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باوةنإ ية ؾيعطي زيسي باو ية وتاضي زشة 

 ٖاوضةضخي نوضزيسا
 
 

بي طوَإ يي هؤي يٓةوة ية ٖةض قؤْاغي هي ؾيعطي نوضزي و 
ثي ويػيت  زةضخػتين ئةزطاضة ٖوْةضيي و ئةزةبييةناْي،

نطزْي هي وضزوو ئاطايةني ظؤضي بة ِضاَإ و ٖةي وةغتة
َي صوويي و ئةزةبي ٖةية. بؤ ئةوةي يي هؤي ةض ْةنةوي تة 

اغي و ية ئةظَووْي ياخوز ؾوْ ،ضةَهي و ناتي  ٖةي ةوة.
ٍ  ؾاعريي و، ئةوا زةبي  ية  ؾيعطي نوضزيسا زةزةيٓة ثا

ثةضاوي عي يي هؤي يٓةوة ية ؾيعطةناْي و بةضاوضزنطزْي بة 
بة ئةضطؤَي ٓت ئةو ؾوْاغة  ئةظَووْي ؾاعرياْي تط،

ناتي  باؽ ية زشة  منووْة: بؤ زةضخبةئ و بيدةيٓة ِضوو.
زةنةئ، زةبي  َانةناْي ئةو زشة باويية باوي ؾاعريي و 

بػةملي ٓني، ْةى ية ثةضاوي عي ضةْس ؾِطؤظةيةني غازةي 
زي ِطة ؾيعطييةناْييةوة، منووْةيةني غازة و باو 

بي ت نة ئةواْة زشة باوٕ.  بي ٓيٓةوة و بؤضووْيؿُإ وا
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ئةطةض زشة باوي ية ْي و واقيعي باوزا، وةى خؤي َايةوة  
ي ِطواْيٓي هي جياواظي زضوغت ْةنطز، و ت و ٖيض  ثطغياض

َاْاي واية جياواظ ْيية. زشة باوي ية ْي و واقيعي هي باو 
و زاغةثاوزا، ْةى ٖةض ِضةت زةنطي تةوة، بةي هو بة توْسي 

زشة  زةنةوي تة بةضيةنهةوتين ٖعضيي و فةضٖةْطيـ.
ٍ   ،باويي ؾوْاغي هي ئاغإ و غازة ْيية، تانو بيسةيٓة ثا

بي  ئةوةي  بة ئةضطؤَي ٓت غاغي ؾاعريي و بة 
 ،زشة باوي نة ية نوي  ئةو ؾاعرية زشة باوة. ،بهةيٓةوة

واتا ِضةت نطزْةوةي ٖةَوو ئةو ْؤِضَة نؤَةال يةتي و 
ٖعضيي و ئاييين و ئايسؤيؤشيياْةي، ِضةْطِطيصي 
غةضزةَي و زةنةٕ و بووْةتة  ْةضيتي هي باو ية 

اعي جياواظي ئةظَووْي ؾيعطي نوضزي قؤْ نؤَةي طةزا.
بِطيوة، ية نالغيعَةوة بؤ ِضؤَاْػييةت و ِضواْطة و زواي 

 تانو بة ئي ػتاف زةطات، بةال ّ ظؤض بة ِضاثةِضئ و
زةطُةٕ يةو قؤْاغاْةزا، ئةظَووْي جياواظي ؾيعطيي 

، ياخوز ؾاعريي هي زشة )ْايي وطؤضإ( زةبيٓـني جطة ية
بري  نة ية زةضةوةي تي ِطواْيين طؿيت ،باو زةبيٓني

بهاتةوة و ؾيعط بٓووغي ت. بططة ية ٖةْسي  غةضزةَسا، 



 

            5 

 
 

و زْيابيين و فؤِضّ و  ؾيعطي نوضزي ية ِضووي طوتاض
ْاوةِضؤنسا، ئةوةْسة ية يةنرتي ْعيو زةبي تةوة، نة 

 ٖةي ططيي يةى طوتاضي ؾيعطئ. بؤ ٖةَوويإ زواجاض
 منووْة: ئةظَووْي ؾيعطي ية زواي ْػهؤي ؾؤِضف و

ةفتاناْسا، ئةظَووْي هة ِضةْطساْةوةي ئةو ْاوةِضاغيت ٖ
تةوةيةية نة ية نوضز اغي و غتةَة ْةٖةي وَةضجة غي

زةنطي ت. ِضووبةضي هي طةوضةي ؾيعطي نوضزي يةو 
غةضزةَةزا، ؾيعطيي بةضططيي و ؾؤِضؾطي ِطيية، نة 
زةضي تة خاْةي جؤؾسإ و بعوي ٓةضي ٖةغيت 

َة بة ْةتةوةيياْةي َطؤظي نوضز، نة بة ِضووْي ئة
تاني نوضز  نة ،طوتاضي ؾيعطي ٖةفتاناْةوة زياضة

بةال ّ  جؤضي و ية ْائوَي سيي و ِضةؾبيين زايسةططي ت.
 يزواي ِضاثةِضئ، قؤْاغي ئاظازيي و ِضظطاضي ْةتةوةي

زي تة ئاضاوة، ئيسي ئةظَووْي ؾيعطي نوضزي يةو 
قؤْاغةزا، بة طؿيت زةبي تة ئةظَووْي هي خوزيي و ضيرت 

وةي ئةو قؤْاغة نؤَةال يةتي و غياغيية ِضةْطساْة
ْابي ت، نة بةض ية ِضاثةِضئ زةبيٓطا. نة واتا بة طؿيت 
ٖةَوو ئةظَووْي هي ؾيعطيي، ِضةْطساْةوةي قؤْاغي هي 
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زياضيهطاوة. ئيسي ئةظَووْي ْوي  و طوتاضي ْوي  زي تة  
ئاضاوة. ئةو ؾاعرياْةي ية ٖةفتاناْسا، وةى ٖاوضةضخي و 

ٖيض ثي وةضي و ئةظَووْي ئةوناتييإ بؤ زةضزةنةوٕ، بة 
ئي ػتا، ْاضي تة خاْةي ْوي وة. بؤية ٖةَوو زةضنةوتة و 

بي طوَإ  غيُايةني ْوي ، ِضةْطساْةوةي قؤْاغةنةية.
وتاضي  ئةظَووْي ؾيعطيـ يةَة بةزةض ْيية. بؤية ناتي 

 ،زشة باوةنإ ية ؾيعطي ٖاوضةضخي نوضزي(ّ)
خوي ٓسةوة، وةى خوي ٓةضي هي ئاغايي ؾيعط، زضنِ بةوة 
نطز نة ْووغةضي ئةو وتاضة، ظؤض بة ٖةي ة ية زشة باوي 

ية ٖةَوو ؾتي و، زةبوو ْووغةضي ئةو  طةيؿتووة. بةض
وتاضة زياضي بهات نة َةبةغيت ية ؾيعطي زشة باو، ناّ 

ضوْهة ططْطة ية خوي ٓسْةوة و  ؟قؤْاغي ؾيعطيية
ي ٖةض قؤْاغي هي ؾيعطيسا، ثؤيي ٓبةْسي ٖةي ػةْطاْسْ

بة طةيي و  ي و َي صوويي بهةئ. ؾيعطي نوضزيظةَةْ
قؤْاغسا تي جةِضيوة، بؤية زةبوو ْووغةضي ئةو وتاضة، 

 ،قؤْاغة ؾيعطييةنةي زياض نطزباية. يةاليةني زيهةوة
وةغفي  ،ثي ي و ِضاطوظةضْووغةضي ئةّ وتاضة، ظؤض غةض

ي تةوة بة ٖةْسي و زةضنةوتة زشة باوي زةنات و زةيبةغت
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ً ةتي نؤَةال يةتي ِضوونةف، بة بي  ئةوةي ية  و خةغ
ئاغيت ٖعضيي و ثاؾداْي ِضؤؾٓبرييي و فةضٖةْطيسا، ية 

ئةو ية ثي ٓاغةي  َاْا قووي ةناْي زشة باوي طةيؿتبي ت.
ثي ٓاغةي زشة باوي ئةطةض مباْةوي ت  _زشة باويسا زةي ي ت:

و زاب و ْةضيت ٖةي ػونةوت ٖةَوو قػة و)_بهةئ ئةوا:
و ِضي ػا طةيي و ية ٖةض نؤَةي طايةنسا ٖةبٔ و  و ياغا

ٖةض  خةي هةنة ثةيِطةوي يي  بهةٕ، ئةوة ؾتة باوةنأْ،
نةغي هيـ زشي ئةَاْة بي ت و ثةيِطةوي ْةنات ئةواْة 

يي طةوة ظؤض بة ِضووْي زةضزةنةوي ت، نة  زشة باوٕ(
ية َاٖييةتي زشة ْووغةضي وتاضةنة، ضةْس بة غازةيي 

ئايا ٖةض نةغي و زشي ْةضيتي و،  .باوي طةيؿتووة
خاغيةتي هي نؤَةال يةتي، زياضةزيةني طؿيت و َيًًي 
وةغتايةوة زشة باوة؟ ية نؤَةي طةي ئي ُةزا، ٖةظاضإ 
نةؽ ثةيِطةوي ئايني ْانةٕ و ْوي ص ْانةٕ، ئايا ئةواْة 
زشة باوٕ؟ ٖةظاضإ نةؽ ثؤؾاني نوضزي ْةتةوةيي 

ؤيإ ْاثؤؾٔ و الغايي ِضؤشئاوا زةنةْةوة و ثةيِطةوي خ
ْوي رتئ َؤزي ًي ؾي وة و جةغتة زةنةٕ، ئايا ئةَاْة زشة 
ً ؤثي  باوٕ؟ ٖةظاضإ نةؽ ياغا جي بةجي  ْانةٕ، ية ط
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ئةطةض زشة باوي يةو  غووض زةزةٕ، ئايا ئةَاْة زشة باوٕ؟ 
ة خاغيةتة بضووناْة نوضت بهةيٓةوة، ئةوا بة زي ٓياييةو

ْيوةي نؤَةي طةي ئي ُة زشة باو زةضزةضي ت نة ية 
ْيية. زواتط ئايا زشة باوي ية ؾيعطزا، ٖةَإ  ِضاغتيسا وا

نؤَةال يةتي  ةئةو زشة باويية زةطةيةْي ت نة ية ِضووبةض
ية ِضاغتيسا، زشة  نؤَةي طةي ئي ُةزا ٖةية؟ يةنةيو َيًًي

طة باوةنإ ٖةضطيع ؾوي ٔ و جي طةيإ ية ْي و نؤَةي 
ْابي تةوة. زشة باوةنإ وةى تةْي هي ْاَؤ، نة باوةنإ بة 
ٖةِضةؾة و َةتطغي بؤ غةض شيإ وزْيابيين خؤيإ 

ِضةت زةنطي ٓةوة، فِطي   زشايةتي زةنطي ٔ، زةياْبيٓٔ،
ٖةض  زةزضي ٓة زةضةوةي باظْةي شيإ و بووْة طؿتييةنة.
طصي  ناتي و زشة باوي و غةضيٗةي سا، ظؤض بة توْسي بة

ازي ٓةوة، تا ٖةِضةؾةي ْةَاْيـ. ناتي  )عةبسوخلايل ز
 ئافطةت ية َةعطوف( نتي بي و زةْووغي ت ية باضةي

ضووْةناْي زشة باو ضوْهة بؤ نؤَةي ي نوضزةواضييةوة، 
ٍ  باوةناْي نؤَةي طة يةني ططتةوة، زةْة بووٕ و يةطة

غةضةجناّ بة َاوةيةني نةّ زواي بال ونطزْةوةي 
جياواظ نةوتٓةوةية  ،زشة باوي ؾةٖيس نطا. ،نتي بةنةي
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ئةطةض  ٖيض زشة باوي و غةضٖةي ٓازات، ية برينطزْةوة.
َطؤظ ية ِضواْني و بري نطزْةوةزا بة نطزاض زشة باو 

و ِضوايةت و  زشة باوي جياواظ نةوتٓةوةي غيُا ْةبي ت.
بةي هو بِطوابووٕ و ثطةْػيجي  مناييؿي جةغتةيي ْيية،

بةي هو ؾي وةيةني  تةْٗا زضوؾِ ْيية، ٖعضيية. زشة باوي
نطزْةوة و ِضواْيٓة. َةطةض ضةْس غاي ي و زيهةي بري

يةَةوبةض، خامنة ؾاعريي و ئيسيعاي ئةوةي ْانطز نة 
زشة باوتطئ شْة، نةضي زةضنةوت باوتطئ و 

ئةو  ًيرتئ شْي ْي و نؤَةي طةية؟نالغيهيرتئ و َيً
بة منووْة ؾاعرياْةي ْووغةض ية وتاضةنةي خؤيسا 

ٖةَوويإ  ،غةباح ِضةجنسةض()جطة ية زةياْٗي ٓي تةوة، 
ؾيعطيإ ية ْي و ئي ُةزا خوي ٓسضاوةتةوة و ٖةظاضإ 
خوي ٓةض بة ؾيعطةناْييإ ية ناتي خؤيسا غةضغاّ 

ْابي تة  بووْة. ية ناتي هسا ؾاعريي زشة باو، ٖةضطيع
ً ي طؿيت و َيًًي نؤَةي طة. غةضْخ بسةٕ،  بةؾي و ية ئةق

غةباح ِضةجنسةض وةى ؾاعريي هي جياواظ ْةى زشة باو، 
زاية، ضةْس زشايةتي ثةضاوي عئةظَووْي ؾيعطي ضةْس ية 

  ٍ زةنطي ت، ضةْس ِضةت زةنطي تةوة، ضوْهة يةطة
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َةحاي ة  برينطزْةوة و ِضواْيين طؿيت ٖاو نؤى ْابي ت. 
ؾوي ين زشة باوي و ية ْي و برينطزْةوة و ِضواْني و ِضي ػاي 

ئيسي َٔ ْاظامن ئةو ؾاعرياْة ية نوي سا  ا ببي تةوة.باوز
زشايةتي نطإ و ِضةت نطاْةوة؟ ئةطةض ٖةي وي ػتي و 

ية  ئةوا  بةضاَبةض ئةو ؾاعرياْة وةضطريابي ت،
نةوتوويي نؤَةي طةي ئي ُة بووة يةوناتسا، ْةى ية زوا

ئةظَووْي ؾيعطي ْاباو. َةطةض ئي ػتا يةتيف ٖةي ُةت 
ئةّ  ٖةؾتانإ زةخوي ٓطي تةوة؟ وةنو ٖةفتانإ و

ؾاعرياْة ية نوي سا ؾتي هي جياواظيإ ْووغي، ية 
بة ثي ضةواْةوة  زةضةوةي ئةقًي باوي نؤَةيطة بي ت؟

جطة ية ئةظَووْي غةباح ِضةجنسةض نة ئي ػتاف 
بةضزةواَة، ٖةضيةى ية جةاليي َريظا نةضيِ و ؾانةيي و 

و  ؾيعطوةى ٖةض ؾاعريي هي زيهةي نوضز،  ٖةي ُةت،
زْيابيٓيإ ية ضواضضي وةي ٖةَإ ئةو ئةظَووْة 

نة ية زواي  بةال ّ بة ِضواْيين جياواظ ،ؾيعطييةزاية
طؤضاْةوة زةغت ثي  زةنات و زضي ص زةبي تةوة تا 

بططة فةضٖاز ؾانةيي و يةتيف  ْاوةِضاغيت ٖةفتانإ.
ٖةي ُةت، ٖةضزوونييإ ظازةي يةى قؤْاغ و ظةَةٕ و 
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زواجاضيـ غؤفيطةضي  ي ؾيعطئ،ؾوي ٔ و ئةظَووْ
زةبي تة بةؾي و ية طوتاضي ؾيعطييإ. تةْاْةت بؤ 

ْعيهة و خؤؾيإ   ةوةيضووْةناْيؿيإ ظؤض ية يةنرتي
ئةطةض  بة ئةظَووْي هي جياواظ ية ِضواْطة زازةْي ٔ.

زةْطي ْوي ـ بٔ بؤ قؤْاغ و غةضزةَي خؤيإ ْوي  
ةوةية، نة بووْة. يةني و ية ططفتةناْي ئةو ْووغيٓة ئ

و غاناض، ية زةضةوةي  وي طاي ئةوةي بة ظَاْي هي غازة
ظَاْي يي هؤي يٓةوةي ئةزةبي ْووغطاوة، ٖاونات بةض 

و ْايؤشيهيـ زةنةوئ، بة بي  ئةوةي  بؤضووْي غةيط
 ،ٓتييةوةضةنة تواْيبي يت ية ِضووي ئةضطؤَي ْووغةضي وتا

و طةيي  بؤضووْةناْي بضةغجي ٓي ت يإ غاغ بهاتةوة. ية
ؾوي ين وتاضةنةي، بؤضووْةناْي ثاضازؤنػي طةوضةيإ 
تي ساية. ئةطةض ئةو ؾيعطاْةي ئةو ْووغةضة يةو وتاضة 
زضي صةي خؤيسا، بة منووْة ٖي ٓاويةتييةوة وةى ؾيعطي 

طايةني طةوضةي زشة باو بٓاغي ٓني، ئةوا جطة ية بي  ئا
ية ئةظَووْي ؾيعطي نوضزي و  ْووغةضي ئةو وتاضة

ضوْهة  اعرياْي نوضز، ٖيضي تط ْاطةيةْي ت.زْيابيين ؾ
بة منووْة  بةؾي و ية ؾيعطي ئةو ؾاعرياْةي ئةو
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ٖي ٓاويةتييةوة، ية ؾيعطي ؾاعرياْي ثي ؿووتطيـ  
زةبيٓطي ٔ. ئةطةض ؾيعطةناْي جةاليي َريظا نةضيِ نة 
بؤ ؾؤِضؾي ضواضزةي تةممووظي ْووغيوة، ياخوز ئةو 

نة  ،و زشة باو بعاْنيزيسة ئةْتةضْاغيؤْاي يية بة ْوي  
ية بةؾي هي ؾيعطي ئةو ؾاعرية زاٖي ٓةضة ٖةية، ئةوا 
زةبي  طوَإ بهةئ نة خاييس عةبسٍ، ية َي صووي 
ؾيعطي نوضزي بة ئاطا بي ت. ية بةض ئةوةي طؤضإ، ظؤض 
ثي ؿي جةاليي َريظا نةضيِ، ؾيعطي بؤ ؾؤِضؾي ضواضزةي 

. ئيسي و ضةث و ئاظازخيوظاْي زْيا ْووغيوة تةممووظ
ئةطةض طوتاضي هي غياغي  ْاظامن زشة باو ضيية و ضؤْة؟

يإ نؤَةال يةتي، ضةْسئ جاض ية ئةظَووْي ؾيعطيسا، 
بة زْيابيين جياواظ ببيٓطي ت، ئيسي َاْاي واية 
تيُةيةني باوة ْةى ْا باو. ئةو ؾيعطاْةي ْووغةضي 
ئةو وتاضة، وةى منووْةيةى بؤ زشة باوي ية ؾيعطي 

زيسا، بة تي طةيؿتين خؤي ٖاوضةضخي نوض
ٖي ٓاويةتييةوة، ْةى ؾيعطي زشة باو ْني، بةي هو ية 
 ئةظَووْي ؾيعطي نوضزيسا، منووْةي يةو ؾي وةية ظؤضة.

زةبوو ْووغةض، وضزتط و بة منووْةي بةضجةغتةيي 
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نة زشة باوي  ،ظياتط، ئةو تي عةي خؤي ِضووْبهطزايةوة
ً ةي ؾيع ة ضؤٕ غةضضيية و ئةو ؾاعرياْ طي زشة قاف

و  ْةى بة ضةْس ِضاظةنطزْي هي غازة و غاناض باوٕ،
باغي ئةو ؾاعرياْة  ضووْي هي زش بة يةى،ضةْس  بؤ

ٖةضيةى يةو ضواض ؾاعرية،  ) _ئةو زةي ي ت: بهات.
 و ؾيعطةناْييإ تؤظي و ية زةقةناْي ثي ـ خؤيإ ططاْرت

ْةنطزْي ونةَي هيـ ئاي ؤظبووْة( ئةطةض زشة باوي ثةيِطة
طؿتييةنإ بي ت، وةى ئةو ية ثي ٓاغةي زشة باوي  ِضي ػا

زةيٓووغي ت، َاْاي واية، خؤي بؤضووْةناْي خؤي ِضةت 
و  زةناتةوة. َاْاي ضيية، ؾيعطةنإ نةَي و ئاي ؤظتط

تؤظي هيـ ططاْرتٕ ية ؾيعطةناْي ثي ـ خؤيإ؟ ئةطةض 
وابي ت، ئةّ ؾاعرياْة ٖيض زابِطإ و َةوزايةنييإ ية 

وة، ية ْي وإ خؤيإ و ؾاعرياْي ثي ـ ِضووي ؾيعطيية
ئةّ بةضزةواّ زةبي ت و ئةجماضةيإ  خؤيإ ْيية.

ئةّ ؾاعرياْة ْةياْٗي ؿتووة ئاططي نوزةتا  )_زةْووغي ت:
زشة باوييةنةيإ بهوشي تةوة و بةضزةواّ زيوةخاْي 
ؾيعطي خؤيإ طةضّ نطزووة( ؾيعط، قػةي ْةغتةم و 

إ ْيية، تانو زيوةخاْي حيهايةت و طي ِطاْةوةي بةضئاططز
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و زيوةخإ، ئامسإ و ِضي ػُإ  ؾيعط ثي  طةضّ بهطي ت. 
بة يةنرتئ. ئةطةض ئةَاْة زيوةخاْي  و زش زووض

َاْاي واية باوتطئ  ! ؾيعطييإ بةضزةواّ مجةي ٖاتبي ت
، بة ثةجنةي زةغت زةشَي طزضي ٔ ؾاعرياْي غةضزةَٔ.

يسي ْاظامن ئ .ئةواْةي ية ؾيعطي غةباح ِضةجنسةضزةطةٕ
بؤضووْي يةو  ْووغةض ضؤْي بوي طي ئةوةي ٖةية

وةى خوي ٓةضي هي ئاغايي  ،يي طةزا ؾي وةية زةضبرِبي ت؟
و بؤضووٕ و  و بري ؾيعط، ية باضةي ئةو ؾاعرياْة

زةضباضةيإ، ضةْس غةضجني و  ِضواْيٓةناْي ْووغةض
زةخةيٓة ِضوو و بةضاوضزي يةنرتييإ زةنةئ، بة 

بابةتي بؤ  زةضخػتين ٖةي ة و تي ِطواْيين ْاَةبةغيت 
بؤ ئةوةي بعاْني  و ئةو ؾاعرياْةف. ئةظَووْي ؾيعط

ئايا زشة باوي ئةّ ؾاعرياْة، زةضي تة ْي و ضواضضي وةي 
باضةي زشة  ئةو ْاغاْسٕ و ؾِطؤظاْةي ْووغةض نة ية

ؾيعطزا، زةضيإ زةبِطي ت و زواتطيـ بة  باوي ية
 اْةي زةبةغتي تةوة؟ئةظَووْي ؾيعطي ئةّ ؾاعري
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 جةاليي َريظا نةضيِ

 
وضزي ية غةض وتاضةنةي خاييس  بي طوَإ ئةطةض بة

ية زووتوي ي ئةو  زةبيٓني نة عةبسٍ بوةغتني،
ٖيض ثةيوةْسييةني بابةتي و ئؤضطاْيهي  سا،يْووغيٓة

ضووْي و . ئةو بؤية ْي وإ ِضغتة و زةضبِطيٓةنإ ْيية
زي ِطي و زشي ئةو  نةضي زواي ضةْس زةضزةبِطي ت،

ئةّ ْووغيٓة ية ئاغيت  بؤضووْةي خؤي زةوةغتي تةوة.
ٍ  و ثي هةي ة و ية ظؤض  و َاْا طوتاضزا، ْووغيٓي هي تي هة

 واقيعي و ْا ووْي ْاؾوي ٓسا ثاضازؤنػي طةوضة، بؤض
نة زةاليةتة يةوةي ْاوبطاو بي  ئاطاية ية  يؤشيهي تي ساية

نة غةضةتايرتئ بٓةَاية بؤ  ،َي صووي ؾيعطي نوضزي
ؾِطؤظةنطزْي ئةظَووْي ؾيعطي ؾاعريإ و قؤْاغةناْي 
ؾيعطي نوضزي. ئةو ٖةوي سةزات بة ٖةْسي و بؤضووْي 
غازة و زةضبِطيين ثةخؿاْييةوة، ئةوة بػةملي ٓي ت نة 
باغي زشة باوي ية ؾيعطي ٖاوضةضر زةنات، نة ية 

باضةي  ةثي هاوة. ْووغةض ي ِضاغتيسا ئاَاجنةنةي ْة
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يةْاو زشة  )_ةوة زةْووغي ت: )جةاليي َريظا نةضيِ( 
يةنةّ نةؽ  جةاليي َريظا نةضيِ ثي ؿةْطة، ،باوةناْسا

ً ةتي َؤضني  بووة ؾيعطي يةو جؤضةي ْووغيوة، خةغ
طغني، ئةطةض ؾاعريي و ( زةثقؤْاغي ؾيعطي ثاضاغتووة

ً ةتةناْي قؤْاغي هي زياضيهطاوي  َؤضنة طؿيت و خةغ
ضي عي ت و ؾيعطةناْي وةى ؾاعرياْي تط بجا ييؾيعط

ً ي ٔ ؾاعريي هي  ِضةْطساْةوةي قؤْاغةنة بي ت، زةنطي  ب
زشة باوة؟ ية ناتي هسا وةى بامسإ نطز زشة باوةنإ ية 

طوَامن ٖةية ئةو ْووغةضة بة  زةضةوةي باظْةي باوٕ؟
وضزي خةضَاْةي ؾيعطي ئةو ؾاعرياْةي خوي ٓسبي تةوة، 

 قػةي يةو ؾي وةي ْة ،بووايةضوْهة ئةطةض ؾاضةظا 
ؾيعطي غةضزةَي ) _منووْة زةْووغي ت: زةنطز. بؤ

يةنةّ جاضة وةى و خواظة ضووة(  ثاؾايةتي ظياتط بةضة
هي ؾيعط، طوي بيػيت زةغتةواشةي ) ؾيعطي خوي ٓةضي 

نة زياضة َةبةغيت  ئةو  !( زةمبغةضزةَي ثاؾايةتي
نة زةضٓة ئةو غةضزةَة غياغي و  ،ؾيعطاْةٕ

ووييةوة. بةال ّ ئايا ؾيعطي غةضزةَي ثاؾايةتي، َي ص
 ،غةضزةَي ثاؾايةتي ؾيعطة؟ ةيةى قؤْاغ و يةى جؤض
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بة زضي صايي  .1958تانو  زةغت ثي  زةنات 1921ية غاي ي 
بي هةؽ،  ثريةَي طز، )_ئةو َاوةية، ؾاعرياْي وةى:

 طؤضإ، ؾي ذ ْوضي، ئةمحةز َوختاض جاف، زي ساض، زي عاض،
زةضزةنةوٕ و  ،َونطي( و ظؤضي تطيـناَةضإ 

زواتط  بةضٖةَي ئةو قؤْاغةٕ و ؾيعطيإ ْووغيوة.
ً ي ني ئةَة ض ثةيوةْسي بة جةاليي َريظا  زةنطي  ب

يةنةّ ؾاعريي زشة  ، نة خؤي زةي ي تنةضميةوة ٖةية
 بؤ يةنةّ جاض ؾيعطي ْووغيوة. 1958باوة نة ية غاي ي 

ووْة يةاليةني تطةوة، ئةو من ،ئةَة يةاليةى
بؤ ِضاظةنطزْي ؾيعطي ئةو  ،ؾيعطيياْةي خاييس عةبسٍ

ؾاعرية زةياْٗي ٓي تةوة، ؾتي هي ئةوتؤي زشة باويإ 
ية ِضووي فؤِضَي  ،ي ساْيية. ؾيعطةناْي ئةو ؾاعريةفت

زةتوامن بً ي ِ زضي صنطاوةي ئةو فؤِضَة  ،ؾيعطييةوة
بةال ّ ئةَة بةو  نة طؤضإ زاٖي ٓةضيةتي. ،ؾيعطيةية

ة ْيية نة ئةّ ؾاعرية، ؾاعريي هي ْوي  ْيية. َاْاي
و  جةاليي َريظا نةضيِ، يةني هة ية ؾاعرية بة تواْا

نة ية  ،ٖاونات طوَٓاوةناْي ؾيعطي نوضزي. ئةّ ؾاعرية
زاَةظضي ٓةضاْي ططووثي ِضواْطةية، ية ٖةفتاناْي غةزةي 
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، زةْطي هي زياضي ؾيعطي نوضزي بووة، بةال ّ زاِضابطزوو 
باضةي ئةو ؾاعريةوة ٖيضي ئةوتؤ  يةبة زاخةوة 

جطة ية ٖةوي ة جوإ و بةضضاوةناْي  ،ْةْووغطاوة
) عةتا قةضةزاغي و غةباح ِضةجنسةض(  ْووغةضإ  ٖةضزوو

ْوي  بة  ية نة ئةَةي زوايإ نؤَةي ة ؾيعطةنةؾي غةض
، نة جي طةي ْطخاْسٕ و ثي  ثي ؿةنييةني جواْةوة

ت يةّ وتاضةزا ية َٔ ْاَةوي   ضاث نطزؤتةوة. ظاْيٓة،
غةض ئةو ؾاعرية بوةغتِ، ضوْهة ْياظَاْة بة 
غةضبةخؤيي ية ْووغيٓي هي تايبةتسا تيؿهي خبةيٓة 

ؾيعطةناْي ئةّ ؾاعرية، ية باضةي ْةتةوة و  غةض.
وؾة و زةغتةواشةي  طؿتيية. خةَي َطؤظ بة ْيؿتُإ و

ؾيعطي ْاغو و جوإ ية ؾيعطي ئةو ؾاعرية زةبيٓني. 
ٍ  ية ْي وإ ظَإ و باضي زةضووْي  ثةيوةْسييةني قوو

ؾاعري ٖةية و ئةَةف ِضةْطساْةوةي ية غةض ظَاْي 
نة يةني هة  ،ئةّ ؾاعرية  زةضبِطيين ؾيعطةنإ ٖةبووة.

 ية زاَةظضي ٓةضاْي ِضواْطة، زةْطي هي زياضي ٖةفتاناْة،
زواي ئةوةي ئاواضة زةبي ت و ية ئةَةضيها  بةال ّ

يعطي ِضوو ية نعي زةنات و زةطريغي تةوة، ئةظَووْي ؾ
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ثاف ِضاثةِضئ نة زي تةوة نوضزغتإ، بة زاخةوة َةضط 
 غاي ي و زواي ِضاثةِضئ زةَطي ت. َةوزاي ْازات و زوو

ؾي وةي  بةؾي هي ظؤضيإ ٖاو ؾيعطةناْي ئةّ ؾاعريةف،
نات، زةضٓة خاْةي ؾيعطيي غياغي و  ؾاعرياْي ئةو

خاييس عةبسٍ . خةَة طةوضةنةي ْيؿتُإ بةضططيي و
ية باضةي ئةّ ؾاعريةوة، ٖةْسي و   ية وتاضةنةيسا

بؤضووْي ٖةي ة زةضئةبِطي ت، نة ثي ويػتييإ بة 
جةاليي  )_ِضاغتهطزْةوةية. يةّ باضةيةوة زةْووغي ت:

َريظا نةضيِ ثي ؿةْطي ؾاعرية زشة باوةناْة، يةنةّ جاض 
ؾيعطي ْووغيوة، نة ثي ؿرت بةو تةنٓيهة  1958ية غاي ي 

بؤْةي  ضاوي( نة بة ةْووغطاوة، ئةو ية ؾيعطي )زووْ
 _ضواضزةي تةممووظةوة ْووغطاوة زةي ي ت:

 ِضؤشي تاظة ية خاى ٖةي ٗات
 ية نوخيت ثياوي ضةوغاوة

 ية تاضيهي ِضةؾي ظيٓسإ
 يةو زايهة ِضؤي ة نوشضاوة

 بةياْي ْوي 
 خؤضي ٖةي ٗات



  

              21 

 

بٓووغي وتاضةنة ية باضةي ؾيعطي زووضاوي ئةّ ؾاعرية  
خؤض يةو زايهاْة ٖةي ٗات  )_بةضزةواّ زةبي ت و زةي ي ت:

ببووْة  نة ِضؤي ةناْيإ بة زةغيت زيهتاتؤض نوشضابووٕ،
ؾاعري ية ؾةفافيةتي ؾيعطةني  َةؾدةي ي ئةو ِضؤشة.

نة ٖةتا ئةو ناتة ٖيض  غةضنةوتين بةزةغت ٖي ٓاوة،
زووضة  ؾاعريي هي نوضز بةو ؾي واظة ؾيعطي ْةْووغيوة،

ؾي واظةنةي  اظة ؾيعطيية باوةناْي ئةو غةضزةَة،ية ؾي و
 ٖةض ئةّ ْةعةضوظة ْة جووت غةضواية بةي هو ئاظازة(

نة ئي ُة ية ْووغيٓةنةي  يتةْٗا ئةو ضةْس ثةِضةططافة
ئةّ ْووغةضةَإ وةى منووْة ٖي ٓاوةتةوة، زةضيسةخات 

و  نة ئةّ بةِضي عة ض بي  طايةني طةوضةي ٖةية ية ؾيعط
ئي ػتا، ْةضيتي هي خطاث ية  ؾيعطي نوضزي.ئةظَووْي 

بةؾي هي ظؤضي ْووغةضاْي ئي ُة ٖةية، ئةويـ ْي و
زةظأْ َةالي زواْعة عئًُ و ية ٖةَوو  ئةوةية نة وا

بٓووغي ئةّ  ْيية. ؾتي و زةظأْ، نة ية ِضاغتيسا وا
وة باغي زيهتاتؤضيةت زةنات. بة  1958وتاضة، ية غاي ي 

ية زشي زيهتاتؤضيةت بووة. بِطواي ئةو، ئةو ؾيعطة 
بةوةزا زةضزةنةوي ت نة ْاوبطاو بي  ئاطاية ية َي صووي 
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ضي قػةؾي ية باضةوة زةنات. ية غياغي عي طام و نة
َي صووي  عي طام ثاؾاثةتي بووة، ، 1958تانو  1921غاي ي 

ٍ  زةغت بةناضبووْي  زيهتاتؤضيةت ية عي طام، يةطة
ةوة  1979ظي بةعؼ و غةزاَي خوي ِٓطي ص ية تةمموو

زةغت ثي  زةنات. ئةَة َي صووة و زةبي  بيعاْي ت. ئيسي 
ْاظامن َةبةغيت خاييس عةبسٍ ناَة زيهتاتؤضة؟ بؤضي 
ْاوي ْةٖي ٓاوة؟ يةاليةني زيهةوة، ئةطةض ْووغيين 

ووظ بة زشة باوي بعاْني، ئةوا ؾيعط بؤ ضواضزةي تةمم
و تةْاْةت  طؤضاْيـ ؾيعطي بؤ ئةو ؾؤِضؾة ْووغيوة

عطي هي ٖةية نة ية ٖةَإ ِضؤشزا ْووغطاوة. طؤضإ ؾي
 _يةو ؾيعطةيسا زةي ي ت:

 زةْطي هي زووض
 ئي حطاض زووض زووض

 بة ئاغتةَي و ئةطاتة شووض
 بة ئةغتةَي و ئةطةيتة شووضئةي زةْطي زووض 

 ئاخؤ غجيت يإ ِضةف يإ غووض؟
 (206ال _)زيواْي طؤضإ                                     
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، نة نؤتايي بة ِضشي ُي تةممووظبؤْةي ضواضزةي  
طةيي و ية  بةو بؤْةيةوة،ثاؾايةتي و نؤْةثةضغيت ٖي ٓا، 

جةاليي َريظا  .ؾاعرياْي ئي ُة ؾيعطيإ ْووغيوة
نةضمييـ وةى ٖةض ؾاعريي هي زيهة، نةوتؤتة شي ط 
ناضيطةضيةتي ئةو ِضووزاوة و ئةّ ؾيعطةي ْووغيوة. 

ٖةضة ظةم و زياضةناْي ئةّ زواتط يةني و ية ٖةي ة 
،  1958واتا  ، نة بِطواي واية تا ئةو ناتْووغةضة ئةوةية

ٖيض ؾاعريي و بة فؤِضَي ئاظاز ؾيعطي ْةْووغيوة، 
و ني ـ و غةضوا ؾيعط ْووغطاوة، بةال ّ  بةي هو بة عةضوظ

ضاوي جةالٍ، ؾتي هي ْوي ية. ٖةضنةغي و  ؾيعطي زوو
و ئةظَووْي  ي ؾيعطية باضة يبي يةني غةضةتاي ئةيف و

ؾيعطييةوة بعاْي ت، ٖةي ةي وةٖا ْانات. الي خاييس 
ؾيعطي ئاظاز ية جةاليي َريظا نةضميةوة زةغت   عةبسٍ،

ٓاْي هي تاظةية نة ئةَةف زاٖي  ، ثي  زةنات ْةى طؤضإ
ئةّ ْووغةضة، ئةطةض نةَي و ئةضى  ية ؾيعطي نوضزيسا !

نات  ضإ، ئةوبطةِضي تةوة غةض زيواْةنةي طؤ بهي ؿي ت و
طؤضإ  ،زةظاْي ت نة ضؤٕ ية غاال ْي بيػت و غييةنإ

خؤؾي  ؾيعطي بةو فؤِضَة ئاظازةوة ْووغيوة و
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 .سانوضزي ؾيعطيزاٖي ٓةضي ؾيعطي ئاظازة ية َي صووي 
ية  ، ثِطةفؤِضَي ؾيعطييةوة  ية ِضووي زيواْي طؤضإ

منووْةي ئةو ؾيعطاْةي نة خاييس عةبسٍ وةى 
ية باضةي  ،ؤ غةملاْسْي بؤضووْةناْيئةضطؤَي ٓتي و ب

. ؾيعطي ئاظاز زةيإ ٖي ٓي تةوةؾيعطي زشة باوي نوضزي 
. ية طؤضاْةوة زةغت ثي  زةنات و ئي ػتاف زضي صةي ٖةية

ئيسي ْاظامن ضؤٕ ئةو باوةِضي واية نة جةاليي َريظا 
ْاوةِضؤني  نةضيِ، زاٖي ٓةضي فؤِضَي ؾيعطي ئاظازة.

جةالٍ، طوظاضؾت ية  ٖةضزوو ؾيعطةنةي طؤضإ و
ٖةي ٗاتين خؤضي ْوي ي ؾؤِضؾي ضواضزةي تةممووظ و 
واقيعي هي تاظةي شياْي غياغي و نؤَةال يةتي عي طام 

ؾيعطي ؾتي هي ئاغايية. ئةَةف بة بِطواي َٔ  زةنةٕ.
ئةو قؤْاغاْة بة طؿيت، ِضةْطساْةوةي ٖةي وَةضجي 

شة ئةَة ْة ز بابةتي و نؤَةال يةتي ئةو غةضزةَة بووة.
ْة جياواظي. ٖةض ية زضي صةي طواية ِضاظةنطزْي  ،باويية

ضاوي ئةّ ؾاعرية، ْووغةضي وتاضةنة  ؾيعطي زوو
جًةوي بؤ خةياي ةناْي ؾٌ نطزووة و ئةجماضةيإ 

ٖيض   نة  جواْي ئةّ ؾيعطة يةوة زاية، )_زةْووغي ت:
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ٍ  ْييةغةض بةؾةنةي تطيسا ظ ؾي هي بةبة   ( غةضْخ يةوا
ظاي بووْي بةؾةناْي ؾيعط ض  ةٕ،طوظاضؾتهطزْة بس

ً ي ني تا ئي طة ئاغايية، ضةْس  َاْايةني ٖةية؟ بةال ّ با ب
ؾاعري ) _، ئةجماضةيإ زةْووغي ت: زي ِطي و زواتط

 غووزي هي ظؤضي ية بةيةنةوة ططي سإ وةضططتووة،
يةني يت بابةت ية ؾيعطةنةزا ٖةية و بووْي خؤي 

ً ةتة بي طوَإ يةني و ية خةغملاْسووة( غة
و طةياْسْي  غةضةتاييةناْي ْووغني، تةواونطزْي َاْا

ي ت ئاَاشةية، وةى ضؤٕ ِضغتة ية نؤَةي ة وؾةيةى ثي هس
يةنةوة زةبةخؿٔ، نة ٖةَوويإ واتايةى بة غةض 

يعطي و ْووغيٓيـ ٖةَإ ؾي وةية. َاْاي ضيية ؾ
ً ةناْي ية يةنرتي جيا  ٕ و يةني يت بابةتيؿي تي ساية؟نؤث

، ضرِيؤى و ِضؤَإ ْيية، تانو ية غةض يةى ؾيعطي ْوي 
ً ي طي ِطاْةوة بِطوات، ؾيعطي ْوي ، ؾيعطي نالغيو و  ٖي 

ت و ضواضيٓة و غةظةٍ ْيية، ني ـ و غةضواي ٖةبي 
ؾيعطي ئاظاز ية ظؤض ناتسا، زي ِطي و ئةوي تط تةواو بهات. 

 يةنةوة خبوي ٓطي تةوة و ٖاونات ٖةض غةض زةنطي  بة
وي ٓةيةنيـ بة جياواظ. ئةظَووْي ؾي طنؤ بي هةؽ، ثِطة 
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ية منووْةي ئةو ؾيعطاْةي نة ية يةى ناتسا ية ِضووي 
ً ةييةوة و ية ِضووي نؤي بيٓاي ٖوْةضي  نؤث

بة جياواظ ية يةنرتي زةتواْطي ت  زةقةنةؾةوة،
ئةَة  خبوي ٓطي تةوة و َاْاف بة زةغتةوة بسات.

ي هي زيهة ٖةض غيُايي هي ؾيعطي ٖاوضةضخة. خاي 
ثةيوةغت بة ْاوةِضؤني ئةّ وتاضةوة بة بِطواي َٔ وةى 
خوي ٓةضي و ئةوةية، نة ئةو ؾيعطاْةي وةى منووْةي 

باوي ية ؾيعطي جةاليي َريظا نةضيِ  زشة
ئاغايني و ٖيض ِضةٖةْسي هي زشة  زةقيٖي ٓاويةتييةوة، 

طؿيت ؾيعطةناْي جةاليي َريظا  بة .باويإ تي سا ْيية
ؾيعطي ْةتةوةيي و ٖةْسي هيؿيإ ِضةْطساْةوةي  نةضيِ،

ٖعضي َطؤظسؤغيت و ْي و ْةتةوةيي و ضةث و بريي 
ضةثدواظيي و يةنػاْني. ئةطةض ْووغيين ؾيعط، ية 
ثي ٓاو بريي ضةث و خةّ و ني ؿةناْي َطؤظسا بة زشة 
باوي بعاْني، ئةوا طؤضإ زةبي تة زشة باو. بةؾي و ية 

ة غةضزةَي خؤياْسا، زش بة ؾيعطةناْي فايةم بي هةؽ ي
ً ي زوانةوتوويي و زيين و الٖوتيية، نةغيـ ْاي ي ت  ئةق

زضي ص  ،ؾاعرية ئةّبي هةؽ زشة باو بووة. طوتاضي ؾيعطي 
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نؤتا ؾيعطي بةال ّ بة تي ِطواْيين جياواظ.  زةبي تةوة تا 
ً ي ني  زةْا ية ئاغيت فةظا طؿتييةنةي ؾيعط، زةتواْني ب

 ةيةني ْةثضطاوة بة يةنرتي.ؾيعطي ئةو ؾاعرية، يةن
ؾيعطةنإ بةؾي هي ِضةْطساْةوةي واقيعي هي غياغي و 
ْةتةوةيي و ؾؤِضؾطي ِطئ. ٖةض ية زةقي )ِضواْيٓةناْي 

و ياقووت و ؾيعطي  ضاوي ؾةقاّ، تانو ؾيعطي ياز
وةضظةنإ و ثاؾإ ؾيعطي ِضاثةضئ و خةَي هي بي  

ي ئةو نؤتايي( ٖةغت بةو زضي صبووْةوةي تيُةي ؾيعط
ؾاعرية زةنةئ، نة زواجاض ئةويـ زةضي تةوة ْي و 
فةظاي ؾيعطي ٖةفتانإ، نة بة نؤَةي ي و ئةزطاضيي 

ٖةضة  .غياغي و بابةتي و ئةزةبي زةْاغطي تةوة
و  ْووغيين ؾيعطة  بة غياغيهطزْي ؾيعط ،زياضتطيٓييإ

نة  ية ثي ٓاو زؤظة غياغي و ْةتةوةيةنة،
يي و جؤؾساْي ٖةغيت نطزْي طياْي ْةتةوةبةضجةغتة

بة طؿيت ْاوةِضؤى و نة ، يةؾؤِضؾطي طيي و نوضزايةتي
خاييس عةبسٍ،  طوتاضي ؾيعطي ئةو غةضزةَة ثي هسي ٓٔ.

 ية نؤي وتاضةنةي ية باضةي ئةو ؾاعريةوة، تةْٗا زوو
ؾيعط زةناتة منووْةي زشة باوي ية ؾيعطةناْيسا و زواتط 
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، ئةو ٖةض خؤؾي ية َياْةي باغهطزٕ يةو ؾيعطاْة
بؤضووْةي خؤي ِضةت زةناتةوة. ئةو ية باضةي 
ؾيعطةناْي جةاليي َريظا نةضميةوة بةضزةواّ زةبي ت و 

ؾيعطةناْي باغي ؾؤِضف و  )_ئةجماضةيإ زةْووغي ت:
خةبات و غةضبةغيت زةنةٕ، ئاوي ٓةي غةضزةَي 

ٖةض ؾيعطي و ِضةْطساْةوةي ية ِضاغتيسا،  خؤيأْ(
ٍ  ِضةوتي طؿيت غةضزةَي خؤي بوو، واتا ؾيع طي هة يةطة

 ةوو بة ئاضاغتةي ِضواْني و برينطزْةوةي جةَاوةض
 َاْاي واية زش باو ْيية و زضي صنطاوةي ئةو ئةَةف

ً يةتة طؿيت و بيٓيٓة طؿتييةية، نة ية نؤَةي طةزا  ئةق
بووْي ٖةية. ؾيعطي زشة باو، واتا ؾيعطي و ية زةضةوةي 

ْيية نة  زا ئةوةِضواْيين طؿيت. بي طوَإ َةبةغت يي طة
و َةيٓةتييةناْي طةيةنةي  ؾيعطي و ِضةْطساْةوةي ئاظاض

بي ت، ئيسي  بةٖاي ؾيعطي ْيية، بةي هو بةو َاْايةية نة 
ؾيعطي زشة باو، واتة ثي ضةواْةي باوي غةضزةّ. ئةطةض 
ؾيعطي و ِضةْطساْةوةي ئاوي ٓةي غةضزةَي خؤي بي ت، 

زةنات.  َاْاي واية طوظاضؾت ية غةضزةَة طؿتييةنة
ؾؤِضف  ٖاونات زةبي  بعاْني، باغهطزٕ ية غةضبةغيت و
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 سا،باو ْني ية ؾيعطي نوضزي و خةبات، بابةتي ْوي  و ْا 
 ةّبةي هو ضةَهي هة ية ؾيعطةناْي غةضةتاي غةزةي بيػت

و بي هةؽ ، نة باغي  قاْعو بة تايبةتيـ ية ؾيعطةناْي 
غةضبةغيت و ثي ؿهةوتٔ و ئاظازبووٕ ية نؤت و بةْسي 

ني ؿةي ْووغةض ئةوةية، نة  .، زةبيٓطي ٔظيٓسإ زةنةٕ
ْةيتواْيوة بة ئةضطؤَي ٓت زشة باوي ية ؾيعطي ئةو 
ؾاعرياْة ِضووْبهاتةوة. بة ثي ضةواْةوة، ئةو ٖةْسي و 
ثطؽ و بابةتي زيهة بة ؾيعطي ئةو ؾاعرياْة 

نة ثي ؿرت ية ؾيعطي نوضزي بووْييإ  زةبةغتي تةوة،
 ثووضةي ي ئةو تي عةي خؤي زةناتةوة. بةَةفٖةبووة، 

ٍ  ئةو  :بة منووْة طياْي ياخيبووٕ، ضةَهي و ْيية يةطة
ؾاعرياْة ٖاتبي تة ْي و ِضووبةضي ؾيعطي نوضزي. بِطواّ 

ْةفطةت  نة باغي ئاظازي و ظيٓسإ و  قاْعواية ؾيعطي 
ضي بي طاْة زةنات، ثِطة ية طياْي ياخيبووٕ و ية ْؤنة

ئةّ  زانؤنيهطزٕ ية خوز و ْاغٓاَةي خوز وةى تاني و.
ٍ  قؤْاغةناْي ؾيعطي نوضزي، بةضزةواّ  تيُاْة، يةطة
زةبٔ و زةبٓة بابةتي ؾيعطيي. بةؾي هي ظؤضي 
ؾيعطةناْي جةاليي َريظا نةضيِ، باغي خةَةناْي َطؤظ 
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ف و خةبات زةنةٕ. واتا و ضةوغاْةوة و ئاظازي و ؾؤِض
جاض ئةظَووْي ئةويـ وةنو ؾاعريي و، زةضي تة ْي و  زوا

ِضووبةضي ؾيعطي نوضزي ية قؤْاغي هي زياضيهطاوزا، نة 
ئةّ  ؾيعطي غةضةتاي ٖةفتاناْي غةزةي ِضابطزووة.

ية  ؾيعطي نوضزي طوتاضة زضي ص زةبي تةوة تانو ِضاثةِضئ.
ئاوي ٓةي غةضزةَي  ظؤضبةي قؤْاغةناْيسا، ِضةْطساْةوةي

خؤي بووة و طوظاضؾيت ية واقيعي نؤَةال يةتي و نةغي 
غةضزةَةنةي خؤي نطزووة. ئةّ تايبةمتةْسيياْة، 
ْاضٓة خاْةي غيُاي زشة باوييةوة نة غةضةتا بامسإ 

ٖي ِطؾي  نطز، نة ٖةَوو زشة باوييةى زةنةوي تة بةض
منووْةي ئةو  وتاضةنةيسا، ْووغةض ية باوةناْةوة.

طةي جةاليي َريظا نةضيِ زي ٓي تةوة، نة باغي ؾيع
ناضةغاتي ِضؤشي ؾةؾي ئةيًووٍ زةنات، نة تةْاْةت 

ي ْووغيوة،  (1936) غاي ةنةؾي بة ٖةي ة ْووغيوة نة
ئةطةض ئةو ؾيعطة  بوو. (1930) ِضووزاوةنة ية غاي ي بةال ّ 

بة منووْةي زشة باوي بعاْني، ئةوا زةبي  طؤضإ زشة 
ٍ  بةض  بيػت و ْهة طؤضإ وباوتط بي ت، ضو ية  ؾةف غا

ؾيعطي بؤ   1932و ية غاي ي   جةاليي َريظا نةضيِ
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طؿيت ضةَهي  ناضةغاتي ؾةؾي ئةيًووٍ ْووغيوة. بة 
ِضووزاو، ثاْتايةني طةوضةي ية ؾيعطي نوضزي ططتووة و 
ِضووزاوة غياغي و ناضةغاتة ْةتةوةيي و تطاشيسييةنإ، 

زياضيهطاوزا، بةؾي و بووْة ٖةَيؿة ية طةيي و قؤْاغي 
ْابي   ،يةاليةني تطةوة ،ئةَة يةاليةى .يية ؾيعطي نوضز

 ئةطةض ئةّ ؾاعرية ية غةضزةَي هسائةوةَإ بري بضي ت، 
غتايؿي ؾؤِضؾي ضواضزةي تةممووظ و بريي ضةثدواظي 

و ِضاثةِضئ و  شَي ط )ِضؤش نطزبي ت، ئةوا زواجاض ية ؾيعطي
 ةّ زةوي ةتةي عي طام، بةؾوْاغي ئ خةَي بي  نؤتايي(

نة ئةَةف ئةو ثةِضي  ؾوْاغي هي قةحجة زائةْي ت.
تووِضةبووٕ و حاؾانطزْة ية زةوي ةتي و نة ْاوي عي طاقة. 
جةاليي َريظا نةضيِ يةو ؾيعطةيسا، ثاْؤِضَاي غتةّ و 
ئاظاضي ْةتةوة و ْيؿتُإ بةضجةغتة زةنات و تا ئةو 

بِطواي َٔ  بة ثةِضي، زانؤني ية نوضزبووٕ زةنات.
ؾيعطي ئةّ ؾاعرية، ية غةض ئاغيت ظَإ و زةضبِطيين 
وؾةي ؾيعطي، ؾيعطي ْوي ٔ و ئػتاتيهايةى ية ظَاْي 

ٖةية، نة ِضةْطساْةوةي ئةو ظَاْة ِضووت  زا ئةو ؾاعرية
و واقيعي و ئايسؤيؤشيية ْيية، نة ية ؾيعطي ٖةفتاناْسا 
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زةبيٓطي ت. ية ظَاْي ؾيعطي ئةو ؾاعريةزا، زةيإ 
زةضبِطئ و زةغتةواشةي ؾيعطي جوإ زةبيٓطي ٔ، نة 
خاييس عةبسٍ خؤي يي  بواضزووة. جةاليي َريظا نةضيِ، 

 ،بة بِطواي َٔ بةوة زا ْابي تة زشة باوي غةضزةَي خؤي
و  نة ؾيعطي بؤ حعبي ؾيوعي و ضواضزةي تةممووظ

ناضةغاتي ؾةؾي ئةيًووٍ ْووغيوة، وةى ئةوةي 
ؿتووة، بةي هو بةو ْووغةضي وتاضةنة تي ي طةي

ْي وإ ظَاْي  ية جواْهاضييةي ظَإ و ئةو ثةيوةْسييةي
قؤْاغةنةزا ٖةية، ْوي طةضي هي غةضزةَي  ؾيعطيي و

خؤي بووة. ية ؾيعطي ئةّ ؾاعريةزا، ضةْسئ وؾةي 
، نة تا ئي ػتا ية ؾيعطي ْةوةي ٔؾيعطي جوإ زةبيٓطي 

ريظا ظَاْي ؾيعطي جةاليي َ .زواي ِضاثةِضيِٓ ْةبيٓيوة
، زاٖي ٓةضتطةو  َاْاتط و ثِط جواْرت ،نةضيِ، ية غةز الوة

ْاو  بة ؾاعرية طةْح و بةْاو ية ؾيعطي ظؤضبةي
ؾاعرية  ية ةي زواي ِضاثةِضئ و تةْاْةتْةوةي

ئةّ ؾاعرية ية  :ٖاوضةضخةناْي خؤؾي. بؤ منووْة
)يهاوي _ناض ٖي ٓاوة: ٖةفتانإ، ئةّ وؾة ؾيعطيياْةي بة

ضطثةي  شةْطي تاوإ/ طةضووي ظاّ/ زيواضي ٖؤف/
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ً  تفت/  ً طةي ظاّ/  غٓطي خةظإ/ و/غيجاضةي ض ني 
ٍ / زةوي ةتي قةحجة/  غاي ٓاَةي ظوي ِ/ ئؤضزووطاي ز

ً جةي خوي ٔ/ نيؿوةضي َطزٕ/  قطزي ًةي طوي ة طةمن/ ؾ
نة  ،منةي ضاو( ئةَاْة و طةيي و وؾةي تط غةوي ي ثطض/

ؾاعرية زاوة،  ػتاتيهايةنييإ بة ؾيعطةناْي ئةّيئ
وي طاي ئةو ثةيوةْسيية غايهؤيؤشييةي ية ْي وإ ظَاْي 
ؾيعطي و زةضووْي ؾاعري ٖةية. ئي ُة ْاَاْةوي ت، يةوة 
ظياتط ية باضةي ئةّ ؾاعريةوة بسوي ني، نة خوا ياض بي ت 
ثِطؤشةي ْووغي ٓي هي زاٖاتووَاْة. ية نؤتاييسا ئةوة 

ِضةْطساْةوةي زةي ي ِ، ئةطةض ؾيعطةناْي ئةّ ؾاعرية، 
وةى ئةوةي ْووغةض ية  بي تو شاْي َيًًةتةنةي  زةضز

زةضةجناّ ْووغيويةتي، ئةوا بي طوَإ ؾاعريي هي زشة باو 
ْيية، ضوْهة ؾيعطي ؾاعرياْي ٖةفتا بة طؿيت، 

 ئي ُةٕ. يِضةْطساْةوةي ئاظاضةناْي ْةتةوةي
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 يةتيف ٖةي ُةت              
 

ية باضةي يةتيف ٖةي ُةتةوة  خاييس عةبسٍ،
) ئةو بة نطزةوةف زشة باو بوو، ثطضي _زةْووغي ت:

جياواظ زازةٖي ٓاو ِضيؿي جياواظ زةتاؾي( يي طةزا، 
زةضزةنةوي ت نة ْووغةض زشة باوي بة ِضوايةتي و ِضووي 

و زْيابيين. ئةّ  طةيؿتووة، ْةى ٖعض زةضةوةي َطؤظ تي 
ةناْي يةتيف ؾيعط )_بةضزةواّ زةبي ت و زةي ي ت:

متةْسي خؤيإ ةتايب جؤضة ثةياّ و طوتاضي هٔ، ٖةي ُةت،
ٖةية و بة ئاغاْي ية ؾيعطي يةني هي تط جيا 

)يةتيف  زةنطي تةوة، ٖةضوةى خؤؾي زةي ي ت َةبةغيت
ٖةي ُةت(ة ْانطي ت ئي ُة ؾيعطي و بٓووغني، الغايي ْايي 

َةالي جعيطي بهةيٓةوة( با يةوة  و ئةمحةزي خاْي و
ٖيض ؾاعريي هي  بةي هو ني نة ْةى يةتيف ٖةي ُةت،طةِضي 

نوضز، ْةى ْاتواْي ت وةى ئةمحةزي خاْي بٓووغي ت، 
و ؾاعرياْةف ْاطات. ضواض بةي هو ية طوتاضي ؾيعطي ئة

 ٍ ظياتطة، ئةمحةزي خاْي وةى ؾاعريي و و  غةز غا
ً ي ْاغيؤْاييػيت نوضزي،  بٓاغةزاْةضي هي ئةق



  

              34 

 

ية ناتي هسا زةيإ ؾاعريي  زةخوي ٓطي تةوة و َاوةتةوة. 
ٖةفتانإ و ٖةؾتانإ و تةْاْةت زواي ِضاثةِضيٓيـ، ية 

 ٍ بووْةتةوة و نةوتووْةتة  ٖعضي خوي ٓةضي نوضز نا
ثةضاوي عي َي صوو. ئيسي ْاظامن يةتيف ٖةي ُةت ضؤٕ 
بوي طي ئةوةي ٖةية باْطةؾةي ئةوة بهات نة ْايةوي ت 

نة ية ِضاغتيسا الغايي َةحوي وْايي و خاْي بهاتةوة؟ 
ْاتواْي ت ْةى ئةوةي ْةيةوي ت. ض ؾاعريي هي نوضز 
ٖةية، ئاضةظووي ئةوةي ْةبي ت، وةى خاْي و ْايي 

زةنطي  بجطغني، ناَاْةٕ ئةو  بٓووغي ت و بٓاغطي ت؟
متةْسيياْةي ؾيعطي ئةو ؾاعرية، بة ئاغاْي ية ةتايب

متةْسيياْة بةؾيعطةناْي تط جيا زةنةْةوة؟ ئةو تاي
ئةّ بةضزةواّ  ٖوْةضييةناْي ناَاْةٕ؟ يُاضني؟ غ

زةبي ت  ية باغهطزْي ؾيعطي ئةو ؾاعرية و 
يةتيف ٖةض ية ٖةْطاوي يةنةَييةوة  )_زةْووغي ت:

ٖةوي ي بؤ زؤظيٓةوةي ؾيت ْوي  بووة، ؾتطةيي و نة 
و جواْرت نطزووة و ٖةَوو  زاٖي ٓاْةناْي ئةويإ ظياتط

ةضي وتاضةنة نةغي و ْاياْسؤظي تةوة( َةبةغيت ْووغ
ئةوةية، نة يةتيف ٖةي ُةت ٖةض ية غةضةتاوة بة ؾيعطي 
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و ية جياواظ زةغيت ثي  نطزووة، نة نةغاْي بةض
ْةياْسؤظيوةتةوة. ئةَةف خؤي ية خؤيسا، زشة باويية 
وةى خاييس عةبسٍ وةغفي زةنات. بة بِطواي َٔ، ئةّ 
ْووغةضة نة َٔ ثي ؿرت وتاضّ ْةبيٓيوة و ْاوّ 

ٕ ئاطازاضييةني نةَي ية ؾيعطي نوضزي و ْةبيػتووة، يا
قؤْاغةناْي ٖةية، ياخوز ٖةض يي ي بي  ئاطاية. ضوْهة 
ئةطةض نةَي و ثي ؿي ئةظَووْي يةتيف ٖةي ُةت، غةيطي 
ئةظَووْي ؾاعرياْي تطي بهطزاية، قػةي يةو ؾي وةيةي 

يي طةزا ئي ُة منووْةيةى ية ؾيعطي هي غةضةتاي   ْةزةنطز.
و ؾاعرية زي ٓيٓةوة، نة بةضٖةَي ئةظَووْي ؾيعطي ئة

نؤتايي ؾةغتةناْة، وةى خؤي ية نؤي بةضٖةَة 
ؾيعطييةناْي ئاَاشةي ثي ساوة، تانو بعاْني ئةو 

متةْسيياْةي تي ساية نة خاييس عةبسٍ ثي ي واية ةتايب
يةتيف ٖةي ُةت زاٖي ٓةضيتيإ و باغييإ زةنات؟ يةتيف 

 _ٖةي ُةت ية ؾيعطي هيسا زةي ي ت:
 بةٖاضي ٖةَوو جيٗاْا،َٔ ية 

 تةْٗا طوي ي هي ظيوئ ئةبيِٓ
 َٔ ية ئامساْي غاَاي ي جواْا
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 ئةغتي طةيةني ؾريئ ئةبيِٓ 
 َٔ ية تةَةْي ٖةَوو شياْا

 ٖةض يازطاضييةني زي طئ ئةبيِٓ
 نؤي بةضٖةَة ؾيعطييةناْي(_334)ال                      

 ئةَة، منووْةيةنة ية ؾيعطي ئةو ؾاعرية، نة خؤي
وتةْي بةضٖةَي نؤتايي ؾةغتةناْة. ئةطةض بة وضزي 
غةضْخ ية ْاوةِضؤني ؾيعطةنة بسةئ، ئاخؤ ض 
تايبتُةْسييةى زةبيٓني، ية ِضووي فؤِضّ و ْاوةِضؤنةوة، 
نة وةى ٖي ُايةى بؤ ْاغيٓةوةي ْاوي ئةو ؾاعرية ية 

وؾة و وي ٓة و   ئةو ؾيعطي نوضزيسا ببيٓطي ت؟
ؾيعطةزا ٖاتووٕ، ْوي  و تاظة  زةضبِطيٓة ؾيعطيياْةي يةو

و ثي ؿرت ية ؾيعطزا ْةبووْة؟ ض جياواظييةى ية ِضووي 
 و فؤِضَي ؾيعطي هي طؤضإ ٖةية؟ فؤِضَي ئةو ؾيعطة

تيف ٖةي ُةت بة غةض ئةو ططميإ ئةطةض ْاوي ية
ؾيعطةوة ْةبوواية، ٖيض خوي ٓةضي و زةيعاْي ئةَة 
ؾيعطي ئةوة؟ طوَإ زةنةّ خوزي خاييس عةبسٍ 
خؤؾي بيعاْياية. وةيي  تةْٗا بؤ ئةوةي باْطةؾةي ئةوة 

ظتطي ْووغيوة، ية باضةي ابهات نة ؾتي هي جياو
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ي بي  ئةظَووْي ئةو ؾاعرياْةوة، ئيسي قػةي طةوضة
، ئةغتي طة، تةَةٕ، ئامسإ) ْاوةِضؤى زةنات. وؾةناْي

( ْةى وؾة و زةغتةواشةي ْوي  ْني، يازطاضيي، ظيوئ
و ثةجناناْي غةزةي ِضابطزووف  بةي هو ية ؾيعطي ضٌ

و ْوي هةضةوةي  ؾيعطةناْي طؤضاْي زاٖي ٓةض زةبيٓطي ٔ.
تةشئ يةو جؤضة زةضبِطيٓاْة. ئةّ وؾاْة  ؾيعطي نوضزي،

ية ِضووي فةضٖةْطي ؾيعطييةوة ْة ْوي ٔ، ْة يةتيف 
زواي قؤْاغي ؾيعطي  ٖةي ُةتيـ زاٖي ٓةضياْة، بةي هو ية

ٓة بةؾي و ية طوتاضو نالغيهييةوة، ئةو وؾاْة زةب
فةضٖةْطي ؾيعطي ؾاعرياْي ئي ُة. بؤ منووْة: طؤضإ ية 

 _ؾيعطي هيسا زةي ي ت:
 بؤ ئةوةي بتوامن ية ثةضزةي بريّ

 ْيطاضي  ٖةي هةمن ؾي وةي يي ت بضي 
 يةف ظجنريّ تا ٖةض ضةٕ طاظي ططت ية

 ئاظاضّ غوونرت نا خةياي ي نضي .
 بةضظة نة ؾؤخة و قص ظةضزة و باال  ِضي و و

 خةخمواضي ْة ْاغة وةى فطيؿتةي عةضظ
 (164ال_)زيواْي طؤضإ                                        
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ئةّ ؾيعطةي طؤضإ ية ِضووي فؤضَي ؾيعطييةوة،  
ٖاوؾي وةي ئةو ؾيعطةي يةتيف ٖةي ُةتة، نة ية غةضةوة 
ئاَاشةَإ ثي ساوة. يةّ نؤثًة ؾيعطييةزا، ضةْس 

نة بة ظَإ طوظاضؾتييإ يي هطاوة، بة وي ٓةيةني ؾيعطي 
ٍ  وؾة ؾيعطييةناْي ؾيعطي يةتيف ضز يةبةضاو طة

خاييس عةبسٍ ثي ي واية ٖةض بة ْوي  و  ٖةي ُةت، نة
 جياواظ ية ثي ـ خؤي زةغيت بة ؾيعط نطزووة،

و غةضْخ ِضاني ؿرتٕ. بةؾي هي ظؤضي  ػتاتيهي تطيئ
ٖةْسي هييإ وؾةي  ضي  ؾيعطي طؤضإ، ئةطةض

عةضةبيإ تي ساية، بةال ّ ية ِضووي فؤِضّ و ْاوةِضؤى و 
َؤغيكاي ؾيعطييةوة، ئةطةض ية ثي ؿةوةي  ِضيتِ و

ئةوا بة  بةؾي هي ئةظَووْي ؾيعطي ٖةفتانإ ْةبي ت،
ية ضةْسئ زةقي  ،طؤضإ زي ٓياييةوة ٖاوتةضييب ئةواْة.

و تةَةٕ و يازطاضيي(  )ئةغتي طة و بةٖاض وؾةي ،خؤي
ٓاوة، ئيسي ْاظامن زةغجي هي ئةو وؾة ْوي ياْة، ناض ٖي  بة

ْووغةض  ي ٔ و تاظةٕ ية ؾيعطي ٖةفتاناْسا؟بؤضي ْو
ْاوةِضؤني  )_َياْةي وتاضةنةيسا زةْووغي ت: ٖةض ية

 ،ؾاْاظيي ) ؾيعطةناْي يةتيف ٖةي ُةت، بطيتني ية
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ئةو بؤ ْووغيين  ئاوات و ئاَاْخ، ْةغطةوتٔ، ثي ؿهةوتٔ،
ي بصاضز و ؾيعطي ثي  ْووغي نة بة ؾيعط ؾي واظي هي ٖة

غازة و  بةي هو بة ئاي ؤظيي بة خةي هي ْةفطؤؾتةوة،
ِضةت  ( ئةَة خؤي ية خؤيسا،غاناضي زاوية بة طوي يإ

 .نطزْةوةي بؤضووْي خؤيةتي ية باضةي زشة باويةوة
 ئةطةض ؾاعريي و بة غازة و ئاغايي ؾيعطي ْووغي و

و  ؾيعطي نطزة بةؾي و ية ِضواْيين َيًًي
جةَاوةضيياْةي خةي و، ئيسي زشة باويةنةي ية 

زشة باوةنإ ية  ية ناتي هسا وةى بامسإ نطز، نوي ساية؟
جي طةيإ ْابي تةوة و ِضةت  ،ٖيض ؾوي ٓي هي باوزا

زةنطي ٓةوة. ئةطةض ؾاعريي و بة ِضواْيين طؿيت ؾيعطي 
ْووغي، ية ِضاغتيسا زةبي  ْيطةضإ بي ت و بة 

ٍ  ئةظَووْةنةي زابضي  تةوة، ضوْهة َاْاي واية، يةطة
ِضةوتي باوزاية. ؾيعط تؤثاْي  ْيية، تانو مجٗوضي هي 
ظؤضي ٖةبي ت. ٖةض ؾيعطي و غازة و ئاغإ و بي  ئاي ؤظي 
خةي و تي ي طةيؿت، َاْاي واية طةضزي و زشة باو ْيية. 
يي طةزا َةبةغيت ئي ُة زشة باويةنةية، ْةى ثي وةضي 

جاض بةؾي هة ية  يعطيـ زواو خوي ٓةض. ضوْهة ؾ ؾيعط
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ِضةْطساْةوةي ٖةي وَةضجي غياغي و نؤَةال يةتي و  
جةَاوةضيي نؤَةي طة. ئةطةض ؾيعطةناْي يةتيف 
ٖةي ُةت، وةى خاييس عةبسٍ زةي ي ت، بي  ئاي ؤظي بطةْة 
خةي و، َاْاي واية زشة باو ْيية. يةاليةني زيهةوة، 

ْاوةِضؤني ئةطةض بة ثي وةضي ئةو بابةتاْة بي ت، نة ية 
ئةوا زيػاْةوة ؾيعطي ئةو  ؾيعطي ئةو ؾاعريةزا ٖةية،

ؾاعرية، زضي صنطاوةي ئةظَووْي ؾيعطي ثي ؿووتطة. ئةو 
بابةتاْةي ئةو باغي زةنات، ية ؾيعطي غي و ضًةناْي 
غةزةي ِضابطزوو زةبيٓطي ت. َةطةض ض ؾاعريي و ٖي ٓسةي 

، باؽ ية َطؤظ و ؾهؤَةْسي َطؤظ زةنات ية قاْع
باغي ثي ؿهةوتٔ و  ،ؾيعطةناْي؟ ني  ئةوةْسةي بي هةؽ

تةَي  نطزْي ثاثا و زةغت زاْة عيًِ و فةٕ زةنات؟ ني  
ٍ  بؤ نؤَةي طةيةني خوي ٓسةواض  ،ئةوةْسةي ظي وةض ٖةو

ئةّ بابةتاْة ية بةؾي هي ظؤضي طوتاضي ؾيعطي  زةزات ؟
ْيوةي يةنةَي غةزةي ِضابطزوو زةبيٓطي ت. ئةطةض 

ا زةبي  بً ي ني يةتيف ٖةي ُةت ؾاعريي هي زشة ئةو وابي ت،
ضوْهة زشة باوي، الزاْة ية واقيعي باو، ٖي ٓاْة ، باو ْيية

بي طوَإ ية زواي  ئاضاي بابةتي تاظة و زْيابيين تاظةية.



 

            41 

 
 

 ْيوةي زووةَي ٖةفتانإ، ية ،ْػهؤي ؾؤِضؾي ئةيًووٍ
ْائوَي سي زةبي تة بةؾي و ية غايهؤيؤشيةتي َطؤظي 

ةو قؤْاغة نة قؤْاغي ِضةؾبيين و خاَؤؾيية، ئ نوضز.
ٍ  ية غةض باضي زةضووْي َطؤظي نوضز  ناضيطةضيةني قوو
ً ي ت. ؾيعطي نوضزي يةو قؤْاعةزا، ِضةْطساْةوةي  جي سي 

بؤية طوتاضي  ي وَةضجة نؤَةال يةتي و غياغيةية،ئةو ٖة
ؾيعطي نوضزي، زةبي تة طوتاضي بةضططيي و جؤؾساْي 

ةّ طوتاضة زضي ص زةبي تةوة تانو نواْووي ؾِؤضف و ئ
و طوظاضؾتهطزْي جياواظ. ِضاثةِضئ، بةال ّ بة ْاوةِضؤى 

. ةتيـ، زةبي تة بةؾي و يةو طوتاضةتيف ٖةي ُؾيعطي ية
ئةظَووْي ئةو ؾاعرية، ية بةؾي هي ظؤضي ؾيعطةناْي، 
 زةبي تة بةؾي و ية طوتاضي باوي ؾيعطي ئةو غةضزةَة.

 _ي ي ت:بؤ منووْة ية ؾيعطي هسا زة
 ئةِضؤَةوة بؤ ؾاضةنةّ

 ةي ي خاى و خؤي ي نوضزغتإ زةبي بةؽ ْيية يةؾِ تي ه
 بؤ ٖةض نوي ِ ثةيهي ؿِ نةٕ

 يووتهةي ٖةي طؤضز زةزؤظي تةوةزي ِ زي ؤثة باضاْي هة و 
 (124_ٍ_)زيواْي ية تيف ٖةي ُةت                       
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 _سا زةي ي ت:يٖةضوةٖا ية ؾيعطي هي تط 
 

 زايهةنإ زةغتةناْتإ َاض زةنةّئةي 
 َٓاي ةنإ في طي خؤؾةويػيت بهةٕ

 ْيؿتُإخؤؾةويػيت ْيؿتُإ 
    ئةي زايهةنإ 

 (365_ٍ_)زيواْي يةتيف ٖةي ُةت                          
منووْةٕ ية ؾيعطي ْاوةِضاغت و  ئةّ زوو ؾيعطة، زوو

نؤتايي ٖةفتاناْي غةزي ِضابطزوو. طوتاضي ٖةضزوو 
عطةنة ِضووٕ و زياضة. بابةتي خؤؾويػتين خاى و ؾي

ْيؿتُإ و طؤؾهطزْي ِضؤي ةنامنإ بة خؤؾةويػيت خاى، 
زةاليةت  ،تيُةي غةضةني ؾيعطةناْة. ٖةضزوو ؾيعطةنة

بة خاى و   بووْي ؾاعري ية خؤؾويػنت و ثةيوةغت
خؤي ي ْيؿتُإ زةنةٕ. ئةطةض غةضْخ بسةئ، زةبيٓني 

ي ظؤضي ؾيعطةناْي زيهةي ٖةضزوو زةقةنة و بةؾي ه
ئةو ؾاعريةف، ٖيض زشة باويةنييإ تي سا ْيية. ئةطةض 
يةتيف ٖةي ُةت بة زشة باويي و ِضي ضهةي ْوي ي ؾيعطي 

 ً ي ت،يخاييس عةبسٍ زة ئةوةي زةغيت ثي  نطزبي ت وةى
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ئةوا بؤضي ؾيعطي ئةويـ ية ِضووي فؤِضّ و ْاوةِضؤنةوة، 
ٖةفتانإ و بؤضي زةضي تةوة ْي و ِضووبةضي ؾيعطي 

ْةيتواْي ئةّ زشة باويية زضي صة ثي  بسات و ؾيعطي هي 
جياواظتط ية ؾاعرياْي ئةو غةضزةّ، ية ِضووي فؤِضّ و 

ئةَة بةو َاْاية ْيية، نة  ْاوةِضؤنةوة بٓووغي ت؟
ططْطي خؤي  ْووغيين ؾيعطي ْيؿتُاْي و بةضططيي،

ْةبووبي ت، بة تايبةتـ يةو قؤْاغةزا، نة قؤْاغي 
ئوَي سيي و ِضةؾبيين و ٖةي ػاْةوةية، بةي هو بةو ْا

ٖةي ططي  َاْايةية، نة ؾيعطي نوضزي يةو قؤْاغةزا، 
و يةى ئاَاجنة، بةال ّ بة زْيابيين جياواظ،  يةى طوتاض

ضوْهة  .وةْةى بة فؤِضّ و ْاوةِضؤني جياواظة
ٖةي وَةضجة غياغييةنة، واقيعي هي نؤَةال يةتي زي ٓي تة 

ةوةي ئةو باضوزؤخة ِضةؾبيين و ط ِضةْطساْئاضاوة، نة ؾيع
، ئوَي سيية بي ت. ئةّ طوتاضة ية ؾيعطي يةتيف ٖةي ُةتْا

تانو ظةَةْي زواي ِضاثةِضئ، نة  زضي صزةبي تةوة
ؾيعطةناْي زةبٓة ٖةي ططي جؤضي و ية طوتاضي غؤفيعّ. 
ئةّ ؾاعرية ية ئي ػتازا، ْايؿاضي تةوة نة ِضووي ية 

ةت ٖةضخؤي يةّ وتاضةزا غؤفيعّ نطزووة، تةْاْ
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 ية الغاضييةنإ طةجني ببووضي ت( )خوزا زاوازةنات نة 
و  ئةَةف َاْاي جؤضي و ية ثاؾطةظبووْةوة ية ٖعض

ِضواْني و ئةو زشة باوية زةطةيةْي ت، نة خاييس عةبسٍ 
بةؾي هي ظؤضي ثي ي واية ئةّ ؾاعرية ِضضةؾهي ين بووة. 

 ِضازةيةىتا  ، تا زوا ؾيعطي زيواْةنة،ؾيعطةناْي
 ّ و ْاوةِضؤنٔ، بة زْيابيين جياواظ,ٖةي ططي يةى فؤِض

بططة ية نؤتايي زيواْةنةيسا، ٖةْسي و نوضتة ؾيعط 
زةبيٓني ْةى ٖةض غازة و غاناضٕ، بططة غواوتطئ و 

ئةظَووْي بةؾي و ية ؾاعرية  باوتطئ ؾيعطي نوضزئ و
ثِطٕ يةو جؤضة ؾيعطاْة.  ،ْووؽ و بي  بةٖطةنامنإتاظة

ظامن ئةطةض ؾاعريي و بة زشة باوي زةغيت ثي  نطزبي ت، ْا
ضؤٕ زواجاض ثي ضةواْةي ئةو زشة باويةي خؤي 

 زةي ي ت:ية ؾيعطي هي زيهةيسا  ،ة؟ يةتيفزةوةغتي تةو
 َٔ تي هةال وبووْي زوو جةغتةية عةؾل الي

 عةؾل الي َٔ
ً  ْةتسيوة  جة و ئاغٔضؤٕ ية ْاو نووضةي ئاغٓطةضزا ن

ٍ  زةبٔةف بةيةنسا باو  زةنةٕ و تي هة
 (1390ال _)زيواْي يةتيف                              
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جةغتة و تواْةوةية ية ْي و  ْي زوووبوئايا عؿل تي هةال و
يةنرتي يإ تي هةال وبووْي زوو ِضوحة؟ ئةواْة عؿل ية 
جةغتةزا نؤزةنةْةوة و زةبيٓٔ، ئةواْةٕ نة جةغتةي 

ْٗا َةبةغتيياْة شٕ وةى َوي هي ثياو زةبيٓٔ و تة
و غةضيعةوة  ؾتي هييإ يةو جةغتةية، ية ِضووي ضي ص

زةغت بهةوي ت. بة بِطواي َٔ وةى خوي ٓةضي و، ئةوةي 
ً ة ؾيعطييةزا زةيبيٓني، زةضبِطيٓي هي ئاغاية، نة  يةو نؤث
ِضةْطة ِضؤشاْة بة بةض زةيإ وي ٓةي يةو ؾي وةية ية تؤِضة 

يعطة، نة نؤتا ؾيعطة  ئةّ ؾ بهةوئ. نؤَةال يةتييةناْسا
ية زيواْي ية تيف ٖةي ُةت و خؤي زةي ي ت، ِضةْطساْةوةي 
ْةبووْي ظئ و َةَي هة ية غةزةي بيػت و يةى، 
ٖاوؾي وةي ئةو ؾيعطةية نة ئةو ؾاعرية ية غةضةتاي 
ئةظَووْي ؾيعطييةوة، ية ِضووي فؤِضّ و ْاوةِضؤى زةغيت 

 ئةظَووْي هيجاض ْةبووة  ٖةض زشة باوييةى زوا زاوةتي .
غةضبةخؤي ؾيعطيي و ية ِضووي فؤِضّ و ْاوةِضؤنةوة 
جياواظ ْةنةوتةوة، َاْاي واية زشة باو ْيية. منووْةي 
ٍ  و  ئةو ؾيعطاْةي باغي خؤؾةويػيت و زايو و َٓسا

ية ؾيعطي قؤْاغي  ْيؿتُإ ثةضوةضةي زةنةٕ،
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 ،ْة منووْةي زشة باوئ ،ئةَاْة ٖةفتاناْسا، بي  ؾوَاضٕ. 
 ٓي هي جياواظيؿٔ. ئةطةض خاييس عةبسٍ ثي ي واطوت ْة

بي ت ؾيعطي ئةو نويةناْة زةؾهي ِٓ، منووْةي ؾيعطي 
با زشة باويية و يةنةّ زةقي يةو ؾي وةية، ئةوا 

 _زةي ي ت: بطةِضي تةوة غةض ئةو ؾيعطةي طؤضإ نة
 بتِ ؾهإ زوو بتةوإ 

 نوشضإ ْةَإ
 غةض ؾإ ية ْيؿتُإ ضٓط ية
 ِضاغت بت ثةضغت ْيِ ئي ػتا بة

 غةضبةغت  ئاظاز ئاظا  ئةشيِ
ْووغيوة، ئةو بة  1958ية تةمموظي  ، ئةّ ؾيعطةيطؤضإ

ئاؾهطا، ٖةوي ي تي هؿهاْسْي بريي بت ثةضغيت و 
زضي صةي  ياخيبووٕ و غةضبةغيت شيإ زةزات. ٖةض ية

ٖةي ُةتةوة، ْووغةض و ية باضةي يةتيف  وتاضةنةيسا
ٖةي ُةت، يةنةّ زةقي نطاوةي يةتيف  )_زةْووغي ت:

، ية زةقي ةنة زةقي ئةو نويةناْة زةؾهي ُٓ ْووغيوة
ية  غةضبةغتة ية طةياْسْي ثةياَةنةي( ؾاعري نطاوةزا 

بعاْي ت زةقي نطاوة  اغتيسا، طوَإ زةنةّ ئةّ ْووغةضةِض
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ً ةتةناْي ضني؟ زةقي نطاوة، ضؤٕ ية  ياْي ضي؟ خةغ
زةقي زاخطاو جيا زةنطي تةوة؟ بي طوَإ ٖيض شاْطي و 
وةى ؾيعط، خةياي ػاظيي و زْيابيين غةضبةغتاْةي 
ْيية. ْةى تةْٗا ية ؾيعطي نطاوةزا، بةي هو ية ؾيعطي 
نوضت و ؾيعطي ئاغاييـ، ؾاعري تا ئةو ثةِضي بي  

نطزْي غةضبةغتة ية زةضبِطئ و بةضجةغتةغٓووضي، 
ٓةي ؾيعطي. ؾيعط ضرِيؤى و ِضؤَإ و حيهايةت وي 

ْيية، ية غةضةزاوي هةوة زةغت ثي  بهات و بطاتة نؤتايي 
بة ثي ضةواْةوة، ية ؾيعطزا ئةو ثةِضي  ِضووزاوةنإ.

بي ت  غةضبةغيت ٖةية، بؤية ئةطةض ئةو ثي ي وا
ٖةي ة  غةضبةغيت ؾاعري َاْاي زةقي نطاوةية، ئةوا بة

ٔ غيُاي زةقي نطاوة ئةوةية، نة تي طةيؿتووة. زياضتطي
ظؤضتط ية خوي ٓسْةوةيةى و ِضاظةنطزْي و ية خؤ 
زةططي ت. َاْا ية زةقي نطاوةزا، بة نطاوةيي زةَي ٓي تةوة. 

 و ِضاَإ و بةضزةّ ثطغياض زةقي نطاوة، خوي ٓةض ية
بؤية ئةو زةقة ظؤضتط ية بيٓيٓي و ِضازةططي ت. 
ةوة، ْةى زةقي هي ؾيعطييةي ئةو بة منووْة ٖي ٓاويةتيي

نطاوة ْيية، بةي هو وةى ٖةض زةقي هي ئاغايي ؾيعطي 
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ؾاعريي هي زيهة، َاْا تةواو زةنات و ية نؤتايي  
 ؾيعطةنةزا، فةظاي زةقةنة زازةخطي ت، ٖةض

خوي ٓةضي هيـ بة وضزي ؾيعطي ئةو نويةناْة زةؾهي ِٓ 
خبوي ٓي تةوة، ٖةغت بةَة زةنات. بةؾي و يةو 

ٍ  ؾيعطي  متةْسيياْةيةتايب ئةّ ْووغةضة زاويةتة ثا
و ْاويؿي يي  زةْي ت زشة باو، بة ٖيض  ؾاعرية ّةئ

منووْة و ئاَاشةي زشة باوي ْني و بةي هو ٖي   ؾي وةيةى
) يةتيف _منووْة زةْووغي ت: بؤ ؾاعرياْي زيهةؾٔ.

وؾة ية جي ي  ٖةي ُةت وةى ئةْساظياضي هي بة تواْا،
ئةوة ْيية ؾاعريي و ؾياوي خؤي زا ئةْي ت( زشة باوي، 

وؾة ية ؾوي ين ؾياوي خؤي زابٓي ت، ضوْهة ئةيف و بي  
ٍ  ية قوتاخباْة في طي  ْووغيين غةضةتايي، نة َٓسا
زةبي ت، زاْاْي وؾةية ية غياقي ِضغتة و طةياْسْي َاْاي 
بابةتيية ية َياْةي زةضبِطيٓسا. َاْاي ضيية ؾاعريي و 

جي ي خؤي  اْي ت وؾة يةبؤية زشة باوة، ضوْهة زةظ
َطؤظ ْةى تةْٗا ية ؾيعطزا، بةي هو ية  َةطةض  زابٓي ت؟

ئاغايي زةضبِطيٓيؿسا، ٖةوي ي  ظَاْي َيًًي و ِضؤشاْة و
ئةوة ْازات وؾة بة طوجناوتطئ و ِضي هرتئ ؾي وة، ية 
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قوتابييةى نة زاِضؾنت  ؾوي ين ؾياوي خؤي زابٓي ت؟ 
نة  ئةْووغي ت، َةاليةى نة خوتبة زةزات، فةقي يةى

زةيةوي ت في ط ببي ت، ٖةَووإ ٖةوي ي ئةوة ْازةٕ، بة 
جواْرتئ و ِضي عَاْيرتئ ؾي وة، وؾة ية ؾوي ين ؾياوي 
خؤي زابٓي ٔ؟ ئةّ يي هساْةواْة، يي هساْةوةي ْا بابةتني 
ية باضةي ْووغيين ئةزةبييةوة. يةاليةني زيهةوة، َٔ 

 و )ئةفػاْة( و )ِضةَع( ْاظامن ئةطةض ْووغةضي و
)فؤيهًؤض( ية يةنرتي جياْةناتةوة، ضؤٕ  و نةيةثووض()

 يي هؤي يٓةوةي زضي صي ئةزةبي بٓووغي ت؟ زةتواْي ت
باضةي ئةّ ؾاعريةوة ضي  .غةضْخ بسةٕ ٖةض ية

يةتيف ٖةي ُةت، ية بةناضٖي ٓاْي ِضةَعو  )_زةْووغي ت:
 ئةفػاْةناْسا غةضنةوتوو بووة و ية بريي ْةنطزووٕ،

و  ائةفػاْةي وةى َعطةوت و ئازةّ و نًي ػو  ظؤض ِضةَع
 ،بطزووٕ( بة ِضاغت ناض ثةضغتطا وظةضزةؾت و عيػاي بة

ً  َعطةوت و و ئازةّ و حةظضةتي حةوا  ئةفػاْةٕ؟ ي ػان
ً  عيػا، ِضةَعٕ؟ ي ػاي َةغيحييةنإ ئةفػاْةية؟ ن

 ً ؟ ئةطةض ػاي َةطةض زْيا ثِط ْيية ية زةيةٖا ٖةظاض ن
بٗي ٓطي ٔ و  قيٓةي خؤيإ ْاوةِضاغتئةَاْة بة ْاوي 
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 بٓاغطي ٓةوة، ئيسي ْاظامن ِضةَعيةتييإ ية نوي  زاية؟ 
ناضٖي ٓاْي ئةّ وؾاْة ية ؾيعطزا بة زشة باويي  ئةطةض بة

و زْيابيين فطاواْي ؾيعطي بعاْني، زةبي  بً ي ني نة 
ية يةتيف ٖةي ُةت  فايةم بي هةؽ، غي غا ٍ ظياتط بةض

 ، ية غييةناْةوةم بي هةؽزشة باوبووة. ضوْهة فاية
باغي ئةوة زةنات نة ئةوضوثا ثاثاي تةَي  نطزووة و 

زةبي  ئي ُةف ضاو يةوإ  زةغيت زاوةتة عيًِ و فةٕ،
ئةو ية غييةناْةوة ؾيعطي و زةْووغي ت، نة  بهةئ.

بٓةَاي ِضؤؾٓطةضيي و بيٓيين زْيا ية غةض ئةقًطةضايي 
يةو واقيعة  ؾيعطي نوضزي بةزةض ْةبووة زةناتة ثي وةض.

نؤَةال يةتييةي ية ْي و نؤَةي طةزا بووْي ٖةبووة. بؤية 
ية ظؤضناتسا، زةبي تة ِضةْطساْةوةي بٓةَاناْي ئةو 

خاي ي هي  ْة زشة باويي. ،زاٖي ٓاْة واقيعة. ئةَةف ْة
اتة ثي وةضي و بؤ نة ْووغةض ية وتاضةنةيسا، زةيه زيهة

 ية ئةوةية، نة ؾاعريتيف ٖةي ُةت زشة باويةتي ية
غةض يةنرتي زووباضة  ضةْس وؾةيةى ية ؾيعطةناْيسا

 زةناتةوة، ئةَةف ٖوؾياضييةني ؾيعطي طةوضةية.
 _يةوباضةيةوة منووْةي ئةو ؾيعطةي يةتيف زي ٓي تةوة:
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 َٔ ٖةض ظيٓسووّ
 غةض ظيٓسووّ تا

 َةضط ئةنوشّ َٔ ٖةض ظيٓسووّ
نطزْةوةي ضةْس وؾةيةى ية غةض يةنرتيي، زووباضة

ٖوْةضيي و ئاغايي زةقي ؾيعطيية. ئةّ غيُايةني 
زووثاتهطزْةوةية، يإ ِضةٖةْسي هي ظَاْةواْي ٖةية، 

 ،ياخوز ِضةٖةْسي هي بابةتي، ية ٖةضزوو ِضووةنةؾةوة
ئةطةض  بةؾي هة ية بيٓاي ٖوْةضي زةقي ؾيعطي.

زووثاتهطزْةوةي وؾة، بة زاٖي ٓإ و زشة باويي و 
ً ي ني  بًيُةتي بعاْني، طؤضإ ية ٖةَووإ ئةوا زةبي  ب

، ؾيعطي هي 1958زشة باوتطة. ضوْهة ئةو ية غاي ي 
ْووغيوة، نة زووباضةنطزْةوةي وؾةي تي ساية. ناتي  

 _زةْووغي ت:
 
 
 

 زةْطي هي زووض
 زووض ئي حطاض زووض
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 بة ئةغتةَي و ئةطاتة شووض 
 ئةي زةْطي زووض

 ( 206 ال_)زيواْي طؤضإ                                     
ططْطة ية خػتٓةِضووي ٖةض بؤضووْي هي ئةزةبي،   

 بةضثطغياضيةتي فةضٖةْطيي و َي صوويي ٖةي بططئ.
توي صيٓةوة ية ؾيعطي ؾاعريي و، ئةّ ؾاعرية ْاناتة زشة 
باو، ئةطةض بٓضيٓةناْي زشة باوي ية ؾيعطةناْي ْةبي ت. 
ئةطةض طؤضاْي ؾاعري، زوو زةية بةضية يةتيف ٖةي ُةت، 

ؾيعطي هي يةو ؾي وةيةي  اعريي هي نوضز،يإ ٖةض ؾ
نوي   ية ة،ْووغيبي ت، ئيسي ْاظامن زشة باوي ئةو ؾاعري

يةتيف ٖةي ُةت )_جاضيـ زةي ي ت: زوازاية و ضيية؟ 
ئةطةض  ػتي هي ئايسؤيؤشي جي طريي ٖةبووة(ٖةي وي 

ت و ؾيعط وةى ؾاعريي و ٖةي وي ػيت جي طريي ٖةبي 
اعريي هي زشة باوة، ؾ  ، ئةوايا ببيٓي تبةؾي و ية ئايسؤيؤش

 يإ ئاغايي؟!
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 فةضٖاز ؾانةيي
 

ضةْس غيُايةني ٖوْةضي ية ؾيعطي نؤتايي  ،طؿيت بة
ؾةغتةنإ و ٖةفتاناْي ؾيعطي نوضزي ٖةٕ، نة 

بيٓطي ت و ٖاوبةؾٔ و ية ئةظَووْي ظؤضبةي ؾاعريإ زة
ٖةضة زياضتطيٓيإ، بريي ْةتةوةيي  ِضةْطييإ زاوةتةوة. 

و ؾؤِضؾطي ِطيي و طوظاضؾتهطزْة ية َي صووي ْةتةوةيةني 
ئةّ طوتاضة ية ؾيعطي نوضزيسا،  ضةوغاوة و شي ط زةغت,

زضي ص زةبي تةوة تا ِضاثةِضئ، بةال ّ بة زْيابيين 
ية ؾيعطي ٖةؾتاناْسا، بة _منووْة: بؤ جياواظةوة.

ض زةْووغطي ٔ و تايبةتي ئةو ؾيعطاْةي ية ؾا
ِضةْطساْةوةي طياْي بةضططيي و ؾؤِضؾطي ِطيي و 
 ْةتةوةيني، غيُبوٍ زةبي تة بةؾي هي غةضةني ية ظَإ.

ضوْهة بة ٖؤي ْةبووْي ئاظازيي و غتةَي بةعؼ يةو 
غيُبوٍ، بة  ؾاعرياْي نوضز  ثةْا زةبةْة بةض قؤْاغةزا،

قؤْاغة بة قؤْاغي ِضةؾبيين و  تايبةتيـ نة ئةو
بة  ؾيعطةنإ ،ي سي زةْاغطي تةوة. يةو قؤْاغةزا ئوَْا

ً ةتي هي ٖاوؾي وةٕئةْساظةيةى  ، ِضةْطة بة ئةغتةّ خةغ
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ٖةغتاْةوة   .بهاتةوة جيا يإؾيعطي جياواظ، ية يةنرتي 
ئوَي س و ٖةال تين خؤضي ئاظازي، زةبي تة  و ضاوةِضواْي،

 تيُةي غةضةني ؾيعطي نوضزي ئةو قؤْاغة بة طؿيت.
ي ئةطةض ية ثِطؤشةي نوزةتايةني ْٗي ين بة بؤية ؾانةي

 زشة باويي و ْوي طةضاْةف زةغيت ثي  نطزبي ت، ئةوا زوا
جاض ؾيعطي ئةويـ بؤ َاوةيةى زةبي تة بةؾي و ية 

نة ؾيعطي غياغي و بةضططيي  ،فؤِضَي ؾيعطي ٖةفتانإ
و ياخيبووْة. ؾانةيي ية زيواْي ثِطؤشةي نوزةتايةني 

 _زةي ي ت: ساْٗي ٓي
 ْاناوية 

 نوضةي ئاططنؤؾو و زيواض وي طإ ئةنا
 طًي ٓةي ضاو زميةْي شيإ ئةخواتةوة

 (27 ال،ضاث زووةّ  ٕ،_ى_)ث                          
نوضةي ئاطط، ٖي ُاية بؤ تووِضةبووٕ و تةقيٓةوةي ِضقي 

و نؤؾو، ئاَاشةية بؤ زةغةال ت و غتةّ  زيواض  ،جةَاوةض
و ٖةشاض. نؤؾو  ي ضةوغاوةو بي سازي بةضاَبةض بة َطؤظ

زةاليةت ية ثي طةي شياْي ئةضغتؤنطات و ظةْطيٓةنإ 
ناتي  ضاويـ زميةْي شيإ ئةخواتةوة، َاْاي ، زةنات
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ية ْوي  شياْي هي زيهة زي تة ئاضاوة و شياْي  واية غةض
ئةّ زةضبِطيٓاْة، ية ئاغيت ظَإ و  نؤٕ ْاَي ٓي ت.

 بةؾي هة ية زْيابيينة بِطواي َٔ زْيابيين ؾيعطيسا، ب
الي  بؤية ئةّ طوتاضة  ؾيعطي ٖةفتانإ بة طؿيت.

ئةويـ ٖاوؾي وةي ؾاعرياْي ئةّ ٖةية و  ؾانةييـ
  شي ط ناضيطةضيةتي ِضووزاوناْي ئةو نةوتؤتة ،اغةقؤْ

ئةّ ناضيطةضيةتيية، بة وضزي ية زوو غاي ي  غةضزةَة.
ية زواي ْػهؤ زياضة. ؾانةيي ية ؾيعطي هي زيهةيسا، نة 

 ؤي ؾؤِضفو ضةْس َاْطي و زواي ْػه 1975 ؾوباتي 
 _ْووغيويةتي، زةي ي ت:

 

 
 ية ؾةوي هي تاضيهةزا  جواْووي ئةوئ ٖةي ُسةططي 

 ِضووة و جي صواْي ؾني زةَبات
 ِضووة و ني ًطةي ئةوئ زةَبات

 ٓانةْي غاواي بضووى ثي زةي ي ٔ نةضنووى ثي ٓانةْي  
 ٖةتاو بطيٓساضةزةي ي ٔ وال ت بي  ِضووباضة 

 زةي ي  نوضزغتاْي ثةشاضة و ظاّ بػهي ٖةتاو زاْاٖي ين  ني 
 ظي ِطئ ٖةي سي تةوة  ِضؤشيية زواي ؾةوي تاضيو و ِضةف  
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ِضةوة تفةْط بؤ ٖي الْةي طةضَي بةٖاضي ؾني زي تةوة  
 .غةْطةضزي تةوة

 
ً ةيةنُإ يي   نة ئي ُة ضةْس ئةّ ؾيعطةي ؾاعري، نؤث

يةني هة ية ؾيعطةناْي ْيوةي زووةَي ْووغيوةتةوة، 
ٖةفتاناْي غةزةي ِضابطزوو. ئةطةض ية ئاغيت ْاوةِضؤنسا 

زةبيٓني ِضةْطساْةوةي  زةقةي ؾانةيي، بِطواْيٓة ئةو
قؤْاغي هي غياغي زياضيهطاوة، نة تيايسا خاَؤؾي ٖةَوو 

 ية ْي و ئةو ٖةَوو ؾهػت و ؾاعري ؾتي هي ططتؤتةوة.
َوشزةي ٖةي ٗاتين خؤضي هي تاظة و ْػهؤ و ْائوَي سييةزا، 
طص ئةو  بة ئاؾهطا بة ؾاعري  قؤْاغي هي تاظة زةزات.

 ِضةوة تفةْط غةْطةض ،بِطواي واية واقيعة زازي تةوة و
ٍ  ْانات.  ثةياَي هي غياغي، ،ؾيعطة ثةياَي ئةو ضؤ

ْةتةوةيية. وي طاي ئةوةي ثةياَي  ؾؤِضؾطي ِطيي و
 ؾيعط  زةبةخؿي تة َطؤظةنإ.ٖةي ػاْةوةية و ئوَي س 

. ةبوو ضةني هي زيهةي زةغيت ثي ؿُةضطة  ناتسا، يةو
 و زْةوةي بريإ بة ؾيعطةناْييإ، ٖاْي تؤخهطؾاعري

 باوةِضي ْةتةوةيي و بةضظنطزْةوةي طياْي ْةتةوةيي و
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ية ْي و  ؾاعري .زاوةْيؿتُاْي َطؤظي نوضزييإ 
ةوة تفةْط ْائوَي سييةني طةوضةزا، َوشزةي ٖاتٓةوةي ِض

نة زواتطيـ ٖاتٓةوة و طةيي  بؤ غةْطةضةنإ زةزات.
زةضواظةي  ئاظازي يي  ٖةي ٗات و ِضاثةِضئ نوضز خؤضي

ؤِضّ و ْاوةِضؤنة ئةّ ف شياْي هي ْوي ي بؤ نوضز نطزةوة. 
طوتاضي ؾيعطي ْيوةي  ،بة طؿيت ية ؾيعطي نوضزي

ثي هسي ٓي ت، نة ؾيعط زةبي تة  ٖةفتانإ  زووةَي 
ٖةي ططي ثةياَي هي غياغي و ؾؤِضؾطي ِطي. ؾانةييـ وةى 

، نةوتؤتة شي ط ئةو ناتٖةض ؾاعريي هي زيهةي 
و ية  غةضزةّناضيطةضيةتي ِضووزاوة غياغييةناْي ئةو 

تةْاْةت ية  ؾيعطةناْيسا ِضةْطييإ زاوةتةوة. 
 نة ٖي ُاباغي ئةغتي طةي غووضيـ زةنات،  ،ؾيعطي هيسا

. ئةّ طوتاضة ية غةضزةّ بؤ ِضي هدطاوي هي غياغي ئةو بوو
ئةَةؾة جياواظي ئةّ  خايةْي ت. ؾيعطي ؾانةيي ظؤض ْا

ٍ  ؾاعرية ٖاوغةضزةّ و ٖاو قؤْاغةناْي  ؾاعرية يةطة
زواي ئةوةي زةضي تة ؾاّ و زواتطيـ  ،ؾانةيي خؤي.

ئاواضةي غوي س زةبي ت و يةوي  زةطريغي تةوة، زةتوامن 
ً ي ِ طوتاضي ؾيعطي غةز و ٖةؾتا ثًة زةطؤِضي ت.  ب
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ضيرت ؾيعطي هي غياغي و ئايسؤيؤشي ْيية،   ؾيعطي ئةو، 
وةى ئةوةي ية ؾيعطي ؾاعرياْي تط زةبيٓطي ت. ئةّ 
طؤِضاْهاضيية ية ؾيعطي ؾانةيي، زةضةجناَي جي ٗي ؿتين و 
زووضنةوتٓةوةية ية نوضزغتإ. طوتاضي ؾيعطي ؾانةيي، 

تةشي ية ٖةغيت غةضييب و  طوتاضي و، ئيسي زةبي ت
زةبي تة  ؾيعطي ئةّ ؾاعرية، زووضنةوتٓةوة ية ْيؿتُإ.

نة ئةويـ ئةظَووْي َةْفا و  ٖةي ططي طوتاضي هي زيهة،
ْوغتايؤشياى طةِضاْةوةية بؤ ْيؿتُإ. ئةطةض غةضْخ ية 
َي صووي ْووغيين ؾيعطةنإ بسةئ، ئةو نات زضى بة 

و زْيابيين  ض شيإ و ؾيعطناضيطةضيةتي َةْفا ية غة
ؾانةيي بة قووي ي و ية َاوةيةني ظةَةْي ظؤض نوضتسا 

ٍ  ية جي ٗي ؿتين  ؾانةيي، تةْٗا زواي زوو زةنةئ. غا
ةني طةوضة ِضووي تي  زةنات و ية يْيؿتُإ، غةضيبي

ْووغيويةتي، ظؤض بة  1978ؾيعطي هيسا نة ية ئاياضي 
ئ. ئةو ية غةضيبووْةي ؾاعري زةنة  جواْي ٖةغت بةو

 _ؾيعطةنةيسا زةي ي ت:
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 نضة ظاظايي طوي ٗةْاض
 بؤْي زاضغتاْت ثي ية

 و طوْسي نوضزغتاْت ثي ية بؤْي ؾاض
 بؤْي ظؤظإ بؤْي طةضَيإ بؤْي باضاْت ثي ية

 (59  البال ضةيةى زضظ زةخاتة _ف-ى )                 
نة ؾانةيي ضؤٕ بريي ية  ،يةّ ؾيعطةزا زةضزةنةوي ت

بؤْي خاني نوضزغتاْة و بة تاغةي ئةو بؤْةوة نضة 
ظاظايةى زةزوي ين . ئةّ نضة ية يةى ناتسا، ٖي ُاية بؤ 

 نوضزغتاْة. ْاوي بؤ خاني هيـ نة نضي نوضزغتإ و
طوتاضة ؾيعطيية ية ئةظَووْي ؾانةيي، بة زضي صايي  ئةّ 

 واظ، زةَي ٓي تةوةشياْي ية َةْفازا، ية وي ٓةي ؾيعطي جيا
 1990، تانو زوايني ؾيعطي  نة ية ئابي غاي ي و زةبيٓطي ت

ية ِضاثةِضئ ْووغيويةتي. ؾانةيي  و ضةْس َاْطي و بةض
 _يةو ؾيعطةيسا زةي ي ت:

ٍ  ظةضزة ثةِضي طؿت غاي ي هسا  يةطة
 ة تةَي تةَةمن تطيفة باضإ زةنانة ني وي غةضب

 ازةوةغتِِضوو ية ِضؤشٖةال ت ِض
 ةِضي ي ثةيهي خؤضٖةي اتي هي تطّضاو
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ِضؤشٖةال تي يةنةّ، ئاَاشةية بةو ِضؤشٖةال تٓة فيعيهي و 

ٖةَوو بةياْييةى وةى نطزاضي هي  ،طةضزووْييةي
طةضزووْي زةغت ثي  زةنات و ٖةَوو ِضؤشي و زووباضة 

ِضؤشٖةال تييةي بة َاْاي ئةو  ئةو ِضؤشٖةال تة، زةبي تةوة.
بةال ّ  نة ؾانةيي ية غوي س زةيبيٓي ت. ،بةياْيياْة

ِضؤشٖةال تةنةي زيهة، ئاَاشةية بؤ نوضزغتإ و زةْط و 
 ،باغي وال تي خؤي نة ية ضواضضي وةي جوططافيايةى زاية

ضوْهة ؾاعري بؤ َاوةي  نة ْاوي ِضؤشٖةال تي ْاوةِضاغتة.
ٍ  زووضة ية نوضزغتإ و ْيؿتُ  .اْي خؤيغياْعة غا

ئيسي ٖةَوو بةياْييةى ية ضاوةِضواْي ٖةواي ي هي 
نة ِضاثةِضئ  نوضزغتإ زاية. ية زواي ئةّ ؾيعطةوة و

زةغت ثي  زةنات و نوضزغتإ ئاظاز زةبي ت، ئةجماضةيإ 
ةت و يػيْؾيعطي ئةو ؾاعرية بةضة و زْياي جواْي ِضؤَا

ؾيعطي زي ساضي و زواتطيـ غؤفيطةضي و ثاؾاْيـ 
نة تانو ت ضةْسئ ثةخؿاْي جوإ زةضي  ْووغيين

ظَاْي هي  ئي ػتاف ٖةض بةضزةواَة. ؾيعطةناْي ؾانةيي،
ئةزةبيياْةي يةنحاض جوإ و غةضجنِطاني ؿيإ ٖةية، نة 
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زةزات، نة  خوي ٓةض بة ؾي وةيةى بة زةقةناْةوة ططي 
بةضزاضيإ بي ت. ئةَة بة نوضتي بةؾي و  ْاتواْي ت زةغت

ئي ػتا  ئةظَووْي ئةّ ؾاعرية. بوو ية خػتٓة ِضووي
زي يٓة غةض بؤضووْةناْي خاييس عةبسٍ، ية باضةي زشة 
باوي ؾيعطي ؾانةيي، تانو بعاْني ضي زةي ي ت و ضؤٕ 

 )_ْووغةض زةْووغي ت: غةضجنةناْي زةخاتة ِضوو.
ؾتة ْاؾطئ و  فةضٖاز ؾانةيي ية ؾيعطةناْيسا،

 قي عةوةْةنإ باؽ زةنات، نة ئةويـ نطزاضة ْا
ؾتة  ناْي ِضشي ُة زش بة طةٍ و ْةتةوةنةي.اْةَطؤظ

تانو  جواْةنإ و ؾتة ْاؾطيٓةنإ ثيؿاْي خةي و زةزات،
 خةي و قيين ية ؾتة قي عةوةْةنإ و زظي وةنإ ببي تةوة(

خؤي  بي  ئةوةي ٖةغيت ثي  بهات، ،ئةّ ْووغةضة
بؤضووْةناْي خؤي ِضةت زةناتةوة. ئةطةض ؾانةيي 

بووة و بةو غةضةتايةوةف زةغيت بة ؾاعريي هي زشة باو 
ضؤٕ ٖةَإ ئةو ِضواْني و  ْووغني نطزووة، ؾيعط

؟ ئةَة َاْاي  زْيابيٓيةي ؾاعرياْي زيهةي ٖةبووة
واية، ؾيعطي ئةويـ ية باظْةي ئةو ؾيعطة باواْةي ئةو 

ة. ئةَة خؤي ية خؤيسا، ْنات و غةضزةّ زةضْةضوو



  

              62 

 

نة زةي ي ني  ئةو بؤضووْةي ئي ُةية، جةختهطزْةوةي 
ٖةي ططي نؤَةي ي و ئةزطاضي ٖوْةضيي  ،ؾيعطي ٖةفتانإ

 ؾاعريإ و ئةزةبيية و بة طؿيت تا ِضازةيةني ظؤض
ياخوز طوتاضي  زْيابيٓيإ ية يةنرتي ْعيهة.

ئةَةف يعطةناْييإ ٖاوؾي وةي يةنرتيية. ؾ
ِضةْطساْةوةي ئةو ٖةي وَةضجة غياغي و ؾؤِضؾطي ِطيةية 

قؤْاغةزا، تيايسا شياوة. قؤْاغي و نة  نة طةيي نوضز يةو
ثِطة ية ِضةؾبيين و ْائوَي سي و ضاوةِضواْي. قؤْاغي و، 
نة نوضزغتإ بة خاَؤؾييةني نوؾٓسةزا طوظةض زةنات 

ِضشي ُي و فةضَاِْطةوايي زةنات، نة بي  بةٖاتطئ و بي   و 
ْطخرتئ ؾت الي َطؤظة. ئةطةض بة وضزيـ ية ؾيعطي 

زضى بةو  ،اْي نوضز بِطواْنيئةو قؤْاغةي ؾاعري
يةاليةني زيهةوة، ئةطةض ئةضني  ِضاغتيية زةنةئ.

ؾانةيي و ؾيعطةناْي، ئاَؤشطاضيهطزْي خةي و و 
واتا ْةى ؾاعريي هي زشة باو ْيية،  نة وةععزإ بي ت،

واعيع ْيية  ،بططة ؾاعريي هي ظؤض ئاغاييـ بووة. ؾاعري
ٕ و ئاَؤشطاضي خةي و بهات و ؾتة قي عةوة تانو

متةْسيية، ظؤض بةْاؾطيٓةناْييإ ثيؿإ بسات. ئةّ تاي
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بة ئاغاْي ية ؾيعطي غاال ْي غي و ضًةنإ و ية ؾيعطي 
ناتي  ؾيعط  و بي هةؽ و ثريةَي طز زةبيٓطي ت. قاْع

ِضؤي ي هي ٖاوؾي وةي ثةياّ و ٖوؾياضيي نؤَةال يةتي 
بةال ّ ية ؾيعطي ٖةفتاناْسا، ؾيعطي نوضزي  ،زةبيٓي ت

ئيسي ْاظامن ناَاْةٕ ؾيعطة  ئةو ِضؤي ةي ْيية.ضيرت 
نة ْووغةض ثي ي واية خةي هي  ئاَؤشطاضييةناْي ؾانةيي،

ية باضةي  ٖةض عةبسٍ، خاييس يي  ئاطازاضزةناتةوة.
ٖةتا ئةو ِضؤشطاضة، ٖيض  )_ؾانةيييةوة زةْووغي ت:

جوضئةتي ئةوةي ْةبووة ْاوي  ؾاعريي هي نوضز،
بةال ّ  ثيتي هيـ بٓووغي ت،خؤؾةويػتةنةي بة تانة 

نة ْاوي  فةضٖاز زشة باوييةنةي يةوة زاية،
خؤؾةويػتةنةي بة ئاؾهطا بٓووغي ت نة ْاوي ئةَةٍ 

ً ي ني نة ئةو زاخةوة، بة بووة(  بةِضي عة زيػاْةوة زةبي ب
زةْا  ٖيض ئاطاي ية َي صووي ؾيعطي نوضزي ْيية،

ايا تا ئ بؤضووْي هي ِضةٖاي يةو ؾي وةيةي زةضْةزةبِطي.
ئةو نات ٖيض ؾاعريي و، ْاوي خؤؾةويػتةنةي 

 ْاوي ،و وةيي )حةبيبة( ْاوي ،َةطةض ْايي ْةٖي ٓاوة؟
 ْاوي ،و ثةؾي و )غةملُة( ْاوي ،)ؾةّ( و َةويةوي
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 ٖةض بؤ ي ْةٖي ٓاوة؟ با يةواْةف طةِضي ني، )نوضزغتإ( 
ؾيعطي هي بة  ، زا 1967 ية غاي ي  ،منووْة ؾي طنؤبي هةؽ

 ْووغيوة و ثي ؿهةؾي نطزووة بة اضي ئةجماضة()زي ْاوي
طازاضي ئةو َي صووةية )ٕ(. ئيسي ْاظامن ئةو ْووغةضة ئا

ٍ  ئةو  ياخوز ْا؟ بِطواّ واية خوزي ؾانةييـ، يةطة
 ْيية. بؤضووْة ْا بابةتي و غةيطاْةي ئةو ْووغةضة زا

زةنطي  ية ظؤض اليةْي  ضوْهة ؾيعطي ئةو ؾاعرياْة،
 نة ؾوْاغةنةيإ ظؤض ئةزةبييةوة خبوي ٓطي ٓةوة،  زيهةي

و  تطضي زشة باوييةنةي خاييس عةبسٍ زياية ؾوْاغ
ؾيعطي  ،منووْة: ؾيعطي ؾانةيي بةٖازاضتطة. ٖةض بؤ

 ؾيعطي ٖةَوو ظةَةْةناْة، غةضزةَةناْة، ٖةَوو
، ئةّ ؾيعطاْة  ٖةضناتي و بطةِضي تةوة غةض خوي ٓةض

ظَاْي هي تايبةتة،  ،ؾانةيي ظَاْي ي ت.ضي صي يي  وةضزةطط
  زةنطي  ية ضةْسئ ِضةٖةْسةوة خبوي ٓطي تةوة. ئةو
 ٖي ُين و ئاضاَييةي ية ظَاْي ؾيعطي ؾانةييسا ٖةية

ئةو ٖةَوو جواْييةي ية وؾة و   ئةَة وي طاي تايبةتة،
زةضبِطئ و ثةتييةي ية ظَاْي ئةو ؾاعرية جوآْووغةزا 

ٖةغت بة  تةوة،ٖةَوو ؾيعطي ؾانةيي خبوي ٓي ٖةية.
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توْسييةى ْانةي، ئيسي  ططشييةى، بووْي و، تووِضة
ْاظامن ضؤٕ ؾتة ْاؾطئ و قي عةوةْةنإ ية ؾيعطي 

ئةو ئةطةض َةبةغيت ؾيعطة  ؾانةييسا جي يإ زةبي تةوة؟
ئةوا ئةّ ؾاعرية يةو جؤضة  بةضططييةناْي بي ت،

ؾيعطاْةؾيسا، بة ٖي ُين زةغووتي ت و بة ئاضاَي 
بة بي سةْطي زميةْي غوومتاني  يػوا زةنات.زوشَٓإ ِض

و  خاى و ْيؿتُاْةنةي زةطواظي تةوة ْي و ؾيعط
غةضييب َةْفا ِضوحي  ،طوظاضؾيت يي  زةنات. ٖي سي ٖي سي

زةبٓة ٖةوي ين  ،ئةو ٖةغتةف الي ئةو  و زةخوات
 خوي ٓةضإ زةتوأْ ،ظياتط ئاطايينة بؤ  جواْرتئ ؾيعط،

)بال ضةيةى زضظزةخاتة بطةِضي ٓةوة ،غةض نؤَةي ة ؾيعطي 
و ؾيعطةنإ خبوي ٓٓةوة. ية  تاضيهة ؾةوي تةَةمنةوة(

بابةتةناْي ْي و ئةو   ضةَو و  ِضاغتيسا، ِضووْهطزْةوةي
 يةاليةٕ ْووغةضي وتاضةنةوة، ٖي ٓسة ْا ْووغيٓة
، نة خوي ٓةض غةيطي ثي  زي ت ئةو ضةَهاْة، ية  يؤشيهني

 ي يي هؤييٓةوةي ئةزةبيسا ٖةبٔ. بة زاخةوة ظَاْ
جياواظي ية ْي وإ  بةؾي هي ظؤض يةواْةي زةْووغٔ،

بة ظَاْي  ِضةٖةْسةناْي ظَإ ية ْووغيٓسا ْانةٕ.
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 ، ٍ باغي  ،باغي ئةزةب زةنةٕ، بة ظَاْي باضظطاْي نؿتونا
منووْة  بؤ ٖةض ضةَو و زةغتةواشةنإ زةنةٕ.
ئةزةبياتي  ) _:يجاضي هييإ ْووغةضي و ْووغيبوو

يةني هيؿة يةواْةي ظؤض نة  ٖاوضزة( ئةّ ْووغةضة، 
زةظاْي ت ئةزةبيات  غتاييـ زةنطي ت، بةال ّ وا

خاييس عةبسييـ ية  ! ٖاوضزة بهطي ت يةنةية( تاو)نو
ٖي ٓسي و ضةَو ؾيسةناتةوة، نة  ْووغيٓةنةيسا،

ٖةض ية باضةي  ،خوي ٓةض ؾؤى زةبي ت. غةضْخ بسةٕ
ضي  ،انةييساِطة ؾيعطي هي ؾؾيهطزْةوةي زي 

زوو َاْاي ٖةية، يةنةَييإ بؤ  وؾةي بري)_ْووغيوة:
بريي  بريي ْةوت، بريي ئاو،  واتا بريؤنةية، زووةَييإ

تانو ئي ػتا نة ٖةظاضةٖا الثةِضةّ ية بواضي ناْعانإ( 
ْي ِضةخٓة و يي هؤي يٓةوةي ئةزةبي خوي ٓسؤتةوة، بؤضوو

و  نة ْووغةضي و بري ْةبيٓيوة،نؤَيسي يةو ؾي وةيةّ 
ٍ  بريي ئاو و بريي ْةوت، بة يةنةوة  ٖعض، يةطة

، يي طةوة ئةو بؤضووْةي ئي ُة زةضزةنةوي ت  بٓاغي ٓي ت.
ٍ  و  نة نةغاْي و ضؤٕ بة ظَاْي ثيؿةغاظيي و نؿتونا

ية زْياي   طايئاوزي طي، باغي ئةزةب زةنةٕ. نةغي و ئا
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وؾةنإ  ةية ْانات.ٖةبي ت، ثي ٓاغةي يةو ؾي و ئةزةب
 ٖةضزوونييإ ية ِضووي ْووغيٓةوة وةى يةنٔ،ضوْهة 

يةنةوةف  ئيسي خاييس عةبسٍ وا زةظاْي ت زةنطي  بة
نة ؾتي هي ْا  )بري( ٖةي بةتة ؾيبهطي ٓةوة.

ي ئاوةوة  بري( ) بة  ٖيض ثةيوةْسييةني بةضجةغتةيية،
نة ؾتي هي بةضجةغتةية و زةبيٓطي ت و  ،ْيية

 بريي ْي و َي ؿهي َطؤظ، ؾتي هي ْا ةال ّ زةْاغطي ت. ب
تةْاْةت  ْة زةبيٓطي ت، ْة وي ٓا زةنطي ت. ة،يبةضجةغتةي

ئةّ زوو وؾةية َاْانةيإ ٖيض  ية ظَاْي ئيٓطًيعيؿسا،
ِضووي  و ية ةوة ْييةيثةيوةْسييةنييإ بة يةنرت

ً ةوة، جيإ ية يةنرتي. ية ظَاْي  ْووغني و غجي 
( و idea)  و َي ؿو زةطوتطي تئيٓطًيعيسا، بة بريي ْي 

واتا  .(well) ناْعا و ْةوتيـ زةطوتطي ت ،بة بريي ئاو
َاْاناْييإ ية ِضووي بابةتي و ْي وةِضؤنةوة ئةوةْسة ية 

ة، نة ٖيض ثةيوةْسييةنييإ بة ضيةنرتي زوو
يةنرتييةوة ْةبي ت. ئةّ جؤضة ثي ٓاغة و ِضاظةنطزْاْة، 

ْووغني و ْيؿاْةي ٖةشاضي ٖعضيي و ظَاْي 
ٖةض  و ئةزةب بة طؿيت. طوظاضؾتهطزْة ية زْياي ؾيعط
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ئةّ ْووغةضة بةِضي عة  ،ية باضةي ؾانةيييةوة 
بؤ  فةضٖاز ؾانةيي ْةيويػتووة  )_زةْووغي ت:

بة  تي طةيؿنت ية ؾيعطةناْي خوي ٓةضةناْي َاْسوو بهات،
ٍ  زةضزةبِطي ت( ظَاْة غ ئةطةض ازةنةي ثةياَي قوو

ٍ   ، ظَاْي هي غازةوة عريي و ية ِضي يؾا بي  تي طةيؿتين قوو
ٖةوي بسات خوي ٓةضةناْي  و برينطزْةوة و ِضاَإ ية ؾيعط،

زةنطي  بً ي ني ية باظْةي ؾاعريةناْي تط زاية ِضاظي بهات، 
يإ زشة باو؟ ئةطةض بةو ثي وةضة بي ت، زةبي  ٖةَوو 
نةغي و ية ؾيعطةناْي ئةّ ؾاعرية بطات و ئةَةف 

ضوْهة  اعريي هي بصاضزة و زشة باو ْيية.َاْاي واية، ؾ
وةى طومتإ، زشة باوي ية زةضةوةي ٖةَوو جؤضة 

ثي ٓاغةي ئةّ ْووغةضة بؤ  ية ِضاغتيسا، ِضواْيٓي هي باوة.
 و غةَةضةٕ، نة غةيط  ضةَو و زةغتةواشةنإ، ٖي ٓسة

 ية َي صووي ئةزةبي نوضزي و جيٗاْيؿسا، وي ٓةيإ ْيية.
ٓاغةي ِضةَع زةنات و ضؤٕ ية ثي  ضؤٕ  ،غةضْخ بسةٕ

 ) _ِضةَع طةيؿتووة. ئةو ية باضةي ِضةَعةوة زةْووغي ت:
غتةيةى ِض ناضبطزْي وؾةيةنة ؾتي و نة ٖةية،بة  ِضةَع

ية بووْةوةضي هة؟ ئايا ِضةَع ية باضةي بووْةوةضي هةوة( 
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ؾاعريإ، ؾار  ٖةَوو   ؾيعطي نوضزيسا و ية ئةظَووْي
ْةواي ؾؤِضف، ئايا ؾار ي هة بؤ خؤِضاططيي و ِضةَع

َة تي طةيؿتين بي ت بؤ ْانطي ت نةغي و ئة بووْةوةضة؟
ْووغيين زضي ص بة  ضي بوي طي ئةوة بهات،ئةزةب، نة

ْاوي يي هؤي يٓةوةي ئةزةبي بٓووغي ت. ؾتي و ئةطةض ية 
ئةطةض  زةبي تة ِضةَع؟ ببيٓطي ت واقيعسا ٖةبي ت و

طوظاضؾتييإ يي  ِضاغتةوخؤيي ببيٓطي ٔ و  ؾتةنإ بة
بي ت  ئةطةض وا بهطي ت، ثي ويػتيُإ بة ِضةَع زةبي ت؟
بة زاخةوة ئةّ  ئي ػتا ؾتي و ْةزةبوو بة ْاوي ِضةَع.

اْسٕ و تي طةيؿنت ية ضةَو و ظاضاوة غجؤضة ية ْا
ئةزةبييةنإ، ْيؿاْةي ْةبووْي ئاطايي و ٖوؾياضيي 

 و ئةزةبسا. ْووغيٓة ية بواضي ؾيعط
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 غةباح ِضةجنسةض                   
 

ى ٖةي ةي يٓة زضي صةي خاييس عةبسٍ، زْيايةيةّ ْووغ
ظةقي بابةتي و َي صوويي و ئةزةبي ٖةٕ، بةال ّ ٖيض 

 َٔ وةى خوي ٓةضي هي ؾيعط، بة قةز ئةو ناَييإ بؤ
َايةي ية غةض وةغتإ و ٖةي وةغتةنطزٕ ْةبوو،  ،ٖةي ةية

تي  ئةظَووْي غةباح ِضةجنسةض، زةبةغتي تةوة ئةويـ نا
ية ِضاغتيسا، ْة ية  بة ئةظَووْي غي  ؾاعريةنةي تط.

ئةظَووْي ؾيعطيي و ْةوةي ِضووي تةَةٕ و 
ْة ية ِضووي فؤِضّ و ْاوةِضؤى و طوتاضي  ،ؾيعطييةوة

نة  ؾيعطييةوة، بضوونرتئ ِضايةي يـ ْازؤظيٓةوة 
غةضي هةوة بي ت، ؾيعطي غةباح ِضةجنسةض، ية ٖةض 

نة ِضةجنسةض ية  بباتةوة ْي و ئةظَووْي ئةو غي  ؾاعرية.
و  يإ ْووغيوة، ئةّ غي  ؾاعرية  ؾيعطزايو بووة

زيواْييإ بال ونطزؤتةوة، ئيسي ْاظامن خاييس عةبسٍ، 
ي يإ بؤ غةباح )ئةّ غي  ؾاعرية ِض _:ضؤٕ زةْووغي ت

، ِضةجنسةضئةظَووْي ؾيعطي ِضةجنسةض خؤؾهطز( 
ةظَووْي هي تايبةتة، نة تي طةيؿنت ية زْياي ؾيعطي ئ
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 ظؤضي زةوي ت. ية زواي ظي واْةوة ئةو، َةعطيفةيةني
وةى يةنةّ بةضٖةَي ؾيعطي ئةو ؾاعرية، تانو زوائ 
بةضٖةَي نة غةضةتا وؾة بوو، ئةو ئةظَووْة بة نةَي 

زشايةتي زةنطي ت، ٖةوي ي  زةخوي ٓطي تةوة، يي ي زةزضي ت،
 زةزضي ت، ية ثاي ئةوةي نة ؾيعطةناْي زيسةططتين ْا

ئةو يةو جؤضة ؾيعطاْة ْني نة خوي ٓةضي نوضز بة 
زشة باوةنإ  بِطياض بي ت طؿيت ثي يةوة ِضاٖاتووة. ئةطةض

ةض وةى بهةئ، ئةوا بة بِطواي َٔ غةباح ِضةجنس يزياض
)ْةى زشة باو( تانة ؾاعرية  ئةظَووْي هي تايبةتي ؾيعط

ي تط، نة ؾيعطةناْي ْاضٓة ْي و ية نؤي غي  ؾاعريةنة
برينطزْةوة و خوي ٓسْةوةي باو. بؤية طةيي و جاض 

الزإ ية ِضةوتي  زةبيٓني، نةغاْي و ؾيعطةناْي ئةو، بة
ٍ  ي ئةظأْ. ضوْهة ية بٓةِضةتسا يةؾيعطي نوضز طة

ْاططي تةوة. ٖةض  زْيابيين و خوي ٓسْةوةي ئةواْسا يةى
ي و زياضزةيةى، بة ئةظَووْي هي ؾيعطي، ٖةض ْوي طةضي

و ثي طةيةني  وةوةؾوي ين بو  وزائاغاْي ية ْي و باظْةي با
ططت، زةبي  بعاْني نة بضونرتئ َؤضني زشة باوي تي سا 

و  زشة باوي، بةضٖةَي برينطزْةوةي جياواظ ْيية.
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جاض ية زْيابيين ؾاعري  ِضواْيين جياواظة، نة زوا 
ؾاعريةوة  خاييس عةبسٍ ية باضةي ئةّ ِضةْطسةزاتةوة. 

ٖةضضةْسة زشة باو طةيي و ثي ـ ئةّ  )_زةْووغي ت:
ِضي يإ بؤ خؤف نطزبوو( ئةطةض بةّ ِضواْيٓة  ٖةبووٕ و

بي ت، ئةوا زةبي  بً ي ني نة ئةظَووْي ِضةجنسةض 
خوز زشة ؾاعريةنةي تطة، يا  زضي صنطاوةي ئةظَووْي غي 

سةضي زشة باوي ؾاعرياْي تطة. زضي صة ثي  ،باويةنةي ئةّ
ؾاعرياْة ؾيعطييإ ْووغيوة،  ئةوٖةي بةتة،  نة 

ِضةجنسةض ٖي ؿتا ية زايو ْةبووة، ية ْاوةِضاغيت 
ؾوْاغي هي  ؿسا، نة ئةظَووْي ئةو غي  ؾاعريةٖةفتاناْي

ْاغطاو وةضزةططٕ، ِضةجنسةض تةَةْي ْعيهةي زة غاي ي هة. 
ئيسي ْاظامن ض ثةيوةْسييةني ؾيعطي، ظةَةْي، 

غةباح ِضةجنسةض و ئةّ غي  ؾاعرية  َي صوويي، ية ْي وإ
ئةظَووْي ئةّ  ،ئةَة يةاليةى، يةاليةني زيهةوة ٖةية؟

ْاضي تةوة غةض ئةظَووْي   ؾاعرية، ية ٖيض ِضووي هةوة
غي  ؾاعريةنةي تط. بة تايبةتيـ ية ِضووي ظَاْةوة. 

ظَاْي هي غِطى و ئاي ؤظة و ية  ظَاْي ؾيعطي ِضةجنسةض، 
اغاْي ْاخوي ٓطي تةوة. ية ناتي هسا فؤِضّ و زةضبِطيٓسا بة ئ
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ظَاْي غي  ؾاعريةنةي تط، ظَاْي هي ئاغايية و زةؾي  ية 
ِضي طةيةوة بة ئاغاْي بة َاْا بطةئ. ية ئةظَووْي 
ِضةجنسةضزا، َاْا وْة، ئةو وٕ بووْة، بةؾي هة  ية 
ٖةوي ساْي بؤ ططي ساْةوةي خوي ٓةض بة زةم و ِضاَإ و 

إ ئةويـ ثي ويػيت بة نة بي طوَ ،قووي بووْةوة
ثاؾداْي هي طةوضةي ِضؤؾٓبريي ٖةية. يي طةوةف غةباح 
ِضةجنسةض، زةبي تة ؾاعريي هي بصاضزة. بصاضزة بةو َاْايةي، 

َٔ ئةو خوي ٓةضاْةي ية ؾيعطي ئةو بطةٕ. واتا ظَإ  نة
ية ؾيعطي ئةو ؾاعريةزا، زةضواظةيةنة بؤ طةيؿنت بة 

. ٍ ؾاعريةزا، ية ؾيعطي ئةّ  َاْايةني قوو
َةعطيفةيةني طةوضة ية بواضي ئاييين، ئةفػاْةيي، 
َي صوويي ٖةية. ٖةض خوي ٓةضي و ؾيعطةناْي ئةّ ؾاعرية 
خبوي ٓي تةوة، زةظاْي ت نة ِضةجنسةض، يةني هة يةو 
ؾاعرياْةي، نة ثاؾداْي هي طةوضةي ِضؤؾٓبرييي ٖةية. 
نةّ ؾيعطي ئةو ٖةية، ية ثةضاوي عييةوة ئةفػاْة و 

زاية ؾيعطييةنإ ْةبيٓني. ئةظَووْي ِضةجنسةض،  و ئايني
ئةظَووْي ضي ص ْيية، وةى ئةوةي الي خوي ٓةضي نوضز، 

بةي هو  ،زةضواظةيةنة بؤ ضووْة ْي و زْياي ؾيعط
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ٍ . ية ئةظَووْي َاْاية بة فةيػةفةيةني ظَاْي   قوو
ظَإ ظؤضتط ية ِضةٖةْسي و و  ئةظَووْي ئةّ ؾاعريةزا،

وضي هي ٖةية. ٖةض خوي ٓةضي و ظؤضتط ية غٓو  َاْا
بة ٖةَإ َيتؤزي خوي ٓسْةوةي  ؾيعطي ِضةجنسةض

ية ؾيعطي ئةو   ئةوا  ؾاعرياْي زيهة خبوي ٓي تةوة،
ؾاعرية ْةطةيؿتووة، وةى ئةوةي خاييس عةبسٍ 

خؤي بةؾي هة ية  وويةتي. الي غةباح ِضةجنسةض، وؾةنطز
َاْايةني غةضبةخؤ. بة بِطواي َٔ ٖةضطيع ؾيعطي 

تي طةيؿتٓة َاْايية ْاخوي ٓطي تةوة، نة   ةجنسةض، بةوِض
ئةّ ْووغةضة ؾيعطي غي  ؾاعريةنةي تطي ثي  

ضوْهة ية ئةظَووْي ئةوزا، َاْا ؾاضاوةية،  خوي ٓسؤتةوة.
ظؤضتط ية ِضةٖةْسي هي ٖةية. ئةو نة باغي طوْس زةنات، 
خؤ َةبةغيت ئةو طوْسة جوططايف و زميؤططايف و 

خاييس عةبسٍ باغي زةنات، بةي هو  نة ،غطووؾتيية ْيية
َةبةغيت طوْسي ْي و زْيابيين ؾيعطي خؤيةتي. ٖةي ةية 

بعاْني وؾةي ؾيعطي الي غةباح ِضةجنسةض، ٖةَإ  وا
ئةو َاْا ئةثػرتانت و زياضيهطاوةي ٖةية، نة ظَإ ثي ي 
زةْاغطي تةوة. ئةطةض بةّ ِضواْيٓة بي ت، ئي ػتا ٖةَووإ 
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ةطةيؿنت. نة ية ِضاغتيسا بة ية ؾيعطي ئةو ؾاعرية ز
ئةواْةي ية ؾيعطي  ،ثةجنةي زةغت زةشَي طزضي ٔ

ِضةجنسةض زةطةٕ. ٖةض وؾةيةى ية ؾيعطي ِضةجنسةضزا، 
َاْايةني زيهةي ية زةضةوةي َاْاي زياضيهطاوي خؤي 

غةباح ِضةجنسةض، ئةظَووْي هي ؾيعطي تايبةتة و  ٖةية.
ة بوو ية ظي واْةوة زةغت ثي  زةنات، تا غةضةتا وؾ

بةضزةواَي ٖةية. ئةّ بةضزةواَييية، ِضةْطساْةوةي ئةو 
نة ئةّ  ظَإ و جيٗاْبيٓيية ؾيعطيية تايبةتةية،

ة تا ئةو جيٗاْبيٓييةف بةّ ِضواْيٓؾاعرية ٖةيةتي و 
جياواظة بةضزةواّ بي ت، ئةّ ئةظَووْةف بةضزةواّ 
زةبي ت. ئي ػتا زي يٓة غةض يي هساْةوةناْي خاييس عةبسٍ، 

ٖاتٓة  )_ّ ؾاعريةوة. ْووغةض زةْووغي ت:ضةي ئةية با
ايبةتي بؤ نايةي غةباح ِضةجنسةض ثي ويػت بوو بة ت

بة بِطواي َٔ، ظي وإ ِضؤَاْة  خاغييةتي ِضؤَاْة ؾيعط(
ؾيعط ْيية، بةي هو قةغيسةيةني زضي صة، نة ية بةضاي 

ثؿوو زضي صيي  ؾتي هسا، طوظاضؾت ية ٖةْاغة و ٖةَوو
ئةَة يةاليةى،  ،وغيين ؾيعطزا زةناتئةّ ؾاعرية ية ْو

ية  اليةني زيهةوة ؾاعريي تط ٖةبووْةية
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خاغييةتي ِضؤَاْة  ؾيعطةناْيياْسا، بةض ية ِضةجنسةض، 
زوو )_طةناْيياْسا ٖةبي ت. بؤ منووْة:ؾيعط ية ؾيع

نة ية ْاوةِضاغيت  غطووزي ني وي ؾي طنؤبي هةؽ(
و بةضزةواّ زةبي ت  ْووغةض وٕ.ٖةفتاناْسا ْووغطا

ٍ   )_زةْووغي ت: ؾاعري بة بةضاوضز يةطة
ٖاوغةضزةَةناْي، ْاوْيؿاْي هي ئاغايي ية ٖةَوو 
ِضووي هةوة ئاغايي بؤ ؾيعطةنةي ٖةي بصاضزووة( َةبةغيت 

نة ْاوي يةنةّ نؤَةي ة ؾيعطي ئةّ  ،ة )ظي وإ( يي طةزا
ض ْاوْيؿاْي هي ئاغايي ْيية، ظي وإ، ْةى ٖة ؾاعريةية.

ئاي ؤظيؿة. ئي ػتاف بة ٖةظاضإ نةؽ، تةْاْةت ة ظؤض بطط
ْاظأْ وؾةي ظي وإ َاْاي  يةواْةي ؾيعطيـ زةْووغٔ،

ضيية؟ ئيسي ْاظامن ئةّ ْاوْيؿاْة ضؤٕ ئاغايية؟ 
زةنطي  ْووغةضي وتاضةنة بطةِضي تةوة غةض ْاوْيؿاْي 
ؾيعطي ؾاعرياْي نوضز ية قؤْاعي ٖةفتانإ و ثي ؿووتط 

ؤي زةضزةنةوي ت نة ئةّ ئةو نات ب و زواتطيـ،
ؾاضاوة، بؤ ئةو نؤَةي ة  ةغت وْاوْيؿاْة ضةْس بة َةب

ؾيعطة زاْطاوة. بة طؿيت ْاوْيؿإ ية ؾيعطي ؾاعرياْي 
بووْة، نة ٖةَوو  ناتسا، ْاوْيؿاْي غازة و ِضؤَاْػي ئةو
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منووْة بةؾي و ية ْاوْيؿاْة  بؤ ي بطات.خوي ٓةضي و تي 
تطيفةي  )_ةٕ:ؾيعطي نوضزي ئةَاْؾيعطييةناْي 

فطَي ػو و ظاّ/ ؾةواْي تةْيايي/ شوواْي  ٖةي بةغت/
غةَاي بةفطي ئي واضإ/  ثؿهؤنإ ئةطةؾي ٓةوة/ زابِطإ/

/ ٍ ثِطؤشةي نوزةتايةني  ظضيإ/ ؾيباي ئةوئ/ زوونة
 قصي ئةّ نضة ِضةمشاي ي طةضَييإ و نوي ػتامنة/ ْٗي ين/

ْة و ( ئةَا ِضؤشإ ئةِضواو تؤ ٖةض خؤؾةويػيت َين
. ئايا ظي وإ ، ْاوْيؿاْي ؾيعطي ئةو غةضزةَةٕظؤضي تط

ٍ  ئةو ْاوْيؿاْة زياض و ِضووْاْة  بة بةضاوضز يةطة
ئاغايية؟ ْووغةض بةضزةواّ زةبي ت ية باضةي ئةظَووْي 
ئةّ ؾاعريةوة و ٖةوي سةزات ية ثةضاوي عي ِضاظةنطزْي 
ً ة ؾيعطي و، زْيابيين غةباح ِضةجنسةض خباتة  ضةْس نؤث

وو. بةال ّ بي  ئةوةي بيعاْي ت نةوتؤتة ٖةي ةوة. ئةو ية ِض
 )_باضةي ئةو ؾيعطةي غةباح ِضةجنسةضةوة زةْووغي ت:

و ثي ٓض  جاض ية ؾةغت و غي  و ٖةفتا طوْسةنةيإ زوو
ِضاطوي عضاوة، نة ئةَةف زوو ِضووزاوي ظةقٔ ية َي صووي 

ظيٓسوويي ية يازطةي  شياْي ؾاعري بؤية ٖةض بة
ظاْياضيي ية باضةي  ي وْانطي ت ْووغةض (َاوْةتةوة
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ؾتي هةوة ْةبي ت، بةال ّ قػةي ية باضةوة بهات. بة  
تايبةتيـ ية يي هؤي يٓةوة و ِضةخٓةي ئةزةبيسا، نة 
زْيايةى ظاْياضيي ية ٖةَوو ِضووي هةوة زةوي ت. غةباح 

ٍ  زواي ِضووزاوي حةِضةؽ قةوَييةنإ،  ِضةجنسةض، زوو غا
ئيسي ْاظامن ضؤٕ ئةو  زايو بووة.ية  1965واتا غاي ي 

عري بيٓطاوة و ناضي يي  ِضووزاوة، ية َي صووي شياْي ؾا
و ثي ٓحيـ، ئةو تةْٗا  ٖاونات ية ٖةفتا نطزووة؟!

ٍ  بووة. ئةَة زةضيسةخاتتةَة نة  ْي زة غا
خوي ٓسْةوةي ؾيعطي ِضةجنسةض، بة ٖةَإ ئةو َيتؤزةي 

بي  ئاطايةني ؾيعطي ؾاعرياْي تط، زةَاخناتة ض ٖةي ة و 
طةوضةوة. ؾاعري باغي َي صووي شياْي خؤي ْانات، بةي هو 

نة زةيإ  باغي َي صووي ْةتةوةيةى و خاني و زةنات،
ئةّ جؤضة خوي ٓسْةوةي ؾاعري،  جاض غوومتاى نطاوة .

وايهطزووة نة ْووغةض ية ضةْسئ ؾوي ين وتاضةنةيسا، 
 بة ٖةي ة ية ؾيعطي ئةو ؾاعرية بطات. 

 
 غةباح ِضةجنسةض زةي ي ت: منووْة بؤ

 



 

            79 

 
 

 و َٓساي يِ  ية ِضاوة َاغي
 نؤالضة ٖةي سإ و

 ٖي ًهة ؾهاْسٕ زاَاي سضا
خاييس عةبسٍ، ية ِضاظةي ئةّ وي ٓة ؾيعطيةزا 

ؾاعرييـ الغاضيي نطزووة و ٖي ًهةي  )_زةْووغي ت:
ٍ  ِضةوايةتي بة ٖةَوو ؾتي و  ؾهاْسووة، ضوْهة َٓسا

َةبةغيت ِضةجنسةض يةو وي ٓة بة ٖيض ؾي وةيةى   زةزات(
ْيية نة ْووغةض تي ي طةيؿتووة. بةي هو  ؾيعطييةزا، ئةوة

َةبةغت ية بي  بةف بووْييةتي ية زْياي َٓساي ي و 
ٖةَوو ئةو جواْيياْةي يةو تةَةْةزا، َطؤظ 

يسةنةوي ت. زاَاي سضا، واتا وةى ٖةض َٓساي ي هي زيهة ضبة
اي ي خؤي و خؤؾي ية زْياي َٓس ْةيتواْيوة ضي ص

ببيٓي ت جا بة ٖةض ٖؤناضي هةوة بي ت. زاَاي ني، نطزاضي هة 
ية زةضةوةي ويػت و خواغيت َطؤظ خؤي، وةى ئةوةي 
شيإ بة ئاضاغتةيةني زيهةي جيا ية ئاضةظووي ئةو 

ٖةضطيع ية ؾيعطي ئةوزا، وؾة ٖةَإ ئةو  بضي ت.
َاْايةي ْيية، نة ية ِضةٖةْسي واتايي خؤي زاية. باوى 

عطي ئةوزا، ٖي ُا ْيية بؤ باوني فيعيهي، الي ئةو ية ؾي
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وؾة باضطاوي زةنطي  بة زةيإ َاْاي زيهة، نة  ،ؾاعرية 
 ية زةضةوةي تي طةيؿتين َٔ و خاييس عةبسوييـ زاية.

َٔ  خاي ي هي زيهة ٖةض يةباضةي ؾيعطي ئةو ؾاعريةوة بؤ
ناتي  خاييس عةبسٍ  جي ي غةضْخ بوو ئةويـ ئةوةية،

ِضةجنسةض ظَاْي هي  ظَاْي ؾيعطي غةباح )_زةْووغي ت:
بي طوَإ ئةّ بؤضووْةي بؤ ٖةض غي   ْاغو و جواْة(

ؾاعريةنةي تط زضوغتة و بابةتيية، بةال ّ بؤ غةباح 
. ٖيض ؾاعريي هي نوضز، ية غةضزةَي ْةخي طِضةجنسةض، 

طؤضاْةوة تانو ئي ػتا، وةى ئةّ ؾاعرية، ظَاْي ؾيعطي 
ية َةزيويي ؾاضاوة ْيية. ظَاْي  و ثِط ئاي ؤظ و نؤز ئاَي ع

ِضؤَاْػي ْيية، بةي هو  ؾيعطي ئةّ ؾاعرية، ْةى ْاغو و
ظَاْي هي َةعطيفي و بابةتي قووي ة و ِضةطةناْي 
زةضٓةوة ْي و ئايني و فةيػةفة و ِضوحياْييةت و 
ضةْسئ ئاَاشةي تط، نة ٖةَوويإ ية ؾيعطي ئةوزا 

وواية، ئي ػتا ئةطةض ظَإ ية ؾيعطي ئةوزا ئاغإ ب ٖةٕ.
ية  ئةويـ زةبووة ؾاعريي هي باوي ئةو غةضزةَة،

 ناتي هسا بة ثي ضةواْةوةية. ئةظَووْي ِضةجنسةض،
ئةظَووْي و ْيية تيايسا وةى خاييس عةبسٍ زةي ي ت 
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ظَاْي هي غازة  خوي ٓةضةناْي َاْسوو ْةنات و بة
جؤضي هة ية  ثةياَةنةي بطةيةْي ت. ؾيعط الي ِضةجنسةض،

و ضي ص بي ت. ئةّ  يةوةي ئػتاتيها بةضَةعطيفة، 
و جواْي ؾيعط ْاْووغي ت، بةي هو ؾيعط  ؾاعرية، بؤ ضي ص

و َةعطيفة زةبيٓي ت و ية  وةى شاْطي هي زيهةي فيهط
ؾيعطي طةضزووْيية نة ية زةضةوةي  ٖةَووؾي ططْطرت،

ٖةَوو غٓووضي هي جوططايف و فيهطي باظْةيةني 
، بة ثةجنةي زةغت زياضيهطاو زابي ت. بؤيةؾة زةبيٓني

بة  زةشَي طزضي ٔ ئةواْةي ية ؾيعطي ئةّ ؾاعرية زةطةٕ.
تي طةيؿتٓي هي  ،ية ْي و ئي ُةزا  زضي صايي َي صووي ؾيعط

و زياضيهطاو بؤ ؾيعط ٖةية، نة زةبي  غةزإ  جي طري
و بيٓةضي ٖةبي ت. وةى ئةوةي ياضي  ٖةظاض خوي ٓةض

قؤْاغةنإ بؤ ٖةَوو ئةّ ِضواْيٓة  ظؤضاْباظيي بي ت.
طوجناو و بابةتي بي ت، بؤ ؾيعطي ئي ػتا نة ؾيعطي زواي 
َؤزي طْةؾة، طوجناو ْيية. ؾيعط ية ئي ػتازا ئةظَووْي هي 

يةّ ِضواْطةيةؾةوة  خوزيية يةوةي بابةتي بي ت.
ئةظَووْي ِضةجنسةض ئةظَووْي هي تايبةتة. بة بِطواي َٔ 

ت تةْٗا ؾوْاغي ئةظَووْي هي تايبة ئةّ ئةظَووْة،
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ٖةي سةططي ت نة ِضةْطساْةوةي ظَاْي تايبةتي و زْيابيين  
تايبةتي و بة ؾيعطنطزْي ٖةَوو ؾتةناْي ْي و 

نة َاْا تيايسا ئةوةْسة  ،بة ؾيعطنطزْي و طةضزووْة.
قووي ة نة بة خوي ٓةوةيةى و بططة ضةْسئ غاي يـ، 
خوي ٓةض ْةتواْي ت بطاتة خاي ي نؤتايي. ئةَةؾة 

غتةقيٓة نة ظةَةٕ و ؾوي ٔ ْا َاٖييةتي ؾيعطي ِضا
ْاغي ت. ٖةض ؾيعطي و بووة بةؾي و ية ظةَةٕ و 
واقيعي هي زياضيهطاوي نؤَةال يةتي و غياغي و 

 ،نةئيسي بة نؤتايي ٖاتين واقيعة ئايسؤيؤشيي،
ظَووْة ؾيعطييةنةف باوي ْاَي ٓي ت و ية ثةياّ و ئة

َاْا زةنةوي ت. بةال ّ ئةظَووْي تايبةتي غةباح 
ظي واْةوة زةغت ثي  زةنات و تا غةضةتا وؾة  ةض، يةِضةجنس

 بوو، بةضزةواَي ٖةية. تةْاْةت ٖةض خوي ٓةضي و بة
وضزي غةضجني يةو ئةظَووْة زابي ت، زةيٓاغي تةوة و 
زةظاْي ت ني  الغايي زةناتةوة. ئيسي ْاظامن ْووغةض ضؤٕ 

ية  بوي طي ئةوةي ٖةبووة نة ئةظَووْي ئةّ ؾاعرية،
ئةظَووْة ؾيعطييةناْي غي  ؾاعريةنةي ضواضضي وةي 

 تط، ثؤيي ٔ بهات، نة ئامسإ و ِضي ػُإ جيإ ية يةنرتي.
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) ِضؤَإ بطيتيية ية _جاضيـ ْووغةض زةْووغي ت: زوا
نؤَةي ة ضرِيؤني و(.تةْٗا ئةو ثطغياضة زةنةّ، ئةطةض 
ِضؤَإ ية نؤَةي ة ضرِيؤني و ثي هٗاتبيت، ئةوا ِضؤَاْة يإ 

 ؤى؟نؤَةي ة ضرِي
يةوةي نؤتايي بةوتاضة بي ِٓ، زةَةوي  ئاَاشة بةوة  بةض

بسةّ، نة ٖي ؿتا غةزإ ٖةي ةي ظَإ و زةضبِطئ ية 
طةض بةضزةواّ نة ئة ،ْووغيٓةنةي ئةو بةِضي عةزا ٖةٕ

ئةوا وتاضةنةَإ يةنحاض  يإ،بووايٓة ية زةضخػتٓ
يةنحاض زضي ص زةبووةوة. بة زاخةوة ْووغةض بةّ وتاضةي، 

ةض ؾتي هي ْوي ي ْةخػتة غةض ئةظَووْي ؾيعطي ْةى ٖ
ية  ،ئةّ ضواض ؾاعرية، بةي هو بة جؤضي و ية جؤضةنإ

)ؾانةيي  بة تايبةتيـ ئةظَووْي ئةظَووْةنةؾي زإ.
إ ية ؾيعطي نوضزيسا ٖةية. نة ثي طةيةني و ِضةجنسةض(

ٖيوازاضّ، ئةَة يةنةّ و زوا بابةتي بي ت، ية باضةي 
تة طي نوضزي، بؤ ئةوةي ْةنةوي يي هؤي يٓةوة ية ؾيع

 ٖةي ةي ظياتط ية زاٖاتووزا.
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 غةضْخ: 
 وتاضي هي زشة باوةنإ ية ؾيعطي ٖاوضةضخي نوضزيسا،

 ية ِضؤشْاَةي بة ضواض بةف نة ،بوو )خاييس عةبسٍ(
نطايةوة. ئةّ وبال  29/6/2020تانو  23 ية ِضؤشاْيٖةويي ط 

نة وةال ّ و بة زوازاضووْي و بوو بؤ  ،ْووغيٓةي ئي ُةف
ٖةَإ ؾي وة بة ٖةفت بةف ية  ْووغيٓةنةي ئةو، بة

 ِضؤشْاَةي ٖةويي ط شَاضةناْي
( ية ِضؤشاْي 2399_2382_2377_2374_2371_2370_2367)
ةتةنة، ضوْهة ببال ونطايةوة. با ،2020/ 27/12تانو  8/11

 ئةظَووْي ثةيوةْسي بة قؤْاغةناْي ؾيعطي نوضزي و
وةى ؾاعرياْي نوضزةوة ٖةية، ئيسي بة ثي ويػتِ ظاْي 

 ي بهةَةوة.ْاَيًهةيةني غةضبةخؤ، ضاث و بال و
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