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 بةىاوي خواي بةخؼيذةي ميَشةباٌ
غوثاؽء غتايـ بؤ خواي باَيا زةغتء زضوزو غةالّ يةغةض طياْي ثَيػةَبةضي 

 ئاظيعء ياوةضو ؾوَيٓهةوتوواْي تا ضؤشي زوايي..
ة يازي ثةصتا غاَيةي زاَةظضاْسْي يةنَييت يتايبةتة ٖةَيوةغتةيةني غيٓة وئةّ ْو

َيهة , ئةو ََيصووةي ظؤض ٖةَيسةططَىء يةبةض ٖةض ٖؤناضاْي ئاييين ئيػالَي نوضزغتإظاْاي
تةَةْة ئةظَووٕء  ّبةؾَيهي غةضطوظؾتةء وَيػتطةناْي ئةنةَي بةضزةغتة, ٖةوَيِ زاوة 

زووتوَيى ئةّ ثةضتوونة بيدةَة بةضزةغيت خوَيٓةضإء بةتايبةت ظاْاياْي ية ,نؤبهةَةوةو
بةت ؾتَيهى نةّ ْيةء ية ضابطزووزا وَيٓةي نةَة, يةناتي ناضنطزمن ئاييٓى, ٖةَيبةضَيعي 

ئةّ يةزايهبووْي ضطنةي تةَةْي خؤظطةّ زةخواغت ية يةنةّ  ,ثطؤشةية ْووغنيء يةّ
 بةَياّ بةزاخةوة.! ..يةنَيتية يةى بة يةني ناضو ٖةْطاوةنإ تؤَاض نطابإ

يةنَيتى ََيصووي ْةتةوةييء  غيتغةض ئانؤنطزْةوةي ئةو خعَةتاْةي ظاْاياْي ئاييين ية
خةضَاَْيهي طةوضةو َرياتَيهي ئَيذطاض ططْطة, ٖةّ بؤ بة ئةظَوَْيهي ثِط بايةرء ظاْايإ, 

وةى بةؾَيهي توضاؽء بعاظي ئاييينء  ظَيِطيٓةؾهؤزاضو  ظيٓسوو َٖيؿتٓةوةي ئةّ ََيصووة
اْي ناضي ئؤضط بةضضاو ِضووْيء خعَةتي ظياتطيٖةَيهؿاْي ثرتو ْةتةوةيي, ٖةَيـ بؤ 

 .ئَيػتاء ئايٓسةء ئةضني قؤْاغي ٖاوضةضرضَيهدطاوةييء ثيؿةيي ية
خؤي  (وتء يازةوةضيء ْةخؿةضَيطاهةتزةغ)غَى ضةٖةْسي ٖةض ئةّ بةضٖةَة يةغةض 

ء زةبيَٓيتةوة, نة منوْةي زَيؤثَيهي ٖةَيَيٓذطاوي زةضياية يةٖةَبةض ئةضؾيفي زةوَيةْس
زَيػؤظي ظاْاياْي  ءٖةَيوَيػت ,ئةّ ناضواْةء ةيْي نةَيةنةبووي ثةصتا غاَيوئةظَو

 ء ْيؿتُاْي.ي ئاييينء ْةتةوةييَةيساْي خةباتء خعَةت ئيػالّ ية
ْؤبةضةي ثةضاوَيعي ثةصتا غاَيةي زاَةظضاْسْي يةنَيتى ظاْاياْة,  بةضٖةَة ئةّزةنطَى بًََيني 

 ّةئ فطؤؾاْسا يوغف ىباظاِض ةي ,نة ٖيواّ واية بة ٖةوَيي بةؾساضبووإ ؾتَيهُإ نطزبَى
  .ببةخؿَيتثَى دواْي غةْطء بةٖاي  نِطياض زةضغاو ْاوةضؤنَيو يةبةضزةّ ثةِضاوة ْسةض

 
 مةال عبذاهلل ػيَشناوةيي

 بةزثسضي زاطةياُدُي يةكَييت شاُاياْ
 2020ي 9ي21

 ثَيشةكي
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 يةياىيامةب
  وسدطتاٌنصاىاياىي ئاييين ئيظالمي  نييَتةي

 ةوةصساىذىيةدام يةطايَ 50ي يؤبيًَي صيَشيينةبؤى ةب
 

 َيٗطةبإ بةخؿٓسةي خواي بةْاوي

ُُٛاوط ٌِ َاِعَتٔص ١ََُ َٚاِشُنُطٚا َتَفٖطُقٛا ََٚيا َدُّٔٝعا ايَّ٘ٔ ٔبَحِب ِِ ايَّ٘ٔ ِْٔع ُِٝه  صعًََ

ٍَ بةغةض 50 بووْي ضِةتَيج ئيؤبَيًي ظَيِط يةبؤْةب  ظاْاياْي نَييتةي ظضاْسْيةزاَ غا
 ظاْاياْي واويةت يةئاضاغت ضّةط نيةثريؤظباي ٕ,نوضزغتا ئيػالَي ئاييين

 .ئةنةز نوضزغتإ خةَيهي و ئاييين ِضَيعيةب

 ضدَيهيةَ ءٍةٖةي 21/9/1970 ية ييةثيؿ ضَيهدطاوَيهي ىةو ظاْايإ نَييتةي
 ظاْاياْيزؤظي ضةواي طةيي نوضزو خعَةتي  و ئيػالّ تيةخعَ ثَيٓاو ةي ءتةتايب

 ضةيةغ ءنوضزغتإ ئاَياي يةشَيط باَيةنايةتي, ةيطةَياَي ؾاضؤضهةي ية زضططإةق
 باضظاْي َػتةفاي َةال ْةتةوةيي غةضنطزةي وخؤيةضاغت ضؾيتةضثةغ وةضاغجاضز
ٍَ غةنؤي وةوةضةنؤن تطيةض ةبوو ةن زاَةظضا,  الوةَ يةثَيط ءضيةناضيط ءضؤ
 .نوضزغتاْسا ةي ئاييين ظاْاياْي

و غةزة بةغةض خعَةتء خةباتء ية ناتَيهسا ئةّ غاَييازة زةنةيٓةوة, نة ْي
تةَةْي ثِط ؾهؤء ٖةوضاظو ْؿَيوي يةنَييت ظاْايإ تَيجةض زةبَيت, ؾاْاظيةني 
طةوضةية نة ظاْاياْي ئاييين بةضزةواّ تةَةْي خؤيإ يةخعَةت ثةياَي دواْي 
ئيػالّء ؾاضَيطةي نوضزايةتيء ْيؿتُاْجةضوةضي غةضف نطزووة, وَيِطاي ؾاْاظي 

ضؤَيي ظاْايإ ية ْيو غةزةي ضابطزوو بةضظ زةضْطخَيٓني.  نطزمنإ بةّ يازة
 بةضةو يةٖةَيؿة ضؤَيي ناضيطةضَإ ٖةبووة  ظةَيٓةييةو  بةؾَيهني غةضبةضظئ نة

زضومشي ئيػالَجةضوةضىء ف ثَيؿربزْي نوضزغتإء ئةظَووْةنةى, ٖةَيؿة
ئيػالّء  نة ظازةي ئيًٗاَبةخؿي ثةياَي ثريؤظى, ةنوضزايةتيُإ ثَيهةوة ططَيساو

 .ؾةضيعةتة َةظْةنةيةتي
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ٍَ ئةّ يازة   وةب يؿنتةط بؤ واَبووٕةضزةب ية ْنيةيةطةضاز تط داضَيهيٖاونات يةطة
 بؤ يةنةضَيهدطاو يةيياْةوةتةْ ءْيؿتيُاْي ءئاييين ءييةثيؿ ةئاَاصت

زا نة طةيةنةَإ بة زؤخَيهي غةخيت ئَيػتا قؤْاغى ةي تيةتايبةب ,ةظضاوةزاَ
غيت طوظةض زةناتء ٖةَووإ ضاوةِضَيني يةئةصتاَي يَيو زاضاييء تةْسضو

تَيطةيؿنتء ضَيهةوتين غرتاتيصيء تةبايي َْيو َاَيي نوضزء ٖةَاٖةْطيء 
 يةنٗةَيوَيػيت اليةْةنإ, قؤْاغةنة بةضةو ئايٓسةيةني بافء خَيط ببةٕ.

 ياغاو غةضوةضي ءٖاوَياتيإ خوؾطوظةضاْي نطزْي زابنيضواضضَيوةي ية
 ططتين يةبةضضاو ءنؤَةَيايةتيةنإ بةٖا بة بايةخسإ ءطةْسةَيي ءضؤتني ْةَٖيؿتين

 .ثريؤظيةنإ ية ضَيعططتٔ و ئاييٓيةنإ بةٖا بٓةَاو

 ظاْاياْي تيةخعَ ةي وَيَيوةٖ تواْاو َووةٖ ةب ةن ,ةوةيٓةنةز فةوةئ زووثاتي
 وةى ء,بنيةزاز ةنةقؤْاغ ضثطغياضَييتةبزانؤني ية َافةناْيإء  ءئاييين ِضَيعيةب

  .زةبني خؤَإ ثيؿةيي ناضي و ظاْايإ و ئيػالّ خعَةت ية ثاضَيعةض

 ئاييين ظاْاياْي ناْيةواَةضزةب ةتةخعَ بؤ ظؤضَإ ثَيعاْي ْطخاْسٕء
بةتايبةت ئةواْةي ضؤشَيو ية ضؤشإ بةو ضَيهدطاوة  نوضزغتإ, ضيةضتاغةغةي

بةضةو  ةي ةبووةٖ ططْطيإ ضؤَيي َاْسوو بووٕء خعَةتيإ ثَيؿهةف نطزووةء,
ء تيةَيايةنؤَ ٖؤؾياضيء ئيػالّ ياْسْيةطثَيؿربزْي يةنَيتى ظاْايإء 

 ءييةوةتةْ ةْطاوةٖ ءَيوَيػتةٖ ثاَيجؿيت ءويةَياِْطبًَاونطزْةوةي 
 .نإةْيؿتُاْي

 طةفء نيةيةئاييٓس ٖيواي ةب ,ءئةنةز ثريؤظ ىةالي َووةٖ ةي ةياز ّةئ ةزووباض
 .نوضزغتإ نوضزو ؤب تيةبطاي و ئاؾيت ةي ثِط

 
 نوسدطتاٌ ئيظالمي ئاييين صاىاياىي يةنيَيت

 2020ي9ي20
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 مظعود باسصاىي سؤىةط ياميةث

 نوسدطتاٌ ئيظالمي ئاييين صاىاياىي نيَيتةي صساىذىيةدام طايَيادي منيةدماٍةث يةبؤى ةب

 
 بإةَيٗط وةخؿٓسةب خوزاي ْاويةب

ٍَ صتاةث ِضبووْيةتَيج يةبؤْةب  ئيػالَيي ئاييين ظاْاياْي نَيتييةي ْيظضاْسةزاَ ضةغةب غا
 ْسيةْاو ْيةصتووَةئ ْفيعيءةت بيةنتةَ ْساَاْيةئ ةي ضّةط ثريؤظبايي ةوةنوضزغتاْ

 .ّةنةز نوضزغتإ ةي ئيػالّ ثريؤظي ئاييين َاَؤغتاياْي ّةضدةغ ظاْايإء نَيتييةي
 َإةنةيةط شياْي ناْيدياديا ةقؤْاغ ةي ئاييين َاَؤغتاياْي ضظيةب ِضؤَيي بؤ ةيةٖ ثَيعاْيِٓ

 ءشيإةوةثَيه ْطيةضٖةف يةوةقووَيرتنطزْ خوزاْاغيء بريوِضاي يةوةبًَاونطزْ ِضووي ةي ض
 ةدط. نوضزغتاْسا َيهيةخ ْاو ةي ئيٓهاض ءتوْسِضؤيي ٖعضي يةوةِضووبووْةِضووب ٖاةضوةٖ
 ٖعضي وزاْيةبط ةي ئيػالّ ئاييين نوضزي ظاْاياْيةوضةَاَؤغتايإء ط ِضؤَيي فةواْةي
 َاْساةنةتةَيًً ََيصووي ةي َهاضيةغت نطزْيةقبووَيٓ ءضيةضوةْيؿتيُاْج ءييةوةتةْ
 .ةزاو قوضباْيؿيإ زاةيةِضَيط وةي وةزياض ضضاو وةب
 ئاييين ظاْاياْي نَيتييةي ةي ةِضواْييةضاو وةئ ناْساةززياتةسةت قؤْاغء طؿت ةي ءةَيؿةٖ

 ةي ةن ةيةٖ نوضزغتإ ئاييين ثياواْيةوضةط َاَؤغتايإء ّةضدةغ نوضزغتإء ئيػالَيي
 َطؤظػاالضيء ْطيةضٖةف يةوةبًَاونطزْ َيطاءةنؤَ يةوةٖؤؾياضنطزْ بؤ خؤيإ ثريؤظي ِضؤَيي
 .بٔ واّةضزةب ضيةضوةْيؿتيُاْج غيتةٖ يةوةقووَيرتنطزْ ويءةَياِْط

 ةي اظّخوةز نوضزغتإ ئيػالَيي ئاييين ظاْاياْي نَيتييةي بؤ وتٔةضنةغ ٖيواي زاةياز ّةي
 .ضٕةناضيط و ثريؤظ ناضي ضىءةئ َاْساةنةيةط ْووغيةضاض شيإء ةي ةن ناْياْساةوناض ضىةئ

 باسصاىي مظعود
 2020 يًووييةئ ـي21
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 نوسدطتاٌ سيَنيةٍ سؤنيةط ياميةث
 نوسدطتاىذا ئيظالميي ئاييين صاىاياىي نييَتةي صساىذىيةدام يادى ية

 نوضزغتاْسا, ئيػالَيي ئاييين ظاْاياْي نَييتةي زاَةظضاْسْى غاَيةى ثةصتا يازى ية
 ْسييةْاو ْيةصتوَةئ ْفيعيءةت بيةنتةَ ْساَاْيةئ ضؤىءةغ بةِضَيعإ ية بايىثريؤظ

 ِضَيعيةب ظاْاياْي َاَؤغتايإء ّةضدةغ نوضزغتإء ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي نَييتةي
 .ئةنةز نوضزغتإ ئيػالَيي ئاييين

 إءشيةوةثَيه َاناْيةبٓ ونطزْيةثت ةي زياضيإ ِضؤَيَيهي ٖةَيؿة ئاييين ظاْاياْي
 بريي نطزْيةؾةط ةي ِضَيططيهطزٕ تيءةَيايةنؤَ ئاؾتيي ييءةيَيبوضز نويتووضي

ٍَء ية ةوةثَيعاْيٓ ِضَيعو بة ئَيُة طَيِطاوة, نوضزغتإ ةي ويةتوْسِض  زةِضواْنيء ضنيإةئ ِضؤ
 .زةخواظئ بؤ غةضنةوتٓيإ ٖيواى

 ظسؤغيتءَطؤ ْيةغةضِ نويتووضى قووَيهطزْةوةى ية زانؤنى يةزاةبؤْ ّةي ضةٖ
 نوضزغتإ ْةتةوةييةناْى ئاييٓىء ثَيهٗاتة َْيوإ نرت قبووَيهطزْىةي ئاؾتيدواظيء

 ئاييين ظاْاياْي نَيتييةي ٖةوَيةناْى ية ثؿتطريييةى ٖةَوو ثَيٓاوةزا يةّ زةنةيٓةوةو
 .نةئةز نوضزغتإ ئيػالَيي

 

 باسصاىي ىيَضريظاٌ
 نوسدطتاٌ سيَنيةٍ سؤنيةط

21/9/2020 

51 



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

20 

 نوسدطتاٌ سيَنيةٍ تيةحهوم سؤنيةط ؤصباييثري ياميةث
 نوسدطتاٌ ئيظالمي ئاييين صاىاياىي نيَيتةي صساىذىيةدام يةطايَ دماةث يادي ةي

 

 ئاييين ظاْاياْي نَييتةي ْسيةْاو ْيةصتوَةئ ْفيعيءةت بيةنتةَ ْساَاْيةئ ضؤىءةغ ِضَيعإةب
 . نوضزغتإ ئيػالَيي

 ةي   ثريؤظبايي نوضزغتإ, ئيػالَيي ئاييين ظاْاياْي نَييتةي ظضاْسْيةزاَ يةغاَي صتاةث يازي ةي
 ب  ؤ وتٓتإةضنةغ   ٖي  واي ءّةن  ةز نوضزغ  تإ ةي   ئ  اييين َاَؤغ  تاياْي ّةضدةغ   ِضَيعوةب   يةئَي  و

 . خواظّةز
 ََيصووي ةي ضضاويإةب ططْطء ضؤَيَيهي نوضزغتإ, ئيػالَيي ئاييين ظاْاياْي

 ظاْاياْي ضؤَيي ٖاةضوةٖ. ةبووةٖ وضزغتاْسان ِضظطاضخيواظي يةوةبعووتٓ ِضؤؾٓبريييء
 و ويةَياِْط ٖعضي ثَيساْيةؾةط نإءةْيؿتُاْيي ةثطغ ةي ضططيهطزٕةب ةي ئاييين

 ٖيوازاضائ. ةغتايـء ثَيعاْيٓ دَيي نوضزغتاْسا, ةي ئاييين يةئاؾتيياْ شياْيةوةنةيةب
 ياَيةث يةوةبًَاونطزْ ويءةتووْسِض يةوةِضووبووْةضووب ةي بٔ واّةضزةب ئايٓيي ظاْاياْي

 نوضزغتإء ييةط ناْيةوتةغهةز َافء ةي زانؤنيهطزٕ ييءةيَيبوضز ئاؾتيدواظيء
 .نإةْسضوغتييةت ةضَيُٓايي ةب ْسبووٕةثاب خؤثاضَيعيء بؤ ةَيطةنؤَ يةوةٖوؾياضنطزْ

 

 باسصاىي طشوسةم
 نوسدطتاٌ سيَنيةٍ تيةحهوم سؤنيةط

21/9/2020 
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 يَطشي طةسؤني حهومةتي ٍةسيَني نوسدطتاٌثةيامي ثريؤصبايي ج
 نوسدطتاٌ ئيظالمي ئايييي صاىاياىي نيَتييةبةبؤىةي طايَيادي دامةصساىذىي ي

 
 كوردصتاى ئيضالمي ئايين ساناياني كيَيتةي نفيشييةت بيةكتةم ندامانيةئ رؤكءةص رِيَشاىةب
 كوردصتاى ئيضالميي ئاييين ساناياني كيَيتةي نديةناو نيةجنومةئ

 ةل كوردصتاى ئيضالميي ئايهيي ساناياني كيَتييةي سراندنيةدام يةصاَل 05 صاَليادي سيَزِيين يؤبيَمي
 .مةكةد ثريؤس كوردصتاى خةَلكي ئايينء بةرِيَشي مامؤصتاياني ساناياىء مةرجةص
 رِسطارخيواسيي ييءةوةتةن باتيةخ ةل ةشيَكةب يةكةميَذوو ةك ةئايهيي ةخواسةضاك ةرِيَكخزاو مةئ
 رِؤَلي كوردصتاى، ةل ةبوو ئايين ساناياني مامؤصتاياىء كؤكةرةوةي ضةتزي ةميشةي ماى،ةكةلةط

 يةسؤريه ديَزيين صيماي ةك رييةروةئايهث ءطشيت يةضاك ةل داكؤكيكزدى ةل ةبووةي شيةنطانةثيَش
 .ةكوردصتان َلكيةخ

 ةل كوردى تيةتايب شوناصي تيءةَلايةكؤم رسيةب باَلاء يايةب ئاشيتء داكؤكيكاري ئايين مامؤصتاياني
 ئايينء ةييةفز وةئ داكؤكيكزدىء ثاراصتين ةل طزنطو كيةيةثاي ياةروةي موصوَلماى، النيةط ناو

 سموونيةئ جواني كيةرِووي طزنطء شيَكيةب شةمةئ ،ةناصزاو ثيَ كوردصتاني ةصاَل ساراىةي ةك يةكمتوريي
 بؤ طةشرت كيةيةئايهد ييواي بيَتء ثريؤس اليةك مووية لة يادة ئةم دووبارة .ةمانةكةلةط يةشارصتانيان

 .خواسمةد كوردصتاى ئيضالميي ئايهيي ساناياني كيَتييةي
 

 باىيةتايَ قوباد
 صيشاٌ ةو ىي  ةدموم ةئ سؤني ةط جيَطشي

21/9/2020 
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 ئةمييذاسي طؼيت يةنطشتووي ئيظالمي نوسدطتاٌ سِيَضةب ياميةث
 نوسدطتاٌ ئيظالمي ئاييين صاىاياىي نييَتةي صساىذىيةدام طايَيادي يةبؤىةب

 
 نوضزغتإ ئيػالَي ئايين ظاْاياْي نَييتةي ضؤنيةغ عيسةغ الةَ بسويًََاةع زنتؤض/ ضَيعةب
 نوضزغتإ ئيػالَي ئايين ظاْاياْي نَييتةي ْفيعيةت بيةنتةَ/ ضَيعإةب

 وبطناتة اهلل ةوضمح عًيهِ ايػالّ
 نوضزغتإ ئيػالَي ئايين ظاْاياْي نَييتةي ْسيظضاةزاَ يازي يةغاَي صتاةث يةبؤْ ةب

 .ّةنةز نوضزغتإ ضَيعيةب ظاْاياْي ّةضدةغ ْابتءةد يةئاضاغت ثريؤظبايي
 ييةخؿٓسةب ضيءةضوةغ ْيةخاو ئَيػتاف ََيصووزاو ةي وةَيؿةٖ نوضزغتإ ظاْاياْي

 .َأْةنةيةط ؾاْاظي دَيطاي و بوٕ
 ئائء ةب تةخعَ ةي ّةضزةٖ وضزغتإن ئيػالَي ئايين ظاْاياْي نَييتةي خواظّةز

 .بَيت واّةضزةب َإةنةيةط خالقيةئ وةْاغٓاَ
 ..بَيت ثريؤظ زاتةغاَيياز ّةئ تط داضَيهي

 
 قالح ايسئ ستُس بةٖائةززئ

 ئةَيٓساضي طؿيت يةنططتووي ئيػالَي نوضزغتإ
 2020ي9ي21

00 
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 عريام ماىيةسيةث سؤنيةدووةمي ط جيَطشي سِيَضةب ياميةث
 نوسدطتاٌ ئيظالمي ئاييين صاىاياىي نييَتةي صساىذىيةدام طايَيادي يةبؤىةب

 
 نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي يةنَييت وةيػي غةضؤني غةعيس عبسايًة. ز  بةِضَيع

 خؤؾةويػت ئاييين َاَؤغتاياْي و تةْفيعي َةنتةبي ئةْساَاْي بةِضَيعإ
 ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي يةنَييت ةتإ,يةنَيتيةن زاَةظضاْسْي ظَيِطيين يؤبيًي بةبؤْةي

 ٖيواي و زةنةّ بةِضَيع ئَيوةي ئاضاغتةي طةضّ ثريؤظباييةني زَيُةوة يةْاخي نوضزغتإ؛
 .زةخواظّ بؤ غةضفطاظيتإ غةضبةضظيء بةضزةواَيء غةضنةوتٔء
 وةنو 21/9/1970 ية نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي يةنَييت زاَةظضاْسْي

 نؤَةَيطةي بؤ بوو ططْط ظةضوضةتَيهي ثيؿةيي؛ ْيؿتيُاْيء ئاييينء يضَيهدطاوَيه
 ضَيُٓاييء ية طَيِطاوة بةضضاوي ضؤَيَيهي ئَيػتا تاوةنو ناتةؾةوة يةو ٖةض نوضزي,

 .نؤَةَيطانةَإ ٖؤؾياضنطزْةوةي ئاَؤشطاضيهطزٕء
 ئاؾتةوايي يَيبوضزةييء طياْي بة زاوة ططْطيإ ٖةَيؿة ئاييين َاَؤغتاياْي

 يةٖةَإ ئيػالَساء ئاييين ْاوي شَيط ية توْسِضؤيي بريي ضةتهطزْةوةي ؤَةَيايةتيءن
 ثاضاغتين غةضخػنتء ثؿتيواْيهطزٕء ية طَيِطاوة ططْطيؿيإ ضؤيَيهي ناتيؿسا

 ٖيواخواظئ تَييسا,  ئاضاَي ءغةقاَطريي َاْةوةي ءنوضزغتإ ٖةضَيُي ئةظَووْي
 زاَةظضاْسْي غاَيَيازي ثريؤظبَيت زووباضة .َبنيبةضزةوا ِضَيطهةية ئةو يةغةض ٖةَووَإ

 نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي يةنَييت
 سةزاز خةييٌ بةؾري زنتؤض

 دَيططي زووةَي غةضؤني ئةصتوَةْي ْوَيٓةضاْي عريام
21/9/2020 
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 نوسدطتاٌ ماىيةسيةث سؤنيةط جيَطشي سِيَضةب ياميةث
 نوسدطتاٌ ئيظالمي ئاييين اىاياىيص نييَتةي صساىذىيةدام طايَيادي يةبؤىةب

 

 نوضزغتإ ئيػالَي ئاييٓيي ظاْاياْي نَييتةي ضؤنيةغ/ ِضَيعةب
 ئيػالّ ئاييين َاَؤغتاياْي ّةضدةغ ْفيعيءةت بيةنتةَ ْساَاْيةئ/ ضَيعإةب
 ةْاوض ةي ةن ظاْايإ, نَييتةي ظضاْسْيةزاَ ضةغةب ظَيِطئ يؤبيًي ِضبووْيةتَيج يةبؤْةب

 ضظطاضخيواظي بعاظي ضؤنيةغ ضَيُٓايي ضاغجاضزو شَيطةي نوضزغتإء اْينةضظطاضنطاو
 ّءةنةيَيس ثريؤظباييتإ دواْرتئ ضَرتئءةط ظضا,ةزاَ باضظاْي فاةَػت الةَ نوضزغتإ

 ييءةوةتةْ بريي ةب َيوةخ نطزْي ضَيٓوَيين وةضان ناضي بؤ تيتإةْطايةثَيؿ ةي ٖيوازاضّ
 ةي ةَيؿةٖ نوضزغتإ, ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي. بٔ واّةضزةب ييةيَيبوضز ْيؿتُاْيء

 َاةبٓ يةوةؾيهطزْ فَيطنطزٕء ِضاييةضةغ بووٕء تيةوايةتةْ باتيةخ ْطيةثَيؿ
 ةي فةوةئ وَيِطايي. وَيات ةي ضططيهطزٕةب بؤ ةبوو ؾإ ةي نيؿيإةض نإ,ةئايٓيي

 شيإةوةَيهث ييءةيَيبوضز نويتوضي ةَيؿةٖ ظاْايإ, زياضي تيةٖيُُ ةب نوضزغتإ
 َووَإةٖ ةَإء ثَيويػتةنةوَيات زياضي ضةٖ يةْاغٓاَ ةتةبوو ءةثَيسضاو ظؤضي ططْطي

 .ئةبس ثَي يةضةث و بططئةثَيو غيتةز ظياتط
 .بٔ وتووةضنةغ و ضفطاظةغ ضةٖ ةَيؿةٖ و ّةنةيَيس ثريؤظباييتإ ةزووباض

 

 وضاَيةٖ َٖئُ
 نوضزغتإ َاْيةضيةث ضؤنيةغ دَيططي

٠٢/٩/٠٢٠٢ 
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  ئاييين وقافء ناسوباسيةئ صيشيةو سِيَضةبثريؤصبايي  ياميةث
 نوسدطتاٌ ئيظالمي ئاييين صاىاياىي نييَتةي صساىذىيةدام طايَيادي يةبؤىةب

 

 نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي نَييتةي ظضاْسْيةزاَ غاَييازي بَيت ثريؤظ
ٍَ صتاةث َطؤةئ  ئاييين ظاْاياْي نَييتةي ظضاْسْيةزاَ يازي ضةغةب ضَيةثةتَيس غا

 نوضزغتإ ضظطاضي يةوةبعوتٓ ضيةضاب ضَيٓوَيين وةضاغجاضز ةب نوضزغتإ ئيػالَي
 ْيؿيتُإ ءضييةضوةث ئايني ةن زاتةز يٖواةط ََيصوو باضظاْي, ٢َصطف الةَ

 نوضزغتاْسا وايةض باتيةخ تَيهؤؾاْيةي بطاوٕةزاْ يَيو يةزوواْ زؤغيت
 وةوؾاوةزض ةَيؿةٖ ئيػالّ ثريؤظي ئاييين ياْيظاْا ضيةناضيط و ضضاوةب ضؤَيي
 ةوةزَيُاْ ْاخيةي ,ةبوو َإةنةتةَيًً باتيةخ ضظيةضبةغ ءؾاْاظي يةدَيط

 زاةيةبؤْ ّةي ئ,ةنةز نوضزغتإ ئاييين ظاْاياْي يةئاضاغت ثريؤبايي دواْرتئ
 .ةوةيٓةنةز زووثات بؤظاْايإ تةثِطخعَ يةثطؤش ةي ئهيسةت

 
 غازم ثؿتيوإ. ز

 ئاييين ناضوباضيء وقافةئ ظيطيةو
 ٠٢٠٢ يًوٍةئ ٠٢
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   ةصيشي طواطتيةوةو طةياىذٌو سِيَضةبثريؤصبايي  ياميةث
 نوسدطتاٌ ئيظالمي ئاييين صاىاياىي نييَتةي صساىذىيةدام طايَيادي يةبؤىةب

 غجاْسْيةض بؤ ةبوويٓ نيةضةغ نيةٖؤي ةَيؿةٖ نوضزغتإ ُاْيَوغًَ ئاييين ثياواْي
 طايَةنؤَ ئةخالقي ثاضاغتين ءةوةنطاْ وفءةقةت تءةعريفاْي. ئاؾيت ءشيإةوةثَيه

ٍَ ٣٥ ثَيـ َطةْ باضظاْي ضَيٓوَيين ةب . ةي نوضزغتاْى ئيػالَي غطوؾيت َاناْيةبٓ  غا
 . ظضاةزاَ نوضزغتإ ئيػالَي ئايين ظاْاياْي نَييتةي

 نوضزغتامنإ ءتيُإةبطاي ةوضةط خواي ,ةظْةَ ةياز ّةئ ظَيطيين يؤبيًي بَيت ثريؤظ
  ..بجاضَيعي
 ايتعاٜـ يرتغٝذ َُٗا غببا ظايٛا ٚال ناْٛا ايهٛضزغتاْٝني االغالَٞ ايسٜٔ ٚؾٝٛر عًُا٤

 اخالقٝات ع٢ً ٚاحملافع١ ٚاالْفتاح ٚايتصٛف ايعطفا١ْٝ .نٛضزغتإ يف ٚايػالّ املؿرتى
 . ايهٛضزغتاْٞ االغالّ ٚاغؼ زعا٥ِ اِٖ ٖٞ اجملتُع

 االغالَٞ ايسٜٔ عًُا٤ احتاز تأغٝؼ مت غ١ٓ ٣٥ قبٌ اخلايس ظاْٞايباض قبٌ َٔ بتٛدٝٗات
 يف املػًُني ايعًُا٤ احتاز تأغٝؼ يصنط٣ ايصٖيب ايٝٛبٌٝ َباضنا يٝهٔ . نٛضزغتإ يف

ٖٛتٓا اهلل حفغ نٛضزغتإ،  . احلبٝب١ ٚنٛضزغتآْا اخ
 

 عبدوكا جوهز آنو
12/90/1919 
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 نوسدطتاٌ ثةسيةماىي ية ئاييين ئةوقافء ناسوباسي ييزىةي ياميةث
 نوسدطتاٌ ئيظالمي ئاييين صاىاياىي نييَتةي صساىذىيةدام طايَيادي يةبؤىةب

 

 بإةطٗوَيةوضةط خواي ْاويةب
 

 ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي نَييتةي ظضاْسْيةزاَ ظَيطيين يؤبيًي غاييازي يةبؤْةب
 ئاييين ناضوباضيء وقافةئ يةييصْ ْاويةب ظاْنيةز ثَيويػيتةب نوضزغتإ,

 ئيػالّ ئاييين ظاْاياْي ّةضدةغ يةئاضاغت ثريؤظبايي نوضزغتإ, َاْيةضيةثةي
 .ئةبه نوضزغتإةي

ٍَ(٣٥)ةضيةب ظاْايإ نَييتةي ضَيهدطاوي ظضاْسْيةزاَ بَيطوَإ -١٢) ضواضيةبةي غا
 ظاْاياْي ناضوباضي وضَيهدػتين ئاييين وؾيةض ضؾتيهطزْيةضثةغ بؤ( ٢٩٩٥-٩

ء ططْط ثَيويػتَيهي يًووٍ,ةئ ؾؤضؾي التيةغةز غٓوضيةي ئيػالّ, ئاييين
ٍَ ةن بوو, ََيصوويي  ََيصووي ديادياناْيةقؤْاغةي ةبووةٖ زياضي ضَيهيةناضيطء ضؤ

ء نإةييةوةتةْء ئاييين ةثريؤظييةي ضططيهطزٕةبةي َإ,ةنةيةط ضظطاضخيواظي
 زياضيإ ضؤيي ئَيػتاؾسا قؤْاغيةي. تيةاليةنؤَ ئاؾيتء شيإةوةثَيه ثاضاغتين

 ةبؤي نؤضؤْا, تايةثةي خؤثاضاغنتةي ةيطةنؤَ يةوةؤؾياضنطزْٖةي ةبووةٖ
 . وغتايؿٔ غتدؤؾيةز يةدَيط ةَيؿةٖ ناْيإةناض

 َإةنةييصْ َْيوإ ثرتي ْطيةَاٖةٖ يةوةبؤزووثاتهطْ ظاْني,ةز تةضفةزةب ةياز ّةئ
 وةي تةتايبةب نوضزغتإ, ضَيُيةٖ ناْيةئايييٓي ةظضاوةزاَ ظطاوةز ّةضدةوغ

 ةب ثَيويػتيإ ةوةييةثيؿ ضووي ةي وةؾةٖاوب ناضنطزْيإ يةَيٓةظ يةثطغاْ
 .ةضاوَيص وةؾةْطةط
 

 نوضزغتإ َاْيةضيةث ةي ئاييين ناضوباضيء وقافةئ يةصْيَي
٠٢/٩/٠٢٠٢ 
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 كوردصتاى ئيضالمي ئاييهى ساناياني يةكَيتى
 

 باضةط اي  نوضزغ تاْة,  ئ اييين  ظاْاي اْي  ناضوب اضي  بة تايبةت ثيؿةيي ضَيهدطاوَيهي
 ْاوض  ةي طةَياَي  ةي ي  ة( 21/9/1970) ضؤشي ي  ة يةن  ةزتاض ب  ؤ ٖ  ةويَيطة, ي  ة غ  ةضةني

ئاَ   ازةبووْي غ   ةضؤنى   و ض   اوزَيطي ب   ة ٖ   ةويَيط ثاضَيعط   اي ب   ة غ   ةض باَيةناي   ةتي
 َػ    تةفاي َ    ةال ْةت    ةوةيي ن    وضز َ    ةضسوَى 

 .زاَةظضاوة باضظاْي
 :زَيت ثَيو بةؾاْة يةّ ظاْايإ يةنَييت ٖةيهةيي

 .تةىفيضي مةنتةبي يةنةو:
 .ىاوةىذي ئةدمومةىي دووةو:
 .يل طيَيةو:
 .ىاوضة ضواسةو:

( 17نوضزغ تإ )  ٖ ةضَيُي  غةضتاغ ةضي  زاوةء ي ة  ئةصتاّ نؤْططةي ؾةف ئَيػتا تا
 .ٖةية يكي

 ثَيهٗ اتووة  نة( فةتوائةصتوَةْي باَياي ) بةْاوي ٖةية فةتواؾي بة تايبةت بةؾَيهي
ٕ  ي ةنَييت  ت ةْفيعي  َةنت ةبي  ي ة  ن ة  ف ةتوا,  ايباَي   ئةصتوَ ةْي  ية  زازةْيؿ ٔ,  ظاْاي ا

ٍَ  .ٖةية فةتوايإ يَيصْةي يكةناْي غةضدةّ ية ئةوةؾسا يةطة
 ؾ   ةٖيسي ٖةْ   سَيهيإ ن   ة قوضباْيي   ة, و ؾ   ةٖيس ثؤيَي   و خ   اوةْي ظاْاي   إ ي   ةنَييت

 .تريؤضٕ ؾةٖيسي ٖةْسَيهيإ ثَيؿُةضطايةتيء
 تايبةت ة  ئ اييين  زةنات, بواضي ناض ثيؿةيي و ةوةييْةت و ئاييين بواضي  غَي ٖةض ية
ٍَ ٖةَيؿ  ة وةى ْةت  ةوةييـ ب  واضي ي  ة ئيػ  الّ, ث  ريؤظي ئ  اييين ب  ة  و خؤؾ  ي  يةط  ة

 َاف   ةناْي ي   ة ثاضَيعط   اضي ثيؿ   ةييـ ب   واضي ي   ة زاي   ة, طةيةن   ةي ْاخؤؾ   يةناْي
 .زةنات ئاييين ظاْاياْي
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 صرتاتيذيةتي 
 صتاىمي كوردالي ئاييهى ئيضيةكَيتى سانايان

ئاَاصتي غةضةني ثاضاغنتء َٖيؿتٓةوةى يةنَييت ظاْاياْة يةغةض ٖةَإ ضَيباظء بة 
ٖةَإ ضؤسيةتء ضةغةْايةتي نة بؤى زاَةظضاوة, نة يةّ غةضزةَةزا خؤى ية 
بةضةو ثَيؿربزْي زيٓساضىء ضةوؾيت بةضظى َوغًَُاْاْةء, قوَيهطزْةوةى طياْي 

وضزغتإ زاية, نة ثَيُإ واية خؤى خؤؾةويػيتء ثاضاغتين ئةظَووْى ٖةضَيُي ن
 ية ضةْس خاَيَيو زةبيَٓيتةوةء ثةيوةْسي بة ئَيُة وةنو يةنَييت ظاْايإ ٖةية:

ئاوَيتةنطزْي ضؤسي ئيػالَجةضوةضىء ٖةغيت ْةتةوايةتي, نة ية يةنةّ  يةنةّ:
ضؤشزا ئاَاصتي يةنَييت ظاْايإ بووةء, ٖةَيكوآلوي ضؤسي ئاييين ثريؤظي ئيػالَة, 

زةبَى َطؤظي زيٓساض ثاضَيعطاضى ية خاىء وآلتء ْيؿتيُاْى خؤى بهات, نة 
يةوةؾسا ئَيُة ؾتَيهي ْوَى ْانةئ, ضوْهة َاَؤغتايإ ٖةضوابووْة, بةآلّ ئَيُة 

 قوَيرتي زةنةيٓةوة.
ثةضةثَيساْى ظياتطى طياْي ثَيهةوةشياْي ئاييينء ْةتةوةيي يةْاو غةضدةّ  زووةّ:

قوَيهطزْةوةى طياْي خؤؾةويػيتء يةنرتي قةبوَيهطزٕ  ثَيهٗاتةناْى نوضزغتإء,
ية َْيويإ, بؤ ئةوةى نوضزغتإ ٖةَيؿة بَيؿهةى تةباييء بطايةتىء ثَيهةوةشياْي 

 دؤضبةدؤض بيت.
بةخؿيين طوِضء تيين ظياتط بة َاَؤغتاياْي ئاييين, بؤ ئةوةى وةى  غَييةّ:

جةضوةضى ٖةَيؿة ٖةغيت ٖةَيؿة بة ثَيؿةْط مبيٓٓةوة, نة ؾإ بة ؾاْي ئيػالَ
 نوضزايةتي بةؾَيهى غةضةنيء زاْةبِطاو بووة تياياْسا.

يَيو ْعيهرتنطزْةوةى ظاْاياْى ئاييين ية غةضدةّ ؾاضء طوْسةناْى  ضواضةّ:
نوضزغتإ, بؤ ئةوةى وةى يةى الؾة بتوأْ ضؤَيةنإ بة نةغايةتييةنى ئاضاّء 

 غةشتؤض ثةضوةضزة بهةٕ.
ةوةى يةنَيتى ظاْايإ بةتايبةتىء ظاْاياْى ئاييين بة يَيو ْعيههطزْ ثَيٓذةّ:
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ٍَ غةضدةّ ضنيء توَيصةنإء, زاّء زةظطاناْيؿسا, ضوْهة بة يَيو  طؿيت يةطة
 ْعيهبووٕ خعَةتى باؾرت زةنطَيتء, ضانرتيـ يَيو ساَيي زةبٔ.

ٍَ زةزةئ ثطزَيهي بةَٖيعي ثةيوةْسي بني ية َْيوإ ظاْاياْى  ؾةؾةّ: ٖةو
ديٗاْي ئيػالَي, ئةويـ بة غاظزاْى َويتةقاء بة يةنطةييؿنت نوضزغتإء, 

ٍَ وآلتاْي ئيػالَيء, ٖةْسَيو داضيـ باْطَٗيـ نطزْيإ بؤ نوضزغتإ.  يةطة
ئَيػتا ناضزةنةئ بؤ ئةوةى بة ضؤسيةتَيهي ْةضَِطؤياْة ٖةغيت  سةوتةّ:

, خؤؾةويػيتء ئيػالَجةضوةضىء ْةتةوةيي ية َْيو ٖاوآلتيإ بآلوبهةيٓةوة
ئةويـ ية ضَيطاى ضاطةياْسْةنى بةَٖيع, نة داضَى ية بةضْاَةَإ زاية بة نطزْةوةى 
)ضازيؤء ضؤشْاَةء طؤظاضء غاييت ئةْتةضَْيت( ٖةَوو ئةواْةمشإ ئَيػتا زةغت 

 ثَيهطزووٕ.
تريؤض َوغيبةتَيهة ْابَى ٖيض ناتَيو ثَيُإ وابَيت, نة تاظة ْةَاوةء,  ٖةؾتةّ:

نطزٕ ْانات, ضوْهة تريؤضيػتإ قةت واظ ْاَٖيٓٔ, بةآلّ ثَيويػت بة باؽ يَيوة
خؤيإ َةآلؽ زةزةٕ بؤ زةضفةت وةضططتٔ, بؤية يةى يةبابةتة غةضةنيةنامنإ 

 بةضةْطاضبووْةوةى فيهطى ئريٖابيية.
ية برييؿُإ ْاضَيت, نة ثاضَيعطاضيهطزٕ ية َافةناْى ظاْاياْى ئاييين  ْؤيةّ:

بؤية ٖةَيؿة ثاضَيعةضء زانؤنيهاضى َافةناْى  ناضَيهى ٖةضة غةضةني ئَيُةية,
ظاْاياْى ئاييين زةبنيء, ٖةض َاَؤغتايةى ٖةض ططفتَيهي بَيتة ثَيؿةوة, ئَيُة 
ٍَ زةزةئ يةنَييت ظاْايإ وةى ٖةَيؿة َاَيي  زيفاعيإ يَي زةنةئء, ٖةو

 َاَؤغتاياْي ئاييين بَيت.
يةٕ خةَيهَيهةوة ظؤض داض باضى ئاظازى ضةخػاوي نوضزغتإ يةال زةيةّ:

زةقؤظضَيتةوة بؤ ؾتطةيَيهي ْةخواظضاو بةضاَبةض خواء ثَيػةَبةضء قوضئإء تةواوى 
َوقةزةغاتي َوغًَُاْإ, بؤية ئَيُة ناضَيهي زيهةى غةضةنيُإ زيفاعهطزْة ية 
َوقةزةغاتي َوغًَُاْإ بؤ ئةوةى ٖةّ ئةضنُاْة, ٖةَيـ بؤ ئةوةى زوشَٓإ 

تريةناْى خؤيإ تَيُإ بططٕ, ية ٖةَإ ناتيؿسا ٖةَيؿة  ْةيهةْة نوَْيوء يَييةوة
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غةقافةتي ئةوة ية َْيو وتاضبَيصة بةِضَيعةنامنإ بآلوزةنةيٓةوة, نة ْابَيت بةٖيض 
ؾَيوةيةى تةؾٗري بة ٖيض نةؽء اليةَْيو بهةٕء, ناضى َيٓبةضى َوغًَُاْإ ظؤض ية 

 ووضى ئاقًَُةْساْةية.تةؾٗري طةوضةتطة, بةآلّ زةبَى زيفاعيـ بهةٕ تا ية غٓ
ظؤض داضإ ية ئةصتاَى نَيؿُةنَيـء ًَُالَْيى غياغي, ئيػالّ  ياظزةّ:

بةؾَيوةيةى تةفػري نطاوةتةوة, نة ية ئةغًَي ئيػالَةوة ْيية, بؤية ناضَيهي زيهةى 
ئَيُة َٖيؿتٓةوةى ئيػالَة بة ثريؤظيى خؤى, نة بؤ ٖيض َةضاََيهي ْازضوغت 

 ئيػتيػالٍ ْةنطَيت.
ثطزَيهي بةَٖيعيـ زةبني ية َْيوإ زاّء زةظطاناْى سهوَةتء  ةّ:زواْع

َاَؤغتاياْي ئاييين, بؤ ئةوةى زةْطى َاَؤغتاياْي ئاييين بطةيةْيٓة ئةو 
 ؾوَيٓاْةى نة زةياْةوَيت.

ٖةَوو ناضئاغاْييةنيـ بؤ ظاْاياْى ئاييين زةنةئ بؤ ٖةض ططفتَيو, نة  غَيعزةّ:
بَيت يإ خؤؾي بَيت, يإ بة ثةيوةْسي بةاليةْي بَيتة ثَيؿياْةوة, دا ْةخؤؾي 

 ضؤؾٓبريييةوة ٖةبَيت ية ضاثهطزْي نتَيبء, نطزْةوةى خويي ضؤؾٓبريى.
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 يةكَيتى ساناياني 

 ئاييهى ئيضالمي كوردصتاى

 دةصتكةوتء خشمةت
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 يةكَيتى ساناياني ئاييهى ئيضالمي كوردصتاى
 تايبةمتةندئؤرطانَيكي مَيذووييء  امةسراوةيةكيد

 

 د. عبذاهلل مةال طةعيذ مةال وةيظي
 شاُاياُي ئاييِى ئيطالًي كوزدضتاْضةزؤكي يةكَيتى 

 

 

 

 

 

 
 

 بةْاوي خواي بةخؿٓسةي َيٗطةبإ
ٍَ  50ب   ة بؤْ   ةى ي   ؤبَيًي ظَي   ِطيين  غ   اَيةى زاَةظضاْ   سْى ي   ةنَيتى ظاْاي   إ ث   ِط ب   ة ز

ثريؤظبايى طةضّ ئاضاغتةى غةضدةّ ظاْاياْى ئ اييٓى نوضزغ تإ زةن ةّء بةتايب ةت     
فى ْاوض   ةء ت   ةواوى ئةْ   ساَاْى ي   ة َةنت   ةبى ت   ةْفيعىء غ   ةضدةّ يك   ةنإء غ   تا 

ٍَء ٖيُُ ةتي ٖةَوواْ  ةوة تةَ  ةْي ئ  ةّ ضَيهد  طاوة ب  ةّ    ي ةنَيتى ظاْاي  إ, ن  ة ب  ة ٖ  ةو
ضؤشة طةيؿ  ت, ٖي  وازاضّ ظاْاي  اْى ب  ةضَيعَإ ٖاون  اضى ظي  اتطو ٖةَاٖ  ةْهى د  سزيرت  
ثيؿ  إ ب  سةٕ, ب  ؤ ئ  ةوةى ب  ةَٖيعو ب  اظوى ٖ  ةَوو الي  ةى ن  اضى ضَيهدطاوةي  ى ئ  ةو           

ة بةضزةواَةنامنإ بؤ خعَةتهطزْى ظياتطى َاَؤغتاياْى ئ اييٓىء  يةنَيتيةء, ٖةوَي
 بةضظ ضاططتٓى غةضوةضىء ثَيطةي َةالى نوضزو ََيصووة ثانةنةيإ وةى خؤى ضابططئ.
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 ي    ة ظاْاي    إ وةى زاَ    ةظضاوةو ضَيهدطاوةَيه    ي ثيؿ    ةييء غةضتاغ    ةضي   يةنَي     تى
 ب ة  زَيػؤظو ظاْايةنى ةنؤَةَي زةغتى يةغةض طةآلَيةي باَيةنايةتي, ية 1970ي9ي21

 زاَةظضا. ثَيٓاو ية باضظاْى َػتةفاى َةال ضةمحةتيضاغتةوخؤي  ثاَيجؿتى

زاَةظضاْسْى ئةو يةنَيتية ظةضوضةتَيهى ََيصوويى ططْط بوو, نة تواْى وظةو تواْ اى  
ظاْايإ ية تةواوى نوضزغتإ نؤبهاتةوةء ية خعَةتى طؿتىء ية ثَيٓاو بطةوزإ ب ة  

 ضىء ْيؿتُاْجةضوةضى بةناض بَيَٓى.ٖةغتى ئايٓجةضوة

ي  ة َ  اوةي تةَ  ةْي ئ  ةو ضَيهد  طاوة ٖ  ةوضاظو ْؿ  َيوي ظؤض ٖاتؤت  ة ث  َيـء زؤخ  ةنإ   
ٖةَوو نات وةى يةى ْ ةبووٕ, ب ةَياّ ب ة خ ؤضاططيء ٖةَيوَيػ يت زَيػ ؤظاْي ي ةنَيتى        
ظاْاي  إء ثاَيجؿ  يت َ  ةالي ن  وضز, ت  واْطاوة ََي  صووي ئ  ةو يةنَيتي  ة ب  ة ظيٓ  سوويي         

ت    ةوةو ب    ةثَيى ٖةيوَ    ةضزء قؤْاغ    ةنإ خ    ؤي ي    ةئايٓطاضيء ثَيؿ    ٗاتةنإ    مبَيَٓي
بطوصتَيَٓىء ببَيتة يةنَى يةو ضَيهدطاوة ثيؿةيياْةي دَيي ؾاْاظي ٖ ةَوو الي ةنُإ   

 بَيت.

ئ     ةّ ي     ازة 
زةالي        ةتى 
خ  ؤضاططىء 
خ         ةباتء 
تَيهؤؾ   اْى 
ب   ةضزةواَى 
َاَؤغ   تايا

ْى ئاييٓية, 
سوو بووٕ, تواْيوياْة ٖةوضاظو ْؿ َيوةنإ  نة بةزضَيصايى ْيو غةزة ؾةوطتوْىء َاْ

ب  رِبٕء ببٓ  ة ض  طايةنى طةؾ  ى َْي  و نؤَةَيط  ةى خؤَ  إء زضَي  صة ثَي  سةضى ن  اضواْى         
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ظاْاي  اْى خ  ةباتطَيطى ئيػ  الّ زؤغ  تء ْةت  ةوة ث  ةوةضوةض, بؤي  ة ئوََي  س زةن  ةّ ئ  ةّ  
ي  ازة ٖاْ  سةضَيهى ظي  اتط بَي  ت ي  ة بةخؿ  يٓةوةى ط  وِضو تيٓ  ى ٖ  ةَإ ٖةغ  تى ئ  ةو          

ى, نة بة غةض بةضظى ية ثَيٓ او َيًً ةتء خ اىء ئيػ الَسا غ ةضيإ ْاي ةوةء       ناضواْة
 بووْة دَيطةى ؾاْاظى ْةتةوةيى خؤيإ.

يةنَيتى ظاْايإ بة ٖةضغَى ئاضاغتةى ئاييٓىء ْةت ةوةيىء ثيؿ ةيي ن اضى ن طزوةو     
ية غةضؾي بةضزةواّ زةبَيت, ية ضووى ئاييٓيةوة, ناض ية ثَيٓاو طةياْسٕء ثاضاغتٓى 

ى ث  ريؤظى ئيػ  الّ زةن  اتء, ئاَاصتيؿ  ى ئةوةي  ة ٖةَيؿ  ة ضووة طةؾ  ةنةى      ئ  اييٓ
ئيػ   الّ ثيؿ   إ ب   ساتء غ   ووزيـ ي   ة ث   ةيِطةو نطزْ   ى وةضبططَي   ت ب   ؤ خعَ   ةتى      

 َوغًَُاْإء طةىل نوضز.
ية ضووى ْةتةوةييؿةوة ناض زةنات بؤ بةضةو ثَيؿةوة بطزْ ى ئ ةظَوْى ْةت ةوةيىء     

افةناْى خؤى, وةى ضؤٕ ظاْايإ ٖيض ناتيـ طةيؿتٓى ئةو طةية غتةّ يَيهطاوة بةَ
زاْ  ةبِطاوٕ ي  ة خؤؾ  ىء ْاخؤؾ  يةناْى ْةت  ةوةي خؤي  إء بط  طة ب  ةو ث  ةِضى تواْ  اوة  
ثاضَيعطاضي   إ ي   ة نةضاَ   ةتى ئ   ةو َيًًةت   ة ن   طزووةء ٖ   اْى خةَيهيؿ   يإ زاوة ن   ة      
زةغهةوتى ْةتةوةيى وةى غةضوةتَيهى ْيؿ تُاْى غ ةيط به ةٕء بيج اضَيعٕ, َ ةالى      
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ؾ ار ثَيؿ ُةضطة ب وو, و ي ة خ ةباتى َةزةْيؿ سا ث اضَيعةضى زةغ هةتةناْى         نوضز ي ة  
 طةىل نوضزغتاْة.

ي    ة ضووى ثيؿةيؿ    سا ي    ةنَيتى  
ظاْاي إ ن اتى خ ؤى ن ة زاَ  ةظضا     
ب  ؤ ئ  ةوة ب  وو, خعَ  ةتى ظاْاي  إ  
بهاتء ضؤَيى َاَؤغتايإ بةضةو 
ئاغ        تَيهى ب        اف ب        ةضَيت,   

ٍَ زةزات خعَ ةتى    ئَيػتاف بةٖةَإ ْةفةؽ ناض زةناتء, بة ٖ ةَوو تو  اْاي ةى ٖ ةو
 ظاْاياْى ئاييٓى ية نوضزغتإ بهات.

بةزضَي  صايي ََيصووةن  ةي ي  ةنَيتى ظاْاي  إ ي  ة قوَيهطزْ  ةوةى طي  اْى ئاييٓج  ةضوةضيء    
ٍَ ثاضاغتٓى ئةظَوْى ٖةضَيُى نوضزغتإ ضؤَيي زي اضي ٖ ةبووة,    ْةتةوةزؤغتى يةطة

ى ئ اييٓى ٖ ةْطاوي ْ اوةو,    وةى َٖيعو ثاَيجؿتَيهى َةعٓةوى ثؿ تطريى َاَؤغ تاياْ  

ئاَ  اصتى ب  ووة ضؤس  ى ئيػ  الّ ئاوَيت  ةى طي  اْى ْةت  ةوةيى به  ات بةؾ  َيوةيةى زةب  َى  
ٍَ زيٓ  سا ثاضَيعط  اضى ي  ة خ  اىء وآلت  ى خ  ؤى به  اء           ت  انى ن  وضز واى ىَل بَي  ت ي  ة ث  ا
ْيؿ  تُاْي خ  ؤي خ  ؤف ب  ووَى, ث  ةيِطةو نطزْ  ى ٖةغ  تى َياِْطةواْ  ةء, زشاي  ةتى         

ةنيَتى صاىاياٌ ية ــــي بةدسيَزايي ميَزوو
طياىى ئايييجةسوةسيء  ةوةىــــقويَهشدى

ىةتةوةدؤطتى يةطةلَ ثاساطتيى ئةصموىى 
وسدطتاٌ سؤيَي دياسي ٍةبووةــٍةسيَنى ن  
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ضؤيىء, طوِضو تني زإ ب ة ظاْاي اْى ئ اييٓىء, يَي و ْعي و       , بريى توْس نطزْى تريؤضو
 ٍَ نطزْ   ةوةيإ يةغ   ةض ثطغ   ة طؿ   تيةنإء, ث   ةضة زإ ب   ة ثةيوةْ   سى ظاْاي   إ يةط   ة
غةضدةّ ضنيء توَيصةنإ ية نوضزغتإء, ظاْاياْى ديٗ اْى ئيػ الَى ي ة زةضةوةء,    

نؤَةآلي ةتىء,  ثَيهةوة شياْى بطياْةء, ْةَٖيؿ تٓى ظوَي ِء, ن اض ن طزٕ ب ؤ عةزاي ةتى       
ثاضاغ  تٓى زةغ  هةوتة ْةتةويي  ةنإء, ثاضاغ  تٓى ئ  ةخالقى ئ  ةو َيًًةت  ةء, ططْط  ى   
زإ ب   ة خوَيٓ   سْى ئ   اييٓىء نطزْ   ةوةى خ   وىل ضؤؾ   ٓبريىء بةغ   تٓى نؤْفطاْػ   ى   
ظاْػتىء ناض ن طزٕ ب ؤ يةندػ تٓى ف ةتوا ي ة نوضزغ تإء ض ةْسئ ٖ ةْطاوى ت طى          

ة خ واء ٖاون اضى ظاْاي اْى ئ اييٓى     يةو ؾَيوة ئاَ اصتى ئ ةو يةنَيتي ةٕء ثؿ تيوإ ب      
 ناضيإ يةغةض زةنةئ. 

ئةواْةي ية ثَيٓاو ئةو يةنَيتيةزا خعَةتيإ نطزووة, دَيطةى فةخطو ؾاْاظئ, ئَيُة 
َاْإ غتايف ئةّ خويةي يةنَيتى ظاْايإ تةقسيطَيهى بَى غٓووض بؤ ٖةَوو ئةو 

ّ ضَيهدطاوةو ثؿتطريى بةضَيعاْة زازةَْيني نة ؾَيوةيةى ية ؾَيوةنإ خعَةتى ئة
ناضةناْى بووْة, غةضبةضظئ نة ظؤضتطئ ظاْاى ئاييٓى بة زضَيصايى تةَةْى خؤيإ 
يةشَيط ئةّ ضةتطة بووٕ, ٖةوَيى ئةوإ بؤ ئةوة بووة, نة ظاْايإ وةى يةى زةغتء بة 
يةى ئريازةء غةضبةضظاْة شيإ بةِضَيوة ببةٕ, ئةضنى ئَيُة زضَيصة زاْة بة ٖةَإ ئةو 

ٖرء ضَيباظة ضةغةٕء ثريؤظةى ئةوإ, بؤية يَيطةوة زةغتدؤؾى ية ٖةَوو ْة
زَيػؤظاْى ئةو يةنَيتية زةنةئء, غًَاووى وةفاء قةزضيـ بؤ ٖةَوو ئةواْة 

 زةَْيطئ, نة وةفاتيإ نطزووةء ئَيػتا ْةَاوٕ.
ئَيُة ية ناتَيهسا ئةّ غاَييازة زةنةيٓةوة, نة طةيةنةَإء ديٗإ بة زؤخَيهي 

طريي ئابووضيء تةْسضوغيت تَيجةِض زةبَيتء, ْاوخؤي ٖةضَيُةنةَإ ثَيويػيت ْادَي
بة ٖةَاٖةْطيء يةنٗةَيوَيػيتء ثَيهةوة ناضنطزٕ ٖةية, تا بتواْني بة تةباييء 

 غةقاَطريي غياغيء نؤَةَيايةتي واقعةنةَإ بةضةو باؾرت ببةئ.
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ن    اضواْي ظاْاي    إ  ي    ةنَيتى ظاْاي    إ وةى تةواون    ةضي ئاَاصت    ة غ    رتاتيصيةنإء     
يةضواضض   َيوةي فانت   ةضي ثاَيجؿ   يت قةظي   ة ْةت   ةوةييء ْيؿ   تُاْيةنإ ب   ةضزةواّ      
زةبَي      تء, ثؿ      ت ئةغ      تووض ب      ة ٖاون      اضي ظاْاي      إء زَيػ      ؤظيإ بةضاَب      ةض    

 بةضشةوةْسيةناْي ْةتةوةنةَإ  تَيسةنؤؾَى.

ةؾي ية ئةوةي يةَاوةي ضابطزوو ْةنطاوة يإ ية تواْا ْةبووة ؾايةْي يَيبوضزْة, ئةو
ناضو بةضْاَةي ئايٓسة بةْياظئ بيهةئ, ثَيويػيت بة ثاَيجؿيتء ٖاوناضي ٖةَوو 
اليةنة, بة تايبةت زةبَى سهوَةتء اليةْي ثةيوةْساض ئاوِضي دسزيرت ية يةنَيتى 
ظاْايإ بؤ بة ئةصتاَساْي ثطؤشةو ٖةْطاوةناْي ية خعَةتهطزْي َاَؤغتاياْي 

ْي ثةياَي َياِْطةويء ْةَٖيؿتين ٖعضي ئاينيء خوَيٓسْي ئيػالَيء طةياْس
توْسِضةوي بساتةوة, ْانطَى ٖيض نةؽء اليةَْيو زةغتوةضزإ ية ناضو ثيؿةي 
ظاْايإ بهات, بططة ئةضنة ٖةَووإ ضَيع ية ظاْايإ بططٕ يةو ثطغاْةي ثَيويػت بة 

 ضاوَيصي ئةوإ ٖةية.

اضة ٖةَووإ بةو ثةِضي يةنَيتى ظاْايإ َاَيي ٖةَوو َاَؤغتاياْي ئاييٓيةء خواظي
ضَيعو ثاضاغتين ثَيطةي ظاْايإ َاَةَية بهةٕء بة ثَيؿٓياضو ثاَيجؿيتء خؤ 
بةخاوةْساْإء ٖةغيت بةضثطغياضَيتى خعَةتي يةنرت بهةئء غةضوةضيء ؾهؤي 
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ٍَء نؤؾؿى ٖةَوو ئةواْةى ية ثَيٓاو  ئةو ناضواْة بجاضَيعئء دَيطةى خؤيةتى ٖةو
اْايإ ناضيإ نطزووة, بةضظ ضابططئء ِضَيع ية َاْسوو ئةو يةنَيتيةء خعَةتى ظ

 بوْيإ بططئ. 

زووباضة ْيو غةزة خعَةتء تةَةْي ثِط ية ؾاْاظي يةنَيتى ظاْايإ ثريؤظ بَيت, 
ٖيوازاضّ ئةو يازة بةخَيطو خؤؾى بؤ ٖةَوو اليةى بطةِضَيتةوةء َٖيعَيهى تاظةو 

 ْوَيـ بةو يةنَيتية بسات.
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 ياٌء ثةدما طايَةي ناسنشدٌيةنيَيت صاىا
 

 يالْيةخ الٍةد الةَ
 ي ئاييين ئيطالًي كوزدضتاْشاُاياُيةكَيتى  زؤكيةض جَيطسي

 

 ظضاْ سْي ةزاَ ضةغ  ةب ةزةغ   ْيو ِضبووْيةتَيج يةبؤْ ةب
 ةوةنوضزغ   تاْ ئيػ   الَي ئ   اييين ظاْاي   اْي نَييتةي   
 ظاْاي    اْي َووةٖ     يةئاِضاغ    ت ثريؤظب    ايي ضَرتئةط    

 ةي   ض  ؤٕ ىةو ٖي  وازاضئ ,ئةن  ةز غ  تإزنوض ئ  اييين
 ءؾ  لةضَةغ ظاْاي  إ نإةقؤْاغ   طؿ  ت ةي   ِضاب  طزووزا

 يةوةت  ةْ ئاظاضي ءتةظيةئ ءخؤؾي ةي بووٕ ْطةثَيؿ
 ةزضَي     ص زاٖ     اتووف ةي      ةؾ     َيو َإةٖ     ةب ,خؤي     إ

 ٕةخ    او ظاْاي    إ نَييتةي     ,ٕةب    س ناْيإةت    ةخعَةب
 ّةئ    ْيةَ   ةت َي   صاييزضةب ةيةغ   اَي صتاةث    زضَي   صي َْيهيةَ   ةت ءد   وإ ِضابطزوويه   ي

ٕ  ةي   ةن    يةطؤِضاْهاضياْ   وةئ    يةَياْ  ةي ةِضَيهد  طاو  نَييتةي    ةِضووياْ  ساو نوضزغ  تا
 تيةخعَ ,ةبوو وخؤيةِضاغت طوِضو ءضّةط ييةئاَاز ةضاالناْ ةخؤبطزوواْ ةي ظاْايإ
ّ  ثريؤظي ئاييين ةب ةنطزوو ٕ  و ٍةط   و ئيػ ال  ِضوويةي   ئ اييين  ظاْاي اْي  و ْيؿ تيُا

 ةؿ                َيةٖ ةوةئاييٓي                
 ةب    وو َٖيعةب     ضططيهاضَيهيةب    
 ثاضاغ   تينء ياْ   سٕةط ثَيٓاوةي   

 ءئيػ      الّ ث      ريؤظي ئ      اييين
 ةوؾ  تةضِ ةي   ن  طزٕ ثاضَيعط  اضي

 وةَيط             ةنؤَ ناْيةضظةب             
 ت       ريؤضو يةوةْطاضبووْ       ةضةب

 ؾ َيواظَيهي  ةب   ويةتوْسض بريي



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

42 

 ضانػ       اظي و ةواْ       ةَياِْط
 ةبيٓي  و خ  ؤي ِضؤَي  ي ةخواظاْ  

  ,َوغًَُإ ةوةٖؤؾيانطزْ ةي
 شي  إ ةوةثَيه   تيةباب   ضةغ  ةي
 ءئ ايني  ءنإةوةت  ةْ َْيوإةي

 ضَيُيةٖ       ةي       ئاييٓعان      إ
 ٕ  يةِضواْط       ةي       نوضزغ     تا

 ئيػ     الّ ث     ريؤظي ئ     اييين
 ءييةوةت            ةْ ِضوويةي            

 نَييتةي   ضيةضوةث ْيؿتيُإ
 ؾ     اضةي و ؾ     ارةي ظاْاي     إ

 َووةٖ       ةي       ة,ؾ     ساضبوو ةب
 نوضزغ   تإ ةي    نإةؾؤِضؾ   

 ة,ب      وو ضض      اويإةب وضيةز
 و يغياغ              ِضوويةي             

 و تيةَياي  ةنؤَ و ِضؤؾ  ٓبريي
 ةب   يؿنتةط بؤ ,َإةنةيةط ِضظطاضخيواظي باتيةخ بطزْي ةوةثَيؿ وةضةب بؤ ضباظيةغ

  .ةخؿيوةب ةثَيٓاو ّةي ٖيسيةؾ يإةز خؤي واناْيةضِ ةَاف
 َْيوةي تيةبطاي ءباييةت ونطزْيةثت بؤ ةوَييساوةٖ ةَيؿةٖ ظاْايإ نَييتةي

 مشإةَيطةب تيةتايبةب نإةغياغي ةْةالي ءؿيتطةب َإةنةتةَيًً ناْيةِضَيع
  !ةئيساضبةزوو  بوو نوضزغتإ  ةن خؤةْاو ططيػيةْ ِضيةؾ ناتيةي  ةيةوةئ
 تووْسو ْسيةيوةث َياّةب فةب زوو ةب بووٕ ظاْاياْيـ نَييتةي واقيع َطيةئ ضةبةي

 بؤ ووٕض ةن ,بووةٖ َْيواْيإةي ةوةطؤِضيٓ ةْاَ واّةضزةب بووةٖ َْيوإةي تؤَييإ
 ةي ِضَيهدطاو ّةنةي ,نطزةز ناضيإ تيِ ىةي ىةو ضَيِةٖ يةوةضةز ةي نؤْفِطاْؼ
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 ظاْايإ, تيةخعَ ِضووي ةي بوو ظاْايإ نَييتةي ةوةططت نيإةي ةن نوضزغتإ
 بَيت تواْايةي يةوةئ ةظضاوةزاَ ظاْايإ تيةخعَ بؤ ةِضَيهدطاو  ّةئ ظاْايإ نَييتةي

 . يهاةز و تيةنطزووي
 

 

 
 
 

 َاَؤغتا َةال دةالٍء ؾَيذ ستُس غعيس ضةَةظإ بووتي  
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 و وضاٌ بيَ تيةخضم طالَ دماةث
 دا ىيؼتناٌ و ئايني ثيَياو ةي قوسباىيذاٌ

                  

 زازةس ييٌةخ ؾريةب زنتؤض
 عَيساق زاُيةُوَيِ ُيةجنوًةئ زؤكيةض جَيطسي

 

 َاَؤغتاياْى ءظاْايإ ضؤَيي ََيصوو زضَيصايي ةب
 و ضضاووةب نوضزيسا يةَيطةنؤَ َْيو ةي ئاييين

 ةضؤَي وةئ ٖؤيةب واَيـةضزةب ,ةبوو زياض
 َايةبٓ ةببٓ ةتواْيوياْ ةوةياْةضةناضيط
 ىةيةشَاض وة غياغي, ءتيةَيايةنؤَ واييةئاؾت

 ةببٓ ةتواْيوياْ ةئاييٓياْ ةتييةغايةن وةي
 زوايةي ىةي ةؾؤِضؾ وايةثَيؿ ءْطةثَيؿ

 ناْيةدياواظ ةقؤْاغ ةي ٕةبه نوضزغتإ ييةط تيةضايةضاب و نوضزغتإ ناْيةنةي
 . يإةنةْيؿتُاْ بطزْيةِضَيوةب و ئاظازي ةب يؿنتةط بؤ نوضززا ييةط باتيةخ

 ةضنطزةغ ضوةضاب وةئ ْاوي ََيصووزا, قؤْاغةناْى يةظؤضب ةي بيٓنيةز فةبؤي
 يإةنةوةتةْ واناْيةض ةزاواناضيي ءخواغت ويةثَيؿِط ةن وَيتةنةز زياض ةئاييٓياْ

 ياْيـ ْيؿتُإ, ةي ةبوو ةوةووضخػتٓز يإ ْووغيإةضاض ظؤض داضيـ و بووٕ
 . نطاوٕ ٖيسةؾ فةواْةي ىةيةشَاض تةْاْةت و ئاظاضزضاوٕ, و نطاوٕ ظيٓساْي

 فايةَػت الةَ زوةممةست قاظي و ثريإ عيسيةغ ؾَيذ و ٖطيةْ يسويًََايةعوب ؾَيذ
 يإةنةْيؿتُاْ و ئايني تةخعَ ةي ةن ٕةثياواْ ةيَةن وةئ يةمنوْ زياضتطئ باضظاْي

 يةضَيط ْطيةثَيؿ زا غيةنةتان وَييةٖ يةضواضضَيو ةي وةزاو وَييإةٖ ضتطئظؤ
 . ََيصووزا ناْيةدياواظ ةقؤْاغ ةي بووٕ تَيهؤؾإ و باتةخ و ضظطاضي

 ةطاتةز تا نوضزغتإ باؾووضي ةي باتةخ بووْي طؿتطري و غجَيهطزٕةز ةب َياّةب
 ءططَيتةز ةوةخؤي ةب ييةضَيهدطاو فؤِضََيهي ةوَياْةٖ ّةئ يًوٍ,ةئ ؾؤِضؾي
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 ئاييين ظاْاياْي نَييتةي ْاويةب ئاييين َاَؤغتاياْي بؤ ىةنَيتييةي ضصتاّةغ
 بوو, تةتايب ييةثيؿ ْيؿتُاْي و ئاييين ضَيهدطاوَيهي ةن نوضزغتإ, ئيػالَي

 1970ي9ي21 وتيةضَيهه  ةي باضظاْي, فايةَػت الةَ بووْيةئاَاز و ضاوزَيطي ةب
 .ظضاةزاَ ويَيطةٖ ثاضَيعطاي تييةنايةاَيب يةْاوض يةَياَيةط ةي

 ثطغي ضزووةٖ غتينةب ةوةثَيه ةي باضظاْي فايةَػت الةَ تَيٗعضيين و ةوةبرينطزْ
 ضَيهدطاوَيهي ظضاْسْيةزاَ بؤ بوو نيةضةغ ضيةٖاْس ٖؤناضو ئايني ءْيؿتُإ

 ةتاوةضةغ ةي ةنةضَيهدطاو ةن بوو ةوةؾةيةغؤْط وةي ضةٖ ْيؿتُاْي,- ئاييين
 ةْسييةوةضشةب ئاغت ةي وةنطزووةْ ضاَؤفةف يةثطغ زوو ّةئ ئَيػتا ونةتاو

 .ةْاو بوْيات خؤي ناْيةئاَاصت و ةنطزوو ناضي ئايني و ْيؿتُإ باَياناْي
 بعاظي ََيصووي زضَيصاييةب نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي نَييتةي

 ءضَيُٓايي ةي ةبووةٖ زياضيإ و ضضاوةب ضؤَيي نوضزغتإ ييةط ضظطاضخيواظي
 طياْي ةب خسإةباي ءنوضزي يةَيطةنؤَ ىةوةٖؤؾياضنطزْ ءئاَؤشطاضيهطزٕ

 ءتيةَيايةنؤَ واييةئاؾت ءنإةتييةَيايةنؤَ َاةبٓ ونطزْيةثتءييةيَيبوضز
 وتاضو يةضَيط ةي واَيـةضزةب. زا ئايني ْاوي شَيط ةي توْسِضؤيي بريي يةوةتهطزْةض
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 نيةضةزووب ةي ةضَيط ةزاو وَييةٖ ةوةييٓئا ظاْاياْي اءَاَؤغت ناْيةئاَؤشطاضيي
 ةوَييساوةٖ بووبَيتةٖ فةيةؾَيو وةي ؾتَيهي  ضةطةئ َيطازاوةنؤَ َْيو ةي بططَيت

 .ةوةبَيت مةظ و بهات ةْةؾةت ٖيًَََيتةْ
  زا عَيطام ناْيةغياغيي ةتؤتاييتاض ةَةغيػت ةي
 ,ةبوو ضاوَيعيساةث ةي دؤضَيو و الواظي ةي نوضزي ؾؤِضؾي ةن يةناتاْ وةئ تةْاْةت 
 ةوةئاييٓي َاَؤغتاياْي يةضَيط ةي نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي نَييتةي
 يةضَيط ةي ءةوةزاَطنَيت ضيةضوةْيؿتُاْج ٖعضي و باتةخ َؤيةشيً ةيَٗيؿتووةْ

 نوضزي ؾؤِضؾي ئاَاصتي َإةٖ ضةغةي َيهيإةخ ضَيٓيؿاْسإ, و ئاَؤشطاضي و وتاض
 شَيط ةي ويػتةز يإةْ ةن يةالواْ وةئ ضَيطاي يةوةضةهضؤؾٓ ةبووْ و ةوةَٖيؿت

 ةي يةوةئ بوو ٖؤناض فةَةئ و ةوةمبَيٓٓ َياواضزٕةٖ و ظؤضزاضي و ظؤَيِ َيةغيػت
 ٕةبه باتةخ ةي ضوو الو ءْرةط ظاضإةٖ نوضز ناْيةؾؤِضؾ يةوةغتجَيهطزْةز ناتي

 .يإةنةْيؿتُاْ ئاظازي ثَيٓاو ةي َيططٕةٖ فةضةؾ نيةض و
 وايز ةي                    

 ةِضيٓ                   ةضاث
 يةط               ةظْةَ

 ٖاضىةب                     
 ىلةط         ى1991

 نوضزغ     تاْيـ
 نوضزغ  تإ ضَيُيةٖ   تيةسهوَ   ءَإةضي  ةث ظضاْ  سْيةزاَ ءنوضزغ  تإ باؾ  ووضي ةي  

 ةي   ةطَي  ِطاو ططْط  ي ضؤَي  ي نوضزغ  تإ ئيػ  الَي ئ  اييين ظاْاي  اْي نَييتةي   ةزووب  اض
ٕ  ثؿتيواْي  وةئ   ن وضزيء  ْ وَيي  غياغ ي  ظَووْيةئ   ثاضاغ تين  ءضخػ نت ةغ ءن طز

 نَييتةي    و ضشا ثَيٓ   اوزا ةي    ظؤضي خ   وَيَٓيهي ٖ   ات غ   تةزةب ةن    فةوتةنةغ   تةز
 ةن    ىةؾ   اْاظيي ةي    ةبووةْ    فةب    ب   َي نوضزغ   تاْيـ ئيػ   الَي ئ   اييين ظاْاي   اْي

 ثاضاغ  تٓيساء نوضزغ  تاْيء ظَوَْيهيةئ   ظضاْ  سْيةزاَ ثَيٓ  او ةي   ب  وو  ٖيسبووٕةؾ  
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 ن   اْيةضيع َْي   و ةي    نيإةي   ةشَاض ةن    ب   ووٕ ٖيسةؾ    ئ   اييين َاَؤغ   تاي ْسئةض   
 .تريؤضٕ غيتةز ٖيسيةؾ نيؿيإةيةشَاض و بووٕ زاةضطةثَيؿُ

 ئَيػتا نوةتاو ةوةِضيٓةضاث زواي ةي نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي نَييتةي
 ةي ةْاو يةوضةط ْطاويةٖ ْيةزةَ يةَيطةنؤَ ئاييٓيي ضَيهدطاوَيهي ىةو

 ياَيةث ناْطرينطزْيةي ءتطَيوةض شَيط ةي ئاييين َاَؤغتاياْي يةوةنؤنطزْ
 ءغياغي ءْيؿتُاْي ةثطغ ةي تةْاْةت ءئاييين بواضي ةي َاَؤغتايإ

 ئاييين زيايؤطَيهي زضوغتهطزْي ءنإةضةغةضاض زوايةب ِضإةط ءنإةتييةَيايةنؤَ
 .نوضزغتإ ناْيةدياواظ ئاييٓعا ءئايني ءةوةتةْ ّةضدةغ َْيوإ ةي شيإةوةثَيه و

 واّةضزةب نوضزغتإ, ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي نَييتةي فةئاَاصتاْ ّةئ َووةٖ بؤ
 و ةوةبووْ ْوَي وَييةٖ ةوةناْييةنؤْطط غيُيٓاضو وةوةنؤبووْ نؤِضو يةضَيط ةي

 تواْاو ثَييةب ءنوضزغتإ ناْيةثَيهٗات ّةضدةغ ٍَةطةي ةزاو خؤطوصتاْسْي
 خوٍ ةي زٕؾساضيهطةب بؤ وَيات يةوةضةز ةتةْاضزوو َاَؤغتاياْي تةضفةز بووْيةٖ
 ضةغةي ةبوو باؾي ضيةناضيط فةَةئ ةن نإةتييةوَيةَْيوز ةنؤْفطاْػ وةنؤْطط و

 .ةَاَؤغتاياْ وةئ تاني ضةغةي ْوَيى ظَووْةئ ضططتينةو ءضؤؾٓبرينطزٕ ظياتط
 ططْط        ي ضؤَي        ي 

 باَي        اى ىةييصْ        
 ناْىةييصْ    تواوةف   

 ةي    نإةيك    فت   واى
 ضَيُيةٖ                             

 نوضزغ                    تإ,
 ئيػ  الَي ئ  اييين ظاْاي  اْي نَييتةي   ناْيةْطخ  ةب ةتوةغ  تهةز ةي   ةي  ةزيه نَيهيةي  

 ةن   ٕةبه   ةنَيؿ  اْ وةي   ظؤضَي  و ضيةغ  ةضاض ةوةي  ةضَيط وةي   ةتواْيوياْ   و نوضزغ  تإ
 ةنَيؿ   نوةت  او ةبط  ط ةوةئاييٓي   و غياغ  ي ىةنيؿ   ةي   ضةٖ   ةوةثَيؿ   ةزَيٓ   ةضؤشاْ  

 طزْيَيهةٖ   ةوةثَيه   ب  ؤ ةب  وو ضةخؤؾ  ه ةضَيط   فةَ  ةئ نإ,ةئابووضيي   و تيةَياي  ةنؤَ
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 يةوةبريخػتٓ و َيهيةخ شياْي يىةئاغووز و ئاييٓعانإ و ئايني ءةوةتةْ ّةضدةغ
 .َيطازاةنؤَ َْيو ةي تطغي خوا ةي و تةضيعةؾ َاناْيةبٓ
ٍَ صتاةث ِضبووْيةتَيج زواي ةي  وةئ ةثَيويػت ظاْايإ نَييتةي ظضاْسْيةزاَ ضةغةب غا
 ياَيةثةن يإةنةثريؤظ ةياَةث ياْسْيةط ةي بَيت واّةضزةب ةَيؿةٖ ىةو ةنَيتيةي

 .  نوضزغتإ ةي ةشياْةوةثَيه ءباييةت ءتيةبطاي
 ضابطزووزا ةي ضؤٕ ىةو نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي نَييتةي ٖاةضوةٖ

 ,ةنطزووةْ نإةغياغيي ةتةباب َييةتَيه وخؤي ةثاضاغتوو خؤي خؤييةضبةغ
 ةي ويـةئ بجاضَيعَيت خؤي ْيةالي بَي و خؤييةضبةغ ظياتط وزوافةَةي بؤ ةثَيويػت

 . تساةضيعةؾ َاناْيةبٓ يةضَيو ضواض
 و ْطةٖاوئاٖ بووْيةٖ ططْطي ضةغةي ختةد ظامنةز ثَيويػيت ةب ناتسا َإةٖ ةي 

 و نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي نَييتةي َْيوإ ةي ةوةَةبه ظياتط ٖاوناضي
 وَيات, يةوةضةز ةي ض و ْاوخؤةي ض ةزيه ناْيةوباْطدواظيي ئاييين ظطاةزاَوز

 ناضوباضي و وقافةئ تيةظاضةو ٍَةطةي ةن يةْطييةَاٖةٖ و ٖاوناضي وةئ تةتايبةب
 .بهطَيت َٖيعتطةب و وتطةثت ةيةٖ نوضزغتإ ضَيُيةٖ تيةسهوَ ئاييين

 ةثَيويػت نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي نَييتةي توايةف ناْىةييصْ ةي
 ثػجؤِضو تيةئافط يإةز ئيػتازا ةي ةضوْه َيتبهط تإةئافط ؾساضيةب ضاويةض

 باَياي ْيةصتوَةئ ْاو ةبَيٓ بهطَيت خؤف بؤ يإةضَيط ةثَيوغت ةن ٕةٖ ظاْاَإ
 ثطغَيهي ضةٖ يةباض ةي ةن ىةتواياْةف وةي ضبطرييتةو تواْاناْيإ ية غوز تواوةف

 .نطَيتةضزةز نوضزغتإ ضَيُيةٖ ةي ةوةضعيةؾ
 ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي نَييتةي ظضاْسْيةزاَ يةغاَي صتاةث يياز يةبؤْةب نؤتاييساو ةي

 ئاييٓى َاَؤغتاياْى ظاْايإء ّةضدةغ يةئاضاغت ضّةط نيةثريؤظبايي نوضزغتإ
 .خواظّةز بؤ واَييإةضزةوب وتٔةضنةغ ٖيواي ّءةنةز نوضزغتإ ويػتىةخؤؾ
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 تيؼهيَو ية طةس سؤيَى طشىطء ثشِ بةٍاى

 ًى صيَشِييى يةنيَتى صاىاياىذاا ية يادى يؤبيَئةدمومةىى بايَاى فةتو

 بة ثَيٓوغى: خ. ز. سةغةٕ ؾَيذ خاييس َوفتى
 ضةزؤكى ئةجنوًةُى باَهاى فةتوا هة كوزدضتاْ

 

 بة ْاوى خواى بةخؿيٓسةى
 َيٗطةبإ

احلُس هلل ضب ايعاملني ٚايصال٠ 
ٚايػالّ ع٢ً غٝسْا ذلُس 
األَني ٚع٢ً آي٘ ٚأصحاب٘ ايغط 

تابعني هلِ بإحػإ املٝاَني ٚاي
 إىل ّٜٛ  ايسٜٔ أَا بعس:

يةنَيو ية ٖةضة ؾاْاظيةناْى يةنَيتى ظاْاياْى ئيػالَى ية نوضزغتإ ٖةض ية 
تا ئةَِطؤ بطيتيية ية زاَةظضاوةى فةتواى  1970/ 21/9غةضةتاى زاَةظضاْسْيةوة ية 

ؾةضعى يَيصْةى باَياى فةتواى ئةوغاو ئةصتوَةْى باَياى فةتواى ئَيػتاو 
ٖةيهةيييةتى يكةناْى ية تةواوى باؾوضى نوضزغتاْسا, نة بة ؾاْاظييةوة بؤ 

خاى و خةَيهسا تَيسةنؤؾَيت, وة  ءَاوةى ثةصتا غاَية بة بَى وضإ ية خعَةتى ئايني
بؤ َاوةى زوو غاَية بةْسة ؾةضةفى غةضؤنايةتى ئةو ئةصتوَةْةى ية ئةغتؤ 

ةَى يةنَيتى ظاْايإ نة ية ططتووةو ثَيى غجَيطزضاوة, ية ثاف نؤْططةى ؾةؾ
 ية ٖةويَيطي ثايتةخت بة غةضنةوتويي بةغرتا. 26/7/2018 25ضؤشاْى 
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ئةَيبةتة ئةصتوَةْى باَياى فةتوا ثَيهٗاتووة ية باؾرتئء ؾاضةظاتطئ ظاْاياْى 
خؤبةخؿى ثػجؤِضى فةتوا ية غةضتاغةضى نوضزغتإ بةو ثةِضى يَيٗاتوويي 

َيٓاو بةضدةغتةبووْى نؤَةَيَيو ئاَاصتى بةضظ نة ؾةويإ خػتووةتة غةض ضؤش ية ث
 ءثِط بةٖاى ئةو ئةصتوَةْة ْوَايإ زةنات يةو ئاَاْر ءضؤَيى ططْط

 غرتاتيصياْةيـ بة ؾَيوةيةنى نوضت بطيتني ية:

يةنِطيعى َيًًةتى نوضزى َوغًَُإ ية شَيط ضةتطى يةى زاَةظضاوةى فةتواى  يةنةّ:
 وَةْى باَياى فةتوازا زةبيَٓيتةوة.تؤنُةزا نة بة فةضَى خؤى ية ئةصت

و زةغةَياتساضاْى َيًًةتى نوضزى  ثابةْسنطزْى ظياتطى َيًًةت بة طؿتى زووةّ:
َوغًَُإ بة تايبةت بة ؾةضيعةتى ثريؤظى ئيػالَةوة وةى تانة َةضدةعى فةتوا بؤ 

ثةْسياضو   ءغةضاْػةضى نوضزغتإ ية ضَيطةى زةضنطزْى فةتواى زضوغت
 نػاظي.ئاَؤشطاضى ضا

ٖةوَيى َاْةوةى َيًًةتى نوضز بة  غَييةّ:
يةنجاضضةيي عةقيسةو بريوباوةضةوة ية غةض 
ضَيباظى طةوضة ثياواْى ئةًٖى غوْٓةتء 
دةَاعةت ية ئوغوَيى زيٓساو ثةيِطةوى فيكٗى 
ثَيؿةواَإ ئيُاَى ؾافيعى)ضمحة اهلل( طةوضة 
َودتةٖيساْى ئةو َةظٖةبة ية فطوعى فيكٗيسا, 

ضَيباظو ثةيِطةوة زَيٓييايىء ظةَاْى ضوْهة ئةو 
يةنجاضضةيى نوضزغتإء يةنِطَيعى نوضزاْى ٖةضضواضثاضضةى نوضزغتاْة, وَيِطاى 
ئةوةى ضةْطساْةوةى سةقيكةتى ثَيؿيٓةناْى ظاْاياْى نوضزة ية ْاوةوةو زةضةوةى 

ى ئةّ ٖةَيكوَياوى خوز ءنوضزغتاْسا بة زضَيصايى ََيصووى ثِط ية غةضوضييإ
 ئوغوَيى َيًًةتى نوضز. ءغةزإ غاَيى ثةيِطةوى فيكٗىاْةيةو ْاَؤ ْيية بةْيؿتيُ
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ئةصتوَةْى باَياى فةتوا ية نوضزغتإ تواْيويةتى ية تةَةْى نةَى خؤيسا  ضواضةّ:
بة تايبةت يةّ زوو غاَيةى زوواييسا زةيإ فةتواى توَيصيٓةوةيى ؾيتةَيهاضى 

تى نوضز بة تايبةت بهات, ية َيًًة ءثَيؿهةف بة ئوممةتى ئيػالّ بة طؿتى
تَيهِطاى بوواضة ديادياناْى فيكٗى ئيػالَيسا بة نةَيو وةضططتٔ ية توضاغى فيكٗى 
ثِط ية ئةغاَيةتى َةظٖةبى ثريؤظى ئيُاَى ؾافيعىء غَى َةظٖةبة فيكٗيية 

اجلُع بني ثريؤظةنةى تطيـ, ئاوَيتة ية تةى فيكٗى ٖاوضةضخسا بة ؾَيواظى )
( واتة: نؤنطزْةوةى ئةغاَيةت ية تةى ٖاوضةضخييسا زووض ية األصاي١ ٚاملعاصط٠

 ئيفطات و تةفطيت.

ئةصتوَةْى باَياى فةتوا تواْيويةتى تا ئةْساظةيةنى باف نؤْرتؤَيى فةوظا  ثيٓذةّ:
ية فةتوازا بهات, بة ٖؤى ثةيِطةوَيهى ْايابى تايبةت بة خؤيةوة نة بة ْاوى 

يف نٛضزغتإ ـ املبازئ ، ايطٛابط، األٖساف،  املٓٗر ايعاّ يًُذًؼ األع٢ً يإلفتا٤)
زاْاْى ثَيبةخؿطاو ثاؾإ بةنؤى  ء( نة بةْسة ؾةضةفى ْوغنيايبٓٛز، ايتعًُٝات

 ءزةْط دَيهري نطا وةى ثةيِطةوى ئةصتوَةْى باَياو ية َةنتةبى تةْفيعى
غةضنطزايةتى يةنَيتى ظاْاياْيـ زيػإ ئيكطاض نطا بة نؤى زةْط و بة غوثاغةوة 

و يةنَيتى يل و ثةٍ و ثؤى زاَةظضاوةى فةتواؾإ بةضاخ طةياْسضاو و بة تَيهِطاى ثا
ء يةى ئاَاصتى ية يةنِطيعى ءٖةَيوَيػتى ظاْاياْسا بًَاو نطايةوة ية ثَيٓاو يةى 

 كؤبووُةوةي ئةجنوًةُي باَهاي فةتوا
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ؾًطريى ططتٓةبةضى ضَيباظى ئيعتيساىل  ءو زوضنةوتٓةوة ية توْسِضةوىفةتوازا
ؾوَيٓهةوتٓى بةضزةواَى ضوخػةتى  ءتةيفيكات ءَةظٖةبى زووض ية زةَاضطريى

 ثةضيِطةوة فيكٗييةنإ.
ى ْوَيبووْةى ئةصتوَةْى باَياى فتوا: دياواظى ية َْيوإ فةتواناْى يَيصْة ؾةؾةّ:

و ئةصتوَةْى باَياى فةتوا ية ئَيػتازا نة زضَيصةثَيسةضى باَياى فةتوا ية ثَيؿوزا
 ةضةنييةوة:يَيصْةى باَياى فةتواية بةزى زةنطَيت ية غَى ضووى غ

أ  تواْيُإ ظؤضبةى فةتوانامنإ يةّ ئةصتوَةْةزا ية َاوةى زووغاَيى ضابووضزووزا 
تةضديشاتى  ءو َوقاضةْاتتوَيصيٓةوةيى تةئكيًى بةَيطةزاض فةتواى بةسػى

فيكٗيية بة ضةضاوططتٓى ضواضضَيوةى ئوغوَيى َةظٖةبى نوضزإ )ؾافيعييةنإ(, 
ا ظياتط فةتوانإ نوضت و نةَرت بةَيطةئاَيعو بةسػى بةَياّ ية يَيصْةى باَياى ثَيؿوز

 يةخؤ زةططت.
ب   ضواضضَيوةى ناض و زائريةى دوططافياى يَيصْةى باَيا ية ثَيؿوزا بة ؾَيوةيةنى 
غةضةنى تةْٗا ٖةويَيطى ية خؤ زةططت بوو, بةَياّ ية ئَيػتازا ئةصتوَةْى باَياى 

ضزغتاْى تةْيوةو نؤْرتؤَيى فةتوا دوططافياى ناضو فةتواناْى غةضتاغةضى نو
و ية ضَيطةى غايت و تاْسا تا ئةْساظةيةنى باف نطزووةفةتواى ية نوضزغ

يَيصْة فةضعييةناْيةوة ية غةضاغةضى نوضزغتاْسا بة خَيطاييةنى باف ضاطةياْسٕء 
ية ٖةَوو زوْيازا َوغًَُاْاْى نوضز بة  ءفةتواناْى زةطةَيٓسضَيتة دَيطة َةبةغت

وزَةْسو بةٖطةَةْس بنب ية تَيهِطاى فةتوانإ يإ ثطغياضةناْينت تايبةت زةتوأْ غ
 بطةَيٓٓة ئَيُةوة بة ٖؤى غوزوةضططتٔ ية تةنٓةيؤشياى غةضزةّ.

ز   غٓوضى فةتواناْى يَيصْةى باَياى فةتوا يةو غازا ظي اتط ب واضى ض ةَهةناْى وةى     
وابى َاَةَي  ةى ت  ةَيام و ْيه  احءخويع و ف  ةضائيعو س  ةيًى ْيعاع  ات و ٖةْ  سَيو ي  ة ئ  ةب

يةخؤ زةططت, بةَياّ ية ئَيػتازا ئةصتوَةْى باَياى فةتوا غوثاؽ بؤ خوا وَيِطاى ئ ةو  
بواضاْةى نة بامساْهطز ضواضضَيوةى طؤِضةثاْى طوفتوطؤو وتووَيصو توَيصيٓةوةناْى 
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ظؤض ف       طاواْرتةو 
ض             ةَهةناْى 
ئيػ                  اَلسى  
نؤَ        ةَيطا ب        ة 
زةغةَياتساضو ب َى  
زةغ             ةَياتةوة 

 (طع١ٝايطاعٞ ٚاي)
ٖ                      ةضوةٖا 

ئاط  ازاضى ي  ة ب  طئء  ءض  ةَهى زازث  ةضوةضى نؤَةَياي  ةتى و قةَياض  ؤنطزْى طةْ  سةَيى
فةضَإ بة ض انةو ْ ةٖي ن طزٕ ي ة خطاث ةو ض ةَهى غياغ ةتى         ءنَيؿةناْى َيًًةت

ئ ةييهرتؤْى ٖاوض ةخيـ    ءَةغ طةفى  ءبابةتةناْى فيكٗى َاَةَيةى َ ايي  ءؾةضعى
اْةزا زةي إ ف ةتواى ْاي ابى تَي طو تةغ ةىل ب ة       يةخؤ زةططَيت و يةو بوواضة ٖةغ تيياض 

ٖ  ةضزوو ظَ  اْى ن  وضزى و ع  ةضةبى زةضن  طزووةو ي  ة غ  ايتى ف  ةضَى خؤي  سا ب  ة ؾ  ى    
( بًَ اوى نطزووةت ةوة, ن ة زةت واْني بًَ َئ      www.zanayan.orgفةتوا ي ة غ ايتى )  

ن  ة ي  ة ضووى َٖي  عى بةَيط  ةو   : ب  ةبَى ٖ  يض غ  ؤظو ب  ةو ث  ةِضى َتُاْ  ةوة بابةتياْ  ةوة   
ْةناْيةوة ي   ة ثَيؿ   ةوةى ظؤضب    ةى ظؤضى ْاوةْ   سو َةاةع   ة فيكٗيي    ةناْى     بؤض   و 

ئةَِطؤى ديٗاْى ع ةضةبى و ئيػ الَييةوة خ ؤى زةبيَٓيت ةوة غ وثاؽ ب ؤ خ وزا. ي ة         
ٍَ ئةوةيؿسا نة ية ضووى تواْاى َاززييةوة ئةصتوَةْى باَياى فةتوا ية نوضزغتإ  طة

و نؤِضبةْسة فيكٗييةناْى ت طةوة,  ٖيض تواْايةنى ْيية, بة ثَيطةواْةى زةظطاو ْاوةْس
ب  ةَياّ ْ  ةبووْى َ  اززةو زةع  ِ ْةبووةت  ة بةضبةغ  ت ي  ة بةضةوثَيؿط  ووْى ئ  ةّ زةظط  ا    
ؾهؤزاضةى فةتوا ية ٖ ةضَيُى نوضزغ تاْسا ب ة ٖيُُ ةتى ئةْ ساَاْى َاْسوْةْاغ ى و       
ثؿتطريى غةضنطزايةتى و يكةناْى يةنَيتى ظاْايإ بة تايبةت و خةَيهى َوغًَُاْى 

 (.شيو فطٌ اهلل ٜؤتٝ٘ َٔ ٜؿا٤) إ بة طؿتى.نوضزغت
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ٖيوازاضئ ية ئاييٓسةيةنى ْعيهسا ئةصتوَةْى باَياى فةتوا ية  ية نؤتاييسا:
نوضزغتاْسا ببَيتة )نؤِضبةْسى فيكٗى نوضزغتاْى(و بة فةضَى تطو بة َٖيعتطو 

الَى ثؿتيواْى ظياتطى زَيػؤظإ ؾاْبةؾاْى نؤِضبةْسة فيكٗييةناْى ديٗاْى ئيػ
 .ضؤَيى ططْطرتى ٖةبَيت ية نَيؿة ضاضةْووغػاظةناْى ديٗاْى ئيػالَى

ٖةضوةٖا سهوَةتى ٖةضَيُى نوضزغتاْيـ ظياتط ٖاوناض بَيت بؤ يةنَيتى ظاْايإ 
ضوْهة ئةصتوَةْى باَياى فتوا ية نوضزغتاْسا نة غوثاؽ بؤ خوا فةتواو 

ْى بة ئةَةنى ٖةَيوَيػتةناْى دَيطةى َتُاْةى ظؤضبةى ظؤضى َوغًَُاْا
  .نوضزغتاْة

ئَيُةيـ ية يوبيًى ظَيِطيٓى زاَةظضاْسْى يةنَيتى ظاْاياْى نوضزغتاْسا ثةميإ تاظة 
زةنةيٓةوة نة بة ثابةْسبني بة ضَيِطةوى ظاْاو خوزا ْاغاْى ثايةبةضظى نوضزغتإ و 
ٖةضضةْسة بتواْني تَيبهؤؾني ية ثَيٓاو بتةونطزْى ضيعةناْى ظاْاياْى ئيػالّ بة 
تايبةتء َيًًةتى نوضزى َوغًَُإ بة طؿتى ية ثَيٓاو ثيازةنطزْى ؾةضيعةتى 

 غةضؤني يةنَييت ظاْايإء غةضؤني ئةصتوَةْي باَياي فةتوا نؤبوْةوةي
ٍَ بةضث  َةنتةبي تةْفيعي يةباضةطاْي ي يةنَيتى ظاْايإيكةناْغةضدةّ فةتواي طغي يةطة
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ئيػالّء بةضدةغتةبووْى عةزايةتى نؤَةَيايةتىء بةزةغتَٗيٓاْى طؿت َافةناْى 
َيًًةتى نوضزى َوغًَُاْسا نة ٖةضزةّ ؾةضيعةتى ثريؤظى ئيػالّ ثاَيجؿت و 

 نةَإ  بووة.زانؤنيهاضى ضاغتةقيٓةى  َافةناْى َيًًةتى غتةَسيسة
 خواى َيٗطةبإ ٖاوناضى زَيػؤظاْة

 ٚص٢ً اهلل ع٢ً غٝسْا ذلُس ٚع٢ً آي٘ ٚصحب٘ أمجعني، ٚآخط زعٛاْا إٔ احلُس هلل ضب ايعاملني
 ظ 2020ئةيًوىل  16=  2720طةالوَيص  25نوضى 1442َوسةِضضةَى  28
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 ي فةتوابةػيَو ية ئةىذاماىفةتوا.. ثيَطةي يةنييَت صاىاياٌء 
فةتوا وةك بةشيَكي هةرة طزنطي يةكيَتى سانايان هةر لة كاتي دامةسراندني 
يةكيَتى سانايان تا ئيمزؤ رؤلَيَكي طةورةي طيَزِاوة لة خستهة رِووي ثزسء بابةتة 
شةرعيةكانء يةكاليي كزدنةوةي كيَصةء ئاريصة كؤمةلَايةتيء دةربزِيين هةلَويَسيت 

ةمي شؤرِش ليَذنةي فةتوا ثيَطةي دادطاي هةبوو لة ثيَويست، بةشيَوةيةك لةسةرد
 هةموو ئةو ثزسء ثيَصواتانةي ثةيوةسيت راي شةرعء تيَزِوانني ئيسالم بوون..

 
  

 

 

 

 

 
 
 

  
 

 َاَؤغتا َةال عبسايكازض غهتاْي َاَؤغتا َةال وةيػي ططتهي

 عومساْي وةَيعةَاَؤغتا َةال  َاَؤغتا َةال َػتةفا زاضوغةالّ

 َاَؤغتا َةال قاحل ئةختةتةضي َاَؤغتا َةال عبساهلل قةَياتي
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 َاَؤغتا َةال محساَني ضواْسوظي

 بةسطنة طاهرَاَؤغتا َةال   - بةسطنة طيبال َاَؤغتا َة

 ممسوح َعوضيَاَؤغتا َةال  ممسوح َعوضيَاَؤغتا َةال  وةضتي ستُسَاَؤغتا َةال 

 قازض بةسطنةَاَؤغتا َةال  سػٔ َطؤَاَؤغتا َةال 
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 يعبساهلل ثةرتَاَؤغتا َةال  َاَؤغتا َةال بٗائةزئ خةتَى ياغني زةضوَيـَاَؤغتا َةال  َاَؤغتا َةال عبسايطمحٔ ؾةَؿويي عبساهلل ثةضخيَاَؤغتا َةال  عبساهلل ثةضخياَؤغتا َةال َ عبساهلل ثةضخيَاَؤغتا َةال  عبساهلل ثةضخيَاَؤغتا َةال 

 َاَؤغتا َةال عةيي خةتَى ز. عبساهلل ضواضتايي خ.ز.سػٔ َوفيت طةييَاَؤغتا َةال امساعيٌ زَي

 َاَؤغتا َةال ستُس ئَيٓةيي ئةمحةزي ؾافعي ز.

 ز. يوقُإ داَيعي ز. عريفإ ضؾيس ز. عريفإ ضؾيس

 َاَؤغتا َةال عُازايسئ فائع ز. سػٔ ثؿسةضي ز. سػٔ ثؿسةضي
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 ز. عوَةض َال سػٔ َطؤ ز. ستُس ؾونطي َاَؤغتا َةال ئةمحةز ؾةضْةخي َاَؤغتا َةال عةظيع خةظْةيي

 َاَؤغتا َةال عبساهلل فةضٖازي
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 َاَؤغتا َةال عبساهلل ططزةغؤضي

 عبساهلل ٖةَيةظةييَاَؤغتا َةال 



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

61 

 مدارتزيو درختةريةب جوانرتيوء
 ي ِرابزدوداةدةنيو ص ةل

 

 َةال ستُس ئَيٓةيي
 ئةُداًي ئةجنوًةُي باَهاي فةتوا

 

ََيصووي ةبَيت يةظايَيهي ٖةغَيو ؾاضةض نةبَيطوَإ ٖ
ضيء ويصزإ ةضاظووي زازطةت ةي نوضززا, وةوةتةْ

تء ةَيػةْطاْسْي زَيػؤظيء خعَةزابَٓيت بؤ ٖ
َيطاي نوضزي ةناْي نؤَةواوي ضنيء توَيصةت باتيةخ

 ةوَيت نةنةضزةيإ, بؤي زةنةٍء ْيؿتيُاْةبؤ ط
ة ي ةو ض  ِضؤَيَيهيإ بيٓيوةبوةْطَيهيإ ٖةظٕ وغةال=ظاْاياْي ئاييين ض وةَ

ثَيٓاو  ةباتء فيساناضي يةباؾيإ بؤ خةيإء ئاَازةنةيةياْسْي طةياْسٕء ثَيطةتَيط
 وضزغتإ.ئاظازي و ِضظطاضي نوضزو ن

ضَإء ةفةب 1970ي9ي21ة نَييت ظاْاياْي ئاييين نوضزغتإ( يةظضاْسْي )يةزاَ
َياتين ةوتٔء ٖةضنةفاي باضظاْي زةال َػتةْابي َةتي وضاوزَيطي دةياضَ

 ئاغؤيَيهي ِضووْاىء ثِط ٖيوا بوو بؤ ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي
 نوضزغتإ,

تي زانوت ا,  ةناي  ةي باَيةَياَي  ةطةي يةؿ  طء ِضيةضِ ةب وو ن    ةو زضخت  ةنَييت ظاْاي إ ئ   ةي
 ةَياّ ي     لء ثؤث      ةب     
ناْي ةضظو دواْ     ةب     
واوي ةت       ةيؿ      تةط

ناْي ةؾ     اضو طوْ     س
نوضزغ                       تإ, 

 ةس ئيَوةــاسصاىي بةسدةواو دةيطوت: طـمةال مظتةفاي ب
موو ةــٍةً مً بـسي ئاينيء ديَظؤصي ىيؼتناٌ بةثاسيَض

 وةنةداوء ثاسيَضطاسيتاٌ ييَذةلَ ئيَوةطةي ةوةٍيَضي خؤم
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طؿ يت  ةض ظاْاي اْي ئ اييين ب  ةغةي ٖيواو ؾازي باضاْس بةْطني وزَيِطفَيٓةضِ ةوزضختةئ
زا ةضخت  ّ زةي ئ  ةشَيط غ اي ةقَييإ ي  ةالو فةتي, َةتايبةقَياْسا بةض قوتابيإء فةغةو ب

َٖيعيإ ةني ب   ةْسيي   ةيوةث ةتي خؤي   إ, ض  وْه ةغ  اي ةنةضظبووٕ بةضبةؾ  ازَإء غ    
قَيي   ةى ةف ةبريّ زَي ن   ةضؤى ب   اضظاْيء يَيجطغ   طاواْي ؾ   ؤِضف, ب   ةٍَ غ   ةط   ةبوو يةٖ   
تي( ةاليةي َةويػت )ئيذاظة(= )بِطواْاَةيةقؤْاغي نؤتايي خوَيٓسٕء ز ة يؿتةطةز
 ةي بِطواْاَ  ةنةعيسةض َوغ  تةزةئيذ  اظي, َاَؤغ  تاي ةالي َاَؤغ  تانةضبططَي  ت ي  ةو
فا ثَيؿ واظيَيهي  ةال َػ ت ةْابي َ  ةباضةط اي ب اضظاْي, د     ةب طز ةٍَ خ ؤي ز ةطةططي يةو
ضزووني ةضططي ٖ  ةوةعيسي ئيذ  اظةضو َوغ  تةزةالي ئيذ  اظةنطزٕ و َ  ةضَي يَي  سةط  
 يساةنةدًيػةَ ةْإ ويةنطزٕ و ِضَيعَيهي ظؤضي يَيسةَيات زةخ

َوو َٖيعي ةٖةضي ئاينيء زَيػؤظي ْيؿتُإ بٔ َٔ بةَيعثاض ةض ئَيوةوتٔ: )طةثَيي ز
يين ةي بةَٖيعةبةية ْسةيوةّ ثةّ(. ئةنةزاّء ثاضَيعطاضيتإ يَيسةٍَ ئَيوةطةي ةوةخؤَ

 ةّ وَيٓةزضَيصايي َيصووي ئيػالَي نةفاو ظاْاياْي ئاييين بةال َػتةْابي َةد
 . ةبوو

زضَيصايي ةبة بوو ن ةضزاضةاضو بزةْطني و غايةدوإ و ِض ةو زضختةنَييت ظاْايإ ئةي
يسا ئاضاّ و ةشَيط غايةتي يةتايبةطؿيتء ظاْاياْي ئاييين بةئيُاْساضإ ب ةزةْيو غ

َياتي ةغتةَاْي زةْ ةيـ, ن1975غاتي ةزواي ناضةت يةْاْة, تةض بووْةوةختةب
 زةبيين.يإ ةنةضةْس بووٕ و بةَةٖطةب ةّ زضختةنوضزي بوو, ظاْاياْي ئاييين ي

ض ةغةِضشَيُي عَيِطام بِطياضيسا ي٢٩٩٩غاَيي ةبوو ية وةئ ةَةض ئةغةيف ةَيطةب
ض ةثَيؿٓوَيصخوَئء وتاضبَيص ٖةواوي ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي بةظضاْسْي تةزاَ

 ةي نةواْةئ ة, بططةٕ َووضةخاو ةي خؤي, طؿيت نطزْةنةتةَعطةو يةغةن
ّ ةقَي بووٕ, بَيطوَإ ئةف ةال, يا نؤيهةَ ةَبوو, ياخوز بًََيني نؤيهةتيؿيإ نةاليةَ
ض ةغةبوو يةواوي ٖةظاْياضي تة بوو ن ةوةَةٖؤي ئةي ِضشَيُي عَيِطام بةْطاوةٖ
ض ِضَيعو ةغةبوو يةنَييت ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي نوضزغتإء ظاْياضيؿي ٖةي

 ضؤى باضظاْي بؤ ظاْاياْي ئاييين. ةئيشترِياَي غ
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و بةضٖةَي خؤي ٖةيةو ةزاضةغاي َوو ناتء غاتَيهساةٖ ةي ةيةوزضختةوابوو ئةن
نًٗا أتٞ ؤصًٗا ثابت ٚفطعٗا يف ايػُا٤ تأنؿذط٠ طٝب١ ضَووَيت:)ةفةى زةزةبَيت, و

 ي ابطاٖيِ.ةغوِض2٣-24(نٌ حني بإشٕ ضبٗا
طاناْي ظاْاياْي ئاييين ةباض ةِضَيع نةظاْاياْي ئاييين َاَؤغتاياْي بةزاواناض ي ةبوي

ناْ  سا,  ةتيةٖاَةوَإ و ْةناتي يَيك   ةت ي  ةتايب   ةباضةط  او َ  اَيي خؤي  إ ب  عأْ, ب   ة ب  
ٖا زاواناضيؿ  ِ ةضوةٖ  
نَييت ظاْاي  اْي ة)ي   ةي  

ئ       اييين ئيػ       الَي  
 ةثً       ةنوضزغ      تإ( ي 

 ةت   ا ثً     ةوةناْ   ةضظةب
الو ظاْاي اْي ئ اييين   ةَوو َ  ةٖ  ةض بةضاْب  ةق سيط بٓ وَيٓٔ ب  ةِضي ِضَي عو ت ةو ثةنإ ئةْعَ

ي تواْ  ا ةطوَيطةنإ ب  ةخواظضاوةْ   ةِضووزاوةوَإ و تووؾ  بووْيإ ب   ةناتي يَيك  ةي  ةو
 ةب   ٔ, ثَيويػ   ت ةوةن   ةْةض اليةٖ   ةض بةغ    ةيفي خؤياْ   ةبط   ٔ, د   ا ن    ة وةٖاْاياْ   ةب

 الو ظاْاياْي ئاييينةي َة, ئَيُةالْةتيإ بسضَيت َازاّ َةياضَ
 (.ٜس اهلل َع اجلُاع١بني, )ةَٖيع زةب ةوةدواْني و ثَيه ةوةثَيه

ةالي ــاياٌ و ثيَطةي مـسمةتي يةنيَيت صاىيةبةس حو
س ةطةـسِريَني عيَشِام بشِياسيذا ي٢٩٩٩طايَي ةنوسد ي

 واوي صاىاياىي ئاييين ية نوسدطتاٌةصساىذىي تةدام

 ئةصتوَةْي باَياي فةتوا
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 نوسد ىيصاىايا اليةي ييةوةتةى برييطايَيادو 
 ضؾيس عطفإ.ز.خ:ْوغيين

 كوزدضتاْ ئيطالًي ئايين شاُاياُي يتكَيئةُداًي ًةكتةبي تةُفيصي ية
ء ََيصوويي غجَيهيةز ىةو ييةوةتةْ بريي

 َطؤظي تاني ْاخي ةي َيساْيةضٖةغ تايةضةغ
 زيطؤني ةن ةوةِضَيتةطةئ ةَةضزةغ وةئ بؤ نوضزا

 ضيئيػتيعُا ٖاتين ْوَيي ديٗاْي ةي تيةوايةتةْ
 .ةوةناي ةٖات وضووثاييساةئ
 ءزاطريناضي َياتيةغةز ٕةخاو وَياتاْي يةنات وةئ

 زواي وضووثايةئ يةخؿةْ ةي قؤضخهاضيي
 غوثاو ةب ءوتٔةزياضنةب زاضيساةضَايةغ ؾؤضؾي

 ءعومساْي تيةوَيةز ناْيةْاوض ةٖاتٓ ةوةزاطريناضيي ناْيةٖؤي ءْطيةد تفاقي
 زاةزاطريناضيياْ وةئ يةوةضووبووْةبِضوو ثَيٓاو ةي ئيسي ئيػالَي ديٗاْي

 ءضظطاضي خويياي ءتيةوايةتةْ غؤظي بريو ةنةْاوض َوغًَُاْي تاْيةَيًً
 . بوو زضووغت بؤ ْاخسا ةي وَييإةق تيةوَيةز ثَيهٗيٓاْي

 بيػيت يةزةغ تاناْيةضةغ وةْؤظز يةزةغ َيةزوو يةْيو ةي ةََيصوو ّةئ
 يةنايةٖاتٓ ءَيسإةضٖةغ ََيصووي يةباضةي ةبؤي غتيجَيهطزةز َساةزوو يةظاضةٖ
 نيةظ َنيةئ َاَؤغتا ةوضةط ََيصووْووغي نوضز تاني اليةي ةتييةوايةتةْ ةبري ّةئ
 ييبووْيةوةتةْ ِضوويةخػتٓ ءباؽ ةوتٓةنةْ توضى و بةضةع ءفاضؽ تا َيَيةز طةب

 ةئَيُ ياْوتةْ وإةئ تا و نطزةْ خؤّ تيةوايةتةْ غؤظي بريو ةب غتِةٖ َٔ خؤيإ
 . نوضزّ َوتةْ َٓيـ توضنني و بةضةع و ضؽفا
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 سِيضي ةي نوسد ئايييي صاىاياىي الوةم ةميؼةٍ
 يؼتوواىيةصياىجيَط و ساٌةقوسباىيذ يةوةثيَؼ

 بووٌ خؤياىذا يةوةتةى ءيَوةخ

 ةبؤي                        
 َيةضزةغ          

 ب                       ريي
 تيةواي      ةتةْ

 ديٗ    اْي  ةي     
 ئيػ         الَيسا

 وةي                           
 ةوةََي          صوو 

 ئ     اضاو ةزَيت     
ٕ  دوزاخواظيي ءتيةوايةتةْ بريي يةضباضةز ضضيةٖ ةَيساْةضٖةغ وةي ضةب  َوغ ًَُاْا
 َيهيْتيكةَ   َاْ  او ض وةنوتاْ   غ  اضز ئاغ  ين ب  وتطَي شازةْ   وةوةت  ةْ يةبٓاغ   ضةغ  ةي

 . ةْيي تَيسا
 ثاضاغتين ثَيٓاو ةي وةنةقؤْاغ تيةضووضةظ ةب تييةوايةتةْ بريي َيساْيةضٖةغ ٍَةطةي

 ْسضوغ   تةت ءئاغ   ايي نيةي   ةزياضز ىةو ناْساةَوغ   ًَُاْ ةوةت   ةْ ٖايةب    خ   وزو
 و وتٔةضنةز زاةبري ّةئ َيططاْيةٖ يةوةثَيؿ ِضيعي ةي ظاْايإ ِضؤؾٓبريو واضوةخوَيٓس

 و ؾ   ؤِضف يةوةضةضظن   ةئاَياب ثاؾ   إ و ييةوةت   ةْ غ   ؤظي ب   ريو ْطيةثَيؿ    ةبووْ   
 ظاْ     او َطؤظ     ي يةقيٓةِضاغ     ت يةْاغ     ٓاَ ةن      ييةوةت     ةْ ب     عايف ءَيسإةضٖةغ     

 ةغ  ةزضةَ وةس  ودط ةي   ضةٖ   ِضاب  طزوو يةضزةغ   َ  يةزوو يةْي  و ت  ا واضيـةخوَيٓ  س
 ن   وضز َطؤظ  ي  ةب    ةوةناْةئيػ  الَيي  ةْ  س ةَيبةَ قاوةخاْ    ءوتةَعط    ناْيةظاْػ  تيي 

 الوةَ     ةثَيي     ّةب     ا,زضةئ    
 ةشَ اض  ةبووْ   نوضز ظاْاياْي

 ْ      او َاَؤغ      تاي ءىةي      
 وةغ ؤظ  ب ريو  ّةئ   َيططاْيةٖ
 ءظاْػ  ت وةؾ  ةباْط ِضَييةي  
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ٕ  وفيكيةت   و شيطبَيصي ٔ  ناْيةق  ةز َْي وا  ءثاضاغ نت  ناْيةَطؤيي   ةْسيي  ةوةضشةب ءئ اي
 ي    ساْيةَ وةضةب     طؿ    يت ةب     َيهيإةخ     ةوةْيؿ    تُاْ و ظَ    إ وةوةت    ةْ يةوةَاْ    

 . نطز باْطَٗيؿت تييةينوضزا
 ةضةٖ   يةظؤضب   واةئ   َوويإةٖ   َيَينيةْ ضةطةئ ةن نوضز ناْيةْاوباْطةب الةَ و ظاْايإ

 ةب     زيػ    إ ضعيةؾ     عً    ووَي ءمةز ظاٖ    ريي ةب     يؿ    تٓيإةتَيط ٍَةط    ةي ظؤضي    إ
ًََي نيةيةضزةضوةث  ناْيةْ س ةَيبةَ وةنيةت قاوةخاْ خواْاغيي و عريفاْي ِضَيباظي نا

 ةب    بووْيإةئاوَيت    ءضووٕةزء رْ   ا يؿ   تينةثَيط
 ةوتٓ  ةن ةوةبباْيي  ةضِ ب  اتيٓيي ظاْػ  يت قايكيةس  

 َيةضِةٖ      يةيوته      و ْاوْيؿ     إ زَي     ِطي ضةغ     
 . ةييةوةتةْ ةبري وةئ َيةضٖةب

 ثريإ عيسيةغ ؾَيذ و ٖطيةْ يسوَياليةعوب ؾَيذ
 قاظي وزواتط فيسةس محوزيةَ ؾَيذ ثاؾإ و

 يةمنووْ تَيهِطا باضظاْي فايةَػت الةَ ستُسو
 ةغتةٖ بريو وةئ تييةْطايةثيؿ ضضاويةب زياضو

وةى  صاىاياٌ نيَيتةي
 سوةناسيط نيةيةصساوةدام

 ناىيةئؤسطاى ثالَ ةي ناسا
 تشيًةوسةط ػؤسِػذا يةديه

 ىاو ةي سييةناسيط و سِؤل
 بيين ػؤسِػذا و يَوةخ
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 .واضيساةنوضز ْيؿتُاْي ناْيةدياواظ ةثاضض طؿت ةي ٕةييةوةتةْ
 وةئ َووةٖ ناْيةِضظطاضخيواظيي ةوةبعووتٓ ءَيسإةضٖةغ ءؾؤضف ّةضدةغ ةي

 ةي نوضز ئايٓيي ظاْاياْي الوةَ ةَيؿةٖ نوضزاْيؿسا خاني يةدياواظاْ ةثاضض
 خؤياْسا يةوةتةْ ءَيوةخ يؿتوواْيةظياْجَيط و ضإةقوضباْيس يةوةثَيؿ ِضيعي
 .بووٕ

 ييةوةتةْ بريي ضيةٖاْس و ثاَيجؿت ْطييةضٖةف بعايف و ْطاضيةضةب بيةزةئ بواضي ةي
 الوةَ يةضؾيفةئ وةئ ةوةبيَٓيتةز نوضزيسا يةَةَوقاو بيةزةئ ةي خؤي ةن نوضززا

 بيةزةئ ََيصووي بؤ نإةضعييةؾ ةظاْػت يةغةزضةَ وةسودط ضضوواْيةز ظاْاو
 َإةئاَاشةن ٕةِضاغتيي وةئ يظيٓسو زياضو ضيةواٖيسةط ةدَيٗيؿتووةب نوضزييإ

 .ثَيسا
 ةن نوضززا ضظطاضخيواظي يةوةبعووتٓ ْطاضييةضةب ءييةوةتةْ ؾؤضؾي زوايني ةي
  ءضبووٕةٖ ئَيػتامشإ يةَةضزةغ ّةئ ضاْيةتَيهؤؾ و ؾؤضف َرياتي ىةو

 ءَيوةخ َووةٖ ؾؤضؾي يةثَيي وةب يًوٍةئ ؾؤِضؾي ةي ةبطيتيي و ةيةٖ ضيةناضيط
 ىةو نوضزغتإ ظاْاياْي نَيتييةي يةظضاوةزاَ ةنوضز ديادياناْي ةْاوض

ٍَ ةي ناضا ضوةناضيط نيةيةظضاوةزاَ  تطئةوضةط ؾؤِضؾسا يةزيه ناْيةئؤضطاْ ثا
 ةي تائَيػ تا واَيـةضزةب ءبيين ؾؤِضؾسا ءَيوةخ ْاو ةي ضييةناضيط و ِضؤٍ

 ءئيساضي ةواضةق ءتةَيًً ناْيةغطووؾتيي ةَاف واوةضِ ةيةغةَ ثاَيجؿتيهطزْي
ٍَ وةئ ةعَيطاق نوضزغتاْي ضَيُيةٖةن يساةنةغياغي   .ةثاضاغتوو خؤي يةيةثَيط ءِضؤ

 ءبووٕةئاوَيت وةئ يةقيٓةِضاغت ٖؤناضي تيةخؤي دَيي ؾساةئاَاش زوا ةي
 يةَيطةنؤَ شياْي ناْيةناي عيواقي ءَيوةخ َْيوإ يةَٖيعةب ةناْطريييةي

ٍَ ةب نوضزغتاْي  ضيةناضيط ةي ةدط ةوةئيػالَ ظاْاياْي الوةَ يةثَيط و بووٕ و ِضؤ
 ديٗاْيإ ضزطاضيةضوةث يةتاقاْ خوزاي قيةس و َوبني ئايين خوزي ظيٓسوويي و
 ٍَةطةي ةيةْطةثَيؿ ةتوَيص وةئ يةغاَي ْسئةض يةَٖيعةب ةؾساضةب و ييةئاَاز وةئ ,

 وةئ َابَي نوضزَيو ِضؤشَيو تا ةن زاةوةتةْ واناْيةضِ زاوا ظوةس و تةيٓةَ ئاظاضو بريو
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 َْيو ئايٓيي عيؿكي و ييةوةتةْ غؤظي َْيوإ يةَٖيعةب ةَياوييةتَيه و بووٕةئاوَيت
 وةئ تيةضايةْوَيٓ ةب  باْيةتاَي ظايةضِ ؾَيذ ةن ْاضَي ياز ةي نوضزي اليةَ ْاخي

 : َيَيةز و بِطَيةضيسةز ةوةؾيعط ييَتةب ِضَيي ةي ضزنو تيةَيًً يةعطيفييةَ ةضيٓ
  مماةئ ئةفطةئ ّةْان ةئَيو ظَييةف ئيٓهاضي بةضةع

 بوو بابإ نوضزي يةظوَط ةي ططت زْياي ةن ايسئ قالح

 
 

 

 
 

  



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

69 

 يؤبيًَي صيَشِيًء ميَزوويَو ية ػاىاصي
 يةكَييت زاناياني ئاييين ئيصالمي كوردشتان

 ي.. ٍةيَهؼاىيَهي ػهؤمةىذ ية خضمةتء بةسدةوامي..هةوتيَهي ىةتةوةيتدةط
 

 مةال عبذاهلل ػيَشناوةيي
 ثسضي زاطةياُدُي يةكَيتى شاُاياْبةز

 

 طةآلَيةي باَيةنايةتي يةنَي تى ية 1970ي9ي21 ية
 ظاْايإ وةى زاَةظضاوةو ضَيهدطاوةَيهي ثيؿةييء

 ضاغتةوخؤي َةضسوّ ثاَيجؿتى بة غةضتاغةضي,
ظاْىء بة بةؾساضي ضةْسئ ظاْاي باض َػتةفاى َةال

ضةْس ئاَاصتَيهي ضووٕء  ثَيٓاو ية نوضزغتإ
خواغتء زؤخي ئةوغاء ئاَيوطؤِضة ْاوضةييةنإء 
ناضي ضَيهدطاوةيي, بة يةبةض ضاوططتين ٖةضزوو 

  زاَةظضا. ضةٖةْسي ئاييينء ْةتةوةيي
ثاَيجؿتى قؤْاغ زواي قؤْاغ ية ئةصتاَي زَيػؤظيء ناضي ثَيهةوةييء ٖةَاٖةْطيء 

ضةتطَيهي ططْطء طةوضةء دَيي  ببَيتة خوزي ظاْايإ, يةنَييت ظاْايإ تواْي
 يةؾَيوةي ئوََيسى ظاْايإء ئاغؤيةني ضووْي يةبةضزةّ ناضواْةنة ٖةَيهطز, تواْطا

 ية نؤبهطَيتةوةء, نوضزغتإ تةواوى ية ظاْايإ تواْاى وظةو ضَيهدطاوةيى ناضى
 ْيؿتُاْجةضوةضى ئايٓجةضوةضىء ٖةغتى بة إبطةوز ثَيٓاو ية طؿتىء خعَةتى

 .خؤي ببيَٓيتةوة
ٍَ يؤبَيًي ظَيِطيين تةَةْيةتيء ْيو غةزة  غاَية ئةّ ضَيهدطاوة يةغةض ثَى  50ئةَػا

وةغتاوة, ئةو نات ية ؾاضةزَيي طةَياَية يةزايو بوو, بةَياّ ئَيػتا ؾهؤَةْساْة 
ئيػالَية, ئةو نات تةْٗا زاَةظضاوةيةني زياضي غةض ئاغيت نوضزغتإء ديٗاْي 
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يكي تايبةتي ٖةية,  17زةغتةيةى بووٕ, بةَياّ ئَيػتا ية تةواوي نوضزغتإ 
غةضةِضاي نؤغحء زؤخة ْاٖةَواضو ٖةَيوَةضدة غياغيء نؤَةَيايةتيء 
ٖةضَيُيةنإء ضةوؾي ْاوخؤييء زاضاييء ططفتةنإ, تواْيويةتي غةزإ 

 ظاْاياْيـ تَييسا ئةْساّ بٔ. زةغهةوتء زةضةصتاَي باؾي ٖةبَيتء ظؤضيٓةي
يةضووي ثيؿةييء ئاييينء ْةتةوةيي يةنَيتى ظاْايإ ثَيطةيةني زياضو سوظضَيهي 
ناضاي ية ئاضاغتةي ثطؽء ثَيؿٗاتةنإء خعَةتي نؤَةَيطةي نوضزيء ثاضاغتين 

, غةضبةضظيؿة نة يةنَيهة يةو اليةْاْةى زةغهةوتة ئاييينء ْيؿتُاْيةنإ ٖةية
ناضيطةضى ية بةضةو ثَيؿربزْي نوضزغتإء ئةظَووْةنةى ٖةبووةء ٖةَيؿة ضؤَيي 

ٖةَيؿة زضومشي ئيػالَجةضوةضىء نوضزايةتي ثَيهةوة ططَيساوة, نة ٖةَيكوَياوي 
 ئيًٗاَي ثةياَي ثريؤظى ئيػالّء ضَيِطةوي طةوضة ظاْاياْي نوضزي َوغًَُاْة.

 خعَ ةتَيهى  ْيو غةزةية 
 َةعٓ         ةوي ب         ة  ظؤضى

ثَيط              ةو ثيؿ              ةي  
 ئ    اييٓىء ؤغ    تاياْىَاَ

 ت      ةزضيؼء َعط      ةوتء
 ن  طزووة, ٖةضَيُ  ة ي  ةو ضؤؾ  ٓبريى بعاظ  ى بطزْ  ى ثَيؿ  ةوة ب  ةضةو تةْاْ  ةت س  ودطةء

 ْةتةوةء ئايني خؤي بيٓيوةتةوة. خاىء بؤ زَيػؤظ زانؤنيهاضَيهى وةى ٖةَيؿةف
ن ة  َى ػ  َيٖة ء ئاَاصت ة ئةضن ة تواْيوي ةتي ب ةو   بة ئةْساظةيةني باف يةنَيتى ظاْايإ 

ٕ    ٓي ةوة تواْيوي ةتي ن اض   يوي ئايوبة تايب ةتي ي ة ضِ   ,َةظضابؤي زا  ءبه ات ب ؤ طةياْ س
 ّ ِضوو د    واْي ئ    ةّ زيٓ    ة ب    ؤ  زةضخػ    تين  ءثاضاغ    تين ئ    اييين ث    ريؤظي ئيػ    ال

ِضووي  ي  ة ب  ة ئاضاغ  تةء ث  ةياََيهى َي  اِْطةوي زووض ي  ة توْ  سو تي  صي,    َوغ  وَيُاْإ 
ٍَ  هْةتةوةيي  ةوة تواْيوي  ةتي وةى ِضيَ  ب  سات ب  ؤ ب  ةضةو ث  َيـ     دطاوَيه  ي ض  االى ٖ  ةو

ـ  ية ضؤَيي بةضثطغياضاْة بطَيِطَى, ءبطزْي ئةظَوْي طةيةنةَإ  غةض ئاغ يت ثيؿ ةيي
بهات ةوةو   ين ية شَي ط ض ةتطي ئ ةّ ِضَيهد طاوةزا ن ؤ     يتواْيويةتي ظؤضبةي ظاْاياْي ئاي

يةنيَتى صاىاياٌ طةسبةسصة نة يةنيَهة يةو اليةىاىةى 
ٍةميؼة سؤيَي ناسيطةسى ية بةسةو ثيَؼربدىي 

ٌء ئةصمووىةنةى ٍةبووةء بةسدةواو دسومشي نوسدطتا
 ئيظالمجةسوةسىء نوسدايةتي ثيَهةوة طشيَذاوة
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ٕ   ب   ة ط   وَيطةي تواْ   ا زانؤنيه   اض   ء ثَي   ساْي بةضض   او ِضووْ   يء   بَي   ت ي   ة َاف   ةناْيا
ضي ثَيه  طزٕء ئاط  ايَيهبووْي غةضتاغ  ةضيء ئاوَيت  ةنطزْي طي  اْي ٖؤؾ  ياضيء ب  ةشزا

ٍَ ئةَ ةف     ٕ ثيؿةيي ية َْيواْياْ سا, ي ةثا  وةىئ ةّ طةي ة    ء طةياْ سْي قةظي ةي  ْاغ اْس
 .طةيَيهي َوغًَُاْي ِضاغتةقيٓةو زَيػؤظ بة ديٗإ

 ثطغ   ةقػ   ةي خ   ؤي ٖ   ةبَي ي   ة  ءخ   ؤي بب   ييَن ضؤَي   ىتواْيوي   ةتي ْي   و غ   ةزةيةء 
ةوةييء ْيؿ  تُاْيةنإء بةضْطاضبووْ  ةوةي َةتطغ  يةناْي غ  ةض ْةت   ضاضةْوغػ  اظة

ٖةضَيِء نياْي نوضزى. ٖ ةض ي ةناتي زاَةظضاْسْي ةوة ت ا زةطات ة قؤْ اغي ئ اواضةييء        
خةباتي ؾارء ٖةَيططتين ضةىء قوضباْيسإء ؾةٖيسبووْي ضةْسئ ظاْاي ئ اييين,  

ء ٖةَيػ        اْةوةي ب        ة طي        اَْيهي 1991ي        ة ضاثةضيٓ        ة َةظْةن        ةي ئ        ازاضي  
ْيؿ   تُاْجةضوةضاْةء خعَ   ةت نطزْ   ي ئ   اينيء ْةت   ةوة, ٖةوَي   ة بةضزةواَ   ةناْي ب   ؤ   
ئاؾتةوايي ْيؿتُاْيء ثتةونطزْي ضةٖةْسي تةبايي َْيو َاَيي ن وضزو َوؾ اضةنةي   
َةي     ساْي ض     االنية ططْط     ةنإء خؤثيؿ     اْسْي ثَيويػ     تء ثاَيجؿ     يت قةظي     ةي 

ضيفطاْسؤّ بة ئاَاصتي  ْةتةوةييء تا ثطغي غةضبةخؤيء زةضبِطيين زةْطي بةَيَى بؤ
 زاَةظضاْسْي زةوَيةتي نوضزي..ٖتس.

ٍَ ديٗ   اْي ئيػ   الَيء ْاوةْ   سة    ي   ةضووي نطاْ   ةوةو ثةيوةْ   سي زضوغ   تهطزٕ يةط   ة
ظاْػيتء ئاييٓيةناْى زةضةوةء ٖةَيهؿاْي ضاالنيةنإ بؤ ئاغيت بةضظو ٖةَةدؤض, 

غ تإ بَيت ة   واي نطزووة ْاوى ي ةنَيتى ظاْاي إ وةى زاَةظضاوةي ةنى ظيٓ سووي نوضز    
 ْاغاْسٕء بة ضاوي ضَيعةوة يَيى بِطوأْ.

يةغ  ةض ئاغ  يت ْ  اوخؤو زةضوة ي  ةنَيتى ظاْاي  إ تواْيوي  ةتي ثةيوةْسي  ةنى ب  اف ي  ة  
ٍَ ظؤضب  ةى ضَيهد  طاو و زةظط  او ْاوةْ  سة ئ  ةنازميىء ئاييٓي  ةناْى نوضزغ  تإء        ط  ة

ت   اْى ع   ريامء ظؤضَي   و ي   ة نةغ   ايةتى و ْاوةْ   سو زةظط   ا ظاْػ   تية ئاييٓي   ةناْى وآل  
ئيػالَى زضوغت بهاتء ببَيتة ثطزَيهى ط طْط ي ةَْيوإ ظاْاي اْى ٖ ةضَيِء بةؾ يهي      
وَياتاْي ديٗاْى ئيػالَيةوة,  ي ةو ثَيٓ اوةزا ض ةْسئ  ض االنيء ثةيوةْ سي ف ةضَى       
ي  ةناتى زي  اضو ب  ؤ ئاَ  اصتى تايب  ةت غ  ةضزاْى ٖةَةاليةْ  ةى ٖ  ةبَيت, ٖ  ةَيـ ب  ؤ        



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

72 

ٓىء ْةت    ةوةيىء نؤَةآلي    ةتىء ٖةَاٖ    ةْطىء ث    طؽء باب    ةتى ٖةغ    تياضى ئ    ايي
ظاْػ  تىء فةضٖ  ةْطى ثَيؿ  واظى ض  ةْسإ ؾ  اْسو نةغ  ايةتىء الي  ةٕء زاّء زةظط  ا      

 .سهوَىء فةضَيةنإ نطزووةء ئاَاْرء ثةياَى خؤى طةياْسووة

ي  ةنَيتى ظاْاي  إ ضؤَي  ى زي  اضى ٖ  ةبووة ي  ة ثَيؿ  واظى زةظط  اء نةغ  ايةتية ئ  اييٓىء     
طغ   ة نؤَةآلتي   ةنإء بةزوازاض   ووْى ظاْػ   تيةنإء غ   ةضزإء بةؾ   ساضي بؤْ   ةء ث

ططف  تء ئاضيؿ  ةناْى ظاْاي  إء وةضططتٓ  ى ٖةَيوَيػ  تء ض  اوزَيطى نطزْ  ى زؤخ  ى        
ئاييٓىء بةشزاضى َةضامسةناْى بِطواْاَةى ظاْػتىء َةويوزو غاظنطزْى زي ايؤنى  
ئاؾتىء ثَيهةوة شي إء َةضاغ يُى قوتاغاْ ة ئاييٓي ةنإء َٖيوضنطزْ ةوةى زؤخ ة       

ت نطزْ  ى ثةيوةْ  سىء ٖةَاٖ  ةْطى ي  ةَْيوإ يةنَيت   ى ظاْاي  إء     ئاَيؤظةن  إء زضوغ   
ضَيهدطاوةن  اْى نؤَةَيط  ةى َ  ةزةْىء ض  االنواْإء ضؤؾ  ٓبريإء زةظط  او ْاوةْ   سة       
ئ     اييٓىء ضؤؾ     ٓبريىء َيسيايي     ةنإء بةغ     ةضنطزْةوةو ططفت     ةناْى ظاْاي     إء  

َيٓإء ٖةَيُةتةناْى نؤَةنىء ٖاوناضىء ٖةَيُةتى خوَئ بةخؿنيء َةضاغيُى ضَيعي
طةؾ  تى تايب  ةت ب  ة ظاْاي  إء ئيساْ  ةنطزْى ضفطاْ  سٕء ٖةِضةؾ  ةء نوؾ  نتء ططتٓ  ى     
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ظاْاي  إء, غ  ةضزاْى نوْػ  وَيطةضىء, زةظط  اض َ  ريىء, َ  ةزةْىء, ضَيهدطاوةن  اْى       
نؤَةَيط  ةى َ  ةزةْىء, ثيؿ  ةييء, غ  اظزاْى نؤبووْ  ةوةى ئاغ  اييء ْائاغ  اييء,      

َيداْى تةضيك      ةتء بةزوازاض      ووٕء, غ      ةضزاْيهطزْى بٓةَاَي      ةى ْ      اوزاضى ؾ        
قةزةغةنطزْى زياضزةو ؾتة ْاَؤناْى َْي و نؤَةَيط ةء َاف ةناْى َ طؤظ و ئافطةت إء      
طةْرء الوإء بةغاالضوإء خاوةٕ ثَيساويػتى تايب ةتء ناضوب اضى س ةزء ثطغ ى     
شيٓط  ةييء ضَيُٓ  ايي ٖاتووض  ؤو ْ  ةَاّ ض  اْسٕء َ  اززة ٖؤؾ  بةضةنإء يازةن  اْى        

نيُياب   اضإء زةي   إء غ   ةزإ بؤْ   ةى ت   طى     ضؤشْاَةط   ةضىء ضاث   ةضئء ئ   ةْفاٍء   
 ْةتةوةييء ْيؿتُاْى نطزووة.

ي   ة زان   ؤنيهطزْي َ   افء ضَيط   هةى زضوغ   تى ئ   اظازىء زي   ايؤىء يةبةضض   اوططتٓى 
تايبةمتةْ   سى نؤَةَيط   ةي ن   وضزىء ضاططتٓ   ى ٖاوغ   ةْطىء غ   ةقاَطريى زؤخ   ى      

ٓ  ةى نؤَةآلي  ةتيء ئاؾ  تةواييء فةضٖ  ةْطي ثَيه  ةوة شي  إء ضَيعط  طتين ي  ةنرتو ظةَي 
 ٖةَاٖةْطي ضَيِطةوَيهى غةضنةوتواْةى ططتؤتة بةضو ناضيطةضى خؤي ٖةبووة.

ي  ة طةياْ  سْى ث  ةياَي ضةغ  ةٕء زضوغ  تى ئيػ  الَجةضوةضىء ث  ةضوةضزةى ضؤَي  ةنإء  
ثاضاغ        تٓى نةضاَ        ةتى َ        طؤظء بةزةَةوةض        ووْى خواغ        تى ٖاوآلتي        إء  

اونطزْ ةوةى  ٖؤؾياضنطزْةوةى تانةنإ يةَةتطغي ٖعضى توْسِضةويء تةنفرييء بًَ
ٖةغ     يت َي     اِْطةويء ديٗ     اْبيٓىء زاْايي     ةوة ٖ     ةْطاوي ئ     ةضَيٓى ٖ     ةَيَيٓاوةو  
ئاغةواضيؿي زياضة, منوْةى ئ ةو ضاغ تية ي ة قؤْ اغي ب ةضةْطاضي ؾ ةِضي زاع ـ ي ة         
واقعي نوضزغتإ بةضضاوة, نة ض ؤٕ ظاْاي إ تواْي إ ي ةضَيى ثاَيجؿ يت ثَيؿ ُةضطةء       

ؾةقاّ ب ة ئاضاغ تةى ثاَيجؿ تىء وضةب ةضظي     ٖؤؾياضنطزْةوةى نؤَةَيطةء دوَياْسْى 
غةباضةت بة زيفاع ية خاىء ْيؿتُإء ثاضاغ تٓى ؾ ةِضةفء نةِضاَ ةتي ئيٓػ اْىء     
نؤَةنى ئاواضةو يَيكةوَاوإء ئيساْةى نطزة زِضْساْةنإ ضؤَيَيهي ٖةغتياضو ططْطء 

 طةوضة بطَيِطٕ!
ئيػ   الّء ب   ة َةبةغ   تى ب   طةوزإ ب   ة طةياْ   سْى ث   ةياّء بٓ   ةَاناْى ؾ   ةضيعةتى       

بًَاونطزْةوةى ضاالنىء ٖةْطاوةناْى ظاْايإء نطزْ ةوةى ث طزى ثةيوةْ سى َْي وإ     
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ئ   ةو ضَيهد   طاوةء ت   ةواوى ظاْاي   اْى ئ   اييٓى يةغةضتاغ   ةضى ٖ   ةضَيُى نوزضغ   تإ,  
يةنَيتى ظاْاياْى ئاييٓى ئيػالَى نوضزغتإ بايةخَيهى ظؤضى بة بواضى ضاطةياْ سٕ  

و خوَيٓسضاو زاوةء, ب ةو ٖؤيةؾ ةوة خعَ ةتَيطى     بةٖةضغَى اليةْى بيٓطاو و بيػرتاو
ط   طْط و ط   ةوضةى ثَيؿ   هةف ب   ة نؤَةَيط   ةء نوضزغ   تإ ن   طزووةء, وةى ئاوَيٓ   ةى 
ث   ةضَيعى ظاْاي   اْى ئ   اييٓى ثيؿ   اْسةضى غ   ةضدةّ ئ   ةو ن   اضو ٖ   ةْطاوو اودؤَي   ة   

 ئاييٓىء ثيؿةييء ْةتةوةيياْة بووة, يةغةض ئاغتى ْاوخؤو زةضةوة.
ةخَيهى فطاواْى بة بواضى ضاطةياْسٕ زاوة, بًَانطزْةوةء زضَيصزإ يةنَيتى ظاْايإ باي

بة ضؤشْاَ ةء طؤظ اضى ظَاضت اَيى خ ؤى ب ة ئ ةضى ظاْ ىء ٖاون ات بِطي اضى نطزْ ةوةى           
ٍَ ئ ةوةف ض ةْسئ بةضٖ ةّء توَيصيٓ ةوةى ْ اواظةى        ضازيؤو تةيةفعيؤْيؿى زاء يةط ة

ةغتياضةنإ بة ؾَيوةى ية بواضى فةتواء فهطيء بابةتء ثطؽء ثَيؿٗاتة ططْط و ٖ
 نتاب بة ضاخ طةياْسو بًَاونطزةوة.

ي  ةنَى ي  ةو بواضاْ  ةى ظؤض دَي  ى باي  ةخى ي  ةنَيتى ظاْاي  إ ب  ووة, نطزْ  ةوةى خ  وىل         
ظاْػ   تىء ضؤؾ   ٓبريى و ثيؿ   ةيي ب   ووة ب   ؤ ظاْاي   اْى ئ   اييٓى, َ   اوة َ   اوة خ   وىل    

تياضو دؤضاودؤضى نطزؤتةوة, نة ظؤضبةيإ خؤيإ ية نؤِضو غيُيٓاضى ططْطء ٖةغ
ثةيوةغ   ت ب   ة واقع   ى ئَيػ   تا زةبيٓٓ   ةوةء بووْةت   ة دَيط   ةى خؤؾ   شاَيى ظاْاي   اْى 
ئ   اييٓى, وة ي   ة ضَي   ى ثةيوةْسيةناْ   ةوة ب   واضى غ   ةفةضو طةؾ   تى ظاْػ   تىء خ   وىل   

 ضؤؾٓبريى ية وآلتاْى زةضةوة بؤ ظاْاياْى ئاييٓى ضةخػاْسووة.
يٓى ئيػ   الَى  ي   ةنَى ي   ة ئاَاصت   ةناْى بةضْاَ   ةى ن   اضى يةنَي    تى ظاْاي   اْى ئ   اي       

نوضزغتإ, ناضنطزٕ بووة بؤ ثَيهةوةشياْى ئاؾتياْة ي ةِضووى ئ اييٓىء ْةت ةوةييء    
َةظٖ                         ةبء 
فهطي         ةوة, ب         ؤ  
ضاططتٓ                            ى 
ٖاوغ  ةْطى زؤخ  ى 
ئ                             ةَٓىء 

بةسىامةي يةنيَـتى صاىاياىى ئايييى ئيظالمى نوسدطتاٌ، 
ناسنشدٌ بووة بؤ ثيَهةوةرياىى ئاػتياىة يةسِووى ئايييىء 
ىةتةوةييء مةصٍةبء فهشيةوة، بؤ ساطشتيى ٍاوطةىطى 

ىء دييذاسى ية ٍةسيَنى نوسدطتاٌ.دؤخى ئةميىء نؤمةآليةت  
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نؤَةآليةتىء زيٓساضى 
ي                ة ٖ                ةضَيُى 

 نوضزغتإ.
ب  ةو ثَيي  ة ي  ة ٖةضَيُ  سا   
َوغًَُإء َةغيشىء 
ئَيعي  سىء نان   ةيىء..  
ٖت    س, يةٖ    ةَإ ن    ات  

زء عةضةبء توضنُإء ئاؾوضىء نًسء غطيإء... ٖتس, بووْيإ ٖةية, يةنَيتى نوض
ظاْاي  إ ب  ة ث  ةيِطةو نطزْ  ى ثَي  وةضة ؾ  ةضعيةنإء ي  ة ضواضض  َيوةى باظْ  ةى بطاي  ةتى   
َطؤظايةتىء ْيؿتُاْى, بةضزةواّ ٖةوَيى زاوة ثَيطةى ئةو ثَيهةوةشياْ ة بجاضَيعَي تء   

ربزْى ضايةَي ةى ئ ةو ٖ ةْطاوةء بةضدةغ تة     فانتةضَيهى ططْطيـ بَيت ب ؤ ب ةضةو ثَيؿ    
 نطزْى يةغةض ئةضظى واقعسا.

ٖ   ةض ئ   ةوةف واى ن   طزووة ئ   ةو نةؾ   ة ببَيت   ة منوْةي   ةنى د   وإء فةضٖ   ةْطَيهى     
ؾهؤزاض, ن ة وَيٓ ةى نوضزغ تإ ي ةضووى ثَيه ةوةشياْى ئاؾ تياْةء ئاييٓياْ ة د وإ         

 وة.ْيؿإ زاوةء بؤتة دَيى غةضغاَى طةالْى زوْياء وآلتاْى زةضة
بؤي  ةف ظؤض د  اض ي  ة ئاغ  تى ب  اآلو ي  ةضَيى َيسياناْ  ةوة ئاَ  اشة ب  ةو ت  ابًؤ دواْ  ةى      
ثَيهةوةشيإ نطاوة, نة ية ٖةضَيُى نوضزغتإ ث ةيِطةو ن طاوة, يةوةؾ سا ْه ؤَيى ي ةوة      
ْ  انطَى, ن  ة ي  ةنَيتى ظاْاي  إ ضؤَي  ى ططْط  ى ٖ  ةبووة ي  ة َٖيٓاْ  ة زى ئ  ةو فةضٖةْط  ةء    

 إ ية نوضزغتإ.ْيؿاْسْى ضووى دواْى ثَيهةوةشي
ية غةضةتاي خويي ثَيٓذةَي يةنَيتى ظاْايإ ْوَيٓةضي ئةَطيها ٖةض يةبةض ئةَة بوو 

بؤ ناضوباضي ضؤشٖةَياتي ْاوةضاغت غةضزاْي َةنتةبي تةْفيعي يةنَيتى ظاْاياْي 
نطزو ية ْعيهةوة غوثاغي يةنَيتى ظاْاياْي نطز يةغةض ئةو ضؤَية زياضةي بؤ ثطغي 

ايةتيء بةضةْطاضبووْةوةي بريي توْسِضةويء َافةناْي غةقاَطريي نؤَةَي
ئافطةتإء ثَيهةوةشياْي ئاييٓىء نؤَةني ئاواضةنإء ٖاْساْي نؤَةَيطة بؤ 
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 ضَيعططتٓيإ ٖةيةتي.
نوْػوَيي طؿتى نؤَاضي فةضةْػا )ئوييفية زيهؤتيين(  2019ية ْاوةضاغيت غاَيي 

ْاياْى نطزو ضاؾهاواْة غوثاغي ية ٖةويَيط غةضزاْي َةنتةبي تةْفيعي يةنَيتى ظا
خؤي ئاضاغتةى ظاْاياْي نوضزغتإ نطز يةغةض ئةو ضؤَية ططْطةى ثَيؿهةؾي 
زةنةٕ ية ثطغي يَيبوضزةييء ثَيهةوةشيإء بايةخسإ بة نةَة ْةتةوةناْى تطو 
بةضةْطاضبووْةوةى تريؤضو توْسِضةوى, ئةو ٖةْطاوةؾى بة غةضَايةي ططْطي ٖةض 

 طز. نؤَةَيطايةى وةغف ن
ئَيػتا نة يازي ثةصتا غاَيةي زاَةظضاْسْي يةنَييت ظاْايإ زةنةيٓةوة, زةبَى زضني 

ضابطزووي ئةّ ضَيهدطاوةو زَيػؤظي ٖةَةاليةْةي ظاْاياْي ئةو ضاغتية بهةئ, نة 
ئاييينء خواغتء قؤْاغي ٖةْوونة وا زةخواظَى َهوض تط بني ية َٖيٓاْة زي 

, ئةوةف ء ئاضاغتةي زضوغيت نؤَةَيطةنةَإئاَاصتةنإء ٖاوناضي نياْي نوضزي
ظاْاياْي ئاييين زَيتة زىء زةتوأْ ئايٓسةي  غةضدةّ ثؿتيواْى ٖاوناضىء بة

 نوضزغتإء ٖةضَيُى ظاْايإ بةضةو ؾةضةفُةْسي ظياتط ببةٕ, ضوْهة ئةظَوْى
 نَيؿةنإء ضاضةغةضنطزْى ثةيوةْسىء نطزْى زضوغت ضَيهدطاوةيىء ناضى

بريي توْسِضةويء تريؤض  بووْةوةى بةضةْطاض نوضزغتإء بؤ ئاؾتى نطزْى بةضقةضاض
 َةغئوييةتَيهي ٖةغتياضو ثَيويػتء بةضزةواَة.

ٍَ ٖ  ةَوو ئ  ةو ض  االنيء زةغ  هةوتاْةي غ  ةضةوةء, ي  ة غ  اَييازي        50ٖاون  ات يةط  ة
غ  اَيةي زاَةظضاْ  سْي ي  ةنَيتى ظاْاي  إ, َاْ  اي ئ  ةوة ْي  ة ئ  ةو ضَيهد  طاوة ي  ة ن  ةّء        

ةو ْةؾ  تةضي ٖةَيػ  ةْطاْسٕء ؾ  طؤظةي زي  وة ئ  ةضَيٓىء ْةضَيٓي  ةنإ    ن  وِضيء ضةخٓ   
ب   ةزةضة, ْ   ا ثَيويػ   تة  
ئ   ةو ٖ    ةْطاوةف وةى  
الي  ةَْيهي ٖاضيه  اض ب  ؤ  
خعَ             ةتي ئ             ةّ  
ضَيهد  طاوة وةضبط  طئ,  

سابشدووي ئةو سيَهخشاوةو ديَظؤصي ٍةمةاليةىةي صاىاياىي 
ئاييينء خواطتء قؤىاغي ٍةىوونة وا دةخواصىَ مهوستش 
بني ية ٍيَياىة دي ئامادمةناٌء ٍاوناسي نياىي نوسديء 

 ئاساطتةي دسوطيت نؤمةيَطةنةماٌ
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ٍَ ٖةَيساْ  ةوةي الث  ةِضة ظَيِطيٓ  ةنإء ٖؤْيٓ  ةوةي ضاب  طزوو و ب  ة باَي  ا ٖ  ةَيطوتٔء      ي  ةثا
وةن  ةي تطيؿ  ي ثيؿ  إ ب  سةئء بيدةيٓ  ة ب  ةض خػ  تٓةِضووي خعَةت  ةنإ, ططْط  ة زي

تيؿ   هي ؾ   ةٕء نةونطزْ   ةوة, قؤْاغةن   ةء بةضثطغ   ياضَيتيةنة وا زةخ   واظَي ي   ةضَيي 
زيب  ةيتء ضاوَي  صو زي  ايؤطي ئاَاصت  ساضء ٖةَيػ  ةْطاْسْي باب  ةتيء بةضضاوخػ  تين      
واقعي ناضو ثيؿةء بةْيةتَيهي بة ئيدالغ ةوة طةْطةؾ ةء طفتوط ؤي تَي طو تةغ ةيي      

 ي تةواوي ناضَيهدطاوةيي يةنَيتى ظاْايإ بهطَيت. ٖةَةاليةْة
ططْطة ظاْايإ بة ْةفةغ ي زضَيصةثَي ساْي ناضواْةن ةء ئاَاصت ة غ رتاتيصييةناْي ئ ةو       
يةنَيتيةء بةٖةوَيي زَيػؤظاْةء يةضَيى ثاَيجؿ تىء ثَيؿ ٓياضو ٖةَاٖ ةْطى ظي اتطةوة,     

ٖةَإ تَيِطواْيٓ ى  يةضواضضَيوةي ٖةض غَى ئاغيت ئاييٓىء ْةتةوةييء ثيؿةييء بة
ثَيؿةْطيء ثَيؿهةؾهطزْى خعَةتء ثاضَيعطاضي زةغهةوتةنإء بةٖةْسوةضططتين 
نَيؿ    ةى ضةواي ط    ةٍء ْيؿ    تُإ, منوْ    ةي ؾايػ    تةتطو ؾ    هؤَةْساْةتط غةْ    ة  

 خعَةتى نوضزغتإء خةضَاْي ََيصوويي ئةّ يةنَيتية دواْةوة.
ضاْسْي يةنَيتى ظاْايإ, زضووز غاَيةي زاَةظ 50ثريؤظ بَيت يؤبَيًي ظَيِطئ يازةوةضي

 بؤ طياْي ؾةٖيسإ.. 
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 ثةيظيَو يةطةس يادي ثةدمايةمني طايَيادي دامةصساىذىي يةنيَيت صاىاياٌ

 ثطؤفيػؤض زنتؤض غةباح بةضظصتي

 نوضزغتإ يةنييت ظاْاياْي ئاييين
, يةّ غةزةيي ٖةية صوويةني ْيوََي

َاوة زووضو زضَيصةزا زوو زةغتهةوتي 
ا يَيطةز ة نة زةنطَيوةبوطةوضةي ٖ

 :ئاَاشةيإ بؤ بهةّ

: نؤنطزْةوةى ٖةَوو ظاْاياْي َعطةوت و َيشطاب و َيٓبةض ية زةوضي يةنةّ
بة بَي  ,ئاَاصتَيهي غرتاتيصيي نة ئةويـ خعَةت بة ئيػالَة ية نوضزغتإ

ٓةضي يت ظاْايإ يةغةضةتاوة ْةيويػتووة ْوَي, واتة يةنَيا نطزْي نةؽئيػتيػٓ
 ي زياضيهطاو بَيت و ْاؾبَيت بري يةوة بهاتةوة نة طوظاضؾت بهات يةغياغ هيبريَي

ةخت ية غةض زوو ضةَهي , بةَيهو زةبَيت دزيسطاي سيعبَيهي غياغي
خعَةت بة طةيي نوضزغتإ بهاتةوة. ية نوضزغتاْسا غةيطي ئةّ زوو  ئيػالَةتيء

 .َيو و دةَاوةض ثَيهةوة ططَي بساتضةَهة ْاتواَْيت خة

ظؤض ططْطة بعاْني نة  :فةتواو زةضبطيين سونُة ؾةضعييةنإ تاظةطةضيي ية: زووةّ
يت ظاْايإ ية ؾاضو ذٓةناْي فةتواي يةنَيو يَيذٓةى ْاوةْسيي فةتوايَي

ضَيُٓايي  ءٔ ية ضؤؾٓطةضييو ططْط زةبيٓؾاضؤضهةناْسا ضؤَيَيهي ظؤض طةوضة
ية ئيػتا  ءضإثَيويػتة ئةّ اليةْة ية دا ,ضاغتهطزْةوةى ضةَهةنإ خةَيوء

 .ططْطي ظياتطي ثَيبسضيت

َةظٖةبي ظؤضيٓةى طةيي  ؿةوا ؾافيعي نةبةْس بووٕ بة َةظٖةبي ثَيوَيطاي ثا
, ضوْهة ئيػالّ ية فيكٗي بةضاوضزناضيـ بسضَيتةوة, زةنطَي ئاوِضَيهيـ نوضزغتاْة



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

79 

 ية َةظٖةبَيهي زياضيهطاوزا سةغط ْانطَي.

و غاَلوّ زووثات زةنةَةوة بؤ اياْسا ضَيعَةظضاْسْي يةنييت ظاْبةْسة ية يازي زا
ٖيوازاضّ  بةضزةواّ بٔ ية خعَةت بة  ءٖةَوو َاَؤغتاياْي ئةْساّ يةّ يةنَيتيية

تةقيٓةي سيعبة و ببٓة َةضديعي ضاغيػالّ و بعاظي فةتواي غةضزةَياْةايين ئئ
 .غياغييةنإ بة تايبةت سيعبةناْي زةغةالت

ي بريَةْسإ غوَيتة ءئةًٖي قةيةّ ءضؤؾٓبريإ ءبطواّ واية ظاْاي ئايين
اآلتطيإ ٖةبَي ية بؤية ثَيويػتة ثَيطةيةني ب ,فيهطيي ْاو نؤَةَيطإ َةعٓةوييء

نة  .ظاْاياْي ئيػالَسا بةضدةغتة بووةوةنوو ية َيصووى  . ٖةضئةسعابي غياغي
ـ فةضَاْطةوإ بة ظاْاياْي ,ويإ فةضَاْطةوإ بة غةض خةَيهةوةثاؾا :وتووياْة

 .ثاؾاياْةوةغةض 
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 دامةزراندني يةكَيتى زانايانء 
 دةرةجنامة باشةكاني بؤ كؤمةَلطة

 سػني عبسايكازض أَنيةمح الةَ
 شاُاياْ كَييتةي زًياُيةط هكي هَيجسضساوي

 ئايين ظاْاياْي نَييتةي 1970ي9ي21 ةي
 وةِضاغجاضز ضةغةي نوضزغتإ ئيػالَي

 باضظاْي فايةَػت الةََةضسوّ  ْسيةظاَةِض
 ْاوةي وةتث نيةَيتينةي ظضاْسْيةزاَةب ظضا,ةزاَ

 ضضاوةب تَيهيةخعَ تواْطا بوو, زضوغت ظاْاياْسا
 واضيةنوضز يةَيطةنؤَ ءْيؿتُإ ءزئةب

ٍَةٖةب تةتايبةب بهطَيت  ةطرياي ْطاوةٖ َيَيوةنؤَ ةنةيَيتينةي يةضْاَةب ءتةٖيُ و و
 زاةخاَي ْسةض ّةي إؾَيهيةب توامنةز ةن ْطابووةْ نوضزغتاْسا ةي ثَيؿرت ةن ضةب

 :ّةبس ثَي ةئاَاش
 ظاةؾاض َاَؤغتاي نإةؾاضؤضه ؾاضو َووةٖةي نوضزغتاْسا ضيةضتاغةغةي: ّةنةي
 ءَوغوَيُاْإ ءٖاوَياتيإ ناضي ِضَيهطزْيةب ءِضاْسٕةِضاث بؤ زاْطا قاظيةب

  .ةوةضييةضوةزازث و ضعيةؾ ِضوويةي ؾؤِضف وةضطةثَيؿُ
 ضبًَاوةب َيهيساةخ َْيوةي بطووىةب ةوضةط ءشٕةب شٕ يةزياضز نوضزغتاْساةي: ّةزوو
 ,نطزةزةْ يةناض ّةئ ئايين نيةظاْاي الوةَ ٖيض ةنَيتييةي ّةئ زضوغتبووْي ةب بوو

 بوو ئيػالَي فيكٗي يةواْةثَيط واوةت ةضوْه
 تةئافط ةب ثطؽ ضطرييساةٖاوغ يةثطؤغةي َيهيساوةخ َْيوةي ظؤضداض: ّةغَيي

 يةغتةواب يا ْساّةئ ىةظاْاي ضةٖ ؾيإةَةئ بؤ ا,ؾوزاْسةب ناتيةي نطاةزةْ
 فةَةب نطزةزةْ بِطيينةَاض خؤي ةنةتةئافط ْسيةظاَةضِ بَيةب ةبواي ةنةنَيتييةي

 .تإةئافط بؤ ةوةِضايةط واوةت غيتةضبةغ
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 خؤياْ   سا ناْيةغ   ٓوضةي ئ   ايين ظاْاي   اْي نإةؾاضوؾاضؤض   ه َووةٖ   ةي: ّةض   واض
 .نطزةز خؤيإ ضيةظةز تيةخعَ ياغايي ءضعيةؾ نيةيةؾَيوةب

 نرتْاغيينةي ءنطزٕ ئاؾٓا ةِضَيهدطاو ّةئ ناْيةططْط ةغوزةي ونَيةي: ّةثَيٓذ
 ةن زضوغتبوو َْيواْياْساةي ىةَعيةدةغتةز ءييةتبطا ىةيةؾَيوةب بوو ظاْايإ

 .زاةز صتاّةئِضاوَيص  ءثطؽةب ناضوباضَيهيإ َووةٖ
 َويةٖ     ةي: ّةؾ     ةؾ

 ثؿ      تطريي ط      طْطرت
 إضزغ   تون ؾؤِضؾ   ي

 ظاْاي      اْي ب      ؤ ب      وو
 واويةت   ةب ةن    ئ   ايين

 غ   ٓوضَيهسا ءئاغ   ت ضةٖ   ةي ئ   ايين ظاْاي   اْي بِطي   اضي ءضَإةف    ءب   ووٕ ثؿ   تطري
 .نطاةز دَيةب دَي خؤي نوةو بوو نؤتايي وةوةضةناليهةي

 ضيةضتاغ    ةغةي ئ    ايين ظاْاي    اْي ِضاب    طزوو يةٖاوؾ    َيو ؾ    ساةنات ّةي     ٖي    وازاضّ
 َْيهيإوبؤض و  ءْ ط ةضِ ضةٖ بٔ ىةي طرييتؿث و بٔ ىةي ثؿتيواْي ءبطا نوضزغتاْسا

 نإةسعب    ءث   اضت ءنوضزغ   تإ ضَيُيةٖ    تيةسهوَ    واضّةئوََي   س ٖاةضوةٖ    ,ةي   ةٖ
 تةخعَ   بت  واْني نرتةي   ؾ  اْيةب ؾ  إ يةوةئ   ب  ؤ ,ب  ٔ ئ  ايين ظاْاي  اْي ثؿ  تطريي

 ةْطاوةٖ   ّةب   بَيطوَ  إ ةن   ئةبب   ثَيؿ  رت وةضةب   د  واْرتو نوضزغ  تامنإ ءئةبه  
  .بَيتةز َرتةن نوضتي و ّةن وةيَةٖ ءّةغت
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  صاىاياٌء يتنيَةي يةثيَط
 ئيظالمي ويَاتاىيثةيوةىذي يةطةلَ  ئاطيت

 

 َةال صتِ ايسئ ؾةَػاوا
 بةضثطغي يكي غًَيُاْي يةنَيتى ظاْايإئةْساَي َةنتةبي تةْفيعيء 

 

 تيةَيًً ْاوةي ََيهساةضزةغ َووةٖةي نوضز ظاْاياْي
 بووٕ, ِضَيع ٕةاوضيء خةضوةغ يةثَيط ىةو خؤياْسا

 تةخعَ ءخواْاغي ضيةضوةئاييٓج بواضيةي ئاواف
 تيساةوايةتةْ باتطَيِطيةخ َيطاوةنؤَ واييةئاؾتةب نطزٕ
  .ةبوةٖ ْطيةثَيؿ ِضؤَيي

 ثؿهي يإةنةتةَيًً يةوَيص بءةزةئ بواضيةي ضوافةٖ
 تيةَيًً بياتيةزةئ دؤضَيوةب ,ةوتوةضنةب ؾَيطيإ

 ٖيطي ضبَٗيينةز يَي ئاييين ظاْاياْي يةنةؾةب نوضز
 يةوةْووغيٓةي ٕ,یئايني َاَؤغتاي يإةظوضب نوضز يةوضةط ؾاعرياْي ةوةْاََيَٓيت واي

 ضيةضوةو غةوةتةثِطنطزو ََيصويإ ناْيةضِةالث ئاييين ظاْاياْي ؾساةوةتةْ َيصووي
 .ةنطزو تؤَاض يإةيةط ّةئ ناْيةتيةٖاَةْ

 تيةضنطزايةغ ٢٩٩٥غاَيي اظاضيئ يةياْع يةيآْاَةب ضضوْيةز زوايةض يةٖ ةبؤي
 يَيبَيت خواي تيةمحةضِ باضظاْي فايةَػت الةَ يةنةضؤنةنوضزو غ وغايةئ ؾؤِضؾي

 ئاييين باتيةخ نوضز ظاْاياْي ةن ظاْي ططْطيإ نيةثَيويػتي و ََيصووي نيةيةضوضةظةب
  بسات.ثَي ةزضَيص زاةتؤنُ ِضَيهدطاوَيهي يةضواضضَيوةي خؤيإ تيةوايةتةْ ءتيةَيايةونؤَ

 تا ئَيػ تا  ةوةِضؤش وةي ظضاوةزاَ ظاْايإ يتنَيةي ٢٩٩٥ئةيًوييني ةي ءبيػت ِضؤشيةية بؤي
 ضض  اويةب ِضؤَي  ي و ن  اتةز نوضزغ  تإ تيةَيًً   وزوْي  اي زئةب   تةخعَ   ةِضَيهد  طاو ّةئ  
َ  ت واْي  ظاْايإ يتنَيةي زوايؿسا يةْس غاَيةض ّةو يةبيٓيو ناْساةَوو ئاغتةٖةي  يةْاغ ٓا

 بيةضةئيػ  الَيء ع    وَيات  اْي ئاغ  يت ضةغ  ةي نوضزغ  تإ ضَيُيةٖ   يةوةضةز ةت  ضَيةب خ  ؤي
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 ديٗ  اْيـ ةبط  ط
 غ   تةزةب ةثَيط   

 بٗ                           َييَن
 فةوةضةزةي            
   ْاغاْس. خؤي

 بًَ        َيني ةَ        او
 ب  ؤ غ  ًَاو زضوزو

 يةواْ                     ةئ
ظضاْ      سْي ةزاَةي

 يتنَيةي                       
 بَي  ت ث  ريؤظِضَيباظي  إ,  ضاْيةثَي  س ةزضَي  ص ب  ؤ ِضَي  عيـ غ  ًَاو ضبووٕ,ةثَيؿ  د غ  تةز ظاْاياْ  سا

ّ  خواةظاْاي إ, ي    ظاْسْيةزاَ ظَيِطيين ًييؤبَي يازي ٕ  ءىةنؤَ   زاوان اض  ب ؤ  بَي ت  ثؿ تيوامنا
 .ةويػتةخؤؾ ةِضَيهدطاو ّةئ بطزْي ثَيـ وةضةب ظياتط

 ىضوَيٌاُ -بةذدازى هة كؤِزبةُدى ًياُِسةوى
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 يةنيَتى صاىاياىى ئايييى ئيظالمى نوسدطتاٌ
 ىيو طةدة خضمةتى حةقيكى بة ديًء ىيؼتناٌ

 

 :لة زانستى كةالمداماستةر  -كةمال ئةمني طوَلثى 
 بةزثسضى ُاوضةى ٓةوزاًاُى يةكيةتى شاُاياْ

 

يةغةضوةغتاْى خةباتى َةزةْياْةى ْيو  ءْوغني
ََيصووى ٖةية, يةناتَيهسا  ءغةزة زةضنةوتةى نًتوضى

ئةو ََيصووة ِضؤضووى ْاو طةيَيهة نة تا ئَيػتاف ٖةض 
طةضيسةنإ  ءََيصووْوغإ ءوةى ططَيَيهى ْةنطاوة واية

ى نطزْةوةى ئةو ططَييةيةيإ ْةبووة, ئةوةف تواْا
يَيهؤَيةضإ يةو  ءيةوةوة زةضزةنةوَيت نة ْوغةضإ

بواضةزا تواْاى زةضى نطزْى ئةوساَية تايبةتةى نوضزيإ ْةبووة نة يةزضَيصاى 
ََيصووزا ٖةي بووة, ٖةَإ َيتؤزو ِضَيطهةيإ ططتوةتةبةض نة يَيهؤَييٓةوةيإ يةغةض 

طةيَيهى زوانةوتووى َْيو ََيصوويإ ثَى نطزووةو  ءطةَييهى ثَيؿهةوت
تايبةمتةْسى طةىل نوضزيإ فةضاَؤؾهطزووة, برييإ يةوة ْةنطزووةتةوة نة نوضز 
بةزضَيصايي ََيصوو ٖةوَيى ئةوةى زاوة يةو َْيوةْسةزا ببَيتة طةيَيهى غةضزةغتة بةالّ 

ة بطاتة ئةو زشوَٓاْى نؤغجيإ بؤ زضوغتهطزووة ْةيإ َٖيؿتوو ءْةياضإ
قؤْاغةى نة زةيةوَيت و بةبةضزةواَيـ يةو ِضَيطةيةزاية نة ية َْيوإ شَيطزةغتةى و 

 غةضزةغتةى ببَيتة طةيَيهى غةضزةغتة. 

ِضاغرت بًََئ: طةىل نوضز ئةو طةيةية نة تايبةمتةْسيةنةى يةتةواوى طةالْى زوضوبةض 
ةزاَاوةتةوةو بةّ و شَيطزةغتغةضزةغتة ديابَيت ئةويـ ئةوةية نة يةَْيوإ

ٍَ خةباتى ٖةَةضةؾٓة زةزات بؤ ئةوةى بطاتة ئةوةى نة  ءضؤسةوة ٖةو
ََيصوو ََيصووى ثةضةغةْسْة ْةى ََيصوو  َةبةغتيةتى, ئةوةمشإ بري ْةضَيت 
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زووثات بووْةوةى ؾتةنإ بَيت, ضوْهة ئةوؾتةى نة ية يةْاو زووثاتبوْةوةزاية 
زةََيَٓيتةوة, تةْٗا ئةوطةيةف ية دَيطاى خؤيسا  ءٖةضطيع ثةضةْاغَيَٓى

 ثةضةزةغتَيَٓى نة يةْاو ََيصووزا بووْى ية زووثاتبوْةوةزا ْابيَٓى. 

طةىل نوضز ٖةض ي ةزَيط ظةَاْ ةوة بةٖ ةواَلى ٖةَةاليةْ ة و بةتايب ةت ت ط ب ة ثَيؿ ةْطى         
ظاْاي    اْى ئ    ايٓى ٖةَيؿ    ة ٖ    ةوَييإ ب    ؤ ثةضةغ    ةْسْى طةيةنةياْ    ساوة ْ    ةى ب    ؤ    

صوويإ, ٖ  ةض ئةَةؾ  ة ن  ة ََي  صوو زةيػ  ةََيٓى ط  ةيَيو ٖةي  ة      زووثاتبووْ  ةوةى ََي   
بةْاوى طةىل نوضزةوة و ٖةَيؿة ية خةباتى ِضةواى خؤى ْةوةغتاوة, بؤية ٖ ةَيـ  
ية ََي صووزا ب ةظةقى زوو ط ةٍ زةبيٓ طَئ ََي صووى ط ةىل غةضزةغ تة و ََي صووى ط ةىل          

نطزْ  ة ب  ةو ساَي  ة  شَيطزةغ  تة ئ  ةوى غ  َيٗةَيإ وْ  ةو ظؤضد  اض ي  ةزةضةصتاَى زةضى ْة  
تايبةت    ة بؤي    ة يَيهؤَيةْ    ةضإ و طةضي    سةنإ َاَةَيةي    ةنى وؾ    هى َةْٗةدياْ    ةى      
غةضزةغ    تة و شَيطزةغ    تةيإ ن    طزووة, ب    ةالّ ط    ةىل ن    وضز بةٖيُ    ةتى ظاْاي    إ و   
ثَيؿ     ةْطاْى ب     ةضخؤزإ ئ     ةّ طةي     ةيإ ي     ةّ ْاوةْ     سا َٖيؿ     توةتةوة و ٖ     ةَوو     

ّ ْةياضإ ضَيططب ووٕ ن ة وةى ط ةيَيهى    َيهاْعَةناْى طةىل غةضزةغتةؾى ٖةية, بةال
غةضزةغ  تةى ْ  او ط  ةالٕ زةضنةوت  ةى ٖ  ةبَيت و خ  ةباتى ْةب  ةضزى ئ  ةّ طةي  ةف ي  ة      
شَيطزةغ  تةى ْ  ةداتى زاوة و يةوَْيوةْ  سةزا َاوةت  ةوة, بؤي  ة ئةط  ةض تةَاؾ  ابهةئ       
ََيصوو بةتةْٗا ََيصووى غةضزاضةنإ ْيية بططة ََيصووى شَيطزةغتةناْيؿة و ئ ةوةى  

و ططَيي ََيصوويية ْاوْسى ئةو زوو زةغ تةيةية, يَيطةوةي ة ِضؤَي ى ظاْاي إ ي ةو       ْازياض
ٍَ و ْؿ َيو و ؾ اضو         زةَةوة نة خؤضى ثانى ئيػ الَجةضوةضى ي ة ؾ ار و ض ياو ق ةزثا

طوْ      سةناْى ئ      ةّ  
نوضزغ                تاْةى 
ِضؤؾ              ٓهطزةوة, 
ض         ةْسإ نةَي         ة  
ثي       اوى ط       ةوضةو 

و خةيَو و ظؤصميَزوو دةيَيَت ٍةميؼة صاىاياٌ خةخمؤسيَهى ديَ
نتةسيَهى ئيجابى ىاو خةباتى ابووٌ و ناس ىيؼتناٌ ويظت

ئاسامى  ءبةسنشدىى ئاػتىةطةسوةسى و مةسدى مةيذاىى دةطت
 ةرياٌ بووىةثيَهةو ءيةنشيضىء و بشايةتى ينؤمةالَيةت
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َيساٖةَيهةتووة و ٖ ةضناتَيو ن ة   ظاْاو بريَةْسو ئةزيب و ْوغةضى  زياضو بةضضاوةى ت
باؽ ية ََيصووى طةىل نوضز زةنةيت ئةطةض ََيصووى ئيػالّ ثةضوةضى تَيسا زةضبَيٓ ى  
ٌَ زةبَيت و زةبَيتة ئةو ططَييةيى ن ة ثػ جؤِضاْى ئ ةو     ئةو ََيصووة ثِط ية نةيَئ و ْاناَ

صووى ب  واضة بؤي  إ ْانطَيت  ةوة و تايبةمتةْسيةن  ةى ئ  ةّ طةي  ة ف  ةضاَؤف زةن  ةٕ, ََي    
غةضوةضى ئةّ طةية بةْاو ِضؤس ى ط ةوضة ظاْاي اْى وةى )ئ ينب ق السى ؾ اضةظوضى و       
ئينب سادبى نوضزى و َةال ئةبوبةنطى َوق ٓيف ض ؤض و ئ ينب خةي ةنإ و يوغ فى      
ئةقِ و قةظَيذى و ق ةضةزاغى و ْؤتؿ ةي و َ ةالى ط ةوضةى بي اضة و بَيتوؾ ى ؾ َيذ        

يهطميى َ   وزةضضؽ( وزةي   إ  غ   ةعيسى ث   ريإ و َةوي   ةوى و َ   ةسوى َ   ةال عب   سا     
نةَيةثياوى تطى ئةّ طةية زا ِضؤضووة,  يةناتَيهسا ظاْاياْى ئايٓى ئ ةّ طةي ة خ اوةْى    
ث   ةضَيعَيهى ث   اى و ثَيطةي   ةنى بًَٓ   س و ؾ   هؤَةْسييةنى َ   ةظٕ و ََيصووي   ةنى ث   ط       

و خ   ةَيو و ػ   ؤظيةغ   ةضوةضئ و ََي   صوو زةَيَي   ت ٖةَيؿ   ة ظاْاي   إ خ   ةشتؤضَيهى زيَ  
نت   ةضَيهى ئيذ   ابى ْ   او خ   ةباتى غ   ةضوةضى و َ   ةضزى إ و ناضْيؿ   تُإ ويػ   تبوو

و بطاي  ةتى وي  ةنطيعى و   يبةضنطزْى ئاؾ  تى و ئ  اضاَى نؤَةاَلي  ةت ةَةي  ساْى زةغ  ت 
شيإ بووٕ و ٖةَيؿة زشى ْانؤنى زووب ةضةنى و تةفطةق ةبووٕ, بؤي ة يَي طزا     ةثَيهةو

ةن  ة ْان  ةّ  َ  ٔ قػ  ة يةغ  ةض ض  ؤْيةتى ثَيهَٗيٓ  إ وزاَةظضاْ  سْى ٖةيه  ةىل ضَيهدطاو     
ؾهؤَيَيهى ثِط ية خعَةتى ثَيؿيٓإ و ةئةوةْسةى زةَةوَيت بًََيِ يةنَيتى ظاْايإ بة ن

ٍَ يةَةوب ةض ي ة ضةمح ى       شاْى ْةتةوةيةنى غتةّ زيسةوة و ئيػالّ ثةضوةض ث ةصتا غ ا
ب   ةضةنإ و ضؤس   ى  ٓظاْػ   ت ويػ   تإ و ْيؿ   تُإ ث   ةضوةضإ و زةْط   ى زيَي   طى َي   

ي    ةتاضيهى طؤؾ    ةى س    ودطة بَيٓاظةن    اْى ئ    ةّ     نًَجةغ    ةْسووى ؾؤضؾ    طَيِطإ و  
ٍَ و ؾ ريئ ب ةضزةواّ    نوضزغتاْة يةزايو بوو, يةو زةَةوة تائَيػتا وةى ناَْيهى ظواَل
بةبَى ثػإ ضَيطة زةبِطَيت و زةيإ و غةزإ نؤغجى ْاسةظاْى بِطيووة و وةى خؤضى 

اضى ئامس  إ بةٖيُ  ةتى َريخاغ  اْى ئ  ةّ َيًًةت  ة ثطؾ  ٓطسةزات وي  ةّ ضواْط  ةوة ن      
 ضَيهدطاوةيى خؤى زةنات.
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 يةنةّ: يةِضووى ثيؿةييةوة.
ناتَيو زةَيَئ ظاْاياْى ئايٓى وةى ضَيهدطاوَيهى ثيؿةى ثةصتا غاَية يةناضزاية, ئةوة 
ئةو ِضاغتيةَإ ْيؿاْسةزات نة يةغ ةضةتاوة ئ ةّ ضَيهد طاوة يةثَيٓاوي سا و يةشَيطي ةى      

ْطى ظاْاياْى ئايٓى بؤزضا وداضَيهى بةيساخسا زاَةظضاو و بِطياضى يةنطيعى و يةنسة
ت ط ب  ة ِضؤسَيه  ى ت  ط ٖات ةوة َةي  سإ و ط  وتى ئ  ةوةى ن ة ثَيويػ  ت ب  ة ثَيٓاغ  ةْانات    
ظاْايى ئايٓيية يةْاو ئةّ طةية غتةَسيسةزا, ئةطةض ٖةضضني و توَي صَيو ب ؤ ْاغ اْسْى    
خؤى بَيتة َةيسإ و ثَيٓاغةى خؤى به ات ب ؤ ئ ةوةى بٓاغ طَيت ب ة زةوضوب ةض ئ ةوة        
ظاْاي إ ََيصووْاغ اْسووْى و ن وِضى زووثاتهطزْ  ةوةى ؾ تةناْى ْ او ََي صووْني ن  ة       

ضةقبةغ             تووى 
ب  ةضؤنيإ بططَي  ت,  
بط               طة ب               ة  
ٖةوَيوتَيهؤؾ   اْيإ 
غةَاْسووياْة ن ة  
ئ        ةوة ظاْاي        أْ 
ََي                            صووى 

ثةضةغةْسٕ زةْووغٓةوة و ٖةضخؤيإ و خعَةتيإ زةبَيتة ئةو ََيصووة ن ة ٖةَيؿ ة   
ٖةَيؿ  ة خؤي  إ  ظاْاي  إ َ  ةف ي  ةوةوة غةضض  اوةزةططَيت ن  ة   خ  ؤض ئاغ  ا بَي  ت, ئة 

ي    ةْعيو طةيةنةياْ    ةوة زيتووةت    ةوة بط    طة يةٖ    ةْاو ئَيؿ    و ئ    اظاضى طةيةنةياْ    سا   
ٖ   ةض بؤي   ة ٖةَيؿ   ة ظاْاي   إ د   َي ِضاظوْي   اظ و     ٖاتووْةت   ة َةي   سإ و ٖ   ةَيكوالوٕ,   

اظيي ة  وةاَلَطؤى طؿ ت ثطغ ياضةناْى ت اى ت انى نؤَةَيط ةيإ ب ووٕ, ي ة ضووى زاخو       
ْيؿ  تُاْى و ئ  ةخالقى و نؤَةاليةتيةناْ  ةوة ظاْاي  إ ٖةَيؿ  ة ن  ؤضو َةدًيػ  ايإ     
طةضّ بووة, بؤية يةنيةتى ظاْايإ ٖةَيؿة ويػ توويةتى ئ ةّ ضةغ ةْايةتيةى خ ؤى     
وْٓةنات و زضَيصة ثَيسةضى ئةو نؿهؤَية ثِط يةغةضوةضية بَيت يةّ ِضواْطةوة ب ةضزةواّ  

 ناضى نطزووة.

ء راىى تى ثيَؼيياٌػهؤيَيَهى ثشِ ية خضمةةيةنيَتى صاىاياٌ بة ن
جةسوةس ثةدما طالَ يةمةوبةس ىةتةوةيةنى طتةو ديذةو ئيظالم

ناىجةسوةساٌء دةىطى دييَشى ية سةمحى صاىظت ويظتاٌ و ىيؼت
يةتاسيهى ء ةسةناٌ و سؤحى نًَجةطةىذووى ػؤسػطيَشِاٌمييب

 ةطؤػةى حوجشة بيَياصةناىى ئةو نوسدطتاىة يةدايو بوو
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نة ٖةَيكوالوى فيهطى ضةغةْى ئيػالَي بَيت:  ثةضوةضزةى زضوغت -1
َةبةغتُإ ية ثةضوةضزةى زضوغت ئةوةية نة ية وةسيي خوايةوة غةضضاوةى 
ططتبَيت و تاى بةتانى ئةّ طةيةى يةغةض ثةضوةضزة بهات و بةدواْى بةٖابةضظ 

ٖةض بةّ طياْةوة  ءو ِضةوؾتة ثةغةْسةنإ يةْاو نؤَةَيطةزا باَلوبهاتةوة
ٖةَوو دؤضة طوَإ و َٖيطؾة ْا زضوغتةنإ بووةغتَيتةوة و ِضؤسى بةضةوِضوى 

ضاثؤؾى و ثَيهةوة شيإ بهاتة نًتوضى نؤَةَيطى نوضزى, ئةَةؾى  ءٖاوناضى
ية ِضَيطة دؤضاودؤضةناْى طةياْسٕ بةثايإ طةياْسووة, ٖةض ية ضَيطةى 

غةضغٓطى ثةضة ظةضزوو  ءَيُبةضةناْةوة بططة تا غةضؾاؾةى تيفيةنإ
غيُيٓاو َوْاغبة دؤضبةدؤضةناْى ْاو ْاو  ءةناْى زوْياى ضاثةَةْىغجي

 ناية نؤَةاليةتييةناْى نوضزةواضى ططتووةتةبةض.

تَيطنطزْى اليةْى ضؤسى: ٖةَيؿة ظاْايإ ية ضَيطةى طةياْسْى ثةياَى خواى  -2
بةزةوضوبةضيإ اليةْى ْةفػى تانةناْيإ فةضاَؤؾٓةنطزووة و ئةّ بواضةؾيإ 

ٍَ ِضؤسى ثطنطزووةتة وة بة ِضيعةنطزَْيهى عةقاَلْى زيٓى نة بطوصتَيت يةطة
ؾةضيعةت و تايبةتةَةْسى ْةتةوةى ئيػالَى نة ثطؤغةى َياْةضةوى و تانى 
زةغتجاى وضانػاظة ئةّ ناضةؾيإ زووض يةٖةَوو دؤضةناْى توْئاشؤيى 
طةياْسووة, بؤية يةْاو طةىل نوضزا ظؤضبةنةَى نؤَةَيَى خػاضى َطؤيى 

ةى نؤَةاليةتى زةضنةوتةيإ ٖةبوو يةْاو تانةناْى نؤَةَيطةزا بةالّ ئاضيؿ
يةنؤَةَيطةيةنى تطزا نة ئةّ اليةْة زةضوْى وعةقاَلْيية ْابيٓطَيت زةبيٓى 

 خؤنوؾنت بووتةزياضزةو يةزةغتسةضضووة.

: ظاْاي  إ يةََي  صةوة ناضي إ ي  ةّ ب  واضةنطزووة بةتايب  ةتط  ي ة ضوى فيهطيي  ةوة  -3
ضوباضى ظاْاي إ ي ة ضواضض َيوةى ضَيهدطاويةن سا زةبيٓطَي ت      يةو ناتةوة ن ةنا 

ئةّ اليةْةف بةظةقى زةضنةوتةى ٖةبووة, ن اضى زي اضى ظاْاي إ ثاضاغ تٓى     
ِضؤؾٓبرييإ نطزووةتة خةََيهى طةوضة  ءطةؾةزإ بةبواضى فيهطى ءعةقًَى

ئةو َةقػةزة طةوضةية نة خ واى ط ةوضة    ءو بةضزةواّ ناضيإ يةغةضنطزووة
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ى يةغ     ةضة َوغ     ًَُاْإ ئ     ريازة
بيهةْ       ة خةغ        ًَةتء خ        اَيى  

و زياَاْي       إ  ن       ة ْاغ       يٓةوة
ئ  ةويـ َياْةضةويي  ة ي  ة ئان  اضو   
ئ                 ةفهاو غ                 ًونسا وةى 

ِِ   زةفةضَووَيت:ط ًَِٓـاُن ََٚنَصٔيَو َدَع
ََٗسا٤َ عًََــ٢   ََٚغــّطا ٔيَتُهُْٛــٛا ُؾــ َٖـ١ّ  ُأ

ٖٓاِؽ ة ص ظاْايإ يةّ ضَيهدطاوةواي
ئةَ     ةيإ ب     ة ثيؿ     ةى خؤي     إ 

و ٖةَووالي        ةى زووضو وةظاْي        
 ْعيو طةواٖى ئةّ ِضاغتيةزةزةٕ.

 

 زووةّ: يةضووى خةباتى ْةتةوةييةوة:

يةو ضواْطةيةوة نة غةضضاوةى تةؾطيعى ئيػالَى ثَيـ ٖةَوو 
غوْٓةتى غةضوةضَأْ, زةبيٓني يةّ زوو غةضضاوة  ءغةضضاوةناْى تط  قوضئإ

ٔ ْيؿتُإ و ثةيوةغتبووٕ ظوالَيةزا بٓةَا طةيَيهى ططْط ٖةية نة زةيػةََيٓ
بة ْيؿتُاْةوة ثَيطةيةنى ظؤضى ٖةية, تا ئةو ِضازةية ئةطةض ثاضضة ظةويةنى 
ئاظاز و غةضبةخؤت ْةبَيت ْاتواْى ثةضغتؿى خواى طةوضةف بة ضَيهى و 

فةضاَؤؾٓةنطزْى  ءغةضبةضظاْة ئةصتاَبسةيت, بؤية خعَةتهطزْى ْيؿتُإ
 ءةناْى طةٍ زةبَيتة ثةضغتـضاضةْوغاظ ءنَيؿةو زاخواظيية ٖةْوونى

ظيٓسوو نطزْةوةى اليةَْيو ية اليةْةناْى غوْٓةتى ئاناضى ثَيؿةواَإ 
( ضوْهة ية شيامناَةى ثَيػةَبةضَاْسا ظؤض بةظةقى زياضة ْةى خةباتى ستُس)

بؤ ْيؿتُاْى ْةنطزووة بةَيهؤ فطََيػهيؿى يةضاواْسا بؤ باضاْسووة و 
ظاْايإ ثَيـ زاَةظضاْسْى يةنيةتى ظاْايإ ة بةتاَةظؤضييةوة بؤى ضواْيوة, بؤي
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وةى ضَيهدطاوة ٖةَيؿة ثَيؿةْطى خةباتى طةٍ و يةغةْطةضى ثاضاغتٓى 
و يةو ثَيٓاوةزا ؾةو ِضؤشيإ يإ غجاضزووة بةخواْيؿتُاْسا طياْى ثان

تا ئةَطؤف ٖةض ئةو زاخواظية ضةواية ٖةض َاوة و ٖةَيؿة خػتوةتة طةض 
وْيؿتُاْسا ية ثَيؿةوةى ثَيؿةوةبووٕ ٖةضوةى ضؤٕ ية ظاْايإ ية بةضططى خاى 

َيشطابسا ية ثَيؿةوةٕ بةتايبةتط يةّ زواياْةزا بيٓيُإ نة َٖيطؾى ْاضةو 
ٖةضوةى ضؤٕ  وغةثَيٓطاو بةغةض طةىل نوضزا يةاليةٕ ططوثى زاعؿةوة, ظاْايإ

و بةزةْطى زيَيطيإ ئةو ٖةَيُةتة و نوؾتوبِطيٓةيإ ية َيُبةضةناْياْةوة
بةغتةََيهى ْاِضةوا ٖةشَاضنطز, ٖةض ئاواف ية َةيساْى  ءتةسطيِ نطز

ضووبةضووبوْةوةزا ئاَازةيإ ٖةبوو, وبةضزةواّ فيهطى توْسى ْازضوغت 
ئيٗاْةزةنةٕ و ِضةزى زةنةْةوة, بؤية ظاْايإ ٖةَيؿة ٖةوَيى يةنطيع و يةى 

ت ْةفطئ ية ثؿ ءزووضنةتةْةوة يةتةفطةقة زةزات ءٖةَيويػتى غياغى
بةضزةواّ ناضى ئةّ ضَيهدطاوة بؤ ضةْطساْةوةى  ءيةيةنرتنطزٕ زةنات

تصُٛا حببٌ اهلل مجٝعا ٚاعفةضَايؿتى خواى طةوضةية نة زةفةضَووَيت:ط
ص بؤية طةوضتطئ خعَةت بةْيؿتُإ يةنطيعو يةنسةْطى تانةناْة و التفطقٛاٚ

ناْى ْاو ئةّ ٖةَيؿة ِضؤسى ثَيهةوةشيإ بة ئيٓتيُا دياواظةنإ و ئايٓعا ديا
ٖةضَيُة زاخواظى طةضَى ظاْاياْةو ئةوةى نة ظاْايإ ئةصتاَى زةزةٕ بؤ 
يةنطيعى تانةنإ ٖةضطيع غياغيةنإ ْايهةٕ نة ئةَةف يةنَيهة يةو نؤغجاْة 

 نة ضَيططة ية بةضزةّ ناضى ظاْاياْسا.  

  يَيطةوةية ئةطةض طةالْى تط ناضنتةضة غياغيةناْيإ تةْٗا بةطياْى غياغيةوة
ََيصووى طةيةنةيإ بٓووغٓةوة ئةوة ئةوةى يَيبةضٖةَسَيت ئةو طةية زواداض يا 

ٖاتبَيت و  غةضزةغتة زةبَيت ئةطةض ٖؤناضةناْى غةضزةغتةيى بؤ فةضاٖةّ
ظةَةْى بؤ ضةخػابَيت يإ ئةو طةية طةيَيهى شَيطزةغت و ظةبووٕ زةبَيت, بةالّ 

خت تواْاى بووٕ بةطةىل طةىل نوضز بةٖؤى تايبةمتةْسى خؤيةوة ٖةَوو وة
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غةضزةغتةى ٖةبووة ئةو تواْايةؾى ٖةض يةْاخؤ و ية خوزى ٖةَيهةوتةى 
َيعأْ ئةو ثةضوةضزةى ثَيؿةْطى ظاْاياْةوة وةضططتووة, بةالّ ئةوة ْةياضإ و ظهل

ٍَ ئةوؾسا ٖةضطيع شَيطزةغتةى قةبوَيٓةنطزووة تواْاياْةيإ نوؾتووة و يةطة
ووة نة ثَيؿةْطاْى ئةّ طةية ٖةض ية ََيصةوة ئةَةف يةوةوة غةضضاوةى ططت

 زةضضووى سودطةو خاْةقا و تةنييةناْى ئةّ نوضزغتاْة بووٕ.

بؤية يَيطةوة ثةياَى خؤّ بة بؤْةى ْيو غةزة ية خةباتى سةقيكى يةنَيتى  
زةَيَيِ َيًًةتى نوضز ؾاْاظى بة ضؤَية ْةبةضزوو  ءظاْايإ زةطةَيِٓٓ

ْطةضى ئيػالّ ثةضوةضى و ْيؿتُإ زؤغتيإ خواويػتةناْتةوة بهة نة غة
ططتووة وبووتة ططَيهوَيطةية نة بة زةغتى ْاسةظاْى ٖةضطيع ْانطَيتةوة, ٖةتا 

ََيصووى ثطؾٓطساضيةوة ثَيؿةْط و ضابةضتبَيت ْابيتة  ءظاْايإ بة ََيعةضةى ثاى
طةيَيهى شَيطزةغتة و ٖةَيؿة بؤ زةضفةتَيو زةطةضَيت تؤف وةى تةواوى 

ئاوت ؾةناوة بَيت. ثريؤظبَيت يازى  ءاْى تط بةيساخى خؤت يةغةضخاىْةتةوان
 ثةصتا ٖةَني غاَيى خةباتى ِضاغتة قيٓةو ئائ ثةضوةضى و ْيؿتُإ زؤغتى. 
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 ىيو طةدة ية خةبات.. بة نشداس و طوفتاس
 

 ُإخ. ي. ز. عباؽ عًي غًَي
 

ئاؾٓابووْى  ءواى ٖاتٓى ثةياَى ئيػالّ بؤ نوضزغتإز
بةّ ئايٓةو بآلوبووْةوةى بةْاوضة  16غةزةى  نوضز ية

دَيطاى  ءنوضزْؿيٓةناْساو زضووغتهطزْى َعطةوت
ثةضغنتء َةَيبةْسى ظاْػت و ظاْياضى؛ َيًًةتى نوضز, 
بةتايبةت ظاْاياْى ئاييٓى نوضزغتإ بةوثةِضى ْياظثانيةوة 

 قَوَييإ ٖةَيُاَيى بؤ خعَةتهطزْى ئيػالّ و شياض و ؾاضغتاْيةتةنةى.
طةض الثةِضةناْى َيصوو ٖةَيسةيٓةوة, بةٖةظاضإ ظاْاى ئاييٓى نوضز زةبيٓني ئة

يةغةضدةّ بواضةناْساء يةتةواوى ظاْػتة ئيػالَىء ؾةضعيةناْسا ؾوَيٓجةصتةيإ 
 زياضةو ْاويإ زةزضةوؾَيتةوة, وةى ئةغتَيطةيةى ية ئامساْى ظاْػت و ظاْياضى.

اَبووْة يةغةض ئةو ِضَيباظة ثريؤظةء ظاْاياْى ئَيُة بة زضَيصايى ََيصوو بةضزةو
زضَيديإ ْةنطزووة يةخعَةتهطزْى ئاينيء خاى و ْيؿتيُإ و ْةتةوة, ٖةض بؤية 
َايةى غةضغوِضَإ ْية ية ٖةض طوْسو ؾاضو ؾاضؤضهةيةنى نوضزغتإ؛ َعطةوت و 

 قوتاغاْةى ئاييٓى بةزى بهةئ.
ٍَ طةياْسْى ثةياَى ظاْايامنإ ية ضَيطةى ئةو َعطةوت و قوتاغاْة ئايٓي اْة, يةطة

ثريؤظى ئيػالّ؛ تانةناْيإ ٖؤؾياضنطزؤتةوةو فَيطى خؤؾويػتٓى خاىء 
ْيؿتيُاْيإ نطزووٕء يةٖةَإ ناتيؿسا بةطوفتاضو بة نطزاضو ضاوْةتطغاْة زشى 
ئةو غتةَهاضاْة بووْةتةوة, نة زاْيإ بة َاف و بووْى نوضز زاْةزةْا, ٖةضضةْسة 

 اضى نوؾنت و ٖةِضةؾة و ظيٓساْى و زووضخػتٓةوة بووْةتةوة.يةّ ثَيٓاوةزا زووض
و ؾَيذ ِضؾى ؾَيدى ْةٖطىء ؾَيذ َةمحووزئةطةض زووض ْةِضؤئ, ٖةض ية ؾؤ

و ثَيؿةوا قاظى؛ بة ضووْى ئةو زشايةتيةى زاطريناضإ َةال َػتةفا ءعبسايػالّ
ٕ يةاليةٕ ظؤضيٓةى ؾؤِضؾةنازةبيٓني بؤ ضؤَيى ظاْايإ, ضوْهة بة خؤؾشاَييةوة 
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 .ظاْاياْى ئاييٓيةوة ضابةضايةتى نطاوة
ظاْاياْى نوضز بةبَي ثطِطإ, بة ظاض و ظَإ و بةنطزاضو طوفتاضو بة قةَيةّ و ضةى؛ 
بةضزةواَبووْة ية خةباتء تَيهؤؾإ, تا َيًًةتى خؤيإ بطةيةْٓة نةْاضى ئاضاَى 

 و طةيؿنت بة ئاغؤ.
بطزووى خؤَإ بِطواْني, زةبيٓني نة ضؤَييإ ئةطةض بة ئيٓػافةوة ية ضؤَيى ظاْاياْى ضا

يةغةضدةّ نايةناْى ثَيؿهةوتٓى نؤَةَيطا, ية ضووى ياغايىء ناضى ضَيهدػنت و 
ئةزةبء ظاْػتة دؤضبةدؤضة  ءغةضباظىء اليةْى نؤَةاليةتى ءئيساضةزإء ضاَياضى

 غةضزةَيةنإ ٖةبووة.
يةنى ئاضاَى بؤ زضوغت و ْةوافةتَيو ٖاتبَيتة ثَيؿةوة بؤ نوضزٖةضناتَيو زةض

بووبَيت, ظاْاياْى ئاييٓى نةغى يةنةَى ئةّ زةضفةتةو ٖؤناضى ثاضاغتٓيؿى  
 بووْة.

ئةطةض ؾؤِضؾى ئةيًوٍ بة منوْة وةضبططئ, زةبيٓني زواى غةضنةوتٓى ؾؤِضف و 
ئاظازنطزْى ضةْس ْاوضةيةى؛ ظاْاياْى نوضز تةواوى تواْاناْيإ زةخةْة طةِض بؤ 

ضؤْيةتى ئيساضةزاْى ئةو ْاوضاْةء بةِضَيوةبطزْيإ ٖاوناضى ؾؤِضفء 
 بةؾَيوةيةنى ياغايى و َةزةْياْة.

ٖةضبؤيةف ضةْسئ يَيصْة زضووغت زةبَيت بةَةبةغتى ضاضةغةضنطزْى نَيؿة 
 و نؤَةاليةتيةنإ و ضاييهطزْى ناضوباضى والت. غةضباظى و ياغايى و ضاَياضى

غةى ثةضوةضزةو فَيطنطزٕ و طؤؾهطزْى يةو غةضزةَسا و بةٖةوَيى ظاْايإ, ثِطؤ
ْةوةنإ بةضةنى ظاْػتء ظاْياضى بةضزةواَبوو, ظؤضَيهيـ ية َاَؤغتاياْى 
ؾؤِضف ٖةض ظاْاى ئاييٓى بووٕ و ٖةْسَيهى زيهةؾيإ غةضةِضاى ئةضى و ثيؿةى 
خؤيإ ؾاْبةؾاْى ثَيؿُةضطة زانؤنيإ زةنطزو ضةنى ؾةِضةفيإ ٖةَيططت, 

بةؾيعطو ٖؤْطاوةناْيإ دؤف و خطؤؾيإ بة ضؤَيةناْى  ٖةْسَيو ظاْاى زيهةف
نوضز زةزا بؤ ثاضاغتٓى زةغتهةوتةنإء زانؤنيهطزٕ يةو ْاوضاْةى ية شَيط 

 غةضثةضؾتى ؾؤِضف بووٕ.
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تةواوى ئةو ياغاياْةيـ نة ثةيِطةوزةنطإ يةو ْاوضاْة؛ ية ؾةضيعةتى ئيػالَةوة 
ضيعةت بوواية, ئةطةض ية غةضضاوةى ططتبوو, ٖةض ياغايةى ثَيطةواْةى ؾة

 سهوَةتى ْاوةْسي عَيِطاقيؿةوة زةضضواية, ظاْايإ بةضةْطاضى زةبووْةوة.
ئةوةى َايةى غةضصتة, ٖةْسَيهذاض زةطوتطَي: بؤية ظاْاياْى ئاييٓى نوضز 
طةوضةتطئ ضؤَييإ ٖةبووة ية شياضو ؾاضغتاْيةتى ئيػالّ؛ ضوْهة غةضقاَيى ناضى 

اوى ٖةوَيةناْيإ بؤ ئةو َةبةغتة ضِطنطزؤتةوة, بةالّ زةوَيةتساضى ْةبووْةو تةو
بةؾساضى ناضاى ظاْايإ يةتةواوى ؾؤِضؾةنإء خعَةتهطزْى ئائء ْةتةوةنةيإ 

 ثَيهةوة؛ ْا زضووغتى ئةو قػةية زةغةََيَٓى.
ظاْاياْى ئاييٓى نوضزغتإ بةضزةواَبووٕ يةخةبات و ثؿتيواْيهطزْى ؾؤِضف, 

وةى ناضوضاالنى تةواوى ظاْايإ يةشَيط يةى ضةتط, ية بةتايبةت زواى نؤنطزْة
ضاطةياْسٕء زاَةظضاْسْى يةنَيتى ظاْاياْى ئاييٓى ئيػالَى ية  21/9/1970

 نوضزغتإ, ئةو ناضواْةى تا ئةَِطؤف, نة ْيو غةزةية ٖةض بةضزةواَة ية بةخؿني.
زةخواظئ ظاْاياْى ئاييٓى ئيػالَى نوضزغتإ ضةضاوى طؤِضاْهاضىء 

بةضزةواَبَيت يةغةض ضَيطهة ثريؤظةنةى خؤى, بةالّ بة  ءضوزؤخةنإ بهاتبا
ٍَ ثَيؿٗاتةنإء  تَيطواْنيء زيسطايةنى ْوَيء غةضزةَياْة, نة ضةو بهات يةطة

 واقيعسا, زيسطايةى خعَةت بة تةواوى نايةناْى شياْى غةضزةّ بهات.
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 يةنيَتى صاىاياٌ سؤيَي 
 تاٌية ثاساطتين ئةمًء ئاطايؼي نوسدط

 

 يىةئانط عبساهلل َال. ز
 ئانطَيي يةنَيتى ظاْايإ يكى ضثطغىةب ْفيعىءةت بىةنتةَ ْساَىةئ

 

 زاَةظضاْ سْى  َىةنةي ئاَاصتى
 ئ      اييٓى ظاْاي      اْى تىنَيةي      

 نوضزغ             تإ ئيػ             الَى
, ةب  وو ظاْاي  اْى خعَ  ةتهطزْى

 ضؤَي   ى  وإةئ     ضَيط   اى  ةي     ةن   
 ةب   تةخعَ   بتواْطَي ت  ظْيإةَ

ء ّئيػ      ال ث      ريؤظى ئ      اييٓى
 ن                 ةَإةيةط واىةض زؤظى

 فةغ   تةبةَ ّةئ    ب   ؤ, بهطَي   ت
 ةب    ظاْاي   إ تىنَيةي    ةَيؿ   ةٖ
ء ئةبه   ئيػ  الّ ث  ريؤظى ئ  اييٓى ةي   ثاضَيعط  اضى ةوةيَيي   ةن   ةزاْ  طاو ؾ  وَئ ّةن  ةي

 ن  وضز وَيتةبياْ   ةن  , ةوةببيٓ   فةؾ  ياوةْ ةْط  ةز وةئ   َووةٖ   ْطاضىةضةب   بت  واْني
زووَي  ين  و ئ  ةَطؤ ْي  وإ ةْ  ةغ ةوضط  ة نىةبؤؾ  ايي ءةوةْ  ةغ زووض يَي  و وئيػ  الّ

 . نوضز
 ي ازى  ظَيطَيٓ ى  ًىي وبيَ  ةن   ئيػ تا  ت ا ء ةوةظضاْسْيةزاَ تايىةضةغ ةي ظاْايإ نيتىةي

ٕ  ةَيؿ  ةٖ ةظضاْسْيةزاَ ٓ ةي ب ؤ  ن اضا  ؾ ساضى ةبء ٖاْ سا  ةن  , ن وضز  َ اَيى  ىةوةندػ ت
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 و وخؤةضاغ        ت ةب ةَيؿ         ةٖ
 ىؤخ     وَيىةٖ     وخؤةْاضاغ    ت

 َ اَيى  ىةوةنبووْ  ةي بؤ بووةٖ
 ه    ىَيضؤَي ٖ    اةو ضةٖ    , ن    وضز

ٕ  ةي ةبوويةٖ اىباَي  ةي   ن اضنطز
ء َٔةئ        ثاضاغ       تٓى ضةغ       

ء نوضزغ        تإ ئاغاييؿ        ى
ٕ  يؿ ى ئاغا و َٔةئ   ةن   ىةؾ اْاظاْ ةْ ةزي اضز  وةئ   ىةوةضْطاضبووْ  ةب  تَي  و نوضزغ تا
 . ٕةزةز
 طةضَرتئ ظاْايإ تىنَيةي ظضاْسْىةزاَ ٓىيظَيط يوبيًى يازى ةوي نوتاييسا ةي

 بتواْني َووَإةٖ وٖيوازاضئ ّةنةز ئاييٓى َاَؤغتاياْى ىةضاغتئا ثريؤظبايى
 .ةزاَةظضاو بؤى ظاْايإ تىنَيةي ةن ىةئاَاصتاْ وةئ ضةغةي بني واّةضزةب
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 صاىاياٌ نيَيتةي يةطايَ دماةث سماىيةخ
 

 ضظصتيةب ابٖةو ؾَيذ الةَ
 شاُاياْ كَييتةي ًاَهيةًضةض هكي زثسضيةب

 

 ضةغةب واوةت غاَيي صتاةث ِضبووْيةتَيج يازي ةي
 ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي نَييتةي ظضاْسْيةزاَ

 ضةغةي خوا غوثاغي وَيِطاي نوضزغتاْسا
 ؾاْاظي ءظاْايإ ةي ثريؤظبايي ءناْيةخؿؿةب

 بؤ ِضابهَيؿِ ِضَيعتإةب ضصتيةغ وَيتةَةئ ةنَيتيةي ّةئ بؤ ئيٓتيُا ةب نطزمنإ
 :زاةخاَي ْسةض ّةي ٕظاْايا نَييتةي يةنةتةنةضةب ثِط ةضَاْةخ
 بَيت ظياتط ْيةَةت ناْيةغاَي تانو نائيَٓيو ظطاوةز ئاََيطو زضوغتهطاوو َووةٖ -

 نَييتةي ِضَيهدطاوي َياّةب ضَيت,ةز ةوةثوناْ و الواظي ءٕوبو نؤٕ وةضةب خؤي
 .ةضططتووةو يةواْةثَيط يةئاضاغت ظاْايإ

 يةوظ ةب وةوةبَيتةز ْوَي يساْةَةت يةغاَي صتاةث َؤَي زاطريغاْسْي ٍَةطةي تاةوةئ
 ةوةثَيؿ بؤ ْطاوةٖ وةوةوؾَيتةزضةز ْاوباْطي ْاوو ةوةتط َيعٖةب طوِضي ظياتطو

 .ييساةِضَيهدطاو ناضي ناْيةبواض ةي َْيتةز
 ةن ةيةوةبوْي تيةضوضةظ ءتيةْايةغةضِ ءخؤضغهي ؤيٖةب ويـةئ بَيطوَإ
 ضةغ ةن وبو تيةاليةَ يةثيؿ نوضزو ءئايني ثَيويػيت و ئاييين ظاْاياْي خواغيت

 إِنَّ ) يةضواضضَيوةي وةئيػالَ ئاييين نطؤني َيكوَياويةٖ ةَهةض غَي ّةئ ضيةبةي
 ةضوْه بَيتةئ زاةؾةط ةي واّةضزةب ةوةبيَٓيتةز خؤي(  اِلإِْسَلام اللَّهِ عِْندَ الدِّينَ

 .ةَوغًَُاْ َيهيةخ ثَيويػيت
 نوضزغ تاْي  ئيػالَي ئاييين ْاياْيظا ظؤضي يةظؤضب ظاْايإ نَييتةي ئَيػتازا ةي -
ٕ  ناْيةوضةط ظاْا ّةضدةغ ؾيةنةََيصوو زضَيصايي ةب وةططتوو خؤ ةي ٕ  نوضزغ تا  ي ا

ٕ  ةثَيط   ٕةخاو يإ ضؤىةغ ّ ةئ ي ا ٕ  ْ سا  تواْنيةئ   فةثَيي   ّةب   زا,ةِضَيهد طاو  ّةي   ب وو
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 تطئةوضةط   بًََيني
 ِضَيهد                 طاوي

 ئيػالَي ئاييين
 ييةثيؿ                      

 خؤةضبةغ                   
 نوضزغ         تاْساةي

 ةظاْاياْ   نَييتةي  
 زضَي   صايي ةب    ةن   

 ن   ؤ يةن   ةََيصوو
 ن  إةدياواظ ةفهطيي   ةتَي  ع وةذ  ٖةي وةْاوض   و ٕةَ  ةت ّةضدةغ   ظاْاي  اْي يةوةضةن  

 وةضْاَ  ةب ىةي  ةب و بَي  تةز ظاضَيوةٖ   ْسةض   ْ  ساَاْيةئ يةشَ  اض ئَيػ  تازا ةي   ةن   ةب  وو
 . ٕةنةز ناض ةواْةضِةَياْ يةئاضاغت

 ضةٖ ةخػتوةْ ضاوَيعةث َْيهيةالي يضٖ ةزايةوةي ةِضَيهدطاو ّةئ ييةوضةط ءططْطي -
 ةصْيَي وةْاوض و يل تواوةف باَياي ْيةصتوَةئ و ْفيعيةت بيةنتةَ طايةباض ْيوبو ةي
 ظؤض ْطاويةٖ تيةتواْيوي اوناتٖ نوضزغتاْسا, ناْيةؾاض تَيهِطاي ةي تواناْيةف

 طؿيت ةب ةنةظضاوةزاَ يةضةيهةث و ْساَإةئ ِضَيهدػتين ئاغيت ضةغ ةي بَٓيت باف
ٍَ ةبطط َيسياو و ياْسٕةِضاط و  ِضؤؾٓبريي ءتيةَيايةنؤَ و ضؾيفةئ َيسياو غؤؾيا

 و نإةدياواظ ةبؤضووْ يةوةْعيههطزْ يَيو ءضعيةؾ توايةف بواضي و ئايين
 يةوةضةز وةوةْاو ةي ئاييين ظاْاياْي بؤ ناْيةدؤضةدؤضب ةخوي و نإةْسييةيوةث
 ئيػالَيساو اْيٗدي ناْيةضعيةؾ و ئاييين ةضاوظةزاَ ٍَةطةي نؤْتانيت و ضَيِةٖ
 ةي تةْاْةت و نإةختةغ زشواضو ةقؤْاغ َووةٖ ةي َيوةخ و تةسهوَ اوناضيهطزْيٖ

  .ةضثانطاوةب نوضزغتإ زشي ةوةزوشَٓاْ ٕةالي ةي ةن ًَُالَْيهإ ِضوةؾ
 ّةضدةغ ناْساوةيطاْةق يةغاَياْ ّةي ةِضَيهدطاو ّةئ زاْيةئيساض اٖةوضوةٖ
 ةي واّةضزةب ةِضَيهدطاو ّةئ ةن ٕةِضاغتي وةئ ضيةََيٓةغ تط ناْيةاوْطةٖ
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 و ناْيةْساَةئ بؤ ةؾاْاظيي يةدَيط وةناضاي ودوزَيهي ٕةخاو و ةزاي ةوةْوَيبووْ
 .طؿيتةب نوضزغتإ ضَيُيةٖ تيةيبةٖ و َيوةخ
ّ ةئ ئ اييين  ظاْاي اْي  َووةٖ   ةي   زاواناضّ زاةؾهؤي ثِط ةياز ّةي -  ةطاوِضَيهد   ّةي   ْ سا

 ضظوةب   ْ  سييإةيوةث ئيٓتيُ  او ةَيؿ  ةٖ و يإةن  ةِضَيهدطاو ةب   ٕةب  س ططْط  ي ظي  اتط
 ظيٓ     سوو

 ؾ هؤ  ثِط
 ءِضابططٕ

 ؾ   اْاظي
 ةب   ٕةبه  

 ةضاغ    ةف ةي     ظؤضَي    و ةن     ييساةثيؿ     خؤيةضبةغ     ِضَيهدطاوَيه    ي اٖ    ةو ةي     بوْي    إ
 ضةغ  ةي دي  اواظي يةقػ   و تَيب  يين يةدَيط   ةت  ةبو وةوةنطزؤت   ث  ِط ناْيةييةثيؿ  

 ن اض  ظاْاياْ ساو  نَييتةي   ناْيةؾاضاوو  وْبوو ةؾاناض ؾوَئ ةب ِضَئةبط ةو , نطَيةز
 وةن   ةِضَيهدطاو ضةغ   ةي ةوةيَيهؤَييٓ    و تةباب    ْووغ   يين و ضخػ   تٓيإةز ب   ؤ ٕةبه   

ٍَ ةتييةغ    ايةن  ةن     ةي    ةظضاوةزاَ ّةئ     ِضاط    طتين ظيٓ    سو ةَيؿ    ةٖ و ناْيةغ    ؤظ ز
 ةثَيويػ   ت ْساَاْيؿ   يةئ اٖةضوةٖ    َووإ,ةٖ    ب   ؤ ةططْط    ظؤض ييةثيؿ    غ   اَاَْيهي

ٕ  تيةالي  ةَ و ظاْ ايي  يةثيؿ  اليةَ   ناْيةضييةضوةغ   ةب   ةوةْ  ةبه ضزةظ ةَ  ةز خؤي ا
 .ظاْايإ يةيةوضةط ةَاَي ّةب ضةضاَبةب فازاضبٔةو  و ظاْايإ نَييتةي نوضزو

 ّةضزةب ةَةغ َووإةٖ وَيتةَةئ َساةنةْووغيٓ يةوَيػتط نؤتا ةي -
 ّةئ ويةعٓةَ يةْاغٓاَ ةي ِضَيع ةن ييةثيؿ و ييةوةتةْ و ئايين نيةضثطغياضَيتيةب

 وةوةيٓةبه ثِط نإةيَيٓةن وةوةنةِضوي َووةٖ ةي بني ثؿتيوإ ءبططئ ةِضَيهدطاو
 ئةنةْ ةقػ ظاْياضي بَي ءٕوبو ييةثيؿ غًهي ةي الزإ ءَيعاز ةي ةوةويٓةزووضبه

 ىةي يةثً ةب فةيثؿتيواْ ءضثطغياضَييتةب ّةئ ءظاْايإ نَييتةي ناْيةْسةٖةضِ ةي
 ّةئ ضاْيةِضَيوبةب تةتايب ةب ءئاييين ظاْاياْي ّةضدةغ غتؤيةئ ةوَيتةنةز

 تيةضنطزايةغ ءضَيِةٖ تيةسهوَ ةي ْسيساضةيوةث ْيةالي وةْطةؾةق ةِضَيهدطاو

 ةن ،ةوةىيووــب تيةسوسةص ءتيةياــىةطةسِ ءؤسطهيـخ ٍؤي ةب
 يةثيؼ نوسدو ءاينيــئ ثيَويظيتء ئاييين صاىاياىي واطيتــخ
 ، يةنييَت صاىاياٌ بةسةو ٍةيَهؼاٌ دةضيَتوبويةطةس  تيةاليةم
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 بَيطوَإ و,ةَوغًَُاْ يةظؤضب ةن نوضزغتاْيـ َيهيةخ َوةٖ و نوضزغتإ غياغي
ء ئايني بؤ زَيػؤظي ءزيٓساضي يةغؤْط ةي فةِضَيهدطاو ّةئ ْيوبو زضوغت

 .ةَيساوةٖ ضيةغ ةوةنوضز اليةَ وةوةتةْ

 ةب و ئةبه تيةخعَ و بططئ ضضاوةب ةي ةِضَيهدطاو ّةئ ِضؤَيي ظياتط ةثَيويػت ةبؤي
 ِضابطزووزا ةي ةن زاةِضَيهدطاو ّةئ ِضؤَيي و تةخعَ ودوزو  ئاغت ةي بني ٓكافئي

 بووٕ ةِضَيهدطاو ّةئ ثؿتيواْي وناضواٖ نوضزغتإ غياغي تيةغايةن ظؤض
 وةِضَيهدطاو ّةب ٕةبه ؾاْاظي ةوةتةْ ءتةغياغ ءئايني ناْيةَرياتطط يوازاضّٖ
 . ٕةبه يَي ثؿتيواْي و ٕةبس ثَي خيةباي و ططْطي نطزاضةب واّةضزةب
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 بيَوضاىي باتيةخ ةدةط ىيو ةي طًَاو
 نوسدطتاٌ ئيظالمي ئايين ىاياىيصا نييَتةي

 

 َةال ئيسضيؼ شاَيةيي
طةض ضاوَيو بة زيطؤني ضابطزووي طةيةنةَإ 
غؿَيٓني, زةبيٓني ظاْاياْي نوضز بةو ثةِضي 
زَيػؤظيء خةشتؤضيةوة ية خعَةت زؤظي ضةواي 
طةيةنةيإ بووٕ, بة ٖةضزوو ضةٖةْسي ئاييينء 
ْةتةوةييةوة, نة ئةَةف وا ْيؿإ زةزات 

صووي طةيةنةَإ ثِطيةتي ية ؾاْاظي ظؤضو ََي
 طةوضةي ظاْاياْي ئاييينء ضَيباظي خعَةت بة ؾاضَيطةي ؾةضيعةتةوة.

 ضوةََيع ضزوةبَيط زَيَيهي ءتةْي ةب وضإ بَي ةب نوضزغتإ ةي ناضواَْيو ةيةزةغ ْيو
 وةضةب ةيةوةِضَيطةب ثريؤظ يَيهيةئاَاصتط ثَيٓاوةي ْوضاْي ءغجي ءفةط نيةِضوي

 .  زياض ءِضوٕ نيةيئاغو
 وةوةبيَٓيتةز نوضزغتإ ئيػالَي ئايين ظاْاياْي نَييتةيةي خؤي ةن ةناضواْ ّةئ

 تطَيوةض ةب ةبوو ,وةناْةتةنةضةب خَيطو وةضان َووةٖ خؤططيةي وةوةضةنؤن
 ّةئ بؤ ةيةوضةط فَيهيةضةؾ ,ةوةتةنؤبوْ يساةغاي ةي نوضزغتإ ةي ئايين ظاْاياْي
 نات,ةز ىةيةوةتةْ ناْيةثريؤظي ةي ثاضَيعطاضي ةيةزةغ يوْ يةَاو ةن ةِضَيهدطاو

 نيةيةوةْ ياْسْيةثَيط َيةخ ةي نات,ةز ئيػالّ ثريؤظي ئايين ةي ثاضَيعطاضي
 و دوإ ِضوي زاْي ثيؿإ بؤ ةزاي بَيوضإ وَييةٖ ةي ,ةزيٓساضزاي ضوةضوةئيػالَج

 ضَإةَبةثَيػ ثريؤظي يةشيآْاَ وةضَوزةف ءقوضئإ ثريؤظي ياَيةث يةوؾاوةزض
  .ضبَيتةغةي خوزاي زضوزي ستُس

 ءْطيةٖاوغ َيتؤزي ةزاِضَيصضاواْ بؤ ةضْاَةب ةب و دواْيةب ظؤض ظاْايإ نَييتةي
 ةب ةوؾاوةزض تيةغوْ ثريؤظو قوضئاْي ناْيةِضَيُٓايي نطزْيةثياز ةي ويةَياِْط
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 يةيةَاو ّةي ةِضَيهدطاو ّةئ ,ةنطزووةثياز تةئوَ ناْيةوضةط ظاْا يؿيتةتَيط
 بووٕ ضرةوضةٖ ءتيةْايةغةضِ َايةبٓ ضزووةٖ ضةغةي ناضي دواْي ةب ْيساةَةت

 ئايين ناْيةنيةضةغ َاةبٓ ةب ْسبووٕةثاب ةي خؤي ةن تيةْايةغةضِ ,ةوةنطزؤت
 ضرةٖاوض ءَانإةبٓ ةي طؤِضَيوةْ ٖيض ضةغةي نطزٕةْ غاظف ءئيػالّ ثريؤظي
 ةضدةَ ةب تةغوْ ءقوضئإ بؤ ْوَي يةوةيَيهساْ ءيؿنتةتَيط ةي غوز ةن بوْيـ

 غوز ءّةضزةغ ناْيةْوَيي ةيةغةَ بؤ باوِضثَيهطاو ظاْاياْي فتواي و نإةزياضيهطاو
 ناْيةثريؤظ ةئاَاصت تيةخعَ بؤ ْوَي نٓؤيؤشيايةت ٖؤيةناْي ةي ضططتٔةو

 و ييةوةتةْ و ئايين يةئاضاغت ضغَيةٖ ةب ناضنطزٕ ةي خؤي ةن ,ةنةِضَيهدطاو
 .ةوةبيَٓيتةز ييساةثيؿ

 ةَ             ةئ نؤتايي             سا ةي             
 ةئيٓػ  افاْ ةب   ْطاْسَيهيةَيػ  ةٖ

 نَييتةي     ِضَيهد    طاوي ب    ؤ ب    وو
 ةوَيت  ةنةز تطيةوضةط   ضثطغ اضَييت ةبء ضىةئ   ةِضَيهد طاو  ّةئ زاةياز ّةي َياّةب ظاْايإ,

 تيؼةق    ءَ  ت نات  سا َإةٖ    ةي   وةضياْةضوةغ   وةي    ةثاضَيعطاضيهطزْ   ةن   ضؾ  إةغ
 باؾ رت  وةضةب طؤِضاْهاضي وةوةخؤزاضوْةب ةَيويػتث ةبؤي خؤيسا, يةدَيط ةي ةْوبوةْ
 .َيبططَيتةٖ ْطاوةٖ خيواظَيتةز ةنةقؤْاغ ةن ظياتط وثَيؿطوْيةضةب ناضو تيةئايي ةي

ٍَء ٖيُُ ةتي ظاْاي إء       داضَيهي تط ئةّ يازة ثريؤظ زةنةئء ئوََيسَإ واي ة ب ة ٖ ةو
ي ٖ ةْطاوةنإء ب ةضةو   تةواوي زَيػؤظإ, ط وِضو تيَٓيه ي ت اظةتط بسضَيت ة ب ةض ئايٓ سة      

باؾ                رتنطزْي 
ن                                 اضي 
ضَيهدطاوةي    ي ب    ؤ 
خعَ      ةتي ث      رتي 
ئ    اينيء ْةت    ةوةو  

 ْيؿتُإ.

 ـــةن ةهخشاوـــسِيَ وةئ بؤ ةيةوسةط فيَهيةسةػ
 ناىيةثريؤصي ةي ثاسيَضطاسي ةيةدةط ىيو يةماو

  اتــنةد ئيظالو يثريؤص ينيئاي ءةوةتةـــى
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 سِؤيَي يةنيَتى صاىاياٌ ية ىاو نؤمةلَء خةباتي ػاخ..!
 

 نؤيةناضطَيطي يكي  -َةال عبيس عومسإ
 

بة بؤْةى غاَية ِضؤشي زاَةظضاْسْى ِضَيهدطاوى ؾهؤزاضي 
ػالَي نوضزوغتإ و تَيجةِض يةنَيتى ظاْاياْى ئايٓى ئي

ٍَ ية تةَةْى ظَيِطيٓى ثِط غةضوةضى  بووْى ثةصتا غا
يةنَيتى ظاْايإ, بةْاوى يكي نؤيةى يةنَيتى ظاْايإ و 
غةضدةّ ْاوضةو ئةْساَاْى غٓوضي يكي نؤية ثريؤظباي 

 ٍَ طةضَى خؤَإ ِضائةطةيةْني ٖيوا زاضئ ئةّ ناضواْة بةضزةواّ بَي ثِط بةزةّ و ثِط ز
ريؤظ باي خؤَإ ئاِضاغتة غةضدةّ ظاْاياْى ئايٓى زةنةئ خواظياضئ ئةو يازة ث

 ببَيتة وَيػتطةيةنى بة خَوزا ضووْةوة.
ِضَيهدطاوى يةنَيتى ظاْايإ ية ثةصتا غاَيةى تةَةْى ثِط غةضوةضى ٖةَيؿة ِضؤَيي 

 باف و ئيذابي بيٓيوة بةضثطغياضاْة ناضي نطزوة بةو بؤْةيةوة زةَيَئ:
 اَلو ية طي   اْى زاَةظضَيٓةضاْيغ    

 ٖةض ؾ     از بَي ِضوسي زاَٖيٓةضاْي
 غاَلوى ِضَيٓوؽ و ثةضتوى و قةَيةّ
 غ    اَلوى عًِ و ظاْػتى غ    ةضزةّ

و زاَةظضاوة, ٖةَيؿة وةى نَيتى ظاْايإ يةوةتةى زضوغت بوةِضَيهدطاوى ية
ئ ِضَيهدطاو بووة ية ضةتطَيو نؤنةضةوةى َاَؤغتاياْي ئايين بووة وة ناضيطةضتط

طؤِضةثاْي نوضزغتإ, وة َاَؤغتاياْي ئايين بة زَيػؤظيةوة ناضيإ تيا نطزووة وة 
 ؾاْاظيإ نطزووة بةئيٓتيُا و ئةْساَبوْيإ ية ِضَيهدطاوى يةنَيتى ظاْايإ.

ِضؤَيي غيازي و قيازى و ثَيؿةوايةتى يإ ٖةبوة. وة دَيطةى غيكة و َتُاْةي 
َيهى بؤ ضاضةغةضي نَيؿةناْيإ ثةْايإ بؤ َاَؤغتياْي ئايين خةَيو بووٕ وة خة

 ٍَ بطزووة. َاَؤغتايإ زَيػؤظاْة بة زةّ نَيؿةناْياْةوة ضووٕ و ؾةويإ زاوةتة ثا
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 ءِضؤش بؤ خعَةت بة خةَيو
خانيإ, َاَؤغتاي ئايٓى ية 
ؾاض و طوْس و طةِضةى و َعطةوت 
و ؾوَئ ناضةناْيإ ٖةَيؿة ية 

ٍَ ناضي ثَي ـ ْوَيصي و وتاض ثا
فكي ِضؤَيي ئاؾتةوايي  ءتسضيؼ سودطة ءتعًيِ ءباْطةواظءزةعوة ىبَيصي ئاَؤشطاض

 نؤَةاليةتى و قًض و قالسةت يإ بيٓيووة. 
ثَيؿةوايةتى يةنَيتى ظاْايإ و َاَؤغتاياْى ئايٓى ٖةض ية ئاغتَيو  ءثَيؿةْطايةتى

 ْةبوو.ْةبوة خةشتؤضي و زَيػؤظيإ ية بواضَيهى زياضي نطاو 
ِضؤَيي بةضضاويإ ٖةبووة ية ثاضاغتين يةنِطيعى طةيي  ءوة زةغتَيهى باال

 نوضزغتإ.
ٍَ خةّ و خؤؾي طةيةنةيإ بووٕ بة سونُى ئةوةى َاَؤغتايإ  وةبةضزةواّ يةطة

 ٖةَيططي ثةياَة ثريؤظةنةى ئيػالَٔ نة ٖةَوو ظوَيِ و غتةََيو ِضةتسةناتةوة.
اوةض و طةية ئاظازخيواظةن ةيإ بووْ ة بؤي ة زةبي ٓني     بؤية ٖةَيؿة ية ثَيؿةوةى دةَ

ثَيؿةواي ؾؤضؾة ئاظازخيواظةنإ ظؤضبةى ٖةضة ظؤضيإ يةَاَؤغتاياْى  ءغةضنطزة
ئ  ايين و ؾ  َيداْي تةضيك  ةت و ئ  ةًٖي اع  ة وااع  ةت ب  ووٕ وةن  و ؾ  َيذ عبي  ساهلل   

ى ْٗطي و ؾَيذ غ عيسي ث ريإ و ثَيؿ ةوا ق اظي ستُ س و ؾ َيدي ْ ةَط ؾ َيذ ستُ وز         
سةفي        س و َ        ال  
 َػتةفاي باضظاْى.

ن            ة ئةَاْ            ة  
ٖ                       ةَوويإ 
ثَيطةيؿ             تووى 
س  ودطة و َسضغ  ة  
و تةني                       ة و 

باسودؤخةنة واى  1975-1974ية طايَاىى 
دةخواطت نة صاىاياىي ئاييين سِيَطةى 

 ػاخء خةباتى ضةنذاسى بطشىةبةس
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خاْ   ةقانإ ب   ووٕ, ب   ةَيَي ي   ة ِضاغ   تيسا ِضؤَي   ي ظاْاي   اْي ئ   ايٓى ب   ة ثَي   ي ب   اضوزؤر و  
قؤْاغةنإ بووة نوَي ثَيويػتى بووبَيت ناض و خعَ ةتى تَي سا به ةٕ نطزوياْ ة. ض ي      

 ٔ طوتوياْة, ناضي طوصتاو بؤ باضوزؤخي طوصتاو.ثَيويػت بووبَيت بيًََي
ٍَ ْةنطز بةٖةَإ ؾَيوة ية ٖةَوو  ضؤٕ َةيساْى ئيُإ و ئيػالّ و ئيػالسيإ ضؤ

باضوزؤخةنإ خؤيإ بةزووض ْةططتووة بةَيهو خؤيإ بة خاوةْى  ءقؤْاغةنإ
 1975 - 1974وةتة بةض, بؤية ية غاَياْى ظاْيوة بةضثطغياضاْة ؾاْيإ زا

 وزؤخةنة واى زةخواغت نة ِضَيطةى ؾار و خةباتى ضةنساضى بططْةبةض.باض
ئةوة بوو ؾإ بة ؾاْى َٖيعى ثَيؿُةضطةى نوضزغتإ. ضةنيإ نطزة ؾإ و َكط و 

َال و فكى ؾاض  ءباضةطاناْيإ طواغتةوة بؤ ؾار ظؤضبةى ٖةضة ظؤضي َاَؤغتايإ
ظاْايإ خةباتى ضةنساضيإ  و طوْسةنإ ِضويإ نطزة ؾار و ية شَيط ضةتطى يةنَيتى

 زضَيصة ثَيسا.



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

106 

 سؤييَ ئيَهةتيا صاىاياٌ ل ثاسيضطةٍا دٍونىَ 
 

 َةال دٗاز زوغهى
 بةزثسضَى هكَى دٓوكَى ئَيلةتيا شاُايَيّ ئاييِى ئيطالًى كوزدضتاْ

 

ظاْاي  إ شثَي  سظيَئ  ي  ا ئاؾ  هةضاية ٖ  ةبوْا ئَيه  ةتيا
ف     ةض بو,ن     و بَيت     ة زاَةظضاْ     سٕ ٍ نوضزغ     تاَْى 

ةخامس  ة يسةظ  ةضَئ ضظط  اضنطى شب  ةض ظ  َى ض  ةْسَى ْ
ئَيهةتيا ظاْايإ ٖاتة زاَةظضاْسٕ وئَيهةّ نوْططَى 

 21/9/1970زاَةظضاْ    سَْى ٖات    ة بةغ    نت ي    طوشا   
بػةضثةضؾ   تيا ب   ابَى ضوس   ى ي   َى ْةت   ةوَى ن   وضز   

خ  وزَى ىَل  (ب  اضظاْى ضةمح  ةتى )َ  ةال َػ  تةفا ي  ىَ  
 خوؾبوى.

ئاييٓى ئيػالَى نوضزغ تإ يجاضَيعط ةٖا زٖ ونَى ي َى     بَيطوَإ ضوىَل ئَيهةتيا ظاْايَئ 
َى ء ثؿ   تى 1991خوي   ا وبةضض   اظة, ْةخامس   ة ثؿ   تى غ   ةضًٖساْا ث   ريوظ ياغ   اال    

نوضزغ   تإ ئ   اظازبوى وزةغ   تٗةالتا نوضزغ   تاَْى نةفتي   ة زةغ   تَى غ   ةضنطزايةتيا    
نوضزغ   تاْيسا,نو ي   وى زةَ   ى )ب   ةضةيَى نوضزغ   تاْى( ب   و, ٖ   ةَى زاّ وزةظط   ايَئ    

َى ضاب  وٕ ب زووب  اضة زاْ  إ وضَيهدػ  تٓا بٓي  اتَى ن  اضَى خ  و غ  ةضشْوى,       نوضزغ  تاْ
وشواْ  ا ئَيه  ةتيا ظاْاي  إ وةى ضَيهدطاوةن  ا ثيؿ  ةيى ياتايب  ةت بهاضوب  اضَئ ئ  اييٓى      
وظاْايَئ ئاييٓى ظة, ئةِوشى نةفتة زناضيسا, ويػٓوضَى ثاضَيعطةٖا زٖونَى ئَيه ةّ ي ل   

ٕ يػةضاْػ   ةضى )زةظ   ةضا بازيٓ   إ (,  ( ْاوض   َئ ظاْاي   ا 9ٖات   ة زاَةظضاْ   سٕ زط   ةٍ ) 
وضويةنَى ثريوظ ناضيطةض طَيطا, بتايبةت زب واضَى نوَهطْ ا َاَوغ تايَئ ئ اييٓى زْ اظ      
زةظطايةنَى فةضَيسا وي صَيط غ يبةضا سهوَ ةتا ٖ ةضَيُا نوضزغ تاَْى, ن و ئ ةوشى يك َى         

بــٌ اهلل ٚاعتصــُٛا حبزٖ  ونَى ئَيه  ةتيا ظاْاياْ  ة, وي  صَيط َاْؿ  َيتَى ظ  َى ئاي  ةتا ث  ريوظ) 
( ئةوشى شب و ئَيهطَيعي ا َاَوغ تايَئ ئ اييٓى, يػ ٓوضَى ثاضَيعط ةٖا       مجٝعّا ٚال تفطقٛا
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 زٖونَى.
ئَيه                 ةتيا 
ظاْاي     إ ي     ل  
وي    صَْئ خ     و  
ظ    ةنطٕ زْ    اظ  
ؾوضةؾ         َيسا 
وي                      وإ 
زةظةضَئ ي صَيط  
ن               وْرتوال 
ثَيؿُةضطةَٖى 

ئ ةوشى ب  قةٖطةَاَْى نوضزغتاَْى بطؿ تى, ويسةظ ةضا زٖ ونَى شى يك ا ظاْاي إ ٖ ةبو       
ثؿ  تةظاْيا خ  وزَى ىَل خوؾ  بوى )َ  ةال َػ  تةفا ب  اضظاْى(, ن  و ي  وى زةَ  ى ئَيه  ةتيا      
ظاْاي    إ ضوىَل زازط    ةٖا ؾ    ةضعى زطَي    طا, وثؿ    تى غ    ةضًٖساْا ث    ريوظ زيػ    إ ب     
ثؿتةظاْيةنا ئَيهػةض وب َٖيع شاليَى دةْابَى غةضونَى َٖيصا وخوؾتعى ناى)َػعوز 

ض وَةضدةعَى ئيػالَا ضاغ تةقيٓة ٍ ٖ ةضَيُا   باضظاْى(ظة نو بةضزةواّ زفةضَوت ْويٓة
نوضزغتاَْى بتَٓى ئَيهةتيا ظاْاياْة, و يسٖونَى باضةطا بو ٖاتة ظ ةنطٕ وبايةخاْ ةيَئ   
ٖةشى بو ٖاتٓة ئاظانطٕ, وئاضَاصتا غةضةنى يائَيهةتيا ظاْايإ ثَيطرييا ب ف ةضَاَْئ  

زيػ  إ ث  َيطريى ب  خ  وزَى وقوضئاْ  ا ث  ريوظ وغ  وْٓةتا ثَيػةَب  ةضَى خ  وزَى )ز.ر(,      
(, وث  ةيطةونطْا بريوب اوةضَئ ئيػ  الَا  َـط بــاملعطٚف ٚايٓٗـٞ عــٔ املٓهـط   االف ةضَاْا ) 

ضاغتةقيٓة هلةضَيُا نوضزغتاَْى, وبسةغتعةئيٓاْا َافَئ ضةوايَئ ًًَةتَى ن وضز,  ن و   
ئَيهةتيا ظاْايإ ظوض خةبات وتَيهوؾني بو نطية وؾةٖيس ثَيؿهَيؿ هطيٓة زظ َى ضَيه ا    

 ا.ثريوظ ز
وٖةض شئاضَاصتَئ يكَى زٖونَى ئَيهةتيا ظاْايإ نوب ةضزةواّ  زان ونيَى يػ ةض زن ةت,     
ئ  ةوشى ب َٖيعنطْ  ا طي  اَْى ئاؾ  تيَى ويَيب  وضيَٓى وئَيهططتٓ  َى يٓاظب  ةضا ٖ  ةَى ت  ةر        



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

108 

وديَٓئ ًًَ ةتَى ن وضز زا, وضةغ جاْسْا زازث ةضةويا نوَةالي ةتى و ثَيهع ةشياْا ئ وٍ        
ت  ةيَئ دعاني  سا, بتايب  ةت يجاضَيعط  ةٖا زٖ  ونَى, ض  وْهة وْةت  ةوإ زْ  اظ ٖ  ةَى ثَيهٗا

ظوض زةظ  ةضَئ ظ  َى ثاضَيعط  ةَٖى شثَيهٗات  ةيَئ ٖةضغ  َى ئويَئ)َوغ  ًُإ ونطيػ  تيإ      
وئَي    عزي ( غوظ    ة زططي    ت, ن    و ثاضَيعط    ةٖا زٖ    ونَى ٖاتي    ة ْياغ    ني ب الْ    سنا     

 ثَيهعةشياَْى. 

ايَئ ئ   اييٓى ئيػ   الَى  زيػ   إ يػ   ةض ف   ةضَاْا َةنت   ةبا ت   ةْفيعى يائَيه   ةتيا ظاْ       
نوضزغتإ تَيهوؾةض, ٖ ةض شزةغ جَيها زاَةظضاْ سْا وَى وٖ ةتا زووب اضة يك ى زٖ ونَى        

َى, ٖاتية ضاغجاضزٕ, فةضَإ ٖاتة زإ ب ثَيهئٓاْا يصَْئ ف ةتوايَى زْ اظ    1991يػاال 
ٖ  ةَى يك  إ زا, ويك  َى زٖ  ونَى ٖ  ةض شزةغ  جَيهَى, وب  ةضزةواّ وٖ  ةتا ئ  ةظطو ثؿ  تى         

نوْططةنَى يصْةنا فةتوايَى ثَيهئيٓاية شضةْس َاَوغتايَئ ئاييٓى وظاْا بةغتٓا ٖةض 
وخ  وزإ ؾ  يإ, ويع  َى زمي  اٖيَى ٖ  ةيططَئ باوةضْاَ  ةيَئ ثطوفيػ  وض وخ  بري ق  اْوْى  
وزنتوضا وَاغتةض وؾاٖطةظايَئ ب واضَى فكٗ َى ئيػ الََى ي َى ث ريوظ نطيٓ ة ئةْ ساََئ        

  .يصْا فةتوايَى
ايني ْوتإ زا, ناضَئ ظوض ناضيط ةض طَيطايٓ ة ب ٖةَاٖ ةْطى    ويسةغجَيو وْاظةضاغتا غ
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زطةٍ زاّ زةظطايَئ ثةيوةْسيساض, بتايبةت زضاضةغةضنطْا نَيؿ َئ ئ ةضزى وَ ويهَئ    
ض   اْسَْى يطوْ   سا, ْةخامس   ة ثؿ   تى ثطوغ   ا ئاظانطْ   ا طوْ   سا زةغ   جَيهطى وخ   ةيو   

َى وئةضزى وًَه ى  ظةطةضياية غةض ًَو وَاٍ وطوْسَئ خو, وزئةصتاَسا ئاضيؿَئ ئاظ
ثةيسا بوٕ, وبؿيوةنَى ئاؾتياْة وضَي و وثَي و ٖاتٓ ة ضاضةغ ةضنطٕ , شالي َى ئَيه ةتيا       
ظاْاي   إ ظ   ة, ٖةضوةغ   ا ب   ةضزةواّ ضازبي   ت بطاضةغ   ةضنطْا نَيؿ   ةَئ نوَةالي   ةتى       
وئةصتاَ   ساْا ثطوغ   ةيا ق   وذتا يٓاظب   ةضا الي   ةَْئ خويٓ   ساض وخ   وزإ نَيؿ   ة  زْ   اظ 

 دعانيسا.
ًٖساْا ثريوظ وغ ةقاَطريبووْا ضةوؾ ا نوضزغ تاَْى, يك َى زٖ ونَى      زيػإ ثؿتى غةض

ظاْايإ زاخاظ شسهوَةتا ٖةضَيُا نوضزغتاَْى نط, شبو ظةنطْا خاْسْطةَٖئ ئيػالَى 
ونوييصا ؾةضيعةتى وظاْػتَئ ئيػ الَى يجاضَيعط ةٖا زٖ ونَى, وب ةضزةواّ يابةضٖةظ ة      

َى ضةوؾ  ةْبريى ي َى َاَوغ  تايَئ  شب و ظ ةنطْا خ  ويَئ بَٗيعنطْ َى شب  و بًٓ سنطْا ئاغ ت     
ــغ ٚاضؾــاز ئ  اييٓى, وضيهدػ  تٓا مسيٓ  اضا وطووت  اضَئ)    (َى وؾ  ريةتا بؿ  َيوةنَى   ٚع

ب ةضزةواّ, وٖ ةتا زْ اظ ظيٓ ساْيا زا شى, وظ  ةنطْا خ ويَئ فَيطن طٕ وشب ةضنطْا قوضئاْ  ا        
ث  ريوظ , وخ  ويَئ ظاْػ  تَئ ؾ  ةضعى,بو قوتابي  إ زوةضظَي بَٗيٓع  ةزا ٖاظيَٓي  سا, يػ  ةض  

 غتَى ثاضَيعطةٖا زٖونَى ٖةَيَي.ائ
بةضزةواّ زٖةوىَل زايٓة نو َعطةفت بتَٓى دَٗى عيبازةتى بيت, ن و ٖ ةض ؾ َيذ وَ ةال     
بويٓ  ة ب زضَي  صاٖيا غ  ةزةٖا غ  االٕ غ  ةضًٖسإ ن  طئ وخ  ةبات وتَيهوؾ  إ وؾ  ةٖيس  
ثَيؿهَيؿهطئ, شبو زةغتعةئيٓاْا َافَئ ضةوايَئ ًًَةتَى ن وضز, وةى: )ؾ َيذ غ عيس    

إ, وؾ  َيذ ستُ  وز سةفي  س, وؾ  ةٖيس ق  اظى ستُ  س, وَ  ةال َػ  تةفايَى ب  اضظاْى(      ث  ري
 خوزَى ٖةَيا ٍ بةٖةؾتا بةضئ ؾازنةت.

زيػ    إ يك    َى زٖ    ونَى ئَيه    ةتيا ظاْاي    إ ب    ةضزةواّ ٖةَاٖ    ةْطى ٖةبوي    ة زط    ةٍ     
(َى , شب   و ظ   ةضنطْا خ   ويَئ خوثاضاغ   تٓا شَيٓ   ا وتةقةَ   ةْيا ب   و       UNضَيهد   طاوَئ)

ى, بتايبةت يطوْسا, زيػإ ظةنطْا خوالٕ بو َاَوغتايَئ ئاييٓى َاَوغتايَئ ئاييٓ
( ظ ة شب و ضةوؾ ةْبرينطْا دع انى وْ ةَٖيالْا توْ س وتي  صيا       NGOشالي َى ضَيهد طاوَئ )  
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خيعاْ  ى, زيػ  إ يع  َى زمي  اٖيَى يك  ا زٖ  ونَى ظاْاي  إ ٖةَاٖ  ةْطى ٖةبوي  ة زط  ةٍ          
 ضَيهدطاوَئ خَيطخواظى وغاخًةَيا ديٗاْى ويوْػَيفَى.

ةضوةغ  ا ئَيه  ةتيا ظاْاي  إ يك  َى زٖ  ونَى ضوي  ةنَى بةضض  اظ وث  ريوظ طَيطاي  ة زن  وَهطٕ   ٖ
وثَيؿهَيؿ  هطْا ٖاضيهاياْ  سا ب  و يَيك  ةوَايَئ بيعةي  ةضظا ب  اشَيطَى )واْ  َى( يهوضزغ  تاْا  
بانوض, وخطظةنطْا ئاظوقةى ونوَ ةنى ب و خ ةيهَى نوضزغ تاْا ضوشئاظ ا, وٖاضيهاضي ا       

  .ا زوَيعزةضبةزةضَئ ضوشئاظا يهوَةيطةٖ
زيػإ ئَيهةتيا ظاْايإ يكَى زٖونَى ب ٖةَاٖةْطى زطةٍ ضَيعةبةضيا ئةوقافا زٖ ونَى  
ثَيٓطاظةنا ظَيطئ وزيطونَى توَاضنطٕ, يسةََى باْطةواظي ةى ئاضاغ تةى َاَوغ تايَئ    
ئ  اييٓى ي  َئ طووت  اضخوئ ن  طى, ن  و ب ضَيه  ا طووت  اضا ضوشا ئ  ةييٓى ٖاْ  ساْا ت  ةظايا   

فُةْس به   ةٕ, شب   و ثَيؿهَيؿ   هطْا ٖ   ةض ؾ   ياْةنا ٖ   ةبيت شب   و خ   ةيهَى زٖون   ا ؾ   ةض
ٖاضيهاضيا ئاواضةيَئ ناضةغاتا ؾٓطاىَل, ئةوَئ قةغتا ثاضيعطةٖا زٖونَى نطئ, وةى 

ون ا وبَي ى   دَٗى ئانٓذيبوَْى وثَيؿهَيؿهطْا نةضةغتَئ خ واضَْى وْعيٓ ا وؾ ريَى ظاض   
دياواظي           ا ئ           وٍ  

 وْةتةوا.
زيػ       إ ش ئةط       ةضَى 

ْةخوؾيا  بةضبةالظبوْا
ث       ةتايا نوضوْ       ايَى  

( ثؿ      ها 19)نوظي     س  
ضاطةٖاْ        ساْا يك        َى  
زٖ             ونَى ضاب             و  

بطؿ  تاْسْا ؾ  ريةتَئ غ  اخًةَيَى وٖ  ةَى ضَيُٓ  ايَئ ٖ  اتني شَةنت  ةبا ت  ةْفيعى ي  ا        
تَيهوؾ  ةض وب  ةالظهطْا وإ زْ  اظ ت  وضَئ دعاني  سا, زيػ  إ ئ  ةظ ضَيُٓاي  ة ب طؿ  تاْسٕ    

زٖ ونَى  ئَيه ةتيا ظاْاي إ ظ ة بؿ َيوةنَى      زئَيٓة ب ةالظهطٕ يػ ةض ْاوض َئ غ ةضب يك َى      
ب   ةضزةواّ, ويػ   ةض َاَوغ   تايَئ ئ   اييٓى ن   و بطَيه   ا َيٓب   ةضا ضوشا ئ   ةييٓى ؾ   ريةتا 
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رت  ةيهَى خ  و به  ةٕ, غ  ةباضةت خوثاضاغ  تَٓى شظ  َى ْةخوؾ  يَى وث  َيطريى ب بطي  اضَئ   
وةظاضت  ا غ  اخًةَيَى وْ  افدو وؾ  اْا ق  ةيطاْا ي  سٖونَى , زيػ  إ ئ  ةظ ضَيُٓاي  ة شب  و          

 ةفتا وخوزاَْئ تاظيإ شى زئَيٓة بةالظهطٕ.َعط
ٖيعيساضئ ئةّ وةنو يكَى زٖونَى ئَيهةتيا ظاْايإ ؾيابني َة ياثَيسظى ئةصتاَسابيت 

 وخوزَى ٖاضيهاضى ٖةَى اليةنَى بيت. تىشبوخعَةتا ئايني وطةٍ وةال
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 !! تيةنوسداي و ئايني و( الةم)
 

 صساىذىاةدام اي صيَشِيً يوبيَال فتاةيهةٍ ب
 (نوسدطتاىيَ ل ئيظالميَ ئاييينَ صاىييًَ تياةئيَه)

 
 (ظاْهويَي ٍ ٖاضيهاض ثطوفيػوضَي -باظي َيسةس. ز) 

 
 

 ضَيةضَيب ضنَيؿياةغ ب( 6/3/1975 -11/9/1961) يًويَيةئ ؾاةؾوض بَيطوَإ
( 1/3/1979 -14/3/1903) باضظاْي ٢َصطف الةَ: ضاظي شَي خوزَي نوضزإ

 ئَيهَي داضا بو ؾيايي واةئ.. زا ْوي زيطونا ز بوو  نوضزغتاْي ؾاةوضؾ ظْرتئةَ
 -ئوتوْوَي) بيٓيت ةظ ةغتدوةز ب ياغايي و غتوضيةز يَي ظٕةَ نَيةفتةغتهةز

 ظَاَْي وةوةتةْ بووْاةٖ ب زإ عرياقَي تاةويةز ءتةسهوَ تَيسا ةن( ايصاتٞ احلهِ
 وةئ... زا وَي ثَيهٗاتَئ و التةغتٗةز ب ءنوضزغتاَْي التَيةو ضوةظةز نوضزو

 تاةخيع بٔ ٍ ييةثيؿ ءدعاني وضيَٓئ رةت َيةٖ ةن ٖ ةضفطةب و ظٕةَ ؾاةؾوض
 ظَيِطئ ناةتةضفةز ء(ز. ٖ ....شْإ الوإ, قوتابيإ,: ىةو) ضَيهدػنت ءنوَهطٕ ةخو
 . نوضزغتاَْي بو طؿيت باتاةخ و ييةثيؿ ناضَي بو بوو يساةث َيإةٖ بو

 ْاظ ز ضَيهدػنت و ظضاْسٕةزاَ ةٖاتيٓ يَئ نوضزغتاَْي اوَئضَيهدط وإ ش ئَيو
 بو ططْط ظوض ناةضَيهدػتٓ و َفازاض ظوض نَيةَةضٖةب ىةو زا( يًويَيةئ ؾاةؾوض)

 ايسٜٔ عًُا٤ إحتاز/ نوضزغتاَْي ٍ ئيػالََي ئايييَن ظاْايَئ تياةئَيه) دعاني
 و بووٕةئاَاز ب( ةاليةط) ٍ َي(٢٩٩٥/  ٩/ ١٢) ٍ ةن بوو,( نٛضزغتإ يف اإلغالَٞ

 الةَ: ضاظي َي خوزَي يًويَيةئ ؾاةؾوض ضَيةضَيب يا ةوخوةضاغت ضاظسَيطيا بٔ ٍ
ُُِٛاٱَٚ) زضويؿَُي بٔ وٍ باضظاْي َكطفي ٌِ ِعَتٔص  ةٖات( َتَفٖطُقِٛا ََٚيا َدُّٔٝعا يَّ٘ٔٱ ٔبَحِب

 الةَ ءٕنطةظ نوضزغتاَْي باشيطَئ ٍ وةثاضَيعط ٍ ةخو تايَئ و...ظضاْسٕةزاَ
 ىةغةن ضةٖ ثَيؿيا ئاييين َاَوغتايَئ نوضزو اليَئةَ ضوْهو.. ضَيهدػنت



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

113 

.. زنط يةٖ نوضزغتاَْي تَيةًًَ ضةغ ٍ ظوضزاضيا و ظومل وَي ب غتةٖ زي ناةخةوت
 ضيةضاْػةغ ٍ زإ صتاّةئ ةٖاتيٓ ؾَئةوؾوض وبعاظ ضًٖسإةغ ثِطاْيا شي وَاةي

 ؾاةؾوض ةخامسةْ بووٕ, ئاييين وظاْايَئ الةَ و ؾَيذ غيَتةز ضةغ ٍ نوضزغتاَْي
 ةضَاْسةف وةضطةنازضوثَيؿُ وةضنطزةغ تَيسا( نوضز اليَئةَ)نة  تيةبتايب يًويَيةئ

 .بووٕ

 ضوةف ظوض نَيةناض( نوضزغتاَْي ٍ ئيػالََي ئايييَن ظاْايَئ تياةئَيه) ظضاْسْاةزاَ
 ضَيها و زينت وزياضنطْا يينئاي تَئةباب وباضو ناض ضَيهدػتٓا بو ش بوو ثَيسظي ىةيةط

 يَئ واةضِ َافَئ ش ظاْيهطَْيةضِةب شبو و زا ئيػالََي ز وَفازاض زضوغت و ضاغت
 تَئةويةز شاليَي تيةًًَ ضةغ ٍ ظوضيا و ظومل وَيةئ ضوْهطْا و نوضزغتاَْي يَيةط

 ديٗاْا بو وإ وزاخواظيَئ َاف و نوضزغتاَْي نوضزو ْاغاْسْا و ,ةظ ضةزاطرين
 ...بطؿيت َيئيػال

 – ةططاي ضةوناضيط باف نَيةضوي( نوضزغتاَْي ٍ ئيػالََي ئايييَن ظاْايَئ تياةئَيه)
 زا يًويَيةئ ؾاةؾوض ز ةخامسةْ... زا دوزا دوزا قوْاغَئ ز -نَيُاغيإ ضايةضةغ
 ضَيةف يَئ ناضطَيطي َٖئةظطةوز زاّ و ٖ ةزازط ةن – زا ِضيةؾ قوْاغا ز تيةبتايب و

 وَاةي – بووٕةْ زا بين ز َاةٖ يإ بووٕ نَيِ ز ظوض ؾَيةؾوض ضاةظةز ٍ وناضا
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 ئاييين: ضنَئةئ باضيةظَيس نوضز اليَئةوَ ئيػالََي ئايييَن ظاْايَئ تياةئَيه
 وزياضنطْا زإ تواةوف ضزإ,ةوب نطٕةشمناض و يٓيَي,ةئ ضوشا يعدواْسْاةث ثَيؿٓعَيصو)

 تَئةؾري نطْا) دعاني و ,...(ضنطيةغةو َرياتَي نطْاةالظةوب ضاَي,ةس و الييةس
 و ,...(ْانوى ئاييَئ ضاةْاظب ز وثَيهئيٓإ خَيطَي ْطياتياةوْاظب وضانيَي, صتيَيةق
 ,(فيَتةَعط ٍ ظاضونإ بو خواْسَْي و ْعَيػييَن ْيؿازاْا و فَيطنطٕ) ييةضزةضوةث

 و التيإةو َٔافَي ش ظاْيهطٕةضِةوب ؾَيةؾوض ثؿتطرييا و ِضاططتٔةخو) تيَيةونوضزاي
ء ضزيةئ ئاضَيؿَئ ٖإةز ب ةن) بووٕةٖ شى ناضطَيطي ضنَئةئ ,(تيةًًَ

 زويف ٍ ةضنطيٓةغةضاض( ز.ٖ ...دوزا دوزا باظاضنطَْئ ئايوظيَئ ءَويهساضيَي
 ثريوظ يَي ةخو ناضَي ب( نوضز اليَيةَ) وٖوغا( ئيػالََي تَيةضيعةؾ) زيتٓا

 و... ةنطي وئاظا ةضزةضوةث ّةغاخً نَيةتانو ةِضاططتي دعاني ئاضاَيا و ئَيُٓاٖي
 غتاْاةضاو وثؿتى... ةططتي وَي نطْاةؾةط ضةب ٍ ضَيو و ةنطي الواظ تيصي و توْس
 ظاْايَئ تياةئَيه)و نوضز اليَئةَ( َي٢٩٩٣ ئازاضا ٤ ٍ) شى يًويَيةئ ؾاةؾوض

 تيَيةنوضزاي و ئاييين يَي ةخو وناضَي باتةخ ةزاي واَيةضزةب( ئيػالََي ئايييَن
/ ٨/  ١٣ -٢٩٩٤/ ٣/ ١٤) طوالَْي ؾاةؾوض ضَيعَئ ْاظ ز ةنطي دعاني تاةوخعَ

... زا يًويَيةئ ؾاةؾوض ز ةخو باتةخ و ناض بو زإ واَيةضزةب ىةو... زا( ٢٩٨٨
/  ٨/ ١٣) فةض ْفايَئةئ وديٓوغايسا ٍةثةض و ثيؼ نطياضَئ ثؿتى غاةضوةٖ

 ضيَيةْابةوث بووَْيةئاواض قوْاغا َيو ز نوضز اليَئةَ شى( ٢٩٨٨/  ٩/ ٤ -٢٩٨٨
 شبري( ئيػالََي ئايييَن ظاْيَئ تياةئَيه) زاةن و ْرةض زا ْطاظةوت زشواض و ختةغ يا
 ْاظ ز ةْهطيٓةْويص وَي َٖئةظطةوز زاّ يهوةب..  ةضزايٓةب ةْ شَي غتةوز ةنطيةْ
( ئريإ ضنياوتو) نوضزغتاَْي التَيةوضوشٖ بانوض ٍ زا يإةئاواض ئوضزيطايَئ و َحةن

 ئاييين يَئ ةخو ضنَئةئ َيةٖ وب ةنطيٓةظ ْيؿتيُاْي -ئاييين َٖئةوخواْسْط
 ئَيُٓاٖيا ءوئاضاَي ةضابوويٓ( ظاييةق و تواةف)و تيةونوضزاي ودعاني ييةضزةضوةوث

 اليَئةَ( َي٢٩٩٢ ئازاضا) شي ثريوظ ضًٖساْاةغ وثؿيت... ةِضاططتي دعاني
 ةخو ناضَي و باتةخ زا واَيةضزةب( ئيػالََي ئايييَن ٔظاْيَي تياةئَيه)و ضةوةنوضزث
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 يَئ ةخو طوْططَئ ضَيُٓايَئ زويف ٍ نوضزغتاَْي ضَيُاةٖ ضيةضاْػةغ ٍ ثريوظ يَي
 ثؿيت ةن( ةنطيٓ و ةططَيسايٓ نوْفطاْؼ فةؾ 2018/ ٩/ ١٤ -١٢ تاةٖ) طؿيت

 تياةئَيه) ضزغتاَْينو ضَيُاةٖ ش ضَيةف َٖئةظطةوز زاّ بو عرياقَي ضشَيُا نَيؿاْاةظ
 وزانوني ضابوو تيةنوضزاي و ئاييين يَئ ةخو ضنَئةئ ب( ئيػالََي ئايييَن ظاْيَئ

 شْاظطووْا وثؿتى نط, نوضزغتاَْي تاةسهوَ و َإةضيةث ئاظانطْا ٍ ظاْيةثؿت و
 ز نط غتوضيةز و ويةتةْ يَئ نوضزغتاَْي يَيةط َاََئ ثؿتطرييا عػيإةب ضشَيُا

 ضَيهدطاوا ؾاةَٖيِط ََيةضزةغ ٍ و... زا فيسضايي ناةعرياق سونُِطاْيا ََيةغيػت ْاظ
 ظوض نَيةضنةوئ باض وَي زشى ِضَيةؾ و نوضزغتاَْي ضةغ بو تريوضغيت يا( زاعـ)
 و ظةؾ ب وَاةي( ئيػالََي ئايييَن ظاْيَئ تياةئَيه) ًََئ ضةغ ةفتةن قوِضؽ و ظٕةَ

( َاعـ و زاعـ) تريوضغتَئ ضٖٓطاضَيةب ةظ َإةقاض َٖئةضطةثَيؿُ ًََي ب ٌَ ِضوش
 ضغوا ةن... ةظ ْيةوط َاضةط يَئ وإ ٖعضَئ بريو تسنطْاةض اليَي ش ةخامسةْ بووٕ
 ٍةط ز و نطٕ ضَعاضةؾ زشواضي ب ٍةثةوض ثيؼ يَئ وإ ونطياضَئ ضفتاض و نطٕ

 ةوخ ؾياَْئ َيةٖ ب زا يَفةضةؾ ضَئةثةوض ضةْطةغ ز نوضزغتاَْي َٖيةضطةثَيؿُ
 و رةت َيةٖ يَئةئاواض ٍ ضّةط ناةوثَيؿواظي نط, وشزاْإ وبَي ئوٍ بَي وإ ِضَيةؾ

 زا نوضزغتاَْي خووياةضبةغ ْطساْاةز ءضيفطاْسوََي ز و...نط دعاني ضيَٓئ
 و نط شَي ظٕةَ ئَيهذاض ناةظاْيةثؿت و بوو يويػتةٖ خوزإ( ١٥٢٩/٩/١٣ٍ)
 زويف ٍ تياييةقةظ ضَئةظةز ٍ نوضزغتاَْي يَيةط َايَف ش تةزن ظاْيَيةضِةب واّةضزةب

 ةْون تاةٖ و.. عرياقَي غتوضَيةز ءَطوظي وَافَئ ئيػالََي تَيةضيعةؾ َايَئةبٓ
 بو ةخو باتاةخ و شتوضيةوخ زيػوظي ضةغ ٍ( ئيػالََي ئايييَن ظاْيَئ تياةئَيه)

 ... ةواَةضزةب و ضشز يا واةضِ يَئ تيَيةنوضزاي زوظَئ و ثريوظ يَي ئيػالََي ئايييَن
 ٍ ئيػالََي ئايييَن ظاْيَئ تياةئَيه) ضةغ ٍ ةوثَيسظي ططْط ظوض ةظطونةئ

 بو تةبه باتيةخ و ضَيهبَيديت ةخو ناضَئ نرتةوَيط و ضَيرت و باؾرت( نوضزغتاَْي
 بو وَئةئ( تيَيةنوضزاي ءدعانيء تيةَطوظاي و ئاييين) ئاضَاصتَئ وإ ظٗئيٓاْا

 وناوزاَْئ َيةضزةغ وؾاةض زويف ٍ ضَيهئَيدػنت ءظضاْسٕةزاَ ةٖاتي وإ
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 :واْا ش.. ظَيةِضوش
 ةخو ْساََئةئ َافَئ ش ظاْيهطٕةضِةوب ييةثيؿ يَئ ةخو وباضَئ ناض ضَيهدػتٓا - أ
 .  ةظ ئاييإ َيةٖ ش بطؿيت ضةضوةنوضزث اليَئةَ َافَئ و( ويةعٓةوَ َازي)

 زضوغت و ضاغت يَئ وي ٖعضَئ بريو ءَيئيػالَ ئايييَن ئاظازيا ش ظاْيهطٕةضِةب - ب
 . فتإةَعط ثريوظا ياَاةوث ْاظٓذَي و ضّةْ وَيةيطةوث
 و رةت َيةٖ ضاةْاظب ز نوضزغتاَْي ٍ شياَْيةثَيهع و يَيبوضييَن ٍ نطٕ زانوني - ت

...  زا ويةتةوْ بيةظٖةَ و ئاييين وثَيهٗاتَئ ٖعضي و بري َايَئةبٓ و دعاني ضيَٓئ
 . دعاني ئاضاَيا و التيإةو طْاَٖيوضن بو ش

 و...زا بياظإ و بواض َيةٖ وز ئاغتإ َيةٖ ضةغ ٍ تيصيَي توْسو ضٖٓطاضبووْاةب - خ
 بووَْي,ةوٖعضظ ٖيَيةوغيٓطفط شياَْيةوثَيهع تيَيةَطوظاي َايَئةبٓ ضضاظهطْاةب

 بَي وزيتَٓئ نوَاًَْيهطي ضويساَْئ و وزيطونَي يتوضيةن ْانونيَئ يَيساْاةوثاؾع
 . ةقيٓةضاغػت َايَئةبٓ
 ٍ نوضزغتاَْي وظاْهويَئ ٖ ةمياْطةوث ٖ ةخواْسْط ٍ ئاييين خواْسْا ب زإةثويت - ز

 و ئويساض و زيػوظ اليَئةَ ئاظانطْا بو زضوغت و ضاغت يَي ئيػالََي وَيةيطةث زويغ
 و طْةوز ْطةض ةفِط يَي نوضزغتاْي نَيةدعان بو ضةوئاظان ضةضوةنوضزث و َطوظدواظ

 .  ّةغاخً و ٖؿياض
 وإ خووياةضبةوغ نوضزغتاَْي ٍ ئيػالََي ئايييَن َٖئةظطةوز زاّ خوَاييهطْا - ح

 بو( ايهوضزغتاْي ايسيين اَطدع) نوضزغتاَْي يَي ئاييين ضَيةطةيَيع وئاظانطْا
 َٖئةظطةز و زاّ ٍةط ز وٖاضيهاضيَي ظيَيةنٗةو ْسيَئةثَيو وططَيساْا.. َوغًُاْإ

 ظوضزاضيا وةئ و نوضزغتاَْي يَيةط َافَئ و زوظ ٖاْسْاةوط ئيػالَي ديٗاْا ٍ ئاييين
 ئيػالَي ديٗاْا التَئةغتٗةز بو ةظ( وتوضنإ وفاضؽ بةضةع) اليَي ش نطٕ ةزَٖيت يَي

 َايَئةوبٓ ئيػالََي ئايييَن ْطػتَئةؾ زويف ٍ طوصتاي ضيَئةغةضاض زيتٓاةظ و
 .وزاييخ تَيةضيعةوؾ وزينت تيَيةَطوظاي

 ناةتيةغايةن( نوضزغتاَْي ٍ ئيػالََي ئايييَن ظاْيَئ تياةئَيه) ةثَيسظي و ةططْط - ر
 تياةوايةض و ئاييين َايَئةبٓ زويف ٍ) تةبه ئاظا ةخو بو ةخوةضبةوغ خوِضغيت
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 نوضزغتاَْي يَيةط َافَئ زوظو ضباضاةز بيتةٖ طٗوِضةْ يا ةخو ياَاةث و( تيَيةنوضزاي
 ظاْيَئ تياةئَيه) ةثَيسظي يهوةب... غياغى ثاضتَئ و ضَيهدطاو َيعوٖ ناضتَيهطْا بَي

 ز زا غياغي ئاييَئ ضةغ ٍ بيتةٖ ناضتَيهطٕ وَيةئ( نوضزغتاَْي ٍ ئيػالََي ئايييَن
 بجاضَيعٕ نوضزغتاَْي ْسيَئةوةضشةوب بصئ و ٕةبه باتَيةخ ةوثَيهع بٔ ئَيو َْيعيهي

 وَافَئ غجيٓٔةض ب دعاني ضياةضوةازثوز ٕةبه زضوغتايَي ب تيةًًَ تاةوخعَ
 . بصئ ةئاظازاْ وب ضاظيةضفةغ وب غوؾى زا ٕةبه زابني التيإةو
 ئايييَن ظاْيَئ تياةئَيه) يا غاالٕ( ٣٥) باتاةخ ضةغ ٍ ظاْػيت نوييَٓئةظ ةٖيعي -

 نازمييةئ نَيةؾَيواظ وب ْعَيػني ةبَٗيٓ ضتوىةث نطٕء ةبَٗيٓ( نوضزغتاَْي ٍ ئيػالََي
 َفازاضو و وضاى باف ناضَئ زا... ْطاْسٕةيػةٖ ةبَٗيت وَي ضاالنيَئ باتءةوخ اضن
 خطاب ويَئ التهطَْي,ةغتدوؾيَيء خةز ضَيعيَيٓاَْيء دَٗي ةببٓ ةفتياْةضنةغ و فةط

 . نطَْيةضاغتع و ظظطييَنةرتو ضَيةطةئ ءةواْ ةببٓ شي تةيةوخ وؾاف
 ٍ ئيػالََي ئايييَن ظاْيَئ تياةئَيه) اظضاْسْةزاَ غاييا ي(٣٥) ضاةطةغايع ةثريوظ -

 . تيةونوضزاي تيةَطوظاي و ودعاني ئاييين يا وَي باتاةوخ( نوضزغتاَْي
 تيةونوضزاي ئاييين يَي ةخو ضويَي وَئةئ نوضزغتاَْي اليَئةَ َيةٖ بو ضَيع غالظ و -
 .طَيطٕ ز زضوغتايي ب
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 ئيَهةتيا صاىاياٌ
 رياىىَ ء ثشطىَ ثيَهظةنوسدى ماال ظىا سيضيا وئيَ اىياظؼتةث

 

 نوضزغتاْى ٍ ئيػالَى ئاييٓى تظاْايَي تياةهئَي يا دإؾَي يكا
 

 ةاتيٖ يىةخويةب ضةغ وةئيػالَي نىةظطايةز نوضزغتاْى ٍ ظاْايإ تياةئيه
( باضظاْى ػتةفاَ َال) ضوسى غةضنطزَى غتى ةز غةض ٍ (1970)غاال ٍ ظضاْسٕةزاَ

 ظاْاييت ةْون تاٖة وى ظضاْسْا ةزاَ ضوشا ٍٖة  ةيظطاةز فةئ و يينب, تةمحةض
 َاْا غةض ٍ ساططيىثَي و طيتط زةف خو ٍ نوضزغتاْى ُاضَيٖة نيٖةثاضيعط َىٖة

 ئاييٓى تظاْايَي ضيعيا وئيو ئيػالَى نويتوضى و(ةغةتو)ْافٓذى ئيػالَا ْاغٓاَا
 ْؿتيُاْى ءخاى ٍ ثاضيعطاضيى و تةزن ئوال َىٖة ضاةزْافب شياَْىةعهوبَي ئيػالَى

 َىٖة ٍ تةَةثيد قوضباْى ةنطيٓ خو طياْى ظاْا ْسئةض ةبطط يهىةب و ت,ةزن
 نوضزغتاْى, وئاظازيا نوضزغتاْى ُاضَيٖة ضاْياةطوظ خوف بو ناوزاْا ؾاوةؾوض

 ضاف وب زاْى قوضباْى وب نطياض ب يهى ةب( الفيتة) ضا ةثوغت يسْاٖة ب ؽةب ىةْ
 .تطغيى ةْ

 نىةظطايةز ةْ نوضزغتاْى, ٍ تةزن َوغًُاْا َىٖة اتياضةْويٓ ظاْايإ تياةئيه
( فهطة) ظاْايإ تياةئيه ظضاةو( َسْي) ةؾاضغتاْي نىةظطايةز ,ةسيعبيةْ و ةَريي

 .(ةغةتو) ْافٓذى نا ةئيػالَ ئاْهو ةووف ةغةت
 خو ئيػالَا ب وؾاْاظيى وويى ةتوْسض ش ةوزيط تةْان تايفا ض ب ئٓتيُائى و

 ظَاْى ب تةزن زياض اْىٗضي تنيةًًَ َىٖة بو ْسىةض ىضةئ و تةزن خو تىةوًًَ
 ٍ ؾساضى ةوب تًفعيوٕ, ضازيو, خواْسٕ, ْسْى,ٖاضاطة َىٖة وب خو وثيٓوغى خو

 ضةغ ٍ خوزى غالفيت ضىةَبةبيػ ضيباظا و قوضئاْى هاضَي غةض ٍ مسيٓاضا نووضو
 بو و ْسى,ةد ىظ غةض ٍ ةفاْ ةزيس َىٖة إٗودي ويى ةتوْسض َىٖة ش زيط بٔ

 ٍ ئيػالَى ئاييٓى ظاْاييت تياةئيه ؾاْسيت ؾساضيهطْا ةب طوتٓى يظةئ ضاغتيا
 ةاتيٖٓ ومسيٓاضئ ونوض ئاييٓى اينيظةفيػتو ؾوثا ووضى ْسئةض ٍ نوضزغتاْى
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 .تىةويةز ْيف ئاغتى غةض ٍ صتاَسإ ةئ
 ةظ خو ؾياْيت َىٖة ب نوضزغتاْى ٍ ئيػالَى ئاييٓى ظاْاييت تياةئيه

 َىٖة نطْا ضةغةضاض ب ساططيىثَي و تةزن نوضزى َاال ظْا ضيعيا وئَي اْياظةؿتث
 .تةزن ئاضيؿا

 بو ةبوي ةْ ططضَي و ةنطيةْ ػىزضَي نوضزغتاْى ٍ ئيػالَى ئاييٓى ظاْاييت تياةئيه
 غتةز باضى ضةغةف بوواضا َىٖة ٍ نوضزغتاْى ضمياٖة هىيَةخ فتٓاةؿهبَي

 يإ ُٓاياضَي ضخيػتٓا ةز يإ باال تواةف دتٓا ضيها ب ز زاضايى يطاْاةق و نوضتياوى
 ْسئةض هطْاثضا ب يإ نوضزى ظَاْى بو ضتوناةث ضطرياْاةو و ضخيػنتةز ب
 .ةعشياْي نطيساى يإ ةف ئاييٓى ب طيساىط ز ضتوناةث
 ئةبس ظاْايإ ؾيدإ يكا االنييتض ناضو ىةٓسٖ ب ئاَاشة بريوظ فتا ةيهٖة ىظ ب و

  شياْى, ةعبيه تةباض ةغ
 ضابو ظاْايإ ؾيدإ يكا ططتي ؾٓطايسا ضةغ ب غتةز زاعؿي ضوشا ّةئيه ٍ شوإ

 يكا و ؾيدإ ضا ةف ةز بو نط نوضزغتاْى وقافاةئ ظيطيةو نطْا يؿتةباْط ب
 ةض ةغ ئيػالَى ئاييٓى َاَوغتايني نا ةنوَ و ظيطىةو ْابىةود ظاْايإ ؾيدإ

 ةباب) ئيعزيا عى ةضدةَ ازاْةضةغ طاعوزي نط( بو حتػني) ئيعزيا َريى َاال زاْا
 زنتوض) ضيعةب ش زاخاظ زيفطا و ةيٓةو َاةخ بؿهيتٖةظ ّ ةئ وزياضنط( ؾيذ

 زاْاةضةغ نط نوضزغتاْى ٍ ئيػالَى ئاييٓى تظاْايَي تياةئيه ضونىةغ( ةعبسايً
 وبوإ نط ئيعزيا عى ةضدةَ ئيعزياو َريى َاال زاْاةضةغ و نط ربىظْا ضاةظةز

 ظاْاييت تياةهئَي اْياظةؿتث و زاعؿى نطياضئ ٍ ةزيط َىئيػال ئاييٓى نو زياضنط
 اضيهاضيىٖ تيَٓيجةَن نطو ثات وزو زياضنط وإ بو نوضزغتاْى ٍ ئيػالَى ئاييٓى

 ٍ تطيـةئ ْاسيا و غطوىةق ْاسيا و ىةدط ٖاةيطةنوَء ىطنةيةن ْاسيا ٍ
 ئاواضئ وب ىةنوَ يططٖة باض ٔئوتوَبيًَي يإةز وب زاْإ ةاتٖ ؾيدإ ظاةق غٓوضى

 ضةغ ب عزياوئَي َوغًُإ ضاةزْافب ةؿنَي ْسةض غاةو ضٖة بط, ؾٓطاىل عزياوئَي
  ضنطٕةغ ةاضض ةاتيٖٓ ظاْايإ ؾيدإ يكا ضؾتياةث
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 َٔوغًُاَْي ضاةبظْا ٍ بطيٓساض و نوؾتى ْسئضة نو عاْىخَي ٔيَي زى ؿٔونَي
  .ةٓبوي ضةغةاضض ظاْايإ دإؾَي يكا ضؾتياةث ضةغ ب دإؾَي ضاظةةز

 ٌَ زاعؿى ضىةؾ ٍ نوضزغتاْى ٍ ئيػالَى ئاييٓى ظاْاييت تياةهيائَي ؾيدإ يكا
 ب ةفط ضةب نا ةخاضْ ةضوشاْ و ةبوي ؾساضةب ضاةْطةغ ٍ ىةضطةؿَُيث ًَى ب

 و ؾهطٕةزاب ةاتيٖ َإةطٖةق َٖئةضطةؿُثَي غةض ٍ ئاييٓى َٔاَوغتايَي ساظضبوْا
 ؾيدإ يكا ٍ تواةف دتٓا ٍ عاْىخَي ٔيَيةؿنَي ْسئضة َبىةؾ غي ضوشَئ َىٖة

 .نطٕ ضةغةاضض ةتيٓ ظاْايإ
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 بوسي طاييًَ  50ل  صاىاياٌ تياةئيَه سياةوةبري
 

 *باضيظَي عيػى ْاقض َال
 

 زناوزاَْئ و 1970 غاَيا ٍ نوضزغتاَْي ظاْايَئ تياةئَيه
 ضؤسيَي بابَي غيَتةز ضةيػ نوضزغتاَْي زشواضَئ و خوفةْ

 .ظضاْسٕةزاَ ةٖات باضظاْي فاةَػت الةَ نوضز تَيةًًَ

 نوضزغتإ نو زا نَيةَةز ز 1970.9.21 فيَتةضَيهه ٍ
 نوضزغتاَْي ظاْايَئ والةَ َاَوغتاو زبوو, ضباظةز تةمحةظ و زشواض زناوزاَْئ

 خو ْطَيةز بؿَئ زا ضَيهدطاوَي زظَي تانو بووٕ ضَيهدػيت ناةضَيهدطاو ب ثَيسظي
 و نوضزغتاَْي َيهَيةخ َيةٖ ةٖيٓةبط َيئيػال ياةقيٓةضاغت ياَاةث ءئَيو ةْةبه
 .ديٗاَْي ةٖيٓةبط نوضز تَيةًًَ ئاظاضَئ ئَيـ ٖاةضوةٖ

 ضؤيَي بوي ضباظةز ضةغ ةَ تَيةًًَ يَئ زشواض ءتةمحةظ قوْاغَئ وإ َيةٖ ز
 زا قوْاغإ َيةٖ ز ءةبوي ضةناضيط و ططْط نَيةضوَي نوضزغتاَْي ظاْايَئ تياةئَيه

 مبًَي ٌَ ئايين َاَوغتايَئ َياوةَ َإةز َيةٖ وةزاي نوضزا زؤظا بطْاةثَيؿع وَياةٖ
 ضةيػ نوضزغتاَْي تانَي ةزاي وٍةٖ ءةنطي باتةخ نوضزغتاَْي َٖئةضطةثَيؿُ

 بؿَيت تانو نطٕ,ةضزةضوةث ةبٗيت ضيةضوةث ْؿتيُإ ءضيةضوةث ئائ بٓياتي
 .تةبه خو ْؿتيُاَْي و خو ئايين تاةخعَ

ًَٖساَْيةغ ثَيؿي غاَيَئ زقوْاغَئ ًَٖساْاةغ ثاؾي ءض  نوضزغ تاْيَ  يا ضييةَاوةد ض
 خويٓ  ا و زب  وو ضب اظ ةز زا زشواض و تةمح  ةظ ئَيهذ اض  نَيةباضوزؤخ   ز ةَ   َيهَيةخ   ن و 

ٕ  نيُي ا  ةزٖاتٓ   و ِضشتٔ ةزٖات  ةَ َيَيةط ٍَةئ   و ب اضاْهط  وَياةٖ   و ضزنطٕةزةضب  ةز و ْفا
 نَيةضؤَي نوضزغتاَْي ظاْايَئ تياةئَيه زا قوْاغإ زظإ زإ,ةتزٖا ةَ تَيةًًَ شْاظربْا

 ٖاةضوةٖ   و نوضزغ  تاَْي, َيهَيةخ   شي  اضا و شي  ٔ و ئ  ار ثاضاغ  تٓا ز ةطَيطاي   ضَيينةئ  
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 ضِةؾ ٖيًََاْاةْ
 .نوؾتيَن ؤ

 ْسةض     زظ    إ
 ب  وضي غ  اَيَئ

 ثؿ      يت و زا
 ٖاتٓ                     ا
 ضَيهد           طاوا

ـ   وٍةٖ   زاع 
 ب             عاظَئ و

 ز ةخامس    ةْ ةبووي     ط    طْط ئَيهذ    اض نوضزغ    تاَْي ي    َئ ئ    ويي ظاْ    ايَئ تياةئَيه    
 بوْ  ا ضوو ب ضوو و ضَيهد  طاوَيظ  َى  تطغ  يَئةَ ضةيػ   ن  وضزي ض  عانَي ٖوؾ  ياضنطْا

 و ظهاضيةٖ   ٖاةضوةٖ   ن  طٕ, ةزٖات   ن  وضزإ ٍَةزط   ن  و بيةظٖ  ةَ و ضووْ  يةز ِضَيةؾ  
 يَئةئ اواض  ضةبػ   زضاظ ي  ءٍَةَيوث  ةن نوَهطْ ا  بؤ زنط َيهيةخ ٍَةزط ظؤض ناةثؿهساضي

 ِضي.ةؾ ْاظطَئ
 نو نوضزغتاَْي بو نطؤْايَي ظايطؤغَي ٖاتٓا و ْي غاَيا غتجَيهاةز ٍ ٖاةضوةٖ
 بطَيها ئايين ظاْايَئ تياةئَيه نطبوو زضوغت ظوَياتيإةٖ َياةغاخً ضةغ ٍَ تطغيةَ

 خوؾتعي خويَي َيهَيةخ ةٖاْسْةط ْسضوغتيَيةت و ٖوؾياضي ياَاةث خو ضَئةَيُب
 نط تَيةسهوَ ٖنيةظطةز و زاّ و ْسضوغيتةت ضتَيةن ثؿتطرييا نيةيئاوا َيةٖ ب و

 ضةٖ َيٓا ظتإةَعط َٖئةضطةز ططتٓا ءضباظبنيةز ديٗاْي تاياةث يَف ضةبػ تانو
 ّةضزةٖ و بيت تةَياَةغ ظوَياتيإةٖ طياْي تانو نوضزغتاَْي ٍ ناضي نَيةدٗ

  َيهَيةخ َياةغاخً ءشيإةثَيهع زوغيت َطؤظ ئايين ظاْايَئ تياةئَيه ياَاةث
 .ةبووي نوضزغتاَْي

 ةضَيهدطاو ظةئ نو ياَاةث وَي ضةيػ واَنيةضزةب ّةئ نو بَيصئ زناضئ زوَاٖيهي ٍ
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 و شيإ و ظوَياتيإةٖ  شياْا ضَئةخوؾه ضَي ّةئ ّةضزةٖ و ظضاْسٕةزاَ ةٖاتي ضةيػ
 تَيةمحةظ باضوزؤخَي ظةئ نو زخاظئ شخوزَي ء ةيٓ نوضزغتاَْي َيهَيةخ شياضا

 .ظيت ةثَيؿع ظةضةب ةَ َيهيةخ شياْا و بَٗيت زوَاٖيو ضباظزبيتةز تَيسا ةَ تَيةًًَ

 .ظاْايإ تياةهئَي ٍ َيػٌ يكا ٖاْسْا ةضاط ضثطغَيةب* 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

  



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

124 

 ئيَهةتيا صاىايني ئايييى ئيظالمى نوسدطتاٌ ؤةيظا يكى صاخث
 

 ى نوضزغتإظاخو ئيهةتيا ظاْايني ئاييٓى ئيػالَ اطةٖاْسْا يكاض
 

ٍ طةالية ٖاتة زاَةظضاْسٕ ٍ غةض زةغتى  1970/  9/  21ئةف ئيهةتيا ظاْا ٍ غاال 
( يسيف زاخاظا ٖٓسةى ظاْايني ئاييٓى باضظاْى َصطف٢َال ضاظى ) شيخوزى 

ظاْايني ئايٓى ئيػالَى ٍ نوضزغتاْى برت ْيعنرتبٔ وة  نو زائاضَاصتا ظى دةْسى 
ضى خو ئةصتاّ بسٕ بو خعَةتا طةٍء ئائ خو و بؿني بؿيوةيةنى ضَيهدطاوةيى نا

 بٗةغتى ئائ ثةضوةضى وْؿتيُإ ثةضوةضى 
وة يا زياضة ئيهةتيا ظاْا بسضيصاٖيا تةَةْى خو طةيو خعَةتا َاَوغتايني ئاييٓى يا 
نطى وٖةض وةغا خعَةتا َعطةفاتإ وتةزضيؼ وسودطا وفةقيإ وئةًٖى عًُى ب 

هةتيا ظاْا ٖةوٍ يا زاى بةضزواّ خعَةتا ظاْايا زٍ غوظاْا يا نطى ء ٖةض وةغا ئي
خو ٖةبيا ز ئةظَوْا ٖةضميا  ضوىل نوبهت و باؾرتئ بةيطة ئيهةتيا ظاْا 

نوضزغتاْىء زضوغتهطْا ثةيوةْسياء داضغةضنطْا نيؿإء بةض قطاضنطْا ئاؾتيى 
بو نوضزغتاْى وبوضىل بةضٖٓطاضبوْا وإ بيالٕ وٖريف و زغتاْني بياْى نو نياْى 

 نوضزى بةضةو ئاقاضةنى خطاب وئايوظ بنب 
و ٖةض وةغا ظاْاو َاَوغتايني ئاييٓى ضويةنى َةظٕ ٖةبى بو خعَةتا وةالتى خو 

ئةظ ؾوضةؾا ٖٓسة َةظٕ  ب  نو زاويا زياضة ضوىل وإ ٍ ؾوضةؾا ئةيًوال َةظٕ 
ضاظي بت ويعى  شيباضظاْى( خوزى  َصطف٢غةضوناتيا غةضنطزى َة نوضزإ )َال 

ى زا برتيا َاَوغتايني ئاييٓى غةضنيـ بوٕ  ونةغني ضةوؾةْبري ظوض نيِ ؾوضةؾ
بني يٓاظ ؾوضةؾى زا  وَاوغتايني ئاييٓى 
خو ب ظى ضوىل ططْو زينت يٓاظ ًًَةتى 

 وزا.خ
ويسوَاٖيهى بة يعا زاَةظضى ْةضى ئيهةتيا 

باضظاْى( ٍ  َصطف٢ظاْا دٓابى )َال 
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ئةظة ء ْى عةضبى زى نيٓة زياضى ب ظَا  1970نوْهطى ئيهى ٍ طةالية ٍ غاال 
 زةقى وية:

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطحِٝ
 ايػالّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘

افتدط ايّٝٛ بٛدٛز٣ بٝٓهِ ٚن٢ْٛ ٚاحسا َٓهِ ٚإ ْؤز٣ ايٛادبات املًكا٠ عًٝٓا 
َأَٛضٕٚ  ألْٓااملكسؽ  اإلغالَٞمجٝعا ْٚعٌُ داٖسٜٔ َٔ ادٌ ْؿط ايسٜٔ 

ايطغٍٛ ) ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ( ) نًهِ ضاع ٚنًهِ َػؤٍٚ َٚػؤٚيٕٛ ب٘ نُا ٜكٍٛ 
 اإلخالصاملٛنٛي١ ايٝٓا مبٓت٢ٗ  األَا١ْعٔ ضعٝت٘( عًٝ٘ َٔ ايٛادب إ ْؤز٣ 

ٚايك٠ٛ ٚأال ْتفطم الٕ اهلل غبحاْ٘ ٚتعاىل ٜكٍٛ )ٚاعتصُٛا حببٌ اهلل مجٝعا ٚال 
ٕ اهلل تعاىل ٜكٍٛ )ٚإ يٝؼ تفطقٛا( ٚعًٝٓا إ ْعًِ بآْا ال ْسضى اال ْتا٥ر اعُايٓا ال

اال َا غع٢( ٚف٢ ختاّ نًُت٢ ازعٛا ملؤمتطنِ باملٛفك١ٝ يف خس١َ ايؿعب  يإلْػإ
 احلٓٝف مجعا٤ . اإلغالَٞٚايسٜٔ  اإلغالَٞايعطاق٢ ٚايعامل 

 ٚايػالّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘
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 طةسمياٌء خضمةتي صاىاياٌ ية ثشطة ئاييينء ىيؼتناىيةناٌ
 ييةيهةظ ضيِةن الةَ .ّ

 شاُاياْ كَييتةي زًياْةط هكي ياُدُيةِزاط زثسضيةب
 

 

 ٕغتاوضزن ئيػالَي ينيئاي ظاْاياْي نَييتةي
 وةي ةظضاوةزاَ اباضظاْيس فاةَػت الةَ َيةضزةغةي

 نَييتةيةب زضابوو باف هيَياتَيةغةز زاةنات
 قوتابيإ يتنَيةيةي بووَّى فك ةنات وةئ َٔ ظاْايإ

 َطةئ ضوويةي ؾتِ ظؤض بوّ وثؤيَي ضثطغيةب بووّ
 باَيايإ هيغتَيةز ,ضةَوْهةي ٖيةْ ءفوعطةَةب

 ئيػالَيإ تيةزشاي بووٕ وَيَيةنوَ ,ٖيسةؾ يةظةيَةٖ ةي امحسي وتيةَعط بوو
 ضاَاْهطز 1974 غاَييةي ,نطزةئ َيساةطةي يإةوةهؤَييٓيَي نطزةئ باْطيإ َيهوةب زةنطز

 َعٗسي ةنات وةئ ئيُتشإ بؤ ةبياض بؤ ٖاتني ةن بووئ  ْعٍةئ ئؤضزوطاي ةي ئريإ بؤ
 ئاغاْيإ ناض بؤَإ نطز ثؿتطرييإ ةوةظاْاياْ نَييتةي يةْاوض ٕةاليةي ئيػالَي

  .ئةبه واّةز ئيػالَي َعٗسي ضواضيةي نطز ئيُتشامنإ ةبياض ةي نطزئ بؤ
 بؤ ةوةضايٓةط ضاٖاتةغةب يةيةنػةْ وةئ نوضز ؾؤضؾي ىةيةَاو زواي بوو ةوةئ

  َاةْ ظاْايإ نَييتةي  طامَيع يخواضوو بو ةوةعضايٓطوَي عائيسوٕ ْائ ْاويإ ماعري
ٍَ تَيجةِض  ئَيػتاغوثاؽ بؤ خوا  ةوةظضايةزاَ ةزوباض 1992 نوةو ات نة ثةصتا غا

 سا.ناْةضاالني ناضوةي ةيةٖ يباؾ هيوضَيةز زةبَيت بةغةض تةَةْيةوة

 واعتكُوا) ظاْايإ مشيزضو, نة نوضزغتإ الَيئيػ ئاييين ظاْاياْي نَييتةي
 ةي نطزٕ ٖيةْ وةضان ةب َطنطزٕةئ , ٖةَيؿةةبوو(تفطقوا وال يعًاا اهلل عبٌ
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 .ظاْايإ َايفةي ةنطزوو ثاضَيعطاضيإ وةزاو صتاّةئ خؤيإ ضنَيهيةئ نوةو ةخطاث
 ْاوةي ٕياةثَيط, ةبيٓيو ويإةَياِْط ِضؤَيي ططفتَيو َووةٖ ةيغةضباضي ئةوةف 

ٖةظاضإ نَيؿةي و بةةبيٓيو باؾيإ ِضؤَيي ططْط بووةو يواةئاؾت ءغوَيض ةي َيهساةخ
نؤَةَيايةتي بةض يةوةي يةزازطاو ؾوَيين فةضَي يةناليي بهطَيتةوة ضاضةغةض 

 يإ ية َْيوإ خةَيو بًَاو نطزؤتةوة.يةنرت قبوَيهطزْنطزووةو ٖةوَيين ئاؾيتء 
طَي  ِطاوةو  باؾ  يإ ِضؤَي  ي شاضاْ  ساةٖ قريوةف   ض  ووْي ةٖاْاوةب   ءٖاون  اضي ِضوويةي   ةو

بةضزةواّ وةى باوىء خةشتؤض ية خةَي ٖةشاضإء ْةزاضإ بووْةو ٖاْي زةوَيةَةْسو 
خةَيهي خوا ثَيساويإ زاوة, نة بايةر بة ضيين ٖةشاض ب سةٕء زةغ يت ياضَ ةتيإ ب ؤ     

 زضَيص بهةٕ.
 ْسئةض ةن ,ضَيإةط يةاوضْ ةي تيساةاليةَ يةئيذاظ ءقَيةف ياْسْيةثَيط ةي
 وَيةي امحس الةَ.ّ ةن نإةث عًي طوْسي ىةو ةبوو تَيسا ئاييين يةغةزضةَ

 ْسئةض ة,وةبوو ضيؼةَوز خايس.ّ زَي ةتاظ طوْسي يةسودط ءةبوو ضيؼةَوز
 ضةْطةي ؾَيذ ,ةبوو ضيؼةَوز ستُوز.ّ ةن طؤبإ ىةو ةبوو يَي تطيؿي يةسودط

 .ةبوو ضيؼةَوز ضةئوف.ّ غائا قاحل يطوْس ةي و ةبوو ضيؼةَوز عًي.ّ
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 ٖاوناضيإ و ْيؿتُإ ءوَيات ءخاى ةي ثاضَيعطاضيهطزٕ ةي بووٕ ضَيوةٖاْس ةو
ء ٖةضضيةى بؤ خعَةتي ْةتةوةو ثَيويػتيسا  ناتيةي ْطةد ناْيةضةب ةتةياْسوةط

 ية بةضشةوةْسي ْيؿتُإ بَيت ئةصتاَيإ زاوة.
 يةوةِضووبووْ  ةِضووب ناتيةي   , ن ة ةب وو  منوْةيةني ظيٓسووي خعَةتي ظاْاي إ ئ ةوة  

ٕ  ةَيؿةٖ نؤضؤْازا ظايطؤغي ٕ  ةي   زاواي ا ٕ  ةن   ةن طزوو  َوغ وَيُاْا ٕ  خؤي ا ء بج اضَيع
, ئةَ  ةف ناضزاْ  ةي ئ  ةضَيين ىَل نةوت  ةوةو  ب  ٔ نإةْسضووغ  تيةت ةِضَيُٓايي   ْ  سيةثاب

 ضؤَيي ظاْايإ ية ٖؤؾياضنطزْةوةي ئةو ثطؤغةية يةنذاض ناضيطةض بوو.
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 ييةميؼةٍ تيَهيةسِوسةصاىاياٌ ص نييَتةي
 خةيالْي ظٖطايسئ َةال

 

 ضاالى ييءةمنوْ ضَيهدطاوَيهي نوةو ظاْايإ نَييتةي ضَيهدطاوي
 ةضوْه ةزياض نوضزي َيطايةنؤَ ضةغةب ناْيةضاالني واضيةؾوَيٓ

 ةي واّةضزةب ةن يةضيٓ وةي ثَيهٗاتووٕ ةِضَيهدطاو ّةئ ْساَاْيةئ
 َيطازاةنؤَيةْاو  واييةؾتائ ءئاَؤشطاضي غيتةز ءٕةزةز صتاّةئ ضاالنيإ َيطازاةنؤَ ْاو

, نة توَيصَيهي ثِط ْةفعء بةخَيطي ْاو ئةّ ِضَيعٕةب ئايين َاَؤغتاياْي ويـةئ ةيةٖ
 نوضزغتاْةٕ.

 نطزْي ثؿتيواْي ةي ةنطزوةْ زضَيدي ئَيػتا تانو ظضاْسْيةزاَ ناتي ةي ةضَيهدطاو ّةئ
 ةبؤي ضةٖ وَئ, ةي وإةئ ثَيبَيت ئيؿي َيطاةنؤَ ؾوَيَٓيو ضةٖ ةي ْيؿتُإ و َيوةخ و ئائ

 والتاْي غٓوضي تةْاْة, تةزياض نوضزي َيطايةنؤَ ضةغةب ناْيةضاالني واضيةؾوَيٓ
 ء ضاالني ططْطء ئيكًُيؿي ٖةية.ْساَاْيةئ ٖعضي بريو يةَؤَيط ةنطزؤت تطيؿي

 زاةِضَيهدطاو ّةئ تطيةض شَيط ةي َيطاةنؤَ ضيةناضيط تانَيهي ىةو ئايين َاَؤغتاياْي
 طرييةغتةز (ايعا ةايً عبٌ وعتكُوا)بٔ ةوزاتطزةَ زووض و ٕةوؾةضِ ناْيةضيةناضيط
 .ةيةِضَيهدطاو ّةئ ويةِضاغرِت نيةنؤَ ناضي زياضو

 ىةو ةِضَيهدطاو ّةئ يةغاي شَيط ةي ظياتط زيطؤنسا ةي نوضز َةالي ناْيةتةخعَ َووةٖ
 زةزضةوؾَيٓةوة. ةوةيَيهؤييٓ وةزيطاغ و هطزٕضؾيفةئ ئامساْي ةي ةضواضز َاْطي

 ةيةٖ واَيإةضزةب ناْيةضيةناضيط ناضو َِطؤةئ تانو ةوةظضاْسيةزاَ ََيصووي ةي ضةٖ
ِضَيع ةب تيةضؤنايةغةب زواييسا يةخوي زوو وةي بًَيني يإ زا زوايي غاالْي ّةي تيةتايبةب

 غٓوضي ناْيةالنيضا ةن ةِضَيهدطاو ّةئ ضؤنيةغ يػيةو ةعبسايً َال َاَؤغتا
 نؤِضو خوٍء توضنيا ضَيٓياوةئ ئريإء َيػطو ئوضزٕ ناْيةوالت ةي ظاْسوةب نوضزغتاْيإ

 ظايةؾاض بنبء ْسةغوزَ يَيي تواْيإ ئايين َاَؤغتاياْي ةي ظؤضَيو غاظنطزو يةوةنؤبوْ
 ّةئ ئاَياي ظياتطي يةوةؾاْةط ةَيؿةٖ ٖيوايةب تط بنب والتاْي نًتوضي ظياتطي

 .الْهةي ثَيهةوةشياْي ئاييين ضوةضوةٓجيئاي ينوضزغتاْ ئامساْي ضةغةب ةضَيهدطاو
 ظاْايإ نَييتةي يةؾكالو يكي * ناضطَيط
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 مةالي نوسدو ٍةطيت ىةتةوايةتىء دييذاسي 
 

 محيس أمحس عبسايفتاح/ قةالزظة
  

َاَؤغتاياْى ظوو نة َةاليةتيإ زةنطز, خاوةٕ زئ بووٕ, 
, خاوةٕ ٖةَيوَيػتء بؤضوْى خاوةٕ ئيُإ و بِطوا بووٕ

دوإ بووٕ. خاوةٕ بريى ْةتةوايةتىء نوضزايةتى بووٕ. 
قوتاغاْةى ْةظاْإ بووٕ, َةزضةغةى ئةخالم دواْى و 
ِضةوؾت بةضظى بووٕ. بةالّ ئَيػتا بةِضاغتى ناضى َاَؤغتاى زيٓى ظؤض قوضغرتة ية 

باتء فيساناضى ضاو ثَيؿوو. ئَيػتا ناضى َاَؤغتا )غةبطو ئاضاَى ئةيوبء خة
ابطاٖيِ و ديٗازو خةباتى ثَيػةَبةضى طةوضةى ئيػالَى زةوَيت(. ئَيػتا بةٖؤى 
تةنٓةيؤشياى غةضزةّ, بةٖؤى ئةّ ٖةَوو ؾتة ثَيؿهةوتواْةوة زوْيا بؤتة ؾاضَيهى 
بطوى. ئَيُةى بَى ئاطا يةبةضاَبةض زوشََٓيهى بةئاطاو ظؤض فيًََباظو ؾةيتإ زائ, 

 ءض وضياو بةئاطا بني. وةخؤ زووض خػتٓةوةو خؤ نةِض نطزٕنةواتة ثَيويػتة ظؤ
بَيسةْط بوْيـ ْيؿاْةى ثياو باؾى و ثياو ضانى ْيية, بةَيهو ْيؿاْةى زووضيية 

 ية خوزاى طةوضة. 
 ءْةتةوةنةيإ باؾرتٕ ءتوَيصةنإ بؤ َيًًةت ءَةالى نوضزيـ يةٖةَوو ضني

غةبةيةى, خؤؾيةى ْاخؤؾيةى, زَيػؤظ تطٕ ضوْهة ئةوإ ية ٖةَوو ْوَيصَيو, َوْا
تاظييةى ْةخؤؾيةى, ضوْة غةضقةبطإء تةيكنيء ئاَؤشطاضييةى, ٖةتا بؤ خؤؾىء 
ٍَ خةَيهى خؤياْسإ,  َاضةبطيٓيـ, يةٖةَوو ؾاضو طوْسَيهى ئةّ نوضزغتاْة يةطة
ٍَ ئةوةؾسا بةزاخةوة ْةزةغةاَلت  يةخؤؾى و ْاخؤؾيةناْيإ بةؾساضٕ. بةالّ يةطة

نوو ثَيويػت ِضَيع يةَاْسوو بووْى َةالو ظاْايإ بةٖةْس وةض و ْةخةَيهيـ وة
 ْاططٕ. 
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ظاْاي          اْى خوَيٓ          ةضو    
خؤؾةويػت, ئةوة ؾتَيهى 
ِضووٕ و ئاؾ            هطايةو الى 
ٖ    يض الي    ةنُإ ْ    ةَٖيٓى و 
ؾ  اضاوة ْيي  ة, ٖ  ةض ظاْاي  ةى  
شي                     إ ْاَ                     ةى  
ْةْوغطابَيتةوة, ئةوة زي اضة  
ئ    ةو ظاْاي    ة شي    إ ْاَ    ةى   

ٕ ْاَ   ةى ْاخوَيَٓيت   ةوة. وة ٖ   ةَوو ئ   ةو ؾ   تاْةى نةيةغ   ةض  ْيي   ةو, نةغ   يـ شي   ا
الث    ةِضةناْيـ, ي    ة شي    إ ْاَ    ةى ظاْاي    إ ْوغ    طاوةتةوةو تؤَ    اض ن    طاوة, ئ    ةوة     
بةزَيٓيايي ةوة, ي ة: َةتطغ  ى ْ ةَإ و, ف ةوتإ و, تياض  ووٕ, ِضظطاضي إ ب ووة, ؾ  َيوة       

ة بؤت    ة شياَْيهي    إ بةب    ةضزا ن    طاوة, بؤت    ة غ    ةضَايةيةى ب    ؤ زواِضؤشى خؤي    إ, و   
ِضؤؾٓاييةنيـ بؤ ََيصوو ْوغإ و ٖةَوو ئةواْةف, نة: زةيإ ٖةوَى ؾتَيو يةغةض 
ظاْايإ بٓوغٔ, ٖةم واية ظاْايإ وةى وةغيةت ْاَة: بؤ زواى َطزْ ى خؤي إ ؾ ت    
بٓوغ  ٔ, شي  إ ْاَ  ةى خؤؾ  يإ ٖ  ةض بٓوغ  ٔ. ؾ  َيعطو ٖ  ؤْطاوةو قػةخؤؾ  ةناْى         

 زالْسابٔ  و ظيٓسو بٔ. خؤؾيإ ٖةض بٓوغٔ, تا بةَطزويـ ٖةض يةْاو
ظاْاياْى نوضزغتاْيـ وةى تاى يإ نؤ, ية ؾَيوةو ؾَيواظى ضانػاظى و فيساناضى 
و ؾؤِضف و خةباتسا, وةى ٖةَوو ؾؤِضؾطَيطو زَيػؤظاْى خاى و والت و ْؿتُإ, 
ٍَ بطا ثَيؿُةضطةناْسا بيٓييةوةو قؤَيى  بوْى خؤيإ يةغةْطةضةناْى ؾؤِضؾسا, يةطة

غتةّ يَيهطاو و  ءثَيٓاو بةضططى نطزٕ يةْةتةوةى نوضزى ظوَيِ خةباتيإ ية
زةغةالتى ئةو ناتةى عَيطاقسا, نةزوشَٓى غةضغةختى نوضزو نوضزغتإ بوو 
ٖةَيُاَيى و ٖةتا ضةنى ؾةِضى بةضططيؿيإ بؤ يةؾإ نطزو يةْاو غةْطةضةناْى 

  ثَيؿةوةى ثَيؿُةضطة خؤيإ بيٓييةوة.  
اْةى َةالف ْةبوٕ, يةبةض ثريؤظى ْاوى َةال ْاظْاوى ية ؾؤِضؾي ئةيًويسا ئةو
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َةاليةتيإ بؤ خؤيإ زاْابوو. غةضنطزايةتى ئةو ناتةى ؾؤِضف نةَةال بوو, ٖاْى 
يةنططتوو يةى  ءيةى بريو باوةِضو بؤ ضوٕ ءَةالياْيؿى زةزا نةيةى زةغت

ةوة, ٖةَيوَيػت بٔ, وةٖةض ئةويـ ٖاْسةض بوو, ٖةتا َةالى يةزةوضى يةى نؤنطزْ
ٍَ و ْ يةتَيهى ثانةوة ِضَيعى يَيططتٔ, ثؿتطريى نطزٕ. ٖةض بؤيةف َةالى نوضز بةز

( نؤ بوْةوة, يةٖةَوو ال وةى ٖةْط ِضوويإ يةزةوضى دةْابى )َةال َػتةفا
ٖةّ ية  ءتَيهطزوو زةوضةياْساو, تةئيسو ثؿتطرييإ يَيهطز, ٖةّ ية خؤيى

ػؤظ بوو, َوغًَُاَْيهى ِضاغت ؾؤِضؾةنةى. ضوْهة بةِضاغتى غةضنطزة بوو, زَي
 ءبةتواْا بوو, ضاو ْةتطؽ ءبوو, ؾؤِضف طَيِطَيهى طةوضة بوو, َةاليةنى ظيطةى

 ءٖةم بَيصو خاوةٕ غرية بوو, ؾَيطى ضاوْةتطغى ٖةَيُةت بةض بوو, زوْيا ويػت
ثاضة ثةضغت ْةبوو, زئ ثةضوةضو طةٍ ثةضوةض بوو, ٖةض ظؤض ؾاْاظيؿى 

تةْاْةت ِضاظى ْةبوو ٖةض ٖيض ْاظْاوَيهى تطى ىَل بٓطَى دطة  بةَةاليةتييةوة زةنطز.
 ية )َةال َػتةفا(ؾَيواو ثؿسةضى زةَيَى:

 ٖةض تَيسةنؤؾَى بةِضؤشو ؾةوَى×× ئةَٔ باضظاْيِ بؤية خؤؾسةوَى 
 بريو باوةِضى نوضزة غةضنةوَى×× ْةثاضة ويػتةو ْةنوضغى زةوَى 

وة خؤى خػتبؤ ْاو زَيى ٖةَوو دةْابى )َةال َػتةفا( تةْٗا بةو ْاوة      
نةغَيهةوة. وةئةوةْسةى  غةضنطزةى ؾؤِضؾى ئةيًوييـ بايةخى ظؤضى بةَةالو 
ظاْاي ئايٓى زاوةو يةنَيتى ظاْاياْي زضوغت نطز نةّ وَيٓةو بَى وَيٓة بووة. 
وةدةْابى َةال َػتةفا بةضاَبةض بةظاْايإ ِضايطةياْس: ئَيوة زةغةاَلتى بِطياضزةض بٔ 

نوتةنى زةغتإ زةمب.. ٖةتا وتبوى بِطياضى َةالى نوضز بِطياضى باضظاْية. و َٓيـ 
ٖةتا بِطياضيؿى زابوو, نةٖةض بِطياضَيهى ييصْةى فتواى ؾةضعى ظاْاياْى ئايٓى, 
ْابَى زازطاى ؾؤِضف ئةّ بِطياضو فتواية ٖةَيبوةؾَيَٓيتةوة. ضوْهة زةيعاْى 

ى اهلل عًية وغًِ(, ٖةضطيع بؤ نةظاْايإ َريات ططى ِضاغتى ثَيػةَبةضٕ  )قً
ِضاظى نطزْى زَيى نةؽ, خوزايإ يةخؤ  ءزوْياو خؤ زةوَيةَةْس نطزٕ

( نة نًَجةى 961ْةزةِضةصتاْسو يةٖةم و ِضاغتيـ اليإ ْةزةزا. نةواتة ية ئةيًوىل )



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

133 

ؾؤِضؾى ئةيًوٍ, وةى ؾؤِضؾَيهى ْةتةوايةتى ْيؿتُاْى زيٓى, بةِضابةضايةتى 
 طريغا.غةضؤى باضظاْى ٖةَي

با ئةوةف بعاْني نةئَيػتا زةضفةتَيهى ََيصوويى يةبةض زةّ ظاْاياْسا ٖةية, بؤ ئةو 
نوضزايةتى و  ءتَيهؤؾإ ءزةوضة طةوضةو ناضيطةضييةى نة زيوياْة, يةخةبات

بةضثةضض زاْةوةى ْاسةظإ و زوشَٓاْى طةيةنةَإ, ظاْايإ زةتوأْ  ءؾؤِضؾةنإ
تَيهؤؾاْى زواْطةو  ءتطيؿى بهةٕ بةخةباتئةو ِضؤشاْة ظيٓسو بهةْةوةو ظيا

ثَيٓوغة ظَيِطيٓةناْيإ. نةظاْايإ ٖةض  ءَيٓبةضو َيشطابى ثريؤظى َعطةوت
يةنؤْةوة تا ئةَطؤ ٖةض ثَيؿةْط بووٕ و ٖةض ثَيؿةْطيـ زةبٔ. وةظاْاياْيـ قةت 
َةيساْى خةبات و فيساناضيإ بؤ ْاسةظإ و زوشَٓإ ضؤٍ ْةنطزوة. بةَيهوو ٖةَو 

ت خؤ ْةويػت بوٕ و وةى ؾَيطى ْاو بَيؿةف وابوٕ. ؾؤِضؾةناْى نوضزغتإ نا
بةزضَيصايى ََيصوى خةباتيإ, بةغةضزةََيهى ظَيِطئ زازةْطَيت, يةبةؾساضى ظاْاياْى 
نوضز, يةنَيؿةى ِضةواى طةيةنةيإ. وةظاْاياْى زيٓيـ ئيؿةنةى خؤيإ ٖةض 

بةؾى خةباتى غياغى بوٕ  يةبابةتى زيٓيسا نوضت ْةنطزؤتةوة, بةَيهو ٖاو
ِضوسيةتى ْيؿتُإ ثةضوةضيـ ئةواْى طةياْسؤتة ئاغتَيو, نةزانؤنى تةواو بهةٕ 

 يةطةٍ و َيًًةت, ية خاى و والت, ية ْيؿتُإ يةنوضزو نوضزغتإ.
ؾؤِضؾةناْى نوضز ديا ْةبوْةوة ية  ءتَيهؤؾإ ءظاْايإ ٖيض نات يةخةبات

 ءضو زَيػؤظو بةتةْطةوة ضوى ْيؿتُإَيًًةتيإ, وةٖةَوو ناتَيهيـ خةشتؤ
واَلتةنةيأْ. وة َةالى نوضز بةؾَيهى زاْةبِطاو بووة ٖةض ية نؤْةوة تائةَطؤؾى 

ٍَ زابَى, يةطةٍ  ْةتةوةو َيًًةتةنةى خؤى  زابوة. يةٖةَوو خؤؾى  ءيةطة
ََيصوى  . وةيةْةٖاَةتيةناْسا بةؾساض بووة ءغوَيطى ءتاَيى ءْاخؤؾى

ى دؤضاو دؤض بةزى زةنطَى, نةئةّ ؾؤِضؾاْةف بوْةتة َطؤظايةتيؿسا ؾؤِضؾ
 َايةى ِضظطاض نطزْى طةالٕ . 

ٍَ و زايٓةَؤى ٖةَوو ئةو ؾؤِضؾاْةف ظاْاياْى ئايٓى و َاَؤغتايإ و  وةَةؾدة
زَيػؤظ بووٕ. وةطةىل نوضزيـ يةنَيهة يةو  ءضوؾٓبريو نةغى بةتواْاو ظيطةى
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يؿى ئةصتاّ زاوة. وةظؤضبةى ٖةضة طةالْةى نةظؤض ضةوغاوةتةوةو ظؤضتطئ ؾؤِضؾ
ظؤضيؿيإ يةاليةٕ ظاْاياْى ئايٓى و ؾَيذ و َوؾايةخإ و ِضوؾٓبرياْةوة بةِضَيوة 
بطاوٕ. وةى ؾؤِضؾةناْى ) ؾَيذ عوبةيسوَياَلى ْةٖطى و ؾَيذ َةمحوزى سةفيسو 
ؾَيذ غةعيسى ثريإ و قاظى ستُسو َةال َػتةفاى باضظإ ( نةية شَيط ضةتطى ئايٓى 

غةضنةوتٓيؿيإ بةزةغت َٖيٓاوةو ََيصويةنى  ءؤظى ئيػالّ ئةصتاّ زضاوٕثري
 زَيطيٓيؿيإ بؤ ناتى خؤيإ و ثاف خؤؾيإ تؤَاض نطزوة.. 

ََيصووف ؾاٖيسة نةغةض نطزة نوضزةنإ ٖةض ٖةَويإ ظاْاى ئايٓى و ضَيبةضاْى 
غةيس بووٕ. وةغةض دةّ غةضاْى ؾؤِضؾةناْى  ءتةضيكةت بووٕ, َةالو ؾَيذ

زيٓساضى بووٕ. نةواتة زةبَى ظاْاى زيٓى بريى  ءوضزيـ يةبٓةَاَيةى ئايٓىن
زووض بَى يةِضَيباظى ئةواْةى نةبياْةوَى طةالْى  ءنوضزايةتى ٖةبَى ءْةتةوايةتى

بَيسةغةالت شَيط زةغتة بٔ و بطةوغَيٓةوة. َةالى نوضز بةضزةواّ ٖةَيططى ٖةضزوو 
ٍَ نو ءؾاباَيى ئيُاْساضى ْيؿتُإ ثةضوةضى بووة, ٖةضطيع  ءضزايةتىزيٓساضى, يةطة

 يَيهى ديا ْةنطزوْةتةوة. 

ؾؤِضؾى نوضزيإ  ءََيصوى َيًًةتيإ ْوغى ءئةوإ ضابةضى َيًًةت بووٕ
 بةضثانطزو خةباتى نوضزايةتيإ دؤف زاو خةَيهيإ بةئاطا َٖيٓاوة. 
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 صاىاياىى ئاييى ية نوسدطتاٌ
 ويَيةيةى ية بشِواو ٍضسى ىةتةوةيى

 ح ستُس ؾانةىلقال
بَيطوَإ بة خوَيٓسْةوةيةنى غةض ثَيى ْاتواْني ئةضىء تَيهؤؾاْى ظاْاي اْى ئ اييٓى   
ية نوضزغتاْسا ية زَيط ظةَاْةوة تانو ئةَطؤ غةيٓة ثَيـ ضاو ء ٖةَييإ غةْطَيٓني, 
ض  وْهة يةوةت  ةى ْةت  ةوةى ن  وضز ث  ةيِطةوى ئ  ايٓى ث  ريؤظى ئيػ  الّ زةن  ات ظاْان  إ  

 ٕ ب  ؤ ضاثةِضاْ  سْى ن  اضى ض  انةء ِضَيُٓ  ايى نطزْ  ى خ  ةَيو بيٓي  وةء       ضؤَي  ى زايٓ  ةَؤيا
غةضةِضاى ئةضنى ئايٓى خؤيإ بةؾساضى ٖةَوو بةغةضٖاتء تطفء تاَييةنى شياْى 
خ    ةَيهيإ ن    طزووة, ي    ة ِضووى نؤَةآليةتي    ةوة ب    ؤ ئاَؤشط    اضىء ْوَيهطزْ    ةوةى      

ئاؾتيإ بؤ َْيو  خؤؾةويػتى ية شياْى ئةواْسا )إقالح ايبني(يإ طَيِطاوةء ئاضاَىء
خةَيو طَيِطاوةتةوة, بة ئوََيسى ثت ةو نطزْ ى ؾ رياظةى ثةيوةْسي ة نؤَةآليةتي ةنإء      

 غِطيٓةوةى ؾوَيٓةواضةى ٖةض ططشيةى ِضووى زابَيت.
وةنو تطيـ ِضةْطة ظؤضبةى خوَيٓ سةواضى ن وضز بةضٖةَ ة د وإء ب ة ثَيعةن اْى خ وا        

ضى زيهةيإ خوَيٓسبَيتةوة, نة يَيدؤؾبوإ َةويةوىء تاوطؤظىء ْاىلء َةسوىء ظؤ
ؾ   يعطة ب   ةضظناْى ئ   ةوإ ث   ِطٕ ي   ة َٖيُ   اى خ   وزا ْاغ   ىء وي   صزاْى ث   اىء زازى        
نؤَةآليةتى نة ٖةَوو ئةو ْةَطاْة ية سودطةى َعطةوتء طؤؾةى خاْةقاناْساء ية 
غ  ةض زةغ  تى ظاْاي  اْى ئ  ةو غ  ةضزةَة ئ  ةيفء بَي  ى ؾ  ةضيعةتء ٖوْ  ةضى ؾ  يعطى       

ان   ةيإ خوَيٓ  سووةء ثَيطةيؿ   تووٕ, زوات  طيـ ب   ة   د  وإء ظَ   إء ئ  اظازى نؤَةَيط  
َ ةَطةء َ  ةشى ي ة ن  وَيطة زَيهاْ  سا ب ة ٖاون  اضى خ  ةَيوء ظةن اتء غ  ةضفيرتة شي  اوٕء     
ْ   ةوةى زيه   ةيإ ثَيطةياْ   سووةء خ   ةَيهيإ ي   ة ض   انة تَيطةياْ   سووة, ن   ة ي   ة ٖ   ةض      
غ  ةضزةََيهسا نةغ  اْى نةغ  اْى زةغ  ت ضةْط  نيء خ  اوةٕ ب  ةٖطة ي  ة َْي  و ئةواْ  سا          

ؿ  تووٕ, ن  ة غ  ةضةِضاى ئ  ةضنى ئايٓي  إ ي  ة ب  واضى ضؤؾ  ٓبريىء ئةزةبي  سا د  َى   ثَيطةي
زةغتيإ ٖةَيؿة زةََيَٓيت, وةنو َاَؤغتا َةال عةبسويهةضميى َوزةِضيؼء غ ةيس  
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 تاٖطى ٖامشىء َةالغةيس سةنيُى خاْةقني.
بةآلّ ية غ ةضزةَى وضي ا بووْ ةوةى طةالْيؿ سا ط ةيَيو ظاْ اى ئ ايٓى ي ة نوضزغ تاْسا          

اْى ؾ  َيداْى تةضيك  ةت ب  ؤ بةط  صزا ض  ووْةوةى زةغ  تسضَيصىء غ  تةَى       ؾ  إ بةؾ   
زاطرين   ةضإ ئ   اآلى ِضاث   ةِضئء ؾؤِضؾ   يإ ٖ   ةَيهطزووة, ت   ا زةطات   ة بةٖةؾ   تى َ   ةال  
َػتةفاى باضظاْى نة بعوتٓةوةى ِضظط اضخيواظى ن وضزى طةياْ سة قؤْاغَي و زوشَٓ إ      

 زاْيإ بة بووْى خاىء ْةتةوةى نوضززا ْا. 
َى ٖةَيوَيػ تى ب اضظاْى ْ ةَط ي ة ب ري بهطَي ت ن ة ي ةو ث ةِضى زةغ تةآلتسا           يَيطةيؿسا ْ اب 

ئاينيء ظاْاناْى يةبري ْةنطزء بؤ ِضَيعططتٔ يةوإ ي ةنَيتى ظاْاي اْى ئ ايٓى ئيػ الَى     
زا زاَةظضاْس, بؤ ئةوةى ية ٖةَوو غةضزةََيهسا ِضؤَي ى   21/9/1970ية نوضزغتازا ية 

ى زيهةى نؤَةَيطا بؤ خعَةتى ط ةٍء وآلتي إ,   ئةوإ نةَرت ْةبَيت ية زاّء زةظطاناْ
ٍَ ئةوةؾ  سا وةى ثَيؿ  ٓياضَيو زةب  وا خوَيٓ  سْى ئ  ايٓى ي  ة نوضزغ  تاْسابة ٖ  ةَوو   يةط  ة
يكةناْيةوة)ؾ   ةضيعةت, فيك   ة, بالغ   ة, ت   ا زةطات   ة ئ   ةزةبء تةغ   ةووف(بؤ ٖ   ةَوو    
ئاغ  تَيهى خوَيٓ  سٕ وةى ظاْػ  تَيو غوَيٓطَي  ت, ض  وْهة َاْ  ةوةى نًت  ووضى ئ  ةزةبى   

طيٓةى ن وضز ب ة ٖ ؤى ئ ائء ظاْان اْى ئايٓ ةوة ث اضَيعضاوٕ, غ ةضةِضاى ئةواْ ةيـ          زَي
َاَؤغتاياْى ئايٓى غةضثؿو بهطَئ بؤ وآلَساْ ةوةى ٖ ةض ف ةتواو تاْ ةء تةؾ ةضَيو      

 نة ِضووبةِضووى نوضزء بعوتٓةوةء زاوانةى زةنطَيتةوة. 
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 ضةىذ 
 ويَيةيةني طشىطء ميَزوويي
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 2013 ي ضةزؤكي ٓةزَيٌدايةكَييت شاُاياْء شاُدي شاُاياُي ًيطس هة ضةزداُ

 2014 كؤبووُةوةى بةزَيص )ًةضعود بازشاُى( ضةزؤكى ٓةزَيٍ هةطةَي شاُاياُى ئاييِى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ

 2016ٓةزَيٍ هةطةَي شاُاياُى ئاييِى حلوًةتي ( ضةزؤكى بازشاُي اْظَُيضريكؤبووُةوةى بةزَيص )
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 ضةزؤكي يةكَييت شاُاياْ و شَيخي ئةشٓةز
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 ةي شاُاياُي كوزدضتاْ هةثَيِاو بةَهَى بؤ ئاشيتء ثشتيواُي ثَيشٌةزطة طسبووُةو
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 كؤبووُةوة هةطةَي ضةزؤكى حلوًةتى ٓةزَيٍ هةكابيِةى شةشةَ

 2016 ضةزؤكي يةكَييت شاُاياْء شاُاياُى وآلتى ضعودية هةديدازي ضةزؤكي ٓةزَيٌى كوزدضتاْ
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 2016 ٓةوهَيس -ياُى ئاييِىطسةكةى هةطةَي شاُاكؤبووُةوةى ضةزؤكى حلوًةتء جَي

 

 2016ضةزؤكي حلوًةتي ٓةزَيٍء ثؤهَيم هة شاُاياْ

 

 ضةزؤكي يةكَييت شاُاياْء ضةزؤن ًاَ جةالي

 

 ضةزؤكي يةكَييت شاُاياْء ضةزؤكي حلوًةتي ٓةزَيٍ

 

 ضةزؤكي يةكَييت شاُاياْء د. فوئاد ًعصوَ

 

 زابةزي بصوتِةوةي ئيطالًي هة ًةكتةبي تةُفيصي

 

 كي يةكَييت شاُاياْ هةطةأل عةًاز ئةحلةكيٍضةزؤ
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 كؤبووُةوة هةطةأل هَيرُةي ئةوقايف ثةزهةًاْ  

 

 ضةزؤكي يةكَييت شاُاياْء ضةزؤكي ثةزهةًاْ

 

 ضةزؤكي يةكَيتى شاُاياْء وةشيسي ثةزوةزدة

 

 شاُلؤي ضؤزاْ –كؤُفساُطي ئينب ئادةَ 

 

 كسدُةوةي هكي ٓةَهةجبةي يةكَيتى شاُاياْ
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 وةى شاُاياُى ئاييِى هةثَيِاو دؤخى كةزكونء ثازاضتِى زةوشى ئةًِىكؤبووُة

 2014ء هَيرُةي ئةوقايف ثةزهةًاْشاُاياْ كؤُفساُطى يةكَييت ٓةوهَيس -بةذدازى كؤُفساُطى دةقء كةهتوز

 ٓةوهَيس -ثَيشرِبكَيى دةُطخؤشاُى عرياق ضوَيٌاُي -ُطي شاُاياُي ئةشٓةزكؤُفسا

 

 ضةزداُي شاُدي شاُاياْ بؤ زووضيا ضةزؤكي يةكَيتى شاُاياْ هةطةَي ًوفتى طشتى زوضيا



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

146 

 
 

 
  

 
 

 

 
  

 
 
 

  

 ضةزداُى كةُيطةى عةُلاوةء جةخت هة ثَيلةوةذياْ

 

 وتازي ضةزؤكي يةكَيتى شاُاياْ هةيادي ًةوهود

 

 كؤبووُةوةي شاُاياْ هةبازةطاي ًةكتةبي تةُفيصي

 

 كؤبووُةوةي شاُاياْ هةبازةطاي ًةكتةبي تةُفيصي

 

 ضةزؤكي يةكَيتى شاُاياْ هة ثةمياُطاي وتازبَيراْ

 

 شاُدي يةكَيتى شاُاياْ هة بةغدا

 

 ٌةزطةضةزداُى شاُاياْ بؤ شةُطايء ثاَهجشتى ثَيش

 كؤُطسةيةكى تايبةت بة بةزةُطازبوُةوةى تريؤز

 ٓةوهَيس -ضةزداُي شاُدي شاُاياْ كةزكون

 

 (ايعتب١ ايع١ًٜٛ املكسغ١ضةزداُى ) 
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 اُاياُى كوزدو ثاثاى ظاتيلاْديدازى شاُدى ش

 

 ضةزؤكي يةكَييت شاُاياْ هةطةأل وةشيسي ئةوقافء  ثَيلٔاتةكاُي تسي ًةضيحيء ئَيصيدي

 

 ضةزداُى كةُيطةى عةُلاوةء جةخت هة ثَيلةوةذياْ

 

 ضةزداُى شاَُيلي ًةضيحي بؤ يةكَيتى شاُاياْ

 

 ئةجنوًةُي زؤحاُي ئَيصيدياْشاُدي شاُاياْء 
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 شاُاياْ ئيداُةى دةزكسدُى بسا ًةضيحيةكاْ دةكةْ 

 

 ضةزؤكي يةكَييت شاُاياْء وةشيسي طواضتِةوةءطةياُدْ

 

 ًيطِس -بةذدازى ثسضةى ثاثا شِؤدة

 

 

 ُيطةى عةُلاوةء جةخت هة ثَيلةوةذياْضةزداُى كة

 

 وَيِايةكي ثَيلةوةذياْ هة كوزدضتاْ
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 زؤكي شاُاياْء ضةزؤكي حلوًةت زؤذي زيفساُدؤَضة

 

 

 ضةزؤكي شاُاياْء ضةزؤكي حلوًةت يادي ًةوهود

 

 

 ضةزؤكي يةكَيتى شاُاياْء د.يوضف قةزشاوي

 

 

 هةطةَي وةشيسي كازوبازي ئاييين توزكيا

 

 

 هةطةَي وةشيسي ثَيشوتسي ئةوقايف وَهاتي ًيطس

 

 

 وةزطستين خةَهاتي زَيصهَيِاُي ديواُي وةقفي ضوُِة

 

 

 ضةزؤكي يةكَييت شاُاياْ هةطةَي د.حمٌد ضةَهابي

 

 

 ةشيسي ئةوقايف ئوزدةْضةزؤكي يةكَييت شاُاياْ هةطةَي و
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 ًيطِس -ديدازي شاُدي شاُاياُي كوزدضتاْ هةطةَي شَيخي ئةشٓةز 

 ديدازي شاُدي شاُاياُي كوزدضتاْ هةطةَي ًوفيت كؤًازي ًيطِس

 ضةزؤنء جَيطسي ضةزؤكي يةكَييت شاُاياْ هةطةَي ًوفيت ًيطس اياْء ئةًيِدازي طشيت زابيتةي جئاُي ئيطالًيضةزؤكي شاُ
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 ثازَيصطازي ٓةوهَيس كؤبوُةوةي يةكَييت شاُاياْء ضةزداُي كوُطوَهي فةزةُطا بؤ يةكَيتى شاُاياْ

 ضةزداُي جَيطسي ضةزؤكي ثةزهةًاُي كوزدضتاْ ضةزداُي جَيطسي ضةزؤكي ثةزهةًاُي كوزدضتاْ ةكاُي ئافسةتاْ زَيلخساوكؤبوُةوةي يةكَيتى شاُاياْء 

 ضةزداُي ثازَيصطاي دٓون ًيطس -بةذدازبوواُي خوهي ئةشٓةز

 بسوكطى -كؤُفساُطى دذايةتى كسدُى توُدِزةوى كؤُفساُطَيلي َُيودةوَهةتي تايبةت بة ثسضي تريؤز



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

157 

 
 

 

 

 
  

 
 
 

  
 
 
 



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

158 

  
 

 

 
 

  
 
 

  
 
 
 

  

 2015هةديدازى وةشيسى ئةوقافى ئيٌازات 2015ثَيشواشى شاُدى ًوضَوٌاُاُى زوضيا

 ئةًريى كؤًةَهى ئيطالًى كوزدضتاْ ديدازي يةكَييت شاُاياْء

 

 ًةكتةبى تةُفيصى ةقفى شيعىءكؤبوُةوة ضةزؤكى و

 

 ضةزداُى ًةكتةبى ضياضي يةكطستوى ئيطالًى

 

 2012ضةزداُى ضةزؤكى ثةزهةًاْ بؤ ًةكتةبى تةُفيصى

 

 ئةًيِدازي طشيت يةكطستووي ئيطالًي ثَيشواشي هة

 

 يةكَيـتى كؤبوُةوةى شاُاياْء ًةكتةبى ضياضي
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 2012كؤُطسةي شةشةَ 
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 كوُطوَهي فةَهةضتني ديدازي يةكَيتى شاُاياْء

 

 بةذدازي كؤُطسةي ٓةزَيٌي طوتازي ئاييين

 

 بةذدازي كؤُطسةي َُيودةوَهةوتي ًيطس

 

 ضةزداُى شاُدى كةُيطةكاُى ئةوزوثا بؤ يةكَيتى شاُاياْ

 

 ٓةُطازياكوُطوَهي  ديدازي يةكَيتى شاُاياْء
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 ضةزؤكى يةكَيتى شاُاياْء كوُطوَهى ٓةُطازيا

 

 ضةزؤكى يةكَيتى شاُاياْء كوُطوَهى ئوزدْ

 طسةى زؤذُاًةواُى هةثَيِاو ثازاضتِى ئازاًى ُيشتٌاْكؤُ

 كوَيتيةكَيتى شاُاياْء كوُطوَهى  ديدازي
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 ضةزؤكى يةكَيتى شاُاياْء شَيخ ئيربآيٍ ئةهطةُوضى ٓيِدضتاْ  -يطالَهةطةَي ضةزؤكى كؤًةَهةى طةجناُى ئ

 هةثَيشواشي شاُدُي شاُاياُي ضعودية ضعودية -ضةزداُى دةشطاء كةضايةتى ئاييِى

 ديدازي شاُاياُي ٓةوهَيسو بةغدا توزكيا -بةذدازى كؤُطسةى ئاشتى 
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 2019ذًازةيةن كةضايةتي ئاييين ضةَهتةُةي عوًاْ 

 2019ضةزؤكي يةكَيتى شاُاياْء وةكيوي ئةشٓةز 

 2017 وتازبَيري )املطجد االقصى( ثَيشواشي
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 ساطةياىذٌء ضاثةمةىيء
 ي يةنيَيت صاىاياٌةناىيبةسٍةوء ضاالنية سؤػيبريي
 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

  



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

170 

 
 

 

 

 
  

 
 

 
 



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

171 

 
 

 

 

  
 

 

 

 
 

  
  



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

172 

 بةػيَو ية ئةسػيفي 
  ماسي ميَزوويي يةطةس صاىاياٌىووطنيء تويَزييةوةو تؤ
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 دامةسراندني 
 يةنيَتى صاىاياىي ئاييين ئيظالمي نوسدطتاٌ

 يادةوةسيء ويَظتطة ميَزووييةناٌ
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 صاىاياٌء نيَيتةي صساىذىىةدام ىةدةط ىيو طايَيادي
 بةػيَو ية يادةوةسي يةنةو طةسؤني ئةو يةنيَتية

 

 مودةسيع بيَتواتةيى عةبذويَال مةال عةىل مةال فةحتى
 

 الةَ   ىلةع   الةَ   َاَؤغ  تا ناْىةضي  ةوةياز ِضاوَيعىةث   ةي  
 ةب       تةباضةغ        ؼضيةَ      وز يىةبيتوات       ب      سوَيالةع

 قؤْ   اغَيهى ةب    ةئاَ   اش ظاْي   إ نَييتةي    ظضاْ   سْىةزاَ
 ظضاْ  سْىةزاَ ََي  صووى ىةثوخت   ةن   ّةن  ةز زي  اضيهطاو

 :ةْوغيوَاْ ةْاَةسودط نتَيبى ةي ىةو ضةٖ ةيةظضاوةزاَ وةئ

 ضؤنىةغ ىةو ٖاةضوةٖ ظاْايإ نَييتةي ضؤنىةغ ّةنةي ىةو باونِ َاَؤغتاى
 باضظاْى فاةَػت الةَ ضؤىةغ خوايَيدؤؾبوو ْابىةد ٕةاليةي ِضاغجَيطزضاو نىةيةيَيصْ

 ضططتٔةو تةَؤَي غتىةبةَ ةب عريام تىةسهوَ ٍَةطةي نطزٕ طفتوطؤ و زاْوغتإ بؤ
 ةيٓةخةز ططْط نىةيةَيطةب ىةو ةزَيط ْسةض وةئ, ظاْايإ نَيتىةي ظضاْسْىةزاَ بؤ

 :ِضوو

 ةب   ةن   ؾ  اْسَيو" 
 ب   اضظاْى ضَاْىةف   

 ةب      ثَيهَٗيٓطاب    وو
 ةئَيُ تىةضؤنايةغ
 الةَ      َاَؤغ    تا ) 

 ب            ؤ( ييةع            
 بػ   ساز, ضزاْىةغ   
 ضىةفةغ    ةي    ضةب   

 صتاَ  ساْىةئ ةب   زضا ضَإةف   و ةوةنطاْ   ئاط  ازاض بػ  ساز ةي   ؾ  ؤِضف ضاْىةْوَيٓ   ؾ  اْس

دةْابي خوايَيدؤؾبوو  -الى ضاغت زنتؤض عُط وةدسي َاَؤغتاي ئةظٖةض
 َاَؤغتا َةال عةيي َةال عبساهلل َوزةضيؼ -َةال َػتةفاي باضظاْي
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 ءزاْيؿ   نت ب   ؤ نوضزغ   تإ َاَؤغ   تاياْى ؾ   اْسى ب   ؤ ئاغ   اْهاضى و ن   اضىةئاَاز
  .نات وةئ عرياقي تىةسهوَ ضثطغاْىةب ٍَةطةي طفتوطؤ

 طاىةباض ةي عبسايطمحٔ غاَي بانووض ناضوباضى ظيطىةو ٍَةطةي ةنةؾاْس تاةضةغ 
 وةئ صتاَسضا,ةئ ىةيةوةنؤبووْ نوضزغتإ زميونطاتى ثاضتي ثَيٓذي يكي

 وةئ بؤ( زاخًٞ ْعاّ) ْاوخؤ ىةوةيطةث زاْاْى غتىةبةَ ةب فةيةوةنؤبووْ
 و وتةَعط و ئاييٓى َاَؤغتاياْى نطزْى تةخعَ ىةوةئ ئاَاصتى ةب ةيةظضاوةزاَ

 .بَيت نوضزغتإ َيهىةخ و نإةسودط و ئاييٓى خوَيٓسْطاناْى قوتابياْى

 صتاَساةئ وتٓيإةضاوثَيه وةوةنؤبووْ ْسئةض ةنةيَيصْ بػساز ةي ضةٖ ثاؾإ 
 ةب تيإةباب وةئ بووةٖ غساةب ةي ظيطىةو ثؤغتى ةن ضاوؾًي ٖازي ٍَةطةي تاةضةغ

 بريو و طفتوطؤ ةيةظضاوةزاَ وةئ ناْىةضنةئ ءؾتىغطو ةب تةباضةغ ىلةغةت تَيطو
 .عرياقي تىةسهوَ ٍَةطةي ضَىةف ىةوةنؤبووْ بؤ ناضىةئاَاز نطزو ئاَيوطؤِض ِضايإ

 ٍَةط    ةي ةوةنؤبووْ    
 عرياق   ي  تىةسهوَ    

 ظي        طىةو ٍَةط        ةي
 ن  اتى وةئ   ْ  اوخؤي
 غ       عسوٕ) ع       ريام

 زضا, صتاّةئ(  غيسإ
 ىةوةئ                    زواى
 ةيَيصْ        ضؤنىةغ       

 و ٖاتٓي  إ ٖؤن  اضى
 و ئ اييٓى  ىةِضواْط ةية تياْةباب ؾَيواظَيهى ةب ىةنةظضاوةزاَ ثِطؤططاَى ضظنطزْىةع
 َياّةب    ,ةوةؾ   يهطز َاَؤغ   تايإ تهطزْىةخعَ    ويػ   تى ءتىةَياي   ةنؤَ ت   ىةضوِضةظ
 ىةٖاْ  ةَ ةب   زاةْ   ةنَيتي  ةي وةئ   ظضاْ سْى ةزاَ ب ؤ  ْسىةظاَةضِ عريام ْاوخؤي ظيطىةو
 عًُــا٤ ضابطــ١) ْ  اوى ةب   ئ  اييٓى َاَؤغ  تاياْى ىِضَيهدطاوَيه   عرياق  سا ةي   ةن   ىةوةئ  
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 ةي   ةِضَيهد طاو  وةئ   يكي توأْةز نوضز َاَؤغتاياْى ةو ةيةٖ بووْى( ايعطام يف ايسٜٔ
 .ةوةْةبه ويَيطةٖ

 :َيَيتةز ناْيساةيازاؾت ةي ىلةع الةَ َاَؤغتا ىةضوةٖ ئاييٓى َاَؤغتاياْى ؾاْسى

 ةنةؾاْس ىةوةِضاْةط ناتىةي ةو  ةوةِٓضَيةطةز بػساز ةي صتاّةضئةز بَي ةب ةنةؾاْس 
 ةنةضزاْةغ ِضاثؤضتي ةو ٕةنةز باضظاْى طاىةباض ضزاْىةغ وتٔةزوان بَي ةب ةو
 ضؤىةغ تةسيهُ و ةثَيط ٕةخاو نىةيةضنطزةغ ىةو  زاةنات وةي ْابيإ,ةد ةْةزةز

 زاةز ةنَيتيةي وةئ ظضاْسْىةزاَ بؤ غتجَيهطزٕةز ةب ضَإةف ةوةزَيٓياي ةب ظؤِض باضظاْى
 .يسإةغ عسوٕةغ ناْىةقػ ةب زإ طوَي بَيةب

 ناْساةتةوةْ ةي ظاْايإ نَيتىةي نؤْفطاغى نىةيةبؤْ ةي ييةع الةَ َاَؤغتا 
 ضةطةئ: )ووت ثَيياْى غساةب ةي يإةوةِضاْةط زواى ةي فاةَػت الةَ ْابيةد :َيَيتةز
 بؤ بٔ ناضةب غتةز زاو ثَيتإ ْسيِةظاَةضِ َٔةئ واةئ ْازات ْسىةظاَةضِ غساةب

 ( ." واظنطزٕةباْط وةنؤْطط

 بِطي      اضى ٕةخ      او ءب      وَيطى ءتةسيهُ       ةوةيَي      ط
 ىْابةد   تىةضنطزايةغ   ءتىةغ  ايةن ةي   ةقيٓةِضاغ  ت

 تاىةضةغ   ةي   خؤيإ ةن وَيتةنةضزةزةو فاةَػت الةَ
 ٢٩٩٣ غ اَيى  ةي   ؾ ؤضف  نؤتايى تانو ءظضاْسٕةزاَ

 ت   انو ةن    ةن   طزوو يإةظضاوةزاَ    وةئ    ضؾ   تىةضثةغ
 نوضزغ  تاْى َيطاىةنؤَ   تىةخعَ   وةواَ  ةضزةب َيػ  تا

 ب   ؤ َيطاةنؤَ    ناْىةض   يٓ نطزْىةئاِضاغ   ت ةب    ن   اتةز
 ثاضاغتٓى و وىةَياِْط ءئيػالّ ئاييٓى تىةْايةغةِض

 ةَهةض          ونطزْىةيِطةث          ِضاىةضةغ          ئاؾ         تى
 و خ  اى ب  ؤ زَيػ ؤظى  و تىةنوضزاي   و نإةتي  ةوايةتةْ

 .نإةتيةَيايةنؤَ ةضيتةْ و زاب و ظَإ و ْيؿتُإ
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 دامةصساىذىي يةنييَت صاىاياٌ  يؤبيًي صيَشِييى
 ثريؤصبيَت ية صاىاياٌء طةيي نوسد

 ي كوردشتانئيصالمهى يى زانايانى ئايبةرز نرخاندنى رؤَل
 لة خسمةتكردن بةزانايانء نةتةوة شتةمديدةكةياندا

 

 د. فايسى وةال بةكر
 ئةُداًي ضةزكسدايةتى يةكَييت شاُاياْ



حيمبسمهللاالرحمنالر

{ َٕ ُٛٓ ُُؤَِٔ َٚاِي  ُ٘ ََٚضُغُٛي  ِِ ًََُُه ُ٘ َع ًُٛا َفَػََٝط٣ ايَّ َُ ٌِ اِع َُٚق
 ِِ ُِٓت َُا ُن ِِ ٔب َُٝٓب٦ُُِّه َٚايٖؿَٗاَز٠ٔ َف ِٝٔب  َٕ ِإَي٢ َعأيِِ اِيَغ ََٚغُتَطٗزٚ

َٕ ًُٛ َُ  .101ايتٛب١:  {َتِع
ظاْاي اْى ئ ايٓى   ة زضَيصايي ََي صووي ن وضزو ئيػ الّ,    ب

تانة توَيص ئةْساَي غةضنطزة بووٕ  َوغوَاْي نوضز,
ٍَ خ ةَيوء ْةتةوةنةياْ سا ب ووٕء, ي ة ن وَي           نة ٖةَيؿة, تاىء تةضاي ةى ْ ةبَي, ي ة ط ة
بةضشةوةْسي ئاينيء ْةتةوةيإ زيبَيت يةو ؾوَيٓةزاء, ية طةَيي سا ب ووٕء ب ة ٖةضض ي     

ب ؤ   ية تواْاياْسا بووبَيت ْةغ ًةَيٓةتةوةء ثؿ تطريييإ ي ةو بةضشةوةْسياْ ة ن طزوة,     
منووْ   ةو ط   ةواٖي ئاوضَي    و   
بسةْ        ةوة ي        ة ََي        صووى  
ْةتةوةن                                    ةَإء 
ؾؤضؾ       ةناْي, ي       ة ٖ       ةض 
نوَييةن  سا ثؿ  هؤي ؾ  ؤِضف   
زاطريغ  ابَيت, ظاْ  اي ئ  ايٓى   
َوغ  وَاْي ن  وضز ؾ  َيداْى 
تةضيكةت بةنطزةْيء ضاغتةو ضاغ ت, ي إ غ ةضنطزايةتى ؾؤِضؾ يإ ن طزووة, وةى:      
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غ عيسى ث ريإء, غ ةضنطزةناْى     ؾَيداْى ْ ةٖطىء, ؾ َيذ ستُ وزى َ ةييوء, ؾ َيذ     
ؾؤِضؾةناْى باضظإ, ية ؾَيذ عبس ايػالّ باضظاْي,  تا َةال َػتةفاى باضظاْىء, َةال 
خةييًى َةْطوِضو, ثيؿةوا قاظيىء ٖيرتء... يإ بة ٖاون اضيى نطزْ ى نطزةْ ى وةى    
بةؾساضى َال ستُسى قعدتةيى ي ة ؾؤِضؾ ةنةى مسه ؤى ؾ هاى ن ة غةضْووغ ةضى       

 ظَاضتاَيى ؾؤِضؾةنةى مسهؤى ؾهاى بوة. (1)يطؤظاضى )نوضز(
ئةّ ضةْس ْاوة زضةوؾاواْة ضةْس 
ْاوَيهٔ, وةى منووْة زةياطتةيٓةوة يازو 
بةضضاوى خوَيٓةضإ, زةْا ئةطةض 
مباْةوَى ئاَاشة, ٖةض تةْيا ئاَاشة, بة 
ٖةض ٖةَوويإء ٖةَوو ئةو ظاْاياْة بهةئ, نة بة ؾَيوةيَيو ية ؾَيوةنإ ية 

ناْى ْةتةوةييُإء بعاظة ئاظازى خواظةناْسا نطزوة  بهةئ, ئةو ناضة ْةى ؾؤِضةؾة
ٖةض ظةمحةتة, بةَيهوو ية ئيُهاْسا ْية, ئةوةيـ بة ٖؤى ْةخؤؾى زَيطئء 
يةََيصيٓةَإ, ئةويـ ْةخؤؾى بايةرء ططيٓطى ْةزاْة بة ْووغيٓةوةى ََيصوو ء 

 ْةخوَيٓسْةوةى.
ةَيؿة ية خةَي ْةتةوةو نةيتووضء ئةَةو, غةضةِضاي ئةَةف ظاْاى نوضز ٖ

ظَاْةنةيسا بووةء, ية نوَي بؤي فةضاٖةّ بووبَيت زانؤنى يَييهطزوةو ظَإء ٖعضء 
خاَةى خػتؤتة طةِض بؤ الزاْى غتةّء بيِء َةتطغيةنإ, ٖةض ٖيض ْةبَى ية 
سودطة تاضيوء التةضيهةنإ, بةَياّ تابًََيي ضووْاى بة ٖعضو بريى ئايين بَيطةضزء 

ية توْسو تيصييء زةَاضطريييء تواْسْةوةى طةالٕ ية زووتوَيي )عطووبة(, يإ زووض 
ٖةض  ْةتةوةيَيهي زيهةى باَيا زةغتسا, ية ئيػالَسا, َةبةغتِ ئيػالَى غةضزةَى 
ثةياََٗيٓةضة )ز.ر(, )غًُإ ايفاضغي(ء )بيالٍ اذتبؿي(ء )قٗيب ايطؤَى(, 
                                                           

وانة5 وةال حمىدي قسجلةيي, زاناو رؤشهبريو رؤذناوةنووس, د. عىر عبد العسيس, رَيكخراوي بِر - 1
 .853, ه 5112زانصت, 

صاىاى نوسد ٍةميؼة ية خةمي 
 ىةتةوةو نةيتووسء صماىي دايو بووة
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(ِّ ِٔ َنِعب اِيُكَطٔظ ُٖس ِب (, بة خوزي ْاغٓاَةى يدابإ ايهطز-نوضزى  (ء )طاواْىََُح
ْةتةوةيي خؤياْةوة ْاغطاوٕء, دَيطةي ؾياوى خؤيإ ٖةبوةو, ٖيض داضَيو 
ْةبيٓطاوةء ْةبيػطاوة, تةْاْةت, داضَيو ية داضإ, ئاَاشةف بؤ ئةوة ْةنطاوة, نة 
ئةّ ْاغٓاَاْة بػِطَيٓةوةء بهطَئ بة )ايعطبي(, ضوْهة ْاغٓاَةى ْةتةوةيي 

زةيَيهي خوايية, نةّء ظؤض, ناضي َطؤظي تَيسا ْية, بؤيةف ثَيؿيٓيإ بصاض
]َيا وتووياْة: َطؤظ ية زئ زةبَيت, بةَياّ ية خوَئ ْابَيت, بصاضزةى خوزى َطؤظة, 

]ِّ َٔ اِيَغ َٔ ايٗطِؾُس َٔ ٖٝ ٍْء  ,212ايبكط٠:  ِإِنَطاَٙ ٔفٞ ايسِِّٜٔ َقِس َتَب بةَياّ خوَئ, واتة: طة
ْٖا زةى خواية, خواي طةوضةو َيٗطةبإ فةضَووية: ْةتةوة بصاض ٖٓاُؽ ِإ َٗا اي ٜٗ ]َٜا َأ

َِٓس ايَّ٘ٔ  ِِ ٔع ََُه ٕٖ َأِنَط ٌَ ٔيَتَعاَضُفٛا ِإ ََٚقَبا٥ٔ ِِ ُؾُعّٛبا  ًَِٓاُن ََٚدَع َِْج٢  َُٚأ ِٔ َشَنٍط  َٔ ِِ خًََِكَٓاُن
ِْ َخٔبرْي[ َ٘ عًَٔٝ ٕٖ ايَّ ِِ ِإ  .13احلذطات:  َأِتَكاُن

نوضز, بة طةواٖي خةَيهي زةضةوةى ئةّ توَي صة ب ةِضَيعةيـ, ط ةواٖي ئ ةوةيإ     َةالى 
بؤ زضاوة, نة ية غايةى غتةَهاضتطئ زاطرينةضى نوضزغ تإ, ي ة ناتَيه سا تةْاْ ةت     
باْطيـ, ٖةض يةبةض ئةوةي بة ظَاْى ْةتةوةي باَيازةغت ْي ة, قةزةغ ةو ت اوإ ب وو,     

ة ظَاْي ن وضزي قةزةغ ة زةن طَيء ٖ ةوَيي     يةو ناتة تاضيوء تٓوونةزا, نة ئاخاوتٔ ب
تواْ  ةوةي ن  وضز ي  ة َْي  و ت  وضنيىء توضن  سا ي  ة يووته  ةزا زةبَي  ت, ظَوض د  اضإ َ  ةالي   
ن    وضز ي    ة سودطةنةي    سا 
َ   ةّء ظيٓ   ى ؾ   از ضةوإ  
ئةمح     ةزى خ     اْى, ن     ة 
ثَيؿ      ةنيةنةي ئ      ةيفء 
بَي  ي ٖ  عضي ْةتةوةيي  ةء,  
ٖؤظاْ            ة ئ            ةويينء 
عريفاْي       ةناْى َ       ةالى  

وي, دعيطيء ْاييء َةس
ي    إ ٖ    ةض ؾ    يعطَيهي ن    وضزي ي    ةو دؤضاْ    ةزا, وَي    ِطاي واْ    ة ئايٓي    ةنإء واْ    ة     
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ثةيوةْسيساضةنإ بةئائ, بة قوتابي إء ف ةقَيهإ زةطوت ةوةو ثَيي إ ئةظب ةضزةنطزٕ,      
 . (1)بؤ ئةوةى ظَاْى زايهيإ ية بريو ضةوإ بَيت

ًََهساضي ىء ئةَة غةضةِضاى ضاضةغةضنطزْي زةيإ نَيؿةى نؤَةَيايةتيىء 
خَيعاْيء, ٖيرت, نة ٖةض ٖةَوويإ, بة ٖؤى ْةبووْى َتُاْة بةسهووَةتة 
زاطريناضةنإء ياغاو زاّء زةظطاناْي ناضطَيِطيىء زازوةضيى زاطرينةضإ 
ضووبةِضووي َةاليإء ظاْاياْي ئايٓى زةبووْةوة ٖةض ئةّ ٖؤناضةي ضاظى ْةبووٕ بة 

باوةِضو َتُاْة ثَيياْيـ ية زةغةَياتي زاطريناضييء, ياغاناْيإء, ْةبووْى 
َةظٖةبي  -غةضزةَى ئةَةويء عةباغيةناْسا, بوةتة ٖؤناضي ٖةيبصاضزْى ضَيِطةوو

ثَيؿةوا ئيُاَي ؾافيعيء, ئةو َةظٖةبة ية الي ظؤضيٓةى ظاْايإء طةيي وةى 
َةظٖةبي ظؤضيٓة ٖةَيبصَيطزضاوة, ثةيِطةو نطاوة, ضوْهة ئةو َةظٖةبة يةو 

ٕ زضوغتبووٕء, زواتطيـ ية ٖيض زةغتةَياتَيو ية غةضزةَاْةى َةظٖةبةنا
خةالفةتي ئةَةويةنإء عةبباغيةنإء عومساْيةنإ تا ْةَاْيإ, وةى َةظٖةبي 
َوعاضيع غةيطي نطاوةو, ٖةَيؿة َةظٖةبي ؾافيعى ية زةضةضةوةى سهووَتة 
زاطريناضةنإ بووة, نوضزيـ بة ظاْاء ضةؾة خةَيهيةوة, بة خوَيٓسةواضو 

واضيةوة ٖةَيؿة زووض ية سهووَةتء زةغةَياتة زاطريناضيةنإء, ية ْةخوَيٓسة
تةْيا يةو َاوةيةزا ْةبَيت, نة نوضزة ئةييووبية  (زابوة,َعاضض١)غةْطةضي 

ؾافعيةنإ زةغةَياتيإ بة زةغتةوة بوة, يةو زةَاْةزا, ناَيا بةقةز باَيا بوة, 
ىء ئاؾٓاي يةنبووٕ, ٖةضزوونيإ, فةضَاِْطةواو طةٍء َةظٖةب ؾافيعيء خؤَاَي

 بؤية يةو زةَاْةزا, نوضز, وةى )َوعاضيع( ٖةَيوَيػيت ْةْواْسوة.
تةواوى ئةو زةَاْةى نة ٖيض سهووَةتء فةضَاِْطةواي خؤَاَييُإ ْةبوة يةو زةّ 
غاتةْةزاو, ية فةضاغي ْةبووْي سهووَةتء ْةبووْى زاّء زةظطاى خؤَاييء بؤ 

اْياضيي, َةالي نوضز سودطةنةي خؤي ْةوةغتاْى ثطؤغةى خوَيٓسٕء ظاْػتء ظ
                                                           

 .533و532, ص 5113, اربين , 1بروانة 5حياتي ككردي, د نور الديو زازا , ئاراس ط - 1
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نطزوة بة بةزيٌء سهووَةتى غَيبةضء, سودطةنةي بةطوَيطةى ثَيويػت بةناض 
َٖيٓاوة وةى: زازطاء, ؾوَيين فةتواء, قوتاغاْةو, ظاْهؤء, ٖةض ناضَيهى ثَيوغتيرت, 
ٖةضوٖا خةَيهي ئايٓساضى نوضزيـ ية غيابي سهووَةتي خؤَاَيىء 

ثِط نطزوةتةوةو, خةَيهي  خعَةتطوظاضيةناْىَيٓى ْة بووْى خعَةتطوظاضيةناْى نةي
ٍَ توَيصي َةالو ظاْاو  ٍَء َٓاَيي يةطة بةضضاوتَيطى نوضزيـ تيهةى زةَى خؤيء َا
فةقَيياْسا بةؾهطزوةْةى ْة ٖةض ية ؾاضء ؾاضؤضهةو َرية زَييةنإ, بةَيهو ية 

ٍَ ٖةْسَي ية زَيية بطوونةناْيـ َةالى َوزةِضيؼء فةقَي ٖةبووٕ , تةْاْةت ية طة
 خةَيو ٖاوئء ظغتإ, طةضََئء نوَيػتاْيإ نطزوة.  

يةو زةَاْةيؿ سا,  
ن       ة سونُةت       ة 
زاطريناضةن  إ ي   ة  
ب   ةض ٖ   ةض ٖؤيَي   و 
بووبَي     ت ْ     ةيإ  
تواْي      وة, يَي      طة 
يةوَي ضَيطة بط طٕ  
ي   ة زاَةظضاْ    سْى  
ض                               ةْس 

ب  ةضات ب  ؤ   َريْؿ  يَٓيهى ب  ةتواْاو ن  اضا ئ  ةوا ي  ة الي  ةٕ ئ  ةو َريْؿ  يٓاْةوة َووض  ةو    
زةي   إء ق   ةزإ ظاْاي   إ   (1)قوتابي   إء َاَوةغ   تايإء زاَٖيٓاْ   ةنإ بِطاوةت   ةوةو  

ثَيطةياْ  سوة, ئ  ةواْيـ, وات  ة: ظاْاي  إء ف  ةقَيهاْيإ وةى ئ  ةضني غ  ةض ؾ  اْيإ ب  ة     

                                                           

 حاجي قادري كؤيي بؤ ئةم بابةتة, لة شيغرةكانيدا, فةروووية5 - 1
 )كؤر(و )َلاَه( وابووتا تةعيهاتي  

 . 531, ه14315لة طةلي دَيياى وةاليي ضابوو.      بِروانة5 ديواني حاجي قادر, شارةزاو ورياى, 
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ٖةَوو خعَةتهطْى ْةتةونةيإ ٖةَيػاوٕء ئايٓى ظازطةى بريء ٖ عضي خؤي إ زووض   
عضو بريى سهووَةتة زاطريناضةنإ بةْةتةوةن ةيإ  ية تةعطيبء تواْةوة ية بؤتةء ٖي

طةياْسوةو قةزإ ظاْاو بريياضء ٖعضَةْسو ؾاعريو ٖؤظاْعإ بةظاْػ تء ب ريو ٖ عضو    
 ؾيعطء ٖؤظاْياْيإ خعَةتى طةٍء ْةتةوةى خؤياْيإ نطزوة.

  

 وةفاو ثازاف:
ئيٓذ             ا وةى 
وةفايَيو بؤ ئةو 
ضؤَي   ة ث   ريؤظةى  
ظاْاي                      إ 

هياْ  سا ي  ة خعَ  ةت ب  ة ط  ةٍء ْةت  ةوةء نًت  ووضء ظَاْةن  ةيإ     يةََي  صووى زووضء ْعي
بيٓيوياْة ية اليةىء, يةاليَيهى زيهةوة بؤ ثِط نطزْةوةى ئةو بؤؾاييةى نة زةبوو بة 
زةضواظةيَيو ب ؤ خواغ نتء ئيػ تريازنطزْى ٖ عضء برييَ ه ي ْ اَؤ, غ ةضةتا ب ة ئ ائء,          

 زواتط بةنًتووضء ظَإء ْةتةوة. 
ةفا باضظاْى غةضؤني بعاظي ْةتةوةييُإ ٖةَيؿة ية خواييدؤؤؾبوو َةال َػت

 خوويياي ئةوةزابوة ظاْايإ بؤ:
 زانؤنيهطزٕ ية ئايٓى ثريؤظي ئيػالّ.  -1
 خعَةتهطزٕ بةخوزي خؤيإ,  -2

خؤيإ ية ضَيهدطاوَيهى ضَيوء, يةى ٖيعو, يةى وتاضء ئاَاْر ضووٕء زياض, خؤيإ 
 .ضَيهبدةٕ, بةّ ؾَيوةيةف بة غةْطء بة َٖيع زةبٔ

غةضةتا بؤ ئاَازةغاظييء ظةَيٓةغاظيي بؤ ئةّ َةبةغتة غةضنطزايةتى غياغي 
ؾؤضؾى ئةيًويي َةظٕ ضؤَيي ناضيطةضى ضةخػاْسء فةضاٖةَهطز بةضؤَيسإ بة 
ظاْاياْى ئايٓىء ثؿتطرييهطزٕء ضَيعططتٔ ية خؤيإء بِطياضء فةتوا ناْيإْء 

هطزْى بطياضء فتواناْيإ, ٖةَاٖةْطي نطزْيإ ية طةٍ ٖيعى ثَيؿُةضطة بؤ دَيذَي

بضاظي ىةتةوةييناٌ  خواييخؤؤػبوو مةال مظتةفا باسصاىى طةسؤني
ٍةميؼة ية خوويياي ئةوة دابوو صاىاياٌ بؤ خؤياٌ ية 
سيَهخشاويَهى سيَوء، يةى ٍيضو، يةى وتاسء ئاماىج سووٌء دياس، 

 ..خؤياٌ سيَهبخةٌ، بةو ػيَوةيةؾ بة طةىطء بة ٍيَض دةبً
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يةٖةَوو ئةو ْاوضة فطاواْةى ية شَيط زةغةَياتي ٍٍٍٍٍغةضنطزايةتي غياغي ؾؤِضؾي 
ئةيًوويي َةظْسا بووٕء يإ بةؾَيوةيَيو ية ؾَيوةنإ زةْطء ثةياَى ؾؤِضفء 

 َٖيعى ثَيؿُةضطةيإ ثَيط ٍِازةطةيؿت. 
ضةْسئ َةالى زياضء  بؤ ئةّ َةبةغتة ية غٓووضي ٖةَوو َٖيعو بةتاييؤْةنإ

ْاغطاوو باوةِض ثَيهطاو زةغتٓيؿاْهطإ, بؤ ئةءةى يةناتى ثَيويػتء بووْى ٖةض 
نَيؿةو ططفتَيو بةضظ بهطَيتةوة بؤ الي ئةو َةال بةضَيعاْةوةو, ضاةَيصيإ يةطةَيسا 
بهطَيتء, ية واْةوة ٖةَيوَيػتء بِطياضء فةتواي ؾةضعء قةظاي ؾةضعي وةضبطريَيتء 

ٍَ دَيبةدَيهطزْى بِطياضء قةظاء فةتوانة ْوَيٓةضي  ؾؤِضؾيـ بة وضزيى ية ثا
زابَيتء, وةى فةضَاْي ؾؤِضف ٖةَيؼء نةوتي يةطةَيسا بهطَيتء طؿتاْسيؿيإ ٖةض 
ية ئةغتؤي ؾؤِضفء نازيطاْي ؾؤضفء ثاضتي زميونطاتى نوضزغتإ بوو, نة 

ظاْا  ظؤضبةيإ َةالبووٕء ثةيوةْسي نؤْى خويٓسْيإ ٖةبوو بة َةالو
زياضنطاوةنإء, نة زةغتٓيؿاْهطزْي ظؤضيإ بة ٖاوناضىء ثايفتةنطزْى 
ئةواْبوو, ية غةض ثَيوةضةناْي ظاْاييء ضَيعو سوضَةتيإ ية َْيو ظاْايإء فةقَييإء 

ٍَ نطزٕء ضاوَيص يَيوةضططتٔ زةغتٓيؿاْهطابووٕ.  خةَيهى زةظةضةنةيإ بؤ ناض ية طة
ةفني ْاوي خواييدؤؾبوو َاَوةغتا َةال ٖةض بؤ منووْة ية غٓووضي ٖيعي غ

َػتةفاي ٖرياْىء, َةال ئيرباٖيُى ,غجيططةييِ ية يازة, نة ٖةَيؿةو, ثيؿُةضطة 
ئاغا, ية غةض ثيء ئاَازة بووٕ, بؤئةصتاَساْى ٖةض ناضَيو ئةصتاَساْي بَبتة 

 ٖؤناضي خعَةت بةئائء طةٍء ْةتةوة.
 يةو زةظةضة.ٖةض يةزةظةضي َٖيعى غةفني بوو بة قاظى ؾةضع 

 ئةّ ٖةْطاوةى ؾؤِضف ضةْس ثريؤظييهى ية خؤ ططتبوو وةى:
 ضَيعططتٔ ية ئائء ؾةضعء ٖعضي ئيػالّء ظاْايإ. -1

ئاَازةنطزْى توَيصَيو بؤ زانؤنيهطزٕ ية ئايين ثريؤظي ئيػالّء بٓةَا ٖعضيية  -2
 بٓرِبةناْى.

ت بة خوزى ظةَيٓة غاظيي بؤ ضَيهدػتين ظاْايإ ية ضَيدطاويهي تايبة -3
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خؤيإ, تا ٖةَيػَي بة ئةصتاَساْى ٖةَوو ئةوناضاْةى ثَيوةْسى بة خؤياْةوة ٖةية, 
 ة. خاَي 3بة تايبةت خايي يةنةّء زوةَي ئةّ 

ثِطنطزْةوةى ئةو نةيَئء بؤؾايية ئيساضييء قةظاييةى نة بة ٖؤي  -4
 زةظطاْى سهووَةتة زاطريناضيةنإ زضوغتببوو ية ْاوضة ءنَيؿاْةوةى زاّ
 ئاظازةنطاوةنإ.

ئةّ خوييايةي غةضنطزايةتى ؾؤِضؾي ئةيًوويي َةظٕء خوزى خوايَيدؤؾبوو 
 1970َاْطى ئازاضي غايي  11ضيهةوتٓٓاَةى  زوايغةضؤى َةال َػتةفا باضظاْي, 

نةؾَيهي يةباضء طوصتاوى بؤ ٖاتة ثَيؿةوةء, غةضنطزايةتي بؤ ئةّ َةبةغت 
ٍَ ظاْايإ ية ضاوَيص وتوو  ظةَيٓةوَيص زابوو, ٖةَوو ئةَاْة بووْة  ٖةَيؿة يةطة

غاظيَيهى تةواو بؤ ئةصتاَساْى يةنةّ نؤْططةي يةنَييت ظاْاياْى ئايٓى ئيػالَي 
 نوضزغتإ.

ئةوةبوو زواي ئةو ضَيهةوتٓة, ؾؤِضف ٖةَوو نةْاَيةناْى خػتة ناض بؤ ئةصتاَساْى 
 )نؤْططةى زاَةظضاْسٕ(ء ناضنطزٕ بؤ غةضخػتٓى نؤْططةنة. 

ّ َةبةغتةيـ ثةيوةْسيهطا بة غةضدةّ َةالو ظاْاياْى ئايينء فةقَيياْى بؤ ئة
نوضزغتإء ية نوضزغتإء ٖةَوو عريام وةى: ئةْساَى نؤْططةي زاَةظضاْسْى 
يةنَييت ظاْاياْي ئايين ئيػالَي نوضزغتإ ية ضَيطةي تايبةتء نةْاَيةناْي 

باَيةنايةتي خؤفء  طةياْسٕ باْطَٗيؿتهطإ بؤ ؾاضؤضهةي )طةَياَية(ي زةظةضي
 ئائء َةالو فةقَيء ْةتةوة زؤغتء الْهةى ؾؤضف.  

ٍَ يَيصْةي ئاَازةناضي نؤْططة, ية باضةطاي  ئةَةو, بؤ ٖةَاٖةْطي نطزٕ يةطة
 باضظاْيء َةنتةبى غياغي, خوايَيدؤؾبوإ: 

 ؾَيذ ستُس ٖةضغيٓى.  - 1
 عًي ٖةشاض. - 2
 َاَوةغتا ستُس َال قازض. - 3 

 ة ضاغجَيطزضإ. بؤ ئةّ َةبةغت



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

189 

ئةوةبوو َةاليإ, ظاْايإء فةقَيياْى نوضزغتإ ية غةضتاغةضي عريام ء بَي ئةوةى 
ٖيض سيػابَيو بؤ تطغاْسٕء فؿاضء يَيهؤَييٓةوةو بةزوازاضووْى زاّء زةظطاناْى 
ئةَٔء ثؤييؼء غوثاي ئةو ناتةي سهوَةتي عريام بهةٕ, بة تاىء بة نؤ, ية 

ْى نوضزغتإء عريام ية زٖؤىء َوقٌء ٖةويَيطء ٖةضنوَيي بووبٔ ية ؾاضةنا
غًَيُاْيء نةضنووىء بةغساو سيًًةء ؾوَئء ؾاضيسيهة, بةطوِضو تنيء دؤفء 
خِطؤؾَيهي ئةفػاْةييء ية ئةْساظة بةزةض ٖاتٔ بؤ نوضزغتإء ضوو بة زةظةضي 
ؾؤِضفء باَيةنايةتيىء ؾاضءضهةى )طةَياَية( بةِضَيهةوتٔ, ية وَيؿةوة, يةاليةٕ 

ةضنطزاييت ؾؤِضفء خوزي غةضؤى َةال َػتةفا باضظاْيء  يَيصْةى ٖةَاٖةْطيء غ
يَيصْةى ئاَازةناضيى بة ٖةَإ طةضّء طوِضييء  دوفء خِطؤؾَيو نة ثَيي ٖاتبووٕ 

, ضَيطا بةزضومشي ئايينء ْةتةوةيي 19/9/1970ٍء, ية ضؤشى (1)ثَيؿواظيإ يَيهطا
ء ْةتةوةزؤغتى ية خاَيي ثؿهٓيين ٖاْسةض بؤ يةنبووٕء تةبايي وَياتجاضَيعيى

بةضظَيوةوة تا بةضزةضنى َعطةوتي طةوضةى )طةَياَية(, ؾوَيٓى بةغتٓى نؤْططة, 
 . (2)ضاظاْسضابوويةوة

يةو نةؾة ثِط ية دؤفء خِطؤفء طةضّء طوِضةزا, نة بةطَيِطاْةوةى بةؾساضبوإ يةو 
ةتء منووْةيي, تا ضووزاوة بة زضَيصايي ََيصوو ناضي وا دوإء ططيٓوء ثِط سةؾيُ

ئةو غةضزةَة, بؤ ئةّ توَيصة َاْسووة, ئةصتآَةزضابوو, وةى ئةوةى َةالى ظاْاو 
 فةقَيياْي نوضزغتإ ية نةِضْةظاَيَيهى ئايٓىء ْةتةوةيي دوإء خؤف قةؾةْطسابٔ. 

ٌِ ايَّ٘ٔ ]ظ, ية شَيط زوضومشي فةضَووزةي خوا:  21/9/1970يةضؤشي  ُُٛا ٔبَحِب َٚاِعَتٔص
ََٚيا َتَفٖطُقٛاَدُّٔٝع , ية شَيط غةضثةضؾتى ضاغتةوخؤي خوزى 103آٍ عُطإ:  [ا 

ية َعطةوتى طةوضةي )طةَياَية(, نؤْططةي خوايَيدؤؾبوو َةال َػتةفاي باضظاْي 

                                                           

 . 23-523  31-32بريةوةريةكانى واووةشتا وةال عمي وةال عبد اهلل, دةنطي زانا,  ذ  - 1
يةشيت نةتةوايةتي, بةشى شَييةم, بروانة وةال جةبار وةنتك, يةكَيتى زاناياى ئيصالوي كوردشتاىء  - 5

 .34, ه54-53طؤظاري دةنطي زانا, ذ5 



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

190 

يةنَييت ظاْاياْي ئايين ئيػالَي نوضزغتإ, )نؤْططةي زاَةظضاْسٕ(, نة خوزى 
ثؿتطرييء  (1)َازةبوو بةوتاضَيوخوايَيدؤؾبوو َةال َػتةفاي باضظاْي تيايسا ئا

ٖاوناضي خؤي بؤ ظاْاياْي ئايينء يةنَيتيةنةيإ ضاطةياْسء, نؤْططة وَيِطاى وتاضي 
غةضؤى باضظاْى, َةال عًي َةال عبساهلل و ؾَيذ ستُس قةضزاغيء وتاضي فةقَييإ ية 

 اليةٕ َةال غعيس َةال وةيػى وتاضيإ ثَيؿهةؾهطز.  
ْاَةِضَيصيء ناضَيهي ظؤض بؤ غةضنةوتين ئةصتاَسضابوو, نؤْططة نة ثَيـ وةختة بةض

( ئةْساّ بؤ زةغتةي 21بة غةضنةوتوويي بةنؤتا ٖاتء ية ئةصتاَسا )
بةِضَيوةبةضايةتى ٖةَيبصَيطزضإء ثريؤظباييإ يَيهطا. ٖةض ٖةَإ ضؤش زواي ْويصى 

ةّ عةغط زةغتةى بةضَيوةبةضايةتى يةنةّ نؤبووْةوةى خؤي ئةصتاَساو تيايسا ئ
 خوايَيدؤؾبواْة  بة غةضؤىء  ئةْساَى َةنتةبى تةْفيعى ٖةَيبصَيطزضإ: 

 غةضؤى. –َةال عًي َةال عبس اهلل  -1

 ئةْساّ. –َةال وةيػي ططتهي  -2

 ئةْساّ. –َةال عومسإ يةنسةغت  -3

 ئةْساّ. -َةال عبسايكازض ؾَيذ ستُس غهتاْي -4
يإ بؤ زانؤنيهطزٕ ية ئةَة غةضةتا بوو, يةو ناتء غاتةءة, تا ئَيػتا يةنَييت ظاْا

ئائء زؤظي ْةتةوةيي طةيةنةَإء خعَةتهطزٕ بة توَيصى َةالو ظاْاو فةقَييإ ية 
خةباتسايةو, ٖةوضاظء ْؿَيوى ظؤضي بِطيوةو ناضواَْيو ؾةٖيسى ية ضَيطاي خعَةت 
بة ئائء ْةتةوةو ثريؤظيةنإ زاْاوةو, غووضة يةغةض ئةو بةَيَيٓةى بةخواوةْسو 

ٍَء وَياتء   ظاْاياْي زاوة, ٖةَيؿة ئةصتاَى خةباتيـ ٖةض غةضنةوتٓة.طة

                                                           

 فا بارزاني يةية.دةقي وتارةكةى خوالَيخؤشبوو شةرؤك وةال وصتة لة شةرةتاي ئةم كتَيبة -1
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 ثوختةيةى ية ميَزوو ضاالنيةناىى
 يةنيَيت صاىاياىي ئاييين ئيظالمى نوسدطتاٌ 

 ية ئاواسةييذا
 َةال وةيي ئةمحةز ستُس زضى 

زواى ْػ  هؤي ؾؤضةؾ  ي َ  ةظْى ئ  ةيًوٍ ن  ة ٖ  ةظاضإ خَيعاْ  ي ن  وضز ئ  اواضةي ئ  ريإ 
ضشَيُي ؾاي طؤِضبةطؤِض غةضدةّ ئاواضةناْى زووض خػ تةوة ب ؤ    بووٕ و, ية ئرياْيـ

ؾاضةناْى زووضة زةغتى ئَيطإ ت اوةنو زووضي إ غات ةوة ي ة خ ةبات و تَيهؤؾ اْي       
ْةت  ةوةيي و ض  يرت تَيه  ةٍ ب  ة غياغ  ةت و ؾ  ؤضةف ْ  ةبٔ, َاَؤغ  تاياْي ئ  اييٓيـ    

ٓة خؤ بؤ ئةوةى وةنو غةضدةّ ثَيؿُةضطة و ئاواضة خؤِضاططةنإ نؤَييإ ْةزاو نةوت
 ٖةضضي ظووتطة يةنَييت ظاْايإ ِضَيهبدطَيتةوة.

ؾاياْي باغة: خوا يَيدؤؾبوإ َةال )ستُسى َعووضي( يةطةٍ ضةْس َاَؤغ تايَيهى  
زَيػؤظ و نؤَيٓةزةضى زيهةى وةنو )َةال عًي َةال عُ ط زؤغ هى( ْاغ طاو ب ة )ق اظي      
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َريغ  ةض زضي( و َ  ةال ( و َ  ةال )عب  سايطمحٔ ط ؤضي ؾ ؤضةف(, ٖ  ةضوةٖا َ  ةال )ستُ  س  
)عب  سايهطيِ خؤؾ  ٓاو( و )َ  ةال دربائي  ٌ ب  ريي( و ض  ةْسئ َاَؤغ  تاي زيه  ة ضؤَي  ي      

غةضةنيإ ٖةبوو ية ِضَيهدػتٓةوةى ي ةنَييت ظاْاي إ, ئ ةوإ ثةيوةْ سيإ ب ة ٖ ةَوو       
 َاَؤغتاياْي ئاواضةوة نطز يةغةضدةّ ؾاضة زووضةزةغتةناْى ئريإ.

ةو ٖةوآلْة بة ثؿتطريي و ٖاوناضي ِضاغ تةوخؤي  ئةوةى ثَيويػتة بطوتطَي ٖةَوو ئ
خوايَيدؤؾ  بوو )ئي  سضيؼ ب  اضظاْي( ب  ووٕ, ن  ة ئةط  ةض ضؤَي  ي ئ  ةو ْةبواي  ة ٖةوَي  ةنإ    

 1980ئ ةصتاَى ئ ةو ٖةوآلْ ة ي ة غ اَيى       غةضيإ ْ ةزةططت و غ ةضنةتوو ْ ةزةبووٕ.   
 : ( زاَةظضا نة يةّ َاَؤغتا  بةضَيعاْة ثَيهٗاتبوو٣حتطريييصْةى ئاَازةناض )

 طؤضيخوايَيدؤؾبوو َةال ستُس  -1
 خوايَيدؤؾبوو َةال عًي زؤغهي -2

 خوايَيدؤؾبوو َةال ستُس َعووضي -3
 باضةطانةؾي ية ئؤضزوطاي )ظَيوة( نطايةوة. 

( َاَؤغتاياْي ئاييٓى ية غةضدةّ حتطريٟزواى ِضاطةياْسْى ييصْةى ئاَازةناضى )
, تةْاْ ةت ٖةْ سَيهيإ بةخَيعاْ ةوة    ؾاضةناْى ئريإ ثةيوةْسيإ بةو ييصْةيةوة نطزو
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طةِضاْ  ةوة ئؤضزوط  اى ظَي  وة ت  اوةنو ي  ة ْعيه  ةوة بةؾ  ساضبٔ ي  ة ن  اضو ض  االنيةناْى         
 يةنَيتى ظاْايإ.

ٖ ةضوةٖا ظؤضب  ةى ظؤضي َاَؤغ  تايإ ن ة ي  ة ْ  اوةوةى نوضزغ تاْةوة ئ  اواضةي ئ  ريإ    
 امح  س و َ  ةال زةب ووٕ ثةيوةْ  سيإ ب  ة ي  ةنَييت ظاْاياْ  ةوة زةن طز, ي  ةوإ : )َ  ةال وىل  

 1981غ   ةضسإ سػ   ني و خوايَيدؤؾ   بوو )َ   ةال ف   اظٍ ياغ   ني زضي( ن   ة يةغ   اَيى     
 ثةيوةْسيإ بة يةنَييت ظاْاياْةوة نطز.

َةال )ضغوٍ ؾَيذ ضغ وٍ( و َ ةال )غ ةعيس ط ةضزي( و َ ةال       1983ٖةضوةٖا ية غاَيى 
 ةوة نطز.)تاٖا ؾةَعيين( و ضةْس َاَؤغتاييةنى تط ثةيوةْسيإ بة يةنَييت ظاْاياْ

َةال )امح س َ ةال يوغ ف( و َ ةال )ست ى اي سيٓى َٗ ادط( و         1985ٖةضوةٖا ية غاَيى 
َ  ةال )مم  سوح َ  عووضي( و َةال)ؾ  فيل خًي  ٌ ئي  سيم( و ض  ةْسئ َاَؤغ  تاي زيه  ة   

 ثةيوةْسيإ بة يةنَييت ظاْاياْةوة نطز.
ٖ    ةضوةٖا ي    ة غ    اَيى  

ث      ؤيَيهي ظؤض  1988
ي       ة َاَؤغ       تاياْي  
 ئ  اييٓى ن  ة ثَيؿ  رت ي  ة

ْاوض             ة ئ             اظاز 
نطاوةن  اْى ؾ  ؤضةف  
ِضؤيي        إ زةطَي        ِطاو  
زوات  ط ئ  اواضةي ئ  ريإ 
بووٕ, ثةيوةْسيإ ب ة  

يةنَييت ظاْاياْةوة نطز, يةوإ َةال )ئيػ الّ اب طاٖيِ باظي س( و خوايَيدؤؾ بوو )َ ةال      
ستُ وز زَيطؾ ةوى و َ  ةال ًَش ِ ستُ س ق  احل و َ ةال عً ي ؾ  ونطي و َ ةال عك  ُت        

وةي  ي و خوايَيدؤؾ  بوو َ  ةال ستُ  س ث  اَيؤ و َ  ةال ستُ  س    طوٖ  ةضظي و َ  ةال فت  اح َْيط 
تاٖريو َةال ظةني و خوايَيدؤؾبوو َةال ؾَيذ  داَي ظَيباضي و خوايَيدؤؾ بوو َ ةال   
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ؾ   َيذ ياغ   ني ظَيب   اضي و َ   ةال عبسايواس   س ضةؾ   اظايي و َ   ةال غ   عيس َْيطوةي   ي و         
و َ  ةال خوايَيدؤؾ  بوو َ  ةال ت  اٖري ض  ةيهي و خوايَيدؤؾ  بوو َ  ةال ع  ةيي تةت  ةضخإ    

عبساهلل طويي و خوايَيدؤؾ بوو َ ةال زتي س و َ ةال عب سايػفوضي ن وِضى و َ ةال عيػ ا         
ضَيهاْى و َةال َػهني ئيسيم و َةال عك ُت ضَيه اْى و َ ةال ستُ ساَني وةضت ي و ,      
خوايَيدؤؾبوو َةال  امحسي ئةمحةز ئاوا( و ضةْسئ َاَؤغ تاي زيه ة ثةيوةْ سيإ    

 بة يةنَيتى ظاْاياْةوة نطز.
ةْسئ َاَؤغ   تاي زيه   ة ِضؤَيي   إ ٖ   ةبوو ي   ة ضيعةن   اْى يةؾ   هطي ؾؤضةؾ   طَيطي  ض   

نوضزغ   تإ و وةن   و ثَيؿ   ُةضطة خ   ةباتيإ زةن   طز غ   ةضةِضاي ِضاثةِضاْ   سْى ئ   ةضني     
 ئاييٓيإ.

 1989ي   ة غ   اَيى  
ي   ةنَييت ظاْاي   إ  
ي         ة باضةط         اى 
ي   ةنَييت ظاْاي   إ  
نؤْفطاْػ         َيهي 
بةغ  ت ن  ة ظي  اتط  

( َاَؤغتا 50ية )
بة  بةؾساضبووٕ و

غ  ةضنةوتوويي ناضةن  اْى ن  ؤْفطاْؼ نؤت  ايي ٖ  ات و, ييصْ  ةى ت  ةسعيطي ف  طاواْرت    
نطاو ضةْسئ َاَؤغتاي زيهةى يَي ظياز ن طا ن ة بطيتي ي ب ووٕ ي ة: خوايَيدؤؾ بوو       

و َ   ةال ستُ   سى َ   عووي و َ   ةال َةَ   سوح َ   عووضى و َ   ةال        ط   ؤضي)َ   ةال ستُ   س  
ستُ وز زَيطؾ ةوي و َ ةال     عبسايطمحٔ َريغةض زضي و َةال ف اظٍ ياغ ني زضي و َ ةال   

ئيػ   الّ اب   طاٖيِ باظي   س و َ   ةال عك   ُت طوٖ   ةضظي و َ   ةال تاٖ   ا ؾ   ةَعيين و َ   ةال 
ستُساَني وةضتي( نة يةو نؤْفطاْػةزا خوايَيدؤؾبوو )َةال َةمحوز زَيطؾةوى( بة 

 غةضؤنى يةنَييت ظاْايإ ٖةيبصَيطزضا.
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اضيط ةضتطو بةضض اوتط زةب وو,    يةنَييت ظاْايإ ِضؤش بة ِضؤش فطاواْرت زةبوو, ِضؤَييؿ ي ن 
تةْاْةت ظؤضَيو ية َاَؤغتاياْي ئاييٓى ي ة نوضزغ تاْى ئ ريإ ثةيوةْ سي ب ةَٖيعيإ      
يةط   ةٍ ي   ةنَييت ظاْاي   إ زضوغ   ت ن   طزو ئاَازةيي   إ زةضب   ِطي ب   ؤ ٖ   ةض خعَ   ةت و    

 ٖاوناضيَيو.
ي إ  ٖةض يةو نؤْفطاْػةزا يةنَييت ظاْايإ بِطياضيسا ث ةيِطةوو ثطؤططاَ ي ي ةنَييت ظاْا   

ب  ةبَي زةغ  هاضي و وةن  و خ  ؤي ض  اخ بهات  ةوة, ض  اثداْةى خ  ةباتيـ ئ  ةضني ي  ة         
 ضاثساْةوةى ططتة ئةغتؤ.
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 ناسو ضاالنيةناىى يةنيَتى صاىاياٌ ية ئاواسةيي
نطزْةوةى قوتاغاْ ةى ئ اييين ي ة َعط ةوتى ئؤضزوط اي ظَي وة: ي ةنَييت ظاْاي إ          -1

-200ي بة ب واضي خوَيٓ س زاو غ اآلْة ْعيه ةى )    ططْطيةني ظؤض 1980ٖةض يةغاَيى 
( قوت  ابي ي  ة ب  ةياْيإ و ئَي  واضإ واْ  ةى ئاييٓي  إ زةخوَيٓ  س, واْ  ةنإ بطيتي  ي    400

 بووٕ ية : خوَيٓسْى قوضئاْي ثريؤظو, تةدويسو فيكٗ  و غةضف و ْةسو. 
بةزواوة واْةى فَيطبووْى ظَاْى نوضزي  بة ْووغني و خوَيٓسْةوةوة  1983يةغايي 

ةطوتطايةوة, نة ناضيطةضيَيهي ظؤضي ٖةبوو ي ة فَيطب ووٕ و خوَيٓسْ ةوةى ن وضزي و     ز
غ  ةضدةّ َاَؤغ  تاياْي ئ  اييين بةؾ  ساضبووٕ ي  ة طوتٓ  ةوى واْ  ةنإ, ب  ةآلّ ض  ةْس        
َاَؤغتايَيو ضؤيي غةضةنيإ ٖ ةبوو ي ة طوتٓ ةوةى واْ ةنإ, ي ةوإ: َ ةال غ ةضسإ        

يذ ضغ  وٍ طةظْ  ةيي و َ  ةال  سػ  ني زضي و َ  ةال وةي  ي امح  س زضي و َ  ةال ضغ  وٍ ؾ     
غعيس طةضزي و زووات طيـ زوو َاَؤغ تاي ئ اييين ب ة ب ةضزةواَى و ب ة د سزي ت ط         
واْةيإ زةطووتةوة نة بطيتيي ب ووٕ ي ة )َ ةال وي ي امح س و َ ةال ًَش ِ ستُسق احل         

 طةضزي(. خةيهي خؤِضاططي ئاواضة ؾاٖيسي ئةّ ِضاغتيةٕ.
ة ط  وَيطةى ؾ  ةضيعةتي ئيػ  الّ   ضاضةغ  ةضنطزْي نَيؿ  ة نؤَةاليةتي  ةنإ, ن  ة ب       -2

 نَيؿةنإ ضاضةغةض زةنطإ.
ب  ةضَيوةبطزْى ثطؤغ  ةى ظةواز و ت  ةالم, ض  وْهة ٖ  ةض عةق  سَيو ي  ة ٖ  ةض ؾ  وَيَٓيو    -3

ئةصتاّ زضا بواية, ياخوز ٖةض َاَؤغتايَيهى ي ة ٖ ةض ؾ وَيَٓيو عةق سَيهي َ اضةبِطيٓى      
س بهطَي  ت و ثؿ  تطريي ئ  ةصتاّ زابواي  ة, زةبواي  ة يةالي  ةٕ ي  ةنَييت ظاْاياْ  ةوة ثةغ  ةْ 

بهطَيت, تاوةنو ناضوباضةناْى يةاليةٕ زةظطا فةضَيةناْى سهوَةتةوة ِضايي بهطَي ت,  
 تةالقيـ بة ٖةَإ ؾَيوة.

يةنَييت ظاْايإ بة بةضزةواَى ئاَازةيي ٖةبوو يةغةضدةّ ئةو ئةضناْ ةى ن ة ب ؤ     -4
ؾ نت و زاْ اى   ؾةٖيس و َطزووةنإ ثَيويػتة, وةى ؾؤضزٕ و ْوَيص يةغةض نطزٕ و ْا

 ثطغةو ..ٖتس. 
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ي  ةنَييت ظاْاي  إ ْاوةْ  اوة غ  ةضزاْي ئاواضةن  اْى زةن  طز يةؾ  اضو ئؤضزطان  إ و,    -5
ئاَؤشطاضي  إ زةزا ب  ة ئاواضةن  إ و ٖ  اْي زةزإ ت  اوةنو ئ  اضاّ بط  طٕ و, زةغ  ت ب  ة       

بط   طٕ و ْةنةوْ   ة شَي   ط ناضيط   ةضى ثطوثاطةْ   سةى   نويت   ووضى ضةغ   ةْى خؤياْ   ةوة 
 .ْاسةظإ و زووشَٓإ

بةؾساضي ِضاغتةوخؤ ية بةضةناْى ؾةِضزا: يةنَييت ظاْايإ غةضةِضاي ِضاثةضاْسْى  -6
ئةضنة ئاييٓى و نؤَةاليةتيةنإ ية َْيو ئاواضةناْسا, ؾاْبةؾاْي ب طا ثَيؿ ُةضطةنإ   
بةؾ  ساضي ب  ةضةناْى ؾ  ةِض زةب  وو ي  ة ن  اتى ثَيويػ  تسا, وةن  و زاغ  تاْى ب  ةَْيوباْطى   

زةغجَيهطزْى ؾةِضةنةزا يةنَييت ظاْايإ نؤبووْةوةى خوانوِضى نة ٖةض يةغةضةتاى 
 خؤي نطزو بِطياضي بةؾساضي نطزْى يةو ؾةِضةزا بةؾَيوةى خواضةوة: 

بةؾَيو ية َاَؤغتاياْى ئاييٓى ؾاْبةؾاْي ب طا ثَيؿ ُةضطةناْيإ ِضاغ تةوخؤ ي ة     -أ
ّ بةضةناْى ؾةِضزا بةؾساض بوووٕ بة غةضثةضؾيت )َةال امح س َ ةال يوغ ف( , ن ة ي ة     

 زاغتاْة ََيصوويةزا )َةال بةسطي ؾونطي زتيس زضي( ؾةٖيس بوو.
بةؾ   َيهى زيه   ة ي   ة َاَؤغ   تاياْي ئ   اييٓى ب   ة ٖةَاٖ   ةْطي )ييصْ   ةى ئ   اظازى(    -ب

ثَيساويػتى و نؤَةى و ٖاوناضيإ بؤ ثَيؿُةضطة نؤ زةنطزةوةو ِضةواْ ةى ب ةضةناْى   
 ؾةضيإ زةنطز.

باضةطاى ي ةنَييت ظاْاي إ ثَيؿ واظيإ    بةؾَيهى زيهة ية َاَؤغتاياْي ئاييٓى ية  -ز
 ية ؾةٖيس و بطيٓساضةناْى ؾةِض زةنطزو ئةضنة ئاييٓيةنةيإ بةِضَيوة زةبطز.

زةضنطزْ    ى بةيآْاَ    ةو يازاؾ    ت: ي    ةنَييت ظاْاي    إ ي    ة ٖ    ةَوو ثَيؿ    ٗات و     -7
ِضووزاوةناْ  سا بةيآْاَ  ةيإ زةضزةن  طزو يازاؾ  تيإ زةزاي  ة الي  ةْى ثةيوةْسي  ساض و,  

ٕ زةن   طز ي   ة خؤثَيؿ   اْسإ و زةضب   ِطيين ْاِضةظاي   ةتى و ئاضاغ   تة نطزْ   ى   بةؾ   ساضيا
زاواناضيةناْى خةَيهى نوضزغتإ, بؤ منووْة: يةناتى نيُياب اضاْهطزي نوضزغ تإ   
و بةتايب  ةتى ٖةَيةظ  ة, ٖ  ةضوةٖا ي  ةناتى ؾ  اآلوي ب  ةزْاوى ئ  ةْفاٍ و ِضاطواغ  تٓى      

ِضاي زةضنطزْ   ى ض   ةْسئ ظؤضةًََي   ي خ   ةَيهى نوضزغ   تإ,  ي   ةنَييت ظاْاي   إ غ   ةضة 
بةيآْاَ    ة, يازاؾ    تيإ زاي    ة ْةتةوةي    ةنططوتووةنإ و, ن    ؤْططةي ئيػ    الَى و,  
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نؤَاضي ئيػالَى ئريإ, باْطةواظيؿيإ بؤ خةَيهى عَي طام ب آلو   ء نؤَهاضي عةضةبي
 نطزةوة.  

ٖةضزيػإ زواى نيُياباضاْهطزْى ٖةَيةظ ةو ؾ َيذ وةغ اْإ , وةف سى ي ةنَييت       -8
ثَيهٗ  اتبوو ي  ة )َ  ةال عب  سايطمحٔ َريغ  ةض زضي و َ  ةال تاٖ  ا ؾ  ةَعيين(   ظاْاي  إ ن  ة 

ضةواْةى ْاوض ةنة ن طز ب ؤ ئاط ازاض ب ووٕ ي ة ض ؤْيةتى ِضووزاوةن ةو ٖاون اضيهطزْى          
 خةَيهى ْاوضةنة.  

ٖةفتةيةى ثَيـ ِضاث ةِضئ ي ةنَييت ظاْاي إ بةغةضثةضؾ يت ِضاغ تةوخؤي غ ةضؤى        -9
ظاْايإ نؤبوةوةو بة َةبةغتى ئاَازةن اضي  ب ؤ    َػعوز باضظاْي ية باضةطاى يةنَييت

بةؾ  ساضي ن  طزٕ و ِضؤَيبيٓ  يين ي  ةنَييت ظاْاي  إ ي  ة ِضاث  ةِضيٓى خ  ةَيهي نوضزغ  تإ و    
 تاوتوَي نطزْى باضوزؤر و ثَيؿٗات و ِضووزاوةناْى زواى ِضاثةِضئ.

   

 سؤيَياٌ بيييوة ىاوى ئةو مامؤطتا ئايييياىةى نة ية ئاواسةييذا
 

  ٣ٛضطايُس ابطاٖيِ َوغا َةال ست-1
 َةال ستُس عومسإ َعووضي-2
 َةال عًي قاظي -3

 َةال دربائيٌ اغعس-4

 َةال عبسايطمحٔ َريغةض زضي-5

 َةال فاظٍ ياغني زضي-6

 َةال عبساذتهيِ َةال يةسيا-7

 َةال ويي امحس ستُس زضي-8

 َةال غةضسإ سػني زضي-9

 ةناتى  باَيغةضزِضة َةال غعيس -10
 ٍ ؾيذ ضغوٍَةال ضغو-11

 َةال ًَشِ ستُسقاحل-12

 َةال ستي ايسئ سػٔ-13
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 َةال قاحل امحس بابهةيي-14

 َةال امحس سسو بابهةيي-15
 َةال امحس َةال يوغف-16
 ؾةٖيس َةال بةسطي زتيس زضي -17

 وز زَيطؾةوي َةال ستُ-18

 َةال ئيػالّ ابطاٖيِ باظيس-19
 َةال عكُت ئيػالّ طوٖةضظي-20

 ٖري ضةؾاظاييَةال تا-21

 َةال عبسايواسس ضةؾاظايي-22

 َةال فتاح امحس َْيطوةيي-23

 َةال تاٖا ابابهط ئاوزةٍ-24

 َةال تاٖري تَيًي ؾَيدؤ-25

 َةال عبسايهطيِ خؤؾٓاو-26

 َةال ستُس سادي عًي-27

 َةال عًي تةتةضخإ-28

 َةال عبساهلل طويي-29

 َةال عبساجمليس-30

 َةال عبسايعفوض عبساجمليس-31

 َةال ستُساَني وةضتي-32

 اوائ َةال امحسى امحس-34

 َةال ؾيذ داَي ظيباضى-35

 َةال عبسايواسس ؾيذ داَى  -36

 َةال ؾَيذ ياغني ظيباضي-37

 َةال سػٔ ستُسؾطيف زؤغهى-38

 َةال عُط ضَيي زؤغهى-39

 َةال َٓاف ثرياْي-40

 1822ضاَهي  ثةياًَيلي يةكَيتى شاُاياْ بؤ طةالُي عرياق هةدواي كازةضاتي ٓةَهةجبة

 ًاًؤضتا ًةال ضةعيد ضةزدِزة ًاًؤضتا ًةال ضةعيد ضةزدِزة

 ًاًؤضتا ًةال عبداهسمحّ دزي
ًي ضاأل ئةُدا 30ُصيلةي 

 ضةزكسدايةتي يةكَييت شاُاياْ بووة
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 َةال قاحل عبسارتايل ثرياْي-41

 َةال ااٍ ستُساَني ثرياْي-42

 َةال ععت امحس ثرياْي-43

 َةال سػني سػٔ ثرياْي-44

 َةال عبسايطمحٔ ضاىل-45

 َةال عبسايطمحٔ قٓعإ ئةضطوؾي-46

 َةال متط قاحل َاواتى-47

 َةال ؾفيل خًيٌ ئيسيم-48

 َةال ابطاٖيِ ؾيداْى زؤيةَةضي-49
 َةال عيػا ستُوز نةوْةطوْسى -50

 َةال دعفط بةضضي-51

 َةال نانٌ يوْؼ-52

 ةال زتيس نؤيةنيَ-53

 وَيٓةيةى ية نؤْوغي ٖاوغةضطريي يةغةضزةَي ئاوةاضةيي                   َةال عًي ؾونطي زتيس-54

 َةال َػهني َوعاظ ئيسيم-55

 َةال امحس عبسارتايل ئيتوتي-56

 َةال ستُس ثايؤ-57

 َةال ستُس تاٖري َةال ستُس ثايؤ-58

 َةال ظةنى َةال ستُس ثايؤ-59

 م خايٓس زضيَةال وةٖ-60

 َةال زيساض امساعيٌ-61

 َةال عيػا ضيهاْى  -62

 َةال عكُت ضَيهاْى-63
 َةال ممسوح َعووضي -64

 َةال غيف ايسئ َوضتةظا-65

 َةال َوغا سػٔ زؤغهى  -66

 ًاًؤضتا ًةال فاشي ياضني
ضاأل ئةُداًي  30ُصيلةي 

 ضةزكسدايةتي بووة
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 دئاواةمحةئ دي،ةمحةئ الةم مامؤطتا
 يجيَطشي طةسؤني يةنيَتى صاىاياٌ ية خويي دووةوء ماىذووىةىاطيَهي طةسدةمي خؤ

 

 عبساهلل َةال ئةمحةز ئةمحةزئاوايي
 

ُ ةئ ؾَيذ الةَ َاَؤغتا: ْاوي  زيةس  
 ؾ    َيذ الةَ     ن    وِضي ,ةزئاوايةس     ُةئ

 ؾ َيذ  ن وِضي  ئاوا, باضاّ زيةَ ُةَوس
 غ    اَيي ةي     .ويةي    ةَةز ب    سويًََايةع
 ةي   ( وةي   ةَةز) طوْ   سي ةي   ( ظ1928)

 نوضزغ    تإ َياتيةِضؤشٖ     وضاَاْيةٖ    
 .ةَيَٗيٓاوةٖ زْيا ةب ضاوي

 ئ  ايين ظاْاي  اْي نَييتةي   و َؤغ  تاَا
 ىةي     ةَاو: نوضزغ     تإ ئيػ     الَيي

ٕ  نَييتةي    ِضئ,ةِضاث    ث  َيـ  ةي    ظاْاي  ا
 و ةئوضوَي      و وةِضةِضط     ةَ و زةضةن     

 نيةي           ةوةنؤبووْ ْسةض            ِضاشإ,
 غ عوز ةَ ضؤىةغ  ) وخؤيةِضاغ ت  ضؾ يت ةضثةغةب غ اظزا,  ةئاواض ظاْاياْي بؤ فطاواْي
ٕ  نَييتةي  )  ْوَيةي   ضةغ   ةن   زضا بِطياض  وَيةي و ,(باضظاْي  و ,ةوةْ  ةبه زضوغ ت ( ظاْاي ا

 ويةزَيطؾ   س   ُوزيةَ الةَ   َاَؤغ  تا) ْابيةد   وناتةئ   ىةي  ةوةنؤبوْ ْسةض   زواي
 و زاْطاب  وو, ظاْاي  إ نَييتةي    ضؤنيةغ   ةب   #بَي  ت  ي   َي خ  واي تيةس   ُةِض( $زٖ  ؤني

 ْفيعيةت   بيةنت  ةَ ْ  ساَيةئ و ضؤىةغ   دَيط  طي ىةو زيـةس   ُةئ الةَ   َاَؤغ  تا
 نَييتةي) َيةزوو يةنؤْطط ناضيةئاَاز يةييصْ ِضئةِضاث زواي زواتطيـ ءاضيهطازي

 ِضيةؾ   َيايػ  اْيةٖ ت  ا ثاؾ  اْيـ و ب  وو,( نوضزغ  تإ ئيػ  الَيي ئ  ايين ظاْاي  اْي
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 ّةب   ضةغ   توايةف ناْيةييصْ و( ظاْايإ نَييتةي) ةي ضةٖ فاتهطزْيةو زواتط و ْاوخؤ
 .ةوةَابووي ةنَيتييةي

 ؾياوي ؾتَيو َووةٖ ثَيـ يةوةئ: تيةنوضزاي ءغياغي يباتةخ و َاَؤغتا
 عومسإ ؾَيذ تيةظضةس) شياْي زضَيصاييةب زةس ُ ةئ الةَ َاَؤغتا ةيةوةئ ةطوتٓ

 ىةو( باضظاْي فايةَػت الةَ) ءخؤي ئايين ضيةِضاب ىةو  ي,(ةبياض زيينةغرِياد
 َووةٖ و ,ةَيبصاضزووةٖ ييةوةتةْ ضيةِضاب

 ةخؿاواْةيةْ ةوةبِطواي ّةب ْيةَةت
 ءةنطزوو شياْئاوايي ضيؿيةغةي وةشياو

 ناْيؿيةٖؤْطاو ءنطزاضي ثاَيجؿيت
 .ٕةِضاغتيي ّةئ تيةؾاي
 ضةٖ زةس ُ ةئ الةَ َاَؤغتا ةبؤي

 ناضواْي ظًيةت ةوةناْةضً نؤتاييةي
 ّةب ضةٖ ءةبوو تيةنوضزاي ءييةوةتةْ

 تيةثاؾاي َياتيةغةز شَيط ةوةؾةٖؤي
 زيوي يةيوضِةث ءةدَيَٗيؿتووةب ئَيطاْي

 يـةيَيط ,ةبوو نوضزغتإ باؾوضي
 زواي و ناْساةغتةؾ ةي ءةزاو تيةنوضزاي و غياغي باتيةناضوخةب واَيةضزةب

 ٕةاليةي باضظاْي, فايةَػت الةَ ضؤىةغ ةي غياغي بيةنتةَ باَيي يةوةديابووْ
 ,ةبوو( تةَاو) ظيٓساْيةي َاْط ضواض يةَاو ءةنطاو غتطريةز ةوةياخيي ةتاقُ وةئ
 يةصتةؾهةئ ٖاةدؤض زاةيةَاو وةي و ةيَيبوو يةباَي وةئ تيةضنطزايةغ طايةباض ةن
 ناْيةنةي زوايةي ىةي ةَياتةغةز زضَيصاييةب ثاؾإ ءةزضاو ضوْيةز و ييةغتةد

( زئاواةمحةئ) ةي يةنةوتةَعط ءةنطاو ظيٓساْي ءةطرياو داض ْسئةض عَيطام
 ءيةنةوةتةْ َوخًَيػي ثؿتيواَْيهي ض َاَؤغتا ةن ةيةِضاغتي وةئ تيةؾاي

 .  ةبوو يةنةؾؤِضؾ
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 تساةباب ظؤض ةي  وةبووةٖ غيتةز ؾيعطزا ةي َاَؤغتا: ؾيعطزا ٍَةطةي َاَؤغتا
 نيُياباضاْي ناتي ةي ناْيةؾيعط ضطيةب زوو ةوةزاخ ةب ,ةْووغيو ؾيعطي

 ةئَيػتان ءغووتاوٕ ةوةخؤي ْووغطاوي ٖاةْسةض ءةوةيةنةنتَيبداْ ةب زاةب ذةيَةٖ
: ةواْةي ,ةوتوو ؾيعطي ةوةْاظْاوَيه ْسةض ةب َاَؤغتا ءةَاو ضطَيهيإةب ْٗاةت
ٍَ,ةع يِ,ةيَةن)  (.وضاَيةٖ اليةَ بسا

 زواي      ي نؤض      ي
: َاَؤغ                     تا

 َاَؤغ                   تاي
 ث     اف خواْ     اؽ

  ب        طزْي ضةغ    ةب
 ث       ِط َْيهيةَ       ةت
 ضيةغ        ةضَةضةي

 فتاةس    ةب    ْعي   و
ٍَ  يةئَي  واض ةي   غ  ا
/ 9/12) ِضؤشي

 طؤِضغ       تاْي ةي        و ن       طزوو, واي       يز نؤض       ي ئ       اوا زةس        ُةئ ةي       ( 1996
 . ةخانهطاو يةضزةغجةئ زئاواةس ُةئ زاََيين ةي ضةٖ( َاَإةبووؾةع)
ٍَةب ضةغةي و زا غطيبةَ ْوَيصي ناتيةي ظٕةَ خواي َطيةئ ةب  زوايي نؤضي ضَا

ِٔ»: ضَووَيتةفةز( زضوزي خواي يةغةض بَيت) ضيـةَبةثَيػ ,ةنطزوو ََ َٕ  آٔخُط َنا
َ٘ َيا نًََأَ٘ٔ ُ٘ ِإيَّا ِإَي ٌَ ايَّ ١َٖٓ َزَخ  َٚ ،(3112) ٠شَاض ٠ٟضَٛٚز١ف زاٚز، أبٞ غٓٔ ،«اِيَذ

ٌٗ ُِٜبَعُح»: ضَوَيتةفةز ٖاةضوةٖ و ,اأَليباْٞ ايؿٝذ َصٖحح٘  ََاَت ََا ع٢ًََ َعِبٕس ُن
ِٔ٘ٝ  (.2878 - 83) ةشَاض يةضَووزةف ,َُػًِٔ َصحٝح «عًََ

 زواتطي ِضؤشي بؤ و زاةَةز وةي( امعَيط نوضزغتاْي ْطيةز ِضازيؤي: )ةباغ ؾياوي
ٍَةٖ و شيإ باغي ةب تهطزةتايب ناْيةضْاَةبةي ىةيةَاو َاَؤغتا شياْئاوايي  و و
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 و يةنةوتةَعط و خؤي ِضؤَيي و زئاوا,ةس ُةئ زي,ةس ُةئ الةَ َاَؤغتا تَيهؤؾاْي
 يةبطوغه يةوةخوَيٓسْ ٍَةطةي ٖاوؾإ ؾؤِضؾسا, تيةخعَةي زئاواةس ُةئ طوْسي

 . ةوةزةس ُةئ الةَ َاَؤغتا َاَيئاوايي يةبؤْةب( باضظاْي غعوزةَ ضؤىةغ) تيةتايب
 نوضزغتإ ئيػالَي ئايٓى ظاْاياْى نَييتةي يةنؤْطط ْساَاْيةئ خَيطٖاتين ةب ةي)
 (1992ّ غاَيي ةووتطاو ويَيطزاةٖ ةي

 ةد  اضي    َِطؤةئ ةوا ن ئيُإةب نوضزي بؤ ةَوشز
 ةٖازي ال َووةٖ بؤ ئيدالص ةب ًٖيةئ يةنؤْطط

 َوخًكني ِضؤسي ةضوْه ,ةؾاز ةَِطؤيةئ زئ ًٖيةئ
 ةغاضي وةزيٓ ٖذيةْ وازاةضِ ئيذُاعي ةي             وإ

 عاي ُإ  َعيةد نؤِضي  داضَيةب طؿت بَئ خَيط ةب ىةز
  ةئاضي عاَ                     ي خاغو و ْبيإةئ زاضي ةدَيط
 خؤةضبةغ ؾٔنؤةئ تَي تةقيكةس و ئيدالص ةب   ِضوو
 ةِضاظيي ئيػالّ زيين ئي    ػالّ, زيين ْيعاَي ب     ؤ

 يسي َوقوفا نٓت َٔ ايا)  بَي ىةَوباض ىةز
 ةباضي يةئاي   ةوات     ( وقفا االغالّ َكشفا

 تاةع عسوةو زيةؾٗةَ تؤ ٍَةط ةي( خيؿي اْ ُا)
 ةنافي تةقياَ بؤ و ةمناي و شٕةب ؾاٖ            سي

 ةزاع ي وةزؤعاي ؽةب ْياةتةب زيزا( يِةيَةن) ضةٖ
  ةباق      ي  َاْيإةظ تا زئ وايةثَيؿ بٔ َياةب  بَي

 قاَيشني ططؤٖي يةئ و عاضفني ططؤٖي يةئ
 ينيةَوِضغ د اْيؿين(  دأمت ب ارتري َطسبا) 

 عازيني و قاَيشني مةس عيةقٓةَ زاضي ةدَيط
 ع  اضفني ططؤٖي ضؤٕ َيٓتإةئ ِضؤسي ضبصيةٖ

   تنيةي ُةببةضِ ضيةٖبةضِ زيٓٔ و زْياو يتةظي ٓ       
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 عاي ُني ِضَيي ضيةخ ِضَي و ينيةَوِضغ َعيةد َعيةِض
 زئ ئاغ اضي ييةواش و وٕةن  ِضتوونيةث ساًَي

 قنيةي ِضَيي  ناْيةِضَيط ِضؤسني  ئيعالَي َيططيةٖ
 عابسئ نؤي ديةْٗةَ ضووْوةز ث وخيت بيةتًَةَ
 قنيةي ثانوو ِضياو  بَي عبري,ةت  زضَيةئ ةئَيو ةب ضةٖ
 زئ ِضتوونيةث ساًَي طؿيت تطرييةَاْةئ يةئ
 َنيةئ  ٕةئَيو(فهٌ نٌ) بَيصئ ةن َِطؤةئ ةالظَ 

ٌَةع تةِضاغةوف عيًِ قيةالي  ضني ةب ضني قًَيةْ و ق
 َوبني بيتةغ ةغابت ؾو  بَي ةع  يًُ ًٖيةئ خاقي

 ٔضيةب                عيًُي ساًَي قيكيةس  ي,( اي ًُو َايو)
 َوخًكني ٕةئَيو ةضووْه ؽ,ةئَيو خاقي ْياةتةب ؽةب

  نيٌةو ضووٕ ْيعاَة وةي ٕ,ةزةَ  ِضَيطا ٕ,ةزةالَ
 قنيةي ةالت خواض ةزَيت ةنايةو وةي تةياْةخ ب  ؤي

   عاي         ُني ططؤٖي بؤ واويةت قفيةو ّةبس ضةط
 قنيةي   ْابَي  بَيةئ ضفةغ  ََمةيَةق ضةط  زْيا زاضي
 ضئةق  بَي ّةباغهووته ةواي ضاى ةضاَةَ ّة   ي           

 تنيةب نؤي ٕةْاط ةن تةق  ضاْيةوٖاوغ( يِةيَةن)ضووٕ
 

 (ظاْاياْسا نَييتةي نؤِضَيهي ْاوةي  ةثَيؿاْساو غتَيهيةٖ ؾاعري ظ, 1988 غاَيي)
  

 بطز و غتةز با ةوةغتةٖ واَيوةخ ثوِض ثًَٓطي يةئ
 ضزةٖ ةزاي طؿيتةب ٍةط      َاْتةض تؤظي ةضةالب

 ضزةب ةْ باضضاْي ةبَيطوو و تطؽةْ نوضزي يةوةْ يةئ
 ضزةب    نَيووزاضو و ؾتةز خانت ةتؤي ِضواْيةضاو

       ضزةَ ةي ضزيةَ  َيَيةئ ضزةَ تةوطةضِ زابيين يةبه ضةط
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 ةضزةْاَ       ةمحاْةضِ  بَيةب نوضزاْت ثاني خاني ةي
 ةضزةد زظو ت ؤي ؾاْيةو ةنوضز نطزةْ ٖيض زضَيػي

 ةنوضز ي يةط ؾَيططاي بِطؤ ضةزةبَيطةز ضزيةَ ضةطةئ
 ةضزةث  بَيةب  ةبَيٓ بٔةي عػيةب يةزةفػةَ و غازةف
 ضزةَةي ضزيةَ  َيَيةئ ضزةَ تةوطةضِ زابيين يةبه ضةط

 ةضنطزةغ ثيػي و ٍَةثةض يةخؿةْ ةبه ضِةباو بطا
 ةن   وضز ضيةالب بويػيت عػيةب ييةط َهاضيةغت

 ةضزةف ّةٖ َعوةد يةازئيب  غاغيساةئ مسيُيةت ةي
 ةضزةث  بَي ةب   ةٖيًََاْةْ توضني تاةئ وضيةز نوةو
 ضزةَةي ضزيةَ َييةئ ضزةَ تةوطةضِ زابَيين يةبه ضةط

 وضامنةز ةي َِطؤةئ ّةبه تةغيةو با ةنوضز ةببيػ
  ثريامن فه  طي ةبٓووغ ض,ةز ةبَٗيٓ ضةفتةز ّةيَةق

 امنئيُ ةب   و ظزإةيةب نوضزّ يةوةْ نوضزّ  بًََي
 َامن تاةٖ نوضزّ َٔةئ نوضز, بريي ةي ّةالْازةن
 ضزةَ ةي ضزيةَ  َيَيةئ ضزةَ تةوطةضِ زابَيين يةبه ضةط
ٍَ ةي ظؤر و غيٌ زاضي ضَيِٓةئ   نوضزإ ضةغةي زوشَٔ ز
 وضإةز تيةعيرب  ّةياْهةب ِضَيـ و ئَيـةب و ئاظاض ةب
 ةنوضز( يِةيَةن) نوضزّ َٔةئ
 غؤضإ يا ةو  بَي طؤضإةي

 ن    طز وا متةغ    يةو ئيُامنةب    
 وضإةز ضيةٖبةِض( مياةيَةن)

 تةوط  ةضِ زاب  َيين  يةبه   ضةط  
 ضزةَ ةي ضزيةَ  َيَيةئ ضزةَ
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 :طةسؤني ثيَؼووتشي يةنيَيت صاىاياٌ ػيَخ موحظني ػيَخ خايذ موفيت
 ثةيامي خؤي ٍةبووةء صاىاياٌ نييَتةي ناىذاةييةوةتةى ئايينء ةبؤى مووةٍ ةي

 صاىاياٌ نؤييَزي ػةسيعة ية ٍةوييَشو طًيَناىي نشايةوة يةطةس داواي يةنيَتى

 

 زمياْة: َةال عبساهلل ؾَيطناوةيي
 

ية ضابطزووزا يةنَيتى ظاْايإ وةى ضَيهدطاوَيهي ثيؿةيي ٖةَيؿة يةخعَةتي 
ئيػالّء َوغًَُاْإ دَيسةغيت زياض بووةو ضةْسئ ٖةْطاوي نطزةيي يةو باضةوة 

ضي ئيذابي بةغةض دةغتةي نؤَةَيطةي نوضزيةوة ْاوةو ناضزاْةوةو ناضيطةضيطة
زياضة, يةضووي ٖةغيت ْيؿتُاْيء بايةخسإ بة بؤْةو يازة ئاييينء ْةتةوةييةنإ 
بة ئاَاصتي ٖؤؾياضنطزْةوةي ثرتي نؤَةَيطة, بةضزةواّ ية خةباتء تَيهؤؾإ بووة, 

ٕ نطزووة, ظؤضٕ ئةواْةي ضؤَيي ناضاو باؾيإ طَيِطاوةو خعَةتي نيإء نؤَةَيطةيا
َاَؤغتا ؾَيذ َوسػني ؾَيذ خايس َوفيت غةضؤني ثَيؿووتطي يةنَيتى ظاْايإ 
يةنَيو بووة نة خعَةتي ظؤضي بة يةنَيتى ظاْايإ نطزووة, بة ثَيويػتُإ ظاْي ية 
غاَييازي ثةصتا غاَيةي زاَةظضاْسْي يةنَيتى ظاْايإ بؤ ََيصوو ٖةْسَى يازةوةضي 

 س ثطغياضَيهي ئاضاغتة بهةئ: يةخؤيةوة تؤَاض بهةئء ضةْ
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 ؟ةيةٍ ياميَهتاٌةث ض صاىاياٌ نيَيتةي صساىذىيةدام يةطايَ دماةث ة+ طةسةتا ي
 طياْي ةي خوزا تيةمحةضِ زضوزو َيات,ةغتةزةب وةوضةط خوزاي بؤ ْاةغ َسوةس -

 الَيةغ و َياتةق) ّةعاي خطيةف تيةظضةس ْاظزاضَإ واوةثَيؿ ضيةَبةثَيػ ثاني
 ييتةب و ئاٍ و نرياّ قشابيةئ و ضإةياو ياضو طياْي ضةغةيةو( بَيتضةغةي خوزاي
 .زوايي ِضؤشي تا وتواْيةؾوَيٓه و ثريؤظي

 ّ,ةنةز ظاْايإ نَييتةي ظضاْسْيةزاَ يةغاَي صتاةث يازي ةي ضّةط ثريؤظبايي تاةضةغ
 ْيؿتيُإ و زيٓساضي ثريؤظي ِضَيباظي زَيػؤظاْي نوضزو اليةَ بؤ وتٔةضنةغ ٖيواي

 يةضاْةطةت و نؤغح وةئ َووةٖ بؤ َيِٓةطةِضاز خؤّ َيةٖاوخ ّ,ةنةز ضيةضوةث
 ضزاؾَيُهساةب ةيَةنؤَ َْيواْي ةي ةن نوضز, يةقيٓةِضاغت اليةَ ِضَيي ةتةٖاتووْ

 ْاو ةي وْوةبه خؤيإ فطياي ضةطةَ بٔةز ٖاِضئ و ْائوََيسي تووؾي ةضيهةخ
 اليةَ تيةعيعظ و خؤيإ ناْساةضيي ةْسةوةشةب ةْةالي ضزاْيةغتَيوةز صتيٓسايةئ

 ضيهٔةخ ةن ياضاْيؿيإةْ يةتؤَي ِضقي ؾاَياوي ضةب ةوْةنةْ يةوةئ بؤ بجاضَيعٕ نوضز
 .ٕةنةز زاطري نوضزي ْيةغةضِ ظاْاي ةي واويةتةب نإةظاْػتيي ةْسةْاو و وتةَعط

 سابشدووةي سِيَضتاٌة+ ثةيوةىذي بةسِيَضتاٌ بة يةنيَتى صاىاياىةوة بؤ نةي دةطةسِيَتةوة؟ ب
دةنشىَ بضاىني ئةو ٍةىطاوة ضؤٌ بووةو ض  ،ةسيَهخشاو وةئ سؤنيةبووٌ بة ط ىةيةماو

 ٍةيَويَظتء ٍةىطاويَهتاٌ ىاوة؟
 ةْ       سةب ْ       سيةيوةث -
 غ   اَيي ب   ؤ ةوةِضَيت   ةطةز

 زواي 1974
 ةظ    ةيَةٖ نيُياب    اضاْي

 طوْسي ةي َاْطَيو ْسةض
 ثاؾ  إ ب  وئ, ضثاْيةخ  

 ب   ؤ ن   طز ب   اضي َاَيُ   إ
 ةنات         وةئ         ,ةبي        اض
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 ةئ  اواض غ  ًَيُاْي و ةظ  ةيَةٖ ظاْان  اْي ةو ب  وو, ن وضز  ؾؤِضؾ  ي َٖيعيةب   ْ سَيهي ةْاو
ـ  غ اَيَيو  ةو ظاْاياْ سا,  نَييتةي   ةي   بووٕ ْساّةئ  ةي   ن طا  ىةي  ةوةنؤبووْ ةونات  ةئ ث َي
 َاَؤغ  تا ثَيؿ  رت ن  طا, ب  ؤ َيب  صاضزْيإةٖ ةظ  ةيَةٖ يك  ي ن  اضطَيِطي ْ  ساَيةئ ةظ  ةيَةٖ

 نَييتةي   تيةضنطزايةغ   ْ  ساَيةئ ةَياَي  ةط يةن  ؤْطط ةي   ب  اونِ َ  وفيت خايي  سي ؾ  يذ
 ضةب  ةي ظضاْسوةزاَ نوضزوغتامنإ قَيياْيةف نَييتةي فةئَيُ ةوةئ ضةبةي بوو, ظاْايإ
 و ظاْايإ ةي ْسَيوةٖ ةفاوَػتة الةَ ضؤىةغ ضسوَيةَ ٕةاليةي ةوةضاالنيُاْ ظؤضيي

ٕ  نًَاؾيٓهؤفَيهي ةن بوو ةْسةب ةواْةي نَيوةي َياتهطإ,ةخ قَيهإةف ضاالنواْي  ْوَيي ا
 ةواظةضِةث   فةئَيُ   ؾ  ؤِضف ْػ  هؤي ث  اف ,ةوةناْيةغ  تةضةن َووةٖ   ةب   َٖيٓ  اّ ب  ؤ
ٕ  نَييتةي ةَيؿةٖ َياّةب ئ,وبو  ْعي و  نإةغ ايَ  ت ا  زَيُاْ سابوو,  ةي   ؾ ؤِضف  و ظاْاي ا

 يتنَيةي ظاْاناْيةب نطزٕ ْسيةيوةث ءبووٕةئاواض وةظةيَةٖ نيُياباضاْي ةي ةوةبووْ
 ٍَةط  ةي 1990 غاَيي زواي ةبؤي َيات,ةِضؤشٖ نوضزوغتاْي ئؤضزوطاناْي ةي ةوةظاْاياْ

 ضنوىةن    ناْيةيك    يَيجطغ   طاوي ةن    زاواةمح   ةئ زيةمح   ةئ ؾ   َيذ َاَؤغ   تا ِضَيعةب   
 ناْيةظضاوةزاَ     َووةٖ     وَيُاْ    ساةٖ ةوةضةز ةي     ب    وو ظاْاي    إ نَييتةي     غ    ًَيُاْي

 واويةت    ةو ظضاْ   س,ةزاَ ضَإةثؿ   س وةظ   ةيَةٖ ءضَيإةط    ءغ   ًَيُاْي ناْيةْاوض   
 ووةن ؤضِ  ث اف  ظضاْ س, ةزاَ توايؿُإةف يةييصْ ةن ثاضَيعضاوٕ نإةضَييةف ةْووغطاو

ِ  ناتَي و  ةزواوةب   1990 غاَيي ِضظطاضبووٕ بؤ ْطاوْامنإةٖ  الوةَ   زةق   ض واض  بيػ ت
ٕ  تةزاو ضَيةف   باْطَيؿ  يت ةب   ظاْ ا   ,ةقًَاوةؾ   ةي  ( يٓ  و) غياغ ي  بيةنت  ةَ ب  ؤ ن طاو

 ن طز  ْسيِةيوةث َٓيـ ,ةوةنطزبوويةْ يإةئَيُ ئاطازاضي بَيت ٖؤناضَيو ضةٖ ضةبةيةو
 و ب   ِطؤئ ةباؾ    ث   َيِ ومت نطابووٕ,ةْ    ئاط   ازاض غ   يإةن ةوةنةَاَؤغ   تاي ْسةض    ةب   
ـ  ضَوويةف   ناتب بسوَياليةع الةَ َاَؤغتا ْابيةد ؾساضبني,ةب  ةوةثَيه   زَي ِ,  َٓ ي
 و ِضاوط  اْي ؾ  يسيةضِ الةَ   َاَؤغ  تا و ضزؤخيةَ   عومس  اْي ؾ  َيذ َاَؤغ  تا ٍَةط  ةي

 تايةضةغ    ةب    يؿ   تنيةط ءوتنيةِضَيه   ةب ثَيٓذ   وَيين يظق   ا اهلل ٖيب   ة الةَ    َاَؤغ   تا
  .زاةنةوةنؤبووْ
 نيةنَيتيةي زضوغتهطزْي بؤ ةزضاو ةختةو ثَيـ بِطياضَيهي ةَةئ ةن وتةضنةز بؤَإ
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 ْسَيوةٖ بطَيت,ةْاوْ ثَيؿرت وةَياَيةط يةوةئ ءبَيت ّةنةي يةنؤْطط ةن ْوَي, ظاْاياْي
 يةصْ  يَي ةي   ثَيؿ  رت ةض  وْه ب  وو يطةغ   ثَيُ  إ ةئَيُ   ن  طز, يإةقػ   َاَؤغ  تانإةي
 ةن نطزبوو نوضزوغتامنإ يةنةنييةضةغ ةْةزووالي ضزاْيةغ ةوةثَيه ْطيساةَاٖةٖ

 نَييتةي  ةب ةؾ  ةط ن  وضز اليةَ   ةوةثَيه   ٕةن  ةْ زضوغ  ت ب  ؤ َإةنَيؿ   و ب  ٔ ٖاون  اض
ّ  ِضَيعةب   يةوةئ   زواي بوو,ةْ   خؤف ثَي َإةوييةتانِط وةئ َّياةب ,ةوةبسات ظاْايإ  َ ا

 وةن  ةزواْط ضةغ   ةض  وو ن  طزو النإةَ   ٍَةط  ةي يةوق  ةت ةوةن  ةٖؤَي ْ  او ةٖات   الٍةد  
 ب ؤ  ياْ س ةِضاط نيةثؿ تطرييي  َووةٖ   وةوةخوَيٓ س  ضيةغتدؤؾهةز ئاططيين وتاضَيهي

ٕ  ةو غ رتَيت, ةبةز ةن يةنؤْطط ّةئ ٕ  زاةيَي ط  ةئَي و : وت ي  ثاؾ ا ٕ  ب ؤ  ئ اظاز  ن يَ  خؤت ا
 ئ,ةن  ةز يةن  ةصتاَةئ يطيةغ   ْٗاةت   ةئَيُ   ,ةخؤتاْ   غ  يتةزةب بِطي  اض ب  صَيطٕةَيسةٖ

ٕ  ْاغطاويإ َووةٖ باْطهطابوو يةوةئ ةزياض ٕ  و ب وو  خ ؤي  ن يَ  نطزب وو  زياضييؿ يا
 .ضبطَيتةز و بجاَيَيوَيت

 تيةغري بَي ةب َيوَيػتيِةٖ بَي َٓيـ 
 ةتبطَي بؤيإ ةناض ّةئ: ومت و ظاْي

 بَيتةز تةزووي ظاْايإ نَييتةي ضةغ
 ثاضتي نيةضةزووب يةوضةط يةنَيؿ و
 ةبؤي ,ةوةوَيتةنةز يَي نَيتيؿيةي و

 َاّ ةوةِضَيعةب نطزو ّةقػ زاواي
ٍَةٖ وةئ غووثاغي َٓيـ ,ةنةقةْةَ ضةغ ةنطزَ باْطيإ ءثَيساّ يةِضَيط الٍةد  و
 نوضز ظاْاي ةن ,ةظاْاياْ يعينِطةي خَيطو تتإةْي ةزياض ومت و نطزٕ ّةوةنؤبووْ و

 وةيةٖ ياضَإةْ ْسئةض َياّةب نؤضزوغتإ, ؾؤِضؾي يةوةطريغاْ وَيينةٖ ةببٓ
 يةنؤْطط ببيػنت ةن زإةنةغاس ةي واْيـةئ يطيةغ و ئيػالَي ْيةالي ْسئةض
 ةنطاو غياغيسا ثاضتَيهي غياغي بيةنتةَ طايةباض ْاو ةي ظاْايإ نَييتةي
 !!ْابني وتووةضنةغ تيايساء بَيتةز ظاْايإ ؿهاْيتَيه يةَاي تطئةوضةط
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 ظي  اتط  وَي  سا ةي نطاةزةْ    
 زووث ات  ّةْسةوةئ بًََيِ,
 زاةيَي ط  ْابَي ت  ةن ةنطزو

 ؾ       وَيَٓيهي بهطَي       ت,
 وتَيهيةَعط     ب    ا ةزيه    
 ةبهطَيت         بَيتةوضةط        

 وةئ                 يةدَيط                
 يةظؤضب    ,ةي   ةوةنؤبووْ

  ةوةغوثاغ   ةب   يةنةػ  ق الييـةد   َ  اّ ِضَيعةب   ةو ب  وو, خ  ؤف ثَيي  إ َاَؤغ  تانإ
 ٕ,ةبه   تإةنةَيبصاضزْةٖ و نؤْفطاْؼ َِطؤةئ ةيةوةئ ططْط ةئاغايي: وتي و ضططتةو

ٕ ةز ِضؤةَْي و  ْ اْي  ةيَي ط  ّةن  ةز ةصت  ةط ةؾَيد وةئ ناْيةقػ ةي ثؿتطريي: وتي  و خ ؤ
 ٕ,ةب س  صتاَيةئ   وَيةي   ئةن  ةز يةئاَ از  ةئَيػ ت  ةقالوةؾ يةوضةط وتيةَعط ةضٓةز
 خ ؤي  َووةٖ   َياّةب   تَيهط وو,  ةن  ةناض ؾ َيهي ةب ةن   بووٕ ضإةْيط ضظؤ زياضبوو َياّةب

ٕ  ْسةض   فةئَيُ   و وتةَعط بؤ نطز ةئاَاز ٕ  ةضةوضوب  ةز وةي   ْاغ ي  ظاْاَ ا  ئاطازاضَ ا
 َووةٖ    زي  اضيهطاوزا  غ  اتي  ةي    ئ,ةبه    ةوةنؤبووْ    وةئ    ةوةثَيه    ب  ا  ةن    ةوةنطزْ   

 يإةزتاضةئ    َياّةب    ,ةوةظاْاياْ    ٕةالي   ةي ,ةوةخوَيٓطاي    وت   اض ض   واض وةوةنؤبوويٓ   
 يةٖيواي     وةب     نطزٕةقػ     ب    ؤ ن    طز زاوا َٓيؿ    يإ بوو,ةْ     تَي    سا ناْيةغياغ    يي
ـ  َيب صاضزٕ, ةٖ ةب بهطَيت غتةز ئيرت زيو ةٖات ّةنةثَيؿٓياض ِ  َٓ ي : ومت زاو وت اضَيه

 يةن  ةي ةن  ةيةي ثطغ  ياض َ  ٔ ْازضَي  ت, صتاّةئ   ْ  اوخؤيي نؤْفطاْػ  ي ب  َي ةن  ؤْطط
 ب   طزٕ ْاوّةن    ةزيه    دَيطان   اْي وةظ   ةيَةٖ و إضَيةط    و غ   ًَيُاْي َاَؤغ   تاناْي

ٕ  بٔ, خؤتإ وضيةضواضز ظاْاناْي ضيةْوَيٓ ةوةيَيط توأْةز ةئَيو ئايا: ّةنةز  ظؤضي ا
 ةن ؤْطط  ّةئ   ةوات  ةن: ومت ْ ني,  ئاطازاضيـ ضةٖ وإةئ َيالةوةْ: وتيإ ةوةئيٓكاف ةب
 زةغ   ثَي  ٓر ييَنةغ  ب يـةزيه   َْيهيةالي   و نيةضةزووب   و دي  اواظي يةَاي   ةبَيت  ةز

 نييإةضةزووب      اليـةَ      ءغ     يَتةبةز ةزيه      نيةي     ةنؤْطط ةوةنات     ةنؤز الةَ     
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  .وَيتةنةتَيس
 ضزاْيةغ   زضوغ  تبهطَيت ن  اضييةئاَاز نيةي  ةصْيَي ةن   ةي  ةوةئ ْٗاةت   ضيـةغ  ةضاض
 ِضؤشَي  و وةوةئاطازاضبهطَيٓ   ن  وضز ظاْاي  اْي واويةت   و بهطَي  ت ن  وضز ناْيةضنطزةغ  

 ؽةن   ضزاْيةغ  تَيوةز ب  َي وتوويةضنةغ   نيةي  ةططنؤْ يةوةئ   ب  ؤ بهطَي  ت زي  اضي
 .نطَيتةْ تةزووي ظاْاياْيـ نَييتةي وةِضَيوةب ئةبب و غتنيةبب

 يـةزيه     ظاْ    اي ْسئةض     ن    طزوو نامنةقػ     ةي     ثؿ    تطريييإ ظاْان    إ يةظؤضب    
 يتواْيةْ   ؽةن   تَيهط  وو ةن  ةباضوزؤخ ياْ  س,ةِضاط َيوَيػ  تيإةٖ َإةٖ   وةوةغ  تاْةٖ
 ِضَيعةب ضزاْيةغ ثَيهَٗيٓاو ناضميإةئاَاز يةييصْ ةئَيُ ةوةِضؤش وةي بهات, َيبصاضزٕةٖ

ّ  ِضَيعةب   ضزاْيةغ   نطزو باضظاْيُإ غعوزةَ ناى  يةضةب   ناْيةضنطزةغ   و الٍةد   َ ا
 ن     طزو نوضزوغ     تاْيُإ

 يًَ        َيِةز ةن         يةَ        ةئ
 ّةبه      باغ     ي زضَي     صيةب

 واويةت           ِضاوَيهيةث          
 ِضؤشي وَي                             ت,ةز

 ةي نطز زياضي َإةنؤْطط
 ةي   ؾاضي  نطةب وتيةَعط

 .ويَيطةٖ
 ثاضَيعطاناْي و ظاْايإ وتاضي وةوةنؤبووْ ظاْا الوةَ زةغ ؾتةٖ ظاضوةٖ ةي ظياز

 غًَيُاْيِ ظاْاياْي وتاضي نطز باْط يؿيإةْسةب وةوةخوَيٓطاي تيَيسا نوضزوغتاْي
 ةْسةب نطا َيبصاضزٕةٖ خوزا بؤ غوثاؽ بوو,ةٖ َٖيعيةب نيةضييةناضيط وةوةخوَيٓس

 ةب نإةظاْياضيي َووةٖ ةن َٖيٓا ْطِةز ّةنةي نوضزوغتإ َووةٖ اغيتئ ضةغةي
 .ةوةتةَاوْ ضَيةف

 + ئةو ناتء وةى يةنةو ٍةىطاو ضيتاٌ نشد؟
 خؤّ بؤ ظضاْسوةزاَ نوضزوغتامنإ ناْيةيك واويةت نوضتسا نيةيةَاوةي -
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 ّةزيه دَيطاناْي ءزٖؤى ءغًَيُاْي ويَيطوةٖ ناْيةَيبصاضزْةٖ َووةٖ ضؾيتةضثةغ
 ةي بوو ّةن غؤضاْيسا ءبازيين َْيواْي ةي َٖيؿتا  َيبووٕةتَيه يةوةئ ضةبةي نطز,

 يساةث َٖيعيةب نيةزايةغ و ْطةز ظاْايإ نَييتةي بيسا,ةضةع ةب ّةنةوتاض زٖؤى
 ةي نطز َإةوضةط نيةبيٓاي زاواي ثاؾإ بوو, ةقًَاوةؾ ةي دَيطاَإ ىةيةَاو نطز,

ٍَ ويَيطةٖ ةَٖيٓاي ظاْايامنإ طايةباض اؾإث. ضططتةو و زئةَياسةق قيفةَ  ثا
 ..يَةتط غتةؾؾةقاَي  ضةغ زواتطيـ ءَوضاز سادي وتيةَعط
 بامشإ َيَيهيةنؤَ َإةنةئايٓ ءْيؿتيُإ ءوَيات زَيػؤظاْي ظاْاو توَيصيية 

 غووضيةططز بسوَياليةع ؾَيذ الةَ َاَؤغتا ىةو باَيا, توايةف يةييصْ بؤ َيبصاضزةٖ
 الةَ َاَؤغتا وةَياَيةط قازضي الةَ َاَؤغتا ءَعوضي َسوسيةَ الةَ َاَؤغتا و

 خاييسي ؾَيذ َاَؤغتا ءنؤضييةَعةٖ عبسايطمحٔ الةَ َاَؤغتا وةسطنةب قازضي
 .نإةْاوزاض ظاْا ةي ةزيه يَيهيةط و َوفيت

 نَييتةي ْساَيةئ وتةس تواْيُإ ثَيهطزو غيتةز نوضزوغتاْيـ َيبصاضزْيةٖ 
 ةن َياتةغتةز بِطياضو ْسيةْاو ىةو ةوةنوضزوغتاْ َاْيةضيةث ْاو ةيٓةغ ظاْايإ

 . نإةئايٓيي ظطاةز و وتةَعط و ظاْايإ تيةخعَ بؤ بَيتةٖ ِضؤَيَيهيإ َووةٖ
+ جيا يةمة بةسيَضتاٌ ية ثةسيةماٌء ييَزىةي ئةوقاف بووٌ، دةنشىَ يادةوةسيء 

 ضيتاٌ نشدووة؟ ناسوبةسىامةي ئةو ناتء دةطهةوتةنامناٌ بؤ باغ بهةٌ نة
 يةييصْ ضؤنيةغ ْؤغاَيي ةي ظياز َاْيؿساةضيةث ْاو غاَيي ةغياْع يةَاوةي ةْسةب -
 ةنةفطانػوَيٓ ضزووةٖ داض ْسةض َإ,ةضيةث ةي بووّ ئيػالَي ناضوباضي و وقافةئ

 و بوئةْ ِضاظي ةئَيُ ةوةْةبه يَي ئيػالَي ثاؾططي ةن َإةضيةث ةْاضز يإةثطؤش
 تيةظاضةو ْاوي صتاَياْساوةئ ثاؾرت ةوةزاخةب ,ةوةؾاْسْةَيوةٖ ثَي َإةنةبِطياض

 .طؤِضي وقافيؿيإةئ
 ثَيؿٓياضنطزو ئايٓيُإ ظاْػيت يةْاَةئيذاظ يةٖازةؾ نطزْي ْطةٖاوغ يةثطؤش

 نؤييصو ةوةثطؤش وةئ ٖؤيةب نوضز اليةَ زإةق ةن َاْساةضيةث ةي غجاْسَإةض
 ضؤنيةغ ةن ةْسةب ةوةوةئ ٖؤيةب ةو ,ةوةَٖيٓاي ضظيإةب يةٖازةؾ ضوةَاغت
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 ظاْا وةوةبووْةز ِضووّةِضووب وخؤةِضاغت نإةططفت بووّ وقافةئ يةييصْ
 .نطزّةز يَي َٖيعيإةب ثؿتطريي ناْيـةِضَيعةب

 سيعبي َؤضنَيهي ٖيض نطزةز ثَيؿٓياضَإ َإةضيةث ةي يةثطؤشاْ وةئ ظؤضي يةظؤضب
 . زاةز صتاممإةئ ةوةثَيه َووةٖ بووةزياضْ ةثَيو

 باظضطاْي ةزيه ؾيت ظؤض ضاظوةب طؤؾيت و يةَ ضَيةفةب و تطاْعَيت ةب ويػتيإ
 ْاضاض ةن ياْسةِضاط تيُإةزشياي ةْسةوةئ وةوةَيػايٓةٖ ةئَيُ بهطَيت ةثَيو
 ٕةيهةضزةٖ ةئَيو ومتإ صتاَياْسا,ةضئةٖ زظيةب ثاؾإ نطزو ثَي يإةنؿةثاؾ

 !!ٕةنةَ نافطيؿُإ وةئَيُةب ضعَيٓٔةيؿةَ َياّةب
ٍَةس ةب نطز َإضزنو اليةَ ْؿيينةخاْ ْيةَةت  زيهؤََيٓيت فةئَيػت فتاغا

 ِضيعيةب ْساَاْيةئ ةي يَيوةط و ععايسئ زنتؤض و َعكوّ ازوئف زنتؤو يةْاَ
 .ِضاْسةتَيُاْج و نطزئ ثؿتطريييإ ةن ةالي َامنةضيةث

 و غًَيُاْي ظاْهؤي بؤ ضططتةو ةوةَاْةضيةث ضؤنيةغ ِضيعةب ةي ضَيِةف نيةيةْاَ
 وةييصْ و نطزئ ثؿتطريي ةوةِضَيعةب بوو,( ياتةخ نُاٍ) زنتؤض ةن ظاْهؤ ضؤنيةغ
 ةي بَيت ؾَيوةب با وتيإ ّةنةي غاَيي بؤ نطزو زياضي بؤ اإةْٗةَ ووةيِطةث

 يَي غًَيُاْي يةضيعةؾ نؤييصي ظضاْسوةزاَ ميإةبٓاغ ثاؾإ ظوبإ, صينؤيَي
 .ثاضَيعضاوٕ ةِضاغتياْ ّةئ مياْيةغوي يةنةصينؤيي ضؾيفيةئ ةي ةن. بوو زضوغت

 ضةوٖةد ِضَيعةب ةي ّةْاَ ضَيةف ةب ظاْايإ نَييتةي زاواي ضةغةي ّةنةي غاَيي ثاف
 ةضيعةؾ صيَينؤي يةوةنطزْ بؤ ضظيطإةو ْيةصتوَةئ تيةضؤنايةغ بؤ ضططتةو ْاَل

 بوو زضوغت بؤ ظؤضَإ ططفيت ضزاوةغةي بِطياضي ِضؤشيـ زنتؤض ِضَيعةبةو ويَيط,ةٖةي
 .ظضاةزاَ صتامماْساوةئ خوزا بؤ غوثاؽ

 + دةسنشىَ بضاىني ثيَطةي يةنيَتى صاىاياٌ ية ض ئاطتيَهذا بوو؟ بةسٍةمي ئةو نات ضي بوو؟
 وتاض ّةزووٖ ةي ظاْايإ نَييتةي وتاضي ناْساةييةوةتةْ ءئايين ةبؤْ َووةٖةي -

 ناْساةضؤنةغ نوضغي ٍَةطةي ظاْايإ نَييتةي ضؤنيةغ نوضغي وةوتووةنةزةزاْ
 .بوو ةوةثَيؿةي



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

215 

 واوَإةت ْسييةثاب ضنطزوةز ةشَاض فتاةس يةْعيه بؤ واَيةضزةب ةب ظاْاَإ ْطيةز
 نطزٕ ويةيِطةث ياْسْيةِضاط ٍَةطةي بووةٖ ةوةتةَاعةد و تةغوْٓ ًٖيةئ ِضَيباظي ةب
 نيةِضاي ٖيض ضيساوةؾعةئ يةقيسةع ءؾافيعي ئيُاَي ثريؤظي بيةظٖةَ ضةغةي

 .بيؿَيوَيَٓيت و برتاظَيَٓيت نوضز ظاْاياْي نِطيعيةي تواْيةيسةْ اواظدي
 ّةب و صتاَساةئ وتووييةضنةغةب َيؿُإةغَيي يةنؤْطط ّةنةي غاَيي زوايةي

 ِضؤَيي ْاوخؤييسا و خؤخؤضي ِضيةؾ َيطريغاْيةٖ ناتيةي .بوئ واّةضزةب ةيةؾَيو
ٍَةٖ َووةٖ ْطيةثَيؿ ةي ظاْايإ  وةئ ضةضاْبةب غتإةو بؤ بووةوةناْةتَيهؤؾاْ و و

 .ضاْيةَيطَيطغَيٓةٖ وةططيػةْ ةضِةؾ
 َينةئ يةصْيَي نيةيةوةضنؤبووْةٖ زابوو, ِضيةوثةئ ةي ظاْايإ غاَي و تةيبةٖ
 ظاْايإ تيةضنطزايةغ بَيةب ةبواي تَيسا وقايفةئ ْاوخؤو ظيطيةو ةن ةبهطاي ضَيِةٖ

 .زضاةزةْ نإةططْط ةؾت ضةغةي بِطياض
 ستُ  س ؾ  َيذ تيةظضةس   ةب   ويِةعٓ  ةَ ءِضؤس  ي ْ  سيةيوةث يةوةئ   ضةب  ةي ةْ  سةب ةو

 ةن   ضبووةغ  ةي ويةئ   ضَاْيةف   و ْ  سيةظاَةضِ ةو بوو,ةٖ   ةوةزيٓةغ  رياد عومس  اْي
 ةي   ثؿ تطريي  ةن   ٖ ات  ب ؤ  َإةي  ةوظاتةئ يةْاَ   ةبؤي   ب ووّ,  ظاْاياْ سا  نَييتةي ْاوةي
ٕ  نَييتةي  ن طزوو  ظاْاي ا
 ظؤضي نيةي  ةوةْطساْةِض

 واويةت    وْاةي    بووةٖ   
 ةب    ناْ   ساوةَوضيس ظاْ   ا
 طي                              إ و ِضؤح

 نَييتةي ةي ثؿتطريييإ
 ةن       ن      طزةز ظاْاي      إ

 وتيةغ ته ةز زاةوناتةي
 بووةْ         زوْياييؿ       ي 

 و نِطيعيةي          ْٗاةت         
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 ةي   ةن   ب وو  ةوةئ ٖؤناضي ةثؿتطرييي وةئ ةو. بَيتةْ ضيةضوةث ْيؿتيُإ و زيٓساضي
 ظاْاياْ سا  نَييتةي   ن اْي ةِضيع ةي   ْٗاةت   تةضيك  ةت ًٖيةئ َوضيسو ظاْاياْي ي99 زاةغ

 .ةوةبَيتةبًَاوْ تيا ْاَؤي ٖعضي بريو ةن َٖيٓاةثَيهس يإةظؤضب و بووٕ
 زتاضةنةي بؤ نطزةز ظاْايامن نَييتةي ناْيةناض ضؾتياضيةضثةغ ةن زاةنات وةي

 بِطياضزاْي يةضضاوةغ ةتاق ةن ضنطزةز ظيطإةو ْيةصتوَةئ ضؤنيةغ ةب بِطياضّ
 ْٗاةت بهطَيت يَي ْسيةثاب ةن نوضزوغتاْسا ضَيُيةٖ ةي َيئيػال توايةف و ئايين

 .ةالي ّةنةبِطياض ةي ىةيةوَيٓ ةن تيةيةباَيان تواةف يةيَيصْ ءظاْايإ نَييتةي
+ ية سووي فهشيء سةواىذىةوةي بريي توىذسِةويء بًَاونشدىةوةي بريي مياىشِةوي ض 

 ٍةىطاويَهتاٌ ىا؟
 ةْسةب غرتاةب نوضزوغتاْسا ةي ريٖابئ تريؤضو زشي يةنؤْطط زتاضةنةي بؤ -

 ةوةنؤبووْ يإةز ةب ةنةنؤْطط نطزْيةئاَاز ةي بووّ نوضزوغتإ ظاْاياْي ضيةْوَيٓ
 و زئةالسةق ظاْهؤي ناْيةِضاطط ٍَةطةي وتووييةضنةغةب ضزاوةغةي بِطياضَإ تا

 .َٖيٓا ثَي نؤتاييُإ قيفةَ يةِضَيط يةنةوضةط ةئوتَيً ةي غًَيُاْي
 ناضي و وتاضبَيصي يةوضةز ناْيةبواض َووةٖ بؤ ظاْايإ نَييتةي ةي ةئَيُ

 ءَإةضيةث ناْيةْووغػاظةضاض ةبِطياض ةي ضميإةْوَيٓ بووْي ضبًَاووةب ييةِضَيهدطاو
 تيةباب يَيةط ِضوةؾ غتاْيةو بؤ ناْساةضباظطةغةب ظاْايإ ِضاْيةط ءظضاْسٕةزاَ

 ظاْايامنإ نَييتةي يةثَيط غجاْسْيةضء ظضاْسٕةزاَ ضوةثَيهَٗيٓ ِضؤَيي ةزيه ططْطي
 .بواضَيهسا, َووةٖ ةي يَيطرياو طوَي ضَيةف ِضَيهدطاوَيهي ةببَيت تا بيينةز
 ةي زواتط ةن يةؾاضاواْ ةفييةيةغ وشَيةت وةئ يةوةِضوبووْةِضووب بؤ ةْسةب ةو
 ضةٖ َيساةٖ ضيإةغ نوضزوغتاْسا ناْيةبةظٖةَ زةب و زاعـ دوْسو وةقاعيس ضطيةب

 فةثَيؿه نوضزوغتإ ضَيُيةٖ ناْيةفعوَيٓةيةت ةي ملةغةت تَيطو يةضْاَةب ظوو
 ةي ويةيِطةث و ئيػالّ ثريؤظي ئايين) ْاوْيؿاْي شَيطةي وتاضَيهيؿِ ةظصتري نطزوةز

 ءْووغي زضَيصزا زووضو يةَيكةئ ةغياْع ةي( تةَاعةد ءتةغوْٓ ًٖيةئ ِضَيباظي
 ةن ةوةنطز بًَاوّ ةيةِضَيهدطاو وةئ ظوباضتاَيي ءظاْايإ نَييتةي ضؤنيةغ ىةو
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 يةنات وةئ ناْيةضاتييةَوخاب ظطاةز ةي نِطضاو ناْيةوةتوْسِض ةضنطزةغ واويةت
 ٖعضو بريو ةوةَيهطزْةؾيت وةوةيَيهساْ ضةب ةزضاي تيا ناْيةٖاوِضاظ ئيٓطًيعو

 ِضوويإةِضووب ةقػاْ وةئ ٕةطُةزةب فةئَيػت ةن ,ةوةِضووْهطاي ناْيإةتطغييةَ
 ئَيػتا ةيةواْةي و فةبطاب ةنطز خؤيإ نطا َياةضةب بؤ ضيإةب ناتَيو وةوةنطَيتةز
 وةبيسع ًٖيةئ ْاَؤو ةب ضيةؾعةئ و ؾافيعي ويةيِطةث ئايين ظاْاي ةواْةي ْسَيوةٖ

 .نوضزغتاْسا ةي بعأْ ةظياز
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 طةصىةيي ئةمحةد دنتؤس حمةمةد
 مي نوسدطتاٌي ئاييين ئيظالطةسؤني ثيَؼووتشي يةنيَيت صاىاياى
 

و ٖةَيططي ثًةي ثطؤفيػؤضي 1949يةزايهبووي  زنتؤض ستةَةز ئةمحةز طةظْةيي
يةنَيو بوو ية ظاْاو ٖةيهةوتووةناْي َْيو ناضواْي  يةبواضي ؾةضيعةو قاْوٕ,

ظاْايإء خاوةْي ضةْسئ بةضٖةّء ْووغيٓةو يةظؤض ضووةوة ضؤَيي زياض بوو ية 
ّء ٖةغيت ْةتةوايةتيء يةنَيتى ظاْايإ, خعَةتهطزْي ئاييين ثريؤظي ئيػال

ٍَ غةضؤني يةنَييت ظاْايإ ية ئيساضةي غًَيُاْي  2004يةغاَيي و  ضةْسئ غا
و زياضي  و نةغَيهي ؾاضةظا وةظيطي ئةوقاف بووة, ٖةضوةٖا َاَؤغتاي ظاْهؤ

بةضٖةّ بة  18ظَاْي عةضةبيء  بةضٖةَة بة 23خاوةْي  ٖةضَيُي نوضزغتإ بوو.
 ي.ظَاْي نوضز
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ُ         س زنت         ؤض ست
طةظْ   ةيي ضَي   و ي   ة   

ت     ا  1992ي26/11
وة ي       ة  4/7/1995

 6/7/2005َاوةي 
ي   ة  15/2/2010ت   ا 

ئي  ساضةي غ  ًَيُاْي  
غ   ةضؤني ي   ةنَيتى  

  ظاْايإ بووة.

( زنت  ؤض ستةَ  ةز ئةمح  ةز طةظْ  ةيي زواي ْةخؤؾ  يةني زضَي  ص  5/5/2011) ي  ة ضؤشى
زةؾ يت ٖ ةويَيط ب ة خ اى     ي ة ظَي سي خ ؤي ي ة طوْ سي )طةظْ ة( ي ة         ,نؤضي زوايي نطز

 .اغجَيطزض
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 مةال مةمحوود ديَشػةوى
 طةسؤني خويي دووةمي يةنيَتى صاىاياٌ

 عاَط َةال ستُوز زَيطؾةوي
يٓى ئيػ  الَى ي  ة نوضزغ  تإ.  و غ  ةضونى ئَيه  ةتى ظاْاي  اْى ئ  ا ي  ةى ي  ة زاَةظضَيٓ  ةض 

 .ُا نوضزغتاَْيو ٖؤظاْعإ, ئةْساََي خوىل يةنةَى ثةضيةَاَْي ٖةضَيْعيػةض

ْاظَي غ َيكوىل:  
ستُ  وز فٓ  سي 

 عبساهلل

 -1939شيإ: 
18/10/2004 

 زٖؤى
نوضتة شياْاَا 
َةالَ  ةمحووز 

 :زَيطؾةوى

ي ةنى  ةى ية باثريةناْى )َاّ يوغف( ِضؤ, ي زَيطؾةوى ش بٓةَايةنا نوضزثةضوةض بووية
ٖ   ةضةططْط ٖةبووي   ة ٍ ب   ةضةظاْييا ش َريْؿ   يٓا بؤت   إ. زَيطؾ   ةوى شى شياْ   ا خ   ؤ    

و ة ي  َي ن  وضز. ظَيذ  ا ض وةن  و ْعيػ  ةض  ب  ؤ ب  ةضةظاْييا ش ًًَ  ةتَي خ  و   ت  ةضخإ نطب  وو 
و غةضونَي ئَيهةتييا ظاْايَئ ئايٓى ٍ نوضزغ تاَْي, ي إ     ٖؤظاْعإ, ض شى وةنو َةال

 .شى ثَيؿُةضطة و ثةضيةَاْتاض

  :ْعيػةض و ٖؤظاْعإ

ٔ ٍ َةي   ساْا ئ   ةزةبياتَئ ن   وضزى َ   ةال َ   ةمحووز زَيطؾ   ةوى خوةْ   سةظايَي ٖ   ؤظاَْي
زةغ  تجَيها غ ايَئ ؾَيػ  تإ ٖ  ؤظإ    . وى ٍةخ  وئ بووي   دعي طى و خ  اْى و دةط ةض  

 . ٍ ظإ َْيعيها  ْعيػيٓة. نووَةنا ٖؤظاَْئ زةغتٓعيؼ ب ؾوئ خوةظة َٖيالْة
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ظاْه   وا ظاخ   و زيواْ   ا وى ي   ا زةغ   تٓعيؼ 
 .ضاخ زنةت

َي, 1975وا غ  اال غ  هب تايب  ةت ثؿ  تى ْة
الْا سهوَ  ةتا عرياق  َي ن  ةفت ؾ  ةِضَي ْ  ةٖيَ   

ظَ  اَْي ن  وضزى و بَيبٗانطْ  ا ن  ةيتوضَي ظ  ى   
ًًَ  ةتى. ٖ  ةض ز ظ  ى زةَي  سا زَيطؾ  ةوى ز     
ن     ةظت خ     ةباتا ب     ةِضةظاْييا ش ظَ     اَْي و    
نويت     وضَي ن     وضزى. وى ز ثةضتونةنَي     سا  
)َؿ  تاخا ض  يا ش ط  ؤتَٓئ ثَيؿ  ييا", ض  اثا  

( ط    ؤتَٓئ ثَيؿ    يَئ ن    وضزا  1980ي    ةنَي 
 نووَهطْة و ؾطوظة. َؿتاخا ضيا ْةتةْٗا

بةؾةى ططْط ش نةيتوضَي ًًَةتَي نوضز ثاضاغت, بةيهو ئةظ ثةضتووى بوو زةضطةٖ ةى  
 .ثيتةثَيسإ و فَيطبووْا ظَاَْي نوضزى ٍ وى غةضزةَى

و خعَةتهاضَي ئَيهةتييا ظاْايَئ ئايٓى ئيػالَى ٍ زَيطؾةوى وةنو َةال
 :نوضزغتاَْي

: خواْسْا 1961ش ظاِضؤنيٓى تا  •
ى( ٍ ظاْػتَئ ئايٓى )فةقات

َةزضةغا غؤض ٍ دعيطا بؤتإ, 
ٍ َةزضةغا نةيَي ٍ ِضؤشئاظايَي 
زظتًة و ٍ َةزضةغا بةِضؤشنا 

 .غةعسيٓييا ثاضَيعطةٖا زٖؤى

 .ثةمياْطةٖا ظاْػتَئ ئايٓى ٍ زٖؤى 1974تا  1971 •

 زةضضووَي ثوال ٖةؾيَت يا ثةمياْطةٖا ظاْػتَئ ئايٓى 1974 •
 .ا ئايٓى ٍ ئاََيسيَيَاَؤغتا ٍ ثةمياْطةٖ  1975 – 1974 •
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 .َةاليَي َعطةفتةنا ؾاضى زوض, ٍ ْاظةِضاغتى عرياقَي  1979 -1975 •

 .َةاليَي َعطةفتا َةظٕ ٍ ظاخو  1987 -1979 •

 .َةال ٍ زةظطَئ ئاظازنطيَئ ؾؤِضةؾَي  1988 -1987 •

 .ئؤضزيطايَئ ثةْاٖبةضَئ نوضز ٍ تطنياو ئرياَْي ءَةال ٍ نةَح  1990 -1988 •

 .َةال ٍ َعطةفتَئ ظاخو و ثاؾإ زٖوى  1997 -1990 •
 .و مسيٓاضطَيط ٍ نوييصا ؾةضيعةتَي ٍ ظاْهوا زٖوىواْةبَيص  2003 -1995 •
 .ئةْساََي بوضزَي ِضاوَيصناضَي نوييصا ؾةضيعَي ٍ زٖوى  --- -1996 •

 َي زَيطؾةوى يةى بووية ش زاَةظضَيٓةضَئ ئَيهةتييا ظاْايَئ ئاييَن1971ٍ غاال 
 .ئيػالََي ٍ نوضزغتاَْي

َي 1987ٍ غ              اال 
زَيطؾةوى ثةيوةْ سى  
ن   ط زن   ةٍ ؾؤِضةؾ   ا   
نوضزى و داضةى زيرت 
ب     وو ثَيؿ     ُةضطة. ٍ 
ٖ             ةَإ غ             اٍ  
زَيطؾ       ةوى زط       ةٍ  
ض    ةْس َاَؤغ    تايةى  

ثؿتى ئةْفايَئ .زيرت يَئ ئاييَن ئيػالََي يكَي زٖوى يَي ئَيهةتييا ظاْايإ زاَةظضاْس
ٖب  ةض ٍ تطني  ا و ئرياْ  َي. ٍ ئرياْ  َي ئَيه  ةتييا ظاْ  ايَئ    َي زَيطؾ  ةوى ب  وو ثةْا 1988

 .و ٖات ٖةيبصاضتٔ بؤ غةضوناتييا ظَي ئَيهةتيَيئاييَن ئيػالََي زووباضة ظْسى نط

َي زَيطؾةوى ِضويَي غةضةنى طَيطا بؤ ئةصتاَساْا نوْططَي 1991ثؿتى ِضاثةضيٓا 
 .تى ظاْاياْى ئايٓى ئيػالَى ية نوضزغتإئَيهططتٓا يةنَي

, زٖات ٖةيبصاضتٔ بؤ دَيطط, يإ 2003ثؿتى نوْططَي ئَيهططتيَن و تا غاال 
 .غةضؤى بؤ ئَيهةتييا ظاْايَئ ئاييَن ئيػالََي
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 . َةنتةبا تةْفيعى يا ظَي ئَيهةتيَي  َي ئةْساّ بوو 2004ٍتانو وةغةض نطى ٍ غاال 

َى نوضزغتإ: زَيطؾةوى خوزاَْي ئيُتياظا طؤظاضا ئَيهةتييا ظاْاياْى ئاييٓى ئيػال
 .و ثَيسا. يةى بووية ش طؤتاضْعيػةضَئ ظَي طؤظاضَي(1993) 3زةْطَي ظاْا", ش ٖصَاضا"

 :ثَيؿُةضطة و ثةيةَاْتاض

َي بووي ة ئةْ ساََي ث اضتى زمي ونطاتى نوضزغ تإ. ٍ غ اال       1956زَيطؾةوى ٍ غ اال  
َي, زط  ةٍ َ  ةال سةَ  سى غ  ةيةفى, ض  ووية بةغ  سا ب  ؤ ثَيؿ  واظى و غ  ةضةزاْا         1959

ئَي  و ش يةن  ةّ ثَيؿ  ُةضطةيَئ ؾوِضةؾ  ا َ  ةظْا ًًَ  ةتَي   1961ب  اضظاْيَي ب  اب. ٍ غ  اال 
َي بووي   ة قاغ   سَي ب   اضظاْى ب   ؤ زيتٓ   ا نةغ   ايةتيَئ     1961ن   وضز بووي   ة. ٍ غ   اال   

نوضزث  ةضوةضَئ ِضؤشئاظ  ايَي نوضزغ  تاَْي. بةؾ  ساضييا ؾ  ةضَي َ  ةتني نطيي  ة ٍ غ  اال        
ةمياْطةٖا ن ازضَئ ث اضتى زمي ونطاتى    , يا ث1971َي. زةضضووَي خوال زووَي, 1963

َي ثةيوةْ   سى ب ؾوضةؾ   ا ط   والَْي نطيي   ة. ٍ ِضؤشاْ   َئ 1987نوضزغ  تاْة. ٍ غ   اال  
ئ                     ةْفاٍ و 
ثةْاٖب       ةضيَي ٍ 
تطني   ا و ئرياْ   َي  
غ                        تويٓا 
خ           وةِضاططى و 
بةخؿيٓا ئؤََيسا 
غ               ةضنةفتٓا 
ن                        وضزَئ 
"َٗادط" بووية. 

ا, ب غةضنَيؿ   ييا غ   ةضوى َي بةؾ   ساضى نطيي   ة ز "زاغ   تاْا ن   وضا"ز 1990ٍ غ   اال 
ت    ا وةغ    ةضا زوَ    اٖيَي ئةْ    ساََي ثةضي    ةَاَْي     1992َةغ    عوز ب    اضظاْى. ٍ غ    اال   

 .نوضزغتاَْي بووية
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 مةال طعيذ مةال ويظى مةال عبذاهلل طشتهىمامؤطتا 
 طةسؤني ثيَؼووتشي يةنيَتى صاىاياٌ

 
َاَوغتا َةال غ ةعيس ن وِضى َ ةال وةيػ ى     

ططته         ى ي  ن         وِضى َ         ةال عب         ساهلل  
ْيؿ   تُاْجةضوةض ء بٓةَاَيةي   ةنى ئ   اييٓى ية

يةطوْ   سى ططته   ى زَوَي   ى  (1937يةغ   اَيى)
ضوغ  تى زةظ   ةضى باَيةناي   ةتى يةبٓةَاَي   ةى  
ْةوةى ظاْ اى ط ةوضةو ْ اوزاضى طةيةن ةَإ     

 .)ئنب وئازةّ (يةزايو بووة

َاَوغ       تاى خوايَيد       َوف ب       وو ٖ       ةض    
يةطوْسةن    ةى )ططت    و( يةخعَ    ةت ب    اونى 
)َ  ةال وةيػ  ى ط  ةوضة( زةغ  تى بةخوَيٓ  سٕ  

وة ض  وْهة س  ودطةى فةقَيياي  ةتى   ن  طزوة,
ةن  اْى عً  وَى ؾ  ةضعى ي  ةّ  ززوة َاَوغ  تا ظَوضب  ةى َاوٖ  ةض يةطوْسةن  ةى خَوي  إ ب  

ٓ    سوة س    ودطة يةخعَ    ةت ب    اونى ضةمح    ةتى وٖةْ    سَيو يةَوغ    تةعيسةناْى خويَ  
بةتايبةت ظاْػتة غةضةتاناْى وةى ثةضتونى)عواٌَ ادتطداْى(و )أمنوشز(و)نافية( 
تا زةطاتة)اع ادتواَ ع( و ئ ةو ظاْػ تاْةى ئ ةو ن ات ططْط ى ي إ ثَي سةزضا بَوي ة ي ة           

 .( ية خعَةت باونى)َةال وةيػى طةوضة(ئيذاظةى عيًُى وةضططتوة1968غاَيى)
ِضووى يةْاسي  ةى )طةالَي  ة( ن   طزوة    ةن   ةيإبٓةَاَي (1975ت  ا  1970غ  اَيى )  َْيوإي  ة 

 1975َاوةي   ةى ي   ةوَى َاوْةت   ةوة ,ئيٓذ   ا وةى خ   ةَيهى ئ   ةو غ   ةضزةّ يةغ   اَيى )       
( بٓةَاَيةن  ةيإ نةوتَوت  ة ب  ةض َٖيطؾ  ى زِضْساْ  ةى ِضاطواغ  نت و يةْاوض  ةى       1979ت  ا
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)ايؿ   اَية(ى غ   ةض ب   ةثاضَيعطاى ْةد   ةف ي   ة باؾ   ووضى ع   ريام ْيؿ   تةدَى بووْ   ة      
ي  ةناتى َاْ  ةوةى ي  ةّ ْاوض  ةية وةى ثيؿ  ةى بٓةَاَيةن  ةى خ  ةضيهى    تةوة,َاَوغ  تا

ئاََوشطاضى وناضى َةاليةتى ب وة,زواتط طواغ رتاوْةتةوة ب َو ْاسي ةى زياْ اى ق ةظاى       
غَوضإ زواى ْيؿتةدَى ب ووْى ي ةّ ؾاضَوض هةية ئةبَيت ة ث َيـ ْوَي صو ووت اضخوَيٓى        

 .َعطةوتى طةوضةى زياْا
نةغ َيو   طاى ِضَيعو خوؾةويػ تى خ ةَيو ب وو ٖ ةَوو    يَيدَوف بوو دَياَاَوغتاى خو

ٖةضزةّ تةْاْةت يةناتة ْاخَوف  سةظى يةئاؾٓايةتى وزَوغتايةتى َاَوغتا نطزوة,
ٖيض  ,ةوبَيٓةوايإ بو ِضَوشطاضى قاتوو قوضيـ زا َاَيى َاَوغتا ؾوَيٓى ٖةشاضإ و و

ةقَى ن    ات الي    ةْى تةزضيػ    ى ف    ةضاََوف ْ    ةنطزبوو بَوي    ة ض    ةْسئ قووت    ابى وف     
يةغ  ةضزةَى دي  ا دي  ازا ب  َو فَيطب  ووْى ظاْػ  ت وظاْي  اضى ِضووي  إ ي  َي زةن  طز ت  طؽ   

وتَوقاْسْى ِضشَيُ ى ب ةعؼ ْ ةيتواْى ِضَيط ة ي ة      
 1981تةزضيؼ بططَيت بَو ية ية َْيوإ غ اَيى) 

( نَوَةَي     ة قووتابي     ةنى  1986(ت     ا غ     اَيى) 
بةتواْا يةَعط ةوتى ط ةوضةى زياْ ا يةخعَ ةت     

ؼ وزةضؽ خوَيٓسٕ َاَوغتا خةضيهى تةزضي
 .بووٕ

سهوَ      ةتى نوضزغ      تإ يةضَيط      ةى  زوات      ط
وةظاضةت     ى ئ     ةوقاف وناضووب     اضى ئ     اييٓى  
ٖةغتا بةزاَةظضاْسْى ض ةْسئ قووتاغاْ ةى   
ئ    ايٓى يةؾاضوؾاضَوض    هةناْى نوضزغ    تإ,  
نةيةغ  ةض زاوان  اضى وثَيؿ  ٓياضى َ  ةضسووَى  

يةن  ةَني د  اض   (ب  َو1992َاَوغ  تا يةغ  اَيى ) 
زةَى ئيػ      الَى قوتاغاْ      ةى ئ      ينب وئ      ا  

يةغ            َوضإ نطاي            ةوة ن            ة زوات            ط   
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بةْ   سى  وة َ   ةيوب    ء(ب   وو ب   ة زواْاوةْ   سى ئ   ني وئ   ازةَى ئيػ   الَى 1998يةغ   اَيى)
 ..ثَيطةياْسْى ضةْسئ قووتابى وَاَوغتاى يَيٗاتوو

ية ناضي ضَيهدطاوةييـ َاَؤغتا بةشزاضي نؤْططةي يةن ةَي زاَةظضاْ سْي ي ةنَييت    
ةبَيت  ة غ  ةضؤني يَيصْ  ةي ناضوب  اضي ف  ةقَيياْي     ظاْاي  إ زةبَي  تء زواي ن  ؤْططةف ز  

 نوضزغتإ.
ٖةضوةٖا يةبةض يَيٗاتووييء ظاْاييء ٖةغ يت ب ةضظي خعَ ةتء ْيؿ تُاْجةضوةضي ي ة      

ٖ  ةويَيطو ت  ا   -زةبَيت  ة غ  ةضؤني ي  ةنَيتى ظاْاي  اْي ئ  اييين ئيػ  الَي    1996ي9ي6
عَ ةت  يةو ئةضنة بةضزةواّ زةبَيت و ضةْسئ ضاالنيء ناضو ث طؤشةو خ  1997ي3ي1

 بةضاَبةض يةنَييت ظاْايإ ئةصتاّ زةزات.
ي ةزواى بةئ ةصتاّ طةياْ سْى ْوَي صى ب ةياْى زَي ة        13/3/1997ية بةضواضى  بةزاخةوة

ء طةِضاي ةوة زوا َ ةْعَيي خ ؤيء ي ة ؾ اضي غ ؤضإ ب ةخاى        طةوضةنةى ية يَيسإ نةوت
 غجَيطزاوة.

غةعيس َةال وةيػي ططتهيَاَؤغتا َةال   
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 طايَيادي منيةٍدماةث ةوةتةحوسم ةب
 طرمةِراد رزةب كوردشتان ئيصالمي يينئازاناياني  كَييتةي

  ضةَطةَاَيي عةبسوذتةنيِ ئةَني ستُس َةال
 ظاْايإ يةنَييت ثَيؿوتطي غةضؤني

 

 ةبة ن ةخؤَ ََيصويي ْيؿتيُاْيء ئايينء ضنيةئ
ظاْاياْي  نَييتةغاَييازي ي َنيةٖصتاةث ةوةتةسوضَ
 ..ططّةِضاز ضظةب نوضزغتإ ئيػالَي ئايين

 ئايينظاْاياْي  َووةٖةي يثريؤظباي ةوةْاخةي 
 تيةمحةغًَاوو ض ّ,ةنةز نوضزغتإ ئيػالَي

طياْي  ةن َْيطّةز ةظاْاياْ وةئبؤ طياْي  ضزطاضةضوةث
ْيؿتيُاْسا  ءٍةطء ئائ تيةخعَةخؤيإ ي

 نطز. فةثَيؿه
 ةيؿتٓةْيؿتيُاْسا ط وةوةتةْ ءزئ يةِضَيطةي ةن يةظاْاياْ وةئ ترتيـةتايب ظؤض 

 َطإةْ ضزوةٖ يسإٖةؾ ووضزةٖ ئاغاي ةمنوْ ىةو ,تةازٖة(ي ؾةبةضتة)َ
 ٍَةطةي ,نؤضى ةَعةعبسايطمحٔ س الةَ ءْاويةعبسايطمحٔ ط الةَاَؤغتايإ َ

 .خريةنوضزغتاْسا يازيإ ب يساْيٖةؾ ّةضدةغ
 َوةٖةنوضز, ي اليةَ ْطيةز ةَيؿةٖ واضّةئوََيس ةوةؾةؾهؤزاض ةبؤْ ّةب ضةٖ 

و  سطيِة))ت ةي ناْسا,ةغياغي ةَيوَيػتةٖ وَوةٖةي ناْسا,ةبؤْ َوةٖةناْسا, يةبواض
ٍَ ءخاى ضةغةزاطري نطزَْيو زا ي ءّةظوَيِ و غت ةدؤض َوةٖ(( نطزْي دطيِةت  ءَا

 ةض ي بيػرتاو بٔ دا ْطيةز َيوَيػيتةْٖي ةخاو ةنوضز زيَيطاْ ناْيةضعيةؾ ةَاف
 بَيت ةوةاْنةخاَ ْونيةي ,ةوةناْةِضؤش ْاَ يةضةالث ةي ,ةوةناْةتوةبًَٓسطؤي َعط

 ئإقوض تيةئاي يةنةثريؤظ ةغوَيٓس َيططيةٖنوضز  اليةَ ْطيةز ةَيؿةٖضؤٕ  ىةو
 ((ٕ.ٚايكًِ َٚاٜػططٕٚ)): َوَيتضةفةز ةن ةبوو
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 ِضَيعي ظؤضّ. ٍَةطةي
 ةّ بوْ       ةض ب       ٖ       ة

ىل ةٖ    ة, ب   ةوةث  ريوظ 
 ةظامن ن    ةْى زةَ    ةت
(cvشيامن ي )ي ازى  ة 
َني ةصتاٖ                     ةث

يازى غ                            ايَ 
 َاْ        ساةنةضيهدطاو

 ة:وةبهطيت اوبًَ
 ْاوّ : ستُس اَني عبساذتهيِ ستُس ْاغطاو بة ) َةال ستةَةز ئةَني ضةَطةَاَيى (

ٍَء1947يهبووى غاَيى )زاية ( ظاْػتة ٖةَيططى)ئيذاظةى عيًُى ( ضةَطةَا
 .ئايٓيةنإ

(غاَييسا ثةيوةْسيِ بة ؾؤضؾى ئةيًويةوة نطزوة, ية 15يةتةَةْى )( : 1962غاَيى )
ةََيطط , تةطةضإ , ؾةِضةناْى ؾيوة غووضو زةوضوبةضى ضاالنيةناْى ؾةِضى)غري

 .ضةَطةَاَيسا( بةؾساضيِ نطزوة
ٍَ باَيى َةنتةبى غياغيسا ضووَةتة ئَيطإ , ٖةض يةوَيـ ٖةَإ (: 1964)غاَيى يةطة

ٍَ )خوىل ضاَياضى  .زةوضةى غياغي(ّ بيٓيوةو ظَاْى فاضغيِ خوَيٓسوة  -غا
ة ئَيطإ زةغتِ نطزَوتةوة بة خوَيٓسٕ ية ظاْػتة زواى طةِضاْةوةَإ ي(: 1965غاَيى )

 .ئايٓيةنإ ,زواى تةواونطزْى )ئيذاظةى عيًُيِ ( وةضططتوة 
بةؾساضى ٖةَيبصاضزْى ضَيهدطاوى )يةنَيتى ظاْايإ(ّ نطزوةو بة (: 1970غاَيى) 

(ى نةضنوى وزواتطيـ بة ئةْساَى ييصْةى قةظاى نةضنوى 5ئةْساَى ناضطَيطى يكى )
 .طزضاوّ ٖةَيبصَي
غةضيكى عةغهةضى  ء(ى نةضنوى5غهطتَيطى يكى )(: 1975تا 1972غاَيى)

)ثَيؿُةضطةناْى( غةض بةيةنَيتى ظاْايإ بووّ ية ٖةَإ يل, بةؾساضى ضةْسةٖا 
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ضاالنيةناْى ئةوناتةّ نطزوة نة ططْطرتيٓيإ ))ؾةِضى ؾاوى قازضنةضةّ( و 
ةَاضؤ زضابوو ية اليةٕ زةضباظنطزْى غةضيكَيهى ئةو ناتة نةيةؾةِضةنةزا ط

))داؾةناْى ئةو ناتةوة (( بةٖؤى ئةّ ضاالنييةوة يةاليةٕ باضةطاى باضظاْييةوة 
  .خةآلت نطاوّ 

(ية طوْسى )قوية(ْيؿتة دَيبووّ )اَاّ و خطيب (ى 1975زواى ٖةضةغى )غاَيى 
ئةوَي بووّ, خوَيٓسْطايةنِ بؤ ْةخوَيٓسةواضةناْى طوْسةنة نطزةوةو ٖةضضى 

ؾةضعى و نؤَةآليةتى ْاوضةنة ٖةبوواية و وةئةواْةف نةيةاليةٕ بطاياْى نَيؿةى 
)ثَيؿُةضطة( بةضةو ِضووى َٓيإ بهطزايةتةوة ضاضةغةضّ زةنطز, ٖةتا غاَيى ) 

ٍَ و يةوَيـ ووتاض خوَئ بووّ 1985  .( زواى ِضوخاْى طوْسةنةَإ ٖامتة ضةَطةَا
ٍَ ِضاثةِضيٓى طةيةنةَاْسا( : 1991غاَيى)  بة بَي زوانةوتٔ باضةطاى )يةنَيتى  يةطة

ظاْايإ (ّ نطزوةتةوة و ظاْاياْى ئايٓيِ  ية غةضتاغةضى نوضزغتاْسا نؤنطزوةتةوة 
 0بة ٖاوناضى و ضاوزَيطى )دةْابى َاّ دةالٍ( 

غةضثةضؾتى نؤْططةى )يةنَيتى :  20/11/1991ية 
ظاْايإ( ّ نطزوةو بة ئةْساَى َةنتةبى تةْفيعى و 

 .)يةنَيتى ظاْايإ ( ٖةَيبصَيطزضاّ  دَيططى غةضؤنى
ططةى بةؾساضى يةنةَني نؤْ:  27/1/1992ية 

( بووّ ووتاضى )يةنَيتى ْيؿتُاْى نوضزغتإ
)يةنَيتى ظاْاياْى نوضزغتإ(ّ  ثَيؿهةف نطزووة 
و خاوةْى ثَيؿٓياضى )ِضاظى بووْى اليةْةنإ بة 

 .ئةصتاَى ٖةَيبصاضزْةنإ(بووّ 
( بؤ ئةْساََيتى يةنَيتى ْيؿتُاْى نوضزغتإ تى)ية غةض ييػ: 19/5/1992

 ةضيةَاْى نوضزغتإ ٖةَيبصَيطزضاّ.يةنةَني ث
( ية ئةَةضيهاى ب انوض  نطزوة ية )نؤَةَيةى ئيػالَى نوضزبةؾساضيِ (: 1993غاَيى )

وةى ئةْ  ساَى زةغ  تةى ب  اآلى نؤَةَيةن  ةو وةى غ  ةضؤنى يك  ى نوضزغ  تاْى عَي  طام      
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زةغت بةناض بووّ, 
َي   ى ئ   ةّ  ٖ   ةض ي   ة ضِ 

نؤَةَيةي                    ةوة 
 تواْيوَة : 

َعط                    ةوتى  _
, ط  ةوضةى ق  ةآلزظيَ 

ٖ   ةضزوو َعط   ةوتى 
ط    ةوضةى ض    ؤَإ, 
َعطةوت               ةناْى 
ئ                   اوةنوضتَى, 

    ِ ْؤشةْهطزْ     ةوة  ءَعط     ةوتى ياخػ     ةَةض, َعط     ةوتى ؾيواؾ     ؤى بٓي     ات بٓ     َي
 .)تةعُري(نطزْى َةضقةزى ؾَيذ نانة سةَةى ؾةزةَية دَى بةدَى بهةّ 

(يةى ًَيؤٕ و غَي غةزو  ثةصتا 1350000طزْى بِطى ) زابيٓهطزٕ و زابةؾه _
ٍَ  ءٖةظاض زيٓاضى غويػطى بؤ ثامشاوةى ئةْفايةنإ ية غٓوضى ضةَطةَا

 قةاَلغَيونة.

(غةز ٖةظاض زيٓاضى غويػطى بؤ 100000زابةؾهطزْى ) ءزابيٓهطزٕ _
 .ؾةٖيساْى غٓوضى ٖةويَيط 

غعوزية ية ئةَةضيها  ئةّ بوزداْةف يةِضَيى )بةْسةض بٔ غوَيتإ ( غةفريى
تةضخاْهطابوو يةِضَيى )ؾَيذ غطاز ايسئ ْةقؿبةْسى ( بةئاطازاضى دةْابى َاّ 

 .دةالٍ و ناى نؤغطةت بووة 
ٖةَوو ئةَاْة ناضيطةضى )ئيذابى( ٖةبوو ية ثتةونطزْى ثةيوةْسى ِضايةَيةى  _
 . َيوإ خةَيهو )ى.ٕ.ى( يةو ناتةزاْ

ساّ ثةضيةَاْاْةى نة زةغتٓيؿإ نطائ  بؤ : يةنَيو بووّ يةو ئة1/5/1994ْية 
 ئاغايى نطزْةوةى ؾةضى ْاوخؤ.
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(ثاضَيعطاى نؤَةآليةتى ءِضؤؾٓبريى: بةؾساضى نؤ ْططةى )29/12/1995 ية
                                                                          .نةضنونِ نطزوة و بةئةْساَى َةنتةبى تةْفيعى ٖةَيبصَيطزضاّ 

(ضؤش)َإ(َإ 101(: يةنَيو بووّ يةو ئةْساّ ثةضيةَاْاْةى نة )1996ية غاَيى )
 ططت ية تةالضى ثةضيةَاْسا زشى ؾةضى ْاوخؤ .

/ئاب ( زةْطُإ 31ٖةضيةٖةَإ غاَيسا يةنَيو بووّ يةو ئةْساّ ثةضيةَاْاْةى زواى )
ء ْةية تطغى ى نةؽ( نطزْةوةى ثةضيةَإ ية شَيط زضومشى )ْةبةثطغزا بؤ )تةَسيس

(( زةْط ئةزةئ بؤ زضَيصنطزْةوةى ثةضيةَإ تانو بؤ ََيصوو وةى زضومشى نةؽ
 .(اشا ؾسزٖٚا أضخٝتٗا ٚاشا أضخٖٛا ؾسزتٗا: )زةَيَيت)ؾةعطةى َةعاوية( وابَيت, نة

(: َ   ٔ 1997ي   ة غ   اَيى ) 
ي        ةنَيو ب        ووّ ي        ةو   
ٖةظاآلْةى بةضةو )ييبيا ( 
ب        ةِضَي ن        ةوتني ب        ة   

ظضاْ    سْى َةبةغ    تى زاَة
سعبَي   و ب   ةْاوى )سعب   ى 
اٗ     وضى نوضزغ     تاْى  

((ب  ةآلّ ث  اف َاْ  ةوةَإ  
ي       ة ت       اضإ بؤَ       اوةى  

(َ       اْط ٖةضض       ةْسة  2)
غ          ةفاضةتى )ييبي          ا( 
زاواي           إ زةن           طز و  
خؤمش                                         إ 
ٖةوَيُاْسا..ثةيوةْسيةناْ

ى خؤمش    إ ي    ة ت    اضإ   
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   ٔ .. ٖاوناضيإ نطزئ بةآلّ بة زاخةوة بة ٖؤى غياغةتى ئيكًيُ ةوة ِضَيط ةيإ ْ ةزاي
, ئَيػ    تاف ٔئَيُ    ةف زواى طةِضاْ    ةوةَإ ب    ؤ نوضزغ    تإ يَي    ى ب    َي زةْ    ط ب    وي   

 يازاؾتٓاَةنةو زاوانطزْةناْى ييبياّ الَاوة..
(: ي   ة ثَيٓذ   ةَني ن   ؤْططةى ي   ةنَيتى ظاْاي   اْى ئ   ايٓى ئيػ   الَى    1999ي   ة غ   اَيى )

نوضزغتإ ية غٓوضى )يةنَيتى ْيؿتُاْى نوضزغ تإ ( ب ؤ غ ةضؤنايةتى ضَيهد طاوة     
 (, ية َاوةى ئةّ ؾةف غاَيةزا:2005ةَيبصَيطزضاّ, بةضزةواّ بووّ تا غاَيى )نة ٖ

   ّ وغ  تافةى ثَيه  ةوة  ئة ءظاْاي  اْى ئ  ايٓى نوضزغ  تإ بةغةضثةضؾ  تيو ضَيُٓ  ايي خ  ؤ
(داض ضَيجَيواْي إ ن طزوة زشى به وشاْى ن وضزو تاواْب اضاْى      3, ظاْاياْى ئايٓى )بوئ

نطزْ   ةوة و بةيآْاَ   ةو زةي   إ ت   و  نؤبوْ   ةوة و بآلو ئ   ةّ غ   ةضزةَة, غ   ةزإ ن   ؤضو
َيصيٓةوةى ئايٓى و نؤَةآليةتيُإ ثَيؿ هةف ن طزوة .. ن ة ئةضؾ يفةناْى الى خ ؤّ      

 .ثاضَيعضاوة
بةؾساضى غياظزة ٖةَني نؤْططةى ديٗاْى يةنططتٓى ئيػالَيِ  (:2000غاَيى)

ٌ ايٛحس٠ تعٜنطزوة ية تاضإ ية وتاضَيهسا نَيؿةى طةىل نوضزّ ية شَيط ْاوْيؿاْى )
(ْوَيٓةضاْى ديٗاْسا ضواضةَني ووتاض 63(( ثَيؿهةف نطز يةْاو )اآلالّ ٚحتكل اآلَاٍ

ٖي ئَيُة بوو, ية باتى ٖةَوو طةالْى عَيطام يةقةَيةَسضا, ٖةضوةٖا يةٖةَإ غاَيسا  
 ئةْساَى زووةَني نؤْططةى )ى.ٕ.ى( بووّ.

وة )وتاضَيهِ بةؾساضى نؤْططةيةنى ئيػالَيِ ية َةنةى ثريؤظ نطز(: 2002)غاَيى
(( ثَيؿهةف نطزوة نة دَيي االضٖاب ف٢ ْعط االغالّ دطمي١ التغتفطية شَيط ْاوى()

.. ( بوواجملًؼ االع٢ً يًجٛض٠ االغال١َٝبةتايبةت ) ءضةظاَةْسى ئاَازةبوإ
 ئَيػتاف ناغَيتى ووتاضةنةّ الَاوة .

ٍَ بةؾساضى ) ثاْعةٖةَني  _ (ّ َىنؤْططةى ديٗاْى يةنططتٓى ئيػالٖةَإ غا
 .نطزوة يةتاضإ 

غيس عًى غيػتاْى(ّ  ٥ا١ٜ اهلل ايعع٢ُ(: غةضزاْى )غةَاسةتى 2004غاَيى)
يازاؾتٓاَةيةنِ بةواشووى  َيَيو ية غتافى ثَيؿوى ظاْايإ..نطزوة بة ٖاوِضَيتى نؤَة
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( َةالى  نوضز ثَيؿهةف نطزوة غةباضةت بةْاوضةى تةعطيب نطاو و 1292)
غيس  ٥ا١ٜ اهلل ايعع٢ُطفتوطؤى ضطو ثِط )غةَاسةتى زابطاوةناْى نوضزغتإ زواى 

بة  ءعًى غيػتاْى( وةى َةضدةعَيهى زيٓى ؾيعة بة ٖةَوو قةضاسةتَيو
قشيض ( ثؿتطريى يةيازاؾتٓاَةنة نطزو بؤ يةنةّ اليف اىل ايٝا٤ حل ووؾةى)َٔ ا

ة, داض يـ ية شياْيسا ضاظى بوو وَيٓةى يةطةَيبطريَيت, نة ئَيػتا الى َٔ ثاضَيعضاو
ٖةضوةٖا زاواى يَيبوضزْى ية نوضز نطزو غآلوى بؤ طةىل نوضز ودةْابى َاّ دةالٍ 

 .و قيازةناْى نوضز بةئَيُة زاو بة ْوَيٓةضَيهى خؤيسا ٖةْاضز
بةؾساضى ضواضةَني نؤْططةى ديٗاْيِ ية تاضإ نطزوة نةيةشَيط (: 2009غاَيى )

وّ, بةْسة ووتاضَيهِ ْاوْيؿاْى )ثاَيجؿتى نطزْى نَيؿةى فةيةغتني( بةؾساضب
ٚقبا٥ٌ يتعاضفٛا إٕ انطَهِ عٓساهلل ثَيؿهةف نطز ية شَيط زضومشى)ودعًٓانِ ؾعوبا 

 .( ئَيػتا زةقةنةى الى خؤّ ثاضَيعضاوة  أتكانِ
 (:2010غاَيى )

ئةْساَى غَيٗةَني نؤْططةى يةنَيتى ْيؿتُاْى نوضزغتإ بووّ و بةئةْساَى  _
 . ئةصتوَةْى ْاوةْس ٖةَيبصَيطزضاّ

يةٖ   ةَإ غ   اَيسا ي   ة ن   ؤْططةى   _
زووةَ  ى ي  ةنَيتى ثةضي  ةَاْتاضاْى 

 0نوضزغتاْسا بةؾساضيِ نطزوة
ٖ  ةضوةٖا ي  ة ب  واضى ْوغ  يٓةوةزا    
ض         ةْسئ توَيصيٓ         ةوةّ ي          ة   

 ءْيؿ   تُاْى ءبواضةن   اْى ئ   ايٓى
نؤَةآليةتى  بآلونطزَوتةوة  ءغياغى

ع  ةضةبى  ءب  ة ٖ  ةضزوو ظَ  اْى ن  وضزى
 بؤ منوْة :

 زوية ايكاْوٕ . -1

ٍَ ؾَي ذ َػتةفا غريز َوفيت بوغٓةو ٖطغويةطة  
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َواظْ   ة ب   ني ايف   طيكني  -2
 .ػهطئوضداٍ اَع

سك     وم اَ     طأة ف     ى   -3
 .االغالّ

ف      ى  ايطــــــالمْع      ِ. -4
االغ                                          الّ 

 !.,ويهٔسايطدٌبي

االغ      الّ واجملتُ      ع   -5
 ايهطزى.

 االغالّ بني أالقاية واَعاقطة. -6

 زضوؽ َٔ غرية ايطغوٍ )ص(. -7

 نػاضقى أسيأيٓا. غاضقوا أَواتٓا....   -8

 َٔ ِٖ أٌٖ ايػٓة و ادتُاعة. -9

 ةنيةناْى سونِ ية ئيػالَسا.ئاَاصتة غةض -10

 وةضطَيِطاو.–ئيػالّ و نوضزةواضى  -11

 نَي زةَيَيت ْاوى نوضزى سةضاَة ؟ -12

 ئةوغةضزةَةى َوقاوةَةت زةْطى ْةبوو !!  -13

 

 

2004ي7ي12نؤبوْةوةي ظاْاياْي نوضز يةطةأل ئايةتويًََا غيػتاْي   

 ٍَ سػٔ غيس امحس خوَةيينيةطة  
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 خضمةتةناىي يةنيَتى صاىاياىى ئاييين ئيظالمى نوسدطتاٌ
 تيؼهيَو يةطةس خويي ضواسةو

 َٓيب َةال ستُس ئانطةيي
 ى  هكى ئاكسَى يةكَيتى شاُاياْئةُداًى هيرُةى فةتوا

 

يةنَيتى ظاْايإ خاوةْى ََيصويةنى ثط ية غةضوةضية ية 
خعَةت ئاينيء طةٍء َاَؤغتاياْى ئاييٓى وثاضَيعطاضى 

 نطٕ ية بريو باوةضى خةيهى نوضزغتإ.
ئةّ غاٍ يوبَيًى ظَيطيٓى يازى زاَةظضاْسْيةتى بةّ 

ئاييٓى زةنةئء ٖيوازضاّ ٖةضزةّ بؤْةيةوة طةضَرتئ ثريؤظباى ية َاَؤغتاياْي 
 يةنَيتى ظاْايإء باضةطايةناْى َاىل زووةَى ظاْايإ بيتء زانؤناضى َافيإ بيت.

يةّ بابةت ة ثَيويػ ت ب ؤ    
نة ئاَ اشة ب ة ط ؤْططةى    
ض  واضةَى به  ةّ ن  ة ي  ةّ 
ن                                      ؤْططوة 
نواغ  تٓوةيةنى د  وضى  
بؤ ية ظؤض ب واضة ي ة ضوى   
ضَيهدػ   نتء ض   االنى و  

ى يةنَيتى ظاْايإ و زانونى نطزٕ ية َافةناْى َاَؤغ تاياْى  بة َوئةغةغات نطزْ
ئاييٓى وزضوغت نطزْى بايةخاْةنإء نطزْةوى يل ية ؾاضةناْي تطى نوضزغتإء 

 ضةْسئ بواضى تط. 
بَيطوَإ نؤْططةى ضواضةَى يةنَييت ظاْايإ خاوةٕ غةضوةضييةنى َةظْة ية ضووى 

طزٕ ية َافةناْى َاَؤغتاياْى ْةتوةييء ْيؿتُاْىء ئاييٓىء ثاضَيعطاضى ن
ئاييٓىء خعَةتهطزْى َوغًَُاْإ, ئةغتُة يةّ ضةْس زَيِطةزا بتواْني غةضدةّ ئةو 
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ضاالنياْة تؤَاض بهةئ, بؤية ٖةوَيسةزةئ تةْٗا ٖةْسةى ية ططْهرتئ ناضة زياضةنإ 
 باؽ بهةئ.

زْ  ةوةي ي  ة غ  ةض ئاغ  تى ئ  اييٓىء نؤَةالي  ةتيىء ثَيه  ةوة شي  اْي ئ  اييينء قوَيهط      
ٖةغيت ْيؿتُاْجةضوةضيء زانؤني ية َايف ٖاوَياتيإء زيفاعهطزٕ ية زئء ثَيطةي 
َعط  ةوتء َيٓب  ةضو ست  رياب ٖةَيؿ  ة ٖ  ةوَيى ت  ةواو و واقع  يء ٖاوغ  ةْطي زةزا,       
ثؿ هَيهى زي  اضى ي  ة ض  االنيةناْى ٖ  ةبوء ي  ة ن  اتى ٖةَواضنطزْ  ةوةى ياغ  اى ب  اضي  

نةغَيتى يةنَيتى ظاْايإ ب ة  
اضا ي   ة ط   ةٍ بةؾ   ساضيةنى ن   

يَيصْ        ةنإء نؤبووْ        ةوى 
نؿتيةناْسا دةغتى ية غةض 
ئ  ةوةى زةن  طزةوة ن  ة ْ  ابى   
ياغ      ايةى زةضبط      َيت ن      ة 
 ٍَ ْ    انؤىء زش بَي    ت ي    ة ط    ة

 زةقةناْى قوضئاْى ثريوظ.
وة ية بابةتى غًفةى عةقاضى زواى ئةوةى سهةَةت بِطياضيسا ثَيؿيٓةى خاْووبةضة 

زاواى  19/10/2008ة ْوغطاوةنى ضةمسى ية بسضَيتة ٖاوالتيإ يةنَيتى ظاْايإ ب
البطزْى ئةو ظيازةى نطزو ية نؤتاييسا بة فةضَاْةنى ضةمسى ئةصتوَةْى وةظيطإ 

 بِطياضى البطزْى ئةو ظَيسةيية زضا.
 
 
 
 

 

ئاغايؿى نوضز يةنَيتى  ءية غةض ئاغتى ْةتةوةيي: بةَةبةغتى ثاضاغتٓى ئةَٔ
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بةتايبةتى  ءةضاَبةض ٖةض ثَيؿٗاتَيوظاْايإ بةؾساضيةنى ناضاى ٖةبووية ية ب
ى ياغاي ثةضيةَاْى عَيطاقى ضؤَيةنى َةظْى بيٓى ية 24ضةتهطزْةوةى َازةى 

, وتاضى ٖةيٓيةوة, بؤ ضةتهطزْةوةى ئةو ءضَيهاى بةيآْاَةو ْاضةظايي زةضبطئ
 بؤ غةضنطايةتى نوضز زووثات نطزةوة. بِططةيةو, ثؿتيواْيإ 

ؿةيي: ظةوى بةخؿني بة ظاْاياْى ئاييٓى ية ضَيطاى ضاالنيةنإ ية غةض ئاغتى ثي
وةظاضةتى ئةوقافء ؾاضةواْى ظةوى بة تةواوى ظاْاياْى غٓووضى ٖةويَيطء زٖؤى 

 بةخؿى زواى ئةوةى ضةْس داض بة ضةمسىء غةضةزإ زاوا ية سهوَةت نطا.
ٖةضوةٖا ثَيساطريي ية بةخؿيٓى زةضَايةى تايبةت بة َاَؤغتاياْى ئاييٓىء 

ٍَ َاَؤغتاياْى ئاييٓى ضةظاَة ْسى وةضططتٔ ية غةض ئةصتاَساْى ططَيبةغت ية طة
 خاْةْؿني.

وة ٖةضوةٖا زيفاعهطزٕ ية ظاْاياْى ئاييٓى ٖةَيؿة ية ضَيطاى َةنتةبى تةْفيعىء 
 يكةناْى زيفاعى ية ظاْاياْى ئاييٓى نطزووة.

ايإ ضاالنيةنإ ية بواضى ثةيوةْسىء بةؾساضيهطٕ: بةو ثَييةى يةنيتى ظاْ
ْوَيٓةضايةتى ضيٓةنى ناضاى ْاو دةَاوةضى نوضزغتإ زةنات, ٖةَيؿة ٖةوَييساوة 
ثةيوةْسى تووْس ية طةٍ ْاوخؤو زةضةوة ٖةبيتء بةؾساضى ية زةيإ نؤْططوة 
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 نؤضو ونؤبةْةوةنإ ية زةضةى والت و ْاوةوى والت نطز.
اغتى طؿت نطزْةوةى زةيإ خؤىل بةَٖيعنطزْى َاَؤغتاياْى ئاييٓى ية غةض ئ

 يكةنإ نطزوة.
ية ضوى ثةوةْسيةنإ يةنَيتى ظاْيإ ٖةَيؿة ويػتوويوتى باؾرتئ ثةيوةْسى ية 

 طةٍ زاّ و زةظطايةناْى ْاوخؤى ٖةضَيُى نوضزغتإ ططَى بسات.
زضوغتهطْى باضةطاى َةنتةبى تةْفيعى يةنَيتى ظاْايإ ية ئاناَى ٖةوَية 

نات َةال َةمحةز ئانطةييء بة  بةضزةواَى غةضؤنى يةنَيتى ظاْاياْي ئةو
زةْطةوٖاتٓى سهوَةتى ٖةضَيُى نوضزغتإ بيٓايةنى تايبةتيى طوصتاو ؾياو ية 

 ( َةتطى زوودا  بٓيياتٓطا. 6000ؾوَيَٓٓيهى ية باضو ية غةض ضووبةضى )
ٖةضوةٖا توْطا يكةناْى زٖؤىء ٖةويَيطو غؤضإء ئانطَي بنب بة خاوةْى بيٓايةى 

 ضغتاْى.تايبةتىء ؾياوو ؾا
ية ضوى ٖاوناضى نطزٕ يةنَيتى ظاْيإ بةو 
ئيُهاْياتة نةَةى ية بةض زةغتى زابووة, 
ٖةَيؿة ٖةوَيى زةزا ٖاوناضيهطزْى 

 َاَؤغتاياْى ئاييٓى بسةت.
ية ضوى ضاطةياْسٕ: يةنَيتى ظاْايإ بؤ 
ئةوةى ية وَيوة ثةياَى خؤى بطةيةَْيت 

, ةيةنى تايبةتى بة ضاطةياْسٕ زةزاططْط
ةّ َةبةغتةف ضةْس ضاالنيةنى بؤ ئ

 :ةئةصتاّ زاوة ية واْ
زةضنطزْى طؤظاضى زةْطى ظاْا, نة  -1

 ( شَاضةى ىَل زةضضووة.66زةضضوو )  1992شَاضةى غفطى ية ئازاضى 

ضؤشْاَةى ثةياّ, نة يةنةَني ضؤشْاَةى تايبةت بة ظاْاياْى ئاييٓى بوو زةضنطا,  -2
ى 7ّ بةضاَبةض  21/9/2004 زوو ٖةفتة داضَيو زةضزةضوو, شَاضةى )غفطى( ية
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( شَاضةى يَي 55نؤضى, زةضضوو, تا طؤْططةى ثَيٓذةّ )1425ؾةعباْى 
زةضضووة, يةو ضؤشْاَةية ٖةضيةى ية ز.دةعفةض طواْيء َةال عبساهلل ؾَيطناوةيي 

 ضؤَيَيهي باؾيإ ٖةبوو.

 ktvنطزْةوةى بةضْاَةيةنى تايبةتى ية نةْاَيى ْاوخؤيي نوضزغتإ  -3
 ْى( ثَيؿهةؾة زةنطز.)ز.دةعفةض طوا

بةضْاَةى تاييبةت ية ضازيؤ ية ظؤضبةى يكةناْى يةنَيتى ظاْايإ ية غٓوضى  -4
 يكةناْة خؤياْسا.

 زةضنطزٕ و بة ضاخ طةياْسْى ضةْسئ نتَيب. -5

ٍَ نؤتايي ٖاتين خويي ضواضةّ ية نتَيبَيهي زيهيؤََيٓيت تواْطا   -6 يةطة
 تة ضوو و ضاخء بًَاونطايةوة.ططْطرتئ ناضوضاالنيةناْي يةنَيتى ظاْايإ غطَي

ئةَاْةى غةضةوةو ضةْسئ ضاالنى ططْطى تط ئةصتاّ زضاوة نة ْاتواْطَيت 
ٖةَوويإ ئاَاشة ثَيبهةئ يةّ بابةتةزا ية طوْططةى ضواضةَى يةنَيتى ظاْايإ, 

 زووباضة ثريؤظ بيت يازى ثط ؾهؤى زاَةظضاْسْى يةنَيتى ظاْايإ.
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 صاىىء... صاىاياىى ئايييى ئيظالمىسؤيَى مةال مظتةفاي باس
 خويي ضواضةّ -ئةْساَي َةنتةبي تةْفيعي يةنَيتى ظاْايإ.. َةال دةباض َةْتو

ظؤض ي   ةو ثي   اوة بةِضَيعاْ   ة َ   اوٕ ن   ة ظؤض د   اض َ   ةال       
َػتةفاى باضظاْى َيواْيإ زةبوو, ي اخوز ظياضةتي إ   
زةنطز بؤ ئةو غةضطوظؾتاْةى زةطةِضَيتةوة  ية باضةى 

ٔء ٖ       ةَوويإ سةقيك       ةتٔء ظي       اتطيـ  ضَيعط       طت
ٖةَي   سةطط  , ي   ة ب   اضةى ئ   ةو ثاي   ةء ضَي   عةى َ   ةال ء    
فةقَيياْى نوضزغتإ ٖةيإ بوو يةالى َةال َػ تةفاى  
ب  اضظاْى, ن  ة ظي  اتط ي  ة ض  ةْس غ  ةز ٖ  ةظاض ض  ةنساضء,    
ئةوةْسةف ظياتط ئةْ ساَاْى س عبء ب طازةضى ي ة شَي ط      
 زةغ  ةآلتء ئاضاغ  تةى زةن  طزٕ, ن  ة ئةط  ةض ض  ووباية  

زَييةى ثَيـ ٖةَوو ؾ تَيو ثطغ ياضى َ ةالى طوْسةن ةى زةن طزء, ي ةالى غ ةضةوةى        
خؤى زازةْا وةى نةغَيهى ْاغطاوء بطازةضَيهى نؤٕ ٖةَيؼء نةوتى يةطةأل زةنطز, 
يإ يةو نات ةى ي ة باضةط اى خ ؤى زةب وو ئةط ةض َةالي ةى ي إ ض ةْس فةقَيي ةى ي ةوَي            

ْ  إء, ثَيؿ  واظى يَيسةن  ةزٕء ب  ةثري   بووْاي  ة ي  ة ثَيؿ  ةوةى ط  ةوضة بةضثطغ  اْى زازة  
زاوان  ةيإ زةض  ووء زاخواظي  ةناْى دَيب  ةد، زةن  طزٕ, بؤي  ةف زةبي  ٓني ي  ة ن  اتى     

 ؾؤِضؾى ئةيًوىل َةظٕ شَاضةى فةقَييإ ية ؾوَيٓة ئاظازنطاوةنإ ظؤض ظيازى زةنطز.

َ   ةال َػ   تةفا ي   ةو ضَي   عء سوضَةت   ةى ي   ة َ   ةالء ف   ةقَيياْى زةْ   ا ب   ة خعَ   ةتَيهى        
ئاييٓى زازةْا, ي ةو بِطواي ةف زاب وو ن ة ئةواْ ة يةب ةض ئ ةوةى ٖ ةَيططى         ضاغتةقيٓةى 

ثةياَى خوزايني خياْةت يةطةأل خواى خؤيإ ْانةٕ نةواتة خياْ ةت يةط ةأل خ اىء    
ْيؿتيُاْى خؤؾيإ ْانةٕ, ٖةضوةٖا بة بٓةَاَيةف ئ ةوإ خؤي إ نةغ اْى َطؾ سء     

ى ظؤضزاضاْي إ زةن طزء,   ضَيٓيؿاْسةضى تةضيكةتى ْةقؿ بةْسى ب ووٕء بةضٖةَيػ تهاض   
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ثاضاغ  تٓى َ  افى ٖ  ةشاضء ب  َي زةغ  ةآلتاْيإ ب  ة ئ  ةضنى خؤي  إ زةظاْ  ى, ٖ  ةض بؤي  ة       
ئاناَى ضةطٗةَيططتٔ ضووْة ْاو بواضى غياغ ةتى يَيهةوت ةوةء, ئ ةو ثابةْسبووْ ةى     
ضَيب   اظى ْةقؿ   بةْسىء ئ   ةو ٖ   ةَوو ث   ةضوةضزة ن   طزٕء ثَيطةياْ   سْى ف   ةقَييإ ي   ة       

اضظإ ثَيه  ةوة فانت  ةضء ٖ  ؤى غ  ةضةنى بوويٓ  ة ب  ؤ      س  ودطةء َعط  ةوتى ث  ريؤظى ب     
خوزاثةضغتىء عةزايةتى ؾَيداْى باضظإء زيفاع نطزٕ ي ة ٖ ةشاضء ب ، زةغ ةآلتإ,     
ٖ    ةض ئ    ةوةف ٖ    ةتانو ئ    ةَِطؤ ضؤش ي    ة زواى ضؤش ظي    اتطء ظي    اتطيـ د    ةَاوةضى    
نوضزغ  تإ غ  ةضى خ  ؤى زازةْ  ،ء زةيه  ا ب  ة قؤض  ى قوضب  اْى ئ  ةو بٓةَاَيةي  ةء, ي  ةو 

ٕ نة ت ةْٗا ئةواْ ةٕ ط ةىل ن وضز بتواْ ، خؤي إ تةغ ًيِ به اء ي ة ثاؾ ة ِضؤشى           بِطواية
 خؤى ْةتطغ،.

ٖةض ية زضَيصةى ضؤَيى بةضظى َةال َػتةفاى باضظاْى ئةوة ب وو ن ة ئ ةَطى ن طز زةب ،      
ئ   ةو  21/9/19970ظاْاي   اْى ئ   اييٓيـ يةنَيتي   ةنيإ ٖ   ةبَيت ي   ة ئ   ةصتاَيـ ي   ة     

ؤي  إ بةغ  تء ي  ةنَيتى ظاْاي  اْى ئ  اييٓى     ضَيهد  طاوة زاَ  ةظضاء يةن  ةّ ن  ؤْططةى خ   
ئيػالَى نوضزغتإ ٖاتة ئاضاوة, ناتَيهيـ زاواى َؤَيةتى ضَيهدطاوةيى بؤ يةنَيتى 
ظاْاي  اْى ئ  اييٓى ئيػ  الَى نوضزغ  تإ ن  طا وةى ضَيهدطاوَيه  ى تايب  ةت ب  ة ظاْاي  اْى  

ْى بة ئاييٓى سهوَةتى عَيطاقى َؤَيةتى ثَيٓةزإ, بةآلّ دةْابى َةال َػتةفاى باضظا
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 ضاؾهاوى فةضَووى: َٔ َؤَيةتتإ ثَيسةزةّ نة زةغت بة ناض بٔ.

( ي ة ْووغ طاوَيهيسا ب ؤ ئةمح ةز سةغ ةٕ ب ةنطى غ ةضؤى        27/4/1970ٖ ةضوةٖا ي ة )  
نؤَ  اضى عَي  طا قً  ة ب  اضةى ف  ةقَيياْى نوضزغ  تإ ي  ة ْوغ  طاوةنةى ٖ  اتبوو )ب  ةِضَيع         

ف ةقَييإ زةن ةئ, ئةط ةض     غةضؤى نؤَاض, ئَيُة ضةْسةٖا غاَية خعَةتى ئاينيء َ ةالو 
َاوةي   إ ْ   ةزةٕ خوَيٓ   سْيإ ت   ةواو به   ةٕ, ئَيُ   ة خؤَ   إ وا ئةن   ةئ زضَي   صة ب   ة         
خوَيٓسْةنةيإ بسةٕ( بة زةقة تووْسة َةال َػتةفاى باضظاْى زاواى َ افى ف ةقَيياْى   
نوضزى نطزء, غةضؤى نؤَاضى عَيطاقى ية ناتى طةيؿتٓة ئةو ضغتةية طووتى )ئَيُة 

 ( وا زياض بوو ظؤضى ث، ْاخؤف بوو.1نيء ثياوى ئاييٓني)بٓةَاَيةى ئاي

دةْابى غةضؤى َةغعوز باضظاْى زةطَيِطَيتةوة نة داضَيو َةال َػتةفاى باضظاْى ي َيِ  
ت  ووِضة ب  ووة, ئ  ةويـ يةغ  ةض َةالي  ةى, ن  ة َاَؤغ  تايةى ب  ة خ  ؤيء غ  ، فةقَيي  ةوة   

و, ضَيه  ةوت ٖ  اتبووة قةغ  ط , زوو غ  ، ضؤش ي  ةو  ب  وو َ  ةال َػ  تةفا ْ  ةيعاْي ب  و     
َاَؤغتا يةغ ةض ضَيط ا زةب ،, وة َ ةال َػ تةفا تَيسةث ةِض ء, ث اف ئ ةسواألء ٖ ةواأل          
ثطغني, َةاليةنة بة َةال َػتةفا ئ ةَيَيت: زوو غ ، ضؤشة ٖاتبووَ ة زي سةْيت, ئ ةوة      
ٖةض يَيطةّ, دا ناى َةغ عوز زةف ةضَوو : ب اضظاْى خ ؤى ىَل ت ووِضة ن طزّء ط ووتى:        

الّء ضَيط  ةى ثَيٓ  ةزض .. ن  اى َةغ  عوز زةف  ةضَووَيت: ي  ة  ض  ؤٕ زةب  ، َةالي  ةى بَيت  ة 
ضاغتيسا َ ٔ ٖ ةض ْ ةّ ظاْ ي ب وو ئ ةّ َاَؤغ تاية ٖ اتووة, وة ن اى ئيسضيػ ى دواْ ة            

 َةضطيـ ٖةض يةو  ْةبوو.

وة ٖ  ةضوةٖا َاَؤغ  تا َ  ةال خايي  سى ٖاوزي  اْى زةَيَي  ت": داضَي  و ئةض  ووَة طوْ  سى   
نساضَيو بةِضَيوة زَئ, بة ئَيُةيإ ط ووت:  خاْةقا بة ثَييإ ئةِضؤيؿتِ, زيتُا ضةْس ضة

ي  ة ضَيط  ة الب  سةٕء ب  ةالِض  ب  ٔ, ئَيُ  ةف ي  ة الِضَيط  ةوة ئةِضؤيؿ  تنيء, َ  ةال َػ  تةفاى      
باضظاْى بة ئؤتؤَبَيٌ بة ضَيط ةزا ئةِضؤيؿ ت, ن ة طةيؿ تة الى ئَيُ ة ضاوةغ تاء زاواى       

َيط ةزا الت إ   ئَيُةى نطز, ية ثاف ضاىء ضؤْىء ٖةواأل ثطغني, طووتى َةال ب ؤ ي ة ض  
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زاوة, ي  ةنَيو ي  ة ٖاوةَي  ةنامنإ ط  ووتى: ئ  ةو ثاغ  ةواْاْة ثَيي  إ ط  ووتني ي  ة ضَيط  ة        
َةِضؤٕ ئَيُ ةف الَاْ سا, ط ووتى: ئاي ا ئ ةو ثاغ ةواْة ئةْاغ ٓةوة, طوومت إ ْ ةخَيط,          
طووتى: وةضٕ بة غةياضة بتاْطةيةمنة خاْةقا طوومتإ ْةخَيط, بةآلّ ن ةيهى ْ ةبوو,   

خؤى طةياْسة خاْةقا, ٖةض يةبةض ئةو ضَيعططتٓ ةى َ ةاليإ ب وو,     ئَيُةى بة غةياضةى
زةبوا ي ة ٖ ةَوو يَيصْةي ةنى ب ةِضَيوةبطزْى )ن ة ي ة دي اتى زاّء زةظطان اْى زةوَي ةت          
غةضثةضؾتى ناضوباضيإ زةنطز( زةبوا َةاليةى ئةْساَى ئةو ييصْةية بَيت, ٖ ةضوةٖا  

ٓ ةوةء ضَيط ة ض اضة زةب وا َةالي ةنى      ٖةض نَيؿةيةى بطةيؿتبا الى ب اضظاْى ب ؤ يَيهؤَيي  
 تَيسا بوواية.

َ  ةال َػ  تةفا دط  اضةى ئةنَيؿ  ا, ٖ  ةض َةالي  ةنيـ ي  ة َةدًيػ  ى ئ  ةو دط  اضةوى          
بهَيؿابا, زةبوا دةْابيإ بياْسات،, تا ئةوةى بةخؤىء ئةو ٖةَوو غاّء ٖةيبةتةى 
ٖ    ةيبوو, زةب    وا ئ    ةو ب    ة زةغ    تى خ    ؤىء ب    ة ض    ةغُاغةى خ    ؤى دط    اضةى ب    ؤ  

, ت ا ئ ةوةى ظؤض ب ة ت ةواظوع ي ة َ ةدًيؼ دط اضةى ب ؤ ظاْ اْى ئ اييٓى           زابطريغاْسبا
زائةنريغ  اْس, وة ظؤضب  ةى د  اضإ ن  ة َ  ةالى ن  وضز زةٖاتٓ  ة الى, ب  ة ثَيؿ  ة خ  ؤى         

 زةخػنتء يةغةضة خؤ ية زوايإ ئةِضؤيؿت.

( ئَيُة ضواض فةق، بةْاوى زةظط اى ناضوب اضى قوتابي اْى ئ اييٓى,     1971ية تةَوظى )
ؤ زياضى نطا تا ظياضةتى َةال َػتةفا بهةئ, يةغةض َةوعيس ضوويٓة ئَيواضةيةنُإ ب

زيوةخاْ   ةى, ن   ة ض   ووئ وا ضَيهه   ةوت نؤبووْ   ةوةى نؤَيت   ةى ْاوةْ   سى ث   اضتى   
زميونطاتى نوضزغتإ تةواو ببوو, ٖ ةَوو ئةْ ساَاْى نؤَيت ةى ْاوةْ سىء وةظي طة      

     ٕ , ب ؤ ئ ةوةى ٖ ةض    نوضزةنإ ية زيوةخإ بووٕ, ض اوةِضَيى زيتٓ ى َ ةال َػ تةفا ب وو
يةنة بطةِضَيتةوة غةض ناضةنةى خؤى, ئَي واضة ب اضظاْى ٖات ة شووضةوة, بةؾ َيوةيةنى     
طؿتى بةخَيطٖاتٓى ية ٖةَووإ نطز )ئَيُة نة ئ ةو ٖ ةَوو بةضثطغ اْةَإ زي ت ي ةو      
قةْاعةتة بووئ نة ئةو ؾةوة ْاتواْني ب اضظاْى ببي ٓني(, َ ةال َػ تةفا ْعيه ةى ْي و       

ؿ  تء زواى ئ  ةوة ف  ةضَووى: ضوخػ  ةّ ب  سةٕ, َةبةغ  تى ئ  ةوة ن  ة    نات  صََيطَيو زاْي



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

244 

يةنة يةنة بيإ بيَٓيت, زواى ئةوة ثاغةواْةنة ْ اوى ئَيُ ةى َٖيٓ ا, بِطواَ إ ْ ةنطز      
ي   ةْاو ئ   ةو ٖ   ةَوو بةضثطغ   ة طةوضةي   ة ي   ة ثَيؿ   ةوة ئَيُ   ة بط   يٓةوة شووضةوة, ن   ة     

َةغ  عوز   ٖةَيػ  تائ ئةواْ  ةى ي  ةو  ب  ووٕ غ  ةيطيإ ث  ، ئ  ةٖاتء, د  ةْابى ن  اى        
ف  ةضَووى: ض  اضةنَيو بط  ٓة شووضةوة ض  وْهة َيوامن  إ ظؤضة, ن  ة ض  وويٓة شووضةوة    
َ ةال َػ  تةفا ضاغ  تةوخؤ ٖةَيػ  تا غ  ةضث،ء, زةغ تى زضَي  ص ن  طز ب  ؤ تةوق  ةنطزٕ, ي  ة   
ثَيؿ  وةوة ض  ةْس قػ  ةيةنى واى ن  طز ت  ا ئَيُ  ة ؾ  ةضممإ ث  ، بؿ  ه،, ئ  ةودا ئَيُ  ة     

ن  اضى ب  ؤ ضووٕ نطزيٓ  ةوة, ن  ة  قػ  ةَإ ن  طز, زواي  ى خ  ؤى ت  ةوديٗاتء بةضْاَ  ةى 
ٖةَوو َةبةغتى ئةوة بوو نة ئةو نةغةى خياْةت يةطةأل خ اييكى خ ؤى به ات, ب ة     
ئاغ  اْرت خياْ  ةت يةط  ةأل ط  ةٍء ْيؿ  تيُاْةنةى ئ  ةنات, ب  ة زَيػ  ؤظى زةغ  ت ب  ةناض   
بٔء, تةْٗا ية خوا برتغٔ, ية ٖيض َطؤظَي و َةتطغ ٔ, ئ ةو ن ةّء نوضتياْ ةى ئ ةظأْ       

بطةيةْٔ... وة ظؤض ضووزاوء بةغةضٖاتى يةو دؤضةى بؤَإ باؽ ضاغتةوخؤ بة َٓى 
 نطز, تا يةى ناتصََيط ضَيطةى ْةزا ٖةَيبػتني.

ي  ة نؤتايي  سا ٖ  ةظاضإ غ  آلوء ضةمح  ةتى خ  واى ط  ةوضة ي  ةو غ  ةضنطزة ب  ة ضةس  ِء          
زَيػؤظة, ْةخشؿةى عةزايةتء بطايةتىء ثَيه ةوةشيإ زاضَيؿ تء, نَيؿ ةى ن وضزى     

 بة زوْيا ْاغاْس.   

( ئةواْ   ةى ْوغ   طاوةنةيإ ي   ة باضظاْيي   ةوة طةياْ   سة غ   ةضؤى نؤَ   اضى عَي   طام        1)
)خوايَيدؤؾ  بوو َاَؤغ  تا َ  ةال ف  ائيع , َ  ةال د  ةباض َ  ةْتو, َ  ةال ع  ةىل ئاوِضةمح  إ     

 ثؿسةضى/ َةال عوَةض(.

ٕ ظاْا ث ةياَي ) ضؤشْاَ ةي ية ئةضؾ يفي  ئةّ بابةتة  - , يةب ةض ضةٖةْ سي   ( وةضط رياوة ي ا
ب    ةّ بةؾ    ةي ي    ازةوةضي بةثىويػ    ت ظاْ    طا يَي    طة بًَ    او   ََي    صووييء ثةيوةغ    يت

 ..بهطَيتةوة
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 طةواٍي بةػيَو 
 ية ئةىذاماىي يةنةمني نؤىطشةي يةنيَتى صاىاياٌ

 يادةوةسيء ساطتيةناٌ
 
 
 

 مامؤطتا مةال مظتةفا داسوطةالمى:
يةنؤىطشةى يةنةمذا مةال مظتةفاى 
باسصاىى طـوتى: بـا صاىايـاٌ يـةى     

ــو بطــشٌ ميــيؽ بــة ٍــةمو و ٍيَضيَ
ثايَجؼتياٌ دةنـةوء يةخضمـةتياٌ   

    دةمب
 

 
 مامؤطتا مةال قادس طهتاٌ:

ئةو نات طةسطـاو بـوويً بـةو    
ديَظؤصيةى مامؤطتاياىى ئايييى 

 بةسامبةس يةنيَتى صاىاياٌ.
 
 

 

 *زمياْة: َةال عةبسويًََا ؾَيطناوةيي
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 21/9/1970 يةنَيتى ظاْاياْى ئاييٓى وةى ضَيهدطواَيهى ثيؿةيى, نة ية بةضواضى
ية ضَيص ضاوزَيطىء بةغةضثةضغتى ضاغتةوخؤى دةْابى َةال َػتةفاى باضظاْى ية 
طةآلَيةى باَيةنايةتى زاَةظضاوة, بووة دَيطةى خؤؾشاَيى ظاْاياْى نوضزغتإ ية 
اليةىء, ططبووْةوةى تةواوى ظاْاياْى ئاييٓى ية شَيط ضةتطى ئةو يةنَيتيةزا ية 

َيػتا ئةو ضَيهدطاوة ية تَيهؤؾاْى بةضزةواّ زاية, اليةنى تطةوة, يةوغاوة تا ئ
بةَةبةغتى خعَةت نطزْى َاَؤغتاياْى ئاييٓىء زانؤنى نطزٕ ية َافةناْيإ, 

 يةو ثَيٓاوةؾسا ٖةوضاظو ْؿَيوى ظؤضى بيٓيوةء, تةْاْةت قوضباْى ظؤضيؿى زاوة.
ثَيويػتِ  بؤ ئاؾٓا بووٕ بة ٖةْسَى اليةْى بريؤنةى زاَةظضاْسْى ئةو يةنَيتية بة

ظاْى ٖةْسَيو يةو َاَؤغتا بةِضَيعاْة بسوَيٓيِ, نة يةغةضةتاى بريؤنةنةء, يةنةّ 
 نؤْططة بةشزاض بووْةء, ِضةصتى ظؤضيإ نَيؿاوة:

َاَؤغتا َةال َػتةفا زاضوغةالَى, نة يةنَيو بووة ية زةغتةى زاَةظضَيٓةضى 
ٓى يةنةَني نؤْططة يةنيَتى ظاْايإء ناضى ظؤضيؿى يةثَيٓاو ئةصتاَسإء غةضخػت

نطزووة, يةباضةى بريؤنةء ضؤْيةتى زاَةظضاْسْى ئةو ضَيهدطاوة طوتى: زواى 
ى ئاظاض ية نوضزغتإ ضَيهدطاوة ثيؿةيىء دةَاوةضيةنإ 11بةيآْاَةى 

زازةَةظضإ, بؤ ئةوةى ناضوباضى خؤيإ بةضَيوة ببةٕ, ئَيُة بريَإ يةوة نطزةوة نة 
  يإ زامبةظضيٓني.ى تايبةت بة ظاْاضَيهدطاوَيه

ئةوة بوو َٔء َاَؤغتا َةال وةيػى ططتهىء َاَؤغتا َةال قازضى غهتإء 
َاَؤغتا َةال عومساْى ضؤغتايى ثَيهةوة زاْيؿتني يةغةض ئةو بابةتة, زواتط 
بريَإ نطز, نة ئةو َةظوعة بة دةْابى َةال َػتةفا باضظاْى ضابطةيةْني, ضوويٓة 

ؿٓياضَإ ئةوةية ضَيهدطاوَيو بةْاوى ظاْاياْةوة ية الى زاواَإ نطز, نة ئَيُة ثَي
ٍَء تَيهؤؾإء خةباتى  نوضزغتإ زامبةظضَى, بؤ ئةوةى َةالى نوضزيـ ية ٖةو
ضَيهدطاوةيى بَى بةف ْةبَيت, دةْابى َةال َػتةفا ئةو ثَيؿٓياضةى ظؤض ثَى باف 

وضزغتإ بؤ بوو, زاواى نطز نة ئَيُة غةضشََيطى َاَؤغتاياْى ئاييٓى بهةئ ية ن
 ئةوةى ناضى ثَيويػت ئةصتاّ بسضَى بؤ ئةو َةبةغتة.
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ٖةض يةى ية ئيُةف بة ٖاوناضى ئةو َاَؤغتاء فةقَيياْةى الَإ بووٕ, غةضشََيطى 
َاَؤغتاياْى نوضزغتامنإ نطز, زواتط َةال َػتةفاى باضظاْى زاواى نطز 

هى زياض نطاو بَيٓة نؤْفطاْؼ ية ٖةَوو ؾاضةنإ بهطَىء ْوَيٓةضى ظاْاْيـ ية ناتَي
 طةآلَية بؤ ئةوةي نؤْططةيةى ببةغرتَىء يةنَيتى ظاْايإ زامبةظضَى.

َاَؤغتاَةال َػتةفا زاضو غالَى 
ظياتط طوتى: َاوةيةنى بطز ئةو 
ناضاْةَإ تةواو نطزء َةوعيسى 
نؤْطةَإ زياض نطز, بؤ ضؤشى نؤْططة 

وَيٓةضى َةاليإ بووٕ ٖاتٓة َةال ية ؾوَيٓة يا ياناْى نوضزغتإ نة ْ 300ْعيهةى 
طةآلَيةء دةْابى باضظاْيـ خؤى ئاَازة بوو, يةنةّ نؤْططةى يةنَيتى ظاْايإ ية 

بةغرتا, ٖةض يةو نؤْططة َةال َػتةفاى باضظاْى ظؤض خؤؾشاَيى خؤى  21/9/1970
زةضبِطىء بةوتاضَيهيـ بةشزاضى َةضاغيُةنةى نطز, زاواى ية ظاْايإ نطز نة يةى 

 ثاَيجؿتى ئَيوةّء بة ٖةَوو َٖيعو تواْاّ ية خعَةتى ئَيوة زةمب. بططٕء َٓيـ
ْاوبطاو طوتيؿى: َاَؤغتاياْى ئاييٓى ئةو  نؤْططةيإ ظؤض بةالوة بافء ثَيويػت 
بوو, بؤية ٖةض يةو نؤْططةية نة َاوةى غَى ضؤشى خاياْس, ثةيِطةو ثطؤططاّ 

طزضإ, ئةوةى َٔ ٖةغتِ زاْسضاو, ضةْس يَيصْةيةى بؤ ضاثةضاْسْى ناضةنإ ضاغجَي
ٍَ ئَيُة بووٕ بؤ  نطز نةؽ ْةبوو ية ظاْايإ زشى ئةو يةنَيتية بَيت, ٖةَوو يةطة
غةضخػتٓى ئةو ضَيهدطاوة, دا ئةو نات فةقرييـ بوو, ٖيض ثاضة ْةبوو, ئةو نات 
ية ٖةَوو نوضزغتإ تةْٗا خةتيبى غًَيُاْى غةياضةى ٖةبوو, بةآلّ َاَؤغتايإ 

إ بؤ يةنَيتى ظاْايإ زةنطز, ئةوة بوو ية ضَيى ٖةَيبصاضزْةوة خؤبةخؿاْة ناضي
 َاَؤغتا َةال عةىل َةال عبساهلل ٖةويَيطى بووة يةنةّ غةضؤنى يةنَيتى ظاْايإ.

زواتط ية ضووى ٖةيهةييةوة ضةْس بةؾَيو يةو يةنَيتية نطاْةوةء بؤ ئاطازاض بووٕ ية 
نوضزغتإ نطزةوة, ئيسى  ؾوَيٓةناْى تطيـ ؾةف يكُإ ية غٓووضةناْى تطى

 ئةو يةنَيتية نةوتة ناضو خعَةتى ظؤضى ثَيؿهةؾى َيًًةتء ظاْاياْى ئاييٓى نطز.

حهومةتى عريام تةىَا يةبةس ىاوى 
نوسدطتاٌ ئيعتريافى بة يةنيَتى 

 صاىاياٌ ىةدةنشد
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ٍَ اليةْةناْى تط َاَؤغتا َةال  ية باضةى ؾوَيٓى نؤْططةء ئاغتى ثةيوةْسى يةطة
َػتةفا طوتى: يةبةض ئةوة طةآلَية زياضى نطا بؤ بةغتٓى نؤْططة, ضوْهة سهوَةت 

تط ٖةبوو, ْةزةتواْسضا نؤْططة ية ؾوَيٓةناْى تط ببةغرتَى, ية ؾاضةناْى 
ٍَ ؾؤِضفء اليةْة سهوَىء ئيساضيةنإ ظؤض باف بوو, زواتط نة  ثةيوةْسميإ يةطة
ئَيُة وةى يةنَيتى ظاْايإ بةضةو ئاغتَيهى بافء ضَيو ضووئ, سهوَةتى َةضنةظى 

وضزغتإ , ضوْهة يةنَيتى ئيعرتافى بة ضَيهدطاوة ْةنطز, تةْٗا يةبةض ئةوةى ْاوى ن
ظاْاياْى ئاييٓى ئيػالَى نوضزغتإ بوو, طوتى زةبَى ْاوى نوضغتاْى يةو 

ٍَ ئيتيشازى ظاْاياْى عرياقى زا بٔ, بةآلّ ئةوةَإ يةنَيتية بهةْةوةء ئَيوةف يةطة
ٍَ ْةنطز.  قةبو

َاَؤغتا َةال قازض غهتإ, نة ي ةنَيو  
بووة ية زةغتةى زاَةظضَيٓةضى يةنَيتى 

اي              إء ي              ة غ              ةضةتاى  ظاْ
ٍَء َاْ    سوو ب    ووْى ظؤضى نَيؿ    اوة, ب    ةآلّ ن    اتَى ئ    ةو   زاَةظضاْسْيؿ    ةوة ٖ    ةو
ٍَ ئةصتاّ زا, طًةيى ظؤضى ٖ ةبوو, ن ة باغ ى غ ةضةتاى تةَ ةْى       زمياْةيةَإ يةطة
يةنَيتى ظاْايإ زةنطز, ظؤضيـ ثةضؤؾساض بوو بؤ ئةو غتافةى ئةو نات, بة قػةى 

ٍَء نؤؾؿيإ ية ث : َيٓاو ظاْايإ بووة, َاَؤغتا ية قػةناْيسا طوتىئةو ٖةَوو ٖةو
ئَيُ  ة ن  ة ثَيؿ  ٓياضى ي  ةنَيتى ظاْايامن  إ ن  طز, ض  وويٓة الى ب  اضظاْىء ثطؤشةن  ةَإ   
عةضظ نطز, ئةويـ ظؤضى ثيَ  خؤف بوو, ٖةتا يةبريَة بةو ؾ َيوة ثَي ى ط ؤتني: ئَي وة     

ةَوو َٖيعَي و ي ة   ظؤض ثَيويػتإ بةو ئيتيشازةي ة, ئَي وة ن اضى ب ؤ به ةّ, َٓ يـ ب ة ٖ         
ثؿ  تى ئَي  وةّ. ي  ة ضاغ  تيسا ن  ةؽ ْ  ةبووة وةن  و َ  ةال َػ  تةفاى ب  اضظاْى خعَ  ةتى      
َةالياْى نطز بَى. يةْاو قػةناْيسا ظؤض بة تةواظوعةوة قػةى زةنطزء زةيطوت: َٔ 
ؾ  ياوى ئ  ةوة ْ  يِ ي  ةْاو ئَي  وة قػ  ة به  ةّ, ض  وْهة ئَي  وة ظاْ  اى ئ  اييٓني, ب  ةآلّ ث  َيِ     

ةظضَيٓٔ, ض    وْهة ظضوف ٖ    ةض واْ    ابَى, ب    ؤ ئ    ةوةى     خؤؾ    ة ئ    ةو يةنَيتي    ة زامب       
َاَؤغتاياْى ئاييٓى ؾوَيَٓيهيإ ٖةبَى تَييسا زيفاع ية َافى خؤيإ بهةٕ. ظؤضي ـ  

بشِياسى طةسنشدايةتى ػؤسِؾ ئةونات 
بضاىً  بة باػىوابوو ٍةسضى صاىاياٌ 

 ثيَويظتة جيَبةجىَ بهشيَت
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 تةئهيسى يةغةض ئةوة زةنطزةوة نة ئَيُة ثؿتطريى يةنرت بني.
َاَؤغتا ظياتط طوتى: ئَيُة ٖةوَيةنامنإ تةواو نطزء نؤْططةَإ بةغت, تةواوى 

نوضزغتإ ْوَيٓةضيإ يةو نؤْططة ٖةبوو, بة تَيهِطاف ئةو يةنَيتية بة َةالياْى 
ثةغٓس زاْسضا, ئةو نات ٖةَووإ غةضغاّ بووئ بةو زَيػؤظيةى َاَؤغتاياْى 

 ئاييٓى بؤ يةنَيتى ظاْايإ.
ية باضةى َةعٓةوياتى ئةو يةنَيتية َاَؤغتا طوتى: نة يةنَيتى ظاْايإ زاَةظضا, 

ثابةْسى بِطياضةناْى زةبووٕ, تةْاْةت ؾؤِضؾى ئةو ناتيـ, بةضاغتى ٖةَوواليةى 
غةضنطزايةتى نوضز بِطياضى ئةوة بوو ٖةضضى ظاْايإ ثَييإ باف بَىء بِطياضى 

 يةغةض بسةٕ, زةبَى دَيبةدَى بهطَى.
بةآلّ ئَيػتا وةظعةنة طؤِضاوةء نةّء نوِضى ظؤضيـ ٖةية, َٔ يةنَيو بووّ ية 

تى ظاْايإ, نةضى ئَيػتا خطايٓة ثةضاوَيعةوة, بؤية تها زةغتةى زاَةظضَيٓةضى يةنَي
زةنةّ, يةنَيتى ظاْايإء َاَؤغتاياْى ئاييٓى بة ٖةَإ ضؤسيةتى ظاْاياْى ثَيؿوو 
ناض بهةٕء, ية ثَيٓاو غةضخػتٓى ئيػالّء ثاضاغتٓى ئةخالقى نوضزى َوغًَُإ 

 ٖةَوو دوٖسى خؤيإ وةطةِض بَيدٔ.

 ئةصتاَسضاوةو ية ثةياَي ظاْايإ بًَاونطاوةتةوة. 2010ي9ي7* ئةّ زمياْةية ية 

0252ی1ی1  
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 مامؤطتا مةال تةحلةي مةىتو
 ئةىذامي نؤىطشةي دامةصساىذٌء يةنةو بةسثشطي يكي ٍةوييَشي يةنييَت صاىاياٌ

 ٢٩١١ غايي ْيةضةق غعيس ةذتتة الةَ
ة, ووزايهب ةي ؾيوإووز طوْسي ةي

زواي ثَيطةيؿتين زةغت زةزاتة 
ةتيء ضةْس ؾاضو خوَيٓسْي َةالي

ؾوَيَٓيو بة َةبةغيت خوَيٓسٕ 
زةطةضَيتء زوا داض يةغةض زةغيت 

 ؾيواْيوزو ضيفيةؾ الةََاَؤغتا 
بِطواْاَةي ظاْػيت وةضزةططَيتء ٖةض 
يةو طوْسةف زةغت بة ناضو خعَةتي 

  َةاليةتي زةنات.
ٍَ  1970َاَؤغتا ية غاَيي  و يةطة

زاَةظضاْسْي يةنَيتى ظاْاياْي ئاييين 
َي نوضزغتإ زةبَيتة ئةْساَي ئيػال

 يةغتةز ةي وةبو ونَيةينؤْططةو 
ء ثاؾإ زةبَيتة ئةْساَي َةنتةبي تةْفيعي يةنَيتى ظاْايإ يتنَيةي ضاْيةٓظضَيةزاَ

 ْػهوى تا ثططإ بَى ئايين ْياظاْاي نطزْي تةخعَ ةي زةبَى واّةضزةب ظاْايإ.
1975. 

ٍَ بةغتينو ية1991يةزواي ضاثةضيٓة َةظْةنةي ئازاضي  ةي زووةّ, نوْطط طة
ء ظاْايإ تىنَيةي تيةضنطزايةغ يْساَةئ ةب ةتةوةطزضاوبصَيَيزيػإ َاَؤغتا ٖة

 .تيعاْايإنَيةي ضؤنيةغ ططيَيد زواتط زةبَيتة
ء خعَ ةتي ظؤضي ي ةْاو ضيعةن اْي    تيةنوضزاي   ب اظي ضَي بو يخؤ ػؤظيزَي ضةب ةي ٖةض
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ي           ةنَيتى ظاْاي           إ, 
 خ      ويي ةي       َاَؤغ      تا

 وةب  و َإةضي  ةث َيةن  ةي
ي َاْةضي   ةث ْ  ساَيةئ ةب  

 نوضزغتإ.
َاَؤغ  تا ت  ا ي  ةْاو ن  اضو 
خعَ        ةت و ي        ةنَيتى  

ظاْاي   إ ب   ووة خعَ   ةتَيهي بةضض   اوي ٖةي   ةء ٖةَيؿ   ة بةٖةغ   تَيهي بةضثطغ   اْةء    
 ئاييٓجةضوةضيء ْةتةوةثةضوةضي ٖةْطاوي ْاوة.

 زَية طةوضةنةي ية يَيسإ نةوتء نؤضي زوايي نطز, 2007ي 7ي26 ضؤشي ةي
 .غجريزضا خاى ةب ْتوةَ/زووؾيوإ ْسيوط ةيتةضَةنةي 
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 ييةبيَؼ مةال عًي مامؤطتا
 ئةىذامي ييَزىةي ئامادةناسي يةنةو نؤىطشةي يةنيَتى صاىاياٌ

 

 الةَ      َاَؤغ     تا
 غف  وض الةَ   عً  ي
 اب       طاٖيِ الةَ       

 ييةبَيؿ                      
نةغ       ايةتيةني 
زي   اضي زةظ   ةضي  
غ  ؤضإء خ  اوةٕ 
خعَ               ةتَيهي 
ظؤضي ْ                   او 
ضيعةن                   اْي 

 يةن   ؤْطط بطزْيةِضَيوةب    يةغ   تةز ْ   ساَاْيةئ ةي    ةب   وو نَيوةي    ى ظاْاياْ   ة,ي   ةنَيت
 َإةٖ   غؤضاْي يكى ناضطَيِطي ضنيؿيةئ َنيةزواٖ ,ئايين ظاْاياْي نَييتةي َيةنةي

ٍَ ي  ةنَييت ظاْاي  إ         ,ب  ووة  ِضَيهد  طاو ئ  ةو غ  ةباضةت ب  ة بريةوةضي  ةناْي خ  ؤي يةط  ة
 زةَيَيت: 

 خؤي ْسيةظاَةضِ ءخؤؾشاَيي اضظاْيب ٢َصطف الةَ ْابيةد ىةوةئ زواي ةي
 بؤ بَٗيٓطَيت ثَيو ىةيةصْيَي ةن بِطياضزضا ,ظاْايإ نَييتةي ظضاْسْيةزاَ بؤ ْيؿاْسا

 َٓيـ ةن نطاةئاَاز ةنةصْيَي بووةوةئ ,ئايين ظاْاياْي ّةضدةغ ْيزنط ْاوْووؽ
 ْيغهطزوْاوْو ءِضإةط ناضنطزمن ؾوَيين ةيةصْيَي وةئ ْساَاْيةئ ةي بوّ نَيوةي

 ,ضنوىةن يةْاوض تا بوو ويَيطةٖ ثاضَيعطاي غٓوضي ئايين َاَوغتاياْي ّةضدةغ
 ويـةئ َطةْ باضظاْي تيةخعَ ةضويٓ ةصْيَي ْساَاْيةئ ىةو َووَإةٖ ضةٖ

 نوضزغتإ يةضطةثَيؿُ ناْيةَٖيع طاوةباض َووةٖ بؤ ياْسةِضاط خؤي ناضيوٖا
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 ٕةبس ظاْايإ نطزْي ووؽْاوْ يةصْيَي ةوات ةئَيُ تيةياضَ ةن ,نطز يةبطوغه
  .ئةبس صتاّةئ ةنةناض َاْط ىةي يةَاو ةب تواْيُإ ناضبوومنإ ةب غتةز زواىةي
 زتيس الةَ َاَؤغتا الي بؤ ضنوىةن ةبطُ َٔ ةن زا بِطياضي باَيا يةصْيَي ثاؾإةي
 موتق زتيس الةَ َاَؤغتا ْابيةد ضبططّةو ِضَيعيإةب َيوَيػيتةٖ ةن موتق

  .بَيت ةئاَاز ةنؤْطط ِضؤشي ةي ةن َيَيٓيؿيساةب ْيؿاْسا خؤي خؤؾشاَيي
 زياضي نيةتيةغايةن ةن ,نطز ثطزَيِ عًي الةَ َاَؤغتا ضزاْيةغ ثطزَي ةي ٖاةضوةٖ

ٍَ ظؤض ةناض ّةب َاَؤغتاف ,بوو ةنةْاوض  ةب خؤي ناتي ةي ةضوْه بوو خؤؾشا
 وبو ةَازئا ةنؤْطط ِضؤشيةي ويـةئ ,يؿتبووةط باضظاْي ٢َصطف الةَ تةخعَ

 21/9/1970 ِضؤشيةي صتاَساةئ نطزمنإةئاَاز خؤ ناْيةناض َووةٖ يةوةئ زواىةي
 . نطا غتٓيؿإةز ةنؤْطط غتينةب ِضؤشيةب

 َاَؤغتا ضؾيتةضثةغ ةب ةنؤْطط ْساَاْيةئ ءَيواْإ نطزْي ضؾيتةضثةغ يةصْيَي
 ظىةنضةَ تىةسهوَ ٕةالي ةي ةن قٗاض غيس الةَ تيةْساَيةئ غهتاْي قازض الةَ

 بوو ةوةئ, ثَيهٗات خؤّ ٍَةط ةي يىةضزضةغ عيسةغ الةَ ٖاةضوةٖ ,نطا بعض ؾوَئ
 ْابىةد ضإةئؤَ سادى ةبطُ ْياةت ةب َٔ ةن ضَاْيساةف غهتاْى قازض الةَ َاَؤغتا
 باضظاْى ْابىةد الى ةضووَ بوو ةوةئ, ةنؤْطط ضاغيُىةَ بؤ ّةبه تةعوةز باضظاْى

 الَىةو و ؿتزاْي ملةط ةي ةوةتةسوضَ ةب ظؤض
 ضاغيُىةَ يةئاَاز ةوةزاي ىةنةتةعوةز

 ىةَاي َٔ بؤ ضاغتىةب ةن ,بوو ةنؤْطط
 ىةضَيط ةب سايزواي ةي بوو ظؤض نىةؾاْاظي

 بؤ َيبصاضزةٖ باَياَإ نىةيةغتةز َيبصاضزٕةٖ
 نَيتىةي ناْىةناضوباض نطزْى ضؾتىةضثةغ

 ظؤض ٢٩٩٣ غاَيى ْػهؤى تانو ةن ,ظاْايإ
 ىلةط و ئيػالّ ايٓىئ تىةخعَ  ضَيهىةب

 ْسىةظاَةض دَيطاى ةَيؿةٖ ,نطز نوضزيإ
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 .نطزئةز ضاوزَيطى ةوةْعيه ةي ظؤض ءبووئ باضظاْى تىةمحةض

ٍَةٖ خواظّةز ةخؤظط نامنةضيةوةبري نؤتا ةي  ضىةضوةغ ةي ثط ََيصووى بسضَيت و
 ةطاوضَيهد ّةئ ضابطزووى ئاؾٓاى ئَيػتا ىةوةْ تانو بهطَيت تؤَاض ظاْايإ نَيتىةي

 ّةئ ضىةثاضَيع ئَيػتا تا ةن ّةنةز ةضَيعاْةب َاَؤغتا وةي خؤؾى غتةز, بَيت
 ثَيويػتى ةب ةبؤي ,ةزاي غتيإةز ضةب ةي ىةئيُهاْيات وةئ ىةطوَيط ةب ٕةضَيهدطاو

 ناْىةثريؤظ ةضنةئ ضاىةضةغ بجاضَيعضَيت ةنةضَيهدطاو يعىنِطةي طتظيا ظامنةز
 ..َياتةغةز ْاو ةي بَيت َياتَيوةغةز

 
 

 

 

 

 

 

 
  

زوو ئةْساَي بةشزاضبووي 
يةنةّ نؤْططةي يةنَييت 

 1970ظاْايإ غاَيي 

 مامؤطتا مةال عةيي بيَؼةيي

 مامؤطتا مةال خايذ ٍاودياىي
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  مةال مظتةفاي باسصاىي طوتي:
 ئامادةو بة نؤيَي خؤو خؤيَتاٌ بؤ بهيَؼهء بؤ ٍةموو خضمةتيَو ئامادةو

 
 زاخواظي ةَيؿةٖ  َطةْ باضظاْي ْابيةد
 ةن ,ةوبو ةَةئ نوضزغتإ ييةط ةي
 نرتةي ءغتةز ىةي ضَيعو ىةي ةَيؿةٖ

 ينيئاي َاَؤغتاي داض ظؤض ةبؤي ,بٔ طري
 نرتةي ةن نطزٕةيَيس زاواي ةوةزْنطةئ نؤ
 وؾياض ويَةخ يينةٖ وتاضيةيةو ,بٔ طري
 واي تا ووب ةوةئ ضيعي ىةي بؤ ةوةْةبه

نطز  َاَؤغتايإ ةي زاواي يَيٗات
 َاَؤغتاناْيـ بَيٓٔ ثَيو تَيوةنيةي
 . نطز بوييإةق

 ةئاَازةب غرتاةب ّةنةي يةنؤْطط ةاليةط فيتةَعطةي ١٢/٩/٢٩٩٥  ضؤشي بوو ةَةئ
 ْطخيةب  وتاضَيهي باضظاْي ضؤش َإةٖةي ضةٖةو ,باضظاْي خؤي خوزي ْيووب
 ةيازَةي نوةو ةنةوتاضةي ةدط اّيَةب ةوةبٓومس َويةٖ ْانطَي ظؤضي ضةبةي وضَوةف
 ّةئاَاز تَيهتإةخعَ ووَةٖ بؤ َٔ بٔ نرتططةي ةئَيو ضةطةئ وضَوةف ؾيةوةئ
 َٔ ٕةبه ناض ضةَبةثَيػ وزاوخ ناْيةضَاْةف و تةضيعةؾ يةطوَيطةب ةئَيو ضةطةئةو

 الةَ َاَؤغتا ةي ناضطَيطي يةغتةز ثاؾإ بهَيؿِ, بؤ خؤيتإ خؤّ نؤييةب ّةئاَاز
 الةَ ةو غهتاْي قازض الةَ ةو ططتهي ويػي الةَ َاَؤغتا ةو ةطؤد عومسإ
 عًي الةَ َاَؤغتا ةو بصَيطزضإيَةٖ التيةق ةعبسايً َال ةو ايػالّ زاض ٢َصطف

 يةْاوض ناْيةئاييٓي َاَؤغتا تَيهطايةو ظاْايإ نَييتةي ضؤنيةغةب نطا ويَيطيةٖ
 زواي ئيٓذا ٕوبو نطا ةيةنؤْطط وةئ ضةغ باْطَٗيؿيت تطيـ واْيةئ و ىةباَي
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 يةواْةئ نإةَاَؤغتاي ةنؤْطط نؤتايي
 َاَؤغتا ٍةطةي بووٕ بصاضزيَةٖ يةغتةز
 ضؤةْيو ْاطتواضزْي بؤ عومسإ الةَ

 نإةيك واتطز ,ةعيَةو طوْسي بؤ ضؤٕ
 ةب وبو ييةَيطةز ستُس الةَ يبصَيطزضإةٖ

 ةن َٓيـ ,ضةثؿس ي7يكي يَيجطغطاوي
 بصَيطزضاّيَةٖ بوّ الةَ ةئَيٓسظ طوْسي ةي

 ْسيٌةق يةْاوض يةيَيصْ ْساَيةئ بؤ
 ويةضْاقةق ستُس ؾَيذ الةَةو
 يةْاوض يَيجطغطاوي ةب بصَيطزضايَةٖ
 .ْسيٌةق

 محس ةعبسايً خاييس :ػؤظتإزَي

وَيٓةي ظاْاو قاظي غةضزةَي ؾؤضف 
َاَؤغتا َةال عبساهلل قةَياتي, نة 

زاض بووة خعَةتَيهي ظؤضي ٖةيةء بةش
ية يةنةّ نؤْططةي يةنَيتى ظاْايإء 
يةبواضي فةتواف َاوةيةني ظؤض ية 

 يَيصْةي باَياي فةتوا بووة.
يةنَيو بووة يةو ؾةف نةغاْةي وةى 
قاظي يةغةضزةَي ؾؤضف زةغتٓيؿإ 
نطاوةء ية ضاضةغةضنطزْي ثطغة 
ؾةضعيء نؤَةَيايةتيةنإ دَيسةغيت 

 زياض بووة.
خايس ئةوةي تط َاَؤغتا َةال 

 ية.2019ٖاوزياْية.. وَيٓةنة غاَيي 
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 صاىاو و عةيالمةى نوسد مةال عةبذويةتيف بامؤنى
 ية ٍةسةمى سِيَهخشاويَهى ثيؼةيى ئايييىء ىةتةوةخواصييذا

 

 ئاضى نوِضى َةال عةبسويةتيفى باَؤنى
 

ٍَ بةغةض زاَةظضاْسْى 50ية بريةوةضيى تَيجةِضيٓى ) ( غا
ِضَيهدطاوى )يةنَيتى ظاْاياْى ئايٓى ئيػالَيى 

(, يةّ وتاضةزا بة 21/9/1970) نوضزغتإ(, ية ََيصووى
و يةنَيو ية ظاْاثَيويػتُإ ظاْى, وةى ْةوةي  ءئةضى

عةيالَةناْى نوضز )َةال يةتيفى  ءعاضيف ءَوسةززيؼ
ِضَيهدطاوة ثيؿةيية قوتاغاْةييةو بووٕ و باَؤنى(, فؤنػَيو غةيٓة غةض ئةّ 

و ناض ءئايٓدواظيىةٕ و بةضخؤزاْى و باوى و ِضَيبةضَإ, ية تةَئاَازةطيى َاَؤغتا
ِضةٖةْسة دياواظةناْى ئةّ ظاْاية  ءِضةوتى ظاْايإ ءناضْاَةى ٖؤؾياضيى ئيػالَيى

 نوضز وةى زوو ِضووى يةى بةٖا. ءبؤ خعَةت بة ئيػالّ
زةَ      ةزةَى نؤت      ايى 
ؾةغ   تةناْى غ   ةزةى 

ء ب     ة بيػ     ت زةبَي     ت
و زي           سى دي           اواظ

ئيػ                  الشتواظيى, 
ٖةْ           سَيو ِضةوت           ى 
ئيػ                                الَيى 

ة غ        ةضٖةَيسةزةٕ ي         
 ءو ٖؤؾ   ياضيي ت   اىطَيت   ةوةو ي   ة ٖ   ةوَيى بآلونطزْ   ةوةنوضزغ   تاْيـ زةط ءعَي   طام

نؤَةَيط    ةزا زةب    ٔ, ي    ةو غاتاْةؾ    سا )ؾؤِضؾ    ى ئ    ةيًوٍ( ؾؤِضؾ    ى ْةتةوةي    ةنى  
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 ءثطؤغ   ة دياواظةن   اْى خ   ةباتى ؾ   ار  ءي   ة ِضووة غ   ةضباظيى ءشَيطزةغ   ت زةبَي   ت
يى ضٓطدػتٓى َاف ة  ناية نؤَةآليةتييةناْى تطةوة, ية بةضزةواَ ءفؿاضى َةزةْيي

 غةضةتاييةناْى طةىل نوضززا زةبَيت.
ِضةوتى ِضؤؾٓطةضاْى  ءيةّ زؤخةزا, ٖةغت زةنطَيت, نة ثَيويػتة ظاْايإ

 ءئيػالشتواظيـ, ؾاْبةؾاْى خةباتى ضةى, قؤَيى يَيٗةَيبُاَئ و ببٓة ثاَيجؿت
يـ ضُهَيو ية نطاغى بةضخؤزإ ٖةيَبططٕ, ثَيويػتة نوضز ءبعوَيٓةضى ؾؤِضف

دوَيةيةنى ٖؤؾياضيى ئايٓيى بَيت تا ئاَاصتةنة باآلتط َةيػةض  ءخوزإ بعاوت
 ءَةال ءئايٓسةى نوضز ية نوضزغتاْسا, ئةويـ ية ِضَيى ظاْايإ ءبَيت بؤ خةَيو

ثَيؿةْطاْى  ءخاوةٕ نةغايةتيية َةعٓةوييةناْى نؤَةَيى نوضزةواضيى ءَاَؤغتا
ةضزطاض, ٖةضضةْسة ِضةوتى تطيـ بة َةؾدةَيبةزةغتاْى ِضَيطةى ثةضو ءبريَةْس

ؾَيوةى تط بووْى ٖةبوو, بةآلّ ٖةغت زةنطا ئةوةيإ زيسَيهى طؿتطريتطى بؤ 
و تايبةتى ٖؤؾياضيى ْاضَيتة ضواضضَيوةى ِضاغتةقيٓة ووَةغةيةنإ ٖةية

ٖؤؾياضيى ئيػالَيى بَيت ٖةّ  ءو يةواْةية غٓووضى ناضيإ تةْيا ئائنوضزييةوة
زوواْةى خةباتى  ءية نوضزغتاْسا, ْةى ثةضوةضزةى ْةتةوةيىٖةَيـ  ءية عَيطام

 ْةتةوةيى. ءئايٓيى
بؤي                 ة ب                 ة  
نؤنطزْ          ةوةى ِضاو 

و ثالَْيه      ى ِضاوَي      ص
ئايٓ    سةخواظيى ب    ؤ  
ِضؤَي  ةناْى ئ  ةّ طةي  ة  

ض َػ    وَيُاْة, يةغ    ة
و ب   ة بِطي   اضى َ   ةضسوّ  زةغ   تى ض   ةْسئ ِضَيب   ةضى بريَةْ   سو َ   ةال و ظاْ   اى ن   وضز    

ٕ   غ  ةضنطزةى ناضيعَ  اى ن  وض  و َ  ةال ءز )َ  ةال َػ  تةفا ب  اضظاْى(, بةؾ  َيو ي  ة ظاْاي  ا
تةضيكةختواظيى ئايٓيى و ثياوة ٖةَيػوِضاوةناْى ناضواْى بؤ خوا غوَيشإ و ِضظتاي ة  



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

259 

( زا باْطَٗيؿ   ت زةن   طَئ ب   ؤ  1970نةَوَيٓ   ةنإ, ي   ة يةن   ةّ ِضؤشى ث   ايعى غ   اَيى ) 
و ن اضى ٖاوبةؾ ى   وةووْ ة ي ة يةن ةَني نؤب   ءْاوضةى )طةآلَية(ى غةض بة باَيةنايةتيى

ِضابةضى ؾؤِضؾى ئةيًوٍ, يةنةَني َةؾ دةَيى زاَةظضاْ سْى ِضَيهدطاوَي و ب ؤ      ءظاْايإ
ظاْاي  إ و َ  ةالى ن  وضز ٖةَي  سةنطَيت, ت  ا ي  ةو ِضَيطةي  ةوة ط  ةىل نوضزغ  تإ ٖؤؾ  ياض         
بهطَيت  ةوة ي  ة ظوَيُ   ى زةغ  ةآلتة َؤْؤثؤيط  ةضةنإ و ْ   ةياضاْى ئيػ  الّ و ن  وضز ي   ة       

ة ئاَ  اصتى خعَ  ةت ب  ة ئ  ايٓى ئيػ  الّ و توْ  سوتؤَيهطزْى ب  ريى   عَيطاق  سا, ئ  ةويـ ب  
ْةتةوةيى نوضز و زاخ واظيى و ب ةزيَٗيٓاْى َ اف و شي اْى ؾايػ تة و ِضَيً َيطرياو ب ؤ        

 ثَيؿةْطاْى ِضَيباظى ثةضوةضزطاض و َةال و ظاْاياْى نوضز.
ٍَ زةبَيت بة ِضاطةيا21/9/1970ٖةواى َةيًةوغاضزى ِضؤشى ) ْسْى (ى طةآلَية, تَيهة

)يةنَيتيى ظاْاياْى ئايٓى ئيػالَيى نوضزغتإ( و بةؾَيهى ظؤض ية ظاْايإ و 
ئةًٖى باْطةواظ ية زةوضى نؤزةبٓةوة و ئيرت ئةّ ِضَيهدطاوة زةبَيتة بعوَيٓةضى ِضةوتى 
ناضواْى خعَةت بة ئيػالّ و نوضز ية يةى ثانَيذسا ية اليةى و نؤنؤزْةوةى وظة و 

اْاياْى نوضز ية ِضوويةنى تطةوة, ٖةضضةْسة ئةّ برية بؤ ِضوخػاض و ظَاْى تةواوى ظ
ٖةْسَيو  زاَةظضاْسٕ و طةآلَيةنطزْى زاَةظضاوةيةنى بةّ ضةؾٓة ثَيؿرت ية اليةٕ

ٍَ و ثانَير و ثَيٗةْطاوى ِضَيبةض و َةالى نوضزةوة بووْى ٖةبووة, بةآلّ ٖيطيإ ٖةو
ٍَ ْةبووة, د اضى نوضز, َةضسوّ )ّ. َةال و برييريو َوفةغطة ية بريؤنةنةى ظاْايةطة

عومسإ عةبسويعةظيع( ْةبَيت, نة ثَيؿرتيـ دةْابى َةضسوّ )باضظاْى( ية 
نؤنطزْةوةى ئةّ وظة َةظْة ئاطازاض زةنات, نة  ءظةضوضييةتى زاَةظضاْسٕ

زواداضيـ ْاوبطاو يةو نةغايةتيياْة زةبَيت نة باْطَٗيؿت زةنطَئ بؤ طةآلَية بؤ بة 
ٍَ زةيإ َةاليةنَيتيي فةضَيى زاَةظضاْسْى و ظاْاى عةَاَةثانى ؾاضةناْى ةنة, يةطة

ٖةويَيط و زٖؤى و غًَيُاْى و نةضنوى و ْاوضةناْى طةضَيإ و زةظةضى فطاواْى 
 ؾاضةظووض و ٖةَيةظةف.

ظوو ئاؾ ٓا   , ٖ ةض َةي ةى َةال عةبسويةتيف باَؤنى, وةى ظَاْعإ و ؾةضععإ و عةيال
 ّ و وةى زَيػ ؤظَيو ي ة زواد اضزا ؾ وَيٓجَيى خ ؤى ب ؤ       وةِضَيهد طا  زةبَيت بة يوتهةى ئ ة
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خ   ةبات و خعَ   ةت  
ي     ة يةنَيتييةن     ةزا 
زةبيَٓيت                   ةوة, 
غ                           ةضباضى 
بةؾ  ساضَيهى ض  االى  
و ب   ةضةْطاضخواظيى 
ي  ة خ  ةباتى ؾ  ار و  

 وثَيؿ                    ُةضطة
بةؾ                    ساضَيهى 
يةن    ةَى ؾؤِضؾ    ى 

ئ  ةيًوٍ, ٖةضض  ةْسة َاَؤغ   تا عةبسوي  ةتيف ب  اَؤنى, ي   ة غ  ةضةتاى طةصتَيتيي   ةوة      
زةضضوويةنى قوتاغاْة و سودطةنإ زةبَيت و ٖةضظوو زةبَيتة  ءَيبوويةنى ؾةضعقا

َةَيطةزا ب ة تايب ةت ي ة    ضاوغاغَيو بؤ ٖؤؾياضيى ئايٓيى يةْاو ضني و توَيصةناْى نؤ
و ٖ  ةوضاَإ و ؾ  اضةظووض و ْاوض  ةناْى ق  ةضةزاغ و غ  ًَيُاْى, ب  ةآلّ زي  وى  ٖةَيةظ  ة

ب   ةزيَٗيٓاْى ئاَاصت   ة  ءَيٓ   او طةيةن   ةىؾؤِضؾ   طَيطيى ي   ة ث ءخ   ةباتى نوضزاي   ةتيى
( و ث اف ِضاث ةِضيٓى   1992ْةتةوةيى و ْيؿتيُاْييةنإ فةضاَؤف ْانات, تا غ اَيى ) 

خ  ةَيهى نوضزغ  تإ ب  ة ف  ةضَيى زةبَيت  ة ٖةَيػ  وِضَيٓةضى )ي  ةنَيتيى ظاْاي  اْى ئ  ايٓى      
ئيػالَيى نوضزغتإ( و ية باضةط اى غ ةضةنى ي ة ٖ ةويَيط ْيؿ تةدَى زةبَي ت و وةى       

سةغ  وِضَيَٓيت و فطَ  إ و فةضَاْ  ةنإ ٖةيَ ي  ةنى ب  ةَٖيعى ئ  ةو يةنَيتيي  ة, ن  اض   ؤَيةنةن
ٍَ زةيإ ظاْا و ِضؤؾ ٓبريي ئ ايٓيى, ٖ ةض ي ةو غةضةتاياْةؾ ةوة      ى و َ ةال و َ وفتي يةطة

غ  ةضؤى و َةنت  ةبى ت  ةْفيعيى ي  ةنَيتيى ظاْاي  إ بِطي  اضى زةضض  واْسْى طؤظاضَي  و ب  ؤ  
خطَيت  ة ب  واضى دَيب  ةدَيهطزٕ و ْ  اوى زةْطَي  ت     ظَاضت  اَيى ِضَيهدطاوةن  ة زةزةٕ و زة 

( زةضزةض َيت و  1992طؤظاضى )زةْط ى ظاْ ا(, ن ة شَ اضةى غ فطى ي ة ئ اظاضى غ اَيى )        
ٍَ )ّ. عةب     سوِضةمحإ    َ     ةال عةبسوي     ةتيفيـ زةبَيت     ة زةغ     تةى ْوغ     ةضإ يةط     ة
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َريغ  ةضزةضى( و )ّ. ستشةمم  ةز ئ  ةَني ضةَط  ةَاَيي(ف وةى غةضْووغ  ةضو ثاؾ  إ  
ٍَ ض ةْسئ قؤْ اغى دي اواظى زةغ تةى زةضض واْسْى        َاَؤغتا ب ةزة  واّ زةبَي ت يةط ة

ٍَ ض   ةْسئ َاَؤغ   تا و ِضؤؾ   ٓبريزا و زوات   ط زةبَيت   ة بةِضَيوةب   ةضى      طؤظاضةن   ة يةط   ة
(, ن  ة ئ  ةّ طؤظ  اضة زةغ  تهةوت و زةغ  جَيهَيهى 1994ْوغ  يٓى طؤظاضةن  ة ت  ا غ  اَيى )

و ؾ  ةضع و غ  رية كٗ  وط  ةوضة زةبَي  ت ب  ؤ قةَيةَبةزةغ  تاْى ظاْاي  إ ي  ة بواضةن  اْى في    
و توَيصيٓةوةى ْوَيى ئيػالَياْة بؤ قؤْاغ و تة ئيػالَيةنإ و بٓةَاناْى فيهطظاْػ

شي  اْى ن  وضز, ن  ة دَي  ى خؤي  ةتى بًَ  َيني ي  ة غ  ةضةتاناْى زووب  اضة ِضَيهدػ  تٓةوةى        
(, ييصْةيةنى تةسعيطيى ثَيهٗات 1991يةنَيتيى ظاْايإ ية ثاف ِضاثةِضيٓى بةٖاضى )

و َاَؤغ   تا وةى: )َ   ةال َ   ةمحوز زَيطؾ   ةوى, َ   ةال ستةمم   ةز       ي   ة ض   ةْسئ ظاْ   ا  
زةَيطةيى, َةال ستةمم ةز ئ ةَني ضةَط ةَاَيى, َ ةال ئةمح ةز وةضت َى, َ ةال ستةمم ةز         
ئ   ةَني وةضت   َى, َ   ةال فاظي   ٌ ياغ   ني, َ   ةال ت   ةيفوض ف   ةتاح, َ   ةال ؾ   َيذ ئةمح   ةز          

ةٖا ئ  ةبو ؾ  اضةظووضى, َ  ةال َػ  تةفا سػ  َئ, َ  ةال عةب  سوِضةمحإ َريغ  ةض, َ  ةال ت      
( زووةَ ني ن ؤْططةى يةنَيتييةن ة ب ة     20/10/1991بةنط, َةال ئيػالّ( و زوات ط ي ة )  

( و ( َةال و ظاْاى نوضز ئةصتاَ سضا و ب ةّ ضةؾ ٓة )ٖةيئ ةى ئي ساضى     700ئاَازةيى )
ٕ )َةنت  ةبى ت  ةْفيعي( نةوت  ة ن  اض  زةضض  واْسْى ئ  ةّ  ءو ي  ة ث  ةْا ئةَةؾ  سا ِضاطةياْ  س

زٕ و ت  ا زوا شَ  اضةى يةالي  ةٕ ض  ةْسئ َاَؤغ  تا و طؤظ  اضة ض  ووة ب  واضى دَيب  ةدَيهط
ظاْ    اوة ب    ةِضَيوة ض    ووة, دط    ة ي    ة َ    ةال عةبسوي    ةتيف ب    اَؤنى وةى غ    ةضةتاى        
غةضثةضؾتياض, ئةّ ظاْا و ِضؤؾ ٓبرياْةف غ تافى طؤظاضةن ة ب ووٕ ي ة قؤْاغةناْي سا,       
 وةى )ّ. عةبسوِضةمحإ عةبسوَيآل و ّ.فاظيٌ ياغني و َةال ستةممةز و ؾَيذ َوسػني

ؾ   َيذ خايي   س َ   وفتى و َ   ةال ت   ةٖا ؾ   ةَعيٓى و َ   ةال ستةمم   ةز ت   اٖري ستةمم   ةز     
ةباض َ ةْتو( و ض ةْسئ ظاْ ا و َ ةال و     د  ظةيٓويعابيسئ و ّ, فائيعى َ ةال ب ةنط و ّ,   

 ِضؤؾٓبريي ئايٓيى و قةَيةَبةزةغتى بة ئةظَووٕ.  
ى بةٖاضى َةال عةبسويةتيف باَؤنى, ِضاغتةوخؤ ثاف ئةّ قؤْاغة, واتة ِضاثةِضيٓ

 ءخػتٓةطةِضى ئةو عيًِ ء(ى خةَيهى نوضزغتإ, بؤ بةناضبطز1991ٕ)
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ؾاضةظايييةى نة ثَيى بوو, ِضووزةناتة َةنتةبى تةْفيعيى ئةّ يةنَيتيية و يةبةض 
ئةوةى َاَييؿى ية ٖةَيةظة زةبَيت و باضةطاى غةضةنييـ ية ٖةويَيط زةبَيت, 

ى تةْفيعيى يةنَيتى ظاْايإ زةبَيت َاْةوةى تةْاْةت ية باضةطاى غةضةنيى َةنتةب
ٍَ ضةْسئ ٖاوةَيى ظاْاو ؾةو و ِضؤش ية باضةطاى غةض و َاَؤغتا و ةنيى يةطة

ِضؤؾٓبريزا خةضيهى بةضدةغتةنطزْى غياغةتى ِضؤؾٔ و طوتاضي ٖؤؾياضيى 
يةنَيتييةنة زةبٔ, بةْسة وةى نوِضى َةال باَؤنى, ؾايةحتاَيى ئةو ِضؤشطاضاْة زةمب 

ٌَ و قةَيةّ, خعَةتى زةنطزوةغتإ و  نة ضؤٕ بَى و طؤظاضى زةْطى ظاْاى بة بة عةق
نؤَيَيو وتاض و بابةت و بةضٖةَةوة زةخػتة بةض زيسى خوَيٓةضاْى نوضز يةو 
غةضزةَةى نة َٖيؿتا بابةتى ضاخ و َيسيا بةّ ؾَيوةى ئةَِطؤ بةضفطاوإ ْةبوو, 

زاَسةططَيت نة ضؤٕ َةال  ئَيػتاف نة زةِضوامن ية شَاضةناْى زةْطى ظاْا, يةضظ
باَؤنى و ٖاوةآلْى وةى: )ّ. َةمحووزى زَيطؾةويى و ّ, تاٖري ظةيٓويعابيسئ و 

ّ, تةٖا ؾةَعيٓى و ّ, فاظيٌ  ءؾَيذ َوسػيٓى َوفتى و ْةوةناْى  ءْةوةناْى
ئ َةالو َاَؤغتاو ضةْس ءو ّ. دةباض َةْتو(ء ّ. َةال فائيعى َةال بةنطياغني

زَيػؤظييةوة ية ِضاثةِضاْسْى  ءو بِطوابةخؤبووٕى َتُاْةظاْاى تط, بةو ثةِض
ٌَ ْانةٕئة بة و بَى ٖيض ئاَاصتَيو َانيٓةى خعَةت خؤبةخؿاْة ءضنةناْيإ غ

ِضؤؾٓطةضيى خؤيإ بؤ  ءو بةضٖةَى ئةظَووٕئائء ْةتةوةنةيإ خػتؤتةناض
 خانةنةيإ ئةبةخؿٓةوة. ءْةتةوة

ٖةَٓؿيٓى َةال عةبسويةتيف و  ءىيةو غةضوةختةزا, بةْسةف زةبَيتة ٖاوِضَي
َاَؤغتاّ يةّ  ءبةضزةغتَيو وةى ؾاططزَيو, زةَبيٓى باب وداضْاداض ٖاوناض

 َةيساْةزا ضةْس زَيػؤظاْة ئةضنى ظاْايةتيى خؤى دَيبةدَى زةنات.
( بة بِطياضَيهى وةظاضةتى ئةوقاف, َةال عةبسويةتيف باَؤنى 1994ثاف غاَيى )

يةوَيـ دطة ية ئةضنى بةِضَيوةبةضَيتيى,  ءفى غًَيُاْىزةبَيتة بةِضَيوةبةضى ئةوقا
ْوغيٓةناْى  ءبابةت وبريؤنة ءبة ثِطؤشة ءزةغتبةضْازات ية يةنَيتيى ظاْايإ

 بةضزةواّ زةبَيت.
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ؾاضةظايى و ئةظَووْى ظؤضى و عةضةبيعاْييى و فاضغيعاْييةنةى  ءيةبةض يَيٗاتوويى
ةظوو زةبَيتة خؤؾةويػتى ظاْاياْى ئيػالَٓاغييسا, ٖةض ظووب ءو تواْايى ية ؾةضع

بة  ءتيؿو و ؾةبةْط, ية زةوضى نؤزةبٓةوة ءٖةويَيط يةو غةزةَةزا و وةى ضطا
خةْسةٖاوَيصةناْى, ٖةَوإ غةضاغيُة و زَيدؤف و  ءقػةخؤف و ْونتة ءظاْػت

ٖاوةآلْى بةوةفاى  ءْعيو ءغوزَةْس زةنات, ئةَة َٔ ْايًََيِ, بةَيهو زؤغت
 ءتا َاْيؿى زوضاوزووض ية ٖةويَيطةوة بة تةيةفؤٕ ءدةختى يَيسةنةْةوة

وةفازاضييإ بؤ ْوَى  ءغةضزاْيهطزٕ زووثاتى خؤؾةويػتيى ءبةغةضنطزْةوة
 زةنطزةوة.

َاَؤغتاى ِضةمحةتييى باوى و ؾ ةضععإ, ٖ ةض بةت ةْيا َ وَيهى خاْ ةوازة و ؾ اضَيو       
ئ ةفهاضة غةضِضاغ ت   و بؤض ووٕ و  بةضٖةَى ب ري ْةبوو, بةَيهو َوَيهى ْةتةوةيةى بوو, 

تواْابِطةن   اْى ب   ؤ   ءو ئاغ   ؤيي
ٖةَوإ ب وو, ي ة غ ةْطةضى ئ ةّ     
يةنَيتيي         ةوة, ؾاْبةؾ         اْى 
ظاْاي    اْى ن    وضز, ي    ة َةغ    ةية  
فيٗيى و بواضة ئيػ الَييةنةزا,  
بووبووية ثَيؿةْطى طوَيًَيطرياو 
و ئ      ةًٖى ث      طؽ و ِضاوَي      ص و   

 تةْاْةت فتوازاْيـ.
ي  ة غ  ةضةتاى ْةوةزةناْ  سا, ئ  ةّ 

يي                ة, وةى تاق                ة يةنَيت
ِضَيهدطاوَيه          ى ثيؿ          ةيى و 
خ      اوةٕ ئ      ةظَووٕ و ئ      ةًٖى  

ظاْػ  تة ئيػ  الَييةنإ,   ءع  يًِ
بووبووي  ة زواْط  ة و ثَيطةي  ةنى  
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ضاوغ   اغيى تةْاْ   ةت غ   ةضنطزايةتيى    ءبةضض   اوِضووْيى ءط   ةوضة ب   ؤ ِضَيِطؤؾ   ٓيى  
ن  وضزييـ, ٖ  ةض بؤي  ة ي  ة زضَي  صةى تةَةْي  سا, َ  ةال ب  اَؤنيى, وةى ض  ةْسئ ٖ  اوةَيى   

اى ي  ة الي  ةٕ غ  ةضنطزايةتيى ن  وضزةوة ب  ؤ خ  وىل يةن  ةَى ثةضي  ةَإ زةغتٓيؿ  إ  ظاْ  
ي    ة يةن    ةّ ٖةَيب    صاضزْى خ    وىل يةن    ةَى ئةصتووَ    ةْى ْيؿ    تيُاْيى        ءزةن    طَئ

زةضزةض  ٔ ب  ؤ ئةْ  ساَى ئةصتووَ  ةٕ )ثةضي  ةَإ(و ي  ةو    ءنوضزغ  تاْسا زةبٓ  ة بةضب  صَيط
ئ ةظَووْى ئةصتووَ ةْي   غةْطةضةؾةوة زووباضة زةبَيتة فطيازِضةغى ظَ إ و ع يًِ و   

 ْيؿتيُاْيى نوضزغتإ و غووز وةضزةطريَيت ية تواْا و ؾاضةظاييةنةى.
ثَيـ ئةّ زةغتبةناضبووْةف ية اليةٕ وةظاضةتى ئةوقافى سهوَةتى ٖةضَيُى 
نوضزغتاْةوة ِضازةغجَيطزضَيت بؤ وةضططتٓى ثؤغتى غةضثةضؾتياضيى قوتاغاْة 

ت دطة يةو ئةضنةى, بةٖؤى ؾاضةظايي ية ئايٓييةناْى ٖةضَيِ و ثاؾإ ية وةظاض
ناضى ِضؤشْاَةْووغيسا, زةنطَيت بة غةضْووغةضى طؤظاضى )خؤضى  ءْوغني

ئيػالّ(, ظَاضتاَيى وةظاضةتى ئةوقافى سهوَةتى ٖةضَيِ, يةوَيؿةوة بةّ زوو ئةضنة, 
ؾاضةوؾاض  ءخعَةت زةنات بة ِضةوتى ِضؤشْاَةطةضييةنى تط ية وةظاضةت

ثةضوةضزةنطزْى فةقَى و قوتابى  ءَيطيى قوتاغاْة ئايٓييةنإضاوز ءغةضثةضؾتيى
 و ِضَيبواضاْى ْوَيى ناضى باْطةواظ و ثةضوةضزةنطزْى ئيػالَيى.

(زا, خؤى بة 14/3/2020َاَؤغتا تا ِضؤشى ثةضواظى ِضؤسى طةف و ثانى, ية )
ْةبِطاوة و ٖةضطيع ِضؤشَيو زائةْساَى يةنَيتى ظاْايإ ظاْيوة خانيرتئ و زَيػؤظتطئ

خؤخةضيههطزْيؿى بة ناضى وةضطَيِطإ و ْوغني  ءثاف ناضى ثةضيةَاْتاضيى ءيَيى
و توَيصيٓةوةى دياواظ ية فيكٗى ئيػالَيى و فةضَووزة و بواضى دؤضاودؤضى 
ئةزةبيى و عريفاْيى, ٖةض يةتَيو زَيى ية يةنَيتييةنة و يةتةنةى تطى ية غيٓةى ثري 

 اْييسا بووة.و ثِط ية تةًٖيًة و ئاٖاتى ئامس
ي   ةّ نؤتايياْ   ةى تةَةْيي   سا, زةي   إ بةضٖ   ةَى ط   ةوضةى ي   ة ظَ   اْى عةضةبيي   ةوة        

( ب  ة ن  وضزيى و )عً  ى  ْٗــر ايبال ــ١ وةضطَيِطاي  ة غ  ةض ظَ  اْى ؾ  رييٓى ن  وضزيى وةى )  
 ءٖاَـ ايػرية( بة نوضزى و )َعًكات عؿط( ب ة ن وضزيى و )ؾ بٗات س وٍ االغ الّ(     
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)قةغ  يسةى ب  وضزةى ن  ةعبى 
ــ١  ء(ن     وِضى ظوٖ     ةيط  )فتٓـــ

ايه      ربى( ب      ة ن      وضزيى و   
 ّ ْوغ  يٓى  ءض  ةْسئ بةضٖ  ة

 تط.
ئَيُةؾ          ى واث          ةضوةضزة  
نطزووة نة ي ةنَيتى ظاْاي إ   

 ٍَ َيٓب         ةض و  ءب         ة َ         ا
غ  ةْطةضي ئايٓسؤغ  تيى و ْةت  ةوةثاضَيعيى و ثَيط  ة بةضظةن  ةى ظاْاي  إ ب  عاْني و ب  ة     

َيو ئَيػتةؾ  ةوة و ث  اف ث  ةضواظى ِضؤس  ى خ  ؤى, ٖ  ةض داضْاد  اض وةى وةفاي  ةى غ  ةض 
ب   سةئ ي   ةو سةضةَ   ةى ي   ةنَيتى ظاْاي   إ و زضووز ْ   اضزٕ ب   ؤ ٖ   اوةآلْى و ظاْاي   إ,   

( بووَةتة ئةْساَى ِضاطةياْسْى يةنَيتى 1996ْايؿاضَةوة بة ٖؤى باونُةوة غاَيى )
ظاْاي  إ ي  ة ٖ  ةويَيط و ٖاون  اضيهطزْى طؤظ  اض و ئةضن  ة َيسيايي  ةناْي ي  ةو زةَ  ةى ن  ة 

و ي ة ئاواضةيي ساو ي ة    ةْيا ئةّ نةَية ثياوة ية ٖةويَيطبة تَاَيُإ ية ٖةَيةظة بوو, بةآلّ 
باَيةخاْ  ةى َةنت  ةبى تةْفيعيي  سا شي  اْى بةغ  ةض زةب  طز, بؤي  ة َٓ  يـ ظؤضد  اض ي  ةوَى  
زةب  ووّ ؾ  ةووِضؤش ي  ة خعَةتي  سا و ب  ريّ زَي  ت ؾ  ةوإ ت  ةْيا ب  اونِ و ِضةمح  ةتيى )ّ.  

غ ةضةنيى َةنت  ةبى  د ةباض َ ةْتو( و بةْ سة ب  ة زةي إ ؾ ةو زةَايٓ ةوة ي  ة باضةط اى        
تةْفيعيى و بؤ خؤَإ خ ةضيهى ٖةَيةض ٓيى و ْوغ ني و خوَيٓسْ ةوة و زةضض واْسْى      

 طؤظاضةنة زةبووئ.
غ  ةضز و غ  ةضبوضزة و غ  تؤضيى َ  ةال عةبسوي  ةتيف ب  اَؤنى ي  ة ٖ  ةشَاضى طَيِطاْ  ةوة     
ْايةت, ئةّ وتاضة ي ة بريةوةضي ى زاَةظضاْ سْى ث ةصتا غ اَيةى ئ ةّ يةنَيتيي ة ث ريؤظ و         

ةْطةزابوو, ئَيػتا و يةّ غاتةزا نة ئةّ وتاضة زةْووغ ِ, ض اوّ ث ِط فطََيػ هة و     ثَيؿ
زَيت  ةْط و بَيهةغ  ِ, ي  ةوةى ب  اونِ زي  اض ْيي  ة ئ  ةّ وت  اضةى ب  ؤ غوَيُٓ  ةوة, ب  ةآلّ ي  ة 
اليةنى تطيؿةوة زَيدؤؾِ بةوةى ظاْايإ و ئةًٖى ظاْػت و بريَةْسةناْى ٖاوِضَى و 
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َٖيؿ  تا وةى ئ  ةوةى ب  اونى ب  اَؤنييِ َابَي  ت,    ٖاوغ  ةْطةضى ي  ة ي  ةنَيتيى ظاْاي  إ    
ب طى  زاوايإ يَيهطزّ بؤ ئةّ بريةوةضيية وتاضَي و يةغ ةض ئ ةّ َ ةال ئ اظيعة بٓووغ ة ي ة        

و زةغ  تى ِضاْاط  ات وةى د  اضاَْى قػ  ةيةنُإ ب  ؤ باون  ت, ض  وْهة خ  ؤى ي  ة بةضظةخ  ة
و ٖ  ةْطويٓى ئةغ  ًَى ؾ  اخة غ  ةضبًَٓسةناْى ؾ  تَيهُإ ي  ة بةضٖ  ةَى زاضع  وز ءبه  ات

ِضؤس ت ؾ ازى بةٖةؾ ت َ ةال      نوضزغتإ بة وتةى ؾيًة و ؾ ريئ ب ؤ ِضةواْ ة به ات.    
ئيػ        الَى  عةظيعةن        ةى

و ي      ةنَيتى ن      وضز وب      ةضظ
ت  ؤف غ  ةضبةضظبة  , ظاْاي  إ

ئ    ةى ي    ةنَيتيى ظاْاي    اْى   
ئ              ايٓى ئيػ              الَيى 

 .نوضزغتإ
و ِضَيط     ةت ث     ِط ؾ     هؤزاضبة

و ناضواْت ٖةَيؿة ِضَيبواضة
 و ئاغؤِضووٕطةؾة
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 بيَت تاٌةنةىيؼتيناىء بةصٍةمء ديً ةئاطاتاٌ ي
 

 .. غةضؤني ثَيؿووي يَيصْةي باَياي فةتوا ية نوضزغتإضتيةال ستُس وةَ
 

 ةال عبسايً    ةن   اى َ      ةخؤؾ    ي ي     غ   ت ةز
َ          ين  ةن           ّةن          ةز ييةؾ          َيطناو

ب     ؤ ث     َيـ واظي ِضؤشي   ةوةؾ     ياضنطزةٖ
ين ييظاْاياْي ئا تيةنيةزضوغت نطزْي ي

نوضزغ        تاْي عَي        طام   ةئيػ        الّ ي         
 ب  وّ ةن  ؤْطط ْ  ساَيةئ َٔةئ   21/9/1970

 50 ةن   وب و ة وةئ   ,بِطاوّةت ا ئَيػ تاف زاْ    
ٍَ ي     ـ  ةوةغ   ا  الةَ     ْابيةد     ِضَيعةب    ث   َي

 تيةناي  ةباَي يةَياَي  ةط ةي   اضظاْيب   ىَك طف 
ع         ريام  ينوضزغ         تاْ ووَةٖ          ةي         
 يةَياَي      ةط ةئ      اييين ي        غ      تاياْيؤَاَ
 وةئ   ةفت  ةس ىةي   ةوةخِطنطزْ   تيةناي  ةباَي

 ةي   ةِضَيهدػ تٓاْ  ءةزاْيؿ تٓاْ  ووَةٖ   وةنَيؿ ا ئ    يةزضَيص ةاْو ِضَيهدػتٓةوةنؤبووْ
 وتيةَعط   ةٖات   ظاْيب اض  ْابيةد   يةن  ةئاخري ةي   ,نؤتاييإ ثَيٗات نيةفتةس يةَاو

 ءضّةْ    نيةب   اضظاْي وت   اض ْابيةد    ,نإةوضةط    الةَ    ن   اْيةوتاض ثاؾ   يةي ,َياَيَيةط   
 ةوؾ   ضط  طتينةو زَي  و طؤيي  إ ِضاططتب  و ب  ؤ  وَوةٖ   ةَيه  ةخ وةئ   ةوةخويٓ  س ْطخيةب  
 ةي    ,ب   ووٕ ْطرةظؤض ب    ناْيةضَووزةف    ِضاغ   يتةب   اضظاْي ب ْابيةد    ْط   يةضِ ْط   اوةِض

ٍَ ب  وّ ب    يةن  ةنؤتايي  ظامنةواز ْابتإةد   زيتينةط  وتي َاَوغ  تايإ ظؤض خ  ؤف س  ا
ٍَ و ضاوّ ط ةزيتين ئَيو ةب ةضوْه ةزايو بومن ةطَيصْي ي وِضؤةئ  ةواّ زاْ   ةب ؤو  فةز
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 ةغ َي ؾ تِ ي     َٔةئ غتايإؤَاَ َياّة. بةهؾَيةب ةوةَييِ ئغا صتاةث باتيةخ َيةضٖةب
بَي ت,   تإةن  ةبةظٖةَ ةو ئاطاتإ ي  وبَيت, ز تإةنةزيٓ ةئاطاتإ ي ّةنةي وَي,ةز ةئَيو

 ضةب   ضيةصتةخ َٔةئ ٕةبه ةغَي ؾت وةئ ةئَيو ,بَيت تإةنةْيؿتيُاْ ةغَي ئاطاتإ ي
 ةَ  ةئ زوايةزاْ ا ي    ضيةصت  ةخ ضةغ  ةخ ؤي ي  غ يت ةز يةن  ةوت ٍَةط  ةي ,ةَةثؿيت ئَيو

ي   ل و ِضَيهد   طاو  ةي    ضةظاْاي  إ زاْ   طا ٖ     تيةني   ةب   ؤ ي ضتيباتةو ت    تةخعَ    وَوةٖ   
ؾتَيو  ووَةٖ ْابيةد وضيةز ةي ضعي,ةباَياي ؾ توايةف يةصْيَي ءْفيعيةت بيةنتةَ
 ةن   ةو ئَيػ تاف ئَيُ   وب   ضعييةؾ   ناضوباضيةي   ظيةظؤضي س ْابيةد ,ةبِطاوةز ؾيةب

 ةوةئ   يةغ  اي ةي   نإةضعيةؾ   ةدٓ  و يو ْفيعيةت   بةنت  ةَ ءي  ل ةي   ةوةبيٓ  ةخ  ِط ز
 .ئةنةزوعاي بؤ ز فةئَيُ
 

ي                           ةزواي 
وةفاتيؿ    ي ئ    ةو  
ئ     ةّ ؾ      يعطاْةّ  
ْووغية ئةوا ب ؤّ  
ْ       اضزي ئ       ةصتا 
ن       ةيفي خؤت       ة 
ي   ةالي َ   ٔ ئيعْ   ة 
ضَى زاخيٌ بهةي 

 َةال ستُس وةضتيضي زاخيٌ ْةنةي بةخؤت قاسيم.. 
..................................... 

  بإةَيٗط يةخؿٓسةْاوي خوزاي ب ةب
  يإةبَي ث ءبِطشَي غطوزي بَي بِطإ

  َإةئاخري ظ ضيةَبةِضوسي ثَيػ ضةبؤ غ
  ةباو الةبريي ثياو َاقاَياْي خؤيإ ي الٕةط ةِضاغت
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ٍَ الةي وتوإةَيهةبريي ٖ فةئَيُ   ةخاو ءْسوغوغٔةطيا ب ءطو
  ضزةؾيين قص ظ ْطةئامساْي ِض

  ضزةِضووي ٖ ةي فطََيػهْاظاْي تَيٓو
 ْوغطابوو  يَييإفطََيػو  ْطيةضِ ةب

 بوو  واةزار نوضز بَيي ْ يةباضظاْي ٖ
 ٖيواي  بَييةغابططي ب ئامسإ

  غجاييةتو تو ئ ةفطََيػو بِطَيص
 ئامسإ نوضزإ  يةتطوغه ةتاق
 باخي ِضووي ديٗإ  َاَيةْ ةتان

 دواْي  يةوت ِضيةت ةخوْط
  ياْيةي بطوَي ىةو ثؿهويةبؤَإ ز

  ومتةِضووْاني ِضؤش ن زوايةباَيساضإ ب ٍَةطةي
  وت         ِةخةٖيض ْ ِضوشة و ْ وةؾةْ
 نوَي  ضةٖ ةضصتِ خػتةِضووي غ ِضامنةطةي
  وَيةخؤي باوى َاَوغتا بوو ي ضةٖ

  ْطوغتةئ ةب ناةزضَيص ز غيتةئَيػتاف ز
 بػت  ةبػت ب زاةِضاغت ز قاَيةؾ
  زئةالسةؾَيطنؤ و غ يةوةْ

 ِضاغيت و ِضَيي زئ  واْيةثاَي
  ظزإةي غيتةز ْسيةضَةٖوْ

  ْإةبَي ٖيض ف نَيؿا خؿيةْ ىةْ
 طووضز و زضَيص  ْطاويةٖ ةب

 و يَيص  وضاظةبِطيت ِضَيطاي ٖ
 خويي ضواضةّ-بةؾَيو ية ئةْساَاْي غةضنطزايةتي يةنَيتى ظاْايإ           ةخةضزةباي ِضوي ظ ةفَيٓه
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  ةؾٓ ةوتةن َيساةنؤَ ْاوةب ةْ
 فوِضات  ووةئ يةِضؤَي َياّةب

  َياتةِضؤشي ثريؤظيإ يَي ٖ
 ِضؤشي ئاظازي  ْطيةثِطؾ

 ؾازي  ةوَيطاْي ثِط نطز ي
 ئاغؤ  ةِضووْان ةياْةب ضيةب

 تؤ  ةي بَيةئاغؤي ٖيواي نوضز َوشز
 زَي  وتيةَعط ةي غتاةباْط ٖ ْطيةز

  فِطَيةو ئ ِضواتةئ وةدَيي ؾ ةباَيساض ي
  ةدواْت يةتوي قػثؿهو ظَامن

  ةْابتةزاْيؿتوي نؤِضي د يةقػ
  ََييَنةز ضةنوضزإ ٖ زَييةباضظاْي ي

  بيينةوي ز قؿيةو ْ ؾلةَ ضةغ ويؿياةخ ةي
  غتِةَٔ ثَيي َ يةياَيةخ وةئ ّةنةز ْسيةض

  غ     ِةب ٍَةٖ يةْاو ضواضضَيو ةثَيِ ْاخطَيت
 ظَامن  يةقػ ضووٕ,ةز يةوةيَيهساْ

 ْاظاْ  ِ ! ةيطةيَيو زووضٕ غ
 دَي ططي  يةِضؤَي غعوزةئَيػتاف َ

 بططي  غيتةثؿيت ز ةخوا ي
 بؤ ن  وضزإ  ةي ةٖيواي يةدَيط

  ظزإةبيجاضَي    عي خوزاي ي  
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 يادةوةسي 
 أمحذ بةسصدمي  طاهز مامؤطتا طيذ

 ئةىذامي يةنةو نؤىطشة
 

 غ         اَييازي َنيةصتاٖ         ةث يةبؤْ          ةب         
 ئ     اييين ظاْاي     اْي نَييتةي      ظضاْ     سْيةزاَ

 ثريؤظب        ايي ,ةوةنوضزغ        تاْ ئيػ        الَي
 ئ  اييين ظاْاي  اْي ءَاَؤغ  تايإ ّةضدةغ  ةي
 ةوةثاضاْ    ْ   عاو ئيالٖ   ي ضطايةزةي    ءّةن   ةز
 يةظاْاياْ   َاَؤغ  تاو وةئ   َووةٖ   ب  ؤ ّةن  ةز

 ب   ؤ  ةوةِضاْ   ةط ةب     ظاْاياْي   إ ن   اضواْي  ةن   
 َووةٖ   وفيكيةت   ةوضةط   خ واي  زاواناضّ ,ةدَيَٗيؿتوو ةب بإةَيٗط خوزاي ؾيةباو
 ٖي   واي وةث   ريؤظ ةناضواْ    ّةي    وأَةضزةب    ةن    ب   سات, فةظاْاياْ    َاَؤغ   تاو وةئ   
 .خواظّةز بؤ واَيإةضزةب و وتٔةضنةغ

 يةََيصو بؤ ةوةِضاْةطةب وَيتةَةز ضَيعتإةب يةضاغجاضز و زاواناضي ضةغةي
 وةضو ءغتِةبب الوَيتيِ يةنةََيع وةوةَةبه ْرةط خؤّ ظاْايإ نَييتةي ثطؾٓطساضي

 بَٓيِ, ْطاوةٖ ةَياَيةط وةضو ضميساةوةبري ٖعضوةي ظاْايإ نَييتةي يةطنؤْط ّةنةي
 ..بوو الوَيتيِ يةضَةط َيةضزةغ نات وةئ خَيطةب يازي

ٕ  الةَ   َاَؤغ تا  ضَيعإةب   يةوةئ ثاف ؾؤِضف َيةضزةغ  ْسةض   عب سايععيعو  عومس ا
 ضزاْيةغ   ضَيإةط   ظووضوةؾ اض ء غ ًَيُاْي  ويريوةٖ   ضيةظ  ةز ئاييين نيةَاَؤغتاي

 ةن   ضَيهدطاوَي  و بووْيةْ   ءغي  اب ةي   ضَيعياْيةب   ن  طز, تيإةمح  ةض فايةَػ  ت الةَ  
 ثَيؿ   ٓياضي نإةتي   ةوايةتةْء ئ   اييين ةثطغ    ب   ؤ ةوةبهات    ن   ؤ ئ   اييين ظاْاي   اْي

 ةي   ةغ  تةبةَ وةئ   ب  ؤ ءن  طزٕ ب  ؤ ئيػ  الَي ئ  اييين ظاْاي  اْي نَييتةي   زضوغ  تهطزْي
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 ةي   َيَيوةنؤَ   يةضَيط
 َاَؤغ                 تاياْي

 ءاْيغًَيُ ويَيطوةٖ
 وةظ                           ةيَةٖ

 ظاوةق       ءضَيإةط      
 ,ةوةناْ                 ةْاسي

 َووةٖ                                   
 َاَؤغ                 تاياْي

 ئاط       ازاض ئ       اييين
 .زاةنؤْطط ةي بووٕ شزاضةب بؤ ٕةبه زياضي خؤيإ ضيةْوَيٓ نؤْفطاْػسا ةي ةن نطإ,

 ضؤشََيطي ةي ناْيِةضووزاو وةنؤْطط ََيصووي واويةت َٔ ةْسةضضةٖ
ٍَ ططيػيةْ ِضيةؾ ةي ةوةزاخةب َياّةب نطزبوو, تؤَاض نامنساةضيةوةياز  َا

 ءنامنةضيةوةياز ضيةفتةز ٢٩٨٨ غاَيي نيُياباضاْي ةي ئَيطاْسا عريام ضيةوَيطاْه
ٍَ َووةٖ  يةوضةط غيتةضبةب ةتةبو ثرييـ ضوو, تيا ءَٖيؿت دَيةب َإةيوثةن ءَا
 ءنإةغةن واويةت ةبؤي ,ةنطزوو تاضيو يةصوََيء َٔ َْيوإ وةوةَٖيٓاْ بريةو

 ..ياز ةوةتةْاي خؤي ىةو نامنةضواضةب ءنإةضوزاو
 1970ي9ي21 ةي بوو زضا ضةغةي بطياضي بوو نطا بؤ ناضيةَازئا ىةضوةٖ

 ئاييين ظاْاياْي نَييتةي َيةنةي يةنؤْطط ةي ساضؾةب و ْساّةئ َاَؤغتاياْي
 َإةٖةي ءوتٔةن ضَيةب ؾؤِضف يةالْه يةَياَيةط يةْاوض وةضو نوضزغتإ ئيػالَي

 ةنؤْطط ؾؤضف ضنيةئ ضةغةي ثَيو ءضَيو يةزميونطاتياْ نيةيةؾَيو ةب ضؤشزا
 ْطيةز ظؤضتطئ عبسايععيع عومسإ الةَ َاَؤغتا يَيدؤؾبوو خوا ضوو, ةِضَيوةب

 ويَيطيةٖ ييةع الةَ َاَؤغتا خوايَيدؤؾبوو وةئ ثاف َٖيٓاو غتةزةب يةنؤْطط
 ةب و خؤي ويػيت ةب عومسإ الةَ َاَؤغتا َٖيٓا, غتةزةب َيةزوو ْطيةز

ٍَ ظاْاياْي نَييتةي تيةضؤنايةغ داييةَ بَي ءضقاَييةغ بياْووي  ةي نطز,ةْ قبو
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 الةَ َاَؤغتا ظاْايإ, نَييتةي ضؤنيةغ ةنطاي ويَيطيةٖ عًي َاَؤغتا وةئ يةدَيط
 .ظاْايإ نَييتةي غًَيُاْي يكي ضثطغيةب ةنطاي عومسإ

 عومسإ الةَ َؤغتاَا) ضيعإةب ةي ىةضيةٖ خؤّ ةي ةدط يازّ ةوةزَيت ةن يةوةئ
 ززئةٖائةب ستُس الةَ َاَؤغتا ءَوفيت خاييسي ؾيذ َاَؤغتا عبسايععيعو

 َاَؤغتا ءخاوَي َاضيف الةَ َاَؤغتا ءضخيةث سيُيةض الةَ َاَؤغتا ءخوضَاَيي
 َيَيوةنؤَ ءييةَيطةز ستُسي الةَ َاَؤغتا ءييةع الةَ قايةخاْ الييةد الةَ

 .بووٕ ؾساضةب تط ئاييين َاَؤغتاي
 فةوةئ زواي ضؤشَيو ْسةض ءَيبصَيطزضإةٖ ْفيعيةت بيةنتةَ ْساَاْيةئ ءضؤىةغ
 ةب بوو عبسايععيع ييةع الةَ َاَؤغتا َيبصَيطزضإ,ةٖ نإةْاوض ناضطَيطي ءضؤىةغ
ٍَ و ثَيٓذوَئ ةي ةنةي ضةٖ ,ةظةيَةٖ يةْاوض ضثطغيةب  ضيةظةز ضوةثؿس و خوضَا
 ناضطَيطي ةب ةنؤْطط ْساَيةئ ىةو ِخؤؾ زاْطا, بؤ ضَيهدطاويإ ضَياْيـةط

 .َيبصَيطزضاّةٖ ةظةيَةٖ يةْاوض

 عريام تيةسهوَ ةن ناتَيو ٢٩٩٢ غاَيي تا بوو واّةضزةب ظاْايإ نَييتةي
 ظاْايإ ةي ْسَيوةٖ زا نوضزغتاْي الَاضيةث وةوةؾاْسةَيوةٖ ئاظاضي ي٢ وتينةضَيه

 .بووٕ ئَيطإ وَياتي يةئاواض

 ًاَ جةالي تاَهةباُيضةزؤن كؤًةَهَيم شاُاي ئاييين شازي ضوَيٌاُي هة ديدازي 
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 يةْاوض    ةي    ْ   سَيهيـةٖ
 ةٖاْ       ) ةي        وضاَإةٖ       

 يإةزضَي         ص( ةَي         ةضَةط
 ناْيةض        االني ناضوةب        
 ت    ا زا, ظاْاي    إ نَييتةي    

 ٢٩٩٢ غ    اَيي ِضيينةضاث    
 زضوغ                 تبووْي زواي
 نوضزغ         تاْي يةضةب         

 ضةغ   ظاْاي  اْيـ نَييتةي  
 .ةوةنطاي ؾهيٌةت ْوَي ةي

 يَيبوضزمن زاواي: تَيبيين
 بطا َاَؤغتاو وةي

 ةن ةيةٖ ّةئاظيعاْ
 ضووبَيت بريةي ْاويامن ةوةفهطمي ّةن ءٕةَةت ٖؤيةب بووٕ ضؾساةب َيُإةطةي

 ةوبطنات اهلل وضمحة عًيهِ وايػالّ .نطزبٔةْ ثَي ّةئاَاش
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 يىييةنيَتى صاىاياىى ئاي
 قؤىاغة طةختةناىى خةباتى سصطاسخيواصى طةيةنةماٌ ية

 

 ييضغوٍ طةظْة الةيةبريةوةضيةناْى َ

ْػ  هؤى ؾؤضؾ  ى  ضؤشاَْيه  ى غ  ةخت و زشواض ي  ةزواى 
 ءوَيػ       تَ       ةظْى ئ       ةيًوٍ زةي       إ ظاْ       اى بةٖةيَ   

ْيؿ   تُاْجةضوةض ؾاْبةؾ    اْى ض   ني وتوَي    صةناْى ت    ط   
ضشَيُ   ى زنت   اتؤضى ب   ةعؼ زاْةْةواْ   سو    غ   ةضيإ ب   ؤ 

طةضاْةوةيإ  و ضاوةضواْى زةضفةتَيو بووٕ بؤبصاضزيةَةضطى ئاواضةييإ ٖةَيوشياْى ن
ٍَ ئاواضييسا غةضيإ ْايةوة, ٖةض, ضةْسئ ظاْا بةخةفةتةوة يةءخةباتى ؾار بؤ  يةطة

(ى طوالٕ, ظاْايإ ٖاتٓ ةوة َةي ساْى خ ةباتى ض ةنساضى و     26زةغتجَيهى ؾؤضؾى )
باضةطاى غةضةنى خ ؤى ي ةئؤضزطاى ظَي وةى ؾ ةٖيس ث ةضوض زاْ ا, بؤي ة بةَاوةي ةنى         

ٍَ ػ   ؤظاْة بةتايب   ةتى هؤؾ   اْى َاْسووْةْاغ   ى بةؾ   َيو ي   ةو زَيوتَي ن   وضت ب   ة ٖ   ةو
ى ب  ةضزواّ زاب  ووٕ ٖ  ةّ ي  ة سستُ  سى َ  عوضى ن  ة يةثةيوةْ   الةٖيس َ  َاَؤغ  تاى ؾ  ة

 نؤنطزْ ةوةى ظي اتطى ظاْاي إ ي ة شَي ط      ئاواضةييسا و ٖةّ ية َْيوخ ؤى نوضزغ تإ, ب ؤ   
ض           ةتطى ي           ةنَيتى  
ظاْاي     إ, باضوزؤخةن     ة 

 ءغ         ةخت ئةوةْ         سة
ٖةغ  تياض ب  وو, ئةواْ  ةى 

ض  ةثؤنى ب  ةعؼ   ي  ةشَيط
َابووْ    ةوة بةؾ     يهيإ  
تووؾ      ى ضاطواغ      نت و 
ئةؾ      هةصتةو ئ      اظاض و  
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ٍَ بووٕ, بةزواى ضووْانيةى زةطةضإ بؤ زةضباظبوْيإ ية ض ٓطى   ئةْفاٍ و ظيٓسةبةضا
زوشَٔ, بؤية باضةطاى ي ةنَيتى ظاْاي إ ب ووة ض ةتَطيهى ط ةوضة ب ؤ ي ةباوةف ططتٓ ى         

 ءتَيهؤؾ  ةضإ, دَيط  ةى ؾ  اْاظية بةؾ  ساضى ظاْاي  إ يةب  ةضةناْى د  ةْطى ث  اضتيعاْى  
ثَيؿ    ُةضطةنامنإ و ٖاْ    ساْيإ ب    ؤ ثاضَيعط    اضى ن    طزٕ ي    ة بةغ    ةضنطزْةوةى ب    طا 

 ةف  ةضَوزةى )خرين  ِ اَ  سافع ع  ٔ اًٖ      ي  ة شَي  ط ضؤؾ  ٓايي   ْاغ  ٓاَةى ْةتةوةن  ةيإ  
 ءْيؿ    تُإء باؾ    رتيٓى ئَي    وة نةغ    اَْيهٔ ثاضيعط    اضى ي    ةخاى   ( وات    ةةوعؿ    ريت

ٖ   ةضوةٖا بةؾ   ى ضاطةياْ   سْى بةضْاَ   ةى ٖةفتاْ   ةى ي   ةزةْطى  ْةتةوةن   ةيإ به   ةٕ,
غ  تإ ٖ  ةبوو, وةبةؾ  ى فةتواؾ  ي ٖ  ةبوو نةبةضثطغ  ى ف  ةتوا ق  اظى ؾ  ؤضف        نوضز

نيُاب اضاْى نوضزغ تإ    ال عًى زؤغهى بوو, ي ةناتى ئ ةْفاٍ و  ةخوايَيى خؤؾبيت َ
 ض  ةْسئ بةيآْاَ  ةو ْاضةظاي  ةتى زةضن  طزو ئاضاغ  تةى ديٗ  اْى ئيػ  الَى و ْةت  ةوة    

قطنطزْى بة نؤَةَيى  نؤَةَيهوشى و يةنططتووةناْى نطز )نةبَى زةْط ْةبٔ بةضاْبةض
ْةتةوةي  ةنى ب  َى ثؿ  ت وث  ةْا وةى ْةت  ةوةى ن  وضز, ن  ة ئةوغ  تةَةى ي  ةنوضز ن  طاوة  

ديٗاْ  ة ْ  ةنطاوة, وةَعط  ةوتى ئؤضزط  اى ظَي  وة    بةضاْب  ةض ٖ  يض ْةتةوةي  ةنى ت  ط ي  ةو  
ٖةؾ تا قوت ابى يةخوَيٓ سْى     غ ةزو ض (ض وا 480ظياتط ي ة)  بوو, َةزضةغةيةنى طةوضة

ٍَ ئةواْ ةف ب ةَْٗيٓى    ء ظاْػتة ؾةضعيةنإء دويسواْةناْى قوضئاْى ثربؤظو تة ي ةثا
ي    ة زةوَي     ةتى ئَي     طإ  
نةخوَيٓ    سْى ن    وضزى 
قاض    اغ ب    وو, واْ    ةى  
فَيطب         وْى ظَ         اْى  
نوضيـ بةؾ ساضبووٕ,  
 ئةونات خ ؤّ ض وّ ب ؤ   

ؾ                                         اضى 
 (زاْ      ة)20َ      ةٖاباز)

بَي   ى ن   وضزي  ء ئ   ةيف
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واْ ة   ب ؤ  َةزضةغ ةى ئؤضزط اى ظَي وة,    َٖيٓ اّ ب ؤ   ثؤىل يةنى غةضةتايِ زةغت نةوت(
ن اتى   ؾ اْاظى ب ةو   يةثً ةى باَي ازإ و   وتٓةوة, نةبةؾاْاظيةوة ظؤضَي و يةواْ ة ئيػ تا   

داضَيهيإ ي ةْاو ووتٓ ةوةى واْ ةى ن وضزى د ةْابى       فَيطبوْى ظَاْى نوضزى زةنةٕ,
: دؤؾ   بوو ف   ةضَوى ب   اضظاْى غ   ةضزاْى قوتابي   اْى ن   طز, ظؤضزيَ   غ   ةضؤى َةغ   عوز 

 ثَيؿ    ُةضطة ْي    ة ي    ةو ٖيط    ى ن    ةَرت ْى ئَي    وة َاَؤغ    تايإو)خ    ةبات وَاْ    سوبو
, نةض      ةْس (زوشَ      ٔ زةد      ةْطٔ قاضةَاْاْ     ةى يةب      ةضةناْى د      ةْط يةبةضاْب      ةض 

   ٍَ غ  ةزإ قوتابي  إ ثَيطةياْ  س    َاَؤغ  تايةنى خؤب  ةخـ يةئاواضةيي  سا ض  ةْسئ غ  ا
 َاَؤغ  تا بةضَيعاْ  ة  ي  ةياز زةنطَي  ت ضؤَي  ى ئ  ةو

وىل  الةْ  ةنطَيت ن  ةثَيو ٖ  اتبووٕ يةب  ةضَيعإ )َ  
ضسإ زضى, ةالغ  ةَ ,دربائي ٌ ب ريى   الةَ زضى,

 الةغ عيس ط ةضزى, َ     الةَ ضغوٍ طةظْةى, الةَ
  (.ًَشِ طةضزى

غ    اَيةى زاَةظضاْ    سْى  ي    ةيازى ث    ةصتا بؤي    ة
يةؾ  ةٖيساْى ي  ةنَيتى   ي  ةنَيتى ظاْاي  إ غ  اَلو 

او ظاْايإ, غةضدةّ ؾةٖيساْى نوضزغتإ غًَ
تَيهؤؾ  ةضة,  ضَيهد  طاوة ٓ  ةضاْى ئ  ةو يةزاَةظضَي

ء تَيهؤؾ          ةضإاو يةغ          ًَ
َاْسووْةْاغ  اْى ئةْ  ساَاْى  

ب   ةٖيواى  ي   ةنَيتى ظاْاي   إ, 
طةيؿ                نت ب                ةضؤشى  

ةتى زاَةظضاْ         سْى زةوَي          
ن    وضزى يةغ    ةض ْةخؿ    ةى   

 ديٗإ..
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 دامةصساىذىي يةنيَيت صاىاياٌ وةى صةسوسةتيَهي ئاييينء ىيؼتناىي
 طٝب*َةال فاضؽ ستُس محة 

ظؤضٕ ئةواْ   ةي تةَ   ةْيإ ث   ِطة ي   ة  
ةضَاْي بووْةت      ة خ        ءخعَ      ةت

 ءط               ةوضةييء غ               ةضوةضي 
ؾ       هؤَةْسي, بةتايب       ةت ئ       ةو 

 ٕ ظاْاياْ    ةي  ءَاَؤغ    تا بةتةَ    ة
ٖ  ةَوو شياْي  إ يةخعَ  ةتي زي  ٔ و 
شي  ين طةيةن  ةيإ خ  ةضز ن  طزووة,  

 ظضاْ  سْيةزاَ غ  اَييازي يةبؤْ  ب  ة 
 ةي      ئ     اييين ظاْاي     اْي يتنَيةي     

 ب  وو خ  ؤف ثَيُ  إ ب  اضظاْي فايةَػ  ت الةَ   ضسوَيةَ   غ  يتةز ضةغ  ةي نوضزوغ  تإ
ض ةْس   غ ازم  يسةغ   ظايةق   ةي   ظووضةؾ اض  ضيةظ  ةز ئ اييين  نيةَاَؤغ تاي  تةخعَةي

ث   ةيغء يازةوةضي   ةى غةيٓ   ة ئ   ةيبووَي ي   ازةوةضي ث   ةصتا غ   اَيةي زاَةظضاْ   سْي    
  يةنَيتى ظاْايإ.

 وةي واَيةضزةب ةب و بِطاويةزاْ ةب يةنَيهة يةواْةي ظيطةْ عساف ظبَيط الةَ َاَؤغتا
 ةب ةبووةٖ تؤَيي ءتوْس نيةْسييةيوةث ة,ظضاوةزاَ ظاْايإ يتنَيةي ةن يةِضؤش

ية ئةصتاَي طفتوطؤو ٖةَيساْةوةي الثةِضةناْي ضابطزوو  ِضَيعيإةب ة,وةنةنَيتيةي
 زاةغتياضةٖ ةغات ءنات وةي ةِضَيهدطاو وةئ ظضاْسْيةزاَ ئاَاشةي بةوة نطز, نة

  .بوو ْيؿتيُاْي ّةٖ ءئاييين ططْطي ٖةّ تَيهيةضوضةظ
 ئاييين ثاغاوي ةب توأْةْ نوضز تيةَيًً ظاْيةْاس ءزووشَٓإ يةوةئ ضةبةي

ٍَ ظاْايإ يتنَيةي ةوةوغَيٓٓةبط َإةنةتةَيًً  بؤ ةبووةٖ ظؤض ضيةناضيط ءِضؤ
 وةئ َهاضإةغت َيةغت نطزْيةقبووَيٓ وةوةضووْ طصزا ةب بؤ يةنةيةط َيٓاْيةٖ
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 عريام يةنات وةئ ِضشَيُي ِضيةؾ يةوةَيطريغاْةٖ زواي 74 غاَيي زوايةي نات
 ِضوويإ طؿيت ةب نوضزغتإ ئاييين َاَؤغتاياْي وبوة وةئ نوضزا تيةَيًً ٍَةطةي
 ةنات وةئ ِضشَيُي زشي َاْسةغ خؤي بووْي تط داضَيهي ؾؤِضف ةن ْا ةؾوَيٓ وةي

 تواْي ةنات وةئ ؾؤِضؾي ةو نرتٕةي ضيةواونةت ؾؤِضف ءئاييين َاَؤغتاياْي ةبؤي
  .بهات دَيةدَيب ئاييين َاَؤغتاياْي يوةعٓةَ و َازي تيةياضَ

ظؤض ب   ووٕ بةتايب   ةت  زاةنات    وةي    ئ   اييين ظاْاي   اْي نَييتةي    ن   اْيةناض ط   طْطرتئ
ي    ةضووي نؤَةَياي    ةتيء خعَ    ةتي خ    ةَيوء ٖؤؾ    ياضنطزْةوةيإ ي    ةضَيى ئ    اييين     
ئيػالَةوة, بؤية ٖةَيؿة ظاْاي إ ٖ ةوَييإ زةزا ٖةضض يةى يةبةضشةوةْ سي ئ اييينء      

ةتي بَي   ت بيه   ةٕ, ٖةْ   سَى ي   ةو ؾ   تاْةي ئ   ةو ن   ات ناضي   إ يةغ   ةض ن   طزو  نؤَةَياي   
 ْةياَْٗيؿت بطييت بووٕ ية:

 ءخ        واضزٕ البطزْ        ي -۱
 .  ظَيهاْساةعةت ةي ةوةخواضزْ

 ةب   شٕ ةي   نطزٕ ِضَيططي -۲ 
 ب    وو ب    او وناتةئ     ةن     شٕ

 . َيهيساةخ ْاوةي
         .بطووى ةب ةوضةط -۳

 ةن            يةوةئ            ث           اف
 يتنَيةي         تيةضنطزايةغ        

 يةبِطياضاْ       وةئ       ظاْاي      إ
 الةَ ضسوّةَ ِضَيعةب ضنطز,ةز

 ةن   ْ اضز  يةؾ وَيٓاْ  وةئ   ضوةظةز َووةٖ بؤ و ْووغطاو ةب نطزي باضظاْي فايةَوغت
 ياغ  او ةْ  ةبيه ةن   ن  طزٕ ث  َي َطيةئ   ةو ,ب  وو َياتساضةغ  ةز تَيي  سا ن  وضزي ىؾؤِضؾ  

 ..ٕةبه يَي ثؿتيواي َٖيعةب ةو ٕةبه دَييةدَيب
 .ظاْايإ نييتةي ظووضيةؾاض يكي ياْسْيةِضاط ضثطغيةب*

خەتیبی سلێمانی  -مامۆستا مەال زبێر حافزالی راست   
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 اٍيه ػيَخ ئاودةىلربماموطتا مةال ئي
 ي صاىاياىي طيووسي طًيَناىي بةرداس بووةنشدىيةنيَو يةواىةي يةطةسرميَش

رباٖيِ ضةغوٍ ئيرباٖيِ يةْاوضةى ثؿسةض يةبٓةَاَيةيةنى ئاييٓى ْيؿتُإ يَاَوغتا َةال ئ
 وة.( يةزايو بو1939ثةضوةض يةغاَيى )

ي        ةناضي ضَيهدطاوةي        يء يةغ        ةضةتاى 
زاَةظضاْ  سْى ضَيهد  طاوى ي  ةنَيتى ظاْاي  إ    
  ٍَ ثةيوةْ   سى ب   ةّ ضَيهد   طاوة ن   طزوة يةط   ة
َاَوغ   تايإ َ   ةال ع   ةىل و َ   ةال وةيػ   ى     
ططتهى طةوضةو َةال عومساْى يةى زةغت 
و ض     ةْس َاَؤغ     تايةنى ت     ط ناضوب     اضى   

غ ةض شََي طى نطزْ ى ظاْاي اْى ئ اييٓى      يةنَيتى ظاْاياْيإ ٖةَيػوِضاْسوة, وةخؤؾ ى ئ ةضنى   
ثاضَيعطاى غًيُاْى ثَى زةغجَيطزضَى ن ة ظؤض بةغ ةضنةوتووى ي ةَاوةي ض ةْس ؾ ةو ِضؤشَي و       
بةو ث ةِضى يَيٗ اتووى ئةضنةن ة ِضازةث ةِضَيَٓيت, يةغ ةض ئ ةو ٖ ةْطاوة ي ة ضؤششََي طي تايب ةتي           

ين َاَؤغ تاياْي  خؤي نة يةئةضؾيفي خاْةوازةنةي َاوة باؽ يةوة زةنات ب ؤ ْاوْووغ ي  
غ  ٓووضي غ  ًَيُاْي ض  ووةتة الي َاَؤغ  تا َ  ةال ئةبوب  ةنطو ي  ة ضةَط  ةَاأل الي َ  ةال ؾ  َيذ   
ستُسو ية قازض نةضةّ الي ؾَيذ ئيرباٖيِء ية بةضظصتة الي َةال تؤفيلء ية غيس قازم الي 
َةال قاحلء يةناْي وةمتإ الي َةال ستُسو ية ٖةَيةظة الي َةال عةيي َةال عومسإء ي ة  

 زةضبةْسخيإ الي َةال تاٖري.  
وة ي         ةزواى ِضاث         ةِضيٓيـ  
زةبَيت     ة دَيط     اى َتُاْ     ةى  
ظاْاي  اْى ئ  اييٓى وبةؾ  ساضى   
ت   ةواوى ن   اضو ض   ااَلنيةناْى  
ئ    ةّ ضَيهد    طاوةى ن    طزووة,   
زواد    اض ئةْ    ساَى زةغ    تةى 

 يَيصْةي فةتواى غؤضإ بووة.
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 وةستى حمنذامني سطول مةال مةال حمنذامني

 ةطةلَ يةنيَتى صاىاياٌيادةوةسيةناىي ي
...................................................... 

 تايةضةغ ةي 1971 يغاَي ةي 
 ئيػالَي ظاْاياْي يتنَيةي ظضاْسْيةزاَ

 يةْصيَي ْساَيةئ ةاَيَيطة ةي نوضزغتإ
بةغةضٖاتي  نوةو تاٖة بووّ تواةف ايباَي
 ,1974 يغاَي يَنؾَي عومساْي ضيفةع
 ايباَي يةْصيَي طغطاويجيَي نات وةئ
 ةن ةوضطة يػيةو الةَ غتاؤَاَ توايةف

 وةئ ةُئَي بوو,( طتوط وْسيط) هييَةخ
 و(ظيٓوَي ْكطاهلل الةَ) بووٕ ُساَيطة ةن يةواْةئ بوئ ْساّةئ (15) َإةَاضش نات

 يغاَي ةي.. تسٖ( طتهيط قازقي الةَ ستُس الةَ( )الَيةزاضوغ َصطف٢ الةَ)
ء ظاْايإ يتنَيةي طيويَيٖة يكى طغيةضثب ةبووَ , زواتطئريإ اتيوَي ةووَض 1978

 بووئ طإئَي ةي ةن ,يةيةَاو وةئ اييزضَيص ةب بووّ تواةف ايباَي يةْصيَي طغيةضثب
 يةْاسي ةي ظاْايإ يتنَيةي ايةطباض ةو بووّ دَيةْيؿت( ةزةغةْ) ؾاضي ةي ّؤخ
 . 1987 يغاَي نوةو تا بووّ واّةضزةب. .بوو( ضةوةضطةَ يةوظَي)
 عضَيةب ةن بووّ ضزغتإون ظاْاياْي يتنَيةي طيطدَي1991 يغاَي تايةضةغ ةي
 ةب ضٖة ويـةئ افث ةي بوو, ظاْايإ يتنَيةي نيؤضةغ( ييةظْطة ستُس زنتوض)

 نيؤضةغ( ويةطؾزَي ستُوز الةَ) ةن ةوةَاَ ظاْايإ يتنَيةي ضونيةغ طيطدَي
 .. بوو ظاْايإ يتنَيةي
ؤ ب بووّ ظاْػيت ْيةوَةصتئ ْساَيةئ َٔ 1996,1997,1998 اْيغاَي ةي

 ْساّةئ فةؾ ةي ةن وقافةئ تيةظاضةو ةي ئايين َاَوغتاياْي ظضاْسْيةزاَ
 الةَ يسةٖؾء نوضي ةَعٖة عبسايطمحٔ الةَ يسةٖؾ) ةواْ ةي اتبوئٗهثَي
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 ةي... تسٖ( َفيت ستػٔ ؾيذ الةَ و واْسظيةض ستُساَني الةَء ْاويطة يطمحٔاعبس
 وْيطوهتَي ضةب ةي 1998نوةو تاٖة بووّ تواةف ايباَي يةْصيَي نيؤضةغ نات َإٖة

 . .ةوةؿاينَي ناضةي غتِةز ْسضوغتيِةت باضي
 ناىء (باضظاْي غعوزةَ ناى) عضَيةب ضيةْٓوَي َٔ( توو ةضطؤ) ةي 2006 يغاَي ةي
 . نإةباضظاْي وإَْي يةؿنَي ضنطزْيةغةاضؤ ضب بووّ( باضظاْي ٕظاريطَْي)
 2007 يغاَي ةيةٖؤي غةضقاَييء ضووْة َْيو تةَةْي ثرييء باضي تةْسضوغيت ب
 .بووّ ْؿنيةخاْ ٖةَيططتووةو ناض ةي غتِةز
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 يادي ةي نامنةسيةوةبري

 صاىاياٌ نييتةي صساىذىيةدام 
 

 نيةيةَ خايس الةَ
 بةضثطغي يكي غؤضاْي يةنَييت ظاْايإ

 

 امساعيٌ عبسايطظام ءَٔ بووّ, قوتابي سظضواْ ةي 1959 غاَيي تايةضةغةي ضةٖ
 ةي يي,ةضَيهدطاو ناضي بؤ ضاالني نوضزايةتيُإ ئةصتاّ زةزا َْٗيين ةب ةواْةؾ

 بؤضزوَاْي ضةبةي تيةخؤؾٓاو ةي ٍةضتةٖ طوْسي بؤ ِضؤيؿتِ ضواْسظ ةي 1962 غاَيي
 ةب َاةْ ئايين يةقوتاغاْ زووشَٔ يةفطؤن

ٍَ ةوةٖامت ْاضاضي  وةئ ,نإةيةَ طوْسي ةي َا
 ناْيةضةب ةضوْةز ةخؿاْةخؤب َيوةخ نات

 ةخؿاْةخؤب وةي بوّ نَيوةي َٓيـ ْطةد
 ةوةنات وةي 1962 فنيةغ بؤضيايي ضوّ

 فةن زواتط ةضطةثَيؿُ ةب بوّ ءنطاّ ْاوْوؽ
 ضياي باضظاْي ضَاْيةفةب بوو غاضز واةٖ و

ٍَ فنيةغ  ةن ٖاضةب ضظيةو تانو نطا ضؤ
 بوو, َيعٖ ئاَري قطاويةع ععيع وناتةئ

 ةضةؾ وةي نطا بازيٓإ ضيةظةز ةي ِضَيوةؾ
 ّةئ ؾؤضف يةضاثداْ ناْيةبًَاونطاو َٖيٓا غتةزةب يةوضةط وتَٓيهيةضنةغ ثاضتي

 ٕةض ةو ةوةطاْن بًَاو ضواْسظ ةي ةبًَاونطاواْ ّةي ْسئةض وةوةبًَاونطز يةضاَيانياْ
 نَيؿإ ززإ غيتةبةَةب ةبؤي ييفإةخ ةبياْطَيُٓ ةن غتِةز ةزاي يإةًَاونطاوب

 ةي نَيؿا ززامن ييفإةخ غةضباظطةي ةضويٓ ئاغاو نطيِ ْاويةب غَيوةن الي ةضوَ
 ةي ؽةن ْسئةض ياْيةب ,ةوةِضايٓةط زاْاو نامنةنطاواوبًَ زنتؤض يةخَيُ ثؿت
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 ْاو ةي ؾؤضف يةبًَاونطاو ضابطزوو ويةؾ ةطواي ةن ضضوٕةز تطغإةي ييفإةخ
 .  ةوةتةاوْبًَاونط ييفإةخ غةضباظطةي

 غاَيي تانو( 1963) غاَيي ةي ضةٖ
 ظضاْسْيةزاَ يةبريؤن (1970)
 باضظاْي ْابيةد الي ظاْايإ نييتةي
 ةب اليةَ ْسئةض ةبؤي بوو غتةضزةب
 ضزاْيةغ بؤ نطإ نًيفةت َيوَيػتةٖ

 َٓيـ ئايين َاَؤغتاياْي نطزْي
 تانو ,ةواْةي بوّ نَيوةي
 ظضاوةزاَ باضظاْي بووْيةئاَاز و طضاوزَيطيشَي ةي ظاْايإ نييتةي 1970/9/21ةي
 . ةواَةضزةب ئَيػتاف تانو ةن غتةب خؤي يةنؤْطط َنيةنةي

 تاييؤْيةب يةضَاْسةف اَني الةَ وناتةئ ةن وإةضةط طوْسي اليةَ ةب بوّ ثاؾإ
 ئيُاَي ةب ببِ نطز يَيِ يةوةئ نًيفيةت ْاضزو َين زوايةب بوو ئانؤيإ زؤَيي

 نإةبيةض ةي منإةضطةثَيؿُ ضزاْيةغ ةن تابوض ئيُاّ وتةز يإ ثَي ةن تاييؤٕةب
 ةب بوئ َاَؤغتا(15) ةو ْؿتيُإ و خاى ةي ضططيةب بؤ زإةز ٖامنإ نطزوةز
 واّةضزةب يًوٍةئ ؾؤضؾي ْػهؤي تانو ةن تابوض ئيُاّ ةب بوئ باضظاْي ضَاْيةف

 . بوئ
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 يةثً ْسئةض ءّةِضَيهدطاو ّةئ ساَيْةئ ظاْايإ نييتةي ظضاْسْيةزاَ ةي ضةٖ ةو
 ةب باضظاْي َػعوز ضؤىةغ بطياضي ضةغةي 1996 غاَيي ةي, ةغجَيطزضاو ثَي دياواظّ

 .نطاوّ ْيؿإ غتةز تيةَيايةنؤَ بيةنتةَ ْساَيةئ
 َاَؤغتاياْي ءظاْايإ نييتةي تيةخعَ ةي واَِةضزةب ضةٖ ةوةمشةْةَةت ّةب
 غؤضاْي يكي ضثطؽةب ءتيةضنطزايةغ ْيةصتوَةئ ْساَيةئ ءئايٓيِ ضَيعيةب
 .نوضزغتامن ئيػالَي ظاْاياْي نييتةي
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 يةنيَتى صاىاياىي ئاييين ئيظالمي نوسدطتاٌ
 

 لةبةردةم 
 

ة ٍاوضةسخةناٌخواطتئةسىء ىةخؼةسيَطاو 
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 ..صاىاياٌ يةنيَيت
 خةبات و خةخمؤسيي و خويَيذٌ ية طةدة ىيو

 غسيل سويطةمحإعةب: ْووغيين
 

 ئايٓيي ظاْاياْي يةيةنَييت ثَيطؤظبايي غةضةتا
 يازي بةبؤْةوةي زةنةّ نوضزغتإ ئيػالَي

 ئةّ ٖةض زاَةظضاْسْييةوة, غاَيةي ثةصتا
 ضةخٓةو بطي ية زةظامن بةزةضفةتَيو بؤْةيةف

 نة ثِطؤشةيةي ئةو غةض غةَة تيؿهَيو طًةيي,
 اضين ئايٓسةف بؤ غةضزةَةزاو يةّ واية ثَيِ

 ثػجؤضَييت ثِطؤشةي ئةويـ يةئَيػتا, باؾرت قؤْاغَيهي بةضةو زةطواظَيتةوة ظاْايإ
 َطؤظي ْانطَيت ئيسي ةن ََيهسائةضزةغةي َِطؤةئ ةئَيُ ضوْهة ئاييٓية, ظاْاياْي

 ةَةضزةغ ّةئ ةضوْه بهات, ؾتَيو َووةٖ ضةغةي ةقػ بطات, ثَي تيازا وغووعيةَ
 ىةو نإةَطؤظ تيايسا ةن ةوضز ثػجؤِضَييت َيةضزةغ َيهوةب ,ةثػجؤِضَيتيي َيةضزةغ

 .ٕةنةز ضخإةت شيإ بواضَيهي بطووني ضَيهيةضووب بؤ خؤيإ ةثيؿ ٕةخاو

 ةي بٔ ةغتةضدةب ةثَيويػت نإةواتايي ةْاظْاو ةن ةنطزوو ةوةئ بؤ ّةئاَاش ظؤض
 .ةوةغتةزةب ٕةبس خؤيإ يةقيٓةضاغت َاْاي يةوةئ بؤ ناْسا,ةَاززيي ةضواضضَيو

 تاييةضةغ ضضوويةزةب ,ةواتايي تَيهيةغيف واضةخوَيٓس ْاظْاوي: ةمنووْ بؤ
 ةي و ةواتايي تَيهيةغيف واضييةخوَيٓس ةواتةن خوَيٓسٕ, قؤْاغي زوا تاةٖ وتطَيتةز

 يةنةْةخاو ظاْػيت ئاغيت ْاغاْاْسْي بؤ ةوةغتةزةب ْازات َاْا زاةضؤشاْ شياْي
 دؤضاودؤضي يةثيؿ بؤ ةوةطواظضَي تةْ ةوةواضييةخوَيٓس يةثَيط ةي يةوناتةئ تا
 .ٖتس.... و ثعيؿو ْساظياضوةئ و ضةثاضَيع َاَؤغتاو ىةو

 ,ةثيؿ ةبَيتةز ةن خؿَيتةبةز َاْا ناتَيو َياّةب ,ةيةثَيط وةواتايي تَيهيةغيف ظاْايي
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 ءنإةوييةئوَ َيةضزةغ ناْيةئايٓيي ةْوغطاو ءنتَيب ةي ةئَيُ ةبؤي
 دياديا ثػجؤِضَييت دؤضاودؤضو, يةثيؿ ظياتط اْسانةعومساْيي و نإةبباغييةع
 .تيةظاْاي ْاظْاوي ىةْ بيٓنيةز

 َووةٖ ةي يةقػ و, ئايني ناْيةبواض ةي بواضَيو ةي بوو ثػجؤِض داضإ ظاْاي
 :يإ داضإ ظاْاي ةمنووْ بؤ نطز,ةزةْ ئايني ناْيةْةالي

 .ٖتس... يفةغةْ و غريةن و ئينب و قوضتوبي ىةو ةبوو قوضئإ غرييةَوف -1

 زاوزو بوةئ ءغائيةْ و َوغًيِ ءبوخاضي ىةو ,ةبوو ةضَووزةف ضاويي يإ -2
 .تطَعي

 .ٖتس.. غريةئيبٓويئ و نإةيةخ ئيبٓو ىةو ,ةبوو ضضيذةَوئ يإ -3

 .ضاٖيسيةف و يةوةغيب ىةو ,ةبوو ظَاْعإ و ويةسةْ يإ -4

 .غِطيةب ْيةغةس و يالْيةط بسويكازضيةع ىةو ةبوو ئاَؤشطاض و واعيع يإ -5

 .والْاةَ و ضخيةن يسوةدوْ ىةو ,ةبوو وويفةقةَوت يإ -6

 .ضوؾس ئينب و فاِضابي ىةو ,ةبوو غووفةيًةف يإ -7

 .ْابًوغي و ئيبٓوغريئ ىةو ,ةبوو وْعإةخ يإ -8

 .زةمحةئ و َاييو و ةْيفةس بوةئ و ؾافيعي ىةو ,ةبوو ضععإةؾ قيٗوةف يإ -9

 ةظاْػت ناْيةبواض ةي ةثػجؤِض ظاْاي ةب ثَيويػتيُإ َِطؤةئ ةئَيُ فةدؤض ّةب
 بطوتطَيت غَيهيـةن ةتان ضةٖ ةب و ؽةن َووةٖ ةب ْانطَيت ةضوْه ناْسا,ةضعييةؾ

 ةظاْػت ناْيةيك بؤ ةنطابوو وضز خؤيسا َيةضزةغةي تيةظاْاي يةوةئ ضةبةي ظاْا,
 .نإةضعييةؾ

 ,ةْوَيص ثَيـ و ئيُاّ نَيوةي ,ةطوتاضبَيص نَيوةي وتيؿساةَعط بواضي ةي ٖاةضوةٖ
 ةبؤي ,ةوتةَعط زتَيوضي و خازيِ زي غَيهيةن بَيصة, باْط و ظظئةَوئ زي نَيهيةي

 .ٕةنةناضز وتساةَعط ةي يةوةئ ضةبةي ئاييين ظاْاي بطوتطَيت َوويإةٖ ةب ْانطَيت

 وةوةيَيهساْ وٕةخ فيكٗو ضةغةي ةقػ بتواَْيت وتَيوةَعط طوتاضبَيصي ْانطَيت
 ءّةضزةغ ئابووضيي تواوةف ءظَإ دوططافياو ََيصوو وةفةيػةف ءووفةغةت
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 و ثعيؿهيي فيعياو ناْيةظاْػت ءوَيات سونُِطاْي ءتيةوَيةَْيوز تيةغياغ
 ؾساةَاْةئ َووةٖ ةي بعاَْيت وا ,ءبهات.. ٖتس..ءضووْٓاغيةز ءنٓاغييةيةف

 .زضوغنت و ضاغت وةئ ناْيةقػ

 و,ةواتايي نيةيةثَيط ضؤؾٓبريييـ وْهةض ,ةواي ٖةض ضؤؾٓبرياْيـ بؤ قػةية ئةّ
 نؤ يةؾَيوةب نطَيتةز و,ةَاْاي ةفط وةالغتيهيي ءواتايي نيةيةوؾ يـ( ضؤؾٓبري)

 ةبسضَيت ضؤؾٓبري ْاظْاوي ْاتواْطَيت زياضيهطزْسا ةي َياّةب ضؤؾٓبريإ, بطوتطَيت
 ةن ضضووةغةب فةيةثَيٓاغ وةئ ضضوو,ةغةب ةَةضزةغ وةئ ضوْهة غَيو,ةن ٖيض

 ةي ؾتَيهيـ َووةٖ ظاَْيت,ةز ؾتَيو َووةٖ ةي ؾتَيو ةغَيهةن ضؤؾٓبري) :طوتيةز
 َاْيةْ و ظاْياضيي يةوةقيٓةت و ةَةويةع َيةضزةغ ّةي ةضوْه ,(ظاَْيتةز ؾتَيو

 ءضَْيتةئيٓت ءتةاليةتةغ و فعيؤٕةيةت ضازيؤو غتهطزوةز َاْطي َيساْيةٖ غٓووض,
ٌَ غَيطضي ءيهرتؤْيةئ غاييت  غَيوةن ةساَيةَ تاز,...و ضةتويت ءبووى يؼةف ءطوط

 .بعاَْيت ؾتَيو ةي ؾتَيهيـ َووةٖ ,ءبعاَْيت ؾتَيو َووةٖ ةي ؾتَيو بَيتةٖ

 و,ةثيؿ ةبهطَيت ةوةثَيط ةي( ظاْايي) ىةو يـ( ضؤؾٓبرييي) ةثَيويػت ةبؤي
 ةي يةوةئ , ةضةْووغ ْووغَيت,ةز يةوةئ :ةمنووْ بؤ ناْي,ةبواض بؤ ةوةوضزبهطَيت

 يةوةئ ,ةضةزاْ ْووغَيت,ةز نتَيب يةوةئ ,ةْووغةضؤشْاَ ْووغَيتةز زاةضؤشْاَ
 .ٖتس.. ةؾاعري َيَيتةز ؾيعط يةوةئ ,ةضةخوَيٓ ةوةخوَيَٓيتةز

 ةب نوضزغتإ ئيػالَيي ئاييين ظاْاياْي نَييتةي بؤ ثَيؿٓياضَيو ةوةيَيط
 يةييصْ خؤياْسا َْيو ةي ظاْايإ نَييتةي ةن ظامن,ةز ّةضزةغ نيةثَيويػتيي

 ثاضَيعطانإ, ئاغيت ضةغةي باَياو, ئاغيت ضةغةي بَيتةٖ ثػجؤِضيإ ييةَيؿةٖ
 ناتسا ِضبووْيةتَيج ٍَةطةي ,ءبٔ زاةييصْاْ وةي نَيوةي ةي ةْساْةظووَةئاض ةب ظاْاياْيـ

 بواضو وةي ثػجؤِض ظاوةؾاض ةبٓةز ظَيِطئ, َيةضزةغ ثَيؿووي ظاْاياْي ىةو
 خؤ ءواّةضزةب يةوةخوَيٓسْ صتاَيةئ ةي ٕةنةز تَيسا ناضي ةن يةيةييصْ

 .ناْساةضعييةؾ ةظاْػت ناْيةيك ةي يكَيو ةي و بواضَيو ةي ضؤؾٓبرينطزٕ

 :بٔ ةيةؾَيو ّةب نطَيتةز فةييصْاْ وةئ
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 يةييصْ توا,ةف يةييصْ ََيصوو, يةييصْ ,ةضَووزةف يةييصْ فػري,ةت يةييصْ
 يةييصْ ووف,ةغةت يةييصْ ظَاْعاْي, يةييصْ ,ةفيك يةييصْ وٕ,ةخ يةوةيَيهساْ

 و تيةَيايةنؤَ يةييصْ ئابووضيي, يةييصْ تإ,ةئافط ناْيةنَيؿ يةييصْ ,ةفةيػةف
 .ٖتس..ةشيٓط و ْسضوغيتةت يةييصْ خَيعإ,

 نَييتةي َْيو ةي ِضَيعةب َاَؤغتاياْي ةي ظؤض نيةيةشَاض خوا بؤ غوثاؽ ةضوْه
 ْانطَيت ,ةيةٖ ْيإبوو نوضزغتاْسا ناْيةؾاضؤضه ؾاضو َووةٖ و, ٕةٖ ظاْاياْسا

 َياَيةو ْاتوأْ ةَةن وةب ةضوْه بٔ, ضاظيي ّةن ظاْػتَيهي ةب َوويإةٖ
 ةططفت ءْوَي ةنَيؿ ضوويةضووب ْاؾتوأْ و,ةوةْةبس َيوةخ ناْيةثطغياض

 .ةوةببٓ ّةضزةغ ناْيةئاَيؤظ

 ْسيهاوةغ ثَييةب وةؾَيو َإةٖ ةب ةن ةيةوةئ( ضؤؾٓبريإ)بؤ ثَيؿٓياضيؿِ
 بؤ تةتايبةب ثػجؤِضَييت, وةضةب ةوةطؿتي ةي ةوةِضْةبج ناْيإ,ةضةْتةغ ءنَييتةي
 ةبواض وةي ظابٔةؾاض ةثَيويػت ٕ,ةنةز ةوةئاييٓ يةباض ةي ةقػ ةن يإةواْةئ

 ةب ظةس ةن يةئاييٓي ةبواض وةي ظابٔةؾاض ضةطةئ ٕ,ةنةز تَيسا يةقػ ةن يةئاييٓي
 .ٕةنةز ضنطزْيإةغةضاض

 ظَاْي ةب ةن ةيةٖ ةوةب ظؤضَإ نيةثَيويػتي َٕووَاةٖ داضإ ىةو َِطؤفةئ
 نامنإةئاخاوتٓ وةقػ ضووْاى بريي ةب و ضاى وؾيتةض و ثاى تيةْي ةب ءؾريئ
 دواْيـ يةوؾ وةقػ ةب ,ءئةبه نسيةي يةئاضاغت ةوؾ و ةقػ ,ءئةبه دوإ

 .ةوةيٓةبس نسيةي َياَيةو

 ,ةوؾ دياتي ةي ْابَيت ا,يؤطسةزاي سيواضو ةي زابَيٓني ْوَي يتووضَيهيةن ةثَيويػت
 .ضةضاَبةب ةبططيٓ ضمةب ضووْاني, ْوضو دياتي ةي ْابَيت نرت,ةي ةبططيٓ ضزةب

 زوو َووةٖ َْيوإ ةي ثطزَيو با شئ,ةز نذاضةي وةيَيهةٖ شيإ ,ةخؤؾ شيإ
ء ئةطةز نسيةي ةي باؾرت وغاةئ نسي,ةي الي ةوةِضيٓةبج ئ,ةبه زضوغت ْاضَيهساةن

 .شئةز خؤؾرتيـ و, ئةنةز ةقػ دواْرت
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 داةوةَلصتانةه وةوةثووكان نَيوانةل زانايان كَييتةي
 

 *طواْي ضةعفةدز. 
 

 ئاييين ظاْاياْي نَييتةي( 21/9/2020) ضؤشي
 ييةثيؿ ضَيهدطاوَيهي ىةو نوضزغتإ ئيػالَي

 يؤبيًي ةضَيتةز نوضزغتإ ئاييين ظاْاياْي ةب تةتايب
 َووَإةٖ ظَيتخواةز فةَةئ. يةغاَي صتاةث ظَيِطيين

 غؤظو ةي زووض يةتياْةباب زوازاضووَْيهيةب دسزي ةب
 زاةئاييٓس ةي يةوةبؤ ئ ئ,ةبه ةنةتةباب بؤ ناضيةضق

 ضةغةي ةصتةث ناتسا َإةٖ ةي بسضَيت, ةنةضَيهدطاو ضووْيةثَيؿع بؤ ظياتط ناْيةت
 .ئةبه ضيإةغةضاض و زابَٓيني نإةنَيُاغيي

 غاَيي ةي نطزو يساةث ةنةضَيهدطاو ٍَةطةي تيِةٓايئاؾ( 1999) غاَيي ةي ةن َٔ بؤ
 و ْفيعيةت بيةنتةَ ْساَيةئ ثَيؿرتيـ خوويي ةي ّ,ةنةز تَيسا ناضي ةوةثاؾرت

 ّ,ةنةباغس خَيطاييةب ةوةخواض ةي ؾتَيو ةيَةنؤَ بووّ, ةنةضَيهدطاو ضَيةف بَيصيةوت
 .ةوةنةتةباب ْاو ةيٓبط وضزتط ةزيه ناتي ةي نطَيةز ؾتَيهٔ ْسةض ْياةت ةواْةئ َياّةب

 ناٌةٍيَضناسةب ةخايَ

 ِضووْي ئاَاْر: ّةنةي

 تيةتايبةب ناْيةْساَةئ ةثَيويػت ةزيه ضَيهدطاوَيهي ضةٖ ىةو ظاْاياْيـ نَييتةي
 نيةضوئياي ْيةخاو ْسي,ةْاو صتوَةْيةئ ثاؾاْيـ ْفيعيءةت بيةنتةَ يةغتةز

 َنيةزواٖ واوبووْيةت ٍَةطةي ضةٖ. بٔ وزاةَ نوضت وزاوةزووضَ ئاَاصتي و ضووٕ
 طوَيي ةب َياّةب َا,ةْ ضثطغياضَيتيِةب ٖيض ةْسةضضةٖ ظاْايإ, نَييتةي يةنؤْطط

 زاِضَيصٕ ىةيةضْاَةب ةثَيويػت يةوةب ضطثاْس ْوَييِ يةغتةز ْساَاْيةئ ظؤضي ؾيةب
 ضةٖ بؤ ٖاةضوةٖ ٕ,ةبةز نوَي وةضةب ةنةضَيهدطاو ةيةنابيٓ ّةئ يةَاو وَيتةياْةز ةي
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 ةوةثَيه فةنةنات واوبووْيةت زواي ةي ٕ,ةبه زياضي ناتَيو ةثَيوغت هيـْطاوَيةٖ
 نإةالواظ َٖيعوةب ةخاَي ئيٓذا ٕ,ةبه ناْيإةناض بؤ ْطاْسَْيوةَيػةٖ و زابٓيؿٔ

 ضؤٕ بووٕ, ضي نإةضَيطط ضوةَجةي يإ بووٕ, فيتةضنةغ ْسةض تا يةوةي ةوةبسؤظْ
 ضةٖ ةوةواْةثَيطةب. ةنةَاصتئا ةيؿتٓةط بؤ ةوةبسؤظْ ةتاظ ضْاتيعيةيتةئ

 تووْس يةوةيَيجَيطيٓ بَيةب وةتةغرتاتيصي ّةئ بَيةب ىةظطايةز تءةوَيةز ضَيهدطاوَيوء
 .ئاَاصتَيو ٖيض ةْةْاط زواداض ,ةبووْ بَيباى َػاضزوةخ يةواْةئ َووةٖ ٍَةطةي

 ْهاضيةخاو: ّةزوو

 ةثَيويػت ةوةي ضةب َياّةب بَيت,ةٖ نتةيةَووض بَيتةز ثؤغتَيهت ناتَيو ةئاغايي
 يةوةبؤ ئ ىةي ةغات ضؤشي و وةؾ بعاَْيت, ةنةضَيهدطاو ْيةخاو ةب خؤي ةنةغةن

 زوايةب ضؤيؿنت وةزائري ةي وةوةَاْ ءواّةز ةٖاتٓ ةي ِضَيَٓيت,ةضاث دواْي ةب نإةناض
 خؤي َاَيي نوةو بَيةز ضةطةئ يةنةنوضتيي ةب نات,ةْ غػيت ٖيض نإةضنةئ

 ةب ثَيويػيت ناضَيو َووةٖ غطووؾيت ةوةنةاليةي ةضوْه بهات, َيساةطةي يةيَةَاَ
 ثؿتيواْي يإ ثؤغت وةثاض ْياظي ةب ضةطةئ ةوةؾةزيه نيةاليةي ,ةزَيػؤظيي

 ةدياواظ ةنةواقيع بيين ةن زوايي ,ةنةضَيهدطاو ْاو ةبَيت غَيوةن غياغي َْيهيةالي
 فةنةضَيهدطاو و ْاََيَٓيت طوِضي و ضّةط ئيسي زاِضؾتبوو, بؤ خؤي يةياَيةخ وةي

 .ناتةز ةنؿةثاؾ

 ْطيةٖاوغ: ّةغَيي

 نيةيةؾَيوةب ظاْايإ نَييتةي ةثَيويػت زا ثيؿاْي ضابطزوو غاَياْي ظَووْيةئ
 غًَيُاْي ةي ّةنةي داضي بؤ ناتَيو بهات, نإةضووزاو ٍَةطةي ةيَةَاَ ةْطاْةٖاوغ

 ةيَةنؤَ طزثَيه غيتةز نوضزغتإ ضَيُيةٖ يةئيساض سونُِطاْاْي زشي خؤثيؿاْسإ
 فةثَيؿه غويَيُاْي ضايةغ ضنيةز ضةبةي َاغيإةس وتاضي ئاييين نيةَاَؤغتاي

 واضيرةخ نوةو واْيإةئ ئاييين يةزيه نيةَاَؤغتاي ةيَةنؤَ ضزاةضاَبةبةي نطز,
 بووٕ,ةٖ دياواظ واوةت يةئاضاغت زوو ةوةغياغيؿ ِضوويةي. نطزٕةز باؽ

 َياّةب ت,ةسونُ ثؿتيواْاْي يةئاضاغت ءتةسونُ ةزش ئؤثؤظغيؤْي يةئاضاغت
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 نطز, ةنةضووزاو ٍَةطةي يةيَةَاَ ةنيُاْةس ءَٖيُين ةب ظؤض ظاْايإ نَييتةي
 ظاْايإ نَييتةي ؾاْسي ةي ثَيؿواظيإ دواْي ءَٖيُين ةب ةضةب ضزووةٖ دؤضَيوةب
 ةوةقدواضزْةئاض ؾوَيين ْسَيوةٖ ظاخؤ ةي ناتَيهيـ. ططتٔةيَيس طوَيؿيإ نطزوةز

 نطا,ةتباضزةتؤَ ةنةضووزاو ضيةَيطيػَيٓةٖ ةب ئاييين نيةَاَؤغتاي ضإغووتَيٓس
 يةنةنوضتيي ةب. نطز َيساةطةي يةيَةَاَ ْطيةٖاوغ ةب ظاْايإ نَييتةي وَيـةي
 ضانػاظخيواظ ئيػًَاسي ياََيهيةث زاةنةزؤخ ضزووةٖ ةي ظاْايإ نَييتةي ياَيةث

 يةقيٓةضاغت ضؤَيي تواْي زواداض فَيو,ةضِةت ٖيض ضيةناضيط بٔ ةوتةنةْ بوو,
 شَيط ةوَيتةنةْ ةن ,ةظاْاياْ نَييتةي َٖيعيةب خاَيي ةَةئ. ببيَٓيت ئيػًَاسي

 ةب َيهوةب ئؤثؤظغيؤٕ, يإ تةسهوَ ناْيةسعب ياْسْيةضاط يػبووىءةف ضيةناضيط
 .بهات َيساةطةي يةيَةَاَ ةواقيعياْ نيةْطييةٖاغ ةب بَيةز

 نإةيؿتيُاْييْ ةثطغ ةي ثاضَيعطاضيهطزٕ: ّةضواض

 ةوةتةْ َووةٖ ةن ,ةيةنةْاوض تيةوَيةز بَي يةوةتةْ ةتان نوضز ظاْنيةز َووَإةٖ
 َوويإةٖ ةن ةوةْايؿاضْ ٕءةنةز َيساةطةي ِضيةؾ ةضَاْةؾ بَي ناْيـةغتةضزةغ

 وةؾيع ضاغت, خءةض ؾساةوةي نوضزي, ؾوْاغي يةوةؾهطزْةض ضةغةي ٖاوِضإ
 نوضز, يَيساْي بؤ بطإةغتةز ْطءةنؤز َي,ئيػال ييءةوةتةْ َاْيءةع ,ةغوْٓ
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 ةي ةبوايةْ َطيهاةئ وضوثاوةئ وَياتاْي ضةبةي ضةطةئ َاْإةئَيُ ْيةَةت ةي ضةٖ
 ي(٢٤) ضيفطاْسؤّء صتاَساْيةئ زاعـء ٖاتين ةطاتةز تا ةبطط ةوة(٢٩٩٢)

 ناتيؿسا َإةٖ ةي. ةوةغِطييةز يإةئَيُ ةوةْيٓةثَيه ةب ةبطاياْ وةئ ض,ةئؤنتؤب
 ئاييينء ظاْاياْي غيتةز ضةغةي نوضز ضخؤزاْيةب و ؾؤِضف ََيصووي ةن اْنيظةز
 ظاْايإ نَييتةي بَيةز ةبؤي ,ةَيطريغاوةٖ نوضزغتإ ؾَيداْي الوةَ ضيةغَيب شَيطةي
 يةوةَياَساْةو ظاْايإء ضؤؾٓبرينطزْي ةب بَيت, واّةضزةب ةيؿتٓةتَيط وةئ ضةغةي
 ناتَيو ةبؤ منووْ. نوضز زشي نإةفاضغ توضىء بءةضةع ناْيةغياغيي تواةف

 نوضز ظَيسي و خاى يإةزيه ناْيةنةض تؤخء وةبابةز وةفِطؤن ةب ئَيطإ توضنياو
 يةئاضاغت يإةْاَ ضنطزوةز تووْسيإ يةيآْاَةب ظاْايإ نَييتةي ٕ,ةنةز وَيطإ

 ةوةضةََيعةب ييٌةخ ئيرِباٖيِ ثطزي ضةغةي و نطزٕ ضزاْيإةغ نطزو نإةنوْػوَيداْ
 ءخؤيإةب ؾسيـةس ءزاعـ ٖاتين ناتيةي صتاَسا,ةئ ظاييإةْاِض ضَيجَيواْي

 َيوةخ ْاوةي ٖاوناضيإ ضؤسي زا,ةٖاْس َيهيإةخ ةوةناْةضةْطةغ ةي ضيإةََيع
 ناْيةزيٓ ئَيعزيء غيشيءةَ َػوَيُإء َْيوإةي دياواظي بَيةب ةوةنطزةبًَاز
 .ةوةََيٓٓةز ىةؾاْاظيي نوةو ةتايةٖ تاةٖ ةَةئ ,ةزيه

 ئاييين ضططيةب: ّةثَيٓذ

 ضاوي زضَيتةز صتاّةئ نإةئاييٓي ةثريؤظيي ضةضاَبةب بَيِطَيعي تيءةغوناي ناتَيو
 زشي طؤوةبَيٓ يةوةبؤ ئ ةظاْاياْ ضيةْوَيٓ ظاْاياْي نَييتةي ضةغةي َيوةخ َيةنةي

 ةوةنطَيتةز ةوةي ختةد ةَيؿةٖ ةن تيةتايبةب ,ةوةغتٓةبو بَيِطَيعي و تيةغوناي
 ةي. ِضاوشَيةيةط واظوةف ةبَيتةْ ءبسضَئ صتاّةئ ييةضَيهدطاوةب ةناضاْ وةئ ةويػتثَي

 يةضباضةز تيةغوناي ؾٗريوةت ظَاْي ةب ىةظطايةز ؽءةن ةيَةنؤَ ناتَيو ضابطزووزا
 زضوغت نيةضَيطاي َووةٖةب ظاْايإ نَييتةي ئاخاوتٔ,ةز َػوَيُاْإ ناْيةثريؤظيي

 ْسإةض ؾساضيةب خؤّ نطزٕ,ةتؤَاضز ضةغةي غهاَياي ءٖاتةز ْطةزةو يَييإ
 ةٖايةب وةب غتةز ظاْايإ نَييتةي ةثَيويػت ةبؤي نطز,ةز ّةدؤض ّةي زاْيؿتين

 .ناتةْ باظيةنوتً و ظؤٕ ْطرييءةالي دياواظي بططَيتء
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 ظاْايإ الوةَ ةي ضططيةب: ّةؾةؾ

( ضبووّئاطازا ةوةْعيه ةي ةضوْه ّةنةز نات وةئ باغي ةبؤي) ثَيؿووزا خوويي ةي
 ْساَيةئ نوضزغتإ ظاْاياْي يساوةغ الوةَ واويةت ةن بووةٖ زضوومشَيهُإ

 بعاَْيت, ضّةؾ ةب ظاْايإ نَييتةي ضزاْيةغ و ثَيبسات دوَيٓيؿُإ ضةطةئ تا ٕ,ةئَيُ
 ةغياغيي ةئاضاغت يفءةيةغ غؤيفء ةب نطزةْ ٖيطيإ َْيوإةي دياواظي ؾساةوةي

 بَٗيِٓ, غَيوةن ٖيض ْاوي ّةظْانةس ئَيػتا نإ,دوزا ةبةظةَ وةوةتةْ نإءةدياواظ
 ضيةن بوو, ظاْايإ نَييتةي َهطزْيةظ ظاضيإ بين ضوةغ ةن َاَؤغتا ْسإةض
 ثؿتيواْي ٖاةضوةٖ ضططيهطزْيإ,ةب بؤ ىةي ةنطزبوو ضؤشي و وةؾ ظاْايإ نَييتةي
 ةب ئاييين ظاْاياْي واويةت ّةن نيةيةَاو ةي وايهطز ةَةئ نطز,ةز َوواْيةٖ

 ةب نطزوةز ظاْاياْيإ نَييتةي ضزاْيةغ غياغي و فيهطي بؤضووْي دياواظي
 نَييتةي ةططْط ةبؤي. ظاْيةز خؤيإ يةْاطةث ةب ظاْاياْيإ نَييتةي َووإةٖ نطزاض

 .بجاضَيعَيت ئاييين ظاْاياْي ؾهؤي ضؤٕ بَيت ةوةئ وَييةٖ َووةٖ ظاْايإ

 تواةف خؤييةضبةغ: ّةوتةس

 ,ةتواي  ةف باَي  اي ْيةصتوَ  ةئ ب  ووْي ظاْاي  إ نَييتةي   ناْيةَٖيعةب   ةخاَي   ةي   نَيوةي  
ٕ  َػ وَيُاْاْي  ْ سي ةثاب ٖؤيةب   ةضوْه  ِضواْيةض او  َووإةٖ   ةتواوةف   ةب   نوضزغ تا

 واويةت   خؤييةضبةغ   ةؾ  ةب وةئ   ةططْط   ةبؤي  . ٕةن  ةز ناْيإةضصتةغ   و َيوَيػ  تةٖ
 ٍَةط  ةي ةَي  ةَاَ بَيتءةٖ  

 شَيطةي       به      ات واقي      ع
 ةق            ةز ضؤؾ            ٓايي

 ئاغ   ت ةي    ن   إءةؤظثري
 ناْيةوتٓةثَيؿ                    ه

 زوْي            او َِطؤيةئ            
 ةطؤِضاْهاضيي                               

. ب     ٔ نإةتيي     ةَيايةنؤَ
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ٔ  ةن  ةضؤشطاض ئاغت ةي ةططْط ضنَيهيةئ  ناْيإةنَيؿ   ضيةغ  ةضاض َيوةخ   دؤضَيوةب   ب 
 ةغياغيي ةتَيِطواْيٓ و وتةض ضيةناضيط شَيط ةوْةنةْ ناتسا َإةٖةي ,ةوةببيٓٓ وإةي

 .نإةغهةت و بطووى

 ِضسساةت ةي بوَيطي :ّةؾتةٖ

ٍَء َيوَيػ  يتةٖ  ىةو ظاْاي  إ نَييتةي   بط  ووى تَي  ِطواْيين بِطي  اضو ةب   ضةناضيط   فؿ  ؤ
ٕ  ةضَيهدطاو ّةضدةغ  نَييتةي   ةثَيويػ ت  ةوةواْةثَيط  ةب ,ةوةنات  ةز بط ووى  ثاؾ هؤنا

 بَيت,ةٖ    يإةضزاْ   ةَ ِضسيةت    نإةت   ةباب ث   طؽء وضزي يةزيطاغ    زواي ظاْاي   إ
 َيوَيػ يت ةٖ تطغ ٓؤنيء  ٕ,ةبه   ناْيإةِضسةت ةي ضططيةب ةوةثَيه َووإةٖ زواتطيـ

 ضزوونيإةٖ   نإ,ةضؾ َيتاْ ةغ ةضَ  ةط ةَيوَيػ ت ةٖ ٍَةط  ةي ةْيي   ضقيةف   ٖيض ةضظؤناْةي
 ةي    ةختاْةضغ   ةغ ضططيةب    ضح,ةت    ةي    ب   وَيطي) ,ةوةََيٓٓ   ةز صتاّةئ    ّءةضٖ   ةب ب   َي

 .ٕةنةضَيهدطاو َٖيعيةب خاَيي( نإةواقيعيي ةَيوَيػتةٖ

 َٖيعةب ياْسَْيهيةطضا: ّةْؤي

 ةواْةئ بيَٓيت,ةز ضباظيةغ ئابووضيء ضؤَيي َإةٖ ياْسٕةضاط َِطؤزاةئ ضؤشطاضي ةي
 وةب ظؤض ططْطي ظاْايإ نَييتةي ةثَيويػت ةبؤي ضتطٕ,ةناضيط غياغي َيوَيػيتةٖ ةي

 خؤؾيإ يةَووض بَيت ثَيويػت ضةطةئ ٕ,ةبه ثؿتطريي َوواْيـةٖ ٕءةبس ةخاَي
 ةثَيويػت ؾساةوةي. ْطيإةض و ْطةز يةوةضظنطزْةب ثَيٓاويةي ٕضابطط ْسَيهذاضةٖ
 ةي يَيسواَْيو َووةٖ ناتسا َإةٖ ةي بَيت,ةٖ ضَيةف بَيصيةوت ظاْايإ نَييتةي

 تيةساَي و تيةتايب تيةباب بؤ ْياةت ضابططٕ ناْيإةْاوض و يل دَيططو ءضؤىةغ
 ياَيةث ةي نإةْةالي َيوءةخ بَيتءةز زضوغت نطوتاضيةي ةَةب بَيت,ةْ ثَيويػت

 نَييتةي ْطيةز ياْسٕةضاط يةضضاوةغةفط ةوةواْةثَيطةب. ٕةطةتَيس ظاْايإ نَييتةي
 طوتاضَيهي ٕةخاو ةْابَيت ةنةضَيهدطاو خطاثرت َووؾيةٖ ةي نوشَيت,ةز ظاْايإ

 َاَؤغتاياْي ةي ظؤضَيو ْا يإ ئةظ بهةس تيةتايبةب نططتوو,ةي زياضيهطاوي
 ضيإةوضوبةز ناْيةغياغيي ةَيوَيػتةٖ ياْسٕءةضاط طوؾاضي طشَي وْةةنةز ئاييين

 .بَيتةز زضوغت ضيةضوبةبَيػ فةَةب
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 خؤييةضبةغ و َعيةدةغتةز: ّةيةز

 ةي ةن ,ةخؤييةضبةغ ييءةوةثَيه ضؤسي ىةظطايةز ضةٖ وتينةضنةغ َٖيعيةب خاَيي
 ثاْيةطؤض وةغاس ْاو ةضٓةْ َياّةب ٖاوناضبٔ, ةوةثَيه َووإةٖ ناتسا ىةي
 بووْي ةب غتةٖ وةنةي ضةنطَيتء ٖةز تيةبطاي ةب غتةٖ فةَةب نرتيـ,ةي

 بَيتءةز زضوغت َػاضزيةخ نطَئةؾٓةزاب نإةئيؿ ضةطةئ نات,ةز خؤؾي
 .ةدواْ ةوةخؤي ناضي ةب وةؾةب ضةٖ ةبؤي. َطَيتةز ةنةضَيهدطاو

 نإةْسييةيوةث َٖيعنطزْيةب: ّةٖةياظز

 ضؤَيَيهي تواَْيةز ئاييين, ظاْاياْي تيةاييَةنؤَ ئاييينء ٖؤيةب ظاْايإ نَييتةي
 يةباظْ ةَيؿةٖ ةثَيويػت ةبؤي ببيَٓيت, ييةضَيهدطاو يةثيؿ ةي ظياتط

 سعبء ّةضدةغ ٍَةطةي خؤةْاو ةي تاةضةغ بهات, فطاوإ ناْيةْسييةوةيةث
 بيءةضةع ئيػالَيء ديٗاْي وةضةب ئيٓذا نإ,ةدياواظ ةوتةض ضَيهدطاوو

 ةثَيويػت وةزاي باف قؤْاغَيهي ةي ئَيػتا ةختاْةخؤؾب ةن ,ةوةضةز تيءةضَيُايةٖ
 .ثَيبسات ظياتطي يةؾةط و بططَيتةثَيو غيتةز

 ضَيِةٖ تيةسهوَ ثؿتيواْي: ّةٖةزواظز

 ةيةٖ تةسهوَ ثؿتطريي ةب ثَيويػيت ةبؤي ةييةثيؿ ضَيهدطاوَيهي ظاْايإ نَييتةي
 ةثَيويػت ةغتةبةَ ّةئ بؤ نإ,ةناض ضاييهطزْي ءزاضايي ِضووي ةي تيةتايبةب
 ةبَيتةز َْيوةالي ض يةوةي ضةزةب بَيتةٖ تةسهوَ ٍَةطةي باؾي نيةْسييةيوةث

 قاظاصتي ةي ةْسييةيوةث ّةئ ت,ةسهوَ ضؤنيةغ ةبَيتةز نَي ءسونُِطإ
 تيةَيايةنؤَ يةثَيط ضاويةض تةسهوَ ةثَيويػت ؾساةوةي ,ةطؿتيي وةنةضَيهدطاو
 تيةتايبةب بهات, َيساةطةي يةيَةَاَ َؤييةغتةز يةؾَيوةب ْابَي بهات, ةنةضَيهدطاو

 ططْط ثطغَيهي ةيَةنؤَ ةي ةنةضَيهدطاو يةقيٓةضاغت يةثَيط ضابطزوو غاَياْي ةي
 ٖاوناضيهطزْي تريؤضغتإ, زشي ضططيةب ِضيةؾ ةب واييسإةِض: )ةواْةي وت,ةضنةز

 شياْيةوةثَيه ئاييين, شياْيةوةثَيه ,ةوةتةْ بءةظةَ ئاينيء دياواظي ةب نإةئاواض
 َايف ْووؽ,ةضاض َايف خؤييءةضبةغ تي,ةَيايةنؤَ ئاؾيت ثاضاغتين يي,ةوةتةْ
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 يةوةَاْ ةي ضططيةب ظاْايإ نَييتةي ةثَيويػت ناتسا َإةٖ ةي...(. ت,ةئافط
 و ياغايي و ناضطَيِطي ظطاةز و زاّ ثَيؿدػتين و نوضزغتإ ضَيُيةٖ ظَووْيةئ
 ةي ؾَيوةب ةببَيت يةوةئ بَيةب بهات, ناْيةتييةَيايةنؤَ و ضيةزازو ءؾطيعيةت

 .ثاؾهؤيي ضيهالَيء ئيعالَي يةَانيٓ

 يةوةَاْ ناْيةضييةوٖةد َٖيعوةب ططْطء ةخاَي ةي ؾَيهٔةب ةوةضةغ يةَاْةئ
 .ْوؾووغيت و ضيةبةْطةت ناتي ةي يةوةَيػتاْةٖ و ظيٓسووَييت ةب ظاْايإ نَييتةي

 

 ناٌةالواص ةخايَ

 نَييتةي غتايف ضةطةئ ةن ٕ,ةٖ ةزيه خاَيَيهي ةيَةنؤَ نإةَٖيعةب ةخاَي ضةضاَبةب ةي
 ضَيت,ةز ةوةثووناْ وةضةب ةنةضَيهدطاو ٕةنةْ َيساةطةي يةيَةَاَ وضيايي ةب ظاْايإ

 يةثَيط ةي ٖاطايإ يةواْةئ تيةتايبةب بَيت,ةز ْسةظيامن طؿيت ةب ةَيطةنؤَ فةَةب
 .ةيةٖ ئاييين ظاْاياْي ضيةناضيط

 ظاْايإ يتنَيةي ئاغيت ضةغةي

 يةَاي ةبَيتةز يإةنةواْةثَيط نطز, بامسإ ةوةثَيؿةي يةَٖيعاْةب ةخاَي وةئ َووةٖ
 و ٕةزضَيصخاي غرتاتيصي و ضووٕ ئاَاصتي بووْيةْ ىةو ,ةنةضَيهدطاو الواظبووْي

 بَيتةْ ةوةب بانيإ ,ةنةضَيهدطاو ظاْيينةْ ٕةخاوةب خؤ يإ نإ,ةضؤش ِضَيهطزْيةب
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 ةوةناْةططفت ضيةغةضاض زوايةب ِضواتءةز نوَي وةضةب ةنةضَيهدطاو تيةغايةن
 يةوةئ ىةو نإ,ةضووزاو ٍَةطةي نطزٕةيَةَاَ ةي ْطيةٖاوغ بووْيةْ ٖاةضوةٖ. بٔةْ

 َايةبٓ زياضو غيُاي ةببَيت غياغي ؾهاضيةزاب ضطرييءةَػةد فؤبياي تووؾي
 ءإنةْيؿتيُاْيي ةثطغ ةي ةوتٓةزووضن يإ. ةثَيٓاغ ناضنطزٕء وةيَةَاَ

 ثطؽء ثؿتطوَيدػتين ةؾَيو َإةٖ ةب. ٍةط وايةض زؤظي ْيةخاو ةنطزْةخؤْ
. شياْياْسا ةي بَيت ضاوَيعيةث نيءةالو ؾتَيهي ئايني يةوةئ ىةو نإةئايٓيي ةتةباب

 تواةف ْيةصتوَةئ. ٕةنةيَيٓ ضططيإةب ئاييينء ظاْاياْي ؾَيهيةب ةثؿتهطزْ زيػإ
 ئاَاصتي ةبهطَيت ياخووز توا,ةف يةوةزض غاَْيهيةن ضيةناضيط شَيط ةوَيتةبه

 يإ نإ,ةتةباب ِضسيةت ةي ضظؤنيةي و تطؽ ةؾَيو َإةٖةب. وةئ و ّةئ ضاظيهطزْي
 نَييتةي ْاويةب ؾتَيو ناتَيو ةبؤ منووْ نإ,ةتةباب َيوَيػتءةٖ ةي ةوةخؤزظيٓ
 يَي خؤي غاَْيوةن ىةْ ٕةيَيبه ضططيةب َووإةٖ بَيةز ةوةنطَيتةبًَاوز ظاْايإ

 ثؿتطوَيدػتين زيػإ. ةبووةٖ يإةواْةثَيط ضاي يةوةئ بياْووي ةب ةوةبسظْ
 َْيءةيةطةز ْطتةز يةوةئ ةضوْه ,ةواي خؤنوشي يةوةنطز نوةو ياْسٕةضاط

 ,ةناضنطزْ يةنةنؤَي ياْسٕةضاط َِطؤزاةئ زْياي ةي ,ةياْسْةضاط ةوةناتةبًَاوز ياَتةث
 فةزيه ناضَيهي. ناتةز ٖيعةب ايإظاْ نديتابيةي بَيصَيوةوت بووْي تيةتايبةب

 ةوَيتةبه ةثَيػجَيطزضاو ضنَيهيةئ يةوةئ ىءةي ناضي ةَيكوضتاْسْةخؤٖ ةي ةبطيتيي
 غاضز ئيؿهطزٕ ةي ضةنػةي بعاَْيت, يةنةناض ةزيه ْساَاْيةئ نوةو وةنًه

 بَيتةٖ ةوضةط ظاْػيت غرتاتيصي يةثِطؤش ,ةبطاياْ وةزَيػؤظاْ نوضتي ةب. ةوةبَيتةز
 ييءةواظةضتةث ةي ةوةوتٓةزووضن تي,ةاليةَ ْيةغةض خوَيٓسْي ِضوويةي تيةتايبةب

 ضانَيؿاْي خؤوةضبةغ زاضايي يةضضاوةغ يةوةزؤظيٓ بؤ وَيسإةٖ. ؾهاضيةزاب
 .خَيطخواظإ ضصتيةغ

 ئاييين ظاْاياْي ئاغيت ضةغةي

 ناتةز غتةٖ بهات ئاييين ظاْاياْي زؤخي بؤ زوازاضووَْيوةب ظؤض ّءةن يةوةئ
 ٕ,ةٖ نوضزغتإ ضَيُيةٖ ةي يةغياغياْ ًَُالَْي وةي ةبووْةضْةزةب ْيـواةئ
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 ّةئ ,ةؾبووْةزاب نإةفيهطيي ةوتةض ءغياغي ةثاضت يةطوَيط ةب واْيـةئ
 ئاييين, ظاْاياْي بؤ ةضٓطاوةْ يَي يةزيه ٖيطي ظيإ ةي ةدط ةؾبووْةزاب

 نرتةي بطيةي َيتواْطةز ةن ظاْايإ, نَييتةي ٍَةطةي نطزٕةيَةَاَ ةي تيةتايبةب
 بٔةْاضاضز فةنةضَيهدطاو ضثطغاْيةب وةوةببٓ ْعيو ىةي ةي َووإةٖ ةوةتهطزْةض

 نَييتةي ةي يةخٓةض ةوةيةبه ظَاْي وةغةن ضةٖ ةيةواْةي بٔ, َووإةٖ ثؿتيواْي
 وةؾ ةن بَيتةٖ ئاييين ظاْاياْي نيةيةشَاض ةي يإةخٓةض واْيـةئ بَيت,ةٖ ظاْايإ

 ضَيهدطاوَيهي ةَةئ زواداض َياّةب ظاْايأْ, نَييتةي يةيؤَ ضيهيةخ ضؤش و
 يَيو و ْطيةَاٖةٖ ةب ظاْايإ نطَيةز نوضزغتإ, ضَيُيةٖ ةي ةياغايي ثَيسضاويةضَيط

 نإ,ةدياواظ ةوتةض و تَيِطواْني َووةٖ بؤ طريةَةٖ تطَيهيةض ةْةبيه ةوةْعيهبووْ
 .طؿيت مشيزضو ةْةبه ظاْايإ ضيةََيع ةي ضططيهطزٕةب
 غياغي ئاغيت ضةغةي

 ةؾهاضييةزاب وةئ ظاْايإ نَييتةي ّةضزةب ناْيةئاَيٓطاض ْطءةئاغت يةزيه ؾَيهيةب
 ةثَيوةب بِطياضيإ ٕةخاو خؤيةضبةغ ؾتَيهي ٖيض ةوةزاخةب ةن ةيةغياغيي

 ناضي ءيؿنتةتَيط يةئاضاغت ةب نإةضَيهدطاو وَيتةيةز ةْةالي ضةٖ ,ةَٖيؿتووةْ
 ْسَيوةٖ تيةتايبةب ,ةوةِضَيتةطةز ةَيطةنؤَ بؤ ةوضةط ظياْي ةب فةَةئ بِطوات, وإةئ

َاؾا ةت ْيؿتيُاْي نيةضَايةغ نوةو ةثَيويػت ٕةٖ ظطاةز تيءةغايةن ضَيهدطاوو
ئاغايية ٖةَوو اليةى ئةو ويػتةي ٖةبَيت يإ زيفاع يةو نةغة بهات  بهطَيت,

ٍَ بة ثيؿةي ي بووْي نةثَيي واية اليةْططيةتي, بةَياّ ْانطَى سعبايةتي تَيهة
 ضةغةي نؤننب ناْيإةدياواظيي وَيِطاي َووإةظاْاياْةوة بهطَيت, بؤية ططْطة ٖ

 بَيت ىةضةط َإةئاَاصت وةئ زيةَٖيٓاْ ضةطةئ ةواتةن خؤ,ةضبةغ ةب يإةوةَٖيؿتٓ
 و ْيؿتيُاْي نيةيةثِطؤش نوةو ٕةبه ظاْايإ نَييتةي ثؿتيواْي َووإةٖ ةثَيويػت

 .دَيهطزْيةدَيب و ثالٕ زاْاْي ةي ٖاوناضبٔ

 .ئةْساَي ثَيؿووي َةنتةبي تةْفيعي يةنَييت ظاْايإ *
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 ىيطايةى بة سِووى ناسى صاىاياىذا
 ز. ستُس  عبساهلل امحس  ثَيٓذوَيٓى

 يكي غًَيُاْي -يَيصْةي فةتوابةضثطغي  
 

 :زةغتجَيو

ي         ة غ         ؤْطةى ٖةغ         تهطزٕ ب         ة 
 ءبةضثطغ   ياضيةتى ئ   اييٓىء ََي   صوويى 

ؤ ن اضى ظاْاي اْى   ْةتةوةيى وةفازاضى ب  
بةٖةْ   س ططتٓ   ى نًت   وضى   ءثَيؿ   ووَإ

دواْى ناضى ظاْايةتى, وة زضَيصةزإ بة 
زيطؤن           ى ث           ِط ي           ة خعَ           ةتى 
ثَيؿيٓةنامنإ, ب ة ثَيويػ تِ ظاْ ى ئ ةّ     
ض   ةناَةية بٓووغ   ِ ي   ة ي   ازى ي   وبيًى  
ظَيِطيٓ  ى ي  ةنَيتى ظاْاي  إ ب  ة ٖي  واى ثَيؿهةؾ  هطزْى خعَ  ةتَيو ب  ا ن  ةَيـ بَي  ت,       

ؤَةَي ة بةخعَةت ة ْ ةبَيت, ب ةَياّ بةؾ ساضى ن طزٕ ي ة ب اظاِضى يوغ ف          ؾايػتةى بةّ ن
فطؤؾ    اْسا ب    ة ض    ةْس زةضٖ    ةََيو ْاوَي    و زةزات ب    ة نِطي    اضو ِضَي    عى ٖاوبةؾ    اْى    

 .ثَيسةبةخؿَي
 
 يةنيةتى ظاْايإ يةبةضزةّ زاخواظيةناْى غةضزةّ  -1

ابوضى ئةّ غةضزةَةى ئَيػتاى ظاْايإ غةضزةََيهى ثِط ية ًَُالَْيى غياغىء ئ
ٖعضىء نؤَةَيايةتىء ثَيؿهةوتٓى ظاْػتىء تةنٓؤيؤدياية, غةضزةََيهة ية 

ٕء ٖةواَيةناْى ئةّ غةضى زوْيا زةطاتة ةضطنةيةنسا ِضوزاوى غةيطو خَيطا ِضوزةز
 ٍَ ئةو غةض, خَيطايى طةيؿتوةتة ئاغتَيو ية ضةْس غاَيَيو ثَيـ ئَيػتا وةى خةيا

 .زةبيٓطا
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نذاض فطاوإ بووة, تةْٗا يةى ظاْػت زةيإ يل دطة يةَةف زوْياى ظاْياضى ية
ثؤثى يَيبوةتةوة, ِضؤش بة ِضؤشيـ ثػجؤضيةنإ ظؤض ووضز زةبٓةوة, تا بَيت بةضةو 

فَيطبووٕ و  ءظيازبووٕ و طةؾةغةْس زةِضوات, ية ٖةَإ ناتسا ئاَِطاظةناْى فَيطنطزٕ
  .زةغتهةوتٓى ظاْػت و ظاْياضى زةطؤِضَئ

ةي يةّ ِضؤشطاضةزا بوتة زياضزةيةني بةضضاوي شياْي ثيؿ ءناضي ِضَيهدطاوةي
َةزةْي بةٖةَوو ِضةٖةْسةناْيةوة غياغيء نًتوضيء فةضٖةْطيء ٖةتا ظاْػيت, 

 .َٖيٓسة فطاواْبووة زةغيت نَيؿاوةتة بواضةناْي باظضطاْيء ئابوضيؿةوة

ئ,  ةبه ةبؤية بة ثَيويػيت زةظامن ئَيُةي ظاْايإ خؤَإ بؤناضوباض طةوضةتط ئاَاز
ٖةْطاوي ْوَي ٖةَيبططئ ٖةتا ِضؤَيي ثَيؿةْطي ِضاغتةقيٓةي ظاْايإ بطةضَيتةوة غةض 

 .غاسةي شياْي ظاْػيت و فةضٖةْطي و غياغي

زةبَيت باف ئةو ِضاغتية بعاْني نة ظاْايإ ناتَي زةتوأْ طةوضةيإ ثاضَيعضاو بَيتء 
بةضزةّ ثةياَساضي و  زووض بٔ ية ٖةَوو دؤضة ؾهػتَيهي تطي الوةني نة خؤيإ ية

 .ضيػايةنةياْسا ببيٓةوة

ٍَ ّ ثةياَساض بووٕةنةخاىل ي : بطيتية ية ٖةَاٖةْطي و دؤضبووٕ و ئاوَيعإ يةطة
ثةياَي طةوضةي ئيػالّ نة غةضدةَي ية وةسي خوايسا خؤي زةبَيتةوة, 
ثابةْسبووٕ ناضنطزٕ يةشَيط ِضؤؾٓايي ئةو ثةياَةء ٖةوَيسإ بؤ ضةغجاْسٕء 

تين وةى ثةياََيهي خواي بؤ َطؤظةنإ بة غةضدةّ ضنيء توَيصةناْيةوة وةضطةضخػ
بةزةض ية بريو ِضايإ ضوْهة ئيػالّ ية ِضةٖةْسي ئيٓػاْيةوة زةِضواَْيتة نؤَةَيطة 

 .بٓةَا طؿتيةناْي بؤ غةضدةَياْة ية ٖةض نوَي ٖةٕ

 ضاغتيةني بةَيطة ْةويػتة ٖةَوو ضَيهدطاو نؤَةَيةء زةظطايةني ناضاي ْاو
نؤَةَيطةنإ ية ديٗاْي غةضزةَي خؤياْسا ضَى ْةنةٕ زووض زةنةوْةوةو زةنةوْة 
باظْةي بَى ناضإء ْةويػرتاو, بؤية ثَيويػتة ئَيُة يةٖةَوو نةؽ ظياتط ٖةغت بةّ 
ضاغتية بهةئء خوَيٓسْةوةيةى بؤ غوضةتي )ايعكط( بهةئ, ية ْيطاناْيةوة 

 .ثَيطةي خؤَإ زياضي بهةئ
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ػتا ية نوَيى ٖاوضةضر بووْني, ية نوَيي ظةضةضَةْساْني, زةفةضَوَيت: تا بعاْني ئَي
)وايعكط( غوَيٓس بةغةضزةّء ضةضخي شياْتإ, نة ئَيوة يةواْةية ظؤض سػابي بؤ 
ْةنةٕ, )إٕ اإلْػإ يفي خػط( بة بَى طوَإ ٖةَوو َطؤظةنإ, ٖةَوو زةغتةنإ, 

يإ ية شَيط ضةتطي  ٖةَوو ططوخء تاقُةنإ, ٖةَوو تانَيو طةض خؤي بَى
ضَيهدطاوَيو بَيت, ٖةَووَإ ية دؤضَيو ية ظيإء خةغاضةتسا زةشئ, ٖةض نةغة 
دؤضَيهي ٖةيةء ٖةغيت ثَى ْانات, وا زةظاْني بة ئةصتاَساْي ٖةْسَى ية ئةضنةنإ 
ئيرت ضظطاضَإ بووة ية ٖةَوو دؤضةناْي ظيإ, ية ناتَيهسا قوضئإ ظؤض بة دواْي 

ٖةتا ضةوِضةوةي شياْت بةضزةواّ بَى تؤ ٖةض ية دؤضَيو خةغاضةتي  وَيٓاي نطزووة,
 .يتةنةْ ةيَةضخى َاَةى ٖاوضةثِطؤغةض بةط

يَيطةوة با ئايةتي يةنةّء زووةّ بسةيٓةوة ية يةى ئةو نات زةظاْني, ْةِضواْني بؤ 
غةضزةَةنإء ضَي ْةنطزٕ بة ثَيى زاخواظيةناْي غةضزةّء, وَياّ ْةزاْةوةي 

 .واناْي ٖاوضةضر ٖةض خؤي دؤضَيهة ية ظةضةضَةْسي ئَيُةثطغياضو زا

َٕ َئفٞ ُخِػٍطبؤية ) َِْػا ٕٖ اِيِإ ( خوزي ئا ئةو عةقطةء طوَى ْةزإ بةو َٚاِيَعِصِط ِإ
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عةقطة َطؤظةناْي ية دؤضَيو خةغاضةتسا َٖيؿتؤتةوة, زواتط خواي طةوضة ثطؤشةي 
يػتةنإ زياضي زةناتء ضَي نطزْي ٖاوضةضخي زازةَْيتء ٖةْطاوة دسزيء ثَيو

ََٚعًُُٔٛا ايٖصأيَحأتزةفةضَوَى: ) ُٓٛا  ََ َٔ َآ  .(ِإيَّا ائَّصٜ

تةْٗا ئةواْة ْةبَى بووْةتة تاقُي ئيُاْساضإء تةْٗا ئيُإ نؤيإ زةناتةوةء ٖةَوو 
ُٓٛاقةيسو بةْسةناْي تطيإ يةخؤيإ نطزوةتةوة, ناتَى زةَيَى: ) ََ َٔ َآ ( ِإيَّا ائَّصٜ

اقُي بطوازاضاْة نة ية زةوضي بٓةَانإء بةٖا طةضزووْيةنإ َةبةغت ت
( يةبةضاَبةض َطؤظسا)االْػإ( بةناض ٖاتووة, آَٓٛاى )ةنؤبووْةتةوة, ضوْهة ووؾ

ٖةَوو َطؤظةنإ بة بَى دياواظي ِضةْطء ِضةطةظو ؾوَئء دَيطةو ْةتةوةو ئايني, 
ٔ بةتايبةت نة ظاْايأْ زةي زةبَى ئيُاْساضاْيـ ٖةَوو ئةو قةيساْة تَى ثةِضَيٓ

ضيين ثَيؿةْطء ثَيؿةواي طةئ, طةض بياْةوَيت ببٓة ثياوي غةضزةّء 
ٖاوضةضخاْة َاَةَية بهةٕ زةبَى زضومشي ئيُإ ية ثَيٓاوي ضظطاضي َطؤظ ٖةَيططٕ, 

 .زووض بٔ ية ئايسيايةني َةظٖةبيء سعبيء ْاوضةيي...ٖتس

ديٗإ بيينء ٖةوَيسإ بؤ  يةنَيتى ظاْايإ تووؾي ئةّ زةضزة بووة, يةباتي
زةضنةوتين غيُاي ظاْايةتيء نةغيةتَيهي زياضي طةوضةء ٖاوضةضرء ٖةَوو 
قةيسو بةْسو ثاؾططو ثَيؿططَيهي بطوني تَيجةِضاْسبَى, نةضي ئايوزةي ئايسيايي 
زةبَيتةوةو زةطةِضَيتةوة بؤ ظةَةْي ثَيؿوو, بةزاخةوة يةناتي ٖةَيبصاضزْى 

, ظؤض بة ضووْي ئةو قةيسو بةْسة بطووناْة زةبيٓنيء ةوةضةى غةغتةز ءنإةئؤضطاْ
ييػت ييػتَئء ضةْط ضةْطَيٓة, ئيرت يَيطةوة ٖاوضةضخي ضؤشي ئاوا زةبَىء 
يَيٗاتوويء ؾاضةظاييء ديٗإ بيينء بريياضيء تواْايي ٖةَوويإ بة دؤضَيو ية 

 .طؤِض زةْطَئ

 ةَيهدطاوَيهى ظاْايإ ْابَيتبؤ ِض ةَةزوو ظياتط, ئةثاؾهؤ ثً ةبٓةناْى تط زةضةثَيو
 ءزاضبووٕةزةَيهاْى تط زةى خةف وةئَيُ ةن ةيةَيطةف بةَةض ئةضَيٓى, ٖةخاَيى ئ
 .ةوةشَيط ثطغياض ةوَيتةنةْطى زةف ثَيؿةَة, بةؾى زاوةئَيُ ةي ةنةفايطؤغ

طةض مباْةوَيت ظاْايإ ظاْاياْي ئةّ غةضزةَة بٔ زةبَى يةو ساَيةتة خؤيإ ضظطاض 
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ي ئيُإء َةبسةئو ثةياَي ظاْايةتي خؤيإ بٔء بةٖاناْي وةى نةٕ, ٖةَيطط
ئاؾيتء ثَيطةوةشيإ, ضظطاضي َطؤظء, غؤظو ضةمحةت بؤ ٖةَووإ و ضَيعو سةم 
ويػيتء َطؤظ زؤغيت, شيإ ية ثَيٓاوي غةضنةوتٔء ؾهؤَةْسي ببَيتة زضومشي 

 .ناضو ثَيٓاغي ضَيهدطاوي ظاْايإ

ضنيإ ضظطاضي َطؤظةنإ بى ية ضةضخي خؤيإ, ضوْهة طةض نؤَةَيي ئيُاْساضإ ئة
بى ية ثَيؿرت ئةضني ظاْايةني ئيُاْساض بى و ية ثَيؿةوةي تانةناْةوة بَيت ض ةز

 .بَيةيإ ٖةوضةداى ِضَيهدطاوَيهى ط

خاَيي زووةّ ٖاوضةضر بووٕ: بطيتية ية )وعًُو ايكاذتات( ئةو ثطؤشة طةوضةو 
ظؤْطى )يفي خػط(,  ةضَٖيٓإ يةز ءضظطاضي بةَٖيعاْةي نة تاني ئيُاْساض ٖةيةتي بؤ

, ضَيهدطاو زةبَى ةواْةى ئةيَةو نؤَ ةى ظاْاياْةغتةضنى زةّ ئةنةى يةثً ةف بةَةئ
غةضقاَيى طةياْسٕء ضاْسْي ٖةَو ئةو بةٖاياْة بَيت نة ئيُإ بة ثةياَي ئيػالّ 

 .زياضي نطزووة بؤ زةضنطزٕء زةضضووٕ ية ظيامنةْسي

( ضَيهدطاو ية عريامء 17ضَيهدطاوي ديٗاتي ية زوْيازاو ) 100ية ئَيػتا  ظياتط ية 
ٖةضَيُي نوضزغتإ غةضقاَيي دَيبةدَى نطزْي زةيإ ثطؤشةي ٖاوضةضرء ْوَئ, ناض 
ية غةض نؤَةَيطةي نوضزيء عرياقي زةنةٕ, بةتايبةت ئةو بةْساْةي نة ية ثالْي 

( بةْس 17ية ) (U.N.D.P) َْيوزةوَيةتي ضَيهدطاوي ْةتةوة يةنططتووةناْسا ٖةية
 .(ايت١ُٝٓ املػتسا١َ( بةْاوي )2030ثَيهٗاتووةء َاوةنةي ٖةتا )

بةْسةناْي ٖةض ٖةَوويإ ضَيهاو ضَيو ية ئيػالَسا ططْطي ثَى زضاوةو زةضفةتَيهي 
يةنذاض طةوضةية نة ضَيهدطاوي ثيؿةيي ناضا ثطؤشة ثَيؿهةف بهات بةو 

ئاغيت ٖةضَيُي نوضزغتإ دَىبةدَى و فةْسى  بؤ وةضبططَيتء يةغةض ةضَيهدطاو
 .بهات

ن  اتي غ  ةضصتي ئ  ةو ثالْ  ة زةزةي  ت ئ  ةو ن  ات زةظاْ  ي ظاْاي  إ ض  ةْسة ي  ة ظةضةضزإ,  
ياخوز ضةْسة زووضٕ ية غ ةضزةَي خؤي إ, ض ةْس ٖ ةيي ظَي ِطئ ٖةي ة ئيؿ يإ تَي سا         
ْ   ةنطزووة, خ   ةَيهَيو ي   ة ب   ةضيتاْياء ئ   ةَطيهاء فةضةْػ   اوة زَي   ت نَيؿ   ةي ف   ةقطو   
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ؿ     تين ْةَٖي
بطغ  يةتيء, 
تةْسضوغ  يت 
ب                افء 
شي                 اْي 
ؾايػ     تةء, 
فَيطنطزْ       ي 
ب              افء, 

يةنػاْي َْي وإ ضةط ةظةنإء, ئ اوو تةْسضوغ يت, ووظةي ثوخ تءْطخي طوصت اوو,       
ن    اضي ؾايػ    تةء طةؾ    ةي ئ    ابووضيء ثيؿةغ    اظو زاَٖيٓ    إ, غ    ٓوضزاض نطزْ    ي   

امنإ ب ؤ  ضووةناْي يةنػإ ْةبووٕ, ؾاضو ؾاضغتاْيةتء بةناض َٖيٓإء بةضٖةََٗيٓ
باؽ زةنات, بة تةنٓيهي ْوَى فَيطَإ زةنةٕ نة ٖةَوو ئةَاْة ية ئاييين ئيػالَسا 

 . بٓةَاي ٖةيةء ؾيهاضو ياغاو بابةتطةيَيهي زةوَيةَةْسي ٖةية

: ٖاوضةضر بووٕ ثَيويػيت بة ناض ٖةية يةغةض ئةضظي واقع, زةبَى ببَيتة بؤية زةَيَيِ
ئةو ناتة ضاظةي )وعًُوا ايكاذتات( تَى ضَيهدطاويهى ناضاي نطاوةو بة ئاطا, 

زةطةئ ضؤٕ زةبَيتة ٖؤناضي ضظطاض نطزْي َطؤظةنإ ية شيإء ئةو نات زةظاْي نة 
 .ٖةض يةنةَإ ية دؤضَيو ظياْسا زةشئء بةخؤمشإ ْةظاْيوة

زواتط بؤ بةضَيوةضووْي ثطؤغةي ٖاوضةضخي بووٕء َايةي ضظطاضي خةَيو 
ةَية يإ زةظطا يإ بة ظَاْي ئَيػتا َةتبةخي ثَيويػتة ئيُاْساضإ زوو نؤَ

 .ضَيهدطاوي ٖةبَى

: ية َةتبةخي طةضإء برينطزْةوةو غَيطدي بةضزةواّ بة زوازاضووٕ يةنيإ بطيتية 
نة ية غوضةتي وايعكط ئاَاشةي بة ٖةضزوونيإ نطزووة, نة زةفةضَوَى )وتواقوا 

 .باذتل وتواقوا بايكرب(

ي ضةوادسإء بة بةٖانطزْيء بةضخؤزإ بؤ ٖةَوو : ية َةتبةخزووةَيإ بطيتية
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ئةو بةٖاياْةي نة نؤَةَيي ئيُاْساضإ زةياْةوَيت ناض يةغةض دَى بةدَى نطزْي 
 .بهةٕ

زةظطاي )وتواقوا باذتل( زةظطاي طةِضإء برينطزْةوةو ئاَازةناضيء ثانطزٕء 
وؾيٓى غاغ نطزْةوةي خوزي ثطؤشة غةضزةَيةناْة, بة ْوَيصيٓةوةى ظاْػتىء طو

بريو ٖؤفء ئةظَووْى طةالٕ ..ٖتس ثِطؤشةى طوصتاوو غةضزةَياْة زةخاتة 
 .بةضزةغت ِضَيهدطاوو ؾةضعيةت و ثَيويػت بووْى بؤ ئاَازة زةنات

زةظطاي )وتواقوا بايكرب( غةضقاَيي ضةوادسإء طةضَهطزٕء زؤظيٓةوةي ضَيو 
اْةو ئاَازةنطزْى زاْاْى ثالْى غةضزةَي ةؾوَيين ثَيويػتة بؤ دَيبةدَى نطزٕ. ب

 .َةيساْى ثطانتيهى و ئةصتاَساْى بة ثَيى ئةو ثالْةى بؤى زياضى نطزوة

ئا يَيطةوة زةَيَيِ ظاْايإ يةبةضزةّ زاواناْي غةضزةَسا ثَيويػتيإ بة ضاظةنطزْي ئةّ 
غوضةتة ٖةية يةغةض ئةضظي واقعء زاْاْي َيهاْيعَي ناضو ثالْي زضَيص َةوزاو 

ؤَةَيَيهي ٖةبَى غةضقاَيي توَيصيٓةوةي ضؤشطاض بٔء نةّء نوضت َةوزا, زةبَيت ن
نوضتيةنإء زاخواظيةناْي غةضزةّ بٓاغٔء زواتط ية ضَيي برينطزْةوةو طوؾيين 
ٌَء ظاْػيت ٖاوضةضر ثالْةنإء بةٖانإ بٓاغَيٓٔء ئاَازةي نةٕ بؤ ئةوةي  عةق

 .طوصتاو بَيت يةّ ناتةزا دَيبةدَى بهطَيت

َيهاْيعَي طوصتاوةو ضاوَيص زةنات بة ثػجؤِضإء ضَيطاناْي ئةوةي تطيإ غةضقاَيي 
طةياْسٕ زةزؤظْةوة ظياتط يةضةْس ئؤثؿَٓيو زةخةْة بةضزةغتء ثًةبةْسيإ بؤ 

 .زةنةٕ, بةَةف ثؿوو زضَيصو ٖيُةتء بةضزةواَي زةزةْة ظاْايإ
 

 ..:يةنَيتى ظاْايإ يةبةضزةّ ناضي ضَيهدطاوةيسا -2

َيويػتيةتي ناضي ضَيهدطاوةيية ية ضَيهدطاوَيهي تةقًيسي َةبةغتِ يةّ ْاوْيؿاْة ث
زاْيؿتووي َت بؤ ضَيهدطاوَيهي ناضاي ضاالني غةضزةَياْةي ئةضَيينء زؤغت 
ٍَ ٖةَوو غَيهتةضةناْي تطي نؤَةَيطةء ضَيهدطاوةنإ, بةتايبةت ضَيهدطاوة  يةطة

َطؤظء شياْى ئةنتيغء ْيوزةوَيةتيةنإ, بةتايبةت تط ئةو ضَيهدطاواْةي يةبواضي 
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 .غةالضو ئاظازيء ثَيهةوةشيإء َافةنإء ٖتس ناض زةنةٕ

 .:بؤ ئةّ َةبةغتة ئةّ ضةْس خاَية زةخةَة ِضوو

َاوةيةنى ظؤضة يةغةض ئاغتى نوضزغتإ يةٖةَوو يازو بؤْةناْساو, ية نةيؼء  -1
 ِضووزاوةناْسا, ئَيُةي ظاْايإ ِضَيهدطاوي تط باْطُإ زةنات بؤ ئةوةي ضاالنى بؤ

ئةو بهةئ, بة زةغتةواشةيةنى زيهة ٖةض ئةوإ ئَيُة بةناض زةَٖيٓٔ ئَيُة ئةوإ 
بةناض ْاَٖيٓني, ئَيُة زاْيؿتوويء ضاوةِضَيني تا ضاالني بهةٕء ئَيُة باْطَٗيؿت 

 .بهةٕ

زةبوا ئَيُة ية غاَيَيهسا ضةْسئ ضاالنيُإ ٖةبوايةء ئَيُة ئةوامنإ بَٗيٓايةء ية 
 .إ ناضَإ ثَى بهطزْايةئةدٓسايةني ناضي خؤَ

بؤ منووْة ضَيهدطاوةناْي شْإء يةنَيتى ثياوإ ساَيةتَيهي ْايةباضيإ زضوغت 
نطزووة ية َْيوإ ئةّ زوو ضةطةظةزا نة خةضيهة بةٖاناْي ظةودية بةضةو تيا ضووٕ 
زةضٔ, ئَيُة زةبوا ٖةضزوو ضَيهدطاوَإ بَٗيٓايةء ية نؤْفطاْػَيهسا بة ظاْػيتء 

ؤغةي ظةوديةوة, بة سةقيبةيةني تةزضيم ثَيُإ بةغةَاْسبإ نة زةبَى يةضَيي ثط
ضزونيإ ظودى ةت ٖةثياو ئافط ةثَيهةوة بؤ بةٖاناْي خَيعاْي ناض بهةٕ.ضوْه

 .تةودى بؤ ثَيهٓايةخاْى ظ ةْٗايةو تةوى تطيإ تانةبَي ئةنيإ بةنرتٕ يةي

اييٓيةوة ساَييإ ظؤض َعطةوتةنامنإ يةضووي ثةياَساضيء ئاضاغتةي ٖعضو ئ -2
خطاثةء يةٖةَوو زةظطايةني زيهة ثرت ثَيويػيت بة ضانػاظي ٖةية, طةض يةنَييت 
ظاْايإ يةضؤشَيهي ٖةيٓيسا غةضزاْي ضةْس َعطةوتَيهي ؾاضَيو يإ ؾاضؤضهةيةى 
بهاتء غةَجًَي ٖةضيةنةيإ وةضبططَيت بؤي زةضزةنةوَيت ضةْس طوتاضي ئاضاغتة 

زا زةزضَيت بةطوَيي زاْيؿتواْسا, ئةي ية تيعيةناْةوة نة زش بة يةى ية يةى ؾاض
ثةخـ زةنطَئ ض ساَيةتَيهي ْا تةْسضوغت يةّ غةضزةَةزا زةخوَيكَيٓٔ, ٖةوَيَيو 

نة بطيتية ية زياضي  ووتاضزا, ةوقاف بؤ بِطَيو ضانػاظى يةتى ئةظاضةو ةٖةية ي
صْةي بؤ نطزْي وتاضي ٖةيين بؤ وتاضبَيصإ يةغةض ئاغيت ؾاضةناْي يَي

 زضوغتهطاوة بةَياّ ْةيتواْيوة ضاضةغةضي بهات بؤضي؟
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يةبةض ئةوةي تؤ تاني وتاضبَيصت بؤ ئاَازة ْةنطزووة, زةتةوَيت يةزةضةوة بيطؤِضيت, 
ئةو يةْاوةوة بِطوايةىء ٖعضَيهي ٖةيةء خؤي بةوة ْاظاَْى نة ثَيويػيت بة تؤية, 

 .وَيتةنة خؤي ْةيةوي زةي ئيرت يةنوَى زةتواَْى بة َيهياز دواْي نةيت

ئةَة ئةضنَيهي يةنذاض طةوضةو غةضزةَياْةء ثَيويػيت ضَيهدطاوةيية, نة زةبَى 
َةتبةخةناْي غاتة طةِضو ثالْي ثةضوةضزةي وتاضبَيصي غةضزةّ زابَٓىء يةضَيي 
ضاَٖيٓةضي ؾاضةظاي بواضي ثةضوةضزةييةوة بة نطزاضيء بة تةنٓيهي ْوَى 

بؤ زياضيهطزْى  ةوةيةو ييصْةتاى زاْاْى ئةضةغةض يةطةثةضوةضزةيإ بهات.ئ
( ووتاض بَيص ١٣ْٗا )ةَوو َاْطَيو تةو ٖةبهطاي ةْةّ اليةض ئةغةووتاضنإ ناض ي

 ةخويَيهى َاو ةتواْاوةضى بةِضَيى ِضاَٖيٓ ةَٖيع يةثَيى ثِطؤططاََيهى ظاْػتى بةب
 .بووٕةثَيؿرت ز ةنإ يةْطاوةئَيػتا ظؤض ٖ ةزياضيهطاويإ بيٓياي

غَيهتةضي خوزي ظاْايإء نةغيةتي ظاْايةتيإ نة ئةويـ دَيطةي ثطغياضة,  -3
ضةْس قوتاغاْةَإ ٖةيةء سودطةيةو فةقَى زةخوَيَٓىء زواتط َؤَيةتي َةاليةتيء 
ظاْايةتي وةضزةططٕ بةَياّ ظؤض زووضٕ يةغةضزةَي خؤياْةوة, ضؤؾٓبريي ْوَييإ ظؤض 

ض ثَيويػنت نةضي ْاخوَيٓطَيء ئاطايإ نةَة, نؤَةَيَي ظاْػيت ظؤض ططْط ٖةية ظؤ
يَيى ْية, وةنو نؤَةَيٓاغيء زةضووْٓاغيء طةؾةثَيسإء ئابووضيء بريزؤظةنإء 

 .ٖتس

 خ٠ًٛ، ْعطٚيةّ غةضزةَةزا ظؤض ظاضاوة ٖةية َاْايةني زيهةي وةضططتووة, وةنو )
سواَيةو ٖتس( ناتَى باغي خةيوة زةنةيت بة واتا ظاضاوةييةي نة ية ثَيؿسا 

اغهطاوةء بةّ ثَيٓاغةي ئَيػتاي نة ية زوْياي عةويةَةزا ٖاتووة, زةنةوَيتة ب
ًَُالَْيء يةناْطريبووٕ, بؤضي؟ ضوْهة ئَيُة ْةٖاتني ية َةتبةخي ٖعضو 
برينطزْةوةو غَيطضسا بطةِضَينيء ثَيٓاغةيةني ٖاوضةضر بسؤظيٓةوة, واتايةني 

مشإ ضوو بةِضووي ثطغياضي تاظةي ثَى بسةئ, نة ظاضاوةنة زةوَيةَةْس بهاتء خؤ
( ية باظاِضو ْةخؤؾداْةء قوتاغاْةء ْعطْايؤشيهي ْةنةيٓةوة. ٖةضوةٖا ظاضاوةي )

ظاْهؤو ضَيهدطاوو ططوخء نةْاَيةناْي تيعيء ٖتس, تا ضةْس ئةَاْةَإ ية َاْاى 
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(زا زاْاوةو قةزةغةية يإ ئةَاْة ْاضٓة باظْةي ْةظةضو َاْايةني زيهة بؤ ئةو ْعط)
 ٖةية!؟ضةَهة 

يةوة ثَيويػرت ئةو ظاْػتةي َاَؤغتاياْي سودطةنإ زةيًََيٓةوة ضةْسة 
طؤِضاْهاضيإ نطزووة ية ؾَيواظي ووتٓةوةو فَيطنطزٕ, ئايا تةْٗا ٖةض يةى ضَيطة ٖةية 

( ضَيطةي واْة وتٓةوة ٖةية, نة ئَيػتا ؾَيواظي َوساظةضةو 40يإ ْعيهةي )
( ، ايتسضٜب، املؿطٚعتعًِٝ فعاٍ، املؿاضن١ضاظةنطزٕ, خةضيهة باوي ْةََيَٓى نة )

 .ٖاتووةتة نايةوة

ئةو ظاْايةي نة ئةَطؤ ثةضوةضزة زةنطَيت تا ضةْسة ظاْايةني غةضزةَي ٖاوضةضرء 
بةئاطاية ية زوْياي زةوضوبةي, ثَيويػتة ْةخؿةيةني ثةضوةضزةو ثَيطةياْسٕ 

 .َةوةء ثيازة بهطَيتٖةبَىء خوَيٓسْةوةي تَيطو تةغةيي بؤ بهطَيتء غطَيتة ثطؤططا

غَيهتةضي ٖعضو فيهطي ناضي ظاْايةتيء ضَيهدطاوةيي ظاْايإ ثَيويػيت بة  _4
ثَيساضووْةوة ٖةية يةضووي ثةضوةضزة نطزٕء ضؤَيي َعطةوتء ضؤْيةتي 
بةطةِضخػتين َعطةوت بؤ ئةو ثطؤغةية, غاَياْة ية َعطةوتةنإ خويي ٖاويٓة 

ضاوت زةنةوَيت بة بةضَيوةبةضو َاَؤغتاياْي  ٖةبوو بؤ َٓساَيإ, بةَياّ َةخابٔ نة
 خؤظطةت زةخواغت ْةبواية! بؤضي؟

ٍَء  ٍَ خَيطا قوضئاْي ثَيسةووتطاو  ثَيى  10يةبةض ئةوةي َٓساَيَيهي ٖةؾت غا غا
و ْية ظؤض بؤي قوضغة, زواي ةيةبةض زةنطا, ية ناتَيهسا ئةوة ية ئاغيت ئةوزا ْةبو

 .ٕ نةََيو غووزيإ زةبيينوة , ياةضةْس ضؤشَيو نةََيو زةَايةْ

( 100ئةويـ غووز وةضْةططتٔ بوو ية تةنٓيهي ْوَى ثةضوةضزة نة ظياتط ية )
ٍَ ٖةَوو يةظظةتء سةظو خؤؾيةء ثةضوةضزةي  ضَيطةي فَيطنطزٕ ٖةية بؤ َٓسا

 .ئاييٓية

ظاْايإ ثَيويػيت بة ٖةوَيَيهي ضِط ٖةية نة ديٗاْي َةعطيفةي خؤي ضَيهبدات 
اضي ثةضوةضزةيي خؤي زةغت ثَى زةناتء تةنٓيهي طوصتاض ضؤٕء بةضيء نةي ن

 ضية؟
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 ..:ثَيويػتة

نة زةَيَئ ثةضوةضزة زوو ؾت زةططَيتةوة )تعًيِ, تطوير( ئةَة ناضي نَيية؟  -1
ي ئةَة زإ, ٖةَوويإ ئةّ ثطؤغةية ئةصتاّ زةزةٕ يإ تةْٗا َيظاْايإ يةنو

 .نَى ية زةظطاناْيـ َعطةوتةزةظطايةى يإ زةظطاو خَيعإ ثَيهةوة بةؾساضٕء ية

 .ةيةَيطةظطاناْى نؤَةنإ و زةضنى خَيعإ و ئؤضطاْةئ ةَةئ ةزياض

اَعطفة.. ظاْياضي ء ظاْػيت يةّ باضةيةوة ية ضي وةضزةططئ, ية نوَى وةضي  -2
زةططئ, ئةَة ناضي توَيصةضةناْة يإ ٖةَوو َاَؤغتاياْي ئاييين زةتواَْى ئةّ 

 .ةناْةضةضو ظاْا يَيهؤَيةضى توَيصنا ةَةئ ةناضة بهات.  ن

ايوعي.. ٖؤؾياضي ئاييينء ئيػالَيء طةؾةزإ بةّ ٖؤؾياضيية نَى زةبَى  -3
ناضى  ةبيهات ناضي تةْٗا ثػجؤِضةناْة يإ ٖةَوو ظاْايةى زةتواَْى. زياض

بريى ْوَيى ئاييٓى  ءى ٖؤؾياضىةؾةتواْني طةوإ زةْٗا ئةت ةناْةثػجؤِض
 .غتةضزةبةْةغ

ٛا باحلل صٚتٛاَإ ثَيهطز) ةئاَاش ةن ةظطايةو زوو زةّ  ئيؿى ئةّ غَيٗةووخاَيى ز
 .ّةنةظطاى يةت زةتايب ة( بٚتٛاصٛا بايصرب

زةبَى ظاْايإ خؤيإ يةناليي بهةْةوةو ئةّ غَى خاَية بسةْة زةغت خاوةْي خؤيء 
ئةو ناتة ناض بهات بؤ ثطؤغةي ثةضوةضزة, بؤ ئةوةي ضظطاضي ببَيت يةّ فةوظاي 

َإ ةٖ ةي ةو, ةضوةضزةو ئاضاغتة دياواظو تةثاْسٕء َاْسوو نطزٕء بَيعاضناضةث
 ى )يفي خػط..ةباظْ ةضباظى ببَيت يةناتسا ز
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 يةكَيتى زانايانى ئاييهى ئيصالمى كوردشتان
 يةىيَواٌ دةطتهةوتء طةسوةسييةناىى دويَيىَء

 ئةسى و بةسثشطياسيَتييةناىى ئةمشِؤ
 

 ؤصىو. حمنذ مةال حمنود تاوط
 وتازبَيرى ًصطةوتى كاُى ئاضلاْ/ شةِزايةْ

 

ية غاَييازى زاَةظضاْيسا ثريؤظبايي طةضّ 
ئاضاغتةي تةواوى ئةْساَإء زاَةظضَيٓةضإء 
َةنتةبي تةْفيعىء زةغتةى ناضطَيِطي 
ِضَيهدطاوةنة زةنةّ, ية خواى طةوضة 
زةثاِضَيُةوة ثؿتيواْيإ بَيت بؤ ٖةض ناضَيو 

ةوةْسى زئ و زوْياية, وة ِضَيٓوَيٓيهاضى ٖةَووإ بَيت بؤ نة َايةي خَيطو بةضةش
 ناضى دواْرت و  خعَةتى ظياتط.

َاَؤغتاياْى بةِضَيع! ظاْاياْى ََيعةض غجي! ططْطة بعاْني ئَيُة نَيني و ضني و ثةياّ 
ئةونات ٖةْطاوةنامنإ و ئةضنُإ ضيية؟ ضيُإ نطزووةو زةبَي ضي بيهةئ؟ 

 جَيو زةبٔ.بةدَي و زضوغت و ئاَاصت
بةضثطغياضَيتيُإ بعاْني ٖةتا ناضةنامنإ يةو  ءئةضى ءططْطة خؤَإ بٓاغني

ضواضضَيوةيةزا ببيٓيٓةوة, ئاؾهطاية ِضَيهدطاوةنةَإ ْاوى )يةنَيتى ظاْاياْى 
ئاييين ئيػالَى نوضزغتإ(ة, واتة: زةبَي بةضدةغتةناضى واتاو نطؤنى يةى 

 اوْيؿاْي خؤَامنإ ٖةَيبصاضزووة.بةيةنى ئةو زةغتةواشاْة بني نة بة ْ
)ظاْا( بَيطوَإ ظاْايي وؾةيةنى غازة و طؤتطة ْيية,  زةبةئ بة نة خؤَإ ْاو

ضوْهة  ‘طةوضة و ناضى دسى و قوضغة بةَيهو ية نؤَيٓاْى ئةضى و بةضثطغياضَييت
)ظاْا( وؾةيةنى طؿتطري و فطة ِضةٖةْسى خاوةٕ دةَػةضة و ٖةَيططى تايبةمتةْسى 

 ءدؤضة, ِضةطةظةناْى ظاْػتء شيطيء خؤثاضَيعىء ِضاغيتء دواْىدؤضاو 
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خؤْةويػتى و ثابةْسبووْة, دَيٓؿني نطزْى طؿت ثَيػةَبةضإ )غةالَى خوايإ 
 يةغةض بَيت( و وةغتاْة ية دَيطةيإ.

بَيطوَإ ئةّ ِضَيهدطاوةى قػةي يةغةض زةنةئ خاوةٕ ََيصوو و ِضابطزوويةنى 
َْيتة ْيوةى زووةَى غةزةيةى, نة بَيطوَإ ئةّ ََيصووة زووضة, وا تةَةْى ثَي زة

خؤي بؤ خؤي خاوةٕ ططْطى و بايةخَيهى ئةوتؤية, ضوٕ زاخواظى و ثَيويػتيي 
ِضؤش َٖيٓاويةتة بووٕ, بوْةنةؾي بة دؤضَيو ية دؤضةنإ ِضضةؾهاْسٕ و غةضَةؾل 

غةضَةؾكي  بووْى يةخؤططتووة, نة زواداض ِضَيهدطاوى )يةنَيتى ظاْايإ( بوو بة
 ظؤضَيو ية ِضَيهدطاو و غةْسيها و يةنَيتييةناْى زيهة.

ظاْاياْى ئاييٓى نوضز ثَيـ توَيصةناْى زيهةى نؤَةَيطة ئةَةف زةضخةضى ئةوةية 
ناضى ِضَيهدطاوةيي و ثطؤشةى ثَيهةوةيي و خعَةتى ثيؿةييإ بة ثَيويػت ظاْيوة 

ة نؤَةآليةتييةنإ, باظْةى و, تواْيوياْة غةضباضى ئةضنى َعطةوت و سودطة و بؤْ
و تةْٗا يةو خويطةيةزا قةتيؼ ْةبٔ, بةَيهو زةغيت ناض و ناضيإ فطاواْرت بهةٕ 

 خعَةتيإ زضَيصتط بهةٕ و ِضؤَيي ظياتط و ئةضنى طةوضةتط ببيٓٔ.
ثطغةنإ ظاْيوة و ِضؤَيي ية ٖةَإ ناتسا ْيؿاْسةضى ئةوةية خؤيإ بة خاوةْى 

و ثاؾهؤيى, ناضيإ نطزوة ْةى ة ْةى ثةضاوَيعناضيطةضو بةضضاويإ بيٓيو
اْاياْى ئَيػتاَإ بؤ ئةوةى ظناضزاْةوة, زةْطيإ ٖةبووة ْةى زةْطساْةوة. بةآلّ 

ثاضَيعطاضى يةو ََيصووة  ءو ناضى ؾايػتةتط ثَيؿهةف بهةٕبةضٖةَى باؾرت
و , بةْسة بة ثَيويػتى زةظامن يةغةض ئةغةْطني و ثِط غةضوةضييةى ثَيؿيٓإ بهةٕ

و ِضابطزووة ْةوةغنت و ناضى ططْط و ططْطرت بهةٕ و ٖةوَيي ظياتط بسةٕ ية ثَيٓا
و ِضؤَيي بةضضاوتط. نة بؤ ئةو اتطو َتُاْةى ظيطَيِطاْةوةى ثَيطةي ِضاغتةقيٓة

َةبةغتة ئةّ ضةْس خاَية زةخةَة ثَيؿطاو بةو ٖيوايةى ِضَيهدطاوةنة بة ٖةْسى 
 وةضبططَيت و ناضى دسى يةغةض بهات:

قوضغايي  ءو غةْطيعي طةواٖيسةضو زةضخةضي ثَيطةيةنِط ءتةبايي -1
وةنو ثَيؿرت طومتإ ِضَيهدطاوةنة َازاّ ْاوى خؤي ْاوة )يةنَيتى  ضَيهدطاوةنةية,
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ظاْايإ( زةبَي بةضدةغتةناضى ئةّ بٓةَاية بَيت و بة نطزةيي بيػًةََيَٓيت يةنِطيع 
ابةؾبووٕ بةغةض قوتاغاْة غياغي ز ءو تةباية, ْةى فطة ِضَيطهةيي و ثةضتةواظةيي

و قوتاغاْة فيكٗي و ء زةَاضطريي بؤ بريو زةغتةو ٖعضيية دؤضبةدؤضةنإ
باْطةواظيية دياواظةنإ و, بطونهطزْةوةى ئيػالّ و ثةياَى ظاْايإ ية ئاييٓعا و 

 ثاضت و قوتاغاْةيةنى زياضيهطاوزا.
ب             ةَيهو 
زةب              َي 
)ٖ      ةم( و 

)زةم( 
غ   ةْتةض و 
ضةقى ٖةض 

ي    اض و ئاضاغ    تةيةنيإ بَي    ت و, تَيطةييؿ    تٓةنإ ي    ةوَيوة غةضض    اوة بططَي    ت و  بِط
ٖ  ةَووإ ؾ  وَيٓهةوتةى ئ  ةّ زووةب  ٔ, ب  ةآلّ بةزاخ  ةوة ي  ةّ ِضووةوة ن  ةيَئ و ن  ةّ و   
نوضتى ٖةية و داضوباض بة ئاؾهطا زةبيٓني خاوةٕ بؤضووْة دياواظةنإ ثَيؿوةختة 

 ثاغاو و بةَيطةتاؾى بؤ زةنةٕ.  بيٓاى تَيطةييؿتٓة ويػرتاوةناْيإ زةنةٕ و
 ءزوضنةتٓ ةوة ي ة تَيه ةَيهطزْي غياغ ةت و ن  اضي سيعب ي ب ة ثيؿ ةى َةالي  ةتى        -2

ء َ   ةخابٔ ٖةْ   سَيو ي   ة ظاْاي   إ بوْةت   ة منايٓ   سةى اليةْ   ةنإن  اضى ِضَيهدطاوةي   ي,  
خؤي  إ ي  ة ظؤض باب  ةتى )َ  ا   ءو غياغ  ةتى ثاضت  ةناْيإ زةن  ةٕزان  ؤني ي  ة ئةدَيٓ  سا

ٔ ْاثَي ءاليع     ين(  ءناضي     إ يةغ     ةض خواغ     يت زةغ     تة    ءويػ     ت ٖةَي     سةقوضتَيٓ
 ططوثةناْياْة.

 ‘ية ناتَيهسا زةبَي ظاْايإ بة تةواوى َاْا ي ة سعباي ةتى و غياغ ةت زووضبهةوْ ةوة    
ض  وْهة غياغ  ةتهطزٕ ب  ؤ ظاْاي  إ وةن  و ي  اضي ن  طزٕ واي  ة ب  ة ئ  اطط, د  ا ب  ؤ ئ  ةوةى   

ٍَ بة ن اضي سعب ي و غياغ ي    زَيػؤظى و خاوَيٓى خؤي ية زةغت ْةزات, ْابَي تَيهة

صاىاياىى ئايييى نوسد ثيَؽ تويَزةناىى ديهةى نؤمةيَطة ناسى 
مةتى ثيؼةيياٌ بة ضسِيَهخشاوةيي و ثشؤرةى ثيَهةوةيي و خ

و ء حوجشةو، تواىيوياىة طةسباسى ئةسنى مضطةوتثيَويظت صاىيوة
 بؤىة نؤمةآليةتييةناٌ، باصىةى ناسياٌ فشاواىرت بهةٌ
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ٍَ زةزات ٖ   ةَوو ؾ   تَيو       ‘ِضاغ   تةوخؤ ببَي   ت  يةواْ   ةف  -ض   وْهة ئ   ةو ن   ات ٖ   ةو
غات   ة خعَ   ةتى اليةْةنةي   ةوة, ي   ة ناتَيه   سا ِضاغ   تييةناْى ئيُ   إ و   -ئاييٓةن   ةى

خعَةتهطزْة ثريؤظةنإ زشي ئةوةٕ ئايني و ظاْاياْى ئاييين بهطَئ بة ئاَطاظى ٖيض 
ةْسى خوزا.اليةْساضى وا ية ظاْايإ زةنات ْةتواَْى ٖةَوونات ؾتَيو, دطة ية ِضةظاَ

تواْاناْى بة ثةياَة غةضةنييةنةى ببةخؿَيت, بةَيهو زةخياتة بةض َةتطغي س ةظ و  
 ويػتةناْى.

زةبَي ظاْايإ بعأْ ئيػالّ تَيهةَيةيةى ْيية ية ئةّ و ية ئةو, بةَيهو ٖةضوةى بة 
ووْى ِضةٖاية بة خوزاى تاى و تةْٗا و خؤ ْاوةنةيةوة زياضة: ًَهةضي و تةغًيِ ب

زةبَى  ,خاَيي نطزْةوةية يةوةناْى زي و زابِطاْة ية  قةزةغةنطاو و ئاضةظووةنإ
َػوَيُاْإ تةْٗا و تةْٗا بة تيؿهى ْوضيٓى  ءئةوةف بعأْ خعَةتهطزٕ بة ئيػالّ

 قوضئإ زَيتةدَي ْةى بة ِضَيباظى غياغةت و زوْيازاضى.

 ءئاييٓى-خؤيإ بة خاوةْى ثطغة ٖةْونةيية  زةبَي ظاْايإ -3
ِضووزاو و  ءو زياضيإ ٖةبَيتؾهطاٖةَيوَيػتى ئا ءبعأْ -نؤَةآليةتييةنإ

ثريؤظي ؾةضعياْةى  ءزواتط ٖةَيوَيػتى ثاى ءثَيؿٗاتةنإ باف ٖةَيبػةْطَيٓٔ
 ة خؤف ْةنةٕ ٖيض نةغايةتىء ططوخءخؤيإ يةباضةوة غةْة ِضوو. وة يةَةزا ِضَيط

اليةَْيو ؾياوتط و ية  ءيةَْيو ثَيؿيإ بهةوَيت, بةَيهو خؤيإ ية ٖةَوو نةؽال
 زةضفةتى َوظايةزة بؤ ٖيض اليةى ْةٖيًََٓةوة. ءثَيؿرت ببيٓٓةوة

ية غؤْطةى -قوَيبووْةوة  ءبة بَي وضزبوْةوة ءبةآلّ ْابَي يةَةزا ثةية بهةٕ
 ءهة ئةو ثَيؿبيينضوْ ‘ِضووزاوةنإ ؾةٕ و نةو بهةٕ -غؤظزاضييةوة ءخةشتؤضي

ططمياْة و ئاضاغتةيةي ئةوإ زةيهةٕ طةض وا زةضْةضوو, ْاو و ْاوباْطيإ يةنةزاض 
زواتط ْاضاض بة ثؤظف و ثاؾطةظ بوْةوةيإ زةنات, بَيطوَإ ئةَةف  ءزةنات

و ناض زةناتة غةض ٕ زةخاتة شَيط طوَإ و ثطغياضةوةٖةَيوَيػتةناْى زاٖاتوويا
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بة بةضضاوِضوْيؿةوة  ءبةضضاوِضوٕ بٔ ظاْايإَيويػتة ئاغيت َتُاْةيإ, بؤية ث
 ٖةْطاو بَٓئ.

ية ٖ ةَإ نات سا ْ ابَي    
ي         ة ِضووزاوةن         إ  
زوابه      ةوٕ ي       اخوز  
زاب     رِبَئ, دي     اواظى  
َْي                                         وإ 

زةغتجَيؿ  دةضى و ثةي  ةنطزٕ ئةوةي  ة: زةغتجَيؿ  دةضى قؤغ  تٓةوةى ٖةيةناْ  ة ي  ة       
ْى, منوْ    ةى نةغ    ي  ن    اتى خؤي    سا و ي    َي ْةط    ةِضاَْيتى ت    ا ن    اتى يةزةغتط    وو    

زةغتجَيؿدةض وةى ئةو نةغة واية َيوةى ثَيطةييؿتوو ية ناتى خؤيسا زةضَٓيت ب ة  
ب   َي ثَيؿ   هةوتٔ و زوان   ةوتٔ, منوْ   ةى ثةي   ةناضيـ وةن   و نةغ   َيو واي   ة ث   َيـ        
ثَيطةييؿ   نت َيوةن   إ ي   َي زةنات   ةوة, غ   ةضةصتاّ بةضٖةَةن   ة ظاي   ة زةن   ات و ي   ة       

وْهة ؾ  تةنإ ي  ة ؾ  وَيٓى خ  ؤي زاْاَْي  ت,    ض   ‘ثةؾ  يُاْى ظي  اتطى ب  ؤ ْاََيَٓيت  ةوة  
 ثةيةنطزٕ ية ؾةيتاْةوةية و ضةْسئ ظيإ و ؾةِضيـ بةزواى خؤيسا زةَٖيَٓيت.

وة زةبَي ئاطازاضى ئةوةيـ بني قػة نطزٕ ية ٖةَوو ثطؽ و باغَيو بؤ ظاْايإ 
طوصتاو ْيية و يَيطةزا تةْٗا ئةو بواضةَإ َةبةغتة نة ثةيوةغتة بة بواضى 

 و ية باظْةى ؾةضيعةت و ضانةخواظيسا زةغوِضَيتةوة.ئةواْةوة
, ية ثيٓاو ثؤغت و َازةزاْاو و ؾؤضةت و خؤ بطزْة ثَيؿةوة  ية نةوتٓةوةزوض -4

و ئةَاْةتة طةوضةنةى غةضؾاْيإ شَاضةيةى ية ظاْايإ ئةضنة ثريؤظَةخابٔ 
ةيةو ية فةضاَؤف نطزووة و ْياظثانى و زَيػؤظييإ وةال ْاوةو ئاَاصتى زيهةيإ ٖ

خةَى زةغتةبةض نطزْى ثًةو ثؤغت و ؾؤضةت و خؤ بطزْة ثَيؿةوةزإ, ئةَةف 
ططفتَيهى ئَيذطاض طةوضةية. ظاْاياْى ئيػالّ زةبَي بةوثةِضي ئيدالص و ْياظثاني و 
زةوضٕ خاوَيٓيةوة ناض بهةٕ و دطة ية ِضةظاَةْسى خوزا و طةياْسْى ؾةضيعةت 

بؤ ئةوةى صاىاياىى ئيَظتاماٌ بةسٍةمى باػرتو 
ناسى ػايظتةتش ثيَؼهةؾ بهةٌء ثاسيَضطاسى يةو 

، ميَزووة طةىطنيء ثشِ طةسوةسييةى ثيَؼيياٌ بهةٌ
 دةبىَ ئةسىء ئاساطتةناىياٌ ضشِتش بهةىةوة
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ضةيةوة ضةْسئ فةضَوزةى ٖةِضةؾة ئاََيع ْياظَةْسى ٖيطي زيهة ْةبٔ. نة يةَبا
 ٖاتووة.

ِضَيطةططتٔ ية ٖةَوو ئةواْةى ية زةضةوةى ئةضى و ثيؿةى َةاليةتيسإ و خؤيإ  -5
خؤيإ تَيدعاْسووة, وة ثَيساضووْةوة بة ييػتى  ءبةّ ِضَيهدطاوةزا ٖةَيواغيوة

 ؿيإ.ئةْساَإ و ٖةَيػةْطاْسْي ئاغت و ئةضى و ثيؿة و تةْاْةت نةغايةتي
)وةظاضةتى ئةوقاف( ِضَيططبٔ يةوةى ٖةضنةؽ بيةوَى  ءزةبَي )يةنَيتى ظاْايإ(

و ثايةى ظاْايإ بؤ خؤي قؤضر بهات و بؤ ئاَاصتى ثَيطة ءبةضطى َةاليةتى بجؤؾَيت
زيهةى بةناض بَٗيَٓيت. وةنطؤٕ ْابَيت نةغاْى ئاغايي بةضطى ثؤييػي يإ 

ظاْاياْيـ ٖةضوةٖا. ئةَةف ية ثَيٓاو  زازوةضى يإ ٖةض ثيؿةيةنى زيهة بجؤؾٔ,
زواتطيـ ِضَيهدطاوةنة, ٖةضوةٖا بؤ غةالَةتى  ءثَيطةى ئايني ءثاضاغتٓى ثاية

 ِضةوتى ئاييٓساضى ية بري و باوةِضي ْاِضاغت و ْاَؤ و ضةواؾةناض.
وة ية بطي ئةو دؤضة نةغاْة خةَيهاَْيهى زيهةى ؾياو بَٗيٓٓة ثَيؿةوة نة ِضةْطة 

 ياخوز ناضى ِضَيهدطاوةييإ ٖةَيجةغاضز ة تانو ئَيػتا ْةبوبٓة ئةْساّوةوبةو بياْو
 بَيت.

وؾياضى و ِضؤؾٓبريى بؤ  ءو ثِطي ظاْػيتنطزْةوةى خوٍء نؤضغي ضِط -6
تى ظاْايإ(ء )وةظاضةتى بةضظنطزْةوةى ئاغيت ظاْايإ. ثَيويػتة )يةنَي ءثةضةثَيسإ

ثةمياْطاناْى طةؾةثَيساْى َطؤيي  ءو ِضَيهدطاوة ِضؤؾٓبريييةنإئةوقاف(و ْاوةْس
ية خةَى توَيصي ظاْاياْسابٔ و خوىل دؤضاودؤضيإ بؤ بهةْةوة و, بةؾساضيهطزْى 
ضةْسئ نؤضغيـ بؤ بة ئةْساّ بووٕ ية ِضَيهدطاوةنة بة َةضز بططٕ, بؤ ئةوةى 

و اْى زةغتةبصَيطِضَيهدطاوةنة ِضَيهدطاوَيهى بابةتى و دؤضي و ثيؿةيي بَيت و نةغ
زاواداضيـ وتةبَيص بة ْاوى ئاييٓةوة نةغاَْيهى  ءةيي يةخؤبططَيتمنوْ

 ةناْيإ تَيسا ٖاتبَيتةدَي.َةضدة تايبةتي ءو بةتواْابٔػتةثَيطةيؿتوو و ؾاي
ٍَ وةظاضةت و نؤيَيص 7   )يةنَيتى ظاْايإ( بة غةضبةخؤيي ياخوز بة ٖةَاٖةْطى يةطة

ي ظاْػيت تايبةت بة بابةتة و ِضَيهدطاوةناْى زيهة غاآلْة نؤْططة و نؤْفطاْػ
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 ٖاوضةضخةنإ غاظ بهات و ثطغة ٖةْونةييةنإ تاوتوَي بهات. 
ِضَيهدػتٓى طةؾتى ظاْػتى بؤ وآلتاْى زةضةوة, بؤ ئةوةى ظاْايإ بة ضاوى  -8

خؤيإ ثَيؿهةوتٔ و ْةضيتة دياواظةناْى زوْيا ببيٓٔ و ئاغؤى برينطزْةوة و 
ببَيت, ية ٖةَإ ناتسا خؤ بةتاَيهطزْةوة و زةضوٕ  زوْيابيٓى و تَيِطواْيٓيإ فطواْرت

ضوْهة ئةوإ بةضزةواّ غةضطةضَى ئةضنى َعطةوت و ططفتة  ‘طوؾازييةنيؿة بؤيإ
نؤَةآليةتييةنأْ. وة طةض بهطَيت ية ِضَيطةى ثةيوةْسييةناْيةوة غاآلْة شَاضةيةى 

َةبةغتى  نوضغي خوَيٓسٕ ية ظاْهؤناْى زةضةوة زابني بهات بؤ ئةْساَاْى بة
 بةزةغتَٗيٓاْى بِطواْاَةى باآل.

, واتة: زةبَي )يةنَيتى ظاْايإ( غةضبةخؤيي ية بِطياضزا ية ناضزا وثيؿةيي بووٕ  -9
زانؤنى تةواو ية َاف و زةغتهةوت و ؾاييػتةييةناْى ظاْايإ بهات و خؤي بة 

ثَيؿيٓة, خاوةْيإ بعاَْيت, وة ثاضاغتٓى ثَيطة و غةْط و بووْيإ بهاتة ناضى ية 
نة ية ِضاغتيسا يةّ بواضةزا ية ئاغت زاواناضى و خواغيت ظاْاياْسا ْةبووة و 
ْةيتواْيوة وةنو ثَيويػت بة ئةضنى خؤي ٖةغتَيت, ٖةضضةْس زةظاْني ئاغتةْط و 
نؤغجةنإ ظؤضٕ, بةآلّ زواداض زةبَي ٖةَوو ٖةوَيَيو ية ثَيٓاو زةغتةبةض نطزْى 

ى ئةّ توَيصة ططْطة يةبةضضاوبطريَيت و بة قةباضةى َافةناْسا بسضَيت و ؾاييػتةناْ
 ئةضنةناْيإ َافةناْيؿيإ زةغتةبةض بهطَيت.

)ئةصتوَةْى باآلى فةتوا( نة بة بؤضوْى بةْسة ئةّ  ططْطى و ِضؤَيساْى ظياتط بة -10
ئةصتوَةْ  ة بِطب  ِطةي ثؿ  يت ِضَيهدطاوةن  ة و ثَيهَٗيٓ  ةضَيهى غ  ةضةنيية و, ثَيويػ  تة      

ئةْ   ساَاْى ئةصتوَةْةن   ة واآل بهطَي   ت و بةوث   ةِضي ئاظازيي   ةوة    زةغ   يت غ   ةضؤى و
قػ   ةي خؤي   إ ٖ   ةبَيت و ث   ةياَيإ ِضاؾ   هاواْة بطةي   ةْٔ. وة ثَيويػ   تة ت   ةواوى       
ئةصتوَةْةنة ية ٖةض زةغتَيوةضزإ و غةثاْسَْيو ثاضَيعضاوبٔ و ت ةْٗاو ت ةْٗا يةغ ةض    

زي  اضى به  طَئ ْ  ةى بٓ  ةَاى ؾايػ  تةيي و تواْ  او ظاْػ  ت و ثػ  جؤِضي ئةْساَ  ةناْى  
يةغ  ةض بٓ  ةَاى ثؿهجؿ  هَيٓة و زابةؾ  هاضى سعب  ي, وة ْابَي  ت خ  وزى ِضَيهد  طاو و      
ٍَ بهةٕ و ِضَيطة خؤؾبهةٕ ب ةناضبَٗيٓطَئ   ئةصتوَةْةنةف ٖةض دؤضة غةثاْسَْيو قبو
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ٍَ ئةوةؾ سا ثَيويػ تة )ي ةنَيتى ظاْاي إ( ن اض ب ؤ ب ة ف ةضَى           بؤ َةضاَى تايبةت. يةط ة
غةضتاغ   ةضي ن   ة به   ات و وةى َةضد   ةعَيهى بِطواثَيه   طاوى    ْاغ   اْسْى ئةصتوَةْة

ئةوةف َاي ةى زَيدؤؾ يية ي ةّ خوي ةى      ثَيوةى ثابةْسبٔ. بيٓاغَيَٓيت و طؿت اليةى
ئَيػ  تازا )ئةصتوَ  ةْى ب  اآلى ف  ةتوا( ض  ةْس ٖ  ةْطاوَيهى باؾ  ى بِطي  وة و د  ؤضَيتى و    

 ظؤضتطٕ.بابةتى بووْى ثَيوة زياضة, بةآلّ ضاوةِضواْي و ٖيوانإ ظياتط و 
و زووباضة خػتٓةوةطةِضي طؤظاض ى بةؾي ِضاطةياْسْى ِضَيهدطاوةنةناضاتط نطزْ -11

و بآلونطاوةناْى نة ظَاضتاَيي ِضَيهدطاوةنةٕ, بةآلّ بة ؾَيواظو ضؤَْييت و ئاغتَيهى 
بةضظى ظاْػيت و نوايَيتييةنى ؾايػتة, نة وةالَطؤي خواغتى ٖةَوو اليةى بَيت. 

ِضيعبةْسنطزْى بآلونطاوةنإ بة زاْاْي ييصْةيةنى تايبةت بؤ  ٖةضوةٖا ِضَيهدػنت و
 ٖةَيػةْطاْسْى بةضٖةَة ثَيؿهةف نطاوةنإ و ؾاييػتةبووْيإ بؤ ية ضاثسإ.

زةبَي )يةنَيتى ظاْايإ( بةضططى ية ْاغٓاَة و باوةِضى تاى و نؤَةَيى نوضزى  -12
و َيوةي َيتؤزإ بَيت, وة ية ضواضضبةٖا باآلن ءزانؤنيهاضى َاف ءبهات

ئاَاصتةناْيسا ناض بهات و سهوَةت غاتة شَيطباضى ِضَيعططتٔ ية بةٖا و بٓةَاناْى 
ثاضاغتٓى ثَيطة و غةضوةضي و تايبةمتةْسي ظاْايإ و ضاالى  ءَػوَيُاْإ ءئيػالّ

 نطزْى ِضؤَيي ئايني ية شياْى نؤَةَيطةزا.
يةنى ظؤض خةَػاضز بووة ية نة يةّ ِضووةوة ِضاؾهاواْة زةَيَيني: سهوَةت بة ِضازة

بووٕ و بةضدةغتةنطزْي ظاْايإ و ثَيساْى ِضؤَيي ِضاغتةقيٓة ثَييإ, بَيطوَإ ئةّ 
خةَػاضزييةف ْةى تةْٗا ظياْة ية خوزى ظاْايإ, بةَيهو بَي بايةر تةَاؾانطزْى 
ويػتى طةىل نوضزة نة يةوةتةى ٖةية ئايني و ظاْاياْى ئاييين وةى َٖيُا و َةضدةع 

اوة. ية ٖةَإ ناتسا ئةّ بَي بانى و بَي َةْت بووْة ية ظاْايإ بة ظياْى خوزى زاْ
ضوْهة ظاْاياْى ئاييٓى ٖةَيؿة َايةى باضغونى و نةّ  ‘سهوَةتيـ زةؾهَيتةوة

ئةوة ظاْايأْ ية ناتى تةْطصة و ْاٖةَواضيةناْسا دًَةوى ئةضنى بووٕ بؤ سهوَةت, 
ةقاَطريي زةنةْةوة و ية ٖةض زؤخَيهى نؤَةَيطة زةططٕ و دةخت ية َٖيُٓى و غ

 .ْةخواظضاو زووضى زةخةْةوة



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

321 

بة تةواوى دوَطة -نةواتة يَيطةزا زةطةيٓة ئةو بِطوايةى بًََيني: ٖةضَيُى نوضزغتإ 
خةباتى ثِط  ءقةضظزاضى زَيػؤظى -دياواظةنإ و غةضدةّ ثاضتة غياغييةناْيةوة

ى ثَيويػت ئاووِضيإ ىَل َعطةوتةنأْ, نة وة ءخؤْةويػتى ظاْاياْى ئاييين
 ْةزاوْةتةوة و بوْيإ ْازيسة ططتووة.

بةضٖةَةناْيإ ية ََيصووى  ءنةغايةتيية ئاييٓييةنإ ءخؤ ئةطةض بَيت و ظاْايإ
نوضزى زابِطْني بَيطوَإ ؾتَيهى ئةوتؤَإ بة زةغتةوة ْاََيَٓيت ؾايةْى باؽ 

ٍَ نطزْةوةى ئةّ توَي صة و ؾوَيٓةواضيإ يةنػاْة بة بَيت, نةواتة ٖةض ٖةوَيَيو بؤ نا
ََيصوو و خةباتى ََيصيٓةى نوضز, نة ئةَةف غتةّ و  ءغِطيٓةوةى ؾاضغتاْييةت

 ْاٖةقييةنى طةوضةية.
ةْى نوضزى و خةباتى زاخى ظياتطيـ ئةوةية نةغاَْيهى بَي ئاطا ية ََيصووى ِضةغ

ٓطاواْة ِضاغتيية غةََيغةيسا, زةياْةوَيت ئةّ  ءو ؾَيذثةغةْسى ظاْاو َةال
 ءو بؿَيوَيٓٔ, بةَيهو ٖةْسَيو داضيـ بة يةَجةضى بةضزةّ ثَيؿهةوتٔبؿاضْةوة

 يةنى ئاؾهطاية.بَي وةفاي ءطةؾةنطزْيإ زازةَْئ, نة ئةَةف بَي َٓةتى
ايٓ       ةَؤي طؿ       ت ٖي       واو  يةنؤتايي       سا ٖي       وازاضّ ِضَيهدطاوةن       ةَإ ببَيت       ة ز 

ين يةغ  ةضدةّ نايةناْ  سا  ظاْاي  اْي ئ  ايي  ءثاي  ةي ئ  ايني  ء, ثَيط  ةخواغ  تةنامنإء
بطَيِطَيت         ةوة غ         ةض 
ِضَيط                                       هة 
 ِضاغتةقيٓةنةى خؤي.

وقًى اهلل وغًِ عًى 
غ   يسْا ستُ   س وعً   ى  

أاع  ني,  ةوق  شب ةاي  
واذتُ         س هلل ب         سءا 

 وختاَا.
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 ذاييةطايَ دماةث يادي ةي 
 تش سيةسوةط تؤماسنشدىي وةسةب صاىاياٌ نيَيتةي

 َةال عبساهلل زةضوةنؤتطي
 ي يةكَييت شاُاياْبةزثسضي هكي زاُية

 ن    وةو نوضزغ    تإ ئيػ    الَي ئ    اييين ظاْاي    اْي نَييتةي    

ٍَ صتاةث   ةن   ييةثيؿ   ِضَيهدطاوَيه  ي  ةي   ءث  َيـ وةَ  ةي غ  ا
 وخؤيةِضاغ         ت ثؿ         تيواْي ةب           1970ي9ي21 ِضؤشي

 ءٍةط   ٍَةط  ةي ,وةظضاوةزاَ   ب اضظاْي  فاةَػ ت  الةَ ِضسوَيةَ
 وةي و بِط ظؤضي ْؿ َيوي  وضاظوةٖ ْيؿتيُاْسا ءخاى ثَيٓاو ةي

ٍَةئ  ةي   ثريؤظب  ايي وَي  ِطاي ةبؤي   ,ةوةنات  ةز ظضاْ  سْيةزاَ يةغ  اَي صتاةث   ي  ازي َػ  ا
ٕ  نَييتةي   ّةن  ةز ثَيؿ ٓياض  نوضزغ تإ,  َيهيةخ   َووةٖ   ةي و ظاْايإ ّةضدةغ  ظاْاي ا
ء ضَيِةٖ   يةي  ةوضةط ةبؤؾ  ايي وةئ   و ب  سات ئيػ  الَي نيةظاْهؤي   يةوةنطزْ   وَييةٖ  

 يةيةبِطط وةئ دَيهطزْيةدَيب بؤ بهات دسزي ناضي وةوةبهات ثِط ةوضةط نوضزغتاْي
 وَوةٖ    و زي   اضيهطاو وزي   اض ئاَ   اصتَيهي ةبيهات    و, خ   ؤي ثِطؤططاَ   ي و وةيِطةث   

 :ةضوْه. ضِةط ةغات بؤ تواْاناْي
 ,ةوضةط نوضزغتاْي َووةٖ ْسيةَيبةَ ةبَيتةز ةوةيةِضَيط وةي نوضزغتإ ضَيُيةٖ -1
 يةوةئ دياتيةي ئيػالَي خوَيٓسْي ؤب نوضزغتإ تطي ناْيةؾةب َووةٖ َيهيةخ و

 َٖيعةب ضَيِةٖ يةثَيط يةوةي ةدط فةَةئ ضَيِ,ةٖ بؤ زَئ تط, والتاْي ةْةِضووبه
 وةب نوضزغتاْيإ ظؤضي ةضةٖ يةظؤضب ويػيتةخؤؾ وةَتُاْ دَيي ةبَيتةز نات,ةز

 .َوغوَيُأْ ةيةظؤضيٓ وةئ يةثَيي
 َيهيةخ ةوةزَيٓيايي ةب ضَيِةٖ ةي بَيتةٖ َٖيعةب ئيػالَي نيةظاْهؤي ضةطةئ -2

 ةوةؾةيةِضَيط ءةي ءٕةنةتَيس ِضووي نإةدياواظ ةوةتةْ ةي ئيػالَي تطي وَياتاْي
 ئ,ةئاؾٓابه نوضزغتاْيإ نوضزو ََيصووي نًتوضو ةب ئاغاْيةب ظؤض تواْطَيةز
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 َيهيةخ وايةضِ يةنَيؿ بؤ ةثؿتيواْ ءزؤغت يسانطزْيةث  زواداض فةَةئ
 .نوضزغتإ

 وةسودط َاْيةْء نوضزغتإ ضَيُيةٖ ةي ئيػالَي نيةظاْهؤي غيابي ةي تائَيػ -3
 نوةو تطي وَياتاْي ةناتةِضووز نوضز قوتابي ,ةضيعةؾ ناْيةصنؤيَي َيةن مياْطاوةث

 و ئيػالَي خوَيٓسْي بؤ نإةفطيكيةئ ةوَيات ةي ْسَيةٖ و بيةضةع ةوَيات و توضنيا
 َٖيٓاْي غتةزةب

 ةدط فةَةئ ,ةبِطواْاَ
 تيةقًَيةع ةن يةوةي

 ةي زيين تيةثاؾهؤي
 نوضززا قوتابي ظيٗين

 ةيةواْةي غجَييَن,ةضةز
 ,ةغتُاْةبةَ ضَيِةٖ ْاوخؤيةي ةن بَيةْ ةوةئ ططَيةز ضيةو يةيةضزةضوةث وةئ
 ةن بَي,ةز نوضز تاني ِضؤؾٓبريي و فيهطي َينةئ ضةغةي ضيةناضيط زواداض فةَةئ
 .ييةوةتةْ ئاغايؿي ةي ططْطٔ ؾَيهيةب
 ضَيِ,ةٖ بؤ بَيتةز ئيذابي زيوييةَ ةوةزَيٓيايي ةب ةوةزاضايي ءزاٖات ِضوي ةي -4

 يةقوتابياْ وةئ يةِضَيط ةي ضَيِةٖ يةوةضةز ةِضواتةز ظؤض نيةيةثاض ةغاَياْ ةضوْه
 .ٕةنةز ضَيِةٖ يةوةضةزةي ِضوو ىةٖاظاْهؤيةو بوْيةْ ضةبةي و ْاضاضيةب

ٍَ ضَيعو يةدَيط ئيػالَي الْيةط َووةٖ الي ََيصووزاوةي نوضز ظاْاياْي -5  قبو
 و َيوةخ ضةٖ ىةْ عيةِضدةَ واوةثَيؿ و ْطةثَيؿ بٔوبو ؾوَيَٓيو ضةٖ ةي و ٕوبو
 ةي سيذاظو ةي و عَيِطام ةي ٕ,وبو َاَؤغتاناْيؿيإ ظاْاو ٖي َيهوةب بووٕ ضةَاوةد
ٍَةغتةئ  زةغ ََيصووي مشإةمنوْ ْعيهرتئ تطيـ, ناْيةؾوَيٓ و َيػطةي و ْبو

 َال َاَؤغتا ِضسوَيةَ تاةٖ ةوةناْةٖاويةظ ةي ضةٖ ةئَيطاق ِضابطزووي يغاَي
 َياّةب ,ةبوو نوضز ضةٖ ئَيطام َووةٖ َوفيت واّةضزةب ةن ِضِضيؼةَوز عبسايهطميي

ء ضَيتةز الواظي وةضةب  ِضؤشةب ِضؤش ةبَيباناْ ةيةَتُاْ وةئ ئَيػتازا ةي ةوةزاخةب

ـ  مووةٍ الي ميَزووداوةي نوسد صاىاياىي  ئيظـالمي  الىيةط
ـ  و ٌوبـو  قبـولَ  سيَـضو  يةجيَط ـ  ةي  بًوبـو  ػـويَييَو  سةٍ

 و يَوةخــ سةٍــ ىةىــ عيةسِجــةم واوةثيَؼــ و ىطةثيَؼــ
 ٌوبو مامؤطتاناىيؼياٌ صاىاو ٍي يَهوةب  بووٌ سةماوةج
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 بعأْ, خؤيامنإ وايةثَيؿ و ئيُاّ ةب تط يناْةوةتةْ ىةْ ةن يَيبَيت واي ةضيهةخ
 غوتاْسْي فةَةئ بَيت, َالوالةي ضاوَإ تواةف ظؤض بؤ ْاوخؤمشإةي َيهوةب

 .وَيةز يإةَةئ زوشَامنإ ةن خؤَإ غيتةزةب ةنامناْةضيةضوةغ ضَاْيةخ
 ٍَةطةي ةدياواظ ِضيإةبريوباو و فيهطي ْسيةباطططاو ةن غاَْيوةن ضةطةئ -6

 يةوةنطزْةي ِضَيططي يةِضَيط ةي وابَيت ثَييإ يإةنةتةَيًً يةظؤضيٓ يضِةبريوباو
 ةِضَيط توأْةز ةضيعةؾ ناْيةنؤييص يةوةَهطزْةن و الواظنطزٕ  يإ ى,ةٖاظاْهؤيةو
 ةوةئ ئيػالَي, خوَيٓسْي ءزئ ةْةِضووبه ةن بططٕ ْرةطةي ءَيوةخةي

 َيةضزةغ ّةي تةتايبةب ,ةْايؤشيهيء ةيَةٖ ءْاواقيعي نيةيةوةبرينطزْ
 ْسيةيوةث و ضات تواْيةز زوْيا ضيةغ ّةيةن ْسي,ةيوةث ناْيةتؤِض يؤدياوةنٓةت
!! خؤت وايةثَيؿ و ؾَيذةب يةبيه بَيت غتةبةَ نَيت و يةبه ضيةوغةئ ٍَةطةي
 ..تط ٖيطي و ةتاْسَْيهةيَةخؤخ خؤ ْٗاةت ةَةئ
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 نوسدطتاٌ ئيظالمي ئايين صاىاياىي نيَيتةي
 ناىيذاةسنةئ ءتةخضم ىيَواٌةي

 

 باقط ايسئ قالح: ْوغيين
 ي يةكَيتى شاُاياْشووزةشاز هكي زثسضيةب جَيطسي

 

 ْيةخاو  نوضزيسا يةَيطةنؤَ َْيوةي ظاْايإ
 خؤ وةِضاغت ةن تنيةَيايةنؤَ ؾيةب تطئةوضةط
 َوووةٖ ةي ةوةَيهييةخ ةب بووٕ غتةيوةث

 ظؤضي ةضةٖ ظؤضتطيين  دؤضَيو ةب ةوةنةِضوي
 وةِضاغت ْسيةيوةث و ييٓو ةَيطةنؤَ ناْيةتان

 بووٕ خؤيإ تيةتايب يةثً ِضَيعو و تيةغايةن ْيةخاو ؤ َيياْساةطةي ةبووةٖ خؤيإ
 دياواظي بَي بووٕ َيهيةخ واويةت ْياظي ِضاظو وةَتُاْ دَيي و ِضاغت ّةز دؤضَيوةب
 و زَيػؤظيء دواْي َووةٖ ؾكيةضَةغ  نوضزا ييةط َْيو ةي  ظاْايإ ةبؤي ضةٖ
 .بووٕ وزاَْيوضخةب

 ةتان ناْيإةسودط ءخواظي ظاْػت َيهوةب ةبووةْ وتساةَعط ةي ْٗاةت ظاْايإ ِضؤَيي
 ةب ظاْايإ ةي ظؤضَيو ةن بووٕ واضيةخوَيٓء ظاْػيت ِضؤؾٓبريو يةضضاوةغ

 ةتةبوْ وةنطزو فةثَيؿه دؤضيإ دؤضاو ظاْػيت ْسئةض ناْيإةثَيٓوغ
 و وَوضؾيسي بَيصي وإةضِ ْطيةثَيؿ و ظاْػيت ديٗاْي ةي فةط نيةيةغتَيطةئ

 .بووٕ خؤيإ يةَيطةنؤَ َْيو ضيةِضَيٓيؿاْس
ء تطئةتؤنُ ناْساةدياواظ ةتوَيص ءضني تَيهِطاي َْيوةي ظاْايإ ةبؤي ضةٖ

 زا1970ي9ي21 ضواضيةب ةي ةبؤي نرتيساةي ٍَةطةي بووٕ ِضَيعزاضتطئ ءطوصتاوتطئ
 زضووغت نوضزغتإ ئاغيت ضةغةي ٕظاْايا ييةثيؿ ِضَيهدطاوي ّةنةي تواْيإ

 .ٕةن
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 ءظاْايإ بطزوويي خؤةي ءَاْسبووٕ ءتَيهؤؾإ َيةضٖةب ةتةتايب ةِضَيهدطاو ّةئ
 .بووٕ ةَةضزةغ وةئ ناْيةغجيي ِضيـ وةوضةط َاَؤغتاياْي

 ءتةخعَ َْيوإ ةي ظاْايإ نَييتةي ضةغ ةيٓةغ نوضت تيؿهَيهي وَيتةَةز ةوةيَيط
 :ناْيساةضنةئ
 خؤططيةي وةوةضةنؤن وةبوو ظاْايإ ييةثيؿ ِضَيهدطاوَيهي ةَيهدطاوضِ وةئ -1
 ِضاي بريو و يؿنتةتَيط دياواظيةب ةبوو  خؤيإ يةَةضزةغ وةئ ظاْاياْي واويةت

 .ةوةدياواظياْ
 ييةطةي ةبوو وثاضَيعطاضي ضططييةب ندػتينةي يساْيةَ ظاْايإ ِضَيهدطاوي -2

 بووٕ ؾؤِضؾطَيِط خؤيإ يإ الةَ ظاْاو ْسئةض و نوضزغتإ ثريؤظي خاني نوضزو
 و قوضباْي ْسئةوض بووٕ خؤيإ نوضزغتاْي و ٍةط وايةضِ زؤظي ثؿتيواْي يإ

 .ٕةِضاغتيي وةئ ضيةز واٖيةط ةن ةبووةٖ ٖيسيؿيإةؾ
 ِضَيهد                   طاوي -3

 يةَيك         ةئ ظاْاي         إ
 َْي       وإ ْ       سيةيوةث

 ةب  وو خؤي  إ ظاْاي  إ
 ةوةي        ةِضَيط وةي         و

 ةي     غ    ووز ةت    واْطاو
 ةططْطاْ   ةت  ةباب وةئ َووةٖ يةؾةِضطةط وةوةبطؤِضْ ِضاناْيإ بريو و ضبططٕةو نرتيةي

 .ةظاْطاو ثَيويػت ةب ةن ٕةبه
 َياََيهيةو وةبوو نوضزغتإ ييةط خواظي ِضظطاضي ؾؤِضؾي ٖاوناضي ءثؿتيوإ -4

 زؤظي َْيوإ ةي دياواظي ءيَئةن ةويػتوياْ يةواْةئ َووةٖ بؤ ةبوو بِط ضطةد
 .ٕةبه زضووغت ئيػالَسا ثريؤظي ئايين ءَإةنةيةط وايةِض
 ثَيـ ءَاَؤغتايإ ةب تةخعَ و ظاْايإ َيةخ ةي ظاْايإ نَييتةي َِطؤيـةئ بؤ -5

 ِضاو بريو دياواظيةب ةبوو ظاْاياْسا تيةخعَ ةي ةبوو ناْيةوتاضبَيص ْوَيصو

 صاىظيت ىذيًةض ناىياٌةثيَيوط ةب صاىاياٌ ةي صؤسيَو
 نيةيةطتيَشةئ ةتةبوى وةنشدو ؾةثيَؼه جؤسياٌ جؤساو

ء واىبيَزيةسِ ىطيةثيَؼء صاىظيت جيَاىي ةـــي ؾةط
 بووٌ خؤياٌ يةيَطةنؤم ىيَو سيةسِيَييؼاىذء موسػيذي
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 وةنطزوو ناْياْيةخواغت ءَاف ةي ضططيةب ىةيةِضاز تا وةوةناْياْ ةيؿتٓةتَيط
 .ةوةنطز ناْياْيةزاخواظيي زؤظو ثؿتيواْي

ٍَ ةي -6  ظاْايإ نَييتةي ظامنةز ثَيويػيتةب زا ةِضَيهدطاو وةئ ياْسْيةِضاط ِضؤشي غا
 :بهات ةضاْةوةت ّةئ ضةغةي ناض

 ءظاْػيت ثَيساْيةؾةط َيةخ ةي ءظاْايإةي ةوةبسات تط دسزي ئاوِضي :ّةنةي
 .بَيت ظاْياْسا ِضؤؾٓبريي

 و بصَيوي َيةخ و ظاْايإ بؤ ةوةبهات ةؾايػت شياْي نطزْي زابني ضةغةي ناض :ةزوو
 .غوات بووْيإ دَي ةْؿت و شيإ
 ةي ْانؤني زضظو ناْيإةدياواظ ِضا بريو و نإةغياغي ةئاِضاغت زاتةْةِضَيط :ّةغَيي

 واظيةضتةث ضةغ ةناتةْ ناض بريوِضا دياواظي ءبهات زضوغت ظاْاياْسا َْيوإ
 .نإةَيػتَيوةٖ

 ضيةزازو يطيةغ ةي ظاْايإ زاةباضةْاي ءْاغو ةضدةيوَةٖ ّةي ْابَيت :ّةضواض
 غاغ َْيهساةالي ضةغةب خؤي ءِضبرِبَيتةز غياغي نيةيةثِطؤش ٖيض بؤ فطرييةضةت

 .ةوةنات
 َيوَيػيتةٖ ضبِطيينةز ءنطزٕةيَةَاَ بؤ ضةثَيو ةبهات ضيةزازط ءتةزايةع. ّةثَيٓذ

 .ىةْازازيي و َييةْسةضطةٖ ضةضاْبةب ةِضاؾهاواْ ءِضؤؾٔ
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 زانايانء نةخشة ِرَيي كارو هةنطاوو
 

 َةال ئاضاؽ ضواْسوظي
 

ؾ    اضاوة ْيي    ة, ن    ة ب    ة ط    وَيطةي بةَيط    ة ؾ    ةضعيء     
عةقًَيي  ةنإ, ئ  ةوة غ  ةََيٓطاوة, ن  ة ظاْاي  إ ب  صاضزةي   
خ  وزاي ث  ةضوةضزطاضٕ, وة ب  ة ْاي  ابرتئ ْيعُ  ةت, ن  ة     

ً ةء ثايةن ةياْي ي ة غ ةض     ْيعُةتي ظاْػ تة, ب ةضظَييت ث  
ئاغيت زئء زوْيازا زياضيهطزووة, زياضة َةبةغت ية 
ظاْػ  ت, ظاْػ  يت قوضئ  إ و فةضَووزةي  ة, وة ئةوةؾ  ي 
ٖ  ةَيكوَياو ي  إ ثةيوةْسي  ساض ب  ة ِضاظ   ةناضي ئ  ةو زوو غةضض  اوةيةوةية, ن  ة ظاْاي   إ        
ثػ     جؤِضي ِضاغ     تةقيٓةي ئ     ةو ب     واض و ناي     ة ٖةغ     تياضةٕ و, تةْسضوغ     تاْةتطو     

ياضاْةتط, يَي   ي تَيسةط   ةٕ و, ب   ة يَيٗاتوواْ   ةتطو ووضزبيٓاْ   ةتط, ي   ة غ   ايةيسا       ٖؤؾ   
ثَيسةطةٕ, بؤية يةو طؤؾةْيطايةوة, ْاغٓاَةي ِضاغتةقيٓةي ظاْايإ ئاؾهطا زةبَيت, 
وة ط   ةوضةيي ثَيطةن   ةيإ ي   ة َْي   و نؤَ   ةَيطاي َطؤظاي   ةتي زةضزةن   ةوَيت, ٖ   ةض ي   ةو  

ية ٖةَوو ِضووَيهي شياْي َطؤظاي ةتي ب ؤ   غؤْطةيةؾةوة, ِضازةي بةضثطغياضَيتيؿيإ 
ِضووْسةبَيت   ةوة, ن   ة ثَيويػ   تة, ب   ة تَيطةيؿ   نت ي   ة ِضةٖةْ   سة زووضَ   ةوزاناْي ئ   ةو      
بةضثطغياضَيتييةوة, َاَةَيةء َوَاضةغ ةي ئ ةضى و ئاَاصت ةناْييإ, ت ةواو ي ةناْطري      

ٍَ ئةو ئاضاغتةنطزْاْةي, نة يةو زوو غةضضاوة غةضةنييةوة وَيٓا ن طاوٕ, بَيت ية طة
بةَيه   ة ي   ةوةف ثَيويػ   ترتو ط   طيٓطرت, زةبَي   ت ظاْاي   إ ئ   ةوة ب   عأْ, ن   ة ِضاغ   تة          
ئةويةويي  ةتي ئ  ةوإ ووضزبووْ  ةوةء قووَيبووْةوةي  ة ي  ة ض  ةَو و زةالي  ةتي اليةْ  ة        
ئاييٓيةن ة و بةضدةغ تةنطزٕء ثَيؿهةؾ هطزْي ي ة د واْرتئ ب ةضط وؾ  اناضةناْسا,       

ن   ة ي   ة الي   ةْي زوْياييؿ   ةوة, ب   ؤ   ي   َي ط   طيٓطرت ي   ةوةف, ؾ   ياوتطو طوصت   اوتطة,   
ئاغ   اْهاضي ي   ة ِضاثةِضاْ   سٕء ِضاييهطزْ   ي ناضوباضةن   اْي خ   ةَيو و َوغ   ًَُاْإ, ن   ة    
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ثةيوةغت بٔ بة ؾوَيٓطةنةيإ, طوضدوطؤَيرت ببيٓ طَئ, ب ةوةي زضى ب ةوة به ةٕ, ن ة      
زاِضؾ  تين ْةخؿ  ةِضَيي شي  إ, ي  ة غ  ةض بٓط  يٓةيةني ب  ةَٖيعو تؤنُ  ة, ي  ةو ئاضاغ  تة        

اْةية, نة زةبَيت ظاْاي إ ب ة زيكةت ةوة ب ؤي بط ٔ, وة ي ة ٖ ةْطاوْاْيإ ي ة         غرتاتيصيي
غ  ةض ِضَي  ي باْط  ةواظي و باْطةؾ  ةي ئيػ  ًَاسدواظاْة, ي  ة ِضووب  ةضة غطوؾ  تييةنةي      
ناضي ئاييين تَيجةِض بنب و, بة ؾَيوةيةني ئ ةنتيعرت و ض ِطوثِطتط, ي ة ٖ ةَوو طؤؾ ة و      

ئا ئةَةية بةؾ َيهي بٓ ةِضةتي ي ة نطؤن ي     ئاضاغتةناْي شياْي َوغًَُاْإ زةضبهةوٕ, 
ناضْاَ   ةي ظاْاي   إ, ن   ة ن   اضايي و ناضاَ   ةيي ئ   ةوإ زةضغ   ات, ب   ة ت   ةضظَيو, ن   ة       
ِضؤَيطَيِطاْي طؿتطرياْةتطيإ ية َْيو نؤَةَيطةي َطؤظايةتيي سا ب ؤ زةغ تةبةض به ات و,     
بةضض   اوتطو ناضيط   ةضتطو غووزبةخؿ   رت, ْوَيٓةضاي   ةتي ٖ   ةَوو ت   انَيهي َوغ   ًَُإ  

 ةٕ.به
ب  ة غ  ةضصتساَْيهي ووضزت  ط ب  ؤ ئ  ةو ِضاغ  تيياْةي ي  ة غ  ةضةوة ئاَاشةَ  إ ب  ؤ ن  طزٕ,      
ٖةغ  ت ب  ة ٖةقيك  ةتي ئ  ةوة زةن  ةئ, ن  ة ططاْ  ايَيهي ظؤض ي  ةوة ط  ةوضةتط زةنةوَيت  ة     
ٍَ ئةو ثًةبةضظيي و ثَيطة طةوضةيةي ٖةياْ ة, ن ة    غةضؾاْي ظاْايإ, بة بةضاوضز ية طة

ْطَي  ت, ن  ة ظاْاي  إ بياْ  ةوَيت ثطانتيهيياْ  ة     ئ  ةو ططاْايي  ةف ي  ةو وةختاْ  ةزا زةظا   
ئةضن     ةناْيإ ِضووةو ب     ةزيَٗيٓاْي ئاَاصت     ةناْييإ ِضابج     ةِضَيٓٔ, ب     ةوةي ظاْاي     إ  
بةضثطغ  ياضَييت ب  ةضثانطزْي ثطؤغ  ةي ِضيف  ؤضََيهي طؿ  تطرييإ ي  ة ئةغ  تؤزاية, ن  ة    
 ؾ  َيًطرياْة تَيبهؤؾ  ٔ ي  ة ثَيٓ  او ضةغ  جاْسْي غ  ةقاَطرييي ٖةَةاليةْ  ة ي  ة شي  اْي         

َطؤظايةتييسا, وةنو زياضيؿة, بةزيَٗيٓاْي ئةو خواغتة غرتتاتيصيية, نة زاٖاتووي 
ثِطؾٓطساضي ٖةَوو تانَيهي نؤَةَيطاي ية غةض زةوةغتَيت, ثَيويػ يت ب ة ب ةَٖيعيي    
ئاَ   ازةطي توَي   صي ظاْاياْ   ة ي   ة طؤِضةثاْةن   ة و, زةخواظَي   ت ِضؤَيطَيِطاْ   ي ئ   ةوإ ي   ة     

ةْ   ةناْي ثةيوةغ    ت ب   ة شي    اْي َطؤظ    ةنإ و   ٖاوغ   ةْطهطزْي ٖاونَيؿ    ة ٖةَةالي 
َوغ   ًَُاْإ, ِضؤَيطَيطاَْيه   ي ثَيؿ   ِطةواْة بَي   ت, ب   ةوةي بيػ   ةََيٓٔ, ن   ة ي   ة ٖ   ةَوو  
ٖةيوَةضدةناْ     سا, ضةؾ     ين ِضاب     طزووي زضةوؾ     اوةيإ, ِضَيب     ةضي ِضاغ     تةقيٓةي   
ِضابووْ  ةنأْ, ن  ة ْةخؿ  ةِضَيي ِضيف  ؤضَي ِضاغ  تةقيٓة ي  ة ظةَ  يين واقيع  سا ب  ةزيبَيٓٔ,    
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ؤية ٖةغتياضي بةضثطغياضيةتةنةيإ زةضَيتة قؤْاغَيهي غةخترت, نة ٖةضطيع ئ ةوة  ب
ِضَيجَي  سضاو ْيي  ة, ن  ة غ  اظف ي  ة غ  ةض ِضَيب  ةضَيتيهطزْي نؤَ  ةَيطاي َطؤظاي  ةتي به  ةٕ,  
ب  ةَيهو زةبَي  ت زضَيصةثَي  سةضي ِضةوتةن  ة ب  ٔ و, ب  ة طريغ  اْةوة ي  ة يووته  ة, تؤَ  اضَيهي   

ئَيػتايإ بهةٕ بة خاَيَيهي ظَيِطئ ب ؤ ئةواْ ةي    زضةوؾاوةتط بٓووغٓةوة و, زيطؤني
 ية زاٖاتوو, ية ْوَيوة, َةؾدةَيي ْةخؿةِضَيي شيإ ٖةَيسةططٕ.

بةبؤْ  ةي ئ  ةوةي ي  ةو َاوةي  ةزا, ِضؤششََي  طي ََي  صووي َيًًةتةن  ةَإ, غ  ةضبووضزةي    
غ   اتةوةخيت ٖاتٓةناي   ةي ي   ةنَييت ظاْاي   إء تَيج   ةِض ب   ووْي ْي   و غ   ةزة بةغ   ةض        

ةطَيِطَيت   ةوة, ب   ة ططيٓط   ي زةظامن, ب   ة ض   ةْس غ   ةضةقةَيةََيو, نؤَةَي   ة      تةَةْي   ةوة ز
ثَيؿٓياضَيهي ثَيويػت غةَة بةضزيسةي ظاْاياْي ئاييين نوضزغتإ, بةو ئوََي سةي  
ببَيت  ة ٖاْ  سةضَيو ب  ؤ ٖ  ةَووإ, ب  ؤ ئ  ةوةي بت  وأْ ْةخؿ  ةِضَيي شي  إ, ن  ة زاٖ  اتووي   

ةن   ةي ي   ة غ   ةض زةوةغ   تَيت, ب   ة  ِضووْ   اني خؤي   إ و َوغ   ًَُاْإ و تَيه   ِطاي خةَيه 
 غةضنةوتوويي و غةضبةضظييةوة زابِطَيصٕ و زضَيصةيجَيبسةٕ.

ٖةوَيب سضَيت بايةخ سإء ب طةوزإ ب ة ِضاوَي  صو ِضاطؤِضيٓ ةوةو ِضَيعط طتٔ ي ة ي  ةنرتي,         _1
بهطَيت   ة بٓط   يٓةو ئةويةويي   ةت ي   ة َاَةَي   ةو ثةيوةْ   سيء ناضوض   االني ظاْاي   إ, 

ْي ٖةَوو زووبةضةنيء ْ انؤني و ْاساَييبووَْي و ي ة    ضوْهة ئةَاْة, بة بٓةبِطنطز
ي  ةنرت ت  ةواو زةبَي  ت, ب  ة تةئهي   س ٖ  ةض ٖ  ةْطاوو ن  اضَيهيـ, ئ  ةو زةغ   تهةوتة         
َةظْةي بةزواوة بَيت, ثَيويػتة ية اليةٕ غةضدةّ ظاْاياْةوة, ثةْاي بؤ بربزضَيت 
و, بهطَيت    ة ئ    اَطاظي غ    اظاْسْي ظةَيٓةغ    اظييةني ب    ةَٖيع, ب    ؤ ظآَهطزْ    ي       

سييةتي تةبايي و, تؤخهطزْةوةي يةنسةغتيي و يةنِطيعيي و يةن سةْطيي و,  ِضؤ
 تةناْسإ بة ثَيؿهةوتٔ و ثَيؿةْطَييت ظاْايإ.  

ظاْاي  اْي نوضزغ  تإ خ  اوةْي بوَيطيي  ةني ب  ةضظي ظاْػ  يت ب  ٔ, ب  ةوةي ي  ة ناي  ة    _2
ظاْػ  تيية دؤضبةدؤضةناْ  سا, ئاَ  ازةطي ب  ةَٖيعيإ ٖ  ةبَيت و, ي  ةو طؤؾ  ةطرييية      

ظَي    ٔ, ن    ة غ    ٓووضي زاب    ِطإ ي    ة َْي    وإ ئ    ةوإ و ثَيؿ    ٗات و ثَيؿ    هةوتٓة   برتا
ظاْػ   تييةنإ بهَيؿ   َيت, ئةَ   ةف ب   ؤ ئ   ةوةي, ن   ة ثَيط   ةي ب   ةَٖيعي ظاْاي   اْي     
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نوضزغ  تإ, ي  ة ِضووي ظاْػ  تييةوة, ِضوو ي  ة ب  ةضفطاواْبووْي ظي  اتط بَي  ت و, ي  ة        
ط طٕ, ٖةَ سيؼ,   ثطغة ظاْػتييةناْسا, ضةؾين ِضابطزووي ظَيِطيٓيإ, ثَيؿ ةْط ب 

الواظي ية ئاغ يت ظاْػ تيياْسا ِضةْطٓةزات ةوة, ن ة ببَيت ة ٖ ؤي ناَيبووْ ةي ْ او و         
ْاوباْطي ظاْػتييإ, بَيطوَإ بةزيَٗيٓاْي ئةو خواغتةف, ي ة غ ةض ططْطي ساْي    
ظي   اتط زةوةغ   تَيت ب   ة ت   ةزضيؼء زيطاغ   اتء خؤخ   ةضيهطزٕ ب   ة خوَيٓسْ   ةوةء  

 ْووغني.
ض ب   ٔ ب   ؤ ٖ   ةض ث   طؤشة و بريؤن   ة و ئاَ   اصتَيهي   ٖةَيؿ   ة ظاْاي   إ زةغتجَيؿ   دة  _3

غرتاتيصي و ضاضةْووغػاظ, ن ة ببَيت ة َاي ةي خَي طو خؤؾ يء نطاْ ةوةي ئاغ ؤ        
ِضووْان  ةنإ ب  ؤ َوغ  ًَُاْإء َيًًةتةن   ةَإ, ٖاون  ات, ظاْاي  إ ببٓ  ة فانت   ةضو       
زؤظةضةوةي نًيً  ي ضاضةغ  ةضنطزْي ْانؤنيي  ةنإ و نؤتاييَٗيٓ  إ ب  ةو نَيؿ  ةء      

نة ٖةِضةؾة ية تةباييء ثَيه ةوبووٕء ثَيه ةوةشياْي ئاؾ تيياْةي     طريوططفتاْةي,
 َْيوإ اليةٕء ثَيهٗاتةء ئاضاغتة دياواظةناْي قةواضةنةَإ بهات.

ية غةض ئاغيت ثطغة ْةتةوةييء ْيؿتيُاْييةناْيؿسا, ظاْايإ ببٓة بٓياتٓةضي  _4
ٍَ ٖةَوو َٖيع و اليةْ ةنإ و, ٖةوَيب سةٕ ي ةو    غ ؤْطةيةوة,   ثطزي ثةيوةْسي ية طة

زاٖ  اتووي ثِطؾ  ٓطساضي ض  اوةِضواْهطاو ب  ؤ طةيةن  ةَإ ْ  عيهرت بهةْ  ةوة, ي  ة ت  ةى   
ٍَ ثَيؿ ٗاتة ثةيوةْسي ساضةنإ به ةٕ و, ب ة          ئةوةؾسا, بةضثطغ ياضاْة َاَةَي ة ي ة ط ة
ثطانتيهياْة, َهوِضبووْي خؤيإ ية غةض بةزيَٗيٓاْي َافة ِضةواناْي ط ةيي ن وضز   

 زووثات بهةْةوة.

غ   ووزوةضبططٕ ي   ة زاَٖيٓاْ   ةناْي غ   ةضزةّ, ب   ةوةي ي   ة ِضَي   ي نةْاَي   ة      ظاْاي   إ _5
ثَيؿهةوتووة ئةييهرتؤْييةناْ ةوة, زاخ واظيي ئ ةوة ثَيؿهةؾ ي تان ةناْي ط ةيي       
نوضز بهةٕ, نة بة يةنِطيعيي و يةنسةْطيي ةوة, زانؤنيه اضي ْةضيت ة دواْ ةناْي     

و ْيؿ تيُإ ب ٔ,   نوضزةوضاضي و ثاضَيعطاضيهاضي غةضوةضييةناْي خاى و ْةت ةوة  
ب    ةّ ٖةْطاوْاْ    ةف, ظاْاي    إ زةبٓ    ة ظاَ    ين ثاضاغ    تين ئيٓتيُ    اي ئ    اييين و  

 زابوْةضيت و زةغتهةوتة ْةتةوةييةنإ.
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ية غةض ئاغيت نؤَةَيايةتييسا, ظاْايإ ٖةوَيين ٖ َيُين و بةضق ةضابووْي ئاؾ يت     _6
ٍَء ثَيط  ةي ظاْاي  إ ي  ة ْ  او نؤَ ةَيط  ةزا و ت  ةبايي و غ  ةقاَطرييي ب  ٔ , ض  وْهة ِضؤ

ظؤض بةَٖيعة, تةْاْةت ٖيض ضني و توَيصَيهي تط, َٖيٓسةي ظاْاياْي ئاييين خ اوةٕ  
ناضيطةضي ْني ية ْاو خةَيهسا, بؤية ظؤض ظةضووضة, ئةو ثؿتيواْيية دةَاوةضييةي 
ظاْاي    إ, ن    ة ي    ة ْ    او نؤَةَيط    ةزا ٖةياْ    ة, بيدةْ    ة خعَ    ةت زضوغ    تهطزْي      

ة َْي   وإ تانةناْيي   ساء, ي   ةو    ٖةَاٖ   ةْطيي و ٖ   اوزةْطيء ٖاوضاضةْووغ   ي ي      
طؤؾةْيطايةؾ  ةوة, ئ  ةظَووَْيهي غ  ةضنةوتوو ي  ة غ  ووزوةضططتٔ ي  ة ثؿ  تيواْي   
د   ةَاوةض غ   وَيكَيٓٔ, ْ   ةوةى خواْةخواغ   تة, بيهةْ   ة ٖؤن   اضء ِضَيطةي   ةى ب   ؤ        

 خوَيكاْسْي تةفِطةقةي نؤَةَيايةتي. 
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 .اياٌ ية سِيَهخشاويَهى ثيؼةييذا.طشىطى نؤبوىةوةى صاى
  ًي ستُس َٖيطؤييع

 بةضثطغي ضاطةياْسْي يكي ضاْيةي يةنَيتى ظاْايإ
زضوغتبووْى ِضَيهدطاوةناْى ظاْايإء ِضَيهدطاوة 
ب  اْطدواظىء َةظٖةبي  ةنإ ي  ة غ  ةضدةّ وآلت  اْى 
ئيػ      الَى و نيؿ      وةضو ديٗ      اْيـ تاظةي      ةو 
ََيصووي   ةنى ظؤض ن   ؤْى ْي   ة, ب   ةَيهو ظؤضيٓ   ةى     

ِضاب  طزوو, ب  ة  ِضةٖاي  إ زةطةِضَيٓ  ةوة ب  ؤ غ  ةزةى    
تايب      ةت نؤتايي      ةناْى غ      ةزةى ِضاب      طزوو و   
بةؾ  َيهى نةَيؿ  يإ زةطةِضَيٓ  ةوة ب  ؤ غ  ةضةتاى    
غ  ةزةى بيػ  ت و ي  ةى, وةى زةغ  تةى ظاْاي  اْى   

ظ ى و يةني    ةتى 2003َوغ    ًَُاْى عَي    ِطام ي    ة  
ظ...ٖت   س, زوان   ةوتٓى زةضن   ةوتٓى ئ   ةّ    2004ظاْاي   اْى َوغ   ًَُاْى ديٗ   اْى ي   ة    

 َيى غةضةنى زةطةِضَيتةوة: ِضَيهدطاواْةف بؤ زوو خا

يةنةّ: ثَيـ غةزةى بيػتةّ ظؤضيٓةى ظاْايإ ية ضواضضَيوةى خيالفةتى 
عومساْيء ثَيؿرتيـ ية ضواضضَيوةى خيالفةتةناْى زيهةى ئيػالَيسا بووٕ و 
ٍَ و  زةوضى باآليإ ٖةبووة ية ئاِضاغتةنطزْى نؤَةَيطاو زةغةآلتى غياغىء ِضؤ

ؤضداضيـ خوزى خةييفةو ئةَريو غةضنطزةى ثَيطةيإ ثاضَيعضاو بووة, ظ
َوغًَُاْاْيـ يةنَيو بووة ية ظاْاياْى ئايٓى, بةّ ثَييةف ظاْايإ ْةوةى 
َافةناْيإ ثَيؿَيٌ ْةنطاوة, بةَيهو خؤيإ بةخؿةضى َافةنإ بووٕ بؤ ضنيء 
توَيصةناْى زيهةف, بؤية ثَيويػت ْةبووة ِضَيهدطاوَيو زضوغت بهطَيت بؤ زانؤنى 

 ة َافةناْى ظاْايإ.نطزٕ ي
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زووةّ: زضوغتبوْى ظؤضيٓةى ِضَيهدطاوة ثيؿةييةناْى زيهةف ٖةض زةطةِضَيٓةوة بؤ 
غةزةى بيػتء بيػتء يةى, بؤ منوْة: ِضَيهدطاوةناْى ناضى َْيوزةوَيةتىء 

...ٖتس ءثيؿةوةضإ ءباظضطاْإ ءتةْسضوغتهاضإء َاَؤغتايإء ئافطةتإ
ةى بيػتةّ, ٖؤناضى ئةَةف زةطةِضَيتةوة بؤ غةضدةَيإ زةطةِضَيٓةوة بؤ غةز

ئةوةى نة يةّ غةزةيةزا ٖةضزوو خيالفةتى عومساْىء قةيكةضى ٖةَيوةؾاْةوةو 
زةوَيةتى قةوَى دَيطاى ططتٓةوةو ضةْسئ وآلتى تاظة ية َْيو َوغًَُاْإ ية 

 بةَةف زايهبووٕء ؾَيواظَيهى ْوَيى بةِضَيوةبطزٕ و ناضى ثَيهةوةيي ٖاتة ثَيؿةوة,
 ثَيويػتيةنى واقيعى.واضضَيوةى ِضَيهدطاوَيهسا نطز بةضنؤبوْةوةي ٖاوثيؿةناْى ية

دا زواى ٖاتٓة ثَيؿى ئةّ ٖؤناضاْةى ِضابطزوو و ثةيسا بووْى ناضى ِضَيهدطاوةيي 
توَيصةناْسا؛ زضوغتهطزْى ِضَيهدطاوَيو بؤ ظاْايإ بوو بة  ءيةغةضدةّ ضني

ؤضيٓةى وآلتاْى ديٗاْى ئيػالَىء ثَيويػتيةنى ٖةْونةيى, ٖةض بؤية ية ظ
نيؿوةضةنإء ديٗاْيـ ِضَيهدطاوى تايبةت بة ظاْايإ زضوغتهطا, ئةَةف 

 ثاَيجؿت بة ضةْسئ زةمء بةَيطةى ؾةضعى, يةَاْة:
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ُِٖطَو خوزاى طةوضة يةغةض ظاضى سةظضةتى ؾوعةيبةوة زةفةضَووَى: ط -1 َِٛيا َض ََٚي
َُِٓاَى ةت ْةبواية ئةوة بةضزباضامنإ زةنطزى. ؾَيدى ص واتا: ئةطةض طةٍء ٖؤظةنَيَطَد

غةعسى ية تةفػريى ئةّ ئايةتةزا زةفةضَووَى: ثَيويػتة َوغًَُاْإ نيإء 
بةضةيةنى يةنططتوويإ ٖةبَيت, بؤ ئةوةى ثاضَيعطاضى ية بووْى خؤيإ بهةٕء 

 بةضاَبةضيـ غاّء ٖةيبةتى يَييإ ٖةبَيت. ئةَةف بؤ ظاْايإ ية ثَيؿرتة.

ى طةوضة ئةو نةغاْةى خؤؾسةوَيت نة بة يةنسةغتىء يةنٗةَيوَيػتى ية خوزا -2
َٕٓثَيٓاوى غةضخػتٓى زيٓةنةيسا تَيسةنؤؾٔ و زةفةضَووَيت: ط َٔ  ِإ ُٜٔحبُٓ ايَٓٔصٜ  َ٘ ًَٓ اي

ََِٓطُصْٛص  ْٕ ُِٗ ُبَٓٝا َْٓ ًٝٔ٘ٔ َصفّٓا َنَأ َٕ ٔفٞ َغٔب ًُٛ ص. ناضى ظاْاياْى ئايٓيـ ٖةَإ َُٜكأت
اْة ية باْطةواظو طةياْسٕء ؾيهطزْةوةى ثةياَى خوزاى طةوضةزا, ناضى ثَيػةَبةض

 بؤية دؤضَيهة ية تَيهؤؾإ و ثَيويػتى بة يةى زةغتى و يةنٗةَيوَيػتى ٖةية.

دياْةبووٕ فةضَاْى ئيالٖيةو  ءزةغتططتٔ بة ثةياَى خوزاو يةنِطيعى -3
زةنطَي ئةّ ثَيويػتة ثَيـ ٖةَوو نةؽ ظاْاياْى ئايٓى ثَيوةى ثةيوةغت بٔ, نة 

ٌِ ايًّ٘ٔ يةنِطظى و دياْةبوْةف ية يةنيةتى ظاْاياْسا خؤى بٓوَيَٓى: ط ُُِٛا ٔبَحِب َٚاِعَتٔص
 ِِ َٔ ُقًُٛٔبُه ِٝ ِِ َأِعَسا٤ َفَأيََٓف َب ِِ ِإِش ُنُٓت ُِٝه ١ََُ ايًّ٘ٔ عًََ َٚاِشُنُطِٚا ِْٔع َٚال َتَفطَُٓقِٛا  َدُّٔٝعا 

َٛاّْا َُٔت٘ٔ ِإِخ  . صَفَأِصَبِحُتِ بِٔٓٔع
باوةِضزاضاْى بة نةضةغتةى بيٓايةى ضواْسووة نة  ملسو هيلع هللا ىلصثَيػةَبةضى ئاظيعَإ -4

َٕٓضؤٕ بة يةنةوة زةتوأْ بيٓايةى زضوغت بهةٕ و يةنرت بةَٖيع بهةٕ: ) َٔ  إ امُلِؤَٔ
ُ٘ َبِعّطا َِٓٝإِ َُٜؿسُٓ َبِعُط ِٔ َناِيُب ُُِؤَٔ ًِ (واتا: بةِضاغتى ئيُاْساض بؤ بطاى ئيُاْساضى وةى ٔي

 زيواضَيهى قوَيفةبةْس وةٖاية ٖةض بةؾَيهى بةؾةنةى زيهةى بةَٖيع زةنات. بيٓاو 
نؤبوْةوةى ظاْاياْيـ ية شَيط ضةتطى ِضَيهدطاوَيهسا ٖةَإ زيواضى قوَيفةبةْس 

 زضوغت زةنات.
ًَٓ٘ٔ َََعفةضَوويةتى:)ملسو هيلع هللا ىلص ثَيػةَبةضى خؤؾةويػت -5 َُاَع١ٔ َُٜس اي ِٔ َؾصَٓ  ، اجَل ََ َٚ

َٓٓاِض ِإَي٢ َؾصَٓ ٍَ و اي ٍَ يةنسةغتى و ناضى بة نؤَة ( واتا: زةغتى قوزِضةتى خوزا يةطة
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ٖةضةوةظى زاية, ٖةض نةغَيهيـ خؤى ديابهاتةوة بة ديانطاوى زةضَيتة 
 زؤظةخةوة.

ٖةَوو ئةّ زةقاْةى ِضابطزوو ٖاْسةضٕ بؤ ناضى ِضَيهدطاوى و ثَيهةوةيي, بةو 
ناضَيو غةيط بهطَيت بؤ َةضدةى ئةّ ِضَيهدطاوةو ئةّ ناضى ثَيهةوةيية وةى ٖؤ

طةيؿنت بة ضةْسئ ئاَاصتى طةوضةو ثريؤظو خؤى ْةبَيت بة ئةصتاّء َةبةغت, 
بةِضاى َٔ ثَيويػتة زياضتطئ ئاَاصتةناْى يةنيةتى ظاْايإ ية قؤْاغي ئَيػتازا ئةّ 

 ئاَاصتاْةى خواضةوة بٔ:  
ء سي عب  ءةٕيةنةّ: ثاضاغتٓى بَي اليةْى خؤىء ْةبووٕ بة َوَيهى ٖيض نةؽء الي  

  َةظٖةبَيهى زياضى نطاو.ِضةوتء 
زووةّ: 

طةياْ            سْى 
ث                 ةياَى 
ئيػ    الّ ب    ةو 
ؾ  َيوةيةى ب  ؤ  
ثَيػةَب        ةضى 

ٖاملسو هيلع هللا ىلصخوزا
ت        ووة ب        ة   
تَيطةيؿ     تٓى 

     ٕ ِضةْطجَيساْ  ةوةى ي  ة ْ  او    ءظاْاي  اْى َودتةٖي  سو زابةظاْ  سْى ب  ؤ ْ  او واقيع  ى شي  ا
 نؤَةَيطاى نوضزيسا.

 ضدةّ زةْط و ِضةْطةنإ.غَيٗةّ: نؤنطزْةوةى ظاْاياْى ئايٓى ية غة
ضواضةّ: زانؤني نطزٕ ية ئةْساَةناْى بَى طوَيساْة ئيٓتيُاى سيعبى و َةظٖةبى 

 ٖةوَيسإ بؤ بة زةغتَٗيٓاْى تةواوى َافة ِضةواناْى ظاْايإ.
 ثَيٓذةّ: ثاغةواَْي نطزْى ظاْايإء ثةياّء ؾةضيعةتى ئيػالّ.
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ى ثيؿةيية, بةآلّ بة ثَيى ئةوةى ؾةؾةّ: ٖةضضةْسة يةنيةتى ظاْايإ ِضَيهدطاوَيه
ئةْساَةناْى ثَيؿةوايةتى ظؤضيٓةى ِضةٖاى خةَيهى نوضزغتإ زةنةٕ, بؤية 
ثَيويػتة بؤ ٖةض باضوزؤخَيهى تايبةتء ية خؤؾىء ْاخؤؾيةناْى َيًًةتةنةيسا 

 ثةياَى خؤى ثَيبَيت و ِضؤَيى ناضيطةض بطَيِطَيت و ية ئاغت طةوضةيي خؤيسا بَيت.
طزٕ بؤ ثؤيَئ نطزْى ظاْاياْى ئايٓىء ديانطزْةوةى ظاْاى سةوتةّ: ناضن

 ِضاغتةقيٓة ية َةالى تةقٓيعى.
ٖةؾتةّ: بة ثَيى ئةوةى ئةصتوَةْى باآلى فتوا بةؾَيهى غةضةنية يةّ ِضَيهدطاوة؛ 
بؤية ثَيويػتة يةغةضى ناض بهات بؤ نؤتايي َٖيٓإ بة فطة فتوايي و ظؤضداضيـ 

 فةوظاى فتوا ية نوضزغتإ.
ا ٖةض ناتَيو ئةّ ِضَيهدطاوة بة دسى ناضى نطز بؤ بةزيَٗيٓاْى ئةّ ئاَاصتاْة؛ ئةوة د

َةقكةزى ؾةضعى ية بووْى زَيتةدَى و زةبَيتة دَيطاى ِضةظاَةْسى خوزاو ظاْاياْى 
َوغًَُاْإ بة طؿتىء ئةْساّ بوْيـ تيايسا زةبَيتة ثَيويػتيةنى ؾةضعىء  ءئايٓى

ازةت, ثَيطةواْةنةؾى بة ثَيطةواْةوة, ضوْهة: ناضنطزْيـ تَييسا زةبَيتة عيب
 (, ئةطةض ئاَاْر ثريؤظ بَيت ناضيـ بؤى ثريؤظة.ايوغائٌ هلا سهِ ايػايات)

 بةِضاى َٔ طةيؿنت بةّ ئاَاصتاْةف ثَيويػتى بةّ خاآلْةى خواضةوة ٖةية:    
بة يةنةّ: ناضةنتةضة غةضةنىء ٖةَيوغوِضَيٓةضاْى ئةّ ِضَيهدطاوةو ئةْساَةناْيؿى 

طؿتى ْيةتيإ يةنالبهةْةوة بؤ خوزاى طةوضةو دطة يةو ظاتة ٖةوَيى ِضاظيهطزْى 
ٖيض نةغَيهى زيهة ْةزةٕ, وة ٖةض نةغَيو ية ٖةض ِضةْطَيو ٖةض ثًةيةنى وةضططت 
يةّ ِضَيهدطاوة ئةوة ِضةْطة سيعبيةنةى ية زةضةوةى ِضَيهدطاوةنة دَيبٗيًَََيت و بة بَى 

 اليةْى ناض بهات.
ٍَ بسضَى ئةّ ِضَيهدطاوة بهطَيتة خاوةْى ئابوضيةنى غةضبةخؤ.زووةّ:   ٖةو

 غَيٗةّ: ِضاطةياْسْةنةى فطاواْرتو بةَٖيعتطو ناضيطةضتط بهطَيت. 
 ضواضةّ: ططْطى ظياتط بسضَيت بة نطزْةوةى خوٍ و فَيططة و ناضو ضاالنيةنإ.

َيهدطاوة ية ثَيٓذةّ: ٖةوَيبسضَى بؤ نطزْةوةى سودطةو فَيططةى ؾةضعى غةض بةّ ِض
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 غةضدةّ ؾاضو ؾاضؤضهةناْى نوضزغتإ.
ٍَ ِضَيهدطاو و يةنيةتى ظاْاياْى وآلتاْى زيهةى  ؾةؾةّ: ٖةَاٖةْطى بهطَى يةطة

ٍَ و طؤِض نطزْى بريوِضا يةغةض بابةتة ٖةْونةييةنإ.  َوغًَُإ و ئا
ضو سةوتةّ: شيآْاَةى ظاْاياْى ثَيؿني ٖةَيبسضَيتةوةو غوز وةضبطريَى ية نةيةثو

 ئةظَوٕ و بةضٖةَةناْيإ و ئةّ ظاْاياْة بهطَيٓة ثَيؿةوا.
ٖةؾتةّ: ٖةوَيبسضَى ئةصتوَةْى باآلى فتوا بهطَى بة َةِضدةعى فةضَى فتوا ية 

 ٖةضَيُى نوضزغتإ و بؤ ٖيض ظاْايةنى ئايٓى ْةبَيت يَيى البسات.
تةيةى يةغةض دا ية َْيو غةضدةّ ئةّ خاآلْةى ِضابطزوو بة ثَيويػتى زةظامن ٖةَيوةغ

خاَيى نؤتايي بهةّ, ضوْهة يةنَيو ية تايبةمتةْسية ٖةضة ئيذابيةناْى يةنيةتى 
ظاْاياْى ئايٓى ئيػالَى نوضزغتإ بوْى ئةصتوَةْى باآلى فتواية وةى بةؾَيهى 
غةضةنى يةّ ِضَيهدطاوةزا, نة تيايسا بابةتة ٖةْونةيي و غةضزةَيةنإ بةؾَيوةى 

ٍَ قػةيا بِطياضيإ يةغةض زةزضَيت,  ءٕ يةغةض زةنطَىئيذتيٗازى بة نؤَة
ئيذتيٗازى بةنؤَةَييـ زواى ْةَاْى َودتةٖيساْى باوةِض ثَيهطاوو وةغتاْى 

باْطةواظى ضةْسئ ظاْاى طةوضةى وةى إبٔ  ءئيذُاعى ؾةضعى ٖيواو ئاوات
ظةِضقائى ظاْاى غوضى و  َصطف٢عاؾوِضو ستُس يوغف َوغا ظاْاى َيكطىء 

باْطةواظةنةؾيإ بةضوبووَى ٖةبوو و ٖيواو ئاواتةنةؾيإ دطة يةواْيـ بوو, 
ٖاتةدَى و ضةْسئ َةاةعى فيكٗى و ييصْةى باآلى فتواو توَيصيٓةوة يةغةضدةّ 

  ُع ايبشوخ اإلغالَية( ية ئةظٖةضوآلتاْى ئيػالَى ٖاتٓة َةيسإ, يةواْة: )زت
ى و 1393ؤظ غاَيى ( ية َةنهةى ثرياجملُع ايفك٘ اإلغالَٞظ و )1969قاٖطة   غاَيى 

( نة غةض بة ايًذ١ٓ ايسا١ُ٥ يًبحٛخ ايع١ًُٝ ٚاإلفتا٤ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ)
ى زاَةظضاوة و 1391( و ية غاَيى ١٦ٖٝ نباض ايعًُا٤ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ)
(ة و ية املؤمتط اإلغالَٞنة غةض بة ِضَيهدطاوى ) (دلُع ايفك٘ اإلغالَٞ ايسٚيٞ)

ّ ٚ ٢٩٨٨ دلُع ايفك٘ اإلغالَٞ باهلٓسى زاَةظضاوةو دطة ية َاْةف: )3140غاَيى 
قطاع اإلفتا٤ ٚ ضابط١ عًُا٤ املغطبٚ ک٢٢٢٩دلُع ايفك٘ اإلغالَٞ بايػٛزإ
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ي٘  ک٢٢٢٩ اجملًؼ األٚضبٞ يإلفتا٤ ٚايبحٛخ، ٚايهٜٛتي٘  ٚايبحٛخ ايؿطع١ٝ
بوْى ئةّ ييصْةو (, زواى ثةيساٖتس...دلُع فكٗا٤ ايؿطٜع١ يف أَطٜهاٚ يٓسا٥ري

زةغتةو ئةصتوَةٕ و َةاةعاْةف ظاْايإ ثةغةْسيإ نطزٕ و فةظَيياْسا بةغةض 
 فتواى تانة نةغى و ئيذتٗازى تانيسا, يةبةض ئةّ ٖؤناضاْةى خواضة:

ٍَ غةالَةترتةو ْعيهرتة ية ثَيهاْةوة, ٖةضوةى ضؤٕ نوضز  يةنةّ: ئيذتٗازى بة نؤَة
ٌَ و عيًُى زووإ طوتةْى عةقًَى زووإ ية ٖى يةنَي و باؾرتة, بَيطوَإ ئةطةض عةق

ٍَ بهطَيت ظؤض باؾرتة.  يإ ظياتط تيهة

ٍَ تا ِضاززةيةى دَيطاى ئيذُاعى ؾةضعى ططتؤتةوة.  زووةّ: ئيذتيٗازى بة نؤَة

غَيٗةّ: ٖؤناضَيهى ناضيطةضة بؤ يةندػنتء يةنسةْطى َوغًَُاْإ, ضوْهة ضةْسة 
 ءعيوء ٖاوزةْط بَيت؛ ئةوةْسة َوغًَُاْإوؾةى ظاْايإء فتواناْيإ يَيو ْ

 ؾوَيٓهةوتووةناْيإ يَيهٓعيوء يةنسةْط زةبٔ.
 ضواضةّ: ضاضةغةضَيهى باؾة بؤ بابةتة ٖةْونةيي و غةضزةَيةنإ.

ثَيٓذةّ: بابةتة ٖةْونةييةناْى غةضزةّ ظؤضبةيإ ظياتط ية ِضةٖةْسَيهى ظاْػتيإ 
متةْسيةى ٖةية, ئةْساَاْى ئةصتوَةْى ٖةية, بؤية ثَيويػتيإ بة ظياتط ية تايبة
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باآلو َةاةعة فيكٗيةناْيـ تةواوناضَيهى باؾى يةنرتٕ بؤ ؾِطؤظةنطزْى غةضدةّ 
 ِضةٖةْسةنإ و طةيؿنت بة ئةصتاََيهى ِضاظيهةض. 

و ية يازى ثةصتا غاَيةى يةنَيتى ظاْاياْسا زواى ثريؤظبايي ية ظاْاياْى ية نؤتاييسا
هدطاوة ببَيتة َاَيى زووةّ و قةآليةنى ثتةوى ظاْايإ و ظياتط ئايٓى زاواناضّ ئةّ ِضَي

غةضبةخؤيىء بَى اليةْى خؤى بجاضَيعَىء ية داضإ ضاالنرتو بوَيطتط بَيت و ثِطؤشةو 
بةضْاَةى بةضزةواَى ٖةبَيت ٖةّ بؤ ناضى ِضَيهدطاوةييء ٖةَيـ بؤ ضاضةغةضى 

زةنةّ ثابةْسى  فتواناْى  ثَيؿٗاتة ئيػالَيء ْةتةوةييةنإ و زاواف ية ظاْايإ
 ئةصتوَةْى باآلى فتوا بٔ و وةى َةِضدةعى ؾةضعي بيبيٓٔ. 



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

341 

 صاىاياٌ نيَيتةي صساىذىيةدام يةطايَ دماةث ياديضؤٌ  
 ؟سخاٌةسضةو خايَي ةييةبه

 ستُوز غيس الةَ ٖططا
 ظاْايإ نَييتةي ظووضيةؾاض يكي توايةف يةصْيَي ضثطغيةب

 

 ةوةظضاْسيةزاَ ِضؤشي ّةنةيةي ظاْايإ نَييتةي
 زياضو ءدوإ ناضي وةبووةٖ يةوضةط ئاَاصتي

 ءظاْايإةب ءئيػالّةب ةنطزو ضضاويةب تيةخعَ
 .ْيؿتُإ ءتةَيًًةب
 نَييتةي تَيهؤؾاْي يةصتا غاَيةث ةن َِطؤزاةئ ةي

 َووإةٖ الي فةو ِضاغتيةئ ة,وةيٓةنةز ياز ظاْايإ
 َٖيعوةب قؤْاغَيهيةي ةِضَيهدطاو ّةئ ةن ةئاؾهطاي

 غاَياْيةي ةظياتط ظؤض ناْيةْساَةئ يةشَاض وةثَيؿطوْساي وةضةب دياواظي
 ىةض وةٖ ةظؤض دياواظ نوضزغتإ فهطي ءئايين باضوزؤرء واقيعي ءظضاْسْيةزاَ

 .ةدياواظ يـةوةتةَْيوْ ءئيكًيُي ْيؿتُاْيء ءييةوةتةْ وؾيةِض
 واّةضزةب بَيتةز ةبؤي ةغتؤيةئةي يةوضةظؤض ط ضنَيهيةئ ظاْايإ نَييتةي َِطؤزاةئةي
 بتواْني يةوةبؤ ئ بططئ خؤَإةي ةضاْةبٓياتٓ يةخٓةضِ ء,ئةبه ةوةخؤزاضوْةب
 بتواْني يةوةبؤ ئ ةيَيُإ, و خواظَيتةز ةنةقؤْاغة ن زابني ةضنةو ئةئ ئاغيتةي
 نٓؤيؤشياوةت ٕةخاو يةوةْة ن دؤضَيوةب بَٓيني ةوزاْاياْ و دوإةوضةط ْطاويةٖ

 ْسيًيةَ ضوةََيعةب طوتاضو ءتَيهؤؾإ ناضوةب بهات ؾاْاظي َيسياف غؤؾياٍ
 . ةوةنوضز ظاْاي الوةَ
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 ْسةض َإةنةِضَيهدطاو يةئاَيتوْي ةقؤْاغ ّةئ تيةضثطغياضيةب َيططتينةبؤ ٖ
 :ّةنةز ضظةع تتاْساةخعَةي ثَيؿٓياضَيو

 ناضي ظاْايإ نَييتةي _1
 بؤ ةنطزوو باؾي وةوضةط

 ْ سي ةيوةث زضوغ تهطزْي 
 ءظاْاي  إ َْي  وإ تيةبطاي  

ٕ  نرتةي  ةب  ءئاؾ  ٓانطزْيا
 َووةٖ  ةي ْاغيٓيإ نرتةي

 ناْيةْاوض            ؾ          اضو 
 ءثَيويػ ت  ئاغ يت ةي ةض وْه  ,ةوةبهطَيت   ةَٖيٓس ْسةض ةوةئ بَيتةز َياّةب ,نوضزغتإ

 ييةوضةط    دي   اواظو َٖيعوةب    خ   اَيي بهطَي   ت ظي   از ةْسةض    وةزاْي    وان   ط ِضوإةض   او
 .ةْيؿتُاْيؿ و ييةوةتةْ ءئايين ضنَيهيةئ ىةضوةٖ ,ةيةنةِضَيهدطاو

 تانيةب تاى و ٖاوَياتيإ وةِضَيهدطاو ّةئ َْيوإ ْسيةيوةث َٖيعتطنطزْيةب ظؤض _١
 ءخَيعإ َووةٖ ضؤٕ ةن دؤضَيوةب ,َيطاةنؤَ ناْيةضيٓ َووةٖء خَيعإ

 ظاَْيتةز ناْيةخؤؾيةْ غيةضِ فطياز ضوةغةضاض ٖؤناضي ةب ثعيؿو ىةيةوازةخاْ
 َيطاوةنؤَ ناْيةنَيؿ ضيةغةضاض ثَيويػيتةب ظاْايإ َييتنةي فةيةؾَيو وةب

 ءويػيتةخؤؾ ظياتطو ْيوبو ووَاْسةب ويـةئ بعاَْيت ضيةوةختةب غيةفطيازِض
 .بَيتةظياتطز زاْايي ءظاْاييء ٖؤؾياضي ظياتطو ِضاغتطؤي

 َاَؤغتايإ يةشَاض خؤؾيةْ ءْؿيينةخاْء ٕوثريبو ءَطزٕ ٖؤيةب ةغاَياْ _١
ٍَةنء نطَيتةز زضوغت ظياتط وتيةعطَ ةو ناتةز ّةن  ةزَيت ْوَي يةظضاوةزاَ ءْا

 ,ةبيٓ واقيع ءزوْيابني ِضؤؾٓبريي زاْاو ظاْاو َاَؤغتايةب ثَيويػيت ةن ةوةناي
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 ةبواض َووةٖةي ظاةؾاض ظاْاي ياْسْيةثَيطةب بسضَيت ظؤض ططْطي ةثَيويػت ةبؤي
 .ناْساةثَيويػت

 ّةي ةشتؤضاْةخ وةزَيػؤظاْ ظؤض ئاوِضي نوضزغتإ ضَيُيةٖ تيةسهوَ ةثَيويػت _٢
 ةتةسهوَ ّةئ ؾيةثَيؿه ظؤضي فيساناضي ةِضَيهدطاو ّةئة ضوْه ,ةوةبسات ةِضَيهدطاو

 تءةسهوَ َْيوإ ْسيةيوةث ثطزي ةِضَيهدطاو ّةئ ةيةوةئ َرتيٓيإةن ةن ,ةنطزو
 . ةبوو ئيػالَي وَياتاْي تءةسهوَ تءةَيًً

 ناْيةئايٓ َووةٖ ءَوغًَُاْإ تيةتايبةب وضزغتإن ٖاوَياتياْي َووةٖ ةثَيويػت _٣
ٍَء ثَيط ناْيـةغياغي ةْةالي َووةٖ ءتطيـ  ةصْيَي تيةتايبةب ءظاْايإ نَييتةي يةِضؤ

 وتٓيإةضنةغ ثؿتيواْي و ٕةبؤ زضَيصبه تيإةخعَ غيتةز و بٓطخَيٓٔ ضظةب تواناْيةف
 ض ظاْاياْسا نَييتةي يَاْةزياض ْ و بووٕةْ ةي يةوةي زَيٓيابٔ بَيتةز ةضوْه بٔ,

 بؤ خؤي ؽةض نةخوَيٓاويء ٖ وؾيةضِ دياواظو توايةف و ئايين ناْيةضزاْيةثاؾاط
 ضةبةي َٖيؿتاف َياّةب ة,ِضاططتو يةنةوؾةتا ظؤض ِض ّةن ظاْايإ نَييتةي بَيت,ةز زضوغت

ٍَ واوةت ةنةثطغ خيتةغ  .ةنطاوةض ْةغةضاض ءنؤْرتؤ
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 فطاواْرت ناْيإةتةخعَ ناضو يةباظْ ّةنةز يإظاْا نَييتةي ضثطغاْيةب ةي زاوا _٤
ٍَ بَي ئايين نيةظاْاي ٖيض ةن دؤضَيوةب ٕةبه  َووإةٖ ناْيةبَيتء طوَاْةْ ِضؤ
 ّةب خؤيإ ْسيةيوةث ظاْايإة ن ِضَيٓني,ةتَيبج ةو قؤْاغةئ ئيرت دؤضَيوةب ةوةوَيٓٓةبِط

 .ةوةببيٓٓ نساةيةْاغٓاَةي ْٗاةت ةوةِضَيهدطاو
 وةغ  ةب ضَيعيةث  ة زووض ْ سَيو ةٖ ئ يرت  ّةنةز ويػتةخؤؾ ظاْاياْي ّةضدةغةزاوا ي _٩

 وةخٓ  ةضِ ضةٖ   و ب  عاْني خؤَ  إ َاَييةب   ةِضَيهد  طاو ّةئ   َووَإةٖ   ةٖاي  ةو وض  اى ب  اف
ٕ ةتَيبيٓي  وةوةزووضةي   ىةْ   ئ,ةب  س باؾ  رتنطْي وَييةٖ   ةوةْعيه  ةي ب  ِطؤئ ةي  ةٖ نيؿ ُا

 زووضيؿبططئ ْسةضضةٖ َطؤظني وإَةٖ ةضوْه بَيت,ةض زةٖ ونوضتي ّةن بَيطوَاْيـ
 ىةي  ةيَةوثةيَةض ٖةٖ   وةَووَاْ  ةٖ ٖي ةِضَيهدطاو ّةئ ناْيةنوضتي َووةن َووةٖ زواداض

 ةتيةضثطغ ياضي ةو بةي   ْ اتواْني ء وَيتةن  ةز َووَإةض ٖةب ثطؾي ةخواغتةخواْ بَيتةٖ
 .ةوةْةدياْان مسإةن ءٕةثَيٓان محُإةضِ َيطافةنؤَ ةْ ََيصوو ةْ ئءةِضابه

 وةوةْوَيبوْ     وةوضةط     وتينةضنةغ     غ    اَييازَيو َووةٖ     ِضؤشَي    وء َووةٖ     ٖي    وازاضّ
 . ببيٓني ظاْايإ نَييتةي ضضاويةب وتينةثَيؿه
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 ةوةخؤ نوَيكردن زانايانء كَييتةي
 

 َةال تةسػني خؤؾٓاو
 بةضثطغي يكي ؾةقالوةي يةنَيتى ظاْايإ

 

ٍَةي  نَييتةي دطاويهضَي ظضاْسْيةزاَ ضؤشي غا
ٍَ 50 ضاْسْيةتَيجظاْايإء   ناضو ءباتةخ ضةغةب غا

 ظاْاياْي ْاويةب ةوةُاْزَي ْاخيةي ناْي,ةضاالني
 ضّ,ةط ثريؤظبايَيهي ظاْايإ, نَييتةي يةؾكالو يكي

 يةضواضثاضض ضةٖ ظاْاياْي ّةضدةغ خؤَاْوةي
 ةببَيت ةدطاوهضَي ّةئ ٖيوازاضئئ, ةنةز ُإَوغوَي نوضزي يةوةتةْ ,ءنوضزغتإ

 ناض ظياتطةو بريوِضا, دياواظي بَيةب ظاْايإ, طؿت بؤ ت,ةنةضةب ثطخَيطو تطَيهيةض
  ابه ئيػالّ ثريؤظي ئايين ناْيةثريؤظي ٖاةب ءوؾتةض واويةت يةوةطَيِطاْ ضةغةي
 ءنامنإةناضء ئيـ َْيو ةغات تةنةضةب ظٕ,ةَ ضزيطاضيةضوةثةي ناضئ زاواةو

 .بهات ْػيبةب ٕويػتيُاةخؤْء شتؤضيةخء زيػؤظي
 ظياتط بؤ ضو,ةَةغ ثَيؿٓياضَيو ْسةض ,ةيةبةَوْاغ ّةب ظامنةز ثَيويػيتةب
 .ضؾامنإةغ ضنيةئ دَيهطزْيةدَيب وةدطاوهضَي ّةئ ضوْيةو ةوثيؿةضةب

 يةيَيصْ ,ةدطاوهضَي ّةئ َٖيعيةب ةضةٖ نيةيةطةنؤي ءططيٓط ةضةٖ ؾَيهيةب -٢
 ثَيبسضَي واويةت نيةْطيطط ءرةباي ةثَيويػتةن تي,ةناْيةيَيصْ تواو,ةف باالي

 .خؤةضبةغ ْاوَيهي شَيطةي تةوَيةز ضَيةف نيةظطايةز ةبهطَيت ءتةسهوَ ٕةاليةي
 ةوةيَيهؤييٓةب بَي تةتايب ,ةدِطاوهضَي ّةئ ْاوةي ,ةوةبهطَيت ْسَيوةْاو ويبسضَيةٖ -١
 فيكٗيو زتاَيعي ٍَةطةي ْطيةَاٖةٖةب فيكٗي, ناْيةيةْونةٖ ةتةبابةي

 تواْايء ةخيرب ْاغاْسْي ظياتط بؤ ئيػالَي, والتاْي ظاْػيت ناْيةوةيَيهؤييٓ
 ظاْاياْي ناْيةظاْػتةب ,ةوةضةز ظاْاياْي ْيوبو ئاؾٓا نوضزو, ظاْاياْي

 .نوضزغتإ
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 نوضز ظاْاياْي ضيةضوةغةي ثط ََيصوي يةوةْوغيٓةب خسإةباي ظياتط -١
 ...ظاْػيت ؾؤضؾطَيطي, تي,ةاليةنؤَ ضاَياضي, ناْيةضوةي

 ضاغيتةبةن نوضز, ظاْاياْي ناْيةنطاوةبالوْ ةْوغطاو وةختوتةَةب خسإةباي -٢
 .يَيبيٓيين خَيط بَيةب ,ةنوضز يةوةتةْ ٖايةب ططإ وةوضةط تَيهيةضوةغ
ء نوضزغتإ يةضواضثاضض ضةٖ ظاْاياْي يةوةنؤنطزْ بؤ ناضنطزٕ -٣

 ....تواْاناْيإ ء ظاْعغت وةٖطةبةي ضططتٔةغوزو
 زإ ططيٓطي ءظاْػيت خويي مسيٓاضو وةوةنؤبوْ نؤضوةب ظياتط زاْي رةباي -٤
 .نوضزغتإ ناْيةسودط نؤْي ويةيطةثء زةْٗةَ ضةغةي نإةًٖيةئ ةسودطةب

 ةظضاوةزاَ دطاووهضَي ٍَةطةي ْسيةيوةث هطزْيتوْسوتؤَي ضةغةي ناضنطزٕ -٩
 ؾَيهيةبةن َي,ةعاي ظاْاياْي نَييتةي دطاويهضَي تيةتايبةب والتإ ناْيةئايٓي

 .ٕةنةز ةدطاوهضَي ّةئ ٍةطةي ناض نوضز, ظاْاْيةي ضضاوةب
 يةطوَيطةب ظاْايإ, غٓيفهطزْيةتء ثؤيني بؤ بهطَي ةيةثةب ءديسزي ناضَيهي -٨

 ض,ةن ئاَؤشطاضي بَيص,ةواْ وتاضبَيص, ثَيؿٓوَيص, ىةو ظاْػيت, يةخيرب ءناضوضاالني
 ..ضةتوازةف
٩-  ٕ  تةسهوَ    ظطان   اْيةزاَوز َيوْةي    ظاْاي   إ, ِضؤي   ي ضخػ   تينةطةو ب   ؤ ن  اضنطز
 وزواةَ   ةي بتواْ  سضيَ  ةن    زاز, ت  ي ةظاضةو ءوقافةئ    ت  ي ةظاضةو ضزوةٖ   ةي تيةتايب   ةب
 ,ءظاْايإةب   ب سضيَ  نإ,ةْاسي   ظاوةق   ةي   وقافةئ ناْيةضةبةضَيوةب ءوقافةئ ظيطيةو

 تيةظاضةوةي ثَيبسضَي يإضؤَي
 .زاز
 بؤ ظياتط ناضبهطَي -٢٥

 فةضاٖةّ ظاْايإء يةنطيعي
 تةواو خعَةتطوظاي نطزْي
  زةوَيةتةوة. يةاليةٕ



 

 شَيسكاوةيي ًةال عبداهلل .................................................يةكَييت شاُاياْ -ضاَي تةًةْ 50

 

347 

 ناسيطةسي يةنييَت صاىاياٌء ئةسنييَت ئيَظتا
 ؾطيف ضغوٍ غايبَةال 

 َييتنةي زْي ظضإةزاَ غاَييازي يةبؤْةب تاةضةغ
 ينةيةب ىةي يةئاضاغت ثريؤظبايي دواْرتئ ظاْايإ

 ٖيوازاضّ ,ظاْايإ زةنةّ يتَينةي ِضَيعيةب ْساَاْيةئ
 ىةي شياْيةي ةوضةط يهضخاَْيةضضةو ةبَيتب ةياز ّةئ
 ئاغيت ثَيؿطوْي وةضةب ئاظيعو ظاْاياْي ينةيةب

 باف ينةاضييهطؤِضاْ و طيهف و ِضؤؾٓبريي ظاْػيت
 ْيوبو ظياز ءغيةنةنتا شياْي ضوْي ثَيـ وةضةبةي
 يهيَةخ بؤ باف يهشياَْي تا طؿيتةب غتإةزةاضبن َيطاوةؤَن ضةغةي ضيإةاضيطن
 . ٕةهب ضإةطوظ خؤف و زإةئاو تيإةقياَ و تببَي ةغتةضدةب

 ةب َإةنةتةَيًً ةن ةوةيٓةنةز ظاْايإ َييتنةي يةغاَي صتاةث يازي ساهاتَينةي ةئَيُ
 ءْسضوغيتةت و ئابوضي زؤخي ةي ضةٖ بَيتةز ضِةتَيج زا ظؤض يهيطاَْيةق و تيةسةْاِض

 ءَاَؤغتايإ يةئَيُ ينضةئ بيٓنيةز ةبؤي ,تيـةَيايةؤَن تةْاْةت و غياغي
 ئ.ةنةز ضِةتَيج ةزؤخ ّةئ تا  ئةهب اضن ظياتط بَيتةز ةءغرتقوِض َإةنةدطاوهِضَي
 ةوةنةدطاوهِضَي ظضاْسْيةزاَ تايةضةغةي ضةٖ ثَيؿيُٓإ ظاْاياْي ةْسةض ضةٖ
 ءبةزةئ ءعيًِ بواضيةي ءطزٕن بامسإةن زاةبواضاْ وةي ةوَيياْساوةٖ واَيةضزةبةب

 زياض غتيإةزةدَيطء ٕةهب ػاظينضا شياْسا تطي اْينةضبواو َوةٖ ءواييةئاؾت
 ةدَيط ةو وضزغتاْسان تيةيٓةَ فةب يهيَةخ زيين ءشئ يةوةطزْهزاْةئاوةي بَيت

 وضزغتإن وضزون ويوََيص ضةطةئ ودؤضَيةب  ةزياض دواْيةب ظؤض غتيؿيإةز
 ؾاْاظي ؤظَط ةن ةوةْاََيَٓيت تَيسا وتؤيةئ يهؾتَي البربَيت يَي ظاْاياْي ََيصوي

ٍَ اْيإنةبوْ َاْسو دوٖسو ةوضةط خواي ات,هب ةثَيو  واةن يإةواْةئ ءاتهب قبو
 ءضإةَبةثَيػ تيةخعَةي بٔةغاوةس ضيٓساةب ؾيتةٖةبةي ةطزون فاتيإةو
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 تةالَةغ ةوضةط خواي شياْسإةي تائَيػتا ةن يـةواْةئ .اْسانضا ثياو ءٖيسإةؾ
 . ىةَيايةب و ضزةز و ْاخؤؾي ءخؤؾيةْ وَوةٖ ةي اتن ثاضَيعضاويإ و
 َييتنةي دطاويهِضَي ةزياض, ةيةنةدطاوهِضَي َِطؤيةئ ينضةئ ةوةََيَٓيتةئ يةوةئ

ٍَةٖ ةب ظاْايإ  ظاْايإ ينضةئ ةواتةن ضَيتةز ثَيـ وةضةب ظاْايإ ؤؾاْيهتَي و و
 ئاظيع ظاْاياْي بَيتةز ثَيؿني ظاْاياْي ينضةئةي ةططاْرت قوضغرتو ظؤض ئَيػتازاةي

 يةخةي ةن يةقوضغ ةباض وةئ شَيط ةيٓةبس ؾإ ءَيُاَينيةٖ يَي يةضزاْةَ َييقؤ
 خوايإ الَيةغ ءالتةق  ضإةَبةثَيػ يةدواْ ةؾيعاض وةب ئةهب اضن ءططتوئ

 ﴾اِلعَاَلمِنيَ رَبِّ عََلى إِلَّا َأْجرِيَ إِْن َأْجٍر مِْن عََلْيهِ َأْسَأُلُكْم وَمَا﴿ ضَوٕةفةزةن بَيت ضةغةي
 .ءالشعرا(109)

 ةبووةٖ ططْطيإ وةوضةط ِضؤَيي ساهََيةضزةغو َوةٖةي ظاْايإبؤية َٔ ثَيِ واية 
 ضةغ طَيتهب وتَيةٖيُ ضةطةئ طَيتهب ظياتط طَيتنةوز ةيةٖ ضيإةاضيطن ئَيػايـ

 ووَةٖةي وَيتةهضبةز ضيإةاضيطن طَيتهب باف اضيهطؤِضاْ تواْطَيتةز ةخؤياْةب
 .شياْسا اْينةبواض

 اضئنزاوا و ئةنةز ظاْايإ ّةضدةغةي ةياز ّةئ ثريؤظبايي تط يهداضَي ؤتايسانةي
 .اتن مةفةَو ىةَواليةٖ ةوضةن خواي
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 دامةزراندني يةكَيتى زانايان
 دةشكةوتَيكى شارشتانىء نةتةوةيية

 َوَتاظ سةيسةضى
بةض ية ٖةض ؾتَيو ثريؤظبايى ئةو يازة يةغةضدةّ ظاْايإ ثريؤظ 

ْسْى ئةو يةنَيتية زةغهةوتَيهى زةنةّ, ضوْهة زاَةظضا
 1970ؾاضغتاْىء ََيصوويىء ْةتةوةيى ططْطة, نة غاَيى 

زاَةظضا, بؤ ئةوةى ٖةَوو ظاْاياْى ئاييٓى ية نوضزغتإ يةو 
 ضَيهدطاوةزا يةى غطَئ.

َةعًوَة ئةطةض بطةِضَييٓةوة بؤ ََيصوو, زةظاْني نة خوَيٓسٕء 
ؤغتاياْى خوَيٓسةواضى ية َعطةوتء يةغةض زةغتى َاَ

ئاييٓى ية نوضزغتإ غةضى ٖةَيساوةء َعطةوت ضؤَيَيهى ططْطى بيٓيوة يةو بواضةزا, 
بؤيةف يةَاوةى ضواضغةزةى ضابطزوو زةبيٓني غةزإ نةَية ظاْاى طةوضة ية نوضزغتإ 

 غةضيإ ٖةَيساوةء بووْة ئةغتَيطةيةنى زياض ية ئامساْى نوضزغتإ.
و قؤْاغء ئَيػتاف زةوضَيهى ططْطى ٖةبووةء نةيَيهى زاَةظضاْسْى يةنَيتى ظاْايإ بؤ ئة

طةوضةؾى ية َةيساْى ضَيهدػتٓةوةى شياْى نوضزةواضى ٖةبووة, زياضيؿة ئةو 
ضَيهدػتٓةوة ناضيطةضى ظؤضى ٖةية, ضوْهة ضةْسةى ضَيهدطاوةناْى ضؤؾٓبريىء 

ؤٕ ئاييٓىء نًتووضىء غياغىء ئابووضى ضَيو غطَئء بة ضَيهدػتَٓيهى باؾةوة بِط
 بةِضَيوة ئةوةْسة ظياتط نؤَةَيطة بةضةو ثَيـ زةِضوات.

ئةو يةنَيتية يةغةض زةغتى نؤَةَية ظاْايةنى ئةوغاء يةغةض زةغتى َةال َػتةفاى 
باضظاْى زضوغت بوو, نة َٔ ئةوة ثةيآََيطَيو ئةو نات بةشزاض بووّ تَييسا, نؤْططةنة بة 

ياغىء ضؤؾٓبريى بةِضَيوةضوو, نة ئةو بةشزاضى شَاضةيةنى ظؤض ية ظاْايإء نةغايةتى غ
نات ظؤضبةى ضَيهدطاوةنإ ثريؤظبايى خؤيإ ئاضاغتةى ئةو يةنَيتية نطز, َٓيـ بةْاوى 
بٓةَاَيةى سةيسةضيإ بطوغهةيةنى ثريؤظبايِ ْووغى خوزى َاَؤغتا َةال عةىل 

 بطوغهةنةى خوَيٓسةوة.
ء ثيؿةيىء نًتووضى يةْاو يةو ناتةوة ئةو يةنَيتية بووة زةغهةوتَيهى نؤَةآليةتى
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 نؤَةَيطةزا, ضوْهة ظاْايإ ٖةَيؿة ثَيؿةْط بووْة يةْاو خةَيهسا.
ئةوةى بةالى َٓةوة ططْط بوو ئةو َٖيُٓية بوو, نة يةْاو َاَؤغتاياْى ئاييٓى ٖةبوو, 
نةؽ ْةبوو ية ضَيى زيٓةوة نةغَيهى تط بطيٓساض بهات, نة ئةَةف واى نطزبوو, ئاغتى 

ية ضووى زيٓساضىء دؤضى ثةيوةْسية نؤَةآليةتيةنإء ٖةغتى ٖؤؾياضى خةَيو 
 خعَةتهطزٕ بة خاىء وآلت ية ئاغتَيهى بةضظ زابَيت.

نة َٔ ٖيوازاضّ ئةو ضاغتية ظيٓسوو بَيتةوةء يةنَي تى ظاْايإ بعاَْى نة يةغةض بٓةَاو 
ِطواتء ثةياََيهى ثاىء دوإ زضوغت بوو, ثَيويػتة ئَيػتا يةغةض ٖةَإ ثانىء دواْى ب

 ئةو ضؤسيةتة ظياتط ظيٓسوو بهاتةوة.
ثَيويػتة ٖةوَيى ئةوة بسضَى َعطةوتةنامنإ بؤ ٖةَيػاْسْةوةى ضؤسى ٖؤؾياضى خةَيو 

 بةناض بَيتء, ببٓةوة ْاوةْسَيهى ططْطى ظاْػتى بؤ نؤَةَيطة.
ٍَ ببيَٓى  يةنَيتى ظاْايإ نة زةظطايةنى طةوضةى غةضتاغةضى نوضزغتاْية, ثَيويػتة ضؤ

زضوغتهطزْى ضانػاظى نؤَةَيطةء ٖؤؾياضنطزْةوةى تانةنإ بة ضؤسى ئيػالَةوة,  ية
بة تايبةت يةو قؤْاغة ْاغهة نة زوشَٓإ زةياْةوَى بة دؤضةٖا ؾَيوة دواْيةنامنإ 

 يةبةئ ببةٕ.
ٍَ ئةو غاَييازة بةخؤى زابطَيتةوةء ناض يةغةض ثِطنطزْةوةى  ثَيويػتة يةنَيتى ظاْايإ يةطة

ٓة بهات, نة ٖةغتيإ ثَى زةناتء بة طياَْيهى ضاؾهاواْةء ضاغتياْة ثةيِطةوى ئةو نةيَي
 ئةو ضَيباظة بهات, نة ية زَيطيٓةوة تا ئَيػتا غووزى بؤ نوضز تَيسا بووة.

داضى وا ٖةية بةْاوى َةاليةى قػةيةى زةنطَى, نة ية ضاغتيسا يةواْةية َةال ْةبى وةى 
ثَيويػت, زواتط قػةنة بةغةض 

ظاْايإ زةؾهَيتةوة,  تةواوى
ئةوةف ٖةَيةى طةوضة بةزواى 
خؤى زازَيَٓيت, نة َٔ 
ٖيوازاضاّ يةنَيتى ظاْايإ ناض 
يةغةض ئةو بابةتةء تَيهِطاى ئةو 
ٖةْطاواْة بهات, نة بة قاظاصتى 

 َيًًةتى نوضز تةواو زةبَيت.
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 طايَيادي يةنييَت صاىاياٌء ئةسني ٍةىوونة
 وةيػي غةعيس وةيػي

 ضيةَاْي نوضزغتإئةْساَي ثة
 ةنةقؤْاغ تَيهيةضووضةظ ىةو ئَيػتاةض يةب ةزةْيو غ

-٩-١٢) ضواضيةبةَط يةْ باضظاْي يةبطياضو ضاغجاضزةب
 ةٖات نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي نَييتةي (٢٩٩٥

ئاييينء   ناضوباضي نطزْي ضؾيتةضثةبؤ غ ظضاْسٕةزاَ
 نَييتةتانو ئَيػتا ي فةّ, بؤيئيػال ئاييين ظاْاياْي  يةوةضَيهدػنتء نؤنطزْ

غةضزةَي ؾؤضفء زةغجَيهي خةباتي ْةتةوةيي  نيةيازطاضي ىةو ظاْايإ
ٍَء  ةيِطواْيةز ةوةططْطيةَةضسوَي باضظاْي ظؤض ب ةضوْه ,ةوةَاوةت ظيٓسوويةب ضؤ

ئاييينء ة ثريؤظييةي ضططيهطزٕةبؤ ب ثؤاليني يةؾووض ىةو ةَيؿةٖ ي ظاْايإ,ةثَيط
  .نطزٕةز طييةغ نإةييةوةتةْ

و  ططْطي زا و ناتةئ ىةو باضوزؤخَيهي ةي ئايييين ضَيهدطاوَيهي ظضاْسْيةزاَ
 يةوةي ةدط ةئاييين, ن وؾيةض نطزْي ضؾيتةضثةغ بؤ بووةٖ خؤي خيةباي
و  ندػنتةض بوو بؤ يةو طاضيط ططْط ْطاوَيهيةٖ ظاْايإ نَييتةي ظضاْسْيةزاَ

غياغيء  باتيةؾؤضفء خةي ئاييين َاَؤغتاياْي ضؤَيي َٖيعنطزْيةب
 يةوةبعوتٓ ديادياناْي ةقؤْاخ ةي ناتيؿسا َإةٖةزا, ي تيء ضؤؾٓبرييةاليةنؤَ

ٍَء ناضيط نوضزغتإ ييةط ضظطاضخيواظي  ثاضَيعطاضيةي ةبووةٖ ََيصووي ضييةضؤ
خاىء ةي ضططيهطزٕةييء بةوةتةْ بريي يةوةتيء بًَاونطزْةْايةغةضةي نطزٕ

 ةَيؿةٖ فةبؤي تيةاليةنؤَ شيإء ئاؾيتةوةوييء ثَيهةْيؿتيُإء َياْط
 .ةبوويٓ و غتايـ غتدؤؾيةز يةدَيط ناْيإةناض

 َوو ناتةٖ ةن ياز بهطَيتة ي ييةئاواض قؤْاغيةي ضؤييإ نات ٖيض ْابَيت تةتايبةب
 ةنطزو ؾإةي ضططيإةب نيةو ضةبووةٖ باتء تَيهؤؾاْسا بووْيإةخ ضيةْطةغةي

 .نطز فةثَيؿه و خوَيٓيإ ؾسا ضوحةاوثَيٓ ّةتاي نوضزغتإ بؤ ثاضاغتين
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 ضططيةب ضيةْطةغةي واَيإةضزةبؤ ب و قوتابيإء الوإةضطةثَيؿُ وَيطاي ٖاْساْي
ظياتط  ناْساةضطةثَيؿُ ىةتةي ناْساةضةْطةغ ةنوضز ي اليةَ ؾساضيةب و ناتةئ ةن

 .نطزةز زضوغت  و خطؤؾي دؤف
 تواْيإ وييةقاْسٕء توْسضتريؤضو تؤ تايةث يةوةزاعـء بًَابووْ ضيةؾ قؤْاغيةي
ضوو بؤ  ةخػتةز ناْيإةضاغتي ةوةئيػالَ يةضواْطةَيبػنتء يةٖ خؤيإ ضنيةئةب
 ضغيتةزيٓساضيء خواثةب ٍةتَيه وييةتوْسض ْاَؤو ْطيةضٖةٖعضو ف يةوةئ
 ..نطَيتةْ
 ظَيطيين يوبيًي يياز ظاْايإ نَييتةية ئَيػتاؾسا ن ىةو غاتَيهي ءئإةي
 َاَؤغتاياْي تيةضثطغياضةضىء بة, ئةضَيهطزوةزا ب ْيةَةتةي ةزةو ْيو غةوةناتةز

ٍَةٖ بَيةز ة,غرتقوِض ئاييٓيـ  ضيءةضوةئاييٓج باَيي ضزووةٖ ةَيؿةٖ ٕةبس و
ضوْهة يةضابطزوو ظاْاياْي ئاييين  ٕ,ةبس ططَي ةوةنةيةب ضيةضوةث ْيؿتُإ

ظاْاياْي ثَيؿةْطي ئةو بواضة بووْةو ٖةَيؿة ؾاْاظيةني طةوضةي ْةتةوةييُإ 
 بؤ ٕةبس ظياتط ناْيةت ةو ئاييٓني,

 ةب ئاييين َاَؤغتاياْي ياْسْيةثَيط
 ىةو ييةوةتةْ ءئاييين ثاني غيتةٖ
 ي,ةوَياْةٖ وةي ططتٔ ةضَيط بؤ غتَيوةضبةب
 ءْرةط بة ٖةض ٖؤناضَيهة وَيتةياْةز ةن

 ييءةوةتةْ غيتةٖ ةي نوضز الواْي
 ثَي َيهيةخ وةوةْةزووض غ ْيؿتيُاْي

 نات ٖيض ةضوْه ٕ,ةبب ةتخؿ ةي
 ْيؿتيُإ ويػيتةزيٓساضيء خؤؾ

ض بؤ ةٖ ة,وةديا ْانطَيٓ نسيةيةي
 فةيةثريؤظاْ ةو ئاَاصتةئ ثاضاغتين

 ..ظضاةزاَ ظاْايإ نَييتةي
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 يظؤس دنتؤس موحظني عةبذوحلةميذفثشؤ
 صاىاياىى نوسد طةسمةػكى خضمةتي طةوسةٌ بةسامبةس ئيظالو

 

ظاْاياْى ئاييٓى قػةنطزٕ يةغةض ٖةَيوَيػتى 
يةبواضى خعَةتهطزٕ بة ثةياَى ئيػالّء 
طةياْسْى بة نؤَةَيطة بةؾَيوةيةنى طؿتىء يةّ 
قؤْاغة ثِط ية نَيؿُة نَيؿة بةتايبةتى ظؤض ؾت 
ٖةَيسةططَى, تا ضةْس تواْيوياْة خؤيإ بؤ 
ٍَ واقع خؤيإ  ثَيؿٗاتةنإ ئاَازة بهةٕ و يةطة

وةى  بطوصتَيٓٔ, ضؤَيى يةنَي تى ظاْايإ
ثيؿةيي ية نوَيساية؟  ءزاَةظضاوةيةني ئاييين

ثَيت واية ضى بهطَى يةّ قؤْاغة بؤ باؾرتنطزْى 
 ء ضَيهدطاوةيى يةبواضى ئاييٓيسا؟ ثَيهةوةييناضى 

بؤ قػةنطزٕ يةغةض ئةّ ثطغاْة, نؤَةَيَيو 
ثطغياضَإ ئاضاغتةى بةضَيع )ثطؤفيػؤض زنتؤض 

ئةْساَي زةغتةي َىء َوسػني عةبسوذتةَيس( ؾاضةظاى فهطى ئيػال
ء َاَؤغتاى ظاْهؤو ْووغةضو يت ظاْاياْي ديٗاْي ئيػالَيٖةَيػوضاْسْي يةنَي

نةغايةتىء بريياضى زياضى نوضزغتإء عريام نطزء, وآلَةناْيإ يةّ ضاثؤضتة 
 زةخةيٓة بةض زيسى ئَيوةى بةضَيعةوة: 

ضؤَيى ظاْايإء بةضَيع زنتؤض ستػٔ زةنطَى بعاْني ِضاى بةضَيعتإ غةباضةت بة  _
 ضؤْة؟ ضيةء ناضيطةضيإ بةغةض ثَيؿٗاتء زؤخى نؤَةَيطةوة 

+ وةى َةعًوَة ضؤَيى ظاْايإ ية طةياْسْى ثةياَى ئيػالّ يةنذاض ططْطء 
طةوضةية, بةثَيى قؤْاغة ََيصووييةناْيـ ئةو ضاغتية غةَاوة, نة ظاْايإ يةضَيى 

زاوةء ضةصتى ظؤضيؿيإ  ؾيهطزْةوةى بٓةَاء بةٖاى ئاييٓى ٖةوَيى ظؤضيإ
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نَيؿاوة, يةو ثَيٓاوة بةضٖةَيػتهاضى تَيهِطاى ئةو بريو بؤضوْة زشو ثوضةآلْةؾيإ 
نطزووة, نة فةيًةغوفة بوْطةضايىء الٖوتيةناْى غةض ضَيِطةوة ئاييٓةناْى تط 
زاياَْٗيٓاوة, بؤ بةضةْطاضى ئةو ٖةْطاوةف زةيإ نتَيبى دؤضاودؤضو ظاْػتيإ 

ةخء ْانؤىء طوَاْاويةناْيإ ضةت نطزؤتةوةء ئاييٓى ئيػالَيإ ْوغيوةء برية ض
 بة دواْىء ضَيهيةوة ؾيهطزؤتةوةء خةَيهيإ ىَل بة ئاطا َٖيٓاوة.

ظاْايإ تَيطةيؿتٓى خؤيإ يةَْيوإ ؾؤِضبووْةوة بؤ زئء ثَيؿٗاتة زوْياييةنإ 
ء زضوغتهطزْى نؤنطزؤتةوة, بة ؾَيواظَيو بووْةتة نؤَيةطةى بٓةِضةتى ية زاَٖيٓإ

ؾاضغتاْيةتى ئيػالَى ٖاوغةْط, ئةطةض بطةِضَييٓةوة بؤ توَيصيٓةوةء زاْطاوة بة 
ثَيعةناْيإ ية بواضى ظاْػتى ئيػالَى, زةبيٓني نة نتَيبداْةى ديٗاْى ئيػالَى 
تةْاْةت ديٗاْى ضؤشئاواؾيإ ثِط نطزووةء دؤضَيهى باف ية زةَيةَةْسيإ ثَى 

ْاياْى ئاييٓى ٖةَيؿة بووْةتة ئةغتَيطةى بةخؿيوة, بة نوضتيةنةى ظا
زضةوؾاوةى َْيو شيإء ثاضَيعطاضيإ ية بَيطةضى ئيػالّء نيإ نطزووةو 
بةضزةواَيـ يةغةض خةت بووٕ بؤ ضووبةِضووبووْةوةى ٖةض الزإء تطاظاَْيو, نة 

 ضوو بسات يةالى ٖةض نةغَيهةوة بَيت يةْاو نؤَةَيطةزا.
ٍَ ثَيؿٗاتء يةنوَي زايةظاْايإ ي ئاغيت ضؤَيئايا يةّ قؤْاغة  _ ؟ تواْيوياْة يةطة

 طؤِضاْهاضيةنإ ٖةَيبهةٕ؟ ئةَطؤ و زوَيَٓى ثَيهةوة ببةغتٓةوة؟ 
+ ئةو ثطغياضة ظؤض ٖةَيسةططَى, بةآلّ َٔ ئةوة زةَيَيِ ناتَى باضوزؤخى ديٗ إ ط ؤِضا,   

ةوة ثَيوةضةن   اْيـ طؤِضاْي   إ بةغ   ةض زاٖ   ات, ب   ةآلّ ديٗ   اْى ئيػ   الَى زضةْ   ط ي      
خةبةضى بوويةوة, غةيط بهة ئةو ثطؤططاَةى خوَيٓسٕ يةْاو َعطةوتةنإ ٖ ةض وةن و   
خ   ؤى َاي   ةوةء ط   ؤِضاْى بةغ   ةض ْ   ةٖات, ظؤضب   ةى ظاْاي   إ ت   ةْٗا ي   ة ضواضض   َيوةى 
َعط  ةوتء بةٖ  ةَإ ؾ  َيواظو ضةؾ  ٓى د  اضإ تةزضيػ  يإ ن  طز, ب  ةو ٖؤي  ةوة ي  ةْاو    

تواْطا ؾإ بةؾ اْى ب اضوزؤرء   ديٗاْى ئيػالَى بؤؾايةنى طةوضة زضوغت بوو, ْة
ثَيؿ   ٗاتةنإ ثَيؿ   هةوتٔ ب   ة خوَيٓ   سْى ئيػ   الَى ب   سضَى, ئ   ا ي   ةو ساَي   ة بؤض   ووْة 
َاززيطةضانإ ٖةييإ ب ؤ خؤي إ قؤغ تةوةء ََيؿ هى ط ةْرء ديً ى تاظةي إ ب ةالى         
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خؤي      إ ضانَيؿ      ا,   
يَيطةوة ضؤَيى ظاْايإ 
نعي       ةنى ىَل ضووزا, 
ن        ة ْ        ةياْتواْى  
ْ  ةوةى ت  اظة يةغ  ةض  

ضاغتيةنى د واْى  ئا
طؿ                    تطرياْةى 
ئيػ       الّ ضابَي       ٓٔ, 
غ   ةضةصتاّ ئ   ةوةف  

ب  وو واى ن  طز تةْاْ  ةت َوغ  ًَُاْاْيـ بةؾ  َيهى ئ  اينيء ب  ةٖاء بٓ  ةَا ؾاضغ  تاْىء  
باآلناْى ثةضاوَيع غةٕ, ٖةض ئةوةف واى نطز غاضز بووٕء الزاَْيهى ط ةوضة غ ةضى   

ى ططت     ةوةء ٖةَي    ساء ثةضةغ    ةْسةناْى ضؤشئ    اواف دَي    ى ثَيهٗات    ة زيٓساضيةن    ة      
 ناضيطةضيةنى ظؤضى ْايةوة.

زنتؤض زةنطَى بعاْني ضؤَيى يةنَي تى ظاْايإ ضؤٕ ٖةَيسةغةْطَيٓى؟ ثَيت واية ضى  _
بهةٕ يةّ قؤْاغة بؤ باؾرتنطزْى ناضى زةغتةدةَعىء ضَيهدطاوةيى يةبواضى 

 ئاييٓيسا؟
تى ظاْايإ + يةوة زةغت ثَى زةنةّ, َٔ ثَيِ واية زةنطَى بطاياْى بةضَيعّ ية يةنَي

 بةّ ضةْس خاَيةى خواضةوة ٖةَيبػنتء يةناضى خؤياْسا ضةضاوى بهةٕ:
يةنةّ: ئاضاغتةنطزْى وتاضبَيصاْى َعطةوت بة ضؤؾٓبرييةنى تةواو َةعطيفةيةنى 
دوإء ثَيويػتةوة, زةبَى ئةوإ ئاطايإ يةو ًَُالَْى فهطىء ثَيؿٗاتء 

, بؤ ئةوةى بتواْني ية ضَيى َيٓبةضو طؤِضاْهاضياْة بَى نة ية زةوضوبةضيإ ضووزةزات
وتاضى ٖةيٓيةوة ضاضةغةضى بؤ بسؤظْةوة, زةبَى ئةوإ خةَيهى ٖاَوؾؤناضى 
َعطةوت ضؤؾٓبري بهةٕ, ؾاضةظايإ بهةٕ, ثةياَيإ ثَى بطةيةْٔ, بؤ ئةوةى 
ثابةْسبووَْيهى دوإ بةضاَبةض زيٓيإ ْيؿإ بسةٕء ْةوةء ضؤَيةناْيإ يةغةض 
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ضوغتء ضةغةْى ئيػالَيةوة ضابَيٓٔ تا بةٖاى َطؤيىء ضةوؾتى ثةضوةضزةيةنى ز
 باآل طةؾة بهاء بياْططَيتةوة.

ئةو ٖةْطاوة ثَيويػتى بة نطزْةوةى خوىل بةضزةواّ ٖةية, نة خةَيهى ثػجؤضء 
ؾاضةظا ية ظاْاياْى ئاييٓىء ؾةضععاْإ ئةو بابةتاْة ؾيبهةْةوة, نة زةبٓة ٖةوَئء 

تاضبَيصإ يةَةِض زضوغتهطزْى نةؾَيهى يةباض بؤ خعَةتى ثاَيجؿتء ياضَةتيسةض بؤ و
 زئء زيٓساضىء ْاْةوةى ناضيطةضى بةغةض نؤَةَيطةوة.

زووةّ: ثَيويػتة بايةخَيهى ططْطء تايبةت بة َةغةيةى فةتوا بسةٕ, ْةخامسة 
يةو ثطؽء بابةتاْةى ثةيوةْسيإ بة ضاضةغةضى نَيؿةناْى نؤَةَيطةوة ٖةية, بةآلّ 

فةتواياْة ية شَيط ضؤؾٓايى فيكٗى َوقاضٕء ية ضواضضَيوةى َةظاٖيبى زةبَى ئةو 
فيكٗيةوة بَيت, ْةى تةْٗا ثؿت بة يةى َةظٖةب ببةغرتَىء تةواو, َاَؤغتاى 
َعطةوت ية غٓووضى خؤى زةنطَى ثابةْسى يةى َةظٖةب بَي, يإ ية ضواضضَيوةى 

ء ْانؤنىء يةى َةظٖةب وآلَى ثطغياضى خةَيو بساتةوة, بؤ ئةوةى نَيؿة
زووبةضةنى يةْاو طةِضةىء ْاو َعطةوت زضوغت ْةبَى, ئةوة ناضَيهى باؾة, ئةواْةى 
ثػجؤِضٕء يةبواضى فةتوا ناض زةنةٕ ثَيويػتة ية ضواضضَيوةى َةظٖةبةنإ 
بؤضووْى زضوغتء طوصتاو ٖةَيبصَيطٕ, بةَاْايةنى تط بؤ َةغةيةى فةتواء 

بطةِضَيٓةوة غةض نؤى َةظٖةبة  ئةواْةى ية َةداىل فةتوا ناضزةنةٕ زةبَى
فيكٗيةنإء ئاِضاى ظاْاياْى ثَيؿوو, بةآلّ بؤ َةالى َعطةوتء طةِضةى باؾرت واية ية 
غٓووضى َةظٖةبى باوو زةضْةضَىء وآلَى ثطغياضى خةَيوء ْوَيصخوَيٓإ يةو 
ضواضضَيوة بساتةوة, بؤ ئةوةى ْانؤنى يةَْيو ْوَيصخوَيٓإء خةَيهى طةِضةى زضوغت 

 .ْةبَى
غَييةّ: نطزْةوةى خوىل وةضظى بةَٖيعنطزٕء ظاْػتىء ضؤؾٓبريى بؤ خةَيو 
بةؾَيوةيةنى طؿتى بةئاَاصتى ؾاضةظانطزْيإ ية بٓةَاء بةٖا ططْطةناْى ئيػالّ 
يةاليةىء, دةختهطزْةوة يةو ٖيًََة طؿتىء تايبةتاْةى نؤَةَيطة ظؤض ثَيويػتيةتى, 

َاَؤغتاياْى ئاييٓى بةو ناضة ٖةَيبػتَى,  بؤ ئةوةف زةنطَى يةنَيتى ظاْايإ يةضَيى
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بةتايبةت ئةواْةى ئةظَووْيإ ٖةيةء تواْاى ضاَٖيٓإء تَيطةياْسْيإ بةَٖيعة, يإ 
ئةو ثطغاْةى طةضَٔء زَيٓة ثَيؿةوة, ثَيويػتة بةّ زوو ئاضاغتة ظاْايإ دوٖس 

ى بهةٕء خةَيو ٖؤؾياض بهةْةوة ية بٓةَاناْى زيٓساضىء وةضططتٓى ثةضوةضزة
 ثَيويػتء بةٖاى ئةخالقيةوة.

ٍَ زةظطاو ضَيهدطاو و  ضواضةّ: ثَيويػتة يةنَي تى ظاْايإ ثةيوةْسيةنى تؤنُة يةطة
ْاوةْسى ئيػالَىء ظاْػتى َْيو ديٗاْى ئيػالَى زضوغت بهات, بؤ ئةوةى 
ظاْاياْى زةضةوة بة طؿتىء عايةَى ئيػالَى ئاؾٓاى طةىل نوضز بهةٕ يةٖةَوو 

خعَةتَيهى دواْى ئيػالَى نطزووة, ظاْاياْى ئاييٓى خعَةتَيهى ضوَيهةوة, نوضز 
طةوضةيإ يةبواضى خؤيإ ثَيؿهةف بة ئيػالّء َوغًَُاْإ نطزووةء يةو بواضة 
غةضَةؾل بووْة, قوتاغاْة ئاييٓيةناْى نوضزغتإ خةَيهَيهى باؾيإ 

ْاْة بة ديٗإ ثَيطةياْسووة, ية ََيصووزا غةضوةضى ظؤض ٖةية, ئةضنة ئةو اليةْة دوا
بٓاغَيَٓى, يةٖةَإ نات ئةضنة ظاْاياْى نوضز يةضووى ْةتةوةييةوة ئةوةى بةغةض 
طةىل نوضز زاٖاتووة ية َاَيوَيطاْىء زةضبةزةضىء ْةٖاَةتى, بةتايبةت بةزةغتى 
ضشَيُةنإء زضاوغَيهامناْةوة, ؾيهطزْةوةء طةياْسْى ئةو ثةياَاْة ئةضنَيهى 

 ةناْةوة ناضى يةغةض بهطَى.ثَيويػتة يةضَيى ثةيوةْسي
ى )ثةياَى ظاْايإ(, بؤ ئةوةى ى ظاْػتطؤظاض ضاطةياْسٕء ثَيٓذةّ: بايةخسإ بة

ْةبَيتة طؤظاضَيهى تةقًيسىء خةَيو يَيى بَيعاض بَيت يإ ْةخوَيٓسضَيتةوة, ثَيويػتة 
زاوا ية بريياضو ْووغةضاْى ؾاضةظا ية ئيػالّ بهطَى بةدياواظى ثػجؤِضىء 

تة ياْةوة بؤ ئةوةى ؾت بٓووغٔء طؤظاضةنة زةوَيةَةْس بهةٕ, تا ببَييَيٗاتووي
بآلونطزْةوةى ضاغتيةناْى ئيػالّء ضاغتهطزْةوةى طؤظاضَيهى ظاْػتى منوْةيى ية

زيٓساضىء ؾاضغتاْيةتى ٖةَية فيهطيةنإء ؾاضةظا نطزْى طةيةنةَإ يةبواضى 
 ئيػالَةوة.

ثةياًي شاُاياْ( بوو، بة ثَيويطت شاُسا وةن بابةتَيلي ئةًة دمياُةيةكي تايبةت بة طؤظازي ): ضةزُج
 ثةيوةضتء ثَيويطت هَيسة بَواو بلسَيتةوة، دمياُة: ًةال عةبدوَهَوا شَيسكاوةيى..
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 سِاطةيةىشاءى نؤتايى نؤىطشةى ػةػةمى
 يةنيَتى صاىاياىى ئايييى ئيظالمى نوسدطتاٌ

 

 بسم اهلل الزمحن الزحيم
   لَّهِ جَمِيعّا وَلَا تَفَزَّقُواوَاعِتَصِمُوا بِحَبِلِ ال

 ظاْاياْى غةضبةضظى نوضزغتإ 
 دةَاءةضى بةؾةضةفى نوضزغتإ

 ايػالّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل
غوثاؽ بؤ خواى طةءضة, يةنَيتى ظاْاياْى ئاييٓى ئيػالَى نوضزغتإ ي ة ِضؤشاْ ى   

 (25/7/2018ء24(ى نؤضى, بةضاَبةض ب ة ) 1439( ى غاَيى) ةوايكعسش(ى ) 12ء11)
ى َ   يالزى, ي   ةشَيط زضءمش   ى ) ظاْػ   ت, ثيؿ   ةيى ب   وءٕ, ْيؿتيُاْسؤغ   تى( ب   ة     

( ئةْ   ساّ, ن   ة ْوَيٓةضاي   ةتى ظاْاي   اْى نوضزغ   تاْيإ زةن   طز,     260ئاَ   ازةبوءْى )
ن   ؤْططةى ؾةؾ   ةَى خ   ؤى غ   اظ ن   طز, ي   ة ٖ   ةضزوء ِضؤشاْ   ى ن   ؤْططةزا ئةْ   ساَإ   
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ةْوغػ   اظى ئاظازاْ   ةء زَيػ   ؤظاْة طةْطةؾ   ةى نؤَ   ةَيَيو ثطغ   ى ٖةْون   ةيىء ضاض   
ثةيوةغ  ت ب  ة ظاْاي  اْى ئ  اييٓى ئيػ  الّء ب  اضءزؤخى ئ  ةَِطؤى ٖ  ةضَيُى نوضزغ  تإ   
نطز, ءَيِطاى ثَيساضوْةءة بة ثةيِطةء ثِطؤططاَ ى ي ةنَيتى ظاْاي إ, ي ة ِضاغ جاضزةناْسا      

 دةخت يةغةض ضةْسئ خاَيى ططْط نطايةءة يةءاْة:
ٓبريىء ٖةءَي      سإ ب      ؤ زةغ      تةبةضنطزْى غ      ةضدةّ َاف      ة زاضاي      ىء ِضؤؾ             -

َةعٓةءيي  ةناْى ظاْاي  إ, ن  ة ثَيويػ  تة سهوَ  ةتى ٖ  ةضَيِ ب  ة ِضةض  اءنطزْى ِضؤَي  ى       
ٍَ بؤ باؾ رت نطزْ ى ب اضء طوظةضاْي إ ب سات,       ناضاى َةالء غةييساْى نوضزغتإ ٖةء
ي  ة ٖ  ةَإ نات  سا ب  ة ئ  ةضنى خؤَ  إء ت  ةءاءى ظاْاي  اْى زةظاْ  ني, ث  ةضة ب  ة تواْ  ا           

غت ثَيساءيػتى ئةَِطؤى نؤَةَيطة زا بٔ, ب ؤ  ظاْػتىء َةعطيفيةناْيإ بسةٕء ية ئا
ئةّ َةبةغتة زاءا ية سهوَةتى ٖةضَيُى نوضزغ تإ زةن ةئ ئ اءِضى د سى بسات ةءة      

 ية بوشاْةءةى سودطةء قوتاغاْة ئاييٓىء ظاْهؤ ئيػالَيةنإ.
ن   ؤْططة د   ةختى ن   طزةءة يةغ   ةض ِضَيب   اظى َي   اِْطةءى ي   ة فه   طء َوَاضةغ   ةى       -

ن   وضزى, ب   ة َةبةغ   تى ظي   اتط ب   طةءزإ ب   ة ئاغايؿ   ى      ئايٓ   ساضى ي   ة نؤَ   ةَيطاى   
 نؤَةاليةتىء ثَيهةءةشياْى ئاؾتياْةى َْيوإ غةضدةّ ثَيهٗاتةنإ.

ي   ة ٖ   ةَإ نات   سا بةضةْطاضبوْ   ةءةى فيه   طى ت   ريؤضء توْ   سِضةءى ب   ة ئ   ةضنى ي   ة    -
ثَيؿيٓةى ظاْايإ زةظاْني, ض وْهة ت ريؤض ٖةِضةؾ ةيةنى بةضزةءاَ ة ب ؤ غ ةض ئ اينيء        

 َةَيطةء فيهطى طةْرء الءةنامنإ.شياْى نؤ
ن   ؤْططة د   ةختى يةغ   ةض َاف   ة ياغ   ايىء زةغ   توضىء ؾ   ةضعيةناْى ٖ   ةضَيُى      -

نوضزغ  تإ ن  طزةءة, ب  ة ي  ةنَيو ي  ة ئاَاصت  ة غ  رتاتيصيةناْى ظاْاي  إ زةغ  ت ْيؿ  إ  
ن طا, ي  ةء ثَيٓاءةؾ  سا ثؿ  تطريى ٖ  ةَوء ٖ  ةْطاءَيهى زَيػ  ؤظاْة زةن  ةئ, ٖ  ةض بؤي  ة  

ةيٓة ناضبةزةغتء سيعبء اليةْ ة غياغ يةنإ, ن ة ٖةَيؿ ة     ِضوءى ئاَؤشطاضى زةن
بةضشةءةْ   سى طؿ   تىء زابيٓهطزْ   ى شي   اَْيهى ؾ   ةضةفُةْساْةء ثاضاغ   تٓى ئاؾ   تى  

 نؤَةاليةتىء تةبايىء يةى ِضيعى َْيوإ خؤيإ بجاضَيعإ.
ٖةضءةٖا ظاْايإ ثابةْسبووْى ئاييٓىء ِضةءؾتى بة نؤَيةط ةى غ ةضةنى ِضاططتٓ ى     -
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َةَيطة زةظاَْيت, يةء ثَيٓاءةؾسا بة ئةضنى خؤَإء طؿت زَيػ ؤظاْى  ٖاءغةْطى نؤ
زةظاْني, نة ثاضَيعطاضى ية ئ اينيء ب ةٖا ئةخالقي ةناْى نؤَةَيط ة به ةٕء ب ةضةْطاضى       
ٖ  ةض فيه  طء ثيالَْي  و ببٓ  ةءة, ن  ة زةبَيت  ة َاي  ةى تَيهط  وءْى ؾ  رياظةى خَيعاْ  ىء        

ةءةى َ  اززةى ٖؤؾ  بةضء ٖ  ةض نؤَةاَلي  ةتى يةءاْ  ة: ئيًش  ازء ئيباسي  ةتء باَلءنطزْ  
 ٖةءَيَيهى ْاَؤي تط.

ب   ةضَيعإ غ   ةض ي   ة ئَي   واضةى ِضؤشى زوءةَ   ى ن   ؤْططة, ئةْ   ساَإ ي   ة ثطؤغ   ةيةنى       
زميونطاغ   ىء ئاظازاْ   ةزا, ئةْ   ساَى ْ   وَيى ئةصتوَ   ةْى غ   ةضنطزايةتى ب   ؤ خ   وىل     

 زاٖاتوء ٖةَيبصاضزء نؤتايى بة ناضةناْى نؤْططة َٖيٓا.
ُ إ ي ة ئةصتوَ ةْى غ ةضنطزايةتى ْ وَى غ وثاؽء ثَي عاْني        يَيطةوة ءَيِطاى ثريؤظبايي

ئاضاغ  تةى غ   ةضدةّ َيواْ  ة ب   ةِضَيعةنإ زةن  ةئ بةتايب   ةت غ  ةضؤنى ئةصتوَ   ةْى     
ءةظيطاْ   ى ٖ   ةضَيُى نوضزغ   تإ ضَي   عزاض )َْيط   ريظإ ب   اضظاْى(ء ئةْ   ساّ ثةضي   ةَإء   
 ءةظي  طء بةضثطغ  ة سيعب  ىء سهوَي  ةنإء ظاْاي  اْى ئ  اييٓىء ؾ  َيداْى تةضيك  ةتء   

 ثياء َاقوالٕء دةَاءةضى نوضزغتإء تَيهِطاى َيواْة بةضَيعةناْى ئاَازةبوو.
ٖ   ةضءةى غوثاغ   ى غ   ةضدةّ نةْاَي   ةناْى ِضاطةياْ   سٕ زةن   ةئ ي   ة طواغ   تٓةءةى      
ناضةناْى نؤْططة, غوثاغى زةغ تةى زازءةضى ن ة غةضثةضؾ تى ٖةَيبصاضزْةن ةيإ     

ئ  ةء زوء ِضؤشة َاْ  سءبوٕ ن  طز, ِضَي  عء غ  وثاؽ ب  ؤ ئاغ  ايـء َٖي  عة ئةَٓي  ةنإ ن  ة  
 يةطةَيُإ.

زوا ث  ةيعى ن  ؤْططة غ  اَلءء ِضَي  عة ب  ؤ َٖي  عى ثَيؿ  ُةضطةى نوضزغ  تإء زَيػ  ؤظاْى      
 طةٍء ءالتء غاَلء ية طياْى ثانى ؾةٖيساْى نوضزغتإ.

 
 نؤْططةى ؾةؾةَى

 يةنَيتى ظاْاياْى ئاييٓى ئيػالَى نوضزغتإ
 2018ى 7ى 25ى ؾةءى12ناتصََيط
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 سنييف الذكزى اخلم
 لتأسيس إحتاد علماء الدين اإلسالمي يف كوردستان

 

 ايؿٝذ آظاز خٛضؾٝس فكٞ
 َػؤٍٚ فطع نطنٛى إلحتاز عًُا٤ ايسٜٔ االغالَٞ يف نٛضزغتإ

 

يكطٕٚ عسٜس٠ نإ ايعًُا٤ يف َػادسِٖ املصسض ايط٥ٝػٞ 
إٕ مل ٜهٔ ايٛحٝس يف ْؿط ايٛعٞ ايسٜين ٚايجكاف١ ايعا١َ يف 

املساضؽ ٚاملعاٖس ٚاجلاَعات.  اجملتُعات فهاْٛا ِٖ
سٚض ٚيكطٕٚ عسٜس٠ ناْٛا ِٖ ايكطا٠ املٛدٕٗٛ ٚهلِ اي

. ٖٚصا َا نإ عًٝ٘ ايعًُا٤ يف نٛضزغتإ فهاْٛا ايباضظ يف ضغِ َػتكبٌ ؾعٛبِٗ
قس٠ٚ طٝب١ يؿعبِٗ ٚحاًَني رلًصني هلَُِٛٗ َٚؿاضنٕٛ فعًٝني يف مجٝع 

 قطاٜاِٖ . 
نٛضزغتإ يتحكٝل طُٛح ايؿعب ايهٛضزٟ يف ٚعٓسَا اْسيعت ؾطاض٠ ايجٛض٠ يف 

ايتحطض َٔ دٛض احملتًني ، إخنطط أ ًب ايعًُا٤ يف ٖصٙ ايجٛض٠ يٓصطتٗا ٚزعُٗا . 
ٚيهٔ دٗٛزِٖ ناْت َتفطق١ ٚتفتكط إىل ايتٓعِٝ ٚنإ ٖٓاى آخطٕٚ َٔ ايعًُا٤ 

يجٛض٠ يصٟ ناْت آَكطعني اىل ايعًِ ٚايتعًِٝ يف قط٣ ْا١ٝ٥ َٚٓاطل بعٝس٠ يف ايٛقت ا
 . بأَؼ احلاد١ هلِ

َٔ ٖٓا تبًٛضت فهط٠ إْؿا٤ جتُع 
زٜين جيُع عًُا٤ نٛضزغتإ يف 
تٓعِٝ ٚاحس ٚشيو يتذُٝعِٗ 
ٚيتٛحٝس اجلٗٛز ٚتٓعِٝ ايعٌُ يف 
دلاٍ ْؿط٠ ايٛعٞ ايسٜين ٚايكَٛٞ، 
ٚنصيو يًتٓػٝل َع قاز٠ ايجٛض٠ 

 َٚٛقع عًُا٤ ايسٜٔ فٝٗا. 
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ْصاى املطحّٛ ) َال َصطف٢ ايباضظاْٞ ( بتأغٝؼ فإْتٗت ايفهط٠ عٓس قا٥س ايجٛض٠ آ
ًُا٤ ايسٜٔ اإلغالَٞ مسٞ ب) إحتاز ع 1930َٔ عاّ  9/  21جتُع زٜين َباضى يف 

 .(يف نٛضزغتإ
َػاْس٠ ضا ععُٝا ٚضا٥سا يف خس١َ ايسٜٔ َٚٚٓص شيو ايّٝٛ أز٣ ٖصا اإلحتاز زٚ

 احلطن١ ايتحطض١ٜ يًؿعب ايهٛضزٟ .
حٝح اخنطط احتاز عًُا٤ ايسٜٔ األغالَٞ  1931حطب عاّ ٚبطظ ٖصا ايسٚض دًٝا يف 

بهٌ أعطا٥٘ يف ايجٛض٠ فهإ َِٓٗ املكاتًٕٛ ٚايٛعاظ ٚايكطا٠ ٚقسَٛا ٦َات 
ايغايٞ ٚايٓفٝؼ ايؿٗسا٤ ٚاالف اجلطح٢ ٚؾطز َِٓٗ ايهجري ٖٚسَت بٝٛتِٗ ٚقسَٛا 

ىل َٜٛٓا ٖٚصٙ ايطٚح١ٝ إ ظايٛا ثابتني ع٢ً ٖصا املٓٗريٓصط٠ قط١ٝ ؾعبِٗ، َٚا 
 . ٖصا
بفطٌ اهلل تعاىل ثِ جبٗٛز إحتاز عًُا٤ ايسٜٔ االغالَٞ يف نٌ شيو حتكل ٚ

 نٛضزغتإ ٚدٗٛز َؤغػ٘ ايكا٥س  )َال َصطف٢ ايباضظاْٞ( ضمح٘ اهلل تعاىل . 
 . نٌ غ٤ٛأغأٍ اهلل تعاىل إٔ ٜٛفل ٖصا االحتاز انجط فأنجط ٜٚػسز خطاٙ ٚحيفع٘ َٔ 
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84 

 92 ْيو غةزة ية خةبات.. بة نطزاض و طوفتاض 28
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 ئيػالَى نوضزغتإ ية ئاواضةييسا

191 

 196 ناضو ضاالنيةناْى يةنَيتى ظاْايإ ية ئاواضةيي 49
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 347 ناضيطةضي يةنَييت ظاْايإء ئةضنَييت ئَيػتا 81
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 ثطؤظيػؤض زنتؤض َوسػني عةبسوذتةَيس 84

 ظاْاياْى نوضز غةضَةؾكى خعَةتي طةوضةٕ بةضاَبةض ئيػالّ
353 
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