
 َيتؤزي ضِةخٓةي نؤَةالَيةتي و ثطِانتيعةنطزْي يةؾيعطي طفايةم بيَهةؽ( زا

 ئاَازةنطزْي:)يوغف غةضزاض محةاَني( 

 ثةضوةضزةنؤييَصي خويَٓسناض يةبةؾي نوضزي ظاْهؤي طةضَيإ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:نةَي ييَهؤيَيٓةوةي ظاْػيت يةّ بواضةزا يإ ٖةبووْي ٖؤناضي ٖةيَبصاضزْي بابةتةنة

بةؾيَوةيةني تاى و تةضاو ْاظاْػتياْة,ٖاْسةضي غةضةني ئيَُةبوو بؤئاَازةنطزْي ئةّ 
.وةططْطي بابةتةنة وازةخواظيَت نةيةضةْس اليةْيَهةوة ييَي بطِواْني . بةثيَي تويَصيٓةوةية

ثيَويػيت بابةتةنة يةباضةيةوة بسويَني, بؤية يةشيَط ْاوْيؿاْي ) َيتؤزي ضِةخٓةي 
طِانتيعةنطزْي يةؾيعطةناْي ) فايةم بيَهةؽ(زا ئةّ تويَصيٓةوةيةَإ نؤَةالَيةتي و ث

 ئةجناَسا.

 

:ئةّ تويَصيٓةوةية يةغةضةتازا باغهطزْيَهي ثوخيت ضِةخٓةي ثطِؤططاَي ييَهؤيَيٓةوةنة

نؤَةالَيةتية زواتط زابةمشإ نطزؤتة غةض  ثيَٓر تةوةض نةٖةضتةوةضيَو زةقةؾيعطيةى 
 وةي َيتؤزةنةزا ؾيهطاوةتةوةو ثطِانتيعةنطاوة.يةخؤزةططيَت و يةضواض ضيَ

 

 

يةّ تويَصيٓةوةزا ئاَاجنُإ زةضخػتين باضوزؤخي  :ئاَاجني تويَصيٓةوةنة

نؤَةالَيةتي غةضزةَي ؾاعرية, نة زةضخةضي ضِوف و ئاناض و ئةخالقي نؤَةيَطةية, ٖةضوةٖا 
 ضاضةغةض نطزْيإووي ططفتةنإ و ضؤْيةتي ناضيطةض ؾيعطةناْي بيَهةؽ يةخػتةض

 

يةّ تويَصيٓةوةزا ططفتيَهي ئةو تؤَإ بةثيَـ ْةٖات دطةيةوةي  ططفيت تويَصيٓةوةنة:

نةٖةْسيَ ْاَةي ئةنازميي غةباضةت بةؾاعري ْوغطاوٕ نةيةْاوةْسو نتيَبداْةناْي 
ظاْهؤزإ و ثةخـ ْانطئَ يةضِيَطةي َةيَجةضِو طؤظاضةناْةوة, ٖةتاى و خويَٓةضو تويَصةض 

 إ ييَوةضبططيَت.غوزي

 



 

 ()ثيَؿةني

ئةّ تويَصيٓةوةية ٖةويَيَهة بؤخويَٓسْةوةيةني ْويَي, ضةْس منووْةيةى يةؾيعطةناْي 
بيَهةؽ,بةثيَي َيتؤزي ضِةخٓةي نؤَةالَيةتي ضووْهة ضِةخٓةي نؤَةالَيةتي طةضِإ و 

ثةيوةْسييةي بةزوازاضووْة يةغةض ثةيوةْسي ْيَوإ نؤَةيَطاو ئةزةب بةزةض خػتين ئةو 
يةْيَواْياْساٖةية, ضِةخٓةي نؤَةالَيةتي يةضِيَطةي ييَهؤيَيٓةوةي ْاوةضِؤني 

 .ناضةئةزةبيةناْةوة زةيةويَت ٖؤؾياضي زةغتة ضني و ططووثة نؤَةالَيةتيةنإ زياضي بهات

ؾاعري ٖةويَي زاوة ضني و تويَصة دياواظةنإ و تانةناْي نؤَةيَطة ٖؤؾياض و ظضْط بهاتةوة 
طةي زةقةؾيعطيةناْيةوة , بةٖؤي ئةو ضِؤؾٓبرييةو ثيَطةيةي ٖةيبووة يةْاو نؤَةيَطةزا يةضِيَ

تاوةنو ثيَي نطابيَت خاَةنةي بؤخعَةتي ْيؿتيُاْةنةي بةناضٖيَٓاوةو تٓانة ئاواتي ؾاعري 
 غةضبةغيت طةيةنةي بووة و يةو ثيَٓاوةزا قوضباْي ظؤضي زاوةو ضةْسداضيَو نةوتؤ تةظيٓسإ 

ْةتةوةنةيسا ناتي ئةوةي ْةبووة ؾيعطةناْي ثطِبةزٍَ بطِاظيَٓيَتةوةو خةَي  يةثيَٓاو
والَتةنةي وايهطزوة ؾيعطةناْي ظياتط ثةياَساضبٔ. بؤية ئةّ تويَصيٓةوةية نة يةشيَط 

ْي يةؾيعطةناْي )فايةم ْاوْيؿاْي ) َيتؤزي ضِةخٓةي نؤَةالَيةتي و ثطِانتيعةنطز
 ضةؾيعطيةناْي ؾاعرييةخؤزةططيَت.بيَهةؽ(زاية بةؾيَهي بةضضاوي ثاض

 

 

 

 

 

 



 

 ضِةخٓةي نؤَةيَايةتيضةَو و ثيَٓاغةي  

يةضِاغتيسا ثةيوةْسيةني بةٖيَع يةْيَوإ ئةزةب و نؤَةيَطةزا ٖةية, ضِةخٓةي نؤَةالَيةتي 
يةطةٍَ ئةوةي ْويَية, بةالَّ يةضِواْطةي بريؤنةوة ظؤض نؤْة,بةوةي ييَهساْةوةي ئةزةب و زياضزة 

 ئةزةبيةنإ يةو نؤَةيَطاياْةي نةبةضٖةَي زةٖيَٓيَت.

يةضِواْطةي ناضيطةضي و طوظاضؾتيإ  نةواتة ضِةخٓةي نؤَةالَيةتي ناض يةغةض زةم زةنات
يةثيَطة نؤَةالَيةتييةنةزا, بةو ثيَيةي زةم بةضٖةّ ٖاتويةني نؤَةالَيةتية , واتة 

اظةناْسا زضووغتسةنات,بةَةف ئةزةب ثةيوةْسي يةْيَوإ ئةزةب و نؤَةيَطةزا يةضيٓة دياو
 زةبيَتة ْويَٓةضي ضني يةغةض ئاغيت نؤَةالَيةتي  ْةى تاى,ضوْهة نؤَةيَطة بةضٖةّ ٖييَن

 (204)ضِةخٓةي ئةزةبي : يوقُإ ضِةئوف.ٍفعًي ناضة زاٖيَٓطاوةناْة

ٖةْسيَ ٖوْةضي ئةزةبي يةباضةي َاٖييةتةوة,ظياتط َاٖييةت تايبةت َةْسيةني 
تي ٖةية, ؾيعطي سةَاغي و ئايٓيًةزايو بووي شياْيَهي نؤَةالَيةتيية,بؤية نؤَةالَية

تايبةت َةْسيةني نؤَةالَيةتي ٖةية َةزح و غؤظ و بةظةيـ خاوةْي ئاَاجنيَهي 
ز ثةيسابهةٕ و ضني و تانة دياواظةناْسا ضِةوانؤَةالَيةتني و ئاَاجنيإ بطيتية يةوةي يةْيَ

يـ ئةطةضضي تايبةت َةْسييةني نةغيإ ٖةية, بةالَّ ,ؾيعطي بٓةَايَةو ْةغةب و غةظةي
و ٖاوضزةي نؤَةالَيةتي  بالَو بووْةوةو ْاوباْط ثةيسانطزْي خؤي بةظةوم و ثةيوةْسي

 (74عبساحلػني ظضئ نوب: اؾٓايي با ْكس ازبي ,صقةضظاضٕ)

ثةيوةْسي نؤَةالَيةتي و ؾيعط, يإ ئةزةب , ٖةضيةشياْي غةضةتايي و يةناتي ناضنطزْسا , 
ض بةتطاشيسي يإ نؤَيسي ضِؤيَي خؤي ٖةبووة,زواتط بةٖؤي ثيَؿهةوتين ؾاضغتاْيؿةوة 

شياْي نؤَةالَيةتي ناضيطةضي يةغةض ضؤْييةتي غةضٖةيَساْي ؾيعطو ئةزةبيات 
ئةو طةالْةي نةيةغةضزةَي ؾواْهاضي شياوٕ, نةَرت ثةيوةغتة  ٖةبووة,)ٖريإ( زةيَيَ ٖوْةضي

ظؤضبةي نات ناضي ئةواْة يةيةنرت زووضو زابطِاو بةشياْي نؤَةالَيةتييةوة, ضووْهة 
بووٕ,بةالَّ ئةواْةي يةغةضزةَي نؿتونايَيسا شياوٕ ,ظياتط تايبةت َةْسي نؤَةالَيةتيإ 



عبساحلػني ظضئ نوب: اؾٓايي با ْكس ازبي  .)ٕ ضِةْط زاْةوةي ئةّ اليةْةيةٖةيةو ٖوْةضيا
 (74,ص

بةٖؤي ويَٓة   نةَطؤظ ))ثةيوةْسي ْيَوإ نؤَةيَطةو ئةزةب زةطةضِيَتةوة بؤ غةضزةَيَهي نؤٕ 
نيَؿإ يةغةض زيواضي ئةؾهةوت و زاٖيَٓاْي ئةفػاْةوة طوظاضؾيت يةخؤي نطزوة. )سةَة 

غتةناْي خؤيي يةضِيَطةي بةضٖةَة ٖةض يةغةضةتايي ٖاتٓةناييةوة ٖة((  67َةْتو .ٍ
ئةزةبييةناْةوة زةضبطِيوةو نةئةَةف يةغةضةتازا ناضيَهي غةضثيَي و ئاغإ ْةبووة , ضووْهة 

و ضؤْييةتي شياْهطزٕ يةطةٍَ ٖةغتةناْسا ٖةضوةى زةظاْني قؤْاغةناْي شياْي َطؤظ 
و ثةضِةو زيَتة نؤَةيَطاوة, يةناْطريزةبٔ و تاوةنو ْوغةض ؾاعري ٖةغت و خةيايَي زةضِشيَٓيَتة  ْيَ

 ٖةضوةٖا تطاشيسيا يةنيَهة يةٖؤناضة زياضةنإ نةٖةغيت ْوغةض زةوضوشييَنَ.

بؤية َيتؤزي نؤَةالَيةتي) ٖةويَي ئةوة زةزات نةئةزةب و نؤَةيَطة ثيَهةوة ثةيوةغت بهات و 
و ْوغةض ئةوةخباتة ضِوو,ئةزةب ضِةْط زاْةوةي باضوزؤخي  نؤَةالَيةتي نؤَةيَطا بةطؿيت 

بةتايبةتية, بؤية يةو ثةيوةْسية زةنؤيَيَتةوة نةئةزةب بةنؤَةيَطا زةبةغتيَتةوة و ٖةويَي 
 (291.)حمُس َػتةفا: ٍ.ضِووْهطزْةوةو ؾيهطزْةوةيإ زةزات

, بةالَّ يةطةٍَ ئةوةؾسا ٖؤناضي طؤضِاْهاضي ضِاغتة تاى بةضٖةّ و يةزايو بووي نؤَةيَطةية 
ْي تاى ية ضِةخٓةي نؤَةالَيةتيسا , ناضيَهي طوجناو و زضووغت ْية, نؤَةيَطةؾة , بؤية وةالْا

ضوْهة  ئةطةض ضِؤيَي زاٖيَٓةضاْةي تاى يةبةضٖةَي ئةزةبيسا, يةضِؤيَي ٖؤناضة 
 نؤَةالَيةتييةنإ ظؤضتط ْةبيَت , نةَرتيـ ْيية.

ا ديَيإ بؤتةوةو ئةّ َيتؤزة ئةوة زةخاتةضِِِوو نة ئةزةب و نؤَةيَطة طياْيَهٔ و يةْيَو الؾةيةنس
ديانطزْةوةيإ يةيةى ناضيَهي ئةغتةَةو ْانطيَت , واتة ئةزةب بةبيَ نؤَةيَطة بووْي ْابيَت 

زضووغت ْابيَ وة نؤَةيَطةف بةبيَ ئةزةب وةنو َطؤظيَهي بيَ زٍَ واية زياضة َطؤظي بيَ زيَيـ و 
نو زياضزةيةني ْاتواْيَت شيإ بهات, وة ٖةَيؿة ضِواْني يةبةضٖةَة ئةزةبييةنإ  وة

نؤَةالَيةتي )) ٖةويَيَهة بؤ ئاؾهطا نطزْي زيوة ؾاضاوةنةي برينطزْةوة و زةم وةنو 
 (66.ٍ 2018بةضٖةَيَهي نؤَةيَطة((.)سةَة َةْتو: 



عاْػتة نةوةنو زياضزةيةني وةْسي ْيَوإ ئةزةب و نؤَةيَطا زةنؤيَيَتةوة  يإ ئةَنة يةثةي ))
,بةو ٖةيوَةضدة نؤَةالَيةتي ية ئةزةب زةضِواْيَت,ييَطةوة ئةزةب ثابةْس زةنطيَت 

 (126ٍ  2011نؤَةالَيةتياْةي تيَيسا زةشيت. )ئاغوزة. 

 زةتواْني بٓةَاناْي َيتؤزي ضِةخٓةي نؤَةالَيةتي يةّ خاالَْة نوضت بهةيٓةوة

 

زازةْيَت ,ططْطي ظؤض ئةّ َيتؤزة بواضي نؤَةالَيةتي بةغةضضاوةي واتا و ْوغيين زةم  _1
بةثةيوةْسي ْيَوإ ئةزةب واقعي نؤَةالَيةتي و ؾاضغتاْي زةزات, واتا ئةزةب ضِةْطساْةوةي 

 ئةو ديٗاْبيين و ًَُالْيَيية نةية واقيعي نؤَةالَيةتيساٖةٕ.)محة َةْتو(

ئةوةَإ ثي َزةيَيَت ضؤٕ ْوغني غطووؾيت نؤَةالَيةتي  َيتؤزي نؤَةالَيةتي )_2
 وةضططزوة.)ٖةَإ غةضضاوة(

ٖةض وةى يةْاوةنةيسا زةض زةنةويَت َيتوزى ضِةخٓةي نؤَةالَيةتي ييَهؤيَيٓةوة يةتانةناْي   _3
 نؤَةيَطةو ثةيوةْسيإ بةئةزةبةوة ئاَاجني غةضةنييَت.

يَسا زةشيت, بؤية شيٓطة نؤَةالَيةتيةنة ) َطؤظ يةْيَو ثيَهٗاتة دياواظةناْي نؤَة_4
 محة َةْتو( ناضيطةضي يةغةض نةغايةتي و ئايسؤيؤشياي ئةو زةبيَت.

 زةبيَت زةم ٖةيَططي ثةياَي نؤَةالَيةتي بيَت , ثيَويػتةزةم يةواقيعي نؤَةالَيةتي بطيَت _5

ثيَويػتة ضِةخٓةططي نؤَةالَيةتي , ناتيَو ؾاعرييَو زةخاتة ضواضضيَوةي 
,ئةوة يةبةضضاو بططيَت,نة تا ضةْس ْاوةضِؤني زةقةناْي ئةو ؾاعرية زةبٓة ةالَيةتيةوةنؤَ

ٖؤناضي ئاضِاغتةنطزْي نؤَةيَطا)) َيتؤزي ضِةخٓةي نؤَةالَيةتي و ثطِانتيعةنطزْي 
 يةؾيعطةناْي ٖئَُ: تويَصيٓةوة((

 

 



 

 

 

 ضِةخٓةططتٔ يةًَُالْيَ و ْانؤناْي نؤَةيَطا:*

غةضةنييةناْي ثيَـ ْةنةوتين َيًةتإ و ْةتةوة دياواظةنإ  يةنيَو يةنيَؿة ٖةضة
بةتايبةتي ْةتةوة زوانةوتووةنإ, ْةبووْي ٖةغيت بطايةتي و ثيَهةوة بووْة يةْاوخؤي 

 وة ْةبووْي قةواضةيةني يةططتوويي غياغي و نؤَةالَيةتيية.َيًةتسا.

ي نةيةْاوخؤي خؤيسا بؤيةَيًةتي نوضز بةزضيَصايي َيَصوو يةنيَو بووة يةو َيًةتاْة
 دايةضِووي غياغيةوة  يإ يةضِووي نؤَةالَيةتيةوةبيَت خؤخؤضبووة و يةططتوو ْةبووة

واتة ض يةئاغيت غةضنطزةو فةضَاْطِةواناْسا يإ يةئاغيت تانةناْي نؤَةٍَ. بؤية َيتؤزي 
يَوإ ثيَساضووْةوة بةو ضِؤٍَ و ناضةي طواية ْانؤني و ضِنابةضي ْضِةخٓةي نؤَةالَيةتي )

ضيٓةنإ,ْيَوإ ٖيَعةناْي بةضٖةّ ٖيَٓإ و ثةيوةْسييةناْي بةضٖةّ ٖيَٓإ يةٖؤؾياضي و 
 (260ٍ. 2014ٖةغيت غياغي و ضيٓايةتي و نؤَةالَيةتي  ضيين ثطِؤييتاضيا زةيهات( )ععيع ,

َيًةتي نوضز بةزضيَصاي َيَصوو ضةْسئ داض توؾي ْانؤني و زووبةضةني و بووة ٖةض يةغةضزةَي 
ريْؿيٓةناْةوةو زاَةظضاْسْي نؤَاضي نوزوغتاْةوة و تاوةنو ضِووخاْي ٖةتاوةنو َ

بةئةَطِؤَإ زةطات .ضةْسئ غةضطوظةؾتةو ضريؤى غةباضةت ,بةْانؤني و خياْةتي 
, ئةو ةتا : ) ئةمحةز ثاؾاي بابإ , َيًةتةنةَإ يةثةضِاوةناْي َيَصووزا بةضضاو زةنةويَت

ضِاغتيةزا زةْيَت وة بةطةضِيسةيةني وةى )نًؤزيؤؽ ديَُؼ ضِيض(  ئاَاشة بةوةزةنات و زإ بةو
تيَسا ضووْي خؤَاْة,ئةطيٓا عومساْي و  زةيَيَت:) ئةجناَي زووبةضةني َريةنامنإ

ئيَطاْيةنإ زةضةقةمتإ ْةٖاتٔ طةض ئةّ زووبةضةنيياْةيإ ْةنطزايةتة ٖةٍ و زاضزةغت 
 79.ٍ/12بةزةغتياْةوة( )َيَصووي ثؤيي,



بؤيةؾاعريإ ٖةض ظوو  ٖةغتيإ بةْانؤني و خؤفطؤؾي و زووبةضةني َيًةتي نوضز نطزوةو 
 يةؾيعطةناْياْسا ضِةْطي زاوةتةوة ٖةويَي ضاضةغةضنطزْيإ زاوة يةضِيَطةي ضِةخٓةططتٓةوة 

يإ بةبالَونطْةوةي  بةيآْاَةو ٖؤؾياضنطزْةوةي تانةناْي نؤَةٍَ ضووْهة ئةّ ٖؤناضةيإ  
يةبةضزةّ ثيَؿهةوتين َيًةتةنةيإ ييَطةوة ٖةغت بةوة زةنةئ ي نوؾٓسة زاْاوة بةثةتايةن

نةؾاعريإ ٖةويَي طؤضِاْهايإ زاوة , بةّ ثيَيةف: يةنيَهي تط يةناضةْي ضِةخٓةي 
هاضي نطزٕ ية يوةْسياْةي نةزةبيَتة ٖؤي طؤضِإْ بةزواي ئةو ثةانؤَةالَيةتي  زةبيَتة طةضِ
 .ةب ضِةْطساْةوةي نؤَةيَطةيةنؤَةيَطةزا. نةواتة ئةز

 

 :بؤية فايةم بيَهةغي ؾاعري غةباضةت بةزووزيَي زةيَيَت

 يةؾيعطيي ) ئاَؤشطاضي بؤَيًةت (

 زةيَيَت:

 ( 14زيواْي فايةم بيَهةؽ. ٍ زووزيَي َيَكطؤبة ,خعَة ,عيًةتيَهي ناضيية( ))

 ( يةٖةوييَط وتوة.1928ؾاعري ئةّ ؾيعطةي يةغايَي) 

 زووزيَي بةَيهطؤب وةغف زةنات و ثيَي واية زياضزةيةني نوؾٓسةية.ييَطةزا ؾاعري 

 يةْيَوإ تانةناْي َيًةتةنةيسا.

 )زةضزي زةضووٕ( زا زةيَيَ:ٖةضوةٖا يةديَطةيةني تطزا و يةؾيعطيي 

 " قةوَيَ نةزائيِ ٖةض ٖةوٍَ بسةٕ  

 بؤئةوةي يةنرت بة ئةضظا خبةٕ

 يا ْةبيَ اليإ َيًًةت و وةتةٕ

 ئايا َوَهيٓة تةضةقكي بهةٕ " 



***************** 

 خائيين َويَو و َيًةتةئةوةي  "

 زايِ يةبةسطي ْاظو ْيعُةتة

 ٖةضوةتةٕ ثةضوةض غةضقي ظيًًةتة

 خؤضاى و خةوي زةضزو َيشٓةتة"

 "ئةدٓةبي زةضسةم بة ئيَُة باؾة

 ئةوي خطاثة ٖةض وةتةٕ زاؾة

 نة بوو بةَةئُوض ئةبيَتة واؾة

 (44زيواْي فايةم بيَهةؽ.ٍ)ين تةْٗا َةعاؾة"ئيُإ و زي

زيػاْةوة ؾاعري ييَطةزا باغي ٖةويَةناْي نوضز ئةنات بؤيةْاوبطزْي يةنسي و زووبةضةني 
نةئةَةف ظجنريةيةني ْةبطِاوةي شياْي نوضز بووة ضووْهة  بؤئةوةي يةنرت بةئةضظاخبةٕ

ُسا , ظؤضبةي ٖاوالَتيإ يةغةضو يةْيَويةنرتزا ثانيعة ْةبووٕ ٖةضةوةى ضؤٕ: يةغةضزةَي ضِشيَ
َايَي خؤيإ تطغاوٕ ْةوةى و )ئيدباضي( بهطئَ داغوغيإ بةغةضةوة بهطيَت بةتايبةتي 
ئةواْةي ثؿتطريي ؾؤضِف بووٕ تطغيَهي ظياتطيإ ٖةبوو يةوةي ضِاثيَطي زةظطاناْي ضِشيَِ 

 : بهطئَ يةئةجناَي زووضِووي زؤغتةناْياْسا,

 غيٓةَاية) زاخي ٖةْسيَ نةؽ ية

 .زيواْي بيَهةؽ( 99ضِؤشي ضِةْطيَهة وةى غيٓةَاية( )ٍ./ 

))يةبيػتةناْي غةزةي بيػتةّ بةو الوة نؤَةيَطةي نوضزةواضي يةبةض خطاثي و ْائاضاَي باضة 
 غياغييةنةي يةبطوزؤخيَهي ظؤض خطاخ و زوانةوتوزا زةشيا((

( 156)ئةضني ؾيعط يةئةزةب نوضزيسا .ْةغطئ ضِةئوف .ٍ.  



, ٖةَيؿة يةْاظو ْيعُةتةو شياْيَهي ئةو ضِاغتية زةزضنيَٓيَت نةئةوةي خؤفطؤؾةؾاعري وة 
ئاغوزة و زووض يةنيَؿة زةباتةغةض بيَ ئةوةي نةؽ ضِؤشيَ تاْةيةني ييَبسا,بؤية ؾاعري بيَطاْة 

بةباؾرت و ثانرت زةبيينَ يةو دؤضةنةغاْة ضوْهة ْياظي بيَطاْة ضِووْة نةزاطري ناضيية بةالَّ 
ةغة زووضِووةنإ ,خؤفطؤؾةنإ , ئةواْةي يةغةضةوة زؤغت و يةشيَطةوة زوشَٓٔ نةبووٕ ن

بةناضبةزةغتيَو يإ ثًةيةنيإ وةضططز, ئةبٓة واؾة بةغةضَيًةتةوة و ئيُإ و زيٓيإ 
 ئةبيَتة ثاضةو يةثيَٓاويسا َيًةتةنةيإ زةفطؤؾٔ.

نةغة )زووضِوو, خؤفطؤف ,  وة ؾاعري:  يةؾيعطة بةْاوباْطةنةيسا , ظؤضبةؤضزي وةغفي
نؤيًة, داؾةناْي( ئةو ضِؤشطاضةَإ بؤزةنات , نةؾاعري بةوضزي ئاطازاضي ئةّ ؾتاْةبووة و 

ٖةويَي زاوة ئةو خووة خطاثة يةْاخي تانةناْي نوضززا فطِيَ بساتةزةضةوة, وةئةّ ؾيعطةي 
اظةيي زةقةناْي ؾاعرية ْيؿتيُإ ثةضوةضةنةَإ تاوةى و ظياتط بةغةضضيَ ظياتط ٖةغت بةت

طؤضِاْيَهي ئةوتؤي  ًةتي نوضز يةضِووي نؤَةالَيةتي و غياغييةوةضووْهة شياْي َي زةنةئ 
 بةغةضزاْةٖاتووة,

 نوضز ئةبةز ْاطاتة َةقػةز ْؤنةضي بيَطاْةية

 زوو زئَ ثيػٔ يةطةٍَ يةى ,بؤية وابيَ الْةية

 َيًةتيَهٔ بؤْةَاْي يةى تطي ٖةض ٖةوٍَ ئةزةٕ

 زضؾيت ؾيَت و ؾةيساي ئاْةية زاخةنةّ وضزو

 غةْعةت و عيًِ و َةعاضيف ظةضِيةى باوي ْيية

 ثياوةتي اليإ بةتةْٗا ضةفتةو داَاْةية

 بؤقػةي ظٍ بيَ قػوضٕ, باؽ نوضزييةت ئةنةٕ

 نوضز يةت خوضَاية بؤضي , باقػةي ؾيَتاْةية

 َيًًةتي بَ عيًِ و ئةخالم ضؤٕ بةئيػتيكالٍ ئةطا



 (24زيواْي فايةم بيَهةؽ)ٍ. كي ٖيُةتي َةضزاْةية ))واغيتةي بةضظي و تةضةق

ؾاعري ييَطةزا : بةزيَيَهي ثطِةوة توضِةي خؤي بةضاَبةض َيًةتةنةي زةضزةبطِيَت و بيَ ٖيوايي 
خؤي ْيؿإ زةزات بةضَبةض تانةناْي نؤَةيَِِطةنةيي ,يةوةي يةئةجناَي زووزيَي و زووضِووي و 

 يع بةٖيواو َوضازةناْيإ ْاطةٕ ,ض دا بطاتة ئةوةيْار ثيػيإ ,بةضاَبةض بةيةنرتي ٖةضط

بياْةويَ يةى بططٕ و ثيَهةوة زووشَٓةناْيإ ية والَت وةزةضْئَ نةئةَةٖةضطيع بةالي 
نةبةيةى زوو )عاْة( ؾاعريةوة ْايةتةزي ٖةتاوةنو خاوةْي َيًةتيَهي وةٖا زووضِووبيَت ,

 نةداَاْةية ةتي تةْٗا اليإ قات و فطيوي زةغيت زووشَٔ زةخؤٕ, وةباغي نوضزيةت و ثياو
ثياوةتي و ٖةغيت  زةضخةضي زوانةوتوية بةوةي دٌ و بةضط و ثاضة و َاٍَ زةضخةضي َةف ئة

 نوضزايةتي بووة

وة زواتط زةيَيَت َيًةتي بيَ عيًِ و ظاْياضي و بيَ) َؤضاٍَ( ضؤٕ بةضةو يةنططتووي ٖةْطاو   
)ئيػتيكالٍ( بةيَهو ئةوةتةْٗا خةوْيَهة زةْيَ, و نةْيؿاْةي طةؾتٓة بةغةضبةخؤي و 

)َاضنؼ ةتيَهي , زووضِوو , خائني,خؤفطؤف نةٖاتٓة زي يةنذاض ئةغتةَة بةزةغيت َيً
غةضضاوةي غياغي و بؤًَُالْيَي نؤَةالَيةتي دةخيت نطزؤتةوةغةض زووغةضضاوة ئةواْيـ,

ة بوْيازي ئابووضئ,غةضضاوةناْي زيهةي فةضاَؤف نطزوة ,شيإ نًتوض ئائ, ضووْه
 (89.ٍ .2009نؤَةالَيةتي يوغيػتةَي ئابوضي خيَعاْي و ئايين و شياضي ثيَهٗاتووة( )خًيٌ,

ئةزةب ضاضةغةضنةضي ٖةضيةى يةّ زياضزاْةية نة ية نؤَةيَطةي نوضزيسا بةتةواوةتي ٖةغيت 
ثيَسةنطيَت, يةبةض ئةوةي نؤَةيَطاي نوضزي))يةزؤخيَهي نؤَةالَيةتي و طوْس ْؿيٓيسا 

ة.غيػتةَي زةضةبةطايةتي زةغيت بةغةض ٖةَوو بواضةناْي شياْسا ططزبوو, ظويَِ و شياو
و ظةوتهطزْي ٖةَوو ضِةْر و  ظؤضزاضي ئاغاو زةضةبةط و ضةوغاْسْةوةي شيَطزةغتةناْيإ

َاْسوبووْيإ نةييَٓيَهي ظياتطي  يةْيَو تانةناْي نؤَةيَطازا زضووغت زةنطز و دياواظي 
 (85.ٍ.2019ؤَةيَطةزا بةزي زةنطا. )َةديس.ضيٓايةتي بةئاؾهطا يةن

 يإ نةبةزيَيَهي ثطِةوة يةؾيعطي بيَعاضيسا زةيَيَت : 

 "بةزووضِووي و زضؤو غاختة طةييَ نةؽ ثيَطةي ,ئةمما



 (108َين )بيَهةؽ(يةغةض ضِاغيت بةزئيِ طريةوةي سةثػِ" )زيواْي بيَهةؽ.ٍ.

 )خوانيَو ْةبيينَ ,بةفطي تيَ ْانا(ٖةضوةٖا و ؾاعريي طةوضةي ْةتةوةنةَإ , يةؾيعطي 

 زيػاْةوة باؽ يةخؤخؤضي و زووضِوويي زةنات , بةالَّ يةّ ؾيعطةزا دياواظ يةؾيعطةناْي تط,

 ؾاعري تاضِازةيةني ظؤض بيَ ٖيواي و بيَ ئةَةيي  يةزيَطِةناْي  ْيَو ؾيعطةنةيسا بةزي زةنطيَت ,

ةتي يةَيًةتةنةي ة ئةو ثةضِي بيَعاضيي)خوانيَو ْةبيينَ ,بةفطي تيَ ْانات( ئةَ نةزةيَيَ
و )تةدطوبةي( نطزوة ٖةغيت بةو نطزة ْاؾرييٓةنطزوةو  تيَسا طووظةضاْسوة  نةيةوَاوة شياْي

 تةواو ثةضيَؿإ و ثةغيت نطزوة,

 " ئةطةض ضي ئيَُة قةوَيَهي ظؤضئ

 بةالَّ زاخةنةّ ضةوت و خؤخؤضئ

 بؤية وايةشيَط ضةثؤني ظؤضئ"

 

 طوضز و بةناضئ"بؤنوؾتين يةى 

 ضِؤشيَ زةمسإ بيَ بًَض و ظؤضزاضئ

 ية ثيَويػيت زا وةى شٕ ٖةشاضئ"

 

 ئةظاْي بؤضي وانوضز ظةييًة 

 بيَ ْاو ْيؿإ و ٖةَيؿة زيًة

 ضووْهة زووزٍَ و خاّ و بةخيًة

 نانة خؤا ئيؿي ْابةديَ ْانا



 (66.........)زيواْي فايةم بيَهةؽ. ٍ.تانيَو ْةبيينَ بةفطي تيَ ْانا

 

ٖةضوةى يةّ زيَطِاْةزا زةضزةنةويَت,ؾاعري باؽ يةظؤضي شَاضةي تانةناْي َيًةت زةنات 
نةْةتةوةيةنني شَاضةَإ نةّ ْية بةيَهو زةضزيَهي تطَإ ٖةيةو الواظي نطزوئ ئةوةف واي 

نطزوة ٖةَيؿة يةنططتووْةبني و زشي يةنبني ئةَةف غوزي بةزووشَٓاْي َيًةتةنةَإ 
 نطزوئ يةشيَطضةثؤني زضِْسةنًين َيَصووزابني, طةياْسوةو وايًيَ

وة ؾاعري ظؤض بةدواْي زةيَيَ : بةؽ بؤنوؾتين يةى طوضز و بةناضئ, زةْا زشي بيَطاْة 
ظؤضزاضئ  و خؤَإ والَت بةضِيَوة بةضئ ئةواوةطةض يةْاوخؤزا زةغتُإ بطِوات زةغتةوةغتاْني,

ة غةضؾاْي يةنرتي, ئةَة يةناتيَهسا و ظويَِ و غتةّ يةيةنسي زةنةئ,قوضغاي زةخةيٓ
خاوةْي ٖيض ؾتيَو ْيُإ و يةثيَويػتيسا وةى شٕ ٖةشاضئ , ئةو ؾتةي ٖةَاْة يةْيَويةنسا 

 زابةؾي ْانةئ و خعَةتي بيَ طاْةي ثيَسةنةئ.

 

 

 ضِةخٓةططتٔ ية نطإ و ئافطةتإ:*
بة ؾيَوةيةني طؿيت يةَاوةي ْيَوإ ٖةضزوو دةْطي ديٗاْيسا ظؤض  خةباتي ضِؤؾٓبريي نوضز

زشواضو غةخت بوو,زؤظي نوضز وةنو ئيَػتا يةغةض ئاغيت ديٗإ ْةْاغطابوو, زابةؾهطزْي 
نوضزوغتاْيـ يةٖةْطاوي يةنةَي نؤتايي دةْطي ديٗاْي يةنةَسا ئةوةْسةي تط قوضغايي 

 خػتةغةض ؾاْي زيَػؤظإ و نوضز ثةضوةضإ,

ةو غةضوبةْسةزا )َٓةوةضإ(باْطي ئاظازي و زضومشي )سكوقي َيًًي( يإ بةضظ ي
ظيٓسووي ئةو ئةو خةباتة غةختة يةضِيعي  نطزبوةوة,ؾيعطيـ وةى بةؾيَهي ناضيطةضو

ثيَؿةوةي ؾؤضِؾطيَطِاْسا وةغتابوو, ئةضنيَهي فطةاليةْة يةئةغتؤي ؾيعط بوو, ضِازةي ئاغيت  
يت َايةي خةّ و ْيطةضاْي ؾاعريةنإ بوو,بيَهةغي ؾاعري ْعَي ضِؤؾٓبريي خةيَهي بةطؿ



يةو ضِؤشطاضة تاضيهةزا َةؾدةيَي نؤَةيَيَ ٖةيَويَػيت ؾؤضِؾطيَطِاْةبوو, يةئاغيت خؤيةوة 
 ئاظاياْة,بويَطاْة,دةخيت يةغةض ٖةيَويَػيت خؤي زةنطزةوة

يةنؤَةيَطةي نوضزيسا شٕ ,ثيَطةي تايبةتي خؤيإ ٖةبووة, ض يةضِووي ناضووباضي َايَةوةو 
ثيَطةياْسٕ و بةخيَونطزْي َٓسايَةوة ض يةضِووي ئةوةي ؾإ بةؾاْي ثياوإ خةضيهي ناضنطزٕ 

بووٕ ,ضووْهة ظؤضبةي َيًةت يةناتةزا زيَٓؿني بووٕ و خةضيهي بةخيَونطزْي َةضِةوَاالَت و 
يَهطزٕ بووٕ.ئةَةف بؤتةٖؤي ئةوةي تانةناْي نؤَةيَطة تاضِازةيةني ظؤض يةخويَٓسٕ نؿتونا

زابربِزضئَ , بؤية يةو غةضووبةْسةزا بيَطووَإ يةضِؤشطاضيَهي وازا ئةغتةّ بووة, نةنطإ 
, يةاليةني تطيؿةوة زابوْةضييت نؤَةيَطة ضِيَطةي بتوأْ ؾإ بةؾاْي نوضِإ خبويَٓٔ 

 إ غةضبةغت و ئاظازبٔ يةوةي فيَطي خويَٓسةواضي و ْوغني بٔ .بةوةْةزاوة نةنط

))نض يةدياتي خويَٓسٕ و خويَٓسةواضي يةغةضةتايي تواْايسا, ثيؿةغةضةتايةناْي زضةو و 
زةؾت ونيًَََطةيإ ثيَ ئةغجاضزٕ,وةنو بصاض ,ثاضةنؤيَة,َةيَؤنطزٕ,نيَؿة, ْاْو ضا 

ريي نطاْةوة ئةٖاتٔ(( )بوضٖإ ؤؾٓبزضووغتهطزٕ, نةَرت بةتةْط خويَٓسٕ و ضِ
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بؤية )شٕ, نض,( اليةْيَهي ؾيعطةناْي فايةم بيَهةغةو يةظؤض يةاليةْةناْةوة يةؾيعطةناْيسا 
بةضِووْي ضِةْطي زاوةتةوة,ض يةاليةْي ناضو خةبات و ٖاوؾإ بووٕ بيَت يإ يةاليةْي دواْي 

َونوضتييةنإ بةضيَت و ٖةويَي ضانهطزْيإ و خؤؾةويػيت بيَت, نةٖةويَي زاوة زةغت بؤنة
بسات يةضِيَطةي ضِةخٓةناْييةوة ْاتةواويةنإ ضاضةغةضبهات,بةئاطاٖيَٓةضةوةي نطإ و 

 ئافطةتاْي َيًةتةنةي بيَت ٖةتانو ؾإ بةؾاْي ئافطةتاْي زْيا ٖةْطاوبٓئَ بؤ ثيَؿهةوتٔ.

ْي ئافطةتي نوضزي بؤزاوانطزْي ))دابؤية ؾيعطي نؤَةالَيةتي يةو ضِؤشطاضةزا ئةضني ٖاْسا
َافةناْي يةغةضبةخؤي و ئاظازي و ضِازةضبطِئ  و ضووْة ْاو خةباتي شيإ و تيَهؤؾإ ؾإ 

بةؾاْي ثياو يةَةيساْي شياْسا,بيٓيوة  بيَهةؽ ْاوي )ْةغطئ( وةنو ضِةَعيَو بؤباْطةؾةي 
( 159: ْةغطئ ضِةئوف .ٍ./(( ) ئةضني ؾيعط يةئةزةبي نوضزيسا نطي نوضز بةناضزييَنَ و ثيَي 

 يَزةيَ



 ْةغطئ زةَيَهة زاخت يةزيَُة"

 شياْت ظويَُة ,طريؤزةي بةْسي

 وا َٔ ثيَت ئةيَيَِ ضوْهة يةغةضَة

 ٖةغتة تيَهؤؾة تاخويَٓت طةضَة

 غةضثؤف فطِيَسة ض وازةي ؾةضَة"

ْةغطئ ييَطةزا يةّ نؤثًة ؾيعطةزا وةى زةضزةنةويَت ؾاعري ضِووزةناتة , نطيَو بةْاوي 
و يةئةجناَي سةثػي و بةْسي زابوْةضيت ْةتواْيَت  نةثيَسةضيَ خؤؾةويػيت بيَت

بةئاظازاْةوة ضاوي بة زويبةضةنةي بهةويَت, بؤية ؾاعري ئةَة زةبةغتيَتةوة بة زوانةوتوي 
 غةضثؤف فطِيَسة ض وازةي ؾةضَة,بهؤؾة تانو طةجني و خويَٓت طةضَة,نؤَةيَطةوةو زةيَيَ تيَ

ْوغةضإ ئةّ ؾيعطة زةبةغتٓةوة بة )ضةَهي ئريؤتيو( نةيةضِاغتيسا ئةطةض ية  ٖةْسيَ
وضزبيٓةوة يةْاوةضِؤني ؾيعطةنة ئةوة زةبيٓني نةؾاعريو ئةوةْسةي دةخت يةغةض 

 ثيَؿهةوتين نطإ و شْإ زةنات, تاوةنو ٖاوؾاْي َيًةتاْي زْيا ٖةْطاوبٓئَ.

 ْيو ئةوةْسة ؾاعري باغي ئريؤتيهي ْةخويَكاْسوة.

 بةيَطةؾِ بؤئةَة ئةوةية ؾاعري يةزيَطِةناْي تطي ٖةَإ ؾيعطزا زةيَيَت:

 ئةَطِؤ ظةَاْي عيًِ و عريفاْة

 عايةّ ؾةو ضِؤش وايةفطَاْة

 )فةضقي ْيَط و َيَ ْية بيعاْة(

ييَطةزا ؾاعري يةو ضِوةوة, باغي ئافطةتي نطزوةنة ,ٖةويَساْة بؤبةزةغت ٖيَٓاْي ظاْػت و 
ياواظي يةْيَوإ َْيَطو َيَسا بةزي ْانات يةضِووي ضِاثةضِْسْي ناض و ظاْياضي, وةفةضم و د

 ٖةويَسإ بؤغةضخػتين َيًةت ؾإ بةؾاْي ثياوإ.



 وةى ضؤٕ يةّ نؤثًةيةزا زةيَيَت:

 َةيَيَ َٔ نطِ, تؤف وةنو َين"

 َوستادي عيًِ و فةٕ و خويَٓسْي

 "َةدبووضي ئيـ و خعَةت نطزْي

بةٖاوؾاْي نوضِإ زةظاْيَ و ئةواْيـ وةنو ثياو َوستادٔ بةخويَٓسٕ و نةييَطةزا ؾاعري نطإ 
ئيـ و خعَةتهطزٕ.يةو ضِوةوة زةيَيَ غةيطي نطاْي َيًةتاْي تط ضؤٕ ظضْط و وضياو دةضبةظةٕ 

 )نطي بيَطاْةت خؤيةبةض ضاوة(

 وة نطيَو نةعيًِ و ظاْياضي ْةبيَت بة )زيٌ و ظةبووٕ( وةغف زةنات.

طِْةزا تةْٗا ْياظي واية تانةناْي َيًةت ضِؤؾٔ فهطو وضيا بهاتةوة,يةباضةي وة ؾاعري يةّ زيَ
 .ئةوةي ؾإ بةؾاْي َيًةتاْي تط بةتايبةتي ضِؤشئاوا ٖةْطاو بةضةو ثيَؿهةوتٔ بةضٕ

وةزةنطيَت َةبةغيت ؾاعري يةبطزْي ْاوي )ْةغطئ( ْاويَهي تايبةتي ْةبيَت بةيَهو زةنطيَت 
بيَت نةؾاعري بةضاَبةض تانةناْي نؤَةٍَ و بةتايبةتي, نطإ  ْاويَهي طؿتطري و خواظةيي

بةناضي ٖيَٓابيَت, وةَةبةغيت يةّ وؾاْةو ضِةخٓةططتٓاْة يةنؤثًةي نؤتاي يةنالي 
 زةناتةوةو زةيَيَت:

 )وةى خوؾو و بطا ئةبيَ ٖةضزوونُإ(

 قؤيَي ييَ ٖةيَهةئ بطيٓة َةيسإ

 )تا نوضز بةضيٓة ضِيعي َيًةتإ(

زيَطِةي ْيَو نةواْةنةزا نةزةغتٓيؿامنإ نطزوة ؾاعري ْياظي ئاؾهطازةنات يةو زوو 
نةَةبةغيت ئةوةية,وةى و خوؾهو بطا ٖةَوو ثيَهةوة ٖةْطاو بٓئَ بؤغةضنةوتٔ و 

 بةضْة ئاغيت َيًةتإ.زغةضخػتين َيًةتةنةيإ.وة نوض



نةغيَيت و  ضةْس زاوايةنة:ثيَويػتة ئافطةتي نوضز خاوةٕناضي ؾاعري يةّ ؾيعطةزا,)
َةعٓةوي خؤي بيَت و وةى عايةّ و ثياوإ ضِؤشاْة يةٖةويَة ظاْػيت و فيهطي و 

َةعطيفةناْسابيَت و نؤتي ظجنريو ظؤيَِ بجططِيَٓيَت, وةثيَويػتة ئافطةتي نوضز بةضاَبةض 
بةثياو ٖةغت بةالواظي ْةنات  يةناض و ئيـ و خويَٓسْةوةزا ٖيض دياواظييةى يةْيَوإ ْيَط و 

 اْيية,َيَس
ثيَويػت ئافطةتي نوضز بةضاَبةض ئافطةتي بيَطاْة ٖيَع بساتةوة بةضخؤي,ثيَويػتة ئاف ضةتي 

نوضز ئةو ٖةغتةال زضووغت بيَت نةَيًةتةنةي نيَؿةي دوططافيا و ْةتةوةي و غياغي 
ٖةية,ثياويـ بةتةْٗاو زووض يةظاْػت و ئافطةت ْاتواْيَت َيًةتةنةي بةضيَتة ضِيعي َيًةتة 

 ) طؤضإ ٖةْسيَ ضِواْطةي ضِةخٓةي غةباضةت بةنؤَةيَطا/ تويَصيٓةوةيةنة( ؤناْةوة(غةضبةخ

 و  ؾيَدةنإ و ثياواْي ئايينضِةخٓةططتٔ يةَةال*

يةئةجناَي ثؿيَويية غيةغيةنإ و بيَ ٖةيَويَػيت َيًةت و غةضاْي َيًةت و ناضبةزةغتإ و 
تانةناْي نؤَةيَطة تاوةنو وؾياض ببٓةوة ْةبووْي زةغتيَِِهي ناضيطةض نةببيَتة ضِيَٓيؿاْسةضي 

يةوةي زاواي َافة ضِةواناْيإ بهةٕ و ياخي بنب يةّ ٖةَوو ظويَِ و غتةَةي ييَيإ 
,تاوةنو نوضزيـ ٖاوؾاْي ْةتةوة زضاوغيَهاْي ٖةْطاوبينَ و نؤَةيَطايةني ٖؤؾياضو زةنطيَت

 ظضْط بيَٓيَتة بةضٖةّ و يةزيًي و ئةغاضةت قوتاضبٔ,

اعري ئةجماضةيإ  ضِووزةناتة ثياواْي ئايين و ضِةخٓةيإ ييَسةططيَت يةوةي بؤضي بيَهةغي ؾ
يةغةض َيٓبةضةناْةوة خةيَهي وضياْانةْةوة,يةوةي زاواي َافةضِواناْي خؤيإ بهةٕ ضووْهة 
ثياواْي ئايين ٖةَوونات ثيَطةي تايبةتيإ ٖةبووة يةْاو َيًةتي نوضزا, بةسونُي ئةوةي 

خؤؾةوغتيةني ظؤضبووٕ ِِيَع و  ة. ٖةض بؤية ثياواْي ئايين خاوةْريَوغًَُاْنوضز ْةتةوةيةني 
)ٖةضنؤَةيَطايةى,نًتوضيَهي )يةالي َيًةت و زاوايإ ضِةت ْةئةنطايةوة,

ٖةية.يةْةتةوةيةنةوة بؤْةتةوةيةني تط طؤاظضاوةتةوة ,ئةّ نًتووضة,زاَةظضاوة 
ضيتةنامنإ َةظٖةبييةنإ, ظَإ ,بةٖانإ , باوةضِةنإ,ياغاو ْة
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بؤية بيَهةؽ ضِووي زةَي زةناتة َةالو ؾيَدةنإ و بةزيسيَهي تةواو ضِةخٓةياْةوة ,ٖةَوو 
قػةْةوتطاوةناْي ْيَوزيَي ٖةيَسةضِيَصيَت بةبيَ ئةوةي تطغي ييَ بٓيؿيَ ئاَاشة بةزةْطاْيَو 

يػتة ضِيَٓويَين نؤَةيَطة و ثيَوابٓيؿٔ بةيَهط و بيَ ٖةيَويَػت ززةنات نةْابيَت نح و بيَ زةْ
 بهةٕ بؤئاغتيَهي باؾرت يةو سايَةي نةتيَيسإ.

 بيَهةؽ يةثاضضة ؾيعطي )ئار َةال(زا زةيَيَت:

 " ٖةضزوو طويَِ ثطِبوو باغي وةععو غةضفيرتةو ظةنات

 ٖةض ٖةوايَي سةؾطو ْةؾطّ ثيَ ئةيَيَي تانو َةَات

 ْويَصبوو نائيٓاتبةغية يةّ َةوظووعة الزة فيَطي 

 ئةي َةال تؤبيَ خووزا يةّ فهطة نؤْة البسة

 (79)زيواْي بيَهةؽ .ٍ./ فةْين تاظةّ ثيَ ْيؿاْسة بؤ تةضةقكي و ضِيي ْةدات"

يةّ نؤثًة ؾعطيةزا ئةوة ضِووْة نةؾاعري يةباؽ و خوتبةي َةالنإ بيَعاضبووة,ضووْهة تةْٗا 
ضفرتةو ظةنات, وةاليةْةناْي تطيإ ثؿتطويَ باغي اليةْي زيٓيإ نطزوة و وةنو ْويَصو غة

خػتوة وةى و وضيا نطزْةوةي خةيَو تاوةى و زاواي َافةضِةواناْيإ بهةٕ و ياخي بنب 
يةدةوضو غتةَي بيَطاْة, وة بةَالنإ زةيَيَت نةيةباغي فيَط نطزْي ْويَص بوةغنت و ناتي 

ني ْويَسةنات يةَةالنإ وةنو ٖؤؾياضنطزْةوةي َيًةتة بؤ ضِيَطاي ْةدات, وةزاواي فهطةية
 ضِيَٓيؿإ زةضيَو بؤضِيَطاي غةضنةتٔ و شياْيَهي ئاظازاْة زووض يةنؤت و بةْس.

وة ؾاعري ئةوةْا ؾاضيَتةوة نةثياواْي ئايين شياْيَهي خؤف بةغةضزةبةٕ ٖةض خةضيهي 
وْهة شاضزووة ضو خواضزٕ و خةوٕ, بؤية ئاطايإ يةَيًةتةنةيإ ْةَاوةو بيَسةْطيإ ٖةيَب

 ئةوإ شياْيإ بيَهيَؿةية, بؤية زةيَيَت:

 "ضاو يةزةقٓة و ْاْي ضِاتووَةبطِة زائيِ ٌَ قةوي

 خوابةالَت ييَ الزا ٖةتانو نةي وا يةخؤضاى و خةوي



 تةَبةيَي, َطزووت َطيَ بةغية يةنٔ خؤت ثيَؿطِةوي

 (79)زيواْي بيَهةؽ .ٍ./ ٖةغتة تةؾويكيَ بهة بؤئيؿي زيين و زيٓةوي"

ي ئةوة زيَٓيَتة نايةوة يةّ ضِؤشطاضةزا ٖةضنةؽ َيَعةضي َةاليةتي نطزةغةض طةض ْةظاْيـ وةباغ
بيَت يإ َةالف ْةبوو ئةوا بةعامل غةيطزةنطيَت, وةٖةَوو َيًةت زةبَتة ْؤنةضي و 

 طويَطِايةيَي زةنةٕ,

 "ٖةض نةؽ ٖةغتاو بةغاختة َيَعةضي ْاية غةضي

 و غةضغةضيعاملةو َةمسووعة قةويي طةضضي نةضبيَ  

 (80)زيواْي بيَهةؽ .ٍ.  ساغًَي خايَكي ئةبيَتة ْؤنةض و عةبسو نةضي"

وةزاوازةنات يةَيًةت وةى ضؤٕ ئةوضووثيةنإ )ثاثا(يإ تةَيبَ نطزو طويَيإ ييَ ْةططزو 
زةغتيإ زاية عيًِ و فةٕ و زةغتيإ نطزة ثيَؿهةوتٔ و َؤبايٌ و نةؾتيإ زضووغتهطز, 

 ٖةضيةٖةويَسإ تا بةثيَؿهةوتين ظياتط ٖةْطاوبٓئَبةضزةواَيـ 

 " ئةو ضووثا ثاثاي تةَيبَ نطز, زةغيت زاية عيًِ و فةٕ

 (80بيَ تةية و نةؾيت زضووغتهطز, زائيُي ٖةض ٖةويَةزةٕ" )زيواْي بيَهةؽ .ٍ./

 وة زاوايةخوا زةنات ضِظطاضنةضيَو بٓيَطيَت تاوةى و يةزةغيت ئةّ َةالياْة ضِظطاضي بيَت,
نةٖيض ٖةيَويَػتيَهيإ ْية بةضاَبةض ثيَؿٗاتةنإ و ئةو زةضزةغةضيياْةي ضِوويإ يةَيًةت 

 نطزوة , بةيَهو ؾاعري ئةّ دؤضة يةَةال ياْة بةباض زةبيتيَت بةغةض َيًيًةتةوة.

 " خواية يةى )يووتةض( بٓيَطي بؤ طةيي نوضزي فةقري

 باْةداتي زا يةزةغيت َةالو ؾيَدإ و ثري

 زةجيووضة تانةي ؟ زةضنةويَ ضِؤشي َوْريئةّ ؾةوي 

 (80)عاضةبيـ(ف وابوو ْةسانِ, ئيَُة ٖةض زيٌ و ئةغري"  )زيواْي بيَهةؽ .ٍ./



َةبةغيت ؾاعري يةوةوة غةضضاوة زةططيَت نةباغي )يووتةض( زةنات ئاَاشةية بة )َاضتني 
ةيَهي وت, مني بة )ثيَٓر( غههة ية نؿيؿةنإ نطِي و بةخيووتةض نيٓط( نةضِؤؾت دةٖة

ئةوةَٔ ئيرت دةٖةمنِ نطِيوة و ضيَطة بةنةؽ ْازةّ يإ نةؽ ْاخةَة دةٖةمن و تاظة نطِيِ 
بؤية بةّ ثيَية ئيَوة ٖةَووتإ زةضٓة بةٖةؾت, بؤية ئيرت ثاضةَةزةٕ بة )ثاثا( ياْة 

 بؤنطِيين بةٖةؾت, ييَطةوة خةيَهي وضيازةبيَتةوة يةوةي نة دةٖةمن و بةٖةؾت بةثاضةْني .

 ي َةال واية نةدةْةت تةنيةو الت خاْةية"ال

 ديَي َوضيس و ؾيَذ و غؤيف, ئةجلةئي زيَواْةية

 غةيطي ئة قيػُاْة باقي نافطي بتداْةية

 (81َوختةضيع , عايةّ ,َوْووةض ثةمشةالي ,ئةفػاْةية"  )زيواْي بيَهةؽ .ٍ./

نإ يةغةضزةَةزا نةّ ئةّ ضِةخٓة توْسةي ؾاعري زوو: اليةْي ييَ ئةبيَتةوة يإ ئةوةتا َةال
تةضخةّ بووٕ.  يإ ئةوةية : فايةم بيَهةؽ وةنو نوضزيَو ئايين ئيػالَي ثيَ ٖةظّ ْةنطاوة, 
بةسونُي ئةوةي قوضئاْي ثريؤظ بةظَاْي عةضةبي زابةظيوة وة ؾاعري باوةضِي وابووة ئةّ زيٓة 

ظةم و زياضة ية  زيين نوضز ْيةو نوضز وةضي ططزوة يةْةتةوةيةني تط نةئةّ بؤضووْة ظياتط
: ئةمحةز ٖةضزي ؾاعري يةيازطاضيةناْيسا زةطيَطِيَتةوة ؾيعةناْي زا ضِةْطي زاوةتةوة 

 نةؾةواْة يةطةٍَ فايةم بيَهةؽ يةنرتيإ بيٓيوة يةضاخاْةي )سةَةضِةم(

زةطيَطِيَتةوظة نة ئةو ؾةوةفايةم بيَهةؽ خةَباض و ثةغت بووة , ضووْهة ٖةْسيَ سادي ثيَيإ 
وة تؤ ئةّ نوضز نوضزةت يةضية بؤئةتةويَ تةفطةقة خبةيتة ئةّ زيٓةوة ئيَُةي نوضز وتوة, ئة

 و ئةوإ خاوةْي زيٓةنةٕ . ئيرت تؤ بؤ ضي زيُٓإ يةعةضةب وةضططزوةو  خعَةتهاضي عةضةبني
 وا ئةنةي؟

و ضاخاْةزا ئةّ ضواضيٓة زازةْيَت يةئةجناَي ئةَةوة )بيَهةؽ( ية: ئةمحةز ٖةضزي زةيَيَت . 
 زةيَيَت:و 

 " ئةطةض ئةّ زيٓة زيين عةضةب بيَ



 ياْي خايَي يةظةوم و ئةزةب بيَ

 ساؾا غةز ساؾا َٔ قةت ْاَةويَ

 باديَطاّ ديَطاي ئةبي يةٖةب بيَ"

تيَبيين: ئةّ ثاضضةؾيعطةو طيَطِاْةوةي غةضةوة  يةزيواْي فايةم بيَهةغسا ْيةو ئةمحةز 
 غةضضاوة )َةيَجةضِي نًتوض/ ئيٓتةضتٓيَت(ٖةضزي ؾاعري وةى يازطاضي طيَطِاويةتييةوة . 

 ؾيَدةنإ و زةيَيَت: يةثاضضةؾعطيَهي تطيسا ضِووزةناتة ٖةضوةٖا ؾاعري

 غةز نةؽ بةخةجنةض يةت بها بةئػي ْيةؾيَذ ئةطةض "

 (81)زيواْي بيَهةؽ .ٍ./ )   ( بها ,تاالَٕ بها,نوؾتاضبها , تطغي ْية"

 

 "َاَة غؤيف واي تةَاية  ٖةض بةضِيؿي ثاْةوة 

 قةغطي بؤساظض نطابيَ ثطِ بةسؤضي دواْةوة

 (81)زيواْي بيَهةؽ .ٍ./ ئةو ئةيَيَ دةْةت بةضِيؿة ْةى بةٖؤي عيؤفاْةوة"

ؾاعري ئةوة ضِووٕ زةناتةوة نة ؾيَذ و َةالنإ ٖةضؾتيَو بهةٕ , يةالي نؤَةيَطة ثياو خطاخ 
ي ْاؾطئ بهةٕ نةؽ زةغًَيإ ْانات, وة زةيَيَت الي غؤفيةنإ واية ْابٔ و ٖةض زياضزةيةن

ضووْة بةٖةؾت بةضِيؿي ثاْةو بةٖؤي ضِيؿةنةيةوة نؤؾو و قةغطي ئةزةْيَ يةبةٖةؾتسا, 
 يةطةٍَ سؤضي  دوإ, وةاليإ واية َطؤظ بةضِيؿةوة زةضيَتة بةٖةؾت ْةى بةٖؤي زاْايةوة

 زةزاتةوةو زةيَيَت: ؾاعري يةّ نؤثًةي نؤتايسا وةالََيإ

 "ضاوةنةّ بةخوا خةيايَتإ خاوة ضاني تيَبطةٕ

 خوا يةنيَهي خؤؾةويَ زاْا بيَ غاسيب فيهطو فةٕ

 ئيػفازةي بؤبةؾةضبيَ, خازميي َويَهو وةتةٕ



 (81ٖاي ٖوويي بيَ غةَةض ٖةض نطزةوةي ؾيَتاْةية"  )زيواْي بيَهةؽ .ٍ./

 ضِةخٓةططتٔ يةضةضخي فةيةى و ضِؤشطاض.*

ضِةخٓةططتٔ يةو ضِؤشطاضةي ؾاعريي تيَسا شياوة,زةضخةضي ضِؤشطاضيَهي ثطِيةدةوضو غتةّ 
وْاعةزايةتي و ْاضِاظي بووْي ؾاعرية يةتةواوي ئةضِووزاواْةي نةيةزةوضووبةضي ضِووزةزةٕ, 

ٖةضوةى زةظاْني,زةْطي ؾاعريو ْوغةضإ زةْطي تانيَهٔ يةنؤَةيَطة, ضووْهة ؾاعرييـ وةنو 
ي تط,نؤَةيَيَو زياضزةو ضِووزاو ٖةغتةناْي زةبعويَٓٔ و واي ييَسةنإ ئةوةي ٖةضَطؤظيَه

يةواقعسا ٖةغيت ثيَسةنات يةطةٍَ زةضووٕ و ٖةغيت ئاويَعإ بٔ و زةقيَهي ؾيعطي دواْي ييَ 
 بةضٖةّ بيَت, يإ ثةياَيَهي ؾاضةوةي بؤَيًةتةنةي تيَسا ٖةيَطريابيَت.

ةنةيإ غةضبةضظو غةضبًَٓس بيَت  و بايَي ئاضاَي بةغةض ضووْهِ ؾاعريإ ئاواتة خواظٕ َيًةت
 ,ئةزةب ضِةْطساْةوةي نؤَةيَطةية بةّ ثيَية, ئةضني نؤَةالَيةتي ؾيعطوالَتسا باٍَ بهيَؿيَ

زةبٔ, ويَٓةططتين ئيَـ و ئاظاضي خةيَهةنة بةطؿيت نةٖةَوو َيًةت ثيَي ناضيطةض بطيتيية ية 
زةيبةغتيَتةوة نةاليةْيَهي ططْطي نيَؿةي ٖةيَويَػتة  ))ئةو ثةيوةْسييةي ؾيعط بةنؤَةيَةوة

, يةقؤْاغةناْي طؤضِٕ و ثةضةغةْسْي ؾيعطزا, ضةْس بؤضووْيَو زضووغت بووة يةنيَهيإ 
يةضواضضيَوة نؤَةالَيةتيةنةوة زةضِواْيَتة ؾيعط نةثيَويػتة ضِةْطساْةوةي غةضزةَةنةي خؤب 

خؤيإ زةزييةوة نةؾيعطيإ بيَت, خاوةْي ئةو بريو ضِايةف يةو تيؤضةزا 
بةشياْةوةزةبةغتةوة(()ٖةيَويَػت يةؾيعطي نوضزيسا, قوَطي غةعيس عةظيع: ْاَةي 

 (22زنتؤضا,/ٍ,

 " بًَيَِ ضي يةطةًٍََ )ضةضخي( ئةفالنا

 (66)زيواْي بيَهةؽ,ٍ.غةيطيهة ضؤٕ ضووئ بةْاخي خانا" 

( ْوغيويةتي , 1946ؾاعري يةؾيين )َػتةفا َةظٖةضزا( يةثاضضةؾيعطيَو نةغايَي)
 ضِووزةناتة, ضةضخي فةيةى و زةيَيَت:

 زةى فةيةى ضةضخت ؾهيَ طؿت نطزةوةت خوخنواضيية



 بؤضي تةبعت واٖةَيؿة َائيًي غةززاضيية

 ضِؤشْيية ئةّ خةيَكة تووؾي ؾني و واوةيالْةنةي

 (109ؾةوْية عايةّ ضِةسةت بيَ, ٖةض يةططيةو ظاضيية........)يواْي بيَهةؽ.ٍ.

زةنةويَ يةّ ؾيعطةزا فايةم بيَهةؽ خةَباضة بةَطزْي )ضِؤشْاَةْوؽ و ثةضوةضزةناض(ي وةنوزةض
ْةؾتةضطةضي  1946طةيةنةَإ َػتةفاَةظٖةض, نةبةٖؤي ئةوةي ْةخؤؾةنةويَت , غايَي 

 بؤزةنطيَت و يةئةجناَسا ْةؾتةضطةضيةنةي غةضْاططيَت و نؤضي زواي ئةنات.

 ضِووئةناتة ضةضخي ئةفالى و ؾهاتي زيَي خؤي ئةنات.بةٖؤي َطزْي نةغيَهي واوة بيَهةؽ 

 ٖةضوةٖا بيَهةؽ يةؾيعطي )طفتوطؤ يةطةًٍََ ظةَاْةزا( زةيَيَت:

 ئةي ظةَاْةي بيَوةفا تانةي يىطةيَُا خائيين"

 زائيُةٕ ْاضِيَو و ضةوت و عةنػي ئاَايي َين

 َوززةتيَ الي خؤت يةطةيَُا وةى بطا بووئ ئةي ظةَإ

 (132" )زيواْي بيَهةؽ .ٍ.بةضي بووي, ْاسةظ و ٖةّ زووشَين سايَي ساظض ييَِ

زياضة ضِؤشطاضي ؾاعري ْايةباضو ْاثوخت بووة,نةوتؤتة ْاو زةضياي خةّ و نةغةض نةبةدؤضيَ 
يةطةٍَ ظةَوْسا بةزايِ زشي يةنرتٕ و ظةَةٕ يةطةيَيسا خواضة,يةناتيَهسا َووزةتيَ وةنوبطاو 

ي ئيَػتا خةّ و ْاغؤض يةقةي ططزوةو ظةَاْةي يةطةيَسا ٖاوضِيَ ثيَهةوة ٖاوؾإ بووٕ نةض
 .طؤضاوة و زؤغتةنةي ييَ بووة بةزووشَٔ

خويَٓسويَتيةوة  1948ٖةضوةٖا يةؾيين )حمةَةز ئةَني ظةني بةط( نةثاضضة ؾيعطيَهةو غايَي 
 زةيَيَت:

 بةيَيَ ظةَاْةي ضةضخي نةض ضِةفتاض"

 واييَُإ بؤتة زوشَين خويَٓدواض



 و بؤٖةٍ ئةطةضِيَزايِ خةضيهة

 (110ظياْيَ بسا يةنوضزي ٖةشاض".... )زيواْي بيَهةؽ . ٍ. 

بيَهةؽ يةؾيعطيَهسا بةْاوي) ؾيين َةمحوز دةوزةت( نةيةنيَو بوو يةضِووْانبرياْي 
غةضزةَي خؤي وة ثًةي ئةفػةض بووة, بةزاخةوة بةٖؤي َؿتوَطِيَهي يةطةٍَ ييَ ثطغطاوي 

جناَي ئةو َؿتوَطِة َةمحوز دةوزةت ييَجطغطاوةنة زةنوشيَ و . يةئةبةضِيَوبةضيَيت خاْةْؿني
 يةغيَساضة زةزضيَت.1937بةو ٖؤيةوة  ية تؿطيين زووةَي 

 بيَهةؽ زةيَيَت:

 )وةتةٕ ٖةيَطِيَصة ئةؾهي خويَٓيٓت

 بابةضظبيَ غةزاي ؾني و ْايَيٓت

 طويَي فةيةى نةضِنا فةضياز و ؾيٓت

 (20..........)زيواْي بيَهةؽ.ٍ.تاضيو و ييٌََ بيَ ئامساْي ؾيٓت( ....

)بةّ ثيَيةف ضِةخٓةططتٔ و زةغت ْيؿإ نطزْي ْاتةواويةنإ. زاْاْي ضِيَطة ضاضةي 
زةضباظبووٕ,بةؾيَوةيةى يةطةٍَ ضِؤشطاضو غةضزةَسا بطوجنيَت, ئةّ ؾيعطاْةؾاعريزةخةْة 

يةؾيعطي ضواضضيَوةي ضِةخٓةي نؤَةالَيةتيةوة.() َيتؤزي ضِخٓةي نؤَةالَيةتي 
 ٖئَُ/تويَصيٓةوة(

 

 ضِةخٓةططتٔ يةْةظاْي و زوانةوتووي َيًةتي نوضز*

 

 (10/11/1922زواي زآْإ بةسونُةتي نوضزيسا يةاليةٕ بةضيتاْياو عيَطام يةضِيَهةوتي) 



َاوةيةى نؤَةيَطة ٖةغت بةؾازي زةنةٕ بةالَّ ئةّ ئاواتةي طةيي نوضز ظؤضي ْةخاياْس 
 خطايةوةو ضيَهةوتٓةنة ٖةيَوةؾايةوة.ناتيَو ؾيَذ َةمحوز زووض

نةّ تاظؤض ؾاعريإ ٖةغتيإ بةّ فطِو فيًََةي زووشَٓإ نطزبوو, فايةم بيَهةؽ يةنيَو بوو يةو 
 ,ئاَؤشطاضي َيًةتي زةنطز بؤبةئاطاٖاتٓةوةيإ.ؾاعرياْةي

 بؤية يةؾيعطي) ئاَؤشطاضي بؤَيًةتسا( زةيَيَت

 عاضييةنوضزة تانةي بيَ خةبةضي؟ ْوغتٓت بيَ 

 واغيتةي زوانةوتٓت ئةَطِضِؤنة بيَ ناضيية

 غةيطي ئةّ قةوَاْةنة ضؤٕ بووٕ و ئيَػتا بووٕ بةضي

 (14سةيفة بؤتؤ وائةغريي بويتة عةزوة داضيية............ )زيواْي بيَهةؽ.ٍ.

ٖةضوةٖا يةؾيعطيَهي تطا  بةْاوي ) ئةي نوضز بةغيةتي(زاوازةنات َيًةت واظية ططيإ و ْايَة 
 بيَينَ , زةغت بهاتة ْواْسْي غريةت و َةضةى ٖةيَهات ٖةتانو يةظيًةت و غتةّ زةضباظيبيَت.

 زةيَيَت:

 ئةي نوضز بةغيةتي تانةي ئةّ ؾيوةٕ و فوغاْة

 بيَ غوزة ئؤف و ئاَإ يةّ عةغطة بيَ ئيُاْة

 ثاضِاْةوةو نةغاغي بيَهةيَهة ثاضةْانات

 ة()عةظّ و غةبات و غريةت ثيَويػتة يةّ ظةَاْ

, فايةم بيَهةغي ْةَطة,نةيةَاوةي شياْيسا ٖةَيؿة يةَيَصووي نوضزا ؾؤضِف طيَطِتطئ ؾاعري
ضِووبةضِووي زؤشَٓاْي نوضز و زاطرينةضاْي نوضزوغتإ وةغتاوةتةوة.بيَهةؽ غةضنطزايةتي 
ضةْسئ خؤثيؿاْساْي نطزوةو بطيٓساضبووة و ضةْسئ داض يةنوجني ظيٓسإ بةغرتاوةو 

, ؾيعطة ةزضاوة , ططتٔ و ئاظاضو تيَٗةيَسإ باوةضِي ثيَ يةم ْةنطزوةئاظاضوئةؾهةجن
 بةْاوباْطةنةي يةظيٓساْسا زةْوغيَ نةزةيَيَت:



 ئةي وةتةٕ َةفتوْي تؤّ ؾيَوةمت برينةوتةوة

 وةخيت بةْسي وئةغاضةت ثيَ بةتةوم و نؤتةوة

يػتين والَتةنةي ئةَة غةضةضِاي ئةوةي يةظيٓساْسا بووة نةضي ٖةغيت ْةتةوايةتي و خؤؾو
 يةبريْةضؤتةوة

زيػإ يةؾيعطي )غةزةي بيػتةَة( ضِوو زةناتة ضِؤيِِةناْي َيًةتةنةي و زاواي ياخيبوٕ و 
 غريةت و ٖيُةتيإ ييَسةنات:

 غةزةي بيػتةَة , نوضزة غريةتيَ

 يةخةو ضِاثةضِة ٖةويَيَ ٖيُةتيَ

 بةغية ْةظاْي, عيًِ و غةْعةتيَ

 يَغوني ٖةتانةي؟ ْاويَ, سوضَةت

 ٖؤف و بريت بيَ ثياوي شيطت بيَ

 (26يةديَي غةضبةغيت بؤض ظجنريت بيَ.........)زيواْي بيَهةؽ.ٍ./

طوَاْي تيَساْية ْيؿتيُإ ثةضوةضيَهي بيَ ٖاوتاي غةضزةَةنةي بووة نةظؤض يةخةَي خةيَو و 
الي  ْةتةوةنةيسا بوة, بةضِازةيةى يةناتي ئاظاضو ْةخؤؾي و ظيٓسإ, بةالَزا ٖةض برييَهي

 شياْي َيًةتي نوضزة.زةيَيَت: خةياالَتي ؾةو و ضِؤشّ  ْيؿتيُاْةنةي بووة ٖةضوةى خؤي

يةئةجناَي بيَ غوز بووْي ئةو ٖةَوو ئاَؤشطاضياْةي بؤَيًةت و بةطويَ ْةططتين 
 بةؾيَواظيَهي ديا ضِةخٓةزةططيًََ و زةيَيَ:

 ط طةض ضي تائيَػتا وتووَة ! تيَ بطةٕ ظوو ثيَبطةٕ

 قػاْةّ قةتعييةٕ باوةضِ َةنةٕ غةط بووّ وةضِيِبةو 

 (130خويَٓسةواضي ؾيَتية , ٖةض دةًٖة ئيٓػإ غةضئةخاص زيواْي بيَهةؽ. ٍ/



ؾاعرييةثيَٓاو نوضزا ئاظاضو ئةؾهةجنةو زةض بةزةضي ظؤضي زيوة ٖةَوو تانيَهي نوضز ؾايةتي 
ئاظايةتي و ْةبةضزي ئةّ ؾاعريةية) منووْةي ٖةضةزياضي ئةّ ضاو ْةتطغيةي بيَهةؽ,ثاضضة 

زا  1946ؾيعطي ) بيػت و سةوت غايَة( ية: نة يةئاٖةْطي َايَئاوايسا , نةيةغايَي  
ي( َوتةغةضِيفي ئةوناتةي غًيَُاْي بؤ ) ئةزَؤْؼ( ي ضِاويَص ثيَهطاوي )َةعطووف دياون

ْاوخؤي غاظنطزبوو ضِووبةضِووي ئةزَؤْؼ خؤي و بةضِابةضي غةزإ نةؽ ئيٓطًيعي وةظاضةتي 
يةْويَٓةضاْي ٖةَوو ضيٓةناْي خةيَهي غًيَُاْي خويَٓسيةوة, يةناتيَهسا نة ئةزَؤْؼ ٖةَوو 

()َيَصووي نةؽ ئةي ويَطا قػةي عازةتي يةضِوويابهات. ؾيتَ بوو يةعيَطاقاو , نةّ
 (516ئةزةبيايةتي نوضزي: عةالئةزيين غودازي.ٍ/

 

 ضِةخٓةططتٔ يةفيع و يةخؤبايبووٕ*

)بيَهةؽ يةئاَؤشطاضي نؤَةيَطاو َيًةتي نوضز بؤناض نطزٕ و زووضنةوتٓةوة ية)عةيبة( و 
ي َيًةت زةطةضِيَتةوة نة فانتةضيَهي يةخؤبايبووٕ, نةٖؤناضةنةؾي بؤبووْي وؾياضي ضِؤؾٓبري

تطغٓاى و غةضةنية بؤ زوانةوتين نؤَةيَطاو والَت.( )) ئةضني ؾيعط يةئةزةبي نوضزيسا : 
 ((169ْةغطئ ضِةئوف .ٍ.

 ")عةيبة...عةيبة..(ئةي ضِةفيكإ َايَي خةيَو ويَطإ ئةنا

 ثياو ئةخاتة غواٍَ و غوني ثياو غةضطةضزإ ئةنا

 ئيِ قةوَي نوضز بيَ غةضوةتٔواغيتةي عيبة نةزا

 بيَ َةعاضيف , بيَ غةْايع تووؾي قةز زةضزيإ ئةنا

 غةيط ئةنةي ؾةخػيَهي َةئُووض طةض وةظيفةي ييَ بطِا

 ....ٖيطي ثيَ ْانطيَ يةبةض عةيب , َايَي خؤي تاالَٕ ئةنا"



ضووْهة وةى يةّ ثاضضة ؾيعطةزا زةضزةنةويَت ؾاعري, عةيبة بةزةضزيَهي نوؾٓسة زازةْيَت 
َطؤظ طةض ؾةضَي نطز يةوةي ناضبهات و بةئاضةظووي خؤي ْةدوالَيةوة يةتطغي ظةَي خةيَهي 
ْةوةنو خةيَهي طايَتةي ثيَبهةٕ ,يإ ٖةْسيَ ئيـ و ناضي ضِةتهطزةوة يةتطغي عيبة.نةئةَة 

زةضخةضي زياضزةيةني ْاؾطيين ْيَو نؤَةيَطةية نةٖةْسيَ ناضو ثيؿة بةضاويَهي غونةوة 
زةنةٕ يةناتيَهسا ٖةض نوضزي َيًةتي خؤَاْة يةوالَتإ, خةضيهي ئةو ناضاْةية تةَاؾا

نةيةنؤَةيَطةي خؤَاْسا بةعيبة ْاو زةبطئَ بةالَّ يةوالَتاْي تطبةاليةوة ئاغاية ئةوناضاْة 
 بهات و بةيَهة بةئةغتةَيـ ناضيَهي يةو ؾيَوةييةي زةغت زةنةويَت.

 يةزضيَصةي ؾيعطةنةيسا زةيَيَت:

 طي نة ئةّ عةيبة عةيبة ضةْسة تةئػريي ٖةية" غةي

 نوضزي نطزؤتة َوداٖري ئيؿي ْاو ؾاضإ ئةنا

 ضوْهة ثيَي عةيبة يةديَي خؤي ئيـ بها قةزضي ئةبةٕ

 بؤية وائةضِواتة غوضبةت تةضني نوضزوغتإ ئةنا

 غةفًَةت و ْوغنت بةغةبةغيةتي ئةّ فهطة ثيػة, 

 (56ٕ ئةنا" )زيواْي بيَهةؽ.ٍ/غةيطي ئةقواَي غةضب نةٕ نةؾفي ْاو ئامسا

فايةم بيَهةؽ زةضزيَهي نوؾٓسةي َيًةتةنةَإ زةضزةخات , نةئةويـ ئةوةية نؤَةيَطةي 
نوضزي و غًيهؤيؤشيايي تاني نوضز واية نةتاضِازةيةني ظؤض ثاضةثةضغنت و ضِيَع ططتٓيإ 

غةةضَايةزاضةنإ يةيةنرتي بةطويَطةي غاَإ و بطِي ئةو ثاضةيةية نةٖةياْة واتة ٖةَوونات 
بةضاويَهي ضِيَعزاضتطةوة تةَاؾايإ نطاوة تاوةنو ضيين ٖةشاض نةطويَيإ ييَٓاطرييَ و الي 

 ()نةثاضةت بوو ٖةَوو عايةّ بطاتةو ثيَت ئةيَئَ نانة(بيَهةؽ زةيَيَ) نؤَةيَطة نةّ بايةخٔ

 يَتٖةضيةباضةفيعو يةخؤبايبووْةوة يةثاضضةؾيعطي)فيعو ية خؤبايي بووٕ( وة زةيَ

 عوَطيَهي توضِضِٖاتة



 بيَ نةيَو و بيَ غاباتة

 ئاخطي قةبطي تةْطة

 ئةوي نةيؤضت و التة

********* 

 زْيايةني بةالَية

 ثطِزةضزو ثطِدةفاية

 ٖاْاية ثيَوة بايي

 َةبٔ, بةخوا خةتاية

****** 

 بؤ وا بةالض و يةجنة

 ئةضِؤي بةْووني ثةجنة

 تيَ بفهطة يةشيَطثيَت

 (71طةجنة.......)زيواْي بيَهةؽ.ٍ./ٖةض طؤضِي ثيَي 

ٖةضوةى زةبيٓني ؾاعري زْيا بةَاوةيةني ناتي وةغف زةناو ضِوو زةناتة نةغة يةخؤبايةنإ 
وة  ٖةتاوةنو, يةوةتيَبطةٕ نةئةَصياْة بؤٖيض نةغيًََ تاغةض زةواَي ْةبووة و ْابيَت

بؤية ئةوةي بةَايَي  زْة(, تيَؿوي ٖةضزوو ضِيَ ضانة نططِؤ زْيايةو غبةي َطزْةزةيَيَت,)ئةَ
زْياو غاَإ و زةغةالَتي بٓاظيَ ضِؤشيَ زازيَ ٖةض زةَطيَ و ديَي زيًََيَ,وة ئاَؤشطاضيإ زةنات 

يةو شيإ ضةْسئ نةؽ يةطؤضِزإ نةطةْر و دوإ بووٕ بؤية فيع ييَسإ ناضيَهي ْةفاَاْة
 بؤنةؽ تاوةنوغةض ْةبووة.

 



 ئةجناّ:

 

ووْةتة فانتةضيَهي بةٖيَع ةض و ئةظَووْةناْي شياْي ؾاعري ,بناضيطةضي شيٓطةي زةوضووب _1

يةخويَكاْسْي ئةو زةقةؾيعطية دواْاْة يةالي بيَهةؽ,نةواي يةؾاعري نطزوة ْوغيين 
 يةظؤضبةي زياضزة ئاناضي و ئةخالقيةنإ ٖةبيَت وةى ئةو منووْاْةي باغهطإ.

 

نةؽ  ًةتةنةَإ ٖةبووة نة نةّزةقة ؾيعطيةناْي بيَهةؽ بةدؤضيَو ناضيطةضي يةغةض َي_2
ٖةية زةقة ؾيعطيةناْي بيًََهةغي يةبةض ْةبيَت و ْةيًَيَتةوة, نةئةَةف َاْاي ْةَطي 

 زةقةؾيعطيةناْي ئةزا نةٖةض يةغةضزةَي خؤيةوة تاى و ئيَػتا تاظةٕ و نؤٕ ْابٔ.

 

ظيٓسإ و يةطةيَئةوةي بيَهةؽ ضةْسئ داض يةغةض ْيؿتيُإ ثةضوةضي غعازضاوةو خطاوةتة  _3
ييَي زضاوة يةطةٍَ ئةوةؾسا ٖيَؿتا بريوو باوةضِو ٖةغيت ْيؿتيُاْي يةؾيعطةناْيسا خايَي 

ْابيَتةوةو بةيََهو يةظيٓساْسا ؾيعطة بةْاو باْطةنةي ) ئةي وةتةٕ َةفتوْي تؤّ ( ئةْوغيَت 
 ئةَةف زةضخةضي بةضظي ٖةغيت ْيؿتيُاْي بيَهةغة يةو قؤْاغةزا.

 

اواضي ئةوةي يةْيؿتيُإ نطزوة نة بةضطي زووضِووي و زوو بةضةني بيَهةؽ ٖةَوونات ٖ_4
فطِيَبسةٕ و يةنبططٕ و والَت يةزةغيت بيَطاْة زةضبٗيَٓٔ و ئيسي يةثيَٓاو َةضاَي ططووخ و 

 اليةْيَهسا, ئاَاجنيَهي طةوضة يةْاوَةبةٕ نةئةويـ ئاظازية.

 



 ييػيت غةضضاوةنإ

 ئةزةبي/ضاثي يةنةّ ٖةوييَط ( َيتؤزةناْي ضِخٓةي2018*سةَة َةْتو )

 (بٓةضِةتةناْي فةيػةفةي نؤَةالَيةتي(2014*سةَيس ععيع)

 1958_ 1920( ئةضني ؾيعط يةئةزةبي نوضزيسا: غاالَْي   2010*ْةغطئ ضِةئووف ئيػُاعيٌ  )

 ( فةضٖةْطي ظاضاوةي ئةزةبي2011*ْةوظاز ئةمحةز ئاغوزة)

 ( غةضةتايةى بؤنؤَةيَٓاغي2010*ٖئَُ ؾةضيف )

 ( َيتؤزي ضِةخٓةي نؤَةالَيةتي يةييَهؤيَيٓةوةي ئةزةبسا2011* ضِيَبني خةييٌ قازض)

 *طؤضإ و ٖةْسيَ ضِواْطةي ضِةخٓةي غةباضةت بةنؤَةيَطة)تويَصيٓةوةيةنة(

 *َةيَجةضِي نًتوض/ ئيٓتةضْيَت

 *قوَطي غةعيس عةظيع/ ْاَةي زنتؤضا

 *َيَصووي ئةزةبييةتي نوضزي )عةالئةزئ غودازي(

 / بيَهةؽ ثياويَو يةضِةْطي ْيؿتيُإ) بالَونطاوةيةني ضِؤؾٓبرييية35ضِؤظاض * 

)ييَهؤيَيٓةوةيةني / ثةخؿإ غابري ظاْهؤي غؤضإ*تةوةضة غةضةنييةناْي ؾيعطي ظيٓسإ
 بةضاوضز ناضيية(

/ )غةضزاض فايل *َيتؤزي ضِةخٓةي نؤَةالَيةتي و ثطِانتيعةنطزْي ية ؾيعطةناْي ٖيَُٓسا
 )تويَصيٓةوةيةنة(ُاز ؾونط َةمحووز( َةديس ()عي

 ) زةظطاي ضاثي غةضزةّ(1999* زيواْي فايةم بيَهةؽ ) ضِيَهدػتين ئوَيَس ئاؾٓا/ 

 (2بوضٖإ قاْيع)زيواْي قاْع ؾاعريي ضةوغاوةناْي نوضز/ ض 

 ( )ز. ْكطايًة اَاَي(2018*بٓةَاو َيتؤزةناْي ضِةخٓةي ئةزةبي )



 (2017, َيَصوو, َيتؤز)ز. يوقُإ ضِةئوف)* ضِةخٓةي ئةزةبي ضةَو و ثيَٓاغة

(بعووتٓةوةي ضِووْانبريي يةئةزةبي نوضزيسا 2019جميس )*غةضزاض فايةم 
 بةمنووْةي)ئةغريي و ئةمحةز َوختاض(ْاَةي زنتؤضا.

*ضةَهي ئافطةت و ثةيوةْسيةناْي بةْةضيتة نؤَةالَيةتي و زةضووْيةناْةوة يةؾيعطي 
  َةمحوز()تويَصيٓوةيةنة(بيَهةغسا )فاظيٌ َةديس 

 12* َيَصووي ثؤيي 

 لحديثايي ايٓكس االزبي ا(َسخٌ 1988ؾًتإ عبوز ؾطاز )*

*كردستان وحركة القومية الكردية, جالل طالباني , طبعةثانية, درالطلعية بيروت 

1791 

 

 

 

 

 


