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 تيَزوانينيَكى نوىَ بوَ هةردوو دياردةى )دةنطةطوَركىَ ( و)سووان( ى دةنطى )د(

 لة شيَوةسارى سليَمانيدا 
 ث.د.دلَشاد عةىل

 بةشى كوردى /كوَليَذى سمان/سانكوَى سليَمانى
    
ئاَاْخ يةّ يَيهَوَييٓةوةية ، طةَياَيةنطزْى بَوضووَْيهى ْوَيية زةضباضةى  زةْطى )ز( ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا نة   

ييهَوَيةضامنإ يةْاو باظْةى زياضزة  فَوْةتَيهى و فَوَْويَوشيةناْسا بة طؿتى و ية شَيط ٖةضزوو ضةَهى زياضزةى 
بةتى ، ئاوضيإ يَيساوةتةوةو تَيطواْيٓيإ زةضباضةى خػتووةتة بةض )زةْطةطَوضنَى(و زياضزةى )غووإ(زا بةتاي

 زةغت
غطوؾتى يَيهَوَييٓةوةنةف بَوخَوى ، ثَيويػتى بةوة بووة  نة ئاوض ية ٖةْسَى زةقى ْووغطاوَإ بسةيٓةوة،  

 بةتايبةتيـ ئةو زةقاْةى  تا ئَيػتا ْةبووْةتة جَيي بايةر ثَيساْى ظَاْةواْةنامنإ 
ْةوةمشإ يةو زةقاْة ، نة ٖةْسَيهيإ ثَيـ بٓياتٓاْى ؾاضى غًَيُاْى بةضٖةّ َٖيٓطاوٕ و بة ئاوضزا

ْووغطاوْةتةوة ، زةَاْةوى ية ضواضضَيوةى ضَيباظى وةغفيسا ، تَيطواْيَٓيهى ْوَى زةضباضةى ٖةضزوو زياضزةى 
ظاضى غًَيُاْيسا بةتايبةتى ،  )زةْطةطَوضنَى(و)غووإ(ى زةْطى )ز( ية نطَادمى خواضووزا بة طػتى و ية ؾَيوة 

 خبةيٓة بةضزةغت 
ٖةض يَيطةوة ، بة ثَيي ئةو ئاَادمةو ية ثَيٓاو طةيؿت بة نَوَةَيَى ئةدماَى ظاْػتاْةى ْوَيـ ،  ثالْى 

 يَيهَوَييٓةوةنةَإ بةّ ؾَيوةية زاضؾتووة :       
ية بةؾى يةنةَسا نة بةْاوْيؿاْى )زةْطى )ز( ية شَيط ضةَهى )زةْطةطَوضنَي(زا ية ، ئاوضَإ يةٖةْسَى يةو 
وؾاْة زاوةتةوة نة يَيهَوَيةضامنإ وةى منووْةى زياضزةنة خػتووْيآْةتة بةضزةغت و ئَيُةف تَيطواْيٓى ْوميإ 

 سا طةالية نطزووة زةضباضةيإ و زةضباضةى خوزى زياضزةى )زةْطةطوضنى(ف تياي
ية بةؾى زووةَي يَيهَوَييٓةوةنةمشإ نة بةْاوْيؿاْى )زةْطى )ز( ية شَيط ضةَهى )غووإ(زا(ية ،  ية زوو ثاضزأ 
بَوضووْى خَوَإ زةضباضةى  زةْطى)ز(ية باظْةى زياضزةى )غووإ(زا بةطؿتى و زةضباضةى ٖةضزوو ْيؿاْةى 

 يـ  خػتووةتة بةضزةغت  )زة(و)ئة(ى ضاْةبطزووو ضابطزووى بةضزةواَ
 ية نَوتايؿسا ئةو ئةدماَة زياضاْةَإ خػتووةتة ضوو نة يَيهَوَيَيٓةوةنةَإ ثَييإ طةيؿتووة 

 



 تَيطواْيَٓيهى ْوَى بَو ٖةضزوو زياضزةى )زةْطةطَوضنَى ( و)غووإ( ى زةْطى )ز( ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا
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 بةؾى يةنةّ : زةْطى)ز( ية شَيط ضةَهى )زةْطةطَوضنَي(زا :

ظاضو ؾَيوةظاضةناْى ظَاْى يةنَى يةو باغاْةى نة يَيهَوَيةضاْى بواضى فَوَْويوشى بةطؿتى و يَيهَوَيةضاْى بواضى       
نوضزى بةتايبةتى ، بايةخيإ ثَيساوة ، ئةو زياضزةيةية نة بة )زةْطةطَوضنَى( ْاغَيٓطاوة ، نة َةبةغت يَيى 
)زياضزةى طَوضيٓى زةْطَى  يإ ظياتطى وؾةي غةض بةظاضَيو  يإ ؾَيوة ظاضَيهى ظَاْى نوضزى بووة  ية  ظاضو 

( ، بةواتةيةنى تط ضةَهى  )زةْطة 1ا  ،  بَى ئةوةى واتانةى طَوضضابَيت()ؾَيوةظاضةناْى تطى ظَاْى نوضزيس
طَوضنَى( ئةو وؾاْة يةخَوزةططَيت نة بة فَوضَى جياواظةوةو بةٖةَإ واتا ية ظاضوؾَيوةظاضةناْى ظَاَْيهسا 

 بةناضزةَٖيٓطَئ  
ةْسَى ضةَهى تطةوة ية زةْطى)ز( ى ية يةنَى يةو يَيهَوَيةضاْةى ظَاْى نوضزى نة ية ضواْطةى ئةّ ضةَهةو  ٖ     

ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا ضواْيوة ، )ز.ئةوضةمحاْى ذاجى َاضف(بووة و  ضاؾى وا بووة نة : )) ية َْيو باظْةى زياضزة 
جَوضبةجَوضة)فَوْةتيهى(و)فَوَْويَوشي(يةناْى ؾَيوةى غًَيُاْيسا زةْطى )ز( فَوْيَُيهى يةنحاض بةضضاوو غةضْخ 

ثةيسابووٕ و  -2غووإ)تياضووٕ( و -1ئةوةتا يةو ياغا ٖةَةضةؾٓاْةى خواضةوةزا خَوى زةْوَيَٓى : .... ضانَيؿة ....
(  ئةوةى يَيطةزاو يةو بَوضووْةى )ز ئةوضةمحإ (زاو  ية الى ٖةْسَى  2وَيهطواْسٕ (() - 4زةْطةطَوضنَى و -3

وةغتة يةغةضنطزٕ ية الَإ ، ئةو ضةؾٓة يَيهَوَيةضى تطيـ بة زى زةنطَى و زةبَيتة جَيطاى غةضْخ و ٖةَي
ططَيساْةى ٖةضزوو زياضزةى )زةْطةطَوضنَى و )غووإ( ى زةْطى )ز( ة بة ؾَيوة ظاضى غًَيُاْييةوة ، ضوْهة ئةو 

ضاغتييةى نة ية بةضزةغتساية ئةوةية نة خوزى ئةو زوو زياضزةية و بةو  منووْاْةؾياْةوة نة )ز.ئةوضةمحإ(و  
بَويإ َٖيٓاوْٓةتةوة ، ية نَوَةَيَى زةقى ثَيـ بٓياتٓاْى ؾاضى غًَيُاْيسا بةزى زةنطَئ ،  ٖةض  يَيهَوَيةضاْى تط

بَوية ئةو ضةؾٓة ططَيساْةى ٖةضزوو زياضزةى )زةْطةطَوضنَى( و )غووإ( ى زةْطى )ز( بة ؾَيوة ظاضى غًَيُاْييةوة 
 ةّ منووْاْةزا نة خطاوْةتة بةضزةغت :  ، بة ناضَيهى ْازضوغت و ْا ظاْػتاْة زةبيٓني ،  بة تايبةتى ي

 >بايإ ( ، ) ية زْيازا >بةالى )ز.ئةوضةمحإ(ةوة ، ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا وؾةناْى وةى : )) )بازإ  -1
 (3ية زْيايا (زا ، زةْطى )ز(يإ تيازا  طَوضضاوة بة  زةْطى )ى( ..(()

زةخاتة شَيط  )ية غةضةتايا >زوو وؾةى )ية غةضةتازا بة ثيطةواْةى )ز.ئةوضةمحإ(ةوة ، )ز.تاييب ذوغني( ، ٖةض
ضةَهى)غووإ(ى زةْطى )ز( ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيساو زةضباضةيإ زةَيَى :))  ية ئةدماَى غواْى )ز( زوو ظاوٍ 

 (4بةيةى زةطةٕ نة ثَيويػتيإ بة جيانطزْةوة ٖةية (( )
بَوضووْى ئَيُةف يَيطةزا ئةوةية نة ئةو وؾاْةي )ز.ئةوضةمحإ(بَو منووْةى)زةْطةطَوضنَى(َٖيٓاوْى ، بَوخَويإ  

زةضٓة شَيط ضةَهى )غووإ(ةوة ، ٖةضبَوية  ية بةؾى زووةَى باغةنةَاْسا ئاوضَإ يَيساوْةتةوة و  يَيطةزا تةْٗا 
ظ(ى زةقَيهى ؾيعطيسا  ، نة بة ظَاْى 1784هى غاَيى )ئةو ضاغتيية زة خةيٓة بةضزةغت نة  ية زةغتٓووغَي

)غاْا/عةواّ(ْووغطاوةو ية ثَيـ بٓياتٓاْى ؾاضى غًَيُاْيسا ، بةضٖةّ َٖيٓطاوة ، وؾةى)يةطةَيييا( ية بطى 
)يةطةَييسا(  ٖاتووة ، نة بَيطوَإ ٖاوتاى ئةو وؾاْةية نة )ز.ئةوضةمحإ(و)ز.تاييب( وةى تايبةمتةْسييةنى  

 ضى غًَيُاْي خػتووْيآْةتة بةضزةغت :ؾَيوةظا
 ئةو ٖةَيسةغتَى يةطةَيييا

 زةبَى : جوبطةئيٌ ئةخييا
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 ( 5ئةذواَيى ئوممةتى َٔ ضييا    )
 <ز ( :)ز.ئةوضةمحإ(  ية نَوتايى وؾةزا  ئةّ زوو منووْةيةى بَو)ز  <ت (و )ت  <زةضباضةى طوضيٓى )ز  - 2     

 (6نطت ()  >طزْةوةت ( )ن >ت(ةنة َٖيٓاوة: )ْةوةز 

 <يةطةَيس زَيِ(و)ْاوت زَيِٓ  <ز( َٖيٓاوةتةوة : )يةطةَيت زَيِ  <)ز.تاييب(يـ ئةّ منووْاْةى بَو طَوضيٓى )ت  
(  ئةوةى ئيُةف  تَيبيٓيُإ نطزووة ، ئةوةية نة ية 7غةضز زاططة() <ْاوز زَيِٓ(و ) غةضت زاططة 

ة ظَاْى )غاْا/عةواّ ( ْووغطاوة ، وؾةناْى وةى : ) زَي و ظ(ى زةقَيهى ؾيعطييسا نة ب1784زةغتٓووغَيهى غاىل 
 (  8تَي (و )زَيٓى و تَيٓى ( ثَيهةوة ٖاتووٕ و بةناضَٖيٓطاوٕ و وؾةى )بَوز(يـ ية بطى )بَوت( ٖاتووة )

ية زةغتٓووغى زةقيهى ؾيعطيى تطزا نة ٖةض ثيـ بٓياتٓاْى ؾاضى غًيُاْى ْووغطاوةتةوة  )تَئ(يةبطى )زَئ(و 
 ( 9نت(يةبطى)زَينت( و )تةََيَٓى ( يةبطى)زةََيَٓى(و )تةباضَى( ية بطى)زةباضَى())تَي

ية زةقيهى  ؾيعطيي تطيؿسا نة ٖةض ثيـ بٓياتٓاْى غًَيُاْى بةضٖةّ ٖيٓطاوة  )بَوز( ية بطى )بَوت( و 
 ( 10)ططز( ية بطى )ططت ( بةناضَٖيٓطاوٕ)

 ز( وةى زياضزةيةنى ؾَيوةظاضى غًَيُاْى بٓاغَيٓطَئ  <ت ( يإ )ت  <نةواتة ْانطَى طَوضيٓى زةْطى )ز 
 ٖةض ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا ، )ز ئةوضةمحإ ( باؽ ية: -3
 ( 11بةو( زةنات ) >قةو( ، )بةز  >و(  وةى:  ) قةز  >طَوضيٓى : )ز  -

ٖةضضى )ز.تاييب ذػني(يؿة زةضباضةى ؾَيوةظاضى غًَيُاْي ، باؽ ية : ))طَوضيٓى زةْطى)ت( بة زةْطى)و( ية : 
 ( 12)بَوت زَيِٓ           بَوو زَيِٓ (( زةنات  )

بةَياّ وةى ئَيُة تَيبيٓيُإ نطزووة ،  ية يةنَى يةو بةضٖةَاْةى نة ثَيـ بٓياتٓاْى غًَيُاْى بةضٖةّ َٖيٓطاوة: 
 وؾةناْى وةى :))
 )يَيو( يةبطى )يَيت(  -
 )بَوو( يةبطى )بَوت( -
 )زةوبةٕ( يةبطى )زةتبةٕ(  بةناضٖاتووٕ  -)ظَوضو نطز(  ية بطى )ظَوضت نطز(  - 

ٖةضوةى ضَوٕ، وؾةناْى وةى: )ؾةضاْت( و )ؾةضَت( و )خَوت( نة زةْطى )ت(يإ تيا ْةطَوضضاوة بة زةْطى )و(  
  (13، بةناضَٖيٓطاوٕ  (()

بةّ ثَييةو وةى زةضزةنةوَيت بَوَإ ، طةىَل يةو وؾاْةى نة ية ؾَيوة ظاضى غًَيُاْيسا خطاوْةتة شَيط ضةَهى 
)زةْطةطَوضنَى( ةوة ، ، بَوخَويإ ية ثَيـ بٓياتٓاْى ؾاضى غًَيُاْى يةوة  ٖةبووٕ و بةناضٖاتووٕ ، بَوية ْاؾَى 

غًَيُاْيسا بٓاغَيٓطئ و ْاوظةْس بهطَئ ، ٖةض وةى ضَوٕ وةى زياضزةى )زةْطةطَوضنَى(ى زةْط ية ؾَيوة ظاضى 
ْاؾؿَى  خبطَيٓة ْاو باظْةى ياغايةنى زياضى نطاوى طَوضيٓى زةْط ية ؾَيوة ظاضى غًَيُاْيسا ، ضوْهة وةى بَوَإ 

وة زةضنةوت ئةو زةْطاْة بَوخَويإ و  ية بٓةضةتسا  ، زةْطى ضةغةْى ْاو وؾةناْي خَويإ بووٕ ، ية ظاضووؾَي
 ظاضةناْى ظَاْى نوضزيسا ، ثَيـ ئةوةى ؾاضى غًَيُاْى  بٓيات بٓطَى 

ًَييةى نة ية يَيهَوَييٓةوةناْسا ، ياغاناْى زياضزةى )زةْطةطَوضنَى( ثَوؾيوياْة  ، ٖةْسَى ية  ٖةض ئةو ضةؾٓة يَي
ٕ( بةناضَٖيٓاوة ، وةى ية يَيهَوَيةضاْى  ْاضاض نطزووة نة ناتَى باغيإ ية طَوضاْةنإ نطزووة ، وؾةى)ظَوضجاضيا



 تَيطواْيَٓيهى ْوَى بَو ٖةضزوو زياضزةى )زةْطةطَوضنَى ( و)غووإ( ى زةْطى )ز( ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا
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غةضةتاييو ية فيًويوشى ى ظَاْى نوضزى حمةَةز ئةَني  71-69تَيطواْيٓةناْى) حمةَةز ئةَني ٖةوضاَاْى(زا  )ٍ 
 بةزى زةنةئ و  ئةّ وؾاْةؾى وةى منووْة َٖيٓاوةتةوة  : )) 1974ٖةوضاَاْى ضاثداْةى َةعاضيف بةغسا 

 و( بة)ظ( ثيؿإ زضاوٕ نةفنت    بةمنووْةى طَوضيٓى ) –نةوتٔ 
 ْاظ          بةمنووْةى طَوضيٓى )و( بة )ّ(و)ظ( ثيؿإ زضاوٕ         -ْاََى -ْاو

ٍَ( بة )ض( ثَيؿإ زضاوة                     -بةَيَى    بةضَى           بة منووْةى طَوضيٓى)
 ٕ زضاوٕ              ئايط         بة منووْةى طَوضيٓى)ط( بة )وى ، ى( ثيؿا -ئاويط  -ئاطط  
ًََى    بَيصة               -ب

( بة بَوضوْى ئَيُة نَونطزْةوةى ئةو وؾاْة ، ية شَيط 14بة منووْةى طَوضيٓى)ضةْس زةْطَى( ثيؿإ زضاوة ..(( )   
ًََيتةوة ، ضةَهى )زةْطةطَوضنَى (زا ، بَى َٖيٓاْى بةَيطة ، بَوضوْةنإ  ية باظْةيةنى زاخطاو و بَى ئةدماَسا زةَٖي

ضوْهة  غازةتطئ  ثطغياضنة يَيطةزا  ضووبةضوَإ زةبَيتةوة ، ئةو ثطغياضةية نة زةضباضةى ئةو وؾاْة ، زةثطغَى 
: بة ض  بةَيطةيةى وؾةناْى ضيعى يةنةّ  غيُاى ضةغةْايةتييإ ثَى ثَوؾطاوةو  وؾةناْى بةضاَبةضيؿيإ بة 

 يَيهةوتةيإ زاْطاوٕ ؟ 
يةو باغاْةى نة زةضباضةى زياضزةى )زةْطةطَوضنَى(ٕ ، بووضَيصْطاية و وةَياَيـ   نة ثطغياضَيهةو زةبوو

بسضايةتةوة ،  بةتايبةتى ية يَيهَوَييٓةوة ظاْػتييةناْسا ، بةَياّ وةى زياضة تا ئَيػتاف فةضاَوف نطاوة ، واتة 
تة شَيط ضةَهى )زةْطةطوضنى(وة ، ييهويةضامنإ بَي بةيطة منووْةيإ ية ظاضوو ؾيوةظاضةنإ  َٖيٓاوةو خػتوويآْة

ئةوةتا ية ْوَيرتئ يَيهَوَييٓةوةزا ، نة ْاَةى زنتَوضانةى )ضَونإ عةبسوَيا حمةَةز(ة ،  زةضباضةى زياضزةى 
)زةْطةطَوضنَى (  ية َْيوإ ؾَيوة ظاضةناْى ظاضَيهسا زةَيَى : )) زةْطَيو زةطَوضَيت بة زةْطَيهى تط ية ْاو ئاخَيوةضاْى 

(  ، ية بةض ضَوؾٓايى ئةّ ثَيٓاغةيةؾسا ، نَوَةَيَى وؾةى غةض بة ؾَيوةظاضى غًَيُاْى 15وة ظاضى ظاضَيهسا (()زوو ؾَي
ية غتووَْيهسا َٖيٓاوةتةوةو ية بةضاَبةضيؿياْسا و ية غتوَْيهسا ، ئةو وؾاْةى َٖيٓاوةتةوة نة ية ؾَيوة ئاخاوتٓى 

َيوةظاضى غًَيُاْى و وؾةى )تَيِ(ى بةناضٖاتوو ية ؾَيوة ظاضى طةضَياْسا بةناضزةَٖيٓطَئ ، وةى وؾةى )زَيِ(ى ؾ
( ، بَى ئةوةى ئةو ثطغياضة خباتة بةضزةَى يَيهَوَييٓةوةنةى  نة زةثطغَيت: بَو زةبَيت وؾةى )تَيِ(ى 16طةضَياْسا )

 طةضَياْى ية ئاناَى طَوضيٓى زةْطى )ز(ى وؾةى )زَيِ(ى غًَيُاْييةوة غةضضاوةى ططتبَى ّ؟!! 
ة وةى بَوَإ زةضنةوت  وؾةيةنى وةى) تَيِ ( ية ؾَيوةظاضةناْى نطَادمى خواضووزا  ثَيـ بٓياتٓاْى ؾاضى ضوْه

غًَيُاْى و ثَيو َٖيٓاْى ئةو ؾَيوةظاضةى ئةَطَو بة ؾَيوةظاضى غًَيُاْى ْاوزةبطَيت، بةناضٖاتووة ، تةْاْةت 
(، ٖةض بَوية بةالى 17ى )تَيِ(ى ٖيٓاوةتةوة)وؾةأٞ تٜ( )ئةمحةزى خاْى ( ية فةضٖةطةنةيسا بةضاَبةض وؾةى )

ئَيُةوة ئةو ضةؾٓة بَوضووْاْةى نة ية شَيط ضةَهى زةْطةطَوضنَيسا طةَياية زةنطَئ، بَوخَويإ زةنةوْة شَيط 
 ثطغياضى ظاْػتييةوة ، ضوْهة ئةطةض بة ثَيى ئةو بَوضووْاْة بَيت  ، ئةوا زةبَى  بَو ئةّ وؾاْةف :

 ئةََيَٓى       بوتطَيت :  )ت( طَوضضاوة بة )ز( و )ئة( – زةََيَٓى –تةََييَن 
 ئةباضَى                     بوتطَيت :  )ت( طَوضضاوة بة )ئة( –تةباضَى 
 ئةبَى                بوتطيت   :  )ت( طوضضاوة بة )ز(و بة )ئة( -زةبَى  -تةبَى  
 طوضضاوة بة )ية( يةغةض                     بوتطَيت    :  )ئة( –ئةغةض 
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بةَياّ ئةطةض ئةو ضاغتييةيإ ية طةَيسا خبطَيتة بةضزةغت نة  زةضى زةخات خوزى ئةو زةغتة وؾاْة ثَيهةوةو ية 
( ، ئةوا  طوَاْى تَيسا 18يةى زةقى بةضٖةّ َٖيٓطاوو ْووغطاوى ثَيـ بٓياتٓاْى ؾاضى غًَيُاْييةوة  بةناضٖاتووٕ )

ةَهى )زةْطةطَوضنَى( زةبَيتة ناضَيهى ْازضوغت وْاظاْػتاْة  ، ٖةض بَوية خوزى ْاََيٓى نة َٖيٓاْيإ بَو شَيط ض
ضةَهى )زةْطةطَوضنَى( بةطؿتى و بةو منووْاْةيةوة نة يَيهَوَيةضامنإ باغيإ يَيوة نطزووة ، يةالى ئَيُة زةبَيتة 

 ني ئةوا زةبَى بوتطَيت :جَيطاى ثطؽ ، ضوْهة  ئةطةض ئَيُة وةى زياضزةى )زةْطةطَوضنَى( يةو وؾاْة بطواْ
وؾةناْى وةى )قةز ، نةوتٔ، ، ْاو ، زَيِ( و  وؾةيةى ية وؾةناْى وةى)تةََيَٓى ، زةََيٓى  (و)تةباضَى ، زةباضَى(  

و )تةبَى ، زةبَى ( ، ية فةضٖةْطى ظَاْى نوضزيسا  بووْيإ ْةبووة و ية ئاناَى ئةو )زةْطة طَوضنَى(يةوة زضوغت 
ْى يةو جَوضةف ْاؾَى ية يَيهَوَييٓةوةى ظاْػتيسا جَيطاى ببَيتةوة َازاّ  بَوضووَْيهى بَى بووٕ ، زياضة بَوضوو

بٓةَايةو  ْاتواْطَى  ثاَيجؿيت ظاْػتاْةى بو بَٗيٓطَى  ، ٖةضبَوية بةالى ئَيُةوة ، وا ثَيويػت زةنات نة ئةو وؾاْة 
َاْى نوضزيسا ٖةياْة ، ية شَيطضةَهى بَوخويإ و بةو فَوضَة جياجياياْةياْةوة نة ية ؾَيوةظاضةناْى ظ

)زةْطةطَوضنَى( بَٗيٓطَيٓة زةضةوة و خبطَيٓة شَيط ضةَهى )جياواظى فةضٖةْطى( َْيوإ ظاضو ؾَيوةظاضةناْى ظَاْى 
نوضزيةوة ، ضوْهة َٖيؿتٓةوةيإ ية شَيط ضةَهى )زةْطةطَوضنَى(زا ، ْةى ٖةض ناضَيهى ْاظاْػتاْةية ، بةَيهو 

غةضٖةَيساْى ثطغى تطى ئةوتَو نة ضةؾٓة ئاَيَوظييةى بةو يَيهَوَييٓةواْة زةثَوؾٔ نة زةضباضةى زةؾبَيتة َايةى 
 ظاضو ؾَيوةظاضةناْى ظَاْى نوضزى ئةدماّ زةزضَئ 

ئةوةتا )ثطَوفيػوض ز. حمُس َعطوف فتاح(يـ ، يةناتَيهسا نة باؽ ية )زةْطةطَوضنَى( زةنات زةَيَى : )) يَيطةزا  
ية قػةى ٖةْسَى نةغسا زةطَوضَى بة زةْطَيهى تط ية قػةى خةَيهى تطزا بَى ئةوةى ئةّ طَوضاْة  زةْطَيهى وؾةيةى

ببَيتة َٖوى طَوضاْى واتاى وؾةنة ، بةواتايةنى تط ٖةَإ وؾة ية زوو فَوضّ يإ ظياتطزا زةبيٓطَى بةٖةَإ واتا ، 
ضى واف ٖةية ٖةضفَوضَة ية ظاضَيهى زيػاْةوة ٖةْسَى جاض ٖةضزوو فَوضَى وؾةنة ية يةى ظاضزا ٖةٕ ، جا

( يَيطةزاو بة ضطنطزْةوةى غةضدمُإ يةغةض )بووْى وؾةى فَوضَى جياواظ ية ظَاْسا نة 19تايبةتيسا بةناضزَى(( )
ٖةيََططى ٖةَإ واتإ( و )جاضى واف ٖةبَى ٖةض فَوضَة ية ظاضَيهى تايبةتيسا بةناضبَيت(، ية اليةى و بووْى ئةو 

)ظَوض جاض غٓووضى جوططافى َْيوإ زوو ظاضى ظَاَْيو تةواو ضووٕ و ئاؾهطايةو بةوة ئةو زوو ضاغتييةف نة : )
ظاضة ية يةنرتى جيا زةبٓةوة نة ٖةضيةنةيإ ياغايةنى تايبةتى ٖةية بَو ضابطزوو زضوغت نطزٕ يإ ية 

َة جياواظاْةى وؾةيةنيـ ( و خوزى ئةو فَوض20ٖةضيةنةياْسا فَوضََيهى زياضى نطاو بة جَوضَيو بةناض زَى (( )
بَوخَوى ، ية ئاناَى طَوضاْى ظَاْةوة زضوغت بوو بٔ و بووبٓة بةؾَيو ية زياضى نطزْى غٓووضى جوططافى ظاضَيو 

فةضٖةْطى( زاْةْطَئ و خبطَيٓة شَيط  -يإ ؾَيوة ظاضيو ، ئيرت بَو بة جَوضَيو  ية جَوضةناْى )جياواظى ييهػيهى 
 ضةَهى )زةْطةطَوضنَى( وة ؟

 
 

نةواتة  يَيطةزا ٖةض يةضبةضزةّ  ثطغَيهى فَوَْويَوشيسا ْني ، بةَيهو ضووبةضووى ثطغَيهى فةضٖةْطػاظيـ  
زةبيٓةوة،  ٖةضبَوية )ز. حمةَةز َةعطوف فةتاح(يـ نة ٖةض خوى ية شيط ضةَهى )زةْطةطوضنى(زا ئاوضى يةو 

ة طةيؿتووةتة ئةو بطوايةى نة ضاؾهاواْة وؾة فوضّ جياواظاْةى ْاو ظاضو ؾيوة ظاضةناْى ظَاْى نوضزى زاوةتةو
بًََيت : )) ضةْطة ٖةْسَى نةؽ واى بَو بطَيت نة ئةّ جَوضة طَوضاْاْة ناضى ظَاْةواْيية و زةتواَْى ية نتَيبَيهى 



 تَيطواْيَٓيهى ْوَى بَو ٖةضزوو زياضزةى )زةْطةطَوضنَى ( و)غووإ( ى زةْطى )ز( ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا
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فَوَْويَوجيسا بيسَوظيتةوة ، بةَياّ زةبَى بعاْني نة ناضى فَوَْويَوجى وضز  ، ية تَيطةيؿتٓى نةغَيهى ئاغايى بَى 
ياضى ثَيؿرتزا ْيية ، بةَياّ ٖةضنةغَى بة زواى ئةّ ؾتة ظَاْيةزا بطةضَى  ، يةنةجماض فةضٖةْطى زَيتة ياز ظاْ
( ييهوييٓةوة ظَاْيةنإ نونطزْةوةو ئاَازةنطزْةوةى ؾريوإ ذػني خوؾٓاو ؾريوإ َريظا قازض زةظطاى 21(()

 2010َونطيإ ٖةويري 
طوف فةتاح(خَوى ضاى واية نة : )) بَو ضاضةغةضنطزْى ئةّ باضةى زةضباضةى ئةّ ثطغةف ، ٖةض)ز. حمةَةز َةع

ية ئَيػتاى  فةضٖةْطػاظييةوة زةنطَى ، نة زةضواظةناْى فةضٖةْط فطاوإ بهطَى بة جَوضَيو نة بَو ٖةَوو 
 (22وؾةيةى ظاْياضى فَوَْويَوشى و غيٓتانػى و غيُاْتيهى ... ٖتس ظياز بهطى (()

و بوضووْةؾةوة نة باؽ ية )فةضٖةْط و ثطوغةى بة ييهػيُبووٕ( ية ظَاْى زياضيؿة ٖةض ية ضواْطةى ئة
نوضزيسا  نطابى وتطاوة : )) ئةطةضضى ئةّ طَوضاْة فَوَْويَوشياْة ... تةْٗا يةناتى ئاخاوتٓسا ٖةغتيإ ثَي زةنطَيت 

زةضواظةى فةضٖةْطى و تا ئَيػتا ية ْووغني و فةضٖةْطسا ضةْطيإ ْةزاوةتةوة ، بةَياّ ثَيويػت و ططْطة ية 
ٖةضيةى يةو وؾاْةزا ، ئاَاشة بة اليةْى فَوْةتيهيإ بهطَيت و ؾَيواظى زةضبطيٓة جياواظةناْيإ خبطيتة ضوو 

())23 ) 
ئةَة يةطةٍ ئةو تيبيٓييةى نة طةىل ية وؾة فوضّ جياواظةنإ ٖةضوةط ضوٕ ية ْووغيٓسا ٖاتووٕ ية 

ةى )ئةغةض : يةغةض( و )ئةططة : ئرية(و)ثطوى( وؾةى )تهةٍ : فةضٖةْطيؿسا جيطايإ بو نطاوةتةوة  وةى وؾ
 (24زطةٍ ، يةطةٍ( )

نةواتة وا  ثَيويػت زةنات ، ئةو وؾاْةى نة ية ظاضو ؾَيوة ظاضةناْى ظَاَْيهسا بة فَوضَى جياواظةوة  زةبيٓطَئ 
 ْى ظَاْة نوضزييةوةفةضٖةْطى ( ى َْيوإ ظاضو ؾَيوةظاضةنا –بَٗيٓطيٓة شَيط ضةَهى )جياواظى ييهػيهى 

 
بة واتايةنى تط ، ئةطةض بَوضووْةنإ ئةوة بَيت نة ية ئاناَى طَوضيٓى زةْطى وؾةيةنى غةض بة ظاضَيو يإ ؾَيوة 
ظاضَيو ية ظاضو ؾَيوةظاضَيهى تطى ٖةَإ ظَاْسا  ،  فَوضَى جياجياى وؾة بةٖةَإ واتا زضوغت بووبٔ و   ٖةض 

ٔ ية ثَيو َٖيٓاْى غيُاى ظاضَيو يإ ؾَيوةظاضَيو و تةْاْةت بةؾساضيـ بٔ ية ئةو فَوضَة جياواظاْةف ، بةؾساضب
 -زياضى نطزْى غٓووضى ظاضَيو يإ ؾَيوة ظاضَيو ، ئةوا ؾياوتط ئةوةية خبطَيٓة شَيط ضةَهى  )جياواظى ييهػيهى 

ط ضةَهى فةضٖةْطى(يةوة ، بَو منووْة ٖةض زوو وؾةى )غووض /غَوض( يإ )بةَيَى /بةضَى( نة ية شَي
)زةْطةطَوضنَى(زا زاْطاوٕ ، بَو خَويإ  بةؾساض زةبٔ  ية زياضى نطزْى  غٓووضى جوططافى ظاضَيو يإ ؾَيوة ظاضَيو 
 -، نةواتة زةبَى ية شَيط ضةَهى )زةْطة طَوضنَى( بَٗيٓطَيٓة زةضةوةو خبطَيٓة شَيط ضةَهى )جياواظى ييهػيهى

بَو ٖةضزوو فَوضَى )غووض / غَوض( ، ْاتواْطَى ظاْػتاْة ئةوة فةضٖةْطى(يةوة ، ئةَة غةض باضى ئةوةى نة 
زةضخبطَى  نة ية بٓةضةتا  غةض بة ض ظاض يإ ؾَيوة ظاضَيو بووٕ و ناّ فَوضَةيإ ية ئاناَى طَوضاْى زةْطةوة 
زضوغت بووة ،  ئةوةتا خوزى وؾةى )غووض( نة وةى فَوضََيهى ؾَيوة ظاضى غًَيُاْى خطاوةتة بةضزةغت ، 

ظَاْةوإ( ، ية زوو زةقى ثَيـ بٓياتٓاْى غًَيُاْيسا بةناضٖاتووة ، بَوية  123اَبةض وؾةى)غَوض(ى ٖةويري )ٍ بةض
ئةطةض بَوضووْةنة ئةوةبَيت نة  بَو ئَيػتا بة ٖةيََططى غيُاى ؾَيوة ظاضى غًَيُاْى زابٓطَيت ، ٖةضوةى ضَوٕ 

ت و ٖةضزوو ْاوضةنةف بة ضةقى ْاوضة زازةْطَئ ية وؾةى )غَوض( بة ٖةيََططى غيُاى ْاوضةى ٖةويَيط زازةْطَي
ٍَ فَوضَةناْى تطى ئةو وؾاْةى ئاوضَإ ىَل 25نطَادمى خواضووزا ) ( ، ئةوا ضاغترت ئةوةية ئةو زوو فَوضَةف يةطة
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فةضٖةْطى( َْيوإ ظاضو ؾَيوةظاضةناْى ظَاْى نوضزييةوة ،  -زاْةوة  بَٗيٓطَيٓة شَيط ضةَهى )جياواظى ييهػيهى
وةتا )ز.غةباح ضةؾيس(يـ ضا ى واية نة : ) بة ثَيي تَيوضى ؾةثَويةنإ ئةو ْاوضاْةى زةنةوْة َْيوإ ؾةثوٍ ئة

ؾهاْسْى زوو ؾَيوة ظاض، غيُاى ٖةضزوو ؾَيوة ظاضةنة ٖةَيسةططٕ و فَوضَى جياواظى وؾةنإ تياياْسا بة غيُاى 
 زيايَيهيت زةْاغَيٓطَئ ، ٖةضبَومنووْة :

 خيٓسٕ        ية ٖةويَيط    
 ية نَوية             خوْسٕ    ؾهاْسْى ؾةثَويةنإ    

 ية غًَيُاْى         خوَيٓسٕ 
( زياضة يَيطةزا ، ثطغياضيـ  ية ٖةضزوو  26ئةو وؾاْة بَوخَويإ زةضٓة فةضٖةْطى ظاضو ؾَيوةظاضةناْةوة ()

طَى ، بةو ثَييةى ْووغةضامنإ  ية شَيط ْيؿاْةى )زة(و)ئة(ى نطزاضى ضاْةبطزوو ضابطزوى بةضزةواَيـ  زةن
(،  بة بَوضووْى ئَيُةف يَيهةوتةى ْيؿاْةى )ئة(ية 27ضةَهى )زةْطة طَوضنَي (زا  باغيإ يَيوة  نطزووٕ )

ْيؿاْةى)زة( ثةيوةغتة بةو زياضزةيةوة نة يَيهَوَيةضامنإ بة زياضزةى)غووإ( ْاغاْسووياْة ، ْةى بة زياضزةى 
و تَيطواْيٓى تايبةت و ْوَيؿُإ ٖةية زةضباضةيإ، بَوية ية بةؾى زووةَى باغةنةَاْسا ئاوضَإ )زةْطةطَوضنَى(وة 

 يَيساوْةتةوة  
 
 

 بةؾى زووةّ : زةْطى )ز( ية شَيط ضةَهى )غووإ(زا :
        
زى نة وةى ئاؾهطاية زياضزةى )غووإ( ى زةْطى )ز( يةنَيهة يةو زياضزة  فَوَْويَوشياْةى ظَاْى نوض       

ٍَ ئةوةؾسا  ٖةضوةى )ز.ئةوضةمحاْى ذاجى َاضف( بَوى  غةضدمى طةىَل ية يَيهَوَيةضامناْى ضانَيؿاوة ، يةطة
ضووة نة : )) بةضاغتى غووإ و  تَى ضووْى )ز( ضووْهطزْةوةو يَيهَوَييٓةوةى تةواوى زةوَى ضوْهة ية 

وو يةو زياضزةية زةنةيٓةوةو  (  بَوية ئَيُةف يَيطةزا  ض28ظَوض ؾوَيٓى وؾةزا  زةقطتَى (()
تَيطواْيٓةناْيؿُإ  ظياتط ية غةض زوو ؾوَيٓى )غووإ( ى زةْطى )ز( ضطزةنةيٓةوة نة  يةّ زووثاضةزا  

 زةيارمةيٓة ضوو :
 ثاضى يةنةّ : غوواْى زةْطى )ز(ى ثَوغتجَوظيؿٓى )زا( :  

ذاجى َاضف( نة بة )تَيطووٕ( ْاوى زةضباضةى ئةّ زياضزةية ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا ، )ز ئةوضةمحاْى 
 ٍَ زةبات ، زةَيَى : ))ظَوض جاض ئةوة  بةض طوَى زةنةوَى نة زةْطى )ز( ْاوتطَى ياخوز نًَوض زةنطَى وةى )َٓا
ٍَ( .......ية باضةى قَوْاغةناْى تَيطووْى ئةو جَوضة )ز(اْةوة ، ئةوة زةخةيٓة بةض ضاو نة  ية بطى )َٓسا

اْيسا جطة ية وؾةى )ضةٕ (ْةبَى ، ئةو )ز(اْةى وتووة ،...... غةضْخ )ْاىل( ية غةضجةَى ؾيعطةن
ضانَيـ ئةوةية تَيطووْى ئةّ زةْطة ظَوض بة خَيطايى جَيطط بوو ، ئةوةتة )ْاىل( ية تانة وؾةيةنسا 

ياْسا   60غوواْسوويةتى ، نةضى )َةذوى( نة َاوةيةنى نوضت بة زواى )ْايي(زا زَى ، ثرت ية %
 (29قطتاْووْى (( )

 



 تَيطواْيَٓيهى ْوَى بَو ٖةضزوو زياضزةى )زةْطةطَوضنَى ( و)غووإ( ى زةْطى )ز( ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا
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 غةضةتا ئةوةى يةو تَيطواْيٓاْةى )ز ئةوضةمحإ(زا زةبَيتة جَيطاى غةضدمُإ ، ئةو ضةؾٓة ثَوؾيٓةى
زياضزةى )غووإ(ى زةْطى )ز(ية  بة  ؾَيوةظاضى غًَيُاْي ،  ٖةضبَوية  ية بةضٖةَى ؾيعطيى غةضبةو 
ؾَيوةظاضة ؾسا  ، بة زواى غةضةتاناْى  غةضٖةَيساْى ئةو زياضزةيةزا  طةضاوة و يةو طةضاْةؾيسا تةْٗا 

ٌَ بووة و ئاوضى ية )ْاىل(و )َةذوى( زاوةتةوة ، نة  بةالى ئَيُةوة ، طةضإ و ئاوضزا ْةوةيةنى ْاناَ
ٍَ زةزةئ  ،  ئةدماََيهى ظاْػتيؿى يَيٓةنةوتوتةوة ، بوية ية ثَيٓاو طةيؿنت بة ٖةْسَى ضاغتى ، ٖةو
غٓووضى طةضإ و  ئاوضزاْةوة نةَإ ية زياضزةى غوواْى زةْطى )ز(  فطاواْرت بهةئ ، بة  ؾَيوةيةى نة 

قاْةف يةخَوي بططَي نة ية قَوْاغةنةى ئةواْسا و ية ية )ْاىل( و )غامل(ةوة زةغت ثَى بهات و ئةو زة
ثَيـ ئةواْيؿساو  تةْاْةت  ية ثَيـ بٓياتٓاْى ؾاضى غًَيُاْيؿةوة  بةضٖةّ َٖيٓطاوٕ و بة ْووغطاوى 
يةبةضزةغتسإ ، تا بتواْني ناًََرتو ظاْػتاْةتط ية زياضزةى غوواْى زةْطى )ز( بة طؿتى و غوواْى 

 ى )زا( بةتايبةتى ، بسوَيني  زةْطى )ز(ى ثَوغتجَوظيؿٓ
غةضةتاف زةضباضةى غوواْى زةْطى )ز(  الى )ْاىل( ، ئةو بَوضووْةى )ز. ئةوضةمحإ ( ، بة زضوغت 
ْاظاْني نة زةَيَى : ))  )ْاىل( ية غةضجةَى ؾيعطةناْيسا جطة ية وؾةى )ضةٕ (ْةبَى ، ئةو )ز(اْةى 

 ( 30وتووة (( )
وؾةى )ضةٕ( ، ية طةىَل ؾوَيٓى زةقةناْيسا  غوواْى زةْطى )ز(  ضوْهة ية الى )ْاىل( يـ ، جطة ية

بةزى نطيت بة تايبةتى غوواْى )ز(ى  ثَوغتجَوظيؿٓى)زا(زا  نة ٖةض )ز.ئةوضةمحإ( خَوى ، ية شَيط 
ية زيايا(ى بَو  <ية غةضَايا( و )ية زْيازا  <ضةَهى )زةْطةطَوضنَى(زا ،  منووْةى وةى )يةغةضَازا 

بَى ئةوةى يةوَيسا و بَو ٖةَإ َةبةغت ئاوض ية )ْاىل( و )َةذوى( بساتةوة ، زياضة  َٖيٓاوةتةوة ،
َٖونةؾى ٖةضئةوةبووة نة  ٖاتٓى زةْطى )ى(ةنةى بة طَوضيٓى زةْطى )ز( زاْاوة ، ْةى بةَٖوى ضووْة 
غةضيةنى زوو بعوئ )ا( ثاف غوواْسْى زةْطى)ز(ى )زا( ، ئةَة غةضباضى ئةوةى نة ٖةضوةى 

َيةضاْى تط تَيبيٓى ئةوةى ْةنطزووة  نة الى )ْاىل(و الى )َةذوى(و ؾاعرياْى تطيـ، ية ٖةْسَى يَيهَو
 ؾوَيٓسا خوزى ثَوغتجَوظيؿٓى )زا(نةف قطتَيٓطاوة

: )) ئةوةتا )َةغعووز حمةَةز( طةىَل ثَيـ )ز.ئةوضةمحإ( زةضباضةى غوواْى زةْطى )ز(ى )زا( وتوويةتى
اىل ئةّ فةْسةى بةناضَٖيٓاوة ، يةو بةيتةزا نة يَيطة باغى  زةنةئ ، ضوْهة ثَيـ َةالى طةوضةو ظَيوةض، ْ

ئةَيؿيإ جَيطَوضنَيى بة بعويٓى )ا( نطزووة ية وؾةييهيةوة بو وؾةيةنى تطى بةتةواوى وةى 
 بةيتةنةى ظَيوةض، زياضة بةيتةنة وةٖا بووة ، بةَياّ نَيـ و قافية طَوضيويةتى :

ٍَ ؾاييهةضاْا بَى زة  ْو و زاو يةطة
ئةّ بعوَيٓةى )ؾاييهةضاْا(ف وةى ٖيٓةنةى بةيتى ظَيوةض، نوضت نطايةوةى )ؾاييهةضاْسا(ية نة ظَوض 
باوة ية ؾَيوة ئاخاوتٓى غًَيُاْى ، ْاىل ية ظَوض جَيطةزا بة يةٖحةى خةَيهةنة ضةفتاضى نطزووة ية ؾيعطزا 

 وةى نة زةَيَى :
 ثةضةيي ثةضضةَى و ثطضى غيا 

 اْطةؾةوة و نومَلى تياٖةض زةَيَيى َ
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ئةّ )تيا(ية نوضت نطايةوةى )تَيسا(ية ، بة ثَيي زةغتووضى تَيربزْى زةْطى )ز( ية ؾَيوة ئاخاوتٓى 
( زياضة جطة ية ٖةضزوو وؾةى )ؾاييهةضإ(و)تيا( نة )َةغعووز حمةَةز ( وةى بةَيطةى 31غًَيُاْى (( )

َوخَوَإ تَيبيٓى ئةوةَإ نطزووة نة يةّ ؾوَيٓاْةى غوواْسْى زةْطى )ز( ى الى)ْاىل( َٖيٓاوْى، ئَيُةف ب
 (:32تطى ْاو زةقةناْيسا،  ٖةَإ زياضزةى غوواْسْى زةْطى )ز( بة زى ٖاتووة )

 الفى زةَى تَو ، غوْطة ية زةَيا بو، بة )عُسا(   - 
ٍَ ضةْطة بَى بة ئاوو بة ضاوا بها عبووض  -  ز
 ية فةجطى ثايعى ثريى بةياْى زا تةعبري   -
 خؤؾا ِضةْسَى ية زْيا بَى َوباالت و َوجةِضِضةز بَى   -          

يَيطةزا مباْةوَى و ْةَاْةوَى ، ئةو ثطغياضة يةالَإ غةضٖةَيسةزات  نة زةثطغَى : ئايا ئةو ضةؾٓة 
غوواْسْةى )ز(ى ثَوغتجوظيؿٓى )زا( و تةْاْةت خوزى)زا(نةف ، ئاناَى الزاَْيهى ظَاْى و بةناضَٖيٓاْى 

ةى ئاخاوتٓى ضَوشاْةى خةَيهى غًَيُاْى بووة ، وةى )َةغعووز حمةَةز( بَوى ضووة ؟ ضوْهة ْة ؾَيو
خوزى )َةغعووز حمةَةز( يةوَيساو ، ْة يَيهَويةضاْى تطيؿُإ ، تا ئَيػتاو َٖيٓسةى ئَيُة ئاطازاضبني ، 

اْى غًَيُاْي  ية  بةبةَيطةوة زياضزةى غوواْى زةْطى )ز(ى )زا(يإ ية ئاخاوتٓى ضَوشاْةى زاْيؿتو
غةضزةَى )ْايي( و زواى ْاييؿسا ، ْةخػتووةتة بةضزةغت و تةْٗا ية زةقى ؾيعطييسا باغيإ يَيوة 

 نطزووة 
زياضيؿة نة ئةّ ثطغياضة بَوخَوى ، زةبَى ببَيتة ثطغَيهى غةضةنى ية باغَيهسا نة زةضباضةى غوواْى 

ية ئَيُة يةّ يَيهَوَييٓةوةيةزا ، ْةَاْتواْيوة وةى زةْطى )ز( بَيت ية ؾَيوة ظاضى غًَيُاْيسا ، ٖةض بَو
ًَيٓةوة ، بةَيهو  ية باغةناْى زواتطزا ، وضزتطو  يَيهَوَيةضاْى تط خَوَاْى يَي الزةئ و بَى وةَياّ بيَٗي

 ظاْػتاْةتط ٖةوَيى وةَياَساْةوةى زةزةئ 
نة )ز ئةوضةمحإ( ية شَيط  ٖةضضى زةضباضةى غوواْى زةْطى )ز(ة ية  وؾةى )ضةْس(يؿسا الى )ْاىل( ،

(  و )ز.تاييب ذوغني( يـ ية شَيط ) ياغاى طَوضاْى 33ضةَهى )تَيطووٕ(  غةضدمى بَو ضانَيؿاوئ )
نَوْػٓةْاْتةناْسا( زايٓاوةو  بةاليةوة طَوضاْى وؾةى )ضةْس(بة )ضةٕ( ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا  

   (34ٕ( ة ْةى غوواْى )ز( ) <يَيهةوتةى طَوضاْى ) ْس 
ئةوا  ئةو تَيبيٓية ية الَإ طةالية بووة نة ية ٖةْسَى بةيتى ْاو زيواْةنةى) ْاىل( زا  ٖةضزوو وؾةنة 

 ْووغطاوٕ  وةى ئةّ بةيتاْة :
 زْيا َةذةيًى نةوٕ و فةغازَيهة ذيعو زوٕ

 (35َةعًووَة ضةٕ بة ذيًةية عةيياضة ضةْس زةَية )
 **************** 

 ض تةختى نطابَىزةعواى ئوَةضا ضةْسة يةغة
 ( 36ضةْس خوَئ نة ضشابَيت و ض خوَيٓى ْةضشا بَيت )

ئةوةى يةو زوو بةيتةؾسا زا زةبَيتة جَيطاى غةضدمُإ ، ئةوةية نة ية بةيتى يةنةَسا  )ضةْس(ى  
زووةَيـ زةبَى ٖةض )ضةٕ( بَيت ، بَوية زةبوو بة )ضةٕ ( بٓووغطاية َازاّ  يةنةَيإ ضَوٕ 



 تَيطواْيَٓيهى ْوَى بَو ٖةضزوو زياضزةى )زةْطةطَوضنَى ( و)غووإ( ى زةْطى )ز( ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا
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خوَيٓطاوةتةوة وا ْووغطاوة  ، ضوْهة ئةطةض بة)ضةْس( خبوَيٓطَيتةوة ئةوا  زوو نَوْػٓاْتى ْةبعواو 
 بةزواى يةنسا زَئ ، نة ئاواظةنة يةْط زةنةٕ و ضةواْى خوَيٓسْةوةنة ططإ زةنةٕ 

طَيتةوة  ية زَيطى يةنةَى بةيتى زووةَيؿسا )ضةْسة( ضاغت ْووغطاوة و زةبَى ٖةض بة )ضةْسة(  خبوَيٓ  
 بةالّ )ضةْس(ى زَيطى زووةّ زةبَى بة )ضةٕ( خبوَيٓطَيتةوة 

نةواتة خوزى زياضزةى غووإ و ْةغوواْسْى زةْطى )ز( ية وؾةى )ضةْس(زا و ية ْاو زَيطة 
ؾيعطييةناْياْسا، ثةيوةْسى بة خوَيٓسْةوةياْةوة ٖةية ، واتة زياضزةى غوواْى)ز( يَيطةزا  يَيهةوتةى 

 زةقةنةية  بٓياتى ئاواظةيي
ٖةض يَيطةوة ئةطةض ئاوضَيو ية زةقة ؾيعطييةناْى )غامل(يـ بسةيٓةوة ، ئةوا ئةو ضاغتيية زَيتة 
بةضزةغتُإ نة ْةى ٖةض زياضزةى غوواْى)ز(ى )زا( يةالى زةبيٓطَى ، بةَيهو غووإ و تياضووْى خوزى 

ة غيُايةى ية غيُاناْى ؾَيواظة )زا(نةف يةالى ، بة ضازةيةنى ئةوتَو غةضْخ ضازةنَيؿٔ  نة  زةنطَى ب
ؾيعطييةنةى زابٓطَيت ،  ٖةض بَو منووْة، يةطةىَل ية زةقةناْيسا ، ٖةضوةى ضَوٕ وؾةى )ية زَيسا(ى 

ٍَ(و )ية زمَلا(و)ية زَييا(ؾى بةناضَٖيٓاوة ) (  بة ٖةَإ ؾَيوةف )ية 37بةناضَٖيٓاوة ، ية ٖةَإ ناتسا )ية ز
 ( 38ٓةّ(ى بةناضَٖيٓاوة)غيٓةَسا( و ية )غيٓةَا( و )ية غي

طوَاْيؿى تيازا ْية نة يَيطةؾسا و بَو )غامل( يـ ، ٖةَإ ثطغياض زَيتةوة بةضزةممإ نة زةثطغَى : ئةّ 
زياضزةية الى )غامل( ية نوَيوة غةضضاوةى ططتووة ؟ وةى ثَيؿرتيـ ومتإ ئةّ ثطغياضة بَوخَوى 

وةالَيإ ْةزاوةتةوة ، ٖةضوةى ضَوٕ ٖيض ثطغياضيهى ططْطةو تا ئَيػتا ٖيض يَيهَوَيةضَيهُإ 
يَيهَوَيةضَيهيؿُإ تا ئَيػتا بةَيطةى ئةوةيإ ْةخػتووةتة بةضزةغت نة  ثَيُإ بًََى زياضزةى )غووإ (ى 

 زةْطى )ز(ى )زا( ضَوٕ و نةى ية ؾَيوةظاضى غًيُاْيسا زةضنةوتووة ؟
َوَييٓةوةنةى )خَوزظنَو( زةزةيٓةوة نة ية غاَيى يريةزا و بَو وةَياَى ئةو ثطغياضاْة ، غةضةتا ئاوض ية يَيه

زا بًَاونطاوةتةوة و َٖيٓسةى ئَيُةف  ئاطازاضبني  تا ئَيػتا ْةبووةتة جَيطاى بايةر ثَيساْى 1857
يَيهَوَيةضامنإ ، ئةَة يةناتَيهسا نة بةٖاى تايبةتى خَوى ٖةية ، ض ية بواضى ظَاْةواْيسا بَيت يإ ية 

( ئةوةى يةو يَيهَوَييٓةوةيةزا بووةتة جَيطاى غةضدمُإ ، زوو تَيطواْيٓى 39)بواضى ئةزةبيسا بَيت 
 )خَوزظنَو( ية نة ثةيوةْسيإ بة باغةنةَاْةوة ٖةية  

 le  locativeتَيطواْيٓى يةنةّ : ئةوةية نة بةالى) خَوزظنَو(وة: )) ئاوةَيهاضى ؾوَئ 
و يةٖةَإ ناتيؿسا ثَوغتجَوظغيوْى  ية زَوخى ناضايى ثَيهسى ، نة )ية( ى ية ثَيؿسا زَيت 

postposition   )زة(da ()) 40ى ية زوا زَيت ) 

زةضباضةى ئةّ تَيطواْيٓةى )خَوزظنَو( ف )فةضٖاز ؾانةىل( زةَيَى: )) ئةمحةز ثاؾا ية قػةناْيسا ية زواى 
ت زةنات نة ثطيجَوظيػيوْى )ية(وة ، ثَوغتجَوظيػيوْى )زة( ى بةناضَٖيٓاوة ، خَوزظنَويـ ئةوة جةخ

ثَوغتجَوظيػيوْى )زة( بة زواي )ية( زا زَيت ، باوةض ْانةّ َةغةيةنة ئةوة بَيت ، ثاؾا وؾةنةى خطاث 
طَونطزبَيت ، ضوْهة ية ٖةَوو جَيطةيةنسا ئةَة زووباضة زةبَيتةوةو ٖةضوةٖا ئةوةف زةظاْني نة ثاؾا 

َطَوزا ثَوغتجوظيػيوْى )زا( جَيطةى ظووضبةى ضغتةناْى بة ْووغيٓيـ زاوة بة خَوزظنَو، ية نوضزي ئة
( ئةوةى يَيطةزا غةيط زةبيٓطَى و زةبَيتة جَيطاى غةضْخ ، ئةوةية نة ْة 41)زة(ى ططتووةتةوة(( )
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)خَوزظنَو( و ْة )فةضٖاز ؾانةيي(نة ثَيؿةنييةنى بَو وةضطرياْةنة  ْووغيوةو  ْة ) ْةجاتى 
ضطَيطاوةتة غةض ظَاْى نوضزى ، وضزْةبووٕ ية عةبسويال(ف نة يَيهَوَييٓةوةنةى بة ثَيؿةنيةوة وة

خوَيٓسْةوةى زةقةناْى )ئةمحةز ثاؾا(ى بةضزةغتياْسا ، ضوْهة بةئاؾهطا زياضة نة )ئةمحةز ثاؾا( ية 
منووْةناْيسا ، ٖةض وةى ضوٕ )ية ئةواْسة(ى بةناضَٖيٓاوة ، )ية ئةواْسا( ؾى بةناضَٖيٓاوة  بى ئةوةى 

 (  42َيبيٓى نطابَيت )يةاليةٕ ئةو غَى ْووغةضةوة ت
ئةَة غةضباضى زةضى ثى ْةنطزْى  بةناضَٖيٓاْى )زا( ية ضغتةناْى وةى )ية ناّ جةْطةَيسا نةوت 

 (43ضاوثَيهةوت( و) زاْيؿني ية زوناْسا(  و )ية غاَيى ططاْيهةزا(ٍ )
يةوةف غةيطتطئةوةية نة ) ْةجاتى عةبسويال( ية وةضطَيطاْى زةقة  فةضةْػييةنةزا ، )زا(ى غةض  

( نة بة ضووْى ية ضغتةناْى ئةمحةز ثاؾازا ٖاتووٕ 44)زوناْسا(و)ططاْييةنةزا(ى ْةْووغيوةتةوة  )
 ( واتة ٖةض بَوخَوى قطتاْووْى 45)
بةضزةغت ، ئةوةية نة ية ْاوةضاغتى غةزةى ْوظزةزا و بةّ ضةْطة ، ئةو ضاغتييةى جاضى يَيطةزا زَيتة  

ٍَ )زة( بةناضٖاتووة ، نة  ية ظَاْى ئاخاوتين زاْيؿتواْى ؾاضى غًَيُاْيسا ، ثَوغتجَوظيؿٓى )زا( ية ثا
ًَا( زةضنيإ ثَى  بَوخَوى  ضاغتييةنةو  ْة )خَوزظنَو( و ْة) فةضٖاز ؾانةىل( و ْة )ْةجاتى عةبسوَي

 اْى تطيؿُإ باغيإ يَيوة نطزووة نطزووةو  ْة ْووغةض
تَيطواْيٓى زووةّ :  ئةوةية نة ٖةض يةْاو ئةو ضغتاْةزا نة )ئةمحةز ثاؾا( خػتووْيةتة بةضزةغت 

 (:46)خَوزظنَو( ، ئةّ زوو ضغتةية زةبيٓني )
 ذةوظَيهى بة فواضة ية ْيوةضاغتا  -
 بة ٖةَوو اليةنا زةطًَى -
ًَا(و وةى زياضيؿة زةْطى )ز(ى )زا(يإ ت  يا غووَيٓطاوة و زيػاْةوة  ْة )خَوزظنو( و ْة )ْةجاتى عةبسوَي

 ْة )فةضٖاز ؾانةىل( تَيبيإ نطزووة و ْة ْووغةضاْى تطيؿُإ باغيإ يَيوة نطزووة 
بةّ ثَيية ضاغتييةنى تط نة يَيطةزا زةتوائ بيدةيٓة بةضزةغت ، ئةوةية نة ٖةض ية ْاوةضاغتى غةزةى 

اخاوتٓى خةَيهى غًَيُاْيؿسا ، زياضزةى )غووإ(ى زةْطى )ز(ى )زا( بووْى ٖةبووة  َْوظزةزاو ية ظَاْى ئ
ٖةضوةى ضَوٕ ية زةقة ؾيعطييةناْى )ْاىل(و)غامل(زا زةبيٓطَى ، نةواتة زةنطَى يَيطةزاو بَو يةنةجماض 

اْةى وةى بةَيطةى بووْى زياضزةى غوواْى زةْطى )ز(ى ثَوغتجَوظيؿٓى )زا( ية ظَاْى ئاخاوتٓى ضَوش
خةَيهى غًَيُاْيسا و ية غاَياْى زةوضوبةضى ْيوةى يةنةَى غةزةى ْوظزةزا ، بيدةيٓة بةضزةغت 

 يَيهَوَيةضامنإ ، ضوْهة تا ئَيػتا  تةْٗا  ية زةقى ؾيعطيسا  بةَيطةى بووْى زياضزةنة َٖيٓطاوةتةوة
ٍَ ٖةْسَى  ثطغياضى تطزا ، زَي ٓةوة بةض زةممإ و بة ثَيويػتى بيطوَإ يَيطةزا ثطغياضةنةى ثَيؿوو ، ية ثا

 زةظاْني  وةَياَيإ بسةيٓةوة ،  وةى ئةّ ثطغياضاْة: 
ئايا جطة ية ؾيعطو جطة ية زةقةناْى  ْاو يَيهَوَييٓةوةنةى )خَوزظنو( ، ٖيض زةقَيهى تطى ْيوةى  -1

ٕ يةنةَى غةزةى ْوظزة ، يةبةضزةغتساية نة تا ئَيػتا يَيهَوَيةضامنإ وةى بةَيطةى غووإ  يا
 ْةغوواْى زةْطى )ز( ى )زا( ئاوضيإ ىَل ْةزابَيتةوة ؟



 تَيطواْيَٓيهى ْوَى بَو ٖةضزوو زياضزةى )زةْطةطَوضنَى ( و)غووإ( ى زةْطى )ز( ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا
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ئايا خوزى زياضزةنة خَوى ، تايبةت بووة بة ؾَيوة ظاضى غًَيُاْييةوة ؟، تا يَيهَوَيةضَيهى وةى  -2
ًََى : )) ئةّ غوواْة نة تايبةتى ثيتى )ز(ى ئاخاوتٓى )غًَيُاْي(ية  )َةغعووز حمةَةز( وا ىَل بهات ب

 (47ظَاْى نوضزي بػةثى (() ، ْابى بةغةض ٖةَوو

ئايا غوواْى زةْطى )ز(ى )زا(  ية ظَاْى ئاخاوتٓةوة  ٖاتووةتة ْاو زةقى ؾيعطي باَياوة  يإ بة   -3
 ثَيطةواْةوة ية زةقى ؾيعطييةوة نةوتووةتةوةو ضووةتة ْاو ظَاْى ئاخاوتٓةوة ؟

ظاْياضى ٖةية تا بياْهةيٓة بةَيطةى  زياضة يَيطةزاو بو وةَياَساْةوةى ئةو ثطغياضاْة ثَيويػتُإ بة ٖةْسَى
جَيطرينطزْى بَوضووٕ و تَيطواْيٓةنامنإ ، بة تايبةتى ئةو ظاْياضيياْةى نة يَيهَوَيةضامنإ ئاوضيإ 

 يَيٓةزاوْةتةوة ، وةى ئةّ ظاْياضيياْة :
 ْةقؿبةْسى(:ظ(ى ثةخؿاْى)يوببةيعةقاييس(ةنةى)َةوالْا خاييسى 1919يةنةّ :زةغتٓووغَيهى غاىل) 

ئةوةى يةّ زةقةزا  تيبيٓيُإ  نطزووة  ، ئةوةية نة زةْطى )ز(ى ثَوغتجَوظيؿٓى )زا(ى  تيا ْةغووَيٓطوة 
( 48بةَيهو ية ٖةْسَى ؾوَيٓسا خوزى )زا(نة قطتَيٓطاوة  ، وةى : )) ضةْط ية َابةيٓى غووضو غجى (( )

ظ(ى ٖةَإ زةقسا ، بةّ ؾَيوةية ٖاتووة 1877) ئةَة ية ناتَيهسا  نة ٖةَإ ضغتة ية زةغتٓووغَيهى غاَيى
( نة وةى زياضة )زا(ةنةى  تيازا ْةقطتَيٓطاوة ، بة 49)) ضةْطى ية َابةيٓى غووضو غجيساية(( )

ظ( نة بطيتني ية : ))ية عوَطى 1819ثَيطةواْةؾةوة ، ئةّ زوو ضغتةي تطى  ْاو زةغتٓووغةنةى غاىل)
ظ( بةّ جَوضة 1877( ، ية زةغتٓووغةنةى غاَيى )50ازا جايعة..(( )خَوتسا (( و )) ضاوثَى نةوتٓى ية زْي

(  واتة )زا (نةيإ  تيازا  51ٖاتووٕ : )) ية ٖةَوو عوَطى خَوت(( )) ضاوثَيهةوتٓى ية زْيا جايعة(()
 قطتَيٓطاوة 

ى غةزةى نةواتة جاضى يَيطةزا زةنطَى ئةو ضاغتيية خبةيٓة بةضزةغت نة ثَوغتجَوظيؿٓى )زا( ية غةضةتاناْ
ْوظزةزاؾسا و ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا بةناضٖيٓطاوة ، نة ضاغتييةنةو جاضَيهى تط ئةو بَوضووْةى )فةضٖاز 
ؾانةىل( ثَى ضةت زةنطَيتةوة نة بةاليةوة ية ْيوةى يةنةَى غةزةى ْوظزةزا  ثطيجَوظيؿٓى )زة( ية بطى )زا( 

ٍَ ئةو 52)زا( جَيطةى )زة(ى ططتووةتةوة(( )بةناضٖاتووةو : ))ية نوضزي ئةَطَوزا ثَوغتجوظيػيوْى  (  ئةَة ية ثا
ضاغتييةؾسا نة ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا و يةٖةَإ غةضزةَسا نة غةضةتاناْى غةزةى ْوظزة بووة ، زياضزةى 

 قطتاْسْى ثَوغتجوظيؿٓى )زا(ف  ية زةقى ثةخؿاْيؿسا بةزى ٖاتووة 

تةظنةضةتويعةواّ(  –َيهى ؾيعطييسا  نة بة )بةيتى ئةوةٍ و ئاخط ظ(ى زةق1784زووةّ : ية زةغتٓووغَيهى غاَيى ) 
ٍَ بةناضَٖيٓاْى ثَوغتجوظيؿٓى )زا(ى  ى )غيوضى( ْاغطاوة و بة ظَاْى) غاْا /عةواّ( ْووغطاوة ، ية ثا

ٕ ثطيجَوظيؿٓى )زة( و )ية(زا ، زياضزةى قطتاْسْى )زا( نة ، ْةى غوواْى )ز(ةنةى ، بةزى زةنطَى ، واتة وةى  ضَو
: )زة ثَيؿسا( ، )زةوَيسا( ، )زة يةوذَيسا( بةناضٖاتووٕ ، ) زة ظاضى ( ، )زة جةْٓةت( ، )ية وى ( ، )ية َةيساَْى( 

 (  53ف زةبيٓطَئ  )

ية جَيي خَويساية  يَيطةزا ، ئةوة  بَيٓيٓةوة  ياز نة ئةّ ضةؾٓة قطتاْسْةى  ثَوغتجَوظيؿٓى )زا(  ية نطَادمى 
ٓياتٓاْى ؾاضى غًَيُاْيؿسا ،  ية نطَادمى شووضوؾسا و يةالى )َةالى جعيطى( بة زى نطاوة خواضووزا و ية ثَيـ ب

ٍَ نو ؾةبةم زا (()  ( 54وةى يةو زَيطةى زا نة زةَيَى : )) وةقف  ز جةَاال تة  بوو  ئةووة
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 ( ْووغطاوة ظ(ى زةقيهى ؾيعطيي تطزا نة بة ظَاْى )غاْا/عةوا1784ّ –ى 1199غييةّ: ية زةغتٓووغَيهى غاَيى )

ٍَ بةناضَٖيٓاْى ثَوغتجَوظيؿٓى )زا(زا ، ية ٖةْسىَ ؾوَيٓسا  ٖةضزوو زياضزةى قطتاْى )زا( نةو غوواْى )ز(ى  ، ية ثا
 )زا(ةنةف  بةزى زةنطَئ ، وةى :

)زة ذةمجيسا  طيا بى ( و )زة غاَيا ئةضبةعني بوو( و ) زة غيٓٓا ئةضبةعيٓا( ، )زة ئايةتا نطز َوبيٓا( ، )ية 
 ( 55وىل و غببا( ، )ية خةظيٓةى ضةمحاْا( )قة

نةواتة  ض  بةناضَٖيٓاْى ثطيجَوظيؿٓى )زا( بووبى و ض قطتاْسْيؿى بوو بَى ، يإ غوواْسْى زةْطى )ز(ةنةى 
بووبَى ، ثَيـ بٓياتٓاْى ؾاضى غًَيُاْى و ثَيو َٖيٓاْى ؾَيوة ظاضى غًَيُاْى  ، ية ؾيعطى )غاْا /عةواّ(ى 

 بووْيإ ٖةبووةو بة زى َٖيٓطاووٕ   نطَادمى خواضووزا

بةّ ثَييةو ية بةض ضَوؾٓايي ئةو ظاْياضياْةزا ، زةنطَى وةَياَي ئةو ثطغياضاْة بسةيٓةوة نة وضوشاْسَأْ و 
 ئةّ ضاغتياْةؾيإ ثَى خبةيٓة بةضزةغت :

ة ظاضى زياضزةى غوواْى زةْطى )ز(ى ثَوغتجَوظيؿٓى )زا( زياضزةيةنى تايبةت ْةبووة بة ؾَيو - 1 
غًَيُاْييةوة ، وةى يَيهَوَيةضامنإ بوَى ضووٕ ، ٖةض بَوية خوزى زياضزةنةو  ئةو تَيطواْييٓةى) َةغعووز 
حمةَةز(يـ نة بةاليةوة : )): )) ئةّ غوواْة نة تايبةتى ثيتى )ز(ى ئاخاوتٓى )غًيُاْي(ية ، ْابى 

اضَيهى تط ية ضواْطةيةنى ( ثَيويػتيإ بةوة ٖةية ج56بةغةض ٖةَوو ظَاْى نوضزي بػةثى (()
 ظاْػتييةوة  ، ْةى ْاوضةييةوة ، يَييإ بطواْطَيتةوةو  طفتَوطَويةنى ظاْػتاْةيإ يةغةض بهطَى  

ئةو بةَيطاْةى نة تا ئَيػتا يةبةض زةغتسإ ، ئةو ضاغتييةَإ زةخةْة بةضزةغت نة بٓاواْى زياضزةى  - 2
ةت زياضزةى قطتاْسْى خوزى )زا(نةف ية نطَادمى غوواْى زةْطى )ز(ى ثَوغتجَوظيؿٓى )زا( و تةْاْ

خواضووزا، ظَاْى ؾيعطي )غاْا /عةواّ(ى  ثَيـ بٓياتٓاْى ؾاضى غًَيُاْى بووة ، ناتَيهيـ نة غًَيُاْى 
بٓياتٓطاو بوو بة َةَيبةْسَيهى نَونةضةوةى ظاْايإ و خوَيٓسةواضإ ، ٖةَإ زياضزة ، غةضةتا زابةظيوةتة 

اضاْةوة و يةوَيؿةوة بةٖةَإ غيُاى غاْايةتييةنةى)عةواَيةتييةنةى( تواْى ية ْاو ظَاْى خوَيٓسةو
زوو بواضةوة  بطَيتة ْاو ظَاْى ؾيعطى باَياوة ، بواضى يةنةّ  طودماْسَْيهى غٓووضزاضى  ٖةضزوو بٓةَاى 

ٍَ ظَاْى ؾيعطى باَياى ن وضزيسا  غيػتةَى ئاواظةيي زةقى ؾيعطى نة نَيؿى عةضوظى و قافية بووٕ ، يةطة
نة زةقةناْى )ْاىل( زةبٓة منووْة بَوى ، بواضى زووةَيـ  ضوونطزْة ظَاْى ئةزةبى عةواّ و ظَاْى 

 ئاخاوتٓى ضوشاْة بووة  يةاليةٕ ٖةْسَى ية ؾاعرياْى غةزةى ْوظزةوةنةزةقةناْى)غامل(و)َةذوى(
 زةبٓة منووْة بَوى 

يَيهةوتةى  غيػتةَى ْوظزةزا ، يةاليةى   بة واتايةنى تط بووْى زياضزةنة  ية ؾيعطى باَياى غةزةى
 ئاواظةيى زةقى ؾيعطيى بووة و  يةاليةنى تطةوة يَيهةوتةى الزاْى ظَاْى بووة 

ٖةض يَيطةؾةوة زةنطَى وةَياَى ئةو ثطغياضة بةزةغت بَيٓني نة زةضباضةى ضَيصةى نةَى ثةْا بطزْى )ْاىل( 
مل(زا ، زةوضوشَيٓطى ، ئةويـ بةوةى نة بةالى بَو زياضزةى غوواْى زةْطى )ز(ى )زا( ، ية ضاو )غا

ئَيُةوة ؾَيواظى ؾيعطى )ْاىل( ؾَيواظيهى ئاضاغتةنطاو بووة بةضةو ظَاَْيهى باَياى ؾيعطيى نة الزاْى 



 تَيطواْيَٓيهى ْوَى بَو ٖةضزوو زياضزةى )زةْطةطَوضنَى ( و)غووإ( ى زةْطى )ز( ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا
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واتايى ْةى ظَاْى ، ثَيهٗيٓةضى بووة ، ية ناتَيهسا ؾَيواظة ؾيعطييةنةى )غامل( و )َةذوى ( ، تا 
، نطاوة بووة  يةبةضزةّ  الزاْى ظَاْى و يةبةضزةّ ؾَيواظى ظَاْى )غاْا  ضازةيةى و بة َٖوناضى جياواظ

 عةواّ(زا 
   

 ثاضى زووةّ : ْيؿاْةى )ئة( و)زة( ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا 
ٖةضوةى ئاؾهطاية ، ثطغَيو ية ثطغةزياضةناْى بواضى ظَاْةواْيُإ، ثطغى ٖةضزوو ْيؿاْةى           

بطزووى بةضزةواّ بووة  نة  يَيهَوَيةضامنإ ية شَيط ضةَهى )زةْطةطَوضنَى(زا )زة(و)ئة(ى ضاْةبطزوو و ضا
 باغيإ يَيوة نطزووٕ 

يةنى يةو ييهويةضاْةف )ز.ئةوضةذاْى ذاجى َاضف(ة نة ضاى وا بووة  :)) ية ؾَيوةى غًَيُاْيسا ، ْيؿاْةى)زة( ى 
 >ئةضِ ،  زةضَويؿتِ >ئةضَوّ  ، زةضِ  >زةضَوّ ناتى ضاْةبطزوو و ضابطزووى بةضزةواّ  ، زةبَى بة) ئة(، وةى: )

( ٖةضوةٖا زةَيَى : )) ئةطةض بَو زةغت ْيؿإ نطزٕ و ضووْهطزْةوةى 57ئةضووّ (..(()>زةضووّ  ئةضويؿتِ ،
طةؾتَيو بة زيواْى ؾاعرياْى نَوٕ و ْوَيى ْاوضةى  –ضاغترت )ز(بة) ئ(  –ثًةنإ و ؾَيوةى طَوضاْى )زة( بة) ئة( 

ايى بووة بة) ئة( ، ية تَيهطاى غًَيُاْيسا بهةئ ، ئةوة زةبيٓني نة ية ظووزا  قاَيبى )زة( بةناضٖاتووة و زو
ؾيعطةناْى )ْاىل( زا وَيٓةى )ئة( تةْيا ية يةى ؾوَيٓسا زةبيٓطَى  )ئةْاَيِ( ...بةَياّ ئةطةض بةضةو ثَيـ بَيني ئةوة 

زةتواْني ضةوضةوةى ئةو طَوضاْة زياضى بهةئ ، بَو منووْة ية ؾيعطةناْى )َةذوى( زا ٖةضضةْسة بة ظَوضى )زة(  
، بةَياّ تانة تانةيةى ؾَيوةى )ئة( ف زةبيٓطَى ، )ظَيوةض( نة َاوةيةى بة زواى )َةذوي(زا ٖاتووة  بةناضٖاتووة 

 ( 58بة ثَيطةواْةوة بة ظَوضى )ئة( ى بةناضَٖيٓاوة  (()
ئةوةى يةو بَوضووْاْةى )ز.ئةوضةمحإ( زا ضاغتةوخَو زةضنييإ ثَى زةنطَى، ئةوةية نة بَى طةَياَيةنطزْى 
ٖيض ئةدماَيو ، ٖةْسَى ظاْياضى زةضباضةى غةضةتاو  قَوْاغةناْى بةضناضَٖيٓاْى ْيؿاْةى )ئة( ى ية 

وة ببٓة وةَياََيهى ظاْػتاْة  بطى)زة( خػتووةتة بةضزةغت ، خوزى ئةو ظاْياضياْةف ْةى ٖةض ْةياْتواْي
بَو ثطغى زياضزةنة ، بةَيهو بووْةتة َايةى وضوشاْسْى ثطغياضى تط، وةى ئةو ثطغياضةى زةضباضةى 
بٓاوإ و غةضضاوةى ئةو بةناضَٖيٓاْةى ْيؿاْةى )ئة( ية بطى )زة( ية زةقى ؾيعطيى ؾاعرياْى غةزةى 

 ْوظزةزا ضاغتةوخو غةضٖةَيسةزات 
ُة يَيطةزا و بة ثَيساضووْةوة بةو ظاْياضياْةزا نة )ز.ئةوضةمحإ( خػتووْيةتة ٖةضبَوية ئَي     

بةضزةغت و بة ثؿت بةغنت بة نَوَةَيَى ظاْياضى تط ، ٖةوَيى وةَياّ زاْةوةى ئةو ثطغياضاْة زةزةئ نة 
َيوةظاضى زةضباضةى غةضضاوةو قَوْاغ و ضَوْيةتى  بةناضَٖيٓاْى ْيؿاْةى)ئة( ية بطي ْيؿاْةى )زة( ية ؾ

 غًَيُاْيسا  زةوضووشَيٓطئ و  تا ئَيػتاف بَى وةَياََيهى ظاْػتاْة َاوْةتةوة   
ئةوةى غةضةتاف يةو تَيطواْيٓاْةى )ز. ئةوضةمحإ(زا زةبَيتة جَيطاى غةضدمُإ ، باغهطزْى      

بةتيـ ناتى زةَيَى زياضزةى بةناضَٖيٓاْى ْيؿاْةى )ئة( ية ية بطى )زة( ية شَيط ضةَهى )طَوضإ(زا ، بةتاي
(( ، ئةّ بَوضووْة بةالى ئَيُةوة بَوضووَْيهى ْا  –( ئضاغترت )ز(بة)  –: ))ؾَيوةى طَوضاْى )زة( بة) ئة( 

زضوغتة، ضوْهة خوزى بةناضَٖيٓاْى ئةو )ٖةَعةية( ية ٖةْسَى وؾةزا ثةيوةغت بووة بة بعواْسْى 
ة ناتَيو  طَونطزْةنة  ثَيويػتى بةو بعواْسْة ظاوَيى غةضةتاى وؾة  ية غةضةتاى طَونطزْسا ، ٖةض بَوي
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ْةبوو بَيت يإ خطابَيتة ْاو ضواضضَيوةيةنى ئاواظةييةوة ، ئةوا ئاغايى بووة نة )ٖةَعةنة( بػووَيٓطَى ، 
نةواتة خوزى طَونطز ٕ و طَوْةنطزْى)ٖةَعة(نة خَوى ، زةبَى ية شَيط ضةَهى )غووإ و تياضووٕ(زا 

ية شَيط ضةَهى )زةْطةطَوضنَى(زا ، نة زةنطَى بةّ زَيطة ؾيعطةى )َةذوى(  ئاوضى ىَل بسضَيتةوة ْةى
 ضووْرتى نةيٓةوة نة ية زيواْةنةيسا بةّ ؾَيوةية ْووغطاوةتةوة :  

 ئةَطؤ َةود ئةزا، زةّ ثط ية نةف ٔاعٗظاليػاوةى             
 - ب     -    -   -ب      -ب      -  -      -  -  - -ب  -            
            
 بةَياّ زةبَى بةّ ؾَيوةية  خبوَيٓطَيتةوة :           
 ال ٍ غا وةى/ وا عي ظةّ ضو / َةو  جة زا  زةّ / ثط  ية  نةف           
  -ب      -/       -    -ب       -/    -     -ب    -/    -    -ب   -           
 (59وةع  ظة  نةى  بؤ  بةض تة ضةف ) ضي ؾى  قي ضوؽ/  يا ى  تَي  بى           
 -ب      -     -     -ب        -      -    -ب     -/      -     -ب      -         

وةى ئاؾهطاؾة ئةّ بةيتة وةى ٖةضبةيتَيهى تطى ؾيعطى ، بة ثَيى غيػتةََيهى ئاواظةيي ضٓطاوة، ٖةض 
وَيٓطيتةوة ، ْةى بةو ؾَيوةيةى نة ْووغطاوة ، بَوية ثَيويػتة  بة ثَيي ئةو غيػتةَة ئاواظةييةف خب

ضوْهة ئةطةض بةثَيى ئةوةى ْوغطاوة ، خبوَيٓطيتةوة ، ئةوا ئاواظةنةى تَيو زةضَيت ، بةوةف بةؾَيو ية 
جواْى زةقةنة زةشانَيٓطى ، بَيطوَإ ؾَيوةى خوَيٓسْةوةى زةقة ؾيعطييةنةف ئةطةض ثَيويػتى نطز ية 

نة ئاواظةييةناْييةوة نة بة )ظاْػتى عةضوظ(ْاغطاوة ،  ثةى ثَى زةبطَيت  ، ضَيطاى ظاْػتى نَيؿاْى ية
 ( 60ٖةضبَوية  )نَيؿى عةضوظى( بة بطياضزةضو ثَيوةضى خوَيٓسْةوة ى زةقى ؾيعطى ْاغَيٓطاوة )

 ٖةض يَيطةوة ئةطةض غةضْخ يةو بةيتة بسةيٓةوة ، ضاغتةو خَو زةضى بةوة زةنةئ نة ثَيى زووةَى زَيطى 
ٍَ يةن ةّ زةبَى بة ) وا  عى ظةّ ضَو( خبوَيٓطَيتةوة ، واتة بة غوواْى )ٖةَعة(ى )ئة(ى )ئةَطَو( تا يةطة

ثَييةناْى تطى بةيتةنةزا نة )فاعالتٔ(ة  ٖةَإ تطثةى ٖةبيت ، ية ثَيي غَييةَيؿسا ٖاتٓى)َةود ئةزا 
و بة ) َةو جة زا ( ف ( ية بطى)َةود زةزا( ية ئاناَى غوواْى زةْطى )ز(ى  ْيؿاْةى)زة(يةنةية 

ٍَ ثَييةناْى تطزا ٖاونَيـ بَيت و ٖةَإ تطثةى ٖةبَيت   زةخوَيٓطَيتةوة ، تا يةطة
نةواتة ٖاتٓى ْيؿاْةى )ئة( يةبطى ْيؿاْةى)زة( ، ية بٓةضةتسا ئاناَى غوواْسْى )ز(ى ْيؿاْةى 

 َوى ضووة)زة(ةنة بووة ْةى طَوضيٓى زةْطى )ز(ى )زة( بة )ٖةَعة( وةى )ز.ئةوضةمحإ (ب
ٖةض ئةّ ضةؾٓة غوواْسْةى زةْطى)ز( و يَيهةوتٓةوةى )ئة( يَيى ، غةضدمى غاغهةضةواْى زيواْةنةى  

 )َةذوى(ؾى ضانَيؿاوة و ية ثةضاوَيعى ئةّ بةيتةى زا :
 ثَي طةيو زةضوَيؿة ، زا  غوحبةي  ؾةٖٓؿايي  بها          
 ي  ية خةَيل ْو ضي عوَطي  قةضف ئةنا بؤ  نةؾفي  تا ضيه          

ْووغيوياْة : )) َةذوى يةّ بةيتةزا  فيعًى )ئةنا(ى بة )زة( زةغت ثَى ْةنطزووة ، وةى ٖةَوو جاضَى وا زةنا   
، ضوْهة ثَيويػتى  ضاططتٓى  ئاواظى بةيتةنة واى زةوَى  )قةضف ئةنا( بة )قةضفةنا( خبوَيٓطَيتةوة ، ئةّ 

 (   61اضى زووباضة زةبَيتةوة (( )زياضزةية  يةطةىَل  ؾوَيٓى تطيؿسا يةبةض ْاض



 تَيطواْيَٓيهى ْوَى بَو ٖةضزوو زياضزةى )زةْطةطَوضنَى ( و)غووإ( ى زةْطى )ز( ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا
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زياضة ئةّ غةضدمةيإ ضاغتةو ية جَيطاى خَويساية ، َٖيٓسة ٖةية ية اليةى نة زةَيَئ )بة )زة( زةغتى ثَى 
ْةنطزووة وةى ٖةَوو جاضَى وا زةنا ( و ية اليةني تطةوة نة زة ؾًََئ )ئةّ زياضزةية يةطةىَل  ؾوَيٓى تطيؿسا 

زةبَيتةوة( ، بوخَويإ زوو تَيطواْيٓى ثَيطةواْةى يةنرتٕ ، َٖيٓسةى ئَيُةف ثَيي يةبةض ْاضاضى زووباضة 
(جاضةف 31(جاض زةْطى )ز(ى ْيؿاْةى)زة(ى غوواْسووة ، يةو )31طةيؿتبني )َةذوى( ية زيواْةنةيسا ، ْعيهةى )

ٍَ وؾةى)َةود(زا بووة ، ئةَة جطة ية بةناضَٖيٓاْى )ذةوية زا(و)ئةضظة8) ْاَيَيٓٔ( و )ٖةوَيةزا(  ( جاضيإ يةطة
( ، ٖةضبَوية بةالى ئَيُةوة بةناضَٖيٓاْى وؾةى )ْاضاضى( بَو ئةو زياضزةى غوواْسْة ية 62و)ضاضة ططشةنا( )

جَيطاى خويسا ْييةو ضاغترتو زضوغترت ئةوةبوو  ية شَيط ضةَهى )ثَيويػتى ؾيعطيي(زا  تَيي بطواْطاية،  ٖةضوةى 
 ( 63َيط ٖةَإ ضةَهسا  ئاوضيإ ية زياضزةى ٖاوؾَيوة ْاو زةقى ؾيعطيي زاوةتةوة)ضَوٕ ظَاْةواْة عةضةبةنإ ية ش

ؾاعرياْى نالغيهيؿُإ باف ئاطازاضى ئةو ضةَهة بووٕ و تواْيويؿياْة ثةى بةوة بةضٕ نة زةنطَى بة غوواْسْى 
ٍَ غيػتةَى ئاواظةيي زةقةناْيازا  بططٕ ، وةى  ٖاتٓى زوو  ٖةْسَى زةْط ضَيطا ية ٖاتٓى تطثةي ْةطودماو يةطة

او ية ْاوةضاغتى زَيطو بةيتى ؾيعطييسا  نة بَوخَوى زةْطى ْةبعواو ثَيهةوة  ية بططةيةنسا بةتايبةتى  ية غةضةت
 (    64يةنَى بووة ية ططفتةناْى بةضزةّ ؾيعطى عةضةبيـ )

 نةواتة غوواْسْى زةْطى )ز( يةنة ية زةقى ؾيعطييسا ية  ثَيٓاو ضةواْسْةوةى بططةيةنى قوضغسا  بووة ، 
ى )ز( ية ٖةْسَى وؾةزا ))بو ئاغاْى و ٖةضبوية بةالى ٖةْسَى ية ظَاْةواْةنامناْةوة  غوواْسْى زةْط

 ( 65زووضنةوتٓةوة ية زضوغت بووْى َٖيؿووة نوْػٓةْت بووة(( )
بةّ ثيية بةالى ئَيُةوة خوَيٓسْةوةى ثَيي )قةضف زةنا بؤ( بة )قةضفةنا بَو( ية اليةٕ خوزى)َةذوى( خَوي و 

ٍَ  ؾيعطزَوغتاْةوة  ، ئاناَى غةييكةيةنى ئاواظةيى بووة، غةييكةيةى ن ة خوَيٓسْةوةى زةقى ؾيعطيى يةطة
ٍَ ؾيعطزا نطاوة   ظاْػتيى نيؿاْةنةيسا ٖاوتا نطزووة ، بةو واتايةى نة وةى ٖوْةضَيهى زةْطى َاَةَية يةطة
ٖةضوةى ضَوٕ ية ؾيعطى عةضةبى و فاضغيؿسا َاَةَيةى يةطةَيسا نطاوة ، ئةّ ضةؾٓة َاَةَيةنطزْةف  بَوخَوى بة 

ى (و)ْووغيٓى ئاواظةيى( زةقى ؾيعطى  ْاغَيٓطاوة و َةبةغت يَييإ خوَيٓسْةوةى ظاضاوةى )ْووغيٓى عةضوظ
 زةقى ؾيعطيية بة ثَيي ئاواظةنةى ْةى بةثَيي ْووغيٓةنةى 

ٖةضيَيطةوة ناتَى ضوو ية زيواْةنةى )غامل(يـ زةنةئ ، زةبيٓني غاغهةضةواْى زيواْةنةى )غامل( ،  ٖةَإ     
غاغهةضةواْى زيواْةنةى )َةذوى(بووٕ و تا ضازةيةى ٖةوَييإ زاوة بة ثَيي )ْووغيٓى عةضوظى( زةقةنإ 

زياضزةنة بة ْاضاضى الى )َةذوى(و خَو غاغهةْةوة ،  بةَياّ وةى ئَيُة بَوى زةضني ، بيٓني و ْاغاْسْى 
َٖيؿتٓةوةيإ ية باظْةى طوَاْسا زةضباضةى ٖاتٓى ْيؿاْةى )ئة( ية بطي ْيؿاْةى )زة( الى )غامل(يـ ، بووةتة 
َٖوى ئةوةى نة زةضى بةوة ْةنةٕ  ية ٖةْسَى بةيتسا نة ْيؿاْةى )زة( ْووغطاوة ، زةبَى ٖةض بة )ئة( 

ةى بةيتَيهى )غامل( نة )ثَيؿِ ئةزا ( ى تيا ٖاتووة ، ْووغيوياْة: )) زةبَى )زةزا( خبوَيٓطَيتةوة ، وةى زةضباض
، ٖةَإ تَيبيٓيؿيإ زةضباضةى ٖاتٓى ْيؿاْةى )ئة( يةبطى )زة( ية ضةْس زةقَيهى  344(  66ٍبووبَى و طَوضضا بَى(()

ةغت ئةزا(ى تَيازا ٖاتووة ، تطى )غامل(زا خػتووةتةوة بةضزةغت ، تةْاْةت ية ثةضاوَيعى بةيتَيهسا نة )ز
( 67)ئة( بةناضَٖيٓطاوة (( )  -واتة زةغتٓووغة بٓةضةتييةنةى بةضزةغتيإ –ْووغيوياْة : )) غةيطة ية )َإ( 

نة بَيطوَإ ْةزةبواية  غةيط بواية اليإ ، ٖيض ْةبواية يةوَيسا و بَو ) غامل( ، ضوْهة ية زوو زةقى تطيسا )  33ٍ
(  ٖاتووٕ ، بةَياّ وةى زياضة ، ٖاتٓى ْيؿاْةى )ئة( يإ بة ْا ئاغايي زاْاوة  68ت ئةزا ( )زةغت ئةبةّ ( و ) زةغ
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، ٖةضبَوية ئةوةيإ بةغةضزا تَيجةضيوة نة ية ٖةْسى بةيتسا نة ْيؿاْةى )زة(ى تيا ْووغطاوة ، ْاؾَى بةو ؾَيوةية 
، ضوْهة  ئاواظى زيطةنة يةْطى تَي زةنةوَيت  خبوَيٓطَيٓةوة نة ْووغطاوْةتةوة ، واتة ٖةض بة)زة(نة خبوَيٓطيٓةوة

و  تَيو زةضيت و تةْٗا بة غوواْسْى )ز(ى )زة(يةنة  يةْطييةنة زةضةوَيٓطَيتةوة ، وةى ئةّ  يةّ زوو بةيتةو ية 
 ضةْسإ بةيتى تطيؿسا  زةضنييإ ثى زةنطَي : 

 نة يازى ثرية ٖةٕ ئاَيى زةنةّ زٍ وا بة تاو زةنوَيَى
 (69طياْى ضاوّ ضةْطى طوَيٓاضة   )غطوؾهى جَوؾؿى ط

وةى زةبيٓطَى زوا ثَيي زَيطى يةنةّ نة )بة تاو زةنوَيَى( ية ، ئةطةض وةى ضَوٕ ْووغطاوة  وا  خبوَيٓطَيتةوة ، ئةوا  
(يإ  يَيسةنةويتةوة ،  ية ناتَيهسا -ب ب  –بةضاَبةض ثَيي )َفاعئً( ْاوةغتى ، ضوْهة بططةناْى  ؾَيوةي) ب 

( وةضبططٕ ، بَوية ثَيويػتة بةو ؾَيوةية خبويٓطَيتةوة نة )غامل( خَوى خوَيٓسوويةتييةوة   - - -ةى)ب زةبَى ؾَيو
ْةى بةو ؾَيوةيةى  ْووغطاوة ، ضوْهة ضَيى تَى ْاضَى غةييكةى ئاواظةيي) غامل ( ضَيطاى بةو يةْطيية زابَى ، بَوية 

 َى( خبوَيٓطَيتةوة زةبَى زةْطى )ز(ى )زة(نة بػووَيٓطى و بة )بة تا وةى وَي
 يةّ بةيتةؾسا :

 زةنةّ ئةى ثازؾاٖى نطزطاض ض عةض
 ( 70غامل ضْس اظ جٗإ بسْاَى ضيػت  )

زةنةّ ئةى(يةو بةضاَبةض )فاعالتٔ(ة  ، وةى ضَوٕ  ْووغطاوة وا  ضئةطةض ثَيى يةنةَى زَيطى يةنةّ نة )عةض
ةة( واتة بعواوَيو و زووْةبعواو ، بةيةى بططة ( ، نة بطيتيية ية )/ضخبوَيٓطَيتةوة ، ئةوا زةبى وؾةى )عةض

زةضبربضَى ، نة بَيطوَإ تطثةيةنى ئاواظةيي قوضغى واى يَيسةنةوَيتةوة نة يةْطييةنى ئاواظةييى ْاثةغةْس 
 نةّ ئةى(بووة ضْزضوغت زةنات ، ٖةضبَوية خوَيٓسْةوةى زضوغتى ئةو ثَيية ية بٓةضةتسا بة )عةض

ئةو ضاغتييةى نة ٖاتٓى ْيؿاْةى )ئة(ى ضاْةبطزوو و ضابطزووى بةضزةوإ ية بطى بةّ جَوضة يَيطةزا زةطةيٓة 
ْيؿاْةى )زة( ية ئاناَى غوواْسْى زةْطى )ز(ى ْيؿاْةى )زة(نة ية زةقى ؾيعطى ؾاعرياْى ؾيعطى باَياى 

ي بووة نطَادمى خواضووزا ، بةطؿتى و الى )غامل( و )َةذوى(يـ بة تايبةتى ، بَو خَوى زياضزةيةنى ئاغاي
ضوْهة يةاليةى ية شَيط ضةَهى )ثَيويػتى ؾيعطيي(زا ئةدماّ زضاوةو يةاليةنى تطةوة ، بة غووز وةضططتٔ بووة  
ية ٖةَإ زياضزةى غوواْى زةْطى )ز(ى ، نة  ية ٖةْسَى وؾةى زةقى ؾيعطيي بةضٖةّ َٖيٓطاوى ثَيـ 

 ناضَٖيٓاْى ضَوشاْةؾسا بةزى ٖاتووة قَوْاغةنةيإ و تةْاْةت ثَيـ بٓياتٓاْى ؾاضى غًَيُاْي و ية بة
 

زياضة ئاغايية يَيطةزا ، ثطغياض زةضباضةى ٖاتٓى ْيؿاْةى)ئة( يةبطى ْيؿاْةى)زة( ية زةقى تطى ٖةَإ غةضزةَسا 
جطة ية زةقى ؾيعطيي بهطَى ، بَوية بة ثَيويػتُإ ظاْى بة ثَييى ئةو ظاْياضيياْةى تا ئَيػتا يةبةضزةغتسإ 

 ياضةف بسةيٓةوة وةَياَى، ئةّ ثطغ
ظ( ى ثةخؿاْةنةى )َةوالْا خاييس(زا  ٖةض ْيؿاْةى  1819َٖيٓسةى ئَيُة ئاطازاضبني ية زةغتٓووغةنةى غاَيى )

ظ(ى ٖةَإ ثةخؿاْسا  ْيؿاْةى )ئة( 1877)زة( بةناضٖاتووة ْةى )ئة(،  ،  تةْاْةت  ية زةغتٓووغةنةى غاىل )
ا ية بةضٖةَى ؾيعطييسا بةناضَٖيٓطابوو ، ٖةضبَوية )حمةَةزى َةال بةناضْةَٖيٓطاوة ، يةناتَيهسا يةو غاَياْةز

نةضيِ(يـ زةَيَى : )) يةّ ْاَيًهةيةزا تيجى )ئة( بةغةض فيعًةوة ْابيٓطَى نة ئةوةف وا ئةطةَيٓى يةوغةضزةَةزا 



 تَيطواْيَٓيهى ْوَى بَو ٖةضزوو زياضزةى )زةْطةطَوضنَى ( و)غووإ( ى زةْطى )ز( ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا
 

 

 (81٥2)كانونى يةكةمى (،٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥٥11)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

نطز بة  َٖيؿتا ئةو قوْاغى ئاغاْهاضيية ْةٖاتبووة ثَيؿةوة نة ثاؾإ )زة(ى غةضفيعًة َوظاضيعةناْى ٖةَوو
ظ(ى )خَوزظنو(ؾسا ، ْة باؽ ية ْيؿاْةى )ئة( نطاوةو ْة 1857( عةقيسةْاَة ية يَيهَوَييٓةوةنةى غاَيى )71)ئة(..(()

 يةو ضغتةو زةقاْةؾسا بةناضٖاتووة نة وةى منووْة ثيؿإ زضاوٕ
ية ؾيعط ، ، ئةوا ٖةضضى زةضباضةى ثةضيٓةوةى )ئة(ية ية غةضةتاناْى غةزةي بيػتةَيؿسا بَو ْاو زةقى تط جطة 

ٖةض وةى )ز. ئةوضةمحاْى ذاجى َاضف( زةَيَى : )) ية ناتى زةضضووْى ضَوشْاَةى تَيطةيؿتٓى ضاغتى يةوة تا 
 (72زياضزةى بووْى )زة (بة) ئة( بة ؾَيوةيةنى غةضْخ ضانَيـ زةبيٓطَى..(( ) 30غاَياْى 

ْووغةضاْى ضَوشْاَةو طَوظاضةناْسا ٖةض  زةضباضةى بًَاوبووْةوةى ئةو ضةؾٓة بةناضَٖيٓاْةى )ئة(ف ية ْاو
)ز.ئةوضةمحاْى ذاجى َاضف( ضاى واية نة : )) ئةطةضضى ية ئاخاوتٓى غًَيُاْيسا تةْيا )ئة( بةناضزةَٖيٓطَى و 
)زة( بةتةواوى بريضووةتةوة ، بةَياّ يةبةضئةوةى طَوضاَْيهى ؾَيواوةو غةضةضاى ئةوةف ضوْهة ْةى ٖةض ية 

َيهو ية ظووضبةى بةؾة زيايَيهتةناْى زى خواضووؾسا  ٖةض ؾَيوةى )زة( َاوةتةوة ، بَوية زيايَيهتى شووضوزا بة
 (73ضاغت واية ية ظَاْى ئةزةبى و ْووغيٓسا واظ يةو جَوضة تايبةتيية ْاوضةيية بَٗيٓطَى (( )

: ئةوةية نة ثَيُإ  يَيطةزاو زةضباضةى ئةّ بَوضووْةى )ز.ئةوضةمحإ( زوو غةضدمُإ ال طةَياية زةبَيت ، يةنةَيإ
ْاَيَى بَوضى بةاليةوة ْيؿاْةى )ئة(طَوضاَْيهى )ؾَيواو(ى )زة( ية و ؾَيواويةنةى ية نوَيسايةو ية ضيساية؟ َةطةض 
تةْٗا َةبةغتى ئةوةبَيت نة يَيهةوتةيةنى )ْاضاضى( ؾيعطيي بووة ، ٖةضوةى غاغهةضةواْى زيواْةنةى 

اَْيهى ؾَيواوى )زة(ى زازة َْيت ، ئةَة يةناتَيهسا ٖةض )حمةَةزى َةال )َةذوى( بَوى ضوٕ ، بَوية ئةَيـ بة طَوض
نةضيِ(نة يةنَيو بووة ية غاغهةضةواْى زيواْةنةى )َةذوى( بةناضَٖيٓاْى )ئة( ية بطى )زة( بة ئاغاْهاضى 

ةتية زازةَْيت ، ٖةضوةى يةو تَيطواْيٓةيسا بةزميإ نطز  نة زةضباضةى ثةخؿاْةنةى )َةوالْا خايس(خػتووي
بةضزةغت ، ئةَة غةضباضى ئةوةى نة وةى ضوومنإ نطزةوة ، ية ظَوض بةيتى ؾيعطى نالغيهيسا ، بةناضَٖيٓإ و 

 خوَيٓسْةوةى ْيؿاْةى )زة(نة بَوخَوى ئاواظى زةقةنةى ؾَيواْسووة ْةى ْيؿاْةى )ئة(نة
ية ظووضبةى بةؾة زياييهتةناْى غةضدمى زووةَيؿُإ : زةضباضةى ئةو بَوضووْةي )ز. ئةوضةمحإ(ة  نة زةَيَى ) 

ًََى ية ناّ ؾَيوة ظاضةى نطَادمى خواضووزا ،  زى خواضووؾسا  ٖةض ؾَيوةى )زة( َاوةتةوة( ، بَى ئةوةى ثَيُإ ب
ٖةضزوو ْيؿاْةنة بةناضٖاتووٕ ، تا بؿَى بًََيني ٖةض ؾَيوةى )زة(َاوةتةوة ، ضوْهة ئةطةض ية ؾَيوةظاضةناْى تطى 

َيطةى بةناضَٖيٓاْى ْيؿاْةى)ئة(ى ية بةضزةغت بوواية ، ئةوا  زةبوو  باغى بهطزاية و نطَادمى خواضووزا بة
تةْٗا ية زةقى ؾيعطيسا بة زواى بةناضَٖيٓاْيسا ْةطةضاية ، بَوية ئةو ضةؾٓة تَيطواْيٓاْة  بة ئاؾهطا غيُاى 

 اْايةتةوة ْاظاْػتاْةيإ  ثَوؾيوةو زةبوو ٖةضظوو  ئاوضيإ  ىَل بسضايةتةوة و وةَياّ بسض
 

زياضة يَيطةزا ، مباْةوَى و ْةَاْةوَى ئةو ثطغياضةف زَيتة بةضزغت نة زةثطغَيت : ئايا غوواْى زةْطى)ز( ية 
ٖةْسى وؾةى نطَادمى خواضووزا  بةطؿتى و غوواْى زةْطى )ز(ى ْيؿاْةى )زة( بةتايبةتى  ية ٖيض زةقَيهى 

 ةزى ْانطَيت؟بةضٖةّ َٖيٓطاوى غةزةى ٖةشزةزا بةزى زةنطَيت يإ ب
بَو وةَياَى ئةّ ثطغياضةف  و بةثَيي ئةو زةقاْةى نة يةبةضزةغتسإ ، زةنطَى بًََيني : ية ظاضى نطَادمى خواضووزا 
بةطؿتى و ية ؾَيوة ظاضى غًَيُاْيسا بةتايبةتى ، تا ئَيػتا ية )ْاىل( بةضةو خواضتط زةقى ؾيعطيي غاغهطاوةى 

 تا بياْهةئ بة بةَيطةى وةَياَساْةوة نةَإ)خةواص /باَيا( َإ يةبةضزةغتا ْيية 
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ٖةضضى يةو زةقاْةؾساية نة زةضٓة شَيط ضةَهى ئةزةبى )عةواّ/غاْا(وةو ية غةزةى ٖةشزةزا بةضٖةّ      
 َٖيٓطاوٕ و  تا ئَيػتا ية بةضزةغتسإ ، ئةوا  ئةّ  تَيبٓياْةيإ ىل بة زةغت زةَٖيٓطَئ : 

ظ(زا ، واتة زة غاَيَيو زواى 1794َاضفى َْوزَيي(زا نة ية غاَيى )ية فةضٖةْطى )ئةمحةزى(يةنةى )ؾَيذ  -1
 بٓياتٓاْى ؾاضى غًَيُاْى زاْطاوة 

 ٖةضزوو وؾةى)نوْة ( و )نوْسة( ٖاتووٕ   -

 ( 74ٖةضزوو وؾةى )ثازؾا( و )ثاؾا ( ٖاتووٕ   ) -
نطز( بةناضٖاتووة  ظ(زا ، يةنحاض وؾةى)نط( يةبطى )1743ية زةقَيهى ؾيعطى بةضٖةّ َٖيٓطاوى غاَيى)  -2

ًَيٓةوة و ْايهةيٓة  بةَياّ يةبةضئةوةى ََيصووى زةغتٓووغةنةى ْاظاْطَى ، ية باظْةى طوَاْسا زةيَٗي
 بٓةَاى ٖيض ئةدماََيو، بةيتةنةف ئةَةية:

 خاييس ثاؾاى بة ذونُات
 (   75ئةوى خَوف نط بوو والت  )

ظ(ْووغطاوةتةوة ، يةنحاض وؾةى)ضابواض( 1784ى/1199)ية زةقَيهى ؾيعطى تطزا نة زةغتٓووغَيهى ية غاَيى  -3
 ية بطى)ضابواضز( بةّ ؾيوةية ٖاتووة :

 زةوى عايةَى خانى
 ثط َيرٓةت و ثط ئاظاض 

 ثط زةضزو زةضز ْانى
 عوَطى خويإ ضابواض 
 (76بة تاعةت و بة ثانى )

ية ثةضاويعى ئةو زيطةؾسا  باؽ ية جياواظى زةغتٓووغةنإ ْةنطاوة ، واتة ية ٖةَووياْسا ٖةض )ضابواض( 
بووة و وةى زياضيؿة )غوواْى زةْطى )ز(ى )ضابواضز(  ية ثَيٓاو ٖاوقافيةنطزْى زَيطةناْسا بووة ، بَوية 

 ْابَيتة جَيطاى طوَإ يةالَإ و بة زضوغتى زةظاْني 
تطيؿسا وؾةناْى )ظياتط(و)ظيازتطٕ(و )ظياز( زةبيٓطَئ نةواتة زياضزةى غوواْى  ية ٖةْسَى زيطَى

 زةْطى)ز( ية ٖةْسى وؾةزا  ية ثَيـ بٓياتٓاْى ؾاضى غًيُاْييةوة  ية ئاضازابووة 
 ٖةض يةو زةقةزاو يةّ بةيتةؾسا وؾةى )ئةطةٕ( يةبطى )زةطةٕ( بةناضٖاتووة : 

 ئةطةٕ ضةْس ثيػةَبةضإ
 (  77اعةتإ  )زةضٔ بَو ؾةف

ية ثةضاوَيعى ئةّ بةيتةؾسا ْووغطاوة : )) يَيطةزا ْووغدةى) أ(بةَٖوى زضاْةوة تةواو زةبَيت ، يَيطة بة 
( زةيٓووغني  (( ، وةى زةضيـ زةنةوَيت زةغتٓووغى )أ( ََيصووةنةى  1زواوة بة طوَيطةى ْوغدةى)

وةى زةقةنةف باغى يةوة ْةنطزووة نة ظ(ة و غاغهةضة1784( نة غاَيى 1زياضْيية ، وةى زةغتٓووغى )
ٍَ ئةوةؾسا  يةبةض ئةوةى ََيصووى  وؾةى )ئةطةٕ( ية زةغتٓووغةناْى تطزا )زةطةٕ( بَيت ، يةطة
زةغتٓووغى )أ( نة وؾةنةى تَيسا ٖاتووة ، زياض ْيية ، بَوية ْاتواْني  يَيطةزاو بَو ئَيػتا طوَإ زةضباضةى 

 ضَٖيٓاْى )ئة(ية ؾيعطى )غاْا/عةواّ(زا بيدةيٓة بةضزةغت   بطةوَيٓيٓةوة و وةى بةَيطةيةنى بةنا



 تَيطواْيَٓيهى ْوَى بَو ٖةضزوو زياضزةى )زةْطةطَوضنَى ( و)غووإ( ى زةْطى )ز( ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا
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ظ(ية، ٖةضزوو وؾةى 1762ية َةٖسيٓاَةنةى )ئينب ئةحلاد(يؿسا ، نة بةضٖةّ َٖيٓطاوى غاَيى ) -4
( ، بةَياّ ْاتواتني زَيٓيابني ية زضوغتى ٖاتٓيإ ، ضوْهة 78)ئةَيَى(و)ضايةخةٕ( زةبيٓطَئ )

ظ(زا ْووغطاوةتةوة ، واتة ية غةضزةََيهسا  نة زياضزةى 1865ى )زةغتٓووغةنةى بةضزةغت ية غاَي
 بةناضَٖيٓاْى )ئة( ية ؾيعطى )خةواص /باال(زا  ؾوَيٓى خَوى نطزبووةوة 

ٖةضضَوْى بَيت زةؾَى ية زاٖاتووزا بة زَوظيٓةوةى زةغتٓووغى تطى ئةو زةقاْة ياخوز زةقى ؾيعطيي  
ٍَ ئةوةؾسا تط بةناضَٖيٓاْى )ئة(يةبطى)زة( ية ثَيـ ب ٓياتٓاْى ؾاضى غًَيُاْييةوة يةناَياببَيتةوة ، يةطة

ٍَ ْةبووْى بةَيطةى  بةناضَٖيٓاْى )ئة( ية بطى )زة( ية ثَيـ بٓياتٓاْى  ية ئَيػتازا و بَو ئَيطة و يةطة
ؾاضى غًَيُاْى ، َٖيؿتا ٖةض بَو ئةوة زةضني نة بةناضَٖيٓاْى )ئة(ى يَيهةوتةى غوواْى زةْطى)ز(ى 

)زة(  ، الى ؾاعرياْى غةزةى َْوظزةى نطَادمى خوواضوو ، غةضضاوةنةى ؾيعطى )غاْا  ْيؿاْةى
/عةواّ(ى غاَياْى غةزةى ٖةشزة ى ثَيـ بٓياتٓاْى ؾاضى غًيُاْى بووة ، بةو ثَييةى بةالَاْةوة  
 زياضزةى غوواْى زةْطى)ز( ى ٖةْسى وؾة بة طؿتى و )ز(ى ثَوغت ثَوظيؿٓى)زا( بةتايبةتى ، ية ؾيعطى

ٍَ بيٓيَٓيهى زياضى ثطيجَوظيؿٓى )ئة( بة ئةضنى  )غاْا /عةواّ(ى غةزةى ٖةشزةزا  ، يةاليةى و ضَو
ضَيعَاْى جياجيا ية ٖةْسَى ؾَيوة ئاخاوتٓى نطَادمى خواضووزا ، وةى : )ئةغةض ، ئةجَى ، ئةزةغت ( ية 

ٍَ )زة جَيى ، زة زةغت ( يةاليةنى تطة ، بَوخَويإ ضَيطة خوؾهةض بووٕ ب َو غوواْسْى زةْطى)ز(ى ثا
ْيؿاْةى )زة( ية ؾيعطى )غاْا / عةواّ(ى غةزةى ٖةشزةزا و زواتطيـ ية ؾيعطى باَياى غةزةى ْوظزةزا  
، بةواتةيةنى تط  زياضزةى بةناضَٖيٓاْى )ئة( يةبطى )زة( ية ؾيعطى )غاْا/عةواّ(ةوة غةضضاوةى 

ةف بووةتة َٖوى ئةوةى نة بة ٖةَيططى غيُاى ططتووة و يةوَيوة ثةضيوةتة ْاو ؾيعطى باَياوة ، ٖةض ئةَ
ظَاْى )غاْا عةواّ( تَيي بطواْطَى ، ٖةض وةى ضَوٕ ية غوواْى زةْطى )ز(ى ثَوغتجَوظيؿٓى )زا(ف 
ضواْطاوة، وةى ئَيُةف بَوى زةضني  ، ٖةض ئةوةف بووةتة َٖوى ئةوةى نة )ْاىل ( خَوى ية بةناضَٖيٓاْى 

رتيـ ضوو ية غوواْى زةْطى )ز(ى )زا( بهات ، تا ؾَيواظة ْيؿاْةى )ئة(يةنة بجاضَيعى و نةَ
ؾيعطييةنةى بةضةو ضَيطهةى ظَاَْيهى باَيا ئاضاغتة بهات ، نة خوزى خَوى وةى  ؾاضةضةظايةنى بواضى 
ظَإ ناضى ضةْط ضؾتٓى بَو زةنطز ، بةو َةبةغتةى ئةو تَيطواْيٓة زا مباَيَيَٓى ية ظَاْى نوضزى نة 

تٓى ضَوشاْةو ظَاْى ئةزةبى )غاْا /عةواّ(ة ْةى ظَاْى ئةزةبى باَيا و ظَاْى تةْٗا  ظَاْى ئاخاو
 ضَوؾٓبريى  

زةنطَى يَيطةزا بة ئاوضزاْةوةَإ ية زوو تَيطواْيٓى )توفيل وةٖبى( ، ئةو بَوضووْاْةَإ ضووْرت و 
ووغةضى )خمتكط جَيطريتطنةئ ، ية تَيطواْيَٓيهيسا )توقيل وةٖبى( زةَيَى : ))َاََوغتا غعيس قسقى ْ

ناْى غةزةى 70( ، َةاليةنى ثريةََيطز  بوو نة زةؾَى ية بةضةوزوايى 1928قطف و ذموى نوضزى ( )
َْوظزةزا ضوبَيتة بةضخوَيٓسٕ ية َعطةوتةناْى غًَيُاْيسا ، ية غةضزةََيهسا نة َطَوظى غًَيُاْى َٖيؿتا 

َاْى ئةزةبى)ؾيعط(زا ، َاََوغتا غعيس )زة(ى ثيتة قايبى يإ ْةطَوضى بوو بة )ئة( ، بةتايبةتى ية ظ
( ٖةَيؿة )زة(ى بةناضٖاْيوة ، يةَة وا زةضزةنةوَي نة 1928قسقى ية خمتكط قطف و ذمو( ةنةيسا )

( وةى زياضة َٖوى 79زةبَى َاََوغتا بةناضَٖيٓاْى )ئة(ى ية باتى )زة( بة طَوضيَٓيهى عاَى ظايبى (( )
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تٓى ْيؿاْةى )ئة( ية بطى )زة( ية الى ؾاعرياْى غةزةى زةضى ثَى ْةنطزْى )توفيل وةٖبى ( بة ٖا
 ْوظزة ، ئةوة بووة نة ْووغني و خوَيٓسْةوةى زةقى ؾيعطى يَيو جياْةنطزووةتةوة 

ٖةضضى ئةو بَوضووْةؾيةتى  نة بةاليةوة َٖوى بةناضْةَٖيٓاْى )ئة( يةاليةٕ )غةعيس غسقى(يةوة ئةوة 
هى عاَى ظاْيبى ، ئةوا  بَوخوى بةالى ئَيُةؾةوة ضاغتةو بووة نة بةناضَٖيٓاْى )ئة(ى بة طَوضيَٓي

زةؾبَيتة ثؿتطريى نةضى ئةو بَوضووْةى ئَيُةف  نة خَو ثاضَيعى )ْاىل( يَيي  ٖةض بةو َٖويةوة بووة نة 
 ية ؾيعطى )غاْا/عةواّ(ةوة غةضضاوةى ططتووة

زا نة ضاى غيواّ 1899 1898تَيطواْيٓةنةى تطى )تَوفيل وةٖبى( ئةوةية نة زةَيَى : )) ية غاَياْى 
نطابووةوة ، طوَيِ ية قوتابى ية خَوّ طةوضةتط زةبوو نة ؾيعطى نوضزييإ زةخوَيٓسةوة ، ئةو قوتابيية 

( نة بيطوَإ بةاليةوة 80ة()بة زاىل نًَوض(يإ  ية باتى )زة(و )ئة( تةيةفوظ زةنطز (()ذطةوضاْة ٖةَيؿة)
ةاليةوة زةبوو وةى ضوٕ ْووغطاوة ٖةضواف خويٓسْةوةيةنى ْازضوغت بووة بةو ثييةى ب

خبويٓطايةتةوة نة تةواو ثيطةواْةى بوضووْةنةى ئيُةية و زةنطى ئةو ضاغتييةى يي بةغت بيٓني نة 
ئةو قوتابياْة وةى ؾيعطزوغتيو و ؾاضةظايةى ية ظاْػتى نيؿى عةضوظى ، ئاطازاضى ئةوة بووٕ  نة 

ٍَ زةقى ؾيع طييسا بهةٕ بةيهو بو زةقى ؾيعطيي ثَيويػتة ْووغني و ْاؾَى وةى ْووغني َاَةَية ية طة
خويٓسْةوة ية يةى جيا بهةْةوة ، ٖةض ئةو ضةؾٓة ضاٖاتٓةف يةغةض خويٓسْةوةى زةقى ؾيعطى )باَيا( 
بووة  َٖوى ئةوةى نة بةناضَٖيٓاْى ْيؿاْةى )ئة(ية بطى )زة( جَيطاى خَوى يةْاو بٓياتى ظَاْى و بٓياتى 

اْى تطى ٖاوتةَةْى ؾيعطى )َةذوى(و ؾاعرياْى زواتطيؿسا بهاتةوةو ٖةض ئاواظةيى زةقى ؾاعري
يةوَيؿةوة بجةضَيتةوة بَو ْاو ضَوؾٓببريإ و ْووغةضاْى ضَوشْاَةو طوظاضةناْى غةزةى بيػتةّ ية نطَادمى 

 خواضووزا 
 
 

 
 ئةدماّ 

 
بةناضٖيٓاْى ٖةضزوو ظاضاوةى )زةْطةطوضنى(و )غووإ( ية ثاٍ ظاضاوةى تطو ية ؾويٓى يةنرت  - 1

بةٖةَإ ضةَو بووةتة ٖوى ْا ضووْى ييهوييٓةوةنإ و ييهةوتٓةوةى بوضووٕ و تريواْيٓى 
 ْازضوغت زةضباضةى ٖةْسى زياضزةى فوْويوشى ية ظَاْى نوضزيسا 

إ خػتووْيآْةتة  شيط ضةَهى زياضزةى زةْطةطوضنى يإ نوَةىل يةو وؾاْةى نة  ييهويةضامن - 2
غووإ  ية ؾيوةظاضى غًيُاْيسا  بوخويإ وؾةى ضةغةٕ و بةناضٖاتووى ؾيوةظاضةناْى تطى 

 –نطَادمى خواضوو   بووٕ  بوية  ضاغترت ئةوة بٗيٓطيٓة  شيط ضةَهى جياواظى ) ييهػيهى 
 ضزييةوةفةضٖةْطى ( ْيوإ ظاضووؾيوةظاضةناْى ظَاْى نو

ٖيٓاْةوةى زةقى ؾيعطى بو بةيطةى زياضزةى زةْطةطوضنى يإ غوواْى زةْط )ز( يإ ٖةض   - 3
زياضزةيةنى زةْطيي تط زةبى يةضواْطةى ئةو ضاغتييةوة بيت نة ؾيعط ٖوْةضيهى زةْطى ية بوية 



 تَيطواْيَٓيهى ْوَى بَو ٖةضزوو زياضزةى )زةْطةطَوضنَى ( و)غووإ( ى زةْطى )ز( ية ؾَيوةظاضى غًَيُاْيسا
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 ثيويػتة ثؿت بة خويٓسْةوةى زةقةنة ببةغرتيت ْةى بة ْووغيٓى زةقةنة بةو ثييةى ْووغني و
خويٓسْةوةى زةقى ؾيعطى ظوضجاض زوو زيوى جيايإ ية يةنرت ييسةنةويتةوة  ٖةضبوية  زةضى 
ْةنطزْى ييهويةضامنإ بةّ ضاغتيية بووةتة ٖوى ئةوةى نة تريواْيٓةناْيإ زةضباضةى ٖةضزوو 

 زياضزةنة ية زةقى ؾيعطى ؾاعريامناْسا ْاظاْػتاْةو ْاناٌَ بٔ 
ثوغتجوظيؿٓى )زا( ؾيعطى) غاْا/عةواّ(ى بةضٖةّ ٖيٓطاوى  غةضضاوةى غوواْى زةْطى )ز(ى  – 4

ثيـ بٓياتٓاْى غًيُاْى بووة و ية ظَاْى ؾيعطى عةواَةوة زابةظيوةتة  ْاو ؾيعطى ؾاعرياْى 
 غةزةى ْوظزةو  ْاو ظَاْى ئاخاوتٓى خةيهى غًيُاْيةوة بة واتايةنى تط 

بةت بووة بة ؾيوة ظاضى غًيُاْييةوة غووإ ى زةْطى )ز(ى ثوغتجوظيؿٓى )زا( ْة زياضزةيةنى تاي
و ْة تةْٗاف ية زةقة ؾيعطييةناْى ؾاعرياْى غةزةى ْوظزةزا زةبيٓطى وةى ييهويةضامنإ بوى 

 ضووٕ بةيهو :
ظ(زا )ئةمحةز ثاؾاى بابإ( خػتويةتيية  1854-1853يةو زةقاْةؾسا زةبيٓطيت نة ية غاىل )  -ا 

( و ْة وةضطريو ثيؿةنى ْووغى ييهوييٓةوةنةى بةضزةغت )خوزظنو( بةالّ ْة خوزى )خوزظنو
)خوزظنو(  ْةى ٖةض زةضنيإ بةوة ْةنطزووة نة ئةمحةز ثاؾا ية ثاٍ ثوغجوظيؿٓى )زة( ، 
ثوغتجوظيؿٓى )زا( ؾى بةناضٖيٓاوة بةيهو زةضنيإ بةوةف ْةنطزووة نة ية ٖةْسى وؾةى ْاو 

ئةَةف زةبيتة بةيطةى ئةوةى نة ية  زةقةناْسا زةْطى )ز(ى ثوغتجوظيؿٓى )زا(نةف غوويٓطاووة 
ْيوةى يةنةَى غةزةى ْوظزةزا زياضزةى غووإ ى )ز(ى )زا( ٖةض ية زةقى ؾيعطييسا بةزى ْةٖاتووة 

 بةيهو ية ظَاْى ئاخاوتٓى ضوشاْةى ْاو ؾاضى غًيُاْيؿسا بةزى ٖاتووة 

ا ضاضةنى غةزةى ية ٖةْسى زةقى ؾيعطى بةضٖةَٗيٓطاوى ثيـ بٓياتٓاْى ؾاضى غًيُاْي ية زو -ب 
ٖةشزةزا زياضزةى غووإ ى زةْطى )ز(ى )زا( زةبيٓطى بوية بةغتٓةوةى ئةو زياضزةية بة ؾيوةظاضى 

 غًيُاْييةوة ية اليةٕ ييهويةضامناْةوة ناضيهى ْازضوغت و ْا ظاْػتاْةية 
زةضباضةى زياضزةى بةناضٖيٓاْى ْيؿاْةى )ئة( ية بطى ْيؿاْةى )زة(ى ضاْةبطزوووضابطزووى  5

 ضزةواَيـ ية ؾيوةظاضى غًيُاْيسا ، ئةوا :بة
ْيؿاْةى )ئة( ييهةوتةى )غووإ(ى زةْطى )ز(ى )زة( بووة ْةى طوضيٓى زةْطى )ز(ةنة بة  –ا 

)ٖةَعة( وةى ييهويةضامنإ بوى ضووٕ بوية ضاغترت ئةوةية ية شيط ضةَهى )زةْطةطوضنى( بٗيٓطيتة 
 زةضةوةو خبطيتة شيط ضةَهى زياضزةى )غووإ(ةوة 

غةضةتاى بةناضٖيٓاْى ْيؿاْةى)ئة( يةبطى ْيؿاْةى)زة( ية ؾيوةظاضى غًيُاْيسا ، ية زةقى  –ب 
ؾيعطييةوة غةضضاوةى ططتووة ْةى ية ظَاْى ئاخاوتٓةوة و بوخوى ئاناَى غوواْى زةْطى )ز(ى )زة( 

وة ية باظْةى بووة بة ثيي غيػتةّ و بٓياتى ئاواظةيى زةقى ؾيعطيي واتة ئاناَى الزاْيهى ئاواظةيي  بو
 ثطوغةى خويٓسْةوةى ؾيعطزا ْةى ية باظْةى ثطوغةى ْووغيٓةوةى ؾيعطزا 

ضيصةى بةناضٖيٓإ و بةناضْةٖيٓاْى ْيؿاْةى )ئة( ية بطى )زة( الى ؾاعرياْى غةزةى ْوظزةى  -ث  
 نطَادمى خواضوو ثةيوةْسى بة ؾيواظى ؾيعطيي ؾاعريةنإ خوياْةوة ٖةبووة 
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زةْطى)ز( بة طؿتى و )ز(ى ثوغت ثوظيؿٓى)زا(  بةتايبةتى ية ؾيعطى عةواَى  زياضزةى غوواْى   -ت 
غةزةى ٖةشزةزا و ية ظَاْى ئاخاوتٓى ؾاضى غًيُاْى غةزةى ْوظزةزا  يةاليةى و ضوٍ بيٓيٓيهى زياضى 
ثطيجوظيؿٓى )ئة( بة ئةضنى ضيعَاْى جياجيا ية ٖةْسى ؾيوة ئاخاوتٓى نطَادمى خواضووزا  ثيـ 

اضى غًيُاْى وةى : )ئةغةض ، ئةجَى ، ئةزةغت ( ية ثاٍ )زة جيى ، زة زةغت ( و بٓياتٓاْى ؾ
بةناضٖيٓاْى )تة( ية بطى ْيؿاْةى)زة(  يةاليةنى تطةوة ، بوخويإ ضيطة خوؾهةض بووٕ بو ضوونطزْة 
ئةو الزاْة ئاواظةييةى زةقى ؾيعطى نة غوواْسْى زةْطى)ز(ى ْيؿاْةى )زة(ى نطزاضى ضابطْةبطوو و 
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ضةْس تايبةتيتييةنى ْاوضةى طةضَيإ ية ضوى فوْةتيو و ططاَاتيهةوة ْاَةى زنتوضا  ضونإ عةبسوال 
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2007 

  117واْى ظَاْة -25

 ْاَةيةنى بةضيع )ز.غةباح ضةؾيس( نة ية ضوشى يةوةالَى ضةٕ ثطغياضيهُاْسا بوى ْاضزبووئ  -26
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نةَاٍ ضةئووف حمةَةز، ضاثداْةى  –ؾاضةظووضيى ْةقؿبةْسى ، ئاؾٓانطزٕ و ييهوييٓةوةى ، بابى اليو 

  155  2004ٌ ،وةظاضةتى ثةضوةضزة ، ئةضبي

  269غةضضاوةى ثيؿوو  -49

  156 155غةضضاوةى ثيؿوو  -50

  272 271غةضضاوةى ثيؿوو  -51

  71ضةْس ييهوييٓةوةيةنى فيًويوشى زةضباضةى ظَاْة نوضزى زياييهتى غًيُاْى  -52
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 غةضضاوةنإ
 

-  
ييهوييٓةوةى حمةَةز عةىل ايعواّ يإ بةيتى ئةووةٍ و ئاخري زاْطاوى َةال حمةَةزى غيوضى تركسٚ  -            

 1979قةضةزاغى ضاثى يةنةّ ضاثداْةى ناَةضاْى غًيُاْى 
 1976ضةثهيو ية طويعاضى ْاىل َةغعووز حمةَةزضاثداْةى نوضى ظاْياضى نوضز بةغساز   -           
ضةْس تايبةتيتييةنى ْاوضةى طةضَيإ ية ضووى فوْةتيو و ططاَاتيهةوة ، ضونإ عةبسوال حمةَةز   -            

 2015، ْاَةى   زنتوضا ، ظاْهوى غًيُاْى غهوىل ظَإ 
ضةْس ييهوييٓةوةيةنى فيًويوشى زةضباضةى ظَاْة نوضزى زياييهتى غًيُاْى ، ئةييهػاْسةض خوزظنو،  -         

تى عةبسويال  ية فةضةْيػييةوة نطزووةية بةنوضزى ثيؿةنى و ثةضاويعى بو ْووغيوة ، ثيساضووْةوةى ْةجا
  2005ظَاْةواْى و ثيؿةنى فةضٖازؾانةىل ، بٓهةى شئ غًيُاْى 

  2000زياضزةناْى زةْطى)ز( ية ؾيوةى غًيُاْيسا ز.ئةوضةمحاْى ذاجى َاضف بةغسا  -
  2015ى نوضزى زنتوض تاييب ذوغني عةىل ضاثى يةنةّ ٖةويري زةْطػاظى ضةْس بابةتيهى فوْويوج -

 2016)زا( زظَاْى نوضزيسا نطَادميا غةضى و خواضى( وةى منووْة، ئاؾتى ذحى ذةغةٕ ، ظاْهويا زٖوى  -    
زيواْى غامل عةبسوضضةمحإ بةطى قاذيبكطإ  بةضطى يةنةّ  غاغهطزْةوةو ييهساْةوة َةال عةبونةضميى  -

    2015اتيح عةبويهةضيِ حمةَةزى َةال نةضيِ ئاَازة نطزٕ غسيل غاحل  بٓهةى شئ غًيُاْى َوزةضضيؼ ف
   1990ظَاْةواْى ز حمُس َعطوف فتاح ضاثداْةى زاض احلهُة بةغسا  -  
 1974غةضةتاييو ية فيًويوشى ى ظَاْى نوضزى حمةَةز ئةَني ٖةوضاَاْى ضاثداْةى َةعاضيف بةغسا  -
ى ئةزةبى نوضزى حمُس عًى قةضةزاغى بةضطى يةنةّ ضاثى يةنةّ ضاثداْةى احلوازث نةؾهوىل نةيةثووض -

  1980بةغسا 
ييهوييٓةوة ظَاْيةنإ نونطزْةوةو ئاَازةنطزْةوةى ؾريوإ ذػني خوؾٓاو ؾريوإ َريظا قازض زةظطاى  -       

   2010َونطيإ ٖةويري 
يوغةت ْاَةى ئةمحةزى زاْطاوى ؾيذ َةعطوفى ْوزى ضاغت نطزْةوةو ويٓةزاضنًطزْى بة تيهوؾاْى  -      

 1379عبسايطذيُى َةمحووزى َٓتسى اقطا ايجكايف اتؿاضاتى نطزغتإ غٓة 
-  

 

ٖةضوةٖا بطواْة   1376فةضٖةْطى ٖةْباْة بوضيٓة فطٖٓط نطزى فاضغى ٖةشاض غطوف تٗطإ   -
ؾإ نوَةييو َاَوغتا نوضى ظاْياضى نوضزغتإ ييصْةى فةضٖةْط زةظطاى ئاضاؽ ٖةويري فةضٖةْطى ٖةض

2007 
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: نوو نوضت نطزْةوةى خاييس   16/5/1918عةقيسةى نوضزى ، نوْرتئ زةغتٓووؽ:-عةقيسةى ئيُإ -           
َةز، ضاثداْةى وةظاضةتى نةَاٍ ضةئووف حمة –ؾاضةظووضيى ْةقؿبةْسى ، ئاؾٓانطزٕ و ييهوييٓةوةى ، بابى اليو 

   2004ثةضوةضزة ، ئةضبيٌ ،

 1985ْةوبةٖاضى خاْى و ئةمحةزى ؾيذ َاضفى ْوزى، عةىل فةتاح زظةيى ،َطبعة ايجكافة وايؿباب ،اضبيٌ  -      
 

 1976طوظاضى نوضى ظاْياضى نوضز ،َةغعووز حمةَةز ، ضيٓووغى نوض بةضطى ضواضةّ بةغسا  -     
 

ثطوغةى بة ييهػيُبووٕ ،ْاَةى َاغتةض، حمةَةز َةجيس غةعيس غهوىل ظَإ بةؾى ظَاْى  فةضٖةْط و -       
   2015نوضزى ظاْهوى غًيُاْى 

  تايبةتيتييةنى ْاوضةى طةضَيإ ية ضوى فوْةتيو و ططاَاتيهةوة ،ْاَةى زنتوضا  ،ضونإ عةبسوال حمةَة  -
 2015غهوىل ظَإ ظاْهوى غًيُاْى 

  الطسٔزٚالشعسٖٛٔوفّٕوّا لدٝ الٍخٕٖني  ابساِٗي بَ صاحل احلٍدٔد -       
http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t= 

التقاٞ الساكٍني بني القساٞ ٔالٍخٕٖني ، د عبدالسمحَ بَ حمىٕد ، جممٛ وعّد االواً الشاط٘ لمدزاسات  -       
 2841ٓالقساٌٗٛ العدد الثاٌٜ عشس دٔاحلجٛ 
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 نوضتةى يَيهَوَييٓةوةنة
زةقى ئةزةبى ، بَوضووٕ و تَيطواْيَٓيهى  يةّ يَيهَوَييٓةوةيةزا بة ثَيى ضَيباظَيهى وةغفى و بة ئاوضزاْةوة ية ٖةْسَى

ْوَيُإ زةضباضةى  زةْطى)ز( و ٖةضزوو ْيؿاْةى )زة(و)ئة(ى ضاْةبطزووو ضابطزووى بةضزةواّ ية ؾَيوة ظاضى 
غًَيُاْيسا  و ية شَيط ٖةضزوو ضةَهى )زةْطةطَوضنَى(و)غووإ(زا خػتووةتة بةضزةغت و نَوَةَيَى ئةدماَى جياَإ 

 َوَيةضةضاْى تط  تيايسا طةَياية نطزووة ية ئةدماَى يَيه
 بة طؿتيـ يَيهَوَييٓةوةنة جطة ية ثَيؿةنى و ئةدماّ  ، ية زوو بةف ثَيهٗاتووة :

ية بةؾى يةنةَسا نة بةْاوْيؿاْى )زةْطى )ز( ية شَيط ضةَهى )زةْطةطَوضنَي زا(ية  ، ئاوضَإ يةٖةْسَى يةو 
وؾاْة زاوةتةوة نة يَيهَوَيةضامنإ وةى منووْةى زياضزةنة َٖيٓاوْيآْةتةوةو  تَيطواْيٓى ْوَيُإ زةضباضةيإ و 

 زةغت   زةضباضةى خوزى زياضزةى )زةْطةطَوضنَى(ف خػتووةتة بةض
ية بةؾى زووةَي يَيهَوَييٓةوةنةمشاْسا نة بةْاوْيؿاْى )زةْطى)ز( ية شَيط ضةَهى)غووإ (زا(ية ، بَوضووْى 
خَوَإ زةضباضةى زةْطى)ز( بةطؿتى و زةضباضةى ٖةضزوو ْيؿاْةى )زة(و)ئة(ى ضاْةبطزووو ضابطزووى بةضزةواّ  

 بةضزةغت  بةتايبةتى ، ية باظْةى زياضزةى )غووإ(زا خػتووةتة 
 
 
 
 
 

 ومخص البخث
 ٌظسٚ جدٖدٚ اىل ظاِست٘ )التباده ٔ االستّالك الصٕت٘( يف صٕت )الداه( عٍد الٍاطقني بمّجٛ السمٗىاٌٗٛ   

متكٍا يف ِرا البخث ٔ ٔفقا لمىٍّج الٕصف٘ ٔالٍظس اىل بعض الٍصٕص االدبٗٛ، ٔحتت وفّٕو٘)التباده الصٕت٘(ٔ 
ٖدٙ القساٞ ٌظسٚ جدٖدٚ حٕه صٕت )د( ٔ عالويت )دٓ(ٔ)ْٟ( لمخاضس ٔاملاض٘ )االستّاله الصٕتٜ(، اُ ٌطع حتت 

املستىس يف هلجٛ السمٗىاٌٗٛ، ٔاعددٌا يف البخث ٌتاٟج ختتمف عَ ٌتاٟج غريٌا وَ الباحثني ، ٔ بصٕزٚ عاوٛ فاُ 
 البخث تطىَ فصمني اضافٛ ال٘ وقدوٛ ٔ ٌتاٟج 

حتت وفًّٕ )التباده الصٕت٘( تطسقٍا اىل الكمىات اليت أزدِا يف الفصن االٔه الرٙ جاٞ حتت عٍٕاُ )صٕت )د( 
الباحثُٕ سابقا كٍىاذج لتمك الظاِسٚ فأزدٌا ٌظسٚ جدٖدٚ حٕه تمك الكمىات ٔحٕه ظاِسٚ )التباده الصٕت٘( 

 ٌفسّا
ت ٔغ٘ الفصن الثاٌ٘ الرٙ جاٞ حتت عٍٕاُ )صٕت )د( حتت وفًّٕ )االستّالك الصٕت٘( ابدٍٖا ٌظستٍا حٕه صٕ

 )د( بصٕزٚ عاوٛ ٔ حٕه عالويت )دٓ(ٔ)ْٟ( بصٕزٚ خاصٛ ضىَ اطاز ظاِسٚ االستّالك الصٕت٘
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Abstract 

In this research new viewpoints of the phenomena of both sound change and 

elision of /d/ sound have been discussed on some literary works according to the 

descriptive methods. The research studies ,in a new perspective, /d/ sound and 

its realization as /də/ and /ʔə/ in present and past continuous tenses in Kurdish / 

Sulaimani accent.  

we looked back at some of the words and examples in which the concept of 

sound change and elision of /d/ sound is discussed. We formulated and used 

some other results from previous researchers to give more benefit.     

The research is composed of two parts in addition to the introduction and 

conclusion. The first part is entitled /d/ sound under the affect of sound change. 

we looked back to some words that the previous researchers have taken them as 

example to discuss the issue. Our new viewpoints to the study of sound change 

is added.   

 

 The second part is entitled /d/ sound within the concept of assimilation. In 

general, /d/ sound is discussed concisely.The new perspective is shown 

particularly in both of the /də/ and /ʔə/ sound signals in present and past 

continuous tenses. The concept has been discussed specifically in the circle of 

elision phenomenon. 

 


