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 ثَيشةكيى وةرطَيِز:
ئةطةضضى ناضى وةضطيَطِإ ناضيَهى بةططيَوطؤَيةة و ئاغةإ ْييةةة بةتايبةةط ئةطةةض       

بابةتةنة بةَيطةْاَة بيَت. ية اليةنى زيؿةوةة وةضطيَطِاْةنة بؤ غةض ظَاْى نوضزى بةىَة  
 ئةوةْسةى زى ئةضنى وةضطيَطِ ططإ زةناطة ضوْهة ظؤض ظاضاوة ٖةيةة وؾةةى نةوضزى يةة    
بةضاَبةضيسا ططإ زةغت زةنةويَتة بةتايبةط ئةو ظاضاوة غياغى و غةضباظيياْةى نة يةة  
غةةةضزةَى زةوَيةةةتى عومسةةاْى بةةةناض ٖيَٓةةطاوٕة بةةةةّ ططيٓطيةةى ئةةةو بابةتةةة )واتةةة 
بةَيطةْاَةناْى عومساْى( بةؤ ْووغةيٓةوةى َيَةصووى نةوضز و ثيَويػةتيى خويَٓةةضإ و       

ٖةضوةى ئاَازةناض و وةضطيَطِى عةضةبى بةةضيَعة )ز.عومسةإ   تويَصةضاْى نوضز بةو بابةتاْة 
عًى( ئاَاشةى ثيَهطزووةة واى ييَهطزئ زواى وةضططتٓى ضِاى بةضيَعى نة بؤ غةض ظَةاْى  
زايو وةضيبطيَطِئة بةو ئوَيَسةى بؤؾايييةنى بطووى يةة نتيَبداْةةى نةوضزى ثةيَ ثةطِ      

ةْطة بةؾيَهى نةّ و نوضِييةنةةف يةة   بهةيٓةوةة ٖةضضةْسة يةنةَونوضِى بةزةض ْييةة ضِ
ويؿهيى بابةتةنةوة غةضضاوةى ططتبيَتة نة ٖةض ية بٓطةيٓةزا بابةتةنةة خةؤى وايةةة     
ضوْهة ئةو ظَاْةى ثيَى ْوغطاوة ٖةَووى ظَاْى غةةضباظى و بطووغةهة و بريخةةضةوةى    

اتي غةضباظئ وة ية اليةٕ نةغاْى غةضباظى و وايييةناْةوة ْووغطاوٕة بة طؿتى ئةةزةبي 
تيَسا ْيية يإ ظؤض الواظةة ية اليةنى زيهةوةة ْةَإ ويػةتووة وةى بابةةتيَهى ئةةزةبى    
َاَةَيةى يةطةٍَ بهةئ و ظؤض زةغتهاضيى زةقةةنااإ ْةةنطزووةة بةؤ ئةةوةى غةي ةتى      
بةَيطةْاَةيى خؤيإ يةزةغت ْةزةٕة وةنو خؤيإ وةضَإ طيَطِاوٕة بؤية ئةطةض جؤضيَو ية 

وة زياض بيَتة ئةوة ويػرتاوة ئةَاْةتة ظاْػتييةنة بثاضيَعضيَتة بةضِاغتى نطضوناَييؿى ثيَ
 ئةَة بة ْوغدة عةضةبييةنةؾةوة زياضة ٖةض يةبةض ئةو ٖؤناضة ئاَاشةى ثيَهطا.

اليةْيَهى زى نة ثيَويػتة ئاَاشةى ثىَ بهطيَتة ئةوةيةة نةة جةؤضة تيَهةةوييةةني     
ظدمةةريةى َيَةةصوويى ْةةةنطاوة يةةة زاْةةاْى  بةةة بابةتةنةةةوة زيةةاضة وة ضِةضةةاوى  وةضطيَةةطِ

بةَيطةْاَةنإة ية اليةنى زيؿةوة بة تيَهةَيى ية ضةْس ؾويَٓيَو بةَيطةْاَةةنإ يةغةةض   
جووةْةوةيةى يإ نةغايةتييةى خطاوْة ضِووة بؤ اووْةة ية غىَ ؾةوئَ بةَيطةْاَةةناْى   

        ٕ بهةةئ وةى   غةةض )بةةزضخإ بةةط( خطاوْةة ِضووة ئيَُةة ْةةَإ ويػةت زةغةتهاضييا
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ئةَاْةتيَهى ظاْػتىة ٖةضوةنو ْوغةدة عةضةبييةنةة زاَةإ ْاْةةوة و يةةى ْةةخطاوٕة       
غةباضةط بة ظاْياضيى ْيَو بةَيطةْاَةناْيـ ئةةوة تيَطِواْيٓةى ناضبةزةغةت و غةةضنطزة     
غةضباظييةناْى عومساْيية نة ضؤٕ بؤ نوضزيإ ضِواْيووة؟ بؤية بة ثيَويػت ْةةظاْطاوة يةة   

ْسا ية ثةضِاويَعزا ضِووْهطزْةوة بسضيَتة جطة يةواْةى نة ثؿتبةغتوو بةضةْس ٖةَوو باضةنا
غةضضةاوةيةنةوة يةة ٖةْةسىَ ؾةويَٓسا ِضووْهطزْةةوةَإ زاوةة غةةباضةط بةة ِضَيهةةةوتي        
بةَيطةْاَةناْيـ ٖةةضوةى ئاؾةهطايةة زةوَيةةتى عومسةاْى ِضؤششَيَةطى نؤضةيى بةةناض        

َييهسا غاَية ظاييٓييةنةمشإ بؤ ظياز نةطزووةة وةى  ٖيَٓاوةة نة ئيَُة ية بةضاَبةض ٖةض غا
ئاغاْهاضى بؤ خويَٓةضإة بةةو ٖيوايةةى تواْيبيَتُةإ غةووزَيهى بطةووى بةة َيَةصووى        
ْةتةةةوةييُإ بطةيةةةْوة ئوَيَةةس زةنةةةئ نةةة خويَٓةةةضاْيـ بةةة طةةةوضةيى خؤيةةإ يةةة 

 نةَونوضِييةنااإ ببووضٕ. 
 وضزىوةضطيَطِاْى ن                      

 ظ       9/9/2011  
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 بايةخى بةَلطةىامةكاىى عومساىى بؤ ىووصييةوةى مَيذووى كورد:
بةَيطةْاَةناْى عومساْى )ئةطةضضةى بةطؿةتى رةةضاَؤف نةطاوٕ( غةضضةاوةيةنى       

بٓطيٓةيى ية غةضضاوةناْى ْووغيٓةوةى َيَصووى ْويَي نوضز و نوضزغتإ ثيَو زةٖيَٓٔة 
ةض يةغةضةتاناْى ؾةضِى َيَصوويى ضاَيسيطاْةوة و يةة غةاَيى   يةبةض ئةوةى عومساْييةنإ ٖ

ظ(وة ٖةشَووْى خؤيإ بةغةةض ظيَةسى نةوضززا غةةثاْسبووة رةضَاْطِةواييؿةيإ      1515)
َاوةيةنى ظؤضى خاياْةسة بةةو ٖؤيةؾةةوة ناضيطةضييةةنى طةةوضةيإ يةغةةض تواْػةتة        

يةة ئةضؾةيكةناْيإ   غياغى و نؤَةةيةتى و ئابوضييةةناْى نةوضز بةةجيَ ٖيَؿةتووةة بؤ    
بةغةضضةةاوة غةةةضةنييةناْى َيَةةصوو زازةْةةطئَ وة ثيَويػةةتة ئةةةو ْووغةةو و ثةةةضِاو و   
بةَيطةْاَاْةى نة تايبةتٔ بة نوضز بةطؿتى جيا بهطيَٓةةوة و ناضيةإ يةغةةض بهطيَةتة     
بةتايبةتى طةضِاْةوة بؤ غةضيإ بؤ ضاضةغةةضنطزْى ئةةو طريوططرتاْةةى نةة ضِووبةةضِووى      

َيَصووي ْةويَي نةوضز زةبٓةةوةة نةة زةتواْطيَةت ضاضةغةةضى بةؾةيَو يةةو          ْووغيٓةوةى
ططيَهةةويَطة َيَصوويياْةةة يةةةو بةَيطةْاَاْةةةزا بسؤظضيَٓةةةوةة ٖةةةضوةٖا ثؿتبةغةةتٓى يةةة  
ضِازةبةةةزةضى ٖةْةةسىَ يةةة تويَةةصةضاْى بةةانووضى نوضزغةةتإ يةةة تويَصيٓةوةناْياْةةسا بةةة   

ظياتطى يةغةض ضِووزاوةنإ بةجيَ ٖيَؿةتووةة  بةَيطةْاَةناْى بةضيتاْيا و ضِووغيا طوَاْى 
 نة ئوَيَس زةنةئ بةطةضِاْةوة بؤ بةَيطةْاَةناْى عومساْى ئةو طوَاْاْة ْةَيَٓٔ. 

بةضِاغتى ٖةض طةييَو خاوةٕ بةَيطةْاَةى تايبةط بة خةؤى ْةةبيَتة ئةةوا بةؾةيَهى      
ى طةةوضة و  طةوضةى بريى َيَصوويى خؤى يةزةغت زاوةة طةىل نةوضز خةاوةٕ ظةخريةيةةن   

زةوَيةَةْسي ظاْياضييةةة نةة بةةْيَو ظوضبةةى وةتةاْى جيٗاْةسا بةتو بووةتةةوةة بؤيةة          
بةضبةغتيَو ْيية نة ٖةَووَإ يةخؤبطزوواْة ناض بؤ زةضخػتٓى ئةو ظةخريةى ظاْياضييةة  
بهةئة نة ية نؤطاى ثةضتوونداْة تايبةةتى و طؿةتييةناْى جيٗاْةسإة وةطيَطِاْةةوةى     

ت بطيَِطيَتةةوة وةيةإ ثاضاغةتٓيإ يةةو بٓهاْةةى نةة يةَباضةيةةوة ِضؤٍَ        ئةوةى زةتواْطيَ
زةطيَطِٕة بيَطوَإ زةتواْو ناض بهةئ بؤ ظيٓسوونطزْةوةى ئةةو نةيةةثووضة ظاْػةتيية و    
طؿتاْسْى بةغةض زاّ و زةظطا ظاْػتى و ريَطناضييةناْسا وة بتونطزْةوةى بة ؾةيَوةيةنى  

بريإ و ئةواْةى بايةر زةزةٕ بة تويَصيٓةةوة ْةتةوةييةةنإ و   بةضرطاوإ يةْيَو تويَصى ضِؤؾٓ
ناض زةنةٕ ية بواضةناْى ييَهؤَييٓةوة ظاْػتييةناْسا وة ثيَويػتة ٖةوَييَهى ضطِى ظاْػةتى  
غطيَتة طةضِة ية اليةٕ ييَهؤَيةضةواْى نوضز و زاَةظضاوة رةضَييةناْةوة نة تايبةمتةْسٕ بة 
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ناْى بةةضيتاْى و ضِووغةى وعومسةاْى تايبةةط بةة نةوضز و       بواضى وةضطيَطِاْى بةَيطةْاَة
نوضزغتإة بة جؤضيَو ناضنطزٕ يةّ بواضةزا ططيٓطةة نة ظيازةضِؤيى ْييةة ئةطةةض بًَةئَة    
ئةو تواْايةي يةّ بواضةزا خةضد زةنطيَت ٖيطى نةَرت ْيية يةوةى بؤ طيَطِاْةةوةى ْاوضةة   

 ْةوتييةناْى نوضزغتإ خةضد زةنطيَت.
ؤ ضِظطاضبووٕ يةو نةَتةضخةَييةي زضني ثيَسةنطيَت غةضدمي خويَٓةةضإ بةؤ   ييَطةوة ب 

 ططتٓةبةضي ضةْس ضِيَوؾويَٓيَو ضِازةنيَؿِ:
ٖاْسإ يةغةض ئةدماَساْى )ئاَازةنطزْى( تويَصيٓةوةى َيَصوويى نة ثؿت بةة   -1

 غةضضاوةناْى ئةضؾيكةناْى عومساْى زةبةغنت. 
َييٓةةوةى باؾةووضى نوضزغةتإة بةؤ     باْطهطزْى ظاْهؤ و َةَيبةْةسةناْى ييَهؤ  .1

بايةخسإ بة تويَصيٓةوة ية َيَصووى عومساْييةنإة ية ضِيَطةى نطزْةوةى خوىل تايبةط بة 
ريَطبووْى ظَاْى توضنى عومساْىة بة ٖاوناضى يةطةٍَ ثػثؤضاْى ئةو بةواضةة بةؤ ئةةوةى    

 تويَصةضى نوضز بة زَيٓيايييةوة غووز يةو بةَيطةْاَاْة وةضبططيَت.
يَويػتيى ططيَساْى ثيَوةْسيى ظاْػةتى وؤضى ؾةؤو و زاْيؿةتٓى ضِاغةتةوخؤ     ث  .2

يةْيَوإ َيَصووْووغإ و بريياضاْى نوضز و توضىة بؤ زةغتةبةضنطزْى ئةدماَى باف و ييَو 
 ْيَعيهبووْةوةى ْيَواْيإ و ثتةونطزْى ثيَوةْسيى َيَصوويى ية ْيَوإ ئةو زوو طةيةزا.

وََةةاط و ذونُييةةةناْى تةةوضىة بةةة َةبةغةةتى باْطٗيَؿةتهطزْى اليةْةةة زيثً  .3
 ناضئاغاْيى ثيَويػت بؤ تويَصةضاْى نوضزة بؤ ئاطازاضبووٕ ية ئةضؾيكةناْى عومساْى. 

 بةَيطةْاَة و ْووغيٓةوةى َيَصوو:
بةض يةوةى ية ططيٓطرتئ بةَيطةْاَة و زؤغييةناْى عومسةاْى تايبةةط بةة نةوضز و      

ؾةيَوةيةنى نةوضتيـ بيَةت يةغةةض ططيٓطيةى      نوضزغتإ بةسويَِة ثيَويػةتة ئةطةةض بةة     
بةَيطةْاَة ية ْووغيٓةوةى َيَصووزا بووةغتوة ضؤْييةتى ييَهؤَييٓةوة ية بةَيطة ية اليةٕ 

 ييَهؤَيةضاْةوة بة ؾيَوةيةنى بابةتيياْة.
غةضباضى ئةةوةى ئةةَِطؤ جيٗةإ يةة ؾؤضؾةَيهى ظاْػةتيى تةاظة و ٖةَةاليةْةةزا          

ا بةَيطةْاَةة نؤْةةنإ بايةةخى خؤيةإ ثاضاغةتووة وة      زةشيةطة بةةةّ يةطةةٍَ ئةوةؾةس   
ططيٓطرتئ غةضضاوةيةنٔ نة تويَصةضإ يةة ييَهؤَييٓةوةناْياْةسا ثؿةتيإ ثةيَ زةبةغةنتة      
بةَيطةْاَةنإ ضِابطزوو وا زةخةْة ضِووة وةى ئةوةى يةْيَو ضِووزاوةناْسا بةصئة بةةجؤضيَو   
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ةَيويَػةت وةضطةطتٔ يةبةضاَبةضيةسا وة    بةزوازاضووٕ و ضاوزيَطيهطزْى ثيَؿهةوتٓةنإ و ٖ
ٖةتا زةضنطزْى ٖةْةسَى بِطيةاض يةةشيَط ناضيطةةضيى بةَيطةْاَةناْةسإة ٖةضبؤيةة يةبةةض        
ططيٓطيى بابةتةنة و بة َةبةغتى ثاضاغةتٓيإ يةة يةْيَوضةووٕة يةة غةةزةى ضِابةطزووزا       

ٕ زضوغت ضةْسئ زةظطا و زاَةظضاوةى جيٗاْيى تايبةط بة ططيٓطيسإ بة ئةضؾيكى طةال
ظ(زا زاَةةظضاوةة  1958بووٕة يةنيَو ية ططيٓطرتئ ئةو زاَةظضاواْةف نةة يةة غةاَيى )   

بطيتى بوو ية ضِيَهدطاوى ْةتةوة يةنططتوةنإ بؤ ثةضوةضزة و ريَطنطزٕة نة بة )يوْػهؤ( 
 ْاغطاوة.

ضاالنييةناْى ئةّ ضِيَهدطاوة بة يةنةّ ٖةوَييَو زازةْطئَ نةة تايبةةط بةة ئةضؾةي      
َي زإة ٖةْطاوى يةنةَيؿى بةباْطٗيَؿةتهطزْى نؤَةةَييَو ثػةثؤضِ و ؾةاضةظاي     ئةدما

ظ(؟ة بةة َةبةغةتى ضِاويَةصنطزٕ زةضبةاضةى ئةضؾةيكهطزْي      1984وةتإ بوو ية غةاَيى ) 
بةَيطةْاَةنإ و ثيَويػتيى و طريوططرتةناْى بةضزةَيإة زواى ط توطؤنطزٕ يةغةض ئةةّ  

ْى )ئةدمووَةْى ْيوزةوَيةتى بؤ ئةضؾي (يإ نةطزة  بابةتة ئةواْيـ ثيَؿٓياضى زاَةظضاْس
نة ية ٖةَإ غاَيسا زاَةظضا و يةنةّ نةؤْططةى ْيَوزةوَيةةتيى خةؤى بةغةتة ٖةةضوةٖا      
يوْػهؤ يةنةى )َايهطؤ رًيِ(ى زاَةظضاْس و يةةشيَط ضةاوزيَطيى زةوَيةتةة ئةْساَةةناْى     

ةناْى نتيَبداْةنةةى وة  زايٓاة بؤ زَيٓيابووٕ ية ثاضاغتٓى ئةضؾي  و نةيوثةيةة زةطُةْة  
ئةو يةنةية ية ضاالنييةنى زيسا زةغيت نطز بة ويَٓةططتٓى )َايهطؤ رًيُةى ييةسيؤيى(   
يةضةةةْس وةتيَهةةى ئةةةَطيهاى التةةو و ْيؿةةتُاْى عةةةضةبى و ضِؤشٖةةةةتى ئاغةةياة     

 بتونطزْةوةى يةى ًَيوٕ الثةضِة يةو زيهؤَيَٓتة ويَٓةطرياواْة.
بة ٖاوناضيى ئةدمووَةْى ْيَوزةوَيةتى بؤ ئةضؾي   ناضى غةضةنيى زووةَى يةنةنة 

بطيتى بوو ية ثطِؤشةيةنى زضيَصخايةٕة نة تايبةط بةوو بةة ئاَةازةنطزٕ و بتونطزْةةوةى     
ظدمريةيةى يةغةض َيَصووى ْةتةوةنإة ظدمريةى يةنةَيؿى يةغةةض َيَةصووى ئةةَطيهاى    

بتونةةطزةوةة ٖةةةوَيى التةةو و زواتةةطيـ يةغةةةض ئةةةرطيكا و باؾةةووضى بيابةةإ و ئاغةةيا 
غيَيةَيؿةةي خةةؤى يةةة ثاَيثؿةةتهطزْى بتونطزْةةةوةى ضةةاثةَةْييةناْى ئةدمووَةةةْى   

 Archivumْيَوزةوَيةتى بؤ ئةضؾيكسا بيٓييةوةة بؤ اووْةة وةى طؤياضى بةةْاوباْطى ) 
( و ثاَيثؿتيهطزْى ية بةضِيَوةبةضايةتيى نتيَبداْة و ئةضؾةيكةناْى يوْػةهؤ بةووة ٖةةض     

ظ(وةة يوْػهؤف يةّ باضةيةوة ضِؤَيى زياضى 1976اَةظضاْسْييةوة ية غاَيى )يةغةضةتاى ز
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(زا ثطؤشةى بة 1977بيٓيووةة ية نطزْةوةى خوىل جؤضاوجؤض و بةغتٓى نؤضِةوة ية غاَيى)
يةنةوةططيَساْى ضاالنييةناْى بةضِيَوةبةضيةتيى نتيَبداْةنإ يةطةٍَ )يوْيػت...؟( بةووة  

(ة زياضتطئ زةغتهةوتى ئةو PGIطؿتى بؤ ظاْياضييةنإ ) بؤ ئةوةى ببٓة بةضْاَةيةنى
ظ(زا بطيتةةى بةةوو يةةة بةضْاَةةةى بةضِيَوةبةضايةةةتيى   1979بةضْاَةيةةةف يةةة غةةاَيى ) 
 (.RAMPبةَيطةْاَةنإ و ئةضؾي  )

بة ٖةضذاٍَة بةَيطةْاَة بطيتيية ية ضِاطط و نطؤنيى َيَصووة بؤية ية نةاتى ْةةبووْى    
ويػةتة َيَةصووْووؽ بيَةسةْي بيَةتة ضةوْهة ئةةو بةَيطةيةة        يإ زةغتةبةضْةنطزْيسا ثيَ

يةزةغت زةزاط نة ضِووْهطزْةوةى ْاويَتة َيَصووْووؽ بةبىَ بةَيطةْاَة وةنو زازوةضيَهة 
ية زازطازاة نة بؤ زازطةضيهطزٕ يةْيَوإ غةهاةنةض و تؤَةةتباضزا يةغةةض نيَؿةةنةيإ     

ى ؾاٖيسيَو واية يةغةةض ضِووزاوةنةاْى   ؾاٖيسيإ ْةبيَتة بةةّ ٖةضضةْسة بةَيطةْاَة وة
ْيَو َيَصووة غةضضاوةيةنى بٓطيٓةييية ية ْووغيٓةوةى َيَصووزاة بةةّ ْاتواْيَةت َيَةصوو   
زضوغت بهاطة ضةوْهة بةة ئاطةازاضبووٕ يةة تةةْيا اليةةْيَو ْاتواْطيَةت بِطيةاض يةغةةض          

وةيةنى اليةْةةةناْى زى بةةسضيَت وة ططيٓطيةةى خةةؤى يةزةغةةت زةزاط. ناتيَةةو بةةة ؾةةيَ
ٖةضةَةنيى يةى يةثاٍَ يةنسا زازةْطئَة ئةطةض وؾةنإ ضِيَةو ْةةخطئَ و ضِغةتةى تةةواو     
ثيَو ْاٖيَٓٔة تةْاْةط ضِغتةى تةواويـ َاْا ْابةخؿيَت ئةطةض بة ؾيَوةيةنى ييَعاْاْةة و  

 ضِيَهوثيَو ْةخطيَٓة ثاٍَ يةى نة مباْطةيةْةتة َةبةغتى زياضيهطاو.
ًَةيَو ئةوةيةة نةة بةَيطةْاَةةنإ بةة تةةْيا ؾةايةْى ئةةو         ييَطةزا ئةةوةى َةاوة بي   

تايبةمتةْسيية ْوة ضوْهة زةنطيَت وةى ٖةض زةقيَهى زى ؾياوى نةةَونوضِى بةٔة بؤيةة    
َيَصووْووغيـ ثيَويػتة شيط و ييَٗاتووبيَتة بؤ ططتٓى ضِةخٓةى ْاوةنى و زةضةنى باف و 

َةبةغةتى طةيؿةنت بةضِاغةتى     خطاو ية ْةاوةضؤنى بةَيطةْاَةةنإة ؾةطؤيةنطزْيإ بةة    
ضِووزاوةنإة بةَةف زةتواْطيَت جياواظى بهطيَت ية ْيَوإ بةَيطةْاَةى َيَصووى بة غووز 
و ئةواْةف نة َةبةغت ييَيإ خعَةتهطزْى ضِاطةياْسْة رةضَييةنإ بووة ية ناتى خؤيسا 

    ٕ ٖةغةت و   وة ثيَويػتة َيَصووْووؽ يةناتى خويَٓسْةوةياْسا جيةاواظى بهةاط يةة ْيَةوا
ئةةاضةظو و بةضشةوةْسييةةة تايبةتييةةةناْى ْووغةةةضى بةَيطةْاَةةةنإ و ئةةةو ضِاغةةتيية    
َيَصوويياْةى نة يةْيَو ئةو بةَيطةْاَاْةزا ٖاتووةة يإ ئةةو ضِووزاوة ضِاغةتةقيٓاْةى نةة    
ْووغةضةناْيإ ؾاضزووياْةتةوةة ئةَةف ثيَويػتى بةة ئةةظَووٕ و ييَٗةاتوى و ظاْيٓةى     
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ةضِاغةتى طةطيٓطرتئ زضومشةةناْى رةةضَاْطِاواى ْاوضةةنإ يةة ضِووى       ثيَؿوةخت ٖةيةة ب 
غياغةةةى و ناضطيَطِييةةةةوةة يةطةةةةٍَ ثوختةيةةةةى يةةةة شيآْاَةةةةى نةغةةةايةتيية     

 (1)رةضَاْبةزةغتةناْى ٖةض ْاوضةيةى.

 
 كورد و كوردصتاٌ لة بةَلطةىامةكاىى عومساىيدا:

زة غاَيي خاياْسووة ية يةْسةٕة بةة  وةضطيَطِاْى ئةو بةَيطةْاَة ٖةَيبصيَطاواْة ظياتط ية  
ٖةةؤى ثيَساضةةووْةوة و ْووغةةيٓةوة و بةةةضاوضزنطزْيإ يةطةةةٍَ ئةواْةةةى نةةة يةةة خاْةةةى 

 Office India & Office Britishبةَيطةْاَةة طؿةتييةناْى بةةضيتاْيازا يةة)    

Museum Public Record  زا ٖةةةبووٕة نةةة ثيَوةْسيةةساض بةةووٕ بةةة نةةوضز و)
يَهى ظؤضى ثيَطةياْةةسئ يةةة ضةةؤْييةتى طةةةضِإ بةةة زواى  نوضزغةةتإة ئةَةةةف غةةووز

بةَيطةْاَة عومساْييةناْى ثيَوةْسيساض بة نوضزة ية َاوةى غةةضزاْةنةَاْسا بةؤ خاْةةى    
( ْةاو زةبطيَةتة   Besbakanlikبةَيطة عومساْييةنإ ية ئةغتةْبوٍ نة بة باؾبكايٓل)

ؾبةؾةهطزْى بةَيطةْاَةةناْى   يةطةٍَ ئةوةؾسا ئةو ياغايةى ية ضِيَههدػنت و ؾيَواظى بة
عومساْيةةسا ثؿةةتى ثةةيَ بةغةةرتاوة بةةة بةةةضاوضز بةةة ياغةةاى بةةةضيتاْى يةةة قؤْةةا يَهى  
غةةةضةتاييسايةة بةةةةّ ييَهؤَيةةةض يةةة ضةةةْس اليةْيَهةةةوة غةةووزَةْس زةبيَةةت و ظاْيةةاضى 
وةضزةططيَتة وةى غووزَةْسبووٕ يةة ؾةيَواظى َاَةَيةةنطزٕ يةطةةٍَ بةَيطةْاَةةنإ وة      

ؿيٓةى ظؤضبةى ئةو نةغايةتيية عومساْياْةى نة ية ضِووزاوةناْى ثيَوةْسيةساض  ْاغيٓى ثيَ
 بة نوضز و نوضزغتإ ضِؤَييإ بيٓيووة.

طةيؿتيٓة ئةو  (2)ية َاوةى ييَهؤَييٓةوةَاْسا يةبةَيطةْاَة عومساْى و بةضيتاْييةنإ 
ووٕ و جيَطري نةة  ضِاغتييةى نة جياواظيى ظؤض ية ْيَواْياْسا ٖةيةة ضوْهة غياغةتيَهى ضِ

ية اليةةٕ زةظطانةاْى بةةضيتاْياوة غةةباضةط بةة باضوزؤخةة غياغةى و ناضطيَِطييةةنإ         
زاضيَةةصضاوةة نةةة يةةة بةَيطةْاَةناْياْةةسا بةضضةةاو زةنةةةويَتة بةةة َةبةغةةتى ٖيَٓاْةةةزى 

                                                           

(  94الصاا  اخرار  دا       ؛مثرى العانى،  ماا الائانال العثينىفا  اا،  انزير االياري العر فا          بطِواْة: (1)
 م.00/5/5005أز فل 

وةيةنى زى بةة ْطخةى يةغةةض نةوضز و نوضزغةتإ يةة       ( غةضضةا  .دثينن دلا، خاوةْى ئةّ نتيَبة واتة ) (2)
 بةَيطةْاَةناْى بةضيتاْيازا ثيَؿرت باَلو نطزووةتةوة.
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ئاَادميَهى زياضيهطاو بؤ ئةةو زةوَيةتةة وة ٖةةضوةى يةة بةَيطةْاَةناْةسا زةضزةنةةويَت       
ضيتاْيا بةجيَبةجيَهطزْى ئةو غياغةةتةوة وابةغةتة بةووٕ نةة يةة اليةةٕ       ناضَةْساْى بة

زةوَيةتةنةياْةوة بؤيإ زيةاضيهطاوةة بةة ثيَطةةواْةوة ناضَةْةساْى عومسةاْى ثةيوةغةت       
ْةبووٕ بة غياغةتى زةوَيةتةنةيإة بةَيهو ٖةةض يةنةة يةة واىل و ناضبةزةغةتةناْى زى     

بةضشةوةْسيية تايبةتييةناْى خؤيةإ نةطزووة وة   ضِيَطِةويَهيإ ططتووةتةبةض نة خعَةط بة 
ٖةوَييإ زةزا نةغاْى زى يةثيَٓاو خعَةتهطزْى خؤيإ بةناض بٗيَةٓٔ وة ظيةاتط يةةوةف    
ثةْابطزْيإ بوو بؤ وةضططتٓى بةضتيٌ و باد ية خةَيوة نة ئةويـ تةْيا زةضووة طريرةاْى  

غةةضشَيَطيى َةاٍَ و ثةاضة و    وايييةناْةوة وة ٖةض نةغيَو ئةو بةَيطةْاَاْةى نة يةغةض 
زةغةةةتهةوتةناْيإ ٖةةةةٕ غويَٓيَتةةةةوة غةةةةضى غةةةوضِزةَيَٓىَة يةناتيَهةةةسا تةةةةْيا  
بةَيطةْاَةيةنيـ يةغةض غةضشَيَطيى زاْيؿةتوإ و زةظطةا ريَطنةاضى و تةْسضغةتييةنإ     

 ْيية.
يةضِاغتيسا ناضى بةؾبةؾهطزٕ و ثؤييَٓهطزْى بةَيطةْاَةناْى عومساْى نة ظياتط يةة   

( ًَيؤٕ بةَيطة زةبٔة بة ثيَى بٓةَاناْى ظاْػتى تاظة نة ٖاوؾإ بيَت بة ضِشيَُةى  130)
نتيَبداْةناْى بةضيتاْيا و ئةَطيهاة ثيَويػتى بةٖةوٍَ و تيَهؤؾةاْى ْةةوةى زاٖةاتوو و    
باضوزؤخيَهى زميونطاتى ظياتط ٖةيةة وةى ئةوةى ئيَػتا ية توضنيا ٖةيةة ٖةضضةةْسة يةة   

ة ضةْس ٖةوَييَو زضاوة بؤ زابةؾهطزْى بةَيطةْاَةنإ بةغةةض ٖةةضيَُى   اليةٕ ييَهؤَيةضاْةو
جوططارى و ناضطيَطِى و جيوغياغيساة بةةّ ية ثؤَييَٓهطزْياْسا نةَرت ثؿت بة ثًةبةْسيى 

 ناط بة ثيَى غاَيةناْى نؤضى و عومساْى و غاَيٓاَةى طططؤضيى ضِؤشئاوا بةغرتاوة.
ؿاْسْى بةة بةؾةيَو يةبةَيطةْاَةةناْى غةةزةى     بةٖةض ذاٍَ تويَصةض ية َاوةى ضاوخ 

ْؤظزة و غةضةتاناْى غةةزةى بيػةتساة بةة ؾةيَوةيةنى طؿةتى بةؤى زةضنةةوتووة نةة         
 بةَيطةْاَةنإ يةو بةْساْةى خواضةوةزا نوضط نطاوْةتةوة:  

-1839خةتى ُٖايؤْى )بةَيطةة ْاَةةى غةةضزةَى ضِيَهدػةتٓةناْى غةاةْى       -أ 
تو يةةو ضِاثؤضتةة ْيَطزضاواْةةى ْووغةيٓطةى بةابى عةاىل       ظ( زةططيَتةوةة نة بةطي 1856

غةةضؤى وةظيطاْةى عومسةاْى( بةؤ زيةواْى       -)غهطتاضيةتى ْووغيٓطةى قةزضى ئةععةّ
 غوَيتإ و ضاوخؿاْسْةوة ثيَياْساة نة ئةَاْة زةططيَتة خؤ:

 ْاَةي ُٖايؤٕ و زةرتةضزاض )تؤَاضى ْاَة ْيَطزضاوةنإ ية واىل غوَيتاْةوة(. -1
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 ة بةْسةض زةرتةضزاض )ضِيَُٓايييةناْى غوَيتإ بؤ نوْػوَيداْةناْى عومساْى(.ؾا -2
ئةو زؤغياْةى نة ية اليةٕ ئةدمووَةْى وةظيطاْةوة ثيَؿهةف بة غوَيتإ زةنةطإ   -3

 بؤ بطِياضزإ ية غةضيإ.
( ٖةظاض زؤغية و ضِاثؤضط ية خؤ زةططيَت )نةة وةى ضِيَُٓةايى   350ئريازاط نة ) -ب

يَهطزْى بطِياضةناْى غوَيتإ زةضضووٕ(ة نة زةتواْو زابةؾيإ بهةئ بةة غةةض   بؤ جيَبةج
 ئةَاْةى خواضةوةزا:

 .)واليى ئةذهاّ عسييية )وةظاضةتى زاز 
     َةغائيًى َُٗة )زؤغيةى نيَؿة تايبةط و ططيٓطةةناْى ثةيوةغةت بةة

 ئاغايؿى زةوَيةتةوة(.

 اْى(.ؾوضاى زةوَيةط )زؤغيةناْى ئةدمووَةْى ضِاويَصى عومس 

 .)َٕةجًػى نالّ )ئاَازةناضى زاْيؿتٓةناْى ئةدمووَةْى وةظيطا 

 .)ٕجمًؼ خمكوص وناْل )زؤغيةناْى ضِاويَصناضى وةظيطةنا 

 .)ٕعػهطى )ناضوباضى غةضباظى و ٖةَيُةتة غةضباظييةنا 

 .)غطْا )ناضوباضى ناضطيَطِى ية نؤؾهى غوَيتاْسا 

 .)أوقاف )ناضوباضة ئايٓييةناْى عومساْى 

  بةَيطةْاَةناْى نةؾتيواْيى عومساْى(.عطية( 

 .)زاخًيةى غياغية )وةظاضةتى ْاوخؤ و ناضوباضى غياغى 

 .)زاخًيةى ئيساضية )وةظاضةتى ْاوخؤ و ناضوباضى ناضطيَطِى 

 .)ٕزاخًيةى ؾ طة )بطووغهة ْٗيَٓيية جؤضاوجؤضةنا 

      زاخًية قًِ خمكوص )ئةو ضِاثؤضتاْةى نةة ضِووبةةضِووى وةظاضةتةى ْةاوخؤ
 ةوة تايبةط نة بة ٖةْسيَو ناضوباضةوة تايبةتٔ(.زةبٓ

 .)زاخًية )ٖةواَيططيى طؿتى 

 ضِاثؤضتةناْى غهطتاضييةط(. –قًِ َهتوبى )وةظاضةتى زةضةوة -خاضجية 

 .)ٔئيساضية زاخًية )ئةو بطِياضاْةى نة ية وةظاضةتى ْاوخؤوة زةضزةض 

 .)ئريازةط عػهطية )رةضَاْسةى ئةضِناْى طؿتيى جةْطى 

 طزْى ئريازاط )ئريازاتى تايبةط و بابةتة ٖاتووة ططيٓطةنإ(.ثؤَييَٓه 
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 .)ٍَيًسظ قٓوع )ثةضِاو بةَيطةْاَةناْى نؤؾهى غوَيتإ ية ئةغتةْبو 

 بةَلطةىامةكاىى تايبةت بة كوردصتاٌ:
ييَهؤَيةض ْةيتوتواْيوة بةَيطةْاَةةناْى غةةضةتاى رةةضَاْطِةوايى عومساْييةةنإ يةة      

تة نةوا ثيَسةضيَت ظؤض زةوَيةَةْةس بةٔ و وةى غةضضةاوةيةنى    نوضزغتاْسا بةزةغت بيَٓيَ
غةضةنى ْاتواْطيَت رةضاَؤف بهطئَة بةةّ ييَةطةزا ئاَةاشة زةنةةئ بةةو ثةؤَييَٓهطزٕ و      
خاَيبةْسييةى بةؾيَو ية بةَيطةْاَةناْى تايبةط بة غةزةى ْؤظزة و غةضةتاناْى غةزةى 

 Basbakanlikَيطةْاَاْةة يةة )  بيػتةّ نة زةغتُإ نةوتووٕ وة ثووختةةى ئةةو بة  

Osmanli Arşivi    ية ئةغتةْبوٍَ ٖةٕة ٖةضوةنو يةَةوزوا ضِووٕ زةبيَتةةوة نةة بةة )
ظؤضى ثؿت بة بةَيطةْاَةناْى وةظاضةتى ْاوخؤ بةتايبةتى رةضَاْطةى ٖةواَيططيى طؿتى 
و رةضَاْطةى ئةضناْى طؿتى جةْطى بةغرتاوةة نة ضةْسئ زؤغيةى ٖوْةضى زةضبةاضةى  

وتٓةوة نوضزييةنإ ية غةزةى ْؤظزةزا زةططيَتة خةؤة نةة وا زةضزةنةويَةةت نيَؿةةى     بعو
نوضز ية غةزةى ْاوبطاوزا بة تايبةط )جووةْةوةى بةزضخإ ثاؾا و يةظزإ ؾةيَط و ؾةيَذ   
عوبةيسوَيا و غواضةناْى ذةَيسيية( ثاْتاييةنى ظؤضيإ يةة ططيٓطيةساْى عومساْييةةنإ    

وةنو ضِاثؤضط و زؤغيةناْى عومساْى ئاَاشةى ثيَ زةنةٕ وة ية ثيَيإ زاطري نطزووةة ٖةض
ظ(زا واليةةتيَو بةة ْةاوى نوضزغةتاْةوة ٖةةبووةة بؤيةة       1867-1848َاوةى غاةْى )

بةؾيَهى ظؤضى ْيَطزضاوة رةضَييةناْى ذهووَةط بةتايبةتى ْيَطزضاوة ْاوخؤيى و جةْطى 
وة ضِاثةؤضتى تيَطوتةغةةٍ يةغةةةض   و تةيةططارييةةنإ ثيَوةْسيةساض بةووٕ بةةةو وياليةتةةوة     

باضوزؤخى نؤَةةيةةتى و غياغةيى نةوضز ْووغةطاوٕة ييَةطةزا َةبةغةتُإ بةتايبةةط        
زؤغيةناْى غاَيٓاَةية وة بؤ غووزبيٓيٓى ظياتط ئاَةاشة زةنةةئ يةة زؤغةيةناْى شيَةط      
زةغتُإ نة غووزَإ ييَ وةضططتووٕ يةة َةاوةى ييَهؤَييٓةوةنةَاْةسا يةة باؾةباقايٓل      

 (3)طةْاَةناْى غةضؤى وةظيطإ ية ئةغتةْبوٍَ)بةَي

          
 

                                                           

بةثيَويػت ْةظاْطاوة ْاوى بةَيطةْاَةنإ ييَطة بٓوغطيَتةوة بؤ ْاوى زؤغيةنإ بطِواْة: ٖةَإ ئةّ  (3)
 .15ٍ-13غةضضاوةية بة ظَاْى عةضةبىة ٍ
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 ))بةَلطةىامةكاٌ لةصةر شَيخ صةعيدى حةفيد((

 
   Irade-Husus 
 22 Za B1311-102 

 غةضؤنايةتيى رةضَاْطةى ْووغو: –نؤؾهى يًسظ ٖوَايوْى 
ئةو )ظاوية( ثريؤظةى نة ؾيَذ غةعيسة ْةوةى ناى ئةمحةةزى ؾةيَذ غةضثةضؾةتيى      
اطة يةزاْيؿتٓيَهسا زاواى نطزووة نة جياناضى ية باجةناْى غةةض َوَيهةةناْى يةة    زةن

خاْوبةضة و ظةوى و غاَاْى ئاشةَيةناْى بؤ بهطيَتة نة خواييَدؤؾبووو ئةمحةز ئةرةْةسى  
يةنيَهة يةغةيسة بةضِيَع و نةغايةتيية زياضةنإ وة ناضى يةغةض بتونطزْةوةى ظاْػةت و  

ئايٓى نطزوة وة ٖةوَيى بؤ ضِيَططتٔ ية بتوبووْةوةى ئايٓعاى ؾيعة ططتٓةبةضى ضِيَوؾويَٓى 
ية ْاوضةنةزا زاوة وة ية غةضووى ئةوةؾةوة خعَةتيَهى بةضضاوى ثيَؿهةؾى ْاوضةنة و 
زةوَيةط نطزووةة ٖةةضوةى ْةوةنةةى )ؾةيَذ غةةعيس( ِضيَوؾةويَٓى بةاثريى ططتةووة يةة         

سيى غةوَيتإة ئةةويـ بةةَييَٓى بةة     باْطةواظى بةؤ ضةانة و ثاضاغةتٓى ضِيَةع و ؾةهؤَةْ     
بتونطزْةوةى ظياتطى ظاْػت و ريَطنطزٕ و ئةذهاَة زياضةنةاْى ئةائ زاوة وة ضِيَةى يةة     
بتوبووْةوةى ئايٓعاى ؾيعة ية ْاوضةنةزا ططتووةة خةيي ةى خاوةٕ ؾهؤ واى زةبيٓىَ نة 

بةة ؾةيَوةيةنى   زةبيَت َاَةَيةيةنى طودماو يةطةٍَ خاْةوازةى خواييَدؤؾبووزا بهطيَةتة  
ْةضّ و ْيإ نة ؾةايةٕ بةةوإ بيَةتة بةةةّ ْابيَةت تَيهةةةوى و بَيػةةض و بةةضةى يةةو          
 ٖةوَيػونةوتاْةى نة ثيَويػتة ئةدماّ بسضئَ ضِوو بساطة بؤ ئةوةى وةى ٖةٍ ْةقؤظضيَٓةوة.

ئةةةو ضِووْهطزْةةةوةى نةةة يةةةباضةى غةةةضاْةى غةةاةْةى غةةةض ظةوى و ظاض و َةةاٍَ و  
( 28500ثيَوةْسيساض بة ؾيَذ غةعيسى ذةريس و بطاناْييةوة زضاة بطِةنةةى ) َةضِوَاةتى 

قطف بةووة ئةةوةى ثيَويػةتة ئةريازةى غةوْى يةةّ باضةيةةوة ئةةدماَى بةساط ْةاضزْى           
رةضَاْةنةية يةة اليةةٕ ئةدمووَةةْى بطيهاضةنةإ تايبةةط بةةو بابةتةة و زةضخػةتٓى         

ى ثيَوةْسيساضة ئةَةف بة رةضَاْى خاوةٕ ئةدماَةنةىة وةطيَطِاْةوةى بطِياضةنةية بؤ اليةْ
 رةضَاْة. 

 310ى ئاياضى غاَيى  21ظ(/1893) 311غاَيى  ذى القعدةى 28
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 غةضؤنى رةضَاْطةى ْووغو: غوضةييا          
 

Y.MTV .114/ 31 
 ويَٓةى وةَى ئةو بطووغهة ْٗيَٓييةى نة ية واليةتى َوغًَةوة ٖاتبوو:

ئةو بطووغهةيةى نة بةاؽ نةطاة     (4)ظ310/1892ى ناْووْى زووةَى غاَيى )6د / 
ى نةاْووْى  1ية اليةٕ َةمحوز ثاؾا ية خاْكو و قعٍ ضِباتةوة ْيَةطزضاوةة يةة ضِيَهةةوتي )   

( زويَٓةى ٖةةضزوونيإ طةيؿةنت و    310ى ناْووْى زووةَةى  1وة  310يةنةَى غاَيى 
نطابةةووة نةةة  ضةاوَإ ثيَةةسا خؿةاْسٕ وة نؤَةةةَيىَ زةغةتةواشة ييَهؤَييٓةةةوةيإ يةغةةض    

ئاَاشةيإ بة بووْى ْانؤنى ية ْيَوإ ثاؾا و ؾيَذ غةعيس ئةرةْسى نطزووة وة ئاَةاشةى  
بة ثاَيثؿتيى ٖةْسىَ يةو نةغايةتياْة زاوةة بة تايبةةط ئةواْةةى قػةةيإ زشى ؾةيَدى     
ْاوبطاو نطزووةة بةةّ َةبةغتى ثاؾا طةيؿنت بة غةضؤى خيًََيةتى جاف بووة ية غةضووى 

ئِ قامييةتى نًعٓربة ئةوةى نة ٖةضزوونيإ طوَاْيإ ييَ زةنطز بؤ ئاغةاْهطزْى  ثًةى قا
ناضةنةة ئةوة بوو نة ثةْا ببةْة بةض ئةو ٖؤناضاْةى نة زةبٓة ٖؤى ظيازنطزْى اليةْطط و 
ٖاوثؿتيواْإ وة بةضظنطزْةةوةى غةهاة زشى غةةضؤى خيًََةى جةاف و عومسةإ ثاؾةاى        

ضِيَططى ية بةضزةّ ئةّ ناضة نة ٖةَيؿةة ئاَةاشةى بةؤ     قائُكاَى ئيَػتاى نًعٓربة بةةّ
زةنطاة ئةوة بوو نة نيَربِنىَ بةضزةواّ ية ظيازبووْسا بوو ية غةض وةضططتٓى غةةضؤنايةتيى  
يةْيَو خيًََى جارساة بةَةف يةزواييسا ناضةنة بةؤ بابةةتيَهى غياغةى طؤضِابةووة تهايةة      

 ئاطازاضى.
 

 310ى غاَيى ى ناْووْى زووة12َ                
 واىل َوغٌَ–ععيع ثاؾا                  

 

                                                           

و غاَيةنةى نؤضييةة بيَ طوَإ غاَيى َاْطى )نؤضى( و ضِؤشيةـ )مشػةى( زة    ضِيَهةوتي َاْطةنة ظاييٓة (4)
 ٕ ططيَٓ يةةٌ بةغةةرتاوةة -ضِؤش جياواظييةةإ ٖةيةةةة بةةؤ بةضاوضزنطزْيؿةةيإ ثؿةةت بةغةضضةةاوةنةى ط.ؽ.رطميةةا

 .2004ضِؤششَيَطةناْى نؤضى وظاييٓى وة ية رةضِةْػيةوة ْةجاتى عةبسوَياَلة ضاثداْةى ؾكإة غًيَُاْىة 
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ي نةةاْووْي يةنةةةَي 3زا بةةة ْووغةةطاوي (5)يةةة بطووغةةهةيةني َةةةمحوز ثاؾةةاي جةةا 
ظ زا ٖاتووة: ٖةْسيَ ثياوخطاو بطِوبياْوو زةزؤظْةوة بؤ خطاثةناْيإة ئةطةض 310/1892غاَيي

ةغةتتإة بةؤ َةبةغةيت ٖةقيكةةتي ئةةو ذاَيةتةة       زاواّ ىلَ بهةٕ بةة زضيَةصي زةمةَةة بةضز   
ى ْاضزّة بةاؽ يةة   1310ي ناْووْي غاَيي 1ْووغطاويَهِ ْووغي و بة بطووغهة ية ضِيَهةوتي 

ٖؤي ْانؤني و ضِنابةضي بةضزةواَي ْيَةوإ ؾةيَدةناْي غةًيَُاْي ؾةيَذ غةةعيس و ْةةقي        
ةضِةؾةة ئةو ناضة خطاثاْةي ئةةوإ  نطزووةة زاواي ياضَةتيإ ييَ نطزووةة يةطةأل ٖةْسيَ ٖ(6)بطا

زةيهةٕ ثةؾيَويإ يةْيَو ٖؤظةناْسا بتونطزؤتةةوة و بووْةتةة ٖةؤي طةةضِةالوشة يةة ئيةساضةي       
ييوازاة زاواى زوو بطووغهةنةَإ يةو ؾويَٓةى نة ييَوةى ٖةاتبووٕ نةطزة زواى ئةةوةى نةة     

طيَت يةغةض ضِووْهطزْةوةى بيٓيُأْ زاواَإ ية واليةتى َوغٌَ نطز بطووغهةيةنى ْٗيَٓى بٓيَ
ئةو ضِا و بؤضووْة وة ية وةَى واليةط و ئةو زوو بطغهةية زةضزةنةةويََت نةة ثاؾةا ْةاوبطاو     
ٖةوٍَ زةزاط بؤ ظيةازنطزْى اليةةْططاْى يةة اليةةى نؤنطزْةةوةى غةهاة يةة زشى بطانةةى         

ضؤنايةتيى )عومسإ ثاؾا( غةضؤنى خيًََى جاف و قائِ قاَى ئيَػتاى نًعٓربة بؤ ئةةوةى غةة  
خيٌََ و ثؤغتةنةى ىلَ بػيَٓيَتةوة و خةؤى بطةيَتة ؾةويَٓى وة بةة طةويَطةى ضِووْهطزْةوةنةة       
بةضزةواَبووْى ئةو باضوزؤخة غةضزةنيَؿيَت بؤ ئةوةى ناضةنة بطؤضيَت بة ناضيَهى غياغةىة  

ةوة بؤية َٔ واي زةبيِٓ ططشي ية وياليةتةنة ْةٖيًََو و ئةو ية وياليةتي َوغة  زووض غةيٓة  
ٖةتا ناضي جةضطربِاْة ضِوو ْةزاطة ية يةنيَو يةة وياليةتةةناْي بة ةسا بيهةةٕ بةة قاميكةاّة       

 رةضَاْي زوايي ٖةض ضؤْيَو بيَتة ٖي طةوضةَإ وةيي عةٖسي ٖةَوو اليةنة.

 ظ1894ي ناْووْي زووةَي غاَيي 18و  312ي ؾةعباْي غاَيي 5  
 تإ: زةضيَـ ياوةضاْي بةضِيَع ذةظضةتي َةوالْا غوَي        

                                                           

بة ٖؤى بةضرطةواْبووْى غٓووضى زةغةالتى ريوزاىل و ٖةشَوْيى بٓةَاَيةى ؾةيَذ غةةعيسة جارةةناْيـ     (5)
نةوتٓة بةضبةضةناْى ئةّ بٓةَاَيةية و ذةظيإ بةباال زةغتيإ ْةزةنطزة ئةَةف بؤتة ٖؤى ًَُالْيَى خيًََةةنى  

َإ و زةوَيةتةنةى خواضوى نوضزغتإة يٓةسٕة  ية ْيَواْياْساة بؤ ظاْياضى بطِواْة:ّ.ض.ٖاواضة ؾيَذ َةمحوزى قاضة
 . و.202ة 1ٍة ب1990

َةبةغةةت ؾةةيَذ َةةاضف ْةقيبةةة يةةإ َػةةتةرا ْةةةقيبة نةةة ٖةةةضزوونيإ بةةطاى ؾةةيَذ غةةةعيس بةةووٕة  (6)
 . و.126ة 1ٍبطِواْة:ّ.ض.ٖاواضة ؾيَذ حمُوزى قاضةَإة ب
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ناْووْي يةنةَي  7بؤ ذةةةظضةتي زةضويـ ثاؾاة ياوةضي بةضِيَع َةوالْا غوَيتإة د  
 /:310غاَيي 

َةبةغتِ ية ٖةضزوو بطووغهةي ثيؿوو بؤ زةضبطِيين ئاَازةيي بوو يةطةأل بطا و نوضِ و 
ٕة ئةوة ثيَٓض غاَية خةؤّ و  ٖؤظةنةّ ية قوضباْيسإ بة ٖةَوو تواْاَاْةوة بؤ ضِيَعي غوَيتا

باب و باثريّ ثابةْسئ بة خعَةتهطزٕ ية غٓووضي زةوَيةتي عيًًي عومساْية ئةَةف بؤ 
ٖةَيؿةييةة بةةّ ؾيَذ غةعيس و ْةقي  بطاي زاوايإ ية َٔ نطزووة ياضَةتييإ بةسةّ  

 (7)يسا ٖةةي يةو ًَُالْيَ و ئاشاوةي ئيَوة ييَي ئاطازاضٕ نة ية ْيَوإ ؾةيَدةناْي غةًيَُاْ  
ؾيَذ واي زازةْيَ ياضَةتي بسةّ ٖةتا ئةطةض ضاضةططإ مب ية الي ثايةةي بةاة ئةةو نةاط     
زاواي ييَبوضزمن بؤ بهاطة ئةطةض ياضَةتيؿي ْةةزةّ ئةةوة ٖةةوٍَ بةساط عةةضيعة بساتةة       
َابيين ٖوَايوْي بةؤ ئةةوةي َةٔ زووض غةْةةوةة ٖةةضوةٖا ٖةِضةؾةةي نؤنطزْةةوةي        

هى تطيؿي ييَ نطزووّة ية نؤْةوة ئةو ؾةيَداْة ثيَويػةتيإ بةة    ْووغيين عةضيعةي خةَي
غةةؤظي بةةاب و بةةاثرياْي َةةٔ بةةووةة ثةةةضوةضزة و َةْػةةووبةناْي ئةواْةةة بةةةخؤيإ و  
خعَاْياْةوة يةغةز خيَعإ ظياتط ْو و يةئاغت ئريازةي غوْى زا ٖيطيإ ية باضزا ْييةةة  

 ًَةتٔ و بري زةنةْةوة زاواي ثاغةةوإ  غةضةضِاي بةضزةواَي يةغةض ئاشاوةطيَطِي ئيَػتا غة
بهةٕة ئةواْيـ يةغةض ئاشاوةطيَطِي و طةْسةَيي ٖةضبةضزةواّ بٔ و زةياْةويَ تةابووضيَهيـ  
غةضباظ بة خؤياْةوة غةضقاأل بهةٕ و ئاضِاغتةي ضِةظاَةْسي ٖةْةسيَ نةغةيـ يةبةضاْبةةض    

( بةة ٖةؤي خعَيَهةي    طةوضةيتإ بطؤضِٕة ئةوناتةي ية خاْةي بةختةوةضي )زاض ايػةعازة 
غوَيتإ بة ْةاوي ئةةَو بةةط بةة ئاَةازةبووْي ثاؾةا و نةاتبى يةنةةّ ئةةو بابةتةةّ           
خػةتةبةضزةّ بةةةضِيَع َةةةقاَي خةالرةةةطة خطاثةةي بةاضي عيَةةطام يةةة الي ٖةةةَوو ئةةةو   
بةضثطغاْةي غةضزاْي ْاوضةنةيإ نطزووة ضِؤؾٓةة بؤ ئةو نؤغثة ئاشاوةطيَطِي و طةْةسةَيي  

ٖؤظاْة نطزووة نة ئةو ٖاْيساوٕ و بووْةتة ٖؤي خطاثيي باضي طؿةتيي   قػةّ يةطةٍَ ئةو
ئيساضيي ييواة ظؤض ؾت ٖةية ثيَويػيت بة ضِووْهطزْةوة ٖةية و ْاتوامن بة ٖؤي ْةةبووْي  

                                                           

ة نةة ظيةاْى ظؤضيؿةى بةة ثةيوةْةسيى      بةضزةواّ نيَؿة يةغةض ظةوى و ظاضى ًَُالْيَةى خيًََةةنى ٖةةبووة    (7)
 . و.237ة 1ٍخيًََةنيإ بةضاَبةض زوشَٓى ٖاوبةؾيإ طةياْسوةة بطِواْة:ّ.ض.ٖاواضة ؾيَذ حمُوزى قاضةَإة ب
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نًيًي ؾورطةوة ضِووْي بهةَةوةة ٖةض وةنو زوانةوتين بطووغهة بة ٖؤي ئةوةوة بةووة.  
 تهاية ئاطازاضيتإ.

 (  1895ي ناْووْي زووةَي 13)313ووْي زووةَي غاَيى ي نا1ْ          
 غةضؤنى ٖؤظى جاف: َةمحوز         

 
 

Irade Mesail-I Muhimme 1235  
 خػتٓةضِو بؤ َةقاَى باة: 

ئةو نةغاْةى ْاضزبووَةأْ يةة زةوضوبةةضى ؾةاض بةؤ الى ثايةبةةضظ يةغةةض زاواى         
برينطزْةوة يةبابةتى ضانػاظى يةوإة َةقاَى باة طةضِاْةوة وة ثاؾإ رةضَاْيإ نطز بة

ٖةضوةٖا ثاَيثؿتيهطزٕ بؤ ْاضزْى غوثا بؤ قةةنةةة ئةةواْيـ تةا ضةٌ ضِؤش وةَةنةةيإ      
زواخػتة ية زواييسا ثاؾا ناضةنةى بؤ ٖةَوويإ ضِووْهطزةوةة )خواى طةةوضة( زةظاْةىَ   

سا زةشئة بؤية ٖةضوةى خةَيهيـ زةظأْة نةوا خةَيهى ئةّ ْاضةية ية ٖةشاضى و قاتوقطِي
ضاوثؤؾيُإ نةطز يةة ْةاضزْى ضةةْسئ ضِاثةؤضط بةؤ الى َةةقاَى بةاة يةةباضةى ئةةو           
َةغةيةيةوةة ٖيض اليإ ْةزاوةة ضاوزيَطيهطزْى ٖةشاضإ و غؤظْواْسٕ بةضاَبةةضيإ يةةو   
تايبةمتةْسياْةٕ نةة )خةواى طةةوضة( بةة ئيَةوةى بةخؿةيووة وة ئيَُةةى بةَى زةغةةةط          

ظ و ضانةى طةوضةَإ غةوَيتإ ٖةيةةة وةنةو بؤَةإ زةضنةةوط نةة       ثيَويػتيُإ بة غؤ
خةَيهى ئةّ ْاوضةية ئيَػتا و ْة ية زاٖاتووؾسا ٖيض خةضاثةيةنيإ ييَوة غةةضٖةَيٓازاطة  
ئةطةض ئةو ضانػاظيياْة ية ئةضظةضوّ و َووف و بايةظيس جيَبةجىَ بهطئَة ٖةَوو اليةى 

ضةانطزْى بةاضوزؤخى شيةاْى ٖةةشاضإة     واى زةبيٓٔة نةة غةووزيَهى ظؤضى زةبيَةت بةؤ     
ئةوناتةف خةَيو ٖةَووى ْاوى خؤى وةنو خؤبةخـ تؤَاض زةناطة ضوْهة زَيٓيةإ يةة   
ناضةنةة بؤية ئوَيَسةواضٕ بؤ َاوةيةى ثؿتطوىَ غطئَة  ئةطةض رةضَإ بهطيَت بة ْاضزْى 

و زَيةةضِاونىَة   تابوضيَو يإ زوو تابوض ية غةضباظ بؤ قةةنةة ئةوا غةضزةنيَؿيَت بؤ تةطؽ 
ئيَػتا قةةى ْاوبطاو يةشيَط ضاوزيَطيى تؤثةناْى ْاوضةنةزاية وة ئيَُة ططيٓطى زةزةئ بة 
ثاضاغتٓى قةةنة بة طيإ و جةغتةَإة بؤية زاوا ية بةضيَعتإ زةنةةئ بةة زواخػةتٓى    
ض ضانػاظييةنإ و ضاوثؤؾى بهطيَت ية ْاضزْى غوثاى ْيعاَى بؤ قةةنة وة يةَةوزوا نا
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زةنةئ بؤ نؤنطزْةوةى َاٍَ و زاضاى ثيَويػةت بةؤ خةظيَٓةة بةةثيَى تواْةاى خؤَةإ وة       
 ٖةَوو اليةى يةَة ئاطازاض بهةة رةضَإ بؤ ذةظضةتى وةىل ئةَطى ضانةناضة.
 واشؤنإ...               

 
 
 

Irade-Hususi 
16.S.1323  

 غةضؤنايةتيى رةضَاْطةى ْووغو: –نؤؾهى يًسظ ٖؤَايوْى 
غةةةرةضي غةةاَيي   7ةضةوةي تايبةةةتي بةةؤ َةةةقاَي غةةةزاضة بةةة َيَةةصووي    بريخةة
( بةضظنطاوةتةوة يةغةض بطووغهةيةى نة ية َوغًَةوة ٖاتووةة نة 1905)ْيػاْي 1323

بة ٖؤي ؾاةوي ئةوإ بؤ غةةض ٖؤظةنةاْي غةًيَُاْي و نةةضنووى و ٖيَطؾةهطزْة غةةض       
ةعيس ئةرةْةسي غةًيَُاْي و   ٖةَةوةْسةنإ بة ْاوي تؤَيةغةةْسْةوةة ثيَويػةتة ؾةيَذ غة    

نوضِةنةي بؤ خاْةي بةختةوةضي )زاض ايػعازة( و شَاضةيةى ية ؾةيَدةنإ يةة غةًيَُاْي    
زووض غطيَٓةوةة ئةوةي طوَاْي تيا ْيية ضِووزاوةنإ بة ٖؤي طةْسةَيي ناضطيَطِيي ئيساضيي 

ٕ ىلَ زةنةاط  ناضبةزةغتاْي حمةيًييةوةيةة طويَطِايةَييي ؾيَذ غةعيس و ضِاغتطؤيي زاواَةا 
بايةر بة ظآَهطزْةي ضةاوةزيَطي و ظيةازنطزْي خؤؾةويػةيت خةةَيهي و َوغةًَُاْاْي       
ْاوضةنة بسضيَة ويػيت ئريازةي غوْين ذةظضةتي خةاوةٕ َةةقاَي خةالرةةط ٖةْةسيَو     
ضِاغةثاضزة بةةؤ وياليةةط زةضزةنةةاط بةؤ زيةةاضيهطزْي ئةواْةةي زاوانةةطاوة بطةؤضِئَ يةةة      

 بؤ ذةظضةتي خاوةٕ رةضَاْة.َوتةغةضِيف و وايية رةضَإ 
 (1905ْيػاْي 24)1323ى غةرةضي 19       

 غةضؤني بةضِيَوةبةضايةتيي ْووغو: حتػو             
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MV.84.35 
 زاْيؿتٓيَهى تايبةط بة نؤبوْةوةناْى ئةدمووَةْى بطيهاضةنإ )ضاغثيَطاو(:

 :312ى ْيػاْى غاَيى 9وة  312ى ؾةواىل غاَيى24ضِيَهةوتي 
زا ضةاوى خؿةاْسةوة بةة    312ى ؾةواىل غةاَيى 14تة:ئةدمووَةْةنة يةضِيَهةوتي ثوخ

وةبريٖيَٓاْةوةنةى غةضؤنى غوثاة نة ئةو بطووغهةى ية غوثاى ؾةؾةَى ٖؤَايوْييةوة 
ٖاط بؤ زةضبطِيٓى غؤظ يةغةض ٖةغتهطزْى غةضؤنايةتيى َوغٌَ بةةوةى نةةوا واليةةط    

وةناْى نؤضهطزوو ؾيَذ نانةة ئةمحةةزى   ططيٓطى ْازاط بة ناضى ضانةخواظى ية الى ْة
غًيَُاْى وة اليةْطرييإ ية غتةَهاضإ و خطاو ٖةَيػونةتهطزْى َورتى ثيَؿوو وايهطز 
بة زضيَصاى غٓووضى غًيَُاْيسا نة خةَيهيَهى ظؤض ضةى ٖةَيبططٕة ئةَةف غةضزةنيَؿيَت 

ى غياغةى خطاثةى   بؤ زةغتتيَوةضزاْى ْةوةى خيًََة غوْييةناْى ئيَطإة نةة غةةضةدماَيَه  
ى 24ييَسةنةويَتةوةة ئةّ بطووغهةية يةطةٍَ ئةو بطووغهةية ثةيوةغتهطا نة ية ضِيَهةوتي 

ٖاط بة واشؤى غةيس ذةغةٕ و ٖةْسىَ غةيسةناْى بةضظدمة ية غًيَُاْىة نة  311ئاظاضى 
 ٖةْسىَ زاْثيَساْاْى يةغةض بابةتةنة تيَسابوو.

 بطِياض:
يواْيي ْانؤنيي ْيَوإ غةيسةناْي غًيَُاْي ْةةَيَٓيَتة  ئةطةض ٖةوأل بسضيَت بة ْيَوبص 

ئةوة خواغيت ئايين غوْين َةظٖةب و خةاوةٕ َةةقاَي خةالرةةط زيَتةةزية ئةةوةي      
ئاطازاضييةةة بةضزةواَةةةناْي غةةًيَُاْي ْةزةطةيؿةةتة وياليةةةتي َوغةة ة ٖةْةةسيَ جةةاض  

ػةةةناْي ٖةْةةسيَهيإ طةيؿةةتٓة وياليةةةتي َوغةةٌ و ئاؾةةت نطاْةةةوةة بةةةةّ بةةةثيَي ق
رةضَاْسةي َوغ  نة بامسإ نطزة ٖيَؿتا خةَيهيَهي ظؤض بةزضيَصايي غةٓووضي غةًيَُاْي   
ضةنيإ ٖةَيططتووةة ئةَةةف ئةةوة زةطةيةةَْي نةة َٖيؿةتا ْانؤنييةنةة نؤتةايي ثةىَ         
ْةٖاتووةة بطووغهةناْي غًيَُاْيـ ثؿتطريي قػةنةَأْة بة ٖؤي بةضزةواَبووْي ئةو 

ي ْيَواْيإ ئةدمووَةٕ بة ثيَويػيت زةظاْةيَ ئاطةازاضي وياليةةتي    ْانؤنياْة ئاغاييٓةبووْ
َوغ  بهاتةوة و ناضي تةَى بهةاطة ِضيَوؾةوَيين نةاضا يةةو باضةيةةوة بططيَتةة بةةض بةؤ          

 بٓربِنطزْي ْانؤني و ضِيَطةططتٔ يةناضةغاطة نة جيَي ضِةظاَةْسيي ثايةبًَٓساْة.
 واشؤنإ            
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 YM tv 278/ 107 Left 
 ضؤنايةتيى غوثا/ بةؾى قًِ:غة

ويَٓةيةى يةو ْاَة ٖاوبةؾةى يةة اليةةٕ غةوثاى ؾةؾةةَى ٖؤَةايوْى خطايةة ضِوو       
ثيَؿهةف نطاة نة ية اليةٕ َتكطرية و غةضؤنايةتيى غةًيَُاْييةوة بةؤ غةةضؤنايةتيى    
رطقةى زواْعة ْيَطزضابووة زةضباضةى ؾيَذ نانة غةعيسى ئةرةْسى نة ية ؾةاضى غةًيَُاْى   

يةة ٖةضوةٖا ويَٓةنةى زى بؤ بابى عاىل ْةاضز وة رةةضَإ بةؤ ذةةظضةتى وةىل     ْيؿتةجيَ
 ئةَطة.

  321ي ئةيًووىل غاَيى 8ظ 323/1905ي ضِةج  غاَيى 21
                         غةضؤنى غوثا: ضِةظا

 
 
 
 Lef 3  

 ضووي يةنةَي الثةضِة:
ْي ئةو ْاوضةيةيةة بة ٖؤي ؾيَذ غةعيسة نوضِي ناى ئةمحةزي غًيَُاْية غةضؤني غةيسةنا 

ئةو ثةيوةغتيية بريوباوةضِةي ية خواييَدؤؾبوو ناى ئةمحةزي ؾيَدةوة بؤي َاوةتةوةة خةؤي بةة   
غةضؤني ٖؤظي جاف و ٖؤظةناْى زي زةظاْيَة يةوناتةي ثيَويػةيت بةة ٖؤظةنةاْي زةوضوبةةضي     

و ئةةو ٖؤظاْةة بةتو    غًيَُاْي زةبيَت ثةْا زةباتة بةض ذهووَةتي غةوْين و ثطِووثاطةْةسة يةةْيَ   
زةناتةوة نة يةشيَط طويَطِايةَييي ئةوزا ْوة وةنو ٖةؤظي ٖةَةوةْةس و ئةةواْى زىة غةةيسةناْي     
غًيَُاْي و ٖؤظةناْي زةوضووبةضي و ئةو ٖؤظاْةي ْاوَإ بطزٕة ئةطةض ضةنساض بهطئَ ٖيَعيَهةي  

و رةضَاْبةضاْي ٖاتووْةتة بايي ٖةَيطةضِاْةوةيإ ىلَ ثيَو زيَتة ٖةَوو رةضَاْسة و َوتةغةضِيف 
غًيَُاْي زاواناضي ئةويإ قبوأل ْةنطزووة و بةْاضِةواويإ ظاْيوةة ئةةو ناضاْةة ظيةإ بةخةظيَٓةةي     
ةَانإ و بوختإ و غاختةٕ و ٖيض  زةوَيةط زةطةيةْيَ و تيَو زةطرييَ يةطةأل ياغا و غيػتِ و ٓب

ةَايةنيإ ْييةة زؤغتاْي و ؾةضيهة بةؾةناْي خؤي وا ي يَهطزووة غاَاْي ذهووَةط تةاةٕ  ٓب
بهةٕ و زةغت بةغةض َوَيهي طؿتيسا بططٕة زةتواْيَ يةالي َوقاَي باة ريَ  بهاط و ٖةةوَيي  
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البطزٕ و زووضخػتٓةوةي خةَيهي بساطة بةَةف واى نطزووة ٖةةَوو ييَةي برتغةٔ و ْاضةاضيإ     
 بهاط بةضِةظاَةْسي ئةو ظوَييَٓةوة.

يَٓيَتة بةَيهو ية يةضِاطةياْسْي ذهووَةتي تا  ظة زةتواْيَ ٖةضضي َةبةغيت بيَت بةزةغيت ٗب
ذهووَةتي ضِابطزووف ذانُي بىَ ضِنابةض بووةة ٖةضوةٖا ؾيَذ تواْيبووي غؤظ و بةظةيي ذةظضةتي 
َةالْا غوَيتإ غيَبةضي )خوا( يةغةض ظةوي و خةيي ة و َػوَيُاْإ و عومساْييةةنإ بةتايبةةتي   

ييَنَة َووضةية ني َاْطاْةي بؤ بربِْةوةة بةة ْيَعيهةةي ضةٌ ٖةةظاض قةطوفة ئةَةة       بةزةغت ٗب
ٔ ية ثيَطةنةي زؤغتاْي خؤية نة بةناضبةزةغيت زاَةظضاْسووٕة جطة يةوة  غةضةضِاي غووزوةضططت
بة ئةْساظةي ذةوط يإ ٖةؾت يةو َووضةية زاٖاتيإ ىلَ وةضزةططيَ و بةؾيَهي ظؤض نةّ ْةبيَت 

ٖةضوةٖا يةباجي َةضِ و ئيساضةي غةضباظي و ؾتى زى بويَطزضاوٕ يةطةأل  ْايطةضِيَٓيَتةوة بؤ خةظيَٓةة
خةضجيية ثيَويػتةنإة ٖةتا يةغةضزةَى زةيةنيـ واَاَةَيةي يةطةأل نطاوة نة ييواي غًيَُاْي 

 تووؾي ٖةشاضي و ثيَويػيت بوو.
ْسا ْابيَت زووةّ: ناتيَو ذهووَةط ثةْا زةباتةبةض غةضنؤْةي ئةواْةي ْانؤنٔ يةْيَوإ خؤيا 

ئةو زةغيت ياضَةتي و زةغةةتيإ بؤ زضيَص بهاطة ئةو نةاط تاواْبةاضإ يةة زةغةيت ظةبةت و      
زازطةضي زةضزةضٔة ئةو غياغياْة َاَةَية زةنةاط و بهةوشإ زةثةاضيَعيَة ئيٓحةا ذهووَةةط      
زةغتةوغتإ زةوةغةيتَ بةضاْبةةض بريخةةضةوة و ٖةةظاضإ ؾةاٖيسة ئةةوناط غةاّ و ٖةيبةةتي          

ْاَييَنَ و غاّ و ٖةيبةتي ئةو ظياز زةناطة ييَطةزا ؾيَدي ْاوبطاو غةةضزةنةويَ يةة    ذهووَةط
باوةضِي خةَيهي ية تاواْباضنطزٕ و بوختإ بؤٖةَيبةغنت بة ؾايةزي بةةزضؤ بةؤ ئةةو ناضبةزةغةتة     
َةزةْي و غةضباظياْةة ئةواْة بة ضِيطةي  ذهووَةتةوة غةضؾؤضِ زةنةٕ و يةاليةةني تةطةوة يةة    

ووَةط ضِظطاضيإ زةناطة ٖةتا ئةطةض طةوضةتطئ ؾؤضِؾيإ نطزبيَتة ئيرت وضزة وضزة زةغيت ذه
ثيَوةْسيي َةعٓةوي خةَيهي ثيَوةي ضةْس ٖيَٓساْة بةٖيَع زةبيَةتة ٖةةتا خةةَيهي ضِةف و ضِووط    
اْئَ بة طويَطِايةَيي بؤ ذهووَةط و ية تطغاْيـ وةنو نؤيًةيةى وإ بؤ ؾيَذة ؾيَدي ْاوبطاو  زآْ

ناتي زووضخػتٓةوةي ٖةَةوةْسةنإ ٖةْسيَ ظةوي بىَ تاثؤي ية ذهووَةط نطِي بةووة نةاتيَ   ية
ٖةَةوةْسةنإ يةزةغت بةغةضي ٖةةتٔ و طةضِاْةوة غةض ظةوييةناْي خؤيإ و زةغتيإ نةطزةوة  
بةنؿتوناألة بة ٖؤي ئةو ظياْةي بةطةضِاْةوةي ئةوإ ثيَي نةوطة بريى نطزةوة و ٖةْسىَ بوختاْي 

ـ ناتيَو غةيس ْوضي غةيس بؤ  ٖةَيبةغنتة ٖةض يةو َاوةيةزا ظوَيُيَهى تطي ىلَ بةزياضنةوطة ئةوي
ذةغةْي ناْى نةوايي نوشضاة ئةةو َةبةغةتةنةى ٖاتةةزى و خويَٓةنةةيإ زاوا زةنةطز و نةاض       
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طةيؿتة الي َةقاَي ذةظضةتي غوَيتإة بة جسي َةرطةظةيةى غاظزضا و نةوتٓةة زووي طةطتين   
ايةط ية تريةي غةرةضةوةْسي غةض بة ٖؤظي ٖةَةوةْسة بةةةّ ئةةو بةَييَٓاْةةي بةة     ظؤضاب و ٖيس

ؾويَٓهةوتوواْي زاوة نة غةض بة ضِةضةَيةني غةيسأْة ية غايةي ئةوزإ ية الي خةَيهي غًيَُاْي 
ْاغطاوٕ بة زظي و ٖةَوو جؤضةناْي بةزضِةوؾيت ٖةتا ٖةْسيَهيإ بةغووى و ْاتةواو ْاغطاوٕة ية 

ْي جاف و ضِو عايي ٖةوَيى زاوة بةغاَإ و زةغةةط و ضةى و تةقةَةْية بةثيَساْى ئةو ٖؤظةنا
َاَية تاةْييةي يةناتي ؾةضِزا زةغتيإ نةوتووة تواْيويةتي ٖةَييإ غةَيةتيَٓٔ و ْيَعيهةي ٖةظاض 
ة غواضة و ثيازة نؤ بهةْةوة و بة غةضؤنايةتيي ؾيَذ َةمحوز بؤ طوْسي زاضيهةةيي بيٓيَةطٕة نة   

ضواض تا ثيَٓخ غةعاتةضِيَ يةغًيَُاْييةوة زووضةة ٖةضوةٖا يةو طوْسةوة زووغةز نةغي يةو ٖيَعةي 
نة ؾيَذ غةعيسي بةضِيوةبةضي قةضةزاغ نؤي نطزبووةوةة يةنيَو بووة يةخعَةناْيإ و ية ييةواي  

ةض ٖيَطؾهطزْة غًيَُاْي بة ظاَيِ ْاغطاوةة وا بةزياض زةنةويَ بؤ غوتاْسْي طوْسةناْيإ غووضٕ يةغ
ظوو ثيَوةْسميإ بة َوتةغةضِي ي غًيَُاْييةوة نةطزة بابةتةنةةَإ خػةتةضِوو و     (8)غةض ٖةَةوةٕ

ٕ يةو باضةوة نطزة ئاَازةيي وةضطرياو بةضةو ئةو زاواية ثاَييإ ْاة بةةّ ئاَؤشطاضيي  بطووغهةيةنُا
نطابووة بةة غةةضؤنايةتيي   ئةو َةرطةظة غةضباظيةي يةضةَطةَاَيةوة ضِةواْةي طوْسي زاضيهةيي 

بةطباؾية َػتةرا ئةرةْسي بؤ الي ؾيَذ َةمحوز ئةرةْسي ؾايػتةي وةضططتٔ ْةبووة ضوْهة ئةو 
َةرطةظةية ْةيتواْيوة بةظةبطي ٖيَع ناضي وا ئةدماّ بساطة يةناتي طةضِاْةوةي ئةو َةرطةظةية بةؤ  

ةأل شَاضةيةةني نةةَي   ضةَطةَاأل بة ٖؤي ظيازبووْي شَاضة و ئةةو تؤثةةي يةةويَ بةووة يةطة     
ٖةَةوةْسإ يةطوْسي بةطةجاْي تيَهطريإ و ؾيَذ ْةمجةزيين بطاي غةةيس ْةووضي نةوشضاة نةة     
بطايةنةؾي ثيَؿرت نوشضا بووة بةطباؾية َػتةرا ئةرةْسي يةناتي طةضِاْةةوةي يةة ضةَطةةَاأل    

بةو ئاطازاضياْة  ييَهي جيانطزْةوة و ثيَهسازاْةنةي وةغتاْسة ناتيَ بيين ؾيَذ غةعيسي غًيَُاْي
ييَنَة بة بطووغهةي ضِؤشي  ـ ْاضاضة ٖيَع بةناض ٗب ي ئاظاضي 7واظْاٖييَنَ و ٖيَع نؤزةناتةوةة ئةَي

ظ( نة ْاضزّ بؤ زةضواظةي باةة وياليةتي ثاية بًَٓةسّ ئاطةازاضنطزةوةة ئةطةةض    1903)321غاَيي 
اْي ٖيَعة َةقاَي غةزاضةتي بةاةف  بيٗيَٓيية شيَط باضي طويَطِايةَيي ضاض ْيية بيَحطة ية بةناضٖيَٓ

بة ْاوةضؤني ئةو بطووغةهةية ئاطةازاضةة ئةطةةض ئةَةة ْةاطودميَ يةطةةأل ضِةظاَةْةسيي ئيَةوة و         

                                                           

ٖةَةوةْسيةناْيـ وةى ٖةض ٖؤظيَهى زى بةضةواّ ية نيَؿة و ْانؤنيسا بووٕ يةطةٍَ بٓةَاَيةى ؾيَدإة بؤ  (8)
 . و.198ة1واْيإ بطِواْة: ّ.ض.ٖاواضة ؾيَذ َةمحوزى قاضةَإة بظْياضى يةغةض ثةيوةْسيى ْي
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بةناضٖيَٓاْي ضةى ية زةضةوةي زةغةةطة َٔ وياليةتي ثاية بًَٓسّ ئاطازاضنطزةوة نة بةطباؾةية  
يةطةأل ضِةظاَةْةسيي بةاة و ئيَُةةف    َػتةرا بةطِ ية ضةَطةَاأل طةضِاْسةوةة ئةَة طودماو بووة 

ضِيٓوَايي ذةنيُاْةي ئةو ٖيَعاْةَإ نطز نة ثابةْسٕة ئةوة بةة باؾةي بةضشةوْةسي زيَتةة زي و     
 ئؤقطةيي و ئاغايـ ظأَ زةناط.

ية اليةنيى تطةوة بة رةضَاْي ذةظضةتي َةوالْا غوَيتإ غيَبةضي )خةوا( يةغةةض ظةوية بةة    
 321ي ئايةاضي  17ايةتيي بةضِيَوةبةضي ٖوَايوْي ية ضِيَهةةوتي  ويػيت غوَيتإ ية اليةٕ غةضؤن

ئاطازاضّ نطزةوة نة زةضرةط ْةزضيَ خوييَن َوغًَُاْإ بطِيَصيَ يةطةأل بتونطزْةوةي خيَةطاي ئةةو   
قةَيةباَيغيةة ؾيَدي ْاوبطاو يةوة ئاطازاضةة بةظَاْيَهي طودماو تيَطةيةْطاوة نة ناضنطزٕ بة ئةَةة  

ةوة ٖيَعةناْي بتوة ثىَ ْةنطزووةة بةَيهو  ْيؿاْةي زَيػؤظي و طويَطِايةَيييةة بةةّ ْاوبطاو بةثيَطةوْا
ية ٖةوَيي ظيازنطزْي ٖيَعي زيهةزا بوو ية ٖؤظةناْي ثؿسةض و ؾوإ و ؾيَذ بعييَن بةةّ )خةوا(  

يةإ   زةغيت ْةزاة ثيَُإ وابوو بةو ٖيَعةي نؤي نطزؤتةوة زةتواْيَ بةغةض ٖةَةوةْسزا ظاأل بيَةت 
ٖةَوويإ بةضةنةوة بططيَة ية زووةّ ضِؤشي ئاطازاضنطزْةوةنةي نة ضِاغتةوخؤ بة ويػيت غوَيتإ 
ئاطازاضي زضايةة بةةّ ئةّ ية زاضيهةييةوة ٖيَطؾي نطزة غةض ٖةؾت طوْةسي ٖةَةوةْةسة وةنةو    
و غوضتهةة ئةَيتيية باظيإة غةضوضاوةة تةنيةة نتؾهةضإة جويوَةةىة ئةمحةةزة ضِةفة وةنة   

ٍَ ٖةَوو نؿتوناَيي ئةو طوْساْةيإ نويَطنطزةوة و ظياْي ظؤضيإ ييَسإة ناتيَو ئةواْة ضِيَطةي  ئاشة
ٕ ية طوْسي ثريبازي و َوظةرةضي ْيَعيو قةظاي باظيإ ثةْابةضٕ  ٕ ططط ٖةَةوةْس ْاضاض بوو باظياْيا

ناْي يةة ضِيَطةةي   بؤ ئةو ٖيَعة غةضباظيةي ْيَةو قةةظاة َوتةغةةضِي يةتي غةًيَُاْي و رةضَاْةسة     
رةضَاْسةي باظيإ َري ئاةي تؤريةل بةةط يةغةةض ئاَةازةيي بةؤ قبةوألنطزْي زاواناضييةةناْي        
ٕ ئاطازاضنطزةوةة بةةّ وةنو ية وةَي ثيَؿووتط ضِووٕ نطاوةتةوة ئةو  ٕ و ؾيَدي ْاوبطاوَا غةيسةنا

ةي بةؤ قةزة ةةنطزْي   ضِاظي ْةبووةة بةوةْسةف واظي ْةٖيَٓا بةَيهو ييَهساْةوةي غةيط و غةةَةض 
غةضباظي غوَيتاْي نطزووة و بةجؤضةٖا بوختةإ و غةاختة نةغةايةتيي َةري ئةةَيتيي يةنةةزاض       
نطزووةة ئةو ضِؤشي بيػت و ثيَٓحي ئاظاض خؤي ئاَازة زةنطز بؤ ٖيَطؾهطزْة غةض ضةَطةةَاٍَة  

و طةةةَيي   يةو ناتةزا ْيَعيهةي ضٌ نةغي ٖةَةوةْس بؤ بةضةْطاضي غواضةناْي ٖؤظي ضِو عايةي 
ضووبووٕة يةو ؾةضِةزا غةضؤني ضِو عائي نةوشضا و ٖةْةسيَو بطيٓةساض بةووٕة ئةواْةة ْاضةاضبووٕ       
بطةضِيَٓةوة بؤ ؾوييَن خؤيإ و ثاؾإ طةضِاْةوة الي غةيسةنإة ٖيَعةنة تةقةي ضطِيإ نطزة غةةض  

بووْيإ ية خاني ٖةَةوةْسة بةةّ ئةو ضةٍ ٖةَةوةْسة بة ٖؤي ناضاَةيي ية ؾةضِ و باف ئاطازاض
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ْاوضةنةيإ نة ؾوئَ و ظيَسي خوياْة بةضةو ضِووي ئةو ٖيَطؾة ْاضِةوايةة بووْةةوة و ٖيَطؾةهاضإ    
ٕ ييَهطزة ٖةض يةو َاوةيةزا ثامشاوةي ٖيَعي ٖةَةوةْس ية ٖةضزوو طوْسي ثريبازي و  ثةضط و بتويا

اتٔة نة بيٓيإ ئةواْة زئَ َوظةرةض نة شَاضةيإ زووغةز و ثةدما نةؽ بووةة بةضةو ؾةضِطةنة ٖ
ٖةتا غةْطةضي قامييؿيإ ثىَ بةجيَ ٖيَؿنتة ية تطغي ئةو ٖةَةوةْساْة نة شَاضةيإ يةغيَ غةز 
نةؽ ظياتط ْةزةبووة طةضِاْةوة بةؤ طوْةسي زاضيهةةيية ٖيَةعي ٖةَةوةْةس بةة زواياْةةوة بةووة         

ٕ ية ؾوييَن خؤي نةوتٓة ؾةضِة ت ٕ يةويَ و بةؾةنةى تطيا يَهؿهاْي ئةوإ ية اليةٕ ئةو ٖةْسيَهيا
ٖيَعةي ٖةَةوةْس نة بةنةَرت ية يةى يةغةض ثيَض زازةْطيَة ئةَة بة ٖؤي بيَ ضِيَعيي ؾيَذ غةعيس 
ئةرةْسي بووة يةوةي بةٖاي بؤ خواغيت غوَيتإ زاْةْاوةة بتوةي بةة ٖيَعةنةةي ْةةنطزووةة بةة     

تووؾةي ئةَةة بةووةة بيَطوَةإ ئةَةة      ثيَطةواْةي ضِةظاَةْسيي ثايةبًَٓس جوةوْةوةتةوةة بؤيةة  
نةضاَةتي ذةظضةتي َةوالْةَإة غوَيتاْةة ناتيَو ؾيَدي ْةاوبطاو جةاف و ٖةةَوو ٖؤظةنةاْى     
زيهةي ية غًيَُاْي ية بةضاْبةض نؤؾهةنةي خؤيسا بيين و ضِووي ية ٖةَةوةْس وةضطيَةطِاة طةويَي   

ؤ رطيانةةوتين ئةةوإ ٖيطةيإ    يةو ٖؤظاْة بوو نة طًةييإ ية ضةى ٖةبووةة بةةّ غةةيسةنإ بة  
ْةنطزة ْاضزْي بؤ ؾةضِ ٖةتا ٖيطيإ ثيَ ْةَييَنَة ٖةغيت بة ثةؾيُاْي نطزووةة نة طةويَي بةة   
ويػيت غوَيتإ ْةزاوةة ية اليةنى تطةوة نةغايةتى و ثايةي الي خةَيو ْةَاوةة يةطةأل ئةوةؾسا 

وتووة و ئةريازةي غةوَيتاْي بةةجيَ    ضِايطةياْسووة بةو ٖيَعةي بةغةض ٖيَعة ٖيَطؾبةضةناْسا غةةنة 
ٖيَٓاوةة بةةّ ئةو يوتي ؾهاوة و بةخطاثي تيَهؿهاوةة نةضي ٖةض ظوو زةغيت بةزضؤ و ْاضِاغيت 
يَطٕ بةؤ ثاضاغةتين زاضةيَٓطاوةناْي زاضيهةةيي نةة       نطزووةة زاواي نطزووة ٖيَعي غةضباظي بؤ ٓب

ة نة بة ثيَي تاثؤ بووْةتة خاوةْي ئةويَ و ْاوةْسي ضِووبةضِووبووْةوةي ٖيَعة ٖيَطؾبةضةناْي غةيساْة
طوْسةناْي زةوضووبةضية ئةَةف بؤ ئةوةي ٖةَةوةْس ْةيػوتيَٓٔ و خطاثي ْةنةٕة رةضَاْةسةي  
باظيإ و قاميكاَي ئةويَ بؤيإ زةضنةوتووة ٖةَةوةْس ظاط ْانةٕ تؤَية ية ؾيَذ بهةْةةوةة بةةةّ   

ية ذهووَةط زةنةةٕ ْةةٖيًََيَ ؾةيَذ ظوَيُيةإ ىلَ     بةثيَي ئةو ظاْياضياْةي ثيَُإ طةيؿتووة زاوا 
بهاطة بةةّ رةضَاْسةي ئةو تيثة وةَي بطووغهةي زاوْةتةوة نة ئةو جؤضة ؾاةوة غةةضباظياْة  
َةتطغي ْيية و ٖيَعي ثاغةواْيي ْازاتيَة نة زاوايإ نطزبووة يةطةأل ئةةوةف ؾةيَذ َةةمحوزي    

يةطةأل غةز نةغيَو يةةو ؾةويَٓة َاوْةتةةوةة يةةو      نوضِي و ؾيَذ غةعيس و بةضِيَوةبةضي قةضةزاغ
باضوزؤخةي ثيَؿرت بامسإ نطز زةضزةنةويَ ثطِوثاطةْسة الي بةضيَوةبةضايةتيية باةنإ ٖةبووةة نةة  
ؾيَذ بة ٖؤي ٖيَعي ؾةيَدايةتيي خؤيةةوة زةتةواْيَ خةةَيو بةة ؾةيَوةيةني طؿةيت يةة ٖةؤظة          
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ويَ ثيَيإ بهاطة ٖةضناضيَهي َةبةغيت بيَت بة جياجياناْي ييواي غًيَُاْي نؤبهاتةوة و ضى ب
يَٓيَتة بوختإ و تاوإ زضوغت زةناط و ناضبةزةغتة غةضباظي و َةزةْييةنإ ْاضِاغتة  زةغيت ٗب
ضِيَٓوَايي زةناطة اووْةي وا ظؤضةة بةطؿيت تطؽ و بيُي يةْيَو خةَيهي غًيَُاْي بتونطزؤتةوةة 

و تيَطِواْيين طةوضةَإ غةوَيتاْة نةة ئةَةة يةة ئةةًٖي      نة ْاويَطٕ ية رةضَاْي زةضضٔة ٖةضوةن
طويَطِايةَيي و غا بووْةوةية و زةبيَت ثاية و طؤؾةي ؾةضي ي ٖةبيَتة ييَطةف زةتواْيَ ظياتط ظوَيِ 
يَٓيَتة ٖاوناط ثيَطةواْةي ضِةظاَةْةسيي ثايةةزاض و    بهاط و خواغتة تايبةتييةناْي بةزةغت ٗب

ةة وةنو ضةنساضنطزْي بةؾيَهي خةَيهةنة و بةطةصابطزْي ئةةواْى   ياغا تاواْي طةوضةي ئةدماّ زاو
زىة ئةواْة رريي نوؾنت و غوتاْسْي َاأل و غةاَاْي خةةَيو و ويَطاْهةطزٕ و زظي و ظةوتهةطزٕ     

 زةناطة ئةَةف ثيَطةواْةي طويَطِايةَييي طةوضةَإ خاوةٕ تاد و غوَيتاْة.
و ْاتواْيَ ٖةظاض ثياو نةؤ بهاتةةوةة ييَةطةوة    ية واقيعسا بة ْاضِةذةتي و ظؤضييَهطزٕ ْةبيَت ئة 

بؤَإ زةضزةنةويَ بة جؤضيَ ية نةؽ ؾاضاوة ْيية ئةو ٖيَعةي ْيية وةنو باْطةؾةي بؤ زةنةاطة  
ؾةضَةظاضة و تووؾي تيَهؿهإ بووةة ثوختةي قػة ئةوةية ئةو باضوزؤخةي خػتُاْةضِوو ظيإ بة 

ةْيَ و ضِيَطة يةخةةَيو زةطةطيَة نةة طويَطِايةةَييي     زاضايي ييواي غًيَُاْي و توْسوتؤَيهطزْي زةطةي
ذهووَةط ْةنةٕ و قبوَيي رةضَاْي ييَثطغيٓةوةي ئةو بٔة يةضِاغتيسا ضِاغتطؤيي و وةرةازاضي و  
طويَطِايةَييُإ بؤ ذةظضةتي َةوالْا غوَيتإ واَإ ىلَ زةناط زَيٓيا بةو بةٖةةض ؾةيَوةيةى بيَةت     

رةةضَاْيـ الي   (9)عَةناْي ية ييواي غًيَُاْي ثيَويػةتة زووضخػتٓةوةي ؾيَذ و نوضِةناْي و خ
 ذةظضةتة و ئةو خاوةٕ رةضَاْة.

 23ظ( / ييواي1903)321ئاياضي غاَيي  30
 َوتةغةضِي ي ييواي غًيَُاْي ئةمحةز تؤريل غاَيح غامل       

 
                                                           

زياضة ئةو ْاوباْي و ثًةوثايةى ؾيَذ غةعيس ٖةيبووة بةتايبةط زواى باْطٗيَؿتهطزْى ية اليةٕ غوَيتاْةوة (9)
َيةةى  بؤ ئةغتٓبوٍ و ثيَساْى ؾ طةى ْٗيَٓى خؤىة ْةياضةناْى ضِقى ظؤضيإ ييَساططط بةتايبةط ئةْةساَاْى نؤَة 

ئيترازوتةضةقىة بؤية نةوتٓة بوختإ و زضؤ بؤٖةَيبةغنت بؤىة تا زواجاض بؤ َوغٌَ زووض خطايةوة ٖةض ئةواْةف 
( نوؾتيإة بطِواْة: ضِةريل ذيًُةىة ياززاؾةت )نوضزغةتاْى عيَةطام و     1908بة بةضْاَةيةنى زاضيَصضاو غاىلَ )

ّ.ض.ٖةاواضة ؾةيَذ    ؛39ة بةؾةى يةنةةّة ٍ  1988ؾؤضِؾةناْى ؾيَذ َةمحوز(ة ضةاثداْةى ضِؤؾةٓبرييى الوإة   
 ئةواْى زى. و. 143ة 1ٍَةمحوزى قاضةَإة ب
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 ))بةَلطةىامةكاٌ لةصةر عةبدولِزةمحاٌ بةطي بةدرخاٌ((
 

 48.R 1318    Irade-Hususi   
 غةضؤنايةتيى رةضَاْطةى ْووغو: –نؤؾهى يًسظى ٖوَايوْى 

نوْػوَيداْةى غوْٓى )عومساْى و.( ية يٓةسٕ ضِايطةياْةس نةة عةبةسويطِةمحإ بةةطى      
ْةوةى بةزضخإ ثاؾا يةوىَ بةْياظٕ ضِؤشْاَةيةى بة ٖةضزوو ظَاْى )تةوضنى و نةوضزى (   

بطاو ثيَُةإ طةيؿةتووةة زةضبةاضةى    زةضبهةٕة بةثيَى ئةو ظاْياضييةى نة ية غةراضةتى ْاو
بطِياضى زةوَيةط غةباضةط بةو ناضَةْساْةى نة ؾويَٓى ناضةنةيإ بةجيَٗيَؿةتووةة بةةبىَ   
ٖيض ٖؤناضيَو وةى وةضططتٓى الضيٓةبووٕ بةثيَى ضِيََُٓايييةنإ وة يةناتيَهسا نةة َؤَةا   

يَٓطيَتةةوة بةؤ نؤؾةهى    ئاضةظووى يةّ ناضة ْةبوو بةثيَى جيَبةجيَهطزْى ئةو بطِياضة زةطةضِ
غوَيتإ وة ؾةتَيهى غطوؾةتيية نةة زةضبهطيَةت يةة ناضةنةةى يةإ زووض غطيَتةةوة يةة          
ؾويَٓهةوتةيى عومساْييةنإة نةواتة ططتٓةبةضى ٖةض ضِيَوؾويَٓيَهى ثيَويػةت يةة اليةةٕ    

 غةضؤنايةتيى خةيي ةى غوْييةوة زةبيَتة رةضَإ بؤ ذةظضةتى وةىل ئةَطة.
 ظ(1900تةَووظى غاَيى ) 25/  318بيعي زووةّ غاَيى ى ضِ 11        

          غةضؤنى رةضَاْطةى ْووغو              

  
 

DH MVI 
T.7N.1327 

 325ى تةةَووظى غةاَيى   25يةشيَط ناضيطةضى ئةةو بطووغةهةى نةة يةة ضِيَهةةوتي      
ة ى ٖةَإ َاْطساة بة 22ظ(زا ْوغطاويَهى بؤ بةؾى ضاوزيَطيى غةضباظى ْاضز ية 1907)

َةبةغتى زَيٓيانطزْةوةى واليةتةنة يةغةض ْةبووْى تواْاى غةضباظى ثيَويػت وة ْاضزْى 
ْووغيٓيَهى زى بؤ ٖةَإ ضاوزيَطى غةضباظىة بة َةبةغتى زةضنطزْى رةضَاْى نؤتايى 
بة ئاطازاضنطزْةةى ٖيَةعى ْةاوبطاوة بةؤ ئاَةازةنطزْى ٖيَعَيهةى تةةواو و ثيَويػةت بةؤ          
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سةضضووإ و ظاَيبووٕ بةغةضياْسا وة ْاضزْى وةَةة بطووغةهةيةى   بةضةْطاضبووْةوةى ية ضِيَ
بؤ واليةتةنة بؤ ضِيَههةوتٔ يةطةٍَ بةؾى غةضباظى بة َةبةغةتى خيَطانطزْةى ضةاالنيية    

 غةضباظييةنة و زاْاْى غٓووضيَو بؤ زةغتسضيَصييةنإ .
 

 325ى تةَووظى غاَيى 24                 
 

 ىةوةى شَيخ عةبدولضةالو بارساىى (())بةَلطةىامةكاٌ لةصةر جووآل
 

DH MVI 
1-2 /73 

 ضاوزيَطى ثؤغتة و طةياْسٕ )بطووغهة( –زةوَيةتى عًًى عومساْى 

 ظ(1907) 325ى تةَووظى غاَيى 20ضِيَهةوتي 
 بؤ ضاوزيَطى ْاوخؤيى:  
ضاوَإ خؿاْس بة ويَٓةى ئةةو بطووغةهةيةى نةة يةة      325ى تةَووظى غاَيى 16د/

ْسيَو نةغى زى واشؤ نطابووة يةغةض ئةو ؾيَوةى نة ْيَطابوو ية اليةةٕ  اليةٕ ذػئَ و ٖة
ضاوزيَطى بةضِيَعةوةة قائُكاَيةط ثيَؿرت ئاطازاضى نطزْةوة بة ٖةغتاْى ٖةْسىَ ية يةاخى  
بووةناْى باضظإ بة ٖيَطؾهطزْة غةض قةظاى ئانطىَ )عكطة( و زةوضوبةضى وة ثيَوةْسى نطز 

وْىة ئةويـ رةضَاْي زا بةة ْةاضزْي َةرطةظةيةةى بةؤ     يةطةٍَ غةضنطزةى غوثاى ٖوَاي
بةضةْطاضبووْةوةى ئةو ٖيَعةة بةةّ نةَيى ئةو ٖيَعة و ثيَوةْسيى ثيَوةنطزْى ظؤضيَو يةةو  
خيَتْةى نة يةغةض خطاثة و ضِاوضِووط ضِاٖاتبووٕ بة ياخيبووةناْةةوةة يةبةةض ئةةوة ئةةّ     

ئةوةَإ ية وةَى بطووغهةيةنُاْسا ية  ٖيَعة زاواى تؤثى ضيايى )تؤثداْة( نطز وة ئيَُة
ضِووٕ نطزةوة وة ْاضزَإ بؤ غةضنطزايةتيى ْاوبطاو  325ى تةَووظى غاَيى 25ضِيَهةوتي 

بؤ ئةوةى ئةو جةؤضة ضةةنة ثيَويػةتاْةَإ بةؤ بٓيَطيَةت وة ئاَؤشطةاضيى ثيَويػةتِ بةة         
 ٕ. َةرطةظةنة زا بؤ تةَيَهطزْيإ بة ؾيَوةيةنى ثيَويػتة بؤ ئاطازاضيتا

 325ى تةَووظى غاَيى 20              
        واىل ضِؾيس                
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 رةضَاْطةى ئةضناْى طؿتيى جةْطى:
 ٖؤبةى غيَيةّ:

ثوختة: يةضباضةى تةَيَهطزْى بةضثطغةإ يةغةةض بةةضزةواَبووْى زةغةتسضيَصييةناْى     
ى ضِانطزْيةسا يةة   ؾيَذ باضظإ وة ثيَويػتى يةْاوبطزْى زاوانطاو غةعسى ئا ا نة يةة نةات  

 اليةٕ ؾيَدى باضظاْةوة ثاضيَعضابوو.
واىل و غةضنطزةى غوثاى َوغٌَ ضِاياْطةياْس نة ؾيَذ باضظإ زواى ؾهػةتى يةنةةَى   
ضِايهطز بؤ الى َةغيرييةناْى ختوب و تةياضى ية ييواى ٖةناضىة بة ٖاونةاضيى غةةعسى   

 ا جاىل غةض بة واليةةتيى وإة  ئا ا نة يةنيَو بوو ية بةضِيَوةبةضاْى ؾاضؤضهةى جاٍ و ئا
ثاؾإ ٖيَعةناْى خؤى نؤ نطزةوة و زةغيت نةطز بةة ئةدماَةساْى ضِووزاوة ْةخواظضاوةنةةى     
باضظإ وة ؾيَدى باضظإ زَيٓيابوو يةوةى نة غةعس ئا ا زةيثاضيَعيَت يةو ْاضةذاتياْةةى نةة   

ية بؤ زيواْى جةْي تووؾى زةبيَت وة ئةو نةغاْةى نة بووْة ٖؤى ضِووزاوةناْى ئةّ زوايي
ئاؾةةطا نةةطإ وة زةغةةتيإ نةةطز بةةة ططتٓةبةةةضى ٖةةةَوو ضِيَوؾةةويَٓيَهى ثيَويػةةت بةةؤ    
زووضخػتٓةوةى غةعسى ئا ا ية ؾاضؤضهةى جةاٍ وة ثيَؿةرت ئيَُةة غةةضنطزةى يةؾةهطى      
ٖةؾتى )وإ(َإ ئاطازاض نةطزةوة بةة ثيَويػةتيى ٖاونةاضيى غةةضباظى بةؤ واليةتةنةة و        

ا اة بةةّ واليةتى وإ وةَى زاوانةى ْةزايةوةة ية نؤتاييسا ية زةغتطرينطزْى غةعسى ئ
بطووغهةيةنسا ٖاط نة يةؾهطى ٖةؾتةَى وإ زاواى زوو تةابووضى يةة ٖيَةعى غةةضباظى     
نطز بؤ تةَيَهطزْى غةعسى ئا ا نة ية ْاذيةى جاٍ غةض بة قةظاى جويةَيَطط ْيؿةتةجيَ  

وثاى ضةواضةَى ٖوَةايؤْى ضِايطةياْةس نةةوا     بووة ية ثيَٓاوي ثاضاغتٓى ؾيَدى باضظاْساة غ
يةؾةةهطى ْةةاوبطاو ضِاغةةتةوخؤ وةَةةى زاوانةةةى زاْةةةوة و تةةابووضى ثيَويػةةتى ْةةاضز بةةؤ  
تةَيَهطزْيإة بةضِاغتى ٖةغتإ بةزةغةتطرينطزْى غةةعسى ئا ةا و ْةاضزْى بةؤ زيةواْى       
ْى جةْية نة ية اليةةٕ ئةةو نةغةاْةى زووجةاض زةغةتسضيَصييإ نطزبةووة غةةض غةةضباظا        

عومساْى زاَيسة زضابوو وة ئاطازاضنطزْةوةى ئةوةى نة ثيَويػتة بةؤ ططتٓةبةةضى ضِيَوؾةويَٓى    
ثيَويػت ية اليةْى َةزةْييةوة )ْاغةضباظى( وابةغةتةية بةة بطِيةاضى غةةضووَإة ويَٓةةى      

 ٖةَوو بطووغهةنااإ يةو باضةيةوة ْاضزة رةضَاْيـ بؤ ذةظضةتى وةىل ئةَطة.
 ظ(1909ى ناْووْى يةنةَى غاَيى )8و  327ى ظى احلحةة غاَيى 8

 ضاوزيَطى جةْطى            
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 ضاوزيَطى ثؤغتة و طةياْسٕ )بطووغهة( –زةوَيةتى بةضظى عومساْى 

 325ى تةَووظى غاَيى 20ضِيَهةوتي 
 بؤ غةضنطزةى غوثا َةمحوز ؾةونةط ثاؾا:

ةبسويػةالّ بةاضظاْى يةة ْاذيةةى    زةَةويَت بةضيَعتإ ئاطازاض بهةَةوة نةوا ؾيَذ ع 
ٌَ ْيؿةتةجَي بةوو وة بةة ٖةؤى          ظيَباضى غةض بة قةظاى ئانطيَى غةةض بةة واليةةتى َوغة
ناضيطةضى ئةو ظوَيِ و ظؤضييةى نة زش بة خةَيهى ضِةف و ضِووط و ٖةشاض ئةدماَي زابةوو  

ى يةة  ية غةضزةَى زةغةةتيساة ْاوباْطيَهى خطاثى زةضنطزبووة بؤية نؤَةَييَو ثيةاونوش 
زةوضة نؤبووْةوة و زةغتى ططط بةغةض ؾاضةنةَاْسا و خةَيهةنةى خػتة شيَط زةغةةتى 
خؤيةوة وة ٖةض ية ناتى ضِاطةياْسْى ذونُى زةغتووضييةوة ٖةَيسةغةتا بةة طةةَاضِؤزاْى    
طوْسةناْى زةوضوبةض و ئةدماَساْى ناضى نوؾنت و زظى و ضِاوضِوط و ٖةتههطزْى ئةابطِؤى  

 ايإ زةبطزة بةض ظؤضيٗيَٓإ بؤ ؾاضةنة. خةَيوة ثاؾإ ثةْ
 
 

DHMVI  
1-9/15 

 رةضَاْطةى ٖةواَيططيى طؿتى  -ضاوزيَطى ْاوخؤيي

 بؤ ضاوزيَطى جةْطى بةضِيَع:
ى ناْووْى 6( ية ضِيَهةوتي 4458بؤ ئاطازاضيى بةضِيَعتإة بة ثيَى بطووغهةى شَاضة )

َوغٌَ و وإ تةةواو بةووة    ظ( طةَاضؤزاْى ٖةضزوو وياليةتى1907)325يةنةَى غاَيى 
ئةَة بة رةضَاْسةى غوثاى ضواضةّ طةيةْطاة بة َةبةغتى جووةْسْى تابوضى ثيَويػةت و  
ْاضزْيةةإ يةةة غةةوثاى ضةةواضةَةوة بةةؤ ْاوضةةةى جةةاٍ و جويةةةَيَططة بةةة َةبةغةةتى   
بةضةْطاضبووْةوةى ؾيَدى باضظإ و ٖاوناضةناْىة غةةضباضى ضِووبةضِووبووْةةوةى ٖةْةسىَ    

ريوططرت بة ٖؤى بةاضوزؤخى ْاوضةةنة و نةوتٓةةوةى ظةضةض و ظيةاْى ظؤض يةة      نيَؿة و ط
خةَيوة بؤية وا باؾرت بوو نة ٖةَيُةتة غةةضباظييةنإ بةؤ َاوةيةةنى نةاتى ضِابطرييَةٔة      
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بةطؿتى ية غةضةتاى َاْطى ئاظاضزا زةغت ثيَبهةْةةوة وة بةةثيَى بطووغةهةيةى نةة يةة      
ٖاتبوو نةة ؾةيذ و ٖاوناضةنةاْى نةة شَاضةيةإ      وياليةتى َوغًَةوة ٖاط نة تيايسا ئةوة 

ْيَعيهةى غةز نةؽ زةبوو ية زووضيى ٖةؾت ناتصَيَط ية ضياى باضظاْةةوة يةة غةيَ طوْةسا     
ْيؿتةجىَ بووٕة بؤية ضِيؿةنيَؿهطزٕ و يةْاوبطزْيإ يةغةض طةيؿتٓى تابووضةنةى غةوثاى  

طيَةت بةة َةبةغةتى    ضواض بؤ ْاوضةى جةاٍ وةغةتابووة ثيَويػةتة ئاَازةباؾةيي تةةواو به     
 جووةْسْى تابوضى ْاوبطاوة ئةّ ناضةف بة ضاوزيَطيى وضزى غةضباظييةوة ثةيوةغتة.

 رةضَإ بؤ ذةظضةتى وةىل ئةَطة
 

 رةضَاْطةى ئةضناْى طؿتيى جةْطى 
 ٖؤبةى غيَيةّ

( يةة  325ى نةاْووْى يةنةةَى غةاَيى    17ويَٓةى ئةو بطووغهةي نة ية ضِيَهةوتي )
 طاوة بؤ غوثاى ُٖايؤْى ضواضةّ ية ئةضظدمإ ْيَطزضاوة:اليةٕ رةضَاْطةى ْاوب

ناضة غةضباظييةنإ ية َوغٌَ و زةضوبةضيسا زةتواْطيَت ية ٖةَوو ناتيَو يةة ناتةةناْى   
غاَيسا ئةدماّ بسضيَتة يةةّ اليةْةةوة بةة ثيَةى تيَةطِواْو و بؤضةووْى َةٔ ْةاتواْو ضِووزاوة         

بهةئة بةةّ طويَٓةةزإ بةة نةةف و ٖةةواى و      غةضباظييةنإ بة ثيَى ئةّ ْاوضاْة بةضاوضز
ٖةةتٓى ؾيَذ باضظإ و ٖةَيٓةغتاْى غوثا بة ْاضزْى ٖيَع ية ٖؤناضة تايبةتييةناْةة وة بةؤ   
غووضبووٕ ية غةض ئةو ناضة غةضباظيية ْاضاض بووئ تابوضيَو بؤ ْاوضةةى جةاٍ ظةوَييَٓو وة    

وةةَى ئةو بطووغهةيةية يةة غةةض   ٖةَوو رةضَاْيَهيؿِ بة غوثاى ٖةؾتةّ زاة ئائةوةف 
ئةوةية ٖةَيُةتى غةضباظى يةّ ناتةزا طودماوةة بةةّ ٖيَؿتٓةوةى تابوضيَو ية ضيابةضظةنإ 
)ؾويَٓة غةختةنإ( بؤ ضةْسئ َاْي ناضيَهى ططاْة و بة زةغتٗيَٓاْى ئةةدماَيَهى بةاف   

تى ناتيَو ْاوبطاو ْاضاض يةبةضاَبةض ئةو خؤبةختهطزْة زوو ناضى ضاوةضِووآْةنطاوٕة بةتايبة
بوو ثاضيَعطاضى ية )ئا اجاٍ( بهاط نة خةَيهى ْاوضةنةى ظؤض خؤؾة زةويػتة نة غةض بة 
َةَيةبةْسى )وإ( بووة بةةّ ناتيَو بيٓيُإ واييى َوغٌَ ية طةٍَ ئةوةزا ْةبوو ناضةنة بةة  

و غةةضْخ ٖةةبوو   ضِيَطةى ئاؾتى ضاضةغةض بهطيَتة بؤية ئةّ نةاضة ثيَويػةتى بةة تيَةطِواْو     
 يةغةض ئةوةى نة ثيَُإ ضِاطةياْسٕة ضاوةضِواْى ئاطازاضيتاْو بة ثيَى ثيَويػتيى باضوزؤر.
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 ))ويَٓةيةى((
 ظ(:1907)325ناْووْى يةنةَى غاَيى  13د
زا ضِوومن نطزةوةة  نة 325ثيَؿرت ية ؾ طةى ضِيَهةوتي يةنى ناْووْى يةنةَى غاَيى  

تابوض زةبٓةوة ية َاْطة غةختةناْى ظغتاْسا ية واْةةوة بةؤ   ئةو ْاخؤؾياْةى ضِووبةضِووى 
ْاوضةى جاٍ ية قةظاى جويةَيَططة يةو ناتةزا بة ؾيَوةيةنى طؿتى ظؤض ؾتى تيَسا يةناض 
زةنةويَتة وةى باظاضِ و جووَية غةضباظييةنإة ْاتواْو ئةّ باضوزؤخةة بةة ئةاو و ٖةةواى     

غةةضباظيى َوغةٌَ رةةضَاْى نؤتةايي      طةضَى َوغٌَ بةضاضوز بهةئة بةةةّ ضةاوزيَطى  
زةضنطز يةغةض ٖةغتهطزْى رةضَاْسةى ْاوبطاو بةوةى زةتواْيَت ٖةَيػيَت بةةو ٖةَيُةتةة   
غةضباظيية و ططيٓطيةنةىة ئةَةف ئةوة زةطةيةْىَ نة َٔ وةى نةغيَهى غةضباظى ٖيض 

ٕة يةطةةٍَ  ؾتيَهِ يةبةض زةَسا ْةَاوة جطة ية طويَطِايةَيى و جيَبةةجيَهطزْى رةضَاْةةنا  
 ئةوةؾسا بةضبةغت و ضِيَطط ٖةبوو.

ٖيض ضاضةيةى ْةبوو جطة يةة جووةْةسْى تابوضةنةة و تيَوةطالْةسْى يةةو باضوزؤخةة       
ٌَ رةةضَاَْيهى بةثةيةةى زةضنةطز بةة           ططاْةة يةغةةض ئةةّ باضوزؤخةة رةضَاْةسةى َوغة

ى(ة جووةْسْى تابوضى ضواضةَى غةض بة نةتيبةى غى بة غةضنطزايةتيى )ضاؾةس ئةرةْةس  
بةةةوةى نةةة طودمةةاوتطئ و ئاَازةباؾةةرتئ تةةابوضة نةةة يةةة َةةاوةى زوو تةةا غةةيَ ضِؤشزا 
زةجووَييَتة ْةَتواْى ٖيض ؾتيَو زةضباضةى ئةو رةضَاْة بهةّة جطة ية ضِووْهطزْةةوةى  
ئةو ْاضِةذةتيية و ذاَيةتة ية ْاناوةى نة ضِووبةضِووى رريقةنة بووةوةة بة ْاضزْى يةةنيَو  

ؤ ئةو ؾويَٓةى نة ييَى طةضِابووْةوة بةبيَ ئةوةى ثؿوويةى بسةٕة ئةةوةى  ية تابوضةناْى ب
ئاؾهطاية الى بةضِيَعتإ ٖةَوو قوضباْيساْيَهى غةضباظى ثيَويػتة ية طةٍَ ئةو ئةدماَةةى  
نة بةزةغتى زةٖيَٓيَت طودماو بيَتة ئةطةض ئةّ ٖةواَيططياْةةى وةضبطةطئ نةة يةة طةةٍَ      

زةضزةنةةويَت نةة ئةةّ زةغتثيَؿةدةضي و ضِيَوؾةويَٓاْةى      وياليةتيى واْسا ٖةبوو بؤَةإ  
رةضَاْسةى َوغٌَ ية طةٍَ ئةو خاَيةزا ْةطودماوةة ضوْهة رةضَاْسةى ْاوبطاو ثةةمياْى بةة   
خؤى زابوو نة ؾيَدى باضظإ بة ظةبطى ٖيَع يةة ضِةط و ضِيؿةةوة زةضبٗيَٓيَةت وة ويػةتى     

و ْاذيةى جاٍ زةضيَتة ئةوةف ثيَويػةتى  ضِيَطا يةبةضزةّ ؾيَدسا زاغاط ناتيَو ظاْى بةضة
بةوة زةنطز نة بواضةنإ ية ؾار و ؾويَٓة بةضظةناْسا ية زووضيى ثاظزة قؤْاغ ية )وإ(ةوة 
زابربِيَتة ية طةٍَ تةَيَهطزْى ئا ا جاٍ بة ئةطةضى ٖةبووْى ٖيَعى غةضباظى و تيَهةساْى  
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اتٔ بةؤ زةظطةاى زةوَيةةط    باضوزؤخى ْاوضةنة بةبىَ ٖؤناضة ية ناتيَهسا خةَيهى جةاٍ ٖة  
)ْاوةْسى  ذهووَةط( ثةمياْيإ بة طويَطِايةَييهطزْى ٖةَوو رةضَاْةناْى زةوَيةط زا وة 
بةَييَٓى ئةوةيإ زا ية ناتيَهسا ؾةيَدى بةاضظإ ٖاتةة ْاوضةةنةيإ زةغةتطريى بهةةٕ و       

 ضِازةغتى زةوَيةتى بهةٕ.
ووى خةؤى ْيؿةإ زا يةغةةض    ية اليةنى زيهةوة ؾيَدى ْاوبطاو ٖةواَيى ْاضز و ئاضةظ

خؤبةزةغتةوةزاْى بة َةضجىَ ية اليةٕ ذهووَةتةوة ثةاضيَعضاو بيَةتة بةةةّ رةضَاْةسةى     
َوغٌَ ثيَؿٓياضى بؤ ضاوزيَطى ْاوخؤيي نطز نةة ئةةو زاوايةةى ىلَ وةضْةةطرييَت وة يةةو      
بطووغهةى نةة زويَٓةَى يةة اليةةٕ غةيس عةبةسويكازض ئةرةْةسى ئةْةساَى ئةدمووَةةْى          

ضاْةوة بؤ وياليةتيى وإ ٖاط نة ئةو ناتة بة َؤَيةط ية ؾةةَعيٓإ بةووة ؾةيَدى    ْويَٓة
باضظإ ْاَةيةنى بة واشؤى خةؤى بةؤ ْةاضز نةة تيَيةسا ئاَةازةيي زةضخػةتبوو يةغةةض         
الضيٓةبووْى بة جيَبةجيَهطزْى زاواناضى و َةضجةناْى زةوَيةط ية بةضاَبةض ثاضاغتٓيساة 

ناْى َوغٌَ )راظٍَ ثاؾا( غووضبووٕ يةغةةض ْةثاضاغةتٓىة   يةطةٍَ ئةوةزا واىل و رةضَاْسة
ية شيَط ضِؤؾٓايي ئةو باضوزؤخاْةزا ئيَُة ٖيض بطِوبياْوويةنى شيطاْة )يؤشيهى( ْابيٓيٓةوة 
بة ْاضزْى غةضباظ ية واْةوة بةؤ ْاوضةةى جةاٍ يةة جويةةَيَطط يةة اليةةٕ قةضَاْةسةى         

رةةضَاْى بةضِيَعتاْةة و ئاَازةيةة يةة     َوغًَةوةة يةطةٍَ ئةوةؾسا تابوضى ْةاوبطاو يةغةةض   
َاوةيةنى ظؤض نةَسا غةضباظ بٓيَطيَتة ئيَُة وةرازاضى زةوَيةتو ية ٖةَوو ناتيَهةساة بةؤ   

 ئاطازاضيتإ.
 
 

 رةضَاْطةى ٖةواَيططيى طؿتى –ضاوزيَطى ْاوخؤيي 
 325ى ناْووْى زووةَى غاَيى 7بةضواض  
 بؤ ضاوزيَطى غةضباظيي بةضِيَع: 

ى ناْووْى يةنةةَى  21(ى ضِيَهةوتي 4419تٓاَةى بةضِيَعتإ شَاضة )وةةَى ثازاؾ
ة ئةوةى ييَسةخويَٓسضيَتةوة نةة ؾةيَدى بةاضظإ َةةيًى ٖةَيطةضِاْةةوةى زشى       325غاَيى 

ذهووَةةةط ْييةةةة بةةةةّ غةةةضنيَـ و خطاثةةةناضةناْى ئةةانطىَ ٖةةاْى زةزةٕ بةةؤ       
ض ئةرةْةةسى ئةْةةساَى  بةضةْطاضبووْةةةوةى غةةةضباظى وة وياليةةةتى وإ و عةبةةسويكاز   
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ئةدمووَةْى ْويَٓةضإ ية بطووغهةيةنسا ضِووْيإ نطزةوة بةؤ ضةاوزيَطيى بةةضِيَعتإ نةة وا     
ؾيَدى ْاوبطاو ئاَازةية بةؤ خؤبةزةغةتةوةزإ و ئاَازةيةة زاواى ثاضاغةنت بهةاطة بةة       

يةو َةضجيَو زةوَيةط بة زَيٓياييةوة َارى ثاضاغتٓى ثيَ بساط وة ْاوبطاو ؾويَٓةنةوتواْى 
ٖيًَة اليإ ْةزابوو نة زةوَيةط زياضى نطزبوو وة ئةةوإ ئاَةازيي ئةةوةيإ ٖةةبوو نةة      
ضةنةناْيإ ضِازةغت بهةٕ و بة ٖؤى بووْى نةغاْيَو ية ْاوياْسا زاواى ثاضاغنت زةنةٕة 
بةةّ قبوَيهطزْى زاواناضى يةجمؤضة يةو نةغاْةى نة بة نةاضى خطاثةةناضى ٖةَيسةغةنت و    

يـ زةزةٕ يةةة غةةةض ئةدماَةةساْي ٖةةةَإ ٖةَيػةةونةوطة بةضِاغةةتى ٖةةاْى نةغةةاْى تةةط
قبوَيهطزْى ئةّ جؤضة زاواناضيياْة ئةدماَى ثيَطةواْةى ييَ زةنةويَتةوةة بةةةّ يةة طةةٍَ    
ئةوةؾسا ثيَويػتة ية ظووتطئ ناتسا نؤتايي بةّ نيَؿةية بٗيَٓطيَت وة زابيٓهطْى ئاضاَي 

اوةنة تةواو بووة بةؤ رةاظٍَ ثاؾةا واىل َوغةٌَ     و ئاغايـ يةو ْاوضاْةزا ططيٓطةة ْووغط
ْيَطزضاة بؤ ئةوةى ثيَوةْسى بة رةضَاْسةى وياليةتى )وإ(ةوة بهاطة بةؤ ئةةوةى ضِووْةى    
بهاتةوة ئةو ٖيَعاْةى نة يةوئَ بةغٔ بؤ ناضى خطاثةناضى و ئاشاوةطيَطِىة بؤ خيَطانطزْى 

سا وة ئةطةةض باضوزؤخةنةة بةة    ناضةنة و ضِيؿهيَؿةهطزْى ْةاوبطاوإ يةة ْيَعيهةطتو ناتة     
ثيَطةةةواْةى ئةَةةةوة بةةوو زاواناْيةةإ وةضطةةطئ و زةياْثةةاضيَعئ و غةةٓووضيَو بةةؤ      
ظيازةضِؤييةناْيإ زازةْيَو و زةبيَت ٖةَيػونةوتيؿيإ بة ثيَى طودماوى باضوزؤخةنة بيَتة 
ى ئةوةى خاوةٕ ثايةى وياليةط ثيَى طةيؿت ية ثيَويػتيى زةغتطرينطزْى غةعسى ئا ا

غةضؤى خيٌََ نة ية ْاوضةى جاىل و غةض بة قةظاى جوية َيَطط ْيؿتةجىَ بووة ئةَةةف  
ٖةةتٓى ؾَيدى ْةاوبطاوي ئاغةاْرت نةطز وة بةووة ٖؤناضيَةو بةؤ زضوغةتبووْى ٖؤنةاضة         

 زَيتةظيَٓةنةى ئةّ زوايية.
ية يازاؾةتٓاَةيةنى ططيٓطةسا ئةةّ باضوزؤخةة ضِاطةيةةْطا و غةةعسى ئا ايةإ بةؤ          

قةظاى جوية َيَطط ٖيَٓطاة بةةّ يةبةض تةقةَةْى و ْايةةباضيى نةةف و ٖةةوا     َةَيبةْسى
زاواى نطز نة ية َةَيبةْسى قةةظاى جويةة َيَةطط مبيَٓيَتةةوة و بةؤ َةَيبةْةسى واليةةط        
ْةْيَطيَتة تا ناتي بووْةوةى ضِيَطا وة ئةو ٖيض ضِيَططييةنى ْةبوو يةوةى نة ية َةَيبةْسى 

 قةظا مبيَٓيَتةوة .
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 ضَاْطةى ئةضناْى طؿتيى جةْطىرة
 ٖؤبةى غيَيةّ:

ية )رةاظٍَ   325ى ناْووْى يةنةَى غاَيى 3ئةو بطووغهة ْٗيَٓييةى نة ية ضِيَهةوتي 
 ثاؾا(ى واىل و رةضَاْسةى َوغٌَ و زةوضوبةضييةوة ٖاتووة:

بةةو ؾةيَوةيةى نةة يةة غةةضةتا و نؤتاييةسا        325تؿطيٓى زووةَةى غةاَيى    30د 
واى ؾهػتى ؾيَدي باضظإ و ٖاوناضةناْىة ثطؤغةةى ضِاوةزووْةإ و   خػتُاْة ضِووة ية ز

ثيَهسازاْى غةضباظى ية ْاوضة ؾاخاوييةنإ بة ؾةةو و ضِؤش بةؤ َةاوةى ْيَعيهةةى يةةى      
َةةاْي بةضزةواَةةة وة يةةة ضةةةْس ثيَهسازاْيَهةةسا يةةةو غةةةضنطزة ياخياْةةةى وةى رةةةقىَ 

ٕ وة ذةغةٕ بةط بة بطيٓةساضى  عةبسويطِةمحإ ذاجيو و قاضّ عًو راضؽ و يوْؼ نوشضاو
زةغتطري نطاة بةؾيَهى ظؤض ية زاضوزةغتةناْيإ نوشضإ و غةةز نةغةيإ ىلَ زةغةتطري    
نطاة ية نؤتاييسا ؾيَدى ْاوبطاو بة ٖاوناضيى غةعسى ئا ةا نةة زةغةةةتساضى ْاوضةةى     
جاية ية وياليةتيى وإة تواْى ضِا بهاط بؤ ْيَةو َػةيرييةناْى تةةَووظ و تةةياضى يةة      
ييواى ٖةناضىة ئيَػتا ْاوبطاو ية طوْسى ظاويتة خؤى بعضنطزووةة ٖةضضةى ٖاوناضةنةاْى   
وةى ) َيحو و جيحو و خاييس و َةالذةغٔ و رةقىَ خاييس...( ٖاتووْةتة الى غةةعسى  

 ئا ايإ.
ية طةٍَ ئةوةزا نة ئيَُة ضةْس جاضيَو زاواَإ ية ئا اى ْاوبطاو نةطزووة بةة طةطتٔ و    

بةةّ ْهؤَييى ية ٖةبووْيإ يةو ؾويَٓةزا نطزووةة بة َةبةغتى ثاضاغةنت  ضِازةغتهطزْيإة 
و ثاضيَعطاضى ية غةعسى ئا ا ْووغطاويَهُإ بؤ واييى وإ و َوتةغةضي ى ٖةناضى ْاضزة 
ٖةتا ٖؤناضى خؤؾاضزْةوةى ئةوإ و ثيَويػتيى زةغتطرينطزْيإ ضِووٕ بهاتةوةة ئيٓحةا  

طزايةتيى )بهباؾي ايةرتى قةاب بةي( ْةاضز تةا      زةغتةيةنى ئةغثػواضيؿُإ بة غةضن
نؤتايي قةظاى عُازييةى غٓووضى وياليةتةنة وة ية ئةدماَى ئةو بةزوازاضووْةزا تةواْطا  
غيَ يةو يةضِيَسةضضوواْة زةغتطري بهطئَ و بياْطواظْةوة بؤ َوغٌَة بة ٖؤى ْةبووْى ٖيض 

ة وة بةؤ ئاطةازاضى ييَيةإ يةة     ناضيطةضييةنى خطاثى يةضِيَسةضضووةنإ ية ْيَو وياليةتةنة 
ضووْيإ بؤ ْيَو َةغيرييةناْى تةياضىة ْووغطاويَو بؤ وياليةتيى وإ نطاة بة َةبةغتى 
ثيَويػتى زةغتطرينطزْيإ ية اليةٕ زةغةةتى ئةو وياليةتاْةوةة ية زواييسا بطِياضَةإ زا  

وٕة وةنةو تطغةيَو   بة طيَطِاْةوةى ٖةَوو ئةو خةَيهاْةى نة ؾوئَ ؾيَدى ْاوبطاو نةوتبو
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ييَية ثاؾإ زاوايةنُإ ثيَؿهةف بة زةوَيةط نطز و غةضباضةط بة طيَطِاْةوةيإ بةؤ غةةض   
َاٍَ و جيَطةى خؤيإة ئيَػتا ئيَُة ئيساضةيإ زةنةةئ وة ٖةةتا يةة بةاضظإ و ييوانةةزا      
بةةضططى غةةةضٖةَيٓةزاتةوة و بةةؤ ثاضيَعطةةاضى يةْاوضةةةنة ثيَطةيةةةنى غةضباظيؿةةُإ بةةة  

ٍَ يةنةيةةنى ْيعاَةى يةة         ئةْسا ظةى زوو تابوض ية ٖيَعى يةةزةى يةةوَى زاْةاوةة يةة طةة
َةَيبةْسى ؾاضؤضهةى ؾريوإ زوايى بؤ ناضى ثيَويػت بؤ َوغٌَ طةضِاْسَاْةوةة ٖةض نة 
بيػتُإ ؾيَذ بؤ ٖةناضى طةضِاوةتةوةة زةغتبةجىَ رةضَااإ بؤ رةضَاْسةى باضظإ زةنطز 

بةةّ بة ٖؤى ضِووزاْى ٖةَيةيةى ناضةنةة غةةضى ْةةطططة    بة َةبةغتى زةغتطرينطزْىة 
يةغةض ئةو باضوزؤخةى ئيَػتا خػتووَةتةضِووة ٖيض نةَونووضِييةى ية ئيَُةوة ْةةبووةة  
بةَيهو ضِووزاوةناْى ئةّ زوايية ئةدماَى تطغةٓؤنى و ْةةبووْى طويَطِايةةَييى ئةْةساَاْى     

واْيؿِ بةؤ زيةواْى جةةْي ْةاضز تةا      ٖيَعة يةزةطةنإ و ٖةْسىَ ية ئةرػةضةنإ بووة ئة
غعايإ بةغةضزا بػةثيَٓطيَتة بةةّ بة ٖؤى ضووْيإ بؤ الى غةعسى ئا ةا ْةةتواْطا ئةةّ    
تاواْباضاْة زةغتطري بهطئَة ئةطةض ٖيَعيَهى غةضباظى يةوىَ زاْةةْطيَت و غةةعسى ئا ةا    

   ٕ ْابيَةتة بؤيةة    زووض ْةخطيَتةوة و غعا ْةزضيَت ئةوا ٖةَيُةتةة غةةضباظييةنإ ئةةدماَيا
ثيَويػتة زةغتثيَؿدةضى بهطيَت بؤ ْاضزْى ٖيَعى ثيَويػةت و زؤظيٓةةوةى ضِيَطايةةى بةؤ     

 زووضخػتٓةوةى غةعسى ئا ا ية ْاوضةى جاٍ.
 تهاية بؤ ئاطازاضيتإ.             

 
 –رةضَاْطةى ٖةواَيططيى طؿتى  –ضاوزيَطى ْاوخؤيي 

 325ى ناْووْى يةنةَى غاَيى 29ضِيَهةوتي  
 وياليةتى َوغٌَ شَاضةى ْٗيَٓى: بؤ

وياليةةةتى وإ ضِايطةياْةةسة نةةة   325ي نةةاْووْى يةنةةةَى غةةاَيى  22ثاؾةةهؤ/ 
بةضِيَوةبةضى جاٍ غةعسى ئا اى ٖيَٓايةوة بؤ َةَيبةْسى قةظاى جويةَيَططة بة ٖؤى ثريى 
و نةف و ٖةوا ْاوضةنة زاواى نطز نة ية َةَيبةْسى قةةظاى جويةةَيَطط مبيَٓيَتةةوة تةا     

طةِضيَتةوة بةؤ الى خيًََةنةةى وة زوايةى ِضوو زةناتةة َةَيبةْةسى وياليةةط يةة نةاتى         ْة
زووباضةنطزْةوةى ضِيَطانة وة ئةو ٖيض الضى ْيية ية َاْةوةى ْاوبطاو ية َةَيبةْسى قةةظا  
وة ٖةَوو َةضجيَهى ثيَويػت يةو ؾويَٓاْةزا بؤ جووَية غةضباظييةنإ ٖةبوو وة ؾتيَهى 
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ع بؤ ْاوضةناْى جاٍ و جويةَيَططة بؤ ئةدماَساْى ناضى تةةَيَهطزٕ  غازة بوو ْاضزْى ٖيَ
و غةضنوتهطزْى ثيَويػت وة ئةوةى وياليةط خػتية ضِوو ية طةٍَ بةضشةوةْةسيى طؿةتيسا   
بووة واليةتى ْاوبطاو ٖةَوو ضِيَوؾةويَٓيَهى طودمةاوى ططتؤتةبةةض بةؤ ئةدماَةساْى ٖةةض       

 ناضيَهى ثيَويػت.
 
 

 ةى ْٗيَٓى:بؤ وياليةتى وإ شَاض
ئةوةى نة ضِاتاْطةياْس زةضباضةى غةعسى ئا ةاى   325ناْووْى يةنةَى غاَيى  23د

ٍَ بةضشةوةْةسيى طؿةتيسا بةووة بةة ٖةؤى زةوضةزإ و ئابًؤقةةى         بةِضيَوةبةضى جاٍ ية طةة
وياليةتي َوغٌَ زاوا ية بةضِيَعتإ زةنةّ نة ية طةٍَ وياليةتى ئاَاشةثيَهطاوزا ئاطازاض بٔ 

 اْى ناضى ثيَويػت.بؤ ئةدماَس
 
 

 ) بةَلطةىامةكاٌ لةصةر مسكؤ(
 

DH. KMS.3/35 
 ضاوزيَطى ْاوخؤيي

 ظ(1910)329ؾوباتى  13
 بؤ َةقاَى غةزاضةتى طةوضة:

ثاؾهؤى يازاؾتاْاَةنةَإ شَاضة )...( ) شَاضةنة ْةْووغةطاوة و.( يةة ضِيَهةةوتي    
وياليةتى واْةوة ٖاتووة ة ويَٓةى ئةو بطووغهة ثيَططاوةى نة ية 329ى ؾوباتى غاَيى 5

بؤتإ زةخةيٓة ِضووة نة تيَسا ئةةوة ِضووٕ نطاوةتةةوة )ؾةاويؼ (يةى( نةة يةنَيهةة يةة        
( بطيٓساضةة ية ناتى طواغتٓةوةيسا بة ٖةؤى ناضيطةةضى   19ئةْساَاْى يةنةى غٓووضى )

بطيٓةنةيةوة طياْى ية زةغت زاوة وة الؾةنةى ية اليةٕ ؾةف غةضباظى ضِووغييةوة بةؤ  
ُاؽ( طواغرتاوةتةوة وة ية ئةدماَى ثيَوةْسيهطزْى زةوَيةط زةضبةاضةى ئةةّ بابةتةة    )غةَي

ضِووغةنإ مسهؤيإ بؤ تةبطيع طواغتؤتةوةة بةةةّ بةة زَيٓياييةةوة يةغةةضةتاى بةةٖاضزا      
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زةيٓيَطٕ بؤ غٓووضة بؤ ئةوةى يةغةض ثةالَاضزاْةناْى بةضزةواّ بيَتة ئةوةى يةّ باضةيةوة 
سضيَت ثيَوةْسيهطزْى غياغييةزةضباضةى ٖؤناضى َطزْى ئةو ؾاويػة وة ثيَويػتة ئةدماّ ب

 ضِاطةياْسْى ئةدماَةنةى بة رةضَاْى بةضِيَعتاْةوة وابةغتةية.
 
 

DH.KMS. 3/35 
 رةضَاْطةى ضِؤيؿتوو )قازضة( –بابى عاىل 

 
 بؤ ضاوزيَطي ْاوخؤيى بةضِيَع:

ى ؾةوباتى  5و  1هةةوتي  ( يةة ضِيَ 2010و  1972وةةَى يازاؾتاْةنةتإ شَاضة ) 
ة يةغةض ناضيطةضيى ٖةغتهطزْى ضاوزيَطى ْاوخؤى بةضِيَع بة ئةاظازنطزْى بةة   329غاَيى 

ثةيةى )يوظباؾيى عةبسوَيا ئةرةْسى( غةضنطزةى بةؾى ْةؤظزةى غةٓووضى )بياجطنةة(وة    
ئةواْةةةى يةةة طةَييةةسابووٕة نةةة ضِووبةةةضى زةغةةتسضيَصييةناْى نؤَةةةَييَو ؾةةةقاوة بةةة   

ى مسهؤ بووْةوة وة ٖةغتإ بة غعازاْى ئةو زةغتسضيَصيهةضاْة و ططتٓةبةضى غةضنطزايةتي
ِضيَوؾويَٓى ثيَويػةت بةؤ زووباضةْةبووْةةوةى ئةةّ جةؤضة ناضاْةة وة يةة ئةةدماَى ئةةو          
ئاطازاضنطزْةوةية ضاوزيَطى زةضةنى بةضِيَع ٖةغتا بة ْاضزْى يازاؾةتٓاَةيةى نةة تيايةسا    

ةراضةتى عومساْى ية تاضإ... و.( ئاطازاض نطزؤتةةوة  غةراضةتى غوْٓى ية تاضإ )واتة غ
نة ناضى ثيَويػت بهةٕ يةَباضةيةوة وة ية زاٖاتووؾسا ئةوإ جةةخت يةة غةةض نطزْةى     
ناضةنة زةنةْةوة وة ضةاوةِضواْى ئةةدماَى ئةةو ثيَوةْسيهطزْةةي نةة ثيَويػةتة يةغةةض        

ةوةى زاواتإ نطزووة يةة  غةراضةتى ْاوبطاوةوة بهطيَت وة ٖيض ثيَويػت ْيية نة ئيَػتا ئ
غةراضةتى عومساْى ية ضِووغياة ويَٓةى وةةَةى يازاؾةتٓاَةنةَإ ْةاضز بةؤ وةظاضةتةى      

 زةضةوةة ئةّ ْاَةيةف بؤ ضِووْهطزْةوةى باضوزؤخةنةية.
 329ى ؾوباتى 22و 332ى ضِبيعي زووةَى غاَيى9

 (.صدري األعظمية غةضؤى وةظيطاْةوة)
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DH.KMS. 3/35 
 َاْطةى ضِؤيؿتوورةض –بابى عاىل 

 ويَٓةى يازاؾتٓاَةى ضاوزيَطى زةضةنى:
 (1250/43387شَاضة )

و  1227ؾةضةرُةْس بووئ بة بيٓيٓى يازاؾةتٓاَةناْى بةةضِيَعتإ بةة شَاضةنةاْى)     
ظ( ويَٓةةى يازاؾةتٓاَةناْى   329/1911ى ؾةواىل غاَيى 8و  2( ية ضِيَهةوتي )1238

تة خطاو و قيَعةوٕ و غوونايةتي ثيَهطزْاْةى ضاوزيَطى ْاوخؤيي زةضباضةى ئةو ٖةَيػونةو
نةبة )يوظباؾى عةبةسوَيا( رةضَاْةسةى بةؾةى غةٓووضى ْةؤظزةى )ياجطنةة( و َةوالظّ        
)امساعيٌ و قيسىل ؾةونةط( وة ؾاويَؿيَو و ضواض نةغى تطيإ ية طةَيسابووٕ نطاة يةة  

سىَ يةةة نةةاتى طةضِاْةةةوةيإ يةةة خةةاَيى ئيَؿةةهططيى طوْةةسى )بةةاْى(زاة يةةة اليةةةٕ ٖةْةة
نة مسهؤ غةضنطزايةتى زةنطزٕ ثؿهٓطإ و ئةو غةونايةتييةيإ  (10)ؾةقاوةناْى )عبسوى

ثَيهطا وة زوايي طواغرتاْةوة بةؤ غةٓووضى بةؾةى ئيَةطإة ئةةوةى ثيَوةْسيةساض بةوو بةة         
ضاوزيَطيى جةْطى بةضِيَع غةباضةط بةّ ضِووزاوة ئةدماَى بساطة ْاضزْى بطووغهةيةى بةوو  

)عومساْى و.( ية تاضإ نة زاوا ية زةوَيةتى ئيَطإ بهاط غةضنؤْةى  بؤ غةراضةتى غوْٓى
ئةةةّ نةةاضة بهةةاط و غةضثَيطةةيهاضإ و زةغةةتسضيَصيهاضإ غةةعا بةةساط وة ِضيَ يةةة        
زووباضةبووْةوةى ئةّ جؤضة ناضاْة بططيَت يةة زاٖةاتووزاة يةة طةةٍَ ثاضيَعطةاضيهطزٕ يةة       

 ٖةَوو خاوةٕ َاريَو ية ناتى ييَهؤَييٓةوةزا.
وةةَى بطووغهةيةنسا ٖاطة نةوا يوظباؾيى ْاوبطاو ئةواْةى نة يةة طةَييةسابووٕ    ية

ئاظاز نطإ و غةراضةتيـ زاواى زةغتطرينطزْى غةضثيَطيهاضإ و غةعازاْياْي زةضنةطزة   
وضزةناضيى ثيَويػت بة ثؤغتسا ْيَطزضا و ضاوزيَطى ئاَاشة ثيَهطاوى تيَسا ئاطازاض نطزةوةة 

ى 3( ية ضِيَهةوتي )2175َةيةى ية ضاوزيَطى ْاوبطاوةوة بة شَاضة)يةو ناتةؾسا يازاؾتٓا
                                                           

ترية ثيَهٗةاتبووة ٖةةض غةةضؤنى ئةةّ      13بةوتاي ة زةوتطا نة مسهؤ غةضنطزايةتى زةنطزٕ و ية :عبسوى (10)
واْةة: ّ.ض.ٖةاواضة   تاي ةيةف غةضؤنى خيًََى ٖةَوو ؾوناى بووة نة بٓةَاَيةى مسهؤ بووة بؤ ظاْياضيى ظياتط بطِ

؛ 215ة 1995ٍمسهؤ )ئيػُاعيٌ ئا اى ؾوناى( و بعووتٓةوةى ْةتةوايةتيى نوضزة ضاثداْةى ئاثيَوة غويسة 
ْةوؾريوإ َػتةرا ئةَوة نوضز وعةجةةّ )َيَةصووى غياغةيى نوضزةنةاْى ئيَةطإ(ة ضةاثداْةى ضِووٕة ضةاثى        

 و.  .413ة 2005ٍغيَيةّة غًيَُاْىة 
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(ةوة ٖاطة نةوا يوظباؾةى عةبةسوَيا يةة طةةٍَ غةةضباظيَو بةة ْةاوى        329ؾوباتى غاَيى 
)ذةغةٕ( بؤ بٓهةى بةؾى باجطنة طةضِيَٓطاْةوة وة بة ثيَى ئةو ظاْياضيياْةى نة زةظطةاى  

اطةيةةةْطاوة )ؾةةاويـ (يةةى( زواى )نةةؤَثريى( بةؾةةى يةنةةةَى غةةٓووضى ئيَطاْةةةوة ضِ
ضانبووْةوةى بطيٓةناْى زةطةضِيَتةوةة ٖةغةتإ بةة غةعازاْى ئةواْةةى بووْةة ٖؤنةاضى       
ضِووزاْى ئةّ باضوزؤخة و زةغتٓيؿاْهطزْى ييصْةيةى بةؤ زيةاضيهطزْى غةٓووض و زاْةاْى     

وال ْيؿاْةى بةضز يةغةض غٓووض بة ثيَى ئةوةى نة ية ثطِؤتؤنؤيةنةةزا ٖةاتووة و ٖةةضزو   
 ثةغةْسيإ نطزووة.

بؤ تةواونطزْى ٖؤناضةناْى ثاضيَعطاضى ية غةض ئةّ باضوزؤخةة ْووغطاويَهُإ زووباضة 
بؤ غةراضةط ْاضز و جةختى يةغةض نطايةوةة زواى ٖاتٓى يازاؾةتٓاَةيةى يةة غةةضووى    
خؤَاْةوة زةضباضةى ضةؤْييةتى ضِووزاوى ْةاوبطاو و ئةةو غةونايةتيياْةى نةة عةبةسوَيا       

سى و ٖاوضِيَهاْى ضِووبةضِووى بووْةوة وة ئةو يازاؾتةى نة ية ضاوزيَطى غةضباظييةوة ئةرةْ
و ئةو بطووغهةيةف نة ية وياليةتي واْةوة ٖاتووٕ ٖةض زةضباضةى ئةةّ بابةتةة بةووٕ وة    
)قسضايسئ ئةرةْسى( زاْطا بؤ ييَهؤَييٓةوة يةّ بابةتة بة ثيَى ثيَويػتة بؤية ية ئيَػةتازا  

طى ْاوخؤيي زاواى نطزووة بة ثيَوةْسيهطزٕ بة غةراضةتى ضِووغياوة ثيَويػت ئةوةى ضاوزيَ
ْييةة ضاوةضِوإ زةنطيَت ئةو ثيَوةْسيية ضى ييَ زةنةويَتةوةة ئةةو ظاْياضيياْةةى نةة يةة     

 زاٖاتووزا غةراضةط قبوَييإ ْاناط زةمةيٓةضِوو.
 329ى ؾوباتى غاَيى 18و  332ى ضِبيعى يةنةَى غاَيى 5

 يَطى زةضةنييةوةية ضاوز
 

DH.KMS. 3/35 
 ضاوزيَطى ْاوخؤيي

 329ى ؾوباتى غاَيى 25
 بؤ وياليةتى وإ:

ثيَؿرت الى بةضِيَعتإ ضةْسئ جاض ئةوةَإ خػتؤتةضِوو نة ثيَويػتة ثيَوةْسى بة ٖيَةع  
ية طةٍَ ٖةضزوو زةوَيةتى ئيَطإ و ضِووغيازا ٖةبيَتة يةغةض ناضيطةضيى ئةو بطووغةهاْةى  

يَهةوتي جياجيازا ٖاتٔ زةضباضةى ضِووبةضِووبووْةوةى ئةو غةونايةتييةى نةة يةة    نة ية ضِ
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اليةٕ مسهؤ و ٖاوناضةناْييةةوة ضِووبةةضِووى يوظباؾةى عةبةسوَيا ئةرةْةسى رةضَاْةسةى       
(ى بةؾى غٓووضى باجطنة و ٖةْسىَ ية ٖاوناضةناْى بووةوةة ئةو ثيَوةْسيياْةى نةة  19)

و ضاوزيَطى غةضباظى بة ٖةَإ ؾيَوة زةضنةى ثيَهطزبةوو وة   ية طةٍَ زةوَيةتى ئيَطاْسا ٖةبو
ئيَُة يازاؾتٓاَةيةى زةْيَطئ ية طةٍَ ويَٓةى ئةو يازاؾتٓاَةية بؤ ضاوزيَطى زةضةنى بةة  
ضاوثؤؾو ية ثيَوةْسيهطزٕ بة غةراضةتى ضِووغةييةوة يةَباضةيةةوةة يةَةةوزوا بةةضِيَعتإ     

ىَ نة يةة ئةةدماَى ثيَوةْسييةناْةسا وةزةغةت     ئاطازاض زةنةيٓةوة ية ٖةض ظاْياضييةنى ْو
 زئَ.
 

 
DH.KMS. 3/35 

 ضاوزيَطى ْاوخؤيي –بابى عاىل 
 ئةو ؾ طةى ية وياليةتي واْةوة ٖاتووة:

 .329ى ؾوباتى غاَيى 12ثاؾهؤى بطووغهةى ضِيَهةوتي 
مسهؤ يةطةٍَ نوْػوَيى ضِووغيا )َيػيؤ جطنوف( بؤ تةةبطيَعيإ ْيَةطزضا وة جةاضيَهى     
يَطاى ثيَسضا نة بؤ ْاوضةى )جٗاضى( غةض غةٓووض بطةضيَتةةوة وة ئاَةازةيي خةؤى     زى ضِ

زةضبطِى يةغةض ٖةغتإ بة زةغتسضيَصيهطزْةوة غةضيةْوىَ وة ئةوةى ثيَؿرت ظاْطابوو نةةوا  
زةوَيةتى ئيَةطإ ٖةيض ؾةتيَو زشى مسهةؤ ْانةاطة ضةوْهة وةى ناضَةْةسَيهى ِضووغةى         

ٕ ثاضاغةت وة غةةباضةط بةة )ؾةاويـ (يةى(ف زواى      َاَةَيةى يةطةَيسا زةنطا و زةؾيا
ئةدماَساْى ِضيَوِضةمسَيهى غةضباظى بةؤى يةة اليةةٕ ِضووغةةناْةوة يةة غةةَيُاؽ ْيَةصضاة        
ضِووغةنإ وا تيَطةيؿنت نة ناضةنة بةَؿيَوةية تةواو بةووةة بةةةّ ئةةوةى بةووة ٖةؤى      

وة بؤيةة ئيَُةة ييَةطةزا    ضِووزاْى ناضةغاتةنةة مسهؤ بوو وة ٖةض ئةويـ ضِيَطاخؤؾهةض بو
بةضزةواَبووْى ثيَوةْسى غياغي ية طةٍَ غةراضةتى تاضإ بة ثيَويػةت زةظاْةو يةة طةةٍَ     
زووضخػتٓةوةى مسهؤ بة زَيٓيايي ية ْاوضة غةٓووضييةناْساة ئةطةةض ئةةّ ٖةوَيةةف يةة      

 زةغت زةضضىَ باضوزؤخةنة باف ْابيَت. تهاية بؤ ئاطازاضيتإ.
 ة329ؾوباتى غاَيى ى 24                   

 واىل تةذػو                 
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 ضاوزيَطى ْاوخؤيي
 329ى ؾوباتى غاَيى 27

 بؤ َةقاَى غةزاضةتى باة:
ي ؾةوباتى غةاَيى   23( يةة ضِيَهةةوتي   2053وةةَى يازاؾتٓاَةنةتإ بةة شَةاضة )  

يياْةى نة غةراضةتى ة ثيَؿرت وياليةتي )وإ(ّ ئاطازاض نطزةوة زةضباضةى ئةو ثيَوةْس329
غوْٓى ئةدماَى زةزاط ية تاضإة بؤ ئاظازنطزْى يوظباؾى عةبسوَيا ئةرةْةسى و ئةواْةةى   
نة ية طةَييسابووٕة نة ضِووبةضِووى غونايةتى و ئاظاضزإ ببووْةوة ية اليةٕ ئةةو ْاواْةةى   
 نة مسهؤ غةضنطزايةتى زةنطزٕ وة غةعازاْى زةغةتسضيَصيهاضإ ظؤض بةة توْةسى يةة طةةٍَ      
ططتٓةبةضى ضِيَوؾويَٓى ثيَويػت بؤ ضِيَططتٔ ية زووباضةبووْةوةى ئةّ ناضاْة ية زاٖاتووزاة 
بةةّ وياليةتى ْاوبطاو بطووغهةيةنى ْاضز و تيايسا ضِووْى نةطزةوة نةة مسهةؤ يةة طةةٍَ      
نوْػوَيى ضِووغى ية )خؤى( َيػيوجطنوف بطووغهةيةنيإ ْاضزووة بؤ تةبطيَع نة ضِيَطاى 

اضيَهى زى بطةضِيَتةوة ْاوضةى جٗاضى غةض غٓووض وة زووباضة ئاَازةيي خةؤى  ثيَسضاوة ج
زةضبطِييةوة بؤ زةغتسضيَصيهطزٕ وة ثيَؿرت ظاْطابوو نة زةوَيةتى ئيَطإ ٖيض ؾةتيَو ْانةاط   
زشى مسهؤ نةوا بة يةةنيَو يةة ناضَةْةسةناْى ِضووغةى زازةْةطا و ٖةةض ِضووغةةناْيـ        

ةَيُاؽ ْيَصضا زواى ئةدماَساْى ضِيَوضِةمسيَهى غةةضباظى  زةياْثاضاغت وة ؾاويـ (يى ية غ
بؤى ية اليةٕ ضِووغةناْةوة وة ضِووغةنإ باوةضِيإ وابوو نة ناضةنةة نؤتةايي زيَةت بةةّ     
ؾيَوةية وة ثيَويػتى ناضةنة وازةخواظيَت نة مسهؤ ية ْاوضة غٓووضيةنإ زوضغطيَتةوة وة 

خةنةة بةة ٖةيض ؾةيَوةيةى ضةاى ْابيَةت وة       ئةطةض ئةّ ٖةية يةزةغت بطيَت ئةوا باضوزؤ
زةبيٓو نة ضِاطةياْسْى غةراضةتى غوْٓى ية اليةةٕ وياليةةتى ْةاوبطاوةوة خطايةة ضِوو وة     
ضاوثيَساخؿاْسْةوةى غةراضةتى ضِووغى بة ؾيَوةيةنى ْاضِةمسى يةَباضةيةوة وابةغتةية بة 

 ضِاى بةضِيَعتاْةوة.
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 بةضِيَوةبةضايةتيى طؿتى بؤ ناضوباضى غياغي
ويَٓةى بةؾيَو يةو ْاَاْةى نة ية غةراضةتى غوْٓييةوة ية غتؤنٗؤَيِ بة شَاضة 

 ٖاتووٕ: 914ى ْيػاْى 7ى تايبةط ية ضِيَهةوتي 37
ضِؤشْاَةى )غوْػكا زا بالزط( ية شَةاضةى ضِؤشى زووؾةةيةيسا نةة يةة غةتؤنٗؤَيِ      

غهةيةى تيَسا بتونطاوةتةوة نة ية ئةغتةْبوَيةوة ْيَطزضابوو زةضبةاضةى  زةضضووةة ئةو بطوو
زةغتسضيَصي غةض نوضزةنإة بؤ ئةوةى بًَئَ ٖةوَيى تاظةى عومساْييةنإ بؤ ٖيَٓاْى ئةةو  
طةالْةى نة ية بيَ ياغاييسا شياْيإ بةغةض زةبطز بؤ ْيَو شياْى ياغايي و ؾاضغتاْييةوةة 

ضِووى نيَؿة و ططرت بووةوة نةة ئةةجماضة ضِووغةيا باغةى نةطز وة      بةةّ ئةّ ٖةوَية ضِووبة
ئةطةضى ضِووزاْى نيَؿة و زووبةضةنى ٖةية ية ْيَوإ ئةو زوو زةوَيةتةزاة ئةو ضِؤشْاَةيةة  
ٖةتا ئيَػتاف بة بتونطزْةوةى ْووغيٓى خطاو يةغةض زةوَيةتى عومساْى ْاغطاوةة بةةّ 

َى ئةو َةتطغياْةى ضِووؽ بةوو نةة ضةةْس َاْطيَةو     تيَطِواْيين بؤ ضِاغتييةنإ ية ئةدما
يةَةو ثيَـ ية غويس بتو ببووةوة وة جةختهطزْةوةى ضِاى طؿةتى غةويس يةة ئةْةساظةى     
قؤغتٓةوةى ٖةَيةنإ ية اليةٕ ضِووغةوة تةا ٖةغةتيَت بةة بتونطزْةةوةى خطاثةةناضى و      

 تيَهساْى ئاغايؿى ْيَوإ زةوَيةتة ٖاوغيَهإ. 
 طلعتطاوة بؤ ئةوةي ثيَؿهةف بهطيَت بة ضاوزيَطى ْاوخؤيي )ئةو ثوختةية ْووغ

 ثاؾا(.
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 ؾ طةى ٖاتوو ية وياليةتى )وإ(ةوة:
( يةة )نةواض(ةوة ٖةاتووة بةؤ جيَطةطى      97ئةو بطووغهةيةى نة ية رةضَاْةسةى نةتيبةةى )  

(ى غةٓووضى باجطنةة   19زةَييَةت: رةضَاْةسةى بةؾةى )    رةضَاْسةى رةيًةمة نة تيَيسا ٖاتووة و
يوظباؾى عةبسوَيا و َالظّ امساعيٌ و قيسيي ؾونت و ية طةٍَ ؾاويـ و ضواض ية غةةضباظةنإة  
ية ناتيَهسا نة زويَٓىَ زةطةضِاْةوة ية خاَيى ثؿهٓيين )نائٔ( ية طوْسى )بةاْي( غةةض غةٓووضى    

إ ية ؾويَٓى )نًهاْى( ضِووبةضِووى ضِيَططى يةة اليةةٕ   ئيَطإ بؤ )باجطنة( ية ناتى ْيَعيهبووْةوةي
ضةتةناْى)عبسوى( نة مسهؤ غةضنطزايةتى زةنطزٕ بووْةوةة يةّ ضِووبةضِووبوْةوةيةؾةسا ؾةاويـ   
(يي قؤَيى بطيٓساض بوو وة ئةرػةضيَو و ٖةْسىَ نةغى زى ية اليةٕ ئةّ ضةتاْةوة زةغتطرينطإة 

اْيإ بطزٕ و ؾاْة ضةةنساضةناْيإ يةة زةوضى نةؤنطزةوة وة    ثاؾإ بةضةو طوْسى )نيتس( الى ئيَط
ناضةنة ية طةٍَ رةَاْسةى رريقة )إبطاٖيِ بةط( تاوتويَ نطا و ييَهؤَييٓةوةى يةغةض نطاة ئةةويـ  

( و ٖيَعى ثيَويػتى ْةاضز بةؤ ؾةويَٓى ضِووزاوةنةةة     97قائُكاَى قةظا و رةضَاْسةى نةتيبةى )
َيية بيَ. و.( و خؤى يةَباضيةوة ئاطازاض نطزةوةة زةضنةوط ؾاٖبةْسةضى ضِؤَى )زةطودميَت ئوض

نة يوظباؾى بيَئاطايي خؤى يةّ ناضة ضِاطةياْس وة بةيةنسازإ َاوة َاوة يةة )بةاْى و نًهةاْى(    
ضِووى زةزا وة ٖةواَيططييةنإ ثيَؿرت ئاَاشةيإ بةوةزا نة مسهؤ زةيةويَت ناضيَهى خطاو ئةةدماّ  

هؤ ناضى وا ئةدماّ بةساطة ئةطةةض ٖةةَيٓإ و ٖاْةساْى ضِووغةةنإ      بساطة ٖيض يةوة ْةزةضوو مس
ْةبوايةة طوَاْى تيَساية ئةوإ ئةرػةض و نةغةنإ زةطيَطِْةوةة بةةّ ضةى ْاطيَطِْةوة وة ناضيَهى 
غةضنةوتوو بوو ئةطةض ضِاغتةوخؤ زواى ضِووزاوةنة خةَيهُإ ٖيَٓاباية غةض غٓووضة ئةرػةضةنااإ 

ظؤضزاضااإ نطزباْة ثةْسة بةةّ ْةياْتواْى ئةّ ناضة بهةٕ بة ٖؤى بووْى ئةرػةضيَو طيَطاباْةوة و 
ٕ وة ية ناتى ْةطيَطِاْةوةى يإ زوانةوتٓى طةضِاْةوةى ئةرػةضةنإ ئةوا ٖيَعى  نة ئاضاغتةى زةنطز
 غةضباظى زةْيَطيَتة يةطةٍَ ئةوةزا ثيَؿٓياض زةنةئ نة بابي عاىل ثةةْا بةؤ ثيَوةْةسيي غياغةى    
بةضيَت وة ضِووزاْى ناضةغاتى يةّ ؾيَوةية ية زاٖاتووزا بة زووض ْاطرييَتة بة ٖؤى ٖةَيػةونةوتى  

 ْابةضثطغاْةى ئيَطإ و ضِووغيا وة ٖةضيةنيَو يةَاْة بةضثطغياضةتى زةخاتة غةض ئةوى زى.
 ظ( 1911) 329ى ناْووْى زووةَى غاَيى 28             

 واىل تةذػو           
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DH.KMS. 3/35 
 ضاوزيَطى ْاوخؤيي –بابي عاىل 

 ؾ طةى ٖاتوو ية وياليةتى )وإ(ةوة:
ثاؾهؤى بطووغهةى ضيَهةوتي ئةَطِؤة ٖةضيةنةة يةة َةالظّ ئيػةُاعيٌ و قةيسيي      
ؾةونةط طةضِاْةوة بؤ باجطنة وة ئاطازاضيإ نطزْةوة بة بووْى يوظباؾى عةبسوَيا ؾاويـ 

ةؾى ضِؤشٖةةتى ئيَطإ وة وضزةناضيى ثيَويػتى و غةضباظيَو ية طوْسى نويةنيَٓى ية ْيَو ب
زةضباضةى بابةتةنة تيَسا ْةٖاتووة وة ضاوةضِواْو نة ٖةضيةنة ية رةضَاْةسةى ْاوضةةنة و   
قائُكاَى قةظانة ؾويَٓى ضِووزاوةنةيإ بيٓيوة ٖةغةت بةةّ نةاضة بهةةٕة يةة زواييةسا       

 زةْيَطزضيَت بؤ خػتٓة ضِووى ئةدماَةنة.
 329ى غاَيى ى ناْووْى زووة28َ

 واىل وإ: تةذػو
 

DH.KMS. 2-1/36 
29 .ca. 1332 

زةبيَت ٖةض بطاط بة تةَيعةط بةطة زواى قوضباْيةساْيَهى ظؤض تةواْى حمةَةةز مجةاٍ     
ئةرةْسى نوضِى ذاجى ئيرباٖيُى غةعسى نة ثيَؿرت باد و غةضاْةى نةؤزةنطزةوة وةنةو   

و ٖاوضِيَهةاْى  (11)ة عةبةسويطِةظا ْووغةضيَو الى ضِيَهدطاوة نوضزييةنإ ناضى زةنةطزة نة  
غةضثةضؾتييإ زةنطزة وا ييَبهاط نة بة ٖؤيةوة ظاْياضييةنى ظؤض نةؤ بهاتةةوة يةغةةض    
ضِيَهدػنتة ْاوبطاو ية طةٍَ غةعيس بةط ضوو بةؤ طوْةسى َاغةووضة زواى ضةةْس ضِؤشيَةو      

ْةاوبطاو   ييَطةوة نةغيَو زةْيَطى ٖةَيسةغتيَت بؤ نطزْةوةّ يةة جووَيةةناْى ضِيَهدػةنت وة   
زاواى َووضةى َاْطاْةى زةنطز ية طةٍَ ييَبوضزْيةسا يةة غةةض ئةةوةى َةاَيَهى خةؤى       

                                                           

ظ(ة نةة ضِؤَييَهةى زيةاض و بةضضةاوى يةة بعووتٓةةوةى       1918-1864ةظام بةزضخاْةة ) َةبةغت عةبسويطِ (11)
ْةتةوايةتى و ضِؤؾٓبرييى نوضززا بيٓيوةة بطِواْة: جةييًى جةييٌة ٖةْسىَ غيُاى شياْى نؤَةاَليةتى و غياغةى  

ةْوةض قةازضة  و نويتوضيى نوضز ية نؤتايى غةزةى ْؤظزةيةّ و غةضةتاي غةزةى بيػتةَساة و. ية ضِووغيةوةة ئة 
ظ(ة ضاثداْةى  1918-1864غةالح حمُس ٖطوضىة عبسايطظام بةزضخإ ) ؛ئةواْى زى 105ة 1993ٍغتؤنٗؤملة 

 .و.2005ؾكإة غًيَُاْىة
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بةقةظا و قةزةض نوشضاوةة واتة نوشضاْةنة بةة َةبةغةت ْةةبوو وة بةةَييَِٓ ثيَةسا ئةطةةض       
بةضزةواّ بىَ ية خعَةتهطزٕ ئةوا ٖةَوو زاواناضى بؤ جيَبةجيَ زةنةةّ وة ئةطةةض ئيَُةة    

ةيٓة ثيَؿةوةى ناضةناااْةوةة ئةوا بةة زَيٓيايييةةوة بةغةةض ٖةةَوو     ناضة ططيٓطةنإ غ
خياْةتهاضاْى ْيؿتُاْسا ظاٍَ زةبوة ئةطةض يةو ثيَٓاوةزا )ثؿت بةة خةوا( ٖةْةسىَ ثةاضةّ     

 زةويَت وة نوْػوٍَ بؤ ئةّ ناضاْة ٖةَوو َاْطيَو غةزإ يريةى غةضف زةنطز.
( يريةى ثيَ زةزاطة ئةوةى 300ةْيا )ؾيَوةيةى بؤ مسهؤ و ٖاوناضةناْى َاْطاْة تبة

( يرية وة ثيَويػتة ئةّ بطِة ثاضةية ٖةَوو َاْطيَةو  20َٔ ييَطةزا زةَةويَت بطيتيية ية )
بة ؾيَوةيةنى ضِيَهوثيَو ثيَُإ بطاط بةؤ ئةةوةى بطةيٓةة ئةةدماَيَهى بةاف وة وازةظامن      

هة ثيَوةْسيهطزٕ يةة  طودماوة نة بطووغهة وةةَيَو بٓيَطئ بة نؤزةْطى ٖةَووَإة ضوْ
( ضِؤش زةخايةْيَت وة ثيَويػتة يةغةضَإ نة ناض بهةئ يةة ثيَٓةاو   25ضِيَطةى ثؤغتةوة )

خؤؾةةطوظةضاْى ْةةةوةنااإ و غةةةالَةتى زةوَيةةةتى عومسةةاْى ٖةتاٖةةةتاييُإة زاواى   
 غةضنةوتٔ زةنةئ ية )خواى طةوضة(.

ة غٓووضة زيَت بةؤ ئيَةطة و   طةوضةّة زةَيئَ ثؤغتةضييةنى طةضِؤى ٖةَوو ٖةرتةيةى ي
ئةو بطووغهة و ْاَة ضِةمسياْةى نة ٖةٕ زةياْٗيَٓيَت بؤ وياليةتةناْى زةوضوبةضة زويَٓةىَ  
ئةو ثياوة ٖاط و شَاضةيةى ثةضِاو و زوو بطووغهةّ ثيَسإة يةنيَو يةة بطووغةهةنإ بةؤ    

ووضَاْةوة طةوضةَإ و ئةوى تطيؿيإ بؤ َاَيةوة بووة ئةطةض بطووغهةيةى يةوثةةضِى غةٓ  
 ية ئةْازؤَيةوة بيَت بة ضِاغتى ناضيَهى غةضغوضِٖيَٓةضة بؤية يةبةض ئةو ٖؤية ْاضزّ.

ية زواى َاْسووبووْيَهى ظؤض طةيؿتٓيية ئيَطةة بةضِاغتى وةتيَهةى زووضةة بةةرط بةؤ    
َاوةى ضواض ضِؤش زةباضى بةبىَ ثططإة بةٖةض ذاٍَ خؤَإ ثةْا زاة ثيَـ ئةةوةى تووؾةى   

بوة ئةو نوْػوَية ضِووغييةى نة زويَٓةىَ ٖةاط وةى ناضزاْةوةيةةى بةوو بةؤ      طةضزةيوٍ ب
غةضزاْةنةّة نة زةيطوط ٖاويٓى ئيَطة وةى زؤظةر طةضَةة طةضَى و غاضزى و ْيَعيهةى  
و زووضى ططيٓي ْييةة بةَيهو ئةوةى نة َٓى تووؾى زَيةضِاونىَ نطزووة ئةةو ظؤضزاضى و  

ةناطة ية ٖةَإ ناتسا زوو ْاَةة زةْووغةِ زةبيةِٓ    زضِْسايةتييةية نة ضِووؽ ثةيطِةوى ز
زوو نةؽ ية )قاظام( ٖةضيةنةيإ طؤضاْيَهة بةزةغتةوة ططتووة و ٖيَطف زةنةْةة غةةض   
ئةوةى نة ضِووبةضِوويإ زةبيَتةوة وةنو غةطى زضِة ئةطةض ئةَةف ضِووبساط بةة رةةضَاْى   

بةةيكإ ٖةيةة ييَةطةف    يةنيَو ية ئةرػةضةناْياْةة ٖةةَإ ئةةو ظؤضزاضيياْةةى نةة يةة      
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زةبيٓطيَتة ية بةيكإ ضواض غةضباظ و زوو ئيؿهطط و زوو ضةنساض ٖةٕ بؤ ثاضيَعطاضيهطزٕ 
ية )ؾاٖبٓسض( بة بةضزةواَىة ية طةٍَ ئةوةزا ئةو شووضةى نة َةٔ تيَيةسا زةخةةوّة زوو    

واتة ت ةْي و ْيَعيهةى غيَػةز طويًةى ييَية وة زةَاْطةنةّ بةضزةواّ ية طريرااسايةة نة
ئيَُة ية ْيَو ئاططزائة بؤضووْى َٔ ضِاغت بوو ناتيَو ٖةا   و نةغةوناضةنةّ يةة طةةٍَ     
خؤَسا ْةٖيَٓاة ئةطةض مبٗيَٓاباْاية ٖةغتيإ بة ْاضِةذةةتى و زَيتةةْطى زةنةطزة ضةوْهة     
ْةياْسةتواْى بطٓة زةضةوةة بةتايبةتى نة ئةوإ ضِاْةةٖاتبووٕ بةةوةى نةة جٓيَويَةو بةة      

ُاْإ بسضيَت و غونايةتييإ ثيَ بهطيَتة ٖةَوو ناتةةناْى خةؤّ يةة ْيَةو     ئارطةتى َوغًَ
(ى 12نوْػوَيداْة بةغةض زةبطز و بةناضى ٖةواَيططييةوة غةضقاٍَ زةبووّ تةا ناتةصَيَط )  

ؾةوة ئةطةض ئةو ٖةَوو قوضباْييةَإ ثيَؿهةف نطز تا طةيؿتوويٓة ئيَطة ٖةيض نةةَرت   
ية بةضشةوةْسيى ؾاض و وةتةنةّ ثيَؿهةف بهةّة  ْيية يةوةى نة ٖةْسيَو خعَةتطوظاضى

ئةواْةّ ثيَؿهةف نطزٕ يةو ضِاثؤضتاْةى نة ْووغيؤَة ئةطةض ئةةو ضِاثؤضتةة بةؤ بةؾةى     
ضاوزيَطى يإ غةراضةط ْيَطزضابإ نىَ ططيٓطى ثيَ زةزإ و زةمويَٓسْةوة؟ ية يةةنيو يةة   

طودماوة زاوا زةنةّ ية ضِيَطةةى   غووضةنإ رطِيَ زةزضإة يةبةض ئةوة ئةطةض بيٓيِ ؾتيَهى
)جةع ةض بةط( و ٖةْسىَ ية نةغاْى زى ية زةظطا طؿتييةناْسا ئةةو ثةةضِاوة ٖاوثيَطةة    
غويَٓٓةوةة ئةو ناضة ططيٓطييةنى ظؤضى ٖةبووة ضِووغةنإ زةياْويػت ضِنونيٓة ية ْيَوإ 

ةّ نةاضة غةةضي   نوضزةنإ و ئةضَةْةناْسا زضوغت بهةٕة بةةّ ئاَازةناضييةناْيإ بؤ ئ
ْةطططة زويَٓىَ ثياويَهى غووى )خطاو( بة ْاوى )غةعيس( نة يةنيَو بةوو يةة ثيةاواْى    
)عةبسويطَةظام( ٖاط بؤ ئيَطةة ظاْيُإ نة ضِووغةنإ ريؿةنيَهى ظؤضيإ ثيَساوةة َٓةيـ  
زوو نةغةةِ بةةؤ ضةةاوزيَطيهطْى زاْةةاة ناتيَةةو ريؿةةةنةنإ ضِازةغةةت زةنةةاط بةضثطغةةى 

َوض(ى ييَ ئاطازاض بهةْةوةة وا تيَسةطةّ بؤضووْى ضِووغةنإ بةضاَبةض غٓووضةنةَإ )َأ
ئةْازؤٍَ ظؤض خطاثةة زاوا زةنةئ ية )خواى طةوضة( نؤتاييةنةى بة ضاى بطيَطِيَت... ضِيَعو 

 غتوّ ٖةية بؤ زةوَيةتةنةتإ.
 329ى ناْووْى يةنةَى غاَيى 12

 بةْسةتإ: ذةةةةػٔ تةذػةةةو
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  ضاوزيَطى ْاوخؤيي
 ظ(1911) 329ى تؿطيٓى يةنةَى غاَيى 24

 بؤ بةضِيَع وياليةتى وإ:
( 329ى تؿطيٓى يةنةةَى غةاَيى   15ثاؾهؤى ْووغطاوى شَاضة)...؟(ى ضِيَهةوتي )

ويَٓةى ئةو ْاَةيةى نة ية بطيهاضى ؾاٖبةْسضى خؤي و غةَيُاغسا ٖاتووة بة ثيَططاوةيي 
يةوة ثيَُإ طةيؿتووةة زةضباضةى ئةدماَى بؤتإ زةْيَطئة نة ئيَُةف ية ضاوزيَطى زةضةني

ثيَهسازاْى ْيَوإ مسهؤ و ثياوةناْى ية اليةى و ئيػُاعيٌ ئا ا و تيُوض و ٖٓاضة ج تةو  
 ية خيًََةناْى قاضواض ية اليةنى زيهةوة... تهاية بؤ ئاطازاضيتإ.

 
 

 رةضَاْطةى بطووغهةى زةوَيةتى عيًًى عومساْي
 329ي تؿطيٓى يةنةَى غاَيى 30

 ؤ بةضِيَع ضاوزيَطى ْاوخؤيى:ب
ئةو مسهؤيةى نةةوا ضةةْس غةاَييَو بةةض يةة ئَيػةتا ِضووبةةِضووى زةغةتسضيَصييةناْى         
بوويٓةوةة وةى خويَٓطيَصيَهى ئاغايي ضةْس غاَييَو ية شيَط ثاضيَعطاضييةةنى طةةوضةزا بةوو    

طيةاْى  )َةبةغت ثاضيَعطاضى ضِووغة و.( وة ظوَيِ و ظؤضييةنى ظؤضى زةضٖةم بةة َةاٍَ و   
ئةضَةْييةنإ ثةيِطةو زةنةطزة زاوا يةة زةوَيةةمتإ زةنةةئ ئةةو َةتطغةييةى نةة ئةةو         

 خويَٓطِيَصة و ٖاوناضةناْى زةيهةٕ الي بةٕ و ْةيٗئًََ.
 ْويَٓةضى ئةضَةْةنإ ية ثاف قةة                 

 
 

DH.KMS. 2-1/36 
 ضاوزيَطى ْاوخؤيي –بابي عايي 

ةزةض خةئ ئةوا َوغةًَُاْةناْى ْاوضةةى )ؾةه تى( ْةة     ئةطةض باضوزؤخى خيًََةنإ ب
قوتاغاْة و ْة َعطةوتيإ ْيية وة َاْةوةى ئةّ خةَيهةف بةَؿيَوةية يةة غةةض غةٓووض    
جيَطاى زار و ثةشاضةية وة بة ٖؤى ْةةبووْى تواْةاى َةاززى و ٖةشاضييةةوة ْاتواْطيَةت      
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ة بةةةّ ئةطةةض ضةاوزيَطى    زةضغيإ ثيَ بطوتطيَت بة ثيَى ياغاى واْةوتٓةةوةى غةةضةتايي  
ظاْياضى ياغايةنى تايبةتيإ بؤ زةضناط ة يةواْةية بتواْطيَت ٖةغنت بةّ ٖةوَية وة ئيَػتا 
وا زةخواظيَتة نة ضاوزيَطى نؿتوناَيى ٖةغتيَت بة زةغتثيَؿدةضىة ضةوْهة ظةوييةةنإ   

نةى ظؤض ظؤض بة ثينت و ٖيض نةغيَهيـ ْيية بياْهاط بة نؿتوناٍَة يةبةض ئةوةى خةَيهة
ٖةشاضة و ْاتوأْ نؿتوناٍَ بهةٕة ئةطةض ضاوزيَطى ية بووزجةى طؿةتى بةؤ ئةةّ اليةْةة     

( طاغةٓى )ئةاَيَطى نيَتْةى ظةوى( ْةاضز     40-30خةضد بهاط و ْيَعيهى غى تا ضةٌ ) 
بؤيإة ئةَةف ناضيَهى باف بووة بةةّ ئةو ضِووغاْةى نة يةوىَ بووٕ يةة بةاضوزؤخيَهى   

 ثيَؿهةوتووزا بووٕ.
 329ى تؿطيٓى يةنةَى غاَيى 29           

 واىل وإ ية ْاذية/ تةذػو            
 

 ضاوزيَطى ْاوخؤيي -بابي عاىل 
 ئةو ؾ طةيةيى نة ية وياليةتى )وإ(ةوة ٖاتووة:

َٔ بؤ َاوةى زوو ضِؤشة ية ْاوضةى )ؾه تى( غةض غٓووضى ئيَطامنة يةبةض ئةوةى ئةو 
هؤف يةويَيةة ٖةغتاّ بة ييَهؤَييٓةوة يةغةض ْاوبطاو وة ْاوضةية ية )جٗاضى( ْيَعيهة و مس

ْاوضةى ؾاضؤضهةى ؾه تى ظؤض بةختياض و ئاوةزإ بووة ئةو خةَيهةى نة تيَيسا زةشيةإ  
ثيَهٗاتبووٕ ية خيًََةناْى ئةضَةٕة بةةّ بة ٖؤى ئةو زةغةتسضيَصيياْةى نةة يةة َةاوةى     

سةوييةناْةةوة نةوتووْةة ٖةشاضييةةنى    ثاْعة غاَيسا ضِووبةةضِووى بووْةةوة يةة اليةةٕ عةب    
 نوؾٓسةوة.

ئةطةض خيًََةنإ بياْتواْيبا بة ٖيَع نةَيَهيـ بةضةْطاضى عةبسةوييةةنإ بهةةٕ نةة    
مسهؤ غةةضنطزايةتى زةنةطزٕ ئةةوا ئةضَةْييةةناْيإ زةٖةاِضئ و ظؤض خطاثيةإ بةغةةض        

اواض و غةهاةيإ  زةٖيَٓإ وة ٖةض طوْسيَهة ئةضَةْى نة ثيَسا ضِؤيؿةتباّ خةَيهةنةةى ٖة   
زةنطز زش بة مسهؤة ئةوإ ظوَيُيإ ييَ زةنطاة ٖةَيؿة ئةو ضِغتةيإ زةوتةوة:)) ناتيَةو  
مسهؤ تةْيا خويَِٓطيَصَيهى ئاغةايي بةوو ظوَيةِ و ظؤضى يةَي نةطزئة بةةةّ ناتيَةو بةووة         

ؤضييةنة( خويَٓطِيَصيَو نة ية اليةٕ ضِووغياوة ثاَيثؿتى زةنطاة ئةوا ناضةنة واتة )ظوَيِ و ظ
 طةيؿتة ضِاززةيةى غٓووضى بؤ زاْةزةْطا((.
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ضِووغةنإ ضِوويَهى خؤؾيإ ية واليةتةناْى ضِؤشٖةةتسا ثيؿاْى ئةضَةٕ زةزا اليةةى  
و بةغةضنةوتٓى مسهؤ بةغةضياْسا يةاليةنى تطةوة خؤؾراٍَ بووٕة ئةوةف ناضيَهى جيَةى  

زةغتةيةى ية )ذاْيو( ْيَعيهةى طاَيتةيةة مسهؤ ٖةغتا بة ٖةَيُةتيَهى غةضباظى بؤ غةض 
)غىَ( غةضباظى ييَ نوؾنت و زةغتى بةغةض ضةنةناْياْسا طططة ئةَةف ضِم و نيٓةيةنى 
ظؤضى الى خةَيو زضوغت نطزة بؤية ثيَويػتة يةغةةض بةابي عةاىل يةبةضاَبةةض مسهةؤزا      

غةةض   غياغةتيَهى توْس بةناض بٗيَٓيَتة ئةطةض ْا ٖيَعة جووةوةنإ و تاقُة بطوونةناْى
غٓووض ٖةَوو غاتيَو ية َةتطغيسإ وة بيَسةْطى ية بةضاَبةض ئةو تاواْاْةى نةة مسهةؤ   
زةيهاط زةوَيةط ٖةَيسةوؾيَٓيَتةوة و ئةضَةْةناْيـ غهاة زةبةْة الى بابي عاىل زش بة 
مسهةةؤ وة ثيَويػةةتة ئةَةةة بةٖةْةةس وةضبطرييَةةت و بهطيَتةةة ٖؤناضيَةةو بةةؤ ططتٓةبةةةضى  

توْس و بةٖيَعة ضوْهة مسهؤ ية بةؾى ضِؤشٖةةتسا ييَى ْاثطغطيَتةوة  ضِيَوؾويَٓيَهى غياغي
يةوةى نة زةيهةاط يةبةةض ئةةوةى ئةدماَةنةةى جَيطةاى ِضةظاَةْةسى ئةواْةةة زويَٓةىَ         

ية وتاضةناْى ضِووغسا زةضنةوط نةة   (12)قوتاغاْةى ضِووغى و نوضزييإ نطزةوة ية )خويَ
اط وة غةراضةتى تاضإ طوتى ضِيَطا ْازضيَت بة ظياتط زةغتدؤؾييإ ييَ بهاط و ٖاْيإ بس

 نطزْةوةى ئةّ قوتاغاْةية.
يةغةض ئةو ؾيَوةيةى نة ثيؿرت خػتُةضِووة ضةنساضنطزْى ٖةْسيَو نةؽ يةة ضِيَطةةى   
زضوغتهطزْى ياغاى ثاغةواْى ية طوْسةناْى ئةّ ْاوضةيةزا ئيَػةتا نةاضيَهى ثيَويػةتةة    

ييٗاتٓى نيَؿةى مسهؤ وة بابةتى ظةوييةناْيـ ْيَعيو ظؤض ئاغاْة طيَطِاْةوةيإ زواى نؤتا
بووٕ يةّ نطزاضةة بؤية تهاَإ واية بةطةياْسْي ثاضةى ثيَويػت و باغهطزْى ئةضَةْةنإ 
نة يةبةض ئةّ ٖؤية زةبةٔ بةة ثاَيثؿةتى زةوَيةةتى ئَيػةتا وة ِضيَةع و غوثاغةى تايبةةط         

 ثيَؿهةف زةنةئ بة بابى عاىل.
 
 

                                                           

(ظ ية ؾاضى خةوىَة  1913-1912َهؤ و عةبسوضِةظام بةزضخإ زواى زاَةظضاْسْى نؤَةَيةى طةياْسٕ ) (12)
بؤ َٓساالْى نوضز نطزةوةة بؤ ظاْياضيى ظيةاتط بطِواْة:جةةييٌ جًيةٌة    بة ٖاوناضيى ضِووغةنإ ئةّ قوتاغاْةيإ 
 و. .137-130ٖةْسىَ غيُاى شياْى نؤَةاَليةتى و..ة ٍ
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 ضاوزيَطى ْاوخؤيي
 329تؿطيٓى زووةَى غاَيى  ى4

 بؤ َةقاَى غةزاضةتى باة )ْٗيَٓى(:
ئةو بطووغهة ْٗيَٓييةى نة ية وياليةتى واْةوة ٖاتبوو بةة ثيَطةطاوةيي ثيَؿةهةمشإ    
نطزٕة زةضباضةى ضِووبةضِووبووْةوةى خةَيهى ؾاضؤضهةى ؾه تى غةض غٓووضى ئيَةطإ بةؤ   

يةنإ و غةضنطزةنةيإ مسهؤوة زةنطايةة  ئةو زةغتسضيَصى و ظوَيُةى نة ية اليةٕ عةبسةوي
غةضيإ وة ويَٓةى ئةو بطووغهةى نة ية ْويَٓةضى ئةضَةْةناْةوة ية ثاف قةةة ٖةاتبووة   
بة تهانطزٕ بؤ ْةٖيَؿتٓى ظوَيِ و ظؤضى ية غةض َاٍَ و طياْى ئةضَةْةنإ نة ية ْيَعيةو  

 غٓووضةناْى ئيَطاْةوة ضِووبةضِووى زةبووْةوة ية اليةٕ مسهؤوة.
ئةوةف بة ؾيَوةيةنى ضِةمسى ية اليةٕ ضِووغةناْةوة ثاضيَعضاوٕ يةبةةض ططيٓهيةى ئةةّ    
زوو بطووغهةية و ئةو باضوزؤخة َةتطغيساضةى نة ية ْاوضةى ضِؤشٖةةةط ٖةةبووة بؤيةة    
زةغتثيَؿدةضي نطزٕ ية ٖةغتإ بة زاْاْى غٓووضيَو ية اليةٕ زةوَيةةتى ضِووغةياوةة بةؤ    

ِ و ظؤضييةى نة ْاوبطاو و ٖاوناضةناْى زةياْهطز ثةيوةغتة بة ئةو زةغتسضيَصيهطزٕ و ظوَي
 ضِاى بةضِيَعتاْةوة.

 
DH.KMS. 2-1/36 

 رةضَاْطةى ضِؤيؿتوو –بابي عاىل 
 بؤ بةضِيَع ضاوزيَطى ْاوخؤيي:

ئةةةو ؾةة طةيةى نةةة يةةة وياليةةةتى واْةةةوة بؤَةةإ ٖةةاتووة زةضبةةاضةى ططتٓةبةةةضى  
( غةض َةةضِ و ؾةتى زىة ئةواْةةى نةة     700ْةوةى )ضِيَوؾويَٓيَهى ناضيطةض يةغةض طيَطِا

مسهؤ و ٖاوناضةناْى زةغتيإ بةغةضزاططتووة ية خةَيهى طوْسى ئةغتبػةاْي غةةض بةة    
َةَيبةْسى ٖةناضى وة ويَٓةى ئةو بطووغهةى نة ية وياليةتى واْةوة ٖةاتووة زةضبةاضةى   

ئيَةطإ  ئةو زةغتسضيَصيياْةى نةة خةةَيهى ؾاضؤضةهةى ؾةه تى نةائين غةةض غةٓووضى        
ضِووبةضِووى بووْةوة ية اليةٕ عةبسةوييةةنإ بةة غةةضنطزايةتيى مسهةؤ وة ويَٓةةى ئةةو       
بطووغهةيةى نة ية ْويَٓةةضى ئةضَةْييةةنإ يةة باؾةكةةوة ٖةاتووة بةؤ تهةانطزٕ بةة         
َةبةغتى ثاضاغتٓى َاٍَ و غاَاْى ئةضَةْييةنإ يةو ظوَيةِ و ظؤضيةةى نةة يةة ْيَعيةو      
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يةٕ مسهؤوة ضِووبةضِووى زةبووْةوةة مسهؤ بة ؾيَوةيةنى ضِةمسى ية غٓووضةناْى ئيَطإ ية ال
( يةة  1452اليةٕ ضِووغياوة زةثاضيَعضاة بةة ثيَطةطاوةيى يازاؾةتٓاَةنةتإ بةة شَةاضة )     

زا و ٖةَوو ضِاطةياْةسْيَهى ثيَويػةتُإ زا   329(ى تؿطيٓى زووةَى غاَيى 4ضِيَهةوتي )
ويَٓةى وةةَى يازاؾتيَهُإ بة ثيَططاوةيي ْاضز  بة بةضِيَع ضاوزيَطى ْاوخؤيية يةبةض ئةَة

زا نةة يةة   329ى ناْووْى يةنةَى غةاَيى  26ية ضِيَهةوتي  40946- 1055بة شَاضة 
ضاوزيَطى ئاَاشةثيَهطاوةوة ٖاتووة ية ٖةغتاْى غةراضةتى غوْٓى ية برتغبؤضط زةضباضةى 

ناضوباضى ئيَطإ ية ضاوزيَطى  ئةوةى ية نؤبووْةوةناْسا زةطوظةضىَ ية طةٍَ بةضِيَوةبةضى يكى
زةضةنيى ضِووغىة ية طةٍَ ضِاطةياْسْى ئةو وةةَةى نة بةضثةضض زةزضيَتةوة ية غةةراضةتى  

 غوْٓى ية تاضإ.
 329ى ناْووْى يةنةَى غاَيى 28و  332ى غةرةضى غاَيى 12ية 

                ية قةزضى ئةععةَى ضِاويَصناضةوة 
 

DH.KMS. 2-1/36 
يةَى طةيؿتِٓ بؤ ئيَطة بة بؤْةى غاَيطِؤشى ئيُثطاتؤضى ضِووغيا بةةزةْي  ية ضِؤشى غيَ

ئةو باْطةواظييةوة ضووّ نة نوْػوَيى ضِووغى َػيو)جطيكوٕ( ْاضزى بؤّة نة يةة ٖةؤَيى   
ثيَؿواظى ية نوْػوَيية يةو ضِؤشةزا غةضنطزة غةضباظييةناْى ثيَٓخ تابوضةنةاْى )خةويَ( و   

اوضة يةوىَ ئاَةازة بةووٕة ئةةوةى غةةضدمى ضِانيَؿةاّة      ناضَةْسة طةوضة رةضَييةناْى ْ
ثياويَو بوو جًوبةضطى ْةتةوةيي نوضزى يةبةضزابووة زواي يةو ييَهؤَييٓةةوةى نةة نةطزّ    
زةضباضةى ضِووٕ بووةوة نة ثياويَهة بة ْاوى مسهؤة غةضؤنى خيًََة عةبسةوييةناْى ئيَطاْة 

وغيا ٖةَوو ثياوةنةاْى ضةةنساض نةطزٕ بةة     و يةنيَو بوو ية خويَٓطِيَصة ْاوزاضةنإ وة ضِو
طويًةي بيهةيػةيى بطةووى وة ْةاوبطاويـ ثةيَـ زاطرينطزْةى ئاظةضباةةإ يةة اليةةٕ         
ضِووغةةياوة بةةؤ ْاوضةةة غةةٓووضةنإ ْيَةةطزضاوة وة بةةة ضةةةْسئ نةةاضى زظى و ضِاوضِوط يةةة 

تةاواْى   ْاوضةناْى غةض بة زةغةةتى عومساْييةنإ ٖةغتابوو وة ية ْيَو ئيَطاْيؿةسا ظؤض 
نوؾتٓى بيَ بةظةيي ئةدماّ زاة تاواْةنةى ئيَػتا تةْيا يةغةض زةغةةتى عومساْى نةوضط  

 زةنطيَتةوة.
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وةى ئاؾهطاية الى بةضِيَعتإ ئةطةض تةْيا يةى يإ زوو يةَاْة جيا بهةيٓةوة نةواتة  
ناضى بٓطيٓةيي نوْػوَيى زةوَيةتة زؤغةتةنإ ثةيَـ زاطرينطزْةى وياليةةتى َٓاغةرت و      

وقوة و غالْيو بطيتيية ية ثيَوةْسيى بةضزةواّ ية طةٍَ غةضؤنى ضةتةنإ و ثاضاغتٓيإ ق
بة ثيَى تواْايإ وة تانة ٖؤناض بؤ ئةو ئةدماَة ؾوَةٕ بةضاَبةضَإة ئةويـ ٖةغةتاْى  
ئةرػةضةناْة ية شيَط ْاوْيؿاْى ناضَةْسى غازة ية ْيَو نوْػوَيةناْى بة ئاضِاغةتةنطزْى  

ييةنإ بةة ٖةةَوو جووَيةة و وضوشاْيَهياْةةوةة وةى الى خةؤّ َػةيوٕ       ييصْة ؾؤضِؾطيَط
جطيكوف زاْى ْاوة بةوةى نة بؤ َاوةى ثيَٓخ غةاٍَ خعَةةتى نةطزووة يةة نوْػةوَيييةى      
)غالْيو( نة ناضى ططيٓي و تطغٓانى ٖةبووة و ية بطيةعضٕ و وغةهوبيا و َٓاغةرت وة    

وة يةغةض خعَةتةةناْى ثيَؿةووى يةة    زواى زاطرينطزْى ئةو ْاوضاْة ية اليةٕ ضِووغياوة 
اليةٕ زةوَيةتةوة خةةط نطاة بة زاَةظضاْسْى وةى نوْػوَيى خويَ و غةَيُاؽة بةةّ يةة  
ضِاغتيسا ئةوإ غةضؤنى ضةتةناْى ئةو ْاوضاْة بووٕة بة ثيَى ئةو ؾتة باوةضِثيَهطاواْةةى  

وة ْةاضز بةؤ   نة بيػتووَةة مسهؤ ثيَـ ضةةْس َاْطيَةو ئاَؤشطاضييةةنى يةة نوْػةوَية     
ت ًيؼة بؤ ئةوةى بيهاط بة زازوةضى طؿتى قةوقاظة نة يةة اليةةٕ وايييةةوة ضِيَعيَهةى     
ظؤضى ييَ طرياة ية زواى طةضِاْةوةى خؤي و ئةوةى نة ية طةَييسا بووٕ ية ضةتةنإ بةةناض  

 زةٖيَٓطئَ ية ْيَو ْةخؿةى نوْػوَييةط و رةضَاْسةى غةباظيسا.
نة ية َاوةى ئةو ضةْس ضِؤشاْةزا بيٓئُ بةَيطةة بةوو    ذاَيةتى زةضووْى ئةو نةغاْةى

يةغةض ئةوةى نة طياْى ْيؿتُاْى و غؤظى ْةتةوايةةتى يةة ْيَةو خةةَيهى ئاظةضباةاْةسا      
ْةَاوة وة طةوضة ناضَةْسةنإ و نةغة ْاوزاضةنإ ية اليةةٕ ضِووغةةوة ضِاظى نةطاوٕ بةة     

ٕ بة ؾةيَوةيةى غةيَ تةا ضةواض     وةضططتٓى غاَإ و بةضتيٌة بةةّ خةَيهةنة تطغٓؤى بوو
غةضباظ زةياْتواْى غةضثةؾتى غةةزإ نةةؽ بهةةٕة اووْةة يةغةةض ئةَةةة نةغةَيهى        
زضِْسةى ية نةغةناْى ضِووؽ ويػتى يةبةض ضاوى خةَيهيَهى ظؤض زويَٓىَ ئيَواضة ضةنةنةى 
تاقي بهاتةوة يةغةض ثياويَهى ٖةشاضة بةَؿيَوةية ٖةَوو الؾةةى بةةض ريؿةةنسا ٖةةتا     

ى زةضضووة خةَيهيـ بيَسةْي بووٕ ٖيطيإ ْةنطزة بؤية ضِووغةنإ يةةّ ْاوضةةيةزا   طياْ
يةةة ئاَازةباؾةةييةنى تةةةواوزا بةةووٕ بةةة ٖةةةَوو نةيوثةةةييَهى ثيَويػةةتةوة يةةة طةةةٍَ  
ئةْساظةيةنى ظؤض يةٖيَعى غةضباظيسا بةة ًَيةؤٕ زيٓاضيؿةيإ يةة ثيَٓةاو بةزةغةتٗيَٓاْى       

يةٖةةوَيى ضِيَطةطتٔ بةووٕ يةضانػةاظى زةوَيةةتى       اليةْططى نوضزةناْسا خةضد زةنطز وة
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غوْٓى ية ضِيَطةى ططرتدػتٓة ْيَو ئاؾتييةوةة بيَطوَإ ئةَاْة زوو ئاَادمى ؾةاضاوةيإ  
 بووٕ.

ضِووغةنإ ناضيطةضيى ظؤضيإ يةغةض غةضٖةَيساْى ؾؤضِؾةناْى بويغاضيازا يةة غةاَيى   
ووبطةةةزا ٖةةبوو وة زةوَيةةتى    و نةْاضةناْى )قوْة( ية ضِؤَاْيا و ْاوضةناْى ز 1867

ضِووؽ ضِاغةةتةوخؤ ٖةةةَإ ضِؤَيةةى يةةة)خوبى( و زةوضوبةضيةةسا طيَةةطِاة يةٖةةةَإ ناتةةسا   
نوْػةةوَيةناْى ضِووؽ غةةةضباضى ضةةةنساضنطزْيإ ثاضيَعطاضيؿةةيإ يةةةنوضزةنإ زةنةةطزة  
ئةَةف ئاَاشةية بؤ ئةوةى نة غياغةتة زوشَٓهاضاْةنةيإ ية بةضاَبةضَاْسا ية ئيَػتا 

ية زاٖاتووؾسا ْاطؤضِيَتة بةضِاى َٔ ئةو غياغةتة نة ئيَػتا زةضزةنةةويَت بيَسةْطييةة    و
وة ئةو ضِاوةغتإ و بيَسةْطيية ئاَادمٔ بؤ قؤغتٓةوةى ٖةٍ بؤ ئاَازةناضيى غةضباظي يةة  

 (13)ناتيَهى زياضيهطاوزا

 1913ى ناْووْى يةنةَى غاَيى 25
      ؾاٖةبٓسضى خويَ و غةَيُاؽ

 
 

DH.KMS. T.1332. Ca.9/3/37 
 ضاوزيَطى ْاوخؤيي -بابي عاىل

 ئةو ؾ طةيةى نة ية وياليةط)وإ(ةوة ٖاتووة:
ية بطووغهةى قائُكاَى نواض ية باجطنةزا ٖاتووةة بة ثيَى ئةو ٖةوةْةى نة زاّ يةة  
الى تةميوض ئا ا ية طوْسى َاغتاقإة بةةّ وةةَةنةى ئةوةبوو طوتى ؾاويؿي بطيٓةساض  

نًُةنعى( ضاضةغةض نطاة ية طةٍَ ضواض ٖاوةٍَ ية ثياوةناْى مسهؤ بؤ ظاضي نة ية طوْسى )
 ْيَطزضاة يةغةض ئةو بطِياضةى نة ية ضِووغياوة ثيَي طةيؿت.

 ة واىل: حتػو329ي ؾوباتى غاَيى 3           
                                                           

قوىضووووَلييةتى ِرووصوووى دوَييوووَى شوووةو ئةىداسةيوووةكى سنرى كةلوبوووة  خوووةسىكزاودا بوووة       (13)
ةرى كوزد بوؤ   صةعيدبةطى صةرنكى ضةتة كوردةكواٌ و ِرةفيوع عةبودولِزةسالة لوة دواييودا صوةف      

طوىدى )موحوود(ى ىَيشيوس صويوورةكاىى عومسواىى لوةوَى ىيَوتةجَي بوووة ىواوبزاو لةموةودوا          
 دةصت دةكاتةوة بة دةصتدرَيذييةكاىى بؤ صةر دةصةاَلتى عومساىى.
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 ))بةَلطةىامةكاٌ لةصةر شَيخ عوبةيديالى ىةٍزى((

 ئيَطإ و زةوَيةتى عومساْيسا ْيؿتةجيَ بووٕئةو خيًََة نوضزياْةى يةغةض غٓووضى ْيَوإ 
 

Y.A.Res.1298-18/H.1064 
 ويَٓةى يازاؾتٓاَةى بطيهاضةنة:

ئةو بطووغهةي خػتُاْة بةضزةّ َةقاَي ذةظضةتي َةةوالْا غةوَيتإ نةة ؾةاٖيس و     
بةزوازاضووْي تايبةتي ئةمحةز ضِاتب ثاؾاي ياوةضي غةوَيتاْى يةة َوغةٌَ يةةخؤططتووةة     

بيَةسيال ئةرةْةسي ويَٓةةميإ ْةاضزووة و يةةزواي ئاطةازاضي ئةدمووَةةْي        يةغةض ؾةيَذ عو 
ضِاغثيَطزضاوي تايبةط بة ططتٓةبةضي ضِيَوؾويَين ثيَوغت بطِياضى زا: بةةثيَي يازاؾةتٓاَةي   
عًًييةي عومساْي تايبةط بةطًةييٓاَةي باة بة بطووغهةي ْةاوبطاوةوة ْاضزَةإة ئةةّ    

ْهطزْةوةى ويػتى جيَبةجيَهطزْي و ئةوةى ية ئريازةي يازاؾتٓاَةَإ ئاَازة نطز بؤ ضِوو
 غوْٓييةوة يةو باضةوة زةضزةضيَت.

 (   1880ي ْيػاْي 16ة )97ي ْيػاْي غاَيي 4ة 98ي جوَازي يةنةَي غاَيي 18
 غةعيس                          

 
 ويَٓةيةى وةنو خؤي

 : ويَٓةي ثةضِاويَع 
طي اايٓسةيةة بؤ غهاةْاَة نةة َوقةاَي   َةذعةضي ئةدمووَةْي بطيهاضةنإ ٖاوثيَ

باة ييَى ئاطازاضةة يةو ضِووةوة وةنو بةزياض زةنةويَ ئةطةةض عوبيَةسيال ئةرةْةسي بةةظؤض     
بٗيَٓطيَتة خاْةي غةعازة ئةوة ْاضاض زةبيَت ثةةْا بةضيَتةة بةةض ئيَةطإة ضةاوزيَطى زةضةوة      

ةراضةتى ئيَطاْسا بهةٕ ٖةةتا زاَيةسةي   يةطةأل باَيويَعخاْةي ئيَطاْي ضِاغثيَطاوة قػة يةطةأل غ
ْةزةٕ و زشي ئيَُة بةناضي ْةٖيَٓٔة َوؾريييةي ٖوَايوْي يةؾهطي ضواضةّ و وياليةةتي  
وإ ئاطازاض نطاْةوة بة ْاوي ذهووَةةتي غةوْين يةةو ؾةويَٓاْةي ثيَويػةتة ئاطةازاضي       

ة ٖةةضوةٖا  بتوبهةْةوة بؤ بةزضؤخػتٓةوةي ئةوةي ؾيَذ ية ضِابطزووزا بةتوي نطزؤتةةوة  
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ئريازةي غوْين َؿرييةي ْاوبطاوي ئاطازاض نطزؤتةوة ٖةةوٍَ بةساط ْةيةةَييَ ؾةيَذ ثةةْا      
 بةضيَتة بةض ئيَطإة َةذعةضةنة بطةضِيَٓيَتةوة بؤ ؾويَين خؤي. 

 ةة  97ْيػاْي غاَيي  8و  98ي جةَازي يةنةَي غاَيي 20         
 

 
 )ويَٓة وةنو ٖي ئةغًَيةنة( 

 ا تؤريل ضِاتب ثاؾا ياوةضإ:بطووغهةي ئةَري ييو
ذةظضةتي َةوالْا غوَيتإ ئيَػتا يةو زةيةضةية بة رةضَاْي ٖوَايوْي ئةو ثيَوةْسياْة 
ئةدماّ زةزاطة ئةدمووَةةْي ئيَُةة بةزوازاضةووْي يةغةةض بةاْطهطزْى ؾةيَذ عوبيَةسيال        

ةي ئةرةْسي نطزووةة بةزوازاضووٕ تةةواو بةوو يةطةةأل بريخةضةوةيةةني تايبةةط بةةئرياز      
غوْينة نوضتةي بطووغهةنة ئةوةية ؾيَدي ْاوبطاو ئاَازةيي خةؤي ْيؿةإ زاوة بةةثري    
زاواي غوْٓييةوة بيَتة بةةّ ٖةْسيَ تطغي َاوةة يةطةأل ئةوةؾسا ئاَازةية رةضَاْي يةو 
جؤضة قبوأل بهاطة بةةّ يةبٓطيٓةزا َةبةغيت ْيية غةةرةضي خاْةةي غةةعازة بهةاطة     

ةضزةططيَت ٖةتا ئةوةي زةيةويَ ئةدماَي بساطة ئاَازةناضي و بةَيهو خؤي غووز يةناط و
زةغتسضيَصييةناْي بةبؤضووٕ و ضِيَٓوَايييةةناْي بةة ْةاوي زةوَيةةتي عيًًةي ْيطةةضاْي       
نطزووٕة يةوة زةتطغيَت ئةو زةْي و باغي باْطةةواظي زةوَيةةتي غةوْين بطةاط و بةؤ      

يَطةةواْةي ضِةظاَةْةسي باةيةةة    خةَيهي زةضبهةويَ نطزةوةناْي و ئةوةي ضِايطةياْةسوة ث 
ئةوناط خةَيهي ىلَ زووض بهةوْةوةة ٖةْسيَ يةٖؤظةناْيـ ييَي بهؿيَٓةوةة بةَةف بةىَ  
ئوَيَس زةبيَت و واظ زةٖيَٓيَتة يةو ضِواْطةوة نوضزغتإ بةجيَ زةٖيًََت و ية بةضشةوةْةسي  

زاواي ئةةَاْي نةطز نةة     ْابيَت مبيَٓيَتةوةة ئةطةض ية ضِيَطةي ثيَوةْسي بة ئيَطاْييةناْةةوة 
يةواْةية ثةْا بةضيَتة بةض ئيَطإة زةبيَت ظةَاْةتي ئةوة ٖةبيَت بة رةضَي ئةوة بةزةغةت  
ْةيةطة ئةدمووَةْي تايبةط بةؾيَوةيةني ضِووٕ يةو نةاضةي نؤَييوةتةةوةة واي زةبيٓيَةت    

ةوةيإ ضِووؽ ٖاوؾاْي ئيَطاْييةنإ ْيطةضاْة ية جووةْةوة و نطزةوةناْية بة رةةضَي ئة  
طوتووة: نة ئةطةض زةوَيةتي عيًًي ضِيَوؾويَين طودمةاو ْةططيَتةة بةةض ئةةوة ْاضةاض زةبةٔ       
بةزواي بهةوٕة ية ناتيَهسا ؾيَذ خؤي بة جؤضيَو ية جؤضةنإ ٖةَيدةَيةتاوةة يةبٓةضِةتةوة 
باْطةؾةي غوْين يةغةض بطِياضي ئةدمووَةْي ئيَُة يةو باضةيةوة زةيةةويَت بةضِيَطةيةةني   
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او زووض غطيَتةوة و غٓووضيَو بؤ ئةو غهاةياْة زابٓطيَتة بةةّ بةزَيٓياييةوة ؾيَذ بة طودم
ضِةظاَةْسيي خؤي غةرةضي خاْةي غةعازة ْاناطة ئةطةض ْاضاضي غةةرةض بهطيَةت ثةةْا    
زةباتة بةض ئيَطاْييةنإ و يةو ذاَيةتة زشي ئيَُة بةناضي زةٖيَةٓٔة ئةةو غةهاةياْةي يةة     

طويَُإ زةنةوٕ ئةوة ثيَويػت زةناط يةنةةّ جةاض يةطةةأل ئيَطاْييةةنإ      ئيَطاْييةنإ بةض
وتوويَص يةغةض ئةو بابةتة بهةئة ضوْهة ٖةوأل بةؤ زووضخػةتٓةوةي ؾةيَذ يةة ئةةدماَي      
غهاةي ئيَطاْييةناْة زشي ئةوة ية ذاَيةتي ْاضاضنطزْي ثةةْا زةباتةة بةةض ئةةوإة بؤيةة      

وَيي ْانةٕة ئةطةض ئيَطإ ئةو ظةَاْةتةيإ ْةةزاة  يةغةضياْة ظةَاْةتي رةضَي بسةٕ نة قب
زةبيَةةت واظ يةةةو غةةهاةياْة بٗيَةةٓٔة يةةة ذاَيةةةتي ظةَاْةتةةساْي ئيَطاْييةةةنإ ئةةةوة    
زووضخػتٓةوةي ؾيَذ ثيَويػت زةبيَتة ئةدماَساْي ئةو ناضة يةغةض وةةَي ئيَطاْييةةنإ  

وضووبةضي ضِايطةياْسووة ئةو وةغتاوةة ؾيَدي ْاوبطاويـ بؤ ٖةَيدةَيةتاْسْي ٖؤظةناْي زة
ناضاْةي بة ضِةظاَةْسي زةوَيةتي عيًًي نطزووةة ئةواْةف نة زةبيػةنت وةيةي ئةةَط بةة     

 ناضةناْي ضِاظي ْيية ييَي زةنؿيَٓةوة.
َوؾريييةي يةؾهطي ٖوَايوْي ضواضةّ و وياليةتي وإ بةة بطووغةهة ئاطازاضَةإ     

بةزضؤ غةْةوةة بؤية واي زةبيٓو ْانؤني و نطزووْةوة بة بطِياضي ئةدمووَةاإ ئةو قػاْة 
زووبةضةني بهةويَتة ْيَةوإ ئةةو و ٖةؤظة ٖةَيدةَيةةتاوةنإة يةة ذاَيةةتي ِضةظاَةْةسيي        
َةقاَي باة زةغةةط زةزضيَتة ضاوزيَطى زةضةوة يةطةأل غةراضةتي ئيَطاْي قػة بهةاط و  

هووَةتةوة ضِاطةياْسٕ بتو َوؾريييةط و وياليةتي ْاوبطاو ئاطازاض بهطيَٓةوةة بة ْاوي ذ
بهةْةوة بؤ بةزضؤخػتٓةوةي قػةناْي ؾيَذة رةضَإ ية ٖةةَوو ذاَيةتةناْةسا بةؤ وةىل    

 ئةَطى طةوضةَاْة.
 (1880ي ْيػاْي 16) 97ي ْيػاْي 5و  98ي جةَازي يةنةَي غاَيي 18       

 واشؤنإ
 
طزْةةوةي وياليةةتي   بريخةضةوةي ضاوزيَطى زاضايي بةضِيَع خطاوةتةة ضِوو يةغةةض ضِووْه   

ٖةناضي بةوةي ثيَويػتة بهطيَت بؤ عةضيعةي عةبسويكازض ئةرةْسي نوضِي ؾيَذ عةبيَةسوة  
بةط نة َووضةيةني نةَيةنةبووي َاْطاْة بة ئةْساظةي ضواض ٖةظاض و ثيَٓخ غةز قةطوف  
ٖةيةة بة ؾيَوةي ناتي زاْطابوو بؤ باونية ية غاةْي ْةوةز و ؾةف و ْةوةز و ذةةوطة  
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زةناط بة ذيػابهطزْي غةةز و ٖةؾةت ٖةةظاض قطوؾةى زى نةة ٖةي ٖةْةسيَ يةة          زاوا
خعَةناْي ؾيَذ بووة بة ْاوي زةيةى و َرياْةي غاةْةى َةضِ و َاةطة ٖةضوةٖا زاواي 
نطزووة َاوةي َاْةوةي ية خاْةي غةعازة َووضةي َاْطاْةي بةثيَي ئريازةي غةوَيتاْي  

طي ئاظاضي غاَيي ْةوةز و ٖةؾتةوةيةة ضةواض  بة ؾيوةي ناتي بؤ خةضد بهطيَ نة ية َاْ
ٖةظاض و ثيَٓخ غةز قطوف يةو ثاضةيةي ثيَؿوو بة ؾيَوةيةني ناتي ٖةَيوةؾاوةتةوة يةغةض 
ئةو بٓةضِةتةي بة ٖؤي َاْةوةي ئةو ثياوة ييَطة ضِاطرياوة نة زةناتة زياضيهطزْي َووضةي 

ي ٖةضزوو غاَيي ْةوةز و ؾةةف  زوايو َاْةوةي ييَطةة زةضرةتي ٖةشَاضنطزْي نةَيةنةبوو
و ْةوةز و ذةوط ْيية و ية خعَةناْي زاوانطاوةة نةة ٖةةةتووة و ثيَويػةتة َووضةةي     
ضِابطرييَتة ئةّ بريخةضةوةيةّ ئاَازة نطزووة بؤ ضِووْهطزْةةوة ٖةةتا ضِةواْةةي ضةاوزيَطى     

ة تةةواوي  ْاوبطاو بهطيَتة ئةوةي تا ئيَػتا َاوة ذيػابي بهاط و ئةوةي زةَيَٓيََتةوة بة 
 يةغةض رةضَاْي ٖوَايوْي بيربِيَت.

 (1881ي ئابي 21) 98ي ئوطوغيت غاَيي 9و  99ي ؾةوايي غاَيي 7          
 غةعةةةةةةيس ثاؾا                  

Y.A. Res 
 1299- H – 2258 

باغي ئةو بطووغهةي ية وياليةتي ٖةناضييةوة ٖاتووةة يةغةض ٖةةتين ؾيَذ 
وخػةطة ئيَػتا ثيَويػتة رةضَاْي باة زةضبطيَت بؤ ضِووْهطزْةوة عوبيَسيال بةبىَ ضِ

بةْاوي ذةظضةتي َةوالَإ غوَيتإة ئةوةي ية بطووغهةزا بةزياض نةوتووةة ؾيَدي 
ْاوبطاو ٖةْسيَ ئاطازاضي بتونطزؤتةوة بؤ ظةَيٓةغاظيي طةضِاْةوةة ئةّ ٖةواَية وا 

ة ٖةتا خةَيهي زةوضووبةضي ٖةَيٓةخةَيتيَٓيَت بتوبيَتةوة نة ثيَطةواْةي ضِةظاَةْسيي باةي
بؤ جيَبةجيَهطزْي خواغتةناْية يةناتيَهسا رةضَإ زةضنطزٕ بؤ رةضَاْي باة و ْاضزْي 
ناتيَهي ظؤض بةرريِؤ زةزاط. ْاضزْي رةضَاْي باة يةو باضةيةوة بةبطووغهة زةوةغتيَتة 

هةيةَإ بؤ ئةو َةبةغتة غةض ئريازةي غوْين ذةظضةتي َةوالْا غوَيتإة ئةو بطووغ
 تةضخإ نطزووة. 

  98ي ئؤطؤغيت 9و  99ى ؾةوايي غاَيي 7            
 غةعيس ثاؾا                  
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 ٖؤبةى بطووغهةنإ -غةضؤنايةتيي وةظيطإ 
 وةةَي بطووغهةي وياليةتي وإ:

ؾيَذ يةْيَو زويَين و يةثيَؿرتيـ ئةوةَإ ضِووٕ نطزةوة و ئاطازاضميإ بتونطزةوةة نة  
خةَيو َتُاْةي ْيية و بة قػةي غةزضي ئةععةّ و ئةدمووَةْي وةظيطإ ْاناطة بةتةْيا 
بة رةضَاْي ذةظضةتي َةوالَإ غوَيتإ زةجووَييَتةوةة زةَاْةويَ ئةوة ضِووٕ بهةيٓةوة 
زةضنطزْي رةضَاْي باة بؤ ضِاطةياْسْي ٖةةتين ؾيَذ بةبىَ َؤَيةتي ذةظضةتي َةوالَإ 

تإ ضووة بؤ ئةويَة ططتٓة بةضي ضِيَوؾويَين ٖةض غعايةى بؤ ئةو بةْاوي ذةظضةتي غوَي
 خاوةٕ َوقاَي خةالرةتةوة زةبيَتة ئةَةف وابةغتةية بةضِاي ضاوزيَطى باةوة

. 
(1881ئابي  21) 98ي ئؤطؤغيت 9  

 َوذةَةز ذيًُي
 

 
Y.A. Res 17\53 

 غاذيَبى زةوَيةط:
ئةةوةَإ   99ي ؾةةوايي غةاَيي   7 بةة َيَةصووي   ئاؾهطاية ية الي زةوَيةط و ثيَؿةرت 

خػتؤتة ضِووة بة بطِيٓةوةي َووضةيةني َاْطاْةي ضواض ٖةظاض و ثيَٓخ غةز قطوؾةي بةؤ   
ؾيَذ عوبيَسيال ئةرةْسي بةّ زواييةة يةة َةاوةي َاْةةوةي ييَةطة بةؤي زيةاضي نطابةووة         

ةزضاوة بة ٖةؤي  نةزةطةيؿتة ثيَٓخ ٖةظاض قطوفة يةزواي ذيػابهطزْي ئةوةي تا ئيَػتا ْ
ٖةةتٓييةوةة يةبريخةضةوةي ضاوزيَطى ْاوخؤي بةضيَعزا بةّ زوايية نة ٖاوثيَطي َوقةاَي  
باة نطاوة ٖاتووةة ية َاوةي طةيؿتين ْاوبطاو بة خاْةي غةعازةط ية ضِابطزوو ئةريازةي  
 غوْين بطِياضي زةضنطز ية ؾويَٓيَهي طودماو ْيؿتةجيَ بهطئَ و شيإ و ئاغايـ و خةضجي
بؤ زابو بهطيَتة بة غةضثةضؾتيي رةضَاْبةضيَهي زياضيهطاو غةز و ذةوط ٖةةظاض و زوو  
غةز و بيػت و زوو قطوف و ْيوي بؤ خةضد نطاوةة ية َاوةي ضواضزةي تةَووظي غةاَيي  

ٖةتا نؤتايي ؾوباتي غاَيي زوايية ئةوة بؤ بةنطيَططتين خاْووة َووضةي نطيَهاض و  97
ضِايةةر و ٖةةَوو ثيَويػةتييةناْى زىة زاواّ يةضةاوزيَطى      خعَةتهاض و خواضزةَةةْي و 
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زاضايةةي نةةطز ئةةةّ َووضةةاْة يةغةةةض ْةةاوخؤ ذيػةةاب بهةةاطة ئةةةوةي يةةة زةرتةةةض و   
غةْةزاتةناْسا ٖاتووة ية اليةٕ ؾووضاي زاضاييةوة وضزبيين و ثؿتطريي نطاوة نة زةناتة 

خ غةةز و ذةةرتاو ٖةؾةت    بيػت و ضواض ٖةظاض قطوف يةؾيَوةي ظيَطِ و ثةدما ٖةظاض و ثيَٓ
قطوف و ثيَٓخ باضِ يةغةض ؾيَوةي َةجيسيةي ظيوي بووةة غي ٖةظاض و ثيَٓخ غةز و غي و 
ثيَٓخ و زة باضِاط بة ؾيَوةي َوغةزةغة )يإ غوزاغي( )ؾةف يةى!( بةووةة ضِووخػةة    
ية شَيَطياضي ْةظاضةط وةضططط ية َووضةي بةخؿو ئةَة ذيػاب بهاطة بةثيَي ئةةوةي  

ي ئةو غاَية يةطةأل خةضجي طودماو ْةبووةة ئةو بريخةضةوةيةةّ ئاَةازة نةطزووة بةؤ     َيواْ
ضِووْهطزْةوةي ذونُي باة ية ذاَيةتي زةضضووْييةوة ضِةواْةنطزْي بةؤ ضةاوزيَطى ْةاوبطاو    

 ٖةتا ضِيَوؾويَين ثيَويػت يةغةض ئةو بٓةضِتةي ٖةغيت ثيَسةنطيَت بطرييَتة بةض.

ي تؿطيين 19) 98تؿطيين يةنةَي غاَيي  ي7و  99غاَيي  ذى احلجةي 6
 (     غةعةةةةيس ثاؾةةةةةا1882يةنةَي 

 
 

Y.A.Res. 17/ 53 
 بؤ َةقاَي ْةظاضةتي باة:

يةبريخةضةوةنةي ئةّ زواييةي ضاوزيَطى ْاوخؤي بةضِيَع نة خطاوةتة بةةضزةّ َةةقاَي    
ئةريازةي غةوْين    باة ٖاتووةة ية ثيَؿرت و ناتي طةيؿتين ْاوبطاو بة خاْةي غةعازةطة

بِطياضي زةضنةطزووة بةة ْيؿةتةجَيهطزْي يةة ؾةوَيين طودمةا و و زابيٓهطزْةي بةصيَوي و         
خةضخييةنةيإ بة غةضثةضؾتيي رةضَاْبةضيَهي زياضيهطاوة زوايي غةز و ذةوط ٖةظاض و 

ٖةةتا   97غةز و بيػت و زوو قطوف و ْيويَهي ية َةاوةي ضةواضزةي تةةَووظي غةاَيي     
ي غاَيي زوايي بؤ خةضد نطاوةة بة نطيَ خاْوو و َووضةي نطيَهةاض  نؤتايي َاْطي ؾوبات

و خعَةتهاض و خواضزٕ و ضِايةر و ٖةَوو ثيويػتييةناْى زىة زاواّ ية ْةظاضةتي زاضايي 
نطز يةغةض َووضةي ْاوخؤ ذيػابي بؤ بهاطة ئةوةي يةزةرتةض و غةْةزاتةناْسا ٖاتووة 

طريي نطاوة نة زةناتة بيػت و ضواض ٖةةظاض  ية اليةٕ ؾووضاي زاضاييةوة وضزبيين و ثؿت
قطوف ية ؾيَوةي ظيَطِ و ثةدما ٖةظاض و ثيَٓخ غةز و ذةرتا و ٖةؾت قطوف و ثيَٓخ بةاضِاط  
يةغةض ؾيَوةي َةجيسييةي ظيوي بووةة غي ٖةظاض و ثيَٓخ غةز و غي و ثيَةٓخ و زة بةاضِ   
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اضي ْةةظاضةط وةضطةطط   بة ؾيَوةي َوغةزةغة )يإ غوزاغي( بووةة ضِووخػة  ية شَيَطي
نة يةثةضِاويَعي بريخةضةوةنةزا ٖاتووة ية َووضةي بةخؿو ئةَة ذيػاب بهاطة بةةثيَي  
ئةوةي َيواْي ئةو غاَية بة بةضاوضز يةطةأل غاةْي ْاوبطاو َووضةي زيةاضي نةطاو بةؾةي    

 ْةنطزووةة رةضَإ بؤ ذةظضةتي وةيي ئةَطة. 
 (1882ي تؿطيين يةنةَي 3) 298ئةيًووٍ  21و  299غاَيي  ذي القعدةي 21

            َةمحوز ثاؾةةةةةةةةةةةةا

 
 

Y.A.Res. 1297. 11.9-848 
ٖاوثيَض و بطووغهةي ٖاتووي َوؾريييةي بةضِيَع يةؾهطي ضواضةّ خطاية ضِوو يةغةض   

ئةوةي رةضَاْةسة و َوتةغةةضي ي ٖةةناضي ٖةغةيت ثَيهةطزووةة يةغةةض جووةْةةوة و        
ازةناضيي ؾيَذ عوبيَسيال ئةرةْسي بؤ ٖيَطؾةهطزْة غةةض اليةةْي ئيَطاْةية ٖةةضوةٖا      ئاَ

زوَييَن وياليةةتي وإ يةة باَيويَعخاْةةي غةوْٓيي تاضاْةةوة ئاطةازاضي ثَيطةيؿةتووة نةة         
زةغةةتساضاْي ئيَطاْي بة ؾيَوةيةني رةضَي زاواي قةزة ةنطزْي زةغتسضيَصي نوضزةناْي 

ةضنؤْةنطزْي زةنةٕ نة ية الي ئيَُةوة ٖيَةطف زةنةْةة غةةض    غةض بةؾيَذ عوبيَسيال و غ
ئةوإة ططتٓةبةضي ضِيَوؾوئَ يةو باضةيةوة بة بؤضووْي َوؾريييةي ْاوبطاو ئةوةية نة الي 
َةقاَي باةتإ ضِووْة نة ئةْساظةيةى ثاضة و خؤضاى ثيَويػتة ضِةواْةي ئةةويَ بهةطيَ بةؤ    

ؾويَٓة بهطيَ بؤ ئةوةي يةالي ئيَُةةوة ٖؤظةنةإ   ئاَازةنطزْي غةضباظ ٖةتا ضِةواْةي ئةو 
ْةثةضِْةوة بؤ ئيَطإ و ثاضيَعطاضي ية ئاغايؿةي غةٓووض بهطيَةتة غةةضةضِاي ئةةوة ئةطةةض       
رةضَإ زةضضوو ئةذهاَي عوضيف )باضى ْائاغايى( ضِابطةيةْطيَتة يةغةض ئةوةي ثيَوةْسي 

تةوةة قػة يةغةض ئةةوة ْةةَاوة   بة ثاضة و خؤضانةوة ٖةية ْةظاضةتي زاضايي ئاطازاض بهطيَ
ثيَويػتة ضِيَوؾويَين بةثةية بطرييَتة بةض يةة اليةةٕ ذهووَةةتي غةوْٓييةوة ٖةةتا يةةو       
َاوةيةةةزا قةةةيطاْي غةةٓووض يةطةةةأل ئيَةةطإ غةةةضٖةَيٓةزاة ؾةةيَدي ْةةاوبطاويـ زةبيَةةت   

ْووغةةةض(  -جووةْةةةوةناْي يةغةةةض ضِاغةةثاضزة و ئاَؤشطاضييةةةناْي يةةاوةضإ )ضاويَةةصناض
ةظضةتي َةوالْا غوَيتإ ضِيَو غاط نة بةضِيَوةيةةة بةةةّ ٖةواَيةةنإ زةَيةئَ ضةةنساضة      ذ

نوضزةنإ و خيًََةناْي الي ئيَُة نؤ زةبٓةةوةة يةةو ذاَيةتةةي ئةطةةض ٖؤظةنةاْي ئيَةطإ       
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ثةضِيٓةوة بؤ الي ئيَُةة ثيَويػتة ضِيَوؾويَين بةٖيَع بططيٓة بةض بةؤ ثاضاغةتين ئاغةايـة    
ية بطووغهةزا ضِووٕ نطاوةتةوة بؤ ضِووخػةتي ضِاطةياْسْي ئةذهاَي عوضيف  بةثيَي ئةوةي

ئةطةض ثيَويػيت نطزة ئةو بريخةضةوةيةّ ضِيَهدػتووة ٖةتا بؤ ئريازةي غوْين ضِووٕ بيَةت  
ِضَي بة َوؾريييةي ْةاوبطاو بةساط يةةناتي ثيَويػةت ئةةذهاَي عةوضيف ضِابطةيةةْيَت و        

ة بةضِيَ بهاط ٖةتا ثاضيَعطاضي ية ئاغايؿي غٓووض بهةٕ غةضباظي ثيَويػت بؤ ئةو ؾويَٓاْ
 و ْةيةَئ ئاشاوة غةض ٖةَيبساط. 

 (1880ي تؿطيين يةنةَي 31) 96ي تؿطيين يةنةَي غاَيي 1و  97غاَيي ذي القعدة 9
 غةعيةةس ثاؾةةةةا

 
 

Y.A. Res. 1297.11.9 - 848 
 ( 1881ي تؿطيين يةنةَي 12) 96ي ئةيًوويي غاَيي 30بطووغهةي 

 بؤ َوؾرييةتي بةضيَع يةبةضِيَوةبةضايةتيي َابيين ٖةَايووْي:
ية ْاَةي رةضَاْسةي ٖةناضى زا ٖاتووة ؾيَذ عوبيَسيال ئةرةْسي ية قةظاى نةواض و   

زةوضووبةضي خؤي و يةبةضي ئيَطاْي يةْيَوإ ٖةؾت تا زة ٖةظاض نةغي نؤ نطزؤتةةوة بةة   
يةةة ْاَةنةةةي ضِابةةطزوو بةةؤّ ضِووٕ ئاضاغةةتةي غةةابتر و وضَةةيَ ٖيَطؾةةي نةةطزووة نةةة  

نطزووْةتةوةة ٖةضوةٖا ْاَةي بؤ ئيَطة و ئةوىَ ْاضزووة بؤ ئةوةي ضةنساضي ظؤض ية نةوضز  
و خيًََةنإ ية غٓووضي الي )ئةؾتوب(ي تةْيؿةت ؾةةَسيٓإ نةؤ بهاتةةوةة ٖةةضوةٖا      

يساْي و يةزواي ئا اناْي غٓووضي ئيَُةي ْاضزووة ٖةَيبطةضِيَٓةوةة عةبسوَيت ئا ةاي غةة  
عيَعةزئ بةط زاْيؿتووي ئةيباى ٖةْسيَ ثياويإ نؤنطزؤتةوة و بةةخيَطايي ضِؤيؿةتووٕة   
ٖةضوةٖا خةيي ة غةعيس ٖةضاتيَ ييَطة و يةويَ ثياو نؤ زةناتةوةة غةضةضِاي ئةَة خةَيهي 
ْاذيةي نويَطي غةض بة جويةَيَطط و زاْيؿتواْي غواضنإ و َاغةطؤي غةةض بةئةةيباى    

تٓيإ ىلَ بةزياضنةوتووةة زاْيؿتواْي ؾةويَٓةناْى تةطيـ ٖةةتا ئيَػةتا     ْيؿاْةي يةنطط
يةضِاويَصنطزْسإة ئةوةي زياضة ؾيَذ ٖيَطف زةناتة غةض ئيَطإ و ية عةةيي خةاْي ؾةهاى    
زةزاط نة ظياْي ية ٖؤظةنةاْي زةيةةضي ئيَُةة زاوةة بةةةّ قػةة ٖةيةة نةة ئاَةادمي         

ضوْهة ٖيض ضِيَطةيةنى زى ْيية ثيَويػةيت  بٓةضِةتيي زةغت بةغةضاططتين ئةو ؾويَٓةيةة 
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بةٖيَعي غةضباظي تةواو ٖةيةة بريؤنةي غةضةتا و نؤتةايي خطاثةي ؾةيَذ ظؤض ناضةغةاط     
زضوغت زةناطة ئةطةض ئيَػتا ضاالنييةناْي ية غٓووضي ئيَطاْةوةية ئةوة ؾاي ئيَطإ بةة  

ي 1) 96اَيي ي ئةةيًوويي غة  9ضِيَطةي بةاَيويَعي تاضاْةةوة بطووغةهةيةني يةة َيَةصووي      
( نة ويَٓةيةني بةؤ وياليةةتي وإ ْةاضزووة و ضةاوزيَطى زةضةوةي بةةضِيَع      1880ْيػاْي 

طةيؿتووةة يةو بطووغهةيةنةيةزا ٖاتووة ئةطةض ٖيَعي غةضباظي ثيَويػت ْةْيَطٕ بؤ ئيَطة 
بؤ غعازاْي خيَطاي نوضزةناْي غةض بة ؾيَذة ٖيَعة غةةضباظييةناْي ئيَطاْةي ضِوخػةةتيإ    

تووة و بة زضيَصايي غٓووض نؤبووْةتةوة بؤ ضِاوةزووْإ و غعازاْي ؾةيَدي ْةاوبطاو و   وةضطط
اليةْططاْية ئةطةض بةضشةوةْسي وا ثيَويػت بهاط يةؾهطي ئيَطاْةي بةؤ ضِاوةزووْةإ يةة     

ئةةو نةاط بةضثطغةياضةتي زةنةويَتةة غةةض ؾةاْي        (14)غٓووض زةثةضِْةوة بؤ بةةضي ئيَةطة  
 زاية.2ى ية بطووغهةي شَاضة وياليةتي وإة ثامشاوةنةى ز

 (  1880ي ْيػاْي 11) 96ي ئةيًوويي غاَيي 29         
                  غاَح                

 
222( شَاضةى وؾةنإ 2) شَاضة   
  :بؤ َوؾريييةي َابيين ٖوَايوْي

 :بؤ غةضؤنايةتيي وةظيطإ
 :بؤ ْةظاضةتي جةْطية بةضِيَع

ؾطيَطإ يةغٓووضي ئيَطأْ غعازإ و غٓووض بؤ زاْةاْي زةنةويَتةة غةةض    ضوْهة ؾؤضِ  
اليةْةنةى زىة  ططتٓة بةضي ضِيَوؾويَين ثيويػةت نةوضط زةبيَتةةوة يةة قةزة ةةنطزْي      
ثةضِيٓةوةي ٖؤظةنإ بؤ اليةْى تط و ثاضاغتين ئاغايؿي غٓووضةنااإة بةة ئةةو ؾةاةوة    

و ذاَيةتة زةثةضِْةوة بؤ غٓووضي ئيَُة و بة ٖةؤي  طةوضةي ئيَطإ ؾؤضِؾطيَطِإ زةؾهئَة ية
ئةو ثيَطة ظؤضةي ؾيَذ ٖةيةتي ٖةض باْطةواظيَهي ئةو ييَطة زةبيَتة ثؿيَوي ْيَو ٖؤظةناْي 

                                                           

ٖةضوةى ية بةَيطةْاَةناْى ناضوباضى زةضةوةى ئيَطاْيؿسا ٖاتووةة بة ٖاوناضيى يةطةٍَ زةوَيةتى عومساْى  (14)
زوضخػتٓةوةى ؾيَذ يةغةض غٓووض زةنةٕة يةثيَٓاو ثاضاغتٓى ئاغايؿى ٖةض زوو زةوَيةةط و ٖيَٓاْةةزيى   زاواى 

يةنيَتيى ضِاغتةقيٓةى ْيَواْيإة بطةضِيَوةة عًى ئةنبةض غةضٖةْية ؾيَذ عوبيَسيالى ْةٖطى ية بةَيطةْاَةناْى 
 . و.49ة 2007ٍوييَطة ناضوباضى زةضةوةى ئيَطاْساة و.حمةَةزى ذةَة باقىة ضاثى يةنةّة ٖة
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غٓووضي ئيَُةة ئةَةف خواْةخواغتة زةبيَتة نيَؿةي طةوضة بؤ وةتةنةةَإة ئيَػةتاف   
وة ضاضةغةةضي بةثريةوةضةووْي   ٖيَعي تةواوَإ زةويَت بؤ بةضبةغتهطزْية غةةضةضِاي ئةة  

خةَيهي غٓووضي ئيَُة بؤ ئةرهاضي ؾيَديـ ضاضةغةض بهطيَتة ئةوة بةظيازنطزْي ٖيَةعي  
غةضباظي بؤ بةضةي ضِةواْسظ و ٖةناضية ية وةةَي ئةةوة ئةةَطِؤ تابوضيَةو بةةزوو تةؤثي      
ؾاخي بة رةضَاْسةي َري ئاةي عةيي ؾةريل بةط ضِةواْةة نةطاة ٖةةضوةٖا بةة خيَطايةي      
َوغا ثاؾاي رةضَاْسةي تيثى ٖةؾت بةزوو تابوضةوة يةة َوؾةةوة بةضِيَهةةوطة ئةَةة     
غةضةضِاي تابوضيَهي يةؾهطي غوَيتاْي يةو زةيةةضةة ٖةةضوةٖا يةة ْاوةْةس زاواَةإ يةة       
تابوضيَهي يةؾهط نطزووةة زاوامشإ نطزووة ية ْاوةْةس نةتيبةةي ثيةازةي غةةض بةةتيثي      

بؤ ناتي ثيَويػتة ٖةضوةٖا جةةختُإ نةطزة غةةض    ذةوط بةخيَطايي خؤي ئاَازة بهاط 
رةضَاْسةي ؾاضةظووض ٖيَعي تةواو ية ضِةواْسظ خط ِبهاتةوةة بة رةظَيي ذةةظضةتي غةوَيتإ   
ٖةَوو ضِيَوؾويَٓيَو طرياوةتة بةض بؤ ثاضاغتين ئاغايـ و ضِشيَِة ْةظاضةتي زاضايي بةةضِيَعّ  

ْيَةت زةيةةني ثيَويػةتييةناْي ئةةو     ئاطازاضي نطزةوة زاضايي وإ بةاضي قوضغةة و ْاتوا  
ؾويَٓاْة زابو بهاطة يةّ ذاَيةتة ناضةنإ ططإ بووٕة زاواَةإ نةطز ٖةةوٍَ بةسضيَت بةؤ      
زابيهطزْي ئةْساظةيةني ثيَويػتة بةخيَطايي نؤَةى ية ٖةضزوو وياليةتي وإ و بةزييؼ 

ط ئةطةض ثيَويػيت نؤبهطيَتةوة و بطةيةْطيَتة ضِوخػةتيـ ٖةبيَت بةثيَي ضِيَٓوَايي تايبة
  .نطز يةبةضةْطاضبووْةوةي ٖةَوو ئةطةضةنإ ئةذهاَي عوضيف ضِابطةيةْطيَت

 (1880ي ْيػاْي 11) 96ي ئةيًوويي غاَيي 29            

                            غاَح                  
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Y.A .Res/ 2259 
 ضاوزيَطى زاضايي ةة قةَيةَي ْاَةنإ:

ى 24( يةة ضِيَهةةوتي   200ى ية وياليةتي ٖةناضي بةضِيَعةوة بة شَةاضةي ) ْووغطاو  
( بؤ ضاوزيَطيى زاضايي و يةويَ بةؤ خةظيَٓةةي بةاة    1882ي ْيػاْي 5) 98ئاظاضي غاَيي 

ضِةواْة نطاوة و ٖاتووةة نة َووضةي َاْطاْةي زياضيهطاو بة ؾيَوةيةني ناتي بةؤ ؾةيَذ   
ذ تةٖا ية ْاذيةي ؾةَسيٓإ نة ٖةَووي زةناتةة  عوبيَسيال ئةرةْسي ؾيَدي ظاويةي ؾيَ

ضواض ٖةظاض و ثيَٓخ غةز قطوؾي نةَيةنةبووة نة ذيػابي ٖةضزوو غاَيي ْةةوةز و ؾةةف   
وة ْةةةوةز و ذةوتةةةة ؾةةيَذ عةبةةسويكازض ئةرةْةةسي نةةوضِي عةضيعةيةةةني زاوة و زاواي  

دي ْةاوبطاو  ذيػابهطزْي غةز و ٖةؾتا ٖةظاض قطوؾي نطزووةة ٖةْسيَ ية خعَةناْي ؾيَ
َووضةي زوانطاويإ ْةزاوة بة ٖؤي زةيةى و َرياْةي َةضِ و َةاةتي ئةةو غةاةْة نةة     
زةناتة غةز و زواظزة ٖةظاض قطوفة َووضةي ْاوبطاو ناتيية و نةَيةنةبووي زوو غةاةْة  
يةطةأل ثامشاوةي زةيةى و َةضِ و َاةط نة بة َةضد و نؤتوبةْس ثةغٓس نطاوةة وياليةط 

ضى بهطيَ ضِابطةيةْطيَتة ية ثةضِاويَعي بريخةضةوة خطاوةتةة ضِوو بةة َيَةصووي     زاوا زةناط
نة غةيسي ْاوبطاو و ٖةْسيَ ية ثياو و خعَةناْي بةة   95ي ناْووْي يةنةَي غاَيي 17

ئةْساظةي ثيَٓخ ٖةظاض قطوف و ْيو وةضزةطةطٕ بةؤ بةةجيَٗيَٓاْي َةغةةيةي جةةْي نةة       
زةنةٕة يةطةأل نؤتاييٗاتين َةغةيةي جةةْي   بةضاْبةض ئةوة خعَةتي جةْطي ثيَؿهةف

ي 11زةبيَت ئةو َووضةية بربِيَتة ٖةضوةٖا ية وةةَي ْةظاضةتي بةةضِيَعزا نةة يةة ضِؤشي    
 ناْووْي زووةَسا ْووغطاوة رةضَإ نطاوة ٖةتا َاوةيةني تطيـ ئةو َووضةية بسضيَت. 

ةي ية خاْةي غةةعازة بةة   يةّ ضِيَُٓاياْةي زوايي ٖاتووة نة ثيَؿرت بة زضيَصايي َاْةو
ؾيَوةي ناتي ية خةظيَٓة ثيَٓخ ٖةظاض قطوف بؤ غةيسي ْةاوبطاو بطِاوةتةةوةة ئةةو َووضةة     

ةوة زةزضيَتة َووضةيةنة 98زياضيهطاوة ية َيَصووي ضِيَُٓاييةوة ية ؾةؾي ئاظاضي غاَيي 
ثيَٓخ تةواو يةبٓةضِةتةوة ناتيية و بة ئاطازاضيي حمةيي ٖاتووة و ية نؤتايي غاَيي ْةوةز و 

زةبيَتة بةةّ ية ٖةضزوو غاَيي ْةوةز و ؾةف و ْةوةز و ذةوط تةواو ْابيَتة ضوْهة يةة  
زواي ئةوة ٖيَض ئريازةيةى ْييةة ضِيَهدػتٓةوةي َووضةي ْاوبطاو يةطةأل ثامشاوةي زةيةى 
و َووضةي ئةو زوو غايةذيػاب زةنطيَت بة ضِةظاَةْةسيي ئةريازةي ْةةظاضةتي بةاةة بةؤ      

بةضِيَوةبةضايةتيي خةضجيية طؿتييةنإ و بةضِيَوةبةضايةتيي ضِاويَصناضي زاضايي يةة  ئةَةف 
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غةضيإ ْووغيوة بؤ َةقاَي باة ٖةتا ضى يةغةض ئيَُةية ئةدماَي بسةئة رةضَاْيـ بؤ 
 ذةظضةتي وةىل ئةَطة.

 (1882تةَووظي  31) 98ي تةَووظي غاَيي 19و  299ي ضِةَةظاْي غاَيي 16
                                         َةةوْةيةط

 
 
 

Y.A Res/1238-21-H-2/0 

ية ضِاثؤضتي غةراضةتي ئيَطاْسا ٖاتووة ؾؤضِف و ٖةَيطةضِاْةوة ية غةٓووضةناْي ئيَةطإ    
ة (15)ِضووى زاوةة غةضضاوةي ئةةو ٖاْساْةة ٖةضيةةى يةة ؾةيَذ عوبيَةسيال و ٖةَعا ايةة       

ضزاْةي الي خؤَةإ بهةةئ نةة غةٓووضي     يةغةضَاْة غةضنؤْة و ئاطازاضي ئةو ٖؤظة نو
ئيَطاْيإ بةظاْسووةة ٖةضوةنو ؾةاي ئيَةطإ باَيويَعخاْةةي ئيَُةةي يةة تةاضإ بةة ظاضةنةي         
يةزاواناضي يةو جؤضة ئاطازاض نطزؤتةوةة ئاطازاضي غةضةتا و نؤتةايو نةة ثابةْةسئ بةة     

طاْةي غةةَيتةْةي  ثاضاغتين غٓووضة بةةّ ئةوةي ثيَوةْسي ٖةية بة غةضنؤْةي ئةو اليةْط
غوْين غٓووض زةبةظيَٓٔ ية َيَصة ٖؤظة ئيَطاْييةنإ ظوَيةِ و زةغةتسضيَصيإ نطزؤتةة غةةض     
خةَيهي زةيةضي ئيَُةة زةبيَت ضاضةغةضي بهةئ و بةٖةَإ ؾيَوة بةضثةضضي بسةيٓةةوةة  
ئةطةض بيػتُإ ٖؤظةناْي زةيةةضي ئيَُةة ظياْيةإ بةة اليةنةةى زى طةياْةسووةة ئةةوة        

ني تايبةط بؤ ييَهؤَييٓةوة و ططتٓةبةضي ضِيَوؾويَين طودماو زةْيَطئ ٖةتا ذاَيةةتي  ييصْةية
يةو جؤضة ضِوو ْةزاتةوةة ضاوزيَطى زةضةوة بةة بطِيةاضي ئةدمووَةةٕ باَيويَعخاْةةي ئيَطاْةي      
ئاطازاض نطزؤتةوة نة ضِيَوؾويَين ثيَويػت طرياوةتة بةةض بةؤ بةضبةغةتهطزْي اليةةْططاْي     

ْية نة ظيإ و خةغاضةط بة زةيةضي ئيَطإ زةطةيةْٔة يةة ئانةاَي ئةةو    زةوَيةتي عومسا
                                                           

ٖةضوةى ية بةَيطةْاَةيةنى قاجاضيؿسا ٖاتووة ٖةَعا ا نةتؤتة شيَط باضى ؾيَذ عوبيَةسيال و زةغةتى بةة    (15)
جووَية نطزووةة ية اليةٕ ؾيَدةوة وةنو غوثاغاالض زةغتٓيؿإ نطاوةة بطِواْة: عًى ئةنرب غةضٖةْية ؾؤضؾةى  

؛ 36ة 2007ٍاضيساة و. حمةَةز ذةَة باقىة زةظطةاى ئةاضاؽة   ؾيَذ عبيسايًةى ْٗطى ية بةَيطةْاَةناْى قاج
ؾاظازة ْازض َريظاى قاجاضة ضِاثةضيٓى ؾيَذ عبيسايًةى ْةٖطى و ٖةَعا اى َةْطوضة.حمةيةةز ئةةَو بيةصةْىة    

  ٖةتاوى. و.1389زةظطاى ضاو و باَلونطزْةوةى ضِؤشٖةالطة ضاثى يةنةّة 



 68 

طؤضِاْاْةي بة ٖؤي ؾةضِةناْي ضِابطزوو ضِووى زاوة بايةخةسإ بةة غةٓووضي الي زةوَيةةتي     
عيًًي ظيازي نطزووةة غةضةضِاي ئةوة ٖةضزوو وياليةتي وإ و ٖةناضي نوضز و خيًََةةنإ  

ةَة واي نطزووة غٓووضزاْإ بةؤ ؾةيَدي ْةاوبطاو و    و ظؤضيَهي ئةضَةْي تيا نؤبؤتةوةة ئ
ٖي وةنو ئةو ية بةناضٖيَٓاْي ثيَطةي خؤيإ يةْيَو خيًََةنإ ئةغتةّ بيَتة بةجؤضيَ ئةَة 
يةطةأل باضوزؤخي ئةو ْاوضةاْة و بةضشةوةْةسي و غةووزي زةوَيةةط ْاطودميَةتة نيَؿةةي       

انتةةض و ٖةَيطةووْي بعووتٓةةوةي    وازةْيَتةوة ظؤض جيَي بايةر بيَةتة بةاَيويَعي ئيَطاْةي ر   
ٖةَيطةضِاْةوةي بة ٖاْساْي ؾيَذ ظاْيوةة ئةطةض يةغةض غٓووض زووض ْةخطيَتةةوة ٖيوايةةى   
بؤ ئاضاَي و ظةَاْةتيَو بؤ ئاؾايـ ْاَيَٓيَتة زةوَيةط ٖيوا بطِاو زةبيَت يةة ٖاونةاضيي   

زاواي ياضَةتييةة  زةوَيةتي عيًًي و ْاضاض زةبيَت بة زواي ضاضةغةضزا بطةضِيَتة ئةةويـ  
ية زةوَيةتي ضِووغىة ٖةةضوةنو ْةاوةضؤني بطووغةهةي َوؾةرييية يةؾةهطي ضةواضةَي       
ٖوَايوْي بؤ ْةظاضةتي جةْي و ٖي وياليةتي وإ بؤ بةابي عةايي باغةي خطِبووْةةوةي     
ٖيَعةناْي ضِووغى ية ْةخطةحةوإ و ْاوضةة غةٓووضييةنإ تيةا ٖةاتووة و خطاوةتةةضِووة       

 ٓاْةوة و ٖةَيويَػتة يةغةضنطزْة.ئةَةف جيَي بةئاطاٖيَ
ْاضزْي يةؾهطي ضِووغى بؤ غٓووضي ئيَطإ بؤ ثاضاغتين غٓووض يةة ضِوونةؾةا ئةطةةض    
ثيَويػتى نطز ياضَةتيساْي ئيَطاْةة يةضِاغتيسا ئةوة ئاَةادمي تيَهةساْي ثيَوةْةسي ْيَةوإ     

بةزةوَيةةط  ئيَطإ و زةوَيةتي عيًًيةة نةة بةة ؾةيَوةيةني ئاغةايي زةيثةاضيَعئ و ظيةإ        
زةطةيةْيَتة بة ضِووْي زياضة غةباضةط بة ئيَُة ية ئيَػتا و ئايٓسة َةتطغي طةوضة ٖةيةة 
ٖةْسيَ باَيويَعي زةوَيةتي بيَاليةٕ يةو باضةيةوة ئاَؤشطاضييإ نطزووئ و جةختيإ نطزووة 
بةةة ظوويةةي ثيَويػةةتة ئةطةةةض تواْةةا ٖةةةبيَت ضِيَوؾةةوئَ بطرييَتةةة بةةةضة ئةَةةةي ئيَػةةتا 

غةيةيةني تايبةط بة غهاةي ئيَطاْييةناْةة زياضة ية بةزوازاضووٕ ية َةغةيةنة نةّ َة
ْاناتةوةة بةضشةوةْسي وا زةخواظيَ ييصْةي بةزوازاضووٕ ثيَو بٗيَٓطيَت و ضِةواْةي ْاوضةنة 
بهطيَتة زوايي ضؤٕ ثيَويػت بيَت ناضي بؤ بهطيَتة غةضةضِاي ئةوة ئيَطاْييةةنإ ئاطةازاض   

نة زةوَيةتي عيًًي ئةّ بابةتةي بة بايةخةوة وةضططتووةة ئةطةض ْا ئيَطاْييةنإ بهطيَٓةوة 
بةالي ضِووغيا َةيٌ زةنةٕة بة قػةي باَيويَعي ئيَطاْييةوة ئةَة زياض بوو نة ٖةتا ئيَػتا 
ييصْةي بةزوازاضووٕ ْةْيَطزضاوةة بؤية بةخيَطايي جةخت زةنةَةةوة يةغةةض ٖةَيبةصاضزْي    

تا ثاَيثؿيت قػةنةَإ بيَتة ذةيسةض ئةرةْسي ضةاوزيَطي بطووغةهةى   ييصْة و ْاضزْي ٖة
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ثيَؿوو زوو جاض ية ثًةي باَيويَعي تاضاْسا بووة و ئاطازاضي باضوزؤخةنةيةة بةتةواوي يةةو  
وةتة طةضِاوةتةوةة تواْاي باؾي ٖةية ية ضِاثةضِاْسْي ئةو ئةضنةةة نةغةيَهى زى يةاوةضي    

جةْي وةنو نؤَيػرتا يإ ْيَطزة )ثايةيةني ْيَعيهةة يةة    بيَت ية اليةٕ بةضِيَوةبةضايةتيي
غهطتيَط. و.( ئاَاشةي بؤ بهطيَتة نةَاٍ ئةرةْسي نة زويَينَ بة َوتةغةةضِي ي عةةَاضة   
زاَةظضاوة نؤَيػرتاي زووةّ بيَتة ئةضني بةزوازاضووْيإ غطيَتة ئةغتؤة ئةطةةض وةنةو   

ة يةة ْةٖيَؿةتين بهطيَةت و ٖةةَوو     زةَيئَ زةغتسضيَصي ية غٓووضي ئيَطاْةي ٖةةبوو ثةية   
ضِيَوؾويَين ثيَويػت بططْة بةضة ئةةوضاقي غةهاةيإ بةسضيَيتَ و بةةظوويي بؤيةإ ضِةواْةة       
بهطيَتة ٖةضوةٖا بطِياض بيَت ئةو زواْة َووضةي َةةئُووضي ثؿةهٓةضي يةنةةّ و زووةّ    

ةأل وةضبطةةطٕة ئةواْةةةي زةْيَةةطزضئَ بةةؤ زةيةةةضي ئةةةْازؤأل َووضةةةيإ بةةسضيَيتَ يةطةة    
ثيَويػتييةناْي غةرةض و خةضجي ْائاغايي... ية ٖةَوو ذاَيةتيَو رةضَإ بؤ ذةةظضةتي  

 طةوضةَإ وةيي ئةَطة.

 ( 1881ي ناْووْي زووةَي 2) 96ي ناْووْي يةنةَي غاَيي 21و  98غةرةضى غاَيي 
 َؤضي ئةْساَاْي ئةدمووَةْي بطيهاضةنإ                           

 
 ي ضاوزيَطى جةْطى:بةضِيَوةبةضايةتي

وةةَي بطووغهةي ٖاتوو بؤ َةقاَي ثايةزاضتإ بةضظ زةنةيٓةوة نة ية زةوَيةط 
ْاريع ثاؾا َوؾريييةي يةؾهطي ٖوَايوْيي ضواضةَةوة ٖاتووة و يةو زةيةضةٕ نة 
ظاْياضي ؾابةْسةضي تةوضيَعي تياية بةوةي زةوَيةتي ضِووغيا يةؾهطي بؤ ْةخحةوإ و 

ووةة ٖؤي ئةَة و ئةْساظةي غةضباظإ.... رةضَإ بؤ ذةظضةتي وةيي غٓووض ضِةواْة نطز
 ئةَطة 
 ( 1881ي ناْووْي زووةَي 2) 296ي ناْووْي يةنةَي غاَيي15و  98ي َوذةضِةَي غاَيي24
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ي 1) 96ي ناْووْي يةنةَي غاَيي 14وةةَي ئةو بطووغهةي نة ية ضِيَهةوتى 
 :اتووة( بؤضاوزيَطى جةْطى 1881ٖناْووْي زووةَي 

 ية َوذةَةز ْاريع ثاؾا َوؾريييةي يةؾهطي ضواضةَي ٖوَايوْي ية وإ :
ية ئاناَي بتوبووْةوةي ٖةوَاَيي ْاضزْي ٖيَعي طةوضةي غةضباظي زةوَيةتي ضِووغيا بؤ 
ْةخحةوإ و غةض غٓووض ثطغياضّ ية نوْػوَيي جيَطريي ئةةو زةوَيةتةة نةطز يةة تةةوضيَع      

وةةَةي زاَةةوة بةؤ ثاضاغةتين غةٓووضةة يةة ْاَةةي         يةغةض ٖؤي ْاضزْي ئةو ٖيَةعةة 
ئةةةوة ضِووٕ  96ي تؿةةطيين زووةَةةي غةةاَيي 26ؾةةابةْسةضييةي تةةةوضيَع بةةة ضِيَهةةةوتي 

نطاوةتةوة نة ية زواي زواغؤضاغ و طويَبيػنت زةضنةوتووة ئةو ٖيَعة بطيتيية يةة ضةواضزة   
 تابووض و زوو بةتاضييةتي تؤوة تهاية بةزوازاضووٕ.

  
ةضي غةضؤنايةتيي وةظيطإ ةة شووضي بطووغهةنإبةضِيَوةب  

 وةةَي بطووغهةي ٖاتوو بؤ َةقاَي غةزاضةتي غاَي ية وياليةتي واْةوة:
يةة ْاَةيةنةسا    96ي تؿطيين زووةَةي غةاَيي   26ؾابةْسةضي تةوضيَع بة ضِيَهةوتي  

وغةيا  ئاطازاضي نطزئ نة بة ٖؤي بةزوازاضووٕ و طويَبيػيت ئةّ زوايية زةضنةةوتووة ضِو 
ٖيَعيَهي غةضباظيي طةوضةي ْاضزووة بؤ ْةخحةوإ و غةض غٓووضة ية وةةَةي ثطغةياضيَو   
نوْػوَيي ضِووغى ية تةوضيَع يةغةض ٖؤناضي ئةو ٖيَعة وتي بؤ ثاضاغتين غٓووض ٖاتووة و 

 بطيتيية ية ضواضزة تابووض و زوو تيثى تؤو. 
 96ى ناْووْى يةنةَى غاَيى 14              

                  ذةغةٕ                  

 
نؤْووغي ئاَازةنطاو و ثاؾبةْسةناْي ية اليةةٕ ئةدمووَةةْي بطيهاضةنةإ يةغةةض      

بةزوازاضووٕ و تويَصيٓةوة ية غهاةي زةوَيةةتي ئيَةطإ بؤتةإ بةةضظ زةنةيٓةةوةة يةغةةض       
اليةْططاْية  جووةْةوة و ناضي ياخيطةضايي و ٖةَيطةضِاْةوة بة ٖاْساْي ؾيَذ عوبيَسيال و

ْاظيطي ضِابطزووي ثؤغتة ذةيسةض ئةرةْسي و نةَاٍ ئةرةْسي َوتةغةةضي ي عةةَاضة بةة    
غي ةتي نؤَيػريي يةنةّ و زووةّ بة ياوةضيي ثياويَهي ؾايػةتة يةة بةضِيَوةبةضايةةتيي    
غةضباظي زاْطإ بطٔ بؤ بةزوازاضووٕة ئةطةض الي ئيَُةوة بة واقيع غٓووض بةظاْسٕ ٖةبوو 
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ٔة يةطةأل ئةوةي ثةيوةغةتة بةةو نةاضةوةة ئةةّ ِضووْهطزْةوةيةةَإ زةضنةطز بةؤ        ْةيٗيًََ
 جيَبةجيَهطزْي ئريازةي غوْين بةضِيَع يةو باضةيةوة.

 (1881ي ناْووْي يةنةَي 2) 96ي ناْووْي يةنةَي غاَيي 21و  98غةرةضي غاَيي 
                                      غةةةةةةعيس                 

 
Y.A. Res 1297-12-7 

H-2053  

 ويَٓةي بريخةضةوةي ْةظاضةط:   
بايةخي غرتاتيصيي زةيةضي وإ و ٖةناضي الي َوقاَي باةتإ ؾةاضاوة ْييةةة ئةةّ     

بايةخة بة ٖؤي ئةو ططشييةي ئيَػتا ية ئيَطإ ٖةيةة ظؤض ظيةازى نةطزووةة ظؤض ثيَويػةتة     
و ضِيَططتٔ ية غٓووضبةظاْسٕ و ئاشاوةي غووض بووٕ يةغةض ئاغايـ و زَيٓيايي يةو ْاوضاْة 

ٖؤظة نوضزةنإ ية َوَتةيةناتي ئيَطاْي ية غٓووضي خاْةقوة ضوْهة زةوَيةط ية ئاغيت 
ثيَويػتسا ْييةة َوؾريييةي يةؾهطي ضواضةَي ٖوَايوْي بة ٖؤي بايةخي ئةةو ئةضنةة   

ازةتي رةةضيل  يةطةأل ْةظاضةتي جةْطي بةضِيَع بة طودماوي زةبيٓو غةضؤني ئةةضنإ غةةع  
ْاريع ثاؾا َوؾريييةي يةؾهطي ٖوَايوْي ْاوبطاو بة ضِةظاَةْسيي َةقاَي باة بةؤ ئةةّ   
ئةضنة زابٓطيَتة ئةّ بريخةضةوةَإ زةضنطز بؤ جيَبةجيَهطزْي ئريازةي غوْين بةةضِيَع يةةو   

 باضةيةوة. 

 (1880ي تؿطيين زووةَي 10) 96ي تؿطيين يةنةَي غاَيي 29وة  97غاَيي  ذي احلجةيي 7
 ويَٓةنة وةنو خؤي             

 
 

Irade Dahiliye 
69691  

ئريازةي غوْين غوَيتاْي ْووغطاويَهي ٖوَايوْي زةضنطزووة يةغةض ضِةظاَةْةسي بةؤ    
ناَيٌ بةط بؤ ئةضنيَهي تايبةتي ية وإ نة ذةغةةٕ ئةرةْةسي ئةْةساَي ئةدمووَةةْي     

ةز ئةرةْسي بةضِيَوةبةةضي ثيَؿةووي   ئيساضةي وياليةتي وإ بة جيانةضةوةي ثًة زووة ئةمح
ؾةَاْؼ بة ثًة غيَ بهطيَتة قائُكاَي قةظاي نواضة عومسإ ئا ةا يوظباؾةي ظةبتييةةي    
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ثيازة ية وياليةتي وإ و غاَي َةجيسيية ثًة ثيَٓحي بسضيَيتَ و بطواظضيَتةوة بؤ َوغة   
سيال بؤ رةضَاْسةي يةنةي غةواضةة نةتيبةةي ظةبةيت وإ ضةوْهة يةاوةضي ؾةيَذ عوبيَة       

ئةرةْسي زةناط ية ناتي طواغتٓةوةي بةؤ َوغة  و بةؤ خعَةةتي بةاف و ئةَةنةساضي       
 يةطةَييساة رةضَإ بؤ ذةظضةتي وةيي ئةَطة.

  ( 1882ناْووْي يةنةَي غايي 30) 98ي ناْووْي يةنةَي غاَيي 18و  300ي غةرةضي غاَيى 19

                                                 عةةةةةيةةي ضِةظا           
 
 
 
 
 

Y.MTV.114/3/ 
 بطووغهة 

 ية زةضويَـ ثاؾا ياوةضى بةضِيَع بؤ طةوضةَإ غوَيتإ:
بةزار و ثةشاضةيةنى ظؤضةوة ظاْيوَة نة ٖةْسىَ ية خطاثةناضإ وايإ ييَ نطزووّ وةى 
ٓس ئاَادميَو بة ناضّ بٗيَٓٔ بؤ بطةوزإ بة َةبةغتةناْيإة َٔ زَيٓياط زةنةَةوة و غويَ

زةخؤّ نة َٔ يةغةض ثةميإ و بةَييَٓى خةؤّ بةةضزةواَِ يةة ثؿةتطرييهطزْي خةةرةةتى      
بةضِيَعتإ ية )ئةغتاْة( وة ئةو ؾتة ٖةَيبةغرتاواْة ٖةَوويإ ية ئةةدماَى ضِم و نيٓةة و   
بةخيًييةوةٕة َٔ ئاَازةّ بة جيَبةجيَهطزْى ٖةض بطِياضيَو نة ية زةغةةةتى غةوْٓييةوة   

َازةّ خؤّ ٖةَوو ئةْساَاْى َاَيةوة و خاْةوازةنةّ بهةّ بة قوضباْى يةة  زةضبطيَت وة ئا
ضِيَى بةضِيَعتاْسا وة ٖةضوةٖا غويَٓس زةخؤّ نة ٖةَو ناتيَو ئاَةازةّ بةؤ ضِووْهطزْةةوةى    

 ئةو ضِاغتياْة بة تيَط و تةغةىل.
 310ى ناْووْى يةنةَى غاَيى 3

 َةمحوز حافز
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 بةدرخاٌ بةط( )بةَلطةىامةكاٌ لةصةر جووآلىةوةى

 
Irade Mesail –I Muhimme 1235 

 زةضخػتةيةى ية َٓى بيَسةغةةتةوة بؤ َةقاَى ضاوزيَطى باة:

ثيَويػتى بة ضِووْهطزْةوة ْيية الى بةضِيَعتإة ثيَـ ئةوةى نؤتةايي بةةو بةاضططشى و    
وضةةية  ٖاتوٖووتة بٗيَٓطيَت نة يةو ْاوضاْةزا ضِووي زاة غيَ ية نةغة ْاوزاضةناْى ئةو ْا

باْي نطإ و بؤيإ زةضنةوط ئةوة ية زةغةةتى غوْٓييةوة زةضْةضووة وة ضِوومن نةطزةوة  
ية زووْاَةنةى نة ثيَؿرت بؤ بةضِيَعتامن ْاضزٕ نة ئةوإ ٖةَإ ؾةت زووبةاضة زةنةْةةوة    
وةى ؾيَوةى ثيَؿوو يةطةٍَ بةَييَٓساْيإ بة ْاضزْى ٖةْسىَ نةغى ْاوزاض بؤ الَإ نةة يةة   

ا خةَيهى ؾةضععإ و خةَيهى ئاغايي ْاوضةنةى تيَسابوو بةة غةووض بةووٕ يةغةةض     ْاوياْس
ذى (ى 20جيَبةجيَهطزْى خواغتى غوْٓييةنإ يةة َةاوةى ضةٌ ضِؤشزا نةة يةة ضِؤشى )     

 زةغت ثيَسةناط.احلجةوه 
وة بيػت ضِؤش بةغةض ْاَةنااسا ضِؤيؿنت ٖةتا ئيَػةتا ٖةيض وةةَيَهيةإ ْةةبوو نةة      

هة طويَطِايةَيييإ ْييةة بؤية ؾةايةْى ئةةوةٕ غةعا بةسضئَ وة زاوا يةة      زةضنةوط ئةو خةَي
 بةضِيَعتإ زةنةٕ بة رةضَاْهطزٕ بةوةى نة ثيَويػتة بهطيَت.

ئةو ْاَةيةى نة وةى وةةَى زوو ْاَةنةى َٔ ٖاتووة زةمةَة بةضزةغتتإ ية طةٍَ 
ثيَطى و بةضزةواّ زةبٔ بتونطزْةوةى ئةوةى نة ثيَؿرت زةياْهطزة يةغةض غوضبووٕ ية غةض

يةغةضىة ئةَةةف واَةإ ييَةسةناط نةة جةةخت يةغةةض تةةََيهطزْيإ بهةيٓةةوة وة         
زوانةوتٔ ية جيَبةجيَهطزْى ئةوةى نة ثيَويػتة بهطيَتة زةبيَتة ٖؤى تةؾةْةنطزْى ئةةو  
باضوزؤخةةة يةةة ؾةةويَٓةناْى زيةةـ وة يةةة بةضشةوةْةةسيى باضوزؤخةنةزايةةة نةةة بةةةضِيَعتإ 

ضنةٕ بة جيَبةجيَهطزْى ئةوةى نة ية يازاؾتٓاَةنةزا ٖاتووة... رةَإ بةؤ  رةضَاْيَو زة
 ذةظضةتى وةىل ئةَطة.

 42ى ؾةعباْى غاَيى 8
 رةَاْسةى ئةضظضِؤّ: ئةغعةز ثاؾا
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 زةضخػتةنةى َٓى بيَسةغتط بؤ بةضِيَعتإ:
ؾاضاوة ْيية الى بةِضيَعتإ نة يةة ِضَيطةةى البةطزٕ و ْةَٖيؿةتٓى ئةةو ططرتةةى نةة        

وةيةى ثيَـ ئيَػتا ية ْيَوإ خةَيهى )وإ( و قةظاناْسا ضِووي زاة ٖيض نةَتةضخةةَيِ  َا
ية ناضةنةَسا ْةنطزووةة ية ئاَؤشطاضى و تطغاْسٕة بةةةّ َػةتةرا بةةط نةة خةةَيهى      
)وإ( بوو وة خإ َةةمحوز و ْةووضةة بةةط ئةةَريى ٖةةناضى و نةغةاْى تةطيـ نةة         

ٍَ بةسضخإ بةةط يةة غةةض غةضثَيطةيهطزْى        ْاوةناْيإ ْاغطاوة ضِيَو نةةوتبووٕ   يةة طةة
زةغةةتى غوْٓىة ئةواْة ئاَؤشطاضى بة ٖيض ؾيَوةيو ناضيةإ تةيَ ْانةاط وة ؾةتيَهى     
ضِووْةةة ئةةةوإ زةضضةةووٕ يةةة طويَطِايةةةَييى طةوضةنةةةيإ وة طةيؿةةتووْةتة ضةةًَةثؤثة يةةة  

ةتواْطيَت ٖيَعى ظؤضةًَيَ غةضثيَطيهطزْساة بؤية بة ثيَى ياغا ؾايةْى غعازأْ وة ئةطةض ْ
ية زشيإ بةناض بٗيَٓطيَت بؤ طيَطِاْةوةيإ بؤ باظْةى طويَطِايةَيى و ًَهةضىة بة ئاَؤشطاضى 
ناضَيهى ضاوةِضوإ ْةةنطاوة وة ٖةةضوةٖا ييَبوضزْيةإ يةإ زوانةةوتٔ يةة تةةََيهطزْيإ        

ةبيَتةةوة يةة   غةضزةنيَؿىَ بةؤ ظةضةض و خطاثةيةةنى ظؤض يةةو ْاوضةاْةزاة بةةَيهو بةتو ز      
 ْاوضةناْى تطيؿسا.

وة بة تيَطِواْيين ئةوةى بةناضٖيَٓاْى ٖيَةعى ظؤضةًَةىَ بةة ؾةيَواظيَهى طودمةاو ضِيَةى       
تيَسةضيَت وة ضِوومن نطزؤتةوة يةوةى نة بة خةياَيُسا ٖاتووة يةةو ضِيَوؾةويَٓةى نةة بةةف     

ة ْةاوةضِؤنى  بةف يةو زوو ْووغطاوةى نة بؤ ثايةبةضظّ ْاضز وة بة ٖؤى ضاوخؿةاْسْى بة  
ْووغطاوةنة )ْاَةنة(َسا بة طودماوى ْاظامن بؤ ئيَطة بٗيَٓطيَت تا ئةةوةى ييَةطة ضِووي زاوة   
يةوىَ زووباضة ْةبيَتةوة وة ضِيَوؾويَٓى ثيَويػت بطرييَتةبةةض ٖةةضوةى يةة بةيآْاَةنةةزا     

يَتة  ٖاتووةة يا بة ثيَى ئةو رةضَاْةى نة يةَباضةيةوة ية زةغةةتى غوْٓييةوة زةضزةضة 
ئةوةى ييَطةزا ططيٓطة ئةدماّ بسضيَت ناضى تةَيَهطزْياْة بة بةناضٖيَٓاْى ٖيَعى غةضباظى 
زش بة خةَيهى ْاوبطاو و بةزضخإ بةطة ئةةو نةاضةف ثيَويػةتة يةة ئَيػةتاوة نةاضى بةؤ        
بهطيَتة ضوْهة زواخػتٓى ؾتى زى ييَ زةنةويَتةوةة تهاية ططيٓطى بةو رةضَاْة بةسةٕ  

غوْٓييةوة زةضزةضيَت زةضباضةى ئةدماَساْي ئةّ ناضة ية َاوةيةنى ظؤض  نة ية زةغةةتى
 نوضتسا... رةضَإ بؤ ذةظضةتى وةىل ئةَطة.

 42ى غةرةضى غاَيى 25
 



 75 

 
))ويَٓةى ئةو ْاَةيةى نة ية نوْػوَيى ئيٓطًيعزا ية َوغًَةوة ٖاتووة بؤ غةراضةتى 

 زا((:1846ى ئةيًووىل غاَيى 19ئيٓطًيع ية ضِيَهةوتي 
ةرريى بةضِيَعى ئاطازاض نطزةوة يةوةى نة زةتطغيَت ئةو زوو)ْػتوضة(ى نة ية قةظاى غ

( ْيؿتةجيَبووٕ ضِووبةضِووى َةتطغى ببٓةوةة نة ئةو ؾويَٓة غةةض بةة ْةووضةة    طنجوى  )
بةط بوو وة ثاؾإ ضِازةغتى بةضزخاْى نةطزٕة بةةزضخاْيـ ْةاضزْى بةؤ نوؾةتاضطةيةى      

( زضوغت نطابووة ئةةو زوو )ْػةتوضة(يإ   توةيارى ْى )خطاثرت يةوةى نة بؤ َةغيرييةنا
ئاطازاض نطزةوة نة زةنةوْة ْيَو ئةو ضِووزاوةوةة بةزضخإ ٖيض زيًيَو ية ئيَػةتاوة ئةاظاز   

ئةو غةضقاٍَ بوو بة نؤنطزْةوةى  (16)ْاناط و َٓساٍَ و ثياو و شٕ بة بىَ جياواظى زةنوشيَ
ييةنإ بةَةة نةوتٓةة زَيةةضِاونىَ و    غةضباظةناْى و زابيٓهطزْى خؤضاى بؤيةإة َةغةير  

 تطغيَهى ظؤضةوةة بة ؾيَوةيةى ٖةَوويإ ئاَازة بووٕ بطٓة ْيَو خانى ئيَطاْةوة.
ثاؾا( بهةٕ و ْاضزيإ بؤ َوغٌَ  تةيارية غةضةتاى ناضةنةزا ويػتيإ ثاضيَعطاضى ية )

نطيَةت يةة   ية طةٍَ قةؾة و ضِاٖيب و ثياويَهى زىة  بةةّ ْةطةيؿتٓة جةىَة واطوَةإ زة  
ضِيَطازا يةْيَوضووبٔة يإ طةضِابٓةوة زواى ئةوةى نة ظاْيوياْة ْاوضةى )ضِيَهةوتي( زةغتى 
بةغةضزا طرياوةة ئةو ثياوة خطاثةى نة بة )عةبسويػةَةز بةط( ْاغةطابووة يةة ضِووزاضى   

(زا ْاوباْطى زةضنطزبووة ية طةٍَ نوضزةنإ ٖةغتا بة غةةضبطِيٓى ٖةةَوو ئةةو    تةيارى)
ض(ياْةى نة بة ظةوييةناْياْسا بةضةو َوغٌَ زةضووٕة ٖةض زويَٓىَ غةز نةغةيإ ىلَ  )ْػتو

نوؾنتة ئةجماضةيإ ٖةَوو غةضنطزةنإ ية ْاوضةنةزا ْانؤى بووٕ نةوا ئةو ٖيَطؾةى نة 
بطِياضزضابوو زش بة )ْػتوض(يةنإ بهطيَت ظؤض طةوضةتط زةبيَت ية ٖيَطؾى ثيَؿرتة يةة طةةٍَ   

وضزةنإ يةغةضووى ٖةَووؾياْةوة )بسضخإ بةةط و ْةوضةة بةةط و    ئةوةؾسا غةضنطزة ن
                                                           

ْياْى بةضاَبةةض َةغةيرييةنإ ثةةيطِةو نةطزة تائةةو ناتةةى       بةزضخإ ثاؾا َاَةَيةيةةنى ظؤض ْةةضَو   (16)
زةوَيةتاْى ضِؤشئاوا يةثيَٓاو ثاضاغتٓى بةضشةوةْسيى خؤيةإ يةة ضواضضةَيوةى زةوَيةةتى عومساْيةسا زةغةتيإ يةة        
ناضوباضى ئةو زةوَيةتةة وةضزا و زشى بةةزضخإ نةوتٓةة ٖاْةساْى َةغةيرييةنإة ئيٓحةا ئةةو َةرية نةوضزة          

سوعدى عماواه وتوتوكو دىراسوواه واية ايوة العماامًوةو ة  عوة        ضاَبةضيإ طؤضِىة بطِواْةة:  ٖةَيويَػتى بة
جلًلوك جلًوو وايخوتوهو احلتدوة الةتايوة فوك        ؛215و  213و صو  2002خامكو ال  عوة ايو،و اووى و   

 . و.20و ص1992العصت احلديثو ت.ع دى حاجكو اار التازىو ال  عة ايو،و بريوتو 
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عةبسويػةَةز بةط( ية ْيَو خؤياْسا ْةانؤى بةووٕة ٖةيض تيَطةيؿةتٓيَو يةة ْيَواْياْةسا       
ْةبووة زوو نةؽ ية ْيَوياْسا نة بة ثياو ضاى زازةْطإ ئةواْيـ )ؾيَذ حمةَةز َوغًَى و 

نة واظ ية نيَبةةضنىَ و ْةانؤنيى ْيَواْيةإ     ؾيَذ يوغ ى ظاخؤيي( بووٕ زاوايإ ييَ نطزٕ
بٗيَٓٔ و ية طةٍَ بةزضخإ بةط يةى بططٕ تا َةغيرييةنإ يةْيَو بةضٕ وة ئةوإ زةتوأْ 

 تةةياض زواى نؤتاييٗيَٓإ بةو ناضة ططيٓطة بطةضِيَٓةوة غةض باضى ثيَؿوويإة ناتيَ نةة ) 
تة ْيَو َةغةيرييةناْةوةة  ثاؾا( بيػتى نة عةبسويػةَةز بةط ئاشاوة و ْانؤنى خػتؤ

ؾيَذ حمةَةزى ْاضز بؤ )ضِيَهةوتي( نة ئاَازة بيَةت بةؤ ئاؾةتةوايية ئةةّ نةاضةى ؾةيَذ       
 ْاضِةظايي ظؤضى ييَ نةوتةوة.

نوضزةنإ ٖةَوو ؾيَواظيَهى غتةّ و ظؤضزاضييةإ زشى َةغةيرييةنإ ئةةدماّ زةزاة    
باد بياْبةخؿيَت بة ٖؤى ئةو ٖاوناط زةوَيةتى عومساْى بةَييَٓى بة َةغيرييةنإ زا ية 

ظةضةض و ظياْةى نة يةو غاَيةزا تووؾى ٖاتووٕة نة زوو جاض غةضاْةيإ زابووة جاضيَو بة 
بةزضخإ بةطة جةاضَيهيـ بةة ْةووضةة بةةطة ثاؾةإ زةغةتسضيَصى ٖةؤظة زِضْةسةنإ و         

ثاؾةا   تةياضزةغتسضيَصييةناْى جةْطى ضِيَهةوتي ؾويَٓةواضى خطاثى ييَ نةوتةوةة ناتيَو 
بةّ باضوزؤخةى ظاْى ْاَةيةنى بة ثةيةى ْاضز بةؤ بةةزضخإ بةةطة رةةضَاْى نةطز بةة       
البطزْى ئةو ظوَيِ و ظؤضييةى نة ية غةض َةغيرييةنإ بوو وة ْاضزى بةؤ ضِيَهةةوتي نةة    
ئةمحةةز بةةط يةةو رةضَاْطةيةة ناضَةْةس بةوو بةةوةى نةةوا ئةةو بةضثطغةة يةة ٖةةض             

ةض َةغيرييةى وة رةضَاْى نطز بة طةضِاْةةوةى ؾةيَذ   زةغتسضيَصييةى نة زةنطيَتةغةض ٖ
حمةَةز بؤ َوغٌَ و ئاطازاضنطزْةوةى ية غةةض ٖةَيػةونةوتةناْى وة توْةس بةوو يةغةةض      
ئةمحةز بةط نة ٖةغتيَت بة بةزوازاضووٕ ية بةاضوزؤخى طوْةسةنإ و ئاغةاييهطزْةوةى    

تطؽة ئةةَطِؤ ٖةةَوو   باضوزؤخى َةغيرييةنإ و خػتٓة ضِووى ناض و باضةناْيإ بة بيَ 
ئةو ؾويَٓاْةى نة َةغةيرييةناْى يةَئ غةةض بةة ٖةةناضئة نةة غةةض بةة وياليةةتى          
ئةضظضِؤَةة بةةّ ضةْس ظدمرية ضيايةنى طةوضة ية ْيَوإ اليةةْى باغةهطاو و ئةضظةضِؤَةسا    
ٖةيةة بؤ ئةوةى نة طةوضةتطئ زوشَٓةناْى )ْػتوضية(نإ يةةو ضةياياْةزا زةشيةٔة بةة     

و خطاثة ضِيَطاوبإ ية ناتى ؾةضِ و زةغتسضيَصى بؤ غةضيإ ْةاتوأْ ٖاْةا بةؤ    ٖؤى زووضى 
ئةضظضِؤّ بةضٕة بة ثيَطةواْةؾةوة ثيَوةْسييإ ية طةٍَ َوغةًَسا بةضزةواَةة و بةة جؤضيَةو     
زةتواْطيَت ٖةةَوو نةيوثةيةةناْيإ يةة َةاوةى ضةةْس ِضؤشَيهةسا بطوظاضيَتةةوة وة واىل        
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ياضَةتييإ بة ثيَى زاواى خؤيةإ بةؤ بٓيَطيَةتة يةة ثيَٓةاو       َوغًَيـ زةتواْيَت غةضباظ و
بةزيٗيَٓاْى ئاغايـ و َاْةوةى )ْػةتوضية(نإ زةتواْطيَةت ْاوضةةنةيإ بةة وياليةةتى      

 َوغًَةوة بًهيَٓٔ.
ٖةضوةٖا ثيَويػتة عةبسويػةَةز ئةو ثياواْةى يةغةض ؾيَوةى ٖةَيػونةوتى ٖةةضزوو  

ؾويَٓة وة ْابيَت بةزضخإ بةط زةغةةتى بةغةةض ئةةو   ؾيَدى ْاوبطاو زووض غطيَٓةوة يةو 
ؾويَٓاْةزا ٖةبيَتة ضوْهة بةزضخإ بةط بةو ٖيَع و زةغةةةتةى نةة ٖةيةةتى زةوَيةةتى     
عومساْى ية خؿتة بطزووةة يةطةٍَ ئةوةؾسا ْاوبطاو زشايةتيى ظؤضى نطاوةة بةةةّ ئةطةةض   

وغة ي ظاخؤييةة. و.( زووض   ئةو ؾيَداْة )َةبةغت ية ؾيَذ حمةَةزى َوغةًَى و ؾةيَذ ي  
غطيَٓةوة و ٖؤظةناْى )بٓياؾى و َعباضى( و ٖؤظة نوضزةناْى زى ٖاونةاضى بهةطئَ يةة    
اليةٕ زةوَيةتةوة زةتواْطيَت ْةاوبطاو زووضغطيَتةةوة بةؤ ْاوضةة ؾةاخاوييةنإة ٖةةضوةٖا       
)ْػتوضيية(نإ ية قةظاى تٓحةوّ و جيةٌ و بةاظ ضِاٖةاتووٕ يةغةةض ٖةةَيططتٓى ضةةى و        

واْطيَت ٖةةظاضإ نةغيؿةيإ يةيَ ضةةنساض بهطيَةت و بةةناض بٗيَٓةطَئ وة تةياضبةةط         زةت
َةبةغتى بوو ٖةغتيَت بة ٖةَيُةتيَو ية زواى جةشٕ ٖةةتا جعيةطةة ئوَيَةس زةنةطا نةة      
شَاضةيةنى ظؤض غةضباظى ية طةَيسا بيَت بؤ ئةوةى بةزضخإ بةط ْةتواْيَت ٖةغةتيَت بةة   

يإ ٖاوناضيى خإ َةةمحوز بهةاط يةة ناتيَهةسا نةة       ٖيض ناضيَو زش بة)ْػتوضيية(نإ
 ثاؾا ية ْاوضةنة ْةبيَت. تةياض
 

 
وةضطيَطِاْى ئةو ْاَةيةى نة ية نوْػوَيى زةوَيةتى ئيٓطًيعزا ية )ئةضظضِؤّ(ةوة 

 ى ؾوباتسا:25ٖاتووةة ية 
ية طةٍَ ئةو ثؤغتةزا ٖةظاض نيػة يةو غهة باؾة ْيَطزضا بؤ تةواونطزْى َووضةى  

ضباظاْةى نة ثيَيإ ْةزضاوة وة زةطوتطيَت ية ثؤغتةى زاٖاتووزا ٖةظاض نيػةى زى ئةو غة
يةو غهاْة )ئةقحة( زةْيَطزضيَتة ئةو )ئةقحاتا(ْةى نة ٖاتٔ بة تةواوى زابةف نطإ نة 
ٖةَوويإ يةو غهة باؾة ْويَياْة بووٕة ئةغعةز ثاؾا ئةو غهاْةى ْةطؤضِى ٖةض ية غةض 

ضِؤيؿت وة ٖةض وةنو خؤى ْاضزْى و بةضِيَي نطزٕ تا ْاوباْي و  ضِيَوؾويَٓى ناَيٌ ثاؾا
 ؾةضِةرةَةْسيى ظياتط بةزةغت بٗيَٓيَت.
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ية غةض ظاضى ٖةْسيَو نةؽ زةطوتطا نة غةيَ ٖةةظاض و ثيَٓحػةةز ئؤقحةةى زى يةة      
)غيواؽ و تةضابعوٕ(ةوة يةغةض بةضِيَهطزٕ بووٕة بة طةويَطةى ثيَؿةوو بؤَةإ زةضنةةوط     

غةضباظة بةضةو )وإ(ة ٖةتا ٖةْسىَ ية ٖةواَيةنإ زةَيئَ: ئةغةعةز ثاؾةا    ؾيَواظى ْاضزْى
خؤى زةبيَتة غةضؤنى ئةو غةضباظاْةة نةواتة ئةو غووزة ضيية نةة زةوَيةةط ضةاوةضِواْى    
زةناط ية بةضناضٖيَٓاْى ثياوى وا يةّ ناضةزاة ضوْهة ئةغعةز ثاؾا ٖيض ية ٖوْةضةناْى 

يَةةت غةةواضى وةخةةيـ بيَةةت بةةة ٖةةؤى ْةخؤؾةةى و  جةةةْي ْاظاْيَةةتة تةْاْةةةط ْاتواْ
 بةغاةضووْييةوةة بة نوضتى ئةو ثياوى غةضباظى ْيية.

وة ئةطةض بطوتطيَت غووز ية ناضى ضةانةخواظى و ؾةاضةظاييةنةى وةضبططيَةتة ئةةوا     
ٖةَيػونةوتةناْى ظؤض زووض بووٕ يةوةى نة ثياويَهى ضانةخواظ بيَتة ية طةةٍَ ئةوةؾةسا   

بري و ٖؤؾيؿيسا ظاٍَ ببووة واتة بري و ٖؤؾى الواظ بووة طوَامن وايةة  ثريييةنةؾى بةغةض 
بةناضٖيَٓاْى ثياوى وا يةّ ؾيَوةناضاْةزا ظةضةض و ظياْيَهى ظؤضتةطى زةبيَةت و ْاتواْطيَةت    
بطةئ بة ئاَاْخة بةةّ ئةطةض بةذطى ثاؾا غةضباظى تةواوى بسضيَتىَ و ضِيَطةةى تةةواوى   

ييَٗاتوويي و ئةو ؾاضةظاييةى نة ْاوباْطى ثيَ زةضنةطزووة   ثيَ بسضىَة بة ٖؤى ظيطةنى و
زةتواْيَت بةغةض ياخيبووةناْسا ظاٍَ بيَت و غةضبةخؤيي و ئاغايـ ية َاوةيةنى نةَةسا  
بةزي بٗيَٓيَت وة يةغةةض ظاضى خةةَيو زةطوتطيَةت يةة نؤؾةهى ثاؾةايةتييةوة غةةضباظ        

ٓيَطزضئَ بةؤ ئةدماَةساْى ناضةنةةة ئةةو     زةْيَطزضيَت بؤ طةٍَ ئةو غةضباظاْةى بطِياض زضاوة ب
ضِيَوؾويَٓة ظؤض طودماوةة ضوْهة ْاتواْطيَت َتُاْة بة ٖةَوو ئةو غةضباظاْة بهطيَت نة ية 

 وياليةط ْاويإ ْووغيوةة بؤى ٖةية ٖةْسيَهيإ ْةضٔ.
بتوبووْةوة و ظيازبووْى ٖةَيطةضِاْةوةناْى )وإ( ٖؤناضى نةَتةضخةَى بووةة ئةطةض 

ئةو غةضباظاْةى نة بطِياض بوو بيآْيَطٕ نةَرت بووٕ ية شَاضةى ثيَويػتة ٖيَةعى  شَاضةى 
ٖةَيطةضِاوةنإ ٖةض بةضةو ظيازى زةضيَت وة بري و بةاوةضِ و ئاَازةناضييةةناْى بةةزضخإ    
بةط و ؾةضيف بةطة ٖةض ضؤْيَو بيَت زَيٓيا بووئ نة ئةوإ ٖاوثةةميإ بةووٕ يةة طةةٍَ     

سا وة ٖةضزوونيإ خةَيهيإ ٖةَيسةْا بة ْٗيَٓى وة ئةطةةض )خةوا   ضةتة و غةضثيَطيهاضةناْ
ْةخواغتة( ٖةضؾتيَهيإ ٖةض ططرتيَو ية ضِيعى غةضباظإ و يةة ؾةيَواظى ْاضزْيةإ ضِووي    
زاباة ئةوا ٖةضزوو ْاوبطاو بة ئاؾهطا زةضووْة الى غتةَهاضةنإة ثؿتطويَدػتٓى ئةةو  

يَتة ٖةؤى بةةيةةنى طةةوضة بةؤىة بةةَيهو وا يةة       ٖةَيطةضِاْةواْة ية اليةٕ زةوَيةتةوة زةب



 79 

زةوَيةط زةنا نة ظؤض بة ْاضِةذةتى بةغةضياْسا ظاٍَ بيَتة ية طةٍَ تيَطووْى ثاضةيةنى ظؤض 
ية ٖةَيُةتةنةزاة ثيَويػتة ئةوةى زةيًَيَيت وا تةَاؾةاى ْةنةةى نةة جؤضيَةو بيَةت يةة       

و ئةْازؤَيسا بةو ؾيَوةية ْييةة   خةياٍَة يةبةض ئةوةى باضوزؤر ية ئةضَةْػتإ و نوضزغتإ
نة زةيبيةٓوة ضةوْهة ضةةْسئ ٖةؤظ و خيَةٌَ ٖةةٕ ئاَةازةٕ بةؤ نةاضى ئةاشاوةطيَِطى و           

 خطاثةناضى.
 

 ))بةَلطةىامةكاٌ لةصةر موصَل و صيحار((
 

DH.KMS.49-2-/23 
 ضاوزيَطى جةْطى:

 :334ى ئةيًووىل غاَيى5بؤ ثايةبةضظ غةضنطزةى غوثاى ؾةؾةّة 
ةضِيَعتإ و ثيَويػتييةناْى رةضَاْطةى باضى ئاغايية ئةوةيةة نةة بةة    يةغةض زاواى ب

ؾيَوةيةنى خيَطا ضاو بة ٖةَوو ئةو ناضاْةزا غؿةيَٓيٓةوة نةة يةة زيةواْى جةْطةسا بةة       
غةضنطزةناْى غثاضزووة وة زةضنطزْى رةضَاْى تايبةط يةَباضةيةةوةة قػةةى ثيَويػةت    

وةْسيساضٕ بة )زةغتبةغةضإ( بة ثيَى ياغةاة  ئةوةية نة نؤتايي بٗيَٓٔ بةو ناضاْةى نة ثيَ
زوانةوتٔ يةّ ناضةف زةبيَتة ٖؤى ظةضةض و ظوَيِ ية َارى ئةةو نةغةاْة وة ٖةوَيةسإ بةة     
ؾيَوةيةنى خيَطا بؤ ضاضةغةضنطزْى ئةو نيَؿاْة ثيَويػتةة ئةو نةغاْة باْي بهطئَ نةة  

ييةناْى ضِيَههدػةنتة  ثيَوةْسييإ بةّ ناضةوة ٖةيةة ئةوةف يةنيَهةة يةة نةاضة غةةضةن    
يةطةٍَ ئةوةزا ثيَويػتة ئةو ناضاْةى نة ثيَوةْسيساضٕ بة رةضَاْطةى باضى ئاغةايي ثةيَـ   
غطيَت بةغةض ناضةناْى زيساة ضوْهة ئةو ثؿتطويَدػتٓة نة ثيَةى ْاغةطاوٕ و ئيَػةتاف    
 ثيَى زةْاغطئَ ية غٓووضى خؤى زةضضووةة يةبةض ئةوة زةغتةى ييَهؤَييٓةةوة يةة زيةواْى   
جةْي زاواى ئةةو نةغةاْةى نةطز نةة ثَيؿةرت ْاوةناْيةإ ثَيؿةهةف نطابةووة ئيٓحةا          
بريخةضةوةيةنى زةضنطز بة زةغتبةغةضزاططتٓى ٖةَوو ئةو نةغاْةة بةةّ ٖيض نةاّ يةةو   
نةغاْة ْةْيَطإة ئةو طويَ ثيَٓةزاْةى رةضَاْطةى )زةضى( بةَيطةية يةغةض ئةوةى نة ئةو 

ضيَعيَةت وة ٖةةض بةة ٖةؤى ئةةو ثاضيَعطاضييةةوة ظؤضبةةى        رةضَاْطةية ئةةو نةغةاْة زةثا  
 ييَهؤَييٓةوةنإ ْةطةيؿتٓة ئةدماّ.
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بة ٖؤى بةضزةواَى ئةو باضوزؤخة و زووباضةبووْةوةىة بؤتة ٖؤى ئةوةى نة ناضوباضى 
رةضَاْطةى باضى ئاغايي بة تةواوى ثةى غاط و ئةطةضى ئةوةى ٖةبوو ناض بهاتة غةةض  

بؤية زةضنطزْى بطِياضى ثيَويػت يةَباضةيةةوة ثةيوةغةتة بةة     ئاغايـ و باضوزؤخى ؾاضة
 رةضَاْى غةضنطزةَإ.

 334ى ئةيًوويي غاَيى 15
 غةضؤنى رةضَاْطةى باضى جةْطى ية َوغٌَ
 بةنباؾي عومسإ ظةني

 
 
 

  ضاوزيَطى جةْطى:
 334ى ئةيًوويي غاَيى 7بؤ رةضَاْسةى غوثاى ٖوَايوْى ؾةؾةّة 

ية َاَةَيةى ئةو ْووغيٓاْةى نة خطاية ضِووة زواى ئةةوةى  ثيَوةْسييةى زةضزةنةويَت 
نة ية بةضِيَوةبةضى ثؤييؼ زاوا نطا نة زاوانطاو ئةمحةزى نوضى ذةغوٕ زةغتطري بهطيَةت  
وة بةْسنطزٕ بؤ َاوةى غاَييَوة نة ْاوبطاو بةثيَى غةضشَيَطى غةض بة رةضَاْطةى زةضنةة 

وبطاو وة رةضَاْطةنة ضِايطةياْس نة غةض بة ئيٓحا ييَهؤَييٓةوةَإ نطز ية رةضَاْطةى ْا
ئيَُة ْييةة بةةّ ييَهؤَييٓةوةناْى ثؤييؼ جاضيَهى زى جةختيإ نطزةوة يةغةةض ئةةوةى   
نةةة ْةةاوبطاو زةضنييةةة و بةةةضزةواّ خةةةضيهى ضِاييهطزْةةى ناضةناْييةةةتى و ئةةةوةى نةةة 

ةوةى نةةة رةضَاْطةةةى زةضى ضِايطةياْةةسووة ثيَطةةةواْةى ضِاغةةتييةة بةةة ضةةاو ثؤؾةةو يةة 
رةضَاْطةى زةضى ٖةغتاوة بة تؤَاضنطزْى نةغيَو ية غةضشَيَطييةنةيإ نةة رةةضَاْى   
زةغتطرينطزْى بةغةضزا زضاوةة بؤية وةةَةنةيإ يةغةض ئةوةى نة بة ؾيَوةيةنى ضِةمسى 
زةضنى ْيية ئةوة تاواْيَهى ياغاييةة ٖةضوةنو ضؤٕ ئةّ باضوزؤخة بة ظؤض ؾيَوةى جياواظ 

وةة تهاية رةضَاْيَو زةضبهةٕ بة جيَبةجيَهطزْى ضِيَوؾويَٓى ياغايي يةغةةض  زووباضة بؤتة
 ٖةَوو نةغيَو.

 34ى ئةيًوويي غاَيى 7
 : عومسإ ظةنيغةضؤنى زيواْى جةْي ية َوغٌَ
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 ضاوزيَطى جةْطى:
 334ى ئةيًوويي غاَيى 4بؤ غةضؤنايةتيى زيواْى جةْي 

اضإ ذػةو ئةوتطاقُي نةوضِى    طوَاْى تيَةسا ْييةة بةة ْةاضزْى ٖةضيةنةة يةة تاواْبة       
و عةيي نوضِى عاضف و ئةمحةزى نوضى َطاز نة ئةْساَى يةنةى زةضةنى  عةبسويًةتيف

بووٕ يةة زةضى وة ؾةاويـ ِضةؾةيس غةةضؤنى زةغةتةى زةضى بةؤ رةضَاْطةنةةَإ بةؤ         
وةةَساْةوةيإ يةغةض نوؾتٓى تؤريكى نوضِى غايف خةَيهى طوْسى تةعؿةيكةة يةة طةةٍَ    

 ئاطوغيتي 28ةى غةضؤنى تابوضى زةضى بة يازاؾتٓاَةيةى ية ضِيَهةوتي ئاطازاضنطزْةو
ة بةةةةّ ٖةةيض يةةةنيَو يةةةو تاواْباضاْةةةى ْةةةْاضزة ئةةةو غةةووض بةةوو يةةة   334غةةاَيى 

ى 6جيَبةجيَٓةنطزْى رةضَاْى زةغتطرينطزْى تاواْباض ذػئَ ئوتطاقُي نة ية ضِيَهةوتي 
زةضضوو و ْيَطزضا بؤ رةضَاْطةةى زةضىة   زا ية زازوةضى ييَهؤَييٓةوة334تةَووظى غاَيى 

بةةّ زووباضة غةضثيَطيى ياغايي نطز و جيَبةجيَى ْةنطز وة زويَٓىَ ؾاويـ ضِةؾيس ٖةاط  
بؤ رةضَاْطة بة بىَ ئةوةى نةغى ية طةَيسا بيَت نة يةنيَو بةوو يةة زاوانةطاوإة بةةةّ     

تة ظؤض جةةختيإ نةطزووة   بةثيَى ياغا وا ثيَويػت بوو نة يةطةٍَ ٖاوةَيةناْى ئاَازةبيَة 
يةغةض ئةوةى نة زةبىَ ٖاوةَيةناْى ية طةٍَ خؤيسا بٗيَٓيَتة بةةّ ضِؤيؿت و نةغيؿي يةة  

 طةٍَ خؤى ْةبطز.
رةضَاْطةى زةضى يةغةض نةَتةضخةَيى خؤى بةضزةواّ بوو ية ٖيَٓاْى خةَيوة يةبةض 

غتبةغةضزاططتٓى ئةةو  ئةوة ناضى ئةو ْووغطاواْة زوا نةوطة وةنو بةضِيَعتإ ئاطازاضٕ زة
بةْسنطاواْة بةضزةواّ زةبيَتة ئةو بةيآْاَةَإ ْووغيوة بةة َةبةغةتى ْةاضزْى ضِةؾةيس     
ؾاويـ و ٖاوةَيةناْى نة ْاويةإ يةة غةةضةوة ٖةاتووة و ْووغةيٓةوةى ْاوةناْيةإ يةة        
وةضةقةيةنى ٖاوثيَخ ية طةٍَ يازاؾتٓاَةنةزاة نة ضةْس جاض زاواَةإ نةطز بٗيَٓةطئَ بةؤ     

اْطةنةَإ وة ٖةضوةٖا ناضنطزٕ يةغةض ْاضزْى ضِاخةضى تؤريكى نوضى غايف )واتةة  رةضَ
ئةو ؾتةى نة ية غةضى نوشضاوة( نة خويَٓةنةى يةغةةض ضِشاوة و الى َوختةاضى )ضِيةـ    

 غثى(ى طوْسى تةعؿيكةية.
 غةضؤنى ييصْةى ييَهؤَييٓةوةى زيواْى جةْي

                       تاٖري 
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 ى:ضاوزيَطى جةْط
 ٖؤبةى زووةّ-رةضَاْطةى ثيَساويػتيية طؿتييةنإ

 :334ى ئةيًوويي غاَيى 16بؤ بةضِيَع وياليةتى َوغٌَ 
زةغةةتسضيَصييةناْى غةةٓحاض بةةؤ غةةةض ْةخؿةةةنااإ و ثيَوةْةةسيهطزْيإ يةةة طةةةٍَ    
زووشَٓةناْةةسا و ئةةةو باضوزؤخةةة غةةةضباظييةى ؾاضؤضةةهةنة وا ثيَويػةةت زةنةةاط نةةة  

غةضباظى ية غٓحاض زامبةظضيَتة ْاضزْى غةضؤنى نةتيبةةى غةواضةى   بةضِيَوةبةضايةتييةنى 
غي و يةى بةنباؾية ئيرباٖيِ بةط وةى غةضؤنى زةغتةنة وة زةغتةيةنى زيـ نة ية 
ٖةَوو ضو و تويَصةنإ ثَيهٗةاتووة بةؤ غةٓحاضة ئيٓحةا )بةؤظإ( ِضَيهدطاوَيهةى ؾةيَوة        

زٕ يةة وةتةنةةيإة ئةَةةف    غةضباظى زضوغت نطز ية غةٓحاضييةنإ بةؤ ثاضيَعطةاضيهط   
ضِيَططبوو ية ضووْى غووغةنةضاْى ئيٓطًيةع بةؤ ؾاضؤضةهةنة وة وةضططتٓةى اليةةْططيى      
غٓحاضييةنإ بؤ زةوَيةط و زةغتيإ زاية زةغتسضيَصيهطزٕ بؤ غةةض ْةخؿةةنااإ وة يةة    
ناتى ثيَويػتسا غووز ية تابوضى زةضى ية غٓحاض وةضزةططئ بؤ ثاضيَعطاضيهطزٕ يةة وةط  
و ضِيَططى ية ضاالنيى ٖةواَيطريىة غٓحاضييةنإ ئةو خطاثةناضييةةي ضِابةطزوو ٖةةَووى    
زةطيَطِْةوة بؤ خطاثى ية بةضِيَوةبطزْى زةغةةةتساة ئةةّ ضِاغةتييةف بةة بةَيطةة ضِووزاو و      
ضِاغتةقيٓة زةغةمليَٓٔ وة تيَطِواْو و اليةْططيى باؾى غٓحاضييةنإ بؤ زةوَيةط واي نةطز  

اياغايي ية طةَيياْسا ْةجووَييَٓةوة و زةغةةةط بةة خةطاو بةناضْةةٖيَٓٔ يةة      بة ؾيَوةى ْ
طةَيياْساة ئةوةف ثيَوةْسيساض بوو بة باضوزؤخى جةْطى وة َةٔ ضِاظى ْةيِ نةة غةةضؤنى     
زةغتة زةغت ية ناضوباضى ئاغايي و َةةزةْى وةضبةساطة بةةةّ ئةطةةض ناضَةْةسةناْى      

ى يةة ناضةنةإة ئةةو ناتةة ثيَويػةتة يةغةةضى       زةوَيةط زةغةةط بةناضبٗيَٓٔ بؤ ضِيَطةط 
ئاَؤشطاضى باؾيإ بهاطة ئةطةض ئاَؤشطاضيى غةووزى ْةةبووة ئةةو ناتةة ئوَيَةسةواضّ      
ٖةغةةنت بةةة ئاطازاضنطزْةةةوةى ثيَويػةةت نةةة قائُكةةاّ و بةضثطغةةةناْى زى و زةغةةتة   
 غةضباظييةنة ثيَهةوة ٖاوناضى يةى بهةٕ و ٖةَوو ناضة غةةضباظى و َةزةْييةةنإ بةة   
يةنةوة ضِايي بهةٕة بةةّ ية ضِؤشاْةى زاٖةاتووزا زةضنةةوط نةة ئةةو بةضِيَوةبةضايةتييةة       
ْاتواْيَت ناضةنإ وةى ثيَويػت ضِايي بهاطة ئةو ناتةة ْاضةاض زةبةو بةؤ زاَةظضاْةسْى      

 بةضِيَوةبةضايةتيى غةضباظى تةواو يةوىَ.
 رةضَاْسةى غوثاى ؾةؾةّ/ عًى ئيَرػإ



 83 

 ضاوزيَطى جةْطى:
 1/9/34ؾوعبةى غيَيةّ  –ةى ثيَساويػتيية طؿتييةنإ رةضَاْط

 بؤ َةقاَى ذةظضةتى رةضَاْسة:
ناضوباضةناْى زةوَيةط ية ْيَو وياليةتى َوغةًَسا بةة ؾةيَوةيةنى ظؤض خةطاو بةةضيَوة      
زةضٔ وة تاةٕ و زظى ضِؤشبةضِؤش ثةضة زةغيَٓيَتة ئةو باضوزؤخة ية غاَيى ضِابةطزووزا بةووة   

نةؽ يةغةض ؾةقاَةنإة ْةَاْتواْى ٖيض ؾتيَو ية بةضاَبةض ئةو ٖؤى َطزْى ٖةظاضإ 
بةة و ططرتةزا بهةئ وة ناضيطةضييةنى ظؤض خطاثى يةغةض زةضوواإ ٖةةبووة ٖةَيؿةة   
ْةرطيُٓإ ية اليةٕ خةَيهةوة ييَ زةنطا وة ْةَاْتواْى ٖاوناضيى ضِؤَيةنااإ بهةئ و ئةو 

و ضةٓطى ضةةْس نةغةاْيَو تةا بةةضزةواّ يةة       َاٍَ و زاضايية طؿةتييةف ضةووة طريرةإ    
خؤؾطةظةضاْيسا بصئة ْةخؿةضِيَى وياليةةط ئةةجماضةف زووبةاضة بةووةوة تةاوةنو ئيَُةة       
ئاطازاض بو يةةوةى نةة يةة غةاَيى ضِابةطزووزا ِضووي زاوةة ناضيطةةضيى ئةةو بةةيةة بةة          

 اإ.ئاؾهطايي يةغةض غوثانةمشإ زياضبوو و بووة ٖؤى َطزْى ظؤضبةي غةضباظةنا
ٖةواَيى طةيؿتٓى غةضؤى بؤ َوغٌَ ٖيواى شياْى بؤ ظؤضبةي غتةًَيَهطاوإ طيَطِايةوة 
وة َصزةى ثيَسإ بة طيَطِاْةوةى شياْيَهى خؤف وة ظؤضبةةي خةةَيهى خؤؾةراَييى خؤيةإ     
زةضبطِى بة ضووْة شيَط زةغةةتى غةضؤى بة ئوَيَسى ضةغثاْسْى زازطةضية ٖةةض بؤيةةف   

يَٓطِيَصييإ ئةدماّ زابوو غةضقاٍَ بووٕ بؤ طةضِإ بة زواى جيَطةيةنسا نة ئةواْةى تاوإ و خو
خؤياْى ييَ بؿاضْةوة وة ٖةْسىَ ية خةَيهى ئاَازةيي خؤيإ زةضبطِى بةة غةةملاْسْى ئةةو    
ضِاغتيياْة بة بةَيطةوةة ئةَاْةةف ٖةْةسَى يةةو ضِاغةتيياْةٕ نةة ثيَيةإ زاّة ئَيػةتاف        

 ّة يةَاْة:ثيَؿهةف بة بةضِيَعتاْى زةنة
ئةرةْسى  ئةْاغتوؽخطاثةناضى ية ظةوى زةيةنسا: ثؿهٓةضى قةظاى طؿتىة  (1)

و )زاووز يوغ انى ئةرةْسى َوغًَى( ئاَازةبووٕ ٖةَوو ئةةو بةَيطةة خطاثاْةةى الياْةة     
 بياخنةْةضِوو.

وةةَةةى يوظباؾةةىة َةةةمحوز ئةرةْةةسى رةضَاْةةسةى غةةوثاى غواضضةةانإ    (2)
ئةرةْسى( بة نطِئ  ْةظَىتابوضى زةضى ) يوظباؾى بةَيطةْاَة ٖةية زةضباضةى ٖةغتاْى 

 و رطؤؾتٓى بطِيَهى ظؤضى خواضزةَةْى خةَيو بة ْاوى زةضنةوة.

يةطةٍَ ئةوةزا باجى ئاشةَيساضى بة تةواوى وةضطرياة بةةّ بطِيَهةي ظؤض نةةَى    (3)
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تؤَاض نطا وة بةؾيَهى ظؤضى تؤَاض نطاوة ية غةض ئةوةى تا ئيَػتا وةضْةطرياوةة ئةةوةف  
ة ضِيَطةى زاٖاتى زةوَيةتةوة تةةواو زةبيَةت و واىل و بةضِيَوةبةةضى شَيَطيةاضى ْاوضةةنة      ي

)عةبسويعةظيع ئةرةْسى( زابةؾى زةنةٕة بة رؿةاضٖيَٓاْيَهى نةةّ يةغةةض ئةةّ زاٖاتةة      
 ٖةَوو ؾتيَو زةضزةنةويَت.

ْةظَى ئةرةْسىة رةَاْسةى تةابوضى زةضى ثؿةهيَهى طةةوضةى يةة      يوظباؾى (4)
يةى نة بة ْاوى َاَيةوة زةٖيَٓطا ٖةبوو وة ئةطةض رؿاضيَهى نةةّ غةيٓةة   زظيٓى ئةو خويَ

غةض بةَييَٓسةضة غاختةناضةنة بة ْاوي قاغِة ٖةَوو ناضة زظى و خطاثةنإ زةضزةخاط وة 
جيططةنةى زاووز ئةرةْسى يةَباضةيةةوة ظاْيةاضيى ظؤضى البةوو وة ئاَةازةيي خؤيؿةى      

 اْياضيياْة.ْيؿإ زا بؤ ئاؾهطانطزْى ٖةَوو ئةو ظ

ئةةةو ييصْةيةةةى نةةة زةغةةتيَهى طةةةوضةى ٖةيةةة يةةة زابيٓهطزْةةى خةةؤضاى و  (5)
ثيَساويػتيى ؾاضزا و ٖةشاضةنإ ْاضاض زةنةٕ ية غةض نطِئ و رطؤؾتٓى بة ْطخيَهى بةضظ 
نة ضِيَو خطابوو و زاْطابوو ية اليةٕ ذػئَ جً  و ْاَيل ئةرةْسى ئةْساَاْى ؾةاضةواْى  

ئةدمووَةْى بةضِيَوةبةضايةةتى وة ئةةَو ئةرةْةسىة غةةضؤنى     و َػتةرا جً  ئةْساَى 
ؾاضةواْى و عةبسويطِةمحإ ئةرةْسى ئةْساَى بةيةزييةة وة جةةَيٌ ئةرةْةسى غابوْطةى     
ئةْساَى بةيةزيية وة قاغِ جً  و ْةؾئةط بةةط و عةبةسويباقية ئةَاْةة ٖةةَوويإ     

صناضى بةيةزييةةة خةةاوةْى بةؾةةيَهى ظؤضى ئةةةو خؤضاناْةةة بةةووٕ وة بةةةنط بةةةط ضِاويَةة  
ظاْياضييةنى ظؤضى ال بوو يةَباضةيةوةة ئاَازةف بوو ئةو ظاْياضيياْة بساطة بؤيةة زاواّ  
ية بةِضيَعتإ نطز نة بة ؾيَوةيةنى تايبةةط ِضَيطةةى ثةَي بةسةٕ بةؤ ضةاوثَيهةوتٓيَو يةة        

(17)طةَيتاْسا تا ئةو ظاْياضيياْةتإ ثيَؿهةف بها.
 

 

 ثاى ؾةؾةّبةضِيَوةبةضى ثؤغتةى غةضثيَى غو

                  يوغف بةٖحةط

                                                           

اووْةيةنى غازةى ئةو باضوزؤخةٕ نة نوضز يةشيَط زةغتى ناضبةزةغتاْى عومساْيسا تووؾى  ئةَاْة ضةْس (17)
ٖاتووة وة طويَيإ بة باض و طوظةضاْى خةَيو ْةزاوة وة تةْيا ئاَادميإ نؤنطزْةوةى َاٍَ و غاَإ بةووة بةٖةةض   

 و. ٕ ىلَ بيَئاطا نطزووة.ضِيَطةيةى بىَة غوَيتإ و ناضبةزةغتاْى بااَلف بيَ ئاطابووٕ ييَي يإ خؤيا
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 ية غةضؤنايةتييةوة بؤ 460ويَٓةى ئةو بريخةضةوةى نة بة شَاضة 

 وياليةتى َوغٌَ ٖاتووةة 
 334ى ئةيًوويي غاَيى 5يةضِيَهةوتي  

 
زواى ٖاتٓى ٖةواَيى ئةوةى نة ٖةْسىَ نةؽ ية ٖؤظى ئةبو ذةَيس ٖةوَييإ زاوة بة  

خوىَ بؤ بةؾى الى ضِاغتى ضِووباضى زةًةة يةة ضِؤشى غيَؿةةيةى     بطزْى باضى ؾاْعة وؾرت
غيَى ئةّ َاْطةزاة ثاضيَعطاضى بةضِيَوةبةضايةتييةنةَإ ية طةٍَ ثيَٓخ يةة غواضضةانةنااإ   
ْاضز بؤ ؾويَٓى ْاوبطاوة بة ؾويَٓيَهسا ثةضِيٓةوة بؤ طوْسى قةضةقيوى غةضةوة نة ْاغطابوو 

زةغت بةغةض ٖةةض ؾةاْعة وؾةرتةنةزا بطرييَةت و يةنػةةض       بة ٖةييًةة تواْطا بة باضةوة
ٖيَٓاَآْةوة بؤ بةضِيَوةبةضايةتييةنةة بةةّ يوظباؾىة ئةَو ئةرةْةسى رةضَاْةسةى زةضى   
زويَٓىَ ٖاط بؤ بةضِيَوةبةضايةتييةنة و يةنيَو يةو نةغاْةى ية طةَيسابوو نة وؾةرتةناْيإ  

ْييةة بةَيهو ئةو بطِةية نة بةَييَُٓإ زابوو بةة   بطزبووة بةةّ وتى ئةَة يةّ خويَية زظضاوة
ٖؤظى )مشط( نة بؤيإ بطيَطِيٓةوةة بةةّ ية ضِاغتيسا ئةّ خويَية ٖى ٖؤظى )مشةط( ْةةبووة   
بةَيهو ية اليةٕ ٖؤظى ئةبو ذةَيس وةذسيسييةوة زةغتى بةغةضزا طريابةوو و زظضابةوو وة   

تةةوة بةؤ خاوةْةةناْيإة ضةوْهة ئةةوة      تيَِ طةياْس نة ْاتواْطيَةت ئةةو خويَيةة بطيَطِزضيَ   
بةضثطغياضيةتييةنى َاززيية بؤ بةضِيَوةبةضايةتييةنةة بةةّ طويَى بؤ قػةةنامن ْةةططط و   
يةغةض ناضى خؤى غووض بووة يةطةٍَ ئةوةزا ثيَِ طوط نة بطيَت بؤ الى ؾيَذ ذاجِ ؾةيَذ  

خويَيةة ئةطةةض ؾةيَذ    مشط نة ٖاتبوو بؤ الَإ بؤ طةياْسْى ظاْياضى زةضباضةى زظيٓى ئةو
بًَيَتة ئةو بِطة خويَيةة ٖةى ٖةؤظى )مشةط(ةة ئةةوا ضِاغةتةوخؤ ئةةو بةِطة زةزةيٓةةوة بةة           
خاوةْةناْيإة بةةّ ثيَُإ طةيؿت نة ؾيَذ طوتبووىة ئةّ خويَياْة ٖيض ثيَوةْسييةةنيإ  
 بة ٖؤظى )مشط(ةوة ْييةة ئةَاْة ية ٖةوَيى زظيٓسا بةووٕ وة زاواي نةطز ْةاوى يةةَهاضة    
تيَوة ْةطًيَٓٔةضوْهة ٖيض طوَاْى تيَساْيية نة باضة خويَى ئةو وؾرتةف زظضاوة و بةطاوة  
وةنو ئةواْى زىة يةو ناتةزا ْاوبطاو رةضَاْى نطز بة غةض زةغتوثيَوةْسةناْى زةضى نةة  
ضِيَطط بٔ ية ٖةض ناضيَهى زظيٓى خوىَ )يإ بطزْى خويَ( ئةّ زاوايةى زووباضة نطزةوة بةة  

 ى يوظباؾى ؾانط ئةرةْسى رةضَاْسةى يةنةى زةضةنيى زةضى .ئاَازةبووْ
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ية ناتَيهسا ظؤضيَو يةةو رةضَاْاْةةَإ اليةة نةة يةة بةِضيَوةبةضايةةتيي طؿةتييةوة         
زةضضووٕ بة ٖؤى ٖةغتهطزْى ضاوزيَطى جةْي بة بووْى ٖاوناضي ية ْيَوإ اليةْةةناْى  

بؤ بطزْى ٖةض بطِة  خويَيةىة ية طةٍَ غةضباظى و َةزةْيسا تا ٖةوَيُإ ٖةبيَت ية ٖةوَيسإ 
ئةوةزا بة رةضَى ْاوبطاو بةضثطغة ية جيَبةجيَهطزْى ئةو رةضَاْةة ضوْهة زاْثياْاْى بةة  
ؾيَوةيةنى ضِاؾهاواْة ية ْيَو رةضَاْطةيةنى ضِةمسيسا بةوةى نةةوا ضِيَططيةى يةة ٖةةَوو     

خةَيهةة زةبةةٕ وة   ئةْساَيَهى زةضى بهاط ية زةغتطرينطزْى ئةواْةى نةة َةاَيى ئةةو    
ٖةضوةٖا ٖةوَيساْى بؤ طيَطِاْةوةى ٖةَوو ئةو ؾتاْةى نة زةغتيإ بةغةةضزا طةرياوة بةؤ    
خاوةْةناْيإة ئةّ زوو ناضة ية ئةرػةضى زةضى ضاوةضِوإ ْانطيَتة نة ثيَويػتة زةوَيةةط  
ٖؤناضى جيَبةجيَهطزْى ئةّ ناضة بيَت وة زةغةتتيَوةضزاْى يةَةة جيَطةاى زاخةةة ٖةةتا      

ةَييهطزْى ئةو نةغاْةف نة زةزظٕ ٖؤناض بوو بؤ يةزةغةتساْى َةارى خةظيَٓةةة يةة     ٖاو
زواى ئيَػتاوة ْابيَت بةضِيَوةبةضايةتييةنةَإ زَيٓيابيَت يةوةى نةة يةة نةاضى زظى ثةاى     
بؤتةوة و ئةّ ناضة نؤتايي ثيَ ٖاتبيَتة يةبةض ئةةوةى زظيةٔ و بطزْةة زةضةوةى غةاَاْى     

زةبيَتةوةة بؤية ظياْةناْى خةظيَٓةة ضةةْس قةاط ظيةاْى ثةيَ      وةط ظياز زةناط و بتوتط 
زةطاطة ئةّ خةَتْسْةف بؤ ئيَوةى بةضِيَع بةجيَ زةٖيًََو وة بة ثيَى ئةوةى نة خػتُاْة 
ضِوو ئيَُة زَيٓيا ْو يةّ ثياوةة بؤية ثيَؿٓياض زةنةئ بؤ بةضِيَعتإ نة بيطؤضِٕ و نةغيَهى 

 زى ية جيَطةنةى زابٓئَ.
 
 

 ةَلطةىامةكاٌ لةصةر جووآلىةوةى بةدرخاٌ بةط (()) ب
 

Irade Mesail-Imuhimme 1235 
 زةضخػتةيةى ية بطونتاْةوة بؤ َةقاَى ضاوزيَطى باة:

ئةوةى ثيَويػتى بة ضِووْهطزْةوة ْيية الى بةضِيَعتإة ئةوةية نة ثةيَـ نؤتاييٗةاتٓى   
ةْعإ بةطة بةضثطغى خةظيَٓةةوة  ئةو نيَؿة و ططرتاْةي ية )وإ( ضِوويإ زاة ية ضِيَطةى ن

ظاْياضى و ْاَةَإ بؤ ٖةْسىَ ية ضِيـ غثياْى ْاضةنة يةطةٍَ خإ َةمحوز يةإ بطانةةى   
ْاضز و باْطٗيَؿت نطإة يةغةض ئةّ زاوايةي ْاوبطاو ية طةٍَ ذةةوط تةا ٖةؾةت نةغةى     
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ةومتإ يةة  ْاوزاض ٖاتٔ ية )ئةضظضِؤّ( َيواْساضى نطإ و بة ؾيَوةيةنى ْةضَوْيإ ٖةَيػون
طةَيسا نطزٕة ضةْس جاض زاواّ ييَ نطزٕ نة بئَ بةؤ الّ تةا ٖةغةت بةة ْةاَؤيي ْةنةةٕة       
ٖةةةَوو ئاَؤشطاضييةةةنِ نةةطزٕ و بةةؤّ ضِووٕ نطزْةةةوة نةةة َةبةغةةت يةةة ضِيَهدػةةنت و  
ضانػاظييةنإ ثاضيَعطاضيهطزْة ية خةَيو و البطزْى ظوَيِ و زةغتسضيَصييةناْة ية غةةضيإ  

طى زةنةٕ يةو ناضة ضانػةاظيياْةة زووضٕ يةة باظْةةى ضِابةضايةةتيهطزٕة     وة ئةواْةى ضِيَط
ئةواْةى زشى زةوةغتٓةوة ية الى غوَيتإ بةضثطغٔ يةة ٖةَيػةونةوتةناْيإة خةةَيو بةة     
طؿتى ية رةضَاْةنة طةيؿنت و بةَييَٓيإ زا ٖةض ؾتيَو نة ثيَويػت بيَت ية َاوةى ضةٌ  

ٕ  و زووى  ضِؤشزا جيَبةجيَى بهةٕة ية ضِشؤى بيػت  َاْطى )ظى احلحةة( و ضِيؿػةثييةنا
طةضِاْةوة ؾويَٓى خؤيإ تا ئةوإ شَاضةيةى ية طةوضة و ضِيؿػةثيى زيًةةنإ بٓيَةطٕ بةؤ     
الَإة ٖةضوةنو ضؤٕ بؤ الى ْاوبطاو خإ َةمحوز ْاَةةى ئاطازاضنطزْةةوة و تطغةاْساإ    

وْى ئةةةو َاوةيةةة  ْةةاضز وة يةةة ضِاثؤضتةنةةةى ثيَؿةةووزا ضِوومن نةةطزةوة زواى تةةةواوبو   
ٖةَيػونةوتى خةَيو تةَاؾانة و ئاطازاضَإ نةوة يةوةى نة ثيَويػتة بيهةةئة ئةطةةض   
ئةو نةغاْةى نةة زاوانةطاوٕ ٖةاتٔ وةنةو ضةؤٕ يةة زاْيؿةتٓةنةزا بةاؽ نةطاوة زواى          
تةواوبووْى ئةو َاوةيةة نة بطِياضيإ زا رةضَاْى غوَيتإ جيَبةجيَ بهةٕ ئةةوا ضةاو يةة    

ة بثؤؾٔ نة زةطوتطإة بةةّ ئةطةض ئةو َاوةية تةواو بوو و ئةو نةغةاْة  ٖةَوو ئةوؾتاْ
ْةةةٖاتٔ و بةةةضزةواّ بةةووٕ يةغةةةض نةةاضى خؤيةةإ ئةةةوا ضِاغةةتى باضوزؤخةنةةة بؤخةةؤى  
زةضزةنةويَت وة ئةو ناتة ٖيض بةَيطةيإ ْاَيَٓيَت و ئةو ناتةةف بةضثطغةياضييةتةنةيإ   

ةنإ زةطرييَٓةبةةض بةؤ ئةةوةى بةؤ شيَةط      طةوضةتط زةبيَةتة ئةةو نةاط ٖةةَوو ضِيَوؾةويَٓ     
طويَطِايةَييي غوَيتإ بيإ طيَطِيٓةوةة بةةّ َاوةى زياضيهطاو تةواو ببوو بيػةت و زوو ضِؤش  
بةغةض َاوةنةيسا تيَثةضِيبووة خةَيهى ْاوبطاو ٖيض وةةَيَهيإ ْةبووة بةاْطهطاو ذػةئَ   

ةناْى ْاَةيةنى بةؤ ْةاضزّة بةةةّ    ئا ا نة ببوو بة يةنيَو يةوإ ية طةٍَ يةنيَو ية ثياو
ْاَةنة ْةطةيؿت بة زةغتِة  يةبةض ئةةوةى يةة ضِيَطةازا يةة ْاَةبةضةنةة غةةْطابوو وة       
قائُكاّ بة تةواوى زابطِا و ٖيض نةغيَو ْةزةضوو بة اليساة ئيٓحا بةة ئةاضةظووى خؤيةإ    

زة ناتيَةو  زةغتيإ ية ناضوباضي وةضزا و ٖةضناتيَو بياْويػتاية ٖةضِةؾةةيإ يةيَ زةنةط   
ضِيؿػثييةنإ طةضِاْةوةة زةغتثيَؿدةضييإ ية ثططِاْسْى ثيَوةْسى ية طةَيُاْسا بة تةواوى 

 نطز.
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ْةَاْسةتواْى ية ناضةنةاْى تيَبطةةئة ٖةيض ؾةتيَو ْةةَابوو بةَيطةة بيَةت يةغةةض         
طويَطِايةَيييإ بؤ غوَيتإة ئةَةف نة يةو نةغاْةوة ظاْيُإ نة زةٖاتٔ بؤ ئيَةطةة ٖةةتا   

و بةطى ئةعوض نة يةنيَو بوو ية ئةَريةناْى )جًسض( ية غةةضزةَى رةضَاْطِةواييةسا   ذػ
بة رةضَاْى غوْٓييةنإ ذاجى ناٌَ ثاؾاى ْاضز بؤ خاْةى غةعازة و ٖةْسىَ َايةوة و 
يةنػةض زةغتبةغةض نطاة ية زواييسا ٖةةةتٔ بةؤ َيػةط وة يةةّ َاواْةةى زواييةسا بةة        

)وإ(ة ناتيَو نوضِةنةى حمةَةز عةيي بةطة َٓى بيٓةى  ؾيَوةيةى ية ؾيَوةنإ ٖاتٔ بؤ 
ْاَةيةنى ثيَِ زا نة تيَيسا ٖاتبووة َةبةغتى ٖاتٓى ية َيػطةوة بؤ وإ طةويَططتٔ يةة   
ؾةةويَٓةنةوتةنامن بةةوو يةةة ئةةةضظضِؤّة بةةة ٖةةؤى ططيٓطيةةى باتةنةةةوة ٖيةةواي خواغةةت  

 ٖاتٓى بؤ )وإ( يةغةض ئةةو  ٖةَيػونةوتيَهى باؾيإ ية طةَيسا بهطيَتة بةةّ ئيَُة زةَييَو
ْاَةية ْةبووة بةَيهو بة ٖؤى بيٓيٓى ئاَيؤظييةناْى )جًسض( و زةوضوبةضييةوة بووة بةري و  
باوةضِى وا بوو نة ناط طودماوة بؤ ئةدماَساْى خطاثةة بةةّ ْاضزْى ئةو ْاَةيةى نةة زاّ  

اؾةإ باضططشييةةناْى   بة نوضِةنةّ تةْيا بؤ الزإ ية ٖؤناضى ٖيَع و زضؤ و زةيةغة بووة ث
)جًسض( بةَؿيَوةية ْةَابوو نة ية َيػط بيػةتبووى وة ْةةيتواْى ضِاغةتةخؤ بيَةت بةؤ      
)جًسض( ٖةتا زَيٓيا ْةبوو ية باضوزؤخةنة وة غةضنطزةى ئاشاوة طيَطِةييةنإ زَيدؤف بووٕ 

بةاْطى  بة ٖاتٓىة ئةو بةخيَطٖيَٓإ و ضِيَعةى نة ييَيإ ططط زةطةضِيَتةوة بؤ ئةوةى نة ْاو
ية خطاثةناضيسا ْةَاوةة ئةوة ٖؤناضيَهى زياضة بؤ جووةْسْى )جًةسض( و زةوضوبةةضى يةة    

 ثيَٓاو ٖاوناضى و يةنططتوويي ية طةَيياْسا بؤ ناضى تيَهسإ.
وةةَِ زايةوةة بؤ ئةوةى ئيَُة ئةوة بة ضِاغت زابٓيَو نة بؤ نوضِةنةى خؤى ْةاضزوةة  

يَت بؤ ئيَطةة ٖةض ضؤْيَو بىَ نيَؿة ْيية نةة ثيَؿةرت   باؾرت واية ية َيػطةوة ضِاغتةوخؤ ب
ضووة بؤ )وإ(ة يةبةض ئةوةى باونت ية خاْةى غةعازةوة بؤ َيػط ضِاي نطزة نة ئةَةف 
ؾتيَهى طودماو ْةبووة بةةّ ئةطةض بيَت ية بؤ الَإ زاوا ية بابي عاىل زةنةئ نة ييَةي  

اَةيةنى بةؤ ْووغةى و بةة يةنيَهةسا     ببووضيَتة نوضِةنةؾى ٖةض ئةو ناضةي نطزة واتة ْ
ْاضزى بؤىة بةةّ ثياوةنة ٖةتا ئيَػةتا ْةطةضِاوةتةةوةة ْةةَاْعاْى وةةَةى زاوانةةَإ      
زةزاتةوة و زيَتة يإ ْاة بةةّ بة ٖؤى غةووضبووْى )وإ(ييةةنإ يةة غةةض بةةثانطزْى      
جووةْةوةيةةةنى غةةةضباظى واي نةةطز بطةةيَت بةةؤ اليةةإ و يةةة طةةةٍَ بةةري و بؤضةةووْة    
خطاثةناضييةنةى ضِيَطةى تيَ ْةزةضووة بطيَت بؤ ئةّ الية وة ْاَةى ْٗيَٓيُةإ ْةاضز بةؤ    
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قائُكاَى ئةو ؾويَٓاْة بؤ ئاطازضنطزْةوةيإ يةو ناضة خطاثاْةى نة زةتواْيَت بيإ ناطة 
ٖةضوةنو ٖاتٓى بؤ )وإ( واْييةناْى ظياتط ٖإ زا ية غةةض نةاضى خطاثةةة يةبةةض ئةةوة      

بةط يةطةٍَ خإ َةمحوز ْووضةة بةطى ئةَريى ٖةناضي وة ئةواْى زيـ ْاوبطاو َػتةرا 
ية نةغة ْاغطاوةنإ ية طةٍَ بةزضخإ بةطى ٖاوغيَيإ ضِيَو نةوتٔ يةغةض زشايةتيهطزْى 
زةغةةتى غوْٓىة ئاَؤشطاضى غووزى ثيَ ْةزةطةياْسٕ و زةضضووٕ يةة طويَطِايةةَييهطزْى   

غةضثيَطيهاضى و خطاثةة نة بة ثيَى ياغا ؾةايةْى  طةوضةَإ و طةيؿتٓة ئةوثةضِى ثًةى 
 غعايةنى توْس بووٕ. 

غةضدمةناْى ناَيٌ ثاؾاى رةضَاْسةى وياليةتى )غةيسا( ية ناتى غةرةضنطزْيسا بةؤ  
)وإ( و زةوضوبةضى و )غطى ثاؾاى( قائُكاَى ئيَػتاى )قاضؽ( ية َاوةى ناضةنيسا يةة  

بةوة زاوةة نة ئةواْة ٖةةَوو غةٓووضيَهيإ   )وإ( يةغةض ٖةَيػونةوتى ئةوإ ئاَاشةيإ 
بةظاْةةسووة وة ئةطةةةض ضِيَوؾةةويَٓيَهى بةةةٖيَع )بةةة ثؿةةتيواْيى خةةوا( ْةططيٓةةة بةةةض     
يةبةضاَبةضياْساة ْاتواْو بياخنةيٓة شيَط زةغةةتى خؤَإ وة ييَبوضزٕ و ئاغةاْهاضيهطزٕ  

خطاثةةناضي ظيةاتطة    ية تةَيَهطزْى ئةواْةزاة ْةى ٖةض زةبيَتة ٖؤى ظيةازبووْى ظةضةض و 
 بةَيهو ئةو جؤضة خطاثةناضيياْة بؤ ْاوضةناْى زيـ غةض زةنيَؿٔ.

ية اليةنى تطيؿةوةة زةَيئَ ؾةضيف بةط نةة ثيَؿةرت يةة )َةوف( قائُكةاّ بةووةة        
ٖةضضؤْيَو بيَت بةضشةوةْسيى يةوةزاية ية ؾويَٓةنةى خؤيسا مبيَٓيَتةوة وة البطزْةى جيَةى   

وةْسييةنى بةضزةواّ بوو ية طةٍَ )خإ َةمحوز(زاة بة ٖؤى ئةو بةضشةوةْسى ْيية وة ية ثيَ
ئةظَووْةى يةطةٍَ َريى ْاوبطاويسا ٖةبووة ٖيض ٖيوايةةى ْةةبوو نةة ئةةو خعَةةتيَهي      
جيَطاى ضِةظاَةْسى ئةدماّ زةزاطة بؤية ثيَويػت بةوو بطةيٓةة ٖؤيةةناْى بةةٖيَعنطزْى     

ٓياييةوة ثيَويػتى بة ٖيَعى غةضباظى ٖةية ثيَوةْسي ية طةٍَ ئةو ؾويَٓاْةزاة ئةوةف بة زَي
وة ئةطةض ِضيَوؾويَٓى ثيَويػت بةة ؾةيَوةيةنى بةاف بةةناض بٗيَٓيَةت ئةةوا ئةدماَةساْى        
ضانػاظي يةو ؾةويَٓاْةزا نةاضَيهى قةوضؽ ْابيَةتة ئةطةةض بِطيةاض بةسضيَت بةة ْةاضزٕ و          

يٓةوة ية طةةٍَ قةةةى   زياضيهطزْى غةضباظى غوَيتإ ئةوا ويَسةضيَت ية قةةى )وإ(زا مبيَٓ
َةمحوزى نائٓة ية قةظاى خإ َةمحوز نة ية اليةٕ بةزضخاْةوة ثؿتطريى زةنطيَتة بؤية 
ؾتيَهى ئاغايية نة ٖيَعى تةواو بٓيَطزضيَتة بةف بةف ضِوومن نطزؤتةوة يةةو وةضةقةيةةى   

ى جووَية نة بؤ بةضِيَعتامن ْاضز يةَةضِ ضؤْييةتيى ئةدماَساْي ناضى ثيَويػتةوة و ضؤْييةتي



 90 

و زاْاْى ناضَةْسيَهى تايبةط نة طويَطِايةةَيي بةةزضخإ بيَةت وة ضاوثؤؾةي بهةاط يةة       
ٖاوناضيهطزْى ئةواْى زيهةة ٖةضوةنو ئةوةى نة ثيَويػت بوو ٖةضزوو واييةى َوغةٌَ و   

 زياضبةنط و رةضَاْسةى غوثاى ئةْازؤَيى ٖوَايوْى بيهاط.
يةة اليةةٕ َةةقاَى بةاةوةة يةإ      زواى بيٓيٓى ئةوةى نة يةة وةضةقةنةةزا ٖةاتووة    

ٖةَيػونةوتةنة بةو ؾيَوةية زةبيَت نة باؽ نطاة يإ بة ؾيَوةيةنى زى زةبيَتة ؾةيَوةى  
ئةةةو ناضاْةةة ثةيوةغةةتة بةةة ئةةريازةى غةةوْٓييةوةة يةَةةةوزوا ٖةضضةةؤْيَو بيَةةت نةةاضى 
تةَيَهطزْى ثيَويػت ية )وإ(زا زشى َػتةرا بةط و خإ َةةمحوز و بةةزضخإ زةغةت    

ةناطة بة بةناضٖيَٓاْى ٖيَعى غةضباظى بةبيَ ئةوةى ضاوةضِىَ بهطيَت تا وةضظى بةةٖاض  ثيَس
زيَتة بةةّ ئةطةض غاضزى و غةِطى يةةو نةاضةزا بهطيَةت ئةةوا خطاثةناضييةةناْيإ بةتو        
زةبيَتةوة ية ؾويَٓةناْى زيـة ئةو ناتة ناضةنة ططاْرت زةنةٕة ئةو ضِاثؤضتةّ ْووغي بةؤ  

تيى باضوزؤخةنةة بةؤ ضةاوزيَطيى بةةِضيَعتإ... رةةضَإ يةة ٖةةَوو        ضِووْهطزْةوةى ضِاغة 
 باضوزؤخةناْسا بؤ طةوضةَاْة.

 32ى غةرةضى غاَيى 25
         َؤض )ختِ(

 
Irade Mesail-Imuhimme 1235 

ئةو باضوزؤخةى ئيَػتا )وإ( بة خؤيةوة زةبيٓيَتة ئةطةض بؤ َاوةيةةنى نةةَيـ وا   
هى ظؤض بةةؤ وةطة يةةةو ضِاثؤضتةةةزا ئةوثةةةضِى ضِيَةةع و  مبيَٓيَتةةةوةة زةبيَتةةة ٖةةؤى ظيةةاْيَ 

خؤؾةويػتى و زَيػؤظيى خؤّ زةضزةبطِّ يةّ بواضةزاة يةطةٍَ ضِووْهطزْةوةى خػةتٓةطةضِى  
تواْاى تةواو بؤ ططتٓةبةضى ضِيَوؾويَٓى ثيَويػت يةة ئيَػةتاوة بةؤ جيَبةةجيَهطزْى نةاضى      

وضة( و ياضَةتى و تواْاى َةةوالْا  ثيَويػت ية وةضظى بةٖاضزاة بة ثؿتيواْيى )خواى طة
 غوَيتإ.

ئةو ْاوضاْةى بامسإ نطزٕ الْةةى خيَةٌَ و ٖؤظةنةأْة يةبةةض ئةةوةى ٖةْةسىَ نةاط        
غةضثيَطييإ زةنطز و ية طويَطِايةَيي و وةنو ثيَويػت ْةبووٕة ية طةٍَ ئةوةؾسا طةةوضةنإ  

بةةجيَهطزْى ضانػةاظيية   بة ثيَى تواْا زةغةةتى خؤيإ بة ناض زةٖيَٓا وة ية َاوةى جيَ
خيَطخواظييةناْسا ية وياليةتى ئةضظضِؤَسا ْةياْتواْى ئةو بةضثطغياضةتيياْة وةنو ثيَويػت 
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جيَبةجيَ بهةٕة بة ؾيَوةيةى َةمحوز خإ تواْى بؤ َاوةى زة غاٍَ زةغت بططيَت بةغةض 
بةوو  ٖةْسىَ قةظاى غةض بة )وإ(زا وة ٖةضوةٖا ْووضةة بةط نةة يةة ْاوضةةى ٖةةناضى     

ٍَ زةغةةةتى خؤيةإ بةغةةضزا بػةةثيَٓيَت وة ْةاوبطاوإ يةة          تواْى ْيَعيهةى بيػةت غةا
غةضةتاى ناضةنةزا ضِيَو نةوتٔ و ثاؾإ ثيَوةْسييإ نطز بة َػتةرا بةطةوة ية )وإ( نة 
ية خاْةوازةى )تةميوض ئو ًؤ( بووة نة ْاغطاو بووٕ بة زووبةضةنى و ئاشاوةطيَطِىة ئةَاْة 

هةوة زشى زةغةةتى زةوَيةط وةغتاْةوةة ضةْسئ غةاٍَ ٖيَطؾةيإ زةنةطزة    ٖةَوويإ ثيَ
غةض و ظةضةضيَهى ظؤضيإ ثيَ زةطةياْسة ية زواييسا بةزضخاْيإ ئاطازاض نطزةوةة ئيٓحا ية 
ْيَوإ خؤياْسا ثةميإ و بةَييَٓيإ بة يةنرت زا نةة ٖاونةاضيي يةةنرت بهةةٕ يةغةةض ٖةةض       

ة بةّ ؾةيَوةيةى نةة يةة    (18)زةوَيةتةوة ضِووبةضِوويإ زةبيَتةوةزةغتسضيَصييةى نة ية اليةٕ 
ضِاثؤضتةنةَسا باغِ نطز قائُكاَى )َةوف( نةة يةة ضِاغةتيسا بةة ؾةيَوةيةنى ئاؾةهطا        
ْةٖاتبووة ْيَو ئةّ ٖاوثةمياْييةتةوة وة نةَتةضخةَيؿي ْةزةنطز يةة ثيَوةْةسيهطزٕ يةة    

 اْةتهاض بوو.طةٍَ زةوَيةتساة ضوْهة بة غطوؾتى خؤى نةغيَهى خي
يةطةٍَ ئةوةؾسا زةغةةتي غوْٓى ئةو اليةْةى تةَيَ نطز نة بة ؾتيَهى ثيَويػت و  

ياغايي زةظاْىة بؤ اووْةة ئةطةض بطِياض بسضيَت بةضثطغيَو ية )وإ( زابٓطيَةت و بةةزضخإ   
ية ؾويَٓى خؤى بٗيًََسضيَتةوةة ئةوا ظؤض ططإ زةبيَت بؤ ئةو بةضثطغة نةة بتواْيَةت نةاضى    
خؤى جيَبةجيَ بهاط وة ية بةضاَبةضزا ئةطةض بةةزضخإ يةة ؾةويَٓى خةؤى زابٓيَطيَةت و      
بةؾى )وإ( زوا غطيَتة ئةوا بةضشةوةْسيييةنااإ ْايةْة زىة بؤية زاْاْى زوو بةضثطؽ بؤ 
ٖةضزوو ال و بة ٖيَعى غةضباظى تةواو ثاَيثؿتييإ بهةئ بة ثؿتيواْيى )خةواى طةةوضة(   

وةْسييةنااإ ئاغإ زةنةٕة بةةةّ بةة ٖةؤى نؤتاييٓةةٖاتٓى نيَؿةةى      ٖيَٓاْة زى بةضشة
ئيَطإة ئةطةض زةغتثيَؿدةضى ْاضزْى غوثا بؤ ٖةضزوو ال ثاَيثؿت ْةبيَت بة ضِةظاَةْةسيى  

                                                           

يةنيَو يةو ناضة ططيٓطاْةى بةزضخإ بةط نة بة ئاضاغتةى غةضبةخؤيى و يةنططتٓى نوضز ْاىة بطيتةى   (18)
بوو ية زضوغتهطزْى ٖاوثةمياْييةتيةى يةطةٍَ َري و غةضؤى ٖؤظةناْى ْاوضةيةنى بةضرطةواْى نوضزغتاْساة نةة  

سوعدى عماواه ووتورىو     :بة غةضنطزايةتيى خؤىة بؤ ظاْياضى بطِواْة احلًف املكسؽ(ْاغطاوة-بة )ثةمياْى ثريؤظ
عةبةةسواَل عةةةيياوايىة نوضزغةةتإ يةةة غةةةضزةَى زةوَيةةةتى  ؛212دىراسووواه واية اتىريووة العماامًووةو ص

عومساْيسا ية ْاوةضِاغتى غةزةى ْؤظزةوة تا جةْطى جيٗةاْيى يةنةةّ )ييَهؤييٓةوةيةنةة يةة بةواضى َيَةصووى       
 . و.38ة 2004ٍيَُاْىة غياغيسا(ة غً
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باةوةة وةى الَإ ئاؾهطاية واييى ئةضظضِؤّ ية ثيَؿةسا وةى غةةضؤنى غةوثا نةاضى ثةيَ      
ة ئةطةض ئةو غةةضؤنايةتييةف ضِةط نطابيَتةةوة يةة    غثيَطزضابوو ية ْاوضةناْى ضِؤشٖةةتسا

اليةٕ وياليةتى ْاوبطاوةوة ئةوا ضاوزيَطيى ْاوبطاو ٖةةض بةضزةواَةة و زةتواْطيَةت ييةواى     
ٍَ َٖيؿةتٓةوةيسا يةة شيَةط ضةاوزيَطيى         )َوف( بًهيَٓطيَت بة وياليةةتي )وإ(ةوةة يةة طةة

يإ غةضؤنيَو زياضى بهطيَةت نةة   ْاوبطاوزاة وةظيطيَو يةغةضى زياضى بهطيَتة نؤَةَييَو 
ؾاضةظايي و ييَٗاتووييةنى تةواوى ٖةبيَت يةةو ؾةويَٓاْةى نةوتووْةتةة شيَةط زةغةةةتى      
بةضزخإ يإ شيَط ضاوزيَطيى رةضَاْسةى غوثاى ئةةْازؤَيى ٖوَةايوْىة بؤيةة زةتواْطيَةت     

نطزةيةى نةة  ثاَيثؿتيى ئةو وةظيطة بهطيَت نة زةْيَطزضيَت بؤ ئةو ْاوضةيةة يإ ئةو غةةض 
يةو اليةْةوة زةْيَطزضيَت بة بةؾيَو يإ زوو بةؾى غةضباظى ضِيَهدطاوى غوَيتاْييةوةة يةة  
طةٍَ ئةْساظةى ثيَويػت يةة خواضزةَةةْى و نةيوثةةىل غةةضباظىة وةى واىل زةتواْيَةت      
بطيَت بؤ ئةو ؾويَٓةى غةض بة وياليةتةة يإ ييوا زةتواْيَت بطيَتة ْيَويةوةة يةإ بطةيَتة   

يَةةو قةظايةةةى نةةة غةةةض بةةة وياليةةةتيَهى تةةط بيَةةت وة ْيَعيةةو بيَةةت يةغةةةض غةةٓووضى ْ
وياليةتةنةىة يةنػةةض زةغةت ْانةاط بةة ططتٓةبةةضى ِضيَوؾةويَٓى غةةضباظىة بةةَيهو          
بةجؤضيَو ْةضَوْياْى و ٖةَيػونةوتى باف ية طةٍَ خةَيهةنةىة زاوا ية خةَيو زةناط نة 

يَُةةف يةة بةضاَبةةضزا زَيٓيةايي غةةالَةتييإ ثةيَ       طويَطِايةَييي طةوضةَإ بهةئ وة ئ
زةزةئة نةواتة ية ٖةَوو باضةناْسا ئةوةى نة زةَاْةويَت زيَتة زىة بة بىَ ئةوةى ثةةْا  
بؤ ٖيَع بةضئ )بة ثؿتيواْيى خواى طةوضة(ة بةةّ ئةطةةض ئةةوةى نةة زةَاْةةويَت بةةّ      

ةْسى بسةئ يةغةةض بةةناضٖيَٓاْى   ضِيَطايةزا جيَبةجيَ ْةبووة ئةوا ثيَويػت زةناط ضِةظاَ
 ٖيَع.
ٖاتٓةزى ئةو بابةتاْةى نة ية بةؾى زووةَسا بامسإ نطزٕ يةغةض ضِةظاَةْسيى بةاة    

ضِاوةغتاوةة ثيَويػت زةناط ية اليةٕ رةضَاْسةى غوثاى ئةْازؤَيةوة ئةةو نةغةة زيةاضى    
نة واىل زياضبةةنط و  بهطيَت نة زةْيَطزضيَت بؤ الى بةزضخإ وة بةضشةوةْسى وا زةخواظيَت 

َوغٌَ ئاطازاض بهةيٓةوة بؤ ثاَيثؿتيهطزْى ْاوبطاو ئةطةض ثيَويػت بهاطة ئةو بةضثطغةة  
طوَاْى تيَساْيية زةبيَت بة رةضَاْى طةوضةَإ بيَتة بؤية ئةةو بةضثطغةةى نةة زيةاضي     
و زةنطيَت زةبيَت ية نةغة ؾاضةظا و ئاطازاضةنإ بيَت ية باضوزؤخى ئيَػتا و ثيَؿووى ئةة 

ؾويَٓاْةى نة ثيَي زةغثيَطزضيَت وة زةبيَت ية نةغاْى ؾاضةظا و وضزبةو و ظيةطةى بيَةت.    
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عتورةى عطى ثاؾاة غةضؤنى غوثاى ئةضظضِؤّ ٖةَوو ئةو غي ةتاْةى تيَسا بةزى زةنطئَة 
خعَةتَيهى زياضيؿى يةو ْاوضةاْةزا ٖةةبووةة  يةنَيهةة يةةو ثيةاوة بةةٖيَع و تواْةا و        

ة ييَٗاتوويى خؤى طةيؿتؤتة ئةّ ثًةيةة ئيَػتا ناتى ئةوةية نة ثًةةى  ييَٗاتوواْةى نة ب
 بةضظ بهةيٓةوة.

بة ٖؤى ئاطازاضي و ؾاضةظايي بة غةض ٖةَوو ئةو ْاوضاْةزا و ئةو ٖةَيػونةوتةى نة 
ية ْيَواااْسا ٖةبوو وةنو ٖةَيػونةوتى باوى ية طةٍَ نوضِةنةىة بؤية ؾايةْى ئةوة بوو نة 

ببةخؿطيَتة ٖةيض نةَونوضِييةةى ْةةبوو يةة ٖيَٓاْةةوةى ئةاضاَى و        ثًةى وةظاضةتى ثيَ
ئاغايـ بؤ ئةو ْاوضاْة بة بىَ ئةوةى ظؤض ية غةةضَإ بوةغةتيَت وة ٖةيض نةَتةضخةةّ     
ْةبوو ية ياضَةتيى ثيَويػت يةةّ ثيَٓةاوةزاة بؤيةة ئاظايةةتى ْيؿةإ زا يةة ِضةظاَةْةسى        

طيٓطيى بابةتةنةوة نة ئةو ثًة بةةضظة  زةضبطِئ يةغةض بةضظضنطزْةوةى ثًةنةى بة ٖؤى ط
 ية خؤ زةططيَت.

ية ذاَيةتى زةغتبةناضبوْى ْاوبطاو يةغةض ئةو بةضثطغياضةتييةى نة بامسإ نطزة ٖيض 
ثيَويػةةت ْانةةاط نةةة ضِاغةةتةخؤ ثةةةْا بربيَتةةة بةةةض بةةةناضٖيَٓاْى ٖيَةةع بةةؤ ٖيَٓاْةةةزيى 

ثيَوةْسييةةى نةة يةة ْيَةوإ      ئاَادمةنإة ئةوةف غةضزةنيَؿيَت بؤ ٖةَيوةؾاْسْةوةى ئةو
خةَيهسا بةغرتابوو وة ْاضاض نطابووٕ ؾوئَ غةضثيَطيهةضإ بهةوٕ وة ْةٖيَؿتٓى َتُاْةة  
ية ْيَواْياْسا و ناضئاغاْيهطزٕ بؤ طةضِاْةوةيإ بؤ شيَط زةغةةط و طويَطِايةَييى زةوَيةةطة  

ثاؾا(يةة نة يةنيَهةة  باؾرتئ نةؽ نة بتواْيَت ئةو بةضشةوةْسيية بٗيَٓيَتةزى )ئيػرام 
يةو نةغة بةضِيَع و خاْةوازة نؤْاْةى خةَيهى ئةو ْاوضةية نة ية ثيَؿسا قائُكاَى )وإ( 
بووةة بةةّ ئيَػتا ية شيإ و طوظةضاْيَهى ْاخؤف و غةختسا زةشيَت وة نوضِةنةى )تةي وض 

وإ  بةط( نة ثًةى بةنباؾيي ٖةبووة غةضؤنى تابوضى غةضباظة يةزةطةنإ بةوو نةة يةة   
نؤنطابووْةوة ية َاوةى زوو رةضَاْطِةوانةى ثيَؿووتطزا وة ٖةض يةو ثًةيةزا زةَيَٓيَتةوة 

 ناتيَو ئةو تابوضة زةطؤضِزضيَت بؤ غةضباظى ْيعاَى.
ئةطةض نوضِ و بابة ٖةضزوونيإ بة يةنةوة ْيَطزضإ وة ئةوة زَيػؤظاْة ناض بؤ زةوَيةةتى  

نةغوناضى ظؤضيإ يةّ ْاوضاْةزا ٖةيةة تواْايإ عيًًى زةنةٕة ئةوإ ٖةضزوونيإ خعّ و 
ٖةية يةغةض باْطهطزٕ و نؤنطزْةوةى خةَيو ية ْيَوةوة و زةضةوةة ئةو نةغاْةف نة يةة  

 طةَيياْسا ْوة ٖاْيإ زةزةٕ بيَٓة شيَط طويَطِايةَييى زةوَيةتةوة. 
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َييٓةوة َٔ يةباضةى ئةَةوة قػةّ بؤ نةؽ ْةنطزووةة جطة يةوةى نة ية َاوةى ييَهؤ
ْٗيَٓييةنااسا ية طةٍَ تةي وض بةط ثطغياضّ ية باضةى )وإ(ةوة ييَ نةطزووةة و  ))ئةطةةض   
زةوَيةتى باة ييَثطغطاويَو زابٓيَت بةة َةبةغةتى طيَطِاْةةوةى ئاغةايـ بةؤ )وإ( وة تةؤ       
زابٓيَت بة قائُكاَى ٖةناضى بة ثًةيةنى طةوضةة ئايا زةتواْيَت ئةةّ خعَةتطوظاضيياْةة   

ي بهةيتة وةنو ْاْةوةي زووبةضةنى ية ْيَوإ خةَيو و غةضثيَطيهاضإ ية ْيَو )وإ( و ضِاي
 (19)زةوضوبةضيسا؟(

وةةَةنةى ئةوة بوو نة يةطةٍَ باونيسا يةَةوزوا بةوثةضِى زَيػؤظى و ضِاغةتطؤييةوة  
ئةو ئةضنة جيَبةجَي زةنةةٕ وة ئاَةازةٕ بةؤ قوضباْيةسإ بةة طيةإ و ٖةةَوو ؾةتَيهى         

بةةؤ ٖيَٓاْةةةزيى ئةةةو ئاَادمةةة وة جةةةختيإ نةةطزةوة نةةة وةى زوو غةةةضباظ   ططاْبةةةٖا
ئةضنةناْيإ جيَبةجىَ زةنةٕة ناض ية طةٍَ ئةو نةغةى نة بؤ ئةّ نةاضة ططيٓطةة زيةاضي    
زةنطيَت زةنةٕة ية ناتيَهسا نة طةوضةى ْاوبطاو ؾايةْى َتُاْةية نة بة ثًةةى )ئةةَري   

ت وة باونيؿى ثًةيةةنى طودمةاوى وةى قاميكةاَى    ئاةى( غوثاى ْيعاَي ضِيَعى ييَ بطرييَ
ثىَ ببةخؿطيَتة ئةوة ٖةضزوونيإ يةطةٍَ ئةةَري ئةاةى غةوثاى ْيعاَةى نةاضى خؤيةإ       
ضِازةثةضِيَٓٔ وة غةضنةوتوو زةبٔ يةة ثةضتةةواظةنطزٕ و ْةانؤنى زضوغةتهطزٕ يةة ْيَةوإ       

اييةةى ْيَواْيةإ   ظؤضبةي خةَيهة غةضثيَطةيهاضةناْسا وة زةؾةتوأْ ئةةو يةةنيَتى و تةب    
 ْةٖئًََ و ية ْيَوى بةضٕ.

ية ناتى ضِةظاَةْسى زةضبطِئ يةغةض رةضَاْساضيى ئاَاشةثيَهطاوزاة تهاية زةغةةةتى  
غوْٓى ئاطازاض بهةْةوة ثيَـ نؤتايي َاْطى ئاظاضة تا زةغتثيَؿدةضى بهاط ية ٖيَٓةإ  

ةوَيسإ و زةغةتهطزٕ بةة   و زَيٓيانطزْى ئةواْةى وابةغتةى )وإ( و زةوضوبةضى بووٕ وة ٖ
نؤنطزْةوةى غةضثيَطيهاضإة شَاضةى غةضباظة ْيعاَييةنإ بة ثيَطِؤ و غواضة و تؤثداْةة  
ية ئةضظضِؤّ ْيَعيهةى ثيَٓخ ٖةظاض بووة ئةوة بة بىَ شَاضةى زيةاضيهطاو يةبةةض ْةةطودماْى    

                                                           

ئةوة غياغةتيَهى زياضى زةوَيةتى عومساْى بووة بةضاَبةض بة نةوضز نةبةة غياغةةتى )ثةةضط بهةة ظاٍَ       (19)
رطم تػس( ْاغطاوةة بةزاخةوة نوضزيـ ظؤضبةى ناط بةثةيطِةونطزْى ئةّ جةؤضة غياغةةتة بةضاَبةةضى     -زةبيت

: سوعدى عماواهو دىراسوواه    الْةوةنةةى زاوةة بطِواْةة  ٖةَيدةَيةتاوةة بةو ٖؤيةؾةوة ظيةاْى ظؤضيةإ يةة جوو   
 . و.102عةبسوال عةيياوايىة نوضزغتإ ية غةضزةَى زةوَيةتى عومساْيساة ٍ ؛94واية اتىرية العماامًةو ص
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نةطز يةة    باضوزؤخى ئيَػتاة ٖةضوةٖا ئةو غةضباظاْةى تةْيا غةضباظى ْاوضةيي بووٕ واي
ضاالنيية غةضباظييةنإ ثؿتيإ ثيَ ببةغرتيَتة ئةوةف رةةضَاْيَهى ضِاغةت ْةةبووة بةة     
ٖؤى ٖةْسىَ غةضدمةوة وة ئةو ٖيَعة غةضباظيية ية ئةضظضِؤّ و بايةظيةس و تبًةيؼ زابةةف    
نطابووٕة  بةةّ بة تةواوى طواغرتاْةوة يةو ؾويَٓاْةوة بؤ )وإ(ة ئةوةف ضِايةنى طودمةاو  

وْهة َاْةةةوةى ٖةْةةسىَ غةةةضباظ يةةة ئةةةضظضِؤّ و طواغةةتٓةوةى ٖةْةةسيَهيإة ْةةةبووة ضةة
َةبةغتةنةَإ ْاٖيَٓيَتةزىة ثيَويػتيى ناضةنةة وا زةخواظيَةتة نةة تواْايةةنى ظيةاتط      
غةيٓة طةضِ بة ْاضزْى بةؾيَو يا زوو بةف غةضباظ بة ٖةَوو ثيَساويػتى و ئاَازةناضيية 

يإ ية غوثاى ئةْازؤَيى ٖوَايؤْييةوةة ثيَويػةتة   غةضباظييةناْةوة ية خاْةى غةعازةوة
غووض بو ية غةةض ْةاضزْى يةة َةاوةى َةاْطى ئةاظاضزا وة يةة ْيَةو ئةةو غةةضباظاْةزا           
ئةغثػواضةنااإ باف نطزٕة شَاضةى غةةضباظة تؤَاضنطاوةنةاْى غواضضةانإ ضواضغةةز     

ى قةيطاْى زاضاييةةوة  بووٕة وةمخإ بؤ زاْةْابووٕ تةْيا ضٌ غةضباظ ْةبيَة ئةوةف بة ٖؤ
نة ئةضظضِؤّ ثيَيةوة زةيٓاةْس وة ئةطةض وةمخإ بؤ ٖةةَوو غةةضباظةنإ ئاَةازة نطزبةاة     
ئةوا وا زةبيٓطا نة ئةو غةضباظاْة ية )وإ(ةوة ئاَازة نطاوٕة بةةّ ئيَػتا ثيَويػتُإ بةة  

زاض بهةْةوة ثيَٓخ غةز يإ ؾةف غةز غواضة ٖةيةة تهاّ واية نة ئةو رةضَاْطِةواية ئاطا
بة ٖةَوو ئةو ؾتاْة و تواْاى ئةوةى ثيَ بسضيَت نة ئةةو شَةاضة غةواضة ْيعاَييةة نةؤ      

 بهاتةوةة بة َووضةى َاْطاْة و بةناضيإ بٗيَٓيََت.
ية ناتَيهسا زةغةةةتى غةوْٓى ِضةظاَةْةسى زةضبةِطى يةغةةض ٖةةَوو ئةةو ؾةتاْةى         

و نةغاْةى ثيَويػتُإ ثيَياْة بةة  غةضةوةة بؤية ثيَويػتى بة غةضدمسإ ْيية وة ئةطةض ئة
ثيَى ئةةو ثًةيةةى نةة زاَآْةاوة بؤيةإ يةة ٖةةَوو ثًةة جياواظةنةإة وةى طةةوضةى           

بؤ ٖيَٓاْى خةَيو بؤ ْيَو زةوَيةط و غةعازاْى غةضثيَطةيهاضإة    ئوغتاززةضطاواْةنإ يإ 
ٓيَتةةزى  ئةَةف ثيَوةْسيي بة ضِازةي خعَةتةنةياْةوة ٖةيةة زةوَيةط بةةَييَٓيى خةؤى زيَ  

يةةةّ َةضجاْةةةزاة بةةةةّ بةةةثيَى ثًةةة و جؤضةنةةةى ثيَيةةإ زةبةخؿةةيَتة بةضشةوةْةةسى وا 
زةخواظيَت ية زةغةةةتى غةوْٓييةوة ِضةظاَةْةسى زةضبرِبيَةت بةؤ جيَبةةجَيهطزْى نةاضى        

 ثيَويػت زواى ثيَؿهةؾهطزْى زةرتةضى تايبةط يةَباضةيةوة.
ط طويَطِايةَييي ذةظضةتى َةوالْا غوَيتإ ئةطةض ٖؤناضةناْى ٖيَٓاْى ئةو ْاوضاْة بؤ شيَ

ئاغإ نطا و خةَيهةنةَإ ية شيَط زةغتى غةضثيَطيهاضإ زةضٖيَٓاة ئةوا ؾةاضيَهى وةنةو   
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)وإ( ئاَازةية بؤ جيَبةجيَهطزْى رةضَاْةناْى زةغةةتى غوْٓى وة زةبيَتة قةةيةنيـ 
تة ٖةةضوةنو ضةؤٕ ؾةاضيَهى    ية زةغتى خياْةتهاض و ريًََباظ و غةضثيَطيهاضإ زةثاضيَعضيَ

وةنو )ٖةناضى( خياْةتهاضاْى وةنو خإ َةةمحوز زةغةتى تيَةوةضزةزةٕ نةة يةة ضةةْس       
قةظايةى ثيَو زيَتة ظياتط ية ثيَٓخ ٖةظاض و َوغًَُإ و ٖي زيؿةى تيَةسا زةشيةٔ وة ظؤض    
ناْعاى بة ْطخى تيَسايةة وةى ظضْةيذ و قوِضقوؾةِة نةة زةتواْطيَةت بةاجَيهى ظؤضى يةيَ        

طيَتةوة و شَاضةيةني ظؤض غةضباظى ْيعاَى ثيَ ئاَازة بهطيَت وة ضةةْس اليةةْيَهى   نؤبه
زى وةنو ئةوةى نة غةضغٓووضى خاْةقايةة بةَؿيَوةية غةضزةَيَهى تةاظة و ثطِؾةٓطساض   
زةغت ثيَسةناطة ئةو ويَٓةية و ٖةض ويَٓةيةنى زيـ زةنةيَتة غةض زةغةةتى غوْٓى نةة  

 ئةو ْاوضاْة... رةضَإ بؤ ذةظضةتى وةىل ئةَطة.ناض بهاط يةغةض ثانهطزْةوةى 
 ظ(1845)62ى غةرةضى غاَيى 25                 

 ئةغعةز َوخًيؼ ئيُعا:        
 

 زةوَيةتة طةوضة و وضة بةضظةنةّ/
وةنو بةضِيَعتإ زةظأْ ئةو ضانػاظيياْةى نة ثيَوةْسيساضبووٕ بة )وإ(ةوة ْةٖاتٓةزى  

اغعس ثاؾا( ية ناتى ضووْى بؤ ؾويَٓى ْةاوبطاو ٖةضضةى    تورةعوة رةضَاْسةى ئةضظضِؤّ )
ية تواْايسا بوو ية ططتٓةبةضى ٖةَوو ضِيَوؾويَٓيَهى ئاضاَى و غةالَةتى بةؤ ٖيَٓاْةةزيى   
باؾرتئ ؾيَوة ية بةضِيَوةبطزْسا ئةدماَي زاة بةةّ بة ٖةؤى ئةةو ٖاوثةمياْةتييةةى ْيَةوإ     

ْووضةة بةط(ى َريى ٖةناضى ية طةٍَ بةزضخإ َػتةرا بةط ية )وإ( و )خإ َةمحوز و 
بةط نة الى خةَيهى وإ ظؤض ْاغطاو بووة يةغةةض غةضثيَطةيهطزْى )ٖةَيطةضِاْةةوة( يةة     
زةغةةتى غوْٓى ٖيض غيُايةنى طويَطِايةَيييإ بةؤ زةوَيةةط ثيَةوة زيةاض ْةةبووة بؤيةة       

ةضباظى جةخت نطايةوة باضوزؤخةنة بةضةو خطاثى ضِؤيؿت وة يةغةض بةناضٖيَٓاْى ٖيَعى غ
ية اليةٕ غوَيتاْى طةوضةَاْةوة بةؤ ئةةوةى يةة َاوةيةةني نوضتةسا غةٓووضيَو بةؤ ئةةو         

 باضوزؤخاْة زابٓطيَت.
ئةجماضةيإ ْووغطاويَو و ضِاثؤضتيَو ية اليةةٕ ثاؾةاى ْةاوبطاوةوة ٖةاطة نةة ٖةةَوو       

ة ٖةةضوةٖا  ضِيَوؾويَٓيَهى تةواوى تيَةسا زيةاضي نطابةوو بةؤ ضاضةغةةضنطزْى نيَؿةةنة و      
وةضطيَطِزضا بؤ غةض ظَاْى ئيٓطًيةعى و ضِووغةى وة بةؤ ٖةةضزوو نوْػةوَيى بةةضيتاْيا و       
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ضِووغيا ية ئةضظضِؤّ ْيَطزضإة بةةّ يةبةض )ذػئَ ئةيئةعوضى نوضى غةييِ ثاؾا( جاضيهى 
زى ئةّ ْاَةية ْيَطزضا بؤ نوْػوَيى ضِووغةيا و وةضطيَطِزضايةةوة )زيةاضة بةؤ غةةض ظَةاْى       

ى. و(ة ٖةضوةٖا ئةو ْووغطاوةى نة ية غةضؤنايةتيى ئةدمووَةْى باةوة ٖاط ضِاى عومساْ
تايبةتى بووة بطيهاضةنإ ية نؤبووْةةوةى ئةدمووَةةْى طؿةتى نةة ضِؤشى ضواضؾةةيةى      
ضِابطزوو بةغرتاة ضاويإ بة ْاَة و ضِاثؤضط و وةضطريِزضاوةناْسا خؿاْسةوةة يةطةٍَ ئةوةؾسا 

نيَؿة و زووبةضةنيياْة نة ثيَوةْسيساض بووٕ بةة )وإ(ةوة ضِووٕ   ٖؤناضى زضوغتبووْى ئةو
 و ئاؾهطا بووٕة ييَهؤَييٓةوة ية باضةياْةوة نطا و ٖةْسىَ ضِووْهطزْةوةف زضا.

ية ضِاغتيسا ئةوة ثيَويػتى بة ضِووْهطزْةوة ْييةة يةبةض ئةوةى خاوةٕ بةضشةوةْةسى و   
خؤيإ و زةغتوةضزاْيإ ية ٖةَوو ناضيَهةسا  رةضَاْطِةواناْى )وإ( بة ٖؤى بةضشةوةْسيى 

ية واتاى ئةوة ْةطةيؿتبووٕ نة َةبةغتى غةضةنيُإ يةوةي وياليةتى ئةةضظضِؤّ غةيٓةة   
ْيَو باظْةى ضانػاظييةناااْةوة بؤ غووزَةْسبووٕ ية زازطةضى و غؤظ و بةظةيي غوَيتإة 

ى نةاضى خؤيةإ جيَبةةجيَ    ٖةضوةنو ضؤٕ ئةو بةضثطغاْةى نة ية ئةضظضِؤّ بووٕ ْةةياْتواْ 
ى ناَيٌ ثاؾا( ية اليةةٕ زةوَيةتةةوة ئةةّ نةاضةى ثةيَ غةثيَطزضاة       عتورةبهةٕة بةةّ )

زَيٓيايي بة خةَيهى )وإ( زا زةضباضةى ْياظثانيى زةوَيةتى عومساْى يةة بةضاَبةضياْةساة   
ٖةضوةنو ضؤٕ )ئةغعةز ثاؾا( يةة نةاتى طةيؿةتٓى بةؤ َةَيبةْةسى ناضةنةةى ٖةةَوو        

نى خؤى بةناضٖيَٓا بؤ ئاَؤشطاضى ناضيطةض و ثيَويػتة بةةّ ئةةوإ ضِيَةعى ئةةو    تواْاية
ئاَؤشطاضييةيإ ْةةططط و واظيةإ يةة نةاضى غةضثَيطةى و ظوَيةِ و ظؤضى ْةةٖيَٓاة ئةةّ         
ناضاْةف وازةخواظٕ نة ثةْا بؤ بةناضٖيَٓاْى ٖيَعى غةضباظى بربيَت بؤ ثةضتةةواظةنطزْيإ  

طةةاى ضِاغةةتة بةضِاغةةتى رةضَاْةةسةى ْةةاوبطاو ئاَادمةنةةةى و ٖيَٓاْةةةوةيإ بةةؤ غةةةض ضِيَ
يةَباضةيةوة ثيَهاة ناضة خطاثةناْيإة تةؾةْة زةناط بةؤ ؾةويَٓةناْى زيةـة ئةَةةف     
ياْي زضوغتبووْى جؤضيَو نيَؿة و ططرت بؤ غةض بةضشةوةْسييةناْى ناضطيَطِى وياليةتةنة 

يا بةؾساضييإ ْةنطزووة ية نةاضى  وة يةوةى نة زةبيػرتيَت و زةطوتطيَتة خةَيهى وإ تةْ
غةضثيَطى و زووبةضةنىة بةَيهو ية ْيَةوإ )خةإ َةةمحوز و ْةووضةة بةةط و بةةزضخإ       
بةط(زا ٖاوثةمياْييةتى بةغرتاوة وة طوَإ زةنطيَةت نةة )ؾةةضيف بةةط(ى قائُكةاَى      
 َوف بةؾساضى يةطةَيسا نطزبٔ وة ذةغٔ ئةيئةعوضي نوضى ْاوبطاو ية َيػطةوة ضِاي نطز
بؤ ئةو ؾويَٓةة ية اليةٕ بةضثطغاْى ْاوبطاوةوة ضِيَعيَهى ظؤضي ييَ طريا و ضةاوزيَطي نةطإة   
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ئةو ئيَػتا ٖةوٍَ زةزاط بؤ جووةْسْى اليةْةناْى وإ و ئةجاضةة بة تيَطِواْو يةة ٖةةَوو   
 ئةو طؤضِاْهاضيياْة زةضزةنةويَت نة ئةّ ناضاْة ئاغإ ْوة بةَيهو ية ناضة ٖةضة ططاْةنأْ
وة ية بةؾى يةنةَى ضِاثؤضتى ْاوبطاوزا ٖاتووةة ئةو ٖاوثةمياْييةتةى ية ْيَوإ ٖةض يةةى  
ية َػتةرا بةط و خإ َةمحوز و ْووضةة بةط و بةسضخإ بةطةسا بةغةرتاوةة يةة نةاتى      
ضِووبةضِووبووْةوةى ٖةض يةنيَهيإ بة غعازاْيإ يةة اليةةٕ زةوَيةتةةوةة ئةةوإ ٖاونةاضى      

ضثةضضساْةوةى زةوَيةتساة يةبةض ئةوة وا زةبيٓطيَت نة ييواى )َةوف(  يةنسى زةنةٕ ية بة
بة وياليةتى )وإ(ةوة بًهيَٓطيَت وة ْاضزْى رةضَاْةنة بؤ )بةذطى ثاؾا( بة ثًةى وةظيط و 
ْاضزْى رةضَاْى قةظاناْيـ نة بةضزخإ بةط بةضِيَوةي زةبطزٕ بؤ ثاؾاى ْاوبطاو بة ثًةى 

ْازؤٍَ وة ٖيَٓاْيإ بؤ ْاوضةنة يةطةةٍَ بةؾةيَو يةإ زوو    رةضيل ية غوثاى ٖؤَايوْيى ئة
بةف ية غةضباظى ْيعاَى بةة ٖةةَوو نةيوثةةييَهى غةةضباظييةوة وة ٖةَيػةونةوتيَهى      
زاْاياْة بةضاَبةض خةَيهى بهطيَت بؤ زَيٓيانطزْةوةيإة بةَةةف بةة ثؿةتيواْيى )خةواى     

 بةناضٖيَٓاْى ٖيَع بربيَت. طةوضة( َةبةغتى زياضيهطاو زيَتةزى بةبيَ ئةوةى ثةْا بؤ
بةةّ ئةطةض ئةو ئاَادمة ْةٖاتةزىة ئةوا زاوايةى بةضظ زةنةيٓةوة يةغةض ضِيَطاثيَسإ   

بة بةناضٖيَٓاْى ٖيَعة يةَةؾسا ناضيَهى ثيَطةواْة زةضزةنةويَت ئةطةض ضِاثؤضتةنة ئةةوةى  
ناضةنةةةيإ  ضِووٕ ْةنطزبيَتةةةوة نةةة زاْةةاْى ْةةاوبطاوإ و طةيؿةةتٓيإ بةةة َةَيبةْةةسى  

ضِاْةطةياْسبيَتة ٖض قةْاعةتيإ ْةبوو بةو زَيٓيايي و ثاضاغتٓةى نة ثيَيإ زةزضيَتة بؤية 
ناضى ظوَيِ و غةضثيَطى ظيازى نطز وة يةو ناتةزا ثةةْا بطايةة بةةض بةةناضٖيَٓاْى ٖيَةعة      
نةواتة ية زواى ئةةوة زةتواْطيَةت زاواي ياضَةةتى غةةضباظييإ يةَي بهطيَةت وة ئةطةةض        

ضةى غةضباظى ثيَويػت بةناض ْةٖيَٓطيَت ئةوا ناضى ظوَيِ و غةتةّ و غةضثيَطةى ثةةضة    شَا
زةغيَٓيَت و بتو زةبيَتةوة بة ٖةَوو ْاوضةةناْى ضِؤشٖةةتةسا و زةطاتةة ْيَةو ئةةْازؤٍَة      
بةتايبةتى ئةطةض ية ْاوضةناْى )غيواؽ( بتوبيَتةوةة ئةةو ناتةة زةبيَةت ض ٖةةْطاويَو     

ةوط بهةئ وة ٖةتا ئةطة ثيَٓخ ٖةظاض غةضباظى ْيعاَى بٓيَطئ يةة  بٓيَو و ضؤٕ ٖةَيػون
طةٍَ زةغتةيةى يا زوو زةغتةى غةضباظى ْيعاَيى غوَيتاْى و ثيَٓخ غةز يإ ؾةف غةةز  
غةضباظى غواضة ْيعاَى زى ٖيَؿتا ٖةض بةؽ ْيية و بةةف ْانةاطة بةؤ اووْةةة ئةطةةض      

ئةو ٖيَع و زةغةةتيَهى ظؤضى ٖةيةةة   باضوزؤخى ئيَػتاى بةزضخإ تةَاؾا نةئ زةبيٓو
نة بة ٖؤى ضِياباظى و زازطةضييةوة بةضٖةَى ٖيَٓاوةة زةبيٓو تةَيَهطزْى ئةّ اليةْاْةة  
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ٖةضغيَهيإ ثيَويػتى بة بيػت ٖةظاض غةضباظ نةَرت ْيية وة بة ٖؤى ئةةو ؾةاضةظايي و   
بةةذطى ثاؾةا   تواْا و ييَٗاتووييةى نة ٖةضيةنةة يةة عتورةةى ذةاريع ثاؾةا و بطانةةى       

ٖةياْبوو بة ٖؤى ئاطازاضيى تةواويإ بةغةض ٖةَوو ئةو ْاوضاْةزاة رةضَاْةسةى ْةاوبطاو   
ثطغياضى نطزة ئةّ ْاوضةية بة بؤضووْى ئيَوة ٖيَعى غةضباظى ضةْسى ثيَويػةتة؟ة يةطةةٍَ   
ئةوةؾسا بةذطى ثاؾا زَيٓيابوو نة بة ؾيَوةيةنى ثيَويػت بةو ناضة ٖةَيسةغتىَة ئةةويـ  

ى زايةةوة نةة ِضَيهدػةنت و ضةاوزيَطيهطزْى )وإ( و زةوضوبةةضى بةووة بةة نةاضى         وةةَ
 ثيَويػتة ئةَهاضةف ثيَويػتى بة ظياتط ية بيػت ٖةظاض غةضباظى ْيعاَى ٖةية. 

ئةطةض بة ياضَةتيى )خواى طةوضة( و طةوضةيى ذةظضةتى َةوالْا غوَيتإ ئةةّ ٖيَةعة   
عى ظةبط بةزةغت بةناضبٗيَٓو بؤ ضانػاظيى ئاَازة بهطيَتة ئةو ناتة ثيَويػت ْاناط ٖيَ

ئةو ْاوضاْةة بطا ْاوبطاوةنةى نةَتةضخةَى ْةنطز يةة زةضخػةتٓى زَيػةؤظى و ٖةةوٍَ و     
ٖيُُةتى خؤى و ثؿتطريى ٖةَوو ئةو ؾتاْةى نةطزة نةة يةة اليةةٕ غةةضؤنايةتييةوة      

تهطزٕ بةة  زةضضوو بوو وة ية ضِاغتيسا ئةوةى نة يةة وةضةقةنةةزا ٖةاتووةة زةَييَةت زةغة     
ٍَ ضِاى ئةدمووَةْةنةةزا         ئةدماَساْى ئةَهاضة بةة بةةناضٖيَٓاْى ٖيَةعى ْاتةةواوة يةة طةة
ْايةتةوة وة ية ٖةَوو باضوزؤخةناْسا ئةو ييَهؤَييٓةوةى خؤى ئةةدماّ زاوة يةةباضةى ئةةو    
باضوزؤخةى نة ٖةيةة ئةدماَةنةى ْووغيٓى وةةَٓاَةيةنة يةغةض ضِاثؤضتةنةى ئةغعةز 

 ظاَةْسى زةضبطِئ يةغةض ٖةَوو ئةو ؾتاْةى نة باغي ييَوة نطزووة. ثاؾا بؤ ضِة
يةطةٍَ ئةوةزا ئةو بابةتةى نة بامسإ نطز زةضباضةى ئةو باضوزؤخاْة ية زواييسا بة ثيَى 
ثيَويػت باغيإ ييَوة زةنةئة ية طةةٍَ ئةوةؾةسا بابةةتى ْاَةةى نوْػةوَيى بةةضيتاْى       

ة زواى ئةوةى ٖةْسىَ وؾةى ْةطودماوَإ ييَ البطزة تيَطوتةغةٍ بوو و ية ؾويَٓى خؤيسا ي
بةبَى ِضووْهطزْةوةى يةة اليةةٕ ئةةو اليةْةةى نةة ْاَةنةةى يةَي زةضضةووة ويَٓةيةةنى          
زةْيَطزضيَت بؤ اليةْةنةى زىة ٖةضضةْسة بؤ وةةَةنةى ططرت زضوغت ْانةاطة ضةوْهة   

بةةزضخإ بةة طؿةتى     ٖةَوو بريوبؤضووْة خطاثةناْى ٖةضيةنة ية خإ َةمحوز و ْووضةة
تيَيسا ظاْطابوو زواى ئةوةى غةوثاى ئةةْازؤَيى ٖوَةايوْى بةة ٖةةَوو ثيَساويػةتييةنى       
غةضباظييةوة ئاَازة نطا بؤ ٖيَٓاْةةزيى ئاَادمةةنإ بِطيةاضبوو نةة بةةزضخإ بةةط يةةو        
ؾويَٓاْة زووض غطيَتةوةة ئةدمووَةْةنة واي بيٓى نة تةَيَهطزْى خةَيهى وإ و بةزضخإ 

بة ٖؤى غوَيتاْى طةوضةَاْةوة يةنيَو بوو ية ٖةضة ناضة ثيَويػت و طودماوةنةإ وة  بةط 
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ٖيَٓاْةزيى ئاَادمى ثيَويػت تةْيا )وإ(ى ْةططتةةوةة بةةَيهو ٖةةضزوو الى زةططتةةوةة     
ناضةنة ناضيَهى طةوضة بووة بؤية ثيَويػت بوو ضِيَوؾةويَين طةوضةؾةى بةؤ زابٓطيَةتة يةة      

عيهةى ثيَٓخ ٖةظاض غةضباظى ْيعاَى ٖةةبوو وة ٖةةضوةٖا ْةاضزْى    ضِاغتيسا ية ئةضظضِؤّ ْيَ
بةؾيَو يإ زوو بةف ية غةوثاى ْيعاَةى نةاضَيهى ئاغةاْةة بةةةّ ثيَويػةت بةوو يةةو         
ٖؤناضاْة بطةضِيَو نة بةزضخإ وا ييَ بهاط ْةتطغىَ يةة ٖاونةاضيهطزٕ يةغةةض نيَؿةةى     

و زةضنطزْى ٖةضيةنة ية خإ َةمحوز و  )وإ(ة يةو ناتةزا زةْيَطزضيَت بؤ يةغةض ناضالزإ
ْووضةة بةط و ؾةضيف بةط بة ٖؤناضيَو ية ٖؤناضةنإة بةةّ ئةطةض ئةوةى ثةيَ ْةةنطاة   
ئةوا ئةو ٖيَعة غةضباظة ئاَازة نطاوة بةؽ ْيية بؤ ٖةغتإ بةَهاضةة نةة ٖةضيةنةة يةة    

اضزَةأْ بةة   وةظيط و طةوضةيةنى يةغةض زاْةطاوة نةة يةبةؾةى يةنةةَى ضِاثؤضتةنةةزا ْ     
طةيؿةةتٓيإ بةةؤ ؾةةويَٓى َةبةغةةت نةةاض زةنةةةٕ يةغةةةض ئاضاَهطزْةةةوةى ْاوضةةةنة و  
زَيٓيانطزْى خةَيهةنةة ئةطةض ئةَة ناضيطةضى ْةبووة ئةوا وا زةنةةٕ ثةةْا بربيَتةة بةةض     
بةناضٖيَٓاْى ٖيَعة بةةّ تا ٖيَعى تاظة ثيَيإ زةطاطة ئةوا غةضثيَطيهاضإ بةضزةواّ زةبٔ 

و تةؾةْةغةْسٕ بؤ ْاوضةناْى زيـة ويَسةضيَت ئةةو باضوزؤخةة ناضةغةاتى    يةغةض خطاثة 
زَيتةظيَٓى بؤزةوَيةتى عومساْى ييَ بهةويَتةوةة بؤ ٖيَٓاْةزيى بةضشةوةْسييةنإ زوو ضِيَطة 

 ٖةية:
يةنةَيإ: ٖةغنت بةو نةاضةى نةة ثيَويػةتة جيَبةةجيَى بهةاط يةةناتى ئةطةةضى         

 ْاوبطاوزا. 
 ةَإ و زَيٓيايي بة خةَيهى ْاوضةنة.زووةَيإ: بةخؿيٓى ئ

ئةو ضِووْهطزْةواْةى نة باؽ نطإ ٖةَوويإ بيٓطإ و جيَبةجيَهطزْيإ يةغةض ناط  
و ؾويَٓى طودماو زةوةغتيَتة ية ثاؾاْسا ئةو ثطغةياضاْة زيَتةة ئةاضاوةة ئايةا زةتواْطيَةت      

اليةْةنةى زى تةةَيَ   نيَؿةى وإ يةنةجماض ضاضةغةض بهطيَت؟ ئايا زةتواْطيَت ية زواييسا
بهطيَتة ية ناتى جووَيةى غةضباظيي ٖاوناط ية بةضاَبةض ٖةضزوو الزاة ئايا ئةةو ٖيَةعة   
غةضباظيية زياضيهطاوة بة تةْيا بةغة بؤ ئةّ َةبةغتة؟ ئةطةض ٖةوٍَ بسضيَت ئةو وةظيةط و  

تة وا طةوضةيةى نة ثيَؿٓياضَإ نطزووٕ بيآْيَطئ ييَةطةوة ٖةيض ناضيطةضييةةنيإ ْابيَة    
ثيَويػت زةناط يةو ناتةزا ٖيَٓةسة ئةةَالوال ْةةنطيَتة بةة ٖةؤى ٖةغةتٓةنطزْيإ بةة        
ثيَويػتيى تةواونطزْى ئةو ٖيَعةى نةة ئةةّ نةاضة زةنةاطة يةة ضِاغةتيسا ئةةو ؾةيَوةية         
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بةضشةوةْسييةنااإ زيَٓيَتةزىة بةةّ ئةطةض وا ْةةبوو وة يةة الى ئةةو زوو نةغةةى نةة      
ظيط و طةوضةنة. و.( ٖيَعى تةواو ْةْيَطزضا و يةة ناتيَهةسا زاوا   بامسإ نطزٕ )َةبةغت وة

نطاة ٖةَوو ٖيَعةنة بٓيَطزضيَتة ئةطةض غةضثيَطيهاضإ بةضٖةَيػتييإ نطزبيَت ية ؾويَٓى 
ْيَعيهبووْةوةَإ ييَيإة ئايا زةضئةدماَى خطاثى ظيةاتطى يةيَ ْانةويَتةةوة؟ بةؤ ئةةوةى      

اضزْى ٖيَعى ثيَويػت بؤ ئةَهاضةة ئايا زةتواْطيَت بة وةةَى ئةو زاوايةَإ بساتةوة ية ْ
ثيَساْى ئاضاَى و زَيٓيايي ناضيطةض بيَت بةة ؾةيَوةيةنى نةاتى؟ تهايةة بةةخيَطايي ضِاى      

 خؤتإ زةضبطِٕ و ضِووْهطزْةوةى ثيَويػت بسةٕ ية بةضاَبةض ئةو ثطغياضاْةزا.
ٔ بةطى ئةعوةض( بؤ ئةضظضِؤّ بة تيَطِواْو يةو ٖةوَيةى نة زضا بؤ باْطٗيَؿتهطزْى)ذػيَ

و ئةو بةَييَٓاْةى نة ثيَي زضإة )) وا ٖةغت زةنطيَت نوْػوَيى ضِووؽ بةناضى بٗيَٓٔ((ة 
ئةطةض ئاَادمى ْاوبطاو بطيتى بيَت ية زةغتبةغةضزاططتٓى بةو ؾيَوةيةة ئةةوا ئةدمووَةةٕ   

ساتةةوةة يةطةةٍَ   ية ضِيَطةى ضاوزيَطى زةضةنييةوة ٖةوَيي زاوة ئةةوة بةؤ غةةراضةط ييَهب   
ْاضزْى ْووغيٓةنة بةؤ رةضَاْةسةى ْةاوبطاو وة ٖةةضوةٖا ئةدمووَةةٕ زووباضةبووْةةوةى       
ط توطؤناْى ثيَؿووتط و خويَٓسْةوةى جاضيَهى زى يةْيَو بطيهاضةناْسا بيٓى و يةطةٍَ ئةوة 
خػتيية بةضزةّ َةقاَى باةة ٖةَوو ئةو غةضدماْةّ تؤَاض نطز وة ثاؾإ جةاضيَهى زى  

وة بةض زةغتى ئةدمووَةْى طؿتى نة ضِؤشى يةنؿةية بةغرتاة واي بيٓى نة ئةةو  خػتُة
ناضاْةى باغيإ نطزووٕ يةطةٍَ ط توطؤنإ و بطيهاضةناْى زاْيؿتٓى ثيَؿوو وةنو يةةنٔ  
وة ٖةضوةٖا ئةةو ْووغةيٓةى نةة خطايةة بةةضزةّ غةةراضةتى بةةضيتاْيا زةضبةاضةى ئةةو          

اليةٕ قائُكاَى َوف )ؾةضيف بةط(ةوة ئةةدماّ   ٖةَيػونةوط و زةغتسضيَصيياْةى نة ية
زةزضا بيٓطاة ئةدمووَةْةنة ضِووْى نطزةوة نة قائُكاَى ْاوبطاو بة نةغايةتييةنى ضِاضِا و 
ْاجيَطري ْاغطاوةة ئةوةى نة باؽ نطا ية ٖةَيػونةوط و زةغتسضيَصى ئةوا َةةقاَى بةاة   

ْةسى يةوةزايةة ئةةو ْاَةيةةى     ثيَى قايٌ ْييةة ئةدمووَةْةنة واي زةبيٓةى نةة بةضشةوة  
ثيَؿووتط بٓيَطيَت بؤ نوْػوَيى ئيٓطًيع ية ئةضظضِؤَةوة بؤ ئةغعةز ثاؾةاة يةبةةض ئةةوةى    
نوْػوَيى ْاوبطاو خؤى واي زةخواغت وة بطِياض زضا ئةو ْووغيٓاْة بؤ الى َةةقاَى بةاة   

ؤ غةووضبوواإ  بةضظ بهطيَٓةوة تا ضاويإ ثيَسا غؿيَٓطيَتةوةة ئةو بريخةضةوةيةّ ْووغةي بة  
 يةغةض جيَبةجيَهطزْى ئةوةى يةَباضةيةوة ية ئريازةى غوْٓييةوة زةضزةضيَت.

 ظ(1845)62ى ضِةبيعى زووةَى غاَيى 17
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 بؤ َةقاَى باة:

بة َةبةغتى ضاوخؿاْسٕ بةو ْاَةيةى نة زةضباضةى طةضِاْةوةى واييةى غةيواؽ )ضةؾةيس    
ْى ْاوبطاوى تيَسابوو ٖةاتووةة بةةوةى ْةاوبطاو زاْةى ْةا      ثاؾا( بؤ تةضابعوٕ و ٖةْسىَ زاْثيَساْا

بةوةيسا نة ئةو غةضباظة ْيعاَياْةى نة تايبةط بةووٕ بةة نةاضنطزٕ يةطةَييةسا طةضِاْةةوة بةؤ       
ضِيَهدػتٓى ٖةْسيَو ناضى زياضيهطاو ية اليةٕ غوَيتاْةوة وة ناضنطزٕ بؤ بةضشةوةْسيى ٖةْسيَ 

ةزا زةغةةتططتٔ بةغةةةض ئةةةو نةغةةاْةى نةةة بةةة  يةةة نوضزةنةةإ و خيًََةةةنإة يةطةةةٍَ ئةةةو 
ْاغطابووٕة بةْةسنطزْيإ بةة ٖةؤى ٖيَةعى َةةوالْا غةوَيتإ يةةو        (20)رةضَاْطِةواناْى )ظضقى

ؾويَٓاْةزاة ئةوةف نةاضيَهى طودمةاو ْةةبوو بؤيةة ٖةةَوويإ بةؤ غةيواؽ ْةاضزٕة تةاوةنو          
غةتيسا بةْةسنطزْيإ يةةو    رةضَاْيَو زةضباضةيإ ية اليةٕ ئريازةى غوْييةوة زةضزةضةيَتة يةضِا 

ؾويَٓةزا ؾتيَطى طودماو ْةبووة يةبةض ئةوةى ية طةوضة خطاثةناضةناْى نوضز بةووٕة بؤيةة واي   
زةخواغت نة بؤ ْاوضةناْى )ضوًَي( وةى )راضْا و ضِوغحل و...ٖتس.( بٓيَطزضئَة يةو ؾويَٓة 

َةْةس و ضةةثةنأْ وة   طودماواْةزا ْيؿتةجيَ بهطئَة ٖةضوةى باؽ زةنطيَت ئةَاْة يةة زةوَية 
ٖةض ية نؤْةوة خاوةْى َاٍَ و غاَاْيَهى ظؤض بووٕة ثيَويػتة ئةو َاٍَ و غاَاْة ظؤضة تؤَةاض  
بهطيَت وة بةؾيَهى بؤ شياْى خؤيإ و َاٍَ و َٓساٍَ و نةغوناضيإ تايبةط بهطيَت وة ئةطةةض  

اوة يةطةةٍَ ئةريازةى   َٓساةْى نوضز طوظةضاْيإ بؤ زابو بهطيَت يةغةض ئةو ؾةيَوةيةى زاوانةط  
 غوْٓى زيَتةوةة نةواتة تهاية ب ةضَووٕ بة ئاطازاضنطزْةوةَإ.
 خاوةْي زةوَيةتة بةغؤظ و طةوضة و بةضِيَع و بةخؿٓسةنةّ:

ئةو يازاؾتٓاَةيةى نة ْاَةناْى ضِةؾيس ثاؾاى يةخؤ ططتبةوو يةة اليةةٕ َةةقاَى     
و خطاثةناضاْةةى نةة بةة    ذةظضةتى غوَيتاْةوة بيٓطإ وة قايةٌ بةوو يةغةةض ْةاضزْى ئةة     

رةضَاْطِةواناْى )ظضقي( ْاغطابووٕة بةؤ )ضوَيًةي( و ْيؿةتةجيَهطزْيإ يةة )راضْةا( وة      
 واييى ئاَاشةثيَهطاو ئاطازاض بهةْةوة بؤ ئةدماَساْى ناضى ثيَويػت.

                                                           

َةبةغت َريْؿيٓى )ظضقى(ةة نة ية ْاوضةةناْى ْيَةوإ زياضبةةنط و َةاضزئ رةةضَاْطِةوايى نةطزووةة        (20)
سوعدى   ْؿيٓؤنةزا زابةف بووةة نة بطيتى بووٕ ية)زضظيٓى و ٖتار و تطجيٌ(ة بطِواْةة: ئةويـ بةغةض غىَ َري

 و. .26عمااهو دىراسواه واية اتىرية العماامًةو ص
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ٌَ غةةعازةط ذيًُةي ثاؾةا طةيؿةتووة     يةغةض ئةوةى نة بة َوتةغةضِي ييةى َوغة 
يةوةى نةوا عيعةززئ ؾيَط و بطانةى َةْػوض بةةط و غةةعيس بةةط و ئيةرباٖيِ بةةط      
ؾيَطواْى يةطةٍَ ٖةْسىَ ية ٖاوناضةناْى خؤيإ زاوةتة زةغت عاضف بةطى ئةَري ئاة يةة  

ةى غوثاى ٖوَايوْيى عريام ية َوغٌَة تا ية َوغةٌَ زةضيةإ بٗيَٓيَةت بةة ثيَةى ئةرياز      
 غوْٓى نة يةَباضةيةوة زةضضووة.

يةبةض ئةوةى ئةو ؾويَٓاْةى نة ئةو ْاوبطاوإ ثيايسا زةطةضِيَٓةوة ؾويَٓى خؤيإ و بةة  
بياباْةوة بةغرتاوةتةوةة بؤية ئاَؤشطاضيى تايبةط و ثيَويػتِ زا بةو ْاوضاْةة ٖةةضوةنو  

شيَط ثاضاغنت و ضةاوزيَطيسا  شَاضيةى ية غواضةّ بؤ الى ْػيبةئ ْاضز و تواْطا ْاوبطاوإ ية 
بة ئاغاْى بؤ زياضبةنط بٗيَٓطئَ.. ئةوإ ية زواى ئةو ضِيَهةوتةةوة بةة ياضَةةتيى خةواى     

 طةوضة بؤ خاْةى غةعازة زةْيَطزضئَة رةضَإ بؤذةظضةتى وةىل ئةَطة.
 ظ(1855) 72ى حمةضِةَى غاَيى 2

 واييى وياليةتى نوضزغتإ: ئةمحةز عيعةط
 
 

A.MKT.UM 210/48 
غةعازةط ذيًُي ثاؾاى َوتةغةضي ي َوغٌَ ثيَةي ضِاطةياْةسّة ئةريازةى غةوْٓى وا     
زةخواظيَت نة عيعةززئ ؾيَطبةط نة ية َوغٌَ زةغتبةغةضةة بةة ٖةؤى ٖةَيطةضِاْةةوةى    
زشى زةوَيةط بؤ خاْةى غةعازة بٓيَطزضيَت وة بة ٖؤى ثيَوةْسى ية طةٍَ زةوَيةةط ثاؾةاى   

ٖوَايوْيى عريام و ذيحاظة ئةَري ئاةى عاضف بةةطى  واييى بة ساز رةضَاْسةى غوثاى 
غوثاى ٖوَايوْى ضِاغثاضز بة طةياْةسْى بةة ؾةويَٓى ْةاوبطاوة بةةةّ بةة ٖةؤى ٖةْةسىَ         
َةتطغى ْاوضةيي يةو ؾويَٓةزا شَاضةيةنى ظؤض غةضباظى ية طةةٍَ ئةةَري ئةاة ْةاضز بةؤ      

إ وة زةوَيةط ثاؾاى واييةى  ٖيَٓاْى ْاوبطاو و ٖاوناضةناْى ية َوغًَةوة وة ْاضزْيإ بؤَ
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نوضزغتإ زاوايةنى ْاضز بؤ ططتٓةبةضى ضِيَوؾويَين ثيَويػت بة َةبةغتى بة غةةالَةتى  
( غةةضباظ ْيَةطزضإة زواى   150طةياْسْيإ بؤ زياضبةنطة  بؤ ئةةو َةبةغةتة ْيَعيهةةى )   

ئةةةوةى ٖةةةواٍَ زضا يةغةةةض جووَيةةةى ئةةةَري ئةةاة يةةة َوغةةًَةوة و طةيؿةةتٓى بةةة      
زيػيدابووض(ى ْيَعيو ظاخؤة ييواى َاضزئ ضِيَوؾويَين بةثةيةى ططتةبةضة ضوْهة ؾويَٓى)

ئريازةى غوْٓى وا زةخواظيَت نة بة غةالَةتى و زَيٓيايييةوة بطةٕة بؤية ثيَويػةتة يةة   
ناتى ئةدماَساْي ئةّ ناضةزا ٖةَوو ضِيَوؾةويَٓيَهى طودمةاو بطرييَتةبةةض تةاوةنو بةواضى      

هة َاوةى ْيَوإ زيػدابووض و َةاضزئ ٖةؾةت قؤْا ةة ضِيَيةة و     ضِانطزْيإ ْةبيَتة ضوْ
ِضَيطانةي زيهةةيـ بةة بياباْةةوة يهةاوةة غةةضباضى ئاطةازاضبووٕ يةة َةتطغةيي ئةةو          
خطاثةناضاْةى نة ٖاوؾيَوةى ئةوإ بةضزةواّ يةو َاوةيةزا خةةضيهى ئةدماَةساْى نةاضى    

ؾويَٓى نةؤْى َةريى ْةاوبطاو     تاوإ بووٕ وة اليةْةنةى زى ؾاخى جعيطةى بؤتإ بوو نة
)عيعةززئ ؾري و.( بووة ئةةويـ يةة َةتطغةى زووض ْةةبووة بؤيةة ْيَعيهةةى غَيػةةز        
غةضباظى ية غةضباظةناْى بيابإ ْاضز بؤ )جًًغة( تا ثيَؿةواظميإ بهةةٕ وة يةنػةةض يةة     
 َاضزيٓةوة زةغتِ نطز بة ضِؤيؿنتة ٖةَوو ئةو غواضاْةى نة ية زياضبةنطةوة ٖاتبووٕ يةة 
طةَيُسا بووٕ وة ئةو غةضباظة ثيَطِؤ و غواضاْةف نة يةويَ بووٕ ئاَازة نطابووٕ بة ٖةَوو 
نةيوثةييَهى غةضباظييةوة بة تؤو و ئةاَيَطى طةطيٓي و نةيوثةةىل يةةزةطى بيابةإ وة      
ثيَؿواظيِ نطز ية ئةَري ئاةى ْاوبطاو و بطزّ بؤ طوْسى )نةسيًى( نةة زوو ناتةصَيَط يةة     

ووة يةوىَ ئةو غةضباظاْةى نة ية َوغًَةوة ٖاتبووٕ طةضِيَٓسضاْةةوة بةؤ   َاضزيٓةوة زووض ب
ؾويَٓى خؤيإة بة قوزضةتى ذةظضةتى َةوالْا غوَيتإ و طةوضةى َةقاَى غةزاضةتى يةة  
طوْسى)نسيًى(يةوة بة نؤَةَييَهى ظؤض يةة غةةضباظةوة ضِؤيؿةنت بةة ثؿةتيواْيى )خةواى       

غةض ضِيَى ؾيَدإ بثةضِيٓةوةة بةة تةةواوى و بةة    طةوضة( تواْيُإ بة طةضوى توضنُاْسا ية 
غاغ و غةالَةتى ية ظةوييةناْى َاضزئ زةضضووئة بة غةةالَةتى طةيؿةتيٓة طوْةسى    
)خاْيو(ى غةض بة زياضبةنطة يةوىَ ئةَريئاةى ْاوبطاوى ْاضز بؤ زياضبةنطة زواى ئةةوةى  

يٓى ية طةَيسا ْةاضز يةة   نة شَاضةيةنى تةواوى ية غةضباظى ثيَطِؤ و غواضةى غةض بة َاضز
طةٍَ ئةو غةضباظاْةف نة ية زياضبةنطةوة ٖاتبووٕة بؤية َريى ْاوبطاو و زاضوزةغةتةنةى  
ٖيض ضِيَطةيةنيإ بؤ ٖةةتٔ ية ْيَو ييواى َاضزيٓسا ْةزؤظييةوة وة يةة ضِيَطةازا ٖيطةيإ    

ي ْةاضزْى  تووؾى تةْطاوى و ْاضِةذةتى ْةبووٕة ئوَيَسةواضئ نة ضِؤشيَةو زواى ضِيَهةةوت  
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ْاَةنةّ بة غةالَةتى بطةْة زياضبةنطة ئةو ضِاثؤضتة ئاَازةنطا بؤ ضِووْهطزْةوةى ئةوةى 
 ثيَويػتة بهطيَتة رةضَإ بؤ ذةظضةتى وةىل ئةَطى ضانةناضة.

 ظ(1855) 72غةضةتاى حمةضِةَى غاَيى    
      قائُكاَى ييواى َاضزئ   

 
 

A.MKT.UM 210/48 
18.M.1272 
يةو زاوايةى نة ية نوْػوَيداْةى ئيٓطًيعةوة ية َوغةًَةوة ٖةاتووةة يةةباضةى    بة تيَطِواْو 

ئةوةى نة زةوَيةط )عيعةززئ ؾريبةط( بططيَت يةو ناتةزا نة ية نوْػوَيداْةى ْاوبطاو بووة 
نيَؿة ية ْيَوإ ئةو و َةييهى ْاوبطاوزا ٖةةبوو نةة وةى نةغةيَهى ٖاونةاض بةوو بةؤىة بةة        

و و قيَعةوْةةوةة بؤيةةة زةبيَةت ئاطةازاضى َاْةةةوةيإ بةو يةةة     ٖةةَوو جةؤضة نةةاضيَهى خةطا   
نوْػوَيداْة وة بة ثيَى ئةوةى نة ية زاواناضيى نوْػوَيييةزا ٖاتووة جةخت بهطيَتةوة يةغةض 

تةاوةنو ٖةيض َةةجاييَو ْةَيَٓيَتةةوة بةؤ       (21)ئةو ئاطازاضيية ية ناتى زةغتبةغةةضزاططتٓيسا 
ة ضِةظاَةْسى بةسضيَت يةغةةض زاواى نوْػةوَيى ْةاوبطاوة     ضِةخٓةططتٔ ية زواييساة بؤية ثيَويػت

بةةّ ْاوبطاو وةضطيَطِةنةى خؤى ْاضز تا ثيَيإ بًَيَةت ئةطةةض زةغةةةتساضإ ثةيَـ زةضضةووْى      
رةضَاْى زةوَيةتى غوْٓى زاواى ييَ بهةٕ ئةوا ضِازةغيت ْانةاطة زواى ئةةوةى ْةاوبطاو ضِاظى    

ى بؤ َةَيبةْسى ضِيَهدػنت ؾاضزا وة نوْػوٍَ تهاى نطز بوو ٖاوةَييَهى ناضَةْسى ْاضز ية طةَي
ييَيإ نة ْاوبطاو ضِووبةضِووى ٖيض غعايةى ْةبيَتةوةة يةة ثيَٓةاوى زاواى نوْػةوٍَ ضِيَوؾةوييَن     
ثيَويػت طريايةبةضة بة ضاوثؤؾو يةةو بةْسنطزْةة توْةسةى نةة ضِيَطةةزةزضا بةة ضةووْةالى و        

ة ٖةضوةٖا ضِيَطةى ثيَ زضا نة وةخةنةى يةة يةةنيَو   خعَةتهطزْى ية ناتى بةْسنطزْةنةيسا و
ية ؾويَٓة نةالوةناْى ؾاضزا ضِابططٕة بةةّ ئةو نةغيَهى ْاضز نة ضةنى ية ْيَةو )نةا(زا يةةو    

                                                           

نوْػوَيداْةى بةضيتاْيا ضِؤَيى ططيٓطى طيَطِا يةة خؤبةزةغةتةوةزاْى يةةظزإ ؾةيَطة بةتايبةةط جيَطةطى        (21)
ّ(ة ثاؾةاْيـ ضِازةغةتهطزْى بةة عومساْييةةنإ و طواغةتٓةوةى بةؤ       نوْػوَيداْةى َوغةٌَ )نطيػةتيإ ضِغةا   

 . و. 80ئةغتةَبوٍة بطِواْة: عةيياوايىة نوضزغتإ ية غةضزةَى زةوَيةتى عومساْيساة ٍ
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نةالوةيةزا بؤ ؾاضزةوة وة يةى ضِؤش ثيَـ طةيؿتٓى رةضَاْى باة بةة ضِازةغةتهطزْى ْةاوبطاو    
ية ثاغةواْةناْى بةة َةبةغةتى خؤؾةاضزْةوة ضِووى    ْيَعيهةى ناتصَيَط ذةوط ية طةٍَ يةنيَو 

نطزة نةالوةنةة ية ناتيَهسا نة ثاغةواْةنة يةبةض زةضطا ضاوةضِواْى زةنطزة ئةوة ئةو ضةةنةى  
نة ية ْيَو نازا ؾاضزضابووةوة زةضيٗيَٓا و غواضى ئةغثةنةى بوو و بة خيَطايي بؤى زةضضةوو وة  

ياْةويػت بيططٕ وة بة ٖؤى خيَطايي ئةغةثةنةيةوة  بة ضةنةنةى ضِووبةضِووى ئةواْة بووةوة زة
ْةطريا و بةضةو بيابإ نةوتة ضِىَ و ٖةةطة ظاْيِ نة خعَةتهاضةنةؾى غواضى ئةغة  بةووة و   
ثيَى طةيؿتووة وة شَاضةيةنى ظؤض ية غةضباظَإ ْاضز بؤ ٖةض ضواض ال بؤ زةغتطرينطزْةوةىة 

 ضيَهى ْةَا.  ةّ ْاوبطاو ظؤض زووضنةوتةوة و ٖيض ؾويَٓةوابة
غواضةنإ ؾةو و ضِؤشيَو بة زواي نةوتٔ و ضاوزيَطيى ْاوضةةنةيإ نةطز و وةخةةنإ ظؤض    
َاْسوو بووٕ و غةضباظةناْيـ ضي تط بةضطةى بطغييةتى و تيٓويةتييإ ْةةططط و طةضِاْةةوةة   
بةةّ ٖةْسيَهيإ غةووضبووٕ يةغةةض زؤظيٓةةوةىة ضةوْهة وةخةةناْيإ ضِاٖةاتبووٕ يةغةةض        

ةذةتيى بيابإة تا زواجاض طةيؿنت بة ْاوبطاو زةغتطرييإ نةطز و ٖيَٓاياْةةوةة ئةةو ثيةاوة     ْاضِ
بةٖاى ئةو غةالَةتييةى ْةزةظاْى نة ثيَى بةخؿطاوة بؤية ٖةةط وة نوْػةوَيى ْةاوبطاويـ   
ئاطازاضى ئةَةية و بةْسنطزْى بةغةضزا غةثاْسةوةة ئةطةض ضِووزاْى نيَؿةة و زووبةةضةنى يةة    

وبطاو و ئةَري ئاَازةنطاوزا نةة ظؤض ييَةو ْيَعيةو بةووٕة بؤيةة ييَةو جيابووْةةوةيإ        ْيَوإ ْا
ؾتيَهى َةذاَيةة ثاؾإ ضِازةغتهطزْى بؤ زةوَيةط ئيٓحا ٖةةتٓى بةو ؾةيَوةيةى نةة بامسةإ    
نطز ثةْس و ئاَؤشطاضيى ظؤضى تيَسايةة بؤية زةغةتطرينطزْى يةةنيَو بةوو يةة بةضٖةَةةناْى      

ثيَبووْى ثايةبةضظ بةو ثياواْةة ئيَُة ٖةض غووض بووئ يةغةض ضةاوزيَطيهطزٕ  غةضنةوتٔ و بطِوا 
و ثاضاغتٓى يةغةض زاواى نوْػوَيى ْاوبطاوة نة وةى َيواْيَو زازةْطا الى زةوَيةطة بةةّ ئةو 
ئةّ َةضجاْةى ثيَؿيٌَ نةطز و خةةَيهيَهى ظؤضى نوؾةت و َةاَيى ظؤض نةغةى خةواضزة بةةو        

وو ية بةؾى ٖةشاض و بيَ زةغةةتةناْسا يةة نوضزغةتإ بةؤ زةوَيةةط     ؾيَوةيةى نة خػتُاْة ضِ
ثاؾا واييى واليةطة بطِياض واية ْاوبطاو و ٖاوناضةناْى يةو ْاوضةية زةضبٗيَةٓو زواى غةيَ ضِؤش   
ية ضِيَهةوتي ئةو ضِاثؤضتةزا وة جيَبةجيَهطزْى ناضى ثيَويػت ثةيوةغتة بة ضِاى بةضِيَعتاْةوة... 

 و باضةناْسا بؤ وةىل ئةَطى ضانةناضة.رةضَإ ية ٖةَو
 71ى غةرةضى غاَيى 14

 َوتةغةضي ى َوغٌَ: حمةَةز ذيًُي



 107 

A.MKT.UM210/14 
وةى ئةوةى الى َةقاَى غةضؤنايةتيى باة ئاؾهطايةة ئةو زوو ضِيَُٓاييةةى نةة يةة    
اليةٕ زةوَيةط ذةَسيى ثاؾاى وايي نوضزغتاْى ثيَؿووةوة بؤّ ٖةاتووةة بةة َةبةغةتى    

زٕ يةغةض زاْاْى غةٓووضيَو بةؤ ئةةو زووبةةضةنى و ئاشاوةيةةيى يةغةةض زةغةتى        ناضنط
عيعةززئ ؾري بةط ية غاَيى ضِابطزووزا ية نوضزغتإ ضِووي زاة ٖةغتاّ بة بطزْى ٖةةظاض  
و ثيَٓحػةز غواض و غةز و ثةدما غةضباظى ثيَطِؤ بةؤ ؾةويَٓى َةبةغةت وة ٖةغةتائ بةة      

ى ئةو ؾتاْةى نة ثيَويػنتة ٖةةتا ئاشاوةنةة نؤتةايي    باؾرتئ ؾيَوة يةغةض جيَبةجيَهطزْ
 ٖاط.

ئةو ثياواْةى نة وةر و ضةنةناْيإ ية جةْطسا تيَساضووٕ ٖةغتاّ بةة ثيَساْةةوةيإة   
ٖةضوةٖا شَاضةيةنى ظؤض ية ئاشةٍَ و نةيوثةمل ية غاَيى ضِابطزووزا ية ناتى ؾةضِزا ية طةةٍَ  

زضا ية اليةٕ غوَيتاْةوة بة ْيؿاْة و ثًةيةةى   نوضزةنإ تيَساضووة زواى ئةوة ثةمياْى ثيَ
  ٕ بةةةّ ْةظٖةةط ئةرةْةسى زةرتةةضزاضى      (22)وةى ئةوةى بةخؿى بة َةٔ و ٖاوؾةيَوةنا

نوضزغتإ وةنو ضِقيَو ية َٔ ٖةغتا بة نةَهطزْةةوة و بطِيٓةى غةةز و ؾةغةت ٖةةظاض      
قةةطوف يةةةو َووضةةةيةى نةةة ثياوةنةةامن وةضيةةإ زةطةةططة يةوناتةةةزا بةةوو نةةة        

وظاضييةناْى ذةَسى ثاؾا ْةةَا و تةةواو بةووة بةةو ؾةيَوةية تووؾةى ظوَيةِ و        خعَةتط
ْاضِةذةتييةنى ظؤض بووّ وة بة ٖؤى ضِاظيٓةةبووْى غةوَيتإ بةة ظوَيُهةطزٕ و نةاضى يةةّ       
ؾيَوةيةة ٖةغتاّ َاٍَ و َٓساَيِ ية َوغةٌَ جيَٗيَؿةت وة ٖةْةسىَ يةة ثياوةناْيؿةِ يةة       

ة )غاَػوٕ( جيَٗيَؿت وة ضواض َاْي ثةيَـ ئيَػةتا   زياضبةنط و ئوَاغية و ئاشةَيةنامن ي
طةيؿتُة باضةطاى خاوةٕ غؤظ و بةظةيي غوَيتإ ٖةتا َارى خؤّ بؤ بطيَطِيَتةوةة ئةةويـ  
زاوانةى ْاضز بؤ ْاوبطاو )ذةَسى ثاؾا( بة يازاؾتٓاَةيةنى ططيٓي تةا ضِاغةتةنةى بةؤ    

                                                           

زةوَيةتى عومساْى بة َةبةغتى ٖاْساْى ئةرػةض و غةةضباظاْى غةوثا بةؤ زاَطناْسْةةوةى جووةْةةوة و       (22)
ةتايبةةط زواى غةةضنةوتٓةناْيإ ثًةوثايةة و ْاظْةاو و َةةزايياى تايبةةتى ثةَي        ضِاثةضيٓى َرية نوضزةنإة ب

زةبةخؿوة وةى ئةوةى بة بةؾساضبوواْى زاَطناْةوةى جووةْةوةى بةزضخإ ثاؾاى بةخؿى بةْاوى )َةةزايياى  
 ؾةضِى نوضزغتإ(ة يإ ئةوةى بةو ئةرػةةض و غةةضباظاْةى بةخؿةى زواى غةةضنةوتٓيإ بةغةةض جووةْةةوةى      

 . و.80ة 44ٍيةظزإ ؾيَطزاة بطِواْة: عةيياوايىة نوضزغتإ ية غةضزةَى زةوَيةتى عومساْيساة ٍ
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ضِاغةتى زاْةاة بةةةّ وةنةو     ضِووٕ بهاتةوةة ئةويـ وةةَةنة ثؿتطريى زاوانة بوو و بة 
 ظاْطاوة زةَيئَ زوشَٔ قوضِئإ يةغةض زوشَٔ ْاخويَٓىَ.

زةضنةوط زةرتةضزاضى ْاوبطاو يةغةض َارى خؤّ زاؾهاْسْى ظيازةى نةطز نةة ثةةدما    
ٖةظاض قطوف بووة بة ٖؤى ضوومن بؤ نؤؾهى ثاؾايةتىة زةرتةضزاض يةو ناتةزا غةةضؤنى  

بوو نة زشى قػةناْى َٔ قػة بهاط بة ٖؤى ئةةو   ئةدمووَةْةنة بووة ؾتيَهى ئاغايي
غهاةيةى نة زشى ئةو بةضظّ نطزةوةة يةطةٍَ ئةةوةزا َةٔ ييَةطة و يةةوىَ ئةةو ئةْةساظة       
ثاضةيةّ بؤ غةضباظةنإ زاْا نة ية نوْػوَيةنإ قةضظّ نطزبوو وة ٖةضضى ية توااسا ٖةبوو 

زا َةٔ ئيَػةتا ضِووبةةضِووى ظؤض    بةناضّ ٖيَٓا بؤ طيَطِاْةوةى َارةةناْيإة يةة طةةٍَ ئةةوة    
ْاضِةذةتى زةمبةوةة ية اليةٕ ئةواْةى نة قةضظّ يةيَ نةطزووٕ وة ٖةةضوةٖا نوْػةوَيةنإ     

 ٖةضِةؾةّ ييَسةنةٕ بةوةى نة غهاةّ ثيَؿهةف بة غةراضةتةناْيإ نطزووة.
يةغةض ئةوةى نة خػتُةضِوو تهاّ واية ئةو ئةْساظة ثاضةيةى نة بة ثيَى ضِيَُٓاييةنإ 
زاواى زةنةّ بؤّ خةضد بهةٕة جاض ية اليةٕ خةظْةزاضى بةضِيَعةوة يإ ٖةةض اليةْيَهةةوة   
بيَتة ضوْهة يةطةٍَ زازطةضى غوَيتاْسا ْايةتةوة و بةّ باضوزؤخة خطاثةف ضِاظى ْابيَت نة 
خؤّ و َاٍَ و َٓساَيِ تيَي نةوتووئة تهاّ واية ئةو ْيؿاْة و ثًةيةى نة بةَييَٓتإ ثيَساّ 

 ببةخؿٔة رةضَإ بؤ ذةظضةتى وةىل ئةَطة. ثيَِ
 غةضنطزةى ثيَؿووى غوثاى وياليةتى نوضزغتإ             

 ئيرباٖيِ طوضجى ظازة              
 

A.MKT.UM221/14 
 بؤ بةضِيَع واييى نوضزغتإ:

يةو زاوايةى نة ئيرباٖيِ ئا اى طوضجى ثيَؿهةؾى نطزة ئةوةى تيَةسا ضِووٕ نةطزةوة   
يةغةض ئةو ضِيَُٓايي و ظاْياضيياْةى نة بؤّ ٖاتٔ ية اليةةٕ زةوَيةةط ذةَيةس     نة زةَييَتة

ثاؾاى واييةى ثَيؿةووي نوضزغةتاْةوةة زاواى زاْةاْى غةٓووضَيهى بةؤ ئاشاوةيةةى نةة         
عيعةززئ ؾيَط بةط غاَيى ضِابطزوو ية نوضزغتإ بةضثاى نطزبووة ٖةغتا بة ْاضزْى ٖةظاض 

باظى ثيَطِؤ بؤ ئةو ؾويَٓاْةى نة ثيَويػت بووٕة ئةةوةى  و ثةدما غواضة و غةز و ثةدما غةض
زاواى ييَ نطابوو جيَبةجيَي نطز و بة باؾرتئ ؾيَوة ئاشاوةنةة نؤتةايي ٖةاطة ٖةةضوةٖا     



 109 

ٖةغتا بة ثيَساْةوةى وةر و ضةى بةو نةغاْةى نة ية ناتى ؾةةضِزا وةر و ضةةنةناْيإ   
تا و ْةَا ية نةاتى ؾةةضِ يةة طةةٍَ     رةوتاوة وة شَاضةيةني ظؤضيـ ئاشةٍَ و ؾتى زى رةو

نوضزةناْساة بةةّ ْةظٖةط ئةرةْسى وةنو ضِقيَو ييَِ ٖةغتا بةة بةطِئ و نةَهطزْةةوةى    
ْيَعيهةى غةز و ؾةغت ٖةظاض قطوف يةو َووضةيةى نة زاضوزةغتةنةى وةضي زةططط وة 

ةى زةرتةضزاضى ْاوبطاو بة ٖؤى ٖاتٓى غهاةناض )واتةة ئيةرباٖيِ طةوضجى و.( بةؤ خاْة     
غةعازةط ٖةغتا بة زابةظاْسٕ و نةَهطزْةوةى ذيػابةنةى نة ْيَعيهةى ثةةدما ٖةةظاض   
قطوف بوو تا َارى خؤى ْةزاتةوةة ئةويـ ٖةغةتا بةة قةةضظنطزٕ ييَةطة و يةةوىَ و يةة       
نوْػوَيةنإ تا َارى غةضباظةنإ بساطة بؤية بةّ ٖؤيةوة ضِووبةضِووى ْاضِةذةتى بؤتةةوة  

ى خةةؤى بسضيَتةةةوة وةنةةو ثيَويػةةت بةةةو ؾةةيَوةيةى نةةة يةةة ئيَػةةتا وة زةيةةةويَت َةةار
ضِيَُٓاييةناْسا ٖاتووة و ثيَي زضاوةة ية ناتيَهسا ئةو ناضاْةة ثيَويػةتة ضِيَةو غطيَةت بةة      
باؾرتئ ؾيَوةة زاواى ضاوخؿةاْسْةوة بةزاوانةيةسا زةنةاط يةة اليةةٕ ئةدمووَةْةةوة و       

 طيَطِاْةوةى َارةنة بؤى.
 72 ى جةَازيى يةنةَى غاَيى6

 
 

A.MKT.UM 221/14 
 بةضِيَع رةضَاْسةى يةؾهطى ٖوَايوْى ية ئةْازؤٍَ:

ئةو بعووتٓةوة ٖةَيطةضِاوةيةي نة عيعةززئ ؾيَط بةط ية جعيطة و زةوض و بةضى ثيَةي  
ٖةغتاة ئاؾهطاية الى ٖةَووَإ زواى طةضِاْةوةى قائُكاّ )غاَيح بةط( نةة يةة اليةةٕ    

ئاطازاضيى باضوزؤر و طؤضِاْهاضييةنإة يةطةٍَ ثيَساْى  غوثاى ٖوَايوْييةوة ْيَطزضابوو بؤ
زَيٓيايي و ئاضاَى بةةو ؾةويَٓةة يةة بةضاَبةةض ئةةوةزا ثيَويػةتة ِضيَوؾةوَيين ثيَويػةت         
بطرييَتةبةض بؤ نؤتاييٗيَٓإ بةو نيَؿةيةة ئةوةف ثيَويػت زةنةاط غةوثاى ْيعاَةى بةؤ     

 ٖ يَةعةى نةة زةْيَطزضيَةت يةة يةؾةهطى      ئةوىَ بٓيَطزضيَتة بةثيَى ؾويَٓةنة ثيَويػتة ئةةو 
ٖوَايوْى ئةْازؤٍَ بيَتة ية طةٍَ ئةوةؾسا يةؾةهطى ْةاوبطاو ٖةيض نةاتيَهى واي يةبةةض      
زةغتسا ْةبووة تا غةضقاٍَ بيَت بة جةْي زشى زوشَٓيَهةى بةةٖيَعة بؤيةة بةضشةوةْةسيى     

ٖيَعيَهةى  زةوَيةط وا زةخواظيَت نة بةزواى ضِيَوؾويَين زيهةزا بطةةضِئَة يةة )غةيواؽ(    
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غواضة ظؤض بة تةواوى ئاَازة نطابووٕ وة ٖةضضوةٖا يةة )ذةيةةب( تابوضيَةو يةة غةوثاى      
ثيَطِؤى ْيعاَى تيَسا بوو وة ثيَيإ طةياْسئ بة ْاضزْى غوثاى ْيعاَى نة ية َوغٌَ بةووة  
ية طةٍَ ْاضزْى بةؾيَو ية غواضةنإ ية بة ساز و زوو تةابوض يةة غةةضباظى ْيعاَةى يةة      

زةتةوةة ٖةضوةٖا ٖةَوو زةغةةتيَهِ زا بة عيعةط ثاؾاى واييى نوضزغتإ خاْةى غةعا
بة نؤنطزْةوةى شَاضةيةنى تةواو ية غواضة و غةةضباظى ثيَةطِؤ يةة غةيواؽ و ذةيةةب و      
ٖةَوو اليةْةناْى زىة بةو ؾيَوةية ئةو غةضباظاْة ٖيَعيَهى طةةوضة ثيَةو زةٖيَةٓٔة بةة     

وضةَإ واييةى ْةاوبطاو ضِازةغةثيَطئ ئةةّ نةاضة      ياضَةتيى )خواى طةوضة( و غوَيتاْى طة
 بهاط بؤ ظاَيبووٕ بةغةض ٖةَيطةضِاْةوةى ْاوبطاوزا.

         
 

 )) بةَلطةىامةكاٌ لةصةر بةدرخاٌ بةط ((
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 طةدميٓةى ئةوضاقى بابي عاىل: 

 (:ييػتى ٖاوثيَطةناْى تايبةط بة زةغةةتى غوْٓى )بة ويػتى غوْٓى
 ثوختة: ية بةزضخاْييةناْةوة:  63ى حمةضِةَى غاَيى 4ضِيَهةوتي  15شَاضة 

 ئةوضاقى ٖاوثيَض بة زةغةةتى غوْٓى:
 :63ى ظيًرةجةي غاَيى 19ْووغطاوى واىل غيواؽ ضِيَهةوتي  1
 غثاضزة )ضِاثؤضط(: 1
 ظ(:1846) 63ى حمةضِةَي غاَيى 2زاْيؿتٓى ئةدمووَةْى باةة ضِيَهةوتي  1/3
ووَةْى بطيهاضة تايبةتييةنإ ية ضِؤشى زووؾةيةزا ضاوى خؿةاْس بةغةةض ئةةو    ئةدم 

يازاؾتٓاَة و ضِاثؤضتة ٖاوثيَطةى نة )ئةغعةز ثاؾا( واييى ئيَػتاى َوغٌَ و ئةو ْاَةة  
تيَط و تةغةيةى ية طةَيةسا بةووة وةى وةةَيَةو يةغةةض ْووغةطاوةنةَإ وة بةؤ ٖةةَوو        

طزْةوةى ضِيَوؾويَين ْاوضةيي و بري و ضِاى ؾةخػي بة نةغايةتييةنإ بة َةبةغتى ضِووْه
ؾةةيَوةيةنى ْٗيَٓةةى زةضبةةاضةى تةةةواونطزْى ٖؤنةةاضة ثيَويػةةتةنإ بةةؤ زاَطناْسْةةةوةى 
جووةْةوة ظياْبةخؿةنإ و ْاظياْبةخؿةناْى بةزضخإ بةةطة ثيَةى ْةطةيؿةنت ئةَةةف     
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ى ثيَويػةت وة ئةطةةض   َاْاى واية ططيٓطى زةزاط بة ططتٓةبةضى ضِيَوؾويَين ئاَازةنةاضي 
بتواْطيَت ضِيَوؾويَين ثيَويػت بطرييَتةبةض بة ٖةؤى رةةضَاْى غةوَيتاْى طةوضةَاْةةوة وة     
ئةوةى نة زاْطاوة بؤ ئةّ ناضة )عتورةى عومسإ ثاؾا(ى رةضَاْةسةى غةوثاى ئةةْازؤَيى    
ٖوَايوْيية وة ٖةةَوو ناضيَةو ثيَويػةتى بةة وةضططتٓةى ضِاى نةغةاْى تةط ٖةيةة يةة          

ا وة ثيَساضووْةوة بة ٖةَوو ئةو ضِاياْةزا بهطيَتة رةضَاْسةى ْاوبطاو ضِيَةي ثةيَ   ْاوضةنةز
زضاوة بة غةرةضنطزٕ بؤ ئةو ْاوضةية و ئةويـ ية زاٖاتوويةنى ْيَعيةو زةطاتةة خاْةةى    
غةعازةطة ئيَػتا ٖيض رةضَاْيَو ْازضيَت بؤ ئةو ْاَة و ضِاثؤضتة ْاوبطاواْةة باؾرت وايةة  

سةى ْاوبطاو زةطاط و وةةَى ئةواْى تطيـ زةزاتةوةة واييى ْةاوبطاو  بوةغتيَت تا رةضَاْ
ية جيَى واييى َوغًَة و ئةو ْاوْيؿاْاْةى نة ضِووْي نطزةوة بؤ زاَةظضاْسٕ يةغةةض ئةةو   
واييية جيَبةجيَ زةبٔة ئةوةف يةنيَهة يةو ثيَوةْسيية بةٖيَعاْة بؤ غةضنةوتٓى غةوَيتاْى  

ين نة يازاؾتٓاَةى ْاوبطاو وةةَٓانةى )عيعةط ثاؾا( طةوضةَإة ئةدمووَةْةنة واي بي
ية طةأل باضوزؤخةنة و بةضشةوةْسيسا زيَٓةوةة ية نةاتى زةضبطِيٓةى ضِةظاَةْةسيى زةوَيةةتى     
غوْٓى زةبيَت ِضيَوؾةوَيين ثيَويػةت بطرييَتةبةةض يةةو ثيَٓةاوةزاة بةةو يازاؾةتٓاَةيةزا        

ضِاثؤضتيَهيؿسا بؤ ثايةبةضظّ بةضظ نطزةوةة  ضووَةوة و ية طةٍَ ْاَةناْى ضِابطزووزا ية طةٍَ
تا ب ةضَويَت بة ضاوثيَساخؿاْسْى و رةضَإ يةَباضةيةوة زةضبهاطة رةضَإ بؤ ذةظضةتى 

 وةىل ئةَطة.
 .63ى حمةضِةَى غاَيى 4       

بة الى غةزاضةتى غاَييةوة ئةو يازاؾتٓاَة و ْاَاْة ثيَويػةتيإ بةة تيَطِواْيٓةى      
وةيةى نة ية يازاؾتٓاَةنةزا ضِوومن نطزؤتةوة ٖيض رةضَاْيَو ْازضيَت بؤ باةية وة بةو ؾيَ

ْاَة و ضِاثؤضتى ْاوبطاو ٖةتا ية اليةٕ نةغايةتييةناْى ئةو ْاوضاْةوة وةةَةى ْاَةنةة   
ْةزضيَتةوة وة رةضَاْسةى ْاوبطاو )واتة عتورة( بطاطة ية ضِاغتيسا ئةو ؾتاْةى نةة واىل  

يةغةةضى ئةةوةف يةة ْيؿةاْة ضِؤؾةٓةناْى خاوةْؿةهؤيةة        باغي نطز جيَبةجيَ زةبيَةت 
زةضنطزْى رةضَإ زةبيَت بة ضِةظاَةْسيى ئةوة بيَت نة ية ضِاثؤضط و ْاَةنةى ْةاوبطاوزا  
ٖاتووة وة ٖةَوو ْووغو و ْاَة ٖاوثيَطةنامن طيَطِايةوة بؤ الى ثايةبةضظ تةا ضِيَوؾةويَين   

 ئةَطة.   ثيَويػت بططيَتةبةضة رةضَإ بؤ ذةظضةتى وةىل
 63ى حمةضِةَي غاَيى 9
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ئةو باضوزؤخةى ئيَػتا ٖةيةة نة ؾاضةظا و ضةاوزيَطاْى ْاوضةةنة ضةاوزيَطى زةنةةٕة     
يةغةض ئةو ناضاْةى نة ثيَوةْةسيى بةة نةطزةى غةةضباظيى ثَيؿةبيٓيهطاوةوة ٖةيةةة يةة        

ٓيَو بطرييَتةبةض ية ناتى زةغتهطزٕ بةضاَبةض بةزضخإ بةطسا وة ثيَويػتة ٖةَوو ضِيَوؾويَ
بةَهاضةة َريى ْاوبطاو ئيَػتا ية ْاوضةناْى وإ و َاضزئ و عيُازية بؤ َةاوةى ثيَةٓخ   
تا ؾةف غاَية ْيؿتةجيَية و بؤ رطةواْهطزْةى غةٓووضى زةغةةةتةنةى ٖةةوٍَ زةزاط وة     

طةةٍَ  ٖةغتا بةة زضوغةتهطزْى ثيَوةْةسي و ٖاوثةمياْييةةنى َةتطغةيساضى ؾةاضاوة يةة        
نؤَةَييَو ية نوضزة ياخييةنإ و ٖةْسىََ ية زةغةةتساضةناْى ْاوضةنةة نة تيَطِواْيٓيَهى 
ظؤض خطاثى بةضاَبةض بة زةغةةتى غوْٓى ٖةية وة ريٌََ ية ٖةَوو خةَيهى ئةةو ْاوضةاْة   
زةناط نة زةَييَت: ))ٖةَوو غاَييَو ثيَخ قطوؾيإ ييَ وةضزةططّ ية طةٍَ زةى زى ية ناتى 

ططتٓةوةى بةضوبووَى نؿتوناَيىة ٖيض ؾتيَهى زيِ ْاويَت((ة بةَؿةيَوةية خيَةعإ و   ٖةَي
خةَيهيَهى ظؤضى ية زةوضةى خؤى نؤ نطزةوة ية جعيطةى ئينب عوَةةض و ْيؿةتةجيَيهطزٕ   
زواى ئةوةى زةغتى بةغةضزا طططة ٖةضوةنو بة نؤَةَييَهى ظؤضى ية غواضةوة ٖاط نةة  

طى ثَيؿوو بةووٕة يةة طةةٍَ ظيةاتط يةة ٖةةظاض خيَعاْةى        ية عةضةبةناْى بة ساز و ؾيَذ مش
يةاخيبووى عةةضةب وة ٖةوَييؿةي زا ٖؤظةنةةاْى َةاضزئ بةؤ الي خةؤى ضِابهيَؿةةيَت و       
زَيٓيايإ ناتةوة يةوةى نة بة ضِووى ئةو ٖيَعاْةزا زةوةغتيَتةوة نة طوَةإ زةنطيَةت يةة    

 اليةٕ زةوَيةتةوة بٗيَٓطئَ.
ةناْى بيابإ ية زووضيةى زة ناتةصَيَط يةة جعيةطةوة بةؤ      غةضباظ و ثاضيَعةضيإ ية ْاوض

زازةْيَتة تا ٖيَع و زةغةةتى يةو ْاوضةية ظياز بهاط وة ٖةةضوةٖا نةاضي نةطز يةغةةض     
بةٖيَعنطزْى ثيَوةْسييةنإ ية طةٍَ )عةيي بةط(زا نة ية بٓطةيٓةزا خةةَيهى )َةاضزئ(    

زووو جةاض يةة قةةةى َةاضزئ      بووة نة زشايةتيى وايييةناْى نطزووة ية ٖةْسىَ ناتسا و
( ٖةؾتا و ثيَٓخ يةة قةةةى   85خؤى ثةْا زاوة و ياخى بووة وة جاضيَهى زيـ ية غاَيى )

عةَازية)عيُازية( خؤى ثةْا زاوة و ياخيبووْى ضِاطةياْسة بةةّ زواى ئةوةى يةة اليةةٕ   
ضةوةة واييى َوغٌَ حمةَةز ثاؾاى نؤضهطزووةوة ئةَاْى ثيَ بةخؿطا ية قةةنة ٖاتةة زة 

ثاؾإ ٖاط بؤ الى َريى ْاوبطاو نة ضةْس غاَييَو بوو ية ؾةاضى جعيةطةى ئةينب عوَةةض     
ْيؿتةجيَ بوو وة َري زَيٓيابوو يةة ثيَوةْةسيى بةةٖيَعى بةنؤضةهطزوو)تةياض ثاؾةا(وة وة      
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ؾيَدى ٖؤظى مشط نة ثيَؿرت ية اليةٕ واييى بة ساوة زاْطابةووة نةة يةطةةٍَ ضةةْس َاَيةة      
ةنة ضِاي نطزة ٖةضضؤْيَو بيَت ٖؤظةناْى زةوضوبةضى بة سا يةة اليةةٕ   عةضةبيَهى واليةت

واييى بة سا و ئةواْةى زةوضوبةضى َوغًَيـ ية اليةٕ واييى َوغًَةوة ثؿتطريى زةنطإة 
بةو ؾيَوةية غةضنةوتوو بوو ية زاْاْى عةيي بةةطى وةى طةةوضةى ٖؤظةنةاْى َوغةٌَ و     

ةنةةاْى الى خةةؤى وة ٖةةةوَيي زا بةةؤ  َةةاضزئ و زاْةةاْى وةى ؾةةيَديَهيـ يةغةةةض ٖؤظ 
 بةغتٓةوةى ثيَوةْسى َاَيةناْى مشط و ٖؤظةناْى َاضزئ ثيَوةى.

ثوختةى قػة ئةوةية نة تطغى بةضاَبةض ْةياضإ و ئةواْةؾةى يةة طةَييةسا بةووٕ بةة      
ناضٖيَٓاة ٖةتا تواْى ظاٍَ بيَت بةغةض ٖةَوو ئةو ْاوضةاْةزا و ٖاوثةمياْييةةتى يةة طةةٍَ     

ى نوضز بةغتة ئةواْةى نة يةغةض غةضثيَطةى و ئةاشاوة ضِاٖةاتبووٕة ئةةو     ظؤضبةى غةضاْ
ٖاوثةمياْيية ية ْيَواْياْةسا و يةة ْيَةوإ َةريى ْةاوبطاو ٖؤنةاضى زضوغةتبووْى تةطؽ و         
زَيةضِاونىَ بووة يةطةٍَ زةضضووْى رةضَاْى ئريازةى غوْٓى بة تةَيَهطزْى َريى ْاوبطاو و 

ووى نطزة اليةىة بةةّ ئةواْةةى ثيَؿةرت بامسةإ نةطزٕ     يةْيَوبطزْىة ٖةضيةنيَو يةَاْة ضِ
ضةْس جاضيَو ٖةَيطةضِاْةوة و ثيَوةْسييإ بة َريى ْةاوبطاوةوة نةطزة وةنةو زةضزةنةةويَت     
ناتيَو ضِووبةضِووى ئةو ٖيَعاْة زةبٓةوة نة بؤ تةَيَهطزْيإ زاْطاوٕة بةةزضخإ يةة اليةةٕ    

هى ضِووْة نة ظياتط ية ٖةةظاض و ثيَٓحػةةز   ٖاوثةمياْةناْييةوة ٖاوناضى زةنطيَت وة ؾتيَ
غةضباظ و غواضضانى ئاظا ئاَازة بهطيَت ية ٖؤظى مشط ئةواْةى اليةةْططى زةوَيةةتٔ نةة    
ؾيَدى ئيَػتايإ ْاوى )ْةجطيؼ(ة ية بةؾةةناْى بة ةسا وة يةة ْيَةوإ ئةةوإ و ٖةؤظة       

وةبةغةرتاْةوةى  عةضةبةناْى ئةّ ْاوضاْةزا بةضزةواّ نيَؿة ٖةبووة نةة بةة ٖةؤى بةيةنة   
زوضِطةى عةضةبى بةجعيطةى ئينب عوَةضةوة ية ضِوى جوططارييةوةة ببووة طؤضِةثةاْى ئةةو   
نيَؿةيةة نة زةتواْطا ؾيَذ دمطيؼ ية طةٍَ ٖؤظةنةيسا ية وةضظى بةٖاضزا ية بة ةساوة ضِوو  
بهاتة زووِضطةى عةةضةب وة ٖةةض يةة نؤْةةوة وا ضِاٖةاتبوو يةغةةض ؾةةِض و زةضنطزْةى         

و نة ضِووبةضِوويإ زةبووْةوة ية ضِيَطازاة بة بةيَ ئةةوةى ضِوخػةةط يةة واييةي      ٖةضنةغيَ
َوغٌَ وةضبططيَتة ٖةضوةنو عةيي بةطى ْاوبطاو يةو ضِؤشاْةزا ية َاضزئ بووة ناضةنة وا 
ثيَويػتى زةنطز نة غةضؤنى ضِاغثاضزة زةغت بهاط بة ئةو ناضة غةضباظيية ية غةضةتاى 

ةضِاغةتيساة يةبةةض ئةةوةى عةةيي بةةط ْةةزةبوو يةة َةاضزئ         َاْطى ْيػإ يإ ية ْيَو
مبيَٓيَتةوةة ضوْهة طةض يةوىَ مبيَٓيَتةوة بةغةضيسا ظاٍَ زةبٔة بؤية ٖيَٓايإ بةؤ َوغةٌَ تةا    
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وةى غاةْى ثَيؿوو بةزةغتبةغةةضى مبيَٓيَتةةوة يةةوَىة  ئةطةةض ؾةيَذ دمةطيؼ يةة طةةٍَ         
ْططاْى بطيَت بؤ جعيطةى ْةاوبطاو ئةواْةة   ٖؤظةنةي و ئةواْةف نة ية طةَييسابووٕ ية الية

زشايةتي زةنةٕ وة بةبيَ واييى َوغٌَ ْةاتوأْ ضِووبةةضِووى ؾةيَذ دمةطيؼ و ثياوةنةاْى      
بوةغتٓةوة و زاواى ييَ بهةٕ نة بة ْاضاضى ضِا بهاطة ئةطةض واييى بة ساز ؾيَذ دمةطيؼ  

بةو زةغتاْة نة ثاَيثؿةت  و ثياوةناْى ٖةَيبٓئَ ية غةض ضِوونطزْة زوضِطةنة و ظةْطٔ زش 
نطاوٕ بة ٖةْسىَ يةو ٖيَعة غةضباظيياْةى نة ثيَـ َاْطيَةو بةةض يةة ئيَػةتا ٖيَٓطابةووٕ      
بؤالى َريي ْاوبطاوة نةواتة يةَةوزوا جةةْي يةة ْيَواْياْةسا ضِوو زةزاطة ئةةو زةغةتة      

بطاو غةضباظيياْة ْاضاض زةبٔ ية نؤتاييسا زوضطةنةة جةيَ بٗةئًََ و ضِا بهةةٕة َةريى ْةاو      
ٖةَوو ٖاوناضى و ثؿتطرييهطزْيَو يةزةغت زةزاط ية اليةةٕ عةةيي َةاضزيين و ئةةو     

 زةغتة غةضباظييةوة.
ٖةْسىَ ٖؤظى َاضزئ ية ضِيَطةى عةيي بةطةوة ثيَوةْسييإ بة َريى ْاوبطاوةوة نةطز   

هة وة ية ناتى ْاضزْى ٖيَعزا طوَاْى تيَسا ْيية زةبيَت ية ضِيَطةى )َاضزئ(ةوة بئَة ضوْ
ئةو ضِيَطةية نوضتة ئةطةضضى ثيَساضِؤيؿتٓى ظؤض غةخت و ْاخؤؾةة يةبةض ئةةوةى ضِةؾةيس   
ثاؾاى نؤضهطزوو ٖةضناتيَو ٖةَيطةضِاْةوةيةى ضِووي زابةا يةة طوْةسى )رةايف( غةةض بةة       
َاضزئ ٖةْسىَ غةضباظى يةطةٍَ خؤى زةٖيَٓا بةبىَ طويَساْة ٖؤناضةناْى زىة بةةّ وةنةو  

ؿبيٓى زةنطز وة نوضزةنةإ ضِيَطايةإ يةيَ زاخػةنت و خػةتيآْة ْيَةو       ئةوة ْةبوو نة ثيَ
ْاضِةذةتييةنى ظؤضةوةة ية ناتى ططتٓةبةةضى ٖؤنةاضى ثيَويػةت بةؤ زةضنطزْةى زةغةتة       
غةضباظييةناْى راضؽ ية زوضِطةى عةضةب بةو ؾيَوةيةى نة ضِوواإ نطزةوةة زةضنطزْى بؤ 

طةى ئةةينب عوَةةةض غةةةالَةتة يةةة   بيابةةإ ئةةةوا ضِيَطةةا يةةة )َةةاضزئ(ةوة بةةؤ جعيةة   
زةغتبةغةضاططتٓى عةضةبة بةةّ ئةطةض ٖؤظةناْى َاضزئ بة ؾيَوةى تةواو ضِاثةضِٕ ٖةتا 
ٖيَعةنإ زةطةْة ؾويَٓى َةبةغتة ئةوإ تا ٖيَعةنة زةطاط و ؾةضِ زةغت ثيَسةناط نةاض  

ْٗيَٓةىة بةةةّ   زةنةٕ يةغةض ططتٓى ضِيَطانة بؤ بطِيٓى ٖاوناضييةنإ ييَيإ بة ئاؾةهطا و  
طةضِاْةوةى ٖيَعةناْى راضؽ ية بياباْةوة زووض ْيية نة ثيَؿرت بؤى ٖةةةتبووٕ و زةغةت   
بهةْةوة بة ناضى تيَهسةضاْةة بؤ ئةوةى ئةو ئةطةضاْة ضِوو ْةزةٕ ثيَويػتة ضِيَوؾويَين زى 
ية طةياْسْى نةيوثةىل خؤضاى و ٖاونةاضى ثيَويػةت بؤيةإ بةة ضِيَطةيةةنى غةةالَةط       

ٓةبةضة تا ٖؤظةناْى َاضزئ زةغت ٖةَيبططئَ ية ٖاونةاضيى ئاؾةهطا و ْٗيَٓةى بةؤ     بططي
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َريى ْاوبطاوة ئةويـ بة زاْاْى زةغتةيةى ية ٖيَعى غواضة زةبيَةت بةة َاْطيَةو ثةيَـ     
ْاضزْى غةضباظةنإ بؤ ْػيبةئ نة زواْعة ناتصَيَط ية ؾاضى َاضزئ و ٖةشزة ناتةصَيَط  

وضةة نة ئاووٖةوايةنى خؤؾى ٖةية و وةخى ظؤضى تيَساية ية جعيطةى ئينب عوَةضةوة زو
نة ثيَؿرت زةياْطوط وةر و ئةغثى زوو زةغةتةى غةواضةى تيَسايةة وة غةةضباظطةيةنى     
تيَساية بة بةَيطةى ئةوةى ئةواْة وةر بةخيَو زةنةٕة ئةو زةغتة غةةضباظيياْة ٖةَيسةغةنت   

زيَت و زَيٓيةا زةبةو يةة طةياْةسٕ و      بة ثاضيَعطاضيهطزٕ ية ْاوضةنة ٖةتا ناضةنة نؤتايي
ْةةاضزْى ٖةةةَوو نةيوثةةةٍ و ثيَساويػةةتييةنى طةةطيٓي بةةة غةةةالَةتىة بةَؿةةيَوةية   
ٖؤناضةناْى ثؿةيَوى ْةاَيَٓٔ يةة اليةةىة يةة اليةةنى زيؿةةوة ٖاونةاضيهطزْى ٖيَةعة          

 ؾةضِنةضةنإ نةّ زةبيَتةوة.
ٕ َاْطى ْيػإ بووة ئةوا ئةطةض ئةو ناتةى نة زاْطاوة بؤ ْاضزْى ٖيَع بؤ َري بةزضخا

ٖاوناضيية نؤْةنإ نةّ زةبٔ و ناتى ٖةَيططتٓى بةضوبووَي ْويَـ ظووةة بؤ ئةوةى ٖيَعة 
ؾةضِنةضةنإ تووؾى ْاضِةذةتى ْةبٔة بةة ٖةؤى نةةَيى ٖاونةاضيى خةؤضاىة ثيَويػةتة       
خؤضانى تةواو بةؤ زياضبةةنط و َةاضزئ ئاَةازة بهطيَةت و شَاضةيةةنى تةةواو غةةضباظ         

 طيَتةوة تا ثاضيَعطاضى يةو خؤضانة بهاط.بٗيًََ
ئاَيوبة و زةوضوبةضى جعيطةى بؤتإ و ذاجى بةٖطاّ تاَإ نة ٖةْةسىَ يةة ٖؤظةنةاْى    
ييةةواى عيُازيةةة و قةةةظاى ظاخةةؤى غةةةضبة َوغةةًَى تيَةةسا زةشيةةةٕ وة ظؤضبةةةى نةةوضزة 

ةوةى نيَؿة و ياخيبووةنإ بة رةضَاْى َريى ْاوبطاو ثيالٕ زةطيَطِٕة يإ ٖةَيسةغنت بة ْاْ
خطاثة ية زةوضوبةضى عيُازية بة ٖؤى ئةَريى ْاوبطاوةوةة ثيَويػتة يةغةض واييى َوغٌَ 
شَاضةيةى ٖيَعى غةضباظيى ثيَويػت بة ٖةَوو نةيوثةٍ و ثيَساويػتييةناْياْةوة ئاَةازة  
بهاطة ية قةةى عيُازية ية غةضباظطةى زاووزية نةة ؾةةف ناتةصَيَط يةة عيُازيةةوة      

ةبةض زووضيى جعيطةى ئينب عوَةض يةة َوغةًَةوة نةة ْيَعيهةةى غةي و غةيَ       زووضة وة ي
ناتصَيَط زةبيَتة ٖيَٓاْى خواضزٕ ية َوغًَةوة ناضيَهى ططاْةة بؤية ثيَويػةتة شَاضةيةةى   
ٖيَعى تةواو زابٓيَو ية قةةى ظاخؤ نة زواْعة ناتةصَيَط يةة ؾةاضى ْةاوبطاوةوة زووضة وة     

ضةْس جاضيَو وة ثاؾةنةوتى بهةٕ بؤ ئةوةى َريى ْةاوبطاو  ْاضزْى بطِة خؤضانيَهي ظؤض بة 
 ٖيض طوَاْيَو ْةناط.
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ئةو ؾويَٓاْةى بةزضخإ بةضِيَوةيإ زةباط غةض بة َوغًَٔة يةبةضزةّ ئةطةضيَهساية نةة  
يةواْةية ياخييووةناْى عيُازية ياضَةتيى ْاوبطاو بسةٕة ئةطةض واييى َوغٌَ ضِاغةثيَطيَت  

ة ئةةوا ْةاتوأْ بةة ئاؾةهطا ٖاونةاضيى بهةةٕة يةبةةض ئةةوةى         بؤ ئةو نطزة غةةضضباظيي 
قائُكاَيَهى بةٖيَع و ؾاضةظا زازةْيَوة ية ناتيَهسا نة خةَيهى َوغٌَ يةطةٍَ خطاثةناضى 
ضِاٖاتبووٕ و باضيإ ثيَوة ططتبووة َريى ْاوبطاو ْةيسةتواْى بيادموَييَٓيَت بؤ خطاثةةة بؤيةة   

اظطةى َوغٌَ بٗيًََيٓةوة و غةضباظى ظياتط بٓيَةطئ بةؤ   ثيَويػتة تابوضيَو غةضباظ ية غةضب
غةضباظطةى عيُازيية و زاووزيية و قةةناْيإ و قةةى تةيةع ةض و نػةو نةوبطى نةة    
غةةةضباظةناْيإ ٖةةةضزوونيإ زةنةوْةةة بةؾةةى بياباْةةةوةة َوغةةٌَ نةةة يةنيَهةةة يةةة    

طئَ يةة نةيوثةةىل   طؤضِةثاْةناْي ٖاتوضؤى عةضةب ثيَويػتة ئةو غةضباظاْة ٖاوناضى به
غةضباظى ثيَويػت وة واييي َوغٌَ ضِاغثيَطئ بؤ نةاضنطزٕ يةغةةض ئةةوةى نةة ئةةَري و      
ئا انإ و ٖؤظةنةإ خةةضيهى ٖةةٍ قؤغةتٓةوةٕ بةؤ ئةدماَةساْى نةاضى تَيهسةضاْةة و         

 خطاثةناضى.
يةَػاَية ثريؤظةزا ٖيض ٖيوايةى ْيية يةغةض ئةو خةؤضاى و ٖاوناضيياْةةى َوغةٌَ و    

ضى ظياتط بيَت ية ٖيَعى خةَيهةنةىة ية ناتيَهسا ٖةةوييَط يةة غةةض بة ةساز بةوو      زةوضوبة
ٖةشزة ناتصَيَط ية َوغٌَ زووض بووة يةةو ؾةويَٓاْةى نةة خؤضانيةإ تيَةسا ظؤض بةووة وا       
ثيَويػت بوو نة خؤضانى تةواو ية ٖةوييَط بهةطِٕ و بةؤ بةضثطغةةناْى بٓيَةطٕة ٖةةضوةٖا      

ةية بةؤ خةؤضاىة بؤيةة وا طودمةاوة نةة واييةى بة ةساز        ٖةوييَط جيطاى نؤطاى ظؤض طةوض
خؤضانى ثيَويػت بهطِيَت و بيٓيَطيَت بؤ َوغٌَة يةويَؿةةوة بةةف بةةف زةْيَطزضيَةت بةؤ      

 ظاخؤ.
وا ثيَؿبيٓى زةنطيَت َريى ْاوبطاو ية زاْيؿتواْى ْاوضةنة و ئاواضةنإ ية ْاوضةناْى 

ؤ بهاتةوةة بةةّ ئاواضةنةإ يةة طةةٍَ    شيَط زةغةةتيسا ظياتط ية بيػت ٖةظاض جةْطاوةض ن
خةَيهى طوْسةنة نة بة )زةؾتى( ْاغطابووٕ ئةواْةة ضةةنساض ْةةبووٕة بةةَيهو جووتيةاض      
بووٕة بؤية ئةواْة شَاضةنة ظياز ْانةٕ جطة ية ظيازنطزْى ضِةؾايي ْةبيَتة ئةطةض َريى 

ئةةو طوْساْةة    ْاوبطاو ْةيتواْى ٖةواٍَ بساط يةغةةض ناضةنةة ثةيَـ ضِووزاْةى و خةةَيهى     
بٗيَٓيَت بؤ ئةو ؾويَٓةى نة خؤى تيَسا ثاضاغتووة و بةغةضيسا ظاَيةة ئةوا بةة زَيٓياييةةوة   
ؾويَٓى اليةْى غةضنةوتوو زةنةوٕة بةةّ ئةطةض َريى ْاوبطاو ٖؤظةنةاْى يةة زةوضة نةؤ    
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ببٓةوة ية بةؾةناْى )وإ(ةوة ثاَيؿتى بهطيَ جطة يةو زة ٖةظاض خؤبةختهةضةى نة نؤي 
زبووْةوةة ئةو ناتة بة ثؿتيواْيى )خواى طةوضة( و ْعاى ذةةظضةتى َةةوالْا غةوَيتإ    نط

ئةواْة ْاتوأْ ِضووبةةِضووى غةوثاى ْيعاَةى ببٓةةوةة ئةةو نةغةةى نةة بةة بةا طَيهى          
يةضِازةبةزةض ْاغطاوةة وا ثيَؿبيٓى زةنطيَت نة ية جعيطةى ئينب عوَةض و زةوضوبةضى ؾةضِ 

ناتى تيَهؿهإ و ثةضتةةواظةبووْى ٖيَعةنةةى يةة قةةةى      بهاط وة ْةخؿةنةى واية ية
بةةةٖيَع و ثتةةةوى )َةةري غةةوزئ( خةةؤى ثةةةْا بةةساطة نةةة زوو ناتةةصَيَط يةةة ؾةةويَٓى   
ْيؿتةجيَبووْى ية )زضنٌ( و جعيطةوة زووضة وة ئةو قةةية وةنو زةضطا وايةة بةؤ ؾةاخى    

زةضي بهةةئة ئةةوا   بؤتإة بؤية ئةطةض بة ياضَةتيى غوَيتاْى طةوضةَإ يةةو ْاوضةةية   
ئوَيَس واية ْةتواْيَت ية ٖيض ؾويَٓيَهى زى وا خؤى ضِابططيَتة ئةطةض ْةنةويَتةة زةغةت   

 ٖيَعةنااإ بة زَيٓياييةوة زةضيَتة ؾويَٓيَو نة ثيَؿرت زايٓاوة.
ئةطةض َري بةزضخإ ثةيَـ ضِووزاْةى بةٖةَيُةتةنةةى ظاْةىة ئةةوا ٖؤظةنةاْى وإ و        

غٌَ زةوضوشيَٓيَت تا نيَؿةيةنى طةةوضة زضوغةت بهةاطة بؤيةة     زياضبةنط و َاضزئ و َو
ثيَويػتة جووَية غةضباظييةنة ظؤض بة ْٗيَٓى ئةدماّ بسضيَت وة ثيَويػةتة ٖةةواَيى ْةاضزْى    
غةضباظي غوَيتاْى بؤ بة ةسا و َوغةٌَ بةتو بهةيٓةةوة ْةةى بةةضةو جعيةطةة ٖةةضوةنو         

تا غةضباظةنإ تووؾةى ْاضِةذةةتى    ثيَويػتة خؤضاى ية طوْسةناْى جعيطةوة نؤ بهةيٓةوة
ْةبٔ وة ناض بهةئ يةثيَٓاو طةياْسْى بةؤ ؾةويَٓة ثيَويػةتةنإ وة رةضَاْةسةى غةوثاى      
ٖوَايوْى ٖةغتيَت بة ْاضزْى ْاَةيةى ية طةٍَ نةغيَهى طودماو بؤ الى َريى ْاوبطاو وة 

ى بةةخيَونطزْى  ٖةضناتيَو ٖيَعى ْيعاَيِ ْاضزة ئيَوةف بيٓيَطٕ بؤ )ْػيبةئ( بةة بيةاْوو  
ئاشةٍَة تا بؤ جةْي ئاَازة بٔ وة ط توطؤ و َاَةَيةيةنى ظؤض ْةضَوو ْيإ يةطةٍَ َريى 
ْاوبطاوزا بهةٕة بةتايبةتى بةضشةوةْسى وا زةخواظيَت نة رةضَاْسةى غوثاى ٖوَايوْى و 
واييى َوغٌَ بة ْةضَوْياْييةنى ظؤضتط و باؾرت ٖةَيػةونةوتى يةطةةٍَ بهةةٕ تةا نةاتى      

 (23)يَهطزْى ٖةَيُةتة غةضباظييةنة زيَ.زةغتث

                                                           

ئةَة غياغةتيَهى زياضى زاطرينةضاْى نوضزغتإ بووةة نة ية ناتى بةٖيَعيى ؾؤضؾةناْى نوضز و الواظيةى   (23)
ةضبطةطٕ وة َةري و غةةضنطزةنإ    خؤياْسا ثةْايإ بؤ بطزووةة بةتايبةط زةوَيةتى عومسةاْى تةا غةووز يةة نةاط و     

 ٖةَيدةَيتيَٓٔة بيَطوَإ ظؤضبةى ناتيـ نوضز بةوجؤضة َاَةالْة ٖةَيدةَيةتاوة و باجةنةى زاوة. و.
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ناضيَهى ثيَويػتة نة ئةو ضِيَوؾويَٓاْة بططيتةبةض زةضباضةى ئةو نةطزة غةةضباظيياْةى   
نة بةزضخإ بةط ثيَ ٖةغتا يةو ْاوضاْةزا نة َةقاَى باة ثيَى قايٌ ْيية ية ْيَعيهرتئ 

زؤٍَ نةغيَهى زووضبةو و  ناتساة يةبةض ئةوةى زةوَيةط ثاؾاى رةضَاْسةى ٖوَايوْيى ئةْا
ييَٗاتووةة وا طودماوة ئةو ناضة ططيٓطة بةو بػةثيَطزضيَتة ويَٓةيةةى يةةو ضِاثؤضتةةى نةة      
رةضيل ئيػُاعيٌ ثاؾاى غةضؤنى ئةضناْى غوثاى ْاوبطاو ئاَازةى نطزبةوو ْةاضزى بةؤ    
 وياليةتى َوغٌَ و زياضبةنط و ئةضظضِؤّ نة ية ضِاثؤضتةنةةزا ٖةاتبووة نةاتى طودمةاو بةؤ     
ئةدماَساْى ئةو ٖةَيُةتة غةضباظيية غةضةتاى َةاْطى ْيػةاْة وة ثةيَـ زةغةتثيَهطزْى     
ٖةَيُةتةنة ثيَويػتة باف ية بابةتةنة بهؤَيطيَتةوةة بةو ؾةيَوةيةى نةة ثيَويػةتة وة يةة     
ْيَوإ َٔ و وياليةتة ْاوبطاوةناْسا ثيَوةْسيى ْووغو ٖةبوو يةباضةى ئةو ٖؤناضاْةةى نةة   

طزْى َريى ْةاوبطاو و ٖةَيوةؾةاْسْةوةى نةاتى زةغةتثيَهطزْى ٖةَيُةتةة      ثيَويػنت بؤ الب
غةضباظييةنة وة ئايا غوثاى ٖوَايوْى ٖيَعى تةواوى ٖةية تا بتواْيَت ئةو ْاوضةاْة يةة   
خطاثةناضى ثاى بهاتةوة؟ ئايا ئةوىَ ثيَويػتى بة غةضباظى ظياتط ٖةية؟ ئايةا ئاغةاْرتئ   

ضباظييةنة؟ زاواّ نطز وةةَى ٖةَوو ئةو ثطغةياضاْة  ضِيَطة ضيية بؤ غةضنةوتٓى نطزة غة
بؤ رةضَاْسةى غوثاى ْاوبطاو بٓيَطّة زواى ئةوةى زةغةةتى غوْٓى ضِةظاَةْةسيى يةغةةض   
زةضبطِي وة بةثيَى ئةو زةغةةتة ويَٓةيةنى ْيَطزضا بؤ الى وايييةنإ وة ويَٓةيةنى ية طةٍَ 

غةيطى ئةو ْاَة ْيَطزضاواْة نطا بة تةواوى  ٖاوثيَطةناْيسا بؤ َٓيـ ْيَطزضاة زواي ئةوةى
بابةتةنة ظؤض بة ططيٓي وةضطريا و البطزٕ و ْةٖيَؿتٓى نيَؿةنةف بة ؾتيَهى ثيَويػةت  

 زاْطا.
ٍَ ويَٓةة ْاوبطاوةنةإ            تةَاؾاى ئةةو رةضَاْةة ططيٓطةةّ نةطز نةة بةة ْٗيَٓةى يةطةة

ةوةة ية طةٍَ ئةوةزا ثطغياضى ضِاطةياْطابووة نة باضوزؤخى َريى ْاوبطاوى تيَسا ضِووٕ نطابوو
زةنطز يةو ٖؤناضاْةى نة زةبٓة ٖؤى البطزْى و ْةٖيَؿتٓى نيَؿةنإ يةةو ْاوضةاْةزا وة   
شَاضةى ئةو غةضباظاْة ضةْسة نة ثيَويػتة بٓيَطزضيَت؟ ئةو وةضظ و ناتة طودماوة ضيية بةؤ  

بةثيَى ؾةضع و ئةّ ناضة؟ طةياْسْى بة َةقاَى باة و رةضَاْسةى ْاوبطاويـة بةوةى نة 
ياغاة َريى ْاوبطاو ظؤض زةَيَهة ؾةايةْى تةَيَهطزْةة وة ثيَويػةتة البربيَةت و خةَيهةة      
ٖةةةشاض و شيَطزةغةةتةناْى يةةة خطاثةةة و ؾةةةضِى ئةةةو ضِظطةةاض بهةةطئَة ئةةريازةى غةةوْٓى  
يةَباضةيةوة زةضضووةة ئةَةف خواغتى ذةظضةتى َةالْا غوَيتاْة و ثيَويػتة بيَتةةزى و  
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يَتة ية زواى ئاطازاضميإ يةغةض ٖةةَوو ئةةو ناضاْةةى نةة ظؤض طةطيٓطٔة      جيَبةجيَ بهط
ْووغيٓى غةضْخ يةَباضةيةوة ناضيَهى ثيَويػتة يةغةضّ يةطةٍَ ئةوةزا خؤّ ئةو ْاوضةاْةّ  
ْةبيٓيوةة بةةّ وةى ناضَةْسيَو ضةْس جاض ية ئةضظضِؤّ غيواؽ نةاضّ نةطزووة بةة ٖةؤى     

اوضاْةزا وة ٖةْةسىَ ظاْيةاضيِ اليةة يةةباضةى َةريى      ْيَعيهى و ٖاوغيَيةتى ية طةٍَ ئةو ْ
ْاوبطاوةوةة بةةّ ئةو ظاْياضيياْة بةؽ ْو بؤ ئةوةى نة بة نةطزاض ئةةدماّ بةسضيَت وة ظؤض    
ييَهؤَييٓةوة و بةزوازاضووْى رطةوامن نطزووة تا بطةَة ظاْياضيى ظيةاتط يةَباضةيةةوة بةة    

ْة نة ظؤض ضاى ئةواْةة بةاضوزؤخى ئةةّ    ٖاوناضى ية طةٍَ ثياواْى ضِاغتطؤ و خاوةٕ َتُا
ْاوضاْة زةظأْ و ضِاغتةوخؤ ئاطازاضييإ ٖةية بةغةض باضوزؤخى َريى ْاوبطاوزا وة ئةوةى 
يةَباضةيةوة وةضّ ططط و نؤّ نطزةوة يةغةض وةضةقةيةى ْووغيِ و ثيَؿهةؾى َةةقاَى  

ةة نةة يةة اليةةٕ    باةّ نطز وة َريى ْاوبطاو ظاْياضييةنى ظؤضى يةغةض ئةو ْاوضاْة ٖةية 
ٖةَوو ئةواْةوة نة ية زةوضى بووٕ ٖاوناضى زةنةطاة ئةطةةض ييَثيَطةيٓةوة يةغةةض ئةةو      
بابةتة ؾتيَهى غازة بيَتة ئةوا ناضةنة ٖةض ططإ زةبيَت وة ئةو ناضاْةة زةبيَةت ظؤض بةة    
ضِشزي وةضبطريئَ و ٖؤناضى غةضنةوتووى ظياز ية ثيَويػتيإ تيازا بطرييَتةبةض وة ضةةْس  

ؤشيَهِ ية تؤَاضنطزْى بريوبؤضووْةنامن بةغةض بطزة نة بةف بةف بةَؿيَوةيةى خواضةوة ضِ
 زةياخنةَةضِوو:

ية َاوةى ناضنطزْي زوايِ ية ئةضظضِؤّ ثيَـ ٖةؾت َاْية زاوايةةنِ بةؤ ٖةاط بةة     
ئاَازةنطزْى ضِاثؤضتيَو يةغةض بةاضوزؤخى )وإ(ة غةةباضةط بةةوةى نةة ضةى ثيَويػةتة       

طِيٓةوة شيَط طويَطِايةَييى خؤَإ؟ بةو ؾيَوةي ئيَػةتا ضِوومن نةطزةوةة يةة    بهطيَت تا بياْطيَ
 طةٍَ ئةوةزا َٔ ئاطازاضيى تةواوّ يةغةض ٖيَعى ئيَػتاى بةزضخإ بةط ْةبوو.

َةغةيةى ئيَطإ يةو َاوةيةزا طةيؿتة نؤتايية وةى يةة ضِاثؤضتةنةةزا ئةوةؾةِ ضِووٕ    
ٖةوَيةسإ بةؤ زةضبطِيٓةى طويَطِايةةَيييإ بةؤ       نطزةوةة غةباضةط بة ياخيبوواْيـ يةنةجماض

زةوَيةط ئةطةض ئةَةيإ نطز ئةةوا بةةو ؾةيَوةية ضةاضة زةنطيَةت وة ئةطةةض طويَطِايةةَيى        
زةضْةبطِٕة ئةوا بطِياض زةزضيَت بة بةناضٖيَٓاْى ٖيَع و قةظاناْى غةض بة بةزضخإ زةخطيَٓة 

اى َتُاْةةى رةضَاْةسةى غةوثاى    شيَط زةغةةتى يةنيَو يةو رةضَاْطِةواياْةى نةة جيَطة  
ٖوَايوْو يةوةى نة زةتةوأْ ِضَيطايةإ يةة بةةضزةّ زاغةةٕ و ْةةٖئًََ ظيةإ بةة )وإ(         
بطةيةْيَتة بةةّ بةو ؾيَوةيةى نة ضِووْى زةنةَةوة يةةو ضِاثؤضتةةى نةة بةؤ بةةضِيَعتاْى      
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ى ْةاوبطاوزاة  زةْيَطّة زضوغت ْيية ئةو ناضاْة بة ئاغاْى وةضبططٕ ية بةضاَبةض ٖيَعى َري
بةو ؾيَوةيةى نة رةضَاْسةى غوثاى ٖوَايوْى ثيَةي طةيؿةتة ئةةو ناضاْةة و ئةةوةف      
ثيَويػتة بهطيَت بة وضزى زةيعاْيَت ئةوةية ثيَويػتة ئةْساظةى ئةو ٖيَعةى نة زةْيَطزضيَت 
ْابيَت ية بيػت ٖةظاض غةضباظ نةَرت بيَت بة ٖةَوو ثيَساويػتييةنةوةة ية طةةٍَ ئةةوةزا   

طئ غةضباظة ْيعاَييةناْى غةض بة غوثاى ٖوَايوْى بة ؾةيَوةيةنى ثطةطِ ثطةطِ يةة     ظؤضت
ْاوضةناْى ئةضظضِؤّ و َةالتيية و َاضزئ و زياضبةةنط و غةيواؽ جةيَطري نطابةووٕة بةؤ      
ثاضاغتٓى ئاغايؿي ْاوضةنإ بةناض زةٖيَٓةطئَة بةؤّ ضِووٕ بةووةوة ئةةوةى يةة بٓهةةى       

نطيَت بة زوو بةف يةة غةواضة و ضةةْس تابوضيَةو يةة      غوثاى ٖوَايوْى ٖةية بةضاوضز زة
غوثاى ثيَطِؤ وة نيَؿاْةوةى ٖيَعةنإ يةّ ْاوضاْةزا ية ناتى ؾةضِزا زضوغت ْييةة يةبةةض   
ئاغايؿى ْاوضةنة وة وا بةباف زازةْطيَت نة شَاضةى تةواو ية غوثاى خاْةى غةعازة و 

ْى بةض يةضِاطةياْسْى ٖةَيُةتةنة زوضِطةى عةضةبي بطةيةْطيَت بة غوثاى ئةْازؤَيى ٖوَايو
وة ئةطةض ْاضزْى ٖيَع ية غوثاناْى زى بة ضِةظاَةْسى ْةبيَتة ئةوا ويَسةضيَت نة غةياْعة  
يإ ضواضزة ٖةظاض ية رةضَاْبةةضاْى غةوثاى ْةاوبطاو يةة ثيَةِطؤ و غواضضةانإ و تةؤو و        

نةاضة غةةضباظييةنة    جبةخاْة بٓيَطزضئَ وة ئةواْى زيـ ية غوثاى ْاْيعاَى بٓيَطزضئَ تا
ئاغإ بيَت يةو ْاوضة ْاخؤف و غةختاْةزا وة زةبىَ غوثا ْاْيعاَييةنة يةشيَط زةغةةتى 
وةظيطيَهى ظؤض ؾاضةظا و ييَٗاتووزا بٔة وا ضاوةضِوإ زةنطيَت نة ئيَػتا وياليةتى َوغةٌَ  

ةو غةي ةتاْةى  بىَ واييية بة ؾيَوةيةى يةطةٍَ وياليةتى زياضبةنط يةى غطئَ وة وةظيطيَو ب
نةباؽ نطإ بؤيإ زابٓطيَت وة ئةو وةظيطة زةبيَت ظاْياضيى ْٗيَٓى ثيَ بسضيَت ية ٖاوناضى 
تةواو و ضِاويَصنطزٕ ية طةٍَ رةضَاْسةى غوثاى ْاوبطاوزا وة ْيَعيهةى ضواض ٖةظاض غةةضباظ  
 ية غوثاى ْةاْيعاَى نةؤ بهطيَتةةوة يةة ْاوضةةناْى وياليةةتى ئةةضْائوط )ئةةيباْيا( و        
)ئةزضْة( يةطةٍَ غةضؤنةناْيإ و ْاضزْيإ بؤ بةؾى وةظيطى ْاوبطاو يةة ضِيَطةةى زةضيةاى    
غاَػوٕ )زةضياى ضِةف(وة وة ضِيَطة بسضيَت بة وةظيطى ْاوبطاو نةة ْيَعيهةةى زوو ٖةةظاض    
غواضضانى ْاْيعاَى نؤ بهاتةوة وة شَاضةى تةةواو يةة ضةةى و جبةخاْةة و نةيوثةةٍ و      

ة بهطيَتة بةو ؾيَوةية بة ياضَةتى )خواى طةةوضة( و ذةةظضةتى   خؤضاى و ؾتى زى ئاَاز
َةالْا غوَيتإ غةضنةوتٔ و ٖيَٓاْةزيى ئاَادمةنااإ ناضيَهى ئاغإ زةبيَةتة ٖةةضوةٖا   
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زةبيَتة ناضئاغاْى بؤ ييَو بتونطزْةوةى ئةو خةَيهاْةى نة بةزضخإ ية زةوضى خؤى نؤى 
 ضيَت.نطزووْةوةة زواى ئةوةى ئةَاْيإ ثىَ زةز

ية وةةَٓاَةيةنسا ية ئةدماَى ضِووْهطزْةوة و بةزوازاضووْى بةؾة ْاوبطاوةنإ يةة    
ضِاثؤضتةنةَسا ية بةؾى )وإ(زا ٖاتووةة ٖةتا نيَؿةى ئيَطإ نؤتايي ْةيةط ْابيَت زةغت 
بةو ناضة بهطيَتة ية طةٍَ ئةوةزا باضوزؤخى ئيَػتاى نيَؿةى ئيَطإ ْاظامن وة ٖةتا بطِياض ية 

ةغةيةى ْاوبطاو ْةزضيَتة ئةوا ئةوةى باغِ نطز ٖيض ناضيطةض ْابيَةتة يةطةةٍَ ئةةوةزا    َ
واي زابٓيَو نة خياْةتهاضة ْاغةطاوةنإ يةغةةض ْاثةانى و خياْةةتى خؤيةإ ْةةَاوٕ و       
ثيَساططى ْانةٕ وة ئةوةى نة ية تواْياْساية بةناضيإ خػتووة بؤ ٖاونةاضى و ثؿةتيواْى   

اضييةة ٖةةيض ناضيطةةضى ْةةبوو يةغةةض جيَبةةجيَهطزْى ئةةةو      َةريى ْةاوبطاوة ئةةو ٖاون   
ٍَ ئةةوةزا يةة نةاتى زواخػةتٓى َةغةةيةنة يةإ            ِضيَوؾويَٓةى نةة بامسةإ نةطزة يةطةة
ٖيَؿتٓةوةى تا ناتى ْاضزْى غةضباظ بؤ )وإ(ة ية طةٍَ ئةو ضِيَوؾويَٓةى نة ططتووَةتةبةض 

ٓيَو ٖةية ية ْيَوإ واىل ئةةضظضِؤّ  زواى جيابووْةوةّ يةوىَة ئةوا ٖاوثةمياْى و تيَهطةيؿت
و ئةْوةض ئةرةْسى نة غةضثؿو نطابوو بؤ ئةةّ نةاضة وة يةة ضِيَطةةى قائُكةاَى َةوف       
ؾةضيف بةطةةوة زَيٓيةايي و غةةالَةتى زةزضيَةت بةة غةةضؤنة ٖةَيطةةضِاوةناْى )وإ و        
ٕة ٖةناضى( وة ئوَيَس زةنطيَت نة ئةواْة ضِيَططى بهةٕ ية ٖاونةاضيى ئاؾةهطاى بةةزضخا   

ٖةتا ئةو ناتة َةغةيةى ْاوبطاو بة تةواوى نؤتايي زيَت و ضِيَههةوتٓٓاَةيةى ية ْيَةوإ  
ٖةةةضزوو زةوَيةتةةسا َةةؤض زةنطيَةةتة يةةةو ناتةةةزا ضِيَهدػةةتٓى غةةةضباظةنإ و زاْةةاْى   

 غةضنطزةيةى بؤيإ يةنيَهة ية ناضة ثيَويػتةنإ.
يةطةةٍَ واييةى زياضبةةنط و     بة ضِا و بري و بؤضووْى خؤّ ثيَويػتة رةضَاْسةى ْةاوبطاو 

ئةضظِضؤّ و َوغًَيـ ئاطازاض بهةيٓةةوة ئةطةةض ثيَويػةت بةوو وة َةٔ ئةةو ئاطازضييةةّ        
زواخػت بؤ زواى خػتٓةضِووى بري و بؤضووْةنامن بؤ َةقاَى ضاوزيَطى باة وة ية نةاتى  

نةة   ئاَازةنطزْى ضِاثؤضتةنةَسا وةةَى زايةوةة ْاَةيةنى ْاضز و تيايسا ضِووْي نةطزةوة 
ثيَويػتة ضِاثؤضتةنة بة ظوويي بطاتة زةغتى بة َةبةغتى ئةوةى رةضَاْسةى ْاوبطاو خؤى 
غةضثؿهة ية ٖةغتإ بة ئةدماَساْى ئةو ٖةَيُةتة غةضباظييةة بؤية ثيَويػةت بةوو ئةةو    
ضِاثؤضتة ظوو بٓيَطزضيَت بيَ ئةوةى زوا بهةويَتة زوايي ضِاثؤضتةنة و ويَٓةيةةنى ْاَةنةةّ   

طةٍَ زواخػتٓى ْاضزْى ضِاثؤضتةنةّ بؤ ٖةضيةنة ية واييى ئةضظضِؤّ و زياضبةنط ْاضز بؤى ية
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بؤ زواى وةةَساْةوةى ْاَة و ضِاثؤضتةنة ية اليةٕ ضاوزيَطى باةوة وة بةو ثيَيةى نةة يةة   
وةضةقة ٖاوثيَطةنةزا ضِووٕ نطاوةتةوة ٖةَيُةتة غةضباظييةنة ية َةاْطى ْيػةاْسا تةةواو    

ةى ضةواض َاْطةساة بؤيةة ثيَويػةتة يةة ئَيػةتاوة نةاض بهطيَةت بةؤ          زةبيَتة واتة ية َاو
ئاَازةنطزْى غةضباظ و نةيوثةىل ثيَويػتة بو زَيٓيايي ضِاى ْاوبطاو زةطاط بة َةةقاَى  
ضاوزيَطى باةة زواى بيٓيين ئةو بريوضِاياْة يةة اليةةٕ َةةقاَى بةاةوة ئيَُةة ضةاوةضِيَى       

و تواْةةا يةةة جيَبةةةجيَهطزْى ئةةةّ نةةاضة  رةةضَاْوة بةةةوةى نةةةوا بةةةناضٖيَٓاْى ويػةةت 
 ثيَويػتييةنى غةضؾاااْةة رةضَإ بؤ ذةظضةتى وةىل ئةَطى ضانةناضة.

ية ْووغطاوى َةقاَى ضاوزيَطى باةزا ٖاتووة نةة يةة غةةضةتاى َةاْطى جةةَازيى      
زا ثيَى ٖةغتا ية باضةى ططيٓطيى َةغةيةى )وإ( و خػتٓةبةضزةَى 63زووةَى غاَيى 
وة ثَيؿةرت ضِايطةياْةس نةة غةةضةتا و نؤتةايي تةَي بطةيةةْٔ زةضبةاضةى         بةزضخإ بةةط  

ططتٓةبةةةضى ضِيَوؾةةويَين ثيَويػةةت يةباضةيةةةوةة بةةةةّ يةبةةةض ئةةةوةى بةةةزضخإ بةةةط   
بريوباوةضِيَهى خطاثى ٖةبوو يةو ْاوضاْةزاة بؤية ناضى ططيٓي ئةوةية نةة غةةضةتا ئةةو    

ْى ئةو نيَؿةية ئةوة غةةض زةنيَؿةيَت بةؤ    ططرتة نؤتايي ثيَ بٗيَٓو وة زواى نؤتاييٗيَٓا
ططتٓةبةضى ضِيَوؾويَين ثيَويػةت بةؤ ضاضةغةةضنطزْى نيَؿةة غةةضةنييةنةى وة يةغةةض       
رةضَاْى طةوضةَإ نؤتاييٗيَٓاْى بةو نيَؿةية بةٖيَعى غةةضباظى ظؤض نةاضى باؾةى يةيَ     

يَت زةبيَتة زةنةويَتةوة وة زةغتهطزٕ بة ناضيَهى زى ثيَـ ئةوةى ططرتى يةنةّ نؤتايي ب
ٖؤى طؤضِيٓى ضِيَوؾويَٓة ثيَويػتةنإة ضوْهة نيَؿةى ْاوبطاو وةنو ية بةْةسى غةيَيةَى   
عةضيعةنةَسا ٖاتووةة ئةويـ بةؾيَهة يةو نيَؿةيةة ٖةتا ظووتط ئةو نيَؿةية ضاضةغةةض  
بهطيَتة ئةوا زةبيَتة ٖؤى ئاغاْهطزْى ضاضةغةضى نيَؿة غةضةنييةنة وة ظؤضى غةضباظى 

ة بةؾى )َوف( و خؤضِاططى يةوةزا ية ناتى ئيَػةتازا زةبيَتةة ٖةؤى ٖةةَيٓاْى     ْيعاَى ي
غةضثيَطيهاضإ ية ٖةغتإ بة ضةْسئ ناضى خطاثةى جؤضاوجؤض وة ئةةو وةضةقةيةةى نةة    
خإ َةمحوز بؤ بطانةى و بطاظانةى ْاضزة ٖةضضوْيَو بوو ْاوةضؤنةنةةميإ ثيَؿةهةف بةة    

غةض ئةوة نة زةيًَيَوة بةؾيَوةيةى وةضظى ظغتإ يةو َةقاَى باة نطزة باؾرتئ بةَيطة ية
ؾويَٓاْة ية نؤتايي َاْطى ئؤطؤغتسا زةغت ثيَسةناط وة ضاضةغةضنطزْى ئةةو نيَؿةةية   
ثيَويػتى بة طةَاضؤ و زاْاْى تؤو و ٖاوةٕ ْييةة بةَيهو بطيتيية ية ْةاضزْى ئةةو غةوثا    

شيَةط طويَطِايةةَييى زةغةةةط ئةةوا     ْيعاَييةى نة يةوئَ وة تيَبطةيةْطئَ ئةطةةض ْةيةْةة   



 123 

ٖةَوو جؤضةناْى جةْطيإ ية طةٍَ بةناض زةٖيَٓوة بؤية ثيَويػةتة ئةةو ططرتةة نؤتةايي     
بيَت وة ضِاى طؿتى ئةوةية نة زوا ْةخطيَت بؤ غةاَيى زاٖةاتووة ضةوْهة بةة زواخػةتٓى      

ئةةوا   باضططشييةنة نؤتايي ْايةط وة ئةطةض َةقاَى باة رةضَاْى ثيَويػةت زةضْةةناط  
ثيَويػتة ضاوزيَطيى باضوزؤخى ئةو ْاوضاْة بهطيَتة ئةوةف ثيَويػتى بة باضقوضغةييةنى  
ظياتط ٖةية وة ضاوثؤؾيهطزْى ية ْاضزْى غوثاى ْيعاَى وا زةبيةٓو نيَؿةةنة ضاضةغةةض    
زةناط وة ئةطةض بطِياض بسضيَت جاضيَهى زى زوا غطيَت و وةضظةنةى بةغةض بطيَت ية طةةٍَ  

يَعةنإ ية )وإ( وة ضاضةغةضى ئةو ططرتة بؤ غاَيى زواتط زوا غطيَتة ئةوا نؤنطزْةوةى ٖ
باضوزؤخي )وإ( ظياتط بةضةو خطاثى زةضيَتة بة ؾيَويةى ٖةْسىَ ية خةَيهى ٖةشاض ْاضةاض  
زةبٔ ضِا بهةٕ و ئةو ْاوضةية جيَ بٗئًََة بة ٖؤى ظوَيِ و ظؤضى خطاثةناضإ وة ئةوةى نة 

ٖةَيسئَ ية تطغى ظياتط خطاثبووْى باضوزؤخةنةة ئةةوةى بامسةإ    زةَيَٓٓةوةف يةَةوزوا
نطز ية ضِاثؤضتةنةَاْسا ييَهساْةوةى ضِاغتييةنإ بوو وة ٖةغةتإ بةةوةى نةة ثيَويػةتة     
بهطيَت ثةيوةغتة بة ئريازةى عيًًى عومساْييةوةة رةضَإ ية ٖةَوو باضوزؤخةناْسا بةؤ  

 ذةظضةتى وةىل ئةَطة.
 63ي زووةَى ى جةَازي21         

 زررتزاضى وياليةتى ئةضظضِؤّ           
 واييى وياليةتى ئةضظضِؤّ         

 
 
 

 ضِووْهطزْةوةيةنى ضِاغتطؤياْة بؤ َةقاَى باة:
ئيَُة ٖيض زةغتيَهُإ يةو ثيَؿيَوى و ئاَيؤظييةى نة ية )وإ( و زةوضوبةضىسا ْيية نة 

ة ٖيض باضيَهُإ بة ظوَيِ و ظؤضى و بةضتيٌ بؤ َاوةى غيَ غاٍَ تا ئةّ زةقيكةية ضِووي زا و
ية خوؾاب و واْسا وةضْةططتووةة َٔ ٖةَوو ناتيَو طيإ و َاَيِ يةثيَٓاوي خعَةتهطزْى 
زةوَيةتسا زةبةخؿِة ئةجماضةيإ رةضَاْيَهى ططيٓطِ بؤ ٖاط ية ضِيَطةى ؾةةضيف ئا ةاوة   

طةواْةةناْى ثةيَ   نة يةةنيَو بةوو يةة نةغةايةتييةناْى )وإ( نةة ثًةةى طةةوضةى زةض       
بةخؿطابووة زواى ئةوةى رةضَاْةنةّ نطزةوة و خويَٓسَةوة َٔ ية قةةةى )غسَاْػةل(   
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بووّ نة ضواض غةعاط ية ئيَطإ زووض بةووة زواى زةضبطِيٓةى طويَطِايةةَيى بةؤىة ثوختةةى      
وةةَى ْاَةنة ئةوة بوو نة َٔ بةثيَى وةةَى ئةواْى زى بؤ رةضَاْةنة ناض زةنةّ وة 

اى غيَ غاٍَ قائُكاَى قةظاى) َوف( )ؾةضيف بةةط( ٖةاط بةؤ َةاَيى )خةإ      ثاؾإ زو
َةمحوز بةط( بؤ زاواى ضِازةغتهطزْى ٖةضزوو قةةى )وإ و خؤؾاب( بؤ بةزضخإ بةةط  
وة ضِووْى نطزةوة نة ية ْيَوإ ئةو و بةزضخإ بةطسا خعَايةتى ٖةية و يةغةض ضِاويَةص يةة   

ٕة ئةوةف الى بةضِيَعتإ زياضةة زواى ئةوةى ظاْيِ نةة  ْيَواْياْسا زةغةةط ئاَيوطؤضِ زةنة
ضِاويَص زةنةٕ بة ْاوبطاو رةضَامن نطز بة ناضَةْسيَو بة ثاضاغتٓى قةةى ييوظباؾى غًيَُإ 
ئا ا نة يةنيَو بوو ية غةضباظة تؤثٗاويَصةنإ بةوةى نة يةة تواْةاى تةؤزا ْييةة قةةةى      

ى وة ئيَُة بة ٖؤى خؤؾةويػةتى و زَيػةؤظميإ   ْاوبطاو وةضبططييةوة و ثاضيَعطاضى ييَ بهة
بؤى ثيَطةواْةى رةضَاْى رةضَاْسةى بةضِيَع ْانةئ وة غويَٓسَإ خواضزووة نةة قةةنةة   
بططئ و ْةٖيًََو بهةويَتة زةغت بةزضخإ بةط وة زواى ؾةويَو ية ضِازةغتهطزْى َريظؤ 

ةضططط وة طةوتى زوزبةطى   نة يةنيَو بوو ية ثياوةناْى بةزضخإ بةط ٖاط و قةةنةى و
عةيي ئا اى يةغةض زازةْيَتة َريظؤ طوتىة ئيَُة بةضزةواَو ية غةض ضووْة ْيَةو قةةةى   
)وإ( وة ْاوبطاو طةضِايةوة بةؾى )وإ(ة زواى غةةرةضنطزْى )عةةيي ئا ةا( بةؤ بةؾةى      
جعيطةة بطانةَإ )خإ َةمحوز بةةط( ٖةاط و ٖةةَإ وةةَةى زايةةوةة يةة ئَيػةتازا        

إ زةَيئَ غةضباظيإ بةضة و ئيَُة ٖيَٓاوة ية بةؾى بؤتإ ئيَُةةف نؤَةةَييَو يةة    ٖةواَيةن
خيًََةنااإ ْاضز بؤ بةؾى )غسَاْػل( وة ٖةْسىَ ية خيَعاْةناْيـ بةةضةو نةواف ضِايةإ    
نطزة ئةطةض رةضَاْى زةوَيةتى غوْٓى زةضضيَت يةغةض ئةوةى نة ئيَُة زؤغت و زَيػؤظى 

بة جًوبةضطى ْيعاَى و ثًةةى َةري ئةاةى يةة اليةةٕ ذةةظضةتى       زةوَيةتو وة زةغتةيةى 
َةوالْا غوَيتاْةوة بٓيَطزضئَ وة جًوبةضط و ْيؿاْةّ ْاضز ية طةٍَ غيَ نةغسا بة ٖاوةَييي 
يةنيَو ية ثياوةنااإ وة جووَيةمشإ بةو ؾيَوةية زةبووة بةو ؾيَوةية ٖةَوو ثياوةناْيةإ  

ض خعَةمتإ ْةنةٕ و ضِيَوضِةمسى ئةرةْةسى بةةضِيَوة ْةضةيَت    بة ضِيَعةوة وةضططتوة بةةّ ئةطة
ئةو ناتة ئيَُة ؾوئَ بةزضخإ و خإ َةمحوز ْانةوئة بةَيهو ثةميإ زةبةغتو يةة طةةٍَ   
ؾاى ئيَطإة بؤية تهاية واَإ ييَ َةنةٕ جطة ية ئيَوة ثيَويػتُإ بة نةغى زى بيَت وة 

ئةوةية نة ْةاوّ تؤَةاض بهةةّ يةة طةةٍَ ثيةاوة       ظؤضتطئ ئةوةى نة َٔ ثيَويػتِ ثيَيةتى 
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زَيػؤظةنإة ٖةغتاّ بة ْووغيٓى ئةّ ْاَةية بة ؾيَوةيةنى بويَطاْةة بؤية تهاية ٖيةوا و  
 ئاواتةنامن يةْيَو َةبةٕة رةضَإ بؤ ذةظضةتى وةىل ئةَطة.

 ظ(1846) 63ي جةَازيى يةنةَى غاَيى 29               
                      عةبسوَيا خإ              

 
ية طةٍَ ئةوةزا نة خؤّ بة بةْسةى عيًًيى عومساْى زةظامنة ئةجماضة ضِيَُٓايي ئيَوةّ بؤ 
ٖاط زواى نطزْةةوة و خويَٓسْةةوةى يةة طةةٍَ ضةاوزيَطيهطزْى ِضيَةوِضةمسى بةِضيَوةضةووْى        

ع يةة  زةضبِطيٓى طويَطِايةَيى و ًَهةضى وة َةٔ ٖةةَوو ناتيَةو ضةاوةِضوإ بةووّ نةة ِضيَة       
زَيػؤظييةنةّ بطرييَت ية اليةٕ رةضَاْسةى طةوضةوة وة ئةطةض ببيػةتِ نةة رةاظٍَ بةةطى     
تةميوضظازة نة يةنيَو بوو يةة نةغةايةتييةناْى )وإ( ثةةميإ زةزاط بةة ضِازةغةتهطزْى      
ٖةضزوو قةةى )وإ و خوؾةاب( بةة بةةزضخإ و ناضوباضةنةإ زةخاتةة شيَةط زةغةةةتى        

ز بؤ غًيَُإ ئا ا نة ثاضيَعطاضى قةةى ْاوبطاو بهةئ و يةطةةٍَ  خؤيةوةة غويَٓسَإ خواض
ْاوبطاوزا تيَيسا َايٓةوة وة ية ضِؤشى زواتطزا )َريظؤ( ٖاط ية الي بةضزخاْةةوةة ئةةويـ   
زاواى ييَ نطزّة بةةّ وةةَى ْةزايةوة غةرةضي نطز بؤ )وإ( و قةةى واْى تةغًيِ نطز 

 )ئةوةف قػةيةنى بيَ َاْاية(...
ياوةنإ ْاَةيةنيإ بؤ تةميوضظازة ْاضز و ثيَيإ طةوط ئةطةةض قةةنةة تةغةًيِ بةة      ث

ٖةضنةغيَهى زى بهةىة ئةوا بعاْة طوْس و ظةوى و ظاضةناْى غةضبةوىَ ية اليةةٕ ٖيَةعى   
رةضَاْسةوة تاةٕ زةنطئَة  بؤية ثيَويػتة يةغةةضط ثاضيَعطةاضى باؾةى يةيَ بهةةىة يةة       

ى بؤ ْاضزّ و تيايسا زاواى نطزبوو بة ضِازةغتهطزْى قةةى ناتيَهسا خإ َةمحوز ْاَةيةن
)َةمحوزى( و قةظانةى بؤ نوضِةنةى و ثياوةنإ الى خؤى زةغتبةغةةض بةٔة بةةةّ ئةةو     
ثياواْة ثيَويػتيإ بة ٖيض ؾتيَو ْةبووة بؤية بة طةةوضةيى ذةةظضةتى َةةوالْا غةوَيتإ     

ةوةَإ بةةو ؾةيَوةيةى نةة يةة     بةغةض خإ َةمحوز بةطسا غةةضزةنةوئ وة بةضثةضضةساْ  
ي َةاْطى جةةَازيى نؤتاييةسا ضِووي نةطزة     5ْاَةنةى ْاوبطاوزا ية ضِؤشى ثيَٓحؿةيةى 

بؤتإ وة ٖةْسىَ ية خيًََةناْى ئيَُةيإ ية طةٍَ خؤيإ بطزة بؤية تهاية بةنباؾى ية طةةٍَ  
 ئةاة و  ٖةْسىَ نةؽ ية طةٍَ ْاغط ئا ا بٓيَطْة الَةإ وة ب ةةضَووٕ بةة ْةاضزْى ئةةَري     

زةغتةيةى ية جًوبةضط ئةويـ بة ْاضزْى تابوضيَو يإ زوو تابوض ية غوثا زةبيَت تةا يةة   



 126 

)وإ( مبيَٓٓةوةة بةةّ ئةطةض ئةَة زوا بهةويَت ئةوا قةةنة تةغًيِ زةنةئ و ضِازةنةةئ  
بؤ ئيَطإ ئةو ناتة )وإ( بة تةواوى يةشيَط زةغتتإ زةضزيَتة تهايةة ئةةّ باضططشييةة زوا    
َةخةٕ نة ثيَـ ضةْس ضِؤشيَو ئاطازاضَإ نطزْةوةة ئةوةمشإ ْاضز بةؤ الي بةةضِيَعتإ بةؤ    

 ضِووْهطزْةوةى باضوزؤخةنةة رةضَإ بؤ ذةظضةتى وةىل ئةَطة. 
 / عةبسوة خا63ٕجةَازيى زووةَى غاَيى             
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Irade Mesail-Imuhimm 1266 

 1847ة 24َايػي 
 طةوضةّ عتورة:
بطيهاضةنإ تايبةط ية ضِؤشي ثيَٓحؿةية نؤ بووةوةة بؤ قػةنطزٕ يةغةض ئةدمووَةْي 

ئةو زوو ْاَةيةي يةثاؾاي واييي ئةضظضِؤَةوة يةغةةض بةاضوزؤخي وإ و ْاَةةي ثاؾةاي     
واييي زياضبةنط يةغةض بةزضخإ بةط طةيؿتبووٕة ية ْاَةنةةي واييةي ئةضظضِؤَةسا بةةو     

بةة طةيؿةتين رةةضَاْي بةاة ٖةةتا خةةَيهي       ؾيَوةية ٖاتووةة نة ثيَؿرت ٖةةواَيي زاوة  
الثةضِةيةني تاظة يةطةأل ؾةضيف ئا ا ٖةَيبسةْةوةة ئةو ية ثياوَةاقوةْي وإ بةووةة نةة    
طةيؿتؤتة وإ بة زضوغيت يةطةأل خإ َةةمحوز زوواوةة بةةةّ زوايةي زةضنةةوتووة نةة      

ْةضيَتة ضِوخػةتي َةمحوزخإ غويَٓس و ثةمياْي يةطةأل بةزضخإ ٖةية نة ية رةضَاْي زةض
وةضططتووة ضؤٕ َاَةَيةةي يةطةَيةسا بهةاطة ئةَةة بَيحطةة يةة تةةميوض ظازةة خةةَيهي         
غوثاغطوظاضييإ ضِاطةياْسووة بؤي نة ييَبوضزْي باةي بؤ زةضضووةة ثيَيإ وتووة بة زواي 
ْاوبطاو ْةنةويَة َةمحوزخإ بؤ ئةوةي غٓووضيَو بؤ ؾةةضيف ئا ةا زابةينَة شَاضةيةةى     

غواضة و ثيازةي ْاضزؤتة غةض َاَيةنةي و ْاضاضي نةطزووة ٖةةَييَ بةؤ ئةةضظضِؤّة      نوضز و
زويَين بطايةنةي َةمحوزخإ يةطةأل شَاضةيةى ياخي ْاضزووة بؤ ْاذيةي ئةخالط ضِةؾةيس  
بةط نة ية ْيَعيهةناْي ؾةةضيف ئا ةا بةووة زةضيةإ ثةضِاْةسووةة ٖةةضوةٖا ٖةِضةؾةةي        

ة بؤ ئةوةي غٓووضيَهيإ بؤ زابينَة َوذةَةز بةةطي  بةٖيَطؾهطزْة غةض بةزييؼ نطزووة
قائُكاّ بة غةضباظي ْيعاَييةوة ية قةظاي ْاوبطاوة بةة ؾةةف تيثةي غةةضباظي ْيعاَةي      
غوَيتاْي و تؤثيَهةوة بةضةو طوْسي ْاوبطاو ضِؤيؿتووٕة ٖةةظاض نةةؽ يةةو نوضزاْةة نةة      

يةناْي غوَيتإ نةة يةةالي   تواْاي بةضططييإ ْةبووة ٖةةتووٕة بؤ ئةوةي غةضباظة ْيعاَي
َوف نؤ بووْةتةوةة بؤ ئةو َةبةغتة زةضضٔة زووجاض غةيَ تيثيةإ ْةاضزووةة ئاطةازاض     
نطاوْةتةوة خؤزووض بططٕ ية ٖيَطؾربزٕ بؤ غةض خإ َةمحوز و زةوضووبةضي وإة غةضتي  
ئةمحةز ثاؾاي رةضَاْةسةي غةةضباظةناْي غةوَيتإ واي زةبةييَن ئةةوةي خةإ َةةمحوز        

ي زاوة ية ناضي خةضاثةناضي و ئاشاوةطيَطِي يةثاأل ئةو ٖةةَوو ٖيَةعة غةةضباظييةة    ئةدماَ
خإ َةمحوز ْاتواْيَ ية بةضاْبةض غوثازا بةضططي بهةاطة ٖةيض ضِيَطةيةةني يةبةضزةَةسا     
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ْييةة بيَحطة ية ٖةةتٔ و ثةْابطزْة بةض قةةيةنةية بؤ ئةوةي ططووثةنةي ثةضط و بتو 
ةيي زابو بيَتة زةبيَ تيثي ْاوبطاو بةضةو َوف ببةعويَة يةطةةأل   بهطيَت و ئاضاَي و ئؤقط

ئةوةزا يةغةض ئةو َةغةيةية ْووغطاو ضووة بؤ زةوَيةتي ثاؾا َوؾريي غوثاي ٖوَايوْي 
ٖةتا زةضرةةط بةساط يةةو ِضووةوة ناضيَةو بهطيَةتة بةةةّ وةَةنةةي وةنةو ضِاغةثاضزة          

او ية خطاثي باضي ئؤقطةيي ٖيَٓاويةتي زاوةتةوةة ئةو ٖةَيػونةوتةي ؾةضيف ئا اي ْاوبط
ططيٓطة و زةبيَت ْيعاّ يةويَ رةضظ بهطيَة بةةّ بطِياض زضاوة ئةو ناضة زوا خطاوة بةؤ زواي  
بةزةغتٗيَٓاْي ئةوةي بؤ َةغةيةي بةزضخإ ثيَويػتةة ئةوةي ية ط توطؤناْي ثيَؿةوو و  

عاَي غوَيتاْي ثيَويػةت  ئريازةي غوْين ثةيوةغت بةو ناضة ٖةيةة يةْاضزْي غةضباظي ْي
بؤ طوْسي ْاوبطاو بؤ ثاضاغتين وةطة ئةطةض ٖةْسيَ يةياخيبووإ يةضِيَطةي ضِاغةت اليةإ   
زاوة ئةوة وةنو ية بةضضاوي ثياوَاقوةٕ بةةزياض زةنةةويَ بةةتواْاي )خةواي طةةوضة( و      

بةة   ذةظضةتي َةوالَإ غوَيتإ ئاؾهطاية ضاضةْووغيإ خةغاضةمتةْسييةة بةةّ غةباضةط
بابةتي ئةضني ئةو تيثةي ئاَاشةَإ ثيَسا نة ية الي َةوف زاْةطاوة بةؤ ضاوتطغةاْسٕ و     
ثةؾيُاْهطزْةوةي خإ َةمحوزة رةضَاْسةي ضِيَٓوَاييهةضي غوثاي ٖوَايوْي زةغةةتي 
تةواوي بةغةض ضاالنيية غةةضباظييةناْةوة ٖةيةةة ٖةةض زةغةتيَوةضزاْيَو يةةو باضيةةوة       

ناتةوةة ضوْهة ئةو ضةاالنيية غةةضباظيياْة يةة الي وإ تيثةي     ئةضنةنة ثةضط و بتو زة
ْةةاوبطاو ثيَةةي ٖةَيسةغةةيتَة بةةةثيَي ظاْيةةاضيي غةةةضباظي و تواْػةةيت ضِيَٓوَاييهةةةضيي   
ْاوبطاوةوةة ئةدمووَةٕ بة طودمةاوي زةبةييَن بةة بريؤنةة و بؤضةووةناْي وايةي ئاطةازاض        

ة ْاَةةي ٖةاتوو بةؤ زةضبٗةيَينَ     بهطيَتةوة نة ئاَاشةَإ ثيَساة ٖةةضوةٖا ويَٓةيةةني ية   
ٖةتاوةنو ئةوةي ثيَويػتة ٖةَيػونةوط بهاطة يةو ضِواْطةيةؾةوة ْووغطاويَو بةؤ وايةي   
بهطيَتة يةطةٍَ ْاَةي وايي وةضةقةيةنيـ ية ؾيَداْي خاييسي بٓووغةطيَة ئاَؤشطةاضيي   

بطاو و تيَسا بيَت نة بةزضخإ بةط ظؤض بطِواي ثيَي ٖةيةة ئةطةةض يةة وةةَةسا َةريي ْةاو     
اليةْططاْي زاواي ييَبوضزٕ ْةنةٕة ئةوة خةَيهي ييَيإ زووض زةنةويَتةةوةة ٖةةتا ئةطةةض    
قػةؾيإ بطِواة بةثيَي ئةوةي غةضةوة و ٖةواَيي ٖةواَيططي بةَيطة ٖةية نة تيثيَو ية الي 
ْاوبطاو و اليةْططاْي خؤيإ ؾاضزؤتةوةة ئةوةف ٖةضاغةاْيي الي غةةضرطاظ و بةختةةوةض    

 غوَيتإ زضوغت نطزووة. َةالَإ
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يةغةض ئةوةي خػةتُاْةِضووة ئةدمووَةةٕ بةباؾةي زةبةييَن زووبةاضة ْووغةطاوي بةؤ        
بٓيَطزضيَة زاواي ييَ بهطيَ بةثري ييَبووضزْي غوَيتاْةوة بيَة ْوغدةي ئةةو ْاَةيةةف بةؤ    
غوَيتإ بةضظ بهطيَتةوةة يةزواي ئةوة ْاَةيةى ية عةتورة واييي بة ةساوة ٖةاتووةة يةةو    

اَةيةزا زةَييَ نوضزةنإ ية ضِووي َةعٓةوييةوة يةنيإ ططتووةة زةضووبةضي بة سا ثةطِة  ْ
ية نوضزة ئةطةض ئةو نوضزاْة ببعووٕة ئةةوة يةة َةاوةي ضةاالني غةةضباظي زشي َةريي       
ْاوبطاوة ْاضزْي ٖيَعيَهي ْيعاَي بةغة بؤ زةوضووبةةضي ٖةةوييَط ٖةةتا يةةشيَط نةؤْرتؤَيي      

 ظةبطزا مبيَٓٓةوة.
ووَةٕ ئةو غةضدماْة تةَاؾا زةناط نةة يةة ْاَةنةةزا ٖةاتووة و زةَيةيَ يةةثاأل       ئةدم

خؤبةطةوضةظاْو و بيَ ئةَةني بؤ غةَيتةْةطة يةثؿت ئاضيؿةي ْاوبطاوةوة ٖؤنةاض ٖةيةة   
بةةّ بؤ ئةوةي اليةْي ثيَوةْسيساض تةَاؾاي بهةٕ ْوغدةيةني ئةو ْاَةيةَإ بؤ ْاضزٕة 

غةوثاي ٖوَةايوْية ٖةةضوةٖا وةَةي غوثاغةي واييةي       يةطةأل ْوغدةيةى بؤ َوؾريي 
ْاوبطاويؿي يةطةَيسايةة ئةو يازاؾتٓاَةيةَإ ئاَازة نةطزووة ٖةةتا ضِيَوؾةويَين طودمةاو     

 بططْة بةضة ٖةضوةٖا بة ضيَطةي وتةبيَصي باةوة بؤ جيَبةجيَهطزٕ رةضَإ زةضزةضيَت.  
 1847يػي ى َا24/  63ي جةَازيي زووةَي غاَيي 9                

 
عةضيعةيةى يةظاْايإ و ثياوضانإ و ثيَؿةوا و وتاضخويَٓإ و ثياوَاقوأل و ْاوزاضإ و 

 خةَيو و ضِةعييةتةناْي ؾاضي واْي ثاغةواْةوة:
ضووٕ و ئاؾهطاية ئةو ضِم و ظوَيةِ و بةضةْطاضييةةي تووؾةي ئيَُةةي بةْةسةي ٖةةشاض       

ةوةي زاواَإ يةيَ نةطاوة بيةسةئ و    ٖاتووةة ٖيطي بةزةغتةوة ْةٖيَؿتووئ و ْاتواْو ئ
ثيَؿهةف بة خةظيَٓةي خاوةْثايةى بهةئة ية تواْاَاْسا ْيية ئةةوةي بةةَييَُٓإ زابةوو    
جيَبةجيَي بهةئة ْاتواْو ئةَةنساض بو بةبةَييَٓةناااْةةوةة ٖةةشاضي و ْةبووْييةة ْةةى     

ٓٔة ٖةضِةؾةةَإ ىلَ  )ثةْا بةخوا( ياخيبووٕة ٖةَوو ئةو رةضَاْبةضاْةي زئَ زةَاْرتغيَ
زةنةٕ نة بة مشؿيَطي غةوَيتإ يةطةةضزْي خؤَةإ و خاْةةوازة و َٓساَيةةنااإ زةزةٕة      
ٖةضضيُإ ٖةبووة تاةْيإ نطزة تطؽ و تؤقاْسْيإ يةْيَو ئةو ٖةشاْة بتو نطزؤتةوةة بةؤ  
باؾرتنطزْي زاٖاتي وياليةتي ْاوبطاو قائُكاَي َوف عةتورة )ؾةضيف بةط(يإ ْةاضزة  
ية َريةناْي ؾاضة و ية خيَعاْيَهي ؾةضي ةة زةرتةضزاض ئةرةْةسيي زةوَيةةط ضِايػةثاضز و    
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وةنايةتي تةواوي زاية ٖةَيػونةوتي بامشإ يةطةأل بهاط و بةظةيي ثيَُاْسا بيَتةوةة ئيَُة 
 َتُاْةَإ بة َريي ْاوبطاو ٖةيةة ثياويَهي بةئةظَووْة و يةباضي ْاوضةنة ئاطازاضة.

ط بة ٖةشاضي ْاتواْو ئةو ئةْساظةي يةغةضَإ زاْطاوة ئةو ثيَٓخ ٖةةظاض  خةَيو ثيإ و
قطوؾة بيسةئة ثةمياْيإ زايينَ غيَ ٖةظاض قطوف بة ؾيَوةي قيػت بسةئة ئةَةةف يةة   
تؿطيين زووةَي غاَيي ؾةغةت و زوو يةة وإ و ئةةو قةةظا و ْاذياْةةي َةةمحوز خةإ        

تا بةزوو قيػةت ئةةو ثاضةيةة بةسةئ ئةةّ      بةضِيَوةي زةباط بةبىَ خواغتةناْي َريية ٖة
 عةضيعةيةَإ بؤ َوقاَتإ بةضظ نطزةوةة تهاية زاواناضى تطَإ ىلَ َةنةٕ.

 بة ئيُعاي شَاضةيةني ظؤض ية خةَيهي ْاوزاض و ظاْا            
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 بؤ َةقاَي غةزاضةتي غاَي:
 ظ(1847َايػي  28)

وغت و بطِياض يةغةضزضاو بؤ البطزْي ضووٕ و زياضة ية ذاَيةتي ططتٓةبةضي ضِيَوؾويَين زض
نيَؿةي ْاوباْطدطاوة بةزضخإ بةطة ْاوبطاو يةبةضاَبةض بةٖيَعيي ذةةظضةتي َةةوالَإ   
غوَيتاْسا ْاتواْيَت بةضططي بهاطة بةْاضاضي ثةْا زيَٓيَتة بةض زةوَيةتي عيًًية يإ ٖةَيسيَ 

واْيي )خوا( ضِيَطةيةنى زى ٖةية بؤ ئيَطإة بةةّ ئةو ظياتط ية رطِوريَتٕ زةططيَة بة ثؿتي
بؤ البطزْي ئةو نيَؿةيةة ثيَويػت بةضِووْهطزْةةوة ْانةاط الي َةةقاَي باةتةإ زيةاضة      
تاي ةي نوضزإ يةضةْس ٖؤظيَهي جياجيا ثيَو ٖاتووٕة ٖةَوو ئةو ْاوضةي ئيَػتا َةريى  

ةزابةؾةهطزْي  ييَية بة تةواوي غيَ بةؾي ْاوضةناْي عرياقةة ئةطةض زاوايإ ييَ بهطيَت ب
خةَيهةنةي ية تاي ةي ْاوبطاوٕة يةو غةضدمة بةةزووض ْييةة ثيَوةْةسي ضِةضةةَيةى يةةْيَوإ      
ئةَاْةزا ٖةية و نطزووْيية يةى الؾةة ئةطةض بةؾيَهي تووف بيَت ٖةةَوو بةؾةةناْى   
زيـ زةططيَتةوةة يةة ِضووي َةاززي و َةعٓةةوي يةةى زةطةطٕة ٖةةتا ِضةغةوأل ثاؾةاي         

ز ثاؾاي غًيَُاْي ييَطة ٖيَٓسة ْانؤى بووٕ بة ئاوي طةضّ َاوةيةى مبةإ  ضِةواْسظي و ئةمحة
نوةْسبإ َةذاأل بوو يةى بططٕة يةناتيَهسا غاَيي ثةاض ْاضزَةأْ بةؤ غةًيَُاْي نةضةي      
بةيةنسا ٖةَيٓةؾاخإ و بووْة زؤغت و ضِيَههةوتٔة بةقػةي ئةواْةي ييَياْةةوة ْيَةعيهٔ   

و ية ْٗيَٓيي يةنرت ئاطازاضٕة يةغةض ئةو ئاضاغتةي بةؤّ  ئةو زوو ثياوة يةيةنةوة ْيَعيهٔ 
ِضووٕ نطزيةوة زةوضووبةضي بة ةسا مجةةي زيَةت يةة نةوضزة بةة تايبةةتي ئةيايةتةةناْي         
غًيُاْي و نؤية و ٖةضيط و ضِةواْسظة بةّ ْيَعيهاْة ضووْةتة ضواضضيَوةي طويَطِايةَييي ئةوة 

ةواْسظ بة ٖةةَوو اليةنةسا زةغةووضِيَتةوةة    ضِةغوأل ثاؾاي ييَثطغطاوي ضاالنيي ثيَؿووي ضِ
غةعسوْي ؾيَدي عوبيَس و ؾيَدي جةضبة ية باظْةي طويَطِايةَييي ئةوزإة ية زةوضووبةةضي  
بة سا و َوغ  تةْي بةيةةنرت ٖةَيسةضةٓٔ و يةطةةأل َةريي ْةاوبطاو ييَةو تَيطةيؿةنت و        

ةوة ئةةةوة ٖيَةةعي يةةةنططتٓيإ ٖةيةةةة ئةطةةةض بةٖاْةةساْي ئةةةَريي ْةةاوبطاو ٖةَيبطةضِيَٓةة
ثيَويػتُإ يةغةضباظ يةبةضزةغتسايةة ٖةّ بؤ غةةضنؤْة و تيَهؿةهاْسٕة ٖةةّ زةتةواْو     
ضِيَطةيإ ىلَ بططئ و ْةيةَيو ثؿتيواْيي َريي ْاوبطاويإ ثىَ بطاطة يةة اليةةنى تةطةوة    
باضي ئةو ضاالنيية غةضباظياْة غووى زةنةٕ نة يةؾهطي ئةْازؤَيي ٖوَايووْي ئةدماَي 

 ةٕ.زةز
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زةتواْو بةؾيَو يةو ٖيَعة ْيعاَياْةي الي َةٔ بةةضةو ؾةويَين قةيطاْةنةة بةةضئة       
ثيَويػتة بةؾيَو ية ٖيَعةنإ بةةضةو ٖةةوييَط بةةضئ نةة قةظايةةني بة سايةة و زواْةعة        
ناتصَيَط ية بة ساوة زووضةة بة ثؿةتيواْيي )خةوا( َةري ٖةضضةةْس ٖيَةع نةؤ بهاتةةوةة        

غوَيتإ بةضططي بهةاطة ٖيَةعي غةةضنةوتوو ٖةي ذةةظضةتي       ْاتواْيَت بةضاْبةض يةؾهطي
َةوالْا غوَيتاْةة ئةظَووْي ضِؤشاْي ضِةؾيس ثاؾاي )خوا( ييَدؤف بوو بةتايبةط بؤ ئةةو  
بةزَيٓيايي غةملاْسي بةضاَبةض زوو تابوضي غةضباظ ية ظةوي زةؾتايي زةزؤضِئَة ٖةضناتيَو 

 ثاؾةنؿة زةنةٕ.  ٖيَعةنإ ييَيإ ْيَعيو ببٓةوة بةضةو ضيانإ
ٖةضضةْسة بتواْيَت نوضزإ ية زةوضي خؤي نؤ بهاتةوةة ٖةْسيَهيإ ْاضاض زةبةٔ يةة    

ضياناْةوة بؤ نؤنطزْةوةي بةضٖةَةناْيإ بيَٓة خواضيَ و ٖةْسيَهى زيـ بؤ بيٓيين نوضِ 
ٕ و َٓساَيةناْيإة وا باؾرتة بةيةى جاض غوثا بةضةو طوْس و ؾاضؤضهة و ضِيَطِةو و ثطزةنةا 

ِضةواْة بهطيَتة ئةواْة يةة ضةيانإ طةةَاضؤ بةسضَئة بةة غطوؾةيت خؤيةإ ْةاتوأْ بةؤ          
َاوةيةةةني ظؤض يةةةويَ مبيَٓٓةةةوةة ٖةْةةسيَهيإ زيَٓةةة خةةواضيَ و زاواي ئةةةَإ زةنةةةٕ و 
ٖةْسيَهى زيهةيإ بتوةي ىلَ زةنةٕ و َةريي ْةاوبطاويـ زةَةيَينَ يةإ زاواي ئةةَإ      

ةضشةوْسميإ بةئاغاْي زيَتة زية زوايي زةتةواْو بةضثطغةي   زةناط يإ ٖةَيسيَة ئةوناط ب
ذهووَي يةو ْاوضاْةي شيَطزةغةةتي َريي ْاوبطاو زابٓيَوة بةَةضجيَو ٖيَعي تةةواو يةة   
غوثا ية ؾويَٓة ثيَويػتةنإ ٖةةبيَت بةؤ زابيٓهطزْةي نةاضي ثؤغةتة و ثاضيَعطةاضي يةة        

 تى وةىل ئةَط و ضانةناضة. ْةوةنإة تهاية بؤ ئاطازاضيتإة رةضَإ بؤ ذةظضة
 ظ(1847) 63ي جةَازيي زووةَي غاَيي 13               

                  واييى بة سا                   
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 )كؤتايى بةَلطةىامةكاٌ(
 

 ئةو غةضضاواْةى بؤ ْووغيٓى ثةضِاويَعةنإ غووزيإ ييَ وةضطرياوة:
ْى نؤَةةيةتى و غياغى و نةةيتووضيى نةوضز   جةييًى جةييٌة ٖةْسىَ غيُاى شيا -

ية نؤتايى غةزةى ْؤظزةيةّ و غةضةتاي غةزةى بيػتةَساة و: يةة ضِووغةييةوةة ئةةْوةض    
 .1993قازضة غتؤنٗؤملة 

و 1992جلًلك جلًوو وايختوهو احلتدة الةتاية فك العصت احلديثو ت. ع دى حواجكو اار الوتازىو ال  عوة ايو،و بوريوتو      -
 .20ص

ةريل ذيًُىة ياززاؾت )نوضزغةتاْى عةريام و ؾؤضِؾةةناْى ؾةيَذ َةةمحووز(ة      ضِ -
 ة بةؾى يةنةّ. 1988ضاثداْةى ضِؤؾٓبرييى الوإة 

ظ(ة ضاثداْةى ؾةكإة  1918-1864غةالح حمةَةز ٖطوضىة عبسايطظام بةزضخإ ) -
 .2005غًيَُاْى
 .2002كو ال  عة ايو،و اوى و سةعدى عمااه وتوتكو دىراسواه واية اية العماامًًةو ة  عة خام -

ؾاظازة ْازض َةريظاى قاجةاضة ضِاثةةِضيٓى ؾةيَذ عبيسايًةةى ْةةٖطى و ٖةةَعا اى         -
َةْطوضِة و.حمةيةز ئةَو بيةصةْىة زةظطةاى ضةاو و بتونطزْةةوةى ضِؤشٖةةةطة ضةاثى       

 ي ٖةتاوى.1389يةنةّة 
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اة يةة ْاوةضاغةتى   عةبسوة عةيياوايىة نوضزغتإ ية غةضزةَى زةوَيةتى عومساْيس - 
غةزةى ْؤظٖةَةوة تا جةْطى جيٗاْيى يةنةةّ )ييَهؤييٓةوةيةنةة يةة بةواضى َيَةصووى      

 . 2004غياغيسا(ة غًيَُاْىة 

عًى ئةنبةض غةضٖةْية ؾؤضؾى ؾةيَذ عبيسايًةةى ْةةٖطى يةة بةَيطةْاَةةناْى       -
 .2007ناضوباضى زةضةوةى ئيَطاْساة و. حمةَةزى ذةَة باقىة ضاثى يةنةّة ٖةوييَطة 

عًى ئةنبةض غةضٖةْية ؾؤضؾةى ؾةيَذ عبيسايًةةى ْٗةطى يةة بةَيطةْاَةةناْى        -
 .2007قاجاضيساة و. حمةَةز ذةَة باقىة زةظطاى ئاضاؽة 

حمةَةز ضِغوٍ ٖاواضة مسهؤ )ئيػُاعيٌ ئا اى ؾوناى( و بعووتٓةوةى ْةتةوايةتيى  -
 .1995نوضزة ضاثداْةى ئاثيَوة غويسة 

نوضز و عةجةّ )َيَصووى غياغيى نوضزةناْى ئيَةطإ(ة  ْةوؾريوإ َػتةرا ئةَوة  -
 . 2005ضاثداْةى ضِووٕة ضاثى غيَيةّة غًيَُاْىة 

 
 

 


