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 مقذمة 

خحن هدبؼ ههج خهُهت اإلاغؤة، مً زالُ ؤقٍاع الجُىىلىظُا، لىهل بلى الخهُهت، وهبدض في 

 ،ً بهضع ما جٍىن وظُكت اإلاػلىماث التي ؾخظهغ ؾىف حكّض اهبخاه الىاؽ. مىيىع غكٍغ

لها الجُىىلىظُا، والتي هي غهب الخًاعة الضًمهغاَُت، البدض وحؿلُِ الًىء غليها، 

ت.  وظُكت ؤزغي وهي ت والبيٍُى غ واإلابضؤ ًٌدؿب البدض بىاء آلُتها اإلاػىٍى ٌِ بط مً زالُ هظا الك

ً مػجى ؤيثر.  والخدلُل في مىيىع غكٍغ

واهُالنا مً قغيُت ؤن الجُىىلىظُا "هي الػلم الظي ًخُىع خُى اإلاغؤة، وهي الخُىة ألاولى 

ش وزهاقت اإلاغؤة ً.  هدى غلم الاظخماع"، غملىا وؤعصها ؤن هبدض غً جاٍع هبخغي مً زالُ في غكٍغ

ش والشهاقت التي جدّغقذ غلى ًض الخًاعة ههج الجُىىلىظُا  ؤن هبدض مً ظضًض في الخاٍع

الضولخُت، لدؿلُِ الًىء غلى الخهُهت. خحن وػخمض في غملىا ؤن الػلم هى جكؿحر اإلاػجى 

اث، ًٍىن ؤ ؾاؽ الػمل اإلاخُىع، ووػمل يض الػهلُت ؤلاًجابُت التي جهّؿم ألاخضار واإلاجٍغ

ؤًًا وػخمض غلى لضًىا هى الخهُهت التي جهُى ؤن ظمُؼ ألاقُاء مغجبُت مؼ بػًها البػٌ. 

سُت والاظخماغُت ً الخاٍع  .طلَ في مهاومت غكٍغ

ل غهب الخًاعة الضًمهغاَُت، والتي  في هظا اإلالل الخبري مىيىع جىاولىا
ّ
ً، التي جمش غكٍغ

في هظا البدض جىنلىا بلى الٌشحر مً . لكػىبها غلى نىة اإلاغؤة وبًمان احػخمض في ؤؾاؾ

م اإلاضًىت، بىاء اإلاضًىت، هظام الضقاع، ؤزغ زهاقت غكخاع، اإلاؼاعاث التي ؾّمُذ  اإلاػلىماث يـ: جهٍى

بإؾماء اليؿاء، زهاقت خُاة الٍىمُىاُ، لؿت اإلاغؤة وؾاخت اإلاهاومت في واصي اإلاغؤة، والٌهىف 

ً زمت ؤزغ للشهاقت التي غليها ؤزغ اإلاغؤة. في ًل قبر، غ ت في غكٍغ لى ًل حجغة، وغلى ظضاع ًل نٍغ

ش.ؤمام ًل مجُز ًىظض آلت هُىلُدُت الىُىلُدُت.  ً  جغبُىا بالخاٍع ش غكٍغ والُىم، زهاقت وجاٍع

اإلاجخمػُت جدمي وجضاقؼ غً هكؿها يض ؤيبر زاوي ظِل في خلل الىاجى. الهضف مً هظا 

يغصؾخان الُىم جضاقؼ غً هكؿها يض الهىي  البدض هى الٌكل غً يُل ؤن ؤنؿغ مضًىت في

ً، التي جمخلَ مكاجُذ الخًاعة الضًمهغاَُت في  ألايبر والخٌىىلىظُا أليثر جُىعا. مهاومت غكٍغ

ت.  ً، التي جٌخب مجخمػا وجغابها، باجذ عمؼا للمهاومت يض الضُو الخًاٍع الُىم قػىب غكٍغ



خي والاظخماعي.  مً اإلاهم ؤن جغي ظظعهاعؾالتها مً زالُ اإلاهاومت،  خحن ًخم الشهافي والخاٍع

سُت إلاهاومت اإلاضًىت ًجب قهم خهُهت زهاقت اإلاغؤة ؤًًا؛قهم الشهاقت اإلاجخمػُت وال ًجب  خاٍع

غخُيئظ ؾجري ؤن الخغب الجىهغ اإلاجخمعي للمغؤة.  قهم ٌِ ض الخغب غلى الك ٍؼ ًُ  ً ألن  .غلى غكٍغ

ض اإلاػلىماث التي الجؼاُ خُت في غهلُت الخًاعاث ا لضولخُت حؿضو ؾببا للهجىم. لظا البدض ًٍؼ

 مً مػجى خاقظت الخًاعة الضًمهغاَُت ؤيثر.

ً، غلى ًل ألاشجاع وألامايً وآزاع ؤلاوؿان ًىظض اؾم اإلاغؤة، وزهاقت ومػخهضاث  في مضًىت غكٍغ

م اإلاضًىت، بىاء اإلاضًىت، هظام الضقاع، ؤزغ زهاقالكػىب، جظهغ زهاقت اإلاغؤة في ًل مٍان.  ت جهٍى

غكخاع، اإلاؼاعاث التي ؾّمُذ بإؾماء اليؿاء، لؿت اإلاغؤة، واصي اإلاغؤة، يهىف اإلاغؤة وؤمايً 

ً ؤزغي غضًضة جظهغ لىن وؤزغ وظه اإلاغؤة. مً زمؿت  ًخإلل بغوقىع      ظُىىلىظُا غكٍغ

ِ الًىء غلى ؤزغ زهاقت اإلاغؤة بكٍل ؤوؾؼ.
ّ
 ؤنؿام، ٌؿل

 لحيةمذن املشأة التي هي في هذف الخضاسة الذو  -1

 الخشب في عفشين هي حشب ألافكاس

ً.  62في   نالىا في البُان "الخغب التي ًاهىن الشاوي، جم نغاءة بُان ؤمام بلضًت الكػب في غكٍغ

ً هي خغب ألاقٍاع، خغب الخضازت الضًمهغاَُت يض الخضازت الضولخُت".  مىظ غام جضوع في غكٍغ

زمت ظىاهب يشحرة للخغب، ماُ ؾىعٍا. وبلى آلان اعجكػذ وجحرة الخغب واإلاػاعى في ق 6106

ت وطاجُت.  ً ؤن اإلاػغيت هي بحن ظىهٍغ ألُو مغة، بػض مػغيت ًىباوي، جىّضح في الخغب غلى غكٍغ

ً. ألاقٍاع.  خي واإلاجخمعي، بػض مهاومت ًىباوي، حؿّحر في غكٍغ خحن وػمل اإلاهاومت واإلاىنل الخاٍع

ل، ًدباصع بلى ؤطهاهىا الؿااُ غً  الكغم بحن الخضازت الضًمهغاَُت والخضازت وقو هظا الخػٍغ

ما هي مهاصع الضولخُت؟ ما هى الكغم بحن بىاء الخضازت الضًمهغاَُت والخضازت الضولخُت؟ 

ما هى جإزحر هظه ألاقٍاع غلى اإلاغؤة؟ ما هى ألاؾاؽ الكٌغي؟ مػلىماث غهلُت بىاء الخضازت؟ 

ً غلى مغآة الػالم، ألاقٍاع؟ إلااطا هظه الخغب جظهغ بكٍل ما هى مىنػها في خغب  اخخالُ غكٍغ

ً؟  سُت والاظخماغُت التي جظهغ في مىنل الكػب واضح وظلي في غكٍغ ما هي اإلاىػ الخاٍع

جي الىاضح يض هظه الخغب؟  جي ؤن ًدمي هظه اإلاىػ الػكٍغ يُل اؾخُاع الكػب الػكٍغ

سُت والاظخماغُت بلى ًىمىا هظا؟   الخاٍع



ش مً ظضًض. مداوالث وؾعي حؿُحر الخًاعة الضو  وغلى هظا لخُت ًدلىا بلى يغوعة جدلُل الخاٍع

و )خًاعة الضولت وخًاعة الضًمهغاَُت(، ؤي بمػجى، ؾلُت الغظل الهىي واإلاساصع  الٍُغ

و ؤيثر  ،وهًاُ اإلاغؤة اإلاؿلىبت ؤلاعاصة ت وقهمها، وهظا ؾُكخذ الٍُغ ًجب جإنُل مكهىم الخٍغ

الظًً ًىىون ؤن ًجػلىا مً ؤعى محزوبىجامُا هظا ههٌج ظُض لؤلشخام ؤمام الكهم الصخُذ. 

ً هي هدُجت هظه الخهُهت.ؾاخت للخغب.   الخغب التي جضوع آلان في غكٍغ

 

 فهم مقاومة عفشين هى ههٌج لفهم الخضاسة الذًمقشاطية

( غبضهللا ؤوظالن في يخاباجه، ؤن غهغ الخًاعة PKKؤيّض ػغُم خؼب الػماُ الٌغصؾخاوي )

وؤيض ؤًًا ؤن الخًاعة الضولخُت هي غهلُت هظام الغظل ًاعة اإلاغؤة. الضًمهغاَُت هى غهغ خ

.ِ
ّ
ً هي بحن زهاقت ومً زالُ هظه ال اإلادؿل براهحن ًخىّضح ؤن الخغب التي جضوع آلان في غكٍغ

ىُت، امخالى  الغظل وزهاقت اإلاغؤة. بىاء غلى هظا اإلابضؤ ٌؿخُُؼ اإلاغء ؤن ًهُى بٍل ؾهىلت: الَى

ت  الهغاع بةعاصة خّغة، ت الخٍغ الخىظُم، وؤؾالُب الىًاُ والجماُ، هي ؤؾالُب عثِؿُت لىظٍغ

 .ً غ اإلاغؤة، وهي الُىم جيخػل بهىة في غكٍغ ً لهجىم ؤيبر زاوي ظوجدٍغ ِل حػغيذ مضًىت غكٍغ

ا بلى ظاهب الههل.  ا وبغٍّ ًان الهجىم ظىٍّ ً، في خلل الىاجى وأليثر مً قهغ، و مهاومت غكٍغ

ش التي  واإلاجخمؼ، يض هظه الخغب، حػّمو مً مػجى ظىهغ الخًاعة اؾخمضث مً الخاٍع

ً ؾاخت لخهُهت ألامت ؛ هظا ههج قهم الخًاعة الضًمهغاَُت. الضًمهغاَُت لظا جهبذ غكٍغ

ًاهذ  الضًمهغاَُت، التي ججمؼ اإلاػخهضاث والكػىب مؼ بػًها البػٌ لُػكىا مػا. ؤًًا 

ً ًىباوي صوعا في طلَ،  مً زالُ مػغقتهم لهُم اإلاغؤة وظىهغ إلاهاومت آقِؿخا زابىع وباٍع

.ً  اإلاجخمؼ، لظلَ زمت مػجى زام لػكٍغ

 

 مىصل، ظشي كاهيه، ثذمش، كىباوي، ؼىكال وعفشين

، الىهغة وؤزحر صاغل. وآلان ًىظض OSOنبل غكغ ؾىىاث، ظهغ اخخالُ مً نبل الهاغضة، 

؛ آلان زمت خغيت اخخالُ.  ً اخخالُ مباقغ مً نبل الضُو ت صاغل ًوفي غكٍغ ل الهىي الػؿٌٍغ

. خحن همػً الىظغ في هظا الىهج والخهُهت  ً هم مإظىعًٍ للضُو اإلاإظىعة التي اخخلذ غكٍغ



هغي ؤن مداولت اخخالُ ؤعى محزوبىجامُا لِـ اخخالُ في هظا الؿُام. زمت الػضًض مً 

في اإلاػلىماث التي جكُض ؤن الخًاعاث الضولخُت مؼ الجُىف الخانت ومغجؼنتهم ٌػملىن بدىٌت 

ًاهُه، هظا اإلاىيىع.  ب زمت الػضًض مً ألامشلت ؤمام ؤغُيىا، مىنل، ؾغي  ش الهٍغ وفي الخاٍع

ً.جضمغ، ًىباوي، قىٍاُ، وؤزحر   ا اخخالُ غكٍغ

 

  همىرج وؼكل فيذسالية ؼمال ظىسيا

ت التي ؤعاصث مً زالُ صاغل  ًاهذ بخىظُه مً الضُو الهىمٍى ألاخضار التي ظغث في ًىباوي، 

لًٌ اإلاهاومت التي ظهغث يضها ؤقكلذ مسُُاتهم. وقُما بػض ألاوؾِ.  اخخالُ الكغم 

غ هظه اإلاىاَو مً صاغل.  نبل اؾخمغث اإلاهاومت في مىبج، الُبهت، الغنت وصًغ الؼوع وجم جدٍغ

. ؤي شخيء، هظه اإلاهاومت عّسخذ ؤوانغ الػالنت بحن زهاقت ومػخهضاث الكػىب وبحن الجؿغاقُت

خُِذ بكٍل صخُذ. يظلَ بحن الكٌغ، الضًمهغاَ
ُ
ت اإلاغؤة التي ؤ وهظا ُت، ؤلاًٍىلىظُا وخٍغ

 ؾضا قٌال وهمىطظا لكُضعالُت قماُ ؾىعٍا.

ت اإلاغؤة وألامت الضًمهغاَُت. حؿدىض قُضعالُت قماُ ؾىعٍا بلى خهُهت خ كسح اإلاجاُ ؤمام جٍغ

ت.  غً  نىي ألامت الضًمهغاَُت جدمي وجضاقؼًل مً ًغؾب ؤن ٌػّبر غً مػخهضاجه بٍل خٍغ

ها لخىؾُؼ هامل ج حػضص الهىمُاث واإلاػخهضاثبط ؤن اإلاػخهضاث واإلاظاهب اإلاسخلكت.  ٍىن ٍَغ

ت مً زالُ الكٌغ الضًمهغاَي الغاصًٍالي.  ًل الهىمُاث والشهاقاث واإلاػخهضاث ًٌخبىن الخٍغ

مً ؤخضي خهاثو الخضازت الضًمهغاَُت ونىاها ألايثر مؼ بػًهم البػٌ عؾالت الخُاة. 

طلَ مشلما ناُ ؤوظالن: " غهغ الخًاعة الضًمهغاَُت هى غهغ خًاعة ي اإلاغؤة. قاغلُت ه

 اإلاغؤة".

ً 9في  كظث اإلااامغة الضولُت بدو ؤوظالن. لًٌ ؤوظالن، وغلى ، 0991ألاُو مً غام  حكٍغ
ُ
ه

، بضؤ مسُِ صولي 6100مىظ غام ؤؾاؽ الىخضة وقٌغ الخضازت الضًمهغاَُت ؤقكل اإلااامغة. 

بي. لخىظُم نىي الض بي وجضٍع و صاغل يىمىطط ججٍغ ت وجىكُظ مسُُهم غً ٍَغ ولت الهىمٍى

الىظام اإلاغيؼي للخًاعة الضولخُت ؾػذ مً زالُ صاغل واإلاُلِكُاث والٌشحر مً ألاشخام 

ً ؤن ًًػ ًان ىا قٌال ظضًضا للخًاعة الضولخُت، لظا بضؤوا بدغبهم. آلازٍغ مؼ ؤن صاغل 

ً ؤظل ؤن ًسكىا مهالخهم عّجخىا نؿم منها بدىٌت جىظُم بال هضف بال ؤن ظمُؼ الضُو وم



ًاهُه، اإلاىنل، جضمغ، قىٍاُ، ومػغقت.  ً محزوبىجامُا: ؾغي  ًان مَى الهضف الغثِـ لضاغل 

 ولًٌ اإلاهاومت التي واظهتها لم جًٌ مهاصقت.ًىباوي والػضًض مً اإلاىاَو ألازغي. 

 

 عؽحاسرقافة  امحذادتهاجمها الخضاسة الذولحيحة هي املذن التي 

كٍل  ت اإلاغؤة مدل صهكت الػالم بإظمػه َو الُىم ؾضا قٌغ وهمىطط الخضازت الضًمهغاَُت وخٍغ

ً مً هاقظة الجُىىلىظُا ًٍىن وقها للٌشحر همىطظا ومشاال طو مػجى يبحر.  وخحن هىظغ بلى غكٍغ

 اإلاضن التينبل ؤن هضعؽ هظه اإلاػلىماث ًجب ؤن وػغف صاغل هاظمذ مً اإلاػلىماث اإلاازغة. 

ل الشهاقت الىُىلُدُت، وهظا لِـ جهاصف؛ ًجب غلى اإلاغء ؤن ًٌكل هظا ألامغ مً زالُ 
ّ
جمش

 ألامشلت.

ل جل خلل غهب وؤؾاؽ مً اإلاضن التي اؾتهضقتها الخًاعة الضولخُت: 
ّ
ًاهُه، بط ٌكٍ ؾغي 

ً ؾمحرامِـ والتي ؾّمذ هكؿها غكخاع. جضمغ التي بيذ قيها  الشهاقت الىُىلُدُت. مىنل مَى

بُا الخًاعة. قىٍاُ التي جدمي وجضاقؼ غً ظىهغ اإلاغؤة اإلاهاومت. ًىباوي التي اؾخًاقذ ػهى 

ىا لـ "ًىبابا ىا إلالٌت الهىعٍحن خًاعة نغنمِل وؾضث مَى ً التي ؾضث مَى . وؤزحرا غكٍغ

عؾم ؤن الغظل ؾُُغ غلى الخٌم في هظه اإلاضن بال ؤهىا آلان وػثر غلى ؤزغ مػخهضاث "بىصوهبا". 

ًاقدذ لخدمي وظىصها وؤنبدً عمىػا للمغؤة اإلاهاومت ختى اإلاغؤة آلا لهت، التي هايلذ و

هي ، قيها زهىنُت هظه اإلاضن، التي الجؼاُ زهاقت ؤلالهت اإلاهاومت ؾاثضة للػهىع اإلاهبلت.

 زهاقت غكخاع وؤزغها اإلاخبهي بلى ًىمىا هظا.

ش، لم ًًٌ هجىم صا غل غليها لخضمحرها وجهبها هظه اإلاضن التي سّجلذ بإؾماء اليؿاء في الخاٍع

ً التي اإلاضًىت التي حػغيذ جهاصقا.  ًاهُه، مىنل، جضمغ، قىٍاُ، ًىباوي، وؤزحر غكٍغ ؾغي 

دِخلت بػض ؤن ؤزغظىا صاغل مً بُنهم، 
ُ
ل زهاقت اإلاهاومت لهجىم الضُو اإلا

ّ
هظه اإلاضن التي جمش

دِخلت بإنل ظؿغاقُتها يض يؿً اإلااعزحن الغظاُ اإلاؿدكغنحن طوو اإلاغجبُت و 
ُ
، الػهلُت اإلا

ضاقػىن غً زهاقت الضولت.  ومً زالُ اإلاهاومت التي ظهغث في هظه اإلاضن اجطح ؤن ًدمىن ٍو

جم بزباث هظا ألمغ غكغاث اإلاغاث في صوع وظىهغ الخًاعة الضًمهغاَُت قاغل ونىي ظضا. 

 الؿىىاث ألازحرة، وهظا ًايض هظه الخهُهت جماما.



ًاهُه في عوظاقا. ؤنل وعوح الشهاقت الىُىلُدُت مى  نىة الشهاقت الشىعٍت الىُىلُدُت ظىص في ؾغي 

ل الػهغ الىُىلُتي. في  في جل خلل هي الهىة الغثِؿت لهىة اإلاغؤة.
ّ
زهاقت جل خلل جمش

 محزوبىجامُا وألُو مغة وظضث مػالم الػهغ الىُىلُتي في جل خلل.

 

  فية عؽحاسقحمىصل ظليلة ميراذ ظميراميغ م

ً ؾمحرامِـ والخًاعة بػض جل خلل، هاظم  صاغل اإلاىنل. وفي الىنذ هكؿه، مىنل ،َو

في مىنل، نبل  "اليؿاظت"،ًلمت مىنل هي "اليسج" وهي بمػجى التي بىتها، لها ؤهمُت يبحرة. 

ل اإلاُالص، جإؾؿذ خًاعاث مهمت ظضا في محزوبىجامُا مشل آقىع وبابل.  خؿب بػٌ ألاناٍو

سُت ؾّمذ مهىت اليسج ؤن ؾمحرامِـ، التي غاقذ في الػهغ البا بلي، في هظه الخهبت الخاٍع

ًاهذ ؾمحرامِـ ملٌت ألاؾىاع الػلُا إلاحزوبىجامُا، باؾمها وؤنبدذ ممشلت هظه الشهاقت. 

ؾمحرامِـ هي بخضي عمىػ غهغ اإلاهاومت يض بىاء ؾلُت واؾمها هي بخضي ؤؾماء غكخاع. 

ل والخدل الهضًمت الػاثضة لهظا ، ؤلخو صاغل يغعا يبحرا بأالف الخماز6102ُفي غام الغظل. 

ًاهذ مػغويت في مخدل هِىىي.    الػهغ، والتي 

 

 داعؾ اظتهذف مذًىة صهىبيا )ثذمش( أًضا

ألجها حػخمض غلى ألابدار  ،ًمًٌ حػٍغل غلم اإلاغؤة ؤهه غباعة غً غلم الخًاعة الضًمهغاَُت

سُت س ،الخاٍع وؤيبر مشاُ غلى طلَ  ،ُبتجمخاػ بالهىة والهُت التي وهي بمشابت الخاقظت الخاٍع

 
ّ
تالهاثضة ػهىبُا التي مش  مً اليؿاء الالجي ونلً بلى ؤغلى اإلاغاجب الػؿٌٍغ

ً
 مسخلكا

ً
 ،لذ همىطظا

ًاهذ جدٌم جضمغ   ، التيوالتي 
ّ
سُت واحكٍ  ،ؾتراجُجُت هامت مً ؤعى ؾىعٍال بهػت جاٍع

 واخخلذ مً نبل الغومان وحػغيذ للؿغنت وجهب الثرواث وؾلب اإلاىاعص.

قهض حػغى جمشاُ الث  ،اعجٌب صاغل قظاجؼ بدو آلازاع والخمازُل في جضمغ 6102ي غام ف

ومً اإلاػغوف ؤن مػبض بُل . بلى الخهُُؼ والخٌؿحر  ،والظي ٌػىص نضمه بلى ؤلكي غام، ؤؾالن

 ؤًًا حػغى للخضمحر.



ًاهىن الشاوي 62في  ً  مً قهغ   في غحن صاعا في غكٍغ
ً
ًان مىظىصا حػغى جمشاُ ؤؾالن الظي 

وزمت اعجباٍ وزُو بحن جضمحر جمشاُ الث ؤؾالن في جضمغ وبحن جكجحر جمشاُ اؾالن  ،للخكجحر

ً  بضا.ضقت ؤولِـ هىاى مجاُ لله ،اإلاىظىص في غحن صاعا في غكٍغ

 
 
 بابا في كىباويمذًىة ك

خي وفي ظغابلـ والباب  ،غام 0011ـقهبل اإلاُالص ب ،في مضًىت ًىباوي زمت وؿُج مجخمعي جاٍع

ٌدكل جماؾَ هظا اليؿُج.بةمٍ ًامِل ٍو ًاع  ان اإلاغء ؤن ًهل بالبدض بلى خًاعة 

خم طلَ بػض جضزل ؤُتهت ألام ببىاء الشهاقت الىُىلُديُبال بػض ؤن جهىم آلال عبما  ،هاجىلُا، ٍو

ىباوي التي جهؼ بحن  .زهاقت يبابا هي التي ؾػذ بلى بىاء آلالهت ألام وجضغمها وحؿعى لغغاًتها ًو

ت التي جىيػذ في  ،غب جخمخؼ بإهمُت ظؿغاقُت ال مشُل لهاالكغم والؿ وباألزو الهُؼ ألازٍغ

والٌهل الظي صزلذ قُه الكخاة وزغظذ مىه بلى الكىاء " جل بهاها"وجلَ اإلاىظىصة في  "حكدُجي"

 .البض ؤن ًخم البدض غنهما

 ىكالؼ :التي ظطشت فيها مقاومة املشأ ة املذًىة

لظا هىاى الٌشحر مً الٌخاباث  ،ت اإلاغؤة بالخًاعة الضًمهغاَُتفي قىٍاُ اعجبُذ خًاعة وزهاق

ت التي ؤزبدذ هظا الاعجباٍ في جلَ اإلاضًىت.  الككٍى

 
ّ
وغىض مغوعها  ،م هكؿها غلى هظا ألاؾاؽفي ًىباوي حػِل اإلاغؤة باغخماصها غلى الُبُػُت وجىظ

كا بالخًاعاث ؤياءث ؤؾماء الٌشحر مً اليؿاء اإلاهاوماث ونّض  ًّ مذ حػٍغ ًّ  ،به هي  بخضاه

  ،الجضة ألام
ّ
 لذ زهاقت آلالهت غكخاع.والتي مش

ل ، ؾُدُا اؽ وبحري لبىا وزاجىها قسغا وظل ظً وؾُدُا ههغان هي ألاؾماء ألايثر قهغة ًو

 ًّ   واخضة منه
ّ
 .ل نهت مهاومتجمش

 عفشين الثضال على خطى بىدوهبا

ً التي اخخًيذ زهاقت غكخاع تي ولشهاقت ؼ للمجخمؼ الىُىلُإلادىعٍت واإلاغجٌالشهاقت ا ،غكٍغ

حن في الكغم  ً ،الهىعٍحن واإلاُاجيُحن وآلاٍع هظه  .والتي ال جؼاُ آزاعهم ومػاإلاهم عاسخت في غكٍغ

الهغن الشالض  في ،واإلاُخاهُحن اجىاوحزمضن م نبل اإلاُالص، بيذالهغن الؿابؼ غكغ  الكػىب، في



وخؿب الخسمُىاث  الواهؼاجُا،وهى مً  ،ؤبىها هى يحزوواجاهُا ،غاقذ بىصوهبانبل اإلاُالص غكغ 

بت مً البِؿخان سُت ؤن  ،قهي مىُهت نٍغ مضًىت غكخاع  الواهؼاجُاونض وعصث في الٌخاباث الخاٍع

ًاهذ جغي هكؿها مشل زاصمت آلالهت هباث والهىعٍحن. وسخذ باصوهبا ظمُؼ  ؾاوقٍا. وبىصوهبا 

 لألالىاح الٌخابُت التي جغجبِ بشهاقت وصًً الهىعٍحن وا
ّ
 ُحن، ونض بيذ في هاجىقا اعقُلخش

 يحزوجاها وقُضث مٌخبت ضخمت.

ُىن ألانلُىن اإلاخىاظضون في  ،06الضُو اإلاُخاهُت والٌحزوجاهُت نبل اإلاُالص في الهغن  هم آلاٍع

ًا. ،والظًً ظائوا مً الؿغب ،الؿغب ًاهذ هدُجت مىظت الجزوح الكػبي الخانت ب ا  و

ش ًل  211إلاضة وجمٌىىا مً خماًت ؾلُتهم الؿُاؾُت  غام لظا قإؾمائهم مٌخىبت في جاٍع

ً ؤًًا ،الكػىب التي ؾٌىذ اإلاىُهت اظا ؤًًا مخىاظضة  ،ختى اؾم غكٍغ وفي اهُمىلىظُا ألاٍع

 .الٍلمت مىظىصة في هىعٍا الكػل وهبا نلؤبىص و قٍلمت  ،في الكغم، واؾم باصوهبا بالهىعٍت

وؾؼ في ملكاث غً الػهىع التي غاقذ وؾىداُو ؤن هٌخب بكٍل ؤ ،هباث هي آلهت الهىعٍحن

ً  .قيها غكٍغ

 عفشينتي جىهشها من معالم وجهها: املذًىة ال -2

 
ّ
ً التي ؾُ ش والخُاة واإلاجخمؼ ،غ اؾمها في ًل اإلاُاصًًمضًىت غكٍغ وظىهغها  ،الُبُػت والخاٍع

ً الت، اإلاضًىت ألا ظاهغ في مالمذ وظهها خؿب  يولى التي ظهغث قيها الُبُػت هانػت ظلُت غكٍغ

ت قيها حؿػت ؤ ، وصًان 9جلت  91وؤيغخت باؾم اليؿاء مً ؤنل  مايً مهضؾتاإلاىظىمت الؿىٍى

ل بلضة جدخىي غلى مضن 7 ت 26ًو  .نٍغ

ً اإلاضًىت ألاولى التي يما ؤؾلكىا جظهغ مػاإلاها في مالمذ وظهها هجض ؤن قغم اإلاضًىت جمخاػ  ،غكٍغ

لظا في ًل بِذ هجض حجغة  ،ألاهظاع بليها بٌبر حجم ؤحجاعها الؿىصاء وجغابها اإلاباعيت حكض

 
ّ
ألاؾىص في غهغ والدجغ . وهي عمؼ الىصاع، ولها زهىنُت مجخمػُت، هتؾىصاء مشهىبت ومػل

 جمىذ اإلاجخمؼ الغوح والجؿض مػا. اإلاجخمؼ الىُىلُتي

يُت اإلاهضؾت ش ًبضو واضخا الُبُػت الػكٍغ  مً ،واإلاغؤة ؤًًا ،والتي هي عمؼ اإلاهاومت ،في الخاٍع

وؤَكالها ًىهكىن الجماُ  ،وطهىُتها وسخغها ً ظماُ ظؿضها ًظهغ زهاقت الىُىلُدُتم، اهاصا

ً غلى قتى ؤهىاع  .وػوظها الهلب ًبضو غلُه ؤهه قهم وشجاع ،والؿػاصة وجدخىي جغاب غكٍغ



ل ألاغكاب جىمى في ؤعيها  قهي زهبت، ًل ؾٍاجها حكغبذ اإلاهاومت بلى صمها وجغابها  الىباجاث ًو

 .ها مً آلالهت اإلاهضؾتوشجغ 

 فيعحاكل معاوي عفشين محذاولة في كحاب آ

ش والخُاة  ً هي هخاط الُبُػت والخاٍع ً باللؿت  .وهي مً نلب اإلاجخمؼ ،اؾم غكٍغ ًلمت غكٍغ

يُت  ػلهتخاإلا في نؿم باػاهض مً الٌخاب اإلاهضؽ آقِؿخا وفي ألاصغُت "جكاػو  ،مذاه" ،الاٍع

 هي البريت. بـىامذ"

  .الىاع اإلاهضؾت جىدجي غىضما ًظيغ اؾمها ،في مغاؾُم الاخخكاُ، قِؿخا مٌخىبآ مغة ؤزغي في

غلى ؤجها جخضاُو ًلمت البريت والػُاء والشىاب في قغح  لبدض غً ؤنل الٍلمت زمت اظماعول

.ً  مػجى غكٍغ

وفي غهغ  ،صقدُتافي البدض غً ؤنلها ًهاُ ؤن بيُت الٍلمت ٌػىص بلى وعوصها في الضًاهت الؼع 

ىقان الٌبحر والىبي الجضًض غىضما ًىسكٌ ميؿىب اإلاُاه مً الُىقان جُحر خمامت بًُاء الُ

خىن الظي بهي  ،مً ؤغلى صاثغة مؿخضًغة وبػض طلَ جخمؿَ الخمامت البًُاء بؿهً الٍؼ

وغلى هظا ألاؾاؽ ًكهم خامل الغؾالت ؤن مُاه  ،مػلها بػض اهسكاى مؿخىي مُاه الُىقان

ىىن غلى ؤجهما عمؼان للؿالم.  ،هالُىقان نض اهسكٌ مؿخىا لظلَ غغقذ الخمامت وؾهً الٍؼ

خىن  خىن مهضؾت ومباعيت. ، ولهظا ؤًًاومً هىا غغقذ ؤجها ؤعى الٍؼ  ؤؾهان الٍؼ

خىن  ،غلى وظه الخدضًض ،وال ًمًٌ بهٍاع ؤن آلالهت وبله الُىهان ًان ًهىؼ جاظا مً ؤؾهان الٍؼ

ًػها غلى عؤؾه  ت زهاقت عاثجت غىض الُىهان.ؤنبدذ هظه الظهىُمً زم و  ،ٍو

 عفشين إلابذاع ...افشات....افشودًد

سُت اجسظ مً مهاصع  نُمت وزمُىت  غلم اإلاغؤة، في مػظم ؤبدازه الاظخماغُت ووزاثهه الخاٍع

ً ل الٍلمت وبغُائها خهها  .مػجى ًلمت غكٍغ قهض حؿخُُؼ هظه اإلاغؤة الٌبحرة في الؿً حػٍغ

ً نخُض جهُى ب  واقغاث. ٌػجي ؤلابضاع غكٍغ

لظلَ قهي ًلمت حؿخدو الهضاؾت واإلاباعيت ؤما ًلمت اقغاجا قهي ؤًًا باللهجت الؿىعاهُت حػجي 

خطح للباخض والهاعت ؤن آلالهت اقغوصًذ نض  ،ؤي اإلاغؤة اإلابضغت التي ال مشُل لها ،ؤلابضاع ٍو



ً ً اإلاهضؾت ،مغث مً هظه البهػت اإلاهضؾت مً ؤعى غكٍغ  واؾخمضث اؾمها مً اؾم غكٍغ

 واؾخلهمذ الهضاؾت منها ؤًًا.

و  ت غكخاع وبهاها،وهظه بقاعة بلى ؤن زهاقت ؤقغوصًذ مغجبُت ًل الاعجباٍ بشهاق وغً ٍَغ

ان ،الكُيُهُحن صزلىا الخًاعة الُىهاهُت ًاهذ جدمي جغولٍى  ،واقغوصًذ هكؿها في جلَ الكترة 

ًاهذ حؿمي غىهغا مً غىانغ الٍىن وا ًان حؿمى بها آلالهت  ل اؾم  لُبُػت واإلاجخمؼ ًو

 
ّ

ىضمج الاؾم مؼ قغاًحن الخُاة لُهبذ الاؾم ومالمذ الٍىن والُبُػت يال وجغبِ  ، مخجاوؿاٍو

 .اإلاغؤة مؼ اإلاجخمؼ بكٍل وزُو

ً حػغف باؾم ظباُ ًىعمُىج وظىما وحػغف بإؾماء غضًضة ً  .ومىُهت غكٍغ مضًىت غكٍغ

سُا حػغف في ًل اإلاُاصًً  والٌغص الظًً ٌؿٌىىن في هظه اإلاىُهت   ،ؤجها مضًىت اإلاهاومتغلى جاٍع

وغىض الػغب ًهاُ ظبل  الٍىعمُىج والاوؾت مشل ًىعصاؽ،ٌػبرون غً قمىر الٌغص ظبل 

ً ًايضون ؤو .الايغاص ًان مشهكى غكٍغ جي قٍغ  . ؤزظث اؾمها مً مُاه اقٍغ

صباث مهاومت ومىايلت وبؤجها  الُ البهػت الجؿغاقُت التي جخمغيؼ قيها،ز ،ونض ؤغلىذ غكٍغً

ت بلى غىان الؿماء وحؿخمض ؤلالهام وجدض، و  باؾخُاغتها ؤن جكخذ ألاقو ونض جهل جُاعاتها الكٌٍغ

ً مً  91قػلى ؾبُل اإلاشاُ هىاى  ،مً هجىمها التي اغخمضث غلى زهاقت غكخاع واصًا في غكٍغ

قهي جداقظ  ،ظهت ؤجها جُل غلى نلػت ؾمػان وفي ؤؾكلها جلخهي ألاوصًت مؼ بػًها البػٌ

سُتغل ً حكػغ ؤن هىاى اؾدكػاعا بالخُغ الهاصم بليها ذًاه .ى زهىنُتها الخاٍع ، هىاى غكٍغ

جُل غلى مغجكػاث اإلاغؤة وبػًها جُل  وؿاء، بػٌ هظه ألاوصًت ؤؾماء 9ـوصًت مغجبُت بؤ 9

اعة إلاؼاع مهضؽ. ت هىاى ٍػ  غلى يهىف اليؿاء في ًل نٍغ

 9ـوهظا اإلاؼاع مغجبِ ب ،هكؿها اإلاغؤة اإلاىايلت التي حػبر غً مػالم اإلاجخمؼ الُبُعي هيآلازاع 

وجلَ بقاعة بلى مػاوي الشىعة واإلاهاومت التي بهي  ،ؤيغخت ؤزغي ومغجبُت بإؾماء اليؿاء

 اإلاجخمؼ مداقظا غليها.

قُما ًخػلو بمؿإلت نؿُل ظىضو والتي قيها مؼاع بىعؾا زاجىن وماباصا زلجري ومؼاع الكخاة 

 .البالؿت مشاُ غلى طلَ



ًاوي. ػجا. خُضو. أل  ً بىِذ خؿب الؿىت اإلااثُت قيها ؾبؼ ؤوصًت ...جِخى.هِكتر.ؾؼاُ.ظل  ن غكٍغ

ل واصي ًدمل في صازله نهت  .جحرو. ًو

 ً ل مىُهت مغجبُت  2جىظض في غكٍغ هبذ الػضص بكٍل غام  26مىاَو ًو ت ٍو ت  022نٍغ نٍغ

خحن مؼ  022وؤخُاها ًخجاوػ  ،وهظا الػضص بما ؤن ًتزاًض وبما ؤن ًدىانو ت غىضما جخدض نٍغ نٍغ

خحن ت وجخدُى بلى نٍغ  .بػًهما البػٌ ؤو غىضما جىكهل الهٍغ

ل نُم اإلاهاومت  ً واضح وظلي ألهه ًدخىي في غمهه غلى مػان يبحرة ًو عؾىر اإلاهاومت في غكٍغ

 .خاقظذ غلى هكؿها

ً وخؿب الؿُاؾاث التي  بػض الخغب الػاإلاُت الشاهُت ػاصث غضص الهغي وبلضاث ومىاَو غكٍغ

ا ومىاَهها هي ظىضًغؽ وقحرا وعاظى و بلبلت وقحي وقحروا  ً اههؿمذ بصاٍع ًاهذ جدٌم غكٍغ

ً ب مً غكٍغ  وفي ؾاخت مُضان ظبل لُلىوي مٍان نٍغ

ً ًل ًلمت لها مػان يشحرة وغمُهت ولها نُمت ونضؾُت زانت ؤشجاع مهضؾت وحجاعة  في غكٍغ

ًاث مهضؾت ومؼاع الىبي هىعي في نلػت هىعي ومؼاع خى حن ومؼاع غبض الغخمً ومؼاع الكُش بغ

ل مؼاع صًاها ومجى وهبؼ جغهضة وماء ًلبهحري ومُاهها اإلاهضؾت.  ومؼاع ظل اؾا ًو

ت خجي زلُل الخابػت إلاىُهت  ت صعػا ناؾدُال وبىعؾا زاجىوي وفي نٍغ ًاث ونٍغ مؼاع الكُش بغ

ًاعاظىعاوي. ه ومؼاع مدمض بلي وفي قحراي مؼاع   عاظٍى

 البين أسبعة جب

ً مشل صًغؾم جخىؾِ ؤعبػت ظباُ وهىاى الٌشحر مً ألاؾاوي التي ؾىاها هىا ظبل ظل  ،غكٍغ

وظبل لُلىن وظبل زاؾدُان وظبل هاواعي وهظا الجبل هى ألاغلى نمت هظا الجبل في قماُ 

 اإلاضًىت وفي الىنذ هكؿه هى مداط لجبل في قماُ يغصؾخان.

ًا وفي عوط اقا غك حرة امٍا وجهل الى ظبل زاؾدُان وبمداطاة في الكغم هىاى غكحرة قٍُا

ً ؾبؼ  الجباُ الشالزت وهىاى ظبل لُلىن وفي نمت ظبل لُلىن وهىاى لؿؼ وؾغ مسخل. في غكٍغ

غكاثغ امٍان وبلبله واعاظى وغكحرة بُان في بلبله وغكحرة قُسُان في عاظى وغكحرة زاؾُدُان 

 وعوباعان في قحروانفي ماباحي وفي ظىضًغؽ غكحرة ظماًحن وقٌكان في قحروا 



 قصة عؽحاسفي كل مكان ًىجذ ميراذ 

لدجاعة وجخدهو ألاماوي وجىظض ؤمام في ًل قبر مً ؤعى غكخاع هي ٌػم الخحر خُض نضاؾت ا

لى زهىنُت هظه ألاقُاء حكض الاهدباه بألاحجاع اإلاىهىعة. مهضؾاث حجغ الغحى واإلاىاُػ 

ش غحن صاعا ً . جاٍع ـ وفي قحروا ظبل لُلىن وفي بلبلبه مؿخمض مً اؾم مهاومت ظى غكٍغ ضَع

الىبي هىعي وفي قحروا هىاى غحن صاعي محراجُه ونهت غكخاع جغابها مهضؽ وزمت مً ًدمي 

 مهاومتها وجدهُو الغؾباث قيها مدخم.

 حجش العشوط في ساجى

ًهاُ غً عاظى بالدكضًض مػىاها الػمل الضئوب والؼعاغت وعاظى حػبر غً اإلاٍان الػالي ومػجى 

ضًً.طل  َ اهه ًدخًً ظبل هاواعي وؤزغث قيها زهاقت غكخاع وباألزو غلى ؤلاًٍؼ

سُت اإلاهضؾت جلكذ الاهدباه زِ الخضًض ؾٌت نُاع الظي ًغبِ بحن  وعاظى بسهىنُتها الخاٍع

بغلحن والػغام ًمغ مً عاظى وجمخلَ زهاقت ؾىُت ظضا والهغي التي جُل غلى عاظى خاط زلُل 

 واجمان وماؾٍا ومىؾٍي وهى 
ً
 بٍا وباهٍي والػاُ البدض غً نضاؾت عاظى مؿخمغا

 قصة الدجش ألاظىد في ساجى

في عاظى جغوي عواًاث يشحرة وحػغف بىظىص ظبل بالُ الخبصخي ونهت بالُ الخبصخي حكبه نهت 

 الىبي مدمض في ظبل هحرا

هاب بالػمى وهدُجت طلَ ًخدض  21ًىما و 21ًهاُ ؤن بالُ الخبصخي في  لُلت ًهؿغ حجمه ٍو

ت خجي زلُل قهى ًسبئ في هكؿه خهُهت الهضاؾت عوخ اهُا مؼ الىبي مدمض وػٍاعة مدمض في نٍغ

وفي عاظى ظبل ظهمام الٌبحر وهى ًهؼ زلل مضًىت عاظى والظي ًهاُ ؤن الدجغ ألاؾىص مسبئ 

جب ؤلاًمان بالدجغ الاؾىص وجهُى  هاُ ؤن زمت ؤؾغاع مسبئت في صازل طلَ الدجغ ٍو هىاى ٍو

سػباها ًدمي طلَ الدجغ وختى ًخمًٌ ؤلاوؿان مً الىنُى بلى الدجغ البض مً الغواًت ؤن زمت 

ت قةن جلَ الضظاظت الؿىصاء بن  ُلهها هىاى وبدؿب الغاٍو ؤن ًإزظ مػه صظاظت ؾىصاء ٍو

 لم جمذ قةن بةمٍاجها الىنُى بلى الدجغ ألاؾىص.

بلى ؤًام غلي ؤن ابً  في واصي جحروا ًىظض حجغ الػغوؽ ومغجبُت بغاظى ونهت هظا اإلاٍان حػىص

ت قةن قاَمت هبي حؿمؼ ؤن غلي ؾىف ًتزوط غليها وهي  غم الغؾُى وقاَمت هبي وبدؿب الغاٍو



ؿغبل الهمذ وجهػض  إحي بالؿغباُ َو مؿخاءة مً طلَ وغىضما لم جىجح في بجمام هظا الؼواط ٍو

هُى لها ؤًً اإلاؿحر ؟ وهي جغص غليها ن اثلت ؤها طنذ مغاعة غالُا وفي هظا الىنذ ًغاها والضها ٍو

هظا اإلاىنل قال ؤجمىاه لػضوي وبػضها جخدُى بلى حجغ وبدؿب ما ًغوي ؤن زمت امغؤة ونكذ 

يض هظا الؼواط الهؿغي وجهُى ختى ال ؤنبذ ػوظت لظلَ الغظل جمىث وجخدُى بلى حجغ وفي 

ت حج زلُل ز ت بلبله هىاى مىػاًَُ هدذ غلُه نىعة الخهان وؤلاوػة والبِ وفي نٍغ مت نٍغ

 غاثلت اعمىُت وخُضة حػِل هىاى.

 رمة لغة فقط املشأة ثححذذ بهافي ماباثا 

ًاهخا نض هغبخا مً اإلاجاػع  ت ومً بىاها هما غاثلخان  ؾٍان ماباجا ؾالبُتهم مً الُاثكت الػلٍى

ػىص اؾم ماباجا بلى هظا الاؾم وبضءا  ىن بىىا ألهكؿهم مػبضا َو وختى ال ٌػلم الىاؽ ؤجهم غلٍى

ت ق ل اؾم ًدمل مً نٍغ ت اماعا هي مً نغي ماباجا ًو ت ػهغة واهُالنا مً نٍغ ُُاها ختى نٍغ

 مػجى مهضؽ 

هًىن مؼ  دًغون الُػام ٍو ت ًجخمػىن ٍو ًان ؾٍان الهٍغ ت ػهغة في ًل ًىم ؤعبػاء  قكي نٍغ

ت  ت صملُت وهي جابػت إلااباجا وهي نغي يغصًت وباألزو نٍغ بػًهم البػٌ وطلَ الُىم وفي نٍغ

 غث مالخم اؾُىعٍت وبُىلُت واإلاهاومت جغزذ باؾم اإلاغؤة قُُاها ؾُ

ت قُُاها ختى الىػُى وألاخظًت ازظث خحزا يبحرا منها وجُىعث  جؼصهغ نىاغت اليؿُج في نٍغ

 الؼعاغت وؤنبذ الخػلُم ٌؿدىض بلى مػالم اإلاجخمؼ الٍىمُىالي ومغجٌؼاجه.

ي هىاى ؤزاعا لشهاقت غكخاع واإلالكذ ؤن نهت قاهمحران ونىع الُاثغ َاووؽ  في نغؾت ؾخحًر

ً في ًل بِذ في ماباجا   جٍؼ

ت ومػجى الاؾم هى جلَ الكخاة التي جمخُي الخُل بكمىر وهظا له مػجى غمُو ومازغ  ت ؾاٍع ونٍغ

تها وبجؿضها الُاهغ وبدؿب  ومً الغاجؼ ؤن ًٍىن اؾم امغؤة مخإلها ألجها جىايل مً ؤظل خٍغ

ت بهضًتي نض قُضث غلى ؤًضي زالر غىاثل مً ظىإلاغؽ ووؿاء ماباجا  يالم الػىام ؤن نٍغ

ًمخلٍىن محزة ؤؾاؾُت ًخٍلمىن لؿت الًكهمها ؾىي اليؿاء وزمت ؤمشلت قيها غلى لؿان اإلاغؤة في 

مىُهت هىعمان التي جهؼ في قغم يغصؾخان وظُجي اللؿت هكؿها التي جخضوالها اليؿاء في عوجا 

ً وهظه اللؿت حكبه لؿت الػهاق هاُ ؤجها لِؿذ لؿت الػهاقحر بهما هي لؿت الخابػت لػكٍغ حر ٍو



اليؿاء وغىضما هدؿاءُ إلااطا هدخاط بلى لؿت يهظه ؤلاظابت  ألظل ؤن هدمي هكؿىا مً يض مً 

 .ًداُو خماًت عظىلخه غلى خؿابىا وهىاى خاظت ملخت للبدض غً هظه اللؿت

  وادي وكهف قيزكا في بلبلي

ًا ويه ًا ويهل نحز ًا ونلُا نحز سُت ًجب جٌشُل البدض في واصي نحز ل الػغوؽ ًلها امايً جاٍع

ظً 2امخضاصها ومػغقت مػاإلاها ألن وعاء ًل مٍان نهت مهمت البض ؤن جغوي وحػىص بلى  ؤالف ٍو

ًاها مػغوقان ببان  ؤن هظه الههت حػىص بلى الػهغ الؿمؿىوي وقمؿىن اليهىصي والغوماوي 

ضعي ؤهه مالَ قمىؽ ويشحرة هي ا لغواًاث التي جغوي وقمؿىن في غهض الػهض الكغوسخي ٍو

ًا واص مهم  ًا وهىاى نىع الخهُذ له مغة ؤزغي واصي نحز الكغوؿُحن ًإمغون بضزُى يهل نحز

سُا وفي هظا اإلاٍان هىاى يهىف ومػابغ وواضح ظضا ؤن هظه الٌهىف غباعة غً  ظضا جاٍع

ُ ؤن هىع مً الجً ؤؾاَحر وعواًاث زُالُت وغلى جلَ الٌهىف ال هملَ ؤًت مػلىماث ولًٌ ًها

 .ٌؿًٌ في طلَ الٌهل وعبما نُل طلَ لخماًت باب الػغوؽ

 

 قشية قذًمة: 44في ؼيراوا، جبل "ليلىن" و 

ً، بهغاها، مػابضها، يىاجؿها، مؼاعاتها، التي  ضًحن. غكٍغ ظبل "لُلىن" هى مٍان ووًَ ؤلاًٍؼ

هي  وؤلاصعاى، خاؾت الكهم( الظي ٌػُي مػجى Bوبدغف ) لٍل الخًاعاث، قخدذ ؤخًاجها

ت  َُّ س ل خضوص الشهاقت الخاٍع
ّ
ً في الىنذ طاجه واخضة مً اإلاىاَو التي جمش  مً الجىت. غكٍغ

ٌ
نُػت

ً الهغي   (.هظلخاه–ظلمحرا–: "ظلٍاويالؿاخغة الجماُختى الُىم، َو

ً. مٍان ووًَ  ت و قحروان. ٌظبل "لُلىن" الظي ًهؼ قغقي غكٍغ ػِل قُه غكاثغ الـ عوباٍع

ؤو خؿبما حػغف باؾمها الشاوي: "ؾان ؾُمىن". وفي  ،جىظض في هظا الجبل نلػت "ؾمػان"

ىن غلى هظا اإلاٍان اؾم:  ُّ ُلو ألاوعوب ً يظلَ جىظض نلػت: "الىبي هىعي"، ٍو قماُ قغم غكٍغ

ً هىاى ظؿغ ج ىظض "ؾحروؽ". وغلى مهغبٍت مً هظه الهلػت غلى جهغ غكٍغ خي جم بىائه. ٍو اٍع

 
ً
سا ؤًًا ؾهل "ظىمي" في هظه اإلاىُهت. هىاى الٌشحر مً آلازاع والخالُ التي حػخبر زهاقت وجاٍع

 جظهغ هكؿها لىا يػالمت.
ً
ا َُّ  بوؿاه



ل، قكي الٌخاب اإلاهضؽ الخام باليهىص  قُما ًخػلو باؾم "ظبل لُلىن" زمت الػضًض مً ألاناٍو

هىلىن غً )الخىعاة( ًمّغ هظا الجبل باؾ : "هبّي الػهل". الٍاجب "م: "ظبل هابى" ٍو
ً
هابى" ؤًًا

ًاث   لىظهت هظغ بغ
ً
ًاث" وقُما ًخػلّو باؾم: "لُلىن" ؤوضح ؤهه اؾٌم يغصي. ووقها "مغقان بغ

ل قةن مكغصة: "لُالن"   لبػٌ ألاناٍو
ً
خىن. ووقها قةجها حػُي مػجى الخالت الخامت لخّبت الٍؼ

ي مً مكغصة: مخإجُت مً: "الخُاُ والؿغاب"
ّ
ل ؤزغي قةن اؾم: "لُلىن" مخإح  ألناٍو

ً
، ووقها

 "الالن" والتي حػجي: "ؾىػن".

ض هظه الكٌغة. 
ّ
 مً هىا لخاي

ً
ت: "يكغ هابى" التي ؤزظث اؾمها ؤًًا بت مً نٍغ نبل: "الالن" الهٍغ

ضفي ختى ما بػض اإلاُالص  ،الهغن الخاؾؼفي في غهغ ما نبل اإلاُالص  ًان بًٍؼ ًىا الهغن الشاوي 

 لهم
ً
ضة. و"ظبل  ،"قحروان" نض اجسظوا هظه اإلاىُهت مٍاها

ّ
وهظه مً اإلاػلىماث الىاضخت واإلااي

 لُلىن" في الىنذ هكؿه ٌػغف بـ: "ظبل ؾمػان" ؤو: "ظبل ؾُمىن.

ة 55في "جبل ليلىن" ثىجذ  ًَّ  قشية إًضيذ

ت "نماعي" وختى ؾىت  ت اإلاهابلت لهٍغ  12ًاهذ هىاى  0902غلى امخضاص "ظبل لُلىن" ومً الهٍغ

ت، لًٌ وبػض ؾُاؾت اإلاظابذ اههُػذ الػالناث بحن الهغي، ألن ؾُاؾت اإلاظابذ  ًَّ ض ت بًٍؼ نٍغ

 
ّ
ضًً ؤمايً في "ظبل لُلىن" قةن الكٌغة التي جهُى نل ضًحن. وألن لئلًٍؼ لذ بكٍٍل يبحر غضص ؤلاًٍؼ

ض هظا ألامغ. و 
ّ
ضًحن جاي ل بإن مكغصة "لُلىن" غاثضة بلى زهاقت ونُم ؤلاًٍؼ  لبػٌ ألاناٍو

ً
قها

والتي جإحي بمػجى )ؾالف البدغ( الظي  –لُل  –لى لى  –ًخّطح ؤن هظه اإلاكغصة ظظوعها: لىلى 

ت، مىظ نهت زلو ؤلا ًَّ ض  مهضؾت في الشهاقت ؤلاًٍؼ
ً
 ،وؿانوؿان ختى نهت خماًت ؤلاًدخّل مٍاهت

ل يشحر   جهاُ غً هظا اإلاىيىع. ةزّمت ؤناٍو

لى: "ظبل لُلىن"  ؤنبدذ مهض الخًاعاث، وألجها ؤنبدذ مهض الػضًض مً الهغي التي بىِذ غ

ش هظه الهغي بلى ما نبل اإلاُالص في  الخًاعاث قهض حػغيذ للػضًض مً الهجماث، وجمخض جاٍع

الهغهحن ألاُو والشاوي وجىظض في نغي هظه اإلاىُهت الػضًض مً الىخاظاث واإلاهاصع التي جضُ غلى 

ت: "نبالى" و  ضًحن، ومكغصة: الػهغ الىُىلُتي، نٍغ ً ؤلاًٍؼ اخضة مً هظه الهغي التي حػخبر مَى

 
ً
، ووقها

ً
"نبالى" بحن الٌغص مكغصة جضُ غلى اإلاؿاغضة و الخػاون يما وحػجي اإلاكاعيت ؤًًا

ل الترازُت في اإلاىُهت قةن مكغصة: " " مخإجُت مً "نبالى". جىظض هىا "ظلخاهت" Kibeleلؤلناٍو

 بالجضعان. مٍاُن الكمىع. وبجاهبها جىظض شجغة آلاماُ، وهى ا
ُ
إلاٍان الظي جلهو قُه الدجاعة



هبؼ اإلااء واإلاٍان الظي مّغث قُه ألاقعى الؿىصاء، حهُُل اإلااء مً الجضاع، وزّمت بًماٌن ًهُى بإهه 

ل قةن مً   لبػٌ ألاناٍو
ً
وإلاجغص ؤن ًلمـ الاوؿاُن الجضاع ؾىف جىًُب ًىابُُؼ اإلاُاه. ووقها

، خحن جلمـ اليؿاء هظا الجضاع حككحن.             ًلمـ الجضاع، ؾُما اليؿاء ًّ  اإلاغيػاث، ًخؿحر ويػه

في ًل غام ًإجىن مً قىٍاُ بلى هىا ألظل الُىاف ومً زم ٌػىصون، وبقاعة الهلُب غلى باب 

هاُ ؤن جدذ ظبل:  هظا اإلاؼاع جلكذ الاهدباه، ًهاُ ؤن هظه ؤلاقاعة هي عمٌؼ إلًمان ؤلاًؼصًحن. ٍو

ت جىظض آزاع للؼعاغت، ظماُ هظا اإلاٍان ًكغح نلب اإلاغء "نبالى" هىاى   يبحرة. في الهٍغ
ٌ
مضًىت

خىن.  جػله ًىدبه لظاجه، ألابيُت طو َابهحن، اإلاػابض، ألاصًغة، اإلاًاقاث، مغايؼ غهغ الٍؼ  ٍو

 

 ( :Bثبذأ بحشف: )التي القشي 

ى ( بن نمىا بؿغص بػٌ ؤؾماء الهBفي قحراوا الػضًض مً الهغي جبضؤ بدغف )  –غي: باؾَى

ً  –باجىث  ( جإحي بمػجى الهامت، الؿيبلت، الكمـ BA (بانلى. هظه بػٌ الهغي، –باقٍغ

ت.  ها الضاثٍغ  وزَُى

ت )بانىقاوى(  يُلىمتراٍث غً نلػت ؾمػان   الغخهاص ػعصقذ. جبػض نٍغ
ً
هظه ألاقُاء وقها

ت مً  ػِل قُه ؤلاًؼصًُىن، جخإلل الهٍغ سها مً 021َو مخض جاٍع ، ٍو
ً
غهغ ما نبل اإلاُالص  مجزال

ت. 711وختى غام  َُّ  ، "بانىقاوى" هي مً الهغي اإلادم

 ( :BERADEبشادي/قشية   )

تواخضة مً ؤمايً الخُاة  ت ألايبر في "ظبل لُلىن" وجىظض الػضًض مً BERADE هي نٍغ . الهٍغ

ىظض في هظه . ٍو ىظض جدتها مػبض ومجُز ت، مػبض هغمي ٍو سُت في هظه الهٍغ  اإلاسلكاث الخاٍع

ؼ ظىلُاهىؽ ) ت صًغ غٍؼ  م.م(. 216-099الهٍغ

ؼ بجي في  ت ًىظض مػبض مغبَّ ىظض نبر شخهُت ماع ماعون اإلاؿُدُت، الهبر 220في قماُ الهٍغ ، ٍو

ت   للمظهب اإلااعووي، وؤنبدذ الهٍغ
ً
ت ؤنبدذ مغيؼا ت، وهظه الهٍغ ت يبري للهٍغ َُّ ؤغُى ؤهم

 إلاً ًامً بهظا اإلاظهب.
ً
 مؼاعا

 دًش ألام مشيم: 



ًا" ؤو "بغط ؾلُمان" التي جهؼ قماُ ؾغب خلب بدىالي نغ  ،  هىاى صًغ  62ٍت: "باعظا
ً
يُلىمترا

م" الظي ًلكذ  بجي في الهغن الخامـ وهى مً ؤظمل ألاصًغة في الكماُ الؿىعي: "صًغ ألام مٍغ

ت. ت في الهٍغ  الاهدباه، يما وجىظض الػضًض مً ألامايً ألازٍغ

 جىظض ظلٍاوي، ماعاحى" جدخل مغيؼه –نغي: "زالخا 
ً
، وفي هظه الهغي ؤًًا

ً
ا بحن الهغي ؤًًا

 ظلخاهه وظلمحرا.

خا" ؾجى الػهغ الدجغي الخضًض، قإمام باب ًل بِذ ت "ماٍع هىاى ؤزٌغ  وما ًلكذ الاهدباه في نٍغ

 للػهغ الدجغي الخضًض.

 

 معبذ دًش مؽمؾ

ت صًغ مكمل، مً الهغي التي جّم خماًتها مىظ الػ ت ألازغي هي نٍغ هغ الخىعي، الخثي، الهٍغ

سُت للكػىب،  آلاعامي،    الغوماوي والػشماوي، وفي مجاُ الشهاقت حكّض الاهدباه بلى اإلاػغقت الخاٍع

وفي هظا اإلاجاُ جمذ الٌشحر مً البدىر غلى مػبض صًغ مكمل وصلذ البدىر غلى بن اإلاػبض 

هي، هظا اإلاػبض بضون ؾهل، ًدىي ظمُؼ آزاع الخً اعاث الخانت ٌػىص بلى الػهغ ؤلاؾٍغ

 بشهاقاث الػهغ الدجغي الخضًض.

 مً آلازاع 
ً
ت "نُماعي" ؤًًا "نلػت ؾمػان" التي جهؼ في اججاه: "ظبل لُلىن" مً هاخُت نٍغ

ت ًىظض ههكان لُاثغ  ضًحن، غلى باب صًغ الهٍغ ً لئلًٍؼ ت: "نماعي" هي مَى سُت اإلاهمت، نٍغ الخاٍع

 غمؼان ٌكحران بلى ؤلاًمان بهظه ألاعى.الُاووؽ باإلياقت بلى عمؼ )+( والكمـ وهظان ال

سّمً ؤن الغيحزة هظه بىِذ في غهغ  ت، ٍو ًاثؼ اإلاؿُدُت اإلاهمَّ  مً بخضي الغ
ً
"زغاب قمـ" ؤًًا

 ٌػخبر  مً 
ً
 هٌظا: "صًغ بحزاوـ". "صًغ ؾمػان" في ؾىعٍا ؤًًا

ً
مغ اؾمها ؤًًا الهغن الغابؼ ٍو

 وواخضة مً ؤنضم ألاصًغة في ا
ً
 لػالم.ؤيثر ألاصًغة قهغة

 ٌػىص ظظوعها بلى 
ً
با ما نبل اإلاُالص في الػهض الغوماوي  076"صًغ قاقخحن" الظي تهّضم مػظمه جهٍغ

ػخبر مً بخضي ؤنضم ألاصًغة.  َو

ت. َُّ  جّم بىائه في الهغهحن الغابؼ والؿاصؽ وجىظض بها آزاع مؿُد
ً
 مىنؼ )يكغ يغا( ؤًًا



ىظض في هظا اإلاىنؼ الػضًض مً مىنؼ )ظبل هابى( بجي نبل اإلاُالص في الهغهحن الغا بؼ والؿاصؽ ٍو

ت. َُّ  آلازاع اإلاؿُد

ًالىجا" و هُاًل ألاصًغة بجي يمػهٍض عوماوي في الهغن الشاوي بػض اإلاُالص. وبػض صزىلها في  "نلػت 

ت البحزهُُت والخمضاهُت جم  ٍَّ ل الضًغ بلى صًغ مغبؼ، بزغ الجزاغاث بحن ؤلامبراَىع اإلاؿُدُت جم جدٍى

ً جمذ خماًتهما بكٍٍل ظُض. بغاصة الضً غ بلى الهلػت في الهغن الػاقغ. وبجاهب الهلػت زمت صًٍغ

 بِىما بجي )صًغ الؿغب( في الهغن الؿاصؽ. 296ؤخضهما )صًغ الكغم( جم بىائه في الػام 

 خىالي 
ً
ا َُّ  ؾىت . 271"مكبَ الضًغ اإلاغبؼ" بجي في مىخهل الهغن الخامـ وبهي مدم

ًاهذ جمض ت "ؾىؾاهت"  خحن وزؼاهاث اإلاُاه الهضًمت باإلااء. نٍغ  نٍغ

ت. َُّ  إلاىانؼ بحزهُ
ً
دىي آزاعا ت: "ؾىعؾاهُا" هم بىائها في الهغن الؿاصؽ ٍو  نٍغ

 غلى هظه ألاعى ٌػخبر مً اإلاىانؼ اإلاهّمت، خُض بجي في الهغن الخامـ ما 
ً
"صًغ ؾمػان" ؤًًا

ػخبر خّتى آلان بمشابت مٍان حّج للمؿُدُحن.  نبل اإلاُالص َو

ًالىحى"، "بغط خُضع"، "باجىحى"، "باػحهغ"، يىِؿت بىاؾُىع، "صًغ "ي كغ الب"، )"يكغ هبى"، "

ؤمان"، "صًغ جىعماهحن" ونغي: "يكغ لىؾحن"، ناجىعا"، "ؾِذ الغوم" و "جهال" و "ػاعػٍخا" حػخبر 

مً الهغي الهضًمت ومً الًغوعي ؤن ججغي ؤبدار خُى هظه الهغي الهضًمت، هظا ظؼء مً 

ً، ال جؼاُ هىاى الٌشحر مً الخٍاًاث في البدض و  ش غكٍغ ال ػالذ البدىر مؿخمغة خُى جاٍع

ِ الًىء غليها.
ّ
 هظه اإلاىُهت وال بّض ؤن ٌؿل

ة في جبل "عين داسا" و الخقيقة   في جىذًشظه (رو البابين)"/دودسي "كهف املخفيَّ

ً نلُلت قةن هظه البدىر جإزظها بلى الػه ًاهذ البدىر خُى غكٍغ غ الدجغي ختى وبن 

الخضًض، هىا غاف ؤلاوؿان الىُاهضعجالي في ؤنضم الٌهىف والظي ؾّمي بالٌهل طو البابحن، و 

 .الهىاث التريُتغحن صاعا غغف يمهغ ؤؾاسخي لـ غكخاع ولًٌ جم نهكه مً نبل الــ 

 وجىظض بهماث مً زهاقت جل خلل غلى ظىضًغؾه والىبي هىعي.

سها ججظ ً بجؿغاقُتها وبخاٍع  بمهاومت اإلاغؤة، الػضًض مً مضًىت غكٍغ
ً
ب الاهدباه، وؤًًا

اإلاػلىماث جىنل اإلاغء بلى الػهغ الدجغي الخضًض، وظغث بدىر يشحرة خُى هظا اإلاىيىع، 



ض ؤن الػهغ: "البالُىلىجٍُي" و "محزولىجٍُي" خّتى آلان جدمي هكؿها 
ّ
ً جاي قالبدىر خُى غكٍغ

اث الخىعٍحن واإلاُخاهُحن والغوماهُحن بكٍل مباقغ، وخّتى آلان ًخم ايدكاف خًاعاث وزهاق

 والػشماهُحن بكٍل متزاًض، قمً ًل زهاقت وخًاعة جىظض بهماث.

 ؤن اإلاػلىماث خىلها ال جؼاُ 
ّ

ً بال اث والبدىر التي ظغث خُى غكٍغ وغلى الغؾم مً الخكٍغ

نلُلت. هُئت بدىر مً ؾىعٍا والُابان نامذ بإبدار غضًضة خُى الػهغ "البالُىلىجٍُي"، 

ش اإلاىُهت خ ُض جىنلذ البدىر خُى الٌهل طو البابحن وغحن صاعا وظبل ظىضًغؾه بلى ؤن جاٍع

 ٌػىص بلى الػهغ البالُىلىجٍُي.

 رو البابين"دودسي"/سثال ألاقذم في كهف الىياهذ

 غً 
ً
اإلاٍان ألاهم والػاثض بلى هظا الػهغ هى الٌهل طو البابحن. هظا الٌهل ًبػض   يُلىمترا

، يبرها  مغيؼ مضًىت غكغ 
ً
 يبحر ظضا

ٌ
، الاحؿاع  21ًٍ، يهل

ً
، الُُى  02مترا

ً
ؤمخاع،  01مترا

ؤجذ هُئت آزاع وؤظغث بدىثها وجىهُباتها هىا وغثرث الهُئت  0919مغجكؼ. وله بابان. في الػام 

ت حػىص بلى  ً البالُىلىجٍُي واإلاحزولىجٍُي، وغثروا غلى ؤصواث حجٍغ غلى آزاع حػىص بلى الػهٍغ

شخو مً اوؿان  71ُىلُدٍُي اإلاىخهل. وغثروا غلى هُاًل غظمُت حػىص بلى الػهغ البال

الىُاهضعجاُ، وؾبو وؤن غثر غلى هُاًل غظمُت قبيهت في يغصؾخان في يهل: "قاهُضاع" ، جم 

 بلى َكل طو غامحن، 0990بظغاء بدىر في هظا الٌهل زالُ الػام 
ً
ًان غاثضا ، الىُاهضعجاُ 

ت، وفي الػام  خؿب ونكخه،اهبؿاٍ ًضه، يخكه جّم  0997اإلاههُى وال ػالذ البدىر ظاٍع

آالف  01الػشىع غلى هُاهضعجاُ َكٍل آزغ، يما وايدكل في الٌهل آزاع حػىص بلى : الىاجىقُان )

 جم الػشىع غلى آزاع مً الػهغ "يباعي".
ً
 ؾىت نبل اإلاُالص( وؤًًا

مً  والخاؾؼ نبل اإلاُالص، الػضًض في قماُ عوظأقا جم الػشىع غلى يخاباث حػىص بلى الهغهحن الشا

مً ؤظؼاء الٌخاباث تهّضمذ، قهِ بهي ظؼء مً الىظه ألامامي. جمشاُ ؤلاله "حكىب" وغلى 

 ظاهبه ألاٌؿغ جىظض بػٌ الٌخاباث اإلادمُت ختى آلان.  

  

 بحل ظحيرك املحميَّ  ،أو عين داسا ،معبذ عؽحاس



 ،ً  – 0011ًهاُ ؤّن اإلاػبض بجي في ؤغىام: بجي مػبض غحن صاع الظي بجاهب جل ؾخحرى في غكٍغ

ضة غً ؾبب بىاء هظا اإلاػبض، لًٌ ًهاُ 711
ّ
 ،نبل اإلاُالص. وبن لم جًٌ هىاى مػلىماث ماي

اث، خؿب بػٌ  مً ؤظل آلهت البريت، الخب، جم بىائه اإلادمُت ؤّن هظا اإلاػبض و الىظٍغ

بجي في الهغن ألاُو ما نبل  التي طيغ اؾمها في اإلاُشىلىظُا. ًهاُ بإن اإلاػبض ،غكخاعوالخغب 

اإلاُالص  مً نبل آلاعامُحن في ؾىعٍا. مػبض غحن صاعا ًدخل مٍاهت هامت بحن ألاخضار. وفي 

ًاهىن الشاوي  ً مً  وغلى جم اؾتهضاقه مً نبل الهىاث التريُت،  6101غام الؿاصؽ والػكٍغ

ُ الضعط الظي ًلًغع يبحر،  اإلادمُتبزغ هظا الاؾتهضاف حػغى اإلاػبض و  هدى اإلاػبض الُىم  جز

دمل ؤظىدت واإلاهىىع مً ؤحجاع الباػلذ الؿىصاء الخُىاهاث التي جل زُا. جمجدّىلذ بلى نُؼ

اثبلى ؤظؼاء. هظه  ذاههؿم ًلها جدّىلذ بلى ؤههاى وجم جهبها ولم ٌػض باإلمٍان الخػّغف  الجضاٍع

مىطط لشهاقت وصًاهت وهى ه وزهاقت غكخاع. الػهغ الىُىلُتيغليها. هظا اإلاػبض هى ما بهي مً 

ِ الًىء غليها  -ؾىعٍا
ّ
ً والتي ًجب ؤن ٌؿل ت. هظا اإلاػبض مً بحن اإلاػابض الهامت في غكٍغ َُّ الخش

جغي ؤبدار غليها ًي جغي الىىع.
ُ
 ؤيثر وج

 آالف عام 3أماهة 

 لبػٌ اإلاػلىماث جبلـ مؿاخت هظه 
ً
جظهغ الػضًض مً آزاع الػهىع في جل غحن صاعا، ووقها

جغي ؤبدار. جم في  00.2ألاعاضخي 
ُ
هٌخاع، لًٌ ال ًمًٌ البدض قيها. قهِ في الجاهب ألاغلى ج

بػض   1هظا اإلاٍان الػشىع غلى  آزاع للػهغ ؤلاؾالمي والبحزهُي والهليؿتي وؤلاًغاوي والخثي. ٍو

ً، في الػام  ت هىا مً نبل هُئت  0922يُلىمتراث غً مضًىت غكٍغ جم بظغاء جىهُباث  ؤزٍغ

ت. ٍَّ  ؾىع

هٌخاع، وفي هظا الجؼء جم  00.2جل غحن صاعا مً نؿمحن، ظاهب مىسكٌ ًبلـ اعجكاغه ًخإلل 

ذ في  بىاء اإلاضن الهضًمت، ؤما الجؼء الشاوي قهى مغجكؼ، وهىا ًىظض مػبض، وزمت جىهُباث ؤظٍغ

سُت حػىص بلى غهض الخىعٍحن   –الجؼء الػلىي وجم الػشىع غلى الػضًض مً الىخاظاث الخاٍع

 البحزهُُحن وؤلاًغاهُحن. –المُحن ؤلاؾ –الخشُحن 

ت، وؤلػاب مً الؿحرامَُ  َُّ ًىظض هىا ؤظؼاء مً الؿحرامَُ والصخىن الهؿحرة ونُؼ ػظاظ

والػضًض مً ألاصواث ألازغي، وجىظض غلى ألالػاب ههىف لآللهت الظي جمؿَ بٍلخا ًضحها 



ؿُي وظهها، وهىاى آلهت ؤزغي غلى لػبت وجىظض ػه غة اللىحـ غلى نضعها وقػغها مؿّغح َو

 نضعها.

 ظهشت آراس أقذام  عىذ تهذم املعبذ

هىاى الٌشحر مً ألالػاب ألازغي هىا، وألن الػضًض مً هظه ألالػاب نض ياع ظؼء منها لظا ال 

ًمًٌ الخػغف غليها، لًٌ اللهُا ألايثر ؤهمُت هى اإلاػبض، وغلى قاًلت بىاء اإلاػبض ًىظض بىاء 

ش مخض جاٍع هظا اإلاٍان بلى الهغن الػاقغ ما نبل اإلاُالص. لًٌ ًهاُ ؤن  آزغ جلكذ الاهدباه، ٍو

ذ غلى الدجغ الباػلتي ألاؾىص   للبدىر التي ؤظٍغ
ً
سها ؤبػض بٌشحر. وقها جم بىاء ، والٍلسخيجاٍع

، وفي مهضمت الاجهضام آزاع الخُىاث جظهب بلى باب اإلاػبض،  01*06هظا اإلاٍان غلى اعجكاع 
ً
مترا

خىّضح غىض الباب، في الخُىة الشاهُت ًبضو الجاهب ألاٌؿغ ؤيبر، وهىاى آزاع زُىاث اإلاغء ج

 وبقاعة، لًٌ 
ً
وهظا ما ًلكذ الاهدباه، ًهاُ ؤن هظا ًضُ غلى ألاؾبهُت في الضزُى لُهبذ غالمت

بػضها هىاى نالت، وزمت باب زاوي، غلى الجاهب ألاًمً هىاى مػبض ، وهىاى ظىاهب للمغ مً 

 الكماُ والجىىب والؿغب.

هٍت صنُهت. كغغىهُتىٌـ اللؿك الجضعان جمازُل لؤلؾىص وؤزغي ض غلى وجىظ . وجم هدتها بٍُغ

وقُما ًخهل بهظه الههت قةن يظلَ جىظض ههىف اإلاػابض التي نىػذ غلى قٍل آلهت الجبل. 

وألاؾىص هم  الكغغىهُتؾكىٌـ جمازُل  هظه آلالهت جدب في هكؿها، ومً اإلاػغوف قةن

لهت الجبل. لظلَ مً اإلادخمل ؤن ًٍىن اإلاػبض نض بجي ألظل خُىاهاث غكخاع وؾاغضتهم آ

غكخاع. غثر هىا غلى لىخت وهىاى ًخم الخػٍغل غً غكخاع غلى ؤّجها مهاجلت. غلى يخكها ألاٌؿغ 

 جم الػشىع غلى ظؼء مً وظه غكخاع غلى حجغ باػلتي.
ً
 ًىظض نىؽ وؾهم، ؤًًا

 عه، املشأة جغضل جىذسي 

ؿه جلكذ الاهدبا ه بليها باؾمها، وجىظض هىاى الػضًض مً آزاع جل خلل ٌػجي آزاع مضًىت ظىضَع

ت. ًهاُ ؤن اؾمها مخإحي مً  َُّ ك الشىعة ألاولى للمغؤة، الشىعة التي جدب قيها اإلاغؤة الؼعاغت الٍغ

ىؽ وهى ناثض عوماوي، ولًٌ بكٍٍل واضح جهُى ؤم خمذ ػعاغتها وظؿغاقُتها، خُض  ظان صاٍع

ؿه( جإحي بمػجى  جىّضح ألام بإن مكغصة )ظً( في اللهجت الٌغماهجُت جإحي بمػجى اإلاغؤة و )صَع

 ُ ؿه( الؿؼ  لهظه ألام قةن مػجى )ظىضَع
ً
يظلَ في الٌغصًت "عؾذ" بمػجى  ، هى الخهيُؼ، ووقها

ؿه" خؿب اإلاغؤة هى نىاغت اإلاغؤة. الخًغاء  ؤهه  واإلاهىىع؛ لظا ًٍىن مػجى "ظىضَع
ً
ًهاُ ؤًًا



ؿه وغىض مىث ؤخضهم  ضقً بلى ظاهب اإلاُذ في ظىضَع ؿه ٍو ًان ًخم صقىه في ظبل ظىضَع

 ُ خىّضح ؤن ؤلاًمان باؾخمغاع الخُاة بػض ِمؿؼ ؿه" ٍو ، وهظا ًًُل مػجى آزغ بلى الخهت "صَع

ًاهذ مؿخمغة، وال ًىظض شخيء باؾم اإلاىث، ؤي ؤن اإلاُذ ٌؿخمّغ في الخُاة.  اإلاىث 

 ثأرير رقافة ثل حلف على جىذسيعه

ؿه زمت في هظا الجاهب اإلاخػ ت، جدذ ظبل ظىضَع لو باأللىهُت هىاى بػٌ اإلاػلىماث الهامَّ

ىظض هىاى غاثض بلى الػهغ البروهؼي، ولها ؤهمُت زاهُت وهي ؤن نهغ  ظبالن مهّمان، ٍو

ؿه حكبه  سُحن آلاقىع ؤن هظا "يُىالكا" ظىضَع ل بػٌ الخاٍع  ألناٍو
ً
غانمت الخشُحن. ووقها

 غانمت  الخشُحن ال
ً
ًان ؤًًا  اإلاٍان 

ً
تي ؤجذ مً )ناعنامِل( وغلى َُى جهغ الكغاث. ووقها

ؿه قهض غحر غلى الػضًض مً آزاع جل خلل. في اإلاٍان -للخىهُباث ألاإلااهُت الؿىعٍت في ظبل ظىضَع

الظي ًغبِ بحن قغم جهغ الكغاث وألاهايُى وهىا غحر غلى آزاع لشهاقت آلالهت، في ؤؾكل الجبل 

 نهغ
ً
 لآلزاع التي ٌػثر غليها هىا  ًىظض مػبضًً، ويما ًىظض ؤًًا

ً
غاثض للػهغ البروهؼي. ووقها

ؿه ًمخض ختى زهاقت جل خلل، يما وغثر غلى هخاظاث حػىص بلى البحزهُُحن،  ش ظىضَع ًبضو ؤن جاٍع

 الغوماهُحن، الهليؿتي، آلاقىعٍحن والخشُحن.

 الىبي هىسي: ظيروط أو قىسوػ:

عٍحن( الظي ًهاُ له الىبي هىعي هى مً ؤنضم في مضًىت بلبلت، في نلػت الىبي هىعي )خكُض الهى 

ت ألخكاص الهىعٍحن، مكغصة "هىعي"  َُّ خىضح ؤن الىبي هىعي هى مً اإلاضن ألايثر ؤهم ألامٌىت، ٍو

 للهىعٍحن، 
ً
ًان مٍاها بضو مً اؾمه بهه  ً. ٍو ان" في قغم غكٍغ جخإلل مً: "ؤوع"، "آع"، ؤو "آٍع

ت هىا، يما وجىظض هىا مػابض مٍان اؾتراجُجي، بػض اإلاُالص بجى الغومان م ىانػهم الػؿٌغٍَّ

ومؿغح آلاهدٌُت والٌشحر مً البُىث وبغوط الٌهىت ومهابغ حػىص بلى الغوماهُحن. مٍان ؤزغي غىض 

هاُ في السجالث ؤن مؿغح آلاهدٌُت هىا ٌػض زاوي ؤيبر مؿغح بػض مؿغح  ً، ٍو مُاه غكٍغ

 آقامُا.

ل واإلاػلىماث 0922ام غملذ هُئت قغوؿُت غلى الخىهُب هىا في الػ ، لًٌ الػضًض مً ألاناٍو

جم ؤزظها مً ؾٍان اإلاىُهت، ألظل الىبي هىعي ًخىّضح ؤن هظا اإلاٍان جم بىائه بإمغ مً ناثض 

خطح مؼ مجيء ؤلاؾٌىضع اإلاهضووي هظا اإلاٍان وفي ؤغىام  -611عوماوي ًضعى: "ؾلىنِـ"، ٍو

ؤلاؾٌىضع اإلاهضووي. مٍان اؾتراجُجي  نبل اإلاُالص وخّتى الػهغ ؤلاؾالمي بهُذ جدذ ًض 006



ه 
ّ
 ؤه

ً
هاُ ؤًًا ، يما ٍو

ً
ا  غؿٌغٍَّ

ً
هؼ بحن مىػوبىجامُا الػلُا وؤهُايُا، بجى الغومان هىا مىنػا ٍو

وفي ػمً "ظىؾخِىُاؾىؽ" جدّىُ بلى مٍان للدّج، وبػضها غغف باؾم "آظُابىلِـ" ؤو غغف 

 يمٍاٍن مهّضؽ مسّجل في الهُىص.                 

 

 ماًة عفشين هي حماًة رىسة املشأةح

 
ّ
ً جضُ غلى ؤن آلازاع الخىعٍت، والخش ُت، الغوماهُت، البحزهُُت والػشماهُت التي جظهغ في غكٍغ

الخًاعة الضولخُت هاظمذ هظه ألاعى في ًل غهغ. ولًٌ مً الىاخُت اإلاجخمػُت، اإلاػخهضاث، 

ًاقت الهجماث اؾخُاغذ الُهىؽ، الغمىػ، الخٍاًا والخهىُاث الىُىلُدُت جضُ غلى ع  ؾم 

ً ٌؿدىض غلى  خي إلاهاومت غكٍغ ً ؤن جدمي ظىهغها بلى ًىمىا هظا. الجىهغ والىظه الخاٍع غكٍغ

 هظا اإلابضؤ، الظي ًايض ؤن غهغ الخًاعة الضًمهغاَُت هى غهغ خًاعة اإلاغؤة.

ً". هظه الغؾال ً مً زالُ الُىم الػالمي للمغؤة عؾالت "اهخكًىا ألظل غكٍغ ت لها ؤونلذ غكٍغ

ً هي خماًت زىعة اإلاغؤة" جىاصي ظمُؼ وؿاء  ً، جدذ قػاع "خماًت غكٍغ مػجى يبحر. آلان غكٍغ

ً ؤن اإلاػلىماث اإلاىظىصة في طايغة الخًاعة الضولخُت هي يض  الػالم. جٌكل مهاومت غكٍغ

سُت اإلاؿدىضة بلى الخًاعة  ً، التي جدمي الٌشحر مً اإلاػالم اإلاجخمػُت والخاٍع اإلاغؤة. غكٍغ

ًىم مهاومت ال مشُل لها يض ؤيبر زاوي ظِل في الىاجى. مً زالُ  07ضًمهغاَُت، ؤظهغث في ال

ً هي مضًىت اإلاغؤة،  زبذ ؤن غكٍغ
ُ
ً ًىباوي اللخان ناصجا هظه اإلاهاومت، ؤ آقؿخا زابىع وباٍع

 ً ً ًىباوي، مشل آٍع وؾُخظيغ غلى ؤجها مضًىت اإلاغؤة. هظا لِـ جهاصقا، آقِؿخا زابىع وآٍع

ًان التي ؤؾمذ مهاومت ًىباوي، ؤنبدً عمىػا، يظلَ يخبن عؾالت اإلاهاومت؛ مً زالُ  محر

 غملُتهم الكضاثُت ؤظهغوا مهاومتهم للػالم.

ً هي خغب ألاقٍاع. ومً الًغوعي ؤن  ً للػالم ؤن الخغب التي جضوع في غكٍغ ؤظهغ قػب غكٍغ

ً الظي اغخمض غل ى خهُهت ههج اإلاغؤة. ٌػُي اإلاغء مػجى لخغب ألاهظمت، خؿب ههج قػب غكٍغ

ً للػُان، جضُ غلى ؤن  اغخماصا غلى هظا اإلابضؤ، الخهُهت التي ظهغث مً زالُ مهاومت غكٍغ

ً هي مضًىت اإلاغؤة. الخدلُالث اإلاجخمػُت بسهىم زىعة عوظأقا، اؾدىاصا بلى  مضًىت غكٍغ

ً، ٌػغف زىعة عوظأقا بشىعة اإلاغؤة. ولٍي هكهم اإلاجخمؼ ًجب ؤن وػغف ؤن اإلا هاومت التي غكٍغ

ش "مسخبإ في ًىمىا  سُت، جهّىي الىهج الظي ًهُى ؤن الخاٍع حؿدىض بلى اإلاكاجُذ اإلاجخمػُت والخاٍع



ؿاهضون مهاومت  هظا". واهُالنا مً هظا اإلابضؤ، ًل الخًاعاث الضًمهغاَُت ًضغمىن َو

.ً  غكٍغ

ىُت. مً زالُ هظه  ت مً ؤظل الٌغص والىخضة الَى ً هي مهمت ويغوٍع اإلاهاومت مهاومت غكٍغ

ىُت. يظلَ هظه اإلاهاومت حػّغف الػالم غلى بعاصة اإلاجخمؼ. وجظهغ  جكخذ ؤبىابها ؤمام الىخضة الَى

ً التي جدخًً وجدىي آزاع اإلاغؤة،  ؤن بعاصة اإلاجخمؼ ؤنىي مً نىة زاوي ؤيبر نىة في الػالم. غكٍغ

يبحر لهىي  اإلاػخهضاث، اإلاظاهب وقػىب مخىىغت، حؿضو مً زالُ هظه اإلاهاومت نىة وؤمل

 الخًاعة الضًمهغاَُت.

 

 أربخد أنها قادسة أن ثحمي جىهشها باملقاومة

ش ًمخض بلى آالف الؿىحن،  ً التي ال جؼاُ حػِل جدذ جإزحر الشهاقت الىُىلُدُت ولها جاٍع في غكٍغ

ىُت، ؤلاعاصة الظاجُت، الخىظُم وههج الىًاُ،  جيخػل قيها غهلُت اإلاهاومت، خب التراب، الَى

ت اإلاغؤة، وجدُيها في ًل لخظت. والجمال ت خٍغ ل خهُهت ؤؾاؾُاث هظٍغ
ّ
ُت. هظه اإلاهاومت جمش

ً جدمي ظىهغ هظه اإلاهاومت. يثرة الٌهىف، الجباُ الػالُت، وألامايً  لظلَ، ظؿغاقُت غكٍغ

سُت  ش اإلاغؤة. لظا، مػجى الهغي، الخهىُاث الىُىلُدُت، وألامايً الخاٍع سُت جضُ غلى جاٍع الخاٍع

 تي جمذ ازكائها، في اهخظاع البدض الخامت ال
ّ
ُت، الغوماهُت، والخىهُب. آلازاع الخىعٍت، والخش

ً جضُ غلى ؤن الخًاعة الضولخُت هاظمذ هظه ألاعى.  البحزهُُت والػشماهُت التي جظهغ في غكٍغ

ولًٌ مً الىاخُت اإلاجخمػُت، اإلاػخهضاث، الُهىؽ، الغمىػ، الخٍاًا والخهىُاث الىُىلُدُت جضُ 

ً ؤن جدمي ظىهغها بلى ًىمىا هظا.غلى ع  ًاقت الهجماث اؾخُاغذ غكٍغ  ؾم 

 الهجىم الزي جعّشض له عين داسا كان بهذف إنهاء ثاسيخ املشأة

سها بلى  ًاهىن الشاوي لهجىم مً  62آالف ؾىت، حػّغى في  0مػبض غحن صاعا، والظي ٌػىص جاٍع

مً زالُ هظا الهجىم بجهاء هخاط نبل نىاث الضولت التريُت. وهظا ًٌكل للػُان ؤجهم ؤعاصوا 

وزهاقت اإلاغؤة. الخالُ التي جىظض قيها جمازُل غكخاع، جىظض قيها جمازُل ألاؾىص ؤًًا. يظلَ 

 جىظض في ؤؾل الخل جمازُل ؤزغي.

 مىطن املعحقذات والؽعىب



ضًت، يظلَ جظهغ جغاثهم.  ً، جظهغ آلازاع والغمىػ ؤلاًٍؼ سُت، في غكٍغ في ًل ألامايً الخاٍع

سُت الخالُت: "ظلٍاوي، ظلخاهه، وظلمحرا"جشبذ هظه الخهُهت. وهظا اإلاػجى ًضُ والا  مايً الخاٍع

ت للبدض غً الخهُهت. ُّ ًاهذ ؾاخت خ  غلى ؤن هظه ألاعى 

لظا، عمىػ ؾيبلت الهمذ، الضاثغة، والهلُب التي جظهغ في هظه اإلاىُهت حكض اهدباهىا. يظلَ 

ت، التي جكضخي بالًغوعة ؤن جامً بكاَمت جظهغ في مىُهت ماباجا الغمىػ والشهاقت ا لػلٍى

ت طوو الكإن، مً قاَمت الؼهغاء وختى هىعي صًغؾمي ًخم  ل الصخهُاث الػلٍى الؼهغاء. ًو

الخضًض غنهم بكٍل ؤؾُىعي. اإلاػخهض الػلىي، الظي ًدمي نُم اإلاجخمؼ ألازالنُت 

ت ؤعمىُت واخضة ال ًىهُؼ والؿُاؾُت، الًؼاُ ؾاثضا في مىُهت ماباجا. يظلَ ختى لى بهُذ غاثل

الخضًض غً نهههم، وهظ ًضُ غلى ؤجهم ًدمىن جلَ الشهاقت. ما ًلكذ الاهدباه، ؤجهم 

م اللهجت الؼاػايُت والهىعاهُت يإؾلىب للخُاة.
ّ
 ًخسظون مً حػل

 ًذافعىن عن أهفعهم من خالل الثقافة الؽفاهية

ً ًدمي هكؿه مً زالُ الشهاقت الككاهُت، قكي ًل ا لػىاثل قً اإلاالخم مخُىع. قػب غكٍغ

في ًل غاثلت ًىظض خغفي. وفي ًل غاثلت ًىظض قىان وعّؾام. يظلَ ًىظض نام وميكض ومؿّجي. 

كاُ في اإلاجاُ الكجي والخغفي هى ؤؾلىب خُاة. جىظض الػضًض مً اإلااؾؿاث ومغايؼ  حػلُم ألَا

، الىهل، وؤهىاع غضًضة مً الىهىف واليسج في هظ ه اإلاىُهت مخُىعة اليسج. الخجضًل، الؿُؼ

والجؼاُ ناثمت. هظا الكً، بكٍل حّي، ًدمي هكؿه. الهُم الجمالُت التي ظهغث بػض قهغ مً 

ًاإلبضاع الكجي، ألاؾاوي، قػغ، والغؾم ًضُ غلى نىة الشهاقت الككاهُت.   ،ً مهاومت غكٍغ

 يظلَ ًضُ غلى نىة ألامل والكػىع.

 الاسثباط باألسض هى أظلىب حياة

غ اإلاغؤة، مً ؤخضي مً بخضي زهاثو  ت جدٍغ خًاعة اإلاغؤة هي اعجباٍ اإلاغؤة باألعى. في هظٍغ

ً، الاعجباٍ باألعى والُبُػت نىي  ىُت. في غكٍغ ألاؾاؾُاث الغثِؿت اإلاخػلهت بهظا ألامغ هي الَى

ظضا. ًل غاثلت حػمل في الؼعاغت لظا هي مغجبُت باألعى. وؤمام ًل مجُز جىظض ؤشجاع؛ بضوجها 

 لخكٌحر في الخُاة.ال ٌؿخُُػىن ا

 أصالة غصن الضيحىن هي املقاومة



ًإزظ خّحزا يبحرا في جكانُل خُاتهم. وؾبب هظا هى الػالنت بحن نىة ؤلاوكاء وؤلابضاع قٍل 

و بُنهما، ٌكض الاهدباه  خُاتهم. ٌػمل ؤمام بوكاء وخُاة الخضازت الغؤؾمالُت، التي جداُو الخكٍغ

خىن ألُو مغة، ٌػُي هدى الخىخُض بحن الخُاة والجهض اإلاب . بكُىت اإلاٍان الظي هبذ قُه الٍؼ ظُو

خىن هي بمػجى الهبت وهضًت، وفي اإلاهابل،  الػالم عؾالت الجماُ والخُاة الخّغة. ؤؾهان الٍؼ

ً مً زالُ هظه ألاؾهان  ض قػب غكٍغ ض ؤن حؿحر هظا ألامغ بلى ؤلاباصة؛ ًٍغ الضولت التريُت جٍغ

غوا الػالم  بىهغ الخًاعة
ّ

الضًمهغاَُت، ؤمام نىمُى صُو الخضازت الغؤؾمالُت الظًً  ؤن ًبك

خىن؛ وهظا ٌػجي اإلاهاومت يض الكٌغ والظهىُت. قهم في ًل غمل لهم،  ضون حكىٍه خبت الٍؼ ًٍغ

خىجهم. بكٌغهم وطهىُتهم لّهىىا، ؤولئَ الظًً  ًىّضخىن، ؤجهم لً ًضغىا ألخض ؤن ٌكّىه ٍػ

خىن وؾغنت الؼ  ب الٍؼ ضون حكىٍه وجسٍغ ٍذ، صعؾا يبحرا. يظلَ ًٌككىن بكٍل واضح ًٍغ

 طهىُت وقٌغ الظًً ٌؿغنىن الضظاظاث.

 ًّ اليؿاء الالحي ٌككحن ظغاح الخغب بإًضحهً، مػخمضًً غلى مػغقتهم في الُب الُبُعي ه

مىيؼ اهخمام. اليؿاء الالحي ًبدشىن غً الككاء وقو ؤؾُاؾُاث الُب الُبُعي، ٌػغقىن ًل 

ا الكٍل، اإلاغؤة جبدض غً الضواء للٌشحر مً ألامغاى، ونبل ًل شخيء هبخت جهلح ألي خالت. بهظ

ًّ جكٌغّن وحػملً ؤن ال ًمغى ؤخض، ؤو  جبدض غً الاجداص مؼ الُبُػت والخُاة الصّخُت. قه

ت جظهغ آزاع الشهاقت  خحن ًمغى ؤخض ما، حػلمً ما هى الضواء. وخحن بغضاص وجدًحر هظه ألاصٍو

 اَو يغصؾخان ًىظض ؤقُاء مغجبُت بهظه الخالت.الىُىلُدُت. في الٌشحر مً مى

ًاهذ جإزحر الىظام البػثي غليها واضخا، ما ٌكّض الاهدباه، مىظ الىًاُ مً ؤظل  ً التي  في غكٍغ

ت، هى اليؿاء الالحي اهًممً بلى هظ الىًاُ. عؾم جإزحر الغؤؾمالُت بال ؤجهم ًل ًىم  الخٍغ

م باللؿت الٌغصًت ممىىع،  ظمػت ًظهبىن بلى نغاهم لالؾتراخت. في الىنذ
ّ
ًان قُه الخٍل الظي 

م باللؿت الػغبُت بظباعي، لم ٌػههم هظا ألامغ، اليؿاء الالحي جدملً اؾم ؾحران، 
ّ
ًان الخٍل و

ت، ؾضوا ؾببا  مه، ؾىػصاع وعويً الالحي اهًممً بلى الىًاُ مً ؤظل الخٍغ قُضان، ؤٍػ

ت. والىظام الؿىعي ؤًًا حػامل بالهىة ويؿِ  لُخدغى قػب اإلاىُهت لُىايل مً ؤظل الخٍغ

ؼ وجهىٍت غملُت الاهدالُ ؤؾـ الىظام الؿىعي  يشحرا غلى اليؿاء. يظلَ مً ؤظل حؿَغ

مىظمت جدذ اؾم "الاجداص اليؿاجي". وهظا ًضُ غلى، بلى ؤي صعظت اهخم الىظام بهىة اإلاغؤة، 

 ٌػض له وظىص. ألن هظا الخىظُم اليؿاجي لم ًإزظ مٍاهه في اإلاجخمؼ، وفي ونذ نهحر لم

 املذًىة الثاهية التي أعلىد حشيتها بعذ كىباوي



تها وجدغعها مً الىظام البػثي  زاوي مضًىت في زىعة عوظأقا، بػض ًىباوي، ؤغلىذ غً خٍغ

ً. في بضاًت الشىعة، هظمذ اإلاظاهغاث واليكاَاث  ًاهذ غكٍغ واؾخُاغذ جىظُم هكؿها، 

ًان ظىابهً الظي اهخظغ  آالف الؿىحن. ؾُما نُاصة وبُىلت وؿاء مػبُلي  بهُاصة اليؿاء، وهظا 

ًاهذ مىيؼ اهخمام. وبػض جإؾِـ َابىع الكهُضة عويً اهًممً اليؿاء بكٍل ؤيبر للشىعة. 

ًاهذ خايغة في هظه اإلاهاومت.  والكهُضة ألاولى في عوظأقا، الكهُضة ؾالقا، 

ًّ جهمً بدىظُم ا ت، اليؿاء الالحي ي إلاجخمؼ في البُىث، بضؤن في بضاًت الىًاُ مً ؤظل الخٍغ

ًاصًمُاث، اإلاجالـ، والٍىمىهاث والجمػُاث الخػاوهُت. وظػلىا  مؼ زىعة عوظأقا بالخىظُم في ألا

مً زىعة عوظأقا زىعة للمغؤة. وبهُاصة اإلاغؤة يخبىا عؾالت اإلاهاومت. وؤضخىا ؤن الهىة الغثِؿت 

 خّغة.لؤلمت الضًمهغاَُت وهظام الخضازت الضًمهغاَُت هي اإلاغؤة ال

ت، لها مػجى يبحر. ألانالت التي  ً، التي جدىي في صازلها خهُهت زهاقت نٍى مهاومت غكٍغ

و الغثِـ لهظه  ً. والٍُغ ججّؿضث مً زالُ بُىلت ونُاصة آقِؿخا زابىع جضُ غلى ؤنالت غكٍغ

آطاع، ًىم اإلاغؤة الػالمي، إلًهاُ طهىُت وقٌغ الخضازت الضًمهغاَُت بلى ًل  1ؤلانالت هي 

ض ببػاصها غً هظا ألامغ؛ ألن "غهغ الخًاعة الػا لم في مىاظهت طهىُت وقٌغ الغظل الظي ًٍغ

 الضًمهغاَُت هى غهغ اإلاغؤة".

 أكادًمية جيىىلىجيا

     2415أًاس 

 

 

 

 

  


