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 ثيَشةكي                                                                
ية ضاغتيسا زةتواْني بًََيني غؤَةضيةنإ بة يةنَيو ية نؤْرتئ ْةتةوةناْي عَيطاقي نؤٕ      

خ.ظ، يةوَي شياوٕ و ْيؿتةدَي بووْة، بؤية ؾاضغتاْيةتي 3000زازةْطَيت نة ْعيهةي 
ططْطي و بايةخَيهي ظؤضي ٖةية ية ََيصووي نؤْي عَيطاقسا ية غؤَةضيةنإ ية َيعؤثؤتاَيا 

ضووي غياغي و ئابوضي و ؾاضغتاْي ... ٖتس، ضوْهة ئةو نات غؤَةضيةنإ ية ضووي 
ثةيِطةو نطزووة، غياغي و ضَيهدػتين ناضوباضي زةوَيةت غيػتةَي زةوَيةتة ؾاضيإ 

ٍَ و باظضطاْي و  ثيؿةغاظي بووْة، و ية ٖةضوةٖا ية ضووي ئابوضي خةضيهي نؿتونا
اليةني تطيؿةوة ضةْس زاَٖيٓاَْيهيإ نطزووة نة تا ئَيػتاف َطؤظ غووزي يَي زةبيَٓيت 

 ية بواضي ٖوْةضي بة طؿيت وةنو ْوغني و بيٓاغاظي و َؤض و ظةقوِضة و ... ٖتس.
يَيطةزا ٖةَيبصاضزْي ئةّ ْاوْيؿاْة بؤ توَيصيٓةوةنة ططْطي و بايةخي خؤي ٖةبووة      

وْهة غؤَةضيةنإ ٖةْسَي ناضي تايبةتيإ نطزووة بؤ بةِضَيوةبطزْي زةوَيةت و شياْي ض
ضؤشاْةي خؤيإ، و ؾاضةظابووٕ يةو اليةْة ؾاضغتاْيةتاْة غووزَيهي ظؤضي ٖةية بؤ شياْي 

 ئَيػتاي َطؤظيـ.
ييػيت غَي تةوةضي غةضةني و زةضئةجناّ و ئةّ توَيصيٓةوةية ثَيؿةني و      
 تةوةضةيةنيـ ية ضةْس باغَيو ثَيهٗاتووة. ططتؤتة خؤ، ٖةضو ثاؾهؤي ضاوةنإ غةض
غؤَةضيةنإ و غيػتةَي غياغييإ زةنةئ ية ضووي  ية تةوةضي يةنةّ باؽ     

ضةطةظي غؤَةضيةنإ و طؤِضغتاْي ؾاٖاْة و غيػتةَي زةوَيةتة ؾاضةنإ و ٖةضوةٖا 
يةنةّ و يةطةؾي يةنةّ و ئؤَا (  ) ئوضيوةنو بٓةَاَيةي  غةضزةَي بٓةَاَية غؤَةضيةنإ

 زةنةئ.
ية تةوةضي زووةَي ئةّ توَيصيٓةوةية باؽ ية ضةْس اليةَْيهي ئابوضي غؤَةضيةنإ      

ٍَ و باظضطاْي و ثيؿةغاظي (نة ططْطي و تايبةمتةْسي خؤي  زةنةئ ية بواضي ) نؿتونا
 ٖةبووة.

ؾاضغتاْيةتي غؤَةضيةنإ ية  ية تةوةضي غَييةَسا ططْطي زضاوة بة ضةْس اليةَْيهي     
بواضةناْي زاَٖيٓاْي ْوغني و َؤضي يوويةيي و ٖوْةضي بيٓاغاظي و ظةقوِضة و ٖةضوةٖا 

 بريوباوةِضي ئاييين غؤَةضيةنإ.
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ئةو نؤغح و تةطةضاْةي نة ٖاتووةتة بةضزةّ توَيصيٓةوةنة وةنو ْةبووْي و  ٖةضوةٖا     
و ََيصووي غؤَةضيةنإ بة تايبةتي،  نةَي غةضضاوة يةغةض ََيصووي نؤٕ بة طؿيت

 ٖةضوةٖا وةضطَيِطاْي نتَيبة عةضةبيةنإ بؤ غةض ظَاْي نوضزي.
ئةّ توَيصيٓةوةية ية بةضئةجناَي ثؿت بةغنت بة ضةْسئ غةضضاوة و شَيسةضي      

ََيصوويي ئاَازةنطاوة، يَيطةزا ئاَاشة بة شَاضةيةني نةَيإ زةنةئ يةواْة: نتَييب )ََيصوو 
اضغتاْيةتي َيعوثؤتاَيا( نة ية ْووغيين )يوغف َةديس ظازة(ية نة نتَيبَيهي و ؾ

ططْطة ية ٖةَوو تةوةضةنإ غووزَإ يَي بيٓيوة، و نتَييب )ََيصووي نؤْي ضؤشٖةالتي 
ْعيو( نة يةاليةٕ )نةيػوَة دةَيٌ عبسايواسس( ْووغطاوة، ئةوةف بة ٖةَإ ؾَيوة ظؤض 

اليةْي ؾاضغتاْيةتييإ زةنات غووزَيهي ظؤضي يَي بة وضزي باؽ ية غؤَةضيةنإ و 
 –اوة ية ٖةَوو تةوةضةنإ بة طؿيت، و ٖةضوةٖا نتَييب )غؤَةضيةنإ ، ََيصوويإ وةضطري

نؤتاييإ( نة )عبساخلايس قابط( ْووغةضةنةيةتي نة نتَيبَيهي تايبةتة  –ؾاضغتاْيةتيإ 
ٖةضوةٖا نؤتاييإ زةنات يةّ بة غؤَةضيةنإ نةباؽ ية ََيصوو و ؾاضغتاْيةتيإ و 

توَيصيٓةوةيةزا ية ٖةَوو تةوةضةنإ غووزي يَي بيٓطاوة، و ضةْسئ غةضضاوةي تط نة ية 
 ييػيت غةضضاوةناْسا ٖاتووة.

دَيي غةضجنة ٖةوَيِ زاوة بة ثةيِطةونطزْي ضَيباظي توَيصيٓةوةي ََيصوويي غياغي      
ف بةزةض ْية ية نةّ ونوِضي، غةضنةوتٓيـ ية توَيصيٓةوةنة ئةجناّ بسةّ، ئةّ توَيصيٓةوةية

 خواوةية .
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 : سؤمةريةكان و سيشتةمي سياسييان تةوةري يةكةم
 باسي يةكةم : رِةطةزي سؤمةريةكان

وؾةةةي )) غةةؤَةضي (( يةةة غةةوَط ، يةةإ بةةة زةضبِطيَٓيهةةي ِضاغةةترت ) ؾةةوَةض ( ، يةةة ْةةاوي        
 رياوة نةة يةة زةقةة بػةُاضيةنإ بةة ْيؿةاْةي       بةؾَيهي نؤْي بةؾي باؾوضي عَيطاقةوة وةضطة 

 .(2))) ني . ئني . طي (( زةضزةنةوَيت
غةةؤَةضيةنإ خةةاوةْي يةنةةةَني ؾاضغةةتاْي و زةوَيةةةت و ْوغةةطاوةٕ ، ٖةضبؤيةةة ْاغةةيين       

 .(1)غؤَةضيةنإ بة واتاي ْاغيين خؤَإ و ِضؤشطاضي ئةَِطؤَاْة
تةةةةوةي تةةةطي ) زؤَيةةةي زوو  ئ ْةغةةةةباضةت بةةةة ِضةضةةةةَيةني غةةةؤَةضيةنإ وةى ضةةةةْس         

و زةوضوبةضي بة تةواوي ِضووٕ ْي ية ، ئةَةف يةواْةية بؤ ئةوة بطةِضَيتةوة ئةةو   (1) ِضووباض(
ْةتةواْةي ية ْوغطاوةناْي زواي خؤيإ بة دَيياَْٗيؿةتووة باغةي ِضةو و ِضيؿةةي خؤيةإ     

 .(4)ةضةي زياض ْي يةْةنطزووة ، ْةتةوةي غؤَةض يةنَيهة يةو ْةتةواْةي نة بة تةواوي بٓ
توَيةةصةضإ يةةة بةةاضةي ِضةطةةةظي غةةؤَةضيةنإ ططراْةةة و بةةريوِضاي دياواظيةةإ ٖةيةةة يةبةةةض       

   ٍَ ٖةةةبووْي ٖةْةةسَي غةةيُاي تةةا ِضازةيةةةى يةيةةةى ْةةعيهٔ بؤيةةة واي يةةة ظاْايةةإ نةةطزووة يةطةةة
غةَيهي  ، ططراْةيةةى بةاؽ يةةوة زةنةات ََيصووْو    (5)ٖةْسَي ْةتةوةناْي زةوضوبةضي بطوَيٓٔ

، غؤَةضيةنإ ية ثؿت ٖةضَيُةناْي قةوقاظ (6)تط بةالي وةٖاية ئةَاْة ية ِضةغةْي قةوقاظئ
، غؤَةضيةنإ يةةْاو ضةياناْي ئَيطاْةةوة    (7)يإ زةضياي ْاوةِضاغت ٖاتٔ بؤ ِضؤش ئاواي ئَيطإ

                                                 

يوغف َةديس ظازة : ََيصوو و ؾاضغتاْيةتي َيعؤثؤتاَيا ، و: غةَري سوغَئ ، ضاثداْةي طةْر ، غًَيُاْي ، ( 2)
 . 183، ٍ 1، ب 2012

نطاغياْة ، و: يوقُإ عبساهلل ، ضاثداْةي عبساهلل ئؤز ئاالٕ : ية زةوَيةتي ِضاٖييب غؤَةضةوة بةضةو ؾاضغتاْيي زرو( 1)
 . 25، ٍ 1، ب 2010طةْر ، 

 َةبةغت يَيي ٖةبووْي ٖةضزوو ِضووباضي زجيًة و فوضاتة . زؤَيي زوو ِضووباض :( 1)
،  2009نؤتاييإ ( ، ضاثداْةي ؾظإ ، غًَيُاْي ،  –ؾاضغتاْةتيإ  –عبساخلايس قابط : غؤَةضيةنإ ) ََيصوويإ ( 4)

ٍ25 . 
، ضاثداْةي ْوغيٓطةي تةفػري ، ٖةويَيط ،  2نةيػوَة دةَيٌ عبسايواسس : ََيصووي نؤْي ِضؤشٖةاَلتي ْعيو ، ض ( 5)

2015 ٍ ،29 . 
 . 29عبساخلايس قابط ، ؽ.خ ، ٍ (6)
 . 29... ، ؽ.خ ، ٍ نةيػوَة دةَيٌ عبسايواسس : ََيصووي نؤْي (7)
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    ٕ ، ططراْةيةةني تةط بةاؽ يةةوة     (2)بةٖةض ٖؤيةى بَيت نؿاوٕ بؤ عَيةطام بةؤ ثَيسةؾةيت ٖةاتوو
نةطزووة بةؤ   زةنات غؤَةضيةنإ ية بانوضي ٖٓسغتإ و بًودػتإ و ئةفغاْػتإ نؤضةيإ  

ِضؤشئاواي ئَيطإ َاوةيةةى يةةو ؾةوَيٓة َاوْةتةةوة زواتةطيـ يةة ِضَيطةةي نةْةساوي عةةضةب و          
زةضياي عةضةب نؤضيإ نطزووة بؤ باؾوضي عَيطام ، و ططراْةيةني تط باؽ يةةوة زةنةات   

ِضةغةةْي عَيةطاقٔ يةبةضظاييةةناْي ِضؤشٖةةاَلتي زؤَيةي زوو ِضووبةاض        غؤَةضيةنإ زاْيؿةتواْي 
 .(1)يإ بانوضي ِضؤشٖةالت ية ِضَيطةي ئةضَيٓيا و ئَيطإ ٖاتوْةتة ْاوضةنة

وةى ظؤضبةي توَيصةضإ ؾوَيٓةواضْاغإ ئاَةاشةي ثَيسةنةةٕ نةة غةؤَةضيةنإ ِضةغةةْيإ           
َي ية توَيصةضإ واي بؤ زةضٔ نةةوا ثةَي زةضةَي    ، بة بؤضووْي ٖةْس(1)بانوضي َيعؤثؤتاَياية

ِضةطةةةظي غةةؤَةضيةنإ زاْيؿةةتواْي ٖةضَيُةةة ضةةياييةناْي يةةٔ بةتايبةةةتي ز.ا ةةس ئةةةَني         
( زةَيةَي :" غةؤَةضيةنإ زاْيؿةتواْي     دراصات يف يفااتر ايفارغازاليفايدىاقيفار ا  هيفيفيفيفيفغةةييِ يةة )   

 ٕ ٖةةبووة وةى َيًًةةتَيهي    بانوضي عَيطاقٔ بةوةي ئةو ْةتةوةية غيُايةني تايبةت بةةخؤيا
ؾةِضنةض و دةْطاوةض بووْة ، نة ية ِضَيطةاي دةْطةةوة تواْيوياْةة خؤيةإ بػةة َيٓٔ و ببٓةة       
ثَيؿةةةةوا و غةةةةضزاضي ٖةضَيُةنةةةة ، ٖةةةةضوةٖا ؾةةةاضةظا بووْةةةة يةةةة بةةةةناضَٖيٓاْي بةةةةضز بةةةؤ         
ٖوْةةةةضةناْي ٖةةةةَيهؤَيني ، ظاْةةةيين ثيؿةةةةي ناْعانةةةاضي بةتايبةةةةتي َةةةؼ ثةةةَيـ غةةةةضزةَي  

وغني ، ئةَةف زياضة بؤ ئةوة زةطةِضَيتةوة نة ئةّ دةؤضة َاززاْةة يةة ٖةضَيُةةناْي بةانوض      ْو
 .(4)نوضزغتإ بةضزةغت بووة _

ٖةْةسَي  ثطؤفيػؤض تةٖا باقط ، ثَيُإ زةَيَيت : غؤَةضيةنإ يةةنَيهٔ يةة نؤَةَيةةناْي يةة         
ين ثةَيـ ََيةصوو ،   ؤثؤتاَيةا نةوتوْةتةةوة ، يةخةةضدي زَيةطي    ْةتةوةي خؤدَيي بةانوضي َيع 

 ئةةةةوإ بةةةةْاوي تايبةةةةتي خؤيةةةإ ْاغةةةطاوٕ نةةةة )غةةةؤَةضيةنإ (ة ، غةةةؤَةضيةنإ َٖيُةةةاي   

                                                 

،  2009، ضاثداْةي زةظطاي ضاخ و ثةخؿي غةضزةّ ، غًَيُاْي ،  1ي ، ضغاَيح قةفتإ : غَي يَيهؤَييٓةوةي ََيصووي (2)
ٍ ،36 . 

 . 30- 29... ، ؽ.خ ، ٍ نةيػوَة دةَيٌ عبسايواسس : ََيصووي نؤْي (1)
 . 35عبساخلايس قابط ، ؽ.خ ، ٍ (1)
 . 30نةيػوَة دةَيٌ عبسايواسس : ََيصووي نؤْي ... ، ؽ.خ ، ٍ (4)
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تايبةتيإ بؤ ضيا بةناضَٖيٓا بؤ زةضبِطيين ئةو واتايةةي نةةوا ئةةوإ يةة ضةيا دَيططبووْةة يةة        
 .(2)عَيطام ثَيـ نؤضهطزْيإ بؤ ْاوضةي زةؾيت ْيؿتةْي

ٓةواضْاغةةةنإ تَيبةةيين ئةةةوةيإ نةةطزووة نةةة يةغةةةض َةةؤضة    وَيةةِطاي ئةةةو بؤضةةوْاْة ؾويَ      
يويةييةناْى غؤَةضيةنإ ، وَيٓةي زضةخيت ناش ) غطو( و غٓةوبةض ٖةية و ئةةّ زضةختاْةة   
يةباؾوضي عَيطام ْاِضوَئ ، بةَيهو ية بانوضي عَيطام ظؤض بةضضاو زةنةةوٕ ، ٖةةضوةٖا يةغةةض    

عْةي نَيةةوي ؾةةار زضَيةةص زةبيٓةةطَئ نةةة ئةَاْةةة  ئةةّ َؤضاْةةة وَيٓةةةي ئةةاشةَيي ئاغةةهي نَيةةوي و ب 
  ئاشةَيي ْاوضة ؾاخاوييةنأْ و ئةّ دؤضة ئاشةالْة ية باؾوضي عَيطام زا بووْيإ ْية ،

ئةَةةة يةاليةةةى ، يةاليةةةني زيهةةةوة ٖةْةةسَيو توَيةةصةضي تةةط ططراْةةةي ئةةةوة زةَٖيٓٓةةةوة نةةة        
سا يةْاوضة ؾةاخاوييةناْةوة  ية ثةضغتطاناْ زضوغتهطزْي ) ظةقوضة و بوضدي ثًيهاْةزاض (

 .(1)ٖاتووٕ و ئةّ ٖةَوو بةَيطاْة بةغةض ْاوضةي بانوضي عَيطام زا زةضةغجَيت
 طؤرِستاني شاهانة ةم :باسي دوو

يةبيػتةناْي ئةّ غةزةيةزا ، زوو ؾوَيٓةواضي ططْط غةضجني غةةضدةّ ديٗاْيةإ بةؤ         
عةْغ ئاَوٕ (ي فريعةوْي َيػِط و  الي خؤيإ ِضانَيؿا ، ئةواْيـ زؤظيٓةوةي طؤِضي ) توت
      يةاليةةةٕ َْيطزةيةةةني ٖاوبةةةف يةةة   (1)طؤِضغةةتاْي ثازؾةةايةتي ئةةوض بةةوو يةةة باؾةةووضي عَيةةطام  

(َةيدزي   1934 - 1927) َؤظةخاْةي بةضيتاْي و ظاْهؤي ثةْػًظاْي ( ية َْيوإ غاالْي )
َيتةةة بةؾةةي باؾةةوضي يةة ؾةةاضي ئةةوض طؤِضغةةتاَْيهي ؾةةاٖاْةيإ زؤظيةةةوة ، ؾةةاضي ئةةوض زةنةو 

نةِ  365نِ ية َةَيبةْسي ثاضَيعطاي ظي قاضةوة ٖةةضوةٖا بةة   17ِضؤشئاواي ْاغطية بة زووضي 
يةةة ٖةةةَيهؤَييين ِضؤشٖةةةاَلتي ؾةةوضاي ؾةةاضةنةزا ،  ، (4)يةةة باؾةةوضي ِضؤشٖةةةالتي بةدةةساوة زووضة 

ٍَ نؤَةَيَي ثامشاوةي زةطُةةٕ و ْايةاب يةة ظَيةِط و      نةاْعاي بةة   طؤِضغتاَْيهي ؾاٖاْةيإ يةطة
ٍَ ضةْس طؤِضَيو يإ ضاَيَيو نة شَاضةيإ يةة َْيةوإ :    طؤِضبةووة ، وا   2500 – 2000ْطر يةطة

وةى ثازؾةا ( و زةغةتو ثَيوةْةسةناْي     _طؤِض بؤ ؾةاضزْةوةي ) نةغةَيهي طةطيٓط     16زياضة 

                                                 

زاض ا عطفة ، بريوت : ََيصوو و ؾاضغتاْيةتي نوضز ، و : حمةَةز وةمسإ ، ضاثداْةي  حمةَةز َة وز َةْسةالوي (2)
 .74، ٍ 2012، يبٓإ ، 

 . 33عبساخلايس قابط : ؽ . خ ، ٍ (1)
 .42، ٍ 2000، ٖةويَيط ،  11تاٖري عومسإ : َْٗيٓيةناْي طؤضغتاْي ثازؾايةتي ئوض ، طؤظاضي ؾاْةزةض، ش. (1)
 .27عبسايواسس ، ََيصووي نؤْي ... ، ؽ . خ ، ٍنةيػوَة دةَيٌ  (4)
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ٍَ ظياتط ية  يةنةةّ ظاْةاي ؾةوَيٓةواضْاؽ     _، ييؤْةاضز وويةي    طؤِضي تةاى  2000ؾا بووة يةطة
تَيسا ْية ئةو نةغة َْيصضاواْة يةو طةؤِضة  ، طوَاْي (2)ئوض ووة ، ثؿهٓيٓةناْي خؤي يةؾاضيب

زةوَيةَةْساْةزا دطة يةثاؾانإ ، ؾاشْةنإ و ؾاظازةناْي غؤَةضي نةغةي زيهةة ْةةبووٕ    
، ) وويةةي ( يةةةْاو ؾةةاْعة طةةؤِضي ثازؾةةاناْسا ضةةةْسئ ْوغةةطاوي زؤظيةةةوة نةةة ظؤضتطيٓيةةإ    

 .(1)ْوغطاو بووٕ يةغةض َؤضي يويةيي
ئةّ طؤِضاْة دطةة يةدةغةتةي َةطؤظ يةطةةَييإ نةةٍ و ثةةيي بةةْطر و ثَيويػةت ٖةةضوةٖا               

ٍَ و ثَيساويػيت تطي تَيسا ٖةبووة ، ٖةَيهؤَيةض ) وويي ( ْاوي ئةةّ طةؤِضةي    خعَةتهاض و ئاشة
اوة وةى ْاوة ) طؤضي ثاؾايإ ( بةوةي ْاوي ٖةْسَي ية َطزووةناْي يةغةض طؤِضةنإ ْوغط

) َيؼ ندّ زةْط ( واتا ثاَيةواْي ثريؤظ ، نة ٖةَإ ْاو يةغةض َؤضَيو ية ظَيةِط زضوغةتهطاو   
ٍَ ْاظْاوي يؤطاٍ زؤظضاوةتةوة طةوضةتطئ ْيؿاْةي ئةّ طؤِضغةتاْة نةة يةة غةةضدةّ     ، (1)يةطة

ـ  إ نةةةّ وَيٓةيةةة ، تةضَةةةن والتةةي ِضافيةةسةئ زا زةطُةْةةة و تةْاْةةةت يةةة ِضؤشٖةةةاَلتي زووضيةة
ٍَ زاَْيةصضاوة نةة ئةةواْيـ            نةتةضَي خةاوةٕ ثًةة و ثايةيةةنأْ ضةةْسئ تةةضَي تطيةإ يةطةة

 .(4)زةغت و ثاوةْسيإ بووْة
نةغةوة بؤ  3ثطغَيهي زيهةي ئاَيؤظ ْاؾتين نؤَةَية نةغَيهة بة زةغتة دةَعي نة ية      
َيعؤثؤتاَيا يةّ نةؽ ثَيو ٖاتبووٕ ، بةالّ دطة ية ئوض ية ٖيض ؾوَيَٓيهي زيهة ية  73

 . (5)دؤضة ْاؾتٓة ْابيٓطَيت

بةالّ ئةو طؤِضاْةي نة بة طوَيطةي ) ثازؾا (نإ ْاغطاوٕ ية طؤِضة ئاغاييةنإ قوَيرتٕ و      
ٍَ بةضاوضزنطزْي َؤضةنإ زةضزةنةوَي نةوا ئةّ طؤِضغتاْة  تةضَي ظياتطيإ تيا بووة و يةطة

َيتةوة ، ٖيض طوَاَْيو يةوةزا ْية نةوا خ.ظ ( زةطةِض 2600ثازؾايية بؤ غةضزةَي ) 
قوضباْيةنإ ْةنوشضاوٕ ، بةَيهو ٖةض خؤيإ شةٖطيإ خواضزووة ، يإ بة بَي ئاطاييةوة 
خطاوْةتة ْاو طؤِضةناْةوة ئةويـ بة َصيين خؤضانَيهي شةٖطاوي ، ِضايةني بةَٖيعيـ 

                                                 

 .42تاٖري عومسإ ، ؽ . خ ، ٍ (2)
 .229، ٍ 1يوغف َةديس ظازة : ؽ . خ ، ب (1)
 . 28 – 27نةيػوَة دةَيٌ عبسايواسس: ََيصووي نؤٕ ... ، ؽ.خ ، ٍ (1)
 . 229، ٍ 1ٖري عومسإ ، ؽ.خ ، بتا (4)
 . 229، ٍ 1يوغف َةديس ظازة ، ؽ.خ ، ب (5)
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ني وةنإ ٖيض ثامشاوةيةٖةية نةوا ئةفيؤٕ و تًياى بةناضَٖيٓطا بَي ٖةضوةٖا تةضَة زؤظضا
ناتَيو ثازؾا َطزووة َاَيبات و خعَةتهاضةناْيإ .  (2)ْيةتريؤض و يَيساْيإ ثَيوة زياض 

ِضَيوِضةمسَيهي َاتةَيٓيإ بؤ ئةجناّ زاوة وا ثَيسةضَي يةو ئاٖةْطةزا ٖةَوويإ شةٖط 
ٍَ نوؾتٓة ٖةبووة ؟! . (1)خواضز نطابٔ بؤ ِضووْهطزْةوةي  بةالّ ض بياْوويةى بؤ ئةو بة نؤَة

ئةّ ِضووزاوة ) وويي ( ثَيي واية ثازؾا و ؾاشْةنإ خؤيإ بة خوزاوةْس و دَيٓؿيين 
خوزاوةْسةنإ زةظاْي ، ِضاغتيةني ََيصوويي تطيـ ٖةية نةوا ظؤضبةي طؤِضةنإ نة 
يةغةض تاثاي ديٗاْسا زؤظضاوْةتةوة بؤ ثازؾا و غةضنطزة غةضباظيةنإ زةطةِضَيتةوة ، 

ؤَةضةنإ ظؤض بة ئاغاْي ئةو ْةضيتة ية ؾاضي ئوض الغانطاوةتةوة نة طةالْي زيهة بؤية غ
ٍَ ثؿهٓيٓةناْي               ثَيي ٖةَيػاوٕ ، ئةّ بريزؤظة غةضةتا بِطواَٖيٓةض بووة بةالّ يةطة
) وويي (زا يةى ْاططْةوة ، ضوْهة ظؤض زووضة غةضدةّ َْيصضاوةناْي طؤِضغتاْي 

و َريئ ، ٖةضوةى بريزؤظةنة ئاَاشةي ثَي نطزووة ، ضوْهة ثازؾا  _ثازؾايةتي 
ثؿهٓيٓةنإ زةضيإ خػتووة نةوا ظؤضبةي قوضباْيةنإ ئافطةت بووْة ، بةالّ 
ؾاضغتاْيةتةناْي زيهة بة ؾَيوةيةني غةضةني ظؤضبةي قوضباْيةناْيإ ية خعَةتهاض و 

 . (1)يهةنؤيًة و ثياوةنإ بووة غةضباظي وةظيط و فةضَاْبةضةناْي ز
 باسي سيَ يةم : سيشتةمي دةولَةتة شارةكان

ية غةضزةَي بٓةَاَية فةضَاِْطةواناْي سونُِطاْي ية شَيط زةغةالتي غؤَةضيةنإ      
زابووة ، بة ؾَيواظي زةوَيةتي ؾاض بووة ، نة ية ََيصووزا بةغةضزةَي سونُِطاْي ؾاضةنإ 

 (city states ْاغطاوٕ و ََيصووةنةي بؤ ْعيه ) ( 2800يا  3000ةي  ) خ .ظ
 . (4)زةطةِضَيتةوة

زةوَيةتة ؾاض ية َيعؤثؤتاَيا زا يةؾاض و ئةو ظةوياْةي زةوضوبةضي ثَيهٗاتبوو ، ٖةْسَيو      
داضيـ ضةْسئ ؾاضي زيهةي يةخؤيةوة زةططت ، زاَةظضاْسْي ؾاضيـ بة ناضيهي 

فةضَاْي خوزاوةْسة ئاييين زازةْطا ، بؤية ْةزةبوو ؾاض زضوغت بهطَيت تةْٗا بة 
                                                 

 . 44 – 43تاٖري عومسإ، ؽ.خ ، ٍ (2)
 . 28نةيػوَة دةَيٌ :ََيصووي نؤٕ ... ، ؽ.خ ، ٍ (1)
 . 44تاٖري عومسإ ، ؽ.خ ، ٍ (1)
 . 49، ٍ 2012نةيػوَة دةَيٌ :ََيصووي زَيطيين نوضز ، ضاثداْةي ِضؤشٖةالت ،ٖةويَيط ،  (4)
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، ؾَيواظي  (2)طةوضةنإ ْةبَيت ، ضوْهة ؾاض بةض ية ٖةَوو ؾتَيو َةَيبةْسي ثةضغتٓة
غياغي و بة ِضَيوةبطزْي زةوَيةت ية عَيطاقي نؤْسا ؾَيواظي زةوَيةتي ؾاض بووة ، ئةّ 

ية غياغةتة ية ظؤضبةي ؾاضغتاَْيتية نؤْةنإ ثةيِطةو نطاوة وةى ية َيػِط و يؤْإ زواتط 
ِضؤَإ ، ؾةِض و ثَيهسازاْي بةضزةواّ ية َْيوإ زةوَيةتي ؾاضةنإ غيُاي زةوَيةتة ؾاضةنإ 

ٍَ و ِضَيطاناْي  باظضطاْي بووة ، ٖؤناضي ئةو ؾةِضة بةضزةواَية ظياتط يةغةض ظةوي نؿتونا
 . (1)خؤ بةضفطاوإ نطزٕ بووة

ٓةَاَيةناْسا غةضيإ ٖةَيسا شَاضةيةني ظؤضي ؾاضة ططْطةنإ ية غةضزةَي زةضنةوتين ب     
و فطاوإ بووٕ و شَاضةي زاْيؿتواْيإ ظيازي نطز و بووْة َةَيبةْسي ططْطي شيإ ية 
غةضزةَةناْي زواتطزا ، ئةو دؤضة ؾاضاْة ؾوضةي ثتةويإ ية زةوض بوو زش بة ٖةَيُةت و 

 . (1)ؾااَلوةناْي زوشَٓإ
ٕ زةغةالتساض و بةِضَيوةبةضي ؾاضةنإ بووْة ٖةْسَي توَيصةض يةو باوةِضةزإ نة ناٖيٓةنا     

، بة ظَاْي غؤَةضي ثَييإ زةوتطا ) ئةئ ( نة ٖةضزوو زةغةاَلتي غياغي و ئايين يةشَيط 
زةغت زابووة ، ية ؾوَيَٓيو نة بةؾَيو بوو ية ثةضغتطا ثَيي زةوتطا ) ئانيياض يإ نيياض ( 

ةِضبووْي َاوة و ظؤضبووْي ناضوباضي خةَيو ناضوباضي خةَيهي ِضازةثةِضاْسٕ ، بةالّ بة تَيج
زياضة بة ٖؤناضي ظؤضبووٕ و ظيازبووْي شَاضةي زاْيؿتوإ ئةو نةغايةتية ْةيسةتواْي 
ٖةَوو بةضثطغياضي ئايين و زوْياي بططَيتة ئةغتؤ ، بؤية ٖةضزوو زةغةاَلتي ئاييين و 

ؿطا نة ثَيي غياغي يةيةى ديانطايةوة بةضثطغياضةتي غياغي بة نةغايةتيةى بةخ
زةوتطا نة ثَيي زةوتطا ) ئةْػي ( واتا وةنيًي خوزاوةْسةنإ زياضة ئةَةف َؤضنَيهي 

 . (5)، ثةضغتطاي غةضةني ؾاض ٖةض يةْاو ؾاضزا َابوو (4)ئايين ٖةض ثَيوة َابوو

                                                 

،  2014و: فةيػةٍ خةييٌ ، ضاثداْةي ِضؤشٖةالت ، ٖةويَيط ،  ئة ةز ئةَني غةييِ : ََيصووي نؤْي َيػط و عَيطام ، (2)
ٍ ،343 . 

 . 33نةيػوَة دةَيٌ :ََيصووي نؤٕ ... ، ؽ.خ ، ٍ (1)
حمُوز ؾانط : ََيصووي ؾاضغتاْيةتةنإ ، و  : َوغا حمُس عبسايط إ ، ْٗاز ددٍ سبيب اهلل ، ضاثداْةي طةْر ( 1)

 . 64، ٍ 2011، غًَيُاْي ، 
 . 34 – 33ة دةَيٌ :ََيصووي نؤٕ ... ، ؽ.خ ، ٍنةيػوَ (4)
 . 64حمُوز ؾانط : ؽ.خ ، ٍ (5)
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بةِضَيوةبطزْي زةوَيةت ية زوو زةغةاَلتي باال وةى ئةجنوَةٕ ثَيهٗاتبووٕ ئةواْيـ     
ثريإ نة ية خةَيهة بة تةَةْةناْي ؾاضةنة يإ ْوَيٓةضي خاْةوازةنإ يإ ئةجنوَةْي 

بٓةَاَيةنإ تَييسا ئةْساّ بووٕ ، نؤَةَيةنةي تط يةنةغاْي ئاغايي ٖةَوو زاْيؿتواْي 
ؾاضةنة بووٕ ، ئافطةتاْيـ يةو ئةجنوَةْة بةؾساض بووٕ ، ية بِطياضة ططْطةناْي ؾاضةنة 

زْي ٖةبوو ، ية ئةجناَي ٖةَيبصاضزْي نةغايةتيةى بةوةي ٖةَوو ئةْساََيو َايف قػةنط
خةغًَةتي غةضنطزايةتي تَيسا بةزي نطابا زةنطا بةغةضنطزة بة ؾَيوةيةني ناتي بةالّ بة 
تَيجةِضبووْي َاوة ئةَة بوو بة َرياتططي واتا ) ثؿتاو ثؿت ( ئاضةظوو و خؤؾةويػيت بؤ 

 . (2)ئةّ ثًة وثاية بؤ خؤي قؤضر بهات زةغةاَلت واي يَيهطز يةغةضزةَةناْي زاٖاتوو
ظؤضبةي ؾاضة طةوضةنإ زةنةوتٓة نةْاضي ِضووباض يإ ْعيو ِضووباضةناْةوة ، بةٖؤي   

طؤِضاْي ِضَيِطةوي ِضووباضةنةوة يإ ظيازبووْي ؾؤضةنات يإ ٖةَيُةتي وَيطاْهةضةوة 
ٍَ زةنطإ ، غةباضةت بة ِضووبةضي ؾاضةنإ و ظةويةناْي إ شَاضةي ؾاضةنإ ضؤ

زاْيؿتواْيإ ِضاي دياواظ ٖةية غةختة شَاضةيةني وضز و زضوغتُإ ثَيبَيت ، زةنطَيت 
ٍَ ؾاضة بطونةناْي ئَيػتاي عَيطام زا بةضاوضزيإ بهةئ  . (1)بطوجنَيت يةطة

زةتواْني بًََيني غيػتةَي زةوَيةتة ؾاض يةنَيهة ية زاَٖيٓاْة غةضةنيةناْي      
خ.ظ ( زاَةظضاوٕ ،  3000ؾاضةنإ ية غؤَةضزا نةََيو بةض ية )  يةنةَني ، غؤَةضيةنإ

يةواْةية يةنةَني ؾاض ئةضيسؤ بَيت نة ئةو نات زةنةوتة نةْاضةناْي نةْساوي فاضغةوة ، 
غؤَةضيةنإ باوةِضيإ وابووة ئةّ ؾاضة يةنةَني َةَيبةْسي خويكاْسٕ و يةنةَني ْيؿتُإ 

ية زَيي زةضياوة بةزي ٖاتووة ، بةّ ثَيية ئةضيسؤ  بوو نة ية غةضةتاي زضوغتبووْي ديٗإ
ْيؿتُاْي يةنةَني فةضَاِْطةوا و ٖةضوةٖا يةنةَني بةضٖةّ و ٖوْةضة ؾاضغتاْييةناْيـ 

 . (1)بووة

 
 

                                                 

 . 34نةيػوَة دةَيٌ :ََيصووي نؤٕ ... ، ؽ.خ ، ٍ (2)
 . 64حمُوز ؾانط ، ؽ.خ ، ٍ (1)
 – 24ٍزإ ْاضزؤ : ئيُجِطاتؤضيةتي ئاؾوض ، و : فةضٖاز ععيع خؤؾٓاو ، ضاثداْةي وةظاضةتي ِضؤؾةْبريي ، ٖةويَيط ،  (1)

25 . 
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 باسي ضوارةم : سةردةمي بهةمالَة سؤمةريةكان 
 بٓةَاَيةي ئوضي يةنةّ _أ 

ؤشئاواي ْاغطيية غةض بة ثاضَيعطاي ؾاضي ئوض ثامشاوةنةي ئَيػتا زةنةوَيتة بةؾي ِض     
ظي قاض يةغةضزةَي بٓةَاَيةنإ بةتايبةتي يةغةضزةَي بٓةَاَيةي غَييةّ زا ْاوي ئةو 

، بةْاوباْطرتئ ثاؾاناْي ئةّ (2)بٓةَاَيةية ِضاغتةوخؤ زواي بٓةَاَيةي ) وةضنا ( ٖاتووة
ةو بٓةَاَيةيةية ية ييػيت ، ثاؾا َيػاْجيسا زاََيعضَيٓةضي ئ (1) بٓةَاَيةية ) َيػاْجيسا (

ٍَ بؤ فةضَاِْطةواي زاْطاوة ، ية زواي  80ثاؾاياْي غؤَةضي ْاوي ٖاتووة َاوةي )  (غا
ئةو نوِضةنةي بةْاوي ) ئاْجيسا (زةغةاَلتي غياغي وةضططتووة ْاوي ية ييػيت ثاؾانإ 

ٍَ باوني َيػاْجيسا تؤَاض نطاب َي ٖةضوةٖا ْةٖاتووة يةواْةية ْاو و َاوةي زةغةاَلتي يةطة
ِضوويساوة ، بةالّ َيػاْجيسا (1) َيػاْجيسا و ثاؾاي نيـ ) ئانا ( ؾةِض ية َْيوإ

تواْيويةتي زةغةاَلتي زةوَيةتةنةي بةضفطاوإ بهات ْاظْاوي ثاؾاي نيـ بؤ خؤي 
 . (4)بةناضبَٗييَن ئةَةف ية َؤضَيهي يوويةيي ئةو ثاؾاية زؤظضاوةتةوة

ئاْجيسا (ي نوِضي ثةضغتطايةني طةوضةيإ ية ) تٌ ايعبيس ( ثاؾا َيػاْجيسا خؤي و )      
، ِضوطةي ئةو ثةضغتطاية ِضاظَيٓطابوويةوة بة ِضيعنطزْي  (5)بؤ خوزاوةْس ْٓدطغاى بٓيات ْا

ئاشةالٕ ْةخؿَيٓطا بوو بة غةزةف ، يإ بةضزي نًؼ ية زةضطاي غةضةني ضووْة 
 . (6)شووضةوةي غتوَْيو ٖةبوو بة ؾَيوةي ضني و َاضني

طؤِضيإ ؾاٖاْة  16طؤِض بووة  2500ية ؾاضي ئوض طؤِضغتاَْيهي ؾاٖاْة زؤظضاوةتةوة      
بووة ، يةو طؤِضاْة ثاؾا تيايسا َْيصضاوة ية طةَييإ نةْيعةى و خعَةتهاض َْيصضاوة ، ططْطرتئ 

ٍَ نؤَةَيَي ثامشاوةي زةطُةٕ ية ظَيِط و ظيو  طؤِض يإ طؤِضغتإ ؾاشٕ ) ؾةبعاز (ة ، يةطة

                                                 

 . 36نةيػوَة دةَيٌ :ََيصووي نؤٕ ... ، ؽ.خ ، ٍ (2)
 . 307عبساخلايس قابط ، ؽ.خ ، ٍ (1)
خ.ظ ( فةضَاِْطةواي  2650) ئانا ( : ثاؾا ئانا زوا ثاؾاي بٓةَاَيةي نيـ يةنةّ بووة نة ية زةوضوبةضي غاَيي ) (1)

 ةي ئوضوى زشايةتي زةنطز .نطزووة ٖةَإ ثازؾاية نة طًطاَيـ ثازؾاي ثَيٓذةَي بٓةَاَي
  . 37- 36نةيػوَة دةَيٌ :ََيصووي نؤٕ ... ، ؽ.خ ، ٍ (4)
 . 307عبساخلايس قابط ، ؽ.خ ، ٍ (5)
يف.يف37،يفصيف2:83فزجيفبصنةيفجقيف;يفكيوسيفاملتخفيفارعزااليف،يفبغ اديف،يف( 6)
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بٓةَاَية  11، ٖيًََهاضي ثازؾا غؤَةضيةنإ باؽ يةوة زةنات   (2)ٖةضوةنو ثَيؿرت باغهطا
فةضَاِْطةواييإ (1)زاَةظضاْسْي زةوَيةتي ) ئةنةزي (زواي بٓةَاَيةي ئوضي يةنةّ تا 

 . (1)نطزووة
) بايويو (  ية نؤتايي فةضَاِْطةوايي ئةّ بٓةَاَيةية واتا ية ناتي ) ايًويو ( و نوِضةنةي     

اَيةي عيدَية ٖةضوةٖا بٓةَاَيةناْي تط نَيؿةيإ ٖةبوو يةغةض زةغةالت ، يةّ ناتةزا بٓةَ
زةضنةوتٔ و زةغيت ططت بةغةض ظةوي و ظاض ية بةؾي ِضؤشٖةالت يةّ  (4)ية ؾاضي ) ئاوإ (

ٖةضوةٖا ةغةض فوضات زةضنةوتًٓة ) تٌ احلطيطي ( ي (5)بٓةَاَيةي ) َاضي ( ناتةزا ية ووالت
غةضبةخؤيي خؤي وةضططت ٖةضوةٖا ثاؾاي يةطةف تواْي ظياتط (6)ؾاضي ) نيـ (

ؾاضةناْي باؾوض ئاظاز بهات و ية َْيواْيإ ئوض ٖةضوةٖا بيًهَييَن بةو غوَيتاْةي نة ية 
 . (7)زواي زَيت

يفبٓةَاَيةي يةطةؾي يةنةّ  _ب

ةمماضة و ْاغِطيية ، ْاوي ية ئةّ زةوَيةتة زةنةوَيتة ْاوضةي دةِضِضاف ية َْيوإ ع     
ْةٖاتووة ئةَةف بةٖؤي ئةوةي نة ثةضغتطاي خوزاوةْس      ييػيت ثاؾاياْي غؤَةضي 

) ئةًْيٌ ( زاْي ثياْةَٖيٓاوة ، زياضة ئيعرتاف نطزْي ثةضغتطا َةضز بووة بؤ ٖةض 
ِطؤزا بة ، يةّ غةضزةَةزا سونُِطاْي ية ؾاضي يةطةف زا نطاوة نة ية ئةَ(8) زةوَيةتَيهي ؾاض

                                                 

يف. 37نةيػوَة دةَيٌ :ََيصووي نؤٕ ... ، ؽ.خ ، ٍ (2)
يطةي عةضةبيني ، ية ٖةظاضةي ثَيـ ظايني نؤضيإ نطزووة بؤ عَيطام و غوضيا ئةنةزيةنإ : يكَيهي ٖؤظاْي دةظ( 1)

فًػتني بة ٖؤي خطاثي باضي ئابوضي و ووؾهة غاَيييةوة ، غاضطؤت زةوَيةتي يةنططتووي ئةنةزي ئيُجطاتؤضي 
 ئةنةزي ثَيهَٗيٓا .

 . 48حمُوز ؾانط ، ؽ.خ ، ٍ( 1)
ةوة زةنطَيت نة زةغةاَلتي غياغي ية ؾاضي ئوض بؤ بٓةَاَيةي ) ئاواْي ( ية ْوغطاوةيةني غؤَةضي ئاَاشة ب: ئاوإ ( 4)

 ئيػدَي طواظضاوةتةوة ئةَةف زياضة بة ٖؤي َٖيطف ئيػدَيةنإ بؤ غةض ؾاضي ) ئوض ( بووة .
ٌَ ، يةغةض يَيواضةناْي ِضووباضي فوضات ية واَلتي غوضياي ئةَِطؤماري : ( 5) و  ئةو ؾاضة نةوتؤتة باؾوضي ؾاضي َوغ

 ثامشاوةناْي زةوتطَيت ) تٌ سةضيطي ( .ْعيو غٓووضي عَيطام . ئَيػتا 
نيـ : زةضنةوتين يةنةّ زةوَيةتة ؾاض زواي الفاوةنة ، زةغةاَلتي فةضَاِْطةواياْي نيـ بووة . يةو ؾاضةزا ظياتط ية ( 6)

 ية بيػت ثاؾا فةضَاِْطةواييإ نطزووة .
 . 26فطز بكُةدي ، ّ.ؽ ، ص( 7)
 . 38دةَيٌ :ََيصووي نؤٕ ... ، ؽ.خ ، ٍنةيػوَة ( 8)
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ٍَ سونُِطاْيإ  165ثاؾا بووة بؤ َاوةي  10شَاضةي ثاؾاناْي  ،(2)بة ) تًو ( ْاغطاوة  غا
، ية زواي خؤيإ ٖةواَيي ظؤضيإ ية (1)(خ.ظ 2355 – 2520نطزووة ية َْيوإ غاالْي ) 

 . (1)باضةي ئاوةزاْي و دةْط و زةقي ََيصووياْةوة بة دَيَٗيؿتووة

ضي )دطؽ و ْيٓا ( يةشَيط فةضَاِْطةوايي ثاؾاياْي ئةو زةوَيةتة يةو ناتةزا ٖةضزوو ؾا     
 – 2700ؾاضةزا بووٕ و يةطةف ثايتةختيإ بووة ، ئةو ْاوضةية ية َْيوإ غاالْي ) 

 . (4)(خ.ظ يةو ثةِضي ئاوةزاْي زابووة 2400

ٓةضي ، ئوضْاْؿة زاَةظضَي(5)ٖةضوةٖا ؾاضي ) ئؤضونوى ( واتا ؾاضي ثريؤظ بةو ؾاضة وتطاوة
(خ.ظ سونُِطاْي نطزووة ، ثازؾا  2490 – 2520ئةّ بٓةَاَيةية نة ية زةوضوبةضي ) 

ئؤضْاْؿة بايةخي بة ئاوةزاْهطزْةوةي ؾاضي يةطةف زاوة و ٖةضوةٖا ثةضغتطاناْي 
ٍَ زةوَيةتة ؾاضي ئوض ية ؾةِض  ،(6)ْؤشةٕ نطزؤتةوة بة زضَيصايي فةضَاِْطةواييةنةي يةطة

ضْاْؿة نوِضةنةي بةْاوي ) ئانوضطاٍ ( زةغةالتي ططتة زةغت ، ية زواي ئؤ(7)زابووة
ٍَ باوني ْةبَي ، يةزواي  ظاْياضي ظؤضي يةغةض ْي ية ئةّ ثاؾاية تةْيا ضةْس وَيٓةيةى يةطة

 . (8))ئانوضطاٍ ( نوِضةنةي ئاياْتِ زَيتة غةض زةغةالت

اَلتي بةغةض ية غةضزةَي ) ئاياْتِ ( يةطةف طةيؿتبووة تطؤثهي ََيصووي زةغة     
، ية غةضزةَي فةضَاِْطةواييةنةيسا بة َةبةغيت (9)ٖةَوو ؾاضةناْي غؤَةض زا ٖةبووة

ِضاونطزٕ بةضةو ْاوضةناْي بانووض ٖاتووة ، يةغةض قةاَليةني طةوضة ؾاضي ) ئةضبائيًؤ ( 

                                                 

 . 308عبساخلايس قابط ، ؽ.خ ، ٍ (2)
 .  26فطز بكُةدي ، ّ.ؽ ، ص (1)
 . 308عبساخلايس قابط ، ؽ.خ ، ٍ (1)
 . 22، ٍ 2013عوَةض ئيػُاعيٌ َاضف : تؤَاضةناْي ََيصوو ، ضاثداْةي بيٓايي ، غًَيُاْي ،  (4)
 . 38. ، ؽ.خ ، ٍنةيػوَة دةَيٌ :ََيصووي نؤٕ .. (5)
 . 308عبساخلايس قابط ، ؽ.خ ، ٍ (6)
 . 22، ٍ ؽ.خعوَةض ئيػُاعيٌ َاضف :  (7)
 . 38نةيػوَة دةَيٌ :ََيصووي نؤٕ ... ، ؽ.خ ، ٍ (8)
 . 219، ٍ 1يوغف َةديس ، ؽ.خ ، ب (9)
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ٖةويَيطي ئَيػتاي بيٓيوة ، ٖةضبؤية ية تؤَاضةناْي خؤيسا بة ) غووباضتؤييةنإ ( ئاَاشةي 
 . (2)ة زاْيؿتواْي ئةو ؾاضة نطزووةب

ئاياْتِ خاوةْي َيًي غةضنةوتين بةْاوباْطة نة ية َؤظةخاْةي يؤظةض ية ثاضيؼ      
، يةنةّ ؾةِضي َْيوإ (1)ثاضَيعضاوة باؽ ية غةضنةوتين خؤي زةنات بةغةض ) ئؤَا (زا

و ناتةزا ؾاضةناْي يةطةف و ئؤَا ية ناتي فةضَاِْطةوايي ئةو ثازؾايةزا بووة ، ية
زاْيؿتواْي ٖةضزوو ؾاضةنة يةغةض خاوةْساضَييت دؤطةيةني ئاوزَيطي نة غٓووضي 
ظةويية نؿتوناَييةناْي ٖةضزوو الي يةيةى ديانطزؤتةوة ْانؤني نةوتؤتة َْيواْياْةوة ، 

 . (1)زواي ؾةِضَيهي خوَيٓاوي غةضةجناّ ئاياْتِ بةغةض ثاؾاي ئؤَازا غةضنةوتووة

(خ.ظ ، فةضَاِْطةوايي نطزووة تواْي  2400 – 2430هي غاالْي ) ئٓتيُٓا ية ْعي     
         (4)خي ثازؾاي ؾاضي ) ئةزب (غوثاي ئؤَا ية ؾاضي يةطةف زةضثةِضَييَن ، ٖاوضةض

 . (5)) يوطاٍ ئُٓيٓسو ( بووة

زوا ثازؾاي بٓةَاَيةي يةطةؾي يةنةّ ) ئؤضناديٓا ( بووة ية ضيين ثياواْي ثةضغتطا      
، ئؤضناديٓا ْاغطاو (6)ية ِضَيطةي نوزةتاي غةضباظي زةغةاَلتؼ غياغي وةضططتووة بووة ،

خ.ظ ( سونُِطاْي نطزووة ،  2355ْاغطاو بوو بة ضانةناض ، ية زةوضوبةضي غاَيي ) 
نةغَيهي ضانػاظ بووة  ،(7)غيػتةَي بادي ِضَيهدػنت و زةغيت ية خطاثةناضإ وةؾاْس

ووضي و نؤَةاَليةتي ، ويػيت غٓوضَيو بؤ ٖةوَيي زاوة ضانػاظي بهات ية ِضووي ئاب

                                                 

 . 22عوَةض ئيػُاعيٌ ، ؽ.خ ، ٍ (2)
 . 308عبساخلايس قابط ، ؽ.خ ، ٍ (1)
 . 22يٌ ، ؽ.خ ، ٍعوَةض ئيػُاع (1)
 ئةزةب : نةالوةناْي ئةو ؾاضة غؤَةضييةنإ ئَيػتا ثَيي زةوتطَيت ) تٌ بػُاية ( و نةوتؤتة باؾوضي عَيطاقةوة . (4)
 . 308عبساخلايس قابط ، ؽ.خ ، ٍ (5)
 . 38نةيػوَة دةَيٌ :ََيصووي نؤٕ ... ، ؽ.خ ، ٍ (6)
 . 308عبساخلايس قابط ، ؽ.خ ، ٍ (7)
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ٍَ بةضزةواّ بووة زواتط  8زةغةاَلتي نآٖةناْي ثةضغتطا زابيَن ، بةالّ تةْٗا بؤ َاوةي  غا
 . (2)بة زةغيت يؤطاٍ ظانيعي ثازؾاي زةوَيةتي ئؤَا طريا و نوشضا

 بٓةَاَيةي ئؤَا _ز
(نِ ية  80، ؾاضي ئؤَا ) (1)نإيةنَيهة ية ؾاضة ئاوةزإ و بةْاوباْطةناْي غؤَةضية     

بانوضي ؾاضي ططغؤية ، ْاوي ية ييػيت ثاؾاياْي غؤَةضي ْةٖاتووة ، يؤطاٍ ظانيعي 
يةنَيو بووة ية ثاؾا بةْاوباْطةناْي ية بٓةَاَيةيةني ضيين نآٖةناْي ثةضغتطا بووة بؤ 

ٍَ فةضَاِْطةوايي نطزووة 25َاوةي  ؾي نطزة غةض ، ية ناتي فةضَاِْطةواييةنةي َٖيط(1)غا
ضةْس ؾاضَيهي تط تواْي ضةْس ؾاضَيهي باؾووض يةنبدات و بيداتة شَيط فةضَاِْطةوايي 

 . (4)خؤي ية نؤتايي زا
يؤطاٍ ظانيعي يةؾهط نَيؿي نطزة غةض يةطةف و زاطريي نطز و يةْاوي بطز ، بةّ ؾَيوةية 

ةض تواْي تؤَيةي زوو غةزةي ؾهػيت خؤيإ بهاتةوة ، ثاؾإ زةغيت ططت بةغ
 . (5)ْاوضةناْي زيهةي غؤَةضزا وا زياضة غةضنةوتٓيؿي بةزةغت َٖيٓاوة

، (6)ضةْسئ دةْطي ئةجناّ زاوة ْاغطاو بووة بةوةي ية تانتيهي دةْطي ؾاضةظا بووة
خ.ظ بة ظةبطي مشؿَيط ئيُجِطاتؤضيةتيةنةي ( 2347 – 2371يؤطاٍ ظانيعي ْعيهةي ) 

ٍَ ئةوةؾسا ؾةِضة فطاواخنواظيةناْي يةضاو ؾةِضة ْاوخؤيية  خؤي بةضفطاوإ نطز يةطة
بةضزةواَة خِطططةوةنإ ، نة غؤَةضيةنإ زةبووْة َْيطريي ، خطاثةناضي بؤ والت نةَرت 

 . (7)بوو

                                                 

 . 38دةَيٌ :ََيصووي نؤٕ ... ، ؽ.خ ، ٍنةيػوَة  (2)
 . 23عوَةض ئيػُاعيٌ ، ؽ.خ ، ٍ (1)
 . 38نةيػوَة دةَيٌ :ََيصووي نؤٕ ... ، ؽ.خ ، ٍ (1)
يف243،يفصيفصيفيف2:91يفوارضومز وٌيفداريفارزعي يفرنيغزيف،يفبغ اديف،يفطترةيفوادييفارزافي  ًيفبنييفارضتمينيامح يفصوصةيف;يفح (4)

 .يف244يف–يف243
 . 222، ٍ 1يوغف َةديس ، ؽ.خ ، ب (5)
 . 308عبساخلايس قابط ، ؽ.خ ، ٍ (6)
 .106، ٍ 2010، : زَيؿاز َػتةفا وةغاْي، ضاثداْةي ِضؤشٖةالت، ٖةويَيطْؤيس تؤيٓيب : ََيصووي َطؤظايةتي، وئةض (7)
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يؤطاٍ ظانيعي بةْاوباْطرتئ فةضَاِْطةواي زةوَيةتة ؾاضي ئؤَا بوو ، ئةو ثاؾاية بة      
ٍَ 25بة زضَيصايي )، ضوْهة َيهي ظؤضزاض و ضةوغَيٓةض ْاغطاوةثياو (غا

فةضَاِْطةواييةتيةنةي غةضطةضَي ؾةِض و زاطريناضي بووة ، ظؤضبةي غةضضاوة 
بؤغةض زةوَيةتة  (2)ََيصووييةنإ َٖيطف و ثةالَاضةناْي زواتطي ) غةضدؤْي ئةنةزي (

ئةّ (1)ؾاضةنإ زةطَيِطْةوة بؤ ئةو ظوَيِ و ظؤضيية بَي غٓووضةي ثاؾا يؤطاٍ ظانيعي
بة َطزْي ) يؤطاٍ ظانيعي (  ، (1)وزةغيت غةضدؤْي ئةنةزي يةْاو ضو ثازؾاية بة

 . (4)غةضدؤْي ئةنةزي تواْي ئةو زةغةالتة تَيو بؿهَيَٓيت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ٍَ زةغةاَلتساض بووة . 55يإ  54َيةي ئةنةزي ية بؤ َاوةي غةضدؤْي ئةنةزي : زاَةظضَيٓةضي بٓةَا (2)  غا
 .24-23عوَةض ئيػُاعيٌ ، ؽ.خ ، ٍ ٍ (1)
 . 39نةيػوَة دةَيٌ :ََيصووي نؤٕ ... ، ؽ.خ ، ٍ (1)
 . 224،ٍ 1يوغف َةديس ، ؽ.خ ، ب (4)
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 تةوةري دووةم : ضةند اليةنيَكي ئابوري سؤمةريةكان
ٍَباغي يةنةّ :   نؿتونا

ٍَ بٓطيٓة ٖةضوةى ئاؾهطاية      طاي غياغي ضَيو وثَيو و ٓياتٓاْي نؤَةَيي بنؿتونا
بٓةَاي ئابوضي ية نؤَةَيطاي َيعؤثؤتاَيا بة زضَيصايي ،(2)َةزةْيةت و خاوةٕ ؾاضغتاْيةتة

، ية زواي ْيؿتةدَي بووْي زاْيؿتوإ ية (1)ية بواضي ئابوضي زابووة ََيصوو بة ثًةي يةنةّ
ٍَ نطزٕ يةّ ٖةضَيُاْةزا بة  ثًة يةى ثؿيت بة بةؾي باؾوض و ْاوةِضاغيت عَيطام، نؿتونا

 .(1)ئاوةزاْي زةغيت زةبةغت، ئةَةف بةٖؤي نةَي ضَيصةي باضإ باضئ بووة
غؤَةضيةنإ نؿتوناَييإ تَيسا زةنطز ية ئةجناَي الفاوي  ثيتةي نةظةوي ية بةئةو      

و الفاوة غووز و تسا ئةغاالْةي زوو ضووباضي زجيًة و فوضاتةوة بووة، ية ٖةَإ نا
يإ زةبطزة بةض َةضيةنإ ثةْا، بؤ زووضخػتٓةوة ية ظياْةنإ، غؤظياْيؿى ٖةبووة

تةنةياْسا تاوةنو ئاوى ضووباضةنة صى وثاْى ية والطى بة زضَيى ئاوزَيزضوغت نطزْى نةْاَي
صووةنةى ََيني، ئةو غيػتةَة ئاوزَيطية ثتةوة ؿوةى ضابهَييَيوةيةنى غةالَةتياْة بة ؾَي

ٍَ بةض ية ظايني زةطة 4000بؤ  زةْطَيت ية تةوة نة بة َةظْرتئ ناضى زضوغتهطزْى زاَيِضغا
 .(4)ؾاضغتاْيةتى غؤَةضى زا

غةباضةت بةضاْسْة نؿتوناَييةنإ ئةوا زاْةويًََة بة ططْطرتيٓيإ زَيت و ية ثَيـ      
ّ ئةو نات بطْر ْاغطاو بة زوايسا طةمنة ؾاَى زَيت بةال ٖةَوياْةوة طةمن و دؤ زَيت،

، زاض خوضَا نة غووزَيهى ظؤضيإ يَي (5)اخةنإ زضةختى زاض خوضَا بووْٕةبوو، ظؤضبةى ب
 .(6)بؤ َةبةغتى دياواظ بةناضيإ َٖيٓاوة وةى غطنة زؤؾاو ؾةضاب و ؾتى تطوةضططتووة 

                                                 

 .125قابط، ؽ.خ، ٍ اخلايسعبس (2)
 .372، 3ٍيوغف َةديس ظازة، ؽ.خ، ب (1)
 .40نةيػوَة دةَيٌ، ََيصووي نؤٕ ...، ؽ.خ، ٍ (1)
 .136-125ٍٍ عبساخلايس قابط، ؽ.خ،  (4)
 .61ٍحمُوز ؾانط ، ؽ.خ ، (5)
 .41دةَيٌ، ََيصووي نؤٕ ...، ؽ.خ، ٍنةيػوَة  (6)



 

                                         
18 

 

ٍَ تا  ، ية ِضاغتيسا (2)تٓاْةناْى َطؤظايةتى زازةْطَيؤف بة ططْطرتئ زاَٖيئةَِطنؿتونا
ٍَ نطزٕغؤَةضى بطينؤَةَيطةى ؾاضغتاْى   . (1)تى بوو ية نؿتونا

فةضَاِْطةوانإ ططْطيةنى ظؤضيإ زاوة بة زاَةظضاْسْى ثِطؤشةى ئاوزَيطى و ئةوةيإ بة      
و ئةضنة ةئةضنى يةنةّ و بةض ثطغياضَيتى خؤيإ زةظاْى ؾاْاظيإ زةنطز بة ئةجناَساْى ئ

ْسْى ثِطؤشةى بةَيهو ضةْسئ غاَييإ تةضخإ زةنطز بؤ ناضى تايبةت بة زاَةظضا
ٍَ نطزٕ ية عَيِطاقى نؤٕ ، (1)ئاوزَيطى بَي نَيؿة ْةبووة بةَيهو نؤَةَيَي نَيؿةى نؿتونا

ٍَ ٕ ططْطرت غوَيطى )ا ًًوسة( تا ِضازٖةَووياٖةبووة ية  ةيةى تواْيوياْة بة غةضى زا ظا
 .(4)بٔ

ئاَطاظاْةى زا يةالى غؤَةضى و ْةتةوةناْى تطى ْاوضةنة ئةو ٖةضوةى يةو غةضزةَاْة     
ةجنةِضو ... ٖتس ( ئةو بؤ َةبةغتى نؿتوناَيى بةناضٖاتووة نة بطيتى بووة ية )زاؽ ، د

، غةضباضى ئةوةى نة طا و ئاشةَيى اغٔ و ئةويرتى ية ثاضضة زاض بووةبةؾَيهٔ ية ئ ئاَطاظاْة
شةَيى بةتايبةتى ية ناتى نَيَدْسا ئا ،ٓاوةتطيإ ية ناضو باضة نؿتوناَييةناْسا بةناض َٖي

ٍَ ية الي غؤَةضيةنإ ظياتطئةّ با، يإ بةناض َٖيٓاوة)طا( بة زى  يةر ثَيساْةى نؿتونا
، ٖةضوةى ية زةقةناْسا ٖاتووة شْاْيـ ي زضاوغَيى ٖاوضةضخٔزةنطَيت  وةى ية الى طةالْ

ٍَ ثياواْسا بة ٍَ ئةوةْسة ططْط بووة ية ؾساضى بواضى نؿتوناَييإ نطزووة، يةطة نؿتونا
 .(5)نى نؿتوناَيى طةِضاْسؤتةوةاْطيإ بؤ ضااليةنإ نة ْاوى ٖةْسَيو َالى غؤَةض

سا زةنطز ية ئةجناَى الفاوى ثيتةى نة غؤَةضيةنإ نؿتوناَييإ تَيئةو ظةوية بة      
، نة خانى غؤَةض نةوتبووة َْيوإ ئةّ زوو ِضووباضى زجيًة و فوِضاتةوة بووةْةى زوو غاال

 . (6)زا ئةو الفاوة غووز و ظياْيؿى ٖةبووة ِضووباضةوة ، ية ٖةَإ نات

                                                 

 .69ئةضْؤَيس تؤيٓيب، ؽ.خ، ٍ (2)
 .7:،يفص3124ٍتعهيفعب املوصوى،يفموصوعةيفاحلطترا يفار  مية،يفداريفاملكتبة،يفيف(1)
 .59حمُوز ؾانط، ؽ.خ، ٍ (1)
 .41نةيػوَة دةَيٌ، ََيصووي نؤٕ ...، ؽ.خ، ٍ (4)
  .132-130عبساخلايس قابط، ؽ.خ، ٍ ٍ (5)
يف.55،يفص3115عب اروٍتبيفمحُيفرعي ،يفحطترةيفوادييفراف  ً،يفداريفامل ىيفرنيغز،يفدمغق،يف (6)
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سا، ئةو ئاَطاظةى ناضى ٓاَْيهَيهى زاَٖيٓةض و بة غةييكة بووٕ ية زاَٖيةغؤَةضيةنإ خ
، (2)طة ية يةى ناتسإًَ و تؤ نطزْى نَياتط و ئاغاْرت نطز ئةويـ بة نيَدنؿتوناَيى خَيط

ٍَ نطزْسا زوو ضاضى ططفتى ئةويـ ئةو طةوضة زةبووْةوة،  غؤَةضيةنإ ية بواضى نؿتونا
ْس نة ْةتةوةى غؤَةضى يَيسةشيا، ؾووضى َيعؤثؤتاَيا ثَيوةى زةْاالنة با ونةَى باضاْة بو

ؿتوناَييةناْى ْةزةنطز، ية اليةني تط بةضظى ثًةى ئةو باضاْة بةؾى ئاوزاْى ظةوية ن
ْى ئةّ باضو زا زةبووة ٖؤى وؾو بوْةوةى ظةويةنإ، بؤ ضاضةغةضنطزطةضَا يةو ْاوضاْة

 . (1)ئاوزَيطى زةبووةوةزؤخة ِضووبةِضووى ؾَيواظى 
تى ثةضغتطا ط زةغةالبةؾى ظؤضى ظةويةنإ َوَيهى ثةضغتطا بووة، ئةو ظةويةى ية شَي     

 و ناٖيٓةنإ بةّ دؤضة ثَؤَيَئ نطابوو وةى :
ثةضغتطا تؤو نةٍ ظةوي خوزاوةْس، تايبةت بووة بة خوزاوةْسى غةضةنى ؾاضةنة  -1

ثةٍ و ثَيساويػيت نؿتوناَيي بؤ ئاَازة زةنطزٕ، بةالّ زاْيؿتواْي ؾاضةنة و
 ثَيويػت بوو يةغةضيإ يةو ظةويياْة ناض بهةٕ.

ظةوي ثةضغتطا، ظةويةنإ بؤ ضةْس يةنةيةني نؿتوناَيي زابةف نطابوو،  -2
ئةواْيـ زةبةخؿطا بةو دوتياضاْةي نة غةض بة ثةضغتطا بووٕ بةضٖةَةنةؾي بؤ 

 و.خؤيإ بو

بةؾَيهي َوَيهي ثةضغتطا زةزضا بة دوتياضإ، بةالّ زةبواية سةفت يةى يإ ٖةؾت  -3
 يةى بسةٕ بة ثةضغتطا.

ٍَ ظةوي ثةضغتطا و ناٖيٓةنإ بةؾَيهي تط ية  ظةوية نؿتوناَييةنإ يةشَيط زةغةالتي ية ثا
 .(1)زةضةبةطةنإ و خاْةزاْةنإ و زةوَيةَةْساْي ؾاض بووٕ

 اْيباظضطباغي زووةّ : 
وةى ضؤٕ بؤ بواضةناْي تطي ئابوضي، ثؿت زةبةغرتَي بة زةقة ْوغطاو و نةضةغتة      

وةى بةَيطةيةى بة ٖةَإ ؾَيوة بؤ اليةْي باظضطاْيـ، بة طةِضاْةوة بؤ ئةو  ؾوَيٓةواضيةنإ
                                                 

، 2011، ضاثداْةي ئاضاؽ، ٖةويَيط، 11ضَيوض ْاَيل، َيعؤثؤتاَيا يةنةّ ؾاضغتاْيةتي نؤٕ، طؤظاضي واتة، ش  (2)
ٍ373. 

 .132-131عبساخلايس، ؽ.خ، ٍ ٍ (1)
 .41-40نةيػوَة دةَيٌ، ََيصووي نؤٕ ...، ؽ.خ، ٍ (1)
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بةَيطاْة زةضنةوتووة ية ْةتةوة زَيطيٓةناْي زؤَيي زوو ضووباضةنةزا ثةيوةْسي باظضطاْيإ 
ٍَ ٖةْسَيو ية ْةتةوةناْي زضاوغَييإ ٖةتا زووضيـ ٖةبووة، ئةو ثةيوةْسيية  يةطة

باظضطاْياْة بةضزةواّ بووة ئةطةضضي داضي وا ٖةبووة بةٖؤي نةوتٓةوةي دةْط ية 
 .(2)َْيواْياْسا بؤ َاوةيةى وةغتاوة

 بؤ زضوغت نطزْي ثَيساويػتيةناْيإ بةتايبةتيبةٖؤي ْةبووْي نةضةغتةي بٓةِضةتي      
ناْعانإ وةى َؼ و ظَيط و بةضزي بة ْطر و ططإ بةٖا ية زةضةوةيإ زةَٖيٓا ئةَةف 

، بةؾَيوةيةني طؿيت زوو دؤض (1)فانتةضي غةضةني غةضٖةَيساْي باظضطاْي زةضةني بووة
َاَةَيةي باظضطاْي يةاليةٕ باظضطاْة َيعؤثؤتاَيةناْةوة ئةجناّ زةزضا، باظضطاْي زةضةني 

ٍَ غةض ظةَيٓة  ٍَ ؾاضةناْسا، باظضطاْي زةضةني يةطة زووضنإ، و باظضطاْي ْاوخؤيي يةطة
 .(1)ططْطي ظياتطي ٖةبوو

ٍَ ْةتةوةناْي ضؤشٖةاَلتي ْعيهسا ئةو ثةيوةْسيية باظضطاْية ٖةبووة       يةغةضةتازا يةطة
ٍَ طةالْي ئَيطإ و ئاغياي بطووى و نةْاضاوةناْي زةضياي بةضظ و  زواي ئةوة ئيٓذا يةطة

فريعةوْي ضةْس ؾةيطين زيهةزا، ئةو نةضةغتاْةي نة ظياتط طةالْي َيعؤثؤتاَيا  َيػِطي
ية والتة ديادياناْي تطةوة ية ضَيي باظضطاْيةوة َٖيٓاويٓة بةظؤضي بطيتني ية بةضزي 
ٍَ و  ٖةَةدؤض، عاز، ناْعاي َؼ، تةختةي تايبةت بؤ زضوغت نطزْي نةٍ وثةيي ْاوَا

ٖةضوةٖا بؤٕ و خبوض و ٖةْسَيو نةضةغتةي  بُٓيطي نؤؾهةنإ و ثةضغتطانإ،
 .(4)زيهةف

باظضطاْي زةضةني و ثَيويػيت زَيٓيانطزْي ضَيطةي ثةيوةْسييإ يةنَيو بوو يةو ٖؤناضة      
غةضةنياْةي نة بووْةتة ٖؤي ٖةَيطريغاْي ؾةِض و ْانؤنيةناْي َْيوإ زةوَيةتة ؾاضة 

زةغتططتٔ ي يةى ثاضضة بؤ ظآَهطزْي غؤَةضيةنإ و ئاضاغتة طريي طؿيت بةضةو زةوَيةت
 .(5)بةغةض ضَيطاوباْةنإ و ضاَٖيٓاْي ئةو نةضةغتة خاواْةي نة واَلت ثَيويػيت ثَيياْة

                                                 

 .136عبساخلايس قابط، ؽ.خ، ٍ (2)
 .41-40نةيػوَة دةَيٌ، ََيصووي نؤٕ ...، ؽ.خ، ٍ (1)
 .377، 3ٍيوغف َةديس ظازة، ؽ.خ، ب (1)
 .139عبساخلايس قابط، ؽ.خ، ٍ (4)
 .62حمُوز ؾانط، ؽ.خ، ٍ (5)
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ٖاونات نةضةغتة َْيطزضاوةناْي ْةتةوةناْي َيعؤثؤتاَيا بؤ زةضةوة يإ بةظؤضي بطييت 
، َةي، ضؤْي نؿتوناَيي، بةضوبووَي ئاشةَيي، خوضي، ثَيػتةبووٕ ية )بةضووبوَي 

ضووةني، ٖةْسَيو ئيؿي زةغيت وضز وةى َؤضي يويةيي، ٖةْسَيو دؤض ية قاخ، ئاَطاظي 
ْي بواضي ةنة ببوة ئةَيكةي طةياْسناْعايي( ٖةضوةٖا وواَلتي زوو ضووباضطًَيٓةيي و 

 .(2)باظضطاْي ية َْيوإ ووالتة زووض ية يةنةنإ
وة، يةبةض ئةوةي بةضز ية غؤَةض ظؤض ْاياب ظؤضبةي ناالنإ ية ضَيطاي ئاوةوة زةطواظضاْة

بوو ئةويإ ية ضَيطاي نةؾيت و بةيةَةوة ية نةْساوي فاضؽ يا بةؾي بانوضي زوو ِضووباض 
ية ضَيطاي زةَٖيٓاو ية ضَيطاي ْؤنةْسةناْةوة زةياْطةياْسة نةْاضةناْي ؾاض، طواغتٓةوةف 

 .(1)وؾهاْي ية طةؾةنطزٕ زا بوو
يؿتين باظضطاْيإ بؤ ئةو ؾوَيٓاْةي نة ظؤض زووض بووة ية غؤَةضيةنإ ثةهلاو     

ٍَ طةالْي ئاغياي  والتةنةيإ ئةجناّ زاوة بةوةي ضاالني باظضطاْي غؤَةضيةنإ يةطة
ضؤشئاوازا بةضزةواّ بووة، ٖةضوةٖا بة ثَيي توَيصيٓةوةنإ زةضنةوتووة ئةّ باظضطاْي نطزْة 

 .(1)اغت ية ضؤشٖةالتيؿةوة تانو غٓسطةيؿتؤتة ضؤشئاوا ٖةتا زةضياي غجي ْاوةِض
 ئاَيوطؤضنطزٕ و باظضطاْي نطزٕ بةؾَيوةي طؤِضيٓةوة بوو، بةالّ تةْاْةت ظؤضبةي نات     

، دا ثاضاغتين ضَيطاناْي (4)يةو ناتةؾسا ظَيِط بؤ ٖةَيػةْطاْسْي ْطخي ناالنإ بةناضبطاوة
طاْي فانتةضي غةضةني بووْة بؤ باظضطاْي ية َةتطغي زظئ و تاالٕ نطزْي ناضواْي باظض

 .(5)غةضٖةَيساْي ؾةِض ية َْيوإ زةوَيةتةناْي ؾاض
دَيي وتٓة ؾاضة زةوَيةتةناْي غؤَةض بةضزةواّ دوَيةي باظضطاْيإ تَيسا بووة، ضةْس      

ؾوَيَٓيهي زيهةف ٖةَإ ثةيوةْسي باظضطاْيإ ية غؤَةضيةناْسا ٖةبووة، ية ووالتي 
ية )عةزةٕ و غؤَاَييـ(  يإ زةَٖيٓاوواَلتي )ئةفغاْػتإ( الظوةضز ية)عوَإ( َطواضي و 

بةضز و طياي ثعيؿهي بؤ ْةخؤف و نةتريةي ضاتٓذيات زةَٖيٓا ٖاونات زةبَيت ضؤَيي 
                                                 

 .139عبساخلايس قابط، ؽ.خ، ٍ (2)
 .215ٍظ، 2010ََيصووي ؾاضغتاْيةت، و: عةبسوَيَدي ضةغويي، ضاثداْةي ضواضضطا، غًَيُاْي، ويٌ زيوضاْت،  (1)
 .141-140عبساخلايس قابط، ؽ.خ، ٍ (1)
 .215ويٌ زيوضاْت، ؽ.خ، ٍ (4)
 .41نةيػوَة دةَيٌ، ََيصووي نؤٕ ...، ؽ.خ، ٍ (5)
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باظضطاْإ يةبةضضاو بطريَيت نة بووْة ٖؤي ثَيؿهةوتين باظضطاْي ية غؤَةضزا نة 
ضَٖيٓاْي طاييػهةي طةوضة و نةؾيت بايةخيإ بة طواغتٓةوة و ٖؤناضةناْي زةزا بةنا

ضاضؤنةزاض، تةْاْةت ئةو باظضطاْاْة ناضيطةضيؿيإ يةغةض ْةتةوةناْي زضاوغَيي 
 .(2)غؤَةضيـ ٖةبووة

 ثيؿةغاظيباغي غَييةّ : 
، (1)ةَييةَي ئابووضييإ ثيؿةغاظي بووطةالْي زَيطئ ية َيعؤثؤتاَيازا نؤَيةطةي غ     

ةناْيةوة ية عَيطاقي نؤْسا ٖةبووة، وةى زضوغتهطزْي ثيؿةغاظي زةغيت بة ٖةَوو دؤض
نةٍ وثةٍ ثَيساويػيت شياْي ضؤشاْةيإ ية ناْعا ٖؤناضةناْي خؤ ضاظاْسْةوة ية ًَواْهة و 
باظٕ ... ٖتس، ية ظَيِط و ظيو و ناْعاي ططاْبةٖا و زؤظيٓةوةي ثامشاوةناْي طؤِضغتاْي ئوض 

ية تريونةوإ و قةَيغإ و مشؿَيط ة ...ٖتس، ية  باؾرتئ بةَيطةٕ، ٖةضوةٖا ٖؤناضةناْي ؾةِض
، ٖاونات ية يكي زاضخوضَا و غةبةتة و نوضغي زضوغت زةنطز و (1)ناْعا زضوغت زةنطإ

ٖةض يةو زةَاْةؾسا فَيطي ضغنت و ضٓني و ثيؿةغاظي َافوض بووٕ، ية ٖةظاضةي غَييةَي 
ضغنت و ضٓني ودؤضةناْي ثَيـ ظايني غؤَةضيةنإ بطةويإ بة ثيؿةغاظي زةغتيسا وةى 

ٍَ ئةواْةؾسا  تط، ئاَطاظي نؿتوناَيي ية بةضز و ناْعا و تةختة زضوغت زةنطز، يةطة
ٖوْةضي فَيطبووٕ نة بة ثًةي يةى خعَةتي خوزاوةْسةنإ و زواي ئةَاْيـ ثيؿةغاظي 

ية خعَةتي نؤؾهي ثازؾاناْيإ بووة، ية منووْةي ئةو ثيؿةغاظية ٖوْةضياْة 
 .(4)هةض و غةنؤ و َيٌ و تابًؤي بةضزيين زيواضي بووةزضوغتهطزْي ثةي

ئاََيطة ناْعاييةناْيإ ططتةبةض و ية غةضزةَي ثيؿةغاظإ ٖوْةضي ْةخؿاْسْي      
 ، زةضباضي نَيؿةي َْيوإ(5)زةضنةوتين بٓةَاَيةناْسا ئةو ٖوْةضة طةيؿتة يوتهةغَييةَي 

غَييإ ئةو نَيؿاْةٕ بووْة نؤغح ية ؾاضة زةوَيةتيةناْي غؤَةض و ًَُدَْيي طةالْي زضاو
ْةى ية بواضَيهسا،  ويإ بةو اليةْة زابةضزةّ ثَيؿهةوتين ثيؿةغاظي، بةَيهو ضؤش بة ضؤش بطة
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بةَيهو ية ضةْس بواضَيهي ضةوتي ثيؿةغاظي زا، زواي َاوةيةى ية ثيؿةغاظي َؼ تواْيإ 
 .(2)ئاَيتوٕ زضوغت بهةٕ

يٓٔ و ية ةياْعاْي ضؤٕ َػط و قةاليي بةناضبغؤَةضيةنإ ية ٖةْسَي بواضزا ز     
ٍَ يةنرتي قوضقومشيإ زضوغت زةنطز ٖةْسَي ناتيـ بة  تَيهةَيهطزْي ئةو زوواْة يةطة
ئاغٔ نةيوثةييإ طةوضةيإ زضوغت زةنطز، بةالّ زيػإ الي ئةوإ ئاغٔ بؤ ضاظاْسْةوة 

ضتط بة بةضزي ضةمخار بةناضزةٖات و ظؤضيـ زةطُةٕ بوو، ئاَطاظي ناضي غؤَةضيةنإ ظؤ
غووضة زضوغت زةنطز و ؾتة نةيوثةيةنإ وةى زاغيإ بة قوِضةزضوغت زةنطا و ٖةْسَي 

بةضٖةّ َٖيٓاْي قوَاؾي  ،باضيهةنإ وةى زةضظي بة عاز يإ ئَيػو زضوغت زةنطز
ثيؿةيي باو بوو، و نةغاَْيو نة يةاليةٕ ثازؾاوة زةغتٓيؿإ زةنطإ و ضاوزَيطي ئةو 

 .(1)نطزناضةيإ زة
غؤَةضيةنإ بة زضوغتهطزْي ئةو دؤضة ئاَطاظ و ئاََيطاْةؾةوة ْةزةوةغتإ نة ية      

ٍَ و بؤ ناضي ضؤشاْةيإ بة ناضزةَٖيٓا، بةَيهو ية بواضي طواغتٓةوةؾسا نة ئةوزةّ بة  َْيو َا
 ٍَ طاييػهةي تةختة بوو ثَيطهةناْي ية تةختة زضوغتسةنطا )ثَيـ ئةَإ بة غةزإ غا

ناْي ية بةضز زضوغت زةنطإ(، بة زواي ئةوة زا غؤَةضيةنإ تواْيإ ية ثيؿة ثَيطهة
نة ئةوة بةيةنةّ ثَيطهةي يةو دؤضة زازةْطَيت ية ََيصووي  غاظي طًَيٓة ثَيطهة

ؾاضغتاْيةتي َطؤظايةتي زا، ٖةضوةٖا ية زاَٖيٓاْةناْي تطي غؤَةضيةنإ زاَٖيٓاْي 
زةَْيطزضإ بؤ زةضةوة ٖةضوةٖا ثيؿةغاظي ، ظؤضبةي ضغتٓة دواْةنإ (1)ؾوؾة بووة

 .(4)ئاََيطة نؿتوناَيية دؤضبةدؤضةناْيـ
ٖةْسَي ثيؿةغاظي غةضةتا تايبةت بووة بة ئافطةتإ، بةالّ زواتط بة تَيجةِضبووْي 

ثياوإ وةى ثيؿةغاظي طًَيٓةغاظي، وَيِطاي غةضزةَاَْيو ئةو ثيؿةغاظية بووة َوَيهي 
ثيؿةغاظي ٖةض ية الي ئافطةتإ َاْةوة، وةى ثيؿةغاظي برية،  ئةو طؤِضاْهاضياْة ٖةْسَيو

ضةْس ثيؿةغاظيةى ية واَلتي غؤَةض ية ئاضازا بووٕ، ثيؿةغاظي ٖةَةِضةْطي تطي وةى 
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ثيؿةغاظي نطزْي زاْةويًََة بة ئاضز نة ية ؾاضي )يةطـ(زا باوي بووة، ية خوضَا َةييإ 
ةغتة ٖاتة ئاضاوة، يةاليةني تط زضوغتسةنطز، زواتط ثيؿةغاظي تطَي بؤ ئةو َةب

ثيؿةغاظي ضؤٕ و ثَيػتة و نةٍ و ثةيي ثَيويػيت وةى ثؤؾاى و ثَيَدو و داْتا و قةَيغإ 
 .(2)و ظئ و نيفي خةجنةض و توضةطةي مشؿَيط زضوغت زةنطإ

غةضةِضاي ئةَةف ثيؿةغاظإ ٖةَيهؤَيني و ْةخؿاْسْي َؤضة يويةييةنإ و ثيؿةغاظي 
 .(1)يٓيإ ئةجناَسةزآثيؿةغاظيةناْي زيهةزا ثيؿةي ض قاضاخي طًَيٓة و

ٍَ ئةوةؾسا ثيؿةغاظي بؤيةي ؾيٓيإ ظاْيوة ية نابؤْاتي َؼ زضوغتيإ زةنطز، ية  يةطة
بواضي زاِضؾتٓةوةي ناْعانإ غؤَةضيةنإ يةى يةو ْةتةواْة بووة ظياز ية ْةتةوةناْي 

ضوغت نطزوة بؤ ثيؿةغاظي تةوض و ٖاوغةضزةَي ضَيؿهةوتوو تط بووة "ئةَاْة قاَيبيإ ز
طاغٔ دؤضي تطي يةواْة، غةباضةت بة ثيؿةوةضة غؤَةضيةنإ ٖةض نؤَةَيةيةنيإ ية 
بواضَيهسا ؾاضةظا بووٕ،ئةَاْة تةْاْةت ئةو َاززةيةؾيإ ظاْيوة نة غابووْي يَي زضوغت 

 .(1)زةنطا نة ية نةضةغتةي ضةوضي و ثَيهٗاتةي تفيت بوو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .136-135ٍ ٍ عبساخلايس قابط، ؽ.خ،  (2)
 .62حمُوز ؾانط، ؽ.خ، ٍ (1)
 .137-136عبساخلايس قابط، ؽ.خ، ٍ ٍ  (1)



 

                                         
25 

 

 يةم : ضةند اليةنيَكي شارستانيةتي سؤمةريةكانتةوةري سيَ
 نووسنيداهيَهاني :  يةكةمباسي 

اضزةية يةشياْي ظَإ وةى ٖؤيةى بؤيةيةى طةيؿتين َطؤظ يةيةنرتي ططْطرتئ زي     
، ئةو ثَيؿهةوتٓة (2)بؤيةؾة بةباالتطئ نةضةغتةي ؾاضغتاْي زازةْطَيت ٖةض َطؤظسا

بة غؤَةضيةنإ يةتيسا طةوضةيي و ْطخَيهي ظؤضي َةظْةي نة ية ََيصووي ؾاضغتاْ
، ْووغني ططْطرتئ زاَٖيٓاْي عَيطاقية نؤْةنإ بووة (1)بةخؿي، زاَٖيٓاْي ْووغني بوو

ثَيـ ٖةَوو ؾاضغتاَْيتيةناْي تطي َطؤظايةتي نةوتٔ، بة دؤضَيو ٖةتا ْعيهةي زوو 
 .(1)غةزة ثَيـ ْووغيين ٖريؤطًيفي َيػِطيةناْيـ بووة

ضغوِضَٖيٓةضتطئ ؾتَيو نة ية غؤَةضيةنإ َاوةتةوة خةتي ْووغيين ئةو خةَيهةية غة     
غؤَةضيةنإ خةتَيهي تايبةت بة خؤيإ زاَٖيٓا نة ية ضَيطاي ئةوةوة زةياْتواْي ٖعضو 

 .(4)فهطي بةض بَدو ئاَيؤظي خؤيإ يةباضةي باظضطاْي و ؾيعط و ئايني خبةْةضوو
 ْاغ تَيجةِضيوة :ْووغيين غؤَةضي بة غَي قؤ     

 يةنةّ/ وَيٓة، ية وَيٓةنطزْي ئةو ؾتة َاززياْةي نة تةعبريي يَي زةنطا.
زووةّ/ َٖيُا، واتة ؾتةنإ بة َٖيُا زةضزةبِطزضإ، وةى وَيٓةي زةّ بةضاَبةض بة بابةتي 

 زازةْطا. خواضزٕ
غَييةّ/ قؤْادي زةْط، بؤ منووْة ئةطةض باضإ بٓوغطاية ئةوا يةنةّ بِططة ئةويإ 

 .(5)نة بة واتاي ئاوي ئامسإ زةٖات زةْووغي و زووةّ بِططة )ئامسإ(
غؤَةضيةنإ )ثةثريؤؽ( )ْبات ايربزي(يإ ْةبووة بةناضي بَٗيٓٔ، وةى ئةوةي      

 (7) ئةَإ بة ثةغتاوتين قاَيؿَيهي ؾَيوة َيػطيةنإ بةناضيإ زةَٖيٓا بةَيهو ْووغيين
ٓةنة وةنو يةغةض تاتةقوِضَيهي تةِض زةْووغطا، ناتَيو تاتةقوِضةنة وؾو زةبوويةوة ْووغي

                                                 

ظ، 2003ٖاوِضَي باخةوإ، نوضزغتإ ... ْيؿتُاْي يةنةَي غؤَةضيةناْة، ضاثداْةي وةظاضةتي ثةضوةضزة، ٖةويَيط،  (2)
ٍ66. 
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(، ية cune:formؾوَئ )ضٓطي َطيؿو( زةضزةنةوت، ئةّ ْووغيٓةف ثَيي زةووتطا: )
 .(2)بعَاضي( –التيٓيسا واتا: )ؾَيوة ََيذ 

ية غةضةتازا يةغةض قوِضي غوضة نطاو ثاف وؾو بووْةوةي زةبووة ئةّ ْوغيٓاْةف      
ٍَ  3َاززةيةني خؤطط و بةَٖيع، نة شَاضةيةني ظؤضي ئةو يةوساْةي )ْعيهةي  ٖةظاض غا

ثَيـ ظايني( نةتا ئةَِطؤف َاوْةتةوة، ئةّ دؤضة يةوساْةية نة بة )تةتة بعَاضيةنإ( ْاو 
سَيو يةواْة نةّ تا ظؤضَيو ؾَيوةي َٖيًهةيإ ٖةْ زةبطَيت، نة دياواظيةني ظؤضيإ ٖةية

خِطيإ ٖةبووة، ٖةْسَيهي زيهةيإ ؾَيوةي غةضبيين و ٖةْسَيهي زيهةؾيإ بة ياخوز 
 .(1)تايبةتي نؤْةناْيإ تا ضازةيةنػَيطؤؾةٕ

ثَيؿهةوتين ؾاضغتاْيةت و زضوغت بووْي ية ئةجناَي زاَٖيٓاْي ْووغني بوو،      
و بوضاةناْي تط ئةوة   ظاْياضيةناْي بواضي ظاْػت و ئةزةبضوْهة ٖةض بةٖؤي ْووغني

، ْووغطاوي غؤَةضي ية ضةثةوة بؤ ضاغت زةخوَيٓسضايةوة، (1)يةزواي ئةوة َاوةتةوة
يةَاوةي ضةْسئ غةزة ْووغني تةْيا ئاَطاظَيو بؤ باظضطاْي نطزٕ بوو بةو ططَيبةغت و 

ٌَ و ٖرتيإ زةْووغي، ي نةؾيت و بةَيطةْاَاْة و ؾَيوةي نااَلي طواغرتاوة ية ضَيطا وةغ
ضةْطة ثَيؿرت بؤ تؤَاضنطزْي يازاؾت و ضاثؤضتة ئاييٓيةنإ و ثاضاغتين تةييػُي 
ئةفػاْةنإ و باْطةؾةنطزٕ و ضريؤني ئايٓيـ غووزيإ ية خةتي ْووغني 

 .(4)وةضزةططت
ي ْووغني ظاَين طواغتٓةوةي ئةظَوْي ْةوةيةى بؤ ْةوةي زوايي و طواغتٓةوة     

بةثةيةي ظاْػت بوو بةّ دؤضة ضؤَيي ظؤض بةضضاوي ٖةبوو ية طةؾةثَيساْي بةثةيةي 
نؤَةَيطازا، دطة يةوة ية ضَيطةي ْووغيٓةوة بةؾَيو ية ؾوَيٓةواضة زَيطيٓةنإ و ََيصووي 

                                                 

 .25، 2009ٍزةْيا و ئيسؤٕ، ِضَيبةضَيهي خَيطا و ئاغإ بؤ ََيصووي ديٗإ، و: دَيطط غةالّ، ضاثداْةي ضواضضطا،  (2)
 .162، 1ٍيوغف َةديس ظازة، ؽ.خ، ب (1)
ْادةناْي ؾي نطزْةوةي َٖيُاناْي، طؤظاضي ؾاْةزةض، ئة ةز ئيشػإ، ثةيسابووْي ْووغيين ََيدي و قؤ (1)

 .8ٍ،24ش.
 .226ويٌ زيوضاْت، ؽ،خ، ٍ (4)
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ية ََيصووزا  ضووزاوةنإ بةْاو و ؾوَئ زةَاْةوة نؤَةَيطايةى خاوةْي ْووغني بَيت
 .(2)زةََيَٓيتةوة

 مؤري لوولةييداهيَهاني ي دووةم : باس
زواي ئةوةي َطؤظ ية نؤتايي ضاخي بةضزيين ْاوةِضاغت بة ؾَيوةيةني غةضةتايي و      

ٍَ بةخَيونطزٕ بوو، ئةَة بووة ٖؤي ئةوةي  ٍَ نطزٕ و ئاشة غٓوضزاض فَيطي نؿتونا
ٌَ زا بَٗيَٓيت و ضةوضةوي ؾاضغتاْيةت بةضةو ثَيـ ضوو،  َؤضي طؤِضاْهاضي بةغةض ئةق

تايبةت بة واَلتي َْيوإ زوو زياضزة ؾاضغتاْيةتةناْي يوويةيي بة يةنَيو ية ططْطرتئ 
 .(1)ضووباض زازةْطَيت نة بة زضَيصايي ؾاضغتاْيةتي َيعؤثؤتاَيا بةناضٖاتووة

( بة ٖةضزوو خةمت – ؾاضغتاْيةتي وازي ضافيسئ )َؤضةغيُايةني تطي تايبةت بة      
َؤضي يوويةيي ئاَاشةيةى بوو ية ثاضضةيةني  (1)ويةيي(ةوةدؤضةنةي )ضووتةخت و يو

، َؤضي (4)بطووني ؾَيوة يوويةيي نة قةباضةنةي ية قةباضةي غةضة ثةجنةيةى تَيٓةزةثةِضي
يوويةيي نة بة ؾَيوةي زضَيصي ية ْاوةِضاغت نوْهطاوة بة َةبةغيت ٖةَيواغيين بةًَةوة ية 

ناْعايي يةغةض ضووي َؤضة يوويةييةنإ وَيٓةنإ ضَيطةي زاوَيو يإ ثةتَيو يإ ظجنريَيهي 
 .(5)َيني بة ؾَيوةيةني ثَيطةواْة ٖةَيسةنؤَيطإبة ياضَةتي دؤض بة دؤضةناْي ٖةَيهؤ

نطزاضةنة ئةوٖا بوو ْاو و ْاغٓاَةي خاوةْةنةي بة ثَيطةواْةيي يةغةض تابًؤيةني     
وة ضاغتيةنةي زةضزةنةوت، ٖةض قوِضي تةِض زازةْطا، ية نؤتاييسا ْاو و ْاغٓاَةنة بة ؾَي

ْوغيَٓيو َؤضي ثَيوة بواية ئةوا ئةو ْوغيٓة وةى بةَيطةْاَة و واشووي تايبةتي يةغةضنطاو 
 .(6)زازةْطا

                                                 

ئيعاى ئاغيُؤظ و فطاْو وايت، ََيصووي ؾاضغتاْيةت، و:ساَيس طةوٖةضي، ضاثداْةي وةظاضةتي ثةضوةضزة، ٖةويَيط،  (2)
2003ٍ ،35. 

، ٖةويَيط، 10اليةٕ غؤَةضيةنإ، ضاثداْةي َٓاضة، ش ئاضاّ دةالٍ، زاَٖيٓإ و زضوغتهطزْي َؤضي يوويةيي ية (1)
 .60-59ظ، ٍ 2009ٍ

 .21نةيػوَة دةَيٌ، ََيصووي نؤٕ ...، ؽ.خ، ٍ (1)
 .34حمُوز ؾانط، ؽ.خ، ٍ (4)
 .65-64ئاضاّ دةالٍ، ؽ.خ، ٍ ٍ( 5)
 .21نةيػوَة دةَيٌ، ََيصووي نؤٕ ...، ؽ.خ، ٍ (6)
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، ٖةضضي قةباضةي (2)َؤضي يوويةيي بة يةنَيو ية زاَٖيٓاْةناْي غؤَةضيةنإ زازةْطَيت
بؤ غةضزةََيهي تط دياواظي  ئةوا بة ؾَيوةيةني طؿيت ية غةضزةََيهةوة َؤضي يوويةيية

ٖةبووة، ٖةْسَيهيإ قةباضةيإ يةنذاض طةوضةية، بةالّ ٖةْسَيهيإ يةنذاض زضَيص و ترية 
 .(1)باضيهٔ، ٖةْسَيهيإ قةباضة بطوونٔ

َةبةغت ية بةناضَٖيٓاْي َؤض ثاضَيعطاضي نطزٕ بوو ية َوَيو و غاَاْةنإ بة دؤضَيو َاززة 
زةْطإ و زةَي قاثةنة بة ثاضضة قوَاؾَيو زازةثؤؾطا، زواتط بة ططاْبةٖانإ ية قاثَيهسا زا

قوِضي خةغت زازةثؤؾطا ئيٓذا َؤضةنةي يةغةض زةثةغتَيٓطا و َؤضةنةي يةغةض 
 .(1)زةضزةضوو

ٖةضضي ئةو َاززةيةي نة َؤضي يوويةيي يَي زضوغت زةنطا ئةوا بة ؾَيوةيةني طؿيت      
َؤضي يوويةيي ٖةية نة ية قوِضي غووضةنطاو، بةضزة، غةضةِضاي ئةَاْة ئةوا ٖةْسَيو 

غةزةف و طوَيطهة َاغي و ؾاخي فيٌ )عاز( ٖةويطي فةضت، ناْعاي ظَيِط يإ ظيو و َؼ 
بة زضوغت نطاوة، ٖةْسَيو دؤضي َؤضي يوويةيي ٖةية نة ٖةضزوو دةَػةضةنةي 

 َاززةيةني ناْعايي وةى ظَيط يإ ظيو زاثؤؾطاوة ئةّ بةضطة ناْعاييةف ْةخؿي
ئةْساظةيي دواْي يةغةض ٖةَيهةْسضاوة بةناضَٖيٓاْي ئةّ َؤضاْة بة ثَيي بةضظي ثًةي 
نؤَةاَليةتي نةغةنة بووة، بةالّ زؤظيٓةوةي َؼ ية نؤتايي ٖةظاضةي ضواضةَي ثَيـ 

 .(4)زظايني ئاََيطةناْيإ ية َؼ زضوغت زةنط
اْي غةض ضووي َؤضي ية ططْطرتئ ؾَيواظةناْي ْةخؿاْسٕ و ٖةَيهؤَييين زرةْةن     

 يوويةيي ئةَاْةٕ:
 (:cutter styleؾَيواظي بِطئ ) -1

ئةَةف بطييت ية ية نؤْرتئ ؾَيواظي زضوغتهطزْي َؤضي يوويةيي، نة تيايسا ئاََيطَيهي 
 تيص بةناضزَيت بؤ بِطيين ئةو بةؾةي نة زةَاْةوَيت ْةخؿةنةي يةغةض ٖةَيبهؤَيني.

                                                 

يفبتبليف)موجشيفحطترةيفبال (2) يفعظنة يفٍترىيفصتكش، يفعتمزيفصنينتٌيفابزاٍيه، جتمعةيفموصل،يفديفوادييفارزاف  ًيفار  مية(،يف ;
يف.57،يفص:2:8

يف.66-65ئاضاّ دةالٍ، ؽ.خ، ٍ ٍ( 1)
يف.35حمُوز ؾانط، ؽ.خ، ٍ (1)
يف.68-66ئاضاّ دةالٍ، ؽ.خ، ٍ ٍ (4)
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 (:اعذ زؾَيواظي زاَاَيني ) -2

ظة ئاََيطَيهي ْووى تيص بةناضزَيت، ئةو وَيٓةيةي نة ْةخؿةي بؤ نَيؿطاوة يةغةض يةّ ؾَيوا
ةواّ يَيي زةخؿَيٓطَيت و بة َٖيواؾي بةؾة ضووي بةضزةنة )َؤضةنة( بةؾَيوةيةني بةضز

 زياضيهطاوةنةي ضووي بةضزةنة زةَاَيَيت و ٖةَييسةنؤَيَيت.
3- ( ٌَ  (:Drillingؾَيواظي نوٕ نطزٕ، زضَي

زا ئاََيطَيهي نوْهةضي ْوى تيص بةناضزَيت يةغةض ضووي َؤضةنة ٖةْسَيو بةؾي يةّ ؾَيواظة
 .(2)غةضةني وَيٓةنة زياضي زةنطَيت و ٖةَيسةنؤَيطَيت

ة ََيديةنإ و ثامشاوة ؾوَيٓةواضيةنإ تةئهيس يةغةض بووْي ية تَيهػتٖةْسَيو      
ي زضوغتهةضي ت نطزْي َؤضي يوويةيي زةنةْةوة، وةغتاوةغتاي تايبةت بؤ زضوغ

ٍَ /  –َؤضي يوويةيي بة ) بوض  ْاوزةبطَيت ئةَةف بةّ َاْاية زَيت، ( GUL-BURطو
ٍَ زةبيٓٔ (1)زضوغتهةضي بةضز، بةضز ٖةَيهؤَيةض، ْةخـ نطزْي َؤض ، َؤضة يوويةييةنإ ضؤ

 .(1)ية زياضي نطزْي َاوة شياضيةناْسا ٖةض َاوةيةى ؾَيوةيةني تايبةتي َؤضي ٖةية
ي تايبةت بة ناضوباضي ضؤشاْة ية َؤضنطزْي تابًؤناْي ْووغيٓة ََيديةناَْؤضةنإ      

بة بواضي  )باظضطاْي، زاضايي، ئابوضي، ياغايي، غياغي(ئةطةض تابًؤ ََيديةناْي تايبةت
، ظؤضبةي ْاَةنإ (4)َؤضي خاوةْةنةي يةغةض ْةبَيت ئةوا بة ياغايي زاْاْطَيتباظضطاْي 

ةنإ( ئةوا زةبواية تةَغةي َؤضي ثاؾا يإ سانُي )بةتايبةتي ْاَة َْيوزةوَيةتي
 .(5)بؤ ئةوةي بة ياغايي ية قةَيةّ بسضَيت زةغةالتساضي ثَيوة بَيت

وةى تةَغةي َؤضي يوويةيي ظؤض ططْط بووة نة ية طؿت ناضوباضَيهي شياْي ضؤشاْةي      
َؤضي يوويةيي ية  ،(6)نِطئ و فطؤؾنت و بةنطَيسإ و قةضظ وةضططتٔ و قةضظزإ بةناض زةٖات

بواضي ئايين يةوة ضؤَيَيهي ططْطي ٖةبووة ية بريوٖؤؾي َطؤظي نؤْي واَلتي َْيوإ زوو 

                                                 

يف.69ٖةَإ غةضضاوة، ٍ (2)
يف.71-70ٍئاضاّ دةالٍ، ؽ.خ، ٍ  (1)
يف.35حمُوز ؾانط، ؽ.خ، ٍ (1)
يف.84-83ليفةالٍ، ؽ.خ، ٍئاضاّ د( 4)
يف.92،يفص:2:9فتضليفعب ارواح يفعنى،يفمًيفارواحيفصومزيفاىليفثوراة،يفبغ اد،يف( 5)
يف.86-85ليفئاضاّ دةالٍ، ؽ.خ، ٍ (6)
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ضووباض، ئةَةف بة ؾَيوةيةني ضاغتةوخؤ ية ٖةْسَيو ية ْووغطاوة ََيديةنإ ئاَاشةي 
 .(2)ثَيهطاوة

ْي ووالتي زةتواْني غووزةناْي َؤضي يوويةيي ية بةزةضخػتين زياضزة ؾاضغتاْيةنا     
 َْيوإ زوو ضووباض بةّ ؾَيوةية خبةيٓة ضوو:

بةٖؤي ْةخؿةي ٖةَيهؤَيسضاوةناْي غةض َؤضة يوويةييةنإ تواْيُإ ؾَيوةي  -1
 .(1)نؤْرتئ دؤضي ثةضغتطا ية عَيطاقي نؤٕ بعاْني

و و َٖيُاناْيإ و ضووْهطزْةوةي ضةْس زرةَْيو  ظاْيين زرةْي خوزاوةْسةنإ -2
 .(1)ُة ئاييٓيةناْي ئةو ناتاليةَْيهي َةضاغي

دؤضي ئةو ئاشةالْةي نة َطؤظ يةو نات بةخَيوي زةنطز و ٖةضوةٖا ئةو نةٍ و  -3
 .(4)زةنطز ثةالْةي ضؤشاْة بةناضي زةَٖيٓا ئةو نةٍ و ثةالْةي زضوغيت

 .(5)بةزةضخػتين ٖةْسَيو اليةْي تايبةت بة ئةفػاْة نؤْةنإ -4

يةناْي تطي ئةو غةضزةّ، ضوْهة بةزةضخػتين ؾَيواظي دٌ و بةضو و نةٍ وثة -5
 .(6)ٖةض يةنة ية ثاؾا و نأٖ و نؤيًة ئافطةتةنإ دًي تايبةت بة خؤيإ ٖةبووة

ٖةْسَيو زرةْي زضوغتهطزْي ظةقوِضة يةغةض ضووي َؤضةنإ تؤَاضنطاوة، نة  -6
 .(7)ئةَةف غووزَيهي ظؤضي ٖةبوو

 باسي سيَيةم : هونةري بيهاسازي
ٖوْةضة ية نؤْسا ْةى يةالي ْةتةوةي غؤَةض بةَيهو يةالي ٖوْةضي بيٓاغاظي ئةّ      

طةالْي زيهةي ْاوضةنة و زووضيـ ططْطيةطي ظؤضي ثَيسضاوة، ٖةضوةى الي فريعةوْةنإ 

                                                 

يفرصترةيفمتجضرت،يفيفيفيفيفيفيفيفيفيف (2) يفاركتتبةيفعنىيفاألختتويفاألصطوىيةيفغرييفامليغورةيف يفاملتخفيفارعزاقق، ر تيفحمضًيفعب ارزسااليف وىط،
يف.64-63،يفصيفص2:98،يفبغ اد،يف

يف.234-233أى رىيفبترو،يفصومزيففيوىَتيفويفحطتراَت،يف ;يفعيضىيفصننتٌيفويفصنيهيفارتكز يت،يفيفيفيفيفيفيف،يفبغ اد،يفيفيفيفيفيف،يفصيفص (1)
،يفصيف2:86أىطوٌيفموراكت ،يفارفًيف يفارعزااليفار   ه،يف ;يفعيضىيفصننتٌيفويفصنيهيفطُيفارتكز يت،يفمطبعةيفاألد ب،يفبغ اد،يف (1)

يف.65-51ص
يف.258،يفص2:95عزبقيفواجلش زةيفارعزبية،يفيفيفيفيفيف،يفبغ اد،يفرضتيفجواديفاهلتمشق،يفأثتريفاخلنيجيفار (4)
يف.88ليفئاضاّ دةالٍ، ؽ.خ،  (5)
يف.47ر تيفحمضًيفعب ارزسااليف وىط،يفو.ظ،يفص( 6)
يف.88ليفئاضاّ دةالٍ، ؽ.خ، ( 7)
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ٍَ ثَيـ ظايني  3و فيٓيكيةناْيـ ...ٖتس، ية واَلتي غؤَةضزا ية زةوضوبةضي  غَي ٖةظاض غا
ةوتٔ نة تاوةنو ئةَِطؤف َةظْرتئ ناضي نؤَةَيَيهي ْاواظة ية بيٓا زةضنية ؾاضي ئوضوى 

ةنإ ية ثَيـ ٖةَواْةوة ؾَيواظي ي، غؤَةض(2)بيٓاغاظئ ظؤضتطئ ناضيطةضيؿيإ ٖةبووة
 .(1)بٓةَاي خاْوو ثةضغتطة و غتووٕ و طوَةظ و تاقيإ زاِضؾتووة

ٖةضوةى زاْيؿتواْي تطي عَيطام خاْوةناْيإ ية خؿت بووة، ئةو خؿتاْة  غؤَةضيةنإ
اييب ضواضال زضوغت زةنطإ يةبةض ِضؤش وؾو زةنطاْةوة، غةضباْي َاَيةنإ ضَيو بوو ية ية ق

زةضطاناْيإ ية بةضز بوو، نؤَيةطةنإ نة  قةزي زاض خوضَا و زواتط بة قوِض ضةغجيإ زةنط،
 .(1)بُٓيطةنةي ثَيِطازةطريا ظؤض ْاواظة بووٕ

بة ؾَيوةي ضواض  يَي قاَيؿي غؤَةضي بؤ زضوغتهطزْي خاْووي خؤي ٖةْسدووتياض    
ظةوي و بةؾي غةضةوةي ئةو قاَيؿاْةي يي زةضةقاْسةوة طؤؾة و النَيؿةيي يإ باظْة

يإ تاقَيو يإ طوَةظَيو زضوغت زةيبةغنت بة يةنرتةوة ٖةتا يةو نةوإ زةضةَاْسةوة و 
ٖةَيساْي زة و غاناضي الْيهةّ يةنةَني غةضزةتواْني بًََيني نة غةضةتاي غابَيت، 
ئوضزا ٖةْسَي تام و طوَةظ ية طؤِضي ثاؾاناْي ي ئةّ ؾَيواظة ية بيٓاغاظي بووة، ْاغطاو

ٍَ خ.ظ زةطةض ٍَِيتةوة3500زةبيٓطَيت نة ََيصووييإ بؤ )  .(4)( غا
و ثةضغتطا زةضنةوتٔ، ية نؤتايي ضاخي بةضةبةياْي بٓةَاَيةي يةنةَسا، بيٓاي طؿيت      

نة بة ٖوْةضي  ي َةظٕ زابووٕ بيٓاي بايةخساض بووٕاْة ية ؾَيوةي نؤؾهؿتيئةّ تةالضة ط
 .(5)دواْهاضي ِضاظَيٓطابووْةوة

يةبةض ئةوةي بةضز ية غؤَةض نةّ بوو، ظؤضبةي ئةّ نؤؾهاْةيإ ية خؿت زضوغت زةنطز 
زيواضة غووضةناْي ئةواْيإ بة ؾَيوةي ثَيض ثَيطؤنة و غَيطؤؾة و شَيط تام و النَيـ و 
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ثةجنةضة وةى دواْهاضي ناْي ْاوةوةيإ بة طةض زازةثؤؾي ضةٖتس زةِضاظاْسةوة، زيوا
 .(2)غةيط زةنطا

ية غةضةتاي تةالضغاظي غؤَةضي زا، يةى يةو زياضزة َةظْة ْاغطاواْةيإ ئةوةية، نة  
ٍَ نةضةغتةي خؿت )نة تومخَيهي بٓةِضةتي ٖوْةضي بيٓاغاظي غؤَةضي ثَيو  يةطة

ٍَ زةضووْي َطؤظي  ضؤشٖةاَلتي ْعيو و ٖةَيػونةوتي ية شياْيسا زَيَٓيت( ئةو خؿتة يةطة
 .(1)َيتزةطوجن

طي ظؤض بة بيٓاغاظي ٖةضوةٖا يةناتي ٖاتين بٓةَاَيةي ئوضي غَييةّ بؤ زةغةالت ططْ
ية غةضزةَي ئةّ بٓةَاَيةية غةضةنيرتئ ضاالني بيٓاغاظي ية ؾاضي ئوضوطسا زضاوة 

 .(1)زضوغتهطزْي ظةقوضة بووة
 ) ثةرستطاي بةرز (باسي ضوارةم : زةقورِة 

نطزْي ظةقوِضة يةنَيهة ية زاَٖيٓاْة ططْطةناْي غؤَةضيةنإ، ظةقوِضة زضوغت      
ٖةض ضةْسة َةظْرتئ ثةضغتطا و  (ZIQURATV)، ظةقوِضة (4)ؾوَيَٓيهي ئايين بووة

، بِطبِطةي ثؿيت ئايين غؤَةضي يةناْةوة، زةضَيتة َْيو باغي ئايين غؤَةضيةناْةوة
بوضو ية بابًي زا ثَيي طوتطاوة )ظيهوِضتؤ( نة واتاي بةضظ و بًَٓسيي  ياخوز ثةضغتطاي بةضظ

طةياْسووة، ظةنووِضة ٖةض ية ٖةظاضةي ضواضةَي ثَيـ ظايني يةْاو غؤَةضي يةناْسا باوي 
بووة، ئةّ ظةقوِضاْة بة ؾَيوةيةني ئةْساظةيي ظؤض ضَيو وثَيو زضوغتهطاوٕ و بةضظي 

ْسَيهي تطيؿيإ ظياتط بووة ية ظؤضبةي ؾاضة غؤَةضي (َةتط بووة ٖة60ٖةْسَيهيإ )
 .(5)يةناْسا ظةقوِضة ٖةبووة نة ٖةضيةنةيإ ثةضغتطاي دؤضة خوزاوةْسَيو بووة

ئاوي شَيط ظةوي و الفاوةنإ ناضيطةضيإ يةغةض  غةباضةت بة باؾوضي عَيطاقيـ     
َييةى يإ زوو ثَيي ية ثَيهٗاتةي ثةضغتطةنإ ٖةبووة، ئاوي شَيط ظةوي نة ٖةْسَيو داض ث

ِضووي ظةوي ْعيو بووة ناضيطةضي يةغةض زيواضي ثةضغتطة و بةؾةناْي زيهةي ٖةبووة، 
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ئةو ٖؤناضاْة وايهطزووة نة َطؤظ داضة باؾوضي عَيطاقي زازةثؤؾَيت، الفاوةناْيـ داض 
ٍَ بَيت نة ٖةِضةؾة ية خاْوو و ؾوَي ٓة بري يةوة بهاتةوة بةغةض ئةو باضوزؤخةي شيٓطة ظا

غةنؤيةى بؤية طةيؿتٓة ئةو ئةجناَةي نة ثةضغتطةناْيإ يةغةض ، ثريؤظةناْيإ زةنةٕ
 .(2)ضووي ظةوييةوة بةضظتط بَيتزضوغتبهةٕ نة ٖةْسَيو ية

إ يةباضةي ئةّ ظةقوضاْةوة ٖةية، ٖةْسَي ية يَيهؤَيةضةوةنإ بؤضوْي دؤضا و دؤض ي     
ؾوَيين غةضةني غؤَةضيةنإ ْاوضة  وايةباوةِضيإ  ٖةْسَيو ية يَيهؤَيةضةوةنإ

ؾاخاويةنإ بووة خوزاناْي خؤيإ ية بةضظايةناْةوة ثةضغتووة ئةّ بوضداْةف وةى 
 ْعَةناْي َيعؤثؤتاَيايةني زةغتهطزي ؾَيوةي ؾاخةنإ ية زةؾتة تةخت وْيؿاْة

بؤ ثةضغتين خوزاناْيإ، ٖةْسَيهي زيهة ثَييإ واية نة َةبةغيت زضوغتهطزووة 
نإ ية زضوغتهطزْي ئةّ ظةقوضاْة بةضظنطزْةوةي خوزاوةْسْي غةضةني ؾاضةنة غؤَةضية

ٍَ نطزْي بووة بةغةض خوزاوةْسةناْي زيهةزا  .(1)و ظا
ٖةْسَيهي تط ثَييإ واية نة َاْايي بةضظيي و ؾهؤَةْسي زةطةيةَْيت بةَيطةؾيإ بؤ      

ؾهؤ و قوضة(ية، نة َاْاي ئةَة ئةو ْاوةية نة يةو دؤضة باَيةخاْاْة ْطاوة، ئةويـ )ظة
زاْيؿتواْي َيعؤثؤتاَيا بؤ زياضيهطزْي ناتي غاَيصََيطي َاْطيإ بةضظيي زةطةيَيَٓيت، 

بةناضَٖيٓاوة، بيٓيين َاْطي يةى ؾةوةف ثَيويػيت بة ؾوَيين بةضظ ٖةبووة، بؤية 
غتة اليةْططاْي ئةو بؤضووْة ثَييإ واية ظيازبووْي ضني ْٗؤَي ثةضغتطةنإ بؤ ئةو َةبة

 .(1)بووة
ْٗؤّ  ؤ َابَيت ظةقوضةي )ئوض(ة نةية غَينة تاوةنو ئةَِط ظةقوضة بةْاوباْطاْةيةو 

تط  يةاليةني، َةتطة(20ئةّ ظةقوضةية ْعيهةي )ػتاي و، بةالّ بةضظايي ئَيثَيهٗاتووة 
نؤٕ  عَيطاقيثةضغتطا زضوغتهطزٕ ية ؾوَيين بةضظ ئةزطاضي ديانةضةوةي ؾاضغتاْيةتي 
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ضة ية زوو ضني ثَيهٗاتبوو زيواضةناْيإ بة وَيٓةي ضةْطا و ضةْطي دوإ نَيؿطا بووة، ظةقو
ٍَ وةى ؾَيط و ثًَٓط و ٖتس ..  .(2)بوو بة تايبةتي وَيٓةي ئاشة

ظةقووضة ؾوَيَٓيهي ظؤض ثريؤظ بووة يةاليةٕ غؤَةضيةناْةوة يةبةض ئةوةي ثةيهةضي      
تةْاْةت ثاِضاْةوة و ٖةضوةٖا ؾوَيين ْعا وبةْاوباْطرتئ خوزاوةْسةناْياْي تَيسا بووة، 

سةدهطزْي نؤَةالْي خةَيهي غؤَةض بووة تيايسا قوضباْيةناْي خؤياْيإ ثَيؿهةؾي 
خوزاوةْسةنإ نطزووة، ئةّ ظةقوضاْة ية غَي ْٗؤّ ياخوز سةوت ْٗؤّ ثَيهٗاتووة نة ٖةض 

 .(1)ْٗؤَةي ناضَيهي تايبةتي بؤ تةضخإ نطاوة
ضاوزَيطي نطزْيـ غووزيإ يَي بيٓطاوة وةى ظاْيين َٖيطؾي زوشَٔ  ٖةضوةٖا ظةقووضة بؤ

ت نة ، طةؾنت بة ظةقوضة ية ضَيطاي غَي ثًيهإ زةبَي(1)يإ طةِضاْةوةي ناضواْي باظضطاْي
ية بٓهة ْعَة ظةقوضةزا ضةْس شووضَيو ٖةبووة ثةضشيٓيإ ية ٖةضيةنةيإ غةز ثَي زةبَيت، 

ظةقوضة زا ئةوة زةضنةوتووة زةبَيت ضيٓة دياواظةنإ  زةوضة بووة، ية زؤظيٓةوةي ٖةْسَي
ة ْاوَيهي تايبةتي خؤي ، ظةقوضةناْيـ يةو غةضزةَة ٖةضيةن(4)ضةْطاوِضةْط بوو بَيت

قوضةي ئوض ثَييطوتطاوة )خاْووي ظةبابا و ئيٓيٓاي بًَٓس نة يووتهةناْي ةمنوْة ظٖةبووة بؤ
 .(5)قوضة نيؿيإ طوتووة )خاْووي ضيا(ية ئامساْساية( بةْاو باْط بوو، ٖةضوةٖا بة ظة

 باسي ثيَهجةم: بري و باوةرِي ئاييين سؤمةريةكان
بيٓيوة، َطؤظي ئايني ضؤيَيهي ظؤض تطغٓاني ية شياْي ضؤشاْة و ََيصووي غؤَةضيةنإ زا 

ََيصوو زازةْطَيت، بووْي ئةو ٖةَوو ثةضغتطا و خوزاوةْس  ينؤَةَيطة نؤٕ بة ئاييين تطئ
، نؤَةَيطاي غؤَةضي ية زةوض ثؿيت (6)ةقوضاْة ئةّ ضاغتيةَإ بؤ زةضزةخاتو ثةيهةض و ظ

خوزاوةْسةناْي َيعؤثؤتاَيا زضةختَيهي خَيعاْي )ؾذطة( ظؤض  ،(7)ثةضغتطانإ زاَةظضا

                                                 

 .21..، ؽ.خ، ٍنةيػوَة دةَيٌ: ََيصوويي نؤٕ .( 2)
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، غؤَةضيةنإ و ئةنةزيةنإ ية زةقة ئاييٓةناْيإ يإ ية (2)ئاَيؤظة و ْا ئاغاييإ ٖةبوو
َيطةي َطؤظيإ بة ؾَيوةي دؤضاودؤض خػتؤتة ضوو، بةالّ ٖؤًْطاوة دؤضاودؤضةناْيإ ث

ٖةَوويإ ية خاَيَيهي بٓةِضةتي يةى بؤضوْيإ ٖةبوو، ئةويـ زضوغتهطزْي َطؤظة ية قوِض 
بريي ئاييين ية عَيطاقي نؤْسا ية شَيط  ،(1)و ئاَازةنطزْيةتي بؤ خعَةتهطزٕ بة خوزا

 .(1)ايبةتي يةو ْاوضةيةزاةطةظة شيٓطةيي و َطؤييةنإ بووة بةتناضيطةضي ض
( خوزاوةْس بووة، 2000غؤَةضييةنإ خوزاوةْسي ظؤضيإ ثةضغتووة نة ظياز ية )

َوَاضةغةي ئايني و ئةفػاْةناْيإ يةغةض بٓطيٓةيةني ظيٓسوواْة بووة )ثريؤظ ضاططتين 
ية ئاو و ئاطط و ضؤش( تةومتي ئةو ئاشةالْةي نةبة خوزاوةْسة دؤضبةدؤضةناْةوة يهَيٓطإ، 

ضريؤني ئةفطاْسْي بابًي ْاوي ضةْس خوزاوةْسَيهي نؤٕ ٖاتووة نة ْاوي خوزاوةْسة 
  .(4)خلُو ( –نيؿاض  –ططيٓطةناْي غؤَةضي زةضزةخات يةواْة ) ئيٓتؿاض 

َطؤظي غؤَةضي ٖةض يةغةضةتاوة ضووبةِضووي شيٓطةيةني ْادَيطري ية ضووي خاى و      
ابووضيؿةوة ظياَْيهي ظؤضي ثَيطةيؿتووة، بؤية ئاو بة زةضيا و ضووباضةوة، ية ضووي ئ

غؤَةضيةنإ ظياز ية طةالْي  .(5)َطؤظي غؤَةض بؤ َٖيعة ؾاضاوةناْي ضانة و خطاثة طةِضاوة
زضاوغَييإ بايةخيإ بة ئايني و زضوغتهطزْي ثةضغتطانإ زاوة بؤ ئةو بواضة غاَاَْيهي 

 .(6)ظؤضيإ خةضدهطزووة
 -ي نة غؤَةضيةنإ ثةضغتويأْ:ية ططْطرتئ ئةو خوزاوةْساْة

(: خوزاوةْسي ئامسإ، طةوضةتطئ خوزاوةْس بووة الي غؤَةضيةنإ، Anuئاْؤ ) -1
ئةّ خوزاوةْسة ؾوَيين ثةضغتين ية ؾاضي وةضنا بوو ية ثةضغتطاي غجي، 

 (.Anu)( ية غةضزةَي ئةنةزي بووة بة Anيةغةضزةََي ثَيي وتطاوة )
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طةضزةيوٍ بووة، ْاوةْسي ثةضغتين ية ؾاضي  خوزاوةْسي ٖةوا و(: Enlilئةًْيٌ ) -2
 طوض(ة.-)ْفط( بووة ية ثةضغتطا بةْاوباْطةناْيؿي )اي

ئةْهي: خوزاوةْسَيهي طةوضةي غؤَةضيةناْة نة خوزاوةْسي زاْايي و ظاْػت و  -3
ظاْياضي ية نة ْاوةْسي ثةضغتين ية ؾاضي ئةضيسؤية، غؤَةضيةنإ ثَييإ ووتوة 

 ْسة ْيوةي َطؤظ و ْيوةي َاغي بووة.)ئابػؤ( َٖيُاي ئةّ خوزاوة

زايهة نةية يةنةّ ثةضغرتاوةناْي َطؤظة خوزاوةْسي (: niphursagْفطغاو ) -4
 غةضضاوةي شيإ ْوَيبووْةوة و ئاوةزاْي بووة.

ْططاٍ: بة َاْاي زةغةاَلتي ؾاضي طةوضة يإ زؤظةر زَيت نة ٖةَيططي ْاوي ايطا  -5
 يِ( بووة.بووة، بٓهةي ثةضغتين ؾاضي نوت )تةٍ ابطاٖ

ئوتو: خوزاوةْسي خؤض، الي زاْيؿتواْي وواَلتي َْيوإ زوو ضووباض ْيؿاْةي  -6
ة )الضغا( يةنػاْي و ضاغيت و ياغا بووة، ؾوَيين ثةضةغتين ية ؾاضي )غجاض( و ي

 بووة، ٖةضوةٖا خوزاوةْس ئيٓاْايإ ياخوز )اوةْسض عةؾتاض(يؿي ثَي زةَيَئ.

 ؾوَيين ثةضغتين ية ؾاضي ئوض بووة.ْٓاضيػني: واتة خوزاوةْسي َاْط و  -7

ْيٓوضتا: ْيٓوضتا خوزاوةْسي دةْط بووة ية ظؤضبةي ئةفػاْة غؤَةضيةنإ ْاوي  -8
 .(2)ٖاتووة، ؾوَيين ثةضغتين ية ؾاضي )ْفط( بووة

يٓياْةي نة غؤَةضيةنإ بَدويإ نطزبؤوة بؤ َاوةيةني ظياتط ية غَي ئةو بريوباوةِضة ئاي
ٍَ زةوضَيهي ناض يطةض و بةضضاوي ية شياْي طؿيت و تايبةتي َيعؤثؤتاَيازا ٖةظاض غا

 .(1)ٖةبوو
ٖةبووْي ثةضغتين ضةْس خوزاوةْسَيو ية يةى ناتسا و ية يةى ؾاضة زةوَيةت ية ئاضا      

زابووة و ئةّ زياضزةية تا ئةْساظةيةى ية واَلتي غؤَةض و ية ضاخي بةضةبةياْي 
يةتي ية َاززةيةني طةضزووْي ياخوز بٓةَاَيةناْسا بيٓطاوة، ٖةض خوزايةى زةال

                                                 

(2) www.kurdzhin.net 

 .29زإ ْاضزؤ، ؽ.خ، ٍ (1)
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ْوَيٓةضايةتي زياضزةناْي نةف خوزاوةْسةناْي غؤَةضي ، (2)زياضزةيةني غطوؾيت زةنطز
 .(1)وٖةوا زةنةٕ

شَاضةي ظؤضي خوزانإ و ْاوةناْيإ بؤتة دَيي غةضْر و ضانَيؿاْي ظؤض ية ظاْاياْي  
بؤ ٖةض خوايةى ثةيهةضَيو ؾوَيٓةواض و ََيصووْوغإ نة ضؤٕ غؤَةضيةنإ تواْيوياْة

 .(1)زضوغت بهةٕ و ضؤْيـ تواْيوياْة خوانإ ثؤَيَئ بهةٕ
َطزٕ ٖةبووة،  بووْيَطؤظي عَيطاقي ية نؤْسا بؤ ٖةَوو َطؤظةنإ باوةِضي بة سةمتي      

َطزٕ بةالي ئةواْةوة ية غطوؾيت َطؤظ و ثَيهٗاتةنةي زابووة، َطؤظ نة زضوغت زةبَيت 
 ٍَ  .(4)خؤي زةباتشيإ َطزْي يةطة

غةباضةت بة وؾةي زؤظةر ية ٖةْسَيو ئةفػاْةي غؤَةضيسا ْاوي ٖاتووة، ئةويـ      
زابةظيين َطؤظة ية زواي َطزٕ ية ديٗاْي غةضةوة بؤ ديٗاْي شَيطةوة نة تاضيهة و دوَيةي 

 .(5)َطؤظ تيايسا وةغتاوة و بَي زةْطي باَيي بةغةضزا نَيؿاوة
يةباضةي ضةوؾي َطزووية ديٗاْي خواضوو ئاَيؤظة، بةالّ بة  برينطزْةوةي غؤَةضيةنإ     

ؾَيوةيةني طؿيت بة ديٗاَْيهي تطغٓانيإ ظاْيوة و ثَييإ وا بووة نة َطزووةنإ 
يةنػأْ، ئةوإ بِطوايإ بة ثازاؾت و غعا ْةبووة، يةالي ئةوإ ْة بةٖةؾت ٖةية ْة 

ٍَ ئةوةؾسا ٖةْسَي داض ئةو وَيٓة تاضيه ةيإ دوإ نطزووة، وةى ئةوةي ية ئاطط، يةطة
ية تابًؤي زواْعةَي زاغتاْي زةضزةنةوَيت بة تايبةتي  بةؾَيو ية ؾوَيٓةواضةناْيإ

طًطاََيـ، نة ٖةْسَيو َطزوو ٖةية ضانة و ناضة باؾةناْيإ وةضزةططْةوة، ئةواْةي ية 
ٍَ ئةو نةغاْةي بةضزةواّ قوضباْ يإ بؤ زةنطَيت َٓساَيي َطزووٕ بة تايبةتي نوِضةنإ يةطة

يةو ديٗاْةزا شياَْيو زةشئ نة دؤضَيو ية ئاغوزةيي تَيساية و ئاو و خؤضانيإ ثَي 

                                                 

 .82-78عبساخلايس قابط، ؽ.خ، ٍ (2)

 .418خ، ٍئة ةز ئةَني غةييِ، ؽ. (1)

 .82عبساخلايس قابط، ؽ.خ، ٍ (1)

 .458ئة ةز ئةَني غةييِ، ؽ.خ، ٍ (4)

 .94عبساخلايس قابط، ؽ.خ، ٍ (5)
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زةزضَيت، ٖةضوةٖا باوةِضيإ بة دؤضَيو يَيجطغيٓةوة ٖةبووة يةناتي ضووْي طيإ بؤ 
 .(2)ديٗاْي َطزووةنإ

بة ٖةَإ  بةّ دؤضة غؤَةضيةنإ ضؤٕ باغيإ ية ديٗاْي ئاغايي َطؤظ نطزووة،     
ية ضؤح و َطزٕ و بةٖةؾت و زؤظةخيـ نطزووة، وةى ئةوةي ية زةقة ؾَيوة باغيإ 

ْوغطاو و ئةفػاْةييةناْياْسا بةضضاو زةنةوَيت، ٖةض ْةتةوةيةى بةضاَبةض بة بةٖةؾت 
( نة بة واتاي ) زةؾت Edenوؾةيةني بؤ زاْاوة، الي غؤَةضيةنإ وؾةي ئةزٕ )ئةزٕ 

ت، غؤَةضيةنإ ئةو بةٖةؾتةيإ ية زةضةوةي والتةنةيإ زاْاوة، ظةوي نؿتةناَيي ( زَي –
ؾايةْي وتٓة نة ية ضةْس ئةفػاْةيةنسا باغي بةٖةؾت نطاوة، يةواْة )ئةفػاْةي ئٓهي و 

 .(1)ْٓفطغاى (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .458ئة ةز ئةَني غةييِ، ؽ.خ، ٍ (2)

 .98-95عبساخلايس قابط، ؽ.خ، ٍ (1)
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 دةرئةجنام                                                    
 ةْس زةضئةجناََيو طةيؿتووة نة ئةَاْةٕ :ئةّ توَيصيٓةوةية بة ض     

ٍَ دياواظي  -1 ية ئةجناَي ووضزبووْةوة ية ََيصووي غؤَةضيةنإ بؤَإ زةضنةوت نة يةطة
بريوِضا ية باضةياْةوة، بةالّ غؤَةضيةنإ خاوةٕ زةغةالت و ْيؿتُإ و نًتوض و 

ة بؤ ؾاضغتاْيةتي خؤيإ بووْة و بةضْاَة و ضَيهاضي تايبةت بةخؤيإ ٖةبوو
بةِضَيوةبطزْي زةوَيةت و شياْي ئاغايي خؤيإ، ٖةضوةٖا ية بٓةَاَيةي دياديا ثَيو 

 ٖاتبووٕ و ثةيوةْسييإ بةيةنةوة ٖةبووة.

ٖةضوةٖا زةضئةجناََيهي تطي ئةّ توَيصيٓةوةية ئةَةية نة غؤَةضيةنإ ٖةض ية نؤْةوة  -2
بووضي نؤَيةطةي ططْطي و بايةخَيهي ظؤضيإ بة اليةْي ئابووضي زاوة، ضوْهة ئا

و  غةضةني زةوَيةتة، بؤ ئةّ َةبةغتةف نؿتوناَييإ نطزووة بؤ شياْي ضؤشاْةي خؤيإ
ٍَ ْةتةوةناْي زةوضوبةضيإ تانو ثةيوةْسييإ بةَٖيع  ٖةضوةٖا باظضطاْييإ نطزووة يةطة
بَيت، و ٖةضوةٖا ثيؿةغاظيـ اليةَْيهي ئابووضي ططْطي غؤَةضيةنإ بووة نة ثؿتيإ 

 تووة.ثَي بةغ

خاَيَيهي تط ية ئةجناَي ئةّ توَيصيٓةوةية بؤَإ زةضنةوت نة زاَٖيٓاْي ْووغني يةاليةٕ  -3
غؤَةضيةنإ نة ية زواي َيػِطييةنؤْةنإ زَئ ططْطي ظؤضيإ ثَيساوة تاوةنو ئاؾٓاي 

 ؾتةنإ بٔ و ؾاضةظا بٔ.

اضييإ ية ئةجناََيهي تطي ئةّ توَيصيٓةوةية ئةوةية نة غؤَةضيةنإ ٖةَيؿة ثاضَيعط -4
ٍَ و غةضوةت و غاَاْي َيًًةتي خؤيإ نطزووة ئةويـ ية ِضَيطاي زضوغت  َوَيو و َا
نطزْي َؤضي يوويةيي نة ئةَةف زةضئةجناََيهي باؾي غؤَةضيةنإ بووة نة وةنو 

 ؾاضغتاْيةتي خؤيإ َاوةتةوة.

ظةقوِضة  ٖةضوةٖا خاَيَيهي تط ئةوةية نة غؤَةضيةنإ ؾاضةظاييإ ية ٖوْةضي بيٓاغاظي و -5
و ثةضغتطا ٖةبووة و ططْطيإ ثَيساوة نة ئةّ اليةْاْةف ية زواتطزا بة اليةْي ؾوَيٓةواض 
و ؾاضغتاْيةتي ططْط زازةْطَيت، ٖةضوةٖا غؤَةضيةنإ ٖةضوةنو ْةتةوةنإ تط 
خاوةْي بريوباوةِضي ئاييين تايبةت بة خؤيإ بووْة و ثةضغتطا و ؾوَيين تايبةتيإ 

ئاييين و ٖةضوةٖا شَاضةيةني ظؤضي خوزاوةْسييإ ٖةبوو بؤ ٖةض بؤ اليةْي  ٖةبووة
 َةبةغتَيو خوزاوةْسَيهيإ زاْاوة.
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