةسى
خاُوة ةوضِةكاْ بطازةضةكاُى هة بيوةكةوة طةضِابوُةوة و بةضِيَةاوة بوْ بةضةو طوُسى خاُوةةوضِكاْ ثيَياْ ووت " ًةضِؤ ئيَػةتا
ئةواْ بةضةو ئيَطةوة زيَّ ضاوةضِىَ بة تا ئةطةْ " زواى ًاوةيةكى كةَ بةضايي ياْ طةيؿتة خاُوة ةوضِةكةاْ و ثةاف تؤظيَةم

ُةوؾريواْ و غاًاْ طةيؿنت هةطةيَ شًاضةيةكى ظؤض ضةةكساضزا كةة هةةو زةوضوبةةضة كؤبوبوُةةوةُ ،ةوؾةريواْ هةةو طوُةسة
كؤبوُةوةى بة ضةكساضةكاْ كطز ،هةَ تويَصيِةوةزا ُاوبطاوة بة كؤبوُةوةكةىةوُسى خاُوةةوضِةكاْ.

كؤبوُةوةى طوُسى خاُوة ةوضِةكاْ :
هةو طوُسةزا ُعيلةى  ٥٠٠فةضًاُسةى ٓةًةدؤضو ضةكساض كؤبوبوُةوةُ ،ةوؾريواْ كؤبوُةوةى ثةىَ كةطزْ و ُةاوةضؤكى
كؤبوُةوةكة ئةَ خا َُةى ى خواضةوة بوو :
 -١غوثاؽ و ثيَعاُيِى خؤى زةضبطِى بؤ ٓةًو ئةو كةغاُةى كةة بةة ٓةؤى ئةةو ضِوزاوةوة ئةةضكياْ كيَؿةاوة و ًاُةسوبوْ و
كةوتوُةتة ًةتطغييةوةٓ ،ةضوةٓا غوثاغى ٓاوو َتياُى طوُسةكاُى كطز كة بؤ ًاوةى ظياتط هةة ًاُةيَةم خعًةةتى ئةةو
ٓةًو ضةكساضةياْ كطزوة و بوُةتة ئةضن بةغةضياُةوة.
 -٢زاواى هة فةضًاُسة و ضةكساضةكاْ كطز كة بةةضِيَِةوة غِوضى ضا كييةكاُى خؤياْ هةًاوةيةكى كةًسا بؤ ئةوةى زوشًةّ
فطغةت ُةٓيَِيَت و ٓةي ُةكوتيَتة غةض ٓاوو َتياُى طوُسةكاْ ،هة يةكى تطيؿةوة ًصزة بسةُة بةة ٓاوو َتيةاْ كةة بةة
غة ًةتى زةضضوة و كؤتايـ ٓيَِطاوة بة باضططشى و ؾةضِ هة ُيَواْ ى.ْ.ن و اسػم) زا.
 -٣ئاطازاضى ٓةًو ٓيَعةكاُى كطز كة ضِيَةطى ُةكةْ هة ضةكساضةكاُى اسػم) هة غِوضى ضةا كيةكاُياُساو ٓةةًو يةةن
بةوثةضِى تواُاوة ٓةوهَ سات ئةو باضططشية بطةويَتةوة و كؤتايى ثىَ بٔيَِطيَت ضوُلة ئةوة هة بةضشةوةُسى زوشًِةكاُى طةىل
كوضزة با هةوة ظياتط خةهَم بيَعاضو ًاُسو ُةكطيَت.
زوا بةزواى كؤبوُةوةكة خواسافيعى هةيةكرتى كطا و طوُةسى خاُوةةوضِةكاُيةاْ دئَيَؿةت ،زواى ئةةوة تويَةصةض هةغةةض زاواى
ابوؾٔاب بةضِىَ كةوت بةضةو ٓةوضاًاْ بؤ دىَ بةدىَ كطزُى كاضيَلى تطى ثيَويػت.

بةؾى غىَ يةَ

ئةَ بةؾة ثيَم زيَت هةَ باغاُةى ى خواضةوة :
زةضئةااَ ،ضِاغجاضزةو ثيَؿِياض ،غةضضاوةكاْ ،كوضتةى تويَصيِةوةكة بة ٓةضزوو ظًاُى عةضةبى و ئيِةويعى.
زةضئةااَ :

زةضئةااًى ئةَ تويَصيِةوةية زوو بةؾّ ،بةؾيَلياْ ثةيوةُيياْ بة ُةوؾريواْ و ى.ْ.ن ةوة ٓةية ،بةؾةةكةى تطيةاْ ئةةو
زةضئةااًاُةْ كة ثةيوةُسيياْ بة اسػم ) و سةًةى سادى دٌوزةوة ٓةية هةطةيَ زةضئةااًيَلى طؿتيسا.
بةؾى يةكةًى زةضئةااًةكاْ  :ئةو زةضئةااًاُةْ كة تويَةصةض هةة تويَصيِةوةكةةزا ثيَيةاْ طةيؿةتوة و زةياخناتةة ضِو كةة
ثةيوةُسيياْ بة ى.ْ.ن و ُةوؾريواُةوة ٓةية ئةًاُةْ - :
أ – بة ثىَ ى كؤبةُةوةكةى طوُسى سادى ًاًةُس و بالَوبوُةوةى ووتاضى زشى ئؤثؤضتؤُيعَ ا ضود االن هازيوة ٓةةهيَلى هةةباض
ضِةخػاوة بؤ ططوثيَم تا بةةةْ بةة بةضشةوةُسيةة تاي ةتييةةكاُياْ و ُةوؾةريواْ زوضخبةُةةوة هةة طؤضِةثاُةكةةزا ،هةة ثةايَ
زؤغتايةتيسا ئةو ططوثة ويػتوياُة ُةوؾريواْ هةُاوبضيَت دا هةضِىَ ى ٓيَطؾلطزُةوة بيَت بؤ غةض ضةكساضةكاُى اسػم) يا هةةضِىَ
ى ُاضزُى كةغيَلةوة بيَت كة بة ثىَ ى فةضًاُى ئةواْ تريؤضى بلات .دةة هةوة هةغىَ وة زةياُويػت ُةوؾريواْ هةة طؤضِثاُةكةة
زوضخبةُةوة ياْ هةُاوى بةضْ ،يةُى يةكةَ  /هة ُاو ضيَلدةطاوى كؤًةهَةةزا غةا ض ععيةعو ًاًؤغةتا د اةط و ًةة بةةختياض
بةًةبةغتى زهػؤظى و بةضططى و ثاضاغتِيةوة ،ئةطةض ٓةهَويَػتةكاُياْ غةضياْ بةطتاية بيةوًاْ ُةوؾريواْ ياْ زةكوشضا يةا هةة
طؤضِةثاُةكة زوضزةخطايةوة .يةُى زووةَ ً /اًةهَةكطزُى سيعبى بةعؼ بو هةطةيَ ٓةُسيَم هةة بةضثطغةةكاُى اسػةم) زا كةة
ُةوؾريواُياْ تةغويٍ بلةْ ياْ بةضِيَةةى تط خبطيَتة بؤغةياُةوة و بةة ظيِةسويى بيةةطْ ،ئةطةةض ئةةو كةاضة غةةضى بةطتايةة
ُةوؾريواْ هة ُاو زةضوو .يةُى غىَ يةَ  /ئةَ يةُةياْ ثةيوةُسى ُيَواْ اسػم) و اق )َ.بوو ،كة ُةوؾريواُياْ بة ًةتطغى و
ضِيَةط زةظاُى هةبةضزةَ بةزةغٔيَِاُى بةضشةوةُسيية ٓاوبةؾةكاُياْ هة غِوضةكةزا و هة ُاوضةكةزا ،بؤيةة ٓةةوهَياْ زاوة ثيَلةةوة
ٓاوكاضى بلةْ و ُةوؾريواْ بةويَعُةوة بؤ غِوضى اق ) َ.وة ثيَلةوة ئيَؿلى ىلَ بةطْ وةن خةؤى زةهَةىَ " يةةكيَلياْ خةبةةضى بةؤ
ٓيَِابوَ كة هةطةيَ ُاهة ٓةوضاًى ضِيَللةوتوْ هة ُعيم اباُيؿاض ) بِلةيةكى ٓاوبةؾى ثاضتى و سػم زابِيَّ وًِ ،يـ ب ةةْ بةؤ
ئةوىَ بؤ ئةوةى ٓيَعةكاُى ٓةضزو سيعب ثيَلةوة ئيَؿلٍ ىلَ بةطْ".ا )١٦ئةطةض ئةو كاضة بلطاية ُةوؾريواْ زوض زةكةوتةوة و بةضةو
هةُاوضووْ زةضوو.
ب -بةًةبةغت بيَت ياْ ُةظاُني ياْ بريضوُةوة ُةوؾريواْ هة طيَطِاُةوةى ئةو ضِوزاوة هة ُوغيِةكاُيسا خةؤى هةة ٓةُةسىَ ضِاغةتى
زاوة و باغى ُةكطزوْ وةن ٓةهَويَػتى سةًةئةًيِى فتاح و ؾيَذ كاوة و ًاًؤغتا ثؿلؤ.
زُ -ةوؾريواْ ضِىَ ى بؤ خؤؾلطاوة و خةهَلى ضِيَم خػتوة هةُاو اسػم) زا و هة تطغى بطزُى بةؤ ى باضةطايةةكى ُاهةة ٓةةوضاًى
اقٓ )َ.ةهَٔاتوة و ضِايلطزوة .وة هة ضِاكطزُةكةيسا ٓاوكاضى كطاوة بة تاي ةتى هة يةْ ؾيَذ كاوة و ضةكساضةكاُيةوة.
ز -ئةو وةفسةى كة اي سليٍ هةطةة َي سعبةى ؾةيوعى ضةوبوُة ى اسػةم) ِضيَللةةوتِى ثةيَـ وةختيةاْ ُةةبوة بةةهَلو هةة
ئةؾلةوتةكةزا هة زواى ًؿتوًطِيَلى ظؤض هةغةض زووخايَ ضِيَللةوتوْ و زواتط هة طوُسى كاُيػلاْ اسػم) ثةؾيٌاْ بؤتةوة.
ض – ئةو سيعب و يةْ و ٓيَعو كةغاُة بؤ بةزةغتٔيَِاُى ًةبةغتةكاُياْ ٓةُسيَم ضِاغتياْ ئاوةشو كةطزوة و طؤضِيوياُةة ،زواتةط
زةضزةكةويَت وا ُةبوة ،وةن ٓؤكاضى ططتِةكةى ُةوؾريواْ ،كة بؤ كاضيَلى تاي ةتى خؤى ضِؤؾتوة بؤ غِوضةكة ،كةضى طؤضِضِابةو بةة
كاضى غياغى و غةضباظى.

و -زووفاةى كةغيَتى (االزدواجية اذشخصوية هة ُيَواْ ٓةُسيَم هةة كةازضة با َكةاُى ى.ْ.ن و كؤًةهَةةزا بةئاؾةلطا بةةزةض
زةكةويَت وةن هة ظؤض ديَةاى ئةَ تويَصيِةوةيةزا ئاًاشةى ثيَسضاوة ،وة تواُيوياُة ٓةُسىَ خةةهَلى كةةَ ئاغةت ٓةهَ دةهَةةتيَِّ و
بياُلةُة غوتةًةُى و بؤ ًةبةغتى بةزةغتٔيَِاُى بةضشةوةُسية تاي ةتيةكاُى خؤياْ.
بةؾى زووةًى زةضئةااًةكاْ  :ئةو زةضئةااًاُة ية كة تويَصةض ثيَياْ طةيؿةتوة هةة تويَصيِةوةكةيةسا كةة ثةيوةُةسيياْ بةة
اسػم) و سةًةى سادى دٌوزةوة ٓةية ئةًاُةْ -:
أ -هة ئةؾلةوتةكةزا زياض بو ضةكساضى اسػم) ثةيوةُسى ُٔيَِيياْ بة ُةوؾريواُةوة ٓةبو ،وة ٓاوكاضياْ كطزوة هة ٓةةهَٔاتّ
يا ضِظطاضكطزُيسا ،ئةوةف ُةوؾريواْ هة ُوغيِةكاُيسا ثؿرتِاغتى كطزوُةتةوة.
ب  -زوض هة عوضف و عازةتى كوضزةواضى و ياغاكاُى زيى ططتّ شًاضةيةكى كةًى كازضو ضةكساضةكاُى اسػةم) ئةاظاضى زةضوُةى و
غوكايةتيياْ بة ُةوؾريواْ كطزووة ،ئةو كةغاُة بة ثىَ ى غياغةتى سيعبةكةياْ ئةةو كاضةيةاْ ُةةكطزوة بةةهَلو ٓةهَويَػةتى
تاي ةتى خؤياْ بوة.
ز  -دؤضة ثةيوةُسيةن ٓةبوة هة ُيَواْ ضِشيٌَى بةعؼ واسػم) زا ،بؤية زاواياْ كطزووة كة ُةوؾريواُياْ تةغويٍ بلةْ.
ز – ُة تويَصةض ُة ُةوؾريواْ ُة بةهَةةكاُى تط ئةو ضِاغتييةياْ ُةغةملاُسوة كة كاوةى ؾيَذ هةتيف ئةُساَ بوبيَت هة وةفسةكةزا،
بةهَلو خؤى ثيَؿرت ضوة بؤ ئةؾلةوتةكة بؤ ئةوةى ضةُس هة تواُايسا ٓةبيَت ٓاوكاضى ُةوؾريواْ بلات.
ض – ضةكساضةكاُى اسػم) بىَ زغجوني بوْ و بةؾيَلياْ ضةكساضى تؤضاو و زةضكطاوى سيعبةكاُى تط و غةةضباظى ٓةةهَٔاتوو بةوْ،
ضِيَم ُةخطابوْ و ٓةضكةؽ بة ئاضةظوى خؤى و بة ثىَ ى بةضشةوةُسى خؤى ٓةهَػوكةوتى ئةكطز ،وة ظؤضى ٓةهَةكاْ كة توؾةى ئةةو
سيعبة ئةبوْ هة يةْ ئةو دؤضة ضةكساضاُةوة بوو ،وة خاوةْ زةغة َتيـ بوْ ،وة ٓةيض طويَطِايةةهَى غةةضوى خؤيةاْ ُةةبوْ و
ثابةُس ُةبوْ بة بطِياضى سيعبةكةياُةوة.
زةضئةااًيَلى طؿتى  :بة ثىَ ى تويَصيِةوةكةُ ،ةوؾريواْ كاضاكتةضيَلى بةةٓيَعى طؤضِةثةاُى غياغةةتى دو َُةةوة ضةةكساضى
يةكةى كوضز بووة هة غاهَى  ١٩٧٧وة تا ئيَػتاؾى هةطةهَسا بيَت ،ئةو خاوةْ كةغايةتييةكى تاي ةت بووة و ٓةةهَةطى كؤًةةهَيَم
خةغوَةتى تاي ةتة بة خؤى ،ئةو كةغايةتيية يةُى بةٓيَع و واظى ،ياْ ضان و خطاثى ٓةبوة ،كة ٓةُسىَ دةاض بؤتةة ٓةؤى
بةٓيَعكطزُى دو َُةوة ضةكساضيية كة و ضِايةطتوة و زضيَصةى بة خةبات زاوةٓ ،ةُسىَ داضيـ بوة بة ٓؤى ديابوُةوة و دئَيَؿتِى
بةؾيَلى كازضو ضةكساضةكاْ و زوضكةوتِةوةياْ هة خةبات و تيَلؤؾاْ ،بة ََ بة طؿتى بة ضِاى تويَةصةض يةةُى بةاف و بةةٓيَعى
ظياتط بوْ ،تا يةُى واظو خطاثى هةو دو َُةوة غياغية ضةكساضييةى طةىل كوضززا.

ثيَؿِياضو ضِاغجاضزةكاْ :

تويَصةض ٓةُسىَ ثيَؿِياضو ضِاغجاضزةى طة َهة بوة كة بة ثيَويػتى زةظاُيَةت بياخناتةة ضِوو تةا وةكةو سلوًةةت و خةةهَم و
غياغييةكاُى كوضزغتاْ ،ئةطةض بلطيَت غوزياْ ىلَ ب يِّ كة ئةًاُةى ى خواضةوةْ :
 -١ثيَؿِياض زةكةَ بؤ ُةوةكاُى ُوىَ ى طةىل كوضز ،ئةطةض ٓةهوًةضز غةثاُسى بةغةضياُسا غياغةت بلةْ ،با ئةةزةبياتى ئةةو
ٓيَعة ضةكساضاُةى كوضزغتاْ بة ووضزى خبويَِِةوة و غووز هة ٓةهَة و طريوططفتةكاُياْ وةضططْ.
 -٢ثيَؿِياض زةكةَ بؤ ُةوةى ُوىَ ًتٌاُة و باوةضِ بة زضوؾٍ و باُةةواظة بطيقةزاضة ُاوةضؤن ثوضةكاُى ٓيض يةُيَم ُةكةْ ،تةا
خؤياْ بة كطزةوة و بة ثطاكتيلى ُةي يُِّ ،ةخةهَةتيَّ بة بة هَيَِى غياغية تةةويسيةةكاُى كةوضز كةة ٓةُةسيَلياْ بةة ُٔيَِةى
ثةيوةُسيياْ بة وو َتة زاطريكةضةكاُى كوضزغتاْ ياْ بة ظهليَعةكاُةةوة ٓةةبوة و بةؤ بةضشةوةُةسى تاي ةةتى خؤيةاْ وخةعَ و
بِةًاهَةكاُياْ كاضياْ كطزوة.
 -٣ثيَؿِياض زةكةَ بؤ ُةوةى ُوىَ كة غياغةتياْ كطزٓ ،ةوهَ سةْ ٓيَوَة طؿتييةكاْ و غرتاتيصو تاكتيلى خةباتياْ ضِؤؾّ بيَةت و
تةَ وًصاوى ُةبيَت ،زوشًّ بة زوشًّ و زؤغت بة زؤغت بعاُُّ ،ةةن زوشًةّ بلةُةة زؤغةت و زؤغةت بلةُةة زوشًةّٓ ،ةةضوةٓا
ثةيوةُسى شيَط بة شيَطى ًوخابةضاتى ُة هة ئاغتى كةؽ و ُة هة ئاغتى ططوخ ثةيطِةو ُةكةْ و ٓةوهَ ةسةْ بطيِةةكاُى ضِابةوضزوو
غاضِيَص بلةْ.
 -٤ثيَؿِياض زةكةَ بؤ ُةوةى ُوىَ كة بةضشةوةُسيية طؿتيية با َكاْ ثريؤظ ضِابةطْ و بياُجاضيَعْ واظبٔيَِّ هة غياغةةتى غةةُةةض
طواغتِةوة و ثةتجةتيَّ كة بؤ بةضشةوةُسى تاي ةتى خؤياْ ٓةض ضِؤشةى غوثاى وو َتيَلى زاطريكةض ثةهليَؿى كوضزغةتاْ زةكةةْ و
كوضزغتاْ و طةىل كوضزياْ كطزؤتة تاةيةة و بةبىَ ثةيطِوكطزُى ٓيض ياغاو ضِيَػايةن ضِؤهَةكاُى كطاوُةتة غوتةًةُى.
 -٥ثيَؿِياض زةكةَ بؤ ُةوةى ُوىَ ٓةوهَ سةْ يةكرت ثةضوةضزة بلةْ و يةكرت ثيَؿ دةْ و ًوٌالُيَى ُازضوغتى يةكرت ُةكةْ ،ثالْ و
ُةخؿةى ًوؿليَّ بؤ يةكرت زاُةضِيَصْ و بوختاْ و تاواُى ُازضوغت و ُاضِاغت ُةزةُة ثايَ يةكرت.
 -٦ثيَؿِياض زةكةَ بؤ ُةوةى ُوىَ تابتواُّ و بؤياْ بلطيَت زوض بلةوُةوة هة زيةاضزةى زظيَةوى خةعَ خعًيَِةة و زةغةتة طةةضى و
تةكةتوي باظى و ُاوضةطةضى و خؤبةظي ظاُني و بةكةَ غةيطكطزُى ئةواُى تط هة بةضِيَوةبطزْ و فةضًاُطِةواييسا.
 -٧ثيَويػتة هةغةض ُةوةى ُوىَ ثةيطِةوى غياغةتى ضةواؾةكاضى ُةكةْ و ُةبِة ثياوى ئةَ و ئةو و ًاغتاوضى ُةةبّ و خؤيةاْ
غون و ضيػوا ُةكةْ بؤ زةغلةوتيَلى كاتى زياضيلطاو.
 -٨ثيَؿِياض زةكةَ بؤ خةهَلى كوضز ياغا بة ثريؤظى ضِاططْ ثةضوةضزةو فيَطكطزْ و خويَِسْ ثةضة ثىَ بسةْ و بياْ كةُةة زةغةجيَلى
كاضةكاُياْ ،ضوُلة ٓيض يةُيَلى كؤًةهَةا ثيَـ ُاكةويَت بة بىَ ططُةيساْ بةواُة.
 -٩ثيَؿِياض زةكةَ بؤ خةهَلى كوضز بةٓةض ؾيَوةيةن بيَت ثاضيَعطاضى هة كوتوضى كوضز بلةْ و بيجاضيَعْ و هة فةوتاْ ضِظطاضى بلةْ،
ضوُلة ُة طةي و ُة ُةتةوة و ُة زةوهَةت و ُة سلوًةت بة بىَ كوتووض بوُى ُية و ُابيَت ،ئةو طةهةى كوتوضى ُةبيَت ًافى بوْ بةة
زةوهَةتيؿى ُية ،بةطة ًافى ًطؤظ وُيـ هة زةغت زةزات واتا وةن ئاشةيَ غةيط زةكطيَت و زةشى.
 -١٠ثيَؿِياض زةكةَ بؤ بةضثطغةاُى ؾويَِةواضُاغةاُى ٓةةضيٌَى كوضزغةتاْ كةة غةةضزاُى ئةؾةلةوتى ٓةظاضغةتووْ بلةةْ و
هيَلؤهَيِةوة ئةااً سةْ هةبواضى ثػجؤضييةكةياُسا ،ضوُلة ئةوة غوزيَلى ظؤضى زةبيَت بؤ كؤًةهَةاى كةوضزى و ُةتةةوةى كةوضز و
زةظطاى ؾويَِةواضُاغى ٓةضيٌَى كوضزغتاْ.
 -١١ثيَؿِياض زةكةَ بؤ خةهَلى ُاوضةكة و ئةو كةغاُةى ضِيَياْ زةكةويَتة ئةو ئةؾلةوتة ثاضيَعطاضى هة ثيَلٔاتةكةى بلةْ و تا
ضةْ بؤياْ زةكطيَت وة هة ٓةض ضِيَةايةكةوة كة بة طوااوى زةظاُّ زةظطا ثةيوةُييساضةكاُى غِوضةكة و سلوًةت ئاطازاض بلةْ.

 -١٢ثيَؿِياض زةكةَ بؤ سلوًةتى ٓةضيٌَى كوضزغتاْ تيٌيَلى ثػجؤضو ؾاضةظا ثيَةم بٔيَِطيَةت هةةو بةواضةزا بةؤ غةؤضار كةطزْ و
ثؿلِيِى ُٔيَِى يةكاُى ئةةو ئةؾةلةوتة و بةاةى ئةؾةلةوتةكاُى تةط هةة ؾةاخةكاُى كوضزغةتاْ ،كةة ٓةةض هةة غةةضةتاى
زضوغت وُياُةوة خعًةتياْ بة ٓةًوو دؤضةكاُى طياُوةبةضاْ كطزوة و هةغةضو ٓةًوياُةوة و زاهَسة و غةضغاى ًطؤظ بوْ.
 -١٣ثيَؿِياض زةكةَ بؤ خةهَلى كوضز و ئةواُةياْ كة ؾاضةظاى ؾار و ططزةكاُى كوضزغتاُّ ،ئةطةض ظاُياضيياْ ٓةية هةغةض ٓةض
زياضزةيةكى غطوؾتى ياْ ًطؤيى وةن ئةؾلةوت ،يةاْ ؾةويَِةواض ،يةاْ ثةيلةةض و ويَِةة و هةةو بابةتاُةة بيجةاضيَعْ و زةظطةا
ثةيوةُسيساضةكاُى غِوضى خؤياْ ئاطازاض بلةُةوة هةو زياضزاُة.

غةضضاوةكاْ :
 -١مويق اذحمدان وآخاون ،مناهج اذبحث اذعلم – أساسيات اذبحث اذعلم  ،اذوااق ذلنشا واذ وزيع ،عمان –
االادن ،٢٠٠٦ ،ص .٥٠
 -٢عبداذباسط محمد حسن ،أصو اذبحث االج ماع  ،االنجلو اذمصاية ،١٩٧١ ،ص .١٥٨
 -٣شااذين هس – بيباو با ايشياذيف  ،اجمة هناء اذجوهاي ،اذمارز اذقوم ذل اجمة ،٢٠١١ ،ص ٣١١
 -٤محمد حسن غاماي ،اذمناهج األنثاوبوذوجية ،اذمارز اذعاب ذلنشا واذ وزيع ،األسرنداية ،بدون سنة
اذطبع ،ص .١٧
ٓ -٥يٌَّ باةط ،طؤظاضى هعني  ،٩٧غويٌَاُى.١٠-٩ ،٢٠٠٩ ،
 -٦حسن سيد احمد ابو اذعينين ،اصو اذجيوموايوذوجيا ،داا اذنهضة اذعابية ،بياوت – ذبنان ،بدون سنة
اذطبع ،ص .٥١٨-٥١٢
 -٧اذمصدا نفسه ،ص .٥١٨
 -٨ق اذدباغ ،حضااة اذعااق ،اذجزء األو  ،بغداد ،١٩٨٥ ،ص .٢١
 -٩ثؿلؤ ُة ةزيّ ،ئةظًووْ و ياز ،بةضطى يةكةَ و زووةَ ،غويٌَاُى ،بةبىَ ضاثداُة.١٣٨ ،٢٠١١ ،
ٓ -١٠ةًاْ غةضضاوة و ٓةًاْ ثةضِة.
ُ -١١ةوؾريواْ ًػتةفا ئةًني ،ثةاةكاْ يةكرت ئةؾليَِّ ،ضاثى زووةَ ،غويٌَاُى ،بة بىَ ضاثداُة.١٩٠ ،١٩٩٨ ،
 -١٢هيصُةيةن هة ضِؤشُاًةُوغاْ ،شياْ و ُٔيَِييةكاُى ُةوؾريواْ ًػتةفا ،ضاخ وبالَوكطزُةوةى كتيَ داُةى دةًاىل عةىل
باثيري ،بةبىَ ؾويَِى ضاخ.٢٣٤ ،٢٠٠٩ ،
 -١٣طاتوطؤى زهيَط ع سوهَالَ ،طؤظاضى هعني  ،٦٧غويٌَاُى.١١ ،٢٠٠٨ ،
 -١٤ثؿلؤ ُة ةزيّ ،ئةظًووْ و ياز ،غةضضاوةى ثيَؿوو.١٣٨ ،
ُ -١٥ةوؾريواْ ًػتةفا ئةًني ،ثةاةكاْ يةكرتى ئةؾليَِّ ،غةضضاوةى ثيَؿوو.١٩٢ ،
ٓ -١٦ةًاْ غةضضاوة و ٓةًاْ ثةضِة.

