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بةركولَ
خويَٓةضي ئاظيع ،ئةو نؤضثةيةي ئيَػتة يةبةض زةغيت ئيَوةي بةضِيَعزاية ،ثوختةي
غةفةضْاَةي  33طةضِؤني فطةظإ و ضووْانبري و ؾاضةظا بة شيإ و شياضي طةالْٔ ،ناتي
َُاْي ْووغطاوةٖ .ةض يةنة و بةؾيَواظ و
خؤي بة ظَاْةناْي فاضغي ،ئيٓطًيعي و ئةي
َةى و
َةبةغت و ويػيت خؤي بة يوضِغتاْسا طةضِاوٕ ،يةَةضِ شيإ و ظَإ و ضِةضةي
َهي
َهةوة ضييإ زيتووة و شْةفتووة و ٖةغت و ْةغيت خةي
زةغةآلت و طوظةضاْي ئةو خةي
ئةّ زةظةضةيإ زةداْتاي خؤ ئاخٓيوة و؛ ية نتيَباْسا بة ضاثيإ طةياْسووة و ثيَؿهيَـ
بة خويَٓةضاْي وآلتي خؤيإ نطزووة .ئةوا ئيَػتةف َين نوضز غؤضاْيي زاْيؿتووي
َونطيإ ئةّ غةفةضْاَة و غةيطآْاَاْة زةٖيَُٓةوة غةض ظَاْي نوضزي و نةيةبةضيَو ية
نتيَبداْةي نوضزيي ثيَ ثطِ زةنةَةوة ،بةو ٖيواية تواْيبيَتِ زةالقةيةنِ بةضِووي ئةو
ْاوضةيةزا نطزبيَتةوة.
ية غةيطآْاَة و غةياسةتٓاَةي زةوضةي قاداضةناْسا ،يوضِغتإ بةّ زوو ْاوْيؿاْة
ْاغطاو بوو“ ،ثيؿهوة”“ ،ثؿتهوة” ،بةضضيا و ثؿت ضيا .يإ ثؿتهؤ و ثيَؿهؤ.
طةضِيسةناتٓيـ يةناتي غةضزاْةنةياْسا ٖيض وةخيتَ يةباضةي ْاوضةيي و ْةتةوايةتي،
دياواظييإ ية ْيَوإ ئةو زوواْةزا ْةزيوة و تؤفرييإ زاْةْاوة .يةو نتيَبةؾسا ئةواْةي
باؽ زةنطيَت ية باظْةي ْووغطاوةي طةضِؤنإ الي ْةزاة و؛ ضييإ ية ْيَعيهةوة زيتووة ية
َةي ضِابطزووزا يةباضةي يوضِغتإ ،تؤَاضيإ نطزووة.
َاوةي ئةّ زوو غةز غاي
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ْابيَ ئةوةمشإ يةبري بضيَت نة ئيساضةي فةضٖةْط و ئريؾازي يوضِغتإ بة ضاخ و
بآلونطزْةوةي “ثةضِتوونٓاغي و ؾاضةظا بووٕ بة ْاوضةي يوضِغتإ” بة ثيَٓووغي غةيس
فةضيس قامسي ية زةظةضةنةزا .نة زياضة نؤي ئةّ بةضٖةَة ثوختة ْووغطاوةي ئةو
نةغاْةية ،ناتي خؤي غةضزاْي يوضِغتاْيإ نطزووة و بة وضزي ْاوضةنةيإ بةغةض
نطزؤتةوة.
َُاْي بةضِيَع ٖيَط
بةضِيَع َوضتةظاي ضِٖةباْي ئةوبةؾاْةي ية غةفةضْاَةي طةضِؤني ئةي
تػًفس زا يةغةض يوضِغتإ ْووغطاوٕ وةضيطيَطِاوْةتة غةض ظَاْي فاضغي و سةغةٕ ئاضيا،
َةَيإ بةثيَع بيَت.
َيإ ئاوا و قةي
ثيَساضووْةوةي يةغةض نطزووةَ ،اي
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سةرةتايةك
ٖةَووَإ زةظاْني غةزةي ْاوةضِاغت ية غةضةتاي ضةضخي ؾاظزةي ظايٓييةوة بةضةو
ْةَإ ضووٕ ،ئةوغا ئةوضووثييةنإ ثيَيإ ْاية غةض خوييَهي ْويَرت ،نة زياضة ئةَةف بة
َسإ و ضِغهاْي ئةزةبيات
َساْي زةوضةي ضِيَٓيػاْؼ تيؿهي بةض زةنةويَت .غةضٖةي
غةضٖةي
و ظاْػت و ةوْةض زةغيت ثيَهطز و ٖةْاوي َطؤظايةتي طياْيَهي تاظةي وةبةض ٖات و
َي بووشاْسْةي شياض بسةٕ
نةؾوٖةواي يةباض بؤ ةظضظإ و ئاوةظبةثيَعإ ضِةخػا ،تانو ٖةوي
و ئاوةزاْي بة وآلت ببةخؿٔ.
واتة ية زةغجيَهسا نؿتوناٍَ ببووشيَٓٓةوة ،زواتط ثيؿةغاظي و ظاْػت و بريي غةضزةّ
خبةْة طةضِ و ،ثةدمةضةيةني ٖةضاوتط بة ضِووي ديٗاْي ْويَسا بهةْةوةٖ .ةض يةو ضار و
َيَػا و طةؾةنطزْي ٖعضي تيصي ضِظطاضخيواظي ،بووة
خويةزا ٖةضةغٗيَٓاْي زةغةآلتي نً
ضِضةؾهئَ يةبةض زةّ فةضٖةْطي ئابووضيساٖ .ةض يةو ٖةيوَةضدةزا دعاتي ظؤضي وآلتاْي
َباتي ثازؾايي
ئةوضووثايي يةشيَط غةيواْي ئيُجطاتؤضي ثريؤظي ضِؤّ ،ظؤتط بة ثيَؿةوايي َاي
َُإ ،تا ضِازةيةني بةضضاو زةضطةي غاظطاضي و شياض و ويَصةواْيإ بة ضِووي زْيازا
ئاي
نطزةوة و تيؿهي قةتيػُاوي شئ و شياْيإ بة ئةوضووثازا بآلو نطزةوة .غةضَايةي
بةٖيَع و ثيَعي َازي و َةعٓةويي ئةوإ ية ؾةضِطةناْي ْاوخؤزا بة ظاية ْةضووبوو،
ظؤضتطي ئةواْة تةضخإ نطإ بؤ بووشاْةوةي ٖوْةض و ظاْػت و خيَط و خؤؾيي شيإ
ويػتإ.
ييَهرتاظإ و ْةَاْي ئيُجطاتؤضي ضِؤَاي ضِؤشٖةآلت يإ بيعاْؼ ،ية ضةضخي ثاظزة زا،
ٖةضوةٖا تواْةوةي زةغةآلتي ئيػالَيي ئةْسةييووؽ ية زوايني تةَةْي ئةو غةزةيةزا،
بووة ٖؤي ئةوةي ظاْا و ضِووْانبري و ئاوةظبةضظاْي فطةظاْا ،ية قوغتةْتيٓةوة بضٓة
َيا .يةويَ ية زةوضي يةنسي نؤظيًهة ببةغنت
وآلتاْي زيهةي ئةوضووثايي و بةتايبةت ئيتاي
و يةبةؾيَهي زيهةوة خؤضئاواي ئةوضووثا بةوثةضِي ظاْػيت ئيػالَي ية ئةْسةيووؽ
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َي
ٖاوبةف بهةٕ و ٖةويَين فةضٖةْطي يوْاْي و قةتيؼ ية ئةْسةيووؽ تيَهةي
ضِؤؾٓطةضيي َةغيشيإ بهةٕ.
َِ و زؤظيٓةوةي بةشي ئةَةضيها و
طةؾةنطزْي ثيؿةغاظيي تايبةت بة َةنيٓةي ٖةي
زاٖاتي غاَاْي ظؤض ية ضِيَطةي باظضطاْيهطزْةوة و زشايةتيي ظاْا و ضووْانبرياْي
خؤضئاواي بة زةغتيَوةضزاْي سهووَةت ية ناضوباضي باظضطاْيسا ية اليةى و زةغتططتٔ
بةغةض وآلتاْي ئةفطيكايي و ئاغيايي و ئةَةضيهاي التيٓسا و ؾؤضِبووْةوةي زةغةآلت بؤ
غةض وآلتاْي خؤضئاواي ية اليةني زيهةوة ،زةغتيإ زاية زةغيت يةنسي و ضؤشطاضيَهي
َهي ئةوضووثا َػؤطةض نطز .ئةَةف بووة ٖؤي ئةوةي
تيَط و تةغةييإ بؤ خةي
َةيإ بةض فطةواْرت بيَت و بؤ زووض و ْيَعيو ثةٍ بٗاوئَ.
ضاوةضً
ئةو زةغتةية ية ئةوضووثاييإ نة بةضةو ئاغؤ خعئ و ضِوويإ ية ضِؤشٖةآلت نطز ،بة
تايبةت ئيَطإ ،بةغةض ضةْس زةغتة و تاقُسا ٖاويَط زةنطئَ :يةنةّ ،باظضطاْإ نة
َوويَط ية بواضي باظضطاْيسا ،ضِوويإ ية ْاوضةنة نطز.
بةَةبةغيت بةزةغتٗيَٓاْي باظاضِ و ئاي
زووةّ :ئةو وةفسة غياغييةي غةضةتا يةشيَط زةَاَهي ناضي باظضطاْيسا ،زواتط بة
َةبةغيت ئةضني غةضباظي ٖاتٔ ،نة زياضة ئةوة زةطةضِيَتةوة بؤ زةوضةي غةفةوييةنإ،
َةت و ئاؾتةوايي ية ئيَطاْسا .غيَيةّ :ئةو فةضَاْبةضاْةي نة
نةثيَي زةَيئَ زةوضاْي َةغً
ظؤضيٓةيإ ية نةثةْهي ؾواْاْسا ،بةآلّ بة زيَوداَةي تايبةتةوة ،زةٖاتٔ بؤ
بةزةغتٗيَٓإ و نؤنطزْةوةي ظاْياضي ية بواضي ضاَياضي و دؤططايف و ْةتةوةييسا .ئةّ
َؤْياييعَي ٖيٓسةوة بة زةغيت بطيتايٓيا غةضي ططت و تةوشَي
ضِضةؾهيَٓييةف ية نؤي
ثةيسانطز .ضواضةّ :ضؤشٖةآلتٓاؽ و نةوْاضْاغإ ،ئةواْة بة ضِواْطةي تاغة و سةظةوة
يةغةض فةضٖةْطي ضِؤشٖةآلتي و غةضضاوةي شياضي َطؤظايةتي ،ضوويإ نطزة وآلتاْي
َيػط و ئيَطإ و ضني و ٖيٓس .ية وآلتي ئيَُةزا بة تايبةت ضِيَضهةي ثامشاوةي بةْطخي
َةتي ٖةخاَةْةؾي ْويَٓةضي شياضي ؾاضغتاْييةتي ئيَطاْي و غطياْييإ ططتة بةض.
زةوي
تانو بتوأْ ضِةَع و ضِاظي فةضٖةْطةناْي ئيَطاْي نةوْاضا و بابٌ و ئاؾووض و َيعوثؤتاَيا
بةزةغت بيَٓٔ ،زةضطةي ئةّ خةظيَٓة بة قيُةتة واآل بهةٕ و ئةوةي يةالي ئةوإ بةْطخة و
تاظةبوونة و الي خؤَاْيـ غووى و ضطوونة ،بيُاؾٓةوة و يةطةٍَ خؤياْسا بيبةْةوة و
بعةيةنيـ بةضووي ئيَُةزا بسةٕ .ثيَٓذةّ :ئةو فةضٖةْطسؤغتاْةي بة سةظ و بيَشةظةوة،
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ٖاتووٕ ية ْيَعيهةوة ضيَص ية فةضٖةْطي ئيَطاْي و ئيػالَي و عريفاْي عاضفاْي وةى
“سافع ،عةتاضَ ،ةويةوي ،ؾيَدي ؾرياظ غةعسي ،ؾاعرياْي وةى خةياّ و فيَطزةوغي”
وةضبططٕ .تيَهةٍَ بة زْياي ثطِ ية ٖةغت و بةبريي شيطي ئةو ؾاعرية َةظْاْة بنب و يةبةض
غةيواْي باخةضِةظي خةياّ ثؿوويةى بسةٕ و الويَضيَ ية دؤباضي َةي فطِ بهةٕٖ .ةضوةى
ئيَػتة ضواضيٓةناْي خةياّ ية وآلتاْي ئةوضووثيسا يةثاٍَ ئيٓذيٌ يةغةض تاقةي ٖةض
َاَييَو غةضدمي خةياّ ويػتإ بؤ الي خؤي ضِازةنيَؿيَت.
ئةو ٖةَهة طةضِؤنةي غةضيإ بة ئيَطإ و ضِؤشٖةآلتسا نطز ،ظؤضيٓةي ظؤضيإ
غةضبوضزةي غةفةضي خؤيإ ية نؤثةضِاْسا ْووغييةوة و ،غةضدمي تاَةظضؤياْي ظؤضيةى ية
َهي ئةوضووثايإ بؤ بةٖةؾيت خةوْةناْياْطِانيَؿا .واتة زةغتةي ؾةؾةّ .تؤوي سةظ
خةي
َسا ،ضريؤنةناْي ٖةظاض و
و تاغةي خؤضؾيسي خاوةض و ئةفػاْةي يةشيَط تاثؤ و بووَةييًَ
َونؤي
َهة بة ضاوي خؤيإ ببيٓٔ و ية ْيَعيهةوة نوي
يةى ؾةو و غةضبطزةي ئةو خةي
تاغةيإ زامبطنيَٓٔ .ئةَةف زاٖاتي ئيَطاْة يةو زةغتةية؛ ًَ 325ياضز زؤآلضية بواضي
َي  ، 1993وآلتي ئيَطإ ْيَعيهةي  400يإ بةوتةيةى 130
طةضِؤني ديٗاْيسا ية غاي
َيَهساية نة ،ئيَطإ زةيةَني وآلتيَهة نة
ًَيؤٕ زؤالضي وةبةض نةوتووة .ئةوة يةساي
طةؾتياضإ ضووي تيَسةنةٕ .بةو ٖةَوو ئاووٖةوا دياواظةوة نة ٖةيةتي .واَربي،
ضؤشٖةآلتٓاؽ و طةؾتياضي ٖةْطاضي ،وةخيتَ ية زةوضةي قاداضةناْسا غةضزاْي ئيَطإ
زةنات ،ئةّ وآلتةي وةى ضِةغةْرتئ خاوةٕ شياضي ئةّ ديٗإ ثيَٓاغة نطزووة ية
ضِؤشٖةآلتسا .غا وةخيتَ يةطةٍَ ئيػتاْبوٍ يةٖةَبةض يةنسيسا ضِايإ زةططيَت ،بة بطِواي
ئةو ئيَطإ ية نةوْاضا و غةضزةّ ثيَو ٖاتووة ،بةآلّ ية غةفةضْاَةي طةؾتياضاْي بياْيسا
بةتايبةت غةزةي ْؤظزة ،زةبيٓني ئةوإ بة ضاويَهي زيهة يةَةيإ ضِواْيوة و يةضاو
طةالْي خؤيإ بة زوانةوتووتط و ضةقبةغتوويإ زاْاوئ و ثيَيإ وابووة خؤيإ يةضاو
ئيَُة خاوةٕ شياضتطٕٖ .ةضبؤية زاوايإ نطزووة ضِيَضهةي ئةوإ بططيٓةبةض.
يةو طةؾتياض و طةضِؤناْة ظؤضيإ اليإ زاوةتة زةظةضي يوضِغتإ و بريةوةضيي خؤيإ
ْووغيوةتةوة .يوضِغتإ ية زواي زةغةآلتي ؾاٖةباغي َةظٕ و يةبةض يةى بآلوبووْي
َساْي زةغةآلتساضاْي
ظدمريةي “ئةتابةناْي يوضِ” بة زةغيت ئةو ثاؾاية و غةضٖةي
بةضزةواَي واييإ تا نؤتايي يةنةّ ؾةضِي ديٗاْي ،وةى سهووَةتيَهي غةض بةخؤ يةْيَو

11

زةغةآلتي ئيَطاْسا زةٖاتة ئةشَاضٖ .ةضبؤيةف بيَربِاْةوة زةغةآلتساضاْي يوضِ و سهووَةتي
ْاوةْسي ٖةَيؿة ؾةضِ و ْانؤنييإ يةْيَواْسا ٖةبووة .غياغةتي ثاؾاطةيي قاداضي بة
تايبةت فةتةييؿا(فةتح عةيي ؾا) ،بةضزةواّ خةضيهي ؾةضِ و ؾؤض و ئاشاوةْاْةوة بووة
ية ْاوضةنةزا بةتايبةت يةْيَو ٖؤظ و تايةفةناْسا .ئةّ طعي و فعييةي بؤية نطزووة تانو
بتواْيَ ٖةشَووْي زةغةآلتي خباتة غةض ٖؤظي يوضِ يةو ٖةضيَُةزا .ئةَةف بووة ٖؤي
ئةوةي بؤ َاوةيةني ظؤض طةؾتياض و غةيطاْهةضاْي بياْي ْةتوأْ غةضزاْي ئةّ زةظةضة
َي و ثووظةواْةيإ
َُاي
َي ٖيُةتيإ ييَ ٖةي
ْاَؤية بهةٕٖ .ةتا واي ييَٗات طةؾتياضإ قؤي
زةثيَ نطز و خؤيإ ية زةغو ْا و طويَيإ ْةزا بة ثةْطط و ثؿهؤٖ ،اتٓة يوضِغتإ و يةو
غةيطوغةفةضةزا زوو طةؾتياض بووْة قوضباْي.
ضةْس تايبةمتةْسييةى بووْة ٖؤي ئةوةي ئةو طةضِؤناْة يوضِغتإ وةى ؾويَٓيَهي
َبصيَطٕ .بة تايبةت باضي دوططافيي ْاوضةنة ،تةْيا دازةي غةضةني و
طةؾتياضي ٖةي
ٖةوضاظ و ْؿيَوي نةْساوي فاضؽ بوو زةضووةوة غةض ْاوضةنة .ضِيَطةي ؾةَةْسةفةض ية
َةناْي زواييسا بووة ٖؤي باْطيَؿتين طةؾتياضإ .ية زةوضةي
ضياناْي يوضِغتإ ،ية غاي
طةضَةي ؾةضِي طةالْسا دازةي قةزميي بةغسا بؤ نطَاؾإ زاخطا .وضزة وضزة ئيؿتياي
غةضزاْي طةؾياضإ نطايةوة و ٖاوغابووْي بةؾيَهي ظؤض ية خاني يوضِغتاْي غةضةني
َةتي عومساْي و ثةالَاضزاْي نةوؾةٕ و غةضسةزةناتٔ ،ئةَاْة
واتة ثؿتهؤ ،يةطةٍَ زةوي
ٖةَووي بووْة ٖؤي ئةوةي ضِيَطة بهطيَتةوة بؤ ٖاتٓة شووضةوةي بياْييةنإ بؤ ْاوخؤي
وآلت وةى طةؾتياض و غةيطاْضي .ية اليةني زيهةؾةوة ٖاوغيَبووْي ْاوضةي يوضِغتإ
يةطةٍَ زةؾيت ْةوتيين خوظغتإ و ٖةبووْي ضِةوْس و خيَآلتيإ ،زةضطةي بة ضووي ٖيَعي
غةضباظيسا نطزةوة بؤ ْاوضةنةٖ .ةضوةى يةغةضةوة باؽ نطا ،ئةواْة وةى ْاوبصيوإ و
غٓووضثاضيَع ،بةآلّ ية دًوبةضطي طةؾتياضيسا وةى وةفسي ئةدموَةْي دوططافيايي
خوْهاضي يةْسةٕ ،زةغتيإ نطز بة طةضِإ و ثؿهٓيين زةظةضةنة و بة ئاضةظووي خؤيإ
طةيؿنت .بة ٖؤي ئةوةي يوضِغتاْي بضووى يإ يوضِغتاْي َةظٕ ،يإ وآلتي بةختياضي ية
َةتي عيالّ ،وةى ثيَتةخيت ؾووف ْاغطاوةٖ .ةضبؤية
زةوضةي نؤْسا ،بةؾيَو بووة ية زةوي
ظؤضيٓةي نةوْاضاْاؽ و طةضِؤناْي يةظةبط بةوضزبيٓييةني ئةوتؤوة يةّ بةؾةيإ ضِواْيوة.
َةناْي ْيَوإ زوو ؾةضِي َةظْي ديٗاْسا بووة ٖؤناض تانو نؤْيٓةْاغإ و
ئةوةي ية غاي

12

ؾاضةظايإ ية بواضي َؤظة و ئةْتيهةْاغيسا غةييكةي خؤيإ ْيؿإ بسةٕ و يوضِغتإ وةى
ْاوةْسي خةظيَٓةي بةضثيَواض ية ظةيين خؤياْسا زابطريغيَٓٔ ،يةثطِ زةضنةوتين نةيوثةيي
َةفطةقي يوضِغتإ ية طؤضِةناْي ضاخي باغتاْسا بووٖ ،ةضبؤية نةوْيٓةْاغإ بؤيإ
زةضنةوت ئةواْة ثامشاوةي غةزةي ٖةؾتةَي بةضية ظاييٓٔ ،زةطةضِيَٓةوة بؤ زةوضةي
َٓاغاْي
شياضي فةضٖةْطي ناغييةناْي يوضِغتإ .يةّ غاآلْةي زواييسا ،نؤَةي
َهي ضِؤشئاواي ئيَطإ و
ئةَةضيهايي و فةضةْػي و زامناضني خويَٓسْةوةيةني باؾيإ بؤ خةي
بة تايبةت يوضِغتإ نطزووة و غةضدميإ زاوةتة ٖؤظ و ضِةوةْسةناتين ظاططِؤؽ و
تؤشيٓةوةيةني باف يةغةض ظَاْي “يةني ،يوضِي” نة ئةواْة ثةييَهٔ ية ظَاْي ثةًٖةوي
نؤٕ .بة غةضدميَهي ظؤضةوة يةغةض فةضٖةْطي ْاوضةيي يوضِةنإ ناضيإ نطزووة.
ئيَػتةف باثيَهةوة زةغت بهةئ بة َوتاآلنطزْي غةفةضْاَةي ئةو طةضِؤناْةي
غةضزاْي يوضِغتاْيإ نطزووة.
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تيَبينيي وةرطَيرِ:
خويَٓةضي ٖيَصا ،وةى ضووْهطزْةوةيةى ئةطةض يةضةْس بطِطة و زيَطيَهؿسا بيَ ،با خؤَإ
ئاوضِيَو ية خؤَإ بسةيٓةوة :ئةوةي ضاغيت بيَت ئةَة زةبيَتة غيَ نتيَيب غةفةضْاَة ية
ظَاْي فاضغييةوة زةياْٗيَُٓة غةض ظَاْي ظطُاني واتة نوضزيية سةياتةنةي خؤَإ.
َة ئةغتيَٓةوة بةًَي نةغسا
َٔ ييَطةزا تاوإ و ئؤباٍَ ْاخةَة ئةغتؤي نةؽ و ثةتي تؤي
ْانةّ سانِ و سةنيِ و زةغةآلتساض با ئيَوةي خويَٓةض بٔ ضي زةنةٕ و ضي زةَيئَ نةيفي
خؤتاْة!
ئةطةض بةوضزي َوتاآلي غةفةضْاَة و غةيطآْاَةنإ بهةئ ،يةبةض و ية ثؿت
َةواضي بطيٓساضي نؤيًةي شيَطضةثؤنةي بةمشةيٓةت
يةغةزي يةني َٔ و تؤي نؤي
َةممإ ثيَسا ْةٖيَٓاوة ،غا ئةواْةي بؤ غةيطوغةفةض و ٖةض َةبةغتيَو
ْةَآْووغيوة و قةي
غةضزاْي ْاوضةناْي خؤضئاواي ئيَطاْيإ نطووة و بةخاني يوضِغتإ و نوضزغتاْسا طةضِاوٕ،
ضيإ ْووغيوة ْووغيوياْة و بطزووياْةتةوة بؤ وآلتي خؤيإ .نة زياضة َةبةغتِ
طةؾتياضاْي بياْيية .ئةوة يةوإ و ئةواْةي وةى ْةتةوة ديادياناْي ئيَطاْي طةؾت و
غةيطاْي خؤيإ نطزووة و بةنةيفي خؤيإ باغي طةؾتةنةيإ نطزووة ،خؤ ئةطةض ية
نؤْةوة تا ئيَػتة طةؾتياضياْي نوضز ٖةبووبيَنت و ؾتيَهيإ ْووغيبيَت ظؤض ْني و ئةوةي
بةْووني خاَةياْسا ٖاتؤتة غةض ضِووثةضِإ بةظَاْي زايهي ْةبووة و ئةوةي بة فاضغي و
َةنةوي ْةياضإ و ٖةضضييةى بة باوةضِي ئةوإ
عاضةبي ْووغيوياْة نةوتؤتة بةض ؾةٕ و باي
بعة بووبيَت ييَيإ زةضٖاويؿتووة .ئةَة يةاليةى ،يةاليةني زيهةوة زيػإ ئةوةي
َهاْي بياْي وةى غةفةضْاَة و غةياسةتٓاَة ْووغيوياْةتةوة ،زواتط عاضةب ظَإ و
خةي
فاضؽ ظَاْإ وةضياْطيَطِاوٕ غةض يةْويَ ٖةض بةّ زةضزة ضووٕ نة بامسإ نطز .ئةَة
َي َةبةغت و ضِؤسي ْووغطاوةنة،
َكطضاْسٕ و بةضطسازضِئ و ؾاضزْةوةي نانً
اليةْي ٖةي
بيَذطة يةوةف ئةو نةغةي ية ظَاْي غةضةنييةوة نطزوويةتي بة فاضغي ئةوةي نة
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بةضاغيت و ضووٕ و ئاؾهطا بة قاظادمي نوضز بووة و ْووغةض بةبيَ َةضاييهطزٕ وةى خؤي
ٖيَٓاويةتي وةضطيَطِ الي زاوة و قطتاْسوويةتي .نةضي ئةوةْسة ويصزاْيإ ْةدووآلوة وةخيتَ
زةغةآلتي ْاوةْسي نوضز و يوضِي خػتؤتة ثةضِاويَعةوة و ْاْربِاوي نطزووٕ ْاضاضٕ ثةْا
َِ و ٖةشاضنوشإٖ ،ةضوةى
بةضْة بةض ضِيَططي و دةضزةيي تاآلْهطزْي ضةوغيَٓةض و ظاي
زةظأْ ئةوةي ظؤضزاض و بيَعاضة ،ظؤضيؿي بةزةغتةوةية.
ئةوةي ييَطةزا خويَٓةضي وضز بني و بةويصزإ زةتةظيَينَ ئةوةية ،وةخيتَ باغي ٖةض
ديَيةني ئةّ ئيَطاْة ثإ و بةضيٓة زةنةٕ ،ض طةضِؤني بياْي ،ض طةؾتياضي خؤيي،
َة ؾاظ و بةثيَع و دواْةناْي ْاوضة فاضغٓؿيٓةنإ نطاوة ْيوةي
ئةوةْسةي باغي خاي
ْيوةي ئةَاْةف باغي زظيَوي و ضةوتي و خاثيٓؤني و بيَؿةضَيي ئةوإ ْاياتة ئاضاوة،
َهي يوضِغتإ و نوضزغتإ ،بة باوةضِي ئةوإ زظ و طؤضإ و ضةتة و ثياونوش و
بةآلّ خةي
زةغتربِ و تاآلْضني ،نة زياضة ٖةض طةٍ و َيًًةتيهيـ ظَاْي خبطيَتة ثةضِاويَعةوة و بؤي
ببني و بؤي بٓووغٔ و بؤي باخيَوٕٖ ،ةضئاوا زةبيَ و يةوةخاغرت ْاوي ْاٖيََٓٔ ،كةغت و
ضِزيَٓيـ غا بةزةغت ئةواْة.
َةي نوضزي بري وضزي ظَاْجاضيَعي ْيؿتُاْسؤغتِْ ،اظامن تؤ ضؤٕ ئةّ
ية نؤتاييسا ضِؤي
تيَبيٓييةّ ييَو ئةزةيةوة و بة ض ثيَوةضيَو زةيجيَوي ،بةآلّ ئةوة بعاْة نة ثيَؿيٓاْي ئيَُة
يةبواضي ضِؤؾٓبرييسا ٖةض ٖيضيإ بؤ ْةوةي زواي خؤيإ ْةنطزبيَ ،تواْيوياْة بة
ْةخويَٓسةواضييةنةي خؤيإ نويتووض و ظَاْةنةَإ بجاضيَعٕ ،ئةويـ ض ثاضاغتٓيَو،
َة ،زياضة نة ٖةض طةييَهيـ ظَاْي زايهي خؤي
َة و ثةي
بةوثةضِي ثاقصي و زووض ية ٖةي
َسيَطي ْةَاْساية .يةثاٍَ ئةواْةؾساَ ،يًًةتي نوضز ٖةَيؿة ية وآلتي
ْةثاضيَعيَت ية ٖةي
خؤيسا بةْاَؤيي شياوة و ٖةضنةؽ وؾةي ئاظازيي بة ظَاْسا ٖاتيبَ ظَاْيإ بطِيوة،
نةضي ئاوةظ قةتيػإ ٖةغتيإ بةوة ْةنطزووة ؾؤفريي تةنػيةنإ يةبٔ طويَي ئةواْسا
بة قةو ٖاواض زةنةٕ “ ئاظازي ،ئاظازي”
غةآلح ْيػاضي 2013 /1 /14
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()5
طةشتياران لة رِابردوودا
يةنةّ طةضِؤنيَو نة غةضزاْي يوضِغتاْي نطزووة ،نةغيَو بووة بةْاوي ئةبوزةيؤف
َهي باؾووضي ؾيَوة زوضِطةي عةضةبػتإ و ضِةْطة زاْيؿتووي
طةؾتياض و ةظضظاْي خةي
َي  331 -41ىٖ .ّ.اتؤتة ئيَطإ و ْيَعيهةي
يةَةٕ بووبيَت .ئةو ثياوة طةضِيسةية غاي
 1100غاَييَو ثيَـ ئيَػتة ،بة بةؾيَهي ْاوضةي يوضِغتاْسا طةضِاوة .بةخةتي خؤي ظؤض
بةخةغيت باغي ئةوغةفةضةي خؤي واتة (غفطْاَةي ابوزيف)ي نطووة ية بةؾي باؾووضي
يوضِغتإ و ئةو ْووغطاوةيةف ية ثةضِتوونداْةي ئاغتاْي َةؾةز ثاضيَعضاوة .ئةبوزةيؤف
َباتي ئيَطاْي و فةضَاْطِةواي
ية خعَةت ْةغطي نوضِي ئةمحةز غاَاْي يةنيَ ية َاي
خؤضاغإ و غةضووي ضووباضةناْسا بوو ،بةتايبةت غاسةبي نوضِي عيباز ،وةظيط و ٖعضظاْي
َةقاْي قةظوئَ .تيَهةٍَ بة ٖاو نوفاْي ئةو وةظيطة بووة و يةخةظاْةي
َهي تاي
ئيَطاْي و خةي
ئةو خواضزوويةتي خؤي ثؤؾتة نطزووة.
تةَةْي ئةبوزةيؤف  90غاٍَ ْووغطاوة .بةثيَي ْووغطاوةناْي خؤي بةؾيَهي ظؤضي
شياْي ية طةضِإ و غةيط و غةفةضزا بووة و ٖاتوضؤي ضني و ٖيٓس و ئةضَةْػتإ و ئيَطاْي
نطزووة .بيَذطة يةوةي غةباضةت بة دؤططافيا و َيَصوو ْووغيويةتي ظاْياضي ظؤضي يةغةض
ناْةناْي وآلتي ئيَطإ ٖةبووة ،ية بواضي ضووةنٓاغي و زةضَاْػاظيسا داْتاي ثطِبووة.
"ظؤض وآلت و طوْس و ؾاضإ طةضِاوّ ،يةطةٍَ ظؤض نةؽ زاْيؿتووّ و ناتيَو بةديَِ
ٖيَؿتووٕ ،طةييَ نةؽ خةفةتيإ بؤ خواضزووّ".
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ئةيوزةيؤف وةخيتَ غةضزاْي ئيَطإ زةنات ،ية خاْةقني و بة دازةي نطَاؾاْسا ية
غةَريةوة زيَتة باؾووضي يوضِغتإ .يةويَسا بة نوضتي باغيَو يةغةض َاغبةظإ يإ
َطري ية زةؾيت َةياْهيَوزا ٖةية و
َاغٓسإ ية ْاوضةي غةَرية ،زةْووغيَ :ؾاضيَهي زي
ئةو ْاوضةية ثطِة ية طةضِاو و ئاوي ناْعايي و طؤططز و ظار .زةَييَ ئةطةض نةغيَو قوَيَو
يةو ئاواْة خبواتةوة تووؾي ظطضووٕ زةبيَ و زةضتة ئاقاضي َطزْيَ ،غةَرية ؾاضيَهة تيَط
تةَاؾاي ْابي و باخاتي ظةيتووٕ و زاضخوضَا و َيوةداتيَهي ظؤضي ٖةية و ضياناْي بة
تاضاي بةفط زاثؤؾطاوة.
ٖةضوةى زةظاْني ؾاضي غةَرية “زةضِةؾاض”ي ئيَػتةية .بةبطِواي يوضِةنإ ئةوؾاضة يةنؤْسا
خوغطةو ثةضويَع ثاؾاي غاغاْي وةى ئاضإ غاظي نطزووة و ظغتاْإ بؤسةغاْةوة و ضِابواضزٕ
يةويَ زاْيؿتووة .تانو ئةّ غاآلْةي ضِابطزوو نةالواناْي قةغطي ؾريئ زيواضيإ بةغةض ثيَوة
َسيَطيَو نؤؾو و تةالضي ؾاٖاْةي ٖةبووة و ثيَيإ طوتووة ئةيواض .خةغطةو
َابوو .يةغةض ٖةي
ثةضويَع ؾرييين يةّ قةآليةزا زةثاضاغت بؤ ئةوةي زةغيت فةضٖازي ْةطاتيَ .طةؾتياضاْي
غةزةي ْؤظزةٖةّ بة تايبةت ضاوييٓػٔ ،نة زواتط بة ثوخيت باغي زةنةئ ،ية ْيَعيهةوة
ضاوي بة ناوالف و ويَطاْةناْي ؾاضي غةَرية نةوتووة.
* * *
َُاْيية زةضيَتة ضِيعي ئةو نةغاْةي بؤ يةنةجماض
نيُجفةضِ ،زةنطيَ بيَصئ ئةّ طةؾتياضة ئةي
َبةت َةوزاي ْيَوإ غةفةضي ئةبوزةيؤف و نيُجفةضِ بؤ يوضِغتإ
غةضزاْي ئيَطاْي نطزووةٖ .ةي
َة .يةو َاوةيةزا طةضِؤنيَهي ظؤض و دوططايف ظاْي عةضةب بؤمنووْة؛ ئيبين
ْيَعيهةي  750غاي
سوقٌ يةزةوضةي ئةبوزةيؤف و ئيبين بةتووتة و سةَسوآلي َػتؤيف ،ظؤض نةغي زيهةف ية
غةزةناتين زواتطزا غةضزاْي ئيَطاْيإ نطزووة و يةَةضِ يوضِغتإ ئةوةي زيتووياْة و
بيػتووياْة يازاؾتيإ نطزووة ،بةآلّ تةوةضةي باغةنةيإ ظؤضتط يةغةض دوططافياية.
َي  1684ظ .ية زةوضةي زةغةآلتي ؾا غًيَُإ
َربت نيُجفةضِ” ية غاي
“ئيٓطً
ٖةؾتةَني ثاؾاي زةوضةي غةفةويٖ ،اتؤتة ئيَطإ .يةتايف الويسا ضؤتة غويس و ية بةؾي
َيسا وةى َوْؿي (غهطتيَط) و
ثعؾهيسا زةغيت نطزووة بة خويَٓسٕ .ية تةَةْي  32غاي
زنتؤض يةطةٍَ ؾاْسيَهي غويسي غةضزاْي ضووغية و ئيَطاْي نطزووة .ية ْووغطاوةناْي
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خؤيسا بة ْاوي “غةفةضْاَةي نيُجفةضِ” ظؤض بةوضزي باغي زةضباضي غةفةويية زةنات.
َي خؤي غةضزاْي يوضِغتاْي ْةنطزووة و ظؤض بةنوضتي يةو باضةيةوة ضةْس
ئةو بة زي
ئاَاشةيةني ٖةية.
نيُجفةضِ يةغةض زةغةآلتساضي غةفةوييةنإ و خإ و بةطًةضي ْاوضةناْي ئيَطإ ضةْس
ثةيعيَهي ٖةية:
“يةْيَو خإ و بةطًةضاْسا ،ئةو نةغاْةي بةتةَةٕ و بةوةدٔ ،ثيَيإ زةَيئَ وايي.
ئةَاْةف بطيَتني ية وايييةناْي طوضدػتإ ،خوظغتإ و يوضِغتإ”.
زواتط زةْووغيَ:
َباتي ْاوزاضي ثيَـ فةضَاْطِةواي غةفةويية بووٕ و ٖةضضةْسة
"ئةّ وايياْة ية َاي
َسةبصيَطيَت ية
ثيَوةْسيي ئةوإ بة فةضَاْي ؾا غةض زةططيَت ،ثاؾا تةْيا ئةو نةغاْة ٖةي
َباتي وايييةنإ بٔ".
َاي
باضؤٕ زوبس” طةؾتياضي ضووغي نة زواتط باغي زةنةئ ،غةباضةت بة زةغةآلتي
واييي يوضِغتإ ئاوا زةْووغيَ:
"تةْيا ضواض وايي ضوخػةزيإ ثيَ زضابوو ية بؤْة تايبةتةناْسا ية زةضباضي غةفةويية
ية ٖةَبةض ؾازا زاْيؿٔ .ئةواْةف بطيَيت بووٕ ية :وايييةناْي خوظغتإ ،طوضدػتإ،
يوضِغتإ و ئةضزةآلْي نوضزغتإ".
نيُجفةضِ زةَييَ :داضيَو ؾاغًيَُإ زةغةآلتي يوضِغتإ بة خاْيَهي غةيطة يوضِ
َي ْةساواْةوة و يةناض و سونُاتي خاْي تاظة ضِاظي
َهةنة يةطةي
زةغجيَطيَ ،بةآلّ خةي
َي نةوتٓة زشايةتي و ؾةضِ و ئاشاوة ،ية نؤتاييسا خاْيإ ْاضاض نطز زةغيت
ْةبووٕ .يةطةي
َي بططيَ و بة تويَي نطاغيَو بؤي زةضضيَت.
َاٍَ و َٓساي
***
ؾيَذ حمةَةز ئةبوتاييب ْاغطاو بة “سةظيين الٖيذي” ية  1103ى .ّ.ية ؾاضي
ئيػفةٖإ ٖاتؤتة زْيا و ية زةوضةي خؤيسا ضؤتة بةض خويَٓسْي ظاْػتةناْي باوي
ئةوغةضزةَة .ضةْس نؤثةضِي يةثاف بةديَ زةَيَينَ ،يةنيَ يةو نتيَباْة زيواْي
ؾيعطةناْييةتي بة ْاوي زيواْي الٖيذي ،ثاؾهؤيةني ٖةية نة باغي َيَصووة و
َي 1135
غةفةضْاَةي تيَسا ْووغطاوة .ية زةوضةي ثؿيَوْي ئػفةٖاْسا شياوة و غاي
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َاْطي ية ضِيَطةي ئيػفةٖإ و خواْػاضةوة ضؤتة خوضِةَاواْ .يَعيهةي زوو غاٍَ ية و
ؾاضةزا شياوة .زواتط ية تطغي ْازض ؾا ،ية ضيَطةي بةْسةض ٖةباغةوة خؤي طةياْسؤتة
ٖيٓسغتإ .وةخيتَ ئةو خوْهاضة زةغيت بةغةض ٖيٓسزا ططت ئةو يةويَ شياوة .باغي ئةو
َتاْي ٖيٓس
وةختة زةطيَطِيَتةوة نة ْةغطوآل َريظا ،نوضِة ضهؤيةي ْازضؾا يةطةٍَ نيصي غوي
َيسا ية ؾاضي بٓاضؤغي ٖيٓس نؤضي زوايي
ظةَاوةْسي نطزووة .سةظئ ية تةَةْي  77غاي
زةناتٖ .ةض يةويَ ئةغجةضزةي زةنةٕ .غةباضةت بة غةضزاْي خوضِةَاوا زةْووغيَت:
"...يةطةٍَ ضةْس نةغيَو ية وةداخعازةناتٔ و زؤغتإ بةضط و ييباغِ طؤضِي و خؤّ
طةياْسة ضغتام ،يةنيَ ية طوْسةناتين ؾاضي ئيػفةٖإ...ظؤض بة تطؽ و يةضظةوة
َةوزاي ضِيَطةَإ بطِي و بة ظةمحةتيَهي ظؤض خؤَإ طةياْسة خواْػاض .يةبةضئةوةي غاضز
و غةضَا و وةضظي ظغتإ بوو و بةفط باضيبوو ،خؤَإ طةضّ زاثيَضا و بةضةو خوضِةَاواي
شيَط زةغةآلتي واييي يوضِغتإ وةضِيَ نةوتني .ئةّ ْاوضةية ية حمةَةضِة ْيَعيهة و يةَةضِ
َطري و غاظطاض و بةْيَوباْطة...يةو ناتةزا َري و
َيَي زةظةضيَهي زي
ئاووٖةواوة تابً
َباتي
َهة ،عةيي َةضزإ خإ نوضِي سوغئَ خاْي فةيًي ية َاي
غةضزاضي ئةو َوي
خاْعازةناتين ثيَؿووي زةغةآلتساضاْي َةظْي زش بة غةفةوي بوو"...
ٖةضوةى سةظيين الٖيذي باغي نطزووة ،عةيي َةضزإ خإ ،يةو غةضزةَاْةزا
ٖيَعيَهي باؾي ٖةبووة ،بةآلّ بةٖؤي ئةو يةَجةضاْةي سةظئ ْاويإ ْاٖيَٓيَتْ ،ةيتواْيوة
بؤ يةْيَوبطزْي ٖيَعةناْي ئةفػاْي ياضَةتيي ئيػفةٖإ بسات .ية زةغتٓووغةناْي
الٖيذي زا وا زةضزةنةويَ ،ية خوضِةَاوا ٖيَع و ثيَعي دةغتةيي و ٖعضي الواظ زةبيَ و
يةواْةية تووؾي فةضاَؤؾي ٖاتيبَ ،بةآلّ َاوةيةى زواتط خؤي زةططيَتةوة و زةضيَتةوة
ْيَو نؤضِ و دعاتةنإ و ئاوا زةْووغيَ:
"بة طؿيت ية خوضِةَاوا نةغاْيَهي ظؤض ية ثياو َاقووٍَ و شيط و بةبريإ يةزةوضّ
َِ
نؤبووْةوة و خإ و َري و بةطًةضإ يةوثةضِي ضِيَع و سوضَةت و طةضّ و طوضِيسا يةطةي
زةنةوتٓة ضاويَص و تةطبريإ و غةيط و غةياسةتي طوْس و باشيَطؤنامنإ زةنطز و ضيَصَإ
وةضزةططت"...
الٖيذي ية غةضزاْةنةيسا بؤ خوضِةَاوا باغي ضاوثيَهةوتٓةناْي زةنات يةطةٍَ َري
غةيسعةيي َوغةوي و َري غةيس سوغيَين بطاي و نوضِةناْي غةي ئةفعةيي
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َيَ :ئةونةغاْة يةوثةضِي شيطي و بةوةديسإ و بؤ ْاوضةنة و
َريعةظيعوآلي دةظايطيسا .زةي
زةوضوثؿيت خؤيإ غةيواْي ئاؾيت و زيؤظاْي و تةبايني .باغي قاظي ْيعاَةزئ عةيي
خؤضاغاْيـ زةنات ية ؾاضةنةزا ،زةَييَ قاظي يةو ؾاضةزا فيَططةي واْةطوتٓةوةي زةبيَ و
َي نايف و تةفػريي بةيعاوي زةخويَينَ .زيػا ئاوا
سةظئ يةالي ئةّ ظاْاية زةضغي ئػوي
زةْووغيَ:
َُةْسإ
“ ...ثرت ية زووغاٍَ ية ؾاضي خوضِةَاوا طريغاَةوة و يةطةٍَ شيط و ئاقً
نؤبووْةوة و زاْيؿتين تايبةمتإ ٖةبوو ،بة ضِيَع و سوضَةتةوة ية فيَططةي دةْابي قاظيسا
بةؾساضيِ زةنطز و ضؤشطاضَإ بة ؾإ و ؾهؤوة زةبطزةغةض”.
ٖةضية زضيَصةي ئةّ ْووغيٓةزا باغي ٖيَطؾي غوثاي عومساْي زةنات بؤ غةض
زةظةضةنة:
“ٖيَؿتا ية خوضِةَاوا بووّ ،ثطِيؿهةي ئاوضي تاآلْضياْي عومساْي ْاوضةنةي ططتةوة
َي ْططيػيإ يةغةض ئةّ خانة ظيَطِيٓة زاْا”.
و ثيَ و ثٌ و ثؤغتاي
بة وتةي سةظئ ،عةيي َةضزإ خإ وةخيتَ ٖةغيت بة الفاوي يةؾهطي عومساْي
نطز ،ظاْيي خؤي يةبةض ضِاْاططيَت ،خؤي و غجانةي و خعّ و نةغي نؤ زةناتةوة و ثةْا
زةباتةبةض ضيانإ و ؾاضي خوضِةَاوا بة َريسوغيَين غيًوضظي زةغجيَطيَت ،زياضة ئةويـ
َهةنةي
يةنيَ ية غةضزاضةناْي تايةفةي خؤي بووة ،تانو ئةو ؾاضةنة ويَطإ بهات و خةي
بؤ ضيانإ ضِاطويَعيَت .سةظيين الٖيذي ئاوا زةْووغيَ:
َٔ.
َةشإ ،بةآلّ سةظيإ ْةزةنطز ؾاض بةديَ بيًَ
"زاْيؿتواْي ؾاضةنة تاضِازةيةى ؾً
ظؤضيـ بطِوايإ بة ظةبط و ظةْطي ضِؤَيإ ْةبووَ .ريسوغئَ خإ ٖاْاي بؤ ٖيَٓاّ و
َهي ؾاضةنةي نؤنطزةوة...
خةي
َةي زاْيؿتواْي ؾاض نطز و ضِوخػاضي ئةوامن خويَٓسةوة باوةضِّ
وةخيتَ ٖةغتِ بة دووي
َهة بةقاظاْر ْيية و ئةواْيـ ضِاظي ْابٔ ئةّ شيٓطة
ثتةو بوو ،ظاْيِ ضِاطويَعاْي ئةو خةي
َي خؤيإ
خؤؾةيإ ييَ ناوٍ ببيَتٖ ...ةض بؤية زةَعاْي زةياْةويَ يةغةض َاٍَ و ساي
َُسا بوو بة قاظادمي
بهوشضئَ ْةى يةبةض غةضَاي ؾاخةنإ ضِةم ٖةَيئَ .ئةوةي ية زي
ئةوإ باغِ نطز و ثيَِ طوتٔ ٖةضنةغة و ية زاض و بةضز و ضةني غاضز و طةضّ ضيتإ
ٖةية خؤ تةياض بهةٕ و وةى ؾووضةيةى يةبةضاْبةض زاطرينةضإ ضِاوةغنت”...
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ٖةضوةى سةظئ باغي زةنات ،ناتيو عومساْيةنإ بة غةض نطزايةتيي ئةمحةزثاؾا،
َهةيإ ضاوثيَهةوت و ٖيَعي ظؤضي فةيًييإ و ئةو نؤغح و
وضة و ية خؤبوضزوويي ئةّ خةي
يةَجةضاْةي بؤ ثاضاغتين ؾاضةنة زاْسضابووٕ و ْاوي غةضزاضاْي بةبطِؾيت ْاوضةنةي
بيػتبوو .زةغيت بة نآلوي خؤيةوة ططت و واظي ية خوضِةَاوا ٖيَٓا و ثةالَاضيإ بطزة
غةض ٖةَةزإ و ْةٖاوةْس ،زةغتيإ بةغةض ئةّ زوو ؾاضةزا ططت و ئةوةي وةبةضيإ ٖات
زاياْجاضني.
ٖةضوةى ية ْووغطاوةنةي خؤيسا زةضزةنةويَ يةو غةضزةَةزا ،سةظيين الٖيذي
غةضزاْي ٖةَةزإ زةنات و زؤغتاْي خؤي ية ْيَعيهةوة بةغةض زةناتةوة ،زواتط
َُةْس زةبيَ و زواي
زةطةضِيَتةوة بؤ ْيَو بةختياضييةنإ ،بةآلّ بة وتةي خؤي يةو ؾاضة زي
ئةو غةفةضة زةطةضِيَتةوة بؤ يةَةٕ و بةغطة و ؾوؾتةض .داضيَهي زيهة زيَتةوة يوضِغتإ.
ناتيَو زةطاتة خوضِةَاوا ؾاضيَهي ضؤٍَ و ٖؤٍَ زةبيينَ و ية نؤتايسا زةْووغيَ:
“ ...وةخيتَ يةطةٍَ ضةْس خعَةتهاضيَو يةؾةضِزا بووئ ،غةضزاض بة يةؾهطيَهي بيَ
ئةشَاضي ضِؤَيةوة طةيؿتينَ ،ثيَيإ باف ْةبوو بة تةْيا ية ؾاضزا وةَيَِٓ ،يةطةٍَ خؤيإ
بطزَيإ يةْيَو غجانةزا َاَةوة...غةضزاض نةغيَهي ضؤَيي نطزة زةغةآلتساض و خؤي
طةضِايةوة”...
َاوةيةى زواتط سةظيين الٖيذي يةطةٍَ يةؾهطي عومساْي بة خوضِةَاوازا ،زةضيَتة
نطَاؾإ تانو يةو ؾاضةوة غةضزاْي ؾويَٓة ثريؤظةناْي عيَطام بهات.
* * *
زةنطيَ بًَيَني َري ئةويةتيف خاْي ؾوؾتةضي ،زوايني طةؾتياضيَو بووة نة ية زةوضةي
غةفةويسا غةضزاْي يوضِغتاْي نطزووة و غةفةضْاَةنةي خؤي ْيَوْاوة “حتفةتويعامل”َ .ري
َي
َةى زةضيَتةوة غةض وةداخعازةناْي ْووضيةي ؾوؾتةضي و ية غاي
ئةويةتيف بةضِةضةي
 1172ى .ّ.زا ٖاتؤتة زْيا و زواي خويَٓسٕ و فيَطبووْي ئةو ظاْػتاْةي يةو ناتةزا باو
بووْة ،ظؤضيٓةي تةَةْي خؤي ية زةوضةي ئةفؿاضيية و ظةْسيية بة غةيطإ و طةؾيت
ْيَوإ ئيَطإ و عيَطام و عةَإ و ٖيٓس ،تيَجةضِاْسووة و يةطةٍَ شيط و ظاْايإ زاْيؿنت و
نؤبووْةوةي ٖةبووة .ية نةيهةتة و بةْطاٍَ ،ناضوباضي باظضطاْيي نطزووة و نةيوثةيي بؤ
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خعّ و نةؽ نطِيوة و بؤ ئيَطإ و عيَطاقي ضِةواْة نطزؤتةوة ،يةو ضِيَطةيةوة غاَاْي باؾي
وةغةض يةى ْاوةٖ .ةضوةى خؤي باغي نطزووة تاضيفي ئيٓطًيعةناْي نطزووة و زاواي ية
َهي ٖيٓس نطزووة غاظطاضي ية خؤْيؿإ بسةٕ و ثيَيإ يةطةٍَ ضِانيَؿَٔ .ري ية
خةي
َئاوايي ية ئةّ ديٗاْة نطزووة.
 1220ى .ّ.زا ية ٖيٓسغتإ َاي
َسا ية ؾوؾتةض
بةثيَي ْووغطاوةناْي َري ئةويةتيف ،ئةو ية تةَةْي نةَرت ية  30غاي
ٖاتؤتة زةضيَ و ضؤتة يوضِغتاْي فةيًي .زةَييَ يةو غةضزةَةزا زةغةآلتي يوضِغتإ بة
زةغت مسايٌ خاْي نوضِي سوغئَ خإ ية بٓةضةنةي غةفةوي و غةضزاضاْي ْازضؾا بووة.
يةزضيَصةزا زةْووغيَ :ئةو ثياوة ثريةَيَطزيَهي زْيازيسةي ضِةؾيس و زَيطِةم و خويَُٓص بووة.
َهي يوضِغتإ بة طؿتيي ييَي بيَعاض بووٕ و سةظيإ زةنطز غةضي
زيػإ زةْووغيَت :خةي
َهةنة
ثيَوة ْةبيَ ،ئةويـ يةٖةَبةض ئةواْسا زةغيت ية ئاظاض و ضةوغاْةوة و نوؾتين خةي
َٓةزةططتٖ .ةضوةٖا بةو دؤضة ئةَة زةناتة غةضباضي غةفةضْاَةنةي خؤي:
ٖةي
“مسايٌ خإ غةضي بؤ فةضَاْي حمةَةز نةضيِ خاْي ظةْس ْةوي ْةنطز و ،يةو نيَو و
ؾاخةزا ية تطغي ثاؾا خؤي ؾاضزةوة .حمةَةز خإ و ئةغةز خاْي نوضِي يةطةٍَ خإ و
ضِةعيةتإ ثيَو ٖاتٔ و ضِيَضهةي تةباييإ ططتةبةض”...
يةغةض يوضِغتاْي فةيًي يإ ثؿتهؤ ،بةوثةضِي دواْي و سوضَةتةوة ْاوي زةٖيَين،
َاوةي ؾاظزة ضؤش بةضِيَطةوة بووة تا طةيوةتة ْاوضةنة و زووَاْط ية ثؿت ضيا
َاوةتةوة و ضاوي نةوتووة بة تةواوي ناْي و ضووباض و تاظطة و بار و ظةْويَطإ .زةَييَ ية
َةٕٖ ،يض
غٓووضةوة يةطةٍَ بةغسا زضاوغيَية و زاْيؿتوواْةنةي غةز ٖةظاض بٓةَاي
َي واييسا بططيَت .يةو
َو و َاي
وةختيَهيـ ٖيَعي عومساْي ْةيتواْيوة زةغت بةغةض َوي
زةوضةيةزا نة َري ئةويةتيف يةثؿت ضيا بووة ،زةغةآلتي ْاوضةنة ية زةغت ئةغةزخاْسا
بووة .ظؤضيـ باغي دواَيَطي و ئاظايي ئةو َيَطخاغةي نطزووة .بؤ ويَٓة زةطيَطِيَتةوة نة
ضؤشيَو غيَ ؾيَط ئةغجةناْي ئةويإ خواضزووة و ئةويـ زةطص ئةو زضِْساْة ضِاضووة .ية
ضاوتطوناْيَهسا تةقة ية زواْيإ زةنات و زةيإ نوشيَ ،زواتط بة مشؿيَط ئاخطئ ؾيَط
ثاضضةثاضضة زةنات .ية زضيَصةزا ئاوا زةْووغيَ:
“ َٔ ...يةويَوة ٖامتة خوضِةَاوا ،خاَة و تيَٓووؽ بةؾي ْووغني و ثةغٔ و تاضيفاتي
َةوة
َو و َاي
َطرييي نةش و بةش و باخاتي ئةّ زةظةضة ْانات ،يةَوي
خؤؾي و دواْي و زي
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ٖةضضي ئةيبيين غةضدمطِانيَؿةٖ ،ةَيؿة ْؿيٓطةي واييإ بووة و شيط و بةبرياْي تيَيسا
ْيؿتةديَ بووٕ ،بة تايبةت َريغةي عةيي دةظايةضي”...
ٖةضوةى ية ْووغيٓةناْيسا زةضزةنةويَ ،دةظايةضي يةغةض ويػيت عةيي َةضزإ خإ
واييي يوضِغتإ ،ية ؾوؾتةضةوة ٖاتؤتة ئةويَ و بة سوضَةت و ؾهؤوة شياوة و ية ؾةضع
و ضِاظة و ييَهساْةوةي زيٓيسا ؾاضةظا بووة و ٖةضيةو ؾاضةزا نؤضي زوايي نطزووة.
َري ئةويةتيف ،ية خوضِةَاوا يةطةٍَ نةغيَو بة ْاوي ٖةباؽ خإ بطاي مسايٌ خإ
واييي ثيَؿووي ثؿتهؤٖ ،اوْؿني بووة .يةَةض ئةّ ٖةباؽ خاْةوة زةْووغيَ :دًوبةضطي
ٖةشاض و زةضويَؿاْي زةنطزة بةضي و خؤيًة نطزة و نطزاضي ْةفػي زةثاضاغت و ؾيعطي
دواْي زةٖؤْييةوة و ظؤضيـ سةظي ية تةْيايي و ضِةبةْي بوو .غةيطةنةف يةوةزا بووة
زاوا ية َري ئةويةتيف زةنات ييَطة شٕ بيَينَ و بؤ ٖةَيؿة ية خوضِةَاوا مبيَٓيَتةوة ،بةآلّ
َري بة ٖؤي غةيطو غةفةضةوة ئةوةي ييَ قبووٍَ ْاناتٖ .ةض ية نتيَبةنةي خؤيسا
ْايؿاضيَتةوة و يةْيَو ئةو غةيط و غةفةضةزا طريؤزةي ئةويين “نضة تةضغا”يةى زةبيَ و
ظؤض بة ظةمحةت َوو زةثػيَينَ و ية زاوي ضِاوي ضِظطاض زةبيَت .ئةوغا َري ئةويةتيف زواي
 40ضؤش َاْةوة خوضِةَاوا بةديَ زةٖيًََيَ و زةضيَتة بطوديَطز .ئاوا زةْووغيَ:
َي ئةيةؾتةض ،بةْساويَهي ثطِئاوي ثيَسا زةضِوات تةواوي
“ ...ضووَة بطوديَطز ية حماي
َطرية ثاضاو زةنات .بةؾيَهي ظؤض ية وةداخعازةناتين تةباتةبايي
َطة و باخاتة زي
ئةّ نيًَ
يةو ؾاضةزا زةشئ .يةَاوةي ئةو ضةْس ضؤشة زا زةوضيإ ضؤٍَ ْةنطزّ .يةنيَ يةو بةضِيَعاْة
بةْاوي ٖازي خإ ،بار و تةالضيَهي خؤؾي غاظ نطزبوو َطزووي تيَسا ظيٓسوو زةبؤوة.
َاْطيَهي ضِةبةم ْةيٗيَؿت بطِؤّ و ظؤضي ضِيَع و سوضَةت ططمتَ .طؤيةني زآلوا و خاوةٕ
نةضةّ بوو ...شياْيَهي ضِيَهوثيَهي ٖةبوو .زواي ئةوةي ئيعْي زاَّ ،اآلواييِ نطز و
ضِيَطةي نطَاؾامن ططتةبةض.
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()2
طةشتياراني سةدةي نؤزدةيةم
زواي تيَهةوةثيَضاْي تؤَاضي ئيُجطاتؤضيي غةفةوي و ئاشاوةطيَطِي و ثةالَاضةناْي
َي و ثؿيَويي تيَهةوت .ئةوغا زةوضةي نةؽ
َؤظي و دةدماي
ٖيَعي ئةفػاْي ،ئيَطإ ئاي
بةنةغي ئةفؿاضيية و ظةْسيية ٖاتة ئاضاوة و ،طةؾتياضاْي بياْي و زةضةنيي سةظيَهي
ئةوتؤيإ ْةَابوو بؤ غةيط و غةفةض ،غةضزاْةناْي خؤيإ بؤ وآلتي ئيَطإ ثةى خػت ،بة
تايبةت بؤ ْاوضةي يوضِغتإ .ئةّ ضِةوتةف ٖةتا طةيؿتة زةوضةي فةضَاْطِةوايي
قاداضةنإ زضيَصةي نيَؿا.
َةتي قاداض ٖ ،اونات بوو يةطةٍَ زةوضةي
ٖيَوضبووْةوةي وآلت و غةقاَطريبووْي زةوي
َي زةغةآلت بةغةض وةآلتاْسا ،ئةَةف
طةؾةنطزٕ و بةخؤزاٖاتين ئةوضووثيةنإ و نؤْرتؤي
بووة ٖؤي ئةوةي طةضِؤنإ بئَ و غةضزاْي ئيَطإ بهةٕ .يةضِاغتيسا زةتواْني بيَصئ يةطةٍَ
ٖاتين زةوضةي قاداضيية زةضواظةيةني زووزةضي بة ضووي طةؾتياضاْسا نطايةوة.
غيَطدإ َةيهؤّ شيَٓطاٍَ و زيجًؤَات و َيَصووْووغي ئيٓطًيعي ،زةنطيَ وةى يةنةّ
طةؾتياضيَو ْاو بيَٓني نة ية زةوضةي فةتةيي ؾاي قاداضزا ،بةضية زةغتجيَهي ؾةضِي
َي  1800ظ .بة ثًةي غةضوإ
ْيَوإ ئيَطإ و ضووغية ٖاتؤتة وآلتي ئيَطإ .غةضةتا غاي
(َالظّ) ،يةاليةٕ زةغةآلتي طؿتيي ٖيٓسوغتاْةوة ٖاتة وآلتي ئيَطإ ،بؤ ئةوةي زشي
ئةفػاْةنإ و نوضتهطزْةوةي زةغيت فةضِةْػييةنإ ثةميآْاَةيةى واشؤ بهات .زياضة
َي 1807زا يةغةض
فةتةييؿا ثيَؿواظيي ييَ ْةنطزَ .ةيهؤّ ،داضيَهي زيهة ية غاي
فةضَاْي نؤَجاْي ٖيٓسي خؤضٖةآلتي ضِةواْةي بوؾيَةضي ئيَطإ زةنطيَٖ ،ةَسيؼ
ْةيتواْي ية زشي فةضةْػييةنإ غةضنةوتٓيَو بةزةغت بيَٓيتٖ ،ةضبؤية ْاضاض طةضِايةوة
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َضٓيين
َي  1810ظ.زا يةطةٍَ وةفسيَو غةباضةت بة ٖةي
بؤ ٖيٓس .بؤ داضي غيَيةّ ية غاي
زيواضي بريؤنةي ثيَؿوو غةفةضي خؤي زةغت ثيَهطزةوة و تواْيي ْيؿاْةي (ؾيَط و
خوضؾيس) ية فةتةييؿا وةضبططيَت ،زياضة ئةَةف بةْاوي ئةو وةزي ٖات و يةطةٍَ
زوونةؽ ية يوضِغتإ طريغاْةوة.
غةضوإ (ْةقيب) ططاْت و غتوإ (َالظّ) فوتطيٓط ٖاّ ،يةو ياظزة نةغة بووٕ نة
يةطةٍَ َةيهؤّ ٖاتبووْة ئيَطإ .ئةو ثياوة ئةضني نؤنطزْةوةي ظاْياضيي يةغةض
َٗتسا ئةّ زوو نةغة
يوضِةناْيإ خػتة ئةغتؤي ئةو زوو ٖاوناضةيٖ .ةضضةْسة ية ضواي
بةْاوي طةؾتياض ٖاتبووْة ئةّ وآلتة ،بةآلٕ ية بٓةوة بؤ ناضوباضي ضِاَياضي و غةضباظيي
بطيتاْيا غةفةضةنةيإ زةغت ثيَهطزبووٖ .ةضبؤية ية غؤْطةي غيدوضِيهطزٕ بؤ ئيٓطًيع
ْةياْتواْي غةضيإ يةطةٍَ خؤيإ ببةْةوة!
غيَطدإ َةيهؤّ ،ية نتيَبة ثطِْاوةضؤنةنةي خؤيسا بةْاوي َيَصووي ئيَطإ ،باغي
ثوختةي زةوضاْي زةغةآلتساض و خوْهاضإ زةنات ية غةضةتاي َيَصووضِا تا ٖاتٓة غةض
تةخيت فةتةييؿا ،بةّ ؾيَوةي خواضةوة:
“طةالْي ئيَطاْي بؤويَٓة عةضةب ،بطوايإ واية ية بةض ئةوةي ثاضيَعطاضي ية ٖةضنةغيَو
َسةي ٖةض نةغيَو بسةٕ ْاثانيي ثيَ ْانةٕ .نةضي فيٌََ و
بهةٕ ثةميإ ْاؾهيَٓٔ و زاي
َةنة و طعيهاضيي نةيب عةيي خاْي فةيًي ئةطةض ئةّ نطزاضةي تيَو ْةضِووخاْس ،بةآلّ
تةي
َة ،زوو نةغي خاوةٕ ثًةي ية ْيَعيو طوْسي
تواْيي ٖةضةغي ثيَ بيَٓيَت .ئةو ظؤي
َة تةؾةْةي غةْس و بيَعاضيةني تةواوي
َيواْساضيةنةوة نوؾتٖ .ةضضةْسة ئةو ٖةواي
ييَهةوتةوة ،بةآلّ سهووَةت ْةيتواْي بيططيَ و ئةو بيصوة ئيَػتةف ية نويَػتاْةنإ ية
ْيَوإ خوظغتإ و بةغسا خةضيهي ضةتةيي و ضِيَططيي خؤيةتي .ئةوةي ضاغيت بيَت ئةّ
َي
ْانةؽ بةضةية ضِيَع و سوضَةتي ئيَطإ و ئيَطاْي ْةٖيَؿتووة ،وةى يوويةى واية بة تةويًَ
سهووَةتي ئيَطاْةوة”.
ٖؤي نوشضاْي ٖةضزوو ضاغجاضزةي َةيهؤّ بةبيَ دياواظي باؽ نطا .بة ثيَي زةوضإ
ضاوييٓػٔ يةنةّ نةؽ بوو يةْيَعيهةوة ئاطةزاضي ئةّ ضووزاوة بووٖ .ةضوةى زياضة زواي
تيَجةضِبووْي  25غاٍَ بة غةض ئةّ ضِووزاوةي نوشضاْي ططاْت و فوتطيٓط ٖاَسا ٖيَؿتا
نةغيَو ْةبووة ية ئةوضووثاوة بيَت و غةضزاْي ئةو ْاوضةية بهات .زواي ئةو َاوةية
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ضاوييٓػٔ تواْيي يةطةٍَ ثةييَ غةضباظ بيَتة ئيَطإ و غةضزاْي يوضِغتإ بهات ،يةو
َيٓةوة و بةزوازاضووْيَو بهات يةغةض ضؤْيَتيي نوشضاْي ٖةضزوو
غةفةضةيسا تواْيي ييَهؤي
ثياوة ئيٓطًيعيةنةي ٖاووآلتيي خؤي و ظاْياضييةى وةزةغت بيَٓيَت .بة بطِواي ئةو نةيب
عةيي خإ بؤية طياْي ئةو زوو نةغةي غةْس ،ضِاظي ْةبووٕ يةغةض زةغيت ئةو زيين
ئيػالّ قبووٍَ بهةٕ.
الياضز ،يةنيَ ية فةضَاْبةضاْي بة ظيجهوظانووْي ئيٓطًيع بؤ َاوةي غيَ غاٍَ يةْيَو
يةختياضيةناْسا َايةوة و ية الثةضِةناْي زواتطزا ْووغطاوةناْي َوتاآل زةنةئ ،ية َةضِ
نوشضاْي خؤوآلتياْةوة ظؤض بة بطِؾتاْة ٖاتة ثيَؿيَ و باوةضِي واية بةٖؤي ئةوةي ئةو زوو
َتووْيإ ثيَ بووة ية ْاوضةناْي يوضِغتإ نةوتووْةتة بةض ثةالَاضي
نةغة بطِيَو ثاضة و ئاي
نةيبايي و نوشضاوٕ.
َوضتٓػٔ ي ،زاْيُاضني نة ية نؤتاييةناْي ئةّ ثةضِتوونةزا زةطةيٓة يازاؾتةناْي،
ْووغيويةتي نةيب عةيي خإ ،زواي ئةوةي ططاْت زةنوشيَ بةتةَا زةبيَ غتوإ
فوتطيٓط ٖاّ ئاظاز بها ،بةآلّ زاضو زةغتةنةي ضاظي ْابٔ و ثيَي زةَيئَ ئةطةض ئةوناضة
َةغةْسْةوة ية نةيب عةيي خإ
بهةي غتواْي ئيٓطًيعي زواي ئاظازبووْةنةي بؤ تؤي
زةطةضِيَتةوة ،ئةويـ بة قػةنةي ئةوإ بة زاضيَهةوة ؾةتةني زةزات و تريباضاْي
زةنات.
* * *
غةضٖيَٓطي نطيؼ ضاواييٓػٔ ،خاوةٕ ثًةي سهووَةتي و ضؤشٖةآلتٓاغي بطيتاْي
َهي يوضِغتاْي بة خةغيت ْووغيوة
ئةونةغةية باضي ئابووضي و ضاَياضي و ْةتةوةيي خةي
و وةى غةفةضْاَةيةى ية زواي خؤي بةديَي ٖيَؿتووةْ .ووغيٓةناْي ئةو طةضِؤنة
َهي
ضةْساي ضةْس غاٍَ وةى غةضضاوةيةني بةثيَع يةباضةي يوضِغتإ ٖاتؤتة ئةشَاض و نةي
َويَػتةيةى بططئ و باؾرت بيٓاغني.
ييَ وةضطرياوة .ديَي خؤيةتي ييَطةزا ٖةي
َيةوة ئاَازةيي خؤي
َي  1810ظ .زا ية زايو بووة و ية  17غاي
ضاوييٓػٔ ية غاي
زةضزةبطِيَ و زةضيَتة ْيَو ٖيَعي غةضباظيي ٖيٓس و يةطةٍَ غيَطدإ َةيهؤّ زةضيَتة ئةو
وآلتة و ية خعَةت نؤَجاْياي ٖيَٓسي خؤضٖةآلتيسا زةبيَت .يةغةض زْةزاْي َةيهؤّ
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َيسا ية
تاغةي غةفةض بؤ ئيَطإ زةيططيَ و فيَطي ظَاْي فاضغي زةبيَت .ية تةَةْي  24غاي
غةضةتاي ضووْة غةض تةخيت حمةَةز ؾاي قاداضزا تواْيي ببيَتة نةغيَهي خاوةٕ ثًة،
ئةوغا سهووَةتي ٖيَٓسي بطيتاْي بؤ ضِاٖيَٓاْي ٖيَعي غةضباظيي ئيَطإ ضِةواْةي ئةّ
َةتي قاداضزا تيَهةٍَ بة يةؾهطي ئيَطإ
وآلتةي نطزْ .يَعيهةي  5غاٍَ ية خعَةت زةوي
بوو .بؤ خعَةتهطزٕ وةى فةضَاْسةي ثةييَهي غةضباظيي ؾاظازة حمةَةزعةيي َريظاي
زووةّ نوضِي فةتةييؿاي زةغةآلتساضي نطَاؾإ ،ضِةواْةي ئةو ؾاضة نطا .بة بؤْةي
َاْةوةي يةو ؾاضةزا ،ظةمحةتيَهي ظؤضي نيَؿا و تواْيي بةْاخي تؤَاض و
َي
بةضزةْووغةناْي نةتيبةي زاضيوؾسا ية بيَػتووٕ ؾؤضِ ببيَتةوة و زواي ضةْس غاَييَو قفً
زةضطةي خةتي بعَاضي بؿهيَينَ و بة وةضطيَطِاْي خةتي ئةّ بةضزةْووغة بؤ ٖةَيؿة ية
زْيازا ْاوي ية َطزٕ بجاضيَعيَ و بة ٖةضَاْي مبيَٓيَتةوةَ .اوةيةى زواتط تواْيي ثًةي غةض
َيَو يةو ثًة و
يةؾهطي بةزةغت بيَينَ و ببيَتة وةظيط َوختاضي ئيٓطًػتإ ية ئيَطإ .غاي
َي
َكاَةزا َايةوة و يةَةوال واظي ٖيَٓا و طةضِايةوة بؤ يةْسةٕ و َاوةي شياْي غةض قاي
َيسا غةضي ْايةوة.
ناضوباضي ظاْػيت بوو ،تانو يةتةَةْي  85غاي
يةو ناتةزا ضاوييٓػٔ ية نطَاؾإ بوو ،ئةضني ضووْة يوضِغتاي ثيَ ئةغجيَطزضا و
يةطةٍَ زةغتةيةى غةضباظي ئيَطاْي و حمةَةز عةيي َريظا سانُي ئةو ؾاضة بؤ
غةضنوتهطزْي حمةَةز تةقي خإ بضيَتة ْاوضةي بةختياضي و بةغةض قةآلي توازا بسةٕ.
َؤظي
يةو ٖةيوَةضدةزا بوو ضاوييٓػٔ طوضزي خؤي ططت و خؤي طةياْسة زةظةضي ئاي
يوضِغتإ .غةضةتا ية ضِيَطةي ظةٖاو و ؾريوإ يإ ٖةض ئةوؾاضةي ثيَيإ واية ئةْةوؾيَطةوإ
َشاوا يإ
بةضزي بٓاخةنةي زاْاوة ،ضووة ْاوضةي غةَرية و قةآلي ضِةظة و ثطزي ظاٍَ و غاي
ئةْسمييَؿهي ئيَػتة ،بةويَسا طةيؿتة ْاوةْسي بةختياضي .زواي ئةوةي حمةَةز تةقي
خاْي بةختياضي خؤي بةزةغتةوة زاَ ،اْط و ْيويَو َاْةوة ٖةضيةّ ؾويَٓة ،ية ضِيَطةي
ؾووف و زظفويةوة بةبيَ ٖيَعي غةضباظي خؤي طةياْسة خوضِةَاوا و ية ضِيَطةي ئةيةؾتةض
و ٖةضغيٓةوة طةضِايةوة نعَاؾإ .ضاوييٓػٔ غةضبطزةي ئةو غةياسةتةي نؤثةضِةنةي
خؤي بةْاوي (طةؾتيَو ية ظةٖاو بؤ خوظغتإ) ضاخ نطز ،زواتطيـ وةضطيَطِزضاية غةض
َة زةضيٓة ثيَؿيَ.
ظَاْي فاضغي .ئيَػتةف ٖةض يةغةض ئةّ ٖيًَ
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ضاوييٓػٔ ية اليةنةوة بةٖؤي ئةوةي فاضغي ظإ بووة ،ية اليةني زيهةوة
يةبةضئةوةي ؾاضةظايي تةواوي ٖةبووة يةغةض خؤضئاواي ئيَطإ و َيَصووي نةوْاضاي ئةّ
وآلتة ،غةفةضْاَةنةي خؤي يةغةض بابةتي َيَصوويي و ظاْػيت دوططافيايي زازةضِيَصيَت.
َػونةوت و نويتووض و زابوْةضييت ٖؤظةناْي ْاوضةنة زةْووغيَ و
غةباضةت بة ٖةي
َيٓةوة
ثؿهٓيٓيَهي باف زةنات .بؤ ويَٓة وةخيتَ ية زةؾيت ؾريوإ خةضيهي ييَهؤي
زةبيَت يةغةض ويَطاْة و ناوالؾةناْي َطؤي بةضيَ ،زةطاتة طؤضِخاْةي يةنيَ ية خإ و
بةطًةضاْي يوضِ ية ْاوضةنةزا .ئةَةف غةضدمي ضِازةنيَؿيَ و زواي بة زوازاضووْيَهي
تةواو بؤي ضِووٕ بؤتةوة ئةَة َةظاضطةي يةنيَو ية خاْةناْي ثؿتهؤية .ناتي خؤي
يةطةٍَ نضي نويَدايةى زةظطرياْساض زةبيَ ،ئةوضِؤشةي بؤ ؾايي و ظةَاوةْس ضؤتة ئاوايي
تاظةبووى ،يةْيَو ضِيَسا ْةخؤف زةنةويَت و زةَطيَ .تاظةبوونيـ طؤضِيَهي باؾي بؤ زياضي
زةنات و ثةيهةي خؤي زةضزيَينَ و زةيسا بةغةض نيًَي خاْي دواْة َةضطيسا.
ضواييٓػٔ زواي بةديَٗيَؿتين ؾريوإ زةطاتة ٖؤضزووي َريظا بوظوضط زةغةآلتساضي
َساوة .بة طويَطةي
ثؿت ضيا ،ية زةؾيت غةَرية و ية تةْيؿت ضووباضةنة خيَوةتيإ ٖةي
وتةناْي ضاوييٓػٔ يةو ضاخةزا نةالوةناْي ؾاضي غةَرية يإ بة وتةي يوضِةنإ ؾاضي
خوغطةو ثةضويَع ظؤض ية ؾاضي ؾريوإ َةظْرت بووة.
ئةوغا ية غةَريةوة ضؤتة دايسةض و غةضزاْي ؾاظازة حمةَةزعةيي َريظاي نطزووة ،تانو
َساوة تيَهةٍَ زةغتة غةضباظةناْي خؤي
ئةوةي ٖيَعة غةضباظييةي نطَاؾإ ييَطة ٖؤضزوويإ ٖةي
بهات .يةويَوة يةطةٍَ ؾاظازة بضيَتة خوظغتإ و ْاوضةي بةختياضي .وةخيتَ زةضٓة ؾوؾتةض
َهوتاْة غةض قةآلي َةْطؿت ،وةضِيَ زةنةوٕ .سةَةتةقي خإ بةبيَ زةغتهطزْةوة
بؤ ٖةي
تةغًيُي حمةَةز عةيي َريظا زةبيَ و يةؾهطنيَؿي نؤتايي زيَت.
َةتؿا زووةّ نوضِي فةتةييؿا بوو ،بةآلّ بةٖؤي
حمةَةز عةيي َريظا ْاغطاو بة زةوي
ئةوةي زايهي طوضدي بوو ،زواي ٖةباؽ َريظا ثًةي وةييعٗةزيإ ثيَٓةزا .حمةَةز عةيي
َريظا زواي ئةوةي ٖيَعيَهي ظؤضي بطزة ْاوضةي بةختياضي بؤ ططتين بةغسا ،يةؾهطي
َهة بةضبيين ثيَططت و ية
وةثيَـ خؤي زا ،بةآلّ ية ْيوةي ضِيَطةزا ْةخؤؾيي ضاوقووي
َيسا سةياتي ييَ بطِي.
تةَةْي  34غاي
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ئيذا ،ضاوييٓػٔ زواي نؤتايي ٖاتين ؾةضِ و ئاشاوةي سةَةتةقيدإ ية ضِيَطةي باغ
َةيةى و ؾوؾتةض زةضيَتةوة زظفوٍ و يةويَوة بةبيَ ٖيَعي غةضباظي يةطةٍَ زةغتةيةى غةض
َسةٖيَينَ .ييَطة باغي
زةناتةوة بة خوضِةَاوا زا .غةضةتا غةضيَو ية “قيالو” ٖةي
ناويةنؤْةناْي ؾاضيَو زةنات بةْاوي “ئةضي تطئ” ناتي خؤي يؤْاْييةنإ زواي ٖاتين
ئةغهةْسةض زضوغيت زةنةٕ و زةيهةْة ٖةواضطةي خؤيإ.
ٖةضوةى ضًة ْووغيٓةنةيسا زةضزةنةويَت زواتط زةضيَتة ْاوضةي ثطِ ية َةتطغيي
َو ضِووت زةنةٕ .غةضةضِاي ئةوةي ظؤضيـ وضياي
زيَطنؤوةْس ،يةويَ بة ضِؤشي ضِووْاى خةي
خؤيإ بووٕ ،زيَطنؤوةْسإ ؾةويَ ضووْةغةضيإ و ية تاضيو و ضِووْي بةياْيسا زوونةغيإ
ضِووت نطزٕ.
َئَ
زواي ئةوةي ية ضياي بيَ ئاو و نيَوي ٖةْاضة و َةظاضطةي “ثريؤَةض” وةى زةي
ٖةضنةغيَو َاض ثيَوةي بسات شاض بطِي زةنات و ضاى زةبيَتةوة ،زيَتة خواضيَ و زةؾيت
َيَت ،زواي ثيَٓر ضؤش بةثيَيإ ية زظفويةوة زةطاتة
َوو بةديَ زةٖيًَ
تايي و ضياي سةفتا ثاي
خوضِةَاوا.
َيَي ؾويَٓيَهي بيَويَٓةية .يةو ْاوةْسة ظْاضيَهي
يةَةضِ ئةوؾاضةوة زةْووغيَ :تابً
َهةوتووة طؤضِةثاْةنةي ْيَعيهةي َ 900ةتطي ضواض طؤؾةية .قةآلي
َةَووت ٖةي
ٖةي
خوضِةَاوا واتة ؾويَين َريْؿيين ئةتابةنإ بة ؾيَوةيةني قوضؽ و قايِ غاظنطاوة و
زووضني زيواضي بةزةوضي قةآل نةزا نيَؿاوة .زةَيئَ ئةو قةآلية و بيٓاناْي زةوضوبةضي بة
فةضَاْي ؾاظازة حمةَةزعةيي َريظا زضوغت نطاوٕ .خوضِةَاوا ؾاضيَهي تاظةية و
َةي يةخؤ ططتووةْ .ووغطاوةي غةض بةضزةْووغي ئةو ؾاضة
ْيَعيهةي  1000بٓةَاي
زةطةضِيَتةوة بؤ غةضزةَي ؾوداعةزئ خوضؾيسي ية ضيعي ئةتابةناْي يوضِغتإ ،نة ية
َي  580ى .ّ.زا و ية زةوضةي زةغةآلتي خةييفةناْي ٖةباغي ية ئيَطإ ،تواْيي
غاي
ٖؤظيَهي بضووني يوضِةنإ خباتة شيَط زةغةآلتي خؤيةوة .ئاَاشةي نطزووة نة يةغةض
بةضزةنة ْاوي ؾوداعةزيين خوضؾيسي خويَٓسؤتةوة.
بة وتةي ضاوييٓػْٔ ،اوي خوضِةَاوا ية ْووغطاوةناْسا بةض ية غةزةي ضاضزةي ظايني
بةضاَبةض بة غةزةي ٖةؾيت ىْ .ّ.ابيٓسضيَت و ية ٖيض غةضضاوةيةنسا تؤَاض ْةنطاوة.
ضوْهة ثيَـ ئةو ضِيَهةوتة ْاوي ئةو ؾاضة “غةّ ٖا” يإ “ زظغيا” واتة زشي ضِةف ،يإ
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قةآلي ضةف بووةٖ .ؤي ئةّ ْاوةف ئةوة بووة ،قةآلنةيإ يةغةض ظْاضيَهي ضِةف
َضٓيوة .ئةويـ يةطةٍَ دوططافيعاْإ ٖاوبري بووة نة ئةوؾاضة ية زةوضةي غاغاْياْسا
ٖةي
بة “ؾاثوض خواغت” بةْاوباْط بووةٖ .ةضبؤية زةْووغيَ :ية خوضِةَاوا ٖيض بةضزةْووؽ و
غةضضاوةيةنُإ زةغت ْةنةوت َيَصووي غةضتاي ئةو ؾاضة ية ثيَـ غةزةي ياظزةي
ظاييٓيسا يةطةٍَ غةزةي ؾةؾةَي نوضي َاْطي ثيَو بططئ .زواتط زةْووغيَ :بةآلّ
خوضِةَاوا ييَطة ديَي ثطغياضة نة يوضِإ باوةضِيإ واية ئةوؾاضة ٖةض “بةغػتإ”ـةنةي
نةوْاضا بيَت ،بةآلّ زياضة نة بةغػتإ زواي تيَجةضِبووْي ظةَإ طؤضِا و بووبة بٗةغتإ
يإ ٖةض ئةو بيَػتووْةي ئيَػتة.
ضاوييٓػٔ ية ئاؾووضْاغيسا ظؤض ؾاضةظا بووة و يةغةض ئةوة غووضة نة “ زظغياة” ٖةض
ئةو نيَوة ضِةؾة ،ئةَةف بووة ٖؤي ئةوة يؤْايإ ية زةوضةي ئةغهةْسةضزا ْاوي نؤغني
يةغةض خؤيإ زابٓئَ ،واتة ناغييةنإ ٖةض بؤية بةّ ٖؤظةيإ طوتووة وآلتي ناغييةنإ.
ٖيَٓطي ضاوييٓػٔ زواي ئةوةي ية خوضِةَاوا زةضيَتة زةضيَ ية دازةي ضؤباتةوة ٖاتؤتة
َبةغرتاوة .بةغةض ئةو ثطزةزا
ثطزي نةؾهإ و طوتويةتي ،ئةو ثطزة ية ؾووٍَ ٖةي
ثةضِيوةتةوة و غةضزاْي ئةيةؾتةضي نطزووة و زةْووغيَ :ئيَطة زةؾتيَهي ثإ و بةضيٓة و
َػاْةوة .زةَييَْ :اوييَٓاْي ئةو
َطريةناْي ضٌ ْاباي
ية ؾاْي خؤضٖةآلتةوة ثاٍَ زةزا بة ضيا زي
نيَواْة بؤ ئةوة زةطةضِيَتةوة ضٌ َٓساٍَ ييَطة ؾةٖيسنطاوٕ .باوةضِيإ واية ئةو ضيا بةضظةي
خؤضئاواي ئةيةؾتةض يةناتي خؤيسا نةؾتييةنةي ْووسي ْةبي زواي تؤفاْةنة يةغةض ئةّ
ضياية طريغاوةتةوة.
بة بطِواي ضاوييٓػٔ زةؾيت ثطِثيت و بةضةنةت و ظةْويَطي خاوة و ئةيةؾتةض ٖةض ئةو
ؾويَٓةية واتة “ْيػني”ي غةضزةَاْي ظوو ،يةو ظةَاْسا ئةغهةْسةض يةناتي طةضِاْةنةيسا،
َساوة و غةياسةتي نطزووة.
َي ييَ ٖةي
ية ؾوؾةوة بؤ بيَػتووٕ و ٖةَةزإَ ،اْطيو ضِةمشاي
بة باوةضِي ئيػرتابوٕ دوططافيعاْي يؤْاْي “ْيػني” بةؾة بةضبآلوةناْي ئةؾتةض ،ةوضو،
َبةت ئيػرتابوٕ يةباتي
غيالخؤض ،بةضبوضوز ،ضاثالم و فةضةيسوٕ ،ية خؤي زةططيَتٖ .ةي
ْيػني وؾةي ٖيجوبوتوؽ بةناض زةٖيَينَ .نة بةيؤْاْيهطاوي غيالخؤضة ،ية غةضةتاوة
“غريئاخؤض ،غرياخوضِ” بووة و زةؾتيَهي بة ْاوباْطة.
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غيَط ٖيَٓطي ضاوييٓػٔ ،بةضيةوةي ْاوضةي يوضِغتإ بةديَ بيًََيَ و بضيَتة ٖةضغني،
َياتي يوضِغتإ و ضِيَصةي ئةو ية زةوضةي زةغةآلتي
بةنوضتي يةغةض ثيتاى و َاي
َة يازاؾت
َواض زاْةويًَ
َريظابوظوضطسا ية ثؿت ضيا  60500متةٕ يةطةٍَ  17700خةي
َياْةي ثؿت ضيا
َياتي غاي
َواضي متةْيَو بووة ،نؤي َاي
زةنات .ئةوغا نة خةية ،خةي
بةؾي خوضِةَاوا ،غةَرية ،دايسةض ،نؤزةؾت ،تةضسإ و قةضاب  78200متةٕ بووة،
بةآلّ ئةوناتة سانُي بيَسةغةآلتي خوضِةَاوا ْةيتواْيوة ظياتط ية  20000يةو ْاوضةية
نؤ بهاتةوة.
ٖةضوةى زةظاْني َريظا بعوضطي زةغةآلتساضي خوضِةَاوا بة َطؤيةني نةيًةضِةم و بيَ
ضِوسِ و زٍَ بة ْاوباْط بووة .ثيَؿرت حمةَةز ؾا ،غةباضةت بةّ خوْهاضة بؤ َريظا تةقي
ئاؾتياْي وةظيطي نطَاؾاْات ،زةْووغيَ:
“َريظا بعوضطي قةظويَين يةى زووداض ثةيهي ْاضزووة ثةمياْي خعَةتهطزْي
ضِاطةياْسووة .ئيَُة بةو بةضِيَعة ضِازةطةيةْنيٖ :ةضوةى ية ْووغطاوةنةي خؤزا باغي
َيَي ضةتة و تاآلْضيي ئةويَ و يوضِغتإ ٖةض ؾياوي ئةوةٕ نة
الغاضيي نطزووة ،زةبيَ بً
َبهةي و ؾةيتإ و ضِةمحإ
َي ٖةي
ئةويإ بةغةضةوة بيَت .ئيعْت ثيَ ئةزةّ َاوةيةى يةطةي
بة ضاوي خؤت ببيين”.
َهي يوضِغتإ ية ضِيَطةي بةخيَونطزْي
ضاوييٓػٔ زةَييَ :زاٖاتي ظؤضيٓةي خةي
ٖيَػرتةوةية ،بةباوةضِي ئةو ئةو ٖيَػرتةي ية ْاوضةي يوضِغتإ ٖةية ية ٖيض ديَيةني
َسا  1000غةض ٖيَػرت بةْاوضةناْي ئيَطإ
َهي يوضِغتإ يةغاي
ئيَطإ زةغت ْانةويَت .خةي
َساضئ و
َووظ و ئاشةي
زةفطؤؾٔ .بيَذطة يةوةف ئةوإ خةضيهي بةضٖةَٗيَٓاْي خةي
َهي يوضِغتإ زةنطِٕ .ئةَةف
ؾاضةناْي ٖةَةزإ و ْةٖاوةْس و بطوديَطز ضِةشي ية خةي
زاٖاتيَهي باؾي ٖةية بؤ يوضِةنإ.
* * *
َي  1840ظ .ية غةضزةَي زةغةآلتي
طةؾتياضي فةضةْػي ئوشئَ فالْسئَ ،غاي
حمةَةزؾاي قاداضزا ٖاتؤتة ئيَطإ .ئةو طةضِؤنة نتيَبةنةي خؤي ْاوْاوة “غةفةضْاَةي
ئوشئَ فالْسئَ ية ئيَطإ” ئاوا باغي غةفةضةنةي خؤي زةنات :ية ضِيَطةي نةْطاوةض و
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ْةٖاوةْسةوة ٖاتؤتة بطوديَطز و يةويَوة ويػتوويةتي بة ضِيَطةي خوضِةَاوازا بضيَتة
يوضِغتإ و ؾوؾتةض .بةآلٕ يةغةض ويػيت ؾاضةظايإ و وةظيطي بطوديَطز غةفةضةنةي
ْةنطزووة و واظي ييَ ٖيَٓاوةٖ .ؤيةنةؾي ئةوة بووة ،وةظيط ثيَي زةَييَ ية يوضِغتإ
بةبؤْةي ؾةضِي ْاوخؤوة نةؽ خةتي نةؽ ْاخويَٓيَتةوة و ضووْي ئةويَ بةقاظاْر ْيية،
زةغةآلتساضاْي ْاوةْسي زةظةضةنةيإ بةديَ ٖيَؿتووة و ٖةضنةغة و بؤ خؤي
َةبةطيَهة!
قووي
َهيَهي ظيت و
فالْسئَ زةَييَ :بطوديَطز ،وةى ْةٖاوةْس ديَيةني ثطِ زاٖاتة و خةي
ظيٓسووي تيَسا زةشي .زةْووغيَ سةغاضيَهي باؾيإ بة زةوضي ؾاضةنةزا نيَؿاوة و ضةْس
بطز و قوتهةيإ بؤ ضاوةزيَطي ٖةية و ثيَٓر زةضواظة ية ضِؤشزا بةضووي ؾاضةنةزا
َؤّ ئةزضئَ .بةٖؤي ئةوةي بةطًةضبةطي ئةّ ؾويَٓة ؾاظازةية،
زةنطيَٓةوة و بة ؾةويؿسا نً
ئةّ ؾاضة يةنيَهة ية ؾاضة ططيٓطةناْي ئيَطإٖ .ةضوةى ئاَاشةي ثيَسةناتٖ ،ةضضةْسة
بطوديَطز ؾاضيَهي بةْاوباْطة ،بةآلّ بةٖؤي ناوالؾةنؤْةناْي و ئةوتةثوتؤظةي ٖةيةتي
تاقةتي ؾاظازةي قاداضي تيَو زاوة و سةظ ْانات يةّ ؾاضةزا وةَيَينَْ ،ووغةض َةبةغيت
يةنيَ ية نوضِةناْي فةتةييؿاية.
َة يةبري ْةنات نة دةْابي فةتةييؿا
ديَي خؤيةتي خويَٓةضي ئةّ ثةضِتوونة ئةّ خاي
 700شْي ٖةبووة .بة قػةي ْووغةضي َيَصووي عةظزيٖ ،ةض ؾةوةي يةطةٍَ  6شْيإ
ْووغتووة و ظؤض داضيـ خؤيإ ية  18شٕ زاوة .ئةو ثياوة ئةوةْسةي َٓساٍَ خػتؤتةوة
ٖةض ؾاضة و نوضِيَهي بؤ زاْاوة .حمةَةز تةقي ييػاْوملويو ْووغةضي َيَصووي
ْاغدوتةواضيذ ،طوتويةتي :يةو ضؤشةوة ئةو ثاؾاية نة تواْيويةتي يةطةٍَ َيَيٓةزا ية
َي
ٖؤزةيةى بٓويَت ،تا ئةو غاتةي ثيَُيَطزةي يةظزإ(ئيعضايٌ) بةضؤني ططت 47 ،غاي
ثيَضوو“ .يةو َاوة نةَةزا ئةو َطؤية َٓ 2000ساٍَ و ْةوةي يةزواي خؤي بةديَ
ٖيَؿتووة .ظؤضيٓةي ئةو َٓساآلْة بةض ية زْيازةضضووْي خؤي باضطةي غةفةضيإ بؤ
ٖةَيؿة تيَهةوة ثيَضا ”.غا ٖةض ئةو ْووغةضة ية نتيَبةنةي خؤيسا ْاوي  57نوضِ و 46
نةْيؿهي فةتةييؿاي ْووغيوة نة ٖيَؿتا زةغيت فطيؿتةي طياْئةغتيَٓيإ ثيَ ْةطةيوة
و يةى بة يةى ْاويإ زةٖيَٓيَت و زةْووغيَ :ئةو ثياوة ْ 580ةوةي ييَ نةوتؤتةوة.
فةتةييؿا نوضِةناْي نطزة فةضَاْطِةواي ؾاضةنإ ،بؤ ئةوةي ية اليةنةوة ظدمريةي
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زةغةآلتي قاداضيية ْةثػيَتةوة و وةداغيإ نويَط ْةبيَتةوة ،يةاليةني زيهةؾةوة ؾهؤي
َهي ٖةشاض و ضِةف
َةناْي بة زاٖاتي خةي
ئةّ خاْةزاْة بةضظ ضِابططيَ ،زواي ئةَةف َٓساي
و ضِووتي وآلت بةخيَو بهات.
* * *
غيَط ئوغنت ٖيَٓطي الياضز طةؾتياضي ئيٓطًيعي ،ية غةفةضْاَةنةي خؤيسا بةْاوي
َهي ئيٓطًػتإ ،بةآلّ
“غةفةضْاَةي الياضز” يإ ضِووزاوةناْي بةضايي .الياضز خةي
َيةوة ٖؤططييةني
َي  1817يةزايو بووةٖ .ةض ية َيَطَٓساي
بةضِةطةظ فةضِةْػةيي بوو .غاي
َيسا ية بؤْةي ضووْي بؤ
تايبةتي ٖيٓسغتإ بؤ خؤض ٖةآلت ٖةبووة .ية تةَةْي  22غاي
غةيالٕ غةضزاْي وآلتي ئيَطاْي نطزووةَ .ريظا ئاغاغي غةزضي ئةععةَي حمةَةزؾاي
قاداضية ،ضِيَططببوو يةطةٍَ غةفةضنطزْي ئةو بؤ غيػتإ و ئةفػاْػتإ و .باضوٕ زوبس
َويَعي ضووغية ،زواتط زةضيٓة غةض يازاؾتةناْيٖ ،اوناضيي الياضزي نطز،
َوْؿيي باي
تانو بضيَت و يةْيَعيهةوة بةختياضييةنإ ببيٓيَت .الياضز َاوةي غيَ غاٍَ ية ْاوضةي
َساْي
بةختياضي زا طريغايةوة .زواتطيـ ضووٕ بؤوة زةغيت ٖةبووة ية ئاشاوة و غةضٖةي
بةختياضي و ؾؤضِؾةنةي حمةَةز تةقي خاْسا بة زشي سهووَةتي ْاوةْسي.
ئةَة بووة ٖؤي ْاوزةضنطزْي الياضز ،ية ثًةي وةظيطي زةضةوةي ئيٓطًيع و ْويَٓةضي
ثةضيةَإ ،تواْيي ؾويَين ْةيٓةواي ثيَتةخيت ئاؾووض ية عيَطام وةزؤظيَت.
ٖةضوةى ية ْووغطاوةنةي الياضززا ٖاتووة ،ئةو ية ضِيَطةي بةغساوة ٖاتؤتة نطَاؾإ
و ٖةَةزإ و بطوديَطز تانو يةويَطِا بضيَتة ئيػفةٖإ ،يةطةٍَ َةْوضيَطخاْي
َوعتةَوزةوية زةغةآلتساضي ئةوغاي ئيػفةٖإ ضاوثيَهةوتٔ بهات و يةويَوة بضيَتة
ْاوضةي بةختياضي .ئةو طةضِؤنة ية ئوتي  1840ظ .زةطاتة ؾاضي بطوديَطز ،زةَييَ
َهةوتووة .ؾةو ية ناضواْػةضاي
َطري ٖةي
ئةوؾاضة ظؤض ئاوةزاْة و ية زةؾتيَهي ظةْويَط و زي
بطوديَطز ضؤش زةناتةوة .زةغةآلتساضي ئةوغاي بطوديَطز ية زةغيت غةضزاض َريظا ضةظا
ْاويَهسا زةبيَ .الياضز زاوا ية فةضَاْطِةواي ؾاض زةنات ثةدما نةؽ ضاوةزيَطي بساتيَ تانو
بةبيَ تطؽ بتواْيَ ية ؾووؾةوة بضيَتة زةظةضي يوضِغتإ ،بةآلّ ئاخطي بةقػةي َريظا و
َُةْسإ ية زاْيؿتٓةنةزا َةضظةّ زةبيَ و بة ٖؤي َةتطغيي ضِيَطة ،واظ بيَينَ ية
ئاقً
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ضِيَطةي خوضِةَاوا ،بضيَتة فةضيسوٕ و ئيػفةٖإ و بةويَسا غةضزاْي بةختياضييةنإ بهات.
يةَةضِ بطوديَطزةوة ئاوا زةْووغيَت:
“ زواْيوةضِؤ قةزضيَهي باف بةْيَو باظاضِي ؾاضزا ثياغةّ نطز .بطوديَطز باظاضِيَهي َةظْي
ٖةية و ية ٖةَوو بابةتيَو ئةوةي َطؤ ثيَويػيت ثيَيةتي زةغت زةنةويَ...بيػت ٖةظاض نةغي
ية نؤؾي خؤيسا ساواْسؤتةوة و يةضاو ؾاضةناْي ئةو ثاضيَعطاية ية طؿتيإ َةظْرتةَ...يوةي
َةى و تطيَ ضِةؾهةي وضز و بةتاَي”.
ئةّ ْاوضةية بة ْاَيةية ،بةتايبةت ناي
الياضز ،زواي ئةوةي بطوديَطز بةديَ زةٖيًََيَ ،زةضيَتة خةغطةوئاوا .وةخيتَ زةطاتة
ْاوضةي يوضِغتإ ،بؤي زةضزةنةويَ عةؾايطي ْيوة غةضبةخؤي زةظةضةنة ظؤض زةضبةغيت
سهووَةتي ْاوةْسي ْني و وةآلَي زةغةآلتي ْاوةْسي ْازةْةوة و فةضَاْي ؾا بة ٖيَٓس
وةضْاططٕ .تيَهةٍَ بة ناضواْضيإ زةبيَ و زةضيَتة ئيػفةٖإ ،يةويَطِا غةضزاْي قةآلي
َهة زانات و ضاوي بة حمةَةز تةقي خاْي بةختياضي زةنةويَ.
تةثؤي
ظؤض بة ثوخيت باغي نويتووض و ْةضييت بةختياضييةنإ زةنات و ضؤْييةتي
زةغتبةغةضنطزْي حمةَةز تةقيدإ زةْووغيَتةوة .زواتط زيَتة زظفوٍ و بة ضِيَطةي
ثؿتهؤزا خؤي زةطةيةْيَتة بةغسا .ية زظفويةوة يةطةٍَ  23غواضي ضةنساض بة
َةناْي ئةوإ ،تانو
غةضؤنايةتيي غوةآلّ عةيي بةطي يوضِي فةيًي زةطةضِيَتةوة بؤ ضِةمشاي
بة بؤْةي ئةواْةوة بضيَتة ثؿت ضيا .الياضز ية َاوةي ئةو غةفةضةيسا ْاوي بؤ زاوز بةط
زةطؤضِيَ .ية ؾويَٓيَو بةْاوي “ثاي ثٌ” ية نةضخة زةثةضِيَتةوة و زةطاتة ْاوضةي
غةطوةْسإ ،ية تطغي َوعتةَةز زةغةآلتساضي ئةو ناتي ئيػفةٖإ و خوظغتإ و
يوضِغإ يةوةضِطةناْي خؤي بةديَ زةٖيًََيَ و ية ثؿت نيَوةنإ خؤي سةؾاضزةزات .ؾةويَ
َةناْي ٖؤظيَهي بضوونسا بةْاوي “َوختاباظ “ زةيطوظةضيَين و زةْووغيَت:
ية ضِةمشاي
“يةطةٍَ ٖاوضِيَهامن َيواْي ضواض بطا بووئ ،ئةوإ بة ضِةبةْي زةشيإ و خوؾهي 17
َةيإ بة ْاوي ئةؾطةيف بٓاوإ بوو .ئةّ ؾؤخة ثةيهة ؾؤضِة تا بًَيَي ضاو ضِف و دوإ
غاي
بوو .ئةؾطةيف بؤخؤي ئةؾطةيف بووْ ،ةوةى شْاْي ؾاض ْةبوو ،ضِووي خؤي بططيَ و
ؾةضَيَوٕ بيَت ،يةطةٍَ ثياوإ زازةْيؿت و ظؤض داض ية تةى ئيَُةزا زةنةوتة وتوويَص.
َاَييَهي ٖةشاض و بيَ زاٖات بووٕ ،زاض و زةغتةي زةغةآلتساضي يوضِغتإ بيَ بةظةيياْة
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َداْة ضووتيإ نطزبووٕ .ئةؾطةيف ؾيَوي ييَٓائ و ٖةَوو بةيةنةوة خواضزَإ و
وةى ٖةآلي
يةطةٍَ بطاناْي ْةياْعاْي نةغيَهي ئةوضووثاييِ”.
َي يوضِغتإ و شيَط زةغةآلتي
ية ضِيَطةي ثؿت ضياوة زةضيَتة طوْسي زيًَٗؤضإ ية حماي
عةيي خاْي وايي .يةويَوة زةطاتة َةظْة ضيا و ؾويَٓيَو بةْاوي ؾةنطاو ،وايي و غيَ
َاٍَ يةو ؾويَٓة زاَةظضاوٕ .ية تطغي ٖيَطؾي َةعتةَوزةوية بؤ غةض يوضِغتإ خؤيإ
َسة زابوو .الياضز يةوَيواْييةزا ضِيَع و سوضَةتيَهي ظؤض ية وايي زةبيينَ .بةثيَي
زاي
ْووغطاوةي خؤي ية ثاٍَ ئةو ٖةَوو زيؤظاْييةزا ظؤضي ثيَ غةيطزةبيَ ئاوا بةخطاثي باغي
ؾةضِاخنيَوي و ضةتةيي و ئيٓػاْهوشي يوضِإ زةنةٕ .يةّ زوو بابةتة غةضي غووضِ
زةَيَينَ .زةْووغيَ عةيي خاْي وايي يةضاو ؾإ و ؾهؤي خؤي ثًةيةني ْعَرتي
بةضنةوتبوو .الياضز ظؤض زةتطغيَ بيبيٓيَت .يةبةضئةوةي عةيي خإ سةظ بةضاضةي
ئةوضووثييةنإ ْانات .ية زضيَصةزا زةْووغيَ:
“زيوةخاْي وايي ضِةمشاَييَهي َةظٕ بوو ،وايي ية غةضوويي خيَوةتةنة يةغةض
َي
فةضِؾيَهي ْةخؿني زاْيؿتبوو ،يةنيَ ية َاَؤغتاياْي ئايين يوضِغتإ ية تةْيؿيت ثاي
زابؤوة .يةو شووضةزا بيَذطة ية َةال ٖيض نةؽ ئيعْي ئةوةي ْةبوو ية سعووضي وايي
َةوة
زاْيؿيَت ...يةثؿت غةضي وايي خعَةتهاض و ضةنساضيَهي ظؤض بة ضةى و ضؤي
نيَؿهضي بووٕ و ئةوةي زةيسينت تةظوو بة يةؾيسا زاٖات .ية زةّ زةضطةي خيَوةتي وايي
ٖةَيؿة زةغتةيةني تيَآل بةزةغت ية ئةَط و ْياي دةْابيسا ئاَازة بووٕ ،نيَ تاواْباضة
بيهوتٔ يإ بيهوشٕ”.
عةيي خإ بة بيَعاضيةوة ضوو زةناتة الياضز ،زةثطغيَ :بؤضي ئيٓطًيعةنإ ية بةغطة
قةآليإ غاظ نطزووة؟ ٖةضضةْسة الياضز وةآلَي زةزاتةوة بةآلٕ ئةو ييَي قبووٍَ ْانات و
ظيطةناْة ضوو زةناتة زةوضوبةضي خؤي و زةَييَ“ :باف بعأْ ،ئةو ثياوة ئيٓطًيعة وةى
َػةْطيَينَ و بة
غيدوضِ ٖاتؤتة ْيَوَإ تانو باضوزؤخي وآلت و زةظةضةنة ٖةي
َهي وآلتةنةي بهيَؿيَتة ئيَطة”.
ٖةَوونةيئَ و قوشبٓيَو بعاْيَ و غبةي بة ٖاغاْي خةي
الياضز زيػا ئةْووغيَ:
“ية تةْيؿيت واييَ ،ةيةى ئةمحةزخإ غةضؤني تايةفةي غةطوةْس ،نابطايةني ضةتة
و ثياونوش بوو ،زاْيؿتبووٖ ،ةضضةْسة بؤ َاضةبطِيين نضةنةي يةطةٍَ نوضِي وايي يةو
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نؤضِةزا ئاَازة بوو ،غةباضةت بة غةفةضةنةي َٔ ًَي ْا ية ثطغياضنطزٕ و َاْةوةّ ية
َهة .ئيٓذا بةو ثةضِي بيَشوضَةتيةوة طوتيَ :اْةوةي ئةو نافطة ييَطة
قةآلي غةضتةثؤي
زةبيَتة ٖؤي ْةٖاَةتي و ضِؤشةضِةؾيي خاْةناْي بةختياضي ية ْاوضةنةزا”.
َئَ وايي ظؤض ؾاْاظي بة باب و باثرياْي خؤيةوة
ئةوغاٖ ،اوضِيَيإ بة الياضز زةي
زةنات ،تؤف وا ْيؿإ بسة ية ئيٓطًػتاْةوة ٖاتووي ية خعَةت ثياويَهي ئاوا ضِةؾيس و
شيط و وآلتجاضيَعي يوضِغتاْسا بي .نابطاي بياْيـ ئةّ ظَاْة بةناض زيَينَ و عةيي خإ
َهي ثؿت ضيا بعأْ تؤ ييَطة بياْيي.
خؤؾشاٍَ زةنات .وايي ثيَي زةَييَ ناضيَو ْةنةي خةي
ضوْهة ظؤضيٓةي زاْيؿتوواْي ْاوضةنة سةظ بةضاضةي ئةوضووثيإ ْانةٕ.
طةؾتياضي ئيٓطًيعي زواي ضةْس ضؤش َاْةوة يةْيَو ٖؤضزووي وايي يةطةٍَ ضةْس
َهي ثاؾاي بةغسا وةضِيَ زةنةويَت .يةْيَو ضِيَسا
نةغيَو ية ٖاوضِيَياْي خؤي بؤ َوي
طؤضِغتاْي يوضِاْي فةيًي زةبيينَ يةغةض ظؤض يةى ية طؤضِةنإ غةضيَهي ْيَطي بةيةبؤظ
زاْسضاوة و ثةيهةي شْاْي ضِةؾجؤف بة غةض نيًَةناْةوة ؾؤضِ بووْةتةوة .ية نؤتاييسا
باغي نةف و ٖةواي خؤؾي َةظْة ضيا و ضووباضي ضةْطوية و غةض غٓووضي يوضِغتاْي
فةيًي و عةضةبػتاْي الّ زةنات و ية ْاوضةنة زةضيَتة زةضيَ.
* * *
باضوٕ زوبوز يةنةّ نةغيَهة غةفةضْاَةنةي خؤي يةغةض يوضِغتإ و خوظغتإ
ْووغيوة .ية زواي نوشضاْي ططيبايسؤف ناضبةزةغتةنةي ضووغية ية تاضإ ،بوو بة
َويَعخاْةي ضووغية ية تاضإ .بة ْووغطاوةناْيسا وا زةضزةنةويَ ية
ناضَةْسي باي
َتةْةتي
ئيٓطًػتإ َيَصووي نةوْاضاي تةواو نطزبيَ ،ئةْساَي ئةدموَةْي غةي
دوططافيايي يةْسةٕ بووة .ضِة ْطة ئةّ ناضةؾي زواي ية خؤ بووْةوةي ناضوباضي ضِاَياضي
نطزبيَت .زواي نؤتايي ٖاتين ؾةضِي ْيَوإ ئيَطإ و ضووغية و ئاؾتبووْةوة و
غةقاَطريي و ٖيَُين ية وآلتسا ،زضةواظةيةى نطايةوة بؤ غةفةضي طةؾتياضاْي بياْي و
ئةويـ غةضزاْي ضةْس ْاوضةيةني ئيَطاْي نطز .بؤويَٓة بة نطَاؾإ و خؤضاغإ و طوضطإ
و ٖةَةزإ و ضةْس ؾويَٓيَهي زيهةؾسا طةضِا .بة ٖؤي ئةوةي ية ظَاْي فاضغيسا تةواو
َهي ئيَطإ ية ٖةَوو نؤضِ و نؤبووْةوةيةنسا بةؾساض بيَت.
ؾاضةظا بوو زةيتواْي يةطةٍَ خةي
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بة وتةي خؤي ظؤض ٖؤطط و تاَةظضؤي زيتين ْيؿتةديَبووٕ و ؾاضغتاْيَيت
َةتي عيالّ ية زةظةضي خوظغتإ
َي ظؤضي زاوة شيَٓطةي زةوي
ٖةخاَةْيؿياْي بووة و ٖةوي
و بةتايبةت ية ْاوضةي بةضثيَواضي بةختياضيسا وةزؤظيَ و ٖةطبةي خؤي خبينَ و بة زةغيت
ثطِ بطةضِيَتةوة بؤ ئةدموَةْي دوططافيايي يةْسةٕ.
َي  1845ظ.زا ية زةوضةي حمةَةز ؾاي ؾاي قادازا ،بة بؤْةي ؾإ و
زوبوز ية غاي
ؾهؤي زيجًؤَاتي ضووغية يةو غةضزةَةزاٖ ،ةضوةٖا ئةو ْاَةيةي ؾا بةخةتي خؤي
ثيَيسا بوو ،ية غؤْطةي ٖةواي غةفةضنطزٕ يةغةضيسا ،ية ضياناْي غٓووضةوة زيَتة خواضيَ
و ئةوغا َةْوضيَطخاْي َوعتةَوزةوية ثؿيت زةططيَت.
ديَي خؤيةتي ثيَـ ئةوةي باغي غةفةضي باضو زوبوز بهةئ ،ضةْس ثةيعيَهُإ ٖةبيَ
يةغةض َوعتةَوزةويةي سانُي يوضِغتإ .بةثيَي ْووغطاوةنةي ظؤضاب ئةَريي،
َةْوضيَطخاْي َةعتةَوزةوية ثياويَهي بةْاوباْطي زةوضةي حمةَةزؾاي قاداض ،يةنيَ
َي  1209ى.ّ.زا ية تفًيؼ يةطةٍَ خؤي
يةو زيالْة بوو وا ئاغا حمةَةزخإ ية غاي
ٖيَٓاي بؤ ئيَطإَ .ةْوضيَطخإ يةيةنةّ ضؤشةوة ية زةضباضي فةتةييؿازا يةنيَ بووة ية
خوادةناْي سةضةخماْة ضاظاوةنةي ئةو نة زامية يةبةض شْإ مجةي ٖاتووة .بة ٖؤي ئةوةي
َطؤيةني شيط و وضزبني بووة يةناضاْسا بؤتة بةضثطغي ناضوباضي ْةضيتة نؤَةآليةتيةنإ.
َةْوضيَطخإ ية ناتي َطزْي فةتةييؿازا فةضَاْطِةواي ضِةؾت بووة و بؤ ديَٓؿني
زياضيهطزْي ثاؾاي نؤضهطزوو اليةْي حمةَةزؾا زةططيَ و بة  2000ضةنساضي خؤيةوة
ثاٍَ زةزا بة ٖؤضزووي حمةَةزؾاوة .ئيرت تانو ئةو ضؤشةي غةضزةْيَتةوة غايةي ثاؾاي
قاداضي يةغةض نةّ ْابيَت .ئةو ثياوة بةئةظَووْة بيَذطة يةوةي فةضَاْطِةواي ئيػفةٖإ
بوو ،زةغةآلتي يوضِغتإ و خوظغتاْيؿي بةزةغتةوة بووة .بة ثيَي ْووغطاوة
َيَصووييةنإ َوعتةَوزةوية زضِْسةتطئ خوْهاضي زةوضةي قاداضةنإ بووة.
َوعتةَوزةوية ،ية ناتيَهسا ضِيَطةي بؤ غةفةضي باضو زوبوز خؤف نطز نة بضيَتة
ْاوضةي بةختياضي ،خؤي يةطةٍَ ٖيَعيَهي غةضباظي و تؤثضياْي ْاوضةي ئيػفةٖإ
غةضزاْي زةظةضةنةي زةنطز .زوبوز بة وضيايي ئةو زةضفةتةي قؤغتةوة و ية ضِيَطةي
َهة و باغي َةيةى و ؾوؾتةض و زظفويةوة خؤي طةياْسة يوضِغتإ.
قةآلي غةض تةثؤي
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ٖةض وةى ية ْووغطاوةنةي زوبوززا ٖاتووة ،ية ضِيَبةْساْي  1840ظ.زا ئةو زةَةي
الياضز يةْيَو بةختياضييةناْسا زةبيَ ،ية زظفويةوة زةضيَتة خوضِةَاوا .غةضةتا الزةزاتة
َي غةطوةْسةناتٔ ية تايةفةي بادةال و زةبيَتة َيواْي سةَةسوغئَ خإ نويَدإ
ضِةمشاي
و زةَطِاغيت ئاوةزاْي و ظؤض بة طةضّ و طوضِي ثيَؿواظيي ييَ زةنطيَت .زوبوز زةَييَ
َاوةيةى ثيَؿرت غةطوةْسإ زةغت زةنةٕ بة ضةتةيي و تاآلْهطزٕ و يةتطغي
َسةيإ بسات.
َةييَهطزْةوة زةضٓة زظفوٍ تانو ظؤضاب خإ زاي
تؤي
زواتط ية ضِيَطةي خؤيةوة زةضيَتة قيالو ؾويَين شياْي ٖؤظي زيَهؤوةْسإ .يةويَوة
زةطاتة ٖؤضزوويي َريظا ضةظاي ْووضيْ ،ويَٓةضي سادي َةال ئةمحةز ،زةغةآلتساضي
خوضِةَاواٖ .ةضوةى زةْووغيَ يةو غةضزةَةزا َةْوضيَطخاْي َوعتةَوزةوية
فةضَاْطِةواي يوضِغتإ بووة و ،سادي َةال ئةمحةز بة فةضَاْي ئةّ خوْهاضة بؤتة
زةغةآلتساضي يوضِغتإ .زوبوز ييَطةزا ظؤض طةيةيي ٖةية ية نطزاض و توْسوتيصيي َريظا
ضةظاي ْووضي و زةْووغيَ :وةخيتَ ئةوإ زةضٔ بؤ الي ،باضإ زةباضيَ ،بؤ ئةوةي
َةنةيَ ،ريظا ضةظاي ْووضي بةو
َيواْةنإ بة دًوبةضطي تةضِوبطِةوة ْةضٓة ْيَو ضِةمشاي
َةنةي
ٖةغتةوة نة ئةواْة بياْي و طآلوٕ ،بة ظَاْي يوضِي فةضَإ زةزات زووض ية ضِةمشاي
َويَعخاْةي ضووغية ئةّ بيَشوضَةتيهطزْةي ظؤض
َبسةْٕ .ويَٓةضي باي
خؤي خيَوةتيإ بؤ ٖةي
ثيَ ْاخؤف زةبيَ و ،بة توْسي بةطصيسا زيَت .زوبوز ييَطةزا بة يؤَة زةْووغيَ:
“ية ضووبة ووضزبووْةوةي نةغطةييَهي ئيَطاْي وةى ئةو َطؤظاْةزا بؤّ زةضنةوت َطؤظ
يةنٔ ئةو دؤضة نةغاْة ئةطةض ظؤض ضِيَع و َطؤزؤغتيي ية خؤي ْيؿإ بسات ،ية خؤيإ
زةضزةضٔ و نةؽ بة ٖيَٓس ْاططٕ ،بةآلّ ئةطةض ية ٖةَبةضياْسا غةضْةوي ْةنةي ئةواْيـ
خاو زةبٓةوة و بة خؤياْسا زةضٓةوة”.
زواي ئةّ تووضِةبووْةَ ،ريظا ضةظاي ْووضي بري زةناتةوة و بؤي زةضزةنةويَ ئةو ديَي
َي
باوةضِي َوعتةَوزةويةية و خيَطا ٖةوٍَ زةزات ثةؾيُاْيي خؤي ْيؿإ بسات و زي
بةزةغت بيَٓيَتةوة .زوبوز ظوو ضِووي خؤؾي ْيؿإ زةزات و بري يةوة زةناتةوة نة زةبيَ
َو ية خاْة خويَ وةضبططيَت.
بؤ زضيَصةزإ بة غةفةضةنةي نةي
طةؾتياضة ضووغييةنة بة باؾي ظاْي َريظا ضةظاي ْووضي ضِيَطةي بيَ َةتطغي بؤ
زةغتٓيؿإ بهات ،ئةوغا ية ضِيَطةي دايسةض و ،زةضيَتة خوضِةَاوا .تانو يةْيَو ضِيَسا
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غةضزاْيَهي سادي َةالئةمحةز زةغةآلتساضي خوضِةَاوا بهاتٖ .ةضوةى ٖةَيؿة ئةو
َسا بووة ْاوضةي بةضثيَواضي ْيَوإ دايسةض و خوضِةَاوا ببيٓيَت .ئةّ ثةية
ٖيوايةي ية زي
ثطِوظةيةؾي بؤ ئةوة بووة ،بةضيةو ٖيض طةضِؤنيَهي ئةوضووثي ئةو ْاوضةيةي ْةثؿهٓيوة.
ثياواْي ظؤضاب خإ زةغةآلتساضي زظفوٍ ،زوبوز ضِةواْة زةنةٕ تانو زةطاتة
َبةضيَهي زيهة تانو بيباتة “َائ ضِؤ”
ئؤضزووةنةي َريظا ضةظا ،يةويَطِا زةيػجيَطْة ٖةواي
بؤالي َةالئةمحةز .يةْيَو ضِيَسا زةطاتة قةآلي ضِةظة ،وةخيت خؤي سوغئَ خاْي واييي
ثؿتهؤ غاظي نطزبوو ،بةآلّ زوبوز ية ضةؾين ناوالؾيَو زةيبيٓيَت .ئةّ طةؾتياضة
ضووغيية ئةّ ضةْس زيَطة زةْووغيَ :ؾاياْي خويَٓسْةوةية:
“ية ْيَعيو قةآلنة ،ضاوّ نةوت بة طؤضِي ياظزة طؤضاْي زيَطنؤوةْسي ،ية ناتي خؤيسا
بة فةضَاْي َريظابعوضطي فةضَاْطِةواي ئةو ناتي يةغةض زظيهطزٕ يةزاض زةزضئَ .بؤ
َهي يةوة بةوالوة ضةتة
َي خةي
ئةوةي زظ و تاآلْضيإ ضيسيهة زةغتسضيَصي ْةنةْة غةض َاي
و طؤضإ واظبيَٓٔ ية ئاناضي زظيَويإ ،ية طويَي ئةو ضِيَطةية زةيآْيَصٕ .ئةطةض وابووبيَنت
َي َطؤظ زةتةظيَٓيَت.
َهوشيية زي
َايف خؤيإ بووة ٖةي طؤضِ ،بةآلّ ئةو نؤَةي
َواغطاوة...طوتيإ ئةو شٕ و
“ ...يةغةض نيًَي ٖةض َةظاضيَو ثةيهةي ئافطةتيَو ٖةي
نض و خوؾهاْةي خؤؾةويػتيَهي خؤيإ يةزةغت زةزةٕ ،بةْيؿاْةي ثطغةباضي ثطضي
َهؤي ئاظيعاْياْسا.
خؤيإ زةضزةٖئَ و زةيسةٕ بةغةض نيًَي طً
 ...بطِوا ْانةّ ية ٖيض ْاَيًهةيةنسا وايًؤنٓاَةيةني يةو ضةؾٓة زٍَ ٖةشيَِٓ
خويَٓسبيَتةوة و ئاوا غةضدمريِانيَؿابيَتِ ،ثيَؿِ واية ئةوة ؾياوتطئ ؾيٓٓاَةية نة
ئافطةتإ زةي ٖؤْٓةوة و َؤضني شْاْةي خؤياْي ييَ زةزةٕ”.
َئَ
زوبوز؛ زواي غةضزاْي قةآلي ضِةظة زةطاتة طوْسي تايةفةيةى ثيَيإ زةي
بؤئيَطنؤةْس ،ضِةْطة ٖةض تايةفةي زيَطنؤةْس بووبيَنت .ييَطةزا باغي َيواْططي ئةوإ زةنات
و سوضَةتي خاْة خويَ ،ضؤٕ ناوضِي بؤ زةنوشيَتةوة و بؤي نطزووة بةنةبا .ؾةو ية
نؤؾي ضِةمشاآلْسا ضؤشي نطزؤتةوة و بةياْي بة ناضِةي بةضر و َةضِ خةبةضي بؤتةوة.
ْووغيويةتي باغي ئةو ؾةوة ْاخؤؾة ٖةض ْانطيَ.
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َةناْي سةغةْوةْسإ ؾةويَ
َي يةيالٕ و ضِةمشاي
ية ظةضزة ثةضِي ضؤشي زوايةزا زةطاتة زؤي
َيواْي شٕ و ؾوويةني طةْر و زايهة ثريةي ئةوإ زةبيَت؛ ئةّ نوضتةيةف يةَةضِ
ئةواْةوة زةْووغيَت:
“نةَرت بيٓيوَة ية خؤضٖةآلتسا نةغيَو يةضةؾين ئةّ زايهة زيؤظإ بيَت زةةةَبةض بة
َةوة زةبيَصّ
نوضِي و وةى ئةوخاتووْة غةباضةت بة َيَطزي بة سوضَةت و خاوةٕ وةفابٔ .ية زي
َةزا تةْاْةت نويَط ٖةغت بة وةفا و ئةويٓساضي ْيَوإ ئةّ غيَ نةغة زةنات...
يةْيَو ئةو َاي
َِ بيَت و بواضي ضووباضةنةّ ْيؿإ بسات ،شْي خاْةخويَ
ضؤشيَو زاواّ ية خاوةٕ َاٍَ نطز يةطةي
بةبيَ َاتٌَ بووٕ ضِاثةضِي و ية َاوةيةني نةَسا ئةغجي ظئ نطز و يةبةض زةضطةي خيَوةتةنة
زةغتةوْةظةض ضاويَػتا ،بة زةغتيَو ٖةوغاضي ئةغح و بةو زةغتةي زيهةي ئاوظةْطي ضِاططت
َئاوايي نطزْسا زايهة ثريةي
تانو َيَطزةنةي غواض بيَت و يةغةض ظئ زاْيؿيَت .يةناتي َاي
ييَِ ثاضِايةوة ئاطاّ ية نوضِةنةي بيَت .وةى ئةوةي بضيَ بؤغةفةضيَهي زووض و ثطَِةتطغي.
َٓياّ ٖةَيؿة زايهإ وةخيتَ دطةضطؤؾةناْيإ ييَيإ زووض زةنةويَتةوة تووؾي ئةّ
زي
َبضين يةضاو
َةضِاونيَية زةبٔ .باوةضِّ واية تةواوي سةظ و ئةويين زْيا يةغةض يةى ٖةي
زي
خؤؾةويػتيي زايو ٖيَؿتا ضةْس ثًة ْعَرتة و ئةويٓيَهي بيَ بةضاْبةضة .ييَطةزا ٖةضئةوةْسة
َيَِ ،تةواوي ئةو وتاْةي غةباضةت بة زظي و دةضزةيي و زضِْسةيي ئةو ْاوضةية
َاوة بً
بيػتبووّ باوةضِّ ثيَي ْةَا و تةبايي و زيؤظاْيي ئةّ خاووخيَعاْة ثةدمةضةيةني ية ضِووْاني و
َيَي ئةوة ؾٓةي َؤغيكايةى بوو ضِؤسي غةوضططتووَي
زؤغتايةتي بةضِووَسا نطزةوة .وةى بً
ؾوؾتةوة و ئؤخصْي زا بة ٖةْاوّ”.
َي
َة زةطاتة زةؾتيَهي ظةْويَطي دايسيَط و ضِةمشاي
باضوٕ زوبوز ،زواي ثةضِيٓةوة يةو زؤي
سةغةْوةْسإ .طوتويةتي ئةو ْاوضةية تانو زةطاتة خوضِةَاوا ثيَؿرت زةغيت ٖيض
طةضِؤنيَهي ويَ ْةنةوتووة و ية ثةضِتووناْسا ْاوي ْةٖاتووة .ية ناتي ثةضِيٓةوة ية ضؤَي
َتوٕ بسات
نةؾهإ تووؾي ضةضَةغةضي و زةضزيػةضي زةبيَت و ٖةوٍَ زةزا غهةي ئاي
َةزةناتٔ ضاظي ْابٔ و زاواي غهةي
بةو زة نةغةي ية ئاوةنة بيجةضِيَٓٓةوة ،بةآلّ بةي
َتووْي ْاظأْ.
غاسةبكطِاْي ييَسةنةٕ ،يةبةضئةوةي ئةوإ ْطخي غهةي ئاي
َي ويَػب وةْسإ و ؾةو يةطةٍَ ثياوَاقووآلٕ و ضيـ
ئيَواضةي ئةو ضِؤشة زةطاتة ضِةمشاي
َهةنة بؤْي طًةيييإ يةزةّ زيَت بؤضي
ضةضَطاْي ئةو طوْسة زازةْيؿيَت .خةي
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طةؾتياضاْي فةضةْطي غةضزاْي ْاوضةنةيإ ْانةٕ .زوبوز ية وةآلَسا زةَييَ :ئيَطة
زةظةضيَهي ثطَِةتطغيية و نوشضاْي غةضوإ ططاْت و غتوإ فوتطيٓط ٖاّ ،بووة ٖؤي
ئةوةي نةؽ ضِوو ْةناتة ْاوضةنة .ثريةثياويَو زةَييَ بؤخؤّ يةناتي نوشضاْي ئةو زوو
ئيٓػاْةزا يةويَ بووّ نة بة فةضَاْي نةيب عةيي خإ نوشضإ .ئةو وخيت بة عايةَي
ئاؾهطا ية زشي ؾا ،ياغي ببوو.
ديَططي يةنةَي ضووغية ضؤشي زوايي زةطاتة ٖؤضزووي سادي َةال ئةمحةز
فةضَاْطِةواي خوضِةَاوا ية ْيَعيو نؤةزةؾت ،ظؤض بةطةضَي ثيَؿواظيي ييَ زةنةٕ.
زةْووغيَ :ثياو بة ويصزاْةوة زإ بةضِاغتيةناْسا بٓيَت ،دطة ية ضةْس داضيَوٖ ،ةضزةّ ضِيَع
َهي زيؤظإ و َيواْططي ئيَطإ زيتووة.
و سوضَةت و ثياوةتيِ ية خةي
باغي ٖؤضزووي َةالئةمحةز زةنات و زةَييَ ،ثةييَو ية غةضباظاْي تةوضيَع ية تايةفةي
زيفإ بة ٖةشَاضي  1200نةؽ خةضيهي خعَةت و ئاَازةباف بووٕ .زةَييَ فةضَاْسةي
ئةو ثةيةي تةوضيَع الويَهي  16غاآلْة و ناتي خؤي بابي ئةو نوضِة يةشيَط غةيواْي
خاوةْؿهؤزا شيا بوو .ضِةخٓةيةى نة ٖيَعي ية غةضباظي ئيَطاْي زةططيَ ئةوةية نة ئةو
نةغاْةي خاوةٕ ثًة و ثايةٕ ئةواْة ْني خاوةْي ئةظَووٕ و ييَٗاتوويي بٔ ،يةنيَ بابي
َرياخوضِ بووة و ئةويسي باثريي ضايضي وٖ ،...ةض بؤية ْيعاَيَهي ضِيَهوثيَهي ْابيٓيَت.
بة وتةي سادي َةال ئةمحةز ،يةوزةوضةيةزا زةغةآلتساضاْي يوضِغتاْي بضووى،
َيإ زةبطزة غةض.
ٖاويٓاْة ية خوضِةَاوا زازةْيؿنت .يإ ية ظؤظإ و ية تةى ضِةوةْسإ غاي
َةغات طةضَئَ و نويَػتاْي نطزووة .ية نؤزةؾت و
ية وةضظي ظغتاْيؿسا يةطةٍَ خيًَ
دايسيَط ٖؤضزوي ْيعاَي زاْاوة و تانو ٖةَيؿة ئاطةزاضي بة غةض نؤضةضاْسا ٖةبيَ.
باضوٕ زوبوز ،زواي ئةوةي ٖؤضزووي ْيعاَي بةديَ زةٖيًََيَ ،ضِةوةيةى ئةغح
َسةططيَ و ضوو زةناتة خوضِةَاوا و بطوديَطز .زوا
وةضزةططيَ و غةز غواض يةطةٍَ خؤي ٖةي
ْيوةضِؤي ئةوضؤشة زةطاتة طوْسي “سةيات غةيب” .ييَطةزا طًةيي زةنات نة ْةيتواْيوة ية
طوْسي سةيات غةيب نة ئاوايي غةيساْة ْإ بؤ غواضةناْي و تفام بؤ ئةغجةناْي
َبةض” و
َي “زي
وةضبططيَت .زواي ئةوةي يةّ غةيساواية زةضيَتة زةضيَ و زةطاتة ؾيو و زؤي
َططتٔ يةْيَو ضِيَسا ،يةيةنةَي ضِةؾةَةزا واتة  6ضِؤش زواي ئةوةي ية زظفوٍ ٖاتؤتة
َعي
زةضيَ زةطاتة خوضِةَاوا.
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َٓيايةوة زةنطيَ بًَيَني
َسةططيَتةوة ،بة زي
غةضةتا يةو ؾاضةزا بةضْووؽ ية بةضزةْووغةنإ ٖةي
َةتطئ بةضْووغي ية بةضزةنة
ئةو نابطاية ية غةفةضْاَةي خؤيسا باؾرتئ و بيَ ٖةي
َو زةغةآلتساضي خوضِةَاوا بة خةتي فاضغي ئةو
َططتووة .بةزاخةوة زواتط َوظةفةضوَوي
ٖةي
َي و ْووغطاوة نوفيةنةي تاضِازةيةى نويَط نطزةوة ،ئيَػتةف بة ظةقي يةبةض ضاوة.
بةضزةي نؤي
َي نويَدايةني خوضِةَاوا َيوإ زةبيَ ،زةَييَ ْاوضاوةنةّ ْةيٗيَٓا
زوبوز ؾةويَ ية َاي
َي نويَدا القِ ضِاْةنيَؿابوو ،يوضِإ وةشووض نةوتٔ و ديَ بؤ
و ٖيَؿتا بة ضاني ية َاي
زاْيؿنت ْةَابوو ،ئةوإ ثطغياضي غةيط و غةَةضةيإ زةنطز و َٓيـ ؾةنةت و َاْسوو
َي خةو بوو .ئةو ثياوة غةباضةت بة خوضِةَاوا زةْووغيَ :ئةو ؾاضة ضواض
ضاوّ ييًَ
َعطةوت و ٖةؾت طةضَاو و ؾويَٓيَهي تايبةت بة دوويةناْي ٖةية و ْيَعيهةي ضٌ تا
ثةدما َاٍَ دوويةنةي تيَسا زةشي .ضِةْطة ئيَػتةف بةغاآلضوواْي خوضِةَاوا يةبرييإ
َهة زةزيتةوة و
َابيَت ٖةض ئةو دوويةناْة بووٕ زةوا و زةضَاْيإ بؤ ئةو خةي
ْةخؤؾةناْيإ ضاى زةنطزْةوة“ ،ضاغتة ؾةقاَي بطوديَطزيإ” ئةّ غةضتا ئةوغةض زوونإ
َتووْضييةوة.
و باظاضِي ئةوإ بوو ،بة زاضتاف و ئاغٓطةض و َػطةض و نوتاٍَ فطؤف و ئاي
ئةوةي ناض و ثيؿةيةني زةظاْي تةْيا دوويةنة بوو ،ئةوإ ٖيض وةخيتَ خةضيهي ناضي
وةضظيَطِي و نؿتوناٍَ ْةزةبووٕ ،نوضز طوتةْي ،دوويإ ْةطوتوة و دووتبةْسة.
ئةّ طةؾتياضة ضووغة بةضاوي خؤي ية قةآلي فةيةنويئةفالى ؾةف قةبعة تؤثي
زيتووة و زةْووغيَ :وةخيتَ حمةَةز ؾا زةغيت طةيؿتة زةغةآلت ،فةضَاْي نطز ٖةضضي
تؤخ ٖةية ية ْاوضةناْسا بيبةٕ و يةتاضإ نؤيإ بهةْةوة ،بةآلّ زةغيت يةو تؤثاْةْةزا،
َٓيا بووٖ .ةضوةى زوبوز زةْووغيَ ٖةض ئةو
ئةو ظؤض ية زؤغتايةتي و وةفازاضيي يوضِإ زي
نيَوةي بةغةض ؾاضةنةي زا زةضِواْي زوو تؤثي ظةضزي يةغةض زابةغرتابوو .ئةو ؾتاْةي ية
َوويَط نطاوٕ ئةواْة بووٕ :زاضغيطاض و غةبيًة ،ضةضَي مسؤضي ئاوي،
خوضِةَاوا زا ئاي
زؤؾاوي ٖةْاض و تطيَ ضِةؾة .ئةواْةف ية باخاتي ْاوضةنة بةضٖةّ ٖاتووٕ .تةْاْةت تا
ئةو غةضزةَةي خؤمشإ ئةّ ؾتاْةيإ ية ْيَعيو ْويَصطةي ْاوةْسي ؾاض زازةْا و زةيإ
فطؤؾت .زواتط زوبوز زةضيَتة بطوديَطز .زيػإ زةْووغيَ :ضةْس ضِيَطةيةى بطوديَطز
َةزا بةفط و بؤضإ ضِيَطةي ضيانإ زةبةغيتَ و
ئةططيَتةوة ،بةآلّ ية وةضظي غةضَا و غؤي
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ناضواْضي و ضِيَبواضإ ْاتوأْ غةض زةضبيَٓٔ .ئةو َةوزايةي يوضِغتإ ية عيَطاقي عةدةّ
َساويَطيَت ،ئةواْةٕ وا بامسإ نطزٕ.
ٖةي
زوبوز ،يةَةوزاي ضِيَطةي خوضِةَاوا تا بطوديَطز ،ؾةويَ ية نؤختةيةني طوْسي ضِةف
ية ْيَوإ وؾهةضِؤزا ضِؤش زةناتةوة و زةَييَ :بةٖؤي ئةوةي ييَطة زاضغتاْي يوضِغتإ نؤتايي
َة وةزةططٕ .ئةو طةضِؤنة يةطةٍَ
َو ية تةثاي
َهي ئةّ بةؾة بؤ غووتةَةْي نةي
زيَت ،خةي
َةزي ْاوضةنة بةْيَو بةفطي ضياناْسا ضِيَطةي بطوديَطز زةططيَتة بةض .ئيَػتة يةو
ٖةؾت بةي
ؾويَٓة يةظؤض ديَ وآلر ية بةفط زةضْاضيَت ،وةخيتَ ية ٖاْيباٍَ زةضِؤْة زةضيَ زةَييَ ئةوةي
ية نتيَباْسا زةخمويَٓسةوة ئيَػتة ية ْيَعيهةوة بة دةغتة ٖةغيت ثيَ زةنةّ .زواي بطِيين
ضِيَطةيةني ظؤض و نةوتٔ و ٖةغتاْةوة يةْيَو بةفطو ضِيَبةْسإ و غةضَازا ،زةطةْة طوْسي
بعٕ ٖةٍ ،و زواي سةغاْةوةٖ ،ةضوةى خؤي زةَييَ بة زيوي زةؾيت غةوظي بطوديَطز و
طوْسةناتٓسا ؾؤضِ زةبٓةوة .ية ْيَعيو ؾاضةنة ضاوي زةنةويَ بة باخاتيَهي ظؤض و زواي
ئةوةي خؤض ية خؤضْؿني ئاوا زةبيَ ،زةطةْة بةض زةضطةي ؾاضي بطوديَطز.
َي َةظْي ؾاضةنة ٖةضضةْسة خإ ظؤضتط ية ٖةَةزإ زازةْيؿيَتَ ،يوإ
ؾةو ية َاي
زةبيَ .ييَطةزا زةَييَ ظؤضي ثيَٓةضوو ٖةضوةى ٖةَيؿة شووضةنةّ ثطِبوو ية ثري و دةسيٌََ،
ؾةنةت و َاْسوو ْاضاض بووّ تانو زضةْطاْيَو طويَ بؤباؽ و زةَةتةقة زيين و
َةظةبييةناْي ئةوإ ؾٌ بهةّ .ئةواْةي ثؿووزإ و سةغاْةوةيإ ييَ تيَهساّ ،ؾةضِة
زةْوونةيإ يةغةض ئةوة بوو زاخؤ َووغا ية ثيَؿرتة يإ ئيرباٖيِ ،ئةّ خاغة يإ ئةو
َي ييَفةنةي َةاليإ بوو ،تا َٔ ية قةويي ئيٓذيًةوة ؾيتَ
خطاو؟ وةى زةَيئَ ئةوإ ٖةوي
بيَصّ .ظؤضي ثيَضوو ٖةتا ضاظيِ نطزٕ :تةوضات زةَييَ ئيرباٖيِ ية عيػا و َووغا
يةثيَؿرتة .يةو نؤضِةزا تةْيا نةغيَو بةقػةنةي َٔ قةْاعةتي نطز و ئةوغا ٖةغتإ و
َيإ بةضزاّ.
غةض و زي
باضوٕ زوبوز ،بةياْي ئةو ضِؤشة غةضةتاي َاْطي ضِةَةظاْة ،ظؤض ضاوةضِوإ زةبيَت ْاْي
بةياْي بسةْيَ ،بةآلّ ثيَي زةَيئَ ئةو َاْطة َاْطي ضِؤشووططتٔ و ثاضيَع و ثةضغتٓة .زةَييَ
َهي ْاوضةنة ية ناتي بةضباْطسا يةنذاض ٖؤططي ْيَططةيةنيَؿإ بووٕ و بةض يةوةي
خةي
زةْطي تؤخ بيَت ٖةض نةغة و ئاَازة َؤزْةي ْيَططةيةي خؤي ية قويي َػتيسا بوو ،تا
َُصٕ.
يةطةٍَ بيػتين زةْطي ططَةنة ،زوونةٍَ و بةضاَةي ئةو َازةية ٖةي
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ئةّ نابطا طةضِؤنة زةْووغيَ بطوديَطز ية دازةي غةضةنيي بؤ ثيَتةخيت ئيَطإ و ؾاضة
َةظْهإ الزةزاٖ ،ةضبؤية طةؾتياضاْي ئةوضووثي نةَرت خؤيإ ييَساوة و يةَةضِ ئةو
َي َةاليةض و ٖةَةزإ بة شيَط
ؾاضةوة ٖيض يإ ْةْووغيوة .بطوديَطزي يةطةٍَ حماي
َةّ زاوةٖ .ةضوةى زةظاْني ٖةباؽ
زةغةآلتي بُٗةمنريظا بطاي فةضَاْطِةوا حمةَةزؾا ية قةي
َي ٖةبووة تةْيا زواْيإ يةطةٍَ حمةَةز ؾا ية زايهيَو بووٕ :يةنيإ
َريظا َٓ 48ساي
بةُٖةٕ َريظا و ئةوي زيهة قاضةَإ َريظاي ْاو بووة .زوبوز زةَييَ ،بةؾةناْي
غيالخؤض ،غةضيةى ،ئاؾٓاخؤض و داثالم ية نؤتاييسا زةطاتة فةضةيسوْٕ ،اوضةي
بطوديَطزة .زةوض وبةضي بطوديَطز ظؤض ئاوةزاْة و زاْيؿتواْيبؿي ٖؤظي بةختياضئ .غةض
دةَي طوْسةناتين زةظةضي بطوديَطز بة َةظٕ و بضوونةوة  386ئاوايية و زاٖاتي
َواض طةمن و
َي ْةغس و  3830خةي
ثاؾاي ئيَطإ يةّ زيَٗاتةْ ،يَعيهةي  50300متةٕ ثووي
دؤيةْ .طخي دؤ يةو غةضزةَةزا يةى متةٕ و طةمن زوو متةٕ ْووغطاوة.
َساض ٖةية و ظؤضيـ بة
ْووغيويةتي ،يةؾاضي بطوديَطز ثيؿةي ضٓيين ضييت طوي
ْاوباْطة بةآلّ ْاطاتة ضييت ئيػفةٖإ .با ئةَةف يةبري ْةنةئ ،نوتاٍَ و ضييت
َُإ ْؿيين
َهي ئيَطاْة ،ية بةؾيَهي ظضؤي َوغً
بطوديَطز بيَذطة يةوةي ثةغٓسي خةي
ئيُجطاتؤضي ضووغية َؿتةضيي بؤ ثةيسا بووة و ثيَؿواظيي ييَ زةنةٕ .ية بطوديَطز ثةدما
َةَةْسي ؾاضةنة.
ناضطةي ضاثي ثاضضةي يؤنةيي ٖةية .ئةواْةف تايبةتٔ بة زاضاو زةوي
بة وتةي طةؾتياضةنة ،دؤآلناْي بطوديَطز ية  60قةواضة ثاضضةي ضٓسضاو و قةواضةيةى
َيات ضِةواْةي خةظاْةي ؾا زةنةْٕ .ةوةزوضواض طوْسي ثطِزاٖاتي تويػطنإ
وةى َاي
َي ضيت.
بةضٖةَٗيَٓةضي يؤنةٕ ،بؤ ضٓيين نوتاي
باضوٕ نًُٓت ئوطػتوؽ زوبوز ،ثيَـ ئةوةي ية بطوديَطز بضيَتة زةضيَ و ضوو بهاتة
َهي
َتاْاوا ،ظؤض بة ثوخيت يةغةض باضوزؤخي دوططافيايي يوضِغتإ و نويتووضي خةي
غوي
ْاوضةنة و شياْي ئةواْي ْووغيوة .ثيَسةضيَت ئةوة يةنةّ طةؾتياضيَو بووبيَت ٖاتبيَتة
ْاوضةنة و يازاؾيت خؤي تؤَاض نطزبيَ .زياضة يةو غةضزةَةزا يوضِغتإ بة بطوديَطز
نؤتايي ٖاتووة و ئةو ؾاضة نةوتؤتة شيَط فةضَاْطِةوايي ٖةَةزاْةوة .بةباوةضِي زوبوز
يوضِغتإ ية ئيَطاْسا ؾاخاويرتة ْةى نوضزغتإ .ئةَةف زةطيَطِيَتةوة بؤ باضوزؤخي
َوةْس و بةؾي نويَػتإ و طةضَيَٓةنةي َةظْة ضيا.
نةؾوٖةواي ْيَوإ ئةي
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بة بؤضووْي ئةو يوضِغتإ ية ٖةض بابةتيَهةوة َةظْرتئ ْاوضةية ،بة بؤْةي ؾاخاوي و
نويَػتاْي بووْييةوة زووض بووة ية زةغةآلتي ْاوةْسي و ٖاونةوؾةْي يةطةٍَ عومساْي و
َهي ْاوضةنة ،بووْةتة ٖؤي ئةوةي فةضَاْطِةواياْي ئيَطإ
بيَذطة يةواْةف ئاظايةتيي خةي
بةؾيَوةيةني زيهة سيػابي يةغةض بهةٕ.
غةباضةت بة خسة و ضِةوؾيت يوضِإ باوةضِي واية ئةواْيـ ٖةضوةى زاضوغيَهاْي خؤيإ
(بةختياضي) خوويةني ضةتةيي و زظيهطزْيإ ٖةية ،بةآلّ ئةوإ وةى بةختياضي طةٍ بة
َُةت بطزْيؿسا ية ضةؾين بةختياضي
ئاؾهطا ضِيَططي و دةضزةيي ْانةٕ .ية ناتي ٖةي
َهي ،ئةوإ بة غواضي و يوضِإ ثيازةٕٖ .ةض بؤية ٖاتوضؤنطزٕ بؤ
َٓانوتٓة غةض خةي
ٖةي
يوضِغتإ ظؤض ثطِ َةتطغيية و يةضاو تةواوي ئيَطإ دياواظيي ٖةية .غةباضةت بة خؤي
َيإ بووّ ٖيض طًة و
زةْووغيَ :ثياو بة ويصزاْةوة قػة بها ،يةو َاوةيةزا يةطةي
بٓاؾتيَهِ يةو يوضِاْة ْييةٖ .ةضضةْسة ئةونةغاْةي يةطةٍَ َٓسا بووٕ ية غيَ ضواض نةؽ
تيَ ْةزةثةضِئ ،ية زةغت ٖيض ٖؤظيَو سوضَةت ْةبيَ ئاظاضّ ْةزيوة .يوضِإ ظؤض َيوإ
ططٕ“ :بةآلّ زةبيَ ئةَةف بًَيَِ ئةو ناتةي َٔ ٖامتة يوضِغتإ ،ئةوإ ضاوةضِيَي ٖاتين
فةضَاْطِةواي طؿتيي واتة َوعتةَوزةوية بووٕ”.
يةَةضِ بري باوةضِ و زئ و َةظةبي يوضِةناْةوة بةٖؤي ئةوةي ظؤض ية ْيَوياْسا ْةبووة،
بة خةغيت بتواْيَ ؾتيَهي ئةوتؤ بٓووغيَتةوةٖ .ةضئةوةي ية ْيَعيهةوة ضي زيتووة
يازاؾيت نطزووة .نة يوضِةنإ ؾاضةظايي ظؤضيإ يةغةض َةظةب و غوْٓةتةناْي ثيَػةَبةض
و ؾيَوةي شياْي عةيي ْيية و ططيٓطيي ثيَٓازةٕ .زابوْةضييت يوضِةنإ زةطيَطِيَتةوة بؤ
َةني و َةضِزاضي و طةضَئَ و نويَػتاْيَ .يوضِإ ظؤض بة ظيت و بعؤظ و تةْاْةت
شياْي خيًَ
َي بةضةو ضِوو زةبٔ .زةَييَ
َُاآلواْة يةطةي
وةخيتَ نةغيَهي بياْي زةبيٓٔ ،ضِوو ٖةي
َهي الزيَهإ ؾةضَيَوٕ ْني و ظؤضيـ قػة ية ضِووٕ .زوبوز،
ؾاضْؿيٓإ يةضاو خةي
َةناْيإ ظؤض بة طةضَي
زةْووغيَ :يوضِإ ٖةض وةخيتَ غةضيبةيةى ضِوو زةناتة ضِةمشاي
َيواْساضي ييَسةنةٕ و بةوثةضِي سوضَةتةوة قةزضي زةططٕ .زواتط زةْووغيَ:
“ضاغتة نة بة زظ و ضةتة ْاو باْطيإ بآلو بؤتةوة ،بةآلّ ئةوْسةي َٔ َيواْي ئةوإ
بووّ بة ضِوويي خؤؾةوة ية تةْيؿت غؤباي طةضّ زايإ زةْاّ و ئةوةي ئةوإ ْيؿإ
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َةَةْسي و شياْي ضِوونةؾي
َٓيإ زةزا ئةو شياْة ضاغتةقيٓةية بوو نة ية ئةوضووثازا زةوي
زضؤظْاْة و خؤ ييَ طؤضِإ زايجؤؾيبوو”.
* * *
بةؾيَو يةو شٕ و ثياواْةي ية وةظاضةتةناْي ئيَطاْسا ناضيإ بةزةغت بووة و ية غةزةي
ْؤظزةي ئيٓطًيعزا خةضيهي طةؾت و غةيطإ بووٕ .بةضٖةَي غةفةضي خؤيإ زواتط ية ضاخ
زاوة و ثةضِتووى خاْةي ديٗاْيإ ثيَ ضِاظاْسؤتةوة .يةوْيَوةزا ديَي خؤيةتي ْاوي َيَطي ؾيٌ
ٖاوشيين غةضٖةْط دوغتني بيَٓني .ية غةضةتاي ضووْة غةض زةغةآلتي ْاغطةزئ ؾا زا،
يةطةٍَ َيَطزةنةي تةواوي ئيَطإ بةغةض زةناتةوةَ .يَطي ؾيٌ ْيَعيهةي  4غاٍَ ية ئيَطإ
َي
زةَيَٓيَتةوة ،زواي ئةوةي زةطةضِيَتةوة بؤ ئيٓطًػتإ باغي غةفةضةنةي خؤي ية غاي
 1856ظ.زا ،ضاخ و بآلو زةناتةوة .ئةو خاتووْة بةغةضدميَهي وضزةوة زةضِواْيَتة زابوْةضيت
َهي ئيَطإ بةطؿيت و ؾيَوةي شيإ و طوظةضاْي ضؤشٖةآلتي ية ْيَعيهةوة
و نويتووضي خةي
َهي ئيَطإ ية ْيَعيهةوة”ٖ .ةض ئةّ
زةخويَٓيَتةوةٖ .ةضبؤية ْاوي نتيَبةنةي زةْيَ “ْةضييت خةي
نتيَبة ية ئيَطإ بةْاوي بريةوةييةناْي ييسي ؾيٌ بة فاضغي ضاخ نطاوة .ية نؤتاييسا
غةضٖةْط ؾيٌ ثةضِاويَعيَهي خػتة غةض ثاؾهؤي نتيَبةنةي خيَعاْي.
َيَطي ؾيٌ يةو تاى و تةضا شْاْة بووة تواْيويةتي خؤ ية ْاغطةزئ ؾاْ ،يَعيو
بهاتةوة .ئةَةف بةٖؤي ئةوةوة بووةَ ،يَطزةنةي ية ْاوةْسي ناضوباضي ضِاَياضي ئيَطاْسا
ؾويَين تايبةتاتي ٖةبووة .نةَةنيَهيـ يةغةض غياغةزي ئيَطإ زواوة .بةتايبةت ية
ْاواخين نتيَبةنةزا ٖةغت زةنةي خيَعاْي يةطةٍَ ئةَري نةبري زشايةتيي ٖةية.
غةضٖةْط ؾيٌ ية زةوضةي حمةَةزؾا و غةضةتاي زةغةآلتي ْاغطةزئ ؾازا ية ئيَطإ
بووةَ .اوةيةني باف بؤ ثؿووزإ زةضِوات و زواتط زةطةضِيَتةوة ئيَطإ .يةّ غةفةضةيسا
َي  1853ية ئيَطإ زةَيَٓيَتةوة .غةضٖةْط
خيَعاْةنةؾي يةطةٍَ خؤي زةٖيَينَ و تا غاي
ؾيٌ زواي ئةوةي زةطةضِيَتةوة بؤ ئيٓطًػتإ ،ية ناضوباضي غةضباظيسا ثًة بةضظةناْي بطِي
َهؿا و ثًةي غةض يةؾهطي بةزةغت ٖيَٓا.
و ٖةي
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َجايةطإ و ئيػفةٖإ
َي َ 1851يَطي ؾٌ ية غةفةضةنةي خؤيسا غةضزاْي طوي
غاي
زةنات .يةو غةفةضةيسا بة نوضتي باغي يوضِغتاْي َةظٕ و يوضِغتاْي بضووى زةنات .ية
غةضةتازا زةْووغيَ:
َطريةنةي
َجايةطإ ،نويَػتاْة زي
َة غةوظةناْي طوي
“يةو ناتةزا طةيؿتيٓة ضيا و زؤي
َهيَهي خاوةٕ ضِةطةظ و ضِةغةْي ئيَطاْي
ْاوضةي يوضِغتإ غةضدمريِانيَؿائ ،ئةّ ؾويَٓة خةي
َهة ضِةؾيس و ضاوْةتطغة ية زةغتبعيَوي و دةضزةييسا تةْاْةت زةغيت
تيَسا زةشي .ئةو خةي
توضنوَاْةناْيإ يةثؿتةوة بةغتووة ،بةآلّ بة بؤْةي ْاتةبايي ْاوخؤ ئةوةي ية ضةتةيي
زةغتيإ زةنةويَت بة ئاغووزةيي ْاخيؤٕ...تةْاْةت ناضيَهيإ نطزووة ْة خؤيإ تيَطوثطِٕ،
ْة زةضوزضاوغيَ ية تطغي ئةوإ شياْي ئاغووزةيإ ٖةية و ٖةَيؿة زةوضوبةض ية تطغي
ئةوإ خةو ية ضاويإ ْانةويَت”.
َيَطي زةْووغيَ :ضةْس نةغيَهي ئةوضووثايي بة تاَةظضؤييةوة ٖاتبووْة ْاوضةنة تا
َةني و ضِةوةْسإ بهةويَ ،بةآلّ ية تطغي طياْي خؤيإ
ية ْيَعيهةوة ضاويإ بة شياْي خيًَ
َاْسوويي ضِيَطة ية دةغتةيإ زةضْةضووبوو و ْةسةغابووْةوة ،طةضِاْةوة بؤ وآلتي خؤيإ.
َهي يوضِغتإ نةوا بٓةضةنةي ئةوإ ناتي خؤي
ٖةضبؤية ْةياْتواْي يةغةض شياْي خةي
َيٓةوةيةى بهةٕ.
غواضضاى و دواَيَطي بةض يةؾهطي خةؾاياضؾا بووٕ ،ضِاظة و ييَهؤي
َيَطي ؾيٌ ية ظَإ زنتؤضيَهي ئةوضووثاييةوة نة ية خعَةت حمةَةز ؾازا بووة
غةباضةت بة يوضِةنإ زةطيَطِيَتةوة:
َيَي زةغت وةؾئَ و بيَ
َهيَهي دواْضاى و ضِةؾيس و خاوةٕ قةآلفةتٔ ،تابً
“ئةواْة خةي
َٔ ،زووض يةشياض و شيطئ ،ئةوْسة ية ٖةشاضيسا زةشئ دًوبةضطي ثةضِثووت و ْإ
ضِوسِ و زي
و ثياظيَو بؤ ئةوإ ٖةظاض نًووض ثاضة و ثووٍَ زةشيَت”
خاتوو َيَطي ؾيٌ باغي ئةفػةضيَو زةنات  20غاٍَ ثيَـ غةفةضي خؤي و
َُإ و بةْاوي
َجايةطإ ،خؤي ية يوضِةناْي بةختياضي نطزؤتة َوغً
َيَطزةنةي بؤطوي
َهةنةزا ديَي خؤي نطزؤتةوة .زةضويَـ عةيي شْيَهي يوضِ
“زةضويَـ عةيي” يةْيَو خةي
زةخواظيَ و زواي َاوةيةى شْة بةختياضي يةغةض ٖيَػرتيَو تةآلم زةزات و يةنػُةنةف
ية َيَطزي زووةَي شْة زةغتيَينَ .ية ظَإ زةضويَـ عةيييةوة ْةختؤنةيةى يةغةض شياْي
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َهة ٖةض ٖةَوويإ َاٍَ بةنو ٍَ و
َهي يوضِغتإ باؽ زةنات و زةَييَ ئةو خةي
خةي
ضِةؾوضِووتٔ ،خواضزْيإ ْاْي ئاضزي بةضِووزاضة و يةغةض دًوبةضطيؿيإ ظؤض وضز بؤتةوة.
* * *
طةؾتياضي ئةّ داضةَإ َػيوضطيهؤيف ضووغية ،ناتي خؤي وةى ْاوبصيواْي ْيَوإ
غٓووضي ئيَطإ ــ عومساْي ٖاتؤتة ئيَطإ و غةضزاْي يوضِغتاْي نطزووة .ئاؾهطاية ية
زةوضةي تةميوضي يةْطةوة ئاشاوةي غةض غٓووضي و نةوؾةْي غاظ بووة و ْةبطِاوةتةوة و
زواتط طةيوةتة قةضةقؤيًٓووةنإ و غةفةوية و ئةفؿاضية و قاداض .ية زةوضةي حمةَةزؾاي
قاداضزا ٖةوَييَهي ظؤض زضا بؤ غاغهطزْةوةي غٓووضةنإ و نؤتاييٗيَٓإ بةّ نيَؿاْة.
َةتي
ٖةضضةْسة ثةميآْاَةيةى واشؤنطا ،بةآلّ ئةّ ؾةضِة زةْسوونة ٖةض زوايي ْةٖات .زةوي
َةتي ئيَطإ و عومساْيسا زةبيين
ضووغية و ئيٓطًيع بؤ ئةوةي بةضشةوةْسي خؤيإ ية زةوي
َييإ ثيَو ٖيَٓا و ْويَٓةضاْي
َهيَؿا و ٖاتٓة َةيسإ .دعاتيَهي ضواضقؤي
َةيإ ٖةي
ناي
ضووغيية و ئيٓطًيع وةى ْاوبصيوإ تيَيسا بةؾساض بووٕ.
ييَطةوة ْاوي ضطيهؤف وةى فةضَاْبةضي ضووغيية ية زاْيؿتٓةنةزا بؤ ْةٖيَؿتين
نيَؿةي ْيَوإ غٓووضي ئيَطإ و عومساْي زيَتة طؤضِيَ .ضطيهؤف ية ئةضتةؾي ضووغيةزا
خاوةٕ ثًةي غةض ٖةْطي بووة ،ظؤضتط بة َػيوضطيهؤف ْاو باْطي زةضنطزووة .ئةو
َي 1848- 52ظ .بة َاوةي ضواض غاٍَ وةى غةضؤني ْاوبصيواْإ ،بؤ
ثياوة ية غاي
َسةبصيَطزضيَت .غةضٖةْط ضطيهؤف بة
زياضنطزْي بةؾي غٓووضي ئيَطإ و عومساْي ٖةي
ياضَةتي ٖاوناضي خؤي َػيوغةَاضؤف خةضيتةي خؤض ئاواي ئيَطإ ئاَازة زةنةٕ ،يةو
َاوةيةزا ئةوةي ية ضِؤشزا زةيبيينَ و ئةيبيػيتَ يازاؾيت زةنات .زواي َطزْةنةي ية
َي  1860ظ.زا ٖاوناضةنةي خؤي واتة غةَاضؤف نؤي زةناتةوة و ضاثي زةنات.
غاي
َي  1305ى .ّ.ئةو يازاؾتاْة ية ظَاْي
وةضطيَطِيَو بةْاوي “ئابهاض َةغيشي” غاي
ضووغيةوة زةناتة فاضغي و بةْاوي (غةياسةتٓاَةي َػيوضطيهؤف) و ثيَؿهيَـ بة
ْاغطةزئ ؾاي زةنات.
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بةثيَي ْووغطاوةنةي ضطيهؤف ،ية ضِيَطةي ئاوي خوضِةَؿاضةوة زةثةضِيَتةوة
طةؾتةنةي بؤ ئيَطإ زةغت ثيَ زةنات و غةفةضةنةي ية خؤضئاواي ئيَطإ واتة ية نطيَٓس
و نطَاؾإ و ظةٖاو و غٓة و َةضيوإ نؤتايي زيَت.
ضطيهؤف ،وةخيتَ زةطاتة بةشي ئيَطإ ية ضِيَطةي ئةٖواظةوة و زيَتة زظفوٍ و بة
َةْططةزا غةضزاْي يوضِغتإ و ْاوضةنة بةطؿيت و خوضِةَاوا و بطوديَطز زةنات .زواتط
َشاوا) ؾاضي ئةْسمييَؿهي ئيَػتة ،ضؤتة ْاوضةي َةْططة و باغي ْاوضةنةي
زةضيَتة (غاي
َةناْيإ ية بٓاضي ضياناْسا غاظ نطزووة و يةْيَو باخةناْسا زةشئ و بة
نطزووة و ضؤٕ َاي
َطيَطِيةوة وةى ؾاضةَيَطوو زووثؿو زيَٓة زةضيَ و ئةوْسةي َاض
ئاغتةّ تاتة بةضزيَو ٖةي
َو ييَ ْاشيتْ .ووغيويةتي ،ية غيَ الوة ضيَطة ٖةية بؤ
يةويَ ٖةية ئةوةْسةي خةي
َةوة بؤ
خوضِةَاوا ،يةنةّ ية تةْيؿت بةْساوي غةَرية ،زووةّ ية ضِيَطةي غيػاضنة نةضةي
خإ ْةغي .غيَيةّ ،ية ْيَوإ ئةّ زواْةزا ضياي ضاووْي يازاؾت نطزووة.
ضطيهؤف يةنةّ ضِيَطة ،واتة ية غةَريةوة غةفةضي خؤي زةغت ثيَسةنات .بة ْيَو
زيَطنؤوةْسإ و ثاثيةناْسا زةطاتة َةظاضطةي ثريؤَةض .غةباضةت بةو ئيُاَعازةية
زةْووغيَ :ظؤض يةوة زةضيَ ئةو ثريةَ ،اضةناْي بة خيَو نطزبيَ و زةغتةَؤي نطزبيَنت،
بةآلّ يوضِةنإ باوةضِيإ واية َاض ٖةضنةغيَو بطةظيَ ،ئةوثرية ضاني زةناتةوة و مشؿيَطي
ثريؤَةض شاضبطِ بووة و بةديَ زةَي َاضياْسا ٖيَٓاوة و شٖةضةنة ئةو نةغةي ْةنوؾتووة.
زواتط زةضيَتة ئاوي ظاٍَ و ضةْس ئةؾهةوتي غةيط و غةَةضة زةبيينَ ية زوْسي نيَوي
نةفهإ و ية طةضِاْةوةزا غةضزاْي ضِةمشاآلْي ٖؤظي يوضِةناْي نطزووة ظؤضي ضيَص ية غةَا
َجةضِنيَي يؤْاْياْي نةوْاضا
َجةضِنيَي ئةوإ وةضططتووة و ئةو غةَانطزْةي بة ٖةي
و ٖةي
زةؾوبةيٓيَت و زةْووغيَ:
“ؾةويَ نطزياْة ٖةضا و ٖةْطةَة و طوضِة و ٖةضايةى غةط غاسةبي خؤي ْةزةْاغي،
ئةّ فةضتةْةيةؾيإ بؤية ْايةوة ئيَُة ضِووت بهةٕ ،بةآلّ ضاوزيَطةناْي ئيَُة ظؤض يةوإ
وضياتط بووٕ”.
ية زيَهةي تافةوة زةضيَتة زةؾيت خوضِةَاوا .زواي نوضتة باغيَو يةغةض َٓاضةي 25
ظةضعي و بةضزةْووغةناْي ئةوؾاضة و ثامشاوةي ناوية نؤْإ ،زةطاتة خوضِةَاوا.
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غةضدةَي ٖؤظي يوضِإ  60تايةفة زةْووغيَ و زةَييَ ،ضةْطيإ بؤ زةغتوةؾيَين
دةضزةيي ْاوباْطي خؤيإ ٖةيةْ .او برياْوةْس و بادويوةْس ،وةى بةْاوباْطرتئ تايةفة
زيَٓيَت .زةَييَ ئةواْة ية ٖؤظي ثةضواْةوةْس و بادةالٕ وةْسٕ .ظؤض بةوضزي باغي
زوشَٓايةتي ْيَوإ تايةفةي باآلططيَوة و عةَةية و غةضدةَي تايةفةي زيفإ زةنات.
بةوتةي َػيوضطيهؤف ،يةو غةضزةَةزا ئةضزةؾيَط َريظا ْؤيةّ نوضِي ٖةباؽ َريظا،
َاَي ْاغطةزئ ؾا فةضَاْطِةواي يوضِغتإ زةبيَت ،بةآلّ زةغةآلتساضي ضاغتةقيٓة
نةغيَو بووة بةْاوي غًيَُإ خإ .ئةو ؾويَٓةف ٖاويٓٗةةواضي برياْوةْس و
بادويوةْسةناتٔ بووة ية بانووضي خوضِةَاوازا .ئةو غةضباظة ضةنساضاْةي ية خوضِةَاوا زا
َي نطِةطا ٖؤضزوويإ ييَساوة و ية قةآلي ؾاض يإ
بووٕ  10000نةؽ بووٕ و ية زؤي
فةيةنويئةفالى زوو عةضِابة تؤخ زاَةظضاوةٖ .ةضوةى زةْووغيَ َاوةيةى ثيَؿرت تايةفةي
ضٓطي طةضَاوي ؾاضيإ ويَطإ نطزووة.
ضطيهؤف ،زواي ئةوة ضِيَطةي بطوديَطز زةططيَتة بةض و ية ْيو فطغةخي ؾاض زةطاتة
ٖؤضزوويي ئةضزةؾري َريظا ،تا ضاوي بة ؾاظازة بهةويَت .يةْيَو خيَوةتةناْسا خيَوةتي
خاوةْؿهؤ زةبيينَ ،بةآلّ خيَوةتي غةضباظةنإ ظؤض بة ؾجطِيَوي ٖةضيةنةي يةاليةى .بة
ثيَي ْووغيين ئةو طةضِؤنة ضووغية ٖؤي ٖاتين ؾاظازة بؤ زةظةضي يوضِغتإ ئةوة بووة،
َعابيسئ خإ غةضؤى ٖؤظي يرباْوةْس بطانةي خؤي
نة َاوةيةى ثيَـ ضووْي ئةو ظةيٓةي
َةتي زةنات ،تا ضاو تطغيَين بهةٕ و
بة ْاوي سوغئَ خإ زةططيَ و ضِازةغيت ٖيَعي زةوي
سوغئَ خإ طوْسةناتين زةوضوبةضي بطوديَطز تاآلٕ زةنات ،ئةواْيـ ية ْاناوزا
َة غةْسْةوةي سوغئَ خإ ئةزةٕ
َسةنوتٓة غةضي و زةيططٕ .ثيَٓػةز يوضِي ئاظا بؤ تؤي
ٖةي
َعابيسيٓسا ،بةآلّ ئةويـ نوضِاْة بؤي زةضزةضيَ و ئةوةي بةديَي زةٖيًََيَت
بةغةض ظةوْةي
َبةضيَو ضِووت زةنةٕ.
زةغت يوضِإ زةنةويَٖ .ةض ئةو زةغتةية َاوةيةى زواتط ٖةواي
ئيَػتةف ئةضزةؾيَط َريظا  700غةضباظ و زووعةضِابة تؤثي بؤ تةَبيَهطزْي ئةو تاآلٕ
ضياْة .ئةضزةؾيَطَريظا بة ضطيهؤف زةَييَ :ناتي خؤي ؾاضي خوضِةَاوا نةغيَو غاظي
نطزووة بةْاوي “خوضِةَؿا” ٖةْسيَهيـ زةَيئَ ثؿرت ئيَطة ظةضياضة بووة و وةخيتَ
وؾهاوي ٖاتووة بؤتة زةؾتيَهي ظةْويَط و غةوظةآلْي .ئةو ثياوة ضووغيية ية ضِيَطةي
َةناْي مسايٌ خاْي نطزووةٖ .ةض ئةو ثياوةي ثيَٓػةز
بطوديَطزةوة غةضزاْي ضِةمشاي
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َعابسئ ،تانو غاَاْةنةي تاآلٕ بهةٕ.
ضةنساضي يوضِي بة طص َاَيسانطز واتة ظةيٓةي
يةويَ بة ضطيهؤف زةَييَ زةَةويَ ئةو زاضاييةي زةغتِ بة غةضزا ططتووة غةض يةبةضي
ثيَؿهيَـ بة ؾاظازة ئةضزةؾيَطي بهةّ ،تانو ية غايةي ؾاٖاْةي ظؤضتط بةٖطةَةْس بيَت.
ئةَةف زةغةمليَٓيَت نة ٖؤظي برياوةْس و بادويوةْس ٖةضضةْسة ية تايةفةي باآلططيوةْني،
َٓانةٕ و ٖاوثةميأْ.
بةآلّ خعَٔ و ية خيَط و ؾةضِي يةنسيسا ثؿت ٖةي
َهي بطوديَطز و ؾيو
ضطيهؤف ،بة ضِيَطةي “ٖؤضو”زا زةطاتة ٖةوضاظةنإ و زةطاتة َوي
َي غيالخؤض .ييَطةوة زةَييَ ئاوايي ظؤضة و بةٖةض اليةنسا بطِواْي باخاتة و ؾاض
و زؤي
نةوتؤتة ئاَيَعي باخةناْةوة:
َهةوتووة و ضةْس ناْياويَو نةوتؤتة ْاوةْسي
“بطوديَطز ية زةؾتيَهي بةضيٓسا ٖةي
ؾاضةنةوة .زةغةآلتساضي بطوديَطز نوضِيَصطةيةني سةوت غاآلْةية بةْاوي دةاليةزئ
َريظا ،نوضِي خاًْةض َريظا َاَي ؾاية .زيسةْي ئةَريظازةّ نطزَ ،ريظا ظةيٓةٍَ عابيسئ
خإ يةية و وةظيطي ئةَريظازة ية تةْيؿيت زاْيؿتبوو ...ظةيٓةيعابيسئ ية تةضخإ
ٖاتؤتة زيٓا و ظَاْي ضووغي ظؤض بةباؾي زةظاْيَت”.
َػيو ضطيهؤف ،زواي ضةْس ضِؤش َاْةوة ية بطوديَطز ية ضِيَطةي غاضيٓضة وة زةضيَتة
َهي يوضِغتإ زةضيَتة زةضيَ.
َجايةطإ و بةويَسا غةضزاْي ئيػفةٖإ زةنات و ية َوي
طوي
* * *
ية زةوضةي ثةدما غاٍَ فةضَاْطِةوايي ْاغطةزئ ؾازا ،ئةو َاوة ظؤضة تا ضِازةيةى واي
نطز ٖيَُٓييةني ٖةضضةْسة نةَيـ ،باٍَ بةغةض وآلتسا بهيَؿيَت و ٖاوناتي ثةضةغةْسْي
زةغةآلتي ثازؾايي ،بووة ٖؤي بووشاْةوةي ناضوباضي باظضطاْي و فةضٖةْطي ئةوضووثاييإ
ية ئيَطإ ،ئةوة واي نطز نةف و ٖةواي ثيَؿرت بطِةويَتةوة و طةؾتياضيَهي ظؤض ضوو بهةْة
وآلتي ئيَطإ .يةنيَ يةو نةغاْةي نة ييَطةزا باغي زةنةئ “يانوب ئيسواضز ثوالى”ي
َهي بوٖةَة .يةو غةضزةَةزا ثوالى غةضزاْي ئيَطاْي نطزووة ،بوٖةّ بةؾيَو بووة ية
خةي
َي  1818ية
َهي ئوتطيـ ،بةآلّ ئيَػتة يهيَٓطاوة بة ضيَهؤغًؤظانياوة .ثوالى غاي
َوي
َي  1851ظٖ ،اتؤتة ئيَطإ و زة غاٍَ َاوةتةوة.
زايو بووة و  73غاٍَ شياوة .غاي
َاوةيةنيـ ثعيؿهي ْاغطةزئ ؾا بووة .يةو َاوةيةزا نة ية ئيَطإ شياوة ية ثيؿةنةي
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خؤيسا نؤَةَييَو قوتابيي ثةضوةضزة نطزووة .ظؤض بابةتي يةغةض ثعؾهي ْووغيوة ،زواتط
قوتابييةناْي تةضدوَةيإ نطزووة و نتيَبداْةي ئيَطاْيإ ثيَ ضِاظاوةتط نطزووة.
َاْةوةي ظؤضي ثوالى ية ئيَطإ و ثيَؿيٓةي ئةو ية بواضي زنتؤضي يإ ٖةضوةى خؤي
زةيطوت زةضَاْػاظيسا ،بووة ٖؤي ئةوةي ية طةؾتٓاَةنةيسا ظاْياضييةني باف
غةباضةت بة ْةخؤؾييةنإ و ؾيَوةي ضاضةغةضنطزْيإ ،بةتايبةت ْةخؤؾيٓة طريةوةنإ،
بةٖطةيةني باف بة خويَٓسناضاْي ئةو غةضزةَة ببةخؿيَت و نتيَبةنةي بة شيإ و
َةَةْستط بهات.
زابوْةضيت و خواضزْةناْي ئيَطاْي زةوي
نةيهاوؽ دةٖاْساضي وةضطيَطِي غةفةضْاَةي ثوالى ،بة ثؿتبةغنت بة ضِؤشْاَةي
َي  1274ى.ّ.زا ،تؤوي
ضووزاوةناْي غةضزةّ زةَييَ :زنتؤض ثوالى بؤ يةنةّ داض ية غاي
ضةوةْسةضي قةْسي ٖيَٓاية ئيَطإ .زةغيت نطز بة ثةضةثيَسإ و طةؾة ثيَساْي ئةّ ضِووةنة.
ثوالى زواي زةغاٍَ َاْةوة ية ئيَطإ ،ئةّ وآلتة بةديَ زةٖيًََيَ و بيػت غاٍَ زواتط
َوةْس ظؤض بةبطِؾتاْة خةضيهي
زةطةضِيَتةوة .يةّ غةفةضةي زواييةزا ية ْاوضةي ئةي
َيٓةوة و ؾيهاضي ْاوضةنة زةبيَت .ية زواييةزا زةضيَتة وييَةٕ و زةبيَتة َاَؤغتاي
ييَهؤي
ظَاْي فاضغي .ئةو َطؤظة ئيٓػاْسؤغتة ْووغطاوةناْي خؤي بةْاوي “غةفةضْاَةي
َُاْي بآلو زةناتةوة.
ثوالى” (ئيَطإ و ئيَطاْيإ) ،بةظَاْي ئةي
ئاَاشةي ثوالى يةَةضِ يوضِغتإ ،ثوخت و بةثيَعة .ئةو طةٍ و ٖؤظةناْي ئيَطإ بة 18
زةغتة زابةف زةنات ،غةضةتا باغي ئةو نةغاْة زةنات بؤ يةنةّ داض ية خاني ئيَطاْسا
شياوٕ .واتة فاؽ و َازةناتٔ ،طاوضةناْي يةظضِ و نطَإ وةى منووْةي فاضغإ
َةني
زةٖيَٓيَتةوة .زةَييَ يوضِ و يةى ية فاغإ ظؤض ْيَعيهٔ .ية قػةنطزٕ و ئاخاظتين خيًَ
و ضِةوةْسي ْةشاز ئيَطاْي ،يوضِ و بةختياضي بة منووْة زةٖيَٓيَتةوة .ئةوغا ئاَاشة زةناتة
َبةغتهطاْي خاْةناْي يوضِ و بةختياضي و زةْووغيَٖ :ؤي ويَطاْي سةؾاضطةناْي
غةض قؤي
ئةوإ ظؤضبووْي زاٖات و غاَاْي ْاوضةنةية.
غةباضةت بةبيَ غةٍ و غةؾي ئةوإ يةَةضِ َاْطي َوسةضِةّ و بيَعاضييإ ية يةظيس
زةْووغيَ:
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“ية ظؤض ؾويَين يوضِغتإ نة ٖيَؿتا َصي شياضي وةغةض ْةنؿاوة ،وةى ئةوةي ؾيت
غةيط و غةَةضة ضووبسات واية .ئةو نةغاْةي يةو ضِؤشةزا زةوضي يةظيسيإ زةطيَطِا
تةَاؾاضيةناْيـ ٖيَٓسةيإ ييَ بيَعاض زةبووٕٖ ،ةض ئةوةْسة بوو ْةيإ زةنوؾنت“ .
* * *
ئيَػتةف ديَي خؤيةتي ضاويَو خبؿيَٓني بةغةض ئةوغةفةضْاَاْةزا نةوا غةباضةت بة
ئيَطإ ْووغطاوٕ .ظؤضيةى بةؾيَهي ظؤضي ئةّ غةفةضْاَاْة ؾياوي غةضدمٔ .يةغةضوويي
ٖةَووياْةوة باف واية ْاوي ْاغطةزئ ؾا بيَٓني .وةى يةنةّ ثاؾاي ئيَطإ ،غةفةضي
نطزووة بؤ ئةوضووثا يإ ٖةضوةى خؤي زةيطوت ،وآلتي فةضةْط .ظؤضي سةظ ية
َةتي بة نةيفي خؤي خةضدي نطزووة ،وةى زةَيئَ
غةفةضنطزٕ ٖةبووة و ية خةظاْةي زةوي
طويًة و زةضَاْي بايعاغا ؾةم ية نةْسةآلْي .بةبؤْةي ئةو غةفةضاْةوة ناْةناْي ئيَطإ
َٔ و داْتاي
َؤْياييعّ نطزةوة ٖةضز و بةضزي ئيَطإ بهؤي
نطزة باضَتة و ضِيَطةي بؤ نؤي
خؤيإ ية طةوٖةضي ئيَطإ بئاخٓٔ.
ؾاي قاداض بيَذطة ية غةفةضي فةضةْط ،بة ْاوضةناْي ئيَطاْسا طةضِا ،تانو ية
َٓيا بيَت و ضيَص وةضبططيَت
َهي ضِةف و ضِووت زي
ًَهةضبووٕ و ثيًَُبووْي ضِةعيةت و خةي
ية غةيط و غةياسةتي خؤي .باغي ئةو غةفةضاْةي خؤي ْووغيوةتةوة و وةى غةفةضيَو
بةْاوضةي عيَطاقي عةدةَسا يإ غةضزاْي زةظةضي ْاوةْسي ئيَطإ .غةفةضي ئةو بؤ
ْاوضةي عيَطاقي عةدةّ  97ضِؤشي نيَؿاوة .ويَ زةضيَت ئةو نتيَبة ئاخطئ
غةفةضْاَةيةى بيَت نة ْووغيويةتي و ظؤضتط باغي باضوزؤخي دوططافيايي و زةغةآلتي
خؤي و ئةو ْاوزاضاْةي ية ْيَعيو و زووضةوة ٖاتووْةتة ثيَؿواظي و ضاوي ثيَيإ نةوتووة.
ْاغطةزئ ؾا ،بة ضِيَطةي زياضيهطاوزا بة غواضي فةيتووْي ثاؾايي يةطةٍَ 10000
َي  1309ى .ّ.ية زاضوخلةالفةي
نةؽ و  250نةؽ ية شْاْي سةضةخماْةزا غاي
عةؾطةتاوا وةضِيَ زةنةويَت و ،ضِيَطةي ؾيَذ عةبسويعةظيِ زةططيَتة بةض و زةضيَتة
َتاْاوا ،بطوديَطز و زةوضوبةضي و
نةٖطيَعى .سةغةْاوا ،قوّ ،زييذإ ،حمةيالت ،غوي
ْةٖاوةْس ،تووغطنإ ،فةضاٖإ ،ئاؾتيإ و غاوة و ضوبات نةضيِ و زواتط زةطةضِيَتةوة بؤ
تاضإ.
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شَاضةي ئةو ئةغجاْةي يةو قةتاضةزا بووٕ ،بيَذطة ية بةضظةوآلرْ ،يَعيهةي 4000
غةض ْووغطاوة .ضِيَهدةضي بةضْاَةي غةفةض بؤ ؾاضةنإ بةّ ؾيَوةية بووة ،ية ضِؤشي
يةنةَسا باضخاْةي ؾا طةيؿتؤتة ؾويَين َةبةغت .ضِؤشي زووةّ خوادةناْي سةضةخماْةي
َو ،ية زةضواظةي ؾاض
ثاؾا يةطةٍَ ْؤنةضة تيَآلبةزةغتةنإ بؤ زووضخػتٓةوةي خةي
َسا .غيَيةّ ضِؤش
زةضووْة شووضيَ و بة غةز فةيتووْةوة ية ؾويَين زياضيهطاو خيَوةتيإ ٖةي
ثؿتُيَطي ؾاٖاْة يةطةٍَ ضةْس ٖةظاض ثاضيَعةضَ ،ريغةظةب بة قةآلفةتيَهي تطغيَٓةضةوة
يةؾاْي ضةخ و زةغةآلتساضي ْاوضةنة ية زةغتة ضاغت و َةظْة َريإ يةضةْس غةز
َةتطيي خاوةْؿهؤ زةٖاتٓة ثيَؿيَ و ،تةؾطيفي َوباضةنيإ زةٖاتٓة ْيَو ؾاض .ئةَةف
َي زةيووؾيَت.
ضووٕ و ئاؾهطاية ئةّ ٖةظاضةظيًةية ضوو بهاتة زةضياي عوَاْيـٖ ،ةي
َتاْاوا يإ ئةضاني ،ئيَػتة زواي زة ضِؤش
طةيؤ ،ؾاي قاداض زواي وةضِيَ نةوتٔ ية غوي
َي  1309ى .ّ.ية ضِيَطةي غةضدمة و طوْسي
غةيطوغةفةض ،ضِؤشي ؾةممة  22ظةيكعسةي غاي
َهي عيَطام
َيَ زوايني َوي
َيَت .ية ظاييإ نة ثيَي زةي
ظاييإ بةضةو بطوديَطز زةدووي
سةنيُوملةَاييو زةغةآلتساضي عيَطام ئيعٕ زةزات بطةضِيَتةوة .يةو زةوضةيةزا ئةَريخاْي
غةضزاض فةضَاْطِةواي بطوديَطز و يوضِغتإ بووة ؾةويَ ٖؤضزوو ية زةوضوبةضي خوَاضخإ يإ
غةضدمة خةضيهي ثؿووزإ زةبيَت ،ئةَريخاْي غةضزاض ية بطوديَطزةوة زةضيَتة خعَةتي ؾا،
يةويَ ئيعْي طةضِاْةوة زةخواظيَت تانو يةؾاض َيواْساضي ييَ بهات .ؾا سةظ زةنات َاوةيةى
َبُصيَ و ضي زةضز و بةآلية ية خؤي
ية غةضدمة وةَيَينَ و ٖةواي غاظطاضي ئةّ ْاوضةية ٖةي
َيَ قةت ٖةواي ئاوا ية تاضإ زةغت ْانةويَت.
زووض خباتةوة .زةي
زواي يةى زووضِؤش سةغاْةوةٖ ،ؤضزووةنةي ؾا ضووزة ناتة بطوديَطز .بةؾي
سةضةَػةضا بةياْي ضِازةطويَعٕ و خاوةْؿهؤ زواي ْاْي ْيوةضِؤ زةطاتة ؾاض .ية َةوزاي
ضِيَطةزا ٖةضضييةى زةبيينَ ية ئاوةزاْي و غةوظةآلْي و بار و بيَػتإ ثيَي دوإ زةبيَت و
سةظي ثيَسةنات .زةْووغيَ:
“يةوالي ططزةنةوة زةغتةي غواضإ ضيعيإ بةغتبوو ،غواضاْي َري و بةطًةضإ بة
َتإ و
َةبةطإ ٖةَوو زةغتةوْةظةض ،بةضِيَع ئةَيٓووغوي
دويَ و ،غةضزاض و خإ و قوي
غةزضي ئةععةّ و...طؿتيي يةو ؾاْةوؾاْي خاوةْؿهؤ ئاضاّ زةضِؤيؿنت...زةغتةيةى ية
ثيَؿةوة و ضيٓيَو ية زواوة بة ضيع زةٖاتٔ .غواضاْي برياْوةْسي و غةطوةْسي زةظةضي
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يوضِغتإ ظؤضيٓةيإ ضةني َاضتيٓيإ بة ؾاْةوة بوو ،بةآلّ نةواي ؾؤضِيإ زةبةضزا بوو...
يةغةض ططزي ؾاضي بطوديَطز و غيالخؤضي غةضووٖ...ةَوو ديَيةى بةزةضةوة
بوو...وةخيتَ ية ؾاض ْيَعيو بوويٓةوة ،وضز و زضؾت ٖاتبووْة ثيَؿواظّ يةبةضئةوةي
ْةياْسةتواْي ية فةيتووْةنةزا مببيٓٔ غواضي ئةغح بووّ...ظياتط ية  40000نةغِ
وةبةضضاو ٖات ...ئةَريخاْي غةضزاض ضةْس نؤؾو و نةشاوةي ؾاٖاْةي يةغةض ضِيَطة بؤ
ضِاظاْسبووَةوة .ضِووّ نطزة ؾاْي خؤضئاواي ؾاض بؤ الي باخي ضِةمحةتي حمةَةز تةقي
َريظاي سيػاَوغةيتةْة نوضِي فةتةييؿا و ،يةويَ ديَيإ بؤ ئاَازة نطزبووّ...
َسابوو ...زواتط ضووَة غةضزاْي عةَاضةت
خيَوةتةنةي َٓيإ ية ْيَوةضِاغيت باخةنة ٖةي
و ٖؤزةناتين سةضةخماْةّ بةغةض نطزةوة ...ضِؤشي زوايي فةضَامناْسا خيَوةتي ظةضِي
َيإ زا و ْاْي ْيوةضِؤَإ يةويَ
َةظْيإ بطز يةشيَط زاضضٓاضةناْسا ية ْيَعيو زةضواظة ٖةي
َتإ َةييذةى يةويَ بووٕ”.
َتإ و عةظيعغوي
خواضز .بةضِيَع ئةَني غوي
ْاغطةزئ ؾا ،ييَطةزا باغي غيَ زةغتة ية خإ و ئاغاوات و َاَؤغتاياْي ئايين ؾاضي
َآل
بطوديَطز زةنات .باغي ظاْاياْي بطوديَطز زةنات و بةوضزي ْاوي سادي َريظا ٖةيبةتوي
نوضِي َةظْي ضِةمحةتي سادي َريظا َةمحووز زةٖيَٓيَت .ئةو ثياوة ضةْس غاٍَ ثيَـ غةفةضي
ْاغطةزئ ؾا ،بؤ عيَطاقي عةدةّ ،يةطةٍَ غةفةضي (ظٌ ايػطإ) ،نوضِةَةظْي ْاغطةزئ ؾا
و زةغةآلتساضي ئيػفةٖإ و يوضِغتإ ية ْيَوؾاضي بطوديَطزةوة بة زةٖؤٍَ و ظوضِْاوة ْاضِةظايي
خؤي زةضبطِيَ ،ئةويـ ية ثةضِةناْي زواتطي ية بريةوةضييةناْيسا زةخيويَٓيٓةوة .ية ظاْاياْي
خوضِةَاواْ ،اوي سادي ئاغا نوضِي ضِةمحةتي ئاغا غةزضةزئَ ،ةال ئةمحةزي ؾيَذ غةالّ
زةٖيَٓيَت .زواتط ية يازاؾيت ضِؤشاْةيسا ئةيٓووغيَت:
“ئةَطِؤنةف ية ٖؤزةي خؤَاْسا ْةٖاتيٓة زةضيَ ،ضوْهة ؾاظازةناتٔ و َةظٕ
ثياواْي بطوديَطز و غةضزاضاْي يوضِ و بةختياضي زيَٓة غةضزامنإ...زواي فطاوئَ خإ و
ئاغاناْي يوضِ يةطةٍَ تومشاآلٕ ٖاتٓة خعَةمت .يةْيَو ئةواْسا نوضِيَهي دواْضاني ضِةؾيس و
خاوةٕ دةَاٍَ بة ضِزيَٓيَهي زضيَصةوة ٖاتبووة زيسةْيِْ ،اوي غةيس َيَةزي خإ ية
وةداخعازةناتٔ بوو .زواتط خاْةناْي طوزةضظي ية تؤضةَةي نةضيِ خإ ،ضاويإ ثيَِ
َيإ نةومتة طف و يفت ...ضووَة غةيطي ناْي
نةوت .ضةْسيَو بةطةضَي يةطً
َهي
وةْةوؾة...ضاوّ بة طوْسي طؤؾة نةوت ...غةضزاْي طوْسي ظضؾهةّ نطز ،خةي
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طوْسةنة ٖؤظيَهي دياواظٕ ،ئةواْة ثيَو ٖاتةيةنٔ ية قةضةز و غٓةيي و يوضِ و نوضز.
َساضئ و َاغت و ضِؤٕ بةضٖةّ زةٖيَٓٔ”...
دًوبةضطي ْاَؤيإ زةبةضزاية و خةضيهي ئاشةي
ْاغطةزئ ؾا ،ية زضيَصةي ْووغيٓةنةيسا ْاوي ئةو ؾاظازة و وةظيط و ئةَري و ئاغا و
ْؤنةضاْة زةٖيَينَ نة ية بطوديَطزةوة زاْي بةياْي ضاوي ثيَيإ نةوتووة ،ية غيَ الثةضِةزا
يازاؾيت نطزووة .بؤ منووْة ْاوي تةواوي خاْةناْي ٖؤظي يوضِاْي ٖيَٓاوة ،غةطوةْس،
سةغةْوةْس نةخوييوةْس ،ثاثي ،ناناوةْس ،برياْوةْس ،غواضةناْي بةختياضي و بطوديَطز و
طوزةضظي و تادط و باظضطاْي ئيػفةٖإ و ناؾإ و زظفوٍ و زةغتةي ضيتهةضإ .باغي
ٖاتين غواضاْي ياضئةمحةزي نطزووة بة غةضؤنايةتيي سةيسةضخاْي غةضٖةْط نة زواتط
ثًةي غةضتيجي وةضططت ،يةنيَهة ية نوضِةناْي ساز ئةمحةزخاْي ياضئةمحةزي .ظؤضيـ
بةوضزي باغي ئةو ٖؤظة زةنات و بة ْاوزاض و غواضضاى ْاويإ زةْووغيَت:
“ غاعةزةوية غةضزاضي ٖيَعي عيَطام ،سادي ئةمحةزخإ ياضئةمحةزي ضاالْضوالْي
ثياويَهي ضواضؾاْة ٖات و ضاوّ ثيَي نةوت .زةبيَ يةطةٍَ غةز غواضي خؤي بضيَتة
ئةغتةضاوا...ئيعْي خواغت و بةضةو ئةغتةضاوا نةوتة ضِيَ”....
ضِؤشيَ زواتط زةضيَتة ظؤضاب و ْايي .يةغةض ططزةنة ،زةؾيت غيالخؤضي غةضيَ و بة
وتةي خؤي غةزإ طوْس و ئاوايي و ؾاضةزيَي ئوؾرتْيإ زةبيٓيَتْ .اوي ئةّ طوْساْة
غةضٖةْط يوتف عةييدإ فةضَاْسةي ٖيَعي غيالخؤض نة يةخعَةت ؾازا زةبيَت و
ؾاضةظاي ْاوضةنةية و زوو زاْطي طوْسي ْايي ،ةي خؤيةتي ،بة ثاؾاي زةَييَت و ية
زضيَصةزا زةْووغيَ:
َبصاضز.
“ٖاتيٓة غةض ئاوي ْايي ...ية تةْيؿت ضووباضةنة ؾويَٓيَهي بامشإ ٖةي
ئةَطَإ نطز غةيواْيَو ٖةٍَ بسةٕ و ْاْي ْيوةضِؤَإ خواضز...ضِيَطةيةى ييَطةوة زةضيَتة
خاوة و ئةيؿتةضي يوضِغتإ”.
َتاْي
ؾا ،بؤ بةياْي زةضيَتة نوييسةض .ثيَـ ئةوةي بهةويَتة ضِيَ ،ئيعٕ زةزا ئةَني غوي
غةزضي ئةععةّ ضاوي ثيَي بهةويَت:
“ٖاتة خعَةمت ،زاْيؿت و فةضَايؿتِ فطَوو ضِاغجاضزةناتين خؤّ بةطويَسازا ...ضةْس
ظاْايةى ضوخػةزي ضاو ثيَهةوتٓيإ وةضططت ،بةضِيَع سادياغا ٖاؾِ يةطةٍَ زاض و
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زةغتةنةي ،بةضِيَع ئاغا غةي باقط ثيَـ ْويَصي تاظةي ؾاضي خوضِةَاوا ،وةناظيَهي
ْكيَُبةْس و باآلثؤؾيَهُإ بةزياضي ثيَسا”...
َة
ٖةضوةى زةَييَ زواي غةضزاْي غةضاوي نوييسيَط و زيتين زوو ضٓاضي  1300غاي
زةطةضِيَتةوة بطوديَطز .ية زواضضِؤشزا ضاوي بة َعطةوتي ؾا زةنةويَ و زةْووغيَ ية
زةوضةي خاوةْؿهؤ فةتةييؿازا بةضزي بٓاخةي زاْسضاوة .بةٖؤي ئةوةي ثيَويػيت بة
َيات بطيَطِْةوة و ييَي خةضز بهةٕ.
ْؤشةْهطزْةوة ٖةبوو فةضَامن زاٖ ،ةظاض متةٕ ية َاي
ئةوةي ية بريةوةضيي زواضِؤشزا ئةْووغيَ:
“ئةَطِؤ زةبيَ ية ؾاضي بطوديَطز بضيٓيية زةضيَ و ضاوَإ بة غةضناْي و ْايي
َي بةياْي ٖ ....ةغتائٖ .اتيٓة زةضيَ،
بهةويَت ...ئةَةف ية ْيَعيو ْةٖاوةْسة .ئةوةي
ٖيَعي ثؿتهؤي يوغتإ و تةواوي ْؤنةض و ثيَوةْس و سوغئَ قويي خاْي وايي (غاضوّ
غةيتةْة) ْيَعيهةي ثيَٓػةز نةغيإ ضةنساضٕ .ئةَري خاْي غةض زاض ٖات بؤ الّ.
تةواويإ ضِةؾيس و دواَيَطٕ ....ظؤضيٓةيإ ٖؤظٕ .خعٍ ية ْةٖاوةْس و زةوضوبةض
ْيؿتةدئَ و ْيَعيهةي ٖةظاض خيَعإ ية ثؿتهؤي يوضِغتأْ .زوو ثةٍ يةو غةضباظاْة
خةظةيني و غاْي غةضباظةناْيؿِ ضاو ثيَهةوت”.
ثاؾاي قاداض زواي ئةوةي ية بطوديَطز زةضيَتة زةضيَ ،ضةْس ؾةويَو ية تةْيؿت
َطري زةَيَٓيَتةوة ،ئةّ ئاوة ية "ْي"يةوة زيَتة خواضيَ .ييَطةوة فةضَإ زةزا
ضووباضيَهي زي
بة َري ؾهاض و ْضريظاْإ ية غجيَسةي بةياْيسا بضٓة غةض نيَوةنإ و ضِيَطةنإ تاقي
بهةْةوة بؤ ئةوةي يةغةض ضِيَطةي يوضِغتإ وضض ْةيةتة غةض ضِيَطةي خاوةْؿهؤ .ئيٓذا
َي يوضِغتإ بطِواْيَت .بةآلٕ غةضؤني
سةظ زةنات بضيَتة غةض زوْسي ضيانة و ية حماي
ضاوضيإ زةَييَ ضِيَطة ئةَني ْيية و ْاغطةزئ ؾا ،ية ْيوةي ضِيَسا زةطةضِيَتةوة .يةغةض
َةي تاضيف
ناْي وةْايي باغي عةيي خاْي طوزةضظي زةنات و بة ثرية َيَطزيَهي  90غاي
زةنات و ثياويَهي ضِيَهوثيَو و تؤنُة و ظيت و وضيا و خاوةْي ضيؿيَهي زضيَص و خعَةت
َتةْة ضؤشْاَةي (ئوضوخ)
َةزي ْاوضةنةية .زواي فطاوئَ ئيعتُازوغةي
ناضي ثاؾاية و بةي
زةخويَٓيَتةوة .غبةيٓيَهةي زواي ثؿووزاْيَهي تةواو ية غةضناْي غةيطي ضِيَصةي
غواضةناْي ياضئةمحةزي زةنات .ظؤضي ثيَ خؤف زةبيَت .بةبؤْةي ٖةوا طةضَةنةي
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ئةٖواظ َةؾكي غةضباظإ ظوو نؤتايي ثيَ زيَت .ية نؤتاييسا زواي  18ضِؤش َاْةوة ية
بطوديَطز و زةوضوبةضْ ،اوضةنة بةديَ زةٖيًََيَ و زةضيَتة ْةٖاوةْس.
* * *
زنتؤض فووضية ثعيؿهي تايبةتي ْاغطةزئ ؾا ،ية غةفةضي خاوةْؿهؤزا بؤ عيَطاقي
عةدةّٖ ،ةضوةى ية غةضةوة بامسإ نطز ،يةطةٍَ ٖؤضزووةنة بووة .ئةويـ ية
بريةوةضييةناْي خؤيسا بةْاوي (غيَ غاٍَ ية زةضباضي ئيَطإ زا) زةيٓووغيَتةوة.
ثيَويػتة ثوختةيةى يةَةضِ ٖاتين فووضية بؤ زةضباضي ئيَطإ خبةيٓة ضوو ،يةبةضئةوةي
َػونةوتي ضِؤشاْةي
ْاوبطاو يةْيَعيهةوة يةطةٍَ ؾاي قاداض زا بووة و ئاطةزاضي ٖةي
ْاغطةزئ ؾا بووة .ئةوةي ئةو زيتوويةتي ٖيض غةواضةيةى ْةيتواْيوة بيبيينَ و ثيَي
بعاْيَ .ؾا ،ية باغي غةفةضي خؤي بؤ فةضةْط و َاْةوةي ية ثاضيؼ بةّ ؾيَوةية
زةْووغيَ:
“ئةَطِؤ سةنيِ باؾي تويوظإ زنتؤضيَهي بؤ ٖيَٓاّ بةْاوي فووضية ...فووضية
َيَهي
بةدًوبةضطي غةضباظييةوة ٖاتؤتة ثاضيؼ ،زياضة ثياويَهي عةغهةضيية ،دةسيًَ
دواْضاى و ثتةوة و ظؤض وضياية .بةٖؤي ئةوةي تويوظإ طةضةنيةتي ضةْس َاْطيَو ية
ثاضيؼ مبيَٓيَتةوة ،ية دياتي خؤي ئةّ ثعيؿهةي ٖيَٓاوة ية خعَةمتسا بيَت”.
فووضية يةطةٍَ ٖؤضزوي ْاغطةزئ ؾا ،زةضيَتة بطوديَطز .يةو باضةيةوة زةْووغيَ:
َة .ناتيَو
َيَي ثيؼ و ثؤخً
بطوديَطز ؾاضيَهي َةظْة و  20000نةغي تيَساية ،بةآلّ تا بً
ية زةضواظةي ؾاضةوة زةضيَتة شووضيَ تةْيا نةالوةنؤٕ و ثيػايي غةضدمت ضِازةنيَؿيَت.
نووضة و نؤآلْي تةْطةبةض و باظاضِي ْاخؤف و تاضيهة .تةْيا ؾتيَو ٖةية ْةخؤؾي و
زةضز بةآلي ئةو ؾاضة بهوشيَت ئةويـ تيؿهي ٖةتاوة .زواتط زةْووغيَ:
“ؾويَين زاْيؿتين ئيَُة زوو ٖةْطاويَو يةو الوةي يوضِغتإْ ،اوةْسي ٖؤظةناْي يوضِ
و بةختياضيية ،طةظْةفوٕ ْاوي ْاوة بانرتئ .ئةّ ؾويَٓة ْيؿتُاْي غواضاْي دواَري و
َياتي ئةّ زةظةضة بػتيَينَ.
غةضبعيَو و الغاضة .ثازؾاي وآلت ظؤض بةظةمحةت زةتواْيَ َاي
ئةّ ٖؤظة بة ثيَضةواْةي زاضنةضاْي َاظْسةضاْي نة ثامشاوةي ئةؾهاْيأْ .نوضتةباآل و
َةطةت و غةضونةيًةظٍ و ضِزيَٓيإ زضيَص و ضيَهة ،بةآلّ ٖيض
ضِيؿيإ تةْهة ،ئةَاْة نةي
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َتسا غةضْةوي ْانةٕ .ئيَػتةف فةضَاْطِةواي يوضِغتإ ية
وةختيًَةٖةَبةضزةغةآلتي زةوي
بطوديَطز زازةْيؿيَ ...يوضِ و بةختياضييةنإ ية نويَػتاْةناْسا زةشئ و تيَهةٍَ بة
َهي يوضِغتإ ديَطأْ قةت سةظ
زةؾتيإ ْابٖٔ .ةضضةْسة بطوديَطز يةطةٍَ خةي
بةخعَايةتيي ئةوإ ْانةٕ”.
َهي ئةّ ؾاضةوة
غةباضةت بة ظَاْي بطوديَطزيإ زةْووغيَ :ؾاعرييَو يةَةضِ َايف خةي
َهي بطوديَطز بةظَإ ثاضاوي ئةوإ ببةخؿي ”.ثعؾهي
زةَييَ “ ...زةؾيَ ضطووني خةي
َهةوة زةبيَصيَت ،ضِةْطة ئةّ غةفةضة شيطاْةي ؾا بؤ ْاوضةي
ثاؾاي قاداضي ية قةويي خةي
َي يوضِةنإ بةزةغت بيَينَٖ ،يَوضيإ بهاتةوة ية زةغت
يوضِغتإ يةبةضئةوة بيَت زي
َتاْي نوضِي زةغةآلتساضي ئةوغاي باؾووض و خؤضئاواي ئيَطاْي ويَطإ
غةزضةناْي ظةيًةغوي
نطز.
فووضية زةطيَطِيتةوة ية َاوةي ئةو سةوتةيةزا نة ؾا ية ؾاضي بطوديَطز بوو،
َيإ زاْيؿتووة .بة يةى
ٖةَووضِؤشيَ زةغتةيةى ية خإ و ئاغاناْي يوضِي زيت و يةطةي
يةني ئةو نةغايةتياْة باآلثؤؾيَو زةبةخؿيَ و ئةواْيـ بةّ زياضيية ؾاٖاْةية ظؤض
َدؤف زةبٔ و ؾاْاظي زةنةْٕ .ووغيويةتي باؾرتئ ؾتيَو نة يوضِغتاْي زايسةضيَٓٔ
زي
خةؾداؾة.
ية نؤتاييسا ئةويـ ٖةضوةى ؾا ،وةخيتَ ية بطوديَطز زةضيَتة زةضيَ ،غةضزاْي
ْةٖاوةْس و غةضناْي و طاَاغي و زةوضوبةضزةنات و ية تاضيفيإ ضِازةضيَت ،بةآلّ ٖةض
يةو ناتةؾسا زةْووغيَ ،بةٖؤي ْيَعيهي يوضِغتإ تووؾي ظةمحةتيَهي ظؤض بووة و زظي
نطاوة و تةْاْةت زظإ زةغت زةطةيةْٓة خيَوةتي خاوةْؿهؤف!
* * *
ئيَػتةف ناتي ئةوة ٖاتووة ضاويَو خبؿيَٓني بة َيَصووي َةغعوزيساَ ،ةغعوز َريظا
ظٌ ايػًطإ نوضِة َةظْي ْاغطةزئ ؾا ،بابعاْني ضؤْاوضؤٕ يوضِةناْي ضِةدماْسووة بةّ
َساضي يوضِإ بساتةوة .ية بةضايي زةبيَ بًَيَني
ضةؾٓة فووضية زةَييَ بابي ٖاتبوو زي
َتإ بة ديَٓؿيين
يةبةضئةوةي زايهي ؾاظازة ية تؤضةَةي قاداضةنإ ْةبووة ظةيًةغوي
َيٓابصيَطَٕ .اوةي  35غاٍَ زةغةآلتي ئيػفةٖاْي بةزةغتةوة زةبيَ و يةويَوة
ٖةي
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َةنةغيَهي يةبطي خؤي ضِةواْةي ئةو ؾاضاْة زةنطز نة يةشيَط زةغةآلتي خؤيسا
نؤَةي
َيَي الغاض و ضةتة و ْاضِةغةٕ بوو .يةضاو ؾاظازةناتين زةوضةي خؤي ٖةضوةى
بووٕ .تا بً
َتإ .زامية سةظي ية
سةظيا وا بوو .ئةواْةي خؤؾيإ ْةزةويػت ْاويإ ْابوو ظةيعةيةغوي
َةناْي
َهي ئيٓطًػتإ َاوةيةى َاَؤغتاي َٓساي
ضِاو و ؾهاض بووة .ئةغجاضوي خةي
َتإ بووة ،ية بريةوةضييةناْي خؤيسا بةْاوي َٓساآلْي زةضباض ،باغي ؾاظازةناتين
ظيًةغوي
َتإ نتيَبيَهي ية غةض شياْي خؤي ْووغيوة بة ْاوي َيَصوووي
نطزووة .ظةيًةغوي
َةغعووزي ،ئةَةف ثةضِتوونيَهي باؾةٖ .ةض يةو نتيَبةزا باغي غةفةضةنةي خؤي
نطزووة نة ضؤتة يوضِغتإ.
َتإ يةو ناتةزا نة زةغةآلتي زةبيَ و طا بة زةْطي زةضِوات ،يةغةضةوة بة
ظيًةغوي
ْاوي غةيطإ و ْيضريظاْي و ية بٓةوةف بؤ ْواْسْي ٖيَعي زةغةآلتي خؤي و ئةو يةؾهطة
َي خؤي دووآلوةتةوة و
غةضباظيةي ية ئيػفةٖإ يةبةض زةغتيسا بووة ،بةنةيفي زي
ٖةضوةى خؤي زةَييَ ،غةفةضي نطزووة بؤ خاني عيَطاقي عةدةّ و ضؤتة بطوديَطز و
َاوةيةى طريغاوةتةوة و يةَةض ئةّ غةفةضةوة زةْووغيَ:
“ية عيَطاقةوة بةضةو بطوديَطز نةوتيٓة ضِيَ ،عةيي ْةقي خاْي نةظاظي ئةَري توَإ
َو نة ْاوضةيةني ثإ و بةضيين بةزةغتةوةية َيواْساضيي ييَهطزئ....ظؤض
خاوةٕ َوي
باف قةزضي ططتني و زواتط غةضزاْي بطوديَطزَإ نطز؛ ؾاضي غةوظي سةظضةتي غوييَُإ
نة بةؾيَهة ية ئةفػاْةنإ ٖةض ئةو بطوديَطزةية .ديَي خؤيةتي بيَصئ ظؤضيـ ية ؾاضي
َطريةوة ،ويَٓةي ْيية و
ؾرياظ زةضيَت...ؾاض نةوتؤتة ْيَوإ زةؾت و نةش و نؤغاضيَهي زي
َةخاْة و نؤؾو
باخاتي دواْي بةْاوباْطة بة تةنية و ،يةو ْيَوةزا خةضيهي غاظنطزْي باي
و بوضز و تةالضٕ .ئةَةف يةتطغي زظاْي يوضِة”.
زةْووغيَ زاْيؿتوواْي بطوديَطز ْيَعيهةي ٖ 50ةظاض نةؽ زةبٔ و بةؾيَهٔ ية يوضِي
َةظٕ يإ فةيًي .زةغةآلتي بطوديَطز ضةْس غاَييَو يةشيَط زةغيت حمةَةزتةقي َريظا
َتإ
َتةْة سةوتةّ نوضِي فةتةيي ؾازا بووة .بة وتةي ظةيًةغوي
ْاغطاو بة سيػاَويػةي
َتةْةية غاظي
باخة بةْاوباْطةنة ،واتة باخي ؾا و َعطةوتي ؾاٖ ،ةضئةو سيػاَويػةي
َتإ باغي
نطزووٕ و زش و قةآليةني باؾي ية زةوضي بطوديَطز بٓيات ْاوةوة .غوي
زةغةآلتي غةي سادي َريظا َةمحووز زةنات ،ظؤض داض ظةبطي باؾي ية زةغةآلتساضاْي
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َي
َو َاي
َةتي وةؾاْسووة .سهووَةتيـ ضةْس داضيَو زةغيت ططتووة بةغةض َاي
زةوي
دةْابيسا ،ئةويـ بؤ غةْسْةوةي ٖةغتاوة ضؤتة تاضإ .بةغاٍَ يةويَ ضِايإ ططتووة؛ بةآلّ
زواتط ئاظازييإ نطزووة و ية ْاوضةي غؤفيا ية ؾويَٓيَو بةْاوي “بةغت” طريغاوةتةوة.
َتإ ناتيَ ية يةطةٍَ ٖؤضزووةنةي ية ية بطوديَطز زةبيَت،
َةغعووز َريظا ظةيًةغوي
ْاغطةزئ ؾاي بابي بة زياضي مشؿيَطيَهي بؤ زةْيَطيَ .بة ثيَي ْةضيت و زةغتووض زةبوو،
بضيَتة ثيَؿواظيي زياضي ؾاٖاْةَ ،ةدبووض بووة بةْيَو ؾاض و بة غؤفياْسا زياضييةنة
بيَٓٔ ،تا يةْيَو بطوديَطزةوة ثيَـ واظي بهطيَت ئةو َيواْاْةي ية تاضاْةوة ٖاتووٕ .يةو
َتإ
َتةْة ْايبوسهووَةي بطوديَطز زةضيَتة خعَةت ظةيًةغوي
ناتةزا ئيشتوؾاّ يػةي
وزةَييَ :دةْابي سادي َريظاَةمحووز ضِاظي ْيية بة زةْطي زةؤٍَ و ؾةيجووضةوة بة
غؤفياْسا بئَ و ئةّ ناضة بة بيَ ئةزةبيهطزٕ زةةةَبةض ؾةضع زةظاْيَٖ ،ةضِةؾةي نطزووة
َسةغنت و ثيَـ بة غةضباظاْي
نفٔ زةبةض زةنةٕ و يةطةٍَ غةيسةنإ بةزشي زةغةآلت ٖةي
َتإ ْووغيويةتي ،طويَ بةو ٖةضِةؾةية ْازات و،
َةتي زةططٕٖ .ةض وةى ظةيًةغوي
زةوي
زةَييَ تةواوي غؤفيإ و زةوضوبةضي بة تؤثباضإ ناوٍ زةنةّ .وةداخعازةناتٔ يةو
َي ؾةضِ و تةزاضةى و َوباضةني خؤياْةوة
َتإ بة زةٖؤي
ٖةضِةؾةية زةتطغئَ وٖ ،يَعي غوي
َي غةيس زةَيَٓٓةوة .زواي ئةوةي
ضازةبطٕ ،تةْاْةت زةْووغيََ :اوةيةنيـ ية َاي
زياضييةنة وةضزةططٕ زةطةضِيَٓةوة بؤ ٖؤضزووي خؤيإ و ية زضيَصةزا زةْووغيَ:
َي ؾةضِوؾؤض و ئاشاوةطيَطِيي زاْيؿتوواْي
“ييَطة ناتيَو ية بطوديَطز بووئ ٖةواي
يوضِغتإ بة غةضنطزايةتيي ئةغةز خاْي برياْوةْسي و غةضزاضخاْي غةطوةْس و
َةت طويَِ ْةزاية ،بةآلّ ية ْاخةوة
ياخيبووْي ئةو زوو ٖؤظةَإ ثيَطةيؿت ،بة ضِوواي
ظؤضي ثيَ تيَو ضووّ”...
َتإ يةوَاوةزا ية بطوديَطز زةبيَ ،بةبياْووي غةيط و غةياسةت و ضِاونطزٕ
ظةيًةغوي
زةضيَتة وْايي و زةوضوبةضي بطوديَطز و ظؤضيـ ية ثةغين دواْيي ْاوضةنة ضِازةضيَت.
ٖةضوةى زةْووغيَْ ،يَعيهةي  6000نةؽ ية نيَوةنإ بةؾيَوةي باظْةيي زةوضي
ْيَضرييإ بؤ ططمت بؤ ئةوةي خةضيهي ضِاونطزٕ مب .ضواض ؾةو ية وْايي زةَيَٓيَتةوة و يةو
َاوةيةزا َيواْي غةضٖةْطي تؤثداْة ضؤغتةّ خإ و غةضٖةْط يوتفايي خإ
َتإ “...ئةواْة ظةْطني و
فةضَاْسةي ٖيَعي يةؾهطي زةبيَت ،بةوتةي ظةيًةغوي
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َتاْيإ خةضز زةنطز ،ئيَُةف بة
غاَاْساضاْي بطوديَطز بووٕ ،بةنةيفي خؤيإ بؤ غوي
ْ 3000اخنؤضةوة َيواْي ئةو زوو غةضٖةْطة ضاضةضِةؾة بووئ .زةغتُإ بطز و بؤ ٖةض
يةى يةو غةضزاضاْة ثاضضة نوتاٍَ و قوَاؾيَهُإ ثيَ بةخؿني ”.نةؽ طةييَو ية
يوضِغتاْةوة بؤ ضاوثيَهةوتين زيَٓة بطوديَطز و غةضةتا باغي َاَؤغتا و ثيَؿٓويَصي
يوضِغتإ زةنات و زةْووغيَ:
“ئةو خويَٓسةواضيةني واي ْةبوو .ؾةضيهي و زظ و ٖاوضِيَيي ناضوإ بوو .ض ضِاغت و ض
زضؤ ٖةضزةبوو وا بيَت .ضاض ْةبوو ٖةض زةبوو يةطةٍَ زةغةآلتساضاْي يوضِغتإ و ئاغا
خويَُٓصةنإ بةّ ضةؾٓة وةدووَييَٖ....ةض نة ٖاتة شووضيَ ظاْيِ بؤضي ٖاتووة ،بةآلّ ية
َةوة غوثاغي خواّ نطز و ئةّ زيساضةّ يةطةٍَ ئةو ثيَؿٓويَصة بة فةضاَؤؾييةى و
زي
خؤؾٓووزييةى ظاْي و يةبةض خؤَةوة ئةو ؾيعطةّ خويَٓسةوة:
تؤ ٖيَٓسة ظيت و وضيايتْ /اطةّ بة تؤظي ضِيَطةت”
زواي ئةواْة غةباضةت بة ْايبوسهووَةي ئةويَ بة ْاوي سادي َوسػئَ ثطغياض ية
ثيَؿٓويَصي َيواْي زةنات .ثيَؿرت خعَةت ناضي ؾاظازة بووة .ئةوداض بةض زةواّ باغي
َةت زةنةٕ.
زةغةآلتي خؤي بؤغةيس زةنات ،نة غواضاْي بةختياضي ثؿتيواْي ية زةوي
ٖةضوةى ية ْووغطاوةي خؤيسا زةضزةنةويَ بةغةيس زةَييَ بةزةغتيَو مشؿيَط و بةزةغتيَو
َتووْي ثيَية و ٖاتؤتة يوضِغتإ .زةظاْيَ ئةو ثيَؿٓويَصة غيدوضِي خاْةناْة بة
نيػةي ئاي
تةوؽ و تاْووت زةيسويَينَ ،يةو باضةيةوة زةْووغيَ:
“ٖ ...اوضِيَياْي ئةو ئيُاَةي يوضِغتإ َريظا ضِةؾيسخإ و وةظيط و ضةْس نةغيَهي
َي ْةغس ،ضواض قةتاض
َُةْس و سوغئَ قويي خاْي واييي ثؿتهؤ 5000 ،متةٕ ثووي
ئاقً
ٖيَػرت و ؾةف غةض ئةغجي ضِةغةٕ ،ئةواْةيإ بة زياضي بؤ ٖيَٓابووّ .وايي بة بياْووي
ْةخؤؾييةوة زاواي بةخؿيين نطزبوو ْاتواْيَ بيَتة ْيَو ٖؤضزووةنة .تةْيا ئةغجيَهي
نطيَٓسيِ ثةغٓس نطز...ومت َٔ وةى ظؤض يةى ية فةضَاْطِةوايإ ْةٖاتووّ ئيَوة
بطِووتيَُٓةوة و ثاضةتإ ييَ بػتيَِٓ .زواي خوزا و سوضَةتي بابي خاوةْؿهؤّ ٖةَوو
َي خؤّ ٖةظاض وؾرت و
َهة ضؤْة ،ية َاي
ؾتيَهِ ٖةيةٖ .اتووّ بعامن طوظةضاْي ئةو خةي
ؾةؾػةز ٖيَػرتّ ٖةية و ضاوّ ية ضواض ٖيَػرتي تؤي بةضِيَع ْييةْ .اتواْيَ بيَتة زيسةمنإ
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باْةيا ،زةظامن ثريةَيَطزة ،بةآلّ بيػتووَة ثؿتهؤ ديَ ضِاوطةيةني ظؤض باؾة َٔ ،زةضُة
غةضزاْي ئةو...بة غةز ٖةظاض غةضباظةوة زةمبة َيواْي”.
َريظا ضِةؾيسخإ ضاغجاضزةي وايي ثؿتهؤ َطؤظيَهي دواَيَط و غةضزةضٖاتوو بووة،
َتإ زةنات بةخةتي خؤي ْووغطاويَو بؤ وايي بٓيَطيَ تا بيَت غةضزاْي
زاوا ية ظةيًةغوي
بةنات ،بةآلّ ؾاظازةي قاداض خؤي ية قوئإ َؤض نطزٕ و ئةَآْاَة خبؿني طيٌَ زةنات
و ٖةضوةى زةَييَ خؤي بة يةؾهط و ٖؤضزووة نةي زةْويَينَ و بة غةضؤني زظ و ضةتإ
زةَييَ :ئةٖأَ خاوةْي ئةو ٖةَوو ٖيَعةّ.
َتإ بووٕ ،باف ؾاضةظاي ْاوضةي يوضِغتإ و ضِيَطة غةختةنإ
ئةواْةي يةطةٍَ ظةيًةغوي
َتإ ْووغيويةتي و،
بووٕ و باغي ٖؤظي برياْوةْس و غةطوةْسيإ بؤ نطزبوو ٖةضوةى غوي
َُةتيَهي يوضِإ
َيَ “ :بةخؤت و ئةو ضةْس غةضباظةي ية ئيػفةٖاْةوة ٖيَٓاوةتة بةضطةي ٖةي
زةي
ْاططٕ و ئةو ضواض يووية ئاغٓةي ْاوتإ ْاوة تؤثي ئوتطيؿي ،الغاضي َةنة و واظ
َٓيا بٔ و بئَ بؤ الي،
بيَٓة”...زاواي ييَ زةنةٕ زةغت بة قوضئاْسا بسات ،بططة خاْةنإ زي
َيَ ئيَوة تطغٓؤنٔ.
َُةْساْي زةوضوبةضي خؤي زةطويَ ْاططيَ و زةي
َتإ قػةي ئاقً
بةآلّ ظةيًةغوي
َتإ َاوةيةى زواتط بطوديَطز بةديَ زةٖيًََيَ و بةضةو خوضِةَاوا زةضِوات تانو
ظةيًةغوي
زواي ضِاغجاضزةناتين خؤي غةضزاْي خوظغتإ بهات و فةضَإ بساتْ ،اوضةنة بةضةو
باؾي بةضٕ .وةخيتَ زةطاتة نةيي ضاظإٖ ،يَعيَهي ٖةظاض نةغي ية ضةنساضةناْي بة زوو
َٓيا بيَت و
عةضِابة تؤثةوة ية ثؿت خؤيةوة زازةَةظضيَينَ بؤ ئةوةي ية ٖيَطؾي يوضِإ زي
طةَاضؤي ْةزةٕ .ئةوغا بة ٖؤضزوويةني  30000ضةنساضةوة ضِيَطةي خؤي زةططيَتةبةض.
ية ْووغطاوةنةي ؾاظازةي قةدةضضِا وازةض زةنةويَ ثيَؿٓويَصةنة و َريظا ضِةؾيسخإ
ضِاغجاضزةي وايي ،نة ثيَؿرت ٖاتبووْة بطوديَطز ،وةخيتَ زةطةضِيَٓةوة يوضِغتإ ئةوةي
زةيبني و زةيبيػنت ية ْوونةوة بؤ خاْةناْي زةطيَطِْةوة .ئةجماض يوضِإ ية نطزة و طوفتاضي
ؾةضِاخنيَويي خؤيإ ثةشيوإ زةبٓةوة و ٖةضٖةَوويإ زةضٓة خعَةت سادي َوسػئَ
ْايبوسهووَةي خوضِةَاوا ،ئةو زةنةْة ثطزي ْيَوإ خؤيإ .خإ و بةطًةضإ ْيَعيهةي
َتإ و يةو ضِفتاضةي
 2000غواض يةطةٍَ ْايبوسهووَة زةضٓة ثيَؿواظي ئؤضزي ظةيًةغوي
َتإ زةْووغيَ بيَ ٖةَيةتي و زيؤظاْي َٔ واي
ٖةبووياْة عوظضَايي زةخواظْةوة .غوي
َةي ية غةضياْساية زووض بهةوْةوة و زواتط زةْووغيَ:
نطز خاْةنإ يةو فهط و خةياي
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“غةضؤني ئةوإ سادي عةيي غةطوةْس ثياويَهي وضيا و توْسوتؤٍَ بوو .يةطةٍَ ئةغةز
خاْي برياْوةْس و َيَةضعةيي خاْي بطاي ...ظؤضيةى ية ئاغاواتي يوضِغتإ ،باقط خاْي
َهيَهي ظؤض ية ْاوضةنة
ئةَطايإ يةطةٍَ ٖاتبوو .طومت بضٓةوة زةظةضي خؤتإ و خةي
نؤبهةْةوة ؾاياْي خعَةت نطزٕ بٔ ،سةظزةنةّ بضُة ضِاوي َاَع و وضض و نةو و نوضِنوضِ و
بطِضِةنإ .زواي ثؿووزاْيَو خوضِةَاوا و يوضِغتإ بةغةض بهةَةوة و غةضزاْي عةضةبػتإ و
َي وايي...يوضِغتامن قبووٍَ ْةنطز َةطةض بؤ
خوظغتإ بهةّ و ية ضِيَطةي ثؿتهؤ وة بضُة َاي
ضاونطزْةنة زوو َاْط وةَيَِٓ .زؤغت و زوشَين خؤّ بٓاغِ .ض بهةّ”.
َتإ ييَطةزا بةنوضتي باغي ْاوضةي ثطِ ثييت يوغتإ زةنات ،ثيَي واية ئةّ
ظةيًةغوي
ْاوضةية ظؤض ية ؾرياظ ثطِ زاٖاترتة و خاني باؾرتة .ئةو زةَييَ ظؤضيٓةي َيَصووْووغإ
يوضِغتإ بةغةض زووبةؾسا دويَ زةنةْةوة ،غةضةتا يوضِي بضووى ،نة ئةَةف بطيَتيية ية
نؤةنيًؤيةي فاضؽ و َةَةغةْي و بةختياضي و بةؾيَو ية خوظغتإ؛ زووةَني يوضِي
َي بطوديَطز يةغةض ئةوة و ظؤضيٓةي َيَصووْووغإ
َةظٕ ٖةضوةى زةْووغيَ تةواوي حماي
ْووغيوياْةَ ،ةاليط و توويػطنإ و ْةٖاوةْس و خةظةٍَ و ثؿتهؤ نة بطيَتيية ية
خوضِةَاوا ٖةضوةٖا ثؿتهؤ بةؾي فةيًيية و ْيَعيو زةبيَتةوة ية نطَاؾإ ،بة يوضِي َةظٕ
ْاويإ بطزووة .زيػا بةّ ضةؾٓة زةْووغيَ:
“ٖيَطؾي َةغووٍ و تاتاض و عةضةب بؤغةض خاني ئيَطإ ،ناضيَهي نطز ئيَطاْي ضِةغةٕ
و ظةضزةؾتيإ يةْيَو بضٔ ،يإ يةشيَط تةوشَي ئةّ غيَ ٖؤظةزا بتويَٓةوة .تةْيا يوضِي
بضووى و يوضِي َةظٕ و نوضزغتاْي عومساْي و نوضزغتاْي ئيَطإ ،ضِةطةظ و نويتووض و
ْةضييت خؤيإ ثاضاغتووة و ثامشاوةي غاغاْي و ثيؿسازيإ و خؤوآلتني .ية نةوْاضاوة
َةني ئةواْة طؤضِاْهاضيي بةغةضزا ْةٖاتووة ،تةْاْةت ظَاْي يوضِي نة بةؾيَهة ية
ضِةضةي
ظَاْي ثٗةيةوي ظؤض بة ثاى و بةخاويَين ثاضيَعضاوة و َاوةتةوة”.
نوضتة باغيَو ية سةبيبويػيةض خوْسةَري زةطيَطِيَتةوة“ :ية نؤْسا غةز َاَييَو ية
َة يةطةٍَ
بةؾي َوغٌَ و ؾاَاتةوة زيَتة يوضِغتإ .عةيي نوضِي غةضؤني ئةّ غةز َاي
ضةْس نةؽ ية تايةفةي خؤي َيواْي يوضِي َةظٕ زةبٔ .خعَةتهاضإ ية ناتي ْإ
َة يةبةض زةَي عةيي
زاْاْسا ،ئةو َةدوعُةي غةضي طايةني يةغةض زةبيَ ،بة ٖةي
زايسةْيَت .ئةويـ بة ٖاوضِيَهاْي خؤي زةَييَ ظؤضي ثيَٓاضيَ زةبني بة غةضؤني ئةّ يوضِاْة،
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ٖةض نةؽ ؾاياْي غةضؤنايةتي بيَت ئةو خواضزْةي بؤ زائةْئَ .يةغةض ئةو قػةية َيوإ
َطةيةى عةيي زةططٕ
َسةبةظيَتةوة .ضؤشيَو يوضِةنإ ية ضؤي
و خاْةخؤي قػةيإ ييَهسي ٖةي
َٔ ،غةطةنةي عةيي ية زةضفةتيَهسا نة يوضِإ
و ْيوة َطزووي زةنةٕ و بةديَي زةٖيًَ
خةويإ ييَ زةنةويَ ،ئةوني نابطاي زةغتوةؾئَ زةططيَ و زةخيٓهيَٓيَت و ضِازةناتةوة بؤ
َة ملؤظ خويَٓاوييةنةي زةبيٖٓٔ ،ةغت
خيَوةتي خاوةْةنةي ،خعَاْي عةيي وةخيتَ طؤي
زةنةٕ ؾتيَو قةوَاوة ،زةونةوْة ؾوئَ غةطي ياْيطط و زةيإ باتة غةض دةْسةني
عةيي ْيوةطيإ .ئةويـ زواي ئةوةي بطيٓاْي طؤؾتة ظووٕ زيَينَ و خؤي زةططيَتةوة ،ية
زواي ؾةضِي ثةيتا ثةيتا و ية ٖةييَهي باؾسا ئاخطي زةبيَتة زةغةآلتساضي تةواوي ْاوضةي
َتإ باغي ئاغةواضي
يوضِغتإ .ثيَـ بيٓييةنةي وةى زةَييَ بةضِاغت زةطةضِيَ .ظةيًةغوي
َةظْي ؾاضةناْي خاوة و ئةيةؾتةض و غةَرية و داوة زةنات .غاٍَ ْيية فةضةْطيإ
َساْةوةي نؤْةقةبطةنإ و ئةْتيهة دات زةضْةٖئَ و ْةيبةْةوة.
زةغت ْةنةٕ بة ٖةي
زةَييَ ؾاضي خوضِةَاوا ية نؤتايي ؾاضؤضهةيةنساية و بيٓا نؤْةناْي بةضةو ناويبووٕ
زةضِؤٕ .بةضِيَعيإ  20000متةْي زاوة بؤ ْؤشةْهطزْةوة .ييَطةزا باغي خؤؾي و باغةفايي
ْاوضةنة زةنات و ْووغيويةتي:
َهي ئةوضووثا خعَةتي الزيَ ؾؤضةناتةناْي خؤياْي ثيَ
“ئةو بةؾةي وا ئةَطِؤ خةي
َٓياييةوة غويَٓس خبؤّ ئةطةض بةو خاني يوضِغتاْةي بهةٕ ،زاٖاتي
زةنةٕ ،زةتوامن بة زي
َطريييةنةي غةز ٖيَٓسةي غويػطاية .ئةو
يوضِغتإ زوو ضةْسإ زةبيَ و ،دواْي و زي
طؿتة ئةْساظياضة بةّ ٖةَوو خةضدةوة بؤ دواْيي ئةويَٓسةضيَ تيَ زةنؤؾٔ ،ئيَطةف
زةغيت غطوؾت و ثةدمةي قوزضةت دواْيي ثيَ بةخؿيوةَ...طؤظ تا بة ضاوي خؤي
ْةيبيٓيَت باوةضِ ْانات”.
غةباضةت بة ٖؤظ و تايةفةنإ ضةْس ظاْياضيي ٖاوضزووة؛ ية ثيَؿسا ْاوي بةضةبابي
َةٕ بة غةضؤنايةتيي سوغئَ قويي خاْي
فةيًي زةٖيَينَ نة غةز و ثةدما ٖةظاض بٓةَاي
ئةبوقةزاضة .بةٖؤي ظةبطوظةْطي ية ضِازة بةزةضي باب و باثريي سوغئَ قويي خاْةوة
تةواويإ ٖةآلتووٕ و ضووْةتة خاني عيَطاقي عاضةبإ ،ئةواْة نةّ بووْةتةوة و بووْةتة
َة .زواتط باغي بةضبابي زضاْوةْس يإ برياْوةْس زةنات و زةَييَ ئةواْة
غي ٖةظاض بٓةَاي
َيـ
َةٕ؛ ٖةض بةّ دؤضةف باغي تايةفةي ئةَطايي زةنات .زةٖةظاض َاي
ضٌ ٖةظاض بٓةَاي
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بؤ غةطوةْسإ زةْووغيَ .تايةفةناْي سةغةْوةْس و ظدمريةي زيفإ ْاوزةبات .بةضةبابي
َة زةْووغيَت .بةٖؤي ئةوةي
َةظٕ و بضووني يوضِغتإ بةطؿيت زووغةز ٖةظاض بٓةَاي
ئةو شَاضةية يوضِإ ئةيسةْيَ ،ظؤض يةوة ْاضيَت تةواو بيَ .ية َةضِ ضاونطزْةنةيةوة
َةخاْةي خؤي
َةنيوييةى زةنوشيَ و ؾاخةناْي يةغةض باي
َساْيَو زةنات و زةَييَ نةي
ثيَساٖةي
َةخاْةيي َةغعوزية زازةبةغيتَْ .ووغيويةتي ناتيَو
ية تاضإ ،بةْاوي باي
َةخاْةنةي ية تاضإ زةغووتيَٓٔ ،ئةوةْسةي بؤ ؾاخةنإ بة ثةضؤف
َةؾطووتةخواظإ باي
زةبيَ ئةوةْسة بؤ َاٍَ و نةيوثةيةنةي خةفةتي ْةخواضزووةٖ...ةض ية ناتي ضِاونطزْي
يوضِغتاْسا باغي ضِيـ ضةضَوويةني سةغةْوةْس زةنات نة تاضيفي نطزووة ،ثيَي زةَييَ تؤ
َيإ زةسةغيَتةوة ييَيإ زووض بي؟
ئاوا ضوغت و ضاالني ضؤْة زايو و بابت زي
َي ؾؤضِؾي نوضزةنإ ية غٓووضي
َتإ ية يوضِغتإ زةَيَٓيَتةوةٖ ،ةواي
ناتيَو ظةيًةغوي
ئيَطإ زةبيػيتَ و زةْطؤيي نوشضاْي ؾا و ؾاظازة و تاآلْهطاْي ئاظةضباجيإ و تاضإ بآلو
َتإ و ئةّ زةْطؤية ثؿرتِاغت
زةبيَتةوة .ية خاوةْؿهؤوة تةيططاف زةطاتة ظةيًةغوي
زةناتةوة و ؾا زاواي ييَ زةنات غةفةضي خوظغتإ ثةى خبات و بطةضِيَتةوة بطوديَطز و
بضيَتة ٖةَةزإ و يةويَ ضاوةضِيَي فةضَإ بيَت.
َي تةيةططاف
يوضِةنإ بة بيػتين ؾؤضِؾي نوضزإ وةخؤ زةنةوٕ؛ زةغتةوبةديَ ٖيًَ
َتإ و ٖؤضزووةنةيةوة طةَاضؤ ئةزضيَ.
َسةبطِٕ و ؾاضي خوضِةَاوا بة بؤْةي ظةيًةغوي
ٖةي
طةيؿتين ضِاغجاضزةيةى ية َةضاغةوة بؤ خوضِةَاوا ناضة نة ية ؾاظازة تيَو زةزات.
ضوْهة قاغيسةنة ْاَةيةني ظؤض ية َةضاغةوة بؤ غةضباظةنإ زةٖيَينَٖ ،يَعي غةضباظيي
َةضاغة ئةوغا ية ثازطاْي خوضِةَاوا ْيؿتةديَ زةبيَت .نةؽ و ناضي ئةوإ باغي
ٖيَطؾي نوضزإ زةنةٕ بؤ غةض ئاظةضباجيإ و وضَيَ و زةغت زةنةٕ بة تاآلٕ و بطِؤي
َهةنة .غةضباظاْي َةضاغةيي زةضطةي غةضباظخاْة زازةخةٕ و ٖاواضي ياعةيي
خةي
َتإ بة زةٖؤ ٖؤضزوويي خؤي ية خوضِةَاوا زةٖيَٓيَتة
ياعةيي بةضظ زةبيَتةوة .ظةيًةغوي
زةضيَ و ية زةضةوةي ؾاض يةغةض ططزيَو ئاَازةباف زةبٔ .غيَ ثةٍ ية غةضباظةناْي خؤي
َسةططيَ و ٖيَعي غةضباظي َةضاغة تاآلٕ زةنات .تةَاؾا زةنات غةضباظة ئاظةضييةنإ
ٖةي
ٖاواض زةنةٕ ؾيَذ عوبيَسي نوضزغتاْي ؾاي نوؾتوة ،تاظة ؾاظازةيةى ية طؤضِيَ ْيية و
َجاض زاثاض نطزووة و ،زاض و ْةزاضي
نوضزةناتٔ شٕ و َٓساٍَ و نةؽ و ناضي ئيَُةيإ ٖةي

67

َتإ ظؤض ٖةوٍَ زةزات ضاظيإ بهات ئةّ زةْطؤية
ئيَُةيإ يةطةٍَ خؤ بطزووة .ظةيًةغوي
َي ْانةٕ و ثيٌَُ
زضؤية و ئةوةي بيػتووياْة وا ْيية ،بةآلّ غةضباظاْي َةضاغةيي قبووي
َيةتي بةغةضياْسا بسةٕٖ .ةض
ْابٔ .بةبيَ يةى و زوو ييَهطزٕ فةضَإ زةزا بةوٖيَعةي يةطةي
وةى خؤي زةَييَ زةثاظزةي الغاضيإ زةنوشضيَ و ْيَعيهةي  500نةغيإ بة
َبةغتهطاوي زةٖيَٓٓةوة بؤ ْيَو ٖؤضزووةنةي خؤي.
قؤي
ية طةضِاْةوةزا بة طفيت خؤي يوضِإ ضِوويإ زةنطيَتةوة و تايةفةي برياْوةْس و غةطوةْس
وةخؤ نةوتووٕ و ٖؤضزووةنةيإ طةَاضؤ زاوةْ .ووغيويةتي ية ضاوتطوناْيَهسا ْيَعيهةي
ضٌ نةؽ ية خإ و بةطًةضي يوضِإ بة باضَتة زةططيَ و ،بة تؤثداْةوة ضوو بةضِوويإ
زةبيَتةوة ،ية زضيَصةزا زةْووغيَ:
َي خؤيإ بة وضةيةني بةضظةوة ٖاتٓة ثيَؿيَٖ .يَعي ئةو تايةفةية غي ضٌ
“ئةوإ بةخةياي
ٖةظاض ثياو بووٕ و زة ٖةظاض ضةنساض .ططَة ية تؤخ ٖةغتا و بة بطِؾيت غةز و ثةدما
خوَجاضة و ْاضدمةى يةْيَوياْسا تةقيةوة .تفةْطي غةضثطِي ئةوإ تةْيا ضٌ ؾةقاو زةضِؤيؿت.
ضةني ضةْيًَي ئيَُة ية غيَ ٖةظاض َةتطيةوة زوشَين زةنوؾت ،ضةنساضيَهي بؤ ئةوإ
ْٗٗيَؿتةوةٖ ...اتيٓةوة بٓهةي خؤَإ ،ئةغةزخإ غةضؤني برياْوةْسإ ،غةضزاضخإ
غةضؤني غةطوةْسإ ،خادمإ غةضؤني غةطوةْسإ ،غةفةضخإ غةضؤني غةطوةْسإ و عةدةّ
خإ غةضؤني سةغةْوةْسإ بة بةض ضاوي خاْةناْي يوضِ و زيًةناْةوة فةضَامن زا يةزاض زضإ،
ئةواْةي زيهةف ٖةضوةى َيَةضعةيي خإ بطاي ئةغةز خإ ،نوضِة َاَي غةضزاضخإ ،سادي
عةيي خإ يةطةٍَ َيَةض عةيي خاْي نوضِي ،ئةواْة نة غٓسّ نطابووٕ ،ئاظازّ نطزٕ و طومت
َٓةططٕ بة
بطِؤْةوة بؤ ْيَو خيٌََ و ٖؤظي خؤتإ ،ئةطةض زةغت يةغةض بعيَوي و الغاضي ٖةي
َسةنةمن”.
ظيٓوويي ضاوتإ زةضزةٖيَِٓ و غةضتإ ٖةي
يةو ْيَوةزا سادي َوسػئَ خإ ْايبوسهووَةي خوضِةَاوا يةطةٍَ زةغتةيةى زةضيَتة
َساضيإ زةزاتةوة و ثيَيإ زةَييَ ٖيوايإ بة زواضؤش بيَت و طةف بني
ْيَو عةؾريةتةنة و زي
بٖٔ .ةض ئةو وةختة سوغئَ قويي خإ وايي ية ثؿتهؤوة زيَتة خعَةت ؾاظازةي قاداض
و ؾٓةي يوتفي خاوةْؿهؤي بةضزةنةويَ و مشؿيَطي دةواٖيَط ْيؿاْي بة خةآلت ثيَسةزةٕ
و زةطةضِيَتةوة.
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َتإ ْاظْاوي َعةفةضوَويو بة سادي َوسػئَ خإ زةبةخؿيَ و زةيهاتة
ظةيًةغوي
فةضَاْطِةواي ْاوضةي بةختياضي و يوضِغتإ بةطؿيت و ،مشؿيَطي ْكيَُهاض و باآلثؤؾي
توضةَةي ثيَ زةبةخؿيَ .ييَطةوة ئةَطي ْاغطةزئ ؾاي بابي بةديَ زةٖيَينَ و بؤ ئةو
تةيةططافةي بؤي ٖاتووة زةضيَتة بطوديَطز ،تانو يةويَوة خؤي بطةيةْيَتة ٖةَةزإ.
َي ؾةضِ بووة،
َي ثيَ زةزةٕ ناتيَو ئةو ية خوضِةَاوا غةضقاي
وةخيتَ زةطاتة ضِاظإ ٖةواي
ْيَعيهةي ثيَٓر ٖةظاض يوضِ زةنةوْة ضِيَ بضٔ بطوديَطز تاآلٕ بهةٕ ،بةآلّ يةؾهطي غيالخؤض
َي ضِةْسوٍ ظؤضيإ ييَ
ية ضِاظإ ،تواْيويةتي بة ياضَةتيي تؤثي ئوتطيؿي و ضةى و ضؤي
بهوشٕ و يةو زةوضوبةضة بيإ تاضيَٓٔ؛ ؾاض يةزةغت يوضِاْي زظ بجاضيَعئَ.
َتإ زةطاتة بطوديَطز تةيةططافيَهي ثيَسةطات نة ديَٓؿيين
ناتيَو ظةيًةغوي
خاوةْؿهؤَ ،عةفةضةزئ َريظا ،ؾؤضِؾي نوضزغتاْي ية ئاظةضباجيإ غةضنوت نطزووة و،
ثيَويػتيُإ بة ٖيَعي غةضباظيي ئةو ْيية .باؾة ية بطوديَطزةوة بضيَتة ئيػفةٖإ .زواي
َة خاني يوضِغتإ ديَ زيًََيَ و ،زةطةضِيَتةوة بؤ بٓهةي فةضَاْطِةوايي خؤي واتة
ئةّ ٖةواي
ئيػفةٖإ.
* * *
سادي غةياسي حمةالتي ،زةبيَ وةى طةؾتياضيَهي خاَةضِةْطيين ئةوغاي ئيَطاْي
َةّ بسةئ .بة طفيت خؤي غةيط و غةفةضيَهي باؾي بة ضواضقوضِْةي زْيازا نطزووة.
يةقةي
ية ئةوضووثاوة بؤ ئةَةضيها و يةويَؿةوة ضؤتة شاثؤٕ و ضني و غةضزاْي بةَبةيي نطزووة
و ية ٖيَٓس ضاوي نةوتووة بة ئاغاخاْي حمةالتي ٖاووآلتييةنةي خؤي و غةضؤني
َةي ئيػُاعيًية .ية زةوضةي زةغةآلتي ْاغطةزئ ؾازا ،ية ضِيَطةي نةضاضي و
نؤَةي
بةْسةض ٖةباغةوة زةطةضِيَتةوة ئيَطإ.
ئةّ غةيطوغةفةضةي خؤي ْاو ْاوة “بريةوةضيةناْي سادي غةياسي حمةالتي”.
زووغاٍَ بة غةض ٖاتٓةوةي بؤ ئيَطإ تيَجةضِي و زيػا طةضِايةوة ئةوضووثا و ية ضِيَطةي
َي نابة و ،بة ضِيَطةي بةغسازا ٖاتةوة خوضِةَؿاض و
ئيػالَبويةوة ضووة ظياضةتي َاي
زظفوٍ و يةويَوة خؤي طةياْسة ثؿتهؤ .بةّ ضةؾٓة زةْووغيَ:
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“طةضِاَةوة و غةيطوغةفةضيَهي خؤؾِ نطز و ،ظؤضّ ضيَص ية ثؿتهؤ و ثيَؿهؤ
وةضططت .تةيةططافيَو ية َوظةفةضَويو ْايبوسهووَةي يوضِغتإ ية خوضِةَاوا
طةيؿيتَٖ....تس”.
بة غةَريةزا تيَسةثةضِيَت و زةضيَتة ْاوضةي شيَط زةغةآلتي سوغئَ قويي خاْي واييي
َهيَهي ٖةشاض و ضِةؾوضِووت زةنةويَ ،تةْاْةت ئةو
ثؿتهؤ .يةو ْاوضةيةزا ضاوي بة خةي
دًوبةضطةي زةبةضياْساية ية غةضَا و طةضَا ْايإ ثاضظيَت .زةَييَ ٖيَٓسة بطغي بووٕ
تةْيا ثيَػت و ثيَؿةيإ َابؤوة .سادي غةياح غةضي يةوة غووضِ زةَيَٓيَت وةخيتَ
ئةواْة ئاوا بطغني بؤ زةغت ْانةٕ بة ضةتةيي و زظيهطزٕٖ .ةض خؤي وةآلَي خؤي
زةزاتةوة ،يوضِاْي ثؿتهؤ ظؤض ية وايي زةتطغٔ و ْاويَطٕ ية ديَي خؤيإ ظووَيئَ ،وايي ية
بياْوويةى زةطةضِيَ بة نؤَةٍَ بيإ نوشيَت .ئاوا زةْووغيَ:
“ ...ئةّ بًةوةظ و خويَُٓصاْة سةظ زةنةٕ ٖةض نةغيَو يةشيَط غيَبةضي زةغةآلتي
َكةْٔ ،تانو ْةتواْيَ ٖيض وةخيتَ غةضبعيَوي بهات”...
ئةواْساية ثيَػيت غةضي ٖةي
(فةضَووزةنةي سادي ظؤض دواْة ٖةتا زةغةآلتساض مبيَٓيَت ٖةض تاآلوي شيإ زةنةٕ
بةزةّ َطؤظي شيط و ٖةشاضاْسا) .ية “زةي باآل” ْاوةْسي ثؿتهؤ ،زةضيَتة زيسةْي سوغئَ
َةطةتي ضواضؾاْةي ظؤض بةغاّ بوو .ئةوغا زةْووغيَ واييي
قويي خإ؛ زةَييَ ثياويَهي نةي
َهي بيػتووة وايي زوو خوؾهي بة يةنةوة َاضة نطزووة و
شْي ظؤضة ،ية زةّ خةي
ئيَػتةف ٖةضزووياْي يةالية .وايي طوتويةتيٖ“ :يض تاوإ ْيية و خاوةْؿهؤف ئةو
ناضةي نطزووة نةزياضة َةبةغيت ية ْاغطةزئ ؾاية” .زنتؤض فووضية ثعؾهي تايبةتي
ْاغطةزئ ؾا ئاَاشةي بة شْةناْي خاوةْؿهؤ نطزووة .زةَييَْ :اغطةزئ ؾا زوو خوؾو
بة ْاوةناْي ئايؿة و يةيالي َاضة زةنات ،ضؤشيَو ئايؿة بة فووضية زةَييَ ،يةو ضؤشةوة
ؾا ئةويٓساضي يةيالي خوؾهِ زةبيَ ،ناض و ثيؿةّ زةبيَتة ؾيوةٕ و ططيإ ،ئايؿة ٖيَٓسة
زةططي ضاويَؿةي ثيَوة زةْووغيَت.
َهةزا زيَت و زاوا ية
ييَطةزا سادي غةياح ظؤضي بةظةيي بة طوظةضإ و شياْي ئةو خةي
وايي زةنات بةبيَ َاتٌَ نطزٕ ئيعْي بساتيَ تانو غةضزاْي ثؿتهؤ بهات .ية ضِيَطةي
نطَاؾاْةوة بؤ زيتين خوضِةَاوا و بطوديَطز وةضِيَ زةنةويَ .غةضةتا غةضْر زةزاتة باضي
َهة و زةْووغيَ:
شياْي ئةو خةي
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َةَةْس و ثطِ زاٖاتي ئيَطاْة و ية ضياناْي خوظغتاْةوة زةغت
“يوضِغتإ ؾويَٓيَهي زةوي
ثيَ زةنات تا زةضيَتةوة بطوديَطز و َةاليط و ٖةَةزإ .ية ضِابطزووزا ْاوةْسي غاَإ و
ؾاضغتاْييةت بووة ...بؤ ضاضة ضِةؾي يةو غةضزةَةي ئيَػتةزا ئةو زةظةضة دواْةي ئيَطإ
َةتيَهي َةظْي خاوةٕ ؾاضغتاْييةت بةخيَو بهات،
و تةْاْةت ئاغيا نة زةبوو زةوي
نةوتؤتة زةغت زةغتةيةى ية زظ و ضةتة و طؤضإ و ضةوغيَٓةض،...ئةو طؿتة بةضاوة
َهةنةي يةبطغإ قطِإ زةنةٕ .ئيَطإ وةختيَو زةطةضِيَتةوة بؤ
بةبيَ بةٖطة َاوةتةوة و خةي
َو ضةى بهةٕ وٖ ،ؤظ
َو بػتيَٓٔ و خةي
زةوضاْي شياض و ثيَؿهةوتٔ نة ضةى و ضؤٍَ ية خةي
َو ضِوو بهاتة خويَٓسٕ و ظاْػت و ؾاضغتاْييةت...ئةو يوضِاْة
و عةؾريةت ْةَيَينَ...خةي
وةى ئةوةي زظي و دةضزةيي بة ثيؿة و نؿتوناٍَ ْاطؤضِْةوة .تا بًَيَي دواْضاى و بةشٕ
ظضاظ و ضاو ْةتطغٔ”.
َهي نوضزغتإ يةضاو يوضِغتإ
سادي غةياح ية غةيطوغةفةضي خؤيسا زةْووغيَ :خةي
َطةنإ ٖةضزوو قةوَةنة يةى تؤضةَة و ضِةطةظٕ و
ٖيَُٓرت و ضِيَهوثيَو تطٕ .بةثيَي بةي
نؤْرتئ ئاضيايني.بةٖيض ؾيَوةيةى تيَهةٍَ ضِةطةظي توضى و عاضةبإ ْةبووٕ .بة باوةضِي
سادي غةياح َوويي ثياواْي يوضِغتإ زضيَصة و ئةَةف زةطةضِيَتةوة بؤ ئاو و ٖةواي
ْاوضةنة .زواي  6ضؤش غةيط و غةفةض ية ضِيَطةي ٖةضغيٓةوة زةضيَتة خوضِةَاوا ،يةويَ
َتإ
َيواْي َعةفةضَويو ْايبوسهووَةي يوضِغتإ و ضاوةزيَطي ثيَؿوويي ظةيًةغوي
زةبيَت.
َطرية و
ظؤض بة وضزي بة خوضِةَاوازا زةطةضِيَ و زةْووغيَ :ؾاضؤضهةيةني دوإ و زي
َو قاضِووْة و
ناضواْػةضايةنيإ تاظة ييَ زضوغت نطزووة .ثيَؿٓويَصةنةي ؾاض يةضاو خةي
وةداغيؿي نويَطةٖ .ةضوةى سادي غةياح باؽ زةنات ٖةَووؾت يةو ؾاضةزا ٖةضظاْة و
َيَي ظؤضة .ضاوي بة قةآلي ؾهؤزاضي فةيةى ئةفالى
بة تايبةت طؤؾت و ضِؤٕ و نةو تا بً
نةوتووة و ئةو ئاوةي بة تةْيؿتيسا ضؤتة خواضيَ و باخاتي ٖةْاض و زواتط زةْووغيَ:
َو تاضيفي زةغةآلت و ْةظّ و ْيعاَي َعةفةضَويو زةنةٕ و ئةويـ بةضزةواّ
“خةي
خةضيهي ططتٔ و نوؾنت و ييَسإ و غٓسّ نطزْة .ناضوإ و قةتاضي ئيَطة ئةغح و ٖيَػرتة
و َةضِ و خوضي و ضِؤٕ و ثيَػتة فطؤؾة”.
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سادي غةياح زواي ضةْس ضؤشيَو غةيط و غةفةض ضِووزةناتة بطوديَطز و ية ضِيَطةي
ظاخةوة ٖةضضةْسة ظؤضخؤؾة ْاضِوات ،ضِيَطةي “ثوْة” ثٓطة ،نة ضِؤشة ضِيَيةنة و ظؤضيـ
ْاخؤؾة زةضيَتة ؾويَين َةبةغت .ؾةو ية بةٖةؾيت بةضئ زةَيَٓيَتةوة و ئيَواضةي
زواضؤش زةطاتة بطوديَطز .يةو زاؾتةزا زةْووغيَ:
“غةضزاْيَهي باؾي ؾاضةنةّ نطز ،بةضِاغيت بطوديَطز ؾاضي غاالض و غةضوةضاْة،
َطري ،ضِاظاوة بة ئاو و ئاوةزاْي و بار و غةوظةظاض .قةآلي ؾاضةنة ظؤض
ظْويَطة و زي
خطاثة ...ضةْس فيَططة و قوتاخباْةي تيَسايةَ .عطةوتي ؾا ظؤض ؾهؤزاضة ...ناضوإ و
قةتاضي ٖةضوةى خوضِةَاوا و يةويـ َةظٕ تطة .ؾاضيةطةٍَ زةوضوبةضي ية تطغي ضةتة و
زظاْي يوضِ ئاغووزةْني .ئةّ ْاوضةية ئةؾيَت ية زةغت فةضَاْطِةوايةني ضِةؾيس زابيَت.
َهةنةي ظؤض
ظؤض يةى ية ثيؿةطةضاْي زةغت ْةخؿني ية بطوديَطز زا زةشئ .خةي
َو ٖةية”.
وآلتجاضيَعٕ .وةداخعازةناتٔ زةغةآلتي ظؤضيإ يةغةض خةي
سادي غةياح َاوةيةني نةّ ية بطوديَطز زةَيَٓيَتةوة و ظؤضيـ زياضي وةضزةططيَ،
زةضيَتة حمةالت تانو يةويَوة بضيَتةوة تاضإ.
* * *
ئةو طةؾتياضاْةي يةزةوضةي ْاضغةزئ ؾازا غةضزاْي يوضِغتاْيإ نطزووة و
غةيطوغةفةضي خؤيإ ْووغيوةتةوة زوونةؽ َاوة ئاَاشةيإ ثيَ بهطيَت .يةنيَ يةو
َي  1297ى .ّ.بة فةضَاْي
زوونةغة سادي َريظا ئةويػةفاض ْةمجوَويو ،ية غاي
ْاغطةزئ ؾا ،بؤ بةغةض نطزْةوةي بةضبةغتيي ئةٖواظ و بةضاوضزنطزْي خةضز و
ضؤْييةتي غاظنطزْي ئةو بة ضِيَطةي بطوديَطز و خوضِةَاوا زا زةضيَتة خوظغتإ.
ْةمجوَويو ثياويَهي ضِيَهوثيَو و وضزبني و ية ظاْػيت بريناضي و ئةزةبي ثاضغيسا
ؾاضةظا بووة و بةضٖةَي ْووغطاوةي بة ثيَعي ية ثاف بةديَ َاوة .باغي ئةو غةفةضة 9
َاْطةيةي ية غةفةضْاَةي خوظغتاْسا ْووغيوةٖ .ةضوةى خؤي ْووغيويةتي ية غةفةضي
َي  1299ى .ّ.زا ية ضِيَطةي غةضدمة و ظاييإ ضؤتة بطوديَطز و ٖةؾت ضؤش يةويَ
غاي
َاوةتةوة .يةو َاوةيةزا خةضيهي زاْاْي ثالٕ و ْةخؿةي ؾاضةنة و ضِيَطةناْي
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زةوضوبةضي زةبيَت ،زواتط بة بؤْةي بةفطباضيٓةوة ضِيَي ييَ زةطرييَ و وآلخي غواضي زةغت
ْانةويَت .ية زضيَصةزا زةْووغيَ:
“ بطوديَطز َةظٕ و ويَطاْةية؛ ؾووضة و سةغاضي باؾي ٖةبووة .ئيَػتة ية ظؤض ؾوئَ
زيواضي الضِووخاوي بة ثيَوة َاوة و خةْسةنةنةي زةوضي ؾاض نويَط بؤتةوةْ .يَعيهةي
 20000نةؽ يةو ؾاضةزا زةشي تا  50000نةؽ .ضةْس طةضِةني ٖةية ،نؤآلْةناْي
ظؤض تةْط و ثيؼ و ؾجطِيَوة .تةْيا طةضِةني غؤفيإ ْةبيَ ئةويـ ْيؿتُاْي َري و
بةطًةضاْة و نووضة و نؤآلْي بةضيين ٖةية و دؤباضي ضووْي ثيَسا زةضِوات ...زةوضوبةضي
تةواوي باخة ضِةظة ...بةٖةض اليةنسا زةضِواْي عةَاضةتي زوو غيَ ْٗؤَي غةضدمت
َطريي ٖةية ،ثيؿةي
ضِازةنيَؿيَت ،ية ؾيَوةي ثاثويَين فةضةْطي .بةٖاضي دوإ و زي
ضيتػاظي يةو ؾاضةزا ْاوباْطي زةضنطزووة ،بةآلّ ئاوي خواضزْةوةيإ خؤف ْيية”.
َواضي غيَ متةٕ زةي فطؤؾٔ.
َيَ ية ٖةَةزاْةوة طةض زةٖيَٓٓة بطوديَطز و خةي
ْةمجوَويو زةي
َووظ ية يوضِغتإ زةنطِٕ و َةْيَهي تةوضيَعي (غيَ) نيًؤ بة يةى عةباغي زةفطؤؾٔ.
خةي
سةغاضي بطوديَطز ؾةف زةضواظة و ؾاضةنةف ثيَٓر ناضواْػةضايي تيَسا بووة .غةضؤني ناضوباضي
باظضطاْي بطوديَطز خوادة حمةَةز باقط و ظاْاي ْاوزاضي ئةويَ ئاغا َةالَوسػئَ و سادي
َتإ نةوتٓة ْاخؤؾي.
َريظا حمةَووزة واتة ٖةض ئةو نةغةي يةطةٍَ ظةيًةغوي
َة
سادي َريظا ئةويػةفاض ْةمجوَويو زواي ئةوةي باغي ظغتاْة غةختةنةي ئةو غاي
َهي ئةمحةزخاْي
َيَ ئيَطة َوي
زةنات ية بطوديَطزةوة بةضةو ضاالْضؤالٕ زةنةويَتة ضِيَ و زةي
َيَ ئةو ثياوة ظؤض شيط و ئاقٌَ بووةْ ،اوي
غةضٖةْطة واتة سادي ئةمحةزي ياضئةمحةزي .زةي
َهي غهةيي ظيَطِيإ زيتؤتةوة و طوتووياْة ئيَطة ئاوايي
طوْسي ئةفطاْوةْس زةٖيَينَ نة خةي
ئةفطاغياو بووة .باغي بةفطيَهي قوضؽ و ضِيَبةْساْي ضِيَطةي نطزووة وْ ،ووغيويةتي :زواي
ثيَٓر ضِؤش نةوتٔ و ٖةغتاْةوة ية بةفط و غةضَازا ئةوغا طةيوةتة خوضِةَاواَ .يعا عةوآل
َوْؿي و ْايبوسهووَة يةطةٍَ زةغتةية ية غواضضانإ و ْاوزاضاْي ؾاض ية يةى فطغةقي ؾاض
زةضٓة ثيَؿواظي .غةباضةت بة فةضَاْطِةواي يوضِغتإ زةْووغيَ:
َتإ ْايبويايةي
“َريظا َوسػئَ خاْي غةضتيح َعةفةضوَويو و بطيهاضي ظةيًةغوي
خوضِةَاوا و يوضِغتإ ثياويَهي ييَعإ و خويَٓسةواض و ؾاضةظاية...ؾةو و ضؤش خةضيهي
ضِاثةضِاْسْي ئةضني خؤيةتي و خعَةتي سهووَةت زةنات .ية ضِيَهدػتين ناضوباضي
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وآلتةنةي ية نيػةي خؤي زةبةخؿيَ و بؤ ئاوةزاْي زةنؤؾيَْ .ةَتواْيي ية ْيَعيهةوة
َهي ئةوزا ٖاتوضؤّ نطز و ية ٖةَوو
َي زابٓيؿِ ،بةآلّ َاوةيةى ية َوي
بيبيِٓ و يةطةي
اليةى بةضِيَوةبطزْي زةغةآلتي ئةوّ بيين؛ بةضِاغيت بؤ ئةوة زةبيَ ؾاْاظييإ ثيَوة بهةي”.
َةنطزْي خةضيتةنإ
ْةمجوَويو سةوت ضِؤش ية خوضِةَاوا زةَيَٓيَتةوة و خةضيهي طةآلي
زةبيَ و ظاْياضي ظؤض وةنؤ زةنات .ية بةٖةؾيت بةضئ ضاوي بة ْووغطاوةي غةض بةضزيَو
زةنةويَ ،زةَييََٓ :اضةي ؾاض  31ظةضع بةضظة و  18ظةضع ئةغتووضة .قةآلي فًهوئةفالى،
َة بةْاوي سةغةٕ خاْي وايي زةْووغيَ .زاْيؿتواْي ؾاضةنة بة  15000نةؽ
بٗةةي
زةْووغيَ 1000 ،نةغيإ دوويةنةية .باغي غةي غازم بةضْويَصي ؾاض زةنات و ْاوي
َي  2000متةٕ زةوو زوو
َريظا غةزضةزئ زةٖيَين نة ثيَؿٓويَصيَهي بيَسةات ْيية و غاي
وةضزةططيَت ،بةآلّ َريظا غةزضةزئ ثياويَهي ٖةشاضة .ية زضيَصةزا زةْووغيَ“ :خوضِةَاوا
َة ،ئاووٖةواي ْاخؤؾة و ئاوي ظؤض و قوضغة و”...
ؾاضيَهي ثيؼ و ثؤخً
غةباضةت بة غةَرية زةْووغيَ:
“بة ضاغيت خاَييَهي ططيٓطة .ناتي خؤي ؾاضيَهي َةظٕ بووة .ئةّ ؾويَٓة ططيٓطي
َةت ٖةضضةْسيَو بؤ ئاوةزاْي خةضدي ييَ بهات بة ظاية ْاضيَ ،ثيَ
خؤي ٖةية .زةوي
ضِاطةيؿتين ية ضِازة بةزةض ئةدماَي باؾي زةبيَت”.
ٖةضة وةى زةَييَ بةٖؤي ئةوةي َةوزاي خوضِةَاوا و زظفوٍ ٖيض طوْسيَهي ييَ ْةبووة
ْاضاض زةبيَ نةيوثةيي ثيَويػيت ضؤشاْةي ية خوضِةَاوا بهطِيَت .ضووزاوةناْي ئةو زوايياْة
غةضدمي ضِازةنيَؿيَت و باغي زةنات و زةَييَ بواضي يوضِغتإ بؤ خوظغتإ نة ضِيَطةي يوضِ
َهي
و بةختياضيية ضؤٍَ و ْاخؤؾة و ئةطةض دازةي بؤ ييَ ْةزضيَ نةؽ خوظغتإ بة َوي
ئيَطإ ْاظاْيَت .وةى وآلتيَهي دياواظة نة ْاوي بة ئيَطاْةوة يهابيَت.
ْةمجوَويو زواي ئةوةي ية خوضِةَاوا زةضيَتة زةضيَ ية ضِيَطةي قةآلي ْةغري دوزني
و َوخبري ئاوا ،تةيةططافداْةيةني بضووى زةبيينَ ،زةضيَتة ْيَو تايةفةي زيَطنؤوةْسإ،
َةبابي بةيإ زةخويَينَ خةو ْاضيَتة ضاوي.
وازياضة ظضيـ سوضَةتي زةططٕ ،بةآلّ تا نةي
زةظاْيَ زيَطنؤوةْسإ بةتةَإ بة ْاوي تايةفةي دوزني بةغةضياْسا بسةٕ و تاآلْيإ بهةٕ
و بياْهوشٕ .زواي ئةوةي غةضزاْي قةآلي ظضيَ و ئاوي ظاٍَ زةنات و زةضيَتة طةضَيَين
عةؾريةتي برياْوْسإ .زةْووغيَ غةضؤني ئةوإ سةيسةض خإ بطاي ئةغةزخاْة ئةو
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َتإ ية خوضِةَاوا ية زاضي زاْ .ةمجوَويو ضِؤشي زوايي ية ْيَعيو
نةغةي ظةيًةغوي
َهي خوظغتإ.
َعطةوتةنة ية الي غةيسةنإ زةَيَٓيَتةوة و يةويَوة زةضيَتة َوي
* * *
زوايني نةؽ نة ية زةوضةي ْاغطةزئ ؾازا ضؤتة يوضِغتإ ،بريةوةضييةناْي خؤي
بةْاوي غةيط و غةفةضي فةضيس ْووغيوةتةوة نةغيَهة بةْاوي َريظا حمةَةز عةيي خإ
فةضيسوَويهي ٖةَةزاْي.
َي  1267ى.ّ.زا ية زةوضوبةضي ٖةَةزإ يةزايو بووة ،بة
فةضيس وَويو يةغاي
طةدمي ضووة تاضإ و ية تؤثداْةي َةباضةنةي ْاغطةزئ ؾاةيسا طريغاوةتةوة .يةطةٍَ
َريظا َةيهوّ خاْي ْاظَوزةوية وةظيطَوختاضي ئيَطإ ية ئيٓطًػتإ ضؤتة يةْسةٕ .بؤ
ضِاثةضِاْسْي ضةْس ئةضنيَو يةْيَو خؤي ئيَطإ زةغت زةنات بة غةفةضنطزٕ .بةتايبةت ية
َي  1315ى .ّ.يةطةٍَ غةضزاض ئةنطةّ وايي ئةوغاي خوظغتإ ية ضِيَطةي ٖةَةزإ و
غاي
َةاليط زيَتة بطوديَطز بؤ ئةوةي ية ويَوة بضيَتة خوضِةَاوا ،زواتط غةضزاْي خوظغتإ
َةت و َيَط و
بهات .ية زةضةوةي ؾاض ٖةض ٖةَوويإ ية اليةٕ زةغةآلتساضاْي زةوي
بةطًةضاْةوة ثيَؿواظيي باؾيإ ييَ زةنطيَت .ية زضيَصةزا زةْووغيَ:
“ثةيي ية غةضباظاْي نةظاظ ية زةضواظةي ؾاض بة ضيع ويَػتابووٕ و ية ناتي ٖاتين
غةضزاض ئةنطةَسا َاضؾي غةضباظييإ زةشةْٔ .بة ؾاْوؾهؤيةني تايبةتةوة طةيؿتيٓة
ؾاضي بطوديَطز ية ؾويَين ٖؤضزوو ية زةضواظةي طؤضِي ئاغا ية طةضِةني غؤفيإ
زابةظئ...زة ضؤش ية بطوديَطز َةستةٍ بووئ تا وآلخي غواضميإ زةغت نةوت بؤ
نةيوثةٍ باضنطزٕ .زةبوو ْإ و ثيَدؤضي زة َعٍَ نؤ بهةيٓةوة و ،يةطةٍَ خؤَإ بيبةئ.
َهي بطوديَطز و يوضِغتإ و عةضةبػتإ و
يةبةضئةوةي ية َةوزاي ضِيَطةي ْيَوإ َوي
خوظغتإ زا خواضزٕ طري ْانةويَت”.
ٖةض وةى فةضيسوَويو زةطيَطِيَتةوة يةو زةوضةيةزا فةضَاْطِةواي بطوديَطز و يوضِغتإ
ؾاظازة سيؿُةتوزةوية بووةٖ .ةضوةى ية غةضضاوةناْي زيهةؾسا ٖاتووة،
سيؿُةتوزةويةْ ،ةوةي فةتةييؿا زواي ئةوةي بووة ديَٓؿيين بابي واتة حمةَةز عةيي
َةتؿا زةغةآلتساضي نطَاؾإ ،ضاوي تةَاسي زاثضطِي نة بطوديَطز و يوضِغتإ
َريظاي زةوي
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ية َاَي خؤي واتة سيػاَوغةيتةْة بػتيَينَ و زواي ؾةضِيَهي خويَٓاوي زةغيت
زةئةغتؤي بووني ئاواتي نطزْ .اضاض فةتةييؿا زةَطِاغتيَهي نطزة ْيَوبصيواْي نوضِ و
ْةوةنةي و ٖةض يةنةياْي طيَطِايةوة بؤ غةض زةغةآلتي ثيَؿوو.
َوويَطي تطيانسا زةبيينَ و زةَييَ ،ية ناضواْػةضايةى ضِؤشي
فطيسوملويو ية بطوديَطز ئاي
َي ،باظاضِيإ طةضَة و ضِةواْةي
زوو ٖةظاض متةٕ تطياى زةنطِٕ و زةيفطؤؾَٔ .افووضة و قاي
َهساضاْي بطوديَطز ٖؤظي غةيسةناتين
تةوضيَع و ضووغية زةنطئَ .زةْووغيَ ،ظؤضيٓةي َوي
تةباتةبايني.
فةضيسوَويهي ٖةَةزاْي يةطةٍَ زةغتةيةى ضةنساضي  500نةغي بة غةضؤنايةتيي
َي ؾاغةوةٕ ية بطوديَطزةوة بةضةو
غةضزاض ئةنطةّ وايي خوظغتإ و  150غواض نيَؿهضيي َاي
َوا غاظاْةوة زةضِؤٕ و غواضةناْي ياضئةمحةزي زيَٓة
خوضِةَاوا زةنةوْة ضِيَ .ية غةضاوي ٖةي
ثيَؿواظي غةضزاض ئةنةضّ و زةطةْة ضاالْضؤالٕ .بةزةّ ضِيَطةوة ظاخةنإ زةبيينَ و ضاوي بة
َيات ية يوضِةنإ بػتيَٓٔ.
َةت زةنةويَ و زةْووغيَٖ ،اتووٕ َاي
ٖؤضزوويي زةوي
ٖةضوةٖا ،ية َاْطي غةفةضي  1315ى .ّ.زا ،زةغتةي فةضيسوَويو و غةضزاض
ئةنطةّ يةطةٍَ ثيَؿواظيي غواضاْي غةطوةْس زةضٓة ؾاضي خوضِةَاوا ،ظؤض بة وضزي تاضيفي
غةضباظخاْةي ؾاضةنة زةنات ،ناتي خؤي سادي َريظا َوسػئَ خاْي َعةفةضَويو
بةضزي بٓاخةي زاْاوة و ظؤضيةى ية ئاغةواضةناْي ْؤشةٕ نطزؤتةوة .غةباضةت بة َٓاضةي
َو زةَيئَ ،ئةو َٓاضةية ثيَؿرت َعطةوت بووة ،ئيُاّ سوغئَ ييَطة
ؾاضةنة زةْووغيَ خةي
غاظي نطزووة .ييَي ظياز زةنات و زةَييَ:
َيَي ئاوةزإ و
“زةْووغيَ خوضِةَاوا ية غاي زاض و باخي ظؤض و ضؤّ و ناْياوي تا بً
َطرية ،بةآلّ وةى ٖةغيت ثيَ زةنةي ئاووٖةواي خطاثي ٖةية و َطؤظ تووؾي ْؤبةتيَ
زي
زةنات .ئةو بطدمةي ية خوضِةَاوا بةضٖةّ زيَت ،ظؤض ية بطدمي َاظةْسةضإ باؾرتة...
ْايبوسهووَة ؾاضور َريظا بوو ية اليةٕ ْةواب ئةؾطةيف خاوةٕ ثًة سؿُةتوزةوية يةطةٍَ
حمةَةز عةيي خاْي غةضؤى عةؾريةتي غةطوةْسإ واتة غةضتيحٖ ،اتبووْة زيسةْي
غةضزاض ئةنطةّ.
بةقةويي ْووغطاوةي فةضيسوَويو ئةَيٓساضي ضِيَطةي يوضِغتإ تا خوظغتاْي بة
يوضِةنإ غجاضزووة ،ثاضة وةضزةططٕ و ئةَاْةتي ضِيَطةنإ زةثاضيَعضٕ و ناضواْي بةبيَ تطؽ
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و طوَإ زضيَصة بة ناضي خؤيإ و ضِيَطةي خؤيإ ئةزٕ .زةغتةي دوزني ئاطةزاضيي
ضِيَطةي باؾووضي يوضِغتإ و خوظغتاْيإ ية ئةغتؤيةٖ .يَعي َريي ْاوزاض و بةْاوباْط و
َةت غاَييَ بؤ ٖةض غواضيَو ضٌ متةٕ و بؤ ثيازةيةى
بطاناْي و زةغتةي َريتةقي ،زةوي
َي بيػت متةٕ َووضةي بؤ زاْاوٕ بؤ ئةوةي قةتاض و ناضواْي بة ئاغووزةيي بجةضِْةوة.
غاي
َي غةضؤى ٖؤظةنإ زةَييَ ئةوإ ضِيـ و ثطضيإ ٖةية و
غةباضةت بة دًوبةضط و ساي
َةي ضِةف
ثؿتيَين ئةغتووض ية ثؿت زةبةغنت و ،نةواي ئاوزاَئَ زةنةْة بةض و ،تةثً
َي ثيَيإ ظؤض
يةغةض زةْئَٖ ،ةَوويإ دبةي تةْهي ثةمشيٓة زةزةٕ بةؾاْسا ،ثاتؤي
ٖةضاوة و بةغواضي َائ زئَ و زةضٔ.
* * *
يةْيَو ئةو ييَتؤشاْةي نؤتايي غةزةي ْؤظزة و غةضةتاي غةزةي بيػت ،نة غةضزاْي
يوضِغتاْيإ نطِزووة و باغي غةيط و غةفةضي خؤيإ ْووغيوةتةوة ،ديَي خؤيةتي ئاَاشة
َي  1859ظ .ية زايو
بهةيٓةغةض “يؤضز نطوظئَ باضوٕ و َاضنعي يةنةَي بطيتاْيا .غاي
بووة و زواي ئةوةي خويَٓسْي ية ظاْهؤي ئانػفؤضز تةواو نطز ،زةغيت نطزووة بة غةيط
َتةْة و فةضَاْطِةواي تةواوي
و غةفةض ية ئاغياْ ،يَعيهةي ؾةف غاٍَ بوو بة ْايبوغةي
َي  1919ظ .طةيؿتة
ٖيٓسغتإَ .اوةيةنيـ بوو بة غةضؤني ظاْهؤي ئةنػفؤضز .غاي
وةظاضةتي زةضةوةي بطيتاْيا و َاوةي ثيَٓر غاٍَ تيَيسا َايةوة .ئةدموَةْي دوططافياي
َتووْي ثيَ بةخؿي .دؤضز
َي ئاي
َتةْةتي بطيتاْيا بةبؤْةيي تويَصيٓةوةناْي ئةو َيَساي
غةي
َي خؤي غةضزاْي يوضِغتاْي
ْاتاْبٌ نطوظئَ ية غةيطآْاَةي خؤيسا بؤ ئيَطإ ،بة زي
ْةنطزووة ،بةآلّ ية غةفةضْاَةنةيسا تويَصيٓةوةيةني ةظضظاْاْةي نطزووة يةغةض ئةّ
ْاوضةية .غةباضةت بة بٓةضةنةي يوضِإ ٖةضوةى باقي طةؾياضإ يةغةضي ْووغيوٕ.
زةْووغيَ :ئاخؤّ يوضِإ ية ض ٖؤظ و بةضةبابيَو و ية نويَوة ٖاتووٕ ئةَة ضِاظيَهة غةض بة
َؤض ية َيَصووزا ،بةآلّ زةَييَ ظؤضيٓةي ْووغةض و ضِاظةناضإ يةغةض ئةّ طفتةٕ نة يوضِةنإ
بة ضِةطةظ زةضٓةوة غةض ئاضياييةنإ و بةض ية ٖاتين تاظي و توضى و تاتاضةنإ يةّ
وآلتةزا شياوٕ .ظَاْيإ تيَهةٍَ بة فاضغي نةوْاضاية و تا ضِازةيةنيـ يةطةٍَ ثٗةيةوي
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َٓيايةوة زةنطيَ بيَصئ يوضِةنإ ية ثامشاوةي تؤضةَة و ضِةطةظيَهٔ،
ٖاونيَؿي ٖةية .بة زي
بة طفيت َاضنؤثؤيؤ يةو ٖةؾت َريْؿيٓةٕ نة وةخيت خؤي ية ئيَطإ شياوٕ.
نطؤظئَ ٖةضزوو تايةفةي َةظْي ثؿتهؤي بة طويةى و غًؤضظييةنإ يازاؾت نطزووة،
ئةواْة بة غةض ضةْس بةضةبابسات ٖاويَط زةنات .زةَييَ ية ْيَوإ باآلططيَوةزا ئيَػتةف
زيَطنؤوةْسإ شيَط زةغيت ية َيَصيٓةي خؤيإ ية ناضوباضي طيَضةٍَ و ئاشاوةطيَطِيسا زةططْة
َي خؤيإ .زةَييَ غةضنطزةي ئةوإ نةغيَهة بةْاوي َري سادي ،بابطةيٓة
شيَطباي
َةت بة سادي و بطاظانةي
غةفةضْاَةي ويًػني بة ثوخيت باغي زةنةئ .يةو غةضةوة زةوي
َةوة .ئةو زووة بؤ خويَين
خةآلت بةضات زةبةخؿيَت بؤ ئةوةي زظةناْي زيهة خباتة تةي
غةضي يةنسي تووْني .ئةطةض خؤبةخؤ غةضي يةنسي ْةخؤٕ ئةوا ضِيَبواضإ و ناضواْضي
ضِووت زةنةٕ و ،تةْاْةت زةؾيإ نوشٕ.
ْفووغي خوضِةَاواي  20000نةؽ ْووغيوة ،زةَييَ نؤؾهي ويَطاْي ؾاض نة تايبةت
بة ئةتابةناْي يوضِ بوو ،بة قةآل و َٓاضةيةوة بةثيَوةية و يةغةض ظْاضيَو غاظ نطاوة.
ظؤضيـ ية قةآلناْي ضِؤخي ضِووباضي ضِايين ،ئةوضووثا زةضيَت .بةوضزي ْاوي سوغئَ قويي
خإ زةٖيَينَ و زةْووغيَ بيَذطة يةوةي ئةَري و غاالض بوو يةضاو ئيَطاْييةنإ  700غواض
و  2000ثييازةي ٖةية و تةْاْةت  30000ضةنساضي بؤ نؤ زةبيَتةوة .نةَرت وا ٖةية
ية بٓهةي خؤي زووض بهةويَتةوة .ضِووخؤف و ظَاْجاضاوة و ظؤض بةغاَة و بة ئةبوقةزاضة
ْاوي زيَٓٔ .تةَةْي تاظة ية  55غاٍَ ئاوا بووة ،بةآلّ َةيٓؤؾي ظؤضي ؾهاْسوةتةوة.
َي تةيةططاف بة ؾاضةناْي خوضِةَاوا و بطوديَطز و
ٖةضوةى يؤضز نطؤظئَ زةْووغيَ ٖيًَ
نطَاؾإ و ؾاضة زيَيةناْساضِانيَؿطاوة و ثيَؿهؤ بؤتة ٖيًَهةيةى بة زةغت ضووغيةوة،
بةآلّ ثؿتهؤ وا ْيية .بطوديَطز ،وةى ْاوةْسيَهي فةضَاْطِةوايي باؽ زةنات نةضي ظؤضتط
تايبةت بة ئةضاى بووة .بة وتةي ئةو ثياوة طةضِؤنة ية ضةْسئ ْاوضةي بطوديَطز بةؾيَو
َي وةغةض نيَؿاوٕ و
َيإ ٖةية و زةغةآلتي ئةو ؾاضة باي
ية بةختياضي طةٍَ ،اٍَ و ساي
َياتي بةختياضي وةضزةططيَت.
بةؾيَو ية َاي
زاْيؿتواْي بطوديَطز  17000نةؽ تؤَاضزةنات ،بةٖؤي ئةوةي ؾاضي بطوديَطز
يةغةض ضِيَطةي زظفوٍ و نطَاؾإ و ٖةَةزإ و تاضإ و ئيػفةٖاْة ية بواضي باظضطاْيسا
َي بطوديَطز ثيَٓر َيٌ يإ ٖةؾت نيًؤَري و
تايبةمتةْسيي خؤي ٖةية .زةوضي سةغاضطوي
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نؤي زةضواظةنإ ثيَٓر زةضواظة زةْووغيَت .دؤآليي و ٖوَايي ضٓيين بطوديَطز بةضظ
َي  1888ظ 1306 .ى.ّ.زا واتة ية
زةْطخيَٓيَت .زةْووغيَ ٖؤظي يوضِ بةطؿيت ية غاي
زةوضوبةضي زوايني ٖةْاغةناْي زةغةآلتي ْاغطةزئ ؾازا 780000 ،نةؽ و
زاْيؿتوواْي ئيَطإ ؾةف ًَيؤٕ تؤَاض زةنات.
* * *
َي
َهي فةضةْػا و ئةْساظياضي ناْطة غطوؾتييةنإ بوو .غاي
شاى َاضي زوَؤضطإ خةي
َةتي
 1889يةغةض باْط ٖيَؿتين وةظيطي فةضٖةْطي ْاغطةزئ ؾا ،ية اليةٕ زةوي
فةضاْػةوة بؤ ناضوباضي ئاغةواضْاغي زيَتة ئيَطإ .يةغةض ضاوة فاضغيةناْسا ٖاتووة
َيٓةوة بووة و ية ثيَٓر
زوَؤضطإ غيَ غاٍَ يةئيَطإ َاوةتةوة و خةضيهي ناض و ييَهؤي
نتيَب بسات ية ضاثيساوة .زوَؤضطإ غةضدميَهي ظؤضي زاوة بة ئاغةواضي نؤْي ئيَطاْي و
َيين ؾويَٓة نؤْةناْي ئيَطإ ثؿو وةضبططيَت.
َهؤي
َجيَضاوة بؤ ٖةي
َةتي فةضةْػةي ٖةي
زةوي
َي  1894ظ.زا ضِةظايةتي ية ْاغطةزئ ؾا وةضططت بؤ
وةظيطي ئةوغايي فةضاْػة ية غاي
َي ية تةواوي ئيَطاْسا .ئةّ بةؾة ية
وةزةغتٗيَٓاْي ثاواْهطزْي بةؾي ئاغةواضنؤي
زةغةآلتي ْاغطةزئ¬ؾازا َؤضي ظاْػتيي ييَسضا .زواي ئةوة ؾاْسيَهي ظاْػتيي
فةضةْػة بة غةضؤنايةتيي زوَؤضطإ ٖاتٓة ئيَطإ و ية ؾاضي ؾووف ضِا زةغتيإ نطز بة
ناضةناْيإ.
َةنةبةضزة ْعَاْةي ياغاي
يةويَسا ضةْس ئةْتيهةيةني بة ْطخيإ زؤظييةوة و ئةو نؤي
سةَوضِابي و قاْووْي تؤَاضنطاوي ديٗاْي نة  2000غاٍَ ثيَـ يةزايهبووْي َةغيشي
يةغةض ْووغطابوو بةزةغت ٖيَٓا و ،يةطةٍَ ظؤض ؾويَٓةواضي ططاْبايي ضِايإ طويَعا بؤ
َؤظةخاْةي يوضي ثاضيؼ.
يةطةٍَ ؾاضةظايةني بواضي نةوْاضاْاغي غةباضةت بةّ ئاغةواضة ضةْس ثةيعيَهُإ
ٖيَٓاية بةض باؽ ،باوةضِي وابوو ئةطةض ئةو ئةْتيهاْة ئيَػتةف ٖةض ية ئيَطإ َابإ يإ
َيإ يةغةض زةْيؿت يإ زاخؤ ض بةآليةنيإ بةغةض زةٖات و وةى ئيَػتة ية
تؤظ و خؤي
َؤظةخاْةي بياْيسا ية داخماْةزا ْةزةنةوتٓة بةض زيسي بيٓةض و تاَةظضؤيإ ،بةآلّ
ئيَػتةنيَ فةضاْػة َؤظةي يووضي نطزؤتة ؾويَٓيَهي غةضدمطِانيَؿي زْيا و طةؾتياضإ ية
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طؿت اليةنةوة زةضٓة غةضزاْي .ئةو خةظيَٓة بةتاآلْضووة بؤ ئةوإ بؤتة غةضضاوةي
زاٖاتيَهي باف.
شاى زوَؤضطإ غةضةتا بةؾيَهي ظؤضي ئيَطإ طةضِاوة و يةَةضِ ظةويٓاغييةوة ظؤضي
َوةفسة
َيٓةوة نطزووة .ئةو َطؤظة تةواوي ؾيهاضي و ظاْػتةناْي خؤي نة يةطةي
ييَهؤي
فةضةْػييةنة نطزوويةتي وةى غةفةضْاَةيةى ضاثي نطزووة .زةنطيَ بًَيَني ئةوة يةنةّ
َة ْةوتيةناْي ية نيَوةناْي بةختياضي زا زؤظيةوة و بة زْياي ظاْػيت
نةغيَهة ضِيؿاي
َة ْةوتيية ية (نةضنوونةوة تا َعطةوتي غًيَُإ) بةضزةواَة.
ْاغاْس .ئةّ ضِيؿاي
زوَؤضطإ غةضةتا ظاْياضيي باف زةخاتة بةض ضاوي طةؾتياضإ ،بؤ منووْة غةباضةت بة
نةيوثةٍ و وآلخةبةضظة ،زةْووغيَ :ية ئيَطإ نطيَي فةضغةخيَو بة ؾيَوةي ضةثةضي قطِاْيَهة
و ،بة ئةغح ؾيتَ نةَرتة ،نةؽ ية ضِؤشيَهسا ْاتواْيَ ية َعَييَو واتة  4فطغةر
بةضاَةبةض بة  24نيًؤ َيرت غةفةض بهات .خةضدي ٖات و ضؤ بة وآلخي باضي ضِؤشي
ثيَٓر قطِإ زةغتيَٓٔ واتة  42فطاْو .زاوا ية طةؾتياضإ زةنات ئةطةضة بؤ َاوةي
زضيَصخايةٕ زةَيَٓٓةوة ضاضة ئةوةية يةى مسإ بةنطيَ بططٕ و َاْطاْة ثاضةيةى بسةٕ بة
نابطاي نةضزاض .ية َاْطسا ثاضةي نةضزاضيَهي باف غيَ متةٕ و بؤ ٖةض ٖيَػرتيَهي
بةقةوةت  20تا  30متةٕ تةواوة.
َهي ئيَطإ زةْووغيَ ئيَطاْي طةييَ خؤؾٓؿني و خاْوَإ بة سوضَةت
غةباضةت بة خةي
َهي ئاغايي نؤآلٕ و باظاضِ ،ضةْةوةض و بيَُوباالت ،تةْاْةت ظؤضيـ
و َيواْططٕ .خةي
تطغٓؤى و ٖيض و ثووضٔ .طةضِؤنإ ضِازةغجيَطيَت بة ٖيض نًؤديَو ططيٓطي ْةزةْة شٕ و
َػونةوت ْةنةٕ ظَاْي غووضيإ غةضي
َهة .ئةطةض بيَت و شيطاْة ٖةي
َي ئةو خةي
َٓساي
غةوظيإ بةبازا زةزات؛ زيػا ضِاغجاضزةي ئةوةية طةؾتياضإ ْةى يةى و زوو با ضةْس
َسا بيَت.
خعَةتهاضي خؤيإ يةطةي
َي  1890ظ .زواي
ئةو طةؾتياضة فةضةْػية ،ية يةنةّ غةفةضي خؤيسا غةضةتاي غاي
ئةوةي زيَتة بانووضي ئيَطإ و ئاظةض باجيإ بة ضِيَطةي نوضزغتإ و نطَاؾاْسا زةضيَتة ؾريوإ
َتاْيَهي بضووى باغي سوغئَ قوييدإ واييي ثؿتهؤ زةنات نة
و ثؿتهؤ .وةى غوي
فةضَاْطِةواي بةؾي نويَػتاْي شيَط زةغةآلتي خؤيةتي .زةْووغيَ وايي سةظ ْانات ْة ئيَطاْي
و ْة ئةوضووثي غةضزاْي زةظةضةنةي بهةٕ و ئةَٓييةتي ييَ بؿيَويَٓٔ .بة ثيَي ْووغطاوي
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َؤضطإ وايي ية ثيَؿسا ظؤض بة غاضزوغطِي وةضي زةططيَت ،بةآلّ وةخيتَ طويَ ية ئةو ظاْا
َييةوة زةبيػيتَ غةيواْي سوضَةتي بؤ
فةضةْػيية زةططيَ و ضِابيَصي يةَةضِ ئاوياضي نؿتوناي
َي غةَرية بؤ
ٖةٍَ زةزات و َاْطيَو ية الي وايي ية ثؿتهؤ زةَيَٓيَتةوة .يةويَوة زةضيَتة زؤي
َيَ ئةو َةوزاية ظؤض ْاخؤف و ثطَِةتطغيية و
ئةوةي غةضزاْي خوضِةَاوا بهات .زةي
زاْيؿتواْي بة ضاوي غوونةوة غةيطي طةؾتياضاْي بياْي زةنةٕ.
َةوزاي مسرية تا خوضِةَاوا بة ثاظزة ضِؤش زةبطِيَت و ضواض ضِؤش ية خوضِةَاوا
زةَيَٓيَتةوة .ؾتيَهي وايي ييَطةزا باؽ ْةنطزووة تةْيا ئةوة ْةبيَ ْووغيويةتي خةضيتةي
باز و ثيتاني ظةويوظاضي زاضِؾتووة و ثالْي بؤ زاْاوٕ .ئةوغا ية ضِيَطةي ٖؤضزوو ضؤتة
بطوديَطز و ْووغيويةتي ٖةؾت ضِؤش ثيَـ ئةوةي بطاتة ئةويَ يوضِإ ئاو ؾاضةيإ تاآلٕ
َآل زواي نوؾتاضيَهي باف ؾاضةنة
نطزووة ،زةغةآلتساضي ؾاض بة ْاوي غةضتيح غةيفوي
ضِظطاض زةناتَ .ةضةني غياْعة نةؽ ية غةضؤى ٖؤظةنإ زةثةضِيَينَ و ييَيإ زةطةضِيَ
زواي ئةوةي تةواو خويَٓيإ يةبةض زةضِوات ،طياْيإ زةضزةضيَ .زةَوزةغت ٖةض يةويَ
زواْيإ طويًةباضإ زةنات .ئيَػتةف ٖةض بؤية ضِيَطةي ٖؤضزوو ئاضاّ و بيَسةْطة.
وةنو ؾيو و زؤَييَهي خاوةٕ زاٖات باغي بطوديَطز زةنات ية زةضةوةي يوضِغتإ؛
َتاْاواَ .اوةي زوو
زةَييَ ْاوضةيةني دياواظة و نةوتؤتة ْيَوإ ئةيوةْس و نةْطاوةض و غوي
َاْط يةو ْاوضةيةزا َاوةتةوة و غةيطوغةفةضي نطزوة و خةضيهي تؤَاضنطزْي خةضيتة
بووة .زيػإ طةضِاوةتةوة بطوديَطز و ئةجماضة غةضتيح غةيفوآل ،يإ غةيفوملويو
ئةَريخاْي غةضزاض ،فةضَاْطِةوا ية ؾاضزا ْابيٓيَت ،ثيَي زةَيئَ غةضزاض  600ضةنساضي
يةطةٍَ خؤي بطزووة و ضؤتة باؾووض بؤ تةَبيَهطزْي غةضؤني يوضِإ.
َاوةيةى زواتط غةيفوآلخإ ضةْس ْاَةيةني ضِاغجاضزةيي بةو ثياوةزا زةْيَطيَ بؤ
يوضِةنإ ،بةآلّ زوَؤضطإ وةخيتَ يةْيَو ضِيَسا غةضدميإ زةزات ،زةبيينَ ظؤض بيَ بايةخٔ،
يةبةضئةوةي ية ضِيَطةي نويَػتاْي بطوديَطز بؤ ؾوؾتةض ضةْس داضيَو نةوتؤتة بةض
َي سادي وةْس .بة ْاضاضي خؤي زةطةيةْيَتة زةوضوبةضي ؾوؾتةض و تا
ثةالَاضي خيًَ
َوو بة ْاوضةي
ضِازةيةى زيؤظاْي ية غةطوةْساْي ْاوضةنة زةبيٓيَت .ئةو نيَوي ٖةؾتا ثاي
يوضِاْي زيَطنؤوةْس يإ زةؾيت نياْي زظيَو ْاو زةبات .واي بةباف ظاْيوة بة تاَيؤنة
يةويَٓسةضيَ بؿتةزةضيَ و بة ثطزي طاَيَؿاْسا بضيَتة خوظغتإ .يةغةض تايبةت َةْسي
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ْاوضةنة بؤضووْي خؤي ئاوا زةضبطِيوة :زةؾيت خاوة ؾويَين ظةضياضةيةني َةظٕ بووة
بةضبةغتة غطوؾتييةنةي خؤي ؾهاْسووة و بؤتة ئةو زةؾتة غةضدمطِانيَؿةي ئيَػتةنة.
َُإ و عاضةب ثيَ ية ٖةض ديَيةى زاْئَ
َؤضطإ زةَييَ ،ئيَطاْي و بة طؿتيي َوغً
غةوظايي ييَ زةبطِٕ ،بةبيَ ئةوةي ثيَويػت بيَت زاض و زضةخيت زةبطِٕ و نؤيهةي ية
ضِةطةوة زةضزةٖيَٓٔ.
غةباضةت بة بريوباوةضِي َةظةب و ئايين يوضِةنإ ْووغيويةتي ،يوضِ و نوضز ضؿيتَ ية
حمةَةز و ئايٓةنةي ْاظأْ ،ظؤضيإ بطِوا بة قػإ و ضاى ثريإ ٖةية و ،ية ْيَعيو نيَوي
َُإ
َوو ؾواْة يوضِةناْي زيتوة طؤؾيت بةضاظيإ خواضزووة و خؤؾيإ بة َوغً
ٖةؾتا ثاي
ظاْيوة .زةَييَ :عةؾريةتي يوضِ ظؤض نةيًةضِةقٔ و ٖةض ئةوةْسة ية ئايين حمةَةزي فيَط بووٕ
َهي بياْي بيَتةوة و بياْهوشٕ.
ضِقيإ ية خةي
* * *
طوَإ بؤ ئةوة زةضيَت خاتوو ئيعابال بيؿوخ يةو طةؾياضاْةبيَت ية نؤتايي غةزةي
ْؤظزةزا غةضزاْي ئيَطإ ي نطزووة .ئاَاشةيةني نوضتي بة يوضِغتإ نطزووة .ئةو غةيط و
َي  1891ظ.زا
غةفةضي يةوآلتي ئيَطإ بة ْاوي غةفةضْاَةي ئيَطإ و نوضزغتإ ية غاي
ضاخ نطزووة ،بةؾيَهي غةباضةت بة بةختياضي و عةؾريةتي ْاوةخؤي خوظغتإ خػتؤتة
بةض تؤشيٓةوة.
َي
يةَةضِ ْاغيين خاتوو بيؿوخ ظاْياضيي ئةوتؤَإ ْيية ٖةض ئةوْسة ْةبيَ زةظاْني ية غاي
 1832ظ .ية ئيٓطًػتإ ٖاتؤتة زْيا و غةيط و غةفةضيَهي ظؤضي نطزووةَ .اوةيةى
َاَؤغتاي ظاْهؤ بووة ،زواتط زةغيت زاوةتة ناضوباضي ْووغني و ضةْس نتيَبيَهي ية زواي
خؤي بةديَ ٖيَؿتووة .ئةوة يةنةَني خاتووْيَو بووة ية ئةدموَةْي ثاؾايي دوططافياي
يةْسةٕ زا بووة بة ئةْساّ و زواي  72غاٍَ تةَةٕ َاآلوايي ية شيإ نطزووة.
َي  1890ظ .بة
ٖةض وةى ية غةضضاوةناْسا بؤَإ زةضنةوتووة ،خاتوو بيؿوخ ية غاي
َهةوت تووؾي ناضبةزةغتيَهي ئيَساضةي ئاطةزاضي ٖيَٓس و بطيتاْيا زةبيَ بةْاوي
ٖةي
غاويط ،يةطةٍَ ئةوغةضطوضزة بةؾيَهي ظؤضي ْاوضةي ظاططؤؽ بةغةض زةناتةوة .ظؤضنةؽ
زةَيئَ تووؾي نؤَةَييَو بةآلو ططفت بووة ،بةآلّ ية َطزٕ طةضِاوةتةوة .بة خؤضِايي ْيية
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زوَؤضطإ زةَييَ يوضِ و بةختياضي ئةطةض ئافطةتي بياْي ببيٓٔ بةتايبةت ئةطةض ثؤؾتة
َي بة سوضَةتٔ.
بيَت ناضيإ ثيَي ْيية و يةطةي
َي  1890ظ .ية ضِيَطةي بةغسا و نطَاؾاْةوة
َيَ ،ختووئيعاباليوغي بيؿؤخ ،غاي
بةي
ٖاتؤتة ئيَطإ ،ضاوي بة تاضإ ئيػفةٖإ نةوتووة و زواي غيَ َاْط غةيطإ طةؾت يةْيَو
بةختياضيسا بة خوضِةَاوا و بطوديَطز زا ية ضِيَطةي ٖةَةزاْةوة غةضزاْي نوضزغتاْي نطزووة.
َبةْسي يوضِي نؤضةض
بيؿوخ غةضةتا غةباضت بة يوضِي بضووى زةْووغيَ و باغي َةي
زةنات و يوضِي فةيًي بةباتةوة ْيَوإ ضووباضي زظ و زةؾيت ئاؾووض و الي بانووضي
َبةْسي ؾووف ثاْتايي ٖةية .يوضِي بضووني يةضاو
نطَاؾإ ،ئةويـ تانو بانووضي َةي
شَاضةي بةختياضي طةٍ ظؤضتط ْووغيوة و ضاويػني زةْووغيَ :يوضِاْي فةيًي بةطؿتيي ية
َةية .زيػإ زةْووغيَ يوضِاْي فةيًي وةى
َي  1830ظْ .يَعيهةي  56000بٓةَاي
غاي
َيإ ْيية و ية تايةفةناْسا خاْي خاوةٕ
بةختياضي زضاوغيَي خؤيإ زةغةآلتساضي فيوزاي
زةغةآلت ْابيٓطيَ ،يةْيَو ٖةض بةضةبابيَهسا ضواض يإ ثيَٓر تومشاٍَ و نويَدا غةض ثةضؾيت
َػووضِاْسْي ناضوباضي خؤيإ و نةَهطزْةوةي ططفت و بة ضِيَ و
تايةفة زةنةٕ .بؤ ٖةي
ديَي عةؾريةتي باف ٖةوٍَ ئةزةٕٖ ،ةضبؤية ضاوييػٔ زةَييَ سهووَةتساضي ية يةو ٖؤظة
دواْة و تةْاْةت ويَٓةي يوضِاْي بضووى يةْيَو طةالْي ئاغيازا نةّ زةبيٓطيَ .زةنطيَ بًَيَني
َيإ ٖةية.
تاضِازةيةى زةغةآلتي فيسضاي
خاتوو بيؿوخ باوةضِي وابووة ظَاْي يوضِي نةَةنيَو يةطةٍَ ظَاْي نطَاؾاْي
دياواظي ٖةية .زةَييَ يوضِةنإ بة ثيَضةواْةي بةختياضييةنإ ظؤض ٖؤططي ناضوباضي
نؿتوناٍَ ْني ،بةآلّ ية ثةضوةضزة و بةخيَونطزْي ٖيَػرت و ناضوباضي باظضطاْي َافوضة و
َووظ و سٗيواْي وضزة ،ظؤض ئاظإ و ئةو ؾتاْة بة زةوضوبةضي خؤيإ زةفطؤؾٔ.
خةي
ْاوضةي يوضِغتإ بؤ ناضوباضي ئابووضيي ئيٓطًػتإ بة ططيٓط زةظاْيَ و ثيَي واية
َسا تةواو زةبيَ.
ضِيَطة بؤ زةضضووْي عةضابةي ْيَوإ ئةٖواظ و تاضإ ية َاوةي زووغاي
َبةْسي يوضِغتإ زةظاْيَت .توداضةتي ضِيَطةي نةْساوي فاضؽ ية زاٖاتووزا
بةؾيَهي بة َةي
َةتي ْاوةْسي .زواي ئةّ
زةطيَطِيَتةوة بؤ خيَطخواظيي يوضِةنإ ية ْاوضةنةزا يإ ٖيَعي زةوي
َي  1890ظَ .اوةي غيَ َاْط يةْيَو تايةفةي بةختياضيسا زةضيَتة
ثيَؿةنيية غاي
ْاوضةي نةؾهإ و بة ناضواْةضِيَي خوضِةَاوازا زضيَصة بة غةفةضةنةي زةزات و زةْووغيَ:
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“زواي زةضضووٕ بةغةض زوو ثطزةنةزا ،ية زووضةوة باخةناْي خوضِةَاوا زةضنةوتٔ،
ؾاضةنة ية باوةؾي ظْاض و ضياي بةضظ و قةآليةني ضووخاوزاية .زميةْي ضِةوةظ و ؾاخي
َطريي ظؤض غةضدمطِانيَؿة ...ؾةو ظؤض بة ضِيَطةزا ٖاتبووّ ،طةضَاي ظؤضيـ تةواو
زي
َاْسووي نطزبووّ و يةشيَط زاضيَو ثاٍَ نةومت ،وةخيتَ ٖةغتِ نطز نةغيَو بة
فةضةْػييةني ثاضاو قػة زةنات .ئةوة فةضَاْطِةواي ؾاضةنة بوو بؤ زيسةْيي َٔ
ٖاتبوو .ضةْس غواض ضانيَهي يةطةٍَ بوو ...ية اليةٕ ئةوةوة ،ضواض نةؽ ية ْؤنةضاْي
ٖةْسيَو َيوة و ؾريْييإ بة زياضي ثيَساّ”.
خوضِةَاوا ْيَعيهةي  4050ثيَ ،بةضاْبةض بة  1250ية زةضيا بةضظتطة طةضَاي
ئةوؾاضة ية َاْطي طةالويَص زا تةواو وةى زةؾت و بياباْيي ٖيٓسغتإ واية و يةوثةضِي
خطاثيساية .بةٖؤي ئةوةي ظؤض ية ضِيَطة َاْسوو بووة وضإ زةططيَت و ،بةتةواوي خؤي
زةسةغيَٓيَتةوة و تةْيابة ضاوثيَهةوتين سانُي يوضِغتإ و شْةناْي ئةو قٓيات زةنات.
َي
ية باخي َةظْي ئةّ زةغةآلتساضة زا نة ثطِبووة ية زاض و زضةخيت غةضو و ٖةْاض و طوي
ضِةْطني .بة ضايي و ْيَططةية َيواْسضيإ ييَهطزووة .ئةوغا زةْووغيَ:
َي فةضَاْطِةواي زاطري نطزووة،
“بةو دؤضةي بؤّ زةضنةوت ئةو ْاظيًة و ْاظزاضةي نة زي
َةي دواْي يةباضةٖ .ؤزةي ئافطةتةنإ ظؤض دوإ و ضِاظاوة بوو
َةيةني ضاضزةغاي
نيصؤي
دًهي شْإ يةوثةضِي دواْيسا ...زواي ئةوةي غةضزاْيَهي ثامشاوةي قةآلَإ نطز و
غةيطي ؾيَواظي تةالضغاظي ئةو زةوضاْة ،ضووَة زيتين باظاضِ...باظاضِي خوضِةَاوا ضهؤية
و ْاخؤف و نؤآلْةناْي ٖةَوويي تيَهةٍَ نيَؿٔ ،ضِةْطة ناتي خؤي غةْط فةضف
َهة
َهةية ...ئةوةي غةضدمي ضِازةنيَؿاّ خةي
َهة قووي
نطابيَت ئيَػتة ٖةَووي قووي
ثؿتهووضِ و نؤَةنةي ئةويَ وازياض بوو ظؤض ٖةشاض و بطغني .باظضطاْإ بةوثةضِي غاضز و
غطِي و بيَ زةغةآلتييةوة زةيإ طوت ٖيض غات و غةوزاييةى ْيية؛ يوضِاْي فةيًي
َةت ٖيَعيَهي
بووْةتة ضةتة و ضِيَطط و ناضوإ و قةتاضإ ضِووت زةنةٕٖ...ةضضةْسة زةوي
غةضباظي بؤ تةْاٖيي ضِيَطةنإ زاْاوة ،بةآلّ ٖةضوةى خؤي واية”.
بيؿوخ باغي ثطزيَهي دواْي بيبػت و ٖةؾت ٖؤزةيي زةناتَ 6 ،ةتط ثإ و
ْيَعيهةي َ 300ةتط النيَؿي ،ضِيَبواضإ زةباتة ْيَو سةغاضي خوضِةوا ،زةْووغيَ
ناضوةْػةضايةني دوإ غةضزةضاْةي ناؾي ناضي نطاوة و ية ؾاْي ضةثي ثطزةنة ديَي
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سةغاْةوةي ضِيَبواضاْة .زةَييَ بطز و َٓاضةي ؾاضةنة وةى خؤي َاوةتةوة و يةبةؾي الي
غةضوويي نةتيبة و بةضزةْووغي بة خةتي نوويف ثيَوة زياضة.
زواي َاْةوةيهي نوضةت ضؤتة بطوديَطز و غةضةتا يةو ؾاضةزا باغي شَاضةي
زاْيؿتوواْي  12000تا 18000نةغي زةنات و زةْووغيَ ية بطوديَطز تةيةططاف
خاْةيةى ،ثؤغداْةيةى ،ضةْس َعطةوتي بضووى ،ضةْس فيَططةيةى ،غيَ طةضَاوي طؿيت
و ؾةف ناضواْػةضةي ييَية ،ية زضيَصةزا:
َي باؾي ٖةية .باظاضِي بطوديَطز ضِووْاى و بةضيٓة و ثطِة ية
“بطوديَطز فةضِف و قاي
َهي و زووناْةنإ بة نةيوثةيي ئةوضووثايي و ضووغي ضِاظاوةتةوة و ية
ثيَساويػيت خةي
َي نةتاْي ضووغي و ئيٓطًيعي و ضطاي ْةوتي ْةَػايي ،ئاويَٓةي
ٖةَوو ضةؾٔ نوتاي
َةى و ئيػتيهإ ،ثاضضة و
َةي ثازؾايي ضووغيةي ،غةَاوةض و تةثً
ضووغي ،ويَٓةي بٓةَاي
قوَاؾي ثةمشيٓةي ضووغي ،نةيًةؾةنطي ضووغي و ضيينٖ...ةضضةْسة باظاضِي بطوديَطز
َهةزا ببيين.
َطري و ديَي غةضدمة نةّ واٖةية ئافطةتيَهي فةضْطي يةْيَو ئةوٖةَووخةي
زي
َهةنة زةوضيإ ططمت و ثاضيَعةضةنامن ٖةضوةى ٖةَيؿة بةزاض و بةضز زووضيإ
خةي
خػتٓةوة”.
زواي ئةّ ٖةَوو زيسةْيية غةباضةت بة باضي نؿتوناٍَ و باخات و سةوت دؤض تطيَي
بطوديَطز زةْووغيَ .يةَةضِ زةضياضةي طوٍَ طةوٖةض ئةزويَ ية زاويَين باؾووضي وؾرتإ
ضيازاٖ .ةضبؤية ظؤضيةى ية ئةوضووثاييإ زؤظيٓةوةي ئةو زضةياضةية ية بةؾي نويَػتاْيسا
َيٓةوةي خؤي يةغةض ئيَطإ زةغت
َفوْؼ ييَهؤي
يةو خاتووْةضِا زةظأْ ،بةآلّ طابطيٌ ئاي
ثيَهطزووة و زواي نؤنطزْةوة زةْووغيَت ية ثيَـ بيؿوخ زا طةؾتياضيَو بة ْاوي ضوزييَط
َي ْ 1888اوي ئةوي ية يازاؾتةناْي خؤيسا ٖيَٓاوةٖ ،ةضوةٖا زؤظيٓةوةي
ية غاي
ئةوزةضياضةية وا ئةوضووثيةنإ ثيَي زةَيئَ “ئريْة” بة ْاوي ئةو ثيَوةْسي زةزات.
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()3
طةشتياراني سةدةي بيستةم
وضزة وضزة ية غةضةتاي غةزةي بيػتةّ ْيَعيو زةبيٓةوة و تةظطةضي طةؾتياضإ بؤ
ئيَطإ بةتايبةت بؤ يوضِغتإ ضِوو ية ظؤضبووٕ زةبيَت ،بةآلّ يةضاو ئةو ظؤض بووْة
غةفةضْاَةنإ ظؤض نةَرتٕٖ ،ؤناضيـ ئةوةية ية غةضةتاي ئةّ غةزةيةزا بةضةبةضة
َُةْسإ زةضيَتة زةضيَ و
غةيطوغةفةض ية خؤض ٖةآلت ية باظْةي زةغةآلتي شيط و ئاقً
ضِوخػاضيَهي طؿيت تط بةخؤيةوة زةططيَت .يةبةضئةوةي غةياسةتٓاَةي ئةواْةي بةضيَ
ناضيَهي واي نطز تاَةظضؤيإ بة ييَؿاو يووظةو ببةغنت و ،ظؤض و بؤض بيَٓة خواضيَ،
َةَةْس و خؤؾطوظةضاْاْي ئةوضووثايي.
بةتايبةت زةوي
ديَي خؤيةتي يةْيَو خيَعةضةي ئةو طةضِؤناْةزا ية ئاخط و ئؤخطي غةزةي ْؤظزةزا نة ثيَي
يةغةض خاني يوضِغتإ زاْاْ ،اوي خاتوو زووضاْس ٖاوشيين َوضتيُوض زووضاْس وةظيط َوختاضي
َةناْي ٖ 1894 – 1900اتؤتة ئيَطإ .بة ٖاوضِيَي َيَطزةنةي و ْؤنةض
ئيٓطًيع بيَٓني ية غاي
و غوةآلَإ ْيَعيهةي  100نةؽ و قةتاضيَهي  290غةض ئةغح و ٖيَػرت ،بة بةؾيَو ية
باؾووضي ئيَطاْسا طةضِاوة .ئةو خاتووْة غةيطآْاَةي خؤي يةشيَط ْاوي “غةفةضْاَةي زووضاْس”
بآلو نطزؤتةوة نة تابيةتة بة غةفةضي وةفسي غيَطَوضتيُوض زووضاْس.
خاتوو زووضاْس يةو غةفةضةيسا َةبةغيت ضاو ثيَهةوتٔ بووة يةطةٍَ ؾاظازة
َتإ بطاي َوظةفةضةزئ ؾا و زيتين ئيػفةٖإ وْاغيين خاني يوضِاْي بةختياضي
ظةيًةغوي
و غةضؤى ٖؤظإ و بةغةض نطزْةوةي ضِيَطةوباضْي باظضطاْي ْويَي يوغتإ بؤ ٖاتوضؤي
ناضوباضي باظضطاْي ييٓض .خاتوو زووضاْس ية ضِيَطةي زظفويةوة بة َياْهؤزا ٖاتؤتة
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يوضِغتإ و ية خوضِةَاوا و بطوديَطزةوة ضؤتة تاضإ و باغيَهي يةغةض ْاوضةنة ية زةوضةي
ْاغطةزئ ؾازا ْووغيوةتةوة.
َي  1899ظ.زاوةفسةنة ية زظفويةوة زةضيَتة
ٖةضوةى ْووغيويةتي ية ْةواَربي غاي
يوضِغتإ .ية ثيَؿسا خاوةْسةغةآلتي خوظغتإ زوونةؽ ية ضِزئَ غجياْي زيَطنؤوةْس بة
ْاوةناْي َريسادي و َريَةتة بؤ ؾاضةظايي ضِيَطة ضِةواْة زةنات .ئةو زوونةغة ٖةضية
َي ناضةوة بة تةَا زةبٔ ظةبطي خؤيإ ية َوتيُؤض وةظيط َوختاضي ئيٓطًيع
ٖةوةي
َةي نوشضاْي نةغيَهي خؤيإ نة بةزةغيت يةنيَ ية خاْةناْي زضاوغيَ
بوةؾيَٓٔ بة تؤي
نوشضاوة ،بةآلّ ٖيضيإ بؤ ْانطيَت.
ٖةضوةى خاتوو زووضاْس باؽ زةنات ناضواْضي واي بةباف ظاْي بةقةغةي ؾاضةظاي
ضِيَطةبةنةٕ و بةنؤَةٍَ بة ضِيَطةزا بطِؤٕ و بآلو ْةبٔ ،ئاوا َةتطغيي ضِيَطة نةَرتة .ئيَواضيَ ية
َهي غةطوةْسإ .خاتووْي وةظيط َوختاض
ْيَعيو قةآلي ضِةظة زةَيَٓٓةوة و بةياْي زةضٓة َوي
َيَ غةطوةْسإ تووضِة و طوضِْةٕ ،ية دًوبةضطسا تةواو ثؤؾتة و غةضدمطِانيَـ و ظؤضتط
زةي
ثؤؾانيإ ضِةؾة نةّ واٖةية ضةى بةزةغت ْةبٔ ،ثطضي ئافطةتيإ ؾؤضِة و بة زووالزا ؾاْةي
زةنةٕ ،دًةناْيإ ؾيين تؤخة و ية بةضؤنةوة نطاوةية ،ئافطةتي دواْيإ تيَساية .زيػإ
زةْووغيَ“ :غةضؤني تايةفةي غةطوةْسةناتٔ  24نوضِي ئاظاي ٖةية يةطةٍَ نوضِةناْي
َبةت ئةوة ديَي غةض غووضَِإ ْيية ية ناتيَهسا
خةضيهي ضِاثةضِاْسْي ناضوباضي خؤيةتي”ٖ .ةي
ؾيَذ عةيي َريظا ْؤيةّ نوضِي فةتةييؿا ،نة خاوةْي  60نوضِبووة و بةضيةوةي خؤي مبطيَت
ظؤضيةى ية نوضِةناْي َاآلوايإ يةّ ديٗاْة نطزووة.
خاتوو زووضاْس غةباضةت بة َيَةضعةيي خإ غةضؤني ئةو ناتي تايةفةي غةطوةْسإ
زةَييَ ثياويَهي قةآلفةت زاضي دواْضاى و خؤف ضِوخػاض بوو ،دًوبةضطي دواْي زةبةض
زةنطز ،ظؤض بة ظيجهوظانووٕ بوو ،تيَطةيؿتوو و ثيَطةيؿتوو بوو .بةّ طؿتة ؾإ و
باٖؤيةوة ضةْس نةغيَهي تايةفةنةي زوو ٖيَػرت بةباضةوة زةضِفيَٓٔ و ضاوزيَطاْي ؾاْسةنة
زواي ئةوةي زةنةوْة ؾوئَ زظإٖ ،يَػرتي بةبيَ باض زةٖيَٓٓةوة.
ؾاْسةنة ؾةو ية تةْيؿت ضووباضي نةضخة و ية بٓاضي نةبرية ضيا ية ْيَعيو ثطزي
َةزةناتٔ ثيَ يةغةض ئةوة زازةططٕ ناضوإ ية ًَةي
تةْط خيَوةت ٖةٍَ ئةزةٕ .ييَطةوة بةي
نياالْةوة تيَجةضِيَت بة طفيت ئةوإ وةخيتَ برياْوةْسإ يةوإ بةٖيَعتطٕ واتة ية
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غةطوةْسإ ،بة ٖيض و خؤضِايي ًَي خؤيإ بة ؾهاْسٕ ْةزةٕ ،بةآلّ ؾاْسةنة بةخؤي و
بة  60ضةنساضةوة ْاويَطيَ خؤ ية قةضةي نياالٕ بسات و َةضظةّ ْابيَت .ثيَيإ خؤف زةبيَ
بة ضِيَطةي توداضةتيسا غةفةض بهةَٕ .يَةضعةيي خإ بة وةفسةنة زةَييَ برياْوةْسإ يةو
ْاوةزا ٖةٕ و زووض ْيية ناضواْةنة ضِووت بهةٕ؛ ئةو ٖةواٍَ بؤ َوتيُؤض زووضاْس زةْيَطيَ
َيإ ؾةضِي خؤ تطِئَ
بة ٖؤي ئةوةي برياْوةْسإ زووبةضاَبةضي غةطوةْسأْ ْايةويَ يةطةي
بهات .ؾاْسةنة ية ياضَةتيساْي غةطوةْسإ بيَ ٖيوا زةبٔ ،بة َةدبووضي بة ضِيَطةي
نياالْسا زضيَصة بة غةفةضي خؤيإ ئةزةٕ.
خاتوو زووضاْس باغي غةفةضةنةي زةْووغيَتةوة ضؤٕ بة نةيي نياالْسا ضِؤيؿتووٕ ،ؾةويَ
ية ؾويَٓيَو بةْاوي “غةض ئةؾهةوت” ية غةضةتاي ضِيَطةي َياْهؤ وضإ زةططٕ ،ضاوي بة
يوضِةنإ زةنةويَ ٖةَوو ضةني َاضتيين و بًصيهي و ئوغرتاييايي بةزةغتةوة ،زوو ضِيَع
فيؿةنيإ يةغةض ثؿتئَ بةغتووة و فيؿةى بة زياضي وةضزةططٕ و ية الي ئةوإ خةآلتيَهي
َةظْية .بة بطِواي ئةو غيَ ؾت ية يوضِغتإ ظؤض بةْطخة :ضةني طةضّ ،ضةقؤ و زووضبيين
َيَ يوضِةنإ ئةو ؾتةيإ خؤف زةويَ بة ناضي ضِاو و ؾةضِ بيَت.
زووضاوٖ ،ةضوةى ئةو زةي
وةظسةنة بة غآلَةتي بة ًَةي زييض و ئةفطيٓة زا زةطةْة خوضِةَاوا .زواي ئةوةي
زةطةْة ؾاض ضِؤشيَو بؤ سةغاْةوة وضإ زةططٕ ،تانو تيَؿووي غةفةض ئاَازة بهةٕ .يةو
ناتةزا ظةفةضوَويو بطاي َريظا َوسػئَ خاْي َوظةفةضوَويو ،ضةْس الثةضِة ثيَؿرت ية ناتي
َتإ بؤيوضِغتإ بامسإ نطزْ ،ايبوسهووَةي خوضِةَاوا بوو .خاتوو زووضاْس
ٖاتين ظةيًةغوي
زةْووغيَ زةغةآلتساضي غةضتا غةضي يوضِغتإ و خوظغتإ عةيٓوزةوية يةنيَ ية خعَاْي
ؾايةْ .ايبوسهووَة وةظيط َوختاض باْطٗيَؿت زةنات يةطةٍَ ؾاْسةنةي َيواْي ٖؤضزوويي
ئةو بٔ ية زةضةوةي ؾاض ،بة ٖؤي زووضيةوة ئةو َيواْساضيية غةضي ْةططت.
خاتوو زووضاْس زةْووغيَْ“ :ايبوسهووَةي خوضِةَاوا ْويَٓةضيَهي يةو ؾاضة زاْاوة
َهي نوضزغتاْة؛ ئةو َاوةيةى يةوة ثيَـ بووة بة َةغيشيٖ ،يض نةؽ
زنتؤضة و خةي
َي ْانؤى ْيية ،ؾاْسي ئايين ئةَةضيها ،زاْيؿتووي ٖةَةزإ بؤ زضيَصةزاْي
يةطةي
خويَٓسْي ثعيؿهي ضِةواْةي يةْسةْيإ نطز و ئيَػتةف ية خوضِةَاوا طريغاوةتةوة.
زووضاْس ية ْووغطاوةنةيسا زةَييَ :ئةو ؾاضة ية نؤْسا َريْؿيين ئةتابةناْي يوضِ بووة،
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ؾاضيَهي خؤف زميةْة و زةنط َي ْاوضةيةني ثطِزاٖات بيَت بةآلّ بة بؤْةي ضةتةيي
يوضِاْةوة طاغينَ بةظةويسا ْاٖيَٓٔ.
َةزاْي زيَطنؤوةْسي ية خوضِةَاوا ية بطي ثاضة خةآلتي خؤيإ تفةْط وةضزةططٕ و
بةي
زةطةضِيَٓةوة .خاتوو زووضاْس زةَييَ ثيَؿرت ثيَيإ طوتني يوضِإ زةٖؤباظ و تاآلْضني ،يةواْةية
َةزاْة بةخاتطي ثاضة مبإ نوشٕ ،بةآلّ ئةوةي َٔ يةو يوضِاْة زيتِ تةْيا
ٖةض ئةو بةي
زيؤظاْي و يةخؤبوضزيي بوو.
غةضةدماّ بطِياض ئةزةٕ ية خوضِةَاوا بضٓة زةضيَ .عةيٓةزةوية زةغةآلتساضي يوضِغتإ و
خوظغتإ بة طؿيت ْايبوسهووَةي خوضِةَاوا يةطةٍَ ؾاضةظايإ و َري و بةطًةضإ بؤ
َيإ زةنةوٕ .زةغتةنة ؾةويَ ية ظاخة ضةْس
ضِةواْةنطزْي غيَطَوضتيُؤض ضِةطةي
َهةنإ زةَيَٓٓةوة .خاتوو
ضاضزاخيَهي بة قوضِ زضوغت نطاوي ييَسةبيَت ية ْيَعيو تةثؤي
َيَٓيَت .ية ضِاظإ زةبٓة َيواْي خاْيَهي يوضِ،
زووضاْس ية زةغت غةضَاي ئةو ؾويَٓة زةبؤي
خواضزْي بةياْي ثآلو يةطةٍَ طؤؾيت نةو بؤ َيواْإ زازةْئَ .زةْووغيَ ئةو يوضِاْةي واظ
ية ضِةوةْسي و ٖةواضإ زةٖيَٓٔ و زةبٓة طوْسْؿني ،يوضِاْي نؤضةض يؤَةيإ زةنةٕ و تري و
تاْووتيإ تيَ زةططٕ .زووضاْس باوةضِي واية يوضِةنإ يةضاو ٖؤظي بةختياضي يةَةضِ
َةْٕ ،يَعيهةي  400000نةؽ زةبٔ.
طوظةضاْي شيإ يةزوإ؛ زةَييَ  70000بٓةَاي
بة ْيَعيو بووْةوة ية بطوديَطز و زيتين غيالخؤضي غةضدمطِانيَؿي ئةويَ يةغةض
غٓووضي ضياْؿيٓاْي يوضِ و زةؾتٓؿيٓةناْي زةوضوبةض يازاؾتةناْي تؤَاض نطزووة و
ؾةويَ ية ضاآلْضؤالٕ زةَيَٓيَٓةوة و بؤ غبةيسا زةَةو ئيَواضة زةطةْة بطوديَطز ،بة ضِيَعو
َةتي ية باخيَهي َةظْسا ،وةغبةيٓيَطِا بةبيَ
سوضَةتيَهي ظؤضةوة زةياْبةْة بيٓاي زةوي
َتاْاوا وةضِيَ زةنةوٕ.
َةستةٍ بووٕ بةضةو غوي
* * *
ٖيَٓطي غاواز الْسووض ،ئةويـ يةنةّ نةغيَهة ية غةضةتاي غةزةي بيػتةَسا وةى
طةؾتياضيَهي ئيٓطًيعي غةضزاْي ئيَطإ ي نطزووة ،بةضٖةَي غةيطوغةفةضي ئةو طةضِؤنة
ية زوو بةضطسا يةضاخ زضاوة بةْاوي غةفةض بؤ وآلتي ئيَطةيي بطزٕ ،بةآلّ ٖيَؿتا ئةّ
َيا ٖاتؤتة
َي  1865ظ .ية فًوضاْؼ ــ ي ئيتاي
نتيَبة ْةنطاوة بة فاضغي .الْسووض ية غاي
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َةي خؤي ية غةيط وغةفةضي وآلتإ بووة ،غةضزاْي
زْيا و ظؤضيٓةي تةَةْي  59غاي
ئاغيا و ئةفطيكا و ئوغرتاييا و ئةَةضيهاي نطزووة ،ية غةفةضي ٖةضزيسا ضؤتة نةيهةتة
و ضةْس ديَي ئيَطإ طةضِاوة .ئةو طةضِؤنة بيَذطة ية وةي ؾةيساي غةيط و غةفةض بوو،
زةغرتِةْطني بووة و ويَٓةي دواْي بةخاَةي بةٖيَعي نيَؿاوةتةوة و غةفةضْاَةي خؤي
بةو زميةْاْة ضِاظاْسؤتةوة نة غةضدميإ ضِانيَؿاوة ،ية بابةتيَهسا نة يةغةض يوضِغتإ ئةزويَ
ظؤضتط ئاَاشة زةنات بة ناضوباضي باظضطاْي .زةَييَ ْاوضةي ثؿتهؤ و ثيَؿهؤ ْةوتي
َؼ و نةوتي بةضةبابي ثؿتهؤيإ زةَييَ ئةواْة تانو ضِازةيةى
تيَساية .غةباضةت بة ٖةي
الغاض و نيَوئ ،بؤئةوة ْابيَ ثؿتيإ ثيَ ببةغيت و َتُاْةيإ ثيَ بهةي .نةَةنيَو
َي طةمن و تووتٔ زةبٔ زاض و زضةخيت َيوةيإ ٖةية ،ئةَاْةف
َساضي زةنةٕ و غةضقاي
ئاشةي
بةظةمحةت بةؾي خؤيإ زةنات.
ية َةضِ بةؾي ثيَؿهؤ زةْووغيَ ئةو ْاوضية سةؾاَاتةنةي ظؤضتط خيَآلتني و طةضَئَ
و نويَػتإ زةنةٕ .بةٖؤي ئةوةي ْاوضيةني نويَػتاْيية نةف و ٖةواي طؤضِاْي بةغةض
زازيَت و طةضَايي زةؾتةناْي تاقةتجطِونيَٓة ،بةآلّ ضوْهة نويَػتاْي تةواو ييَطِةواضة
َةي باف بةتايبةت بطْر يةّ بةؾة بةضٖةّ زيَت؛
ٖةوانةي ظؤض خؤؾة .طوتوويةتي زاْةويًَ
زةغتيَهي باؾيإ ية ثيَطةياْسْي ئةغجسا ٖةية و ظؤضتط ية ٖةض ؾتيَو باظضطاْيهطزْي
ضةى و تةقةَةْي ية ثيَؿهؤ بةٖةضَِيَٓة.
* * *
َُاْي بة
ئيَطْيَػت ٖيَطتػًفيس () 1879 -1947ظ .خؤض ٖةآلتٓاؽ و ئيَطآْاغي ئةي
ٖؤي ؾاضةظايي ية ضةْسئ ظَاْسا ٖؤططيةني تةواوي ٖةبوو بة بةضزةْووؽ و خةتي
َُاْإٖ ،ةضوةى
نةوْاضايي و َيَصووي نؤْي ئيَطإ و عيَطام و ٖةضوةٖا َيَصووي َوغً
زنتؤض حمةَةزي َوعني ْاوي زةٖيَينَ و َاوةيةنيـ ييَي ْيَعيو بووة و بةيةنةوة
خةضيهي ضِاظةناضي بووٕ ،نةغيَهي غةيطو غةَةضةي غةضزةَي خؤي بووةٖ .يَط تػفًيس
غةباضةت بة َيَصوو ،ظَإ و ئاييةْهاْي ئيَطاْي ،نًساْي ،عيالَي نؤٕ و ئيػالّ وتاض و
بابةت و نتيَب طةيي ظؤضي ية ثاف بةديَ َاوة .ضِةَع و ضِاظي نةتيبة و ْووغطاوةناْي
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غةض بةضز و ناؾي تةخيت دةَؿيسي خويَٓسؤتةوة و ية فريوظاوا و زةوضوبةضي ناظضوٕ
َة و نةتيبةي ثيَؿوْياْي زؤظيوةتةوة.
تةتةي
ٖيَط تػفًيس ية زوا غاتةناْي زةوضةي قاداضية بة ضِيَطةي بةغساو قةغطي ؾريئ زا ٖاتؤتة
َبةْسي غةَريةي نطزووة
خؤضئاواي ئيَطإ و بة ْاوضةي ثؿتهؤزا طةضِاوة و يةويَوة غةضزاْي َةي
َيٓةوةناْي ببيَت ية وآلتي نةوْي عيالّ و زواتط بضيَتة زةظةضي
بؤ ئةوةي ظؤتط خةضيهي ييَهؤي
َُاْي و يةشيَط ْاوي غةفةضيَو بؤ
َي  1907ظ .بة ظَاْي ئةي
فاضؽ .يازؾتةناْي خؤي ية غاي
ْاوضةي يوضِغتإ ،خوظغتإ و فاضؽ ية بةضيني ضاخ و بآلو نطزؤتةوة.
طةيؤ ،ية زةوضةي وايي طةضي غوةآلّ ضِةظاخإ زا ٖاتؤتة ثؿيَهؤ ،وةخيتَ ية ظاضْا
زةبيػيتَ وايي  20000ضةنساضي ية ناؽ و ناضي خؤي نؤ نطزؤتةوة (ئةواْة بةتابةفةي
عةَةية ْاويإ زةبطزٕ) بؤؾةضِ يةطةٍَ نوضِة َةظْهةي ية ثؿتهؤ ضووْةتة زةضيَ و
طةيؿتووْة ئةَرياوا يةْيَوإ سوغيَٓيية و زظفويساٖ .يَط تػفًيس زةْووغيَ :ييَطةزا
َةدبوض بووّ غةفةضي ئةَرياوا و زيتين وايي ثةى خبةّ و بةبيَ نؤَةى و ياضَةتيي
َي غةَريةزا زضيَصة بة غةفةضةنةّ بسةّ.
وايي بة زؤي
َي غةَرية غةضةتا زيَتة ئامساْاوا .يةو َةوزايةزا ضاوي بة
ئةّ طةؾتياضة بؤطةيؿنت بة زؤي
َطةي طةمنةؾاَي و بطْر زةبيينَ و ضِووةني ؾريئ بةيةى
ناْي و ئاويَهي ظؤض زةنةويَت و نيًَ
غةضدمي زةضِفيَينَ و ئةّ بةؾة بة ديَيةني باف زةظاْيَ بؤ وةضظيَطِي ،ية ئامساْاوا باغي ثاف
َةَةْسة بة ئاغةواضي
َاوةي ئاغةواضي زةوضةي غاغاْيإ زةنات و باوةضِي واية ئةو ْاوضةية زةوي
َيَ طوْسيَهي َةظْة و بٓهةي
ظؤض يةوة نؤْرتيـ .ية زضيَصةي ضِيَطةزا زةطاتة ئاوايي ناضظإ ،زةي
َي ٖاتين ئةَين
غوةآلّ سوغئَ خاْي ْويَٓةضي وايييةٖ ،ةضضةْسة غوةآلّ سوغئَ خاْي ٖةواي
ظاْيبوو نةغيَهي ْةْاضزة ثيَؿواظّ ،ئةّ ناضة ثيَضةواْةي ئاناضي َطؤظي َةظْة ية ْاوضةنةزا،
ٖةض بؤية يةو طوْسة الّ ْةزاو زضيَصةّ زا بةغةفةضي خؤّ.
ٖيَطتػفًيس وضزة وضزة زةطاتة ْاوضةي يوضِةناْي َةيةنؿايي .يةغةض ويَو ضووْي
ئاغةواضي ظةْطوإ و ؾريوإ زةْووغيَ و باوةضِي واية يوضِةناْي َةيةنؿايي ْاوي خؤيإ
َةتي َةيةنؿاييإ زةنةويَتة
ية َةيةنؿايي غةجلوقي وةضططتبيَتٖ .ةْسيَو يةغةض ضِواي
طوَاْةوة .زةْووغيَ ئةوإ بةشٕ ظضاظ و قةآلفتساض و غةض و ثطضيإ قةتطاْي و غاف و
َٓةوة.
ضِزئَ ؾؤضِٕ؛ ثيَؿة غةضيإ ئةتاؾٔ و الداْط و بٓاطويَيإ بة زضيَصي زةٖيًَ
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َيَي ٖةضاوةٖ .ةَوويإ نةثةْهي قؤٍَ ٖةضاو زةزةٕ بةغةض ؾاْسا.
دًوبةضطيإ تا بً
َي ْيية و تةْيا ية ثيَؿةوة زةنطيَتةوة و ضِةْطي ظةضز و غجي
نةثةْهي ضواض طؤؾةيإ قؤي
َةي غجي زةنةْة غةضيإ ،بةآلّ
و غووض و ضِةؾيإ ٖةية .بةختياضييةنإ نآلوي تةثً
يوضِاْي َةيةنؿايي تةثًةي ضِةف زةْيَٓة غةض .نآلوي َةظٕ ثياو و َةظْة َريإ َةظْرتة
َة
َهي ئاغايي .زيػا زةْووغيَٖ :ةضضيِ نطز ْةَتواْي يةو ٖعض و خةياي
ية نآلوي خةي
زووض بهةوَةوة ،نآلوي َةيةنؿاييإ ظؤضتط وةى ئةو نآلوي بايؤْي زةضيَ و نةوا
َي زةططمت.
ثاؾاناْي غاغاْي يةغةضيإ ْاوة .بةخؤّ ْةبوو خةياٍَ بؤ ئةويَ ظةَاْيَ ٖةي
يوضِاْي نةيةنؿايي زةغطؤنة يإ ثيَضيَو يةغةض نآلوةنةوة ية زةوضي غةضيإ زةبةغنت و
َيَي قايِ و بة ناض ٖاتووة ،ئةَةف بةضِاغيت
َةي زةغتضين خؤيإ زةنةْة ثيَ ،تا بً
ناي
غةضدمي ئةوضووثيةناْي زاْيؿتوويي ئيَطاْي ضِانيَؿاوةَ .ةيةنؿاييإ ٖةض ٖةَوويإ
َؤنيَهيإ بةزةغتةوةية و ئةَةف ية غةختة زاضة و ية ضِةطي زضةختإ زةيربِٕ
طوضظ و طاي
و ية خةْةي زةططٕ .ظؤضيٓةي ثيَساويػيت شياْي خؤيإ زةغت نطزة ،شيإ و نويتووضي
ئةوإ ظؤض ية شيإ و طوظةضاْي ئةو زةغتة يوضِةي ثؿتهؤيإ وا ية ْاوضةي عيَطام
َبةضئ باف تط و ية ثيَؿرتة .ظؤضيٓةي خواضزْةنةيإ طةمنةؾاَي و بةضِوويي
خةضيهي نؤي
َة زةيهةٕ بةْإ .ييَطةزا ٖاوضِيَ عومساْييةنةّ ئةفػةضيَو بوو يةطةٍَ ناضوإ ،ثيَي ومت
ناي
بطِيَو ية تايةفة نوضزةناتٔ زةْاغِ ٖيض وةخيتَ ْإ ْانةٕ.
َةناْي
َي غةَرية ية ٖيَٓسَيٌ زةطاتة ضِةمشاي
ٖيَطتػفًيس ية َةوزاي غةفةضيسا ية زؤي
دةٖاْبار نوضِي غوةآلّ سوغئَٖ ،ةضئةوةي ضةْس زيَط ية غةضةوة طًةيي ييَهطزبوو نةوا
َُةْسي باغي نوضِةنةي زةنات ،بةظؤض ناضواْةنةي ثيَ
ثيَؿواظيي ييَ ْةنطزووة .ييَطةؾسا بة زي
ضِاططتووة و زاواي بطِة ثاضةيةني ييَهطزووة بة ْاوي ضِيَطةزاضيةوة .ية ٖيَٓسَيٌ باغي
طؤضِغتاْيَو زةنات ،ؾيَطة بةضزيٓة يةغةض طؤضِة نإ ْووغتوو يإ بة ثيَوةيةٖ .ةضوةٖا ويَٓةي
َي ضاو ثيَهةوتووة.
َطؤظ ،غواض ،طوضظ و طؤثاٍَ ،تري و نةوإ ،ؾاْة و َكةغيت و ؾاي
َي غةَرية زةطاتة طوْسي َري غةي حمةَةزخإ ،بة ٖؤي ضِزيَين ضِةف و
ية زؤي
زضيَصيةوة ظؤض بةْاوباْط بووة و بة ٖيَطتػفًيس زةَييَ زةتواْيَ ْيَعيهةي  2000تفةْط
بؤ ؾةضِنطزٕ ئاَازة بهات و ية ضِابطزووزا يةطةٍَ سوغئَ خاْي واييي ثؿتهؤ بةؾةضِ
ٖاتووة.
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ٖيَطتػفًيس زةْووغيَ :يةوَاوةيةزا َٔ يةويَ ديَطري بووّ ؾاظازة فةضَاْبةضَا
قؤؾةٕ و ٖيَعي خؤي بة زشي يوضِةناْي زيَطنؤوةْس ية دايسةض زاَةظضاْسبوو بؤ ئةوةي
َيات بسةٕ
نؤتايي بيَينَ بة ضةتةيي و زظيهطزْي ئةوإ ية ْاوضةنةزاْ .اضاضيإ بهات َاي
َبةت ؾاظازة بة تةواي
و ضِيَطة و باْةنإ ية دةضزة و طؤضإ ثاى ببيَتةوةٖ .ةي
َبةْسة يةشيَط زةغةآلتي ئةوزا ْةبوو.
ْةطةيؿتبووة قووآليي غةَرية يةبةضئةوةي ئةو َةي
ٖيَط تػفًيس ْووغيويةتي َٔ تواْيِ تاضِازةيةني باف يةطةٍَ خاْةناْي ئةو زةظةضة ببُة
زؤغت و ديَي بطِوا ،ظؤضيةى يةو ضةى و زووضبني و ْاَاْةي زوَؤضطإ غةضؤني ؾاْسي
ئاغةواضْاغي فةضةْػة وةخيت خؤي ية ئيَطإ ثيَي زابووٕ ضاوّ ثيَيإ بهةويَت.
يةَةض ؾاضي غةَرية و زةضِةؾاض ئاوا زةْووغيَٖ :يُي ئةو ؾاضة زةطةضِيَتةوة بؤ
زةوضةي غاغاْيإ .بة غةضغووضَِاْةوة زةَييَ ضُا زاْيؿتواوْي زةضِةؾاض و غةَرية يةغةض
زةَي غاغاْيسا ئةو ٖةَووة ئاوةزاْي و شياضةي ثيَوة زياضبووة بةديَي ئةوةي يةزْيايي
ئةَطِؤزا بؤ ديٗاْيإ ببيَتة ويَطزي غةضظَإ بؤ ثاؾةوة طةضِاوةتةوة و واظيإ ية شياْي
َةني و طةضَئَ و نويَػتإ زةنةٕٖ .ةضخؤي وةآلّ
باشيَطْؿيين ٖيَٓاوة و بووْةتة خيًَ
زةزاتةوة و زةَييَ زووض ْيية تةميوضي يةْط يةؾهطي ٖيَٓابيَتة ئةّ ْاوضةية ،ؾاضةناْي
َهةنةي بة زةضزي فةيةغتيٓياْي ئةَطِؤشي بطزبيَت.
ويَطإ نطزبيَ و خةي
يةو َاوةيةزا ية زةضِةؾاض زةَيَٓيَتةوة ،باؽ ية َةمحوزخإ ْاويَو زةنات نةخيواي
َبةْسةنة بووة و ٖةؾت غواضي بةضةنةوة بة غةضؤنايةتيي نوضِةنةي بؤ بةضِيَهطزْي
ًَ
يةطةٍَ زةْيَطيَ تانو ناضواْةنةي ية زةضباظطةي ضياي نةبرية بجةضِيَٓيَتةوة؛ ٖيَطتػفًيس ية
َهيَهي ظؤض بةنطيَ زةططيَت .ئاواف
بٓاضي ضياي نةبرية بؤ ئةَٓييةتي ضِيَطة خةي
ناضواْةنة زةنةويَتة بة ثةالَاضي ضِيَططإ؛ ٖيَطتػفًيس ية زضيَصةزا زةَييَ تاآلْضيإ وةخيتَ
ظاْيإ زاض و زةغتةي ئيَُة ية ةي ئةوإ ظؤضتطة نؿاْةوة و نةغيـ يةو ْيَوةزا بطيٓساض
َؤظيي تيَهةوت و َٓيـ ظؤض ية َةمحوزخإ
ْةبوو ،بةآلّ ئةو نةؾة ٖيَُٓةي ثيَؿرت ئاي
بةطوَإ و زضِزؤْط بووّ .بؤ ئةوةي ضِؤشيَو ثيَؿرت بةظؤضي تةَاي وابوو ضةنِ بهات
بةآلٕ َٔ خؤّ بةزةغتةوة ْةزاٖ .ةغتِ زةنطز بة ئةْكةغت يةّ باضوزؤخة بٗٗيوا بوو
ئاَادمي خؤي بجيَهيَ ْةى ية خيَوةتةنةي خؤيسا ضِوومتإ بهات .زيػإ زةْووغيَ يةو
َٓسة بة سةواوة زةغووضِايةوة،
َةَوتة ئةغجيَو بةباضةوة بةض بؤوة وةى باي
ضِةوةظ و ٖةي
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نةضي وةخيتَ طةيؿتة خواضيَ ٖةغتاوة و ضةْس ٖةْطاويَو ضِؤيؿت و نةوت بة عةضظيسا
و تؤثي .طةؾتياضةنة زةْووغيَ زواي ضِووزاوي تةقةييَهطزْةنة ،بة ؾيَوةي غةضباظي بة
َةَإ نطز تانو ية ْاوضةي ثطِ ية َةتطغي ثؿتهؤ ضوويٓة
زةَاَهي عةغهةضي دووي
زةضيَ و ضةْس ضِؤش زواتط ية زةضباظطةي ئاوزاْإ و ْاوضةي ئاوةزاْي غةطوةْسإ خؤَإ
طةياْسة زظفوٍ و ية زةظةضي ثطِ َةتطغيي يوضِغتإ ضوويٓةزةضيَ و ضِظطاضَإ بوو.
* * *
َةَإ
ديَي خؤيةتي يةو غةيطوغةفةضةَاْسا ثوظيور و طؤضةوي بةٕ و نةوف و ناي
َهيَؿني و نةثةْو و فةضةدميُإ بسةئ بة ؾاْساٖ ،او غةفةض بني يةطةٍَ طةؾتياضي ئةّ
ٖةي
َُاْيية و ية زةيةي غةضةتاي غةزةي بيػتةَسا
داضةَإ نة ئةويـ طةضِؤنيَهي ئةي
طةيؿتؤتة ْاوضةي يوضِغتإ .بائيَُةف بيَبةف ْةبني ية ظاْياضي ثوخت و بةثيَعي .غةضةتا
َُاْي،
َٓاغي ئةي
بابعاْني ٖاوغةفةضي ئةّ داضةَإ نيَية؛ ٖؤطؤططوتة دوططافيعإ و نؤَةي
ٖةضوةى الْسووض غةضزاْي وآلتاْي ئاغيايي و ئةفطيكايي و ئةَةضيهاي باؾووضي نطزووة.
َُاْي ية ديٗاْسا” بآلو نطزةوة.
َاوةيةنيـ طؤظاضي “شياضي ئةي
َي  1909ية َيعؤثؤتاَياوة نة يةو زةوضةيةزا بةؾيَو بووة ية وآلتي
ططوتة يةغاي
عومساْي ،ية ضِيَطةي ثؿتهؤ وة نة ئةو زؤشطاضة وايي غوةآلَطِةظا خإ يإ زوايني وايي
يةو ْاوضةيةزا طةيؿتؤتة ئيَطإ .ئةو ية ثةضِتووني خؤيسا بة ْاوي غةفةضْاَةي ططوتة،
غةضةتا زميةْيَو ية ثؿيَوْي يوضِغتاْسا زةزابة خويَٓةضاْي .غةضةتا باغي ْيَوإ ْاخؤؾيي
َهيَو نة ية ْيَعيو بةزضة ية عيَطاقسا
َةتي عومساْي زةنات يةغةض َوي
وايي و زةوي
َهةوتووة :زواي ؾةضِ و ييَهساْيَو وايي تواْيي غةز غةضباظي عومساْي بة زيٌ
ٖةي
بططيَت ،وةى باضَتة ضِةواْةي ضياناْي نطزووة .يةو ضِووزاوةزا “ثةضتةوؾا” خاوةٕ ثًةي
عومساْي ضةْس ٖيَعيَو زةزاتة ثيَـ خؤي و بؤ ؾةضِنطزٕ يةطةٍَ وايي .ثاؾإ زيَتة غةض
َضووْي غاالضة زةويةي نوضِي َعةفةضةزئ ؾا و خةْيُي حمةَةزعةيي ؾا ،بؤ
باغي ٖةي
وةزةغتٗيَٓاْي تاز و تةخيت ثاؾايي .بةٖؤي ئةوةي نضي غوةآلَطِةظاخاْي وايي
ثؿتهؤيي شْة ،ية ْاوضةي يوضِغتإ زةغةآلتي باؾي بةزةغتةوةية و تواْيويةتي ية
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َةتيسا بضيَ و غهةي ظيَطِئ بة ْاوي “غاالضةزئ
خؤضئاواي ئيَطإ بة طص ٖيَعي زةوي
ثؿتيواْي بيَ ئةَريي َوئُيٓني” ييَساوة.
ٖةض بةّ ؾيَوةي ططوتة ية غةفةضْاَةنةيسا زةْووغيَ ية بةغساوة بؤ َةْسةيي
ْيَعيهرتئ ؾاضيَهة يةشيَط زةغةآلتي عومساْسا بة ثؿتهؤوة يهاوةْ .ويَٓةضي وايي ية
َي ثيَ زةزات بؤ ياضَةتيساْي ٖيض فةضَاْيَهي وةضْةططتووة ،ئةَةف ية
َةْسةيي ٖةواي
َيَين بة ططوتة زابوو نةغيَهي ؾاضةظايي ية
ناتيَهساية ْويَٓةضي وايي ية بةغسا بةي
َُإ ية تاضإ ية ضِيَطةي
َويَعخاْةي ئاي
َبةت خؤي باغي ئةوة زةنات باي
ئيدتياض زةْيَٖ .ةي
تةيةططافةوة ئاطةزاضيإ نطزؤتةوة واظ بيَينَ ية غةفةضي يوضِغتإ ْاوضةنة ديَي َتُاْة
َي ئةوبجاضيَعيَت.
ْيية ،زةغةآلتي ئيَطاْي ْاتواْيَ غةض و َاي
ططوتة ٖةضوةى َوضتٓػين زاْيُاضني يةَةو زوا باغي زةنةئْ ،ووغيويةتي
يوضِةنإ باوةضِيإ واية ٖةضوةختيَو بياْييةى زيَتة ْاوضةنةيإ بؤ ئةوةزيَت زةغةآلتيإ
ييَ بػتيَينَ و ئةو ئاظازيةي ٖةياْة بيربِٕٖ .ةض يةغةض ئةّ بابةتة ئاَاشة بة زوومنووْة
زةناتٔ :بؤ ويَٓة ْاوي ؾاْسي ئيٓطًيَعي زةٖيَينَ نة خةضيهي ْةخؿةنيَؿاْي ضِيَطةي
زظفوٍ بؤ بطوديَطزٕ ،يوضِةنإ ضةْس ضِايةى ٖيَطؾيإ نطزووْة غةض و داضيَو زاطآلؽ
خاوةٕ ثًةي غةضباظي و يوضميطقؤْػويي ئيٓطًريي بطيٓساض زةنةٕ و ية خاني يوضِغتإ
وةزةضيإ زةْئَ .باغي باظضطاْيَهي غوئيػي زاْيؿتوويي بةغسا زةنات و زةَييَ
قةضظيَهي ظؤضي يةغةض واييي ثؿتهؤ زةبيَ ،وايي قةضظةنةي زةْيَتة َػيت ،بةآلّ ئةو
َةوة بة سةياتي ْاطاتةوة خاني بةغسا.
باظضطاْة بةو طؿتة ثاضة و ثووي
ئةجماضيـ ططوتة ية يازاؾتةناْيسا زةْووغيَ ،وةخيتَ ية َةْسةيي زووضنةوتيٓةوة و
ية خاني ثؿتهؤ ْيَعيو بوويٓةوة ،يةبةضئةوةي ية خاني عومساْييةوة زةٖاتني ،زة زواظزة
َؤنة بةضةو ضِووَإ زةٖاتٔ ،ناتيَو ظاْيإ َيواْي وايني سوضَةتي
غواضيَهي يوضِ بة تاي
خؤيإ ْيؿإ زائ .يةو َةوزايةزا تا زةطاتة بٓهةي وايي ضةْس شٕ و ثياوي يوضِ تيَهةٍَ
بة قةتاض و ناضواْي ئةوإ زةبيَت ،باغي بةشٕ و باآل و دًوبةضط و ؾةضوايي نوضت و
َؤني ئةوإ زةْووغيَتةوةٖ .ةض ئةو يوضِاْة بؤي زةطيَطِْةوة ٖةواضضيإ يةغةض
طوضظ و طاي
ثووف و ثاض و يةوةضِطة بةؾةضِ ٖاتووٕ و نوضِيَهي دةسيٌََ نوشضاوة و تايةفةي نوشضاوةنة
زاواي زووغةز متةٕ خويَٓبايي زةنةٕ ،بةآلّ نةغوناضي بهوشةنة زةتوأْ غةز متةٕ
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َةتيإ بؤ بهاتْ .ووغيويةتي غيَ نةغي زيهةف
بسةٕ ،ئيَػتةف زةضٓة الي وايي َةغً
بؤ نؤتايي ٖاتين ْيَوإ ْاخؤؾي زةضوٕ بؤالي وايي؛ طؤيا نوضِيَو نضي بيَوةشْيَو َاضة
َبةت
زةنات و قةوٍ و قةضاضيإ وا زةبيَ ضٌ متةٕ َاضةيي بسات بة زايهي بوونيَٖ ،ةي
ططوتة زةْووغيَ بةّ ثاضةية نضة زةنطِيَت ،زياضة نطِئ ْةبووة و ؾريبايي بووة ،بةآلّ
تاؾةوي ظاوايي نوضِة تةْيا بيػت متةٕ زةْيَتة َػيت زايهي نضةوة ،زايهة ية ؾةوي
َي ظاوانةي و ية ْيَواْياْسا زةخةويَ.
ظاواييسا ٖةَووؾةويَ وةخيت ْووغنت زةضيَتة ضِةمشاي
ؾةويَو بووى ظاوا بةزظي زايهة بةيةى زةطةٕ .غا ططوتة بةّ ضةؾٓة ية ثةغين
بوونةخإ ضِازةضيَ :دًوبةضطي غووضي بوونيَين زةبةضزا بوو ،ضِوخػاضي طةمنطِةط ،ضاو و
َي .يةطةٍَ َيَطز و زايهي زازي خؤيإ
بطؤضِةف ،زةَوييَو خوْضةي طوٍَ ،يووتيَهي ْوقً
زةبطزة الي وايي.
يةْيَو ضِيَطةزا تووؾي زةغتةيةى ظياضةت نةضاْي َةؾةز زةبيَ نة زواي َ 9اْط
تاظة زةطةضِاْةوة ؾاض و طوْسي خؤيإ .ئةوإ وةخيتَ ية خوضِةَاوا و بطوديَطز زةضٓة زةضيَ
بةبيَ دياواظي طًةيي ية باضوزؤخي يوضِغتإ زةنةٕ .يةنيَ ية زةغت بةغةضزاططتين
طويَطيَصةنةي ،يةني زيهة نيػةي ثاضةيإ ييَ زظيوة بيػت متةْي تيَسابووة ،ئةويرت
ضِاْةنةيإ ضِازاوة و نةغيَهي زيهة يةزةغت ططاْيي ْإ زةيٓاآلْس .غةضؤى ناضوإ
خيَطاخيَطا يوضِاْي بؤ تاواْي ئيُاّ ضِةظا زةطيَطِايةوة.
ٖؤطؤ ططوتة ثيَـ ئةوةي ضاوي بة وايي بهةويَ غةضةتا باغي ثةيوةْسي ْيَوإ
يوضِةنإ و وايي ثؿتهؤ زةنات و زةَييَ بةؾيَهي ظؤضي عةؾريةتي ضِةوةْسي ئيَطإ واتة
َهي وآلتةنة يوضِٕ .ئةوإ يةْيَو ضياناْي ٖةَةزإ تا ؾرياظزا
يةى ية ضواض بةؾي خاي
زةشئ .غطوؾيت ْاوضةنة ناضي نطزؤتة غةض خسة و ئاناضي ئةوإ .يوضِإ ًًَةتيَهي
َٔ ،يةّ وآلتةزا طةضَئَ و نويَػتإ زةنةٕ .ئةوةي بؤ ئةوإ ية
غاناض و بيَ فطِوفيًَ
َبةْسة ظؤضة.
ْاوضةنةزا بايةخي ٖةبيَ ،تفةْطي َاضتيين ئيٓطًيعيية ئةَةف يةو َةي
َهي دةْطاوةض و غواضضاني
بة قةويي ئةو طةضِؤنة زةغةآلتي ْاوةْسي ْةيتواْيوة خةي
ئةّ نويَػتاْاْة بة ضؤنسا بيَينَٖ .يَوضيإ بهاتةوةٖ .ةضبؤية ثاؾاي َةًَةنةت بةضزةواّ
َيَتةوة .خؤيإ ييَ ْيَعيو زةناتةوة و ثؿهيإ
يةطةٍَ غةضؤى ٖؤظإ بة ٖيَُين زةدووي
َيإ وةغةض زةنيَؿيَت تانو خؤيإ يةطةٍَ يوضِإ ضِيَو خبةٕ و ْاوضةنة
زةزاتيَ و باي
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زووضبيَت ية ؾةضِو ئاشاوة .ية ناتي ثيَويػتسا سهووَةتي ْاوةْسي خةآلت و بةضات زةزا
يةنيَ ية زةوضوبةضي خاْي غةضةضِؤ و الغاض بؤ غةض نوت و بة تاآلٕ بطزْي ٖؤضزوويي
خإ ٖاْي زةزات .زةْووغيَ تةْيا ؾاضيَو نة ية زةوضةي تةميووضةوة َابيَتةوة
خوضِةَاواية ،وةخيتَ ٖاتة غةض ؾاضةنة ٖةظاض يوضِي ئةغري نطز و يةغةض ظْاضةناْةوة
بةضي زاْةوة.
زةْووغيَ ،واييي ثؿتهؤ ية ؾيَوةي ئةَرياْي غةزةناتين ْاوةْسي فةضَاْطِةواي
َيات و ثيتاى زةغتيَينَ
َهةي بةزةغتة؛ بةنةيفي خؤي َاي
َي ئةوخةي
َو و َاي
تةواوي َوي
َسا  20000متةٕ بسات
َياتةي نة زةبيَ يةغاي
َهةية .يةو َاي
و غةضزاض و بةؾساضي ئةو خةي
َتْ ،يوةي بؤ خةضدي قؤؾةٕ و ضةنساضةناْي ويةٖةَبةضٖاتٓة ثيَؿي
بةزةوي
عومساْييةنإ ضِازةوةغيتَ.
َي  1888ظ .ضاوي بة سوغئَ قوييداْي وايي ثيَؿوو ْاغطاو
غةضوإ َوْػٌ ية غاي
بة ئةَري توَإ زةنةويَ ،طوتوويةتي؛ وايي ٖيَٓسة ضِم ئةغتووض و بيَبةظة بووة ثيَيإ
َِ) زةْووغيَ يةؾهط و قؤؾةْي واييي ثؿتهؤ بطييت بوو ية 700
طوتوة ئةبو قةضِاضة (ظاي
غواض و  2000ثيازة ،تةواويإ ئةوضةناْةيإ بةزةغتةوة بوو ية ؾةضِ يةطةٍَ عومساْيإ
زةغتيإ بةغةضزا ططتبوو.
ئيَػتةف طةضِؤني ئيَُة خؤيَ ئاَازة نطزووة بضيَ و ضاوي بة وايي بهةويَت ،بة
ططوتة زةَيئَ بؤ بيٓيين وايي دًوبةضطي دوإ بهاتة بةضي ئةويـ بةقػةيإ زةنات.
يةشيَط غةيواْي زاضٖةْاضيَو ضاوي بة وايي زةنةويَ بة دًهي عةغهةضي و غةضؾاْةي
َتووْييةوة ية تةْيؿت سةوظيَو يةغةض نوضغي زاْيؿتووة .ثؤييَو ضةنساض
ئاي
ٖةضٖةَوويإ بة قةتاضةي ضِةخت و فيؿةى بةْسةوة ،ضِيؿي زضيَص و قةيف مسيٌََ يةبٔ
طويَيإ ية زةوضي ضِاوةغتاوٕ .وةى ية ْووغيٓةنةيسا زةضزةنةويَت بة ئاؾهطا وايي سةظ
بة زيتين ٖيض نةغيَهي بياْي ْانات ثيَ بٓيَتة ْاوضةنةيةوة.
َبةْسة زةنات و زةَييَ ئةّ ضيا و زاضغتاْةي ثؿتهؤ وةى
ططوتة تاضيفي ئةو َةي
َي ضِوخػاضي
َطرية ،بةّ وتةية وايي خؤؾشاٍَ زةبيَ و طوي
َُاْي ئيَُة دوإ و زي
ئةي
زةثؿهويَ .غوةآلَطِةظاخإ بة ؾاْاظيةوة زةَييَ باب و باثرياْي ضةْس غةزة يةَةو بةض
سونُطِاْي ئةّ ْاوضة بيَ زاٖات و ٖةشاضة بووٕ ،بةآلّ غةضي يةوة غووضِ َاوة بؤضي

98

ئيَطاْي و توضنإ ثيَيإ واية غةضوةت و غاَاْيَهي ظؤض يةشيَط ضياناْي ثؿتهؤزا خؤي
َيَ يوضِاْي زةواض ْؿني ضاويإ ية غةضوةت و شياْي ؾهؤزاض ْيية .ئةوةي
سةؾاض زاوة .زةي
ئةوإ َةضظةّ زةناتٔ تفةْطي باؾة و يةوةضِطةي نويَػتاْي .بة باوةضِي ططوتة وايي بةّ
ؾيَوةية ويػتوويةتي تيَي بطةيةْيَت نة ثؿتهؤ ٖيض ثيَؿواظيةى ْانات ية نةيوثةيي
بياْي و ييَطة بة تةَاي باظاضِ خؤؾي ْةبيَ و ئةوإ طةضةنياْة زووض ية ضاوي بيَطاْإ
غةضبةخؤ بصئ.
ططوتة تفةْطيَهي ثيَٓر تريي َوظيَط و زةَاْضةيةني ططاْبايي ثيَـ نةف بة وايي
زةنات .وايي زةَوزةغت ية َةبةغيت ئةوإ تيَسةطات و يةبةضئةوةي زةظاْيَ تفةْطيَهي
َي زةنات و بةبيَ َةستةيبووٕ زةيٓيَطيَ بؤ نوضِة َةظْهةي خؤي بةْاوي
باؾة قبووي
َآلخاْي ياغإ ،يةو ناتيسا زش بة ْةظةضعةيي خإ غةضؤني ٖؤظي تةضسإ و
ئاَاْوي
َُاْييةنة زوو غةضباظ
َهي ييَوةض بططيَت .طةؾتياضة ئةي
ناناوةْس يةؾةضِزا بوو ،تانو نةي
َي غةيطوغةفةضي خؤي بيَت.
ية وايي وةضزةططيَ بؤ ئةوةي بةبيَ تطؽ ية ثؿتهؤ غةضقاي
َيٓةوة و
ٖؤطؤ ططوتة ،ية َاوةي ضةْس سةوتةيةنسا ية ْاوضةنة خةضيهي ييَهؤي
َهي زةظةضةنة زةخاتة شيَط وضزيًة بيين ةظضي
َٓاغي زةبيَت و شياْي خةي
ناضوباضي نؤَةي
خؤيةوة و يازاؾتةناْي تؤَاض زةنات .بة طؿيت باغي خؤؾطوظةضاْي زةغةآلتساضاْي
خإ و ئاغانإ زةناتٔ و ضةوغاْةوةي ضيين ٖةشاض و بيَسةضةتاْإ زةزاتة بةض ْووني
َهةيإ بة ْاْي وؾهي زةغتبةغةض نطزووةٖ ،ةضبؤية ئةواْيـ
خاَة ،ضؤٕ ئةو خةي
َةدبووضٕ زةغت بهةٕ بة دةضزةيي و زظيهطزٕ و بةضتيٌ يةَو يةو غةْسٕ .ئةّ زةضزة
ثؿتهؤي تةْيوةتةوة و ئةواف ْةبيَ يةبطغإ زةَطٕ.
ييَطةزا ٖةضوةى ْووغطاوةنةي ْيؿاْي زاوة؛ ٖةَوو ضِؤشيَ بةياْي و ئيَواضيَ يةغةض
َةطةت
ضِيَي ناْي ية شٕ و نضاْي يوضِ ضِازةَيَينَ طؤظة بةؾإ ية ناْي زيَٓةوةٖ ،ةَوو نةي
و ْاوقةز باضيو ديَ ثةدمةي نويَطةوةضي ضِؤشطاض بة ضِوخػاضياْةوة زياضة ،شياْي بة شإ
بةغةضزا غةثاْسووة .يةَةضِ دًهي ئةواْةوة ئاوا زةْووغيَ :نطاغي بةضيإ ضييت طوْاضة
و زةطاتة غةض ئةشْؤيإ؛ زةضثيَييإ تٓطة و ؾيٓيَهي تؤخة و يةغةض طويَعيٓطي القيإ
َيٓطي ضِةْطاوضِةْط.
ضِاوةغتاوة ،ضِاظاوة بة طوي
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باوةضِي واية يةو ْاوضةيةزا تووؾي ظؤض ترية و تايةفة زةبيَ نة بة ٖةظاضإ غاٍَ يةَةو
بةض يةغةض ئةو خانة شياوٕ و بةضيٓاْيإ َطزووٕ .بؤ ويَٓة تؤضةَةي “ْططيتؤؽ” واتة
ثامشاوةي ئاغياي خؤضٖةآلتي نة ثيَؿرت ية وآلتي عيالّ شياوٕ ،غجي ثيَػتاْي قةفكاظي و
ٖيَٓس و ئةوضووثايي بةضضاو زةنةويَت .زةغةآلتي زووض و زضيَصي ئاؾووضيإ و بابًي و
َةني
َهي َيعؤ ثؤتاَيا ضِةضةي
تيَهةٍَ بووْي بةضزةواَي زاْيؿتواْي ثؿتهؤ يةطةٍَ خةي
َبووْي غةضةنيي زةطيَطِيَتةوة بؤ ضِةطةظي ٖيٓس و
غاَي ية ْاوضةنة خػتؤتةوة ،بةآلّ ظاي
َةطةت ،ضِووخػاضي ثيَؿة و ئيَػكاْي و نةيًةغةضي زضيَص بة ْيؿاْةي ئةّ
ئةوضووثايي .نةي
َةتي يوضِاْي فةيًي زةطةضِيَتةوة بؤ طةيي “ٖييت” ية
َبووْة زازةْيَت .زةَييَ ضِواي
ظاي
غةزةناتين بةضيَسا ية ئاْاتووييي ئيَػتةزا شياوٕ.
ططوتة زةْووغيَ ية َاوةي غةيطوغةفةضَسا ئةوْسةي ية ثؿتهؤ بووّ ظؤض داض
يةْيَعيهةوة يةطةٍَ ئافطةتيإ بةضةو ضِوو بووّٖ ،ةض ٖةَوويإ خاتووٕ و بة سوضَةتٔ ،ظؤض
َي
بةْاَووؽ و ْةفػبةضظٕ ،قةمت ْةزي ضِووّ ييَ وةضطيَطِٕٖ .ةضوةخيتَ الّ زةزا ضِةمشاي
َاَييَو شْي خاوةٕ َاٍَ بةضةو ثريّ زةٖات و ٖةوغاضي ئةغجي ية زةغت وةضزةططمت و
بةبيَ ئةوةي ثياوي ية َاٍَ بيَت َيواْساضيي ييَ زةنطزّ .ضِفتاضيإ يةطةٍَ َيوإ و غةضيبة
وةى زايو واية.
َي ؾريوإ يةطةٍَ يةنيَ ية ثياوةناْي وايي زةضِوات
ططوتة ئةَييَ؛ ناتيَو بؤ زيتين زؤي
َي!
نابطاي تائ بيَ ئةوةي بؤي ططيٓط بيَت ئةوة نيَية؛ ثيَي زةَييَ تؤ غيدوضِي غيَ قؤي
بؤ توضنإ و ئيَطإ و بؤ خؤت غيدوضِي زةنةيت و ثاضةي باف وةضزةططي.
يةؾويَٓيَهي زيهةزا ْووغيويةتي؛ يوضِاْي ؾريوإ وةى يوضِي َطِوَؤضي ثؿتهؤ ْني،
َيَهسا بةيةنةوة
ئةَاْة ظؤض يةطةٍَ غةضيبة غاظطاض و طةضَوطوضِٕ .ضةْس َاٍَ يةشيَط ضِةمشاي
زةشئ و تةْيا خيَوةتيَهيإ دويَ نطزؤتةوة و بةضِةيإ تيَسا زاخػتووة.
َُاْييةنة زواي ضةْس سةوتة غةيط و غةفةض ئةوغا بةْياظي ديَيةني
طةؾتياضة ئةي
زيهة باض و بٓةي خؤي زةثيَضيَتةوة .ئيَػتةف يةو َاوةيةزا باضي غةفةضي نةّ
نطزؤتةوة ،ئةو نيػاْةي غيَ ٖةظاض غهةي يةنكطِاْي و زووقطِاْي ئيَطاْي و غهةطةييَهي
“َةديسية”ي عومساْيي تيَسا بوو تةواو نطزووة ٖةضوةى خؤي زةَييَ؛”بؤ ئةوةي بتواْيَ
ؾإ و ؾهؤي َيواْيَهي َةظْي ئيَطاْي بجاضيَعيَت”.
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بؤ َاٍَ ئاوايي نطزٕ زةضيَتة الي غوةآلَطِةظاخاْي وايي .ية زيواْي ئةوزا طويَ بيػت
زةبيَت ضِاثةضِيين ؾاظازة غاالضة زةويةيةٖةَبةضحمةَةزعةيي ؾازا غةض نةوتوو ْةبووة و
ئةو خةوْةي وةزي ْةٖات نة بةتةَا بوو يوضِغتاْيَهي َةظٕ يةشيَط ئاآليي خؤيسا
َةوضِ
نؤبهاتةوة .يةو ْيَوةزا بابي شْةناْي واتة وايي و زاووزخإ ،غةضؤني عيًَي نةي
ثؿتيواْيإ ييَ ْةنطزووة .ية نؤتايسا ٖؤطؤ ططوتة ٖاوضِيَ يةطةٍَ غي غواضي
غوةآلَطِةظاخاْي وايي نة ية زةوضةي زةغةآلتي ضِةظاؾازا ية ئيَطإ ضِايي نطز و خؤي
طةياْسة بةغسا و ٖةض يةويَ غةضي ْايةوة؛ ثؿتهؤ بةديَ زةٖيًََيَ و زةضيَتة نطَاؾإ.
* * *
غيػيٌ دإ ئيسَوْسظ ية اليةٕ ئيٓطًيعةوة ضِةواْةي ئيَطإ زةنطيَت ،ظؤضتط ئةضني
َي  1912تا  1921ظ.زا
بةضزةغيت و نةفايةتي ية ئةغتؤ بوو .ئةو طةؾتياضة ية غاي
تيَهةٍَ بة ناضي تايبةت زةبيَ ية ئيَطإَ .اوةيةى غةضثةضؾيت نؤْػويطةضيي ئيٓطًػتإ
زةبيَ ية ئةٖواظ ،زوايني ئةضنيَو نة ية ئيَطإ ية ئةغتؤي بوو ئةفػةضي ضاَياضيي ٖيَعي
ظيَطةظاْيي ئيٓطًيع بوو ية بانووضي خوضئاواي ئيَطإ.
َي ٖ 1889اتة زْيا ،خويَٓسْي ية نةَربير تةواو نطز .وةخيتَ ٖاتة
ئةزَؤْسظ ية غاي
ئيَطإ بةيٓيَو بؤ ضِاثةضِاْسْي ناضوباضي غياغي ية ؾاضي زظفوٍ طريغايةوةٖ .ةض يةو غةض
و بةْسةزا بوو زةغيت نطز بة غةيطوغةفةض ية يوضِغتإ و بطوديَطز ،بؤ نؤنطزْةوةي
ظاْياضي ضاَياضي و غةضباظي .غةباضةت بة يوضِغتإ زوو ثةضِتووني ْووغيوة :ية نيإ
يازاؾتةناْي يوضِغتإ و ئةوي زيهة يوضِغتإ :ثيَؿهؤ و باآلططيوة .ئةّ طةضِؤنة ضؤٕ
خطاثة ئاواباغي يوضِةناْي نطزووة .ضِةْطة َاوةيةى ية خوضِةَاوا يةشيَط ضاوزيَطيسا بووبيَت
ٖةض بؤية ْاقايٌ بووة .زوو نةؽ باغي ئةو طةضِؤنة زةنةٕ نة زةغتبةغةض بووة ،بةآلٕ
َفوْؼ ،ية نتيَبةنةي خؤيسا
ضؤْيَيت و وضزةناتطييةناْي ْاخةْة ضِوو ،غةضةتا طاضيٌ ئاي
َيٓةوةي دوططافيايي يةغةض ئيَطإ ْووغيويةتي“ :ئةزَؤْسظ َاوةيةى ية
يةشيَط ْاوي ييَهؤي
خوضِةَاوا وةى زيًيَو زةغت بةغةض زةبيَت و ية ثاف ضةْس َاْط تواْي ية يوضِغتإ
ٖةٍَ بيَت بضيَتة نطَاؾإ ”.زووةّ نةؽ َوضتٓػين زاْيُاضني ،ية نتيَيب ٖةواضضياْي
يوضِغتإ زا ئاَاشة زةناتة غةض ئةو بابةتة.
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بيَطوَإ ٖؤيةني ئةّ ظَإ ؾطِية يةَةضِ يوضِاْةوة زةبيَ بؤ ئةوة بطةضِيَتةوة نة
ئةزَؤْسظ بؤ زةضضووْي نةيوثةيي نؤَجاْي ئيٓطًيعي ييٓض يةطةٍَ ضةْس خاْيَهي يوضِ
َططي نةيوثةيي ئيٓطًعية
وتوويَص زةنات و ئةوإ َةضظةّ زةبٔ ئةوناضواْة نة َةظْسةي ٖةي
و تايبةتة بة بطاياْي ييٓض بةبيَ َةتطغي بة ضِيَطةي يوضِغتاْسا بضيَتةزةضيَ ،بةآلّ يوضِإ ية
َةَةْسة بة تاآلٕ زةبةٕ.
ْيَوإ َيإ نؤ و باآلططيوةزا بؤغةي بؤ زازةْئَ و ئةو ناضواْة زةوي
بة وتةي ئاَاْوآليي ئةو ضِووزاوة ئةوْسة ططيٓط بووة يوضِةنإ نطزووياْة بة ضِووزاويَهي
َي ييٓض ”.دياواظ يةو ضووزاوةي بامسإ نطز ،يووت بةضظي و
َيَصوويي و ْاويإ ْاوة “غاي
زةَاضططشي ئةوغاي ئيٓطًػتإ و ظةبووْي زةغةآلتي ئيَطإ ية زوا غاتةناْي تةَةْي
َهي ئيَطإ و بة تايبةت ْاوضةي
يةنبةزواي يةني قاداضييةنإ و ٖةشاضي و زوانةوتةيي خةي
يوضِغتإ بةطؿيت ،ئةوداض زةظاْني تووضِةيي نةغطةييَهي وةى ئةزَؤْسظ يةضي زاية و
َهي
بؤضي َةغيت بازةي خؤ ييَ طؤضِإ و ضاو غووضنطزْةوة بووٕ .ئةويـ ناتيَو نة خةي
ضِووت و بطغي زةغتةوزاويَين ئةوإ بووة.
َي  1917ظٖ .اونات يةطةٍَ زةغةآلتي ئةمحةزؾازا ،داضيَو
ٖةضوةٖا ئةزَؤْسظ غاي
ية زظفويةوة زةضيَتة َةْططة و غةضزاْي تايةفةي َري زةنات و زةطةضِيَتةوة زظفوٍ ،غيَ
َاْط زواتط ٖةَسيػإ زةضيَتةوة زظفوٍ و زةوضيَهي خوضِةَاوا و بطوديَطز ييَ زةزا.
ويَسةضيَ ية بطوديَطزةوة طةضِابيَتةوة خوضِةَاواٖ ،ةض يةو ناتةزا نةوتؤتة شيَط ضاوزيَطي و
يةو ؾاضةوة ضؤتة نطَاؾإ.
با ئيَػتةف وةطةضِيَني بؤ يةنةّ غةفةضي ئةزَؤْسظ وةخيتَ ضؤتة ْاوضةي َةْططة و
َيإ َريإٖ .ةضوةى ية ْووغطاوةنةي خؤيسا زةضزةنةويَ ثيَـ ئةوةي بضيَتة الي
َباتي ْاوزاضاْي َري ية زظفوٍ يةالي طٌ
َريةنإ غةضةتا ضةْس باضَتةيةى ية َاي
زةزاتةوة بؤ ئةوةي طياْي ْةنةويَتة بةض َةتطغي .يةطةٍَ َيَةضعةيي خاْي غةطوةْس نة
ثيَؿرت ية غةفةضْاَةي خاتوو زووضاْس ضةْس الثةضِة ثيَؿرت بامسإ نطز بؤ ئةوةي ضاوي بة
َشاوا يإ ئةْسميؿهي ئيَػتة غةفةض زةنات .غةضةتا
ضِةمشاآلْي زاضاب خإ بهةويَت ية غاي
باغي ؾيَوةي نطِْؤف بطزْي يةنيَ ية خاْةناْي َريعايي خاْي ،ية بةضةبابي تايةفةي
َري ،زةنات ،نة ضؤٕ ٖةض زوو زةغيت يةغةض ْيَوني زاْاوة و نطِْؤؾي بؤبطزووة .باغي
ٖاوضِيَيةني زةنات و زةْووغيَ ناتيَو نويَداياْي َريظاوةْس ية تايةفةي قةالوْس بؤيةنةّ
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َةشإ و غةضغووضَِإ زةبٔ و بة زيتين ؾاض بػتيَو زةَيإ
داض زةضٓة زظفووٍ تووؾي ؾً
َي دٗةْسةّ.
زةنطيَتةوة و بة ظضّ و نوتي نوتهي ئاغٓطةضإ وا زةظأْ نةوْووْةتة ضاي
ئةزَؤْسظ ية ضةْس طوْسيَو َيوإ زةبيَ و ظؤض بة طةضَي َيواْساضيي ييَ زةنةٕ.
دًوبةضطي يوضِي و عةبازةناتة بةضي ،نآلوي يبازي زةناتة غةضي .وةى زةضزةنةويَ َري
غاالض ْاويَو ضاوغاخي ئةو وةئةغتؤ زةططيَ و َري يةتيف ْاويَو ئيَطةيي ثيَ زةبات و بة
َيَ ٖاتؤتة ثيَؿواظي و بؤ ْيوةضِؤ خواْيَو َيواْساضي
َُةْسي بة ْويَٓةضيي ئيٓطًيع زةي
زي
َيَ؛ ئةو باوة سيعة نيَية وا
ييَهطزووةَ .ري غاالض ضِزيَٓة غجييةنةي خؤي زةططيَ و زةي
نوْػويي ئيٓطًيع يةبةض ئةو ضاوثيَهةوتٓةنةي زوا زةخات و .بة تووضِةييةوة زةفتةضؤني
َة زةناتةوة .ئيَػتةف
يازاؾيت ئةزَؤْسظ ـ ي ططتووة و طوتوويةتي؛ بةّ نةالَي خواية تؤي
َُةْسي ٖاتؤتة
بة وضزي يةّ زميةْة ضِاَيَٓة ضؤٕ يةغةض َيواْساضيهطزْي طةضِؤني ئيٓطًيعي زي
ئاضاوة .نةضي ئةزَؤْسظ ضةْس الثةضِة ئةوالتط زةبيَصيَ خعَةت ناضة يوضِةنةّ وةى “غيػاضنة
َة” زاواي خةآلت و بةضاْي ظياتطي ييَ زةنطزّ و زةَي ية دةضطِ ْابوو.
نةضةي
َيَ ييَيإ ثطغيِ ئاخؤّ ثياواْي ئةو
َةي َريةنإ زةنات زةي
ييَطةزا باغي تةَاح و ضاوة ضً
يةْسةْةي ئيَوة ْاضاضٕ وةى ئيَُة  400متةٕ َاضةيي بسةٕ بة شْةناْيإ؟ ناتيَو ية بةضغعي
ئةواْسا طومت ثياواْي ئيٓطًيعي ية وةخيت ظةَاوةْس زا ضاوةضِيَي ئةوةٕ  400متةٕ زياضي ية
خيَعاْيإ وةضبططٕ ٖةض ٖةَوويإ ئافةضيٓيإ بة ظَاْسا ٖات و بة ططيَي قاَهةناْيإ
سيػابيإ زةنطز ئةطةض نةغيَو ضواض شٕ بيَينَ  2000متةٕ زيَتة طريفاْييةوة .باغي طؤضاْي
َيَ َريةنإ بؤ بريةوةضي “ قةزةّ خيَطي ْاوزاض و ْاظزاضي نضي نويَدا
يوضِي زةنات و زةي
قةْسي” غرتاْي بةغؤظيإ زةطوت و تةظووي خؤؾي بة زٍَ زةبةخؿي.
َةى زةضٓةوة غةض
ئةزَؤْسظ زةَييَ َريةناْي زيَهؤوةْس باوةضِيإ واية بةضِةضةي
ؾاويَطزخيإ زوايني ئةتابةني يوضِغتإ ،وةخيتَ الفاوي ؾاٖةباغي غةفةوي طةيؿتة
َي .زةَييَ ضِيَطةي ؾاويَطزخياْةوة زةضٓةوة غةض نوضِة َاَي
غةضيإ ٖةَووياْي ضِاَاي
ثياَبةض .بةنوضتي باغي بةضة بابي َريةنإ زةنات و زواتط خةضيتةي َةمنططة زةططيَ،
َهؤي غآَاى” ْاويإ بطزووة و زواي
نة ضووزاو ْووغاْي ضووغي ئةو ْاوضةية بة “طً
زواظزة ضِؤش يةْيَو َريإ ية نويَوة ٖاتبوو بةويَسا زةطةضِيَتةوة زظفوٍ.
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باَييَطةزا ضِةطةٍَ ناضواْي زووةّ غةفةضي ئةزَؤْسظ بهةوئ و غةضزاْيَهي زظفوٍ و
بطوديَطز بهةئ .ئةوةي ئةو ضِاغجاضزة ضِاَياضيية باغي نطزووة تةْيا غةضوةضيي
غةيتةضةي ئيٓطًػتاْة بةغةض ْاوضةنةزا ،ضاوضٓؤنيي خإ و فةضَاْطِةواياْي
َبةْسةنة بؤضِانيَؿاْي غةضدمي طةضِؤى و ْويَٓةضاْي ئيٓطًيع بؤ وةزةغتٗيَٓاْي
َةي
غةضوةت و غاَإ و خؤ ْيَعيههطزْةوة يةو يةخؤبايي خؤيإ و بةضشةوةْسخواظي .باغيَهة
َهي يوضِغتإ ،ية بواضي ئابووضي و
يةغةض باضوزؤخي بةمشةيٓةتاْي ظؤضيٓةي خةي
َتةْةتي ئةمحةزؾازا .يةغةض ئاشاوةطيَطِي و نيٓةي خاْةنإ
فةضٖةْطي زوا غاتةناْي غةي
زةضِوات و ٖةضوةى ثيَؿرت نطوظئَ باغي نطز ئةّ ْةٖاَةتيية ؾاناْي قاداض و ؾاٖةباؽ
َيَي ئةزَؤْسظ تةْيا ناضي ئةوةية ية يازاؾتةناْي
بة غةض تايةفةي يوضِاْي ٖيَٓاٖ .ةض زةي
َهي ئةو ْاوضةية بهات.
خؤيسا ْاضِاغتةوخؤ باغي بةضظي خؤي و ْعَي خةي
ئةَطِا ،ئةزَؤْسظ ية غجتةبةضي  1917ظ .بةضاَبةض بة  1336ى .ّ.بة ٖيواي بطوديَطز
ية زظفوٍ زيَتة زةضيَ .ئةجماضةف بؤ غآلَةتيي غةضي باضَتة زةططيَ و ية زظفوٍ زاي زةْيَت.
َريسادي ْاويَو ية تايةفةي َري ضةْس الثةضِة غةضتط ية غةفةضْاَةي خاتوو زووضاْس زا ْاوي
ٖاتبوو ،يةغةض ويػيت خؤي ئاَازة زةبيَت ئةزَؤْسظ ية زظفويةوة بةضيَتة خوضِةَاوا .ية
َي
َسا ضةنساضاْي َري و دوزني زيَٓة ثيَؿواظي ْويَٓةضي غياغي ئيٓطًيع و ضِةطةي
يةنةّ َعي
زةنةوٕ .ئةزَؤْسظ ييَطةزا باغي تايةفةناْي ْيَو ضِيَ زةنات ،بؤ ويَٓة ئاَاشة بة غةطواْساْي
َيَو
ضةسيُداْي زةنات :زوو نةؽ يةو تايةفةية بة ْاوةناْي ضاوضي حمةَةز و ضطاغ خإ غاي
َسةثيَضٔ بادي ييَ بػتيَٓٔ ،زواية ئةوإ ية ْاوضةنة
يةوةثيَـ غةضوإ ْؤئيًَي ئيٓطًيعي ٖةي
َي زةزا يةاليةى يةو زواْة خؤف
زةضنطإ .ئيَػتة ْةظةضعةيي خاْي تةضساْي بة ظؤضي ٖةوي
ببِ و ية اليةني زيهةف واظ بيَِٓ ية تاواْي بةٖاضوةْسإ ،بة ثؿت طريي يةو زوونةغة
َيَ زوو نةغةنةي ْاوّ بطزٕ ٖةٍ و زةضفةت زةقؤظْةوة و
ناضواْيَهيإ ضِاططتبوو .ئةجماض زةي
يةْيَو ئاثؤضةي بةٖاضوةْسإ ٖاتٓة زةضيَ ،ئاوظةْطيإ ططمت و القيإ َاض نطزّ .ئةوة يةْيَو
يوضِاْسا ئةوة زةطةيةْيَ يإ ية تاوامن خؤؾبة يإ مبهوشة .ضِةظايةمت ثيَسإ و بؤ غآلَةتيي
غةضي خؤّ و ضِيَطةْةططتٔ ية ناضواْةنةّ ية اليةٕ برياْوةْساْةوة ،بة ضانِ ظاْي ئةوإ ٖةتا
َي خؤّ.
بطوديَطز بططَة شيَط باي
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باغي ٖةواٍَ ْاضزْةناْي غةطوةْساْي عاييداْي زةنات زةياْةوٖيَ ببٓة خعَةتهاض،
زووبةضةني دوزنيإ ،بطغيَيت و ٖةشاضي قيالوةْسإ تةْاْةت ْيية ْاْي ئاضزي بةضِوو خبؤٕ و
باغيٓاَةي ْةظةضعةيي خاْي تةضساْي زةنات؛ غةباضةت بة ٖاتين بؤ خوضِةَاوا بؤ
َيَو ية
ٖةظجةيعيٓيَو يةَةضِ زاٖاتوويي يوضِغتاْةوةٖ .ةضوةٖاخؤئاَازةنطزْي نؤَةي
خاْةناْي سةغةْوةْسإ واتة َيَةضعةيي خإ غةضزاض ئةجمةز و باقطخاْي ناناوةْس و ظؤضي
َي سةغةْوةْسإ باؽ زةنات.
زيهةف ية زشي ْةظةض عةيي خإ و ْاقايًي خؤي ية ٖةوي
َي ثاضة
بةٖةضساٍَ ،ئةزَؤْسظ ؾإ بةؾاْي َريسادي نة زةَييَ؛ ؾةو و ضِؤش هلةةوي
ثةيسانطزْسابوو ،بة قةآلي ضِةظة و ثطزي ظاٍَ و ًَةي نياالْسا ناضواْةنةي زةثةضِيَٓيَتةوة.
َهي
يةْيَو ضِيَسا َريسادي ثيَي زةَييَ ض ضِاغت و ض زضؤ تةواوي ٖؤظةنإ خةي
عوضووغياتيإ ْاخؤف زةويَ ،قاداضيإ يةبري ضؤتةوةٖ ،ةَوويإ تؤيإ خؤف زةويَ
َهي يوضِغتإ وةزووي خؤت بسةي ،بةآلّ يةوة زةتطغِ ضِؤشيَو بئَ و
تواْيوتة خةي
ْاوضةنةَإ يةزةغت زةضبئَ و ئاناض و نطزاضتإ ئاواباف ْةبيَت .يةْيَو ضِيَطةزا َريظا
حمةَةز ،بةضِيَوةبةضي ئيساضةي ثؤغيت خوضِةَاوا زةطاتة ناضواْي ئةزَؤْسظ ،زةنةويَتة
ظةَهطزْي شْاْي زيَطنؤوةْسي و باغي دواْي و بةغريةتي شْاْي زيفإ و غًػًة زةنات
و ية ثةغين دواْي يةنيَ ية و ئافطةتاْة ضِازةضيَت.
َيَ تفةْطي نوضتي ناضابني يةْيَو يوضِةناْسا ظؤضة ،زووغاٍَ ثيَـ غةفةضي
ئةزَؤْسظ زةي
َتةْة ئةو ضةناْةيإ وةزةغت
ئةو يوضِةنإ زواي تيَو ؾهاْي ٖيَعي شاْساضَة و ْيعاَوغةي
نةوتبوو ،بةآلّ يةوسةياَةيسا بةبؤْةي ئةوةي فيؿةني ئةو تفةْطة نوضتاْة وةزةغت
ْانةويَ ية ْطخيإ نةّ زةبيَتةوة .ضواض فيؿةى ية خوضِةَاوا بايي غيَ قطِاْة و ْطخي يةى
تفةْطي ئيٓطًيعي  60متةٕ باؽ زةناتٖ .ةض ضةؾٓة ضةى و تةقةَةْييةى بة غواضي
َةوضِةوة زةطاتة زةغتيإ.
ٖيَػرت ية ثؿتهؤ وة ْاوضةي نةي
فةضَاْبةضي ئيٓطًيعي زواي ئةوةي ية ناض تةواو زةبيَ دًوبةضطي يوضِي زازةْيَ،
ثؤؾاني ئيٓطًيعي زةناتة بةضي و نآلوي ٖاَبوضطي يةغةض ئةْيَ و ية زةوضوبةضي
ؾاٖةْؿا يةطةٍَ ثيَؿواظي خإ و بةطًةضي بةٖاوةْس و واييعازة و ضاغطوةْسإ و ؾةؾػةز
غواضي برياْوةْس ضووبةضِوو زةبيَت ،ييَطةوة بة ثيَؿواظيهطزْيَهي طةضّ زةطاتة خوضِةَاوا.
َةي ْاوزاضي ؾاضةنة واتة ضاغطوةْس و واييعازةناتٔ ضِنابةضي غاظ
ية ْيَوإ زوو بٓةَاي

115

زةبيَت ٖةضنةغةو بؤخؤي ٖةوٍَ زةزات ئةزَؤْسظ َيواْي بيَت .ئة ثياوة ئيٓطًيعية
ثيَؿرتيـ بةّ سيؼ و بةيػةي ظاْيبوو ،ثيَي باف زةبيَ ية بٓهةي سهووَةتي زابةظيَت.
َتةْةي ضاغطوةْس نوضِاْة زةضيَتة زيوةخإ و ٖؤزةيةى بؤ َيواْي
يةو ناتةزا َوعيٓووغةي
تاظة زةضِاظيَٓيَتةوة .ئةَةف بؤ ئةوةية ضِيَع و ؾهؤَةْسيي خؤي بةضيَتة غةضيَ .واييعانإ
ٖةوٍَ زةزةٕ ئيسوَؤْسظ ضِاظي بهةٕ ئةو ؾويَٓة ديَي َتُاْة ْيية و يةويَ بيَتة زةضيَ.
زياضة ئةوإ بة ض ئاَادميَو ئةّ قػاْةيإ زةنطز ،ئةويـ طويَي ْازاتيَ.
َهي ئاغايي
بة زاخةوة ئيَػتةف ئةو ْاتةبايي و زضِزؤْطيية يةْيَو َةظٕ و َري و خةي
يوضِغتاْسا بة تايبةت ية خوضِةَاوازا ٖةض َاوة و ضِةطي زانوتاوةٖ .يَؿتا ْةبووة
نةغيَهي خؤي يةّ غاآلْةزا بؤَاوةيةني ظؤض يةو ؾاضةزا وةى غةض ضاوةيةني طؿيت
َهي ْاوضةنة نةغيَو غةضؤنايةتيي
مبيَٓيَتةوة .ئةوةْسةي َٔ بعامن قةت ْةبووة ية خةي
ثاضيَعطةي ية ئةغتؤ بووبيَت .ئةواْةي بةضِيَوةبةضايةتيي ئةضى و ئيساضةيةنيإ ية ئةغتؤزا
بووبيَت بةٖؤي ْاتةبايي ْاوةخؤ ٖةض بؤ َاوةيةني نوضت بووة.
ٖةضوةٖا؛ ئةزَؤْسظ قةآلي خوضِةَاواي بة ويَطاْي ضاو ثيَهةوتووة و زةْووغيَ
َهي
َعةفةضَويو بؤ غاظنطزْي ناضواْػةضاي َوسػيَٓاوا نة ية ْاوي ئةو طرياوةتةوة نةي
ية خؿت و نةضثووضي قةآلنة وةضططتووة .ظؤض يةوة زةضيَ َوسػيَٓاوا ٖةض ئةو طوْسي
(َوغةّ) ي ئيَػتةبيَتْ .ابيَ ئةوةَإ يةبري بضيَ دةْابيَ َعةفةضَويو ٖةض ئةو نةغةية
َيٖ .ةضوةٖا بة
َهؤي
بةَةبةغيت فاضغي ْووغني نةتيبةي زةوضةي غةجلووقياْي ٖةي
بةوتةي ئةزَؤْسظ ،خإ و واييعازةناتٔ ية خؿيت ناضواْػةضا ويَطاْةنةي َوسػيَٓاوا
خاْووبةضةي خؤيإ غاظ نطزووة.
ية ديَيةني زيهةزا زةْووغيَ ؾةقاَةناْي خوضِةَاوا ظؤض ثيػٔ ،بةآلّ وةى زظفوٍ و
ؾوؾتةض ئاوضِؤ بةغةض ؾةقاّ و نؤآلْاْسا ْاضِوات .ؾاضةواْي و شاْساَةضي ية خعَةت
طوظاضي َاْسووْني .باظاضِ ثطِة ية نةيوثةٍ و زووناْةنإ غةضبةغةيوأْ ،بؤئةو
ؾتوَةنيإ ييَ خطاخ ْةبيَت .ناضواْػةضايةني باف يةؾاضزا ٖةية ،ويَسةضيَ َةبةغيت
َتووٕ فطؤؾإ .بة تةْيؿت
ئةو ناضواْػةضاية بيَت نة ئيَػتة بؤتة ضِاغتةي ئاي
َُاْإ ية سةغاضي َةزضةغةنةزا خةضيهي
قوتاخباْةيةنسا تيَجةضِيوة بةضهة َوغوي
زةوضنطزْةوةي واْة بووٕ و نةييُييةنإ ية شووضيَهي تةْط و تاضيهسا زةضغيإ
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َي
خويَٓسووة .ئافطةتاْي ؾاضْؿيين بة دإ و ثاى و خاويَين زيتوة يةضاو شٕ و َٓساي
ضِةوةْسإ ،نضإ بة دًهي غووض و ضِةْطيٓةوة و شْاْي بةتةَةٕ بة دًوبةضطي َؤضةوة
غةضدمي ضِانيَؿاوة.
ئةزَؤْسظ زواي ئةوةي  17ضِؤش ية خوضِةَاوا زةَيَٓيَتةوة زةضيَتة زةضةوةي ؾاض .بة
َساض و َةمخةض ضيا و يةطةٍَ غةضٖةْط َووغاخإ غةضزاضي ؾةضِ زةضيَتة
تةْيؿيت ثاثي خاي
ضوبات ،ئةوؾويَٓةي طوتبوويإ ْةوتي ييَ زؤظضاوةتةوة ،سةظ زةنات ية ْيَعيهةوة بيببيٓيَت،
َيات ْةزا
َئَ َووغاخإ ية تطغي ئٗةوةي َاي
نةضي ضؿيتَ يةويَ ْابيينَ .زةغتةيةى ثيَي زةي
َي وةغةض نطزووة .ضاوي
َة ْةوتةنةي بة ييَفة نؤٕ زاثؤؾيوة و طً
َةت غةضي ضاي
بة زةوي
َيةَٕ ،ووغاخإ ية فطؤؾي خويَ ثيتاى ية ضِةعيةت زةغتيَينَ.
زةنةويَ بة بةؾي خويًَ
بيَذطة يةوةي غةيطاْي ْاوضةنة زةنات ؾةويَهيـ َيواْي بةٖاضوةْسإ زةبيَت ،نةغيَو
ييَي زةثطغيَ ئاخؤ ية تايةفةي ئيٓطًيعة يإ ية ٖؤظي شاثؤْة؟
زةْووغيَ؛ زواي يةى زوو ضِؤش َةالنإ قةويي ئةزةْيَ بضٔ بؤ الي ،بةآلّ زووبةضةني
ئةّ ضاوثيَهةوتٓة ثةى زةخاتةوة .وا ثيَسةضيَ زةغتةيةى ثيَياخنؤف بووبيَ بضٔ بؤ الي؛
بةآلّ ية تطغي يؤَة و يةقةَي زةغتةي زووةّ ثاؾطةظ بووبيَتٓةوة.
َي
ئةزَؤْسظ يةْيَو برياْوةْسإ باغي نةغيَو زةنات بةوْاوي َةغدة يإ َةغداي
نويَداي تايةفةنة زظيَهي بةْاوباْط بووة و نةسيًَيَهي غجيي ٖةبووة .زةَييَ بةٖيوا
زةبيَ نضيَهي يوضِ خبواظيَ ،بةآلّ بةو َةضدةي بتواْيَ َايٓةغجي داْطريخاْي غةطوةْسإ
بطِفيَٓيَتَ .ةغدة ٖةض ئةوؾةوة يةبةض خؤيةوة ئةّ ؾيعطة زةخويَٓيَتةوة:
َبةض /ياخوا ئةوغةضة ٖةضبيبَ بيَ غةض
غةضيَ ْةبيَتة غةضطةضزي زي
ضوغت و ضاالى َايين نةسالٕ زةضِفيَٓيَت .ئةزَؤْسظ زةْووغيَ:
“بؤ ئةوةي بضُة بطوديَطز زةبيَ ية ْاوضةي برياْوةْسإ بطِؤَة زةضيَ .نويَداناْي ئةو
تايةفةية زاواي بادِ ييَسةنةٕ .يةوة زةتطغإ ية غيالخؤض ْةتوأْ ٖةقي خؤيإ ية
َِ ٖاتٔ”.
َيَين زياضي و خةآلمت ثيَسإ ضِاظي بووٕ و يةطةي
خاْةنإ بػتيَٓٔ .بةي
بةوتةي ئةو ظؤضيٓةي خاْةناْي تايةفة ئةو ْاو و يةقةَةي ثيَيإ زاوٕ؛ خةغاضيإ
َُاْةنإ بؤ ئةوةي ديَي
نطزووة و ؾاياْي ئةّ ْاظْاواْة ْةبووٕ .ئةَةف ناتي خؤي ئاي
زةغتيإ بؤ تاآلْهطزٕ خؤف بهةٕ تانو ْيَعيو قوّ ضووْةتة ثيَؿيَ ْ ،اوي َةظٕ و ؾاضي
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َُإ بووة
َتووْي ئاي
ويَطإ .بؤ تاآلٕ و بطِؤ طةيؿتٓة غةض غٓووضي ؾاضي قوّ .ظيَطِ و ئاي
َبةت ئيُاي ئةزَؤْسظ ية خؤضِا ْيية .ية غةضضاوةي
َةَةْسيي برياْوةْسإٖ .ةي
ٖؤي زةوي
َُإ بؤ ئةوةي ظةبطيَهي باف ية
زيهةزا ٖاتووة ية غةضةتاي يةنةَني ؾةضِي ديٗاْيسا ئةي
ئيٓطًيع بوةؾيَٓيَت ،ية خاني ئيَطاْسا ٖيَعيَهي ضةنساضي ية عةؾريةتةنإ وةخطِ نطز،
َهوةضططتٔ ية ئاشاوة و
َُإ ية تاضإ بة نةي
نيَٓت ططاف ناْيتؼ ناضطيَطِي غةضباظي ئةي
َتةْةي َايف ية خؤضئاواي ئيَطإ،
ثؿيَوْي زةغةآلتي ناتي بة غةضؤنايةتيي ْيعاَوغةي
َةنيإ
تواْي بة غواضي ئةغح يةّ ٖؤظ بؤ ئةو ٖؤظ ثيَؿٓياضي ضةى و ثاضة بسات بة خيًَ
و؛ ية زةوضي خؤي بةختياضي ،قةؾكايي ،يوضِ و ظؤض نةغي زيهةف نؤ بهاتةوة و تواْيي
ْيَعيهةي زة ٖةظاض غواضي ضةى بةزةغت ئاَازة بهات .ية ئاخطيسا ئةو ثالْة غةضي
َُإ زةّ يةثووف بووٕ و؛ يةو ْيَوةزا ضةْس تايةفةيةى ْاْيإ نةوتة
ْةططت و ٖيَعي ئاي
ضِؤْةوة و؛ طةيؿنت بة غةضوةت و غاَإ.
غيػيٌ دإ ئةزَؤْسظ ،زةطيَطِيَتةوة نة ية ْيَعيهةوة ضاوي نةوتووة بة ظؤض يةى ية
خاْةناْي تايةفةي برياْوةْس بؤ ويَٓة غوةآلَعةيي ،عةيي َةضزإ و ؾيَذ عةيي .وةخيتَ
ضاوي بة عةيي َةضزإ نةوتووة دًوبةضطي يةى زةغيت ضووغي يةبةض زا بووة ،ئةوناتي
ية زةظةضي بطوديَطز زةغةآلتي بووة و طا بة زةْطي ضِؤيؿتووة .عةيي َةضزإ ثيَي زةَييَ
نة ثاضة ية ضووغية وةضْاططيَ ،بةآلّ ئةزَؤْسظ زةَييَ؛ ئةو نةيوثةيةي زةطاتة بطوديَطز بؤ
ٖةض باضيَو ياظزة قطِإ باز زةغتيَٓيَت.
ئةزَؤْسظ ية َاوةي ضِيَطةزا ؾةويَ زةبيَتة َيواْي يةنيَ ية ئاغانإ .بؤ
َي ضووغي
بةياْييةنةي ،عةيي َةضزإ خإ دًوبةضطي ؾيين ناٍَ زةناتة بةضي و؛ ؾةضِواي
ية ثيَسا و ضةنُةي زضيَص تا غةض ئةشْؤ ،نآلوي يوضِي زةْيَ بة تيالني غةضيةوة ،قةيف
َي ية بٓاطويَي توْس زةنات و زةنةويَتة ثيَـ  80غواضي ضةى ية ؾإ ،بة ئاآلي
مسيًَ
ضووغييةوة ٖةتا بطوديَطز ئةزَؤْسظ بةضِيَ زةنةٕ و بة ؾيَوةي ْيعاَي زةيبةْة ؾاض.
ييَطةوة غواضاْي طوزةظي و ناضطيَطِيي َريي زيَٓة ثيَؿواظي و بة ؾإ و ؾهؤ ية زةضواظةي
باؾووضةوة ثيَسةْيَتة بطوديَطز.
ضِؤشيَو زواي سةغاْةوة ْويَٓةضي زةغةآلتساضي ؾاضةنة و نؤَةَييَو ية َري و َةظٕ و
َُةْس و بةضِيَوةبةضاْي زازوةضي و تةيططافداْة و باظضطاْي بة ْاوباْطي ؾاض و
ئاقً
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نابطايةني دوويةنة زةبيَت ،زةضٔ بؤ ضاوثيَهةوتينْ .اَةي تةيةططايف ية وةظاضةتي
ْاوةخؤوة بة فةضَاْي زازوةض زةطاتيَ نة تيَيسا ْووغطاوة ضووغةنإ ية بطوديَطز بضٓة
زةضيَ ،ئةّ زةْطؤية ثةضة زةغتيَينَ نة ئةزَؤْسظ بةتةَاية نؤْػوويي خؤي ية زظفوٍ بؤ
بطوديَطز ضِاطويَعيَت .ية زووٖةّ ضِؤشي ٖاتين ئةوزا زةغتةيةى بؤ زاخواظي البطزْي َيَو
خاْةي ؾاض و نةؽ طةييَو بؤ ؾهايةت ية زةغت باظضطاْاْي ييَهةوتوو زيَٓة غةضزاْي،
َهي بطوديَطز بة ثاْةوة ضووغيإ
بةآلّ خؤ ية قةضةي زازوةضي ْازات .ئةزَؤْسظ زةَييَ خةي
خؤف ْاويَٖ .ؤي ئةو زشايةتيية بؤ ئةوة زةطيَطِيَتةوة نة ضووغية طةمن ية ئيَطإ زةنطِيَت
و ضِوبًي ضووغي بيَ ْطخة و ضِوبًيَو بايي ضواض ؾايية .ية بطوديَطز ضاوي بة ْويَٓةضي
ضووغية نةوتووة نةضي ئةو ْةضؤتة زيسةْي.
ٖةضوةى زياضة ئةزَؤْسظ زواي َاوةيةى طةضِاوةتةوة خوضِةَاوا ،يةويَسا ططفيت بؤ
ثيَـ ٖاتيبَ و ية نؤتاييسا تواْيبيَيت بضيَتة نطَاؾإ.
* * *
غةض ضِاديَط ئيػتيوْؼ،ي ئيٓطًػتاْي غةيطوغةفةضي خؤي ْاو ْاوة وآلتي غؤفياي
َةظٕ ،بةآلّ ٖيَؿتا وةضْةطيَطِزضاوةتة غةض ظَاْي فاضغي .طوَإ بؤ ئةوة زةضيَت يةّ
غةضْاَةزا َةبةغيت ية ؾاعةباغي غةفةوي بيَت ،بةآلّ ضِووزاوي نتيَبةنةي تايبةتة بةّ
غةضزةَةي خؤي .ئيػتيوْؼ وآلتي ئيَطاْي بة نابةي َيوإ و طةضِؤناْي ؾةضِخواظ
زةظاْيَ و بةتايبةت بؤ ئةويٓساضاْي ئةزةب و ةوْةض ديَي غاْةوة بؤ غةيط و غةفةضي
ديٗإ .يةَةضِ يوضِغتإ بةضبآلو ضةْس يازاؾيت بةثيَعي ْووغيوة ،وةى بابةتي
دوططافيايي باؾووض و خؤضٖةآلتي يوضِغتإ يةضاو نوضزغتإ غةض بة َؤض زةْاغيَينَ و
زةَييَ زاْيؿتواْةنةي نةَرتة و ية بةؾي خؤضئاوازا ئاوةناْي ظاططؤؽ زةيططْةوة؛ نة
تريةؾاْي نطَاؾإ و بطوديَطز ية خؤ زةططيَ و ؾؤضِ زةبيَتةوة بؤ ئاوي زظ و بانووضي
خؤضئاواي زةضيَتةوة ْيَعيو نيَوةناْي قةغطي ؾريئ.
يةبابةت ضياناْةوة ظاططؤؽ ية ٖةَبةض نيَوةناْي خؤضاغإ ضِازةططيَ و زةَييَ،
َساضي يةوثةضِي باؾيساية و؛ يةوةضِطةي ضِةوةْس و نؤضةضاْي َةضِزاضة بؤ
ظاططؤؽ بؤ ئاشةي
َةغاتيَهي ظؤض ضِاظي زةنات.
ساواْسْةوةي ٖةظاضإ غةضئاشةٍَ ،خيًَ
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َي ٖةواض ضيإ و
ْووغيويةتي يةشيَط َيَعةضي نوضزإ و غياضةَاْي شْاْي يوضِ و ضِةمشاي
تةْاْةت ضِوخػاضي الزيَ ْؿيٓإ زا ،يةشيَط تةثًةي ئةواْساَ ،طؤظ زةتواْيَ ثةي بةضيَت بة
زابوْةضيت و نويتووضي نةوْاضا و ؾيَواظي شيإ و طوظةضاْي زةوزةناتين ثيَـ ئيػالّ و
تايبةت َةْييةناْي شياْي يوضِإ يةَطِؤزا بة ئاويَتة بووْةوة تةَاؾا بهةٕ .يةغةض ئةّ
َي ٖاو غةفةض زةبني غةباضةت بة يوضِةنإ زةْووغيَ؛
بابةتة ويًػٔ ،نةييَطة بةزاوة يةطةي
يوضِإ يةغةض زوْسي ضيانإ بةؾيَوةي ضِابطزووإ ئاطط زةنةْةوة ،ئافطةتيإ ٖةضوةى
َهة بةضظةنإ زةغتة و زؤعا ضازةوةغنت .بةخويَين
بةضيٓاْي خؤ زةضٓة غةض ططز و تةثؤي
ئةو سٗيواْةي زةيهوشْةوة بةضزةناتٔ زةْةخؿيَٓٔ ،غواضاْي يوضِ نةسيٌَ و حمةْسةناتٔ بة
َيٓط زةضِاظيَٓٓةوة و بة زةؾت و زةضزا زةنةوْة غاضغاضئَ و زميةْي
ظئ و طوضظ و طوي
َي خؤيإ ظيٓسوو ضِازةططٕ.
َةي باب و ناي
ٖةظاضإ غاي
ئيػتيوْؼ غةباضةت بة َيَصووي يوضِغتإ ئاوا زةْووغيَ؛ فةضَاْطِةواياْي ئةّ زةظةضة
يةغةض نوضغي خوضِةَاوا ْة بةزةغيت ٖؤالنؤخإ ية ْيَوضووٕ و ْة بة زةغيت تةميوضي
َهة الفاوي ضِةؾي ؾاٖةباغي غةفةوي طةيؿتة غةضيإ و زةغةآلت و
يةْط ،بةي
َي.
َباتيي ئةتابةناْي ضِاَاي
َاي
َيَ يوضِإ ظؤض ظؤض ؾاْاظي بة ضةتةيي و ضِيَططي خؤيإ زةنةٕ ،داضيَو بة طةؾتياضيَو
زةي
َئَ“ :ية زْيازا نةؽ ْيية وةى ئيَُة ضةتة و ضِيَطط بيَتٖ ”.ةضبةّ ٖؤيةوة ظؤضيإ ْاو
زةي
َي زظإ وٖ”...ةض ئةّ ْاواْةف قػةي ئةوإ
ططتؤتةوة بؤويَٓة :ضياي زظإ ،ثرية زظ ،زؤي
زةغةمليَٓيَت .تةْاْةت ئةّ طةؾتياضة باوةضِي واية وؾةي فةيًي بة َاْاي “زظ يإ زظاْة”.
* * *
يةّ غةيط و غةفةضةَاْسا غةضزةنةئ بة ْيَو نتيَبيَهي زيهةزا و ضةْس الثةضِيَو ية
َسويًػني زةخويَٓيٓةوة ،ئةّ طةضِؤنة
غةفةضْاَةي طةؾتياضيَهي ئيٓطًيعي واتة ئاضْؤي
يةْيَو غةفةضْاَةنةي خؤيسا ظاْياضي ظؤضي يةَةضِ َيَصوو ،دؤغطافا ،ئاغةواض و
نةوْيٓةْاغي ،ئاشةٍَ و ضِووةنٓاغي ية ئيَطاْسا خػتؤتة ضِوو .ظؤضيٓةي باغةنةي يةغةض
َي ؾةَةْسةفةض يوضِغتاْة بؤ باؾووض.
دازةي ؾوغة و ٖيًَ
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َي  1884ظ .ية زايو بووة.
ويًػني ناضطيَطِي غةضباظي و خاوٕ ثًةي ئيٓطًػتإ ،غاي
بة ٖؤي ئةوةي بةضهة قةؾة بوو ،ثةضوةضزةيي ئايين ناضي تيَهطزبووٖ ،ةضبؤية تةَةْيَو
بةو خوويةوة شيا ،ية نؤييَصي ئةفػةضي غٓت يةْسةٕ خويَٓسْي تةواو نطز .يةو ضِؤشطاضةزا
ظؤضتط ئةفػةضاْي ئيٓطًعي ئةضني ضووْة زةضةوةي وآلتيإ زةنةوتة ئةغتؤ ،بؤ ئةوةي ية
بةؾي وةظاضةتي زةضةوةي وآلتسا بة ئةضى و فةضَاْي ضاَياضي ضِابطةٕ .ييَطةوة ويًػني ية
َي تةواو
َي  1907ظ.زا بوو بة ناضطيَطِي نؤْػوويي ئيٓطًيع ية خوضِةَؿاض ،زوو غاي
غاي
َي 1914زا ثًةي غةضٖةْط زووةَي ثيَ بةخؿطا و؛
يةو ثؤغتةزا َايةوة .زواتط ية غاي
َي  1921تا
بووة ئةْساَي ْاوبصيواْي نيَؿةناْي غٓووضي ئيَطإ و عومساْي .غاي
ظ .1930وةى بةضِيَوةبةض ية نؤَجاْي ثيَؿووي ْةوتي ئيَطإ و ئيٓطًيع خعَةتيَهي
ؾاياْي بة بطيتاْيا نطز .يةو َاوةيةزا بة تةواوي فيَطي ظَاْي فاضغي و عاضةبي بوو.
َةناْي  1907تا  1914ظ .زا نة ية
ئةو ثياوة ئيٓطًيعة بريةوةضيةناْي خؤي يةغاي
باؾووضي خؤضئاواي ئيَطإ ْيؿتة ديَ بووة بة ْاوي غةفةضْاَةي ويًػني ْووغيوةتةوة و ية
َوةضيَت ضاثي
َي  1940ظ .زا َاوةيةى بةض يةوةي طةآلي تةَةْي ية زضةخيت شياْي ٖةي
غاي
نطزووةٖ .ةضوةى خؤي باغي زةنات ية طةضَةي ؾؤضِؾي َةؾطوتة خواظي ئيَطإ زا غةضةتا
ية ٖيَٓسوغتاْةوة ٖاتؤتة نةْساوي فاضؽ و ية بةْسةض ٖةباغةوة طةيوةتة خوضِةَؿاض .يةغةض
فةضَاْي ئٓتًذٓؼ غةضويؼ ،زةغيت نطز بة ثالٕ زاْإ و ْةخؿةي ظةويوظاضي خوظغتإ و
َُةتي زؤظيٓةوةي
نؤةنيًؤية و بةختياضي زاْا و ئةّ ناضةف ياضَةتيساْيَهي باف بوو بؤ ٖةي
َبةْسةي نطزؤتة بةضي و تيَهةٍَ بةوإ
َهي ئةو َةي
َةْةوت ية ْاوضةناْةزا .دًوبةضطي خةي
ضاي
َهي بةختياضيي نطزووة.
َةنيإ و خةي
بووة و ،ظؤض شيطاْة باغي قٓياتهطزْي خيًَ
ويًػني ثيَـ ئةوةي بضيَتة يوضِغتإ و يةو َةوزايةزا نة ية زظفوٍ زةبيَت ئاَاشة بة
باضوزؤخي يوضِغتإ زةنات و زةْووغيَ:
“ 60غاٍَ ثيَـ ئيَػتة ،زظفوٍ يةطةٍَ ٖةَةزإ و ْاوةْسي ئيَطإ ظؤض ية ٖاتوو
ضؤزابووة ،بةآلّ ئةَطِؤبةٖؤي ئةوةي غةضؤى عةؾريةتإ ٌَ بؤ فةضَاْي زةغةآلتي تاضإ
ضِاْانيَؿٔ ،زةضباظطة و ناضواْة ضِيَيإ بةغتووة و نةيوثةيي باظضطاْي خؤيإ ية ضِيَطةي
بةختياضي يإ بة ضِيَطةي بةغسا و نطَاؾاْسا ضِةواْةي ئيػفةٖإ زةنةٕ ،ئةَةف ظؤض
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َو وةضزةططيَ و نةيوثةيي
َسةططيَ و ططإ تةواو زةبيَ .ضووغيةيـ يةو زةضفةتة نةي
ٖةي
خؤيإ بةٖةضظاْرت زةفطؤؾٔ”.
غةباضةت بة َةتطغي ْيَو ضِيَطةنإ زةْووغيَ:
َي  1904ظ .غةضوإ يوضمييَط ؾابةْسةض (قؤْػوٍ)ي ئيٓطًيع ية ئةٖواظ و
“يةغاي
غةضطوضز زاطآلؽ ناضطيَطِيي غةضباظيي ئيٓطًيع ية تاضإ وةخيتَ بة يوضِغتاْسا تيَسةثةضِئ
نةوتٓة بةض ثةالَاضي زظ و طؤضإ و ئةوةي ثيَإ بوو بة تاآلٕ ضوو خؤيؿيإ بطيٓساض
بووٕ؛ ئيَػتةف نة  5غاٍَ بةغةض ئةّ ضِووزاوةزا ضازةبطيَت؛ يوضمييَط زيػإ ضؤتة غةضزاْي
واييي ثؿتهؤ نةيوثةيي بةتاآلْضوويي ئيٓطًيعي بؤ بػتيَٓيَتةوة و ئةَٓييةتي
ضِيَطةناْيـ بجاضيَعيَت ،بؤ ئةوةي ثيَساويػتيي ٖةضظإ؛ ضِةواْةي بانووضي ئيَطإ بهطيَت”.
َي  1911ظ.زا بة فةضَاْي ثًةبةضظاْي ئيٓطًيع غةضؤنايةتيي
ويًػني ية غاي
قؤْػويي خؤي ية خوضِةَؿاض ضِازةغيت ناضبةزةغتإ زةناتةوة و؛ زةضيَتة يوضِغتإ و
َيٓةوة زةبيَت .ييَطةزا ئاوا زةْووغيَ:
َي ئاغين ئيَطإ خةضيهي ييَهؤي
يةغةض ٖيًَ
“ظؤض ية َيَص بوو بة زٍَ سةظّ زةنطز بضُة ْاوضةي يوضِغتإ نة َاوةيةى بوو ثؿيَوْي
َؤظي تيَهةوتبوو ،زةَعاْي ظؤض ؾوئَ َاوة ٖيَؿتا زةغيت طةضِؤناْي ئةوضووثي ويَ
و ئاي
ْةنةوتووة و ٖةضوا غةض بةَؤض َاوةتةوة .ئةويَ بؤ ناضي ْةخؿةزاْاْي َٔ ظؤض يةباض
بووٖ .ؤظ و خيَآلتي ئةّ زةظةضة غاٍَ زةواظزةي َاْط ناضيإ بؤتة زظي و ضِيَططي يةغةض
ناضواْةضِيَ و زؤٍَ و زةضباظطةنإٖ...ةض وةخيتَ بريّ ييَ زةنطزةوة ئةطةض غةضنةوتوو مب،
َؤظةزا بة قاظادمي وآلتي خؤّ ناضيَهِ نطزووة،
َبةْسة ئاي
يةنةّ نةغيَو زةمب يةو َةي
خؤؾشاٍَ زةبووّ و وةى طوٍَ زةطةؾاَةوة”.
َي  1911ظ .يةغةض ثيَؿٓياظي ؾيَذ خةظعةيي زاوا ية وايي
ويًػني ية بةٖاضي غاي
ثؿتهؤ و ْةظةضعةيي خاْي تةضساْي غيَ نةؽ ية خاْةناْي غةطوةْس بهات ياضَةتيي
بسةٕ و تانو بضيَتة يوضِغتإ .يةغةض ضِاغجاضزةي يةنيَ ية ناضبة زةغتاْي ؾةضيهةي ططي
َةنٓعيَ ،ةالحمةَةزتةقي زيَطنؤوةْس بريةوةضي ية ضاوييٓػٔ زةبيَت ،بيهاتة ٖاوضِيَ و
ضاوغاخي خؤي .يةْيَو ضِيَطةي ئةو ضةْس ضِؤشةزا َيواْي فاظٍَ خإ و سةغةٕ خإ
غةضؤناْي تايةفةي غةطوةْس زةبيَت .طةؾتياضي ئةّ داضةَإ بةضطي يوضِي زةناتةبةضي
بؤ ئةوةي وةى بياْييةى ْةيبيٓٔ ،زةنةويَتة نؤنطزْةوة و بةزةغت ٖيَٓاْي ظاْياضي تانو
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وةى خؤي زةَييَ ئةطةض ضِؤشيَو نؤَجاْي ْةوت زةوضو بةضي يوضِغتاْي تةْييةوة ،بتواْيَ
غةضضاوةيةني بة زةغتةوة بيَت .ية زضيَصةزا زةْووغيَ:
“ضةْس ضِؤش زواتط يةطةٍَ غةضؤى ٖؤظاْي تايةفةي بةٖاضوةْس و قيالوةْس و َةؾةزي
عةيوةظي نةضزاض غةباضةت بة ْةخؿةي َػافطةتي يوضِغتإ نةومتة ثطؽ و ضِاويَص...
َهةنة بة طؿيت يةؾيَوةي ضفتاض و نطزاضي تايةفةي برياْوةْسإ نة ٖةض ٖةَوويإ زظ و
خةي
دةضزةٕ ،ظؤض زضِزؤْط و ْيطةضإ بووٕ .تطغي ئةوةيإ ٖةبوو ،زاض و زةغتةي ئةو ٖؤظاْة و
تايةفةناْي دوزني و ثاثي ية وةخيت ٖاتوضؤزا زةبٓة نؤغح و يةَجةض يةغةض ضِيَطةّ”.
َةَةضطيسا
َهي ؾاض و طوْسةناتين يوضِغتإ ية شياْيَهي نؤي
َيَ ئةونات و خةي
ويًػني زةي
َيَ ٖةشاض و بيَبةضط و ثيَدؤض بووٕ .غةضة ضِاي ئةَاْة زةنةوتٓة بةض ثةالَاضي ضةتة
بووٕ و تابً
َيإ زةضِفاْسٕ .ئةوطةضِؤنة ثيَي وا بووة تةْيا ضاضةيةى بؤ بة
و تاآلْضيإ و ؾطِة و غيجاي
َي ئاغٔ بةو زةظةضةزاضِانيَؿٔ و ضِيَطةي
بٓةبطِنطزْي ئةو باضوزؤخةي ْاوضةنة ئةوةية ٖيًَ
َيَ زةغةآلتساضاْي
ؾوغةيإ بؤييَسةٕ و َةظضةوإ و غٓووض زاضي زاَةظضيَٖٓٔ ،ةضوةى خؤي زةي
َبةْسةنةيإ ئاوةزإ بهطيَتةوة
خؤي و ْاوضةيي ضِيَططي يةّ ناضةزةنةٕ ،زةظأْ ئةطةض َةي
َةيإ ييَ زةبطِيَت.
زةغةآلتي ْاوةْسي ثةييإ زةقطتيَينَ و دووي
ويًػني يةطةٍَ غيَ نةؽ ية زةَطِاغتاْي قيالوةْسي قةويٓاَةيةى زةْووغٔ و ئةوإ
غويَٓس بة نةالَي خوا زةخؤٕ تانو ئةو ثياوة ئيٓطًيعية بة غةالَةتي ببةٕ ية
خوضِةَاوا زايٓئَ و يةبطي ئةو ناضة  50يريةي ئيٓطًيعي و فةضزةيةى ؾةنةض وةضبططٕ.
ية قيالوةْس ضريؤنيَو زةبيػيتَ بةو ؾيَوةية ئةيطيَطِيَتةوة :غاَييَو ثيَـ ئيَػتة نوضِيَهي
َة ئةويٓساضي نضيَو زةبيَ ية تايةفةي زضاوغيَي خؤيإ .بابي نضة بةٖؤي ئةوةي
 23غاي
َي نوضِةنة ْيَوإ ْاخؤؾيإ زةبيَ ثيَيإ زةَييَ خعَايةتيإ يطةٍَ
يةطةٍَ تايةفةي َاي
ْانات .ضِؤشيَو بابي نيصيَ يةطةٍَ زةغتةيةى ٌَ زةْئَ ية تاآلْهطزْي غةيساْي خةظضةز.
َسةططيَ و زةضٔ
َسؤضِاوي ْاظزاض سةيطإ ضةْس طةدميَهي نازةضويَؿي يةطةٍَ خؤي ٖةي
زي
َي بابي نضةزا و يةْيَو ظضيهة و قيصةي شْاْسا ثيًي ططاويي خؤي
خؤزةنةٕ بة ضِةمشاي
َةنوت بة غواضي
زةططيَ و نيػةيةى ثاضة يةباتي ؾريبايي بةديَ زةٖيًََيَ و تةقً
زةطةضِيَٓةوة .بابي نيصيَ وةخيتَ ية تاآلْي زةضودرياْي زةطةضِيَتةوة غةيط زةنات نضةنةي
ئةويـ بة تاآلٕ ضووة ،نةخيوا و غؤفيًهإ زةنةوْة ْيَواْةوة و؛ بة ْاضاضي ئاؾتةواييإ
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يةطةٍَ زةنةٕ و نيَؿةنة بةنؤتا زيَت .ويًػني زةْووغيَ بة ضِيَهةوت ضةْسيَو زواتط
ضِؤشيَو تووؾي ئةو شٕ و َيَطزة زةبيَت و بوونيَي ظؤضدوإ ؾؤر و ؾةْط وةبةض ضاو
زيَت ،نة زوونؤضثةي بة ئاَيَعةوةية .ئةو َافة زةزا بة ئةو ؾيَطة نوضِة ية ضةؾين
فةضٖاز تاقي بيَػتووٕ بهؤَييَ و ؾرييين ْاظزاض ية خوغطةوي يوضِغتاْي بػتيَينَ.
ويًػني يةو غةفةضةزا ضاوي زةنةويَ بة نيَؿة و ٖةضاي بةٖاضوةْس و قيالوةْسإَ ،ةضِ
َةيةني يوضِ تيَسا زةضيَت .يةغةض
َي يةنسي زةضِفيَٓٔ و يةو ْيَوةزا نوضِة دةسيًَ
و َاي
ْةضييت ئةو ؾويَٓة ْاي ؾؤضٕ و خوئَ بةبةضطةوة زةيٓيَصٕ.
ٖةضوةى زةْووغيَ ؾويَين ٖات و ضؤ و ضِيَطةنإ بة ٖةَوواليةنسا زةخاتة غةض ثالْي
َي ثيَسةطات ضةْس نةؽ ية خاْةناْي
خؤي و ْةخؿةي بؤ زةنيَؿيَتةوة .يةْيَو ضِيَسا ٖةواي
بةٖاضوةْسٖ ،ةض ئةو نةغاْةي ناتي خؤي يوضمييَط ؾابةْسةضي ئيٓطًيعي ية ئةٖواظ ية ضِيَطةي
َيَ تانو ويًػني سةقي ضِيَساضي ْةزات؛ ضِيَطةي
يوضِغتإ ضِووتيإ نطز ،غةضةضِيَ زةططٕ و زةي
زةضضووْي ثيَٓازةئ .بةّ دؤضةي خؤي زةْووغيَ؛ ثيٌَُ ْابيَ و بة ٖةضغيَ نويَدانةي ٖاوضِيَي
َٓةوة و ئةو ضِيَططاْة بططٕ.
َي ْٗٗيًَ
َيَ؛ ئيَوة غويَٓسخؤضٕ و زةبيَ ناضةنةتإ بةْيوةضً
زةي
ثياوَاقووآلْي قيالوةْسي ية ؾويَٓيَو بة ْاوي بازاَةى يةطةٍَ زةَطِاغت و ضِيـ¬غجيإ
زةنةوْة طوتوبيَص و خؤيإ بؤ ؾةضِيَهي زةغتةويةخة ئاَازة زةنةٕ .زةَوزةغت خةبةض زةطات
ضةتةي بةٖاضوةْسي ضِاْيَهي بازاَةنيإ ضِازاوة و ؾواْةنةؾيإ نوؾتووة .نوشضاوةنة ٖةض ئةو
َةية ويًػني ثيَؿرت باغي نطز ،زةْووغيَ؛ ضِيـ¬غجيي بازاَةني بة باوةَةظْيإ غويَٓس
دةسيًَ
َيَ
َة زا ٖؤظي بةٖاض وةْسإ ية خوئَ زةطةوظيَٓٔ .ييَطةزا زةي
َةي ئةو نوضِة دةسيًَ
زةخؤٕ؛ ية تؤي
ثرية ثياوي ضِيـ ضةضَووي بازاَةني زةضيَتة غةض بةضيَو و زةطوضِيَينَ و تايةفةنةي ٖإ
َةنطزْةوةٖ .ةض ٖيَٓسةي ثيَ ْاضيَ سةؾاَات بة زاض و بيوض و ضةى و نيَطز و بيٌََ
زةزات بؤ تؤي
َوبة و ضةْس نةؽ ية
َيَ؛ بوو بة دةْطي َةغً
َؤنةوة ية زةوضي وةنؤ زةبٔ .ويًػني زةي
و طاي
َيَػة زةغتيَينَ ،ويًػني زووضبني بة زةغت
بةٖاضوةْسإ نوشضإ .بةياْي بةضزةواّ ئاوضي ؾةضِ بً
زةضيَتة غةض ططزيَو بؤ ئةوةي ية زووضةوة باؾرت ؾةضِةنة ببيٓيَت .زةْووغيَ؛ شْإ بؤ ٖاْساْي
َيَ:
َيَؿا و زْةيإ زةزإ ،ية زضيَصةزا زةي
طةدمة نوضِإ يةوؾةضِةزا ٖةهلةيةيإ زةنً
“يةئيَواضةزا وةداغ ظازةناتٔ ئاآلي ؾاظازة ئةمحةز بةزةغتةوة نةوتٓة ْيَوإ و ئاوضي
ؾةضِ نوشايةوة و بآلوةياْهطز و ٖةضنةؽ نوشضاوي خؤي بطزةوة و بة زابوْةضييت خؤيإ
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ْاؾتيأْ .بؤ زوا ضِؤشزا ضِزئَ غجي و نةخيواي بة ٖاضوةْسإ ضةْس غةض َائ بة ْيؿاْةي
خوئَ بةغت زضا بة ثاف َاوةي عةؾريةتي اليةْططاْي ئيَُةٖ .ةضئةو ناتي بةٖاضوةْسإ
بة تووضِييةوة زةيإ طوت؛ ئةطةض ئةو فةضْطية الَةظةبة بةتةَا بيَت بضيَتة خوضِةَاوا
زةبيَ َةبًةغيَو سةقي زةضضووٕ بة ضِيَطةزا بسات ...بةآلٕ ئةونةغاْةي غويَٓسيإ بؤ
خواضزبووّ ضِاظي ْةبووٕ و؛ خؤيإ بؤ ئةو تاواتة (غةضاَةية) ؾٌ ْةنطز .ئةواْيـ طةييَو
دٓيَو و قػةي ْاَةضِبووتيإ بة فةضةْطي بيَ ضِةوؾت طوت نة بؤتة ٖؤي ئةو نوؾت و
نوؾتاضة ،ضِؤيؿنت بة ؾوئَ ناضي خؤياْسا”.
ئةَطِا؛ ويًػني زةْووغيَ ئةو زوو تايةفةية شٕ و شٕ خواظيإ نطز و نضيإ ية بةض
خويَٓسا و بةَيئَ زةزةٕ يةشيَط ضاوزيَطي بةٖاضوةْسإ بة نةيفي خؤي ية ْاوضةنةزا بيَت و
بضيَ و خةضيهي ثالٕ زاْإ و ْةخػةنيَؿاْي خؤي بيَت 20 ،يرية يإ خةغاضةت بساتيَ.
ويًػني ية ْيَعيو خوضِةَاوا نةغيَو بة ْاوي َريظا عةيي ئةنبةض “ئاطٓت” يإ ْويَٓةضي
َةتي ئيٓطًيع زيَتة ثيَؿواظي .خاْة خويَ ثيَي زةَييَ زيوإ بيَطي فةضَاْطِةواي ئةو
زةوي
ؾاضة ية زووَيًي خوضِةَاوا يةغةض ضِيَطة ضاوةضِيَيةتي .ويًػني يةو ؾاضةْاَةيةى بؤ
زايو و بابي خؤي زةْووغيَ و بةّ ضةؾٓة باغي ْاوضةنة زةنات:
“خوضِةَاوا ويَطاْةية و ثطِة ية ثؿيَوْي و نةؽ بةنةغة...بةآليةني َاٍَ ويَطاْهةضة
َهة ضِةف و ضِووتة نة بةزةغت زةغةآلتساضاْةوة خوضاوٕ ...ئةطةض ناضيَهيإ
بؤئةو خةي
َدؤؾيية
َهي ئةّ وآلتة ضِؤخػاضي خؤؾي ْابيٓٔ .يةو باضوزؤخةزا ديَي زي
بؤْةنطيَت خةي
نةوا َٔ بة ثيَي ثةضوةضزةي خؤّ ئةضني غةضؾامن بةضِيَوة زةبةّ .غةضزاْي ئةو ؾويَٓاْةّ
نطزووة ثيَؿرت ية اليةٕ ْاوةْسي ئيساضةي غوثاوة ْةخؿةيإ بؤ غاظنطابوو؛ بةآلّ ٖةو
ْةبوو ،يةغةضضِا ْةخؿةّ بؤ زاْاوٕ”.
َس ويًػني زواي َاوةيو بؤ ئةوةي ية ْيَعيهةوة ضاوي بة ْةظةض عةيي خإ
ئاضْؤي
َبةْسي نةؾهإ .يةْيَو ضِيَسا زةنةويَتة بةض ثةالَاضي
بهةويَ؛ زةضيَتة تةضسإ و َةي
ضطٓييةنإ و ٖةضوةى خؤي زةَييَ يةطةٍَ ٖاوضِيَهاْي ييَساْيَهي باؾيإ ويَ زةنةويَ .بيَ
ئةوةي ديَيةني بؿهيَٓٔ تةواو خوضي-ؾؤضي زةنةٕ .يةنيَو خةضيو زةبيَ غةضي بربِيَت،
نويَداي طةضِةى فطياي زةنةويَ و ضِظطاضي زةنات .ويًػني ية زضيَصةزا زةْووغيَ:
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َةي ئةو غوونايةتيةي ثيَيإ
“نويَدا َصيَهي باؾي ية قةْٓةنةي زا و طوتي؛ بة تؤي
َُإ نضيَهت ييَ َاضة زةنةّ؛ وةى
نطزي َاْطيَو خعَةتت ئةنةّ؛ ئةطةض بيب بة َوغً
ئةغتيَطةي طةالويَصَ ،اْي ْةتواْيَ ويَٓةي ية ويَٓة بهيَؿيَت .بة بيػتين ئةو طفتة ْةى
ٖةض ئةواْةي يةويَ بووٕ ،خؤيؿي قاقا بةّ زضؤية ثيَهةْي”.
ئةجماض ،نويَدا ثيَي زةَييَ ؾتيَهِ بة زياضي ثيَ بسةي .ئةويـ ضواض قةبعة تفةْط،
َي ْةخت ،زوو ناتصَيَط و زووبيٓيَو .ويًػني ْووغيويةتي؛
زووٖيَػرت ،غةز متةٕ ثووي
زواي زَةتةقةيةني ظؤض تواْيويةتي زةَاْضةيةني بساتيَ نة ثيَؿرت نويَدا بة ةي خؤي
زةظاْي ،تفةْطيَو و ثةدما متةْي زةْيَتة غةض ئةوغا ية ضٓطي ضٓطيإ دماتي زةبيَت.
ويًػني ثةدما متةٕ ثووٍَ بؤ زؤغتيَو ية ْةٖاوةْس زةْووغيَ و زةَييَ ئةو ثاضةية بؤ ئةوةية
نويَداي ضٓطي بة طةضَوطوضِي ثيَؿواظيي ييَهطزووٕ و ئةواْي َةْةتباضي خؤي نطزووة.
َسويًػني وةخيتَ زةطاتة تةضسإ غةضةتا باغي تايبةت َةْسيةناْي ْةظةض عةيي
ئاضْؤي
َيات ضِازةغيت
َهاْة و َاي
َتإ زةنات .بة ٖؤي ثؿيَوْي ْاوخؤ َوي
خإ ْاغطاو بة فةحتػوي
َةت ْانا ،ؾةو و ضِؤش ناض و ثيؿةي بؤتة تطياى نيَؿإ .يةطةٍَ ْةظةض عةيي خإ
زةوي
غةباضةت بة قاظادمةناْي ْةوت و ْةخؿة و خةضيتة وتوويَص زةنةٕ .تويَصيٓةوة يةغةض
ناْياويَو زةنات ئاو و ْةوت ئاويَتة بووٕ .زةْووغيَ زاْيؿتواْي ْاوضةي نةؾهإ بة
َهي بةؾي خؤض ٖةآلتي نةؾهإ بة ؾاظازة ئةمحةز غويَٓس
طؿيت بة “باوةَةظٕ” و خةي
زةخؤْٕ .ةخؤف و زةضزة زاضي خؤيإ بؤ ؾفاوةضططتٔ زةبةْة غةض ئةو زوو ضانة .ويًػني
َبووٕ زةطاتة
ية تةضسإ زةطةضِيَتةوة بؤ خوضِةَاوا ،زواتط زةضيَتة بطوديَطز و بةبيَ َاتً
ٖةَةزإ و نطَاؾإ و يةويَوة زةضيَتة بةغسا ،بةآلّ يةو َةوزايةزا غةيطوغةفةضي خؤي
ْاْووغيَتةوة .ييَطةوة نؤتايي بة يةنةّ غةفةضي خؤي ية ْاوضةي يوضِغتإ زةٖيَٓيَت.
َي  1913ظ .زا ،بؤداضيَهي زيهة وةى فةضَإ
َس ويًػني زواي زووغاٍَ واتة ية غاي
ئاضْؤي
بةضيَو زةطةضِيَتةوة بؤ يوضِغتإ .بة ضِيَطةي تفًيؼ و بانؤزا زيَتة تاضإ ،ئةوداض ية ٖةَةزإ و
َةاليطةوة زةضيَتة بطوديَطز .يةو ؾاضة زووغيَ ضِؤشيَو زةبيَتة َيواْي َريظا عةيي ئةنبةض
َةي ئيٓطًيع ية يوضِغتإ .يةويَطِا بة تةَاي ْةٖاوةْس زةنةويَتة ضِيَ.
“ئاطيَٓت” ْويَٓةضي زةوي
يةْيَو ضِيَسا ئاطةزاض زةنطيَتةوة نة برياْوةْسةناتٔ يةطةٍَ ٖؤضزوي ضِةواْةنطاوي شاْساضَةضيسا؛ بة
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َة ظؤض تيَو زةضيَ؛ ضوْهة ناضي
فةضَاْسةيي ئةفػةضاْي غويَسي تووؾي ؾةضِ بووٕ .بةّ ٖةواي
ْةخؿةنيَؿاْةنةي ضِازةطرييَتٖ .ةض بؤية زةْووغيَ:
“ئاغاناْي برياْوةْس زةَيئَ ٖةضوةخيتَ ئيٓطًيعةنإ ية خوضِةَاوا و زةوضوبةضي
خةضيهي ْةخؿةنيَؿإ بٔ ،ية ثيَؿسا ناضيَو بهةٕ بؤ ئةو نةغاْةي بة زةغيت ٖؤضزووي
َةت بةزيٌ طرياوٕ”.
زةوي
ويًػني ية ْةٖاوةْس  40غواض ثاضيَعةضي ضِةطةٍَ زةنةويَ و ،زةضيَتة زةؾيت خاوة و ضاواضي و
ية خاوة غواضةنإ بةضِيَ زةناتةوة .زواي ئةوإ  70غواضي ْةظةض عةيي خإ بة غةض نطزايةتي
َةنةي بة ْاوي غةضزاض ئةنطةّ زيَٓة ثيَؿواظي و بؤ زووةّ داض زةضيَتة تةضسإ.
نوضِة  15غاي
َةزا تووؾي ططفت ْابيَ.
طوتوويةتي؛ ؾاْسةنةي ئيَُة يةشيَط ضاوزيَطي ْةظةضعةيي خاْي  45غاي
َي ئاغٔ زا ثؿت بة
َططتين ٖيًَ
َيَٓٓاَةيةى يةطةٍَ ئةو واشؤ زةنات تانو ية ناتي ْةخؿة ٖةي
بةي
ياضَةتيي ئةو ببةغيتَ .زواي ضةْس ضِؤشيَو يةطةٍَ  30غواضي خاْي تةضسإ و تايةفة ناْي ْيَو
ضِيَطةزا زةضيَتة ثؤٍ زوختةض (ثطزي نيصيَ) ،غةباضةت بة ثؤٍ زوختةض بة باوةضِي ئةو
ئاغةواضيَهي َةظْي غاغاْيية ضريؤنيَو زةطيَطِيَتةوة ،طوتوويةتي؛ ثيَـ ئةوةي ثطزةنة زضوغت
َسؤضِاوي
بهطيَت ،زوو بةضة بابي يوضِ يةّ بةض و ئةوبةضي ئاوةنة شياوٕ .نوضِة سةيطإ يةّ بةضةوة زي
َبةضةنةي داض و باضة بة ظةمحةتيَهي ظؤض ية
نيصي نويَداي ئةوبةضي ئاو ئةوزةبيَت ،بؤ شاْي زي
ضووباضي نةؾهإ ثةضِيوةتةوة و ضؤتة ئةوبةض .ئاخطي ضِؤشيَو ئاؾكي غةوزاغةض باظضطاْيَهي
َيَ بةو َةضدةي يةغةض ئاوي نةؾهإ
غاَاْساض بة زيٌ زةططيَ و ظيٓساْي زةناتٔ ،ثيَي زةي
َبةغيتَ ئاظازي زةنات .باظضطإ خةضدي غاظنطزْي ثطزةنة قبووٍَ زةنات و خؤي
ثطزيَو ٖةي
دماتي زةبيَ و ئاؾكة و َاؾكة بةيةى زةطةٕ .زواي ئةو خعَايةتيية ٖةضزوو تايةفةنة نوضِة
زةنةْة نويَدا و زةَطِاغيت خؤيإ.
ويًػني يةغةض ضِيَطةي ثؤٍ زوتةض خوضِةَاوا بؤ ئةوةي خؤي ية ؾةضِ و ٖةضاي خإ و
َآليي
َي فةحتوي
َةؾةوة خيًَ
بةطًةضإ بجاضيَعيَت زياضي و ثيَؿهيَؿيإ زةزاتيَ ،بةآلّ بةو ساي
َة فطياي زةنةويَ و ْةداتي زةزات ،ئاخطي
ثةالَاضي ئةزةٕ ،يةويَسا نوضِي نويَداي ئةو خيًَ
َي َريظا َةمحوزي َػتؤيف باضخاْةي زةخات .ية زضيَصةزا زةْووغيَ:
زةطاتة خوضِةَاوا و ية َاي
“سوغئَ خاْي برياْوةْس بطاي غاالض َعةفةض زيسةْيي ييَهطزّ ...ضاوةضِيَ بوو
زةَوزةغت ية نٔ َيواْةنإ خةآلتيَهي بسةَيَ نة ؾاياْي ئةوبيَت .غةيطّ نطز يةنيَ
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ية غواضةناْي ية ؾةضِ يةطةٍَ شاْساضَةضي تفةْطيَهي ططتووة و ئيَػتة ظؤض ؾايي بة
خؤيةتي .سوغئَ خإ يةبةضئةوةي يةطةٍَ ئاغاواتي برياْوةْس وةى ئةواْي زيهة تيَهةٍَ
ْةبووّ ظؤضي ثيَ ْاخؤف بوو .زاواّ ييَهطز بة خإ و ئاغاواتي برياْوةْس بًَيَ بئَ بيإ
بيِٓ؛ بةآلّ ئةو بة ضاني ْةظاْي .ئاخطي واّ بة باف ظاْي بؤ يةى يةني ئةوآْاَة
َيإ زاْيؿِ .زةَاْضةيةني َوظيَطِّ بةزياضي زا
بٓووغِ ،ثيَِ خؤف بوو ية ْيَعيهةوة يةطةي
بة خؤي و  120متةٕ ثاضة بيسا بةبطانةي .بيَذطة يةوةي زةبوو ؾيَذ عةيي خإ و
َتةْةي برياْوةْسإ ضاظي بهةّ ...غةضو ْاَة و زةَاْضةنةّ
غوةآلحموغيَين ؾوداعوغةي
بؤ ْاضزٕ”.
ويًػني زةَييَ ٖؤظي يوضِإ ئةّ ؾةضِةي ئاخطي يةطةٍَ ٖيَعي شاْساضَة بة فةضَاْسةيي
غويَسيةنإ خةتانةي ئةخةْة ئةغتؤي ئيٓطًيعةنإٖ .ةض بؤية ْاضاض زةبيَت بؤ ناضوباضي
ْةخؿة و ثالٕ زاْاْةنةي خؤي ية غةضؤى عةؾريةتةنإ ْيَعيو بهاتةوة .زةْووغيَ:
خةظعةٍ يةْيَو ٖؤظي يوضِغتإ زا قػةي زةضِواتٖ ،ةض ئةوةي ؾيَذ خةظعةٍ ضِاظي بووة
َي ئاغٔ ،يوضِةناْيـ زةْط ْانةٕ.
بة ضِانيَؿاْي ٖيًَ
َةناْي ٖيَعي شاْساضَة بؤتة ٖؤي ْانؤني ية ْيَوإ
زةْووغيَ ية و ٖةٍ و َةضدةزا ٖةوي
َهي ؾاضةنة زةغتيَٓٓةوة و ية
َهي بطوديَطز زا .ية اليةى شاْساضَةنإ ضةى ية خةي
خةي
اليةني زيهةوة ْإ و زؤيإ زةبطِٕ .يوضِةنإ ئةو ٖةيةيإ ططتؤتةوة و؛ يةَيَص ْيية يةغةض
َتاْاوا ناضواْيَهي َةظْيإ ضِووت نطزووة و؛ ضةْس نةغيَهيإ نوؾتووة.
ضِيَطةي َةاليط و غوي
وتوويَصي ويًػني و تايةفةي يوضِإ بة زاْاْي باضَتة و َؤضنطزْي قوضئإ ئةدماَي باؾي
زةبيَ و ؾاْسةنة زةبةْة زظفوٍ ،بةآلّ بةبؤْةي ْاتةبايي يةْيَو عةؾريةتةناْسا طةضِؤنةنإ ْاطات
بةو ئاَادمةي نة َةبةغيت بوو .زواي تةواوبووْي ئةو ئةضنةي ية اليةٕ وةظاضةتي زةضةوةي
ئيٓطًيع تيَهةٍَ بة ؾاْسي ْاوبصيواْي نيَؿةناْي ْيَوإ غٓووضي ئيَطإ و عومساْي زةبيَت .ية
زظفويةوة زةضيَتة غةض غٓووضي خؤضئاواي ئيَطإ؛ تانو بة ياضَةتيي َيٓوضغهي غةضثةؾتياضي
ؾاْسي ضووغية و ْويَٓةضاْي ئيَطإ و عومساْي زةغتيَهي ٖةبيَ ،ية يةنالنطزْةوةي نيَؿةي
ْيَوإ ئةو زوو وآلتةزا .ييَطةوة ئةَٓييةتي ْاوضةيي ْةوتي ئيَطإ َػؤطةض زةبيَت .ويًػني ية
نؤتايي يازاؾتةناْيسا ئاوا باغي ئةسواآلتي خؤي زةنات:
َيبَ زووضاوّ”
“ؾةو ضِابوو بةيإ ئةْطوت و ٖةضَاوّ  /باوةضِّ ْةبوو تاظة بةشيإ ٖةي
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* * *
َُاْي َابيَتةوة و ييَطةزا باغي بهةئ
زوايني غةيطآْاَةيةى نة ية طةؾتياضاْي ئةي
َُاْي غاَييَو زواي زةغت
غةفةضْاَةي بًوؾيَطة .ويجطيَت فٔ بًوؾيَط ناضبةزةغيت ئةي
ثيَهطزْي ؾةضِي يةنةَي ديٗاْي بؤ ضِيَططي ية ٖاتٓة ثيَؿي ٖيَعي ضووغية و ئيٓطًيع
َُإ ٖاتؤتة ئيَطإ و خةضيهي ديَبةديَهطزْي ضِاغجاضزة و؛ ئةضني غةض ؾاْي
بةزشي ئاي
َُإ زةضةقةتي ئيٓطًيع ْةٖات ،بًوؾيَط ئيَطاْي بةديَ
بووة .ناتيَو عومساْي ئةْساَي ئةي
َُإ
َويَعي ئاي
ٖيَؿت و طةضِايةوة .ضةْس غاٍَ زواتط ية زةوضةي زةغةآلتي ضِةظا ؾازا وةى باي
ٖاتةوة تاضإ .زووغاٍَ يةغةض ناضي خؤي َايةوة و زيػإ ية ئيَطإ ضووة زةضيَٖ .ؤي
ئةو ضِؤيؿتٓةي ئاوا زةْووغيَ“ :ضِةظاؾا يةطةٍَ َٔ ٖيض ْيَواْي خؤف ْةبوو ظؤضيؿِ خطاثة
َوطؤضِي باضوزؤخي ئيَطإ بووة و ية
ييَ زيتووة ”.بًوؾيَط بة طؿيت زة غاٍَ ئاطةزاضي ئاي
ؾةضِي يةنةَي ديٗاْسا ،يةَةض غةزةآلتي ضِةظاخاْةوة ضي زيوة ْووغيويةتي:
َِ بةآلّ غؤظ و ئةويٓساضي
“بة ثيَضةواْةي ئةوةي ضِةظاؾا ناضيَهي نطز ئيَطإ بةديَ بيًَ
َةوة ٖؤططيِ بةو وآلتة دواْة ثةيسا نطزووة بةّ
َٔ غةباضةت بة ئيَطإ نةّ ْةبؤوة .ية زي
َساضيَو زةضِفيَٓيَت .زةضوزؤٍَ و ئاغةواضي ية
َي ٖةض زي
نةش و بةْسةْة غيَشطايةي ضاو و زةي
َيَصيٓة و نةوٕ و ٖةغت بعويَين َطؤظ وا ييَسةنات ؾاعرياْة ية ثةغين ضِابضيَت.
َهي ٖيَصا و ةوْةضَةْس و دواَيَطي ية ئاَيَعزاية و خاوةْي فةضٖةْط و
وآلتيَهة خةي
ئاغةواضيَ زيَطظةَاْةية”.
بًوؾيَط غةضزاْي يوضِغتاْي ْةنطزووة؛ بةآلّ تاى و تةضا ئاوضِيَهي ويَساوةتةوة.
غةباضةت بة ؾةضِي يةنةَي ديٗاْي زواي ئةوةي ٖيَعي ضووغية ية خؤضئاواي ئيَطإ زيَتة
ثيَؿيَ و؛ ٖةَةزإ خؤ بةزةغةزة زةزات .زةْووغيَ:
َُإ ية تاضإ يةطةٍَ ْيعاَو
َويَعخاْةي ئاي
“نيَٓت ططاف ناْيتؼ ئةْساَي ٖيَعي غةضباظي باي
َتةْةي َايف خاوةٕ زةغاآلتي يوضِغتإ وتوويَص زةنات ،تانو ؾؤضِؾةنةي ية نطَاؾإ ثةضة
غةي
بػتيَينَ .ية ْيَوإ ئةواْسا ثةميآْاَةيةى واشؤ نطا تانو ضٌ ٖةظاض ضةنساض ئاَازة بهةٕ.
َُاْي بؤ ئةوإ تةضخإ
َئَ ثيَسا بة نةيفي خؤيإ ضةى و ضؤٍَ و ثاضة و ؾاْسيَهي ئةي
ناْيتؼ بةي
بهاتَ .اْطاْة بيػت ٖةظاض متةٕ َةوادبيإ بؤ زابني بهات و ظةَاْةتي زوو ًَوئَ متةْي
وةئةغتؤ زةططيَت .ناْيتؼ ظؤضتط بةو ٖيواية بوو غواضاْي يوضِ نةوا ؾةضِنةضي باؾٔ ،بة بؤْةي
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َةتةْةي َايف تةْيا تواْي ضواض ثيَٓر
َتةْةوة ثؿتيإ ثيَ ببةغيتَ ،بةآلّ ْيعاَوغةي
ْعاَوغةي
َي  1916ظ .ناتيَو ضووغةنإ ية نةْطاوةض
ٖةظاض ؾةضِنةضي يوضِ نؤبهاتةوة .ظغتاْي غاي
زةٖاتٓة ثيَؿيَ يوضِإ زايإ¬طصاْيَ .يةو ٖةيةزا ناْيتؼ ية بةضةي ؾةضِزابوو تانو ظؤضتط ببيَتة
ٖؤي ئاظايي يوضِإ ،بةآلّ بيَفايسة بوو زةَةو خؤضاوا يوضِةنإ تةقةيإ وةغتاْس و ،زةغتيإ ية
َةي زيت خؤي خػتة غةض ثؿيت نويَتةي
َططت .نٓيتؼ وةخيت ئةّ ساي
ؾةضِنطزٕ ٖةي
توضنُاْي و بؤي زةضضوو ئيَػتةف نةؽ ْةيسيتةوة.
بًوؾيَط غةباضةت بة َةفطم و بطؤْعةناْي يوضِغتإ بابةت طةيي تاظةي بة زةغتةوة زاوة.
َةداْيَهسا ؾتيَهي َةفطةقي زؤظيوةتةوة و ،ية باظاضِي ٖةضغني بة ؾةنط
يوضِيَو ية طً
طؤضِيويةوةتةوةٖ ،ةض ئةوة بووٖؤي ئةوةي بعأْ يوضِغتإ نةيوثةيي َةفطةقي ييَ زؤظضاوةتةوة.
يةغةض ظؤضيةى يةو َةفطةقة بطِؤْعياْةي يةشيَط طٌَ و خؤٍَ زةضنةوتووٕ ْاوي ثازؾاياْي بابًي بة
َهةْسضاوة .دطة يةوةف ْاوي ثازؾاناْي بابًي زةضنةوتووةَ .يَصوويي ئةو
خةتي بعَاضي ٖةي
َي بةض يةزايهبووْي َةغيح .نةوابيَ ئةوة
َةفطةقاْة زةطةضِيَتةوة بؤ  1200تا  1500غاي
زةطةضِيَتةوة بؤ غةضزةَي زةغةآلتي ناغييةناْي يوضِغتإ ية وآلتي بابًسا.
غيَط ضاديَط ئيػتيوْؼ ،ضةْس الثةضِة ثيَؿرت بةديَُإ ٖيَؿت َيَصوويي ئةو َةفطةقاْة
ظؤضتط زةباتةوة بؤ زواوة و باوةضِي واية زةفطيَو ية ْاوضةي يوضِغتإ زةضنةوتووة نة
بةزياضي بؤ ثازؾاي ناغييإ ٖيَٓاوة ،غةضةتاي زةغةآلتي ئةوإ زةطيَطِيَتةوة بؤ 2624
غاٍَ بة يةزايهبووْي عيػا.
َهي بابًيإ
َي بةخيَونطزْي ئةغح بووٕ و بة خةي
بة باوةضِي بًوؾيَط ناغي طةٍ ظؤضتط غةضقاي
فطؾتووة .ظؤضيٓةي ئةو َةفطةقاْةي زؤظضاوْةتةوة ئةّ ضِاغتية زةغةمليَٓيَت .نةوابيَ ٖيض طوَإ
يةوةزا ْابيين نة ئةو َةفطةقاْة تايبةت بة يوضِغتإ و زةوضةي ناغي ْةبيَت .يةوغاآلْةزا نة
ئةوَةفطةقاْة ية خاني يوضِغتإ زةبيٓٓةوة زةطةْة باظاضِي ٖةضغني ،ضِيَهةوتيَهي غةيط زيَتة
َة طوْاض ئةْسضغئَ ية بانووضي ضني ضةْس ؾتيَو زةبيٓيَتةوة ظؤض ؾيَوةيإ يةو
ثيَؿيَٖ ،ةضئةوغاي
َوويَطي
َةفطةقاْةي يوضِغتإ ضووة .ييَطةوة ةظضظاْإ باوةضِيإ واية ناغيةنإ يةضِيَطةي ئاي
َةيإ ٖةبووبيَت.
نةسيٌَ و حمةْسةناتٔ يةطةٍَ ضيٓييةنإ َاَةي
بةوتةي بًووؾيَط ،بؤ ئةوةي نةؽ بة ضِاظي يوضِةنإ ْةظاْيَ ٖةَيؿة ئةّ غٓووضةيإ
ثاضاغتووة ْةنا نةغيَهي بياْي نةغجةنةيإ يةزةغت زةضبيَينَ .ئةّ َةفطةقاْةي ئةَطِؤ ية
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ْاوضةي يوضِغتإ زؤظضاوْةتةوة ية ضوويي َيَصووييةوة غات و غةوزا و ضِازةي وؾياضي ئةوإ
زةضزةخات ،بةآلّ ٖةضئةو تيَهةٍَ ْةبووْة واي نطزووة يةّ غةضزةَةؾسا ئاغةواضْاغإ ْةتوأْ
َةيإ وةى خؤي مبيَٓيَت.
َٔ و ضِاظي ضةْس ٖةظاض غاي
ْاوضةي يوضِةنإ بهؤي
* * *
َُاْي
خاتوو فطيا ئيػتاضى طةؾتياض و ْووغةضي ئيٓطًيعي بة قةويي َوضتٓػين ئةي
و ْووغةضي نتيَيب ضِةوْساْي يوضِغتإ زةنةويَتة ْيَو ضِيعي ئةو خاتووْة بويَطاْةي ،ؾيَطاْة
غةضزاْي ْاوضة زووضةناْيإ نطزووة و ْةيإ¬ٖيَؿتووة ئاوات و سةظيإ ظيٓسةبةطؤضِ
َي  1893ظ.زا ية ئيٓطًػتإ يةزايو بووة و ،خويَٓسْي ية
بيَت .ئيػتاضى ية غاي
َيٓةوةي ؾةضقي ية يةْسةٕ تةواو نطزووة .زوو داض غةضزاْي وآلتي ئيَطإ
فيَططةي ييَهؤي
َي ٖ 1306ةتاويسا ية غةضةتاي فةضَاْطِةوايي ضِةظاؾازا،
زةنات ،يةنةّ داض ية غاي
َي ٖ 1310ةتاوي .بة ٖؤي ئةوةي زةغةآلتي باؾي ية ظَاْي فاضغي و
زواداضيـ غاي
َو خؤؾيإ ويػتووة و؛ سوضَةتيا ططتووة .ئةو
عاضةبيسا ٖةبووة ية غةيطوغةفةضاْسا خةي
طةؾتياضة ظؤض شيطاْة تواْيويةتي ئاٍَ و طؤضِي زةوضةي قاداضية بطويَعيَتةوة بؤ غةض
زةغةآلتي ثٗةيةوي و باضو زؤخةنة ؾي بهاتةوة .غةفةضْاَةي املوت ،يوضِغتإ و ئيالّ
زةْووغيَ و؛ ناتي خؤي عةيي حمةَةزي غاني نطزي بة فاضغي.
ٖةضوةى طةضِؤنإ باغيإ نطزووة و؛ خؤيؿي زاْي ثيَساْاوة غةفةضةنةي ظؤضتط بؤ ْاوضةي
يوضِغتإ بةٖؤي ئةو َةفطةقاْةوة بووة نةوا ْاوباْطي بيػتووٕٖ ،ةض يةو غةضزةَاْةزا زةبيَ
ْاوباْطي َةفطةقي يوضِغتإ نةوؾةْإ زةبطِيَ و زةطاتة دةضطةي ئةوضووثا و غةضدمي تاغةباضإ
زةضِفيَٓيَت .غةفةضي ئيػتاضى زةنةويَتة غةضوبةْسي يةنذيَ ْؿيين عةؾريةتةنإ ،بةآلّ بة
َيـ
تةواوي ضةتةيي و ضِيَططي نؤتايي ْةٖاتبوو .باز وةضططتٔ و ضِووتهطزْي ناضواْي ضةْس غاي
زواي ؾةضِي زووةَي ديٗاْي ٖةضوا بةضزاّ بوو َٔ .خؤّ ية بريّ زيَت زةغتةي ضِيَطط و دةضزة
ية ًَةي “طةض وةْي” خةضيهة ؾاضي خوضِةَاوا زاي زةثؤؾيَت ؾةواْة بة ضةنةوة ضِيَيإ ية
ضِيَبواضإ زةبةغت .تووؾي ٖةضنةغيَو زةٖاتٔ قطِاْيَهيإ باز ييَ زةغةْس .ثؤييؼ و ناضطيَطِاْي
َةتي يةبةض زةضواظةناْي خوضِةَاوا ئةوؾويَٓاْةي بة بادطريإ بةْاوباْط بوو ،تانو يةّ
زةوي
َةيإ بة غواضي
غاآلْةي زوايةزا بة ْاوي سهووَةتةوة باديإ يةو ضِةوةْساْة زةغةْس نة زاْةويًَ
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َسا ْةبووة،
يةنػِ زةٖيَٓاية ؾاض .ئةواْيـ بةٖؤي ئةوةي يةو ناتةزا سةؾياي خوزايإ ية باخةي
ْاضاض زةبووٕ ٖةتا زةطةضِيَٓةوة نآلو يإ ثةغتةى و عاباي بةضةيإ وةى باضَتة زازةْئَ.
خاتوو ئيػتاضى ثيَـ ؾةضِي زووةَي ديٗاْي ية ضِيَطةي ْةٖاوةْسةوة زيَتة خاوة،
سةظزةنات ضاوي بة زةغةآلتساضي ئةيةؾتةض بهةويَت .زةْووغيَ؛ طةؾتياضيَهي بياْي
ْاتواْيَ بضيَتة بانووضي يوضغتإ َةطةض ئةوةي يوضِةنإ ثؿتيواْي ييَ بهةٕ .غةضةتا
زةضيَتة الي يوضِاْي نةضةّ عةيي ية ْيَعيو ْووضاواي ئيَػتة .نويَدا يةَاٍَ ْابيَ و
َطة و ْيؿاْةي
نويَداشٕ ظؤضي ضِيَع زةططيَ .تاضيفاتي خاتوو فطيا ئيػتاضى يةو شْة بةي
غةضةشْي و زيؤظاْي ئافطةتي يوضِ زةضزةخات ،ئةطةضضي وةى نويَداشْيَو ْاوي زيَٓيَت،
بةآلّ با بعاْني ية زضيَصةزا ضي زةْووغيَ:
“ؾؤخةشْيَهي بة تةواوَاْا خاتووٕ بوو ،ضاو دوإ و ئةبطؤغةقةض ،دوإ وةى
َي ،بعةي غةض ييَوي َةضاقي غةز
َةؾؤضِي َةالْةبي و خاتوو سةبيبةي سةظضةتي ْاي
خةظاي
َي .ثطض و ثةيهةي ية ضةؾين
َةي زٍَ و زةضووْي تؤضةَةي باوة ئازةَي ضِازةَاي
غاي
َي غةضي ية ؾيَوةي
ضِةمشاضي زةيإ زيواْة ؾيعطي بة ٖؤظاْعاْإ زةٖؤْييةوة .زةمساي
َي بوو....باآلثؤؾيَهي تاوبطزوويي
ْاظزاضاْي نةز نوال غةيواْي غيًةي ضاوي نةشاي
َةنةي بةخؿيبوو
َة ضِاظابؤوة...دواْييةني بة َاي
َجً
َة و ثً
َػً
زةبةض زابوو ْاوقةزي بة غً
نة بة عايةَي ئاؾهطا ضِيَبواضي َاْسوويي زةسةغاْسةوة ،بة نةيفي خؤي دًةنامني
َةنةّ
ثؿهين و بة طةضَي زةئاَيَعي ططمت و طوتي؛ تؤ خوؾهي َين ئةَةف؛ َٓساي
بيدةغةض نؤؾت”.
ئيػتاضى يةويَوة بةضةو ئةيةؾتةض زةنةويَتةضِيَ .ؾةويَ ية طوْسيَهي ْيَعيو ثاغطاي
شاْساضَةضي زةَيَٓيَتةوة .يةو ناتةزا باغي فةضَاْي زةغةآلت زةنةٕ؛ نة َاوةي ثيَٓر
َةت زاْاوة يوضِةنإ دًوبةضطي خؤيإ بطؤضِٕ( ،زياضة ٖةض ئةو ناتي فةضَاْي
ضِؤشيإ َؤي
ضِةظا خإ غةضتاغةضي ئيَطإ زةططيَتةوة و نوضزةناتٓيـ يةّ فةضَاْة بيَ بةف ْابٔ و بة
ظؤضزاضي نآلوي ثٗةيةوي زةْيَٓة غةضيإ ).بؤ زوا ضِؤشزا بةضيةوةي بطاتة ئةيةؾتةض
غةضةتا غةباضةت بة باضو زؤخي ْاوضةنة بؤ خويَٓةضاْي ضةْس ثةيعيَو يازاؾت زةنات.
زةْووغيَ ئيَطة ؾويَين فةضَاْطِةواي بانووضي يوضِغتاْة و تانو غيَ غاٍَ ثيَـ ئيَػتة
ضةتة و تاآلْضيإ طوْي طوْساضيإ زةضزةٖيَٓاَ .يَةضعةيي خإ يةو قةآلي ئةيةؾتةضةزا
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َبووة و ٖةَيؿة
فةضَاْطِةوايي نطزووة .يةبةضئةوةي زةغةآلتي ثاؾا بةغةض ْاوضةنةزا ظاي
 20000ضةنساضي بةزةغتةوة بووة ،بةضزةواّ ٖةضِةؾةي ية خوضِةَاوا و ْةٖاوةْس
نطزووةٖ .ةَووضِؤشيَ غيَػةز نةؽ يةغةض خواْي ئةو ْاْيإ خواضزووة ،غةضئةدماّ
َي ية ْيَوضووْي زةزات .ييَطةوة غةضٖةْط ططخيإ يإ طيطوي ئةضَةْي و
َةت ٖةوي
زةوي
َٗتسا زيٓة ياضَةتيي َيَةضعةيي خإ بؤ ئةوةي
فةضَاْسةي غةضباظي يوضِغاتٔ ية ضِواي
خاْي ئةيةؾتةض بتواْيَ ئةّ زشَٓةي بة ضؤنسا بيَينَ ،بةآلّ غةضٖةْطي ئةضَةْي ية
ْيوةي ضِيَطةزا َيَةضعةيي خإ زةغت بةغةض زةنات و ضِازةغيت خوضِةَاواي زةنات و
يةويَٓسةضيَ بةبيَ يةى و زوو ييَهطزٕ ية زاضي ئةزةٕ .طيطؤ بةْاوي ؾاي َةًَةنةتةوة
زةغت بةغةض زاضوْةزاضي خاْي ية زاض زضاوزا زةططيَ و عةؾريةتي ئةيةؾتةض و خاوة
ضةى زازةْئَ و قةآل بيَدإ زةَيَٓيَت.
َة ،زةضيَتة الي نةضيِ خإ بطاي َيَةضعةيي خإ ئةوغا
ئيػتاضى زواي ئةو بةضنوي
َةتةوة زةغةآلتساضي ئةيةؾتةض بووة .زةْووغيَ بة فةضَاْي ئةو زةغةآلتساضة
يةاليةٕ زةوي
و ناضبة زةغتاْي غةضباظي قوتاخباْةيةى ية ئةيةؾتةض غاظ بهةٕ و زواظزة َٓساٍَ واْةي
تيَسا خبويَٓٔ .ييَطة زا باغي ٖاوشيٓةناْي نةضيِ خإ زةنات و زةَييَ وتوياْة ْاويَيإ ْةبيَ
ٖةَووؾتيإ خاض ثةضغتية.
ئةجماض خاتوو ئيػتاضى زواي ضةْس ضِؤش سةغاْةوة ية ئةيةؾتةض يةطةٍَ غةضؤني
شاْساضَةضي ئةويَ بةْاوي ْايب غةضزاضخإ بؤ زيتٓةوةي ئةْتيهةدات و ئاغةواضي نؤٕ
يةْيَو طؤضِة نؤْةناْسا ضِيَطةي زيفإ زةططْةبةض .زةَييَ غةضزاْي ئةو ْاوضاْة يةطةٍَ
َةزا .بة زيتين
ثًةبةضظيَهي شاْساضَةضي وةى ئةوة واية ؾووٍَ بهةي بة نوْي ٖةْطة شاي
َؤظابووٕ ،ية طوْسيَو فةضَاْبةضاْي سهووَةتي تووني غةضي
َهةنة ئاي
ئيَُة تةواوي خةي
يوضِاْيإ نوضت زةنطزةوة ئةواْيـ ئةَةيإ بة غوونايةتي ثيَهطزٕ زةظاْي بةتةوغةوة
زةيإ طوت “ :بةضِاغيت ئةبةَة زةَيئَ ؾاضغتاْييةت” غةضؤني شاْساضَةضي باغي خيَط و
َهةنة زةنطز و زةيطوت ئةطةض ؾاي وآلمتإ فةضَإ بسات
بةضةنةتي خاوةْؿهؤي بؤ خةي
َو بة ضِووت و عؤضياْي بطةضِئَ ،نةؽ ْاتواْيَ بًَيَ يةٍ.
خةي
ئيػتاضى يةْيَو ضِيَي ئةيةؾتةض و خاوةزا ضاوي بة ؾةف بطدي شاْساض َةضي زةنةويَ
ية ٖةض بطديَهسا ؾةف ضةنساضي شاْساضَة ئاطةزاضي ْاوضةنة زةنةٕ و ٖةض ٖةَووؾيإ
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ثطِ زةبٔ ية زيٌ و ظيٓساْي .ية يةنيَ ية بٓهةناْي شاْساضَة زا  20ظيٓساْي بة نؤت و
بةْس غٓسّ نطاوٕ .ييَطةزا بةضيةوةي زضيَصة بة غةفةضةنةي بسات غةباضةت بة شيإ
طوظةضاْي يوضِةنإ زةْووغيَ:
“غابووْيإ ْيية ،بةآلٕ ثيَـ ْإ خواضزٕ و زواي ْاخنواضزٕ زةغت و ضاويإ بة ئاوي طةضّ
َي
زةؾؤٕ .ظؤض ناتي وا ٖةية ْةخؤيإ زةؾؤضٕ ْة غةض بة فةضظي خوازا ئةزةٕ .ثووٍَ و َاي
خؤيإ زةنةْة زةغيت نةغاْيَهي ْاوقةز غةوظ ،واتة غةيسةناتٔ .يوضِةنإ ظؤض ضِيَع ية َيوإ
زةططٕ و خاوةْي ٖةض َةظةبيَو بيَت ناضيإ بةناضي ْيية .ؾتيَهيـ نةتةواو ديَي غةضدمة
ئةوةية وةختيَو ئةضَةْي و دوو زةضٓة ْيَويإ و نةيوثةيي نةوْاضايإ ييَسةنطِْةوة ية زةفط و
ئاَاْي يوضِةناْسا ْإ و ئاو ْاخؤٕ ،بةآلّ ئةوإ ئةوةيإ بة ضاوزا ْازةْةوة و؛ بؤيإ ططيٓط
َيَ خويةى
َيإ زةططيَت زظيي ييَبهةٕ ،زةي
ْيية ،بة آلّ وةخيتَ َيوإ ية خةوزاية خةياٍَ ٖةي
بططي بة ؾريي تةضني ْانةي بةثريي .يةضاو تطووناْيَهسا ئيٓػإ ضِووت زةنةٕ؛ نةضي وةخيتَ
َو َاضيفةتٔ”.
ييَيإ َيوإ زةبي ظؤض بة خوي
ييَطةزا ئيػتاضى زواي ئةوةي غةضؤني شاْساضَةي ْاوضةنة بةضِيَ زةناتةوة بؤ غةض
َي طضيٓة و طوْسي ئةوزاٍَ¬خإ
ئةضى و فةضَاْي خؤي ،يةطةٍَ ضاوةزيَطةناْي زةضيَتة زؤي
َي
غةضؤني ٖؤظي ْوضعايي ،زةَييَ يةْيَو ضِيَسا ْاتوي ئةو ناضي ثةغاثؤضت زةنات .ية زؤي
َتةناو زةنةويَ َةفطةقةناْي زةوضةي ناغيإ بة تاآلٕ
طضيٓة ضاوي بة ضةْس طؤضِيَهي ٖةي
َدإ زةنةويَ قةوٍ زةزات ٖةضنةغيَو ية طؤضِيَهي
بطزبوو .زواي ئةوةي ضاوي بة ئةوزاي
َو ية خؤؾي
نؤْسا نةيًةغةضيَو بة غاخي وةبيينَ غيَ متةٕ خةآلتي زةزاتيَ .خةي
َبةت
َني؛ ٖةي
نةيًةغةضي غيَ متةٕ بايي ية َاٍَ زيَٓة زةضيَ و خيَعةضة زةبةغنت بؤ قةبط نؤي
ضِؤشيَو زواتطِ وةخيتَ ئيػتاضى ضاوي بة نةيًة غةضإ زةنةويَ زةَييَ ئةوةي َٔ زةَةويَ
َهةنةف
ئةوة ٖةوْيية! ؾةويَ ية تةْيؿت تطياى نيَؿاْي ئةبساتٌَ خإ زازةْيؿيَ و خةي
َةفطةم زيَٓٔ بة ئيػتاضني بفطؤؾٔ ،ئةطةضضي زةظاْيَ ضةْس زاْةيإ ظضِة َةفطةقٔ بةآلّ
زةْط ْانات و ئةوةي ٖيَٓاوياْة ييَيإ زةنطِيَتٖ .ةض يةو ْاوضةية ضاوي بة ظؤض نووثة
زةنةويَ ،ناتي خؤي َطزوويإ بة زاْيؿتٓةوة تيَسا ْاؾتووة.
خاتوو فطيا ئيػتاضى زواي ضِؤشيَو َاٍَ ئاوايي ية ئةبساتٌَ خإ زةخواظيَ و بةضةو
َبةْسي ضاواضي وةضِيَ زةنةويَت ،يةويَسا زيػإ تووؾي غةضزاضخإ غةضؤني
َةي
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شاْساضَةضي ْاوضةنة زةبيَ و ؾةويَ ية بطدي ثاغطاي شاْساضَة زةَيَٓيَتةوة .يةويَ ضاوي
َآلم ييَي زةزةٕ .ئةو ية نةيًةغةضيَو
بة نةغيَو زةنةوي يةغةض فيؿةى زظئ بة ؾةي
زةطةضِيَت نة بة ئةغح و ظئ و يػاوةوة ية طؤضِ ْطابيَت ،زةغيت ويَٓةنةوتيبَ و تيَو
ْةزضابيَت .يةويَوة خؤي زةطةيةْيَتة ْيَو ناناوةْسإ ،بؤ ئةوةي بضيَتة ئاوايي
“غةضنةؾيت” ْاوةْسي تايةفةي ئةيوةت وةْس .نةغيَو بةْاوي نةضةّ ناناوةْس زةبيَتة
ئةَيٓساض و ضاوغاغي ظؤضيـ ية تاضيفاتي ضِازةضيَ زةيباتة غةضنةؾيت و بة خيَوةتي
ئاَاْوآلخاْي زةغجيَطيَت .يةويَ زةشْةويَ نة تانو ئيَػتة ٖيض ئافطةتيَهي بياْي
ْةٖاتؤتة ئةو ْاوضةية و ظؤضيـ ؾهيإ بؤ ئةوة زةضيَ ئةو شْة خةضيهي ناضوباضي
غيدوضِي بيَت ،ئةَةف يازاؾيت ئةو ضِؤشةية:
“شْيَو ْيوةؾةو خةضيو بوو زظيِ ييَ بهات ،بة آلّ ظوو وةخةبةض ٖامت و زظة بؤي
زةضضوو”.
طةؾتياضة ئيٓطًيعة نة بؤ بةياْي بيَ ئةوةي غةضزاْي طؤضِخاْإ بهات و
ئةْتيهةدات بػتيَينَ ،بة ضِةقةي ضِيَيةزا زةطةضِيَتةوة بؤ ْيَو زيفيٓإ .يةطةٍَ نةضةّ
َؤئةنطةّ ية ضووْة ٖةضغني خؤ زةبويَطيَ
َةزي زةضيَ بؤ ٖةضغني .بة آلّ خاي
ناناوةْسي بةي
َسةططيَ و تووؾي ؾةضِ
و ضريؤنيَهي بؤ زةطيَطِيَتةوة .ناتي خؤي نضيَو ية ٖةضغني ٖةي
َيَ
زةبيَت .يةو ؾةضِةزا تةقة زةنات و نةغيَهي بةزةغت زةضيَ ،وةخيتَ زةطاتةوة َاي
زةوضي زةططٕ ،يةغةضبإ تةقةيإ ييَسةنات و؛ نةغيَو زةْيَطيَت ناناوةْسإ بئَ بة
ٖاواضيةوة ،وةخيتَ زةظأْ تطيانيية ثةية ْانةٕ تا ؾةو زازيَت؛ زةَيئَ ؾةو زةيططئ،
بةآلّ ؾةويَ شْة غةْطةض زةططيَ و؛ نةغيَو ية ٖةضغيٓيإ بطيٓساض زةنات .ية ناظيوةي
بةياْيسا ناناوةْسإ زةطةْيَ و؛ ٖةضغيٓـ ضِازةنةٕ و؛ ئةويـ ضِظطاضي زةبيَت .ئيَػتةف
ئةو ٖاوشيٓة زيؤظاْةي ظؤض خؤف زةويَ.
خاتوو ئيػتاضى زواي ئةوةي زةطاتة ٖةضغني نةضةغتةيةى زةغت زةخات و؛ يةويَوة
زةضيَتة نطَاؾإ و؛ بة ضِيَطةي ثؿتهؤزا بةضةو بةغسا وةضِيَ زةنةويَت ،ئةَة يةنةّ
غةفةضي ئةو طةؾتياضةَإ زةبيَت.
غيَ غاٍَ ٖات و ضِابطز و ٖةَسيػإ طةؾتياضةنة طةضِايةوة وآلتي ئيَطإ و ئةّ داضة
َيين قةبطةنؤْإ ية
َسةبصيَطيَت .بؤ نؤي
بؤ غةيطوغةفةضةنةي ْاوضةي ثؿتهؤ ٖةي
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ئةؾهةتةناْي نةبريةنؤزا نوضِيَهي يوضِ ية بةغسا ْةخؿةيةني ثيَ زةزات ،يةو زةوضةيةزا
ئيرت وايي زةغةآلتي ية ثؿتهؤزا ْةَابوو .ضوْهي غوةآلَطِةظاخإ واتة زوايني واييي
ئةويَ يةتطغي ية زاضزإ خؤي ية باوةؾي بةغسا خعاْسبوو.
خاتوو ئيػتاضى ية ؾاضي بةغساوة زيَتةوة ثؿتهؤ و زوايي ضةْس ضِؤشيَو سةغاْةوة
َهةنةي قاثووت و نةثةْو زةبةض زةنةٕ و
َبةْسي َةيةنؿايي ،زةَييَ خةي
زةضيَتة َةي
َيَعةض و تةثًة يإ يةغةض زاية و ٖةَووخةدمةض زةبةض ثؿتئَ و غةض و ثطضيإ زضيَصة.
وازياضة فةضَاْي ضِةظاؾا ٖيَؿتا يةو ْاوضةية زا ديَٓةنةوتووة ،تانو غةض و ضِزيَٓيإ
َبةْسي
نوضت بهةْةوة و دًوبةضطي نةوْاضاي باب و باثرييإ يةبةض زاضَِْٔ .ةي
َةيةنؿايي بةديَ زةٖيًََيَ و زةضيَتة طوْسي “ئةضنةواظي” .يةوغةفةضةزا زةَييَ وةخيتَ
يةغةض ناْي غيَ ئافطةتي دةسيٌََ زةبيٓيَت ئةوإ زةظأْ ضِيَبواضٕ زاوايإ ييَسةنةٕ بيَٓة
َةناْيإ و َيواْيإ بٔ .ئاوا زةْووغيَ:
ضِةمشاي
َهي ئةضنةواظي يةوثةضِي ٖةشاضيسا زةشئ ،طؤؾيت سٗيوإ و ثةيةوةض و ٖيًَهة و ؾري و
“خةي
بطْر و قةْس و ضايإ ْيية ،ئةوةي ئيَُة زيتُإ فةضزةيةى ئاضز و ضةْس زةْو تةَاتة و ٖاضويَ
َهيإ طةمنيٓة.
بوو ،بةآلّ وةخيتَ َيوإ ضِووي تيَهطزٕ غةضةضِاي ئةوةي ْاْيإ دؤييٓة خوي
ٖةضئةوةي ٖةياْة زةيٓيَٓة غةض غيٓييةى و ،يةثيَـ َيواْي زازةْئَ”.
ئيػتاضى يةغةض ناْييةوة يةطةٍَ ئافطةتةنإ زةضيَتةوة و زةبيَتة َيواْيإ ،ئاوا ية
َيَي زيؤظإ و ظَإ خؤف و خؤف غيُا بوو .زةَييَ
ثةغين شْي خاْةخويَ ضِازةضيَت تابً
ئافطةتةنإ يةنيإ بووى و ئةويسي نضي و يةنيؿيإ خعَي ئةوإ زةبيَتٖ .ةضوةى
خؤي باؽ زةنات زواي ضِؤيؿنت ية تةْيؿت نواْويي خاوةٕ َاٍَ زازةْيؿيَ و ئةّ ضةْس
زيَطةي خواضةوة زةْووغيَ:
“ية دواْي ئةو زوو نيصة ْاظزاضة يوضِةزا توابووَةوة ،الّ واية ئةطةض ٖةْاغةي
َةغيشايي ئةوإ َطزوويي غةض تاتة ؾؤضي بططتاية ضِؤسي وةبةض زةْا ،زةغت و ثةدمةي
ْاغو و يةتيفيإ ،ضِووخػاضي وةى ئةغتيَطةي ضِؤشيَ ،تاغهآلو و ؾةزة و طيًَطيًَةي
َي
َيإ بٓيؿيَتةوة .ؾةضِواي
غةضيإ ،ثةثووية ؾةضَي زةنطز يةغةض طؤْاي ية ضةؾين طوي
ضِةْطني و ثاواْة يةثيَ بووٕ ،زةضة ييٓطي ضيَٓسضاوي ؾةضواآلٕ نةوتووة غةض طويَعْطي ثيَ
َي فريوظةيإ ية الي ييَو نوتابوو ...ية ناتي
َي غطوؾيت خاي
ضِووتةناْيإ...بيَذطة ية خاي
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َي دواْي
ٖةويطؾيَالْسا بؤْاْي ؾةويَ ٖةض خؤف بوو غةيطي خؤت بسةية ظةْس و قؤي
ئةَٓاغهة نضاْة ،ثاواْةي ظيَويين ئةغتووضي ثيَيإ يةبةض تيؿهي ئاططي تةْسووضةنة
زةزضةوؾايةوة و ضيؿةي زةٖات”.
زيػإ زةْووغيَ:
“وةخيتَ تةَاتةيإ بؤ نوآلْسئ يةبةضئةوةي خواضزْةنة نةّ بوو خواْةنةيإ بؤئيَُةي
غيَ نةغة َيواْةنة زاْا .نوضِيَصطة وةخيتَ ضاوي بة ْإ و خواضزْةنة نةوت
ئةغطيٓةناْي زاباضئ ،زايهي ية ضِوويي ئيَُة بةخؤي زاؾهايةوة و ،بة ئاضاَي ظيًةيةني
خيَواْسة بٓاطويَي نوضِيَصطة و بةٖؤي ئةوةي زةغيت بؤْي تةَاتةي ييَسةٖات غةضثةدمةي
ْاية زةَي نوضِةنةوة .بة ْيوة تيَطي زةغتِ ية خواضزٕ نيَؿايةوة و ،ئةوةي َابوو يةبةض
َةنةيإ وةخيتَ ظاْي
َي خاْةخويَ زآَا تانو ئةوإ بيدؤٕ ،نضؤي
زةَي ضواض َٓساي
ٖيضي بةض ْانةويَ يةوالوة نطومشةي نطز”.
زيػإ ئيػتاضى ييَطةزا باغي سوضَةت و َيوإ ططي يوضِإ زةناتٔ و زةْووغيَ:
َيإ ْيَعيو زةبيَتةوة ٖةتا ْةضؤتة
“ياغاو قاْووْيإ واية ئةونةغةي ية َاٍَ و ضِةمشاي
َةنةوة؛
شووضيَ؛ وةى ْةياض و زشَٔ غةيطي زةنةٕ؛ بةآلّ وةخيتَ غةضيبة ثيَي ْاية ضِةمشاي
َة
بيَذطة يةوٖيَ غةضي زةثاضيَعٕ بة ضاوي َيوإ تةَاؾايي زةنةٕ ،ئيرت ْةى ٖةضئةوَاي
َهة يةْيَو ٖؤظةنةؾسا سوضَةتي زةططٕ .يوضِةنإ غةضةتا نةغيَو زةبيٓٔ ييَي
بةي
زضِزؤْطٔ ،بةآلّ وةخيتَ َيوإ خؤي ْاغاْس؛ ظؤضي قةزض و سوضَةت زةططٕ”.
فطيا ئيػتاضى زواي ئةوةي َاآلوايي ية طوْسي ئةضنةواظيإ زةنات يةْيَو ضِيَطةزا
ؾةويَو َيواْي ئاؾةواْيَو زةبيَت و ية ضِةمشاآلْي تايةفةي “زوغإ” وةضإ زةططيَ و
َي نافطإ،
غةضزاْي قةآليي ؾةزاز زةناتٔ نة ئةويـ ئاغةواضي زةوضةي غاغاْيية ية زؤي
غيَ ضِؤش ية ئاوايي تايةفةي “َووغا” َيوإ زةبيَت ،بؤ ئةوةي ية زةوضوبةضي ئةّ ئاوايية
َةداْإ ئةْتيهة داتي زةغت بهةويَت .ناتيَو زةيٗةويَ ية ضؤَةنة بضيَتة ئةوبةض
يةطً
َػواضيةّ
َي زةنات و زةيجةضِيَٓيَتةوة ،خاتوو ئيػتاضى طوتوويةتي؛ ئةّ نؤي
ثياويَو ية نؤي
ثيَدؤف ْةبوو! يةوبةضةوة غةضزاْي ضِةمشاآلْي تايةفة طةيي الضتي و ٖةْسَيين زةنات و
ؾةويَ ية طوْسةنة زةَيَٓيَتةوة ٖةضوةى زةَييَ ديَ خةوةنةي ية ةوتيًَةناْي ؾيهاطؤ
َيَهٔ ية ْاوضةي ثؿتهؤزا تا
ئةَيٓرت بووة .باوةضِي وا بووة ئةّ زوو تايةفةية نؤْرتئ خيًَ
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ئيَػتة ٖةضَاوٕ ،زةَييَ ئةواْة ثامشاوةي بتجةضغتاْي غةزةناتين ضابطزووٕ و ضِؤشطاضيَو
َي خؤي بةزةوضي
َهي ئةوإ بووة .ية طوْسي الضتي ٖةضنةغة و َاي
ثؿتهؤ غةضيةبةض َوي
َةْ ،اوقةزي
زاضبةضِوويةنسا غاظنطزووة ،غةض و ثصي زاضةنة بؤتة غةضباضي ئةوَاي
َةناْيـ ية ضيذ
زضةختةنة ية شووضةوة طةدميٓة و نوييَٓة بؤ نةيوثةٍ ضِاططتٔ .زيواضي َاي
َهؤيإ زةزةْةوة؛ بةآلّ ٖيضي زةغت
زضوغت نطاوة .ضةْس قطِاْيَو زةزات نةوْة طً
َسةطيَطِيَتةوة ئاضةظووةنةي
ْانةويَ .ية طوْسي ٖةْسَيين زواي ئةوةي ضةْس قةبطيَو ٖةي
وةزي زيَت و؛ نةيًةغةضيَهي زةغت-ييَ ْةزضاوي زةغت زةنةويَ نة َيَصووةنةي ظؤض
نؤٕ زةبيَت .يةطةٍَ خؤي زةيبات بؤ َؤظةخاْةي عيَطام.
َي ثرية َيَطزيَو زةَيَٓيَتةوة؛
ية طةضِاْةوةزا ية طوْسي ٖةْسَيين ؾةويَ ية َاي
ثيَؿرت بؤ زاْةوةي طؤضِخاْإ غيَ قطِاْي ثاضة ثيَ زابوو .زةَييَ ئةو ثيَرية َيَطزة ئاوضت
َي َاضة نطزبؤوةوة و نضة بيَ بابةنةي
تيَبةضزاية بؤغؤي ييَ ْةزةٖات ،شْيَهي دةسيًَ
ئةويؿي بةخيَو زةنطز .وةخيتَ زةطةضِيَتةوة طوْسي تايةفةي َووغايي و ٖةوٍَ زةزات
ٖةض ضؤْيَو بيَت بة زظيةوة غةضزاْي ئةو ئةؾهةوتة بهات؛ ئةْتيهة و طؤضِخاْةي نؤْة
َطزوواْة .ئاي بططة ئةوةي ييَي زةطةضِيَ وةزةغيت بهةويَت .بةٖؤي ئةوةي ْاوضةنة
يةشيَط ضاوةزيَطي شاْساضَةضيسا زةبيَت واي زازةْيَ زةضيَت ضاوي بة قةآلي زةوضةي
َبةْسة .بةبيَ ويػيت ئةو ية شاْساضَةضيةوة
ئةْةوؾريةوإ بهةويَت ية نيَوةناْي ئةو َةي
َي زةنةوٕ ،ئيػتاضى ٖةوٍَ زةزات يةْيَو ضِيَطةزا ئةوإ َاْسوو بهات،
ضةْس نةؽ ضِةطةي
بة بياْوويي ضاوثيَهةوْيت ناوية نؤْةنإ ضةْس ناتصَيَطيَو خؤيإ ييَ بسظيَتةوة.
ثالْةنةي غةضزةططيَت و خؤي زةطةيةْيَ بة ئةؾهةوت و َػاضةنة .وتوويةتي بةٖؤي
ثةيةثةٍ و بؤ ئةوةي ٖاوضِيَهاْي ييَي ظةْني ْةبٔ ْةيتواْيوة بةو ْاو ْيؿاْةي زةٖةَبةض
َةي بة نؤتايي ناضةناْي زازةْيَت
ئةؾهةوتةنة ثيَٓر زضةخت ٖةية بيبيٓيَتةوة .ئةو ٖةوي
َيين طؤضِخاْاْسا.
ية نؤي
فطيا ئيػتاضى َاوةيو زواي ئةّ ثؿهٓيٓة يةطةٍَ ضاوغاخةنةي زةغت زةنات بة
طةؾت و طةضِإ ،زةَييَ ئةطةض ئةو ثياوة دووتيَو ثيَآلوي تاظةي زةثيَساباية زةيتواْي
زةوضي طؤيي ظةوي ييَبساتٖ ،ةَيؿة شاْسضاَةنإ ضاوي داغووغيإ يةغةض
َٓةططتووة .وةخيتَ زةضيَتة زيَي غةضوو سوغيَٓاوا يإ ٖةض ئيالَي ئيَػتة بةٖؤي
ٖةي
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َةي ضاو دوإ
ئةوةي شاْساضَةي يةطةٍَ زةبيَت نةؽ بة ثرييةوة ْاضيَت .باغي زةوو نيصؤي
زةنات نطاغي ئاوزاَئَ و نؤتي َةمخةضي غووضيإ يةبةضزا بووة و ية ْيَوزيَ
َويَػتةيةى بططيَت تانو ئةوإ تيَط تةَاؾايي
نةوتووْةتة ؾويَين و زاوايإ ييَهطزووة ٖةي
َةي بيَبابي ٖيَٓاوةتة
بٔ .ية ْاوضةي بةض ئافتوو باغي خاْةخويَهةي زةنات نة زوونضؤي
الي خؤي ،دًوبةضطي ضِةْطاوضِةْطي ئةو زوو نضةي ظؤض ثيَ دوإ بووة ضِاظاوة َت و،
َة .ئةو زوو نضة دواْةف دًوبةضطي ظيجساضي غةفةضي ئةويإ
َجً
َيٓط و ثً
َووض و طوي
بةالةوة دوإ بووة .ئيػتاضى ضةْس زةضظيًةيةنيإ زةزاتيَ بؤ ئةوةي ئةواْيـ بيسةٕ ية
يةخة و بةضؤني نطاوةيإ.
بةوتةي ئيػتاضى يةو غاآلْةزا ْاوي سوغيَٓاوا زةطؤضِٕ و زةيهةْة ئيالّ ،زةْووغيَ
غيَ غاٍَ ثيَؿرت ييَطةوة ضؤتة بةغسا ية ْاوةْسْي ثؿتهؤ ضةْس ضِةمشايي زيتووة و يةى زوو
خاْوويةى نة تايبةت بووٕ بة وايي ية ْاوضةنةزا ،بةآلّ ئيَػتة زواي غةفةضي ئةّ
َةت ؾاضؤضهةيةني ييَ غاظنطزووة و؛ ضواض بًواضي
َي ثيَضووة زةوي
داضةي نة غيَ غاي
َيَ
بؤضِانيَؿاوة .ضِيَطةوباْي ية ئيالَةوة طةياْسؤتةوة غةض ؾاضةناْي زةوضوبةض .زةي
ؾاضةنة تةْيا  20زووناْي تيَساية.
وةخيتَ زةضيَتة ؾاضي ئيالّ فةضَاْبةضاْي ْاوخؤي ييَي بة طوَإ زةبٔ و ثيَيإ واية
غيدوضِي بؤ عيَطام زةنات ،يإ خةضيهي قاضاخي ئةْتيهة داتة و ية وة زةتطغٔ ية
ْاوضةي ثؿتهؤ ئاشاوة ضيإ بيهوشٕ وْ ،يَواْي ئيَطإ و ئيٓطًيع بؿيَويَت.
ئيػتاضى زواي ئةوةي خؤي بة بٓهةي شاْساضَةضي زةْاغيَٓيَت زةَييَ ئيَػتة ية
ْاوضةي ثؿتهؤ تطغي نوؾنت و بطِئ تةواو بووة ٖةَوونةؽ زةتواْيَت بةبيَ ططفت
غةفةض بهات ،بةآلّ نةؽ ْاويَطيَ ية عيَطام ثةٍ ببعيَويَت .زواي ئةوة ضاوي بة ثاضيَعطاض
زةنةويَ و ييَي زةثطغيَت خامني ئيػتاضى يةطةٍَ ٖاوضِيَهاْي يةو زةؾت و نيَوةي
َيٓةوة يةغةض نؤْةقةبطإ زةناتة
نةبريةنؤ خةضيهي ضية؟ طةؾتياضي ئيٓطًيعي ييَهؤي
ئاَادمي ناضةناْي و ضِوخػةز وةضزةططيَت بةو َةبةغتة بضيَتة تةضسإ و غةَرية ،بةآلّ
ثاضيَعطاض ثيَي زةَييَ زةبيَت بضيَتة تاضإ و يةويَٓاَة وةضبططيَت .ضةْس زؤشيَو يةو ؾاضة
زةَيَٓيَتةوة ية تاضاْةوة ٖةواٍَ زةْيَطٕ بةضِيَع و سوضَةتةوة ضِةواْةي بةغساي بهةْةوة.
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خاتوو ئػيتاضى يةطةٍَ وةنيٌ باؾي و غيَ شةْساضَة زةضيَتة َةْسةيي .وةخيت يةْيَو
َةت َةدبووض زةبيَت خةآلت
ضِيَسا زةطاتة تووْيًَة نة و وةنيٌ باؾي ثيَي زةَييَ زةوي
بساتبة يةنةّ ؾؤفريي نطَاؾاْي بؤ ئةوةي بة َاؾيَٓةوة بة توْيًَة نةزا بضيَتة زةضيَ و
ؾؤفيَطةناْي زيهةف ئةو تطغةيإ ْةَيَٓيَت.
َي َةضِزاضإ زةخةوٕ .ئيػتاضى
ية “ئٗيوإ” ؾةويَ َيواْي ضِةوةْسإ زةبٔ و ية ضِةمشاي
زةَييَ خةظيَٓةي خيَآلتيات ٖةض ئةو ضِؤسة ئاظازةي ئةواْة ،ئةطةض ئةوةيإ ييَ بػتيَٓٔ ئيرت
ٖيضيإ بؤ ْاَيَٓيَتةوة .ؾاضغتاْييةت وةخيتَ ييَطة غةقاَطري زةبيَت نة يةطةٍَ شياْي
ئةوإ َةوزاي ظؤض ْةبيَت و سوضَةت و ْةضيتيإ ْةضِووخيَٓيَت .ئةو تةنووظيةي
َطةي ْيوة ؾاضغتاْييةتي تاضإ بؤ ئةواْي بة زياضي زةٖيَٓيَت ،يةطةٍَ طياْي ئةوإ
نؤَةي
غاضطاض ْيية و بة الضِيَسا بطزْة.
َهي يةى
وةنيٌ باؾي شاْساضّ يةَةوزاي ئٗيوإ و غٓووضي عيَطاقسا باغي ئاظايي خةي
زةنات و زةَييَ وةخيت خؤي ية زةوضو بةضي غةَرية ضواض ئافطةت ٖةبووٕ نة بة ؾيَطةنض
ْاو باْطيإ زةضنطزووة“ ،قةزةّ خيَط” قيالوةْسي شْيَهي ئاظاو ضاوْةتطؽ و ؾؤر بووة و
ْاظي خاتووٕ برياْوةْسي و غةظي ئةيةؾتةضي خوؾهي َيَةضعةيي خإ سةغةْوةْس ،زةَييَ
طوتوويةتي؛ ئةوةي ئاخطيإ زواي ئةوةي تةآلقي ية َيَطزةنةي وةضططت ،خؤي نوؾت و
َهي نوييايي بووة يةبةضئةوةي ثياوي خؤي زةغت ْةنةوتووة
ضواضةّ ئافطةت نانؤيي خةي
تا ضِؤشي َطزٕ ٖةض بة نضي َاوةتةوة.
خاتوو زيِ فطيا َازيني ئيػتاضى ،زةطاتة غؤَاض و ؾةو يةويَ زةَيَٓيَتةوة و بؤ
َهي ئيَطإ زازةْيَ ،نة
بةياْيسا بة وتةي خؤي يةطةٍَ بريةوةضيي خؤف ضِيَعي ظؤض بؤ خةي
تواْيوياْة ٖيَُٓايةتي ية وآلتسا زاَةظضيَٓٔ ،ية غؤَاض زةضيَتة زةضيَ و بةضةو َةْسةيي
ية بةغسا وةضِيَ زةنةويَت.
* * *
بريةوةضيةناْي سادي عةظملةَاييهي ئةضزةآلٕ زةضيَتة ضِيعي ئةو نةغاْةي بة ْويَرتئ
نات ية زةوضةي ضِةظاؾازا ئةضٓة زةظةضي يوضِغتإ و باغي غةفةضي ضِةظاؾا زةنات بؤ
يوضغتإ .ئةّ غةفةضْاَة ْووغة بة َاوةي غيَ غاٍَ زةبيَتة فةضَاْطِةواي يوضِغتإ و ية
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ْيَعيهةوة يةطةٍَ خسة و شيإ و نويتووضي عةؾريةتةنإ ئاؾٓا زةبيَت و بة ٖةَوو نطزاض
و ئاناضيَهيإ زةظاْيَت .داضي بةض يةوةي بضيٓة غةض وضزةناتطيةناْي سادي ثيَويػتة
غةضيَو بهةئ بة زووتويَي نتيَبيَهسا بةْاوي غةفةضةناْي ضِةظاؾا بؤ يوضِغتإ ،يةو
َتاْي
َاوةيةزا ضِةظاؾا ثيَٓر نةضِةت غةضزاْي يوضِغتاْي نطزووة .يةنةّ داض ثًةي غوي
ٖةبووة ،يةطةٍَ ئةبويفةتح َريظا نوضِي َعةفةضةزئ ؾا ْاغطاو بة غاالضوزةويةٖ .ةضوةى
َي زا
زةظاْني غاالضوزةوية ية زةوضةي حمةَةزعةيي ؾازا خويياي ثازؾايي بوو ،زواتط ٖةوي
تةخيت ئةمحةزؾا وةضطيَطِيَت .غاالضزةوية بؤ ئةوةي يةغةض ثيَي خؤي ضِاوةغيتَ بريي
نطزةوة نضي غوةآلَطِةظاخإ ،واييي ثؿتهؤ خبواظيَت ،بؤئةو َةبةغتةف غةضوإ
ضِةظاخاْي غةوازنؤيي بة ْيَوْةضايةتي خؤي بة مشؿيَطيَهي ْكيَِ بةْسةوة زةْيَطيَتة
خواظبيَين ،بةآلّ ضريؤني ئةّ ظةَاوةْسةَإ يةزةغتسا ْيية و ٖةضئةوةْسة زةظاْني
غاالضزةوية نضة ية وايي زةغتيَٓيَت.
زووةّ غةفةضي ضِةظاؾا بؤ يوضِغتإ يةشيَط ْاوْيؿاْي غةضزاضي غجا و غةضؤنوةظيطإ
تا ظاخةْ ،يَوإ بطوديَطز و خوضِةَاوا ،بةغةض زةناتةوة .بؤ ئةوةي ٖيَعيَهي غةضباظي بةّ
زةظةضازاضِانيَؿيَت و بضيَتة خوظغتإ نؤتايي بة زةغةآلتي ؾيَذ خةظعةٍ بيَٓيَت ،زيػإ
زةطةضِيَتةوة تاضإ.
غيَيةّ داض بؤخؤؾهطزْي ضِيَطةي خوظغتإ زيَتة ْاوضةنة ،ضِةظاؾا غةضةتا ية بطوديَطز
زابةظي و ية ثطغةي غةض يةؾهط ئةَريي تٗةَاغيب زا بةؾساضي نطز نة ية ًَةي ضاظإ
بةزةغيت يوضِةنإ نوشضابوو .ية طوْسي َوسػئَ ية ْيَعيو خوضِةَاوا ،بؤ نطاْةوةي دازةي
ؾوغة َةضاغيُيَهي غاظنطز و؛ ٖةضئةو ناضةؾي بؤ تةواوبووْي توْيًَةنة زووباضة نطزةوة.
َي ٖ 1311ةتاويسا زةغت ثيَهطزةوة ،يةو ناتةزا سادي
غةفةضي ضواضةَي يةغاي
عةظةملوَاييهي ئةضزةآلْي زةغةآلتي يوضِغتإ و بطوديَطز و ئةييطوزةضظي بةزةغتةوة
زةبيَت .دةْابي ئةضزةآلٕ ية بريةوةضييةناْي خؤيسا بةو ؾيَوةي خواضةوة باغي ضواضةّ
غةفةضي ضِةظاؾا زةنات.
َي ٖ1315ةتاويسا زةنةويَتة زةوضةي زةغةآلتي زنتؤض
غةفةضي ثيَٓذةّ يةغاي
سوغيَين َةضظبإ ية يوضِغتإ .ئاَادمي ؾا يةو غةفةضة بةغةضنطزْةوةي تيجي غةضباظيي
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خوضِةَاوا ثؿهٓيين ؾويَين ؾةضِي ضةتةناْي يوضِ بوو ية ضياي نةبرية يةطةٍَ غةضباظاْي
ئةضتةؾي ؾاٖةْؿايي نة بووة ٖؤي نوشضاْي  20غةضباظ.
ئيَػتةف زةضيٓة غةض باغي ْووغطاوةناْي سادي عةظةملةَاييو بعاْني ضؤٕ باغي
زةغةآلتي خؤي ية يوضِغتإ و ضواضةّ غةفةضي ؾا زةنات .غةضةتا زةْووغيَ بةض يةوةي بضيَتة
يوضِغتإ ،زةغةآلتساضي ئيػرتاباز بووة ،بة تةيةططافيَو ئاطةزاضي زةنةْةوة نة بؤتة
فةضَاْطِةواي يوضِغتإ و بطوديَطز .زيَتة تاضإ و زةضيَتة ية الي تةميوضتاف وةظيطي زةضباض ،يةويَ
َئَ؛ بة ديَطاي غةضتيح ثوضظةْس ئيَػتة تؤ زةغةآلتساضي يوضِغتاْي و بطِؤ بؤ ئةوٖيَ.
ثيَي زةي
َةتي
ئةضزةآلٕ زةْووغيَ :دياواظيةنة يةوةزاية ئيػرتئاباز ٖيضي ْيية و يوضِغتإ تطؤَيًي زةوي
ٖةية و؛ َاْطاْة غةز متةٕ ثاضة وةض زةططّٖ .ةضبةّ تطؤَبيًَة يةتاضاْةوة زيَتة بطوديَطز .ييَطةوة
َةبةطإ بؤ ثريؤظبايي طوتٔ غةضزاْي زةنةٕ و؛ ظاْياضيي ظؤضي يةَةضِ
َيَط و َةال و خإ و قووي
يوضِغتإ ثيَ ئةزةٕ .زواي ئةوة زةضيَتة خوضِةَاوا .غةضٖةْط ئيػُاعيٌ خإ فةضَاْسةي تيح
ية زيفإ ٖؤضزويي زاَةظضاْسووة زيَتة غةضزاْي فةضَاْطِةواي تاظة .ئةضزةآلٕ زةْووغيَ  :بة
يةنةوة ئاطةزاضيةنُإ ْووغي و زاواَإ نطز ئةطةض يوضِةنإ ببٓة ٖيَعي ثؿتيواْي زةغةآلت
َةت بةٖطةَةْس زةبٔ ،ئةوغا ْووغطاوةنامنإ بة فطِؤنة بةغةض
ئةوا ية ٖةَووبةخؿؿيَهي زةوي
زةظةضي يوضِغتاْسا بآلو نطزةوة .زوو ضِؤش زواتط يةطةٍَ غةضٖةْط باقطخإ ْاغطاو بة بةَيب،
ٖةضئةو نةغةي زواي نوزةتا و زةغتبةغةضزاطرياْي تاضإ يةاليةٕ ٖيَعي قةظاقةناْةوة ،ضووة
الي ئةمحةز ؾا و ية َةبةغيت قةظاقإ ئاطةزاضي نطزةوة و ية ناتيَهي يةباضزا غةضؤني زاضايي
بؤ ضاوثيَهةوتين غةضٖةْط مسايٌ خإ بةضةو زيفإ وةضِيَ نةوت.
باقطخإ غةضؤني شاْساضَةضي يوضِغتإ بة ئةضزةآلٕ زةَييَ؛ ضِيَطةي خوضِةَاوا بؤ
ٖةضغني تةواو ئةَيٓة و تطغي دةضزة و تاآلْضي ْةَاوة ،بٓهةي شاْساضَةنإ دؤضيَو
غاظنطاوةٕ؛ يةو َةوزايةزا ٖةَوويإ يةنسي زةبيٓٔ.
ئةضزةآلٕ ييَطةزا باغي ٖيَطؾي يوضِةنإ زةنات بؤ غةض ئةو زةغتةية و؛ زةْووغيَ:
َي ؾيوةخؤ
“ناتيَو طةيؿتيٓة طةضوويي تةْطةآلْةنة( ،ضِةْطة ْووغةض َةبةضغيت زؤي
بووبيَت) يوضِإ تةقةيإ ييَهطزئ و؛ تطؤَبيًةنةَإ ثةْضةض بوو؛ يةضاو تطناْيَهسا 20
َطيَطِائَ .اوةي سةوتةيةى ية
ضةنساض زةوضيإ ططتني ،ضِووتيإ نطزئ و بة ؾاخياْسا ٖةي
ئةؾهةوتةناْسا زيٌ و يةخػريي ئةوإ بووئ ،خواضزمنإ بوو بة ْاْي وؾو و ئاوي ططّ.
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ضِؤشيَو غةضؤني زاضايي زةغيت نطز بةططيإ و ثاضِاْةوة بةَييَ َٔ غةيس و زنتؤضّ ،ظؤض
ططيا و ثاضِايةوة ،يوضِةنإ بةظةييإ ثيَيسا ٖات و؛ يةطةٍَ ؾؤفيَطةنةزا ئاظازيإ نطزٕ.
زةيإ ظاْي باقطخإ ثًةي غةضٖةْطي ٖةية و َٓيـ ومت؛ زةغةآلتساضي يوضِغتامن ؾا
ئيَُةي ْاضزووة خعَةتي ئيَوة بهةئ .ضِؤشيَو يةنيَ ية يوضِةنإ يةطةٍَ خؤي بطزَي
َةي زةيبيين ئةوة
يةغةض تةَباغهيَو ضِايططمت ،طوتي :تةَاؾا بهة ئةّ زةؾت و زؤي
َي بةزيًي بطزؤتة خؤضاغإ.
َةت زاطريي نطزووة و؛ شٕ و َٓساي
َهي ئيَُة بوو ،زةوي
َوي
بةَييَِٓ ثيَسا يةالي ؾا زاواي بةخؿني و قةضةبوويي بؤبهةَةوة...
َي يوضِاْي ْةضّ نطز و؛ غةضةتا غةضٖةْط
زواي سةوتةيةى ئاَؤشطاضي نطزٕ زي
َةت
باقطخاْيإ ئاظاز نطز و َٓيؿيإ بطزة الي يةنيَ ية خاْةنإ ،ئاغا يةطةٍَ زةوي
ْيَواْي خؤف بوو .ؾةويَ َيواْي ئةوبووّ .بؤبةياْيسا ضةْس يوضِيَو بطزيامن بؤ ظاخة و
يةويَ بة غواضي ظضيَجؤؾي غةضٖةْط مسايٌ خإ ٖامتة خوضِةَاوا ،يةو ضِؤشة بةزواوة
بةغواضي ظضيَجؤف غةضزاْي ئةَالوئةوةآلّ زةنطز”.
ٖةضوةى ية ْووغطاوةنةيسا زةضزةنةويَ زواي َاوةيةى غةضٖةْطي ثًة زوو ضِةظَاضا
زةبيَتة فةضَاْسةي تيح ،زةَييَ بةويَٓةي يوضِةنإ ضووغت و ضاالى بوو ،وةخيتَ نيَوبةنيَو
و ؾار¬بةؾار زةنةوتة ؾوئَ يوضِةنإ ،زةتطوت بةوضي* بةيإ و ؾيَطي شياْة .ظؤضي
ثيَٓاضيَت زةبيَتة غةضٖةْطي ثًة يةى .ية زضيَصةزا زةْووغيَ يةبةضئةوةي ضِاظاؾا بةتةَا
َةتي زةضِاظيَٓٓةوة و يةطةٍَ غةضٖةْط
بوو غةضزاْي خوضِةَاوا بهات ،عةَاضةتي زةوي
ضِةظَاضا و غةضٖةْط سةغةْي ئاغاباؾي فةضَاْسةي ٖيَعي شاْساضَة بؤ ثيَؿواظي نطزٕ
َشاوا .يةويَ ضِوخػةز ية ؾا وةضزةططيَت تانو بطةضِيَتةوة خوضِةَاوا بؤ ئةوةي
زةضٓة غاي
خؤي بؤ ثيَؿواظي نطزٕ ئاَازة بهات .سادي عةظةملوَاييهي ئةضزةآلٕ زواي ئةّ
ثيَؿباضة زةضيَتة غةض ضؤْييةتي ٖاتين ؾا بؤ خوضِةَاوا ،ئةَةف ثوختةي ضريؤى:
“ثيَؿواظي ضيامن فيَط نطز ضؤٕ ضِاوةغنت و خاوةْؿهؤ بةخيَطاتٔ بهةٕ ،ؾا ية غةضثطزي
خوضِةَاوا ية تطؤَبيٌ زابةظي ،يةى بةيةى َري و َةظْي ؾاضةنةّ ثيَٓاغاْسٖ ...ةضئةو ؾةوة
غةضؤني ئيساضاتي يوضِغتإ و بطوديَطز نؤ بووْةوة و؛ ٖةضنةغة و يةغةض باضوزؤخي ضِؤش وتةي
خؤي ثيَؿهيَـ نطز .غةضؤني زاضايي يوضِغتإ و بطوديَطز طوتي :ئةَطِؤ خاوةْؿهؤ ظؤضيإ
سوضَةت ططتني و؛ بة ٖيواّ يةشيَط غايةي واال سةظضٖتسا وةسةغيَني َٔ ...طومت :غةضؤني
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زاضايي فةضَووزةيةنيإ ْةفةضَوو”.دواَيَط” غةضؤني زاضايي طوتي ئيَوة تيَٓةطةيؿنت؟ ؾا
ويػيت ييَِ تووضِة بيَت و دٓيَوّ بساتيَ ،بةآلّ ؾةضَي ية ضِزيَين غجيِ نطز و ثةؾيُإ بؤوة و
فةضَايؿيت ْةفةضَوو ...بؤ بةياْيسا ؾا غةضزاْي غةضباظخاْةي فًو االفالى زةنات ،بؤ
َيَ َاَةوة زواي ضاضةنيَو ؾؤفريةنة بة
ئةوةي غةضزاْيَهي غةضباظي بوو َٔ ْةضووّ .ية َاي
َاؾيَين فؤضز نة تايبةت بة ضِةظَاضا بوو ٖاتة ؾويَِٓ طوتي :خاوةْؿهؤ باْطي ئيَوة
زةنات .بةبيَ ضِاوةغتإ خؤّ طةياْسة قةآل ...ييَي ْيَعيو بووَةوة و ؾا فةضَووي ،ئةضزةآلٕ
َةت ْيية؟ عةضظّ نطز بةْسةي ْؤنةضت ْةَبيػتووة بيَباوةضِ
يةبةضضيَ يوضِةنإ بطِوايإ بة زةوي
بٔ ...عةضظّ نطز ٖيض نةؽ ظات ْانا قػةي واي بةزةَسا بيَت؛ بة آلّ ئةوةي ضاغت بيَت
ظؤض يوضِةنإ ئاظاض ئةزةٕ وٖ ،ةضوةخيتَ فةضَاْسةيةني تاظةتط زةغةآلتي ٖؤضزوو بةزةغتةوة
زةططيَت بة نةيفي خؤي يوضِإ زةضِةتيَينَ و ،ثةتجةتيَٓيإ ثيَ زةنةٕ و ،زووضيإ زةخةْةوة و،
َٔ؛ بؤية ئةواْيـ ثةضِةواظةي نيَو و ضيانإ زةبٔ .فةضَوويي
َهي خؤيإ ْاٖيًَ
يةغةض َوي
نةوابيَ ضهةضزةٕ؟ عةضظّ نطز فةضَإ بفةضَووٕ نؤض ثيَهطزٕ و ضِاطواغنت ْةَيَينَ و ٖةضيةى
َيَت.
َي خؤي بةديَ ْةٖيًَ
َو و َاي
ية تايةفةنإ ية ؾويَين خؤيإ مبيَٓٓةوة و نةؽ َوي
َةتةوة ثؿيَوْي
ييَصْةيةى ضِاغجيَطة سةز و َةناْي ئةوإ زياضي بهةٕ و بةْاوي ظةوي زةوي
غاظْةنةٕ تا ئاضاَي باٍَ وةغةض ْاوضةنة بهيَؿيَت .فةضَووي؛ ٖةض ئيَػتة بةبيَ ضاوةغتإ بة
َيَ فةضَاْةنة ضِابطةيةْيَ و؛ ييَصْةي تايبةت بطاتة يوضِغتإ”...
تةميوضتاف بً
سادي عةظةملوَاييهي ئةضزةآلٕ زواي طةضِاْةوةي ؾا بؤتاضإ ،زواي زةنةٕ تانو
بضيَت و ناضوباضي ييَصْةنة ديَبةديَ بهات و؛ ؾاْسيَو بيَٓيَتة يوضِغتإ و بة خيَطايي
ئةضني خؤي ضِازةثةضِيَٓيَت .ئةجماض ئاَاشة بة خاَييَهي ططيٓط زةنات نة ديَي خؤيةتي
ييَطةزا ثؿت طويَي ْةخةئ:
“ ...بابةتيَهي زيهة ٖاتة ثيَؿيَ ...ئةويـ زةغتيَوةضزاْي ْويَٓةضاْي ًَوَني
َهي
ثةًٖةوي بوو بةتةَابووٕ ية نطَاؾإ و ثؿتهؤوة بيَٓة يوضِغتإٖ ،ؤططي و َوي
خاوةْؿهؤ ية يوضِغتإ َػؤطةض بهةٕ ...ضِةظَاضا فةضَاْسةي تيح تةطبريي بة َٔ نطز
و بةيةى طفت ضِاطةياْسْيَهي ْةيٓيُإ زا بة زةفتةضي تايبةت ،نة بةباؾي ْاظاْني
َي ثٗةيةوي بيَتة يوضِغتإ...ئةواْيـ ثةغٓسيإ نطز و يوضِةناْيـ
َو و َاي
ئيساضةي َوي
َي ئةوإ”...
َو و َاي
َٓيا بووٕ يةَةوال نةؽ زةغتسضيَصي ْاناتة غةض َوي
زي
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* * *
زوايني نتيَب نة يةو غةيطوغةفةضةَاْسا قػةي يةغةض زةنةئ؛ (نؤضةضاْي
يوضِغتإ)ْة ،سةَةسوغيَين ئاضيا نطزووية بة فاضغي .ئةّ ثةضِتوونة ويَٓةزاضة،
غةفةضْاَة ْيية ،بةآلّ بةضٖةَي ضواض غةفةضي تانة نةغي و طؿتية بؤ ْاوضةي
يوضِغتإ.
َةغات و ضِةوةْسةناتين ئاغياي خؤضئاوايي
َة يةغةض خيًَ
زامناضنييةنإ ْيَعيهةي غةز غاي
َيَو
َيٓةوةٕ .يةوضِووةوة نؤَةي
و خؤضٖةآلتي ْاظني و ئةفطيكا خةضيهي ؾيهاضي و ييَهؤي
ئاغةواض و نةيوثةيي ضِةوةْس و عةؾريةتةناْيإ يةّ زةظةضاْة وةخطِ نطزووة و؛ زوو
َؤظةخاْةي زاْيُاضنييإ ثيَ ضِاظاوةتط نطزووة ،بيَ ئةوةي زةغت بةضزاضبٔ َاْسوو ْةْاغاْة
َةَةْسنطزْي خةظيَٓةي خؤيأْ ،بةآلّ بة ئاغةواض و نويتووضي طةالٕ.
خةضيهي زةوي
َةتي ئيٓطًػتإ ية غةزةناتين ضِابطزووزا بة نؤنطزْةوةي
ٖةضوةى فةضةْػييةنإ و زةوي
ئةْتيهةداْي بةضيٓامنإ ية َؤظةخاْةي خؤياْسا تواْييإ وآلتةناْيإ بهةْة ْاوةْسي َوتاآل
َهي بة تاغة و ئاضةظوو
و تويَصيٓةوةي ئاغةواضي نةوْاضا و ٖةَوو غاَييَو ًَيؤٕ ًَيؤٕ خةي
غةضزإ و زيسةْي ئةو طةدميٓة ططاْباييةني َيَصووي َطؤظايةتي بهةٕ .ؾاضاوة ْيية نة
غياغةزي زاْيُانيـ ٖةضئةوة بيَت و؛ وآلتي خؤيإ بهةْة ْاوةْسيَهي تويَصيٓةوةي
ضِةوةْسْاغيي طةالْي ٖةَة دؤضةي زْياٖ .ةضضةْسة وضزة وضزة خويي ضِؤشطاض خةضيهة وةى
َةغات و نؤض و نؤضباض و طةضَئَ و نويَػتإ
ٖةظاضإ نويتووض و ثيَؿيٓةي يةَيَصيٓة خيًَ
َةنيإ ْطر و
َكي غةضئاو ،ططيٓطي نةيوثةٍ و نةضةغتةي ٖةواضضي و خيًَ
زةناتة بً
بايةخيَهي تاظةتط ية َؤظةخاْةي زاْيُاضى بةخؤيةوة زةططيَت.
نؤَجاْي ضِيَطةوباْي ناَػانؼ ــ ي زاْيُاضى يةو غاآلْةزا نة خةضيهي
َي ؾةَةْسةفةض و خيع ضِيَصنطزْي دازةي يوضِغتإ بوو ،نؤَةنيَهي ظؤضي
زاَةظضاْسْي ٖيًَ
نطز بة ةظضظإ و تويَصةضاْي نةوْاضاْاؽ و نؤنةضةواْي نةيوثةيي بةضزةغيت زاْيؿتواْي
ْاوضةي باآلططيوة و نؤزةؾت و زةوضوبةض.
َي  1935ظ .ئةو ناتةي ضِيَطة ية نؤضي ضِةوةْسإ
َٓاغي زاْيُاضني غاي
فيًبط نؤَةي
طريا ٖاتؤتة يوضِغتإ غةضزاْي باآل طريةوةي نطزووة ،طةييَو ئةْتيهةدات و ْووغطاوةي
َٓاغي زامناضني
يةطةٍَ خؤي بطزةوة بؤ زاْيُاضىْ .يَعيهةي  30غاٍَ زواتط ئةزيربط نؤَةي
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بوو بةزضيَصةزةضي ناضةنةي فيًربط و ئةويـ نؤَةَييَو يازاؾيت نؤ نطزةوةَ .وضتٓػين
زامناضني بؤ داضيَهي زيهة غةفةضي نطزةوة و؛ ناضةناْي ئةواْي زةغت ثيَهطزةوة ،بة
َو وةضططتٔ ية تؤشيٓةوةناْي ثيَؿوووي نؤثةضِيَهي بة ْاوي نؤضٓؿيٓةناْي يوضِغتإ
نةي
َي يةنيَ ية بٓياتةناْي
َي  1993ظ .زا بة ياضَةتيي َاي
يةبةضيةى ْا و؛ ية غاي
فةضٖةْطي زاْيُاضى تواْيي ية ضاثي بسات .ئةو طةؾتياضة يةو نتيَبةزا زوايي نوضتة
باغيَو يةغةض نوٕ و ناشيَي َيَصووي يوضِغتإ و ؾيَوةي نؤضي ضِةوةْسإ و نةيوثةٍ و
َيٓةوةي تةواو زةنات و؛ نؤَةَييَو
ثيَساويػيت شياْي ضِؤشاْةي عةؾريةتةنإ ،ييَهؤي
ئةْتيهةداتي بة ْطر زةباتة َؤظةخاْةي زاْيُاضى و غةضدمي بيٓةضإ ضِازةنيَؿيَت.
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